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مقدمــــــــــــــــــــة
لمممكي ػ ػة العقاري ػ ػ ػة أىميػ ػة بالغ ػ ػة في حي ػ ػاة الشعوب باعتب ػارىا مقياس ػ ػا لمثروة ومص ػ ػ ػ ػدرىا ،ل ػ ػذلؾ لجأت

المجتمعات من ػ ػذ القدـ إلى تنظيـ الممكية العقارية عمى أسس ثابتة تقتضييػ ػا المصمحة العامة ،وتبعػ ػ ػث
عمى األمف واالستقرار والثقة في المعامبلت العقارية ،ممػ ػ ػا يسمػ ػ ػح باستغبللي ػ ػا استغػ ػ ػ ػبلال مثمػ ػ ػ ػ ار يعود

بالنفع عمى الف ػ ػ ػ ػرد والمجتمع.

لقد رأت تمؾ المجتمع ػات أف السبيؿ إلى ذلؾ ىو شي ػ ػر واعبلف مختمػ ػؼ التصرفػات والحقػ ػ ػوؽ العقارية

إلى الكافة حتػ ػ ػى يستطيع ك ػ ػؿ متعامؿ عمى العقار ،معرفة ما لو مف حقوؽ وما عميػ ػ ػ ػو مػ ػف التزامػ ػ ػات
فيضمػف ذلػؾ لمممكيػ ػة العقارية األم ػ ػ ػ ػف واالستقػ ػرار ويحد مف الفوضى والمنازع ػ ػ ػات التػي تربػ ػؾ الحيػ ػ ػاة
االقتصادية ،باعتب ػ ػار أف العقار ىو البنية التحتي ػ ػة الداعمػ ػ ػ ػة لبلقتصاد وأنو أفضؿ استثمػ ػار يقػوـ بػ ػ ػو

األشخاص.

لقد ظي ػ ػر في نطاؽ ىذه الممكية العقاري ػ ػة اتجاه يميػ ػ ػؿ إلى الحرية وآخر يميؿ إلى العدالة ،فالمي ػؿ

إلى الحرية يؤدي إلى الفردية التي قد تدفع الفرد إلى أف يخفي تصرفاتو لسبب أو آلخر يير مكت ػ ػ ػرث
بحقوؽ اآلخريف والميؿ إلى العدالة يؤدي إلى وضع حدود عمى حرية الفرد ،ذلؾ أف تصرفات البعض

تنعكس أثارىا عمى المصالح المشروعة لآلخريف ،لذلؾ يكوف مف العدالة اعبلميـ بيذه التصرف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػات.

ى ػذاف االتجاىاف نشأ عنيمػا مع اختػبلؼ الزمػاف والمكػاف نموذجاف مػ ػ ػف األنظمة العقارية ،أحدىمػ ػ ػ ػ ػ ػا

ال ييتـ بضماف شير التصرفات العقارية أو ال يضمف ليا إال شي ار ضيقا في نطاقو وآثاره ،واآلخ ػ ػ ػ ػ ػ ػر

يجعؿ التصرفات العقارية معمومة لمكافة عف طريؽ شير عاـ كامػؿ يعطيػو قوة ثبوت مطمقػة.

إف االتجػ ػاه األوؿ يعطي األفضمية لمصمحة المبلؾ وأصحػ ػ ػاب الحق ػوؽ العينيػ ػ ػة ومف ثـ فيو ال

يحمي الغير ضد دعاوى البطبلف أو الفسخ أو االستحقاؽ ،أما االتجاه الثاني فيو يضحي بمصمحة

المبلؾ وأصحاب الحقوؽ العينية لصالح الغير استق ار ار لممعامبلت العقارية وتدعيما لبلئتماف العقاري.
انطبلقا مف ىذيف االتجاىيف ،فإف تشريعات الدوؿ المختمفة قد أجمعت عمى أف السبيػؿ إلى تحقيؽ
الثقة واألمف واالستقرار في المعامبلت العقارية يتمثؿ في وجوب شير التصرفات العقارية ،ومنو اتبعت

في ىذا الشأف األخذ بنظاميف أسفر عنيمػ ػا التوفيؽ بيف المصمحتيف أو االتجاىيف سالف ػ ػي الذكػ ػ ػ ػ ػر ىما
نظاـ الشير الشخصي ونظاـ الشير العيني.
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فنظاـ الشير الشخصي ىو نظاـ ال يقضي إال بتسجيؿ العقود لذا سمػ ػي بنظاـ شير العقود
Système de publicité personnelle
وسمي أيضا بنظاـ تسجيؿ العقود Système d’ enregistrement des actes

ونظاـ الشير العيني  Système de la publicité réelleالمعروؼ بنظاـ السجؿ العيني

 Système des livres fonciersويسمى أيضا بنظاـ تسجيؿ الحقوؽ Système d’enregistrement des

 ،droitsيقضى نظاـ الشير العينػ ػ ػ ػي بشير جميع الحقوؽ العينية حتى ولو لـ تستند إلى أي عقد
كالحقوؽ العينية التي تنتقؿ بالميراث .

مف خصائص نظاـ الشير الشخصي ،أف الشير طريؽ لمعمنية فقط ال يثبت النتقاؿ الممكية أو الحقوؽ

العينية ،فيو ال بد أف يستنػ ػد إلى عقػ ػد صحيح ال تشوبو شائبة ،أما إذا ورد عمى عقػ ػد باطػ ػ ػؿ أو تقػ ػػرر
بطبلنو ،فإنو ال يكسب المتصرؼ إليو حقا ألف الشير ال يطير عيوب العقد.

وىو النظاـ الذي كاف سائدا في الجزائر إلى ياية صدور األمر رقـ 74/75 :المؤرخ في1975/11/12:

المتضمف إعداد مسح األراضي العاـ وتأسيس السجؿ العقاري ،والذي أخذ بو المشرع الجزائري متخميا

شيئا فشيئا عف نظاـ الشير الشخصي ،يي ػر أف ىػ ػذا االنتقاؿ وتبني نظاـ الشير العقاري أفرز الكثير

مف المنازعات التي أرىقت كاىؿ القضاء الجزائري والتي عجت بيا أدراج المحاكـ.

إف كث ػ ػرة المنازعػ ػات المتعمقة بالشيػ ػ ػر العقاري وتعددىا واقتحاميا لمختمؼ الجيات القضائيػ ػ ػة بؿ

والى مختمؼ األقساـ القضائية في الجية الواحدة يثير التساؤؿ حوؿ األسباب التي أدت إلى كثرة ىذه

المنازعات والى أسباب نشوبيا وتراكميا ،األمر الذي ال يخدـ استقرار الممكية العقارية بؿ يؤثر سمب ػ ػ ػا
عمػ ػى الممكي ػ ػة العقارية وى ػ ػ ػذا باإلحجاـ عػ ػ ػف التعامؿ في العقار ،ومنػ ػ ػو في االستثمػار فيػ ػو بما يحقؽ

االزدىار لبلقتصاد الوطني.

إف المنازع ػ ػ ػة في الشي ػ ػر العقاري تبدأ باالعتػراض عمى الوثائؽ المسحية منذ تحريرىا إلى ياي ػ ػة

إيداعيا وكذا في عمميات الترقيـ المؤقت والترقيـ النيائي عمى مستوى مصالح الحفظ العقاري ،لتمتد
إلى الطعف في الحق ػ ػوؽ المشيػ ػرة ذاتي ػا وىذا بالمطالبة بإبطاليا ،نقضيا ،فسخيا أو تعديميا بموجب

دع ػاوى قضائي ػة تخضػع دوف سواىػا لعمميػة الشيػر العقػاري تحت طائمة ع ػ ػ ػدـ القبوؿ ،كمػ ػا يت ػ ػ ػراوح

االختصاص القضائي فييا بيف القضاء العقاري والقضاء اإلداري ،بعد استنفاد طرؽ المصالحة فييا

عمى مستوى لجنة المسح ومصالح الحفظ العقاري عف طريؽ االعتراض عمى ق اررات لجاف المسح

والمحػافظ العقاري الحقا ،فإذا كاف نظاـ الشير العقاري ييدؼ إلى استق ػرار الممكي ػة العقاري ػ ػة وزرع
الثقة الكاممة في المتعامميف فيو فإف فتح باب المنازعة فيو مف شأنو المساس بيذه الحماية التي ال
تستقر وال تستكمؿ فاعميتيا وقوتيا إالّ باستقرار الممكية العقارية.
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لقػد نظػـ المشػرع الجزائػري األحكػاـ المتعمق ػة بالمنػ ػازعات التي يثيػ ػرىا الشير العقػ ػاري بموجػ ػ ػب أحكاـ
القانوف المدني وأحكاـ األمر رقـ 74/75 :ومراسيمو التنفيذية ،واضعا أحكاما صارمة لكيفية التصدي

ليذه المنازعات عمى مستوى اإلدارات المعنية ( إدارة مسح األراضي والمحافظة العقارية ) وحتى أماـ

الجيات القضائية المختصة ،محددا لممتضرر األساليب واإلجراءات التي يجب أف يتبعيا لرفع الضرر
عنو عبر مختمؼ المراحؿ التي تمر بيا إجراءات الشير العقاري ،وضمف آجاؿ محددة حاوؿ المشرع

مف خبلليا مراعاة مصمحة المتضرر والمصمحة العامة المتمثمة في إتماـ إجراءات المسح العاـ واعداد

السجؿ العيني بما يخدـ الممكية العقارية بوجو عاـ ،ولكف ريـ ىذه األحكاـ التشريعية الموجودة ،الزالت

المنازعة المتعمق ػة بالشيػر العق ػاري في ازديػاد مستمر وتعق ػد أكث ػر مما أثر عمى إعداد السجؿ العق ػ ػ ػاري
الذي بػدأت إجػ ػ ػراءاتو منػذ عػدة سنػوات خمت ،الشػ ػيء الػذي يدع ػ ػ ػو إلى التس ػ ػاؤؿ ح ػوؿ مػ ػدى كفايػ ػ ػ ػ ػ ػة

أحك ػ ػ ػاـ التشريع الجزائري لحؿ منازعات الشير العقاري ومدى مواكبتيا لمتحوالت االقتصادية والسياسية
ولمتطور الذي عرفتو الجزائر منذ صدور القانوف المنظـ لمشير العقاري أي األمر رقـ 74/75 :المذكور
أعبله ،بمعنى آخر ىؿ أحكاـ قواعد التشريع الجزائري ىي كفيمة لحؿ منازعات الشير العقاري؟

وى ػ ػي اإلشكالي ػ ػ ػة التي أحػ ػ ػاوؿ اإلجابة عنيا بعرض مختمؼ المنازعات القضائية التي يثيرىا الشير

العق ػاري فػي جميع مراحمو لما ليذه المنازعات مف ذاتية وخصوصيػة يستوجب الوقوؼ عند كؿ منازعة

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

أىميــــة البحـــث:
إف الموضوع الذي عنيت بدراست ػ ػو ،يتن ػ ػ ػاوؿ باألساس البحث عف األسباب التي تقؼ وراء نشػ ػ ػوب

المنازعات المتعمقة بالشير العقاري ومدى كفاية أحكاـ التشريع الجزائري لحميا.

لست في حاجة إلى أف أشير إلى صعوبة مثؿ ىذا البحث ،صعوبة يبدو أماميا تواضع الجيد الذي

بذلتو في إعداده تعود إلى محدودية النصوص القانونية التي تحكـ مثؿ ىذه المنازعات وعدـ مواكبتيا

لمتطور االجتماعي واالقتصادي والتشريعي الذي يعرفو العالـ.

إف تخصيص البحث في منازعة الشير العقاري دوف سواىا مف المنازعات ،مرده إلى أف ىذه األخيرة

لـ تحظى باالىتماـ الكافي مف طرؼ الفقو والقضاء عمى حد سواء ،نظ ار التساميا بالغموض والتعقيد
في ظ ػ ػ ػؿ النظاـ القضائ ػ ػي المزدوج وبإسػناد بعضيا إلى القضاء العادي والبعض اآلخ ػ ػر إلى القضاء
اإلداري دوف مراعاة إسنادىا إلى مف ىو أكثر تخصصا لمفصؿ في مثؿ ىذه المنازعات والى مف لو

أكثر أدوات ووسائؿ قانونية تسمح لو بالفصؿ فييا بما يضمف استقرار الممكية العقارية ودعـ االئتماف

العقاري.
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ىنا تكمف أىمية ىذه الدراسة التي تيػدؼ إلى محاولة حصر مختمؼ المنازعات التي يثيرىا موضوع

الشير العقاري وكيفية معالجتيا استنادا إلى النصوص القانونية ووفقا لبلجتيادات القضائية الصػ ػ ػ ػ ػ ػادرة
عف المحكمة العميا ومجمس الدولة بشأنيا ،مػع إبرازىا في عمؿ موحد بيدؼ استكماؿ أوجو النقص في

أحكاـ القانوف وتقديـ اقتراحات لوضع أسس عممية وعممية لتحقيؽ العدالة.
منيجية البحث:

لقػ ػ ػد اعتمدت في دراستي ليػذا الموضػ ػوع عمى بعض المقارن ػات البسيطػ ػ ػة بيف القانػ ػوف الجزائري
وبعض التشريعات األخرى متى تطمب األمر ذلؾ بغرض تحديد موقؼ المشرع الجزائري منيا ،ومنو
االستفادة مف مختمؼ التجارب التي تعتمدىا ىذه األنظمة عمى اعتبار أف نظاـ الشير العقاري نظاـ

أخذت بو أيمب األنظمة القانونيػ ػ ػة وعدلت فيو بما يتمشى مع النظاـ السائد فييا ،عمما بأف دراستي

ىذه ليست دراسة مقارنة ألف ليذه األخيرة أصوؿ معروفة بؿ ىي دراسة تحميمية اعتمدت فييا تحميؿ

مختمؼ المنازعات التي يثيرىا الشير العقاري محاولة االىتماـ بالجانب العممي ،إذ ال فائدة مف دراسة
تظؿ أسيرة األفكار النظرية بعيدة كؿ البعد عف الحياة العممية .وعمى ىذا األساس حاولت تطعيـ ىذا

البحث باجتيادات وأحكاـ القضاء وربط المنازعات القضائية بالنصوص القانونية المتعمقة بيا ،مشيرة

إلى ىذه النصوص ومدى كفايتيا لحؿ ىذه المنازعات فضبل عف تقديـ اقتراحات لتفعيؿ دور القضاء
لحسـ المنازعات المطروحة أمامو.

عنــــــوان البحـــث:

اختيػ ػار عنػ ػواف البحث لـ يكف ىيف ذلؾ أف عنواف البحث يجب أف يدؿ عمى مضمونو ،ومػ ػ ػف ىنا
كانت الصعوبة :التعبير بعبػ ػ ػارة واح ػ ػدة واضحػ ػة ودقيق ػ ػة ،ع ػ ػف موضوع بحػث يتضمف العديد مػ ػ ػف

الصفحات ،وبعد تفكير ،رأيت أف يكوف عنواف بحثي"منازعات الشير العقاري في التشريع الجزائري"
وفي اعتقادي أف ىذا العنواف يحػ ػ ػ ػ ػدد مضموف الرسال ػ ػ ػة ويمنع الخمط بينو وبيف ييره مف الموضوعات
التي عنيت بالبحث والدراسة سابقا ،فيو يوضح أف المقصود ىو المنازعات القضائية المرتبطة بالشير
العقاري وبذلؾ تستبعد كؿ المنازعات المرتبطة بالعقار أو بالحقوؽ العينية العقارية األخرى التي تطرح

عمى القاضي العقاري أو عمى القاضي اإلداري ،كما أف ىذا العنواف يفيد بأف دراسة موضوع منازعات

الشيػ ػر العقػ ػ ػ ػاري تتعمػ ػ ػؽ بالتشري ػ ػع الجزائ ػ ػ ػ ػري ومػ ػ ػدى كفاية أحكامو لحمي ػا ولو أف موضوع المنازعات

القضائيػ ػ ػة ىو مف صمػيـ عم ػؿ القضػ ػاء فالمقصود إذف ى ػو إبراز منازعات الشير العق ػ ػاري مف زاوي ػة
التشريع الجزائري وىذا دوف إيفاؿ لدور القضاء في ذلؾ.
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خطة البحـــث:
لقد سمكت في دراسة موضوع منازعة الشير العقاري خطة تعتمد عمى باب تمييدي ،ثـ أقسمو إلى
قسميف وكؿ قسـ يضـ بابيف عمى النحو اآلتي:

مقدمــــــــــــــــــــة
البـــــاب التمييـــدي :االطار المفاىيمي لممنازعة والشير العقاري.
الفصـــــــــــــل األول :مفيوم المنازعة.

المبحث األول :المنازعة بوجو عاـ.
المبحث الثاني :المنازعة اإلداريػ ػ ػػة.

الفصـــــــــــــل الثاني :مفيوم الشير العقاري.

المبحث األول :مفيوـ الشير العقاري وأىدافو.

المطمب األوؿ :مفيوـ الشير العقاري.

المطمب الثاني :أىداؼ أنظمة الشير العقاري.

المبحث الثاني :أنواع أنظمة الشير العقاري.

المطمب األوؿ :نظاـ الشير الشخصي.
الفػ ػ ػرع األوؿ :م ازيػا نظاـ الشير الشخصي
الف ػ ػ ػػرع الثاني:عي ػوب نظاـ الشير الشخصي

المطمب الثاني :نظاـ الشير العين ػ ػ ػ ػ ػ ػػي.
الف ػ ػػرع األوؿ :م ازي ػػا نظػاـ الشير العيني
الفػ ػػرع الثانػي:عي ػػوب نظاـ الشير العيني

المبحث الثالث :التطور التاريخي ألنظمة الشير العقاري.
المطمب األوؿ :الشير العقاري في العيد الروماني والعصور القديمة.
المطمب الثاني :الشير العقاري في العصور الوسطى.

المطمب الثالث :الشير العقاري في العصر الحديث.

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

دراسة نظرية ألىم منازعـــات الشيـــر العقــــــــــاري

الباب األول :منازعات المسح العام والتحقيق العقاري
الفصـــــــــــــــــل األول :منازعات المسح العام.

المبحث األول :إجراءات وقواعد المسح العاـ.

المطمب األوؿ :إجراءات المسح العاـ.
الفرع األوؿ :افتتاح عممية المسح.

الفرع الثاني :األعماؿ التقنية لمسح األراضي العاـ.
الفرع الثالث :الجية المكمفة بأعماؿ المسح العاـ.

المطمب الثػاني :القواعد الخاصة بعممية المسح العاـ.
الفرع األوؿ :العقارات محؿ المسح العاـ .
الفرع الثاني :المستندات المعتمد عمييا في عممية المسح العاـ.

المبحث الثاني :المنازعات التي تثيرىا أعماؿ المسح العاـ.

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

المطمب الثاني :المنازعة القضائية في وثائؽ المسح العاـ ( المرحمة القضائية ).
الفصــــــــــــــــل الثاني :منازعات التحقيق العقاري

المبحث األول :دوافع المجوء إلى إجراءات التحقيؽ العقاري.

المبحث الثاني:إجراءات تسميـ سندات الممكية وفقا لقانوف التحقيؽ العقاري.
المطمب األوؿ:التحقيؽ العقاري.

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

المطمب الثاني :معاينة حؽ الممكية.

المبحث الثالث :أنواع منازعات التحقيؽ العقاري.

المطمب األوؿ :الطعف في ق اررات المحقؽ العقاري.
المطمب الثاني :الطعف في الترقيـ العقاري.

الفرع األوؿ :الطعف في مقرر رفض تسميـ سند الممكية.

الفرع الثاني :الطعف في مقرر تسميـ سند الممكية.
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الباب الثاني :المنازعات المرتبطة بتأسيس السجل العقاري والحقوق المشيرة
الفصـــــــــــــــــــــل األول :منازعات إعداد السجل العيني

المبحث األول :القواعد العامة لنظاـ الشير العيني.

المطمب األوؿ :تنظي ػػـ الشيػ ػ ػ ػػر العق ػ ػ ػ ػ ػػاري.
الفرع األوؿ :التنظيـ اإلداري لمشير العقاري.
الفرع الثاني :التنظيـ المادي لمشير العقاري.

المطمب الثاني :تنفيذ عممية الشير العقاري.

الفرع األوؿ :الشروط األساسية لتنفيذ الشير العقاري.

الفرع الثاني :إتمػ ػ ػػاـ إجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػراءات الشيػ ػ ػػر العقاري.

المبحث الثاني:المنازعة في ق اررات المحافظ العقاري الصادرة بمناسبة تأسيس السجؿ العقاري.
المطمب األوؿ :المنازعة في قػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ اررات الترقي ػ ػ ػ ػ ػػـ (المؤقت والنيائي).
الفرع األوؿ :مفيػ ػ ػ ػػوـ الترقيػـ العقاري المؤقت والنيائي.
الفرع الثاني :منازعات الترقيـ العقاري المؤقت والنيائي.

المطمب الثاني :المنازعة في ق اررات رفض اإليداع واإلجراء و الشير.
الف ػ ػػرع األوؿ :المقصود بق اررات رفض اإليداع واإلجراء والشير.
الفػ ػػرع الثاني :الطعف في ق اررات المحافظ العقاري.

الفصل الثاني :المنازعات المتعمقة بالحقــــــــــــــوق المشيرة.

المبحث األول  :الحقوؽ والمحػ ػ ػ ػ ػ ػررات الواجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػب شي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرىا.

المطمب األوؿ :الحقوؽ و المحررات الواجب شيرىا حسب قانوف الشير العقاري.
الفرع األوؿ :الحقوؽ والمحررات الواجب شيرىا حسب أحكاـ األمر رقـ.74/75 :
الفرع الثاني :الحقوؽ والمحررات الواجب شيرىا حسب أحكاـ المرسوـ التنفيذي رقـ.63/76:

المطمػػػب الثػ ػػاني :الحقػػػوؽ و المحػ ػػررات الواجػ ػػب شػ ػػيرىا حس ػػب القػ ػػانوف المػػػدني وقػ ػػانوف
اإلجراءات المدنية واإلدارية والقوانيف الخاصة.

الفرع األوؿ :الحقوؽ والمحررات الواجب شيرىا وفقا لمقانوف المدني.

الفرع الثاني :الحقوؽ والمحررات الواجب شيرىا وفقا لقانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية.
الفرع الثالث :الحقوؽ والمحررات الواجب شيرىا وفقا لمقوانيف الخاصة األخرى.

المبحث الثاني :وسائؿ الشير العقاري ومدى إمكانية الطعف في الحقوؽ المشيرة .
المطمب األوؿ :وسائػ ػػؿ الشيػ ػػر العقػ ػ ػػاري.
المطمب الثاني :الطعف في الحقوؽ المشيرة .
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القســـــــــــم الثانــي
كيفية الفصل في منازعات الشير العقاري إجرائيا و موضوعيا
( محاولة لمبحث في الوسائل اإلجرائية والموضوعية الكفيمة لحل منازعات الشير العقاري)

الباب األول :كيفية الفصل في منازعات الشير العقاري إجرائيــــــــا.

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

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

المطمب الثاني :شروط قبوؿ الدعوى.

الفرع األوؿ :الشروط المتعمقة بأطراؼ الدعوى.
الفرع الثاني :الشروط المتعمقة بعريضة رفع الدعوى.

المبحث الثاني :الجية القضائية المختصة بالفصؿ في منازعة الشير العقاري (االختصاص القضائي)
المطمب األوؿ :االختصاص النوعي لمقضاء العادي (القضاء العقاري)

المطمب الثاني :االختصاص اإلقميمي لمقضاء العادي (القضاء العقاري)

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

الفرع الثاني :خطوات إصدار الحكـ القضائي.

المطمب الثاني :اآلثار المترتبة عمى األحكاـ القضائية و طرؽ الطعف فييا.
الفرع األوؿ :اآلثار المترتبة عمى األحكاـ القضائية.

الفرع الثاني :ط ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرؽ الطعف في األحكاـ القضائية.

الفصل الثاني :كيفية الفصل إجرائيا في منازعات الشير العقاري الخاضعة لمقضاء االداري
(المنازعة اإلدارية).

المبحث األول :ماىية دعوى اإللغاء وشروط قبوليا.

المطمب األوؿ :ماىي ػ ػ ػػة دع ػ ػ ػ ػ ػػوى اإللغاء.
الفرع األوؿ :تعريؼ دعوى اإللغاء .

الفرع الثاني:خصائص دعوى اإللغاء.
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المطمب الثاني :شروط قبوؿ دعوى اإللغاء.
الفرع األوؿ :الشروط المتعمقة بقبوؿ الدعوى.

الفرع الثاني :الشروط المتعمقة بعريضة رفع الدعوى.

المبحث الثاني :الجيات القضائية المختصة بالفصؿ في دعوى اإللغاء.
المطمب األوؿ  :اختصاص المحكمة اإلدارية.
الفرع األوؿ :االختصاص النوعي.

الفرع الثاني :االختصاص اإلقميمي .

المطمب الثاني :اختصاص مجمس الدولة.

المطمب الثالث :اختصاص محكمة التنازع.

المبحث الثالث :الحكـ اإلداري الفاصؿ في منازعات الشير العقاري وطرؽ الطعف فيو.
المطمب األوؿ :ممي ػ ػ ػ ػزات الحكػ ػ ػ ػ ػػـ اإلداري.
المطمب الثاني :طرؽ الطعف في الحكـ اإلداري.
الفرع األوؿ :طرؽ الطعف العادية.

الفرع الثاني :طرؽ الطعف في العادية.
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البــــــــــــــاب الثانــي

كيفية الفصل في منازعات الشير العقاري موضوعيا ( الوسائل الموضوعية )

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

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

المطمب الثاني :إعماؿ األثر الناقؿ لمقيد لحؿ منازعات الشير العقاري.

المطمب الثالث :تطبيقات عممية حوؿ إعماؿ كؿ مف األثر المنشئ والناقؿ لمقيد في

منازعات الشير العقاري.

المبحث الثاني :كيفية الفصؿ في المنازع ػ ػ ػ ػ ػػات التي يثيرى ػ ػػا الغي ػ ػ ػ ػ ػػر.
المطمب األوؿ :مفيوـ الغير في قانوف الشير العقاري.
المطمب الثاني :إعماؿ قواعد الشير العقاري في الفصؿ في منازعات الشير العقاري.
الفرع األوؿ :مبدأ األسبقية في القيد.

الفرع الثاني :مبدأ الحجية المطمقة لمقيد.

المبحث الثالث :المنازعات المثارة بيف المستفيد مف التسجيؿ وصاحب الحؽ.
المبحث الرابع :منازعات المالؾ الظاىر.

المطمب األوؿ :عبلقة صاحب الظاىر بصاحب المركز القانوني.

المطمب الثاني :عف عبلقة المالؾ الظاىر بالغير.

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

المبحث األول :حدود سمطة القاضي اإلداري في منازعة الشير العقاري.
المطمب األوؿ :حدود سمطة القاضي في التقرير.
المطمب الثاني :حدود سمطة القاضي في الحموؿ محؿ اإلدارة.

المبحث الثاني :المنيجية التي يتبعيا القاضي اإلداري لحؿ منازعة الشير العقاري.
المطمب األوؿ :األسس والوسائؿ التي يعتمد عمييا القاضي اإلداري لمبحث عف حؿ

لمنازعة الشير العقاري
الخاتمــــــــــــــــة

المطمب الثاني :وسائؿ تأسيس الحكـ القضائي.
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البـــــــــاب التمييـــدي
االطار المفاىيمي لممنازعة والشير العقاري
أتعرض في ىذا الباب التمييدي إلى مدلوالت ك ػؿ مف المنازعة والشير العقاري والى أىداؼ وأنواع
الشيػر العقاري وتطوره التاريخي تمييدا لمموض ػ ػوع مح ػ ػ ػؿ الدراسة ،إذ ال يمكف الشروع في منازعات
الشيػر العقاري دوف معرفػة ماىيػ ػة المنازعة وماىية الشير العقاري لما ليذا التمييد مف أىمية.
وبناء عمى ىذا يقسـ الباب إلى:
الفصل األول :مفيوم المنازعة.

الفصل الثاني :مفيوم الشير العقاري.

الفصـــــــــــل األول

مفيوم المنازعـــة

ال يمكف مباشرة البحث موضوع الدراسة ،دوف التعرؼ عمى ماىية ىذه المنازعة مف خبلؿ التعرؼ
عمى المنازعة بوجو عاـ وعمى المنازعة اإلداري ػ ػ ػ ػة بوجو خاص ،وىػ ػي المنازعات التي يثيرىا الشير

العقػ ػاري موضوع الدراسة في ظؿ النظاـ القضائي الجزائري المزدوج الػ ػ ػذي يفرؽ بيف منازعة الشير
العقاري الخاضعػ ػة لمقضاء العادي وتمؾ الخاضعػة لمقض ػاء اإلداري ،ىذه االزدواجيػ ػة تتطمػ ػب وجود
ىيئة قضائية مختصة دوف سواىا في النزاعات اإلدارية منفصمة عف القضاء العادي ،تتميز بقانوف

خاص ىو القانوف اإلداري وبإجراءات خاصة ىي المنازعات اإلدارية.
بناء عمى ما تقدـ يقسـ الفصؿ إلى:

المبحث األول :المنازعة بوجو عام.
المبحث الثاني :المنازعة اإلداريـة.
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المبحـــــــــــث األول
المنازعــــة بوجــو عـــــام
المقصػ ػ ػود بالمنازعة (  ) Contestationوجمعيػ ػ ػا منازعات أو أنزعػ ػ ػة ،كػؿ نػزاع أو تنػ ػ ػ ػازع ( ) Litige

بيف المصالح يقع بيف األفراد فيما بينيـ ،أو بينيـ وبيف إحدى السمطات العامة في الدولة ،يتـ عرضو

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

والعدؿ(.)1

فالنزاع ىو ىدؼ العمؿ القضائي وأساسو وىو سبب ىذا العمؿ أيضا إذ ال مبرر لتدخؿ القضاء

حيث ال يوجد نزاع ،واذا تدخؿ القضاء ري ػ ػـ ييب ػ ػة النزاع ،فإف القرار الذي يص ػ ػ ػدره يكوف مجردا مف
حجية الشيء المقضي بو ،ومف ثـ ال يعد عنوانا لمحقيقة .
إف الفكػ ػرة التي مفػ ػادىا أف عمؿ القاضي األساسػ ػي ىو فػض المنازع ػ ػات أو فصػ ػؿ الخصومات
ليست مستحدثة بؿ ىي فكرة تقميدية ومألوفة في الفقو اإلجرائي وىي صحيحة مف الناحية التاريخية
ومف الناحية المنطقيػ ػة أيضا ،فمف الناحية التاريخيػ ػة لـ يوج ػ ػد القاضي كموظؼ عاـ إال لممحافظة
عمى السبلـ االجتماعي في المجتمعات عف طريؽ فض المنازعات وحسـ الخصومات بقوؿ حاسـ

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

.justice à soi-même

وكذلؾ م ػ ػف الناحية المنطقية ليس مف المعقوؿ أف يطمػب مف القاضي أف يفصؿ في مسألة ليست
محؿ نزاع ،فيو ال يتدخؿ إالّ لحسـ نزاع معيف وىذه الفكرة ليست فقط تقميدية ومألوفة وتتف ػػؽ مع

التاريخ ومع المنطؽ ،بؿ فقد بمغت مف الرسوخ أف أحدثت تأثي ار عمى المصطمحات القانونية اإلجرائية
إذ يطمؽ في فرنسا عمى العمؿ القضائي بالمعنى الدقيؽ الصطبلح قضاء المنازعات

()2

" Juridiction contentieuse

".

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

د .سامي جماؿ الديف ،إجراءات المنازعة اإلدارية في دعوى إلغاء الق اررات اإلدارية ،منشأة المعارؼ ،2005،ص .14 – 13

()2

د .أحمد محمد مميجي موسى ،تحديد نطاؽ الوالية القضائية واالختصاص القضائي ( دراسة مقارنة) ،رسالة دكتوراه ،جامعة عيف

شمس ،1979،ص .14
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وعمػ ػى ىذا األس ػ ػاس فقد تباينت آراء الفقياء في تحديد مفي ػ ػوـ المنازعة ،ففي فرنسا يػ ػ ػ ػرى الفقيو ىيبرو

 HEBRAUDأف المنازعة تتعمؽ بطبيعة العمؿ القضائي ألنيا ىي المركز الذي يعالجو ىذا العمؿ ،كما

أنيا ترتبط بشكؿ ىذا العمؿ إذا أنيا تظير وتنتظـ في صورة إجراءات مواجية procédures

 contradictoiresوأنيا مسألػ ػ ػة عرضيػ ػ ػة في تنظيـ الحياة القانونية تحؿ بمعرفة القضاة ،إذ أف األصػؿ

أف القاعػ ػدة القانونيػ ػة تح ػ ػؿ عػادة التنازع بيف األفراد دوف تدخؿ القضاء ،ولكف التطبيؽ العممي لمقاعػ ػ ػدة
القانونيػ ػ ػة قػ ػد يثيػ ػ ػر المنازع ػة حوؿ تطابؽ المراكز الواقعية مع ىذه القاعدة ومف ثـ يحدث تعكير لمسبلـ

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

يػ ػ ػرى ىيبرو  HEBRAUDأف تطبيػ ػ ػؽ القانوف مف قبؿ الييئػ ػ ػ ػات القضائيػ ػ ػة ليػس ياي ػ ػة في ذاتو ،ب ػؿ ىو

مجػ ػرد وسيم ػ ػة ضمػ ػف مجموعػ ػ ػة أخػ ػ ػرى مػف الوسائػ ػؿ لمحف ػ ػاظ عمى النظػاـ في المجتمع ،ولما كاف دور

القاضي ينحصر في إزالة األسباب المؤدية إلى تعكير السبلـ االجتماعي ،أي المنازعات التي تقوـ بيف

األف ػ ػ ػراد فكػ ػ ػ ػاف مػ ػ ػف واجبو أف يج ػد حػبل عادال لفض المنازعة بيف األفػراد حتى واف لـ تسعفػ ػو نصوص

التشريع في ذلؾ ،فيو ممزـ بإيجاد حؿ واال كاف منك ار لمعدالة(.)2

أما ىوريو  HAURIOUفيرى أف المنازعة ىي مناط القضاء وأنو حيف ال توجد منازعة فبل حاجة إلى
القضاء فالمنازعة في تصوره ىي التعارض بيف ادعاءات خصميف ،وىذه المنازعة ىي مادة الخصومة
التي ىي بمثابة منازعة ممتدة  Une longue Contestationبؿ أف وجود التعارض في االدعاءات أي
المنازعة ىو الذي يفسر قياـ إجراءات الخصومة عمى أساس المجابية أو المواجية بيف الخصميف(.)3

خبلصة آراء ىوريو في ىذا الخصوص ،أف المنازع ػ ػ ػة ما ىي إال تعبير عف التعارض بيف إدعاءات

خصميف وأنيا تؤثر في شكؿ اإلجراءات ،والخصوم ػ ػ ػة عنػ ػده ما ىي إالّ منازعة ممتدة ،كمػ ػا يػ ػ ػرى أف

اإلدارة والنيابػ ػة العامػ ػ ػة ينطبؽ عمييما وصؼ الخصـ لكي تنعق ػد المنازع ػ ػ ػة القضائية بيما في طعوف
اإللغاء وفي اإلجراءات الجنائية(.)4

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
HEBRAUD Pierre, Chronique de Procédure Civile, Revue trimestrielle de Droit Civil , 1960, P 706.
()2

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

ص .120

e

HAURIOU Maurice, Precis de Droit administratif et de Droit Public,10 éd , 1921 P 867 et suiv.
()4

)(1

د .بدرخاف عبد الحكيـ ابراىيـ ،المرجع السابؽ  ،ص .119
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)(3

كم ػا قيػؿ أيضا بأنو يكفي أف نكوف بصدد منازعة أف يحدث ض ػ ػرر بمصالح الشخػ ػص بسبب موقؼ
ايجابي أو سمبي لشخص آخر ،بحيث يكوف ىذا الموقؼ بمثابة معارضة لمحؽ(.)1

ويػ ػ ػرى البع ػ ػض اآلخػ ػ ػر أنو يكفػ ػي لكي نك ػ ػ ػوف بصػ ػدد ن ػزاع أف يحػدث ادعػاء مػف جانب واح ػ ػد

 ،Une prétention unilatéraleوأنو ال يشتػ ػرط تقابػ ػؿ أو تعارض في المصالح واالدع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاءات

 Oppositions des intérêts et des prétentionsوأف ىػ ػ ػذا االدع ػاء الذي ىو مف جانب واحد يكفي

كمب ػرر لتدخؿ القضاء( )2وأسػ ػاس ىذا التصػ ػ ػور ى ػ ػ ػو قصػور فك ػرة المنازعة بمعن ػى تعارض المصالح

واالدعاءات عف تبرير كافة أعماؿ القضاء ومف ثـ يكوف مف الخطورة بمكاف تصور العمػػؿ القضائػي

عمى أنو العمؿ الذي يي ػدؼ فقط إلى وضع نياية لممنازعة بالمعنى السابؽ ،أما فك ػ ػرة النزاع بمعنى

اإلدعػ ػاء مف جانب واحد فيي أكثر وضوحا وىي الكفيمة لتبرير كافػ ػ ػة أعماؿ القضاء (.)3

كمػ ػا قي ػ ػؿ أنو ال يشترط أف يكوف النزاع معارضة فعمية وشكمية أمػ ػاـ القضاء في صػ ػ ػورة تمسؾ

كؿ خصـ بإدعاءاتو بؿ أنو يكفي أف تحدث معارضة لصاحب الحؽ بص ػ ػ ػورة إيجابية أو سمبية ،وال
يشترط أف تصؿ ىذه المعارضة إلى حد المنازعة الفعمية (.)4

وسمؾ الفقيو شوماف  CHAUMONTمسمكا متطرفا في تحديد ماىية المنازعة ،إذ أنو توس ػ ػع في معناىا

لدرجة أنو يرى مجرد الشؾ في القاعدة القانونية أو في مركز معيف يؤدي إل ػ ػى وجود شب ػ ػ ػ ػ ػ ػو المنازع ػ ػة
ومػ ػف ثػـ يك ػوف عػمؿ القاضي ىو إزالة ىذا الشؾ ،وذلؾ بإعادة رابطػ ػ ػ ػ ػ ػة االلتػ ػ ػزاـ بيف صاحب الشأف
والقاعدة القانونية أو المركز محؿ الشؾ(.)5
يعطي البعض في مػصر تص ػ ػو ار لممنازع ػ ػة يجمع بيف الشؾ والحقيقػ ػ ػة ومعنى ذلؾ أنو ال يكفي لقياـ
المنازعة أف تكوف ىناؾ إجراءات تقوـ عمى أساس المواجية بيف الخصوـ ،بؿ ينبغي أيضا أف يكوف

ىناؾ نزاعا حقيقيا بيف الخصوـ(.)6

ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ
SOLUS henry & PERROT Roger, Droit judiciaire privé, Paris Sirey, 1961 , T 1, P 439.
e
)(2
VINCENT jean & GUINCHARD serge, Procedure civile ,27 éd , précis DALLOZ , 2003, P 87.
)(1

()3

د .أحمد محمد مميجي موسى ،المرجع السابؽ ،ص .17
CORNU Gérard & FOYER jean , Procédure Civile , presse universitaire de France, 1958, P 33.
)(5
CHAUMONT charles, Esquise d’ une notion de l’acte juridictionnel, Revue du Droit public et sciences
politiques , 1942, P 93 à 124 .
)(4

( )6د .أحمد مسمـ ،أصوؿ المرافعات ( التنظيـ القضائي واإلجراءات واألحكاـ في المواد المدنية والتجارية والشخصية ) ،دار الفكر العربي
 1968ص .645
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الخبلصة أف المنازعة ىي المسألة التي تثير نزاعا بيف األفراد أو بينيـ وبيف إحدى السمطات العامػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة

في الدولة ،واستنادا إلى حؽ التقاضي يتـ حمميا إلى القضاء مف خبلؿ مباشرة الحؽ في الدعوى ،وىو
الحمقة األولى مف حمق ػ ػات حػ ػؽ التقاضي ،يتػ ػـ نظ ػ ػرىا مف خبلؿ إجراءات الخصومة القضائية ،وى ػ ػ ػ ػي

الحمقة الثانية مف حمقات حؽ التقاضي ،إلى أف تصؿ إلى خاتمة المطاؼ بصدور الحكـ النيائي البات

فييا والذي يمثؿ التسوية أو الترضية القضائية باعتبارىا الحمقة الثالثة  -واألخيرة

-

()1

وب ػ ػذلؾ فػ ػ ػإف كػ ػؿ

ما يثار مػف مسائػ ػؿ تثير نزاع ػ ػا حوؿ إجراءات الشير العقاري ونتائجو بيف األفراد فيما بينيـ أو بينيـ
وبيف إحدى السمطات العامة وسواء عرض ىذا النزاع عمى الجيات اإلدارية المختصة ( لجنة مسح

األراضي أو المحافظة العقارية) وسواء عرض عمى الجيات القضائية مف خبلؿ رفع دعوى قضائية
كؿ ذلؾ يدخؿ ضمف مفيوـ المنازعة المتعمقة بالشير العقاري موضوع بحثي ىذا.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

د .سامى جماؿ الديف ،المرجع السابؽ ،ص .16
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المبحـــــــــــث الثـــاني
مفيوم المنازعــــة اإلداريـة
يثػ ػ ػ ػار المبس في تحديد مفي ػ ػ ػوـ المنازعة اإلداري ػ ػة بينيا وبيف الدعوى اإلدارية والخصومة اإلدارية

()1

وىذا يعود إلى خمو القوانيف الوضعية مف تعريؼ المنازعة اإلدارية ،وترؾ المشرع ىذه الميمة لمفقو

والقضاء فثار الخبلؼ( )2حوؿ تحديد مفيوـ المنازعة اإلدارية وعبلقتيا بالحؽ الذي تحميو ،وىؿ ىي
حؽ مستقؿ؟ أـ ىي ذات الحؽ المراد حمايتو في حالة حركة؟ أـ أنيا وسيمة لحماية الحؽ األصمي

المراد حمايتو؟

وبالرجػ ػ ػ ػوع إلى الفقػ ػو فإف المنازع ػ ػ ػة اإلدارية ىي مجموعة القواعد القانونية التي تطبؽ لحؿ قضائي
لمنازعات مطروحة متعمقة بالنشاط اإلداري عندما تطرح عمى القاضي اإلداري لمفصؿ فييا(.)3

وىي سبب ظيور القضاء اإلداري الذي يتطمب وجود قاضي إداري ال يكفي أف يكوف متخصصا في

القضاء اإلداري وانما يتعيف عميو أف يكوف قاضيا إداريا بمعنى أنو يتمتع بفكر إداري ،معرفة خاصة
تكفي لحؿ كؿ ما يطرح مف منازعات تتعمؽ بالنشاط اإلداري(.)4

ويذى ػ ػب البع ػض إلى عدـ إمكانية تصور منازعة ضد الدولة ألف اإلدعاء الصادر مف طرؼ

أشخاص القانوف الخاص ال يمكف أف يتعارض مع إدعاء مف السمطة العامة ،التي تصدر ق اررات

سيادية ال يتأتى لمخواص إال االستجابة والخضوع ليا(.)5

والمنازع ػ ػ ػة اإلداري ػ ػ ػ ػة حسب الدكت ػ ػور خموفػ ػ ػي رشيد ،ىي مجموعػ ػ ػة النزاعات اإلدارية التي ينظر فييا
القاضي اإلداري حسب قواعد قانوف المنازعات اإلدارية وىي عبارة عف نزاع إداري يحتوي عمى كممة

" نزاع " وكممة " إداري " ويقصد بكممة نزاع الخبلؼ القائـ بيف طرفيػف أو أكثر ويقصد بكممة إداري

صفة النزاع وىكذا فإف عبارة النزاع اإلداري يعني بصفة عامة :الخ ػ ػ ػبلؼ القائ ػ ػـ بيف طرفيف أو أكثر
يكوف أحد طرفيو شخص عاـ ،وبالتالي فإف عبارة النزاع اإلداري تشكؿ عنصػ ػ ػ ػ ػ ار مف عناصر عبارة

المنازعات

اإلدارية (.)6

ويػ ػ ػرى الفقيو أحمد محيو بأف المنازعات اإلدارية تتألؼ مف مجموعة الدعاوى الناجمة عف نشاط
اإلدارة وأعوانيا أثناء قياميـ بوظائفيـ(.)7
ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
()1

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

.113
()2

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

(3

DEBBASCH Charles & RICCI Claude, le contentieux administratif , 7 éd, DALLOZ, 1999,P 1.
e
CHAPUS René, Droit administratif général, T1, 4 éd , Montchrestien,1990,P 491.
)(5
WIGHY Pierre, Droit administatif, Principes Géenraux 4 éd, Emile Bruyant, 1962, P 370.
د .خموفي رشيد ،قانوف المنازعات اإلدارية ،ديواف المطبوعات الجامعية ،الطبعة الثانية ،2005 ،ص .08 – 07
)(4

()5
()6

د .احمد محيو ،المنازعات اإلدارية ،ترجمة فائز أنجؽ وبيوض خالد ،الطبعة الخامسة ،ديواف المطبوعات الجامعية ،2003 ،ص .05
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ترتك ػ ػ ػ ػز استقبللية المنازعات اإلدارية في الجزائر ،حسب الفقيو احمد محيو عمى توافر قواعد إجرائي ػ ػ ػة

خاصػ ػ ػة لي ػ ػذه المنازعات مف جية ،ونزاعات إدارية مف جية أخرى ،يتطمب فييا مبدئيا تطبيؽ قواع ػ ػ ػد
القانوف العاـ .وينجػ ػ ػـ عف ذلؾ أف المتقاضي يعمؽ أىمية كبػ ػ ػرى عمػ ػ ػى معرفة ما إذا كاف نزاع ما ىػ ػ ػو
نزاع إداري ،أي قاب ػ ػؿ لكي تطبؽ عميو قواعػ ػ ػ ػ ػ ػد خاصة مف حيث اإلجراءات ومف حيث األساس وذلؾ
لكي يتمكف مف تقديـ دعواه بصورة صحيحة ،أماـ الييئة القضائية المختصة (.)1

فالمنازعة اإلدارية ىي مختمؼ اإلجراءات التي يتطمبيا القانوف لمجوء إلى القضاء اإلداري مف أجؿ

الفصؿ في نزاع مطروح ضد اإلدارة العامة أو ضد ىيئات أخرى تضطمع بمياـ تسيير مرفؽ عاـ(.)2
وعميػ ػ ػ ػ ػ ػ ػو ،فإف المنازعة اإلدارية مثميا مثؿ باقي المنازعات األخرى ماىي إالّ وسيمة قانونية لحماية

الحقوؽ أماـ القضاء ،ولكنيا تتمتع بمجموعة مف السمات التي تميزىا عف ييرىا مف المنازعات والتػ ػ ػ ػي
تتمثؿ في:

 من حيث أطراف المنازعة:يبلحظ دائما أف يكوف أف أحد طرفي المنازعة اإلدارية شخصا معنويا عاما ،ويمثؿ فييا بصفتػ ػ ػو ىػ ػ ػ ػ ػذه
التي تسمح لو استخداـ مظاىر السمطة العامة ،سواء تمثمت في مقدرتو عمى إلزاـ الغير بإرادتو المنفردة
عف طريؽ ما تصدره مف ق اررات إدارية والتي يمكف أف ينفذىا مباشػرة دوف حاجة إلى استصدار أحكاـ

قضائية بذلؾ ،أو ما يتمتع بو أيضا مف سمطة االستيبلء ون ػ ػ ػ ػ ػزع الممكيػ ػ ػة لممنفعة العامة أو تضميف ما
يبرمو مف عقود إدارية شروطا استثنائية يير مألوفة في أحكاـ القانوف الخاص(.)3

 -موضوع المنازعة اإلدارية:

يػ ػدور موضوع المنازعة اإلدارية حػ ػ ػ ػوؿ حؽ مف الحقوؽ اإلدارية ،يفرض حماي ػ ػ ػة ىذا الحؽ ضد ما
قامت بو اإلدارة مف أعماؿ تمسو أو تعتدي عميو ،وقد يكوف منشأ ىذا الحؽ القانوف أو أعماؿ اإلدارة
القانونية كالق اررات اإلدارية أو العقود اإلدارية أو أعماليا المادية(.)4

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

د .احمد محيو ،المرجع السابؽ ،ص . 91

()2

المستشار نويري عبد العزيز ،المنازعة اإلدارية في الجزائر :تطورىا وخصائصيا ( دراسة تطبيقية ) ،مقاؿ منشور بمجمة مجمس الدولة ،العدد

الثامف ،ص  09وما بعدىا.
()3

د .سميماف محمد الطماوي ،مبادئ القانوف اإلداري ،دراسة مقارنة ،أمواؿ اإلدارة العامة وامتيازاتيا ،الكتاب الثالث ،دار الفكر العربي1973 ،

ص .77
()4

د .حسف السيد بسيوني ،المرجع السابؽ ،ص.117
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 لمن تؤول ميمة الفصل فييا:يعيػ ػ ػد بميمة الفصؿ في المنازعػ ػة اإلداري ػ ػة ع ػادة إلى قاض متخػ ػصص ،ف ػبل يكفي توافػ ػ ػر الثقاف ػ ػة

القانونيػ ػ ػة وحدىا لدى القاضي ،وانما ينبغي أف يكوف ممما بطبيعة عمؿ اإلدارة عالما بمقتضياتو

لذلؾ فإف بعض األنظمة التي تعترؼ بالمنازعة اإلدارية تفرد ليا قضاء مستقبل بيا كالنظاـ الفرنسي
المصري والجزائري.

 المنازعات اإلدارية أكثر تحديدا من غيرىا من المنازعات:يعرؼ القضاء اإلداري كؿ مف منازعات اإللغاء ،منازعات التعويض ،منازعات التأديب ،ومنازعات

التفسير وفحص الشرعية وجميعيا منازعات مسماة ومحددة عمى سبيؿ الحصر.

 -الظيور بمظير السمطة العامة:

ارتبطت معايير تحديد المنازعة اإلدارية ارتباطا وثيقا باألساس الذي بني عميو وجود كؿ مف القضاء
اإلداري والقانوف اإلداري في الوقت ذاتو ،فالمعايير التي تحدد طبيعة المنازعة اإلدارية ومف ثـ تحديد
اختصاص القضاء اإلداري ىي ذات المعايير التي قيؿ بيا لتبرير وجػ ػ ػود جية قضائيػ ػ ػة مستقمة ع ػ ػف

القضاء العادي ،وىي القضاء اإلداري ،الذي يقوـ فيو القاضي بتطبيؽ قواعد وأحكاـ القانوف اإلداري

عمى المنازعة(.)1

إف المنازعة اإلدارية نظ ار لكوف أحد أطرافيا شخصا عاما ،يمثؿ فييا مظي ار مف مظاىر السمطة

العامػ ػة والتي قد تيػ ػدر مبدأ المسػ ػ ػاواة بيف المتقاضػ ػيف لذلؾ كاف خضوعيا لمجموعة مف اإلجراءات

القضائية الخاصة التي تكفؿ التػ ػوازف بيف أطراؼ المنازعػ ػ ػة مف ناحية ،وتوف ػ ػ ػ ػر السرعة البلزمة التي
تقتضييا الحقوؽ اإلدارية مف ناحية أخرى(.)2
ومف خػ ػ ػ ػبلؿ ما سبؽ يمكف تعري ػ ػؼ المنازعػ ػة اإلداريػ ػة بأنيا الوسيمة القانونية التي كفميا المشرع

لؤلشخاص ( سواء كانت طبيعية أو معنوية ) لحماية حقوقيـ في مواجية اإلدارة عف طريؽ القضاء

ويبلحظ أف دور اإلدارة فييا يكوف يالبا دور المدع ػ ػ ػ ػى عميو نظ ػ ػ ػ ار لما تتمتع بو مف مظاىر السمطة

العامة التي تجعميا في يير حاجة إلى الرجوع لمقضاء لتنفيذ أعماليا القانونية أو المادية في مواجية
الغير لما تممكو مف سمطة التنفيذ المباشر.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

د .داود الباز ،المنازعة اإلدارية كمناط إلختصاص القضاء اإلداري ،مقاؿ منشور بمجمة روح القوانيف( مجمة عممية تصدر عف أعضاء ىيئة

التدريس كمية الحقوؽ جامعة طنطا) العدد  ،22الجزء الثاني ،يناير  ،2001ص .633
()2

د .حسف السيد بسيوني ،المرجع السابؽ،ص.118
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الفصـــــــــــل الثاني
مفيوم الشير العقاري
أتع ػ ػ ػرض في ى ػ ػ ػذا الفص ػؿ إلى تحديد مفيوـ الشير العقاري والى أىـ أىدافو ومبادئو ثـ إلى التعريؼ
بأىـ أنواعو وأخي ار إلى تطوره التاريخي عبر المراحؿ التي مر بيا منذ نشأتو إلى ياية ظيور األنظمة

الحديثة التي أخذت بيا أيمب التشريعات بما يتبلءـ مع سياستيا العقارية.
بناء عمى ما تقدـ يقسـ الفصؿ إلى:

المبحث األول :مفيوم الشير العقاري وأىدافو.
المبحث الثاني :أنواع أنظمة الشير العقاري.

المبحث الثالث :التطور التاريخي ألنظمة الشير العقاري.

المبحــــــــــث األول

مفيوم الشير العقاري وأىدافو
إف البحث في موضوع منازعة الشير العقاري ينبغي معو التعريؼ بالمقصود بالشير العقاري واألىداؼ
الت ػ ػ ػي وجد مف أجؿ تحقيقيػ ػ ػا ،ألنو ال يمكف الخوض في مختمؼ المنازعات التي يثيرىا الشير العقاري
دوف الوقوؼ عند معرفػ ػ ػة ىػ ػذا النظػاـ وتحديد مفيومو تحديدا دقيقا نظ ار لبللتباس الموجود بينو وبيف
مفاىيـ أخرى تستعمؿ لذات المعنى والغرض.

مف ثـ يقسـ المبحث إلى:

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

المطـمـــــــــب األول
مفيوم الشير العقاري
تمتبػ ػس عب ػ ػارة الشير بمفاىيـ أخرى وىي التسجيؿ والقيػد في معظـ التشريعات المقارن ػ ػ ػة وحتى في
التشريع والفق ػ ػ ػو الجزائري ،وعمى ىذا األساس رأيت ضرورة تحديد مفيوـ كؿ مف ىذه العبارات مف

الناحية المغوية واالصطبلحية والى الدوافع التي دعتني إلى تفضيؿ أحد ىذه المصطمحات واعتماده
عنوانا لبحثي ىذا.
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المعنى المغوي لمشير والتسجيل والقيد:
الشير لغة قيؿ أنو معرب وقيؿ أنو عربي وىو مأخوذ مف الشيرة وىي االنتشار ،وقيؿ الشير اليبلؿ

وسمي بو لشيرتو ووضوحو ،والشير ظيور الشيء وانتشاره أو إعبلنو أو إذاعتو ومصمحة الشير ىي

إدارة حكومية قائمة عمى توثيؽ العقود ونحوىا واعبلنيا

()1

.

التسجيؿ لغة ىو التقييد لؤلوراؽ في المحاكـ واإلدارات المختصة وىو مصدر لمفعؿ سجؿ ،ويعني

قيد أو كتب( )2وىو مف سجؿ أي كتب السجؿ أي قيده في سجؿ خاص حفظا لو مف الضياع أو أثبت
ّ
الحكـ القضائي ،أو العقد في السجؿ المخصص لذلؾ ،حفظا لو مف الضياع ،واسـ المفعوؿ مف
"سجؿ" " مسجؿ" .يقاؿ عقد مسجؿ ،أي اكتسب صفة الرسمية بإثباتو في دفتر خاص

()3

.

قيود) و( أقياد) ،ومنو تقييد األلفاظ بما يمنع االختبلط و يزيؿ االلتباس
القيد لغة ىو جمعو ( ٌ

.

()4

وقيد الشيء في دفتر أو ورقة يعني سجمو (.)5
 -المعنى االصطالحي:

الشيػ ػ ػر العق ػ ػاري اصطبلحا ىو مجموعػ ػة القواع ػ ػ ػد واإلجراءات التي تيدؼ إلى تثبيت ممكية عقار أو
حقوؽ عينية عقارية لشخص معيف أو أشخاص معينيف تجاه الغيػ ػر ومف شأف ىذه القواعد تنظيـ قيد

ىذه األخيرة مع حؽ الممكية أو الحقوؽ العينية األخرى الواردة عمييا في سجبلت معدة إلطبلع الكافة

فيكتسب الحػ ػؽ المسجػ ػ ػ ػؿ عمى ىػ ػ ػذا الوجو قوة ثبوتية مطمقة ،ويستطيع الغير أف يتعامؿ بشأف أي مػ ػف
العقارات المسجمة مع صاحب الحؽ فيو بكؿ ثقة وطمأنينة راكنا إلى وجود ىذا الحؽ وصحتو فبل يتردد

عندئذ في اكتسابو عف طريؽ الشراء أو أي طريؽ آخر بمقابؿ أو ب ػ ػدوف مقابؿ ،كما يقبؿ بإنشاء حقوؽ

عينية تبعية لمصمحة عميو ،كحؽ التأميف أو الرىف مثبل

()6

.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

المعجـ الوسيط ،ابراىيـ أنس وعبد الحميـ منتصر وعطية الصوالحي ومحمد خمؼ اهلل أحمد ،الجزء األوؿ ،الطبعة الثانية ،مجمع المغة

العربية ص .498
()2

محيط المحيط ،بطرس البستاني ،الجزء األوؿ ،ص .926

( )3المعجـ الوسيط ،المعجـ السابؽ ،ص .417
()4

العبلمة احمد بف محمد بف عمي الفيومي المقرئ ،المصباح المنير ،المكتبة العصرية ،2004 ،ص .296

()5

المعجـ الوسيط ،المعجـ السابؽ ،الجزء الثاني ،الطبعة الثانية ،ص .498

()6

د .ادوار عيد ،األنظمة العقارية ( التحديد والتحرير – السجؿ العقاري ) ،بدوف دار نشر ،الطبعة الثانية ،1996 ،ص .05
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والتسجيؿ اصطبلحا ىو صورة مف صور الشير العقاري ،يكوف بنقؿ صورة العقد مف دفاتر مخصصة

معدة لذلؾ ،وىذه ىي الطريقة المعتادة في التسجيؿ وتسمى التسجيؿ الحرفي أو الكمي

()1

 Transcriptionوتخضع لو التصرفات المنشئة والتصرفات المقررة أو الكاشفة لحقوؽ عينية أصمية

عمى عقػ ػ ػ ػار واألحكاـ المتعمقة بيػ ػ ػا ،ي ػ ػدوف في دفتر رقـ الشير وتاريخو وساعة إجرائو واسـ الصادر
لصالحو المحرر واسـ الصادر ضده وبياف العقار ونوع التعامؿ( )2ويحفظ أصؿ المحرر إف كاف مف
المحررات العرفية أو الصورة األولى المحررة إف كاف مف المحررات الموثقة وذلؾ في أمكاف خاصة

معدة ليذا الغرض(.)3

والتسجيؿ بيذا المعنى يختمؼ عف التسجيؿ المقصود بو تمؾ العممية أو اإلجراء االداري الذي ي ػقػ ػ ػ ػوـ
بو الموظؼ العاـ في ىيئة عمومية ،بواسطتو يحفظ أو ال يحفظ أثر العممية القانونية التي تقوـ بيػ ػ ػ ػا

األشخاص الطبيعية أو المعنوية والتي ينجـ عنيا دفع ضريبة إلى الموظؼ ،ىذه الضريبة تسمى بحؽ
التسجيؿ ( .)4() Enregistrement
القيد (  ) Inscriptionاصطبلحا ىو أيضا صورة مف صور الشير العقاري يتعمؽ بشير الحقوؽ العينية
التبعية وجميع التصرفات المنشئة والكاشفة أو المقررة لحقوؽ عينية عقارية تبعية ،واذا كاف التسجيؿ

يتـ بحفظ أصؿ المحرر واعطاء صاحب الشأف صورة شمسية منو ،بمعنى أف الذي يشير ىو أصؿ

المحرر فإنو في حالة القيد ،فإف المحرر ال يشير وانما يعد مستندا مف مستندات الشير ،وعند طمب
القيد يكتفي الممخص المحرر واصطمح عمى تسميتو بالقائمة( )5وبذلؾ فالقيد يتـ بذكر بعض البيانات

معينة أوردىا القانوف ويسمى ىذا النوع القيد.

لـ يفرؽ المشرع الجزائري بيف ىذه المصطمحات ،إذ استعمؿ عبارة الشير في المواد17 – 16 – 15 :

مف األمر رقـ 74/75 :وكذا في المواد 87- 86 – 85 :مف المرسوـ التنفيذي رقـ ،63/76 :واستعمؿ

عبارة ( التسجيؿ) لمتعبير عف شير الحقوؽ العينية التبعية بموجب المواد97- 96 – 95 – 94 – 93 :

 98-مف المرسػ ػ ػ ػوـ التنفيذي رقـ ،63/76 :كما استعم ػ ػ ػ ػ ػؿ مصطمح القيد ضمف أحكاـ القانوف المدني

في المواد ،...906 -905 – 904 :لمتعبي ػ ػ ػر عف اإلج ػ ػراء الذي يتػـ بموجبػ ػو شي ػ ػر الحقوؽ العينية
التبعية.
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

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

المنقحة مف طرؼ المستشار محمد عمي سكيكر ومعتز كامؿ مرسي،منشأة المعارؼ ، 2005 ،ص . 21 – 20
()2

د .عمي حسيف نجيدة ،الوجيز في الشير العقاري والتوثيؽ ،دار الثقافة العربية ،دوف سنة نشر ،ص .37

()3

د .عبد الفتاح مراد ،شرح تشريعات الشير العقاري ،دار الكتب والوثائؽ المصرية ،الطبعة الثانية ،دوف سنة نشر ،ص .32

( )4أ .دوة آسيا -د .رموؿ خالد ،اإلطار القانوني والتنظيمي لتسجيؿ العقارات في التشريع الجزائري ،دار ىومة ،الطبعة الثانية ،2009 ،ص
.19
()5

د .عمي حسيف نجيدة ،المرجع السابؽ ،ص  38وأيضا د.عبد الفتاح مراد ،المرجع السابؽ ،ص .32
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لقد رتبت أيمب التشريعات المقارنة القائمة بالتفرقة بيف القيد والتسجيؿ واعتبارىما طريقيف مف طرؽ

الشير لمحقوؽ العينية العقارية بجانب اإليداع والتأشير اليامشي بعض النتائج ،تمثمت في أف التسجيؿ
ىو الطريقػ ػة الرئيسي ػة لشير الحقوؽ العينية األصميػ ػة ،أمػا القي ػد في ػ ػو الطريق ػ ػة الرئيسية لشير الحقػوؽ

العينية التبعية كالرىف الرسمي ،حقوؽ االمتياز أو االختصاص.

ل ػذلؾ فإف التسجيؿ يرتػب آثػاره مف ييػ ػر تحديد مدة ،أما القي ػ ػ ػد فبل تحفظ آث ػاره إالّ لمدة عش ػ ػرة سنوات
ويجب تجديده قبؿ انتيائيا.

اعتمدت في بحثي ىذا ،عمى مصطمح الشير العقاري لمداللة عمى تمؾ القواعد واإلجراءات التي تيدؼ

إلى تثبيت الممكية العقارية أو الحقوؽ العينية العقارية لشخص معيف أو أشخاص معينيف تجاه الغير

واعبلمو بنشوء أو نقؿ الحقوؽ العينية أو انقضائيا ،وبالتأمينات العينية العقارية المقررة لدائنيف معينيف
بمقتضى القانوف أو اتفاؽ األطراؼ عمى عقار ما ،وىذا تفاديا لمخبلؼ المطروح حوؿ تسمية الشير

الذي يختمط مفيومو بالتسجيؿ وبالقيد المعتمد في التشريعات المقارنة وحتى لدى بعض الكتاب

الجزائرييف الذيف يعرفوف الشير العقاري بالقيــــــد ويعتبرونو عبارة عف مجموع إجراءات وقواعد قانونية
وتقنية تشمؿ كؿ التصرفات القانونية المنصبة عمى العقارات سواء كانت كاشفة – منشئة – ناقمة –
معدلة أو منيية لحؽ عيني عقاري أصمي أو تبعي بغض النظر عف نوع التصرؼ عقدا كاف أو حكما

أو ق ار ار أداريا وسواء كاف مصدر الحؽ تصرؼ قانوني أو واقعة مادية(.)1

إف اعتمادي عمى مصطمح الشير دوف القيد أو التسجيؿ يعود إلى سببيف أساسييف ىما:
أوال :مواكبػ ػ ػة ومسايػ ػ ػرة ما انتيى إليو معيػد البحوث والدراسات العربية باالتفاؽ مع المنظمة العربية
لمتربية والثقافة والعموـ التابعة لجامعة الدوؿ العربية في الحمقة العممية المنظمة لدراسة ىذا الموضوع
عمى المستوى العربػ ػي بيدؼ التنسيؽ بيف نظـ الشيػر العقػاري في الببلد العربية ،ومف النتائج الت ػي

توصمت إلييا المجنة المكمفة أف تعبير التسجيؿ العقاري المستخدـ في أيمب الدوؿ العربية ال ينطوي

عمى الدقة العممية وال يشمؿ المعنى المقصود إالّ في بعض جزئياتو ،فالتسجيؿ يعتبر صورة مف صور

الشير يوج ػ ػد إلى جانبيا طريؽ القيد وليذا توصمت المجنة المذكورة إلى اقتراح مصطم ػ ػح موحد يكوف
أدؽ وأعـ وفضمت مصطمح الشير العقاري لشمولو وداللتو(.)2

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

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

الطبعة الثانية ،2006 ،ص.63
()2

توحيد مصطمحات الشير العقاري في الببلد العربية ،معيد البحوث والدراسات العربية 1977 ،ص  70وما بعدىا.
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ثانيا:اعتمدت مصطمح الشير تيسي ار لفيـ القارئ لمبحث وعدـ زجو في خبلفات فقيية حوؿ مدلوؿ
بعض المفاىيـ والتي تكوف ليا داللتيا الخاصة في التشريعات المختمفة التي تناولتيا في بحثي مف

خبلؿ الدراسة المقارنة التي اعتمدتيا في بعض األحياف ،وكدليػ ػؿ عمى ىذا االختبلؼ في التعابيػ ػ ػر
أشير إلى المصطمحات المستعممة في بعض الدوؿ العربية:
 -المممكة المغربية – التحفيظ العقاري.

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

يقصد بيػ ػذه التعابيػ ػ ػر جعؿ العقار خاضعا لنظاـ الشير العقاري ،س ػواء كاف طريؽ ىذا الشير يعتمد
عمى الشير العيني أـ عمى الشير الشخصي ،وىو نفس المصطمح الذي استعممو المشرع الفرنسي أي

الشيػ ػر العقػ ػ ػاري ( )Publicitéبموجب المرسوـ رقـ 89 :لسنة  1959الصادر بتاريخ1959/01/07:

المعدؿ لممرسوـ رقـ 55/22 :الصادر بتاريخ ،1955/01/04 :بعد أف كاف يستعمؿ مصطمح التسجيؿ

( )Transcriptionبموجب القوانيف السابقة منيا القانوف المؤرخ في 1855/03/23:والمرسوـ المؤرخ

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

األخرى الواجبة الشير(.)1

ويرى الفقيو  PAGEبأف المصطمح القديـ أي التسجيؿ ( )Transcriptionكاف أكثر دقة ووضوحا في

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

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
& MAZEAUD (Henri Léon et jean), leçons de Droit Civil, T3, Monchrestien,1977, P 606 et MARTY Gabriel
e
RAYNAUD Pierre par JESTAZ Philippe, les suretés la publicité foncière 2 éd, SIREY,1987, P 480.
e
)(2
PAGE Léon, Reforme de la publicité foncière, librairie du journal des notaires et des avocats Paris 6 , P 21
et suiv.
)(1
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المطــــــــــــب الثاني
أىــــداف الشيـــر العقــــاري
ليس مف العسير التعرؼ عمى البواعث المختمفة التي حثت المشرعيف في مختمؼ العصور عمى شير
التصرفات العقارية ،فقد كانت ىذه البواعث عمى مر العصور ىي:
 حفظ العقارات في حوزة العائمة أو في نطاق إقطاعيات أمراء اإلقطاع:ييدؼ الشير العقاري إلى حفظ العقارات وابقائيا في حوزة العائمة الواحدة أو في إط ػػار اإلقطاعيػ ػػات

إال أف ىذه الفكرة لـ تعد ىي الباعث عمى الشير العقاري في عصرنا الحاضر ،إذ أف النظري ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػات

االجتماعية الحديثة تتعارض مع ما يراىا البعض مف وجوب احتفاظ العائمة بحد أدنى مف العقػ ػ ػ ػارات

والقانوف ىو الذي يتولى ىذه الميمة كمما وجد ذلؾ مناسبا.
 إعادة إنشاء أصل الممكية:ظيػ ػرت ىذه الفكػ ػ ػرة في العصر الحديث ،وىي تجعػؿ لمشي ػ ػر العقاري أث ػ ػ ار إنشائي ػ ػا بقص ػ ػد إحاط ػ ػة
المكتتبيف مف المتصرؼ إليو والمتصرؼ إلييـ المحتمميف في الحقوؽ التي عمى العقارات واحاطتيـ
بصفة الشخص الذي يظير ليـ بمظير المالؾ .
 تحقيق الثقة العامة:طبقا ليذه الفكرة يجب أف يعمؿ الشير العقاري عمى تأميف كؿ مالؾ ضد أية مضايقة وىو يستعمؿ

حقو وتثبيت حؽ الممكية باعتباره شرطا أساسي ػا لكؿ استغػ ػبلؿ مثمر لمعقار الذي ينصب عميو ،كما

أنو مف أجؿ تأميف االستقرار القانوني والثقة في المعامبلت ،فإف تنظيـ الشير العقاري يجب أف يأخذ

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

قد تبارت النظـ التي تأخذ بفكرة الثقة العامة في اتخاذ الوسائؿ المختمفة لتحقيؽ ىذا الغرض في نفس

الوقت ،ذلؾ أف تط ػ ػ ػور اآلراء أدى إلى اعتب ػ ػار الشير نظاـ تقضي بو المصمحة العامة ويتمشى مع
المطالب الجديرة لممدنية ،حيث يتطمب المجتمع تنظيما عقاريا يؤدي إلى أف تصؿ الممكية العقارية
بأسرع ما يمكف إلى يد مف يمكنيـ الحصوؿ منيا عمى أقصى فائدة ممكنة (.)2

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1
()2

د .منصور محمود وجيو ،نظاـ السجؿ العيني وادخالو في اإلقميـ المصري ،رسالة دكتوراه ،جامعة القاىرة ،1961 ،ص  03وما بعدىا
د .حسف عبد الباسط جميعي ،الشير العقاري في النظاـ القانوني المصري ،جامعة القاىرة ،2005/2004 ،ص .19
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مف أج ػؿ تحقيػ ػ ػؽ ىذه األىداؼ عنيت أكثر ال ػدوؿ الحديثػ ػة بوضع نظـ تكف ػ ػ ػؿ ث ػ ػ ػ ػبوت الممكي ػ ػة العقارية
وما يرد عمييا مف قيود وما يترتب عمييا مف حقوؽ لصالح الغير ثبوتا أكيدا يبعث الثقة في نفس

المالؾ ذاتو ويوفر الطمأنينة لمف يتعامموف معو وسمكت في ذلؾ وجوب شير التصرفات التي تترتب

عمييا ،بحيث يتاح لكؿ ذي مصمحة في عقػ ػ ػار معيف أف يحيط عمما بكافة التصرفات التي تناولت ىذا
العقار والحقوؽ التي رتبت عميو ،فيستطيع أف يرتب تعاممو مع صاحبو وىو عمى بينة
تامة بحقيقة مركزه المالي فيما يتعمؽ بيذا العقار(.)1

يني عػف البياف أنو كمما زاد إحكاـ نظاـ الشير العقاري زاد ما يوفره مف ثقة وطمأنينة في حقيقة مراكز
أصحاب الممكيات العقارية ،وأدى ذلؾ بالتالي إلى تشجي ػ ػع التعام ػ ػؿ في العقارات وكثرة تداوليا والى
تقوية ائتماف أصحابيا ،بما يعود عمى االقتصاد الوطني بالخير(.)2

وعميػ ػ ػ ػ ػ ػػو ،فإف ىدؼ الشير العقاري ىو إحاطة الكافة ،وعمى األخص مف لو مصمحة ،عمم ػ ػ ػا

بالوضػع القانوني لمعقار والحقوؽ التي ترد عميو إذ يتمكف مف الوقوؼ عمى مالؾ العقػار ومساحتو

وحدوده والحقوؽ العينية الواردة عميو وأصحاب ىذه الحقوؽ وتواريخ نشوئيا ،حتى ما أقدـ شخص

عمى التعامؿ في ىذا العقار بشرائو أو بقبوؿ أو اكتساب أي مف الحقوؽ العينية األخرى عميو ،كاف

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

ىذا االشيار وتمؾ العبلنية كانت الشغؿ الشايؿ لكؿ مشرع يجري وراء حماية المعامبلت العقاريػ ػ ػ ػة

وحماية الغيرية حتى تستقر الثقة العقارية استقرارىا السميـ الذي يتعاصر مع الطمأنينة وتتعاصر معو

وحتى يطمأف المشت ػ ػ ػ ػري ( أو الذي يتعامؿ تعامبل عينيا عقاريا مع المالؾ بوجو عاـ ) إلى ممكيػ ػ ػة
يرضاىا سميمة ال تشوبيا شائبة ما(.)4

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
(GINOSSAR,Droit réel, propriété et créance(Elaboration d’un système rationnel des droits patrimoniaux
Paris LGDJ, 1960,P 737.
( )2د .سميماف مرقس ،مقاؿ مف مجموعة أعماؿ الحمقة الدراسية لقوانيف الشير العقاري في الدوؿ العربية لسنة  ،1972قسـ البحوث والدراسات
)(1

القانونية ،معيد البحوث والدراسات العربية ،مطبعة الجببلوي.
()3

المحامي عباس عبد الحميـ حجر ،شير التصرفات العقارية ،دار محمود لمنشر والتوزيع ،الطبعة الثانية ،دوف سنة نشر ،ص .09

()4

د .عبد السبلـ ذىني ،في الغش التواطؤ التدليسي والتسجيؿ في نقد النقض ،مكتبة النيضة المصرية ،الطبعة الثانية 1944 ،ص . 20
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المبحــــــــــث الثـــاني
أنواع أنظمة الشيـــر العقاري
في نطاؽ الممكية العقارية يوجد نظاماف وىما نظاـ الشير الشخصي ونظاـ الشير العيني ،لكؿ منيما
مزايا وعيوب ،أتطرؽ في المبحثيف التالييف إلى كؿ نظاـ بمزاياه وعيوبو.
مف ثـ يقسـ المبحث إلى:

المطمب األول :نظام الشير الشخصي.

المطمب الثاني :نظام الشير العينـــــــــــــي.

المطـمـــــــــــب األول
نظــــام الشيــر الشخصي
تقوـ فكرة ىذا النظاـ عمى وجود سجؿ عاـ أو سجبلت في البمد الواحد يرصد بيا التصرفات التي

ترد عمى العقارات

()1

فيتـ التسجيؿ عمى أساس أسماء األشخاص مف مالكيف وأصحاب حقوؽ عينية

بمعنى أف العق ػ ػارات ال تعرؼ بيويتيا ومواقعيا ،وانما تعرؼ بأسماء مالكييا ،فم ػ ػ ػف أراد الكشؼ عف
عقار معيف ،وجب عميو إجراء بحث عف اسـ مالكو.

مػف ىػ ػ ػذه الطريقػ ػ ػة ينشأ في البمد الواحد سجؿ عاـ أو سجبلت في مراكز األقاليـ يرص ػ ػد بيا كػ ػؿ

تصرؼ منشئ حقا عينيا عقاريا ويتـ رصده باسـ المتصرؼ ،بحيث إذا أراد صاحب الشأف معرفة ما
إذا كاف مالؾ معيف ق ػ ػ ػد تصرؼ في عقار ،استطاع أف يطمػب شيػ ػادة مف الجية الواقع في دائرتيا

المذكور عف التصرفات التي تكػ ػ ػوف قد صدرت مف ذلؾ المالؾ خبلؿ فترة معينة ،فيتـ البحث عف

اسـ ذلؾ المالؾ في فيارس السجػ ػبلت ،فإذا لـ يجد فييا اسـ المتصرؼ كاف ذلؾ دليبل عمى صدور
التصرؼ مف المالؾ المذكور في العق ػ ػ ػارات الواقعة مف الجية المطموب الكشؼ عنيا وتعيف عميػ ػ ػ ػ ػو
إعطاء الطالب شيادة بياف ىذه التصرفات(.)2

إذا وجد اسـ ذلؾ المالؾ في ىذه السجبلت مػ ػ ػرة أو أكثر كاف ذلؾ دليبل عمى انو أورد تصرفا عمى

عقاراتو الموجودة في الدائرة التي يبحث في سجبلتيا ويكوف لو أف يطمع في نفس السجؿ عمى طبيعة

ىذه التصرفات(.)3

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

د .محمد سعد خميفة ،السجؿ العيني ،دراسة في القانوف المصري والميبي ،دار النيضة العربية ،97/96 ،ص.16

()2

د.عبد الحميد الشواربي ،إجراءات الشير العقاري في ضوء القضاء والفقو ،دار المطبوعات الجامعية ،1986 ،ص .03

()3

د.عمي حسيف نجيدة ،المرجع السابؽ ،ص .03
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ومف خصائص ىذا النظاـ أف الشيػ ػ ػر طريؽ لمعمنية فقط ،فػ ػبل بد أف يستند إلى عقد صحيح ال تشوبو

شائبة ،أما إذا ورد عمى عقد باطؿ أو تقرر بطبلنو ،فإنو ال يكسب المتصرؼ إليو حقا ،ألف الشير ال
يطير عيػ ػ ػوب العقد فيمكف استصدار حكـ ببطبلف العق ػ ػد المشير والتأشير في ىامش تسجيؿ العقػ ػ ػ ػ ػ ػد

فيزوؿ كؿ أثر ليذا التسجيؿ(.)1

لذلؾ فيو ال يقدـ ضمانات كافية لمغير ،حيث ال يؤدي إلى ثبوت حؽ الممكية بصفة قاطعة ،فقد

يزوؿ ىذا الحؽ تحت يد الغير المتصرؼ إليو( )2وبذلؾ فإف نظاـ الشير الشخصي يتمتع بمزايا كما لو
عيوب ومآخذ ،وىذا ما سأتطرؽ إليو فيما ىو آت.

ومف ثـ يقسـ ىذا المطمب إلى:
الفرع األول :مزايا نظام الشير الشخصي.

الفرع الثاني :عيوب نظام الشير الشخصي.

الفـــــــــــرع األول

مزايـا نظام الشير الشخصي
يتميز نظاـ الشير الشخصي بخاصيتيف أساسيتيف:
الخاصية األولى :اتخاذ اسم المتصرف أساسا لشير الحق:
يقوـ ىذا النظاـ عمى خاصية اتخاذ اسـ المالؾ أو صاحب الحؽ العيني العقاري أساسا لشير الحؽ

حيث تخصص صحيفة لكؿ صاحب حؽ عيني عقاري ترصد باسمو بمناسبة اكتسابو الحؽ أيا كاف
سبب اكتسابو .يقتضي ىذا النظاـ إنشاء سجبلت في جميع الوحػ ػ ػدات اإلدارية مرتب ػ ػ ػ ػة ترتيبا ىجائيػ ػا

بأسماء المتصرفيف ،واذا أراد صاحب المصمحة معرفة ما إذا كاف المالؾ تصرؼ في العقار الممموؾ
لو أو قرر عميو حؽ عيني ،كاف باستطاعتو أف يتقدـ إلى أميف السجؿ في الجية التي يقع بدائرتي ػ ػ ػا

العقػ ػار بطمب شيادة مبينا بيا كافة التصرفات التي تك ػ ػ ػوف قد صدرت مف المالؾ خبلؿ فت ػ ػرة زمني ػ ػة
معينة (.)3

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

د .عبد الحميد الشواربي ،المرجع السابؽ ،ص .04

()2

د .محمد سعد خميفة ،المرجع السابؽ ،ص . 16

()3

د .إبراىيـ أبو النجا ،السجؿ العيني في التشريع المصري ،مطابع جريدة السفير ،1978 ،ص  27وأيضا د .مصطفى عبد السيد الجارحي

أحكاـ الظاىر في السجؿ العيني ( دراسة مقارنة في القانوف المصري ) ،دار النيضة العربية ،الطبعة الثانية ،1988 ،ص .16
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الخاصية الثانية :الشير الشخصي مجرد وسيمة لمعالنية:
نظاـ الشير الشخصي مجرد وسيمة لعبلنية التصرفات الواردة عمى العقار ،فميست لو أي ػة ق ػ ػوة ثبوتيػ ػ ػ ػ ػ ػة
وال يكوف لو اثر عمى التصرؼ المشير ،وال يحوؿ بيف الطعف بالفسخ أو البطبلف في الحؽ المنتقؿ مف

السمؼ إلى الخمؼ .فيو مجرد إعبلـ لمغير بوجود الحقوؽ الواردة عمى العقار دوف أف يكوف لو تأثيػ ػ ػ ػ ػ ػر
عمييا ،كما انو ال يطير العقار مف التكاليؼ المثقؿ بيا استنادا إلى أف الشخص ال يستطيع أف ينقػ ػ ػ ػ ػ ػؿ

إلى ييره حقوقا أكثر مما كاف لو(.)1

الفــــــــــرع الثاني

عيــوب نظام الشير الشخصي
نظاـ الشير الشخصي معيب مف حيث الترتيب ومف حيث الحجية

()2

ذلؾ أف نظاـ الشير ،حتى يكوف

نظاما سديدا ،يجب أف يكوف محكما في ترتيبو وفي حجيتو .أما في ترتيبو ،فينبغي أف يكوف مف شأف

الترتيب الذي يضعو لتسجيؿ التصرفات وقيدىا أف ييسر لذوي الشأف معرفة ما تيميـ معرفتو مف ىذه

التصرفات .وأما في حجيتو فينبغي أف يكوف لشير التصرفات حجية قاطعة بحيث ال يشير تصرؼ إال
بعد التحري مف صحتو فإذا ما شير كانت صحتو مقطوعا بيا ،فيكوف لمشير ىذه الحجية المطمقة(.)3
بذلؾ يعاب عمى ىذا النظاـ ما يمي:
 -أنو ال يعطي المتصرؼ إليو ضمانات بثبوت الحؽ المتصرؼ فيو لو بصفة نيائية ،بؿ يعرضو

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

الشير ال يطير عيوب التصرؼ ،فالتصرفات تشير بحالتيا دوف التحري عف صحتيا ،فإذا كانت

صحيحة بقيت صحيحة واذا كانت معيبة لسبب مف أسباب البطبلف أو كانت مزورة بقيت معيبة أو

مزورة فالشير ال يبطؿ عقدا صحيحا وال يصحح عقدا باطبل(.)6
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

د .إبراىيـ أبو النجا ،المرجع السابؽ ،ص  29وأيضا د .محمد لبيب شنب ،دراسات في قانوف السجؿ العيني المصري ،معيد البحوث

والدراسات العربية مصر ،1974،ص  6وأيضا د.عبد اهلل محمد إسماعيؿ عبلـ ،الحيازة في العقار ،رسالة دكتوراه ،جامعة أسيوط 2001 ،ص
.230
()2

المستشار معوض عبد التواب ،السجؿ العيني عمما وعمبل ،دار الفكر العربي ،القاىرة ،1989 ،ص .15

()3

د.عبد الرزاؽ احمد السنيوري ،الوسيط في شرح القانوف المدني ،الجزء الرابع ،البيع والمقايضة ،دار إحياء التراث العربي ،1958 ،ص

.435
()4

د .عبد الحميد الشواربي ،المرجع السابؽ ،ص . 04

()5

القاضي حسيف عبد المطيؼ حمداف ،نظاـ السجؿ العقاري ،منشورات الحمبي الحقوقية ،2007 ،ص .25

()6

د .محمد المنجي ،عقد البيع االبتدائي ،اآلثار القانونية والعممية لعقد البيع يير المسجؿ ،منشأة المعارؼ ،الطبعة الثانية ،1978 ،ص .52
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– إف االستكشاؼ في السجبلت عف حالة عقار معيف يقضي أف يكوف المستكشؼ متحققا مف شخص

المالؾ الحقيقي ليذا العقار وعارفا اسمو واسـ أبيو وجده بالكامؿ وأسماء المالكيف السابقيف الحقيقييف
الذيف تداولوا ىذا العقار خبلؿ المدة المطموب الكشؼ عنيا ،أي أنو يمزـ أف يكوف الطالب قد اطمع

عم ػ ػ ػى مستن ػ ػ ػ ػ ػدات ممكية مف يريد التعامؿ معو وفحصيا وتحقػ ػ ػؽ مف سبلمتيا وكفايتيا بالنسبة إلى

مستندات ممكيػة مف تمقى ذلؾ الشخص الممكية عنيـ خبلؿ مدة ال تقؿ عف خمسة عشرة سنة وىي
ميمة شاقة وطويمة(.)1

 يعاب عمى نظاـ الشير الشخصي كونو ال يسيؿ معو عمؿ حصر شامؿ لمممكية العقارية ،ممايفوت عمى الدولة مبالغ كبيرة ناتجة عف فرض الضرائب عمى الممكية العقارية(.)2
لذلؾ يرى بعض الفقو ،أف عدـ وجود نظاـ لمشير كمية أفضؿ مف الشير الشخصي ،ألف عدـ
وجوده يدعو الناس دائما لمحذر ،بينما يخؿ بقاؤه بالثقة في التعامؿ(.)3
ويرى الدكتور عمي نجيدة في ىذا الصدد بأنو سوؼ يتضح فيما بعد أف كثير مف عيوب الشير

الشخصي ليست قاصػرة عمي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػو ،بؿ يشاركو فييا نظاـ الشير العيني اإلداري خاصة ما يتعمؽ منيا
عدـ تطيير الشير لسند التصرؼ وامكانية إبطاؿ ىذا السند وما يترتب عميو مف شير.

يرجػ ػ ػع إلصاؽ الفقو ىذا العيب بنظاـ الشير الشخصي إلى عدـ الدقة في التفرقة بيف السجؿ العي ػ ػ ػ ػ ػني

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

العقد الباطؿ وال يجعؿ يير المالؾ مالك ػا ويستوي ىذا القوؿ في نطاؽ الشير الشخصي أو الشي ػ ػ ػ ػ ػر

العيني(.)4

ريـ ما أخذ عمى نظاـ الشير الشخصي مف عيوب فقد أخذت بو فرنسا ،إيطاليا ،بمجيكا ىولندا

الكويت ،الجزائر التي ال يزاؿ العمؿ بو فييا جاريا حتى اآلف ريـ صدور األمر رقـ 74/75 :المتعمؽ
بالمسح العاـ وتأسيس السجؿ العقاري ،الرتباط ىذا األخير بأعماؿ المسح العاـ التي الزالت جارية.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

د .عبد الحميد الشواربي ،المرجع السابؽ  ،ص .05 – 04

()2

د .سميماف مرقس ،عقد البيع ،عالـ الكتب،الطبعة الرابعة ،1980 ،ص  277وأيضا د .حسف عبد الباسط جميعي ،المرجع السابؽ ،ص

.45
()3

د .منصور محمود وجيو ،المرجع السابؽ ،ص  317وما بعدىا وأيضا د .محمد سعد خميفة ،المرجع السابؽ ،ص .17

()4

د .عمي حسيف نجيدة ،المرجع السابؽ ،ص .06
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المطمــــــــــب الثاني
نظـــام الشيـــر العينـي
نظاـ الشير العيني ىو المعروؼ باسـ نظاـ السجؿ العيني أو العقاري ،فبل يكوف الشير فيو عمػ ػ ػى
أساس أسماء األشخاص الصادرة منيـ التصرفات ،بؿ عمى أساس العقارات ذاتيا ،بمعنى أف السجؿ

الػذي يتػـ فيو الشيػ ػر ال يمسؾ بحسب أسمػاء األشخػاص بؿ بحسب أرقاـ العقارات ،فتخصص في ػ ػو

صفحة لكؿ عقار يثبت في أوليا اسـ مالكو وقت إنشاء السجؿ أو اسـ أوؿ متصرؼ إليو بعد إنشاء

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

معرفتو عف ىذا العقار ،كإسـ مالؾ العقار والتصرفات التي وقعت منو عمى عقاره وما يثقؿ ىذا العقار

مػ ػف الحق ػ ػوؽ واألعباء ليقدـ عمى التعامؿ وىو مطمئف ،وال يتـ التسجيؿ في الصحيفة العينية إالّ بع ػ ػد

التحري عف طبيعة التصرفات المراد تسجيميا ،والتثبت مف خموىا مف كؿ ما يمنع تسجيميا .فيتـ التأكد

مف موقع العقار ورقمو ونوعو الشرعي وماىيتو ومساحتو ،ومف ىوية المتصرؼ وأىميتو ،ثـ مف ممكيتو

لمعقار المتصرؼ بو ،فإذا وجد أف التصرؼ صحيحا جرى تسجيمو واذا وجد معيبا ،امتنع عف
التسجيؿ

()2

وبتماـ التسجيؿ ،ينتقؿ الحؽ العيني مف المتصرؼ إلى المتصرؼ لو ،فالتسجيؿ وليس

العقد أو التصرؼ ىو الذي ينقؿ الحؽ العيني .

وينتقؿ الحؽ العيني بالتسجيؿ حتى ولو كاف التصرؼ معيبا ،ألف التسجيؿ يطير عيوب التصرؼ

()3

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

يتطمب األخذ بيذا النظاـ أوال وقبؿ كؿ شيء مسح عقارات البمد وتحديد موقع كؿ منيا ومساحتو
وأطوالو وبياف حدوده وتعييف مالكو تمييدا إلعطاء كؿ منا رقما خاصا وتخصيص إحدى صفحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػات
السجؿ لو ،وىذا العمؿ يقتضي وقتا طويبل ونفقات باىظة (. )4

ولذلؾ فإف الفقو ينفؽ ىموما عمى أف نظاـ الشير العيني يتبلفى ما في النظاـ الشخصي مف عيوب

فيو يجعؿ َمف أُشير الحؽ عمى اسمو في مأمف مف أية منازعة ويغدو صاحبا لمحؽ الذي تـ إشياره
بصفة نيائية(. )5
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

د .عبد الحميد الشواربي ،المرجع السابؽ  ،ص .05

()2

القاضي حسيف عبد المطيؼ حمداف ،المرجع السابؽ ،ص .26

()3

د.عبد الرزاؽ احمد السنيوري ،الوسيط في شرح القانوف المدني ،الجزء الرابع ،البيع والمقايضة ،المرجع السابؽ ،ص . 435

()4

د .عبد الحميد الشواربي ،المرجع السابؽ ،ص . 06 – 05

()5

د.عمي حسيف نجيدة ،المرجع السابؽ ،ص .07
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يتمتع نظاـ الشير العيني بمزايا عديدة ولو عيوب ومآخذ يتـ عرضيما فيما يمي:

ومف ثـ يقسـ ىذا المطمب إلى:

الفرع األول :مزايا نظام الشير العيني.

الفرع الثاني :عيوب نظام الشير العيني.

الفـــــــــــرع األول
مزايـــا نظـام الشير العيني
تتمثؿ مزايا ىذا النظاـ في:

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

تشوبو ،فبل يج ػ ػوز الطعف في ػ ػو بالبطبلف أو ألي سبب آخر حتى ولو كاف التصرؼ الذي تـ قيده ف ػي
صادر مف يير مالؾ العقار ،فإف مف شأف القيد نقؿ الممكية نظ ار لمقوة المطمقة العائدة
ا
السجؿ العقاري

لو (. )2

 -تجنبو العيوب واألخطار التي قد تنجـ عف تشابو األسماء ،باعتماده العقار أساسا لمتسجيؿ في

السجؿ العقاري ،وليس اسـ المالؾ أو صاحب الحؽ العيني( )3كما يؤدي ىذا النظاـ إلى تبسيط
اإلجراءات وسرعتيا والتناسؽ بينيا والى وضوح تاـ في قيود السجبلت(.)4

 -صونو  -مبدئيا -الحقوؽ العينية العقارية مف خطر اكتسابيا بمرور الزمف ( التقادـ ) ألف مػرور

الزمف ال يسري عمى الحقوؽ المسجمة في السجؿ العقاري( )5وألف السجؿ العيني ال يأخذ بالتقػ ػ ػ ػ ػادـ

كوسيمة لكسب الممكية والحقوؽ العينية وفي ذلؾ حماية لمممكية العقارية ووقاية ليا ضد المغتصبيف

والمعتديف عمييا( )6يير أف المحكمة الدستورية العميا في مصر قضت بعدـ دستورية ما نصت عميو

المادة  37مف قانوف السجؿ العيني ،مف حظر التممؾ بالتقادـ عمى خبلؼ ما ىو ثابت بالسجؿ تأسيسا
عمى إخبلؿ ىذا النص بالحماية التي كفميا الدستور لحؽ الممكية(.)7
ػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

القاضي حسيف عبد المطيؼ حمداف ،المرجع السابؽ ،ص .27

( )2د .ادوار عيد ،المرجع السابؽ ،ص .13
()3

القاضي حسيف عبد المطيؼ حمداف ،المرجع السابؽ ،ص .27

()4

د .ادوار عيد ،المرجع السابؽ ،ص .13

()5

القاضي حسيف عبد المطيؼ حمداف ،المرجع السابؽ ،ص  27وأيضا أميف بركات سعود ،شرح التشريعات العقارية السورية ،دراسة مقارنة

دوف دار نشر ،1994 ،ص.154
()6

مدحت محمد الحسيني  ،إجراءات الشير العقاري ،دار المطبوعات الجامعية ،اإلسكندرية ،1992 ،ص . 12

()7

د .عصاـ أنور سميـ ،التممؾ بالتقادـ عمى خبلؼ الثابت بالسحؿ العيني ،منشأة المعارؼ ،2002 ،ص .9
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 -مف شأف ىذا النظاـ ضبط مساحة العقار ،فيضمف عدـ إمكاف التعدي واالستيبلء عمى أي جزء منو

نظػ ػ ػ ػ ار لتحديده ومسحو ورس ػ ػـ خريطة لو يتـ التسجيؿ عمى أساسيا ،يكوف مف شأنو بالتالي الحػ ػ ػ ػ ػ ػد مف
المنازعات التي تثور بيف الجيراف بصدد الحدود (.)1

 -ى ػ ػذا النظاـ يػؤدي إلى استقػ ػ ػرار الممكية العقارية وتوفير الثقة بيا ،ممػا يشجع عمى التعامؿ في

العقارات ويعزز االئتماف العقاري .وال يخفى ما لذلؾ مف أثػر في إنمػاء وازدىار الثروة العقارية وتنشيط
الحركة االقتصادية ( )2ويسيؿ بذلؾ عمى المالؾ الحصوؿ عمى االئتماف المطموب ،فيناؿ القروض التي
يحتاج إلييا في مقابؿ رىف العقار أو إنشاء تأميف عميو.

– إف سند الممكية في نظاـ السجؿ العيني ىو شيادة أو صورة مف الصحيفة العقارية أي أف لسند

الممكية مصد ار واحدا تستخرج منو وىو الصحيفة العينية الخاصة بالعقار وبالتالي فإف الشيادات أو

الصور التي تأخذ مف ىذه الصحيفة العقارية البد مف أف تكوف مطابقة (.)3

يظير مف خبلؿ ىذه المزايػ ػا التي يتمتع بيا نظاـ الشير العيني يفوؽ نظاـ السجؿ الشخصي في

تحقيقو لميدؼ المقصود مف الشير بصفة عامة وىو توفير الثقة بالممكية العقارية ،وما يترتب عمى ىذه
الثقة مف تسييؿ تداوؿ العقارات ،وتشجيع االئتماف العقاري ولذلؾ نجد الدوؿ التي تتجو إلى األخذ بيذا

النظاـ ،واف كاف بعضيا ال يزاؿ يطبؽ نظاـ الشير الشخصي ،فميس القتناعيا بأفضمية ىذا النظاـ بؿ
ألف األخذ بنظاـ الشير العيني مرتبط بعممية المصمحة العامة الذي يحتاج إلى الكثير مف اإلمكانيات
المالية والعينية واإلدارية والتي ال تتوفر لدى الكثير مف الدوؿ وخاصة النامية منيا.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

د .ادوار عيد ،المرجع السابؽ ،ص .14

()2

القاضي حسيف عبد المطيؼ حمداف ،المرجع السابؽ ،ص .27

()3

مدحت محمد الحسيني ،المرجع السابؽ ،ص .12
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الفـــــــــــرع الثانـي
عيـــوب نظام الشير العيني
يعاب عمى ىذا النظاـ ما يمي:
 -اف اإلجراءات األولية الواجب اتخاذىا مف أجؿ إشيار الحقوؽ العينية العقارية ،تستدعي الكثير مف

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

– يتطمب ىذا النظاـ إنشاء بطاقة عقارية لكؿ عقار عمى حده  ،سواء كاف ىذا العقار ريفيا أو حضريا

ومجموع ىذه البطاقات تشكؿ ما يعرؼ بالسجؿ العقاري ،يير أف إنشاء ىذه البطاقات وعممية تنظيميا

وجمعيا ،يتطمب ميزانية ضخمة مف خزينة الدولة وىذا ما زاد في تأخر تفعيؿ ىذا النظاـ( .)2

 -يؤخذ عمى ىذا النظاـ أنو يضحي بمصمحة المالؾ الحقيقي لصالح مكتسب العقار وبذلؾ يتعارض

مبدأ القوة الثبوتية المطمقة مع مبادئ العدالة(.)3

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

د .ابراىيـ أبو النجا ،السجؿ العيني في التشريع المصري ،رسالة دكتوراه ،جامعة اإلسكندرية ،1977 ،ص  54وما بعدىا وأيضا

د .محمد سعد خميفة ،المرجع السابؽ ،ص  21وأيضا مجيد خمفوني ،نظاـ الشير العقاري في القانوف الجزائري ،الديواف الوطني لؤلشغاؿ
التربوية  ،2003ص .20
()2

د .خالد رموؿ ،المحافظة العقارية كآلية لمحفظ العقاري في التشريع الجزائري ،قصر الكتاب ،2001 ،ص.25 ،

()3

د.عمي حسيف نجيدة ،المرجع السابؽ ،ص  07وأيضا د .محمد سعد خميفة ،ص .21
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المبحـــــــــــث الثالــث
التطور التاريخي لنظام الشير العقاري
لقد تطور الشير العقاري عمى مر العصور حتى أصبح اآلف وسيمة لتحقيؽ الثقة العامة وتسييؿ تداوؿ
العقارات ،وىاتاف الغايتاف ال يقوى عمى تحقيقيما إال نظاـ الشير العيني والذي ال مناص لفيـ أحكامو

إالّ بتقصي مصادره والبحث عف جذوره الضاربة في أطناب التاريخ.

أعتقد انو ال يمكف فيـ أي نظاـ عقاري ما لـ تتبمػ ػ ػ ػور في الذىف صورة واضحة عف المراحؿ التي

مرت بيا األنظمة العقارية المختمفة واألوضاع التي كانت تسود كؿ مجتمع إذ لـ يأخذ أي نظاـ عقاري
شكمو الكامؿ دفعة واحدة ،بؿ نشأ وتطور بالتدريج وفقا لممراحؿ المذكورة أدناه.

مف ثـ يقسـ المبحث إلى:

المطمب األول :الشير العقاري في العيد الروماني والعصور القديمة.

المطمب الثاني :الشير العقاري في العصور الوسطى.

المطمب الثالث :الشير العقاري في العصر الحديث.

المطمــــــــــب األول
الشير العقاري في العيد الروماني والعصور القديمة
عػ ػ ػ ػرؼ اإلنسػ ػاف فكػ ػ ػ ػرة الشير العقاري ،منذ أقدـ العصور ،ففي كؿ عصر مف عصور التاريخ ،كاف

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

في العصر القديـ كاف اإلنساف جزءا مندمجا في الجماعة (عائمية عمى األقؿ) وكانت الممكية ىي

ممكية الجماعة التي كانت تعنى بعدـ انتقاليا إلى يد أجنبية عف ىذه الجماعة( ،)2ففي العصور القديمة
يوـ كانت األرض موزعة بيف األسر لـ تكف األرض قابمة لبلنتقاؿ إالّ بموافقة جميع أفراد األسرة ،وكاف

لكؿ واحد مف ىؤالء حؽ االعتراض ( الفيتو) عمى عممية االنتقاؿ .وكاف االنتقاؿ يتـ بعد الموافقة عميو
بصورة عمنية عمى مرأى ومسمع جميع أىؿ القبيمة أو العائمة(. )3

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

القاضي حسيف عبد المطيؼ حمداف ،المرجع السابؽ ،ص. 29

()2

د .منصور محمود وجيو ،المرجع السابؽ ،ص .23

()3

د .ادوار عيد ،المرجع السابؽ ،ص .15
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في عيػ ػ ػد الروم ػ ػ ػ ػ ػاف كاف انتقاؿ الممكية ال يتـ إالّ بطرؽ ثبلث وىي :اإلشيػ ػ ػ ػاد ،Mancipatioالدعوى

الصورية  ،Injure cessioتسميـ .)1( Traditio

لقد توصؿ الروماف منذ زمف بعيد إلى الممكية الفردية عمى العقارات ،وكمما أريد التصرؼ في شيء

مف األمواؿ النفيسة  Res mencipiكاف يمزـ إتباع طريؽ االشياد(.)2

لقد ورد النص عمى االشياد في األلػ ػ ػ ػ ػ ػواح االثني عشر ،وىو إجػ ػ ػراء يتـ بالسبيكة والميزاف( )3وى ػ ػ ػو

عممية رسمية لنقؿ الممكية يتمثؿ في احتفاؿ يحضره المتصرؼ والمتصرؼ إليو وحامؿ الميزاف وخمسة
شيود مف المواطنيف الروماف البالغيف وتبدأ إجراءات االشياد بأف يقوـ المتصرؼ إليو بإمساؾ ما يرمز
إلى العقار موضوع التصرؼ بيف يديو ،ثـ يصوب الميزاف بالبرونز ويسمميا إلى المتصرؼ باعتبارىا

ثمنا لممبيع.
أما المتصرؼ نفسو فكاف يقؼ موقفا سمبيا( )4بمعنى أف إتماـ ىذه الشكمية الجوىرية ىو الذي كاف
ينقؿ الممكية وبدونو كاف يظؿ عقد البيع دوف أي اثر (.)5
لكف ليذه الطريقة عيوبيا فاإلجراءات العمنية يير كافية ،وفي الوقت نفسو تستمزـ انتقاؿ البائ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػع
والمشتري بنفسيما إلى مكاف العقار ،فإذا لـ يكف ميسو ار ألحدىما االنتقاؿ لمانع عارض أو لبعد موقع

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

أما الدعوى الصورية " "In jure cessioفيي طريقة أخرى لنقؿ الممكية الرومانية وبمقتضاتيا يتفؽ

البائػ ػ ػع والمشتري عمى أف يقيـ المشتري ضد البائػ ػ ػع دعوى صوري ػ ػة يدعي فييا بممكية العقار المبي ػع
فيوافقو البائع عمى ذلؾ ،ويصدر حكـ القاضي بإثبات الممكية لممدعي ،وبذلؾ تنتقؿ الممكية إلى ىذا

األخير.

لقد كثر استعماؿ ىذه الطريقة لكونيا الطريقة الوحيدة لجرد الحقوؽ العقارية كح ػ ػؽ االرتفاؽ ،إالّ أف
ىذه الطريقة ليا نفس عيوب الطريقة األولى فبل يجوز فييا اإلنابة وكاف يجب انتقاؿ القاضي إلى

مكاف العقار(.)7

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
PIEDELIEVRE Stéphane, la publicité foncière, L.G.D.J ,2000, P 08.

()1

()2

د.منصور محمود وجيو ،المرجع السابؽ ،ص .24

()3

د .عبد المنعـ البدراوي ،أصوؿ القانوف المدني المقارف ،مكتبة سيد عبد اهلل وىبة ،القاىرة ،1970 ،ص .140

()4

القاضي حسيف عبد المطيؼ حمداف ،المرجع السابؽ ،ص.30

()5

د .ادوار عيد ،المرجع السابؽ ،ص .15

()6

د .محمد عبد المطيؼ ،الشير العقاري ( دراسة قانونية في التشريع المصري والمقارف ) ،مطبعة صبلح الديف اإلسكندرية ،الطبعة األولى

 1947ص .02
()7

د .محمد عبد المطيؼ ،المرجع السابؽ  ،ص .03 – 02
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أم ػ ػ ػا انتقاؿ الممكية بالتسميـ  Traditioفمـ تكف تتـ بإجراءات شكمية رسمية كما ىو الشأف في اإلشياد

والدعوى الصورية ،بؿ كاف يتـ بمجرد تسميـ العقار إلى المشتري ،وكاف التسميـ في البداية يقتضي أف

يصطحب الناقؿ مف يريد اكتساب الممكية ويمر بو في جميع أجزاء العقار وبذلؾ كاف يتحقؽ التسميـ

الفعمي(. )1

وألجػ ػ ػؿ نقػ ػ ػؿ الممكية ال بد مف القياـ بعمميتيف األولى ىي إبراـ العقد بيف الطرفيف ( المالؾ القديـ

والمالؾ الجديد ) ثـ إجراء عممية التسميـ ( )Traditioألجؿ نقؿ الممكية بصفة فعمية ،ىذه الشكمية ىي

بسيطػ ػ ػ ػة ولكػ ػ ػف تبدو مزعجة عندما يتطمب األمر نقؿ الممكية حاال دوف التمكف مف إجراءات عممية

التسمي ػ ػ ػـ في ذات الوقت لكوف المبيع بيد الغير ،وليذا السبب ظيرت ضرورة ممحة لتبسيط إجراءات
التسميـ بعدـ اشتراط تسميـ المبيع ذاتو وانما يكفي تسميـ شيء رمزي لمداللة عمى ذلؾ ،مثػ ػ ػاؿ ذلؾ

تسميـ المفاتيح لداللة عمى تسميـ العقار المبيع  Traditio longa manuأو اليد الطويمة la tradition de

 ،longue mainكما انػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػو في حالة عدـ تمكف البائع مف تسميـ العيف المبيعة إلى المشتري لكونيا

في حيازتو أصبل ال كمالؾ وانما بصفتو منتفعا بالشيء أو بصفتو مستأج ار لو ،ففي ىذه الحالة يتـ
اإلشيار عف طريؽ  Tradio brevi manuأو  ،La tradition de brève mainدوف حاجة إلى نقؿ
الممكية وانما يتـ تأكيد ذلؾ عف طريؽ العقد أو عف طريؽ تغير الصفة (.)2

بذلؾ يظير بأنو لـ يكف انتقاؿ الممكية في القانوف الروماني يتـ بموجب االتفاؽ الذي ال يرتب

أي أثر ال فيما بيف المتعاقديف وال بالنسبة لمغير ،إالّ مف خبلؿ إجراءات التسميـ تنفيذا لبلتفاؽ المبرـ

بيف طرفي االلتزاـ وفي انتظار إتماـ إجراءات التسميـ ،فإنو ال يترتب في ذمة المتصرؼ بموجب عقد

بيع أو عقد يميو ،إالّ التزامات شخصية فبل يتمتع المشتري أو الموىوب لو إالّ بدعوى شخصية ضد

البائع أو الواىب الذي يستمر ويبقى حائ از لممبيع ويترتب عمى ذلؾ أنو قبؿ إجراء عممية التسميـ أف

لدائني المتصرؼ والمتصرؼ إليو ممارسة حؽ التتبع ضد الشيء المبيع ،وفي حالة توالي البيوع ،فإف
األفضمية تكوف لمف قاـ بإجراءات التسميـ حتى ولو كاف سنده الحقا في التاريخ بالنسبة لمتصرفات

السابقة (.)3
يبلحظ مما سبؽ ،أف جميع ىذه الطرؽ لنقؿ الممكية وبخاصة اإلشيار والدعوى الصورية كانت تتـ
بإجراءات شكمية فييا مف العمنية ما يكفؿ استقرار الممكية ،ومنع الغش والتحايؿ في التعامؿ في العقار.
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

القاضي حسيف عبد المطيؼ حمداف ،المرجع السابؽ ،ص.30
e
– LARROUMET Christian , Droit civil , les biens (droits réels principaux), 3 éd, T2 , DELTA, 1998, P 208
209.
e
)(3
AUBRY-RAU par BARTIN, cours de droit civil français, 6 éd , T2, librairie marchal, 1935,P 388-389 .
)(2
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وب ػ ػ ػذلؾ فقد انفرد القانػ ػ ػوف الروماني عف ييره مف القوانيػ ػف القديم ػ ػة بالطػ ػ ػرؽ المذكورة أعبله والتي
تطورت تطو ار ىاما عبر عدة قروف ،وكاف القانوف الروماني قد حقؽ انتشا ار واسعا في كثي ػ ػ ػر مف

البمداف المختمفة في الماضي ومازاؿ يحتؿ مكانة تاريخية ىامة لكثير مف القوانيف الحديثة المعاصرة.
وعف الحكمة التي دفعت بالرومانييف إلى ضرورة اشتراط ىذا الطريؽ الرسمي لنقؿ الممكية ،فقد
قيؿ بأف الحكمة في ذلؾ ترجع إلى الريبة في حماية المتعاقديف مف جية ،وذلؾ بتنبيييـ إلى خطورة

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

الدكتور محمد خيري أف السبب في اشتراط ىذه اإلجراءات المعقدة كاف يرجع إلى تعذر تصور األفراد

انتقاؿ العقار مف شخص إلى آخر بمجرد االتفاؽ (.)1

المطمــــــــــب الثاني
الشير العقاري في العصــور الوسطـى
لـ يتغير الوضع كثي ار عما كاف عميو مف قبؿ ،فبعػد أف كانت األرض موزعة بيف األسر والعشائر

أصبحت موزعة بيف األسياد واإلقطاعييف .وبعد أف كانت مجرد مصدر لمرزؽ في األسرة أصبحت

مظي ار مف مظاىر السمطة والجبروت في النظاـ اإلقطاعي (.)2

لقد كاف األسياد  Les seigneursيبسطوف سمطاتيـ عمى األراضي ويتشددوف في المحافظة

عمييػ ػ ػا ولـ يكف جائ از انتقاؿ األرض مف شخص آلخر إالّ بعػ ػ ػ ػد الحصوؿ عمى موافقتيـ وكاف البيع

يخضع لمراسيـ صعبة مف شأنيا الحؤوؿ دوف تسرب األراضي إلى الغرباء .وقد ساعدت ىذه المراسيـ

فيما بعد عمى شير االنتقاؿ وعمى منع الغش واالحتياؿ في التعامؿ بشأف األرض ،فبل يستطيع المالؾ
مثبل اإلقداـ عمى بيعيا مرتيف (. )3

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

د .محمد خيري ،الممكية ونظاـ التحفيظ العقاري في المغرب ،مكتبة المعارؼ ،الرباط ،الطبعة األولى ،1986 ،ص .19

()2

القاضي حسيف عبد المطيؼ حمداف ،المرجع السابؽ ،ص.32

()3

د.ادوار عيد ،المرجع السابؽ ،ص  16وأيضا أميف بركات سعود ،المرجع السابؽ ،ص.155
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المطمــــــــــب الثالث
الشير العقاري في العصر الحديث
بعد أف زالت سمطة األسياد واإلقطاعييف واستمرت الممكية العقارية بيف يدي األفراد يتصرفوف بي ػ ػا
كيؼ يشاؤوف( )1وخضعت تبعا لذلؾ لقان ػ ػوف العػ ػ ػرض والطػمب وتحرر انتقاؿ الممكية مف القيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػود
واإلجراءات الشكمية السابقة ،وأصبحت الممكية تنتقؿ بمجرد االتفاؽ والتراضي إال أف ىذا الوضع

خمؽ حالة جديدة مف عدـ االستقػ ػ ػرار ،وأصبحت الممكية العقارية عرضة لممنازعات المختمفة.

فقد يقدـ المالؾ عمى بيع أرضو أكثر مف مرة دوف أف يتمكف المشتري مف العمـ بالبيوع السابقة عمى
عقده ،وقد يكوف البائع مجرد مالؾ ظاىري يتصرؼ باألرض بصفتو مزارعا أو مستأج ار أو شريك ػ ػ ػ ػا

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

األرض.

لذلؾ كاف المشتري مضط ار ألف يجري تحقيقا دقيقا قبؿ إقدامو عمى شراء األرض .ويالبا مػا كاف

يضطر ألف يستند إلى ظاىر الحاؿ ،ولكنو كثي ار ما كاف يحجـ عف إدخاؿ أي تحسيف عمى األرض
خوفا مف أف يتفاجأ بظيور المالؾ الحقيقي لؤلرض ،فتنزع يده ،وتضيع جيوده ،ويخسر ما يكوف قد

أنفقو عمى التحسيف(. )2

وفي سبيؿ القضاء عمى حالة عدـ االستقرار ىذه ،تبنت يالبية الدوؿ نظاـ الشير العقاري بيدؼ

القضاء عمى أعماؿ الغش وتعزيز الثقة في التصرفات المشيرة ،وأىميا ما جاء بو القانوف الفرنسػ ػ ػ ػ ػي

القديـ ونظاـ تورنس في استراليا وأخي ار ما توصؿ إليو النظاـ الجزائري بتبنيو لنظاـ السجؿ العيني بعد
تخميو تدريجيا عف نظاـ الشير الشخصي المستمد مف النظاـ الفرنسي.
ومف ثـ يقسـ المطمب إلى :

الفرع األول :نظام الشير العقاري في القانون الفرنسي القديم.
الفرع الثاني :نظام الشير العقاري في استراليا ( نظام تورنس).

الفرع الثالث :نظام الشير العقاري في الجزائر.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

د .ادوار عيد ،المرجع السابؽ ،ص.17

()2

القاضي حسيف عبد المطيؼ حمداف ،المرجع السابؽ ،ص.35 – 34
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الفـــــــــــرع األول
نظام الشير العقاري في القانون الفرنسي القديم
لقد انتقمت أحكاـ القانوف الروماني فيما يتعمؽ بانتقاؿ الممكية إلى القانوف الفرنسي القديـ ،فكاف البيع
وحده ال ينقؿ الممكية وال يرتب التزاما بنقميا ،بؿ ال بد أف يصحبو القبض واالشياد والتنازؿ القضائي.
إف تطور القانوف الفرنسي القديـ أدى إلى أف يكوف البيع سبيبل يير مباشر لنقؿ الممكية ،ال ألنو

كاف يرتب التزاما بنقؿ الممكية ،بؿ ألف التعامؿ قد جرى عمى أف تنتقؿ الممكية لممشتري بالقبض ،ثـ

ألؼ الناس أف يجعموا ىذا القبض أم ار صوريا ،فكانوا يكتبوف في بيوعاتيـ أف القبض قد تـ ،فكاف مف
وراء ىذا القبض الصوري أف تنتقؿ الممكية إلى المشتري والمفروض أنيا انتقمت بالقبض والواقع أنيا

انتقمت بذكر حصوؿ القبض في العقد ال يير ،عمى أف حصوؿ القبض ما لبث أف أصبح ىو أيضا

شرطا مألوفا في عقد البيع(.)1
ظمت التصرفات العقارية في القانوف الفرنسي القديـ مستثناة مف أي تسجيؿ أو شير حيث كاف
يكتفي بالشرط المدرج في عقد البيع بنقؿ الممكية بيف المتعاقديف.
يبلحظ أف ىذا التسمسؿ التاريخي لنظاـ الشير العق ػ ػ ػ ػاري في فرنسا وييرىا مف البمداف لـ يكف في
بدايتو وال حتى خبلؿ مراحمو المتعاقبة يميز بيف الشير العيني والشير الشخصي ،بؿ لـ تظير معالـ

كػ ػؿ منيم ػ ػ ػا إال في أواخر القػ ػ ػ ػ ػ ػرف الثامف عشر حيث ظيرت معالـ الشير الشخصي في فرنسا وىػ ػ ػ ػذا
بصدور القانوف المدني الفرنسػ ػ ػي سنة  1804والذي استبعد التصرفات الناقمة لمممكية مف أحكاـ الشير

العقاري والذي اختصرت أحكامو عمى اليبات واالستبداالت الوصائية والرىوف (.)2

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

د.عبد الرزاؽ احمد السنيوري ،الوسيط في شرح القانوف المدني ،الجزء الرابع ،البيع والمقايضة ،المرجع السابؽ،ص .408
MAZEAUD (Henri, Léon et jean), op.cit, P 601.
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)(2

استم ػ ػ ػ ػر الحػ ػ ػاؿ عمى ىذا النح ػ ػ ػ ػ ػو إلى أف صدر قانوف الشير العقاري الفرنسي الصادر بتاريخ:

 1855/03/23والذي اخضع جميع التصرفات الناقمة لمممكية العقارية لمشير سواء أكانت تتعمؽ بحقوؽ
قابمة لمرىف العقاري كحؽ الممكية أـ كانت يير قابمة لمرىف العقاري كحؽ االرتفاؽ واالستعماؿ والسكنى
وسواء أكانت ىذه التصرفات تتـ بعوض كالبيوع العقارية أـ بدوف عوض كاليبات العقارية( ،)1وأخي ار

صدر المرسوـ المؤرخ في 1955/01/04 :الذي انتقى يالبية أحكامو مف قانوف الشير العقاري الصادر
سنة  ،1855حيث أدخؿ المرسوـ األخير تعديبلت جوىرية عمى نظاـ الشير الشخصي بفرنسا محاولة

منػ ػ ػو التوفيػ ػ ػ ػؽ بيف النظػ ػاـ االسترال ػ ػ ػي الذي يأخذ بالتسجيؿ العيني وبيف النظاـ الذي يأخ ػ ػذ بالشيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػر
الشخصي.

الفــــــــــرع الثاني

نظام الشير العقاري في استراليا ( نظام

تورنس)

لقد الحظ روبير ريشار تورنس الذي كاف أمينا عاما لمعقود في جنوب استراليا ،أف األراضي كانت

تصؿ إلى أصحابيا بطريقتيف :إما بمنحة مف الحكومة واما بطريقة عادية أي بالبيػ ػ ػ ػ ػ ػع واليبػ ػ ػ ػ ػ ػة أو
الوصية وما نحو ذلؾ .وبالنسبة لمطريقة األولى ،كانت الحكومة تقيد في دفاترىا أسماء مف تمنحيـ

األراضػ ػ ػ ػي ،وفي حاؿ الخبلؼ حوؿ ممكية إحدى األراض ػ ػ ػ ػي كاف يسيؿ عمييا بالتالي تحديد المالؾ
بمراجعة قيود دفاترىا .أما بالنسبة لمطريقة الثانية ،فكاف يتعذر في حاؿ الخبلؼ عمى ممكية األرض

تعييف المالؾ الحقيقي ليا .فسعى تورنس عندئذ إلى جعؿ جميع األراضي الممموكة لؤلفراد في وضع

مماثؿ لؤلراضي الممنوحة مف الحكومة حيث يسيؿ التعرؼ عمى مالكيا .وكاف تورنس مطمعا عمى

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

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

وتتميز طريقة تورنس بأنيا سيمت إجراءات نقؿ الممكية وسائر الحقوؽ العينية العقارية ،فإذا أراد

المالؾ أف يتفرغ عف الممكية لشخص آخر مثبل وجب عميو وعمى المتفرغ لو أف يمؤل نموذجا مطبوعا
وأف يوقع ػ ػ ػ ػا ىذا النموذج بحضور أميف السجؿ العقاري الذي يقػ ػ ػوـ بعد التثبت مف صحػ ػ ػ ػ ػة اإلمضاء
وأىمية الفريقيف بتسجيؿ الممكية عمى اسـ المتفرغ لو في الصحيفة العمنية لمعقار وفقا لمضموف العقد

ثـ ينقمو عمى سند الممكية بعد أف يمغي القيود السابقة المعارضة لمقيد الجديد.
ػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
WEILL Alex, Droit civil, les suretés la publicité foncière,DALLOZ, 1979,P 550.
()2

د .ادوار عيد ،المرجع السابؽ ،ص 19وأيضا د .محمد عبد المطيؼ ،المرجع السابؽ ،ص  10وأيضا د .محمد خيري ،المرجع السابؽ

ص 39وأيضا أميف بركات سعود ،المرجع السابؽ ،ص .156
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()1

تتمتع قيود الصحيفة العينية بقوة ثبوتية تامة .فباستثناء دعوى إبطاؿ التسجيؿ الحاصؿ بنية الخ ػ ػ ػ ػ ػ ػداع
وباستثناء دعوى االسترداد التي يقيميا مف يحمؿ سندا سبؽ تسجيمو ،يصبح صاحب الحؽ بمأمف عف

كؿ دعوى أو منازعة (. )1
ومع ذلؾ يرى البعض أف نظاـ السجؿ العيني لتورنس فقد عرؼ في فرنسا قبؿ الثورة الفرنسية( )2ويرى
البعض اآلخر أف العرب قد عرفوه في وقت معاصر لظيور نظاـ تورنس(.)3
ىذا النظاـ أخذت بو ألماني ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا وسويس ػ ػ ػ ار وأخذت الدولة العثمانية أيضا بيذا النظاـ ،وعرؼ باسـ
" الطابو " وبقي النظاـ في الببلد العربية التي كانت جزءا مف الدولة العثمانية ،فبل يزاؿ نظاـ الطابو

قائما في العراؽ وفي سورية وفي لبناف وقد عدلتو تشريعات كثيرة بعد أف استقمت ىذه الببلد(.)4

يعتمد نظاـ تورنس عمى مبادئ أساسية تعطيو خصوصية ،وترتكز كؿ البمداف التي تأخذ بو عمى

ىذه المبادئ عمى الريـ مف االختبلفات البسيطة التي أدخمتيا بعض ىذه البمداف عمى قوانينيا العقارية
تبعا ألوضاعيا العقارية (.)5
ومف المبادئ التي يقوـ عمييا نظاـ الشير العيني أذكر ما يمي:
أوال :مبدأ التنظيم العيني:
يقوـ نظاـ الشير العيني عمى أساس التنظيـ العيني لمعقارات بحيث ينظـ لكؿ عقار رسـ خاص بو
يتضمف رقمو الخاص واسما يتميز بو ،وخريطة تبيف حدوده ومساحتو ومعالمو بكؿ تدقيؽ.

يعتبر ىذا الرسـ بمثابة الحالة المدنية لمعقار( )6وبيذا فيو نظاـ عيني يتسـ بالتنظيـ الدقيؽ لمعقار ذاتو

( خبلفا لنظاـ التسجيؿ الشخصي الذي يعتمد عمى أسماء األشخاص ).
ُيمكف نظاـ الشير العيني مف تجنب العيوب واألخطار التي تنجـ عف تشابو األسماء كما أنو ال
يفرؽ بيف الحقوؽ العينية األصمية والحقوؽ التبعية مف حيث طريؽ الشير(.)7

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

القاضي حسيف عبد المطيؼ حمداف ،المرجع السابؽ ،ص 39وأيضا د .محمد عبد المطيؼ ،المرجع السابؽ ،ص .11

()2

د .منصور محمود وجيو ،المرجع السابؽ ،ص .37

()3

د .محمد سعد خميفة ،المرجع السابؽ ،ص.19

()4

د .عبد الرزاؽ السنيوري ،الوسيط في شرح القانوف المدني ،الجزء الرابع ،البيع والمقايضة  ،المرجع السابؽ،ص .438

()5

د .محمد خيري ،المرجع السابؽ ،ص .41

()6

د .محمد خيري ،المرجع السابؽ ،ص  41وأيضا د .عمي بف عزاف بف عمي اليشامي ،اآلثار القانونية لمتسجيؿ العقاري ( دراسة مقارنة بيف

القانونيف المصري والعماني) ،رسالة دكتوراه ،جامعة المنصورة ،2009 ،ص .44
()7

القاضي حسيف عبد المطيؼ حمداف ،المرجع السابؽ ،ص .28
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ثانيا :مبدأ مشروعية التسجيل:
إف ىذا المبدأ ييدؼ إلى التحري والتدقيؽ قبؿ إجراء أي تسجيؿ حتى ال يقيد في السجؿ العقاري إال
الحقوؽ المشروعة والتي تستند إلى سبب

صحيح(.)1

تقرير مبدأ المشروعي ػ ػ ػ ػ ػ ػة ناتج مف أف إجراءات القيد في السجؿ ال تكوف إالّ بعد المراجعة والفحص

الدقيؽ لكافة المستندات التي يجرى عمى أساسيا القيد ،بحيث ال تقيد إال الحقوؽ المشروعة ،ووفقا ليذا

المبدأ ال تقيد الحقوؽ في السجؿ العيني إال إذا نشأت أو تقرر بسبب مف أسباب كسب الحقوؽ العينية

واف كػاف السبب تصرفػ ػ ػا وجب أف يكوف قد سب ػ ػؽ شيره ،وال يجوز تغيير أو تبديؿ في بيانات السج ػ ػ ػ ػ ػؿ
الخاصة بوحدة عقارية معينة إال بمقتضى محررات موثقة صادرة ممف يممؾ التصرؼ في الحؽ المقيد

بالسجؿ (.)2

وحتى يعتبر القيد ممثبل لممشروعية ،توجد إجراءات تيدؼ إلى شرعية الحؽ المراد قيده ،والتأكد

مف أحقية صاحب الحؽ واسمو وأىميتو ،وما إذا كاف التصرؼ صحيحا يمكف قيده أو معيبا يتعػ ػ ػ ػ ػ ػيف
رفضو ويقع عمى عاتؽ الموثؽ التأكد مف مدى شرعية تمؾ المحررات ومف ثمة القيد ال يقبؿ في إثبات
الممكية والحؽ العيني سوى صحيفة الوحدة العقارية ،فيي الدليؿ عمى مشروعية الحؽ المقيد في

السجؿ(.)3

إف الغايػ ػ ػة مف تقرير ىذا المبدأ ىو إعطاء التصرفات التي تقع بشأف العقارات نوعا مف االستقػ ػ ػرار
والثبات( )4وتكوف لو حجية مطمقة تصد الباب في وجو كؿ منازعة أو مطالبة الحقة(.)5
ثالثا :مبدأ القوة المطمقة:
يكتسي ىذا المبدأ أىمي ػة قص ػ ػوى في نظاـ السجؿ العيني ويعتبػ ػر مكمبل لمبدأ مشروعيػة التسجيؿ

فالتصرؼ الذي يتـ تسجيمو بعد التحري عف صحتو تكوف لو حجية كاممة( )6إذ تنتقؿ الممكية والحقوؽ

العينية بمجرد القيد ولو عمقت بيا شائبة ،فمف قيد بصفتو مالكا أو صاحب حؽ عمى الوحدة العقارية

كاف لو ذلؾ ،ولو استند إلى تصرؼ باطؿ أو معيب(.)7
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

د .محمد خيري ،المرجع السابؽ ،ص .42

()2

د .محمد لبيب شنب ،المرجع السابؽ ،ص .9

()3

د .ابراىيـ ابو النجا ،السجؿ العيني في التشريع المصري ،المرجع السابؽ ،ص  46 – 44و أيضا د .عبد اهلل محمد إسماعيؿ عبلـ ،رسالة

دكتوراه ،المرجع السابؽ ،ص.234
()4

د .محمد خيري ،المرجع السابؽ ،ص .43

()5

د .عمي بف عزاف بف عمي اليشامي ،رسالة دكتوراه ،المرجع السابؽ ،ص .45

()6

د .إبراىيـ أبو النجا ،المرجع السابؽ ،ص  42وأيضا د .أحمد خيري ،المرجع السابؽ ،ص .43

()7

د .مصطفى عبد السيد الجارحي ،المرجع السابؽ ،ص .33
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إف تقرير القوة المطمقة لمقيد توفر الثقة في بيانات السجؿ العيني وىو مف السمات المميزة ليذا النظاـ

وحجر الزاوية فيو ،وأي استثناء يرد عمى ذلؾ يضعؼ الثقة الواجب توافرىا في السجؿ العيني( )1وتدفع
ىذه الميزة بالناس إلى أف يحرصوا عمى تسجيؿ عقودىـ(.)2
رابعا :مبدأ عدم سريان التقادم عمى الحقوق المسجمة:
يعتبػ ػ ػ ػر التقادـ (مضي الزمف) مف وسائؿ كسب الممكية وبعض الحقوؽ العينية األصمية األخرى في
معظـ الدوؿ التي تأخذ بنظاـ الشير الشخصي.

ويتـ كسػ ػب الممكية بمجرد تواف ػ ػر الشروط التي يتطمبيا القانوف لتحقيؽ التقػ ػادـ وبصفة خاصة توافػ ػ ػ ػ ػ ػ ػر
الحيازة القانونية واستكماليا المدة التي يحددىا القانوف وسواء كاف التقادـ طويبل أو قصيرا ،فإنو يكسب

الحائز الممكية والحقوؽ العينية األخرى التي يمكف حيازتيا بمجرد توافر أركان ػ ػ ػو دوف حاج ػ ػ ػة إلى شيػ ػر
ويعمؿ ذلؾ بأف قواـ التقادـ واقعة مادية ىي الحيازة الممتدة زمنا معينا ،وىذه الحيازة ال تعتبر تصرف ػ ػ ػ ػا

قانونيا وال يثبت بمحررف ونظاـ الشير يتطمب بحسب األصؿ وجود تصرؼ قانوني مفرغ في محرر(.)3

يرتب ػ ػط مبدأ القوة المطمقة لمقيد بمبدأ آخر وىو أف القيد يمنع سرياف التقادـ ضد الحقوؽ المقيدة فػ ػ ػ ػ ػي

السجؿ العيني ،حيث ال يعتبر التقادـ وسيمة مف وسائؿ كسب الحؽ العيني العقاري ،بحيث يصبح مف

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

ضد الحقوؽ المقيدة أمر يتنافى مع تقرير القوة المطمقة في السجؿ العيني(.)4

فالتقادـ المكسب يقترف دائما بالحيازة ،فيجعؿ الحائز لبعض الحقوؽ العينية مالكا بعد مرور مدة معينة

مػ ػ ػف الزمف بالتقادـ المسقط .ويجع ػ ػ ػؿ بعض الحقوؽ العيني ػ ػة تنقضي إذا لـ يستعمؿ صاحب الحؽ حقو
مدة معينة كحؽ االنتفاع مثبل(.)5

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

د .إبراىيـ أبو النجا ،المرجع السابؽ ،ص  43وأيضا د .عبد اهلل محمد إسماعيؿ عبلـ ،رسالة دكتوراه ،المرجع السابؽ ،ص .235

()2

د .عمي بف عزاف بف عمي اليشامي ،رسالة دكتوراه ،المرجع السابؽ ،ص .44

()3

د .محمد لبيب شنب ،دراسات في قانوف السجؿ العيني المصري ،معيد البحوث والدراسات العربية ،1974 ،ص .44

()4

د .إبراىيـ أبو النجا ،المرجع السابؽ ،ص  48و أيضا د .عبد اهلل محمد إسماعيؿ عبلـ ،المرجع السابؽ ،ص .235

()5

د .محمد خيري ،المرجع السابؽ ،ص .44
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ييػر أف القوة المطمقة لمقيد في السجؿ العيني تتطمب قيد جميع الحقوؽ العينية الواردة عمى العقارف
بحيث يترتب عمى عدـ القيد أف ىذه الحقوؽ ال تنشأ وال تنتقؿ وال تتغير وال تزوؿ.

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

واذا كاف ليس مف طبيعة نظاـ السجؿ العيني بصفة خاصة ليس بطبيعة القوة المطمقة ما يتعارض مع
االعتػ ػ ػ ارؼ بالتقادـ سببا لكسب الممكية العقارية ،فإف إباحة التممؾ بالتق ػ ػ ػ ػادـ أو حظره يكوف أم ار متروكا

لممشػ ػ ػ ػرع فإذا قرر المشرع اإلبقاء عمى ىذا السبب واعترؼ بو ونظمو ،واف رأى أف مف المصمحة عدـ

إجازة التممؾ بالتقادـ حضره واستبعده مف وسائؿ اكتساب الممكية والحقوؽ العينية األخرى( )1لذلؾ ق ػ ػ ػ ػ ػرر

المشرع المصري حظر التممؾ بالتقادـ لمحقوؽ العينية المشيرة وىػ ػ ػذا بموجب المادة  37مف قانوف

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

فطبقا لنص المادة  927مدني ألماني يسري التقادـ عمى المالؾ المقيد إذا توفي أو ياب ،بشرط أف
يستمر وضع اليد ثبلثيف سنة مع إستصدار أمر مف القضاء(.)2

ك ػؿ ىذه األحكاـ لـ ترد في قوانيف الشير العقاري في الجزائر بمعنى أنو لـ يرد أي نص يمنع

اكتساب الحقوؽ المشيرة عف طريؽ الحيازة والتقادـ المكسب ،بؿ أف القضاء أقر اكتساب الحقوؽ

المشيرة بالحيازة إذا استمرت مدة خمسة عشر سنة بدوف انقطاع وىذا وفقا لعدة ق اررات منيا القرار

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

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

مف اكتسابو بالتقادـ"

خامسا :مبدأ التخصيص:
يعني ىذا المبدأ أف يخصص لكؿ وحدة عقارية صفحة في السجؿ العاـ ،تحوي الوصؼ المادي لمعقار
وتبيف مالو وما عميو مف حقوؽ ،ذلؾ أف أساس القيد في السجؿ العيني ومحور ارتكازه ىو العقار أو

الوحدة العقارية إذ يخصص لكؿ وحدة عقارية صحيفة عينية يقيد فييا جميع التصرفات الواردة عمى

العقار(.)4

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1
()2

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

العربية  ،2004ص .76
()3

أنظر مجمة المحكمة العميا عدد خاص ،االجتياد القضائي لمغرفة العقارية ،الجزء الثالث.274 ،2010 ،

()4

د .عصاـ أنور سميـ ،المرجع السابؽ ،ص .19
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الفـــــــــــرع الثالث
ػنظام الشير العقاري فـي الجزائـر
نظػ ػ ػ ػ ػ ػ ار لحالة الغموض التي عرفتيا الممكية العقارية في الجزائر إباف االستعمار الفرنسي ،والتي أثارىا
مازالت موجودة( ،)1انتيج المشرع الجزائري نظاـ الشير الشخصي المعموؿ بو في فرنسا آنذاؾ إلى
ياي ػة صدور األمر رقـ 74/75 :المؤرخ في 1975/11/12:المتضمف إعداد مسح األراضي العاـ
وتأسيس السجؿ العقاري ،الذي تبنى بموجبو نظاـ الشير العيني.

لقد شرع المشرع الفرنسي خبلؿ الفترة االستعمارية في إصدار قوانيف وتنظيمات تحكـ عممية الشير

العقاري في الجزائر منيا القانوف المؤرخ في 1893/03/29 :المتعمؽ بنظاـ السجبلت العينية والذي

تضمف تبني نظاـ السجبلت العينية بدال عف إجراءات التطيير الجزئية المعموؿ بيا وىو النظاـ الذي

يشبو كثي ار نظاـ  Grundbuchاأللماني والى نظاـ تورنس األسترالي إال أنو يتضمف بعض األحكاـ

الخاصة بو.

ونتيجة تبني ىذا النظاـ تمنح القوة الثبوتية لمسجبلت العقارية ،ويكوف العقد نافذا بيف المتعاقديف بمجرد

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

لقد عممت الدولة الفرنسية عمى إدخاؿ نظاـ الشير العقاري في الجزائر بشكؿ تدريجي في البداية
إذ كانت عممي ػ ػة التحوؿ مف النظاـ اإلسبلمي إلى نظاـ الشير العقاري تتـ بشكؿ اختياري ريـ تعمػ ػ ػؽ

أحكامػ ػو بالنظاـ العاـ ( ،)3ألف المشكػ ػؿ الذي واج ػ ػو اإلدارة االستعماري ػ ػة آنذاؾ ىو نظاـ الممكية فػ ػ ػ ػ ػ ػي

الجزائر المستميـ مف أحكاـ الديف اإلسبلمي في تنظيـ الممكية بشكؿ عاـ السيما نظاـ الخراج،الحبوس

والمواريث التي ليا تأثير ممـ عمى الممكية العقارية(.)4

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
( )1د .محمد فاروؽ عبد الحميد ،التطور المعاصر لنظرية األمواؿ العامة في التشريع الجزائري ،ديواف المطبوعات الجامعية ،1988 ،ص .22
)(2
POUYANNE Maurice, propriété foncière en Algérie, Adolphe-Jourdan , ALGER 1900, P 848.
)(3
POUYANNE Maurice, op.cit, P 855.
)(4
POUYANNE Maurice, op. cit, P xx (introduction) :
’¨ Personne ne l’ ignore, en effet, dans la colonie : l’ obstacle infranchissable qui empêchera toujours l
indigène de se rapprocher sérieusement de nous est la religion Islamique : elle n’ a pu être entamée, depuis
70 ans d’ occupation, ni par le contact journalier des Français, ni par le spectacle de leur indifférence
religieuse. Cette religion inspire tous les actes de la vie des arabes, et les lois civils ne sont pour eux qui des
conséquences des prescription du Coran.
Nous la verrons inspirer les principales institutions de la législation immobilière, la théorie du kharadj, celle
du habous, et la loi successorale, dans l’influence sur le régime de la propriété est immense¨ .
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وأىـ المراسيـ الصادرة آنذاؾ ،المرسوـ رقـ 1190/59 :المؤرخ في 1959/10/21 :المتضمف التغيير
الجذري لنظاـ الشير العقاري في الجزائر والذي حددت ميمة تطبيقو ابتداء مف 1961/03/01 :وىذا

بموجػ ػب المرسػ ػ ػ ػوـ رقـ 53/61:المؤرخ في ،1961/01/18 :عمما بأف المرسوـ رقـ 1190/59 :ج ػ ػ ػاء

مطابقا لئلجراءات والقواعد التي نظميا المرسوـ رقـ 22/55 :المؤرخ في 1955/01/04 :المتضمف نظاـ

الشير العقاري في فرنسا.واستمر األخذ بنظاـ الشير الشخصي بعد االستقبلؿ عمبل باألمر رقـ:

 157/62المؤرخ في  1962/12/31استنادا إلى استمرار العمؿ بالتشريعات الفرنسية ما عدا تمؾ التي

تمس بالسيادة الوطنية في الجزائر إلى ياية االستقبلؿ ،لذلؾ عمدت السمطات الجزائرية إلى إيجاد نظـ

ووسائػ ػ ػؿ تعمػ ػؿ بواسطتيا عمى حماية الممكيػ ػة العقاري ػ ػ ػة والحفػ ػاظ عمييا وىو ما توصؿ إليو المجمس

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

الحد األقصى المسموح بو ونفس المبادئ تـ التأكيد عمييا في ميثػ ػ ػاؽ الجزائر لسنة  1962وما ص ػ ػ ػدر
بعده مف أوامر ومراسيـ تيدؼ إلى تسيير األمبلؾ الشايرة التي تركيا المستعمر الفرنسي(. )1

لقد تقررت ىذه الحماية بصدور األمر رقـ 58/75 :المؤرخ في 1975/09/26 :المتضمف القانوف

المدنػي المعدؿ والمتمـ ،والذي اشترط ضرورة مراعاة قواعد الشير بموجب المادة  793مػ ػ ػف القانوف

المدني جاء فييا  ":ال تنقؿ الممكية والحقوؽ العينية األخرى في العقار سواء كاف ذلؾ بيف المتعاقديف
أـ في حؽ الغير إالّ إذا روعيت اإلجراءات التي ينص عمييا القانوف وباألخص القوانيف التي تدير

مصمحة شير العقػػار" ،واستمر العمؿ بنظاـ الشير الشخصي الذي خمفو المستعمر إلى ياية صدور
األمر رقـ 74/75 :المؤرخ في 1975/11/12 :المتضمف إعداد مسح األراضي العاـ وتأسيس السجؿ

العقاري ومراسيمو التنفيذية ،والذي أقر باستمرار األخذ بنظاـ الشير الشخصي إلى ياية إعداد مسح
عاـ لؤلرضي في إقميـ كؿ بمدية وىذا ما أكدتو المادة  113مف المرسوـ رقـ 63/76 :التي جاء فييا:

"خبلفا ألحكاـ المادتيف  19و 26مف ىذا المرسوـ والى أف يتـ إع ػ ػ ػ ػداد مسح عاـ لؤلراضي في إقميـ

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

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

مف خبلؿ ذلؾ يظير بأف المشرع الجزائري أخذ بنظاـ الشير العيني بشكؿ تدريجي الرتباطو بأعماؿ

المسح العاـ ،متمسكا في ذات الوقت بنظاـ الشير الشخصي وىذا بإق ارره بمسؾ بطاقات عقارية
شخصية باسـ المبلؾ.
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

د .خالد رموؿ  ،المرجع السابؽ ،ص  27وما بعدىا.
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القســــــــــــــم األول
دراسة نظرية ألىم منازعـــات الشيـــر العقــــــــــاري

اتناوؿ في ىذا القسـ اىـ المنازعات التي تثار بمناسبة اعداد السجؿ العيني وكذا تمؾ المتعمقة بالحقوؽ

المشيرة ،وىي مجرد محاولة لجمع ىذه المنازعات وحصرىا تمييدا لمقسـ الثاني الذي سأتناوؿ فيو
الوسائؿ االجرائية والموضوعية المتاحة بموجب التشريع الجزائري لمفصؿ في ىذه المنازعات.

وبذلؾ سأتعرض في الباب االوؿ مف ىذا القسـ المنازعات المتعمقة بالمسح العاـ والتحقيؽ العقاري نظ ار

لبلرتباط الموجود بينيما عمى اعتبار أف التحقيؽ العقاري ىو مسح اختياري بينما المسح العاـ ىو مسح
اجباري.

أما في الباب الثاني سأتعرض لممنازعات المرتبطة بتأسيس السجؿ العقاري وكذا تمؾ المتعمقة بالحقوؽ

المشيرة التي تثار بعد االنتياء مف إجراءات السجؿ العيني.

وعميو سأتناوؿ ىذه المنازعات بالدراسة مف الجانب النظري ولو انو يصعب الفصؿ بيف الجانب

النظري والجانب العممي في ىذا النوع مف المنازعات نظ ار لمطبيعة الفنية التي تتسـ بيا اعماؿ
واجراءات المسح العاـ وتاسيس السجؿ العيني في الجزائر.
وبناء عمى ما تقدـ يقسـ ىذا القسـ الى :

الباب األول :منازعات المسح العام والتحقيق العقاري

الباب الثاني :المنازعات المرتبطة بتأسيس السجل العقاري والحقوق المشيرة
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البــــــــــاب األول
منازعات المسح العام والتحقيق العقاري
أحاوؿ في ىذا الباب البحث في المنازع ػ ػ ػ ػ ػات التي تث ػ ػار أثناء عمميات المسح العاـ وكذا في تمؾ التي
يثيرىا التحقيؽ العقاري لبلرتباط الموجود بينيما ،وىذا ألف المسح العاـ يشبو التحقيؽ العقاري مف حيث

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

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

الفصـــــــــــل األول
منازعـــات المسـح العــــام
ريبة مف الدولة في تطيير المشاكؿ العقارية الموروثة عف الحقبة االستعمارية وتمشيا مع الني ػ ػ ػ ػج
االشتراكي الرامي إلى دعـ دور الدولة في تح ُكميا في الممكية العقارية تـ إصدار األمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػر
رقـ 74/75 :بتاريخ 1975/11/12 :والمتضمف إعداد مسح األراضي العاـ وتأسيس السجؿ العقاري

والذي تـ تحديد إجراءاتو بموجب المرسوـ التنفيذي رقـ 62/76 :المعدؿ والمتمـ ،يير أنو بالريـ مف

أف مباشرة أعماؿ المسح قد بدأت منذ زمف بعيد ،إالّ أنيا لـ تنتو بعد ،بسبب بطء اإلجراءات والتكاليؼ

الباىظ ػ ػة التي تتطمبيا عممية المسح ،الشػ ػ ػ ػيء الذي أفرز عدة منازعات بمناسبة إعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػداد المخططات
والوثائؽ المسحية التي أنيط ميمة الفصؿ فييا إلى لجنة المسح كمرحمة أولى وىي المرحمة اإلدارية ثـ

إلى الجي ػ ػ ػ ػ ػات القضائيػ ػ ػ ػة كمرحمة ثانية قبؿ إيداعيا لدى المحافظة العقارية مف اجؿ إعداد السج ػ ػ ػؿ

العقاري.

بناء عمى ما تقدـ يقسـ الفصؿ إلى :
المبحث األول :إجراءات وقواعد المسح العام.

المبحث الثاني :المنازعات التي تثيرىا أعمال المسح العام.
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المبـحــــــــــث األول
إجــــراءات وقواعـد المسح العــام
تمر عممية المسح بإجراءات معقدة ،تبدأ مف اإلعبلف عف أعماؿ المسح إلى ياية إيداع الوثائؽ
المسحية لدى المحافظة العقارية وتقوـ عمى قواعد وأسس ىامة يستوجب معرفتيا قبؿ الخوض في
المنازعات التي تثار بمناسبة أعماؿ المسح العاـ لما ليذه الدراسة مف أىمية .

مف ثـ يقسـ المبحث إلى:
المطمب األول :إجراءات المسح العام.
المطمب الثـاني :قواعد المسح العام.

المطمــــــــــب األول
إجـــــراءات المسح العام
المس ػ ػح عمميػ ػ ػة فنية تتوالىا السمطات اإلدارية المختصة بغػ ػ ػرض التأكد مف الوضعية القانونيػ ػ ػ ػ ػة

لمعقارات عمى اختػ ػ ػبلؼ أنواعيا وما يترتب عمييا مف حقوؽ( ،)1فيو مرتبط ارتباطا وثيقا بالنشأة

االقتصادية لممجتمعات منذ القدـ ،لكنو لـ يتخذ الصورة أو األسموب ذاتو في كؿ المراحؿ التاريخية

إلى أف وصؿ إلى مفيومو الحالي.

تتطمب عممية مسح األراضي العاـ وجوب مسح تراب كؿ بمدية مف بمديات الوطف الواحدة تمو

األخرى وتعييف وتسجيؿ معطيات في سجبلت خاصة تتضمف التكويف الفيزيائي والمادي لؤلمبلؾ
وطبيعة األرض ،ىوية المالكيف وأصحاب الحقوؽ العينية عمى العقارات.

إف الي ػ ػ ػدؼ مف المسح العاـ ىو إعداد وثائؽ المسح لكؿ أ ارضي البمدية بكؿ صفاتيا وأنواعي ػ ػ ػ ػ ػا
ومبلكيا كما تبيف في نفس الوقت تمثيميا البياني والفيزيائي ليشكؿ كؿ ىذا الجرد العقاري عمى مستوى

إقميـ كؿ البمدية بكؿ تفاصيؿ في مكونات قطاع األراضي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

د .عمار بوضياؼ ،المسح العقاري واشكاالتو القانونية في الجزائر ،مقاؿ منشور بمجمة العموـ االجتماعية واإلنسانية ،مجمة سداسية

متخصصة ومحكمة تصدر عف المركز الجامعي الشيخ العربي تبسي ،تبسة ،العدد التجريبي ،أفريؿ  ،2006ص .30
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وم ػف خ ػ ػ ػ ػبلؿ ىذا اليدؼ عرؼ المشرع الجزائري المسح العاـ بموجب نص المادة  02مف األمػ ػ ػ ػ ػر

رقـ 74/75 :عمى النحو التالي " :إف مسح الراضي العاـ يحدد ويعرؼ النطاؽ الطبيعي لمعقارات
ويكوف أساسا ماديا لمسجؿ العقاري".

وبذلؾ ال يمكف وضع نظاـ السجؿ العيني ،الذي شرع فيو بموجب األمر رقـ 74/75 :وما صاحبو مف

مراسيـ تنفيذية ما لـ يتـ المسح العاـ لؤلراضي كخطوة أولى إلنشاء السجؿ العقاري باعتبار المسح أداة

لحصر جميع الممكيات العقارية.
تتمثػ ػ ػؿ إجراءات المسح في تعييف حدود البمديات والممكيات داخؿ كؿ بمدي ػ ػة واجػ ػ ػراء تحقي ػ ػ ػؽ في
الميداف إلبراز أصحاب الحقوؽ والمبلؾ واعداد وثائؽ المسح مف مخططات وسجبلت تبيف العقارات
الممسوحة وترقيميا ورسـ حدودىا ،وعند إتماـ ىذه اإلجراءات تبدأ عممية تأسيس السجؿ العقاري.

تعتبر البمدية الوحدة األساسية لعممية المسح ميدانيا وتكوف عمميات مسح األراضي ألية بمدية موضوع

قرار يصدره الوالي وفقا لنص المادة  02مف المرسوـ رقـ 62/76 :المؤرخ في 1976/03/25 :المتعمؽ

بإعداد مسح األراضي العاـ  ،وبما أف عممية المسح تستيدؼ كؿ بمدية عمى حده ،فإنو البد مف تحديد

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

تقوـ الدولة ،الواليات ،البمديات والييئات والمؤسسات العمومية بتقديـ جميع التوصيات البلزمة فيما

يخص حدود ممكياتيا ،أما العقارات األخرى فيتـ وضع حدودىا بمساعدة المالكيف لما ليؤالء مف دور
في مساعدة وتنوير المحققيف بالوضعية القانونية ألمبلكيـ وألمبلؾ الجيراف.

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

 -مخطط المسح ¨  ¨Plan cadastralوىو يوضح موقع العقار ،حدوده ،مساحتو وكذا جميع المعمومات

المتعمقة بالعقار.

 -جداوؿ األقساـ ¨ ¨Etats de sectionوىي عبارة عف قائمة ترتب مجموعات ممكيات في التسمسؿ

الطبويرافي أي تبعا لتسمسؿ أرقاـ مجموعات الممكية ،أيف تعيف كؿ مجموعة ممكية رقـ الحساب لكؿ
مالؾ.

 -مصفوفة المسح ¨ ¨Matrice cadastraleوىي عبارة عف جدوؿ مساحي يحتوي كؿ عمى المعمومات

لكؿ مالؾ بما فييا جميع ممتمكاتو التي يممكيا عمى مستوى البمدية.
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بمجرد االنتياء مف عممية إعداد ىذه الوثائؽ والتي تعكس الوضعية الحالية لمممتمكات ،يتـ المصادقة

عمييا مف قبؿ المجنة البمدية بمتابعة عمميػ ػ ػ ػة مسػ ػح األراضي ،وىذا ما أكدتو المادة  02مػ ػ ػف األمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػر
رقـ 74/75 :التي جاء فييا ":إف مسح األراضي العاـ يحدد ويعرؼ النطاؽ الطبيعي لمعقارات ويكوف

أساس ػ ػ ػا مادي ػ ػ ػا لمسجؿ العقاري ".وكذا المادة  12مف ذات األمر التي جاء فييا ":أف السجؿ العقاري
المحدد بموجب المادة  3أعبله ،يمسؾ في كؿ بمدية عمى شكؿ بطاقات عقارية .
ويتـ إعداده أوال بأوؿ بإقميـ مسح األراضي عمى بمدية ما".

إف عممية المسح العاـ ىي عممية ىندسية مساحية مف اختصاص المديرية الوالئية لمسح األراضي
تحت إشراؼ الوكالة الوطنية لمسح األراضي والتي أنشئت بموجب المرسوـ التنفيذي رقـ234/ 89 :

المؤرخ في 1989/10/29 :حسب المادة األولى منو والتي جاء فييا ":تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع
إداري تتمتع بالشخصية المدنية وباالستقبلؿ المالي تسمػ ػى الوكالة الوطنية لمسح األراضي ،وىذه
الوكالة ىي تابعة إلى و ازرة المالية.

وتقدـ ىذه الوكالة الدعـ المادي والمعنوي وتشرؼ عمى مراقبة مدى تقدـ األعماؿ ومطابقتيا

لمنصوص القانونية السارية المفعوؿ في ىذا المجاؿ".

نظ ار لعدـ توافر الفرؽ الفنية الكافية لمباشرة أعماؿ المسح في كؿ مناطؽ الوطف مرة واحدة ونظ ار

لما تتطمبو عممية المسح مف أمواؿ طائمة ،فإنو ارتئي تطبيؽ ىذا النظاـ بشكؿ تدريجي يتوافؽ مع
اإلمكانيات الفنية والمالية لمدولة.

