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  :مقـدمــة
  

إال أا  ،اإلجتماعية لألمم ختتلف العوامل اليت تتحكم يف التنمية اإلقتصادية و
مدى كفاءة الرصيد العقاري على قوم عليه و املتمثل يف ذي تيف األساس ال تشترك
  .الفالحي ، الصناعي و حىت السياحي الصعيد

خـر  آله من مكان إىل و العقار هو كل شيء ثابت مستقر حبيزه حبيث ال ميكن نق     
  .ال يزال مصدر قوة و رمزاً  للثراءألجل ذلك كان ودون تلف على غرار املنقول، 

يزات تزيد من قيمته مقارنة باملنقول ، مما حيـتم  مو نظراً  ألمهيته ، خيتص العقار مب    
يف أنظمة الشـهر   جلىات تنظم طريقة إكتسابه و تداوله ،تتإفراده بقوانني و تشريع

إىل أن أخذت شكلني ، يتمثل أوهلما يف نظـام  اليت عرفت تطورات عديدة   اريالعق
  .الشهر الشخصي و ثانيهما نظام الشهر العيين 

ها ـعرفتحيث امللكية العقارية اخلاصة، ألة ـار مسـالعقموضوع  يطرحكما 
 املعـدل   املتضمن قانون التوجيـه العقـاري    25/ 90من القانون رقم  27 ادة ـامل

   »حق التمتع و التصرف يف العقار وفقاً  ملا يقتضيه القانون  «،و إعتربت أا تمم وامل
: إىل قسمني  إكتساب امللكية العقارية طرق تنقسم  سلطان اإلرادة  ملبدأتطبيقا  و   

اليت تعد أوىل   احليازة  و البيع الطرق غري اإلرادية ، كاملرياث والطرق اإلرادية كعقد
  .وضع اليد  املقترن مبدة زمنية قد تطول أو تقصر تم بصور التملك و ت

   

ـ ـري من احليـاقي التشريعات،جعل املشرع اجلزائـو على غرار ب     ة ـازة املقترن
اصة ، منذ ـارية اخلـة العقـاب امللكيـتقادم املكسب صورة من صور إكتسـبال

نون املـدين  املتضـمن القـا    26/09/1975املؤرخ يف  58 /75رقم إصداره لألمر 
من الكتاب الثالـث    اجلزائري املعدل واملتمم ، ضمن الفصل الثاين من الباب األول

  .830 املادة إىل 808 ةداطرق إكتساب امللكية من خالل امل:حتت عنوان 
حيث يفصل املشرع بني احليازة و امللكية على الرغم مـن أن الواقـع الطبيعـي       

  هما ، ألن األصل هو بقاء ما كان على ما كان ،لألشياء يقوم على إجتماع فيما بين
يوجد دليل  ان حيكم ببقائه ما ملـا يثبت بزمـك و أن مـو أن اليقني ال يزول بالش



  -

يفقد هذا اإلجتماع يف التعامل  فيصبح احلـائز غـري    ميكن أنعلى خالفه ، غري أنه 
  .مالك 

فهـي   ،أصـال عيين بل ليست حبـق  صي و ال حق و احليازة ليست حبق شخ
 الشفعة واقعةو ختتلف عنها يف أن  احلق،حبق و لكنها سبب لكسب  كالشفعة ليست

   .قانونيةمركبة أما احليازة واقعة مادية بسيطة حتدث آثارا 
وضع مادي  « :اأ جانب منه ريىف هي الضم و اإلمتالك ، أما الفقهلغة و احليازة    

  .»بنية التملك   فيجب أن تقترن السيطرة املادية التملك،بقصد 
وضع مادي يسيطر فيه الشخص سيطرة فعلية  «احليازة  يذهب البعض األخر أنو    

حق من احلقوق سواءا كان هذا الشخص صاحب احلق أو مل يكن كـذلك، و  على 
تأتى هذه السيطرة الفعلية عن طريق قيام الشخص بأعمال مادية تتفق مع مضـمون  

   . » احلق الذي يسيطر عليه
مل يعط تعريفـاً    التشريعات،ن املشرع اجلزائري على خالف الكثري من غري أ

        إكتساا طريقة للحيازة و حسن فعل تاركاً  ذلك للفقه ، لكنه اكتفى بتنظيم 
الذي ترتبه إذا إقترنت مبـدة   األثرو ، محايتهاصور زواهلا و أسبابإنتقاهلا و كيفية  و 

  .تساب ملكية العقار املتمثل يف إك و التقادم املكسب 
 أثارهـا ركنني ، مادي و معنوي، و كـي ترتـب   و بالتايل تقوم احليازة على 

و أن تستمر مدة التقـادم   ة ، هادئة حواض  ارس بصفة علنيةلقانونية  يشترط  أن متا
السـند  حسن النيـة و لـه    حلائزكان االيت ميكن أن تكون قصرية إذا  سب ـاملك

أو مخسـة  دة عشر سنوات دون وقف و ال إنقطـاع  ، حيث تقدر هذه املالصحيح 
  .توافر له ذاك الشرطان عشرة سنة إن مل ي

اب امللكية العقاريـة  كتساحليازة كسبب إلالبحث موضوع و سنتناول يف هذا 
 يف ظـل و تطـورت   ظهرت يف القانون الروماين و نشأتوهي فكرة قدمية اخلاصة 

  . الشريعة اإلسالمية
ملكية العقـار و كـذا كثـرة     على وأثرها املادية الواقعةو نظراً  ألمهية هذه 

تداخل النصوص القانونية اليت تنظم  ، مردها أساساً واملنازعات اليت تطرحها املشاكل
         واعد القـانون املـدين ،   تعد حكراً  على ق  تداول احلقوق العينية العقارية و اليت مل



  -

ما يعنينا منه  هو حتقق واقعـة احليـازة    إرتأيت إختيار هذا املوضوع ، وألجل ذلك 
  .كتساب امللكية العقارية اخلاصة بإعتبارها طريقة إل

رقم   نونحيازة امللكية العقارية الفالحية  وفقاً  للقاتناول البحث ال ي بالتايلو  
و  ألااملتضمن حيازة امللكية العقارية الفالحية،  1983/ 13/08املؤرخ يف  18/  83

  بب مؤدياً  للملكية ، إال أا ختتلف جوهرياً  عن احليازة املنصوص عليهاإن كانت س
تكون الحقة لعقد البيع احملرر مـن   باالستصالحيف القانون املدين، ألن احليازة املتعلقة 

أن يباشر إسـتغالل األرض قبـل     طرف إدارة أمالك الدولة و منه ليس للمستفيد 
عن احليازة ، فهي تسوية لوضـعية    احلصول على السند الرمسي ، أما امللكية النامجة

  .قائمة أملتها  الواقعة املادية 
و سعياً  منه لتطهري الوضعية العقارية و تشجيع احلائزين الظاهرين ، و مسـايرة        

و    يف سـن القـوانني   املشرع اجلزائـري بدأ الوظيفة اإلجتماعية للملكية ، توسع مل
طاملـا   التنظيمات اليت تكرس مدى أحقية احلائز يف احلصول على سند لتملك العقار،

توافرت فيه الشروط القانونية املطلوبة ، شريطة أن خيضع إلجراءات مبـادئ نظـام   
ـ  74/ 75رقم الشهر العيين الذي تبناه املشرع اجلزائري بعد إصداره للقانون   ؤرخ امل

ن أهم مبـادئ هـذا   أيث ح،  ياملتضمن تأسيس السجل العقار 12/11/1975يف 
والقوة الثبوتية املطلقة للحقوق األخري ،حظر التقادم املكسب يف العقارات املمسوحة 

  :يف السجل العيين ، األمر الذي يطرح اإلشكالية التالية  املقيدة
     كية العقاريـة اخلاصـة   واقعة احليازة كإحدى طرق إكتساب امللمدى تعايش 

م على مبدأ عدم جـواز  ائاملشرع اجلزائري و الق اعتنقهلذي نظام الشهر العيين، ا مع
 األمـر  اء به إكتساب امللكية العقارية بالتقادم مما يسفر عنه عدة تناقضات بني ما ج

املتضمن إعداد مسح األراضي العام ،  1975/  11/  12الصادر بتاريخ  74/ 75 رقم
و أحكام القانون املدين الذي ما زال يكـرس إكتسـاب   تأسيس السجل العقاري،  و

و ما يليها من دون أن يفرق بني العقارات  823امللكية العقارية بالتقادم ضمن املادة 
مصري احليازة و التقادم ما  و من جهة أخرى،هذا من جهة  املمسوحة و غري املمسوحة

لعقاري ، حينما يتوقف العمل مببادئ نظام الشهر املكسب بعد إاء عمليات املسح ا
              ؟الشهر العيين على كل العقارات  ات نظامإجراء ل حملهالشخصي و حي



  -

     كطريقة إلكتساب امللكية العقارية ؟  احليازة  عن االستغناءيتم أو مبعىن آخر هل 
و   وظيفة اإلقتصـادية من أجل احلفاظ على حتقيق ال طريقة أخرى  أمثل أم تستعاض ب

  ؟اإلجتماعية للعقار 
ينصب علـى تلـك    و إذا كان البحث ذلكم هو اإلطار العام هلذه الدراسة، 

اإلشكالية الرئيسية ، فهو ال خيلو من اإلشكاالت و التساؤالت الفرعية اليت تستحق 
ـ       ك البحث و املناقشة  إال أنه نظراً  لضيق جمال املذكرة ، نكتفي باإلجابة علـى تل

ما يعـرض  قل أمهية عاليت هلا عالقة وطيدة باملوضوع على الرغم من كون البقية ال ي
  .ضمن حبوث و دراسات الحقة باملناقشة و التحليل

   اليت شهدا البالد خالل العشرية األخرية وضاع االمستقرةاألة جينتكان من و
 العقارية و مرد ذلـك   أمالكهم نعأن ختلى املالك األصليون و احلائزون احلقيقيون 

 بناًءا على قواعد احليازةعقارام على فتح اال للتالعب  مما ،سوء الظروف األمنية
سنة واحدة بالنسبة  إىلخاصة و أن املشرع اجلزائري قلص من مدة التقادم املكسب 

املتضـمن   الشـهرة إعداد عقـد   إجراءاتلشهادة احليازة و تساهل يف شروط و 
كية العقارية؛ األمر الذي دفع باملشرع اجلزائري إىل التدخل مبوجـب  باملل اإلعتراف

   املتضمن إجراء ملعاينة حق امللكية و تسليم سـندات امللكيـة    07/02القانون رقم 
، اإلجراءات يف إعداد و تسليم السند احليـازي  توحيدعن طريق حتقيق عقاري بغية 

  . دة احليازة  شهاينغري أنه إستغىن عن عقد الشهرة و مل يستث
 

و بالتايل شتات النصوص القانونية اليت تنظم واقعة احليازة فيما خيـص كيفيـة   
طرق إثباا و اإلجراءات العملة يف إعداد السـندات  ،ممارستها،تداوهلا،كيفية إنتقاهلا

       ضمن القانون املدين اجلزائري و قانون اإلجراءات املدنيةاليت تثبت هذه الواقعة 
   التوجيه العقاري و القانون الذي يتضمن إعداد عمليات املسح العقاري، و قانون 

و عليه فإن ذلك و ذاك شكل أمامنا عائقاً  يف إجناز و غريها من املراسيم التنفيذية؛  
 لى الرتول إىل امليدانعية املتخصصة ، مما أجربنا مقلة املراجع العل البحث فضالً  عن 

لوالية  العقارية ةعلى مستوى احملافظ إلعداد هذا البحث مجع املعلومات الضرورية و 
و أخـص  واليات الشـرق  احملافظات العقارية ل وحىت على مستوى بعض، قسنطينة



  -

  و كذا مديرية احلفظ العقـاري بالذكر والية سكيكدة ، والية جيجل ، والية ميلة ، 
  .واء املوضوعو إحت  لوالية قسنطينة و مديرية أمالك الدولة ، من أجل اإلملام

التحليلـي ملعاجلـة   الوصفي ، املنهج  اتبعت،  البحث إشكاليةو لإلجابة عن 
  :التالية  العامة  اخلطةاتبعت و   املوضوع

  

  مقدمة        
  

                                                        اب ـإلكتسب ـادم املكسـازة و التقـحتقق واقعة احلي: الفصل األول 
  .امللكية العقارية اخلاصة

  .الشهر العيينظل نظام  املكسب يفإثبات احليازة و التقادم  :الثاينالفصل 
  

  خامتة
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 للفصل األوا
  احليازة والتقادم املكسب إلكتساب امللكية العقارية اخلاصة ةحتقّق واقع

  
ـ  ر، إالّ أنه قد تتـواف  والـترتبط احليازة بامللكية يف أغلب األح           أن               يازة دونـاحل

زة علـى  ياـكون لصاحبها احلـتوافر هذه األخرية دون أن يـما قد تـكية كـتوافر امللت
بطريق الغصب فتكون احليازة للغاصب و امللكيـة ملالـك    )1(كاإلستالء كهتلالعقار الذي مي

           .العقار
ائز أو ـاحلق العيين و االنتفاع به من جانب احل وار أـاليد على العق عيازة بوضـوتقوم احل 

إستمرت  االعقارية إذ ةندا للملكيـامه بنية متلكه ؛ وعلى هذا األساس تصبح سـمن يقوم مق
   . )2(و ال إنقطاع  مدة التقادم املكسب املقررة  يف القانون دون وقف

الشروط القانونية الالّزمة باحلماية القضـائية    عويف هذا املقام حتض احليازة اليت تستجم        
سد يف نيـة  يتج ياألول مادي يتمثل يف وضع اليد والثاين معنو: وهي منطوية على عنصرين 

  .إستعمال العقار كمالك له زاحلائ

                                                
 . اإلستالء طريقة إلكتساب امللكية بواسطة سلب احليازة ملال شاغر )1(
)2(

 »احليازة  واقعة مادية بسيطة حتدث آثارا قانونية «: :و يرى عبد الرزاق أمحد السنهوري بأن  
  :أنظر   

، قانون املدين اجلديد ،أسباب كسب امللكيةالوسيط يف شرح ال: ) عبد الرزاق أمحد(السنهوري
  . 780ص  1998ليب احلقوقية،  ، منشورات احلبريوت ،الّد الثاين، اجلزء التاسع

واقعة قانونية  «: احليازة على أا  فحيث عر ويف نفس اإلجتاه يذهب جزء من الفقه الفرنسي
 » ألا تكسب حقوقا

:   انظر  
  BERGEL (j - L.), BRUCHI (M.) CIMAMONTI (S.) : Traité 

de Droit civil, Paris, édition delta 2000 p 134. 
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حتقّق و ممارسة احليازة بتوافر طرق إىل كيفية تكرة باللفنكشف يف هذه اعلى التوايل  و     
إعمال على أن نتوىل تبيان  )ولاألحث ـبامل( مرحلة أوىل وي يفـادي واملعنـها املـعنصري

   )املبحث الثاين(مرحلة ثانية  يف  العقارية اخلاصةلتقادم املكسب إلكتساب امللكية وا ازةـاحلي
  

  املبحث األول
  وشروط  صحتها ةعنصرا احلياز

     

عندما  ميارس احلائز األعمال املادية اليت يباشرها عادة من كان مالكا  تتحقّق واقعة احليازة    
لّـركن املـادي   للعقار، أو صاحب حق عيني عليه ؛ ومباشرة هذه األعمال هي اليت تكون ا

ة  ىللحيازة حتيطرة الفعليلو باشرها بواسطة شخص آخر نيابة عنه ؛ على أن تتحقّق تلك الس
املـادي   يتوافر إىل جانب العنصر يف الصورتني  قصد مزاولة احلق موضوع احليازة ، أي أن 

  .) 1(  ةمعنوي هو عنصر الني عنصر آخر
أن متـارس    ) 2( دين املقانون من ال 808لثانية من املادة يف الفقرة ا املشرع كما أوجب        

إشترط يف القوانني املكملة له  ،و خالية من عيب التقطع ، اخلفاء، اإلثارة و الغموض صحيحة
ـ ( أوالازة ـرا احليـيه نتناول عنصـبناءا علو ، شروط تتعلق بالعقار يف حد ذاته  ب ـاملطل

   . )اينـب الثـاملطل( ثانياازة ـو شروط صحة احلي) األول
  
  

                                                
 )1 (

ليس املراد بالقصد إرادة كسب احلـق حمـل   ": حيث يرى السنهوري أمحد عبد الرزاق أن   
  . »و إال كانت اإلرادة هنا تصرفا قانونيا « :، ويضيف يف اهلامش  "احليازة

  : رأنظ
          . 785ص،قانون املدين اجلديد ،املرجع السابق الوسيط يف شرح ال) : عبد الرزاق أمحد(السنهوري

اجلريدة   القانون املدين اجلزائري  املتضمن 1975/  09/  26 املؤرخ يف 58/  75 رقماألمر   ) 2( 
، املؤرخ يف 05/10لقانون رقم ؛ املعدل واملتمم مبوجب ا1975 /30/09املؤرخة يف  ،78الرمسية عدد 

  .26/06/2005، املؤرخة يف 44، اجلريدة الرمسية العدد 20/06/2005
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  املطلب األول
   ةعنصرا احلياز

         
تباين موقف فقه حول تعريف احليازة  األمر الذي نتج عنه إختالف حملاولة ضبط مفهومها       

: يرى اإلجتاه الثاين أا )  1( "احليازة سيطرة فعلية على الشيء : "حيث يرى اإلجتاه األول أن 
  . ) 2( " حق معني  وجه ظاهر ملمارسة"

احليازة هي السيطرة الفعلية اليت تتجسد يف قيام شخص : "و عرفها مصطفى عبد اجلواد      
باألعمال املادية و القانونية على شيء جتوز حيازته بنية متلّكه أو ممارسة حق عيين عليه سـواء  

  .  ) 3( " كان هذا الشخص مالكا للشيء أو غري مالك
بناءا عليه تقوم احليازة على ركنني ال يعتد ما إالّ إذا إستوفيا  شروط صحتهما حىت و         

تنتج آثارها القانونية وميكن محايتها بدعاوى احليازة ، و تكون كذلك سببا لكسـب امللكيـة   
ان العقار احملاز مما جيـوز  ـسب، وكـقادم املكـق التـالعقارية ، سواءا بنفسها أو عن طري

  .يه ـاليد عل عـوض

                                                
  : من الفقهاء  الّذين اعتربوها كذلك  ) 1(

  . قانون املدين اجلديد ،املرجع السابقالوسيط يف شرح ال) : عبد الرزاق أمحد(السنهوري -
  . 2000، بريوت، الدار اجلامعية احلقوق العينية األصلية): حممد حسني(منصور  -
  : من الفقهاء من اعتربها كذلك  ) 2(

 املطبوعاتاحليازة و التقادم املكسب ، الطبعة األوىل ، اجلزائر ، ديوان ،)فريدة (حممدي زواوي  -
   . 2000اجلامعية ، 

-  2004امللكية و النظام العقاري يف اجلزائر ، اجلزائر ، دار هومه، ، )عمار(علوي.  

إثبات امللكية العقارية و احلقوق العينية العقارية يف التشربع اجلزائري  : )عبد احلفيظ (بن عبيدة   - 
  .2003اجلزائر ، دار هومه 

، القاهرة،دار النهضة العربية   احليازة بسوء النية كسبب لكسب امللكية: )مصطفى(عبد اجلواد  )  3(
 .81، ص 1994
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   ) األولالفرع  ( يفالعنصر املادي للحيازة نتناول وفيما يلي  
   )الفرع الثّاين (يفالعنصر املعنوي للحيازة و  

  الفرع األول
  العنصر املادي للحيازة

  

يعترف ا  يتضح من مفهوم احليازة أن هلا ركنني ال بد من توافرمها معا حتى تنشأ و      
  :  يف قرارها أن الركن املادي والركن املعنوي ؛ هذا ما ذهبت إليه احملكمة العليا القانون ،

أو القصري يتم إذا كانـت   أن كسب احلقوق العينية غري املنقولة بالتقادم وفق أجله الطّويل«
هادئة ، مستمرة بعنصريها املادي واملعنوي ، وغري غامضة ، خاليـة مـن العيـوب    : احليازة

   .)  1( »إىل سبب صحيح  ومستندة
و اليت تتباين صورها تبعا للطبيعة  وما يكون العنصر املادي هو جمموع األعمال املادية         

   .املادية للعقار
احلائز إبتداءا أو إنتقلت باشرها كما أن املشرع اجلزائري، يعتد بتلك املمارسات الفعلية و لو 

  . شريطة أن تكون صحيحة إليه من الغري
، و طرق إكتساب و إنتقـال  ) الفقرة األوىل(و فيما يلي نتناول ماهية األعمال املادية ضمن 

  :على التوايل) الفقرة الثانية (السيطرة املادية ضمن 
  الفقرة األوىل 

  ماهية األعمال املادية 
  

للداللة علـى   " السيطرة الفعلية"املشرع اجلزائري يف القانون املدين  تعبري استخدم           
   . الركن املادي سواء بالنسبة إلنتقال احليازة أو زواهلا

                                                
لــنشر والتــوزيع،   دار العلوم ل اجلزائر، مبادئ القضاء العقاري ،: ) عمر(محدي باشا   ) 1(

  . 90، ص  2000الطبعة األوىل 
، الة القضـائية لسـنة    40.1875رقم  01/07/1987الغرفة اإلدارية، قرار بتاريخ  قرار احملكمة العليا

 . 20، ص 04، عدد 1999
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؛ بل ذهب املشرع إىل أبعد من ذلك حـني إعتـرب     815و  808كما يتضح من مفهوم املادتني 
زوال احليـازة   ةإستمرار املانع الذّي يعيق احلائز من مباشرة السيطرة الفعلية و ملدة سنة كامل

  .  يام حيازة جديدة وق األوىل
اجلزائري يف حتديد ماهية الركن املادي بضرورة توافر األعمال املادية   و أخذ القضاء     

وهو كذلك ما ذهبت إليه حمكمة النقض املصرية الـيت   ،)  1(للداللة على وجوده لدى احلائز
اد حيازة املال لنفسه و حـازه  وضع اليد ال إعتبار له  قانونا إالّ بالنسبة ملن أر «إعتربت أن  

وتصرفه فيـه التصـرفات   بنية متلّكه ، و األصل يف احليازة أنها دخول املال يف مكنة احلائز 
  .    ) 2(»هلا  القابل

كما لو  وبإختالف احلقوق العينية ذاا وختتلف األعمال املادية بإختالف طبيعة العقار      
ملدعي يعترب نفسه  حائزا هلا فعليه أن يباشر األعمـال التـي   كان العقار أرضا فالحية وكان ا

يباشرها عادة مالك العقار، كاحلرث، البذر، الزرع ، التسميد ، حصد احملصول أو جنيه عند 
  . نضجه 

فإن الركن املادي للحيازة يتوافر  ضعلى األر)  3(أما لو إعترب نفسه صاحب حق إرتفاق باملرور
هذه الصورة ال يتطلـب   موضع معين من هذه األرض مىت إحتاج إىل ذلك  إذا كان مير خالل

احليازة  خيـول صـاحبه    فيها توافر الركن املادي إحراز العقار إحرازا ماديا ، ألنّ احلق حمل 
احلصول على كل منافع العقار، فمالك العقار املخدوم ال حيتاج يف مباشرة حقّـه إىل إحـراز   

هذا ما نـص عليـه   . صول على كل منافع هذا العقار حقّه ال خيول له احل العقار اخلادم، ألنّ
   . )2(من القانون املدين 868 املشرع اجلزائري يف املادة

                                                
  .)منشور (، 161.076رقم  04/03/1998: يخ،الغرفة العقارية،قرار بتاراحملكمة العليا 1  ) (

 . 03، عدد 1999الة القضائية لسنة 
دار األلفـى لتوزيـع الكتـب      القـاهرة،  احلماية القانونية للحيازة ، ): رمضان مجال(كامل   ) 2(

 .  40، ص  2002القانونية  الطبعة األوىل ، 

  . 11/05/1939، جلسة  9لسنة  4الطّعن رقم  – احلكم املصرية، نقضالحمكمة   
  . )منشور( 55.432:رقم ، 25/10/1989 :، الغرفة العقارية، قرار بتاريخاحملكمة العليا  ) 3(

  .   32، ص 03، العدد 1992الة القضائية لسنة 
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وتثور املسألة حول توافر األعمال القانونية دون األعمال املادية ، ويف هذا اخلصوص        
  : إختلف الفقه و إنقسم إىل فريقني

على أساس أنّ احليازة هي  ) 1( يرى أنها ال تصلح لقيام الركن املادي : األول  الفريق         
اإلستعمال الظّاهر للملكية واألعمال القانونية  ال  تعترب كذلك  و ال تفترض حتـى ممارسـة   

  .  السيطرة الفعلية على العقار
  .ام الركن املادييرى أنّ األعمال القانونية كافية لقي :الثاينالفريق          

إّال أنّ أنصار الفريق تارة يستوجب ضرورة إقران األعمال املادية ا ألنّ جمرد التصـرف يف  
العقار بالبيع و خالفه غري كاف للداللة على توافر وضع اليد الفعلي ، وتارة أخـرى يكتفـي   

مثال يشكّل عمل يتطـابق مـع   بتوافر األعمال القانونية مبفردها لقيام الركن املادي ، فاإلجيار 
مكنات احلق احملاز، ألنه من أعمال اإلدارة  و اإلستغالل ، فالركن املادي موجود هنا و لكـن  

  .بأسلوب غري مباشر عن طريق املستأجر 
الرأي فيه على أن األعمال القانونية   غري كافية لتوافر  استقرأما القضاء املصري فقد        

  . )  2( لحيازة الركن املادي ل
ويف غياب نص تشريعي و موقف احملكمة العليا  هلذا اإلشكال  نرى أن هناك جدوى        

من قبل ، لكن هـذا   اكتسبتللتصرفات القانونية  ألنها قد تفيد أحيانا يف احملافظة على حيازة 
ل يف احليازة ممارسـات  يغين  عن األعمال املادية ألنّ األصعين أن توافر التصرفات القانوين ال ي

هذه املمارسات املادية اليت تكون العنصـر  د على احلق العيين الذي حيوزه فعلية من واضع الي
   . تداءا أو تتنقل إليه من الغرياملادي للحيازة إما يكتسبها احلائز إب

  . يوعن إكتساب و إنتقال السيطرة املاديةّ  نوضح ذلك يف فقرة ثانية كما يل        
  

                                                
  . 46 احلماية القانونية للحيازة ، املرجع السابق ص ):رمضان مجال(كامل    ) 1(
   -28 -رقم ،  8، جمموعة أحكام النقض السنة   1957/ 04/03 :اريخ املصرية  بت نقضجملة ال  ) 2(

  . 225ص 
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  الفقرة الثانية
  طرق إكتساب و إنتقال السيطرة املادية

  

القانون املدين اجلزائري أن هناك صورتان إلكتسـاب   810،  809،  808تضح من املواد         
  .الركن املادي للحيازة إما إبتداءا أو إنتقاال من الغري

إليه السيطرة من الغري، كما أن هـذه  فاحلائز إما يستحوذ على العقار مباشرة أو تنتقل        
األخرية ال تتصف باجلمود بل جيوز إنتقاهلا  و يتحقق ذلك إما تطبيقا لنص  القانون أو عـن  

  .طريق اإلتفاق 
  .وعليه نتناول كيفية إكتساب الركن املادي إبتداءا أوال مث إنتقال السيطرة املادية ثانيا تبعا

  إبتداءا إكتساب الركن املادي:أوال 
تتحقق السيطرة املادية إبتداءا كأن حيوز الشخص وميارس سلطته على العقـار دون أن        

 تنتقل إليه من شخص آخر ، كما لو حاز مسكنا حيازة مادية مباشرة و يباشر فيه من األعمال
ـ  یح رز ب ھ    ايباملادية ما يباشره املالك عادة يف ملكه ؛ وال بد يف هذا املقام من عمل مادي إجي

                 و هو مـا نـص عليـه املشـرع اجلزائـري صـراحة       ،   ) 1( الح ائز العق ار إح رازا فعلی ا     
  . دين اجلزائريمن القانون امل 808يف املادة 

  إنتقال السيطرة املادية: ثانيا
، كما تنتقل بواسطة تنتقل السيطرة املادية من الغري إما أن يكون خلفا عاما أو خاصا               

الغري، حيث يباشر احلائز كنائب عن األصيل نظرا لوجود ظروف متنعه أو تعيقه من مباشـرة  
واسطة ـا إنتقاال من الغري أو بـادي إمـيتم إكتساب الركن امل؛ و ادية بنفسه ـاألعمال امل

  . الغري أو معه  وهي صور تنتقل ا املمارسة املادية نوردها تبعا
     حتقق السيطرة املادية إنتقاال من الغري : ة األوىلالصور

                                                
ـ    :  اإلحراز   ) 1( الطّبعـة   ةالضم و اإلمتالك ، املعجم الوجيز الصادر عـن جممـع اللّغـة العربي

  .  177ص  1980 بدون ناشر بدون مكان النشر ،األوىل،
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تتحقق هذه الصورة إذا إنتقلت السيطرة من شخص إىل آخر كانت له السيطرة املاديـة مث     
نقلها إليه ، وهي إستثناء من األصل حيث تنتقل احليازة من حائز آلخر شريطة أن تكون عند 

حقة منها عن السابقة ، و جتـدر اإلشـارة أن احليـازة    هذا اإلنتقال متصلة أي ال تنقطع الالّ
الالّحقة يف هذه احلالة ال تعترب حيازة مبتدأة ، وأنه يشترط يف اإلنتقال اهلـدوء و إالّ كانـت   

  .إغتصاب ، وإن متّت كذلك فمنتزع احليازة  يبتدئ حيازة جديدة ال تتصل بالقدمية 
أو عن  لذي أسلفناه بإحدى الطريقتني إما بنص القانونو تنتقل احليازة من حائز آلخر باملعىن ا 

  . طريق اإلتفاق 
  إنتقال السيطرة املادية من الغري بنص القانون :الطريقة األوىل 

تنتقل حيازة  من القانون املدين اجلزائري حينما 829كحالة املرياث اليت وردت يف املادة           
  م هنا هو الوارث و املوصى له جبزء من جمموع التركة ؛املورث إىل الوارث،حيث اخللف العا

إليه مبجرد موت السلف  فاحليازة تتبع امللكية ، وتنتقل  معهـا   لومادامت  ملكية املال تنتق
  .حبكم القانون ومبجرد هالك السلف

وبناًءا  واجلدير بالذكر أن احليازة تنتقل بصفاا  حقيقية أو عرضية ، سليمة أم معيبة ؛        
            فإنّ الوريث احلائز للحق العيين ألحـد  شـركائه يف املـرياث      829على ما ورد  يف املادة 

سـنة و بقـي الوريـث     33على الشيوع يتملّكه بالتقادم املكسب إذا إستمرت حيازته مدة 
  .صاحب احلق ساكتا طيلة هذه املدة ومل يطالب حبقه يف املرياث  

حيث أنه وإن كانت املادة : "تطبيقات املبدأ قرار احملكمة العليا الذي جاء فيه  و من       
سنة   33مكّنت من كسب احلقوق املرياثية بالتقادم إالّ أنها اشترطت أن تدوم احليازة مدة  829

   األرض حمل الرتاع على عنصريها املادي ومبا أنه مل يثبت للقضاة  يف  قرارهم  توفر حيازة 
  . ) 1( " سديد فالنعي على القرار باخلطأ يف تطبيق القانون نعي غري املعنوي، و

                                                
  ) .غري منشور( 40944رقم قرار  بدون تاريخ، ،ةلغرفة العقارياحملكمة العليا، ا  ) 1(

   .104ص  الثاين، املرجع السابق، ءاجلز االجتهاد القضائي للغرفة العقارية،
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  ادية من الغري باإلتفاقـيطرة املـإنتقال الس:الطـريقة الثانية 
تنتقل احليازة يف عني معينة بالذات من احلائز إىل شخص آخر ،خالفا إلنتقال احليـازة           

ذا األخري جمموع من املال أو جزء منه كالتركة أو جزء منها ال عني للخلف العام فالذي ينتقل هل
و تنتقل احليازة من احلائز إىل اخللف اخلاص باإلتفاق بينهما على نقلها إتفاقـا  . معينة بالذّات 

ـ  ن حيـازة  يعقبه التسليم ، مهما كانت و إختلفت صوره ، و حيازة اخللف اخلاص تستقل ع
            حيازتـه مـدة حيـازة     إىل مدة  يضم أن ا وللخاف  اخلاص اخليار اخللف  العام  يف  صفا

  . ) 1( سلفه أو ال 
  حتقّق السيطرة املادية بواسطة الغري :ورة الثانيةـالص

هد حـائز  ـمدين أن يعـون الـقانـمن ال 810ادة ـاز املشرع اجلزائري يف املـأج        
ادية حيث جتمعه باحلـائز عالقـة   ـازة مـرد حيـوزه جمـي حيـالعقار، العقار إىل غريه ك

ال بني اخلادم واملستخدم فيحوز اخلـادم العـني حلسـاب    ـما هو احلـالتابع باملتبوع ،  ك
ـ ـارا قـآث  املستخدم فتنتج احليازة بواسطة الغري  ـ ـائز القـانونية يف شخص احل وين ـان

،  ) 2( طرة املادية بإسم احلائز األصلي و حلسابهو ال تتعدى الوسيط ألنه يباشر السي  ،دهـوح
وب عنه فيه أحدـا عنصر القصد فال ينـأم .  

املاديـة   ةو يباشر احلائز السـيطر  ) 3( وقضي بأن حيازة النائب تعترب حيازة لألصيل           
حلسـابه ؛   و هالقانوين بامس هاألهلية حيث يباشرها عنه نائب بالوساطة إذا كان ناقص أو عدمي

  .بواسطة الويل أو الوصي  ) 1( كما هو احلال للصيب غري املميز
                                                

امللكية، الوسيط يف شرح القانون املدينّ اجلديد ، أسباب كسب ): عبد الرزاق أمحد(السنهوري  ) 1(
  . 884ص املرجع السابق، 

من املقرر قانونا أنه تصح احليازة بالوساطة مىت كـان   ”:  ة العليا بأنهقرار احملكم جاء يفو قد   ) 2(
الوسيط يباشرها بإسم احلائز و كان متصال به اتصاال يلزمه االئتمان بأوامره فيمـا يتعلـق ـذه    

  . “احليازة 
  . )منشور(، 196053، رقم 26/04/2000، الغرفة العقارية، قرار بتاريخ احملكمة العليا

                    .239، ص 2001العدد األول، سنة  ،قضائيةلة الا
  احليازة كسبب من أسباب كسب امللكية يف التشريع املصري و ): قدري عبد الفتاح( الشهاوي  ) 3(
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يكون تابعا للحـائز و لكـن    يهذا ويالحظ أن املشرع مل يتناول سوى الوسيط الذّ         
حيوز حلساب احلائز ميكن أن يكون ممـن ال يصـدق    يقضاءا أن الوسيط الذ الثابت فقها و

  .ر و املستعري عليهم وصف التابع كاملستأج
  
  

هو هنا املؤجر  احلقيقي وففي هذه األحوال يكون الوسيط حائزا عرضيا يعمل حلساب احلائز 
   . ) 2( أو املعري
و يثار التساؤل عما إذا كان الذي يظهر بظهر احلائز ينوي أن يكسب احلق لنفسه            

  أو أنه حيوز حلساب غريه ؟ 
    ند أو العقد الذي يربط احلائز احلقيقـي باحلـائز العرضـي     جييب عن هذا األخري الس

مبوجبه تتحدد الشروط اليت إنتقل مبقتضاها وضع اليد إىل احلائز الظاهر؛ كما يبين احلـدود  
  .انتفاعه بالعقار اليت جيب أن ال خيرج عنها احلائز الظاهر يف

الظّاهرة قرينـة علـى    أما لو قام الشك حول وصف احليازة عندها يفترض أن احليازة    
   810الثانية من املادة شرع يف الفقرة يعنيه امل ما  ، هذا حليازة احلقيقية  حىت يثبت العكس ا

وعند الشك يفترض أن مباشر احليازة إمنا حيوز لنفسه فـإن كانـت احليـازة      «: بقوله 
    » البادئ اا اإلستمرار هو حلساب إستمرارا حليازة سابقة إفترض أن هذ

بأن حيازة الوكيل لعقارات  موكله اليت حتت يـده   «:وقضت حمكمة النقض املصرية         
بسبب عقد الوكالة تعترب حيازة حلساب األصيل طاملا أن الوكيل مل يدع بأنه غري صفة حيازته 

  ) 1( »مبا تتغري به قانونا 

                                                                                                                                                   

   .28ص  منشأة املعارف،، 2003 ، اإلسكندريةاملقارن
 . 98ص  160 قاعدة رقم 21أحكام النقض سنة جمموعة  1970 06/  09 نقض مدين مصري

   42سنة كاملة ضمن التعديل اجلديد للقانون املدين املادة  13إىل 16مت ختفيض سن التمييز من   ) 1(
 . سنة كاملة 19، إال أنه أبقى سن الرشد ، متاشيا للتطورات العلميةالثانيةالفقرة 

  .  74 صاحلماية القانونية للحيازة، املرجع السابق،  ) :رمضان مجال(كامل  ) 2(
  . 1963/  06/  06ق جلسة   28لسنة   235رقم  الطعن املصرية ،  نقضحمكمة ال
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 السيطرة املادية على الشيوع :الصورة الثالثة
به شائعة مع غريه ال خالصـة  احلائز على الشيوع أعمال السيطرة املادية حلسا يباشر         
  ، مثال ذلك أن يسكن الدار مع شركائه أو يزرع األرض الشائعة معهم لنفسه

و تنتج السيطرة على الشيوع آثارها على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيوع فـدعاوى  
  .) 2( الشيوعص إالّ على أساس حيازته على شخ احليازة مثال ال حتمي حيازة كل

وجتدر اإلشارة  أن احلائز على الشيوع جيتمع عنده عنصري احليازة معا ، يبد أنـه يف          
 عنصر القصد يكون ألجل إستعمال احلق شائعا مع غريه ال خالصا لنفسه و يف العنصر املادي

  .يباشر السيطرة كذلك شائعة مع غريه 
و ترتب السيطرة املادية على الشيوع أن ال يكسب أحد الشركاء احلق بالتقـادم إال           

  .شائعا إذا توافرت شروط التقادم شائعا فيملك النصف أو الثّلث 
وليس هناك ما حيول بني أحد الشركاء  من أن يغير بفعله صفة الشيوع إذا كان ذلك         

ز احلق كلّه خالصا لنفسه ؛عندها حتمى احليـازة بـدعاوى   واضح الداللة على أنه أصبح حيو
احليازة على أا حيازة خالصة له ال شائعة و يكتسب احلق كله  بالتقـادم خالصـا لـه إذا    

  .  توافرت شروطه
أو بواسطة الغري، وتباينت ممارسة الركن املادي   او كيفما حتقّقت السيطرة املادية إبتداء        

فتح جمال حتقّق وضع اليد إىل حد صعوبة التمييز ائري على غرار باقي التشريعات املشرع اجلز
بني صور املمارسة اليت ترد على العقار لتمييز املالك احلقيقي عن احلائز الظّاهر و بـني هـذا   

  .األخري و من ينوب عنه يف مباشرة األعمال املادية 

                                                                                                                                                   
  ،، دار اجلامعة اجلديدة  ، القاهرةالوجيز يف احلقوق العينية األصلية: )رمضان( أبو سعود    ) 1(

  . 294ص  2004
  املصري        احليازة كسبب من أسباب كسب امللكية يف التشريع ):قدري عبد الفتاح( الشهاوي2)  (

 . 31ص ،و املقارن ، املرجع السابق   
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من الغـري بإحـدى الصـور     انتقاالأو  او إبتداء و سواء متت السيطرة املادية مباشرة        
املوضحة آنفا أوجب املشرع أن تقترن  املمارسة املادية بعنصر معنوي يتمثل يف القصد ، و إالّ 

  .كنا بصدد حيازة عرضية 
  .و على ذلك نعاجل العنصر املعنوي يف الفرع الثاين كما يلي          

  الفرع الثاين
العنصر املعنوي  

  

سبق و أسلفنا أن احليازة سلطة فعلية يباشرها شخص على شيء وجيب أن تكون بقصد           
جيب توافر العنصر املعنوي مزاولة احلق موضوع احليازة، وعليه إىل جانب توافر العنصر املادي  