يتـ البدء بعممية المسح بموجب قرار مف السمطة اإلدارية المختصة وينشر بالطرؽ القانوني ػ ػ ػة إلعبلـ
الجميور بذلؾ ،إلتماـ عمميات المسح العاـ بطرؽ فنية وقانونية محددة تكفؿ سبلمة العمميات ونزاىة
نتائجيا بتمكيف المعنييف مف اإلطبلع عمى المخططات والوثائؽ المسحية وكذا االعتراض عمييا

بالطرؽ القانونية لتتمكف لجاف المسح مف البت فييا في آجاؿ محددة بعد فحصيا ،كما يمكنيا أف

تجري توافؽ بيف األطراؼ في حالة النزاع وىي اإلجراءات التي سيتـ تفصيميا فيما يمي.

مف ثـ يقسـ المطمب إلى:

الفرع األول :افتتاح عممية المسح.

الفرع الثاني :األعمال التقنية لمسح األراضي العام.
الفرع الثالث :الجية المكمفة بأعمال المسح العام.
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الفــــــــــرع األول
افتتاح عممية المسح العام
يعمف عف افتتاح أعماؿ المسح في كؿ بمدية بموجب قرار يصدره الوالي المختص ،باقتراح تقدمو
مديرية مسح األراضي تبيف فيو عمى الخصوص تاريخ افتتاح العمميات التي تأتي بعد شير عمى

األكثر مف تاريخ نشر القرار وفقا لنص المادة  02مف المرسوـ رقـ 62/76 :والتي جاء فييا " :إف
عمميات مسح األراضي في كؿ بمدية تكوف قرار مف الوالي يبيف فيو عمى الخصوص تاريخ افتتاح
العمميات التي تأتي بعد شير عمى األكثر مف تاريخ نشر ىذا القرار".

يعقب صدور قرار عممية افتتاح عمميات المسح ،عمميات نشر واسعة تبدأ بنشره في الجريدة الرسمية

وفي مجموع الق اررات اإلدارية لموالية المعنية وكذلؾ في الجرائد اليومية الوطنية وكذا إلى رئيس المجمس

الشعبي البمدي المعني المادة  02الفقرة  02مف المرسوـ رقـ 62/76 :التي جاء فييا ... ":وينشر القرار

في الجريػ ػدة الرسمية لمجميورية الجزائريػ ػة الديمقراطيػ ػة الشعبيػ ػة وفي مجموعة الق اررات اإلدارية لموالية
المعنية وكذلؾ في الجرائد اليومية ويبمغ إلى رئيس المجمس الشعبي البمدي المعني" .

يتـ إعبلـ الجميور بعممية المسح فضبل عف عمميات النشر المذكورة أعبله بواسطة لصؽ

اإلعبلنات في مقر الدائرة والبمدية المعنية والبمديات المجاورة وذلؾ في اجؿ خمسة عشر يوما ()15

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

عشر يوما قبؿ افتتاح ىذه العمميات".

وتمي عممية االفتتاح عدة مراحؿ تتمثؿ في المرحمة التحضيرية والمرحمة الميدانية ثـ مرحمة

التحقيقات العقارية ،وىي المراحؿ التي تدخؿ ضمف األعماؿ التقنية لمسح األراضي العاـ موضوع
الفرع الموالي.
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الفـــــــــــرع الثاني
األعمال التقنية لمسح األراضي العام
تمر األعماؿ التقنية لمسح األراضي بثبلث مراحؿ ،المرحمة األولى ىي المرحمة التحضيرية عمى
مستوى المكتب والمرحمة الثانية ىي المرحمة الميدانية ،ثـ مرحمة التحقيقات العقارية وىذا ما سوؼ

أفصمو فيما يمي:

أوال  :المرحمة التحضيرية:
يباش ػ ػر رئيس مكتب المسح البحث في أوؿ األمر ،في كؿ الوثائ ػ ػؽ والمخططات المتوفرة س ػ ػ ػواء
كانت طوبويرافية أو عقارية أو المتعمقة بالبمدية محؿ المسح ضمف قائمة تحت ػ ػ ػ ػوي عمى مختمؼ

أنواع المخططات التي ترقـ وتنسخ عمى سمـ مبلئـ كما تستخرج صور عنيا بحيث يمكف تزويد فرؽ
الميداف بالنسخ الضرورية ،كما يجب استكماؿ ىذه القائمة بالمعمومات التي بحوزة المحافظ العقاري

والمسجمة في السجؿ العقاري( )1ومف ىنا يمكف تقسيـ األعماؿ التحضيرية عمى مستوى المكتب إلي

المراحؿ التالية:
)1

جمـــع الوثائق:

يتعمؽ األمر بالوثائؽ القديمة الموجودة ،المتعمقة بالبمدية وىي:

 خريطة عمى السمـ  25.000/1أو  50.000/1؛ -المخططات المشيخية؛

 المخططات النموذجية ،قانوف  1873عمى السمـ 4000/1؛ -مخططات اإلقميـ؛

 مخططات التحقيقات الجزئية أو الكمية مصادؽ عمييا أـ ال ؛ المخططات الخاصة؛ -مخططات الغابات؛

 مخططات وضع الحدود لؤلراضي في إطار الثورة الزراعية والتي استرجعت فيما بعد؛ -مخططات المستشرات القديمة المسيرة ذاتيا؛

 مخططات المستثمرات الفبلحية الناتجة عف إعادة تنظيـ المستثمرات الفبلحية؛ -الصور الجوية بػ 20.000/1؛

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

أنظر مطبوعة :نظاـ الشير العيني ،معدة في إطار الممتقى الجيوي حوؿ موضوع العقار الفبلحي بيف الحيازة والممكية بمجمس قضاء

الجمفة بتاريخ.2010/05/06:

53

 الصور الجوية المكبرة عمى السمـ  5000/1والمستعممة أثناء األشغاؿ المتعمقة بالثورة الزراعية؛ -الوثائؽ المتعمقة بمجمؿ عمميات نزع الممكية التي أجريت عمى مستوى إقميـ البمدية؛

 -أعم ػ ػ ػاؿ البحػ ػث التي نجـ عنيا إعداد قائمة لمخططات قديمة بمراجع ،عوضا مف حفظيا ،وذلؾ

لغرض استرجاعيا عند الحاجة؛

 -الوثائػ ػ ػ ػؽ التي تعتبر مفيدة لسير العمميات التي يحتمؿ إعادتيا أو أف نسخا منيا تنجز عمى السمـ

المبلئـ ،لتزويد الفرقة المكمفة بالعمميات(.)1
الوثائق الخاصة بتعيين حدود إقميم البمدية:
يتعمؽ األمر بالوثائؽ المعدة تطبيقا لمقانوف رقـ 09/84 :المؤرخ في ،1984/02/04:المتضمف التنظيـ

اإلقميمي لمببلد ،وكذا مخططات الوحدات اإلدارية القديمة.

تعتبر ىاتاف الوثيقتاف ضروريتاف لمعرفة محيط اإلقميـ البمدي.
الوثائق األخرى:
ىناؾ وثائػ ػ ػ ػؽ أخرى تعد ضرورية لعمميات مسح األراضي العاـ ،المتعمقة باألم ػ ػ ػ ػبلؾ التابعة لمدولة

والبمديات كما وجدت قبؿ صدور األمر المتضمف الثورة الزراعية واألمبلؾ التي كانت موضوع نزع
ممكية عمى مستوى البمدية وكذا المخططات الخاصة المتعمقة ،بالتنازؿ ،التخصيص والتحويؿ.
توجد ىذه الوثائؽ عمى مستوى مصالح أمبلؾ الدولة والوكاالت الجيوية لمسح األراضي؛
مف جية أخرى ،يجب أف تطمب مف مصالح المحافظة العقارية قائمة لممبلؾ الذيف ليـ حقوقا مشيرة
وكذا السجؿ الجبائي المتواجد عمى مستوى المصالح الجبائية.

ىذه الوثائؽ مف شأنيا أف تسيؿ:

 -تحديد المبلؾ ومف ثـ استدعائيـ؛

 التمييز بيف األمبلؾ المعروؼ أصحابيا ،لوجودىا في القوائـ ،يير أنيـ لـ يحضروا يوـ التحقيؽوبيف تمؾ التي لـ يتمكف مف تحديد أصحابيا؛

 -تقريب المعمومات الناتجة عف التحقيؽ مع تمؾ التي أخذت مف أرشيؼ المحافظة العقارية.

)2

إعداد المخطط البياني لمحدود:

يتحصؿ عمى ىذا المخطط بعد إعداد عمى ورؽ ىيميو يرافي لمتصاوير الجوية واالسترجاعات

الفوتويراميترية.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

انظر التعميمة رقـ 16 :المؤرخة في 1998/05/24 :المتعمقة بسير عمميات مسح األراضي والترقيـ العقاري.
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إف تركيب كؿ قسمة مسح األراضي ينتج مف تقطيع ولصؽ المسحب الييميويرافي.

بيذه الطريقة تشكؿ أقساـ مسح األراضي لمبمدية ،معدة في نسختيف تستعمؿ الواحدة لؤلشغاؿ الميدانية
واألخرى لمتحقيؽ والتحسيف.

تؤشر ،بعد ذلؾ ،عمى ىذا المخطط الحدود الموجودة في الوثائؽ القديمة بعد فحصيا ومقارنتيا

بالتصاوير الجوية .يتعمؽ األمر أساسا:

 -الحدود الموضوعة في إطار التحديد الكارتويرافي لمبمدية؛

 أسماء البمديات المجاورة وعند االقتضاء الواليات والدوائر؛ حدود القطع األرضية التابعة سابقة ألمبلؾ الدولة ،والبمدية ،المحددة طبقا لقانوف مجمس المشيخي؛ حدود األراضي المعنية أثناء عمميات تسوية الن ازعات الناتجة عف الثورة الزراعية؛ -الحدود المعروفة لمغابات وكذا ممحقات األمبلؾ العمومية؛

 حدود األراضي التي كانت موضوع تحقيقات طبقا لمقوانيف العقارية السابقة؛ حدود المجموعات ذات طبيعة عرش؛ -حدود المناطؽ يير القابمة لممسح.

 إعادة التنظيـ الفبلحي لمقطاع العاـ.)3

تجزئـة البمدية إلى أقسام:

في الوسط الريفي يعتبر جزء مف اإلقميـ البمدي ،القسـ المسحي ،المجزئ في حد ذاتو ،إلى أماكف

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

يعتبر المكاف المسمى عدد مف مجموع ممكية التي تداوؿ السكاف تقميديا عمى إعطائيا تسمية معينة.
تقسيم إقميم البمديات إلى أقسام:

يتـ ىذا التقسيـ باحتراـ المبادئ التالية:

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

والجدراف...إلخ

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

مجموعة بنايات حضرية)

 -يكوف اتجاه الشماؿ موازي ألقؿ مف  10درجات بالجانب الصغير لمورقة.

55

ترقيم األقسام:
ترقـ األقساـ ،بالنسبة لكؿ بمدية ،انطبلقا مف وحدة تصاعدية بصفة مستمرة.

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

يجب إعطاء رقميف متسمسميف لقسميف مجاوريف.

نقل حدود األقسام عمى المخطط البياني الميداني:
تنقؿ حدود األقساـ المبرمجة عمى نسختي المخطط البياني لمحدود.
تمثؿ بواسطة خط أحمر زنجفر  10/2مـ مضاعؼ بشريط أصفر  3مـ بقمـ ألواف فاتح حتى يظير
تعاميؿ التصاوير الجوية أو االسترجاع الفوتويراميتري.

)4

تعيين المناطق التي من شأنيا أن تكون صعوبات لتقدم األشغال:

تقوـ المصالح المحمية لمسح األراضي بدراسة تظير مف خبلليا ،فوؽ مخطط منظـ ،المناطؽ التي
يمكف أف تشكؿ صعوبات مف شأنيا أف تعرقؿ تقدـ أشغاؿ المسح العاـ.

تبعد ،مؤقتا ،ىذه المناطؽ المسماة " يير قابمة لممسح " بموافقة المصمحة الجيوية لمسح األراضي،

مف عمميات المسح ،لتعالج في أوانيا بطريقة مناسبة.
)5

ترتيب األقسام عمى حسب درجة الصعوبات الممكن مواجيتيا:

يتـ ترتيب األقساـ المراد معالجتيا بالنظر إلى درجة الصعوبات التي تفرضيا طبيعة الممكيات خبلؿ

األشغاؿ الميدانية ( الممكيات الصغيرة ،كثافة الغطاء النباتي ،حدود يير ظاىرة ،صعوبة المسمؾ

ووعورة األرضية ،التغيب ) ومف ثـ تبدأ األشغاؿ في األقساـ السيمة ،لتمتد بعد ذلؾ لؤلقساـ حسب

تصاعد درجة الصعوبات.

وبعد االنتياء مف ىذه المراحؿ يتـ االستعداد لمقياـ باألعماؿ الميدانية.

ثانيا :األعمال الميدانية:
يباشر األعماؿ الميدانية رئيس مكتب المسح لكؿ فريؽ مف فرؽ المسح منطقة نشاطيا.
)1

خالل عمميات تحديد العقارات:

إف تحديد العقارات تتـ بحضور المبلؾ المجاوريف أو ممثمييـ الموكميف وىذا مبدأ يجب العمؿ بو ميما

كانت الصفة القانونية لممالؾ.
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في ىذا الصدد ،مف خبلؿ تعيينو كمحقؽ ،فإف عوف مصمحة أمبلؾ الدولة موكؿ أيضا لتمثيؿ الدولة

في تعييف حدود العقارات التي ىي ممؾ لمدولة.

وليذا يجب أف يعمؿ ،مستعينا عند الضرورة بالوثائؽ المجمعة ،عمى أف ال تمتد إدعاءات المبلؾ

المجاوريف إلى ممحقات العقارات التابعة لمدولة .كما يجب عميو أف يقوـ بالدفاع عف مصالح الدولة
أماـ لجنة مسح األراضي ،في حالة احتجاجات مف طرؼ الغير(.)1

)2

وضع حدود اإلقميم البمدي:

المقصود ىنا ىو معرفة الحدود اإلقميمية لمبمدية عمى أساس الوثائؽ الرسمية ووصفيا في وثيقة تسمى

محضر تعييف الحدود يمحؽ بو مخطط بياني لمحدود.

يحرر المحضر مف طرؼ التقني المكمؼ بعمميات المسح بالتنسيؽ مع رئيس المجمس الشعبي البمدي

وكذا رؤساء البمديات المجاورة.

عند االقتضاء ،يذكر في المحضر كؿ االحتجاجات أو االقتراحات الرامية إلى تغيير طفيؼ في الحدود

حتى يتماشى مع الحدود الثابتة.

تقدـ ىذه الوثيقة ،بعد إمضاءىا مف طرؼ كؿ األشخاص المؤىميف لذلؾ والحاضريف لعمميات وضع

الحدود ،إلى السيد الوالي قصد الموافقة.

وتقدمف إلى السيد وزير الداخمية ،قصد الموافقة ،في حالة ما إذا كانت ىذه الحدود مجاورة لحدود والية
أخرى أو حدود دولة أخرى.
في ىذا الصدد ،تجدر اإلشارة إلى انو تطبيقا ألحكاـ المادة  05مف المرسوـ رقـ 62/76 :المؤرخ

في 1976/03/25 :المتعمؽ بإعداد المسح العاـ ،فإف الصعوبات الخاصة بوضع الحدود تدرس ويبث
فييا نيائيا مف طرؼ السيد وزير الداخمية.

تتـ عممية وضع الحدود اإلقميمية لمبمدية أساسا في ثبلثة مراحؿ:

أ -أشغاؿ االستطبلع ،ب -إعداد المخططات البيانية ،ج -تحرير المحضر .

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

انظر المذكرة المؤرخة في  1999/07/17 :الصادرة عف المديرية العامة لؤلمبلؾ الوطنية والعقارية الموجية إلى مدراء أمبلؾ الدولة لكؿ

الواليات ،والمتعمقة بدور المحققيف التابعيف لمصمحة أمبلؾ الدولة في عمميات التحقيقات العقارية المندرجة في إطار إعداد مسح األراضي
العاـ.
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أ – أشغال االستطالع:
في إطار عمميات تحديد إقميـ البمدية ،يستعمؿ رئيس الفرقة الوثائؽ الرسمية التي بحوزتو ( جرائد

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

بمناسبة متابعة حدود البمدية تدوف تصريحات رؤساء المجالس الشعبية البمدية وتقارف بالمخطط البياني

لمحدود المؤشر عميو.

يأخذ ويقيد جميع المعمومات التي يمكف ردىا في محاضر االستطبلع والرسومات البيانية.

يوضح عمى الخصوص عندما يكوف بصدد حدود طبيعية ،وضعية الخط الفاصؿ ( محور طريؽ

أو قناة أو مجرى وادي أو نير ) ،في حالة ما إذا تتوافؽ حدود ما بيف البمديات مع حدود مجموعة

ممكية يتـ تعييف المبلؾ المجاوريف ليذه الممكية.

تكتفي عممية البحث عمى مجموعات الممكية المؤدية إلى نقاطيا الرئيسية وأطراؼ الحدود الموجودة

في شكؿ خط رئيسي ،كما يبيف جميع النصب ومعالـ الحدود وكذا أماكف األوتاد التي يجب أف يضعيا
مؤقتا في حالة يياب المعالـ الطبيعية.
يباشر استبداليا بنصب أخرى ،في أقرب اآلجاؿ ،حيث يقتصر التأشير في حينو ،في المحضر
والمخطط البياني عمى النصب ال عمى المعالـ يير المجسدة بأرضية مف طرؼ السمطات المحمية.
ب – إعداد المخططات المرئية:
ينجز رئيس الفرقة بعد االنتياء مف األشغاؿ الميدانية وفؽ السمـ المستندات المستعممة والمذكورة أدناه:
 مخطط عاـ إلقميـ البمدية مع تعييف البمديات المجاورة وأرقاـ الوحدات. -مخطط الوحدة المناسب لمحد المميز مع البمدية المجاورة.

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

لمحدود.

تحاط ىذه النقاط بدائرة صغيرة حمراء أو األرقاـ المتعمقة بيا تدوف بالحبر األحمر.

تسيؿ ىذه األرقاـ التي تنقؿ فيما بعد عمى المحضر معرفة الحدود.

يجب أف تنقؿ ،بغض النظر عف المعالـ التي تنتمي إلى الحدود اإلقميمية ،القمـ ،الصخور الكبيرة

النصب ودالئؿ أخرى موجودة عمى ىاتو الحدود أو عمى مقربة منيا ،في المخططات البيانية.
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ج – تحرير المحضـر:
يحرر محضر تثبيت الحدود ،ما بيف البمديات ،عمى مطبوع نموذج  T12بواسطة مخططات مرئية

وعند الحاجة ،بمخططات استطبلعية مؤشر عمييا قانونا.

يحتوي ىذا المحضر عمى وصؼ مفصؿ لكؿ النقاط اليامة لمحدود ما بيف البمديات المعينة بأرقاميا

والتعريؼ بحدودىا.

يقسـ إلى مواد بقدر وجود المخططات البيانية ويحرر بعبارات واضحة ودقيقة .ويتعيف بالخصوص
عدـ استعماؿ عبارات " الحافة اليمنى " "الحافة اليسرى" لمطريؽ ،ولكف بتحديد اتجاه الحدود ليذه

الطبيعة.

تجمع باقي الوثائؽ األخرى المرفقة ،عند االقتضاء ،بنفس الشروط ،في النسخة األصمية لممحضر.

وتقدـ جميع ىذه الوثائؽ فيما بعد إلى رؤساء المجالس الشعبية البمدية ومصادقا عمييا مف طرؼ الوالي

ووزير الداخمية.

إذا رفض أحد المعنييف اإلمضاء ،فإف ىذا الرفض وكذا األسباب المثارة تقيد عند نياية ىذه النزاعات
كما أف التأشيرة المناسبة تكوف بشيادة األطراؼ األخرى ،واذا تعمؽ األمر بأعماؿ المسح بيف البمديات

فمموالي أف يصمح بيف األطراؼ أو الفصؿ في النزاع.

إف تعمؽ األمر ب بمديات تقع ما بيف واليتيف مجاورتيف ،فعمى الوزير الفصؿ في النزاع باقتراح مف طرؼ

الوالة المعنييف ( أنظر قانوف رقـ 09/84 :المؤرخ في 04 :فيفري .)1984

يعد المحضر في عدة نسخ بحيث يمكف االحتفاظ بنسختيف ( )02بالمصمحة وتسميـ نسخة لكؿ

مصمحة معنية ( الوالية ،البمدية الممسوحة ،البمديات المجاورة ).
ثالثا :مرحمة التحقيقات العقارية:
)1

التحقيق العقاري:

ييدؼ التحقيؽ العقاري إلى التقاط :

 كؿ العناصر الضرورية لمعاينة حؽ الممكية والحقوؽ العينية األخرى أو أعباء تثقؿ العقار. -المعمومات المتعمقة بتعريؼ ىوية ذوي الحقوؽ.

 تطبيؽ المعمومات المتعمقة بتعريؼ ىوية ذوي الحقوؽ. -تطبيؽ المعمومات ذات الطابع القانوني المرتبطة بمجموعات الممكية.

تطبيؽ ،دوف تمييز ،عمى جميع العقارات المحددة بعنواف مسح األراضي وىذا ميما كانت الطبيعة

القانونية والقانوف الخاص بمبلكيا(.)1

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
( )1انظر التعميمة رقـ  16:المذكورة سابقا.
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وىي آخ ػ ػ ػر مرحمة مف مراحؿ األعماؿ التقنية لمسح األراضي ،إذ بعد إتماـ كؿ الخطوات السابقة

يقوـ كؿ مف الموظفيف عف الجيات التالية :المحافظة العقارية ،مصمحة المسح ،البمدية وأمبلؾ الدولة
بالتحقيؽ بقيادة رئيس الفرقة ويجب أف يؤدوا ميمتيـ في ىذا المجاؿ بكؿ صرامة ،إذ يكمف دورىـ في

فحص سندات الممكية والوثائؽ األخرى المؤيدة ليا وجمع التصريحات ،األقواؿ ،اإليداعات واثارة كؿ

اآلراء والمبلحظات واثبات الحقوؽ يتـ بواسطة سند مسمـ وفقا لمتشريع المعموؿ بو وعند يياب

السندات يتـ إثبات الحقوؽ بواسطة التحقيقات والتحريات وىو ينطوي عمى تعييف أصحاب الحقوؽ

( مبلؾ وحائزيف عمى حقوؽ عينية)(.)1

كما يجب أف تمتد التحقيقات إلى تحديد حقوؽ الممكية سواء كانت عمى الشيوع أـ يير ذلػؾ

وكذا التحقيؽ في وقائػ ػع الحيازة وكؿ الحقوؽ واألعباء األخرى ،عمما بأف دور التحقيقات العقاري ػ ػة
حاسـ بالنظر إلى اعتماد نتائج التحقيقػ ػات في القيد العقاري وفي إعػ ػداد الوثائؽ المسحي ػ ػة وف ػي

االعتراؼ بالحقوؽ العقارية ،نتيجة لذلؾ يعفى المحافظ العقاري مف دراسة السندات والعقود عنػ ػ ػد

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

األراضي.
)2

اإلجــــــــــــراء:

يتـ سير التحقيؽ بالموازاة مع عمميات تثبيت الحدود.

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

العقارية البمدية(.)2
مف خبلؿ ما سبؽ تفصيمو ،يظير دور عممية مسح األراضي مف خبلؿ المعمومات المجددة
بصفة دورية ومستمرة لوثائؽ المسح وكذا عممية تبادؿ المعمومات بيف إدارتيف الوكالة الوطنية لمسح

األراضي وكذا المحافظات العقارية بخصوص كؿ التغيرات الواردة يكوف مسح األراضي دعامة أكيدة
في رسـ وانجاح أي سياسة عقارية(. 3
)

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

أنظر نظاـ الشير العيني ،مطبوعة معدة في إطار الممتقى الجيوي حوؿ موضوع العقار الفبلحي بيف الحيازة والممكية بمجمس قضاء الجمفة

بتاريخ 2010 /05/06 :ص .12
()2

انظر التعميمة رقـ 16:المذكورة سابقا.

()3

أ .سماعيف شامة ،النظاـ القانوني الجزائري لمتوجيو العقاري ،دار ىومة ،2002 ،ص .116
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الفــــــــــــرع الثالث
الجية المكمفة بأعمال المسح العام
بمجرد افتتاح أعماؿ المسح العاـ تشكؿ لجنة بمدية لمسح األراضي وىي المجنة التي أشارت إلييا
المادة  9مف األمر رقـ 74/75 :والتي جاء فييا " تنفذ عمميات التحديد بحضور جميع المعنيي ػ ػ ػ ػ ػف

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

المادة  7مف المرسوـ رقـ 62/76 :المعدلة بموجب المرسوـ التنفيذي رقـ 134/92 :المؤرخ في:

 1992/04/07وتنشأ لجنة لمسح األراضي مف أجؿ وضع الحدود في كؿ بمدية بمجرد افتتاح العمميات

المسحية.

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

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

 -رئيس المجمس الشعبي البمدي أو ممثمو ،نائبا لمرئيس ووجوده ضمف تشكيمة المجنة ضروريا باعتباره

مسي ار لؤلمبلؾ التابعة لمبمدية .

 -ممثؿ لممصالح المحمية إلدارة الضرائب المباشرة يتولى تعيينو مدير الضرائب بالوالية إلعطاء

معمومات حوؿ الوثائؽ المسجمة لدى مصالحو و التي لـ يتـ إشيارىا.

 -ممثؿ لممصالح المحمية لؤلمبلؾ الوطنية يعينو مدير أمبلؾ الدولة مف بيف الموظفيف المؤىميف

التابعيف إلدارة أمبلؾ الدولة وىذا قصد تمثيؿ مصالحيا في المجنة و ىذا لوجود أمبلؾ عامة وخاصة
تابعة لمدولة ضمف البمدية موضوع المسح.

 -ممثؿ لو ازرة الدفاع الوطني ،يقصد بو رئيس القطاع العسكري عمى مستوى الوالية أو مف يمثمو ،حتى

يساىـ في تعييف العقارات التابعة لقطاعو.

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

التي تثور أثناء عمميات المسح العاـ.
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 ميندس خبير عقاري ،تعينو الييئة المخولة في المنظمة المينية ،يتـ اختياره مف قبؿ رئيس المجنةألف عممية المسح ىي ذات طابع فني وتقني تستدعي االستعانة بأىؿ الخبرة.

 -المحافظ العقاري المختص إقميميا ،أو ممثمو ،ليدلي برأيو في كؿ المنازعات المطروحة أثناء سير

عممية المسح ،ألنو ىو المسؤوؿ عف الترقيمات العقارية والتي سوؼ تؤوؿ إلى مصالحو الحقا.
تستكمؿ ىذه المجنة ،حسب الحالة ،باألعضاء ( يير الدائميف ) اآلتي بيانيـ:

أ -بالنسبة لمعمميات التي تنجز في مناطق تشمل مساحات ومواقع محمية:
 -ممثؿ عف مديرية الثقافة في الوالية ليقدـ كؿ التوضيحات بشأف المناطؽ المحمية عمى مستوى

البمدية كالمناطؽ السياحية واآلثار والمتاحؼ،....وىذا مف حيث المساحة والحدود ،كما يتدخؿ كمما
كاف ىناؾ ادعاء بحيازتيا أو ادعاء أي حؽ عيني بشأنيا أثناء أعماؿ المسح(.)1
ب – بالنسبة لمعمميات التي تنجز خارج المناطق الحضرية:
 -ممثؿ عف المصالح المحمية لمفبلحة وممثؿ عف المصالح المحمية لمري ألف ىناؾ بعض المزارع

والمستثمرات التابعة لمدولة يستمزـ حمايتيا والحفاظ عمييا لضماف استم اررية النشاط الذي خصصت

ألجمو (.)2

كما يتولى العضو الممثؿ لموكالة الوطنية لمسح األراضي مياـ كاتب المجنة.
تجدر اإلشارة إلى أف تعييف قاض عمى رأس المجنة أساسو ومرده إلى دور ىذا األخير في إبداء موقفو
القانوني في المنازعات التي يمكف أف تثار أثناء أعماؿ المسح ،ىذا فيما يخص إجراءات المسح في

القانوف الجزائري أما في القانوف المقارف فإنو يمكف التطرؽ لبعض األنظمة التي تأخذ بيذا اإلجراء
منيا :القانوف المبناني والقانوف المصري وكذا القانوف التونسي والتي أتعرض ليا فيما يمي:
إجراءات المسح في القانون المبناني:
إف ميمة أعماؿ التحديد والتحرير في القانوف المبناني تسند لمقضاة العقارييف المنفرديف والمذيف يتـ

تعيينيـ بمرسوـ مف رئيس الدولة ،ويعتبروف مف القضاة العدلييف ،ليـ ما ليؤالء القضاة مف حقوؽ،

وعمييـ ما عمى ىؤالء مف واجبات.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

نعيمة حاجي ،المسح العاـ وتأسيس السجؿ العقاري في الجزائر ،دار اليدى ،2009 ،ص .59

()2

د.عمار بوضياؼ ،المقاؿ السابؽ ،ص .48
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يخضع القضاة العقاريوف في ممارسة وظائفيـ القضائية إلى مراقبة و ازرة العدؿ .أما فيما يختص

بتنسيؽ األعماؿ الفنية واإلدارية والقضائية العائدة إلى التحرير والتحديد ،فيخضعوف لمراقبة السمطة
زرة المالية وفقا لنص المادة  03مف القرار رقـ186 :
اإلدارية التي تنتسب إلييا الدائرة العقارية ،أي و ا

المؤرخ في 15 :أذار .)1( 1926

يم ػ ػارس القاضي العقاري في النظاـ المبناني أثناء مباشرتو ألعماؿ التحديد والتحرير نوعيف مف

الصبلحيات صبلحيات إدارية وأخرى قضائية.
يدخؿ في صبلحياتو اإلدارية ما يمي:

 -يحدد تاريخ البدء بأعماؿ التحديد والتحرير في كؿ منطقة بقرار ينشر ويبمغ إلى المحاكـ والسمطات

اإلدارية المختصة ويفتح مبدئيا أعماؿ التحديد والتحرير كؿ سنة ابتداء مف أوؿ آذار ويمكف الشروع

فييا كذلؾ في اي وقت كاف .
()2

ويكوف مف شأف ىذا القرار أف ينزع مف محاكـ الدرجة األولى حؽ النظر في القضايا العقارية المقامة

لدييا إلحالتيا إلى القاضي العقاري الذي يصبح مختصا بيا وحده.

– تأميف حسف سير أعماؿ التحديد والتحرير ولو بيذه الصفة سمطة الرقابة عمى فرؽ المسح المكمفة

بتنفيذ ىذه األعماؿ والتثبت مف قانونية أعماؿ التحديد ،ووضع التخوـ المؤقتة التي يقوـ بيا المساحوف.

ويرجع إليو في كؿ خبلؼ بيف فرؽ التحديد والمبلكيف.

– إعبلف اختتاـ أعماؿ التحديد والتحرير المؤقتة والنيائية بموجب قرار يتـ إببليو إلى المحاكـ

واألىالي والجيات اإلدارية المختصة.

– تثبيت محاضر التحديد التي لـ يقع عمييا أي اعتراض وارساليا إلى أمانة السجؿ العقاري ،لقيدىا

في السجؿ العقاري.

 -القياـ بوظيفة أميف السجؿ العقاري في سماع واستبلـ العقود واالتفاقات المتعمقة بالحقوؽ العينية

عمى العقارات التي جرى تحديدىا مؤقتا(.)3

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

القاضي حسيف عبد المطيؼ حمداف ،المرجع السابؽ ،ص .67

()2

زىدي يكف ،السجؿ العقاري في لبناف والعالـ – التحديد والتحرير – الجزء األوؿ ،دار الثقافة بيروت ،دوف سنة نشر ،ص .25

()3

القاضي حسيف عبد المطيؼ حمداف ،المرجع السابؽ ،ص .69 – 68
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ويدخؿ في صبلحياتو القضائية مايمي:
 البت في الخبلفات التي تقع أثناء التحديد والتحرير بيف فرؽ التحديد والمبلكيف بشأف أعماؿالتحديد ،واذا استمزـ حؿ الخبلؼ تحقيقا تمييديا فممقاضي أف ينتقؿ بنفسو إلى موقع النزاع ويقوـ
بالتحقيؽ ،ويتخذ ما يراه مناسبا مف التدابير المؤقتة ،ويبمغ ق ارره إلى فرؽ التحديد بواسطة رئيس

مصمحة المساحة ،ويجب عمى ىذه الفرؽ التقيد بيذا القرار عند تنظيـ المحاضر.

 -الفصؿ في الخبلفات التي تقع بيف األشخاص بشأف حؽ الممكية والحقوؽ العينية األخرى.

 إصدار األحكاـ في الخبلفات بمواجية الطرفيف بعد إجراء المحاكمة في جمسات عمنية يدعياف إلييالبياف أقواليما ،كما يساعد القاضي العقاري في أعمالو ىذه المساحوف يعينيـ مدير الشؤوف العقارية
ويخضعيـ تحت تصرؼ القاضي العقاري .وتكوف لممساح وظيفة الكاتب لدى القاضي العقاري طواؿ

مدة األعماؿ(.)1

إجراءات المسح في القانون المصري:
لقػ ػ ػد نظ ػ ػـ قانوف السجؿ العيني رقـ 142 :لسنة  1964والئحتو التنفيذية اإلجراءات المطموبة لمقيد في

السجؿ ،فيناؾ إج ػ ػ ػراءات معينة ينبغي إتباعيػ ػ ػ ػ ػ ػا إلجراء القيد ،فقد ينصب القيد عمى العقارات المادية

ذاتيا وىو ما يسمى بالقيد األوؿ  L’immatriculationوقد ينصب عمى الحقوؽ ويسمى القيد
. Inscription

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

األوؿ.

مفيوم القيد األولL’immatriculation

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

نفسيا تنفيذا لمقانوف ،حيث يستمزـ تطبيؽ السجؿ العيني اتخاذ إجراءات مساحية بقصد تحديد العقارات

والتثبت مف صحة وسبلمة سندات الممكية ،وقيد العقارات يعني إدراجيا بالحالة التي عمييا في السجؿ
العيني ألوؿ مرة وتخصيص صحيفة لكؿ منيا في السجؿ الرئيسي .
()2

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

د.ادوار عيد ،المرجع السابؽ ،ص .51

()2

د .ابراىيـ أبو النجا ،السجؿ العيني في التشريع المصري ،المرجع السابؽ ،ص .237

64

نظ ار ألف ىذا العمؿ يسيؿ في األقساـ المساحية الواسعة ،ويصعب تنفيذه في األقساـ المساحية المفتتة

الصغيرة ،تـ تطبيؽ قانوف السجؿ العيني عمى سبيؿ التدرج وفي األقساـ المساحية التي يصدر بشأنيا
قرار مف وزير العدؿ ،بعد أخذ رأي كؿ مف الييئة العامة لممساحة و مصمحة الشير العقاري مع مراعاة

االقتراحات التي يقدميا صندوؽ السجؿ العيني ،ويجب إعبلـ ذوي الشأف في ىذه الحالة بميعاد سرياف

قانوف السجؿ العيني(.)1

بصدور قرار وزير العدؿ تفتح اإلجراءات التحضيرية البلزمة إلجراء القيد األوؿ لذلؾ سمي بقرار

االفتتاح ،وال يكوف نافذا إالّ بعد مضي ستة أشير ( )06عمى األقؿ ،وتطبيقا ليذه الق اررات يتـ تقسيـ
القرى إلى أقساـ مساحية يضـ كؿ قسـ مساحي وحدة عقارية أو وحدات عقارية.

إذا صدر قرار وزير العدؿ بتعييف القسـ المساحي وانتيت المدة المحددة ،قامت مصمحة الشير العقاري

ومأمورياتيا ومكاتبيا بميمة إعداد السجؿ العيني ،فتفرد في السجؿ صحيفة خاصة لكؿ وحدة عقارية

ترقـ وفقا لمقواعد الخاصة بكيفية إمساؾ السجؿ.

المقصود بالوحدة العقارية وفقا ألحكاـ القانوف المصري:
 كؿ قطعة ارض تقع في قسـ مساحي واحد وتكوف ممموكة لشخص واحد أو أشخاص عمى الشيوعودوف أف يفصؿ جزء منيا عف سائر األجزاء فاصؿ مف ممؾ عاـ أو خاص ودوف أف يكوف لجزء منيا

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

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

أما عف الوحدة القانونية ،فإنو يجب أف تكوف الوحدة ممموكة لمالؾ واحد أو لعدة شركاء عمى الشيوع

وأال يكوف لجزء منيا أو عمييا ما ليس لؤلجزاء األخرى أو عمييا( )3ومع ذلؾ يرى بعض الفقو ،أف تمؾ

الوحدة المادية أو القانونية أمر صعب ،وخاصة إذا حدثت قسمة لمعقار الممموؾ عمى الشيوع أو تـ

التصرؼ في جزء منو ،ألنو ينتج عف ذلؾ وجود أكثر مف وحدة عقارية ،فيمزـ لذلؾ وجود صحائؼ
عقارية جديدة ليذه الوحدات(.)4
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

د .محمد سعد خميفة ،المرجع السابؽ ،ص .38

()2

أنظر المادة  08مف قانوف السجؿ العيني رقـ 142 :لسنة .1964

()3

د .محمد سعد خميفة ،المرجع السابؽ ،ص 40وأيضا د .محمود منصور وجيو ،المرجع السابؽ ،ص .339

()4

د .مصطفى عبد السيد الجارحي ،المرجع السابؽ ،ص .22
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أما القسـ المساحي فيو المنطقة العقارية التي يصدر بتعيينيا قرار مف وزير العدؿ.وتكوف األحواض

أقسامي ػ ػا ىي أصغر الوحدات المالية الثابت ػ ػة التي يبنى عمييا نظ ػ ػاـ السجبلت العينية في األراضي
الزراعية ويقابمو الكتؿ أو أقساميا في المدف وسكف القرى(.)1

تطبيقا لذلؾ ،فإنو قبؿ البدء في األعماؿ المسحية بمدة ال تقؿ عف شير وحتى انتياء ىذه األعماؿ في

كؿ قسـ مساحي ينشر إعبلف يتضمف:

 -األقساـ المساحية التي حددت المناطؽ التي يسري عمييا قانوف السجؿ العيني.

 تنبيو أصحاب الشأف مف مبلؾ وأصحاب حقوؽ عينية إلى ميعاد سرياف القانوف في األقساـالمساحية.

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

فيو أعماؿ المسح وفحص المستندات في كؿ منطقة.

 دعوة أصحاب الشأف إلى الحضور في المواعيد الرسمية واألماكف المحددة لئلرشاد عف أمبلكيـوالحقوؽ األخرى وتقديـ ما لدييـ مف مستندات تؤيد حقوقيـ ،وتنبييـ إلى حقيـ في االعتراض عمى
نتيجة التسوية التي ستتـ لمعرفة الجية المختصة عف طريؽ شكوى تقدـ إلى لجنة فحص االعتراضات

عمى تسوية دفاتر مساحة الممكية .

يتـ نشر البيانات الخاصة بالوحدات العقارية الكائنة بالقسـ المساحي إلطبلع أصحاب الشأف

عمييا ويعد ليذا الغرض خرائط تفصيمية عف المساحة ورسوماتيا وموقعيا وأرقاميا كما تعد كشوؼ مف

صحائؼ السجؿ توضح بيا البيانات المتعمقة بممكية الوحدات العقارية.

توزع صور الخرائط والكشوؼ في مكاتب ومأموريات السجؿ العيني الواقع في دائرتيا القسـ المسحي

ويرفؽ بيا بياف يتضمف:

 -تاريخ سرياف القانوف عمى األقساـ المساحية.

 دعوة أصحاب الشأف إلى اإلطبلع عمى البيانات المتعمقة بالوحدات العقارية في األماكف الموجودةبيا.

 تنبيو أصحاب الشأف إلى حقيـ في الطعف في اإلجراءات والق اررات التي اتخذت وذلؾ أماـ المجنةالقضائية المختصة دوف ييرىا بالنظر في جميع الدعاوى والطمبات خبلؿ السنة األولى بعد العمؿ في

القسـ المساحي إلجراء تغيير في بيانات السجؿ العيني ،والى أف جدوؿ الدعاوى والطمبات سيقفؿ بعد
انتياء السنة ،وأنو يجوز لوزير العدؿ مد المدة لسنة أخرى(.)2

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

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

شفيؽ فرج ،الوسيط في شرح قانوف السجؿ العيني ،الطبعة األولى،حيدر جروب لئلصدارات القانونية ، 2009 ،ص .10 – 09
()2

د .محمد سعد خميفة ،المرجع السابؽ ،ص  43 – 42 – 41وأيضا المحامي وجدي شفيؽ فرج ،المرجع السابؽ ،ص  77وما بعدىا.
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مف خبلؿ ما سبؽ يظير بأف المشرع المصري جعؿ القيد في السجؿ العيني مف اختصاص مأموريات

الشير العقاري وىي سمطة إدارية ،إال أنو جعميا تخضع إلشراؼ قضائي وىذا ما أكدتو المادة  21مف
قانوف السجؿ العيني ،إذ تشكؿ في كؿ قسـ مساحي لجنة قضائية برئاسة رئيس محكمة ابتدائية
وعضوية اثنيف مف موظفي المصمحة أحدىما قانوني والثاني ىندسي .

تختص ىذه المجنة دوف ييرىا بالنظر في جميع الدعاوى والطمبات التي ترفع إلييا ،ولقد حدد المشرع

المصري ممارسة حؽ االعتراض عف القيد األوؿ لمدة سنة يبدأ سريانيا مف تاريخ تطبيؽ قانوف السجؿ

العيني في القسـ المساحي وفقا لقرار وزير العدؿ ،تنعقد جمسات المجنة بمقر مكتب السجؿ العيني
ويحدد رئيسيا أياـ انعقادىا.
يج ػوز ألطراؼ الدع ػ ػ ػوى الحضور أماـ المجنػ ػ ػة بأنفسيـ أو بوكبلء عنيـ ،ويمكػ ػ ػ ػف أف تسمع أطراؼ
الدعوى وتطمب إيضاحات مف أميف مكتب السجؿ العيني وأف تستدعي أماميا مف ترى سماع أقوالو

وليا ما تراه مف تحقيقات أو معاينات أف تندب أحد أعضائيا لذلؾ أو تستعيف بالخبراء.

تفصؿ المجنة في الدعوى عمى وجو السرعة ولو في يياب أطرافيا بعد التحقؽ مف تماـ اإلخطار
ويصدر الحكـ بأيمبية اآلراء ويجب أف يكوف مسببا وموقعا عميو مف رئيس المجنة وأميف السر.
إف الحكـ الصادر عف المجنة يمكف استئنافو أماـ محكمة االستئناؼ الواقع في دائرتيا القسـ المساحي
ويكوف حكـ المجنة نيائيا في الحاالت التالية:

 -إذا كاف التغيير ال يمس بحؽ شخص مف األشخاص الواردة أسماؤىـ في صحائؼ الوحدات

المطموب إجراء التغيير فييا.

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

إجراءات المسح في القانون التونسي:
أما عف نظاـ المسح في تونس التي تعتبر مف الدوؿ التي بادرت إلى األخذ بنظاـ التسجيؿ العيني
حيث أدخؿ ىذا النظاـ بالقانوف الصادر في 1885/07/05 :والذي عدؿ في مناسبات عديدة تبعا

لمتطور الذي حصؿ في الميداف العقاري.

ومف قوانيف الشير العقاري التي طبقت في تونس:

 المرسوـ عدد  3الصادر في  1964/02/20 :المتعمؽ بالتسجيؿ العقاري اإلجباري. -قانوف عدد  5الصادر في 1965/02/12 :والمتعمؽ بالحقوؽ العينية.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

انظر المواد 24 ،23 ، 12 ، 11 ، 08 ، 07 ، 05 :مف قانوف السجؿ العيني رقـ 142 :لسنة .1964
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فأعماؿ المسح في تونس إلزامية بمقتضى المادة األولى مف المرسوـ عدد  3لسنة  1964المؤرخ في
1964/02/20المتعمؽ بالسجؿ العقاري اإلجباري والذي جاء فييا ":يجرى التسجيؿ اإلجباري لجميع
العقارات بصفة تدريجية وفقا ألحكاـ القانوف العقاري وحسب الطرؽ الخاصة المنصوص عمييا في ىذا

المرسوـ".

تفتح إجراءات المسح بقرار مف وزير العدؿ يقاؿ لو كاتب الدولة لمعدؿ ،ينشر في جريدة رسمية

يقاؿ ليا الرائد الرسمي والصحؼ واإلذاعة وذلؾ قبؿ افتتاح اإلجراءات بشير عمى األقؿ وىذا وفقا

لنص المادة  3مف ذات المرسوـ المذكور أعبله .ويكمؼ بالمسح لجنة خاصة يترأسيا أحد أعضاء
المحكمة العقارية يعينو رئيس المحكمة وىذا عمبل بنص المادة الرابعة مف المرسوـ المذكور أعبله.
لق ػ ػد أجاػز القانػ ػ ػوف التونسي لكؿ مف ييم ػ ػو األمر االعت ػ ػ ػ ػراض عمى نتيجة عممية المسح أماـ محكمة

الناحية في خبلؿ شيريف مف نشر القائمة التي يحررىا الحاكـ المكمؼ في الجريدة الرسمية .إذا حصؿ

اعتراض عمى عمميػ ػ ػة المسػ ػ ػ ػح والتحديد ،أو لـ يتوصؿ الحاكـ المكمؼ إلى تعييف العقار ،فإنو يحي ػ ػ ػ ػؿ
الممؼ إلى المحكمة العقارية المؤلفة مف ثبلثة أعضاء لمنظر في القضية وتعييف المالؾ الحقيقي.

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

المرسوـ المذكور.
عندما يتـ النظر في جميع االعتراضات يصدر رئيس المحكمة العقارية ق ار ار بختـ أعماؿ المسح
ويعمـ بو العموـ عف طريؽ النشر بالجريدة الرسمية.
لـ ينص القانوف التونسي ،ال في المرسوـ عدد  3وال في مجمة الحقوؽ العينية عمى الطعف في
الحكـ الصادر عف المحكمة العقارية.
وبالرجوع إلى نص المادة الثامنة مف المرسوـ ،فإنو جاء فييا":وابتداء مف ىذا اإلشيار ،فإف الرسوـ

التقميدية السندات القديمة المتعمقة بالعقارات الفبلحية الكائنة بالمشيخة المعنية باألمر يقع إبطاليا".
وعمي ػ ػ ػ ػ ػو ،فإف الحكـ الصادر عف المحكمة العقارية في القانوف التونسي ال يكوف قاببل ألي طعف(.)1

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

د .عبد المجيد الحكيـ ،قانوف التسجيؿ العقاري العراقي ،معيد البحوث والدراسات العربية ،دوف سنة نشر ،ص .60
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المطمـــــــــــب الثاني
القواعد الخاصة بعممية المسح العـــام
تيػ ػ ػ ػدػؼ أعماؿ المسح العاـ إلى تحديد وتعريؼ النطاؽ الطبيعي لمعقارات حسب المادة  2مف األمر
رقـ 74/75 :ومنو إحصاء جميع العقارات الواقعة في المنطقة العقارية الجارية فييا األعماؿ وبياف
موقع كؿ عقار وقوامو ونوعو الشرعي وحدوده فضبل عف تحديد ىوية مالكو أو مالكيو.

لذلؾ تظير أىمية التطرؽ إلى قواعد المسح العاـ ومنو التعرؼ عمى العقارات موضوع المسح وكذا

المستندات المعتمد عمييا في عممية المسح إلثبات ممكية العقارات المذكورة.
مف ثـ يقسـ المطمب إلى:

الفرع األول :العقارات محل المسح العام .

الفرع الثاني :المستندات المعتمد عمييا في عممية المسح العام.

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

بموجب المرسوـ رقـ 400/84:المؤرخ في 1984/12/24:التي جاء فييا ":تشتمؿ عمميات إعداد المسح

العاـ لجميع العقارات عمى تحديد ما يأتي:

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

العقارات الريفية.

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

 المبلؾ الظاىروف وأصحاب الحقوؽ العينية الظاىروف وكذلؾ كيفية االستغبلؿ ويجب أف تكوف ىذهالعمميات مصحوبة بتحديد الممكيات العمومية والخاصة.
ويجب أف تكوف الحدود عمى اختبلؼ أنواعيا وحسب الحاجة مجسمة بكيفية دائمة ،إما بواسطة

معالـ مف حجر واما بواسطة عبلمات أخرى ،وذلؾ طبقا بتعميمات المصمحة المكمفة بمسح األراضي".

وعمي ػ ػ ػ ػ ػػو ،فإف العقارات تعني قطعا معينة مف سطح األرض ذات نوع شرعي واحد سواء كانت

ممكية خاصة أـ ممكية الدولة وسواء كانت تابعة لممكية الدولة العامة أـ الخاصة.
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تشمؿ أعماؿ المسح العاـ العقارات الممموكة لمدولة التي تقدـ كؿ التوضيحات البلزمة لفرؽ المسح فيما

يخص حدود ممكيتيا شأنيا شأف الوالية والبمديات والمؤسسات والييئات العمومية وفقا لنص المادة 6

مف المرسوـ رقـ.62/76 :

الفــــــــــرع الثاني
المستندات المعتمد عمييا في عمميات المسح العام
بعد معرفة اإلجراءات التي تتـ بمقتضاىا عممية المسح ،يتعيف معرفة ماىية السندات التي تستخدـ

كأساس لمحقوؽ المراد تسجيميا ،فيقصد بالسندات التي تعتمد كأساس لعممية المسح العاـ ،الوثائؽ
العقارية والسيما السندات وشيادات الممكية المسممة عمى إثر عمميات المعاينة لحؽ الممكية المتممة في

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

المادة  7مف المرسوـ رقـ 62/76:المعدلة بالمرسوـ التنفيذي رقـ.134/92 :

تقوـ المجنة بجمع كؿ الوثائؽ والبيانات مف أجؿ تسييؿ إعداد الوثائؽ المساحية والتثبت عند

االقتضاء مف اتفاؽ المعنييف حوؿ حدود عقاراتيـ ،وفي حالة عدـ وجود اتفاؽ يقوـ بميمة التوفيؽ فيما

بينيـ إذا أمكف ذلؾ.

يقصد بالسندات التي تعتمد كأساس لعممية المسح ،الوثائؽ المثبتة لحؽ الممكية العقارية ،ويقصد بيا

حيازة العقار أو وضع اليد عميو بمرور الزمف ،وىذا ما أكدتو المادة  10مػ ػ ػف المرسوـ رقػ ػ ػ ػ ػـ62/76 :

التي فرضت عمى المالكيف والحائزيف لمحقوؽ العينية الحضور في عيف المكاف ليدلوا بمبلحظاتيـ عند

االقتض ػ ػاء ،وتجدر في ىذه الحال ػ ػة معرفة ما إذا كاف لواضع اليد الحؽ في اكتساب الممكية ومطالبت ػ ػ ػو
بتسجيميا باسمو وما ىي الشروط التي حددىا القانوف الكتساب ىذا الحؽ؟
إف اإلجابة عمى ىذا التساؤؿ ىي مرتبطة بالبحث في نوعية المستندات المثبتة لمممكية وفي مدى
تأثير وضع اليد عمى اكتساب الممكية العقارية ،وىذا ما سيتـ تفصميو في ما يمي:
أوال :المستندات المثبتة لمممكية:
لـ تنص المادة  9مف المرسوـ رقـ 62/76 :عمى نوع السندات التي يجب اعتمادىا في أعماؿ المسح
واكتفت باإلشارة إلى الوثائؽ العقارية مضيفة " ...السيما السندات وشيادات الممكية المسممة عمى اثر

عمميات المعاينة لحؽ الممكية المتممة في نطاؽ الثورة الزراعية".
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فالوثائؽ الخطية التي يعتمد عمييا كأساس ألعماؿ المسح ىي وثائؽ بسيطة تتمثؿ في أي سند أو

شيادة ممكية مسممة في إطار معاينات الثورة الزراعية ،تعتمد عمييا لجنة المسح في إعداد المسح العاـ
مف أجؿ تسييؿ إعداد الوثائؽ المساحية وكذا في الفصؿ في المنازعات القائمة بيف األفراد إذا لـ

يتمكف مف تسويتيا بالتراضي ،كما جاء في نص المادة  10مف المرسوـ رقـ 62/76 :يير أف أيمب

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

الحيازة ،حتى يتمكنوا مف إثبات مدى أحقية ىؤالء في الحيازة ،ومنو تسجيؿ العقارات في وثائؽ المسح
بأسمائيـ.
تتمثؿ السندات المثبتة لمممكية في:
سندات الممكيــة:
بالنظر إلى التشريع المنظـ إلثبات حؽ الممكية العقارية يوجد صنفيف لمسندات:
 -1العقود الرسمية ،المنشئة ،الناقمة ،المصرحة أو المعدلة لمممكية.

 -2بعض الوثائؽ يير الرسمية ،التي يعترؼ ليا التنظيـ بصفة القوة المطمقة.
السندات الرسميــة:
مف بيف ىذه السندات ،يمكف ذكر:
 -سندات الممكية المعدة مف طرؼ إدارة أمبلؾ الدولة في عيد التشريع العقاري القديـ ،ىذه السندات

تعطي توضيحات كافية حوؿ ىوية المبلؾ ،حصص المبلؾ المشتركيف في الشيوع ،واألعباء المثقمة

لمعقارات.

 -العقود اإلدارية المنشئة ،الناقمة ،المصرحة ،المثبتة أو المعدلة لمممكية العقارية أو الحقوؽ العينية

العقارية المعدة مف طرؼ عامؿ عمالة أو رؤساء البمديات في السابؽ.

 العقود المنشئة ،الناقمة ،المصرحة ،المثبتة أو المعدلة لمممكية أو لحقوؽ عينية عقارية معدة مفطرؼ الموثقيف السابقيف ،كاتب ضبط الموثؽ ،والخاضعة إلجراء اإلشيار العقاري ،ىذه العقود المعدة

قبؿ صدور األمر رقـ 91/70 :المؤرخ في 1970/12/15 :المتضمف مينة التوثيؽ تحتوي عمى
معمومات دقيقة تخص ىوية األطراؼ وتعريؼ كافي لمعقارات باستثناء عندما يتعمؽ األمر بالتنازالت

عف حقوؽ في الشياع.
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 -العقود المنشئة ،الناقمة ،المصرحة ،المثبتة أو المعدلة لمممكية العقارية أو الحقوؽ العينية العقارية

المعدة مف طرؼ القضاة الموثقيف السابقيف وىي العقود التي تتعمؽ بعقارات تقع داخؿ المناطؽ الريفية
أيف الزالت الممكية تخضع ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية ،ريـ رسميتيا ،إال أنيا كانت ال تخضع إلجراء

اإلشيار العقاري إال إذا طمب األطراؼ ذلؾ ،كما أف عدـ إشيار ىذه العقود ال ينقص مف قوتيا
المطمقة ألنيا مقررة بنصوص سابقة ،ىذه الوثائؽ ليا كؿ مميزات عقد رسمي وليا حجية ما تحممو إال

عند إثبات الخطأ.

 الق اررات القضائية المنشئة ،الناقمة ،المصرحة ،المثبتة أو المعدلة لمممكية العقارية أو الحقوؽ العينيةالعقارية الصادرة عف قضاة الييئة القضائية والحائزة لقوة الشيء المقضي فيو.

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

 328مف القانوف المدني يكتسب العقد تاريخا ثابتا ابتداء مف:
 -مف يوـ تسجيمو،

 مف يوـ ثبوت مضمونو في عقد آخر حرره موظؼ عاـ، -مف يوـ التأشير عميو عمى يد ضابط عاـ مختص،

 مف يوـ وفاة أحد الذيف ليـ عمى العقد خط أو إمضاء.اإلثبات في غياب الرسميــة:
في يياب السند ،فإف التحقيؽ يتـ عف طريؽ إجراءات التحري التي ترمي إلى جمع كؿ العناصر
الضرورية لتقدير وقائع الحيازة المثارة ،ويتطمب األمر التأكد في ما إذا كاف الشخص المعني بالتحقيؽ
يمارس الحيازة طبقا لمقتضيات القانوف المدني بمعنى حيازة مستمرة يير منقطعة ىادئة وعمنية.

ليذا الغرض ،فإف عمى مطالب حؽ الممكية أف يقدـ وثائؽ اإلثبات لحالتو المدنية وكؿ الوثائؽ

األخرى التي مف شأنيا تنوير التحقيؽ ،منيا:
 -الشيادات المكتوبة.

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

إف الطمبات المقدمة تقارف بشيادات المبلؾ المجاوريف أو لكؿ شخص بإمكانو تقديـ معمومات قصد

تعريؼ مالؾ العقار موضوع التحقيؽ.
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يمكف كذلؾ إجراء بحوث عمى مستوى أرشيؼ المحافظة العقارية لمتأكيد فيما إذا كاف ىناؾ إشيار

لمحؽ المعني لفائدة شخص آخر والذي مف شأنو أف يعارض وقائع الحيازة المثارة(.)1
ثانيا :وضع اليد أو الحيازة بمرور الزمن:

تعتمد المحافظة العقارية في عممية الترقيـ المؤقت لمعقارات عمى ما توصمت إليو لجاف المسح في
وثائقيا حوؿ مدى حيازة األفراد لمعقارات موضوع الترقيـ ،فيكوف مؤقتا لمدة  4أشير تسري ابتداء مف

يوـ الترقيـ بالنسبة لمعقارات التي ليس لمالكييا الظاىريف سندات ممكية قانونية والذيف يمارسوف حسب
المعمومات الناتجة عف وثائؽ المسح ،حيازة تسمح ليـ باكتساب الممكية عف طريؽ التقادـ المكسب

طبقا لؤلحكاـ القانونية المعموؿ بيا في ىذا المجاؿ ،وىذا ما جاءت بو المادة  13مف المرسوـ رقـ:

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

فبدييي إذف ،لكسب ممكية عقار أو حؽ عيني عقاري أف تحصؿ ىذه الحيازة بتوافر الشروط المعروفة
في القانوف المدني وفي قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية رقـ 09/08 :وىي اليدوء العمنية ،االستمرار
والوضوح.
كما يجب أف تكوف الحيازة خالية مف االلتباس أي مقترنة بنية التممؾ وىذا الشرط لـ ينص عميو

القانوف صراحة ،لكنو شرط بدييي بالنسبة لمحيازة اآليمة إلى التممؾ بمرور الزمف ،ألنو بانتفاء نية

التممؾ لدى الحائز أو بوجود االلتباس حوليا ،ال تبقى الحيازة صالحة كأساس لمتممؾ بمرور الزمف .
()2

ليذا الغرض فإف عمى مطالب حؽ الممكية أف يقدـ وثائؽ اإلثبات لحالتو المدنية وكؿ الوثائؽ األخرى

التي مف شأنيا تنوير التحقيؽ ،منيا:
 الشيادات المكتوبة. -الشيادات الجبائية.

 -كؿ الوثائؽ األخرى التي يمكف أف يحوزىا المعني.

إف الطمبات المقدمة تقارف بشيادات المبلؾ المجاوريف أو لكؿ شخص بإمكانو تقديـ معمومات قصد

تعريؼ مالؾ العقار موضوع التحقيؽ ،يمكف كذلؾ إجراء بحوث عمى مستوى أرشيؼ المحافظة العقارية

لمتأكيد فيما إذا كاف ىناؾ إشيار لمحؽ المعني لفائدة شخص آخر والذي مف شأنو أف يعارض وقائع

الحيازة المثارة.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

انظر المواد مف  808إلى  834مف القانوف المدني الجزائري والمادة  524مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية.

()2
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المبحـــــــــــث الثاني
المنازعة في أعمال المسح العام
تترتب عمى عممية المسح واعداد المخطط ػ ػات المسحيػ ػ ػ ػة ،تصفية الحقوؽ السابقة عمى العقار تمييدا
لقيده في السجؿ العقاري باسـ مالكو ومنو الحقوؽ العينية المترتبة عميو باسـ أصحابيا ،فتستقر بذلؾ

األوضاع القانونية لتمؾ العقارات.

إف المشرع الجزائري وحرصا منو عمى تحقيؽ العدالة ،فتح المجاؿ لمطعف في ىذه الوثائؽ واالعتراض
عمييا أماـ لجنة المسح أوال ،ثـ أماـ الجيات القضائية المختصة إقميميا ثانيا ،وىذا بموجب إجراءات

وسبؿ حددتيا المواد مف 11 :إلى  14مف المرسوـ التنفيذي رقـ 62/76 :لتصبح في األخ ػ ػير نيائية

وتكتسي بذلؾ القوة الثبوتية وال يجوز الرجوع عنيا إالّ في حالة الغمط المادي المعترؼ بو وفي حالة

ظيور المالؾ الحقيقي.

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

المطمب الثاني :المنازعة القضائية في وثائق المسح العام ( المرحمة القضائية ).

المطمـــــــــــب األول

المنازعة اإلدارية في وثائق المسح العام (المرحمة

اإلدارية)

عندما تنتيي أعماؿ المسح العاـ في كؿ منطقة عقارية ،يودع مخطط مسح األراضي والوثائؽ الممحقة
بو طيمة شير عمى األقؿ بمقر البمدية حتى يسمح لممعنييف اإلطبلع عمييا ،وبذلؾ تنتيي أعماؿ المسح

لتبدأ مرحمة تمقي االعتراضات والشكاوى التي يفصؿ فييا إداريا مف طرؼ لجنة المسح وىذا عف طريؽ
محاولة الصمح بيف األطراؼ المتنازعة بشأنيا قبؿ عرضيا عمى الجيات القضائية المختصة.
ومف ثـ يقسـ المطمب إلى :

الفرع األول :تمقي االعتراضات وأجميا.

الفرع الثاني :كيفية الفصل في االعتراضات والشكاوى.
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الفـــــــــــرع األول
تمقي االعتراضات وأجميا
لقد أوجبت المادة  10مف المرسوـ رقـ 62/76 :عمى المالكيف والحائزيف لمحقوؽ العينية أف يحضروا في
عيف المكاف أثناء القياـ بأعماؿ المسح ومكنتيـ مف اإلدالء بمبلحظاتيـ عند االقتضاء ،يير أنو قد ال

يتمكف أصحاب ىذه الحقوؽ مف حضور أعماؿ المسح ومف ثمة حرمانيـ مف اإلدالء بمبلحظاتيـ في

وقتيا أو تمكنوا مف إبداء مبلحظاتيـ ولػ ػ ػـ يتـ االعتداد بي ػا مف طرؼ فرؽ المسح ،ل ػذلؾ رأى المش ػ ػرع
ضرورة تمكينيـ مف تقديـ اعتراضاتيـ الحقا وحتى بعد إيداع الوثائؽ المسحية .

فبعد إيداع مخططات المسح والوثائؽ الممحقة لو بمقر البمدية المعنية يمكف لممعنييف بأعماؿ المسح

اإلطػ ػ ػبلع عمييا طيمة مدة شيػ ػ ػر مف تاريخ إيداعيػ ػا وفقػ ػ ػ ػا لنص المادة  11مف المرسوـ التنفيذي رقـ
 ،134/92ويمكنيـ تقديـ الشكاوي في األجؿ المذكور ،إما كتابة إلى رئيس المجمس الشعبي البم ػ ػ ػ ػ ػ ػدي

المختص واما شفويا إلى ممثؿ اإلدارة الذي يكوف موجودا بمقر المجمس الشعبي البمػ ػ ػ ػ ػ ػدي في األي ػ ػ ػاـ

والساعات المعمف عنيا إلى الجميور وفقا لنص المادة  11الفقرة  2مف المرسوـ التنفيذي رقـ.134/92 :

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

لق ػ ػ ػ ػد حدد المشرع مدة االعتراض عمى المخططات المسحية والوثائؽ الممحقة بيا ،مدة شير مف

تاريخ إيداعيا تحت طائمة عدـ قبوليا ومنو ثبوت صحة البيانات الواردة في ىذه الوثائؽ وعدـ إمكانية
مراجعتيا باستثناء اإلجراء المنازع فيو.
لـ يحدد المرسوـ التنفيذي رقـ 62/76 :لمف يؤوؿ الحؽ في تقديـ الشكاوي ،ىؿ يقتصر األمر عمى

مدعي الحؽ نفسو أـ يمتد إلى وكيمو ،واذا تعمؽ األمر بقصر أو يائبوف أو مفقودوف ،فيؿ يجوز لمغير
تقديـ الشكاوى بدال عنيـ ،وىؿ يمكف ألقارب أو أصدقاء ىؤالء تقديـ االعتراضات بدال عنيـ طالما أف

ىذا اإلجراء ىو مقرر لحفظ حقوؽ ىؤالء خبلؿ المدة المذكورة.
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الفـــــــــــرع الثاني
كيفية الفصل في االعتراضات والشكاوى
إف مف مياـ لجنة المسح التي يترأسيا قاضيا ،البت في جميع المنازعات التي لـ يتـ تسويتيا بالتراضي
وفق ػ ػا لنص المػادة  9مف المرسوـ رقـ 62/76 :وىذا قبؿ إيداع المخططات والوثائؽ المسحية ،أي أثناء

أعم ػ ػاؿ المس ػ ػح وىي نفس الجية التي يعود إلييا االختصاص لفحص الشكاوى المقدمة ضمف األجؿ
القانوني المحدد بشير مف تاريخ إيداع الوثائؽ المسحية.
تقدـ الشكاوى إلى لجنة مسح األراضي مف أجؿ فحصيا واعطاء رأييا فييا ،كما تحاوؿ التوفيؽ بيف
المتنازعيف وفقا لنص المادة  12مف المرسوـ رقـ .62/76 :وفي حالة عدـ التوصؿ إلى التوفيؽ بينيـ
تحدد الحدود المؤقتة لمعقارات كما يجب أف تكوف عميو في المخطط وتعتبر الوثائؽ المسحية مطابقة

لموضعية الحالية لمممكيات باستثناء األجزاء المتنازع عمييا وفقا لنص المادتيف 2/12 :و 13مف نف ػ ػ ػ ػ ػس

المرسوـ(.)1

فقد يتفؽ الطرفاف إذا كاف النزاع يتعمؽ بالحدود عمى إبراـ اتفاؽ ودي بينيما دوف المجوء إلى القضاء

فيتـ االتفاؽ عمى ممكية كؿ طرؼ ألرضو ولكنيما يير مستوثقيف مف الحدود الفاصمة بيف أرضييما
فيتفقاف عمى خبير عند االقتضاء أو تعييف ميندس يقوـ بتعييف ىذه الحدود بناء عمى مستندات كؿ

طرؼ ويحرر بذلؾ محض ار يكوف ممزما ليما(.)2

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

يبلحظ مف نص المادة  12مف المرسوـ رقـ 62/76 :بأف النزاع الذي تحاوؿ لجنة مسح األراضي الفصؿ فيو واجراء الصمح بشأنو يتعمؽ

بالمنازعة في الحدود التي تط أر بيف المبلؾ المجاوريف ويبدو أنو النزاع الوحيد الذي وضعو المشرع بيف يدي المجنة لمحاولة إجراء الصمح بشأنو
ألف طبيعة ىذا النزاع تسمح بذلؾ ويمكف تسوية ىذا المشكؿ دوف المجوء إلى القضاء.
( )2المبلحظ أف ىذا االتفاؽ ال يتصؼ بأية صبغة رسمية عمى الريـ مف أنو تـ تحت إشراؼ لجنة المسح ،ومع ذلؾ فيذه االتفاقات تمزـ الطرفيف
وتكوف بمثابة القانوف ليما تطبيقا لممبدأ المعروؼ العقد شريعة المتعاقديف.
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تظير أىمية مبادرة الصمح التي تقوـ بيا لجنة المسح في:

 -االتفاؽ بيف األطراؼ المتنازعة أسيؿ مف عرض الدعوى عمى المحكمة لتسوية الخبلؼ القائـ بينيما

فالحكـ ميما كاف صحيحا ،فإنو ال يرضي دائما أحد الطرفيف ولو كاف مخطئا ،في حيف أف التوفيؽ
يصمح بيف الطرفيف ويضع حدا لمنزاع القائـ بينيـ.

 المجوء إلى الصمح يوفر أتعاب المحاميف ومصاريؼ التقاضي. -المجوء إلى الصمح أسيؿ استعماال لمحصوؿ عمى الدفتر العقاري وأوفر وقتا.

 إمكانية إقامة الصمح بيف األطراؼ تبقى ممكنة حتى خبلؿ المرحمة القضائية  ،حيث يمكف لمقاضيأف يسعى إلى إجراء تصالح بيف األطراؼ عمبل بنص المادة  4مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية

والتي جاء فييا " :يمكف لمقاضي إجراء الصمح بيف األطراؼ أثناء سير الخصومة في أية مادة كانت".
إذا فشمت المصالحة ،تمنح مدة ثبلثة ( )03أشير لؤلطراؼ المتنازعة مف أجؿ االتفاؽ عمى حدودىـ أو
مف أجؿ رفع دعوى أماـ الجيات القضائية المختصة إقميميا ،وعند انقضاء ىذا األجؿ فالحدود المؤقتة
تصبح نيائية ما عدا الغمط المادي أو ظيور المالؾ الحقيقي وفقا لنص المادة  14مف المرسوـ

رقـ 62/76:وىي المرحمة التي يتـ التعرؼ عمييا في المطمب الموالي.

المطـــــــــــب الثاني
المنازعة القضائية في وثائق المسح العام ( المرحمة القضائية

)

بعد الفصؿ في الشكاوى المعروضة عمييا ،تقوـ لجنة مسح األراضي بوضع الحدود المؤقتة لمعقارات

كما كاف يجب أف تكوف عميو في المخطط مع األخذ بعيف االعتبار لواقعة الحيازة ،تعتبر وثائؽ المسح
مطابقة لموضعية الحالية لمممكيات باستثناء األجزاء المتنازع عمييا.

لقد نصت المادة  14مف المرسوـ التنفيذي رقـ 62/76 :بأنو يعطى أجؿ قدره ثبلثة أشير فيما يخص

األجزاء المتنازع فييا إلى المالكيف مف أجؿ االتفاؽ عمى الحدود أو مف أجؿ رفع دعوى أماـ الجيات

القضائية المختصة إقميميا ،يير أف المجوء إلى الجيات القضائية المختصة لمفصؿ في منازعات

الشير العقاري تخضع لعدة قواعد تعتبر أساسية وىامة لمبت في ىذه المنازعات والتي تتمثؿ في:

القاعدة األولى :مجاؿ اختصاص الجية القضائية.

القاعدة الثانية :محكمة موقع العقار ىي المختصة.

القاعدة الثالثة :القوة الثبوتية لمحاضر المسح.

77

القاعدة األولى :مجال اختصاص الجية القضائية:
إف مجاؿ اختصاص القضاء الفاصؿ في الدعوى يظير مف نص المادة  14المذكورة أعبله بأف الجية

القضائي ػ ػ ػة تختص بالفصؿ في النزاع الذي لـ تتمكف لجنػ ػ ػ ػ ػ ػة المسػ ػ ػ ػح مف حمو والذي رأينا بأنو يتعمػ ػ ػ ػؽ
بالح ػ ػ ػ ػدود بيف الجيراف ليس إالّ ،وال يمتد ىذا النزاع إلى يير ذلؾ مف المنازعات وال حتى إلى الن ػ ػ ػ ػ ػزاع

الذي ق ػ ػد يثور بيف مطالبيف لنفػ ػ ػس الحؽ عمى العقػ ػ ػ ػار بسندات مختمفة القيمة القانونية وال بيف المالؾ
الحقيقي ومف سجؿ العقار باسمو بناء عمى إجراءات المسح العاـ وىذا حسب مفيوـ المادة  14مف
المرسوـ التنفيذي رقـ.62/76 :

محصور في نطاؽ أحكاـ المادة 14
ا
وعمي ػ ػ ػ ػ ػ ػو ،فإف النزاع المطروح عمى القضاء يتطمب أف يكوف

مف المرسوـ التنفيذي رقـ 62/76 :فقط وال يكوف القضاء مختصا في يير ذلؾ مف المنازعات السيما
أف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية لـ يحدد اختصاصا نوعيا لمقضاء العقاري لمفصؿ في منازعات

المسح العاـ ضمف أحكاـ المواد مف 511 :إلى  517مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية .
ويجب توجيو الدعوى المرفوعة مف أحد الجيراف ضد الجار الذي ينازعو في حدوده ،وبذلؾ فإنو ترفع
مف طرؼ أحدىما ضد اآلخر دوف أف تكوف المجنة طرفا في ىذا النزاع ،ويجب أف ترفع ىذه الدعوى

خبلؿ مدة ثبلثة أشير وفقا لنص المادة  14مف المرسوـ التنفيذي رقـ.)1(62/76 :
القاعدة الثانية :محكمة موقع العقار ىي المختصة:

أشارت المادة  14مف المرسوـ التنفيذي رقـ 62/76 :إلى وجوب رفع الدعوى أماـ الجيات القضائية
المختصة إقميميا،عمما بأف النص بالمغة الفرنسية ال يحدد طبيعة ىذا االختصاص (إقميمي أو نوعي)
وانما اكتفت بالنص عمى أف ترفع الدعوى أماـ الجية القضائية المختصة (. )2

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
( )1يبلحظ أف المرسوـ لـ يحدد الكيفية التي يتـ بموجبيا إشعار المالكيف المجاوريف باالتفاؽ عمى حدودىـ وال طريقة ذلؾ ،وىؿ يتـ ذلؾ بواسطة
المجنة مباشرة أـ عف طريؽ البريد أـ بواسطة محضر قضائي؟ وكيؼ يتـ إثبات ىذا التبميغ؟ عمما أنو بمرور مدة ثبلثة أشير تصبح الحدود
المؤقتة نيائية وفقا لنص المادة  14المذكورة أعبله ،وعمما بأف المدة الممنوحة ( ثبلثة أشير ) ىي مدة جد قصيرة يترتب عمى فواتيا آثار
خطيرة تتمثؿ في سقوط حؽ المعنييف مف ممارسة حؽ التقاضي و تحوؿ الحدود مف مؤقتة إلى نيائية ويثور التساؤؿ حوؿ مدى احتراـ ىذه
المدة مف ال ناحية العممية وىؿ يمتزـ القاضي بمراقبة مدى احتراـ ىذا األجؿ لقبوؿ الدعوى المرفوعة أمامو؟
()2

¨Art : 14- En ce qui concerne les parties en litige, un délai de 3 mois est donné aux propriétaires pour
¨s’accorder sur leurs limites ou pour introduire une action devant la juridiction compétente
يبلحظ بأف نص المادة  14المذكورة أعبله بالمغة الفرنسية ىو األصح ،وأقترح إعادة صياية المادة بالنص عمى وجوب رفع الدعاوى أماـ
الجيات القضائية المختصة دوف إضافة عبارة " إقميميا " ،لعدـ ورودىا في النص بالمغة الفرنسية وىو األصؿ ،وألف ذكر الجية القضائية
المختصة ي كفي لئلشارة إلى أف األمر يتعمؽ باختصاص الجية القضائية إقميميا ونوعيا.
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الجية القضائية المختصة نوعيا ىي بغير شؾ القسـ العقاري إذا كاف أطراؼ المنازعة أشخاص تابعيف

إلى القانوف الخاص ،أمػا إذا كاف أحد الطرفيػ ػ ػف شخصا مف أشخاص القانوف العاـ ،ف ػ ػإف االختصاص
القضائي ال يعقؿ أف يسند إلى القضاء العادي وانما يؤوؿ إلى القضاء اإلداري استنادا لمقواعد العامة
في االختصاص القضائي .

والمحكمة المختصة إقميما ىي المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصيا موقع العقار عمبل بنص المادة

 40مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية وىذه القاعدة سوؼ يتـ التعرض ليا بالتفصيؿ عند مناقشة

كيفية الفصؿ في منازعات الشير العقاري إجرائيا ضمف الباب األوؿ مف القسـ الموالي.
القاعدة الثالثة :القوة الثبوتية لمحاضر المسح:

أشارت المادة  14مف المرسوـ التنفيذي رقـ 62/76 :إلى أنو بعد انتياء أجؿ ثبلثة أشير تصبح الحدود
المؤقتة نيائية ،بمعنى أنو ال يجوز الرجوع عنيا أو إعادة النظر فييا إال في حالتيف ىما:

 -الغمط المادي.

 ظيور المالؾ الحقيقي.وعميػ ػ ػ ػػو ،يبلحظ أنو لمجرد فوات اآلجؿ القصير ( ثبلثة أشير ) تصبح النتائج التي توصمت إلييا لجنة
المسح نيائية ومنو تكتسي قوة ثبوتية ال يجوز التراجع عنيا(.)1
لقد استثنى المنظـ بموجب المادة  14مف المرسوـ التنفيذي رقـ 62/76 :حالتيف يعاد بموجبيما
النظر في محاضر المسح وىما الغمط المادي – ظيور المالؾ الحقيقي فما المقصود بذلؾ؟
المقصود بالغمط المادي:
إف إجراءات المسح العاـ إجراءات دقيقة ومعقدة تيدؼ إلى إعداد السجؿ العيني مكف مف خبلليا

المشرع والمنظـ كؿ مف لو مصمحة مف االعتراض عمى نتائج لجاف المسح بعد إتماميا في مواعيد
محددة ،وىذا بقصد التحقؽ مف أف ما يقيد في السجؿ يمثؿ الحقيقة ،ويكوف لكؿ مف لو مصمحة

التعامؿ عمى العقار بناء عمى سند ممكية ،وىذا مف أجؿ استقرار المعامبلت العقارية ،يير أف إعداد
السجؿ العيني ريـ دقة إجراءاتو ،فإنو ال يخمو مف األخطاء ،األمر الذي تنبو لو المرسوـ بجواز إعادة
النظر في محاضر المسح بناء عمى وجود يمط مادي فييا.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

ىذه النتيجة تدعو لمتساؤؿ عف سبب إعطاء ال منظـ ىذه القيمة لمحاضر المسح وتقييد االعتراض عمييا قضاء بمدة زمنية قصيرة وبشروط

ضيقة ،عمى الريـ مف أف األمر يتعمؽ بمرحمة أولية مف مراحؿ إعداد السجؿ العيني ،عمما بأف المشرع لـ يقيد الطعف القضائي في الترقيـ
النيائي بأية شروط وال بمدة زمنية معينة وكاف عميو مف باب أولى أف يكوف أكثر صرامة مع الترقيـ النيائي وأكثر حرصا بتقييد حؽ المنازعة
في الترقيـ النيائي لما لو مف أىمية في استقرار الممكية العقارية.
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لـ يرد بشأف الغمط المادي أي تعريؼ ضمف أحكاـ األمر رقـ 74/75 :وال مراسيمو التنفيذية ولـ يرد

أيضا بشأنو كيفية تصحيح ىذه األخطاء المادية بمعنى ىؿ يقوـ بيا المحافظ العقاري مف تمقاء نفسو ؟
أـ بناء عمى طمب األطراؼ؟ وىؿ يتـ تصحيح ىذه األخطاء مباشرة في بيانات السجؿ ؟ أـ يجب

المجوء إلى القضاء مف أجؿ تصحيحيا ؟

لئلجابة عمى ىذه التساؤالت ،وأماـ قصور النصوص الواردة في قانوف الشير العقاري الجزائري في ىذا
الشأف ،فإنو يتعيف الرجوع والبحث في القانوف المقارف.

بالرجوع إلى القانوف المبناني ،فإنو يقصد بالخطأ المادي حسب المادة  15المعدلة مف القرار رقـ188:

األيبلط الكتابية الحاصمة في قيود السجؿ العقاري ،كما اعتبرت محكمة التمييز المبنانية مف قبيؿ

األيبلط الكتابية القيود المخالفة لؤلصوؿ أو الساقطة سيوا والقيود المغموطة نتيجة التبايف الحاصؿ في
الوثائؽ والخرائط المستند إلييا لتنظي ػ ػـ الصحائؼ أو لتدويػ ػ ػف سائػ ػر القيود البلحقة ،كما اعتبرت أيضا

مف قبيؿ األيبلط الكتابية عدـ المطابق ػ ػة بيف قيود الصحيف ػة ومضموف السندات والوثائؽ المبرزة تأييدا
لمتسجيؿ.
لقد اعتب ػ ػرت الفقرة الرابعة مف المادة  15مف القرار رقـ 188 :مف قبيؿ الخطأ المادي الغمط الحاصؿ
في خريطة المساحة نتيجة السيو أو التناقض بيف مدلوالت الخريطة ووثائؽ السجؿ العقاري ،وأجازت

المادة  15المذكورة أعبله ألميف السجؿ العقاري أف يتولى تصحيح ىذه األخطاء ما لـ يعترض عمى
ىذا التصحيح ذوو العبلقة.
ففي حاؿ حصوؿ مثؿ ىذا االعتراض يتوجب عمى أميف السجؿ العقاري أف يطمب التصحيح مف
القاضي العقاري اإلضافي باعتباره المرجع الصالح لتصحيح األخطاء المادية (.)1

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

القاضي حسيف عبد المطيؼ حمداف ،المرجع السابؽ ،ص .195 -194
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أما في القانوف المصري ،فقد أجاز المشرع المصري تصحيح األخطاء المادية البحتة في السجؿ وسواء

طم ػب ذلؾ صاحب الشػ ػأف أو يقوـ بو مكتب التسجيؿ مف تمق ػ ػاء نفسو بعد إخطار ذوي الشأف( )1وى ػ ػ ػذا
حسب أحكاـ المادة  39مف قانوف السجؿ العيني التي جاء فييا " :ال يجوز إجراء تغيير في البيانات
الواردة في السجؿ العيني إال بمقتضى محررات موثقة صادرة ممف يممؾ التصرؼ في الحقوؽ الثابتة

في السجؿ أو بمقتضى حكـ أو قرار صادر مف المحكمة التي يقع القسـ المساحي في دائراتيا أو مف

المجنة القضائية المشار إلييا في المادة .21

ولؤلميف أف يصحح األخطاء المادي ػ ػ ػة البحت ػ ػة في السجؿ العيني مف تمقاء نفسو أو بناء عمى طمب

أصحاب الشأف طالما لـ يتـ القيد.

وفي حالة إتماـ القيد وجب عميو عدـ إجراء التصحيح إال بعد إخطار ذوي الشأف بكتاب موصى عميو
بعمـ الوصوؿ.

ويحرر األميف محض ار يوضح فيو أسباب الخطأ و كيفية كشفو".
يتمتع القيد األوؿ في القانوف المصري بقوة ثبوت مطمقة لحماية الغير حسف النية بالنسبة لما تـ قيده
مف حقوؽ عينية عقارية ،فإف ذلؾ يقوـ عمى أساس صحة القيد .ويعني ذلؾ أف القيد – سواء في ذلؾ

قيد أوؿ أو القيود التالية – ال يمكف أف يكوف لو حجية مطمقة فيما يتعمؽ بعيوب القيد ذاتو ،وعمى ذلؾ
فإف لمكتب الشير العقاري أف يتدخؿ لتصحيح األخطاء المادية في القيد مف تمقاء نفسو.
يعد القيد معيبا في ذاتو حينما يكوف قد تـ بغير وجو حؽ ويير مستند إلى أي سند قانوني مثاؿ ذلؾ
أف يقوـ أميف السجؿ – في صدد قيد نقؿ الحؽ المستند إلى عقد بيع عمى سبيؿ المثاؿ – بقيد الحؽ

عف طريؽ الخطأ باسـ شخص آخر يير المشتري وذلؾ بسبب وقوعو في خطأ مادي ناجـ عف تشابو

األسماء أو النقؿ الخاطئ لحروؼ االسـ مف عقد البيع .
كما يقع خطأ في قيد البيانات المتعمقة بوصؼ العقار أو في قيد الحقوؽ الواردة عميو في السجؿ ،فإف
ىناؾ حاالت تتغير فييا بيانات العقار أو الحقوؽ الواردة عميو بسبب وقائع مادية .فعمى سبيؿ المثاؿ

قد يتغير الوصؼ المادي لمعقار بسبب انييار أحد أجزائو أو تآكؿ األرض الزراعية بسبب نحر المياه
ليا وفي كؿ ىذه الحاالت يتـ تعديؿ بيانات السجؿ إما بالتدخؿ المنفرد إلدارة السجؿ أثناء المراجعة

الفنية لمطابقة الخرائط المساحية أو بناء عمى طمب صاحب المصمحة في جميع األحواؿ(.)2

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

د .حسف عبد الباسط جميعي ،المرجع السابؽ ،ص  139وما بعدىا.

()2

د .محمد سعد خميفة ،المرجع السابؽ ،ص .126
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ظيور المالك الحقيقي:
يقػ ػ ػ ػوـ السجػ ػؿ العيني عمى مبدأ قوة إثبات لصحة البيانات الواردة فيو ،وأنو ال يقبؿ في إثبات أصؿ

الممكية أو الحؽ العيني ،سوى ما ورد في صحيفة الوحدة العقارية أو الشيادات المستخرجة مف السجؿ
العيني ،إال أف ىناؾ حػ ػاالت يجوز فييا إجػ ػ ػ ػراء تعديؿ في بيانات السج ػ ػؿ العيني منيا الغمط المادي
ومنيا ظيور المالؾ الحقيقي أو صاحب المركز القانوني .وصاحب المركز القانوني أجاز لو المنظـ
بموجب المادة  14المذكورة أعبله ،الطعف في صحة البيانات الواردة في السجؿ العيني.

إف صاحب المركز القانوني الذي يترؾ الظاىر قائما في السجؿ العيني – حسب الدكتور مصطفى
عبد السيد الجارحي– ىو مقصر في حؽ نفسو ولقد ميد لو القانوف وسائؿ سريعة لمحفاظ عمى حقوقو

كالتأشير بالدعاوى ،كما يػ ػ ػ ػرى بأنو ال يمكف قبوؿ أف يثبت صاحب المركز القانوني السبب األجنبي

ألف ذلؾ يضعؼ مف حجية السجؿ العيني ويظؿ الغير الذي اكتسب حقوقا في ضوء بيانات السجؿ

العيني قمقا ومضطربا وال يعرؼ استق ار ار(.)1
ويرى الدكتور عبد السبلـ ذىني في ىذا الصدد ،أف عمى صاحب المركز القانوني أف يتحمؿ

تبعات ظروفو ،فالتبعة عميو أخذا بمبدأ المخاطر .ألنو مف المتعيف عمى كؿ إنساف في الحياة أف
يتحمؿ وحده مخاطر عممو ومخاطر ظروفو وما يحفو مف مبلبسات مختمفة.

واذا أخذ بذلؾ المبدأ ،وأساسو العدالة ،فبل يجوز ألحد أف يشكو ما أصابو ماداـ أف كؿ فرد آخر قد

أصابتو أيضا مخاطر ظروفو (.)2

أما في القانوف المبناني ،فإف الشخص الذي سجؿ العقار باسمو يصبح مالكا لو مف تاريخ ىذا التسجيؿ
حتى ولو كاف السند الذي جرى المسح عمى أساسو باطبل ،أو حتى ولو كاف الحؽ الذي جرى قيده

عمى اسمو قد ألغاه القانوف ،أو كاف العقار الذي جرى قيده عمى اسمو مف األمبلؾ العامة ،ولكف يبقى

لممالؾ الحقيقي الذي فاتو أف يعترض أو أف يدعي بحقو أماـ القاضي العقاري ،أو اعترض ورفض
اعتراضو أو رد في الشكؿ ،أف يمجأ إلى المحاكـ العادية خبلؿ سنتيف ابتداء مف تاريخ نفاذ قرار

القاضي العقاري المنفرد ،أو قرار محكمة االستئناؼ في حاؿ استئناؼ القرار المذكور ،وذلؾ طبقا لما

نصت عميو المادة  31مف القرار رقـ 176 :إذا انقضت ميمة السنتيف دوف تقديـ أية دعوى ،تكتسب
قيود السجؿ العقاري قوة ثبوتية مطمقة وتصبح في مأمف مف أي طعف أو منازعة(.)3
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

د .مصطفى السيد الجارحي ،ص .61 -60

( )2د .عبد السبلـ ذىني ،المرجع السابؽ.38 ،
( )3القاضي حسيف عبد المطيؼ حمداف ،المرجع السابؽ ،ص .179
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الفصــــــــــــل الثاني
منــــــازعـات التحقيـــــق العقــــــــــــاري
مف أجؿ تسميـ سندات ممكية لكؿ مالؾ عقار أو حؽ عيني عقاري ،لجأ المشرع إلى إجراءات التحقيؽ
جرءات
العقاري بناء عمى طمب مف يعنيو األمر أي أنو يتـ بصف ػ ػ ػ ػة اختيارية ،يير أف المجوء إلى إ ا
تسميـ سندات الممكية عف طريؽ التحقيؽ العقاري ال تخمػ ػ ػو مف إثارة منازعات بشأف تطبيؽ أحكاـ

القانوف الذي ينظميا وىو القانوف رقـ 02/07 :المؤرخ في. 2007/02/27 :
وقبؿ التعرض لممنازعات التي يثيرىا تطبيؽ أحكاـ ىذا القانوف ،رأيت ضرورة التطرؽ لمدوافع التي أدت
بالمشرع إلى تبني مثؿ ىذا النظاـ والى إجراءات تسميـ الممكية.

بناء عمى ما تقدـ يقسـ الفصؿ إلى:

المبحث األول :دوافع المجوء إلى إجراءات التحقيق العقاري.

المبحث الثاني :إجراءات تسميم سندات الممكية وفقا لقانون التحقيق العقاري.

المبحث الثالث :أنواع منازعات التحقيق العقاري.
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المبـحــــــــــث األول
دوافع المجوء إلى إجراءات التحقيق العقاري
في إطار تنظيـ الممكية العقارية واستقرارىا وتطورىا وفؽ ما تقتضيو التنظيمات العقارية الحديثة أصدر
المشرع القانوف رقـ 02/07 :المؤرخ في 2007/02/27 :المتعمؽ بتأسيس إجراء لمعاينة حؽ الممكية

العقارية وتسميـ سندات الممكية .وسبب المجوء إلى ىذا اإلجراء الجديد يكمف في العيوب التي نتجت
عف عقد الشيرة الذي كاف يتـ إعداده عمى أساس التقادـ المكسب بموجب المرسوـ رقـ352/83 :

المؤرخ في.)1(1983/05/21 :

لقد كانت إجراءات تسميـ عقد الشيرة بسيطة وسريعة إذ يكفي أف يتقدـ طالب العقد أماـ الموثؽ مرفوقا

بشاىديف يؤكداف تصريحاتو ليتحصؿ عمى عقد الشيرة بعد مرور أربعة ( )04أشير مف عممية نشر في
الجريدة دوف تسجيؿ أي اعتراض مف الغير.
وعقد الشيرة ىو محرر رسمي يعد مف قبؿ موثؽ طبقا لؤلشكاؿ القانونية في حدود سمطتو واختصاصو
يتضمف إشيار الممكية عمى أساس التقادـ المكسب بناء عمى تصريح طالب العقد(.)2
لقد أثار تطبيؽ أحكاـ المرسوـ المذكور أعبله عدة منازعات أثبتت عدـ نجاعتو وقصوره ،مما أدى
إلى إلغاء عقود الشيرة في الكثير مف ىذه المنازعات ،ومف الق اررات التي ص ػ ػدرت عف المحكمة العمي ػ ػ ػا

في ىذا الصدد أذكر ما يمي:

 -القرار رقـ 258062:المؤرخ في 2003/12/17 :والذي أكد عمى أف مدة أربعة أشير المنصوص

عمييا في المادة  5مف المرسوـ التنفيذي رقـ 352/83 :تتعمؽ بالفترة التي يقوـ الموثؽ ،بعد انقضائيا

بإعداد عقد الشيرة .وال يترتب عف فواتيا سقوط الحؽ في رفع دعوى بطبلف عقد الشيرة أماـ القضاء

المختص .وكذا القرار رقـ 251665:المؤرخ في 2003/09/24 :والذي أكد بدوره بأف عقد الشيرة حتى
واف كاف عقدا رسميا فيو عقد تصريحي يحرر اعتمادا عمى تصريحات المستفيد منو ال يير.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

أنظر الجريدة الرسمية لسنة  1983رقـ 21 :ص .1473

()2

حمدي باشا عمر ،محررات شير الحيازة ( عقد الشيرة ،شيادة الحيازة) ،دار ىومة ،2004 ،ص .13
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يمكػ ػ ػ ػف دحض ما ورد في بالدليؿ العكسي ،يتعيف عمى القضاة ،في ىذه الحالة التحقؽ مف الحيازة

األحؽ بالتفضيؿ ،والقرار رقـ 565212 :المؤرخ في 2009/12/10 :الذي أكد أيضا بأنو يعد قضاء
مخالفا لمقانوف،القضاء ببطبلف عقد شيرة الحؽ ،لوجود عقد شيرة سابؽ ،منصبيف عمى نفس العقار
ماداـ إعداد عقد الشيرة متوقؼ عمى مدى توفر شروط الممكية عف طريؽ التقادـ المكسب .
()1

ىذه المنازعات وييرىا فرضت ضرورة توقيؼ العمؿ بأحكاـ المرسوـ التنفيذي رقـ352/83 :

واستبدالو بإجراءات التحقيؽ العقاري والذي بصدوره توقؼ العمؿ بأحكاـ المرسوـ التنفيذي رقـ352/83:

باستثناء الممفات المودعة لدى الموثقيف قبؿ نشر القانوف رقـ 02/07 :في الجريدة الرسمية وفقا لنص
المادة  19منو وبصدور المرسوـ التنفيذي رقـ 147/2008 :المؤرخ في 2008/05/19 :ألغى المرسوـ
رقـ  352/83بموجب المادة  24منو وىذا دوف اإلخبلؿ بأحكاـ المادة  19مف القانوف رقـ.02/07 :

ييدؼ القانوف رقـ 02/07:إلى تأسيس إجراء لمعاينة حؽ الممكية العقارية وتسميـ سندات الممكية عف
طريؽ تحقيؽ عقاري وفقا لنص المادة األولى منو.

لقد جاء في مشروع القانوف رقـ 02/07 :المؤرخ في 2007/02/17 :أف ضرورة المجوء إلى إجراء خاص
إلعداد سندات الممكية والمخططات أصبحت حتمية أماـ الحاجة المتزايدة في الحصوؿ عمى ىذه

السندات ،وىذا بيدؼ:

 -معالجة السمبيات الجوىرية التي خمفيا العمؿ بعقد الشيرة ،إذ أف المنازعات العقارية المتعمقة بإعداد

وتسميـ عقد الشيرة أماـ الجيات القضائية المختصة أكدت استعماؿ ىذه اآللية.

 االستجابة لتمويؿ المشاريع االستثمارية بالمجوء إلى عمميات القرض العقاري والرىف ،لقد خمؼ تخميالدولة عف االدعاءات التقميدية الموكمة ليا في المجاؿ االقتصادي إلى ضرورة البحث عف أطر

تشريعية جديدة إلنجاح سياسة االستثمار المعتمدة في المياديف االقتصادية واالجتماعية وأدت إلى
اعتماد نفس المبدأ في السياسة العقارية الجديدة المتمثمة في االستثمار والقروض الرىنية الموجو لمسكف
وكؿ القروض المتعمقة بالفبلحة ومختمؼ النشاطات المينية والحرفية األخرى(.)2

 -تحديد الوضعية العقارية الحالية لحاممي سندات الممكية المحررة قبؿ 1961/03/01 :ويبدو ىنا أف

المشرع يحاوؿ معالجة نظاـ الشير االختياري المطبؽ في الفترة االستعمارية السابقة لصدور المرسوـ

المؤرخ في 1959/10/21 :ريـ محاولة إصبلح نظاـ الشير العقاري ابتداء مف.1961/03/01:

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

مجمة المحكمة العميا ،عدد خاص – االجتياد القاضي لمغرفة العقارية – الجزء الثالث – قسـ الوثائؽ ،2010 ،ص  286إلى .296

()2

د .محمودي عبد العزيز ،آليات تطيير الممكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري ،منشورات البغدادي ،2009 ،ص 298
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 تفعيؿ عممية المسح العاـ الذي لـ يؤدي إلى نتائج معتبرة ريـ الجيود والوسائؿ المبذولة ،األمر الذيأدى إلى التفكير في إجراءات التحقيؽ العقاري بغرض إعطاء دفع قوي لعممية المسح وتقميص مدتيا

بشكؿ معتبر(. )1
تطبؽ أحكاـ القانوف رقـ 02/07 :عمى كؿ عقار لـ يخضع لعمميات المسح العاـ ميما كانت طبيعة
ىذا العقار ويشمؿ أيضا العقارات التي ال يحوز أصحابيا سندات ممكية أو التي حررت بشأنيا سندات

ممكية قبؿ أوؿ مارس  1961والتي لـ تعد تعكس الوضعية العقارية الحالية حسب المادة  02منو.

ويرى القاضي بيوت نذير رئيس الغرفة العقارية بالمحكمة العميا أف ىذا النص يستدعي مبلحظتيف(:)2
المالحظة األولى:
يبلحظ أف كؿ العقارات في الجزائر ،تخضع مف الناحية القانونية لعممية المسح ،طبقا لؤلمر رقـ:

 74/75المؤرخ في 1975/11/12 :إالّ أنو نظ ار لعدـ انتياء عمميات المسح ،فإف بعض العقارات لـ يتـ
مسحيا بعد ،ومف المؤكد أف ىذه العقارات ىي المعنية بالقانوف الحالي.

المالحظة الثانية:
يبلحظ أف الفقرة الثانية مف المادة الثانية " يشمؿ ىذا اإلجراء العقارات التي ال يحوز أصحابيا سندات
ممكية أو التي حررت بشأنيػ ػا سن ػ ػ ػ ػ ػدات ممكية قبؿ أوؿ مارس  1961والتي لـ تعد تعكس الوضعية

العقارية الحالية" فيو يرى بأف ىذه الفقرة يامضػ ػة ،ألنو مما ال شؾ فيو أف العقارات التي ليست ليا
سندات ممكية ىي وحدىا المعنية بيذا اإلجراء ،مػ ػاداـ القان ػ ػوف الوضعي الجزائػ ػ ػري ال يعرؼ ىذه الفئة
مف المالكيف بدوف سند ممكية.

إف إدراج المشرع العقارات التي حررت سنداتيا قبؿ تاريخ 1961/03/01 :في نطاؽ تطبيؽ ىذا اإلجراء
ألف قبؿ ىذا التاريخ ( يعتبر ىذا التاريخ بداية سرياف أحكاـ نظاـ الشير العقاري في الجزائر والذي تـ

تطبيقو في فرنسا بموجب المرسوـ رقـ 22/55 :المؤرخ في )1955/01/04 :لـ تك ػ ػف ى ػ ػ ػذه العقػ ػ ػود قػ ػ ػ ػ ػ ػد

أخضعت إلجراءات الشير ،ومف ثمة لـ تكف ليا حجية عمى الغير.

ال تدخؿ األمبلؾ العقارية الوطنية بما فييا األراضي المسماة أراض عرش واألمبلؾ الوقفية ضمف

العقارات التي يمكف أف تسمـ فييا سندات ممكية بموجب إجراءات التحقيؽ العقاري وفقا لنص المادة 3

مف القانوف رقـ.02/07 :
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

انظر التعميمة رقـ 03 :المؤرخة في.2008/09/27 :

()2

القاضي بيوت نذير ،معاينة حؽ الممكية وتسميـ سندات الممكية عف طريؽ تحقيؽ عقاري ،مقاؿ منشور في مجمة المحكمة العميا عدد خاص

االجتياد القضائي لمغرفة العقارية ،الجزء الثالث ،قسـ الوثائؽ 2010 ،ص .19
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المبحــــــــــث الثاني
إجراءات تسميم سندات الممكية وفقا لقانون التحقيق العقاري
يتـ تسميـ سندات الممكية وفقا ألحكاـ القانوف رقـ 02/07:بإتباع اإلجراءات التالية سواء كاف التحقيؽ
فرديا أـ جماعيا ،تتمثؿ ىذه اإلجراءات في التحقيؽ العقاري ومعاينة حؽ الممكية.
مف ثـ يقسـ المبحث إلى:

المطمب األول :التحقيق العقاري.

المطمب الثاني :معاينة حق الممكية.

المطمـــــــــــب األول

التحقيـــــق العقــــــــاري
تتوقؼ عممية تسميـ سندات الممكية وفؽ أحكاـ ىذا القانوف عمى إجراءات التحقيؽ العقاري بطمب مف
أي شخص طبيعي أو معنوي ،يمارس حيازة عمى عقار سواء بنفسو أو بواسطة شخص آخر ،أو يحوز

سند ممكية يعود تاريخو إلى ما قبؿ أوؿ مارس  1961حسب المادة  4مف القانوف رقـ ،02/07:كما

يمكف لمدولة عف طريؽ ىيئاتيا أف تبادر بالتحقيؽ الجماعي في إطار إنجاز برنامج بناء أو تييئة
عقارية ،ريفية أو حضرية ،مف أجؿ تسميـ سندات الممكية لشايمي المناطؽ المعنية بيذا البرنامج.

مف ثـ يقسـ ىذا المطمب إلى:

الفرع األول :التحقيق العقاري الفردي.

الفرع الثاني :التحقيق العقاري الجماعي.

الفــــــــــرع األول
التحقيق العقاري الفردي
يتـ التحقيؽ العقاري بناء عمى طمب أي شخص طبيعي أو معنوي يمارس حيازة عمى عقار بنفسو

مباشرة أو بواسطة الغير أو يحوز سند ممكية صادر قبؿ تاريخ ،1961/03/01:أف يطمب فتح تحقيؽ

عقاري لمعاينة حؽ ممكية وتسميمو سند ممكية.
توجو طمبات فتح التحقيؽ العقاري إلى مسؤوؿ مصالح الحفظ العقاري الوالئي المختص وفقا لممادة 4

الفقرة  3مف القانوف رقـ ،02/07 :ويبيف فييا بيانات حددتيا المادة  3مف المرسوـ التنفيذي رقـ:

 147/2008المؤرخ في 2008/05/19 :ويجب أف ترفؽ بمخطط طبويرافي لمعقار ،ويمحؽ بو بطاقة
وصفية يعدىما ميندس خبير عقاري عمى نفقة صاحب الطمب .
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يخضع التحقيؽ العقاري إلشيار واسع وفقا لنص المادة  08مف القانوف رقـ ،02/07 :إذ يرسؿ مقرر

فتح التحقيؽ العقاري إلى رئيس المجمس الشعبي البمدي المعني قصد إلصاقو بمقر بمديتو ،لمدة خمسة

عشر ( )15يوما ،قبؿ تاريخ تنقؿ المحقؽ العقاري إلى عيف المكاف وفقا ألحكاـ المادة  8مف المرسوـ

التنفيذي رقـ. 147/2008:

تتـ إجراءات التحقيؽ العقاري تحت سمطة ومراقبة مسؤوؿ مصالح الحفظ العقاري الوالئي ،ويباشره

محقؽ عقاري يعينو مسؤوؿ الحفظ العقاري الوالئي مف ضمف أعواف سمؾ مفتشي أمبلؾ الدولة.

عند االقتضاء يجوز لموزير المعني أف يكمؼ أي عوف مف األعواف التابعيف لؤلسبلؾ المعادلة وفقا

ألحكاـ المادة  9مف القانوف رقـ.02/07 :

يتمثؿ التحقيؽ العقاري في البحث عف كؿ عناصر المعمومات أو التصريحات أو الوثائؽ الضرورية

لتحديد حؽ الممكية العقارية وجمعيا ودراستيا في عيف المكاف ،عمى مستوى مصالح الحفظ العقاري

ومسح األراضي وأمبلؾ الدولة والضرائب ،وعند الحاجة لدى أي مصالح أخرى وفقا ألحكاـ المادة 10

مف المرسوـ التنفيذي رقـ.147/2008 :

يقوـ المحقؽ العقاري في التاريخ المحدد ،بالتنقؿ إلى عيف المكاف ويشرع في معاينة العقار بحضور
صاحب الطمب أو المعني عمبل بأحكاـ المادة  11الفقرة  01مف المرسوـ التنفيذي رقـ.147/2008 :
يقػ ػ ػ ػوـ بتسجي ػ ػؿ وقائع الحيازة التي يصرح بيا صاحب الطمب ويبحث لدى المالكيف أو الحائزيف
لمعقارات المجاورة أو لدى أي أشخاص آخريف لدييـ معمومات مفيدة بشأف الوضعية القانونية والمحتوى

المادي لمعقاري موضوع التحقيؽ ،كما يدوف التصريحات التي يتمقاىا ويقوـ بالتحقيؽ منيا عمبل بأحكاـ

المادة  11مف المرسوـ التنفيذي رقـ.147/2008:

الفــــــــــرع الثاني
التحقيق العقاري الجماعي
يتـ فتح تحقيؽ عقاري جماعي مف طرؼ الدولة عف طريؽ ىيئاتيا ( الوالية ،البمدية ) فيتخذ الوالي ق ار ار
بمبادرة منو أو مف رئيس المجمس الشعبي البمدي المختص ،يتضمف فتح تحقيؽ عقاري جماعي ،بعد

أخذ رأي كؿ مف مسؤوؿ مصالح الحفظ العقاري الوالئي ،وحسب الحالة ،مسؤوؿ البناء أو المصالح
الفبلحية وفقا ألحكاـ المادة  7مف القانوف رقـ.02/07 :
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تيػ ػ ػدؼ ىذه اإلجراءات إلى تفادي عرقمة إنجاز ىذه البرامج وتسوية وضعية العقارات بالمناطؽ

المعنية مف أجؿ تحديد مالكي ىذه العقارات ،وعند االقتضاء تطبؽ قواعد نزع الممكية مف أجؿ المنفعة
العامة (.)1

المطمــــــــــب الثاني
معاينة حــــــــق الممكيــــة
يقوـ المحقؽ العقاري بفحص الوثائؽ واألقواؿ والشيادات المقدمة لو مستعينا بالتحريات التي قاـ بيا

فإذا تبيف لو أف صاحب الطمب يمارس حيازة مف شأنيا أف تسمح لو بالحصوؿ عمى حؽ الممكية،عف
طريؽ التقادـ المكسب ،طبقا ألحكاـ القانوف المدني وفقا ألحكاـ المادة  827وما يمييا ،فإنو يعترؼ لو
بأحقيتو عمى العقار محؿ التحقيؽ العقاري وفقا لممادة  14مف القانوف رقـ.02/07 :

إذا ثبت مف خبلؿ التحقيؽ العقاري حؽ الممكية لصالح مقدـ الطمب ،يصدر مسؤوؿ مصالح الحفظ

العقاري الوالئي ،عمى أساس المحضر النيائي المنصوص عميو في المادة  13مف القانوف رقـ02/07 :
ر يتعمؽ بالترقيـ العقاري باسـ المالؾ المعني لمعقار محؿ التحقيؽ العقاري وفقا ألحكاـ المادة 15
مقر ا

مف القانوف رقـ.02/07 :
يرسؿ مقرر الترقيـ العقاري لممحافظ العقاري المختص إقميميا قصد التنفيذ ويقوـ المحافظ العقاري

بالترقيـ العقاري ،وذلؾ بشير الحقوؽ المعاينة أثناء التحقيؽ العقاري في السجؿ العقاري ،يعد عمى إثره

سند الممكية الذي يرسمو إلى مسؤوؿ مصالح الحفظ العقاري الوالئي ،لغرض تسميمو لممعني وفقا لممادة
 16مف القانوف رقـ.02/07 :

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

القاضي بيوت نذير ،المقاؿ السابؽ ،ص .25
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المبحـــــــــــث الثالــث
أنواع منازعات التحقيق العقاري
لقد سمح المشرع لممتضرر مف ق اررات المحافظ العقاري االعتراض عمييا إداريا وكذا أماـ الجيات
القضائية المختصة بعد فشؿ محاولة الصمح التي يجرييا المحقؽ العقاري المختص ،كما فتح باب

المنازعة في الترقيـ المؤقت الناتج عف إجراءات التحقيؽ العقاري ومعاينة حؽ الممكية مف طرؼ مقدـ

الطمب وكذا مف طرؼ مسؤوؿ مصالح الحفظ العقاري إذا تبيف لو أنو قاـ بتسميـ سند ممكية خطأ أو
بناء عمى تصريحات كاذبة مف مقدـ الطمب.
بناء عمى ما تقدـ يقسـ المبحث إلى:

المطمب األول :الطعن في ق اررات المحقق العقاري.

المطمب الثاني :الطعن في الترقيم العقاري.

المطمـــــــــــب األول
الطعن في ق اررات المحقق العقاري
لقد سبؽ اإلشارة إلى أف المحقؽ العقاري أثناء قيام ػو بأعماؿ التحقيؽ العقاري ،يتمق ػ ػ ػ ػ ػى في المي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػداف

تصريحات المعني التي بموجبيا يعرض الوقائع والظروؼ التي سمحت لو بممارسة الحيازة عمى العقار

الذي يطالب بأحقية ممكيتو وفقا ألحكاـ المادة  10مف القانوف رقـ ،02/07 :كما يقوـ بكؿ التحريات
والتحقيقات إلثبات حؽ الممكية المطالب بيا وحماية حقوؽ الغير.
يحرر عقب ذلؾ محض ار مؤقتا ،مسببا قانونا ،يتضمف نتائج التحقيؽ ويضعو في متناوؿ الجميور

لئلطبلع عميو وفقا ألحكاـ المادة  10فقرة  02مف القانوف رقـ 02/07 :والمادتيف  12و 13مػ ػ ػ ػف
المرسوـ التنفيذي رقـ.147/2008 :

تقيد االحتجاجات أو االعتراضات المثارة أثناء التحقيؽ العقاري في سجؿ خاص مفتوح ليذا الغرض

لدى مسؤوؿ مصالح الحفظ العقاري الوالئي عمبل بحكاـ المادة  11مف القانوف رقـ ،02/07 :كما

يمكػ ػف لممحقؽ العقاري أف ينتقؿ مف جديد إلى الميداف ،قصد دراسة االحتجاجات أو االعتراضات
المثارة مف طرؼ المبلؾ أو الحائزيف المجاوريف أو كؿ مدع آخر ألي حؽ عيني عمى العقار المعني

وفقا لنص المادة  11الفقرة  02مف القانوف رقـ.02/07:
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يقوـ المحقؽ العقاري وفقا لنص المادة  12نفس القانوف بمحاولة صمح بيف األطراؼ المتنازعة خبلؿ

جمسة الصمح ،فإذا توصؿ إلى اتفاؽ يحرر محض ار بذلؾ ثمانية أياـ ( )08عمى األكثر مف تاريخ تقديـ

االحتجاجات وفقا لنص المادة  14مف المرسوـ التنفيذي رقـ.147/2008:
إذا باءت محاولة الصمح بالفشؿ ،يحرر محض ار بعدـ الصمح ويجوز لممعترض المجوء إلى رفع دعوى
أماـ الجية القضائية المختصة خبلؿ مدة شيريف ( )02مػ ػف تاريخ تسممػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػو محضر عدـ الصمح وفقا

لنص المادة  12فقرة  03مف القانوف رقـ 02/07:والمادة  16مف المرسوـ التنفيذي رقـ147/2008 :

ويترتب عمى رفع الدعوى القضائية ،توقيؼ إجراءات التحقيؽ العقاري إلى ياية صدور حكـ في

الدعوى.
لقد أوجبت المادة  12فقرة  05مف نفس القانوف( ،)1شير عريضة رفع الدعوى وأضافت المادة  17مف
المرسوـ التنفيذي رقـ 147/2008 :بأنو يتـ إشيار العريضة االفتتاحية في حاؿ ما إذا رفعت الدعوى

القضائية خبلؿ ثمانية أياـ ( )08عمى األكثر التي تمي نياية المدة القانونية المذكورة في المادة  16مف
المرسوـ التنفيذي رقـ 147/2008 :أي مدة شيريف.
ينفذ المحافظ العقاري في الحاؿ إجراء الشير العقاري المطموب ويتـ التأشير عمى مجموعة البطاقات
العقارية المؤقتة عمبل بنص المادة  113مف المرسوـ التنفيذي رقـ 63/76 :المؤرخ في1976/03/25 :

ويتـ فتح بطاقة شخصية باسـ صاحب الطمب أو المعني ،مع ذكر اإلطار القانوني الذي رفعت فيو

الدعوى ،زيادة عمى تعييف العقار حسب أحكاـ المادة  17فقرة  3مف المرسوـ التنفيذي رقـ.147/2008:
يترتب عمى إشيار عريضة رفع الدعوى خبلؿ المدة المحددة بموجب المادة  17مف المرسوـ التنفيذي
رقـ  147/2008:إيق ػ ػ ػاؼ إجػ ػ ػ ػراءات التحقيؽ العقاري إلى ياية صدور حكـ قضائي وىذا بعد إعبلـ

صاحب الطمب مف طرؼ مدير الحفظ العقاري كما يتـ إعبلـ الوالي ورئيس المجمس الشعبي البمدي
إذا كاف التحقيؽ قد تـ في إطار عممية جماعية لمتحقيؽ العقاري وفقا لنص المادة  18مف المرسوـ

التنفيذي رقـ .147/2008 :إذا لـ يبادر المدعي بشير عريضة رفع دعواه في األجؿ المذكور في المادة
 17مف نفس المرسوـ التنفيذي ،يبمغو مدير الحفظ العقاري لمقياـ بذلؾ عمبل بأحكاـ المادة  19مف

المرسوـ التنفيذي رقـ  ،147/2008إذا لـ يقـ المدعي بشير عريضة رفع دعواه ريـ تبميغو بذلؾ يستمر
التحقيؽ العقاري دوف أخذ االحتجاجات أو االعتراضات بعيف االعتبار.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

يبلحظ أف ما جاءت بو المادة  12مف القانوف رقـ 02/07 :والمرسوـ التنفيذي رقـ 147/2008 :مف وجوب شير عريضة دعوى وما رتبت

عميو مف أثار تختمؼ عف أحكاـ المادة  85مف المرسوـ التنفيذي رقـ 63/76 :وكذا أحكاـ المادة  17ؽ.ا.ـ.ا ،والتي لـ توجب شير الدعاوى
القضائية إال تمؾ الرامية إلى النطؽ بفسخ أو إبطاؿ أو إلغاء أو نقض حقوؽ ناتجة عف وثائؽ تـ شيرىا ،إذ أف مبرر الشير ىنا ىو المنازعة
في حقوؽ مشيرة ،الشيء الذي ال وجود لو في المنازعة في اعتراضات التحقيؽ العقاري ،ألف الحؽ ليس ثابتا بعد وسندات الممكية لـ تحرر ولـ
تشير بعد.
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المطمـــــــــــب الثانـــي
الطعــن في الترقيم العقاري
رأينا أنو في حالة ثبوت حؽ الممكية لفائدة مقدـ الطمب نتيجة التحقيؽ العقاري ،يصدر مسؤوؿ مصالح
الحفظ العقاري الوالئي عمى أساس المحضر النيائي مقر ار يتعمؽ بالترقيـ العقاري ،باسـ المالؾ المعني
لمعقار محؿ التحقيؽ العقاري ،يرسػ ػ ػ ػؿ ىذا المقرر( مقرر الترقيـ العقاري ) لممحافظ العقاري المختص
إقميميا قصد تنفيذه عمبل بأحكاـ المادة  15مف القانوف رقـ.02/07 :
يقوـ المحافظ العقاري بالترقيـ العقاري ،وىذا عف طريؽ شير الحقوؽ المعاينة أثناء التحقيؽ العقاري
في السجؿ العقاري ويعد سند الممكية ويرسمو إلى مسؤوؿ مصالح الحفظ العقاري الوالئي ،بغرض
تسميمو إلى المعني عمبل بأحكاـ المادة  16مف القانوف رقـ. 02/07:

إذا لـ يفض التحقيؽ العقاري إلى نتيجة ،أي إذا نتج عف تحميؿ التصريحات واألقواؿ والشيادات

والوثائؽ المقدمة والتحريات التي قاـ بيا المحقؽ العقاري ،أف صاحب الطمب ال يمارس حيازة مف

شأنيا أف تسمح لو بالحصوؿ عمى حؽ الممكية عف طريؽ التقادـ المكسب وفقا ألحكاـ القانوف المدني
فإنو ال يعترؼ لو بأحقيتو عمى العقار محؿ التحقيؽ ،نتيجة لذلؾ يعد مسؤوؿ مصالح الحفظ العقاري

الوالئي مقر ار مسببا يتضمف رفض الترقيـ النيائي.

وعميػ ػ ػ ػ ػو ،فإف التحقيؽ العقاري إما أف ينتج عنو تسميـ سندات الممكية واما ق ار ار يرفض تسميميا

وىي الق اررات التي يمكف الطعف فييا أماـ القضاء .
مف ثـ يقسـ المطمب إلى:

الفرع األول :الطعن في مقرر رفض تسميم سند الممكية.
الفرع الثاني :الطعن في مقرر تسميم سند الممكية.
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الفــــــــــرع األول
الطعن في مقرر رفض تسميم سند الممكية
أجاز المشرع بموجب أحكاـ القانوف رقـ 02/07:لمطرؼ الذي رفض طمبو المتعمؽ بالحصوؿ عمى سند
ممكية ،الطعف في مقرر رفض التسميـ أماـ الجيات القضائية المختصة وىذا مف خبلؿ اآلجاؿ المحددة
قانونا ويؤوؿ االختصاص ريـ عدـ النص عميو صراحة ضمف أحكاـ المادة  17مف نفس القانوف

لمقضاء اإلداري أي المحكمة اإلدارية بعد تنصيبيا والغرفة اإلدارية بالمجمس حاليا المختصة إقميميا
عمى اعتبار أف مقرر رفض تسميـ سند الممكية يصدر مف مصمحة إدارية يير ممركزة لمدولة وفقا

لنص المادة  801مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية ،ويتعيف أف يتـ الطعف عف طريؽ رفع دعوى
إدارية خبلؿ أربعة ( )04أشير مف تاريخ التبميغ الشخصي لممقرر محؿ الطعف .
يتـ تبميغ قرار رفض تسميـ سند الممكية إلى المعني إذا كاف التحقيؽ العقاري فرديا والى الوالي إذا كاف

التحقيؽ العقاري جماعيا ،في أجؿ أقصاه ستة أشير ( )06ابتداء مف تاريخ إيداع الطمب عمبل بأحكاـ

المادة  17فقرة  3مف القانوف رقـ.02/07 :

الفـــــــــــرع الثاني
الطعن في مقرر تسميم سند الممكية
في حالة اكتشاؼ ترقيـ عقاري تـ عمى أساس تصريحات يير صحيحة أو تقديـ وثائؽ مزورة ،يقوـ

مسؤوؿ مصالح الحفظ العقاري الوالئي ،برفع دعوى قضائي ػ ػة لممطالبػ ػة بإلغاء الترقيـ العقػاري ويقدـ

شكوى أماـ وكيؿ الجميورية لتحريؾ دعوى عمومية عمبل بأحكاـ المادة  18مف القانوف رقـ.02/07:
والمبلحظ بخصوص ىذا الطعف أف صاحب الصفة في رفع الدعوى اإلدارية المتعمقة بإلغاء مقرر
تسميـ سند الممكية ىو مسؤوؿ مصالح الحفظ العقاري الوالئي المختص إقميميا كما لو أف يقدـ شكوى

أماـ النيابة ضد الشخص الذي قدـ تصريحات كاذبة أو وثائؽ مزورة (. )1

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

األستاذ عبد الغني حسونة واألستاذة لبنى دنش ،إجراء التحقيؽ العقاري كطريؽ الكتساب حؽ الممكية ،مقاؿ منشور بمجمة المنتدى القانوني

جامعة محمد خيضر بسكرة ،العدد السادس ،افريؿ  ، 2009ص .305
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خالصــــة ونتائج البــاب األول:
لما كاف اليػ ػ ػ ػدؼ مف تناوؿ الباب األوؿ مف القسـ األوؿ مف ىذا البحث ،ىو معرفػ ػ ػة سب ػ ػ ػب نشوب

منازعات الشير العقاري المتعمقة بالمسح العاـ والتحقيؽ العقاري ومدى كفاية أحكاـ التشريع الجزائري

لوضع حد ليا ولحميا عند نشوبيا ،فقد خصصت الباب األوؿ لمنازعة الشير العقاري المتعمقة بالمسح

العاـ وتمؾ التي تثور بمناسبة التحقيؽ العقاري لبلرتباط الموجود بيف العمميتيف عمى اعتبار أف األولى
ىي مسح إلزامي أما الثانية فيي مسح بناء عمى الطمب أو مسح اختياري.

ونتيجة ليذا االرتباط تناولتيما في باب واحد وىو الباب األوؿ مف القسـ األوؿ المخصص لمجانب

النظري لمنازعة الشير العقاري فتناولت في الفصؿ األوؿ منو منازعة الشير العقاري المرتبطة بالمسح
العاـ وىذا لئلجابة عف اإلشكالية المطروحة وىي البحث عف دور التشريع الجزائري وعبلقتو بمنازعات

المسح العاـ ومدى كفاية أحكامو لمفصؿ فييا ولمعرفة ذلؾ تناولت في بداية الفصؿ األوؿ ( المتعمؽ

بمنازعات المسح العاـ ) وقبؿ الخوض في تمؾ المنازعات – إلى ماىية الشيء الذي أتحدث عنو ،ألف

البحث في معرفة ذلؾ الشيء وىو المسح العاـ مرتبط ارتباطا وثيقا بالمنازعات التي تثار خبلؿ مراحؿ

المسح العاـ ونتائجو ،كما أنيا مرتبطة أيضا بالنظاـ الذي يحكـ المسح العاـ في الجزائر والذي ىو
نظاـ إداري وليس نظاما قضائيا ،األمر الذي يجعؿ مف منازعات المسح العاـ في الجزائر تتمتع

بخصوصية وذاتية ال يوجد ليا مثيؿ في التشريعات المقارنة.

ويثور التساؤؿ حوؿ مدى كفاية ىذه األحكاـ لحؿ مثؿ ىذه المنازعات ومدى نجاعة ىذا النظاـ

لوضع حد لمنازعات الشير العقاري التي تثار بمناسبة أعماؿ المسح العاـ.

لموصوؿ إلى ذلؾ تناولت البحث في منازعة الشير العقاري في الفصؿ األوؿ مف ىذا الباب ،فقسمتو

إلى مبحثيف خصصت المبحث األوؿ لمقواعد التي يقوـ عمييا المسح العاـ في الجزائر وفي التشريعات

المقارنة ،لما ليذه المقارنة مف أىمية في تحديد موقؼ المشرع الجزائري منيا.
وخصصت المبحث الثاني لمنازعات الشير العقاري المرتبطة بالمسح العاـ ،وبما أف الفصؿ في ىذه
المنازعات يتـ عمى مرحمتيف (مرحمة إدارية ومرحمة قضائية) قسمت ىذا المبحث إلى مطمبيف تناولت
فييما المرحمتيف استنادا إلى النصوص القانونية التي تنظـ ىذه المنازعة.

وتوصمت إلى النتائج التالية:
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 -إف المرسوـ التنفيذي رقـ 62/76:المتعمؽ بالمسح العاـ والمرسوـ التنفيذي رقـ 134/92:حددت

أحكاميما كيفية الفصؿ في االعتراضات والشكاوى بعد إيداع وثائؽ المسح خبلؿ مدة شير مف تاريخ
إيداعيما وفقا لنص المادة  11مف المرسوـ التنفيذي رقـ.134/92:
وبعد فوات ىذا األجؿ دوف تسجيؿ أي اعتراض تصبح البيانات الواردة في الوثائؽ المساحية نيائية

باستثناء اإلجراء محؿ المنازعة.

 -لقد اسند المرسوـ التنفيذي رقـ 62/76:بموجب المادة  9منو ميمة الفصؿ في منازعات المسح العاـ

إلى لجنة مسح األراضي إلجراء محاولة الصمح بيف األطراؼ المتنازعة .فإذا وفقت في ذلؾ يتـ التأكيد

عمى البيانات الواردة في وثائؽ المسح ،واذا خفقت في إج ارء الصمح يمنح أجؿ ثبلثة أشير لؤلطراؼ
المتنازعة لمجوء إلى القضاء لطرح النزاع عميو ،بعد مرور ىذه المدة تصبح الحدود المؤقتة نيائية.
يبلحظ أف مف األسباب التي تؤدي إلى نشوب منازعات في ىذه المرحمة تعود إلى:

 -ميمة المسح العاـ تسند إلى جية إدارية وىي إدارة المسح العاـ ،واعداد السجؿ العيني تسند أيضا

إلى جية إدارية وىي المحافظة العقارية ،في حيف أف الفصؿ في المنازعات يسند إلى لجنة مكونة مف

عدة أطراؼ معنية بأعماؿ المسح العاـ يترأسيا قاضيا إلجراء محاوالت صمح وتوفيؽ بيف األطراؼ

المتنازعة دوف أف يكوف ليا ميمة الفصؿ في المنازعات المطروحة ،وىذا مف شأنو أف يعيؽ أعماؿ
المسح بإحالة النزاع إلى القضاء لمنظر في منازعات سبؽ لمجنة المسح أف تتبعت مراحميا وأدركت

مدى أحقية كؿ طرؼ لما ليا مف دور في تتبع أعماؿ المسح .

 إف االتجاه الحديث في قوانيف المرافعات يميؿ إلى البحث عف طرؽ بديمة لتخفيؼ العبء عمىالمحاكـ وتقميص عدد المنازعات المطروحة عميو ،بتبني نظاـ الوساطة القضائية ،األمر الذي تبناه

المشرع الجزائري بموجب المادة  994مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية ،يير أف الواقع العممي

يؤكد بأف منازعات الشير العقاري أصبحت عبء عمى القضاء وينبغي التفكير في اتخاذ نظاـ قضائي

لمشير العقاري يتكفؿ بالفصؿ في ىذه المنازعات بدؿ إحالتيا عمى القضاء.

 -إف النزاع الذي يثور أثناء أعماؿ المسح العاـ والذي حاولت لجنة المسح التوفيؽ بيف أطرافو والذي

يحاؿ إلى القضاء ال يخدـ أي طرؼ مف ىؤالء ،وانما مف شأنو تعطيؿ أعماؿ المسح بؿ عطميا بالفعؿ
وبذلؾ فإف األنظمة التي أخذت بالسجؿ العيني تبنت نظاما قضائيا لمسجؿ العيني يختص بالفصؿ في

المنازعات التي تثار بمناسبة إعداد السجؿ العيني يسند لمقاضي العقاري المعيف خصيصا ليذا الشأف
تكوف أحكامو قابمة لبلستئناؼ أماـ القضاء العادي حسب األحواؿ كما سبؽ التعرض إليو.

 -لقد تبنى المشرع الجزائري النظاـ اإلداري متبعا في ذلؾ مسمؾ المشرع الفرنسي متجاىبل أف القانوف

الفرنسي يأخذ بنظاـ الشير الشخصي وليس بنظاـ الشير العيني ،األمر الذي يبرر تمسكو بنظاـ
إداري وليس بنظاـ قضائي كما ىو الشأف بالنسبة لؤلنظمة اآلخذة بالسجؿ العيني.
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وبذلؾ أرى أف أىـ سبب لنشوب المنازعات في ىذه المرحمة وتراكميا أماـ القضاء ىو ىذا النظاـ

اإلداري الذي يأخذ بو المشرع الجزائري ،السيما وأف لجنة المسح ليس لرئيسيا أي دور في الفصؿ في
المنازعات وانما دوره استشاري فقط ليبدي مف خبللو رأيو القانوني حوؿ المنازعات المطروحة لمحاولة

التوفيؽ بيف األطراؼ وليس مف أجؿ الفصؿ فييا.

 -إف معظـ التشريعات التي أخذت بنظاـ السجؿ العيني أعطت لمحاضر المسح قوة ثبوتية مطمقة

لمجرد انتياء المدة المحددة – حسب كؿ نظاـ – ومنو ال يجوز الطعف في وثائؽ المسح بعد انتياء
ىذه المدة وىذا عمى اعتبار أف ذلؾ يعتبر شيادة ميبلد لكؿ الحقوؽ موضوع السجؿ العيني.

يير أف المشرع الجزائري ولو أنو أعطى القوة الثبوتية ليذه المحاضر ،إالّ أنو أجاز لممالؾ الحقيقي

صاحب الحؽ أو المركز القانوني المنازعة في بيانات السجؿ العيني بعد إيداع الوثائؽ المسحية ،دوف
أف يحدد لو زمنا معينا كما أجاز إعادة النظر في تمؾ البيانات في حالة الغمط المادي.

يبلحظ أف المشرع والمنظـ الجزائري لـ يحددا مدة زمنية لممالؾ الحقيقي ( كما فعمت التشريعات
األخرى بنظاـ السجؿ العيني ) وبذلؾ يبقى المالؾ الظاىر ميددا بظيور ىذا األخير حتى بعد

استصداره لمدفتر العقاري ،األمر الذي يجب حسمو بتحديد مدة زمنية لممالؾ الحقيقي ،وبعد مرورىا

تصبح البيانات الواردة بناء عمى وثائؽ المسح صحيحة ويير قابمة ألية منازعة وبذلؾ تستقر الممكية

العقارية ويتقمص عدد المنازعات التي يثيرىا ظيور المالؾ الحقيقي.

 كما أف عدـ تحديد ماىية الغمط المادي الموجب إلعادة النظر في بيانات السجؿ العيني المعدة بناءعمى أعماؿ المسح العاـ ،وال إلى كيفية التصدي ليذا الغمط المادي ،أي ىؿ يقوـ بو المحافظ العقاري

متى تبيف لو ذلؾ ،أـ يجب أف يكوف بموجب حكـ قضائي ،األمر الذي مف شأنو أف يفتح الباب أماـ

امكانية العبث بما ورد في بيانات السجؿ العيني بدعوى أف األمر يتعمؽ بوجود يمط مادي ،وىو األمر

الذي يجب حسمو بتحديد الغمط المادي المقصود وطرؽ تصحيحو مع عدـ اإلضرار بالحقوؽ المكتسبة
لصالح المستفيد مف أعماؿ المسح العاـ ولصالح الغير الذي تعامؿ معو.

ىذا عف الفصؿ األوؿ ،أما الفصؿ الثاني فقد تناولت فيو منازعات التحقيؽ العقاري باعتبارىا منازعة
مف منازعات الشير العقاري تتعمؽ بمسح اختياري يتقدـ بو المعني لمحصوؿ عمى سند ممكية وفقا
ألحكاـ القانوف رقـ.02/07:

ولقد تناولت في المبحث األوؿ مف ىذا الفصؿ دوافع لجوء المشرع الجزائري إلى نظاـ التحقيؽ العقاري
الذي يبدو لموىمة األولى بأنو مسح اختياري وىذا لمتشابو الموجود بينو وبيف المسح العاـ مف حيث

اإلجراءات وىذا مف حيث افتتاح أعماؿ التحقيؽ العقاري وترقيـ العقار ،تدخؿ المحافظ

العقاري...وبذلؾ فإنو يبدو أف األمر يتعمؽ بأعماؿ المسح العاـ ،يير أف التحقيؽ العقاري يتـ بصفة
اختيارية بينما يتـ المسح العاـ بشكؿ إجباري متى تقرر إخضاع بمدية ما لممسح العاـ.
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لقد تناولت األحكاـ التي تنظـ التحقيؽ العقاري بنوعيو ( الفردي والجماعي ) في المبحث األوؿ

وخصصت المبحث الثاني لمنازعات التحقيؽ العقاري وفقا لئلجراءات التي حددىا القانوف رقـ02/07 :

إف المدة القصيرة التي أخذ فييا العمؿ بالقانوف رقـ 02/07:ليست كافية لنشوب منازعات بشأنو ومنو

طرحيا عمى القضاء ،يير أنو يبلحظ بشأنو ما يمي:

 -عزوؼ المواطنيف عف األخذ بو ومنو المطالبة بالتحقيؽ العقاري ،وىذا يعود إما لغموض أحكامو أو

لجيؿ الغالبية بو السيما وأف األمر لـ يعد بيف يدي الموثقيف كما كاف األمر عميو بالنسبة لعقود الشيرة
أو ألف سند الممكية الذي يقدـ في نياية التحقيؽ العقاري يتسـ بالغموض حوؿ طبيعتو القانونية ،ذلؾ

دفتر عقاريا وىو أقوى السندات المثبتة لمممكية ،في حيف أنو ال
ألف أعماؿ المسح تنتيي بتسميـ المعني ا

يسمـ في نياية التحقيؽ العقاري إلى طالب التحقيؽ إالّ سندا لممكيتو.

ىذا السند يثور بشأنو عدة تساؤالت ويحوـ حولو يموض كبير بالنسبة لطبيعتو القانونية وبالنسبة

لقيمتو في اإلثبات مقارنة مع الدفتر العقاري السيما وأف سند الممكية مرتبط بنظاـ الشير الشخصي ،إذ

يعد المحافظ العقاري ىذا السند وفؽ نظاـ الشير الشخصي إلى ياية إتماـ إجراءات المسح ويرقـ

العقار ترقيما نيائيا يسمـ عمى إثره الدفتر العقاري.

ومف ىنا تظير عدة اشكاالت تتمثؿ في أسباب عدـ تسميـ الدفاتر العقارية بعد نياية التحقيؽ العقاري

مباشرة وانتظار إتماـ أعماؿ المسح العاـ ألجؿ ذلؾ؟ وىؿ تسمـ الدفاتر العقارية بعد مرور فرؽ المسح
العاـ أـ تخضع مرة أخرى ألعماؿ مسح عاـ وترقيـ عقاري؟ وعف مصير الدفتر العقاري بعد تسميـ

سندات الممكية عمى اثر التحقيؽ العقاري؟

كؿ ىذه اإلشكاالت أثرت عمى تقدـ العمؿ بإجراءات التحقيؽ العقاري ومنو عمى عرض المنازعات
عمى القضاء.
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البـــــــــــاب الثانــي
منازعات إعداد السجل العيني والحقوق المشيرة
ارتأيت تخصيص الباب الثاني مف القسـ األوؿ لممنازعات التي تثار بمناسبة إعداد السجؿ العيني وكذا
المنازعات التي تثار بمناسبة الطعف في الحقوؽ المشيرة لبلرتباط الموجود بيف المنازعتيف كوف أف

الحقوؽ المشيرة ىي النياية الطبيعية والنتيجة الحتمية إلجراءات الشير العقاري.

فالمنازعة تطاؿ الق اررات التي تصدر بمناسبة إنشاء واعداد السجؿ العيني خبلؿ مراحؿ إعداده كما

ال تسمـ منيا ىذه الحقوؽ بعد إتماـ إجراءات الشير ،مما يثير الجدؿ حوؿ مدى تمتعيا بالقوة الثبوتية

المطمقة ومدى استقرار الحقوؽ موضوع الشير ومدى تحصنيا مف خطر المنازعة فييا.
بناء عمى ما تقدـ يقسـ الباب إلى:

الفصل األول :منازعات إعداد السجل العيني.

الفصل الثاني :منازعات الحقـــــــــــــوق المشيرة.

الفصـــــــــــل األول
منازعات إعداد السجل العيني
بعد االنتياء مف أعماؿ المسح العاـ لؤلراضي ،تصبح الوثائؽ التي نتجت عف ىذه العمميات مطابقة

لموضعية الحالية لمممكية العقارية وتودع نسخة منيا بالمحافظة العقارية لتأسيس السجؿ العقاري وىذا
مف أجؿ تحديد حقوؽ الممكية والحقوؽ العينية األخرى وشيرىا في السجؿ العقاري وفقا ألحكاـ

المادتيف  08و 09مف المرسوـ رقـ 63/76:المعدلة بالمرسوـ رقـ 123/93 :المؤرخ في.1993/05/19 :
يشرع المحافظ العقاري بترقيـ العقارات الممسوحة في السجؿ العقاري بمجرد استبلمو وثائؽ مسح

األراضي مف أجؿ إعداد دفاتر عقارية تسمـ في األخير لكؿ مالؾ ،يي ػر أف عممية إعداد السجؿ

العيني التي يسير عمييا المحافظ العقاري بداية مف تسممو وثائؽ المسح إلى ياية إعداد الدفتر العقاري
تثير الكثير مف المنازعات بشأف إعداد السجؿ العيني ،إذ يحؽ لممتضرريف مف إجراءات إعداد السجؿ

العقاري االعتراض عمييا وعمى ما يصدره المحافظ العقاري مف ق اررات بشأنيا.

وعميػ ػ ػ ػ ػ ػ ػو ،فإنو ال يمكف الخوض في ىذه المنازعات وال في كيفية الفصؿ فييا دوف معرفة القواعد

التي يقوـ عمييا السجؿ العقاري ضمف النظاـ الذي ينتمي إليو وىو نظاـ الشير العيني.
بناء عمى ما تقدـ يقسـ الفصؿ إلى:
المبحث األول :القواعد العامة لنظام الشير العيني.

المبحث الثاني :منازعــــــــات إعداد السجل العقاري.
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المبحـــــــــــث األول
القواعد العامة لنظام الشير العيني
يقوـ الشير العقاري عمى قواعد عامة وىامة لضماف تحقيؽ يايتو المتمثمة في تسييؿ عممية التداوؿ
والتعامؿ في األمواؿ العقارية وبعث الثقة واالئتماف فييا.
تتمثؿ ىذه القواعد في تنظيـ إداري محكـ يتمثؿ في المحافظة العقارية عمى رأسيا المحافظ العقاري

وبتنظيـ مادي ىاـ يتمثؿ في الوسائؿ المادية المخصصة لعممية الشير المتمثمة في السجؿ العقاري

والبطاقات العقارية ،ىذا التنظيـ يسير عمى تنفيذ عممية الشير وفقا لمشروط التي حددىا القانوف.
مف ثـ يقسـ المبحث إلى:
المطمب األول :تنظيـــم الشيــــــــر العقـــــــــــاري.
المطمب الثاني :تنفيذ عممية الشير العقاري.

المطمــــــــــب األول
تنظيـــــم الشيــــر العقـــــــاري
أنيطت ميمة الشير العقاري في الجزائر لمصمحة إدارية عمومية ىي المحافظة العقارية ،كانت في

بداية نشأتيا عبارة عف مكتب تابع لممديرية الفرعية لموالية لشؤوف أمبلؾ الدولة والشؤوف العقارية تحت

وصاية و ازرة المالية وفقا لنص المادة األولى مف المرسوـ التنفيذي رقـ 63/76 :التي جاء فييا ":

تحدث لدى المديرية الفرعية لموالية لشؤوف أمبلؾ الدولة والشؤوف العقارية ،محافظة عقارية ،يسيرىا
محافظ عقاري" ثـ أصبحت بعػد ذلؾ مصمحة عمومية تابعة لمديرية الحفظ العقاري عمى مستوى الوالية
تحػ ػػت وصاية المديرية العامة لؤلمبلؾ الوطنية عمى مستوى و ازرة المالية وفقا لممرسوـ التنفيذي رقـ:

 65/91المؤرخ في  1991/03/02المتضمف تنظيـ المصالح الخارجية ألمبلؾ الدولة والحفظ العقاري

()1

بحيث حدد ىذا المرسوـ ميمة مديرية الحفظ العقاري في مراقبة أعماؿ المحافظات العقارية الواقعة في

دائرة اختصاصيا اإلقميمي والسير عمى حفظ العقود والتصاميـ وجميع الوثائؽ المودعة عمى مستواىا.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

الجريدة الرسمية ،العدد  10المؤرخة في.1991/03/06 :
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لقد وضع المشرع وسائؿ مادية معتبرة تحت تصرؼ المحافظة العقارية ألجؿ تحقيؽ ىدفيا الرامي إلى

حفظ وثائؽ الشير العقاري وبعث االستقرار في المعامبلت العقارية.
مف ثـ يقسـ المطمب إلى:
الفرع األول :التنظيم اإلداري لمشير العقاري.

الفرع الثاني :التنظيم المادي لمشير العقاري.

الفـــــــــــرع األول
التنظيم اإلداري لمشير العقاري
يتمثؿ التنظيـ اإلداري إلدارة الحفظ العقاري في المحافظة العقارية عمى رأسيا محافظ عقاري والذي
يعتبر محور أعماؿ الحفظ العقاري باعتباره المسؤوؿ األوؿ في عممية الحفظ العقاري ،وىو التنظيـ

الذي سيتـ تفصيمو في ما يمي:
أوال :المحافظة العقارية:

لقد أنشئت المحافظة العقارية بصدور األمر رقـ 74/75 :المؤرخ في 1975/11/12 :المتضمف إعداد
مسح األراضي العاـ وتأسيس السجؿ العقاري ،والذي جاء في نص المادة  20منو" تحدث محافظات

عقارية يسيرىا محافظوف عقاريوف مكمفوف بمسؾ السجؿ العقاري و إتماـ اإلجراءات المتعمقة باإلشيار

العقاري وذلؾ مف أجؿ الشروع في نظاـ اإلشيار الجديد المؤسس بموجب ىذا األمر" وىو األمر الذي

أكدتو المادة األولى مف المرسوـ رقـ 63/76 :بقوليا  ":تحدث لدى المديرية الفرعية لموالية لشؤوف

أمبلؾ الدولة

والشؤوف العقارية ،محافظة عقارية ،يسيرىا محافظ عقاري".
تتمثؿ ميمة المحافظة العقارية حسب المواد مف  10إلى  13مف األمر رقـ 74/75 :وكذا في شير
التصرفات ومسؾ البطاقات العقارية المواد 16 ،15 :و 17مف نفس األمر ،وىي الميمة التي سبؽ
اإلشارة إلييا بموجب نص المادة  793مف القانوف المدني التي جاء فييا":ال تنقؿ الممكية والحقوؽ

العينية األخرى في العقار سواء كاف ذلؾ بيف المتعاقديف أـ في حؽ الغير إال إذا روعيت اإلجراءات

التي ينص عمييا القانوف وباألخص القوانيف التي تدبر مصمحة شير العقار".
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يير أنو بالرجوع إلى المرسوـ التنفيذي رقـ 65/91 :المؤرخ في 1991/03/02:المتضمف تنظيـ

المصالػح الخارجية ألمبلؾ الدولة والحفظ العقاري ،بأنػو تـ حصر مياـ المحافظة العقارية ضمف أحكاـ

المادة  16منو فيما يمي":

 القياـ بإجراء شير مختمؼ العقود التي استوفت الشروط الشكمية و الموضوعية. -إعداد ومسؾ السجؿ العقاري.

 التأشير عمى الدفاتر العقارية.-

حفظ العقود والمخططات وجميع الوثائؽ المتعمقة بعمميات الشير العقاري.

 -تبميغ المعمومات واعبلـ الجميور عف محفوظاتيا.

 -تحصيؿ الحقوؽ والرسوـ المتعمقة بالشير العقاري".

تعتبر المحافظة العقارية ىيئة عمومية تتبع مديرية الحفظ العقاري عمى مستوى الوالية وأصبحت كذلؾ
بموجب نص المادة  02مف المرسوـ رقـ 65/91:التي جاء فييا ":تتبع المصالح الخارجية ألمبلؾ

الدولة والحفظ العقاري المديرية العامة لؤلمبلؾ الوطنية وتتضمف:
 -عمى مستوى الوالية:

 -مديرية ألمبلؾ الدولة في الوالية

 مديرية الحفظ العقاري في الواليةوينسؽ أعماؿ ىاتيف المديريتيف عمى مستوى الوالية ،الناحية ،مفتش جيوي ألمبلؾ الدولة والحفظ

العقاري.

 -عمى مستوى البمدية:

 -مفتشية أمبلؾ الدولة.

 -ادارة الحفظ العقاري" .

ثانيا :المحافظ العقاري:
يسير المحافظ العقاري ،المحافظة العقارية وفقا لنص المادة  04مف المرسوـ رقـ 63/76 :والتي جاء

فييا ...":ويسير مكتب المحافظة مف قبؿ رئيس مكتب محافظة يخضع لنفس الواجبات والمسؤوليات
التي يخضع ليا المحافظوف بموجب النصوص المشار إلييا أعبله".
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المحافظ العقاري ىو موظؼ عمومي تابع لو ازرة المالية ،وبذلؾ يشبو إلى حد بعيد تبعية محافظ الرىوف
في القانوف الفرنسي الذي ىو أيضا موظؼ عمومي تابع إلى و ازرة المالية( ،)1ونظ ار لطبيعة وظيفة

المحافظ العقاري المتمثمة في مسؾ السجؿ العقاري وعمى أساسو تسميـ العقود التي تكتسي طابعا

رسميا ليا حجية قاطعة ما لـ يطعف فييا بالتزوير ،تـ إخضاع المحافظ العقاري لقواعد خاصة مف
خبلؿ شروط تعيينو وكذا المسؤولية المترتبة عمى األخطاء التي يرتكبيا أثناء ممارسة ميامو.

 -1شروط تعيين المحافظ العقاري:
قبؿ البدء في األعماؿ ،فإف المحافظيف العقارييف ورؤساء مكاتب المحافظة العقارية يسجموف عمميـ

بقمـ كتػ ػ ػاب المجمس القضائي المختص إقميميا ،ويؤدوف اليميف أماـ نفس المجمس القضائي مف أجؿ

القياـ بالمياـ التي أنيطت بيـ بكؿ إخبلص ويقيف ،وىذا ما نصت عميو المادة  05مف المرسوـ
التنفيذي رقـ  63/76:وىي نفس الشروط التي أكدىا المرسوـ التنفيذي رقـ 116/92:المؤرخ في:

 1992/03/14المحدد لقائمة الشروط والقبوؿ في تعييف المناصب العميا لممصالح الخارجية والحفظ

العقاري وتتمثؿ ىذه الشروط في ما يمي:

 -أف يكوف المترشح مف رتبة مفتش رئيسي أو متصرؼ إداري مثبت بيذه الصفة ،وحامؿ ألقدمية

خمس سنوات عمى األقؿ في مصالح الحفظ العقاري أو أمبلؾ الدولة.

 -أو أف يكوف المترشح مف بيف المفتشيف المثبتيف بيذه الصفة وليـ أقدمية خمس سنوات عمى األقؿ

في مصالح الحفظ العقاري أو أمبلؾ الدولة.

وىذا باإلضافة إلى شرطي الكفاءة المينية ،وروح المسؤولية الواجب توافرىما لدى المترشح(.)2
 -2ميام المحافظ العقــاري:
لقد حصرت المادة الثالثة مف المرسوـ التنفيذي رقـ 63/76 :مياـ المحافظ العقاري في:
 -إعداد ومسؾ مجموعة البطاقات العقارية كاممة.

 -إعطاء اإلجراءات البلزمة لطمبات اإلشيار لمعقود المتضمنة الممكيات العقارية والحقوؽ العينية

األخرى.

 فحص العقود. -كتابة البيانات عمى السجبلت العقارية الخاصة بالحقوؽ العينية والتكاليؼ العقارية المؤسسة عمى

العقارات الخاضعة لئلشيار وجميع الشكميات البلحقة ليذا اإلشيار.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
PIEDELIEVRE Stéphane , op.cit,p 29 et AYNES Laurent & CROCQ Pierre, les sûretés la publicité Foncière,
éditions Juridiques associées , PARIS.2006 P 268 et SiMLER Philippe op.cit. P 887.
( )2د.خالد رموؿ ،المرجع السابؽ ،ص .90
)(1
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 المحافظة عمى العقود والمخططات وجميع الوثائؽ المتعمقة بالعقارات الخاضعة لئلشيار. إعطاء المعمومات الموجودة في وثائقيـ والمتعمقة بالعقارات المذكورة إلى الجميور. تنسيؽ ومراقبة مكاتب المحافظة التابعة الختصاصو.ىناؾ وظائؼ أخرى ميمة يتوالىا المحافظ العقاري فضبل عف المياـ المذكورة أعبله وتتمثؿ في ترقيـ
العقارات الممسوحة بناء عمى وثائؽ مسح األراضي المعدة لو ،تأسيس السجؿ العقاري ،تحصيؿ الرسوـ
والحقوؽ المتعمقة بالشير العقاري ،تسميـ الدفتر العقاري ،تحرير الشيادات العقارية (.)1

ليس لممحافظ العقاري سمطة القاضي كما ىو الشأف بالنسبة لمقانوف المصري والقانوف المبناني ،وبما
أف المحافظ العقاري ىو موظؼ تابع إلدارة المالية ،فإف مف ميامو أيضا تحصيؿ مختمؼ الرسوـ
والحقوؽ الناتجة عف الشير العقاري(.)2
 -3مسؤولية المحافظ العقاري:
إف مياـ المحافظ العقاري ىي مياـ واسعة تتمثؿ في مباشرة أعماؿ الشير العقاري مف تسجيؿ وقيد
والمحافظة عمى مخت ػ ػمؼ السجبلت العقارية وكػ ػ ػذا البطاقات العينية فضبل عف ميم ػ ػ ػة إعػ ػ ػ ػبلـ الغي ػر

بوضعية العقارات بناء عمى طمبيـ ،ىذه الميمة الثبلثية تجعؿ مف سمطة المحافظ العقاري في مراقبة

مختمؼ الوثائؽ محؿ اإلشيار ومنو سمطتو في رفض إيداع أو إجراء أية وثيقة لـ تراع فييا الشروط
المحددة بموجب المواد:مف  100إلى  108مف المرسوـ التنفيذي رقـ .63/76:
وحرصا مف المشرع عمى حماية األفراد مف إمكانية تعسؼ المحافظ العقاري في استعماؿ السمطة

المخولة لو قانونا ،سمح لممتضرريف مف أخطاء المحافظ العقاري المطالبة بحقيـ في التعويض عف
الضرر البلحؽ بيـ نتيجة خطأ ىذا األخير.

تكوف الدولة مسؤولة تجاه الغير ،بسبب األخطاء التي يرتكبيا المحافظ العقاري أثناء ممارسة ميامو

وفقا لنص المادة  23مف األمر رقـ 74/75 :والتي جاء فييا ":تكوف الدولة مسؤولة بسبب األخطاء
المضرة بالغير والتي يرتكبيا المحافظ أثناء ممارسة ميامو ،ودعوى المسؤولية المحركة ضد الدولة

يجب أف ترفع في أجؿ عاـ واحد ابتداء مف اكتشاؼ فعؿ الضرر واال سقطت الدعوى.
وتتقادـ الدعوى بمرور خمسة عشر عاما ابتداء مف ارتكاب الخطأ.

ولمدولة الحؽ في رفع دعوى الرجوع ضد المحافظ في حالة الخطأ الجسيـ ليذا األخير".
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

مجيد خمفوني ،المرجع السابؽ ،ص .79
SIMLER Philippe, op.cit N °881.

وأيضا مجيد خمفوني ،المرجع السابؽ ،ص . 79
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وبذلؾ ال يكوف لمدولة الحؽ في الرجوع عمى المحافظ العقاري ،إالّ في حالة ارتكابو لخطأ جسيـ وتستند

دعوى الرجوع الموجية ضد المحافظ العقاري عمى شرط أساسي وىو أف يكوف الخطأ المرتكب خطأ
جسيما وىذا الشرط يعد قيدا عمى اإلدارة في رفع دعوى الرجوع ،إذ في الحالة التي ال يتصؼ فييا

خطأ المحافظ العقاري بالجسامة ريـ تحمميا عبء تعويض المتضرر ال يمكنيا رفع دعوى الرجوع(.)1
وعمى ىذا األساس ال يسأؿ المحافظ العقاري عف خطئو إالّ إذا كاف جسيما وفقا لنص المادة 23

مف األمر رقـ ،74/75 :والخطأ الجسيـ سموؾ يتضمف إخبلؿ بالتزاـ قانوني يحدثو شخص قميؿ الذكاء
والعناية ،وال يمكف تصور ارتكابو مف شخص يتحمى بسموؾ الموظؼ العقاري المعتدؿ.

ومثاؿ الخطأ الجسيـ ،قياـ المحافظ العقاري بإجراء اإلشيار العقاري لمحرر عرفي صادر بعد الفاتح
جانفي  1971أو إجراء إشيار لسند عقاري لـ يخضع لقاعدة األثر النسبي في الشير(.)2
خبلف ػ ػا لمقان ػ ػوف الجزائري ،فإف مسؤولية محافظ الرىوف في القانوف الفرنسي ىي ذات طبيعة مدنية
وليست طبيع ػ ػة إدارية حتى واف تعمؽ األمر بتسيير مرفؽ إداري( ،)3وىي مسؤولية شخصية يؤوؿ

اختصاص الفصؿ في الدعاوى المرفوعة ضده إلى القضاء العادي وليس القضاء اإلداري حتى ولو

وصؼ الخطأ بالخطأ المرفقي.

المحكمة المختصة إقميميا بالنظر في دعوى التعويض ،ىي المحكمة التي يقع في إدارة اختصاصيا

مكتب المحافظ العقاري التي ارتكبت الخطأ الموجب لمتعويض (.)4

تقوـ مسؤولية المحافظ العقاري عف األضرار الناتجة عف خطئو وفقا ألحكاـ المادة  2197مف القانوف

المدني الفرنسي وىذا في حالة

 -إىماؿ اإلشيار العقاري واألحكاـ القضائية.

 إيفاؿ إعطاء المعمومات بالسجبلت الواردة عمى الحقوؽ وعدـ ذكرىا في الشيادات العقارية(.)5ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

نعيمة حاجي ،المرجع السابؽ ،ص .114

( )2مجيد خمفوني ،المرجع السابؽ ،ص .140
DAGOT Michel , la publicité foncière, puf.coll.Thémis, 1 éd. 1981, N°796.
)(4
PIEDELIEVRE Stéphane, op.cit. ,P 31 et SiMLER Philippe, op.cit, N °884.
)(5
ARTICLE 2197 :¨ ils sont responsables du préjudice résultant :
1- du défaut de publication des actes et décisions judiciaires déposes a leurs bureau, et des – inscriptions
requises, toutes les fois que ce défaut de publication ne résulte pas d’une décision de refus ou de rejet.
2- de l’omission, dans les certificats qu’ils délivrent, d’une ou de plusieurs des inscriptions existantes, a
moins, dans ce dernier cas, que l’erreur ne provint de désignations insuffisantes ou inexactes qui ne
pourraient leur être imputées¨.
er

)(3
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يبلحظ مف خبلؿ نص المادة  2197مف القانوف المدني الفرنسي ،بأنيا تعطي أمثمة لبعض الحاالت
التي تقوـ فييا مسؤولية المحافظ العقاري ،ىذه المسؤولية تقوـ في الواقع عمى نفس مبادئ المسؤولية
وفقا لمقواعد العامة المنصوص عنيا بموجب المادة  1382و 1383مف القانوف المدني الفرنسي.

ولذلؾ فالمحافظ العقاري وفقا لمقانوف المدني الفرنسي يكوف مسؤوال مدنيا عف األخطاء التي يرتكبيا

أثناء تأدية ميامو وال تحؿ الدولة محمو في ذلؾ.

تطبيقا لمقواعد العام ػ ػ ػ ػ ػػة في المسؤولية ،فإنو يجب إثبات قياـ العبلقة السببية بيف خطأ المحافظ العقاري

والضرر الذي يتسبب فيو نتيجة خطئو أو إىمالو ،ويقع عبء إثبات ذلؾ عمى المدعي المتضرر(.)1

وينطبؽ األمر عمى القانوف البمجيكي ،الذي يسأؿ فيو المحافظ العقاري مسؤولية شخصية عف أخطائو
وفقا لنص المادة  130مف قانوف الرىوف البمجيكي(.)2

أما في القانوف المصري ،فمسؤولية أميف السجؿ العيني تظير عند تطيير الحقوؽ التي يقتضي التحقؽ
مف شرعيتيا قبؿ القيد فيستمزـ حتما ضرورة تنقيتيا مف كؿ شائبة قبؿ القيد لتجنب قيد الحقوؽ التي ال

تستند إلى أساس قانوني سميـ ،فيجب التحقؽ مف شرعية وسبلمة الحقوؽ قبؿ قيدىا عف طريؽ الرقابة

والمراجعة السابقة عمى ىذا القيد لتبلفي كؿ أسباب الطعف ولضماف حماية ىذه الحقوؽ مف الخطأ
والغش والتدليس وييرىا.

وريـ الضمانات التي يوفرىا مبدأ الشرعية والذي يكفؿ عدـ قيد الحقوؽ التي ال تستند إلى سند مشروع
فإنو قد يتـ إجراء قيد يستند إلى تصرؼ مشوب بالغش أو التدليس أو تصرؼ صادر مف يير مالؾ.

يترتب عمى اإلخبلؿ بمبدأ الشرعية مسؤولية أمي ػف السجؿ العيني ،حيث يسأؿ عف أخطائو المينية

ويكوف لممضرور رفع دعوى التعويض ضده ،يير أف الدولة تحؿ محػ ػ ػؿ األميف في مسؤوليتو فػ ػي

حال ػة الخطػ ػأ العمدي مػف جانب األميف وتق ػوـ بدفع ما يحكـ بو مف تعوي ػ ػض مف ماؿ التأميف

 Fonds d’assuranceالذي يجمع مف فرض نسبة معينة مف قيمة العقارات موضوع القيد تسدد

مف رسـ القيد(.)3

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
PIEDELIEVRE Stéphane, op.cit, P 32.
GREGOIRE Michèle, Publicité Foncière suretés réelles et privilèges, BRUYLANT BRUXELLES 2006, P 95.
()3

د .ابراىيـ أبو النجا ،رسالة دكتوراه ،المرجع السابؽ ،ص  381وما بعدىا.
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فالدولة مسؤولة عف الخطأ المرفقي والموظؼ مسؤوؿ عف خطئو الشخصي وفقا لمقواعد العامة في
مسؤولية الدولة عف أعماؿ موظفييا.

والجدير بالذكر أف التفرقة بيف الخطأ الشخصي والخطأ المصمحي ،إنما يقصد بيا تحديد مف يتحمؿ

العبء النيائي لمتعويض ،أما المضرور فمف حقو الحصوؿ عمى التعويض مف الدولة التي يكوف ليا

حؽ الرجوع بمقدار إسياـ خطئو الشخصي في إحداث الضرر(.)1

ويسأؿ أميف السجؿ العقاري ورئيس المكتب المعامؿ عف األخطاء الواقعة في القيود في القانوف المبناني
وفقا لنص المادة  95مف القرار رقـ 188 :التي تنص عمى ما يأتي " :إف أميف السجؿ مسؤوؿ شخصيا
عف األضرار الناتجة عما يمي:

 -1عف إىماؿ تدويف قيد أو قيد احتياطي أو ترقيـ في السجؿ ،إذا طمب مف دوائره إجراؤه بصورة
قانونية.

 -2عف إىماؿ اإلشارة الى قيد أو جممة قيود أو قيود احتياطية أو ترقينات مدونة بالسجؿ العقاري ،في

الشيادات أو الخبلصات المأخوذة عف السجؿ العقاري ،والتي يعطييا موقعة بإمضائو.

 -3عف عدـ قانونية أو بطبلف القيود ،والقيود االحتياطية أو الترقينات المدونة في السجؿ العقاري.
أما رئيس المكتب المعاون فإنو مسؤول شخصيا عن األضرار الناتجة عما يمي:

 -1عف كؿ خطأ أو إىماؿ في قيود السجؿ اليومي.
 -2عف كؿ إىماؿ أو عدـ قانونية في التصريحات والمحاضر التي يتمقاىا وينظميا.
 -3عف كؿ خطأ في تصفية الخرج والرسوـ المتوجبة ،وعائدات األوقاؼ.
 -4عف كؿ تأخير يسببو في إيداع المحاضر والوثائؽ المبرزة.

ىذا مع االحتفاظ باألحكاـ المعينة في القوانيف المرعية اإلجراء بشأف مسؤولية الموظفيف العمومييف.
وفي جميع األحواؿ السابقة الذكر تكوف الحكومة مسؤولة مدنيا عف عجز موظفييا عف الدفع".

يتبيف مف ىذا النص أف المشترع المبناني قد وضع عمى عاتؽ أميف السجؿ العقاري ورئيس المكتب

المعاوف مسؤولية شخصية عف األخطاء التي يشير إلييا .وترتب ىذه المسؤولية عمى كؿ مف موظفيف
مذكػوريف التعويض عف الضرر الذي يصيب الغير مف جراء تمؾ األخطاء .فيستطيع المتضرر إقامة

دعوى المسؤولية مباشرة عف أي منيما الصادر عنو الخطأ واستصدار حك ػـ بالتعويػ ػض ينفػ ػذه بحقػ ػ ػ ػو

شخصيا.

ػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1
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قد يكوف ىذا التشدد في المسؤولية اتجاه ىذيف الموظفيف ناجما عف ريبة المشترع في حمميما عمى

الكثير مف اليقظة والروية في مباشرة وظائفيما التي تتميز بجانب ىاـ مف الخطورة لعبلقتيا بالممتمكات
العقارية ذات األىمية البالغة بالنسبة لمثروة الفردية والثروة الوطنية عمى السواء.
ولكف مثؿ ىذا التشدد في المسؤولية حسب الدكتور ادوارد عيد قد يؤدي بنفس الوقت إلى نتيجة
سمبية ،إذ يحمؿ الموظؼ العقاري عمى كثير مف الحذر وخشية المسؤولية فيتباطأ في انجاز أعمالو
كما أف جسامة المسؤولية قد تؤدي إلى استنكاؼ أصحاب الكفاية عف قبوؿ الوظائؼ العقارية ،وقد

تحم ػ ػ ػؿ المحاكـ أيضا عمى النظر إلى الموظفيف العقارييف بعيػ ػف العطؼ فتسعى إلى تبرئتيػ ػ ػـ مف

المسؤولية باعتبار أف الحالة المشكو منيا ال تدخؿ في الحاالت المبينة في المادة  95مف القػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرار

رقـ.)1(188 :

الفــــــــــرع الثاني
التنظيم المــادي لمشيــر العقاري
مف أجؿ تمكيف المحافظ العقاري مف القياـ بميامو المتمثمة في مسؾ السجؿ العقاري واتماـ إجراءات

الشير العقاري ،وضع المشرع تحت تصرفو سجبل عقاريا ومجموعة البطاقات العقارية وىي الوسائؿ
المادية التي سيتـ تفصيميا في ما يمي:
أوال :السجل العقاري:

لـ يعرؼ المشرع الجزائري السجؿ العقاري  le Livre foncierواكتفى بالنص عميو بموجب المادة 12

مف األمر رقـ 74/75 :والتي جاء فييا  ":أف السجؿ العقاري المحدد بموجب المادة  3أعبله ،يمسؾ
في كؿ بمدية في شكؿ مجوعة البطاقات العقارية .

ويتـ إعداده أوال بأوؿ بتأسيس مسح األراضي عمى إقميـ بمدية ما "
كما وضحت المادة  19مف المرسوـ التنفيذي رقـ 63/76 :كيفية مسؾ السجؿ العقاري عمى شكؿ
مجموعة البطاقات العقارية ،تبيف الوضعية القانونية لمعقارات تتضمف مف جية ،المخططات التي

تظير النطاؽ الطبيعي لمعقارات ومف جية أخرى بطاقات العقارات التي تبيف الوضعية القانونية ليذه

األمبلؾ.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
( )1د .ادوار عيد ،المرجع السابؽ ،ص  396وما بعدىا.
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لقد عرؼ المشرع المصري السجؿ العيني بموجب المادة األولى مف قانوف السجؿ العيني بما يمي:

" السجؿ العيني ىو مجموعة الصحائؼ التي تبيف أوصاؼ كؿ عقار وتبيف حالتو القانونية وتنص
عمى الحقوؽ المترتبة لو وعميو وتبيف المعامبلت والتعديبلت المتعمقة بو".

()1

وعرفو القانوف المبناني بػأنو " :مجمؿ الوثائؽ التي تبيف فييا أوصاؼ كؿ عقار ،وتعيف بيا حالتو
الشرعية ،وتذكر فييا حقوقو وأعباؤه ،وتورد فييا االنتقاالت والتعديبلت الطارئة عميو".

()2

مف خبلؿ ىذه التعريفات يتبيف أف لمسجؿ العقاري مفيوـ واحد ،وىو عبارة عف مجموعة الصحائؼ
العقارية التي تبيف أوصاؼ كؿ عقار وتبيف حاالتو القانونية وما لو مف حقوؽ وما عميو مف أعباء.
ثانيا :البطاقات العقارية:
البطاقات العقارية ىي أداة تيدؼ إلى تنظيـ عممية الحفظ العقاري لمعرفة الحالة القانونية والمادية

لمعقار بسيولة وليا عدة صور:

أ -البطاقات العقارية األبجدية:
وىػ ػي التي نصػ ػت عمييا المػ ػادة  27مف األمر رقـ 74/75 :التي جاء فييا " :إف العقػ ػ ػ ػود والق ػ ػ اررات

القضائية التي تكوف موضوع إشيار في محافظة عقارية والتي تخص عقارات أو حقوقا عينية ريفية
موجودة في بمدية لـ يعد فييا بعد مسح األراضي ،تفيرس بصفة انتقالية في مجموعة بطاقات عقارية

مؤقتة تمسؾ عمى الشكؿ الفردي طبقا لكيفيات تحدد بموجب مرسوـ".

وتشمؿ كؿ بطاقة عمى الخصوص أصحاب التصرؼ المذكوريف ويجب أف تبيف فييا حسب المادة

 114مف المرسوـ التنفيذي رقـ 63/76 :بالنسبة لكؿ عقار يير ممسوح ،نوع العقار وموقعو ومحتوياتو

ويشكؿ مجموع ىذه البطاقات العقارية فيرس أبجدي يعتمد عمى ترتيب البطاقات في شكؿ منظـ ،حيث

يتػ ػـ ترتيب البطاقات الخاصة لؤلشخاص الطبيعية ضمف مجموعة معينة وحسب الترتيػ ػب األبجدي

أللقاب أصحاب الحقوؽ وتواريخ الشير ،أما بالنسبة لمبطاقات الخاصة لؤلشخاص العامة ترتب ضمف

مجموعة أخرى متميزة.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

د .عبد الحميد الشواربي ،المرجع السابؽ ،ص .163

()2

القاضي حسيف عبد المطيؼ حمداف ،المرجع السابؽ ،ص .259
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ب -البطاقات العقارية العينية:
يمػ ػسؾ المحافظ العقاري في أراضي البمديات الممسوحة بطاقات عينية يدوف فييا الحاؿ القانونية لمعقار
التي تنشأ بعد إيداع وثائؽ المسح لدى المحافظة العقارية ،فكؿ تصرؼ يرد عمى العقار يؤشر المحافظ

العقاري بو عمى البطاقات وعمى الدفتر العقاري أيضا وفقا لنص المادة  20مف المرسوـ رقـ63/76 :

والتي جاء فييا " :إف بطاقات العقارات تتضمف بالنسبة لكؿ بمدية تابعة الختصاص المحافظة

العقارية:

 -بطاقات قطاع األراضي.

 -بطاقات العقارات الحضارية".

المطمـــــــــــب الثانــي
تنفيـــذ عممية الشير العقاري
إف تنفيذ عممية الشير العقاري تخضع لتنظيـ محكـ ودقيؽ ،ألف اليدؼ ىو تحقيؽ فكرة االئتماف

العقاري والذي ال يتحقؽ إالّ في إطار ىذا التنظيـ ،إذ ال يسمح بشير أي تصرؼ إالّ إذا كاف وفقا

لمشكؿ المحدد قانونا ومستوفيا لمشروط المطموبة قانونا ،وىي الشروط واإلجراءات التي يتـ تفصيميا

فيما يمي.

مف ثـ يقسـ المطمب إلى:
الفرع األول :الشروط األساسية لتنفيذ الشير العقاري.

الفرع الثاني :إتمــــــام إجـــــــــــــــراءات الشيــــــر العقاري.

الفــــــــــرع األول
الشروط األساسية لتنفيذ الشير العقاري
لتنفيذ الشير العقاري يشترط القانوف ضرورة تقديـ العقد موضوع الشير في شكؿ رسمي كشرط أوؿ

والى وجوب احتراـ قاعدة األثر النسبي لمشير كشرط ثاف وىما الشرطاف المذاف سوؼ أتعرض إلييما
في ما يمي:

أوال :ضرورة العقد الرسمي:
كؿ عقد يكوف موضوع إشيار في المحافظة العقارية ،يجب أف يقدـ عمى الشكؿ الرسمي ،ىذا ما
نصت عميو المادة  61مف المرسوـ رقـ 63/76:وبذلؾ فإف ضرورة العقد الرسمي فرضتيا أحكاـ

الشير العقاري ريـ أف القاعدة العامة في التعاقد ىي رضائية العقود.
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والعقد الرضائي ىو ال ػذي ينفذ لمجرد تبادؿ التراضي بيف المتعاقديف دوف حاج ػة إلى شكؿ معيف

فيكفي تطابؽ اإلرادتيف إلنشاء العقد وفقا لنص المادة  59مف القانوف المدني .

لقد أقػ ػ ػر المشرع الجزائري ،استثنػ ػاء مف القاعدة العامة مبدأ شكمية العقود في بعض التصرفات مثؿ

المعاممة الواردة في العقارات حيث تفرغ في شكؿ رسمي مف طرؼ ضابط عمومي أو موظؼ مختص

اثبت لو القانوف ىذه الصفة.

يقصد بالشكمية توثيؽ العقد أي تقديـ العقد أماـ مكتب التوثيؽ إلفرايو في شكؿ رسمي ،وىو ركف

جوىري في التعاقد يترتب عمى تخمفو بطبلف العقد ،وعمي ػ ػ ػ ػو ،يجب أف تفرغ ىذه العقود في طابع

رسمي مف قبؿ موظؼ عمومي أو شخص مكمؼ بخدمة عامة في حدود سمطتو واختصاصو وىذا

تطبيقا لنص المادة  324مف القانوف المدني .

وتبعا لذلؾ تكوف األحكاـ والق اررات القضائية سندات رسمية ،كذلؾ الحاؿ بالنسبة لمعقود التي

يحررىا مدراء أمبلؾ الدولة

()1

مثؿ العقود المتضمنة بيع األمبلؾ العقارية التابعة لؤلمبلؾ الوطنية

الخاصة وتأجيرىا أو التنازؿ عنيا وفقا لمشروط واألشكاؿ القانونية وفقا لنص المواد91 – 90 – 89:

قانوف رقـ 30/90 :المؤرخ في 1990/12/01 :المتضمف قانوف األمبلؾ الوطنية.

إف ضرورة إف ػ ػراغ المح ػرر موضوع اإلشيار في شكؿ رسمي لو عدة مزايا ،فالرسميػ ػة تقتضي تدخػؿ

موظؼ عاـ أو ضابط عمومي أو شخص مكمؼ بخدمة عامة،كؿ في حدود اختصاصو وىذا ما يزيد

مف قانونية المحرر وحجيتو ( )2إذ أعطاىا المشرع حجية كاممة عمى ما تضمنتو إلى أف يتـ الطعف فييا
بالتزوير ،ى ػ ػ ػذا فضػبل عف تمكيػ ػف الدولػ ػ ػة مف بسط رقابتيػ ػا عمى الس ػ ػوؽ العق ػ ػ ػاري قصد التقمي ػ ػؿ م ػ ػف

المضاربة وتمكيف الخزينة العمومية مف تحصيؿ مداخيؿ مالية كبيرة(.)3

لقد اشترط المشرع الفرنسي قاعدة الرسمية لشير العقود عمى الريـ مف تبنيو لمبدأ الرضائية في العقود
وىذا بموجب المرسوـ الصادر بتاريخ 1955/01/04:ضمف أحكاـ المادة  4الفقرة األولى والتي جاء

فييا:

" Tout acte sujet à publicité dans un bureau des hypothèques doit- être dressé en la

 "formeأي كؿ تصرؼ خاضع لمشير في مكتب الرىوف العقارية يجب أف يتـ في شكؿ رسمي .

يتبيف مف ىذه المادة أنيا أوجبت لشير التصرفات الخاضعة لمشير في مكتب الرىوف أف تحرر
في الشكؿ الرسمي ويستوي أف تكوف ىذه التصرفات خاضعة لمشير اإللزامي كالبيوع العقارية أو تكوف
خاضعة لمشير االختيار كالوعود مف جانب واحد لمبيع .

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

مجيد خمفوني ،المرجع السابؽ ،ص .83

()2

د .خالد رموؿ ،المرجع السابؽ ،ص .38

()3

المستشار معوض عبد التواب ،المرجع السابؽ ،ص .125
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لـ تكف الرسمية واجبة لمشير قبؿ صدور المرسوـ المؤرخ في ،1955/01/04 :فكاف شير المحررات

العرفية يتـ في ظؿ قانوف المؤرخ في 1855/03/23 :بذات الطريقة التي كاف يتـ بيا شير المحررات

الموثقة مع ما يترتب عمى ذلؾ مف عيوب ،مرجعيا سوء تحرير المحررات العرفية وصيايتيا مف قبؿ

وكبلء األعماؿ( )1أو مف قبؿ المتعاقديف أنفسيـ بما كاف ال يكفي إلعبلـ الغير بالحقوؽ المتعمقة بالعقار

المبيع ،واف أعمموا بذلؾ فكثي ار ما كاف ىذا اإلعبلـ يأتي قاص ار أو ناقصا أو يامضا ولـ يفرض

المرسوـ الصادر بتاريخ 1935/10/30 :الرسمية في الشير واقتصر التعديؿ الذي جاء بو عمى وجوب

إخضاع جمي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػع المحررات العرفية بإي ػ ػ ػ ػ ػداع نسخة منيا تحفظ في سجبلت خاصة لدى الموثقيف قبؿ
إج ػ ػ ػراء شيرىا باعتبارىـ أكثر قدرة مف المتعاقديف عمى فيـ أحكاـ الشير العقاري وما قد تط أر عمييا
مػ ػ ػف تعديػبلت متتالية (.)2

ومع ص ػدور المرسوـ المؤرخ في 1955/01/04 :المكمؿ بالمرس ػ ػوـ المػ ػؤرخ في 1955/10/14:ح ػ ػاوؿ

المشرع الفرنسي تفادي االنتقاد الموجو لممرسوـ المؤرخ في 1935/10/30 :بفرضو لقبوؿ شير عقد بيع
عقار أف يتقدـ المتعاقداف معا إلى الموثؽ لتحرير عقدىما في الشكؿ المتطمب قانونا لشيره بعد تحققو
مف صحة مستنداتيما وىويتيما بأف يقوـ بمؿء نموذج معد خصيصا لمثؿ عقدىما المذاف يريباف في

تحريره ثـ يتمو عمييما مضمونو ويتـ توقيعيما عميو.

فالرسمية التي فرضيا المرسوـ المؤرخ في 1955/01/04 :وحسب الفقيو مازو ¨  ¨ MAZEAUDلـ تكف

إال بغرض اإلشيار وىو اليدؼ الذي قصده المرسوـ بغرض تحقيؽ وضماف حسف سير عممية الشير
العقاري وانعداـ الشكمية ال يؤثر في صحة العقد مؤكدا عمى القاعدة التي أوردتيا المادة  1138مف

القانوف المدني الفرنسي المتعمقة بانتقاؿ الممكية بموجب قاعدة الرضائية

()3

وبذلؾ فإف اشتراط المشرع

الفرنسي لمرسمية في عقد بيع العقار ليس النعقاده ،وانما لتماـ إجراءات شيره ،إذ أف عدـ مراعاة ىذه
القاعدة في العقد المراد شيره تجعمو عرضة لرفض اإليداع مف قبؿ أميف الرىوف ليس إالّ.
وتظير أىمية الرسمية فػي حماية الغير وتعمؿ عمى حمايتو بقاعدة عدـ نفاذ العقود ،فاحتراـ
الشكمية في بعض ىذه العقود مف شأنو أف يمكف الغير مف أخذ الحيطة مف التصرفات الظاىرة ،كما
أنو يسيؿ تحصيؿ الرسوـ والضرائب لصالح السمطة العامة مف خبلؿ تسجيؿ العقود الرسمية (.)4

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

استبدؿ مصطمح وكبلء األعماؿ بالمحاميف بموجب المرسوـ رقـ 71/1130 :الصادر بتاريخ1971/12/31 :
MAZEAUD. op. cit . P 648 et SIMLER philippe & DELEBECQUE philippe, op.cit, P 648 – 649.
()3
MAZEAUD, op.cit . P 650.
e
)(4
GHESTIN jacques, Traité de Droit civil – la formation du contrat 3 éd, LGDJ ,1993, P 342- 343.

)(2
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وم ػف خػ ػبلؿ ما سبؽ ،يتضح أف المشرع الجزائري أولى لقاع ػ ػدة الرسمية أىمية بالغة في إطار تسيير

الحفػظ العقاري ،لما يحقؽ استقرار وحماية المعامبلت العقارية ،يير أف قاعدة الرسمية وحدىا ال تكفي
لتسيير الحفظ العقاري ،فيي في حاجة إلى قاعدة أخرى تكمميا ،تعرؼ بقاعدة األثر النسبي أو الشير

المسبؽ وىي القاعدة التي سوؼ أتعرض ليا فيما ىو آت.
ثانيا :قاعدة األثر النسبي ( الشير المسبق ):

مقتضى األثر النسبي لمشير ىو عدـ السماح لمف يريب في شير أي تصرؼ ،أو حكـ قضائي أو

دعوى مف التصرفات أو األحكاـ الخاضعة لمشير أف يشير أيا منيا ما لـ يكف المتصرؼ أو صاحب
الحؽ األخير قد أشير حقو.
إف المقصػ ػود مف ىذه القاعدة ىو تحقيؽ دقيؽ لتسمسؿ أصؿ الحقوؽ العينية تجنبا لمثغرات التي قد
تتخمؿ انتقاؿ الحؽ ،وتحوؿ بدورىا دوف عمـ األطراؼ بالحقوؽ المتعمقة بالعقار موضوع التصرؼ ،أو
الحكـ القضائي أو الدعوى القضائية ،فيو مف ناحية يعمؿ عمى تبياف أصؿ ممكية العقار ومف ناحية

ثانية يجبر األطراؼ المتعاقدة عمى شير تصرفاتيـ وبيذه الطريقة تضمف ىذه القاعدة عدـ انقطاع
تسمس ػ ػؿ انتقاؿ الممكية في الحقوؽ موضوع الشير ،ويحؽ بذلؾ لكؿ مف ييمو األمر اإلطبلع عمى

سمسمة انتقاؿ الحقوؽ ومدى أحقية المتعامؿ معو وممكيتو لمشيء المتصرؼ فيو مف خبلؿ معرفة أصؿ

ممكيتو(.)1
لقد كانت تسمية األثر النسبي لمشير محؿ نقد لما تثيره مف لبس وخمط بينيا وبيف األثر النسبي لمعقود
ررية الشير Règle de la Continuité de
أو نسبية العقود ،لذا فضؿ البعض استبداليا بمصطمح استم ا

 la publicité Foncièreعمى سيولة تتبع أصؿ الممكية العقارية وحركة تداوليا(.)2

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
PAGE Léon, op.cit P 33 – 34 et AYNES Laurent & CROCQ Pierre, op.cit P 270.
MARTY Gabriel & RAYNAUD Pierre par JESTAZ Philippe, op.cit, P 479
وأيضا د .سالـ حماد شعباف الدحدوح ،الطبيعة القانونية لمتسجيؿ وأثر تخمفو في البيع العقاري ( دراسة مقارنة ) ،رسالة دكتوراه ،جامعة
اإلسكندرية  ،1997ص .74
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)(1
)(2

ال يمك ػ ػف لممحافظ العق ػ ػاري إج ػ ػ ػراء شير أي تصرؼ وارد عمى عقار ما لـ يكف ىناؾ شير مسب ػ ػؽ

لممحرر الذي عمى أساسو تـ التصرؼ في العقار بأي شكؿ مف أشكاؿ التصرؼ وىذا ما أشارت إليو

المادة  88مف المرسوـ التنفيذي رقـ 63/76 :التي جاء فييا" ال يمكف القياـ بأي إجراء لئلشيار في
محافظة عقارية في حالة عدـ وجود إشيار مسبؽ أو مقارف لمعقد أو لمقػ ػ ػ ػ ػ ػرار القضائي أو لشيػ ػ ػادة

االنتقاؿ عف طريؽ الوفاة يثبت حؽ المتصرؼ أو صاحب الحؽ األخير وذلؾ مع مراعاة أحكاـ المادة
 89أدناه.

والمتصرؼ أو صاحب الحؽ األخير يعني الشخص الذي يكوف حقو قد تـ تحويمو أو تعديمو أو تثبيتو

أو ترتيب حقوؽ عميو أو انقضائو بموجب اإلجراء الذي طمب اإلشيار مف أجمو.

انو ابتداء مف اإلشيار المعطى لمعقد أو لمقرار القضائي أو لمشيادة الموثقة المثبتة لمحؽ لصاحبو

الجديد،ال يمكف القياـ بأي إجراء مف قبؿ الشخص الرئيسي أو ضد الصاحب السابؽ ليذا الحؽ دوف
اإلخبلؿ بإشيار الطمبات القضائية الرامية إلى فسخ أو إبطاؿ أو إلغاء أو نقض حؽ عيني عقاري".
فالشير المسبؽ لممحرر ،يحقؽ الطمأنينة في المعامبلت العقارية وبيف صاحب الحؽ األخير الوارد
عمى العقار والذي يسيؿ التصرؼ عميو لمجرد اإلطبلع عمى البطاقة العقارية الخاصة بو ،ومنو تظير
فكرة تسمسؿ الممكية العقارية ،بحيث تنتقؿ الممكية مف المتصرؼ إلى المتصرؼ إليو بطريقة يمكف مف
خبلليا معرفة جميع المبلؾ السابقيف الذيف تداولوا عمى ممكية العقار.
لممحافظ العقاري الحؽ في رفض إيداع المحرر وكذا رفض إج ارء الشير إذا تبيف لو تخمؼ قاعدة
األثر النسبي لمشير ،لما لو مف سمطة مراقبة الوثائؽ موضوع اإلشيار ،يير أف ىذه الرقابة ال تمتد

إلى البحث في مدى صحة التصرؼ مف عدمو وانما إلى مدى توافر الشكؿ المطموب ،عمما بأف مبدأ
األثر النسبي ال يعطي الحماية الكافية لمتصرؼ إليو وىذا ما يظير في االفتراض التالي:

إذا باع (أ) عقا ار إلى (ب) و إلى (ج) وقاما بشير حقيما (ب) قبؿ (ج) ثـ قاـ (ج) بالتصرؼ في ذات

العقار لصالح (د) ففي ىذي الحالة ال يحؽ لممحافظ العقاري رفض شير التصرؼ األخير تطبيقا

لقاعدة األثر المسبؽ ،ألف حؽ (ج) كاف موضوع شير مسبؽ أيضا عمى الريـ مف أف حؽ (ج) لـ يكف

نافذا في حؽ (ب) الذي ىو أسبؽ في التاريخ.

يير أف ىذا ال يعني عمى اإلطبلؽ عدـ أىمية قاعدة األثر المسبؽ بؿ بالعكس فإنيا ذات أىمية

قصوى في ظؿ نظاـ الشير الشخصي الذي يفتقد إلى تنظيـ مثؿ ىذه المعمومات ضمف بطاقات
خاصة بكؿ عقار(.)1

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
e
CAPITANT Henri - TERRE François - LEQUETTE Yves , les grands arrets de jurisprudence civile ,9 éd
DALLOZ,1991,P 812
)(1
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ولحسف تطبي ػؽ ىذه القاعدة ،منح المش ػرع الجزائري لممحافظ العقاري سمطة كاممة لمراقبة كؿ وثيق ػ ػ ػة
تكوف محؿ إيداع عمى مستوى مصمحتو قصد التأكد مف احتوائيا عمى مراج ػع اإلجػ ػ ػ ػراء السابؽ

()1

فمو

أف يرفض اإليداع وفقا لنص المادة  1/101المرسوـ التنفيذي رقـ 63/76 :التي جاء فييا ":عندما يقبؿ

المحافظ اإليػ ػداع ويسج ػ ػؿ اإلجػ ػراء في سجؿ اإليداع ،فإن ػػو يوقػؼ تنفيػ ػذ اإلجراء ويبػ ػاشر في عممي ػ ػ ػ ػة
التسوية المنصوص عمييا في المادة "... 107

كما لو أف يرفض اإلجراء الحقا لنفس السبب ،يير أنو ال يمكف األخذ بقاعدة األثر النسبي لمشير

العقاري بشكؿ مطمؽ ،بؿ ترد عمييا استثناءات وىذا لسببيف ىما:

أوال ،أنو ال يمكف فرض ىذه القاعدة عمى وقائع صدرت قبؿ القانوف المنظـ لمشير العقاري أي األمر

رقـ 74/75 :والسبب الثاني يعود إلى كوف الحقوؽ تنتقؿ أحيانا لممستفيد بغير سند ( )2وىما االستثناءاف
المذاف أوردىما المشرع بموجب المادة  88مف المرسوـ التي أحالت إلى تطبيؽ المادة  89منو والتي

جاء فييا  ":ال يمكف القياـ بأي إجراء لئلشيار في محافظة عقارية في حالة عدـ وجود إشيار مسبؽ
أو مقارف لمعقد أو لمقرار القضائي أو لشيادة االنتقاؿ عف طريؽ الوفاة ،يثبت حؽ المتصرؼ أو

صاحب الحؽ األخير وذلؾ مع مراعاة أحكاـ المادة  89أدناه"...
لقد حددت المادة  89المعدلة بموجب المرسوـ رقـ 123/93 :المؤرخ في ،1993/05/19:االستثناءات
بنصيا:

" تستثني القاعدة المدرجة في الفقرة األولى مف المادة  88أعبله.
 -عند اإلجراء األولي الخاص بشير الحقوؽ العقارية في السجؿ العقاري والذي يتـ تطبيقا لممواد مف 8

إلى  18مف ىذا المرسوـ.

 -عندما يكوف حؽ المتصرؼ أو صاحب الحؽ األخير ناتجا عف سند اكتسب تاريخا ثابتا قبؿ أوؿ

يناير سنة ".1971

وعميػ ػ ػ ػ ػو ،فإنو بالنسبة لئلجراء األوؿ الخاص بشير الحقوؽ العقارية وبالرجوع إلى المواد مف 08

إلى  17مف المرسوـ التنفيذي رقـ ،63/76 :فإنيا تتعمؽ بإيداع وثائؽ المسح العاـ بعد االنتياء مف
عممية المسح ،والتي ال يتصور أف تكوف موضوع شير مسبؽ ما دامت ناتجة عف أعماؿ المسح

العقاري العاـ بموجب الوثائؽ المسحية التي يستمميا المحافظ العقاري مف أجؿ إخضاعيا لعممية

المسح.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

د .رموؿ خالد ،المرجع السابؽ ،ص . 49
PIEDELIEVRE Stéphane, op.cit, P 55.
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)(2

أما بالنسبة لمعقود العرفية الثابتة التاريخ قبؿ  )1(1971/01/01فإف العقد العرفي الثابت التاريخ ىو ذلؾ

العقد الذي نصت عنو المادة  328مف القانوف المدني والتي جاء فييا ":ال يكوف العقد العرفي حجة
عمى الغير في تاريخو إال منذ أف يكوف لو تاريخ ثابت ،و يكوف تاريخ العقد ثابتا ابتداء:

 -مف يوـ تسجيمو،

 مف يوـ ثبوت مضمونو في عقد آخر حرره موظؼ عاـ، -مف يوـ التأشير عميو عمى يد ضابط عاـ مختص،

 مف يوـ وفاة أحد الذيف ليـ عمى العقد خط وامضاء.يير أنو لمقاضي تبعا لمظروؼ ،رفض تطبيؽ ىذه األحكاـ فيما يتعمؽ بالمخالصة".

إضافة إلى االستثناءات الواردة في المادة  89مف المرسوـ المذكور أعبله ،فإف مختمؼ التشريعات
العقارية البلحقة أوردت حاالت استثنت فييا قاعدة الشير المسبؽ منيا ما جاء في المادة  39مف

القان ػ ػوف رقـ 25/90 :المتضمف قانوف التوجيو العقاري ،المتعم ػ ػػؽ بشيادة الحيازة ،وكذا ما جاء بو

المرسوـ رقـ 352/83 :المؤرخ في21 :ماي  1983المتعمػ ػػؽ بإجراءات التقادـ المكسب واعداد عقد

الشيرة الممغى بموجب المرسوـ التنفيذي رقـ  147/2008 :المػ ػ ػػؤرخ في 2008/05/19 :والمتعم ػ ػ ػػؽ

بعمميات التحقيؽ العقاري وتسميـ سندات الممكية ،وكذا ما جاء في القانوف رقـ 18/83 :المؤرخ في18 :

أوت  1983المتعمؽ باكتساب الممكية العقارية عف طريؽ االستصبلح ،إضافػ ػ ػػة إلى ما جاء بو المرسوـ
التنفيذي رقـ 483/97 :المؤرخ في 15 :ديسمبر  ،1997المتعمؽ بمنح حؽ امتياز قطع أرضية تابعة
ألمبلؾ الدولة.

الفــــــــــــرع الثانــي

إتمام إجراءات الشير العقاري
إف تنفيػ ػذ عمميػ ػة الشيػ ػ ػر العقػ ػاري تتطمب تدخؿ عدة جيػات معينػ ػة عمى الريػ ػـ مف أف المعنييػ ػ ػف
المباشريف بذلؾ ىما :مودع الوثائؽ محؿ الشير والمحافظ العقاري ،يير أف تدخؿ جية أخرى وىي

مكتب التوثيؽ الذي حرر العقد موضوع اإلشيار فرضو المشرع ورتب جزاء عمى اإلخبلؿ بذلؾ إذا لـ
يتـ اإليداع لدى مصالح الحفظ العقاري في آجاؿ محددة ،وىي آجاؿ متباينة ومختمفة تختمؼ بحسب

نوع الوثائؽ المودعة حسب المادة  90مف المرسوـ التنفيذي رقـ 63/76 :والتي جاء فييا ":ينبغي عمى

القررات القضائية
الموثقيف وكتاب الضبط والسمطات اإلدارية أف يعمموا عمى إشيار جميع العقود أو ا
الخاضعة لئلشيار والمحررة مف قبميـ أو بمساعدتيـ وذلؾ ضمف اآلجاؿ المحددة" ،وىذا ما سيتـ
تفصيمو فيما يمي:

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
( )1الفاتح جانفي  1971ىو تاريخ دخوؿ القانوف رقـ 91/70 :المؤرخ في 1970/12/15 :المتعمؽ بالتوثيؽ حيز التنفيذ والتي أوجبت المادة
 12منو إخضاع كافة التصرفات الواقعة عمى العقار إلى إجراءات شكمية.
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أوال :آجال إيداع الوثائق بمصالح الحفظ العقاري:
تختمؼ آجاؿ إيداع مختمؼ الوثائؽ لدى مصالح الحفظ العقاري ،بحسب نوع ىذه الوثائؽ وبالنظر إلى

مدى إلزامية شيرىا(. )1

إف الشي ػ ػر العقاري ال يكوف ممزما وانما جوازيا وذلؾ في حالة قيد الحقوؽ العينية التبعية ،والتي ال

تكوف مقيدة بأجؿ محدد ألف لممدنيف المرتينيف الحؽ في قيد رىنيـ في أي وقت طالما أف الديف ال زاؿ
قائمػ ػا وطالم ػا أف العقػ ػار المرىػ ػ ػوف ال زاؿ بيد المديف الراىف ،ييػ ػ ػ ػر أنو مف الناحية العممية  ،فإف عمى

الدائ ػ ػف المرتي ػ ػ ػف اإلسراع في عممية قيد رىنػ ػو حتى يكوف لو حػ ػ ػؽ األفضمية بالنسبة لباقػ ػي الدائني ػ ػ ػ ػف
المرتينيف المقيدة رىنيـ وحتى بالنسبة لمدائنيف العادييف.

لقد حدد المشرع آجاال خاصة بالوثائؽ واجبة الشير بموجب المادة  99مف المرسوـ التنفيذي والتي جاء
فييا":أف آجاؿ إتماـ اإلجراء تحدد كما يمي:

 – 1بالنسبة لمشيادات الموثقة ،شيراف ابتداء مف اليوـ الذي قدـ االلتماس إلى الموثؽ ،ويرجع ىذا
األجؿ إلى أربعة أشير إذا كاف أحد المعنييف يسكف بالخارج.

يكوف أصحاب الحقوؽ العينية الجدد مسؤوليف مدنيا إذا قدـ االلتماس إلى الموثؽ أكثر مف ستة أشير

بعد الوفاة

 - 2بالنسبة ألوامر نزع الممكية ،ثمانية أياـ مف تاريخيا.

 - 3بالنسبة لمق اررات القضائية األخرى ،شيراف مف اليوـ الذي صارت فيو نيائية.
 - 4بالنسبة لمعقود األخرى مف يوـ تاريخيا.

وفي حالة ما إذا كاف يجب إجراء اإلشيار في مكتبيف أو أكثر فإف األجؿ المنصوص عميو يمدد

بخمسة عشر يوما كامبل بالنسبة لكؿ مكتب زيادة عف األجؿ األوؿ"...

والجزاء المترتب عمى اإلخبلؿ باآلجاؿ المحددة بموجب المادة  99المذكورة أعبله يتمثؿ في الغرامة

المالية المقدرة بػ 100دج يتحمميا الموثؽ( )2وكتاب الضبط والسمطات اإلدارية التي حررت العقد ،ىذا
فضبل عف المسؤولية المدنية الناتجة عف الضرر الذي تسبب لمغير بسبب خطأ ىؤالء.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
PIEDELIEVRE Stéphane, op.cit, P 96.
()2

تـ رفع ىذا المبمغ إلى 1000دج بموجب المادة  31قانوف المالية لسنة  1999وتحتسب ابتداء مف تاريخ التحرير إلى تاريخ اإليداع.
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)(1

ثانيا :الوثائق محل اإليداع:
مف أجؿ تنفيذ عممية الشير يجب إيداع مجموعة مف الوثائؽ بمصمحة الحفظ العقاري واإليداع ينصب

عمى العقد أو الحكـ القضائي فضبل عف وثائؽ أخرى ممحقة.

إف اليدؼ مف عممية الشير العقاري ىو إعبلف التصرفات الخاصة بالحقوؽ العقارية العينية األصمية
منيا والتبعية حتى تكوف ليا الحجية المطمقة وتتمتع بحماية خاصة في حالة المنازعة في صحتيا.

وال يمك ػ ػف أف تك ػوف لي ػذه الوثائؽ ىذه القيمة إالّ إذا خضعت لشروط حددىا المشرع بموجب األم ػ ػ ػ ػ ػ ػر

رقـ 74/75 :والمرسوـ التنفيذي رقـ 63/76 :مف ىذه الشروط ما يتعمؽ بتعييف األطراؼ ومنيا ما يتعمؽ
بتعييف العقارات موضوع اإلشيار ألف الشير العقاري يفرض بأف تكوف األشخاص والق اررات المذكورة
ضمف العقد موضوع الشير معينة تعيينا دقيقا(.)1

أ -الشروط الخاصة بتعيين األطراف:
إف قاعدة تعييف األطراؼ الطبيعية (األشخاص الطبيعية) أوردىا المنظـ ضمف أحكاـ المادة 62

مف المرسوـ التنفيذي رقـ 63/76 :المعدلة بموجب المرسوـ التنفي ػذي رقـ 123/93 :المػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػؤرخ ف ػ ػي:
 ،1993 /05/19بينما أورد قاعدة تعييف األطراؼ االعتبارية ( األشخاص االعتبارية ) ضمف أحكاـ

المادة  63مف نفس المرسوـ ،فجاء في نص المادة  62مف المرسوـ ما يمي ":كؿ عقد أو قرار قضائي
يكوف موضوع إشيار في محافظة عقارية ،يجب أف يشتمؿ عمى ألقاب وأسماء وتاريخ ومكاف والدة

وجنسية وموطف ومينة األطراؼ.

ويجب أف يصادؽ عمى ألقاب وأسماء وتاريخ ومكاف والدة وجنسية األطراؼ ،موثؽ أو كاتب الضبط

أو سمطة إدارية ،في أسفؿ كؿ جدوؿ أو مستخرج أو صورة أصمية أو نسخة مودعة مف أجؿ تنفيذ

اإلجراء.

وفيما يخص الشيادات بعد الوفاة ،يجب اإلشارة إلى الحالة المدنية والتصديؽ عمييا بالنسبة لممتوفى

وبالنسبة لكؿ واحد مف الورثة أو الموصى ليـ .

يتـ إعداد الشيادة بتقديـ مستخرج مف شيادة الميبلد ،قائمة الصبلحية ،وكؿ وثيقة رسمية تثبت

الجنسية".
وعميػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو ،فإف التحقيؽ في ىوية أطراؼ المحرر يتـ مف قبؿ محرريو وىذا بالتعييف الدقيؽ
لؤلشخاص أصحاب الحقوؽ وىو ما يسمى بالشرط الشخصي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
)(1
SIMLER philippe & DELEBECQUE philippe op.cit,P 742.

117

يقصد بالشرط الشخصي وفقا لنص المادة  65مف المرسوـ رقـ ،63/76 :األىمية المدنية لؤلطراؼ وتتـ

المصادقػ ػة عمى صحة البيانات المتعمقة بالشرط الشخصي في أسفؿ الصورة األصمية والنسخ والجداوؿ
ضمف نفس الشروط بالنسبة ليوية األطراؼ وىذا ما أكدتو نص المادة  65بنصيا ":أف العقود والق اررات
والجداوؿ ،فيما يخص األشخاص الطبيعييف ،يجب أف تتضمف اإلشارة إلى جميع العناصر التي تسمح

بتحديد الشرط الشخصي لؤلطراؼ.

ويقصد بالشرط الشخصي حسب مفيوـ ىذا المرسوـ باألىمية المدنية لؤلطراؼ.

ويصدؽ عمى صحة البيانات المتعمقة بالشرط الشخصي في أسفؿ الصورة األصمية والنسخ والجداوؿ

ضمف نفس الشروط بالنسبة ليوية األطراؼ ".
أما تعييف األطراؼ االعتبارية ( األشخاص االعتبارية ) ،فإف كؿ عقد أو قرار إداري موضوع إشيار

في محافظة عقارية ،يجب أف يشتمؿ عمى ىوية الشركات والجماعات والنقابات واألشخاص االعتبارية

األخػ ػرى م ػع تسميتيا ،ويشار فضبل عف ذلؾ بالنسبػ ػة لمشركػ ػات شكمي ػا القانون ػي ومقرى ػا ،وبالنسبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة

لمشركات التجارية رقـ تسجيميا في السجؿ التجاري ،وبالنسبة لمجمعيات مقرىا وتاريخ ومكاف تصريحيا
وبالنسبة لمنقابات مقرىا وتاريخ ومكاف إيداع قوانينيا األساسية.

إف ىوية الشركات والجمعيات والنقابات واألشخاص االعتبارية األخرى ،يتـ التصديؽ عمييا ضمف

الشروط المنصوص عمييا في المادة السابقة.
ويتـ إعداد الشيادة:

 - 1لؤلشخاص االعتبارية التي يوجد مقرىا في الجزائر ،بمجرد تقديـ أصؿ لصورة رسمية أو لنسخة
مراجعة لكؿ عقد يثبت التسمية والشكؿ القانوني والمقر الحالي لمشخص االعتباري.

 – 2األشخ ػاص االعتبػارية التي يوج ػد مقرىػا خػارج الجزائر ،بمجرد تقػ ػديـ نفػس الوثائؽ المسممة أو
المصدؽ عمييا مف قبؿ السمطة اإلدارية أو الموظؼ الدبموماسي أو القنصمي الذي يمثؿ الجميورية

الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مكاف المقرر ،ويجب أف يكوف مرفوقا بترجمة بالمغة العربية ومصدؽ
عمييا إذا كانت محررة بمغة أجنبية.

في جميع األحواؿ تذكر في الشيادة الوثائؽ التي بموجبيا تـ إعدادىا ،وىذا وفقا لنص المادة  63مف

المرسوـ رقـ.63/76:
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كؿ جدوؿ أو مستخرج أو صورة أصمية أو نسخة مودعة في المحافظة العقاري ػة قصد تنفيذ اإلج ػ ػراء
يجب أف تحمؿ تأشيرة موقعو مف قبؿ محرر العقد أو مف قبؿ سمطة إدارية لمشير ،وعند عدـ وجود

ىذه التأشيرة ،يرفض اإليداع ،ويمكف أف يرفض اإلجراء بعد قبوؿ اإليداع مف طرؼ المحافظ العقاري

إذا الحظ أف المراج ػع والتأشيرة يير صحيحة أو يير تامة أو يامضة عمبل بنص المادة  64الفقرة 4

مف نفس المرسوـ والتي جاء فييا...":وعندما ال تشمؿ التأشيرة عناصر اليوية الكاممة لؤلطراؼ ،يجب
أف تبيف ما تحتوي عميػ ػو الوثيقة ( صفحات ،فقرات ،سطور ) التي تستند إلييا بالنسبة لمتعييف ال ػذي

يحتفظ بو المحاف ػظ مف أجؿ التأشير عمى البطاقة العقارية ،يير أف ىذا التوضيح يكوف يير الزـ
عندما يكوف التعييف الكامؿ لؤلطراؼ مكتوبا في أعمى الوثيقة التي يجب إشيارىا"...

التصديؽ عمى ىوية األطراؼ ال يتـ فقط بواسطة الموثقيف أو األشخاص أو كاتب الضبط أو السمطة
اإلدارية مثمما نصت عميو المادة  2/62وانما يختص بو أيضا الوزراء ،الوالة ،رؤساء المجالس الشعبية
البمدية وكذا قضاة النيابة العامة ،مدير الوكالة القضائية لمخزينة ،موظفو مديريات الواليات لممصالح

المالية الذيف ليـ درجة مفتش ،رئيس ومحاسبو الخزينة وجميع المحاسبيف العمومييف عمبل بنص المادة

 64الفقرة األخيرة مف المرسوـ رقـ.63/76 :
إف شػ ػرط تعيي ػف األطػ ػراؼ ىو أيضا شرط وجوبي في كػؿ العق ػود واألحكاـ القضائيػ ػة التي تكػ ػ ػوف
محؿ إشيار إلزامي أو اختي ػ ػاري في القان ػوف الفرنسػ ػي بموجػ ػب الم ػادة  38مف المرسػ ػ ػوـ الم ػ ػ ػ ػ ػؤرخ

في 1955/01/04 :بموجب ىذه القاعدة يتمكف المحافظ ومف لو سمطة التحقيؽ في ىوية األطراؼ
وتحت مسؤوليتو تفادي المطالبة بتقديـ شيادات الميبلد في كؿ مرة مف المعنييف في أوقات متقاربة

طالما أنو قد تمكف شخصيا وبما فيو الكفاية مف التعرؼ عمى طالبي الشير ،يير أف ىذه القاعدة

تصطدـ باحتماؿ تغير حالة ىؤالء األشخاص خبلؿ الفترة الممتدة مف تقديـ شيادة الميبلد إلى ياية

إجراء التحقؽ مف اليوية ،األمر الذي ال يعفي المحقؽ في ىوية األطراؼ مف المسؤولية بدعوى جيمو

ليذا التغير في حالة األشخاص(.)1
ب -شرط تعيين العقارات:

يجب أف تشتمؿ طمبات الشير والمحررات واجبة الشير عف البيانات البلزمة والمفيدة في تعييف العقار
وعمى األخص تبياف موقعو ومساحتو وحدوده(.)2

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
PAGE Léon, op.cit, P 21.
()2

د .عبد الحميد الشواربي ،المرجع السابؽ ،ص .15
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()1

أىميػ ػة تعييػ ػف ىػ ػذه البيانػ ػات تعتبر طبيعية في العقد ،ألنيا تعتبر مف إحدى أركاف العق ػ ػد األساسية

والمتعمقة بوجوب تعييف محؿ العقد ،ثـ ىي مف جية ثانية تمكف المحافظ العقاري م ػ ػف التعرؼ عمى

العقار موضوع اإلشيار ،يير أف مشكمػ ػة العقود العرفية تظير في شرط تعييف العق ػ ػ ػار خاصة تػ ػمؾ

التي ال توضح فييا الحدود بدقة( )1بذلؾ يقع عمى عاتؽ المحافظ العقاري مراقبة مدى استيفاء التصرؼ
الوارد عمى العقار لمشروط القانونية معتمدا عمى عناصر لتعييف العقارات ،تختمؼ باختبلؼ موقع

المعيف مف حيث نوعو وقوامو ىذا وفقا لممواد 66 – 27 – 21 :إلى ياية  71و 114مف ذات
العقار
ّ
المرسوـ.
 تعيين العقارات في المناطق الممسوحة:فيما يتعمؽ بالعقارات الواقعة في المناطؽ الممسوحة ،فمقد حددت المادة  66مف المرسوـ التنفيػ ػ ػذي

رقـ 63/76 :كيفية تعييف العقار الممسوح بنصيا " كؿ عقد أو قرار قضائي موضوع إشيار في
محافظة عقارية ،يجب أف يبيف فيو بالنسبة لكؿ عقار يعنيو النوع والبمدية التي يقع فييا وتعييف

( القسـ ورقـ المخطط والمكاف المذكور) وما يحتوي عميو مف مسح أراضي.

إف العقد أو القرار ،عندما يحقؽ أو يعايف قسمة في ممكية أرض ينتج عنيا تغيير الحدود ،يجب أف
يعيف العقار كما كاف موجودا قبؿ التقسيـ وكؿ عقار جديد ناتج عف ىذا التقسيـ ما عدا في حالة

التجزئة المنجزة طبقا لتنظيـ التعمير وأف تأسيس حؽ انتفاع أو حؽ ممكية لممباني والغراس عمى جزء
مف الوحدة العقارية يعتبر كتغيير لحدود الممكية.

وعن ػ ػدما ال يتـ تحقيؽ أو معاينػة تقسيػ ػـ لممكية األرض التي ينتج عنيا تغيير في الحدود وال يعني
األجزاء أو عدة أجزاء مف العقار المبني عمى سبيؿ الممكية المشتركة ،فإف العقد أو القرار القضائي
يجب أف يشتمؿ في آف واحد عمى تعييف األجزاء المذكورة وأجزاء مجموع العقار.

اف تعييف الجزء يتـ طبقا لجدوؿ وصفي لمجزء أو عند االقتضاء طبقا لجدوؿ معدؿ معد ضمف الشروط
المحددة إما بموجب المادة  67واما بموجب المادة  68وتـ إشياره مسبقا ،وىذا التعيي ػ ػف يجب أف يشي ػ ػ ػر
إلى رقـ قطعة األرض التي يوجد بيا الجزء والحصة في ممكية األرض الخاصة بيذه النقطة ،وذلؾ مع
مراعاة االستثناءات المنصوص عمييا في المادتيف المذكورتيف والمادة .70

ال تطبؽ أحكاـ ىذه الفقرة عندما يكوف العقد أو القرار القضائي يتعمؽ إما بارتفاؽ واما بحؽ استعماؿ

أو بسكف واما بإيجار ،وال تطبؽ أيضا عندما ينتج عف العقد أو القرار إلغاء تقسيـ العقار.

ويجب أف تكتب نفس البيانات في كؿ جدوؿ أو صورة أصمية أو نسخة مودعة قصد تنفيذ إجراء".
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1
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 التعيين بالنسبة لمعقار الريفي:يتـ تعييف العقار الريفي الواقع في مناطؽ تشمميا عممية المسح بموجب قواعد حددتيا المادة 114

مػف المرسػ ػوـ التنفيذي رقـ 63/76:التي جاء فييا":خبلفا ألحكاـ المادة  66مف ىذا المرسوـ وعن ػ ػد
عدـ وجود مخطط لمسح األراضي – فإف كؿ عقد أو قرار قضائي يكوف موضوع إشيار ،في محافظة

عقارية يجب أف يبيف فيو بالنسبة لكؿ عقار ريفي مشار إليو في المادة السابقة ما يمي:
 نوع العقار. -موقعو.

 محتوياتو.وفضبل عف ذلؾ أرقاـ المخطط المحتفظ بو بصفة نظامية في مصالح مسح األراضي والمحافظة

العقارية وفي حالة عدـ وجود ذلؾ أسماء المالكيف المجاوريف ".
 -التعيين بالنسبة لمعقار الحضري:

تعتبر كعقارات حضرية وتكوف موضوع إحداث بطاقات عقارية كما ىو منصوص عمييا في المادة 20

أعبله ،العقارات المبنية أو يير المبنية الموجودة عمى الطرقات المرقمة بصفة نظامية لمجيات السكنية

التابع ػ ػة لمبمديػ ػات التي يزيد سكانيا عف  2000نسمة ،ويتـ التعرؼ عمى ىذه العقارات في الجداوؿ أو
المستخرجات أو النسخ أو الصور المودعة عف طريؽ اإلشارة إلى الشارع والرقـ.

أما جميع العقارات األخرى فتعتبر عقارات ريفية ،وىذا وفقا لنص المادة  21مف المرسوـ رقـ.63/76:
 بالنسبة لمعقارات المتبقية الخاضعة لنظام الممكية المشتركة :الممكية المشتركة عرفتيا المادة  743مف القانوف المدني بنصيا ":الممكية المشتركة ىي الحالة

القانونية التي يكوف عمييا العقار المبني أو مجموعة العقارات المبنية والتي تكوف ممكيتيا مقسمة

حصصا بيف عدة أشخاص تشتمؿ كؿ واحدة منيا عمى جزء خاص ونصيب في األجزاء المشتركة".
ويتـ تقسيميا وفقا لنص المادة  67مف المرسوـ التنفيذي رقـ. 63/76 :

أما في القانوف الفرنسي ،فإف شرط تعييف العقارات يتـ بموجب شيادة تمنح مف إدارة مسح األراضي
تسمى شيادة المسح  extrait cadastralوىذا في المناطؽ التي تـ تجديد المسح فييا ،فإف تعييف
العقارات يجب أف يكوف متطابقا مع ىذه الشيادة وىذا مف أجؿ تأميف عممية التوافؽ بيف السجؿ

العقاري وادارة مسح األراضي(.)1

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1
PAGE Léon, op.cit, P 22.
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المبحـــــــــــث الثانــي
المنازعة في ق اررات المحافظ العقاري الصادرة بمناسبة تأسيس السجل العقاري
يصدر المحافظ العقاري عدة ق اررات بمناسبة قيامػو بميامػو الرامية إلى تنفيذ عممية شير مختمؼ
الوثائؽ والعقود واألحكاـ المودعة بالمحافظة العقارية ،فيق ػرر رفض إيداع الوثائؽ موض ػوع طمب

اإلشيار ،ويقوـ برفض إجراء شيرىا حتى بعد قبوؿ إيداعيا كما يحؽ لو إصدار قرار برفض إجراء
الشير حتى بعد إتماـ عممية الشير إذا تبيف لو أنو تـ إشيارىا خطأ ،وىي الق اررات التي فتح المشرع
لممتضرر باب المنازعة فييا أم ػ ػاـ الجيات القضائية المختصة بموجب المادة  24مف األمر

رقـ ،74/75:كما سمح لممتضرر المنازعة أيضا في ق اررات الترقيـ المؤقت الذي يصدره المحافظ
العقاري وكذا في الترقيـ النيائي الذي يتوج بصدور الدفتر العقاري والذي يعتبر أقوى السندات المثبتة

لمممكية العقارية ،والذي ريـ ىذه الصفة التي أعطيت لو ،فإنو ليس بمنأى عمى المنازعة في صحتو
وفي صحة البيانات الواردة فيو وىي المنازعات التي تدخؿ كميا ضمف الطعف ضد ق اررات المحافظ

العقاري وىو األمر الذي دفعني إلى جمعيا في ىذا المبحث.
مف ثـ يقسـ المبحث إلى:

المطمب األول :المنازعة في قـــــــــــــ اررات الترقيـــــــــــم (المؤقت والنيائي).

المطمب الثاني :المنازعة في ق اررات رفض اإليداع واإلجراء والشير.
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المطمـــــــــــب األول
المنازعة في ق اررات الترقيم العقاري (المؤقت

والنيائي)

لقد سبؽ اإلشارة إلى أنو بعد اختتاـ عمميات المسح العاـ لؤلراضي في كؿ بمدية ،يودع لدى المصمحة
المكمفة بمسؾ السجؿ العقاري نسخة ثانية لجميع الوثائ ػ ػؽ الخاصة بمس ػح األراضي وىذا تطبيقا لنص

المادة  10مف األمر رقـ ،74/75 :يقوـ الموظؼ المكمؼ بمسؾ السجؿ العقاري بتحديد حقوؽ الممكية

والحقوؽ العينية األخرى ،عمى أساس ىذه الوثائؽ بقصد إشيارىا وىذا وفقا ألحكاـ نص المادة  11مف

األمر رقـ  74/75تطبيقا لنص المادة  13مف نفس األمر كما يقػ ػوـ المحافظ العقاري بترقيـ العقارات

الممسوحة في السجؿ العقاري إما ترقيما نيائيا أو ترقيما مؤقتا حسب الحالة ،يير أف ىذا بالترقيـ قد

يضػ ػار منو الغير أو حتى أصحاب الحقوؽ أنفسيـ ،الش ػيء الذي توقع ػو المشػ ػرع وال ػ ػذي فتػ ػح بػ ػاب

المنازعة في الترقيـ المؤقت وفي الترقيـ النيائي أماـ جيات قضائية مختمفة رفعا لكؿ ضرر قد يصيب
أحدىـ جراء إصدار ىذه الق اررات ،وىي الق اررات التي يجدر معرفتيا قبؿ الخوض في المنازعات التي

تثار بشأنيا.

مف ثـ يقسـ المطمب إلى:
الفرع األول :مفيــــــــوم الترقيـم العقاري المؤقت والنيائي.

الفرع الثاني :منازعات الترقيم العقاري المؤقت والنيائي.

الفـــــــــــرع األول

مفيوم الترقيم العقاري المؤقت والترقيم النيائي
بع ػد إتم ػاـ عممي ػ ػة المسح العاـ عمى مستوى إقميـ كؿ بمدية ،تػ ػ ػودع لجاف مسح األراضي وثائؽ المسح
لدى المحافظة العقارية لقاء محضر يحرره المحافظ العقاري ،يتـ ىذا اإليداع عند االنتياء مف عمميات

مسح األراضي لكؿ قسـ أو مجموعة أقسػ ػ ػاـ البمدية المعنية وفقا لنص المادة  8مف المرسػ ػ ػ ػ ػوـ رقـ:

 123/93المؤرخ في.1993/05/19 :

يكوف محضر التسميـ محؿ إشيار واسع في أجؿ أقصاه ثمانية أياـ ( )08ابتداء مف تاري ػخ إيداع

وثائؽ مسح األراضي لمدة أربعة ( )04أشير ،وىذا قصد تمكيف المالكيف وذوي الحقوؽ العينيػ ػ ػة

العقارية األخرى مف تسمـ كؿ وثيقة شيد لحقوقيـ عمى العقارات الممسوحة مف المحافظ العق ػ ػ ػاري

وفقا لنص المادة  9مف المرسوـ التنفيذي رقـ .63/76 :وينبغ ػ ػي عمى كؿ مالؾ أو حائز أف يودع

ل ػدى المحافظة العقاري ػ ػة جدوال تسممػ ػو اإلدارة يحتوي عمى البيانات المذكورة في المادة  10مف المرسوـ
التنفيذي بغية استبلـ وثائؽ تشيد بحقوقيـ عمى العقارات الممسوحة كما يرفؽ الجدوؿ عند االقتضاء
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بالسندات والعقود والوثائؽ األخرى التي تثبت أصؿ الممكية والمالؾ أو الحائز الحالي لمعقار وفقا لنص

المادة  10الفقرة  02مف المرسوـ التنفيذي ومنو يقوـ المحافظ العقاري بترقيـ العقارات الممسوحة في

السجؿ العقاري لمجرد استبلمو وثائؽ مسح األراضي عمبل بأحكاـ المادة  11مف المرسوـ التنفيذي،

ويتـ الترقيـ العقاري لمجرد اإلمضاء عمى محضر تسميـ الوثائؽ المسحية المادة  11الفقرة  ،2ويتـ

تعييف الحقوؽ المتعمقة بالعقارات موضوع الترقيـ عمى أساس وثائؽ المسح حسب القواعد المنصوص

عمييا في التشريع المعموؿ بو في مجاؿ الممكية العقارية ،إذ يتـ ترقيـ ىذه العقارات إما ترقيما نيائيا أو

ترقيما مؤقتا وىذا ما سيتـ شرحو فيما يمي:
أوال :الترقيم المؤقت:

يقوـ المحافظ العقاري بترقيـ العقارات ترقيما مؤقتا لمدة أربعة ( )04أشير أو ترقيما مؤقتا لمدة سنتيف

( )02حسب األحواؿ.

 -1الترقيم المؤقت لمدة أربعة ( )04أشير:
يقوـ المحافظ العقاري بترقيـ العقارات ترقيما مؤقتا لمدة أربعة ( )04أشير تسري مف تاريخ الترقيـ

بالنسبة لمعقارات التي ليس لمالكييا الظاىريف سندات ممكية قانونية ،والذيف يمارسوف حسب وثائؽ

مسح األراضي حيازة تسمح ليـ باكتساب الممكية عف طريؽ التقادـ المكسب حسب المادة  13الفقرة 01

مف المرسوـ التنفيذي رقـ 63/67:ويصبح الترقيـ المؤقت نيائيا عند انقضاء المدة المحددة إذا لـ يعمـ
المحافظ العقاري بأي اعتراض أو إذا تـ سحب أو رفض االعتراضات المرفوعة وفقا لنص المادة 13

الفقرة .02

وسائل إثبات الحيازة في الترقيم المؤقت:
يتـ إثبات الحيازة في الترقيـ المؤقت وفقا لممادة  13الفقرة  01المذكورة أعبله بالوسائؿ التالية:
أ -الحيازة الثابتة بسندات رسمية:
تتكوف السندات الرسمية حسب المذكرة رقـ ،)1(4618:مف مجموع العقود الموثقة واألحكاـ القضائية
المعدة قبؿ صدور المرسوـ رقـ 63/76 :والتي لـ تقدـ لئلشيار بسبب الطبيعة االختيارية لئلشيار

العقاري آنذاؾ حيث أضافت المذكرة المذكورة أعبله ،بأف ىذه الوثائؽ تشكؿ دليبل عمى وجود حؽ

الممكية وأف أصحابيا لو كانوا حاضريف في الميداف خبلؿ عمميات المسح ،الستفادوا طبقا ألحكاـ

المادة  12مف المرسوـ رقـ 63/76:مف الترقيـ النيائي بعد إيداع وثائؽ المسح بالمحافظة العقارية .
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

انظر المذكرة رقـ 4618 :المؤرخة في 2004/09/04:الصادرة عف المديرية العامة لؤلمبلؾ الوطنية الموجية إلى كؿ مف المدير العاـ

لموكالة الوطنية لمسح األراضي ومدراء الحفظ العقاري ومدراء أمبلؾ الدولة المتعمقة بالعقارات الواقعة في المناطؽ الممسوحة المسجمة في
حساب " المجيوؿ".
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يمكف االستناد لبعض السندات الرسمية حتى ولو لـ يكف موضوعيا يتعمؽ بحؽ الممكية العقارية ،إذ أف

االعتم ػ ػاد عمى ىذه السندات ليس مف أجؿ إثبات حؽ الممكية وانما إلثبات واقعة الحيازة ،مف بيف ى ػ ػذه
السندات أذكر ما يمي:
 شيـــادة الحيازة:يمكف االعتماد عمى شيادة الحيازة المنصوص عمييا بموجب المادة  39مف قانوف التوجي ػ ػ ػ ػو العقػ ػاري

رقـ 25/90 :المؤرخ في 1990/11/18 :في عممية الترقيـ المؤقت باعتبارىا سندا رسميا مشي ار يثبت

واقعة الحيازة الشرعية لطالب الترقيـ العقاري ويمكف إدراجيا ضمف حاالت الترقيـ المؤقت لمدة أربعة

أشيػ ػر استن ػ ػادا إلى نص المادة  01/13المذكورة أعبله عمى أساس أنيا حيازة تسمح لممالؾ الظاىػ ػر
اكتساب الممكية عف طريؽ التقادـ المكسب .
 -العقود التوثيقية المشيرة:

وىي العقود التوثيقية المشيرة التي تتضمف معمومات يير كافية ويير دقيقة لتعييف العقار ،أو أني ػ ػ ػا

تتعمؽ بالتنازؿ عف حقوؽ ميراثية أو حقوؽ عقارية يير مقدرة وىي الحاالت التي تعرضت ليا المذكرة

رقـ )1(3256 :والتي اعتبرتيا حاالت يير دقيقة ،حيث جاء في ذات المذكرة بأنو في حالة مواجية

المحافظ العقاري لمثؿ ىذه الحاالت ،فيجب عميو أف يعمؿ عمى تحديد ىذه الحقوؽ العقارية المشاعة

بناء عمى تحقيؽ يقوـ بو والذي إذا لـ يتأكد لو بناء عمى العقود التوثيقية المشيرة المقدمة لو بأف العقار

موضوع التصرؼ ىو نفسو العقار موضوع الترقيـ ،فإنو يعتمد عمى الترقيـ المؤقت لمدة أربعة ()04

أشير ويعتبر ىذه الوثائؽ قرينة عمى أف المالؾ الظاىر يحوز العقار لمدة تفوؽ خمسة عشر( )15سنة.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

انظر المذكرة رقـ 3256 :المؤرخة في 1976/05/18 :الصادرة عف المديرية الفرعية لمسح األراضي والحفظ العقاري المتعمقة بكيفية تطبيؽ

المرسوـ رقـ.63/76 :
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 األحكـــام القضائية:وىي األحكاـ القضائية التي تفصؿ في منازعات عقارية دوف أف تتطرؽ إلى حؽ الممكية ،إذ أنو يظير

مف خبلؿ الحكـ القضائي بأف العقار موضوع النزاع ىو نفسو موضوع الترقيـ ،وأف تاريخ ىذا الحكـ

سابؽ عف الترقيـ بخمسة عشر سنة ،الشيء الذي يدعو المحافظ العقاري إلى استخبلص بأف المالؾ

الظاىر كاف يحوز ىذا العقار منذ تاريخ الحكـ ،وأف ىذه المدة ال تقؿ عف مدة التقادـ وىي مدة خمسة

عشر سنة.

ب -إثبات الحيازة بسندات عرفية ثابتة التاريخ:
يمكف االعتماد عمى العقود العرفية في الترقيـ المؤقت إلثبات مدة الحيازة القانونية التي تؤدي الكتساب

العقار بالتقادـ لممالؾ الظاىر لمعقار بموجب سند عرفي ثابت التاريخ بعد  ،1970/12/31وتعتبر عقودا
عرفية ذات تاريخ ثابت طبقا لنص المادة  328مف القانوف المدني في الحاالت التالية:
 مف يوـ ثبوت مضمونو في عقد آخر حرره موظؼ عاـ . -مف يوـ التأشير بو عمى يد ضابط عاـ مختص.

 -مف يوـ وفاة أحد الذيف ليـ عمى العقد خط أو إلغاء .

 مف يوـ تسجيمو وفقا لنص المادة  89مف المرسوـ رقـ.63/76 : -2الترقيم المؤقت لمدة سنتين (: )02
نظمت المادة  14مف المرسوـ التنفيذي رقـ 63/76 :كيفية ترقيـ العقارات ترقيما مؤقتا لمدة سنتيف والتي

جاء فييا":يعتبر الترقيـ مؤقتا لمدة سنتيف ( )02يج ػ ػري سريانيا ابتداء مف يوـ إتماـ ىذا الترقيـ ،بالنسبة

لمعقارات التي لي ػس لمالكييا الظاىريف سندات إثبات كافية ،وعندما ال يمكف لممحافظ العقاري أي يبدي
رأيو في تحديد حقوؽ الممكية.

ويصبح ىذا الترقيـ المؤقت نيائيا عند انقضاء المدة المحددة في الفقرة السابقة إال إذا سمحت وقائع

قانونية لممحافظ العقاري بالتثبت بصفة مؤكدة مف أف الحقوؽ العينية الواجب شيرىا في السجؿ

العقاري ويكوف قد اطمع عمييا في يضوف ذلؾ ،عف طريؽ أي شخص معني"

مف خبلؿ نص المادة  14المذكورة أعبله ،فإنو يعتبر الترقيـ مؤقتا لمدة سنتيف لمعقارات التي ليس

ألصحابيا الظاىريف سندات إثبات كافية ،وعندما ال يتمكف المحافظ العقاري مف تحديد حقوؽ الممكية

يسري أجؿ سنتيف مف يوـ الترقيـ أي انو يتـ ترقيـ العقار باسـ طالبو مؤقتا لمدة سنتيف ( )2إذا ثبت
مف إجراءات التحقيؽ أنو ليس لممالؾ الظاىر سند كاؼ إلثبات ممكيتو لمعقار أو أنو ليست لو أية

وثيقة تثبت ممكيتو لمعقار وال يمكف لممحافظ العقاري أف يبدي رأيو في تحديد حقوؽ الممكية ويكوف أماـ

حالتيف ىما:
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أ -حيازة العقار بسند غير كاف لإلثبات:
يمك ػ ػف االعتماد عمى سندات عقارية يي ػ ػر كافية إلجراء الترقيـ العقاري لمدة سنتيف حسب المادة 14

المذكورة أعبله وحسب المذكرة رقـ 4618 :والتي اعتبرت الترقيـ في السجؿ العقاري ترقيما مؤسسا إذا
تػ ػـ بنػ ػاء عمى العقود العرفية المتعمقة باقتناءات لحقوؽ عقارية ،أو تبادؿ أو قسمة ،يتضم ػف البعض

منيـ تاريخا ثابتا ،إالّ أنو كاف بعد تاريخ ،1970/12/31:والبعض األخر يمكف أف يكشؼ بعد فحص
مدقؽ قرائنا قوية تدؿ عمى تاريخ إعدادىا وىػي السنػ ػدات العقاري ػ ػة ييػ ػ ػر الكافي ػ ػة والتي يعتمد عمييا

المحافظ العقاري في الترقيـ المؤقت لمدة سنتيف بعد التحقؽ مف أف التاريخ ىو تاريخ ثابت أو سابؽ

فعبل لتاريخ مرور فرقة المسح الذي ىو التاريخ المذكور في بطاقة التحقيؽ المتعمقة بالوحدة العقارية
يير الممسوحة.
ب -حيازة العقار بدون سند:
يمكف أيضا ترقيـ العقارات ترقيما مؤقتا استنادا إلى الحيازة فقط دوف أف تكوف مدعمة ومعززة بسندات

تثبتيا ،أي يمكف االعتماد عمى أحكاـ الحيازة المنصوص عمييا بموجب المادة  808مف القانوف المدني

الجزائري وما بعدىا.

عمى المحافظ العقاري أف يتأكد مف أف صاحب الطمب يمارس حيازة حقيقية منذ عمى األقؿ يوـ شروع

فرقػ ػ ػة المسح في تحديد مجموعة الممكية المعنية و التي يمكف أف يطالب العارض ،بحؽ ممكيتي ػ ػ ػا في
مجمؿ مساحتيا أو تمؾ المتواجدة ضمف وحدة عقارية أكبر مساحة.
ويمكف أف يسمح التحقيؽ في الميداف مف معاينة وقائع تدؿ عمى حيازة ظاىرة ،كشغؿ حقيقي لمسكف
أرض فبلحية مزروعة ،وجود سياج...،الخ.
في حالة ما إذا تبيف مف التحقيؽ الميداني أف الحيازة تعود إلى فترة ما قبؿ عمميات مسح األراضي

العاـ ،يمكف منح الترقيـ العقاري المطالب بو ،شريطة أف تكوف أقواؿ وتصريحات الطالب مدعمة
بشيادة شخصيف مصرح بيا أماـ موثؽ(.)1

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

أنظر المذكرة رقـ 4618 :المذكورة سابقا.
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وفي األخير ،فإنو تجدر اإلشارة إلى أنو يمكف لممالؾ الظاىر أف يتحصؿ عمى شيادة تثبت استفادتو

مف الترقيـ المؤقت بموجب شيادة الترقيـ المؤقت التي تسمميا لو المحافظة العقارية بناء عمى طمب ػ ػ ػو
وىي بمثابة سند رسمي يثبت واقعة الحيازة،وىي بمثابة شيادة حيازة بصيغة إجرائية جديدة( )1وىذا ما

نصت عميو المادة  47مف القانوف رقـ 22/03 :المتضمف قانوف المالية لسنة  )2( 2004وىي ترتب نفس
اآلثار التي ترتبيا شيادة الحيازة أي :

 -يتـ االعتراؼ لصاحب شيادة الترقيـ المؤقت بالحيازة وبالتالي يكوف في مركز واضع اليد عمى

العقار بسند.

 يمكف لصاحب شيادة الترقيـ المؤقت أف يتصرؼ ماديا في العقار وبالتغيير مف طبيعتو وتشييدبناءات بعد حصولو عمى رخصة البناء ،كما يمكنو ىدـ البناء بموجب رخصة اليدـ التي تسمـ لو

بناء عمى شيادة الترقيـ المؤقت،كما يمكنو أف يقوـ بتجزئة العقار بموجب رخصة التجزئة وفقا ألحكاـ
القانػ ػوف رقـ 29/90 :المؤرخ في 1990/12/01:المعػ ػدؿ والمتمـ المتعم ػؽ بالتييئػ ػة والتعميػر والمرسوـ
التنفي ػ ػذي رقـ 176/91:المؤرخ في 1991/05/28 :المحدد لكيفيات تحضير شيادة التعمير ورخصة

التجزئة وشيادة التقسيـ ورخصة البناء وشيادة المطابقة ورخصة اليدـ وتسميـ ذلؾ الصادر بالجريدة

الرسمية عدد  21لسنة .1991

وعمي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػو ،فإنو يمكف لصاحب شيادة الترقيـ المؤقت أف يستفيد مف نفس الحقوؽ التي ىي لممالؾ

ريـ ما في ذلؾ مف مخالفة ألحكاـ المادة  50مف المرسوـ التنفيذي رقـ 176/91 :التي تشترط ممكية

العقػ ػ ػ ػ ػ ػار المراد تشييد بناءات عميو ،ألف تشييد البناء يكوف دائما مف صاحب األرض أي مالكيا ،كما
أف ىدـ البناءات المشيدة أو تجزئتيا ال يكوف إال مف صاحب ممكية البناء.

 يمكف لصاحب شيادة الترقيػ ػـ المؤقت أف يرىػ ػ ػف العقار بناء عمػى ىذه الشي ػادة ،ومنػ ػو الحصوؿعمى ق ػ ػروض مف المؤسسات البنكي ػ ػة ،ريـ ما في ذلؾ مف مخالفة لحكاـ المادة  884فقرة  02مف

القانوف المدن ػ ػي التي تشترط أف يك ػ ػوف الراىف مالكػ ػ ػا لمعقار المرىوف وأى ػ ػبل لمتصرؼ فيو والت ػ ػ ػ ػ ػي

جاء فييا... ":وفي كمتا الحالتيف يجب أف يكوف الراىف مالكا لمعقار المرىوف وأىبل لمتصرؼ فيو".

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

أ .عبد الرزاؽ موسوني ،الترقيـ العقاري وطرؽ إثبات الممكية العقارية الخاصة في الجزائر ،مداخمة ألقيت خبلؿ الممتقى الوطني الرابع حوؿ

إشكالية الحفظ العقاري المتعمقة بمجنة المسح والتحقيؽ العقاري ،جامعة المدية ،أفريؿ.2011
()2

أنظر المادة  47مف قانوف رقـ 22/03 :المؤرخ في 2003/12/28:المتضمف قانوف المالية لسنة  2004الصادر بالجريدة الرسمية رقـ83:

التي تتضمف تعديؿ المادة  2-353الفقرة  7مف قانوف التسجيؿ.
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تعطي شيػ ػادة الترقيـ المؤق ػت لصاحبي ػا صفة التقاضي وىذا ما أكدتو المحكمة العميا في عػ ػ ػدة

ق اررات مني ػ ػا القرار رقـ 367715 :الصادر بتاريخ )1(2006/11/15 :ع ػ ػف الغرفة العقاري ػ ػ ػة وال ػ ػذي ج ػ ػاء
فيو " :المبػ ػ ػدأ :تعطي شيادة الترقيـ المؤقت لصاحبيا صفة المالؾ الظاىر ،وبالتال ػ ػي صفة التقاضي
وتؤدي إلى حصولو عمى الدفتر العقاري لمقوة االثباتية ،طالما لـ يطعف فيو قضائيا .

 حيث أف شيادة الترقيـ المؤقت التي يحوزىا الطاعف التي قدميا أثناء النزاع تعطي لو صفة المالؾالظاىر عمبل بنص المادتيف  13و 16مف المرسوـ التنفيذي رقـ 63/76 :ولكونيا تؤدي إلى الحصوؿ
عمى الدفت ػر العقػ ػاري الػذي ىػ ػو عمى رأس المستندات الرسمية في إثبات الممكية العقاري ػ ػ ػة إذا لـ يقع

الطعف فيو.

 -حيث أف القضاة لـ يرعوا ىذه النصوص المطبقة في قواعد الشير وأيفموا اإلطبلع عمييا مما يجعؿ

القرار قد جاء فاقدا ألساس القانوني ومخالؼ لقانوف".

وينظر القضاء المختص في االعتراضات ض ػد الترقي ػـ المؤقت المرفوع ػة أمامػ ػو مػف خبلؿ دراس ػ ػ ػ ػة
المستندات المقدمة لو مف قبؿ األطراؼ مف حيث قوتيا االثباتية استنادا إلى الترجيح أو المفاضمة

ررات منيا القرار رقـ246259 :
بيف ىػ ػذه المستندات وىو المبدأ الذي كرستو المحكمة العميا في عدة ق ا

المؤرخ في  )2(2004/02/25عف الغرفة العقارية والذي جاء فيو  ":المبػ ػ ػدأ :الفصؿ في االعتراض عمى

الترقيـ المؤقت يكوف عمى ضوء الترجيح أو المفاضمة بيف السندات المقدمة مف قبؿ األطراؼ مف حيث

قوتيا اإلثباتية وعنػ ػد االقتضاء عمى أس ػ ػاس الحيػ ػازة األحؽ بالتفضيؿ عمبل بالمادتيف  13و 14مف
المرسوـ التنفيذي رقـ.63/76 :

حيث أنو ماداـ أف الطاعف يعارض في الترقيـ المؤقت لمقطعة المتنازع عمييا والذي يصبح نيائيا عند

انقضاء مدة سنتيف حسب المادة  14مف المرسوـ رقـ 123/93:المؤرخ في ،1993/05/19 :كاف عمى

قضاة الموضوع دراسة ومناقشة العقد المقدـ وأف يفصموا في القوة الثبوتية ليذه السندات نظ ار
لمقتضيات المادة .14

وعند االقتضاء كاف عمييـ أف يبحثوا في الحيازة األحؽ بالتفضيؿ".

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػ
( )1أنظر المجمة القضائية العدد 2لسنة  ،2006ص.413
()2

أنظر المجمة القضائية العدد 1لسنة  ،2007ص.383
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ثانيا :الترقيم النيائي:
نظمت المادة  12كيفية إجراء الترقيـ النيائي لمعقارات والتي جاء فييا":

يعتبر الترقيـ نيائيا بالنسبة لمعقارات التي يحػ ػوز مالكوىا سندات أو عقود أو كؿ الوثائؽ األخػ ػ ػ ػ ػرى

المقبولة طبقا لمتشريع المعموؿ بو ،إلثبات حؽ الممكية.

وينقؿ المحافظ العقاري تمقائيا ،عند االقتضاء ،قيود االمتيازات والرىوف العقارية وحقوؽ التخصيص
يير المشطب عمييا والتي لـ تنقض مدة صبلحيتيا".

كما يمكف أف يتحوؿ الترقيـ المؤقت إلى ترقيـ نيائي بعد مرور المدة المحددة حسب الحالة ( أربعة

أشير أو سنتيف ) وىذا حسب نص المادتيف 13 :و 14السابؽ ذكرىما.

مف خبلؿ دراسة المواد 12 :و 13و 14مف المرسوـ رقـ ،63/76 :فإنو يتبيف بأنو تـ االعتماد في

تحديد حاالت قبوؿ طمبات الترقيـ النيائي عمى عنصريف ،العنصر األوؿ المذكور في نص المادة 12

ويتعمؽ بالسندات المقبولة إلثبات حؽ الممكية طبقا لمتشريع المعموؿ بو والعنصر الثاني ىو انقضاء

مدة الترقيـ المؤقت الذي ورد في المادتيف  13و 14مف المرسوـ المذكور.
ويتـ الترقيـ نيائيا بموجب السندات التالية:
 -السنــــدات الرسمية:

ىي السندات الصادرة مف جيات رسمية مخوؿ ليا تحرير العقود المتعمقة لحؽ الممكية العقارية ،سواء
كانت ىذه السندات توثيقية ،إدارية أو قضائية ،وسواء كانت مشيرة أو يير ذلؾ.

أ -السندات الرسمية المشيرة:
ىي السندات التي تتعمؽ بحؽ الممكية العقارية والتي استوفت الرسمية واإلشيار ،وتخػ ػرج مف ىػذه
الطائفة العقود الرسمية المشيرة التي لـ توضح فييا بدقة الحقوؽ العقارية أو التعييف الدقيؽ لمعقار
والتي تدخؿ ضمف طائفة حاالت الترقيـ المؤقت التي سبؽ اإلشارة إلييا.

ب -السندات الرسمية غير المشيرة:
ىي المحررات الرسمية التي لـ يتـ شيرىا ومع ذلؾ يعتمد عمييا في إثبات الحقوؽ ،ومنو اعتبارىػ ػ ػا
مف المحررات الناقمة لحؽ الممكية وىي:
 العقود التوثيقية غير المشيرة:مف بيف السندات التي يمكف إدراجيا ضمف ىذه الطائفة عقد القسمة الذي لـ يكف قبؿ صدور األمر

رقـ 74/75 :وجوبي الشير وانما كاف شيره اختياريا والذي يعتبر عقدا رسميا ناقبل لمممكية العقاري ػ ػ ػ ػ ػة
وبالتالي فيو مقبوؿ كأساس يعتمد عميو لترقيـ العقار ترقيما نيائيا.
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 األحكام القضائية:تعتبر األحكاـ القضائية سندات رسمية يعتمد عمييا في الترقيـ النيائي إذا كانت متعمقة بحؽ ممكية

عقارات معينة بدقة لفائدة طالب الترقيـ ويشترط فييا بأف تكوف نيائية حائزة لقوة الشيء المقضي فيو
وأف تكوف متعمقة بحؽ الممكية العقارية وأف تتضمف التعييف الدقيؽ لمعقار موضوع الترقيـ النيائي وكؿ

حكـ ال يستوفي ىذه الشروط ال يمكف االعتماد عميو ضمف حاالت الترقيـ النيائي وانما يمكف إدراجو

كأساس لمترقيـ المؤقت.

يتوج الترقيـ النيائي بتسميـ صاحب الطمب دفت ار عقاريا الذي ىو سند إداري يشكؿ دليبل قويا مثبتا
لمممكيػ ػة العقارية طبقا لممادة  19مف المرسوـ رقـ 63/76 :يسمـ إلى مالؾ العق ػار الممسوح( )1يكوف
مطابقا لمنموذج المحدد بموجب قرار صادر مف وزي ػ ػر المالية بتاريخ )2(1976/05/27 :وىذا وفق ػ ػ ػا

لنص المادة  45مف المرسوـ رقـ.63/76 :

يعتبر الدفتر العقاري الناطؽ الطبيعي لموضعية القانونية لمعقارات ،فبل يسمـ إلى صاحبو إال بعد إجراء

تحقيقات وتحريات مكثفة حسب ما تتطمبو أعماؿ المسح.

لقد اختمفت اآلراء حوؿ الطبيعة القانونية لمدفتر العقاري ،فقد اتجو جانبا منيا إلى أف الدفتػ ػ ػر العقاري

ىو قرار إداري ،إذ تنطبؽ عميو عناصر القرار اإلداري فيو:
 تصرؼ إداري يخضع في تحريره لمشكؿ المحدد قانونا. صادر عف ىيئة إدارية ىي المحافظة العقارية -صادر باإلرادة المنفردة ليذه الييئة.

 يترتب عميو أثر قانوني يتعمؽ بحؽ الممكية(.)3واتجو جانبا آخر( )4إلى أف الدفتر العقاري ليس بقرار إداري وانما ىو مجرد شيادة إدارية ،إذ ال تنطبؽ
عميو عناصر القرار اإلداري وىو ال يعد عمبل انفراديا ،كما ال يحدث أث ار قانونيا بؿ أف دوره ىو دور
كاشؼ لممراكز القانونية فقط ،وأف توقيع المحافظ العقاري في الدفتر العقاري يقتصر عمى االشياد

بمطابقة ىذا األخير لمبطاقات العقارية ولمسجؿ العيني.
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

مجيد خمفوني ،المرجع السابؽ ،ص .115

()2

النموذج منشور بالجريدة الرسمية عدد  20لسنة 1977

()3

انظر د .ج ماؿ عبد الناصر مانع ،االختصاص القضائي في إلغاء الدفاتر العقارية في التشريع الجزائري ،مقاؿ منشور بمجمة العموـ

االجتماعية واإلنسانية ،مجمة عممية محكمة ،المركز الجامعي الشيخ العربي تبسي ،تبسة ،العدد التجريبي أفريؿ  ،2006ص.11
()4

محمد كنازة ،النظاـ القانوني ل مدفتر العقاري في التشريع الجزائري ،مقاؿ منشور بمجمة المحاماة ،مجمة تصدر عف االتحاد الوطني منظمة

المحاميف ناحية باتنة ،العدد الثالث،2007 ،ص .56
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نستخم ػ ػص ممػ ػا سبؽ أنو ريـ الحموؿ التي أوجدىا المرسوـ التنفيذي رقـ 63/76:المع ػ ػدؿ والمتػ ػ ػمـ

والمذك ػ ػ ػرات الصادرة عف المديرية العامة لؤلمبلؾ الوطنية مف أجؿ تنظيـ الممكية العقارية بي ػ ػدؼ

ضماف استقرارىا وىذا بإيجاد آلية الترقيـ النيائي والترقيـ المؤقت الذي يتحوؿ بعد مرور الزمف إلى

ترقيـ نيائي ،فإنو تـ االعتماد عمى آلية الحساب المجيوؿ والذي تضـ فيو الممكيات التي يثبت أثناء

أعماؿ المسح أف مالكيا يير معروؼ أي "مجيوؿ" وذلؾ بع ػ ػد استنف ػ ػاد جمي ػ ػع طرؽ التحقي ػ ػؽ عمى
مستوى المحافظة العقارية أو عمى المستوى الميداني(.)1
ىذا الحس ػ ػاب المجي ػوؿ أثار إشك ػاالت كثيرة بسبب العػ ػدد اليائؿ لمعقارات التي أدرجت ضمنو في
المناطؽ الممسوحة األمر الذي أدى إلى تدخؿ المديرية العامػ ػة لؤلمبلؾ الوطنية بموجػ ػب المذك ػ ػرة

رقـ  4618المؤرخة في 2004/09/04 :الساب ػ ػؽ ذكرىا وىػ ػ ػذا مف أجؿ وضع حد لخطورة الوضعي ػ ػة
المترتبة عمى المجوء إلى الحساب المجيوؿ ،إذ يعتبر العقار الذي أدرج في حساب المجيوؿ قرينػة

تدؿ عمى ممكيتو لمدولة لذا أوجبت المذكرة رقـ  4618مراسمة مصالح أمبلؾ الدولة لكي يبدي مدير

أمبلؾ الدولة صراحة عف رأيو حوؿ الوضعية القانونية ليذا العقار.

الفــــــــــــرع الثاني
المنازعة في الترقيم العقاري ( المؤقت والنيائي

)

ريـ صدور أعماؿ الترقيـ العقاري ( المؤقت والنيائي ) مف جية إدارية واحدة وىي المحافظة العقارية

إالّ أف الطعف فييما يختمؼ ويت ػ ػراوح بيف جيتيف قضائيتيف مختمفتيف ىما جيػة القضاء اإلداري وجية

القضاء العادي.

وعمى ىذا األساس سوؼ أتناوؿ بالدراسة كؿ منازعة منيما عمى حده وفقا لما ىو آت:

أوال :المنازعة في الترقيم المؤقت:
بعد الترقيـ المؤقت لمعقارات ،يفتح سجػ ػؿ خبلؿ الفترة المحددة في أحكاـ المادتيف 13 :و 14أي خبلؿ

مدة أربعة ( )04أشير ومدة ( )02سنتيف لمترقيـ المؤقت لتسجيؿ أي اعتراضات مخصص ليذا الغرض
حتى يتمكف المعنيػ ػوف مف تسجيػ ػ ػؿ اعتراضاتيـ حػ ػ ػوؿ الترقيـ المؤقت عمبل بنص المادة  14مف ذات

المرسوـ.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

نعيمة حاجي ،المرجع السابؽ ،ص .133
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تبمغ ىذه االحتجاجات إلى المحافظ العقاري والى الخصـ وفقا لنص المادة  2/14مف المرسوـ التنفيذي

ثػ ػـ يقػ ػوـ المحافظ العقاري بإج ػ ػراء مصالحة بيف األطراؼ وتحرير محضر المصالحة في حالة توصمو
التي التوفيؽ بينيـ ويكوف لبلتفاقات المدرجة في المحضر الذي يعده المحافظ العقاري قوة إلزامية ليـ
وبذلؾ فبل يمكف التراجع عمى ىذه االتفاقات.

وفي حالة عدـ توصػ ػ ػؿ المحافػ ػظ العقاري إلى التوفيؽ بيف األطراؼ المتنازعة ،يحػ ػ ػرر محض ار بع ػ ػ ػدـ

المصالحة ويبمغو إلى األطراؼ وفقا لنص المادة  3/15مف المرسوـ التنفيذي رقـ 63/76 :ويمنح مدة
ستة ( )06أشير مف التبميغ لؤلطراؼ لرفع دعوى قضائية أماـ الجيات القضائية المختصة وفقا لنص

المادة  04/15مف نفس المرسوـ.
لـ يحػ ػدد المرسػ ػوـ ،الجية القضائية المختصة ىؿ ىي القضاء العادي أـ القض ػ ػاء اإلداري؟ الشيء

الذي كاف محؿ جدؿ إلى ياية صدور قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية الجديد إذ كاف االختصاص
القضائي يسند إلى القضاء العادي وليس القضاء اإلداري ألف أطراؼ الدعوى ىـ أشخاص القان ػ ػ ػ ػوف

الخاص ،وترفع الدعوى مف المعترض عمى الترقيـ ضد الشخص الذي رقـ العقار ترقيما مؤقتا باسمو
وليس بيف المعترض والمحافظ العقاري .

المحكمة المختصة محميا ىي المحكمة التي يقع العقار في دائرة اختصاصيا وىو الحكـ الذي كرستو

المادة 516:مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية والتي جاء فييا" ينظر القسـ العقاري في المنازعات
المتعمقة بالترقيـ المؤقت في السجؿ العقاري ،القائمة بيف األشخاص الخاضعيف لمقانوف الخاص" وعميو
فإذا تعمقت المنازعة في الترقيـ المؤقت بيف أشخاص القانوف الخاص يكوف االختصاص لمقضاء

العادي واذا تعمقت بأحد أشخاص القانوف العاـ فيؤوؿ االختصاص لمقضاء اإلداري كما سوؼ يتـ
شرحو الحقا.
ثانيا :المنازعة في الترقيم النيائي:
جاء في نص المادة  16مف المرسوـ التنفيذي رقـ 63/76 :بأنو ال يمكف إعادة النظر في الحقوؽ
الناتجة ع ػ ػف الترقيـ النيائي الذي تـ بموجب المواد 12 :و 13و 14مف المرسوـ ،إال عػ ػ ػ ػف طريؽ

القضاء ،ويتعمؽ األمر إذف بالترقيـ النيائي الذي يقوـ بو المحافظ العقاري لعقارات يحوز أصحابيا

سندات ممكية أو وثائؽ مقبولة طبقا لمتشريع المعموؿ بو إلثبات حؽ الممكية ،وكذا بالنسبة لمعقارات
المرقمة مؤقتا لمدة أربعة ( )04أشير ولمدة سنتيف بعد فوات اآلجؿ المذكور دوف تسجيؿ أي اعتراض
ضد الترقيـ المؤقت والذي أصبح بذلؾ ترقيما نيائيا ،وىو الترقيـ الذي ال يجوز إعادة النظر فيو إالّ
عف طريؽ القضاء.
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إف المادة  16اكتفت بالذكر بأف إعادة النظر في الترقيـ النيائي يكوف عف طريؽ القضاء ،دوف تحديد
الجية القضائية المختصة ىؿ ىي القضاء العادي أـ القضاء اإلداري؟

إف يم ػ ػ ػوض النص أدى إلى تدخ ػؿ االجتيػ ػاد القض ػائي لتحدي ػ ػد الجية المختصة بالقوؿ بأف ي ػ ػ ػ ػ ػ ػؤوؿ

االختصاص لمقضاء اإلداري ،ألف الترقيـ النيائي ىو قرار إداري يؤوؿ االختصاص لمنظر فيو لمقضاء
اإلداري وليس لمقضاء العادي ىذا مف جية.

ومف جية أخرى ،فإف الدعوى الرامية إلى إلغاء الترقيـ النيائي ترفع ضد المحافظ العقاري ألف الترقيـ

النيائي يتوج بإصدار الدفتر العقاري ،الذي ىو سند إداري والذي ال يجوز الطعف في صحتو إالّ أماـ

القضاء اإلداري ،وما ترتب عمى الترقيـ النيائي ليس جعؿ الحقوؽ المشيرة نافذة في حؽ الغير ،وانما
يجعميا بذلؾ سند ممكية ،والترقيـ النيائي يضفي القوة االثباتية لمعقد الرسمي وفقا لنص المادة

مكرر  5مف القانوف المدني وال يمكف إعادة النظر فيو إال عف طريؽ القضاء
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()1

إف الترقي ػ ػـ النيائي الصادر مف المحافظ العقاري ،ينتج عنو إعداد الدفتر العقاري الذي نصت عميػ ػ ػو
المادة  19مف األمر رقـ 74/75 :والتي جاء فييا ":تسجؿ جميع الحقوؽ الموجودة عمى عقار ما وقت
اإلشيار في السجؿ العقاري ،والدفتر العقاري الذي يشكؿ سند الممكية".

يع ػ ػد الدفتر العقاري شيادة ميبلد العقار ولقد كرست المحكمة العميا ذلؾ في عدة اجتيادات منيا:

القرار رقـ 197920:المؤرخ في )2(2000/06/08 :والذي جاء فيو ":أف الدفاتر العقارية الموضوعة عمى

أساس مجموعة البطاقات العقارية البمدية ومسح األراضي المحدث ،تشكؿ المنطمؽ الوحيد إلقامة البينة

في نشأة الممكية العقارية .وفي قضية الحاؿ لما اعتبر قضاة المجمس أف الدفتر العقاري المستظير بو

ال يعتبر سندا إلثبات الممكية يكونوف قد خالفوا القانوف.

ومف الثابت أف الدفتر العقاري ىو الدليؿ الوحيد إلثبات الممكية العقارية ومف ثـ فإف قضاة الموضوع

لما توصموا إلى التصريح بعدـ وجود دليؿ عمى إثبات الممكية العقارية ريـ االستدالؿ بالدفتر العقاري

يكونوف قد أخطئوا في تطبيؽ القانوف".

وكذا القرار رقـ 259635 :المؤرخ في )3( 2004/04/21 :الذي جاء فيو ":يؤسس الدفتر العقاري عمى

أساس سند الممكية طبقا لؤلمر رقـ 74/75:والمرسوـ رقـ 62/76:بعد استكمالو لئلجراءات والشكميات
واآلجاؿ مما يجعمو يكتسب القوة الثبوتية ،فالنعي باعتماد القضاة عمى التصريحات دوف عقد الممكية

يكوف دوف جدوى".

ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
( )1د .ا لعتروس بشير ،الشير العقاري في القانوف الجزائري ،مقاؿ منشور في مجمة االجتياد القضائي لمغرفة العقارية ،الجزء األوؿ2004 ،
ص.22
()2

أنظر المجمة القضائية ،العدد  1لسنة  2001ص .249

( )3أنظر المجمة القضائية ،العدد  1لسنة  2003ص .334
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والقرار رقـ 282811 :المؤرخ في 2005/02/23 :والذي جاء فيو " :ال يجوز إعادة النظر والمنازعة في
الحقوؽ الناتجة عف الترقيـ النيائي لمعقارات ،المجسد في الدفتر العقاري إال قضاء".

المطمـــــــــــب الثانــي
المنازعة في ق اررات رفض اإليداع واإلجراء والشير
أم ػ ػاـ احتماالت تعسؼ المحافظ العقاري لدى إعمالو لسمطاتو الرقابية برفض اإليداع واإلجراء والشي ػ ػر

فتح المشرع لممتضرريف مف ذلؾ باب المنازعة عف طريؽ الطعف في ق اررات المحافظ العقاري لممطالبة
بإلغائيا ،وال يمكػ ػف التع ػ ػرض مباشرة ليػ ػ ػذه المنازع ػ ػات دوف معرفػ ػة المقص ػود بتػ ػمؾ الق ػ ػ ػ ػ اررات ودواعي
إصدارىا مف طرؼ المحافظ العقاري والمراحؿ التي تمر بيا مف أجؿ إعبلنيا لؤلطراؼ.

مف ثـ يقسـ المطمب إلى :

الفـــــرع األول :المقصود بق اررات رفض اإليداع واإلجراء والشير.
الفــــرع الثاني :الطعن في ق اررات المحافظ العقاري.

الفـــــــــــرع األول
المقصود بق اررات رفض اإليداع واإلجراء والشير
تكوف ق اررات المحافظ العقاري قابمة لمطعف أماـ الجيات القضائية المختصة إقميميا وفقا لنص المادة

 24مف األمر رقـ.74/75:

مف خبلؿ أحكاـ األمر رقـ 74/75 :والمرسوميف التنفيذييف رقـ 62/76 :و 63/76يمكف حصر ق اررات
المحافظ العقاري القابمة لمطعف والتي يصدرىا بمناسبة تأسيس السجؿ العقاري في ما يمي:
 -قرار رفض اإليداع.

 -قرار رفض اإلجراء.

 قرار برفض الشير الكتشاؼ خطأ في وثيقة مشيرة ،وىي الق اررات التي ارتأيت تعريفيا قبؿ الخوضفي المنازعات التي تثار بشأنيا وىذا فيما يمي:
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أوال :قرار رفض اإليداع:
يتـ إيداع الوثائؽ لدى المحافظة العقارية بعد استيفاء الشروط الواجب توافرىا فييا مف حيث تعييف

العقارات وتعييف األشخاص وضرورة صدورىا في شكؿ رسمي دوف إيفاؿ قاعدة القيد المسبؽ لمعقد.
واإليداع ىو إجراء قانوني أولي الزـ في كؿ عممية شير ،لو محؿ وآجاؿ قانونية يجب احتراميا بما

يضمف سبلمة اإلجراءات البلحقة لو(.)1

ينبغي عمى الموثقيف وكتاب الضبط والسمطات اإلدارية أف يعمموا عمى إشيار جميع العقػ ػود أو الق اررات
القضائي ػ ػة الخاضعة لئلشيار والمحررة مف قبميـ أو بمساعدتيـ ،وذلؾ ضمف اآلجاؿ المح ػ ػددة قانونا
وبصفة مستقمة عف األطراؼ وفقا لنص المادة  90مف المرسوـ التنفيذي رقـ 63/76 :ولقد حددت

المادة  99آجاؿ اإليداع التي تختمؼ حسب نوع الوثائؽ محؿ اإليداع والتي تـ التعرض ليا سابقا
ضمف آجاؿ إيداع الوثائؽ بمصالح الحفظ العقاري.

يتـ إيداع صورتيف رسميتيف في آف واحد ،أو نسخ لمعقد أو لمقرار القضائي محؿ اإلشيار ،وترجع
واحدة مف ىذه الصور أو النسخ إلى المودع بعدما يؤشر عمييا المحافظ العقاري ،واألخرى يجب أف

تحمؿ تأشيرة التصديؽ عمى الشرط الشخصي لؤلطراؼ ويحتفظ بيا في المحافظة العقارية وترتب
ضمف الوثائؽ وفقا لنص المادة  92مف المرسوـ التنفيذي رقـ.63/76:

يتـ قيد عممية إيداع الوثائؽ في سجػ ػؿ اإليداع يوما بيوـ حسب الترتيب الع ػددي لتسميم ػ ػات العق ػ ػ ػود
والق اررات القضائية وكذا الجداوؿ والوثائؽ المودعة مقابؿ سند استبلـ يشار في إلى مراجع اإليداع

ومرتبتو لمتأكد مف مدى أسبقية القيد إذا تعمؽ األمر بتصرفات واردة عمى ذات العقار.

كما يمكف لممحافظ العقاري لما لو مف سمطة مراقبة الوثائؽ محؿ اإليداع ،أف يرفضو ضمف حاالت

حددتيا المادة  100مف المرسوـ التنفيذي رقـ 63/76 :بنصيا" يرفض اإليداع في حالة عدـ تقديـ إلى
المحافظ ما يمي:

 إما الدفتر العقاري. -إما مستخرج مسح األراضي و في حالة تغيير حدود الممكية وثائؽ القياس.

ويعتبر مماثبل لحالة عدـ تقديـ مستخرج مسح األراضي ،السيو عمى ىذا األخير بذكر واحد مف

العقارات المذكورة في الوثيقة المودعة ،أو تقديـ مستخرج يرجع تاريخو إلى أكثر مف ستة أشير.
كما يرفض اإليداع عمى الخصوص:

 عندما يكوف التصديؽ عمى ىوية األطراؼ ،وعند االقتضاء ،عمى الشرط الشخصي لـ يتـ ولـيثبت ضمف الشروط المنصوص عمييا في المواد مف  62إلى  65والمادتيف  102و.103

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػ
( )1د ،خالد رموؿ ،المرجع السابؽ ،ص 101وأيضا مجيد خمفوني ،المرجع السابؽ ،ص .120
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 -وبصفة عامة عندما تكوف أو وثيقة واجب تسميميا إلى المحافظ لـ تقدـ لو أو لـ تعط اإلثبات

المطموب.

 -عندما يكوف تعييف العقارات ال يستجيب ألحكاـ المادة .66

 -عندما تكوف الجداوؿ التي نص عمى إيداعيا بموجب المواد 93 :و 95و 98ال تحتوي عمى أي مف

البيان ػات المطموبة بموجب المواد المذكورة أو عندما تكوف ىذه الجداوؿ يير محررة عمى االستمارات
المقدمة مف طرؼ اإلدارة.

 -عندما تظير الصور الرسمية أو النسخ المودعة قصد اإلجراء بأف العقد الذي قدـ إلى اإلشيار يير

صحيح مف حيث الشك ػؿ ،أو عندما ال تتوف ػ ػر في ىذه الصور أو النسخ الشروط الشكمية المنصوص
عمييا في التنظيـ الجاري بو العمؿ.

 -في حالة مخالفة أحكاـ المواد مف  67إلى ".71

إذا ق ػ ػرر المحافظ العقاري رفض اإليداع أو رفض اإلجراء ،فإف الرف ػض ينصب عمى كؿ الوثيقػ ػ ػ ػ ػ ػة
حتى ولو كاف سبب الرفض يتعمؽ ببعض البيانات أو بعض األطراؼ أو بعض العقارات المذكػ ػ ػورة

في الوثيقة حسب نص المادة  106مف نفس المرسوـ ،يير أف ىذه القاعدة ورد عنيا استثناء بعض
العقود ،إذ ال يمتد أثر الرفض إلى كؿ العقود أو الوثائؽ محؿ اإلشيار ،وانما ينحصر في البياف
المشوب بالمخالفة أو عدـ الصحة أو السيو وىذا في الحاالت اآلتية:

 في حالة نزع الممكية مف أجؿ المنفعة العامة بموجب عقد واحد. -حالة البيع بالمزايدة والبيوع المختمفة الواردة بموجب عقد واحد.

 حالة االمتيازات والرىوف أو تنبيو نزع الممكية حسب المادة .02/106فف ػي حالػ ػة نزع الممكيػ ػ ػة مف أجؿ المنفعة العامػ ػ ػة ،فإف الوثيقة المودعة قد تتضمف عدة مالكيف أو

مجموعات المالكيف عمى الشياع ،في ىذه الحالة يمكف لممحافظ العقاري أف يرفض جزئيا اإليداع ويقبؿ

الباقي ،وفي حالة البيع بالمزايدة والبيوع المختمفة الواردة بموجب عقد واحد ،فإف الوثيقة المودعة تتحمؿ
ع ػ ػ ػدة إجراءات بحسب عدد القطع أو عدد البيوع ،فإنو يمكف لممحافظ العقاري أف يرفض اإليداع جزئيا

دوف أف يؤثر ذلؾ عمى باقي الوثيقة محؿ اإليداع.

نف ػس األمػ ػ ػر ينطبؽ عمى الوثائؽ المودعة بقصد إشيػ ػ ػار امتيازات أو رىوف أو تنبيو بنزع الممكي ػ ػ ػة

وفقا لنص المادة  4/106مف ذات المرسوـ ،واذا تضمنت الوثائؽ محؿ اإليداع اختبلفا أو عدـ تطابؽ
في تعييف العقارات محؿ الرىف أو موضوع الحجز ،في ىذه الحالة يمكف لممحافظ العقاري أف يقبؿ

إيداع الوثائؽ الصحيحة ،ويرفض إيداع الباقي.وعممية إيداع الوثائؽ في القانوف الجزائري ال تختمؼ

عنيا في القانوف الفرنسي ،إذ عند تقديـ المحرر ألجؿ إيداعو يقوـ أميف الرىوف بتدقيؽ سريع لموثائؽ
المرفقة بو لمتحقؽ مف االختصاص اإلقميمي لمكتب الرىوف ومف استيفاء الشكؿ الرسمي المنصوص
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عميو في المادة  4فقرة  1مف المرسوـ المؤرخ في 1955/01/04 :ومف إرفاؽ المستندات البلزمة لقبوؿ

اإليداع ( )1وىنا يكوف أميف الرىوف أماـ الحالتيف:
الحالــــة األولى:

إذا تبيف لو مف ىذا الفحص السريع عدـ انتظاـ الوثائؽ المقدمة لئليداع ،يرفض إيداع العقد ويؤشر
عمى إحدى النسختيف لمنموذج المقدـ لئليداع وأسباب الرفض وتاريخو ،يمزـ الموثؽ طالب اإلي ػ ػداع
بالتقػ ػ ػدـ مف جديد بإيداع مستوفي لشروط قبولو ،لكي يأخذ مرتبتو في سجؿ اإليداعات مف تاريػ ػخ

قبولو(.)2

الحالــــة الثانية:
إذا تبيف ألميف الرىوف مف خبلؿ فحصو السريع لموثائؽ المرفقة بالمحرر المراد شيره انتظاـ ىذه
الوثائؽ يقبؿ اإليداع ويؤشر بو في سجؿ اإليداعات بما يفيد تماـ ذلؾ(.)3
ثانيا :قرار رفض اإلجراء:
يصدر المحافظ العقار ق ار ار برفض إجراء الشير لموثائؽ المودعة لدى مصالحو ،حتى واف سبؽ لو
قبوؿ إيداعيا وىذا إذا تبيف لو بعد فحصو الدقيؽ وجود ما يمنع عممية إجراء الشير مف مخالفات

وعيوب يستحيؿ معيا إجراء عممية الشير.

لقد حددت المادة  101مف المرسوـ التنفيذي رقـ 63/76 :أسباب رفض اإلجراء بنصيا ":عندما يقبؿ
المحافظ اإليداع ويسجؿ اإلجراء في سجؿ اإليداع ،فإنو يوقؼ اإلجراء ويباشر في عممي ػ ػة التسويػ ػ ػة

المنصوص عمييا في المادة  107عندما عمى الخصوص:

 تكوف الوثائؽ المودعة واألوراؽ المرفقة بيا يير متوافقة. -يكوف مرجع اإلجراء السابؽ المطموب بموجب المادة  1-95يير صحيح.

 -يكوف تعييف األطراؼ وتعييف العقارات أو الشرط الشخصي كما ىو محدد في المادة  65يير متوافؽ

مع البيانات المذكورة في البطاقة العقارية.

 -تكػ ػوف صفة المتصرؼ أو الحائز األخير لمشخص المذكور كما ىي موجودة في الوثائؽ المودعة

متناقضة مع البيانات الموجودة في البطاقة العقارية.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػ
MAZEAUD, op.cit ,P 658 et SIMLER philippe & DELEBECQUE philippe, op.cit ,P 735-736 .
وأيضا د.سالـ حماد شعباف الدحدوح ،المرجع السابؽ ،ص . 80
PIEDELIEVRE Stéphane ;op.cit, P 160 et JOBARD BACHELLIER Marie –Noëlle & BREMOND Vincent ,Droit
e

)(1

()2

Civil Suretés publicité foncière ,16 éd ,DALLOZ ,2009 ,P 209.
()3
JOBARD- BACHELLIER Marie –Noëlle & BREMOND Vincent, op.cit, P 210.
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 -يكوف التحقيؽ المنصوص عميو في المادة  104يكشؼ بأف الحؽ يير قابؿ لمتصرؼ.

 يكوف العقد الذي قدـ لئلشيار مشوبا بأحد أسباب البطبلف المشار إلييا في المادة .105 -يظير وقت التأشير عمى اإلجراء بأف اإليداع كاف مف الواجب رفضو.

 -وعندما ال تكشؼ التحقيقات المتممة عف أي سبب لمرفض فإف المحافظ ينيي تنفيذ اإلجراء".

كما يقرر رفض إجراء الشير إذا تبيف لو وجود ما يقيد حقوؽ المتصرؼ في الحؽ قبؿ صاحبو األخير
وفقا لنص المادة  104مف المرسوـ التنفيذي رقـ ،63/76:ويقرر رفض إجراء الشير أيضا إذا تبيف لو

أف محؿ أو سبب العقد يير مشروع أو مناؼ لؤلخبلؽ واآلداب العامة وفقا لنص المادة  105مف نفس

المرسوـ التنفيذي.
أما ع ػ ػف قرار رفض اإلجراء في القانوف الفرنسي ،فإنو بعد قبوؿ اإليداع يكوف مف المحتمؿ أثنػ ػ ػاء
التدقيؽ األكثر تعمقا أف يتبيف ألميف الرىوف عدـ انتظاـ الوثائؽ المودعة ،أو نقص بعض البيانات

فييا فيقوـ برفض إجراء الشير رفضا أوليا ويقوـ بإخطار المودع بوجوب التصحيح خبلؿ شير مف

تاريخ إعبلمو بيذا اإلخطار وىذا وفقا لنص المادة  34فقرة  3والمادة  74فقرة  2مف المرسوـ المؤرخ

في 1955/10/14:ويقيد في البطاقة العقارية " إجراء قيد االنتظار " ¨ ¨ Formalité en attente

الستيفاء الوثائؽ والبيانات يير المستكممة( )1واذا تـ رفض اإلجراء ،فإنو يجب تبميغ قرار الرفض مف

طرؼ أميف الرىوف إلى الموقع عمى المحرر مف أجؿ ممارسة حؽ الطعف فيو أماـ المحكمة المدنية

التي يقع العقار في دائرة اختصاصيا والتي تنظر فيو بوجو االستعجاؿ.

وبمجرد أف يحوز الحكـ لقوة الشيء المقضي فيو ،فإف اإلجراء محؿ المنازعة يصبح بموجب الحكـ

القضائػ ػي النيائي إما مرفوضا بشكؿ نيائي أو واجب التنفيذ بأثر رجعػ ػ ػي يع ػ ػود إلى تاريخ إيداع
المحرر

()2

كما أف إلغاء ق اررات المحافظ العقاري مف طرؼ القضاء ال تعفي مف رفع دعوى ضد المحافظ العقاري
بسبب خطئو وىذا ما أكده االجتياد القضائي الفرنسي بموجب عدة ق اررات منيا القرار الصادر بتاريخ

.)3(1989/06/29

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػ
)(1
PIEDELIEVRE Stéphane, op.cit ,P 160 et JOBARD BACHELLIER Marie –Noëlle & BREMOND
Vincent ,op.cit, P 209 et SIMLER philippe & DELEBECQUE philippe, op.cit ,P 736-737 et MAZEAUD, op.cit ,P
658- 659.
()2
PAGE Léon, op.cit P 181.
)(3
Arrêt tribunal – Grande instance- CHAMBERY du 29/06/1989- GAZ- PAL 14/06/1990 :¨L’ existence d’ un
recours contre certaines décisions du conservateur permettant en cas de succès l’ exécution de la formalité
litigieuse dans les conditions ordinaires, ne crée pas une irrecevabilité à L’ exercice d’ une action en
responsabilité contre la personne du conservateur des hypothèques en raison des fautes qu’ il a pu
commettre¨ ,ENCYCLOPEDIE JURIDIQUE, DALLOZ ,Publication trimestrielle, 14/04/2000,cahiers de
l’actualité
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ثالثا :التمييز بين قرار رفض اإليداع وقرار رفض اإلجراء:
إف التمييز بيف رفض اإليداع ورفض اإلجراء يظير مف خبلؿ تدخؿ المحافظ العقاري في مراقبة

الوثائؽ المودعة لدى مصالحو مف اجؿ إشيارىا ،فيكوف التدخؿ األوؿ مف خبلؿ مراقبة سطحية

وبسيطة لمختمؼ الوثائؽ المودعة ،تظيػ ػر مف خبلليا مختمؼ المخالفات الواضحة كعدـ التصديؽ

عمى ىوية األطراؼ ( الشرط الشخصي ) أو ع ػ ػ ػدـ تقديـ الوثائؽ المثبتة ،أو ع ػدـ تعيي ػ ػف العق ػ ػارات

أو عدـ صحة العقد المقدـ لئلشيار شكبل وىي الحاالت التي حددتيا المادة  100مف ذات المرسوـ
التنفيذي.
إف مجرد الرقابة والفحص األولي لموثائؽ يكشؼ ىذه المخالفات والتي ينجر عنيا إصدار قرار برفض

إيداعيا.

أما رفض اإلجراء ،فإنو يتطمب تدخؿ المحافظ العقاري بإجراءات رقابة دقيقة وتفحص عميؽ لمختمؼ

الوثائػ ػ ػؽ والتي يكوف قبؿ إيداعيا سابقا والتي ال يمكف اكتشافيا مف خبلؿ المراقبة األوليػ ػ ػة التي تميي ػ ػا
عممية قبوؿ اإليداع(.)1

وتتمثؿ ىذه المخالفات في عدـ تطابؽ الوثائؽ المودعة مع الوثائؽ المرفقة بيا وعدـ توافقيا،عدـ

قابميػ ػة الحؽ لمتصرؼ أو أنو كاف مف الواجب رفض اإليداع ،أو أف المحرر المراد شيره قائػ ػ ػـ عمى

سبب يير مشروع أو مخالؼ لمنظاـ العاـ حسب ما ورد في نص المادة  101مف ذات المرسوـ ،وىي

حاالت ال يمكف اكتشافيا إالّ بعممية رقابة عميقة لمختمؼ الوثائؽ المودعة قصد اإلشيار.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػ
)(1
PIEDELIEVRE Stéphane, op.cit, P 72.
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رابعا :القرار برفض الشير الكتشاف خطأ في وثيقة مشيرة:
قػ ػ ػد يكتشؼ المحافظ العقاري في وثيقة تـ إشيارىا وجود خطأ فييا منسوبا إلى األطراؼ ،فإنػ ػو يقػ ػ ػ ػوـ

بتبميغ الموقع عمى شيادة اليوية بيذا الخطأ ،واعبلمو بأنو في حالة عدـ تصحيح الخطأ ،فإنو ال يقوـ
بتنفيذ أي إجراء فيما يخص الحؽ المشار إليو في الوثيقة الخاطئة وىذا وفقا لنص المادة  109مف

المرسوـ التنفيذي رقـ.63/76:

ويتـ تصحيح ىذه األخطاء عف طريؽ إيداع وثائؽ جديدة معدلة لموثيقة التي تـ إشيارىا ،وجميع

التأشيػ ػ ػ ػرات البلزمة تكتب عمى البطاقات العقارية والدفتر العقاري قصد اإلشارة إلى ىذه األخطاء
والتعديبلت وفقا لنص المادة  02/109مف المرسوـ التنفيذي رقـ.63/76:

الفـــــــــــرع الثانـــي
الطعـــن في ق اررات المحافظ العقاري
إذا كاف مف المسمـ بو جواز الطعف في ق اررات المحافظ العقاري ،فإف إجراءات الطعف في ىذه الق اررات

تختمؼ مف قرار إلى آخر لتبايف مراحؿ صدور كؿ منيـ.

إف تدخؿ المحافظ العقاري في عممية إصدار الق اررات يكوف في البداية مجرد عممية تفحص سريعة

لموثائؽ المودعة ،لتصبح بعد ذلؾ عممية معقدة تنصب عمى الفحص الدقيؽ لمختمؼ الوثائؽ محؿ
اإليداع لتصؿ إلى حد رفض عممية الشير بعد قبوليا.

وينتيي ىذا التدخؿ في كؿ مرحمة بإصدار قرار مف المحافظ العقاري ،أوجب المشرع تبميغو لؤلطراؼ

حتى يتمكف ىؤالء مف الطعف فيو أماـ القضاء المختص ،وىذا ما سوؼ أتعرض إليو بالتفصيؿ فيما
يمي:
أوال :مراحل صدور ق اررات المحافظ العقاري:

يقػ ػوـ المحافظ العقاري بعممية تفحص سريعػ ػة لمختم ػؼ الوثائػ ػؽ ،إذا الحظ عدـ صحة أو خبلفات أو

عدـ إشيار سند المتصرؼ أو شيادة نقؿ الممكية عف طريؽ الوفاة ،فإنو ال يقوـ بالتأشير عمى البطاقة

العقارية ويبمغ المودع في أجؿ خمسة عشر يوما ( )15م ػ ػ ػف تاريخ اإليداع بواسطة الشخص الذي وقع

عمى شيادة اليويػة أسفؿ الصور أو النسخ أو الجداوؿ ،ويؤشر في البطاقة العقارية بعبارة " :إجراء قيد

االنتظار " " " formalité en attenteوفقا لنص المادة  02/107مف المرسوـ التنفيذي رقـ.63/76:
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لقد أوردت المادة  03/107احتماؿ عدـ ورود تبميغ قرار المحافظ العقاري لمموقع عمى شيادة اليوية
شخصيا أو حالة رفض ىذا األخير االعتراؼ بالتبميغ ،وأوجدت سبيبل إلعادة تبميغو بموجب رسالة

موصى عمييا مع اإلشعار باالستبلـ ،ترسؿ إلى الموطف الذي أشار إليو الموقع المذكور في الوثيقة

المودعة خبلؿ أجؿ  15يوـ مف تاريخ اإليداع.

يتـ فتح أجؿ قدره  15يوـ يحسب مف تاريخ التبميغ المباشر لممعني ،أو مف تاريخ اإلشعار المسمـ لو

بموجب البريد المضموف أو مف تاريخ رفضو لئلشعار حسب الحالة  ،وىذا مف أجؿ إتماـ الوثيقة يير

الصحيحة أو إيداع وثيقة تعديمية وفقا لنص المادة  4/107مف نفس المرسوـ.

في جميع الحاالت ،فإف البطاقة التي يجب أف يؤشر عمييا باإلجراء النيائي ىي البطاقة التي تحمؿ

عب ػ ػ ػ ػارة " إجراء قيد االنتظار " واإلجراء يأخذ رتبة ذات أثر رجعي بتاريخ اإليداع ،ويتـ تثبيت تاريخ
تنفيذه الفعمي عف طريؽ التسجيؿ مف أجؿ الترتيب في سجؿ اإليداع.
إذا لـ يقـ الموقع عمى شيادة اليوية خبلؿ أجؿ خمسة عشر يوما ( )15ابتداء مف تاريخ التبميغ
بإصبلح السيو أو إيداع الوثائؽ التعديمية ،أو إذا كاف قبؿ انقضاء ىذا األجؿ قد أخبر المحافظ

العقاري عف رفضو أو عدـ قدرتو عمى القياـ بذلؾ ،فإف المحافظ العقاري يقوـ برفض اإلجراء مع

التحفظػ ػات المنصوص عمييا في نص المادة  ،106وتكتب عبارة الرفض مف قبؿ المحافظ تجاه

تسجي ػ ػؿ اإليداع في سجؿ اإليداع في العمود ( لممبلحظات) وعند االقتضاء في البطاقة العقارية
وفي الدفتر العقاري حسب نص المادة  06/107مف نفس المرسوـ التنفيذي.

وتكتب عبارة الرفض فيسج ػ ػ ػؿ اإليداع في العمود المخصص لممبلحظات وكذا في البطاقة العقارية

المخصص لممبلحظات وكذا في البطاقة العقارية ،وكذا في الدفتر العقاري ويبمغ قرار الرفض خبلؿ
ثمانية أياـ ( )08مف انقضاء األجؿ المشار إليو في الفقرة السابقة وفقا لنص المادة  07/107مف

المرسوـ التنفيذي رقـ.63/76:
يجب عمى المحافظ العقاري في جميع الحاالت التي يرفض فييا اإليداع أو يرفض اإلجراء تبميغ ق ارره
إلى الموقع عمى اليوية وفقا لنص المادة  108مف نفس المرسوـ التنفيذي ،كما يجب تسبيب الرفض
تسبيبا قانونيا وفقا لنص المادة  02/108ثـ تبميغو إما مباشرة واما بواسطة رسالة موصى عمييا مع

اإلشعار باالستبلـ يوجو إلى الموطف المشار إليو في الوثيقة موضوع الرفض ،ثـ يتـ إرجاع إحدى
نسخ الوثيقة واألوراؽ المرفقة بيا إلى الموقع لقاء مخالفة قانونية مع وضع تأشيرة المحافظ عمييا

مؤرخة وموقعة يوضح فييا :تاريخ قرار الرفض ،النص الذي يبرر الرفض.
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ثانيا :إجراءات الطعن في ق اررات المحافظ العقاري:
إف كؿ الق اررات التي يصدرىا المحافظ العقاري قابمة لمطعف فييا أماـ الجيات القضائية سواء تعمؽ

األمػ ػر بقرار رفض اإليداع أو برفض اإلجراء أو برفض إجراء الشير بعد إكمالو إذ وجد خطأ في

الوثائؽ محؿ اإلشيار ،وىذا استنادا إلى نص المادة  24مف األمر رقـ 74/75 :التي جاء فييا " تكوف
ق اررات المحافظ العقاري قابمة لمطعف أماـ الجيات القضائية المختصة إقميميا".

ترفع الدعوى القضائية ضد ق اررات المحافظ العقاري خبلؿ أجؿ حددتو المادة  3/110بشيريف تحسب

مف تاريخ رفض الرسالة الموصى عمييا أو تاريخ االعتراؼ باالستبلـ إذا سمـ لممعني شخصيا.

ترفع دعاوى اإللغاء ضد ق اررات المحافظ العقاري القاضية برفض اإليداع أو اإلجراء وتوجو الدعوى

ضد مدير الحفظ العقاري بصفتو ممثبل لوزير المالية وفقا إلجراءات التمثيؿ القضائي المشار إلييا
سابقا.

أما في حالة إصدار قرار رفض اإلجراء النيائي بعد اكتشاؼ أنو تـ إشيار الوثيقة خطأ ،فإف قرار
الرفض النيائ ػي الصادر عف المحافظ العقاري يبمغ إلى المدي ػ ػر الوالئي وىذا األخير ىو الذي يباش ػ ػ ػ ػر
دعوى إلغاء القرار اإلداري استنادا ألحكاـ المادة  10مف المرسوـ رقـ 65/91 :المؤرخ في:

 1991/03/02والمذكرة رقـ 4318 :المؤرخة في 1998/03/27 :التي تمزـ المحافظيف العقارييف باإللغاء
في الحيف وبدوف أي شرط لكؿ العقود المشيرة خرقا لؤلحكاـ التشريعية والتنظيمية المعموؿ بيا واببلغ

المديػ ػر الوالئي بيذا اإللغاء ،ففي ىذه الحالة يكوف لممدير الوالئي صفة التمثيؿ كمدع أماـ الجيػ ػة

القضائية لمطعف في إلغاء الحقوؽ المشيرة ،كما يكوف لممتضرر مف قرار اإللغاء الحؽ في رفع دعوى

قضائية ضد ىذا األخير(.)1

تنتيي المنازعة القضائية المنصبة حوؿ الطعف بإلغاء ق اررات المحافظ العقاري بصدور حكـ نيائي

يقضي إما بإلغاء قرار المحافظ العقار أي مؤيدا لطمبات المدعي والذي يجب عميو استمرار عمميات
الشير التي سبؽ لو رفضيا بموجب ق ارره الذي ألغى مف طرؼ القضاء ،واما برفض دعوى المدعي

ومنو اإلبقاء عمى قرار المحافظ العقاري وبذلؾ يصبح رفضو نيائيا ،وىذا ما عبرت عنو المادة 3/112

مف المرسوـ التنفيذي رقـ 63/76:بنصيا " :إف اإلجراء الشكمي المتنازع فيو ،حسب الحالة ،إما يحتفظ
بو أو تشطب عميو ،أو يرفض نيائيا واما ينفذ ضمف الشروط العادية بمجرد ما يكوف القرار القضائي

الخاص بو قد حاز قوة الشيء المقضي فيو".
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػ

( )1لـ تحدد أحكاـ األمر رقـ 74/75 :وال المرسوـ التنفيذي رقـ 63/76 :الجية القضائية المختصة نوعيا لمنظر في الطعوف المقدمة ضد
ق اررات المحافظ العقاري ،وبما أف األمر يتعمؽ بإلغاء قرار إداري ،فإف الجية القضائية المختصة نوعيا ىي القضاء اإلداري وليس القضاء
العادي ،كما سوؼ يتـ توضيحو الحقا.
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وبذلؾ فإف القضاء اإلداري قد يبقي عمى قرار المحافظ العقاري أو يقدـ عمى إلغائو ويكوف ق ارره قاببل

لبلستئناؼ أماـ مجمس الدولة ويتـ تنفيذ القرار اإلداري القاضي بإلغاء بعد حيازة الحكـ القاضي بإلغاء

لقوة الشيء المقضي فيو أي بعد استنفاذ طرؽ الطعف فيو العادية ،يير أف السؤاؿ الذي يطرح ىؿ

يأخذ اإليداع أو اإلجراء رتبتو األولى التي تـ تقييده فييا أـ رتبة جديدة ؟ وما مصير اإليداعات التي
قيدت خبلؿ الفترة التي استغرقيا الفصؿ في النزاع القضائي الطويؿ الذي انتيى لصالح المودع بعد

قبوؿ دعواه؟
لق ػ ػد رأينا أنو إذا قبؿ المحافظ العقاري إيداع الوثائؽ موضوع الشير ،فإنو يتـ التأشير باإليداع عمى
سجؿ اإليداع عمى الفور مف دوف ترؾ بياض وكتابة بيف األسطر وفقا لنص المادة  43مف المرسوـ

التنفيذي رقـ 63/76 :والغرض مف قي ػد اإليداع ىو تحدي ػ ػد األسبقي ػ ػة الخاصة بالنزاعات التي يكوف
المجوء إلييا ضروريا لحؿ مختمؼ المنازعات المثارة حوؿ أسبقية القيد وأفضميتو.

ورأينا أيضا بأنو عندما يبلحظ المحافظ العقاري عدـ الصحة أو خبلفات أو عدـ إشيار سند المتصرؼ
أو شيادة نقؿ الممكية عف طريؽ الوفاة ،فإنو ال يقوـ بالتأشير عمى البطاقة العقارية ،ويبمغ في أجؿ

أقصاه خمسة عشر يوما ( )15مف تاريخ اإليداع الشخصي الذي وقػ ػع شيادة اليوي ػ ػ ػة ويؤشر عمى
البطاقة العقارية بعبارة " إجراء قيد االنتظار " وفقا لنص المادة  2/107مف المرسوـ التنفيذي

رقـ.63/76:

فػ ػي جميع الحاالت ،فإف البطاقة التي يجب أف يؤشر عمييا باإلجراء النيائي ىي البطاقة التي تحم ػ ػؿ
عبارة " إجراء قيد االنتظار" واإلجراء يأخذ رتبة ذات أثر رجعي مف تاريخ اإليداع وىذا ما أكدتو المادة

 05/107مف نفس المرسوـ التنفيذي ،وعميو ،فإنو إذا قضت الجية القضائية بإلغاء قرار الرفض ،فإف
استمرار عممية الشير تستمر ويأخذ القيد رتبة مف تاريخ اإليداع وبأثر رجعي .

إف القاعدة مف األثر الرجعي لمقيد التي تسمح بأخذ مرتبة مف تاريخ قيد بسجؿ اإليداع يصمح تطبيقيا
في حالة إلغاء قرار رفض اإلجراء ،أما إذا كاف القرار الممغى يتعمؽ برفض اإليداع ،فكيؼ يتـ تطبيؽ

مقيد بسجؿ اإليداع؟
قاعدة األثر الرجعي ما داـ أف اإليداع قد رفض أصبل وىو بذلؾ يير ّ
ىذه الحالة لـ ترد ضمف أحكاـ األمر رقـ 74/75 :وال المرسوـ التنفيذي رقـ ،63/76:وىنا ليس لممودع
الذي صدر ضده ق ار ار برفض اإليداع أي حؽ في االستفادة مف أحكاـ األثر الرجعي لمقيد بعد قبوؿ

دعواه والقضاء بإلغاء قرار المحافظ العقاري القاضي برفض اإليداع ،وال يبقى أمامو سوى القياـ بإيداع

قيده في سجؿ اإليداع بعد قبولو مف طرؼ المحافظ العقاري.
جديد يأخذ مرتبتو مف تاريخ ّ
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قيد الغير حقوقو عمى ذات العقار أثناء فترة النزاع القضائي الذي انتيى لصالح المودع
واذا حصؿ وأف ّ
فميس ليذا األخير الحؽ في منازعة الغير الذي أشيرت حقوقو ،وال مزاحمتو وال التمسؾ بأسبقية قيده
طالما أف قيده لـ يكف محؿ تأشير بالبطاقة العقارية بعبارة " قيد االنتظار".

ففي ىذه الحالة ال يبقى أماـ المودع إالّ رفع دعوى التعويض ضد الدول ػ ػ ػة عف الخطأ الذي ارتكبو

المحافظ العقاري بعد إثبات الضرر الذي أصابو والعبلقة السببية بينيما وىذا عمبل بأحكاـ المادة 23

مف األمر رقـ.74/75:
أما عف حقوؽ الغير الذي اكتسب حقوقا عمى ذات العقار خبلؿ فترة المنازعة القضائية ،فإف حقوقيـ
تكوف تالية في المرتبة التي أصبح فييا المودع بعد إلغاء قرار الرفض والتي تعود إلى تاريخ إيداع

وثائقو لدى المحافظة العقارية إعماال بقاعدة األثر الرجعي لمقيد الذي كاف " قيد االنتظار"

وأما بالنسبة لمقانوف الفرنسي ،فمقد سبؽ وأف رأينا أف إجراءات إصدار ق اررات المحافظ العقاري الجزائري
تشبو إلى حد كبير تمؾ التي يقوـ بيا أميف الرىوف الفرنسي السيما ما تعمؽ منيا بإصدار قرار رفض

اإليداع ورفض اإلجراء ،إال أنو فيما يتعمؽ بالطعف في ىذه الق اررات ،فإف األمر كاف مختمفا فيما سبؽ
إذ أنو كاف القانوف الفرنسي بموجب المادة  26مف المرسوـ المؤرخ في 1955/01/04:المعدلة بموجب

المرسوـ رقـ 89 :الصادر بتاريخ 1959/01/08 :ال يجيز الطعف إالّ في قرار رفض اإلجراء دوف رفض
اإليداع ،والتي لـ تمؽ قبوال لدى الفقياء الفرنسييف استنادا إلى أمريف:

 -01أف السماح لطالب اإليداع بالطعف في ق اررات أميف الرىوف المتعمقة برفض اإلجراء دوف رفض
اإليداع ،يفت ػح المجاؿ أماـ احتمػ ػاالت تعسؼ أمن ػاء الرىوف لػ ػدى أعماليـ لسمطاتػ ػيـ الرقابية برفض

اإليداع وما قد يترتب عف ذلؾ مف أضرار ،إذ ال يكوف أماـ ىؤالء المتضرريف سوى الرجوع بالتعويض

عما لحقيـ مف أضرار بسبب رفض إيداع عقدىـ عمى كؿ مف أميف الرىوف العقارية والمستفيديف مف
رفض اإليداع وفقا لقواعد المسؤولية التقصيرية أو عمى أساس اإلثراء ببل سبب.
 -02اختبلؼ اآلثار المترتبة عمى التمييز بيف حالة رفض اإليداع وحالة رد اإلجراء ،فف ػ ػي الحالة

األولى إذا ما استوفى اإليداع إجراءات قبولو بعد ذلؾ ،وتـ إجراء الشير ،فإف ىذا اإلجراء ال يرتب

أثره إال مف تاريخ قبوؿ اإليداع الصحيح وليس مف تاريخ رفض اإليداع ،والعمة في ذلؾ أف أميف
الرىوف ال يؤشر في سجؿ اإليداعات إالّ بقبوؿ اإليداع وليس برفضو.
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أمػا في حالػ ػة رفض اإلجراء فإنو في حالة التصحيح ،فإف إج ػ ػراء الشي ػ ػر يرتػ ػب أثره مف تاريخ قبوؿ
اإليداع -الذي ىو تاريخ تقديمو مستوفيا لكافة شروط تمامو – نظ ار الحتفاظ اإلجراء تحت التصحيح
بمرتبتو مف تاريخ قبوؿ اإليداع ،والتأشير بو في سجؿ اإليداعات بما يفيد تماـ اإليداع

()1

وى ػ ػذا األمػ ػر الذي أدى إلى تعديػ ػؿ المادة  26مف المرسوـ المؤرخ في 1955/01/04:بموجب
القانوف رقـ 261-98 :الصادر بتاريخ 1998/04/06 :ىذا القانوف الذي يوضح نظاـ الطعف الموجو
ضد قرار رفض اإليداع ويعدؿ المادة  26مف المرسوـ الصادر في 1955/01/04 :ففي حالة رفض

اإليداع كما ىو الشأف بالنسبة لرفض اإلجراء يتـ الطعف مف طرؼ المعني في أجؿ ثمانية أياـ مف

تاريخ التبميغ في المكاف الذي تقع فيو العقارات ويتػـ الفصؿ فيو وفقا لقواعد القضاء المستعجؿ ومنو

إجازة الطعف في قرار رفض اإليداع وحذؼ التمييز بيف قرار رفض اإليداع ورفض اإلجراء فيما يتعمؽ
بجواز الطعف فييما(.)2

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػ
)(1
SIMLER philippe & DELEBECQUE philippe, op.cit, P 737 et PIEDELIEVRE Stéphane, op.cit, P 74 – 75 .
وأيضا د.سالـ حماد شعباف الدحدوح ،المرجع السابؽ ،ص .89 – 88
)(2

PIEDELIEVRE Stéphane, op.cit, P 75 et JOBARD- BACHELLIER Marie –Noëlle & BREMOND Vincent ,op.cit, P
210.
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الفصـــــــــــل الثانـــي
المنازعــات المتعمقـة بالحقــــوق والمحررات المشيــــرة
قبػ ػؿ التط ػ ػرؽ ألن ػ ػواع المنازعات التي تثار ض ػ ػد الحقػ ػوؽ والمحررات المشيرة ،يجب التعرؼ أوال عمى
ماىية الحقوؽ والمحررات التي يجب شيرىا والتي وردت في قانوف الشير العقاري ومراسيمو التنفيذية

وفي القانوف المدني وكذا قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية وفي عدة قوانيف خاصة أخرى ،كما يجب

التعرؼ عمى الوسائؿ المعتمدة لشير ىذه الحقوؽ والمحررات ومدى جواز الطعف فييا والمنازعة فيما

تحتويو مف حقوؽ.

بناء ما تقدـ يقسـ الفصؿ إلى:
المبحث األول  :الحقوق والمحـــــــــــررات الواجــــــــــــــــــــــــــــب شيــــــــــــــــرىا.

المبحث الثاني :وسائل الشير العقاري ومدى إمكانية الطعن في الحقوق المشيرة .

المبحــــــــــث األول

الحقوق والمحـــررات الواجــب شيرىـــا
إف الحقوؽ والمحررات الخاضعة لمشير العقاري كثيرة ومتعددة ،فمنيا ما ورد ذكره في قانوف الشير
العقاري،أي األمر رقـ 74/75 :ومراسيمو التنفيذية ومنيا ما ىو مذكور في القانوف المدني الجزائري
وفي قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية وفي عدة قوانيف خاصة أخرى.

محاولة مني لحصر مختمؼ الحقوؽ والمحررات الواجب شيرىا ،اعتمدت عمى أساس المصادر

التي وردت بيا ىذه الحقوؽ أي عمى القوانيف المختمفة التي تضمنت وجوب شير ىذه الحقوؽ وىذه
التصرفات والمحر ارت ،وىذا بغرض اإللماـ بيا كميػ ػ ػا وعرضيا بشكؿ بسيط ودقيؽ في آف واحد.
مف ثـ يقسـ المبحث إلى:

المطمب األول :الحقوق والمحررات الواجب شيرىا حسب قانون الشير العقاري.

المطمـب الثــاني :الحقـوق والمحــررات الواجـب شــيرىا حسـب القــانون المـدني وقــانون اإلجـراءات

المدنية واإلدارية والقوانين الخاصة.
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المطمـــــــــــب األول
الحقوق والمحررات الواجب شيرىا حسب قانون الشير العقاري
لق ػ ػد ورد في قانوف الشير العقاري ومراسيمو التنفيذية أف التصرفات والعق ػ ػود س ػ ػواء كانت صادرة مف
جانب واحد كالوقؼ والوصية أو العقود المرتبة لبللتزامات مف جانبيف كحؽ البيع في الممكية أو أحد

العق ػ ػود المتعمقػ ػة بالحقوؽ العينية المتفرعة عنو كحؽ االنتفاع واالستعماؿ وممكية الرقبػ ػة وكذا العقود

المغيرة لحؽ عيني عقاري كتمديد مدة االستفادة مف حؽ االنتفاع أو العقود المنيية ليذه الحقوؽ وكذا

العقود الكاشفة لمحقوؽ العينية ىي كميا عقود وتصرفات يجب شيرىا وفقا ليذا القانوف.

يير أف المشرع الجزائري لـ ينص عمى ىذه الحقوؽ والتصرفات دفعة واحدة في قانوف واحد ،وانما

أورد جزء منيا ضمف قانوف الشير العقاري رقـ 74/75 :وجزء آخر في المرسوـ التنفيذي رقـ63/76 :

المعدؿ.

مف ثـ يقسـ المطمب إلى:
الفرع األول :الحقوق والمحررات الواجب شيرىا حسب أحكام األمر رقم.74/75 :

الفرع الثاني :الحقوق والمحررات الواجب شيرىا حسب أحكام المرسوم التنفيذي رقم.63/76:
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الفـــــــــــرع األول
الحقوق والمحررات الواجب شيرىا حسب أحكام األمر رقم:

74/75

حدد المشرع المحررات الواجب شيرىا ضمف أحكاـ المواد 17 – 16 – 15 – 14 :مف األمر رقـ:
 74/75والتي جاء في كؿ منيا :

المادة  " :14تمزـ اإلشارة مف أجؿ مسؾ مجموعة البطاقات العقارية يمى ما يمي:
 -1جميع العقود الرسمية المنشئة أو الناقمة أو المصرحة أو المعدلة المتعمقة بالممكية العقارية التي
ستعد بعد تأسيس مجموعة البطاقات العقارية.

 -2جميػ ػ ػع العق ػ ػود والق ػ ػ ػ اررات القضائية البلحقة لئلجراء األوؿ الذي كاف موضوع تأسيس لمجموعة
البطاقات العقارية ،والخاضعة لئلشيار العقاري بمقتضى التشريع الجاري بو العمؿ وكذلؾ تسجيبلت
الرىوف أو االمتيازات.

 -3المحاضر المعدة مف قبؿ مصمحة مسح األراضي والمثبتة لمتعديبلت التي تخص العقارات المسجمة

في مجموعة البطاقات العقارية.

 -4وبصفػ ػة عام ػ ػ ػة ،كؿ التعديبلت لموضعية القانوني ػ ػة لعقار محدد ومسجؿ في مجموعة البطاقات

العقارية.

وسيحدد مرسوـ كيفيات تطبيؽ المادتيف  13و 14أعبله".

المادة  ": 15كؿ حؽ لمممكية وكؿ حؽ عيني أخر يتعمؽ بعقار ال وجود لو بالنسبة لمغير إال مف تاريخ
يوـ إشيارىما في مجموعة البطاقات العقارية ،يير أف نقؿ الممكية عف طريؽ الوفاة يسري مفعولو مف

يوـ وفاة أصحاب الحقوؽ العينية".

المادة  " :16أف العقود اإلدارية واالتفاقات التي ترمي إلى إنشاء أو نقؿ أو تصريح أو تعديؿ أو

انقضاء حؽ عيني ،ال يكوف ليا أثر حتى بيف األطراؼ إال مف تاريخ نشرىا في مجموعة البطاقات

العقارية".

المادة  " :17أف اإليجارات لمدة  12سنة ال يكوف ليا أي أثر بيف األطراؼ وال يحتج بيا تجاه الغير
في حالة عدـ إشيارىا وذلؾ مع مراعاة أحكاـ المادة  165مف األمر رقـ 73-71 :المؤرخ في 20

رمضاف عاـ  1391الموافؽ  8نوفمبر سنة  1971المتضمف الثورة الزراعية".
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وعمى ىذا األساس يتـ تناوؿ ىذه المحررات حسب الترتيب المستمد مف أحكاـ المادة  14مف األمر

رقـ 74/75 :والتي توجب شير عدة محررات ال تخرج في وصفيا مف أف تكوف متعمقة بحقوؽ عينية
أصمية أو تبعية أو بحقوؽ شخصية أو بأحكاـ قضائية ،وىذا ما سيتـ تفصيمو فيما يمي:

أوال :الحقوق العينية األصمية:

أوجب المشرع شير جميع المحررات والعقود التي يتضمف موضوعيا حقا عينيا عقاريا أصميا ،والحؽ

العيني األصمي ىو سمطة مباشرة لئلنساف عمى شيء ينشأ ىذا الحؽ بصفة أصمية مستقمة يير

مستندة إلى حؽ آخر ،تشتمؿ الحقوؽ العينية األصمية عمى حؽ الممكية والحقوؽ المتفرعة عنو ،كحؽ

االنتفاع وحؽ االستعماؿ والسكنى وحؽ االرتفاؽ(.)1

يتـ شير ىذه المحررات عف طريؽ التسجيؿ ،وىي تنقسـ حسب نص المادة  1/14المذكورة أعبله إلى

خمس ػ ػ ػ ػة أقساـ :عقود رسمية منشئة ،ناقمة ،مصرحة ،أو معدلة متعمقة بالممكية العقارية أو منيية ليػ ػا
وىي العقود التي سيتـ تفصيميا فيما يمي:
 -1العقود الرسمية المنشئة لمحقوق العينية األصمية:

لقد جاء في نص المادة  14مف األمر رقـ 74/75 :وجوب " شير العقود الرسمية " وىي ترجمة لمنص
بالمغة الفرنسية التي جاء فييا  acteوالتي تعني التصرؼ وتعني العقد أيضا( ،)2وبالرجوع إلى القانوف

المصري أي قانوف الشير العقاري رقـ 1946/114:وقانػ ػوف السجؿ العيني رقـ 1964/142 :فإنيما

استعمبل مصطمح " تصرفات" بدال مف العقود التي كانت واردة في قانوف التسجيؿ القديـ رقـ199/18 :

الصادر سنة  1923بدعوى أف المصطمح األوؿ أكثر داللة ،وتندرج تحتو إلى جانب العقود ،االتفاقات
واألعم ػ ػاؿ القانوني ػ ػة التي تصدر مف جانب واحد كالوقؼ والوصيػة والتصرفػ ػات اإلداري ػة الت ػي تتن ػ ػ ػ ػاوؿ
حقوقا عينية عقارية مثؿ الحجز اإلداري ومراسيـ نزع الممكية لممنفعة العامة (.)3

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

د .منصور قاسـ حسيف ،منير محمد أحمد الصموي ،الحقوؽ العينية األصمية (حؽ الممكية في ذاتو) ،الجزء األوؿ ،دار النيضة العربية،

 2008ص .28
()2

أرى أف كممة العقد التي اختيرت لمتعبير عف كممة  Acteأكثر وضوحا ودقة وأدؿ عمى المعنى الذي قصده المشرع القترانيا مع عبارة "

الرسمية " وبذلؾ فالمقصود ىي العقود الرسمية وليس التصرفات الرسمية ىذا مف جية ،ومف جية أخرى ،فإف كممة العقد تتصرؼ إلى تطابؽ
اإلرادتيف والى التصرؼ الصادر عف جانب واحد ،كما أف كممة عقد ىي األكثر شيوعا واستعماال في الحياة العممية مف عبارة التصرؼ.
()3

د .محمد المنجي ،قانوف الشير العقاري ،منشأة المعارؼ باإلسكندرية ،الطبعة األولى ،سنة  ،2007ص . 110

وأيضا د.عمر أبو شادي ،شير الحقوؽ العقارية ،الطبعة األولى ،سنة  ،1947دوف دار النشر ،ص  13وأيضا د .محمد كامؿ مرسي ،المرجع
السابؽ ،ص .99
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عمى عكس ى ػ ػذا الرأي ي ػ ػرى الدكتور سعد خميفة ،تقييما لمسمؾ المشرع المصري ،بأف ىػ ػذا األخيػ ػ ػر

استخدـ عبارات ال تصمح لنظاـ السجؿ العيني ،حيث جاءت نصوص قانوف التسجيؿ السيما المادة

 26وما بعدىا دالة عمى أف القيد في السجؿ العيني إنما يرد عمى التصرفات ،مع أف القيد ينصب -

في الحقيقة – عمى الحقوؽ وفقا لنظاـ السجؿ العيني ،واعتقد الدكتور سعد خميفة بأف المشرع المصري
قد نقؿ ىذه النصوص – نصوص الباب الثالث ،الفصؿ األوؿ وعنوانو " التصرفات والحقوؽ الواجب

قيدىا في السجؿ – مف قانوف تنظيـ الشير العقاري رقـ 114 :لسنة  ،1946المادة  09وما بعدىا ،ريـ
اختبلؼ النظاميف(.)1

وبما أف ما يجب شيره ىو العقود الرسمية فقط ،فإنو يستبعد شير الوقائع القانونية " الحيازة " وكذا

العقود العرفية ،ولقد سبؽ اإلشارة إلى أف الرسمية شرط مف شروط شير مختمؼ العقود وفقا لنص

المادة  61مف المرسوـ التنفيذي رقـ.63/76:

العقػ ػد المنشػ ػئ  Contrat ou Acte créateur ou constitutifىو العقد المنشئ لحؽ عين ػ ػي عقػ ػ ػ ػاري

أصمي ،وىو العقد الذي يترتب عميو إنشاء أو إيجاد حؽ مف الحقوؽ العينية العقارية األصمية المتفرعة
عف حؽ الممكية ،مثؿ حؽ االنتفاع (المادة  844مف القانوف المدني الجزائري) ،حؽ االستعماؿ وحؽ

السكنى (المادة  855مف القانوف المدني الجزائري) وحؽ االرتفاؽ (المادة  867مف القانوف المدني

الجزائري).

وال ت ػرد العق ػ ػود المنشئػ ػة عمى حؽ الممكية الذي ىو قدرة يثبتيا الشرع ابتداء عمى التصرؼ وىو

اختصاص حاجز شرعا يسوغ صاحبو التصرؼ إال لمانع ،والمراد بكونو حاج از يعني استئثاريا مقصو ار
عمى صاحبو ،يحتجز يير المالؾ عف االنتفاع بالشيء أو التصرؼ بو ،دوف إذف المالؾ.

والمراد بالمانع ما يمنع المالؾ مف التصرؼ مف ذلؾ كنقص األىمية وحؽ الغير( ،)2ألف حؽ الممكية

ذاتو ىو حؽ التمتع والتصرؼ في األشياء بشرط أال يستعمؿ استعماال تحرمو القوانيف واألنظمة حسب

نص المادة  674مف القانوف المدني الجزائري ،فبل ينشئو العقد ،ألف اإلنشاء معناه اإليجاد ،وألف

الممكية ال توجد ابتداء إالّ بسبب االستيبلء واالستيبلء ليس بتصرؼ قانوني وليس بعقد وانما ىو واقعة
مختمطة اختمطت فييا الحيازة المادية وىي (عنصر مادي) بإرادة المستولي في أف يمتمؾ في الحاؿ

وىػ ػي (عنصر إرادي) .لكف العنصر المادي ىو المتغمب ومف ثـ أُلحؽ االستيبلء بالوقائع المادية

()3

وعمى ذلؾ ال يعد تصرفا وال عقدا ،وال يكوف واجب التسجيؿ.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػ
( )1د .محمد سعد خميفة ،المرجع السابؽ ،ص .59
()2
()3

د .محمد وحيد الديف سوار ،حؽ الممكية في ذاتو في القانوف المدني األردني ،مكتبة الثقافة لمنشر والتوزيع ،1993 ،ص .23
د .عبد الرزاؽ أحمد السنيوري ،الوسيط في شرح القانوف المدني ،الجزء التاسع ،دار النيضة العربية ،1992 ،ص .465

وأيضا د .محمد المنجي ،موسوعة الشير العقاري التعميؽ عمى نصوص قانوف الشير العقاري ،المجمد الرابع ،منشأة المعارؼ ،الطبعة األولى
 ،2007ص.113
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خبلفا ليذا الرأي ،يرى الدكتور أنور طمبة ( ،)1بأف جميع التصرفات القانونية التي مف شأنيا إنشاء حؽ

عين ػي سػ ػ ػواء كاف ىذا الحؽ ،حػ ػؽ ممكية أو أي حؽ آخػر يجػ ػب تسجيميا لنشوء ىذا الحؽ فيما بيػ ػ ػ ػف

المتعاقديف وأيضا بالنسبة لمغير ،ويرى بأف مف العقود المنشئة لمحؽ العيني كؿ عقد يترتب عميو إيجاد

حؽ ألوؿ مرة(.)2

تنشأ الحقوؽ المتفرعة عف حؽ الممكية في الحياة العممية فػ ػي عدة صور مني ػ ػا أف يتصرؼ المالؾ في

حؽ الرقبة محتفظا بنفسو ولغيره بحؽ االنتفاع أو االستعماؿ أو السكنى مدى حياة المنتفع أو لمػ ػ ػ ػ ػ ػدة

معينة ال تزيد بأي حاؿ عف مدة حياة المنتفع ،ومنيا أف يتصرؼ المالؾ في حؽ االنتفاع أو االستعماؿ

مجردا عف ممكية الرقبة التي يحتفظ بيا لنفسو.