لكـن  لحيازة مع حسن أو سوء النية الذي ال يعترب مكون لتواجد العنصر املعنوي ال خيتلط و 
  .   ) 1( ، ألنه حىت إن مورست بسوء النية تترتب عنها آثار قانونية ميثل فقط خاصية فيها

ويقصد  بالعنصر املعنوي للحيازة  نية التملك و ظهور احلائز أمـام النـاس مبظهـر            
ـ   حلسابه ل املادية خالصةصاحب احلق حمل احليازة ، يباشر األعما ازة و إالّ نكون بصـدد حي

  ة  مبقتضى سند  ينطوي على اإلعتراف باحلق العـيينيطرة املاديعرضية  أين يباشر احلائز الس
  . لشخص آخر

  .النظرية الشخصية و النظرية املادية: هذا و قد تردد بشأن عنصر القصد نظريتني متباينتني 
  . )لفقرة األوىلا(و على التوايل نعاجل النظريات اليت قيلت يف العنصر املعنوي من خالل 

  ).الفقرة الثانية(و نبني موقف املشرع اجلزائري من النظريتني ضمن 
  الفقرة األوىل

  النظرية الشخصية و النظرية املادية 
إنّ ضرورة توافر عنصر القصد لدى احلائز مبدأ كان حمل نقاش بني الفقهاء بني مؤيد            

 تكون لـه إرادة  احلائز أن النية  فعلى رادة واإل: عنصرينومعارض، و القصد يفترض وجود 

                                                
           ،  2000الدار اجلامعية  ، احلقوق العينية األصلية ، بريوت ): حممد حسني ( منصور  )1(

 .279إىل  276ص 
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حوز العقار، ليمارس عليه األعمال املادية ، لكن حىت يكتسب احلق و يصبح مالكا له كـي  
  ، كما أنيستعمله ويستغله ، البد من وجود نية  حمددة و واضحةّ حتى يتصرف به كمالك له

و أهل و عاملا باألسباب حىت يتصرف  ضرورة وجود اإلرادة تتطلب من احلائز أن يكون واع
دون قيد، فالصيب غري املميز أو من أصابه عارض من عوارض األهلية ال ميكنه أن حيوز املـال  
         عقارا كان أو منقوال له فقط اإلستالء املـادي؛ يف حـني اإلرادة البسـيطة ملمارسـة حـق      

يازة تفترض نية الظهور و التصـرف  من احلقوق ال تتطلب جمرد اإلستالء املادي، بيد أن احل
   .  كصاحب حق امللكية، أو صاحب حق عيين آخر 

حول أساس الركن املعنوي ،  )إهرنج(، و  )سافيين(من هذا املنطلق تعارض الفقيهني          
  .بإرادة واضع اليد بينما األول يشترط القصد لظهور احلائز كاملالك  )إهرنج(حيث يعتد 

لذلك إختلف الفقه حول  أساس و مفهوم الركن املعنوي و يف هذا الصـدد  و تبعا       
  : ة ، نوردمها كما يليظهرت النظرية الشخصية و النظرية املادي

  ) 1(النظرية الشخصية :  أوال

يرى أنصار النظرية أنه ال يكفي توافر وضع اليد على العقار لتحقّق السيطرة املادية            
  .نما ال بد من وجود إرادة معينة تضاف إىل وضع اليد للحيازة وإ

، حيث يعترب اإلرادة الشخصية للحـائز هـي    )  2( )   سافيين ( الفقيه: أشد أنصار النظرية 
  العنصر األساسي للحيازة احلقيقية ،

يازة ليس و ملّا كان وضع اليد واقعة مادية تتطابق والواقعة القانونية للملكية فإن القصد يف احل 
   .)  3( شيئا آخر سوى قصد ممارسة للملكية

فإذا كان احلق  حق ملكيـة   ،)  1( فالقصد أمر شخصي ال يتصور توافره يف غري احلائز       
 .وجب أن يتوافر عند احلائز قصد إستعمال حق امللكية حلسابه

                                                
  .أخذ بالنظرية الشخصية التقنني املدين الفرنسي و التقنينات  الالتينية األخرى املتفرعة عنه   )1 (

(2) MAZEAUD (H - L -  J. ): Leçon de Droit  civil, Paris, 

édition Montchrestien. 1975, p. 156.     
   .81احلماية القانونية للحيازة، املرجع السابق، ص ): رمضان مجال( كامل  ) 3(
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ن يتصرف كما لو كان أما لو كان حق إرتفاق أو إنتفاع وجب أ فيستعمله و يستغله ،        
ة إستعماله حلسابه ؛ و ملّا كانت النيصاحب احلق وقد توافرت عنده نييت ة تتعلق بالشخص مس

   "بالنظرية الشخصية  "النظرية 
لغري املميز أن من القانون املدين  809و يف هذا املقام أجاز املشرع اجلزائري يف املادة         

ينوب عنه نيابة قانونية  طاملا  يباشر السيطرة الفعلية  املكونـة  يكسب احليازة عن طريق من 
للعنصر املادي للحيازة  بواسطة الغري  بينما العنصر املعنوي املتمثـل يف القصـد ال يباشـره    

  .بالوساطة بل جيب أن يتوافر لدى احلائز شخصيا
ألن من يضع يده على العقار  إال أنه يأخذ على النظرية أا ال تقوم على أسس كافية ،        

أو احلق العيين العقاري ميكن أن يتوافر له القصد بطريقتني متباينتني  إذ ميكن أن ميارس حـق  
ملكية الغري أو حق امللكية اخلاص له ، ففي احلالة األوىل فهو يعترف ذا احلـق للغـري  وال   

  .ة حقيقية تتوافر لديه نية التملك الالزمة لتحول وضع اليد إىل حياز
ما احلالة الثانية بالنسبة ملن يضع يده بقصد ممارسة حق امللكية حلسابه اخلاص وليعتـرب  أ        

أي أن يدعي يف الواقع أنـه مالـك هلـذا     متلّكه،حائزا قانونيا جيب أن يكون وضع اليد بنية 
   .العقار

و ينصب  احليازة،املتطلب يف الغرض الوحيد لنية التملك هو حتديد طبيعة القصد إنّ          
وعليه فكرة احليازة ال تتطلب أكثر من قصـد التملـك و ال    حق،على ما يكون للمالك من 

  .تفترض أن يكون احلائز مالكاً  حقيقياً  
و األصل أن العنصر املعنوي ال  جيوز مباشرته بالواسطة ألنه أمر شخصي و مع ذلـك          

واضع اليد حائزاً  حلق امللكية إشترط املشرع أن تتوافر فيـه نيـة    جيوز إستثناءاً  و مىت يعترب
  .التملك 

                                                                                                                                                   
            أن ضرورة أن يكون احلـائز قاصـدا   ) قدري عبد الفتاح(حيث يرى الشهاوي  )1( 

  .تعمال احلق حلساب نفسهإس
  :أنظر 
احليازة كسبب من أسباب كسب امللكية يف التشـريع املصـري        ): قدري عبد الفتاح ( هاويالش

   .36و املقارن ، املرجع السابق ص 
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حيـث ال يشـترط يف أن    القصد،لديه عنصر  أن يتوافرو إذا كان احلائز مميزا جيوز          
  .)  1( كمال األهلية بل يكفي عنصر التمييز  العنصر،يتوافر هذا 

و هي النظرية نقيض هذه النظرية ما يقابلها   نظرا لتلك األسباب  و اإلنتقادات ظهر على
  .املادية 

  النظرية املادية : ثانياً 
عـن   يرى أن عنصر القصد ليس مستقالً و" إهرنج " تنسب النظرية املادية للفقيه        

السيطرة املادية ، ألنّ الركن املادي يف احليازة يتضمن يف حد ذاته الركن املعنوي ألنّ القصد 
  : نصب على واقعة وضع اليد و يضيف ي

القصد هو إرادة إستخدام الشيء و حتقيق السيطرة عليه ، يف حني أن الركن املادي          «
واعية و الذّي مـن دونـه ال    ميارس بإرادةهو املظهر اخلارجي هلذه اإلرادة نفسها و جيب أن 

    ) 2(  »تتوافر سوى رابطة جوار حملي
تبعاً  لذلك أن معيار متييز احليازة عن جمرد اإلحراز، ال يتمثل " إهرنج " ص وعليه خل        

يف قصد احلائز أن حيوز حلسابه كما جاء يف النظرية الشخصية إذ وجود هذا القصـد لـيس   
ضرورياً  لقيام احليازة و قد حيوز الشخص حلساب غريه و مع ذلك يعتـرب حـائزاً  بـاملعىن    

  . الصحيح
تتمثل يف جواز محاية احلائز حلسـاب  "إهرنج  " أهم نتيجة عملية  خلص إليها إال أن         

غريه بدعاوى احليازة ، حيث ال حتميه النظرية الشخصية ؛   تطبيقا هلذه النتيجة  قرر املشرع  

                                                
حماضرات  يف القانون املدين ألقيت على طلبة املعهد الوطين للقضـاء ،  ): عبد الرمحان( ملزي  ) 1( 

  .   15ص )غري منشور( 2002/2003 الدفعة الثالثة 
  :كذلك

 .  280احلقوق العينية األصلية ، املرجع السابق ص : منصور حممد حسني 
 
)2 ( هاوي الش) احليازة كسبب من أسباب كسب امللكية يف التشريع املصري ): قدري عبد الفتاح  

  .38، املرجع السابق ، ص و املقارن
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محاية حيازة املستأجر ، ألنه  ال حيوز حلسابه بل حلساب املؤجر و حينئذ حتميه النظرية املاديـة  
  .       عاوى احليازة جبميع د

 و بني موقف التشريعات من النظريتني حيث يأخذ التشريع األملـاين  االختالفو ميتد         
    )   1(، و التشريع الفرنسي و املصري بالنظرية الشخصية النمساوي بالنظرية املادية

  . املواليةأما موقف املشرع اجلزائري نتناوله ضمن الفقرة 
  انيةالفقرة الث

  موقف املشرع اجلزائري من النظرية الشخصية والنظرية املادية
سار املشرع اجلزائري على درب التشريع الفرنسي و املصري حيث أخذ بالنظرية          

الشخصية يف احليازة كقاعدة عامة ، و أخذ بالنظرية املادية استثناءاً عندما أقر محاية حيـازة  
فحيازة املستأجر حيازة عرضـية  القانون املدين  487يف املادة يازة  املستأجر جبميع دعاوى احل

حتميها النظرية املادية إال أن النظرية الشخصية ال حتميها ، و هو خروج عن القاعدة العامـة   
  . فاملشرع عندما يريد اخلروج على القاعدة العامة يضطر إىل إيراد نص خاص 

و بالتايل تصبح حيازته حيازة عرضي أن يصبح حائزا أصيال ائز الكما أجاز املشرع للح        
  .العقاريةقانونية و بالتايل أمكن مبوجبها أن تكون سببا لكسب امللكية 

نظراً  ملا تتمتع به احليازة العرضية من أحكام خاصة ا يستوجب منا البحـث عـن           
  .قانونيةطبيعتها القانونية و كيفية حتوهلا إىل حيازة 

  زات احليازة العرضية و أنواع احلائزون العرضيونـمي: أوال
  :ـةيـاداحليازة العرضية حيازة م  -

يتوافر فيها الركن املادي و يتخلف فيها الركن املعنوي و بالتايل تعترب حيـازة غـري         
  ه حلساب غري حيوزبل حلسابه صحيحة ال يرتب عليها القانون أي أثر، ألنّ احلائز ال حيوز 

و يباشر السيطرة املادية بواسـطة احلـائز    عن نفسههذا األخري يباشر عنصر القصد أصيالً  
هو الذي حيـدد مركـز احلـائز    بالرد  االلتزام، وهذا ، و أنه يلتزم برده للمالك) 1( العرضي
  . بالرد ينشأ إما من العقد أو القانون حسب األحوال االلتزاموجتدر اإلشارة أن . العرضي

                                                
  .809ص املدين اجلديد ، املرجع السابق ،الوسيط يف شرح القانون ): عبد الرزاق أمحد(السنهوري   ) 1(
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و تطبيقاً  لذلك يشترط أن يكون احلائز العرضي حائزاً  فعلياً  ، ميـارس السـيطرة         
الفعلية عليه ، فمالك العقار فضاءاً  كان أو مبين قد حيوزه عادة بنفسه و جيمع بـني ركـين   
احليازة فيسيطر عليه بقصد إستعماله و حلسابه ، و قد ينقل السـيطرة املاديـة إىل  احلـائز    

كنقل السيطرة املادية إىل املستأجر أو إىل الوكيل أو املودع لديه أو املستعري يف حني  العرضي
  .يبقى حمتفظاً  بالركن املعنوي للحيازة

ال تصلح احليازة العرضية أن تكون سبب لكسب امللكية بالتقادم أو محايتها بدعاوى احليـازة   -
  :مهما طالت مدة وضع اليد

    
احليـازة   اسـترداد بدعوى  استردادهامن احلائز عنوة عنه فله أن يطلب  زعتانتغري أنه إذا      

، وعلة ذلك احلفاظ على النظام و األمن  ) 2(من قانون اإلجراءات املدنية  414تطبيقا لنص املادة 
  .العام يف اتمع 

  : و إذا كانت تلك خصائص احليازة العرضية فإن احلائزون العرضيون نوعان 
كل حائز يأمتر بأوامر احلائز األصلي : ن من احلائز األصلي مرتلة التابع من املتبوع الذين يرتلو

و يلتزم بتعليماته و ليس هلم أية حرية يف التصرف  ؛ كاخلدم ، والوكيل ما دام يعمل بإسـم  
 املوكل و يأمتر بأوامره ، و املدير أو املفوض من الشخص املعنوي يف حيازة ماله 

ليسوا أتباعاً   :احلائزون العرضيون الذين حيوزون الشيء حلساب غريهم لثاين فهم أما النوع ا 
للحائز األصلي بل يبقى هلم شيء من حرية التصرف يف حيازم كصاحب حق اإلنتفـاع أو  
حق اإلستعمال أو حق السكن ، الدائن املرن  رهن حيازة ، املستأجر  املزارع ، املسـتعري ،  

  .نده احلارس ، املودع ع

                                                                                                                                                   
  احليازة كسبب من أسباب كسب امللكية  يف التشريع ) : قدري عبد الفتاح ( الشهاوي  ) 1( 

       .              49، ص السابق ، املرجعاملصري و املقارن
  ملتضمن قانون اإلجراءات املدنية املعدل  واملتمما:  08/06/1966، املؤرخ يف  154/ 66 رقم األمر  ) 2( 

 .09/06/1966املؤرخة يف  47، العدد اجلريدة الرمسية
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ومنه إن احلائز العرضي ليس له حق التمسك باحليازة العرضية لكسب احلـق العـيين           
املدعى به  أو حىت حلماية حيازته  و إن كان يستطيع ذلك بإسم احلائز األصلي ألنـه حيـوز   

على ؛  فاملستأجر مثالً  ال يكسب حق امللكية ) من القانون املدين اجلزائري 831املادة ( حلسابه 
و إن كان يف إمكانه التمسـك بإسـم    العني املؤجرة بالتقادم مهما طالت مدة حيازته للعني 

  .املؤجر حبيازته للعني املؤجرة 
  تغيري صفة احليازة العرضية إىل حيازة قانونية:ثانيا

أن ليس للحائز العرضي أن يغير صفة حيازته مبجرد تغيري نيته أي أن حيوز حلسابه بعـد         
الفقرة  831، هذا ما نص عليه املشرع اجلزائري صراحة يف املادة  ) 1( كان حيوز حلساب غريه 

األوىل من القانون املدين ، فليس للمستأجر أن يعلن أنه غير نيته و أصبح حائزاً  كمالـك و  
  .ليس كمستأجر إذ ليس ألحد أن يغري بنفسه لنفسه السند تقوم عليه احليازة 

، إما بفعل الغري الناقل للملكية ؛ أو يازة العرضية إىل حيازة قانونية أنه جيوز حتول احلإال        
بفعل يصدر من احلائز العرضي يعارض به حق املالك ، حيث تبدأ سريان مدة التقادم منذ هذا 

  . التغيري
         :غـري المـن  إىل حيازة قانونيـة بفعـل يصـدر     تغيري صفة احليازة العرضية: الصورة األوىل

ري فتتغري به صـفة  ، حيث يتلقاه احلائز العرضي من هذا األخكل تصرف من الغري ينقل امللكية
ال كحائز عرضي  ) 2( كان احلائز حيوز العني وقت هذا التصرف حلسابه  ا، طاملحيازته العرضية
  .حلساب غريه 

 باعتبـاره إليه شخصـاً    و تتحقق هذه الصورة كمن يستأجر عقاراً  من غري املالك مث يتقدم
فيستبدل بسنده املؤقت سنداً  نـاقالً    ، مالكاً  للعقار كوارث ظاهر له و يبيعه العني املؤجرة 

                                                
  إال أننا نرى  " األصل الذي تقوم عليه"إستعمل املشرع اجلزائري يف النص العريب مصطلح    ) 1(

  ".السند الذي تقوم عليه"التعبري األصح 
  احليازة كسبب من أسباب كسب امللكية يف التشريع املصري        ):قدري عبد الفتاح( الشهاوي  ) 2(

  .59، ص و املقارن، املرجع السابق
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للملكية بطبيعته و بذلك يدعم تغري نيته بعمل ظاهر هو تغيري سنده فينقلب حائزاً  قانونيـاً   
  .حيوز حلساب نفسه ال حلساب غريه 

 :يازة العرضية بفعل يصدر من احلائز يعارض به حق املالكتغيري احل: الصورة الثانية
تتحقق هذه الصورة عندما يواجه احلائز العرضي املالك مواجهة ظاهرة بطريقة صرحية          

ا دونه ، فيقوم بينهما  نزاع على ملكية العني ، و ال  االستئثارعلى إنكاره امللكية للمالك و 
ن احلائز العرضي هذه النية على الكافّة بل جيب مواجهة املالك مبا هو يكفي يف هذا املقام أن يعل

  .مقدم عليه سواء كان الرتاع قضائي أو غري قضائي مبوجب إنذار رمسي أو بإخطار شفوي 
و ال يكفي تصرف احلائز تصرف املالك باهلدم أو بالتعلية مثالً  ألنه ليس مـن شـأا أن    

ى احلائز العرضي أن يعارض حق املالك فيقوم بينـهما نـزاع   تغري صفة حيازته ، بل جيب عل
  . على ملكية العني ، يدعيها احلائز لنفسه و ينكر املالك عليه ذلك

و ال تدخل الفتـرة  ال من تاريخ حدوث الفعل املعارض و تغيري السند القانوين ال ينتج أثره إ 
                                                                         )   1( اليت كانت فيها احليازة عرضية يف حساب التقادم 

وعليه  تتحقق الصورة الثانية على غرار األوىل أا ال تتضمن تغيري سند احليازة بسند آخر بل 
  .إهدار السند كلية 

لقاضـي   ويبقى تقدير الوقائع و السندات اليت تؤدي إىل تغيري صفة  احليازة ختضـع         
  .  ) 2( املوضوع و جيوز إثباا بكافة طرق  اإلثبات ألا وقائع مادية 

و يتجلى  الفرق بني احليازة القانونية  و احليازة العرضية ، فكون أمام حيازة قانونيـة           
و ال طاملا توافر العنصر املادي و املعنوي معا ، أما الثانية فال يتوافر فيها سوى العنصر املادي 

                                                
               ،احليازة والتقادم املكسب، الطبعة األوىل ، اجلزائر ) :فريدة( حممدي زواوي  )  1(

  .28، ص 2000، اجلامعيةديوان املطبوعات 
رات ألقيت على طلبة املعهد الوطين للقضاء مادة القانون املـدين  حماض) : عبد الرمحان(ملزي    ) 2(

 ،غري منشور  2002/2003الدفعة الثالثة ،سنة
، ، القاهرة، دار  العدالـة الوافية يف شرح القانون املدين ،الطبعة الثانية) : أنور(العمروسي :كذلك   

 .284بدون تاريخ ، ص 
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يترتب عليها أثر قانوين مهما طال الزمن ألن احلائز يضع يده على العقار حلساب الغري ، و هو 
  .) 1( ما قضت به حمكمة النقض املصرية 

ذلك أو بناء على صـفة   سند خيولهفاحلائز العرضي يضع يده على العقار إما مبوجب     
  .فيه معينة توافرت

الفقرة األوىل  حالة إتيان رخصة  808علها املشرع يف املادة  إىل جانب احلالة اليت ينص     
يكون من املباحات و أعمال التسامح  الذي يتعني أن يتم على رغبة القائم و حبريته دون أن 

   .للغري حق منعه من ممارسته 
أما أعمال التسامح فهي تنطوي على إعتداء على حق الغري الذي يتحملها على سبيل     

  .حسن اجلوار  العتبارات، عادة ما حتدث بني املالك ااورين   التسامح
تتميز احليازة عن امللكية يف كون األوىل واقعة مادية أما الثانية فهي واقعة قانونية إال  وعليه     

  .سواء كان احلائز صاحب حق أم ال احلق،املادية على  يف املمارسة أنهما تشتركان
ت الطريقة اليت إكتسب ا احلائز السيطرة املادية على العقار وحىت إن و مهما تباين       

حتولت حيازته من حيازة عرضية إىل أصيلة ، جيب أن متارس صحيحة خالية من العيوب مـا  
  .تعلق بالركن املادي و املعنوي معا

متارس عليها بعض العقارات أن  استثىنو املشرع اجلزائري مل يكتفي بتلك الشروط بل         
  .العيين نظام الشهراحليازة حىت تصبح سببا للملكية العقارية مسايرة ملبادئ 

املمارسـة املاديـة للحيـازة و     شروط صحةبناءا على ذلك نتناول يف املطلب الثاين      
  .احليازةحمل  املتعلقة بالعقارالشروط 

  
  
  

                                                
ضـوء أحكـام   يد املكسب مللكية العقارية على ضع الاملوجز يف و) : مهدي( كامل اخلطيب  ) 1(

  ؛   23،ص 2000/2001دار األلفى، القاهرة، حمكمة النقض،الطبعة الثالثة ،
 . 20/04/1967جلسة   33لسنة    15115الطعن حمكمة النقض املصرية ، 
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  اينـلب الثـاملط
  ازةـة احليـحـروط صــش

من القانون املدين ثالثة شـروط   808شرع اجلزائري يف الفقرة الثانية من املادة عدد امل        
أضاف شـرط االسـتمرارية يف    ، كماالوضوح الظهور،اهلدوء، شرط و هي  احليازة؛لصحة 
   .القانون من نفس 827املادة 

حمـل  بالنسبة للعقـار   الشروطأنه مل يكتفي بكيفية املمارسة الصحيحة بل وضع مجلة من  غري
علـى  فيجب حتت طائلة رفض اإلجراء من طرف احملافظ العقاري لشهر التصـرف  ، احليازة 

مستوى مصلحة الشهر أن يتصف مبميزات جتعله صاحلا أن يتملك بوضع اليـد، فيجـب أن   
    . بسند رمسي ثابتة  زائيكون واقعا ببلدية غري ممسوحة و أال تكون ملكية احل

ـ ورد ـو على ذلك ن    ـ ـش ـ  ةحـروط ص ـ ـمم ـ (يف يازة ـارسة احل             ،)رع األولـالف
   .عاـتب) اينـرع الثـالف( نـضم يازةـل احلـقار حمـتعلقة بالعـامللك ـذا تـك و

  رع األولـالف
  ازةـارسة احليــحة ممـروط صـش

لية ال يكفي ملمارسة احليازة توافر عنصريها املادي واملعنوي معا وإمنّا يلزم أن تكون خا         
    من العيوب و إال كانت غري منتجة آلثارها يف مواجهة الشخص الذي يقـوم هـذا العيـب    

  .بالنسبة له 
وحنن يف عرض تلك العيوب إرتئينا إتباع التقسيم الذي يتصل بالركن املادي و الركن         

لذلك نتناول من طبيعة ركن احليازة، و تطبيقا  انطالقال تلك الشروط و عليه تفص ، املعنوي
  )الفقرة األوىل(الركن املادي ضمن  ستلك العيوب من خالل شروط صحة احليازة اليت مت

   ايلوعلى الت) فقرة الثانيةال(اليت ترد على الكن املعنوي يف و تلك 
  فقرة األوىل ـال

  ّ اديــركن املـس الـيت متـازة الـحة احليـروط صـش
يتوقف على جمرد املمارسة فقط بل هناك مجلة من الشـروط  إن قيام الركن املادي ال          

وعليه  الغري؛للحائز أو يف مواجهة  قانونية بالنسبةواجبة التوافر يف كيفية املمارسة ترتب آثارا 
   :يلينتناول تبعا تلك الشروط كما 
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  ) شرط اهلدوء(ممارسة احليازة من دون إكراه  :أوال
رض متواصل يضطر مبوجبـه احلـائز إىل مقاومتـه    إضطراب أوتع:   مفهوم عيب اإلكراه

بإستمرار للمحافظة على حيازته ؛ و منه تعترباحليازة هادئة إذا إكتسبت من دون أو إكـراه  
فإذا حصل عليها صاحبها بالقوة أوبالتهديد وبقي حمتفظا ذه الصـفة    .ماديا كان أوأدبيا 

ستخدم ضد صاحب احلق أو ضد حائز سابق ، سواءا إ ) 1( عدة احليازة معيبة بعيب اإلكراه 
غري مالك إلنتزاع حيازته ، و يستوي األمر يف ذلك لو مت اإلكراه من احلائز شخصيا أو أحد 

  .أعوانه 
، هذا ما قضت به  ) 2( واإلكراه الذي يعتد به هوالذي يصدر من احلائز عند بدء احليازة        

املكسـبة للملكيـة أال   دوء الذي هو شرط احليازة أن املقصود باهل ":حمكمة النقض املصرية 
فإذا بدأ احلائز وضـع يـده    ؛    ) 3(  "تقترن احليازة باإلكراه من جانب احلائز وقت بدئها 

                                                
                      ومصـادرها ،  الوجيز يف احلقـوق العينيـة األصـلية ،  أحكامهـا    ):رمضان(أبو السعود   ) 1(

  . 309املرجع السابق ص 
  

  دار القاهرة،الوجيز يف احلقوق العينية األصلية ، أحكامها و مصادرها ،): نبيل(إبراهيم سعد   ) 2(
  .408، ص2004اجلامعة اجلديدة، 

  املوجز يف وضع اليد املكسب للملكية العقارية على ضوء أحكام ):مهدي(كامل اخلطيب   ) 3(
  ، 14ص املرجع السابق، النقض،  حمكمة 

  .)منشور  (773 ص 16سنة  17/06/1965جلسة  –ق  30لسنة  336:الطعن حمكمة النقض املصرية ،  
 :و يرى بعض من الفقه الفرنسي أن)3( 

«la possession est paisible lorsque le possesseur est entrer en 
possession sans violence matérielles ni morales, ou  lorsque il  
se maintient en possession sans voies de fait ni menaces .la 
possession est violenter  lorsque le possesseur est entrer et se 
maintient en possession par violence continue» . 

  :انظر يف ذلك 
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فالتعدي على حيازته بعد ذلك و دفع احلائز هذا األخري عن حيازته ليس من شأما أن  هادئا،
الفقه الفرنسي وضع قاعدة عامة يف هذا الصـدد  إال أن  .اإلكراهجيعال احليازة مشوبة بعيب 

مفادها أن احليازة ال بد أن تستمر هادئة ، و لكن يشوا عيب اإلكراه مىت إستعمل احلـائز  
  . ) 1( لكسبها أو للمحافظة عليها   القوة سواءا

  :مهاعلى تلك القاعدة  يف حني القضاء الفرنسي أورد استثنائيني 
  .ىل اإلكراه السليب للمحافظة على حيازتهحالة اضطرار احلائز إ -أ

احلائز لإلكراه اإلجيايب للمحافظة على حيازته مىت كانت تلـك األفعـال    حالة استعمال -ب
  .ويف احلالتني ال تكون احليازة مشوبة بعيب اإلكراه بعيد،صادرة من 

  : مميزات عيب اإلكراه
  :عيب اإلكراه عيب نسيب

 808الذي وقع عليه اإلكراه هذا ما تقضي به صراحة املـادة  ال حيتج به إال الشخص         
من القانون املدين اجلزائري، و عليه إذا انتزع احلائز العقار يف حيازة آخر فانتزعه منه احلـائز  
احلايل فال جيوز للمالك احلقيقي الذي  مل جيابه بأعمال اإلكراه أن حيتج لكون احليـازة معيبـة   

  .يازة منتجة يف مواجهتهذا العيب ، بل تكن احل
  : أنه عيب مؤقت

و تبدأ يف إنتاج  هقد يزول عيب اإلكراه فتصبح احليازة هادئة من وقت انقطاع اإلكرا        
  .احليازة، و أن يتملك بالّتقادم يآثارها فيحق للحائز أن حيمي حيازته بدعاوا

                                                                                                                                                   
 BERGEL(J-L.  ) ,BRUCHIE  ( M.  ) ,CIMAMONTI(S.  ) :Traité 

de droit civil, les biens Op.cit p 155 . 

 
 

BERGEL(J-L.  ) ,BRUCHIE (M  ) ,CIMAMONTI(S.  ) : Traité de  

droit civil, les biens Op.cit p 155 . 
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ة بـاإلكراه بإمكانـه أن   و جتدر اإلشارة إىل أن الشخص الذي انتزعت منه احليـاز          
يستردها خالل سنة من وقت انتزاعها بالقوة بدعوى استرداد احليازة ؛ فإذا مل يستردها خالل 
سنة أنتجت احليازة آثارها و منها جواز التملك بالتقادم بأثر رجعي من وقت إستالء منتـزع  

  .احليازة على العني و صريورة حيازته هادئة 
تصبح احليازة هادئة  منتجة آلثارها ؛ و تقدير ما إذا كانت احليازة العيب  بانقطاعو      

عند كسبها ظلت حمتفظة ذا العيب أم زال عنها مسـألة موضـوعية    هاليت إقترنت باإلكرا
  . ) 1( ختضع لتقرير قاضي املوضوع يف ضوء ظروف و مالبسات الدعوى

  )شرط الوضوح(ممارسة احليازة  بدون خفاء  :ثانيا 
أن يباشر احلائز حيازته على مرأى من  الناس أو على األقـل  علـى     : مفهوم اخلفاء         

        .مشهد من املالك أو صاحب احلق ، و إال كانت مشوبة بعيب اخلفـاء أو عـدم العالنيـة    
  )2(  و بالتايل ليس للحائز أن حيمي حيازته بدعاوى احليازة

      التقادم ، و احلكمة من ذلك مسايرة لألصل ألنكما ال ميكن أن تؤدي و إىل التملك ب 
من حيوز حقا عليه أن يستعمله كما لو كان هو صاحب احلق و طاملا هو كذلك فال يستعمله 

                                                
يتمتعون بكامـل  السـيادة يف   قضاة املوضوع الذين ...«: حيث جاء يف قرار احملكمة العليا  ) 1(

اب عندما استخلصوا من وقائع الدعوى  بأن احليازة احملتج ا مـن  تقدير الوقائع كانوا على صو
  »طرف املدين يف الطعن بالنقض على العقار املتنازع عليه ليست هادئة و ال مستمرة

  . 195003: رقم ، 26/01/2000 ، بتاريخلغرفة العقاريةا احملكمة العليا، 
 . 137رجع السابق ص اجلزء الثاين، امل االجتهاد القضائي للغرفة العقارية،

(2 ) MAZEAUD ( H-L -J. ): Leçon de Droit civil Op. cité , p167. 
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خفية بل علنا ؛ و ال يهم أن يكون من أخفى حيازته حسن الّنية أو سيئها ، إذ يتـوفر عيـب   
 )   1( اخلفاء حىت لو كان جيهله احلائز بنفسه 

و إذا قيل أن عيب اخلفاء يشوب حيازة املنقوالت أكثر من العقارات ألنـه يصـعب            
إخفاء  حيازة عقار إال أنه  ال مينع أن حيصل ذلك أحيانا كما إذا تعمد اجلار املرور على أرض 

من قانون اإلجراءات  413جاره  ،كما ال يستطيع محاية هذا احلق بدعاوى احليازة طبقا للمادة 
 . ملدنية ، إىل أن يزول اخلفاء وتصبح حيازته ظاهرةا

أنه إذا بدأت احليازة ظاهرة فال تصبح خفية مبجرد عدم إستمرارها يف ) امازو( و يرى        
الظهور ألن طبيعتها قد تقتضي ذلك ، كمن يشيد بناءا على عقار غريه  بعلم و مبشهد هـذا  

  باملبىن مل يكن بأعمال مادية ظاهرة ؛  فاعهانتاألخري فحيازته ال تصبح خفية مبجرد أن 
  

، أمـا إذا كانـت   )   2(  هذا إذا كانت طبيعة هذه األعمال ال تقتضي اإلستمرار فيها عالنية
كذلك و بدأت احليازة ظاهرة مت أخفيت فال يعتد ا إال من الوقت الذي تصبح فيه ظـاهرة  

  .من جديد ألن إخفاؤها يقطع التقادم 
  :فاءمميزات عيب اخل

 :عیب الخفاء عیب نسبي  
فاخلفاء جيعل احليازة غري منتجـة   باحليازة،العلم  ال حيتج به إال من كانت له مصلحة يف         

  .) 3( احليازة  آلثارها بالنسبة لذوي املصلحة الذين أخفيت عنهم
خلفـاء    ليس من الضروري أن تكون احليازة خافية على مجيع الناس حىت يشوا عيبا        

بل يكفي أن تكون خافية على صاحب احلق الذي حيوزه احلائز حىت يتمسك بأا حيازة معيبة 
ولو كانت ظاهرة أمام غريه من الناس ؛  و إذا غري مستأجر العني صفة حيازته مـن حيـازة   

                                                
  .33احليازة و التقادم املكسب، املرجع السابق ص ) : فريدة(حممدي زواوي  ) 1(
  الوجيز يف احلقوق العينية األصلية ، أحكامها و مصادرها، املرجع ):رمضان(أبو السعود  ) 2(

  .323 السابق ،ص
  .283احلقوق العينة األصلية ، املرجع السابق ، ص ): حممد حسني(منصور  ) 3(
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عرضية إىل حيازة أصيلة بفعل الغري، كأن إستصدر لنفسه عقد بيع للعني من الغـري ، لكنـه   
  ، يف دفع األجرة للمؤجر  يستمر

  
  
  .  ) 1( فإن احليازة و إن إتنتقلت إىل حيازة أصيلة تعترب خفية بالنسبة للمؤجر ال حيتج ا عليه  

و على العكس من ذلك إذا كانت احليازة ظاهرة أمام صاحب احلق لكنها خافية على سـائر  
افية عن الناس مادامـت  ليس لصاحب احلق أن يتمسك خبفاء احليازة بدعوى أا خ الناس،

  .  ظاهرة له
  :عیب الخفاء عیب مؤقت

املالك أن يعلم ا ، وتصبح احليـازة   استطاعيزول عيب اخلفاء إذا ظهرت احليازة و         
و         .صاحلة كي تنتج آثارها من وقت زوال العيب ، و تؤدي إىل كسب امللكية بالتقادم

ظاهرة مث أخفيت بعدها فال يعتد ا إال باملدة اليت كانت  اجلدير بالذكر أنه إذا بدأت احليازة
  .ظاهرة فيها و ال تنتج آثارها إال من وقت ظهورها

  ) 2(  )االستمراريةشرط (ممارسة احليازة من دون تقّطع : ثالثا
يذهب جانب من الفقه أن عدم اإلستمرار ال يعد عيبـا  :  مفهوم عيب عدم اإلستمرار         

احليازة بأعمال اإلستعمال الكافية لتكوين العنصر   ابتداءو إنما عدم قيام احلائز منذ يف احليازة 
املادي من شأنه أن ال يكسبه امللكية ، فال نكون بصدد حيازة معيبة فحسب بل ال تكون مثـة  

  . حيازة على اإلطالق
ومبـا   بانتظام ةيازو املقصود من اإلستمرار ممارسة األعمال الالزمة للركن املادي للح        

  طبيعة  واز و االستخدام  املخصص  له  العقار طبقا  للعرف احمل  احلق  طبيعة مع  يتناسب 
                                                

  احليازة كسبب من أسباب كسب امللكية يف التشريع املصري   ):قدري عبد الفتاح(الشهاوي  ) 1(
 .84ص  و املقارن، املرجع السابق،

  
  كشرط يف احليازة و ليس    827أشار املشرع اجلزائري إىل شرط االستمرار يف املادة   ) 2(

  » ...إذا استمرت حيازته..«شرط لصحة احليازة عندما ذكر
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  .  ) 1(  األشياء
و الواجب أن ال ينقطع احلائز على إستعمال العقار إال املدة اليت ينقطع فيها املالـك           

مال منتظما يتوقف على طبيعة العقـار  عادة عن إستعمال ملكه و البت فيما إذا كان اإلستع
  . ) 2( احملاز

فحيازة مرعى يف أعلى اجلبل ال يستخدم سوى بضع شهور يف السنة فإن حيازته تعترب         
يتناسب و طبيعة  العقار، حيث قضت حمكمة الـنقض املصـرية     لمستمرة ألن هذا االستعما

العقار بالتقادم و إن كانت تقتضي القيـام  احليازة اليت تصلح أساسا لتملك املنقول أو  « أن 
إال أنه ال يشترط أن يعلم املالك باحليازة علـم  ... بعمال مادية ظاهرة فمعارضة حق املالك 

اليقني ،  و إمنا يكفي أن تكون من الظهور حبيث يستطيع العلم ا ، و ال جيب على احلائز أن 
يكفي أن يستعمله كما يستعمله املالك  يف يستعمل الشيء يف كل األوقات دون إنقطاع و إمنا 

   )  3(  »العادة و يف فترات متقاربة و منتظمة 
أما لو حاز الشخص حق السكىن  و حىت تعد حيازته مستمرة جيب أن يسكن املـرتل          

وأن ال ينقطع عن سكانه إال عند سفره ، أما إذا كان حيوز حقا آخـر كحـق االنتفـاع أو    
املستأجر فالواجب أال ينقطع كذلك عن إستعمال احلق الذي حيوزه كما لو اإلرتفاق أو حق 

  .كان فعال صاحب هذا احلق
املمارسة املادية بفعل القوة القـاهرة ال    و إذا توقف احلائز عن إستعمال حق مباشرة        

املـدين   من القانون 816احليازة ، هذا ما نص عليه املشرع يف املادة  استعمالعن  انقطاعايعد 
  .اجلزائري 

                                                
  . 154احلماية القانونية للحيازة ، املرجع السابق ، ص): رمضان مجال( كامل  ) 1(
  الوسيط يف شرح القانون املدين اجلديد، املرجع السابق، ) : عبد الرزاق أمحد(السنهوري  ) 2(
  .843ص  
  املوجز يف وضع اليد املكسب للملكية العقارية على ضوء أحكام ): مهدي كامل (طيب اخل ) 3(
  .   11حمكمة النقض،املرجع السابق ص   
،  175ص  34، سـنة  1 973/ 08/02 جلسـة ق  37لسنة  387الطعن رقم حمكمة النقض املصرية،    
      .)منشور(
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احليازة وما إذا كان يشوا عيب التقطع مسألة ينظرها قاضي  استمراريةوتقدير مدى         
  . ) 1(  املوضوع دون خضوعه لرقابة احملكمة العليا

احليازة اليت تصلح أساسا لتملك العقار بالتقـادم  تقتضـي القيـام     «: و قضي أن         
عارضة حق املالك على حنو ال يتحمل سكوته فيـه علـى حممـل    بأعمال مادية ظاهرة يف م

التسامح ، وال يتحمل اخلفاء أو اللبس يف قصد التملك باحليازة كما  تقتضي مـن احلـائز   
   ) 2( »اإلستمرار يف إستعمال الشيء حبسب طبيعته وبقدر احلاجة إىل إستعماله

رها ومن مثـة ال جتـوز محايتـها    وعيب  تقطع احليازة جيعلها غري صاحلة كي تنتج آثا     
  . بدعاوى احليازة و ال تؤدي إىل التملك بالتقادم 

  :مميزات عيب التقطع
ذلـك أن   بـه، لكل ذي مصلحة أن يتمسك  العيوب،على خالف سائر   :أنه عيب مطلق

 .الناساحليازة تكون يف ذاا غري مستمرة بالنسبة إىل كافة 
 :  أنھ عیب مؤقت

د حتول احليازة إىل حيازة مستمرة وتنتج آثارها من الوقت الذي يزول فيه يزول مبجر         
  .) 3( هذا العيب