ومم ػ ػا ال شؾ فيو ،أف جميػ ػع الحقوؽ السالفة الذكر وىي متفرعة عف حؽ الممكية ،تعتبر مف الحقوؽ
العينية العقارية األصمية ،فيي ال تنشأ وال تنتقؿ وال تتغير إالّ بالتسجيؿ(.)3

 -2العقود الرسمية الناقمة لمحقوق العينية العقارية األصمية : Contrats ou Actes translatifs
العقد الرسمي الناقؿ لحؽ عيني عقاري أصمي ،ىو العقد الذي ينقؿ حؽ الممكية في العقار والعقد

الناقؿ كما ينقؿ الحؽ العيني األصمي لحؽ الممكية ويجب تسجيمو ،قد ينقؿ الحؽ العيني العقاري

األصمي المتفرع عف حؽ الممكية ،ويجب تسجيمو كذلؾ باستثناء ما ال يجوز نقمو كحؽ االستعماؿ

وح ػ ػؽ السكنػ ػى بينما يجوز نقؿ حؽ االنتفاع كأف ينقؿ المنتفع حؽ انتفاعو في العقار بالبيػ ػ ػع (المادة

 844مف القانوف المدني) وكأف يبيع مالؾ العقار حؽ ارتفاؽ مقرر لمصمحة عقاره تبعا لبيع ىذا العقار
(المادة  868مف القانوف المدني).

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

ال مستشار أنور طمبة ،الشير العقاري والمفاضمة بيف التصرفات ،دار نشر الثقافة ،1992 ،ص .163

()2

أميؿ لترجيح الرأي األوؿ والقوؿ بأف المقصود ىو ضرورة شير الحقوؽ المتفرعة عف حؽ الممكية في حالة ما إذا تصرؼ فييا المالؾ أما

الممكية فبل تخضع لعممية الشير والدليؿ عمى ذلؾ ما جاءت بو أحكاـ المادة  15مف المرسوـ التنفيذي رقـ 63/76 :التي نصت عمى  ":كؿ
حؽ لمممكية وكؿ حؽ عيني آخر يتعمؽ بعقار ال وجود لو بالنسبة لمغير إالّ مف تاريخ يوـ إشيارىما في مجموعات البطاقات العقارية "

وىذا ما يؤكد أف حؽ الممكية ىو حؽ موجود وقائـ بالنسبة لصاحبو وال يحتاج إلي عممية الشير إالّ مف أجؿ االحتجاج بو عمى الغير.

()3

د .محب الديف محمد سعد ،المرجع في أحكاـ الشير العقاري والتوثيؽ والرسوـ المتعمقة بيا ،مطبعة مخيمر ،دوف سنة نشر ،ص - 425

.426
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عقد البيع ىو النموذج الذي يتخذه الفقو لمعقود الناقمة لمممكية وما يسرى عمى عقد البيع يسرى عمى

سائر العقود الناقمة لمممكية والحقوؽ العينية األخرى ،كعقد المقايضة في العقار ،عقد ىبة العقار ،عقد
الشركة(.)1
إف عقد البيع ىو عقد ناقؿ لمممكية ،يير أف ىناؾ مف يعتبره عقدا منشئا ال ناقبل( )2ولما كاف عقد البيع
م ػف أى ػ ػـ أىدافو ،أف تنتقؿ ممكية العيف المبيعة مف البائع إلى المشتري ،فإف ذلؾ يستمػ ػزـ تسجيػ ػؿ ىػ ػذا
العقد إذا انصب عمى عقار ويقع عبء التسجيؿ واجراءاتو عمى عاتؽ المشتري صاحب المصمحة في

انتقاؿ الممكية إليو ،خاصة إذا كاف األثر المترتب عمى عدـ تسجيؿ عقده ىو عدـ انتقاؿ الممكية إليو
وتظػ ػؿ عمػى ذمة البائع الذي يستطيع أف يتصرؼ فييا مرة أخرى لمشتري ثاف يمكف أف يسارع إلى
تسجيؿ عقده ،فتنتقؿ إليو الممكية دوف المشتري األوؿ.

إذا كاف عمى المشتري القياـ بإجراءات التسجيؿ حتى تنتقؿ إليو ممكية العقار ،فإف عمى البائع باعتباره

طرفا في عقد البيع أف يعاونو عمى إتماـ ذلؾ بتقديـ كافة األوراؽ والوثائؽ التي تثبت ممكيتو لمعيف واالّ

عد مخبل بالتزاـ جوىري يمقيو عمى عاتقو عقد البيع(.)3

ىذا االلتزاـ أكدتو المادة  165مف القانوف المدني الجزائري التي جاء فييا ":االلتزامات بنقؿ الممكية ،أو
أي حؽ عيني آخر مف شأنو أف ينقؿ بحكـ القانوف الممكية أو الحؽ العيني ،إذا كاف محؿ االلتزاـ شيئا

معينا بالذات يممكو الممتزـ ،وذلؾ مع مراعاة األحكاـ المتعمقة باإلشيار العقاري".

وكذا ما نصت عميو المادة  793مف القانوف المدني الجزائري التي جاء فييا ":ال تنقؿ الممكية والحقوؽ

العينيػ ػ ػة األخػ ػرى في العقار سواء كاف ذلؾ بيف المتعاقديف أـ في حؽ الغير إال إذا روعيت اإلجراءات
التي ينص عمييا القانوف وباألخص القوانيف التي تدير مصمحة شير العقار".

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

د .محمد المنجي ،موسوعة الشير العقاري ،المجمد الرابع  ،المرجع السابؽ ،ص.114 ،

()2

مدحت محمد الحسيني ،المرجع السابؽ ،ص  83وأيضا المحامي عباس عبد الحميـ حجر ،المرجع السابؽ ،ص  17وأيضا المستشار أنور

طمبة ،المرجع السابؽ،ص .163
()3

د .عمي حسيف نجيدة ،الوجيز في الشير العقاري والتوثيؽ ،المرجع السابؽ ،ص .50-49
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وباستقراء نص المادتيف المذكورتيف أعبله ،يتضح بأف انتقاؿ الممكية في العقارات أو الحقوؽ العينية

األخرى ،كحؽ ارتفاؽ أو انتفاع ال يتـ إالّ بعد اتخاذ إجراءات التسجيؿ المنصوص عمييا في القانوف
ويست ػ ػوي في ذلؾ انتقاؿ الممكية بيف المتعاقديف أو بالنسبة لمغير وىذا خبلفا لما ىو عميو الحاؿ في
القانوف المدني الفرنسي الذي يجعؿ انتقاؿ الممكية يتـ سواء في المنقوؿ أو في العقار بمجرد انعقاد

العقد بيف المتعاقديف ،أما بالنسبة لمغير فإنو يجب اتخاذ إجراءات التسجيؿ بالنسبة لمعقارات والحقوؽ
العينية األخرى.

وبذلؾ ،فػإف البيع ىو عقػ ػد يمتزـ بمقتضاه البائع أف ينقؿ لممشتري ممكية الشيء أو حقا ماليا أخر في
مقابؿ ثمف نقدي وفقا لنص المادة  351مف القانوف المدني وىو واجب التسجيؿ سواء كاف األمر يتعمؽ
ببيع تاـ أـ معمؽ عمى شرط فاسخ أو واقؼ ،فتنتقؿ ممكية المبيع (العقار) بالتسجيؿ (المادة  793مف

القانوف المدني) وبغيره ال ينقؿ ال بالنسبة لمغير وال فيما بيف األطراؼ ،ويترتب عمى ذلؾ أف المشتري
ال يصبح مالكا لمعيف المبيعة ماداـ البيع لـ يسجؿ ومف ثـ ال يستطيع المشتري أف يرفع عمى البائع

دعوى استحقاؽ المبيع ،كما ال يجوز لمدائني المشتري المطالبة بالتنفيذ عمى العقار قبؿ التسجيؿ ،ألف
ممكية العقار لـ تنتقؿ بعد إلى المشتري كما يمكف لمبائع أف يتصرؼ في المبيع مرة أخرى إلى أي

شخص آخر (.)1

إف عقد البيع ييػ ػر المسجؿ ينتج ع ػ ػدة التزامات جوىريػ ػة عمى عات ػؽ البائ ػع أىميػ ػا القياـ بكؿ ما ىو

ضروري لنقؿ الممكية وااللتزاـ بالتسميـ ،وفي حالة التسميـ ال يستطيع استرداده بالريـ مف اعتباره مالكا

لو ألنو ضامف الستحقاقو ويمتزـ أيضا بضماف عدـ التعرض والعيوب الخفية (.)2

ىذا عف عقد البيع ،أما عف الوعد بالبيع فيثور التساؤؿ حوؿ مدى وجوب شيره أي ىؿ يجب شير

الوعد بالبيع حتى تنتقؿ الممكية العقارية بيف الطرفيف وبالنسبة لمغير أـ ىو يير واجب الشير؟

إف الوعد بالتعاقد حسب نص المادة  71مف القانوف المدني الجزائري ىو :االتفاؽ الذي يعد لو كبل

المتعاقديف أو أحدىما بإبراـ عقد معيف في المستقبؿ ال يكوف لو أثر إالّ إذا عينت جميع المسائؿ
الجوىرية لمعقد المراد إبرامو ،والمدة التي يجب إبرامو فييا.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

مدحت محمد الحسيني ،المرجع السابؽ ،ص .84

()2

المحامي عباس عبد الحميـ حجر ،المرجع السابؽ ،ص .18
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واذا اشترط القانوف لتماـ العقد استيفاء شكؿ معيف فيذا الشكؿ يطبؽ أيضا عمى االتفاؽ المتضمف

الوعد بالتعاقد.

ومف خبلؿ نص المادة  71المذكورة أعبله يظير ما يمي:

يشترط لكي ينتج الوعد أثره أف تكوف الشروط الجوىرية لمعقد قد تـ االتفاؽ عمييا ويقصد بيا أركاف

البيع وشروطو األساسية التي تـ االتفاؽ عمييا والتي ما كاف يتـ البيع بدونيا.

واذا لـ يحصؿ التسجيؿ فبل توجد إالّ التزامات شخصية بيف الطرفيف ،واذا امتنع البائع مف أف يحرر

العقد النيائي لمبيع ،كاف لممشتري الحؽ في استصدار حكـ يثبت التعاقد الحاصؿ بينيما ،حتى إذا ما
سجؿ ىذا الحكـ حؿ محؿ العقد.

لقد تراوحت اجتيادات المحكمة العميا بيف رأي يوجب شير الوعد بالتعاقد ورأي ال يرى ضرورة ذلؾ
ومف ىذه الق اررات أذكر ما يمي:

 -القرار رقـ 33528:المؤرخ في1985/04/03 :

()1

والذي جاء فيو ":مف المقرر قانونا أف العقد شريعة

المتعاقديف فبل يجوز نقضو وال تعديمو إال باتفاؽ الطرفيف أو لؤلسباب التي يقررىا القانوف ،ومف ثـ فإنو

ال يجوز لمقضاة أف يفسروا إرادة األطراؼ الصريحة بما يتنافى معيا.

ولما كاف الثابت أف الوعد بالبيع تـ بعقد عرفي مؤرخ في 1974/01/03 :بعد صدور قانوف التوثيؽ

معمقا عمى شرط حصوؿ البائعة عمى رخصة مف الجيات اإلدارية لمتجزئة ،وقد رفضت السمطات

المختصة منح ىذه الرخصة برسالة مف الوالي إلى رئيس المجمس الشعبي البمدي فإف قضاة الموضوع

بقضائيـ بضـ الدعاوى الثبلث واالشياد بحيازة الشيء المبيع وأداء ثمنو والقوؿ بأف بيع 1974/01/03

صحيح وأف الحكـ يعتبر عقد رسمي ،خالفوا القانوف ولـ يعطوا لقضائيـ أساسا شرعيا".

وكذا ما جاء في القرار رقـ 108763 :المؤرخ في1994/04/06 :

التوثيؽ – إبطالو – خرؽ القانوف.

()2

 ":وعد البيع – تسجيمو بمكتب

المبدأ ،مف المقرر قانونا أنو يعتبر البيع صحيحا في حؽ المشتري إذا اكتسب البائع ممكية المبيع بعد

انعقاد البيع.

ولما كاف مف الثابت في قضية الحاؿ أف قضاة الموضوع لما حكموا بإبطاؿ العقد المتضمف الوعد

بالبيع وجميع اإلجراءات التي تمت أماـ الموثؽ بيف الطاعف ومورث المطعوف ضدىـ ،يعدوف بقضائيـ
كما فعموا قد خرقوا القانوف وعرضوا ق ارراىـ لمنقض واإلبطاؿ".

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

المجمة القضائية ،المحكمة العميا ،العدد  4لسنة  ،1989ص .48

()2

المجمة القضائية ،المحكمة العميا ،العدد  1لسنة  ،1998ص .103
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وتبنى مجمس الدولة موقفا مخالفا إذ اعتبر أف الوعد بالبيع ال يمكف االحتجاج بو في مواجو الغير إال
إذا اتبعت فيو إجراءات الشير العقاري وىذا بموجب القرار رقـ 004983:المؤرخ في2002/07/15 :

()1

إذ اعتبر أف الوعد بالبيع ال يمكف االحتجاج بو في مواجية الغير إال إذا اتبعت فيو إجراءات الشير

العقاري.

لق ػ ػد حسـ قانوف المالية لسنة  2004الجدؿ القائـ حوؿ إمكانية إشيار الوعد بالبيع بنصو صراحة عمى
شير الوعد بالبيع وتحديد قيمة الرسـ العقاري ليذا الشير(.)2

ويثور التساؤؿ حوؿ مدى وجوب شير الوعد بالتفضيؿ ،الذي ىو اتفاؽ يتعيد بمقتضاه أحد الطرفيف
ويسمى الواعد إذا ما قرر مستقببل إبراـ عقد معيف ،أف يفضؿ الطرؼ اآلخر

()3

لـ يرد في القانوف الجزائري ما يفيد وجوب شير الوعد بالتفضيؿ إالّ أنو بالرجوع إلى الفقو والقضاء في

فرنسا فإف ىذا الموضوع كاف محؿ جدؿ واسع.

لقد اتجو جانب مف الفقو في فرنسا( )4إلى أف نص المادة  37مف المرسوـ المؤرخ في1955/01/03 :

المعدؿ بموجب المرسوـ المؤرخ في (5)1959/01/07 :أشارت إلى جواز شير وعود البيع واإليجار الذي
تزي ػ ػد مدتو عف  12سنة الصادرة بشكؿ إنفرادي دوف أف تشير ىذه المادة إلى الوعد بالتفضيؿ ومن ػ ػو

رفض ىذا االتجاه إلجاؽ الوعػ ػ ػد بالتفضيؿ بالتصرفات الخاضعة لمشير بشكؿ جوازي أي تمؾ التي ىي
يير إلزامية الشير.

وذىب القضاء في فرنسا في ق ارره الشيير المؤرخ في 1971/03/04 :إلى اعتبار الوعد بالتفضيؿ

بمثابة التقيي ػ ػد لحؽ التص ػ ػرؼ في الشػ ػيء المبيع ومنو فيو واجب الشير وىػ ػو نافذ في مواجية الغيػر
وىذا استنادا إلى نص المادة  1-30الفقرة الرابعة مف المرسوـ المؤرخ في.)6(1955/01/04 :

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

مجمة مجمس الدولة ،العدد  03لسنة  ،2003ص .155

()2

االستاذة ليمى زروقي ،عمر حمدي باشا ،المنازعات العقارية ،دار ىومة ،الطبعة الثانية ،2006ص .69

( )3د .سعيد سميماف جبر ،العقود المسماة ( البيع وااليجار ) ،دار النيضة العربية ،الطبعة األولى ،2007 ،ص  35وأيضا
REVUE trimestrielle, de Droit civil ,N°3 2009,P 434.
()4
DAGOT Michel , le pacte de préférence, litec,2000,P 48.
)(5
ART37-1 : peuvent etre publiées au bureau des hypothèques de la situation des immeubles qu’ elles
concernent, pour l’information des usagers :1° les promesses unilatérales de vente et les promesses
… unilatérales de bail de plus de douze ans
e
)(6
; a.- l’arret du 4mars 7977 )76( civ 3 , 4mars 1971 :vu l’article 30-1, alinéa 3 du décret du 4 janvier 1955
attendu qu’il résulte de ce texte qu’ une resteiction au droit de disposer ,dès lors qu’elle a fait l’objet d’une
mesure de publicité, est opposable aux tiers ; que tel est le cas notamment d’un pacte de préférence
portant sur un immeuble.
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 -3العقود الرسمية المصرحة( المقررة أو الكاشفة) :Contrats ou Actes déclaratifs
يجب تسجيؿ العقود الرسمية المصرحة وفقا ألحكاـ المادة  14مف األمر رقـ.74/75 :

والعقود المصرحة ىي العقود التي تقرر حؽ مف الحقوؽ العينية األصمية ،كالقسمة والصمح واإلقرار
يجب تسجيميا باعتبارىا كاشفة ليذا الحؽ بعد أف كاف شائعا أو متنازعا فيو بيف طرفي التصرؼ(.)1

ومف أمثمة العقود المصرحة ( المقررة ) القسمة ،الصمح وىي كاآلتي:
أ -عقود القسمة:

القسم ػ ػة إج ػ ػ ػراء الغرض منػ ػو إخراج المالؾ مف حالة الشيوع إلى حالة الممؾ الخاص ،حيث يستقؿ
بنصيبو دوف باقي الشركاء( )2وىي تستوجب إبداؿ الحصة الشائعة في الممؾ المشترؾ بحصة مفرزة

معينة يستقؿ بيا كؿ مالؾ ،والقضاء عمى الحؽ المشاع الذي كاف لكؿ شريؾ في األشياء المشتركة

التي ال تقع في حصتو وليا أثر رجعي يرجع إلى وقت بدء الشيوع ويعتبر كؿ شريؾ أنو مالؾ لمحصة
التي خرجت لو مف ذلؾ الوقت وىي بيذه الحالة مصدرة لمحؽ ال منشئة لو.

تعتبر القسمة منشئة لمحؽ ال مصدرة لو ألنيا تعتبر بمنزلة بيع كؿ مالؾ لحصتو الشائعة لمف وقعت

في نصيب ػو ،وترفػ ػ ػع دعوى القسمة مف طرؼ أي شريؾ سواء كاف وارثا أـ شريكا في الممؾ واذا كاف

قاص ار فإنو وليو أو وصيو ىو الذي يرفع دعوى القسمة ،ويجب أف تقاـ الدعاوى عمى كؿ الشركاء ألف

دعوى القسمة يير قابمة لمتجزئة(.)3

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

المستشار أنور طمبة ،المرجع السابؽ،ص .165

()2

د .عمي حسيف نجيدة ،الوجيز في الشير العقاري والتوثيؽ ،المرجع السابؽ ،ص .64

( )3د .زىدي يكف ،شرح مفصؿ لقانوف الممكية العقارية والحقوؽ العينية يير المنقولة ( مع مقارنة بالقوانيف الحديثة والشريعة اإلسبلمية ) ،الجزء
األوؿ ،الطبعة الثانية ،بيروت ،1959 ،ص 329وما بعدىا.
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لكؿ شريؾ أف يطالب بقسمة الماؿ الشائع ما لـ يكف مجب ار عمى البقاء في الشيوع بمقتضى نص

أو اتفاؽ ،وىذا وفقا لنص المادة  01/722مف القانوف المدني ،واذا اختمؼ الشركاء في اقتساـ الماؿ
الشائع فعمى مف يريد الخروج مف الشيوع يرفع الدعوى عمى باقي الشركاء أماـ المحكمة وفقا لنص

المادة  01/724مف القانوف المدني الجزائري عمى انو.

بناء عمى ما سبؽ تكوف القسمة بأثر رجعي ،فيي مقررة أو كاشفة لمحؽ سواء كانت القسمة بالتراضي
أـ كانت قضائية وسواء كانت القسمة عينية أـ كانت قسمة تصفية.

عقد القسمة ىو عقد كاشؼ والعقد الكاشؼ ىو الذي يكشؼ عف وضعية قانونية سابقة موجودة ،فيو
ال ينشئ أي حؽ مف جديد( )1وبذلؾ فيو واجب الشير.
ب -الصمــــح:
الصمح عقد يحسـ بو الطرفاف نزاعا قائما أو يتوقياف بو نزاعا محتمبل وذلؾ بأف يتنازؿ كؿ منيما عمى
وجو التبادؿ عف حقو (.)2

عقد الصمح في القانوف المدني الجزائري عرفتو المادة  459بما يمي:

" الصمح عقد ينيي بو الطرفاف نزاعا قائما أو يتوقياف بو نزاعا محتمبل وذلؾ بأف يتنازؿ كؿ منيما
عمى وجو التبادؿ عف حقو" .

فعقد الصمح ىو مف العقود المسماة وأورده المشرع ضمف العقود التي تقع عمى الممكية في الفصؿ

الخامس مف الباب السابع تحت عنواف "العقود المتعمقة بالممكية" عمى الريـ مف أنو يير ناقؿ لمممكية

ف يعتبر عقد الصمح عقدا كاشفا إذا كانت الحقوؽ المتنازع عمييا قبؿ الصمح في يد أصحابيا وأبقيت
كذلؾ بموجب عقد الصمح وبذلؾ يعتبر عقدا كاشفا .ويجب إعبلـ الغير بالوضعية الجديدة والتي

كرست الوضع الظاىر (.)3

لق ػد أوجبت المادة  14مف األمر رقـ 74/75 :شيػر العقود الرسمية المقررة أو المصرحة المتعمقة
بالممكية و أضافت المادة  16مف ذات األمر عمى أف ال يكوف ليا أي أثر حتى بيف األطراؼ إالّ مف

تاريخ نشرىا في البطاقات العقارية وىو الحكـ الذي انفرد بو المشرع الجزائري تمشيا مع ما انتيى إليو

المشرع المصري بموجب قانوف التسجيؿ المصري رقـ  142لسنة  ،1964والذي ال يوجد ما يقابمو في
القانوف الفرنسي.

ػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
GREGOIRE Michèle, op.cit. , P 15.
()2

د .عمي حسيف نجيدة ،الوجيز في الشير العقاري والتوثيؽ ،المرجع السابؽ ،ص .67
PIEDELIEVRE Stéphane, op.cit, P 136 et GREGOIRE Michèle, op.cit, P 16.
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بالنسبػ ػة لمقانػ ػوف الفرنسي ،فإنو لـ يرتب نفس األثر أي أنو لـ يجعؿ اثر شير عقد الصمح عدـ نف ػ ػػاد

التصرؼ وانما أوجب شيره بغرض اإلعبلـ فقط وىذا ما أكدتو نص المادة  28 4°مف المرسوـ الصادر
في ،1955/01/4 :الػ ػذي أورد عقد الصمح ضمف التصرفات الواجبة الشير بغرض اإلعبلـ وليس
بغرض النفاد.

أما القانوف المصري فقد جاء في المادة  10مف قانوف تنظيـ الشير العقاري قانوف رقـ1946/114 :

وىو نفس الحكـ في المادة  2مف قانوف التسجيؿ رقـ 18 :لسنة  ،1923جميع التصرفات واألحكاـ

النيائي ػ ػة المقررة لحؽ مف الحقوؽ العينية العقارية األصمية يجب كذلؾ تسجيميا ويترتب عمى عدـ
التسجيؿ أف ىذه الحقوؽ ال تكوف حجة عمى الغير.

في ىذه الحالة يكوف لعقد الصمح كامؿ الحجية بيف أطرافو إالّ أنو إذا انصب عمى عقار أو حؽ عيني
عقاري ،فبل يكػ ػوف لو مف أثر بالنسبة لمغير إال بالتسجيؿ ،وي ػرى الدكتور عمي حسيف نجيدة أف ىػ ػ ػ ػ ػ ػذا

األثر الكاشؼ لمصمح قاصر عمى الحقوؽ العينية العقارية التي يشمميا النزاع ،فإف اثر الصمح بالنسبة
ليا يعد منشئا ال كاشفا األمر الذي يترتب عميو وجوب تسجيؿ الصمح ليس لكي يحتج بو عمى الغيػ ػر

فقط ،بؿ وأيضا لكي يسري في مواجية المتعاقديف أيضا( ،)1أي أف التسجيؿ حسب ىذه المادة مشترطا
لحماية الغير فبل يجوز التمسؾ لعدـ التسجيؿ ضد الغير( ،)2مرد ذلؾ أف التصرؼ اإلنشائي عمؿ يوجد

بو مدلولو ابتداء ،أما التصرؼ اإلقراري فميس إالّ إخبا ار بحؽ أوجده سبب سابؽ ،فإف كاف اإلقرار الذي

احت ػواه عقد القسمة إنما ىو إخبار لممكية سابقة ليس ىو سندىا بؿ دليميا ،فإنو يكوف حجة عمى المقػ ػر
فبل حاجة إلى تسجيمو

()3

.

وقػ ػاـ قانوف الشي ػ ػر العقاري المصري عمى التفرقة بيف التصرفات اإلنشائية وبيف التصرفات االق ارري ػ ػة

فحتـ تسجيؿ األولى كشرط أساسي لنقؿ الممكية العقارية واشترط تسجيؿ الثانية لتكوف ليا حجيتيا عمى
الغير فقط(.)4
أما في قانوف التسجيؿ المصري رقـ 142 :لسنة  ،1964فإنو أوجب قيد جميع التصرفات واألحكاـ
النيائية المقررة لحؽ مف الحقوؽ العينية العقارية األصمية.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

د.عمي حسيف نجيدة ،الوجيز في الشير العقاري والتوثيؽ ،المرجع السابؽ ،ص .69

()2

المحامي عباس عبد الحميـ حجر ،المرجع السابؽ ،ص .36

()3

المستشار أنور طمبة ،المرجع السابؽ ،ص .164

()4

المحامي محمد عبد المطيؼ ،الشير العقاري ( دراسة قانونية في التشريع المصري والمقارف ،الطبعة األولى ،مطبعة صبلح الديف اإلسكندرية
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ورتب عمى عدـ القيد أف ىذه الحقوؽ ال تكوف حجة ال بيف ذوي الشأف وال بالنسبة إلى ييرىـ وىذا

وفقا لنص المادة  27مف ذات القانوف التي جاء فييا " :يجب كذلؾ قيد جميع التصرفات واألحكاـ
النيائية المقررة لحؽ مف الحقوؽ العينية العقارية األصمية.

ويترتب عمى عدـ القيد أف ىذه الحقوؽ ال تكوف حجة ال بيف ذوي الشأف وال بالنسبة إلى ييرىـ.

ويسري ىذا الحكـ عمى القسمة العقارية ولو كاف محميا أمواؿ موروثة".

وىو نفس الموقؼ الذي أخذ بو المشرع الجزائري فبل يكوف ليذه الحقوؽ أي أثر ال بيف األطراؼ وال

في مواجية الغير إالّ مف تاريخ تسجيمو وىذا وفقا لنص المادة  14و 16مف األمر رقـ.74/75 :

 -4العقود الرسمية المعدلة لمحقوق العينية العقارية األصمية : Contrats ou Actes modifiants
العقد المعدؿ أو المغير لحؽ عيني عقاري أصمي ،ىو العقد الذي يغير العقود التي ترد عمى حؽ
الممكية ويحررىا مف تمؾ القيود ويجعميا قابمة لمتصرؼ ومف أمثمة القيود التي ترد عمى حؽ الممكية
شرط المنع مف التصرؼ ،تغيير مدة حؽ االنتفاع أو حؽ االرتفاؽ.

فالعقد المغير لحؽ الممكية عمى عقار ،يجعؿ ىذه الممكية قابمة لمتصرؼ فييا ،بعد أف كانت مقترنة
بالشرط المانع مف التصرؼ ،والعقد المغير لحؽ االنتفاع عمى عقار لمدة معينة ،قد ينقص أو يطيؿ

ىذه المدة ،والعقد المغير لحؽ االرتفاؽ عمى عقار لمدة معينة ،قد ينتقص أو يزيد مف ىذا الحؽ(.)1

مغيرة لحؽ عيني عقاري أصمي ومف ثـ تكوف مف العقود واجبة التسجيؿ(.)2
فيذه العقود جميعا عقود ّ
ويكوف حؽ الممكية مقيدا بأحد القيود الواردة عمى حؽ الممكية كأف تكوف معمقة عمى شرط واقؼ أو
فاس ػ ػخ الشيء الذي يجب أف يعمـ بو الغير ولف يتأتى ذلؾ إالّ بوجوب شير ىذه التصرفات وكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػذا

الشروط المانعة لحؽ التصرؼ أو المقيدة لو( )3وىو األمر الذي أوجبو المنظـ بموجب المرسوـ التنفيذي

رقـ 63/76:ضمف أحكاـ المادتيف 86:و 87منو والذي سوؼ يتـ التطرؽ لو بالتفصيؿ التالي:
 - 01شير الحقوؽ المعمقة عمى شرط واقؼ أو فاسخ.
 - 02شير الشرط المانع مف التصرؼ.
 - 03شير تقييدات حؽ التصرؼ.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

د.محمد المنجي ،قانوف الشير العقاري ،المرجع السابؽ ،ص . 115

()2

د .عبد الرزاؽ أحمد السنيوري ،الجزء التاسع ،المرجع السابؽ ،ص.466
SIMLER philippe & DELEBECQUE philippe, op.cit, P 689.
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 - 01شير الحقوق المعمقة عمى شرط واقف أو فاسخ:
عقد البيع باعتباره عقدا ناقبل لمممكية يجب شيره ،حتى واف كاف معمقا عمى شرط واقؼ أو فاسخ.

ويكوف االلتزاـ معمقا عمى شرط إذا كاف وجوده أو زوالو مترتبا عمى أمر مستقبؿ يير محقؽ الوقوع

حسب نص المادة  203مف القانوف المدني.

فالشرط وصؼ يرد عمى االلتزاـ ،وىو أمر مستقبؿ يير محقؽ الوقوع يترتب عمى وقوعو وجود االلتزاـ

إذا كاف الشرط واقفا أو زوالو إذا كاف الشرط فاسخا( )1فإذا تحقؽ الشرط تأكد حؽ المشتري في المبيع

بعػ ػ ػد أف كاف يير مؤكػ ػد ويترتب عمى ذلؾ نفاذ االلتزاـ بعد أف كاف موقوفػ ػا ويكػ ػوف العق ػ ػد ساريا بأثػ ػر

رجعي وفقا لنص المادة  208مف القانوف المدني.

أما إذا تخمؼ الشرط ،فإف االلتزاـ الذي كاف يير مؤكد الوجود ( معمقا) ،يزوؿ ويصبح كأف لـ يكف وال
يعتبر لو وجود منذ البداية ومنو فإنو يجب تسجيؿ الشرط حتى يكوف نافذا في حؽ الغير.

 -02شيــر الشرط المانع من التصرف:
إف الممكيػ ػة ىي حؽ التمتع والتصرؼ في األشياء بش ػ ػ ػرط أف ال تستعمؿ استعماال تحرمو القوانيف
واألنظمة وىذا وفقا لنص المادة  674مف القانوف المدني الجزائري وىي حسب المادة  27مف قانوف

التوجيو العقاري الجزائري رقـ ،25/90 :حؽ التمتع والتصرؼ في الماؿ العقاري و/أو الحقوؽ العينية

مف أجؿ استعماؿ األمبلؾ وفؽ طبيعتيا أو يرضيا.

قيد فكرة الممكية المطمقة
ومف خبلؿ نص المادتيف المذكورتيف أعبله يظير بأف المشرع الجزائري قد ّ
وأصبح ينظر إلى الممكية عمى اعتبار أنيا وظيفة إجتماعية ،فإذا خرج المالؾ عف حدود ىذه الوظيفة
تخمى القانوف عف حمايتو بؿ منح الغير الوسيمة لمنعو.

كما أنو حصر سمطات المالؾ في االستعماؿ واالستغبلؿ والتصرؼ وأورد بعض القيود عمى استخداـ

ىذه السمط ػات راع فييا المصمحة العامة مباشرة ومصالح خاصة جديرة بالرعاية ومنو يثور التساؤؿ

حوؿ مدى جواز حرماف المالؾ مف سمطاتو الثبلث حرمانا تاما ومؤبدا وفيما إذا كاف لذلؾ تأثير عمى
جوىر الممكية في ذاتو وىؿ يمكف منع المالؾ مف التصرؼ في ممكو وما المقصود بالشرط المانع مف

التصرؼ؟

يقصد بالشرط المانع مف التصرؼ ،الشرط الذي يمنع المالؾ مف التصرؼ في ممكو خبلفا لؤلصؿ وىو

حؽ التصرؼ المطمؽ.

الش ػ ػروط المانعة مف التصرؼ ىي نادرة في عق ػ ػود المعاوضة كالبيع والمبادلة التي ال يمكف تص ػ ػ ػ ػور

اشتراط المتصرؼ فييا حرماف أو منع المتصرؼ إليو مف التصرؼ في ممكية الشيء محؿ المعاممة (.)2

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

المحامي عباس عبد الحميـ حجر ،المرجع السابؽ ،ص .19
e
LARROUMET Christian, Droit civil, las biens droits réels principaux, T 2, 3 éd, DELTA , 1998,P 195.
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تعػ ػود فكرة الشرط المانع مف التصرؼ إلى القوانيف القديمة السابقة عمى الثورة الفرنسية ،وكاف الشرط

المانع مف التصرؼ موضع احتراـ وكاف وروده في وصية أو ىبة يؤدي إلى إصابة الماؿ بعدـ قابمية

عينية لمتصرؼ.

لقد ظيرت فكرة الشرط المانع مف التصرؼ في روما ،حيث كاف يجوز لرب األسرة أف يمنع ابنو مف

التصرؼ في األمواؿ التي يتمقاىا ،تبرعا ،حفاظا عمييا مف التبديد .وقد استمر ىذا الوضع عمى نحو
واسع ،وكاف اليدؼ منو ىو الحفاظ عمى المصالح العائمية.
وفي ظؿ القانوف الفرنسي القديـ ،كاف اليدؼ مف فكرة المنع مف التصرؼ ،ىو تكريس ثروات
العائبلت العريقة ،والحيمولة دوف بقائيا خارج نطاؽ العائمة (.)1

استمر ىذا الوضع المستقر حتى قياـ الثورة وما صاحبيا مف إلغاء النظـ اإلقطاعية وما يمكف أف
يؤدي إلييا مف أشكاؿ الممكية وضروب االتفاقات ،فصدر القانوف المؤرخ في 14 :نوفمبر  1792مانعا

االستبداالت ،ثـ صدر التقنيف المدني سنة  1804مطمقا حؽ الممكية و حؽ المالؾ في االنتفاع بأموالو
والتصرؼ فييا ومؤكدا لحرية تداوؿ األمواؿ واالتجار بيا ومحددا لحاالت يرى فييا المشرع وضع قيود

عمى قابميػ ػة األمواؿ لمتصرؼ ،أو ق ػ ػدرة األشخاص عمى التصػ ػرؼ معمن ػا في المادة  896حضر

االستبداالت ليبدأ التساؤؿ حوؿ ما إذا كاف ىذا الحضر يشمؿ أيضا الشروط المانعة م ػف التصرؼ
التي كانت تختفي ضمف االستبداالت ،أـ أف تمؾ الشروط يمكف أف تجد ليا كيانا مستقبل وطبيعة

خاصة يدور البحث بشأنيا عف مدى مشروعيتيا( ،)2وحتى بداية النصؼ الثاني مف القػ ػرف التاسع عشر
بدا القضاء الفرنسي مترددا يير مستقر الرأي اتجاه مشروعية الشرط المانع مف التػ ػصرؼ ،ذلؾ ألف

فكرة المنع مف التصرؼ تصطدـ مع مبدأ حرية تداوؿ األمواؿ ،ولعدـ قياـ ىذا المنع عمى أساس مف
نصوص القانوف ،فقد أبدى القضاء الفرنسي إزاءىا تحفظا شديدا ،فذىب في بادئ األمر إلى بطبلف

اشتراط المنع مف التصرؼ سواء كاف ىذا المنع مؤبدا أو مؤقتا ،وأي كاف الباعث وراء الشرط(.)3

مف أمثمة األحكاـ الصادرة عمى نيج ىذا الطابع الغالب ما أعمنتو محكمة النقض الفرنسية في
 1837/03/15مف أف كبل مف الحؽ الطبيعي والقانوف المدني يؤكد عمى حرية األمواؿ في حوزة مالكييا

الشرعييف:

¨ Selon le droit naturel et la loi civile, tous les biens sont libres dans les mains de ceux qui
les possèdent légitimement..¨.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػ
( )1د .أشرؼ جابر سيد ،مدى االحتجاج بالشرط المانع مف التصرؼ في مواجية دائني المتصرؼ إليو ،دار النيضة العربية ،القاىرة2010 ،
ص .12
()2

د .محمد فوزي ،الشرط المانع مف التصرؼ في حؽ الممكية ،رسالة دكتوراه ،جامعة عيف شمس ،1994 ،ص .54

()3

د .أشرؼ جابر سيد ،المرجع السابؽ ،ص .13
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ثـ اتجو فيما بعد – وتحت إلحاح الضرورات العممية وتفاديا لحبس الماؿ عف التداوؿ – إلى تصحيح

الشرط المانع مف التصرؼ ،وقد أكدت عمى ىذا االتجاه األخير محكمة النقض بموجب الحكـ الصادر
بتاريخ 20:أفريؿ  ،1858حيث ذىبت إلى صحة ىذا الشرط متى كاف المنع مؤقتا  ،Temporaireوكاف

مستندا إلى مصمحة جدية ومشروعة ، Un intérêt sérieux et légitimeسواء كانت مصمحة مالية

 Patrimonialأو عائميةFamilial

)(1

.

أما في القانوف الفرنسي الحالي ،فمـ يخرج المشرع الفرنسي عمى مبدأ حرية ت ػداوؿ األمواؿ ،وحضر

منع التصرؼ فييا ،إالّ في حالتيػ ػف أجاز فييما المنع مف التصرؼ ،تتعمؽ الحالة األولى منيما بما
يعرؼ بالنظاـ الميري  Le régime dotalوالذي كاف منصوصا عميو في المادة  1554مف القانوف

المدني الفرنسي -ثـ الغي بالقانوف المؤرخ في 13:يوليو  - 1965حيث كاف يحضػ ػر عمى ال ػ ػ ػزوج
بمقتضى ىذا النظاـ ومادامت الزوجية قائمة التصرؼ في أم ػ ػواؿ المير ،وكاف اليدؼ منو تجنب

إساءة الزوج التصرؼ في ىذه األمواؿ.

أما الحالة الثانية ،فيي ما يعرؼ بنظاـ الحموؿ الوصائي  Substitution Fidéicommissaireىو الذي
أقرت بصحتو المادة  1048مف القانوف المدني الفرنسي( ،)2حيث نصت عمى أنو يجوز لآلباء واألميات
التصرؼ في كؿ أو بعض األمواؿ ،التي ليـ حؽ التصرؼ فييا ،إلى بعض أو كؿ أبنائيـ ،سواء

بتصرؼ بيف األحياء أو عمى سبيؿ الوصية ،مقترنا بشرط أف ترد ىذه األمواؿ إلى مف يكوف قد ولد أو

سيولد لممتبرع لو مف الدرجة األولى فقط.

وفقا ليذا النظاـ يجوز لموالديف الذيف ييبوا أو يوصوا لبعض أو كؿ أبنائيـ أف يشترطوا أيمولة الماؿ

الموىوب أو المدعى بو إلى أبناء ىؤالء األخيريف ،سواء الحالييف أو المستقبميف ممف يكوف مف الدرجة

األولى فقط.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

د .أشرؼ جابر سيد ،المرجع السابؽ ،ص .13
Art. 1048 (L. no 2006-728 du 23 juin 2006) Une libéralité peut être grevée d'une charge comportant
l'obligation pour le donataire ou le légataire de conserver les biens ou droits qui en sont l'objet et de les
transmettre, à son décès, à un second gratifié, désigné dans l'acte.
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الي ػدؼ مف ىذا النظاـ ىو حصر الماؿ المتبرع بو ،في نطاؽ العائمة وضماف انتقالو إلى الذرية التالية
وال سبيؿ إلى تحقيؽ مثؿ ىذا اليدؼ إالّ بمنع التصرؼ فيو ،ولكف في يير ىاتيف الحالتيف الواردتيف

بالقانوف ىؿ يجوز لمالؾ العقار أو عمى األخص الواىب أو الموصي أف يضع شرطا في وصية بيذا

المعنى أي ىؿ يكوف ذلؾ جائزا؟

لقػ ػد أنكػ ػر ذلؾ البعػض باالستن ػاد إلى وجي ػ ػات عديدة منيػا أف حؽ الممكية مطمؽ واإلطػ ػ ػبلؽ مف
أخص خواصو الجوىرية ،ومنيا أف األفراد ال يستطيعوف بحسب مشيئتيـ أف يحدثوا حقوقا عينية

يير منصوص عمييا في القانوف.

لقد أضيؼ إلى ىذه األسباب أف شرط عدـ التصرؼ ال يتبلءـ مع سير التقدـ االقتصادي العاـ وأف

حرية نقؿ األمواؿ مف يد إلى أخرى ىي شرط جوىري وأف األضرار ال تحدث إال في األمواؿ الموقوفة

المشروطة عدـ التصرؼ فييا(. )1

واستمػ ػر ى ػذا الوضع في فرنسا إلى ياية تدخػ ػؿ المشػ ػ ػرع الفرنسػ ػي بالقانوف رقـ 562/71:الصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػادر

في ،1971/07/03 :مضيفا إلى المادة  900مف القانوف المدني مادة جديدة ىي المادة  ،1/900حيث

اعترؼ بصحة شروط المنع مف التصرؼ التي ترد في اليبة أو الوصية ،مرددا ذات الشروط التي كاف

القضاء يستمزـ توافرىا – قبؿ صدور ىذا القانوف  -بصحة ىذه الشروط ،األمر الذي ال يصح معو

القوؿ بأف ىذا النص قد وضع حكما جديدا أو استحدث مبدأ عاما ،إذ ال يعدوا ما فعمو – فيما يتعمؽ

بيذه الجزئية – سوى أنو قنف ما كاف عميو القضاء مف قبؿ(.)2

وفي ذلؾ تنص المادة  1/900عمى أف" شروط المنع مف التصرؼ الواردة عمى المالؾ الموىوب أو
الموصى بو ال تكوف صحيحة إال إذا كانت مؤقتة أو مبررة بمصمحة جدية ومشروعة".

()3

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

د .زىدي يكف ،المرجع السابؽ ،ص .189 – 197

( )2د .أشرؼ جابر سيد ،المرجع السابؽ ،ص .15
)(3
Art. 900 Dans toute disposition entre vifs ou testamentaire, les conditions impossibles ,celles qui seront
contraires aux lois ou aux moeurs, seront réputées non écrites.
Art. 900-1 (L. no 71-526 du 3 juill. 1971) Les clauses d'inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne
sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime. Même dans ce cas,
le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l'intérêt qui avait justifié
la clause a disparu ou s'il advient qu'un intérêt plus important l'exige.
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لقػ ػ ػد ورد أيضػا تنظيػ ػـ أحكاـ الش ػ ػروط المانعة مف التصرؼ ضمف أحكاـ القانػ ػوف المدني المصػري
بموجب أحكاـ المادتيف  823و ،824إذ بالرجوع إلى نص المادة  823فقد جاء فييا ما يمي":

 -1إذا تضمف العق ػ ػ ػد أو الوصية شرطا يقضي بمنع التصرؼ في ماؿ ،فبل يصح ىذا الشرط ما لـ
يكف مبني عمى باعث مشروع ومقصو ار عمى مدة معقولة .

 -2ويكوف الباعث مشروعا متى كاف المراد بالمنع مف التصرؼ حماية مصمحة مشروعة لممتصرؼ
أو لممتصرؼ إليو أو الغير.

 -3والمدة المعقولة يجوز أف تستغرؽ مدى حياة المتصرؼ أو المتصرؼ إليو أو الغير".
كما جاء في نص المادة  824مف القانوف المدني المصري أنو ":إذا كاف شرط المنع مف التصرؼ

الوارد في العقد أو الوصية صحيحا طبقا ألحكاـ المادة السابقة ،فكؿ تصرؼ مخالؼ لو يقع باطبل".
ولكي يكوف الشرط المانع في العقار نافذا في حؽ الغير ،أي في حؽ شخص تصرؼ لو مف تمقى

العيف مثقمة بيذا الشرط ،يجب تسجيؿ الشرط المانع .ويقع عادة ىذا التسجيؿ ضمف تسجيؿ التصرؼ
األصمي الذي نقؿ العيف العيف مثقمة بالشرط ،فيذكر في تسجيؿ التصرؼ األصمي ما ورد في التصرؼ

مف نصوص متعمقة بالشرط المانع ومف ثـ يكوف الشرط المانع حجة عمى الغير ،أي يمكف االحتجاج
بالشرط المانع عمى الغير إذا وقع تصرؼ الغير مخالفا لمشرط المانع كاف التصرؼ باطبل وأمكف

االحتجاج عمى الغير بالبطبلف(.)1

ومف خبلؿ ما سبؽ يتبيف لنا بأف شروط المنع مف التصرؼ في القانوف المدني الفرنسي والقانوف

المدني المصري ىي ذاتيا وتتمثؿ في:

 أف يكوف المنع لمدة مؤقتة أو معقولة. -أف يكوف الغرض مف المنع مف التصرؼ تحقيؽ مصمحة جدية ومشروعة.

إذا توافر الشرطاف المتقدماف ،فشرط المانع مف التصرؼ صحيح يير أنو ينبغي التفرقة بيف ما إذا كاف

الشػ ػيء الممنوع التصرؼ فيو عقا ار أو منقوال ،فإذا كاف الشيء عقارا ،فالشرط ال ينتج آثاره سواء فيما
بيف ذوي الش ػأف أـ بالنسبة إلى الغير ،إال بتسجيمػ ػو ألنػ ػو يتضمف تعدي ػ ػبل أو تغيي ار في مضموف حؽ

الممكية.

أما إذا كاف الشيء منقوال ،فبل يوجد طريػ ػ ػؽ مف ػ ػروض في شأنو لشير الشرط المانع مف التصرؼ فيو
وىو ما يكفؿ حماية الغير حسف النية ،نظ ار إلعماؿ قاعدة الحيازة في المنقوؿ سند الحائز(.)2

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
( )1د .نجيب محمد بكير ،الشرط اإلرادي المانع مف التصرؼ ،دوف دار نشر 1995 ،ص .106 – 105
()2

د .حسف كيرة ،الموجز في أحكاـ القانوف المدني ( الحقوؽ العينية األصمية) أحكاميا ومصادرىا ،منشأة المعارؼ،الطبعة الثانية،1993 ،

ص .135
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ولـ يرد أي تعريؼ لمشروط المانعة مف التصرؼ في القانوف الجزائري ،وانما أشير ليا في عدة قوانيف

خاصة منيا ما أورده المشرع مف قيد قانوني عمى الممكية العقارية بموجب قانوف المالية لسنة 2008

الص ػ ػادر بموجب القانوف رقـ 12/07 :المؤرخ في ،)1(2007/12/30 :حي ػث سف قيد عدـ التصرؼ

القانوني لممالؾ المستفيد مف إعانة الصندوؽ الوطني لمسكف فبل يمكنو التنازؿ عنو بيبتو أو بيعو

أو أي تصرؼ قانوني آخر لمدة عشر سنوات كاممة مف تاريخ الممكية ،وال ينتقؿ السكف لمورثة إال
عف طريؽ الوفاة وىو القيد المانع مف التصرؼ الذي يجب شيره وفقا لمقانوف.
 - 03شير تقييدات حق التصرف:
لقػ ػد أوجب المشرع شير جميع التقييدات الواردة عمى حؽ التصرؼ بموجب المادة  87مف المرسوـ

التنفيذي رقـ ،63/76 :والتقييدات عمى حؽ التصرؼ تقسـ حسب ىدؼ الوظيفة في تحقيؽ المصمحة
العامة أو الخاصة ،وىي قيود مقررة لممصمحة الخاصة وأخرى مقررة لممصمحة العامة:
أ -القيود القانونية المقررة لممصمحة الخاصة:
إف القيود المقررة لممصمحة الخاصة نظمي ػ ػا القانوف المدني مف المادة 690 :إلى ياية  712وى ػ ػ ػ ػ ػي

تتعمؽ بتنظيـ الحقوؽ المتعارضة لممبلؾ المتجاوريف كعدـ األضرار بالمالؾ المجاور ،وعدـ التعسؼ

في استعماؿ حؽ الممكية ،وأيمب ىذه القيود ىي قيود سمبية تمنع المالؾ مف القياـ بعمؿ ما ،أو أداء
شيء ما مراعاة لحقوؽ المبلؾ المجاوريف.

ب -القيود القانونية المقررة لممصمحة العامة:
إف القيود القانونية المقررة لممصمحة العامة تقيد حؽ الممكية العقارية لممنفعة العامة ،وقد تكوف سمبية
تمنع المالؾ مف القياـ بعمؿ معيف أو أداء عمؿ معيف كتمؾ التي فرضتيا قوانيف العم ػ ػراف التي تمنع

المالؾ مف البناء بدوف رخصة وىذا بموجب قانوف العمراف رقـ 29/90:المؤرخ في1990/12/01:

المعدؿ والمتمـ والمتعمؽ بالتييئة والتعمير والمراسيـ التنفيذية لو ،إذ ال يجوز لممالؾ أف يقوـ بأي

تصرؼ مادي عمى أرضو إال بعد الحصوؿ عمى رخص إدارية وشيادات عمرانية لتنفيذ األعماؿ.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػ
( )1أنظر الجريدة الرسمية ،العدد  82لسنة .2007

166

وىذا فضبل عمى ما جاء بو القانوف رقـ 15/08 :المؤرخ في 2008/07/20 :المحدد لمقواعد المطابقة

لمبنايات واتماـ انجازىا( )1الذي فرض عمى صاحب األرض العمرانية جممة مف القيود اإلضافية عمى
سمطات المالؾ لمتصرؼ المادي في عقاره ،منيا وجوب إتماـ إنجاز أية بناية مشيدة وتحقيؽ مطابقتيا

وفقا لنص المادة  7مػ ػف القانوف المذكور ،وك ػ ػذا فرض عمى صاحب األرض العمرانية المييػ ػ ػأة لمبن ػ ػاء
إنجاز البنايات المحددة في رخصة البناء تحت طائمة توقيع يرامات مالية وىذا وفقا لنص المادة 5

مف القانوف المذكور أعبله.

أما القيود اإليجابية ىي التي تمزـ المالؾ بالقياـ بعمؿ معيف كإلزاـ المالؾ بوجوب استغبلؿ األرض

الفبلحية وىذا وفقا لنص المادة  48مف القانوف رقـ 25/90 :المؤرخ في 1990/11/18 :المتضمف

التوجيو العقاري والتي جاء فييا ":يشكؿ عدـ استثمار األراضي الفبلحية فعبل تعسفيا في استعماؿ
الحؽ ،نظ ار لؤلىمية االقتصادية والوظيفة المنوطة ليذه األراضي.

وفي ىذا اإلطار ،يشكؿ االستثمار الفعمي والمباشر أو يير المباشر واجبا عمى كؿ مالؾ حقوؽ عينية
عقارية أو حائزىا ،وعمى كؿ شخص طبيعي أو معنوي يمارس حيازة ذلؾ عموما".

يبلحظ أف أيمب قيود المصمحة العامة تعتبر مف النظاـ العاـ وىي صفة مستمدة أساسا مف ىدؼ

تحقيؽ المنفعة العامة ،أما قيود المصمحة الخاصة فقد فرضت لعبلج المشاكؿ التي يثيرىا التبلصؽ

وتنظيـ حقوؽ المتجاوريف المتنافرة ،كقيد حؽ المرور في أرض الجار المحصورة أرضو عف الطريؽ

العاـ وقيد وضع الحدود بيف أرضيف متبلصقيف( ،)2كما توجد تقييدات أخرى في حؽ التصرؼ ناتجة

عػ ػف االتفاؽ الحاصؿ بيف المالؾ لمعقار أو الحؽ العيني والغير ويتعمؽ األمر باالرتفاقات االتفاقي ػ ػ ػة
الواقعة عمى العقار والتي يجب شيرىا بالمحافظة العقارية(.)3

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػ
( )1أنظر الجريدة الرسمية العدد  44لسنة .2008
()2

األستاذة خوادجية سميحة حناف ،قيود الممكية العقارية الخاصة في الجزائر ،مقاؿ منشور بمجمة المفكر ( مجمة عممية محكمة متخصصة في

الحقوؽ والعموـ السياسية ) ،العدد الرابع ،جامعة محمد خيضر ،بسكرة ،أفريؿ  ،2009ص .231
e
DRUFFIN- BRICCA Sophie et HENRY Laurence- Caroline, Droit des biens, 2 éd, Mementos ,Gualino éditeur
2008, P 57.
()3
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-5العقود الرسمية المنيية لمحقوق العينية العقارية األصمية:
يجب شير العقود الرسمية المنيية لمحقوؽ العينية األصمية وفقا لنص المادة  38مف المرسوـ التنفيذي

رقـ 63/76 :ومثاؿ عف العقد المنيي لحؽ عيني عقاري أصمي عقد إنياء حؽ االنتفاع في عقار قبؿ
انقض ػاء مدتو أو عقد ينيي حؽ االستعماؿ في عقار أو حؽ السكف قبؿ انقضاء مدة الحؽ وكاف كؿ
مف الحقيف مبرما لمدة معينة ،أو عقد ينيي حؽ ارتفاؽ ولـ تكف لو مدة محددة.

ثانيا :الحقــــــــــــوق العينيـة التبعيـة:

أم ػ ػاـ عدـ كفاية مبدأ الضماف العاـ لحماية حقوؽ الدائنيف والذي مفػ ػاده أف كؿ أمواؿ المديف ضامن ػة
لديونو وأف جميع الدائنيف متساووف أماـ ىذه الضماف العاـ ،أوردت مختمؼ التشريعات المقارنة وسائؿ
أخرى تكفؿ بيا حماية ىذا الضماف العاـ والمحافظة عميو وتعزيزه بتأمينات عينية بعد عجز التأمينات

الشخصية عف تحقيػ ػؽ الحماي ػة التامة لمدائنيف مف مخاطر إعس ػار المديف أو الكفػ ػبلء لو ،وى ػ ػ ػذا

لتخصيص ماؿ أو أكثر لضماف ديف الدائف ،وذلؾ لتقرير حؽ عيني عمى ىذا الماؿ يكوف لو بو حؽ

األفضمية عف الغير في استيفاء حقو فضبل عف حؽ تتبع الماؿ في أي يد كاف لممارسة حؽ التقدـ
عمى ييره مف الدائنيف(.)1

الحقوؽ العينية التبعية ىي التي تكفؿ التزاما أصميا وتتبعو وجودا وعدما( ،)2ونظ ار لورود التأميف العيني
عمى ماؿ معيف فإنو يخوؿ لمدائف حقا عينيا تبعيا يحتج بو عمى الكافة وينتج مف ذلؾ:

أوال ،وألف التأميف العيني يحقؽ لدائف أفضمية عمى سائر دائني المدينيف األخريف فيو يتمتع في
مواجيتيـ بحؽ األفضمية.

ثانيا ،وألف الدائف مزود بيذا التأميف يتمتع بحؽ عيني ،فإف ىذا الحؽ يخوؿ لو بيع ىذا الماؿ

المخصص لوفاء حقو في أي يد يكوف( )3وىي واردة عمى سبيؿ الحصر في القانوف المدني الجزائري
وتتمثؿ في -:عقد الرىف الرسمي  -حؽ االختصاص -الرىف العقاري  -حقوؽ االمتياز ،وىي واجبة

القيػ ػد وفقا لنص المادة  2/14مف األمػػر رقـ 74/75:الػتي جػ ػ ػػاء فييا... ":جمي ػ ػع العق ػ ػود والق ػ ػ ػ ػ ػ اررات
القضائية البلحقة لئلجراء األوؿ الذي كاف موضوع تأسيس لمجموعة البطاقات العقارية ،والخاضعة
لئلشيار العقاري بمقتضى التشريع الجاري بو العمؿ وكذلؾ تسجيبلت الرىوف أو االمتيازات" .

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

د .عبد الحميد الشواربي ،المرجع السابؽ ،ص .30

()2

المحامي محمد عبد المطيؼ ،المرجع السابؽ،ص .109

()3

د .رمضاف أبو السعود ،التأمينات الشخصية والعينية ،دار الجامعة الجديدة ،2005 ،ص .18
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وعمي ػ ػ ػػو ،فإف جميع التصرفات المنشئة لحؽ مف الحقوؽ العينية العقارية التبعية يجب شيرىا بطريؽ

القيد ويترتب عمى عدـ القيد أف ىذه الحقوؽ ال تكوف حجة عمى الغير ،والمقصود بالغير ىنا ىو كؿ
مف ترتبت لو حقوؽ عينية أصمية أو تبعية عمى عقارات المديف ،ويدخؿ في عداد الغير أيضا الدائنوف

العاديوف ،إذ ييميـ معرفة اقتدار مدينيـ أو إعساره عف طريؽ الوقوؼ عمى مركز عقارات ىذا المديف

مف الناحية القانونية لما ليـ مف حؽ الضماف العاـ عمى ىذه األمواؿ(.)1

ويبلح ػ ػظ بالنسب ػة لمقان ػ ػوف المصري أنو يرتب أثا ار مغايرة ،إذ أف عدـ قيد الحقوؽ العينية التبعية

يترتب عميو عدـ جواز االحتجاج بو ال بيف المتعاقديف وال بالنسبة لمغير وىذا بموجب المادة  29مف

قانوف السجؿ العيني والتي جاء فييا ":يجب قيد جميع التصرفات المنشئة أو المقررة أو الناقمة أو التي
مف شأنيا زواؿ أي حؽ مف الحقوؽ العينية العقارية التبعية ،وكذلؾ األحكاـ النيائية المثبتة لشيء مف

ذلؾ واإلق اررات بالتنازؿ عف مرتبة قيدىا.

ويترتب عمى عدـ القيد أف ىذه الحقوؽ ال تكوف حجة ال بيف ذوي الشأف وال بالنسبة إلى ييرىـ".

بذلؾ فقد تراجع المشرع المصري عف األثر الذي كاف يرتبو عف عدـ قيد الحقوؽ العينية التبعية الوارد

ضمف أحكاـ المادة  21مف قانوف الشير العقاري التي تنص عمى أنو ":جميع التصرفات المنشئة لحؽ
مف الحقوؽ العينية العقارية التبعية أو المقررة ليا ،وكذلؾ األحكاـ النيائية المثبة لشيء مف ذلؾ يجب

شيرىا بطريؽ القيد ،ويترتب عمى عدـ القيد أف ىذه الحقوؽ ال تكوف حجة عمى الغير".

لق ػد بػ ػ ػررت المذكرة اإليضاحيػ ػة لقانوف السج ػ ػؿ العيني مسمؾ المشػ ػرع المصري في ىػ ػذا الش ػ ػ ػ ػأف

بقوليا  ":وىي خطوة قانونية تقدمية قصد بيا مسايرة الفقو بإزالة التفرقة بيف الحقوؽ العينية األصمية

والحقوؽ العينية التبعية فكبلىما يمتاز بنفاذه في حؽ الكافة ،وكبلىما ينبغي أف يكوف وجوده فيما بيف

المتعاقديف وبالنسبة إلى الغير رىينا بالقيد".

()2

وبما أف الحقوؽ العينية التبعية محددة عمى سبيؿ الحصر في القانوف المدني الجزائري ،فإنني سوؼ

أتناوؿ كؿ حؽ منيا بالتفصيؿ التالي:

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

المحامي محمد عبد المطيؼ ،المرجع السابؽ ،ص .112

( )2المحامي وجدى شفيؽ فرج ،الوسيط في شرح قانوف السجؿ العيني ،حيدر جروب ،2009 ،ص .52
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 -1الرىن الرسمي:
الرىف الرسمي كما عرفتو المادة  882مف القانوف المدني بنصيا " :عقد يكسب بو الدائف حقا عينيا

عمى عقار لوفاء دينو ،يكوف لو بمقتضاه أف يتقدـ عمى الدائنيف التاليف لو في المرتبة في استيفاء حقو

مف ثمف ذلؾ العقار في أي يد كاف"

يستفاد مف ىذا التعريؼ أف المشرع قد أطمؽ مصطمح " الرىف الرسمي " عمى العقد الذي ينشئ الحؽ

العيني التبعي لمصمحة الدائف ،ومع ذلؾ ،فإف الفقو يسمـ باف اصطبلح الرىف الرسمي ممكف إذ يطمؽ

عمى الحؽ العيني التبعي الناشئ عف ىذا العقد(.)1

ويقصد بالدائنيف التاليف لمدائف المرتيف في المرتبة ،الدائنوف الذيف ليـ حؽ عيني آخر عمى ىذا العقار
م ػ ػف دائنيف مرتينيف وأصحػ ػاب حقوؽ اختصاص وأصحاب حقوؽ امتياز ،إذا كػاف ىػ ػ ػؤالء الدائن ػ ػ ػ ػ ػوف

مقيديف بعد تاريخ قيد الدائف المرتيف(.)2
متأخريف في المرتبة أي ّ
إف عقد الرىف الرسمي عقد شكمي فقد نصت المادة  883مف القانوف المدني" ال يتقيد الرىف إالّ بعقد
رسم ػ ػي أو حكـ أو بمقتضى القانوف " ...ومنو ،فإف الشكمية ىي شرط النعقاد عقد الرىف ،ال ينعقد
الرىف بدونيا ويترتب عمى تخمفو بطبلف العقد بطبلنا مطمقا.

إف الحكمة مف اشتراط الرسمية في عقد الرىف ،ريـ أف األصؿ في القوانيف الحديثة ىو رضائية

العقود ،ىو حماية الراىف مف تسرعو وعدـ تبصره  ،ألف الرسمية لما تقتضيو مف وقت واجراءات
تبصره بخطورة التصرؼ المقدـ عميو ،فإذا أقدـ بالريـ مف كؿ ىذا فيكوف قد عقد العزـ واستدرؾ

األمر ،وبذلؾ تكوف الرسمية قد أدركت ىدفيا"( )3فيي إذف ال تستيدؼ حماية المديف لو فقط بؿ تحقؽ

مصمحة ىامة لمدائف.

إلى جانب الرسمية ،يجب أف يتضمف العقار المرىوف عمى بيانات معينة منيا ما يتعمؽ بالعقار

المرىوف ومنيا ما يتعمؽ بالديف المضموف وىذا ما يعبر عنو بتخصيص الرىف ،فبلبد مف تخصيص

العقارات المرىونة عمى وجو الدقة في عقد الرىف إلى جانب تخصيص الديف لما يجعمو يقتصر عمى
رىف العقارات الكافية بضماف الديف دوف إفراط (. )4

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

د .نبيؿ ابراىيـ سعد ،التأمينات العينية والشخصية ،منشأة المعارؼ ،1982،ص. 33

()2

المحامي عباس عبد الحميـ حجر ،المرجع السابؽ ،ص .40

()3

د .نبيؿ إبراىيـ سعد ،المرجع السابؽ ،ص.74

()4

المحامي عباس عبد الحميـ حجر ،المرجع السابؽ ،ص .40
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والجزاء عمى عدـ تخصيص الرىف مف حيث العقار المرىوف والديف المضموف ىو بطبلف العقد بطبلنا
مطمقا لتخمؼ شرط أساسي مف شروط انعقاد الرىف.

يكوف التخصيص في عقد الرىف نفسو ،واذا لـ يرد في ذات العقد ،فيجوز أف يرد في عقد رسمي ال

حؽ ،وىذا ما أكدتو المادة  886مف القانوف المدني التي جاء فييا ":ال يجوز أف ينعقد الرىف إالّ عمى
عقار ما لـ يوجد نص يقضي بغير ذلؾ.

ويجب أف يكوف العقار المرىوف مما يصح التعامؿ فيو وبيعو بالمزاد العمني ،وأف يكوف معينا بالذات

تعيينا دقيقا مف حيث طبيعتو وموقعو ،وأف يرد ىذا التعييف إما في عقد الرىف بذاتو أو في عقد رسمي

الحؽ ،واال كاف الرىف باطبل".

كما يشترط أف تتوافر عدة شروط في الماؿ المرىوف وىي:
 -أف يكوف عقارا.

 أف يكوف مما يصح التعامؿ فيو وبيعو بالمزاد العمني. أف يكوف موجودا وقت الرىف. -أف يكوف ممموكا لمراىف.

يتـ شير عقد الرىف الرسمي بطريؽ القيد  Inscriptionوليس بطريؽ التسجيؿ ،وىو يعتبر طريقا ثانيا

مف طرؽ الشير العقاري يختص بشير الحقوؽ العينية العقارية التبعية وىو يقابؿ التسجيؿ

 Transcriptionكطريؽ أوؿ مف طرؽ الشير العقاري يختص شير الحقوؽ العينية العقارية األصمية
وعمى رأسيا حؽ الممكية والحقوؽ المتفرعة عف حؽ الممكية(.)1

ويترتب عمى ضرورة القيد في نفاذ الرىف عمى الغير ال في صحة الرىف ،أنو إذا وقع القيد باطبل لـ

يؤثر ذلؾ في صحة الرىف .ويجوز إجراء قيد جديد بموجب الرىف ذاتو الذي يظؿ صحيحا ،ولكف ال

يحتج بيذا القيد عمى الغير إال مف تاريخ إجراء القيد الجديد .ويترتب عمى عدـ ضرورة القيد فيما بيف

الراىف والدائـ المرتيف ،أف الراىف ال يجوز لو أف يتمسؾ ببطبلف القيد ،أو بسقوطو لعدـ التجديد

()2

وذلؾ ألف القيد ليس شرطا في عقد الرىف نفسو بؿ ىو إجراء الحؽ لنشوء الرىف بإبراـ عقده ،ييدؼ

إلى شير ىذا الحؽ ليفرض وجوده عمى الغير وال يشترط تماـ القيد في موعد محدد منذ إب ارـ الرىف
فممدائف ،وىو صاحب المصمحة في إتمامو ،أف يطمبو في أي وقت ،وكمما تأخر في ذلؾ تأخر نفاذ

رىنو عف الغير وتعرضو لمخاطر سبؽ الغير إلى شير حقوقو(.)3
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

د .تيسير عبد اهلل المكيد العساؼ ،السجؿ العقاري دراسة قانونية مقارنة ،الطبعة األولى  ،منشورات الحمبي ،2009 ،ص.287،

()2

المستشار عبد الحميد المنشاوي ،المرجع السابؽ ،ص .99

( )3د .جميؿ الشرقاوي ،التأمينات الشخصية والعينية ،دار النيضة العربية ،1991 ،ص .215 – 214
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لقد حددت المادة  93مف المرسوـ التنفيذي رقـ 63/76 :إجراءات ىذا القيد بنصيا عمى ما يمي ":يمكف
أف يطمب بمجرد تقديـ األصؿ أو صورة رسمية لحكـ أو لعقد ينشئ امتيا از أو رىنا ما يمي:

 -تسجيبلت الرىوف العقارية.

 -تسجيبلت االمتيازات أو الرىوف العقارية.

ومف أجؿ الحصوؿ عمى تسجيؿ ىذه االمتيازات أو الرىوف يودع الدائف ،إما بنفسو أو بواسطة الغير

جدوليف موقعيف ومصدقيف ومصححيف بكؿ دقة ،ويكوف أحد الجدوليف محر ار لزوما عمى استمارة

تقدميا اإلدارة.

ويحتوي كؿ مف الجدوليف عمى الخصوص:

 -1تعييف الدائف والمديف طبقا لممواد مف  61إلى . 65

 -2اختيار الموطف مف قبؿ الدائف في أي مكاف مف نطاؽ اختصاص المجمس القضائي لموقع
األمبلؾ.

 -3ذكر التاريخ ونوع السند وسبب الديف المضموف بواسطة االمتياز أو الرىف.
 -4ذكر رأسماؿ الديف ولواحقو والفترة العادية لوجوب أدائو ،وفي جميع الفرضيات ،فإنو يجب عمى

الطالب أف يقدر الريوع والخدمات والحقوؽ يير المحددة أو المحتممة أو المشترطة.
 -5تعييف كؿ مف العقارات التي طمب التسجيؿ مف أجميا وذلؾ طبقا لممادة .66

ويذكر في شيادة التصحيح لقب واسـ ومينة وموطف الموقع وتتضمف عدد اإلحاالت والكممات

المشطوبة والمصادقة عمييا.

ويرجع أحد الجدوليف إلى المودع بعد أف يؤشر عميو المحافظ يثبت فيو تنفيذ اإلجراء ،واآلخر الذي

يجب أف يحمؿ تأشيرة التصديؽ عمى ىوية األطراؼ ،وعند االقتضاء عمى الشرط الشخصي ،يحتفظ

بو في المحافظة العقارية ويرتب ضمف الوثائؽ".

ويظير مف خبلؿ نص المادة المذكورة أعبله البيانات التي تشمميا قائمة القيد (جداوؿ القيد).

يترتب عمى القيد نفاذ الرىف في حؽ الغير ضمف وقت إجراء القيد يستطيع الدائف المرتيف أف يحتج
بحقو أوال ضد الدائنيف العادييف والدائنيف البلحقيف لو في المرتبة ،وىذا ىو حؽ األفضمية أو التقدـ،

كما يستطيع الدائف المرتيف مف ناحية أخرى أف يحتج بحقو ضد مف يكتسب ممكية الشيء المرىوف أو
أي حؽ عيني آخر عميو مف الحقوؽ القابمة لمبيع بالمزاد العمني وىذا ىو التتبع .
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 تجديـــــــد القيــــــــــــد:تحتفظ التسجيبلت بالرىف طيمة عشر سنوات ابتداء مف تاريخيا ،ويوقؼ أثرىا إذا لـ يتـ تجديد ىذه

التسجيبلت قبؿ انقضاء ىذا األجؿ ،يير أف المؤسسات والجماعات العمومية يمكنيا االستفادة مف
إعفاء قانوني لمتجديد لمدة  10سنوات وفقا لنص المادة  96مف المرسوـ التنفيذي رقـ.63/76:

يتـ قيد الرىوف القانونية مف دوف تقديـ سند وفقا ألحكاـ المادة  94مف المرسوـ التنفيذي رقـ63/76 :

فػ ػبل يقدـ السند إذا كاف األمر يتعمؽ بتجديد الرىوف واالمتيازات وفقا لنص المادة  ،95نفػ ػ ػس الحكػ ػ ػـ

أوردتو المادة  2148الفقرة 1مف القانوف المدني الفرنسي المعدلة بموجب القانوف رقـ 261/98:المؤرخ

ف ػ ػي 06:أفريؿ  1998والذي أعفت تقديـ السند في حالة قيد الرىوف القانونية(.)1

إف الحكمة مف تجديد القيد في القانوف الفرنسي ( المادة  ) 2154تعود إلى أف ىذا األخير ينتيج نظاـ

الشير الشخصي الذي ترد فيو التسجيبلت العقارية عمى أسماء األشخاص مف مالكيف وذوي حقوؽ

عينية فبل يمكف الوقوؼ عمى مركز العقار مف الناحية القانونية ،ومعرفة مدى الحقوؽ العينية التبعية

المترتبة عميو لصالح الغير إالّ إذا عرؼ اسـ مالؾ العقار ،فإذا ما تعاقبت الممكية مف يد إلى يد وجب
اإللماـ بأسماء جميع المبلؾ ميما تعددوا ،ليذا حتـ المشرع وجوب تجديد القيد كؿ عشر سنوات حتى
ال يكمؼ الغير بالبحث عمى األعباء والحقوؽ العينية التي ترتبت عمى العقار منذ زمف طويؿ ،إذ لو

كاف القيد يير محدود األجؿ وأريد الكشؼ عف األعباء العينية التبعية المترتبة عمى العقار ،فإف في

ىذا إرىاؽ ألميف السجبلت قد يعرضو لمخطأ ،ألنو مكمؼ بالرجوع إلى أسماء جميع المبلؾ مف واقع

السجبلت ،كما أنو عبء شاؽ عمى الغير الذيف ال يتيسر ليـ معرفة أسماء ىؤالء المبلؾ المتعاقبيف

مع طوؿ الزمف ،وحتى إذا كاف في اإلمكاف االىتداء إلى أسمائيـ فقد ال يخمو األمر مف تحريؼ يقع
في اسـ أحدىـ ،فيصبح أميف السجؿ عاج از عف اإلدالء بالبياف الصحيح.
عمى الريـ مف ىذا ،فإف نظاـ التجديد في القيد الزاؿ منتقدا إذ لو أيفؿ الدائف العيني تجديد القيد
سيوا منو سقطت مرتبتو في األولوية ،كما أف جميع الببلد التي أخذت بنظاـ السجبلت الشخصية

وضعت أحكاما لتجديد القيد ( المادة  58مف قانوف التسجيؿ البمجيكي ) و( المادة  2001مف قانوف
التسجيؿ االيطالي )(.)2

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػ
)(1
PIEDELIEVRE Stéphane, op.cit, P 171-172.
()2

يبلحظ أف المشرع الجزائري الذي أخذ بنظاـ الشير العيني مازاؿ متمسكا بوجوب تجديد القيد المرتبط بالشير الشخصي ،ريـ تبنيو لنظاـ

الشير العيني.
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أما الببلد التي اتبعت نظاـ السجبلت العينية فمـ تأخذ بنظاـ تجديد القيد ،إذ يكفي مجرد اإلطبلع عمى

الصفحة المخصصة لمعقار لموقوؼ عمى جميع الحقوؽ واألعباء العينية التي ترتبت عميو(.)1
 -محـــــــو القيـــــــد:

قد توجد حالة مف الحاالت تستدعي محو قيد الرىف ،فقد يكوف الديف المضموف بالرىف قد انقضى أو

زاؿ وينقضي الديف المضموف بالرىف بأي سبب مف أسباب انقضاء االلتزاـ ،كالوفاء بالديف أو اإلبراء

أو المقاصة أو التجديد أو التقادـ ويزوؿ الديف إذا كاف مثبل باطبل شكبل ،أو باطبل موضوعا أو قاببل

لئلبطاؿ أو قضي بإبطالو .وفي جميع أحواؿ انقضاء الديف أو زوالو يسقط الرىف المضموف بو ويسقط
تبعا لذلؾ قيد ىذا الرىف ،فيجب عندئذ محو ىذا القيد(.)2

 انقضاء الرىـــــن:ينقضي حؽ الرىف الرسمي بانقضاء الديف المضموف ،ويعود معو إذا زاؿ السبب الذي انقضى بو الديف
دوف إخبلؿ بالحقوؽ التي يكوف الغير حسف النية كسبيا في الفترة ما بيف انقضاء الحؽ وعودتو( المادة

 933مف القانوف المدني).

وىػ ػ ػذا االنقض ػ ػاء خاضع لمشير الذي يتـ إما بصفة رضائية وذلؾ إذا قاـ المديف الراىف بسداد الديػ ػ ػ ػف

فيجيز مشروع محرر بانقضاء الرىف ومحو قيده مف سجبلت مكاتب الشير العقاري ويمر ىذا المحرر
بكافة إجراءات الشير ويؤشر عميو بالقبوؿ والصبلحية ثـ يوثؽ أي يتـ في نفس الشكؿ الذي يتـ فيو

الرىف الرسمي نفسو(.)3
 -2حـــــق االختصاص :
ل ػـ يأت المشرع الجزائري بتعريؼ لحؽ االختصاص ولكف يمكف استنتاج تعريفو مف خبلؿ األحك ػ ػ ػ ػ ػاـ
الواردة في ىذا الخصوص ضمف المواد مف 937 :إلى  946مف القانوف المدني ،فحؽ االختصاص

ىو حؽ عيني تبعي ،يتقرر بأمر مف رئيس المحكمة لصالح دائف محكوـ لو بدينو عمى عقار أو أكثر

مف عقارات مدينو يخولو مزيتي التقدـ والتتبع فيما يتعمؽ بتمؾ العقارات .

وال يجوز الحصوؿ عمى حؽ اختصاص تركة المديف بعد موتو وذلؾ تطبيقا لمقاعدة الشرعية بأال تركة

إالّ بعد سداد الديوف حتى ال يكوف نتيجة ذلؾ إيثار دائف عادي لمتركة عمى آخر (.)4

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

المحامي محمد عبد المطيؼ ،المرجع السابؽ ،ص .119

()2

المستشار عبد الحميد المنشاوي ،المرجع السابؽ ،ص .109

()3

مدحت محمد الحسيني ،المرجع السابؽ ،ص .140 – 139

()4

د .محب الديف محمد سعد ،المرجع السابؽ ،ص .457
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كما ال يجوز أخذ حؽ االختصاص إالّ عمى عقار أو عقارات ممموكة لممديف وقت قيد ىذا الحؽ

وجائز بيعو في المزاد العمني ،ومناط صحة حؽ االختصاص أف يكوف العقار ممموؾ لممديف وقت

صدوره فبل يجوز أف يكوف محمو ما قد يؤوؿ لممديف مستقببل ،وال يغير مف ىذا النظر أف تكوف ممكية

العقارات قد آلت إلى المديف وقت تجديد القيد(. )1

وعميػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػو ،يجب أف تتوافر الشروط التالية إلنشاء حؽ االختصاص:

– أف يكوف الدائف قد تحصؿ عمى حكـ قضائي واجب التنفيذ.
– أف يكوف ىذا الحكـ صاد ار في موضوع الدعوى.
– أف يمزـ ىذا الحكـ المديف بشيء معيف.
– أف يكوف الدائف حسف النية.

ويني عف البياف أف الحكـ المقصود ىو حكـ اإللزاـ وحده دوف ييره مف األحكاـ القضائية ىو الذي
يتيح لمدائف الحصوؿ عمى ضماف لحقو ،وذلؾ لتخويمو مكنة الحصوؿ عمى عقارات مدينو(.)2

إجراءات تقرير حق االختصاص:
ح ػ ػؽ االختصاص ال يتقرر بقوة القانوف بؿ يمزـ أف يستصدر لو الدائف أم ار مف رئيس المحكمة
المختصة ويصدر القاضي ىذا األمر بناء عمى عريضة تقدـ إليو مف الدائف وبمقتضى ما لو مف

سمطة والئية (يير قضائية) ،يتـ تقديـ عريضة إلى رئيس المحكمة التي يقع في دائرتيا العقارات التي
يريد التخصيص بيا حسب المادة  941مف القانوف المدني ،يجب أف تكوف مصحوبة بصورة رسمية
مف الحكـ أو شيادة مف قمـ كتاب المحكمة مدوف فييا منطوؽ الحكـ ،وأف يشمؿ البيانات اآلتية :

 اسـ الدائف ولقبو ومينتو وموطنو األصمي والموطف المختار الذي يعينو في البمدة التي يقع فييا مقرالمحكمة،

 -اسـ المديف ولقبو ومينتو وموطنو،

 تاريخ الحكـ وبياف المحكمة التي أصدرتو، -مقدار الديف ،فإف كاف الديف المذكور في الحكـ يير محدد المقدار ،تولى رئيس المحكمة تقديره

مؤقتا وعيف المبمغ الذي يؤخذ بو التخصيص،

 -تعييف العقارات تعيينا دقيقا وبياف موقعيا مع تقديـ األوراؽ الدالة عمى قيمتيا.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

ال مستشار عبد الحميد المنشاوي ،المرجع السابؽ ،ص .117

()2

د .وجدي رايب فيمي ،النظرية العامة لمعمؿ القضائي في قانوف المرافعات ،منشأة المعارؼ  ،1974ص .261
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يػدوف رئيس المحكمة في ذيؿ العريضة أمره بالتخصيص وفقا لنص المادة  1/942مف القانوف المدني

ويػ ػ ػراعي في ذلؾ مقدار الديف وقيمة العقارات المبينة بالعريضة بوجو التقريب وعنػ ػ ػد االقتضاء يجعػ ػؿ
االختصاص مقصو ار عمى بعض ىذه العقارات أو عمى واحد منيا فقط أو عمى جزء مف احدىا إذا رأى
أف ذلؾ كاؼ لتأميف دفع أصؿ الديف والمصاريؼ المستحقة لمدائنيف وفقا نص المادة  2/942مف

القانوف المدني ،يكوف األمر واجب التنفيذ بقطع النظر عف جميع طرؽ الطعف عمبل بنص المادة
 3/942مف القانوف المدني .

يمزـ شير حؽ االختصاص ،بإتباع نفس القواعد السابؽ ذكرىا بخصوص الرىف الرسمي وينقضي

بنفس األسباب التي ينقضي بيا ىذا األخير سواء كاف ذلؾ بطريقة أصمية أو بطريقة تبعية(.)1

يكوف لمدائف الذي حصؿ عمى حؽ التخصيص ( االختصاص ) نفس الحقوؽ التي لمدائف الذي حصؿ

عمى رىف رسمي( ،)2ويسري عمى التخصيص ما يسري عمى الرىف الرسمي مف أحكاـ وخاصة ما تعمؽ
منيا بالقيد وتجديده وشطبو وعدـ تجزئة الحؽ وأثره وانقضائو وذلؾ كمو مع عدـ اإلخبلؿ بما ورد
بشأنو مف أحكاـ خاصة عمبل بنص المادة  947مف القانوف المدني الجزائري.

وينقضي حؽ االختصاص بصفة أصمية إذا ىمؾ العقار أو إذا ألغي االمر الصادر نتيجة التظمـ منو

إلى اآلمر ،كذلؾ ينقضي إذا زاؿ أحد شروط الحكـ الذي أخذ االختصاص إستنادا إليو ،كما لو ألغي

الحكـ نتيجة الطعف فيو(.)3
 -3الرىـــــن العقاري:

جاء في نص المادة  966مف القانوف المدني  ":يشترط لنفاذ الرىف العقاري في حؽ الغير ،إلى جانب
تسميـ الممؾ لمدائف،أف يقيد عقد الرىف العقاري ،وتسري عمى ىذا القيد األحكاـ الخاصة بقيد الرىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػف

الرسمي".

يتضح مف ىذا النص أف يجب تسميـ العقار المرىوف إلى الدائف المرتيف بخبلؼ الرىف الرسمي الذي

قيد ىذا
يستمر المالؾ حائ از لمعقار المرىوف وال تنتقؿ حيازتو إلى الدائف المرتيف ،إضافة إلى وجوب ّ
الرىف حتى يصبح نافذا في حؽ الغير .ويجوز لمدائف المرتيف لعقار أف يؤجر العقار إلى الراىف دوف

أف يمنع ذلؾ مف نفاذ الرىف في حؽ الغير ،فإذا اتفؽ عمى اإليجار في عقد الرىف وجب ذكر ذلؾ في
العقد ذاتو ،واذا اتفؽ عميو بعد الرىف وجب أف يؤشر بو في ىامش القيد .وال يكوف ى ػ ػ ػذا التأشير

ضروريا إذا جدد اإليجار تجديدا ضمنيا وىذا عمبل بأحكاـ المادة  967مف القانوف المدني الجزائري.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

مدحت محمد الحسيني ،المرجع السابؽ ،ص .145

()2

د .عبد الرزاؽ أحمد السنيوري ،الجزء العاشر ،دار النيضة العربية ،1994 ،ص  830وأيضا المستشار عبد الحميد المنشاوي ،المرجع

السابؽ ،ص .117
()3

د .جميؿ الشرقاوي ،المرجع السابؽ ،ص.312
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 -4حقــــــوق االمتياز:
االمتيػ ػ ػاز ،أولويػ ػة يق ػ ػررىا القانوف لديف معيف مراعاة منو لصفتو وال يكوف لمديف امتياز إالّ بمقتضى

نص قانوني وىذا وفقا لنص المادة  982مف القانوف المدني .يتميز حؽ االمتياز بأف مصدره القانوف
ويراعى فيو صفة الديف ال شخص الدائف فحؽ االمتياز ليس ممنوحا لشخص ،بؿ ىو مقرر لبعض

الدي ػوف التي يػ ػقدر المش ػ ػرع أنيا جديرة بالرعاية( .)1ومف ذلؾ يتضح بأف القانوف المدني الجزائري لـ
يحصر كؿ حقوؽ االمتياز بؿ ترؾ لممشرع حرية تحدي ػ ػ ػد الحقوؽ الممتازة بنصوص خاصة في

تشريعات أخرى متفرقة ،وىذا ما أكدتو المادة  989مف القانوف المدني بنصيا " :تكوف الحقوؽ المبينة

في المواد التالية ممتازة إلى جانب حقوؽ االمتياز المقررة بنصوص خاصة" .لقد عرض القانوف المدني
أنواع الحقوؽ الممتازة وىي حقوؽ االمتياز العامة وحقوؽ االمتياز الخاصة الواقعة عمى منقوؿ ،وحقوؽ

االمتياز الخاصة الواقعة عمى عقار ،تسري عمى حقوؽ االمتياز العقاري ػ ػ ػ ػ ػة أحكاـ الرىف الرسمي بالقدر

الذي ال تتعارض فيو مع طبيعة ىذه الحقوؽ (المادة  986مف القانػ ػوف المدني) ويسري عمى االمتياز ما
يسري عمى الرىف الرسمي مف أحكاـ متعمقة بيبلؾ الشيء أو تمفو (المادة  987مف القانوف المدني)
وحقوؽ االمتياز ىي واجبة الشير في القانوف الجزائري إذ يجػب قيد امتياز بائع العقار (المادة 999

مف القانوف المدني) ويج ػب قي ػ ػد امتيػ ػ ػاز المقاولي ػف والميندسيف المعمارييف ( المادة  1000مف القانوف

المدني الجزائري) كما يجب قيد إمتياز المتقاسـ (المادة  1001مف القانوف المدني الجزائري) كما يجب

كذلؾ قيد حؽ االمتياز العقاري .أما في القانوف المصري فإف حقوؽ االمتياز ىي تأمينات عينية تنشأ

بحكـ القانوف بسبب صفة في الحؽ المضموف باالمتياز تترتب عمى العقار أو المنقوؿ المعينف وقد ترد

عمى المجموع مف األعياف ويسري اثرىا قبؿ الكافة ولو وردت عمى عقار بغير حاجة إلى إجراء شير
في القانوف المصري( )2بذلؾ استثنى المشرع المصري قيد حقوؽ االمتياز العامة وحقوؽ االمتياز

العقارية الضامنة لسداد مستحقات الخزانػة العامػة مػف ضرائب ورس ػوـ ويير ذلؾ ،فمـ يخضعيا لمقيد
وأبقى عمى االستثناء الػوارد بشأنيا بموجب المادة  1134مف القانوف المدني المصري ويرى الدكتور

حسف عبد الباسط جميعي فػي ىذا الصدد بأف خروج ىذه الحقوؽ العينية العقارية مف نطاؽ القيد

الشامؿ والمطمؽ عمى النحو الواج ػب يعد إخبلال لمبادئ الحاكمة لنظاـ السجؿ العيني ،وبالنظر إلى ما
يترتب عمى ىذا االستثناء مف خمؿ ناجـ عف عدـ كفاية بيانات السجؿ العيني إلعبلـ الغير عف

الحقوؽ العينية العقارية المتعمقة بالعقار وبالوضع القانوني الحقيقي لمعقار محؿ التعامؿ ،فإف ىذا

االستثناء يعد ثغرة حقيقية – في نظره – في نظاـ السجؿ العيني(.)3
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

المحامي عباس عبد الحميـ حجر ،المرجع السابؽ ،ص  51وأيضا د .حساـ الديف كامؿ األىواني ،التأمينات العينية في القانوف المدني

المصري ،دوف دار النشر ،1998 ،ص.740
( )2د .جميؿ الشرقاوي ،المرجع السابؽ ،ص .399
( )3د .حسف عبد الباسط جميعي ،تحوؿ نظاـ الشير العقاري في مصر إلى نظاـ السجؿ العيني ،دار النيضة العربية ،1999 ،ص .92
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ثالثا :الحقوق الشخصية:
بالريـ مف أف األصؿ في نظاـ الشير ىو عدـ قيد الحقوؽ الشخصية إالّ أف المشرع قد استثنى بعضا

مف ىذه الحقوؽ وأوجب قيدىا بالنظر إلى أىميتيا وتأثيرىا عمى قيمة العقارات محؿ الشير.

تخضع بعض الحقوؽ الشخصية لمشيػ ػر نظ ػ ػ ار لما يترتب عميو مف آثار تختم ػ ػؼ باختبلؼ القوانيػ ػف

واألنظمة فألزمت أيمب األنظمة شير بعض الحقوؽ الشخصية التي ترد عمى العقارات ومف بيف ىذه

الحقوؽ حقوؽ اإليجار والسندات التي ترد عمى منفعة عقار.

 عقد اإليجار :عقد اإليجار وفقا لنص المادة  1/467مف القانوف المدني ىو عقد يمكف المؤجربمقتضاه المستأجر مف االنتفاع بشيء لمدة محددة مقابؿ بدؿ إيجار معموـ .وعرفتو المادتيف362 :

و 445مف القانوف المدني المصري بأنو عقد يمتزـ بو المؤجر انتفاع المستأجر بمنافع الشيء المؤجر
ومرافقو مدة معينة بأجرة معينة وعرفتو المادة  1709مف القانوف المدني الفرنسي بأنو عقد يمتزـ بموجبو

أحد الطرفيف بتمكيف اآلخر باالنتفاع بالشيء خبلؿ مدة معينة لقاء أجر معيف والذي يمتزـ األخي ػ ػر

بدفعو ( .)1لقد خمص الدكتور عبد الرزاؽ السنيوري إلى اتفاؽ القوانيف ولتعريفات الفقيية عمى تحديد

أركاف عقد اإليجار بػ:
 -رضاء المتعاقديف.

 -الشيء المؤجر ،ينتفع بو المستأجر أو يستغمو.

 األجرة وقد تكوف مبمغا مف النقود أو نوعا آخر مف األمواؿ كجزء مف محصوالت العيف المؤجرة. -مدة اإليجار ،فيو عقد مؤقت ينتيي بانتياء مدتو.

كما أف عقد اإليجار ينشئ التزامات شخصية بيف المؤجر والمستأجر وليس بشأنو أف ينقؿ حقوقا عينية

عمى العيف المؤجرة (.)2

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػ
Art. 1709 Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre

()1

d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.
()2

د .عبد الرزاؽ أحمد السنيوري ،عقد اإليجار ،شرح القانوف المدني في العقود ،دار إحياء التراث العربي اإلسبلمي ،دوف سنة نشر ،ص .14

178

يجب تسجيؿ عقد اإليجار إذا كاف لمدة  12سنة والذي ال يكوف لو أي أثر ال بيف األطراؼ وال بالنسبة

لمغير ،وعقد اإليجار تتولد عنو حقوؽ والتزامات شخصية ولو كاف محمو عقا ار وتظؿ الدعاوى المترتبة
عمي ػو مف الدع ػ ػاوى الشخصية ،ومع ذلؾ أوجب المشرع شير عقد اإليجار إذا ورد عمى إيجار زادت

مدتو عمى  12سنة ،وبذلؾ يكوف ىذا العقد مف المحررات واجبة الشير ،وىذا وفقا لنص المادة  17مف

األمر رقـ 74/75 :والتي جاء فييا ":إف اإليجارات لمدة  12سنة ال يكوف ليا أي أثر بيف األطراؼ وال
يحتج بيا تجاه الغير في حالة ع ػ ػدـ إشيارىا وذلؾ مع مراعاة أحكاـ المادة  165مف األمر رقـ73/71:

المؤرخ في 20 :رمضاف عاـ  1391الموافؽ  8نوفمبر سنة  1971المتضمف الثورة الزراعية )1(".والعبرة
في تحديد مدة اإليجار بالمدة االتفاقية أي التي تـ االتفاؽ عمييا بالعقد ،وليس بالمدة التي يمتد إلييا

العقد(.)2

إف وجوب شير عقد اإليجار ،واف كاف يرتب حقوقا والتزامات شخصية وليست عينية مرده حس ػ ػ ػ ػ ػب

الدكتور أنور طمبة إلى اقتراب ىذا اإليجار مف أعماؿ التصرؼ ولذلؾ وجب شيره حتى يعمـ بو الغير
والذي يؤوؿ إليو ممكية العيف المؤجرة(. )3

المقصود بالغير ىنا ىو الشخص الذي كسب حقا عمى العقار المؤجر وقاـ بشيره وفقا لمقانوف قبؿ

تسجيؿ عقد اإليجار ،ويجوز أف يكوف الحؽ الذي كسبو الغير في العقار المؤجر حقا عينيا أصميا كما

يجوز أف يكوف حقا عينيا تبعيا أو شخصيا( )4ومنو يجوز أف يكوف الحؽ الذي كسبو الغير في العقار
المؤجػ ػ ػر حقا عينيا أصميا ،مثؿ المشتري والموىوب لو والموصى لو ،ويعتبر ىؤالء جميعا مف الغير
وقت تسجيؿ البيع أو اليبة أو الوصية.

كما يجوز أف يكوف الحؽ الذي كسبو الغير في العقار المؤجر حقا عينيا تبعيا مثؿ الدائف المرتيػ ػف

رىنا رسميا أو صاحب اختصاص أو حؽ امتياز ،ويجوز أف يكوف الحؽ الذي كسبو الغير في العقار
المؤجر حقا شخصيا واجب الشير ،مثؿ الدائف العادي الذي يعتبر مف الغير مف وقت تسجيؿ تنبي ػ ػ ػو

نزع الممكية(.)5

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

يبلحظ مف نص المادة  17المذكور أعبله والذي يستند إلى أحكاـ المادة  165مف األمر رقـ 73/71 :المتعمؽ بالثورة الزراعية ،األمر

الممغى بموجب المادة  75مف األمر رقـ 26/95 :المؤرخ في 1995/6/25 :المعدؿ والمتمـ لمقانوف المتضمف قانوف التوجيو العقاري رقـ:
 25/90المؤرخ في 1990/11/18 :ومع ذلؾ لـ يتـ التصدي ليذه المادة بما يتناسب والتعديؿ األخير.
()2

د .محمد المنجي ،قانوف الشير العقاري ،المرجع السابؽ ،ص .225

()3

المستشار أنور طمبة ،المرجع السابؽ ،ص .167

()4

مدحت محمد الحسيني ،المرجع السابؽ ،ص .154

()5

د .محمد المنجي ،قانوف الشير العقاري ،المرجع السابؽ ،ص .227
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لقد فرض المرسوـ الفرنسي المؤرخ في 1955/01/04:وجوب شير عقد اإليجار بموجب المادة28 1° b

إذا زادت مدتو عمى اثني عشر سنة والحواالت والمخالصات التي تزيد مدتيا عف ثبلث ( )03سنوات

وىو نفس الحكـ أيضا الذي أورده المشرع المصري بموجب المادة  11مف قانوف الشير العقاري والتي

جاء فييا ":يجب تسجيؿ اإليجارات والسندات التي ترد عمى منفعة عقار إذا زادت مدتيا عمى تسع

سنػ ػوات والمخالصػ ػات والحواالت بأكثر مف ثبلث سنوات وكذلؾ األحكاـ النيائية المثبتة لشيء مف
ذلؾ " وىو نفس الحكـ الذي أورده المشرع المصري بموجب المادة  28مف قانوف السجؿ العيني .

ويتضح مما سبؽ أف المشرع المصري حدد المدة بأكثر مف تسع ( )09سنوات وأضاؼ وجوب شير

المخالصات والحواالت بأكثر مف اجر ثبلث ( )03سنوات مقدما.

فعقػ ػ ػد اإليجار إذا كاف واقعا عمى عقار وكانت مدتو تزيد عمى تسع سنوات ،ال يكفي لنفػ ػاذه في حؽ

الغير أف يكوف ثابت التاريخ قبؿ تمقي الغير لحقو ،بؿ يجب أيضا أف يكوف مسجبل ،أما إذا كانت مدة
اإليجار ال تزيد عمى مدة تسع سنوات فيكفي أف تكوف ثابتة التاريخ(.)1

كما يجوز لممستأجر إذا شاء أف يقوـ بشير عقد اإليجار حتى إذا كانت مدتو تقؿ عمى تسع ()09

سنوات وال يترتب عمى عدـ تسجيؿ ىذا العقد أي أثر فيما يختص بالغير ،إال أف التسجيؿ يتضمف

في نفس الوقت إثبات تاريخ عقد اإليجار ،عمى أف تسجيؿ عقد اإليجار لمدة تقؿ عف تسع ()09

سنوات يفيد في حالة المفاضمة بيف عدة مستأجريف لعقار واحد(. )2

ويرى الدكتور عبد الرزاؽ السنيوري أف وجوب شير حؽ اإليجار ال يغير مف طبيعتو (كحؽ شخصي)

وال يمكف اعتباره – لمجرد وجوب شيره  -حقا عينيا عمى الرأي الراجح (. )3

يير أف ىناؾ مف يرى بأف عقد اإليجار طويؿ المدة يتحوؿ مف حؽ شخصيي إلى حؽ عيني ،ذلؾ أف

طوؿ مدتو يمس بجوىر الشيء ،ويقمؿ مف قيمتو(.)4

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

المستشار عبد الحميد المنشاوي ،المرجع السابؽ ،ص .88

()2

د .عبد الفتاح مراد ،المرجع السابؽ ،ص .86

( )3د .عبد الرزاؽ احمد السنيوري ،الوسيط في شرح القانوف المدني ،الجزء السادس ،دار النيضة العربية ،1994 ،ص .260
()4

مجيد خمفوني ،المرجع السابؽ ،ص .46

 أميؿ إلى ترجيح الرأي األوؿ ،ألف وجوب الشير ال يغير مف طبيعة الحؽ ،والذي يبقى شخصيا حتى واف وجب شيره ،ألف الشير ىنا وجبلنفاذ التصرؼ بيف األطراؼ وفي حؽ الغير لخطورة التصرؼ وأثره عمى إنقاص منفعة العقار المنتقؿ بإيجار طويؿ المدى.
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رابعا :األحكام القضائية:
يجب شير األحكاـ القضائي ػة عمبل بنص المادة  14مف األمر رقـ 74/75 :والتي جاء فييا... ":جميع

العقود والق اررات القضائية البلحقة لئلجراء األوؿ الذي كاف موضوع تأسيس لمجموعة البطاقات العقارية

والخاضعة لئلشيار العقاري بمقتضى التشريع الجاري بو العمؿ وكذلؾ تسجيبلت الرىوف أو

االمتيازات".

يقصػد باألحكاـ القضائية ،األوامر واألحكاـ والق اررات القضائية وىذا وفقا ألحكاـ المادة  08قانػ ػ ػ ػ ػوف

اإلجراءات المدنية واإلدارية والتي جاء فييا... ":تصدر األحكاـ القضائية بالمغة العربية تحت طائمة
البطبلف المثار تمقائيا مف القاضي.

يقصد باألحكاـ القضائية في ىذا القانوف ،األوامر واألحكاـ والق اررات القضائية" .

فالحكـ القضائي إذف ىو ما يصدر عف الجية القضائية لمفصؿ في خصومة ما ،وفقا لمقواعد المقررة
قانونا ،سواء صدر في موضوع الدعوى أو في مسألة إجرائية ويأخذ شكمو ومضمونو ووصفو عمى

حسب نوع الجية التي صدر عنيا ،والمسألة القانونية التي صدر بناء عمييا أو عمى حسب الصيغة

التي حرر بيا.

الحكـ خبلفا لمعقد ،لو حجيتو فيما بيف أطراؼ الخصومة التي انتيت بصدوره ولكف ال تنتقؿ الممكية ال

فيما بيف األطراؼ وال في مواجية الغير ،إالّ بعد إشياره في المحافظة العقارية وىو األمر الذي أكدتو

المادة  1/353مف قانوف التسجيؿ المعدلة بالقانوف رقـ 22/03:المؤرخ في 2003/12/28:المتضمف
قانوف المالية لسنة  )1(2004والتي أوجبت إشيار األحكاـ القضائية المتعمقة بحقوؽ عينية عقارية.
 -1الشروط الواجب توافرىا في األحكام الخاضعة لمشير:
يجب أف يتوافر في الحكـ القضائي الواجب الشير الشروط اآلتية:
 -أف يكوف موضوع الحكـ تصرفا واجب الشير في تطبيؽ أحكاـ قانوف الشير العقاري أو أي قانوف

آخر ،فإذا كاف التصرؼ موضوع الحكـ يير واجب الشير فبل يجوز شير ىذا الحكـ بمعنى أنو إذا

قض ػ ػى بثبوت تصرؼ يتعمؽ بمنقوؿ أو بحؽ شخصي عمى عقار لـ ينص القانوف عمى ترتيب آثػ ػ ػ ػار
معينة عمى شيره ،فيجب االمتناع عف شير مثؿ ىذه األحكاـ.
 -أف يكوف الحكـ نيائيا(. )2

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

أنظر الجريدة الرسمية العدد  83لسنة .2003

()2

د .محب الديف محمد سعد ،المرجع السابؽ ،ص .491
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 -2أنواع األحكام القضائية الخاضعة لمشير:
األحكاـ الخاضعة لمشير ىي األحكاـ التقريرية ،أحكاـ اإللزاـ واألحكػاـ المنشئػ ػة وىػ ػي مفصمػ ػة فيما
يمي:

أ -الحكم التقريري:
الحكـ التقريري ىو الحكـ الذي يقضي بوجود أو عدـ وجود المركز القانوني المدعى بو دوف إلػ ػ ػزاـ
المدعى عميو بأداء معيف أو إحداث أي تغيير في ىذا المركز(.)1

ومػ ػف أمثم ػ ػة الحكػ ػـ التقريري ،الحكـ ببراءة الذمة أو بالمديونية ،الحكـ بإنكار أو إقرار حؽ عين ػ ػ ػ ػي
ويستيدؼ ىذا الحكـ تجييؿ المركز القانوني المدعى ،وىو ما يرتبو مف حجية األمر المقضي يقيد

الخصوـ بما يقضي بو ويحقؽ بيذا المركز يقينا قانونيا فضبل عما قد يؤدي إليو ىذا اليقيف مف تحقيؽ
المركز تحقيقا اختياريا ،فإنو يعد قيمة قائمة بذاتيا(.)2

ب -حكم اإللزام:
يقصد بحكـ اإللزاـ ،الحكـ الذي يقضي بإلزاـ المحكوـ عميو بأداء معيف قابؿ لمتنفيذ الجبري كالحكـ

الصادر بإلزاـ المحكوـ عميو في دعوى أصمية أو فرعية بتسميـ ماؿ معيف أو بدفع مبمغ مف النقود.
يعطي الفقو أىمية كبرى ليذا الحكـ إذ يعده النموذج العاـ أو الصورة الطبيعية لؤلحكاـ القضائية

وال جداؿ أف حكـ اإللزاـ يرتب حجية األمر المقضي ،شأف كافة األحكاـ القضائية األخرى ،في ػ ػو

يقي ػ ػ ػد الخصوـ برأي القاضي عف مركز المدعي وباألداء البلزـ لتحقيقو( )3وىو األكثر شيوعا في العالـ

وال شؾ أنو يعتبر صورة مف صور القضاء الموضوعي ،إذ أنو يحقؽ التعييف القانوني لمحؽ أو المركز

القانوني محؿ اإلدعاء(. )4

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

د .محمود محمد ىاشـ ،قانوف القضاء المدني ،الجزء األوؿ ،النظاـ القضائي ،دار الفكر العربي ،دوف سنة نشر ،ص.107

()2

د .وجدي رايب فيمي ،النظرية العامة لمعمؿ القضائي في قانوف المرافعات ،المرجع السابؽ ،ص . 251 – 250

()3

د .وجدي رايب فيمي ،المرجع السابؽ ،ص . 258

()4

د .محمود محمد ىاشـ ،المرجع السابؽ ،ص .110
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ج -الحكم المنشئ:
يطمؽ ىذا االصطبلح عمى الحكـ الذي يقرر إنشاء أو تعديؿ أو إنياء مركز قانوني موضوعي ،ومثالو

الحكـ بإشيار إفبلس تاجر أو حكـ الشفعة الذي ينقؿ ممكية العقار لمشفيع وأحكاـ الطبلؽ.

إذا كاف األثر المميز لمحكـ المنشئ  -وفقا لتعريفو – إحػداث أثر موضوعي جديد ،فإنػو تبػ ػدو أىميػ ػة

تمييز ىذا الحكـ عف األحكاـ الكاشفة ،سواء كانت حكما تقريريا أو حكـ إلزاـ في تحديد المدى الزمني

والشخصي ليذا األثر الموضوعي ،فالحكـ المنشئ كقاعدة عامة ذو أثر موضوعي فػوري ومطمؽ(.)1

إف األحكاـ المنشئة ىي نادرة في الواقع العممي فيي تنشئ وقائع قانونية جديدة وال تكتفي باالعتراؼ
بوقائع سابقة ،تنتج أثارىا ليس مف تاريخ المطالبة القضائية وانما مف تاريخ النطؽ بالحكـ (.)2

ويتف ػ ػؽ الحكـ المنشئ والحكـ التقريري في أف كمييما يقوـ بيمة تقريرية لحؽ أو مركز قانوني سابػ ػ ػ ػػؽ

ولكف يتميز الحكـ المنشئ بأنو يحدث تغيي ار في المركز السابؽ ومف ثـ ينتج أثا ار قانونية جديدة ،ومف

ىنا يتضح بأف الحكـ المنشئ إنما يقوـ ىو اآلخر بدور ما في تحقيؽ اليقيف القانوني بتأكيده لمح ػ ػؽ أو
المركز القانوني بعد إزالة الشكوؾ التي ثارت حوليما(.)3

وال ي ػ ػرى البعض ضرورة تقسيـ األحكاـ الواجبة الشير إلى أحكاـ إلزاـ ،إنشاء أو تقرير بدعوى أف

األحكػ ػاـ كميا ىي مقررة لمحقوؽ إال ما كػاف بطبيعتو منشئا حالة قانونية كالحكـ بإيقاع البيع وبأف

األحكاـ الواجبة الشير ىي أحكاـ مرسى المزاد ،أحكاـ الشفعة واألحكاـ المثبتة لوجود تصرؼ وقع

مشافية أو بكتابة يير مسجمة متضمنا إنشاء حؽ ممكية أو حؽ عيني عقاري آخر أو نقمو أو تغييره
أو زوالو(.)4

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

د .وجدي رايب فيمي ،المرجع السابؽ ،ص  272وما بعدىا.
e
CUCHE Paul , Précis de Procédure civile et Commerciale 10 éd DALLOZ , 1951, P 68.

()3

د .محمود محمد ىاشـ ،المرجع السابؽ ،ص .114

)(2

( )4د .محمد كامؿ مرسي بؾ ،اشيار التصرفات العقارية ،مقاؿ منشور بمجمة القانوف واإلقتصاد ،السنة الثالثة ،العدد األوؿ ،يناير  ،1933ص
.589
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الفـــــــــــرع الثانــي
الحقوق والمحررات الواجب شيرىا وفقا ألحكام المرسوم التنفيذي رقم 63/76 :المعدل
والمتمم

أضاؼ المرسوـ التنفيذي رقـ 63/76 :المعدؿ والمتمـ بموجب المرسوـ التنفيذي رقـ 123/93 :المؤرخ
ف ػي ،1993/01/19:محررات أخرى وأوجب شيرىا يير تمؾ التي أوردىا األمر رقـ 74/75 :وتتمثؿ ىذه
المحررات في الدعاوى القضائية وفي الشيادة التوثيقية بموجب المادتيف  62و 85مف ذات المرسوـ
وىي المحررات التي أتعرض ليا بالتفصيؿ التالي:

أوال :الدعـــاوى القضائية:
القصد مف شير الدعاوى القضائية ىو إعبلـ الغير باألخطار التي يتعرضوف ليا عند التعاقد بشأف
العقار موضوع الدعوى ولتمكيف المدعي مف التمسؾ بالحكـ الذي يصدر فيما بعد بناء عمى طمبو

ضد كؿ مف آؿ إليو الحؽ مف المدعي عميو(.)1

لقد ذىب جانب مف الفقو( )2إلى عدـ جواز شير مثؿ ىذه الدعاوى ،وبنى أصحاب ىذا الرأي وجية
نظرىـ عمى أساس عدـ قابمية الحقوؽ المقيدة لمطعف استنادا إلى األثر المطير لمقيد ،لي ػ ػذا رفػ ػ ػض

ىذا الرأي شير دعاوى الطعف في الحقوؽ المشيرة سواء كانت ىذه الدعاوى تيدؼ إلى إنكار وجود
التصرؼ كدعاوى الطعف بطبلف المطمؽ النعداـ األىمية أو عدـ مشروعية المحؿ أو السبب وكدعاوى

الطع ػف بصورية التصرؼ أو كانت ىذه الدعاوى تيدؼ إلى فسخ التصرؼ أو إلغائو ،كدعاوى فسخ

العقود الممزمة لمجانبيف ودعاوى الرجوع في اليبة ،كذلؾ رفض ىذا الفقو شير الدعاوى التي تكوف مف
شأنيا الطعف في صحة التصرؼ كدعاوى إبطاؿ التصرؼ لنقص في األىمية أو لعيب في الرضا

ودعاوى نقض القسمة الرضائية بسبب الغبف أو دعاوى الطعف في نفاذ التصرؼ ،كالدعاوى البولصية
ودعوى عدـ نفاذ الوصية في حؽ الورثة فيما يزيد عمى ثمث التركة( )3لقد أخذ عمى ىذا الرأي أنو

تصور خطأ أف المشرع المصري في قانوف السجؿ العيني قد تبنى األثر المطير لمقيد ،وبني عمى ىذا

التصور عدـ إمكاف الطعف في الحقوؽ المقيدة ،ذلؾ ألف المشرع إف كاف قد تبنى األثر المطير لمقيد

األوؿ في السجؿ تحت ضمانات مشددة ،فإف القيود التالية لمقيد األوؿ ال تتمتع بيذا األثر المطير

وانما تتمتع بحجية نسبية ما لـ يكف المستفيد مف بيانات القيد مف الغير حسف النية فإف ىذه الحجية
تصبح حجية مطمقة(.)4
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

د .عمر أبو شادي ،شير الحقوؽ العقارية ،الطبعة األولى ،1947 ،ص .251

()2

د .ابراىيـ أبو النجا ،السجؿ العيني في التشريع المصري ،المرجع السابؽ ،ص  411وأيضا د .عمي حسيف نجيدة ،الشير العقاري في مصر

والمغرب ،دار النيضة العربية ،1986 ،ص .84
( )3د .عمر أبو شادي ،شير الحقوؽ العقارية ،الطبعة األولى ،1947 ،ص .251
()4

د .حسف عبد الباسط جميعي ،الشير العقاري في النظاـ القانوني المصري ،المرجع السابؽ ،ص .228
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يبرر أصحاب ىذا الرأي موقفيـ مستدليف بموقؼ المشرع األلماني نفسو وىو الذي أخذ بمبدأ األث ػ ػ ػ ػ ػ ػر

المطير لمقيد ،ل ػـ يكفؿ مب ػ ػ ػدأ قوة الثبوت المطمقة لمقيد في السجؿ العيني ،إالّ في الحػ ػدود الضرورية
لضماف حقوؽ الغير حسف النية وفقا لنص المادتيف  9و 10مف قانوف رقـ.1872 :

لقد أخذ المنظـ الجزائري بموجب المرسوـ التنفيذي رقـ 63/76:بيذا الموقؼ حيف فتح باب الطعف في

الحقوؽ المشيرة وىذا ما يستخمص مف نص المادة  85مف المرسوـ أوجبت شير الدعاوى الرامية إلى

نطؽ لفسخ أو إبطاؿ او إلغاء أو نقض حقوؽ ناتجة عف وثائؽ مشيرة والتي جاء فييا " :أف دع ػ ػ ػاوى

القضاء الرامية إلى النطؽ بفسخ أو إبطاؿ أو إلغاء أو نقض حقوؽ ناتجة عف وثائؽ تـ إشيارىا ،ال
يمكف قبوليا إال إذا تـ إشيارىا مسبقا طبقا لممادة  4 – 14مف األمر رقـ 74/75:المؤرخ في 8 :ذي

القعدة عاـ  1935الموافؽ  12نوفمبر سنة  1975والمتضمف إعداد مسح األراضي العاـ وتأسيس

السجؿ العقاري ،واذا تـ إثبات ىذا اإلشيار بموجب شيادة مف المحافظ أو تقديـ نسخة مف الطمب

الموجود عميو تأشير اإلشيار".

ويتضح مف خبلؿ نص المادة  85المذكورة أعبله بأف الطعف يصح في جميع الحقوؽ المشيرة سواء
تعمؽ األمر بطعف في حقوؽ عينية أصمية أـ حقوؽ تبعية أـ حقوؽ شخصية ،ومنو عدـ أخذ المشرع

الجزائري بمبدأ األثر المطير لمقيد.

لـ يستق ػ ػر اجتياد المحكمة العميا ومجمس الدولة عمى رأي واحد حوؿ وجوب شير ىذه الدعاوى إلى
ياية صدور قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية رقـ 09-08 :المؤرخ في 25 :فبراير سنة  2008الذي

أوجب عممية شير الدعاوى بموجب المواد 17 :و 519منو إذ أصدر مجمس الدولة عدة ق اررات حوؿ
ذلؾ منيا:

 القرار رقـ 184931 :الصادر بتاريخ ،)1(2000/03/27:الغرفة الرابعة " ،يير منشور" الذي جاء فيو:" حيث أنو بالرجوع إلى العريضة االفتاحية أماـ الغرفة اإلدارية لمجمس قضاء تممساف يتضح أنو لـ يتـ

اشيارىا طبقا لممادة  85مف المرسوـ رقـ 63/76:وبما أف القضية تتعمؽ بإبطاؿ حقوؽ عينية عقاري ػ ػ ػ ػ ػ ػة
ثابتة ،بعقود مشيرة وعميو يتعيف عدـ قبوؿ دعوى المستأنؼ شكبل".

كما اعتب ػ ػر مجمس الدولة أف ىذا اإلجراء ليػ ػس مف النظ ػ ػ ػاـ العاـ عندم ػ ػ ػا أثاره أحد الخصوـ ألوؿ مرة

أمامو .وذلؾ في قرار أصدره بتاريخ 2003/09/16 :والذي جاء فيو ":حيث يزعـ بأف ىناؾ خرقا لممادة

 85مف المرسوـ  63-76المؤرخ في.1976 /03/25:

حيث ينبغي استبعاد ىذا الوجو ألنو يثار ألوؿ مرة مباشرة أماـ جية االستئناؼ .فيو يير مقبوؿ طبقا

لنص المادة  107مف قانوف اإلجراءات المدنية".
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

حمدي با شا عمر ،القضاء العقاري في ضوء أحدث الق اررات الصادرة عف مجمس الدولة والمحكمة العميا ،دار ىومة ،2002 ،ص.152
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وىو نفس الموقؼ الذي أكده مجمس الدولة بموجب القرار رقـ 203024:المؤرخ في 2000/06/12 :عف

الغرفة األولى " يير منشور" ( )1والذي جاء فيو ":في الدعاوى العقارية واإلدارية المتعمقة بعقار والرامية
إلى إبطاؿ العقود المشيرة بالمحافظة العقارية تشترط المادة  85مف المرسوـ رقـ 63-76:المؤرخ في:

 1976/03/25المتعمؽ بتأسيس السجؿ العقاري المعدؿ بالمرسوـ رقـ  123/93المؤرخ

في ،1993/05/19:لقبوؿ الدعوى شير العريضة االفتتاحية مسبقا لدى المحافظة العقارية المشير لدييا
العقد وىو شرط لقبوؿ الدعوى".

بينما اتخذت المحكمة العميا موقفا مغاي ار مفاده عدـ وجوب شير ىذه الدعاوى وىذا بموجب عدة ق اررات

منيا:

 -القػ ػ ػرار الصادر في )2( 2002/10/09 :الذي جاء فيو ":حيث أف إجػ ػ ػ ػ ػ ػراء شير العريضة االفتتاحي ػ ػ ػة

لمدعوى قد استحدثو المرسوـ رقـ 63-76 :المؤرخ في 1976/03/25 :المتعمؽ بتأسيس السجؿ العقاري
ولـ ينص عميو كؿ مف قانوف اإلجراءات المدنية ،وبذلؾ يكوف المرسوـ المنوه إليو قد استحدث شرطا

جديدا لصحة العريضة االفتتاحية لـ يرد ال في قانوف اإلجراءات المدنية وال في القانوف المتضمف

إعداد مسح األراضي العاـ ،ومف ثمة يوجد التعارض بيف القانوف والمرسوـ المشار إليو وحيث أنو
تطبيقا لمبدأ تدرج القوانيف الذي يقضي بأنو في حالة ما إذا وقع التعارض بيف التشريع والتشريع

الفرعي :فإنو يطبؽ التشريع األعمى ويطرح التشريع األدنى ،وحيث أف قضاة الموضوع عندما طبقوا
التشريع الفرعي وطرحوا التشريع األعمى يكونوف قد طبقوا ذلؾ المبدأ بالمفيوـ العكسي".
 وكذا القرار رقـ 196021:الصادر بتاريخ )3(2000/09/27 :الذي جاء فيو ":حيث ولما كانت ىذهالمادة ( 85مف المرسوـ رقـ ) 63/76 :التي تنص عمى شير عريضة رفع الدعوى في حاالت محددة

منيا دعوى بطبلف العقود المشيرة وردت لحماية مصالح خاصة ،وبالتالي فإف إثارتيا تمقائيا مف طرؼ

قضاة المجمس يعد تجاو از لمسمطة ،ويعرض القرار المطعوف فيو لمنقض".
وأيضا ما ورد في القرار رقـ 168606 :المؤرخ في2000/03/24 :

()4

الذي جاء فيو ":المبدأ – تمسؾ

الطاعف بعدـ شير الدعوى مف طرؼ المدعيف األصمييف وعدـ مراعاة قضاة الموضوع أحكاـ المادة

 85مف المرسوـ رقـ 63/76 :يعرض القرار لمنقض".

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

حمدي باشا عمر ،المرجع السابؽ ،ص.152

()2

المجمة القضائية ،العدد  02لسنة  ،2002ص . 232

()3

مجمة االجتياد القضائي لمغرفة العقارية ،عدد خاص ،الجزء األوؿ ،لسنة  ،2004ص .160

()4

مجمة االجتياد القضائي لمغرفة العقارية ،عدد خاص ،الجزء األوؿ ،لسنة  ،2004ص .166
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 -1أنــــــــواع الدعــاوى الواجب شيرىا:
لقد خصت المادة  85مف المرسوـ التنفيذي رقـ 63/76 :دعاوى فسخ أو إبطاؿ أو إلغاء أو نقض

حقوؽ مشيرة وىي نفس الدعاوى التي أوجب المشرع شيرىا بموجب نص المادتيف  17:و 519مف

قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية وىي الدعاوى اآلتية:

أ -الدعاوى الرامية إلى النطق بفسخ حقوق مشيرة : Action en resolution
الفسخ ىو جزاء عف تخمؼ أحد المتعاقديف بالوفاء بالتزاماتو والذي تضمنتو المادة  119مف القانوف

المدني والتي جاء فييا ":في العقود الممزمة لمجانبيف ،إذا لـ يوؼ أحد المتعاقديف بالتزامو جاز لممتعاقد

اآلخر بعد إعذاره المديف أف يطالب بتنفيذ العقد أو فسخو ،مع التعويض في الحالتيف إذا اقتضى الحاؿ

ذلؾ .ويجوز القاضي أف يمنح المديف أجبل حسب الظروؼ ،كما يجوز لو أف يرفض الفسخ إذا كاف ما
لـ يوؼ بو المديف قميؿ األىمية بالنسبة إلى كامؿ االلتزامات".

والفسخ قد يكوف اتفاقيا وقد يكوف قضائيا وقد يكوف بحكـ القانوف .
 الفسخ القضائي:المقصود مف فسخ العقد عف طريؽ القضاء ،أف حؿ الرابطة التعاقدية ال يقع مف تمقاء نفسو ،كقاعدة
نظر لما ىذا اإلجراء مف خطورة بالغة عمى العقد( ،)1وىو الفسخ الذي يطالب بو الدائف أماـ
عامة ،ا

القضاء دوف أف يكوف منصوصا عميو في العقد ،وتتمثؿ شروطو في ما يمي:

 -أف يكوف العقد المراد فسخو مف العقود الممزمة لمجانبيف ألف الغاية مف إباحة فسخ العقد ،ىي إعطاء

المتعاقػ ػد وسيمة لمتخمص مػ ػف االلتزامات التي تقع عمى عاتقو ،حيف ال ينفذ المتعاقد اآلخر التزامػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػو
المقابؿ(.)2

 -أف يمتنع أحد المتعاقديف عمى الوفاء بالتزامو دوف سبب مشروع منع إمكانو الوفاء.

 أف يكوف المتعاقد قاد ار عمى أف يعيد الحالة إلى ما كانت عميو أوال ،فإذا كاف رد الحالة إلى أصمياكما كانت قبؿ التعاقد يير ممكف لـ يكف لمدائف أف يطمب الفسخ ،فإذا اشترى شخص شيئا ما ثـ
تصرؼ فيو ال يستطيع طمب الفسخ ألنو ال يستطيع أف يرد الحاؿ إلى ما كانت عميو(.)3

 -يجب أف يكوف ىناؾ اعذار مف طالب الفسخ إلى المتعاقد اآلخر ما لـ يتفؽ عمى يير ذلؾ أو نص

القانوف عمى ييره.

 -أالّ يكوف الطالب قد تنازؿ صراحة أو ضمنيا عف حقو في طمب الفسخ.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

( )1بمعيور عبد الكريـ ،نظرية فسخ العقد في القانوف المدني الجزائري والمقارف ،المؤسسة الوطنية لمكتاب ،1986 ،ص .163
()2

د .أحمد حشمت أبو ستيت ،نظرية االلتزاـ في القانوف المدني الجديد ،الكتاب األوؿ ،الطبعة الثانية ،دوف دار نشر ،1954 ،ص 343

وأيضا بمعيور عبد الكريـ ،المرجع السابؽ ،ص .167
( )3د .عبد الرزاؽ احمد السنيوري ،الوسيط في شرح القانوف المدني ،الجزء األوؿ ،دار النيضة العربية ،1994 ،ص  962وأيضا د .احمد
حشمت أبو ستيت ،المرجع السابؽ ،ص .342
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بذلؾ فتتجمى أحكاـ الفسخ القضائي فيما يمي:

 -الفسخ حؽ اختياري لممتعاقد فمو أف يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخو وليس لممحكمة أف تقضي بو مف

تمقاء نفسيا.

 -الفسخ أمر تقديري لمقاضي ولو أف يمنح ألحد المتعاقديف أجبل إذا اقتضت الظروؼ ذلؾ.

 إذا فسخ العقد تعاد الحالة إلى ما كانت عميو قبؿ التعاقد ،فإذا كاف ىنالؾ بيع رد الثمف إلى المشتريوالشيء المبيع إلى البائع ،فإذا استحاؿ رد الحالة إلى ما كنت عميو قبؿ الحكـ بالفسخ بأف تعمد المديف

مثبل أالّ يرد ما استمـ مف الدائف جاز الحكـ بالتعويض(.)1
 -الفسخ بحكم القانون:

جاء في نص المادة  121مف القانوف المدني " :في العقود الممزمة لمجانبيف إذا انقضى التزاـ بسبب
تنفيذه انقضت معو االلتزامات المقابمة لو ويفسخ العقد بحكـ القانوف.

يتضػ ػح مف نص المادة المذكورة بأنو يفسخ العق ػ ػد مف تمقاء نفسػ ػو إذا استحاؿ تنفيذ التزاـ أحد الطرفيف
كأف يكوف ممزما بتسميـ شيء ثـ ىمؾ ،وبناء عمى ذلؾ تنقضي التزامات الطرؼ اآلخر دوف حاجة إلى

اعذار أو حكـ قضائي ،ولكف ليس معنى ذلؾ أف القضاء يكوف بمنأى عف العقد ،بؿ قد يترافع
الطرفاف أماـ القاضي إلثبات استحالة التنفيذ(. )2
 -الفسخ االتفاقي:

يقصد بالفسخ االتفاقي في مجاؿ العقود الممزمة لمجانبيف ،أف لمطرفيف المتعاقديف الحؽ في االتفاؽ عند

إب ػ ػ ػراـ العقد عمى أنو يجوز ألحدىما فسخ العقد إذا لـ يقـ الطرؼ األخر بتنفيذ التزاماتو الناشئة مف ىذا
العقد دوف المجوء إلى القاضي(. )3

لـ تحدد التشريعات التي نظمت الفسخ االتفاقي وال الفقو شكبل معينا لبلتفاؽ الذي يمكف فسخ العقد
بناء عميو وبإرادة الدائف المنفردة ،فميست ىناؾ عبارات خاصة يتعيف اتخاذىا إلجرائو بؿ يجوز أف

يكوف االتفاؽ عمى الفسخ بأية عبارة تفيد ذلؾ وكذلؾ لـ تشترط التشريعات أف يكوف االتفاؽ مثبتا في
محررات رسمية أو عرفية ماداـ العقد الذي يراد فسخو مستقببل ال يستمزـ شكمية معينة(.)4

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

د.محمد عبد الظاىر حسيف ،األحكاـ العممية لمشير العقاري في ضوء الفقو والقضاء ،طبعة  ، 2008 – 2007المؤسسة الفنية لمطباعة

والنشر ص .115 – 114
()2

د .محمد عبد الظاىر حسيف ،المرجع السابؽ ،ص .116

()3

د .أحمد حشمت أبو ستيت ،المرجع السابؽ ،ص .344

()4

بمعيور عبد الكريـ ،المرجع السابؽ ،ص .213
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تتمثؿ شروط الفسخ االتفاقي في:

 يجب أف يكوف ىناؾ اتفاؽ عمى الفسخ. -يجب أف يكوف المقصود مف االتفاؽ استبعاد الفسخ القضائي.

 يجب أف يكوف سبب االتفاؽ عمى إمكاف فسخ العقد ىو عدـ تنفيذ أحد المتعاقديف اللتزاماتو.تتفؽ جميع التشريعات التي أخذت بالنظرية العامة لمفسخ ،عمى أف اإلعذار مسألة ضرورية يجب أف
يقوـ بو الدائف نحو مدينو سواء كنا بصدد الفسخ القضائي أو الفسخ االتفاقي وىو ما يتجو إليو الفقو

باإلجماع ويجري بو العمؿ في القضاء(.)1

وىو الحكـ الذي أكده المشرع الجزائري بموجب نص المادة  120مف القانوف المدني التي جاء فييا "
يجوز االتفاؽ عمى أف يعتبر العقد مفسوخا بحكـ القانوف عند عدـ الوفاء بااللتزامات الناشئة عنو

بمجرد تحقؽ الشروط المتفؽ عمييا وبدوف حاجة إلى حكـ قضائي .وىذا الشرط ال يعفي مف االعذار

الذي يحدد حسب العرؼ عند عدـ تحديده مف طرؼ المتعاقديف".

فإذا اتفؽ عمى أف الفسخ يكوف بعد االعذار لـ يجب الحكـ بو إالّ بعد ىذا االعذار وقػ ػ ػد ال يحتاج أحد

المتعاقديف إلى رفع دع ػ ػوى الفسخ وذلؾ في حالػ ػة النص صراحة في العقد عمى أف يعتبر مفسوخا مف
تمقاء نفسو بمجرد التأخر في الوفاء بالتزاـ معيف دوف حاجة إلى اعذار أو حكـ قضائي.

وحتى تنفذ أثار الدعاوى الرامية إلى فسخ عقد ناتج أو متعمؽ بحقوؽ مشيرة بالنسبة لمغير ،يجب شير

ىذه الدعاوى.

ب -دعاوى بطالن الحقوق المشيرة:
لكي يكوف العقد صحيحا ال بد أف تكوف أركانو جميعا قد توافرت وسممت مف الخمؿ الذي يصيبيا كعدـ
مراعاة بعض القواعد القانونية التي يوجبيا المشرع عند تكويف العقد.

ق ػ ػد نظـ المشرع الجزائري القواعد والشروط العتبار العقد صحيحا ضمف نصوص القانوف المدني

بموجب المواد مف  59إلى  98وعقب عمى ذلؾ مباشرة بتنظيـ الجزاء المترتب عمى عدـ احتراميا
بموجب المواد مف  99إلى .105

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

د.عبد الرزاؽ احمد السنيوري ،الجزء األوؿ ،المرجع السابؽ ،ص  717وأيضا د .أحمد حشمت أبو ستيت ،المرجع السابؽ ،ص .344
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وبػ ػذلؾ فقد رتب البطبلف عمى تخمؼ ركف مف أركاف العقػ ػد أو شرط مف شروط صحتو ،والبطػ ػ ػ ػبلف ىو
عبارة عف جزاء صارـ وضعو المشرع بالنسبة لجميع العقود ،وبصرؼ النظر عف كونيا ممزمة لمجانبيف
أو ممزمة لجانب واحد ،يير أف الجزاء يختمؼ مف حيث القوة والصرامة باختبلؼ نػ ػ ػ ػوع القاعدة الت ػ ػ ػ ػ ػي

أوجبيا المشرع ،ولـ تراع عند تكويف العقد ،بحيػ ػث إذا تخمؼ ركف مف أركاف العقد كاف الجزاء ىو

البطبلف المطمؽ.

وأما إذا توافرت أركانو جميعا ،ولكف أحد المتعاقديف كاف ناقص األىمية أو أصاب إرادتو عيب مف
عيوب اإلرادة كاف الجزاء اقؿ صرامة ،وىو قابمية العقد لئلبطاؿ(. )1

بذلؾ فإف البطبلف يعني انعداـ األثر القانوني لمعقد الذي لـ تحترـ فيو القواعد التي أوجبيا المشرع
في العقد ،والبطبلف ال يخرج عف كونو بطبلنا مطمقا أو قابمية لئلبطاؿ وىو التقسيـ الثنائي الذي يأخذ
بو الفقو الحديث ويترتب عميو عدة نتائج قانونية ىي:

 -إذا كاف العقد الباطؿ بطبلنا مطمقا ،فإف حكمو مف الناحية القانونية يعتبر يير موجود وبالتالػ ػ ػي

فبل يرتب أية أثار قانوني ػة ،بينما إذا كاف العقد قاببل لئلبطاؿ فيو موجود ومنتج ألثاره إلى أف يتق ػ ػ ػ ػرر
إبطالو.

 -إذا كاف العقد الباطؿ بطبلف مطمقا ال يمكف إزالة بطبلنو باإلجازة أو بالتقادـ وال يجوز تصحيحو أما

إذا كاف قاببل لئلبطاؿ فاألمر عمى العكس.

 -إف العقد الباطؿ بطبلنا مطمقا يجوز لكؿ ذي مصمحة أف يتمسؾ ببطبلنو ،في حيف أف العقد القابؿ

لئلبطاؿ ال يتمسؾ بطمب إبطالو إال لمف شرع اإلبطاؿ لمصمحتو(.)2

وبذلؾ يكوف بطبلف العقد إذا انعدـ ركف مف أركاف العقد أو كاف السبب يير مشروع ،فعدـ المشروعية

معناه عدـ الوجود مف الناحية القانونية أو أف القانوف ال يعترؼ بمثؿ ىذا الوجود واف وجد مف الناحية

المادية (.)3

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1
()2
()3

بمعيور عبد الكريـ ،المرجع السابؽ ،ص .118 - 117
د بمعيور عبد الكريـ ،المرجع السابؽ ،ص .119
د .محمد عبد الظاىر حسيف ،األحكاـ العممية لمشير العقاري في ضوء الفقو والقضاء ،المؤسسة الفنية لمطباعة والنشر ،حمدي سبلمة
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ودعػ ػ ػ ػوى الطعف ببطبلف التصرؼ يكوف الغرض منيا الطعف في وجود التصرؼ ذاتو ومنو اعتبار

التصرؼ منعدما منذ إبرامو ،وىذا االنعداـ يناؿ مف وجوده أصبل ويكوف عف طريؽ دعوى البطبلف
المطمؽ أو دعوى البطبلف النسبي وىي التي أشارت إلييا المادة  85مف المرسوـ التنفيذي رقـ63/76 :

بوجوب شير دعاوى القضاء الرامية إلى نطؽ بإبطاؿ حقوؽ ناتجة عف وثائؽ تـ إشيارىا (.)1
ج -الدعاوى الرامية إلى إلغاء الحقوق المشيرة : Action en révocation

يجب شير الدعاوى الرامية إلى إلغاء الحقوؽ المشيرة وىي الدعاوى التي ترمي إلى إلغاء عق ػ ػد إداري
ناقؿ لمممكية العقارية باعتبار أف العقد اإلداري يعتبر عقدا ناقبل لمممكية(.)2
د -الدعاوى الرامية إلى نقض الحقوق المشيرة :Action en rescision
ىي الدعاوى التي ترفع لممطالبة بنقض القسمة الودية وفقا لنص المادة  732القانوف المدني التي جاء

فييا " :يجوز نقض القسمة الحاصمة بالتراضي إذا أثبت أحد المتقاسميف أنو لحقو منيا يبف يزيد عمى

الخمس سنوات عمى أف تكوف العبرة في التقدير بقيمة الشيء وقت القسمة.

يجب أف ترفع الدعوى خبلؿ السنة التالية لمقسمة ،ولممدعي عميو أف يوقؼ سيرىا ويمنع القسمة مف

جديد إذا أكمؿ لممدعي نقدا أو عينا ما نقص مف حصتو".

يتـ شير الدعاوى القضائية (العريضة االفتتاحية لمدعوى) في البطاقات العقارية عمى مستوى المحافظة

العقارية عف طريؽ التأشير اليامشي في سجؿ المحررات المتضمنة العقار موضوع المطالبة القضائية.
ويتػ ػـ اثبات ىذا الشير أماـ القضاء إما بموجب شيادة تسمـ مف قبؿ المحافظ العقاري المتواجد بدائػ ػ ػرة
اختصاصو العقار المتنازع عميو أو بالتأشير في أسفؿ العريضة االفتتاحية(.)3

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

جاء في نص المادة  85وجوب شير دعاوى إبطاؿ حقوؽ مشيرة والذي يعني البطبلف النسبي دوف المطمؽ وبذلؾ أرى أف األقرب إلى

الصواب استعماؿ عبارة دعاوى البطبلف بدال مف دعاوى اإلبطاؿ ألنيا أشمؿ و أعـ في المعنى وىي الترجمة المبلئمة لعبارة Annulation
الواردة في نفس النص بالمغة الفرنسية وبذلؾ يمحؽ بيذه الدعاوى الدعاوى الرامية إلى إبطاؿ حقوؽ مشيرة وىذا في حالة ما إذا إختؿ شرط مف
شروط الصحة كإنعداـ األىمية أو وجود عيب مف عيوب االرادة كالتدليس ،اإلكراه ،الغمط  ،االستغبلؿ أو الغبف.
()2

لقد ورد في نص المادة  85مف المرسوـ رقـ 63/76 :وجوب شير الدعاوى الرامية إلى النطؽ بفسخ أو إبطاؿ أو إلغاء أو نقض حقوؽ...و

كممة إلغاء ىي ترجمة لعبارة  révocationوالتي تعني التعديؿ وليس اإللغاء وىو الخطأ الذي تداركو المشرع بمناسبة صدور قانوف اإلجراءات
المدنية واإلدارية وىذا بموجب المادة  519التي جاء فييا ":ترفع الدعوى أماـ القسـ العقاري وينظر فييا حسب اإلجراءات الواردة في ىذا
القانوف ،مع مراعاة األحكاـ الخاصة بشير دعاوى الفسخ أو اإلبطاؿ أو التعديؿ أو نقض حقوؽ قائمة عمى عقود تـ شيرىا.
( )3أ .جماؿ بوشنافة ،المرجع السابؽ ،ص .112
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 -2اآلثار المترتبة عمى شير الدعاوى القضائية:
يترتب عمى شير الدعاوى القضائية المذكورة أعبله جممة مف اآلثار يمكف تمخيصيا في ما يمي:

 -إف شير الدعوى العقارية بالمحافظة العقارية ال يترتب عنو وقؼ اإلشيار العقاري لمسند ،ألف

مياـ المحافظ العقاري مياـ مستقمة عف إدارة أطراؼ الدعوى ،وبذلؾ يستمر في إجراءات شير الح ػ ػؽ

المتنػازع فيو ريـ قياـ النزاع القضائي الذي أشعر بوجوده وىذا ما أكدتو المذكرة رقـ 3875 :المؤرخ ػ ػ ػ ػة

في 1993/03/22 :التي لفتت انتباه مديري الحفظ العقاري إلى عدـ األخذ بالطمبات المختصة بإيقػ ػ ػ ػاؼ
إجراء إشيار متضمف نقؿ حقوؽ عقارية ،واف الطمبات التي تؤخذ بعيف االعتبار ىي الدعاوى القضائية

والدعوى اإلستعجالية ،أضافت المذكرة بأف الدعاوى القضائية تشير لغرض حفظ حؽ المدعي في حالة
صدور الحكـ لصالحو وال توقؼ أي إشيار الحؽ.

أما الدعوى االستعجالية ،فيجب إشيار األوامر اإلستعجالية القاضية بوقؼ إجراءات الشير ويتـ إيقاؼ

الشير ألجؿ محدد مع التأكيد عمى ضرورة تحديػ ػ ػد مدة اإليقاؼ في نص األمر ولو إلى ياي ػ ػ ػ ػة صدور
حكـ نيائي.
رأت األستاذة ليمى زروقي في ى ػذا الصدد ،عػ ػدـ صواب ما انتيت إليو المذكرة مف جواز توقي ػ ػ ػؼ

إجراءات الشير العقاري بناء عمى أمر استعجالي ،ألف التصرؼ في العقار ىو حؽ دستوري ،والحالة
الوحيدة في القانوف الجزائري التي توقؼ تنفيذ العقد الرسمي ىي حالة الطعف فيو بالتزوير(.)1

ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
()1

االستاذة ليمى زروقي ،عمر حمدي باشا ،المرجع السابؽ ،ص .238

لقد حصرت األستاذة ليمى زروقي حؽ المجوء إلى استصدار أمر استعجالي بوقؼ تنفيذ الطعف بالتزوير في العقد الرسمي ،وىذا الرأي يير
صائب في نظري ،ألنو واف كاف المجوء الى التصرؼ في العقار ىو حؽ دستوري ،فإف المجوء إلى القضاء ىو أيضا حؽ دستوري وال يوجد ما
يقيد القضاء االستعجالي لمفصؿ في النزاع واتخاذ أي إجراء مف اإلجراءات التحفظية دوف المساس بأصؿ الحؽ تطبيقا لصبلحيات
واختصاصات القضاء المستعجؿ .
 إف األستاذة ليمى زروقي حصرت وقؼ تنفيذ اجراءات الشير بالعقد الرسمي الذي تحكمو المادة  6/324مف القانوف المدني الجزائري لكف قديكوف موضوع الدعوى يير المنازعة في العقد الرسمي بؿ في قرار اداري أو في تنفيذ حكـ قضائي ،وبذلؾ فبل مانع مف المجوء إلى القضاء
المستعجؿ لوقؼ إجراءات التنفيذ عمبل بأحكاـ قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية الذي سمح لمقاضي العقاري أف يتخذ عف طريؽ االستعجاؿ
التدابير التحفظية البلزمة في حالة منازعة جدية وفقا لنص المادة  521ؽ.ا.ـ.ا.
ويكوف التوقيؼ محدد بمدة معينة ،وبذلؾ تحفظ حقوؽ المدعي بيذا التدبير التحفظي المؤقت إلى ياية الفصؿ في الدعوى الموضوعية نيائيا.
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 -إف اليدؼ مف شير الدعوى العقارية ىو إحاطة الغير عمما بما يشوب التصرؼ الذي يقدـ عميو فمو

أف يتراجع عف التصرؼ أو أف يقدـ عميو مع عممو بأف الحؽ متنازع فيو ،وبشير الدعوى حفظ المدعي
حقو احتفاظػا معمقػ ػا عمى صدور الحكـ فييا ،فإف صدر الحكـ برفض الدعوى وأصبح نيائيا زاؿ أث ػ ػر

شير الدعوى وأصبح كأف لـ يكف .لقػ ػ ػد اكتفت أحكاـ المرسػ ػ ػوـ التنفي ػ ػذي رقـ 63/76 :بوج ػ ػوب شي ػ ػ ػ ػر

عريضة رفع الدعوى دوف أف تشير إلى أثر ذلؾ الشير عمى الغير الذي اكتسب حقا بعد شير الدعوى

والغير الذي اكتسب حقا قبؿ شير الدعوى ،وال إلى امتداد الشير إلى الحكـ الصادر في الدعوى وأثػ ػ ػ ػر

ذلؾ عمى الحقػ ػ ػوؽ المكتسب ػة مف طرؼ الغير حسف النية وال إلى مصير الشير الوارد عمى العريضة

ومنو عمى البطاقات العقارية أي إلى وجوب زواؿ ( القيد ) بعد صدور الحكـ برفض الدعوى ،الشيء

الذي يتطمب البحث في ما وردت فيو مف أحكاـ حوؿ ىذه اآلثار في القانوف المقارف فيما ىو آت.
أ -آثار شير عريضة رفع الدعوى في القانون المصري:

لما كانت األحك ػ ػاـ القضائية المتعمقة بالحقوؽ العينية العقارية يجب قيدىا ،وكانت ىذه األحكاـ ترج ػ ػ ػ ػع
في أساسيا إلى الدعاوى المرفوعة بشأف ىذه الحقوؽ ،فإنو يجب إعبلـ الغير بيذه الدعاوى حتى يكونوا
عمى بينة مف األمر عندما يتعامموف بشأف العقارات المتعمقة بيا ىذه الدعاوى(. )1

وبذلؾ استيدؼ المش ػ ػرع المصري مف ذلؾ إعبلـ الغير بشأف النزاع المتعمؽ بالعقارات المرفوع بشأني ػ ػ ػا
ىذه الدعاوى حتى يتروى في ق ارره باإلقداـ عمى التعامؿ مع مبلؾ ىذه العقارات الذيف قد تزوؿ حقوقيـ

عمييا إذا ما صدر حكـ ضدىـ( ،)2وبذلؾ فقػ ػد كف ػؿ المش ػ ػرع المصري لمغير العمـ بيذه الدعػ ػ ػ ػ ػ ػاوى من ػ ػذ
صدور قان ػ ػوف التسجيؿ لسنة  ،1923إذ أوجب ىذا القانوف التأشير عمى ىامش الفسخ أو اإللغاء أو

الرجوع فييا.

وكذلؾ أوجػ ػب قانػ ػوف الشيػ ػر العقاري تسجيؿ ىذه الدعاوى بموجب أحكاـ المادة  15منو والتي جاء

فييا ":يجب التأشير في ىامش مسجؿ المحررات واجبة الشير بما يقدـ ضدىا مف الدعاوى التي يكوف
الغرض منيا الطعف في التصرؼ الذي يتضمنو المحرر وجودا أو صحة أو نفاذا كدعاوى البطبلف أو
الفسخ أو اإللغاء أو الرجوع ،فإذا كاف المحرر األصمي لـ يشير فتسجؿ تمؾ الدعاوى.

ويجب كذلؾ تسجيؿ دعاوى استحقاؽ أي حؽ مف الحقوؽ العينية العقارية أو التأشير بيا عمى حسب

األحواؿ ،كما يجب تسجيؿ دعاوى صحة التعاقد عمى حقوؽ عينية عقارية وتحصؿ التأشيرات
والتسجيبلت المشار إلييا بعد إعبلف صحيفة الدعوى وتقييدىا بجدوؿ المحكمة" .

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1
()2

المحامي وجدي شفيؽ فرج ،المرجع السابؽ ،ص .68
مندي حمزة محمد ،السجؿ العيني ثورة في نظاـ الشير ،األقصى لمطباعة والتجارة والتوريدات ،القاىرة ،2008 ،ص .318
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وأيضا ،فإف قانوف السجػ ػؿ العيني المصري الصادر سنة  1964ق ػد أوج ػب شيػ ػ ػ ػر الدعػ ػ ػاوى المتعمق ػة

بالحقوؽ العينية العقارية في السجؿ العيني بموجب المادة 32 :والتي جاء فييا ":الدعاوى المتعمقة بحؽ

عيني عقاري أو بصحة أو نفاذ تصرؼ مف التصرفات الواجب قيدىا ،يجب أف تتضمف الطمبات فييا

إجراء التغير في بيانات السجؿ العيني ،وال تقبؿ الدعوى إال بعد تقديـ شيادة دالة عمى حصوؿ التأشير

في السجؿ بمضموف ىذه الطمبات".

مف خبلؿ استق ارء ىذه النصوص ،يبلحظ أنو إذا تـ التأشير بالدعاوى السابؽ ذكرىا في السجؿ العيني
ترتبت عمى ذلؾ أف حؽ المدعي إذا تقرر بحكـ مؤشر بو طبقا لمقانوف خبلؿ خمس سنوات مف تاريخ

صيرورتو نيائيا ،يكوف حجة عمى مف ترتبت ليـ حقوؽ وأثبت لمصمحتيـ بيانات في السجؿ ابتداء مف
تاريخ التأشير بيذه الدعاوى في السجؿ العيني ،ومعنى ذلؾ أف حؽ المدعي يكوف حجة ال مف تاريخ

الحكـ النيائي ولكف مف تاريخ التأشير بدعواه في السجؿ العيني إعماال لؤلثر الرجعي( ،)1وال يكوف ىذا
الحؽ حجة عمى الغير الذي كسب حقو بحسف نية قبؿ التأشير أو التسجيؿ المنصوص عميو في الفقرة

السابقة.

ومفاد ذلؾ أف الحكـ الذي يصدر في ىذه الدعاوى ويتـ شيره يكوف ليذا الشير أثر رجعي ينصرؼ

إلى تاريخ شير الدعاوى المتعمقة بو كما أنو ال يكوف لؤلثر الرجعي لمحكـ أي حجية عمى مف كسب
حقا بحسف نية قبؿ تسجيؿ العريضة أو التأشير بيا.

ال يتطمػب القانػ ػ ػوف المصػ ػري أف يكوف الغير الذي تمقى حق ػ ػا عينيا قب ػؿ شيػ ػ ػر عريضة رفػ ػع الدع ػ ػ ػ ػوى

ار بالمدعى عميو ،بؿ يكفي أف يكوف عالما بالسبب الذي
بالتسجيؿ أو التأشير متواطئا مع المدعي إضر ا
تستند إليو الدعوى أي يجب أف يتوافر فيو شرطاف ىما:

 -أف يك ػ ػوف قد تمقػ ػ ػى حقا عيني ػ ػا عقاريا تـ شيره طبقا لمقانوف قبؿ تسجيؿ عريضة الدعوى أو التأشير

بيا.

 -أف يكوف جاىبل لمسبب الذي تستند إليو دعوى البطبلف أو الفسخ أو اإللغاء أو الرجوع أو

االستحقاؽ(.)2

ولػـ يػ ػرد في القانوف الجزائري ما يجب أف يتخذ ضد الدعوى الكيدية مثمما ورد في القانوف المصري

الذي اعتبر إذا كاف الغرض مف رفع الدعوى إلغاء العقود أو فسخيا أو دعاوى االستحقاؽ ىو إيجاد

عقب ػات بشأف الحقوؽ التي ليس فييا مجاؿ لمنزاع أصبل حتى يضطر صاحب الحؽ أف يتفؽ مع

المدعي عمى ما فيو منفعة ليذا األخير ،فإنو رأى أف ينظـ طعنا خاصا يمجأ إليو صاحب الشأف في

ىذه الحالة وذلؾ بأف يسمح لو بااللتجاء إلى قاضي األمور المستعجمة إللغاء تسجيؿ عريضة الدعوى

أو التأشير بيا طبقا لمفقرة الثانية مف المادة  18مف قانوف الشير العقاري.
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

د .محمد سعد خميفة ،المرجع السابؽ ،ص  63وأيضا المستشار عبد الحميد المنشاوي ،المرجع السابؽ ،ص .109

()2

مدحت محمد الحسيني ،المرجع السابؽ ،ص .164 - 163
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يجب أف يطعف المدعي عميو في تسجيؿ الدعوى فور قيدىا و تسجيميا ،فإذا مرت مدة طويمة زالت

صفة االستعجاؿ وأصبح قاضي األمور المستعجمة يير مختص بنظرىا(.)1
ب -آثار شير عريضة رفع الدعوى في القانون الفرنسي:

لقد أوجب المرسوـ المؤرخ في 1955/01/04 :بموجب المادة  28 4° cشير الطمبات القضائية الرامية
إلػى فسخ ،إلغػاء ،إبطاؿ ،أو نقض أي اتفاؽ أو أي واقعة ناتجة عف الوفاة ،وبمجرد شير الطمب
القضائي يحوـ الشؾ حوؿ مدى قيمة الحؽ المنصب عمى العقار أو عمى الحؽ العيني العقاري

()2

يعتبر الغير عالما بيشاشة الحؽ الذي ىو معرض لمزواؿ بأثر رجعي ،يير أنو لـ يسمـ ىذا النص

مف النقد الفقيي ذلؾ ألنو أوجب فقط شير الطمب االفتتاحي لمدعوى في حيف أف المنازعات المتعمقة
بصحة الحؽ قد تنشأ في يالب األحياف بمناسبة إثارة الدفوع والتي لـ ينص المشرع الفرنسي عمى

وجوب شيرىا ،ىذا فضبل عف حصره لمدعاوى الواجبة الشير في دعاوى البطبلف والفسخ واإللغاء

والنقض ،في حيف أنو استبعد دعوى استحقاؽ الممكية مف وجوب شير عريضة رفع دعواىا في حالة
المنازعة فييا( )3كما وضع االجتياد القضائي حدا لمجاؿ تطبيؽ أحكاـ المادة  28 4° cوالتي طبقت

بشكؿ ضيؽ( )4األمر الذي أدى إلى إثارة عدة منازعات حوليا نتيجة قصور النص وعدـ مبلءمتو ،بذلؾ

فإف المطالبة القضائية التي يجب شيرىا ىي تمؾ التي يكوف اليدؼ منيا المنازعة ضد تصرؼ يكوف
ىو بدوره تصرفا مشي ار وتيدؼ إلى إلغاء التصرؼ بأثر رجعي ،ولـ يعد األمر مقتص ار عمى عريضة
رفع الدعوى بؿ إلى كؿ إجراء ييدؼ إلى المنازعة في حقوؽ مشيرة.

إف الجزاء المترتب عمى عدـ شير الدعوى ىو عدـ قبوليا والذي ال يثيره القاضي مف تمقاء نفسو

وانما ىو مرتبط بطمب يقدمو أحد طرفي الدعوى ،وىذا ما سار عميو االجتياد القضائي الفرنسي في

عدة ق اررات منيا القرار المؤرخ في 1990/06/27 :الصادر تحت رقـ D1990 IR 208 :القاضي بنقض

وابطاؿ قرار محكمة االستئناؼ الذي قضى بعدـ قبوؿ الدعوى لعدـ شيرىا دوف إثارة ىذا الدفع مف

الخصوـ(.)5

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

مدحت محمد الحسيني ،المرجع السابؽ ،ص  165 -164وأيضا سعيد سعد عبد السبلـ ،المرجع السابؽ ،ص .101
()2
PIEDELIEVRE Stéphane, op.cit, P 141.
)(3

MAZEAUD (Henri Léon et jean),op.cit, P 679.
DAGOT Michel, op.cit, p.179 et MARTY Gabriel – RAYNAUD Pierre par JESTAZ Philippe, op.cit, N° 797.
e
)(5
(civ 3 27/06/1990 D 1990 IR 208) Irrecevabilité de la demande : viole l’art 30-5 du décret du 04/01/1955
relatif à la publicité foncière la cour d’appel qui peut déclarer irrecevable une demande tendant à la
résolution d’un bail à construction retient qu’il n’est pas justifié que cette demande ait été publiée
qui,s’agissant d’une finalité d’ordre public, son non accomplissement doit être relevé par le juge même si le
moyen n’a pas été invoqué, alors que les parties ont seules qualité pour invoquer cette fin de non recevoir
) édictée en vue de la protection de leurs intérêts particuliers ( GAZ-PAL 05/02/1991
e
– civ 3 20/10/2010 n°09-16.640 : Il resulte des articles 28 4° c et 30 5 du decret n° 55 -22 du 4/01/1955 que
la publication en cours d’instance, de conclusions recapitulatives contenant demande d’ annulation eu
)resolusion de la vente rend ces demandes recevables( Receuil DALLOZ 11 nov 2010 n° 39
)(4
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كما أك ػد عمى عدـ اقتصار عممية الشير العقاري عمى عريض ػة رفع الدعػ ػوى وانما فرض امتدادىػ ػا

إلى الطمبات اإلضافية والطمبات العارضة بشكؿ عاـ ،وذىب االجتياد القضائي إلى أف ىذه الطمبات
عندما تتعمؽ بالطعف في الحقوؽ العينية العقارية وعندما تبدى أثناء سير الخصومة بموجب عرائض
يير عريضة رفع الدعوى ،فإنو ىذه العرائض ىي التي يجب أف تكوف موضوع الشير.