فما جيمع بينهما أن كالمهـا ال  )  4( و تثور املسألة بني تقطع احليازة و إنقطاع التقادم        
  يصح مما سبق منها أساس للتقادم ،

  

                                                
    109ة ، املرجع السابق، ص النظرية العامة للحياز ):عبد الرمحان (ملزي   ) 1(
  ،  69املرجع السابق،ص  ):قدري عبد الفتاح(الشهاوي   ) 2(

  .2053، ص 381، قاعدة رقم 31موعة أحكام حمكمة النقض سنة جم 1980/ 18/12 نقض مدين مصري
       

(3)  MAZEAUD (H - J – L.  ) : Leçon de Droit civil,op.cité,       
p 170  

  . يح أسباب إنقطاع التقادم ضمن املطلب األول من املبحث الثاينسيأيت توض  ) 4(
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ا مل ينقطع التقادم بسـبب مـن   حىت إذا عادت احليازة مستمرة صلحت أن تكون كذلك م 
  .االنقطاعأسباب 
غري أما خيتلفان يف كون التقادم ينقطع عادة بفعل الغري ، كمن ينتزع مـن احلـائز           

،أما تقطع احليازة بفعل احلائز نفسه كمن  انتزاعهاحيازته و ال يستردها احلائز خالل سنة من 
صاحب احلق  الستعمالة على خالف املألوف ينقطع عن إستعمال احلق إال يف فترات متباعد

كما يتميز إنقطاع التقادم عن تقطع احليازة من ناحية عبء اإلثبات ؛ حيث ال يتحمـل  .حلقه
احلائز عبء إثبات إنقطاع التقادم ألن من املفروض أنه مل ينقطع ، و على العكس أن يثبـت  

  .زةاحليا استمراريةإدعائه ، إال أن احلائز يتحمل عبء إثبات 
 التسامح فاحليـازة كما يتصل بأعمال  اخلفاء،و يالحظ أن عيب التقطع يتصل بعيب         

اليت تعترب غري مستمرة كثريا ما تكون يف ذات الوقت حيازة خفيـة وعمـال مـن أعمـال     
  .التسامح

  الفقرة الثانية
  شروط صحة احليازة اليت ترد على الّركن املعنوي

ه حول مدى إرتباط شرط الوضوح بالّركن املعنوي للحيـازة علـى   تباين موقف الفق        
  . غرار باقي العيوب األخرى اليت متس املمارسة املادية 

فهناك من يري أن الغموض ليس بعيب مستقل بل هو خمتلط بـالعيوب األخـرى  و        
أصحاب رأي ثان يرى أنه مستقل عنها و ينصب على عنصر القصد يف احليازة ، حيث نوافق 

الرأي الثاين ونؤيد يف ذلك موقف عبد الرزاق أمحد السنهوري على أساس أن الّـرأي األول  
تكون احليازة مشـوبة   ) 1(  خلوها منهاالعيوب وبني درجة إثبات  خيلط بني خلو احليازة من

فيها عنصر القصد حبيث ال يتضح للغري هل احلائز حيوز حلسـابه أو   اشتبهبعيب الغموض إذا 
  .ساب غريه  حل

  . و فيما يلي نتناول مفهوم عيب الغموض و مميزاته تبعا         
  مفهوم عيب الغموض: أوال

                                                
  ةلكيالوسيط يف شرح القانون املدين   اجلديد،أسباب كسب امل): عبد الرزاق أمحد (السنهوري  ) 1(

  .859املرجع السابق، ص 
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ال يكفي لتوافر العنصر املعنوي للحيازة أن يكون لدى احلائز قصد و نية إعتبار نفسـه           
خارجي ، وهـذا ال   صاحبا للحق ، ألنّ النية أمر نفسي ال ميكن إدراكه إالّ إذا دلّ عليه مظهر

يكفي كذلك بل يشترط أن يكون املظهر الذي يدل على توافر حسن النية واضـحا للداللـة   
  .  عليها

يقصد بالغموض أن ال تكون األعمال املكونة للحيازة من الوضوح حبيث تكشف نيـة         
   ) 1( احلائز يف متلك العقار

أن :ال اليت ميارسها احلائز تتحمل معنـيني عليه تعترب احليازة غامضة إذا كانت األعم و    
  .معاأو حلسابه و حساب غريه  غريه،احلائز حيوز حلسابه، وأنه حيوز حلساب 

و يبدو ذلك بصفة خاصة يف حالة امللكية على الشيوع عندما حيوز أحـد الشـركاء           
ساب نفسه أم أنـه  العقار الشائع كله ، فال يعرف ما إذا كانت نيته تتجه إىل حيازة العني حل

يديرها حلسابه و حساب باقي الشركاء؛ و كذلك بالنسبة للوارث الذي يضع يـده علـى   
أعيان التركة ؛ لكن ذلك وذاك ال يعين أن حيازة املشاع والوارث ال ميكـن إال أن تكـون   
حيازة معيبة بعيب الغموض و اللبس ، ألن املرجع وجود العيب فعال ، فإذا مل يتحقق ذلـك  

هناك ما مينع من أن تكون احليازة واضحة و تترتب عليها آثارها ؛ حيدث ذلك عندما فليس 
يتضح أن  الشريك أو الوارث ينكر على شركائه اآلخرين أو بقية الورثة حقهـم و حيـول   

  .     ) 2( بينهم و بني    الشيء
ـ  االلتباسو          ائع الـركن  ال يبحث عنه لدى احلائز بل عند الغري، و يستخلص من وق

املستأجر العقارات بالتخصـيص املوجـودة يف العـني     اشترىكما إذا   ) 3( املادي للحيازة 
على هذا األخـري قصـد    التبساملؤجرة فال يستطيع التمسك بذلك أمام الدائن املرن طاملا 

  .فقط استأجرهاالعقارات بالتخصيص أم    ابتاعاحلائز هل 
أن احليازة الغامضة ينتفي فيها العنصر املعنوي وبالتايل فهي  و يذهب بعض الفقهاء إىل     
العرضية ؛  إال أنه رأي غري سديدي ألن احليـازة   وتشتبه هذه احلالة باحليازة منعدمة،حيازة 

                                                
  .176احلماية القانونية للحيازة ، املرجع السابق ، ص ):  مجال رمضان( كامل  ) 1(
  .309ص  ،الوجيز يف احلقوق العينية األصلية، املرجع السابق): رمضان(أبو السعود   ) 2(
)3 (

  .31ص السابق، احليازة و التقادم املكسب ، املرجع ) : فريدة(حممدي زواوي   
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الغامضة حيازة معيبة وتنتج آثارها شرط أن تتضح نية احلائز عند إسـتعماله للعقـار احملـاز    
تغيري احلائز العرضي  دلعرضية ال تتحول إىل حيازة قانونية مبجروحلسابه ، على غرار احليازة ا

  . لنيته
حيث ميكـن للحـائز    باستثناءقانون مدين جزائري جاءت  831لكن الفقرة الثانية من املادة  

العرضي أن يكتسب امللكية بالتقادم إذا تغريت صفة حيازته و يبدأ حساب التقادم من تـاريخ  
  .  ) 1( هذا التغيري

  خصائص عيب الغموض: نياثا
 :أنه عيب نسيب

الفقـه   إال أن القصد،يتعلق بعنصر  عليه أمر احليازة فيما التبسله إال قبل من  ال أثر        
  . ، ألنه كعيب التقطع يتعلقان مبيزة احليازة  ) 2( الفرنسي يعتربه عيبا مطلقا 

نوافق هذا األخـري علـى    من موقف املشرع اجلزائري و الفرنسي االختالفو بني       
وبالتايل  صراحة؛أساس أن عنصر النية كامن يف النفس يصعب معرفته إال إذا عرب عنه صاحبه 

  .يثور الشك حول مدى وجود العنصر املعنوي يف احليازة
لـيس مبجـرد    القصد وومنه فإن الغموض يهدم احليازة من أساسها إذ ينفي عنصر      

  .عيب يشوب احليازة
 :  ب مؤقتّأنھ عی

يزول الغموض من الوقت الذي تصبح فيه احليازة واضحة ويرفع الشك الذي كـان           
يدور حول نية احلائز ، فإذا كانت حيازة الشريك على الشيوع حيازة غامضة ظلّت كـذلك  

                                                
           العرضية ين للمطلب األول، حتول احليازة انظر يف ذلك الفقرة الثانية من الفرع الثا  ) 1(

 .حيازة أصيلة إىل      
  :حيث يرى بعض من الفقه الفرنسي أن (2)

«Pars qu il tiennent à la nature de la possession, ils peuvent 
être invoqués par tous, le doute sur l existante de l aminus ou 
sur l'interruption». 

 :أنظر
MAZEAUD (H- J- L. ): Leçon de Droit civil op. cité, p 170 . 
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العني  إىل أن ينتفي اللبس ، كما إذا عمد احلائز الذي تشوب حيازته الغموض إىل التصرف يف
  ساب غريه أو حلسابه وحلساب غريه معا حسابه خاصة ال حليظهر بغري لبس أمنا حيوز   تصرفا

وعليه ال يكفي يف السيطرة املادية أن تقترن بالعنصر املعنوي فقط بل جيب أن يتضـح           
القصد من املمارسة املادية و حلساب من حىت تقوم احليازة قانونية ترتب آثارها كسـبب مـن   

  قدير توفر شروط  يف ت بكامل السيادة  املوضوع  قضاة  ؛ و يتمتع  كسب امللكية  أسباب 
  . )  1( احليازة 
إال أن املمارسة الصحيحة ووضوح نية احلائز يف األعمال املادية الواقعة علـى العقـار          

لوحدها غري كافية بل ذهب املشرع إىل أبعد من ذلك حينما عدد مجلة من الشروط تتعلـق  
   .احليازة و أساس التقادم املكسب بالعقار يف حد ذاته حتت طائلة رفض اإلدعاء بامللكية على  

  .التوايلنتناول هذه الشروط ضمن الفرع الثاين على 
  

  الفرع الثاين
  الشروط املتعلقة بالعقار حمل احليازة

ونيـة  حىت يتحصل حلائز على سند يثبت صحة ممارسة حيازته وفق الشـروط القان        
العامة منها أو اخلاصة ألزم املشرع اجلزائري أن يتبع و خيضع احلائز مسبقا إلجراءات  كـي  

تبعا لقواعد األمـر   يتحصل على ملكية العقار ، منها ما يتعلق باملنطقة اليت يقع فيها العقار،
املتضمن مسح األراضي العام و تأسيس السجل  12/11/1975: املؤرخ يف  75/74رقم 

  من خالل  باملنطقة اليت يقع ا العقار؛ و على ذلك نتناول الشروط اليت تتعلق )  2(يالعقار
 )الفقرة الثانيـة (من خالل  اليت تتعلق بالطبيعة القانونية للعقار، و تلك )  الفقرة األوىل(

  . على التوايل 
   الفقرة األوىل

  ها العقارفيتتعلق باملنطقة اليت يقع  اليت شروطال

                                                
 .136املرجع السابق ص ، اجلزء الثاين ،  اإلجتهاد القضائي للغرفة العقارية ) 1(

  
  )1(انظر منوذج عن تأسيس السجل العقاري ، ملحق رقم  ) 2(
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ا وتطور قواعد متلك العقار باحليازة و تطور اتمع سن املشرع   قوانني خاصـة  متاشي     
لتسيري و تنظيم العقارات و احلقوق الواردة عليها ، و كذا أشكال اجلرد واإلحصاء ألجـل  
حتديد الوعاء الضرييب الوارد على العقار  يتحقق كل ذلك بعد إنشاء سجالت التخطيطـي  

  .راضي البياين املعروف مبسح األ
املـؤرخ يف   75/74 رقـم  تبىن املشرع اجلزائري هـذا النظـام مبوجـب األمـر         

هذا من جهة  ،   العام و تأسيس السجل العقاري  ياملتضمن مسح األراض  12/11/1975
و من جهة أخرى سواء تعلق األمر بطلب عقد الشهرة أو شهادة احليازة أو يف حالة املطالبة 

غري احلائز املدعي يف حيازته جيب أن ال تكون ملكية احلائز ثابت بسـند  القضائية إذا نازع ال
  .رمسي
  أن يقع العقار ببلدية غري ممسوحة:أوال

  :املقصود بعملية املسح األراضي  
يعرف هذا النظام بأنه عملية حتديد امللكيات العقارية و احلالة املدنية هلا و معرفة حـدود    

  املتمثل يف املخطّطات ، ) لعقارا(امللكية و حمتوى املادة 
بعد النظام املتمثل يف إعالم اجلمهور بكـل   75/74رقم من األمر  2حيث حددت املادة 

  .التصرفات القانونية املنصبة على العقار مهما كانت طبيعة التصرف أو مصدر العقد 
املشاكل العقارية  و رغبتا منها إلجناح السياسة العقارية تبنت اجلزائر هذا النظام لتطهري    

، املتمثلة يف مسح األراضي الريفية ضمن تطبيـق  1971املوروثة عن احلقبة اإلستعمارية منذ 
 75/74قـم   ، يليها صدور األمـر  25الفقرة الثانية من املادة  )  1( قانون الثورة الزراعية 
واجهـة   تأسيس السجل العقاري ، و أثناء ذلـك  و  األراضي العام الذي يسن إجراء مسح

  ، ) 2(  عملية املسح مشاكل عدة أعاقت حسن سريها مما أدى إىل تراكم املشاريع
                                                

املتضمن قانون الثورة الزراعيـة ،اجلريـدة   08/11/1971ملؤرخ يف ا 71/73رقم األمر   ) 1(
 من قانون التوجيه العقاري 75باملادة   ، ملغى 08/11/1971املؤرخة يف  97الرمسية ، العدد 

  . 18/11/1990املؤرخ يف  90/25 رقم 
  ،  22صفحة ) 3(حمررات شهر احليازة ،املرجع السابق ،هامش رقم ) :عمر(محدي باشا )  2(  

  بلدية عرب كافة التراب الوطين  500مل تشمل عملية املسح سوى  
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و ملعاجلة املشكل مت اإلعالن عن مشروع توثيقي عقاري عام مبوجب املرسوم التنفيذي     
د مسح األراضي العـام املعـدل   ، املتعلق بإعدا 1976/ 25/03يف  املؤرخ 76/62رقم 

، وذلك لتسجيل كل عقار يف  19/05/1993يف املؤرخ  93/132قم رسوم  رواملتمم بامل
السجل العقاري على أن يسلم يف النهاية ألصحاب احلقوق دفتر عقاري يكون مبثابة سـند  

  . ) 1( ملكية
 : دور عملية مسح األراضي

هدف عملية املسح حتديد يف كل بلدية املساحة املادية و ضبط املعلومات اخلاصة بالعقار   
  .ملالك واحلائزين على سندات و احلائزين الظاهرين حلقوق العينية املعترف ا وا

، يتحقق ذلـك بعـد تعـيني    ) 2( و عليه للمسح أبعاد جبائية ، عقارية تقنية وإعالمية   
  ،  العقارات

  
      ) 3( والذي يتم بنظامني متباينني وفقا لنوعية و طبيعة العقار ريفي 

مثة حىت تكون احليازة القانونية سببا للتملك ال بد أال يكون العقار ومن  ،   ) 4( أو حضري
املتضمن مسـح   74 /75 رقم واقعا يف بلدية خضعت لإلجراءات املنصوص عليها يف األمر

احلـائزين علـى  الـدفتر    واليت تنتهي حبصول  ،  األراضي العام وتأسيس السجل العقاري

                                                
    )2(اري ملحق رقم انظر منوذج عن الدفتر العق ) 1(

      دار هومـه ، ، النظام القانوين اجلزائري لتوجيه العقـاري ، اجلزائـر   ) :مساعني(شامة   ) 2(  
  .116ص   2002

  من  114يتم تعيني العقارات الريفية يف املناطق غري املمسوحة بناء على ما ورد يف املادة  ) 3(  
املتعلـق   العـام، ضمن مسح األراضي املت 25/03/1976املؤرخ يف  76/63رقم مرسوم 

  ،30اجلريدة الرمسية العدد  املتمم،بتأسيس السجل العقاري املعدل و 
  .13/04/1976املؤرخة يف 

مـن املرسـوم        21املادة يتم تعيني العقارات احلضرية يف املناطق غري املمسوحة بناء على   ) 4( 
  . ذكر  املتضمن مسح األراضي العام، سالف ال 76/63   رقم
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 19هذا ما ورد يف املادة )  2(سند  قانوين ذو حجة قوية هذا األخري يعد مبثابة ،   ) 1( العقاري
 رسـوم  املمن   33و  32و كذا املادتني  12/11/1975املؤرخ يف 75/74رقم من األمر 

 ءو نظرا لكونه كذلك حيظر اإلدعا  ) 3(بإثبات امللكية العقارية اخلاصة املتعلق   73/32رقم 
  .على عقارات مشلتها عملية املسحدم املكسب أساس احليازة والتقا ىبامللكية العقارية عل

إال أن  نصوص القانون املدين ال ختص بالذكر مثل هذا الشرط ، فقط تكتفي بصـحة     
  .املمارسة حىت تنتج احليازة أثرها املكسب للملكية 

  أن ال تكون ملكية احلائز ثابتة بسند رمسيّ : ثانيا 
   ) 4( ص  وفقا ألحكام قانونية مقررة السند الرمسي كل ما حيرره موظف عام خمت   
ال خيضع العقار اململوك بسند رمسي و  «و قد قضت الغرفة اإلدارية للمحكمة العليا  أنه  

  مشهر باحملافظة العقارية إىل التقادم املكسب
  ) 5( » العقار الذي ليس له مالك بسند رمسي هو الذي يكون حمال للتقادم  

ي إنتهى إليه القرار يتناقض و فكرة احليازة اليت من أهـدافها محايـة   إال أن املبدأ الذ       
سنة وفقا لقواعد القانون  15األوضاع الظاهرة ، و بالتايل حيق  ملن إستغل و خدم العقار طيلة 

                                                

        تقيد يف الدفتر العقاري كل التصرفات اليت ترد على احلقوق العينيـة العقاريـة والواقعـة    ) 1(  
  .سالف الذكر  67/63 رقم  رسوماملمن    46يف املناطق املمسوحة ، املادة 

  جلزائرا، احملافظة العقارية كآلية للحفظ العقاري يف التشريع اجلزائري ): خالد(رامول   ) 2(  
  .118، ص 2001 الكتاب،قصر       
   اخلاصة،املتعلق بإثبات امللكية  05/01/1973املؤرخ يف  73/32رقم  مرسوم   ) 3( 

  .10/01/1973املؤرخة يف   18اجلريدة الرمسية العدد  
يـة   اجلزائري والفقه اإلسالمي ،  الطبعة الثان اإلثبات يف القانون املدين أدلة) : حيىي( بكوش  ) 4(

  . 91، ص 1988اجلزائر،  املؤسسة الوطنية للكتاب ، 
          09/03/1998 املـؤرخ يف ،  47 1299:  رقـم ، قرار الغرفة اإلدارية  ،حملكمة العليا ا  ) 5(

    15/04/1999املؤرخة يف    05، العدد   1998الة القضائية لسنة .  )منشور( 
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من القانون املدين دون أن  827املدين ، أن يتمسك مبلكية هذا العقار وهو ما تقضي به املادة 
  . ملوك بسند رمسي ومشهر باحملافظة العقارية تستثين العقار امل

املتعلق بإثبات امللكية العقارية اخلاصـة،   73/32 رقم   رسوماملو من جهة أخرى ، فإن 
منه على  3سيما ما تعلق بإثبات إنعدام الشكلية يعد إستثناء من األصل ، فبعدما نصت املادة 

ية يف شأن امللكية العقارية الزراعية فإن إعتبار السندات الرمسية كوثائق صحيحة إلقامة احلج
منه تعترب العقود غري الرمسية املسجلة و املشهرة وسيلة صحيحة إلقامـة احلجيـة يف    4املادة 

 .شأن امللكية العقارية
  الفقرة الثانية

 الشروط اليت تتعلق بالطبيعة القانونية للعقار
                   املـؤرخ  90/25 رقـم دد املشرع اجلزائري ضمن قانون التوجيه العقاري ع
منه ،األصناف القانونية العامة لألمـالك   23املادة  ) 1( ، املعدل واملتمم  18/11/1990يف 

 : العقارية 
  األمالك الوطنية  - 
 أمالك اخلواص أو األمالك اخلاصة  - 
 .األمالك الوقفية  - 

      ات التقادم املكسبالذي يسن إجراء إلثب 83/352رقم  رسوماملاملادة األوىل من  أما
  
  
  

حددت نوع العقار الذي جيوز وضع  ) 1(و إعداد عقد الشهرة املتضمن اإلعتراف بامللكية 
  »عقار من نوع ملك ... «: اليد عليه و متلكه بالتقادم 

                                                
، اجلريدة الرمسية عـدد   18/11/1990املؤرخ يف  90/25 رقم قانون التوجيه العقاري  ) 1(

ــم  18/11/1990املؤرخــة يف  49 ــر  رق ــتمم مبوجــب  األم ــدل وامل ،                         95/26املع
  .، املعدل و املتمم لقانون التوجيه العقاري 26/09/1995املؤرخ يف 
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الذي حيدد كيفيات  91/254رقم  للمرسوم التنفيذي  2كما أن الفقرة الثانية من املادة 
أوجبت على مدعي احليازة كي يتحصل علـى شـهادة    ) 2(ة و تسليمها إعداد شهادة احلياز

  .اخلاصة و اليت مل حترر عقودها  احليازة أن متارس على أراضي امللكية
، عرفت الوقف  )  3( املتعلق باألوقاف املعدل و املتمم 91/10 رقم قانونالمن  5و املادة 

  . االعتباريني  و إعتربت أنه ليس ملكا لألشخاص الطبيعية ين و ال
  .وعلى ذلك نتناول ماهية هذه العقارات وما خيرج عن نطاقها كما هو آت 

  
  

  أن يكون العقار من نوع ملك خاص:أوال
مسيت األراضي من نوع ملك ذه التسمية لذات طبيعة حق امللكية وهي امللكية العادية    

  . لكهللقانون العام كما تعين كل مال حر قابل للتحويل بإرادة ما
ذته امللكية العقارية يف اجلزائر عندما حـررت  ونظام امللك هو الشكل الذي إخت      

  ، من مراقبة السلطة املركزية و هو النظام الطبيعي للسكان األصليني للجزائر
  . ) 1( عكس نظام العرش الذي فرضه الغزو العثماين وزال مع زوال وجوده

                                                                                                                                                   

املكسب و إعداد عقد الشهرة  الذي يسن إجراء إلثبات التقادم 83/352 رقم  رسومامل  ) 1(  
         21اجلريدة الرمسية العدد ، 21/05/1983املؤرخ يف ، املتضمن اإلعتراف  بامللكية

 . 4/06/1983 يف  املؤرخة
الذي حيدد كيفيات إعداد شهادة احليازة و تسليمها املؤرخ  254/ 91رقم  املرسوم التنفيذي)   2(

 . 31/07/1991املؤرخة يف  36عدداجلريدة الرمسية ال ،17/07/1991يف 
املتعلق باألوقاف، اجلريدة الرمسيـة   27/04/1991املؤرخ يف  91/10رقم قانون   ) 3(  

  01/07 رقـم   املعدل و املتمم مبوجب القـانون  08/05/1991املؤرخة يف ، 21العدد 
          28/02/2001املؤرخـة يف   15،اجلريدة الرمسية ،عـدد   2001/ 22/05 املؤرخ يف
          83اجلريـدة الرمسيـة ،عـدد    ،2002/ 14/12املـؤرخ يف   ، 02/10 رقموالقانون 

  .16/12/2002املؤرخة يف 
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إلنتشار داخل املدن الكربى أو على حواشيها ،وكذا تلك األراضي اليت كانت كثرية ا     
و كان استغالهلا يتم وفقا لألعراف و علـى طريقـة    ، ) 2( يف املناطق اجلبلية كمنطقة القبائل

  . )  4( تبعا ألحكام الشريعة اإلسالمية و ليس هلا عقود أو  مستندات )  3( الشيوع 
نوع ملك ال ميكنهم احلصول على سـند  و بناءا عليه فإن من جيوز عقار ليس بعقار من  

لإلعتراف بامللكية و هو ما أشار له املنشور الوزاري املشترك الصادر عـن وزار ة العـدل   
  .واملالية و الداخلية 
من املرسوم سالف الذكر ال ختضع نوع معني من العقـارات مثـل مـا     2كما أن املادة 

أن التصريح الذي يقدمه طالب عقد الشـهرة   أشارت إليه املادة األوىل و تقضي املادة الثانية
ــواد   ــام امل ــابق أحك ــار تط ــى عق ــازة عل ــارس حي ــذي مي ــا  827ال ــا يليه                               و م

  .و اليت ال متيز بني العقارات بل تكتفي كذلك بتبيان شروط احليازة و التقادم املكسب
ــوع         ــن ن ــار م ــوم العق ــإن مفه ــدم ف ــا تق ــى م ــاءا عل ــكو بن                                          املل

ــارات       ــوزون عق ــذين حي ــخاص ال ــوى األش ــرع س ــه املش ــد ب                                ال يقص
ــا     ــة أو حيوزوــ ــند ملكيــ ــدون ســ ــة بــ ــازة قانونيــ                                                  حيــ

ــالعقود العرف   ــة كــ ــة للملكيــ ــري ناقلــ ــندات غــ ــةبســ                                                      يــ
  .1970احملررة بعد صدور قانون التوثيق 

                                                                                                                                                   
  .33إىل  28، ص املرجع السابق  ، امللكية و النظام العقاري يف اجلزائر) :عمار(علوي   )  (1

( 2 ) www.international –communist party.org  /Algerie3.htm/ 
Algérie hier et    
       aujourd’hui page 5, le 31/05/2006  à 16:00                   
حتتل معظم جهة التل اجلزائري ،كل املرتفعات اجلبلية يف منطقة اجلزائر،القبائل،  منطقة  وهران ، 

مسان ومعسكر، ويف قسنطينة و األوراس ، وكذا كل مرتفعات الدهرة بالقرب من مستغامن بني تل
   الواحات يف الصحراء و بعض السهول كوادي الشلف

  .11و 10ص ، النظام القانوين اجلزائري للتوجيه العقاري،املرجع السابق ) : مساعني(شامة   ) 3(
  رية يف  التشريع إثبات املالكية العقارية و احلقوق العينية العقا): عبد احلفيظ(بن عبيدة    ) 4(

  .101ص ، املرجع السابق ، اجلزائري       
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أما أراضي املالكيات اخلاصة تلك اليت كان  يستغلها أصحاا مباشرة و هلـم احلـق يف   
             التصرف فيها سواءا ببيعها أو إهـدائها أو تركهـا للورثـة أو إسـتغالهلا عـن طريـق      

  ) 1(  عقود املغارسة أو املساقاة

ــازة و     ــوز احليـ ــا ال جتـ ــذكورين آنفـ ــنفني املـ ــه دون الصـ                                              و عليـ
                                                 ال ترتب أثرها املكسب للملكية العقارية اخلاصـة مهمـا طـال وضـع  اليـد عليهـا ،      

  . و فيما يلي نتناول ما يقابل هذا  الصنف من العقارات  
 ما خيرج عن نطاق امللكية اخلاصة:ثانيا 
جمموع األموال اليت حتوزها الدولة والوالية والبلديـة يف شـكل   : األمالك الوطنية      

  ،  ) 2( ملكية
وطنيـة  املتضمن قـانون األمـالك ال   01/12/1990املؤرخ يف 90/30حيكمها قانون 

  . ) 3( واملراسيم التنفيذية له 
و اجلدير بالذكر أن مفهوم األمالك الوطنية ال يشمل أمالك املؤسسـات العموميـة         

اإلقتصادية و املؤسسات ذات الطابع الصناعي و التجاري و مؤسسات الضمان اإلجتمـاعي  

                                                
  دراسات يف امللكية العقارية ،اجلزائر، املؤسسة الوطنية للكتاب ): ناصر الدين (سعيدوين   ) 1(

  .42و  41،  ص  1986        
وطنيـة       حماضرات ألقيت على طلبة املعهد الوطين للقضاء  قانون األمـالك ال ): أمحد(رمحاين  ) 2(

  .6بدون  تاريخ ، غري منشور،  ص 
     ، 01/12/1990املتضمن قـانون األمـالك الوطنيـة املـؤرخ يف      90/30 رقم  قانون  ) 3(

  .  02/12/1990، املؤرخة يف 52العدد  اجلريدة الرمسية
املتعلق   جبرد األمـالك  23/11/1991املؤرخ يف  445/ 91و املرسوم التنفيذي له رقم      

   .لوطنية ا
حيدد شروط إدارة األمالك                23/11/1991املؤرخ يف  91/454و املرسوم التنفيذي  رقم   
  .اخلاصة  والعامة التابعة للدولة و تسيريها   
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سـتثناء األمـالك الـيت    ألن أمالكها تعترب ملكية خاصة حيكمها القانون املدين و التجاري بإ
  . ) 1(  ختصص هلا طرف الدولة دون أن تتنازل عنها

لقانون التوجيه العقاري على مبدأ عدم  12ونصت املادة الرابعة و الفقرة الثانية من املادة 
من القسم الثاين لنفس القـانون   66قابلية األمالك الوطنية العمومية للتقدم ، و تأكده املادة 

  .نية يف الفقر ة الثا
و بالتايل ال جيوز اإلقرار مبلكية واضع اليد على عقارات ملك للدولة أو جمموعاـا        

اإلقليمية ، وما يقال عن األمالك الوطنية العمومية يقال عن األراضي املؤممة بإعتبارها ملكا 
زراعية ملكا تصبح األمالك املؤممة يف إطار الثورة ال «:  عاما هذا ما قضت به احملكمة العليا 

و تأكده التعليمة الصادرة عن مديرية أمالك الدولة و ،  ) 2( »عاما ال ميكن إكتسابه بالتقادم 
  . )  3(احلفظ العقاري 

و األمر سيان بالنسبة ألراضي العرش اليت أدجمها املشرع يف تعديل قانون التوجيه العقاري  
  .  ضمن املالك  الوطنية العمومية

اك ما مينع التمسك باحليازة يف أمالك العقارية التابعة للدولـة  و املطالبـة   إال أنه ليس هن
طاملا متنح للحائز تلك الرخصة مبوجب شهادة إدارية مـن أجـل   ،  حبمايتها يف مواجهة الغري

  . ) 4( و اإلنتفاع ا   إستغالهلا
                                                

  حماضرة حول املنازعات العقارية ، ألقيت يف اليوم الدراسي بورقلة ، بتاريخ ) :ميينة(مباركي   ) 1(

  . 2، غري منشور ،ص 15/04/2004           
       26/07/2001، املؤرخ يف   198170: قرار رقم ، الغرفة العقارية ،   احملكمة العليا  ) 2(

  . و ما بعدها  233اإلجتهاد القضائي للغرفة العقارية ، اجلزء الثاين ، املرجع السابق ، ص 
واحلفظ العقاري املؤرخة يف  الصادرة عن مديرية أمالك الدولة 1275التعليمة رقم    ) 3(

23/01/1991 
 24/06/1998،املؤرخ يف 181645:  قرار رقم ، الغرقة اإلدارية ،  احملكمة العليا   ) 4(
  ) .منشور(
         289،املرجع السابق، ص 1999العدد األول سنة : الة القضائية  
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على عقارات التابعة لألمالك  كذلك جيوز التمسك بالتقادم عن طريق املطالبة القضائية   
لفقرة األوىل ا 4الوطنية اخلاصة للدولة وجمموعاا احمللية ، هذا يستنتج مبفهوم املخالفة للمادة 

  . 30/ 90 رقم  قانون المن 
و خنالف رأي حممدي زواوي فريدة اليت ترى أنه ال جتوز حيازة أمالك الدولة العامة منـها  

  .  ) 1(  أو اخلاصة
كمة العليا  رفضت الطعن بالنقض معتربة أن املبدأ عدم قابلية األمـالك الوطنيـة   لكن احمل

اخلاصة للحيازة و التقادم ، و أن املادة سالفة الذكر قابلة للتطبيق على األمـالك اخلاصـة   
   ) 2(   للدولة

علـى   و التصدق باملنفعـة  عن التملك على وجه التأبيد األمالك احملبسة: األمالك الوقفية     
الفقراء أو على وجه من وجوه الرب و اخلري  و ال ميكن متلكها بوضع اليد املقتـرن بالتقـادم   

ألنـه إذا    ) 3( املكسب ، بسبب زوال حق امللكية ، كما أن الوقف يتمتع بالشخصية املعنوية 
    صح الوقف يزول حق امللكية الواقف فينحصر حق املوقوف عليه يف اإلنتفاع بـالعني فقـط    

و هو ما  أكدته احملكمة العليا  حينما قررت صحة احلكم القاضي بإبطال عقد الشهرة املنصب 
  . )  4( على عقار حمبس 

إن من نتيجة تنظيم املساحة العقارية و تقسيمها بني أمالك عقارية وطنية و ملكية عقاريـة       
رق ، لكن يتحقق ذلك بصـورة  خاصة ، التحكم يف السياسة العقارية خلدمة العقار بأمثل الط

أمثل إذا مل يكن هناك تعارض بني نصوص القانون املدين الذي تشكل مواده الشريعة العامـة و  

                                                
 .08رجع السابق،ص احليازة و التقادم املكسب ،امل):فريدة (حممدي زواوي   ) 1(  
غري (،25/02/1998، املؤرخ يف 150719:قرار رقم  ، الغرفة اإلدارية، احملكمة العليا  ) 2(  

 .) منشور
املتضمن القانون املدين اجلزائري املعدل و املتمم سـالف   75/58 رقم  من األمر 49املادة   ) 3(   

 .عنوية حيث أقر املشرع أن الوقف يتمتع بالشخصية امل  ، الذكر 
  .16/07/1997املـؤرخ يف   310 157: رقـم    قرار، الغرفة العقارية ، احملكمة العليا  ) 4(  

    .  و ما بعدها 34، ص  1997العدد األول لسنة : الة القضائية
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بني القوانني   و املراسيم املكملة له ، و حسبنا يف هذا املقام الشروط  اخلاصـة بإسـتمرارية   
ري ممسوحة ، كلها شروط ختلو منها احليازة و السند الرمسي املشهر و وقوع العقار يف منطقة غ

  . دين اليت تنظم  واقعة احليازة نصوص القانون امل
و بالتبعية ينتج عن هذا التعارض تزايد اإلشكاالت و املنازعات يف جمال إكتسـاب         

  . امللكية العقارية عن طريق احليازة على مستوى القضاء العادي و اإلداري معا
جيـب أن  ، العلنية املصحوب بقصد التملك ف بالوضوح ، اهلدوءمث إن وضع اليد املتص 

  .يستمر املدة الزمنية املعتربة قانونا ، وهو ما يعرف بنظام التقادم املكسب 
إعمال احليازة و التقادم املكسب إلكتسـاب  : و على ذلك نعاجل ضمن املبحث الثاين   

    . امللكية العقارية اخلاصة  كما يلي
  املبحث الثاين

  إعمال احليازة و التقادم املكسب إلكتساب امللكية العقارية اخلاصة
للحيازة القانونية الصحيحة أثر مزدوج ،  يتمثل األول  يف إثبات احلق العيين تطبيقا        

ملبدأ احليازة املادية قرينة على احليازة القانونية ، و احليازة القانونية قرينة على امللكيـة إىل أن  
س ، و يتمثل الثاين  أا سبب لكسب امللكية العقارية إذا إستمرت مدة معينة مـن  يقوم العك

الزمن و يطلق على هذا األثر مصطلح التقادم املكسب ، حيث يكتسب احلائز ملكية العقار 
و املنقول بالتقادم الطّويل ، أما لو إقترنت بالسند الصحيح و حسن النية تؤدي إىل كسـب  

قادم القصري و ملكية املنقول يف احلال؛ على أن تستمر مدة التقادم بنوعيهـا  ملكية العقار بالت
  . من دون وقف و ال إنقطاع 

                   شــروط التقــادم املكســب ضــمن  :وعلــى ذلــك نتنــاول يف هــذا املبحــث  
ــب األول( ــالل   و )  املطل ــن خ ــب م ــادم املكس ــاع التق ــف و إنقط ــباب  وق                    أس
   ) املطلب الثاين (
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  املطلب األول
  شروط التقادم املكسب

وسيلة يكسب ا احلائز ملكية العقار أو احلق العيين عليـه إذا  )  1( التقادم املكسب      
   ) 2( إستمرت حيازته مدة معينة و يتمسك بكسب هذا احلق

  ؛ تعامل وهو نظام يقوم على إعتبارات تتصل بالصاحل العام و دف إىل إستقرار ال
مـن بـني القواعـد      «: حيث ورد يف املذكّرة اإليضاحية للقانون املدين الفرنسي أنـه  

   ) 3(  »املنصوص عليها يف القانون املدين األكثر ضرورة للنظام اإلجتماعي 
و ينحصر جمال التقادم املكسب يف احلقوق العينية اليت جيوز حيازا على غـرار التقـادم   

  .جماله ليشمل مجيع احلقوق املالية املسقط الذي يتسع 
، ثالثة أنـواع للتقـادم    829،  828،  827من خالل املواد حدد املشرع اجلزائري  

املكسب حيث تشترك يف شرطي احليازة و إستمرارها  ، و يستقل التقادم املكسب القصـري   
   .بشرطي السند الصحيح و حسن النية 

، و تلـك  )  لفـرع األول ا (ضمن  ألنواع التقادم  الشروط املشتركةو بناءا عليه نورد 
   . تبعا )  الفرع الثاين (اخلاصة بالتقادم القصري من خالل 

 الفرع األول
  الشروط املشتركة ألنواع التقادم املكسب

     :العربيةهناك نوعان رئيسيان من التقادم املكسب يوجدان يف مجيع قوانني البالد 

                                                
  احليازة والتقادم املكسب يف الفقه اإلسالمي املقارن بالقانون ): حممد(عبد اجلواد حممد   ) 1(

  . 39، ص 1997منشأة املعارف ، ، اإلسكندرية ،الوضعي   
يرجع أصل التقادم املكسب إىل القانون الروماين و األلواح اإلثين عشر الذي أقر امللكية حلائز 

  .العقار و لو ملدة سنتني
 .491املرجع السابق، ص :احلقوق العينية األصلية ): نبيل( إبرهيم سعد   ) 2(

( 2 )  MAZEAUD ( H- L  – J .):Leçon de Droit civil,                 
op. cité p 200 
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سب الطويل ، وهو يسري على العقار و املنقول ، و به يكون للحائز التقادم املك: النوع األول
  . أن يكسب امللكية أو احلق العيين حمل احليازة إذا إستمرت حيازته مخسة عشرة سنة

التقادم املكسب العشري ، وهو ال يسري إال على العقار ، و به يكون للحائز : و النوع الثاين 
حمل احليازة إذا إستمرت حيازته عشرة سنوات و كانت أن يكسب امللكية أو احلق العيين 

  . مقترنة حبسن النية و مستندة إىل سبب صحيح 
الفقـرة  ( عليه تنقسم شروط التقادم املكسب إىل طائفتني ، شرط احليازة نتناوله ضمن و 
  ) .  فقرة ثانيةال (يفشرط إستمرار احليازة مدة معينة  و )األوىل

  

   
  الفقرة األوىل 

  حليازةشرط ا
جيب إلكتساب احلق العيين العقاري بالتقادم املكسب أيا كانت مدته أن توجد حيازة       

قانونية صحيحة مستوفية لعنصريها املادي و املعنوي و أن تصدر مباشرة من احلائز أعمـال  
، وعليه إذا كانت احليازة عرضية فال تكون مؤهلـة إلكتسـاب احلـق     ) 1(  مادية وحلسابه

  . م إال إذا تغريت صفة حيازته من عرضية إىل أصيلة بالتقاد
و ما يقال عن احليازة العرضية يقال عن احليازة القائمة على عمل من أعمال التسامح أو   

  .باإلباحة 
   ) 2(فمهما طالت مدة إستعمال الغري للحق املتسامح فيه فإنه ال جيوز كسبه بالتقادم

                                                

 . 334الوجيز يف احلقوق العينية األصلية ، املرجع السابق ، ص ): رمضان(أبو السعود   ) 1( 

الوسيط يف شرح القانون املدين اجلديد، املرجع السابق ،              ): عبد الرزاق أمحد(السنهوري   ) 2( 

 ؛ 1021ص 

  :كذلك 
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نع من إكتساب احلق بالتقادم الطويل ألنه شرط مقصـور  إال أن احليازة بسوء النية ال مت   
على التقادم القصري ، و جيب فضال عن ذلك أن تكون احليازة خالية مـن العيـوب ، ألن   
احليازة املعيبة ال تؤدي إىل التملك بالتقادم ، هذا ما نص عليه املشرع اجلزائـري يف املـادة   

  . من القانون املدين 2الفقرة  802
ن ما يشترطه القانون يف احليازة يعد من الوقائع املادية اليت جيوز إثباـا بكافـة   و عليه فإ 

جيوز إثبات احليازة جبميع الوسائل مبا يف ذلك  «:  الطرق كما قرر الس األعلى سابقا أنه 
  .) 1( »اإلقرار و اليمني ، ألن احليازة واقعة مادية 

لعليا مضيفة أن احليازة من مسائل الواقع اليت ال ت إليه احملكمة ار الذي إنتهو هو  األم   
  ،) 2(  ختضع لرقابة احملكمة العليا 

وحمكمة النقض املصرية  و الذي جاء )   3( وهو ما يوافق قرار حمكمة النقض الفرنسية    
للمحكمة أن تعتمد يف ثبوت احليازة تعتمد على تقارير اخلرباء و لـو كانـت   ...  «: فيه

                                                                                                                                                   
MARTY (G.), RAYNAUD (P.), JOURDAIN (P.) :              
les biens, Beyrouth, édition Delta 1977,  p248. 