إف الح ػؿ الذي توصؿ إليػ ػو االجتياد القضائي يتناسػ ػب مع نص المادة  ،28 4° cألف الغرض

المبتغى ىو إعبلـ الغير الذي يجب أف يكوف عمى دراية تامة ليس فقط بوج ػ ػود الدعوى وانما يجب

أف يعمـ بمختمؼ الطمبات القضائية التي تتخمؿ الخصومة ،ألنيا ترمي إلى الطعف في الحؽ المشير(.)1

ثانيا :الشيادة التوثيقية : Attestation notariée
()2

إف مف بيف مصادر الحؽ ،التصرؼ القانوني والواقعة القانونية ولقد سبؽ التطرؽ إلى التصرفات
القانونية الواجبة الشير بمختمؼ أنواعيا ،فتجدر اإلشارة إلى أف الوقائع القانونية ىي أيضا تكوف محؿ

شير بالسجؿ العقاري ،ويقصد بالواقعة القانونية كؿ فعؿ أو حدث يقع بفعؿ الطبيعة أو بفعؿ إنس ػ ػ ػ ػ ػاف
يتػ ػرتب عميو أثر قانوني ،كاكتساب حؽ معيف لشخص لـ يكف لو مف قبؿ ،وانقضاء حؽ لشخص

وانتقالو آلخر.

تنقسـ الواقعة القانونية استنادا إلى مصدرىا إلى وقائػ ػ ػع طبيعية تقع بفعؿ الطبيعة ،ووقائع اختيارية تقع

بفعؿ إنساف .فالنوع األوؿ مف الوقائع يقع دوف أف يكوف إلرادة األفراد دور في وقوعيا ،كالوفاة التي

تؤدي الكتساب الورثة لحؽ اإلرث والوالدة والقرابة.

إذا كانت الوقائع االختيارية تدخؿ في نطاؽ االلتزامات وال عبلقة ليا بموضوع السجؿ العقاري ،فإف

الوقائع الطبيعية وتحديدا واقعة اإلرث ىي التي تعني موضوع البحث ،إذ بوفاة الشخص ينشأ لمورثة
الحؽ في تركة مورثيـ وىو الميراث ،والحقوؽ التي تنتقؿ إلى الورثة ىي الحقوؽ المالية ،فتنتقؿ إلييـ

ممكية التركة وكذلؾ الحقوؽ العينية األصمية إال ما كاف منيا ينقضي بالوفاة ( كحؽ االنتفاع ) وكذا
الحقوؽ العينية التبعية ( كالرىف الرسمي ،حؽ االختصاص واالمتياز.)3()...

لقد أوجب المشرع الجزائري شير الشيادة التوثيقية بموجب المادة  15مف األمر رقـ 74/75 :والتي جاء

فييػ ػا ":كؿ حؽ لمممكية وكؿ حؽ عيني أخر يتعمؽ بعقار ال وجود لو بالنسبة لمغير إال مف تاريخ يوـ

إشيارىما في مجموعة البطاقات العقارية ،يير أف نقؿ الممكية عف طريؽ الوفاة يسري مفعولو مف يوـ

وفاة أصحاب الحقوؽ العينية".

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
PIEDELIEVRE Stéphane, op.tic, P 144.
()2

إف تسمية ىذه الوثيقة "بالشيادة التوثيقية " وىي ترجمة لكممة "" Attestation notariée

المستمدة مف المرسوـ الفرنسي المؤرخ في،1955/01/04 :الذي وردت فيو ىذه التسمية ألوؿ مرة والتي ىي منتقدة ألف الموثؽ يصدر عدة
شيادات قد تمتبس بالشيادة الحالية لذا يفضؿ البعض عبارة شيادة اإلرث بدال مف الشيادة التوثيقية " ." Attestation d’hérédité
()3

د.عمي بف عزاف بف عمي اليشامي ،رسالة دكتوراه ،المرجع السابؽ ،ص  88وما بعدىا.
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)(1

يتضح مف ىذا النص أف المشرع اعتبر الوفاة واقعة مادية تنقؿ الممكية مف المورث إلى الورثة بمجرد

الوفاة يسري مفعولو مف يوـ وفاة صاحب الحؽ العيني ،وكما جاء في نص المادة  91مف المرسوـ رقـ
 ":63/76كؿ انتقاؿ أو إنشاء أو انقضاء لحقوؽ عينية عقارية بمناسبة أو بفعؿ الوفاة ضمف اآلجاؿ

المحددة في المادة  99يجب أف يثبت بموجب شيادة موثقة"...

يتضح مف ىذا النص أف المرسوـ التنفيذي أورد الشيادة التوثيقية ضمف أحكاـ المواد 90 :و 91منو

ضمف القسـ الثاني تحت عنواف " الوثائؽ المودعة قصد إشيارىا – أجؿ إتماـ اإلجراء ".

يقصد المنظـ مف نص المادة  91أنو و إف كانت الممكية تنقؿ بفعؿ الوفاة إلى الورثة منذ تاريخ الوفاة
يير أف انتقاؿ أو إنشاء أو انقضاء ليذه الحقوؽ يجب أف يكوف بموجب شيادة توثيقية والتي يحررىا

الموثقوف إما بناء عمى طمب األطراؼ أو مف تمقاء أنفسيـ بمناسبة إعػ ػ ػ ػداد عقود تتعمػ ػ ػؽ أو تيػـ كؿ
التركة أو جزء منيا.

يستخمص مف استقراء النصوص المذكورة ما يمي:

 -1الحقوؽ العينية العقارية ىي المعنية وليست الحقوؽ المنقولة.
 -2يجوز أف تنصب الشيادة التوثيقية عمى جزء مف التركة "وعن ػ ػد إعداد عقود لكؿ أو جزء منيا "

واذا كانت أيمولة العقارات إلى الوارث بمقتضى حؽ اإلرث ،إنما تترتب عمى مجرد واقعة مادي ػ ػ ػ ػة ىػ ػ ػي

موت المورث وقياـ سبب اإلرث بالوارث ،ال عمى تصرؼ مف التصرفات القانونية ،فمـ يكف ىناؾ وجو
لجعؿ انتقاؿ الحؽ إلى الوارث متوقفا عمى شيره (.)1
إف اليدؼ مف استحداث ىذه الشيادة لشير حؽ اإلرث في مجموعة البطاقات العقارية ىو تطبيؽ مبدأ
األثر النسبي لمشير ووسيمة لمحفاظ عمى سمسمة انتقاؿ الممكية العقارية.

ويتـ إعداد الشيادة التوثيقية وفقا لنص المادة  99مف المرسوـ خبلؿ أجؿ شيريف ابتداء مف اليوـ الذي
قدـ االلتماس إلى الموثؽ ،ويرفع ىذا األجؿ إلى أربعة أشير إذا كاف أحد المعنييف يسكف بالخارج كما
يكوف أصحاب الحقوؽ العينية الجدد مسؤوليف مدنيا إذا قدـ االلتماس إلى الموثؽ أكثر مف ستة ()06

أشير بعد الوفاة ،عمما بأنو تـ تعديؿ مدة شيريف ورفعيا إلى  03أشير بموجب قانوف المالية لسنة 99

المادة  31منو والتي جاء فييا  " :بالنسبة لمشيادات بعد الوفاة ثبلثة أشير ابتداء مف تاريخ تحرير
المحرر .يمدد ىذا األجؿ إلى خمسة أشير إذا كاف أحد المعنييف مقيما بالخارج .يمكف أف تقوـ

المسؤولية المدنية لممالكيف الجدد بالحقوؽ العينية إذا كاف التسخير المحرر أكثر مف ستة أشير مف

الوفاة" (. )2

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

د .محمد المنجي ،قانوف الشير العقاري ،المرجع السابؽ ،ص .306

()2

الجريدة الرسمية العدد  98لسنة . 1998
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لقد أثارت الشيادة التوثيقية جدال فقييا وقضائيا حوؿ مدى وجوبيا إلثبات الصفة في التقاضي انتيت
بمواقؼ متضاربة ،فبالرجوع إلى االجتياد القضائي فقػ ػد تضارب موقؼ المحكمة العميػ ػ ػا مع موق ػ ػؼ

مجمس الدولة حوؿ ذلؾ.

فمقد صدر عف المحكمة العميا عدة ق اررات ال تشترط الشيادة التوثيقية إلثبات الصفة في التقاضي
منيا:

 -القرار رقـ 391380:المؤرخ بتاريخ )1(2007/01/17 :والذي جاء فيو ":وحيػ ػث مف المقرر قانونا أف

نقؿ الممكية عف طريؽ الوفاة يسري مف وفاة أصحاب الحقوؽ العينية وىذا طبقا لممادة  2/15مف األمر

رقـ 74/75 :المتضمف إعداد السجؿ العقاري ومسح األراضي ،فضبل عف كوف المادة  127مف قانوف
األسرة نصت عمى أنو يستحؽ اإلرث بموت المورث حقيقة أو حكما.

حيث أف المادتيف المذكورتيف ال تشترطاف اإلعداد السابؽ لمشيادة التوثيقية لممارسة دعوى قسمة

التركة.

حيث أف قضاة الموضوع بقضائيـ كما فعموا يكونوف قد خالفوا القانوف ،السيما المادة  2/15المذكورة

أعبله ،مما يجعؿ قرارىـ مشوبا بالخطأ في تطبيؽ القانوف ويعرضو ذلؾ لمنقض واإلبطاؿ".

 القرار رقـ 463305:المؤرخ بتاريخ )2(2008/09/10 :والذي جاء فيو ":حيث وماداـ أف األمر يتعمؽبعدـ التعرض لمحيازة بيف مالكيف عمى الشيوع عمى حد ما أفادتو كتاباتيـ ،فإف الصفة والمصمحة

متوفرتاف عند كبل الطرفيف بمفيوـ المادة  459قانوف اإلجراءات المدنية ،لثبوت العبلقة المباشرة

الواقعية بيف األرض موضوع النزاع وكؿ واحد مف الطرفيف.أما الشرعية والتأسيس القانوني لمطمبات
فذلؾ ما كاف يجب مناقشتو في الموضوع.

حيث إضافة إلى ذلؾ ،وفي حالة ما إذا ثبت أف الطرفيف حقيقة شريكيف في الشيوع ،فإف الشيادة

التوثيقية ال تشترط بيف الشركاء في الشيوع ميما كانت طبيعة الدعوى بينيـ ،ألف إثبات نقؿ الممكية
مف اليالؾ إلى الوارث يطمب في مواجية الغير األجنبي عف الميراث فقط.

حيث كاف يتعيف بالتالي عمى قضاة الموضوع التأكد مف مدى ثبوت الحقوؽ التي ادعى بيا الطرفيف

عمى األرض موضوع النزاع ،واذا ثبتت حالة الشيوع بينيما ،الفصؿ في الدعوى طبقا لمقواعد الخاصة

بالممكية الشائعة.

حيث بامتناعيـ عف ذلؾ وعدـ قبوليـ الدعوى شكبل يكوف قضاة الموضوع قد أخطؤوا في تطبيؽ

القانوف وعرضوا بالتالي قرارىـ لمنقض".

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
( )1أنظر مجمة المحكمة العميا عدد خاص ،االجتياد القضائي لمغرفة العقارية ،الجزء الثالث لسنة  ،2010ص.191
( )2أنظر مجمة المحكمة العميا عدد خاص ،االجتياد القضائي لمغرفة العقارية ،الجزء الثالث لسنة  ،2010ص.195

198

كما اعتبرت المحكمة العميا الشيادة التوثيقية عقدا رسميا ناقبل لمممكية حتى واف كاف عقدا تصريحيا

وىػ ػ ػذا بموجب القرار رقـ 267615:المؤرخ في 2004/09/22 :والػذي جاء فيو ":المبػ ػ ػ ػدأ :تعد الشيادة
التوثيقية حتى واف كانت عقدا تصريحيا ،متى استوفت إجراءات الشير عقدا رسميا ناقبل ممكية األمبلؾ
العقارية إلى الورثة سواء في أشياء أو بالحصة المفرزة" .
بينما صدر عف مجمس الدولة الق اررات التالية:

 قرار مجمس الدولة – الغرفة األولى  -رقـ 206652:المؤرخ في " )1(2000/07/10 :يير منشور "والذي جاء فيو  ":لكف حيث أف المستأنفيف لـ يستطيعا أف يثبتا بعقد توثيقي رسمي انتقاؿ الممكية

المزعومة لمقطعة األرضية موضوع النزاع مف والدىما المتوفى إلييما كما تشترطو أحكاـ المادة  91مف

المرسوـ رقـ 63/76 :المؤرخ في.1976/03/25 :

وحيث أف ىذا الشرط ىو  -إجراء إجباري مسبؽ – إلثبات انتقاؿ الممكية بصفة رسمية مف صاحبيا
األوؿ عند وفاتو إلى الوارثيف.

وحيث أف المستأنفيف لـ يقوما بيذا اإلجراء القانوني واإللزامي قبؿ رفع دعواىما المتعمقة باالعتراؼ

بالممكية عمى القطعة األرضية المتنازع مف أجاىا في إطار تطبيؽ أحكاـ المرسوـ رقـ352/83 :

المؤرخ في.1983/05/21 :

 ...تعتبر دعوى سابقة ألوانيا ما داـ أف المستأنفيف لـ يقوما باإلجراءات القانونية األولية إلثبات
صفتيما كوارثيف شرعييف لممرحوـ " ش .ع" و إلثبات نقؿ ممكية ىذا األخير بصفة رسمية إلى مورثيو

كما يستمزمو القانوف".

 -القرار رقـ 146142:المؤرخ في ،)2(1999/01/11:مجمس الدولة الغرفة الثانية (يير منشور) والذي

جاء فيو ... ":حيث أنو مف الثابت أنو ال يمكف شراء أو نقؿ حؽ الممكية بمجرد تصريح حتى ولو كاف

ذلؾ أماـ الموثؽ .انو يجب إثبات الممكية بموجب سند صحيح يكرس نقؿ ممكية العقار.

وأنو في – قضية الحاؿ – ال يمكف أف يأخذ التصريح التوثيقي وال المستخرج مف المحافظة العقارية
والذي ما ىو إال شير شيادة الموثؽ ال يير مرتبة عقود الممكية.

وأنو بالنتيجة فإف القرار المستأنؼ أحؽ عندما رفض دعوى المستأنفيف لعدـ إثبات صفتيـ كمالكيف".

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1
()2

حمدي بشا عمر ،القضاء العقاري في ضوء أحدث الق اررات الصادرة عف مجمس الدولة والمحكمة العميا ،دار ىومة ،2002 ،ص .64
حمدي بشا عمر ،المرجع السابؽ ،ص.66
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 موقف الفقو من مدى وجوب الشيادة التوثيقية الثبات صفة التقاضي:أماـ ىذا الجدؿ القضائي يبقى السؤاؿ الذي يطرح نفسو حوؿ معرفة ما إذا كاف مف الممكف التمسؾ

بصفة مالؾ ألمواؿ التركة واثباتيا بمجرد فريضة فقط ،أـ يجب إثبات ذلؾ بموجب الشيادة التوثيقية؟
إجابة عمى ذلؾ ترى الدكتورة ينيمة لحمو( )1بأنيا تعتقد أف الفريضة ال تكفي إلثبات صفة المالؾ في

مثؿ ىذه الدعاوى وأف الشيادة التوثيقية ىي التي تثبت انتقاؿ ممكية األمواؿ إلى الورثة عمى أساس

الفريضة المحررة قانونا.

ال يمكف مف ثمة قبوؿ دعوى القسمة أو دعوى االستحقاؽ إالّ إذا قدمت الشيادة التوثيقية أماـ المحكمة

كما ال يمكف أف تنصب القسمة بيف الشركاء في الشيوع إال عمى أمواؿ يمكنيـ إثبات ممكيتيا فعبل ،وال
تعني الفقرة الثالثة مف المادة  91مف المرسوـ رقـ 63/76 :المتعمؽ بتأسيس السجؿ العقاري المعدؿ

والمتمـ ،إمكانية رفع دعوى القسمة في يياب الشيادة التوثيقية.

فيذه الفقرة ال تتعمؽ بحالة رفع دعػ ػ ػوى القسمة ،بالعكس إنيا تعني حالة تصفية التركة بدوف منازعة
ضمف اآلجاؿ المقررة لشير الشيادة التوثيقية.

كذلؾ األمر بالنسبة لدعاوى االستحقاؽ ،عمى مف يدعي حؽ ممكية عمى الماؿ العقاري الذي كاف

ممموكا لمورثو ،أف يثبت ذلؾ والوثيقة المقررة لذلؾ ىي الشيادة التوثيقية (.)2

واذا كاف األمر كذلؾ بالنسبة لمقانوف والفقو والقضاء في الجزائر ،فما موقؼ القانوف المقارف مف ذلؾ؟

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

د .ينيمة لحمو ،إثبات صفة الوارث .دور الشيادة التوثيقية المحررة بعد الوفاة .تعميؽ عمى القرار رقـ 394379:مقاؿ منشور بمجمة

المحكمة العميا عدد خاص ،اجتياد القضائي لمغرفة العقارية  ،الجزء الثالث ،ص  204وما بعدىا.
()2

أرى أنو يجب حسـ ىذا الخبلؼ وىذا باالحتكاـ إلى نصوص قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية رقـ ( 09/08 :الذي وضعت نصوصو

حدا لكثير مف اإلشكاالت التي كانت مطروحة قبؿ صدوره مثؿ وجوب شير عريضة رفع الدعوى  )...والذي لـ يرد فيو أي نص حوؿ مدى
وجوب تقديـ الشيادة التوثيقية إلثبات صفة المدعي،لذلؾ فبل يمكف أف تقيد رفع الدعوى بتقديـ ىذه الشيادة التوثيقية طالما أف وجوبيا مطموب
فقط النتقاؿ أو إنش اء الحقوؽ العينية العقارية أما المنازعة فييا عف طريؽ المطالبة بتقسيـ التركة فعقد الفريضة كاؼ إلثبات صفة المدعي وكذا
المدعي عميو.
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 شير حق اإلرث في القانون المصري:يجب قيد حؽ اإلرث في القانوف المصري وفقا لنص المادة  30مف قانوف السجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ العيني التػ ػ ػ ػ ػ ػػي

جاء فييا  ":يجب قيد حؽ اإلرث إذا اشتممت التركة عمى حقوؽ عينية عقارية ،بقيد السندات المثبتة
لحؽ اإلرث مع قوائـ جرد التركة التي يجب أف تتضمف نصيب كؿ وارث ،والى أف يتـ ىذا القيد ال
يجوز لموارث أف يتصرؼ في حؽ مف ىذه الحقوؽ.

ويكوف قيد حؽ اإلرث في خبلؿ خمس سنوات مف تاريخ وفاة المورث بدوف رسـ ،أما بعد ذلؾ فبل
يقبؿ القيد إالّ بعد أداء الرسـ المفروض عمى نقؿ الممكية أو الحؽ العيني.

وتبدأ مدة الخمس سنوات بالنسبة إلى حقوؽ اإلرث القائمة مف تاريخ نفاذ القرار المشار إليو في المادة

الثانية مف قانوف اإلصدار".

وىذه المادة تقابؿ المادة  13مف قانوف الشير العقاري التي تنص عمى أنو  ":يجب شير حؽ اإلرث

بتسجيؿ الشيادات الوراثية الشرعية أو األحكاـ النيائية أو ييرىا مف السندات المثبتة لحؽ اإلرث مع

قوائـ جرد التركة إذا اشتممت عمى حقوؽ عينية عقارية ،وذلؾ بدوف رسـ والى أف يتـ ىذا التسجيؿ ال
يجوز شير أي تصرؼ مف الوارث في حؽ مف ىذه الحقوؽ.

ويجوز أف يقتصر شير حؽ اإلرث عمى جزء مف عقارات التركة ،وفي ىذه الحالة يعتبر ىذا الجزء
وحده يبنى عمى أساسيا تصرفات الورثة" .

الواضح مما سبؽ أف المشرع المصري ،ولو انو أوجب شير حؽ اإلرث إال انو لـ يرتب عمى عدـ

أثر واحدا وىو عدـ تمكيف الوارث مف شير أي تصرؼ يصدر منو في حؽ مف الحقوؽ
إجرائو سوى ا

العينية العقارية التي آلت إليو ميراثا عف مورثو ،بمعنى أف انتقاؿ الحؽ إليو ال يتوقؼ عمى شير حؽ
اإلرث ،بؿ تؤوؿ إليو جميع حقوقو في التركة بمجرد وفاة المورث ،ويعتبر تصرؼ الوارث في ىذه

صادر مف مالؾ ولكف ال يجوز شيره حتى يتـ شير حؽ اإلرث الذي أباح
ا
الحقوؽ تصرفا صحيحا
القانوف تجزئتو فيجوز قصر الشير عمى جزء مف التركة عمى أف يعتبر ىذا الجزء الذي تـ شيره وحده

قائما بذاتو وال يباح لموارث شير تصرفو إال إذا كاف في حدود نصيبو في ىذا الجزء(.)1

وبذلؾ يتضح بأف المشرع المصري أوجب شير حؽ اإلرث إذا تصرؼ في عقار تمقاه بالميراث واحتاج

األمر إلى شير ىذا التصرؼ األخير ،وذلؾ ضبطا ألصؿ الممكية في التصرفات ،وتيسي ار لوضع نظاـ

السجبلت العينية(.)2

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

د .محب الديف محمد سعد ،المرجع السابؽ ،ص .477

()2

د .وجدي شفيؽ فرج ،المرجع السابؽ ،ص .60
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يتضح مما سبؽ بأف الجزاء عف تخمؼ التسجيؿ ىو عدـ انتقاؿ الممكية كما ىو الحاؿ في التصرفات

القانونيػ ػة ومرجع ذلؾ أف الممكي ػة تخػ ػرج مف مػمؾ المتوفى لمجػ ػرد وفات ػ ػو ،فمػ ػو جعؿ التسجيؿ شرط ػ ػ ػا
النتقاليا إلى الوارث لبقيت عقارات التركة ببل مالؾ في الفترة ما بيف الوفاة واتماـ التسجيؿ ،لذلؾ فقد
اكتفى المشرع بأف جعؿ جزاء عدـ التسجيؿ ىو عدـ تسجيؿ أي تصرؼ يصدر مف الوارث في أي
عقار مف عقارات التركة ما لـ يكف حؽ اإلرث قد تـ تسجيمو بالنسبة ليذا العقار.

عمى ىذا النحو يكوف اليدؼ مف شير حؽ اإلرث مجرد التوصؿ إلى تسمسؿ أصوؿ الممكيات

العقارية ،ولذلؾ أوجب المشرع شير حؽ اإلرث باعتباره عمبل أوليا الزما لشير كؿ تصرؼ يجريو

الوارث في العقارات الموروثة مف تمؾ التصرفات واجبة الشير ،ومف ثمة فالوارث ال يكوف مجبػ ػ ػ ػ ػ ار
عمى التسجيؿ طالما لـ يقدـ عمى التصرؼ في عقارات التركة.

إف عدـ شير حؽ اإلرث ال يترتب عميو بطبلف تصرؼ الوارث في العقارات الموروثة وانما مجرد

عدـ إمكاف شيرىا ،ولذلؾ فإف تصرؼ الوارث في عقار مف عقارات التركة يرتب عمى عاتؽ الوارث

التزاما بنقؿ الحؽ المتصرؼ فيو ،ومف ثمة التزاما بتسجيؿ حؽ اإلرث باعتباره إجراء الزما لنقؿ الحؽ

المذكور(.)1
 شير حق اإلرث في القانون الفرنسي:أمػا في القانوف الفرنسي ،فإف الشيػ ػادة التوثيقية في ظؿ المرسوـ المؤرخ في 1955/01/04 :ى ػ ػ ػي تمؾ
الشيادة التي يحررىا الموثؽ فقط وبتدخؿ مف ذوي الحقوؽ أو بعضيـ( )2ويجب أف تتضمف عدة بيانات
حددتيا المادة  29مف ذات المرسوـ والتي تتعمؽ بجميع المعمومات الخاصة بنقؿ أمواؿ التركة ،ويشيد
الموثؽ بمقتضاىا بأف األمواؿ والحقوؽ التابعة لمتركة انتقمت لمورثة والموصى ليـ(.)3

ىذه الشيادة تعد مف طرؼ الموثؽ وتحت مسؤوليتو الشخصية والذي يقوـ بشيرىا بمحافظة الرىوف
بعد التأشير بقراءة محتواىا عمى األطراؼ والتي تكوف مؤرخة وموقعة مف طرفو(.)4

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
( )1د .مصطفى محمد الجماؿ ،نظاـ الممكية ،دار الكتاب الحديث ،ص .358
er
DAGOT Michel, la publicité foncière, puf.coll.Thémis, 1 éd. 1981, P 172.

)(2

civ 3 , 11/05/ 2011 n° 9-17.138 : selon les aciticles 29 et 28 du dec n° 55- 22 du 04/01/1955 portaint
reforme de la publicite fonciere, dans les delias fixis a l’ article 33 toute transmission ou constitution par
deces de droits reels immobiliers doit – etre constatee par un attestation notariee indiquant
obligatoirement si les successibles ou legataire ont accepte et precisant eventuellement les modalites de a
cception. Recueil DALLOZ, 2011,P 1416
)(4
PIEDELIEVRE Stéphane, op.cit, P131 – 132.
e
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)(3

المطمـــــــــــب الثاني
الحقوق والمحررات الواجب شيرىا وفقا لمقانون المدني وقانون اإلجراءات المدنية
واإلدارية والقوانين الخاصة األخرى

لقد وردت عدة محررات ضمف أحكاـ القانوف المدني وقانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية وبعض
القوانيف الخاصة ،أوجب المشرع شيرىا بوسيمة مف وسائؿ الشير المحددة قانونا وبناء عمى ىذه

المصادر حاولت جمع مختمؼ المحررات والحقوؽ الواجب شيرىا.
مف ثـ يقسـ المطمب إلى:

الفرع األول :الحقوق والمحررات الواجب شيرىا وفقا لمقانون المدني.

الفرع الثاني :الحقوق والمحررات الواجب شيرىا وفقا لقانون اإلجراءات المدنية واإلدارية.

الفرع الثالث :الحقوق والمحررات الواجب شيرىا وفقا لمقوانين الخاصة األخرى.

الفـــــــــــرع األول
الحقوق والمحررات الواجب شيرىا وفقا لمقانون المدني
تتمثؿ الحقوؽ الواجبة الشير الواردة في القانوف المدني الجزائري في الشفعة والمخالصات والحػ ػوالت

فضبل عف الحقوؽ األخرى المتمثمة في الحقوؽ العينية األصمية والتبعية التي تناوليا المشرع بموجب

أحكاـ األمر رقـ 74/75 :ومراسيمو التنفيذية.

أوال :حق الشفعة

بما أنو لـ يسبؽ تناوؿ حؽ الشفعة ضمف أحكاـ القانوف األخير ،وانفرد بيا القانوني المدني ،فإنني

رأيت ضرورة التعرض ليا حسب المصدر الذي وردت بو وىو القانوف المدني.

لقػ ػد أوجب المشرع الجزائري شير حؽ الشفعة وفقا لنص المواد :مف  794إلى  ،807وىذا بوجوب
تسجيؿ اإلعبلف بالريبة في الشفعة وكذا الحكـ الصادر فييا.

لقد جاء في نص المادة  794مف القانوف المدني  ":الشفعة ىي رخصة تجيز الحموؿ محؿ المشتري
في بيع العقار ضمف األحواؿ والشروط المنصوص عمييا في المواد التالية".

كما جاء في نص المادة  795أنو ":يثبت حؽ الشفعة وذلؾ مع مراعاة األحكاـ التي ينص عمييا األمر

المتعمؽ بالثورة الزراعية:

 لمالؾ الرقبة إذا بيع الكؿ أو البعض مف حؽ االنتفاع المناسب لمرقبة. لمشريؾ في الشيوع إذا بيع جزء مف العقار المشاع إلى أجنبي. لصاحب حؽ االنتفاع إذا بيعت الرقبة كميا أو بعضيا".203

الشفع ػ ػة نظاـ مصدره الشريعة اإلسبلمية ،وشرعت لدفػ ػ ػع الضرر الذي ينشأ بسبب الشركة في الممؾ

وىي تفيد في جمع ما تفرؽ مف حؽ الممكية كضـ حؽ االنتفاع إلى الرقبة عف طريؽ األخذ بالشفعة.
وىي تساعد عمى عدـ تجزئة الممكية ،إذ تؤدي إلى عدـ بيع العقار لغير الشريؾ(.)1

والشفعة ىي " :تممؾ العقار المبيع كمو أو بعضو ،ولو جب ار عمى المشتري بما قاـ عميو مف الثمف

والمؤف" .

()2

لقد اشترط القانوف عمى مف يريد األخذ بالشفعة أف يعمف ريبتو فييا إلى كؿ مف البائع والمشتري

في أجػ ػؿ ثبلثيف يوم ػا مف تاريخ اإلنذار ال ػ ػذي يوجو إلي البائع أو المشتري واالّ سقط حقو ،ويجػ ػ ػ ػب

التصريح بالريبة في الشفعة بعقد رسمي يعمف عف طريؽ كتابة الضبط ،واالّ كاف ىذا التصريح باطبل
وال يحتج بالتصريح ضد الغير ،إالّ إذا كاف مسجبل وىذا وفقا لنص المادتيف 799 :و 800مف القانوف

المدني.

وفضبل عف وجوب تسجيؿ التصريح بالريبة في الشفعة ليكوف نافذا في حؽ الغير ،فإف المش ػ ػرع
أوجب أيضا إشيار الحكـ الذي يصدر نيائيا بثبوت الشفعة والذي يكوف سندا لممكية الشفيع وىذا وفقا

لنص المادة  803مف القانوف المدني.

إف اشتراط تسجيػ ػؿ التصريح بالريبة في الشفعة مرده إلى أنو قد تترتب عميو آثار بالنسب ػ ػة لمغير ،فقد

يتعامؿ المشتري مع الغير ريـ إعبلف الريبة في األخذ بالشفعة ،فيحصؿ الغير بحسف نية عمى حقوؽ
عينية ،فإذا لـ يسجؿ اإلعبلف فبل توجد وسيمة يعمـ بيا الغير بحؽ الشفعة الذي ييدده ،وتبقى الحقوؽ

التي حصؿ عمييا صحيحة ،ولكف بعد تسجيؿ إعبلف الريبة ال يحتج بحقوؽ الغير عمى الشفيع(.)3

لق ػ ػد أوجبت المادة  801إي ػ ػداع ثمف البيع والمصاريؼ بيف يدي الموثؽ خبلؿ ثبلثيف يوما عمى األكثر
مف تاريخ التصريح بالريبة في الشفعة بشرط أف يكوف ىذا اإليداع قبؿ رفع دعوى الشفعة ،فإف لـ يتـ

اإليداع في ىذا األجؿ سقط الحؽ في الشفعة.

ترف ػ ػع دعوى الشفعة عمى البائع والمشتري أماـ المحكمة الواقع في دائرتيا العقار في أجؿ ثبلثيف

يوما مف تاريخ اإلعبلف وىذا وفقا لنص المادة  802مف القانوف المدني.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
( )1د .محمد خيري ،المرجع السابؽ ،ص .535
()2

د .محمد كامؿ مرسي ،شير التصرفات العقارية ،الطبعة المنقحة ،المرجع السابؽ  ،ص .351

( )3د .محمد كامؿ مرسي ،المرجع السابؽ ،ص .181
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يبلحظ أف القانوف المدني لـ تفرض أحكامو إشيار عريضة رفع دعوى الشفعة واكتفى بوجوب تسجيؿ

في الريبة في الشفعة حماية لمغير وكذا بوجوب شير الحكـ القضائي النيائي الصادر بثبوت الشفع ػ ػة
كما أف المحكمة العميا أكدت عمى أف دعوى الشفعة ال تدخؿ ضمف الدعاوى المذكورة عمى سبيؿ

الحصر في المادة  85مف المرسوـ رقـ 63/76 :ضمف القرار رقـ 194437 :المؤرخ في2000/04/26 :

والذي جاء فيو ":المبدأ :ال تدخؿ دعوى الشفعة ضمف الدعاوى المذكورة عمى سبيؿ الحصر في المادة

 85مف المرسوـ التنفيذي رقـ ،63/67 :وماداـ القرار المطعوف فيو صرح برفض دعػ ػ ػ ػوى الطاعنة شكبل
بسبب عدـ شير عريضة دعوى الشفعة فإنو أخطأ في تطبيؽ مقتضيات المادة المذكورة "

()1

إف التسجيػ ػ ػؿ والتصريح في الريبة في الشفعة وشيػ ػر الحك ػـ القضائػ ػي النيائي الص ػ ػادر في الشفعة

يترتب عميو أثر ىاـ وىو انتقاؿ ممكية العقار المشفوع فيو مف البائع إلى الشفيع نتيجة لحموؿ الشفيع

محؿ المشتري( )2وبذلؾ فإف الحك ػـ الصػ ػادر نيائيا بثبوت الشفعة يعتبر سندا لممكية الشفي ػ ػع ويجب
تسجيؿ ىذا الحكـ.

عف عبلقة عقد الشفعة بالشير العقاري ،يرى الدكتور إبراىيـ أبو النجا بأف الشفعة في ظؿ قانوف
السجؿ العيني ليست سوى وسيمة تمكف الشفيع مف قيد الحكـ الذي يصدر لصالحو في دعوى الشفعة
وأف قيػ ػ ػ ػد الحكـ الصادر في الشفعة ىو مص ػ ػدر الحؽ العيني أي حؽ ممكية العقار الذي انتقؿ إلى

الشفيع( )3وخبلفا ليذا الرأي يرى الدكتور ياسيف محمد يحي بأف الشفعة ال تزاؿ في ظؿ قانوف السجؿ

مصدر مف مصادر الحؽ العيني األصمي وأف الحكـ الصادر في دعوى الشفعة إنما يقرر الحؽ
ا
العيني
بالشفعة إذا توافرت شروطيما(.)4

ثانيا :المخالصات والحواالت

لقد نص المشرع عمى المخالصات والحػ ػ ػوالت في القانوف المدني في المادة  897حيث جاء فييا ما
يمي ":التكوف المخالصات باألجرة مقدما لمدة تزيد عمى ثبلث سنوات وال الحواالت كذلؾ نافذة في حؽ

الدائف المرتيف ،إال إذا كاف تاريخيا ثابتا وسابقا لتسجيؿ تنبيو نزع الممكية ،واذا كانت المخالصة أو

الحوالة لمدة تزيد عمى ثبلث سنوات فإنيا ال تكوف نافذة في حؽ الدائف المرتيف إال إذا سجمت قبؿ قيد
الرىف .واال خفضت المدة إلى ثبلث سنوات مع مراعاة المقتضي الوارد في الفقرة السابقة"

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
( )1االجتياد القضائي لمغرفة العقارية ،الجزء األوؿ ،2004 ،ص .176
 بما أف دعػ ػ ػػوى الشفعة تعتبر مف الدعاوى المتعمقة بحؽ عيني عقاري وتنصب عمى تغيير حقوؽ مشيرة ونقميا مف البائع إلى الشفيع ،إننيأرى وجوب شيرىا عمبل بنص المادتيف 17 :و 519مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية.
( )2المحامي وجدي شفيؽ فرج ،المرجع السابؽ ،ص .166
()3

د .ابراىيـ أبو النجا ،السجؿ العيني في التشريع المصري ،المرجع السابؽ ،ص .494

()4

د .ياسيف محمد يحيى ،المرجع السابؽ ،ص .207
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يتضح مف ىذا النص أف المخالصة ىي تمؾ المبالغ التي تدفع مقدما إلى مالؾ العقار كثمف إيجار

العقار لمدة تزيد عف ثبلث سنوات ،أما الحوالة فيقصد بيا حوالة المنتفع مف اإليجار الذي دفع ثمنو
مقدما إلى شخص آخر ليحؿ محمو في العقار المؤجر .وسواء تعمؽ األمر بمخالصة أو بحوالة فإف
كبلىما يثقؿ العقار وينقص مف قيمتو ولذلؾ يجب أف يعمـ بو كؿ مف الحائز وال ػدائف المرتيف قب ػ ػؿ

بدء سرياف عقد االيجار.

الفـــــــــــرع الثاني
الحقوق والمحررات الواجب شيرىا وفقا لقانون اإلجراءات المدنية واإلدارية
لقد أوجب قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية شير بعض المحررات ألىميتيا ولما يرتبو شيرىا مف
آثار بالنسبة لمغير وتتمثؿ في أمر الحجز العقار ،إنذار حائز العقار وورقة حكـ الرسو والمزاد وىي
المحررات التي سوؼ يتـ تفصيميا فيما يمي:

أوال :قيد أمر الحجز العقاري:
جاء في المادة  725قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية ":يقوـ المحضر القضائي بالتبميغ الرسمي ألمر

الحجز إلى المديف ،واذا كاف العقار و/أو الحؽ العيني العقاري مثقبل بتأميف عيني لمغير ،وجب القياـ
بالتبميغ الرسمي بأمر الحجز إلى ىذا األخير مع إخطار إدارة الضرائب بالحجز.

ينذر المديف بأنو إذا لـ يدفع مبمغ الديف في أجؿ شير واحد ( )1مف تاريخ التبميغ الرسمي ،يباع العقار

و/أو الحؽ العيني العقاري جب ار عميو.

يػ ػودع أمر الحجز عمى الفور ،أو في اليوـ الموالي لمتبميغ الرسمي كأقصى أجؿ في مصمحة الشيػ ػ ػ ػ ػر

العقاري التابع ليا العقار ،لقيد أمر الحجز ،ويعد العقار و/أو الحؽ العيني العقاري محجو از مف تاريخ
القيد".

يقصد بالفقرة األخيرة مف نص المادة المذكورة أعبله أف المشرع حدد طريؽ القيد الذي يتـ بو شير
تنبيو نزع ممكية العقار والمقصود بالقيد ىو شير التصرؼ بقصد رعاية الغير ليعمـ بما حؿ لمالؾ

العقار فيمتنع عف التعامؿ معو.
ويترتب عمى القيد أثار خطيرة قدرىا المشرع لمصمحة ومنفعة الحاجز ال المديف ،وليس معنى ىذا
أف حػ ػؽ التمسػ ػؾ بالبطبلف يكوف لمغير فقط ،بؿ أف المديف يمػمؾ التمس ػؾ بو كذلؾ عمى اعتبار أف

المشرع قصد برسـ اإلجراءات التالية لمتنبيو ،وبتحديد مواعيد مناسبة ليا التعجيؿ لبيع العقار وبانتياء
الحالة القانونية الناشئة عف الحجز ،حتى ال يظؿ المديف ميددا فترة طويمة بسبب تعنت دائنو (. )1

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

د .محمد المنجي ،موسوعة الشير العقاري (أوراؽ متفرقة واجبة الشير) ،المجمد الخامس ،منشأة المعارؼ ،الطبعة األولى 2007 ،ص .27
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بمعنى آخر فإف ىذا اإلجراء يضع حدا لما قد يحدث بسبب تعنت بعض الحاجزيف ،ولذلؾ فإما أف
جبر في المواعيد وبالخطوات التي حددىا القان ػوف
يسجؿ التنبيو حتى تسري أثاره ثـ يتـ بيع العقار ا

واما أف يظؿ التنبيو كإجراء يبدأ بو التنفيذ ويتحرر العقار وتعود لممديف حرية التصرؼ فيو(. )1

واذا كاف الدائف الحاجز ،دائنا ممتازا ،لو تأميف عيني عمى العقارات المراد حجزىا ،يقوـ بالتبميغ

الرسمي ألمر الحجز إلى حائز العقار المرىوف ،والى الكفيؿ العيني إف وجد ،ويكوف لحائز العقار
المرىوف أو الكفيؿ العيني ،الخيار بيف الوفاء بالديف أو التخمية أو قبوؿ إجراءات الحجز والبيع وفقا

لنص المادة  726قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية.

يجب عمى المحافظ العقاري ،قيد أمر الحجز مف تاريخ اإليداع وتسميـ شيادة عقارية إلى المحضر

القضائػ ػي أو إلى الدائػ ػف الحاجز خبلؿ أجؿ أقصاه ثمانية ( )08أياـ ،واال تع ػ ػرض لمعقوبػ ػات التأديبية

المنصوص عمييا في التشريع الساري المفعوؿ ،ويجب أف تتضمف ىذه الشيادة جميع القيود والحقوؽ
المثقمة لمعقار أو الحؽ العيني العقاري وكذا أسماء الدائنيف وموطف كؿ منيـ وفقا لنص المادة 728

مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية.

عن ػ ػد قيػ ػ ػاـ المحافظ العقاري بقيد أمر الحجز ،يجب ذكػ ػر تاريخ وساع ػ ػة اإليداع ،وينػ ػوه بيامشو

وبترتيب ورود كؿ أمر حجز سبؽ قيده ،مع ذكر اسـ ولقب وموطف كؿ الدائنيف والجية القضائية التي
أصدرت أمر الحجز وفقا لنص المادة  729قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية.
ثانيا :قيد إنذار حائز العقار:
إذا كاف العقار و/أو الحؽ العيني العقاري ،مثقبل بتأميف عيني وانتقمت ممكيتو بعقد رسمي مشير إلى
الغير قبؿ قيد أمر الحجز ،وجب إنذار الغير الحائز وتكميفو بدفع مبمغ الديف أو تخميتو العقار ،واال
بيع العقار جب ار عميو وفقا لنص المادة  734قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية.

ال يجػ ػوز لممديف المحجوز عميو ،وال لحائز العقار ،وال لمكفيؿ العيني ،بعد قيد أمر الحجز بالمحافظة
العقارية ،أف ينقؿ ممكية العقار و/أو الحؽ العيني العقاري المحجوز ،وال أف يرتب تأمينات عينية عميو

واالّ كاف تصرفو قاببل لئلبطاؿ وىذا وفقا لنص المادة  735قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية.

المقصود بحائز العقار ،كؿ شخص آلت إليو ممكية العقار بعقػ ػد مسج ػ ػؿ قب ػ ػؿ تسجيؿ تنبيو نػزع

الممكية وكانت ممكية ىذا العقار محممة بحؽ عيني نافذا في حؽ الغير ،ويكوف مف آلت إليو الممكية

مسؤوال مسؤولية شخصية عف ىذا الديف( )2والحائز ىو مف انتقمت إليو حيازة العقار المثقؿ بالتأميػ ػ ػ ػف
العيني(.)3
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

د.أحمد أبو الوفا ،إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية ،منشأة المعارؼ ،الطبعة الثامنة ،1981،ص .638

()2

د .محمد المنجي ،أوراؽ متفرقة واجبة الشير ،المرجع السابؽ ،ص .58

()3

د .محمد عبد الظاىر حسيف ،المرجع السابؽ ،ص .125
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يشترط العتبار الشخص حائ از أف تتوافر فيو الشروط التالية:

 أف يكوف قد كسب ممكية العقار المرىوف كمو أو بعضو أو أي حؽ عيني آخر قابؿ لمرىف ،أي حؽيصح بيعو بالمزاد ( كحؽ االنتفاع أو ممكية الرقبة).

 -أف يكوف قد كسب الحؽ بعد قيد الرىف وقبؿ تسجيؿ تنبيو نزع الممكية ،ألنو لو كسب حقا وقاـ

بشيره قبؿ الرىف فإف الرىف ال ينفذ في حقو وبالتالي ال يكوف لمدائف المرتيف أف يتتبع العقار في يده.
 -يجب أالّ يكوف مف كسب الحؽ العيني عمى العقار مسؤوال مسؤولية شخصية عف الديف المضموف

بالرىف(.)1

ثالثا :حكم رسو المزاد:
يمكف تعريؼ حكـ رسو المزاد بأنو الحكـ الذي يصدر في دعاوى البيوع العقارية ،الستيفاء الديف
المستحؽ لمدائف عمى المديف وذلؾ عف طريؽ بيع عقاره جب ار عنو ،وتنتيي إجراءات نزع الممكية
العقارية بإيقاع البيع عمى المشتري بالمزاد األكبر عطاء(.)2

تنتقؿ إلى الراسي عميو المزاد كؿ حقوؽ المديف المحجوز عميو التي كانت لو عمى العقارات و/أو

الحقوؽ العينية العقارية المباعة بالمزاد العمني ،وكذلؾ كؿ االرتفاقات العالقة بيا ،ويعتبر حكـ رسو

المزاد سندا لمممكية.

يجب عمى المحضر القضائي قيد حكـ رسو المزاد بالمحافظة العقارية مف أجؿ إشياره خبلؿ أجؿ

شيريف مف تاريخ صدوره وىذا وفقا لنص المادة  762مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية.

الفـــــــــــرع الثالث
الحقوق والمحررات الواجب شيرىا وفقا لمقوانين الخاصة األخرى
أقصد بالمحررات الواجب شيرىا وفقا لمقوانيف الخاصة ،التصرفات اإلدارية التي تصدر بإرادة الدولة

المنفردة عند إدارتيا لممرافؽ العامة وىي تصرفات يجب شيرىا إذا تعمقت بإنشاء أو نقؿ أو تعديؿ
الحقوؽ العينية العقارية ،ألف الدولة يير معفاة مف إجراءات الشير العقاري.

ال يمكف حصر كؿ الق اررات والعقود اإلدارية الواجبة الشير لتنوعيا بتنوع القوانيف التي تحكـ العقار في

الجزائػ ػ ػر ،وك ػ ػؿ قرار تصدره اإلدارة وكؿ عقػ ػ ػد تبرمو يتعمؽ بحقوؽ عيني ػ ػة عقارية يجب شيره إذا تعم ػؽ
بإنشاء أو نقؿ أو تعديؿ أو تصريح أو انقضاء ىذه الحقوؽ عمبل بنص المواد  14و 16مػ ػف األمر

رقـ.74/75 :

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
( )1د .نبيؿ إبراىيـ سعد ،المرجع السابؽ ،ص .111 – 110
()2

د .محمد المنجي ،المرجع السابؽ ،ص .78
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وعمي ػ ػ ػ ػ ػ ػػو ،فإنني أورد أمثمة عف بعض التصرفات اإلدارية الواجبة الشير الواردة في بعض القوانيف

الخاصة منيا:

 -القانوف رقـ )1(30/90:ضمف المواد ،128 – 109 – 92 – 91 – 90 – 89 :ومف استقراء نصوص

ىذه المواد يتبيف لنا بأف المشرع الجزائري أوجب مراعاة األحكاـ الواردة في أحكاـ الشير العقاري في

حالة التنازؿ أو التأجير لؤلمبلؾ العقارية التابعة لؤلمبلؾ الخاصة لمدولة والجماعات اإلقميمية ،يير
المخصصة والتي ألغى تخصيصيا ،إذا ورد احتماؿ عدـ قابميتيا لتأدية وظيفتيا في عمؿ المصالح
والمؤسسات العمومية ،عف طريؽ المزاد العمني ،وىذا فضبل عف عمميات شراء العقارات أو الحقوؽ

العقارية أو المحبلت التجارية وكذلؾ عمميات االستئجار مف قبؿ مصالح الدولة والمؤسسات العمومية

ذات الطابع اإلداري التابعة لمدولة ،إضافة إلى عمميات تبادؿ األمبلؾ العقارية التابعة لؤلمبلؾ الوطنية
الخاصة التي تممكيا الدولة أو الجماعات اإلقميمية بيف المصالح العمومية .

وأيضا ما ورد في المرسوـ رقـ )2(454/91:ضمف المواد 35 – 34 :والذي جاء فييما وجوب تسجيؿ
وشير عقد التبادؿ في المحافظة العقارية الذي يكوف في شكؿ عقد إداري أو في شكؿ عقد توثيقي
والذي تنجر عنو اآلثار القانونية المرتبطة بو ،ويمنح الممؾ الذي تحصؿ عميو الدولة عػ ػف ط ػ ػ ػريؽ

التبادؿ ،صفة األمػ ػبلؾ الخاصة بالدولة ،وكذا ما ورد في القانوف رقـ )3(11/91:والمرسوـ التنفيذي

رقـ )4(186/93:ضمف أحكاـ المواد 42 – 41 – 30 :والتي يتبيف مف خبلؿ استقراء ىذه المواد بأنو
يجب عمى الوالي أف يبمغ قرار نزع الممكية لمشخص المنزوعة ممكيتو لممستفيد مف نزع الممكيػ ػ ػ ػة

وينشر خبلؿ شير مف تبميغو في الحفظ العقاري الذي تخضع الممتمكات والحقوؽ المنزوعة ممكيتيا
لو ،كما ينشر في مجموع الق اررات اإلدارية التابعة لموالية وال تتـ الحيازة إال بتوافر شرط االمتثاؿ

لمتنظيـ المعموؿ بو في مجاؿ الشير العقاري.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

أنظر القانوف رقـ 30/90:المؤرخ في 1990/12/01:المتعمؽ بقانوف األمبلؾ الوطنية المعدؿ والمتمـ بالقانوف رقـ 14-2008:المؤرخ

في 20:يوليو . 2008
()2

أنظر المرسوـ رقـ 454/91:المؤرخ في 1991/11/23 :المحدد لشروط إدارة األمبلؾ الخاصة والعامة التابعة لمدولة.

()3

أنظر القانوف رقـ11/91:المؤرخ في 1991/04/27 :الذي يحدد القوانيف المتعمقة بنزع الممكية مف أجؿ المنفعة العامة.

()4

أنظر المرسوـ التنفيذي رقـ 186/93:المؤرخ في 27:يوليو  1993المتعمؽ بتحديد كيفيات تطبيؽ القانوف رقـ 11-91:المؤرخ

في.1991/04/27:
()5

أنظر القانوف رقـ 19/87 :المؤرخ في 1987/12/08 :المتضمف ضبط كيفيات استغبلؿ األراضي الفبلحية التابعة لؤلمػبلؾ الوطنيػة وتحديػد

حقوؽ المنتجيف وواجباتيـ.
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وكما ورد وجوب شير بعض التصرفات اإلدارية في القانوف رقـ )1(19/87 :ضمف المواد– 34 – 33 :

 35والتي تؤكد عمى وجوب نشر العقد اإلداري المنشئ لممستثمرة الفبلحية الجماعية في سجؿ الحفظ

العقاري كما أكدت عمى أف كؿ صفقة يترتب عمييا تغيير التكويف األولى ألعضاء المستثمرة الفبلحية
الجماعية وىويتيػ ػـ باطمػ ػة ،وكؿ صفق ػ ػ ػة يترتب عميي ػا تغيير مشتم ػ ػبلت الحقوؽ العينيػ ػة العقارية في

المستثمرة الفبلحية الجماعية أو اتساعيا ،ىي باطمة أيضا إذا لـ يثبتيا عقد رسمي يخضع إلجراءات

التسجيؿ واإلشيار.

لق ػػد أخض ػػع المش ػػرع أيض ػػا بموج ػػب الق ػػانوف رق ػػـ 29/90:الم ػػؤرخ ف ػػي 1991/12/01:المتعم ػػؽ بالتييئ ػػة
والتعمير والمرسوـ التنفيذي لو رقـ 176/91 :المؤرخ في 1991/05/28 :المحدد لكيفيات تحضير شيادة
التعميػػر ورخصػػة التجزئػػة ورخصػػة البنػػاء وشػػيادة المطابقػػة ورخصػػة اليػػدـ وتسػػميـ ذلػػؾ ،بعػػض عقػػود

التعمير والبناء لعممية الشير ،وتتمثؿ ىذه العقود في رخصة التجزئة وشيادة التقسيـ.

واذا كانػػت التص ػرفات المػػذكورة آنفػػا واجبػػة الشػػير باعتبارىػػا ناقمػػة أو منشػػئة أو كاشػػفة لحقػػوؽ عينيػػة

عقاريػػة أصػػمية أو تبعيػػة أو حقػػوؽ شخصػػية فيػػؿ ينطبػػؽ األمػػر عمػػى الحيػػازة باعتبارىػػا واقعػػة ماديػػة قػػد
تتحوؿ إلى حؽ ممكية بمضي المدة عف طريؽ اكتسابيا بالتقادـ؟

فالحيػػازة ىػػي سػػمطة فعميػػة يمارسػػيا الشػػخص عمػػى شػػيء تظي ػره بمظيػػر صػػاحب الحػػؽ( )2ويمكػػف وفقػػا
لقػانوف الشػير العقػػاري االعتمػاد عمييػا كأسػػاس لكسػب الممكيػة العقاريػػة عػف طريػؽ التقػػادـ المكسػب فػػي

حاالت معينة.

فيمكف إعتمادىا كأساس لئلجراءات المتعمقة بالشػكميات األوليػة إلشػيار حقػوؽ الممكيػة والحقػوؽ العينيػة

األخرى في السجؿ العقاري.

يق ػػوـ المح ػػافظ العق ػػاري بتػ ػرقيـ العق ػػارات الممس ػػوحة ف ػػي الس ػػجؿ العق ػػاري بمج ػػرد اس ػػتبلمو وث ػػائؽ مس ػػح
األرض ويعتبر الترقيـ نيائيا بالنسبة لمعقارات التي يحوز أصحابيا سندات أو عقػود أو أيػة وثيقػة تثبػت

ممكيتيـ ليا.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

أنظر القانوف رقـ 19/87 :المؤرخ في 1987/12/08 :المتضمف ضبط كيفيات استغبلؿ األراضي الفبلحية التابعة لؤلمبلؾ الوطنية

وتحديد حقوؽ المنتجيف وواجباتيـ.
COLIN & Capitant : Traité de Droit civil Français, T2, juliot la morandiere, 1959, P 372.

210

)(2

أمػػا بالنسػػبة لؤلشػػخاص الػػذيف ليسػػت لػػدييـ ىػػذه الوثػػائؽ فيجػػوز ليػػـ شػػير حقيػػـ إذا كػػانوا قػػد اكتسػػبوا

الممكية عف طريؽ التقادـ المكسب وفقا لنص المادة  1/13مف المرسوـ التنفيذي رقـ.63/76:

ومسػػايرة لػػنفس االتجػػاه أدخػػؿ المشػػرع بمقتضػػى المػػادة  89المعدلػػة بالمرسػػوـ التنفيػػذي رقػػـ123 -93 :

استثناء عمى المادة  1/88مف المرسوـ رقـ 63/76 :السابؽ ذكرىا .

يقضي بجواز شير حؽ الحائز إذا كاف ذلؾ يخص اإلجراء األولي بشػير الحقػوؽ العقاريػة ،فيجػوز فػي

ىذه الحالة أف يكوف التقادـ المكسب أساسا ليذا اإلجراء.

واذا كاف نظاـ الشير العيني يمنح لمف اكتسب حقا عينيا مشي ار حجية مطمقة في مواجية الغيػر بحيػث
ال يمكػػف االحتجػػاج عميػػو بالػػدعاوى الراميػػة إلػػى فسػػخ أو إبطػػاؿ أو نقػػض الحقػػوؽ التػػي تػػـ إشػػيارىا قبػػؿ

شير ىذه الدعاوى وفقا لنص المادتيف  85و 86مف المرسوـ التنفيذي رقـ. 63/76 :

فإذا رفعت دعوى إستحقاؽ العقار أو دعوى بطبلف التصرؼ فيستطيع الخمؼ الخاص (المتصرؼ إليو)

التمسؾ باكتسابو العيف بالتقادـ المكسب إذا كاف قد حاز العقار المدة المطموبة لػذلؾ ،ويمكنػو ضػـ مػدة

حيازة سمفو إلى مدة حيازتو(.)1

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

د .محمد ي فريدة (زواوي) ،الحيازة والتقادـ المكسب ،ديواف المطبوعات الجامعية ،2000 ،ص .126
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المبحـــــــــــث الثاني
وسائل الشير العقاري ومدى إمكانية الطعن في الحقوق المشيرة
حدد المشرع الوسائؿ التي تتـ بمقتضاىا عممية الشير العقاري وحصرىا في التسجيؿ ،القيػ ػ ػد ،التأشيػ ػ ػر
اليامشي واإليداع وىي الوسائؿ التي يتـ عمى إثرىا تسميـ السند المشير والذي تثور بشأنو مشكمة مدى
جواز الطعف فيو ريـ صدوره نتيجة إجراءات دقيقة ومعمقة قامت بيا جيات إدارية مختصة في مراحؿ
متتالية بما ليا مف أدوات ووسائؿ وسمطات في تقرير ذلؾ.

مف ثـ يقسـ ىذا المبحث إلى:

المطمب األول :وسائــــل الشيــــر العقــــــاري.

المطمب الثاني :مدى إمكانية الطعن في الحقوق المشيرة .

المطمــــــــــب األول
وسائــــل الشيــــر العقــــــاري
تتمثؿ وسائؿ الشير العقاري في :التسجيؿ ،القيد ،التأشير اليامشي واإليداع .تختم ػ ػؼ كؿ وسيمػ ػ ػة عػف

األخرى مف حيث البيانات المعتمدة ،مف حيث التصرفات والحقوؽ واجبة الشير وىي الوسائؿ التي يتـ
تفصيميا فيما يمي:
 -01التسجيــــل:
أوؿ وسيمة مف وسائؿ الشير العقاري ىي تسجيؿ التصرؼ ،ويكوف بنقؿ صورة كاممة مف المحرر إف

كاف رسميا وحفظ األصؿ الموقع مف الطرفيف إف كاف عرفيا .

تخضع لو التصرفات المنشئة والتصرفات المقررة أو الكاشفة لحقوؽ عينية أصمية عمى عقار واألحكاـ

المتعمقة بيا(.)1

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

د .عمي حسيف نجيدة ،الشير العقاري والتوثيقي ،المرجع السابؽ ،ص .37
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يجب أف يسجؿ حرفيا جزء السند الخاص بنقؿ الممكية ،أو الحؽ العيني ،مع ترؾ باقي العقد ،ويكوف

ذلؾ كافيػ ػ ػا لبلحتجاج بحؽ الممكية عمى الغير الذي يدعي حقا عينيا في العقار ،وال يقصد أف يجوز
ذك ػ ػر بعض البيانات فقط ،ألنو لو كاف األم ػ ػر كذلؾ لكاف التسجيؿ حتى تحك ػ ػـ الكاتب أو مشيئػ ػ ػة

المتعاقديف ،مما يؤدي إلى نقص التسجيؿ ،مع أنو ييـ الغير أف يمـ بكؿ الشروط الخاصة بالعقد(.)1

ويخضع لمتسجيؿ أيضا األحكاـ الصادرة في الدعاوى العقارية أي الدعاوى المتعمقة بالتصرفات المنشئة

لحؽ عيني أصمي أو المقررة لو ،ويترتب عمى عدـ تسجيؿ ىذه األحكاـ ،أف العقد موضوعيا ال يكوف

حجة عمى الغير(.)2
 -02القيـــــــــد:

ىو نظاـ خاص بشي ػ ػر الحق ػ ػوؽ العينية التبعية مثؿ الرىف واالختصاص واالمتياز ،يتـ القيػ ػ ػد بعم ػؿ
قائمة يحفظ أصميا ويسمـ صاحب الشأف صورة منيا ،ويتعيف أف يرفؽ بيا صورة المحرر الذي أنشأ
ىذا الحؽ

()3

إذا كاف التسجيؿ يتـ بحفظ أصؿ المحرر واعطاء صاحب الشأف صورة شمسية منو ،بمعنى أف الذي

يشير ى ػو أصؿ المحرر فإنو في حالة القيد ،فالمحرر ال يشي ػ ػر وانما يعد فقط مستندا مف مستندات
الشير ،وعند طمب القيد يكتفي بعمؿ ممخص المحرر اصطمح عمى تسميتو ( القائمة )(.)4

وبذلؾ يمكف التمييز بيف القيد والتسجيؿ كوف القيد ىو استخبلص بعض البيانات الواردة في العقد

واثباتيا في سجؿ الشير العقاري ،بينما التسجيؿ فيتـ بإثبات صورة كاممة مف العقد في سجؿ الشير

العقاري ويبقى أثر التسجيؿ دائما خبلفا لمقيد فإنو يجب تجديده(.)5
 -03التأشير اليامشي:

يقصد بالتأشير اليامشي أف يتـ التأشير في ىامش التسجيؿ السابؽ لمتصرؼ العقاري أو القيد السابؽ

بما يفيد اعتبار ىذا التسجيؿ أو القيد كأف لـ يكف( ، )6ويتـ ببياف يذكر عمى ىامش المحرر المتعمقة بو

أو في ورقة يمحؽ بيا ىذا المحرر ،فإذا صدر حكـ ببطبلف عقد سبؽ شيره ،فإف شير الحكـ يكوف

بطريؽ التأشير اليامشي في مكتب الشير الذي تـ فيو شير ىذا المحرر المراد التأشير في ىامشو(.)7
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

د .محمد كامؿ مرسي ،شير التصرفات العقارية ،الطبعة المنقحة ،المرجع السابؽ ،ص .33

()2

د .محمد عبد الظاىر الحسيف ،المرجع السابؽ ،ص .19

()3

د .سعيد سعد عبد السبلـ ،الوجيز في أحكاـ قانوف الشير العقاري والسجؿ العيني ،الطبعة األولى ،دار النيضة العربية ،2008 ،ص.24

()4

د .عمي حسيف نجيدة ،الشير العقاري والتوثيقي ،المرجع السابؽ ،ص .41

()5

د .سميماف مرقس ،الوافي في شرح القانوف المدني ( المدخؿ لمعموـ القانونية) ،الجزء األوؿ ،دار الكتاب الحديث ،1987 ،ص .611

( )6سعيد سعد عبد السبلـ ،المرجع السابؽ ،ص.25
( )7د .عبد الفتاح مراد ،المرجع السابؽ ،ص .34
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ويفترض التأشير اليامشي تسجيبل أو قيدا سابقا يراد إجراء تعديؿ عميو أو تصحيح لو أو تكممة لمحتواه

وذلؾ بناء عمى تصرؼ جديد أو حكـ .فشطب ىذا القيد يكوف عف طريؽ التأشير اليامشي في ىامش

قيدىا وكذلؾ األحكاـ التي تصدر في دعاوى سجمت صحيفتيا ،يتـ شيرىا بالتأشير بيا في ىامش ذلؾ

التسجيؿ(.)1

 -04اإليــــــــداع:
يقصد بو إيداع أصؿ المحرر المراد شيره بيذا الطريؽ لدى مكتب الشير العقاري الذي يقع في دائرتو
العقػ ػار موضوع المحرر( ،)2وى ػ ػو طريؽ مف ط ػ ػرؽ الشير خاص بالمح ػ ػررات التي ثب ػ ػت تاريخيا ثبوتا
رسميا قبؿ  ،1971/01/01واألحك ػ ػ ػاـ التي ص ػ ػدرت قبؿ ىذا التاريخ ،إذ أف ىذه المحررات ال تخضع
لمشير وانما لمقوانيف التي كانت سارية عمييا فيما يتعمؽ باآلثار التي تترتب عمييا.

عندما يتـ شير المحرر بطريؽ اإليداع فإف أثر ىذا الشير ال يكوف مف يوـ تمامو ،بؿ يرتد إلى يوـ

ثبوت تاريخ المحرر نفسو ،واعتبر ناقبل لمممكية مف ىذا التاريخ(.)3

المطمـــــــــــب الثانـــي
مدى إمكانية الطعن في الحقوق المشيرة
ىؿ يجوز الطعػ ػف في التصرؼ المشير بالبطبلف أو الفسخ أو اإللغاء أو النقض ريـ قيد الحقوؽ

العينية الناشئة عنو؟

لقد ثار خبلؼ فقيي حوؿ ما إذا كاف العقد ىو الذي ينقؿ الممكية وحده أـ التسجيؿ ،أـ العقد والتسجيؿ

معا ؟

إف السجػ ػؿ العيني في ظؿ أحكاـ الشير العيني ىو وسيمة إثبات الحقوؽ العينية ،فبل تقبؿ في إثبات

أصػ ػؿ الممكية أو الحؽ العيني سػ ػ ػوى صحيفة الوحػ ػدة العقاري ػ ػة أو الشيادات المستخرجة مف السجؿ

العيني.كما أف الحقوؽ ال تنشأ وال تنتقؿ وال تتغير وال تزوؿ ال بيف ذوي الشأف وال بالنسبة لغيرىـ ،إال
بإتم ػاـ إجراءات الشيػ ػر وفق ػا لنص المادة  793مف القانػ ػوف المدني والمواد 14 :و 15و 16مػف األم ػ ػ ػ ػر

رقـ.74/75 :

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

د .عمي حسيف نجيدة ،المرجع السابؽ ،ص  41وأيضا د .محمد عبد الظاىر حسيف ،المرجع السابؽ ،ص.27

()3

د .عمي حسيف نجيدة ،المرجع السابؽ ،ص .46

( )2د .عبد الفتاح مراد ،المرجع السابؽ ،ص .37
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لذلؾ ذىب رأي( )1إلى انو في ظؿ قانوف السجؿ العيني ،فإف العقد يعتبر مجرد وسيمة تعطي لممتصرؼ

إليو الحؽ في إجراء القيد في السجؿ العيني ،فالعقػ ػد أو التصرؼ بوجو عػاـ لـ يعػد ىػو مصدر الحػ ػ ػ ػؽ
العقاري .

يستند ىذا الرأي إلى أف قانوف السجؿ العيني يعطي لمقيد قوة ثبوت مطمقة ال تتأثر بما قد يمحؽ

بالتصرؼ مف عيوب ،فيناؾ فصؿ إذف بيف الحؽ بعد قيده والتصرؼ الذي تناوؿ ىذا الحؽ.

األمر الذي ينفي عف التصرؼ خاصيتو كسبب مف أسباب كسب الممكية أو الحقوؽ العينية األخرى
فالقيد وحده ىو سبب كسب الممكية أي مصدرىا.

وذىػب رأي آخ ػر( ،)2إلى أنو لـ يرد نص في قانوف السجؿ العيني يمكف االستن ػ ػاد إليو في القػ ػوؿ

بأف القيد في السجؿ ىو مصدر الحقوؽ العينية فالتصرؼ أصبح تصرفا شكميا يستمد قوتو مف االتفاؽ
المقترف بالقيد في السجؿ العيني.
ويبلحظ الدكتور ياسيف محمد يحي في ىذا الصدد ،بأف اشتراط التسجيؿ ليس مف شروط انعقاد
العقد ،فالعقد ينعقد صحيحا ويرتب آثاره القانونية فيما عدا نقؿ الممكية أو الحؽ العيني العقاري الذي

يتراخى أثره إلى حيف إتماـ التسجيؿ.

ويرى بأف قاعدة اشتراط المشرع لمتسجيؿ لنقؿ الممكية والحقوؽ العينية العقارية كاف اليدؼ منيا التمييد

إلدخاؿ نظاـ السجؿ العيني(.)3

ويػ ػذىب رأي ثال ػث( )4إلى أف العقد أو التصرؼ القانوني بوجػ ػو ع ػاـ ال يزاؿ في ظؿ قانوف السجؿ

العيني ىو مصدر مف مصادر الحقوؽ العينية العقارية وىذا عمى أساس أف عقد بيع العقار ينتج كافة

آثاره القانونية قبؿ قيده في السجؿ العيني ماعدا نقؿ الممكية مف البائع إلى المشتري ،وأف حجية القيػ ػ ػد
في السجؿ العيني وما يترتب عمييا مف األثر المنشئ لمقيد ،ال تؤدي إلى عدـ اعتبار التصرؼ أو

العقد مصد ار لمحؽ العيني العقاري األصمي ،ألنو يجب التفرقة بيف مدلوؿ كؿ مف مصدر الحؽ ،واألثر
المنشئ لمقيد.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

د .إبراىيـ أبو النجا ،السجؿ العيني في التشريع المصري ،المرجع السابؽ ،ص  492وما بعدىا وأيضا د .عمي حسيف نجيدة ،الشير العقاري

في مصر والمغرب ،دار النيضة العربية ،الطبعة األولى ،1986 ،ص .126
()2

د .عبد المجيد الحكيـ  ،المرجع السابؽ ،ص .

()3

د .ياسيف محمد يحي ،المرجع السابؽ ،ص .33 – 32

( )4د .محمد لبيب شنب ،دراسات في قانوف السجؿ العيني المصري ،معيد البحوث والدراسات العربية ،1974 ،ص .14
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فمصدر الحؽ ىو السبب القانوني الذي ينشأ بو الحؽ.أما األثر المنشئ لمقيد في السجؿ العيني فينتج

بعد وجود السبب القانوني الذي أنشأ الحؽ والذي ىو مصدر الحؽ ،وقيد ىذا السبب في السجؿ العيني

وفي الحقوؽ العينية العقارية ،ىنػ ػاؾ ارتباط وثيؽ بيف مصدر ى ػ ػذه الحقوؽ ،وىػ ػو العقد أو التصرؼ

القانوني وبيف القيد.

فالتصرفات أو العقود التي مف شأنيا إنشاء حؽ مف الحقوؽ العينية العقارية األصمية أو نقمو أو تغييره
أو زوالو،ال تحدث أثرىا في إنشاء أو نقؿ تغيير أو زواؿ ىذه الحقوؽ إال بعد قيدىا في السجؿ العيني

فالقيد إذا إجراء الحؽ لوجود ىذه التصرفات أو العقود.

ي ػ ػرى الدكتور محمد سعد خميفة في تقييمو لمرأي األوؿ ،مف أف التسجيؿ أو القي ػ ػد ينفصؿ عف

التصرؼ بأنو صحيح ،ألف الحقوؽ ال تنشأ وال تنتقؿ إالّ بو ،و لذلؾ ال يمكف الطعف في التصرؼ
بعد ذلؾ ،ليس ألف التصرؼ لـ ينشئ حقا ،ولك ػف واقعة التسجيؿ تطيره مف عيوبو ،وليس عمى

المتضرر إالّ المطالبة بالتعويض في ىذه الحالة ،أما القوؿ بأف التصرؼ قد أصبح شكميا ،فيو قوؿ
يير صحيح ،فميس ىناؾ مف نص يجعؿ مف التسجيؿ أو القيد شرطا أو ركنا في التصرؼ المنشئ

لمحؽ العيني .

ويضيؼ الدكتور محمد سعد خميفة بأنو يعتقد أف لواقعة التسجيؿ أىمية خاصة في ظؿ نظاـ السجؿ
العيني وأف واقعة التسجيؿ تنفصؿ عف التصرؼ في ذاتو ،ويكوف ليا اثر فيما يتعمؽ بنفاذ الحقػ ػ ػ ػ ػوؽ

سواء في مواجية أطراؼ التصرؼ أو في مواجية أطراؼ الغير ،كما أف لواقعة التسجيؿ أث ار تطييريا

يتعم ػ ػؽ بالتص ػرؼ المنشئ لمحقوؽ مما يمتنع معو القوؿ ،بالطعف فيو بسبب البطبلف أو الصوري ػ ػة أو
ييرىا.

واذا كاف المش ػرع المصري قد عيد بعممية التسجيؿ لجية إدارية إال أنو أقر الرقابة القضائية عمييا

فضبل عف أف مبدأ المشروعية الذي ىو مف مبادئ السجؿ العيني يقتضي البحث والتحري الدقيؽ حتى

اليثبت في السجؿ العيني إالّ ما كاف مشروعا وصحيحا ،فبل يعقؿ أف تيدر كؿ ىذه اإلجراءات المعقدة
والدقيقة ،ونسمػ ػح بالطعف في ىذه التصرفات ،ألف ذلؾ سيؤدي إلى عدـ استقرار المعامبلت العقارية

ويزعزع الثقة فييا(.)1

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
( )1د .محمد سعد خميفة ،المرجع السابؽ ،ص  139 -138وما بعدىا.
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ي ػرى الدكتور حسف عبد الباسط جميعي في ىذا الصدد ،بأف االعتراؼ باألثر المطيػر لمقيػ ػد يػ ػؤدي

إلى إىػ ػدار القواعد التقميدية التي تنص عمى أنو ال يجوز لشخص أف ينقؿ إلى ييره أكثر مما يممؾ
مف حقوؽ  Nemo plus jurisوأنو البد الكتساب الحؽ مف سند قانوني صحيح ونافذ .وأف التشريعات

التي تأخذ باألثر المطير لمقيد تجعؿ مف ىذا القيد مصد ار لمحؽ ينفصؿ عف التصرفات القانونية التي
تتوجو فييا إرادة المتصرؼ إلى االلتزاـ بإنشاء أو تعديؿ أو نقؿ الحؽ إلى شخص آخر.

ويضرب الدكتور حسف عبد الباسط جميعي مثبل بالقانوف األلمان ػي الذي يتـ القي ػد فيػ ػو بن ػ ػاء عمػى

تصرؼ رسمي مجرد تاؿ لمتصرؼ األساسي (عقد البيع عمى سبيؿ المثاؿ) يتـ تحت إشراؼ القاضي
المختص بحيث يتنازؿ فيو المتصرؼ عف الحؽ أوال ثـ يقبؿ فيو المتصرؼ إليو اكتساب الحؽ ثانيا.

كما أنو ما يتـ االتفاؽ عميو أماـ القاضي – وليس العقد األساسي – ىو سند اكتساب الحؽ .لذلؾ فإف
التصرفات التي تتـ عمى ىذا النحو تعد تعاقدات شكمية ومجردة يتـ القيد بموجبيا بغض النظر عما

ورد في العقػ ػد األساسي المنشئ لبللتزامات الشخصية .وعمى ىذا األساس فإف انتقاؿ الحؽ العيني

العقاري في القان ػوف األلماني ،البد أف يعبر المتعاقداف صراحة عف إرادتييما في الشكؿ المطموب

والصيغة المقررة ،مما يؤدي إلى انفصاؿ العقد األساسي عف التصرؼ المجرد الناقؿ – أو المنشئ أو

المعدؿ أو المنيي

-

لمحؽ العيني العقاري ويتمتع القيد باألثر المطير وفقا لنص المادة  892مف

التقنيف المدني األلماني ،لذلؾ ال يترتب عمى بطبلف العقد األساسي أي أثر بالنسبة لما يترتب مف
الحقوؽ العينية بموجب قيد تمؾ التصرفات المجردة ،فإذا لـ يكف عق ػد البيع قد تـ فيو تحديد الثمػ ػف

فإف التصرؼ المجرد عف سببو والذي يعتبر سند انتقاؿ الممكية يؤدي إلى اكتساب الحؽ ،وال يمكف

إبطاؿ القيد بناء عمى بطبلف العقد األساسي ،وال يكوف لمبائع في ىذا المثاؿ األخير إال المطالبة

بإعادة الممكية إليو بناء عمى دعوى اإلثراء ببل سبب ،أو المطالبة بالتعويض.

ويستخػمص الدكتور حسف عبد الباسط جميعي ،بأنػ ػو في ظؿ القانوف األلماني ولما كاف التصرؼ
المجرد ىو الذي يتـ القيد بموجبو ،فإف إعماؿ األثر المطير لمقيد يكوف قائما عمى سند قانوني صحيح

إلنشاء أو نقؿ أو تعديؿ أو زواؿ الحقوؽ العينية العقارية ،وبغض النظر عف مصير العقد األساسي
الذي لف يكوف انعدامو أو عدـ صحتو مؤث ار في القيد(.)1

ويرى الدكتور حممي بيجت بدوي في ىذا الصدد بأف قانوف التسجيؿ المؤرخ في 26 :يونيو 1923

قد فصؿ نؽ الممكية عف إلتزاـ البائع بيذا النقؿ وأخضع انتقاؿ الممكية إلى وضع خاص ،وىو التسجيؿ
فرجع بذلؾ المشرع المصري ،فيما يتعمؽ بالعق ػػار ،عف ذلؾ الخروج المنطقي الذي كػاف مف آثاره أف

الحقوؽ العينية ،كحؽ الممكية ،وىو بطبيعتو حؽ مطمؽ يحتج بو قبؿ الكافة ،يكوف ثمرة تصرؼ قاصر

كالعقد ،ومنطؽ األشياء يقضي بأف ال تتعدى أثار ىذا التصرؼ طرفيو.
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

د .حسف عبد الباسط جميعي ،المرجع السابؽ ،ص .109 – 108
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ويػ ػرى بأنو عمى ذلؾ أصبح القانوف الفرنسي والقانوف المصري متعارضيف .وليس معنى ذلؾ أف

يصبح القانوف المصري مطابقا لمقانوف الروماني ،فيناؾ وجو لمعارضة القانونيف ذلؾ ألف اإللتزاـ
بنقؿ الممكية كاف خارجا عف نطاؽ إلتزامات البائع في القانوف الروماني بينما ىو اليزاؿ مف أىـ

إلتزاماتو في القانوف المصري ،ويتطابؽ القانوف المصري مع التشريع األلماني – حسبو – في ىذا
الشأف ،فيو يخضع إنتقاؿ الممكية والحقػ ػوؽ العينية إلى وضع التسجيؿ ،ويرتػ ػب عمى البائع في

الوقت نفسو اإللتزاـ بنقؿ الممكية أو الحؽ العيني(.)1

واذا كانت إجراءات الشير العقاري تطير العقار مف كؿ شائبة فيؿ يجوز بعده الطعف في صحة

التصرفات التي تمت عمى أساسو؟

ي ػذىب البعض إلى أف مبدأ الشرعية الذي يفرض عمى الموظؼ المكمؼ بالشير في السجؿ العيني
التأكد والتحقؽ مف كافة السندات التي يجري القيد في السجؿ بموجبيا حتى ال تشير إال الحقوؽ

المشروعة فعبل وبذلؾ منح المشرع لممحافظ العقاري في القانوف الجزائري حؽ مراجعة ومراقبة شكؿ
وموضوع التصرؼ المودع قصد شيره وأوجب عميو في نفس الوقت أف يرفض إيداع السندات التي

ال تتوفر عمى الشروط الشكمية والموضوعية المطموبة قانونا .وفي مقابؿ ذلؾ أجاز المشرع لكؿ مف

لحػؽ ضػرر مف ق اررات أو أخطأء المحافظ العقاري حؽ الطعف في ق ارراتو أماـ القضاء ،كما رتب

مسؤوليتو عف األخطاء التي يرتكبي ػا أثناء ممارسة ميامو وىذا وفقا لنص المادتيف  23و 24مف األمر

رقـ.74/75 :

ويذىب ىذا الرأي أف مبرر وجود نص المادة  23مف األمر رقـ 74/75 :يزوؿ بمجرد التذكير

أف ىناؾ نص وارد في المرسوـ رقـ ،63/76:وىو نص المادة  85الذي يجيز الطعف في التصرفات

المشيرة.

ويػ ػرى بأف ىناؾ تعارض بيف نص المادتيف  23و 85المذكورتيف أعبله ،إذ تقض ػ ػي األولػ ػى بقيػ ػ ػاـ
مسؤولية الدولة بسبب األخطاء المضرة التي يرتكبيا المحافظ العقاري أثناء ممارسة ميامو ،وتسمح

الثانية بالطعف في السندات المشيرة وينتيي  -ىذا الرأي

–

إلى وجوب إلغاء نص المادة  85واإلبقاء

عمى نص المادة  23ألف نظاـ الشير العيني يحظر الطعف في التصرفات المشيرة اعتمادا عمى مبدأ

الشرعي ػ ػة وذلؾ ألف المحافظ العق ػ ػاري يتحرى جيدا في التصرؼ قبؿ أف يقدـ عمى شيره مما يجعؿ

وقوعو في األخطاء ناد ار واف أخطأ فإنو يمكف لممتضرر أف يطالب بالتعويض وتكوف الدولة مسؤولة
عف ذلؾ ،وىي دائما موسرة(.)2

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
( )1د .حممي بيجت بدوي ،بطبلف بيع ممؾ الغير ،مقاؿ منشور بمجمة القانوف واالقتصاد ،السنة األولى ،العدد الرابع ،1931 ،ص .588
( )2أ .جماؿ بوشنافة ،شير التصرفات العقارية في التشريع الجزائري ،طبعة  ،2006دار الخمدونية ،ص  55 -54وأيضا لنفس المؤلؼ إختبلؼ
أنظمة الشير العقاري وموضع نظاـ الشير العقاري الجزائري منيا ،مقاؿ منشور بمجمة العموـ القانونية واإلقتصادية ،مجمة محكمة يصدرىا
أساتذة كمية الحقوؽ بجامعة عيف شمس ،العدد األوؿ ،يناير  ،2007ص .145
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وأرى بأف نظاـ الشير العقاري الذي تبناه المشرع الجزائري لو مف السمات والخصائص مما تجعمػ ػ ػو

يتمتع بذاتية تميزه عف ييره مف األنظمة حتى ذلؾ الذي أتى بو النظاـ األلماني أو األسترالػ ػ ػي األمر
الذي ال ينبغي معو مقارنتو بغي ػ ػره مف األنظمة ذلؾ ألف فتح باب المنازعة في التصرفات المشيرة ال
يمس عمى االطبلؽ بمب ػدأ الشرعيػ ػ ػة وال بمبػ ػدأ القيد المطمؽ لمشيػر العق ػاري ألف ورود األخطاء في
تأسيس السجؿ العقاري وفي أعماؿ المسح العاـ ىو أمر وارد تؤكده المنازع ػ ػات الكثيرة المطروحة

عمى القضاء بسبب ىذه األخطاء.

والقػ ػوؿ بأف الدولة مسؤولة عف أخطاء موظفييا ال يعفي تصحيح ىذه األخطاء ومنو جواز الطعف
في الحقوؽ المشيرة واعادة تصحيح جميع البيانات الواردة في البطاقات العقارية والسجؿ العيني بما
يتطابؽ مع الوضعية الحالية لمعقارات والحقوؽ محؿ الشير.
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خالصــــة ونتائج البــاب الثاني من القسم األول:
فػ ػي إطػ ػ ػار المحاولة في البحث عف مختم ػ ػؼ المنازعػ ػات التي تث ػ ػار بمناسبة إعداد السجؿ العيني
والمنازعات التي تطاؿ الحقوؽ المشيرة لئللماـ بالموضوع المتعمؽ بمنازع ػ ػ ػات الشير العقاري في

التشريع الجزائري خصصت الباب الثاني ليذه المنازعات وقسمتو إلى فصمي ػ ػ ػ ػ ػ ػف ،الفص ػ ػ ػؿ األوؿ
خصصتو لمنازعات إعداد السجؿ العيني والفصؿ الثاني لمنازعات الحقوؽ المشيرة.

تناولت في الفصؿ األوؿ منازعات الشير العقاري المتعمق ػة بإعػ ػداد السجؿ العيني ،ىػ ػ ػ ػذه المنازعات

التي ال يمكف فيميا إالّ بالتعرض إلى القواعد العامة التي يقوـ عمييا نظاـ الشير العيني في الجزائر

وبذلؾ خصصت المبحث األوؿ مف الفصؿ األوؿ ليذه القواعد العامة وتطرقت في المبحث الثاني إلى

المنازعػ ػ ػة التي تث ػ ػار أثناء إعداد السجؿ العيني والتي تتمثؿ في الترقيـ المؤقت والنيائي والمنازعة في

الق اررات التي يصدرىا المحافظ العقاري أثناء وبمناسبة إعداده لمسجؿ العيني ،ولئلجابة عمى اإلشكالية

المطروحة والمتعمقة بمدى كفاية أحكاـ التشريع الجزائري لحؿ منازعات الشير العقاري في ىذه المرحمة
بالذات توصمت إلى النتائج التالية:

 -اف النصوص التي تحكـ ىذه المنازعات ىي األمر رقـ 74/75 :والمرسوـ التنفيذي رقـ.63/76:

 -اف ما يثير االنتباه في منازعات الشير العقاري المتعمقة بإعداد السجؿ العيني ىو توزيع

االختصاص بشأنيا بيف القضاء اإلداري والقضاء العادي وفقا لممعيار العضوي وبذلؾ فإف منازعات

الترقيـ المؤقت إذا تعمقت بأحد األشخ ػاص الخاضعيف لمقانوف العاـ يعود االختصاص فييا لمقضاء

اإلداري ،أما إذا كاف أطرافيا خاضعيف لمقانوف الخاص فيؤوؿ االختصاص فييا لمقضاء العادي.
وبذلؾ فبل أرى أي مبرر لتقسيـ منازعات تتعمؽ بذات الموضوع وىو الطعف في الترقيـ المؤقت

والمنازعة في ق اررات المحافظ العقاري وتوزيعيا بيػ ػف القضاء العادي واإلداري دوف مراعاة ألكثػ ػ ػ ػرىا

تخصصا ولمدى كفاية أحكاـ القانوف اإلداري لمفصؿ في منازعات الشير العقاري التي تتسـ بطابع
خاص يخضػ ػع مف المف ػروض لمقان ػ ػوف الخاص ومنو لمقضاء العادي ولمقضاء العقاري عمى وجػ ػ ػ ػ ػو

التحديد.

وعمي ػػو ،أقترح أف تسند منازعات الترقيـ المؤقت لمقضاء العادي وليس لمقضاء اإلداري وىذا استثناء

عف األصؿ العاـ الذي يأخذ بالمعيار العضوي والقوؿ بأف تخضع منازعػ ػ ػ ػات الترقيػ ػـ المؤق ػ ػت لمقضػ ػ ػاء

العقاري حتى ولو تعمؽ األمر بشخص مف أشخاص القانوف العاـ أخذا بالمعيار المادي ،وتضاؼ إلى

االستثناءات التي أوردىا المشرع بموجب المادة  802مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية ومنو إلغاء

نص المادة  516مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية التي تسند االختصاص ضمنيا لمقضاء اإلداري
إذا تعمقت منازعة الترقيـ المؤقت بشخص مف أشخاص القانوف العاـ.

220

أما بالنسبة لمترقيـ النيائي ،فإف المنازعة فيو تثير إشكاالت عديدة تتمثؿ في:

 -دعاوى إلغاء الترقيـ النيائي الذي تـ بموجب تسميـ الدفتر العقاري والتي نظمتيا أحكاـ المادة  16مف

المرسوـ التنفيذي رقـ 63/76:والتي جاء فييا بأنو ال يمكف إعادة النظر في الحقوؽ الناتجة عف الترقيـ
النيائي الذي تـ بموجب المواد 14 – 13 – 12 :مف المرسوـ إالّ عف طريؽ القضاء.

وألف الدفت ػ ػر العق ػ ػاري يشك ػ ػؿ سنػ ػدا لمممكيػ ػة بؿ أق ػ ػوى السندات المتعمقػ ػة بالممكية ،وألف األصؿ أف

الحقوؽ المقيدة في السجؿ العيني ليا قوة إثبات مطمقة وألف نظاـ السجؿ العيني يأخذ بالمبدأ التطييري

لمقيد ،فإف فتح باب المنازعة في الترقيـ النيائي ومنو في الدفتر العقاري أثار الكثير مف الجدؿ السيما
وأف األمر يتعمؽ باستقرار المعامبلت والثقة في البيانات الواردة في السجؿ العيني ،مما يتطمب حماية

الغير الذي اسند إلي ىذه البيانات وتعامؿ عمى أساسيا وحماية الظاىر الذي تعامؿ مع المالؾ الظاىر

وفقا لمسجؿ العيني.

وىنا انقسمت مواقؼ المحكمة العميا حوؿ مدى جواز الطعف في إلغاء الدفتر العقاري ،فموقؼ رأى

عدـ جواز ذلؾ في العديد مف الق اررات التي سبؽ اإلشارة إلييا ،وريـ ذلؾ الجدؿ القضائي ،فإف نص

المادة  16ال يحتاج إلى أي تأويؿ ،فمقد فتح المنظـ باب المنازعة في الدفتر العقاري عف طريؽ إلغاء

الترقيـ النيائي وىذا عف طريؽ القضاء ،يير أف اإلشكاؿ يثور حوؿ المدة الزمنية التي يجوز لمغير أف

يطعف فييا في الترقيـ النيائي.
فبالرجوع إلى نص المادة  16مف المرسوـ التنفيذي رقـ ،63/76:فإنو لـ يتـ تحديد أية مدة زمنية
لبلعتراض عمى الترقيػ ػ ػـ النيائي مثمما ىو الحػ ػ ػاؿ بالنسبة لمتشريعػ ػ ػات المقارنة التي تعرضت ليا

في البح ػث وبذلؾ فإف مف يكتسب حقا بناء عمى إجراءات إعداد السجؿ العيني ،وتحصؿ عمى

الترقيػ ػ ػ ػـ النيائي ومنو الدفتر العقاري ،يبقى حقو ميددا باإللغاء في أي وقت ،األمر الذي يي ػ ػدد
استقرار المعامبلت ويمس بالثقة في التعامؿ في العقار بشكؿ عاـ.

 -إف عدـ إعطاء المشرع لمقوة المطمقة لمقيد لو ما يبرره في رأيي وذلؾ ألف الخطأ انساني ( La faute

 )est humaineوقد تسجؿ بعض البيانات خطأ إضرار بأصحاب الحقوؽ الشرعييف بناء عمى مغالطة
أو تواطؤ مف قيد الحؽ عمى اسمو ،ومنو فإف فتح باب المنازعة في الترقيـ النيائي لو ما يبرره ،يير
أف ما يؤخذ عمى المشرع والمنظـ الجزائري ىو عدـ تقييد حؽ االعتراض بمدة زمنية محددة تكوف

كافية ليصؿ إلى عمـ المتضرر ما ورد في السجؿ العيني مف بيانات خاطئة أو مخالفة لمحقيقة ومنو

استعماؿ حقو في االعتراض عمى ىذه البيانات ،وبذلؾ تتحقؽ العدالة بالنسبة لممستفيد مف السجؿ
العيني أي المالؾ الظاىر وبالنسبة لممتضرر.
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 أما بالنسبة لمطعف في ق اررات المحافظ العقاري ،فإف المشرع راعى إمكانية تعسؼ المحافظ العقاريفي إصداره لق اررات رفض اإليداع واإلجراء والشير ومنو أصاب حيف مكف المتضرر مف الطعف فييا
أماـ الجيات القضائية المختصة " القضاء اإلداري " الذي يمارس نوعا مف الرقابة عمى ق اررات

المحافظ العقاري.

ىذا ما ورد في الفصؿ األوؿ مف الباب الثاني ،أما الفصؿ الثاني مف الباب الثاني فقد خصصتو

لممنازعة في الحقوؽ المشيرة وبذلؾ قسمت ىذا الفصؿ إلى مبحثيف خصصت المبحث األوؿ لماىية

الحقوؽ والمحررات الواجب شيرىا وفقا لمقانوف ،والى وسائؿ الشير العقاري ومدى إمكانية الطعف في
الحقوؽ المشيرة في المبحث الثاني وىذا لئلجابة عف اإلشكالية المطروحة ،فإف أىـ ما يثار مف

منازعات حوؿ الحقوؽ المشيرة ،ىو وجوب شير الدعاوى الرامية إلى إبطاليا ،فسخيا أو إلغائيا أو

تعديميا.
يير أف المبلحظ بشأف ذلؾ ،أف المشرع الجزائري لـ يوضح بشكؿ دقيؽ اآلثار المترتبة عمى عدـ
شير ىذه الدعاوى ،لقد اكتفت المادة  17مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية بأف يكوف الجزاء عف

عدـ شير الدعوى ىو عدـ قبوليا ،الذي يثيره القاضي مف تمقاء نفسو وىو نفس الموقؼ الذي جاءت

بو نص المادة  85مف المرسوـ التنفيذي رقـ 63/76 :وبذلؾ يثور التساؤؿ حوؿ السبب والدافع الذي

توخاه المشرع والمنظـ مف فرضو شير الدعاوى الرامية إلى نقض أو فسخ أو إبطاؿ أو تعديؿ حقوؽ

قيد بعد شير تمؾ الدعوى في
مشي ػ ػ ػرة ،فالداف ػ ػع بغي ػ ػ ػر شؾ ىو تطبيؽ قاعدة عدـ نفاذ التصرؼ إذا ّ
مواجية المدعي.
ويبلحظ ىنا أف ىذا اليدؼ يير واضح كما ىو الشأف في بعض التشريعات المقارنة منيا قانوف
السجؿ العيني المصري  142لسن ػة  1964والذي حددت المادة  35منو ما يترتب عمى التأشير

بالدعاوى والتي جاء فييا ":يترتب عمى التأشير بالدعاوى في السجؿ العيني أف حؽ المدعي إذا

تقرر بحكـ مؤشر بو طبؽ القانوف خبلؿ خمس سنوات مف تاريخ صيرورتو نيائيا يكوف حجة عمى

مف ترتبت ليـ حقوؽ وأثبتت لمصمحتيـ بيانات في السجؿ ابتداء مف تاريخ التأشير بيذه الدعاوى في

السجؿ – وتبدأ مدة خمس سنوات بالنسبة إلى األحكاـ النيائية القائمة وقت العمؿ بيذا القانوف مف
تاريخ نفاد القرار المشار إليو في المادة الثانية مف قانوف االصدار ".

وعميو ،فإف فرض شير الدعاوى القضائية الرامية إلى تعديؿ ،نقض ،إبطاؿ أو فسخ حقوؽ مشيرة
وكذا األحكاـ المتعمقة بيا دوف تحديد مدة معينة لنفاذ ىذه األحكاـ ودوف ترتيب أي جزاء عف الدعاوى

الكيدية يعد قصو ار في التشريع ينبغي معو إعادة النظر في ىذه األحكاـ .
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القســـــــــــــــــــــــم الثانـــــــــــــــــــــي
كيفية الفصل في منازعات الشير العقاري إجرائيا وموضوعيا
بعد المحاولة السابقة لجمع مختمؼ منازعات الشير العقاري ودراستيا نظريا في القسـ االوؿ ،أحاوؿ
في ىذا القسـ التطرؽ لكيفية الفصؿ في ىذه المنازعات مف طرؼ الجيات القضائية المختصة بموجب
اآلليات واألدوات التشريعية المتاحة لمقاضي وال يتصؿ ىذا االخير بالمنازعة موضوع الدراسة إال
بموجب دعوى قضائية تتميز عف ييرىا ببعض الصفات والخصائص سوؼ اتناوليا بالدراسة في ىذا
القسـ ،وال يفصؿ في موضوع ىذه المنازعات إالّ بعد التأكد مف مدى استيفائيا لمشكؿ القانوني
المطموب ومدى احتراميا لئلجراءات المحددة قانونا.
وبناءا عمى ىذا قسمت ىذا القسـ إلى:

الباب األ ول :كيفية الفصل في منازعات الشير العقاري إجرائيــــــــا.
الباب الثاني :كيفية الفصل في منازعات الشير العقاري موضوعيا.
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البــــــــــاب األول
كيفية الفصل في منازعات الشير العقاري إجرائيا
أتناوؿ في ىذا الباب المراحؿ اإلجرائية المختمفة التي تمر بيا منازعة الشير العقاري العادية منيا
واإلدارية ،بداية مف نشوبيا إلى ياية صدور الحكـ فييا وصيرورتو نيائيا.

سوؼ أركز في ىذا الباب عمى الدراسة التطبيقية والعممية ،وذلؾ خبلفا لما اتبعتو في القسـ األوؿ
نظ ار لمطبيعة اإلجرائية التي تتسـ بيا منازعة الشير العقاري التي تختمؼ في كثير مف الجوانب عف

المنازعات القضائية األخرى ،فضبل عف كونيا ال تشكؿ منازعة مف نوع واحد وانما تنقسـ إلى نوعيف
مختمفيػ ػف مف المنازع ػ ػات تتع ػمؽ إحداىما بالقضػ ػاء العادي واألخ ػ ػرى بالقضاء اإلداري لمػ ػا ليا مػ ػ ػ ػ ػ ػف
خصائص ومميزات المنازعة اإلدارية البحتة.

بناء عمى ما تقدـ يقسـ الباب إلى:

الفصل األول :كيفية الفصل إجرائيا في منازعات الشير العقاري الخاضعة لمقضاء العادي

(المنازعة العادية).

الفصل الثاني :كيفية الفصل إجرائيا في منازعات الشير العقاري الخاضعة لمقضاء اإلداري

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

تمر منازعة الشير العقاري المطروحة عمى القضاء العادي ،منذ تقديـ عريضة رفع الدعوى إلى كتابة
الضبط لدى المحكمة المختصة ،والى ياية صدور حكـ فييا ،بمراحؿ إجرائية مختمفة سواء عند إعداد
العريض ػ ػ ػة وتقديميا إلى الجية المختصة ،وما يجب أف تتضمف مف بيانات ،وقيد ،واعبلنيػ ػ ػا لمخص ػ ػـ

اآلخر ،وما قد يط أر عمييا مف طمبػ ػ ػات عارضة وما تقتضيو مػ ػ ػ ػف إجراءات تحقيػ ػ ػ ػؽ إلى ياية صدور
الحكـ فييا.

بناء عمى ما تقدـ يقسـ الفصؿ إلى :
المبحث األول :ماىية دعوى منازعة الشير العقاري وشروط قبوليا .

المبحث الثاني :الجية القضائية المختصة بالفصل في منازعة الشير العقاري

(االختصاص القضائي).

المبحث الثالث :األحكام القضائية الفاصمة في منازعات الشير العقاري وطرق الطعن فييا.
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المبحــــــــــــث األول
ماىية دعوى منازعة الشير العقاري وشروط قبوليا
قبؿ الخوض في إجراءات التقاضي المتعمقة بمنازعة الشير العقاري ،ينبغي التعرؼ عمى الوسيمة التي
يستعمميا المتقاضي لمجوء إلى القضاء والمتمثمة في الدعوى القضائية مف حيث تعريفيا والخصائص

التي تتميز بيا إضافة إلى الشروط التي يجب توافرىا في أطراؼ الدعوى لممارسة الحؽ في رفع ىذه
الدعوى ،فضػ ػبل عػف الشروط التي تخضع ليا عريضة رفػع الدعوى القضائية والق ػيود التي وضعيػ ػ ػ ػ ػ ػا
المشرع الجزائري لمباشرة ىذه الدعوى أماـ القضاء.
مف ثـ يقسـ المبحث إلى:

المطمب األول :ماىيــــــــــــــــــــــــة الدعوى.

المطمب الثاني :شروط قبول الدعوى.

المطمـــــــــــب األول
ماىيــــــــــــــــة الدعــــــــــــوى
يتعيف عمى كؿ مف لو مصمحة في المنازعة في إجراءات الشير العقاري مف خبلؿ أعماؿ المسح العاـ

أو التحقيؽ العقاري أو ضد الترقيـ المؤقت أو في المنازعة في الحقوؽ المشيرة ،أف يمجػ ػ ػأ إلى القضاء
لممطالبة بحقو أو المطالبة بحمايتو دوف أف ينصب مف نفسو قاضيا فيما ينشب بينو وبيف الغي ػ ػ ػر مف

منازعات وانما باالعتماد عمى أىـ وسائؿ حماية الحؽ أي الدعوى القضائية لما تتميز بو مف العمومية

ومف عنصر االلتجاء إلى القضاء ،فضبل عف أف المشرع قد أحاطيا بكثير مف الضمانات التي تجعميا

أسمػ ػ ػـ سب ػؿ حماية الحؽ ،ولمعرفة ماىية ىذه الدعوى ينبغي تعريفيا وتمييزىا عف المفاىيـ التي تمتبس
بيا وتحديد خصائصيا.

مف ثـ يقسـ المطمب إلى:
الفرع األول :تعريف الدعوى.

الفرع الثاني :تمييز الدعوى عن المصطمحات التي تمتبس بيا.

الفرع الثالث :خصائص الدعوى القضائية.
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الفـــــــــــرع األول
تعريــــف الدعـــــــــوى
عندما تثور المنازعة المتعمقة بالشير العقاري يمجأ المتضرر إلى القضاء الذي ىو سمط ػ ػ ػة منفصمة
عف السمطات األخرى والذي يعتبر مرفقا عاما إذ يعتبر كذلؾ نظ ار لطبيعتو العضوية والمادية وىذا

عندما يسند الفصؿ في ىذه المنازعات إلى جية عمومية مستقمة تضمف استم اررية ىذا المرفؽ لتحقيؽ
المساواة بيف المتقاضيف( )1وبذلؾ يتـ المجوء إلى القضاء المختص بالفصؿ في المنازعة محػ ػ ػؿ البحث
بموجب دعوى قضائية ،وىي الوسيمة التي يستعمميا صاحب الحؽ أو المركز القانوني لرعاية وحماية

حقو ،وعميو فبل يمكف الخوض في إجراءات التقاضي لمفصؿ في منازعة الشير العقاري دوف معرف ػ ػ ػة
ماىية ىذه الوسيمة ،فبل يستكمؿ الحؽ مقومات وجوده إذا لـ يكف في وسع صاحبو أف يرعاه ويحميو

وينتفع بو ،وذلؾ ألنو ال سبيؿ لمتمكف مف ذلؾ يير الدعوى ،فيي مف عناصر قياـ الحؽ ،وىي بيذا
االعتبار وثيقة الصمة بالقانوف المدني .ثـ ىي بوصفيا وسيمة التمتع لحماية السمطة القضائية تدخؿ

في دراسة قانوف المرافعات(.)2

حرمت عمى الف ػ ػرد اقتضاء حقو بنفسو ،وىيأت لو ىذه الحماية بواسطة القضاء ،كاف
فالدولػ ػ ػة عند مػا ّ
البد أف تخوؿ لمفرد صاحب الحؽ أو المركز القانوني المعتدى عميو ،حؽ الحصوؿ عمى ىذه الحماية
وىذا الحؽ يسمى بالدعوى القضائية أو اختصا ار بالدعوى(.)3

فالدعوى كممة قمقة يير معينة ،أدى ىذا القمؽ إلى أنيا لـ تستقر كفكرة قانونية في الفقو حتى اآلف(.)4
فقد شاع االضطراب في استعماليا والتعبير عنيا ،ولـ يعرفيا المشرع ال في قانوف اإلجراءات المدنية
وال في القانوف المدني ،وقد ساعدت المغة القانونية المستعممة عمى زيادة ىذا االضطراب.

فمغ ػة ىي االدعاء ،أما في االصطبلح القانوني ،فإنيا تتردد بيف معنييف المعنى السائد في الفقو أنيا
سمطة أو حؽ ،واف ثار الخبلؼ حوؿ مضمونو وطبيعتو .ومعنى آخر دارج في العمؿ وىو المطالبة

القضائية(. )5

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

CADIET Loïc, Droit judiciaire privé, litec,1992,P 65.
()2

د .عبد المنعـ أحمد الشرقاوي ،شرح قانوف المرافعات الجديد ،دار الفكر العربي ،1976/1975 ،ص .19

()3

د .فتحي والي ،الوسيط في قانوف القضاء المدني ،مطبعة جامعة القاىرة والكتاب الجامعي ،2008 ،ص . 45

()4

د .عبد المنعـ أحمد الشرقاوي ،نظرية المصمحة في الدعوى ،الطبعة األولى ،مكتبة عبد اهلل وىبة  ،1947 ،ص  11وأيضا د .وجدي رايب

فيمي ،النظرية العامة لمعمؿ القضائي في قانوف المرافعات ،المرجع السابؽ ،ص  451وأيضا د .أحمد ىندي ،قانوف المرافعات المدنية
والتجارية النظاـ القضائي واالختصاص والدعوى ،دار الجامعة الجديدة لمنشر ،1995 ،ص .435
()5

د .وجدي رايب فيمي ،النظرية العامة لمعمؿ القضائي في قانوف المرافعات ،المرجع السابؽ ،ص . 437
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والدعوى كما يراىا الفقو القديـ ىي سمطة االلتجاء إلى القضاء لمحصوؿ عمى تقرير حؽ أو حمايتو

()1

وىي السمطة المخولة لكؿ شخص لو حؽ يعترؼ القانوف بوجوده في أف يطمب حماية القضاء إلقرار

ىذا الحؽ إذا جحد ،أو رد االعتداء عنو ،أو استرداده إذا سمب(.)2

أحيانا تستعمؿ الدعوى بمعنى الحؽ في حكـ بمضموف معيف لصالح المدعي ،وأخي ار تستعمؿ الدعوى

لتعني مجموعة اإلجراءات أماـ القضاء ،فيقاؿ مصاريؼ الدعوى ،أي المصاريؼ التي أنفقت بالنسبة
لجميع إجراءات الخصومة ،أو وقؼ الدعوى والمقصود بو وقؼ إجراءات الخصومة(.)3

فيي وسيمة قانونية يتوجو بيا الشخص إلى القضاء لمحصوؿ عمى تقرير حؽ لو أو حمايتو أو عمى

العكس نفى ىذا الحؽ ،فالدعوى ىي وسيمة تحريؾ القضاء لحماية الحؽ وليست في ذاتيا حقا آخر

إلى جوار الحؽ الذي تحميو يضاؼ إلى ذمة صاحب الحؽ ،إذ ىي أحد عناصره كما أنو قد يتصور

وجود عدة دعاوى أي عدة وسائؿ لحماية حؽ واحد ،وأخي ار ليست الدعوى ىي الوسيمة القانونية الوحيدة

لحماية الحقوؽ ،بؿ أف لمحقوؽ طرقا قانونية أخرى لحمايتيا مثؿ طرؽ التنفيذ والدفاع الشرعي وحؽ

الحبس كميا وسائؿ قانونية لحماية الحؽ ،ولكف الدعوى تتميز عنيـ جميعا بأنيا ترفع إلى المحاكـ أي
أنيا حماية عف طريؽ سمطة القضاء (.)4

وعرفػ ػت الدع ػ ػوى حديثا بأنيا حؽ صاحب االدعاء في أف تسمع دعواه بحيث يفصؿ القاضي بتأسيسيا

أو عدـ تأسيسيا .وىي بالنسبة لمخصـ ،الحؽ في مناقشة مدى تأسيس إدعاءات المدعي ،وىو المفيوـ
الذي أورده المشرع الفرنسي بموجب نص المادة  30مف قانوف اإلجراءات المدنية الفرنسي الجديد التي
جاء فييا:

¨L’action est le droit, pour l’Auteur d’ une prétention, d’être entendu sur le fond de celleci afin que le juge la dise bien ou mal fondé.
¨ Pour l’ adversaire, l’action est le droit de discuter le bien fondé de cette prétention

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

د .أحمد أبو الوفا ،المرفعات المدنية والتجارية ،المرجع السابؽ ،ص .114

()2

د .عبد الوىاب العشماوي والمحامي محمد العشماوي ،قواعد المرافعات في التشريع المصري والمقارف ،الجزء األوؿ ،مكتبة اآلداب القاىرة

 1957ص .554
()3

د .فتحي والي ،المرجع السابؽ ،ص .45

( )4د .عبد المنعـ أحمد الشرقاوي ( ،شرح قانوف المرافعات الجديد ) ،المرجع السابؽ ،ص  20وأيضا د .عمي أبو عطية ىيكؿ ،قانوف المرافعات
المدنية والتجارية ،دار المطبوعات الجامعية اإلسكندرية ،سنة  ،2007ص .161
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يستنت ػ ػج مف نص المادة المذكورة أعبله بأف الدعوى ليست حك ار عمى المدعي في حقو لبللتجاء إلى

القضاء وفي عرض ادعاءاتو ،وانما أصبحت أيضا حقا معترفا بو لخصمو أي المدعى عميو في الرد
عمى ادعاءاتو ودفعيا( )1وىذا ريـ النقد الموجو لنص المادة  30المذكورة أعبله عمى اعتبار أنيا ال

تفرؽ بيف الدعوى والحؽ في الدفاع وبينيا وبيف مبدأ المواجية وىو مبدأ ميـ في الخصومة القضائية

وال عبلقة لو بنظرية الدعوى(.)2

الفــــــــــرع الثاني
تمييز الدعوى عن غيرىا من المفاىيم التي تمتبس بيا
قد تمتبس الدعوى بالحؽ الذي تحميو وقد تمتبس بالخصومة القضائية وكذا قد تمتبس بحؽ االلتجاء إلى

القضاء ،مما يدعو إلى تمييزىا عف مختمؼ ىذه المفاىيـ فيما يمي:
أوال :الدعوى والحق الذي تحميو:

كثر النقاش حوؿ التمييز بيف الدعوى والحؽ الذي تحميو ،فقيؿ وفقا لمنظرية التقميدية ،أف الدعوى ىي
الحؽ نفسو في إحدى حاالتو ،أو بعبارة أخرى ىي ذات الحؽ متحركا إلى القضاء ،فيو يبقى ىادئا إذا

لـ ينازع فيو ،وانما ينشط إذا ما أنكر أو اعتدي عميو ،فالحؽ يمثؿ حالة قانونية ىادئة والدعوى تمثؿ
الحالة القانونية نفسيا وقت التحرؾ.

Le droit est l’état statique, l’action est l’état dynamique d’une même situation
juridique(3).

ويرى الفقيو  CUCHEبأنو في حالة السكوف يكوف الحؽ في حالة راحة وىدوء ألنو لـ يتـ التعرض لو أو
المسػ ػ ػاس بو ،أما في الحالة الثانية ،فإف الح ػ ػؽ يكوف في حالة حركة إذا ما تـ التعرض لو أو خرقو
أو تجاىمو ( ،)4وىي حسب الفقيو  JEAN VINCENTالحؽ الذي تحوؿ مف قوة إلى تنفيذ(.)5

وىي حسب النظرية التقميدية في تعريؼ الدعوى ( كوفين ار في القانوف االيطالي ) ىي ذات الحؽ في
أحد ظواىره ،إذ يكوف الحؽ في حالتو العادية في سكوف وركود ،فإذا تحرؾ أطمقنا عميو اسـ الدعوى

فبل خبلؼ بيف الحؽ والدعوى – حسب ىذه النظرية – إال بقدر ما بيف حالة الحركة وحالة السكػ ػ ػوف مف
خبلؼ(. )6
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
COUCHEZ Gerard, avec la collaboration de LAGLADE jean pierre et LEBEAU Daniel, Procédure civile,
DALLOZ, 1998 ,P 87.
e
()2
JULIEN Pierre & FRICERO Natalie, Droit Judiciaire privé, 3 éd, L.G.D.J, 2009, P19
( )3د .أحمد أبو الوفا ،المرجع السابؽ ،ص .116
e
)(4
CUCHE Paul, Precis de Procedure civile et Commerciale, 7 éd , DALLOZ.1937 , N° 127.
)(1

VINCENT Jean et GUINCHARD serge, Procedure civile ,27 éd, op.cit, P 108.
e

()6

د .عبد المنعـ أحمد الشرقاوي( ،نظرية المصمحة في الدعوى)،المرجع السابؽ.24 ،
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)(5

ثانيا :الدعوى والمطالبة القضائية والخصومة:
إف الدعوى ىي سمطة مخولة لصاحب الحؽ في االلتجاء إلى القضػاء لمحصوؿ عمى احتراـ القانوف

وأف صاحب الحؽ لو مطمؽ الحرية في استعماليا أو عدـ استعماليا ،فإف استعمؿ صاحب الحؽ ىذه

السمطة أو الرخصة نشأت المطالبة القضائية . La demande en justice

فالدعوى توجد سواء استعمميا صاحبيا أـ لـ يستعمميا ،أما المطالبة القضائية فبل توجد إال إذا باشر
صاحب الحؽ دعواه متبعا اإلجراءات الشكمية التي نص عمييا قانوف المرافعات( )1فيي تنشأ بإيداع

عريضة رفع الدعوى لدى كتابة ضبط المحكمة باتخاذ إجراء مف إجراءات الخصومة والتي ىي أي
الخصومة مجموعة اإلجراءات التي تبدأ مف إيداع عريضة رفع الدعوى إلى حيف صدور حكـ في

موضوعيا أو انقضائيا بغير حكـ في الموضوع (.)2

ويمكف تعريفيا أيضا بأنيا حالة قانونية ناشئة عف مباشرة الدعوى أو مجرد استعماؿ الحؽ في االلتجاء

إلى القضاء ترتب عبلقة قانونية بيف الخصوـ (.)3

ويعبػ ػر في كثير مف األحياف عف الخصومة بالدعوى ،فميست كؿ خصومة مستندة إلى حؽ أو متوفرة

فييا شروط الدعوى ،أف القضاء مفتح األبواب لكؿ مف يمتجأ إليو بصرؼ النظر عف كوف مزاعمو عمى

أساس ،وال يتحمؿ الخصـ مف وراء االلتجاء إليو عنتا أو مسؤولية يير التزامو بالمصاريؼ القضائية
ما لـ تكف خصومتو كيدية ،أو ما لـ يكف متعسفا في استعماؿ حؽ الدعوى في ىػ ػ ػ ػ ػذه الحالة أو تػمؾ
يجوز الحكـ عميو بالتعويض(.)4

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

د .أحمد أبو الوفا ،المرجع السابؽ ،ص  118و أيضا د .احمد ىندي ،المرجع السابؽ ،ص .438
e
VINCENT Jean et GUINCHARD serge, Procedure civile ,27 éd, op.cit, P 114.

وأيضا د .أحمد أبو الوفا ،المرجع السابؽ ،ص . 118
( )3د .أحمد أبو الوفا ،المرجع السابؽ ،ص . 118
()4

د .عبد الوىاب العشماوي والمحامي محمد العشماوي ،المرجع السابؽ ،الجزء األوؿ ،ص .554
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)(2

ثالثا :الدعوى وحق االلتجاء إلى القضاء:
تختمؼ الدعوى عف حؽ االلتجاء إلى القضاء ،فحؽ االلتجاء إلى القضاء Droit d’agir en justice

أو ما يسمى بحؽ التقاضي ،ىو حؽ مف الحقوؽ العامة ومكفوؿ لمناس كافة بموجب الدستور وال يساؿ
الشخص عم ػا يترتب عمى استعماؿ ىذا الحؽ مف ضرر إال إذا تعسؼ أو أسػ ػاء استعمػ ػاؿ حقو ،وى ػذا

الح ػ ػؽ ال يجوز النػ ػزوؿ عنو وال ينقض ػ ػي بالتقادـ أو بأي سبب مف أسباب االنقضاء .أم ػا الح ػ ػؽ ف ػ ػ ػي
الدعوى فيػ ػو حؽ محدد مقػ ػرر لشخص معي ػف ىو مف حػدث اعتداء عمى حقو يبػ ػرر حصولػ ػ ػو عمى
الحماية القضائية وىو باعتباره حقا محددا فإنو يمكف النزوؿ عنو كما أنو ينقضي بالتقادـ(.)1

الفــــــــــرع الثالــث
خصائـــص الدعــــوى القضائية
الدعوى باعتبارىا حقا مف الحقوؽ ليا الصفات التي يتميز بيا الحؽ الشخصي ،وألنيا وسيمة حماية

حؽ أو مركز قانوني آخر ،فإنيا تتأثر بصفات ىذا الحؽ اآلخر الذي ترمي إلى حمايتو وترتبط بو

()2

فالدعوى حؽ وليست واجبا ،ولمشخص أف يتنازؿ عف ىذا الحؽ ولكف ال يجوز حرمانو منو ،وىي حؽ
يمكف حوالتو وانتقالو ،كما أنيا حؽ ينقضي بالتقادـ ،وذلؾ عمى التفصيؿ التالي:
أوال :الدعـوى حق وليست واجبا:
استعماؿ الدعوى أمر اختياري( ،)3ال يجبر الشخص عمى مباشرتيا ،فالشخص مطمػ ػ ػؽ الحرية في أف
يمجأ إلى القضاء إذا ما اعتدى عمى حقو ،وقد يفضؿ تجنب االلتجاء إلى القضاء بالتوصؿ إلى صمح

مع المعتدي وقد يفضؿ االلتجاء إلى ُمحكـ لما يقدمو نظاـ التحكيـ مف سيولة ويس ػ ػر ف ػ ػي إج ػ ػراءات
التقاضي وتوفي ار لموقت والجيد والمصاريؼ( ،)4لذلؾ فالدعوى حؽ خاص لمشخص تستعمؿ باختياره
لمدفاع عف مصالحو وليس لمدفاع عف المجتمع ،فيو الذي يستطيع تقدير المصمحة الخاصة بو.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

د .أحمد ىندي ،المرجع السابؽ ،ص .439

( )2د .أحمد ىندي ،قانوف المرافعات ،المرجع السابؽ ،ص .441
JULIEN Pierre & FRICERO Natalie,op cit,P 20.

()3

( )4د .إبراىيـ نجيب سعد ،القانوف القضائي الخاص ،الجزء األوؿ ،منشأة المعارؼ 1974 ،ص  142وأيضا د .احمد ىندي ،المرجع السابؽ،
ص  441وأيضا د .أحمد أبو الوفا ،المرجع السابؽ ،ص .115
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وبما أف الدع ػ ػوى ىي حؽ خاص ،فيمكػف لمشخػ ػص أف يتنػ ػازؿ عنػ ػو أو يحيمػ ػو آلخر ،كمػا ينقضػ ػ ػ ػ ػي

بالتقادـ( )1فيي وسيمة اختيارية لصاحب الحؽ أف يستعمميا أو ال يستعمميا ،فبل يجبر صاحب الدعوى
عمى مباشرتيا إذا ما اعتدى عمى حقو ،فالدعوى ليست واجبا عمى مف يتعدى عمى حقو نحو نفسو

حتى يدفع العدواف عف حقو – ونحو المجتمع الذي يعيش فيو – حتى يسوده حكـ القانوف ،ألف كؿ

اعتداء عمى حؽ مخالفة لمقانوف كما ذىب إلى ذلؾ الفقيو  IHRINGفي كتابو La lutte pour le droit

عمى أف عمى المعتدى عميو واجب قانوني في رفع الدعوى وىذا الواجب يقع عميو دفاعا عف القانوف

وحماية لممجتمع فيذه فكرة مثالية لكنيا يير واقعية ألف الفرد إنما يتحرؾ لمدفاع عف مصمحتو وليس
دفاعا عف القانوف ومف ناحية أخرى ،فإف الدعوى تتطمب إجراءات طويمة وباىظة التكاليؼ قد يفضؿ
الفرد تجنبيا بالتوصؿ إلى صمح مع المعتدي(. )2

ثانيا :الدعوى حق يقبل التنازل عنو ولكن ال يجوز الحرمان منو:
بما أف الدعوى حؽ وليست واجبا ،فيي تقبؿ التنازؿ عنيا ولكف التنازؿ عف الدعوى ال يعني حتما
التنازؿ عف الحؽ الموضوعي ( فيي تستقؿ عنو ) إالّ إذا كاف ىناؾ تنازال عف الحكـ الصادر في
موضوع الدعوى(. )3

إذا تنازؿ صاحب الحؽ الموضوعي عف حقو ،ترتب عمى ىذا إنزاؿ حقو في الدعوى ،سواء قصد
المتنازؿ ىذا األثر أـ ال ،ذلؾ أنو يترتب عمى التنازؿ عف الحؽ الموضوعي زواؿ أىـ شرط الزـ

لوجود الحؽ في الدعوى(.)4

إذا كاف لمشخص مكنة التنازؿ عف حقو في الدعوى ،لكف ال يجوز االتفاؽ عمى عدـ مباشرتو ليا،ألف
شأف ىذا االتفاؽ يعد إخبلؿ بحؽ مقدس تقتضيو المصمحة العامة ويحميو القانوف العاـ.

لكف ىذه الصفة ال تنفي جواز االتفاؽ عمى تقييد الحؽ في الدعوى ،كأف يتراضى الخصوـ عمى

االلتجػ ػاء في منازعتيػ ػـ لفضيا عف طريؽ التحكيـ بدال مف االلتجاء إلى القضاء العادي ،أو كأف
يتضمف عقد تأسيس الشركة نصا يحرـ الشركاء مف االلتجاء لمقضاء قبؿ عرض منازعت ػ ػيـ مع

الشركة عمى جمعيتيـ العمومية ،أو كأف يتفؽ الخصوـ عمى االكتفاء بدرجة واحدة مف درجات

التقاضي(.)5

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

د .سيد احمد محمود ،أصوؿ التقاضي ،دار النيضة العربية ،2009 ،ص .176

()2

د .فتحي والي ،المرجع السابؽ ،ص . 54

()3

د.سيد احمد محمود ،المرجع السابؽ ،ص .176

()4

د .فتحي والي ،المرجع السابؽ ،ص  55وأيضا د .احمد ىندي ،المرجع السابؽ ،ص .442

()5

د .عمي أبو عطية ىيكؿ ،المرجع السابؽ ،ص .165
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والدعوى باعتبارىا وسيمة لحماية الحؽ أو كعنصر مف عناصره ال يجوز النزوؿ عنيا مقدما .واذا كاف

مف الجائػ ػز النزوؿ عف الحػ ػؽ برمتو إالّ أنو ال يجوز الن ػزوؿ عف االلتجاء إلى القضاء إذا نشأ خبلؼ
بصػ ػدده وال يعت ػ ػد بي ػ ػذا النزوؿ ،ألنو مخالؼ لمنظاـ العاـ وال يؤمف معػو االعتساؼ .واف كاف يجوز
النزوؿ عف الخصومة بعد أف تنشأ(.)1

تنطبؽ القاعدة بالنسبة لمطمبات والدفوع عمى السواء ،كما أف تنطبؽ عمى الدفوع ولو كانت مقررة
لمصمحة األشخاص ،يير أنو يشترط لعدـ االعتداد بالتنازؿ عف الدعوى أف يكوف سابقا عمى إقامة

الدعوى ومطمقا.

ففي ىاتيف الحالتيف يتنازؿ الشخص أف الوسائؿ المقررة قانونا لحمايتو قبؿ ثبوت الحؽ فييا وعف

الحقوؽ كمية وىو ما ال يجوز(.)2

ثالثا :الدعوى حق يمكن حوالتو وانتقالو:
ر ألف الدعوى حؽ خاص فيي تقبؿ الحوالة أثناء الحياة ( لمخمؼ الخاص كالمشتري مثبل)
نظ ا

أو بعد الوفاة ( لمخمؼ العاـ كالورثة ) وفي كمتا الحالتيف تنتقؿ الدعوى بالحوالة طالما تـ انتقاؿ الحؽ

الموض ػوعي الذي تحميو

()3

فينتقؿ حػؽ الدعػوى إلى الخمؼ العاـ والى الخمؼ الخاص .فممورثة أف

يرفعوا الدعوى مطالبيف بحؽ مورثيـ لدى الغير ،فطالما انتقمت إلييـ حقوقا موضوعية معينة بالوفاة

فإنو ينتقؿ إلييـ الحؽ في رفع الدعوى لممطالبة بيذه الحقوؽ ،كما أف لممشتري أف يستعمؿ الدعاوى

التي كانت لمبائع .فالحقػ ػوؽ الموضوعية انتقم ػت مف البائع إلى المشت ػري ومعيػا الدعػ ػ ػاوى المقػ ػ ػررة

لحمايتيا.مع مبلحظة أف الدعوى قد تكوف يير قابمة لبلنتقاؿ إال في أحواؿ معينة .فدعوى التعويض
عف الضرر األدبي ال تنتقؿ لمورثة ما لـ يكف المورث قد رفعيا لمقضاء قبؿ الوفاء (.)4

رابعا :الدعوى تقبل االنقضاء بالتقادم:
تخضع الدعوى لمدة محدودة يجب رفعيا فييا ،فإذا انقضت ىذه المدة ،تقادمت الدعوى ولـ تعد ليا
وجود( )5وألف الدعوى حؽ فيي تنقضي بالتقادـ أي بمرور مدة معينة لـ ترفع خبلليا الدعوى،حيث أف
مدة التقادـ ال تبدأ مف وقت نشأة الحؽ الموضوعي بؿ مف تاريخ الحؽ في الدعوى أي مف تاريخ

االعتداء أو التيديد باالعتداء عمى الحؽ.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

د .أحمد أبو الوفا ،المرجع السابؽ ،ص .116

()2

د .أمينة مصطفى النمر ،الدعوى واجراءاتيا ،منشأة المعارؼ ،1979 ،ص  15وما بعدىا.

()3

د .سيد احمد محمود ،المرجع السابؽ ،ص .177-176

()4

د .أحمد ىندي ،المرجع السابؽ ،ص .444

()5

د .فتحي والي ،المرجع السابؽ ،ص  55وأيضا د .أحمد ىندي ،المرجع السابؽ ،ص .445
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المطمـــــــــــب الثانــي
شــــروط قبـــــول الدعــــوى
إف ش ػ ػروط افتتاح الدعوى القضائية ترتبط ارتباطا وثيقا بمدى قبوؿ الطمب القضائي ألف ىذا األخير
ىو الذي يطبع الدعوى في شكميا اإلجرائي بتضافر بعض الشروط المطموبة لقبوؿ الدعوى .وشروط

قبوؿ الدعوى بالنسبة لمفقو ىي أربعة ،وتتمثؿ في الحؽ في الدعوى ،الصفة ،المصمحة ،واألىمية.
يتعمؽ الشرط األوؿ والثاني بوجود الدعوى والثالث والرابع بممارستيا(.)1

ىذا التقسيـ الذي لـ يسمـ مف انتقاد بعض الفقياء الذيف اعتبروا أف األىمية ليست شرطا لقبوؿ الدعوى

وانما لصحة اإلجراءات ،وىو النيج الذي انتيجو المشػ ػرع الجزائري حي ػف إص ػ ػداره لقػ ػانوف اإلجراءات
المدنية واإلدارية رقـ.09/08:

ويمكف تقسيـ شروط قبوؿ الدعوى إلى شروط متعمقة بأطراؼ الدعوى وشروط مرتبطة بعريضة رفعيا

أماـ القضاء.

مف ثـ يقسـ المطمب إلى :
الفرع األول :الشروط المتعمقة بأطراف الدعوى.

الفرع الثاني :الشروط المتعمقة بعريضة رفع الدعوى.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
e
()1
VINCENT jean et GUINCHARD serge, Procedure civile ,27 éd, op.cit, P 131.
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الفـــــــــــرع األول
الشروط المتعمقة بأطراف الدعوى
يقصد بالشروط الخاصة بأطراؼ الدعوى ،الشروط التي يجب أف تتوافر في مف يوجو االدعاء باسميـ
بناء عمى ما ليـ مف صفة بالنسبة لمحؽ أو المركز القانوني المدعي بو ،وىـ أساسا المدعي ،وىو رافع

الدعوى أو البادئ في المطالبة القضائية ،سواء كاف شخصا طبيعيا أـ اعتباريا ،وسواء كاف واحدا أـ
متعددا ،والمدعى عميو وىو المشكو منو ابتداء أي المراد الحكـ عميو ،وال يتغير وصفو في الدعػ ػ ػ ػوى

األصمية حتى ولو شكا بدوره مف المدعي ،فإف ما قد يطمب الحكـ لو بو عمى المدعي يسمى دعاوى

المدعى عميو ،وىو قد يكوف شخصا طبيعيا أو اعتباريا ،وقد يكوف واحدا أو متعددا(.)1

شروط قبػ ػوؿ الدع ػ ػوى وفقا لنص المادة  13مف القانوف رقـ 09/08 :تتمث ػؿ في الصفػ ػة والمصمح ػة

القائمة أو المحتممة التي يقرىػ ػا القانوف واإلذف إذا اشترطو القان ػ ػوف وبذلؾ وضع حدا لمخبلؼ الفقي ػي

حوؿ ماىية ىذه الشروط والتي يرى البعض مف أف شروط الدعوى تكمف في شرط واحد وىو المصمحة

( قانونية ،قائمة وحالة – شخصية ومباشرة ) ألف الدعوى ال توجد إالّ بوجود مصمحة فييا
. Pas d’intérêt Pas d’action

بينما يرى البعض اآلخر بأف شروط الدعوى ىي المصمحة والصفة ،حيث أف المصمحة تمثؿ الجانب
القانوني والواقعي لمدعوى ،أما الصفة فتمثؿ الجانب الشخصي لمدعوى.
ويػ ػرى الدكتور أحمد أبو الوفا في ىذا الصدد بأف الشرط الثاني أي الصفة والذي يجمع الفقو
والقضاء عمى استمزامو والذي لـ ينص عميو القانوف لبداىتو ،يتعمؽ بأشخاص الدعوى ،المدعي

والمدعي عميو ويسمى شرط الصفة في المدعي شرط المصمحة الشخصية كذلؾ(.)2

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1
()2

د.أحمد ىندي ،المرجع السابؽ ،ص .446
د .أحمد مسمـ ،المرجع السابؽ ،ص  329وما بعدىا وأيضا د .وجدي رايب فيمي ،مبادئ القضاء المدني ،دار الفكر العربي 1986،ص

. 94
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كما يػ ػرى بعض الفق ػ ػو ،بػأف ش ػروط قبوؿ الدعوى ىي وجود حؽ – وجود مصمحة – وج ػ ػود موض ػ ػ ػوع

الدعوى – وجود صفة – وجود أىمية أو سمطة لمتقاضي ،والذي يضيؼ بأف ىذه الشروط ال تخرج عف
كونيا وجيات مختمفة لشرط واحد ألف بعض ىذه الشروط قد يمتبس بالبعض اآلخر وىي "المصمحة"(.)1
ويػ ػرى البعض اآلخر أف شروط قبوؿ الدعوى ىي المصمحة والصفة واألىمية ،واألىمية حسب
الدكتور عبد الباسط جميعي ىي الشرط الثالث مف شروط قبوؿ الدعوى إذ ال يجوز أف تقبؿ دعوى

يكوف المدعي فييا يير متمتع باألىمية القانونية البلزمة لممارسة حقوؽ ،ويرى أف بعض الشراح يروف
بأف األىمية ليست شرطا لقبوؿ الدعوى بؿ ىي شرط النعقاد الخصومة ،بمعنى أف الطمب – باعتباره

صادر مف المدعي – ال يكوف صحيحا في القانوف إال إذا كاف مف صدر منو الطمب
ا
تصرفا قانونيا

كامؿ األىمية.

ويضيؼ بأنو يعتقد أف ىذا النظر يير سديد ،ألنو إف صح األمر يتعمؽ بصحة الخصومة أو بطبلنيا

لكاف معنى ذلؾ أف الدعوى المرفوعة مف مجنوف أو قاصر تكوف مقبولة .ولكف الخصومة تكوف باطمة

إذا كاف المدعي عديـ األىمية ،وقابمة لمبطبلف إذا كاف ناقص أىمية فحسب ،ومف ثـ ال يكوف لممدعي
عمي ػ ػو التمس ػ ػؾ بالبطبلف في حالة نقص أىمي ػ ػة المدعي ،ألف البطبلف عندئػذ يكوف بطبلنا نسبيا فبل

يتمسؾ بو إال مف شرع لمصمحتو أي القاصر وىذا – حسبو – ما لـ يقؿ بو أحد ،ألف الخصومة ليست

عقدا يتـ بالرضا وانما ىي تنعقد جب ار عمى المدعى عميو ،ومف ثـ كاف لو أف يتمسؾ ( المدعي أو

نائبو ) بعدـ االحتجاج عميو بو إذا ما تبيف أف ىذا الحكـ في يير صالحو .فمف المسمـ بو حسب رأي

الدكتور عبد الباسط جميعي فإنو ال جداؿ أف المدعي عميو يجوز أف يتمسؾ بنقص أىمية المدعي أو
انعداميا ،وال سبيؿ لذلؾ إال بالدفع بعدـ قبوؿ الدعوى (.)2
أما في القانوف الجزائري ،فإنو بالرجوع إلى نص المادة  13التي جاء فييا ":ال يجوز ألي شخص
التقاضي ما لـ تكف لو صفة ،ولو مصمحة قائمة أو محتممة يقرىا القانوف.
يثير القاضي تمقائيا انعداـ الصفة في المدعي أو في المدعي عميو.

كما يثير تمقائيا انعداـ اإلذف إذا ما اشترطو القانوف".

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

د.عبد الوىاب العشماوي والمحامي محمد العشماوي ،الجزء األوؿ ،المرجع السابؽ ،ص .562

()2

د.عبد الباسط جميعي ،مبادئ المرافعات في قانوف المرافعات الجديد ،دار الفكر العربي ،1974 – 1973 ،ص .241
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ودوف الخوض أكثر في الجدؿ الفقيي ،فإف شروط قبوؿ الدعوى ىي :الصفة والمصمحة واإلذف وىي

الشروط التي سوؼ أتعرض ليا بالتفصيؿ فيما يمي:

 الشــــــــــــرط األول: -الصفـــــة:

تعتبر الصفة شرطا لقبوؿ الدعوى ،فيجب لقبوؿ الدعوى توافر الصفة – الصفة العادية – بأف ترفع

الدعوى مف ذي صفة ضد ذي صفة ،وتنسب الدعوى إيجابا لصاحب الحؽ في الدعوى وسمبا لمف
يوجد الحؽ في الدعوى في مواجيتو ،بمعنى أف يكوف رافع الدعوى ىو صاحب الحؽ أو المركز

القانوني المراد حمايتو أو مف ينوب عنو ،وأف توجو الدعوى إلى مف اعتدى عمى ىذا الحؽ ،أي أف

يوجد تطابؽ بيف المركز القانوني لمشخص رافع الدعوى والمركز القانوني لصاحب الحؽ المدعى ،كما
يتطمب تطابقا بيف المركز القانوني لممدعي عميو والمركز القانوني لممعتدى عمى ىذا الحؽ بالدعوى

بوصفيا وسيمة لطمب الحماية القضائية لمحؽ أو المركز القانوني المدعى بو ويعبر أحيانا عف ىذا

المقتضى أف تكوف المصمحة شخصية واألدؽ في اعتقاد الدكتور وجدي رايب فيمي أف تكوف الدعوى
شخصية ،فالصفة تقوـ عمى وجود عبلقة قانونية بيف أطراؼ الدعوى وموضوعيا(.)1

ينبغ ػي أف تستمر صفة المدعي طواؿ مراحؿ الدعوى ،فإف زالت عدت الدعوى يير مقبولة

وتقضي المحكمة بذلؾ تمقائيا ،ذلؾ ألنو يترتب عمى انتقاؿ الحؽ الموضوعي انتقاؿ الصفة ،فإذا كاف

الدائف قد نقؿ حقو إلى شخص آخر ،فإف صفتو ومصمحتو تزوالف وتظير مصمحة صاحب الحؽ

الجديد – الخمؼ

–

وىي التي تكوف أساسا لمدعوى القائمة (.)2

كذلؾ الحاؿ بالنسبة لممدعي عميو ،يجب أف تستمر صفتو ومصمحتو طواؿ مراحؿ الدعوى ،فإذا حدث

وزالت صفتو في أي وقت ،فإف الدعوى تعد يير مقبولة ،فإذا حدث أف أصبح المديف شخصا آخر
أثناء نظر الدعوى ،فإنو يجب توجيو اإلجراءات إلى صاحب الصفة الجديد.
إذا كانت ىناؾ صفة الدعوى معترؼ بيا لؤلفراد لمدفاع عف مصالحيـ الخاصة فيناؾ صفة في
الدعوى معترؼ بيا لمنظمات جماعية (كالنقابات أو المنظمات أو الجمعيات) أو ىيئ ػة (كالنيابة

العامة) وذلؾ لمدفاع عف مصمحة جماعية أو عامة(. )3
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()1

د .وجدي رايب فيمي ،النظرية العامة لمعمؿ القضائي ،المرجع السابؽ ص .495

()2

د .نبيؿ عمر،الدفع بعدـ قبوؿ الدعوى ونظامو القانوني ،الطبعة األولى  ،منشأة المعارؼ 1981 ،ص .92
e
)(3
VINCENT jean et GUINCHARD serge, Procedure civile ,27 éd, op.cit, P 148

وأيضا د .سيد احمد محمود ،المرجع السابؽ ،ص . 223
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الشــــــــــــرط الثاني:
 المصمحـة:إف القضاء سمطة مف سمطات الدولة ال يباشر وظيفتو في الحماية القضائية إالّ إذا كاف ىناؾ حاجة

إلى ىذه الحماية ،فالقضاء ليس دا ار لئلفتاء وال مجاال لممجاالت النظرية البحتة ،فيجب أف تكوف ىناؾ

فائدة عممية مف وراء رفع الدعوى إلى القضاء ،واذا كاف القضاء الموضوعي ،أي الفصؿ في موضوع

الدعوى يحقؽ ىذه الحماية ،فإف القانوف يشترط لقبوؿ الدعوى ،وبالتالي لمفصؿ في موضوعيا أف تكوف

ىناؾ حاجة إلى ىذه الحماية.

فالقاعدة إذف أنو ال دعوى ببل مصمحة ،وأف المصمحة ىي مناط الدعوى ،وىذا يؤدي إلى تصفية

الدعاوى المرفوعة أماـ القضاء ،حتى ال تنشغؿ المحاكـ بالفصؿ في دعاوى ال حاجة إلى الفصؿ

فييا(.)1

لقد وجد خبلؼ بيف الفقياء في شأف تعريؼ المصمحة عمى النحو التالي:

ي ػذىب الرأي الغالب في الفقو( )2إلى أف المصمحة ىي المنفعة أو الفائدة التي تعود لممدعي مف الحكـ

لػ ػو بطمباتو القضائية ،بينما ذىب البعض اآلخر( )3إلى أف لممصمحة معنييف األوؿ ىو الباعث أي

الحاجة إلى الحماية القضائية التي توجد في حالة االعتداء أو التيديد باالعتداء عمى الحؽ أو المركز
والثاني ىو الغاية أي المنفعة التي يحصؿ عمييا لتحقيؽ حماية القانوف لحقو الذي اعتدى عميو أو

الميدد باالعتداء عميو.

في حيف أف ال ػرأي الثالث( )4ي ػرى أنو يصعب التميز بيف الباعث والغاية في المصمحة حتى أف

أنصار ىذا الرأي أقروا صعوبة التمييز بينيما وعػرفوا المصمحة بالمعنييف السابقيف معا ،وبالتالي

فالمصمحة وفقا لمرأي الثالث ىي المنفعة أو الفائدة التي تعود لممدعي مف رفع دعواه أماـ القضاء.

والعبرة في توافر المصمحة ىي بوقت نظر الدعوى والفصؿ فييا دوف االعتداد بتاريخ إقامتيا

فالمصمحة إذا توافرت ل ػ ػ ػدى المدعي وقت إقامة الدعوى ثـ زالت عنو عند نظرىا والفصؿ فييا
فبل تكوف الدعوى مقبولة.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

د .وجدي رايب فيمي ،مبادئ القضاء ،المرجع السابؽ ص .108

()2

د.احمد مسمـ ،المرجع السابؽ ،ص  318وأيضا د.أحمد السيد صاوي ،المرجع السابؽ ،ص .205

()3

د .عبد المنعـ أحمد الشرقاوي ،نظرية المصمحة في الدعوى ،رسالة دكتوراه ،جامعة القاىرة،1944 ،ص .54

()4

د. .سيد احمد محمود ،المرجع السابؽ ،ص .199
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فالمصمحة شرط مستمر يجب إف يظؿ قائما إلى وقت الفصؿ في الدعوى تمشيا مع وظيفة القضاء

واليدؼ منو الذي ىو منح الحماية القضائية لمف ىو في حاجة إلييا وقت صدور الحكـ بيا(.)1

يػ ػذىب الفقيو  CUCHEأبعد مف ذلؾ حيف يرى بأف مجرد استعماؿ الحؽ في الدعوى دوف توافر

مصمحة يعتبر تعسفا في استعماؿ الحؽ.

Il ya usage abusif du droit, lorsqu’on exerce ce droit en justice sans y avoir intérêt (2).

فالمصمحة في الدعوى تعني إذف الحاجة إلى الحماية القضائية أو ىي الفائدة العممية أو الواقعية التي

تعود عمى المدعي مف الحكـ لو بطمبو لتحقيؽ مركز مالي أو أدبي ،فيي الحاجة إلى الحماية القضائية

سواء كانت في صورتيا اإليجابية كالدعوى أو في صورتيا السمبية كالدفع وىي تعني الفائدة التي تعود

عمى المدع ػي مف الحكـ بطمبو ،إنما يترتب عما يحققو ىذا الحكـ مف يقيف قانوني ،فيي إذف مصمحة

المدعي في اليقيف القانوني( )3وىي المنفعة التي يجنييا المدعي مف االلتجاء إلى القضاء ،فاألصؿ أف
الشخص إذا اعتدي عمى حقو تحققت لو مصمحة في االلتجاء إلى القضاء ،وىو أيضا يبتغي منفعة

مف ىذا االلتجاء ،فالمصمحة ىي الباعث عمى رفع الدعوى ،وىي مف ناحية أخرى الغاية المقصودة
منو(.)4

فالمصمحة ليست شرطا لقبوؿ الدعوى فحسب ،وانما ىي شرط لقبوؿ أي طمب أو دفع أو طعف في
حكـ.

أوصاف المصمحـة:
ال يكفي لقبوؿ الدعوى أف يكوف لصاحبيا مصمحة في رفعيا ،و إنما يجب طبقا لنص المادة  13قانوف
اإلجػ ػراءات المدنية واإلدارية ،أف تكوف المصمحة قائمة أو محتممة ،في حيف أف المادة  459مف قانوف
اإلجػ ػراءات المدنية القديـ لـ تكف تشترط أي وصؼ في المصمحة ،بؿ يكفي أف تتوافر في المدعي
مصمحة في رفع الدعوى ،ولـ يشترط المشرع بأف تكوف المصمحة قانونية ،كما ىو الحاؿ عميو في

قانوف المرافعات المصري (المادة  3بعد التعديؿ بموجب القانوف رقـ 81 :لسنة  )1996الذي يعرفيا

كالتالي ":ال تقبؿ الدعوى كما ال يقبؿ أي طمب أو دفع ال يكوف لصاحبو فيو مصمحة قانونية شخصية

ومباشرة وقائمة" .

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

د .احمد ىندي ،المرجع السابؽ ،ص .293
CUCHE Paul , op.cit, N°130.

()3

د .وجدي رايب فيمي ،النظرية العامة لمعمؿ القضائي ،المرجع السابؽ ص .493 – 492

()4

د .أحمد أبو الوفا ،المرجع السابؽ ،ص  121وأيضا د .عبد المنعـ أحمد الشرقاوي ( ،نظرية المصمحة في الدعوى) ،المرجع السابؽ

ص.55
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)(2

ال شؾ أف المصمحة المطموبة في رفع الدعوى ىي المصمحة القانونية أي المصمحة التي يقرىا القانوف
ويتحقؽ ذلؾ إذا كانت الدعوى تستند إلى حؽ أو مركز قانوني فيكوف الغرض مف الدعوى المطالبة

بحؽ أو مركز قانوني أو رد االعتداء عميو أو المطالبة بتعويض عف الضرر الذي أصاب الحؽ.

فالمصمحة الجديرة بالحماية إذف ىي المصمحة التي تستند إلى حؽ أو مركز يحميو القانوف ،فبل تقبؿ

دعوى الخميمة عمى مف تسبب في وفاة خميميا ،ألف المعاشرة يير الشرعية ال تنشئ لمخميمة حقا يحميو

القانوف.

والمصمحة القانونية قد تكوف مصمحة مادية أو أدبية ،والمصمحة المادية  Pécuniaireى ػ ػي التػ ػ ػ ػي

تحمي المنفعة المادية لرافع الدعوى كدعوى المطالبة بالديف أو الفوائد التأخيرية أما المصمحة األدبية

 Intérêt moralفيي التي تحمي حقا أدبيا لرافع الدعوى(.)1

فالمصمحة سواء كانت مادية أو أدبية تكفي لقبوؿ الدعوى طالما أنيا تستند إلى حؽ أو مركز يحميو

القانوف.

لـ يشترط المشرع الجزائري في نص المادة  13مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية ،ب ػأف تك ػ ػ ػوف

المصمحة شخصية ومباشرة

()2

 Intérêt personnel et directأي أف يكوف رافع الدعوى ىو صاحب

الحؽ أو المركز القانوني المراد حمايتو أو مف ينوب عنو كالوصي بالنسبة لمقاصر والوكيؿ بالنسبة

لمموكؿ كما اشترط أف تكوف مصمحة قائمة ،فما معنى أف تكوف المصمحة قائمة.

واشترط المشرع الجزائري في رافع الدعوى أف تكوف لو مصمحة قائمة أو محتممة ،بمعنى أف يكوف

االعتداء قد وقع بالفعؿ عمى الحؽ أو المركز القانوني المراد حمايتو ،أنو يشترط لقبوؿ الدعوى أف
تكوف المصمحة قائمة ،ويكوف ذلؾ كقاعدة عامة عندما يكوف الضرر قد وقع فعبل ،ولكف قد يحتمؿ

وقوع ضرر في المستقبؿ ،فيجوز أف ترفع دعوى وقائية لتفادي وقوعو ،ألف الضرر المحتمؿ يثير قمؽ

المدعي وعدـ طمأنينتو واستق ارره ،توجد مصمحة قائمة وحالة في إزالة ىذا الخوؼ وىو ما يعبر عنو
بالمصمحة الحالة في الوقاية مف ضرر محتمؿ(.)3
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

د .أحمد السيد صاوي ،المرجع السابؽ ،ص .210

( )2لـ يشترط المشرع الجزائري بأف تكوف المصمحة شخصية ومباشرة ومرد ذلؾ في رأيي إلى تداخؿ مفيوـ المصمحة الشخصية والمباشرة مع
مفيوـ الصفة التي ىي شرط لقبوؿ الدعوى أيضا ،ذلؾ أف المشرع أصاب حيف لـ يشترط بأف تكوف المصمحة شخصية ومباشرة ألف ذلؾ مف
شأنو أف يضيؽ معنى الم صمحة ويضعيا في أضيؽ نطاؽ ويحصرىا في المدلوؿ الذاتي لرافع الدعوى وىو مفيوـ مف شأنو أف يكرس معنى
الذات وعدـ المباالة بقضايا المجتمع.
( )3د .بوبشير محند أمقراف ،قانوف اإلجراءات المدنية ( نظرية الدعوى – نظرية الخصومة اإلجراءات االستثنائية) ،الطبعة الثالثة ،ديواف
المطبوعات الجامعية ،2008 ،ص .48
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فالضابط لتحقيؽ المصمحة القائمة ىو وقوع الضرر بالفعؿ عمى الحؽ أو المركز القانوني ،كأف
يغتصب شخص عينا في حيازة شخص آخر ،أو يمتنع مديف عف سداد ديف حؿ أجمو.

وعمة ذلؾ ،أنو ال حاجة لصاحب الحؽ في أف يمجأ إلى القضاء إذا لـ ينازع في حقو أو مركزه

القانوني ،فضبل عف أف ميمة القضاء الفصؿ في المنازعات ،بحيث ال منازعة حوؿ الحؽ أو المركز

القانوني ،فإنو ال يصح أف يشغؿ القضاء بمنازعات لـ تحؿ بعد(.)1

إذا كػاف األص ػؿ في الدعوى أف ال تقبؿ إالّ إذا كانت المصمحة فييا قائمػ ػة ،فإف المشرع أضاؼ

المصمحة المحتممة كشرط لقبوؿ الدعوى وىذا تمشيا مع الفقو والقضاء ،فما معنى أف تكوف المصمحة
محتممة؟

القاعدة أنو يمزـ لقبوؿ الدعوى أف تكوف قائمة ومع ذلؾ تكفي المصمحة المحتممة ،لذا خرج المشرع عف

القاعدة وأجاز لقبوؿ دعاوى يكفي فييا وجود مصمحة محتممة مسايرة لبلتجاه الحديث في الفقو الذي

يميؿ إلى قبوؿ الدعاوى التي يتكوف فييا المصمحة محتممة في حاالت معينة ،والمصمحة تكوف محتممة
إذا كاف الخطر وشيكا والضرر محتمؿ الوقوع ،وأقره القانوف مثؿ الدعاوى الوقائية(.)2

وتشمؿ الدعاوى الوقائية الدعاوى التقريرية وىي التي يكوف فييا الحؽ ميددا بخطر محدؽ أي وشيؾ
الوقوع ،وتعتبر الدعاوى المتعمقة باألدلة مف ضمف الدعاوى التي يكفي فييا وجود مصمحة محتممة

وتكوف في الحاالت التي يراد فييا االستيثاؽ كحؽ يخشى زواؿ دليمو(.)3

فالقضاء في المجتمعات الحديثة ينبغي أف ال يقتصر عمى وظيفتو الجزائية ،أو العبلجية ،بؿ ينبغي أف
يؤدي دو ار وقائيا ،فالوقاية خير مف العبلج ،فتدخؿ القضاء لمنع الضرر أولى مف تدخمو إلصبلح ىذا

الضرر .بػ ػؿ أنو توجد في حالة الضرر المحتمؿ حاجة إلى الحماية القضائية مف ىذا الضرر ،وىػ ػذه

الحاجة تمثؿ مصمحة قائمة وحالة في الدعوى ألف الضرر المحتمؿ يثير خوؼ المدعي وعدـ طمأنينتو
واستق ارره ،وىكذا توجد لو مصمحة قائمة وحالة في إزالة ىذا الخوؼ وىو ما يعبر عنو بالمصمحة في

االستقرار(. )4

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

د .أحمد السيد الصاوي ،المرجع السابؽ ،ص .222

()2

أ .زينب شويحة ،اإلجراءات المدنية في ظؿ القانوف  ،09-08الجزء األوؿ ،الطبعة األولى ،دار أسامة لمطباعة والتوزيع ،2009 ،ص.44

()3

د .عبد المنعـ الشرقاوي  -د .عبد الباسط جميعي ،شرح قانوف المرافعات الجديد ،دار الفكر العربي ،1975 ،ص .31

()4

د .أحمد ىندي ،المرجع السابؽ ،ص  473وما بعدىا .
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األىمية ليست شرطا لقبول الدعوى وانما لصحة المطالبة القضائية:
لقد سبؽ اإلشارة إلى أف المشػ ػ ػرع الجزائري لـ ينص عمى شرط األىمية ضمف شػ ػروط قبوؿ الدعػ ػوى

بموجب المادة  13مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية ،مثمما كاف الحاؿ عميو بالنسبة لنص المادة

 459مف قانوف اإلجراءات المدنية القديـ وذلؾ ليس سيوا منو كما يرى البعض( )1ولكف تمشيا مع الفقو

والقضاء والقانوف المقارف ،ذلؾ ألف األىمية ليست شرطا لقبوؿ الدعوى وانما ىي شرط لصحة المطالبة

القضائية وبالتالي لصحة إجراءات الخصومة ،ولذا فإف وسيمة التمسؾ بعدـ توافر األىمية ىي الدفع

ببطبلف اإلجراءات وليس الدفع بعدـ قبوؿ الدعوى ،وآية ذلؾ أف دعوى عديـ األىمية أو ناقصيا تكوف

مقبولة إذا تحققت مصمحتو في رفعيا وتولدت لديو الصفة.

وال يترتب عمى تخمؼ األىمية لديو إال عجزه عف مباشرة الدعوى بنفسو مما يوجب أف يباشرىا – نيابة

عنو – وليو أو وصيو.فاألىمية شرط لمباشرة الدعوى ال لقبوليا ،أي أنيا شرط لصحة المطالبة القضائية

واجراءات الخصومة( ،)2الدليؿ عمى ذلؾ ىو ما جاء في نص المادة  64مف قان ػوف اإلجراءات المدنيػ ػ ػة
واإلدارية بنصيا" :حاالت بطبلف العقود يير القضائية واإلجراءات مف حيث موضوعيا محددة عمى

سبيؿ الحصر فيما يأتي:

 1-انعداـ األىمية لمخصوـ،

 2-انعداـ األىمية أو التفويض لممثؿ الشخص الطبيعي أو المعنوي".

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

أ .فضيؿ العيش ،شرح قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية الجديد  ،09-08منشورات أميف ،2009 ،ص .41

()2

د .عبد المنعـ أحمد الشرقاوي ،شرح قانوف المرافعات المدنية والتجارية ،المرجع السابؽ ،ص .26
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وبذلؾ فيترتب عمى عدـ توافػ ػ ػر األىمية لدى رافعيا بطبلف إجراءات الدعوى ،فق ػ ػد يتوافر لدى الشخص
الحؽ في رفع الدعوى دوف أف يكوف أىبل لمباشرتيا ،وفي ىذه الحالة يجب أف يتخذ األعماؿ اإلجرائية

المكونة لمخصومة بواسطة ممث ػؿ قانونػ ػي واالّ كانت الدعوى باطمة( ،)1فإذا دفع بع ػ ػدـ قب ػ ػ ػوؿ الدع ػ ػ ػ ػ ػوى
النعداـ أىمية أحد الخصوـ ،فإف التكييؼ القانوني الصحيح ليذا الدفع ىو دفع ببطبلف اإلجراءات
وليس دفعا بعدـ قبوؿ الدعوى.