  أدلة اإلثبات يف القانون املدين والفقه اإلسالمي ، ) : حيىي(بكوش   ) 1( 
  .207املرجع  السابق، ص   
  )ري منشورغ( 15/12/1976املؤرخ يف ، 53 114قرار الس األعلى سابقا، رقم  
، 22/11/2000املـؤرخ يف   201544: قرار رقـم  ،احملكمة العليا ، الغرفة العقارية    ) 2(  

  .137، املرجع السابق ، ص: اإلجتهاد القضائي للغرفة العقارية ، ) نشور(
( 3 ) BERGEL (J- L.) , BRUCHIE (M.) , CIMAMONTI (S.)  

Traité de Droit civil, les biens,  ,op. cité p 212 . 
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تأخذ ضمن القرائن ملستفادة من األوراق مبا تطمئن إليه مـن  ... أخرى  مقدمة يف دعوى
  ) 1( »وأن تستند إىل ما تقضي به يف دعوى أخرى ... أوال الشهود 

  الفقرة الثانية 
  شرط إستمرار احليازة مدة معينة

إن احليازة املؤهلة لكسب احلق بالتقادم جيب أن تستمر فترة مـن الـزمن يقـدرها          
حىت يتيح للمالك احلقيقي الوقت الكايف لإلعتراض على هذه احليـازة و إسـترداد   الشرع 

العقار من احلائز ، وذلك معناه أن التقادم حيتج به على مالك مل يطالب حبقـه وقتـا يقـدره    
  . املشرع و يعد كافيا لتفضيل احلائز عليه من بعده

ملطلوبة يف التقـادم الطويـل   سنة وهي املدة ا 15و القاعدة أن مدة التقادم املكسب هي 
من القانون املدين اجلزائري ، و إستثناءا  تكون عشر سنوات يف التقادم املكسب  827املادة 

  .من القانون املدين اجلزائري 828القصري 
أما احلقوق املرياثية فالوريث احلائز للحق العيين ألحد شـركاءه  يف املـرياث علـى         

امت حيازته له ثالثة و ثالثني سنة    و بقي الوريث صاحب احلـق  الشيوع فإنه ميتلكه إذا د
، هذا ما نص عليه املشرع اجلزائـري  )  2( ساكتا طيلة هذه املدة و مل يطالب حبقه يف املرياث 

  . من القانون املدين  829صراحة يف املادة 
م مكسب و تقادم احلقوق اإلرث الوارد يف النص هو تقاد «حيث قضت احملكمة العليا أن 

على الوارث الذي يطالب حبقه يف اإلرث طيلة ثالثة و ثالثني سـنة إثبـات دوام حيازتـه    
  . ) 3(  »القانونية

                                                

  اإلسـكندرية الدفع بالسقوط والتقادم يف املواد املدنية  و اجلنائية ، ) : على(عوض حسن    ) 1(  
  .130، ص  1998اجلامعي ،  دار الفكر 

  يرفض بعض من الفقه املصري هذا النوع من التقادم يف احلقوق املرياثية إلعتقادهم أن احليازة   ) 2( 
 . التركة و اليت هي عبارة عن جمموع من املال غري املفرزال  جتوز يف      

، 20/02/2002املؤرخ يف  2200232رقم قرار ، الغرفة اإلدارية ، احملكمة العليا   ) 3(
  ) منشور(

 . 150اإلجتهاد القضائي للغرفة العقارية ، اجلزء األول ، املرجع السابق ، ص 
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وقد يتعذر على احلائز أحيانا أن يثبت ممارسة احليازة املدة الكافية اليت متكنه من متلـك      
  .العقار بالتقادم املكسب 

فالحية و البناء ، عمـل املشـرع اجلزائـري إىل    ألجل ذلك و مراعاة ملتطلبات التنمية ال
 91/254 رقممن املرسـوم التنفيـذي   23تقليص مدة احليازة إىل سنة واحدة تطبيقا للمادة 

  . املتضمن إنشاء شهادة احليازة 
على أن املدد املنصوص عليها يف القانون املدين و باقي القوانني األخرى تعد من النظـام    

من القانون املدين  322ق على تعديلها بإطالتها أو تقصريها حسب املادة العام ال جيوز اإلتفا
  .اجلزائري
إال أن املشرع يسر على مدعي امللكية عن طريق احليازة إلثبات املدة حينما إفتـرض        

قيام قرينة عدم إنقطاع احليازة ، إذ يكفي على احلائز أن يثبت أنه حائز يف الوقت احلايل وأنه 
، وعلى املـدعى عليـه    وقت سابق ليفترض فبه  أنه  حاز فيب الفترة ما بني الزمننيحاز يف 

  .  ) 1( إثبات عكس ذلك 
كما جيوز ملدعي امللكية يف إثباته للمدة أن يضم إىل حيازته مدة حيازة سلفه ، ففي هذا     

قرينة على تواصـل  املقام عليه إثبات بداية حيازة سلفه و كذا حيازته احلالية ، فتقوم لفائدته 
إدعاء اخللف اخلـاص امللكيـة    « قضت به حمكمة النقض املصرية أنمدة احليازتني ، هذا ما 

بالتقادم طويل املدة بضم حيازة  سلفه يقتضي إنتقال احليازة إىل اخللف على حنو ميكنه معـه  
عي و يستوي يف ذلك أن يكون كلها يف وضع يـد مـد  ... من السيطرة الفعلية على العقار 

  . ) 2(  »امللكية أو يف وضع يد سلفه أو باإلشتراك بينهما 
  لكن مىت تنتقل امللكية إىل  احلائز ؟ هل من وقت بدئ التقادم أو وقت إكتمال مدته؟   

                                                                                                                                                   
  
 .92و التقادم املكسب ، املرجع  السابق، ص احليازة ) : فريدة( حممدي زواوي  1 ) (  
  الدفع بالسقوط والتقادم يف املواد املدنية و اجلنائية ، املرجع السابق ): على(عوض حسن   )  2(  

  . 139، 138ص              
 .26/04/1989جلسة  ،  46سنة 447نقض مدين رقم  حمكمة النقض املصرية ، 
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تنتقل امللكية بأثر رجعي ، أي يكتسب احلائز امللكية من يوم وضع اليد علـى العقـار و   
ـ   ري اـاية حلقوق الغـك محـمة من ذلـاحلك فاظا علـى  ـلذي تعامل مـع احلـائز و ح

  .  ) 1( اع الظاهرة ـاألوض
وهو ما إنتهى إليه القضاء املصري ، حينما إعترب امللكية تنتقل إىل احلائز بأثر رجعي مـن  

  . ) 2( وقت بدئ احليازة فيعترب مالكا هلا طوال مدة التقادم
نون القدمي تكـون حيازتـه   إال أن احلائز الذي وضع يده على عقار يف ظل سريان  القا   

  . من القانون املدين الفرنسي 2262تطبيقا للمادة 
من   3 و 2لكن التعديل الذي مس القانون املدين اجلزائري نص على إستثناء يف الفقرتني 

مفاده أن العربة بأقصر مدة للتقادم سواء مبوجب األحكام اجلديدة أو ما بقي من مدة  7املادة 
حيث يالحظ  على هذا اإلستثناء أن املشرع  يعتين مبصلحة واضع اليد فيما التقادم القدمية ، 

يتعلق مبدة   و إستمرارية احليازة وبالتايل تزداد حضوضه يف إكتسـاب ملكيـة العقـار يف    
  . مواجهة املالك احلقيقي 

من القانون  314نص املشرع اجلزائري على حساب مدة التقادم املكسب يف املادة       
 ، حيث يبدأ حساب املدة من اليوم التايل لليوم الذي بدأت فيه  يف مقابل ذلك للمالك املدين

  إنطالقا من هذا الوقت أن حيمي حقه بدعوى اإلستحقاق  
سواءا كان التقادم املكسب طويل أم قصري أوجب املشرع شرط ممارسة احليـازة          

عتد بطلب احلائز يف احلصول على سـند  قانونية و صحيحة و شرط املدة املقرر قانونا حىت ي
  .يعترف له به مبلكيته  بناءا على احليازة والتقادم املكسب 

  .غري أن التقادم املكسب القصري خيتص بشرطني نوردمها ضمن الفرع الثاين كما يلي

                                                
( 1 ) Mazeaud( H -  L -  J.):Leçon de Droit civil ,op cité p 220 . 

  الدفع بالسقوط والتقادم يف املواد املدنية و اجلنائية ، املرجع السابق ) : على(عوض حسن   ) 2(
  . 144ص      

  .12/05/1981 ق جلسة47سنة ، 958مدين مصري رقم  املصرية ، نقض نقضحمكمة ال
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  الفرع الثاين 
  الشروط اخلاصة بالتقادم املكسب القصري

القانون املدين على أن مدة التقادم املكسـب  من  828نص املشرع اجلزائري يف املادة    
القصري عشر سنوات وتسري عليها قواعد التقادم املكسب الطويل من حيـث وقوعـه و   

  . امليادين اليت ميكن أن يسري عليها و التمسك به أمام القضاء 
والتقادم املكسب القصري خيص العقارات دون املنقوالت إال أن املشرع إسـتثىن منـها    

  .اقات الظاهرة فهي تكتسب بالتقادم املكسب الطويل فقط اإلرتف
وجتدر اإلشارة إىل أن حائز حق امللكية الذي يقع عليها حق اإلرتفـاق لـه أن يكتسـب    

  . ) 1( امللكية و اإلرتفاق معا بالتقادم القصري إذا ما توافرت شروطه 
الصحيح و حسـن   حيث يشترط يف التقادم املكسب القصري أن يتوافر لدى احلائز السند

  . النية طيلة عشر سنوات دون إنقطاع
                                                                                                                             ضـمن  شرط حسـن النيـة   و ) الفقرة األوىل(يف شرط السند الصحيح نتناول  يفيما يل

  .)الفقرة الثانية  (
  الفقرة األوىل
  السند الصحيح

يشترط يف السند الصحيح أن يصدر من غري املالك إىل احلائز مبوجب تصرف قانوين       
رطان ال بد من تبيـان ماهيـة السـند    من شأنه أ ن ينقل امللكية ، و قبل عرض هذان الش

  . الصحيح الذي يعتد به كشرط خاص بالتقادم املكسب العشري
  ماهية السند الصحيح:أوال 

   تسمية يف غري حملها" السند الصحيح " يرى الفقه الفرنسي أن تسمية شرط 
  "Est mal choisis   "  ــا غــري دقيقـةو أل "Car elle prête a 

confusion   "  ، يث أن مفهوم السند الصحيح مثلما جاء يف القانون املدين منقـوالً   ح
  " .   Pothier" حرفياً  يف املفهوم الذي وضعه قدماء الرومان و الذي نقله بعدها 

                                                
  .105املكسب ، املرجع السابق، ص احليازة و التقادم ) : فريدة(حممدي زواوي   ) 1( 
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     اللغـوي ، هو تصرف قانوين عكس ما يرمى إليه املعىن " السند " و يرى الفقه الفرنسي 
حيث يرمي التصـرف القـانوين املسـمى    عملية القانونية كتوبة بل الو ال يراد به الوسيلة امل

    آخر كالبيع ،التبادل ، اهلبـة ، الوصـية ،   بالسند الصحيح إىل نقل امللكية أو أي حق عيين 
  .ألا عقود تصرحيية أما القسمة ، الصفقات ليس كذلك 

حتـول احلـق   عقود اإلجيار ، الوديعة ، القرض ، ليسوا بالسند الصحيح ألا ال  يف حني 
العيين للشيء املؤجر أو املعار أو املفترض لكن فقط احلق الشخصي ، و عليه يعد املستأجر ، 

  ) Détenteur = حمتفظني ( املودع ، املقترض ليسوا حبائزين لكن 
إذا كان احلائز قد تلقى احليازة مبوجـب إحـدى   : و قد يتبادر إىل أذهاننا السؤال التايل 

  ر ، التصرفات سالفة الذك
  ملاذا مل يصبح بذاته مالكاً  ال حائزاً  طاملا  كان التصرف ينقل ملكية احلق العيين ؟

وعليه كان باألجدر  أن يكون مالكاً  من أن يتحصن بقواعد احليازة و التقادم العشـري  
  املكسب حىت يصبح مالكاً  ؟

لسـند الصـحيح   األمر كذلك ألن التصرف مل حيقق غايته ، األمر الذي جيعل من فائدة ا
و الذي مل يؤديها يف دوره األصلي ألنه سند مكسب للملكية غري فعال  سنداً  ناقالً  للملكية 

Inefficace    و عليه ال يتماشى مع القواعـد  " صحيح " و عليه من غري الالئق تسميته
  .القانونية ، ألنه كذلك مل يؤدي دوره الناقل للملكية 

   يتمثل يف إمكانية إستعماله و تعزيزه مع تقادم قصـري املـدى   غري أن القانون أقر له أثر  
  .سنوات  10

  شروط السند الصحيح :ثانيا
  :يشترط يف السند الصحيح ما يلي

  وجود السند:  الشرط األول 
فال يكتفي أن يظن احلائز فقط بوجود السند ، و عليه قبل البحث عن مـدى حسـن أو   

و بالتايل فالنائب القانوين احلائز للعقـار  السند فعلياً   سوء نية احلائز جيب التحقق من وجود
مبوجب وصية و الذي ال يعم أنه ألغية نيابته إال أنه حسن النية ليس حبامل للسند الصحيح ، 

له و األمر كذلك ملن يعتقد أنه إشترى عقاراً  و يضم يف حيازته قطعة أرضية  صغرية جماورة 



  

 
 

 - 59 -

هلذه األخـرية ال يعتـرب سـنداً     يستند إليه إلثبات حيازته و حيوزها ، فإن عقد البيع الذي 
  .صحيحاً  ، ألنه ال يكتفي جمرد إعتقاد احلائز  بوجود السند بل البد من وجوده حقيقة 

  أن يكون السند صحيحاً : الشرط الثاين 
إن احلائز حلق عيين عقاري مبوجب عقد يعتقد أنه صحيح إال أنه عقد باطل ، فهو حـائز  

نية ، لكن ليس له السند الصحيح ، ألن العقد الباطل بطالناً  مطلقاً  ال يعترب سـند  حسن ال
  .صحيحاً  

إلىل أن يقضـى  و يقع صحيحاً  ألما التصرف القابل لإلبطال هو تصرف موجود قانوناً  
ببطالنه ، و العربة يف هذا املقام أن يكون التصرف القانوين قابل لإلبطال بسبب آخـر غـري   

  .ن غري املالك كبيع ملك الغري أو هبة ملك الغري صدوره م
كذلك التصرف القانوين القابل لإلبطال الصادر من غري املالك ، يصلح أن يكون سنداً  ، 

  ) 1(بل هو السند يف حد  ذاته 
و تطبيقاً  لذلك ، فإن من يشتري عقاراً  من ناقص األهلية غري مالك ، فله إذا كان حسن 

      أن يستند إىل عقد البيع بإعتبـاره سـنداً  صـحيحاً     سنوات  10 مدة رالنية و حاز العقا
  ) 2(يف متسكه بالتقادم القصري ضد املالك احلقيقي 

  أن يكون السند بطبيعته ناقالً  حموالً  للملكية: الشرط الثالث 
ستثىن كما لو كان التصرف صادر من املالك احلقيقي ، كعقد البيع ، اهلبة ، التبادل ، حيث إ

العقود اليت تتوقف على   Un Titre Transitif par sa natureاملشرع من ذلك 
  .جمرد إستعمال و إنتفاع بالعقار  كعقد اإلجيار و الوديعة 

كما أن العقود غري املشهرة ال تنقل امللكية ، و عليه ال يصلح أن يكون سنداً  صحيحاً  ألن 
  .للملكية هو السند الناقل  املراد بالسند الصحيح 

و يف هذا الصدد إشترط املشرع إلنتقال امللكية العقارية ، إتباع إجراءات الشهر يف املـادة  
 74/ 75 رقـم   من األمـر  15و تطبيقاً  لذلك فإن املادة من القانون املدين اجلزائري  793

  .إعتربت أنه ال وجود للحقوق العينية العقارية للغري إال من تاريخ شهرها 
                                                

 .129أثار احليازة ، املرجع السابق ص ) :عبد الرمحان ( ملزمي   ) 1(
 .355الوجيز يف احلقوق العينية األصيلة ، املرجع السابق، ص ): رمضان ( أبو السعود  ) 2(
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من نفس األمر ، إعتربت أن التصرفات اليت تقع على احلق العيين العقـاري ال   16و املادة 
إللزاميـة اإلشـهار يف جمموعـة     14ترتب أثارها إال من يوم إشهارها يف حني تضمنت املادة 

  :البطاقات العقارية ما يلي 
ت و األحكام العقود الرمسية سواء كانت منشئة ، ناقلة ، معدلة للملكية العقارية و القرارا -

  .القضائية 
  .احملاضر املعدة من قبل مصلحة مسح األراضي  -

  .كل التعديالت للوضعية القانونية لعقار حمدد و مسجل يف البطاقات  العقارية 
  أن يتعلق السند الصحيح باحلق العيين حمل احليازة : الشرط الرابع 

)  1(لصحيح و العقار حمل احليازة جيب أن تكون هناك عالقة تامة و قاطعة و ربط بني السند ا

هذا بالنسبة لشروط السند حىت يعد كأساس أويل  إلدعاء احلائز باحليازة و التقادم  املكسـب  .
، إال  أن احلائز للند الصحيح لوحد ليس له أن يتمتع بأثر التقادم املكسب القصري قصري املدى 

  .ك حسن النية إلكتساب امللكية ، بل  فضالً   عليه جيب أن يكون كذل
  الفقرة الثانية
  حسن النية

من القانون املدين اجلزائري حيث عرفـت   828نصت عليه الفقرة األوىل من املادة       
  .824حسن النية املادة 

أن يكون احلائز قد إعتقد وقت تلقيه امللكية أو احلق العيين أنـه  : و املقصود حبسن النية 
، و يستوي يف ذلك أن يكون الغلط الذي وقع فيه احلائز  تلقاه من املالك أو احلق من صاحبه

  . ) 2( غلطا يف الواقع أو يف القانون 
مـن   825و   824و لتحديد حسن النية وضع املشرع اجلزائري معيارين يف املـادتني  

  .انون املدين اجلزائريالق

                                                
(1) MARTY (G.), RAYNAUD (P.), JOURDAIN (P.) :   les 
biens, op. Cite, p  256    
(2 )

  MAZEAUD (H -L -J):Leçon de droit civil, op. Cité p 212. 
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علم بالعيب الذي معيار شخصي يتمثل يف إعتقاد احلائز حبسن نية عندما ال ي: املعيار األول 
أما العيوب األخـرى  ، طرأ على السند الصحيح ، و الذي يتمثل يف صدوره من غري املالك 

اليت تشوب السند الصحيح فإن علم احلائز ا ال يستبعد توافر حسن النية لديه طاملا أـا ال  
ـ   اطال أو تنايف  إعتقاده  بأن املتصرف مالك  للعقار أو احلق العيين كأن يكون  التصـرف ب

  .صوريا
معيار موضوعي حيث إعترب فيه املشرع احلائز سيئ النية إذا كـان جهلـه   : املعيار الثاين 

إلعتدائه على حق الغري ناشئا عن خطأ جسيم ، كمن يشتري عقارا دون أن يطلب من بائعه 
  . سندات تثبت ملكيته حىت لو إعتقد هذا احلائز أن البائع هو املالك 

ر حسن النية هي بنية احلائز نفسه إال إذا كان عدمي اإلرادة فتكون العربة و العربة يف تقدي
  . بنية من ميثله 

و جيب أن يتوافر حسن النية لدى احلائز يف الوقت الذي كان يتلقى فيه امللكية أو احلـق  
من القانون  828العيين أثناء تعامله مع الذي يعتقد أنه املالك احلقيقي أو صاحب احلق املادة 

املدين اجلزائري ، و بالتايل جيب توافر حسن النية وقت حترير العقد الرمسي و شهره باحملافظة 
العقارية ألنه الوقت الذي تنتقل إليه امللكية و هو وقت كاف فال يشترط أن يبقى حسن النية 

سنوات ، فلو علم بعدها احلائز بأن املالك ليس مالكا ال يؤثر ذلك  10بعد ذلك ساريا مدة 
  .على حسن النية إستنادا للفقرة الثانية من املادة سالفة الذكر

  و األصل أن حسن النية مفترض يف احلائز إىل أن يقوم الدليل على العكس ، 
  .824هذا ما ذكره املشرع اجلزائري يف الفقر ة الثالثة من املادة 

ة احلائز أثنـاء  وعلى املالك احلقيقي الذي يرفع دعوى اإلستحقاق أن يثبت سوء ني      
    ) 1( تلقي امللكية ، جبميع طرق اإلثبات ألن حسن النية واقعة مادية و ختضع لتقدير القضاة 

                                                
، أسباب كسب  الوسيط يف شرح القانون املدين اجلديد) :عبد الرزاق أمحد(السنهوري    ) 1( 

  . 113املرجع السابق،  ص امللكية ، 
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تطبيقا لذلك أصدرت غرفة األحوال الشخصية للمحكمة العليا إجتهاد قضائي مفاده      
صحيح سنة بناءا على سند رمسي و  13املدعية يف الطعن حازت و إستغلت العقار مدة  «أن 

  ، و مشهر و قد حازته حبسن النية ومل ترتكب أي خطأ أو غش
  
  
عندما سلموها العقار حمل الرتاع ، و بناءا على الصفات الثابتة  سالفة الذكر فإن املدعية  

  )   1(  »يف الطعن تكون قد إكتسبت هذا العقار بالتقادم املكسب القصري 
لتقادم املكسب القصري بسوء نية كما لو كـان  أما إذا بدأت احليازة  قبل سريان ا        

احلائز واضعا يده على عقار يعلم أنه ليس مملوكا له مث إشتراه بعد ذلك و أشـهر التصـرف   
فتبقى حيازته بسوء نية و عليه أن يقيم الدليل على العكس و يثبت أنه حسن النيـة وقـت   

  .من القانون املدين اجلزائري 826الشهر املادة 
الفقرة  969و املصري يف املادة  2269حذا حذو املشرع الفرنسي يف املادة  و هو بذلك

  .الثانية ، العربة حبسن النية وقت إكتساب امللكية 
و أخريا تبدأ مدة التقادم املكسب القصري من وقت توافر السند الصحيح و حسن النيـة  

صلحة احلائز حسن النية و احلكمة من ذلك قررها املشرع مل ) 2( وقت تلقي احلق  لدى احلائز
الذي ال يعلم أنه  يعتدي على عقار غريه  و أنه تلقى امللكية من غري املالك وعليـه بفضـل   

  .قواعد التقادم املكسب القصري له أن يصبح مالكا ملا تلقاه 
و على احملكمة اليت تفصل يف  دعوى التقادم املكسب  أن تتأكد مـن مـدى تـوافر      

ملدة احملددة يف نوعي التقادم املكسب الطويل منه أو القصري ، والنظر روطه ، مع مراعاة اـش
  .   ) 3( يف وجود الفعل احلقيقي للحيازة و وصف التقادم كيف متّ 

                                                

  .103ص  ،جع السابقمقال لألستاذ عمار رواينية ، املر: اإلجتهاد القضائي للغرفة العقارية   ) 1(  
 26/07/2000،الصادر بتاريخ    201978: قرار رقم ، الغرفة العقارية ، احملكمة العليا  ) 2(
  .  )منشور (

  . 331املرجع السابق ، ص  اجلزء الثاين ،  اإلجتهاد القضائي للغرفة العقارية ،
   01/07/1987بتاريخ ، الصادر  40187احملكمة العليا ، الغرفة اإلدارية ، قرار رقم   ) 3(



  

 
 

 - 63 -

ذي حلق  ملكية احلائز ـبالتايل يرمي نظام التقادم املكسب القصري إىل تغطية العيب ال      
  .ز حقه و ذلك يف مواجهة املالك احلقيقي و املتمثل يف عدم ملكية من تلقى منه احلائ

على أن مدد التقادم مهما إختلفت جيب أن تستمر من دون وقف أو إنقطـاع حـىت        
  . يرتب التقادم املكسب أثره املتمثل يف كسب امللكية العقارية 

  .وعليه نتناول أسباب وقف و إنقطاع التقادم املكسب يف املطلب الثاين تبعا 
  يناملطلب  الثا

  أسباب وقف و إنقطاع التقادم املكسب
فضال عن وجوب توافر شرطي احليازة و إستمرارها مدة معينة فرض املشرع علـى        

  .ا أن تستمر دون وقف و ال إنقطاعاحلائز الذي يضع يده على العقار املدة املطلوبة قانون
قادم املكسب فيما خيص من القانون املدين اجلزائري أحكام الت 832و يف ذلك حتيل املادة 

 834و  833وقفه و إنقطاعه إىل أحكام التقادم املسقط  باإلنسجام و ما ورد يف املادة تني 
  .من القانون املدين  

و إذا كان كل من الوقف و اإلنقطاع يشتركان يف كوما عارضا يصيب التقادم املكسب 
  .إال أما خيتلفان من حيث األثر الذي خيلفانه

  )الفرع األول  (يفأسباب و آثار وقف التقادم املكسب ك نتناول و على ذل
  .)يف الفرع الثاين (أسباب و آثار إنقطاع التقادم املكسب و   

  الفرع األول
  أسباب وقف التقادم املكسب

  

                                                                                                                                                   

  . )منشور( 
  .20ص  ،1990العدد الرابع  لسنة : الة القضائية 
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  ،)  1(  لسبب معـني   التقادمسريان  إن املقصود بالوقف عارض مؤقت يعطل إستمرارية 

التقادم يسري كما كان ، فأثره يقتصر على إسقاط املدة اليت وقف  فإذا زال هذا السبب عاد
  .   .) 2( سريان التقادم خالهلا من حساب مدة التقادم

 316نص املشرع اجلزائري على وقف التقادم كلما وجد مانع مادي لدى املالك املادة   
يترتب عليـه وقـف    الفقرة األوىل ، و عليه فإن أي مربر مينع صاحب احلق من املطالبة حبقه

  .التقادم املكسب، أيا كانت مدته إذا وجد سبب لوقفه 
              األسباب العامة لوقف التقادم املكسب    اب إما أن تكون عامة أو خاصة ، نعاجل هذه األسب

             األسـباب اخلاصـة لوقـف التقـادم املكسـب القصـري       و ) الفقرة األوىل  (من خالل 
   ) . رة الثانيةلفقا( ضمن 

  الفقرة األوىل
  األسباب العامة لوقف التقادم املكسب

ظروف أو موانع خارجية يتعذر  معها على صاحب احلق أن يطالب حبقه فيقف سـريان    
" ، مل حيدها املشرع على وجه احلصر ألنه طبق يف ذلك قاعدة اليت تـنص علـى    ) 3( التقادم

  " مانعوقف التقادم كلما وجد عند صاحب احلق 
  : و عليه تصنف ضمن األسباب العامة املوانع التالية 

كل ظرف مادي إضطراري غري إرادي عن شخص احلائز ، كقيام احلـرب،  : املانع املادي
إعالن حالة الطوارئ ، إنقطاع املواصالت ، كلها ظروف مؤداها عدم متكن صاحب احلـق  

  . املطالبة حبقه أو منع احملاكم من مباشرة أعماهلا

                                                
(  )1 MARTY (G.), RAYNAUD (P.), JOURDAIN (P.):les 
biens, op. cité , p 249. 

  .  394املرجع السابق، ص : احلقوق العينية األصلية ): نبيل(إبراهيم سعد    ) 2(

  
  .340الوجيز يف احلقوق العينية األصلية ،  املرجع السابق ،  ص : ) رمضان( أبو السعود  ) 3( 
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و العربة تتمثل يف أثر املانع فمن يسري التقادم ضده  ال يستطيع أن يرفع الدعوى الـيت  
  . ) 1( حتمي حقه على احلائز ، إال أنه ال يشترط أن يرقى هذا املانع إىل مرتبة القوة القاهرة 

  . ) 2( وتطبيقا لذلك إعترب القضاء احلرب التحريرية سببا لوقف التقادم املكسب
ما يرجع إىل عالقة الزوجية أو القرابة بني احلائز   و املالك مما جيعله  مانعا : ديب املانع األ 

للمقاضاة ، و إعتربت احملكمة العليا أن من نتيجة املانع األديب يف عالقة القرابة بـني احلـائز   
  .)   3( واملالك جيعل احليازة مشوبة بعيب اللبس فال يترتب عليها أثرها 

كما لو إتفق املالك و احلائز على أن يقف التقادم خـالل الفتـرة الـيت    :املانع اإلتفاقي 
  . ) 4( يستغرقها التحكيم املتفق عليه 

 ،  صبح احلائز مالكا لفترة من الزمنكحالة إحتاد الذمة فإذا أ: املانع القانوين 
  

  ) 5( لتقادمن خالهلا ال تدخل يف مدة امث زال اإلحتاد لسبب من األسباب فإن املدة اليت قام م
و سواء كان املانع ماديا أو أدبيا إتفاقيا أو قانونيا فهي أسباب عامة ال تتعلق بإرادة و أهلية 

  .احلائز وفيما يلي نتناول ما يقابل األسباب العامة و هي األسباب اخلاصة

                                                
  .395احلقوق العينية األصلية ، املرجع السابق، ص ): نبيل( إبراهيم سعد  ) 1( 
، 06/04/1983بدون رقم الصادر بتاريخ ): سابقا(قرار الس األعلى    ) 2(

   ) غري منشور ( 
   31/05/2000، الصادر بتاريخ  197177: قرار رقم قارية ، ، الغرفة الع احملكمة العليا   ) 3(
         . 211اإلجتهاد القضائي للغرفة العقارية ،اجلزء الثاين، املرجع السابق، ص .) منشور(
  34الوجيز يف احلقوق العينية األصلية ، املرجع السابق ، ص ) : رمضان( أبو السعود ) 4(

 :كذلك       
   BERGEL (J –L.), BRUCHI (M.), CIMAMONTI  (S.) :  

     traité de droit civil, Les biens op. Cité, p 214.     
  

  .94املرجع السابق ،  ص : احليازة و التقادم املكسب ) : فريدة( حممدي زواوي  ) 5(
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  الفقرة الثانية 
  األسباب اخلاصة لوقف التقادم املكسب

، أو يف حق الغائـب أو   ) 1( ن ال تتوفر فيه األهلية حاالت توقف التقادم يف حق م       
  .احملكوم عليه بعقوبة جنائية ، بشرط أال يوجد من ميثل هؤالء قانونا ، وإال  ال يقف التقادم 

يف حالة حتقق وقف سريان التقادم فإن املدة اليت أوقف من خالهلا ال حتسب ضـمن         
م مثال بعد حيازة صحيحة مث زال سـبب التوقـف   وإذا توقف سريان التقاد  مدة التقادم ،

  فتحسب املدة الواقعة أثناء احليازة الصحيحة و املدة الالحقة
  
  
  
  .  ) 2( وال حتسب املدة اليت توقف  من خالهلا سريان التقادم 

على أن أسباب وقف التقادم املكسب تعد أسبابا شخصية و هلا أثر نسيب ال ينتفع به إال    
من ذلك احلالة اليت يكون فيها احلق غـري   االستثناءالتقادم ملصلحته ، و  شخص الذي وقف

  . ) 3( الشركاء قابل للتجزئة كحق اإلرتفاق ، إذ يقف التقادم بصفة مطلقة يف حق كل 
  الفرع الثاين

                                                
    )غري منشور( بدون تاريخ ، ، 14884: قرار رقم، الغرفة العقارية،  احملكمة العليا1)  (

قضاة الس  طبقوا األحكام املتعلقة بالتقادم املكسب الـذي يتمسـك بـه      «: ث جاء فيه حي
       ال يسري على  املدعي يف الطعن سواء  فيما يتعلق بالتقادم أو يف ما خيص بدء سريانه ، و قرروا أنه

  »من القانون املدين اجلزائري  316عدميي األهلية طبقا للمادة 
  الوسيط يف شرح القانون املدين اجلديد ، أسباب كسب ) : عبد الرزاق أمحد(السنهوري   ) 2(

  .1038امللكية ، املرجع السابق ، ص             
  :كذلك  

  . 96احليازة والتقادم املكسب، املرجع السابق ،  ص ) : فريدة(حممدي زواوي     
 .342،املرجع السابق ، ص  الوجيز يف  احلقوق العينية األصلية): رمضان(أبو السعود   ) 3(
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  أسباب إنقطاع التقادم املكسب
دأ بعد ذلك يراد بإنقطاع التقادم أن تسقط مدة التقادم السارية لسبب معني ، فإذا ب

سريان التقادم كان هذا تقادما جديدا ال حتسب فيه املدة السابقة على الغنقطاع ، و هذا هو 
الفرق بني وقف التقادم و إنقطاعه ، إذ انه بعد زوال سبب املقوف يعود التقادم يسري كما 

  .  ) 1( كان ، فيدخل يف حساب مدته الفترة السابقة على الوقف 

،  834بأسباب طبيعية ، وهو ما أقره املشرع اجلزائري ضمن املادة و يتحقق اإلنقطاع  
  . ، من القانون املدين اجلزائري  319إىل  317أو بأسباب مدنية املواد 

   )الفقرة األوىل  (من خالل  األسباب الطبيعية إلنقطاع التقادم املكسب و نعاجل تبعا 
  ) . لفقرة الثانية ا (يف األسباب املدنية إلنقطاع التقادم املكسب و 

  الفقرة األوىل
  :األسباب الطبيعية إلنقطاع التقادم املكسب

يرجع هذا اإلنقطاع إىل زوال احليازة من احلائز خالل مدة التقادم فإذا زالت احليازة        
د باملدة اليت سـبقت  ـايل ال يعتـتقادم املكسب فإن التقادم ينقطع و بالتـقبل أن يكتمل ال

  . ) 2(  إنقطاعه
و تزول احليازة إما بفقد عنصريها املادي و املعنوي معا أو بفقدان احلائز أحد العنصـرين  
           دون اآلخر، و عليه فإن فقد احليازة و التخلي عنها يتم إما بإرادة احلائز أو بفعـل الغـري،    

ردادها يف امليعاد و يف كلتا احلالتني إذا إسترد احلائز حيازته خالل مدة سنة أو رفع دعوى إست
    الفقـرة الثانيـة   834فإن التقادم املكسب ال تنقطع  و يبقى سريانه متواصال عمال باملادة 

  .من القانون املدين اجلزائري

                                                
(1 ) MAZEAUD (H-L  – J.):Leçon de Droit civil, op. Cité 205. 

  الوسيط يف شرح القانون املدين اجلديد ، أسباب كسب ): عبد الرزاق أمحد(السنهوري   ) 2(
  .1056و  1055امللكية ، املرجع السابق ، ص   
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فإذا إنقضت مدة سنة على فقد احلائز حليازته و مل يستردها و مل يرفع دعوى إسـتردادها  
تهي مدة احليازة ، و برجوع احلائز للعقار أدى ذلك إىل إنقطاع سريان التقادم املكسب و تن

  .تبدأ حيازة جديدة بتقادم جديد 
ولإلنقطاع الطبيعي أثر مطلق يترتب ملصلحة مجيع األشخاص فيستفيد منه كل مـن لـه    

حقوق على العقار و تكون هذه األخرية  مهددة بالتقادم ألن سبب اإلنقطاع راجع إىل واقعة 
  . على العقارمادية يتمسك به كل من له حق 

هذا عن األسباب الطبيعية إلنقطاع التقادم املكسب، و فيما يلي نتناول ضـمن الفقـرة   
  .  الثانية األسباب املدنية 

  الفقرة الثانية
  اإلنقطاع املدين للتقادم املكسب

يتحقق اإلنقطاع املدين  ، إما بتصرف يصدر من املالك أو من احلائز، نتناول احلالتني        
  .هو آت  فيما 

  اإلنقطاع املدين الصادر بتصرف من املالك:أوال 
نص املشرع على احلاالت اليت ينقطع فيها التقادم املكسب بتصرف املالك ضـمن         

  .ما يهمنا منها تلك اليت تتم باملطالبة القضائية وعن طريق التنبيه  317املادة 
ع التقادم املكسب مبطالبة صاحب احلق حبقه ينقط:  )    1( إنقطاع التقادم باملطالبة القضائية 

 ) 2( و يتحقق ذلك بإقامة دعوى من صاحب احلق ضد احلائز أو نائبـه   ،  مطالبة قضائية
كانت لو  كما إذا رفع املالك على احلائز دعوى إستحقاق يطالبه فيها اخلروج من العقار  و

  .احملكمة غري خمتصة 

                                                
                      املــواد املدنيــة واجلنائيــة،الــدفع بالســقوط والتقــادم يف): علــى(عــوض حســن  ) 1(

  . 151املرجع السابق،  
                    ،  50، سـنة  157هذا ما قضت بـه حمكمـة الـنقض املصـرية ، نقـض مـدين رقـم         

  . 26/01/1984ق جلسة 
 .343الوجيز يف احلقوق العينية األصلية ،املرجع السابق ، ص ): رمضان(أبو السعود  ) 2( 
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ـ    و لكي ينقطع التقادم باملطالبة      احل ـالقضائية جيب أن تنتهي الـدعوى حبكـم لص
، فـأي رفـض    ) 1( مدعي ، أما إذا سقطت أو رفض الفصل فيها فال ينقطع   التقـادم ـال

للدعوى مهما كان سببه شكلي أو موضوعي يؤدي ذلك إىل  إلغاء إنقطاع التقادم و يعتـرب  
  .  ) 2( كأن مل يكن و يبقى التقادم ساريا 

وى أمام حمكمة غري خمتصة فيبدأ سريان التقادم اجلديد مـن وقـت   و إذا رفعت الدع   
  . صدور احلكم بعدم اإلختصاص 

  .و اجلدير بالذكر أن أثر اإلنقطاع يبقى ما بقيت الدعوى قائمة
  :إنقطاع التقادم عن طريق التنبيه

إذا كان بيد صاحب احلق سند تنفيذي يريد مبوجبه التنفيذ سواءا ، كان سندا رمسيـا أو  
  . حكما قضائيا 

فريى البعض منـه   قاطعا لتقادم املكسب أو ال إختلف الفقه يف مدى إعتبار هذا السبب  
  .أنه ال يكون إال يف التقادم املسقط حينما يوجه الدائن التنبيه للمدين

و يرى األغلبية خالفا للرأي األول أنه طاملا كان للمالك سند رمسي يعطيه احلق إلسترداد 
حلائز ، فله أن ينبهه مبوجب ذلك السند تنبيها رمسيا ، فينقطع التقادم مبوجب هذا العقار من ا

 .  ) 3(   التنبيه
إال أننا نوافق الرأي األخري ألنه أجدر بالتأييد و لنفس األسباب ميكن أن ينقطع التقـادم  

  .بتنبيه صاحب احلق احلامل للسند الرمسي
  :ائز اإلنقطاع املدين الصادر بتصرف احل: ثانيا

من القانون املدين اجلزائري و الذي يتم بإقرار احلـائز   318نصت على هذا املانع املادة  
  .حبق املالك 

                                                
  الوسيط يف شرح القانون املدين اجلديد ، أسباب كسب ):: عبد الرزاق أمحد(السنهوري  ) 1(

  .  1049امللكية ، املرجع السابق ، ص    
 . 99احليازة و التقادم املكسب ، املرجع السابق ، ص ) : فريدة( حممدي زواوي  ) 2(

  
  . 345صلية ، املرجع السابق ، صالوجيز يف احلقوق العينية األ): رمضان(أبو السعود   ) 3(
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حيث أن  املقصود باإلقرار يف هذا املقام كل تصرف قانوين يرمي إىل الرتول عن احلق بل 
عترب متنازال ذلك أن احلائز مل يكسب بعد هذا احلق لي  ) 1( نزوال عن ما إنقضى من مدة فقط 

يشترط يف تصرف احلائز باإلقرار حىت ينقطع التقادم املكسب شكل معـني فقـد    و ال .عنه
بإعتباره واقعة مادية ينطـوي علـى     -و خيضع إثبات اإلقرار   ) 2( يكون صرحيا أو ضمنيا 

للقواعد العامة يف إثبات التصرف القانوين  و يقع على عبئ املالك الـذي    -تصرف قانوين 
  .دعي إنقطاع التقادم ي

ولإلنقطاع املدين أثر نسيب ألنه عمل قانوين يصدر من صاحب احلق أو من احلائز ويـرد    
  : ) 3( على هذا األثر إستثنائني

أن يكون احلق الوارد ة عليه احليازة يتضمن حقا آخر ، فقطع  مالـك  : اإلستثناء األول
  .فاع و العكس صحيح الرقبة لتقادم احلائز يستفيد منه صاحب حق اإلنت

خيص احلقوق غري القابلة للتجزئة كحق اإلرتفاق لو كان العقار املرتفق به : اإلستثناء الثاين 
 . مملوكا ألشخاص على الشيوع فإن قطع التقادم املوجه من أحدهم يستفيد منه اآلخرين 

قطـاع ،  و يترتب على إنقطاع التقادم املكسب أن تسقط مدة التقادم اليت سبقت اإلن  
فتلغى احليازة السابقة و يبدأ سريان تقادم جديد بعد زوال سبب اإلنقطاع بعدما يرجع احلائز 

  .إىل العني من جديد
احليازة يبدأ سريان تقادم جديد من الوقت الـذي تعـود فيـه     العارض زوالفإذا كان   

   .العقارالسيطرة املادية للحائز ثانية على 
طريق املطالبة القضائية ظل منقطعا طاملا بقيت الدعوى قائمة ،  أما لو إنقطع التقادم عن   

  . غري أنه يبدأ سريان تقادم جديد من وقت إعالن التنبيه إىل احلائز 

                                                
  . 101احليازة و التقادم املكسب ، املرجع السابق ، ص ): فريدة( حممدي زواوي  ) 1(

(2 ) MARTY (G.), RAYNAUD (P.), JOURDAIN (P.):les biens, 
op. Cité, p 251. 