كما ال يمكف إيفاؿ شرط عدـ مخالفة الدعوى لمنظاـ العاـ واآلداب العامة فيفصؿ القاضي بعدـ قبوؿ

الدعوى الرامية إلى تنفيذ التزاـ فيو مساس بالنظاـ العاـ واآلداب العامة استنادا إلى الحكمة التي مفادىا
.(2) Nemo auditur propriam turpitudinem allegants

إضافة إلى الشروط المتعمقة بضرورة رفع الدعوى خبلؿ مواعيد معينة ،ألف ممارسة الدعوى مرتبط
بمواعيد مسقطة إذا لـ يبادر المدعي برفع دعواه خبلليا بشكؿ سريع تسقط ،وتعتبر أيمبيا مواعيد

قصيػ ػ ػرة يجب احتراميا تحت طائمة عدـ قبوؿ الدعوى ،ىذا فضبل عف شرط عدـ سبؽ الفصؿ في

الدعػ ػ ػوى فبمجرد عرض النزاع عمى عناية القاضي ،وبمجرد الفصػ ػؿ فيو بموجب حكـ ،فإف سب ػ ػؽ
اإلدعاء ال يصمح بأف يكوف محبل لدعوى أخرى بسبب سبؽ الفصؿ فييا.
الشــــــــــــرط الثالث:
 اإلذن:ىو ما اعتبره المش ػ ػرع الجزائري في قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية مف شروط وجود الحؽ في

التقاضي أو مف شروط قبوؿ الدعوى متى كاف ىذا اإلذف الزما ،وأجاز لمقاضي إثارة عدـ وج ػ ػ ػود
اإلذف مف تمقاء نفسو الرتباطو بالنظاـ العاـ وفقا لنص المادة  13مف قانوف اإلجراءات المدنية

واإلدارية ومتى أقر القانوف وجوب توافر اإلذف ،فإف القاضي يير مجبر عمى الفصؿ في موضوع
الدعوى إذا تخمؼ ىذا الشرط ومثالو اإلذف لممميز بالتصرؼ جزئيا أو كميا في أموالو( )3وفقا لنص

المادة  84مف قانوف األسرة الجزائري(.)4

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
( )1د .عبد الحميد المنشاوي ،التعميؽ عمى قانوف المرافعات في المواد المدنية والتجارية  ،دار المطبوعات الجامعية اإلسكندرية 2004 ،ص
.38

e

VINCENT Jean et GUINCHARD serge, Procedure civile ,27 éd op.cit, P 162.

)(2

( )3أ .زينب شويحة ،المرجع السابؽ ،ص .41
()4

أنظر القانوف رقـ  11/84المؤرخ في 1984/06/09 :المعدؿ و المتمـ باألمر رقـ 02/05 :المؤرخ في 2005/02/27 :المتضمف قانوف

األسرة.
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الفـــــــــــرع الثانــي
الشروط المتعمقة بعريضة رفع الدعوى
ال يمكف لمقاضي أف يتدخؿ في المنازعة موضوع الدراسة مف تمقاء نفسو ،وانما ال بد مف تحريكيا مف
أحد أطراؼ الخصومة – المدعي عادة – ليفصح عػ ػف إرادتػ ػو في االلتجاء إلى القضاء ،لحماية مركػ ػ ػز
قانوني لو ضد اعتداء وقع عميو .ويكوف ىذا اإلفصاح عف اإلرادة في صورة "عريضة رفع دعوى"
والتي يجب أف تشتمؿ عمى عدة بيانات الزمة لصحتيا كما يجب أف تقيد بكتابة ضبط المحكمة

إضافة إلى وجوب شيرىا بالمحافظة العقارية في بعض الحاالت المحددة تحت طائمة عػدـ قبوليا
وىي الشروط التي سيتـ التعرض ليا بالتفصيؿ في ما يمي:

أوال :تحرير عريضة الدعوى وبياناتيا:
يجب أف تشمؿ عريضة رفع الدعوى عمى بيانات حددتيا المادتيف  14و 15مف قانوف اإلجراءات

المدنية واإلدارية التي جاء فييما:

نص المادة  ":14ترفع الدعوى أماـ المحكمة بعريضة مكتوبة ،موقعة ومؤرخة ،تودع بأمانة الضبط مف
قبؿ المدعي أو وكيمو أو محاميو ،بعدد مف النسخ يساوي عدد األطراؼ".

نص المادة  ":15يجب أف تتضمف عريضة افتتاح الدعوى ،تحت طائمة عدـ قبوليا شكبل ،البيانات
اآلتية:

 الجية القضائية التي ترفع أماميا الدعوى، -اسـ ولقب المدعي وموطنو،

 -اسـ ولقب وموطف المدعي عميو ،فإف لـ يكف لو موطف معموـ ،فآخر موطف لو،

 اإلشارة إلى تسمية وطبيعة الشخص المعنوي ،ومقره االجتماعي وصفة ممثمو القانوني أو االتفاقي، عرضا موج از لموقائع والطمبات والوسائؿ التي تؤسس عمييا الدعوى، -اإلشارة ،عند االقتضاء ،إلى المستندات والوثائؽ المؤيدة لمدعوى".

مف استقراء نص المادتيف المذكورتيف أعبله ،فإنو تظير أىمية ذكر ىذه البيانات في عريضة رفع

الدعوى في مايمي:

 -تاريخ رفع الدعوى:

يجب وفقا لنص المادة  14أف تكوف عريضة رفع الدعوى مؤرخة وال تخفى أىمية ىذا البياف ،فمف ىذا
التاريخ تعتبر الدعوى مرفوعة وتنتج آثارىا القانونية كما يمكف معرفة ما إذا كانت الدعوى رفعت في

الميعاد أـ بعد فواتو.
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 وجوب توقيع عريضة رفع الدعوى من قبل المدعي أو وكيمو:يجب أف تكوف عريضة رفع الدعوى موقعة مف المدعي أو وكيمو أو محاميو ،عمما بأف توكيؿ المحامي

أماـ درجة االستئناؼ أصبح وجوبيا بموجب نص المادة  10مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية
وىذا تحت طائمة عدـ القبوؿ.
 -الجية القضائية:

ىي المحكمة المرفوعة أماميا الدعوى ،والغرض مف ذلؾ أف يمتقي الخصماف أماـ محكمة واحدة ،وال
يتحقؽ ىذا الغرض إالّ إذا حدد المدعي لممدعي عميو المحكمة المطموب حضوره أماميا تحديدا دقيقا

فبل يكفي أف يطمب منو الحضور أماـ "المحكمة المختصة " فقد تختص بالدعوى أكثر مف محكمة.
 -أطراف الخصومة وموطنيم:

يجب أف تشتمؿ عريضة رفع الدعوى عمى أسماء أطراؼ الخصومة وموطنيـ والغرض مف ذلؾ ىو
إعبلف األطراؼ في ىذا الموطف بغرض إعبلف المدعي باألوراؽ المتعمقة بالدعوى في ىذا الموطف.
 عرض وقائع الدعوى:يجب أف تشتمؿ عريضة رفع الدعوى عمى عرض موجز ألىـ الوقائع والطمبات والوسائؿ التي تؤسس

عمييا الدعوى ،وذلؾ حتى يقؼ المدعي عميو عمى المطموب منو ،وأساس ذلؾ حتى يتييأ لمدفاع قبؿ
حضوره أماـ المحكمة ،كما يسمح لمعارض أف يكوف فكره عف الدعوى المطموب منو الفصؿ فييا وما

إذا كاف مختصا بيا أـ يير مختص ،فضبل عما يحققو ىذا البياف مف جدية الدعوى(.)1
 -اإلشارة إلى المستندات والوثائق المؤيدة لمدعوى:

يجب اإلشارة لممستندات والوثائؽ المؤيدة لمدعوى أي األوراؽ المتعمقة بيا وتنقسـ إلى قسميف مستندات
الزمة لقبوؿ الدعوى ومستندات مؤيدة لئلدعاءات التي تتضمنيا الدعوى( )3والتي يجب أف تودع بأمانة
ضبط الجية القضائية ،بأصوليا أو نسخ رسمية منيا أو نسخ مطابقة لؤلصؿ ،وتبمغ لمخصـ عمبل

بنص المادة  21مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية ،وايفاؿ ذكر أحد البيانات المذكورة بنص المادة

 15أعبله يترتب عميو عدـ قبوؿ عريضة رفع الدعوى.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1
()2

د .أحمد السيد صاوي ،المرجع السابؽ ،ص .616 -615
د .بوبشير محند امقراف ،المرجع السابؽ ،ص .208
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ثانيا :قيد الدعوى ودفع الرسوم:
متى تـ تحرير عريضة رفع الدعوى ،وجب عمى المدعي أف يتقدـ بيا إلى كتابة ضبط المحكمة التي
يريد رفع الدعوى أماميا ،وال تقيد العريضة االفتتاحية إال بعد دفع الرسوـ المحددة قانونا ،ما لـ ينص
القانوف بخبلؼ ذلؾ يفصؿ رئيس الجية القضائية في كؿ نزاع يعرض عميو حوؿ دفع الرسوـ ،بأمر

يير قابؿ ألي طعف حسب المادة  17مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية.

لقد نصت المادة  16مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية عمى أنو ":تقيد العريضة حاال في سجؿ
خاص تبعا لترتيب ورودىا ،مع بياف أسماء وألقاب الخصوـ ورقـ القضية وتاريخ أوؿ جمسة.

يسجؿ أميف الضبط رقـ القضية وتاريخ أو جمسة عمى نسخ العريضة االفتتاحية ،ويسمميا لممدعي
بغرض تبميغيا رسميا لمخصوـ.

يجب احتراـ أجؿ عشريف ( )20يوما عمى األقؿ مف تاريخ تسميـ التكميؼ بالحضور ،والتاريخ المحدد
ألوؿ جمسة ،ما لـ ينص القانوف عمى خبلؼ ذلؾ.

يم ػ ػدد ىػ ػ ػذا األجؿ أماـ جميع الجيات القضائية إلى ثبلثة ( )3أشير ،إذا كاف الشخػص المكمؼ
بالحضور مقيما في الخارج".

ثالثا :وجوب شير عريضة رفع الدعوى:
يجب شير عريضة رفع الدعوى بالمحافظة العقارية عمبل بنص المادة  17مف قانوف اإلجراءات

المدنية واإلدارية إذا تعمقت بعقار و/أو حؽ عيني عقاري مشير طبقا لمقانوف ،وتقديميا في أوؿ جمسة
ينادى فييا عمى القضية ،تحت طائمة عدـ قبوليا شكبل ،ما لـ يثبت إيداعيا لئلشيار ،وىو نفس القيد

الذي كرره المشرع بموجب المادة  519مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية محددا الدعاوى الواجبة

الشير بدعاوى الفسخ أو اإلبطاؿ أو تمؾ الرامية إلى تعديؿ أو نقض حقوؽ قائمة عمى عقود تـ شيرىا
وىذا تأكيدا عمى ما ورد في المرسوـ رقـ 63/76 :بموجب المادة  85منو التي سبؽ اإلشارة إلييا.
رابعا :تبميغ عريضة رفع الدعوى:
التبميغ أو اإلعػ ػبلف القضائي ىو وسيمة عم ػ ػـ الشخص بما يتخ ػ ػذ ضده مف إج ػ ػراءات وأساسو فكػ ػ ػ ػ ػ ػرة

المواجية ،إذ ال يجوز اتخاذ أي إجراء ضد شخص دوف تمكينو مف الدفاع عف نفسو والوسيمة إلى ذلؾ
ىي اإلعبلف باإلجراءات ولذلؾ ييتـ المشرع بإعبلف الدعوى إلى المدعى عميو ألف الخصومة ال تنعقد
إال باإلعبلف الصحيح (.)1

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

د .عبد الباسط جميعي ،مبادئ المرافعات في قانوف المرافعات الجديد ،المرجع السابؽ ،ص .291
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عمـ الخصـ باإلج ػ ػراءات عف طريؽ التبميغ ضروري لممارسة حؽ الدفاع الذي يعتبر مف أىـ سمات

القانوف اإلجرائي .فالخصـ ال يستطيع مباشرة حؽ الدفاع إال إذا عمـ بطمبات خصمو ودفوعو وحججو
الواقعية والقانونية .فكؿ خصـ لو الحؽ بمعرفة إجراءات الخصومة التي يكوف طرفا فييا لتحقيؽ مبدأ
المواجية بيف الخصوـ .ويتمثؿ حؽ الدفاع في الحؽ في االستعداد ،الحؽ في الحض ػ ػ ػور ،الحؽ في

الدفاع الشخصي أو االستعانة بمحاـ ،والحؽ في العمـ باإلجراءات الذي يعتبر أىـ تمؾ الحقوؽ عمى
اإلطبلؽ(.)1

والتبميغ ( اإلعبلف ) ال يكوف إال بواسطة المحضر القضائي بموجب محضر تكميؼ بالحضور حددت

المادة  18مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلداري ػ ػة الشكؿ والبيان ػ ػات التي يجب أف يتضمنيػ ػ ػا وكيفيػ ػ ػ ػ ػة
تسميمو وحددت المادة  19مف نفس القانوف إجراءات تسميمو وبذلؾ يتـ التبميغ بموجب محضر تكميؼ

بالحضور إضافة إلى محضر آخر يسمى محضر تسميـ بالحضور.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

د .خيري عبد الفتاح السيد البتانوني ،اإلعبلف القضائي وضماناتو في القانوف المقارف ،رسالة دكتوراه ،جامعة الزقازيؽ مصر ،2005،ص

.06
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المبحـــــــــــث الثانـــي
الجية القضائية المختصة بالفصل في منازعة الشير العقاري
(االختصاص القضائي)

تحديػ ػ ػد اختصاص محكمة معينة يعني بياف ماىيػ ػة القضايا التي ليذه المحكمة الحؽ في نظرىا وفقا
ألحكاـ القانوف ،فإذا تمكنا مف إجراء ىذا التحديد كاف ما عداه خارج نطاؽ االختصاص.

يجب التفرق ػ ػة بيف االختصاص والوالية ،فالوالية لجميع المحاكـ ،حيث لكؿ منيا والية القضاء ،لكف

يختمؼ اختصاص كؿ منيا .فيناؾ والية القضاء العادي والقضاء اإلداري ،لكف لكؿ قضاء اختصاصو

المحدد الذي يختمؼ عف اآلخر(.)1

إف االختصاص لغة ،معناه التفضيؿ واالنفراد وفي اصطبلح النظاـ القضائي معناه السمطة التي خوليا
القانوف لمحكمة ما في الفصؿ في نزاع ما(.)2

إف االختصاص ىو صبلحية المحكمة لمنظر في الدعوى ،وىو أىميتيا ألف يحكـ فييا ،فعندما يريد

صاحب الحؽ أف يستعمؿ حقو في الدعوى لولوج باب القضاء ،سوؼ يكتشؼ أف ليذا األخير أبواب

متعددة ،فعمى أييا يطرؽ؟ ىذا ما تجيب عميو قواعد االختصاص(.)3
يقصد باالختصاص إذف مقدار ما لجية قضائية أو محكمة مف سمطة أو صبلحية الفصؿ في
المنازعات ،فمكؿ جية قضائية نطاؽ تممؾ أف تباشر واليتيا القضائية في حدوده ويعتبر في نفس

الوقت حدا لوالية الجيات األخرى.

االختصاص ع ػ ػدة أنواع ،فعندما يتعمػ ػؽ بتحديد القسط مف والية القضاء الممنوح لجيػ ػ ػة قضائية ما

بحسب نوع الدعوى كنا أماـ ما يسمى باالختصاص النوعي واذا تحدد القسط مف الوالية بحسب قيمة

الدعوى كنا أماـ االختصاص القيمي واذا كنا داخؿ الصنؼ الواحد مف المحاكـ وأردنا توزيع سمطة

الفصؿ في ىذا النوع بحسب الدائرة الجغرافية التي تشغميا كنا أماـ االختصاص اإلقميمي أو المجمس.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

د .عبد الحكيـ فودة ،ضوابط االختصاص القضائي ،منشأة المعارؼ ،1995 ،ص .11

()2

د .أحمد ىندي ،المرجع السابؽ ،ص .125

()3

د .نبيؿ اسماعيؿ عمر -د .أحمد خميؿ ،قانوف المرافعات المدنية ،دراسة مقارنة ،منشورات الحمبي الحقوقية ،الطبعة األولى ،2004 ،ص

.87

248

يتراوح االختصاص بالفصؿ في المنازعات المتعمقة بالشير العقاري بيف القضاء العادي والقضاء

اإلداري عمما بأف ازدواجية النظاـ القضائي في الجزائر كرسيا دستور  1996بموجب المادة  152منو
وىذا باستثناء مجمس الدولة وتنصيبو المحاكـ اإلدارية(.)1

لقد جسد ىذا المبدأ ( االزدواجية في النظاـ القضائي) فػ ػي قانػ ػ ػوف اإلج ػ ػ ػراءات المدني ػة واإلداريػ ػ ػ ػة

رقـ 09/08 :المؤرخ في 2008/02/25 :الممغي لؤلمر رقـ 154/66 :المؤرخ في 08 :يونيو1966

المتضمف اإلجراءات المدنية المعدؿ والمتمـ ،وبذلؾ فإف االختصاص في الفصؿ في المنازعات محؿ
الدراسة يترواح بيف القضاء اإلداري والقضاء العادي وينشأ في ػ ػو في بعض الحاالت مسائؿ جوىريػ ػ ػ ػ ػة

تتعمؽ بتوزيع االختصاص بينيما حوؿ االختصاص النوعي والذي يؤوؿ االختصاص لمفصؿ في ىذا

التنازع إلى محكم ػ ػة التنازع المنشأة بموجب المادة  152دستور  1996وىذا لتحقيؽ حسف سير النظاـ
القضائي المزدوج.

فتنعقػ ػد والية القضاء اإلداري لنظر المنازعة العقارية المتعمقة بالشير العقاري التي تكوف الدولة أو

الوالية أو البمدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية طرفا فييا وفقا لنص المادة 800

مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية ،ينظر القاضي اإلداري في ىذه المنازعات وىو مطالب بالتوفيؽ
بيف المصمحة الفردية ومفيوـ الصالح العاـ( ،)2الذي يحرؾ السمطة العامة في الدولة بموجبو.

بذلؾ ،فإف دور القاضي اإلداري الناظر في ىذه المنازعات ىو أكثر تعقيدا مف القاضي العادي
(العقاري) الذي يحرص عمى التوفيؽ بيف مصمحتيف شخصيتيف ليس إالّ ،وعميو فإنني أقتصر في ىذا
المبحث عمى قواعد االختصاص الخاصة بالقضاء العادي وبالتحديد عمى القضاء العقاري المختص
بالفصؿ في المنازعات محؿ الدراسة دوف التطرؽ الختصاص القضاء اإلداري والذي سوؼ يتـ

تفصيمو الحقا.

مف ثـ يقسـ المبحث إلى:
المطمب األول :االختصاص النوعي.

المطمب الثاني :االختصاص اإلقميمي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

نظـ المشرع اختصاصات مجمس الدولة والمحاكـ اإلدارية بموجب القانوف العضوي رقـ 01/98 :و 02/98المؤرخيف في.1998/05/30 :

()2

ليمى زروقي ،صبلحيات القاضي اإلداري عمى ضوء التطبيقات القضائية لمغرفة اإلدارية لممحكمة العميا /نشرة القضاة ،الديواف الوطني

لؤلشغاؿ التربوية ،و ازرة العدؿ ،العدد  54لسنة  1999ص .177

249

المطمـــــب األول
االختصاص النوعي لمقضاء العادي ( القضاء العقاري)
يرمي ىذا المعيار إلى تحديد اختصاص المحكمة بدعاوى معينة بالنظر إلى طبيعة الرابطة القانونية
محؿ الحماية بصرؼ النظر عف قيمتيا(.)1

ويقصد باالختصاص النوعي توزيع العمؿ بيف طبقات المحاكـ داخؿ الجية القضائية الواحدة عمى
أساس نوع الدعوى ،مدني ،تجاري ،شؤوف أسرة ،اجتماعي ،استعجالي...

يػ ػرى البعض أف االختصاص النوعي لممحاكـ ال بد أف يواكبو تخصص القضاة ،وذلؾ ألف ق ػ ػ ػواـ
المحكمة قاضييا ،فإذا ألحؽ بمحكمة قاض لـ يتخصص فيما يعرض عمييا مف قضايا ،ضاعت

الحكمة مف تخصصو ،وضاعت في ذات الوقت الحكمة مف تخصص المحكمة ذاتيا بالنظر في

نوع معيػف مف الدعػ ػاوى( )2وال يعرؼ النظاـ القضائي الجزائري ىذا التخصص إال في حدود ضيقة
وىي األقطاب القضائية المتخصصة المنشأة بموجب المادة  6/32مف قانػ ػ ػوف اإلج ػ ػ ػ ػ ػراءات المدنية

واإلدارية.

يقصد باالختصاص النوعي لممحاكـ ،االختصاص العاـ وفقا لنص المادة  32مف قانوف اإلجراءات

المدنيػ ػ ػة واإلدارية بمعنى أف تفصؿ المحكمة في جميػ ػ ػع القضايا السيمػا المدنية والتجارية والبحريػ ػة
واالجتماعية والعقارية وقضايا شؤوف األسرة والتي تختص بيا إقميميا.
االختصاص النوعي لمقضاء العادي لمفصؿ في منازعات الشير العقاري يؤوؿ إلى القسـ العقاري
زرة العدؿ عمى مدى المحاكـ بموجب القرار الوزاري المؤرخ في1994/04/01:
والذي استحدثتو و ا

المعدؿ والمتمـ بموجب القرار الوزاري المؤرخ في 1996/09/15:وال تتمتع ىذه األقساـ باختصاص

نوعي وانما إجراء تنظيمي لتسيير وتسييؿ الفصؿ في المنازعات العقارية.

ويختص القسـ العقاري حسب نص المادة  511مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية في المنازعات

المتعمقة باألمبلؾ العقارية ،كما يختص بالقضايا المنصوص عمييا في المواد– 514 – 513 – 512 :

 517 -516 – 515مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية .

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػ
()1
()2

د .فتحي والي ،المرجع السابؽ ،ص .223
د .أحمد السيد صاوي ،المرجع السابؽ ،ص .392
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وما ييمنا ىو ما جاءت بو المادة  515م ػف قان ػ ػوف اإلجراءات المدنية واإلداري ػ ػة بنصيا ":ينظ ػ ػ ػ ػر

القسـ العقاري في الدعاوى المتعمقة بإبطاؿ أو فسخ أو تعديؿ أو نقض الحقوؽ المترتبة عمى عقود

تـ شيرىا".

والمادة  516التي جاء فييا ":ينظر القسـ العقاري في المنازعات المتعمقة بالترقيـ المؤقت في السجؿ
العقاري ،القائمة بيف األشخاص الخاضعيف لمقانوف الخاص".

لقد حسمت المادة  515الجدؿ الذي كاف قائما في االختصاص القضائي بيف القضاء العادي والقضاء

اإلداري في منازعات العقود التوثيقية المشيرة وبذلؾ أولى االختصاص فيو إلى القضاء الع ػ ػ ػادي ف ػ ػي

قسمو العقاري،كما استقر عميو االجتياد القضائي عمى إسناد سمطة النظر وابطاؿ العقود المشيرة إلى

القاضي العادي بصفتو حامي الحقوؽ الفردية الناتجة عف تمؾ العقود ،ولقد تخمى القضاء اإلداري في

العديد مف األحياف عف الفصؿ في مثؿ ىذه المنازعات.

وىذا ما أكده مجمس الدولة في عدة ق اررات منيا القرار رقـ 294199 :المؤرخ في 2000/06/12:والذي

جاء فيو ":إف العقد التوثيقي تخرج مسألة إلغائو مف نطاؽ صبلحيات القاضي اإلداري ،مما يتعيف
إخراج الوالي ومدير أمبلؾ الدولة مف الخصاـ والتصريح بعدـ االختصاص".

بذلؾ فإف المادة  515أكدت ما استقر عميو االجتياد األخير عمى اختصاص القضاء العادي (العقاري)

عمى أساس أف العقود التوثيقية ليست بق اررات وال عقود إدارية حتى يتـ الطعف في صحتيا أماـ

الجيات القضائية اإلدارية.

يختص القضاء العادي (القسـ العقاري) أيضا بالفصؿ في المنازعات المتعمقة بالترقيـ المؤقت في

السجؿ العقاري ،القائمة بيف أشخاص القانوف الخاص حسب المادة  516مف قانوف اإلجراءات المدنية
واإلدارية.

لقد سبؽ اإلشارة في القسـ األوؿ إلى مفيوـ الترقيـ المؤقت والذي يمكف أف تنازع في صحتو أشخاص

القانوف الخاص أو أشخاص القانوف العاـ وبذلؾ ينقسـ االختصاص ويتحدد بالنظر إلى أطراؼ

الدعوى ومنو يعود االختصاص إلى القضاء اإلداري لمنظر في الترقيـ المؤقت إذا كاف أحد أطراؼ

الدعوى شخص مف أشخاص القانوف العاـ

()1

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

إف إسناد منازعة الشير العقاري المتعمقة بالترقيـ المؤقت إلى القضاء اإلداري يشكؾ في مدى قدرة القاضي اإلداري بالفصؿ في ىذه

المنازعة ،عمما بأف القضاء العقاري أولى بالنظر فيو لما لدور القاضي العقاري المتابع لعمميات المسح منذ انطبلقيا ،مما يجعمو أكثر قربا مف
ىذه المنازعات وبذلؾ فبل يوجد أي مبرر ينزع فيو االختصاص مف القاضي العقاري ويسند إلى القاضي اإلداري لمجرد أف أحد أطراؼ الدعوى
ىو شخص مف أشخاص القانوف العاـ.
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وعف طبيعة االختصاص النوعي ،فإنو مف النظاـ العاـ ويقضي بو القاضي مف تمقاء نفسو في أي

مرحمة كانت عمييا الدعوى وفقا لنص المادة  36مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية ،وىذا لما رآه
المشرع مف أف توزيع االختصاص النوعي ال يتعمؽ بمصمحة الخصوـ أنفسيـ وانما يتعمؽ بترتيب
طبقات المحاكـ و قدرة كؿ منيا عمى الحكـ فيما اختصت بو ،وبمبلءمة المواعيد التي تراعى
واإلجراءات التي تتبع أماـ كؿ منيا لنوع القضايا التي يختص بيا(.)1

ريبة مف المشػ ػرع في ضماف سرعة الفصؿ في الخصومات ،وتفاديا لمدفوع المعطمة لمدعػ ػ ػوى وكثػ ػ ػرة

النفقات ،أجاز لممحكمة بمقتضى نص المادة  32الفقرة الخامسة أف تحيؿ القضية إلى القسـ المختص
حتى ال يتحمؿ رافعيا عنت االضطرار إلى تجديدىا بدعوى أخرى وىذا ما يعرؼ بمسألة اإلحالة.

المطمـــــــــــب الثانــي

االختصاص اإلقميمي لمقضاء العادي ( القضاء العقاري )
يقصػ ػد باالختصاص االقميمي (المحمي) قدر ما لمحكمػ ػة معين ػ ػة مف محاكػ ػ ػـ الطبق ػ ػة الواح ػ ػ ػ ػدة
مف اختصاص بنظر المنازعات في دائرة إقميـ معيف أو حدود مكانية معينة(.)2

إذا كانت قواعد االختصاص النوعي تيدؼ كما سبؽ الذكر لتحديد نصيب كؿ طبقة مف طبقات

المحاكـ داخؿ الجية القضائية الواحدة بالدعاوى التي يجوز ليا النظر فييا ،ولما كانت محاكـ الطبقة
الواحدة تنتشر في أرجاء الدولة بقصد تيسير التقاضي لممواطنيف ،فإنو يمزـ تحديد المحكمة المختصة
بنظر النزاع مف ىذه المحاكـ لذلؾ عني المشرع بتقسيـ أرض الدولة التي تنتشر عمييا المحاكـ إلى

دوائر أو مساحات وجعؿ كؿ محكمة مختصة بما ينشب داخؿ ىذه الدائرة أو المساحة مف منازعات
ولكف متى تعتبر الدعوى داخمة في دائرة اختصاص محكمة معينة دوف ييرىا؟ فإذا أراد شخص مثبل

أف يرفع دعوى عمى آخر وكاف كبلىما يقيـ في دائرة مختمفة ،فما ىي المحكمة المختصة؟ ىؿ ىي
محكمة المدعي أـ المدعي عميو ،أـ المحكمة التي يقع بدائرتيا الماؿ المتنازع عميو ،أـ محكمة أخرى؟

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػ
()1

د .عبد الوىاب العشماوي والمحامي محمد العشماوي ،الجزء األوؿ ،المرجع السابؽ ،ص .385

()2

د .عبد الوىاب العشماوي والمحامي محمد العشماوي ،الجزء األوؿ ،المرجع السابؽ ،ص  482وأيضا د .احمد أبو الوفا ،المرجع السابؽ ص

.394
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لقد وضع المشرع ضوابط تبيف متى تكوف محكمة ما مختصة محميا دوف ييرىا بنظر الدعوى( )1ألف

القاعدة العامة في االختصاص اإلقميمي ىي أف المدعي يسعى إلى المدعى عميو في أقرب المحاكـ
إلى موطنو  Acter sequitur forum reiوىي قاعدة قديمة كانت موجودة في القانوف الروماني وتـ

إدراجيا في أيمب التشريعات الحالية(. )2

أساس ىذه القاعدة براءة ذمة المدعى عميو  -حتى يثبت عكس ذلؾ – وأنو تجب لو الرعاية ،فيكوف
عمى المدعي أف يسعى إلى المدعى عميو في محكمة موطنو ،أي في أقرب محكمة إليو(.)3

وىي القاعدة التي أخذ بيا المشرع الجزائري بموجب أحكاـ المادة  37مف قانوف اإلجراءات المدنية
واإلدارية التي جاء فييا ":يؤوؿ االختصاص اإلقميمي لمجية القضائية التي يقع في دائرة اختصاصيا

موطف المدعي عميو ،واف لـ يكف لو موطف معروؼ ،فيعود االختصاص لمجية القضائية التي يقع فييا
آخر موطف لو ،وفي حالة اختيار موطف ،يؤوؿ االختصاص اإلقميمي لمجية القضائية التي يقع فييا

الموطف المختار ،ما لـ ينص القانوف عمى خبلؼ ذلؾ".

إذا تع ػ ػدد المدعي عمييـ يؤوؿ االختصاص اإلقميمي لمجية القضائية التي يقػع في دائرة اختصاصيا
موطف أحدىـ وفقا لنص المادة  38مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية.
ولقد خرج المشرع عمى القاع ػ ػدة فأورد عمييا بعض االستثناءات مراعاة لمصمحة العدالة حينػ ػ ػا
ومراعاة لمصمحة المدعي حينا آخر ،وىذا بموجب المادتيف 39:و 40مف قانوف اإلجراءات المدنية

واإلدارية ،إذ جاء في ىذه األخيرة  ":فضبل عما ورد في المواد 46 - 38 - 37 :مف ىذا القانوف ،ترفع

الدعاوى أماـ الجيات القضائية المبينة أدناه دوف سواىا:

 -1في المواد العقارية ،أو األشغاؿ المتعمقة بالعقار ،أو دعاوى اإليجارات بما فييا التجارية المتعمقة

بالعقارات ،والدعاوى المتعمقة باألشغاؿ العمومية ،أماـ المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصيا مكاف
تنفيذ األشغاؿ"...

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػ
( )1د.أحمد السيد صاوي ،المرجع السابؽ ،ص .464
)(2
VINCENT Jean et GUINCHARD serge, Procedure civile ,27 éd, op.cit, P 352 :
¨ Cette règle est traditionnelle. Elle existait dans le droit romain dans le droit canonique, dans le droit
’coutumier, nous la voyons acceptée actuellement par toutes les législations étrangère. C’ est une règle d
une universalité et d’ une permanence incontestables¨.
( )3د .أحمد أبو الوفاء ،المرجع السابؽ ،ص .395
e
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لـ يكتؼ المشرع بنصوص المواد 40 – 39 – 38 – 37 :لتحديد االختصاص اإلقميمي بموجب قواعد

عامة ،إذ أضاؼ في المادة  518بؿ أعاد تكرار ذلؾ بموجب ىذه المادة مف نفس القانوف مؤكدا عمى

أف االختصاص اإلقميمي لمقسـ العقاري يؤوؿ إلى المحكمة التي يوجد العقار في دائرة اختصاصيا ،ما
لـ ينص القانوف عمى خبلؼ ذلؾ.

نستخمص مما سبؽ أف االختصاص يؤوؿ كقاعدة عامة لمحكمة موطف المدعي عميو وىذا إذا تعمؽ

األمر بإبطاؿ عقود مشيرة ،أما إذا تعمؽ األمر بالمنازعة في إجراءات المسح العاـ أو التحقيؽ العقاري
أو الترقيـ المؤقت ،فإف االختصاص اإلقميمي يؤوؿ إلى المحكمة التي يوجد بيا العقار محؿ النزاع
عمبل بأحكاـ المواد 40 :و 518مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية.
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المبحـــــــــــث الثالــث
األحكام القضائية الفاصمة في منازعات الشير العقاري وطرق الطعن فييا
تنتيي المنازعة القضائية بصدور حكـ قضائي يقرر الحؽ الموضوعي أو يرد االعتداء الذي وقع
فتتحقؽ بذلؾ الحماية القانونية التي سعى إلييا صاحب المصمحة في الدعوى ،والحكـ ىو نتاج الجيد
الذي بذلو القاضي في فيـ حجج الخصوـ في الدعوى وتحميؿ واقعيا وتحري وجو الحقيقة مف خبلؿ

فيمو ليذا الواقع( ،)1والحكـ القضائي ىو نياية طبيعية ألية منازعة قضائية.

وتقتضي الدراسة التعريؼ بالحكـ القضائي مف حيث تحديد مفيومو وعناصره واألجزاء التي يتكوف منيا
ىذا الحكـ ثـ معرفة خطوات إصداره وكذا إلى الطرؽ التي حددىا المشرع لمطعف فيو

مف ثـ يقسـ المبحث إلى:

المطمب األول :ماىية الحكم القضائي وخطوات إصداره.

المطمب الثاني :اآلثار المترتبة عمى األحكام القضائية وطــــــرق الطعن فييا.

المطمـــــــــــب األول
ماىية الحكم القضائي وخطوات إصداره
األحكاـ القضائية ىي الخاتمة الطبيعية إلجراءات الخصومة .وصدور الحكـ في موضوع الدعوى ىو

الغاية األساسية التي ييدؼ إلييا رافع الدعوى ،يير أنو يبلحظ أف كثي ار ما يجد القاضي نفسو مضط ار
قبؿ الفصؿ في الموضوع إلى إصدار أحكاـ تتعم ػ ػؽ بإجػ ػ ػراءات السيػ ػ ػر في الخصومة أو بإجػ ػ ػ ػراء مػ ػ ػف
إجراءات اإلثبات فييا وذلؾ حتى تصبح القضية صالحة لمفصؿ في موضوعيا ،ويمر الحكـ القضائي
بعدة خطوات قبؿ إصداره تتمثؿ في المداولة ،النطؽ بالحكـ في جمسة عمنية وأخي ار تحريره وفقا لمشكؿ

المطموب قانونا.

مف ثـ يقسـ المطمب إلى:
الفرع األول :ماىية الحكم القضائي.

الفرع الثاني :خطوات إصدار الحكم القضائي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

د .أسامة روبي عبد العزيز الروبي ،الوسيط في قانوف المرافعات المدنية والتجارية ،الجزء الثاني ،دار النيضة العربية ،2006،ص .05
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الفـــــــــــرع األول
ماىيـــة الحكـــم القضائــي
جاء في نص المادة  08الفقرة األخيرة مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية " يقصد باألحكاـ
القضائية في ىذا القانوف ،األوامر واألحكاـ والق اررات القضائية".

وبذلؾ فالمقصود بالحكـ ىو كؿ إعبلف لما تمخض عنو فكر القاضي حيف استعمالو لسمطتو القضائية
أيا كاف مضموف ما توصؿ إليو مف قرار وأيا كانت المحكمة التي أصدرتو(.)1

ولتحديد مفيوـ الحكـ ينبغي تحديد ماىيتو وبياف أجزائو ،وىذا ما سيتـ تفصيمو فيما يمي:

أوال :تعريف الحكم القضائي:
يوجد في الفقو تعريفات متعددة لؤلحكاـ لعؿ األقرب إلى الصواب ىو تعريفيا بأنيا الق اررات الصادرة
مف جيات قضائية لمفصؿ في المنازعات وفقا إلجراءات وضمانات معينة.
ىذا التعريؼ ينطوي عمى عنصريف:

 -عنصر موضوعي ،ىو أف الحكـ قرار صادر في منازعة بيف خصميف أو أكثر.

 -عنصر شكمي ،وىو أنو يجب مراعاة أوضاع واجراءات معينة عند إصدار األحكاـ(.)2

والحك ػ ػـ بالمعنى الواسػ ػ ػع ىو القرار الذي تصدره المحكمة في خصومة بالشكػ ػ ػ ػؿ الذي يح ػ ػ ػدده القانوف
صادر في موضوع الخصومة أو
ا
لؤلحكاـ ،سواء صدر في نياية الخصومة أو أثناء سيرىا ،وسواء كاف

في مسألة إجرائية.

الحكـ بالمعنى الضيؽ ىو ذلؾ القرار الصادر مف المحكمة في القضية الموضوعية المطروحة عمييا

سواء ما تعمؽ في جانبيا اإلجرائي (في الخصومة) أو مدى صبلحيتيا لمنظر فييا (في الدعوى) أو في
مدى صبلحيتيا لمفصؿ فييا ( في الجانب الموضوعي لمقضية أي الحؽ أو المركز المدعي بو )

وسواء في بدايتيا ،أو أثناء سيرىا ،أو في نيايتيا وذلؾ لمتأكيد عمى الحماية القضائية الموضوعية

لمحقوؽ أو المراكز المدعاة وذلؾ بتقرير تمؾ الحقوؽ والمراكز أو إنشائيا أو االلتزاـ بيا(.)3

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػ
()1

د .أسامة روبي عبد العزيز الروبي  ،المرجع السابؽ.09 ،

()2

د .عبد الباسط جميعي ،مبادئ المرافعات ،المرجع السابؽ ،ص .388

()3

د .سيد احمد محمود ،المرجع السابؽ ،ص .715
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يجب أف يصدر ىذا القرار مف شخص تتوافر فيو الوالية واالختصاص والصبلحية الخاصة والعامة

إلص ػ ػ ػداره ،وذلؾ لكي يكوف الق ػ ػرار صحيحا مف الناحية اإلجرائية ،وىذا القرار قد يكوف فاصبل في
موضوع النزاع سواء تعمؽ بأصؿ الحؽ المتنازع عميو أو بمسألة أخرى وقتية كانت أو إجرائية (.)1
ثانيا  :أجزاء الحكم القضائي:

يتكوف الحكـ القضائي مف أجزاء ىي:
 -الديباجة أو( مقدمة الحكم ):

يقصد بالديباجػ ػة ،مقدمػ ػة الحكـ التي تتناوؿ صدوره باسـ الشعب ،أوجبت المادة  275مف قانوف

اإلجراءات المدنية واإلداريػ ػة شموؿ الحكـ بعبارة ( الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية باسـ
الشعب) تحت طائمة بطبلف الحكـ ،ويذكر فييا الجية القضائية التي أصدرت الحكـ ،أسماء وألقاب

وصفات القضاة الذيف تناولوا الحكـ في القضية ،تاريخ النطؽ بالحكـ ،اسـ ولقب ممثؿ النيابة العامة

عند االقتضاء ،اسـ ولقب أميف الضبط الذي حضر مع تشكيمة الحكـ ،أسماء وألقاب الخصوـ وموطف
كؿ منيـ ،وفي حالة الشخص المعنوي تذكر طبيعة وتسمية ومقره االجتماعي وصفة ممثمو القانوني أو
أالتفاقي.

كما يجب أف يشمؿ عمى أسماء وألقاب المحاميف أو أي شخص قاـ بتمثيؿ أو مساعدة الخصوـ

وكذا اإلشارة إلى عبارة النطؽ بالحكـ في جمسة عمنية عمبل بأحكاـ المادة  276مف قانوف اإلجراءات

المدنية واإلدارية ،وال يترتب عمى إيفاؿ أو عدـ صحة أحد البيانات المقررة لصحة الحكـ ببطبلنو،
إذا ثبت مف أوراؽ الممؼ القضية أو مف سجؿ الجمسات أنو تـ فعبل مراعاة القواعد القانونية طبقا

ألحكاـ المادة  283مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية.

مف خبلؿ البيانات التي يجب ذكرىا في ديباجة الحكـ القضائي ،يمكف مراقبة تشكيؿ المحكمة الفاصمة

في الدعوى ،ومدى احتراميا لئلجراءات المطموبة (.)1

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

د .نبيؿ إسماعيؿ عمر ،أحكاـ القانوف لمحكـ القضائي في قانوف المرافعات المدنية والتجارية ،دار الجامعة الجديدة لمنشر ،عيف شمس

 2006ص .04

e

VINCENT Jean et GUINCHARD serge, Procedure civile ,27 éd , op.cit, P 912.
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)(2

 الوقائـــــــــــــع:الوقائع ىي بمثابة سرد تاريخي لمنزاع ،وتتمشى مع أسباب الحكـ ومنطوقو ،وتعيف عمى بياف ما إذا

كاف القاضي قد فصؿ بشكؿ صحيح في االدعاءات التي أبداىا طرفي الخصومة أـ ال(.)1

ويحتوي ىذا الجزء مف الحكـ عمى عرض موجز لوقائع الدعوى وخبلصة ما استند إليو مف األدلة

الواقعية والحجج القانونية ،وذلؾ وفؽ ما جاء بو الخصوـ دوف تعديؿ أو تحريؼ ،ىذا ما أكدتو المادة

 277في فقرتيا الثانية مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية بنصيا :

"  ...يجب أيضا أف يستعرض بإيجاز ،وقائع القضية وطمبات وادعاءات الخصوـ ووسائؿ دفاعيـ"...
 تسبيب الحكم ( حيثياتو ) :Les Motifsظير لفظ تسبيب  Motiverألوؿ مرة في فرنسا كإصطبلح لغوي في القرف الثامف عشر .وكاف يقصد
بو تضميف الحكـ األسباب  Motitsالضرورية التي أدت إلى وجوده .وقد اكتسب ىذا المفظ منذ ميبلده

مدلوال قانونيا يقصد بو إحتواء الحكـ عمى األسباب الواقعية والقانونية التي أدت إلى صدوره( ،)2أي إيراد

الحجج الواقعيػ ػة والقانونية المبني ىو عمييا والمنتجة ىي لو .وبعبارة أخػ ػ ػرى ،ى ػ ػي األسانيػ ػد المنطقية
لمحكـ القائمة عمى الحجج التي يضمنيا القضاة حيثيات أحكاميـ( )3و"األسباب ىي روح الحكـ" وذلؾ
ألىميتيا التي ترجع إلى كونيا تحقؽ عدة ضمانات ىي:

 -التحقؽ مف أف القاضي قد اطمع عمى كؿ وقائع القضية وجميع األوراؽ والمستندات المقدمة واتصؿ

عممو بجميع ما أبداه الخصوـ مف طمبات ودفوع.

 -التحقؽ مف أف القاضي قد استخمص الوقائع الصحيحة في الدعوى مف واقع إثبات يجيزه المشرع مف

واقع األوراؽ المقدمة فييا واألدلة بحسب قوتيا التي يمنحيا إياىا القانوف الموضوعي.

 التحقؽ مف أف القاضي قد فيـ ما أحاط بالدعوى مف وسائؿ قانونية وأنو قد كيفيا التكييؼ الصحيحبعد التحقؽ مف توافر شروطو ،وأنو قد أرسى عمييا اآلثار القانونية الصحيحة ،ومف خبلؿ التسبيب

يتمكف الخصوـ مف معرفة مبررات الحكـ مما يسيؿ عممية مناقشتيا بمناسبة ممارسة حؽ الطعف

فييا( .)4بذلؾ فإف حيثيات الحكـ ىي األسباب التي استندت إلييا المحكمة في قرارىا سواء كانت أسانيد
واقعية أو قانونية فيجب ذكرىا في نسخة الحكـ األصمية ( ،)5فيي األدلة التي بني عمييا القاضي حكمو

وتسبؽ األسباب الحكـ بعبارة  " :بما أف ،أو بناء عمى ¨ ،¨attendu queأو بعبارة حيث
¨ ¨considérant queوتسبؽ أسباب الحكـ منطوقو وتنفصؿ عنو بعبارة ليذه األسباب.
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

د .عبد القادر سيد عثماف ،إصدار الحكـ القضائي ،رسالة دكتوراه ،جامعة عيف شمس ،1981 ،ص .168

()2

أ .عزمي عبد الفتاح ،تسبيب األحكاـ وأعماؿ القضاة في المواد المدنية والتجارية ،الطبعة الرابعة ،دار النيضة العربية ،2008 ،ص.14

( )3د .عبد القادر سيد عثماف ،رسالة دكتوراه ،المرجع السابؽ ،ص . 179
COUCHEZ Gerard, op.cit, P 444.
()5

د .سيد احمد محمود ،المرجع السابؽ ،ص .719
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()4

ال يجوز النطؽ بالحكـ إال بعد تسبيبو ،ويج ػب أف يسبب الحكـ مف حيث الوقائع والقانوف ،وأف

يشار إلى النصوص القانونية المطبقة وفقا ألحكاـ المادة  277الفقرة  1مف قانوف اإلجراءات المدنية
واإلدارية.

ييدؼ تسبيب الحكـ إلى بث الثقة في نفوس المتقاضيف فيعرؼ كؿ متقاضي عمى أي أساس صدر
الحكـ ،فإف كاف لو عمى الحكـ مآخذ استخدـ حقو في الطعف فيو (.)1

كما أف وجوب التسبيب يحمؿ القاضي عمى العناية بحكمو وتقصي العدالة في قضائو عمى مقتضيات

القانوف ،كما يحمؿ عمى اقتناع الخصوـ بعدالة الحكـ (.)2

أسباب الحكـ الواقعية ىي الوقائع وأدلة اإلثبات التي يستند إلييا الحكـ في تقرير وجود أو عدـ وجود
الواقعة محؿ النزاع ،أو بياف الوقائع الرئيسية في الدعوى التي تحققت منيا المحكمة وبنت حكميا

عمييا(.)3

أما األسباب القانونية لمحكـ فيي القاعدة القانونية أو المبدأ القانوني الذي يصدر الحكـ تطبيقا لو(.)4
 منطوق الحكم :Le Dispositifمنطوؽ الحكـ ىو قرار المحكمة الذي انتيت إليو في القضية والذي تُمي في الجمسة العمنية لمنطؽ
بالحكـ وىو أىـ جزء في الحكـ ،ويجب أف يكوف كامبل واضحا ودقيقا ألنو يشكؿ اإلجابة التي توصمت

إلييا المحكمة عمى إدعاءات الخصوـ مف جية ،ويمثؿ مف جية أخرى الجزء الذي يتـ تنفيذه مف

طرؼ أحد طرفي الخصومة ضد اآلخر والذي يحوز حجية الشيء المقضي فيو بعد أف يصبح نيائيا.
يجب أف يتضمف المنطوؽ اإلجابة عمى كؿ االدعاءات الواردة في الدعوى سواء كانت طمبات أصمية

إضافية ،عارضة ،تدخؿ في الخصومة ،إدخاؿ في الخصومة ،دفوع بعدـ القبوؿ...

ويكفي في ىذه االدعاءات أف تكوف مقدمة وفقا لمشكؿ المطموب( ،)5وىو ما أشارت إليو المادة 277

الفقرة األخيرة مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية بنصيا... ":يتضمن ما قضى بو في شكل
منطوق".

إف الوصوؿ إلى منطوؽ الحكـ يكوف بعد قراءة عبارة " فميذه األسباب " في الحكـ.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

د .أحمد السيد صاوي ،المرجع السابؽ ،ص  712وما بعدىا.

()2

المستشار عبد الحميد المنش اوي ،قانوف المرافعات في المواد المدنية و التجارية و اإلدارية ،دار المطبوعات الجامعية ،اإلسكندرية،2004 ،

ص .284
()3

د .أسامة روبي عبد العزيز الروبي  ،المرجع السابؽ.69 ،

()4

د .أحمد السيد صاوي ،المرجع السابؽ ،ص .720
LE BOULANGER Max, la pratique des jugements et arrets, librairie technique, 1965 ,P 225-228.
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)(5

 توقيع رئيس الجمسة وكاتبيا:إف التوقيع عمى النسخة األصمية لمحكـ ىو الذي يعطييا الصفة الرسمية( )1لذلؾ يجب أف تكوف موقعة

مف كؿ مف كاتب الجمسة ورئيسيا وفقا ألحكاـ المادة  278مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية واذا
تعذر التوقيع عمى أصؿ الحكـ مف طرؼ القاضي الذي أصدره ،أو أميف الضبط ،يعيف رئيس الجية

القضائية المعينة بموجب أمر ،قاضيا آخر و/أو أميف ضبط آخر ليقوـ بذلؾ بدلو وفقا ألحكاـ المادة
 279مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية.

الفــــــــــرع الثانــي

خطوات إصدار الحكم القضائي
يصدر الحكـ القضائي بعد المداولة فيو مف طرؼ القاضي الناظر في الدعوى ثـ ينطؽ بو في جمسة
عمنية ،وفي األخير يجب أف يحرر ىذا الحكـ القضائي وفقا لمشكؿ القانوني وىي الخطوات التي سوؼ

أتعرض ليا فيما يمي:
أوال :المداولــــــــــة:

يقصد بالمداولة التفكير وتكويف الرأي أو تداولو بالمناقشة بيف أعضاء المحكمة لموصوؿ إلى الشكؿ
والمضموف النيائي لمحكـ ،إذا كانت المحكمة مف درجة المحاكـ التي تشكؿ مف قاضي فرد ،فالمداولة

تعنػ ػ ػي في ىذه الحالة رفع الجمسة أو التأجيؿ لجمسػ ػ ػة الحقة لمتفكير وتكويف الػ ػ ػرأي الذي سينتيي إليو

القاضي في حكمو.

أما إذا كانت المحكمة مشكمة مف عدد منف القضاة ،فيقصد بالمداولة ىنا المناقشة والتشاور حوؿ وجو

الحكـ الذي ستفصؿ فيو المحكمة في الدعوى المعروضة أماميا(.)2

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
COUCHEZ Gerard, op.cit,P 442.
()2

د .أسامة روبي عبد العزيز الروبي ،المرجع السابؽ ،ص .34 - 33
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()1

لقد أوجب المشرع أف تكوف المداولة سرية وفقا لنص المادة  269قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية
التي جاء فيو ":تتـ المداوالت في السرية ،وتكوف وجوبا بحضور كؿ قضاة التشكيمة ،دوف حض ػ ػور

ممثؿ النيابة العامة والخصوـ ومحامييـ وأميف الضبط" .وىذا حفظا لييبة األحكاـ في نفوس

المتقاضيف وضمانا لحرية القضاة في إبداء الرأي ،كما أوجب المشرع أف تتـ المداولة بيف القضاة
مجتمعيف حتى تتحقؽ الحكمة مف تعدد القضاة ،فبل يجوز إجراء المداولة في ييبة احدىـ(.)1

ثانيا :النطق بالحكم:
ىو قراءة الحكـ بصوت عاؿ في الجمسة ويقتصر النطؽ بالحكـ عمى تبلوة منطوقة في الجمسة

مف طرؼ الرئيس وبحضور قضاة التشكيمة الذيف تداولوا في القضية وفقا لنص المادة  273قانوف

اإلجراءات المدنية واإلدارية.

يجب أف يتـ النطؽ بالحكـ في الحاؿ أو في تاريخ الحؽ ،ويبمغ الخصوـ بيذا التاريخ خبلؿ الجمسة
وفي حالة التأجيؿ يجب أف يحدد تاريخ النطؽ بالحكـ لمجمسة الموالية.

ال يجوز تمديد المداولة إال إذا اقتضت الضرورة الممحة ذلؾ ،عمى أف ال تتجاوز جمستيف متتاليتيف

وىذا وفقا ألحكاـ المادة  271قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية.

يترتب عمى النطؽ بالحكـ خروج النزاع مف والية المحكمة و ينتيي دورىا فيو إذ يعتبر الحكـ كممة

القانوف التي ال تقبؿ التبديؿ حتى مف المحكمة التي أصدرتو وىو أثر يتعمؽ بالنظاـ العاـ فيمتنع عمى

القاضي إعادة النظر فيما قضى بو ولو باتفاؽ الخصوـ ،كما يترتب عمى النطؽ بالحكـ أنو إذا توفى
القاضي قبؿ النطؽ بو سقط ذلؾ الحكـ بقوة القانوف ووجب الرجوع لممرافعة مف جديد ،ألف الحكـ ال

يعتبر موجودا إال بالنطؽ بو (.)2

يفترض دائما أف يصدر الحكـ بناء عمى إجراءات صحيحة ،لذلؾ فإذا لـ يذكر في الحكـ أنو

صدر في جمسة عمنية ،فإنو يفترض صدوره عمى ىذا النحو ،طالما لـ ينص في الحكـ صدوره في

جمسة يير عمنية وذكر في محضر الجمسة أنو صدر في جمسة عمنية(.)3

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

د .أحمد السيد صاوي ،المرجع السابؽ ،ص .706

()2

المستشار عبد الحميد المنشاوي  ،المرجع السابؽ ،ص . 281 – 280

()3

د .عبد القادر سيد عثماف ،رسالة دكتوراه ،المرجع السابؽ ،ص .383
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ثالثا :تحرير الحكم:
يجػ ػب أف يكوف الحكـ مكتوبا بالمغة العربية تحت طائمة البطػ ػ ػ ػبلف وفقا لنص المادة  08قانػ ػ ػوف

اإلجراءات المدنية واإلدارية وتعتبر الكتابة عنص ار شكميا في الحكـ ،وبذلؾ فور انتياء المداولة

يقوـ رئيس المحكمة أو مف يعيد لو ذلؾ مف قضاة الييئة التي اشتركت في المداولة بتحرير الحكـ.

المطمـــــــــــب الثانـــي
اآلثار المترتبة عمى األحكام القضائية وطرق الطعن فييا
بصدور الحكـ فإف المحكمة تستنفد سمطتيا إزاء المسألة التي فصمت فييا ،فبل تممؾ الرجوع في الحكـ

أو تعديمو ،وىو ما يسمى باستنفاد الوالية ،كما أنو بصدور الحكـ يتـ تقرير الحقوؽ وتدعيميا وىو ما
يسمى بأثر تقرير الحقوؽ ،كما ال يجوز عرض ىذه المسألة عمى أية محكمة أخرى ،وىو ما يسمى

بحجية األمر المقضي.
قد يخطئ القاضي بحكـ كونو إنسانا فيما يصدره مف أحكاـ ،فمف اإلنصاؼ إتاحة الفرصة أماـ
المحكوـ عميو إلصبلح ىذا الخطأ بموجب طرؽ طعف نظميا القانوف.

مف ثـ يقسـ المطمب إلى:

الفرع األول :اآلثار المترتبة عمى األحكام القضائية.

الفرع الثاني :طـــــــــــــــرق الطعن في األحكام القضائية.
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الفـــــــــــرع األول
اآلثار المترتبة عمى األحكام القضائية
ال يكفي أف يصدر الحكـ لتترتب عميو كافة اآلثار ،ألف المشرع لـ يكتؼ في كؿ حاؿ بمجرد صدور
الحكـ ولو كاف صدوره في مواجية الخصوـ ،وانما أوجب بالنسبة لبعض األحكاـ أف يتـ إعبلف وتبميغ
الحكـ إلى الخصـ ليتحقؽ بذلؾ عممو بمنطوقو وأسبابو عمما يقينيا(.)1

واعبلف الحكـ لمخصـ ىو ضروري لتحقيؽ اآلثار التالية:

 تمكيف المحكوـ لو مف التنفيذ ،ألنو ال يجوز وفقا لنص المادة  609مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية باعتبارىا سندات تنفيذية إال بعد إعبلنيا لنفس الحكـ المطموب التنفيذ في مواجيتو ،وقد أراد

المشرع بذلؾ إعطاء فرصة لممحكوـ عميو لمتنفيذ االختياري بدال مف التنفيذ الجبري.
 بدأ سرياف مواعيد الطعف في األحكاـ القضائية(. )2 -منع الحكـ الغيابي وأمر األداء مف السقوط.

ويتػ ػـ التبمي ػ ػغ بواسطة المحضر القضائي بناء عمى طمب الخصػ ػ ػـ ويجب أف يشتم ػ ػؿ عمى البيانات

الخاصة بأوراؽ المحضريف وأف يحصؿ في المواعيد المحددة قانونا ،كما يجب أف يشتمؿ عمى بيانات
معينة تحت طائمة القابمية لئلبطاؿ وفقا لنص المادة  613مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية.
يترتب عمى صدور الحكـ اآلثار التالية:

 -01استنفاد الوالية ( خروج النزاع من والية المحكمة ):
خروج النزاع مف والية المحكمة واستنفاذ سمطة القاضي  ،Dessaisissement du jugeبمجرد صدور
الحكـ تستنفذ المحكمة سمطتيا إزاء النقطة التي فصمت فييا ،فبل تممؾ الرجوع في الحكـ أو تعديمو(.)3
وىذه القاعدة ال تنطبؽ بالنسبة لؤلحكاـ التي تنتيي بيا الخصومة أماـ المحكمة فحسب ،وانما تطبؽ

أيضا بالنسبة لسائر األحكاـ القطعية التي تصدر أثناء نظر الدعوى ،فإذا أصدرت المحكمة مثبل حكما
باختصاصيا بنظر الدعوى فبل يجوز ليا أف تحكـ بعد ذلؾ بعدـ اختصاصيا(.)4

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

د .عبد الوىاب العشماوي والمحامي محمد العشماوي  ،الجزء الثاني ،المرجع السابؽ ،ص .720
e
VINCENT Jean, Precis de procedure civile, 14 éd, DALLOZ,1969, P 660.

()3

د .عبد الوىاب العشماوي والمحامي محمد العشماوي ،الجزء الثاني ،المرجع السابؽ ،ص .723

()4

د .أحمد أبو الوفا ،المرجع السابؽ ،ص .772
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)(2

فإذا نطؽ القاضي بالحكـ أصبح ممكا لمخصوـ وانقضت كؿ سمطة لمقاضي في تناولو ألي تعديؿ ميما

كاف خفيفا( ،)1يير أنو ترد عمى ىذه القاعدة االستثناءات اآلتية:

 -يجوز لممحكمة أف تعيد النظر في حكميا إذا طعف فيو بالمعارضة أو بالتماس إعادة النظر ألف ذلؾ

الطعف يطرح الخصومة مف جديد أماـ ذات المحكمة التي أصدرتو.

 -يجيز القانوف لممحكمة أف تتولى تصحيح ما يقع في حكميا مف أخطاء بحتة ( كالخطأ في اسـ احد

الخصوـ)(. )2

 إذا تضمف الحكـ لبسا أو يموضا يصعب معيما إمكاف الوقوؼ عمى ما قصدتو المحكمة منو ،جازلمخصوـ أف يرجعوا إلى المحكمة التي أصدرتو وأف يطمبوا منيا تفسير ما وقع في منطوقو مف يموض

أو إبياـ( ،)3ألف الحكػ ػـ الصادر في التفسيػ ػر يعتب ػ ػر مف كؿ الوج ػ ػ ػوه متمما لمحكـ الذي يفسره ،وىي
االستثناءات التي أوردىا المشرع الجزائري بموجب نص المادة  297مف قانوف اإلجراءات المدنية

واإلدارية التي جاء فييا ":يتخمى القاضي عف النزاع الذي فصؿ فيو بمجرد النطؽ بالحكـ.
يير أنو يمكف لمقاضي الرجوع عف حكمو في حالة الطعف بالمعارضة أو اعتراض الغير خارج
الخصومة أو التماس إعادة النظر ،ويجوز لو أيضا تفسير حكمو أو تصحيحو طبقا لممادتيف 285

و 286مف ىذا القانوف".

 -02تقرير الحقوق وتقويتيا:
األصؿ أف األحكاـ مقررة لمحقوؽ  Déclaratifsوليست منشئة ليا ،Constitutifsألف وظيفة المحكمة
ىي أف تبيف حؽ كؿ خصـ بالنسبة لموضوع النزاع ،فيي ال تخمؽ لمخصوـ حقوقا جديدة.

وبما أف الحكـ – كقاعدة عامة – يقرر الحؽ ،فيو يبقي لو سببو ووصفو ويحفظ لو كافة آثاره
والتأمينات الممحقة بو ،والحكـ يقوي الحؽ وينشئ لصاحبو بعض المزايا ىي:

 -يؤكد لو حقو و يقطع النزاع بشأنو في وجو المحكوـ عميو.

 -ينشئ لو سندا رسميا يحؿ محؿ السند الذي كاف أساسا لما ادعاه ،وتفترض صحة كؿ ما ورد بو

إالّ إذا طعف بتزويره.

 -ينشئ لممحكوـ لو سندا قاببل لمتنفيذ الجبري عمى المحكوـ عميو(.)4

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

د .عبد الوىاب العشماوي والمحامي محمد العشماوي  ،الجزء الثاني ،المرجع السابؽ ،ص .725

()2

د .أحمد أبو الوفا ،المرجع السابؽ ،ص  773وأيضا د .عبد الوىاب العشماوي والمحامي محمد العشماوي ،الجزء الثاني ،المرجع السابؽ

ص .725
()3

د .عبد الوىاب العشماوي والمحامي محمد العشماوي  ،الجزء الثاني ،المرجع السابؽ ،ص .728

()4

د .أحمد أبو الوفا ،المرجع السابؽ ،ص 775وما بعدىا.
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 -03حصول المدعي عمى سند رسمي:
يترتب عمى صدور الحكـ حصوؿ المدعي عمى سند رسمي ،ويصبح ىذا السند حجة بما تضمنو ما لـ

يطعف فيو بالتزوير(.)1

وىذا األثر أكدتو المادة  284مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية والتي جاء فييا ":يكوف لمحكـ

حجية العقد الرسمي مع مراعاة أحكاـ المادة  283أعبله".

وبحصوؿ المدعي عمى سند رسمي ( الحكـ القضائي ) يترتب عميو افتراض صحة كؿ ما ورد بو
وبذلؾ يقوى الحؽ وينشئ لصاحبو حؽ التمسؾ بحجية الشيء المحكوـ فيو وىي قرينة قانونية ال تقبؿ
إثبات العكس ،مؤداىا أف الحكـ صدر صحيحا مف ناحية الشكؿ وعمى حؽ مف ناحية الموضوع فيو

حجة عمى ما قضى بو ،وتقرر جميع التشريعات ىذا المبدأ ألنو مف البلزـ وضع حد نيائي لمنزاع

حتى ال يتكرر(.)2

تعود فكرة حجية الشيء المقضي فيو ،إلى القانوف الروماني والتي كانت تسبقيػ ػا فكػ ػ ػرة استيبلؾ

الدعوى (  ،) Consommation de l’ actionحينما كانت األحكاـ تصدر ضمف احتفاالت وطقوس
خاصة يطالب فييا مف اآللية الحكـ في المنازعات التي تصدر بيف األفراد ،ومنو فإنو يستحيؿ

مطالبتيا مرة ثانية بأف تجيب عمى نفس الطمبات التي سبؽ ليا وأف حققتيا(.)3

وحجية الشيء المحكوـ فيو ال ترتب أثرىا إالّ بتوافر الشروط اآلتية - :اتحاد الخصوـ – اتحاد

الموضوع – اتحاد السبب.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

د .عبد الوىاب العشماوي والمحامي محمد العشماوي ،المرجع السابؽ ،الجزء الثاني ،ص .738

( )2د .أحمد أبو الوفا ،المرجع السابؽ ،ص.780
)(3
GRIOLET Gaston, de l’autorite de la chose jugee en matiere civile et en matiere criminelle maresquaine
libraire ,éditeur,1868, P17- 18 :
¨ … les effets de l’actio elle-même avaient sans doute leur origines dans une procédure plus ancienne.
L’actio n’aura été que le débris fort altéré d’ une cérémonie religieuse par laquelle, dans des temps plus
reculés, ont demandait aux dieux eux-mêmes la décision des procès( ACTIONES APUD PONTIFICUM
)COLLEGIUM ERANT
A l’époque ou cette sorte d’oracle tenait lieu de jugement, elle avait du paraitre impossible de demander
une seconde fois aux dieux la réponse qu’ils avaient déjà donnée ou qu’on n’avait pu obtenir faute d’ avoir
¨observer tous le rites
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ال يكفي توافر ىذه الشروط لتحقيؽ حجية الشيء المقضي بو ،بؿ ال بد مف توافر شروط أخرى في

نفس الحكـ وىي:

 -أف يكوف ىناؾ حكـ بالمعنى الحقيقي .Véritable jugement

 -أف يكوف صاد ار مف جية قضائية ليا سمطة الفصؿ في المنازعات.

 أف يكوف صاد ار في حدود الوظيفة القضائية لممحكمة و لذلؾ ال تكوف لؤلوامر الوالئية حجة الشيءالمقضي بو ويجوز تعديميا والعدوؿ عنيا حسب مقتضيات األحواؿ(.)1

وتكوف لمحكـ الحجية ولو كاف قاببل لمطعف فيو بإحدى طرؽ الطعف ،بمعنى أف عدـ صيرورة الحكـ

باتا ال يمنع مف التمسؾ بالدفع بعدـ جواز نظر الدعوى لسابؽ الحكـ فييا ،وانما ىذه الحجية تكوف
مؤقتة تزوؿ إذا الغي الحكـ وتثبت إذا أصبح باتا(.)2

إف الدفع بسبؽ الفصؿ في الدعوى ىو مف الدفوع بعدـ القبوؿ ،يبدى في أية حالة تكوف عمييا الدعوى
ولو ألوؿ مرة أماـ جيات االستئناؼ وىذا وفقا لنص المادة  67مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية
والتي جاء فييا ":الدفع بعدـ القبوؿ ،ىو الدفع الذي يرمي إلى التصريح بعدـ قبوؿ طمب الخصـ

النعداـ الحؽ في التقاضي ،كانعداـ الصفة وانعداـ المصمحة والتقادـ وانقضاء األجؿ المسقط وحجية

الشيء المقضي فيو ،وذلؾ دوف النظر في موضوع النزاع".

وأيضا ما نصت عميو المادة  68مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية التي جاء فييا ":يمكف لمخصوـ
الدفع بعدـ القبوؿ في أي مرحمة كانت عمييا الدعوى ولو بعد تقديـ دفوع في الموضوع".

كما ال يجوز لممحكمة أف تثيره مف تمقاء نفسيا لعدـ تعمقو بالنظاـ العاـ وىذا ما أكدتو المادة 69

مف ذات القانوف بنصيا ":يجب عمى القاضي أف يثير تمقائيا ،الدفع بعدـ القبوؿ إذا كاف مف النظاـ
العاـ السيما عند عدـ احتراـ آجاؿ طرؽ الطعف أو عند يياب طرؽ الطعف".

وأيضا ما جاء في نص المادة  338مف القانوف المدني التي جاء فييا ":األحك ػاـ التي حازت ق ػ ػ ػ ػ ػوة

الشيء المقضي بو تكوف حجة بما فصمت فيو مف الحقوؽ ،وال يجوز قبوؿ أي دليؿ ينقض ىذه القرينة

ولكف ال تكوف لتمؾ األحكاـ ىذه الحجية إال في نزاع قاـ بيف الخصوـ أنفسيـ ،دوف أف تتغير صفاتيـ
وتتعمؽ بحقوؽ ليا نفس المحؿ والسبب.

وال يجوز لممحكمة أف تأخذ بيذه القرينة تمقائيا".

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1
()2

د .عبد الوىاب العشماوي والمحامي محمد العشماوي ،الجزء الثاني ،المرجع السابؽ ،ص .747
د .أحمد أبو الوفا ،المرجع السابؽ ،ص.781
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الفـــــــــــرع الثانــي
طرق الطعن في األحكام القضائية
يمكف أف تتعرض األحكاـ القضائية لؤلخطاء أو إلى البلعدالة ( ،)1ذلؾ أنو ال يسمـ القاضي مف الخطأ
شأنو شأف أي إنساف ،وال تسمـ نفوس المتقاضيف مف الضغائف واألحقاد ،فبل يتصور أف يصدر القضاء
مطابقا لحقيقة الواقع ،كما أف الشعػ ػ ػور بعدـ الثقة ىو شع ػ ػ ػور طبيعي لدى المحكوـ عميو ،فكاف مف

المتعيف عمى المشرع أف يعمؿ عمى تأميف مصمحة الخصوـ بإجازة الطعف في األحكاـ( ،)2ليذا السبب

أوردت الشرائع منذ القدـ طرقا مختمفة لمطعف في األحكاـ ليتمكف الخصوـ مف إصبلحيا أو إلغائيا(. )3

لقد حاولت أيمب التشريعات التوفيؽ بيف مصمحة الخصوـ التي تقضي بوجوب إعادة النظر في الحكـ

لتدارؾ ما وقع فيو مف خطأ أو ما أشتمؿ عميو مف إجحاؼ أو نقص ،وبيف المصمحة العامة التي

تحتـ وجوب وضع حد لمنزاع حتى تستقر الحقوؽ وتصبح األحكاـ باتة ممزمة لمف كانوا أطرافا فييا

ومعتبرة عنوانا لمحقيقة ،وقرينة ال يجوز دفعيا بأي طريؽ مف طرؽ اإلثبات(. )4
لذلؾ فقد حصرت طرؽ الطعف في األحكاـ في دائرة معينة وحددتيا عمى سبيؿ الحصر ووضعت
ليا أجبل محددا تنقضي بانقضائو ،فيي تنقسـ إلى ما ىو عادي أي يصح الركوف إليو عادة وفي كؿ

األحواؿ ما لـ يمنعو نص خالص ،وبينما ىو يير عادي ،أي ال يجوز الركوف إليو إال في بعض
الحاالت االستثنائية وشرط توافر أحد األوجو المحددة قانونا عمى سبيؿ الحصر(.)5

وطرؽ الطعف ىي الوسائؿ التي بمقتضاىا يمكف التظمـ مف األحكاـ  ،فبل يمكف رفػ ػ ػع دعوى مبتدأه

بطمب بطبلنيا استنادا لقاعدة Voies de nullité n’ ont lieu contre les jugements(6) :

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

e

)(1

VINCENT Jean, op.cit. 74 éd ,1969 ,P 580 .
()2

د .أحمد أبو الوفا ،المرجع السابؽ ،ص .817

()4

د .عبد الوىاب العشماوي والمحامي محمد العشماوي ،المرجع السابؽ ،الجزء الثاني ،ص .852

)(3

CUCHE Paul, op.cit. P 390.
VINCENT Jean, op.cit. P 581.

)(5

وأيضا د .عبد الوىاب العشماوي والمحامي محمد العشماوي ،المرجع السابؽ ،الجزء الثاني ،ص .853
VINCENT Jean, op.cit, P 580.
وأيضا د .أحمد أبو الوفا ،المرجع السابؽ ،ص . 798
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)(6

والحكمة مف ذلؾ أف استقرار الحقوؽ لدى أصحابيا تقتضي احتراـ األحكاـ فبل يطعف فييا إال بطرؽ

خاصة واجراءات خاصة وفي مواعيد معينة بحيث إذا انقضت ىذه المواعيد دوف الطعف في الحكـ

أصبح يير قابؿ لمطعف فيو ،وعد في نظر المشرع عنوانا لمحقيقة والصحة وأيمؽ كؿ سبيؿ إلعادة

النظر فيو( )1وىي الطرؽ التي سوؼ أتناوليا بالتفصيؿ في:
أوال :طرق الطعن العادية:

إف طرؽ الطعف العادية في القانوف الجزائري ىي المعارضة واالستئناؼ التي سوؼ أتناوليا في ما
يمي:
 -01المعارضــة:
ىي طريؽ مف طرؽ الطعف العادية يركف إلييا المحكوـ عميو ييابيا لموصوؿ إلى إلغاء أو تعديؿ

الحكـ الذي صدر في ييبتو ويكوف التجاؤه لنفس المحكمة التي أصدرتو ،طالبا منيا سحبو أو إعادة
نظر الدعوى مف واقع دفاعو الذي لـ يبده حاؿ صدور الحكـ الغيابي( ،)2ويستند حؽ المعارضة إلى

حقوؽ الدفاع المقدسة التي ال يجوز أف يقضى عمى شخص بغير أف يسمع دفاعو أو تتاح لو الفرصة

المناسبة لئلدالء بو أماـ القاضي الذي ينظر المنازعة ،فإذا تخمؼ الخصـ لسبب مف األسباب وجب

أف يميد لو الطريؽ ليمجأ لذلؾ القاضي ويطمب منو مراجعة حكمو واصبلحو أو تعديمو أو نقضو عمى

ضوء ذلؾ الدفاع ومحو ما تضمنو مف عيب أو خطأ بسبب ارتكانو عمى أقواؿ وحجج خصـ واحد (.)3

ويفصؿ القاضي بناء عمى الطعف بالمعارضة في القضية مف جديد مف حيث الوقائع والقانوف ويصبح

الحكـ أو القرار المعارض فيو كأف لـ يكف ،ما لـ يكف ىذا الحكـ أو القرار مشموال بالنفاذ المعجؿ وىذا

ما أكدتو المادة  327مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية.

ترفع المعارضة في أجؿ شير واحد ( )1ابتداء مف تاريخ التبميغ الرسمي لمحكـ أو القرار الغيابي

وترفع حسب األشكاؿ المقررة لعريضة افتتاح الدعوى .ويجب أف تكوف مرفقة تحت طائمة عدـ القبوؿ
شكبل بنسخة مف الحكـ المطعوف فيو وفقا لنص المواد 330 ،329 ،328 :مف قانوف اإلجراءات المدنية

واإلدارية.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

د .أحمد أبو الوفا ،المرجع السابؽ ،ص .798
VINCENT Jean, op.cit. P 584.

)(2

وأيضا د .أحمد أبو الوفا ،المرجع السابؽ ،ص  847وأيضا د .عبد الوىاب العشماوي والمحامي محمد العشماوي ،المرجع السابؽ ،الجزء الثاني
ص . 809
( )3د .عبد الوىاب العشماوي والمحامي محمد العشماوي ،المرجع السابؽ ،الجزء الثاني ،ص .809

268

 آثار المعارضة في الحكم الغيابي: -يترتب عمى المعارضة أثر رئيسي ،ىو إعادة طرح النزاع أماـ المحكمة وتكوف سمطة المحكمة إزاء

قضية المعارضة ىي نفس السمطة التي ليا إزاء الموضوع األصمي ،وتممؾ القضاء بالنفاذ المعجؿ ولو
كانت قد أيفمت ذكره(. )1

ولما كانت المعارضػة قد شرع ػ ػت بقصد تمكيف الخصـ الغائب مف إبػ ػداء أوجو دفاعو ،فمػ ػ ػو أف يبدي

ما شاء مف الدفوع الشكمية أو الدفوع الموضوعية أو الدفوع بعدـ القبوؿ بشرط أف يبدي الدفوع الشكمية
في الوقت الذي حدده القانوف لئلدالء بيا ،ولو أف يبدي ما شاء مف أسباب المعارضة ولو لـ ترد في
صحيفتيا ،ولو أنو يبدي ما شاء مف الطمبات العارضة بشرط إال يكوف في إبداء ىذه الطمبات أي

مساس بحجية الحكـ الغيابي فيما قضى بو عمى المعارض ضده(.)2
 -يوقؼ تنفيذ الحكـ خبلؿ أجؿ المعارضة كما يوقؼ بسبب ممارستو عمبل باألثر الموقؼ لممعارضة

فالتنفيذ الذي يتـ أثناء الفصؿ في المعارضة في الحكـ الغيابي ىو تنفيذ باطؿ( ،)3كما أف المعارضة

توقؼ مفعوؿ مبدأ حجية الشيء المقضي فيو بمجرد تسجيؿ المعارضة إلى ياية صدور حكـ فاصؿ

فييا وىو األثر الذي أكده المشرع الجزائري بموجب المادة  323مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية.
 -02االستئنــــــــــاف:
االستئناؼ ىو طريؽ مف طرؽ الطعف العادية يمجأ إليو المتضرر مف الحكـ لمحصوؿ عمى حكـ آخر
مف محكمة عميا بإلغائو أو تعديمو فيو يتضمف الشكوى مف تصرفات قضاة محكمة أوؿ درجة ،ويستفاد

منو ضمنا الطعف في كفاءتيـ أو ذمتيـ أو عنايتيـ بتناوؿ النزاع والفصؿ فيو أو تفيـ األسس التي بنى
عمييا الخصـ دفاعو أو دعواه.

واالستئناؼ ىو حؽ لممدعي والمدعى عميو عمى السواء فبل يجوز أف يتمتع بو خصـ دوف اآلخر

ضمانا لمعدالة والمساواة بيف الخصميف وصيانة لحقوؽ الدفاع( )4تنفيذا لمبدأ التقاضي عمى درجتيف
الذي ىػ ػو مف النظاـ العاـ وفقا لنص المادة  6مف قان ػ ػوف اإلجػ ػ ػراءات المدني ػة واإلداريػ ػة التي جاء

فييا ":المبدأ أف التقاضي يقوـ عمى درجتيف ،ما لـ ينص القانوف عمى خبلؼ ذلؾ".

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

د .عبد الوىاب العشماوي والمحامي محمد العشماوي ،المرجع السابؽ ،الجزء الثاني ،ص .826

()2

د .احمد أبو الوفا ،المرجع السابؽ ،ص .854

()4

د .عبد الوىاب العشماوي والمحامي محمد العشماوي ،المرجع السابؽ ،الجزء الثاني ،ص .840

VINCENT Jean, op.cit, P 592.
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)(3

 آثار االستئناف:يترتب عمى االستئناؼ اآلثار التالية:
 األثر الناقل لالستئناف :يترتب عمى االستئناؼ طرح النزاع عمى محكمة الدرجة الثانية  effet dévolutifلتفصؿ فيو مف جديد
وليا كؿ ما لمحكمة الدرجة األولى مف سمطة في ىذا الصدد (. )1

والقاعدة أف االستئناؼ ال يطرح عمى محكمة الدرجة الثانية إال ما رفع عنو االستئناؼ مف قضاء

الدرجة األولى  TONTUM DEVOLUTUM QUANTUMوعمى ذلؾ فبل يطرح عمى محكمة الدرجة
الثانية طمبات موضوعية لـ تبدى أماـ محكمة الدرجة األولى كما ال يطرح عمى محكمة الدرجة الثانية
مف الطمبات التي عرضت عمى محكمة الدرجة األولى إال ما فصمت فيو ىذه المحكمة ورفع عنو

االستئناؼ(.)2

ال تتعدى سمطة المحكمة ما تناولتو عريضة االستئناؼ أو صحيفة الدعوى مف أوجو منازعة ،ألف

القاعدة أف االستئناؼ ينقؿ الدعوى بحالتيا التي كانت عمييا قبؿ صدور الحكـ المستأنؼ بالنسبة لما
رفع فيو االستئناؼ( )3وىو األثر الذي أكده المشرع الجزائري بموجب المادة  340مف قانوف اإلجراءات
المدنية واإلدارية التي جاء فييا ":ينقؿ االستئناؼ إلى المجمس القضائي مقتضيات الحكـ التي يشير

إلييا ىذا االستئناؼ صراحة أو ضمنيا أو المقتضيات األخرى المرتبطة بيا.
يمكف أف يقتصر االستئناؼ عمى بعض مقتضيات الحكـ.

يتـ نقؿ الخصومة برمتيا عندما ييدؼ االستئناؼ إلى إلغاء الحكـ أو إذا كاف موضوع االستئناؼ يير

قابؿ لمتجزئة".

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
VINCENT Jean, op.cit. P 573.

)(1

وأيضا د .احمد أبو الوفا ،المرجع السابؽ ،ص  890وأيضا د .عبد الوىاب العشماوي والمحامي محمد العشماوي ،المرجع السابؽ ،الجزء الثاني
ص .888
()2

د .احمد أبو الوفا ،المرجع السابؽ ،ص .894

()3

د .عبد الوىاب العشماوي والمحامي محمد العشماوي ،المرجع السابؽ ،الجزء الثاني ،ص .889
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 األثر الموقف لالستئناف : effet suspensifبما أف الطعف باالستئناؼ ىو طريؽ عادي لمطعف في األحكاـ القضائية ،فإنو مف البدييي إذف أف

يوقؼ تنفيذ األحكاـ بموجبو( ،)1ىذا األثر الموقؼ أكدتو نص المادة  323مف قانوف اإلجراءات المدنية
واإلدارية التي جاء فييا ":يوقؼ تنفيذ الحكـ خبلؿ أجؿ الطعف العادي كما يوقؼ بسبب ممارستو " ...
ثانيا :طرق الطعن غير العادية:
ىي طرؽ يير عادية ألف األصؿ فييا أنو ال يجوز سموكيا إال في األحواؿ التي نص عمييا القانوف

عمى سبيؿ الحصر وألسباب محددة ،وعميػ ػ ػ ػ ػ ػو ،فإنو يجب عمى الطاعف أف يقيـ الدليؿ عمى جواز حقو

في الطعف إلصبلح عيب محدد في الحك ػ ػـ ويقتص ػ ػر دور الجية القضائية التػ ػي تنظر الطعػ ػ ػف عمى

النظر في العيب الذي بني عميو الطعف.

تتمثؿ طرؽ الطعف يير العادية في الطعف بالنقض ،والطعف عف طريؽ االلتماس بإعادة النظر

واعتراض الغير الخارج عف الخصومة ،وىي الطرؽ التي أتناوليا بالتفصيؿ التالي:
-01

الطعن بالنقض: Recours en cassation – Pourvoi en cassation :

ىو طريؽ يير عادي يطعف بو في األحكاـ النيائية أماـ المحكمة العميا وذلؾ بسبب مخالفة الحكـ
المطعوف فيو لمقانوف ،واألصؿ أف الطعف بالنقض في الحكـ ال يقصد بو إعادة طرح النزاع أماـ
المحكمة العميا لمفصؿ فيو مف جديد كما ىو الحاؿ بالنسبة لبلستئناؼ وانما تقتصر سمط ػ ػة ى ػذه
األخيرة عمى مجرد تقرير المبادئ القانونية السميمة في النزاع المعروض أماميا دوف أف تطبقيا

عميو ودوف أف تفصؿ في موضوعو وىي لذلؾ إما أف تحكـ برفض الطعف أو تحكـ بقبولو ونقض

الحكـ المطعوف فيو (.)2

يعرفو الدكتور العشماوي بأنو طريؽ يير عادي يمجأ إليو إلصبلح ما شاب الحكـ مف مخالفة

لمقانوف أو بطبلف سواء في ذات الحكـ المطعوف فيو أو اإلجراءات التي أسسيا عميو ،وىو بيذه الصفة
ليس متاحا بالنسبة لكؿ األحكاـ وال يؤذف بو إال ألسباب واردة عمى سبيؿ الحصر مستندة إلى التطبيؽ

القانوني الصحيح(. )3

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
VINCENT Jean, op.cit, P 573.
()2

د .احمد أبو الوفا ،المرجع السابؽ ،ص .941

()3

د .عبد الوىاب العشماوي والمحامي محمد العشماوي ،المرجع السابؽ ،الجزء الثاني ،ص .956
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)(1

إف األحكاـ التي يجوز الطعف فييا بالنقض حددتيا نص المادة  349مف قانوف اإلجراءات المدنية

واإلدارية التي جاء فييا ":تكوف قابمة لمطعف بالنقض ،األحكاـ والق اررات الفاصمة في موضوع النزاع
والصادرة في آخر درجة عف المحاكـ والمجالس القضائية ".

وأضافت المادة  950نوعا آخر مف األحكاـ يجوز الطعف فييا بالنقض بنصيا ":تكوف قابمة لمطعف

بالنقض ،األحكاـ والق اررات الصادرة في آخر درجة ،والتي تنتيي الخصومة بالفصؿ في أحد الدفوع

الشكمية أو بعدـ القبوؿ أو أي دفع عارض آخر".
 آجال الطعن بالنقض:يرفع الطعف بالنقض في آجؿ شيريف ( )02يبدأ مف تاريخ التبميغ الرسمي لمحكـ المطعوف فيو إذا تـ
شخصيا ويمدد ىذا األجؿ إلى ثبلثة ( )03أشير إذا تـ التبميغ الرسمي في موطنو الحقيقي أو المختار
وىذا عمبل بنص المادة  354مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية.

ال يسري ىذا األجؿ عمى األحكاـ و الق اررات الغيابية إال بعد انقضاء األجؿ المقرر لممعارضة عمبل

بنص المادة  354مف نفس القانوف ،وىذا حرصا مف المشرع عمى تحقيؽ العدالة عف طريؽ تمكيف
الغائب الذي لـ يتقدـ بدفاعو مف ممارسة حقو في الطعف .
 إجراءات الطعن بالنقض:يرفع الطعف بالنقض بتصريح أو بعريضة أماـ أمانة ضبط المحكمة العميا ويجوز أيضا أف يرفع
بتصريح أو بعريضة أماـ أمانة ضبط المجمس القضائي الذي صدر في دائرة اختصاصو الحكـ

موضوع الطعف وىذا وفقا لنص المادة  560مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية.

يتـ التصري ػ ػح بالطعف بالنقض مف طرؼ الطاعف أو محاميو في محضر يعده أميف الضبط الرئيسي

لدى المحكمة العميا أو المجمس القضائي أو أميف الضبط الذي يفوضو ليذا الغرض عمبل بنص المادة

 562مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية.

لقد حدد قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية آجاؿ التبميغ الرسمي لعريضة الطعف بالنقض بموجب المادة

 563بشير واحد ( )01مف تاريخ التصريح بالطعف بالنقض وتنبييو بأنو يجب عميو تأسيس محاـ إذا
ريب في الدفاع عف نفسو ،ولمطاعف أجؿ شيريف اثنيف ( )02ابتداء مف تاريخ توقيع الطعف بالنقض

بإيداع العريضة بأمانة ضبط المحكمة العميا أو المجمس القضائي ،يعرض فييا األوجو القانونية

لتأسيس طعنو وذلؾ تحت طائمة عدـ قبوؿ الطعف بالنقض شكبل وفقا لنص المادة  564مف قانوف
اإلجراءات المدنية واإلدارية.
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 أوجو الطعن بالنقض:يجب أف تتضمف عريضة الطعف بالنقض تحت طائمة عدـ قبوليا شكبل المثار تمقائيا البيانات التي

نصت عمييا المواد 565 :و 566و 567مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية ،كما يجب أف يبنى

الطعف عمى وجو واحد أو أكثر مف األوجو المذكورة بموجب نص المادة  358مف قانوف اإلجراءات
المدنية واإلدارية.

كما يجوز لممحكمة العميا أف تثير مف تمقاء نفسيا وجيا أو عدة أوجو لمنقض وىذا عمبل بنص

المادة  360مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية.
 آثار الطعن بالنقض:يمكف تحديد آثار الطعف بالنقض في أمريف:
أ -نقل النزاع لممحكمة العميا:

يجب التفرقة بيف األثر المترتب عمى رفع االستئناؼ واألثر المترتب عمى الطعف بالنقض ،بالنسبة

لبلستئناؼ فرفعو ينقؿ النزاع في جميع المسائؿ الموضوعية والقانونية إلى جية االستئناؼ في حدود ما
تناولتو عريضتو ،أما بالنسبة لمطعف بالنقض فإف الطعف بو ينقؿ النزاع إلى المحكمة العميا في حدود
المسائؿ القانونية التي تعمؽ بيا الطعف وفي حدود تصدييا لموضوع النزاع في الحاالت التي يجيز

القانوف فييا التصدي (.)1

إف الطعػ ػف بالنقض ال يطرح أماـ محكمة النقض النزاع برمتو وانما سمطة محكمة النقض تقتصر

عمى مجرد تقدير المبادئ القانونية في النزاع دوف أف تطبقيا عميو ودوف أف تفصؿ في موضوعو ،فيي
ال تممؾ استخبلص الوقائع الصحيحة في القضية وىي ال تممؾ تقدير ىذه الوقائع .وانما ىي تسمـ بيا

كما أثبتيا الحكـ المطعوف فيو ،وتتحقؽ فقط مف صحة تطبيؽ القانوف ،وينبني عمى ذلؾ أنو ال يجوز

التمسؾ أماـ محكمة النقض بوسائؿ دفاع جديدة لـ يبدىا الخصوـ أماـ المحكمة المطعوف في حكميا.

ب -عدم وقف التنفيذ:
ال يترتب عمى الطعف بالنقض إيقاؼ تنفيذ الحكـ ،فبل يترتب عميو منع تنفيذ الحكـ إذا لـ يكف قد شرع
في تنفيذه وال وقؼ تنفيذه إذا كاف قد بدئ في تنفيذه(.)2

ىذا األثر أكدتو المادة  361مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية التي جاء فييا " :ال يترتب عمى
الطعف بالنقض وقؼ تنفيذ الحكـ أو القرار ،ماعدا في المواد المتعمقة بحالة األشخاص أو أىميتيـ وفي

دعوى التزوير".

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1
()2

د .عبد الوىاب العشماوي والمحامي محمد العشماوي ،المرجع السابؽ ،الجزء الثاني ،ص .1009
د .احمد أبو الوفا ،المرجع السابؽ ،ص  969وما بعدىا.
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 -02الطعن عن طريق التماس إعادة النظر:
االلتماس ،طريؽ مف طرؽ الطعف يير العادية يمجأ إلييا الخصـ في بعض األحواؿ لمحصوؿ عمى

الحكـ بنقض حكـ انتيائي مف المحكمة التي أصدرتو ليتمكف مف السير في النزاع مف جديد أماـ نفس

المحكمة.

يتميز االلتماس عف طرؽ الطعف العادية بأنو ليس مقصودا بو إصبلح الحكـ الذي يتظمـ منو الخصـ

وانما يرمي إلى محو الحكـ ذاتو ليعود مركز الممتمس في الخصومة إلى ما كاف عميو قبؿ صدوره

ويتمكف بذلؾ مف مواجية النزاع مف جديد والحصوؿ عمى حكـ آخر بعد أف تخمص مف قوة الشيء

المقضي بو (.)1

 األحكام القابمة لاللتماس:األحكاـ القابم ػ ػة لمطعف فييا بااللتماس ىي األحكاـ الصادرة بصفة انتيائية ،سواء كانت ىػ ػ ػذه أحكاـ

صادرة مف محاكـ االستئناؼ أو محاكـ الدرجة األولى ،سواء كانت قطعية موضوعية أـ كانت صادرة

قبؿ الفصؿ في الموضوع ،ولقد حصرت المادة  390مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية األحكاـ

القابمة لمطعف في األوامر االستعجالية واألحكاـ والق اررات الفاصمة في الموضوع والحائزة لقوة الشيء

المقضي بو.

ال يجوز الركوف ليذا الطريؽ يير العادي إالّ بعد استنفاد الطرؽ العادية ،ويترتب عمى ذلؾ أنو

إذا كاف الحكـ قاببل لبلستئناؼ وترؾ الخصـ مواعيده تنقضي بغير أف يستأنؼ امتنع عميو بعد ذاؾ

الركوف إلى االلتماس ولو قاـ بسبب مف أسبابو ،ألنو كاف في استطاعتو الوصوؿ لغرضو عف طريؽ
االستئناؼ وفي تفويت مواعيده بغير أف يركف إليو دليؿ عمى أنو قد رضي بالحكـ ريـ ما أشتمؿ عميو
مف عيوب(.)2

 المحكمة التي يرفع أماميا االلتماس:يرفع االلتماس بإعادة النظر إلى نفس المحكمة التي أصدرت الحكـ المطعوف فيو عمى اعتبار أف
المقصود منو مجرد تنبيو المحكمة لتصحيح الحكـ الذي أصدرتو عف سيو يير متعمد منيا وعمى ذلؾ

يتعيف رفع االلتماس إلى نفس المحكمة التي أصدرت الحكـ وال يرفع إلى محكمة أعمى منيا كما ال
يرفع إلى محكمة أخرى مف نفس درجتيا(.)3
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
( )1د .عبد الوىاب العشماوي والمحامي محمد العشماوي ،المرجع السابؽ ،الجزء الثاني ،ص .918

( )2د .عبد الوىاب العشماوي والمحامي محمد العشماوي،المرجع السابؽ ،الجزء الثاني ،ص  920 – 919وأيضا د .عمي أبو عطية ىيكؿ،
المرجع السابؽ ،ص .582

( )3د  .احمد أبو الوفا ،المرجع السابؽ ،ص .928
274

 أسباب االلتماس:جاء في نص المادة  392مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية بأنو يمكف تقديـ التماس إعادة النظر
ألحد السببيف اآلتييف:

 -إذا بني الحكـ أو القرار أو األمر عمى شيادة شيود ،أو عمى وثائؽ اعترؼ بتزويرىا ،أو ثبت

قضائيا تزويرىا بعد صدور ذلؾ الحكـ أو القرار أو األمر وحيازتو قوة الشيء المقضي بو.

 إذا اكتشفت بعد صدور الحكـ أو القرار أو األمر الحائز لقوة الشيء المقضي بو ،أوراؽ حاسمة فيالدعوى ،كانت محتجزة عمدا لدى أحد الخصوـ.
 -ميعــــاد االلتماس:

يرفع التماس إعادة النظر في أجؿ شيريف ( ،)02يبدأ سريانو مف تاريخ ثبوت تزوير شيادة الشاىد ،أو
ثبوت التزوير ،أو تاريخ اكتشاؼ الوثيقة المحتجزة وىذا وفقا لنص المادة  393مف قانوف اإلجراءات

المدنية واإلدارية.

 -مراحل دعوى االلتماس:

تجتاز دعوى االلتماس في سيرىا مرحمتيف:

أوال :النظر في جواز قبوؿ االلتماس والفصؿ فيو.
ثانيا :تناوؿ الموضوع والفصؿ فيو.

األصؿ أف تنظر المحكمة أوال في جواز التماس إعادة النظر فيجب عمى المحكمة أف تتحقؽ مف

توافر األمور اآلتية:

 -كوف االلتماس مقدما في الميعاد.

 -كونو مبنيا عمى وجو مف األوجو التي ذكرىا القانوف عمى سبيؿ الحصر.

 كوف الحكـ المطعوف فيو لـ يسبؽ الطعف فيو بااللتماس عمبل بأحكاـ المادة  396مف قانوفاإلجراءات المدنية واإلدارية.

 كوف طمبو صحيحا طبقا لئلجراءات التي نص عمييا القانوف.فإذا تبيف ليا أف االلتماس مقدـ بعد الميعاد أو يير مبني عمى وجو مف أوجو االلتماس ،حكمت

برفض االلتماس أو بعدـ قبولو بحسب األحواؿ( ،)1وتقضي بإلزاـ الممتمس بغرامة مدنية مف 10.000دج

إلى  20.000دج دوف اإلخبلؿ بالتعويضات األخرى عمبل بنص المادة  397مف قانوف اإلجراءات
المدنية واإلدارية.
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
( )1د .عمي أبو عطية ىيكؿ ،المرجع السابؽ ،ص .592
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واذا قضى بقبوؿ االلتماس لوجود سبب مف أسبابو ولرفعو صحيحا في ميعاده مستوفيا لشروطو ،فعند

ذلؾ تقضي المحكمة بإلغاء الحكـ المستأنؼ ،فيعود الخصوـ إلى الحالة التي كانوا عمييا قبؿ الفصؿ
في النزاع األصمي ما لـ توجد مقتضيات مرتبطة بو وفقا لنص المادة  395مف قانوف اإلجراءات
المدنية واإلدارية.

كما ال يجوز لممحكمة أف تتناوؿ يير الطمبات التي تناوليا االلتماس وال تعود لمنزاع ّإال بالنسبة

لمشخص الذي قبؿ التماسو وتصدر المحكمة حكما جديدا في الموضوع يحؿ محؿ الحكـ الذي أبطؿ

بسبب قبوؿ االلتماس وتكوف لو أثار األحكاـ عمى العموـ (.)1

ولما كاف اليدؼ مف االلتماس ىو إلغاء الحكـ المطعوف فيو بحكـ جديد يحؿ محمو ،لذلؾ فإف القضية
في ىذه المرحمة تكوف بنفس النطاؽ الذي كانت عميو قبؿ إصدار الحكـ المطعوف فيو ،لذا تبقى

عناصر القضية كما ىي ( مف أدلة إثبات والسقوط الذي تحقؽ والمراكز اإلجرائية لمخصوـ ) ،لكف
يكوف لمخصوـ نفس السمطات التي كانت ليـ قبؿ إصدار الحكـ مف حيث حظيـ في التقدـ بوقائع
وأدلة جديدة أو التمسؾ بأوجو دفاع ودفوع جديدة ،ولممحكمة نفس السمطات التي ليا عند بحث

الموضوع وتكوف ليا أف تصدر تقدي ار مختمفا عف تقديرىا السابؽ في الوقائع أو في القانوف(.)2
 آثار الطعن بااللتماس:يترتب عمى الطعف بااللتماس اآلثار التالية:

 ال يوقؼ االلتماس تنفيذ الحكـ المطعوف فيو وفقا لنص المادة  348مف قانوف اإلجراءات المدنيةواإلدارية التي جاء فييا ":ليس لطرؽ الطعف يير العادية وال آلجاؿ ممارستو أثر موقؼ ،ما لـ ينص

القانوف عمى خبلؼ ذلؾ".

 -ال يجوز الطعف بااللتماس ضد حكـ أو قرار صادر في االلتماس بناء عمى قاعدة ال يرد التماس

عمى التماس ¨¨Requête civile sur requête civile ne vautوىي القاعدة التي أكدتيا المادة  396مف
قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية.

ىذه القاعدة مجمع عمييا فقيا وقضاء ،إذ تعتبر مبدأ أساسيا تمميو طبيعة األشياء مف صوره وضع حد

لمنزاع ،ومبناىا أصؿ جوىري مف قواعد المرافعات ىدفو استقرار األحكاـ وحسـ الخصومات واألساس
فييا أف استعماؿ طرؽ الطعف يير العادية كااللتماس ينبغي أف يكوف بقدر حتى ال تساء مباشرتو
فيضر ذلؾ باستقرار األحكاـ .

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
( )1د .عبد الوىاب العشماوي والمحامي محمد العشماوي ،المرجع السابؽ ،الجزء الثاني ،ص .951
()2

د .سيد احمد محمود ،المرجع السابؽ ،ص. 826
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 -03الطعن عن طريق اعتراض الغير الخارج عن الخصومة:
اعتراض الغير الخارج عف الخصومة ،ىو اعتراض الخارج عف الخصومة عمى الحكـ الصادر فييا،

وىو حؽ منحو القانوف لطائفة معينة مف األشخاص ممف قدر أف الحكـ الذي صدر في الخصومة قد
يضر بيـ ،ليتمكنوا عف طريقو مف رفع ىذا الضرر الذي قد يصبيـ فعبل مف صدور حكـ ال حجة لو

عمييـ وال يمتد أثره إلييـ قانونا

()1

وبيذه المثابة ال يعد اعتراض الغير الخارج عف الخصومة طريقا مف

طرؽ الطعف في األحكاـ ،ألف المجوء ليذه الطرؽ ال يكوف إالّ ممف كاف خصما في الدعوى التي
صدر فييا الحكـ المراد الطعف فيو( ،)2لكف قد توجد حاالت ال يكفي الغير فييا أف يتذرع بنسبية
القضية المحكوـ بيا لمتخمص مف نتائج الحكـ الذي يمس بحقوقو كما لو كاف الغير ممثبل في

الخصومة إال أف ممثمو قد تجاوز حدود صبلحيتو أو كاف الحكـ مشوبا بغش أو احتياؿ موجو إليو.

وىنا تظير الفائدة التي يجنييا الغير المتضرر مف الحكـ عندما أعطاه المشرع سمطة الطعف بطريؽ

مخصوص ال لمجرد منع امتداد أثر الحكـ إليو وانما بإلغاء الحكـ أو تعديمو لمصمحتو(.)3
 -األحكام التي يجوز الحكم فييا بطريق االعتراض:

القاعدة العامة أف جميع األحكاـ قابمة لبلعتراض وىذا ما أكدتو المادة  380التي جاء فييا:

" ييدؼ اعتراض الغير الخارج عف الخصومة ،إلى مراجعة أو إلغاء الحكـ أو القرار أو األمر

االستعجالي الذي فصؿ في أصؿ النزاع.

يفصؿ في القضية مف جديد مف حيث الوقائع والقانوف".

 ممن يرفع االعتراض:يرفع االعتراض ممف لو مصمحة ولـ يكف طرفا وال ممثبل في الحكـ أو القرار أو األمر المطعوف فيو
وىذا وفقا لنص المادة  381مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية ،كما يجوز لدائني احد الخصوـ أو

خمفيـ حتى ولو كانوا ممثميف في الدعوى ،تقديـ اعتراض الغير الخارج عف الخصومة عمى الحكـ أو

القرار أو األمر ،بشرط أف يكوف الحكـ أو القرار أو األمر المطعوف فيو قد مس بحقوقيـ بسبب الغش

وىذا وفقا لنص المادة  383مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
( )1د .عبد الوىاب العشماوي والمحامي محمد العشماوي ،المرجع السابؽ ،الجزء الثاني ،ص.1015
( )2د .عمي أبو عطية ىيكؿ ،المرجع السابؽ ،ص .627
()3

د .أسامة روبي عبد العزيز الروبي ،المرجع السابؽ ،ص .639
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 ميعاد اعتراض الغير الخارج عن الخصومة:يرفع االعتراض خبلؿ أجؿ حددتو المادة  384مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية بخمسة عشرة

سنة تسري مف تاريخ صدوره ما لـ ينص القانوف عمى خبلؼ ذلؾ ،يير أف ىذا األجؿ يحدد بشيريف
( )02عندما يتـ التبميغ الرسمي لمحكـ أو القرار أو األمر إلى الغير ،ويسري ىذا األجؿ مف تاريخ

التبميغ الرسمي الذي يجب أف يشار فيو إلى ذلؾ األجؿ والى الحؽ في ممارسة اعتراض الغير الخارج
عف الخصومة.

 إجراءات رفع االعتراض:يرفع االعتراض وفقا لؤلشكاؿ المقررة لرفع الدعوى ،و يقدـ أماـ الجية القضائية التي أصدرت الحكـ

أو القرار أو األمر المطعوف فيو ،ويجب أف يكوف مرفوقا بوصؿ يثبت إيداع مبمغ لدى أمانة الضبط
يساوي الحد األقصى مف الغرامة المنصوص عمييا في المادة  388مف قانػ ػ ػ ػوف اإلجػ ػراءات المدنية

واإلدارية أي عشروف ألؼ دينار ( )20.000وىذا وفقا لنص المادة  385مف قانوف اإلجراءات المدنية
واإلدارية.

أما عف الحكـ الصادر في االعتراض ،فإذا قبمو القاضي اقتصر حكمو عمى إلغاء أو تعديؿ مقتضيات

الحك ػ ػـ أو القرار أو األمر ،ويحتفظ الحكـ أو القرار أو األمر المعترض فيو بآثاره إزاء الخصوـ

األصميف ،حتى فيما يتعمؽ بمقتضياتو المبطمة ،ما عدا في حالة عدـ قابمية الموضوع لمتجزئة ،واذا

قضى الحكـ برفض االعتراض جاز الحكـ عمى المعترض بغرامة مدنية مف عشرة آالؼ إلى عشريف

ألؼ دينار( 10.000إلى  ،)20.000دوف اإلخبلؿ بالتعويضات المدنية التي قد يطالب بيا الخصوـ كما
يقضي بعدـ استرداد مبمغ الكفالة المدفوعة وىذا وفقا لنص المادتيف  386و 387مف قانوف اإلجراءات

المدنية واإلدارية.
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الفصـــــــــــل الثاني
كيفية الفصل إجرائيا في منازعات الشير العقاري الخاضعة لمقضاء اإلداري
(المنازعة

اإلدارية)

يقصد بإجراءات القضاء اإلداري ،األحكاـ اإلجرائية والشكمية المتعمقة برفع الدعوى اإلدارية ونظرىا
إلى أف يصدر الحكـ فييا وينفذ .وتتميز اإلجراءات أماـ القضاء اإلداري باألصالة واالستقبلؿ نظ ار

لطبيعة الدعوى اإلدارية وأطرافيا والروابط القانونية التي تقوـ عمييافي ظؿ النظاـ القضائي اإلداري.
تتحكـ ىذه العوامؿ في صياية اإلجراءات اإلدارية وتميزىا مف حيث استقبلؿ إجراءات القض ػاء

اإلداري الذي يرجع إلى عدة عوامؿ تتصؿ بطبيعة قواعد القانوف اإلداري عموما وطبيعة المنازعة

اإلدارية ومراكز أطرافيا ،وىو السبب الذي دعاني إلى تخصيص ىذا الفصؿ لموسائؿ اإلجرائية التي
يعتمد عمييا القاضي اإلداري في حكمو بمناسبة فصمو في أية منازعة مف المنازعات التي تدخؿ ضمف

اختصاصو المحدد لو بموجب قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية وكذا بموجب األمر رقـ74/75 :

المتعمؽ بالمسح العاـ وتأسيس السجؿ العقاري ومراسيمو التنفيذية.

إف اتصاؿ القاضي اإلداري بمثؿ ىذه المنازعات يكوف بموجب إحدى الدعاوى اإلدارية وىي دعوى
اإللغاء ،وعمى ىذا األساس عنيتيا بالدراسة دوف ييرىا مف الدعاوى اإلدارية ( الدعاوى التفسيرية

دعاوى فحص المشروعية ،دعاوى القضاء الكامؿ).
وال يمكف التطرؽ إلجراءات ىذه الدعوى دوف تحديد مفيوميا وشروط رفعيا وكذا الجية القضائية
المختصة بالفصؿ فييا إقميميا ونوعيا وصوال إلى النتيجة الطبيعية التي تنتيي بيا أية خصومة قضائية
وىي الحكـ القضائي.

بناء عمى ما تقدـ يقسـ الفصؿ إلى:
المبحث األول :ماىية دعوى اإللغاء وشروط قبوليا.

المبحث الثاني :الجيات القضائية المختصة بالفصل في دعوى اإللغاء.

المبحث الثالث :الحكم اإلداري الفاصل في منازعات الشير العقاري وطرق الطعن فيو.
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المبحـــــــــــث األول
ماىيـــة دعــوى اإللغاء وشروط قبوليا
يتصؿ القاضي اإلداري بمنازعات الشير العقاري بموجب إحدى الدعاوى اإلدارية وىي دعوى اإللغاء
والتي ترمي إلى إلغاء أحد الق اررات الصادرة بمناسبة إجراءات الشير العقاري وال يمكف معرفة كيفية
الفصؿ في مثؿ ىذه المنازعات دوف التعرؼ عمى ماىية ىذه الدعوى وشروط قبوليا أماـ القضاء

اإلداري.

مف ثـ يقسـ المبحث إلي:
المطمب األول :ماىيـــــــة دعـــــــــــوى اإللغاء.

المطمب الثاني :شروط قبول دعوى اإللغاء.

المطمـــــــــــب األول
ماىيــــة دعــــوى اإللغــــــاء
ال يمكف الخوض في إجراءات التقاضي المتعمقة بالمنازعة موضوع البحث ،دوف معرفة الوسيمة التي

بموجبيا يتصؿ المتضرر بالجيات القضائية وىذه الوسيمة ىي دعوى اإللغاء والتي سوؼ أتعرض إلى

ماىيتيا عف طريؽ تعريفيا وابراز أىـ خصائصيا.
مف ثـ يقسـ المطمب إلى:

الفرع األول :تعريف دعوى اإللغاء .

الفرع الثاني:خصائص دعوى اإللغاء.
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الفـــــــــــرع األول
تعريــف دعـــــوى اإللغـــــاء
إف دعوى اإللغاء ىي تمؾ الدعوى التي تيدؼ إلى إلغاء القرار اإلداري الذي أصدرتو اإلدارة ،وتتميز
بأف سمطة القاضي اإلداري فييا تقتصر عمى بحث مشروعية القرار ومدى اتفاقو مع قواعد القانوف

والغاء ذلؾ القرار إذا كاف مخالفا لمقانوف ،وىكذا ال تتعدى سمطة القاضي أكثر مف إلغاء القرار يير
المشروع فبل يستطيع القاضي أف يقوـ بتحديد نطاؽ المركز القانوني لمطاعف أو أف يقوـ بسحب قرار

اإلدارة أو تعديمو أو أف يصدر ق ار ار آخر محؿ القرار المعيب الذي أصدرتو اإلدارة( )1ولذا يقؼ القاضي
عند حد الحكـ بإلغاء القرار يير المشروع دوف أف يذىب إلى أبعد مف ذلؾ بتقرير حقوؽ لممدعي أو

تحديد مداىا

()2

كما يعرفيا الدكتور سميماف الطماوي بأنيا ىي تمؾ الدعوى التي يرفعيا أحد األفراد إلى

القضاء اإلداري يطمب إعداـ قرار إداري مخالؼ لمقانوف( ،)3وىذا بمراقبة مدى شرعيػ ػ ػة القرار اإلداري
ومنو النطؽ بإلغائو إذا كاف كذلؾ ،والطعف باإللغاء واألكثر شيوعا واألكثر أىمية في القانوف

اإلداري( .)4وبذلؾ يظير بأف دعوى اإللغاء ىي دعوى إدارية التي ال تشذ في تعريفيا عف الدعوى

المدنية التي سبؽ التعرض ليا ضمف الباب األوؿ مف ىذا القسـ ،واف تميزت عنيا بعدة مميزات تميزىا
عف الدعاوى التي تخضع لمقانوف الخاص أماـ القضاء العادي وىذه المميزات تتمثؿ في:

 أحد أطراؼ الدعوى اإلدارية شخص مف أشخاص القانوف العاـ ،أي الدولة كسمطة عامة أو أحدفروعيا المركزية أو المحمية ،أو ىيئاتيا أو مؤسساتيا العامة.

ىذا الطرؼ األخير في الدعوى اإلدارية يكوف في الغالب ىو المدعى عميو في الدعوى ،ألف ليذا

الشخص العاـ امتياز ،يسمى امتياز المدعى عميو وىو نتيجة المتياز آخر يسمى بامتياز المبادرة أو
حؽ التنفيذ المباشر دوف االلتجاء لمقضاء لمحصوؿ عمى حكـ بحقوقيا قبؿ األفراد أو التابعيف ليا.

 كما تتميز الدعوى اإلدارية ،مف ناحية الحؽ موضوع الدعوى ،إذ يجب أف يكوف حقا مف الحقوؽاإلدارية ،أي تمؾ التي تنشأ بسبب العبلقة بيف األشخاص العامة مف ناحية ،واألفراد مف ناحية أخرى
وسواء كانوا أفراد عادييف أو عامميف لدييا ،وسواء كانت ىذه العبلقة تستند إلى االتفاؽ أو كاف

مصدرىا القانوف ذاتو.

 إف الدعوى اإلدارية يختص بنظرىا جية قضائية خاصة وىي القضاء اإلداري(.)5ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

د .محمد رفعت عبد الوىاب ،القضاء اإلداري (قضاء اإللغاء ،قضاء التعويض وأصوؿ اإلجراءات) منشورات الحمبي الحقوقية ،2005 ،ص

.11
()2

د .محمد عاطؼ البنا ،الوسيط في القضاء اإلداري (تنظيـ رقابة القضاء اإلداري -الدعاوى اإلدارية) ،دار الفكر العربي،1990 ،

ص.119
()3

()5

د .سميماف الطماوي ،القضاء اإلداري ،المرجع السابؽ ،الجزء األوؿ ،ص .315
e
PEISER Gostave, Contentieux administratif 12 éd DALLOZ ,2001,P 189 .
المستشار معوض عبد التواب ،الدعوى اإلدارية و صيغيا ،دار الفكر العربي ،1991 ،ص .13
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)(4

الفــــــــــــرع الثانــي
خصائـــص دعــــوى اإللغــــاء
يمكف إجماؿ خصائص دعوى اإللغاء في أنيا:
 طعن قضائي:لـ تكف لدعوى اإللغاء في القانوف الفرنسي الطابع القضائي منذ البداية ،ذلؾ أف مجمس الدولة الفرنسي

عند نشأتو لـ يكف محكمة قضائية بالمعنى الصحيح وانما أنشئ كييئة استشارية لجية اإلدارة العامة
يصدر في المنازعة اإلدارية رأيا أو مش ػروع ق ػ ػرار يخضػ ػع لتصديؽ رئيس الدولة الذي يصدر القرار

النيائي ومف ثـ كاف الطعف باإللغاء نوعا مف التظمـ اإلداري الرئاسي .إالّ أف مجمس الدولة قد تحوؿ
إلى محكمة قضائية حقيقة بموجب القانوف الصادر بتاريخ 1872/05/24 :يصدر أحكاما نيائية ال

معقب عمييا وأصبح الطعف باإللغاء طعنا قضائيا بالمعنى الصحيح( )1وسمطة القاضي اإلداري فييا

تقتصر عمى مجرد الحكـ بإلغاء القرار اإلداري يير المشروع وليس أكثر.
 -طعن موضوعي:

الطعف باإللغاء – كطعف موضوعي – يقوـ أساسا عمى اختصاـ القرار اإلداري وليس اإلدارة .ففي

دعاوى القضاء الشخصي ينعى المدعى عميو االعتداء عمى حقو الشخصي ،فيو نزاع بيف أطراؼ

يفصؿ القاضي في ادعاءاتيـ المختمفة ،ولذا فإنيا تقتضي توجييا مف شخص إلى شخص آخر ،إال
أف رقابة قاضي اإللغاء إنما تستيدؼ حماية المشروعية وتحكميا اعتبارات المصمحة العامة (.)2
 دعوى الحق العام:دعوى اإللغاء ىي دعوى القانوف العاـ في فرنسا ،بمعنى أنيا يمكف أف توجو إلى أي قرار إداري دوف
حاجة إلى نص خاص .فيذه الدعوى أصبحت مف المبادئ العامة لمقانوف بحيث ال يحتاج تقريرىا إلى

النص عمييا ،وانما يمزـ النص الصريح الستبعادىا في حاالت معينة(.)3
 -الحكم في دعوى اإللغاء:

إف الحكـ الصادر في الدعوى بإلغاء القرار اإلداري لو حجية مطمقة في مواجية الكافة ،ويتمسؾ
باإللغاء كؿ مف لو مصمحة في ذلؾ ولـ يكف طرفا في الدعوى(.)4
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

د .محمد عاطؼ البنا ،المرجع السابؽ ،ص .127

()2

د .محمد عاطؼ البنا ،المرجع السابؽ ،ص  140وأيضا د .محمد رفعت عبد الوىاب ،المرجع السابؽ ،ص  13وما بعدىا.

()3

د .محمد عاطؼ البنا ،المرجع السابؽ ،ص .129

()4

د .محمد رفعت عبد الوىاب ،المرجع السابؽ ،ص  13وما بعدىا.
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المطمـــــــــــب الثانــي
شـــــروط قبــول دعـوى اإللغــاء
البحث في شروط قبوؿ دعوى اإللغاء ،يتطمب أف يكوف القاضي اإلداري مختصا أصبل بنظ ػ ػر
الدعوى ومسألة قبوؿ الدعوى أو عدـ قبوليا ،مسألة ابتدائية يبحثيا القاضي والخصوـ قبؿ الدخوؿ

في الموضوع .تتعمؽ شروط قبوؿ الدعوى بتمؾ الشروط التي تخص محؿ الدعوى وأيضا الشروط التي
تتعمؽ بعريضة رفعيا وكيفية اتصاليا بالقضاء.

مف ثـ يقسـ المطمب إلى:

الفرع األول :الشروط المتعمقة بقبول الدعوى.

الفرع الثاني :الشروط المتعمقة بعريضة رفع الدعوى.

الفـــــــــــرع األول

الشــروط المتعمقـة بقبـول الدعــوى
يشترط لقبوؿ دعوى اإللغاء عدة شروط منيا ما يتعمؽ بالقرار المطعوف فيو ومنيا ما يتعمؽ بأطرافيا
ومنيا ما يتعمؽ بميعاد رفعيا وىي الشروط التي سأتناوليا بالتفصيؿ التالي:
أوال :شروط تتعمق بالقرار المطعون فيو:
ما ىو القرار اإلداري القابؿ لمطعف فيو بدعوى اإللغاء ؟

استقر قضاء مجمس الدولة المصري عمى تعريؼ القرار اإلداري بأنو " إفصاح اإلدارة في الشكؿ الذي
يحدده القانوف عف إرادتيا الممزمة بما ليا مف سمطة عامة بمقتضى القوانيف والموائح ،وذلؾ بقصد

إحداث مركز قانوني متى كاف ممكنا وجائ از قانونا وكاف الباعث عميو ابتغاء مصمحة عامة" ،فيو إذف
عمؿ قانوني يصدر باإلرادة المنفردة لئلدارة ،ومف خبلؿ ىذا التعريؼ نستخمص العناصر التالية

األساسية:

 أنو عمؿ قانوني. -أنو عمؿ صادر باإلرادة المنفرة.

 -أنو عمؿ يصدر عف جية إدارية(.)1

يشترط في القرار اإلداري ايضا أف يكوف نيائيا ومؤث ار أي قاببل لمتنفيذ دوف حاجة إلى أي إجراء الحؽ

ومؤثؤا ويحدث أث ار في المراكز القانونية لمطاعف بأف يمحؽ بو ضرار(.)2
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

د .محمد رفعت عبد الوىاب ،المرجع السابؽ ،ص  21وما بعدىا وأيضا د .محمد عبد اهلل الفبلح ،شروط قبوؿ دعوى اإللغاء ( دراسة

مقارنة ) دار النيضة العربية ،2011 ،ص.43
()2

د .ماجد رايب الحمو ،القضاء اإلداري ،دار الجامعة الجديدة لمنشر ،2010 ،ص .274
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ررات المحافظ العقاري (رفض اإليداع ،رفض اإلجراء ورفض الشير)
وىي العناصر التي تنطبؽ عمى ق ا

كونيا تصدر بإرادة المحافظ العقاري المنفردة باعتباره جية إدارية .كما تنطبؽ عمى قرار الترقيـ النيائي
ر عف جية إدارية ( المحافظة العقارية )
الذي ينتج عنو الدفتر العقاري باعتباره عمبل قانونيا صاد ا

بإرادتيا المنفردة ،وكذا األمر بالنسبة لمترقيـ المؤقت إذا كاف أحد أطراؼ الدعوى شخص مف أشخاص

القانوف العاـ وىي كميا ق اررات ال مجاؿ لمطعف فييا إال بموجب دعوى اإللغاء ضد القرار اإلداري
الصادر بمناسبة إجراءات الشير العقاري.
ثانيا :شرط المصمحة في دعوى اإللغاء:

يشترط في قانوف المرافعات لقبوؿ الدعوى أف تستند المصمحة إلى حؽ اعتدي عميو أو ميدد باالعتداء
عميو ،أما بالنسبة لدعوى اإللغاء في القانوف اإلداري فيكفي أف يكوف لرافع الدعوى مجرد مصمحة

يمسيا القرار المطعوف فيو وال ييـ بعد ذلؾ أف تستند ىذه المصمحة إلى حؽ شخصي اعتدي عميو(.)1
تتميز المصمحة في دعوى اإللغاء باتساع نطاقيا وبتوسع القضاء اإلداري في قبوليا في تطبيقات

عديدة ومتنوعة ،وكاف رأي القاضي اإلداري دائما التيسير عمى الطاعنيف ما أمكنو ذلؾ حتى تتوفر في

النياية حماية قواعد المشروعية ،فالشرط الوحيد لتحقيؽ المصمحة ىو أف تكوف مصمحة شخصية
ومباشرة لرافع دعوى اإللغاء (.)2
ثالثا :شرط ميعاد رفع دعوى اإللغاء:
يشترط المشرع عمى أف يحدد ميعادا قصي ار يجب أف ترفع خبللو دعوى اإللغاء لكي تكوف مقبولة

يسري مف تاريخ نشر القرار أو إعبلف صاحب الشأف بو ( ،)3وميعاد رفع الدعوى ىو ميعاد سقوط
بمعنى أف الحؽ في الطعف في القرار اإلداري ال ينشئ وال يتـ مباشرتو إال بإيداع الطعف كتابة ضبط

المحكمة اإلدارية خبلؿ ىذا الميعاد وليس بعد فواتو ،بحيث ال ينقطع وال يقؼ وال يمتد إال في األحواؿ

المنصوص عمييا قانونا.

إف تحديد ميعاد ثابت لمدعوى يشكؿ بكؿ تأكيد قيدا عمى حرية األفراد في مقاضاة اإلدارة حسب رأي

الدكتور مسعود شييوب والذي يرى مع ذلؾ ،بأف ىذا القيد تفرضو متطمبات المصمحة العام ػ ػة التي

ىي موضوع الق اررات اإلدارية ،ألف ىذه األخيرة يجب أف تتحصف بعد مدة ،إذ ال يعقؿ أف تبقى حرجة

وقمقة عرضة لئللغاء القضائي في أي وقت.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

د .محمد عاطؼ البنا ،المرجع السابؽ ،ص .186

()2

د .محمد رفعت عبد الوىاب ،المرجع السابؽ ،ص  39ومابعدىا.

()3

د .محمد عاطؼ البنا ،المرجع السابؽ ،ص .203
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وميما طالت المدة ،وىذا ينعكس – حسب رأيو – عمى العمؿ اإلداري سمبا.

لذلؾ كاف مف البلزـ تحديد مدة لمتقاضي إذا لـ يتـ خبلليا الطعف في القرار تحصف ضد أي شكؿ مف

أشكاؿ اإللغاء .وأصبح في حكـ القرار المشروع ألف ىذه القاعدة تفرضيا دواعي استقرار األوضاع في
المجتمع بمرور وقت معيف(.)1

ميعاد الطعف في دعوى اإللغاء حددتو المادة  829مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية بأربعة

أشير يسري مف تاريخ التبميغ الشخصي بنسخة مف القرار اإلداري الفردي ،أو مف تاريخ نشر القرار
اإلداري الجماعي أو التنظيمي.

األصؿ أف يبدأ الميعاد مف تاريخ إعبلف القرار اإلداري النيائي لصاحب الشأف أو كما استقر عميو

الفقو والقضاء اإلداري مف تاريخ العمـ اليقيني بالقرار ومحتوياتو ،عمى أساس أنو بمجرد تحقؽ العمـ

يستطيع المدعي أف يحدد مركزه مف القرار وطريؽ الطعف فيو( )2وىذا عمى أساس العمـ اليقيني والتي
ىي نظرية قضائية ،مفادىا انو عندما يثبت مف ممؼ الدعوى أو أية أوراؽ أخرى أو مف حضور

الشخص ودفاعو أنو أخذ عمما مؤكدا وكافيا بالقرار محؿ الطعف ،فإف الميعاد يبدأ في السرياف حتى
في يياب النشر أو التبميغ .إف القضاء الفرنسي ىو الذي سف ىذه النظرية ولكنو اليوـ يطبقيا بشكؿ

ضيؽ ،وفي الجزائر فإف قضاء المحكمة العميا كرس تطبيقا واسعا ليذه النظرية في العديد مف الق اررات

اعتبرت فييا أف الطاعف أخذ عمما يقينيا بالقرار محؿ الطعف مف خبلؿ الدعوى االستعجالية التي

رفعيا ،أو مف خبلؿ المراسمة المتبادلة بيف وكيؿ المدعيات واإلدارة أو مف خبلؿ قياـ المدعي بالتظمـ

وىذا مف خبلؿ عدة ق اررات صادرة عف المحكمة العميا الغرفة اإلدارية منيا تحت رقـ 28562 :بتاريخ:
 1982/12/11والقرار رقـ 29777:بتاريخ.)3( 1983/03/05:

إف اإلدارة ليست ممزمة بإتباع وسيمة معينة لئلعبلف ،واذا تعمؽ األمر بقرار إداري أو تنظيمي ،فإف

ميعاد الطاعف يبدأ سريانو مف تاريخ نشر ىذا القرار ويتـ النشر طبقا لؤلوضاع التي يحددىا القانوف

فإذا لـ يتـ نشر ىذه الق اررات ،أو إذا تـ نشرىا بغير الطريؽ التي رسميا القانوف ،فإف ميعاد دعوى

اإللغاء ال يسري بشأنيا ويظؿ القرار قاببل لمطعف فيو ميما طالت مدتو (.)4

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

د .مسعود شييوب( نظرية االختصاص الجزء الثالث) المرجع السابؽ  ،ص .329

()2

د .سامي جماؿ الديف ،المرجع السابؽ ،ص .38

()3

د .مسعود شييوب( نظرية االختصاص الجزء الثالث) المرجع السابؽ  ،ص .334 - 333

()4

د .محمد عبد اهلل الفبلح ،المرجع السابؽ ،ص .169 -168
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 حاالت وقف انقطاع ىذا الميعاد:األصؿ أنو متى بدأ سرياف ميعاد رفع دعوى اإللغاء ،فإنو باعتباره ميعاد سقوط ال ينقطع وال يقؼ

وال يمتد ،ويبدأ حسابو مف اليوـ التالي لثبوت التبميغ الشخصي أو النشر وينتيي بانتياء آخر يوـ.

وتنقطع ىذه اآلجاؿ وفقا لنص المادة  832مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية في الحاالت اآلتية:
-1

الطعف أماـ جية قضائية إدارية يير مختصة،

-2

طمب المساعدة القضائية،

-3

وفاة المدعي أو تغير أىميتو،

-4

القوة القاىرة أو الحادث الفجائي وىي الحاالت التي يتـ تفصيميا فيما يمي:

 - 1الطعن أمام جية قضائية إدارية غير مختصة:
إف رفع الدعوى أماـ المحكمة اإلدارية يير المختصة ،يعني أف يكوف رافع الدعوى متمسكا بحقو

بالمطالبة القضائية ،ومف ثـ وجب ترتيب أثر قطع ميعاد رفع دعوى إلغاء القرار اإلداري ويبقى ىذا
األثر قائما إلى ياية صدور حكـ بعدـ االختصاص نيائيا بعد استنفاذ طرؽ الطعف فيو(. )1

 -2طمب المساعدة القضائية:
إف تمثيؿ األطراؼ أماـ المحكمة اإلدارية أصبح وجوبيا وفقا لنص المادة  815مف قانوف اإلجراءات

المدنية واإلدارية ،وقد يريب المتضرر مف أحد ق اررات المحافظ العقاري المتعمقة بالترقيـ أو رفض

اإليداع أو اإلجراء ،...في المجوء إلى القضاء لممطالبة بإلغاء ىذه الق اررات ،ولكف يحوؿ دوف ذلؾ

عجزه عف سداد أتعاب المحامي الذي يتولى مباشرة الدعوى نيابة عنو األمر الذي يسمح لو بالمطالبة
بتوكيؿ محاـ في إطار المساعدة القضائية.

إف لجوء المعني لممطالبة بإفادتو بإجراءات المساعدة القضائيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة مف شأنو أف يقطع ميعاد الطعف

باإللغاء ،وىذا إذا تـ خبلؿ ميعاد رفع الدعوى ،أي خبلؿ مدة أربعة أشير وقبؿ انقضاء ىذا الميعاد.

 -3وفاة المدعي أو تغير أىميتو:
بوفاة المدعي أو بتغير أىميتو تنقطع الخصومة القضائية عمبل بنص المادة  210مف قانوف اإلجراءات
المدنية واإلدارية وىما سبباف لوقؼ ميعاد رفع دعوى اإللغاء لتعمقيا بصفة المدعي ،ويترتب عمى ذلؾ
مباشرة الدعوى مف طرؼ مف تنتقؿ إليو إذا كانت قابمة لبلنتقاؿ.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1
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 -4القوة القاىرة أو الحادث الفجائي:
وىػ ػو المب ػ ػدأ الذي استقر عميو القضاء اإلداري والذي أخذ بو المشرع الجزائري تطبيقا لنظريػ ػ ػة القوة

القاىػ ػ ػرة التي تؤدي إلى وقؼ سرياف ميعاد الطعف التي تجعؿ مف المستحيؿ عمى الفرد اتخ ػاذ

اإلجراءات البلزمة لممحافظة عمى حقو ،وبيذا فإذا استحاؿ عمى ذي الشأف رفع دعوى اإللغاء في

الميعاد القانوني ،فميس مف العدؿ استمرار سرياف ميعاد الطعف بحجة استقرار األوضاع اإلدارية عمى

أساس القرار اإلداري محؿ المنازعة.

الفــــــــــــرع الثانــي

الشروط المتعمقة بعريضة رفع الدعــوى
المنازعة اإلدارية كغيرىا مف المنازعات األخرى ،ال يمكف لمقاضي أف يتدخؿ فييا مف تمقاء نفسو وانما
البد مف تحريكيا مف أحد أطراؼ الخصومة – المدعي – لحماية مركز قانوني لو ضد اعتدا أو تعسؼ
اإلدارة في إصدارىا لمقرار موضوع المطالبة باإللغاء ،فتبدأ الخصومة بمجرد إيداع العريضة كتابة

ضبط المحكمة اإلدارية ،ويجب أف تتضمف ىذه العريضة البيانات السابؽ اإلشارة إلييا ،إذ ال تختمؼ

عف عريضة رفع الدعوى العادية وعمى ىذا األساس أركز فقط عمى ما يخص المنازعة اإلدارية مع

اإلحالة إلى األحكاـ العامة في ىذا المجاؿ والتي نصت عمييا المادة  816مف قانوف اإلجراءات

المدنية واإلدارية والتي جاء فييا ":يجب أف تتضمف عريضة افتتاح الدعوى البيانات المنصوص عمييا

في المادة  15مف ىذا القانوف".

 وجوب توقيعيا من طرف محام:يجب أف تكوف عريضة رفع الدعوى اإلدارية الرامية إلى إلغاء أحد الق اررات الصادرة بشأف إجراءات
الشير العقاري موضوع الدراسة موقعة مف محاـ تحت طائمة عدـ القبوؿ وفقا لنص المادة  815مف

قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية مع مراعاة أحكاـ المادة  827مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية

التي تعفي الدولة واألشخاص المعنوية ( الدولة أو الوالية أو البمدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات

الصبغة اإلدارية) مف التمثيؿ الوجوبي بمحاـ في االدعاء أو الدفاع أو التدخؿ .واشتراط توقيع العريضة
مف طرؼ محاـ واعتباره مف النظاـ العاـ الذي ال يجوز اإلخبلؿ بو ،يرجع إلى أف إجراءات التقاضي

أماـ المحكمة اإلدارية تحتاج إلى خبرة وكفاية ال تتوافر إال في المحاميف ،فضبل عف أف التقاضي أماـ
مجمس الدولة يتطمب أف يكوف المحامي معتمدا لديو أي أف يكوف أكثر خبرة وأقدمية.
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لقد انتق ػد جانب مف الفقػ ػو ى ػذا الشرط ،ألنو ما داـ المتقاضي كامؿ األىمية ويعبر ع ػ ػ ػف إرادتو بتقدي ػ ػـ

عريضة مفصحة عف طمبو كافية في بياف مقصوده ،فإنو مف التعنت أف نضع في طريؽ حقو في رفع

دعواه ،لرفع ظمـ حاؽ ،مثؿ ىذا الشرط الذي قد يعرقؿ ىذا الحؽ الذي ىو مف حقوؽ اإلنساف (.)1
 جواز التظمم المسبق:أجاز المشرع بموجب نص المادة  830مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية لممعني بالقرار اإلداري

تقديـ تظمـ إلى الجية اإلدارية مصدرة القرار في أجؿ أربعة أشير مف تاريخ تبميغو بالقرار أو مف تاريخ

نشر القرار اإلداري الجماعي أو التنظيمي.

وىذا التظمـ المسبؽ ىو تظمـ جوازي يمكف المجوء إليو كما يمكف مباشرة الدعوى أماـ القضاء دونو.

 وجوب إرفاق القرار اإلداري مع عريضة رفع الدعوى:يجب أف يرفؽ مع عريضة رفع الدعوى الرامية إلى إلغاء القرار اإلداري ،القرار اإلداري المطعوف فيو
وىذا تحت طائمة عدـ القبوؿ ،عمبل بنص المادة  819مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية ما لـ
يوجد مانع مبرر ،فإذا ثبت أف ىذا المانع يعود إلى امتناع اإلدارة مف تمكيف المدعي مف القرار

المطعوف فيو ،أمره القاضي بتقديمو في أوؿ جمسة ،ويستخمص النتائج القانونية المترتبة عمى ىذا

االمتناع.

يتـ إيداع العريضة االفتتاحية مع نسخة منيا بممؼ القضية ،بأمانة ضبط المحكمة اإلدارية مقابؿ

دفع الرسـ القضائي ثـ تقيد بسجؿ خاص ،ترقـ حسب ترتيب ورودىا ،يقيد التاريخ ورقـ التسجيؿ عمى

العريضة وعمى المستندات المرفقة عمبل بنص المواد 824 - 823 - 821 -818 :مف قانوف اإلجراءات

المدنية واإلدارية ،وىذا قبؿ تبميغيا عف طريؽ المحضر القضائي وفقا لنص المادة  1/838مف قانوف
اإلجراءات المدنية واإلدارية ،بينما يتـ تبميغ المذكرات ومذكرات الرد مع الوثائؽ المرفقة بيا إلى
الخصوـ عف طريؽ أمانة الضبط تحت إشراؼ القاضي المقرر وفقا لنص المادة .2/838

بيذه اإلجراءات يحاوؿ المشرع تحقيؽ التوازف بيف أطراؼ المنازعة ،ويكوف تبميغ المذكرات بمثابة

أثر إجرائي يترتب عمى انعقاد الخصومة اإلدارية بعد تبميغ عريضة رفع الدعوى مف المدعي ،واف ىذا
التبميغ يير محصور في عريضة رفع الدعوى أو المذكرات الجوابية ،وانما يمتد أيضا إلى كؿ

اإلجراءات المتخذة وتدابير التحقيؽ التي تبمغ لمخصوـ بموجب رسالة مضمنة مع اإلشعار باالستبلـ

أو عف طريؽ محضر قضائي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1
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ويشار في تبميغ العرائض والمذكرات إلى أنو في حالة عدـ مراعاة األجؿ المحدد مف طرؼ القاضي

لتقديـ مذكرات الرد ،يمكف اختتاـ التحقيؽ دوف إشعار مسبؽ وىذا وفقا لنص المادة  840مف قانوف

اإلجراءات المدنية واإلدارية ،كما تبمغ نسخ الوثائؽ المرفقة بالعرائض والمذكرات إلى الخصوـ بنفس

األشكاؿ المقررة لتبميغ المذكرات.

عندما يحوؿ عدد الوثائؽ أو حجميا أو خصائصيا دوف استخراج نسخ عنيا يبمغ جرد مفصؿ عنيا

ويبمغ إلى الخصوـ أو إلى ممثمييـ لئلطبلع عمييا بأمانة الضبط و أخذ نسخ عنيا عمى نفقتيـ ،كما
يجوز لرئيس المحكمة اإلدارية أف يرخص في حالة الضرورة الممحة ،بتسميـ ىذه الوثائؽ مؤقتا إلى

الخصوـ أو ممثمييـ خبلؿ أجؿ يحدده عمبل بنص المادتيف 841 :و 842مف قانوف اإلجراءات المدنية
واإلدارية.

المبحــــــــــث الثانــــي
الجيات القضائية المختصة بالفصل في دعوى اإللغاء
يتكوف التنظيـ القضائي اإلداري في الجزائر مف محاكـ إدارية كدرجة قضائية أولى ومف مجمس الدولة

كدرجة قضائية عميا ويختمؼ ىذا التنظيـ عف تنظيـ القضاء العادي مف باب الدرجات القضائية بحيث
لـ يتشكؿ القضاء اإلداري إال مف مستوييف ( المحاكـ اإلدارية ومجمس الدولة ) بينما يتشكؿ القضاء
العادي مف ثبلث مستويات ( المحاكـ – المجالس القضائية – والمحكمة العميا )(.)1

فالمحاكـ اإلدارية ،لـ يتـ النص عمييا صراحة بموجب دستور  1996كما ىو الشأف بالنسبة لممحاكـ

العادية ،بحيث اكتفػ ػ ػ ػى المؤسس الجزائري في نص المادة  152مف الدستور باإلش ػ ػ ػارة إلى الجيات
القضائية عند تحديده لدور مجمس الدولة كمقوـ ألعماؿ ىذه الجيات.

يعتبر القانوف رقـ 02/98:المؤرخ في 1998/05/30 :المتعمؽ بالمحاكـ اإلدارية( )2والذي نص في

الم ػ ػادة األول ػ ػى منو بأنو تنشأ محاكـ إدارية كجيات قضائية لمقانوف العاـ في المادة اإلدارية وأحاؿ

القانوف رقـ 02/98:وضع قواعد خاصة بعدد المحاكـ اإلدارية،اختصاصيا اإلقميمي ،تنظيميا القضائي
واإلداري إلى المرسوـ رقـ 356/98 :المؤرخ في ،1998/11/14:أما مجمس الدولة فقػ ػ ػد خصص لو

دستور  1996المواد. 153 - 152 - 123 - 121 - 119 - 78 :

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

د .رشيد خموفي ،المنازعات اإلدارية ،ديواف المطبوعات الجامعية ،2005 ،ص .176

()2

أنظر الجريدة الرسمية ،العدد  37لسنة .1998
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يتكوف اإلطار التشريعي لمجمس الدولة مف القانوف العضوي رقـ 02/98:المؤرخ في1998/05/30:

والذي أشارت المادة األولى منو إلى كيفية تنظيـ وعمؿ مجمس الدولة السيما عدد الغرؼ واألقساـ
ومجاالت عمميا وكذلؾ صبلحيات كتابة الضبط واألقساـ التقنية والمصالح اإلدارية ،وعمى ىذا

األساس سوؼ أتناوؿ االختصاص القضائي لكبلىما وفقا لمقواعد العامة ألحكاـ االختصاص القضائي

بشكؿ عاـ أي مف حيث االختصاص النوعي واإلقميمي ىذا فضبل عف اختصاص محكمة التنازع في
حالة وجود تنازع في منازعات الشير القضائي بيف القضاء العادي والقضاء اإلداري.

مف ثـ يقسـ المبحث إلى:

المطمب األول  :اختصاص المحكمة اإلدارية.

المطمب الثاني :اختصاص مجمس الدولة.

المطمب الثالث :اختصاص محكمة التنازع.

المطمــــــــــــب األول

اختصاص المحكمة اإلدارية
تختص المحكمة اإلدارية بالفصؿ في منازعات الشير العقاري ضمف اختصاص نوعي واقميمي وفقا
لمعايير حددىا المشرع بموجب قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية تتمثؿ في وجوب رفع الدعوى أماـ

المحكمة اإلدارية المختصة إقميميا لتفصؿ فييا وفقا لمحدود التي وضعيا ليا المشرع بموجب المواد:
 802 – 801 -800مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية.
مف ثـ يقسـ المطمب إلى:

الفرع األول :االختصاص النوعي.

الفرع الثاني :االختصاص اإلقميمي .
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الفــــــــــرع األول
االختصــــاص النوعــــي
إف معيار االختصاص في الجزائر ىو معيار تشريعي وليس قضائي ،وىو يرتكز عمى أساس المعيار
العضوي أي أف العبرة في تحديد اختصاص القضاء اإلداري تكوف عمى أساس وجود اإلدارة (مدعية أو

مدعى عمييا) طرفا في منازعة ما ،فكمما كانت الدولة أو الوالية أو البمدية أو المؤسسة العمومية ذات
الصبغة اإلدارية طرفا في النزاع كمما انعقد االختصاص القضائي اإلداري بغض النظر عف طبيعة

النشاط وى ػ ػو األمر الذي أكدتو المادة  800مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية االختصاص النوعي

لممحاكـ اإلدارية ،التي جاء فييا " :المحاكـ اإلدارية ىي جيات الوالية العامة في المنازعات تختص
بالفصؿ في أوؿ درجة ،بحكـ قابؿ لبلستئناؼ في جميع القضايا ،التي تكوف الدولة أو الواليػ ػ ػة أو

البمدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية طرفا فييا".

ويشترط إذف النعقاد االختصاص النوعي لممحاكـ اإلدارية لنظر المنازعة اإلدارية أف يكوف النزاع

إداريا ،أي أحد طرفي المنازعة شخصا مف أشخاص القانوف العاـ.
وأشخاص القانوف العاـ وفقا لنص المادة  800المذكورة أعبله ىـ:

 -1الدولــــة:

يقصد بيا السمطات اإلدارية المركزية ،وفقا لنص المادة  09مف القانوف العضوي رقـ 01/98 :والمتمثمة
في الو ازرات ،المصالح الخارجية لمو ازرات عمى مستوى الواليات أو ما يعرؼ بالمديريات الوالئية
والجيوية.

ترفع الدعوى ضد الو ازرة التي تتبعيا المديرية وليس المديرية ،كوف الو ازرة تمثؿ الشخصية المعنوية

لمدولة(.)1

يختص بالنظر في تمؾ الدعاوى مجمس الدولة وفقا ألحكاـ المادة  901قانوف اإلجراءات المدنية

واإلدارية بقوليا ":يختص مجمس الدولة كدرجة أولى وأخيرة ،بالفصؿ في دعػ ػ ػ ػ ػ ػاوى اإللغاء والتفسير
وتقدير المشروعية في الق اررات اإلدارية الصادرة عف السمطات اإلدارية المركزية.
كما يختص بالفصؿ في القضايا المخولة لو بموجب نصوص خاصة".

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

د .مسعود شييوب ،المبادئ العامة لممنازعات اإلدارية (نظرية االختصاص) ،الجزء الثالث ،ديواف المطبوعات الجامعية ،1999،ص 356

وما بعدىا.
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 -2الواليــــــة:
يقصد بالوالية مختمؼ الييئات واألجيزة القائمة بالتنظيـ الوالئي والمتمثمة في جياز المداولة المجمس

الشعبي الوالئي وجياز التنفيذ (الوالي) حسب المادة األولى مف القانوف رقـ 09/90:المؤرخ في:
.1990/04/07
 -3البمديـــــة:

البمدي ػ ػة ىػ ػي الجماعة اإلقميمية القاعدية في اإلدارة المحمية ،تشتم ػ ػؿ عمى مختمؼ الييئات واألجيزة

القائمة بيا سواء كانت أجيزة مداولة (المجمس الشعبي البمدي) أو جياز التنفيذ (رئيس المجمس الشعبي

البمدي).
 -4المؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية:
تعتبر المؤسسة العمومية أسموب لتسيير المرفؽ العاـ في جانبو اإلداري ( ،)1تنقسـ المؤسسات العمومية
إلى مؤسسات عمومية وطنية ومحمية ،فاألولى تنشأ بقرار مف السمطة المركزية ،أما الثانية بمداولة

المجالس الشعبية الوالئية والبمدية ،ويتمتع كبل القسميف بالشخصية المعنوية واالستقبللية عف الدولة.
تفصؿ المحاكـ اإلدارية في منازعات الشير العقاري المطروحة عمييا بناء عمى دعوى إلغاء التي

تدخؿ ضمف أىـ اختصاصاتيا عمبل بنص المادة  801مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية التي

جاء فييا ":تختص المحاكـ اإلدارية كذلؾ بالفصؿ في:

 -1دعاوى إلغاء القرار اإلداري والدعاوى التفسيرية ودعاوى فحص المشروعية لمق اررات الصادرة عف:
 الوالية والمصالح يير الممركزة لمدولة عمى مستوى الوالية، -البمدية والمصالح اإلدارية األخرى لمبمدية،

المؤسسات العمومية المحمية ذات الصبغة اإلدارية.
 -2دعاوى القضاء الكامؿ،

 -3القضايا المخولة ليا بموجب نصوص خاصة".

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

د .مسعود شييوب ،الجزء الثالث ،المرجع السابؽ ،ص .362
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وفيما يتعمؽ باختصاص المحاكـ اإلدارية نوعيا لمفصؿ في منازعات الشير العقاري ،فإف الفصؿ في

الحقوؽ المشيرة إذا كاف أحد أطراؼ المحرر شخصا مف أشخاص القانوف العاـ وبمفيوـ المخالؼ

لنص المادة  516قانوف اإلجراءات المدنية التي تحصر اختصاص أشخاص القانوف الخاص ،وبذلؾ

جعم ػ ػت ذات المنازعات المتعمقة بأشخاص القانػ ػ ػوف العػ ػاـ تخرج عف اختصاصيا ،وتدخؿ ضمف

اختصاص القضاء اإلداري ىذا إضافة إلى اختصاص الفصؿ في منازعات الترقيـ النيائي التي لـ ترد

اإلشارة ليا ضمف أحكاـ قانوف اإلجراءات المدنية وبذلؾ يستخمص مما سبؽ أف المحاكـ اإلدارية
تختص بالفصؿ في منازعات الشير العقاري اآلتية:

 -1منازعات الترقيـ المؤقت الذي يكوف أحد أطرافيا شخصا مف أشخاص القانوف العاـ.
 -2منازعات الترقيـ النيائي( الدفتر العقاري ).

 -3المنازعة في ق اررات المحافظ العقاري ( رفض االيداع ورفض اإلجراء ورفض الشير )
ررات منيا القرار رقـ392317 :
وىو االختصاص القضائي الذي أكدتو المحكمة العميا بموجب عدة ق ا

المؤرخ في 2007/03/14 :والذي جاء فيو ":أنو ينعقد اإلختصاص النوعي لمقضاء اإلداري متى كانت
وكالة مسح األراضي أو المحافظة العقارية طرفا في النزاع.

حيث أف كؿ مف وكالة مسح األراضي والمحافظة العقارية ىما مؤسستاف عموميتاف ذاتا طابع إداري

كانتا طرفا في النزاع ومع ىذا تمسؾ قضاة الموضوع باختصاصيـ النوعي مع أف االختصاص النوعي

مف النظاـ العاـ".

الفـــــــــــرع الثانــي
االختصـــاص اإلقميمــــي
يتحدد االختصاص اإلقميمي لممحاكـ اإلدارية وفقا لمقواعد العامة المنصوص عمييا بموجب المواد37 :

–  38قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية وىو موطف المدعي عميو أساسا واستثناء في مواطف مختمفة

حسب المادة  38مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية.
يير أنو يجب رفع بعض الدعاوى استثناء أماـ بعض المحاكـ اإلدارية في بعض المواد المشار
إلييا بنص المادة  804مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية.

تكوف المحكمة اإلدارية مختصة إقميميا بالنظر في الطمبات األصمية ،وفي الطمبات اإلضافية أو

العارضة أو المقابمة التي تدخؿ في اختصاص المحاكـ اإلدارية وفقا ألحكاـ المادة  805مف قانوف
اإلجراءات المدنية واإلدارية.
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أما عف طبيعة االختصاص النوعي واإلقميمي لممحاكـ اإلدارية فيو مف النظاـ العاـ ،ويجوز إثارتو مف
احد الخصوـ في أي مرحمة كانت عمييا الدعوى كما يجب إثارتو تمقائيا مف طرؼ القاضي عمبل

بأحكاـ المادة  807مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية.

تجدر اإلشارة إلى أف المرسوـ التنفيذي رقـ 356/98 :نظـ االختصاص اإلقميمي لممحاكـ اإلدارية أولى

االختصاص لمغرفة اإلدارية بالمجالس القضائية إلى ياية تنصيب المحاكـ اإلدارية والتي جاء في

المادة  2منو بأنو ":تنشأ عبر كامؿ التراب الوطني إحدى وثبلثوف ( )31محكمة إدارية كجيات قضائية
لمقانوف العاـ في المادة اإلدارية".

المطمــــــــــــب الثانــي
اختصـــاص مجمــس الدولة
يختص مجمس الدولة كدرجة أولى وأخيرة ،بالفصؿ في دعاوى اإللغاء والتفسير وتقدير المشروعية في

الق اررات اإلدارية الصادرة عف السمطات اإلدارية المركزية.

كما يختص بالفصؿ في القضايا المخولة لو بموجب نصوص خاصة ،كما يختص مجمس الدولة

بالفصؿ في استئناؼ األحكاـ واألوامر الصادرة عف المحاكـ اإلدارية وكذا بالنظر في الطعوف بالنقض
في القػ ػ ػ اررات الصػ ػادرة في آخ ػ ػر درجػ ػة عمى الجيات القضائية اإلدارية ،فضبل عف الطعػ ػ ػوف بالنقض

المخولة لو بموجب نصوص خاصة وىذا وفقا لنص المواد 903 - 902 - 901 :مف قانوف اإلجراءات

المدنية واإلدارية.

المطمـــــــــــب الثالـــث
اختصــــاص محكمـة التنـــازع
يختص القضاء اإلداري والقضاء العادي بالفصؿ في المنازعات المتعمقة بالشير العقاري بموجب

االختصاص الذي خولو القانوف لكمييما ،يير أنو قد تطرح فكرة التنازع في االختصاص بيف كمييما.
ومرد ذلؾ تعدد المنازعات القضائية بتعدد القوانيف المنظمة ليا وتشعبيا ،إذ يصعب عمى الجيات

القضائية اإللماـ بيا في يياب نظاـ تخصص القضاة مف جية وتدخبلت اإلدارة بالتنظيـ والضبط في

المجاؿ العقاري مف جية أخرى.
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يحدث ريـ توزيع االختصاص بيف جيات القضاء ،أف تتنازع جيتاف قضائيتاف قضية واحدة ،فتتمسؾ

كؿ جية بنظرىا ،أو تتخمى كمتاىما عف نظرىا ،ومرجع ذلؾ دقة قواعد االختصاص في بعض األحياف
ومحاولة كؿ جية أف توسع مف واليتيا (.)1

وفقا لمتقدير القانوني يوجد تنازع في االختصاص ،حيث تؤكد أو ترفض ىيئتاف أو عػ ػ ػدة ىيئات

قضائية ،اختصاصيا لمنظر في قضية رفعت أماميا (.)2

ويؤوؿ االختصاص في حالة التنازع إلى محكمة التنازع باعتبارىا ىيئة قضائية سامية ،تضمف السير
الحسف لنظاـ القضاء المزدوج الذي شكؿ قمة اليرـ.

لتحقيؽ السير الحسف لميرميف القضائييف ( اإلداري والعادي ) أشار دستور  1996بموجب المادة

 152إلى تأسيس ىيئة قضائية تفصؿ في التنازع بيف الجيات القضائية اإلدارية والعادية ،وتـ تأسيسيا
بواسطة القانوف العضوي رقـ 03/98:المؤرخ في.1998/06/03:

واذا كانت محكمة التنازع تشبو أيمبية المؤسسات المماثمة في بعض الدوؿ وخاصة في فرنسا ،فإف ليا
بعض الخصائص تتميز بيا عنيا ،فيرى األستاذ خموفي رشيد بأف النظاـ القانوني المنظـ الختصاص

محكمة التنازع يتسـ بالعمومية واإلبياـ في بعض المواضع الجوىرية مثؿ أنواع النزاعات التي يعود ليا

الفصؿ فييا والتي لـ ينظميا القانوف العضػ ػ ػ ػ ػ ػوي رقـ 03/98 :إضافة إلى عمومية القواعد اإلجرائيػ ػة

المطبقة عمى كؿ أنواع النزاعات دوف تمييز ريـ خصوصيتيا .ومع ذلؾ  -يرى األستاذ خموفي رشيد

– بأف لمحكمة التنازع ىدؼ واحد جوىري حيوي لضماف سير ازدواجية اليياكؿ القضائية أال وىو حؿ

مشاكؿ تنازع االختصاص بيف القضاء اإلداري والقضاء العادي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

د .أحمد السيد صاوي ،المرجع السابؽ ،ص .383

()2

د أحمد محيو ،المرجع السابؽ ،ص .127
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 حاالت تنازع االختصاص:يتحقؽ تنازع االختصاص عند توافر العنصريف التالييف:

 يتمثؿ العنصر األوؿ في موقؼ متناقض بيف القضاء اإلداري والقضاء العادي (أو العكس)األمر الذي يختمؼ عف التنازع بيف القضاة  Les règlements des jugesالذي يحدث داخؿ جية

قضائية واحدة.

 -ويتمثؿ العنصر الثاني في احتماؿ تقدير اختصاص كؿ مف القضاء اإلداري والقضاء العادي أو

عدـ اختصاصيما اتجاه نزاع وقضية واحدة (.)1

يقتضي تنازع االختصاص أف يعرض عمى قاضي القسػ ػ ػ ػػـ العقاري أو القاضي اإلداري نزاع يتعمؽ

بمنازعة تتعمؽ بالشير العقاري ،فيقوـ مف تمقاء نفسو أو بطمب مف األطراؼ المتنازعة التصريح بعدـ
االختصاص ،أو بدفع أمامو بعدـ االختصاص ويستمر بالنظر فيو ،فيقوـ الطرؼ الثاني في النزاع

برفع دعوى ضده أماـ الجية القضائية الثانية.

تبرز حاالت تنازع االختصاص مف خبلؿ األوجو التالية:
 -1التنازع االيجابي:
يوجد تنازع إيجابي حيف تعمف محكمة عادية اختصاصيا لمحكـ في موضوع ترى السمطات اإلدارية أنو

يعود إلى القاضي اإلداري.

والتنازع االيجابي وفقا لنص المادة  16مف القانوف رقـ 03/98 :المؤرخ في 1998/06/03:المتضمف
اختصاصات محكمة التنازع تنظيميا وعمميا ،أنو قضاء جيتاف قضائيتاف إحداىما خاضعة لمنظاـ

القضائي العادي واألخرى لمنظاـ القضائي اإلداري باختصاصيما في النزاع.
تتمثؿ شروط وجوب تنازع االختصاص االيجابي في:
 -تصريح مزدوج باالختصاص في نزاع واحد.

 -صدور ق اررات قضائية نيائية مف طرؼ جيات القضاء العادي و جيات القضاء اإلداري.

رريف القضائييف يتعمؽ بنفس النزاع ( وحدة األطراؼ ،السبب ،الطمب)
 -أف يكوف موضوع الق ا

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

د .رشيد خموفي ،المنازعات اإلدارية ،المرجع السابؽ ،ص  256وما بعدىا.
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 -2التنازع السمبي:
يوجد تنازع سمبي ،حيف تعمف كؿ مف المحكمة العادية والمحكمة اإلدارية ،عدـ اختصاصيا بالنسبة
لذات الدعوى التي رفعت إلييا (.)1

ويعػ ػرؼ التنازع السمبي ،بأنو تنازع ناتج عف تصريح القضاء اإلداري والقضاء العادي بعدـ
اختصاصيما لمفصؿ في قضية واحدة.

لقد نصت المادة  16مف القانوف رقـ 03/98 :عمى ":أنو يكوف تنازع في االختصاص عندما تقضي
جيتاف قضائيتاف إحداىما خاضعة لمنظاـ القضائي العادي واألخرى خاضعة لمنظاـ القضائي اإلداري

لعدـ اختصاصيما في نفس النزاع".

وتمثؿ صورة التنازع السمبي الصورة األكثر حدوثا في الواقع العممي ،ويحػػؽ لكػؿ طرؼ صػ ػػدر في

مواجيتو حكماف مف الجيتيف (القضاء العادي والقضاء اإلداري) بعدـ االختصاص ،المجوء إلى محكمة
التنازع يطالب فيو القضاء بتعييف الجية القضائية المختصة.
تتمثؿ شروط التنازع السمبي في:

 تصريح مزدوج لعدـ االختصاص. صدور أحكاـ قضائية نيائية مف القضاء اإلداري والقضاء العادي. -يجب أف يكوف موضوع الق ارريف يتعمؽ بنفس النزاع.

تشترط المادة  17مف القانوف رقـ 03/98 :أال يتـ رفع تنازع االختصاص السمبي إال بعد نفاذ كؿ
الطعوف ( العادية ويير العادية ) (.)2
ػ

ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
()1
()2

د .احمد محيو ،المرجع السابؽ ،ص  128وما بعدىا.
د .رشيد خموفي ،المنازعات اإلدارية ،المرجع السابؽ ،ص .286
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المبحــــــــــــث الثالث
الحكم اإلداري الفاصل في منازعات الشير العقاري وطرق الطعن فيو
بعد انتياء القاضي اإلداري مف مرحمة فحص أسباب الطعف باإللغاء وبعد التأكد مف أوجو إلغ ػ ػاء
القػ ػ ػرار اإلداري المطعوف فيو ،فإن ػ ػو ينتقؿ إلى المرحمة األخيرة في عممو وىي إصدار الحكـ في

موضوع الدعوى الذي يكوف قاببل لمتنفيذ بعد استنفاد طرؽ الطعف فيو ،وبما أف المشرع قد أحاؿ إلى
تطبيؽ المقتضيات المتعمقة باألحكاـ اإلدارية إلى األحكاـ العامة في إصدار األحكاـ المنصوص عمييا

في المواد :مف  270إلى  298مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية والتي سبؽ اإلشارة إلييا بالتفصيؿ
بمناسبة التعرض إلى األحكاـ الصادرة في المنازعة العادية ،وبذلؾ فبل داعي لتكرارىا وسوؼ أكتفي
بما يميز الحكـ اإلداري مف مميزات .

مف ثـ يقسـ المبحث إلى:

المطمب األول :مميــــــــزات الحكــــــــــم اإلداري.

المطمب الثاني :طرق الطعن في الحكم اإلداري.

المطمــــــــــب األول
مميـــزات الحكــــــم اإلداري
إف ما يميز الحكـ اإلداري عف الحكـ العادي ىو وجوب اإلشارة إلى الوثائؽ المقدمة والنصوص
القانونية المطبقة وكذا اإلشارة فيو إلى أنو تـ االستماع إلى القاضي المقرر والى محافظ الدولة ،وعند

االقتضاء إلى الخصوـ وممثمييـ ،والى كؿ شخص تـ سماعو بأمر مف الرئيس عمبل بنص المادة 889

مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية .

كما يجب أف يسبؽ منطوؽ الحكـ اإلداري بكممة " يقرر" عمبل بنص المادة  890مف قانوف اإلجراءات

المدنية واإلدارية ،أما عف تبميغ الحكـ اإلداري ،فإنو يتـ عف طريؽ محضر قضائي كقاعدة عامة
ويجوز بصفة استثنائية لرئيس المحكمة اإلدارية أف يأمر بتبميغ الحكـ أو األمر إلى الخصوـ عف

طريؽ أمانة الضبط عمبل بنص المادتيف 895 - 894 :مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية.

وما يميز الحكـ اإلداري الفاصؿ في منازعات الشير العقاري عف األحكاـ اإلدارية األخرى ىو وجوب

شيره بالمحافظة العقارية بعد صيرورتو نيائيا وىذا وفقا ألحكاـ المادة  14:مف األمر رقـ74/75 :

والمادة  17مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية.

298

المطمـــــــــــب الثانــي
طــرق الطعـــن في الحكم اإلداري
تنقسـ طرؽ الطعف في الحكـ اإلداري موضوع الدراسة إلى طرؽ طعف عادية وطرؽ طعف يير عادية.
تتمثؿ طرؽ الطعف العادية في االستئناؼ والمعارضة بينما يدخؿ الطعف بالنقض واعتراض الغير

الخارج عف الخصومة ودعوى تصحيح األخطاء المادية ودعوى التفسير وكذا الطعف بطريؽ االلتماس
بإعادة النظر ،ضمف طرؽ الطعف يير العادية.

مف ثـ يقسـ المطمب إلى:

الفرع األول :طرق الطعن العادية.

الفرع الثاني :طرق الطعن غير العادية.

الفــــــــــرع األول
طـــرق الطعــــن العاديــة
تتمثؿ طرؽ الطعف العادية في الحكـ اإلداري في الطعف باالستئناؼ والطعف بالمعارضة وىي الطرؽ

التي سيتـ تفصيميا فيما يمي:
أوال :االستئناف:

يجوز الطعف بطريؽ االستئناؼ في الحكـ اإلداري الفاصؿ في منازعة مف المنازعات موضوع الدراسة

ولكؿ طرؼ حضر الخصومة أو استدعي بصفة قانونية ،ولو لـ يقدـ أي دفاع ،أف يرفع استئنافا ضد
الحكـ الصادر مف المحكمة اإلدارية وىػ ػ ػذا وفقا لنص المادة  949م ػ ػ ػف قان ػ ػوف اإلج ػ ػ ػراءات المدنيػ ػ ػ ػ ػة
واإلدارية.

إف أجؿ االستئناؼ محدد بشيريف ( )02يسري مف يوـ التبميغ الرسمي لمحكـ إلى المعني ،ويسري

مف تاريخ انقضاء أجؿ المعارضة إذا صدر ييابيا.

تسري ىذه اآلجاؿ في مواجية طالب التبميغ وفقا لنص المادة  950مف قانوف اإلجراءات المدنية

واإلدارية.

ثانيا :المعارضة:
ترفع المعارضة وفقا لنص المادتيف 953 :و 954مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية ،ضد األحكاـ

والق اررات الصادرة ييابيا عف المحاكـ اإلدارية ومجمس الدولة خبلؿ أجؿ شير واحد ( )1مف تاريخ

التبميغ الرسمي لمحكـ أو القرار الغيابي والتي يكوف ليا أث ار موقفا لمتنفيذ عمبل بنص المادة  955مف
قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية.
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الفـــــــــــرع الثانــي
طـــرق الطعــن غيــر العادية
تتمثؿ طرؽ الطعف يير العادية في الحكـ اإلداري في الطعف بالنقض والطعف بطريؽ التماس إعادة
النظر والطعف بطريؽ اعتراض الغير الخارج عف الخصومة وكذا دعوى تصحيح األخطاء المادية وىي
الطرؽ التي سيتـ تفصيميا كما يمي:
أوال  :الطعن بالنقض:
يمكػ ػ ػف الطع ػ ػف بطريؽ الطعف بالنقض ضد ق اررات مجمس الدولة خبلؿ أجؿ شيريف ( )2يس ػ ػري مػ ػ ػف

تاريخ التبميغ الرسمي لمقرار محؿ الطعف بالنقض عمبل بنص المادة  956مف قانوف اإلجراءات المدنية

واإلدارية.

ويبنى الطعف بالنقض عمى أوجو النقض المنصوص عمييا ضمف أحكاـ المادة  358مف قانوف

اإلجراءات المدنية واإلدارية المتعمقة بأوجو الطعف بالنقض أماـ القضاء العادي.
ثانيا :الطعن بطريق اعتراض الغير الخارج عن الخصومة:

ييدؼ اعتراض الغير الخارج عف الخصومة إلى مراجعة أو إلغاء الحكـ أو القرار الذي فصؿ في

أصؿ النزاع.

يتـ الفصؿ في القضية مف جديد مف حيث الوقائع القانونية عمبل بنص المادة  960مف قانوف

اإلجراءات المدنية واإلدارية.

أحالت المادة  961إلى األحكاـ العامة المتعمقة باعتراض الغير الخارج عف الخصومة المنصوص
عمييا في المواد :مف  381إلى  389مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية وىي األحكاـ التي سبؽ

اإلشارة إلييا في الفصؿ السابؽ مف ىذا الباب.
ثالثا :دعوى تصحيح األخطاء المادية:

لقد نظـ المشرع الجزائري دعوى تصحيح األخطاء المادية كطريؽ مف طرؽ الطعف يير العادية حاذيا
في ذلؾ حذو القانوف الفرنسي الذي نظميا بموجب القانوف الصادر بتاريخ ،1970/12/18 :فالطعف

بتصحيح األخطاء المادية ،ىو وسيمة طعف قضائية مف خمؽ مجمس الدولة الفرنسي والذي أخذ بيا

دوف االستناد إلى نص تشريعي إلى ياية صدور القانوف الصادر بتاريخ ،1970/12/18 :إف ما دفع
مجمس الدولة الفرنسي إلى وضع ىذا الطريؽ مف طرؽ الطعف ،ما شاىده مف تضمف بعض األحكاـ
عمى أخطاء مادية ،قد يكوف مرجعيا نقص في التحقيؽ ،أو تضمف ممؼ الدعوى عمى معمومات

خاطئة ،أو بسبب إىماؿ مف القاضي(.)1
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػ
()1

د .حسف السيد بسيوني ،المرجع السابؽ ،ص.303
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وترفع دعوى تصحيح األخطاء المادية بنفس األشكاؿ واإلجراءات المقررة لعريضة رفع الدعوى خبلؿ

أجؿ شيريف مف تاريخ التبميغ الرسمي لمحكـ أو القرار المشوب بالخطأ وىذا وفقا لنص المادة  964مف
قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية.

وتطبؽ أحكاـ المادتيػ ػ ػف  286و 287مف قانػ ػ ػوف اإلج ػ ػراءات المدنية واإلدارية عمى دعوى تصحيح

األخطاء المادية وفقا لنص المادة  963مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية.
رابعا :الطعن بطريق التماس إعادة النظر:

لـ يجز قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية الطعف بالتماس إعادة النظر إالّ في الق اررات الصادرة عف

مجمس الدولة وىذا ما جاءت بو نص المادة  966منو ،ولقد حددت المادة  967مف قانوف اإلجراءات
المدنية واإلدارية حالتيف يمكف قبوؿ التماس إعادة النظر بناء عمى إحداىما وىما:

 إذا اكتشؼ أف القرار قد صدر بناء عمى وثائؽ مزورة قدمت ألوؿ مرة أماـ مجمس الدولة. -إذا حكـ عمى خصـ بسبب عدـ تقديـ وثيقة قاطعة كانت محتجزة عند الخصـ.

يرفع الطعف بالتماس إعادة النظر في أجؿ شيريف ( )2يسري مف تاريخ التبميغ الرسمي لمقػ ػ ػ ػ ػرار

أو مف تاريخ اكتشاؼ التزوير أو مف تاريخ استرداد الوثيقة المحتجزة بغير حؽ مف طػ ػرؼ الخصـ
وى ػذا وفقا لنص  968مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية.

يمكف القوؿ في األخير بأف لمحكـ الصادر في دعوى اإللغاء  -كسائر األحكاـ القطعية – حجي ػ ػ ػ ػ ػ ػة

الشيء المحكوـ فيو ،فالحكـ عنواف لمحقيقة بحيث ال يجوز عرض النزاع مرة أخرى أماـ نفس المحكمة

أو محكمة أخرى إال بطرؽ الطعف المذكورة أعبله ،وذلؾ ألف الحجية تثبت لممنطوؽ واألسب ػ ػاب
المرتبطة بو ارتباطا وثيقا.

إف األصؿ فػ ػي األحكػ ػاـ أف تكوف حجيتيا نسبية مقصورة عمى أطراؼ النزاع ،إال أف لؤلحك ػ ػ ػاـ

ررات إدارية يير مشروعة حجية مطمقة أي أنيا حجة عمى الكافة ERGO OMNES
الصادرة بإلغاء ق ا

وذلؾ ألف موضوع دعوى اإللغاء ىو مشروعية أو عدـ مشروعية القرار اإلداري ،والمدعي فييا يخاصـ

القرار اإلداري ذاتو ،لذا ال يتصور أف يكوف القرار مشروعا بالنسبة لبعض األفراد ويير مشروع بالنسبة

لمبعض اآلخر.

إذا كاف لمحكـ الصادر بإلغاء القرار اإلداري حجية مطمقة ألنو إعداـ لمقرار في مواجية الكافة ،فإف

الحكـ برفض اإللغاء ال يحوز إال حجية نسبية ذلؾ ألنو ال يعني أف القرار يظؿ قائما ومنتجا ألثاره

لذا يجوز لغير المدعي أف يطعف فيو باإللغاء بؿ يجوز لنفس المدعي أف يعيد طمب إلغائو مستندا إلى
أسباب جديدة(.)1

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

د .محمد عاطؼ البنا ،المرجع السابؽ ،ص .288 – 287
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خالصة ونتائج الباب األول من القسم الثاني:
بعدما تعرضت في القسـ األوؿ لمجانب النظري لمنازعة الشير العقاري ارتأيت تخصيص القسـ الثاني

لمجانب العممي أي إلى كيفية ممارسة حؽ المتضرر في المجوء إلى القضاء والى الوسائؿ والسبؿ التي
يمجأ إلييا القاضي الناظر في منازعة الشير العقاري استنادا إلى قواعد ومبادئ الشير العقاري فضبل

عف القواعد العامة المعروفة التي يسمكيا القاضي لموصوؿ إلى حكـ فاصؿ في النزاع المطروح أمامو

وعمى ىذا األساس خصصت ىذا الباب لمجانب اإلجرائي لمنازعات الشير العقاري وقسمتو إلى فصميف

تعرضت في الفصؿ األوؿ منو لمنازعة الشير العقاري التي يختص بيا القضاء العادي ،وخصصت

الفصؿ الثاني لتمؾ التي ينظر فييا القضاء اإلداري لتبايف إجراءات كؿ منيما.

اعتمدت ىذا التقسيـ ألجيب عمى اإلشكالية المطروحة والبحث في مدى كفاية التشريع الجزائػ ػري لحؿ

منازعات الشير العقاري مف الناحية اإلجرائية والقوؿ مدى كفاية أحكاـ التشريع ( قانوف اإلجراءات

المدنية واإلدارية ) لحؿ منازعات الشير العقاري موضوع الدراسة ،فتعرضت لممنازعة العادية في

الفصؿ األوؿ ولموسيمة التي يمارس بموجبيا حؽ المجوء إلى القضاء وىي الدعوى مف حيث مفيوميا

وخصائصيا ولشروط قبوليا أماـ القضاء في المبحث األوؿ ،والى الجية القضائية المختصة بالفصؿ

فييا إقميميا ونوعيا وىذا وفقا لقواعد االختصاص التي جاء بيا قانوف اإلجراءات المدنية واإلداريػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة

رقـ 09/08 :وىذا في المبحث الثاني ،وتعرضت في المبحث الثالث إلى ماىية الحكـ الفاصؿ في

منازعات الشير العقاري والى خطوات إصداره ،والى اآلثار التي يرتبيا وكيفية الطعف فيو بموجب

طرؽ الطعف العادية ويير العادية ،وتعرضت في الفصؿ الثاني إلى منازعة الشير العقاري الخاضعة
لمقضاء اإلداري ،وبما أف الدعوى التي يسمكيا المتقاضي أماـ ىذه الجية ،ىي دعوى إلغاء ،حاولت

التركيز عمييا ومنو أفردت المبحث األوؿ مف الفصؿ الثاني لماىية دعوى اإللغاء وشروط قبوليا أماـ

القضاء وتعرضت في المبحث الثاني إلى الجيات القضائية المختصة بالفصؿ في المنازعة اإلدارية

والتي تتمثؿ في المحكمة اإلدارية ومجمس الدولة ولـ أيفؿ التعرض إلى محكمة التنازع وىذا في حالة
تنازع االختصاص بيف القضاء العادي والقضاء اإلداري بمناسبة الفصؿ في منازعات الشير العقاري

كما تطرقت إلى اختصاص كؿ جية قضائية اقميميا ونوعيا ضمف المبحث الثالث والي طرؽ الطعف
في الحكـ اإلداري العادية منيا ويير العادية.
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ومف خبلؿ ىذا التقسيـ يظير جميا مدى عناء المتضرر في منازعات الشير العقاري في البحث عف

الجية القضائية المختصة لمفصؿ في منازعتو ،ومدى مشقة القضاة في فصميـ المستمر برفض
الدعاوى لعدـ االختصاص النوعي لتعمؽ األمر بمعيار عضوي يتحدد االختصاص فيو بأطراؼ

الدعوى ال بطبيعة المنازعة ،وبذلؾ أستخمص إلى أف أىـ عائؽ إجرائي يقؼ أماـ منازعات الشير

العقاري ىو تراوح االختصاص فيو بيف القضاء اإلداري والقضاء العادي األمر الذي يستدعي إعادة
النظر فيو واعتبار منازعات الشير العقاري استثناء مف القاعدة العامة (المعيار العضوي) واسناد
االختصاص فييا لمقضاء العادي حتى ولو تعمؽ األمر بشخص مف أشخاص القانوف العاـ.
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البــــــــــاب الثانــي
كيفية الفصل في منازعات الشير العقاري موضوعيا ( الوسائل الموضوعية

)

بعد عرض المنازعة موضوع البحث عمى القضاء وبعد استيفائيا الشروط الشكمية المنصوص عمييا
قانونا وبعد قبوليػ ػا مف الناحية الشكمية مف طرؼ القاضي المختص ينتقؿ إلى المرحمة الموالية وىي

مرحمة إن ػ ػ ػ ػزاؿ حك ػ ػـ القاع ػ ػدة القانونيػ ػة عمى موضوع المنازعة لتأكيد الحؽ وحمايتو ،وىي الوظيفػ ػ ػة
األساسية لمقاضي في قيامو بميمة الفصؿ في المنازعات المطروحة عميو.

إالّ أنو قد يحدث مف الناحية العممية أف ال يجد القاضي المساعدة القانونية الواجبة التطبيؽ ،فبل

يقؼ مكتوؼ اليديف إزاء ذلؾ ،وانما يجب عميو أف يبحث ويجتيد في الكشؼ عنيا بمقتضى مبادئ

الشريعة اإلسبلمية فإذا لـ يجد فبمقتضى العرؼ ،واذا لـ يجد بمقتضى مبادئ القانوف الطبيعي وقواعد
العدالة وىذا وفقا لنص المادة األولى مف القانوف المدني.
إف دور القاضي ليس دو ار تطبيقيا بحتا ،وانما يقضي بحسب وقائع وظروؼ كؿ منازعة ،وعند ىذا
الحد يتشابو دور القاضي العادي بالقاضي اإلداري ،إال أف دور األخير يكوف أبعد مدى ألنو يستيدؼ

دائما الوصوؿ إلى نقطة التوازف بيف احتياجات مصالح اإلدارة العامة وبيف األفراد ،وفي سبيؿ تحقيؽ
ىذه الغاية فإنو ال يقؼ دوره عند حد تطبيؽ القانوف وانما يتعداىا إلى الكشؼ أف قواعد قانونية

جديدة.

عمى أساس ىذا االختبلؼ يقسـ الباب إلى:
الفصل األول :كيفية الفصل موضوعيا في منازعات الشير العقاري الخاضعة لمقضاء العادي

(المنازعة العادية).

الفصل الثاني :كيفية الفصل موضوعيا في منازعات الشير العقاري الخاضعة لمقضاء اإلداري

(المنازعة اإلدارية).
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الفصـــــــــــل األول
كيفية الفصل موضوعيا في منازعات الشير العقاري الخاضعة لمقضاء العادي
(المنازعة

العادية)

لقد سبؽ التطرؽ إلى المبادئ التي يقوـ عمييا نظاـ الشير العيني وىي المبادئ التي سوؼ أعتمد
عمييا كأساس لمفصؿ في منازعات الشير العقاري وبذلؾ سوؼ أحاوؿ إعماؿ ىذه القواعد وتفعيؿ

دورىا لحؿ ىذه المنازعات فضبل عف القواعد العامة التي يتخذىا القاضي في سبيؿ الوصوؿ إلى حكـ

فاصؿ في أية منازعة قد تنشأ بيف المتعاقديف أو بيف أحدىما والغير أو بيف صاحب الحؽ ومف اكتسب
حقا بموجب إجراءات الشير العقاري أي المالؾ الظاىر ،كؿ ىذه المنازعات التي قد تنشب بيف ىؤالء

حاولت اإللماـ بيا في ىذا الفصؿ.

بناء عمى ما تقدـ يقسـ الفصؿ إلى:
المبحث األول :كيفية الفصل في المنازعات المطروحة بين المتعاقدين.

المبحث الثاني :كيفية الفصل في المنازعـــــــــــات التي يثيرىـــــا الغيـــــــــــر.

المبحث الثالث :كيفية الفصل في المنازعات المثارة بين المستفيد من اشير وصاحب الحق

أثناء أعمال المسح العام.

المبحث الرابع :كيفية الفصل في منازعات المالك الظاىر.
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المبحــــــــــث األول
كيفية الفصل في المنازعات المطروحة بين المتعاقدين
يفصؿ القاضي في المنازعات المطروحة عميو إستنادا إلى القواعد القانونية التي يجب عميو تطبيقيا
األمر الذي يتطمب منو البحث عف ىذه القواعد حتى واف لـ يثرىا األطراؼ( )1عمما بأنو ال يجوز
لمقاضي أف يغير موضوع النزاع بحيث أنو ال يمكنو اف يبني قناعتو ويؤيسس حكمو إال عمى ما
عرض عميو مف وقائع وكانت موضوع مناقشة أمامو.

كما يمكف لمقاضي أف يتعمؽ في البحث في الوقائع المطروحة عميو مطالبا األطراؼ بتقديـ توضيحات

أو المجوء إلى إجراءات التحقيؽ المخولة لو قانونا ،عمما بأنو ال يمكنو بأي حاؿ مف األحواؿ أف يقضي

بعممو الخاص في المنازعات المطروحة عميو(.)2

تعتبر المادة  793مف القانوف المدني والتي جاء فييا ":ال تنقؿ الممكية والحقوؽ العينية األخرى في

العقار سواء كاف ذلؾ بيف المتعاقديف أـ في حؽ الغير إال إذا روعيت اإلجراءات التي ينص عمييا

القانوف وباألخص القوانيف التي تدير مصمحة شير العقار".

المحور الذي تدور حولو منازعة الشير العقاري واألساس القانوني الذي يستند إليو لحؿ أية منازعة

تثور بيف الطرفيف المتعاقديف ،ذلؾ ألف التصرفات المذكورة بموجب نص المادة  793ال تنشأ بيف

األطراؼ المتعاقدة وال تنتقؿ وال تزوؿ إال بموجب إجراءات الشير العقاري ،وعميو فإف القاضي الذي
ينظ ػر في مثؿ ىذه المنازعات سوؼ يعتمد عمى أىـ مبػ ػ ػدأ مف مبادئ الشير العيني لتأسيس حكمو

وىو مب ػ ػدأ األثر اإلنشائي لمشير ،وعمى ىذا األساس فإف أية منازعة تثور بيف المتعاقديف حوؿ ىذه

التصرفات ال يمكف الخوض فييا دوف التأكد مف مدى احتراـ إجراءات الشير العقاري لما لو مف اثر
منشئ ألي تصرؼ بيف المتعاقديف ومنو سوؼ أتعرض لمفيوـ ىذا األثر والى اإلشكاالت التي يطرحيا

وأىـ التطبيقات العممية لو في القضاء الجزائري والقضاء المقارف.
مف ثـ يقسـ المبحث إلى:

المطمب األول :إعمال األثر المنشئ لمقيد لحل منازعات الشير العقاري.
المطمب الثاني :إعمال األثر الناقل لمقيد لحل منازعات الشير العقاري.

المطمب الثالث :تطبيقات عممية حول إعمال كل من األثر المنشئ والناقل لمقيد في منازعات

الشير العقاري.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
CROZE Hervé, le Procès civil- Connaissance du Droit, DALLOZ , 1997, P 37.
)(2
CROZE Hervé, op.cit, P 39 – 40.
)(1
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المطمـــــــــــب األول
إعمال األثر المنشئ لمقيد لحل منازعات الشير العقاري
معنى ىذا المبدأ أف الحقوؽ العينية والتكاليؼ والقيود ال تنشأ وال تنتقؿ وال تتغير وال تزوؿ عمى الوحدة
العقارية إال بالقيد ،وىذا يعد مف المبادئ اليامة في نظـ السجؿ العيني ،حيث يراد لمصحيفة العقارية

أف تكوف دليبل لمحالة القانونية فبل تنشأ الحقوؽ وال تتغير إال إذا تـ قيد ذلؾ في الصحيفة(.)1
إف إجراءات اكتساب الحؽ العيني العقاري تنقسـ إلى عمميتيف مف طبيعة قانونية مختمفة:

فمف ناحية أولى يجب أف يتوافر سبب اكتساب الحؽ ( عقد البيع عمى سبيؿ المثاؿ ) والذي ال ينتج

إال آثا ار شخصية – أي التزامات تعاقدية مثؿ االلتزاـ بتسميـ الشيء وااللتزاـ بنقؿ الممكية إلى المتصرؼ
إليو بواسطة المتصرؼ ،وااللتزاـ بدفع الثمف بواسطة المتصرؼ عميو – ومف ناحية ثانية يجب إتماـ

اإلجراء الشكمي البلزـ الكتساب الحؽ وىو القيد في السجؿ العيني الذي ينتج األثر العيني المتمثؿ في
نقؿ الحؽ مع مبلحظة أف إتماـ ىذا القيد يعد تنفيذا لبللتزاـ الرئيسي الذي يقع عمى عاتؽ البائع
بموجب عقد البيع.

ىكذا ،فإف نقؿ وانشاء وتعديؿ وانقضاء الحقوؽ العينية العقارية بموجب االتفاقات ليس لو أي أثر

عيني إال بعد إتماـ اإلجراء الشكمي .وىذا ىو نطاؽ األثر المنشئ لمقيد والذي تقرر بشأف التصرفات
اإلرادية في الحقوؽ العينية العقارية(.)2

لقد أخذ المشرع الجزائري بيذا المبدأ بموجب نص المادة  793مف القانوف المدني التي يتضح مف

خبلليا بأف المشرع رسخ بيذا النص النظاـ المزدوج في اكتساب الحقوؽ ،وىو نظاـ مأخوذ مف النظاـ
الروماني فالسند القانوني لمحؽ ليس كافيا الستكماؿ إنشاء أو نقؿ أو زواؿ الحقوؽ العينية ،بؿ أف

إجراءات الشير تعد شرطا أساسيا لترتيب األثر القانوني.

إف التصرؼ الذي يتـ شيره يصبح الحؽ بمقتضاه موجودا وثابتا ،والتصرؼ الذي لـ يقع شيره

ال يتمتع صاحبو بأية مزية قانونية ميما كاف السند الذي يعتمد عميو إلثبات حقو ،وعميو يصبح الحؽ
المترتب عمى التصرؼ الذي تـ شيره حقا موجودا وثابتا أما الحؽ المترتب عمى تصرؼ لـ يتـ تسجيمو
فيبقى مجردا عف أية مزية قانونية ميما كانت المستندات التي يعتمد عمييا صاحب الحؽ إلثباتو(.)3

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

د .مصطفى عبد السيد الجارحي ،المرجع السابؽ ،ص .37

( )2د  .حسف عبد الباسط جميعي ،تحوؿ نظاـ الشير العقاري في مصر إلى نظاـ السجؿ العيني ،دار النيضة العربية ،1999 ،ص .89
( )3د .محمد خيري ،المرجع السابؽ ،ص  488وما بعدىا.
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إف اليدؼ الرئيسي مف إتباع نظاـ السجؿ العيني ىو توفير الثقة الكافية بالبيانات التي يتـ شيرىا

بشأف الحقوؽ العينية العقارية تحقيقا الستقرار المعامبلت عمى ىذه الحقوؽ ولتمكيف جيات القرض
العقاري مف أف تتعامؿ بيذه الثقة بصفة خاصة عمى العقارات بما يشجع االستثمار وسرعة دورة رأس

الماؿ في المجتمع.

وليذه األسباب فإف أحد العناصر الجوىرية في نظاـ السجؿ العيني ىو الربط بيف أي اثر عيني مرتبط
بالتصرفات القانونية عمى الحقوؽ العينية العقارية وبيف ىذه التصرفات والمعامبلت التي تقع عمى ىذه

الحقوؽ في السجؿ العيني  .لذلؾ فإف لمقيد في السجؿ العيني أثر منشئ لمحقوؽ العينية العقارية سواء

أكانت حقوقا عينة أصمية أـ كانت حقوقا عينية تبعية .
وبذلؾ فإف القيد في السجؿ العيني يصبح ىو مصدر الحقوؽ العينية العقارية التي تستمد وجودىا
مف القيد في السجؿ العيني بغض النظر عف مصدر إنشائيا أو نقميا أو تعديميا أو تقرير انقضائيا أو

زواليا( )1ومنو يتـ الفصؿ في تمؾ الدعاوى استنادا إلى ىذا األخير بالقوؿ بعدـ جواز االحتجاج
والتمسؾ بتمؾ الحقوؽ ما لـ تكف مشيرة.

المطمـــــــــــب الثاني
إعمال األثر الناقل لمقيد لحل منازعات الشير العقاري
إذا كنا قد عرفنا أف القانوف جعؿ لمتسجيؿ أث ار خطيرا ،بحيث ال ينقؿ البيع مثبل ممكية العقار المبيع إال

بإتماـ إجراءات الشير العقاري وىذا وفقا لنص المادة  793مف القانوف المدني الجزائري ،فإف عقد البيع
المتعمؽ بالعقار يرتب آثاره منذ إبراـ العقد ماعدا انتقاؿ الممكية الذي يتـ بعممية الشير العقاري بمعنى

أف العقد المبرـ بيف الطرفيف الوارد في شكؿ رسمي تترتب عميو جميع آثاره القانونية ويتجمى مف ىذا

أف عقد البيع بعد شيره تترتب عميو نفس اآلثار التي كانت تترتب عميو قبؿ ذلؾ ،مضافا إلييا انتقاؿ

الممكية فعبل بقوة التسجيؿ.

فانتقاؿ الممكية يعتبر إذف األثر الميـ والبارز الذي يترتب عمى البيع بعد تسجيمو .وال يعني ىذا أف

قيمة العقد تسقط بإجػراء التسجيؿ وأف انتقاؿ الممكية يتـ بناء عمى مجرد التسجيؿ ألف التسجيؿ بمفرده

ال ينقؿ الممكية بؿ البد أف يستند إلى عقد بيع صحيح نافذ.بؿ إف التسجيؿ بمفرده أمر مستحيؿ ويير

ممكف إذ كيؼ يمكف لممحافظ أف يقوـ بتسجيؿ حؽ مف الحقوؽ دوف أف يكوف ىناؾ سند قانوني يبرره

فالمحافظ ال يبادر إلى إجراءات التسجيؿ إالّ إذا تأكد مف ىوية األطراؼ ومف صحة الوثائؽ المدلى
بيا تأييدا لطمب التسجيؿ شكبل وجوى ار.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
( )1د  .حسف عبد الباسط جميعي ،الشير العقاري في النظاـ القانوني المصري ،المرجع السابؽ ،ص .103
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إف مسألة التأكد مف صحة التصرؼ قبؿ اإلقداـ عمى تسجيمو تعتبر مف إحدى خصائص نظاـ الشير
العيني ألف التصرفات التي تسجؿ بالسجؿ العقاري تصبح ليا حجية مطمقة بالنسبة لمكافة ،وليذا ال

يجوز تسجيؿ أي تصرؼ كيفما كاف إالّ إذا كاف صحيحا (.)1

إف األثر الناقؿ لمممكية واف كاف يصمح تطبيقو في ظؿ نظاـ الشير العيني إالّ أف اإلعماؿ بو في

ظؿ نظاـ الشير الشخصي لـ يكف موفقا إلى حد ما ،ألف التسجيؿ في ظؿ نظاـ الشير الشخصي
ال يحمي المشتري وال يحمي الغير ألنو يتـ بحسب أسماء األطراؼ وقد يتعدد بائعو العقار ويكوف كؿ

منيـ مثبتا في دفاتر الشير العقاري في صحيفة بعيدة عف األخرى مما يتعذر معو تتبع جميع

التصرفات الواردة عمى العقار المبيع بدقة ،فضبل عف أنو ليس ىناؾ ما يمنع مف تسجيؿ عقد بيع

باطؿ أو صوري ،وليس ىناؾ ما يضمف لممشتري أو لمغير االطمئناف إلى صحة التصرفات المسجمة.
يػ ػرى الدكتور عبد الناصر توفيؽ العطار في ىذا الصدد بأنو كاف عمى واضع القانوف أال يزيد

الطيف بمة بجعمو بيع العقار يير ناقؿ لممكيتو إال بالتسجيؿ حتى بيف المتعاقديف ،ألف ىذا الحكـ يفتح
بابا لمبائع أو ورثتو لمتصرؼ في العقار المبيع الذي لـ يسجؿ عقد بيعو باعتباره الزاؿ ممموكا ليـ

وكاف بإمكاف واضع القانوف أف يجعؿ بيع العقار بمجرد إبرامو ناقبل لمممكية ،فاصبل فيما بيف

المتعاقديف وبالنسبة لمغير ويجعؿ التسجيؿ وسيمة إلثبات ىذه الممكية ،حتى يحقؽ شيئا مف العدالة
ريثما يتـ العمؿ بنظاـ السجؿ العيني(.)2

يترتب عمى القوؿ بأف العقد يير المسجؿ ال ينقؿ الممكية ال فيما بيف المتعاقديف وال بالنسبة إلى الغير
نتائج ىامة مف الناحية العممية:

 -1إذا عاد البائع فباع العقار مرة أخرى إلى مشتري ثاف ،بادر إلى تسجيؿ عقده قبؿ المشتري األوؿ

آلت الممكية إلى المشتري الثاني صاحب العقد المسجؿ ولو كاف سيئ النية يعمـ بحقيقة األمر.

 -2إذا مات البائع والمشتري لـ يسجؿ عقده انتقمت الممكية إلى وارث البائع الذي يستطيع أف يبيع ذات

العقار إلى مشتر آخر يبادر إلى تسجيؿ عقده أو قيد فتنتقؿ إليو الممكية(.)3

 -3أف عقد البيع قبؿ تسجيمو يظؿ عقدا ناقبل لمممكية في األصؿ ،واف كاف نقؿ الممكية فيو معمقا عمى

شرط تسجيمو وال يتعيف أف ينظر إلى عقد البيع قبؿ التسجيؿ عمى أنو وعد بالبيع ،ألف مثؿ ىذا النظر
يتعارض مع قصد المتعاقديف.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

د .محمد خيري ،المرجع السابؽ ،ص .504

()2

د .عبد الناصر توفيؽ العطار ،البداية في شرح أحكاـ البيع ،مطبعة عابديف ،1984 ،ص .134 – 133

()3

د .محمد إبراىيـ دسوقي ،التصرفات العقارية يير المسجمة في قانوف الشير العقاري وقانوف السجؿ العيني ،دوف دار نشر،2009 ،

ص.83
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 -4يظؿ البائع ومف بعده ورثتو مبلؾ لمعقار المبيع طالما لـ يتـ تسجيمو ،يير أف ممكية البائع وورثتو
لمعقار المبيع قبؿ تسجيؿ عقد البيع مقيدا بالتزاميـ بعدـ التعرض لممشتري وبضماف التعرض المبني

عمى سبب قانوني.

 -5يجوز لدائني البائع التنفيذ عمى العقار المبيع بعقد لـ يسجؿ ألف البائع الزاؿ مالكا لمعقار المبيع

قبؿ تسجيؿ عقد البيع ،وعمى العكس ال يجوز لدائني المشتري التنفيذ عمى العقار المبيع بعقد يير
مسجؿ ألنو ال زاؿ يير مالؾ ليذا العقار ،وتصرفو فيو ىو تصرؼ مف يير مالؾ .

 -6ال يجوز لمشتري العقار بعقد يير مسجؿ أف يرفع دعوى استحقاؽ عمى البائع أو ورثتو ،ألف ىذه
الدعوى ال يرفعا إال المالؾ ،لكف لممشتري أف يطالب البائع أو ورثتو بتنفيذ التزامو بالقياـ باألعماؿ

التمييدية والضرورية لنقؿ الممكية واالّ طمب الحكـ بصحتو ونفاذ عقد البيع وتسجيؿ ىذا الحكـ بنقؿ

الممكية إليو.

وكما يرتب البيع يير المسجؿ أثا ار في ذمة البائع ،فإنو يرتب أيضا أثا ار في جانب المشتري .فيجب

عمى المشتري الوفاء بالثمف إال إذا إتفؽ المتعاقداف عمى إرجاء ذلؾ إلى وقت الحؽ .ولممشتري أف
يمتنع عف الوفاء بالثمف مستخدما في ذلؾ الدفع بعدـ التنفيذ إذا كاف إلتزاـ البائع بنقؿ الممكية إلى

المشتري حاؿ ولـ يقـ بتنفيذه (.)1

إف البيع يير المسجؿ لمعقار ،ال يزاؿ بيعا صحيحا منتجا لكافة آثاره عدا نقؿ الممكية بالفعؿ ،ومف

ثـ يمتزـ البائع بتسميـ المبيع لممشتري وبضماف التعرض واالستحقاؽ ،وبضماف العيوب الخفية ،وال

يممؾ البائع طمب استرداد المبيع مف المشتري إذا كاف قد سممو إياه ألنو ضامف لمتعرض فبل يممؾ
االسترداد

ويمتزـ المشتري بسداد الثمف ولو لـ يتـ التسجيؿ.
ىذا وتقتصر أثار البيع يير المسجؿ عمى االلتزامات الشخصية التي يفرضيا العقد ،وىي التزاـ البائع

بضماف التعرض وضماف العيوب الخفية والتسميـ وااللتزاـ بنقؿ الممكية ،وتقتصر التزامات المشتري
عمى دفع الثمف واستبلـ المبيع.

أما المسائؿ التي تتطمب صفة المالؾ فبل يممؾ المشتري لمعقار بعقد يير مسجؿ أف يقوـ بيا مثؿ

التقاسـ مع الشركاء عمى الشيوع إف كاف قد اشترى نصيبا شائعا في العقار أو طمب قبض ثمف في
المزايدة عند بيع العقار ،أو قبض تعويض نزع الممكية ،أو المطالبة في الشفعة (.)2

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

د  .محمد عمي عمراف ،نظاـ التسجيؿ وفقا لمقانوف الميبي تطبيقو بصفة خاصة عمى عقدي :البيع والرىف ،القاىرة ،1978 ،ص.72

()2

د .محمد إبراىيـ دسوقي ،المرجع السابؽ ،ص .86
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 وقت انتقال الممكية إلى المشتري:إذا كاف كؿ مف القانوف المدني واألمر رقـ 74/75 :المتعمؽ بالشير العقاري قد جاءا بنصوص قاطعة
بأف ممكية العقار ال تنتقؿ إال بإتماـ إجراءات الشير العقاري ،ال فيما بيف المتعاقديف وال بالنسبة إلى

الغير ،فيؿ المقصود ىنا ىو عدـ انتقاؿ الممكية أساسا إلى المشتري ،أو أف عقد البيع ينقؿ الممكية

إلى المشتري فور التعاقد ولكف ال يحتج بذلؾ عمى الغير إالّ بالتسجيؿ؟

بمعنى آخر ىؿ تنتقؿ الممكية في العقار بمجرد العقد ولو لـ يسجؿ ،ولكف فيما بيف المتعاقديف يكوف
ىذا االنتقاؿ موقوفا عمى التسجيؿ ،فإف تـ التسجيؿ زاؿ ىذا الشرط الواقؼ ،وفيما يتعمؽ بالغير ،فإنو

ال يحتج عميو بانتقاؿ الممكية إال مف وقت تسجيؿ العقد وليس مف وقت إبرامو.

اختمؼ الفقو حوؿ ىذه المسالة فقد ذىب الرأي الغالب إلى انو ليس لمتسجيؿ أثر رجعي ،فبل تنتقؿ

الممكية ال فيما بيف المتعاقديف وال بالنسبة إلى الغير إال مف وقت التسجيؿ(.)1
ويستند ىذا الرأي إلى الحجج التالية:

 -1جاءت نصوص قانوف الشير العقاري صريحة وقاطعة في أف ممكية العقار ال تنتقؿ ال فيما بيف
المتعاقديف وال بالنسبة إلى الغير إالّ بالتسجيؿ و ليس مف سند قانوني لممقارنة بيف المتعاقديف والغير
بالنسبة إلى وقت انتقاؿ الممكية ،لو شاء المشرع أف يجعؿ لمتسجيؿ أث ار رجعيا لنص عمى ذلؾ

صراحة.

 -2قصد المشرع بيذه القاعدة المستحدثة في قانوف تنظيـ الشير العقاري ،إلى توطيد دعائـ الممكية

العقارية بجعؿ انتقاليا حتى فيما بيف المتعاقديف خاضعة لمشير والعبلنية ،وىو ما يدفع المتعاقديف إلى
المبادرة إلى تسجيؿ عقودىـ.

 -3إف االعتماد في انتقاؿ الحؽ عمى تاريخ التسجيؿ وحده دوف ييره ييدؼ إلى عدـ األخذ بتاريخيف

مختمفيف النتقاؿ الحقوؽ مف وقت العقد فيما بيف المتعاقديف ،ومف وقت التسجيؿ بالنسبة لمغير .الشيء
الذي سيؤدي حتما إلى كثي ار مف التعقيد( )2فميس مف المستساغ القوؿ بوجود تاريخيف النتقاؿ الممكية

فيما بيف المتعاقديف وبالنسبة إلى الغير(.)3

 -4لقد وضع المتعاقديف والغير في مركز واحد .ولما كاف الشؾ ال يتطرؽ في أف انتقاؿ الممكية

بالنسبة إلى الغير ال يكوف إال مف وقت التسجيؿ ،ترتب عمى ذلؾ منطقيا أف ال يتطرؽ الشؾ أيضا في

أف الممكية ال تنتقؿ فيما بيف المتعاقديف إالّ بالتسجيؿ واعتبا ار مف تاريخ التسجيؿ وحده(.)4

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

( )1د .عبد المنعـ البدراوي ،عقد البيع في القانوف المدني ،الطبعة األولى ،دار الكتاب العربي ،1957 ،فقرة 209ص  319وأيضا د .محمد
عمي عمراف ،المرجع السابؽ ،ص .73
()2

د .محمد خيري ،المرجع السابؽ ،ص . 507

()3

د.محمد إبراىيـ دسوقي ،المرجع السابؽ ،ص .89

()4

د .محمد خيري ،المرجع السابؽ ،ص . 506
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ومع ذلؾ ذىب الدكتور عبد الرزاؽ السنيوري إلى أف لمتسجيؿ أثر رجعي ينسحب إلى وقت البيػ ػ ػ ػ ػع

فتنتقؿ الممكية مف وقت البيع ال مف وقت التسجيؿ بالنسبة لممتعاقديف أما بالنسبة لمغير فيي ال تنتقؿ

إالّ مف وقت التسجيؿ إذ ال يتمكف الغير مف العمـ بالحؽ العيني إال مف وقت شيره(.)1
ويستند ىذا الرأي إلى الحجج التالية:

 -1أف القانوف جعؿ ثمار المبيع ونماؤه لممشتري مف وقت البيع ال مف وقت التسجيؿ وعمى المشتري
تكاليؼ ىذا المبيع مف ىذا الوقت أيضا.

 -2إف الغرض مف التسجيؿ واإلعبلف بوقوع التصرؼ ،والمتعاقداف يعمماف بو مف وقت البيع ،تنتقؿ
الممكية بالنسبة إلييما مف وقت البيع ،وبالنسبة لمغير مف وقت التسجيؿ ،واالّ كاف في ذلؾ خمط بيف
نظاـ الشير الشخصي ونظاـ الشير العيني الذي يجعؿ القيد في السجؿ العيني ىو بذاتو الذي ينقؿ

الممكية وليس العقد أو التصرؼ.

 -3إف نصوص قانوف الشير العقاري نصت عمى أف الممكية ال تنتقؿ ال فيما بيف المتعاقديف وال

بالنسبة إلى الغير إال بالتسجيؿ ،ولـ تحدد وقت انتقاؿ الممكية ،فميس ما يمنع إذف أف يرتد ذلؾ إلى

وقت إبراـ العقد بالنسبة إلى المتعاقديف.

ىؿ لمتسجيؿ أو القيد قيمة قانونية مستقمة في ذاتو؟

يثور التساؤؿ حوؿ القيمة القانونية لمتسجيؿ ألف القاعدة في قانوف المدني وقانوف الشير العقاري ،عدـ

انتقاؿ الممكية ال فيما بيف المتعاقديف وال بالنسبة إلى الغير إالّ بالتسجيؿ ،فإف ىذا ال يعني أف التسجيؿ
أو القيد لو قيمة قانونية في ذاتو مستقمة عف التصرؼ أو الحكـ الذي يتـ بشيره وفي ذلؾ تقوؿ محكمة

النقض المصرية أف ممكية العقار ال تنتقؿ في ظؿ قانوف التسجيؿ إالّ باجتماع أمريف أحدىما أصمي
وىو العقد الصحيح واآلخر تبعي وىو التسجيؿ ،فإف تخمؼ أحدىما لـ تنتقؿ الممكية(.)2

فيجب أوال أف يكوف ىناؾ عقد صحيح ناقؿ لمممكية بيف الطرفيف ،فإف كاف العقد باطبل أو قاببل

لئلبطاؿ وأبطؿ أو زاؿ بالفسخ أو زاؿ أثره ،لـ تنتقؿ الممكية ولو تـ تسجيؿ العقد وكذلؾ الشأف لو ثبت
أف العقد كاف صوريا وتمسؾ الغير بالوضع الحقيقي.

ويجب ثانيا أف يتـ تسجيؿ ىذا العقد الصحيح ،حتى تنتقؿ الممكية إلى المشتري ،فإذا توصؿ

المشتري إلى تسجيؿ عقده ،ريـ أنو كاف قد اشترى مف شخص لـ يسجؿ عقده ،فبل يكوف شأف ىذا

التسجيؿ عمى ىذه الصورة اعتبار المشتري مالكا ،إذ مف يير الممكف أف يكوف لو مف الحقوؽ أكثر
مما ىو لمبائع لو الذي لـ تنتقؿ لو الممكية بسبب عدـ تسجيؿ سنده.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
( )1د .عبد الرزاؽ أحمد السنيوري ،الوسيط في شرح القانوف المدني ،الجزء الرابع ،البيع والمقايضة ،المرجع السابؽ ،فقرة  282وما بعدىا.
والجزء التاسع في أسباب كسب الممكية الفقرة .135
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ريـ كؿ ذلؾ فميس المقصود أف القيد في السجؿ العيني ىو وحده الناقؿ لمممكية بصرؼ النظر عف

فساد السند الذي تـ القيد عمى أساسو .بؿ المقصود ىو أف يصبح مف يتعامؿ مع مف قيد اسمو في

السجؿ كمالؾ لمعقار في حماية مف أي دعوى يير ظاىرة في السجؿ ،مما يقتضي أف يؤشر بالدعاوى
التي ترفع ضد البيانات المدرجة في السجؿ لحماية رافعيا مف القرينة المطمقة التي تستمد مف القيد

فيو(.)1

معنى ذلؾ أف القيد في السجؿ العيني إذا استند إلى سند ممكية باطؿ أو تـ فسخو أوتـ شير دعوى

البطبلف أو الفسخ أو ييرىا ،فإف الحكـ لو بما يدعيو يؤدي إلى زواؿ الشير ،وذلؾ أف القيد في
السجؿ العيني ليس ناقبل لمممكية بذاتو بؿ بما يستند إليو مف سند لمممكية.

المطمــــــــــب الثالث

تطبيقـــات عمميــة لألثـــر المنشئ والناقل لمقيد في منازعات الشير العقاري
يترتب عمى ىذا المبدأ عدـ انتقاؿ الممكية العقارية والحقوؽ العينية العقارية إال بإتماـ إجراءات
بالشير العقاري ،فبل يثبت لممشتري – مبدئيا

–

مزايا صاحب حؽ الممكية ،فميس لو أف يتصرؼ

في العقار بالبيع أو اليبة مثبل ألف حقو لـ ينشأ بعد.

سوؼ أتخذ مثاال لشرح األثر اإلنشائي لشير التصرفات عقد البيع العقاري نموذجا لمتعبير عف أىـ

العقود التي يجرى عمييا الشير ،نظ ار لشيوعو وانتشاره في المعامبلت العقارية ،وحتى تظير مف خبللو
اآلثار المنشئة لمشير بكيفية واضحة.

إف المنازعات التي تثار بيف المتعاقديف في عقد البيع العقاري ( البائع والمشتري) تكوف قبؿ شير عقد

البيع ويتـ الفصؿ فييا بموجب ىذا المبدأ.

فيجب أف يكوف عقد البيع المتعمؽ بعقار في شكؿ رسمي عمبل بنص المادة  324مكرر مف القانوف

المدني ،ويجب تقديمو لممحافظة العقارية مف أجؿ إتماـ إجراءات شيره حتى يكوف نافذا في حؽ
المتعاقديف.

إف التساؤؿ الذي يطرح عادة حوؿ قيمة العقد قبؿ شيره وما ىو موقؼ القضاء مف امتناع البائع
عف إتماـ إجراءات الشير العقاري؟

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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إف عقد البيع العقاري ،متى كاف متواف ار عمى الشروط البلزمة النعقاده و لصحتو ،فإنو ينشأ صحيحا
ويترتب عميو التزامات وحقوؽ لكؿ مف البائع والمشتري ،أي أف ىذا العقد (يير المشير) ينتج جميع

أثار البيع ماعدا انتقاؿ الممكية العقارية التي تبقى معمقة عمى إجراء الشير.
ويترتب عمى ذلؾ أف البيع يير المسجؿ ينشئ جميع التزامات البائع ،فيمتزـ بموجبو البائع بنقؿ
الممكية إلى المشتري وبتسميـ المبيع وبضماف التعرض واالستحقاؽ والعيوب الخفية .وينشئ البيع يير

المسجؿ كذلؾ جميع التزامات المشتري ،فيمتزـ بموجبو المشتري بأف يدفع الثمف والمصروفات وبأف
يتسمـ المبيع .ويترتب عمى ذلؾ أيضا أف البيع يير المسجؿ يبقى محتفظا بالوصؼ القانوني لمبيع

فيجوز األخذ فيو بالشفعة (.)1
يمتزـ البائع بأىـ التزاـ وىو نقؿ المبيع ،وال تظير االلتزامات األخرى ( االلتزاـ بالضماف وااللتزاـ

بتسميـ المبيع) إالّ إذا تـ انتقاؿ الممكية بواسطة إجراءات الشير العقاري.

ونتيجة لذلؾ يكوف عمى كؿ طرؼ تنفيذ التزاماتو اتجاه الطرؼ اآلخر ،ويكوف لكؿ منيما حؽ إجبار
األخر عمى تنفيذ التزاماتو قضاء إذا لـ يتمكف منو بصفة ودية وىذا وفقا لمقواعد العامة في االلتزاـ.

األصؿ أف يقوـ البائع بتنفيذ التزاماتو بنقؿ الممكية العقارية طوعا واختيارا ،استنادا إلى أف األصؿ ىو

حسف النية في التصرؼ ،حيث يبادر إلى إبراـ العقد بالمجوء إلى مصالح الحفظ العقاري وتمكيف

المشتري مف جميع الوثائؽ المثبتة لممكيتو وكذا تقديـ ما يثبت أصؿ ممكيتو تنفيذا لقاعدة األثر النسبي

لمشير التي تعتبر شرطا إلتماـ إجراءات الشير العقاري كما يمتزـ بتقديـ جميع الوثائؽ التي تسيؿ
عمى المشتري عممية نقؿ الممكية إليو ،ومنو يكوف البائع قد نفذ جميع التزاماتو.

يير أف األمر ال يكوف دائما بيذه السيولة وبيذا الشكؿ ،أي عادة ما يرفض البائع القياـ بإجراءات
نقؿ الممكية المترتبة عميو كأف يتراجع وينفي صدور البيع مف جانبو وال يبقى أماـ المشتري إال حؽ

المجوء لمقضاء إللزاـ البائع بنقؿ ممكية العقار المبيع لو .فما ىو الطريؽ الذي يسمكو المشتري في
سبيؿ ذلؾ وما ىو موقؼ القضاء منو؟
لئلجابة عف ىذا التساؤؿ ،وقبؿ التعرؼ عمى موقؼ التشريع والقضاء الجزائرييف ،ارتأيت إلى

البحث في موقؼ التشريع والقضاء المقارف مف ذلؾ ،السيما موقؼ كؿ مف القانوف المصري والفرنسي
والسوري والمغربي ،لما ليا مف أىمية في تحديد الموقؼ الذي انتيجو القانوف والقضاء الجزائرييف في

ىذا الشأف.
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 -1موقف المشرع الفرنسي:
القاعدة في القانوف الفرنسي أنو في حالة اتفاؽ بيف طرفيف متعمؽ بنقؿ ممكية شيء معيف مف أحدىما

إلى اآلخر ،فالقانوف الفرنسي يفرض قاعدة االنتقاؿ الفوري لممبيع ،وااللتزاـ بنقؿ المبيع يتـ تنفيذه
تمقائيا دوف حاجة إلى شكؿ معيف أو آجاؿ محددة.

فبمجرد تطابؽ اإلرادتيف ينتقؿ الشيء مف مالؾ إلى آخر وال يبقى أماـ البائع إالّ االلتزاـ بالتسميـ
والضماف(.)1

ولـ يشترط القانوف الفرنسي الشير النتقاؿ ممكية المبيع فيما بيف المتعاقديف وانما لبلحتجاج بو عمى

الغير وىذا لما يتميز بو القانوف الفرنسي مف صمود أحكامو نسبيا فيما يتعمؽ بقاعدة االنتقاؿ الفوري
لممكية العقار المبيع فيما بيف المتعاقديف بمجرد تراضييما عمى عقد البيع وتعمؽ االحتجاج بانتقاؿ

العقار المبيع بالنسبة لمغير عمى تماـ إجراءات الشير في ظؿ نظاـ الشير الشخصي(.)2
 - 2موقف القانون المصري:

جاء في نص المادة  26مف قانوف السجؿ العيني رقـ  142لسنة  1964ما يمي ":جميع التصرفات التي
مف شأنيا إنشاء حؽ مف الحقوؽ العينية العقارية األصمية أو نقمو أو تغييره أو زوالو وكذلؾ األحكاـ

النيائية المثبتة لشيء مف ذلؾ يجب قيدىا في السجؿ العيني ،ويدخؿ في ىذه التصرفات الوقؼ
والوصية.

يترتب عف عدـ القيد أف الحقوؽ المشار إلييا ال تنشأ وال تنتقؿ وال تتغير وال تزوؿ ال بيف ذوي الشأف

وال بالنسبة إلى ييرىـ.

وال يكوف لمتصرفات يير المقيدة مف األثر سوى االلتزامات الشخصية بيف ذوي الشأف".

بذلؾ ،فإف المشرع المصري قد وضح بموجب نص المادة المذكورة أعبله بأف عقد البيع يير المسجؿ
ال يترتب عنو سوى التزامات شخصية في ذمة البائع وفي ذمة المشتري.
لـ يحدد القانوف المصري مدى االلتزامات الشخصية ،وال الطرؼ المتعاقد الذي تقع عميو ،وقالت
محكمة االستئناؼ األىمية المصرية بدوائرىا المجتمعة ،في صدد قانوف التسجيؿ :أنو ىذا نقص

ويموض في النص وباعتباره قانونا استثنائيا جاء مقيدا لمحرية المطمقة التي كانت لمتعامؿ مف قبؿ
ويجب الرجوع إلى أحكاـ القانوف العاـ والى المبادئ القانونية ألجؿ إكماؿ النقص أو فيـ ما أبيـ.
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)(1

حيث أف التسجيؿ إنما شرع أصبل لمصمحة المشتري ،فمو أف يعممو ولو أف ال يعممو ،فإذا تعمد عدـ

القياـ بو إض ار ار بالغير لما جاز لو طبقا لمقواعد القانونية العامة أف يتمسؾ بعممو ىذا قبؿ الغير ،ألف
ىذه القواعد ال تقر األعماؿ المنطوية عمى سوء النية التي يقصد منيا إضرار الغير.

فإذا جاء دائف وأراد نزع ممكية مدينو مف عقار اشتراه ولـ يسجؿ عقده ،لما جاز قانونا ليذا المديف
-

وقد وضع القانوف جميع أمبلكو ضمانا ألداء دينو  -أف يدفع طمب الدائف بدعوى أنو لـ يسجؿ العقد

وأف الممكية لـ تنتقؿ إليو .وكذلؾ الحاؿ بالنسبة لمبائع ،فإف القواعد القانونية العامة تقضي بإلزامو

باحتراـ عيده ،وتجبره قي ار عمى تنفيذ ما التزـ بو ،فإذا عارض المشتري في الصفقة بناء عمى عدـ
تسجيؿ العقد لما قُبؿ منو ذلؾ قانونا ،ألف التسجيؿ إنما ىو في مصمحة المشتري ،فمو ينمو وعميو
يرمو ،بحيث إذا ىمكت العيف قبؿ التسجيؿ لما جاز لو الرجوع عمى البائع ،ألف عدـ التسجيؿ آت مف

عممو ىو ،والقاعدة أال يأخذ إنساف بعمؿ ييره.

وبالرجوع إلى المذكرة اإليضاحية لقانوف التسجيؿ المصري ،فإنو جاء فييا – تفسي ار لممعنى المقصود

بالتزامات الشخصية المترتبة عمى العقود يير المسجمة – أف العقد الذي يتعيد الشخص بموجبو بنقؿ

الممكية ال ينشأ عنو طبعا إال حؽ شخصي أو ديف لمصمحة مف اكتسب ىذا الحؽ ،فبموجب ىذا الحؽ

يجوز ليذا األخير أف يمزـ مف صدر منو التصرؼ تنفيذ ما تعيد بو ،أي أف ينقؿ لو الممكية فعبل.

بذلؾ ليس لممشتري الحؽ في رفع الدعاوى العينية وانما الحؽ في رفع الدعاوى الشخصية الناشئة

عف العقد ،والتي مف شأنيا إجبار البائع عمى تنفيذ جميع التزاماتو ومف بينيا التزامو بنقؿ الممكية ،أي

االلتزاـ بعمؿ كؿ ما ىو ضروري الستيفاء إجراءات التسجيؿ .

فيجوز لممشتري عند االقتضاء أف يقاضي البائع لتقديـ السند الذي يكوف قد حجزه ،فإذا رفض
البائع أداء ذلؾ في الميعاد المعيف يحؿ الحكـ محؿ السند يير الموجود أو الناقص وتنتقؿ الممكية

بتسجيؿ ىذا السند(.)1

إذا حاؿ البائع دوف تمكيف المشتري مف نقؿ الممكية بالتسجيؿ ،وأبى المصادقة عمى اإلمضاء ،وفقا لما
يقضي بو القانوف ،جاز لممشتري طمب الحكـ بإثبات التعاقد أو بصحة التعاقد ويسجؿ ىذا الحكـ وىذا

عف طريؽ التأشير بمنطوقو في ىامش تسجيؿ صحيفة دعوى صحة التعاقد ،ألف نقؿ الممكية ال يترتب
إالّ بتسجيؿ الحكـ(.)2

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

د .محمد كامؿ مرسي ،شرح القانوف المدني ( الحقوؽ العينية األصمية ) ،المرجع السابؽ ،طبعة  ،2005ص  200وما بعدىا.

()2

د .محمد المنجي ،دعوى صحة التعاقد ،منشأة المعارؼ ،الطبعة األولى 1991 ،ص .287- 286
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 -3موقف القضاء السوري:
لقد أثير نقاش في القضاء السوري حوؿ الطريؽ الذي سيسمكو المشتري لممطالبة بحقو ،حيث وقفت

محكمة النقض في سوريا إزاء حؽ المشتري في إقامة دعوى عمى البائع ألجؿ تسجيؿ البيع في السجؿ
العقاري موقفيف متعارضيف ،ذىبت في أوليما إلى حرماف المشتري مف ىذا الحؽ ،ثـ ما لبثت أف

اعترفت بو لو .

 الموقف القديم من محكمة النقض السورية:ذىبت محكمة النقض السورية في البداية إلى أف العقود العادية المتضمنة إنشاء أو نقؿ حؽ عيني يعد
يير نافذة وال مانحة حؽ التسجيؿ .وأف أثرىا ينحصر في مطالبة البائع الناكؿ عف التسجيؿ بالتعويض

فحسب ،وقد جاء في القرار رقـ  42المؤرخ في 1943/11/28 :أف العقود المتعمقة بإحداث حقوؽ عينية
ال تكوف نافذة إالّ اعتبا ار مف تسجيميا واذا امتنع أحد الطرفيف في عقد يير نافذ قانونا ،كاف لمطرؼ
اآلخر حؽ مداعاتو مما يترتب عف عدـ نفاذ العقد مف األضرار ،ولكف ال يسوغ إلى أحد المتعاقديف

حؽ المطالبة بتنفيذ العقد ،ألف القانوف حكـ بعدـ نفاذه.

وي ػ ػرى الدكتور محمد خيري تعميقا عمى القرار المذكور بأف األسباب التي دعت محكمة النقض

السورية تتجو ىذا االتجاه ىو أنو ال يجوز لممشتري أف يرفع دعوى استحقاؽ في مواجية البائع ،ألف
ىذه الدعوى ال يرفعيا إال مالؾ ،والمشتري لـ يصبح مالكا بعد ،ماداـ عقد شرائو لـ يسجؿ بعد.
 الموقف الجديد من محكمة النقض السورية:لـ تمبث محكمة النقض السورية أف تخمت عف اجتيادىا ،حيػ ػف أصدرت ق ػ ػ ػ ػرارىػا رقػ ػ ػـ657 :

بتاريخ 1960/10/04 :والذي جاء فيو ":عقد البيع العقاري المنظـ خارج أمانة السجؿ العقاري إذا كاف
مستوفيا األركاف القانونية النعقاده ،فإنو يعد عقدا صحيحا يصمح أساسا إلقامة الدعوى والمطالبة بإنفاذ

ما ورد فيو مف التزاـ بالتسجيؿ بحكـ قضائي".

نتيجة ليذا الموقؼ أصبح لممشتري الذي يستند إلى عقد صحيح مقاضاة البائع والزامو بإتماـ
اإلجراءات الضرورية لتسجيؿ البيع ،ألنو أصبح يتوفر عمى صفة المالؾ بمقتضى عقد البيع ،وأف ىذه

الصفة تخوؿ لو المطالبة بإتماـ إجراءات انتقاؿ الممكية(.)1

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

د .محمد خيري ،المرجع السابؽ ،ص  494وما بعدىا .
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 -4موقف القضاء المغربي:
إف موقؼ القضاء المغربي منسجـ مع الموقؼ الجديد لمحكمة النقض السورية في الحكـ السابؽ
الذكر .ومف الق اررات الصادرة عف المجمس األعمى المغربي حوؿ ىذا الموضوع ،القرار الصادر

في 1968/06/12:الذي جاء فيو ":يمتزـ البائع لكؿ حؽ عيني محفظ بنقؿ الحؽ المبيع لممشتري كما
يمتزـ بضماف ىذا النقؿ ليتأتى لممشتري الحصوؿ عمى النتائج القانونية المترتبة عمى البيع و ذلؾ

باتخاذ اإلجراءات الضرورية لذلؾ ،واألخص إشيار عقد البيع بتقييده في الرسـ العقاري ،إذ ال مفعوؿ
ليذا العقد ولو بيف المتعاقديف حتى يقيد بالرسـ العقاري".
يػ ػرى الدكتور محمد خيري في ىذا الصدد ،بأف حؽ المشتري في إلزاـ البائع ليس ألنو أصبح مالكا

بؿ ىو حؽ ناشئ عف طبيعة التصرؼ المنشئ ليذا االلتزاـ المترتب عمى البائع ،فالمشتري يبقى يير

مالؾ إلى أف يتـ تسجيؿ البيع(.)1

 -5موقف القانون والقضاء في الجزائر:
إف لمممكية العقارية وظيفة اجتماعية ال يمكف أف تؤدى إال إذا توافر ليا الثبات واالستقرار - ،بما يحقؽ

ليا مف استقرار -الثقة العامة التي تجعؿ منيا ضمانا لعمميات االقتراض التي تساعد عمى االستثمار.

ال شؾ أف األخذ بمفعوؿ القيد اإلنشائي ،ىو الذي يوفر لمممكية ما تحتاج إليو مف ثبات واستقرار ألداء
وظيفتيا االجتماعية ،ألنو ال يعترؼ بيذه الممكية إالّ لصاحب القيد ،وال يعترؼ بالعقود يير المسجمة
بأي أثر منشئ أو ناقؿ أو مغير أو مزيؿ(.)2

بذلؾ ،فإف التصرؼ الذي ييدؼ إلى إنشاء أو نقؿ أو تعديؿ الحؽ العيني لف يصؿ إلى شيء مف

ذلؾ إالّ بالقيد في السجؿ العقاري ،فالتصرؼ عاجز عف تحقيؽ ما يصبو إليو والكفيؿ بذلؾ ىو القيد(.)3

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1
()2
()3

د .محمد خيري ،المرجع السابؽ ،ص .496
القاضي حسف عبد المطيؼ حمداف ،المرجع السابؽ ،ص .377 – 376
د .عمي حسيف نجيدة ،الشير العقاري في مصر والمغرب ،الطبعة األولى ،القاىرة ،1972 ،ص.126
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لقد أخذ المشرع الجزائري بمبدأ األثر المنشئ والناقؿ لمشير بما يضمف انطباؽ قيود السجؿ العقاري
الوضعية القانونية الحقيقية لمعقار ،إذ ال يعتبر مالكا إال مف كاف العقار مسجبل باسمو في السجؿ

العقاري ،ومف ثـ فإف المفعوؿ اإلنشائي لمقيد سيدفع المتعاقديف إلى اإلسراع في تسجيؿ عقودىـ لتثبيت

ممكيتيـ ،الشيء الذي يؤمف شير المعامبلت العقارية ويتيح لكؿ ذي مصمحة اإلطبلع عمييا لمعرفة

مدى حقوؽ مف يتعاقد معو ،ويضمف لمخزينة الرسوـ المترتبة عمى ىذه المعامبلت.

استقرت اجتيادات المحكمة العميا عمى وجوب توافر العقد الرسمي لنقؿ الممكية والى وجوب إتماـ
إجراءات الشير العقاري إلنشاء ونقؿ الممكية العقارية بيف المتعاقديف وبالنسبة لمغير.

إف عدـ إفراغ العقد الناقؿ لمممكية في شكؿ رسمي يعرضو لمبطبلف لتخمؼ ركف الشكمية فيو وىذا

ما أكدتو المحكمة العميا في عدة ق اررات منيا:

 -القرار رقـ  840 113المؤرخ في )1(1994/02/07 :والذي جاء فيو ":حيث أف العقد المؤرخ في:

 1985/10/13ليس عقدا رسميا ريـ تحريره بواسطة موثؽ ألنو اكتفى بقيد اتفاؽ األطراؼ فقط ولـ يتـ
تسجيمو أو شيره وليس لو رقما تسمسميا وال يحمؿ رقـ الفيرس.
ليذا األمر يتعمؽ بمجرد عقد لفيؼ يعتبر بمثابة عقد عرفي".
وكذا ما جاء في القرار رقـ 136 156 :المؤرخ في )2(1997/02/18 :الذي جاء فيو ":حيث أف الشكؿ

الرسمي لعقد البيع يعد شرط ضروري لصحتو ،وأف تحرير عقد البيع في شكؿ آخر يخالؼ القانوف
ويؤدي إلى بطبلف ذلؾ العقد".

كما أكدت المحكمة العميا أف عممية الشير العقاري ىي وحدىا التي تنقؿ الممكية العقارية في عدة

ق اررات منيا القرار رقـ 182 360 :المؤرخ في )3(1998/10/28 :والذي جاء فيو ":مف المقرر قانونا
بالمادة  793مف القانوف المدني أف الممكية العقارية والحقوؽ العينية األخرى ال تنقؿ إالّ بالشير.

ولما كاف مف الثابت – في قضية الحاؿ – أف قضاة الموضوع لما قضوا بإخبلء القطعة المتنازعة

ألجميا لمجرد استظيار المدعى عمييـ في الطعف بمداولة تحؿ محؿ عقد الممكية إلى حيف تسوية

الوضعية إداريا قد خالفوا القانوف ماداـ أف مداولة المجمس الشعبي البمدي لـ يتـ تجسيدىا بعقد بيع

مشير في مصمحة الشير العقاري طبقا لممادة  793مف القانوف المدني ،وبالتالي ال تكفي وحدىا
لممطالبة بإخبلء القطعة األرضية المتنازع مف أجميا".

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

أنظر المجمة القضائية ،العدد  2لسنة  ،1994ص .158

()2

أنظر المجمة القضائية ،العدد  1لسنة  ،1999ص .81

( )3أنظر المجمة القضائية ،العدد  1لسنة  ،1990ص .86
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خبلفا لما سبؽ أصدرت المحكمة العميا ق اررات مغايرة أعطت فييا لمعقد العرفي قيمة في اإلثبات

وقضت بإحالة األط ارؼ أماـ الموثؽ إلتماـ البيع.

كما أكد مجمس الدولة عمى األثر الناقؿ لمشير العقاري في عدة ق اررات منيا:

 -القرار رقـ 186 443:المؤرخ في( )1(2000/02/14:يير منشور) والذي جاء فيو ":حيث أف إجراءات

اإلشيار العقاري تعتبر إجراءات مف النظاـ العاـ ،وأف تسري شرعية العقود التوثيقية ابتداء مف يوـ
إشيارىا في المحافظة العقاري".

والقرار رقـ 61 796 :المؤرخ في( )2(1990/11/19:يير منشور) والذي جاء فيو " :حيث كاف عمى

قضاة الموضوع مناقشة المادتيف  351و 361مف القانوف المدني وليس المادة  12مف األمر رقـ:

 91/70المتضمف مينة التوثيؽ الغير قابمة لمتطبيؽ في القضية الحالية ،وأف المشرع قد قصد فعبل
تخصيص مكانة لمعقد العرفي في العبلقات القانونية ويعد في نظر القانوف مصدر التزامات بيف

الطرفيف".

وكذا ما جاء في القرار رقـ 101 180 :المؤرخ في( )3(1995/05/05:يير منشور)  " :وأنو بإحالة
الطرفيف أماـ الموثؽ إلتماـ البيع فإف قضاة الموضوع طبقوا القانوف تطبيقا سميما .

وأنو ال يمكف لممدعي االحتجاج بخػ ػ ػرؽ المادة  12مف األمر رقـ 91/70:التػي جاء في صالح الخزينة

العمومية والشير العقاري فقط".

تبلحظ القاضية بمعربية فاطمة الزىراء في ىذا الصدد بأف قضاة المحكمة العميا والسيما قضاة الغرفة

المدنية قد أجموا طيمة سنوات طويمة تطبيؽ مقتضيات المادة  12مف األمر رقـ 91/70 :المؤرخ

في 1970/12/15:المتضمف تنظيـ التوثيؽ ابتداء مف ،1971/01/01:في حيف أنيـ ممزموف بتطبيؽ
القانوف وليس البحث عف تكييفو مع السياؽ االجتماعي أو االقتصادي أو ييرىـ.

إف ىذه المادة التي جاء فييا" :تخضع لمشكؿ الرسمي تحت طائمة البطبلف كؿ العقود المتضمنة نقؿ

ممكية عقار أو حقوؽ عقارية أو محبلت تجارية أو صناعية أو كؿ عنصر مف عناصرىا أو التنازؿ
عف حصص أو أسيـ في الشركات أو اإليجارات الفبلحية أو التجارية أو عقود تسيير المحبلت

التجارية أو المؤسسات الصناعية".

ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
( )1حمدي باشا عمر ،القضاء العقاري في ضوء أحدث الق اررات الصادرة عف مجمس الدولة والمحكمة العميا ،دار ىومة ،2002 ،ص .314
( )2حمدي باشا عمر ،المرجع السابؽ،ص .315
( )3حمدي باشا عمر ،المرجع السابؽ،ص .315
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والتي تـ إدراجيا بكامميا في المادة  324مكرر 1مف القانوف المدني بموجب القانوف رقـ14/88 :

المؤرخ في ،1988/05/03:لـ تكف محؿ تطبيؽ مف طرؼ عدد مف القضاة ،فق ػ ػد كاف قضاة المحكمة
العميػ ػا – حسبيا

–

يرتكزوف في سبيؿ إثبات صحة العقود العرفية ،عمى اتفاؽ الطرفيف عمى المبيع

والثمف المحدديف في العقد العرفي الثابت التاريخ وعمى الحيازة الفعمية لؤلماكف مف طرؼ المشتري

ألنو كثي ار ما كاف البائع يتراجع عف التصرؼ بعد إدخاؿ المشتري تغييرات وتحسينات جوىرية وباىظة

الثمف عمى محؿ البيع.

لقد كانت الق اررات التي تأمر األطراؼ بإتماـ إجراءات البيع أماـ الموثؽ أو الناطقة باعتبار الحكـ قائما
مقاـ العقد تصطدـ بصعوبات في التنفيذ بسبب رفض البائع – حسب الحالة – االقتراب مف الموثؽ أو

المحافظ العقاري ،ومف ثمة استحالة توفر الموثؽ أو المحافظ العقاري عمى الوثائؽ والمعطيات
الضرورية لتحديد الطرفيف والماؿ...إلخ ويستحيؿ عمييما بالتالي تحرير العقد أو تسجيمو.

بصدور القرار رقـ 136 165 :المؤرخ في )1(1997/02/27 :والذي جاء فيو ":مف المقرر قانونا أف كؿ
بيع اختياري أو وعد بالبيع ،وبصفة أعـ كؿ تنازؿ عف محؿ تجاري ولو كاف معمقا عمى شرط أو

صادر بموجب عقد مف نوع آخر يجب إثباتو بعقد رسمي واال كاف باطبل.

مف المقرر أيضا أنو زيادة عمى العقود التي يأمر القانوف بإخضاعيا إلى الشكؿ الرسمي يجب تحت
طائمة البطبلف تحرير العقود التي تتضمف نقؿ ممكية عقار أو حقوؽ عقارية أو محبلت تجارية أو

صناعية أو كؿ عنصر مف عناصرىا يجب أف تحرر عمى الشكؿ الرسمي.

مف المقرر أيضا أف يعاد المتعاقداف إلى الحالة التي كانا عمييا قبؿ العقد في حالة بطبلف العقد أو

إبطالو".
بذلؾ فقد تـ وضع حد نيائي لكؿ تردد ولكؿ مقاومة لدى عدد مف القضاة ،وىكذا ومنذ صدور ىذا
القرار لـ يعد مسموحا لممحكمة العميا ،المتمثؿ دورىا في السير عمى تطبيؽ القانوف ،إثبات صحة عقد
عرفي منصب عمى ماؿ عقاري(.)2

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

المجمة القضائية ،العدد  1لسنة  ،1997ص .10

( )2القاضية بمعربية فاطمة الزىراء ،انتقاؿ الممكية العقارية ( تعميؽ عمى القرار رقـ 491615 :والقرار رقـ ،)549408 :مقاؿ منشور بمجمة
المحكمة العميا عدد خاص ،الجزء الثالث ،قسـ الوثائؽ  ،2010ص.247
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أستخمص مما سبؽ أف المشرع الجزائري واستناد إلى نص المادة  793مف القانوف المدني والمادة 16

مف األمر رقـ 74/75:المتضمف إعداد مسح األراضي العاـ وتأسيس السجؿ العقاري ،أقر األثر

المنشئ والناقؿ لمشير العقاري وابتعد عف مبدأ الرضائية في العقود فبل تنتقؿ الممكية العقارية إال
بتحقؽ أمريف أوليما إفراغ االتفاؽ في شكؿ رسمي – عمى اعتبار أف العقد العرفي ال يعتد بو في

انتقاؿ الممكية العقارية – وتخمؼ الرسمية في عقد البيع العقاري يترتب عمييا البطبلف ،ثانييما وجوب
احتراـ إجراءات الشير العقاري النتقاؿ الممكية العقارية بيف طرفي العقد وفي مواجية الغير.
وعمي ػػو ،فإنو يترتب عمى عقد البيع المنصب عمى عقار يير المفرغ في شكؿ رسمي البطبلف
وعمى عقد البيع المفرغ في شكؿ رسمي يير المشير ما يمي:
 -1النتائج بالنسبة لمبائع:
يظؿ البائع مالكا لمعقار في الفترة السابقة لمتسجيؿ ،فمو أف يتمتع بكافة مزايا الممكية تصرفا واستغبلال
واستعماال.
 من حيث التصرف:لمبائع أف يحدث بناء في األرض المبيعة ماداـ عقد البيع لـ يسجؿ ،وىو إف فعؿ يكوف بانيا في أرض

يممكيا بمقتضى ما تتضمنو بيانات السجؿ العقاري ،واف كاف البائع يعتبر في ىذه الحالة مخبل في
التزامو بتسميـ المبيع لممشتري بالحالة التي كاف عمييا وقت البيع.
 من حيث االستغالل:لمبائع أف يؤجر العقار المبيع واذا سجؿ المشتري العقار فيما بعد يسري اإليجار في حقو إذا كاف

خاضعا لمشير .

– من حيث االستعمال:
يحؽ لمعامؿ االستمرار في استعماؿ العقار المبيع بحسب ما أعد لو باعتباره مالكا لو إلى أف يتـ

تسجيؿ عقد البيع.
 -2النتائج بالنسبة لممشتري:
إف أىـ نتيجة تترتب عمى عقد البيع يير المشير ،ىو بقاء المشتري شخصا أجنبيا ال عبلقة لو
بالعقار بالنسبة لمصالح المحافظة العقارية ،وحيازتو لمعقار المبيع ال تفيده ميما مر عمييا مف الزمف

ما لـ يتـ شير عقد البيع .

322

المبحـــــــــــث الثانــي
كيفية الفصل في المنازعات التي يثيرىا الغير
لقد أخضع المشرع انتقاؿ الحقوؽ العينية العقارية وبعض الحقوؽ الشخصية إلى إجراءات خاصة
تستيدؼ حماية أصحاب العبلقة والغير في آف واحد ألف الغاية األساسية مف إنشاء السجؿ العقاري
ىي شير المعامبلت المتعمقة بكؿ عقار ،وتمكيف الغير مف اإلطبلع عمييا ،واإلحاطة بحالة العقار

الحقيقية إذا ما شاء إجراء أي اتفاؽ بشأنو ،لذلؾ فرض القانوف تسجيؿ كؿ ما لمعقار مف حقوؽ ،وكؿ
ما عميو مف أعباء حتى يمكف االحتجاج بيذه الحقوؽ وتمؾ األعباء عمى الغير.

لقد سبؽ اإلشارة إلى أف الممكية العقارية ال تنشأ وال تزوؿ بالنسبة لمغير إال بمراعاة إجراءات الشير
العقاري عمبل بنص المادة  793مف القانوف المدني وريـ ىذه القواعد يثير الغير عدة منازعات ،وال

يمكف التعرض إلى ىذه المنازعات المتعمقة بالغير دوف معرفة مفيوـ الغير في قانوف الشير العقاري
والذي لو مفيوـ خاص ينبغي معرفتو قبؿ الخوض في المنازعات التي تثار بالنسبة لو وفي كيفية

الفصؿ فييا.

مف ثـ يقسـ المبحث إلى:
المطمب األول :مفيوم الغير في قانون الشير العقاري.

المطمب الثاني :إعمال قواعد الشير العقاري في الفصل في ىذه المنازعات.

المطمـــــــــــب األول

مفيوم الغير في قانون الشير العقاري
إف الغاية األساسية مف إنشاء السجؿ العقاري ىي شير المعامبلت المتعمقة بكؿ عقار ،لتمكيف الغير
مف اإلطبلع عمييا ،واإلحاطة بحالة العقار الحقيقية إذا ما شاء إجراء أي اتفاؽ بشأنو ولذا فرض

القانوف قيد كؿ ما لمعقار مف حقوؽ ،وكؿ ما عميو مف أعباء حتى يتمكف مف االحتجاج بيا عمى

الغير.

ولكف مف ىو الغير المقصود في قانوف الشير العقاري؟
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بالرجوع إلى مبادئ القانوف العامة ،فإنو يعتبر مف الغير كؿ شخص لـ يكف طرفا في العقد( ،)1يير أف

لمغير مفيوـ خاص في قانوف الشير العقاري ،فبل يقصد بو كؿ شخص لـ يكف طرفا في العقد وال

ممثبل فيو ،ألف مثؿ ىذا الغير ال يتمتع بأية صفة لممطالبة بحؽ يير مسجؿ أو االعت ارض عميو ،بؿ
ىو كؿ شخص مف يير المتعاقديف وورثتيما يكوف بينو وبيف أحد المتعاقديف عبلقة قانونية تجعؿ لو

مصمحة في التمسؾ بالعقد المسجؿ(.)2

فحجية التسجيؿ بالسجؿ العيني تعني بالمفيوـ العاـ أو الواسع أف صاحب الحؽ المسجؿ في

السجؿ العقاري يستطيع التمسؾ بيذا الحؽ إزاء الكافة ومنع أي كاف مف التعرض لحقو ،وبشكؿ خاص
لو أف يطمب نزع يد حائز العقار المسجؿ عمى اسمو حتى ولو كاف ىذا الحائز يدعي لنفسو حقا عينيا
عمى ىذا العقار ماداـ الحؽ الذي يدعيو يير مسجؿ بالسجؿ العيني(.)3

إف الغيرية في التسجيؿ ىي أسموب لحؿ التزاحـ بيف تصرفات عقارية وبيف تصرؼ واجب التسجيؿ

وىو أسموب مقرر لحماية مف يكتسب حقا عينيا عقاريا أو ما في حكـ ىذا الحؽ ضد التصرؼ الواجب

التسجيؿ بحيث لو قاـ الشخص الذي تمقى ذلؾ الحؽ العيني بشير حقو بالطرؽ المقررة قانونا ،فإنو

يممؾ بيذا الوصؼ أف يتمسؾ بغيريتو بالنسبة لمتصرؼ المزاحـ الواجب التسجيؿ ،فبل يسري في حقو

ىذا التصرؼ طالما انو لـ يكف قد سجؿ بعد في التاريخ الذي قاـ فيو ىذا الغير بشير حقو ولو سجؿ

بعد ذلؾ(.)4
فالغير المقصود بالحماية في قانوف الشير العقاري ،ىو الشخص الذي شاء المشرع حمايتو عف
طريؽ إجراء التسجيؿ .أو ىو – عمى وجو التحديد – كؿ شخص تمقى حقا عينيا عقاريا عمى أساس

الثقة التي وضعيا في قيود الشير ،وما كاف ليقدـ عمى التصرؼ لو اتضح لو مف واقع اإلطبلع عمى
سجبلت الشير أف ثمة تسجيبل سابقا يزاحمو ،و يستوي في ىذا أف يكوف ىذا الغير صاحب حؽ عيني
أصمي كمشتري أو موىوب لو أو صاحب حؽ عيني تبعي كدائف مرتيف ،فالغيرية ىنا تحمي أي حؽ

واجب الشير سواء كاف بواسطة التسجيؿ أو القيد.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

د .القاضي حسيف عبد المطيؼ حمداف ،المرجع السابؽ ،ص .401

()2

د .محمد خيري ،المرجع السابؽ ،ص .523

()3

د .عمي بف عزاف بف عمي الياشمي ،المرجع السابؽ ،ص .182

()4

د .عاطؼ محمد كامؿ فخري ،الغير في القانوف المدني المصري ،رسالة دكتوراه ،جامعة اإلسكندرية ،1976 ،ص .504
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 الشروط التي يجب توافرىا في الغير في قانون الشير العقاري الفرنسي:يظير مفيوـ الغير في قانوف الشير العقاري الفرنسي مف خبلؿ نص المادة  1/30مف المرسوـ

الفرنسي المؤرخ في )1(1955/01/04:أف األحكاـ القضائية الخاضعة لمشير وفقا لمفقرة األولى مف المادة
 ،28إذا لـ يتـ شيرىا ،فإنو ال يمكف االحتجاج بيا عمى الغير ،الذي اكتسب عمى ذات العقار ،ومف
نفس المتصرؼ ،حقوقا مزاحمة بمقتضى تصرفات أو أحكاـ خاضعة لذات االلتزاـ بالشير ،وقاـ

بشيرىا أو بقيد امتيازات أو رىوف عقارية كذلؾ ال يمكف االحتجاج بيا ،إذا تـ شيرىا عندما تكوف

التصرفات واألحكاـ القضائية واالمتيازات أو الرىوف التي يتمسؾ بيا الغير أسبؽ في شيرىا.

مع ذلؾ ال يمكف التمسؾ بيذا الحكـ مف قبؿ الغير المكمؼ بشير الحقوؽ المزاحمة وال خمفو أيضا.

مف خبلؿ نص المادة  1/ 30المذكورة أعبله استنبط الفقياء الشروط التي يجب توافرىا في الغير الذي
يريب في التمسؾ بقاعدة عدـ النفاذ ،وىذه الشروط ىي:

 الشرط األول أن يكتسب الغير حقا مزاحما عمى ذات العقار:يجب أف يتمقى الغير حقا مزاحما يتعمؽ بذات العقار مف نفس المتصرؼ إليو ،بمعنى أف يكوف الحؽ
الذي تمقاه الغير حقا عينيا.

وعمى ىذا األساس ال يعتبر الدائف العادي مف الغير بالمعنى المقصود في قانوف الشير العقاري ،فيو
صاحب حؽ شخصي ،ويعني ذلؾ أف يكوف حقو مستغرقا لكافة عناصر الحؽ المزاحـ عمى ذات

العقار كأف يثور التزاحـ أو النزاع بيف مشتري ذات العقار عمى التوالي إذ أف محؿ عقد كؿ منيما

يتعمؽ بممكية العقار محؿ النزاع ،ومف ثمة فبل يمكف تصور تزاحـ بيف حؽ مشتري رقبة العقار وبيف

صاحب حؽ االنتفاع بذات العقار ،ألف حؽ كؿ منيما يتعمؽ بأحد عناصر ممكية العقار دوف العنصر

اآلخر.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
)(1
Art.30.7.¨Les actes et décisions judiciaires soumis à publicité par application du 7° de l’article 28 sont,
s’ils n’ont par été publiés, inopposables aux tiers qui, sur le même immeuble, ont acquis, du même auteur,
des droits concurrents en vertu d’actes ou de décisions soumis à la même obligation de publicité et publiés,
ou ont fait inscrire des privilèges ou des hypothèques. Ils sont également inopposables, s’ils ont été publiés,
¨lorsque les actes, décisions, privilèges ou hypothèques, invoqués par tiers, ont été antérieurement publiés.
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والواقع أف شرط اكتساب الغير لحؽ مزاحـ عمى ذات العقار مف نفس المتصرؼ ىو الذي يبرز أىمية
قاعدة عدـ النفاذ ،باعتبارىا وسيمة وأداة لحؿ المنازعات التي تثور بيف مكتسبيف متتالييف مف نفس

المتصرؼ لحقوؽ متزاحمة عمى ذات العقار ،تكوف خاضعة لمشير بحيث يكوف مف مصمحة الغير
الدفع بعدـ نفاذ تصرفات المزاحمة لحقو المشير التي لـ يتـ شيرىا(.)1

يترتب عمى إعماؿ ىذا الشرط استيفاء الدائنيف العادييف الذيف ليس ليـ سوى حؽ ضماف عاـ عمى

ذمة مدينيـ المالية وليس حقا عينيا يتعمؽ بعقار ما لمدينيـ ،أو بجزء مف العقار(.)2
 الشرط الثاني أن يكون الغير خمفا لنفس المتصرف:إف إعماؿ قاعدة األسبقية في الشير ،تفترض وجود تنازع بيف شخصيف أو أكثر تمقوا عمى التوالي

حقوقا متزاحمة عمى ذات العقار مف نفس المتصرؼ ،بحيث تكوف األفضمية لمف سبؽ إلى شير حقو

()3

يترتب عمى ذلؾ ،أنو إذا لـ يتحقؽ ىذا الشرط ،فإف أسبقية تاريخ الشير تفقد فاعميتيا بالنسبة لمغير

ذلؾ ألف قواعد الشير ليست إال استثناء خاصا عمى األصؿ العاـ المعروؼ في القانوف الفرنسي

ضمف المادتيف  1138و 1583مف القانوف المدني الفرنسي التي تقضي باالنتقاؿ الفوري لمممكية بمجرد

التراضي.

يػ ػرى الفقيو مازو  MAZEAUDأف مبدأ عدـ النفاذ المنصوص عميو في قوانيف الشير ىو لمصمحة

الغير وقد ورد في نص خاص استثنائي يجب تطبيقو في أضيؽ الحدود وعدـ التوسع فيو أو القياس

عميو كما أف الشير العقاري في القانوف الفرنسي ال يطير التصرفات مف العيوب التي تشوب تكوينيا

وال يصحح ما قد يعترييا مف العيوب قد تؤدي إلى بطبلنيا أو إبطاليا(. )4

وىكذا فإف ىذه القاعدة ال يمكف إعماليا لحؿ نزاع يثور بيف مشترييف يتمسكاف بعقديف مف بائعيف

مختمفيف .ألف إعماؿ قاعدة عدـ النفاذ تصمح لحؿ النزاع القائـ بيف خمفيف تمقيا حقا مف نفس السمؼ

عمى ذات العقار.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
PIEDELIEVRE Stéphane, op.cit, P 190 – 191.
AUBRY-RAU par BARTIN, op.cit , P 442 – 443 et MAZEAUD (Henri, leon et jean),op.cit , P 697 – 698.
()3

)(1
)(2

د.سالـ حماد شعباف الدحدوح ،المرجع السابؽ ،ص .94
MAZEAUD (Henri, leon et jean),op.cit , P 680.
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)(4

 الشرط الثالث يجب أن تكون حقوق الغير خاضعة لمشير تحت طائمة عدم النفاذ:ىذا الشرط يستفاد مف نص المادة  1/30مف المرسوـ المؤرخ في 1955/01/04:التي جاء فييا:

¨…  ¨…Soumis à la même obligation de publicitéأي ال يشترط فقط االلتزاـ بالشير وانما يجب

أف يكوف تحت ذات الجزاء .فمستأجر العقار لمدة ال تزيد عف اثني عشر عاما والذي ال يخضع لمشير
وفقا لمقانوف الفرنسي ،ال يمكف االحتجاج بحقو عمى مشتري العقار محؿ اإليجار ،الذي لـ يشير عقد

شرائو لمعقار المؤجر ،إذا كانت إجارتو التالية لبيع العقار المؤجر ،ألف حؽ المستأجر في اإليجار في
ىذه الحالة ال يخضع لمشير(.)1
 الشرط الرابع أن يكون الغير قد سبق إلى شير حقو:يعني ذلؾ ،أف يكوف قد سبؽ إلى شير حقو قبؿ التصرؼ المراد استبعاده لعدـ شيره أو لمتأخر في

ذلؾ.

الواقػ ػ ػع أف ىذا الشرط يؤدي إلى إعماؿ مبدأ األفضمية التي تكوف لؤلسبؽ في تاريخ الشير

 ،Prior temporel Potière jureباعتباره األساس التي تقوـ عميو عممية الشير العقاري ،فتكوف

األفضمية لمف شير حقو أوال وليس لمف تعاقد مع البائع أوال ،إذ أف تاريخ انعقاد العقد ال ييـ ألف العبرة
تكوف بتاريخ الشير لمحقوؽ وفقا لنص المادة  1/30والمادة  1/31مف المرسوـ الفرنسي المؤرخ

في.1955/01/04:

ليذا فمكي يتسنى لمغير التمسؾ بعدـ االحتجاج عميو بتصرؼ مزاحـ لحؽ المشير لعدـ شير ذلؾ

التصرؼ ،أو تأخر شيره ،فبل بد أف يكوف حقو محتجا بو ،بأف يكوف قد سبؽ إلى شيره ،ولكف إذا كاف
تاريخ إجراء الشير في نفس اليوـ فتكوف األفضمية لمف كاف التصرؼ الصادر لمصمحتو أسبؽ في
تاريخ االنعقاد(. )2

 مفيوم الغير في قانون السجل العيني المصري:يقصد بالغير في الفقو المصري بالمعنى الخاص أو الضيؽ ،الغير المقصود عادة عند الحديث عف
الغير في شأف حجية السجؿ العقاري ،ويقصد بو كؿ صاحب حؽ عيني مبني عمى سبب صحيح

مسجؿ ،أي ىو مف ترتب لو حؽ عيني عمى العقار محؿ الدعوى وقاـ بتنفيذه وفقا لمقانوف ومثالو
المشتري الثاني لعقار سبؽ أف بيع إذا كاف قد سجؿ عقد بيعو (.)3

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
MAZEAUD (Henri, leon et jean),op.cit, P 682- 683.
()2

د .محمد خيري ،المرجع السابؽ ،ص  523وأيضا د .سالـ حماد شعباف الدحدوح ،المرجع السابؽ ،ص .99

()3

د .عمي بف عزاف بف عمي الياشمي ،المرجع السابؽ ،ص .204
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)(1

لـ يعرؼ قانوف السجؿ العيني المصري وفقا لنص المادة  17مف قانوف الشير العقاري رقـ:

 1946/114وال وفقا لنص المادة  35مف قانوف السجؿ العيني رقـ 1964/142 :معنى الغير ،ولكف
يمكف القوؿ بوجو عاـ أف اعتبار الحماية التي تستوجب إقرار الغيرية في التسجيؿ تقتضي توافر

الشروط التالية:

 الشــــــــــــرط األول:أف يتمقى الغير حقا عينيا ،وعمى ىذا األساس ال يعتبر الدائف العادي مف الغير لممعنى المقصود في
الشير ،فالدائف العادي صاحب حؽ شخصي وما يضمف ىذا الحؽ الشخصي ىو أمواؿ المديف كافة

أو ما جرى االصطبلح عمي تسميتو بالضماف العاـ ،ولممديف مطمؽ الحرية في التصرؼ في أموالو
ىذه طالما أنما ما يطويو ضمانو العاـ كاؼ لتغطية التزاماتو.
 الشرط الثاني:أف يكوف الحؽ الذي تمقاه الغير واجب مشير سواء بطريؽ القيد أو التسجيؿ ،وأف يقوـ الغير بشير

ىذا الحؽ فعبل (.)1
 -الشرط الثالث:

أف يقوـ التزاحـ بيف حقوؽ واجبة الشير تمقاىا أصحابيا مف سمؼ واحد ،وعمى ىذا األساس ال يعتبر

يي ار في التسجيؿ مف يتمقى الحؽ مف يير مالؾ ،وىو ال يعتبر ييرا ،ليس فقط ألنو لف يستطيع شير

حقو طبقا لمبدأ تسمسؿ التسجيبلت وىذا شرط العتباره مف الغير ،وانما أيضا ألف مثؿ ىذا الحؽ لـ
يصدر مف المالؾ فبل يمكف أف يزاحـ حقا صدر مف ىذا األخير (.)2
 -مفيوم الغير في قانون الشير العقاري الجزائري:

لقد جاء في نص المادة  86مف المرسوـ رقـ " :)3( 63/76:إف فسخ الحقوؽ العينية العقارية أو إبطاليا
أو إلغائيا أو نقضيا عندما ينتج أث ار رجعيا ال يحتج بو عمى الخمؼ الخاص لصاحب الحؽ الميدر

إال إذا كاف الشرط الذي بمقتضاه حصؿ ذلؾ الفسخ أو اإلبطاؿ أو اإللغاء أو النقض قد تـ إشياره

مسبقا أو كاف ىذا الفسخ أو اإلبطاؿ أو اإللغاء أو النقض ،بحكـ القانوف ،تطبيقا لمقانوف".
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

د .عبد الرزاؽ أحمد السنيوري ،الوسيط في شرح القانوف المدني ،الجزء التاسع،المرجع السابؽ ،ص  346وأيضا د .عاطؼ محمد كامؿ

فخري المرجع السابؽ ،ص .506
( )2د .عاطؼ محمد كامؿ فخري ،المرجع السابؽ ،ص .507
¨Art 86.du décret 76/63 :- La résolution ou la révocation, l’annulation ou la rescision de droits réels
immobiliers, lorsqu’elle produit un effet rétroactif, il n’est opposa- blé aux ayants cause, à titre particulier,
du titulaire du droit anéanti, que si la clause en vertu de laquelle elle est intervenue, a été antérieurement
publiée ou si cette résolution, révocation , annulation ou rescision a lieu, de plein droit , en application de la
¨loi.
)(3
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باستقراء نص المادة  86المذكورة أعبله ،فإنو يتضح بأف المشرع الجزائري فتح باب المنازعة في

الحقوؽ المشيرة ،إال أنو أولى فئة الغير حماية خاصة بشروط محددة ،الشيء الذي يثير عدة تساؤالت
حوؿ شروط ىذه الحماية ومداىا ،وتتمثؿ ىذه التساؤالت في:

 -1مف ىو الطرؼ المعني بالحماية؟

 -2ىؿ يتـ إلغاء أو نقض أو إبطاؿ أو فسخ الحقوؽ المشيرة بأثر رجعي؟
 -3ما شروط إفادة الخمؼ الخاص بيذه الحماية؟

سوؼ أحاوؿ اإلجابة عف ىذه التساؤالت مف خبلؿ الخطوات التالية:

 -1عف التساؤؿ األوؿ المتعمؽ بالطرؼ المعني بالحماية ،فإنو بالرجوع إلى نص المادة  86المذكورة
أعبله فإف الطرؼ المعني ىو الخمؼ الخاص لصاحب الحؽ الميدر L’ayant cause à titre

 particulierوالخمؼ الخاص وردت لمفقياء بشأنو عدة تعريفات منيا :الخمؼ الخاص ىو مف يحؿ
محؿ سمفو في حؽ معيف مف حقوقو(.)1

وىو مف يخمؼ الشخص في عيف معينة بالذات أو في حؽ عيني عمييا ،كالمشتري يخمؼ البائع في

المبيع ،والموصى لو بعيف في التركة يخمؼ بيا الموصي ،والمنتفع يخمؼ المالؾ في حؽ االنتفاع(.)2
فالخمؼ الخاص ىو مف يتمقى مف سمفو ممكية شيء معيف بالذات أو حقا عينيا عمى ىذا الشيء

ويتمقاه الخمؼ قد يكوف ىو ذاتو عينيا – كما ىو الغالب – وقد يكوف حقا شخصيا ،فالمشتري ىو خمؼ
خاص لمبائع في الشيء المبيع وىذا استخبلؼ في ممكية عيف معينة .
وصاحب حؽ االنتفاع خمؼ لمف تمقى منو ىذا الحؽ ،وىذا استخبلؼ في حؽ عيني واقع عمى
عيف معينة .والمحاؿ لو خمؼ لممحيؿ في الحؽ المحاؿ بو ،وىذا استخبلؼ شخصي .والمرتيف لديف
خمؼ لصاحب ىذا الديف الذي رىنو وىو استخبلؼ في حؽ عيني واقع عمى حؽ شخصي.

الظاىر أف انتقاؿ الشيء مف السمؼ إلى الخمؼ يجب أف يكوف بعمؿ إرادي ،فمف يكتسب عينا بالتقادـ

ال يكوف خمفا خاصا لممالؾ األصمي ،فاألصؿ أف الخمؼ الخاص يعتبر مف الغير بالنسبة لمعقود التي
يبرميا سمفو طالما ال يتعمؽ بالشيء الذي انتقؿ إليو ،فبل ينصرؼ إليو إال بشروط ىي:

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

د .عبد المنعـ البدراوي ،النظرية العامة لبللتزامات في القانوف المدني المصري ( مصادر االلتزاـ ) ،دار النيضة العربية ،1989 ،ص 341

وأيضا د .جميؿ الشرقاوي ،النظرية العامة لبللتزاـ ،مصادر االلتزاـ ،دار النيضة العربية ،1991 ،ص .73
( )2د .عبد الرزاؽ أحمد السنيوري  ،الوسيط في شرح القانوف المدني ( نظرية االلتزاـ) ،الجزء األوؿ ،دار النيضة العربية ،1981 ،ص .760
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 الشرط األول:أف يكوف تاريخ العقد سابقا عمى انتقاؿ الشيء إلى الخمؼ الخاص ،أما العقود التي يبرميا السمؼ في

شأف الشيء المستخمؼ فيو بعد انتقالو إلى الخمؼ ،فيعتبر األخير مف الغير بالنسبة ليا وال يسري أثره
عميو.
الشرط الثاني:
أف تكوف الحقوؽ وااللتزامات الناشئة عف العقد مف مستمزمات الشيء انتقؿ إلى الخمؼ ،وتعتبر الحقوؽ

مف مستمزمات الشيء إذا كانت مكممة لو.
 -الشرط الثالث:

عمـ الخمؼ بالحؽ أو االلتزاـ وقت انتقاؿ الشيء إليو ،فبل تنتقؿ االلتزامات إلى الخمؼ الخاص إال إذا

كاف عالما بيا وقت انتقاؿ الشيء إليو ،ويشترط عممو اليقيني ال مجرد استطاعة العمـ.

ويغني عف العمـ التسجيؿ أو القيد في الحقوؽ العينية التي يجب شيرىا طبقا لمقواعد المقررة في ىذا

الشأف (.)1

بذلؾ ،فإف الطرؼ المعني بالحماية بموجب المادة  86مف المرسوـ رقـ 63/76 :ىو مف تمقى مف سمفو

( صاحب الحؽ الميدر أي الذي تـ إبطاؿ أو فسخ أو نقض أو إلغاء سنده ) ممكية شيء معيف أو
حؽ عيني عمى ىذا الشيء أو حؽ شخصي واجب الشير .وتـ إلغاء أو إبطاؿ سنده.

 -2عف التساؤؿ الثاني حوؿ مدى إلغاء أو نقض أو إبطاؿ أو فسخ الحقوؽ المشيرة بأثر رجعي ،فإف
القانوف الوضعي جعؿ مف زواؿ السند في معظـ التقنينات يتـ بحسب األصؿ بأثر رجعي ،سواء كاف
الزواؿ وارد عمى عقد لو وجود قانوني كاإلبطاؿ  ،أو وارد عمى عقد ليس لو وجود قانوني شأف العقد

الباطؿ.

إلعماؿ قاعدة األثر الرجعي يجب أف نكوف بصدد عقد مرتب آلثاره ثـ يزوؿ أما أف يكوف العقد يير

موجود أصبل فبل مجاؿ لتطبيؽ فكرة األثر الرجعي ،أو الحكـ ببطبلف عقد إنما ىو كاشؼ عف حقيقتو

التي صاحبتو منذ البداية ،وليس منشئا لمبطبلف(.)2
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1
()2

د .فاط مة محمد أحمد الرزاز ،نظرية االستخبلؼ الخاص ( دراسة مقارنة) ،رسالة دكتوراه ،جامعة القاىرة ،1998 ،ص .24
د .نبيؿ صابر فرج عيد ،حماية الخمؼ الخاص في التصرفات العقارية مف زواؿ سند السمؼ( دراسة مقارنة بيف الفقو اإلسبلمي والقانوف

المدني) رسالة دكتوراه ،جامعة عيف شمس،2001،ص 12
 بالرجوع إلى نص المادة  86مف المرسوـ رقـ 63/76 :فإنيا حصرت حماية الخمؼ الخاص في وجوب شير الشرط الذي بمقتضاه حصؿذلؾ الفسخ أو اإلبطاؿ أو اإللغاء أو النقض بمعنى أف الخمؼ الخاص ال يتأثر بإلغاء تصرؼ مشير إال إذا تعمؽ األمر بالتزاـ معمؽ عمى شرط
( واقؼ أو فاسخ ) وتـ شير ىذا الشرط ،أما إذا كاف التصرؼ يير معمؽ عمى شرط فمـ توضح المادة مدى تأثر الخمؼ بزواؿ سند سمفو .وىو
قصور في المادة يجب إعادة النظر فييا بتعميـ قاعدة عدـ النفاذ عمى جميع التصرفات المشيرة مف طرؼ الخمؼ قبؿ وقوع الفسخ أو اإلبطاؿ
أو اإللغاء أو النقض.
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إف زواؿ سند صاحب الحؽ الميدر يكوف بأثر رجعي ،وىذا ما أكدتو المادة  86مف المرسوـ التنفيذي

رقـ 63/76 :وبذلؾ فإف فسخ سنده أو إبطالو أو إلغائو أو نقضو يمتد بأثر رجعي إلى تاريخ نشوء
الحؽ ،وبذلؾ فإف الخمؼ الخاص ال يكوف ميددا بزواؿ سند سمفو إال إذا كاف قد بادر إلى إشيار
الشرط الذي بمقتضاه حصؿ ذلؾ الفسخ أو اإلبطاؿ أو اإللغاء أو النقض.

ال يجوز أيضا التمسؾ بعدـ نفاد زواؿ سند السمؼ إذا كاف ىذا الزواؿ قد تـ ليس بإرادة األطراؼ

وانما بحكـ القانوف ،ففي ىذه الحالة يزوؿ السند بقوة القانوف وال يحؽ لمغير ( الخمؼ الخاص ) التمسؾ
بقاعدة عدـ نفاذ ىذا الزواؿ في حقو.

 -3عف التساؤؿ الثالث المتعمؽ بشروط إستفادة الخمؼ الخاص بيذه الحماية ،فإنو بالرجوع إلى نص

المادة  86مف المرسوـ رقـ 63/76 :المذكورة أعبله وأحكاـ األمر رقـ 74/75 :ومراسيمو التنفيذية،

يبلحظ أف المشرع لـ يشترط حسف النية في الخمؼ الخاص إلفادتو بيذه الحماية وىو نفس الموقؼ

الذي أخذ بو المشرع الفرنسي ،خبلفا لمفقو والقضاء في فرنسا المذاف أعطيا تفسيرات متباينة لحسف

النية في الغير مف خبلؿ مرحمتيف ىامتيف في القضاء الفرنسي ،إذ لـ يكتؼ قضاء محكمة النقض
الفرنسية بالشروط القانونية التي تطمبتيا قوانيف الشير المتعاقبة في الغير الذي يريب في التمسؾ

بقاعدة األسبقية في الشير ،وبعدـ االحتجاج عميو بالتصرفات يير المشيرة أو التي تأخر شيرىا،

المزاحمة لحقو المشير ،فأضاؼ ىذا القضاء لتمؾ الشروط شرطا إضافيا جديدا مقتضاه أف يكوف ىذا

الغير حسف النية ،أما إذا كاف سيئ النية فإنو يحرـ مف التمسؾ بإعماؿ قواعد الشير العقاري المذكورة

أعبله.

لقد مر قضاء محكمة النقض الفرنسية بخصوص تحديد معنى حسف النية وأثرىا عمى حجية

التصرفات المشيرة بمرحمتيف.

ففي مرحمة أولى تبنت محكمة النقض الفرنسية نظرية الغش الموصوؼ بالتواطؤ التدليسي ،أما في
المرحمة الثانية فقد تبنت نظرية الغش البسيط أو الغش القائـ عمى مجرد العمـ بسبؽ التصرؼ في

العقار المبيع وىي المراحؿ التي سوؼ أتعرض ليا فيما يمي:
 -المرحمـة األولى:

أخذت محكمة النقض الفرنسية مسايرة لمفقو آنذاؾ ،في ىذه المرحمة في العديد مف أحكاميا بنظرية
الغش الموصوؼ بالتواطؤ التدليسي حيث كانت ال تقضي بوجود الغش المفسد لحجية البيوع التي تـ
شيرىا إال إذا اتسـ ىذا الغش بمناورات تدليسية ،وطرؽ احتيالية مف جانب البائع والمشتري الثاني

الذي سارع بشير عقد شرائو ،ففي ىذه الحالة يطرح التساؤؿ حوؿ ما إذا كاف لممشتري الثاني الحؽ

في التمسؾ بأسبقيتو في التسجيؿ لعدـ شير التصرؼ األوؿ.
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لـ يكف لممشتري الثاني في ىذه المرحمة التمسؾ بقاعدة األسبقية في التسجيؿ تطبيقا لقاعدة الغش يفسد
كؿ شيء  ،Fraus Omnia Corrumpitإذا ثبت مساىمتو بمناورات تدليسية مع البائع ،وبذلؾ يفضؿ
المشتري األوؿ ويستبعد الثاني الذي يعتبر سيئ النية.
لقد كاف األخذ بقاعدة أف الغش يفسد كؿ شيء ،أث ار سيئا عمى حسف تطبيؽ قواعد قانوف الشير
العقاري ومنو تقرير الضمانات التي يقدميا نظاـ الشير العقاري بالنسبة لمغير.

لتحديد معنى الغش اعتبرت محكمة النقض الفرنسية في ىذه المرحمة وجوب توافر مناورة تدليسية

وىذا بموجب القرار الصادر بتاريخ )1( 1925/12/07:الذي جاء فيو ":مف يشتري عقا ار يعمـ بسبؽ بيعو

لمغير ،ويقوـ بتسجيؿ سنده ال يعد مرتكبا أي يش بتمسكو بامتياز منحو القانوف نفسو لممتصرؼ إليو

األكثر يقظة".

 المرحمة الثانية:أخذت محكمة النقض الفرنسية بنظرية الغش البسيط أو العمـ المجرد ،لقد بدأت محكمة النقض تيجر
نظرية الغش التدليسي ،لتعتنؽ نظرية الغش البسيط ،أو الغش المستفاد مف العمـ المجرد بسبؽ

التصرؼ في العقار ،بخصوص تحديدىا لمفيوـ الغش المفسد لحجية الحقوؽ التي تـ شيرىا(.)2

فقد تأكد موقؼ محكمة النقض الفرنسية األخير في عدة ق اررات منيا ما جاء في القرار الصادر عف

الغرفة المدنية الثانية بتاريخ 1974/01/30:والذي جاء فيو ":اكتساب العقار مع العمـ بسبؽ التنازؿ عنو
لصالح الغير يشكؿ خطأ ال يسمح لممشتري الثاني التمسؾ بقواعد الشير العقاري".

()3

وكذا ما انتيت إليو في نقضيا لقرار رأت فيو بأف قضاة الموضوع لـ يعطوا أساسا قانونيا لقرارىـ

وخالفوا أحكاـ المادتيف  1382مف القانوف المدني والمادة  30مف المرسوـ المؤرخ في1955/01/04 :

في إبطاليـ لعقد بيع عمى أساس أف المشتريف لـ يكونوا عمى عمـ بوجود اتفاؽ مسبؽ يربط البائعيف
بالغير ،واجراءات الشير العقاري التي قاـ بيا المشتريف ليست نافذة في حؽ األوائؿ.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
)(1

PIEDELIEVRE Stéphane, op.cit,P 259.
¨ Celui qui achète un immeuble qu’il savait vendu antérieurement à un tiers et qui a fait transcrire son titre
le premier ne commet aucune fraude en profitant d’un avantage offert par la loi elle – même à l’acquéreur
¨le plus diligent
( )2د.سالـ حماد شعباف الدحدوح ،المرجع السابؽ ،ص .106
e
)(3
Ventes successives – transcription de la seconde vente- faute. inopposabilité au premier acquéreur ( civ 3
) 30/01/1974 D1975-427
L’acquisition d’immeuble en connaissance de sa précédente cession à tiers est constitutive d’une faute qui
ne permet pas au second acquéreur d’invoquer a son profit les règles de la publicité Foncière.
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انتيت محكمة النقض بأف البيع األوؿ كاف معموما مف طرؼ المشتريف وبذلؾ تحققت سوء نيتيـ

.)1(ويترتب عمى ذلؾ عدـ نفاذ تصرفيـ في مواجية المتصرؼ إلييـ األوائؿ

) فقد أخذ عمييا لجوءىا2(ىذا التطور في موقؼ محكمة النقض الفرنسية كاف موضوع انتقاد فقيي

) مف القانوف المدني الفرنسي التي لـ3(1382 إلى أحكاـ القواعد العامة في المسؤولية والى أحكاـ المادة
تكف مجدية في القانوف المدني وال يعقؿ أف يسمح ليا باالمتداد إلى قانوف الشير العقاري وتحطيـ

 ألف أحكاـ الخطأ فييا يير دقيقة ويير واضحة إذ يسمح لممحاكـ بسمطة تقديرية واسعة في،أحكامو
تفسير ىذا الخطأ الشيء الذي ال يخدـ نظاـ الشير العقاري وال يحمي الغير في المعامبلت محؿ

.موضوع الشير العقاري
: المرحمة الثالثةلقد أخذت محكمة النقض الفرنسية موقفا جديدا بموجب أحدث ق ارراتيا في ىذا المجاؿ وىو القرار

 والذي شكؿ تحوال جذريا في موقؼ محكمة النقض الفرنسية والذي لـ2011/01/12:الصادر بتاريخ
يبحث في مدى توافر حسف النية مف عدمو في القضية المطروحة عميو وانما اعتمد عمى مدى وجوب

شير الحقوؽ محؿ النزاع ومنو قضت بأحقية الخصـ الذي أشير حقو قبؿ ييره دوف مراعاة لمدى سوء
.)4(نيتو في إبراـ التصرؼ ومدى عممو بوجود تصرؼ سابؽ لـ يخضع لعممية الشير

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
Conflits entre acquéreurs successifs
Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles 1382 du Code Civil et 30 du décret du
04/07/7955 la cour d’appel qui pour annuler un acte de vente, retiens que les seconds acheteurs n’ignorant
pas lors de la passation de l’acte authentique, l’existence d’une convention précédente liant les vendeurs
envers les tiers, la publicité foncière opérée par les seconds acquéreurs n’est pas opposable aux premiers,
sans rechercher si l’acte sous seing privé de la seconde vente ne réalisait pas une vente parfaite entre les
parties et n’a cette date , la première vente était connue des seconds acquéreurs et alors que, serait-elle
établie, la mauvaise foi des seconds acquéreurs ne pourrait entrainer que l’inopposabilité de la seconde
e
vente aux premiers acquéreurs (civ 3 22/05/1990 D 1991 -326).
)2(
DAGOT Michel, Publicité Foncière, op.cit., P152 ; MARTIY- Raynaud, op.cit, n° 767.
)3(
Art. 1382 : Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute
(1)

duquel il est arrivé, à le réparer.
(4)
Publicité foncière et mauvaise foi de l’acquéreur : un revirement de jurisprudence radical et salutaire par
Laurent Aynès , Professeur à l’Ecole de la Sorbonne )Université Paris(, Recueil DALLOZ – 24mars 2011- n°12,
P 851 .
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المطمــــــــــب الثانــي
إعمال قواعد الشير العقاري في الفصل في ىذه المنازعات
يتـ الفصؿ في منازعات الشير العقاري التي تثار مف طرؼ الغير بمقتضى مبدأ األسبقية في التسجيؿ
ومبدأ الحجية المطمقة لمقيد وىي مف أىـ المبادئ التي يقوـ عمييا نظاـ الشير العقاري.

مف ثـ يقسـ المطمب إلى:

الفرع األول :مبدأ األسبقية في القيد.

الفرع الثاني :مبدأ الحجية المطمقة لمقيد.

الفـــــــــــرع األول

مبدأ األسبقية في القيد
يتـ الفصؿ في المنازعات التي تثار مف طرؼ الغير بموجب قاعدة األسبقية في التسجيؿ ،إذ كثي ار ما
يثور التنازع بيف مشترييف عمى التوالي لذات العقار سارع ثانييما إلى تسجيؿ عقد شرائو بسوء نية قبؿ

األوؿ.

 مجال قاعدة األسبقية في التسجيل:إف مجاؿ إعماؿ قاعدة األسبقية في التسجيؿ ىو الفرض الذي يثور فيو التنازع بيف مشترييف لذات

العقار المبيع ،بموجب عقدي شراء صحيحيف عمى التوالي ،صادريف مف ذات البائع مالؾ العقار

حيث تكوف األفضمية لمف يسارع إلى تسجيؿ عقد شرائو بغض النظر عف أسبقية تاريخ االنعقاد .

حيف يثور التنازع بيف مشترييف مف بائعيف مختمفيف ،فإف قاعدة األسبقية في التسجيؿ تتعطؿ ،وال يمكف

إعماليا لفض النزاع وانما يصار لحؿ ىذه المعضمة استنادا إلى مف يثبت ممكية سمفو لمعقار المتنازع

بو ،بمعنى أنو يجب تفضيؿ المشتري مف المالؾ الحقيقي لمعقار عمى المشتري مف يير المالؾ بغض

النظر عف أسبقية التسجيؿ (. )1

كما يثور التنازع بيف المشتري مف المورث والمشتري مف الوارث ،وفي ىذه الحالة يفترض أف

يتصرؼ المورث ببيع العقار لمشتري لـ يسارع في تسجيؿ عقد شرائو ،ثـ يقوـ الوارث بعد ذلؾ ببيع
ذات العقار لشخص آخر يسارع بتسجيؿ عقد شرائو .وكاف محور ىذا الخبلؼ ىو ،ىؿ يعتبر شخص

الوارث امتدادا لشخص المورث ومف ثـ يصار إلى قاعدة األسبقية في التسجيؿ لحؿ ىذا النزاع باعتباره
تصرفيف صادريف مف مالؾ واحد.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

د .أنور سمطاف وجماؿ عدوي ،عقد البيع ،دار المعارؼ ،1966 ،ص .229
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وبذلؾ ىؿ تكوف الممكية لمف سارع في تسجيمو ممكيتو ؟ أـ أف الوارث ال يعد امتدادا لشخص المورث

عمبل بأحكاـ الشريعة اإلسبلمية؟ ،ومف ثـ يكوف التصرفاف صادريف مف متصرفيف مختمفيف ،ومنو تثور
المسألة ،أي َمف ِمف المتصرفيف المالؾ الحقيقي لمعقار ،بحيث يتـ تفضيؿ المشتري منو عمى المشتري
مف البائع اآلخر يير المالؾ لمعقار المبيع؟
دوف الخوض في الجدؿ الفقيي القائـ حوؿ ذلؾ ،فإنو يمكف القوؿ بأف القاعدة تقضي بأنو إذا تعارض
عقداف يتعمقاف بعيف واحدة مف مالؾ واحد لشخصيف مختمفيف ،وجب تفضيؿ العقد المسجؿ عمى يير

المسجؿ .أما إذا تمقى المشترياف المبيع عف بائعيف مختمفيف ،فإنو يجب البحث عمى المالؾ الحقيقي
منيما إذ الحكـ بالمبيع لمف تمقاه مف ىذا المالؾ بصرؼ النظر عف التسجيؿ وبصرؼ النظر أيضا

عف حسف النية ( . )1فيكذا مثبل إذا باع المورث عقا ار مف ممكو ولـ يسجؿ لممشتري عقد بيعو وبعد وفاة

البائع باع الوارث العقار ذاتو إلى مشتري آخر وسجؿ عقده ،فإنو ال يصح االحتجاج عمى المشتري

األوؿ بعدـ تسجيؿ عقده قبؿ تسجيؿ المشتري الثاني ألنو قد اشترى ممف ال يممؾ المبيع ،واألسبقية في

التسجيؿ قد فرضت عمى مف يتمقى الممؾ مف مالؾ واحد ،والقاعدة تقضي بأف الوارث يعتبر استم ار ار
لشخصية المورث إلى أف تصفى تركتو.
فقد يقاؿ بأف التصرؼ مف المورث ومف الوارث عمى نفس العقار يعتبراف وكأنيما صادريف مف

شخص واحد .ويتحتـ تفضيؿ األسبؽ في التسجيؿ حيث يفضؿ المشتري مف الوارث يمى المشتري مف
المورث إذا سبقو في التسجيؿ.

ي ػ ػرى الدكتور محمد خيري في ىذا الصدد بأف ىذا القوؿ يير صحيح ،ألف الوارث ليس مف طبقة

الغير بالنسبة لتصرفات مورثو ،إذ ال يتمقى الحؽ مف مورثو إال بعد الوفاة ،فإف كاف المورث قد تصرؼ
في عقار لشخص ما أثناء حياتو فيجب عمى الورثة احتراـ ذلؾ العقد ،ما داـ أنو صادر في الشكؿ

المقرر وفي إطار القانوف .فإذا تصرؼ فيو الوارث بالبيع بعد تصرؼ مورثو كاف تصرفو يير صحيح،

النعداـ ممكية ذلؾ الشيء بالنسبة إليو لعدـ وراثتو لو (.)2

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1
()2

د .محمد كامؿ مرسي ،شير التصرفات العقارية ،طبعة منقحة ،2005 ،المرجع السابؽ،ص .297
د .محمد خيري ،المرجع السابؽ ،ص.726

335

الفـــــــــــرع الثانـــي
إعمال مبدأ الحجية المطمقة لمقيد
إف مف اكتسب حقا استنادا إلى قيود السجؿ العقاري ،يقرر لو ىذا الحؽ أي يكتسب الحجية المطمقة
استنادا إلى مبدأ الحجية المطمقة لمحقوؽ المسجمة ويكتسب حماية قانونية تجعمو بمأمف مف أية مطالبة

أو اعتراض ممف يدعي حقوقا عمى العقار.

قد ينظر إلى ىذا المبدأ ( الحجية المطمقة ) لمحقوؽ المقيدة عمى أنيا حماية لمصالح مجموعة مف

األشخاص عمى حساب آخريف ،أو إلى أف األثر االيجابي لمقيد في السجؿ العيني والذي ييدؼ لحماية

مكتسبي الحقوؽ المقيدة ،يبدو وكأنو ييدر مصالح أصحاب الحقوؽ األصمييف بغير حؽ أو إىماؿ
ثابت في حقيـ ،إال أف الحقيقة ىي أف النظرة السابقة تتسـ بالمغاالة في تقدير أثر مبدأ الحجية

المطمقة لمقيد وما يترتب عميو مف نتائج.

بناء عمى مبدأ القوة المطمقة لمقيد ،تكوف قيود السجؿ العقاري متمتعة إزاء الغير بقوة ثبوتية مطمقة

يستطيع عمى أساسيا إجراء التعاقد أو اكتساب الحقوؽ عمى العقار دوف خوؼ أو قمؽ عمى مصيرىا.
عمى ىذا األساس ،فحينما يقوـ المحافظ العقاري بتسجيؿ حؽ مف الحقوؽ لفائدة أحد األشخاص ،فإف
تسجيمو ىذا يعتبر حجة رسمية عمى ثبوت الحؽ ودليبل قويا فيما بيف األطراؼ أنفسيـ اتجاه الغير.

فمف أجؿ تمكيف نظاـ السجؿ العيني مف تحقيؽ حماية فعالة بالمعامبلت العقارية ،فإنو يجب أف

يسمح لممكتسبيف المحتمميف لمحقوؽ مف الثقة في بيانات السجؿ ،وىذا ىو األساس لمبدأ الثقة العامة

في السجؿ العيني ،فيعد تسجيؿ الحؽ العيني العقاري في السجؿ العيني أداة قوية مف أدوات االئتماف

العقاري تشتد حاجة التعامؿ إليو كمما اشتدت الحاجة إلى االستقرار (.)1

كما أف حماية مصمحة الغير في السجؿ العقاري مقترنة بمبدأ حماية الوضع الظاىر وما يقتضيو نظاـ
السجؿ العيني مف االحتراـ الكامؿ إلعبلـ الغير بالوضع القانوني لمحقوؽ العينية العقارية مف خبلؿ

القوة الثبوتية.

وبالرجوع إلى التشريعات المقارنة حوؿ مدى أخذىا بيذا المبدأ ،فإف القانوف االسترالي ىو عمى

رأس ىذه التشريعات ،إذ يأخذ بمبدأ القوة المطمقة لمتسجيؿ أو القيد بشدة أكثر مما يطبقو أي بمد آخر
إذ بمجرد ما يتـ تسجيؿ التصرؼ و تنقضي اآلجاؿ المحددة لبلعتراضات أو الطعوف ،تصبح الشيادة

التي يسمميا مدير التسجيبلت بمنأى عف أي طعف ،ومبدأ القوة المطمقة لمتسجيؿ الذي يأخذ بو القانوف
االسترالي تفرضو رقابة مسبقة عمى كؿ السندات والوثائؽ المقدمة حتى يتـ فحصيا قانونا ،وىػ ػ ػ ػو ما
يعبر عنو بالتطيير المسبؽ لمتسجيؿ.
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( )1د .حسف عبد الباسط جميعي ،الشير العقاري في النظاـ القانوني المصري ،المرجع السابؽ ،ص . 148
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ينطبؽ األمر عمى القانوف األلماني الذي يعتبر مف أوائؿ القوانيف في أوربا التي أخذت بنظاـ السجؿ
العيني بعد أستراليا ،وىو ما يمتاز عف ييره مف أنظمة السجؿ العيني لكونو يفصؿ ما بيف التصرؼ

المنشئ لبللتزامات وىو العقد وبيف التسجيؿ.

فالتسجيؿ وحده ىو مصدر الحؽ في التصرفات العقارية ،فيو مصدر مستقؿ ومجرد عف التصرؼ

المنشئ لبللتزامات.

ينبني عمى ذلؾ أىـ نتيجة تتوخاىا أنظمة السجؿ العيني وىي تطبيؽ مبدأ القوة المطمقة لمتسجيؿ

بحيث أنو إذا ما جرى إبطاؿ عقد البيع ،فإف المكتسب حسف النية يظؿ مكتسبا لمعقار ،وال يبقى أماـ
الطرؼ المتضرر إال إقامة دعوى اإلثراء ببل سبب إذا ما توافرت شروطيا.

أما بالنسبة لمقانوف السويسري ،الذي يعتبر مف خير األنظمة في ىذا المجاؿ عمى المستوى العالمي
سواء مف حيث التنظيـ أو مف حيث التطبيؽ( )1إذ يعتبر أف مف يكتسب الممكية أو أي حؽ عيني

مستندا عمى القيد في السجؿ العيني وكاف حسف النية ،يتحصف حقو وال يمكف الطعف فيو أي أف ثقة

الغير حسف النية تؤدي إلى تحصيف حقو بشكؿ مطمؽ وتؤدي إلى معالجة أثار انعداـ سمطة المالؾ
الظاىر في التصرؼ وبالتالي إلى خمؽ استثناء عمى مبدأ المشروعية المادية (.)2

أما بالنسبة لؤلنظمة العربية ،فإف القانوف المبناني قد أخذ بمبدأ القوة والحجية المطمقة لمتسجيؿ

العقاري( ،)3إذ جاء في القانوف المبناني بموجب نص المادة  17مف القرار رقـ 188 :لسنة 1926

" ال يمكف وقوع خبلؼ في الحقوؽ العينية المقيدة في السجؿ العقاري وفقا لمنطوؽ محاضر التحديد
والتحرير فإف القيود المتعمقة بيذه الحقوؽ ،تعتبر وحدىا مصد ار ليذه الحقوؽ ،وتكتسب قوة ثبوتية

مطمقة وال يمكف أف تكوف عرضة ألي دعوى كانت بعد انقضاء مدة سنتيف ،ابتداء مف التاريخ الذي
يصبح فيو قرار المصادقة عمى ق اررات القاضي الفرد العقاري".
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()1

د .عمي بف عزاف بف عمي اليشامي ،المرجع السابؽ ،ص .118 - 177

()2

د.حسف عبد الباسط جميعي ،الشير العقاري في النظاـ القانوني المصري ،المرجع السابؽ ،ص .148

()3

القاضي حسيف عبد المطيؼ حمداف ،المرجع السابؽ ،ص .273

337

أما المشرع المغربي ،فإنو يفرؽ بيف أثار التسجيؿ وأثار التحفيظ ،فالقيمة اإلنشائية لمحقوؽ المسجمة

تعتبر مطمقة ونسبية في آف واحد ،أما القيمة االثباتية لمحقوؽ المسجمة بمثابة التحفيظ ،فإنيا تكتسب

حجية ومناعة مطمقة إزاء الكافة ،وال يجوز مطمقا تغيير الحقوؽ التي أسفرت عنيا عمميات التحفيظ،
فرسـ الممكية الناتج عف إجراءات التحفيظ يعتبر قرينة قانونية ال تقبؿ إثبات العكس كما يتجمى ذلؾ

مف محتوى الفصؿ  62مف قانوف التحفيظ العقاري المغربي ،الذي أكد أف رسـ الممكية لو صفة نيائية
وال يقبؿ الطعف وىو يكشؼ نقطة االنطبلؽ الوحيدة لمحقوؽ العينية والتكاليؼ العقارية الكائنة عمى

العقار وقت تحفيظو (.)1

وبالرجوع إلى القانوف المصري ،فإف أىـ ما جاء بو نظاـ السجؿ العيني أنو اعتبر التسجيؿ

المنطمؽ الوحيد لحقوؽ الثابتة فيو ،فبياناتو تمثؿ الحقيقة و ليا قوة مطمقة ومجرد قيد البيانات في

السجؿ العقاري يعطيو حجية في ذاتو بغض النظر عف أي عيب عالؽ بسند الممكية طالما أف مواعيد
الطعف المنصوص عمييا قد انتيت أو فصؿ نيائيا فيما أثير حوليا مف طعوف( )2وىذا وفقا لنص المادة

 37مف القانوف رقـ  142لسنة  1964والتي يجاء فييا  ":يكوف لمسجؿ العيني قوة إثبات لصحة
البيانات الواردة فيو.

وال يجوز التممؾ بالتقادـ عمى خبلؼ ما ىو ثابت بالسجؿ".

وبالرجوع إلى القانوف الجزائري فإنو جاء في المادة  16مف المرسوـ رقـ 63/76 :ما يمي " :ال يمكف
إعادة النظر في الحقوؽ الناتجة عف الترقيـ النيائي الذي تـ بموجب أحكاـ المواد  14 – 13 – 12مف

ىذا الفصؿ إال عف طريؽ القضاء .

واذا كانت الدعوى القضائية ترمي إلى تغيير الحقوؽ الناتجة عف ترقيـ ال يزاؿ مؤقتا تطبيقا ألحكاـ

المادتيف 13:و 14أعبله فإف ىذا الترقيـ يحافظ عمى طابعو المؤقت إلى ياية صدور حكـ قضائي
نيائي".

مف خبلؿ نص المادة  16المذكورة أعبله يتبيف لنا أف المشرع لـ يجعؿ لمشير قوة ثبوتية مطمقة ما

داـ أنو سمح بمراجعتيا قضاء ،وبذلؾ فإف ىذه الحجية ىي حجية نسبية وليست مطمقة.

انطبلقا مف القوة النسبية لمقيد التي اعتمدىا المشرع الجزائري ،فإنو يمكف أف ييدد الغير بالطعف في

حقو المسجؿ بموجب دعوى إبطاؿ سنده أو نقضو أو فسخ الحقوؽ المشيرة أو إلغائيا .

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػ
()1

د .محمد خيري ،المرجع السابؽ ،ص .518

()2

د .عمي حسيف نجيدة ،الشير العقاري في مصر والمغرب ،المرجع السابؽ ،ص .73
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المبحــــــــــــث الثالــث
المنازعات التي تثار بين المستفيد من الشير وصاحب الحق أثناء أعمال المسح العام.

تثور منازعات شتى بيف صاحب الحؽ ومف يسجؿ العقار باسمو نتيجة يياب األوؿ أو عدـ اعتراضو
عمى أعماؿ المسح.

فيؿ يحؽ لممالؾ الحقيقي أي صاحب الحؽ المطالبة بإلغاء البيانات الواردة في السجؿ العيني واعادتيا
باسمو؟

إذا عرض مثؿ ىذا النزاع عمى القضاء ،فإف إعماؿ األثر المطير لمقيد مف شأنو أف يفيد في حؿ مثؿ

ىذه المنازعات.

 المقصود باألثر المطير لمقيد:إف إعماؿ مبدأ األثر المطير لمقيد مف شأنو تمكيف نظاـ الشير العيني مف تحقيؽ حماية المعامبلت
العقارية والسماح لممتعامميف عمى ىذه العقارات بالثقة المطمقة في البيانات الواردة في السجؿ العيني
ويعد ذلؾ اليدؼ ىو األساس الذي تقوـ عميو الثقة العامة في السجؿ العيني.

بناء عمى القاعدة  ،فإف ثقة مف يكتسب حقا عينيا عمى العقار استنادا إلى بيانات السجؿ العيني يجب

أف يؤدي إلى تحصيف حقو بشكؿ مطمؽ.

يقصد باألثر المطير لمقيد ،أف الشخص الذي تـ قيد الحؽ باسمو في السجؿ العيني ىو صاحب

الحؽ مف الناحية القانونية ،حتى واف خالؼ ذلؾ الواقع القانوني ،ويترتب عمى ذلؾ أف األثر المطير

لمقيد يمنح لمشخص الذي تـ قيد الحؽ باسمو حقا محصنا مف الطعف عميو ،حتى واف كاف الطاعف ىو
صاحب الحؽ األصيؿ ،لذلؾ فإف األثر المطير لمقيد يترتب عميو أنو ال يجوز المساس بالحؽ المقيد

أو الطعف عميو حتى في حالة صدور أحكاـ قضائية تتناقض مع ما وردت بو بيانات السجؿ في شأف
صاحب الحؽ ومدى الحقوؽ التي يكتسبيا عمى العقار .لذلؾ ال يعتد باألحكاـ الصادرة بالفسخ أو

بطبلف التصرؼ القانوني الذي تـ القيد بموجبو ،ويبقى الحؽ مقيدا باسـ مف تـ القيد لمصمحتو بالريـ
مف صدور ىذه األحكاـ (.)1

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

د .حسف عبد الباسط جميعي ،الشير العقاري في النظاـ القانوني المصري ،المرجع السابؽ ،ص .109 - 108
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ي ػرى الدكتور الجارحي في ىذا الصدد ،بأف ليذا األثر ما يبرره في القانوف المصري وىي اإلجراءات
الطويمة إلتماـ القيد األوؿ وما تتضمنو تمؾ اإلجراءات مف عبلنية واتاحة فرص الطعف أماـ المجنة

القضائية ،فبل يتفؽ كؿ ذلؾ  -حسبو – بأف يظؿ باب االدعاء بحقوؽ مسكوت عنيا ممكنة ،ألف ذلؾ
يمنع مف تكويف السجؿ العيني ،ذلؾ ألف إنشاء الصحيفة العقارية ألوؿ مرة يعد شيادة ميبلد لموحدة

العقارية ،وينفصؿ حاضر الوحدة العقارية تماما عف ماضييا.

فبل يعترؼ إال بالحقوؽ التي قيدت عمى الوحدة العقارية بمقتضى ذلؾ القيد األوؿ والتي كانت موجودة

مف قبؿ.

ويػ ػذىب الدكتور الجارحي أبعد مف ذلؾ ،حيف يرى بأف التطيير وانقضاء الحقوؽ السابقة التي

حصؿ إيفاليا يتـ ولو كاف صاحب القيد األوؿ سيئ النية أو ارتكب يشا ،وحتى ولو ارتكبت إدارة
السجؿ العيني خطأ(.)1
لقد فرقت التشريعات اآلخذة بنظاـ السجؿ العيني بيف مفعوؿ األثر المطير لمقيد أثناء القيد األوؿ
وأثناء القيد النيائي.

فالقيد األوؿ يتمتع بالصفة القطعية ،بمعنى أف صاحب الحؽ المقيد ىو صاحبو ولو لـ يكف كذلؾ في
الحقيقة وأف القيد األوؿ يمثؿ مرك از قانونيا وال يجوز الطعف فيو نيائيا ،ولما كاف القيد األوؿ مرحمة

تمييدية لمقيد النيائي ونظ ار لما يتمتع بو القيد في السجؿ العيني مف حجية مطمقة ،فقد أتاح المشرع

المصري لكؿ ذي مصمحة االعتراض عمى البيانات التي أدرجت في الصحيفة الخاصة بالوحدة

العقارية ،عمى أف يقدـ اعتراضو إلى المجنة القضائية المختصة ،وتكوف ميمتيا في ىذه الحالة الفصؿ

في االعتراض المقدـ حوؿ ما دوف أو أيفؿ تدوينو في السجؿ(.)2

ولقد حدد المشرع المصري لممارسة ىذا الحؽ مدة معينة ىي سنة ،فمكؿ صاحب مصمحة الحؽ

في االعتراض خبلؿ ىذه المدة بدعوى أماـ المجنة المختصة طالبا التغيير في بيانات السجؿ العيني(.)3
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()1

د .مصطفى عبد السيد الجارحي ،المرجع السابؽ ،ص .31 – 30

()2

د .مصطفى عبد السيد الجارحي ،المرجع السابؽ ،ص .34

()3

د .محمد سعد خميفة ،المرجع السابؽ ،ص .45
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وعند انتياء مدة سنة يقفؿ جدوؿ الدعاوى والطمبات وفقا لنص المادتيف 24 :و 25مف قانوف السجؿ

العيني( )1ويصبح القيد األوؿ نيائيا ،وبصيرورة القيد نيائيا ،فإف الحقوؽ المقيدة تصبح محصنة مف

الطعف عمييا بأي طريؽ مف الطرؽ أو التعميؽ في السجؿ بأي مف دعاوى الطعف ،وبالتالي ال يجوز
قيد أي حكـ صادر في أي ىذه الدعاوى في السجؿ العيني(.)2

أما في القانوف المبناني ،فإف لقيود السجؿ العقاري المتعمقة بممكية العقارات والحقوؽ العينية األخرى

الحاصمة نتيجة عممية التحديد والتحرير ،قوة ثبوتية مطمقة ،بحث ال يبقى ثمة مجاال لمطعف فييا أو

التعرض ليا بأية دعوى بعد انقضاء مدة سنتيف أيا كاف السند والسبب الذي استند إليو في قيد الممكية
أو الحؽ العيني ،وحتى ولو كاف مف تـ القيد باسمو يير المالؾ الحقيقي بؿ كاف مغتصبا لمحؽ.

سواء كاف عالما بذلؾ عند إجراء القيد أـ يير عالـ بو وىذا حسب المادة  17مف القػ ػ ػ ػرار المبناني
رقـ 188 :التي جاء في فقرتيا األولى ما يمي ":إف الحقوؽ العينية المسجمة في السجؿ العقاري وفقا

لمنطوؽ محاضر التحديد والتحرير ال يمكف الطعف بيا البتة ،فإف القيود المتعمقة بيذه الحقوؽ تعتبر

دوف سواىا المصدر ليذه الحقوؽ ،وليا القوة الثبوتية المطمقة وال يمكف أف تكوف عرضة ألي دعوى إذا
كانت قد انقضت مدة سنتيف ابتداء مف التاريخ الذي أصبح فيو نافذا قرار التصديؽ" ...
يترتب عمى عممية التحديد والتحرير وقيد الحقوؽ في السجؿ العقاري ،تصفية جميع الحقوؽ السابقة

التي لـ يدلى بيا أو يعترض بشأنيا أثناء عممية التحديد وفي الميؿ المعينة لذلؾ أو التي لـ يدع بيا

خبلؿ ميمة السنتيف اآلنؼ ذكرىا ،ومف ثمة تثبيت الحقوؽ المقيدة لصاحبيا بوجو نيائي ،حتى ولو
كاف ال يممكيا في األصؿ وتـ قيدىا باسمو بطريقة صورية يير حقيقة فبل يبقى مف حؽ المالؾ

الحقيقي  -حتى ولو كانت ممكيتو ثابتة بحكـ قضائي – أو مف حؽ ييره أف يداعي بعيف العقار أو
بالحقوؽ العينية المكتسبة لصاحب القيد(.)3
وبالرجوع إلى القانوف الجزائري ،فإنو يجب التفرقة بيف ظيور المالؾ الحقيقي في مرحمة إعداد
الوثائؽ المسحية لدى المحافظة العقارية أي مرحمة القيد األوؿ ،وبيف المرحمة التالية لمقيد األوؿ أي بعد

إيداع الوثائؽ المسحية لدى المحافظة العقارية لتأسيس السجؿ العقاري أثناء مباشرة أعماؿ الترقيـ

النيائي والمؤقت.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

د .مصطفى عبد السيد الجارحي ،المرجع السابؽ ،ص .34

()2

د .حسف عبد الباسط جميعي ،الشير العقاري في النظاـ القانوني المصري ،المرجع السابؽ ،ص .118

( )3د .ادوار عيد ،المرجع السابؽ ،ص .140
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 ففي المرحمة األولى:يحؽ لممالؾ الغائب أف يطعف في نتائج المسح بعد ظيوره وفقا لنص المادة  14مف المرسوـ

رقـ 62/76:والتي أكدت عمى إعطاء أجؿ قدره ثبلثة أشير فيما يخص األجزاء المتنازع فييا لممالكيف
مف أجؿ االتفاؽ عمى حدودىـ أو مف أجؿ رفع دعوى أماـ الجيات القضائية المختصة وأنو عند

انقضاء ىذا األجؿ تصبح الحدود المؤقتة نيائية ما عدا الغمط المادي المعترؼ بو وما عدا حقوؽ

المالؾ الحقيقي الذي يأتي ويكشؼ عف نفسو والذي ال تكوف لشكواه أي أثر إالّ بينو وبيف جيرانو

المباشريف .

 أما المرحمة الثانية:قد ال يظير المالؾ الحقيقي أثناء أعماؿ المسح العاـ وال يبدي أي اعتراض عمى النتائج التي توصمت
إلييا فرؽ المسح ويتـ تسجيؿ عقاره باسـ الغير ،وقد يستمر ييابو حتى بعد إيداع الوثائؽ المسحية

لدى المحافظة العقارية والتي قد ترقمو ترقيما نيائيا باسـ الغير المستفيد مف إجراءات الشير العقاري.
فإذا ظير المالؾ الحقيقي أثناء أعماؿ الترقيـ وخبلؿ الفترة المحددة بنص المادة  13و 14مف المرسوـ

رقـ 63/76:أي خبلؿ مدة أربعة أشير في الحالة األولى أو سنتيف في الحالة الثانية ،فإنو يحؽ لو أف

يقدـ احتجاجا عمى الترقيـ المؤقت في السجؿ العقاري خبلؿ المدة المحددة في المادتيف  13و ،14يبمغ
ىذا االعتراض إلى المحافظ العقاري والى الخصـ ويقيد في سجؿ يفتح ليذا الغرض لدى كؿ محافظة
عقارية عمبل بنص المادة  15فقرة  1مف المرسوـ رقـ.63/76:

لقد حددت المادة  15الفقرة  4لمطرؼ المدعي ميمة ستة أشير تسري ابتداء مف تاريخ تبميغو بمحضر
عدـ المصالحة الذي يتمقاه مف المحافظ العقاري في حالة ما إذا كانت محاوالت المصالحة عديمة

الجدوى ،وىذا ليقوـ برفع دعوى خبلؿ مدة ستة أشير أماـ الجية القضائية المختصة .
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المبحــــــــــــث الرابــع
منازعــــات المــالك الظاىــــر
تقوـ نظرية الوضع الظاىر عمى االعتداد بالتصرفات الصادرة مف صاحب الوضع الظاىر إلى الغير
حسف النية فتجعميا تنتج ذات األثار التي كانت تنتجيا لو أنيا صدرت مف صاحب الحقف متى كانت

الشواىد المحيطة بيذا المركز مف شأنيا أف تولد االعتقاد الشائع بمطابقة ىذا المظير لمحقيقة(. )1

وتبدو أىمية األوضاع الظاىرة في أنيا تضحي بمصمحة صاحب المركز القانوني الحقيقي بيدؼ

استقرار المعامبلت وتؤكد الثقة فييا وىي أنيا تقوـ بتصحيح التصرؼ الذي يصدر مف شخص يظير
بمظير صاحب الحؽ وتبرمو باسمو ولحسابو وكأنو صدر مف صاحب المركز الحقيقي إلى الغير

حسف النية متى كانت المظاىر العامة مف شأنيا أف تولد لدى الغير خطأ شائعا بأف صاحب المركز

الظاىر ىو صاحب الحؽ فيما أجراه مف تصرفات (.)2

وبذلؾ فالظاىر المقصود ىو المحسوس المخالؼ لمحقيقة والذي يوىـ الغير بأنو مركز يحميو القانوف

()3

وىو يتضمف دائما مركزيف "مركز قانوني ىو صاحب الحؽ ومركز واقعي ىو صاحب الظاىر"(.)4

وجدير بالذكر أف في نطاؽ األوضاع الظاىرة نجد أنفسنا حياؿ صاحب المركز القانوني الحقيقي الذي

كاف مف شأف إعماؿ القاعدة القانونية عمى وجييا الصحيح تمتعو بالحؽ محؿ التصرؼ ،وصاحب

المركز الظاىر الذي ال يخوؿ لو بإعماؿ القاعدة القانونية التمتع بمكنات ومميزات ىذا الحؽ إالّ أنو
يظير بمظير صاحب الحؽ ،فيحوز تمؾ المكنات والمميزات التي خولت لصاحب الحؽ ويكوف لو

بالتالي مركز فعمي يواجو المركز القانوني لصاحب الحؽ حسبما يعرفو القانوف فيضفي عميو حمايتو.

لقد اتجو الفقو والقضاء إلى صياية نظرية األوضاع الظاىرة الستقرار المعامبلت وتوكيد الثقة فييا
وىو ىدؼ يتصؿ بالصالح العاـ عمى نحو يبرر التضحية بجعمو صاحب المركز القانوني الحقيقي

()5

وعف عبلقة الظاىر بالسجؿ العيني ،فمقد رأينا بأف الظاىر يتضمف دائما مركزيف مركز قانوني ىو
صاحب الحؽ ومركز واقعي ىو صاحب الظاىر وعف عبلقة ىذا الظاىر بالسجؿ العيني يتحدد

بتصور ذلؾ الظاىر في مركز واقعي مخالؼ لبيانات السجؿ العيني ويقع خارجو .كما يمكف أف يكوف

الظاىر ىو المركز القائـ في السجؿ العيني.
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػ
()1

د .نبيؿ صابر فرج عيد ،المرجع السابؽ ،ص.35

()2

المستشارة فتيحة قرة ،النظرية القضائية المستحدثة لؤلوضاع الظاىرة ،منشأة المعارؼ ،دوف سنة نشر ،ص .14

( )3د .نعماف محمد خميؿ جمعة ،أركاف الظاىر كمصدر لمحؽ ،جامعة القاىرة ،1977 ،ص .4
()4
()5

د .مصطفى عبد السيد الجارحي ،المرجع السابؽ،

ص .44

المستشارة فتيحة قرة ،المرجع السابؽ ،ص .14

343

والظاىر في السجؿ العيني نوعاف ،ظاىر إيجابي وظاىر سمبي ،أما الظاىر االيجابي ،فيو يعني أف
ىناؾ حقوقا أثبتيا السجؿ لغير أصحابيا الحقيقييف ،والظاىر السمبي يعني أف ىناؾ حقوقا أيفؿ

السجؿ إثباتيا ألصحابيا الحقيقييف (.)1

وتظير عبلقة الظاىر بالسجؿ العيني في العبلقة التي تربط صاحب الظاىر بصاحب المركز

القانوني مف جية ،وصاحب الظاىر بالغير مف جية أخرى وىي العبلقة التي سأتطرؽ ليا في
المطمبيف التالييف.

ومف ثـ يقسـ المبحث إلى:
المطمب األول :عالقة الظاىر بصاحب المركز القانوني.

المطمب الثاني :عالقة المالك الظاىر بالغير.

المطمــــــــــب األول
عالقة صاحب الظاىر بصاحب المركز القانوني
بالنسبة لصاحب المركز القانوني أي صاحب الحؽ ،فيو يتحمؿ في ذمتو النتيجة األساسية لمتصرؼ

وىي اكتساب الغير لمحؽ ،والوجو المقابؿ لكسب الغير لمحؽ ىو فقدانو بالنسبة لصاحب الحؽ

وصاحب الحؽ ال يفقد الحؽ كأثر مباشر لمتصرؼ المبرـ بيف الغير وصاحب الظاىر فيو ليس طرفا

في التصرؼ وال ىو ممثؿ فيو ،وبالتالي فالتصرؼ بالنسبة لو ليس عمبل إرادي ،وانما ىو واقعة يتأثر

بيا ككؿ وبطريؽ مباشر فالتصرؼ اإل اردي ال يمس يير أط ارفو ،وآثاره المباشرة ال تكوف لغيرىـ فاألثر

المباشر لمتصرؼ ىو كسب الغير لمحؽ .أما فقداف صاحب الحؽ لحقو فيو األثر يير المباشر

لمتصرؼ ألنو ليس نتيجة التصرؼ وانما نتيجة لكسب الغير لو(.)2

وعف عبلقة صاحب الحؽ بصاحب الظاىر فإف صاحب الحؽ يظؿ بمنأى عف االلتزامات التي

يتعيد بيا صاحب الظاىر شخصيا ،والتي ال تكوف ضرورية لوجود أو لبقاء الحؽ ،ويكوف لصاحب

الحؽ أف يرجع عمى الظاىر لممطالبة ال بمقابؿ الحؽ الذي انتزع منو وانما بالتعويض عنو.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
( )1د .مصطفى عبد السيد الجارحي ،المرجع السابؽ ،ص .44
( )2د .نعماف محمد خميؿ جمعة ،المرجع السابؽ ،ص  50وأيضا المستشارة فتيحة قرة ،المرجع السابؽ ،ص .29
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وىذا استنادا إلى قواعد المسؤولية واإلثراء ببل سبب وبالنسبة لصاحب الظاىر ،فإف مركزه في مواجية

صاحب الحؽ يتعمؽ وفقا لمقواعد العامة فيما تتعمؽ بثمار الشيء وما انفؽ عميو ورده ىو أو قيمتو،
وىذه القواعد تفرؽ بيف حسف النية وسوء النية.