  . 104احليازة و التقادم املكسب ، املرجع السابق ،  ص ) : فريدة(حممدي زواوي  ) 3(
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وأخريا فإن اإلختالف بني وقف و إنقطاع التقادم يتجلى يف أن األول ال حتسـب فيـه      
حقة ، أما يف اإلنقطاع ال حتسـب  املدة اليت أوقف خالهلا و لكن حتسب املدة السابقة و الال

املدة اليت إنقطع فيها و ال املدة اليت سبقته ، فقط حتسب املدة اليت تلت زوال أثر اإلنقطـاع  
  .إذا كان هناك حمل لبدء تقادم جديد 

وطاملا متت  احليازة صحيحة  مقترنة مبدد التقادم املكسب دون وقـف و ال إنقطـاع      
صري أنتج أثره املتمثل يف كسب امللكية أو احلق العيين  العقـاري  سواءا بأجله الطويل أو الق

حمل احليازة  مع مراعاة املنطقة اليت يقع فيها العقار و اليت يفترض أال تكون خاضعة لنظـام  
  . الشهر العيين 

عن أثر احليازة والتقادم املكسب يف املناطق املمسوحة  و السندات اليت تثبـت صـحة    
  .اریة ، نتناول ذلك و ذاك ضمن الفصل الثاني كما یلي امللكية العقاحليازة إلكتساب 



 

 - 81 - 

   اينـالثل ـالفص
  يينـهر العـالش ظامـظل نسب يف ـيازة و التقادم املكـإثبات احل  

     
املقترنة باملدة القانونية املطلوبة،  و إن ضرورة توافر املمارسة املادية الصحيحة          

شرع ـ، لذلك سن امل كـتكاد جتعل واضع اليد حسن النية يف مركز املال
طوات ـائز أن يتبع اخلـ، وعلى احل ليةـد العمـواعمن الق لةـزائري مجـاجل

تجه إىل ذوي يانونية للعقار و ـحسب الوضعية القـية الالزمة بـاإلجرائ
ل ـقار حمـحصول على سند يثبت مدى أحقيته على العـللصاص بطلب ـاإلخت

  .زاعـيازته أو عند عدم وجود نـري يف حـازعه الغـواء إذا ما نـس ، ازةـاحلي
،                 قاراتـة على كل العـفة مطلقـذلك و ذاك، ال يكون بصإال أن 

اة ملبادئ ـسوحة، و مراعـعاً يف منطقة غري ممتعقار واقـتوقف على كون الـبل ي
  .ينـشهر العيـنظام ال

  

    ازة ـاية احليـبات و محـو من خالل هذا الفصل نعاجل اآلليات التشريعية إلث
سب مع ـازة و التقادم املكـسب باحليـيين املكتـاشي احلق العـو مدى مت

شريعية ـاآلليات الت : توايلـالعلى  ثنيحمبيين يف ـالشهر الع امـنظ وصيةـخص
متاشي و ) املبحث األول (يف مرحلة أوىل  سبـازة و التقادم املكـإلثبات احلي

لشهر سب مع  خصوصية نظام اـقادم املكـتسب باحليازة و التـق العيين املكـاحل
   ) املبحث الثاين(  يف مرحلة الحقة العيين
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  املبحث األول 

  سبـازة و التقادم املكـاآلليات التشريعية إلثبات احلي   

  

          إن التمسك و اإلدعاء بامللكية بناًءا على احليـازة و التقـادم املكسـب يـتم     
ـ املطالبة القضائية يف حاليف التشريع اجلزائري إما عن طريق  ائز ـة وجود منازع للح

هـذا   مت العـدول عـن  أو عن طريق اللجوء إىل املوثق إلعداد عقد الشهرة، إال أنه 
  .   ) 1(ينظره احملافظ العقاري يارـذي حل حمله حتقيق عقـاإلجراء ال
ي الفالحيـة حيـث   ـإلستثمار يف األراضبالنسبة ل ر يتعدى ذلك وذاكـو األم

ـ  زة كوسيلة من وسـائل  التنميـة  اـز على شهادة احليـيتحصل احلائ ال ـيف جم
  .اإلستثمار الفالحي

  

اآلليـات القضائيــة  تبعــا،و بناًءا على ذلك نعاجل من خالل هذا البحث 
ـ ( يف مرحلـة أوىل  إلثبات احليــازة و التقــادم املكسـب    ،                )األولطلب ـامل

يف مرحلة  املكسبقـادم اآلليـــات غري القضائيــة إلثبات احليـازة و التو 
  . )الثاين املـطلب(ثانية 
  
        

  
  
  

                                                
عاينة حق املتضمن تأسيس إجراءات مل  27/02/2007املؤرخ يف  07/02قانون رقم  ) 1(

  اجلريدة الرمسية   ،امللكية العقارية و تسليم سندات امللكية عن طريق حتقيق عقاري 
  . 02/2007/ 28يفاملؤرخة  15عدد 
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  املـطلب األول 
   قـادم املكسباآلليــــات القضائيــة إلثبات احليـازة و الت  

  
ـِزلت دعاوى احليازةأُ        مرتلة الدعاوى العينية العقارية رغـم كـون رافعهـا     ∗ ن

ان احلائز مالكـاً ، و يرجـع ذلـك    ال يستند إىل حق عيين، وبغض النظر عما إذا ك
  : ) 1(إلعتبارين

أحدمها يقوم على املصلحة اخلاصة للحائز ألن احليازة ممارسة فعلية للحق وقرينـة  
 )2(، و عليه فإن دعاوى احليازة حتمي احلائز بطريقة غري مباشرةعليه وسيلة إلكتسابه

  .حىت يف مواجهة صاحب احلق
  . ) 3(ية و إستقرار األمن و النظام العامني يف اتمعثانيها املصلحة العامة لضمان محا

       إال أن دعاوى احليازة ال تنظر أمام القضاء إال بعد إسـتفائها لشـروط الصـحة    
           وى القضائية ،سواًءا نازعه الغري أم مل ينازعه ميكـن للحـائز اللجـوء    ايف رفع الدع

  .حكم يثبت حيازتهإىل اجلهات القضائية املختصة للحصول على 
 ، ) فـرع أول  (حليـازة أوال  وعلى ذلك نعاجل يف هذا ملطلب شروط رفع دعـوى ا 

   ) فرع ثاين (ثانيا وصور التمسك باحليازة و اجلهة القضائية املختصة 
                                                

دعاوى احليازة، بترتب احليازة ثالث أثار قانونية متنح للحائز وألجل محايته  ∗
 . امللكيةتفترض 

لدنية، اجلزائر،  ديوان املطبوعات قانون اإلجراءات ا) : حمند أمقران(بوبشري   ) 1(
  . 91ص ، 2001اجلامعية، 

املعدل و املتمم املتضمن القانون   75/58 مرق من األمر 823هذا ما ورد يف املادة   ) 2(
  )منشور (  58011و أقرته احملكمة العليا يف قرارها رقم، املدين اجلزائري 

 . 24إىل  22ص  1993سنة  2، الة القضائية عدد 1990/ 02/ 21املؤرخ يف  

(3 ) MAZEAUD ( H -L-J. ): Leçon de Droit civil Op. Cité, p 146  
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  الفرع األول
  شروط رفع دعاوى احليازة 

  
د خاصـة  سعياً  منه حلماية احلقوق العينية العقارية، وضع املشرع اجلزائري قواع

                     فيما يتعلق حبيازا و السـبل الكفيلـة إلثباـا كـي تغـدو وسـيلة لكسـب       
  .) 1(امللكية العقارية

  

إال أنه حىت إذا كانت دعاوى احليازة ال حتمي احلق العيين األصلي يف ذاته و إمنـا  
ط موضوعية أوجب املشرع إتباع إجراءات قانونية و اخلضوع لشرو ) 2(حتمي حيازته 

سواًءا أعتدي على احليازة أو يف احلالة العادية أين يلجئ احلائز لقبول دعوى احليازة 
إىل القضاء املختص بطلب للحصول على حكم يثبت حيازته بناًءا على قواعد التقادم 

  .املكسب
، و شـرط    ) الفقـرة األوىل ( شــرط اإلعتداء على احليـازة  أوال و نتناول
    عــدم اجلمع بني دعوى احليـازة  شرط  و ثالثا) الفقرة الثانية( اثاني املصلحــة

       ) . الفقرة الثالثة (يف  و دعوى احلق
  
  

                                                
نظراً  خلطورة اآلثار املترتبة على احليازة أفرد هلا املشرع اجلزائري مكانة يف التقنني  ) 1(

 املدين و قانون اإلجراءات املدنية، فأورد  أحكامها  املوضوعية يف نصوص مستحدثة و
 75/58رقم  من األمر 843إىل  808متطورة  يف القانون الفرنسي منها املواد من 

املتضمن القانون  املدين املعدل و املتمم، و القواعد اإلجرائية حلمايتها بدعاوى خاصة 
املتضمن قانون اإلجراءات املدنية املعدل  154/  66من األمر  419إىل  413ضمن املواد 
  .و املتمم

م يف هذا املقام حسن أو سوء نية احلائز ألن املشرع مينع هذه احلماية باللجوء ال يه)  2(
  .عاوى   احليازة على أساس أن هدفها  الوحيد هو محاية احلائز ال غريدإىل 



 

 - 85 - 

  الفقرة األوىل
  عتداء على احليازةشــرط اإل

  
تبدأ بالشـروع يف أعمـال   ، يأخذ شرط اإلعتداء على احليازة درجات متفاوتة 

يف حيازته، و قـد تتعـدى مرحلـة    ئز حلاتعدي، لو متت تؤدي إىل التعرض على اال
إذا ، ذروا الشروع و تبلغ درجة احلد فعالً  من ممارسة احلائز حليازته و قد تصل إىل 

و بناًءا عليه نظم املشرع اجلزائـري ثالثـة   . أدت إىل سلب احليازة من احلائز عنوة
يلي نعرض وفيما   .دعاوى حيازة تتميز بدرجة اإلعتداء و نوع احلماية اليت تضمنها

درجات التعدي و نوع احلماية املقررة للحيازة حبسـب التطـور التـارخيي و األوىل    
  . ) 1(بالظهور

 
 
 
 

                                                
  

الذي أثبت نظام دعوى  عاوى احليازة إىل القانون الكنسييرجع األصل التارخيي لد ) 1(
أن جيرد الغاصب من أمواله قبل احلكم  عليه ) سقف األ( إعادة اليد حيث كان  للحاكم 

  جزائياً  لدفع كل إعتداء غري مشروع، بغية احملافظة على األمن العام و وضع حد 
  .  إلقتضاء األفراد حقوقهم بأنفسهم

  :أنظر كذلك   

    MAZEAUD ( H -L   - J.): Leçon de droit civil op.cité,p179  .  

  :كذلك

  MARTY (G.), RAYNAUD (P.), JOURDAIN (P.) : les biens,   
   op. Cité p 266    
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  أوالً 

  )احليازة دعوى إسترداد( احليازة عن طريق السلب التعدي على
 

    أول ما ظهر من صور اإلعتداء على احليازة هو نزعهـا عنـوة مـن صـاحبها،     
  .  أو العنف كما قد يقع باخلديعة و احليلةذلك بالقوة  )1(سواء مت 

  و سلب احليازة هو أعلى درجات اإلعتداء عليها و يتمثل يف فقد احلائز حليازته 
  .   )2(و حرمانه من اإلنتفاع ا كامال

  

   رـاألممن  414ائز ضمن املادة ـري للحـو ألجل ذلك سن املشرع اجلزائ
 817ت املدنية املعدل و املتمم، وكذا املادة املتضمن قانون اإلجراءا 66/154  مقر 

املتضمن القانون املدين املعدل و املتمم، احلق يف  75/58 رقم  مرالفقرة األوىل من األ
رفع دعوى إسترداد احليازة شريطة أن يبلغ ذلك التعرض درجة نزع أو سلب احليازة 

، و إال )3((لقـانون من احلائز، كما يشترط أن يتم ذلك نتيجة لعمل ال سند له مـن ا 
  .سقط حق احلائز يف رفع دعوى إسترداد احليازة

  :نتناول تلك الشروط و احلكم الصادر فيها كما هو آتو بناًءا عليه 
  

  :شروط قبول دعوى إسترداد احليازة
  

   احليازة ماديـة شترط املشرع اجلزائري لقبول دعوى إسترداد احليازة أن تكون ي
  .فقداا و أن ترفع خالل سنة من يوم

  

                                                
)1(

أصول املرافعات املدنية و التجارية ، الطبعة األوىل ، ) : عمر(نبيل إمساعيل  
 . 452، ص 1986اإلسكندرية  منشاة املعرف ، 

 . 221،ص 2000أصول احملاكمات املدنية ،بريوت، الدار اجلامعية ، ) : أمحد(خليل  )2(
)3(

 . كما لو كان السند نتيجة لتنفيد جربي و كان احلائز طرفا معينا يف السند املنفد به   
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    :الشرط األول 
حدوث اإلعتـداء، أمـا احليـازة املعنويـة     وقت أن تكون احليازة مادية وثابتة  
و املطالبة بإعادة مسقى، فال تقبل على أساس  تفاع حبق اإلرتفاق على ملك الغريكاإلن

  . ) 1(دعوى إسترداد احليازة 
 احليـازة إسـترداد   ى دعولك يكتفي املشرع اجلزائري لقبول إال أنه يف مقابل ذ

ة من كان حائزاً  نيابة عـن غـريه   بالتايل ميكن أن يسترد احلياز ية ،ادامل جمرد احليازة
  .) 2(حلارس أو املودع لديه أو املستأجر أو املستعريكا

فـإن   ، احليازة و إذا كان الفقه ال يشترط احليازة القانونية لرفع دعوى إسترداد
ضرورة التأكد من مـدى قانونيـة    شترطي ك حيثخالف ذل اجتهالقضاء اجلزائري 

  .) 3( احليازة
  إحترام امليعاد:  الشرط الثاين

يجب أن ترفع دعوى إسترداد احليازة يف ميعاد سنة يبدأ حسابه من تاريخ فقدان ف
  :أنه يستثىن حالتني من هذا املبدأ إال ،  احليازة
  )4( الفقدان شاف ذلكحيث يبدأ ميعاد سنة من وقت إنك: فقدان احليازة خفية *
إذا كانت نية الغصب غري واضحة كما لو قام شخص بإدخال آخـر يف عقـار   *

  خيفي نية إغتصاب العقار، حتت حيازته فضوالً  أو كرماً  منه وكان هذا األخري 
  .) 5( وعليه فإن حساب ميعاد سنة يبدأ من تاريخ وضوح تلك النية

                                                

 )1( MAZEAUD (H- L  – J.): Leçon de Droit civil, op. Cité p. 186. 
    
املتضمن  75/58من األمر رقم  قرة األوىلفال 827هذا ما يفهم من نص املادة  ) 2(

  .عدل و املتممالقانون املدين اجلزائري  امل
 31/01/2001املؤرخ يف  205945قرار رقم ، الغرفة العقارية،  احملكمة العليا ) 3(
  .294ص املرجع السابق ، اإلجتهاد القضائي للغرفة العقارية ، اجلزء الثاين ، ؛ ) منشور (
املتضمن القانون املدين اجلزائري  58/ 75رقم  من األمر قرة األوىلفال 817املادة  ) 4(

 .و املتمم املعدل
 . 112قانون اإلجراءات املدنية، املرجع السابق ص ): حممد أمقران(بوبشري   ) 5(
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  على حيازته بالسـلب اللجـوء    يإعتد و بتوافر الشروط السالفة الذكر جاز ملن
  .إىل احملكمة املختصة لرفع دعوى إسترداد احليازة حلماية حيازته

  
  احلكم الصادر يف دعوى إسترداد احليازة

  

  ال ميكن اإلستجابة لدعوى إسترداد احليازة قبل التأكد من احليازة القانونية لرافع  
  ،  دعى عليه برد احليازة للمدعى يصدر القاضي حكمه بإلزام املو  ) 1( الدعوى

طاملا توافرت كل الشروط املوضوعية و إتبع اإلجراءات القانونية الالزمة و بذلك 
  ) 2(اجلربي مىت صار ائياً  أو كان مشموالً  بالنفاذ املعجليكون احلكم قابالً  للتنفيذ 

جيـة  إال أن خصوصية احلكم الصادر يف دعوى إسترداد احليازة جتعل للحكم ح
نسبية و ليست مطلقة و العلة يف ذلك أنه ليس له أية حجية بالنسبة لبـاقي دعـاوى   

  .احليازة إال يف املسألة اليت فصل فيها
  ثانيــاً

  التعــدي على احليــازة بطريق التعــرض   
  

مباشرة أو غـري مباشـرة   بطريقة التعرض هو كل واقعة مادية أو قانونية تتضمن 
هلا على حنو حيد فعالً  من ممارسـتها دون   اً ازة احلائز أو إنكارحيمع  إدعاء يتعارض 

  .   ) 3(أن يصل إىل احلرمان الكامل من اإلنتفاع  ا 
كمـا  ،  ) 4(و مهما كانت صور التعرض ال يهم يف هذا املقام حسن أو سوء النية 
ألا ال متس جتدر اإلشارة إىل أن رفع دعوى احلق على احلائز ال تعترب تعرضاً  للحيازة 

                                                
         31/01/2001املؤرخ يف  205945: احملكمة العليا ، الغرفة العقارية ،  قرار رقم  ) 1(

 .ها و ما بعد 294اإلجتهاد القضائي  للغرفة العقارية ،  املرجع السابق ص ، )منشور ( 
 .113قانون اإلجراءات املدنية، املرجع السابق ص ) : حممد أمقران(بوبشري  ) 2(
 . 220أصول احملاكمات املدنية ، املرجع السابق ص ) خليل(أمحد  ) 3(

(4)  MAZEAUD ( H- L  – J.):Leçon de Droit civil, op. cité, p184  
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عمال الـيت  احليازة يف ذاا، و ما يقال يف دعوى احلق يقال عن املزاعم الشفوية و األ
  .  ) 1( تنفيذاً  للحكم القضائيتتم 

  . و على التوايل نعاجل شروط قبول دعوى منع التعرض للحيازة و احلكم الصادر فيها
  

  :شروط قبول دعوى منع التعرض للحيازة
  

للحيازة هي الدعوى اليت يرفعها احلائز القانوين ضد الغـري   دعوى منع التعرض
و إزالة ظاهره، و جيب لرفعها أن عرض تالذي يعارضه يف حيازته طالباً  احلكم مبنع ال

عليه فإن شروط قبول دعـوى منـع     و  ) 2(يشكل فعل الغري معارضة حليازة املدعي 
  :التعرض للحيازة تتمثل يف

  : ) 3(وجود حيازة قانونية * 
  

حيث يشترط أن يكون التعرض مبثابة العنصر وقوع تعرض يبيح رفع الدعوى ،  
اسد لشرط املصلحة يف دعوى منع التعرض ، و يتحقق ذلك فعلياً  نتيجـة عمـل   

و فيما يلي نتناول ماهية التعرض املادي و ؛  لحيازةاً  لمادي أو قانوين يتضمن إنكار
  .القانوين التعرض 

   :التعرض املادي -
إال أنه  حيازة العني على احلائزيتكون من واقعة مادية مباشرة أو غري مباشرة حترم  

 ال يعد العمل تعرضاً  للحيازة إذا إكتفى بإحلاق أضرار باحلائز طاملا ال يتضمن
إدعاء  يتعارض مع حيازة الغري ، كمن يقطف مثار من أرض اجلار  خلسة أو وضع 

غري أنه إذا كانت تلك األفعال  ال تسمح برفع مواد بناء عليها لبناء أرضه ،
                                                

 . 447التجارية، املرجع السابق ص  أصول املرافعات املدنية و): عمر(نبيل إمساعيل   ) 1(
 58/ 75رقم  من األمر  قرة األوىلفال 820نص عليها املشرع اجلزائري يف املادة   ) 2(

املتضمن  66/154املادة من األمر رقم  املتضمن القانون املدين  املعدل واملتمم و كذا 
 .قانون اإلجراءات املدنية ملعدل و املتمم

احليازة ضمن من املطلب الثاين من  املبحث األول من  مت توضيح شروط صحة ) 3(
 .الفصل األول 



 

 - 90 - 

دعوى دعوى منع التعرض للحيازة فإا  ميكن أن تكون أساسا لدعوى أخرى ك
تعطيالً  كلياً  أو  تعطل إنتفاعه ا  كذلك إذاوالتعويض عن األضرار الواقعة ؛ 

على اجلار أو فتح نافذة تطل ي إىل عقار ، كسد مدخل الطريق املؤد ) 1(جزئياً  
  .   ) 2(اجلار ،و سواء مت ذلك بالعنف أو من دونه

  

 :التعرض القانوين - 
ينشئ من إجراء قانوين يتضمن إدعاء يعترب إعتداء على احليازة و ميكن أن يـتم    

  :التعرض القانوين بإحدى الصورتني
 

بتقدمي طلبات يف دعوى يعارض فيها املدعى حيازة املدعى   :صورة إجراء قضائي
  ) 3( ع دعوى إسترداد احليازة على احلائز احلايلعليه، كرف

 

ألنه ليس من الضروري أن يأخـذ اإلجـراء شـكل    : صورة إجراء غري قضائي
كإبرام عقد إجيار مع الغـري حملـه    ) 4(خصومة قضائية ، فقد يأخذ طابعاً  غري قضائي

  يه هو بدالبدفع األجرة إل  تهمطالبو  راحليازة أو توجيه إنذار للمستأج وضوعقار معال
  .من احلائز املؤجر

  

 
 
 
 

                                                
 . 107قانون اإلجراءات املدنية، املرجع السابق ص ):  بوبشري حمند ( آمقران ) 1(

(2) JOURDAIN(P.) : les biens, Liban, édition Delta,                     

1997 p 265. 

 . 108ون اإلجراءات املدنية، املرجع السابق ص قان):  بوبشري حمند ( آمقران ) 3(
  . 66احليازة و التقادم املكسب ، املرجع السابق ص): فريدة(حممدي زواوي  ) 4(
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و جاء الفقه الفرنسي أكثر وضوحاً  يف هذا املقام حيث مينح احلق يف رفع دعوى  
 و هو ما إستوحاه املشـرع  ،  ) 1(منع التعرض للحائز و واضع اليد على حد السواء 

  .من القانون املدين الفرنسي 2282نص املادة ضمن و صاغه  سينالفر
  
  :الدعوى خالل سنة من تاريخ التعرض للحيازةجيب رفع  *
  

 75/58 رقم  من األمر 820ما نص عليه املشرع صراحة يف املادة وهو  
  .املدين املعدل و املتمم، ويبدأ حساب امليعاد من يوم وقوع اإلعتداء  املتضمن القانون

أن الـرتاع   إالاحدة ، األمر ال يثري أية صعوبة ،يكون واقعة و فإذا كان فعل اإلعتداء
هل يبدأ ميعاد السـنة  ، أكثر من واقعة  أعمال التعرض عن طريقعاقب تيطرح حني ت

  إبتداًءا من الفعل األول أو من الفعل األخري ؟
املشرع اجلزائري على غرار باقي التشريعات مل يفصل يف هذا اإلحتمال أمـا الفقـه   

  :يفرق بني فرضيتني
واحد فيحسـب  تعدي يف نشاط يرمي إىل هدف إذا تعاقبت أفعال ال: الفرضية األوىل

بداية امليعاد من وقت وقوع أول عمل من هذه األعمال،ألن الفعل األول هو الـذي  
  .) 2(ينشا احلق يف رفع الدعوى

                                                
  : و بذهب جزء من الفقه الفرنسي على إعتبار  )1(

 «la complainte et l'action possession , par excellence elle est 

donnée au  Possesseur et au détenteur pour les protéger contre 

tout actes contredisant leur pouvoir de fait sur la chose » 

 :  كذلك

 JOURDAIN(P.) : les biens, op. cité p 273 
     : انظر يف ذلك 

  MAZEAUD ( H -  L  – J .):Leçon de Droit civil,op. cité p184 
 .  448افعات املدنية و التجارية،  املرجع السابق ص أصول املر): عمر(نبيل إمساعيل  ) 2(
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بعض حبيث يعترب كل  ا عنبعضه إذا كانت أعمال التعرض مستقلة  :الفرضية الثانية
كون للحائز ، فيق يف رفع الدعوى منها تعرضاً قائماً  بذاته، فكل تعرض ينشئ احل

رفع الدعوى بناًءا على الفعل األخري إذا مل يكن قد مضت عليه سنة ،  احلق يف
فإن  لذلك  .) 1(وتسري مدة السنة لكل دعوى من تاريخ وقوع العمل الذي أنشأها 

تنظيم أحكام دعوى منع التعرض يف حالة  من أجل  لاإلرادة التشريعية مدعوة للتدخ
  .أفعال التعدي  تعدد

و اجلدير بالذكر أن ميعاد السنة املقررة ملصلحة احلائز هو ميعاد سقوط ال ميعـاد       
تقادم ، ألنه إذا مل ترفع الدعوى خالله سقط احلق ائياً يف رفعها و هذا امليعاد يسري 

   ) 2(يف مواجهة الكافة 
  

  :احلكم الصادر يف دعوى منع التعرض
  

لتعرض بني مادي وقانوين فإنه بتحصيل حاصل خيتلف منطوق طاملا تباينت صور ا
حكم القاضي فإذا كان التعرض مادياً ، احلكم الصادر يف دعوى منع التعرض للحيازة

 ،  .) 3(يسد املطل  مظاهر التعرض كهدم احلائط الذي بإزالة
 حيـازة  اضي حكماً تقريرياً ، أي يؤكدأما إذا كان التعرض قانونياً ، يصدر الق 

  . تعرض و ينفي حق التعرض يف إختاذ اإلجراء الذي قام بهاملدعى يف مواجهة امل
  

 سو مهما كانت صور التعرض فإن قاضي املوضوع هو الذي ينظر الرتاع و لـي       
يقتصر دوره على وقف التعرض يف حالة ثبوت احليـازة   جيب أنقاضي اإلستعجال و 

  .  ) 4(القانونية 
                                                

 .224أصول احملاكمات املدنية، املرجع السابق ص): أمحد ( خليل   ) 1(
مللكية أو دعوى التعويض أما إذا إنقضت مدة سنة يبقى للحائز احلق يف رفع دعوى ا  ) 2(

 .شروعاملغري عن العمل 
  . 110جراءات املدنية، املرجع السابق ص قانون اإل): بوبشري حمند (  آمقران ) 3(
   29/12/2001املؤرخ يف   215217: رقم قرار، الغرفة العقارية ،  احملكمة العليا)  4(

 .326اإلجتهاد القضائي للغرفة العقارية ،اجلزء الثاين ، املرجع السابق، ص     



 

 - 93 - 

    

لشروط السالفة الذكر كان للحائز احلق يف رفع دعوى منع التعرض  و طاملا توفرت ا  
  .حمتمل الوقوع فريفع دعوى وقف األعمال اجلديدة التعرض أما إذا كان

  

  ثالثا
  وقف األعمال اجلديدة و احلكم الصادر فيها دعوى شروط قبول

  

تمـل  املقصود بالتعرض يف هذا املقام ذلك اإلعتداء الذي مل حيدث بعد ولكنه حم 
ى عقار احلائز و ال تشكل تعرضـاً    يفترض أن هناك أعماالً  بدأت علالوقوع، فهو 

، كمن يشرع يف وضـع األسـاس   إىل هذا التعرض لو متتولكنها تؤدي  )1( بالفعل
 ملطـل  تعرضإرتفع أن يؤدي عند إكتماله إىل اللتشييد حائط على أرضه من شأنه لو 

  . ر رفع الدعوى و إال كنا أمام تعرض حال يرب  ، جاره
دعوى وقف بأن يرجع احلائز بلذلك قرر املشرع حلماية احليازة من ذلك اإلعتداء 

،شريطة أال يكون العمل اجلديد قد مت األعمال اجلديدة  لردع اخلطر الذي مل يقع بعد 
ن احملتمـل أن  وقت رفع الدعوى ألنه لو مت لوجب رفع دعوى منع التعرض ،  غري أ

  .)2(صم يف أعماله يقع لو إستمر اخل
حلصول على محايـة قضـائية   ا هودعوى وقف العمال اجلديدة غاية  و عليه فإن 

  .وقتية إىل أن يفصل يف أصل احلق 
و حىت يتحصل احلائز على تلك احلماية ال بد أن تتوافر فيه مجلة مـن الشـروط   

 .لقبول الدعوى و ردع اإلعتداء
  

  

 
                                                

أشكال بعض من الفقه الفرنسي يعترب دعوى وقف األعمال اجلديدة شكل من  )1(
 . دعاوى منع التعرض للحيازة ألا تتفق معها يف كل الشروط 

  

JOURDAIN(P.) : les biens, op. cité p 270 . 
 

  . 64احليازة والتقادم املكسب، املرجع السابق ، ص ) : فريدة( حممدي زواوي  )2(
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  :وقف األعمال اجلديدة  شروط قبول
  

  
         إىل درء تعـرض ممكـن احلـدوث    طاملا ترمي دعوى وقف األعمال اجلديـدة    
 املستقبل فإنه يشترط يف األعمال اليت تربر قبوهلا فضال ً عن وجوب توفر احليـازة  يف

  :املدعى مايلي لدىالقانونية 
  .عام على بدئها ضأن توجد أعمال جديدة بدأت بالفعل و مل ينق - 
و إال كانت عبـارة  ، على عقار آخر ال حيوزه املدعىأن تبدأ هذه األعمال  - 

عن تعرض فعلي و ليس إحتمايل ، وقد عاجل املشرع هذه املسـألة وخـول   
     للقاضي أن حيقق و يتبني إذا كان رافع الدعوى على حق و أن يأمر بـدفع  

  .يه األوضاعلصدور حكم خيالف ملا تطورت إ يف حالة كضمان ) 1(كفالة 
سباب معقولة أن تؤدي هذه األعمال عند إكتماهلا إىل التعـرض  أن خيشى أل  -

  .حليازة املدعى و يتوىل القاضي تقدير ذلك
  .الدعوىتكون هذه األعمال قد متت وقت رفع  أال -
  .اجلديدةرفع الدعوى خالل سنة من وقت البدء يف األعمال  جيب -

  
  :وقف األعمال اجلديدة دعوى احلكم يف

  

يف دعوى وقف األعمال اجلديدة طاملا إستوفت الشـروط  يقتصر حكم القاضي  
فليس له احلكم بإزالة مـا قـام   ، األنف ذكرها على مسألة وقف األعمال اجلديدة 

  ؛  ) 2( املدعى عليه من أعمال ألا ال متثل إعتداء على احليازة
  

                                                
ل       املدين املعد املتضمن القانون 58/ 75 رقم من األمر قرة الثانيةفال  821أنظر املادة   ) 1(

 .و املتمم السابق الذكر
  451أصول املرافعات  املدنية و التجارية، املرجع السابق ص ): عمر( لنيل إمساعي ) 2(
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 يدفعها احملكوم له فتكـون مبثابـة   ) 1( املشرع للقاضي أن حيكم بكفالة كما أجاز
  .من هذا الوقفضمان إلصالح الضرر الناشئ  

  

ال يكفي جمرد اإلعتداء حىت جيوز للحائز طلب إثبات و محايـة حيازتـه أمـام     و
  .له مصلحة يف رفع الدعوى اجلهات القضائية ، بل يشترط كذلك أن تكون
  

  الفقرة الثانية
  شرط املصلحة 

  

ن رافعهـا هـو   إذا كانت أوصاف املصلحة كشرط لقبول دعوى احلق أن يكو
تعود له املنفعـة مـن كسـب    القانوين املعتمد عليه و الذي  ق أو املركزصاحب احل

عتدي على أن إ عوى احليازة هو احلائز الذي حدث الدعوى، فإن صاحب احلق يف د
و يستوي بعد ذلك أن يكون حائزاً أصلياً  أو حائزاً  عرضياً  ، كالوديع  ؛   ) 2(حيازته 

، إن كانت له الصـفة يف  زارع، كل ما هنالك أن احلائز العرضير املاملرن ، املستأج
وجيه الدعوى زة إال أنه ليست له هذه الصفة يف ترفع الدعوى ضد املعتدي على احليا

  .إىل من إستمد حقوقه منه
ىل احلصـول  اليت يرمي صاحب احلق يف الدعوى إ و املصلحة هي الفائدة العملية

ال تعد املصلحة شرطاً  لقبول الدعوى فقط ؛ و  ) 3( ا احلقعليها من وراء ممارسته هلذ
                                                

ضرار اليت تنجم يف إختاذ تدبري مستعجل أثناء األالكفالة يف هذا املقام ضمان تعويض  ) 1(
يازة ال يف دعوى احلق، وذلك سريان اخلصومة إىل حني الفصل النهائي يف دعوى احل

  .متاشياً  مع  نص املتضمن قانون اإلجراءات املدنية املعدل و املتمم سالف الذكر
املتضمن قانون  66/154 رقم  ألمرالفقرة الثانية من ا 40املادة انظر أيضا ما جاء يف   

 . اإلجراءات املدنية املعدل و املتمم، سالف الذكر
 . 222احملكمات املدنية ، املرجع السابق ص  أصول) : أمحد(خليل  ) 2(
ألول، الد ، اجل املوسوعة الشاملة يف التعليق على قانون املرافعات ) : أمحد( مليجي ) 3(

 .70الطبعة الثانية،بدون مكان نشر، بدون تاريخ،ص



 

 - 96 - 

الطـرف  كان  ، أياً أي طلب أو دفع أو طعن أو دفع يف حكمو إمنا هي شرط لقبول 
  . ) 1(الذي يقدمه 

  

جيب أن تكون للمدعي حاجة مشروعة إىل احلماية القضائية و يتحقق ذلـك   كما
ن ترفع دعاوى احليازة من ذي صـفة  و أ و حالة  قائمة مصلحته قانونية حني تكون 

على ذي صفة ، فترفع من احلائز بنفسه أو بواسطة غريه على كل من يعتدي علـى  
ذهب املشرع اجلزائري إىل أبعد من ذلك عندما  أو حيتمل أن يعتدي عليها ، واحليازة 

ا فاألصل يف الدعاوى أ ، ) 2(أجاز للحائز نيابة عن غريه رفع دعوى إسترداد احليازة 
  .دعاوى عالجية ترمي إىل دفع إعتداء وقع بالفعل أو إصالح ضرر حصل فعال  

  
  الفقرة الثالثة 

  بني دعوى احليازة و دعوى احلقعدم جواز اجلمع 
ـ  ـمن ق 1265يشترط املشرع الفرنسي  يف املادة  ية ـانون اإلجـراءات املدن

و حـذا حـذوه   لكية عدم اجلمع بني دعوى احليازة و دعوى امل ) 3(الفرنسي اجلديد 
  .من قانون املرافعات املصري 48املشرع املصري يف املادة 

                                                
املتضمن قانون  66/158 رقم  من األمر 459نص عليها املشرع يف املادة  ) 1(

  .زائية املعدل و املتمماإلجراءات  اجل
الثانية                           قرةفال 62و  90من قانون املرافعات املصري و املادة  38كذلك املادة 

 .من أصول لبناين

املتضمن القانون املدين اجلزائري املعدل و املتمم ،   75/58 رقم من األمر 817املادة  ) 2(
  .املرجع السالف الذكر

املتضمن قانون اإلجراءات املدنية اجلزائري  154/  66 رقم  من األمر 414 كذلك املادة
 .سالف الذكر املعدل و املتمم ،

(3)Le nouveau code de procédure civile issue du décret du 12 

Mai 1981.   
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فـع  أضافت أنه ليس للمـدعى عليـه أن ير   مل تكتفي بتلك الشروط بل اإال  أ
تفصل محكمة اليت تنظر دعوى احليازة أن إىل امللكية و ال للدعوى احليازة باإلستناد 

  .يف امللكية 
ـ ـلك الشـ تا املشرع اجلزائري  تبىنـأم ـ  ـروط يف م من ـواد متفرقـة ض

حيث يشترط لقبول دعوى احليازة أال يكون املدعى ،   ) 1( اإلجراءات املدنية نانوـق
 قد سبق رفع دعوى احلق فيها و مل يرفع الدعويني يف وقت واحد أمام نفس احملكمـة  

     لـب منـه   أو أمام حمكمتني خمتلفني ألن احلائز ألرض حتميه دعاوى احليـازة و ال يط 
      يف مباشرته هلذه الدعاوى إال أن يثبت حيازته لألرض بالشروط الواجـب توافرهـا  

  .آنفاً   اهبينيف احليازة على الوجه الذي سبق أن 
فال يطلب منه أن يثبت أنه مالك  لألرض فامللكية تكون حمالً  لدعوى اإلستحقاق 

احليازة بـإجراءات   ف دعوىتتميز على خال،  و هي دعوى ملكية ال دعوى حيازة
  كثر صعوبة عن طرق إثبات احليازة ، أثبات طويلة معقدة وطرق إ

و سواء كان احلائز لألرض مالكاً  هلا أو غري مالك فإنه مىت أثبت حيازته لألرض 
  .) 2(ي حيازته هذه بدعوى احليازة مكان له أن حي

  

 عنها خارجة عن نطـاق إرادة  اليت تترتب ن احليازة واقعة مادية، فإن اآلثارأا و مب
ـ عن طريق ثبات الطرفني ، وهكذا ميكن اإل اع رتالبينة أو القرائن مهما تكن قيمة ال

  ،  ) 3(مللكية اسب كاليت تاملتعلقة باحليازة 

                                                
املتضمن قانون  154/ 66 رقم  من األمر 419،  418،  416أنظر املواد   ) 1(

  .املعدل و املتمم،نية اإلجراءات املد
    الوسيط يف شرح القانون املدين اجلديد،اجلزء التاسع ، ): أمحد عبد الرزاق(السنهوري  ) 2(

  .904ص  2000رات احلليب احلقوقية والد الثاين ، أسباب كسب امللكية، بريوت،منش
،                     سالميالفقه اإل أدلة اإلثبات يف القانون املدين اجلزائري و:  )حيي(بكوش  ) 3(

 . 206املرجع السابق،ص 
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                  :  أنـه ) احملكمة العليـا حاليـا   (  سابقا  ) 1(هذا ما جاء يف  قرار الس األعلى
ـ  ـائل مبا يف ذلـازة جبميع الوسـيجيوز إثبات احل « مني، ألن ـك اإلقـرار و الي

   »ادية ـة مـازة واقعـاحلي
  

  : ) 2(اجلمع بني دعوى احليازة و دعوى احلق على فكرتنيعدم هذا و تقوم قاعدة 
ال جيوز اجلمع بني الدعويني يف نفس الطلب و ال التحقيق فيهمـا يف  : الفكرة األوىل

  . ) 3( فيهما مبوجب نفس احلكمنفس اخلصومة و ال الفصل 
ال جيوز رفع دعوى احليازة بعد الفصل النهائي يف دعـوى احلـق ألن   : الفكرة الثانية

  .محاية أصل احلق العيين تغين عن محاية احليازة
       ) 4(و اجلدير بالذكر أن احلكم الصادر يف دعوى احليازة ال يقيد حمكمة أصل احلق

وتقدر قيمة دعوى احليازة بقيمة احلق الذي ترد  ) 5(ؤقتة فهو حكم وقيت حيوز حجية م
و مرد ذلك أن هذه الدعوى و إن كان الرتاع فيها ال  يدور حول احلق عليه احليازة ، 

                                                
  )غري منشور ( 1976/ 12/ 15املؤرخ يف  11453قرار الس  األعلى رقم  ) 1(

  : كذلك  
  2000/ 11/ 22 املؤرخ يف 201544قرار رقم ، الغرفة العقارية ، احملكمة العليا 
 .283املرجع السابق ، ص ،  اجلزء الثاين اإلجتهاد القضائي للغرفة العقارية ،  
 . 102 قانون اإلجراءات املدنية، املرجع السابق ص): بوبشري حمند ( آمقران ) 2(
                  28369 مقرار رق، الغرفة اإلدارية، احملكمة العليا هذا ما قضت به  ) 3(
      ،            1984الة القضائية لسنة  ،)منشور ( 1983/  10/  26ؤرخ يف امل 

 .  16ص  03عدد
، حيث جـاء   2000/  09/  27املؤرخ بتاريخ  202733احملكمة العليا  ، قرار     (4)

ال يكتسب احلكم  القضائي الفاصل يف دعوى  احليازة احلجية إجتاه دعوى «: يف قرارها 
   )منشور(  »امللكية 

 .و ما بعدها 368ابق ص اإلجتهاد القضائي للغرفة العقارية ، اجلزء الثاين ، املرجع الس 
  .375أصول املرافعات املدنية  و التجارية، املرجع السابق ص) : عمر( نبيل إمساعيل   (5)
 



 

 - 99 - 

                    )1(الذي ترد عليه إال أنه يدور يف أغلبها حول املكنـات الـيت خيوهلـا هـذا احلـق     
دعوى امللكية بالرغم من عدم  احليازة أن يفصل يفلذي ينظر دعوى لقاضي او بالتايل ل

إختصاصه إذا إنقضت مدة اإلستئناف دون أن يقوم املتضـرر باإلسـتئناف  فيصـري    
  .   )2(  ه بالنسبة إىل دعوى امللكيةاً  و حيوز قوة الشيء املقضي فيـائيكم ـاحل

  
   ى احليازة إن توافر شرط املصلحة و اإلعتداء و عدم اجلمع بني دعوى بني دعو

ته و إثباا و يتم و دعوى امللكية تؤهل صاحب املصلحة طلب احلماية القضائية حلياز
كل حال جيب شهر احلكم لكي ينتج أثره يف نقل امللكية على وورتني ـذلك يف ص

من خالل  نورد صور التمسك باحليازة و للحائز و إلمكانية اإلحتجاج به على الغري 
  .  يالفرع الثاين كما يل

  الفرع الثـاين   
  صور التمسـك باحليـازة و اجلهة القضائيـة  املختصـة  

  
ـ ـازة بإعتـية العقارية باحليـإن دعوى إثبات امللك ـ ـبارها وسي اية ـلة حلم

  .الدفععن طريق و ألب ـالطعن طريق  ا ـانوين تستعمل إمـز قـمرك
جاءت به أحكـام  فالطلب والدفع وسيلتا إستعمال الدعوى و  هو األصل الذي 

  . 828و 827املادتان  االسيم اجلزائري القانون املدين
و سواء مت رفع الدعوى عن طريق إحدى الصورتني، يشـترط إحتـرام قاعـدة    

  .اإلختصاص القضائي بنوعيه احمللي والنوعي 
  

                                                
                          ،املوسوعة الشاملة يف التعليق على قانون املرافعات) : أمحد( مليجي )1(

 .560ص املرجع السابق 
)2(

  .968أسباب كسب امللكية ،املرجع السابق ص ) : عبد الرزاق أمحد ( السنهوري   
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رة التمسك باحليازة صوو على ذلك نعاجل ضمن هذا الفرع يف فقرتني مستقلتني 
      اجلهـة القضـائية املختصـة     و، )الفقرة األوىل ( املرحلة األوىل اللأمام القضاء من خ

    ).الثانيةالفقرة ( املرحلة الثانية من خالل احليازة الفصل يف دعاوى و سلطة القاضي يف
  

  الفقرة األوىل 
  يازة أمام القضاءصور التمسك باحل

  

يف حالـة   ماية القضائية الدعوى هي الطريق األصلي الذي يستعمله احلائز لطلب احل   
  :اإلعتداء على مركزه القانوين، و ميكن تصور ذلك يف احلالتني التاليتني

خـروج  ؛و يف حيازته عن طريق التعرض هلـا ) املدعى ( وجود من ينازع احلائز 
و فيما يلي  نتناول تبعاً  صـور  ؛ العني من حيازته بعد أن متلكها بالتقادم املكسب

  :القضاء  التمسك باحليازة أمام
  

  أوالً 
  عن طريــق الــطلب

  

الطلب عمل إجرائي يتضمن إعالن الشخص عن رغبته يف احلصول على محايـة  
إصدار احلكـم مـن   ا و عليه موضوع الطلب هو املنفعة املراد  ) 1(حقه من القضاء 

  .القاضي و املوضوع ذا املفهوم هو الذي مييز الطلب  القضائي عن الدفع
  )  2(ب فهو األساس القانوين و الواقعي الذي يستند عليه احلائز يف إدعائهأما سبب الطل

و إذا كان الطلب القضائي ينشأ عالقة قانونية بني اخلصوم و احملكمة فـإن هـذه       
  .إحقاق احلق مستنكفة عن عتربتالفصل فيه و إال  إاألخرية ملزمة ب

                                                
منشـأة   ،اإلسـكندرية  14،املرافعات املدنية و التجارية ، الطبعة ): أمحد(أبو الوفاء  (1)

  .180ص  1996 ،املعارف 
  . 236أصول املرافعات املدنية ، املرجع السابق ص ): خليل(أمحد  )(2
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ثـار  القانونيـة بالنسـبة    و مبجرد تقدمي الطلب إىل القضاء تترتب مجلة من اآل
للحقوق املتنازع عليها بني اخلصوم ، سواًءا بالنسبة للخصوم أو بالنسبة للمحكمة اليت 

  .   )  1(تثبت تلك اآلثار  إال بعد صدور احلكم  ال تنظر الرتاع  و
  

قضـائية للحصـول   ة األوىل اليت يستعملها احلائز أمام اجلهات الروهذا بالنسبة للص      
اية و إثبات حيازته و إىل جانبها توجد  وسيلة ثانية املتمثلة يف الدفع و ا يـتم  على مح

  .وتتكامل األدوات اليت يستخدم ا احلق يف الدعوى أمام القضاء
  

  ثانـــياً 
  عن طريق الدفـــع

  

الدفع هو األداة الثانية من أدوات إستعمال احلق يف الـدعوى ، جيسـد فيهـا    
لكية عن طريق التقادم طالباً  من القضاء احلصول علـى احلمايـة   املتقاضي إدعائه بامل

  .فع ضد املدعياملكسب يف شكل دالقضائية ، فيجوز للحائز أن يتمسك بالتقادم 
فالتقادم املكسب دفاع يف خصومة قائمة ، حيتفظ به صاحبه إىل أن تقام عليـه  

املدعى عليـه و إمنـا    الدعوى ، فهو ليس إنكاراً  فحسب أو موقفاً  سلبياً  من جانب
  .  ن إدعاء كالطلب تفصل فيه احملكمةيتضم

و الدفع هو اإلجراء الذي جييب به اخلصم على  طلب خصمه بقصد تفـادي  
حيث يتميز هذا الدفع ؛  ) 2(أصل احلق  املدعى به كم له يف املوضوع فهو يوجه إىل احل

  :باخلصائص التالية
  لكل ذي مصلحة يف الدعوى  و ملصلحة اخلصوم ، ال يتعلق بالنظام العام بل هو مقرر  -
  
  
  

                                                
 .504و التجارية، املرجع السابق ص أصول املرافعات املدنية): عمر(نبيل إمساعيل  )(1
  .577أصول املرافعات املدنية و التجارية املرجع السابق ص ): عمر(نبيل إمساعيل  )(2
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  ).  1(وال جيوز  للقاضي أن يثريه من تلقاء نفسه  

     و ملا كان هذا الدفع دفع موضوعي مقرر ملصلحة األطـراف فـيمكن التمسـك         
به يف أية مرحلة كانت عليها الدعوى ، فإذا فات احلائز التمسك به أمام حمكمة الدرجة 

     ،  ) 2(ك به أمام جهة اإلستئناف مـا مل يقفـل بـاب املرافعـة     سجاز له أن يتماألوىل 
 ،تضمن اإلجراءات املدنية امل 154/ 66رقم  من األمر 321املادة  نصت عليه هذا ما

التمسـك   « مقبول ، هذا ما تضمنته بقوهلا إال أن التمسك به أمام احملكمة العليا غري
ســــابقا  لــــس األعلــــىبالتقــــادم ألول مــــرة أمــــام ا                                             

  ) 3(  »غري مقبول يعد) احملكمة العليا حالياً (
  

و أخيــراً  فإن احلكم الصادر يف هذا الدفع بقبوله و رفض الدعوى أو رفض 
الدفع املوضوعي يكون حكماً  موضوعياً  حامساً  للرتاع بصفة ائية ، و حيوز حجيـة  
الشيء املقضي به بالنسبة ملوضوع الدعوى فال جيوز إقامة دعوى جديدة و هذا حسب 

  .  ) 4(األحكام العامة للدفع املوضوعي  
و إذا كان احلق يف الدعوى يستعمل بوسيلتني أساسيتني كقاعدة عامة فإنه قد يـتم      

يتم ا إستخدام العادية اليت  تعترب إستثناء وارد على األدوات أخرىإستعماله بأدوات 
  .الدعوى كالتحكيم و نظام األوامر

                                                
املتضمن القانون املدين  58/ 75رقم  من األمر األوىل قرةفال 321أنظر ذلك يف املادة  )(1

لحة يف حيازة احلائز أن اجلزائري املعدل و املتمم ، كما أجازت املادة للدائن ومن له مص
يتمسك بالتقادم إذا مل يتمسك به احلائز و يكون ذلك عن طريق الدعوى غري املباشـرة  

املتضمن القانون  58/ 75رقم من األمر  189حقوق مدنية طبقاً  للمادة  اليت يباشر فيها
 .املعدل واملتمم املدين اجلزائري

 .182، املرجع السابق ، ص التجارية املرافعات املدنية ): أمحد( ءأبو الوفا ( 2 )
  )منشور (1982/ 03/  31املؤرخ بتاريخ  19259قرار الس األعلى رقم  ) (3

      .107، ص1982الة القضائية، عدد خاص سنة
  .190املرافعات املدنية و التجارية ، املرجع السابق ص  ):أمحد( ءأبو الوفا ( 4 )
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و مهما كانت الصور اليت يستعني ا احلائز يف دعواه الرامية إىل تعزيز مركزه القانوين    
ة ، و فيما يلي نتناول يف الفقرة الثانية  املختص القضائية فإنه جيب أن متارس أمام اجلهات

  .ة القاضي يف نظر دعوى احليازةاجلهة القضائية املختصة و سلط
  

  الفقرة الثانية  
  ت  ملكية العقاريف إثبا اجلهة القضائية املختصة و سلطة القاضي

  عن طريق احليازة 
  

إن جمرد توافر أركان احليازة و إستفائها للشروط القانونية الصحيحة ال يكفيان 
احليازة ، بـل ختضـع   عن طريق  املكتسبة للحصول على احلكم القاضي بتثبيت امللكية

علـى حـد    احمللي و النـوعي  الدعوى اليت ترفع أمام القضاء إىل قواعد اإلختصاص 
  .السواء

و طاملا كان األمر كذلك فإن للقاضي سلطة حبث مدى إثبات امللكية العقاريـة ،       
ائز ـة طاملا توفرت يف احلـكون السند املكرس هلذه امللكيـألن احلكم الذي يصدره ي

نتناول تبعا اجلهة القضائية اليت تنظر الدعوى أوال و  ولوبة ـانونية املطـوط القالشر
   .ثانيا سلطة القاضي يف إثبات احليازة و التقادم املكسب

  

  أوال
  اجلهة القضائية اليت تنظر دعوى احليازة 

  

يف احليـازة  "   دعاوى احليازة خاصة بالعقارات و هي مستبعدة من املنقوالت بقاعدة      
كما حتمي دعـوى  ،   ) 1(اليت جتعل حيازة املنقول مرتبطة بامللكية " املنقول سند امللكية 

احليازة احلقوق العينية املتعلقة بالعقار ، كحق اإلنتفاع أو اإلستعمال ، فهـي كـذلك   
  .  ) 2(حممية بدعاوى احليازة شريطة أن تتعلق بالعقار  

                                                
 .905أسباب كسب امللكية، املرجع السابق ص ): د عبد الرزاق أمح( السنهوري   ) (1

  .62احليازة و التقادم املكسب ، املرجع السابق ،ص ): فريدة(حممدي زواوي  (2 )
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يف جمال املعامالت املدنية و التجارية ، ففي جمال و إذا كان مبدأ الرضائية هو السائد    
اإلجراءات املدنية جند أن مبدأ الشكلية هو الذي يطغى ، و إذا كانت الدعوى جيـوز  

 عـدد مـن   رجال القضاء ملزمون بإتبـاع رفعها بأي شكل كان إال أن املتقاضني و 
اعيـد  رفـع   اإلجراءات الشكلية كتحرير العرائض و إجراء التبليغات و إحتـرام مو 

  .الطعون
تتميز هذه الشكليات بالصرامة و الشدة حيث خمالفتها ال تؤدي فقط إىل بطالن حيث 

  .التصرف كما هو احلال عادة بل ضياع احلق ذاته أحياناً  
و بديهي أن شكلية إجراءات التقاضي ال تتصل بالتعبري عن اإلرادة بل هي إجراءات    

  ،  ). 1(لقضاء إستلزمتها  ضرورة حسن سري مرفق ا
و من ذلك فإنه يشترط يف دعوى احليازة كغريها مـن الـدعاوى إحتـرام قواعـد     

  .اإلختصاص احمللي و النوعي
   

  :  اإلختـصـــاص احملـــلي
ختتص احملكمة اليت يقع بدائرا العقار موضوع الرتاع بنظر دعاوى احليازة هذا 

ـ  154/  66  مرق األمرمن  3الفقرة  8ما ورد  يف نص املادة  ـ ـامل انون ـتضمن ق
  .تممـدل و املـمدنية املعـاإلجراءات ال

   

  :  اإلختـصـــاص النــوعي
إذا كانت غاية دعوى احليازة محاية احليازة ذاا ، فهل تصنف بناًءا عليه ضمن 
الدعاوى املوضوعية أم تعد دعوى وقتية ترمي إىل إختاذ تدابري وقتية حلمايـة صـاحب   

  احلق املوضوعي ؟
إنطالقاً  مما سبق ، إختلف الفقهاء حول تكييف دعاوى احليازة ، فهل تتصف بالطـابع  

  :املوضوعي أم اإلستعجايل ؟ و على هذا األساس إنقسم الفقه إىل قسمني

                                                
الشكلية للصحة يف التصرفات املدنية من خالل القانون ): احلبيب(ولد حممد خمتار )   (1

     جامعة اجلزائر ،  ، ةاجلزائري ، رسالة لنيل شهادة ماجستري يف العقود و املسؤولي
 .59ص  )نشورمغري (، بدون تاريخ
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و حسـبهم يف   )   1(القسم األول يعترب دعاوى احليازة دعاوى موضـوعية    -
أصل احلق ة ممنوعاً  من املساس بوى احليازذلك أنه إذا كان القاضي الذي يفصل يف دع

و ال اإلستناد إليه  يف حكمه و علة ذلك أن موضوع دعوى احليـازة خمتلـف عـن    
  .موضوع دعوى احلق 

حيمي القانون احليازة يف ذاا مستقلة عن احلق املوضوعي ، يف حني الدعوى الوقتية  - 
  .حتمي احلق ذاته محاية  مؤقتة

ازة و دعوى احلق ضماناً  إلستقالل محاية احليازة عـن  يمنع اجلمع بني دعوى احلي  -
  .احلق ، بينما جيوز اجلمع بني الدعوى الوقتية و الدعوى املوضوعية للحق

        األمر نم 417جيوز محاية احليازة محاية وقتية يف حالة توفر عنصر اإلستعجال ، املادة   
  .دل و املتمماملتضمن قانون اإلجراءات املدنية املع 154/ 66 رقم

و األهم من ذلك أن غاية الدعوى الوقتية هي احلماية من خطر التأخري بالتدخل قبـل  
وقوع الضرر ، بينما تكون دعاوى احليازة يف بعض صورها دعاوى جزائية ترمـي إىل  

  .رد اإلعتداء على احليازة بعد وقوعها كدعوى إسترداد احليازة و دعوى منع التعرض
  ، خالل مدة السنة املقررة لذلك دعوى احليازةراخي يف رفع كما أنه ميكن الت -

  . ) 2(املستعجلة اليت ال تتحمل بطبيعتها مثل هذا التأخري  للدعوى خالفاً   
 
 
 
 

                                                
نبيل إمساعيل عمر، أصول املرافعات املدنية : من الفقهاء من إعتربها كذلك  ) 1(

  .445والتجارية ،   املرجع السابق ، ص 
   : كذلك    

JOURDAIN(P.) : les biens, op. cité p 277 . 

 
  .100، 99ن اإلجراءات املدنية ، املرجع السابق ص قانو) : حمند آمقران(بوبشري   ) 2(

 .287نظام امللكية، املرجع السابق، ص ): مصطفى(حممد اجلمال   : كذلك    
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ـ ـاوى احليازة دعـا القسم الثاين الذي يعترب دعـأم  باراته ـاوى وقتية يؤسس إعت
  :) 1(ا يلي ـعلى م

داً  مؤقتاً  محاية لصاحب احلق الظـاهر ،  القاضي حيدد مراكز اخلصوم حتدي  -
  .وذلك  دون التعرض ألصل احلق

ليس للحكم الذي يصدر بشأن احليازة حجية يف الرتاع على أصـل احلـق      -
  .وال  يقيد حىت احملكمة اليت أصدرته

  

و فضالً  على ذلك فإن احلكم الصادر يف دعوى احليازة حكم وقيت حيوز حجية 
لظروف دون تغيري ، فإذا رفع احلائز دعوى منع التعرض بالنسـبة  مؤقتة رهينة ببقاء ا

الدعوى على أساس أن التعدي مل يكن مكتمالً  فإنه يستطيع أن  معني و خسرلتعرض 
  ) 2(يرفع من ثاين دعوى أخرى إذا تغريت الظروف  

إال أن املشرع املصري وضع حداً  هلذا اإلختالف الفقهي حول الطبيعة القانونية 
اخلاص بنظام  1992لسنة  23و ذلك عندما أصدر القانون رقم  ) 3(وى احليازة لدعا

احلماية الوقتية للحيازة عن طريق النيابة العامة ، و ذلك يف الفقرة األوىل من نص املادة 
جيب على النيابة العامة مىت عرضـت عليهـا   « :مكرر من قانون املرافعات بقوله 44

مدنية كانت أو جنائية ، أن تصدر فيها قـراراً  وقتيـاً    منازعة من منازعات احليازة ، 
مسبباً  واجب التنفيذ فوراً  بعد مساع أقوال أطراف الرتاع و إجراء التحقيقات الالزمة  

  .و يصدر القرار  املشار إليه من عضو من نيابة  بدرجة رئيس نيابة على األقل
أيـام مـن تـاريخ    خالل ثالثـة  الن هذا القرار لذوي الشأن و على النيابة العامة إع

  »......صدوره
  

                                                
 179،108املرافعات املدنية و التجارية  املرجع السابق ،ص ): أمحد( أبو الوفا   ) 1(
  . 233أصول احملاكمات املدنية ، املرجع السابق ص ) : أمحد(خليل  ) 2(
                         لسنة  23احلماية اجلنائية و املدنية للحيازة يف ضوء قانون ) : مدحت حممد(احلسيين   ) 3(

 . 102، املرجع السابق ، ص  1992
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املتضمن  154/  66 رقم  من األمررع اجلزائري إكتفى باملادة الثالثة أما املش
تقضي احملاكم يف مجيـع الـدعاوى   «: قانون اإلجراءات املدنية املعدل و املتمم بقوهلا 

 –ع املصريمثل ما فصل املشر –من دون أن حيدد  »األخرى بأحكام قابلة لإلستئناف 
  .اإلختصاص النوعي لدعاوى احليازة

  

درت قراراً  يتضمن املبدأ إال أن احملكمة العليا فصلت يف ذلك اإلختالف و أص
 ختضع دعوى احليازة إلختصاص قاضي املوضوع و ليس إلختصاص قاضـي  «:   التايل

ـ "  ) 1(  االستعجال تند إليهـا  و بالتايل فإن القضاء اجلزائري أخذ باإلعتبارات اليت إس
الفقه الذي يعترب دعاوى احليازة دعاوى موضوعية و ليست دعاوى إستعجالية ، قـد  

  »حذا حذوه يف هذا اال
إال أننا نؤيد موقف احملكمة العليا ، ألن دعاوى احليازة بطبيعتـها ال تتضـمن   
تدابري حتفظية و مستعجلة ، فضالً  على أن التحقيق من مدى توافر أركان و شـروط  

يازة مسألة تتطلب من الدقة و الوقت مبا ال ميكن طرحها مبوجب دعوى إستعجالية ، احل
هذا بالنسبة لدعوى منع التعرض و دعوى إسترداد احليازة ، بينمـا دعـوى وقـف    
األعمال اجلديدة فهي بطبيعتها  تتضمن عنصر اإلستعجال و يوافق متطلبات الـدعوى  

  .اإلستعجالية 
ية و اإلجرائية يف قواعد اإلختصاص احمللي و النوعي و باإلمتثال للشروط الشكل

يتحصل احلائز لضمان مركزه القانوين على قبول اجلهة املختصة بنظر الـرتاع ، إال أن  
الرتاع ، فيصدر حكمـه يف املوضـوع   القاضي املختص األمر يتعدى ذلك حينما ينظر 

  .حبسب مكنة احلائز يف إثبات إدعائه
  
  

  

                                                
 الصادر بتاريخ،   236757قرار رقم ، الغرفة العقارية ، احملكمة العليا  ) 1(

  .) منشور (  25/09/2002
 .و ما بعدها 287ئي للغرفة العقارية ، اجلزء الثاين ، املرجع السابق ص اإلجتهاد القضا
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  ثانيـاً 
             ي يف إثبات امللكيـة العقاريــة عن طريق احليازة سلطة القاض 

  و التقادم املكسب
    

مـنح  القاضي دوراً  إجيابياً  و بعض السلطات اليت متكنه من تكملة و رقابة عمل     
اخلصوم يف اإلثبات حىت ال يتمكن اخلصوم من ضحد احلقيقة و التالعـب بـاألمالك   

ضي و من تلقاء نفسه إحالة القضية على التحقيق و هذا لسماع العقارية ، و عليه فللقا
  .الشهود و توجيه اليمني املتممة و إجراء معاينة

كما يتمتع القاضي بسلطة تقديرية واسعة يف تقدير األولوية و قبوهلا أو رفضها دون     
الـذي   أن تكون عليه رقابة من احملكمة العليا شريطة أن ال خيرج عن املدلول و املعىن

  .يعطيه له الدليل من دون تبديل الوقائع
                      لذلك فعلـى القاضـي أن يتأكـد مـن امللـف الـتقين الـذي يقدمـه احلـائز          

  :) 1(و املتمثل فيما يلي 
       خمطط امللكية معد من طرف خبري معتمد سـواء كـان خـبري عقـاري      - 

           راسـات  أو مهندس معمـاري يف القيـاس أو حـىت مـن مكتـب د     
للتأكد من املساحة بدقة و مدى إحترام امللكيات ااورة و اإلرتفاقـات  

  وجدت و البـيانات اليت حيتويها  إن
        شهادة من البلدية تثبت أن  العقار ال يـدخل ضـمن أمـالك البلديـة      - 

 .أو إحتياطاا العقارية 
نونية للعقـار  إن كـان   شهادة من دائرة أمالك الدولة تثبت الطبيعة القا - 

 .)2(يدخل ضمن أمالك الدولة أم  ال

                                                
  .39ص 2002،  همهواجلزائر دار ،  نقل امللكية العقارية : عمر) محدي باشا( )  (1

                     الطبيعة القانونية للعقار؛  منوذج عن شهادة من إدارة أمالك الدولة تثبت )2(
 ) 02(ملحق رقم 
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                     شهادة من احملافظة العقاري حتدد الوضعية القانونيـة للعقـار ،و هـل سـبق      - 
 .)1(و أن حرر بشأنه عقد ملكية لفائدة الغري أم  ال

ردة فضالً  عن ذلك،  يستحسن أن يتحقق من مدى صحة املعلومات الوا إال أنه
عن احليازة حبيث ينتقل إىل املكان و مساع املالك ااورين ألم أدرى باحليـازة مـن   

  .املدعيالشهود الذين حيضرهم 
  

على القاضي أن حيـرص   ونظراً  ألمهيتهو بالتايل فإن امللف التقين بتلك املقومات 
ضـي لـه   فالقا )2(على وجوده ، و تبدوا أمهيته خاصة يف مسألة اإلثبـات بـالقرائن   

إستخالص هذه القرائن من ملف الدعوى ، و تكفي قرينة واحـدة لتكـوين عقيـدة    
  .القاضي يف حكمه شريطة أن تكون كافية و منتجة يف الدعوى
التفاضل على أسـاس  : كما جعل املشرع اجلزائري يف حالة التنازع على حيازتني

سند قـانوين ، فيفاضـل   ، و هي احليازة اليت ترتكز على  )3(احليازة األحق بالتفضيل  
   )4(القاضي هنا بني  القرائن و األدلة اليت يقدمها اخلصمني مث خيتار احليازة األفضل

                                                
 )03(منوذج عن طلب توضيح الوضعية القانونية للعقار، ملحق رقم   )1(
القرينة هي إستنباط واقعة غري ثابتة من واقعة ثابتة ، أي اإلستناد : اإلثبات بالقرائن   )2(

قرائن قضائية : إىل أمر معلوم للداللة على أمر جمهول ، و هي تنقسم إىل قسمني 
             ملعروضة عليه وهي املقصودة يف هذا املقام ،يستنبطها القاضي  من وقائع الدعوى ا

و قرائن قانونية يستنبطها املشرع من واقع الطالب يف احليازة و يتوىل صياغتها يف قاعدة 
  .عامة 

اإلسكندرية دار ، قانون اإلثبات و طرقه ):  حممد (حسني منصور : أنظر يف ذلك   
 .162ص  2002اجلامعة اجلديدة ، 

                           املتضمن القانون املدين اجلزائري 58/  75من األمر رقم  818 نظر املادةأ   )3(
 .سالف الذكر  املعدل و املتمم

 
)4(

كما إذا كان هناك إدعاءان على احليازة ، إال أن أوالمها صحيحة و ثانيهما معيبة  
 .الصحيحة على احليازة املعيبة  لقاضي بينهما ، و تكون األحق بالتفضيل احليازة فيفاضل
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و إذا كان املشرع قد وضع للمدعي احلائز وسيلة قضائية متكنه من تعزيز و محاية 
إنعدام  مركزه القانوين طاملا نازعه يف ذلك الغري ، إال أنه فتح أمام احلائز جماالً  آخر عند

الرتاع و ذلك باللجوء إىل املوثق  أو رئيس الس الشعيب البلدي إال أنه عـدل عـن   
نتناولـه  هذا ما تصاصني حتت تصرف احملافظ العقاري، هذين اإلجرائني و مجع بني اإلخ

  .يف املطلب الثاين تبعاً 
  

  املطـلب الثاين
  اآلليات غري القضائية إلثبات احليازة و التقادم املكسب 

  
سعياً  منها لتطهري و املسامهة يف إعداد السجل العقاري، و إىل حني اإلنتهاء مـن  
     عمليات مسح األراضي العام ، تباين موقف السياسة التشـريعية العقاريـة يف تنظـيم   
و ضبط اإلجراءات والسندات املثبتة للملكية العقارية اخلاصة ، املكتسبة عن طريـق  

  .احليازة والتقادم املكسب
املتضمن إعداد عقد الشهرة الذي  352/  83رقم رسوم امل سابقا حيث إختص

 07/02غري أنه مت العدول عن هذا األخري مبوجب صدور قـانون رقـم   يعده املوثق، 
املتضمن تأسيس إجراءات ملعاينة حق امللكية العقارية و تسليم سندات امللكية عن طريق 

  .س الشعيب البلدي بتسليم شهادة احليازة تص رئيس الخييف حني حتقيق عقاري ، 
يف جمـال   عقد الشهرةلكن نظراً  لنتائج السلبية اليت ترتبت عن إعداد و تسليم 

 ة املوثـق مبوجب قانون خيول مهم تاستعيض إثبات احليازة إلكتساب امللكية العقارية 
  . لصاحل احملافظ العقاري

 مـرحلتني، ملثبتة للحيازة من خالل انعاجل ضمن هذا املطلب اآلليات  بناًءا عليهو 
 02/ 07رقـم  قضائية إلثبات احليازة قبل صدور قانونالغري اآلليات مرحلة أوىل  يف

املتضمن تأسيس إجراءات ملعاينة حق امللكية العقارية و تسليم سندات امللكية عن طريق 
 بات احليـازة إلثاآلليات غري القضائية و يف مرحلة ثانية  )الفرع األول ( حتقيق عقاري
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املتضمن تأسيس إجراءات ملعاينة حق امللكيـة العقاريـة                07/02 رقم مبوجب قانون
  . )الفرع الثاين (و تسليم سندات امللكية عن طريق حتقيق عقاري 
  

  الفـرع األول
قبـل صـدور قانـون  ازةقضائيـة إلثبات احليالاآلليات غري  
            ت ملعاينة حق امللكية العقارية املتضمن تأسيس إجراءا 07/02رقم 

  و تسليم سندات امللكية عن طريق حتقيق عقاري
  

من األحكام مقررة لفائدة احلائز الذي تتوافر فيـه   اجلزائري مجلةوضع املشرع 
  .سليمةالشروط القانونية الصحيحة عند ممارسة احليازة بصورة 

لذي حيرره املوثق أو شهادة احليازة و األمر يتعلق إما باحلصول على عقد الشهرة ا
اليت يسلمها رئيس الس الشعيب البلدي و عن كيفيات إعـداد و تسـليم هـذين    

اإلجراءات العمليـة ، حيث نعاجل السندين نعاجل ذلك و ذاك ضمن الفقرتني التاليتني 
الفقـــرة   ( أوال إلعداد و تسليــم عقـد الشـهـرة و القــوة الثبوتية له

   ) . الفقرة الثانية ( ثانيا، و شهادة احليازة )  األوىل
  

  الفقــرة األوىل 
  اإلجراءات العمليـة إلعداد و تسليــم عقـد الشـهـرة 

   و القــوة الثبوتية له
  

أن بقيت عقارات إىل يومنا هذا مل حترر عقودها   العقاري نتج عن بطئ عمليات املسح
ذ تتطلب نفقات باهظة  كي يتم مسح كـل  و مرد ذلك أا عمليات مكلفة للغاية إ

          أراضي القطر اجلزائري إىل جانب عدم توفر القدر الكايف من الرجـال املتخصصـني  
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كذا كون مسار امللكية العقارية و بناًءا عليه كل تلك املعطيات و  ) 1(يف عملية املسح 
تايل غيـاب السـندات   يف بالدنا تتداول فيه ملكية  األراضي من جيل  إىل جيل و بال

املكتوبة ، األمر الذي دفع باملشرع إىل إجياد حل لتطهري الوضعية العقارية لألمـالك  
تتم فيهـا بعـد عمليـات مسـح األراضـي العـام و تأسـيس السـجل                  مل اليت

 مبوجب املرسوم 1983جعلت املشرع اجلزائري يتدخل سنة تلك األسباب .العقاري
ن إجراء إثبات التقادم املكسب و إعداد عقـد الشـهرة   الذي يس 352/  83 رقم 

  .الذي حيرره املوثق بناًءا على طلب من احلائز  ) 2(املتضمن اإلعتراف بامللكية 
إلعداد عقد الشـهرة   ءات العملية و عليه من خالل  هذه الفقرة نتناول اإلجرا

حلجيـة و القـوة   بامللكية و من خالل ذلك يتسىن لنا معرفة مدى ا فراعتاملتضمن اإل
  .الثبوتية اليت يتصف ا عقد الشهرة 

 
  أوالً 

  اإلجراءات العملية اليت يتبعها املوثق إلعداد و تسليم عقد الشهرة 
  .قبل أن نبني تلك اإلجراءات يستوجب أن نعرف عقد الشهرة أوالً 

  

يف ظل غياب مفهوم تشريعي لعقد الشهرة،ظهرت عدة حماوالت :مفهوم عقد الشهرة 
من قبل يعد عقد الشهرة، حمرر رمسي  «: ) 3(عريفه ، فعرفه القاضي محدي باشا عمر لت

                                                
عقد الشهرة ، اجلزء األول ، جملة املوثق نـوفمرب    :) عمر(مقال للقاضي محدي باشا  )(1

 .38، ص 2001ديسمرب، العدد الرابع لسنة 
               و تاله املنشور الوزاري املشترك بـني وزارة املاليـة و الداخليـة و وزارة العـدل      )2(

حث  املواطنني الـذين حيـوزون   لتشجيع و 1984/  06/  09يف  ؤرخامل 45 13رقم 
ملكية عن طريق إعداد عقود  د عملية املسح للحصول على سندات أراضي مل تشملها بع

 .الشهرة 
 .17، ص  2002حمررات شهر احليازة ، اجلزائر ،دار هومه ) : عمر(محدي باشا  ) 3(
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املوثق، طبقاً  لألشكال القانونية و يف حدود سلطته و إختصاصه، يتضمن إشهار امللكية 
  . »على أساس التقادم املكسب بناًءا على تصريح طالب العقد 

له، ألنه ال جيمع بني إرادتني و ال ليس يف حم" عقد شهرة " إال أننا نرى أن تسمية  
يهما و ال مثن يلتقي فيه إجياب بقبول، كما ال يتضمن حمالً  و ال سبباً  جيري التعاقد عل

  .فيه إرادة الطالب فقطتتجلى  يساوم فيه حيث
حمـرر   أي Acte de notariétéو عليه فإن التسمية باملصطلح الفرنسـي  

    .الشهرةعقد  تسمية الشهرة أصح منها يف نظرنا عن
   

  : اإلجراءات العملية اليت يتبعها املوثق إلعداد و تسليم عقد الشهرة
  

إن حترير عقد الشهرة يستغرق مرحلتني متتاليتني ميكن أن تنتهي حبصول مـدعي  
       ، ألن ذلك يتوقف على مـدى إسـتفاءه للشـروط    قد الشهرة أو  ال احليازة على ع

يتبعها و عدم إعتراض أصحاب احلقوق و كذا رئـيس  و مدى سالمة اإلجراءات اليت 
  .مديرية أمالك الدولة مدير الس الشعيب البلدي و 

  

  اإلجراءات اليت يتبعها املوثق قبل حترير عقد الشهرة :املرحلة األوىل
  

  قبل حترير عقد الشهرة يتحقق املوثق من الشروط ، بعضها يتعلق بصحة احليـازة 
أما طالب عقد الشهرة عليه أن يقدم للموثق ملفاً  مـن  ، يازة و اآلخر بالعقار حمل احل

مدى قيمة الوثائق و يبحث يف مدة التقـادم  يف ثالثة نسخ و مبوجب ذلك ينظر املوثق 
حيـث  ،املكسب و الطبيعة القانونية للملكية مث يباشر إجراءات التحقيق و التحـري  

ذي يسن إجراء إثبـات التقـادم   ال 352/  83رقم  من املرسوم  الثانيةأوجبت املادة 
علـى املعـين التوجـه إىل      املكسب و إعداد عقد الشهرة املتضمن اإلعتراف بامللكية

يـنص  )   1(مكتب املوثق املختص إقليمياً  على الرغم من أن قانون التوثيـق اجلديـد   

                                                
املتضمن قانون التوثيق ،  1988/  07/  12املؤرخ بـ  27/  88قانون رقم      ) 1(

 06/02امللغى مبوجب القانون  13/07/1988، املؤرخة يف  28العدد،  اجلريدة الرمسية
 . 08/03/2006املؤرخة يف  14اجلريدة الرمسية ، العدد  ،  املتضمن مهنة التوثيق
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منه على أن إختصاص مكتب التوثيق ميتد إىل كامـل التـراب    الثانيةصراحة يف املادة 
  .وطينال

إال أننا نرى و بالنظر إىل خصوصية اإلجراءات اليت يتطلبها حترير عقد الشـهرة  
 عادة ما تصدر من األشـخاص  خاصة ما تعلق منها بإعتراضات صاحب املصلحة  اليت

ني مبكان موقع العقار و عيه حتتم تلك اإلعتبارات بطريقة  غري مباشـرة حتديـد   القاطن
ثيق الكائن بدائرة إختصاص العقار حمل طلـب عقـد   اإلختصاص اإلقليمي ملكتب التو

  .الشهرة 
  :منو بعد ما يفحص املوثق امللف يتوىل إخطار كل 

يتم ذلك كتابة و مرفق بنسخة مـن امللـف،   : رئيس الس الشعيب البلدي  –
يلتمس منه حتديد الوضعية القانونية للعقار حمل الطلب سـيما إذا مل يكـن أدمـج يف    

  .أو اإلحتياطات العقارية البلدية أو تبعاً  ألمالك الدولة  زراعية صندوق الثورة ال
بغية حتديد وضعية العقار مبا يتماشى و األحكام : مدير أمالك الدولة بالوالية  – 

التشريعية و التنظيمية ، حيث يتحقق هذا األخري حول سجل امللكيـة، اإلجيـارات و   
  .العقار حمل الطلب التنازالت، إلحتمال وجود ملكية الدولة على

 أربعـة  يف مقابل ذلك تتوىل اجلهتني تبليغ املالحظات و اآلراء بتقارير مفصلة خـالل   
  .)  1(أشهر من تاريخ تلقي اإللتماس

     يف حني يتوىل املوثق إعالن طلب إعداد عقد الشهرة وذلك باللصق يف مقـر البلديـة   
  . )2(هر و على نفقة األطراف املعنيةشو كذا الصحافة الوطنية و اجلهوية ملدة أربعة أ

إما عدم وجـود إعتراضـات ،    :اية املدة املقررة يكون املوثق أمام إحتمالني  وبعد 
نون و إما تقدم له إعتراضات ، سواء من أشخاص القا و إشهاره،فيشرع يف حترير العقد 

اجلهـة   حينها يوقف اإلجراءات و حيـال األطـراف إىل  العام أو األشخاص الطبيعية 
  .و احلسم يف الرتاع  القضائية املختصة النظر

  

                                                
إثبات التقادم الذي يسن إجراء  352/  83 رقم  من املرسوم 6أنظر يف ذلك املادة )    1(

 .املكسب و إعداد عقد الشهرة املتضمن اإلعتراف بامللكية سابق الذكر 
 ) 40(منوذج عن إعالن عقد الشهرة ، ملحق رقم  )2(
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  اإلجراءات اليت يتبعها املوثق بعد حترير عقد الشهرة  :املرحلة الثانية