وبصفة عامة يمزـ صاحب الظاىر مف خبلؿ قواعد المسؤولية المدنية إف كاف سيء النية ،ومف قواعد

اإلثراء ببل سبب إذا كاف حسف النية

()1

وعف ىذه العبلقة في السجؿ العيني ،فإنو ال يمكف القوؿ بأف لقيود السجؿ العيني قوة ثبوتية مطمقة فبل

يكوف لقيود السجؿ العيني حجة بينيما وانما تجري عمييـ أحكاـ عبلقتيـ األصمية فبل يجوز لصاحب
الظاىر أو خمفو العاـ التمسؾ بالسجؿ العيني في مواجية صاحب المركز القانوني أو خمفو العاـ أو
الخاص أو دائنيو ،وليس لمقيد قوة إنشائية بينيما إال بسبب المصدر ،فإذا أبطؿ العقد أو فسخ يجب

إعادة الحاؿ إلى ما كاف عميو ويجب شطب القيد ،بؿ أف الخمؼ الخاص لصاحب المركز القانوني ال
يستفيد أيضا مف ذلؾ الظاىر ،ألف نظرية األوضاع الظاىرة لـ توضع لحماية صاحب الظاىر وانما

وضعت لحماية الذي يتعامؿ مع صاحب الظاىر( )2وىذا ألف صاحب المركز القانوني الذي يترؾ

الظاىر قائما في السجؿ العيني ال شؾ ىو مقصر في حؽ نفسو ولقد ميد لو القانوف وسائؿ سريعة

لمحفاظ عمى حقوقو

()3

وعميػػو ،فإف المنازعة التي تثار بيف صاحب المركز القانوني وصاحب الظاىر في السجؿ العيني

نظمتيا أحكاـ المادة  14مف المرسوـ رقـ 62/76:والتي أعطت قوة ثبوتية لمحاضر المسح بعد فوات

أجؿ ثبلثة أشير ولـ تسمح في إعادة النظر فييا إالّ لصاحب المركز القانوني وىو ما يسمى بظيور
المالؾ الحقيقي ،وبذلؾ فيجوز لصاحب المركز القانوني منازعة صاحب الظاىر في السجؿ العيني

عمبل بنص المادة  14المذكورة أعبله ،ومنو عدـ االعتداد بما اكتسبو مف حقوؽ بموجب بيانات السجؿ
العيني(.)5

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1
()2

د .نعماف محمد خميؿ جمعة ،المرجع السابؽ ،ص .51

د .مصطفى عبد السيد الجارحي ،المرجع السابؽ ،ص .48

( )3د .مصطفى عبد السيد الجارحي ،المرجع السابؽ ،ص .60
()4

لـ تحدد المادة  14مف المرسوـ رقـ 62/76 :أجبل لممالؾ الحقيقي لممنازعة في وثائؽ المسح ،وبذلؾ فإف مسألة ظيوره في أي وقت مف

شأنيا أف تؤثر عمى البيانات المقيدة في السجؿ العيني ومنو عمى اطمئناف المالؾ الظاىر عمى حقوقو التي اكتسبيا عف طريؽ إجراءات المسح
العاـ واع داد السجؿ العيني ،وعميو أرى وجوب تحديد مدة لممالؾ الحقيقي لبلعتراض عمى ق اررات لجاف المسح التي قد تكوف تمت بصفة عمنية
وتحت اشيار واسع يسمح لممالؾ الحقيقي باستعماؿ حقو في االعت ارض وىو الموقؼ الذي يأخذ بو القانوف المصري والقانوف المبناني.
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وكما أف منازعة المالؾ الحقيقي لصاحب الحؽ الظاىر تمتد حتى بعد القيد ( القيد األوؿ ) أي القيد

الناتج عف أعماؿ المسح ،لتطاؿ منازعة لممالؾ الظاىر حتى بعد صدور الدفتر العقاري أي بعد أف
يصبح الترقيـ نيائيا ،وىذا دوف تحديد أية مدة ليذا االعتراض وىذا مساسا بمبدأ القوة المطمقة لمقيد.

لقد منعت التشريعات ( منيا المصري والمغربي ) لصاحب الحؽ أو المركز القانوني منازعة صاحب

الظاىر في القيد األوؿ وسمحت بو في القيود التالية وىذا ريـ تحفظ وأسؼ البعض( )1والذي كاف يأمؿ
بأف تصؿ قوة القيد إلى حد قطعي ومطمؽ عمى يرار بعض القوانيف.
يير أف ،يالبية الفقو في مصر ترى سبلمة موقؼ المشرع المصري ألف السجؿ العيني ليس أداة
اليتصاب الحقوؽ ،وأنو يجب أف يكوف لمقيد األوؿ حجة قاطعة بالنسبة لؤلطراؼ والغير ،فبل محؿ

لتمؾ القوة المطمقة في القيود التالية ،ألف القصد مف القيد األوؿ ىو إعطاء شيادة ميبلد لمعقار والميبلد
يولد بحالة واحدة ،أما حياة العقار فيي البد أف تخضع لؤلحكاـ العامة في القانوف المدني إالّ ما تطمبو
بالضرورة نظاـ السجؿ العيني( )2وىو نفس الموقؼ الذي أخذ بو المشرع المغربي فقيمة التسجيؿ ترتبط

ارتباطا وثيق ػ ػا بقيمة العمؿ أو التصرؼ الذي قاـ عميػ ػ ػ ػو التسجيؿ ،وتتبعي ػ ػ ػا في الوجود واالنع ػ ػ ػ ػداـ

وفي الصحة والبطبلف فإذا كاف مشوبا بعيب يبرر بطبلنو أو إبطالو أضحى التسجيؿ نفسو عرضة

لمشطب (.)3

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1
()2
()3

د .ابراىيـ أبو النجا ،السجؿ العيني في التشريع المصري ،المرجع السابؽ ،ص  444وما بعدىا.
د .مصطفى عبد السيد الجارحي ،المرجع السابؽ،

ص .44

د .مصطفى عبد السيد الجارحي ،المرجع السابؽ ،ص  44عف مأموف كزبري ،التحفيظ العقاري والحقوؽ العينية األصمية والتبعية ،ص .180
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المطــمـــــــــــب الثاني
عن عالقة المالك الظاىر بالغير
في ىذه العبلقة أي عبلقة المالؾ الظاىر بالغير تطبؽ قاعدة الظاىر االيجابي حجة لمغير وحجة
عميو.
 الظاىر االيجابي حجة لمغير:يعتبر الظاىر اإلجابي حجة لمغير حيف يتمسؾ بو لصالحو وىو قاعدة أساسية في السجؿ العيني

تعرؼ بمبدأ الثقة في بيانات السجؿ العيني أو مبدأ القوة الثبوتية التي تيدؼ إلى إعطاء أماف تاـ لكؿ

مف يتحامؿ عمى الماؿ العقاري وحؽ البيانات الثابتة في السجؿ.
ولكف متى تبدو حاجة الغير إلى التمسؾ بتمؾ الحجية؟

فيي ال تبدو إالّ إذا زاؿ حؽ صاحب الظاىر بأي طريؽ نتيجة تمسؾ صاحب المركز القانوني بحقو

وأماـ ىذا الزواؿ تبدو الفائدة الكبرى لتمؾ الحجية أو ذلؾ المبدأ.

وحتى يمكف الغير مف التمسؾ بحجية البيانات الواردة في السجؿ العيني ومنو التمسؾ بالظاىر

االيجابي فيجب:

 -حؽ الغير في التمسؾ بالحجية مشروط ببقاء حقو ،فإذا زاؿ ألي سبب كاف فبل يجوز لو التمسؾ

بالحجية ،ألف الحجية مقصود منيا حماية الغير مف بطبلف أو فسخ تصرؼ سمطة وليس منع الطعف

في حؽ الغير.

 -يتمسؾ الغير بالحجية ال يمنع صاحب المركز القانوني مف االستمرار في دعواه قبؿ صاحب

الظاىر فمصاحب المركز القانوني أف يطمب إبطاؿ العقد أو فسخو ضد صاحب الظاىر فإذا نجحت
الدعوى ،فإف أثر الحجية يكوف ىو أف التزاـ صاحب الظاىر بإعادة الحاؿ إلى ما كاف عميو يصبح

مستحيبل لسبب يرجع إليو (فقد تصرؼ لمغير وال يمكف أف يدعي أف الحجية ىي السبب األجنبي)

ويمتزـ بالتعويض.

 أف يكوف الغير قد قيد حقو. -إف الحجية مقدرة لصالح الغير ويجوز لو أف يتنازؿ عنيا.

 إف الحجية تعمؿ لصالح الغير سواء كاف تمقى الماؿ بعوض أو بتبرع وال يجوز لصاحب المركزالقانوني أف يرفع عميو دعوى اإلثراء ببل سبب ألف إثراءه تـ بسبب قانوني ىو التصرؼ الصادر إليو

مف صاحب الظاىر والذي يعتبر في نظر القانوف كأنو صادر مف صاحب المركز القانوني نفسو(.)1
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

د .مصطفى عبد السيد الجارحي ،المرجع السابؽ ،ص  49وما بعدىا.
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 الظاىر االيجابي حجة عمى الغير:إف حجة الظاىر االيجابي ال تتجزأ ،فإذا كاف لمغير أف يتمسؾ بتمؾ الحجية لصالحو فإف المنطؽ
يؤدي حتما إلى القوؿ بأنو يجوز لذي المصمحة أف يتمسؾ في مواجيتو بنفس الحجية (.)1

ولمظاىر السمبي حجية ،فيي حجة لو وحجة عميو أيضا ،أي أنو يمكف أف يحتج عمى الغير بأمر ليس

ظاى ار في السجؿ العيني وليس لمغير أف يتمسؾ بأمر ليس يير ظاىر في السجؿ العيني ،إالّ أف ىذه
الحجية محدودة بنطاؽ الحقوؽ والمحررات الواجب شيرىا.

أما إذا كاف المحرر يير واجب الشير ،فإنو يسري في حدود القواعد العامة ،وبذلؾ فإف حجية الظاىر

السمبي في السجؿ العيني ال تتوقؼ عمى حسف النية أو سوء النية فبل يجوز لمغير التمسؾ بحقوؽ لـ
تكف مقيدة في السجؿ ولو كاف حسف النية (.)2

وعف المنازعة التي تثار بيف الغير وصاحب الظاىر في القانوف الجزائري ،فإنيا مرىونة بشير الدعاوى

الرامية لنقض أو إبطاؿ أو فسخ الحقوؽ المشيرة والذي يستفيد الغير المتعامؿ مع المالؾ الظاىر مف
أحكاـ الظاىر في السجؿ العيني إذا كاف قيد حقو قبؿ شير الدعوى الرامية إلى إبطاؿ أو نقض أو

فسخ التصرؼ ،يير أنو يبلحظ أف المشرع الجزائري لـ يفرؽ بيف حسف نية الغير أو سوء نيتو في
تعاممو مع المالؾ الظاىر وبيف الغش والتواطؤ بيف المالؾ الظاىر والغير عمى اعتبار أف قاعدة

الظاىر اساسيا حماية الغير الذي يتعامؿ مع المالؾ الظاىر أي إذا تواطأ المالؾ الظاىر مع الغير

إض ار ار بصاحب المركز القانوني فيؿ يقيد بقاعدة الظاىر وحجية بيانات السجؿ العيني بالنسبة لو أـ

أف الغش والتواطؤ يفسد كؿ شيئ وفقا ليذه القاعدة.
إف قاعدة الغش يفسد كؿ شيء ليست إال قاعدة أخبلقية أو مف قواعد القانوف الطبيعي حسب
الدكتور نعماف خميؿ جمعة(، )3بينما يرى الدكتور عبد السبلـ دىني أف الغش والتواطؤ يعتد بو ومما ىو
مقطوع بو أف التواطؤ التدليسي ال يدخؿ في دائرة الجدؿ عمى اعتباره مبطبل لمتسجيؿ أو عدـ مبطؿ،
بؿ اإلجماع حسب الدكتور عبد السبلـ دىني مقصود عمى أنو مبطؿ ولذا يجب استبعاده مف مواطف

الجدؿ.

ويرى بأف النية المبيتة في إلحاؽ الضرر بالغير ،ىي النية التي يطاردىا كؿ شارع في العالـ

المتمديف مف عيد الروماف .النية في إلحاؽ الضرر بالغير ،ىي التي ال يرضاىا القانوف وال ترضاىا
البداىة وتنفر منيا العدالة المجردة الصافية (.)4
ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
()1

د .مصطفى عبد السيد الجارحي ،المرجع السابؽ ،ص .94

()2

د .مصطفى عبد السيد الجارحي ،المرجع السابؽ ،ص .81

()3

د .نعماف محمد خميؿ جمعة ،المرجع السابؽ ،ص 103

()4

د .عبد السبلـ ذىني،المرجع السابؽ ،ص .65
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وي ػ ػرى الدكتور مصطفى عبد السيد الجارحي بأف عدـ االعتداد بالغش والتواطؤ بيف الغير وصاحب
الظاىر بصفة عامة ،ألف ذلؾ يضعؼ مف حجية السجؿ العيني ،كما أنيا أفكار ليس مف السيؿ

التثبت منيا(.)1

وىو الموقؼ الذي أخذ بو المشرع الجزائري والذي عمؿ عمى تقوية السجؿ العيني بصرؼ النظر عف

حسف النية أو سوئيا.

وفي إطار الترقيـ النيائي قد يتأخر المالؾ الحقيقي وال يظير أثناء الترقيـ المؤقت ليفاجأ بأف الترقيـ

المؤقت قد أصبح نيائيا دوف أف يقدـ اعتراضو ضمف اآلجاؿ المحددة ،وقد يرقـ العقار ترقيما نيائيا
باسـ المستفيد إذا قدـ لممحافظ العقاري ما يثبت حقو بموجب سندات كافية إلثبات الممكية.
فيؿ يحؽ بعد ذلؾ لممالؾ الحقيقي االعتراض عمى ىذا الترقيـ النيائي أـ أف األثر المطير لمقيد

يمنعو مف ذلؾ؟

يحؽ لممالؾ الحقيقي وفقا لنص المادة  16مف المرسوـ رقـ 63/76 :المذكورة أعبله ،أف ينازع المستفيد
مف إجراءات الشير العقاري ومف قيد الحؽ باسمو حتى بعد أف يصبح الترقيـ نيائيا أي بعد أف يسمـ

لو الدفتر العقاري الذي يعتبر أقوى السندات المثبتة لمممكية العقارية.

وبالرجوع إلى نص المادة  16المذكورة أعبله ،فإنيا أجازت إعادة النظر في الحقوؽ الناتجة عف الترقيـ
النيائي الذي تـ بموجب أحكاـ المواد 14 - 13 - 12 :مف المرسوـ رقـ 63/76 :عف طريؽ القضاء أي
أنيا أجازت إعادة النظر في الحقوؽ الناتجة عف الترقيـ النيائي الذي تـ بناء عمى حيازة أصحابو

سندات أو عقود تثبت حؽ الممكية وفقا لنص المادة  12مف ذات المرسوـ ،وكذا بالنسبة لمترقيـ المؤقت
الذي أصبح نيائيا بمرور المدة المحددة قانونا وفقا لنص المادتيف 13:و 14مف المرسوـ رقـ.)2(63/76:

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1
()2

د .مصطفى عبد السيد الجارحي ،المرجع السابؽ ،ص .60
يبلحظ مما سبؽ أف المنظـ الجزائري قد حدد مدة ستة أشير لسقوط الحؽ في رفع الدعوى القضائية المتعمقة بالمنازعة في الترقيـ المؤقت

بمعنى أنو بعد مرور مدة ستة أشير مف تبميغ محضر عدـ المصالحة ال يجوز لممالؾ الحقيقي أف يباشر أية دعوى ضد النتائج المترتبة عمى
الترقيـ المؤقت والذي أصبح نيائيا.
في حيف أف المادة  16المذكورة أعبله أجازت الطعف واعادة النظر في الحقوؽ الناتجة عف الترقيـ النيائي الذي تـ بموجب أحكاـ المواد12 :
و 13و 14مف ذات المرسوـ ،دوف تحديد أية مدة زمنية لسقوط الحؽ في رفع الدعاوى القضائية .
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ومف خبلؿ استق ارء نصوص ىذه المواد ،يبلحظ بأف ىناؾ تناقض بيف نص المادة  15مف المرسوـ

رقـ 63/76 :والمادة  16منو ،إذ حدد المشرع مدة ستة أشير في حالة االعتراض عمى الترقيـ المؤقت
لسقوط الحؽ في رفع الدعوى في حيف سمح بذلؾ أي ( في الطعف في الترقيـ المؤقت ) بموجب المادة

 16مف المرسوـ دوف تحديد أي أجؿ.

مما يؤكد ىذا التناقض أف الفقرة الثانية مف المادة  16أكدت عمى أنو إذا كانت الدعوى القضائية ترمي
إلى تغيير الحقوؽ الناتجة عف ترقيـ ال يزاؿ مؤقتا تطبيقا ألحكاـ المادتيف  13و ،14فإف ىذا الترقيـ
يحافظ عمى طابعو المؤقت إلى ياية صدور حكـ قضائي نيائي.

وبذلؾ فإف حؽ مف قيد العقار باسمو يبقى ميددا بظيور المالؾ الحقيقي أو صاحب الحؽ دوف أف

يحدد المرسوـ مدة زمنية معينة لظيور المالؾ الحقيقي كما سارت عميو األنظمة المشار إلييا سابقا
وبذلؾ يثور التساؤؿ حوؿ مدى أخذ المشرع الجزائري بمبدأ األثر المطير لمقيد؟

لقد ذىب اتجاه إلى القوؿ بأف المشرع الجزائري لـ يأخذ باألثر المطير لمقيد األوؿ ماداـ أنو لـ يمنع

المالؾ الغائب الذي يظير بعد القيد األوؿ عمى إثر إتماـ عمميات المسح مف الطعف باإللغاء أماـ

القضاء في أي وقت يظير فيو ويعمـ بالترقيـ النيائي ،وتسري آجاؿ الطعف في حقو ابتداء مف ثبوت
عممو طبقا لؤلحكاـ العامة وأف ىذا المالؾ الغائب الذي يظير بعد مدة طويمة مف صيرورة الترقيـ

نيائيا وحصوؿ المستفيد عمى الدفتر العقاري وقبؿ انقضاء آجاؿ التقادـ المكسب الذي يحصف الحؽ

المقيد مف الطعف لممنازعة في القيد.

يػ ػرى أصحاب ىذا االتجاه بأف عدـ أخذ المشرع باألثر المطير لمقيد األوؿ معناه ىدـ لمسجؿ

العيني بعد تأسيسو أو عدـ إتاحة الفرصة لعدـ تأسيسو أصبل ماداـ أف عدـ األخذ باألثر التطييري
يبقي باب الطعف في القيود التي تمت عمى العقارات قيدا أوال مفتوحا ببل تحديد أو نياية ،وينتيي ىذا

الرأي بالقوؿ بأف عدـ تقرير األثر التطييري لمقيد يجعؿ مف وظيفة السجؿ العيني مجرد وظيفة

إعبلمية ال فرؽ بينو وبيف نظاـ الشير الشخصي ومنو عدـ توافر مميزات السجؿ العيني بخصوص

ىذه المسألة القانونية في القانوف الجزائري .
()1

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
( )1أ .جماؿ بوشنافة ،األثر المطير لمقيد األوؿ لمعقارات في السجؿ العقاري ( دراسة تحميمية عمى ضوء النصوص التشريعية واالجتياد القضائي
الجزائري) ،مداخمة ألقيت بمناسبة الممتقى الوطني الرابع حوؿ الحفظ العقاري ،المدية ،افريؿ .2010
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ويذىب ىذا الموقؼ أبعد مف ذلؾ حيف يرى بأف مبرر وجود نص المادة  23مف األمر رقـ74/75 :

التي جاء فييا بأف تكوف الدولة مسؤولة بسبب األخطاء المضرة بالغير والتي يرتكبيا المحافظ أثناء
ممارسة ميامو ،يزوؿ بمجرد التذكير بأف ىناؾ نص وارد في المرسوـ التنفيذي رقـ 63/67 :وى ػ ػ ػ ػو

نص المادة  85الذي يجيز الطعف في التصرفات المشيرة ،وما نص عميو المشرع في نص المادة 23

– حسب ىذا الرأي – ما ىو إال تطبيؽ لمبدأ األثر المطير لمشير ،وأف الشخص الذي تضرر مف

أخطاء المحافظ العقاري ليس لو إال أف يرفع دعوى لممطالبة بالتعويض عمى أساس أف الشير لو أثر
مطير ،وال يمكف الطعف في التصرفات المشيرة ،والمادة  23شرعت لذلؾ.

وينتيي ىذا الرأي إلى وجود تناقض وتعارض بيف نص المادة  23والمادة  85المذكورتيف ويقترح إما

إلغاء المادة  85واإلبقاء عمى المادة  23أو اإلبقاء عمى المادة  85والغاء المادة  23مؤيدا الرأي األوؿ

ألف ذلؾ يتمشى مع نظاـ الشير العيني الذي يحظر الطعف في التصرفات المشيرة اعتمادا عمى مبدأ

الشرعية الذي بموجبو يتحرى المحافظ العقاري جيدا في التصرؼ قبؿ أف يقدـ عمى شيره مما يجعمو
وقوعو في األخطاء نادرا ،وحتى واف أخطأ فإنو يمكف لممضرور أف يطالب بالتعويض وتكوف الدولة

مسؤولة عف ذلؾ ،وىي دائما موسرة(.)1
وخبلفا ليذا الرأي ترى الدكتورة محمدي فريدة ،بأف أجؿ سقوط رفع الدعوى المقرر في المادة 15

مف المرسوـ رقـ 63/76:مقرر تحقيقا لحماية صاحب الحؽ المشير ،فبمجرد االعتراض يبقى الترقيـ

مؤقتا وىذا يؤثر عمى المعامبلت العقارية لذا اشترط المشرع رفع دعوى خبلؿ مدة ستة أشير وىذا
لتدعيـ جدية االعتراضات.

فإذا أمكف رفع دعوى دوف تحديد الوقت في المادة  16فذلؾ ألف الحؽ المشير ال يتأثر إالّ مف

تاريخ شير عريضة الدعوى ،أما تقديـ أي اعتراض يحوؿ دوف إجراء الترقيـ النيائي وىذا يمحؽ ضر ار
بصاحب الحؽ المشير ،إذ ييدر االئتماف العقاري مف ذلؾ الوقػت ،لذا فبل بد مف حماية صاحب الحؽ

المشير مف تعسؼ المعترض بفرض جدية المعارضة في استعمالو االعتراض وىذا ما فعمو المشرع

في المادة  15بتحديد اآلجؿ المسقط.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

أ .جماؿ بوشنافة ،إختبلؼ أنظمة الشير العقاري وموضع نظاـ الشير العقاري الجزائري منيا ،المقاؿ السابؽ ،ص .15
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كما ترى بأف استقرار المعامبلت يفرض حماية الغير الذي اعتمد عمى الشير وليس صاحب الحؽ

المشير ،وعدـ األخذ باألثر التطييري ال يعني عدـ أىمية السجؿ العيني ومسح األراضي العاـ ،ألنو
واف تمت فعبل عممية التحقيؽ والتحري في المستندات فستكوف ىناؾ حاالت نادرة خاصة يمكف الطعف
في صحتيا بالنسبة لمترقيـ النيائي القائـ عمى تقادـ مكسب وىو السبب الذي عمى أساسو لـ ينص

المشرع عمى أجؿ مسقط لرفع دعوى الطعف.

إف شير الحؽ حسب رأي الدكتورة ليس سندا قطعيا عمى الممكية بؿ يمكف إثبات عكس ذلؾ طالما

لـ تترتب حقوقا لمغير اعتمادا عمى ذلؾ ،وذلؾ ال يعني إىدار لمحؽ المشير بؿ ىو عدـ إىدار حؽ

معارض قائـ عمى أساس قانوني صحيح ،وما يبرر وجية نظرىا ىذه في عدـ األخذ باألثر التطييري
لمشير وىو أف قواعد العدالة تفرض مف جية تحقيؽ التوازف بيف قواعد قانونية قائمة عمى أسس

أخبلقية تتمثؿ في عدـ إىدار الحقوؽ التي تتولد عنيا الثقة في القانوف ،ومف جية أخرى استقرار

المعامبلت العقارية الذي يفرضو السجؿ العيني ،وىذا يتطمب حماية لمغير الذي اعتمد عمى الشير
وىذه مسألة متعمقة بحجية الشير في مواجية الغير وىي أساسية ويمكف تحقيقيا دوف األخذ باألثر

التطييري لمشير

()1

وأرى بأف أخذ المشرع الجزائري بنظاـ الشير العيني وتبنيو ألحكامو لـ يكف وفقا لؤلحكاـ والمبادئ

األساسية التي يقوـ عمييا نظاـ الشير العيني وانما وظؼ ذلؾ بما يتبلءـ والنظاـ العقاري المنتيج في

الجزائر وبذلؾ فإنو لـ يأخذ بمبدأ األثر المطير لمقيد بشكؿ مطمؽ – وحسنا فعؿ – وىذا بفتحو لباب
المنازعة في الحقوؽ المشيرة وتمؾ التي نتجت عف أعماؿ المسح العاـ وانتيت بالترقيـ النيائي لتمؾ

الحقوؽ.
لقد راعى المشرع الجزائري في فتحو لباب المنازعة في الحقوؽ المشيرة ومنو تخميو عف مبدأ األثر

المطير لمقيد ما قد تشوب عممية إعداد السجؿ العيني مف أخطاء أو تجاوزات ناتجة عف سيو أو عف

طريؽ الغش أو التحايؿ أو حتى التواطؤ لسمب حقوؽ الغير ،ومنو سمح بالحؽ في مراجعتيا واعادة
النظر فييا بإعادة الحقوؽ إلى أصحابيا دوف أف يقيد ذلؾ بمدة زمنية معينة ،كما أنو لـ يمنع

المتضرر مف حقو في الحصوؿ عمى التعويض مف الدولة في حالة ثبوت خطأ ارتكبو أحد أعواف
اإلدارة وفقا لمقواعد المعروفة في مسؤولية الدولة عف األخطاء التي يرتكبيا أحد موظفييا.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
( )1د .محمدي فريدة ،التقادـ المكسب ونظاـ السجؿ العيني ،مقاؿ منشور بمجمة االجتياد القضائي لمغرفة العقارية ،الجزء الثاني ،2004 ،ص
 120وما بعدىا.
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وأرى أنو ال يوجد أي تناقض بيف نص المادة  23مف األمر رقـ 74/75:والمادة  85مف المرسوـ

التنفيذي رقـ 63/76 :إذ الثانية تجيز الطعف في الحقوؽ المشيرة مراعية إحتماؿ وقوع األخطاء في
إعداد السجؿ العيني ومنو في الترقيـ النيائي لمحقوؽ والتصرفات المشيرة واألولى تمنح لممتضرر الذي

ثبت تضرره مف أخطاء وق اررات المحافظ العقاري الحصوؿ عمى تعويض عادؿ ومنصؼ مف الدولة

نتيجة ىذه األخطاء.

وال مانع في رأي مف جمع المتضرر بيف حقو في الطعف في الحقوؽ المشيرة وحقو في الحصوؿ عمى
تعويض نتيجة الضرر البلحؽ بو وبذلؾ فبل تناقض بيف المادتيف وال مجاؿ لمقوؿ بإلغاء إحداىما

واالبقاء عمى األخرى ألف كبلىما مكمؿ لآلخر.
يير أف ،ما يمكف أف يأخذ عمى ىذه األحكاـ ،أنيا لـ تحدد مدة زمنية لممتضرر لممطالبة بحقوقو
الميدرة بؿ تركت الباب مفتوحا ليذا األخير لمطعف في الحقوؽ المشيرة دوف تقييده بمدة زمنية معقولة

إلكتشافو ليذه األخطاء ،وىذا مراعاة لمغير الذي اكتسب حقوقا نتيجة تبني نظاـ الشير العيني ومنو
إعداد السجؿ العيني بموجب إجراءات دقيقة ،معمقة ومكمفة ،والذي مف حقو االستفادة مف ىذه

األحكاـ.
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الفصـــــــــــل الثانــي
كيفية الفصل موضوعيا في منازعات الشير العقاري الخاضعة لمقضاء اإلداري
(

المنازعة اإلدارية

)

يتشابو دور القاضي العادي مع دور القاضي اإلداري في طريقة الفصؿ في الدعاوى ويختمؼ عنو

نوعا ما في المنازعات موضوع الدراسة الحالية ،فالقاضي العادي ال يعنيو إالّ أف يقيـ حكـ القانوف

ألنو أماـ مصالح متساوية أما دور القاضي اإلداري فيو يصؿ إلى نقطة التعادؿ بيف المحافظة بيف
حقوؽ األفراد وحرياتيـ المشروعة ،وبيف ما تستمزمو حسف سير اإلدارة وتمكيف رجاليا مف اإلشراؼ

عمى سير المرافؽ العامة بانتظاـ واستمرار( )1فالقاضي اإلداري يستيدؼ حماية النظاـ القانوني لمدولة
وعميو ،فإنو يحؿ محؿ المشرع ويضع نفسو ذات موضعو مستميما إرادتو( ،)2يرجع القاضي اإلداري
عندما يطرح عميو النزاع إلى الطرؽ القانونية والقضائية في البحث عف حؿ لو باستخداـ وسائؿ

االستدالؿ المختمفة في محاولة لفحص المنازعة تمييدا التخاذ حؿ ليا ،وبذلؾ يتطمب تخصص

القاضي اإلداري واكتسابو معرفة كافية بالحياة اإلدارية ،ىذه المعرفة وىذا التكويف الخاص بالقاضي

اإلداري يتحصؿ عمييا بطرؽ مختمفة أىميا بغير شؾ احتكاكو باإلدارة وبمشاكميا وىو األمر الذي يعد

ضروريا لضماف حؿ المنازعات الناتجة عف مختمؼ الدعاوى اإلدارية(. )3

وتختمؼ سمطة القاضي اإلداري باختبلؼ طبيعة المنازعة ،فيكاد دوره ينكمش في منازعات اإللغاء

عف دوره في منازعات التعويض سواء مف حيث نطاؽ الرقابة عمى المشروعية أو مف حيث حريتو في

إصدار الحكـ.

مف ثـ يقتصر دوره في إلغاء القرار المطعوف فيو ،أو رفض الدعوى دوف أف يممؾ سمطة تعديؿ القرار

اإلداري موضوع الدعوى.
يتبع القاضي اإلداري منيجية معينة لموصوؿ إلى حكـ فاصؿ في النزاع معتمدا عمى وسائؿ
قانونية وأخرى منطقية.

بناء عمى ما تقدـ يقسـ الفصؿ إلى:
المبحث األول :حدود سمطة القاضي اإلداري في منازعات الشير العقاري.

المبحث الثاني :المنيجية التي يتبعيا القاضي اإلداري لحل منازعات الشير العقاري.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1
()2

د .سميماف الطماوي ،الوجيز في القانوف اإلداري ( دراسة مقارنة ) ،دار الفكر العربي ،1973 ،ص.07
د .حسف السيد بسيوني ،المرجع السابؽ ،ص .314
ROUSSET Michel & Olivier, Droit administratif, le contentieux administratif PUG 2004, P 20.
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)(3

المبحـــــــــــث األول
حدود سمطة القاضي اإلداري في منازعة الشير العقاري
يتقيد القاضي اإلداري بمبدأ منع القاضي اإلداري مف سمطة التقرير والتي تعتبر بمثابة قاعدة قضائية
خالصة( )1وىي القاعدة التي تقررت دوف االستناد إلى نص قانوني ،وعمؿ مجمس الدولة الفرنسي عمى

احتراميا( )2فبل يممؾ القاضي اإلداري سمطة الحموؿ محؿ اإلدارة ،وال يممؾ أف يقوـ بعمؿ يدخؿ في
اختصاصيا أو أف يقوـ بعمؿ قانوني امتنعت اإلدارة عف اتخاذه.

وىي الحدود التي يمتزـ بيا القاضي اإلداري أثناء منازعة الشير العقاري المطروحة أمامو.
بناء عمى ما تقدـ يقسـ المبحث إلى:

المطمب األول :حدود سمطة القاضي في التقرير.

المطمب الثاني :حدود سمطة القاضي في الحمول محل اإلدارة.

المطمــــــــــب األول

حدود سمطة القاضي في التقرير
سمطة التقرير -في األصؿ -ال تممكيا إالّ اإلدارة ،ومف الخصائص العامة لمقرار اإلداري أنو عمؿ
قانوني تقوـ بو اإلدارة بإرادتيا المنفردة ويحدث أث ار قانونيا بأف يؤثر في بناء ىيكؿ البناء القانوني

لمدولة عمى خبلؼ الحكـ القضائي الذي ىو إنزاؿ حكـ القانوف عمى منازعة قائمة

()3

ويعد مبدأ منع

القاضي مف سمطة التقرير بمثابة قاعدة قضائية( )4وقد تقررت دوف االستناد إلى نص وعمؿ مجمس

الدولة الفرنسي عمى احتراـ ىذه القاعدة ،فألغى أحكاـ المحاكـ اإلدارية التي تناست اختصاصيا وقدر
أنو ال تممؾ حرية المبادرة التي تمتمكيا اإلدارة.

يقوـ مبدأ منع القاضي مف سمطة التقرير عمى أساسيف أحدىما نظري منطقي واآلخر عممي

قضائي.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
CHEVALIER jacques, l’interdiction pour le juge administratif de faire acte administrateur, AGDA, 7972, P
67.
( )2د.حسف السيد بسيوني ،المرجع السابؽ ،ص .323
)(1

( )3د.حسف السيد بسيوني ،المرجع السابؽ ،ص .322
CHEVALIER jacques, op.cit, P 67
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()4

 األساس النظري المنطقي:يتمثؿ في مبدأ استقبلؿ الوظيفة اإلدارية في مواجية الوظيفة القضائية والذي نتج عف القانوف الفرنسي

الصادر بتاريخ 16:و 24أوت  1790والذي حضر عمى المحاكـ إصدار أحكاـ تتضمف قواعد عامة

ممزمة ،باعتبار أف ذلؾ يمثؿ اعتداء عمى اختصاص السمطة التشريعية ،فقد نصت المادة  11مف ىذا

القانوف عمى أنو ال يجوز لممحاكـ التدخؿ بأي قدر في ممارسة السمطة التشريعية ،سواء كاف ذلؾ

بالطريؽ المباشر أـ يير المباشر ،وأنو ال يجوز ليا إعاقة تنفيذ القواعد القانونية الصادرة عف الييئة

التشريعية أو وقؼ تنفيذىا(.)1

وبذلؾ يكوف منطقيا أف يكوف لئلدارة دورىا ،وأف يكوف لمقاضي سمطة الرقابة عمى ىذا الدور دوف

تدخؿ أو معارضة(.)2
 األساس العممي القضائي:كاف مجمس الدولة الفرنسي يوجو أوامر إلى اإلدارة في الفترة التي كاف يعتبر فييا مجرد ىيئػة استشػارية
ليا ،وىي الفترة التي اصطمح تسميتيا بفترة القضاء المحجوز أو المعمؽ عمى رئيس الدولة.

كاف المجمس يعتمػد ،فػي األوامػر التػي كػاف يصػدرىا إلػى الجيػات اإلداريػة عمػى تبعيتػو المباشػرة لػرئيس

الدولة(.)3

أ ما بعد تطبيؽ نظاـ القضاء البات الذي أصبح لمقضاء اإلداري بمقتضاه سػمطة الفصػؿ فػي المنازعػات
اإلدارية إلى أحكاـ نيائية ييػر معمقػة عمػى موافقػة رئػيس الدولػة ،فػإف القضػاء اإلداري قػد فػرض بعػض
القيػػود الذاتيػػة عمػػى سػػمطاتو فػػي الرقابػػة عمػػى أعمػػاؿ اإلدارة ،ومػػف بػػيف ىػػذه القيػػود أف امتنػػع ،بمحػػض

اختياره عف توجيو أوامر إلى جية اإلدارة (.)4

أدرؾ مجمس الدولة الفرنسي عشية تحولو إلى جية قضائية ذات اختصاص قضائي بات أف اإلدارة
ال تريػػب بػػؿ تك ػره أف تتمقػػى أوامػػر منػػو أو أف يتػػدخؿ فػػي سػػمطتيا ،واف إحجػػاـ القاضػػي اإلداري عػػف

التقرير  -صراحة – جعمتو يكفؿ احتراـ اإلدارة لما يصدره مف أحكاـ وتنفيذ مقتضاىا(.)5

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
( )1د .يسرى محمد العصار ،مبدأ حظر توجيو أوامػر مػف القاضػي اإلداري لػئلدارة و حظػر حمولػو محميػا وتطو ارتػو الحديثػة (د ارسػة مقارنػة ) ،دار
النيضة العربية ،2011 ،ص .34
( )2د.حسف السيد بسيوني ،المرجع السابؽ ،ص .328
()3

CHEVALIER jacques, op.cit, P76.
( )4د .يسرى محمد العصار،المرجع السابؽ ،ص .39
( )5د.حسف السيد بسيوني ،المرجع السابؽ ،ص .329
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أستخمص بأف القاضي اإلداري ال يممػؾ أف يصػدر فػي مواجيػة اإلدارة جميػع أنػواع األحكػاـ التػي يممػؾ

إصػػدارىا فػػي مواجيػػة اإلدارة ويصػػدؽ ىػػذا بصػػفة خاصػػة فػػي دعػػوى اإللغػػاء التػػي يعػػرض فييػػا عمػػى
القاضػػي مػػدى شػػرعية الق ػرار اإلداري ،بحيػػث ال يكػػوف لمقاضػػي إالّ الحكػػـ بإلغػػاء الق ػرار اإلداري ييػػر
المشروع أو رفض الدعوى ،وال يممؾ القاضي أف يصدر إلى اإلدارة أمػ ار باتخػاذ قػ اررات معينػة ألف ذلػؾ
يدخؿ في وظيفة السمطة اإلدارية.

إذا مػػا أتػػيح لمقاضػػي إصػػدار أوامػػر لػػئلدارة أو الحمػػوؿ محميػػا فإنػػو يصػػبح بمثابػػة ىيئػػة مػػف ىيئػػات

اإلدارة العاممة ،وكاف في ذلؾ اعتداء عمى مبدأ الفصؿ بيف السمطات(.)1

إف حػػدود سػػمطة القاضػػي اإلداري النػػاظر فػػي منازعػػة الشػػير العقػػاري موضػػوع الد ارسػػة تتوقػػؼ عنػػد

حدود إلغاء القرار اإلداري دوف أف تكوف لو سمطة التقرير بإعادة النظر في ق اررات المحافظ العقػاري أو

في الترقيـ والزاـ اإلدارة باتخاذ قرار معيف.

المطمــــــــــــب الثانــي
حدود سمطة القاضي في الحمول محل اإلدارة
ال يممؾ القاضي اإلداري أف يحؿ محؿ اإلدارة وال أف يوجو إلييا أوامر استنادا إلى مبدأ حضر إصدار

القاضي اإلداري أوامر إلى اإلدارة وحضر حموليا محميا ،ألف ىذا المبدأ ما ىو إالّ مظي ار مف مبدأ

أعـ وأشمؿ ىو مبدأ أف القاضي يقضي وال يدير ،بمعنى أف يمتنع عميو القياـ بعمؿ إداري مف األعماؿ
التي تدخؿ في اختصاص جية اإلدارة وىذا المبدأ بدوره مظير مف مظاىر استقبلؿ القضاء عف
اإلدارة ونتيجة مف النتائج التي يترتب عميو مبدأ الفصؿ بيف السمطات(.)2

إف الحموؿ ىو وسيمة رقابة إدارية تمارسيا اإلدارة سواء المركزية أو البلمركزية عمى مرؤوسيا

ويشترط لممارستيا أف يكوف العضو مندمجا في اإلدارة وليس أجنبيا عنيا .فبل يممؾ القاضي تطبيقا
ليذا المبدأ أف يحؿ صراحة أو ضمنا محؿ اإلدارة أو يقوـ بعمؿ يدخؿ في اختصاصيا وال يممؾ أف
يقوـ فعبل بالعمؿ القانوني الذي امتنعت اإلدارة عف اتخاذه.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
( )1د .محمد عاطؼ البنا ،المرجع السابؽ ،ص .286
()2

د .يسرى محمد العصار،المرجع السابؽ ،ص .71
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ومف المستقر عميو أيضا في أحكاـ القضاء اإلداري أنو ليس لمقاضي اإلداري أف يحؿ محؿ اإلدارة في

إصدار الق اررات اإلدارية أو يعدؿ فييا أو يغير مف مضمونيا ،وتقتصر سمطتو عمى إلغاء القرار أو
رفػ ػ ػض طمب اإللغاء ،فإذا إنتيى القاضي إلى الغاء القرار اإلداري فميس لو أف يرتب بنفسو األثار

الحتمية ليذا الحكـ ،بأف يقوـ بإصدار القرار السميـ محؿ القرار المعيب أو أف يعدؿ القرار المعيب

ليزيؿ ما لحقو مف عدـ المشروعية أو أف يصدر الق اررات اإلدارية التي يتعيف إتخاذىا كأثر إللغاء
القرار المعيب(.)1

وبالنظر إلى الطبيعة الخاصة لدعوى اإللغاء واآلثار البالغة لؤلحكاـ الصادرة فييا عمى نشاط اإلدارة
وتصرفاتيا مراعاة لممبادئ المذكورة أعبله وما تقتضيو مف ضرورة أف تقؼ سمطات القاضي عند حد

معيػ ػ ػف ،فإف منطوؽ الحكـ في موضػ ػ ػوع دعوى اإللغاء ( دعوى إلغاء أحد الق اررات موضوع الدراسة

الحالية ) يقتصر عمى ثبلث احتماالت:

 الحكـ برفض الدعوى إذا تبيف لمقاضي أف القرار المطعوف فيو صحيح مف الناحية القانونية في كافةعناصره ،وليس فيو عيب كما أثاره الطػ ػ ػاعف ،فيبقى الػقرار محتفظا بقوتو اإللزامية ،ويتأكد لئلدارة

والطاعف سبلمة مشروعية ىذا القرار.
 الحكـ بإلغاء القرار كميا ،أي إنياء وجوده تماما منذ صدوره واعتباره كأف لـ يكف ،ولكف دوف أف يحؿالقاضي محؿ اإلدارة ويتخذ بنفسو القرار الصحيح.
 -الحكـ بإلغاء القرار جزئيا ،وىو ما يحدث عندما يكوف مف الممكف فصؿ أجزاء القرار عف بعضيا

دوف ضرر ،والغاء البعض دوف اآلخر ،إال إذا كاف مف يير الممكف فصؿ الجزء المعيب مف القرار
عف بقية األجزاء ،فإف اإللغاء يكوف كميا في ىذه الحالة بالريـ مف أف العيب يشوب القرار في أحد

أجزائو فقط(.)2

يرى الدكتور سميماف الطماوي في ىذا الصدد ،أف دعوى اإللغاء كما وردت في القضاء الفرنسي

–

وكما فيميا المشرع الفرنسي – تستيدؼ إلغاء القرار اإلداري المعيب .ومف ثـ كاف عمؿ قاضي اإللغاء

ينحصر في إلغاء القرار اإلداري المعيب إذا ما ثبت لو عدـ مشروعيتو فحسب فميس لو أف يعدؿ القرار

المعيب ،أو أف يستبدؿ بو ق ار ار جديدا ،أو أف يصدر أوامر لئلدارة ،ألف كؿ ىذا يتنافى مع مبدأ الفصؿ

بيف السمطات كما فسره الفقو والقضاء في فرنسا(.)3

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
( )1د .عبد المنعـ عبد العظيـ جيرة ،آثار حكـ اإللغاء ( دراسة مقارنة بيف القانونيف المصري والفرنسي) ،دار الفكر العربي 1971 ،ص.302
()2

سامي جماؿ الديف ،المرجع السابؽ ،ص .181

( )3د .سميماف محمد الطماوي ،القضاء االداري – قضاء اإللغاء ،الكتاب األوؿ ،دار الفكر العربي ،1976 ،ص .1010
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وبما أف منازعة الشير العقاري المطروحة عمى القاضي اإلداري تتعمؽ بإلغاء قرار مف الق اررات اإلدارية
الصادرة عف المحافظ العقاري أو عف المحافظة العقارية ،فإف حدود سمطة القاضي فييا تتعمؽ بإلغاء

ىذه الق اررات بناء عمى وجو مف األوجو المحددة لو قانونا أو يقضي بعدـ قبوؿ الدعوى شكبل لؤلسباب

المذكورة في الجانب اإلجرائي ضمف الباب السابؽ ،أو يقضي برفض الدعوى لعدـ التأسيس وعميو فإف

إلغاء القرار ال يتـ إالّ بناء عمى أحد أوجو اإللغاء التالية:
 -أوجــــو اإللغـــــــــــاء:

األصؿ ىو مشروعية ق اررات اإلدارة ،ىناؾ قرينة قانونية عامة تفرض صحة ومشروعية الق اررات

اإلدارية التي تصدر عف اإلدارة العامة ،بمعنى أف يفترض أف كؿ قرار إداري يعتبر مشروعا أو صاد ار

تطبيقا لما تقضي بو قواعد القانوف ،وأنو لمف يريد الطعف في ق اررات اإلدارة أف يقوـ بإثبات ادعائو

بعدـ مشروعيتيا ومخالفتيا لقواعد القانوف والمشروعية .أي أف ق اررات اإلدارة تتمتع بقرينة الصحة

والمشروعية مف حيث األصؿ .ولكف ىذه القرينة – مثؿ القاعدة العامة في القرائف – تقبؿ إثبات العكس

مف جانب الطاعف.

اتفؽ الفقو عمى أف أوجو اإللغاء تتمثؿ في خمسة أوجو تمثؿ العيوب القانونية المختمفة لمقرار اإلداري

وىي:

 -01عدـ االختصاص .
 -02عيب الشكؿ.

 -03عيب محؿ القرار.
 -04عيب السبب.

 -05عيب إساءة استعماؿ السمطة.
 - 01عيب عدم االختصاص ( عدم الصالحية ):
عدـ االختصاص أو عدـ الصبلحية بوجو عاـ ىو عدـ القدرة القانونية عمى القياـ بتصرؼ معيف،

وفي نطاؽ الق اررات اإلدارية يمكف تعريؼ عيب عدـ االختصاص بأنو صدور القرار مف موظؼ ليس
لو سمطة إصداره طبقا لمقوانيف أو الموائح السائدة.

عدـ االختصاص كأحد عيوب القرار اإلداري ،ينقسـ إلى عمى عدـ االختصاص الجسيـ أو عدـ

االختصاص العادي أو البسيط.

عدـ االختصاص الجسيـ يؤدي إلى انعداـ القرار اإلداري واعتباره كأف لـ يكف ويحرره مف صفتو كقرار

إداري صوره :صدور القرار اإلداري مف فرد عادي ليس لو أصبل صفة الموظؼ العاـ التابع لئلدارة.
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عدـ اختصاص بسيط ،ال يؤدي إلى انعداـ القرار اإلداري ،وانما فقط إلى بطبلنو أو إلغائو ،والفارؽ

ىاـ ألنو في حالة عدـ االختصاص العادي يحتفظ القرار اإلداري بصفتو وتكوف لو حصانة الق اررات

اإلدارية بحيث يسقط الحؽ في المطالبة بإلغائو لفوات ميعاد الطعف فيو عمى خبلؼ عدـ االختصاص

الجسيـ(.)1

 -02عيب الشكل أو (المعامالت الجوىرية):
المقصود بشكؿ القرار ىو المعنى الواسع الذي يشمؿ المظير أو الشكؿ الخارجي لمقرار اإلداري،
ويشمؿ أيضا اإلجراءات التي يجب أف يتبعيا القرار قبؿ صدوره ،وبناء عمى ذلؾ فإف عيب الشكؿ في

القرار يعني صدوره دوف مراعاة اإلدارة لمشكميات أو اإلجراءات التي نص عمييا القانوف ،سواء تجاىؿ
ىذه اإلدارة ىذه الشكميات أو اإلجراءات أو أنيا نفذتيا بطريقة ناقصة ويير مكتممة (.)2
إف اليدؼ مف قواعد الشكؿ واإلجراءات ىو كفالة حسف سير المرافؽ العامة إلى جانب حماية
مصالح األفراد .فيي مف ناحية تستيدؼ المصمحة العامة بمنع التسرع واالرتجاؿ ،وحمؿ اإلدارة عمى
التروي ودارسة وجيات النظر مما يؤدي إلى حسف إصدار الق اررات ،وبالتالي حسف سير المرافؽ

العامة ،كما أف ىذه القواعد تستيدؼ مصمحة األفراد بتوفير ضمانة ليـ ضد تسرع اإلدارة وتحكميا(.)3
 -03عيب محل القــــــرار:
يجب أف يكػ ػوف لكؿ تصرؼ قانوني محؿ معيف سواء كاف ىذا التصرؼ يدخؿ في نطاؽ القانوف

الخاص كالعقد المدني أو التجاري أو نطاؽ القانوف العاـ كالقرار اإلداري أو العقد اإلداري .ومحؿ
التصرؼ القانوني بشكؿ عاـ ىو األثر القانوني الذي يرتبو أو يحدثو التصرؼ مباشرة وال يتصور وجود

تصرؼ قانوني أي ما كاف بدوف أثر قانوني يتمثؿ في الحقوؽ وااللتزامات التي يرتبيا وبدوف ذلؾ يفتقد

التصرؼ أو العمؿ صفتو الجوىرية ،كتصرؼ قانوني وال يعد كذلؾ بحاؿ(. )4
 -04عيـــــب السبب:

إف رقابة القضاء اإلداري تمثؿ جانبا ىاما مف جوانب الرقابة القضائية عمى ق اررات اإلدارة العامة

فبمقتضى رقابة أسباب القرار يتدخؿ القاضي اإلداري في بحث األسانيد والدوافع الموضوعية التي أدت
باإلدارة إلصدار قرارىا مما يجعؿ اإلدارة تتردد أكثر مف مرة قبؿ إصدار ق ارراتيا بحيث أنيا تعمـ أف

قاضي اإللغاء لف يتردد في إلغائيا إف لـ تستند إلى أسباب جدية .والسبب ،يمكف تعريفو بأنو حالة

واقعية ( مادية ) أو قانونية تسبؽ القرار وتدفع اإلدارة لمتدخؿ إلصدار قرارىا.
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

د .محمد رفعت عبد الوىاب ،المرجع السابؽ ،ص 143و أيضا د .محمد عاطؼ البنا ،المرجع السابؽ 234 ،وما بعدىا.

()2

د .محمد رفعت عبد الوىاب ،المرجع السابؽ ،ص  166وبعدىا.

()3

د .محمد عاطؼ البنا ،المرجع السابؽ ،ص .241

()4

د .محمد رفعت عبد الوىاب ،المرجع السابؽ ،ص .190
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ويشترط في السبب شرطاف ىما:

 يجب أف يكوف سبب القرار قائما وموجودا مف تاريخ إصدار القرار ،فيجب أف تكوف الوقائع التياستندت إلييا اإلدارة في إصدار قرارىا قد وقعت فعبل ،أي يجب أف يكوف سبب القرار صحيحا مف

الناحية المادية أو الواقعية واالّ كاف القرار معيبا في سببو ،ومف ناحية أخرى يجب أف تكوف تمؾ

الوقائع المكونة لركف السبب قد استمرت حتى تاريخ إصدار القرار وذلؾ تطبيقا لمقاعدة العامة التي
تقضي بأف تاريخ صدور القرار والوقت الذي يجب الرجوع إليو لتقرير مشروعية أو عدـ مشروعية

القرار اإلداري(. )1

 أف يكوف السبب مشروعا أي صحيحا طبقا لمقانوف .وتظير أىمية ىذا الشرط واضحة في حالة ماإذا حدد القانوف أسبابا محددة يجب أف تستند إلييا اإلدارة في أحد أو بعض ق ارراتيا وتكوف في ىذه

الحالة في نطاؽ سمطة اإلدارة ،وفي ىذا الفرض إذا استندت اإلدارة إلى سبب آخر يير السبب أو
األسباب المحددة يكوف قرارىا قابؿ لئللغاء لعدـ مشروعية السبب.
 -50عيب إساءة استعمال السمطة:
ىو العيب الخامس واألخير الذي إذا لحؽ القرار اإلداري ألصبح القرار مستحؽ اإللغاء ،والمقصود بو

أف يكوف القرار معيبا إذا استيدفت اإلدارة مف إصدار قرارىا ياية بعيدة عف تحقيؽ المصمحة العامة أو
إذا استيدفت ياية عامة أخرى تختمؼ عف الغاية التي حددىا القانوف لقرارىا(.)2

فبل يكفي أف يصدر القرار اإلداري مف مختص ،ووفقا لقواعد الشكؿ واإلجراءات وأف ال يخالؼ األحكاـ

الموضوعية في القانوف ،وانما يجب أف يسعى مصدر القرار إلى تحقيؽ الغاية التي مف أجميا منح

سمطة إصداره .فإذا خرجت اإلدارة عف ىذه الغاية كاف قرارىا معيبا لعيب االنحراؼ بالسمطة واساءة

استعماليا(.)3

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
()1

د .محمد رفعت عبد الوىاب ،المرجع السابؽ ،ص .199

()2

د .محمد رفعت عبد الوىاب ،المرجع السابؽ ،ص .221

()3
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إف لئلساءة في استعماؿ السمطة صورتاف أساسيتاف ،األولى ىي استيداؼ ياية بعيدة عف المصمحة

العامة والثانية ىي استيداؼ ياية مخالفة لمغاية التي حددىا القانوف وىاتاف الصورتاف ىما:
 -استيداف غاية بعيدة عن المصمحة العامة:

ىناؾ قاعدة عامة مصدرىا المبادئ العامة لمقضاء اإلداري ،مؤداىا أف كؿ الق اررات اإلدارية يجب أف
تستيدؼ المصمحة العامة ،ذلؾ أف القاعدة العامة بدييية وال تحتاج إلى نص خاص يؤكدىا ألف

اإلدارات العامة واألشخاص العامة اإلدارية يجب أف تعمؿ لمخير العاـ ولممنفعة العامة لممجتمع.
 استيداف غاية مخالفة لمغاية التي حددىا القانون:األصؿ أف المشرع ال يقيد اإلدارة في إصدارىا لمق اررات بغاية معينة وفي ىذه الحالة يجب عمى اإلدارة
أف تستيدؼ المصمحة العامة في ق ارراتيا أي ما كانت نوعية تمؾ المصمحة العامة ولكف أحيانا وفي

بعض المجاالت يحدد المشرع لئلدارة ياية أو ىدفا خاصا معينا يجب عمييا أف تستيدفو في ق ارراتيا،

وفي ىذه الحالة إذا جاوزت اإلدارة في قرارىا ىذا اليدؼ الخاص ،فإف قرارىا يكوف مشوبا بعيب إساءة

استعماؿ السمطة ومستحقا لئللغاء(.)1

مما سبؽ ،أستخمص بأف سمطة القاضي اإلداري في المنازعة موضوع الدراسة ليست سمطة مطمقة
وانما ىي محددة بقواعد القانوف اإلداري التي يتمنع القاضي اإلداري مف التقرير ومف الحموؿ محؿ

اإلدارة ومف توجيو أوامر ليا ومحدد أيضا بحدود مستمدة مف طبيعة المنازعة وأطراؼ الخصومة .

إف تحديد سمطة القاضي اإلداري بإلغاء القرار المعيب أثناء فصمو في منازعة مف منازعات الشير

العقاري المطروحة أمامو ،دوف تمكينو مف إصدار أوامر لئلدارة أو الفصؿ في موضوع المنازعة مف

شأنو أف يؤثر سمبا عمى السياسة العقارية الرتباط منازعات الشير العقاري بيا ومف شأنو أف يؤثر عمى
استقرار المعامبلت العقارية واالستثمار فييا.
إف في تقييد سمطة القاضي اإلداري وحصرىا في إطار دعوى اإللغاء في حدود الحكـ بإلغاء القرار
موضوع الدعوى ،وترؾ األمر لئلدارة لكي تقوـ ىي باستخبلص النتائج التي تترتب عمى الحكـ

وتصدر الق اررات البلزمة لتسوية المراكز القانونية التي منيا القرار الممغى ،فيو إخفاؽ لقيمة القضاء

ألف ىذا الموقؼ يترؾ لئلدارة التي كشفت سمفا عف خروجيا عف القانوف بإصدارىا لمقرار الممغى سمطة

تحديد نتائج ىذا اإللغاء وتحقيؽ مضمونو وتحيؿ المعتدى عميو إلى المعتدي أمبل في نوع مف التسوية

االيجابية يكتفي بإثارة نقطة البداية بشأنيا.
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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ما مف شؾ في أف ىذا الموقؼ يدفع باإلدارة إلى االستيانة برقابة اإللغاء طالما أف األمر سيرجع إلييا

في النياية لتحديد وتحقيؽ مضموف ذلؾ اإللغاء( ،)1كما يرى الدكتور عبد العظيـ جيرة.

إذا كاف األمر كذلؾ بالنسبة لمدعاوى اإلدارية العادية ،فإف األمر يكوف أكثر تعقيدا لمنازعة الشير

العقاري ،فبل توجد أية ضمانة تفيد التزاـ اإلدارة ( المحافظة العقارية أو إدارة مسح األراضي ) بع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػد
إلغاء أحد ق ارراتيا بأف تصدر ق ار ار متطابقا مع النتائج التي انتيى إلييا الحكـ القضائي ،األمر الذي

يؤكد  -حسب رأيي – عدـ جدوى اختصاص القضاء اإلداري في الفصؿ في منازعات الشير العقاري

لتقييد سمطات القاضي اإلداري مف جية ،ولعدـ إلماـ ىذا األخير بقواعد الشير العقاري المعقدة لعدـ
مواكبتو إلجراءات الشير العقاري منذ بدايتيا والتي كانت تحت إشراؼ ورقابة القاضي العقاري الذي

ىو أدرى وأعمـ بمجرياتيا وأولى بمتابعتيا إلى ياية الفصؿ في منازعاتيا.

وبذلؾ ال يعقؿ أف تنزع منو بعض المنازعات ال لسبب إال لكوف أحد أطرافيا شخصا مف أشخاص

القانوف العاـ ،ألف ذلؾ ال يخدـ القضاء اإلداري الذي أثبت عجزه في الفصؿ في ىذه المنازعات

لتراكميا وكثرتيا وتنوعيا وال يخدـ أيضا السياسة العقارية المنتيجة ودورىا في بعث الثقة واالئتماف في
الممكية العقارية التي ال تخؼ أىميتيا في االستثمار والنمو االقتصادي بشكؿ عاـ.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
( )1د .عبد المنعـ عبد العظيـ جيرة ،آثار حكـ اإللغاء ( دراسة مقارنة بيف القانونيف المصري والفرنسي) ،رسالة دكتوراه ،كمية الحقوؽ ،جامعة
القاىرة ،1970 ،ص.339
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المبحـــــــــــث الثانــي
المنيجية التي يتبعيا القاضي االداري لمفصل في منازعة الشير العقاري
أتناوؿ في ىذا المبحث المنيجية التي يتبعيا القاضي اإلداري في بحثو لموصوؿ إلى حؿ لممنازعة
وكيفية تأسيس حكمو الناتج عف ىذا الحؿ.
فيمتزـ القاضي مف ناحية أولى باحتراـ القانوف وتحقيؽ العدالة متقيدا بنطاؽ الخصومة ،فبل يمكف

أف يتجاوزه ويقضي بعممو الشخصي أو بناء عمى وقائع أو أدلة لـ تعرض عميو أثناء سير الخصومة

ويفصؿ القاضي اإلداري في المنازعة موضوع الدراسة بعد تكويف اقتناعو بالحؿ المفروض إتباعو ،ثـ
يصيغ األسباب القانونية ليذا الحؿ متبعا منيجية خاصة عند البحث عف حؿ لممنازعة وىذا بالمجوء

إلى وسائؿ منطقية لمفيـ واإلدراؾ لممنازعة بمقتضى قواعد وأسس قانونية ومنطقية.

يتوصؿ القاضي اإلداري بفضؿ ىذه المنيجية إلى حؿ لممنازعة ،فإذا توصؿ إلى الحؿ الذي يراه متفقا

مع القانوف ومتمشيا مع العدالة يبدأ في ميمة تأسيس حكمو واخراجو والباسو ثوب العمؿ القضائي.
بناء عمى ما تقدـ يقسـ المبحث إلى:

المطمب األول :األسس والوسائل التي يعتمد عمييا القاضي اإلداري لمبحث عن حل لمنازعة

الشير العقاري.

المطمب الثاني :وسائل تأسيس الحكم القضائي.
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المطمـــــــــــب األول
األسس والوسائل التي يعتمد عمييا القاضي اإلداري لمبحث عن حل لمنازعة الشير
العقــــاري

يضطر القاضي لمبحث عف حؿ لما يطرحو أمامو مف منازعات لمخروج مف حالة الشؾ لموصوؿ إلى
اقتناع تاـ بالنتائج التي يتوصؿ إلييا.

ففي المادة الجزائية تمعب قرينة الشؾ دو ار لفائدة المتيـ وتؤدي إلى إفادتو بحكـ البراءة أما في

المادة المدنية فيكوف األمر أكثر تعقيدا وىذا بالبحث عف النصوص القانونية الواجبة التطبيؽ فضبل
عف السمطة التقديرية التي يتمتع بيا القاضي المدني التي يراقب مف خبلليا مدى تطابؽ العقود

وااللتزامات مع النظاـ العاـ واآلداب العامة ،إذ ال يمتزـ القاضي بيذه الحدود فحسب وانما يمتزـ بعدـ

البحث عف الحقيقة خارج عف إطار الخصومة وما قدمو لو األطراؼ دعما إلدعاءاتيـ وما توصؿ إلى
عممو مف المرافعات التي تمت بصفة وجاىية بيف أطراؼ الدعوى وفقا إلجراءات محددة قانونا(.)1

إف ميمة القاضي اإلداري ال تختمؼ عف ما سبؽ ذكره بالنسبة لمقاضي المدني مف حيث الوسائؿ

المعتمدة مف طرفو لتأسيس حكمو القضائي ،فيي أيضا تنحصر في حدود الطمبات والدفوع التي يقدميا

األطراؼ والتي تكوف األساس في تحديد موضوع النزاع ولمحؿ المتخذ مف طرفو ،واالّ كاف متجاو از
حدود سمطتو.

يمتزـ القاضي مف ناحية أولى باحتراـ القانوف وتحقيؽ العدالة ،كما انو يتقيد بنطاؽ الخصومة وال

يقضي بعممو الشخصي وال بناء عمى دليؿ أو وقائع خارج ىذا النطاؽ.

يعتنؽ القاضي اإلداري تكييفا مبدئيا بالمنازعة عند عرضيا ،ويقدر نظاما معينا الستكماؿ ممؼ القضية
فيكوف يقضا مف حدوث نتائج أو ظواىر ال تتفؽ وما سبؽ أف تصوره لمقضية أو التي قد تفوؽ فييا

مجاؿ رؤيتو وتخيمو وال يتدخؿ المشرع ويحدد لمقاضي وسائؿ تصرفو وفيمو لمقضايا ،وانما يستمد ىذا
األخير تكويف إدراكو وتصوره لمقضية مف خبلؿ الطريقة التي يمجأ إلييا و التي تتسـ بنوع مف التجريد
وتؤدي بو إلى البحث عف المبادئ العامة ،ثـ يعمؿ عمى إنزاليا عمى القضايا كنتيجة لعمميات مف

االستقراء واالستنتاج الذي لو أىمية كبرى(.)2

وال يتمسؾ القاضي بتكييفو المبدئي وانما يسير عمى تماسؾ النظاـ وكمالو ومطابقتو مع الحؿ الذي

قدره ،فالقاضي عند ممارستو لنشاطو يعمؿ عمى البحث عف الحقيقة (.)3
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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1920,P 6 .
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()3
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يمجأ القاضي إلى النظريات أو مجموعات منيا أيضا لمفصؿ في القرار اإلداري إذ تساىـ ىذه األخيرة

بدور فعاؿ في تكويف فيـ وادراؾ القاضي ،ويمعب القضاء دو ار كبي ار في استنتاج الكثير مف النظريات
في مجاؿ القانوف اإلداري مف المبادئ العامة ويزخر القانوف اإلداري بنظريات ىامة مثؿ نظرية

التعسؼ في استعماؿ الحؽ – نظرية المرافؽ العامة – نظرية أعماؿ السيادة – نظرية السمطة التقديرية

–

نظرية الضرورة.

ينظر القاضي إلى الواقعة التي تثيرىا المنازعة محؿ الدراسة ويستميـ النظرية التي تتعمؽ بيا في

محاولة منو لمبحث عف حؿ ليا في ضوء حقيقتيا الواقعية وظروفيا المبلبسة ليا.

يستند في ذلؾ إلى الوسائؿ الفنية القانونية ويساعد في ىذا االستخداـ تكوينو القانوني ،وممارستو لمعمؿ

القضائي فترة مف الوقت ويساىـ القاضي بحكـ ىذا التكويف وتمؾ الممارسة العممية في خمؽ ىذه

الوسائؿ منيا الشروط االستثنائية ويير المألوفة التي ىي مف خمؽ القضاء اإلداري ،كما يساىـ
القاضي في خمؽ القرائف القانونية والحيؿ القانونية بيدؼ الوصوؿ إلى الحقيقة القانونية(.)1

تتمثؿ ىذه الوسائؿ الفنية القانونية في وسائؿ متعددة منيا الشكمية والحيؿ القانونية والقرائف القانونية

والمعايير والضوابط التي تساعد القاضي اإلداري في الوصوؿ لمحؿ المطموب.

يستعمؿ القاضي اإلداري أيضا الوسائؿ المنطقية المتمثمة في االستدالالت المركبة واالستدالالت

بالتمثيؿ واالستدالؿ بالمخالفة والتحميؿ والبرىنة ( ،)2ألف القاضي اإلداري ىو الذي يخمؽ بنفسو القاعدة
التي يطبقيا حتى يصؿ إلى النتيجة التي تتمثؿ في حؿ القضية .وال مرشد لو إلى الوصوؿ إلى ذلؾ

سوى حدسو ورجوعو إلى وسائؿ مف التصور واإلدراؾ وذلؾ الستخدامو أي مف المبادئ العامة
والنظريات واألفكار.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
GAUDEMET Yves, op. cit ,P 41.
()2

د .حسف السيد بسيوني ،المرجع السابؽ ،ص  368وما بعدىا.
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المطمـــــــــــب الثانــي
وسائــل تأسيس الحكم القضائي
تعتبر مرحمة بناء الحكـ ،المرحمة األخيرة لعمؿ القاضي ،وال تبدأ ىذه المرحمة إالّ بعد تكويف اقتناعو

الشخصي بمعطيات القضية مف الواقع والقانوف(.)1

بعد اقتناع القاضي بالرأي الذي توصؿ إليو ،بأي مف طرؽ اإلدراؾ والتصور والطرؽ الفنية القانونية أو
الوسائؿ االستداللية المختمفة ،يبدأ في مرحمة بناء الحكـ لغويا ومنطقيا.
إذا كاف القاضي يبذؿ المزيد مف الفكر في البحث عف حؿ لممنازعة ،فإنو يكوف مضط ار لمبحث
عف وسيمة لمتعبير عنو ،السيما وأف الفكر نفسو مستحيؿ بدوف المغة التي تقوـ بالتعبير عف نتاج ذلؾ

الفكر.

كما يمجأ القاضي في بناء حكمو إلى البناء المنطقي المتمثؿ في أحد أسموبيف ،إما إلى أسموب البناء

القياسي لمحكـ ،أو األسموب الروائي لو .ويقصد بالبناء القياسي لمحكـ أف يفرغ القاضي اقتناعو عند

تحرير حكمو في قالب قياسي في صورة مقدمات ونتائج ،بأف تكوف ىناؾ مقدمة كبرى والتي تتمثؿ في
القاعدة القانونية الواجبة التطبيؽ المستمدة مف أي مصادر القانوف المختمفة ،وأخرى صغرى تستمد مف

معطيات وقائع النزاع ومحصمة أعماليما تكوف نتيجة القياس متمثمة في الرأي الذي اعتنقو لحؿ
المنازعة وىي ما يطمؽ عمييا المحصمة االستداللية ومحميا في القرار ( منطوؽ الحكـ ).

أما البناء الروائي فيقوـ عمى سرد الوقائع في قوؿ ممنطؽ ،متحد العناصر بعبلقة فاعمية ،ويتبعيا
باالستنتاجات المتعاقبة التي يستدؿ عمييا مف طمبات الخصوـ ثـ يذكر الحؿ المعتنؽ(.)2

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
GAUDEMET op. cit, P 71.
()2

د .حسف السيد بسيوني  ،المرجع السابؽ ،ص  386ومابعدىا.
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خالصة ونتائج الباب الثاني من القسم الثاني:
تعرضت في الباب الثاني لكيفية الفصؿ موضوعيا في منازعات الشير العقاري ،فبل يكفي معرفة
الوسائؿ اإلجرائية التي يسمكيا المتقاضي لممارسة حقو في التقاضي ومنو المطالبة بإنصافو في

المنازعة التي يطرحيا عمى القضاء ،وانما يجب معرفة الوسائؿ الموضوعية التي يمارسيا القاضي

لمفصؿ في مثؿ ىذه المنازعات.

ولقد تعمدت تقسيـ الباب الثاني إلى فصميف ،األوؿ خصصتو لموسائؿ الموضوعية التي يعتمدىا

القاضي العادي ،أما الفصؿ الثاني فخصصتو لموسائؿ الموضوعية التي منحيا المشرع لمقاضي

اإلداري لمفصؿ في ىذه المنازعة (العقارية) ،وىذا ألثير مدى الصعوبات التي يتمقاىا القاضي اإلداري
بعد إعبلف اختصاصو في الدعوى وبعد مراقبتو لمدى استيفائيا لمشكؿ المطموب مف بيانات وشير

لمدعوى ،وحيف يتصدى لمموضوع يجد نفسو في دعوى اإللغاء مكببل بقواعد القانوف اإلداري الرامية إلى

حظر توجيو أوامر مف القاضي إلى اإلدارة وعدـ حمولو محميا،...وىي القواعد بؿ العراقيؿ التي تقؼ
في وجو منازعة الشير العقاري المطروحة عمى القضاء اإلداري والتي يكتفي فييا القاضي اإلداري

بإلغاء القرار اإلداري ( الترقيـ النيائي أو الترقيـ المؤقت إذا تعمؽ بأحد األشخاص الخاضعيف لمقانوف

العاـ ،ق اررات المحافظ العقاري بشكؿ عاـ )...دوف إلزاـ اإلدارة بأي إجراء معيف ،األمر الذي أثر سمبا
عمى منازعات الشير العقاري المطروحة عمى القضاء اإلداري وىذا أماـ تعنت اإلدارة ورفضيا االمتثاؿ

إلى الحكـ القضائي في أيمب األحياف ،واف امتثمت ،فإف األمر ال يتعدى إلغاء القرار محؿ الطعف،

أي تكتفي اإلدارة بإلغاء القرار فقط ويبقى اإلشكاؿ مطروحا في حالة مطالبة المتضرر بإعادة الترقيـ

باسمو مثبل.
لقد الحظت مف خبلؿ تقسيـ الباب الثاني أف االعتماد عمى مبادئ الشير العقاري في الفصؿ في

المنازعات مف شأنو مساعدة القاضي العادي لموصوؿ إلى الحؿ المناسب لممنازعة المطروحة عمي ػ ػ ػ ػو
وىو أكثر دراية بيا وأكثر تخصصا ،بخبلؼ القاضي اإلداري الذي ال يكوف ممما بيذه القواعد

والمبادئ واف عمـ بيا ،فإف الوسائؿ الموضوعية التي يطرحيا القانوف بيف يديو لمفصؿ في ىذه

المنازعات يير كفيمة لحؿ ىذه المنازعة بشكؿ نيائي بؿ مف شأنيا أف تعيد المتضرر إلى اإلدارة التي
سبؽ لو التظمـ مف ق ارراتيا وىو األمر الذي يؤكد أف أحكاـ التشريع الجزائري يير الدقيقة ىي سبب

مف أسباب نشوب ىذه المنازعات وتراكميا وىي سبب مف أسباب تعطؿ إتماـ السجؿ العيني لحد اآلف.
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لما كاف اليدؼ مف الدراسة ىو مدى كفاية أحكاـ التشريع الجزائري لحؿ منازعات الشير العقاري
وأسباب نشوب ىذه المنازعات وكيفية الفصؿ فييا بموجب اآلليات القانونية الموجودة في التشريع

الجزائري ،فإنو بعد االنتياء مف موضوع البحث يجب توضيح النتائج التي استخمصت منو ،وذلؾ

باستعراض جزئياتو عرضا سريعا موجزا ،ثـ االنتياء بأىـ المقترحات وذلؾ عمى النحو اآلتي:

 -إف منازعة الشير العقاري ،تعني ذلؾ الخبلؼ الناشئ بشأف أي إجراء مف إجراءات الشير العقاري

سواء أثناء إعداد السجؿ العيني أو بعد إتمامو أو بأي إجراء مف شأنو المساس ببيانات السجؿ العيني

وكذلؾ أي خبلؼ ينشأ في حقوؽ مشيرة بموجب نظاـ الشير الشخصي.

ىذه المنازعة قد تثور بيف طرفيف أو أكثر ،ويكفي أف ينازع أحدىـ في إجراءات نظاـ الشير لتقوـ

المنازعة ،وال يشترط في ىذه المنازعة أف تعرض عمى القضاء لمفصؿ فييا مباشرة ،بؿ تمر بمراحؿ

تتمثؿ في عرض النزاع عمى لجنة المسح في بداية األمر ،ثـ عمى المحافظ العقاري بعد إيداع الوثائؽ

المسحية لمحاولة التوفيؽ بيف األطراؼ المتنازعة في ىذه المرحمة اإلدارية ثـ تأتي المرحمة القضائية

لمفصؿ في منازعات المسح العاـ وىنا الخبلؼ كمو يدخؿ ضمف مفيوـ المنازعة موضوع البحث وبذلؾ
تناولت ىذا المفيوـ في الباب التمييدي فضبل عف مفيوـ الشير العقاري موضوع الدراسة ألجؿ تحديد

ىذه المدلوالت ودوافع اختيار أحد المصطمحات وىو الشير العقاري بدال مف ييره مف المصطمحات

التي تطمؽ عمى ىذا اإلجراء ،كما تعرضت في الباب التمييدي ألىداؼ الشير العقاري وأىـ أنظمتو
والى تطوره التاريخي عبر العصور ،فوجدت أف مراحؿ ىذا التطور تختمؼ باختبلؼ التقدـ واالنفتاح

االقتصادي والنضوج الفكري واالستقرار السياسي.

ىذا الباب التمييدي يسبؽ الموضوع المقسـ إلى قسميف ،القسـ األوؿ وىو قسـ نظري تعرضت فيو

إلى أىـ منازعات الشير العقاري عرضتيا بشكؿ منيجي وفقا لمراحؿ إعداد السجؿ العيني والتي تبدأ

بمرحمة أساسية وىي مرحمة المسح العاـ لؤلراضي ،ثـ بمرحمة إيداع الوثائؽ المسحية لتصؿ إلى مرحمة
تسميـ الدفاتر العقارية والى مدى إمكانية الطعف في الحقوؽ المشيرة والدفتر العقاري الحقا.

ففي الباب األوؿ بحثت في نوعيف مف المنازعات وىما منازعات المسح العاـ ومنازعات التحقيؽ

العقاري وىذا لمتشابو بينيما في اإلجراءات وفي اليدؼ إلى اعتبار أف التحقيؽ العقاري ما ىو إالّ مسح
بناء عمى الطمب ،وتوصمت إلى أف النظاـ اإلداري الذي يأخذ بو النظاـ الجزائري بدال عف النظاـ

القضائي الذي تأخذ بو أيمب األنظمة اآلخذة بنظاـ الشير العيني ،أثر سمبا في إتماـ إعداد السجؿ

العيني لكثرة المنازعات التي تثار أثناء إعماؿ المسح العاـ واسنادىا إلى القضاء العادي (القسـ العقاري
لممحكمة التي يقع بيا العقار) بعد فشؿ محاولة الصمح التي تقوـ بيا لجنة المسح العاـ التي تحاوؿ

التوفيؽ بيف األطراؼ المتنازعة واحالة النزاع أماـ القضاء في حالة فشميا.
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 -إف عدـ تخصيص جية قضائية معينة لمفصؿ في منازعات المسح العاـ تنشأ خصيصا بمناسبة فتح

أعماؿ المسح وبالنظر في إشكاالت وفي االعتراضات المطروحة في ىذه المرحمة كما ىو الشأف

بالنسبة لؤلنظمة اآلخذة بنظاـ السجؿ العيني واسنادىا إلى القضاء العادي ىو أىـ سبب لتراكـ ىذه

المنازعات وعدـ الفصؿ فييا بشكؿ يرضي األطراؼ لعدـ متابعة القضاء لممراحؿ والظروؼ

والمبلبسات التي اعترضت فرؽ المسح أثناء قياميـ بأعماؿ المسح العاـ ،األمر الذي يترتب عميو

إصدار أحكاـ ابتدائية قابمة لمطعف فييا باالستئناؼ الشيء الذي يأخذ وقتا طويبل لوضع حد ليذه
المنازعات ومنو تعطيؿ إعداد السجؿ العيني الرتباطو بأعماؿ المسح العاـ السيما وأف المواد

المنصوص عمييا في المرسوـ التنفيذي رقـ 62/76:المتعمؽ بإعداد مسح األراضي العاـ خاصة تمؾ

المتعمقة بأجؿ ثبلثة أشير الذي رتبت المادة  14مف المرسوـ عمى انقضائو بأف تصبح الحدود المؤقتة
المتعمقة بالحقوؽ محؿ المنازعة نيائية وال يعاد النظر فييا إالّ في حالة الغمط المادي وظيور المالؾ

الحقيقي .وىي مدة ال تحترـ وال تراعى مف طرؼ لجاف المسح في أيمب البمديات وبذلؾ يتعطؿ إعداد

السجؿ العيني نتيجة ىذه المنازعات.

أما الفصؿ الثاني مف الباب األوؿ فخصصتو لمنازعات التحقيؽ العقاري المنصوص عميو بموجب

القانوف رقـ 02/07:الذي يرمي إلى تسميـ سندات ممكية بعد متابعة حؽ الممكية مف طرؼ المحقؽ

العقاري وىذا بناء عمى طمب يقدـ بصفة فردية أو جماعية لممحافظ العقاري مف أجؿ االستفادة مف
أحكاـ ىذا القانوف وبالتالي يسمـ سندا ليثبت ممكية الطالب.
لقد حدد القانوف رقـ 02/07 :إجراءات تسميـ سند الممكية وتوقع المنازعات التي تثار بشأنو ومنو

حدد إجراءات رفع الدعوى وأوجب شيرىا والجزاء مف عدـ الشير ( مخالفة بذلؾ أحكاـ المواد17 :

و 519مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية والمادة  85مف المرسوـ رقـ ) 63/76:ىي المواد التي
أجمعت أف وجوب شير الدعاوى التي تتعمؽ بالمنازعة في حقوؽ مشيرة لما يترتب عمى المنازعة فييا

مف ضرر بالنسبة لمغير والذي يجب إعبلمو بوجود ىذه المنازعة.

لقد أوجب القانوف رقـ 02/07:والمرسوـ التنفيذي رقـ 63/76 :شير الدعاوى المتعمقة بالمنازعة في سند
الممكية ورتب جزاء يريبا عمى عدـ احتراـ ىذا اإلجراء وىو استمرار أعماؿ التحقيؽ العقاري دوف أخذ

االحتجاجات واالعتراضات بعيف االعتبار وفقا لنص المواد 17 :و 19مف المرسوـ رقـ ،147/08:عمما
بأف شير عريضة رفع الدعوى ال يترتب عميو توقيؼ إجراءات الشير بشكؿ عاـ وانما عدـ نفاذ

التصرؼ في مواجية المدعي.
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 -المبلحظ بأف القانوف رقـ 02/07:المتعمؽ بتسميـ سندات الممكية بموجب التحقيؽ العقاري ،ما ىو إالّ

حؿ ترقيعي لتسميـ سندات ممكية ريثما تتـ أعماؿ المسح العاـ شأنو شأف المرسوـ 352/83المؤرخ في:

 1983/05/21المتعمؽ بعقد الشيرة الذي تـ إلغاؤه بعد ثبوت عدـ نجاعتو بؿ تسببو في كوارث في

الممكية العقارية بسبب النيب ليا بمقتضى عقود الشيرة التي تسمـ بإجراءات بسيطة يقوـ بيا الموثؽ

والذي أثار عدة منازعات تنتيي بإلغاء ىذه العقود عمى اعتبار أنيا عقود تصريحية فقط.

 -كما أف يموض أحكامو أدى إلى العزوؼ عف المجوء إلى إجراءاتو خاصة وأف التحقيؽ العقاري

ينتيي بتسميـ سند لمممكية يثور الكثير مف المبس حوؿ طبيعتو القانونية وقيمتو بالنظر إلى الدفتر
العقاري ،ىذا فضبل عف األعباء الكبرى الممقاة عمى المحافظ العقاري ،والذي بإسناد ميمة تسميـ

سندات الممكية بموجب التحقيؽ العقاري لو مف شأنو أف يبعده عف ميامو األصمية ،األمر الذي يؤثر

سمبا عمى إعداد السجؿ العيني ومنو عمى استقرار الممكية العقارية.

 -لـ أسجؿ أية منازعة بشأف التحقيؽ العقاري مف الناحية العممية نظ ار لحداثة ىذا القانوف مف

جية ،ومف أخرى لقمة العمؿ بو.

أما في الباب الثاني بحثت فيو عف المنازعات المرتبطة بإعداد السجؿ العيني ،فخصصت الفصؿ

األوؿ لمنازعات إعداد السجؿ العيني ولمقواعد العامة التي يقوـ عمييا نظاـ السجؿ العيني والتنظيـ
الذي يقوـ بو نظاـ الشير العيني ( المادي واإلداري ) طريقة تنفيذ عممية الشير العقاري وىذا قبؿ

التطرؽ إلى المنازعات التي تثار في ىذه المرحمة والمرتبطة بالترقيـ المؤقت الذي يقوـ بو المحافظ

العقاري والق اررات التي يصدرىا بمناسبة إعداد السجؿ العيني والتي تثير عدة منازعات تطرقت ليا في
المبحث الثاني مف الفصؿ األوؿ .
وفي الفصؿ الثاني وفي إطار المحاولة لجمع كؿ المنازعات التي ترتبط بالشير العقاري ،فمقد

تعرضت إلى المنازعات التي تطاؿ الحقوؽ المشيرة أي إلى آخر مرحمة مف مراحؿ الشير العقاري

( الشخصي والعيني ) وىي الحصوؿ عمى سندات مشيرة ( عقود ممكية مشيرة أو دفاتر عقارية ).
فقسمت الفصؿ الثاني إلى مبحثيف ،فتعرضت إلى ماىية الحقوؽ والمحررات الواجب شيرىا قبؿ

التطرؽ إلى المنازعات التي تثار بشأنيا ،وخصصت المبحث األوؿ إلى مختمؼ المحررات والحقوؽ
الواجب شيرىا استنادا إلى المصادر القانونية التي وردت فييا ىذه الحقوؽ والمحررات وخصصت

المبحث الثاني إلى وسائؿ الشير العقاري وطرؽ الطعف في الحقوؽ المشيرة مستعرضة أىـ اآلراء

الفقيية المؤيدة والمعارضة لمطعف في الحقوؽ المشيرة استنادا إلى القوة الثبوتية المطمقة التي يجب أف
تتمتع بيا ىذه الحقوؽ ،ثـ إلى موقؼ المشرع الجزائري مف مدى جواز الطعف في ىذه الحقوؽ

المشيرة ،وىذا مف أجؿ اإلجابة عمى اإلشكالية المطروحة وىي مدى كفاية أحكاـ التشريع الجزائري
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لحؿ كؿ المنازعات المتعمقة بالشير العقاري وعف مدى تأثير فتح باب المنازعة عمى أحكاـ ومبادئ
نظاـ الشير العيني بشكؿ خاص.

واستخمصت أف فتح باب المنازعة في الحقوؽ المشيرة مرده إلى احتماؿ ورود أخطاء في البطاقات

العقارية المعدة في إطار إعداد السجؿ العيني ،وألف الخطأ إنساني ،فإنو البد مف فتح المجاؿ إلعادة
النظر في ىذه الحقوؽ ومنو استبعاد األخذ بمبدأ القوة الثبوتية المطمقة التي تأخذ بيا األنظمة اآلخذة

بنظاـ السجؿ العيني ،األمر الذي ال يتمشى مع النظاـ الجزائري والذي أخذ بنظاـ الشير العيني ولكف
بما يتناسب ويتوافؽ مع السياسة العقارية المنتيجة في الجزائر ،ىذا ما عرضتو في القسـ األوؿ

المتعمؽ بمحاولة البحث في منازعات الشير العقاري مف الناحية النظرية ،أما القسـ الثاني وألنو ال

يمكف االكتفاء بعرض منازعات الشير العقاري دوف إعطاء حموؿ ليذه المنازعات ،فإنني خصصتو

لمجانب العممي لمنازعة الشير العقاري والى كيفية الفصؿ في ىذه المنازعات مف الناحية اإلجرائية
والموضوعية.

فخصصت الباب األوؿ لمجانب اإلجرائي ،وبما أف المنازعة موضوع البحث يتراوح االختصاص فييا
بيف القضاء العادي والقضاء اإلداري ،فإنني خصصت فصبل مستقبل لكؿ منازعة.

فتعرضت لمنازعة الشير العقاري ( أي المنازعة العادية ) في الفصؿ األوؿ ىذا بداية مف مفيوـ

الدعوى وشروط قبوليا أماـ القضاء إلى ياية صدور حكـ فاصؿ فييا ،وتعرضت في المبحث األوؿ
منو إلى مفيوـ ىذه الدعوى وشروط قبوليا ،وفي المبحث الثاني إلى الجية القضائية المختصة فييا

مف حيث االختصاص اإلقميمي والنوعي وفي المبحث الثالث تعرضت إلى الحكـ الصادر في ىذه
المنازعة والى طرؽ الطعف فيو.

أما في الفصؿ الثاني ،فتعرضت لمجانب اإلجرائي لمنازعة الشير العقاري التي تطرح أماـ القضاء
اإلداري والتي اسميتيا المنازعة اإلدارية ،وبما أف الدعوى اإلدارية التي ينتيجيا المتضرر مف إجراءات

الشير العقاري لمحصوؿ عمى حقو أي دعوى اإللغاء ،فإنني عنيتيا بالبحث والتفصيؿ في المبحث

األوؿ وىذا لمعرفة ماىيتيا وشروط قبوليا ،وخصصت المبحث الثاني لبلختصاص القضائي لمجيات

التي تطرح أماميا دعوى اإللغاء المتعمقة بالمنازعة موضوع البحث نوعيا واقميميا وفقا لقواعد

االختصاص في المادة اإلدارية وتعرضت لمحكـ اإلداري الصادر في المنازعة والى وجوب شيره
وكيفية الطعف فيو أماـ الجيات القضائية اإلدارية في المبحث الثاني.
وبما أف الجانب اإلجرائي ولو أنو يتمتع بأىمية بالغة في اختيار الجية القضائية المختصة
واستيفاء الدعوى لكافة الشروط الشكمية والبيانات الواجب توافرىا فييا وفي صدور حكـ مستوؼ لمشكؿ

القانوني المطموب ،فإف ذلؾ ال ييـ المتضرر بقدر ما ييمو ما توصؿ إليو القضاء مف حكـ فاصؿ في
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موضوع الدعوى أي إلى النتيجة التي يصبو إلييا المتضرر مف لجوئو إلى القضاء وىو الجانب

الموضوعي مف الحكـ والذي خصصت لو الباب الثاني مف القسـ الثاني.

وبما أف المنازعة موضوع البحث ليست منازعة مف طبيعة واحدة ،وانما منيا ما يخضع ألحكاـ القضاء

العادي ومنيا ما يخضع لمقضاء اإلداري ،فإنني ارتأيت أيضا تقسيـ ىذا الباب إلى فصميف تعرضت

لكيفية الفصؿ موضوعيا في منازعات الشير العقاري الخاضعة لمقضاء العادي في الفصؿ األوؿ ولتمؾ

المتعمقة بالقضاء اإلداري في الفصؿ الثاني مف ىذا الباب.

ففي الفصؿ األوؿ  ،تعرضت لموسائؿ التي يتخذىا القاضي العقاري لمفصؿ موضوعيا في منازعات
الشير العقاري نظ ار لتعدد المنازعات ،فإنني ارتأيت تقسيـ الفصؿ استنادا إلى أطراؼ المنازعة ال إلى
موضوعيا وىذا لتكوف الفكرة أكثر وضوحا ودقة ،وعمى ىذا األساس تعرضت إلى تقسيـ المنازعات

إلى التي تثار بيف المتعاقديف ثـ التي تثار مف طرؼ الغير ،ثـ إلى المنازعات التي تثار بيف المالؾ
الحقيقي أثناء أعماؿ المسح العاـ وأخي ار إلى منازعات المالؾ الظاىر وصاحب الحؽ.

لقد اعتمدت عمى مبادئ الشير العقاري وقواعده كأساس لمفصؿ في منازعات الشير العقاري ،وكوسيمة
قد يعتمدىا القاضي لموصوؿ إلى حكـ بناء عمى ىذه القواعد وىذا دوف إيفاؿ لمقواعد العامة التي
ينتيجيا القاضي في حكمو.

لقد حاولت في كؿ مبحث وأثناء طرح كؿ منازعة االستناد إلى ىذه المبادئ إلبراز أىميتيا في حؿ

مختمؼ المنازعات ليظير دورىا الياـ الذي يكمف في حؿ مختمؼ المنازعات التي تثار وبذلؾ تظير

العبلقة بيف الشير العقاري والمنازعة ،في أف الشير العقاري يثير المنازعات أثناء تطبيقو ،ويعتمد عمى

مبادئو وأحكامو لحؿ الكثير مف المنازعات وىي العبلقة التي أردت إبرازىا في الفصؿ األوؿ لتوضيح

أىمية قواعد الشير العقاري لحؿ منازعاتو.

وفي الفصؿ الثاني انتقمت إلى القضاء اإلداري والى كيفية فصؿ القاضي اإلداري موضوعيا في

منازعات الشير العقاري ( المنازعات العادية ) المطروحة أمامو وىذا استنادا إلى قواعد ومبادئ وأحكاـ

القانوف اإلداري ،فتعرضت في المبحث األوؿ لحدود سمطة القاضي اإلداري في منازعات الشير

العقاري وتعرضت في المبحث الثاني إلى المنيجية التي يتخذىا لمفصؿ في مثؿ ىذه المنازعات ،ىذا
لئلجابة عمى اإلشكالية المطروحة والقوؿ ىؿ أف ىذه األحكاـ كفيمة وكافية لحؿ المنازعة موضوع

البحث؟
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يبدو جميا مف خبلؿ حدود سمطة القاضي اإلداري في دعوى اإللغاء أنو يكتفي بإلغاء القرار اإلداري
موضوع الدعوى وال يتعدى إلى أكثر مف ذلؾ بتوجيو أوامر لئلدارة ألف قواعد القانوف اإلداري تمنعو

مف ذلؾ وىي الوسيمة التي تعيؽ المنازعة موضوع البحث والتي أسندت لمقضاء اإلداري ال ألنو أكثر

تخصصا مف ييره وال خدمة لنظاـ الشير العقاري ،وانما استنادا لممعيار العضوي وذلؾ ألف أحد

أطراؼ ىذه المنازعة ىو شخص مف أشخاص القانوف العاـ مف القانوف العاـ.

لقد حاولت مف خبلؿ ىذا التقسيـ أف أبرز اليوة الموجودة بيف القضاء العادي والقضاء اإلداري

يقيد الثاني بدعوى
حيف يحاوؿ الفصؿ في المنازعة موضوع البحث ،فيكوف لؤلوؿ كؿ السمطات ،بينما ّ
اإللغاء األمر الذي ينعكس سمبا المنازعة موضوع البحث ومنو عمى استقرار الممكية العقارية بشكؿ
عاـ.

وبذلؾ يظير قصور أحكاـ التشريع الجزائري وعدـ كفايتو لحؿ منازعات الشير العقاري بؿ أنو زادىا
تعقيدا األمر الذي يستوجب معو تقديـ االقتراحات التالية:

نظ ار لما تبيف مف ظيور بعض أوجو القصور في أحكاـ التشريع الجزائري لحؿ منازعات الشير
العقاري ونظ ار لمصعوبات واإلشكاالت المطروحة في التطبيؽ مف خبلؿ الواقع العممي ،فإنني أقترح ما

يمي:

 -1توحيد مصطمح اإلشيار العقاري واعتماد الشير العقاري بدال مف التسجيؿ أو القيد ألنو أكثر
شيوعا واستعماال وأكثر داللة عمى أف المقصود ىو اإلجراءات التي ترمي إلى إحاطة الكافة عمما

بالحؽ فيو يشمؿ القيد والتسجيؿ والتأشير اليامشي واإليداع وىذا حفاظا عمى وحدة الفيـ واالستيعاب

لكؿ ميتـ بالقطاع العقاري.

 -2اإلسراع في إتماـ أعماؿ المسح العاـ واالنتياء مف إعداد السجؿ العيني والتبني بشكؿ نيائي
ومطمؽ نظاـ الشير العيني والتخمي كميا عمى نظاـ الشير الشخصي لما لو مف عيوب ومآخذ

 -3إلغاء القانوف رقـ 02/07 :وىو القانوف الذي ولد ميتا لغموض أحكامو وعدـ وضوح الطبيعة

القانونية لسند الممكية الذي يسمـ عمى أثره وألنو مجرد حؿ مؤقت وترقيعي مف شأنو أف يعرقؿ أعماؿ

المسح العاـ واعداد السجؿ العيني بإضافة أعباء عمى المحافظ العقاري ىو في ينى عنيا.

 -4العمؿ عمى تحديث نظاـ السجؿ العيني باالعتماد عمى سبؿ اإلعبلـ اآللي في إعداد البطاقات
العقارية األمر المعموؿ بو في الدوؿ المتقدمة وفقا لتقنية معموماتية متقدمة.

 -5األخذ بالنظاـ القضائي بدال مف النظاـ اإلداري ،ومنو إسناد المنازعات لمقاضي العقاري المختص

بالفصؿ في المنازعات التي تثار بمناسبة افتتاح أعماؿ المسح العاـ وىو النظاـ الذي أثبت نجاعتو في

األنظمة التي تأخذ بو.
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 -6إسناد حؿ منازعات الشير العقاري إلى القضاء العادي بدال مف تراوح االختصاص فييا بيف

القضاء اإلداري والقضاء العادي ،وىذا بإضافة فقرة ثالثة لممادة  802مف قانوف اإلجراءات المدنية

واإلدارية والقوؿ بإسناد منازعات الشير العقاري لممحاكـ العادية كما ىو الشأف بالنسبة لمخالفات

الطرؽ والمنازعات المتعمقة بالدعاوى الخاصة بالمسؤولية الناجمة عف مركبة تابعة لمدولة أو إلحدى
الواليات أو البمديات أو المؤسسات العمومية ذات الطبيعة اإلدارية وىذا وفقا لمفقرة  1و 2مف المادة

 802مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية.

 -7إلغاء المادة  519مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية المتعمقة بشير الدعاوى القضائية واالكتفاء
بنص المادة  17مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية لتفادي التكرار ورفع المبس وىذا الف نص المادة

 17المذكورة يشمؿ كؿ الدعاوى التي تستوجب الشير سواء تعمؽ االمر بتمؾ التي تطرح عمى القسـ

العقاري او التجاري أو االداري.

 -8تعديؿ نص المادة  519بإضافة وجوب شير كؿ طمب قضائي يرمي إلى نقض أو فسخ أو إبطاؿ
أو تعديؿ حقوؽ مشيرة ،سواء تعمؽ بأمر بطمب مقابؿ أو إضافي أو طمب عارض ،ألف طمب نقض
او فسخ أو إبطاؿ حقوؽ مشيرة ،قد يرد في طمب مقابؿ أو في طمب إضافي أو في طمب عارض

واقتصار وجوب شير عريضة رفع الدعوى فقط مف شأنو أف يؤدي إلى إفبلت شير ىذه الطمبات مف

الشير ومنو صدور حكـ يقضي بذلؾ األمر الذي يؤدي إلى قبوؿ الدعوى ريـ ذلؾ والى عدـ إمكانية
شير الحكـ الصادر فييا.

 -9تحديد مدة زمنية لمطعف في الترقيـ النيائي ولتكف مدة معقولة تتراوح بيف سنة وخمس سنوات
لمطعف في الترقيـ النيائي والدفتر العقاري حفاظا عمى القوة الثبوتية لمبيانات الواردة في السجؿ العقاري

مف جية ،وتمكيف مف لو مصمحة في الطعف في ذلؾ مف استعماؿ حقو وتقيده بمدة زمنية ليتمكف مف
خبلليا مف استعماؿ حقو في التقاضي ومنو حقو في الطعف في بيانات السجؿ العيني.

 -10األثر المترتب عمى الطعف في الترقيـ النيائي يجب أال يؤثر عمى البيانات الواردة في السجؿ

العيني إذا تـ التصرؼ لصالح الغير وىذا حماية لموضع الظاىر الذي تعامؿ مع الغير بحسف نية،
ومنو اقتراح إنشاء صندوؽ خاص لمتعويض عف الضرار المترتبة عمى عبء نظاـ الشير العقاري

واعداد السجؿ العقاري ،يتحمؿ ىذا الصندوؽ األضرار الناجمة عف األخطاء المرتكبة أثناء إعداد

السجؿ العيني وىذا لتفادي االصطداـ بحالة عسر ىذا األخير في حالة الرجوع عميو بمقتضى أحكاـ
المسؤولية التقصيرية.

 -11سف نص تشريعي ضمف أحكاـ القانوف المدني يقضي بحضر اكتساب الحقوؽ العينية المشيرة
ضمف نظاـ الشير العني عف طريؽ الحيازة والتقادـ المكسب وىذا تمشيا مع األنظمة اآلخذة بنظاـ

الشير العيني مف جية وحفاظا عمى الحقوؽ المكتسبة والمشيرة في ظؿ ىذا النظاـ.
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 -د.أسامة روبي عبد العزيز الروبي،الوسيط في قانوف المرافعات المدنية والتجارية ،الجزء الثاني

دار النيضة العربية.2006 ،

 -د.أشرف جابر سيد ،مدى االحتجاج بالشرط المانع مف التصرؼ في مواجية دائني المتصرؼ إليو

دار النيضة العربية ،القاىرة.2010 ،

 -د.أمين بركات سعــود ،شرح التشريعات العقارية السورية (دراسة مقارنة) ،دوف دار نشر.1994 ،

 د.أمينة مصطفى النمر ،الدعوى واجراءاتيا ،منشأة المعارؼ.1979 ، د.أنور سمطان وجمال عدوي ،عقد البيع ،دار المعارؼ.1966 ،376

 -د.أنور طمبة ،الشير العقاري والمفاضمة بيف التصرفات ،دار نشر الثقافة.1992 ،

 د.بدرخان عبد الحكيم ابراىيم ،معايير تعريؼ العمؿ القضائي مف وجية نظر القانوف العاـ ،ديوافالمطبوعات الجامعية ،الجزائر.1994،

 -بمعيور عبد الكريم ،نظرية فسخ العقد في القانوف المدني الجزائري المقارف ،المؤسسة الوطنية

لمكتاب .1986

 -د .بوبشير محند أمقران ،قانوف اإلجراءات المدنية ( نظرية الدعوى – نظرية الخصومة اإلجراءات

االستثنائية) ديواف المطبوعات الجامعية ،الطبعة الثالثة.2008،

 -د .تيسير عبد اهلل المكيد العساف،السجؿ العقاري دراسة قانونية مقارنة ،منشورات الحمبي ،الطبعة

األولى .2009

 -أ.جمال بوشنافة ،شير التصرفات العقارية في التشريع الجزائري ،دار الخمدونية.2006 ،

 د.جميل الشرقاوي ،النظرية العامة لبللتزاـ ،مصادر االلتزاـ ،دار النيضة العربية.1991 ، د.حسام الدين كامل األىواني ،التأمينات العينية في القانوف المدني المصري ،دوف دارالنشر.1998،

 د.حسن عبد الباسط جميعي: تحوؿ نظاـ الشير العقاري في مصر إلى نظاـ السجؿ العيني ،دار النيضة.1999 ، -الشير العقاري في النظاـ القانوني المصري ،جامعة القاىرة.2005/2004 ،

 د.حسن كيــرة ،الموجز في أحكاـ القانوف المدني ( الحقوؽ العينية األصمية) أحكاميا ومصادرىامنشأة المعارؼ،الطبعة الثانية.1993 ،

 القاضي حسين عبد المطيف حمدان ،نظاـ السجؿ العقاري ،منشورات الحمبي الحقوقية.2007 ، -أ.حمدي باشا عمر:

 -القضاء العقاري في ضوء أحدث الق اررات الصادرة عف مجمس الدولة والمحكمة العميا ،دار ىومة

.2002

 -محررات شير الحيازة (عقد الشيرة ،شيادة الحيازة) ،دار ىومة.2004 ،

 -د.خموفي رشيد ،قانوف المنازعات اإلدارية ،ديواف المطبوعات الجامعية ،الطبعة الثانية.2005 ،

 -د.خالد رمول ،المحافظة العقارية كآلية لمحفظ العقاري في التشريع الجزائري ،قصر الكتاب.2001،

 أ.دوة آسيا -د.خالد رمول ،اإلطار القانوني والتنظيمي لتسجيؿ العقارات في التشريع الجزائري ،دارىومة ،الطبعة الثانية.2009 ،
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 د.زىدي يكن: -شرح مفصؿ لقانوف الممكية العقارية والحقوؽ العينية يير المنقولة ( مع مقارنة بالقوانيف الحديثة

والشريعة اإلسبلمية) ،الجزء األوؿ ،الطبعة الثانية ،بيروت.1959 ،

 -السجؿ العقاري في لبناف والعالـ ،التحديد والتحرير ،الجزء األوؿ ،دار الثقافة ،بيروت ،دوف سنة

نشر.

 -أ.زينب شويحة ،اإلجراءات المدنية في ظؿ القانوف رقـ ،09-08 :الجزء األوؿ ،دار أسامة لمطباعة

والتوزيع ،الطبعة األولى.2009 ،

 -د.سامي جمال الدين ،إجراءات المنازعة اإلدارية في دعوى إلغاء الق اررات اإلدارية ،منشأة المعارؼ

اإلسكندرية.2005 ،

 د.سميمان محمد الطماوي: -مبادئ القانوف اإلداري( دراسة مقارنة) أمواؿ اإلدارة العامة وامتيازاتيا ،دار الفكر العربي الكتاب

الثالث.1973،

 القضاء االداري – قضاء اإللغاء ،دار الفكر العربي ،الكتاب األوؿ.1976 ، -الوجيز في القانوف اإلداري ( دراسة مقارنة) ،دار الفكر العربي.1973 ،

 -د.سميمان مرقــس:

 -الوافي في شرح القانوف المدني (المدخؿ لمعموـ القانونية) ،الجزء األوؿ ،دار الكتاب

الحديث.1987،

 -عقد البيع ،عالـ الكتب،الطبعة الرابعة.1980 ،

-أ.سماعين شامة ،النظاـ القانوني الجزائري لمتوجيو العقاري ،دار ىومة.2002 ،

 -د.سعيد سعد عبد السالم ،الوجيز في أحكاـ قانوف الشير العقاري والسجؿ العيني ،دار النيضة

العربية الطبعة األولى.2008،

 د.سيد احمد محمود ،أصوؿ التقاضي ،دار النيضة العربية.2009 ، -د.طعيمة الجرف:

 شروط قبوؿ الدعوى في منازعات القانوف اإلداري ،مكتبة القاىرة الحديثة،الطبعة األولى .1956 -قضاء اإللغاء ،دار النيضة العربية.1977 ،

 المحامي عباس عبد الحميم حجر ،شير التصرفات العقارية ،دار محمود لمنشر والتوزيع ،الطبعةالثانية.

 -د.عبد الباسط جميعي ،مبادئ المرافعػ ػ ػات في قان ػ ػ ػوف المرافعات الجديد ،دار الفكر العربي

.1974 /1973
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 د.عبد الرزاق أحمد السنيوري: -الوسيط في شرح القانوف المدني ،الجزء الرابع ،البيع والمقايضة ،دار إحياء التراث العربي

.1958

 الوسيط في شرح القانوف المدني (نظرية االلتزاـ) ،الجزء األوؿ ،دار النيضة العربية.1981 ، -الوسيط في شرح القانوف المدني ،الجزء التاسع ،دار النيضة العربية،

.1992

 الوسيط في شرح القانوف المدني ،الجزء األوؿ ،دار النيضة العربية.1994 ، الوسيط في شرح القانوف المدني ،الجزء السادس ،دار النيضة العربية.1994 ، -الوسيط في شرح القانوف المدني ،الجزء العاشر ،دار النيضة العربية.1994 ،

 -عقد اإليجار ،شرح القانوف المدني في العقود ،دار إحياء التراث العربي اإلسبلمي ،دوف سنة

نشر.

 -د.عبد الحميد الشواربي ،إجراءات الشير العقاري في ضوء القضاء والفقو ،دار المطبوعات

الجامعية.1986،
 المستشار عبد الحميد المنشاوي: قانوف المرافعات في المواد المدنية والتجارية واإلدارية ،دار المطبوعات الجامعية،اإلسكندرية.2004
 إجراءات الشير العقاري والمحررات الواجبة الشير ،ممتقى الفكر. -د.عبد الحكيم فودة ،ضوابط االختصاص القضائي ،منشأة المعارؼ.1995 ،

 د.عبد الفتاح مراد ،شرح تشريعات الشير العقاري ،دار الكتب والوثائؽ المصرية ،الطبعة الثانية،دوف سنة نشر.

 -د.عبد السالم ذىني ،في الغش التواطؤ التدليسي والتسجيؿ في نقد النقض ،مكتبة النيضة المصرية

الطبعة الثانية.1944 ،

 -د.عبد المجيد الحكيم ،قانوف التسجيؿ العقاري العراقي ،معيد البحوث والدراسات العربية ،دوف سنة

نشر.

 -د.عبد المنعم أحمد الشرقاوي:

 -نظرية المصمحة في الدعوى ،مكتبة عبد اهلل وىبة ،الطبعة األولى.1947،

 -شرح قانوف المرافعات الجديد ،دار الفكر العربي.1976/1975 ،
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 د.عبد المنعم البـــــدراوي: عقد البيع في القانوف المدني ،دار الكتاب العربي ،الطبعة األولى.1957 ، -أصوؿ القانوف المدني المقارف ،مكتبة سيد عبد اهلل وىبة ،القاىرة.1970 ،

 -النظرية العامة لبللتزامات في القانوف المدني المصري ( مصادر االلتزاـ ) ،دار النيضة العربية

.1989

 -د.عبد المنعم عبد العظيم جيرة ،آثار حكـ اإللغاء ( دراسة مقارنة بيف القانونيف المصري والفرنسي)

دار الفكر العربي.1971 ،

 د.عبد الناصر توفيق العطار ،البداية في شرح أحكاـ البيع ،مطبعة عابديف.1984 ، -د.عبد الوىاب العشماوي والمحامي محمد العشماوي:

 -قواعد المرافعات في التشريع المصري والمقارف ،الجزء األوؿ ،مكتبة اآلداب القاىرة.1957 ،

 -قواعد المرافعات في التشريع المصري والمقارف ،الجزء الثاني ،مكتبة اآلداب القاىرة.1957 ،

 د.عصام أنور سميم ،التممؾ بالتقادـ عمى خبلؼ الثابت بالسحؿ العيني ،منشأة المعارؼ.2002 ، د.عمر أبو شادي ،شير الحقوؽ العقارية ،الطبعة األولى.1947 ، -د.عمي حسين نجيدة:

 الوجيز في الشير العقاري والتوثيؽ ،دار الثقافة العربية ،دوف سنة نشر. -الشير العقاري في مصر والمغرب ،القاىرة.1972 ،

 -الشير العقاري في مصر والمغرب ،دار النيضة العربية.1986 ،

 أ.عزمي عبد الفتاح ،تسبيب األحكاـ وأعماؿ القضاة في المواد المدنية والتجارية ،دار النيضةالعربية ،الطبعة الرابعة.2008 ،

 -د.عمي أبو عطية ىيكل ،قانوف المرافعات المدنية والتجارية ،دار المطبوعات الجامعية اإلسكندرية

.2007

 -د.فتحي والي ،الوسيط في قانوف القضاء المدني ،مطبعة جامعة القاىرة والكتاب الجامعي،

2008

.

 المستشارة فتيحة قرة ،النظرية القضائية المستحدثة لؤلوضاع الظاىرة ،منشأة المعارؼ ،دوف سنةنشر.
 -أ.فضيل العيش ،شرح قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية الجديد  09-08منشورات أميف.2009 ،

 أ.ليمى زروقي -أ.عمر حمدي باشا ،المنازعات العقارية ،طبعة جديدة في ضوء آخر التعديبلتوأحدث األحكاـ ،دار ىومة ،الطبعة الثانية.2006 ،

 -د.ماجد راغب الحمو ،القضاء اإلداري ،دار الجامعة الجديدة لمنشر.2010 ،

 مجيد خمفوني ،نظاـ الشير العقاري في القانوف الجزائري ،الديواف الوطني لؤلشغاؿ التربوية.2003 ،380

 د.محب الدين محمد سعد ،المرجع في أحكاـ الشير العقاري والتوثيؽ والرسوـ المتعمقة بيا ،مطبعةمخيمر دوف سنة نشر.

 -د.محمد إبراىيم دسوقي ،التصرفات العقارية يير المسجمة في قانوف الشير العقاري وقانوف السجؿ

العيني دوف دار نشر.2009 ،
 -د .محمد المنجي:

 -عقد البيع االبتدائي ،اآلثار القانونية والعممية لعقد البيع يير المسجؿ ،منشأة المعارؼ ،الطبعة

الثانية.1978 ،

 -دعوى صحة التعاقد ،منشأة المعارؼ ،الطبعة األولى.1991 ،

 -قانوف الشير العقاري ،منشأة المعارؼ باإلسكندرية ،الطبعة األولى.2007 ،

 موسوعة الشير العقاري التعميؽ عمى نصوص قانوف الشير العقاري ،المجمد الرابع ،منشأةالمعارؼ الطبعة األولى.2007،

 -موسوعة الشير العقاري (أوراؽ متفرقة واجبة الشير) ،المجمد الخامس ،منشأة المعارؼ الطبعة

األولى.2007 ،

 -د.محمد خمف ،شرح قانوف تنظيـ الشير العقاري مف الناحيتيف القانونية والعممية ،مطبعة أميف عبد

الرحماف الطبعة األولى.1947،

 -د.محمد خيري ،الممكية ونظاـ التحفيظ العقاري في المغرب ،مكتبة المعارؼ ،الرباط ،الطبعة

األولى.1986 ،

 -د.محمد رفعت عبد الوىاب ،القضاء اإلداري ( قضاء اإللغاء ،قضاء التعويض وأصوؿ اإلجراءات)

منشورات الحمبي الحقوقية.2005 ،
 -د.محمد سعد خميفة:

 السجؿ العيني ،دراسة في القانوف المصري والميبي ،دار النيضة العربية.97/96 ، -األثر المترتب عمى الحكـ بعدـ دستورية المادة  37مف قانوف السجؿ العيني رقـ 146:لسنة

 1964دار النيضة العربية.2004 ،

 -د.محمد عاطف البنا ،الوسيط في القضاء اإلداري (تنظيـ رقابة القضاء اإلداري -الدعاوى

اإلدارية) دار الفكر العربي.1990 ،

 د.محمد عبد اهلل الفالح ،شروط قبوؿ دعوى اإللغاء ( دراسة مقارنة ) دار النيضة العربية.2011 ، -د.محمد عبد الظاىر حسين ،األحكاـ العممية لمشير العقاري في ضوء الفقو والقضاء ،المؤسسة

الفنية لمطباعة والنشر،

.2008/2007

 -د.محمد عبد المطيف ،الشير العقاري ( دراسة قانونية في التشريع المصري والمقارف ) ،مطبعة

صبلح الديف اإلسكندرية ،الطبعة األولى .1947
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 د.محمد عمي عمران ،نظاـ التسجيؿ وفقا لمقانوف الميبي ( تطبيقو بصفة خاصة عمى عقدي البيعوالرىف) القاىرة .1978

 -د.محمد فاروق عبد الحميد ،التطور المعاصر لنظرية األمواؿ العامة في التشريع الجزائري ،ديواف

المطبوعات الجامعية.1988 ،
 -د.محمد كامل مرسي:

 -شير التصرفات العقارية ،التسجيؿ والقيد ،مطبعة فتح اهلل الياس نوري وأوالده ،مصر 1939

 -شير التصرفات العقارية ،التسجيؿ والقيد ،الطبعة المنقحة مف طرؼ المستشار محمد عمي

سكيكر ومعتز كامؿ مرسي ،منشأة المعارؼ.2005 ،

 د.محمد لبيب شنب ،دراسات في قانوف السجؿ العيني المصري ،معيد البحوث والدراسات العربيةمصر .1974
 د.محمد وحيد الدين سوار ،حؽ الممكية في ذاتو في القانوف المدني األردني ،مكتبة الثقافة لمنشروالتوزيع .1993

 -د.محمدي فريدة (زواوي) ،الحيازة والتقادـ المكسب ،ديواف المطبوعات الجامعية.2000،

 د.محمودي عبد العزيز ،آليات تطيير الممكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري ،منشوراتالبغدادي .2009

 مدحت محمد الحسيني ،إجراءات الشير العقاري ،دار المطبوعات الجامعية ،اإلسكندرية.1992 ، -د.مسعود شييوب:

 -المبادئ العامة لممنازعات اإلدارية (نظرية االختصاص) ،الجزء الثاني ،ديواف المطبوعات

الجامعية.1999،

 -المبادئ العامة لممنازعات اإلدارية (نظرية االختصاص) ،الجزء الثالث ،ديواف المطبوعات

الجامعية.1999،

 -مندي حمزة محمد ،السجؿ العيني ثورة في نظاـ الشير،األقصى لمطباعة والتجارة والتوريدات،

القاىرة .2008

 -د.منصور قاسم حسين ،منير محمد أحمد الصموي ،الحقوؽ العينية األصمية (حؽ الممكية في ذاتو)

الجزء األوؿ ،دار النيضة العربية.2008 ،
 -المستشار معوض عبد التواب:

 السجؿ العيني عمما وعمبل ،دار الفكر العربي ،القاىرة.1989 ، -الدعوى اإلدارية وصيغيا ،دار الفكر العربي.1991 ،
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 د.مصطفى محمد الجمال: نظاـ الممكية ،دار الكتاب الحديث لمطباعة والنشر.1967 ، -نظاـ الممكية ،منشأة المعارؼ ،دوف سنة نشر.

 د.مصطفى عبد السيد الجارحي،أحكاـ الظاىر في السجؿ العيني ( دراسة مقارنة في القانوفالمصري ) ،دار النيضة العربية ،الطبعة الثانية.1988 ،

 -د.نبيل ابراىيم سعد ،التأمينات العينية والشخصية ،منشأة المعارؼ.1982،

 -د.نبيل اسماعيل عمر  -د.أحمد خميل ،قانوف المرافعات المدنية ،دراسة مقارنة ،منشورات الحمبي

الحقوقية الطبعة األولى.2004 ،

 -د.نبيل إسماعيل عمر ،أحكاـ القانوف لمحكـ القضائي في قانوف المرافعات المدنية والتجارية ،دار

الجامعة الجديدة لمنشر ،عيف شمس.2006 ،

 د.نبيل عمر،الدفع بعدـ قبوؿ الدعوى ونظامو القانوني ،منشأة المعارؼ ،الطبعة األولى.1981، -د.نجيب محمد بكير ،الشرط اإلرادي المانع مف التصرؼ ،دوف دار نشر.1995 ،

 -د.نعمان محمد خميل جمعة ،أركاف الظاىر كمصدر لمحؽ ،جامعة القاىرة.1977 ،

 -نعيمة حاجي ،المسح العاـ وتأسيس السجؿ العقاري في الجزائر ،دار اليدى.2009 ،

 -المحامي وجدي شفيق فرج ،الوسيط في شرح قانوف السجؿ العيني ،حيدر جروب لئلصدارات

القانونية الطبعة األولى.2009،
 -د.وجدي راغب فيمي:

 النظرية العامة لمعمؿ القضائي في قانوف المرافعات ،منشأة المعارؼ.1974 ، -مبادئ القضاء المدني ،دار الفكر العربي.1986 ،

 د.ياسين محمد يحي ،نظاـ السجؿ العيني وأثره عمى مصادر الحقوؽ العينية األصمية ،دار النيضةالعربية .1982

 -د.يسرى محمد العصـار ،مبػدأ حظػر توجيػو أوامػر مػف القاضػي اإلداري لػئلدارة وحظػر حمولػو محميػا

وتطوراتو الحديثة (دراسة مقارنة) ،دار النيضة العربية.2011 ،
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 الرسائل الجامعية :

 د.إبراىيم أبو النجا ،السجؿ العيني في التشريع المصري ،رسالة دكتوراه ،جامعة اإلسكندرية.1977 ، -د.أحمد محمد مميجي موسى ،تحديد نطاؽ الوالية القضائية واالختصاص القضائي ( دراسة مقارنة)

رسالة دكتوراه ،جامعة عيف شمس.1979،

 -د.حسن السيد بسيوني ،دور القضاء اإلداري الجزائري في المنازعة اإلدارية ( دراسة مقارنة ) رسالة

دكتوراه ،جامعة القاىرة.1982،

 -د.خيري عبد الفتاح السيد البتانوني ،اإلعبلف القضائي وضماناتو في القانوف المقارف ،رسالة

دكتوراه جامعة الزقازيؽ مصر.2005 ،

 -د.سالم حماد شعبان الدحدوح ،الطبيعة القانونية لمتسجيؿ وأثر تخمفو في البيع العقاري( دراسة

مقارنة ) رسالة دكتوراه ،جامعة اإلسكندرية.1997 ،

 -د.عاطف محمد كامل فخري ،الغير في القانوف المدني المصري ،رسالة دكتوراه ،جامعة اإلسكندرية

.1976

 د.عبد اهلل محمد إسماعيل عالم ،الحيازة في العقار ،رسالة دكتوراه ،جامعة أسيوط.2001 ، -د.عبد القادر سيد عثمان ،إصدار الحكـ القضائي ،رسالة دكتوراه ،جامعة عيف شمس.1981 ،

 -د.عبد المنعم أحمد الشرقاوي ،نظرية المصمحة في الدعوى ،رسالة دكتوراه ،جامعة القاىرة.1944 ،

 -د.عبد المنعم عبد العظيم جيرة ،آثار حكـ اإللغاء ( دراسة مقارنة بيف القانونيف المصري والفرنسي)

رسالة دكتوراه ،جامعة القاىرة.1970 ،

 -د.عمي بن عزان بن عمي اليشامي ،اآلثار القانونية لمتسجيؿ العقاري ( دراسة مقارنة بيف القانونيف

المصري والعماني) ،رسالة دكتوراه ،جامعة المنصورة.2009 ،

 -د.فاطمة محمد أحمد الرزاز ،نظرية االستخبلؼ الخاص ( دراسة مقارنة) ،رسالة دكتوراه ،جامعة

القاىرة .1998

 -د.محمد فوزي ،الشرط المانع مف التصرؼ في حؽ الممكية ،رسالة دكتوراه ،جامعة عيف شمس

.1994

 -د.منصور محمود وجيو ،نظاـ السجؿ العيني وادخالو في اإلقميـ المصري ،رسالة لنيؿ درجة

الدكتوراه جامعة القاىرة.1961 ،

 -د.نبيل صابر فرج عيد ،حماية الخمؼ الخاص في التصرفات العقارية م ػ ػف زواؿ سند السم ػ ػ ػ ػؼ

(

دراسة مقارنة بيف الفقو اإلسبلمي والقانوف المدني) ،رسالة دكتوراه ،جامعة عيف شمس.2001،
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 المقـــــــاالت:

 -العتروس بشير ،الشير العقاري في القانوف الجزائري ،مقاؿ منشور في مجمة االجتياد القضائي

لمغرفة العقارية ،الجزء األوؿ.2004 ،

 -القاضية بمعربية فاطمة الزىراء ،انتقاؿ الممكية العقارية ( تعميؽ عمى الق ارريف رقـ:

رقـ:

)549408

491615

والقرار

مقاؿ منشور بمجمة المحكمة العميا عدد خاص ،الجزء الثالث ،قسـ الوثائؽ .2010

 -القاضي بيوت نذير ،معاينة حؽ الممكية وتسميـ سندات الممكية عف طريؽ تحقيؽ عقاري ،مقاؿ

منشور في مجمة المحكمة العميا عدد خاص،االجتياد القضائي لمغرفة العقارية ،الجزء الثالث ،قسـ
الوثائؽ .2010

 -أ.جمال بوشنافة:

 -إختبلؼ أنظمة الشير العقاري وموضع نظاـ الشير العقاري الجزائري منيا ،مقاؿ منشور بمجمة

العموـ القانونية واإلقتصادية ،مجمة محكمة يصدرىا أساتذة كمية الحقوؽ بجامعة عيف شمس ،العدد

األوؿ ،يناير .2007

 -األثر المطير لمقيد األوؿ لمعقارات في السجؿ العقاري ( دراسة تحميمية عمى ضوء النصوص

التشريعة واالجتياد القضائي الجزائري) ،مداخمة ألقيت بمناسبة الممتقى الوطني الرابع حوؿ الحفظ
العقاري المدية ،افريؿ .2010

 -د.جمال عبد الناصر مانع ،االختصاص القضائي في إلغاء الدفاتر العقارية في التشريع الجزائري

مقاؿ منشور بمجمة العموـ االجتماعية واإلنسانية ،مجمة عممية محكمة ،المركز الجامعي الشيخ العربي
تبسي ،تبسة العدد التجريبي أفريؿ .2006

 -د.حممي بيجت بدوي ،بطبلف بيع ممؾ الغير ،مقاؿ منشور بمجمة القانوف واالقتصاد ،السنة األولى

العدد الرابع.1931 ،

 -أ.خوادجية سميحة حنان ،قيود الممكية العقارية الخاصة في الجزائر ،مقاؿ منشور بمجمة المفكر

(

مجمة عممية محكمة متخصصة في الحقوؽ والعموـ السياسية ) ،العدد الرابع ،جامعة محمد خيضر

بسكرة ،أفريؿ .2009

 -د.داود الباز ،المنازعة اإلدارية كمناط الختصاص القضاء اإلداري ،مقاؿ منشور بمجمة روح

القوانيف ( مجمة عممية تصدر عف أعضاء ىيئة التدريس كمية الحقوؽ جامعة طنطا) العدد الثاني
والعشروف الجزء الثاني ،يناير .2001

 -د.عمار بوضياف ،المسح العقاري واشكاالتو القانونية في الجزائر ،مقاؿ منشور بمجمة العموـ

االجتماعية واإلنسانية ،مجمة سداسية متخصصة ومحكمة تصدر عف المركز الجامعي الشيخ العربي
تبسي ،تبسة ،العدد التجريبي أفريؿ .2006
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 أ .عبد الرزاق موسوني ،الترقيـ العقاري وطرؽ إثبات الممكية العقارية الخاصة في الجزائر ،مداخمةألقيت خبلؿ الممتقى الوطني الرابع حوؿ إشكالية الحفظ العقاري المتعمقة بمجنة المسح والتحقيؽ العقاري

جامعة المدية ،أفريؿ .2011

 أ.عبد الغني حسونة – أ .لبنى دنش ،إجراء التحقيؽ العقاري كطريؽ الكتساب حؽ الممكية ،مقاؿمنشور بمجمة المنتدى القانوني جامعة محمد خيضر بسكرة ،العدد السادس ،افريؿ .2009

 د.غنيمة لحمو ،إثبات صفة الوارث ،دور الشيادة التوثيقية المحررة بعد الوفاة ،تعميؽ عمى القراررقـ394379:

الثالث.

مقاؿ منشور بمجمة المحكمة العميا عدد خاص ،اجتياد القضائي لمغرفة العقارية ،الجزء

 -د.فريدة محمدي ،التقادـ المكسب ونظاـ السجؿ العيني ،مقاؿ منشور بمجمة االجتياد القاضي

لمغرفة العقارية الجزء الثاني.2004 ،

 أ.ليمى زروقي ،صبلحيات القاضي اإلداري عمى ضوء التطبيقات القضائية لمغرفة اإلدارية لممحكمةالعميا نشرة القضاة ،الديواف الوطني لؤلشغاؿ التربوية ،و ازرة العدؿ ،العدد  54لسنة .1999

 محمد كنازة ،النظاـ القانوني لمدفتر العقاري في التشريع الجزائري ،مقاؿ منشور بمجمة المحاماة،مجمة تصدر عف االتحاد الوطني منظمة المحاميف.

 -د.محمد كامل مرسي بك ،اشيار التصرفات العقارية ،مقاؿ منشور بمجمة القانوف واالقتصاد ،السنة

الثالثة العدد األوؿ ،يناير .1933

 -المستشار نويري عبد العزيز ،المنازعة اإلدارية في الجزائر :تطورىا وخصائصيا ( دراسة تطبيقية )

مقاؿ منشور بمجمة مجمس الدولة ،العدد الثامف.
 -توحيد مصطمحات الشير العقاري في الببلد العربية (مجموعة مف المقاالت) الصادرة عف معيد

البحوث والدراسات العربية.1977 ،

 الممتقيــــــــات:

 الممتقى الوطني الرابع حوؿ الحفظ العقاري،جامعة المدية ،أفريؿ .2010 -الممتقى الجيوي حوؿ موضوع العقار الفبلحي بيف الحيازة والممكية بمجمس قضاء الجمفة

بتاريخ2010/05/06:
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 الجرائــــــــــد الرسميـــــة:

 الجريدة الرسمية ،العدد  12لسنة .1983 -الجريدة الرسمية ،العدد

10

المؤرخة في.1991/03/06 :

 الجريدة الرسمية ،العدد  37لسنة .1998 -الجريدة الرسمية ،العدد

98

لسنة

82

لسنة .2007

1998

 الجريدة الرسمية ،العدد  83لسنة .2003 الجريدة الرسمية ،العدد -الجريدة الرسمية ،عدد

44

.

لسنة .2008

 المجـــــــالت القضائيـــــة:

 المجمة القضائية ،المحكمة العميا،العدد  4لسنة .1989 المجمة القضائية لسنة .1990 -المجمة القضائية لسنة .1994

 المجمة القضائية ،العدد 1لسنة .1997 المجمة القضائية ،المحكمة العميا ،العدد  1لسنة .1998 المجمة القضائية ،العدد  1لسنة .1999 المجمة القضائية ،العدد  1لسنة .2001 -المجمة القضائية ،العدد

2

لسنة

2002

.

 المجمة القضائية ،العدد  1لسنة .2003 -مجمة مجمس الدولة ،العدد

3

لسنة .2003

 مجمة االجتياد القضائي لمغرفة العقارية ،عدد خاص ،الجزء األوؿ ،لسنة .2004 االجتياد القضائي لمغرفة العقارية ،الجزء األوؿ.2004 ، المجمة القضائية العدد  ،2لسنة .2006 المجمة القضائية العدد  ،1لسنة .2007 -مجمة المحكمة العميا عدد خاص ،االجتياد القضائي لمغرفة العقارية ،الجزء الثالث لسنة .2010
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: قائمة المراجع بالمغة الفرنسية- ثانيـا


LES OUVRAGES :

-AUBRY-RAU par BARTIN, cours de droit civil français, 6e éd , t2, librairie Marchal, 1935.
-AYNES Laurent &Crocq pierre, les sûretés la publicité foncière, édictions juridiques
associées , paris.2006.
- CADIET Loïc, Droit judiciaire privé, litec,1992.
-CAPITANT Henri – Terre François- LEQUETTE Yves , les grands arrêts de jurisprudence
civile ,9e éd Dalloz,1991.
-CHAPUS René, Droit administratif général, T 1, 4e éd , Montchrestien,1990.
-CHEVALIER jacques, l’interdiction pour le juge administratif de faire acte administrateur,
AGDA, 1972.
-COLIN & Capitant : Traité de Droit civil Français, T2, JULIOT LA MORANDIERE, 1959.
-CORNU Gérard- FOYER jean , procédure civile , presse universitaire de France, 1958.
-COUCHEZ Gérard, avec la collaboration de LAGLADE jean pierre et LEBEAU Daniel
procédure civile, DALLOZ, 1998.
-CROZE Hervé, le Procès civil- Connaissance du Droit, DALLOZ, 1997.
-CUCHE Paul :
- Précis de Procédure civile et commerciale 10e éd DALLOZ ,1951.
- précis de procédure civile et commerciale, 7e éd, DALLOZ.1937.
-DAGOT Michel :
- la publicité foncière, puf.coll.Thémis, 1er éd. 1981.
- le pacte de préférence, litec,2000.
-DEBBASCH Charles & RICCI Claude, le contentieux administratif 7 e éd, Dalloz, 1999.
-DRUFFIN-BRICCA Sophie et HENRY Laurence- caroline, droit des biens, 2e éd, mémentos
GUALINO, éditeur, 2008.
- GAUDEMET Yves, Les méthodes du Juge administratif, L.G.D.J, 1972.
-GHESTIN jacques, traité de droit civil – la formation du contrat 3e éd, L.G.D.J ,1993.
-GREGOIRE Michèle, publicité foncière suretés réelles et privilèges, Bruylant Bruxelles
2006.
-GRIOLET Gaston, de l’autorité de la chose jugée en matière civile et en matière
criminelle MARESQUAINE libraire éditeur, 1868.
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-GINOSSAR. S, Droit réel, propriété et créance )élaboration d’un système rationnel des
droits patrimoniaux ),PARIS. L.G.D.J, 1960.
-HAURIOU Maurice, PRECIS DE Droit Administratif et de Droit Public,10e éd, 1921.
- JOBARD BACHELLIER Marie –Noëlle & BREMOND Vincent, Droit civil- suretés - publicité
foncière ,16e éd ,DALLOZ ,2009.
-JULIEN Pierre & FRICERO Natalie, Droit Judiciaire privé, 3e éd, L.G.D.J, 2009.
- LARROUMET Christian ,Droit civil , les biens (droits réels principaux),T2, 3e éd,
DELTA,1998.
- LE BOULANGER Max, la pratique des jugements et arrêts, librairie technique, 1965 .
- MAZEAUD (Henri Léon et jean), leçons de droit civil, T3, MONTCHRESTIEN,1977.
-MARTY Gabriel – Raynaud Pierre par jestaz Philippe, les suretés la publicité foncière 2e
éd, Sirey,1987.
- PEISER Gustave, Contentieux administratif 12e éd mémentos- DALLOZ ,2001.
- PAGE Léon, Reforme de la publicité foncière, librairie du journal des notaires et des
avocats Paris 6e.
-POUYANNE Maurice, propriété foncière en Algérie, Adolphe-Jourdan, Alger 1900.
- PIEDELIEVRE Stéphane, la publicité foncière, L.G.D.J ,2000.
- ROUSSET Michel & Olivier, Droit administratif le contentieux administratif PUG 2004.
-SAVATIER René, la théorie des obligations, 2e éd, DALLOZ, 1969.
- SOLUS henry & PERROT Roger, droit judiciaire privé, T1, PARIS SIREY, 1961.
-VINCENT Jean, précis de procédure civile, 14e éd , librairie DALLOZ,1969.
- VINCENT jean & GUINCHARD serge, procédure civile ,27e éd , précis , DALLOZ , 2003.
- WEILL Alex, Droit civil les suretés la publicité foncière, DALLOZ, 1979.
- WIGHY Pierre, Droit administratif, Principes Généraux 4 éd, 1962, Emile Bruyant.

 LES REVUES :
- La Revue de paris du 1er juin 1920 , imprimerie pochy 1920(la fonction judiciaire par
ARMIJON pierre).
- Revue du Droit public et sciences politique, 7942 )Esquise d’une notion de l’acte
juridictionnel par CHAUMANT Charles).
- Revue trimestrielle de droit civil, 1960( Chronique de procédure civile par HEBRAUD
Pierre).
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- Recueil Dalloz- n°17 du 29 avr2010.
- Recueil Dalloz- n°39 du 11 nov 2010.
- Recueil Dalloz- n°12 du 24mars 2011.
-Encyclopédie juridique, Dalloz, publication trimestrielles, 14/04/2000,cahiers de
l’actualité.

 ثالثا -قائمة النصوص القانونية:
األوامــــر والقوانين

 -األمر رقـ:

58/75

المؤرخ في:

المتضمف القانوف المدني ،الجريدة الرسمية العدد

1975/09/26

المؤرخة في 1975/09/30 :المعدؿ والمتمـ.
 -األمر رقـ:

74/75

المؤرخ في:

العقاري الجريدة الرسمية ،العدد
 -األمر رقـ:

المؤرخة في:

المؤرخ في:

105/76

المتضمف إعداد مسح األراضي العاـ وتأسيس السجؿ

1975/11/12

92

المؤرخة في.1975/04/18 :
1976/12/09

المعدؿ والمتمـ.

1976/12/18

78

المتضمف قانوف التسجيؿ الجريدة الرسمية العدد

81

 -القانوف رقـ 18/83 :المؤرخ في 1983/08/18 :المتضمف حيازة الممكية العقارية الفبلحية الجريدة

الرسمية العدد  34المؤرخة في.1983/08/16 :

 -القانوف رقـ 11/84 :المؤرخ في 1984/06/09 :المتضمف قانوف األسرة ،الجريدة الرسمية العدد 24

المؤرخة في 1984/06/12 :المعدؿ والمتمـ باألمر رقـ 02/05 :المؤرخ في 2005/02/27 :الجريدة
الرسمية العدد  15المؤرخة في.2005/02/27 :
 -القػػانوف

رقػػـ19/87:

المػػؤرخ فػػي:

1987/12/08

المتضػػمف ضػػبط كيفيػػات اسػػتغبلؿ األ ارضػػي الفبلحيػػة

التابعة لؤلمبلؾ الوطنية وتحديد حقوؽ المنتجيف وواجباتيـ ،الجريدة الرسمية العدد  50المؤرخة

في.1987/12/09 :

 -القػػانوف رقػػـ 27/88 :المػػؤرخ فػػي 1988/07/12 :المتضػػمف قػػانوف التوثيػػؽ ،الجريػػدة الرسػػمية العػػدد

المؤرخػة فػي:

الرسمية العدد

1988/07/13
14

 -القػػانوف رقػػـ:

العدد

49

الممغػػى بموجػب القػانوف رقػػـ:

الصادر بتاريخ.2006/03/08 :

25/90

المػػؤرخ فػػي:

1990/11/18

02/06

28

المتضػمف تنظػيـ مينػػة التوثيػؽ الجريػػدة

المتضػػمف قػػانوف التوجيػػو العقػػاري ،الجريػػدة الرسػػمية

المؤرخة في.1990/11/18 :

 -القانوف رقـ 30/90:المؤرخ

رقـ14/08:

في1990/12/01:

المؤرخ في 20:يوليو . 2008

المتعمؽ بقانوف األمبلؾ الوطنية المعدؿ والمتمـ بالقانوف
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 -القانوف رقـ 11/91:المؤرخ في:

1991/04/27

المنفعة العامة الجريدة الرسمية العدد
 -القانوف رقـ:

الرسمية عدد

22/03

83

 -القانوف رقـ:

المؤرخ

21

المؤرخة في.1991/05/08:

في2003/12/28:

التي تتضمف تعديؿ المادة

09/08

المؤرخ في:

المراسيـــــــم التنفيذيــــــة:
 -المرسوـ التنفيذي رقـ:

62/76

المؤرخ في:

 المرسوـ رقـ 454/91:المؤرخ في: -المرسػػوـ التنفيػػذي

رقػػـ186/93:

المتضمف قانوف المالية لسنة

2-353

2008/02/25

 المرسوـ التنفيذي رقـ 63/76 :المؤرخ في:لمدولة.

الذي يحدد القوانيف المتعمقة بنزع الممكية مف أجؿ

مف قانوف التسجيؿ.

المتضمف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية.

1976/03/25
1976/03/25

المتعمؽ بإعداد مسح األراضي العاـ.

المتعمؽ بتأسيس السجؿ العقاري.

المحدد لشروط إدارة األمبلؾ الخاصة والعامة التابعة

1991/11/23

المػػؤرخ

الفقرة

7

2004

الصادر بالجريدة

يوليػػو

فػػي27:

1993

المتعمػػؽ بتحديػػد كيفيػػات تطبيػػؽ القػػانوف

رقـ 11-91:المؤرخ في.1991/04/27:

 رابعــا -المذكرات والتعميمات:

 -المذكرة رقـ:

3256

المؤرخة في:

1976/05/18

الصادرة عف المديرية الفرعية لمسح األراضي والحفظ

العقاري المتعمقة بكيفية تطبيؽ المرسوـ رقـ.63/76 :

 المذكرة المؤرخة في 1999/07/17:الصادرة عف المديرية العامة لؤلمبلؾ الوطنية والعقارية الموجيةإلى مدراء أمبلؾ الدولة لكؿ الواليات ،والمتعمقة بدور المحققيف التابعيف لمصمحة أمبلؾ الدولة في
عمميات التحقيقات العقارية المندرجة في إطار إعداد مسح األراضي العاـ.

 -المذكرة رقـ:

4618

المؤرخة

في2004/09/04:

الصادرة عف المديرية العامة لؤلمبلؾ الوطنية الموجية

إلى كؿ مف المدير العاـ لموكالة الوطنية لمسح األراضي و مدراء الحفظ العقاري ومدراء أمبلؾ الدولة

المتعمقة بالعقارات الواقعة في المناطؽ الممسوحة المسجمة في حساب " المجيوؿ".

 -التعميمة رقـ 16 :المؤرخة في 1998/05/24 :المتعمقة بسير عمميات مسح األراضي والترقيـ

العقاري.

 -التعميمة رقـ 003 :المؤرخة في.2008/09/27 :

391

الفهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرس
الصفح ـ ـ ـ ــت

املوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع

مقدمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت10................................................................................................... ..........................................9
خط ــت البحث14 ..................................................................................... ..................................................9

البـ ــاب التمهي ــدي
الاطار املفاهيمي للمنازعت والشهر العقاري
الفصـ ـ ـ ـ ـل ألاول 9مفهوم املنازعت00 ..................................................................... .......................................9
املبحث ألاول :املىاسغت بىجه غام01 ...........................................................................................................9
املبحث الثاني :املىاسغت إلادارٍت05 .............................................................................................................. 9
الفص ـ ـ ـ ــل الثاني 9مفهوم الشهر العقاري08 ............................................................................................... 9
املبحث ألاول :مفهىم الشهز الػلاري وأهدافه 08 ..........................................................................................9
املطلب ألاول :مفهىم الشهز الػلاري 08 ........................................................................................9
املطلب الثاني :أهداف أهظمت الشهز الػلاري13 ............................................................................9
املبحث الثاني :أهىاع أهظمت الشهز الػلاري 15 .............................................................................................9
املطلب ألاول :هظام الشهز الشخص ي15 .......................................................................................9
الفـ ــرع ألاول :مشاًـا هظام الشهز الشخص ي16.................................................................................9
الف ـ ــرع الثاني:غيــىب هظام الشهز الشخص ي17...............................................................................9
املطلب الثاني :هظام الشهز الػيى ـ ـ ـ ــي 21..........................................................................................9
الفـ ــرع ألاول  :مشاً ــا هظـام الشهز الػيني 20 ....................................................................................9
الف ــرع الثانـي :غي ــىب هظام الشهز الػيني 22 ..................................................................................9
املبحث الثالث :الخعىر الخارٍخي ألهظمت الشهز الػلاري23 ............................................................................9
املطلب ألاول :الشهز الػلاري في الػهد الزوماوي والػصىر اللدًمت23 ..............................................9
املطلب الثاني :الشهز الػلاري في الػصىر الىسعى26 ....................................................................9
املطلب الثالث :الشهز الػلاري في الػصز الحدًث27 .....................................................................9
الفرع ألاول :هظام الشهز الػلاري في اللاهىن الفزوس ي اللدًم28 .....................................................9
الفرع الثاني :هظام الشهز الػلاري في استراليا ( هظام جىروس) 31 ...................................................9
الفرع الثالث :هظام الشهز الػلاري في الجشائز34 ..........................................................................9

392

القسـ ـ ـ ـ ــم ألاول 9منازع ــاث الشه ــر العق ـ ـ ــاري
دراست نظريت ألهم املنازعاث العقاريت
الباب ألاول
منازعاث املسح العام والتحقيق العقاري
الفصـ ـ ـ ـ ـ ــل ألاول 9منازعاث املسح العام 37 ..................................................................................................9
املبحث ألاول :إجزاءاث وكىاغد املسح الػام 38 ............................................................................................9
املطلب ألاول :إجزاءاث املسح الػام38 .......................................................................................9 .
الفرع ألاول :افخخاح غمليت املسح 41 .............................................................................................9
الفرع الثاني :لاغمال الخلىيت ملسح لاراض ي الػام 42 .....................................................................9
الفرع الثالث :الجهت املكلفت بأغمال املسح الػام 50.......................................................................9
املطلب الثـاني :اللىاغد الخاصت بػمليت املسح الػام58 .................................................................9
الفرع ألاول :الػلاراث محل املسح الػام 58 .................................................................................9
الفرع الثاني :املسدىداث املػخمد غليها في غمليت املسح الػام61.......................................................9
املبحث الثاني :املىاسغاث التي جثيرها أغمال املسح الػام63..........................................................................9 .
املطلب ألاول :املىاسغت إلادارٍت في وثائم املسح الػام ( املزحلت إلادارٍت ) 63......................................9
الفرع ألاول :جللي الاغتراضاث وأجلها64.......................................................................................9
الفرع الثاني :كيفيت الفصل في الاغتراضاث والشكاوي65................................................................9
املطلب الثاني :املىاسغت اللضائيت في وثائم املسح الػام ( املزحلت اللضائيت ) 66...............................9
الفص ـ ـ ـ ـ ــل الثاني 9منازعاث التحقيق العقاري 72.........................................................................................9
املبحث ألاول :دوافؼ اللجىء إلى إجزاءاث الخحليم الػلاري73.......................................................................9
املبحث الثاني:إجزاءاث حسليم سىداث امللكيت وفلا للاهىن الخحليم الػلاري76.............................................9
املطلب ألاول:الخحليم الػلاري 76...............................................................................................9
الفرع ألاول :الخحليم الػلاري الفزدي 76.....................................................................................9
الفرع الثاني :الخحليم الػلاري الجماعي 77...................................................................................9
املطلب الثاني :مػاًىت حم امللكيت 78...........................................................................................9
املبحث الثالث :أهىاع مىاسغاث الخحليم الػلاري81.....................................................................................9
املطلب ألاول :العػً في كزاراث املحلم الػلاري81.......................................................................9
املطلب الثاني :العػً في التركيم الػلاري81................................................................................9
الفرع ألاول :العػً في ملزر رفض حسليم سىد امللكيت82..............................................................9
الفرع الثاني :العػً في ملزر حسليم سىد امللكيت82......................................................................9
خالصت ونتائج الباب ألاول83.................................................................................................................. 9

393

الباب الثاني
املنازعاث املرجبطت بتأسيس السجل العقاري والحقوق املشهرة
الفص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ألاول 9منازعاث إعداد السجل العيني 87 .................................................................................9
املبحث ألاول :اللىاغد الػامت لىظام الشهز الػيني88.................................................................................9
املطلب ألاول :جىظي ــم الشهـ ـ ــز الػلـ ـ ـ ــاري 88..................................................................................9
الفرع ألاول :الخىظيم إلاداري للشهز الػلاري 011...........................................................................9
الفرع الثاني :الخىظيم املادي للشهز الػلاري 016...........................................................................9
املطلب الثاني :جىفيذ غمليت الشهز الػلاري 018............................................................................9
الفرع ألاول :الشزوط لاساسيت لخىفيذ الشهز الػلاري018.............................................................9
الفرع الثاني :إجم ـ ــام إج ـ ـ ـ ـ ـزاءاث الشه ـ ــز الػلاري 004.......................................................................9
املبحث الثاني:املىاسغت في كزاراث املحافظ الػلاري الصادرة بمىاسبت جأسيس السجل الػلاري011....................9
املطلب ألاول :املىاسغت في كـ ـ ـ ـ ـزاراث التركيـ ـ ـ ــم (املؤكذ والنهائي) 012 ..................................................9
الفرع ألاول :مفهـ ـ ــىم التركيـم الػلاري املؤكذ والنهائي012.............................................................9 .
الفرع الثاني :املىاسغت في التركيم الػلاري (املؤكذ والنهائي)021.........................................................9
املطلب الثاني :املىاسغت في كزاراث رفض إلاًداع وإلاجزاء و الشهز024 .............................................9
الفـ ــرع ألاول :امللصىد بلزاراث رفض إلاًداع و إلاجزاء والشهز024 ..................................................9
الف ــرع الثاني :العػً في كزاراث املحافظ الػلاري030 ....................................................................9
الفصل الثاني 9املنازعاث املتعلقت بالحقـ ـ ـ ـ ــوق املشهرة 036..........................................................................9
املبحث ألاول  :الحلىق واملحـ ـ ـ ــزراث الىاج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب شه ـ ـ ـ ـ ــزها 036.......................................................................9
املطلب ألاول :الحلىق و املحزراث الىاجب شهزها حسب كاهىن الشهز الػلاري037 .........................9
الفرع ألاول :الحلىق واملحزراث الىاجب شهزها حسب أحكام لامز ركم038.........................9:7/:8 :
الفرع الثاني :الحلىق واملحزراث الىاجب شهزها حسب أحكام املزسىم الخىفيذي
ركم073..................................................................................................................................... ...996/:9:
املطلب الثاني :الحلىق و املحزراث الىاجب شهزها حسب اللاهىن املدوي وكاهىن إلاجزاءاث املدهيت
وإلادارٍت واللىاهين الخاصت لاخزي 112 .......................................................................................................9
الفرع ألاول :الحلىق واملحزراث الىاجب شهزها وفلا لللاهىن املدوي112..........................................9
الفرع الثاني :الحلىق واملحزراث الىاجب شهزها وفلا للاهىن إلاجزاءاث املدهيت وإلادارٍت115.............9
الفرع الثالث :الحلىق واملحزراث الىاجب شهزها وفلا لللىاهين الخاصت لاخزي117 ........................9
املبحث الثاني :وسائل الشهز الػلاري ومدي إمكاهيت العػً في الحلىق املشهزة 101 .....................................9 .
املطلب ألاول :وسائ ــل الشه ــز الػل ـ ــاري 101 ...................................................................................9
املطلب الثاني :مدي امكاهيت العػً في الحلىق املشهزة 103 ..........................................................9
خالصت ونتائج الباب الثاني من القسم ألاول111 ......................................................................................9

394

القسـ ـ ـ ــم الثانــي 9كيفيت الفصل في منازعاث الشهر العقاري إجرائيا وموضوعيا
الباب ألاول
كيفيت الفصل في منازعاث الشهر العقاري إجرائيـ ـ ــا
الفصل ألاول 9كيفيت الفصل إجرائيا في منازعاث الشهر العقاري الخاضعت للقضاء
العادي (املنازعت العاديت) 114 ................................................................................................................9
املبحث ألاول :ماهيت دغىي مىاسغت الشهز الػلاري وشزوط كبىلها 115 .........................................................9
املطلب ألاول :ماهي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت الدغىي115..........................................................................................9 .
الفرع ألاول :حػزٍف الدغىي 116 .................................................................................................9
الفرع الثاني :جمييز الدغىي غً املصعلحاث التي جلخبس بها118 ......................................................9
الفرع الثالث :خصائص الدغىي اللضائيت 120 ............................................................................9
املطلب الثاني :شزوط كبىل الدغىي 123 .....................................................................................9
الفرع ألاول :الشزوط املخػللت بأظزاف الدغىي123 .......................................................................9
الفرع الثاني :الشزوط املخػللت بػزٍضت رفؼ الدغىي133 ...............................................................9
املبحث الثاني :الجهت اللضائي ـ ـت املخخصت بالفص ـ ـ ـل في مىاسغت الشه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـز الػلاري
(الاخخصاص اللضائي) 137 .......................................................................................................................9
املطلب ألاول :الاخخصاص الىىعي لللضاء الػادي (اللضاء الػلاري) 141 ........................................9
املطلب الثاني :الاخخصاص إلاكليمي لللضاء الػادي (اللضاء الػلاري) 141 ....................................9
املبحث الثالث :لاحكام اللضائيت الفاصلت في مىاسغاث الشهز الػلاري وظزق العػً فيها144 ..........................9
املطلب ألاول :ماهيت الحكم اللضائي وخعىاث إصداره144 ...........................................................9
الفرع ألاول :ماهيت الحكم اللضائي 145 .......................................................................................9
الفرع الثاني :خعىاث إصدار الحكم اللضائي 151 .......................................................................................9
املطلب الثاني :آلاثار املترجبت غلى لاحكام اللضائيت و ظزق العػً فيها151.......................................9
الفرع ألاول :آلاثار املترجبت غلى لاحكام اللضائيت152 .....................................................................9
الفرع الثاني :ظ ـ ـ ـ ـ ــزق العػً في لاحكام اللضائيت156 ..................................................................9 .
الفصل الثاني 9كيفيت الفصل إجرائيا في منازعاث الشهر العقاري الخاضعت للقضاء العادي
(املنازعت العاديت) 168 .................................................................................................................... .........9
املبحث ألاول :ماهيت دغىي إلالغاء وشزوط كبىلها171 .................................................................................9
املطلب ألاول :ماهي ـ ــت دغـ ـ ـ ــىي إلالغاء 171 .....................................................................................9
الفرع ألاول :حػزٍف دغىي إلالغاء 170.........................................................................................9
الفرع الثاني:خصائص دغىي إلالغاء 171 .....................................................................................9
املطلب الثاني :شزوط كبىل دغىي إلالغاء 172 ............................................................................9
الفرع ألاول :الشزوط املخػللت بلبىل الدغىي172.........................................................................9
الفرع الثاني :الشزوط املخػللت بػزٍضت رفؼ الدغىي176.................................................................9
395

املبحث الثاني :الجهاث اللضائيت املخخصت بالفصل في دغىي إلالغاء178........................................................9
املطلب ألاول  :اخخصاص املحكمت إلادارٍت181..............................................................................9
الفرع ألاول :الاخخصاص الىىعي 180 ............................................................................................9
الفرع الثاني :الاخخصاص إلاكليمي182 .............................................................................. ...........9
املطلب الثاني :اخخصاص مجلس الدولت 183 ................................................................................9
املطلب الثالث :اخخصاص محكمت الخىاسع183..............................................................................9
املبحث الثالث :الحكم إلاداري الفاصل في مىاسغاث الشهز الػلاري وظزق العػً فيه187...............................9
املطلب ألاول :ممي ـ ـ ـشاث الحك ـ ـ ــم إلاداري187.................................................................................9
املطلب الثاني :ظزق العػً في الحكم إلاداري188 ........................................................................9
الفرع ألاول :ظزق العػً الػادًت 188..........................................................................................9
الفرع الثاني :ظزق العػً غير الػادًت 211.....................................................................................9
خالصت ونتائج الباب ألاول من القسم الثاني211 .......................................................................................9

البـ ـ ـ ـ ــاب الثانــي
كيفيت الفصل في منازعاث الشهر العقاري موضوعيا ( الوسائل املوضوعيت )
الفصل ألاول 9كيفيت الفصل موضوعيا في منازعاث الشهر العقاري الخاضعت للقضاء العادي
(املنازعت العاديت) 214.............................................................................................................................9
املبحث ألاول :كيفيت الفصل في املىاسغاث املعزوحت بين املخػاكدًً215 .......................................................9 .
املطلب ألاول :إغمال لاثز امليش ئ للليد لحل مىاسغاث الشهز الػلاري216 ........................................9
املطلب الثاني :إغمال لاثز الىاكل للليد لحل مىاسغاث الشهز الػلاري217 .......................................9
املطلب الثالث :جعبيلاث غمليت حىل إغمال كل مً لاثز امليش ئ والىاكل للليد في مىاسغ ـ ـ ـ ـ ـ ـاث
الشهز الػلاري 202 ...................................................................................................................................9
املبحث الثاني :كيفيت الفصل في املىاسغـ ـ ـ ــاث التي ًثيرهـ ــا الغيـ ـ ـ ــز212................................................................9
املطلب ألاول :مفهىم الغير في كاهىن الشهز الػلاري212..................................................................9
املطلب الثاني :إغمال كىاغد الشهز الػلاري في الفصل في مىاسغاث الشهز الػلاري223......................9
الفرع ألاول :مبدأ لاسبليت في الليد223........................................................................................9
الفرع الثاني :إغمال مبدأ الحجيت املعللت للليد225 .....................................................................9
املبحث الثالث :املىاسغاث املثارة بين املسخفيد مً الدسجيل وصاحب الحم أثىاء أغمال املسح الػام228 ...........9
املبحث الرابع :مىاسغاث املالك الظاهز232..................................................................................................9
املطلب ألاول 9غالكت صاحب الظاهز بصاحب املزكش اللاهىوي233 ....................................................
املطلب الثاني 9غً غالكت املالك الظاهز بالغير 236.......................................................................9

الفصل الثاني 9كيفيت الفصل موضوعيا في منازعاث الشهر العقاري الخاضعت للقضاء إلاداري
396

(املنازعت إلاداريت) 243..............................................................................................................................9
املبحث ألاول :حدود سلعت اللاض ي إلاداري في مىاسغت الشهز الػلاري244 ......................................................9
املطلب ألاول :حدود سلعت اللاض ي في الخلزٍز244 .......................................................................9
املطلب الثاني :حدود سلعت اللاض ي في الحلىل محل إلادارة246 ....................................................9
املبحث الثاني :املىهجيت التي ًدبػها اللاض ي إلاداري لحل مىاسغت الشهز الػلاري253.........................................9
املطلب ألاول :لاسس والىسائل التي ٌػخمد غليها اللاض ي إلاداري للبحث غً حل ملىاسغت الشهز
الػلاري 254 .............................................................................................................................................9
املطلب الثاني :وسائل جأسيس الحكم اللضائي 256.......................................................................9
خالصت ونتائج الباب الثاني من القسم الثاني257.......................................................................................9
الخاجم ـ ـ ـ ـ ــت 258 ........................................................................................................................................9
قائمت املراجع265 ....................................................................................................................................9
الفهرس281 ............................................................................................................................................9

397