  

بعد إنتهاء املهل القانونية لإلعتراضات ، حيرر املوثق عقد الشـهرة يف نسـختني   
يل و الشـهر يف  حيث حيتفظ باألصل و يسلم الثانية للمعين بعد إمتام إجراءات التسج

احملافظة العقارية ، كما عليه أن يسجل العقد لدى مصلحة التسجيل و الطابع مبفتشـية  
و ذلـك يف اجـل ال يتجـاوز    )  1(الضرائب التابع هلا مكتب التوثيق املختص إقليمياً  

  .حتت طائلة تعرضه لغرامة تأخريية ) 2(شهرين من تاريخ حتريرها  
                     ريـري يتضـمن اإلعتـراف بامللكيـة العقاريـة      و مبا أن عقد الشهرة عقد تق

املتضمن القانون املدين اجلزائري املعـدل و   58/  75 رقم  من األمر 793فإن املادة 
املتمم يقضي بوجوب إتباع إجراءات الشهر العقاري يف إنتقال و تداول احلقوق العينية 

  .العقارية 
املتضمن إعداد  74/  75 رقم األمر األوىل منة الفقر 15فضالً  على أن املادة 

العقارية  ق امللكيةحيتج حب تقضي أنه ال العقاري،مسح األراضي العام و تأسيس السجل 
  .إشهارهمواجهة الغري إال من تاريخ  يف

الفقرة األوىل من قانون التسجيل املعدلـة   353وهو ما نصت عليه كذلك املادة 
  . )3( 2004لسنة املتضمن قانون املالية ، 03/22مبوجب القانون رقم 

  
  

                                                
املتضـمن قـانون    105/  76رقـم  الفقرة األوىل من أمر  75أنظر يف ذلك املادة   ) 1(

 . 1976/  12/  09التسجيل  املعدل و املتمم املؤرخ يف 
  اجلريدة الرمسية املؤرخة يف1999من قانون املالية لسنة  31ما جاء يف  املادة  هذا  ) 2(

 . 98العدد  1998/  12/  31     
، 28/12/2003، املؤرخ يف  2004 املتضمن قانون املالية لسنة، 03/22 القانون رقم )3(

 .29/12/2003 ، املؤرخة يف60اجلريدة الرمسية العدد
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جيب تسجيلها مبصلحة )   1(و قبل إيداعها لدى احملافظة العقارية املختصة إقليمياً   
 105/  75 رقـم  من األمر 195،  192التسجيل املختصة ، عمالً  بأحكام املادتني 

  .املتضمن قانون التسجيل  املعدل و املتمم سالف الذكر 
ىل احملافظ العقاري تسجيل اجلدول بسجل اإليداع و يسلم للموثق عند ذلك يتو

يشار فيه إىل مراجع  اإليداع و تارخيه و مرتبته مبا يضـمن عمليـة    ) 2( سند اإلستالم
  .اإليداع ، و الغاية من هذا القيد هو التحقق من األسبقية يف عمليات اإليداع

خياً  ثابتاً  ميكن أن تودع لـدى  و مبوجب هذا اإلجراء تكتسب الوثائق احملررة تار
احملافظة العقارية قصد شهرها و بالتايل تكتسب حجية يف مواجهة الغري مبا حيقق إستقرار 

  )  3(للمعامالت العقارية و منه الصاحل العام 
  

يسلم املوثق للمعين عقـد الشـهرة املتضـمن     )4(و بعد إمتام إجراءات الشهر 
ز مالكاً  للعقار بعقد رمسي ميكنـه اإلحتجـاج بـه يف    اإلعتراف بامللكية و يصبح احلائ

هذا و يالحظ أن اإلشـهار  ؛  لقانونملا يقتضيه امواجهة الغري و يتصرف يف العقار وفقاً 
  .دج حالياً  300قد حدد برسم ثابت قدره 

و اجلدير بالذكر أن إشهار عقود الشهرة ال يتطلب توافر اإلشهار املسبق الـذي  
  املتعلق بالسجل العقاري 74/ 75رقم من املرسوم  38نصت عليه املادة 

  
  

                                                
العقار واقع يف إختصاص إقليمي ألكثر من حمافظة عقارية ، يف هـذه   عندما يكون)   1(

احلالة إذا مت الشهر يف احملافظة األوىل البد للمحافظ العقاري القائم بعملية الشهر أن يبلغ 
 نظريه يف احملافظة العقارية 

 )50(منوذج عن وصل اإلستالم ملحق رقم )   2(
        ع اجلزائـري ،  يارية كآلية احلفظ العقاري يف التشـر احملافظة العق: خالد ) رامول ( )   3(

 . 100السابق ص  املرجع
 )60(منوذج عن إجراء اإلشهار ملحق رقم  )4(
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بالتـايل ال يـبىن    أن هذا اإلشهار اخلاص بعقد الشهرة يعترب إجراء أويل وو علة ذلك  
  .  )1( سابق على إشهار

  

و فيما يلي عرض حول إحصائيات لعقود الشهرة احملررة على مسـتوى بعـض   
كر فيما خيص والية قسنطينة مل حيـرر أي  واليات الشرق اجلزائري ، إال أن اجلدير بالذ

  )2(بلديات  عشرعقد شهرة و ذلك على مستوى كل بلدياا  املقدرة بـ
الذي بني إجـراء إلثبـات    352/  83رقم منذ تطبيق املرسوم: والية جيجل * 

         أي إبتـداًءا  التقادم املكسب و إعداد عقد الشـهرة املتضـمن اإلعتـراف بامللكيـة     
               بلديـة إىل غايـة   13عقد شهرة مـن جممـوع    1450:  1983/  05/ 21 من

   2006/ 12/ 31 تاريخ
الذي بني إجراء إلثبات  352/  83 رقم  منذ تطبيق املرسوم: والية سكيكدة * 

ـ              ة أي إبتـداًءا  التقادم املكسب و إعداد عقد الشـهرة املتضـمن اإلعتـراف بامللكي
               بلديـة إىل غايـة   12عقد شهرة مـن جممـوع    1111:  1983/  05/ 21من 

  . 2007/ 04/  17تاريخ 
الذي يبني إجـراء إلثبـات    352/ 83رقم  منذ تطبيق املرسوم : يلة والية م* 

  إبتـداًءا  مـن   التقادم املكسب و إعداد عقد الشهرة املتضمن اإلعتراف بامللكية أي  
عقد شهرة   02العقارية لوالية ميلة ، نشاء احملافظة إ   و هو تاريخ 1985/ 10/  19

  .بلدية  11من أصل 
هذه النتائج احملصل عليها من قبل مصاحل احلفظ العقـاري تقودنـا إىل طـرح    

  : التساؤالت التالية 
مدى أحقية احلائزين املتحصلني على عقود الشهر يف إكتساب ملكيـة العقـار   

           ة للحصول على عقد الشـهرة هـذا مـن جهـة     بالنظر إىل سهولة اإلجراءات املتبع
                                                

)1(
           إثبات امللكية العقارية و احلقوق العينية العقارية ، ) : عبد احلفيظ (ن عبيدة ب 

 .110املرجع السابق ص 

صلنا عليها لدى إتصالنا مبديرة احلفظ العقاري لوالية حسب اإلحصائيات اليت حت )2(
 .جيجل، ميلة،و سكيكدة
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و من جهة ثانية هل ما تبقى من العقارات هلا سندات رمسية مشهرة حتل حمـل عقـود   
  الشهرة أم ال ؟

  ثانياً  
  حجية عقد الشهرة و القوة الثبوتية له

  

كما أنه طريقة ، إن ما يهدف إليه عقد الشهرة هو معاينة وجود الوقائع القانونية 
  إثبات مبتكرة و معقدة و يقترب يف جوهره من اإلثبات عن طريق الذيوع و التسـامع  
    و إىل حد ما  ميكن إعتباره من خالل مظاهره إثباتاً  بالقرائن فضالً  علـى أن املوثـق   
ال يضفي الرمسية على تصرحيات املاثلني أمامه و ال يضمن أياً  من الوقائع املطلوب إثباا 

       رقـم  الشروط املتعلقة باحليازة الواردة  يف املادة األوىل مـن املرسـوم  و باخلصوص 
الذي بني إجراء إلثبات التقادم املكسب و إعداد عقد الشهرة املتضـمن   352/  83

حيث يتعني إثبات العنصر املادي و املعنوي للحيازة إلثبات التقـادم  اإلعتراف بامللكية 
  .املكسب

  

لفصل األول فإن العنصر املادي يتوفر من خالل القيـام  و كما سبق توضيحه يف ا
بأعمال مادية على العقار و جيب أن يبدو احلائز  يف مظهر املالك كاإلقامة يف املسـكن   
تسييج احلقل ، قطع األشجار، كلها أعمال تشكل الركن املادي للحيازة ، إذ أا ترتب 

ا إبرام عقد إجيـار و تسـديد   ادية ، أمع و تربز نوعاً  من املو الذيو نوعاً  من الشهرة
األمر الـذي  ، الضرائب ال تشكل وحدها الركن املادي ألا ال تفتقد الشهرة الالزمة

إىل إعتبار عقد الشهرة يفتقد للقوة الثبوتية ما دام أنه ال يسمح بـإبراز وجـود    ؤديي
  .األعمال املادية للحيازة

  

الكاً  مبجرد حيازة العقار فإنـه ميكـن   وزيادة على ذلك ، إذا كان احلائز يعترب م
، هذا ما ذهبت إليه احملكمة العليـا حينمـا    ) 1(إستبعاد هذه القرينة بالدليل العكسي 

                                                
، اإلجتهاد   )منشور(رئيس الغرفة العقارية للمحكمة العليا ، : نذير ) بيوت ()     1(

 .139ص  املرجع السابق  القضائي للغرفة العقارية ، اجلزء الثاين ،
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اس أن ـأيدت القرار الصادر من جملس قضاء الشلف الذي ألغى عقد الشهرة على أس
الشهرة له قـوة  و بناًءا عليه فإن عقد   )  1(و غري متواصلة   ادئة ـازة مل تكن هـاحلي

هـذا بالنسـبة   ؛   ) 3(أنه قد يشكل وسيلة إثبات غري قضائية  بيد،  ) 2(إثبات حمدودة 
للطريقة األوىل اليت تبناها املشرع اجلزائري يف إطار تنظيم و محايـة امللكيـة العقاريـة    

  .اخلاصة 
 الذي بني إجراء إلثبات التقادم 352/  83رقم  و جتدر اإلشارة إىل أن املرسوم

مل خيص بالذكر نوع العقـار   املكسب و إعداد عقد الشهرة املتضمن اإلعتراف بامللكية
ند يترجم مركزه حضري و بالتايل فاال مفتوح للحائز كي يتحصل على س أم فالحي

  .القانوين الفعلي
وضعت أحكاماً  خاصـة   25/  90من قانون التوجيه العقاري رقم  39إال أن املادة 

  " .شهادة احليازة " حية ضمن سند رمسي يسمى  بالعقارات الفال
                                        

  الفقرة الثانية
   شهــــادة احليـــــازة

  

قـانون التوجيـه    39إستحدث املشرع اجلزائري شهادة احليازة من املـادة   
يف الس الشعيب البلدي للحائز الـذي يسـتو   سالعقاري و هي شهادة يسلمها رئي

  .الشروط املوضوعية و الشكلية 

                                                
،                            195 003قرار رقم  ، الغرفة العقارية، احملكمة العليا)    1(

اإلجتهاد القضائي للغرفة العقارية ، اجلزء ، ) منشور ( 200/ 07/ 26  الصادر بتاريخ
 .19الثاين ، املرجع السابق ص 

                                    1904 51قرار رقم ، الغرفة العقارية ،  احملكمة العليا )    2(
اإلجتهاد القضائي للغرفة العقارية ، اجلزء ، ) منشور(  2000/  03/  29  يف  املؤرخ

 .140الثاين املرجع السابق ، ص 
  مكانة احليازة يف القانون املدين ، مقال منشور ، : حممد شريد) صاحل باي (  ) 3(

 .139اإلجتهاد القضائي للغرفة العقارية ، اجلزء الثاين ، املرجع السابق ص    
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و عن الغاية من إستحداثها و اإلجراءات التقنية إلعدادها و األثـار القانونيـة   
  .الناجتة عن تسليم شهادة احليازة ، نتناول ذلك فيما يلي

  

  أوالً  
  احليازة الغاية من إستحداث شهادة

   كية العقاريـة  حيث يتمثل األول يف تطهري املل،لشهادة احليازة هدف مزدوج  
و جمموعة البطاقات العقارية املزمع إجنازهـا يف    و املسامهة يف تكوين السجل العقاري

أما اهلدف الثاين ، املسامهة يف التنمية الشـاملة ،   ) 1(إطار عملية مسح األراضي العام 
يـة  ألنه يف العديد من احلاالت يتعذر على احلائز تربير ممارسة احليـازة املـدة القانون  

املطلوبة إلمتام أجل التقادم املكسب و التوجه إىل املوثق املختص للحصول على سـند  
املتضمن إجراء إثبات التقـادم   352 /83 رقم ملكية قانوين مبوجب أحكام املرسوم

  .) 2(املكسب و إنشاء عقد الشهرة املتضمن اإلعتراف بامللكية 
  

ت تنمية الفالحة و البناء الـيت تتـوىل   تتالئم  و متطلبا  و بالتايل هذه الوضعية ال  
  السلطات العمومية إعطائها دفعاً  خاصا ، ألنه غالباً  ما تنتقل امللكية اخلاصة شفويا ، 

جل جعل ألفر عن عدم تطابق الواقع مع القانون ، و عليه فإن السعي ساألمر الذي ي
شاء احليازة بإعتبارها الوضعية القانونية تتطابق و الواقع ذلكم هو اهلدف املراد من إن

وسيلة  ناجحة مؤقتة للتكفل بالصعوبات امللقاة يف هذا اال و تفادي  املشاكل امللقاة 
  . ) 3(يف التسيري العقاري 

                                                
إثبات امللكية العقارية و احلقوق العينية العقارية يف التشريع ) :عبد احلفيظ (بن عبيدة  ) 1(

  . 113ص، املرجع السابق،  اجلزائري
  : كذلك   
 .  98 ص  2000دار هومه ، نقل امللكية العقارية،اجلزائر ): عمر(محدي باشا  

      ية العامة لألمالك الوطنيـة ،  الصادرة يف املدير 4123هذا ما ورد  يف املذكرة رقم   ) 2(
  .املتضمنة إعداد شهادات احليازة  1991/ 10/ 14املؤرخة يف 

 . 138امللكية والنظام العقاري يف اجلزائر ، املرجع السابق ،  ص ): عمار ( علوي   ) 3(
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ار شهادة احليـازة نـبني   و قبل توضيح اإلجراءات العملية و اجلهة املخولة إلصد    
رر إداري يكتسي طابعاً  رمسيا مقشبه عقد أو  « :هناك من عرفها على أا مفهومها ف

و ال تترقى إىل سند امللكية،إال أنه ميكن أن تكون سنداً  قوياً  إلكتساب امللكية عـن  
  ) 1(»طريق التقادم املكسب  

ألن إجتـاه اإلرادة إىل  " شبه العقود " إال أنه ليس هناك يف نظرنا ما يسمى بـ 
تعارف عليها ينتج عنه مصـدر إرادي  إحداث أثر قانوين يتوافر األركان املوضوعية امل

  .لإللتزام و هو العقد 
ة يف حملها لغياب دور اإلرادة إىل إحداث شهادة احليازة و بالتايل ال نرى التسمي

  .لعدم وجود إجياب يقابله و يطابقه قبول
و عليه فإن شهادة احليازة  وثيقة إدارية إمسية مؤقتة  إلثبات واقعة مادية ختـول  

التصرف يف العقار تصرف املالك احلقيقي إىل حـني تصـفية الوضـعية    احلائز سلطة 
  .القانونية للعني مبناسبة إعداد مسح األراضي العام و تكوين السجل العقاري البلدي 

  

فإن موقع شهادة احليازة يبني الوثائق اليت تتعلق بامللكية العقارية أقل من  عليهو
حبيث ميكن اإلحتجاج ا كسند ملكية أمام  العقود الرمسية و أفضل من العقود العرفية

الغري، كما توفر حلاملها صفة التقاضي ، إال أا ال ترقى إىل درجة العقـود الرمسيـة   
  .  ) 2(الناقلة للملكية إلنتفاء عنصر التأييد 

و بعد توضيح األبعاد القانونية و مفهوم شهادة احليازة نتنـاول فيمـا يلـي    
  .ها و تسليمها لية إلعدادماإلجراءات الع

  
  

                                                
إثبات امللكية العقارية و احلقـوق العينيـة العقاريـة يف    ) :عبد احلفيظ (بن عبيدة   ) 1(
  .133لتشريع  اجلزائري  ،املرجع السابق ، صا
احلماية اجلزائية لألمالك العقارية اخلاصة ، رسـالة لنيـل   ) : عبد الرمحان (بربارة   ) 2(

  . 54ص  2000/  1999املاجستري فرع  عقاري و زراعي ، جامعة البليدة ، اجلزائر 
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  ثانياً  
  اإلجراءات العملية إلعداد و تسليم شهادة احليازة

  

الذي بني إجراء إلثبات التقادم املكسـب و   352 / 83 رقم إذا كان املرسوم
اخلاص بعقـود الشـهرة املتضـمن    إعداد عقد الشهرة املتضمن اإلعتراف بامللكية 

ة للعقار حمل عقد الشهرة ، فإن قـانون  اإلعتراف بامللكية، مل يشترط الطبيعة القانوني
، و بتحصـيل   ) 1(التوجيه العقاري خيص األمالك العقارية غري املبنية دون سـواها   

  .حاصل ، فإن أول شرط إلعداد شهادة احليازة أن يكون العقار غري مبين 
من قانون التوجيه العقاري و املرسوم التنفيذي له ، جنـد   39و بإستقراء املادة 

  .ملشرع عقد مجلة من الشروط منها ما هو موضوعي و آخر شكلي أن ا
  

  :الشروط املوضوعية إلعداد شهادة احليازة
  

من قانون التوجيه العقاري  39أخذاً  بالوضع الظاهر ، إعترب املشرع يف املادة 
أن احلائز يقوم يف حقه فرضية إجيابية مفادها أنه صاحب ذلك احلق إال  90/25رقم 

لكن خالفاً  لعقد الشهرة ، تساهل املشرع يف بعض الشـروط   الف ذلكإذا تبني خ
حيث إكتفى مبدة سنة واحدة على ،  املوضوعية واجبة التوافر يف طالب شهادة احليازة 

األقل ملمارسة احليازة القانونية حىت يتحصل عليها احلـائز ، األمـر الـذي خيلـق     
  :التناقضات التالية 

إىل املـادة   حتيـل  90/25رقم  يه العقاريمن قانون التوج 39ة املاد - 
املتضمن القانون املدين اجلزائري فيما خيـص   58 /75رقم من األمر  823

حيتوي على العناصـر املؤسسـة    األخري الأن النص  املوضوعية إالالشروط 
  .وجودهالشهادة احليازة و بالتايل يصعب تربير 

                                                
  التوجيه العقاري املعـدل املتضمن قانون  25/ 90 رقم قانونالمن  02أنظر املادة   ) 1(

 .و املتمم سالف الذكر
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يف الفقرة الثانية من املادة أما بالنسبة للمدة الدنيا اليت إشترطها املشرع  - 
احملدد لكيفيات إعـداد شـهادة    254/  91رقم من املرسوم التنفيذي  25

، نرى أا ال تكفي  على اإلطالق ألجل تقدير الطـابع   )1(احليازة و تسليمها
كما يعد خروجاً  عن املدد  ر ، العلين و غري اخلفي للحيازة ، اهلادئ و املستم

رمبـا  ،  828و    827: يف املادتني  يف القانون املدين اليت نص عليها املشرع
ترجع نية املشرع من تقليص مدة التقادم املكسب محاية للحيازة اليت تفضـي  
إىل محاية احلق ، ألن الوضع املألوف هو أن من يسيطر علـى الشـيء هـو    

ذلك مبوجـب املـادة   لعرض املشرع تصاحب احلق على هذا الشيء ، وقد 
و ذه القرينة يكون املشـرع قـد يسـر     58/ 75 رقم   من األمر 823

لصاحب احلق بإختاذ احليازة وسيلة إلثبات حقه عن طريق احلصـول علـى   
  .شهادة احليازة

          أننا نرى حىت إذا كانت نية املشرع تقوم على اإلعتبارات السالفة الـذكر  غري
عالوة على أن نصـي  ؛حدة فإن ذلك ال يربر تقليص مدة التقادم املكسب إىل سنة وا

احملدد لكيفيات إعداد شـهادة   254 / 91 رقم  من املرسوم التنفيذي 02املادتني 
املتضـمن قـانون    154/  66 رقـم  من األمـر  413و املادة  احليازة و تسليمها

اإلجراءات املدنية ال يتطابقان ، ألن املادة األخرية ختص دعاوى احليازة عدى دعوى 
اليت من املمكن أن يرفعها احلائز بغية محاية حقه من التعرض الـذي  إسترداد احليازة 

يتسبب يف الغري أما شهادة احليازة ينجم عن تسليمها مكنة احلائز من املمارسة الفعلية 
ممارسة احليازة سنة واحدة ينجر عنـه حتمـاً      و بالتايل فإن إشتراط؛  حلق امللكية

هذا الشرط و احلاملني لشـهادة احليـازة و     نزاعات ما بني احلائزين الذين إستوفوا
  .)2(اآلخرين الذين يدعون حبيازة أفضل 

                                                
احملدد لكيفيات إعداد  17/07/1991املؤرخ يف   91/254املرسوم التنفيذي رقم  )1(

 31/07/1991 املؤرخة يف 36شهادة احليازة و تسليمها ، اجلريدة الرمسية ، العدد 
)2(

  .وجيه العقاري مقال بعنوان شهادة احليازة يف قانون الت) : غنيمة ( حللــو  
 .155ص  املرجع السابق اإلجتهاد القضائي للغرفة العقارية ، اجلزء األول ،    
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و عليه فإن مراعاة للقواعد العامة يف التقادم املكسب كـان علـى املشـرع    
  .اجلزائري أن يوحد الشرط اخلاص مبدة التقادم إلعداد شهادة احليازة 

ة و لو كانت هلا عقود فإن و إذا كان عقد الشهرة حيرر يف أراضي امللكية اخلاص
  .  ) 1(شهادة احليازة متنح فقط يف أراضي امللكية اخلاصة اليت مل حترر عقودها 

  

 الفة الذكر ، يقدم ملفاً  تقنيا و مبجرد أن يستويف احلائز الشروط املوضوعية الس
ـ  رة إىل مصلحة املنازعات و اإلحتياط العقاري املعنية بالبلدية اليت يقع العقار يف دائ

  .إختصاصها و هو الشرط اإلجرائي الذي خيضع له احلائز قبل إستالمه شهادة احليازة
  

  :الشروط الشكلية إلعداد شهادة احليازة
  

 254 / 91ن املرسوم التنفيذي رقم ضمن املادة الثالثة ماجلزائري سن املشرع 
د و تسليم أحكام تتضمن كيفية إعدا احملدد لكيفيات إعداد شهادة احليازة و تسليمها

أو  حلـائز  شهادة احليازة ،  و طلب شهادة احليازة ميكن أن يقدم بصفة فردية من ا
  . مبوجب طلب مجاعي 

  :و هناك مرحلتني إلعداد شهادة احليازة
  

  اإلجراءات األولية إلعداد شهادة احليازة  :املرحلة األوىل
  

روط املوضوعية السـالفة  بعد توفر الش :اإلجراء الفردي إلعداد شهادة احليازة        
ذكر ها، يتقدم احلائز إىل البلدية اليت يقع العقار بدائرة إختصاصها بعريضة مكتوبـة  

مـن املرسـوم   ددا حصرياً  املادة السادسـة  تتضمن املعلومات و البيانات اليت ح
و منها ما  احملدد لكيفيات إعداد شهادة احليازة و تسليمها 254 / 91رقم التنفيذي 

  .احلائز  ختصبالعقار و أخرى  يتعلق
  

                                                
  الصادرة عن املديرية العامة لألمـالك الوطنيـة   4123 رقمهذا ما جاء يف املذكرة )   1(

  .سالفة الذكر



 

 - 125 -

كما يؤخذ على املشرع أنه علق صحة ممارسة احليازة على حسن النية الـذي  
            قرينـة   يف حـني أنـه وضـع    )1(إستوجب أن يثبته احلـائز بشـهادة شـاهدين   

ــت ــادة   فت ــمن امل ــق ض ــاحب احل ــو ص ــائز ه ــدئياً  أن احل                                     39رض مب
  . 90/25رقم  من قانون التوجيه العقاري

و جتدر اإلشارة أن هذا اإلجراء واجب اإلتباع سواًءا كان الطالب مقـدم يف  
إطار فردي أو مجاعي خيص جمموعة أشخاص حائزين معاً  لعقار واحد إال أنه يف هذه 

ستفيدين من احلالة األخرية يشار يف الشهادة إىل الشخص احلائز عليها بإسم جمموع امل
  .)2(ضمن جمموع احلائزين على الشيوع 

  

  : اإلجراء اجلماعي إلعداد شهادة احليازة 
  

احملـدد لكيفيـات    254 /91 رقم من املرسوم التنفيذي الثانيةورد يف املادة  
أن غاية اإلجراء اجلماعي للحصول علـى شـهادة    إعداد شهادة احليازة و تسليمها

لتحديث الريفي أو احلضري ذات املنفعة العامة أو برامج احليازة يتم يف إطار برامج ا
  .إعادة التجميع العقاري 

و عليه من خالل ما تقدم ، يتضح لنا اإلختالف بني اإلجراء الفردي الذي يعد 
وسيلة للتملك يف املستقبل أما اإلجراء اجلماعي الذي حترر ألجله شهادة احليازة تعد 

  .  قارية فحسبيف هذا املقام أداة للتهيئة الع
  
  

  

  

  

                                                
 )70(منوذج عن تصريح شريف ، ملحق رقم  )1(
احملدد  91/254من املرسوم التنفيذي رقم  14هذا ما تضمنته صراحة املادة   )2(

 . لكيفيات إعداد شهادة احليازة و تسليمها سالف الذكر الفقرة األوىل 
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  :دراسة الطلب و تسليم شهادة احليازة  :املرحلة الثانية
  

وهي املرحلة اإلدارية اليت حيقق فيها رئيس الس الشعيب البلدي مـن أجـل   
حيث  ) 1(التحقيق و التحري عن طريق إعداد و تسليم شهادة احليازة ، ويتم ذلك 

قمه و يوقع عليه رئـيس احملكمـة   يفتح رئيس الس الشعيب البلدي سجل خاص ير
  .املختصة إقليمياً  و يسجل فيه تاريخ إيداع العرائض و التسلسل الزمين لتقدميها 

سلم رئيس الس الشعيب البلدي مباشرة بعد حترير حمضـر عـدم وجـود أي    مث ي
 91/254 رقم  إعداد شهادة احليازة بناًءا على النموذج املرفق باملرسوم  ) 2(إعتراض

 . سالف الذكر دد لكيفيات إعداد شهادة احليازة و تسليمهااحمل
غري أنه يتم شـهر شـهادة   )  3(دج  500ختضع شهادة احليازة لرسم ثابت قدره و 

  :) 4(احليازة بإتباع اإلجراءات التالية 
حيث تودع شهادة احليازة يف نسختني علـى مسـتوى   : الفحص السريع  -

و يتم الفحص السريع قبل التسجيل على سجل ، ياً  احملافظة  العقارية املختصة إقليم
اإليداع من طرف احملافظ العقاري بكيفية سهلة و سريعة ، إذ أن الوثيقة ذات شكل 

  .يكتفي فيها احملرر بإعطاء املعلومات املناسبة  موحد 
يكون يف التسجيل بعد ذلـك  : التسجيل يف سجل اإليداع و الرسم املطبق  -

وماً  مث تسجل بعد إنقضاء هـذه  عشرة ي مخسةداع مؤقت ملدة  يف سجل إلي  مؤقتا
  . )5(اإليداع النهائي املهلة يف سجل 

                                                
             مــن املرســوم التنفيــذي 12،  11، 10،  9،  8، 7أنظــر يف ذلــك املــواد    ) 1(

  .  رسالف الذك احملدد لكيفيات إعداد شهادة احليازة و تسليمها 254/  91 رقم 
 )80(أنظر منوذج  عن حمضر عدم وجود أي إعتراض ، ملحق رقم    ) 2(
     1996/  12/ 30املـؤرخ يف   31/  96رقـم   الفقرة الرابعة من األمر 39املادة   ) 3(

ــنة    ــة  لس ــانون املالي ــمن ق ــدد   1997املتض ــة الع ــدة الرمسي                      76، اجلري
 . 1996/  12/ 30يفاملؤرخة 

 . 146،   145ص  ،حمررات شهادة احليازة ، املرجع السابق) : محدي باشا(عمر   ) 4(
 )09(ملحق رقم  احليازة،منوذج عن وصل إيداع طلب شهادة  )5(
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إن جمموعة البطاقات العقارية الـيت  : مسك جمموعة من البطاقات العقارية  -
و اليت متسك على الشكل الشخصي طبقـاً   )1(تنشأ مبناسبة إشهار شهادات احليازة 

املتعلـق بتأسـيس     63 /76 رقم  من املرسوم  114 و   113املادتني  ألحكام
السجل العقاري املعدل و املتمم ، جيب أن ترتب على حدة بصفة متميزة و بالنسبة 
لكل بلدية و هذا من شأنه السماح بتسهيل البحث و إستعمال البطاقات فضالً  عن 

  .تسهيل اإلحصائيات الدورية
   يازة تتميز بسمات جتعل منها سـنداُ   أن شهادة احل: ومن خالل ما سبق يتضح لنا 

و طابعاً  خاص ، ألنه  بالرغم من كوا سنداً  رمسياً  مؤقت إال أا ختلف آثاراً  ال 
يستهان ا و هلا أبعاد مزدوجة ملصلحة احلائز و أخرى خلدمة اإلقتصاد على املـدى  

  .البعيد
ى مديريات احلفظ هذا و يالحظ انه على الصعيد العملي مت إحصاء على مستو

العقاري و واليات الشرق اجلزائري شهادات احليازة احملررة منذ صـدور قـانون   
احملـدد   254/  91و املرسوم التنفيذي له رقـم   25/ 90رقم  العقاريالتوجيه 

  :فكانت النتائج التالية ، سالف الذكر لكيفيات إعداد شهادة احليازة و تسليمها
  . 2007/ 02/ 20يازة إىل غاية شهادة ح 9900: والية جيجل * 
  . 2007/  04/ 17شهادة حيازة إىل غاية  301: والية سكيكدة * 
  .مل حترر أي شهادة حيازة : والية قسنطينة * 
  . 2007/ 03/  20مل حترر أي شهادة حيازة إىل غاية تاريخ : والية ميلة * 

ـ  و عمليـات  مع مالحظة أن العامل املتحكم يف مدى حترير شهادات احليازة ه
املسح العقاري و بالتايل كلما تقدمت و تغريت عملية املسح كلما قلت أو إنعدمت 

  .فرص احلائزين يف احلصول على شهادة احليازة
  
  
  

                                                
 )10(منوذج عن إشهار شهادة احليازة ، ملحق رقم  )1(
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  :)1(اآلثار القانونية  الناجتة عن تسليم شهادة احليازة:ثالثــــا 

  

شخصـياً   إن أهم خاصية تتميز ا شهادة احليازة أا سند إمسي ، فهي تسلم 
و يتم ذلك إما بصفة فردية أو موعة من احلائزين على الشيوع و تسقط  لطالبها،

مبضي مدة سنة من وفاة صاحبها إال إذا وقع طلب من الورثة خالل  تلـك املـدة   
  . )2(هم ائمسأللحصول على شهادة حيازة جديدة ب

بل أو عن طريـق  عالوة على كوا سند غري قابل للتصرف فيه، سواًءا مت ذلك مبقا
  .التربع

  : ذلك الذي ميكنه من إكتساب ملكية العقار شهادة احليازة للحائز  ه ترتبأهم أثر و
لى الرغم من كوا شهادة إمسية فع: التمسك بامللكية على أساس التقادم املكسب  - 
كسب ملكيـة  لو اإلحتجاج بالتقادم ، أا ميكن أن ترقى إىل سند إلثبات احليازة إال
   )3(عقار موضوع شهادة احليازةال

     

ن أهم نتيجة و األثر الذي يهمنا يف املوضوع حمل البحث تلك اليت ترتبها شـهادة  إ   
غري أن احلائز احلاصـل   )4(احليازة و اليت مبوجبها يصبح احلائز واضع يد بسند حيازي

                     831على شهادة احليازة ال يستفيد من القاعدة اليت سنها املشـرع ضـمن املـادة    
املتضمن القانون املدين اجلزائري املعدل و املتمم ، و عليـه   58/ 75 رقم  من األمر

ليس له أن يكتسب بالتقادم خالفاً  لسنده ، ألن شهادة احليازة ختوله صـالحيات و  
  .تكسبه حقوقاً  عدا إكتساب ملكية العقار و التصرف فيه

                                                
 )11(منوذج عن شهادة احليازة، ملحق رقم )1(
        املتضمن قانون التوجيه العقاري املعـدل  25/ 90رقم  من القانون 42أنظر املادة   )2(

 .و املتمم سالف الذكر

)3(
 . 52محاية امللكية العقارية اخلاصة ، املرجع السابق ص ): عمر(محدي باشا  

 . 158حمررات شهادة احليازة ، املرجع السابق ص ): عمر(محدي باشا  )4(
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               لمرسـوم التنفيـذي  للثانيـة  من الفقرة ا 145 و خالفاً  لذلك أجازت املادة
 ،سـالف الـذكر   احملدد لكيفيات إعداد شهادة احليازة و تسليمها 254 /91 رقم

للحائز إثارة مدة التقادم املكسب و بالتايل فإنه كان على املشرع أن يأخـذ بعـني   
ك تناسق و تكامل بـني  اإلعتبار املبدأ الوارد يف نصوص القانون املدين حىت يكون هنا

هذا من جهة ، و من جهة أخرى ، املشرع مل يبني طبيعة السند الذي سلم ، النصوص
إىل احلائز صاحب شهادة احليازة بعد إجراء عمليات املسح على املنطقة الواقع ـا  

الذي بني إجراء إلثبات التقادم املكسب و   352/   83 رقم و فقاً  للمرسوم العقار
  . ) 1( الشهرة املتضمن اإلعتراف بامللكيةإعداد عقد 

   ) 2(هناك من يرى أنه بعد إجراء عملية املسح يسلم له مبناسبة ذلك  دفتر عقاري 
                18غري أنه بالرجوع إىل املواد اليت تنظم عمليات املسـح ، جنـد أن املـادة    

سـيس السـجل   املتضمن عداد مسح األراضي العـام و تأ  74/ 75 رقم من األمر
املكرسـة  العقاري تفصل يف ذلك ، فبعد اإلنتهاء من عملية املسح يسـلم للمـالك   

  " .الدفتر العقاري " حقوقهم بصفة ائية   
و عليه متاشياً  مع نتائج التحقيق املنجز من عمليات املسح ال نرى بـداً  مـن   

على الدفتر  طلب عقد الشهرة ، بل األصل و األفيد للحائز أن يتحصل بصورة آلية
  .العقاري 

                                                
،  124قادم املكسب ، املرجع السـابق ص  احليازة و الت): فريدة ( حممدي زواوي   ) 1(

وتعترب شهادة احليازة إذ تلغى عندما يتم مسح األراضـي العـام يف    «: ث ترى أن حي
و يف هذه احلالة ميكن للشـخص   25/  90من قانون  47املنطقة ، هذا ما تضمنته املادة 

   » سالف الذكر 352/  83رقم الشهرة وفقاً  للمرسوم  احلائز طلب إعداد عقد
  :   كذلك       

،  64النظام القانوين اجلزائري للتوجيه العقاري ، املرجع السابق ص :  )مساعني (شامة  
ميكن للمستفيد أن يستند على هذا التاريخ من أجل طلـب إسـتخراج    ...«  ويعترب أنه

 » ...عقد الشهرة 
 .  158حمررات شهادة احليازة ، املرجع السابق ص ): عمر(محدي باشا   ) 2(
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تأكد على أنه ال يـتم    ) 1(ألجل ذلك صدرت تعليمة عامة عن وزارة  املالية 
   يف مدة حيازة صاحب شهادة احليازة  و أعتربت منه حائزاً  حبسن النيـة     التحقيق

 رو يعامل معاملة احلائز الذي أمت املدة القانونية إلكتساب امللكية  بالتقـادم  و أن دو 
  .يف التحقيق على ذكر هوية احلائز و سند حيازته  ية مسح األراضي يقتصرعمل

املتعلقة بسـري عمليـات مسـح     16إال أنه سرعان ما إستبدل بالتعليمة رقم 
و الترقيم العقاري اليت بينت سندات امللكية املعتـرف ـا قانونـاً  دون      األراضي

قيق يف كـل السـندات و يف   اإلشارة إىل السند احليازي و أكدت على ضرورة التح
  .  ) 2(مدى توفر شروط و مدة احليازة املكسبة للملكية بالتقادم 

و إننا بني ذلك و ذاك ، نرى أن تلك اإلحتياطات ضـرورية ، ألن املرسـوم   
سـالف   احملدد لكيفيات إعداد شهادة احليازة و تسليمها 254 / 91رقم  التنفيذي 

ً للقواعد  خالفاحليازة من احلصول على شهادة ا ميكن احلائز ملدة سنة فقط  ،الذكر
  .لتقادم املكسبل العامة

  

و من خالل املناظرة بني عقد الشهرة و شهادة احليازة ، جند أما سندان غـري  
قضائيان ، إستحدثهما املشرع لتحقيق غاية إقتصادية أساسها خدمة العقار و إستغالله 

ورة فردية أو مجاعية إال أما خيتلفان يف حىت لو مت ذلك من واضع اليد سواء كان بص
اجلهة اليت تصدرمها ، فضالً  على الطبيعة املادية للعقار حمل احليازة إىل جانب اآلثـار  

  .القانونية اليت يرتباا
ا و مإال أن الواقع العملي سجل عجز السندان يف حتقيق الغاية املنشودة من سنه

تنظر أمام خمتلف اجلهات القضائية املختصة ، الدليل على ذلك كثرت الرتاعات اليت 
ألجل ذلك خول املشرع احملافظ العقاري وظيفة أساسية للتحقق من إدعاء احلـائز و  

  .تسليمه شهادة تثبت ذلك
                                                

الصادرة عن وزارة املالية املتعلقة   1994/ 07/  06املؤرخة يف  5224التعليمة رقم   ) 1(
 .45و  44بعملية املسح ، ص 

               املتعلقة بسري عمليـات مسـح األراضـي و التـرقيم العقـاري      16التعليمة رقم   ) 2(
  1998/ 24/05املؤرخة يف 
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  الفرع الثاين
  قانونالقضائية املثبتة للحيازة بعد صدور الغري السندات 

       ت ملعاينة حق امللكيةاملتضمن تأسيس إجراءا 07/02 رقم
  و تسليم سندات امللكية عن طريق حتقيق عقاريالعقارية 

  
سعياً منه إىل التحكم يف تداول احلقوق العينية العقارية ، و نظراً  لفشل عقـد  

إىل  اجلزائـري  ا ، جلأ املشرعمو شهادة احليازة يف حتقيق الغاية املرجوة منه الشهرة
ـ ني اإلعتبار ضرورة محايـة امل ها و أخذ بعامعاجلة الوضعيات املعقدة اليت خلف  زرك

   املتضمن إجراء ملعاينة حـق امللكيـة    07/02 رقم  القانوين للحائز إىل إصدار قانون
نتناول أسباب و بعـد  و فيما يلي ،  و تسليم سندات امللكية عن طريق حتقيق عقاري

   .) فقرة ثانية  (ثانيا إجراءات معاينة حق امللكية و  )رة أوىلفق( أوالالقانون 
  

  الفقرة األوىل
املتضمن إجراء ملعاينة حق  07/02 رقم دوافع و بعد قانون

  امللكية و تسليم سندات امللكية عن طريق حتقيق عقاري
  

إن النتائج السلبية اليت ترتبت عن عقد الشهرة و شهادة احليـازة و كثـرت   
م سبب دفـع  ، يعد أهاملنازعات اليت تزال مطروحة أمام اجلهات القضائية املختصة 

املتضمن إجراء ملعاينة حق امللكية و تسـليم   07/02 رقم ر قانوناملشرع إىل إصدا
  .سندات امللكية عن طريق حتقيق عقاري
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  أوالً  
  امللكية املتضمن إجراء ملعاينة حق  07/02رقم  أسباب و بعد قانون

  امللكية عن طريق حتقيق عقاري تسليم سندات  و
  

الل العشرية األخرية خلفـت نتـائج   ا البالد خهدة اليت شصعبإن الوضعية ال
سيئة إنعكست على كل ااالت و خصوصاً  ما يتعلق منها بتداول احلقوق العينيـة  

  .العقارية و طريقة إكتساا 
منية املضطربة و الإلستقرار دفع الكثري من املالك و حـىت  و حبكم الظروف الأل

، األمر الذي والرتوح إىل املناطق اآلمنة ي عن عقارام احلائزين القانونيني إىل التخل
فتح  اال إلغتصاب العقارات و التذرع بأحكام عقد الشهرة و شهادة احليازة على 
وجه اخلصوص من أجل احلصول على سند حيازي يف إنتظار  تعميم عمليات مسـح  

ومن جهة أخـرى  هذا من جهة ،  األراضي العام كي يستبدل السند بالدفتر العقاري
اإلشكاالت و كثرة املنازعات الناجتة عن تشعب تسليم سندات تثبت مدى أحقيـة  

  :احلائز يف حيازته للعقار
سواًءا يف حالة وجود من ينازع احلائز يف حيازته أو إذا : السندات القضائية -

  .ما أراد إستصدار حكم قضائي يثبت حيازته
 .عقد الشهرة -
  .شهادة احليازة -
ذلك و سعياً  منه إىل توحيد و ضبط اإلجراءات و الوسائل اليت متكـن  جل أل

    احلائز يف احلصول على سند حيازي يثبت مدى أحقيته يف وضع اليد علـى العقـار   
 عن طريق التقادم املكسب سن املشرع اجلزائـري ضـمن قـانون     امتالكهو طلب 

لعقارية و تسليم سندات الذي يتضمن تأسيس إجراء ملعاينة حق امللكية ا 02/07رقم
   ) 1(امللكية عن طريق حتقيق عقاري 

                                                
 )12(، ملحق رقم أنظر عرض أسباب القانون  ) 1(
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الل اآلجال القانونية فضالً  عن متاطل مصاحل أمالك الدولة يف موافاة املوثقني خ
و بعد إنتقال ملكية  العقارات بصفة ، أشهر اليت تفوق أحياناً  السنة احملددة بـأربعة 

حيـث يرمـي   ،   ) 1( افظات العقارية و شهر العقود على مستوى احمل   رمسية للمعين
القانون إىل إحداث إجراء ملعاينة حق امللكية العقارية عن طريق التحقيق العقـاري و  
ذلك بغية إعداد و تسليم سندات ملكية قانونية و كذا خمططـات نظاميـة تتعلـق    

ة بالعقارات، يطبق على كل عقار مهما كان صنفه القانوين و مهما كانت طبيعته املادي
  .بنية املعلى غرار شهادة احليازة اليت كانت تطبق فقط على العقارات غري 

إن القارئ للقانون اجلديد جيد أن التعديل أعطى صالحيات للمحافظ العقاري 
الذي بني إجراء إلثبات التقادم املكسـب و   352 /83رقم يف ظل مرسوم  كانت 

ن إختصاص املوثق و بالتايل تعزيز م،   إعداد عقد الشهرة املتضمن اإلعتراف بامللكية
د فيـه  الواردة على العقار يف وقت تستع يف جمال التصرفات من دور وظيفة اإلدارة 

الدولة مبعظم هياكلها إىل اإلنضمام و اخلضوع إىل إقتصاد السوق و اإلنفتاح علـى  
  .الليبريالية

بدأ و اإلبقاء أن يأخذ بعني اإلعتبار هذا املاجلزائري وعليه ، كان على املشرع 
و جعل منها حكراً  يف حترير عقد الشهرة ألنه نزع منه هذه الوظيفة  على دور املوثق

  .على اإلدارة 
          يغلب عليها طابع التحري –املعاينة و التحقيق  –عالوة على أن هذه الوظيفة 

و التقصي من دون أن يضع املشرع يف مقابل ذلك شروط جديدة يف مدى كفـاءة  
افظ العقاري و ال احملقق الذي يتوىل العملية و حنن يف ذلك نرى أنه تقصـري مـن   احمل

  .املشرع و كان عليه أن يأخذ بعني اإلعتبار هذا اجلانب

                                                
الصادرة عن املديرية العامة ألمـالك    1373هذا ما يتضح  من خالل املذكرة رقم )   1(

 1998/  04/  05الوطنية   املوجهة إىل مديري أمالك الدولة  بتاريخ 
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و بالتايل فإن تويل احملافظ العقاري هذه املهمة أمر جيعل منه يترأس قمة اهلـرم  
ية اليت تثبـت و تقـر   الوظيفي اإلداري و التحقيق يف إعداد و تسليم سندات امللك

  .) 1(يف حني كانت من إختصاص املوثق  ،حيازة احلائز
  :جراء املنصوص عليه جيمع بنياإلف كما أن القانون جيمع ثالثة مهام يف عملية واحدة ،

  .التحقيق يف أصل و كيفية ممارسة احليازة  -1
 .حترير السند يف حالة توافر الشروط -2
  .ترقيم العقار مباشرة كأنه مت مسحه -3

ثالثة وظائف يف مهمة واحدة ، األمر الذي خيتصر بـني اجلهـد و الوقـت و    
  .التكاليف، كل ذلك من أجل اإلسراع يف اإلنتهاء من عمليات مسح األراضي العام

إال أنه يأخذ على ما سبق و مقارنة باإلجراءات و التحقيق الذي خيضـع لـه   
 أو ، األول أمام املوثـق  طالب عقد الشهرة و شهادة احليازة الذي يتم على درجتني

             رئيس الس الشعيب البلدي و الثانيـة أمـام احملـافظ العقـاري ، فـإن قـانون      
عندما خول احملافظ العقاري سلطة التحقيق حول صحة احليازة جعله   02/ 07 رقم

احملقق األول و األخري فإن ذلك يترتب عليه عدم دقة نتائج التحقيق الذي يتم مـرة  
  .حدة من طرف احملافظ العقاري فقطوا

على الرغم من سهولة إجراءات إعداد عقد الشهرة و شهادة احليازة إال أنه و 
نتج عنهما عدة منازعات ، األمر الذي يفسر فشل السندين يف حتقيق الغاية املنشودة 

  .من إستحداثهما 
  
  

                                                
على الرغم أن القانون مل يذكر و مل يستثين صراحة شهادة احليـازة و دور رئـيس    ) 1(

ي إال أننا لدى إتصالنا بواضعي القانون ، إتضح لنا أن املشرع نـوه  البلد الس الشعيب 
  .شهادة احليازة و أا كذلك أصبحت من إختصاص احملافظ العقاريلعلى إسقاط ضمين 

حتـرر يوميـا    اجلرائدبعض ة الواقع العملي الحظنا على مستوى نغري أنه من خالل معاي
 .شهادات حيازة خاصة يف مناطق اجلنوب
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  .ة ملعاينة حق امللكيوفيما يلي نتناول تبعاً  اإلجراءات العملية 
  ثانياً 

  إجراءات معاينة حق امللكية
ة للحائز لملكية العقارية عن طريق إجراء معاينة و حتقيق لإن تسليم سند امللكي

و جتدر اإلشارة أن املعاينة و التحقيق يكـون حـول صـحة    يتم بناًءا على مرحلتني، 
 تحقق مـن  احليازة و توافر ركنيها املادي و املعنوي و خلوها من العيوب إضافة إىل ال

  .التقادم املكسبمدد 
  مرحلة سري التحقيق:املرحلة األوىل

  

ل احليـازة  و هي املرحلة اليت يتم فيها التحقيق من املعلومات اخلاصة بالعقار حم
  .حمتواه املادي ، املساحة و متثيله يف رسم بياين  اليت ختص حدوده معامله و

فردي أن يتم كذلك علـى  و أجاز املشرع أن يتم إىل جانب إجراء التحقيق ال
يف إطار إجناز برامج بناء أو يئة عقارية مهما كـان   ) 1(شكل عمليات حتقيق مجاعي 

و كيف ما كان التحقيق ، إشترط املشرع أن يتم اإلعـالن  ؛ أو ريفية  نوعها حضرية 
و يتم التحقيق ؛  ) 2(عليه كي يتسىن لكل ذي مصلحة اإلعتراض على ذلك التصرف 

ق عقاري من بني األعوان املوضوعني حتت سلطة مسؤول مصاحل احلفظ من طرف حمق
  .العقاري الوالئي و املنتمني إىل سلك مفتشي أمالك الدولة 

  

  إجراء معاينة حق امللكية:املرحلة الثانية 
  

    بعد تلقي تصرحيات احلائز يبحث احملقق العقاري عن أسباب ممارسـة احليـازة   
ت حق امللكية إىل جانب محاية احلقوق اليت قـد تعـود   و كذا صحة املعلومات إلثبا

                                                
املتضمن إحداث إجراء ملعاينة حق امللكية   02/  07رقم من القانون  06أنظر املادة )   1(

 .  العقارية و تسليم سندات امللكية عن طري حتقيق عقاري السالف الذكر
املتضمن إحداث إجراء ملعاينة حق امللكية  02/  07 رقم من القانون 07أنظر املادة   ) 2(

  .ية عن طري حتقيق عقاري السالف الذكر العقارية و تسليم  سندات امللك



 

 - 136 -

أو خاص ، و على إثر ذلك حيرر حمضر مؤقـت يتضـمن نتـائج      لشخص آخر عام
  .التحقيق مشفوعاً  بأسباب قانونية و يضعه حتت تصرف اجلمهور لإلطالع عليه 

               و عند إثارة اإلحتجاج ضد احلائز حول إدعائه سواًءا من طرف املـالك احلقيقـيني  
  .أو احلائزين ااورين ينتقل احملقق ثانية إىل امليدان للنظر يف تلك املعارضات

و يف كلتا احلالتني ينهي احملقق إجراءات املعاينة بتحرير حمضر ائي يتضـمن نتـائج   
  . ) 1( التحقيق الذي أجراه 

لبحوث الـيت  و إذا أسفر التحقيق على صحة احليازة و كذا الوثائق املقدمة و ا
حينـها   ) 2(قام ا احملقق العقاري فإن هذا األخري يعترف للحائز بأحقيته على العقار 

يتعلق بالترقيم العقاري بإسم املالـك   ) 3(يصدر مسؤول احلفظ العقاري الوالئي مقرر 
ائج احملضر النهائي ، بعدها يعمل احملافظ العقاري على إشهار املعين و ذلك بناًءا على نت

احلقوق املعاينة أثناء التحقيق ، حيث يعقب هذا اإلجراء إعداد سند امللكيـة الـذي   
أما إذا تبني أن الترقيم مت بناًءا ؛  ) 4(يرسله احملافظ العقاري الوالئي كي يسلمه للمعين 

ع األمر إىل القضاء للمطالبة بإلغاء الترقيم و على تصرحيات خاطئة و وثائق مزورة يرف
يقدم مسؤول مصاحل احلفظ العقاري الوالئي شكوى أمام وكيل اجلمهورية لتحريـك  

  .الدعوى العمومية 
و يف حالة وجود إحتجاجات تقرر إلجياد حل هلا جلسة صلح جتمع األطـراف  

  .املعارضة حتت إشراف مسؤول مصاحل احلفظ العقاري الوالئي

                                                
املتضمن إحداث إجراء ملعاينة حق امللكية  02/ 07رقم قانون المن  12أنظر املادة   ) 1(

  . العقارية و تسليم  سندات امللكية عن طري حتقيق عقاري السالف الذكر
حق امللكية  املتضمن إحداث إجراء ملعاينة 02/ 07من القانون رقم  11أنظر املادة    ) 2(

 .العقارية و  تسليم سندات امللكية عن طري حتقيق عقاري السالف الذكر 
املتضمن إحداث إجراء ملعاينة حق امللكية  02/  07رقممن القانون  12أنظر املادة    ) 3(

  .العقارية و  تسليم سندات امللكية عن طري حتقيق عقاري السالف الذكر
املتضمن إحداث إجراء ملعاينـة حـق    02/  07ن رقم من القانو 14أنظر املادة   ) 4(

 .امللكية العقارية و تسليم سندات امللكية عن طري حتقيق عقاري السالف الذكر
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       ) 1(ألجل ذلك يعد هذا األخري مقرر مسبب مفاده رفض الترقيم يسـلم للمعـين   و  
  .و يكون قابل للطعن أمام اجلهة القضائية اإلدارية املختصة 

  

و إذا كان عقد الشهرة يتميز بسهوله إجراءاته و األسهل منـه فيمـا خيـص    
       د  يف شـروط إجراءات شروط  إعداد شهادة احليازة ، فإن املشرع اجلزائري شـد 

و إجراءات التحقيق  العقاري و التحري عن صفة احلائز و كيفية ممارسـة األعمـال   
املادية اليت جيب أن يتأكد منها احملقق يف امليدان ، و إذا حصل احلائز على تأييد إدعائه 

ال  فإن السند الذي يسلم إليه و على الرغم من أن له احلجية املطلقة أمام الكافة إال أنه
  .يتمتع باحلصانة القانونية اليت متنعه من الطعن فيه أمام اجلهات القضائية اإلدارية 

مـع   و حسن فعل املشرع حينما نص على ذلك ، فهو يف احلالتني غري متساهل
أثناء سري التحقيق و بعد تسـلمه   –مقارنة مع عقد الشهرة و شهادة احليازة  -احلائز 

ه على العقار احملاز و يف حالة التزوير مهما كان شـكله  سند امللكية الذي يثبت أحقيت
  .أي كيفية مت إكتشافهبو

كل ذلك إن دل على شيء ، فهو يدل على مدى حرص املشرع اجلزائري على 
محاية حق امللكية العقارية مهما كانت طبيعتها و كذا محاية العقار يف حد  ذاتـه مـن   

و بتايل فإن غاية هذا اإلجراء هـو إضـفاء   اإلنتهاكات الغري شرعية و الغري قانونية، 
  .احلماية اإلدارية و القضائية على امللكية العقارية

و إذا كان املشرع ترك للتنظيم حتديد كيفيات تطبيق إجراءات سري التحقيق و 
معاينة حق امللكية فإن السؤال املطروح هو حول مصري احلائز يف الفترة بـني توقـف   

الفترة اليت يصدر فيها التنظيم الذي يبني الطـرق الـيت    و العمل بإجراء عقد الشهرة
  يطبق ا القانون ؟

                                                
املتضمن إحداث إجراء ملعاينة  02/ 07 رقم قانونالمن  15هذا ما ورد يف املادة   ) 1(

ري السالف الـذكر ،  حق امللكية  العقارية و تسليم سندات امللكية عن طري حتقيق عقا
نرى أا غري سـليمة ألن  "  إذا مل ينتهي التحقيق بنتيجة " إال أن املشرع إستعمل عبارة 

  :  للتحقيق نتيجة حىت لو رفض الطلب و عليه كان على املشرع أن يضع الصياغة اآلتية 
 ..."إذا مل ينتهي التحقيق بنتيجة إجيابية لصاحل املعين " 
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ري عليه القانون القدمي ألن التنظيم مل يبني كيفية التحقيـق أم القـانون   سهل ي
اجلديد بإعتبار أنه صدر ضمن اجلريدة الرمسية بعد املوافقة عليه و إلغاء القانون القدمي 

  .) 1(احليازة  املتضمن عقد الشهرة و شهادة
سواء كانت اجلهة اليت تثبت إدعاء احلائز يف طلب احلصول على سند امللكية ، 
إدارية أو قضائية ، يسعى املشرع اجلزائري إىل تطهري الوضعية العقارية بغية التحكم يف 
تداول احلقوق العينية و املسامهة يف إجناز عمليات مسح األراضـي العـام و إعـداد    

  .حيث يتم بإجراءات الشهر العيين السجل العقاري 
و من خالل املبحث الثاين نتـناول مدى تطابق امللكية العقارية اخلاصة مع نظام 

  .الشهر العيين تبعاً 
  املبحث الثاين

              متاشي احلق العيين املكتسب باحليازة و التقادم املكسب 
  مع خصوصية نظام الشهر العيين

  
ق العينية العقارية عامل اإلشهار العقاري غري أن املبادئ يتحكم يف تداول احلقو

العقاريـة  كتساب امللكية هر العيين جعلته يتناقض و طريقة إاليت يقوم عليها نظام الش
                                                

على مستوى بعض اجلرائد الوطنية و خالل و خالل الفتـرة الـيت   ما مت مالحظته   ) 1(
املتضمن إحداث إجراء ملعاينة حق امللكية  العقارية و  02 / 07 رقم عرض فيها القانون

للمناقشة علـى مسـتوى    تسليم سندات امللكية عن طري حتقيق عقاري سالف الذكر
شهرة و شهادات حيازة   دحترير عقو الس الشعيب الوطين ، جلأ العديد من املواطنني إىل 

عقد شهرة لعدة أشخاص ، األمر الذي جيعلنـا   30حيث حرر بعض املوثقني ما يقارب 
هل ذلك التصرف من أجل تسوية األوضاع القانونيـة  نظـراً    : نطرح السؤال التايل 

تضمن امل 02/  07 رقم قانونال لسهولة اإلجراءات أم إىل  حتايل نظراً  لتعقد إجراءات 
إحداث إجراء ملعاينة حق امللكية  العقارية و تسليم سندات امللكية عـن طـري حتقيـق    

  ؟ سالف الذكر عقاري
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اخلاصة املنصوص عليها ضمن مواد القانون املدين اجلزائري باحليازة و التقادم املكسب 
  تارخيية يف إنتقال امللكيـة العقاريـة   هذا من جهة ، و من جهة أخرى تبعية الظروف ال

مما أسفر عنه إختالف موقف الفقه و القضاء اجلزائري حول جواز متلك العقار بنـاًءا  
  على قواعد احليازة و التقادم املكسب يف ظل نظام الشهر العيين

مبادئ نظام الشـهر العـيين و موقـف      وعلى ذلك نعاجل ضمن هذا املبحث
مدى تطابق واقعة احليـازة  و ، ) املطلب األول (  مرحلة أوىليف املشرع اجلزائري منه

  . ) املطلب الثاين  ( يف مرحلة ثانية مع مبادئ نظام الشهر العيين
  

  املطلب األول 
  مبادئ نظام الشهر العيين و موقف املشرع اجلزائري منه

  
اعـد  على نقيض نظام الشهر الشخصي يقوم نظام الشهر العيين على مجلة من القو   

  .يتوقف مدى تطبيقها على عملية مسح األراضي العام 
لتحكم يف السياسة العقارية تبىن هذا النظام على إثر لأما املشرع اجلزائري و رغبة منه 

ضي العام و تأسيس السجل املتضمن إعداد مسح األرا 74/  75 رقم  إصدار األمر
، )الفرع األول (أوالهر العيين مبادئ نظام الشو عليه نتناول يف هذا املطلب العقاري ؛

  ) .الفرع الثاين (موقف املشرع اجلزائري من نظام الشهر العقاريثانيا و
  

  الفرع األول 
  وتقيـيمه يينمبادئ نظام الشهر الع

يرتكز نظام الشهر العيين على خالف نظام الشهر الشخصي يف شـهر التصـرفات   
ءت تسميته بنظام الشهر العيين ، العقارية على أساس العقار حمل التصرف ، لذلك جا

و كما  يتميز بأن كل عقار يف هذا النظام له بطاقة خاصة ضمن السـجل العقـاري   
            تسجل فيها كل ما يقع عليه مـن تصـرفات ، كمـا حتتـوي الوصـف املـادي       
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، و تقيـيم  )الفقرة األوىل (  هلذا العقار و فيما يلي نتناول مبادئ نظام الشهر العيين
  ) . الفقرة الثانية(ظام الشهر العيين ن

  
 الفقرة األوىل

   مبادئ نظام الشهر العيين
  

نظام الشهر العيين كذلك بإسم نظام السجل العيين أو العقاري علـى  يعرف 
خالف نظام الشهر الشخصي ال يتم الشهر فيها على أساس أمساء األشخاص الصادرة 

ا و عليه فإن السجل الذي يتم فيـه  عنهم التصرفات ، بل على أساس العقارات ذا
و بالتايل هـو   ) 1(الشهر ال ميسك حبسب أمساء األشخاص بل حبسب أرقام العقارات 

ألنه يتطلب قبل إشهارها مراقبة جيـدة للعقـود    ملعامالت العقاريةتأمني قانوين لكل ا
مواجهـة   واحلقوق املتضمنة نقل أو إنشاء  أو تعديل حق امللكية ، مبا حيقق احلجية يف

و حىت حيقق هذه احلجية يشترط يف التصرف  ) 2(طريف العقد و الغري على حد سواء  
أن ال يكون مشوباً  بعيب يتعلق بوجوده أو بصفته أو نفاذه مع ضرورة توافر حسن 

  .النية لدى أطرافه 
د موقع غري أن هذا النظام يقتضي قبل تطبيقه مسح كل عقارات البالد و حتدي

و بيان حدوده و تعيني مالكه متهيداً  إلعطاء كل منـها رقمـاً     ساحته كل منها و م
وقتـاً   خاصاً  و ختصيص إحدى صفحات السجل العقاري له، األمر الذي يتطلـب  

     و يقوم نظام الشهر العيين على مخس مبـادئ أساسـية   ،  طويالً  و إجراءات معقدة
  :كاأليتو هي 

عيين على أساس ختصيص لكـل وحـدة   يقوم نظام الشهر ال: مبدأ التخصيص  - 
    عقارية صفحة  أو بطاقة عقارية تقيد فيها كل التصرفات الواردة على العقـار 

                                                
 .5 إجراءات الشهر العقاري ، املرجع السابق ، ص)  :عبد احلميد(الشواريب  ) 1(
 احملافظة العقارية كآلية للحفظ العقاري يف التشريع اجلزائري،) :  خالد( رامول   ) 2(

 .21، ص  2001البليدة  قصر الكتاب 
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و جمموعة هذه البطاقات تكون مبا يعرف بالسجل العيين الذي إستمد منه نظـام  
  .الشهر العيين تسميته

عتبار لشخص و بالتايل فإن مبدأ التخصيص هو تشخيص ذايت هلذا العقار دون أدىن إ
  .) 1(املتصرف فيه 

أنه ال تكتسب امللكية و ال سائر احلقـوق       ، و مفاد هذا املبدأ: مبدأ القيد املطلق  -
دون  القيد ال تنشأ هذه احلقوق و ال تنتقـل   دة  على العقارات إال بالشهر ، فالوار

مصدر    ر هوو ال تتغري و ال تزول ال بني ذوي الشأن و ال بالنسبة لغريهم ، فالشه
  ) 2(احلق 

مفاده أن يتحقق العون املكلف بالتسجيل أو القيد يف السـجل  : مبدأ الشرعية  - 
ذلك بكل دقة محاية حلقوق  تصرفات املراد قيدها أو تسجيلها والعيين من كل ال

الغري و ال تقيد كذلك يف السجل العقاري إال احلقوق املشروعة فعالً  و بالتـايل  
 ) 3(ءات املشكوك فيها اليت ال تستند إىل أساس قانوين سليم إجتناب شهر اإلدعا

الباطلة أو القابلة لإلبطـال و إن مت   و عليه فإن هذا املبدأ ال يتيح شهر تصرفات
معيبة مما يؤدي إىل إهدار حقوق أصحاا و األمر نـادر    خطأ شهر التصرفات

صندوق للتـأمني و   الوقوع ، فإن الدول اليت تأخذ ذا النظام قد أنشأت نظام
إمكانيـة   الضمان مهمته تعويض املتضررين من جراء ضياع حقوقهم نتيجة لعدم

                                                
شهر التصرفات العقارية يف التشريع اجلزائري  دار اخللدونية ) :  مجال(بوشناقة   ) 1(

 . 30 ص 2006للنشر و التوزيع  اجلزائر  
(2)    LATROUS (B.): Cours de droit civil, sûretés et 

publicité  foncière, Alger, office des publications  

universitaires 1984 , p120. 

         
            احملافظة العقارية كآلية للحفظ العقاري يف التشريع اجلزائري ،) : خالد(رامول  ) 3(

 .23 املرجع السابق  ص
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ضد املكلف بالشهر على أن حتل الدولة   ، ستردادأو اإل االستحقاقرفع دعوى 
  ) 1(حمله يف دفع مبلغ التعويض 

 مفاده أن التصرفات اليت تقيد يف ظل هذا النظـام يصـبح  : مبدأ القوة الثبوتية  - 
قيدها قرينة قاطعة على ملكية احلق العيين أو العقار للمتصرف إليه و أن هـذا  
التصرف أصبح سليماً  خاليا من كل العيوب اليت قد تلحق املتصرف ،ألن القيد 

 ) 2(يف ضل هذا النظام يطهر التصرفات من كل العيوب مهما كان مصدرها 
              ري مت شـهره و فـق هـذا    و يترتب على إقرار هذا املبدأ أن كل حق عيين عقا 

            النظام يعترب حجة يف مواجهة الكافة مما يوفر الثقة يف بيانـات السـجل العقـاري   
  .و يؤدي إىل إستقرار  امللكية العقارية

ليس للتقادم املكسب كوسـيلة  : مبدأ عدم إكتساب احلقوق املشهرة بالتقادم   -
يكون سبباً  من أسباب التملك للعقارات و احلقـوق  إلكتساب امللكية العقارية أن 

و مبدأ قـوة الثبـوت   ،  العينية األخرى ألنه يتعارض صراحة مع مبدأ القيد املطلق
  . ) 3(املطلقة إلجراء الشهر يف السجل العيين 

حيث يقتضي املبدآن بأن من يثبت إمسه يف السجل العيين كمالك للعقار يصـبح يف  
،                        عــاء أي مغتصــب أنــه ميلــك العقــار بالتقــادممـأمن مــن أن يفاجــأ بإد 
                                                

(1)    LATROUS (B.): Cours de droit civil, sûretés et publicité  

foncière  op. Cité, p122 .  

  : كذلك

JOURDAIN(P.) : les biens, op. cité p 290. 
،                                شهر التصرفات العقارية يف ظل التشريع اجلزائري) : مجال(بوشناقة ) 2(

 . 31املرجع السابق ، ص 
                       شهر التصرفات العقارية يف ظل التشريع اجلزائري ، ) :مجال(بوشنافة ) 3(

  33ع السابق ، ص املرج
 كذلك

 23احملافظة العقارية كآلية للحفظ العقاري يف التشريع اجلزائري ص ):خالد(رامول 
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و عليه يترتب على ذلك أن احلقوق غري املشهرة ميكن إكتساا بالتقادم و شـهرها  
  .بالسجل العيين ألول مرة دون أن يعترب ذلك خروجاً  عن مبدأ أحظر التقادم

إال أن هناك من يضـيف   ،  تلك هي املبادئ اليت  يرتكز عليها نظام الشهر العيين
إليها مبدأ  أخر يتمثل يف أن هذا النظام نظام قضائي و الواقع غري ذلـك ألن مـن   
يتوىل عملية القيد موظفون إداريون و ليسوا قضاة كما هو احلال يف اجلزائر ، حيث 
تقيد احلقوق العينية مبصلحة إدارية تابعة لوزارة املالية و بالتايل ال ميكن وصف هـذا  

  ) 1(القضائية    النظام بالصفة
  الفقرة الثانية

   تقييم نظام الشهر العيين
  

جتنب نظام الشهر العيين مببادئه السالفة الذكر عيوب نظام الشهر الشخصـي  
الذي أثبت عدم فعاليته و قصوره يف حتقيق أهداف الشهر العقاري على خالف نظـام  

اسية اليت يقوم عليها الشهر و املتمثلة الشهر العيين الذي ميتاز بتحقيقه لألهداف األس
يف إستقرار امللكية العقارية و تدعيم اإلئتمان العقاري و على الرغم من ذلك مل يسلم 

  :هذا النظام من بعض اإلنتقادات 
  أوالً 

  مزايا نظام الشهر العيين
  

  :نظام الشهر العيين مجلة من احملاسن ميكن حصرها فيما يلي ل
إذ أن أساس نظام الشهر العيين هو القوة املطلقة  للمتعاملني،مة توفري احلماية التا - 

   ) 2(لمتعاملني و كل ما يقيد يف السجل العقاري هو احلقيقة بالنسبة للغريللشهر ل

                                                
شهر التصرفات العقارية يف القانون اجلزائري  ،حبث مقدم لنيل ) : عمر(صداقي   ) 1(

   انونيةشهادة املاجستري  يف العقود واملسؤولية اإلدارية ، جامعة اجلزائر ، معهد العلوم الق
  .42، ص  1982 و اإلدارية

 .11إجراءات الشهر العقاري ، املرجع السابق ص ) : مدحت حممد ( احلسيين   ) 2(
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ألن الشهر بناًءا عليه يتم على أسـاس   األمساء،جتنب املساوئ الناجتة عن تشابه  - 
 .العقاراتو أرقام و مساحات   مواقع

ة املالك احلقيقي للعقارات ، حيث يضمن نظام الشهر العيين معرفة سهولة معرف - 
احلالة القانونية للعقار ألنه يقوم على مبدأ التخصيص و بالتايل على كل من يريد 
        معرفة املالك احلقيقي هلذا العقار ما يثقله من أعبـاء مـا عليـه إال الرجـوع     

 . ) 1(نات املتعلقة حبالته القانونية إىل البطاقة املخصصة له ليجد فيها كل البيا
  ألن السجل العيين ال يأخذ  ذه الصورة لكسب امللكيـة  : جتنب خطر التقادم  - 

 .) 2(و احلقوق العينية و ذلك محاية هلا و وقاية هلا ضد املعتدين 
ضمن النظام عدم تعارض سندات امللكية علـى  يحيث : تطابق سندات امللكية  - 

 .ن مصدر و احد و هو البطاقة العقارية أساس أا تستخرج م
 .  ) 3(حيفز املتعاملني العقاريني لإلقدام على اإلعتراض و الرهن العقاري  - 
يقلل من الرتاعات اليت تعرض على القضاء ،ألن ضبط مساحة العقار يؤمن عدم  - 

على أي جزء منه بسبب حتديده و مسحه و رسم خريطـة لـه يقـع     اإلستالء
 ) 4(ا على أساسه التسجيل

                                                
)1 (

             شهر التصرفات العقارية يف ظل التشريع اجلزائري ،) :مجال(بوشناقة 
   . 35 املرجع السابق ، ص

  .12العقاري ، املرجع السابق ص إجراءات الشهر ) : مدحت حممد ( احلسيين    ) 2(
  :كذلك       

الطبعة الثانية ، لبنان ، مطبعة )التحديد و التحري(األنظمة العقارية ، ) : إدوارد (عبيد  
  . 53، ص 1996املتنيب 

احملافظة العقارية احملافظة العقارية كآلية للحفظ العقاري يف التشريع ): خالد(رامول  ) 3(
 .25ابق ، ص اجلزائري املرجع الس

              شهر التصرفات العقارية يف التشريع اجلزائري ، ) : مجال ( بوشناقة  ) 4(
 . 36املرجع السابق ص 
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و نتيجة هلذه املزايا  كلها حتقق إستقرار امللكية و توفر الثقة يف صحة احلقـوق  
و سالمتها و يرفع من قيمة العقارات و على الرغم من تلك احملاسـن الـيت    املشهرة 

نظام الشهر من بعض العيوب يف نظر أنصار  يتميز ا نظام الشهر العيين إال أنه ال خيلو
  .الشخصي 

  ثانياً 
  عيوب نظام الشهر العيين

  

  :كثرة النفقات يف تطبيقه 
  

ألن العمل ذا النظام يستدعي إعداد مسح عام و شامل للعقار األمر الـذي  
  .يتطلب أمواالً  ضخمة و طاقم بشري متخصص 

غري أن أنصار نظام الشهر العيين يرون يف ذلك مرجع و حتقيق لفائدة إقتصادية 
  ) 1(النظام  للدولة على الرغم من مكلفات

  

  :حقوق املالك احلقيق  إغتصاب
  

جيعل هذا النظام وسـيلة   ية العقارية عن طريق الشهر وحده ألن إنتقال امللك
إغتصاب حقوق املالك احلقيقيني ، إذ ميكن أن يقيد حق عيين ال ميلكه حقيقة ، فيصبح 

  .هو املالك له و ال ميكن للمالك احلقيقي منازعته يف ذلك 
  

ه احلالة قليلة الوقوع ، ألنه وفقاً  ملبدأ الشرعية يلتزم املوظف القائم غري أن هذ
بالشهر بالتحقيق من سند ملكية  املتصرف للحق املتصرف فيه ، و حىت إن وقع هذا 
 اخلطأ ، فقد أقرت جل الدول اليت أخذت ذا النظام تعويض املالك احلقيقي جـراء 

                                                
شهر التصرفات العقارية يف التشريع اجلزائري ، املرجع السابق ) : عمر ( صداقي   ) 1(

 . 48ص 
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احلالة تعد إستثناء ، و اإلسـتثناء ال يقـاس   كما أن هذه  ) 1(ضياع حقه ذه الكيفية 
  .عليه

  :تفتيت امللكية 
أضاف خصوم نظام الشهر العيين أن ختصيص بطاقة عقارية أو عدة بطاقات  و 

لكل و حدة عقارية أمر صعب التطبيق يف البلدان اليت تتفتت فيها امللكية إىل أجـزاء  
بح كل شـخص أو عـدة   كثرية جداً  خاصة عن طريق املرياث و القسمة حيث يص

  ) 2(عملية إستغالهلا   أشخاص ميلكون أجزاء صغرية من العقار مما يعرقل
وضع حد أدىن للمساحة تعترب كوحدة عقارية ال ر ميكن تفاديه بإال أن هذا األم

  ) 3(ميكن الرتول عنه و التعامل فيه بغية احلفاظ على الوحدة العقارية و عدم جتزئتها 
  

و اليت ال ميكن  ات اليت وجهت لنظام الشهر العيينإلنتقادتلك أهم العيوب و ا
أن تؤثر يف العديد من املزايا له و ال ميكن أن تقلل من مدى أمهيته و ضرورة إحاللـه  

                   و ما يؤكد ذلك هو احملاوالت العديدة،  حمل نظام الشهر الشخصي
  
  
  
  
  

                                                
( 1 ) MARTY (G.), JESTON (PH.), RAYNAUD (P.) : droit                            

civil, les sûretés, la publicité foncière  op. Cité,  p 369. 
(2) MAZEAUD (H. L. J.), CHABAS (F) : Leçons de droit civil, 

sûretés publicité foncière, Tome III , premier volume ,               

6eme édition , Paris, édition Montchrestien , 1988 p 628  .      
                             يف التشريع اجلزائري، شهر التصرفات العقارية):مجال ( بوشناقة ) 3(

  .37 صاملرجع السابق 
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و كذلك تونس ، املغرب ،   ) 1(اليت طرأت على نظام الشهر الشخصي بفرنسا 
  .و األردن العراقليبيا ، سوريا ، لبنان ، مصر 

و إذا كانت غالبية الدول قد تبنت نظام الشهر العيين إما ألول مرة و إما عن 
طريق إحالله حمل نظام الشهر الشخصي ، فما هو موقف املشرع اجلزائري من هـذا  

ساب ملكية العقار عن طريق التقـادم  النظام و كيف يتماشى  و احليازة كوسيلة إلكت
  .املكسب

  
  
  
  
  
  

                                                
 :حيث يذهب جزء من الفقه الفرنسي إىل أن (1)

«le système de publicité personnelle s'oriente vers la publicité 

réelle  , Mais le législateur contemporain  (réformes de 1955 et 

de 1967)  a  institué une publicité réelle qui double la  publicité 

personnelle , Tout d'abords  dans les communes ou le cadastre 

est   rénové»  
MAZEAUD (H.), MAZEAUD (L.) MAZEAUD (J.),  

CHABAS (F) : Leçons de droit civil, sûretés publicité foncière, 

op. Cite,  p 628.   

 :كذلك

MARTY (G.), JESTON (PH.), RAYNAUD (P.) : droit                            

civil, les sûretés, la publicité foncière  op. Cité,  p480   
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  الفرع الثاين
  موقف املشرع اجلزائري من مبادئ نظام الشهر العيين

  
إن الطابع املبهم و حالة الغموض اليت عرفتها امللكية العقارية يف اجلزائر نتيجة 

ج نظـام  جعلت من املشرع و كمرحلة إنتقالية ينته  ) 1(ملا خلفه اإلستعمار الفرنسي 
دائرة تطبيق نظام  يف إنتظار تعميم عملية مسح األراضي حىت تتوسع  الشهر الشخصي
و ملعرفة مدى أخذ املشرع اجلزائري مببادئ هذا األخري  جيـب أوالً    الشهر العيين ، 

البحث عن التطور التارخيي إلجراءات الشهر العقاري يف اجلزائر ، و على ذلك نعاجل 
مـن خـالل    تطور التارخيي إلجراءات الشهر العقاري يف اجلزائـر اليف الفرع الثاين 

من خالل  مدى أخذ املشرع اجلزائري مببادئ نظام الشهر العيين ، و ) الفقرة األوىل (
   )لفقرة الثانية ا( 

  الفقرة األوىل
  التطور التارخيي إلجراءات الشهر العقاري يف اجلزائر

  :نظام الشهر العقاري يف اجلزائر إىل مرحلتنيكن تقسيم املراحل اليت عرفها مي       
  

  :املرحلة األوىل 
  1975إىل غاية   املتبع يف اجلزائر منذ اإلستعمار  نظــام الشهر العقاري

  

تتميز هذه املرحلة بتطبيق نظام الشهر الشخصي بإعتبار أن عملية مسح األراضـي     
من القوانني و التنظيمات حتكم العام مل تتم بعد ، حيث أصدر املشرع الفرنسي ترسانة 

 21/10/1959املـؤرخ يف   1190 /59أمهها مرسوم رقم  يعملية احلفظ العقار
ــر      ــاري يف اجلزائ ــهر العق ــام الش ــذري لنظ ــيري اجل ــمن التغ                             ) 2(املتض

                                                
(1)  www. International –communiste party.org : algérien, Hier 
et aujourd’hui. le 31/ 05/2006 a 16:00  

احملافظة العقارية كآلية  لتشريع العقاري يف اجلزائر ، املرجع السابق ، ): خالد(رامول ) 2(
 .27ص 
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         و هذا مبوجـب املرسـوم   01/03/1961و الذي حددت مهلة تطبيقه إبتداًءا من 
حيكم التصرفات  قانون كان كما أن أول، 18/01/1961املؤرخ يف  53 /91قم ر

مع العلم أن األحكـام املنظمـة     ) 1(الفرنسي  العقارية يف اجلزائر هو القانون املدين 
لعملية شهر التصرفات العقارية يف هذا األخري كانت تتسم بطـابع نظـام الشـهر    

  .  ) 2(الشخصي 
قة بامللكية العقارية تصدر من حني ألخر و تعدل إىل غاية ت القوانني املتعلظلو 

املتضمن التغيري اجلذري  21/10/1959املؤرخ يف  1190/ 59صدور املرسوم رقم 
لنظام الشهر العقاري يف اجلزائر و ذلك مسايرة للوضع املتضمن التغيري اجلذري لنظام 

  .  ) 3(فرنسا  يفالعقاري الشهر 
  

شهر الشخصي من جهة و عدم مشولية تطبيق الرسـوم  و نتيجة لعيوب نظام ال
السالفة الذكر على كل املعامالت العقارية حيث كان جزء منـها خيضـع ألحكـام    
الشريعة اإلسالمية ، كل ذلك أدى باملستعمر إىل إلغاء نظام الشهر الشخصي ليصدر 

ــاريخ  ــانون بت ــيين   03/11/1959ق ــهر الع ــام الش ــام نظ ــمن أحك             املتض
الذي يرمي إىل تأسيس و معاينة حقوق امللكية و احلقوق العينية األخرى و إىل حتديـد  

  .   ) 4(األمالك حسب طريقة هندسية ألجل إقامة خمطط صحيح 
  

                                                
             شهر التصرفات العقارية يف التشريع اجلزائري ،) : مجال ( بوشناقة   ) 1(

 .43املرجع السابق ، ص 
(2MARTY (G.), JESTON (PH.), RAYNAUD (P.) : droit                            

civil, les sûretés, la publicité foncière  op. cité,  p 364.   
                          شهر التصرفات العقارية يف التشريع اجلزائري،) : مجال ( بوشناقة   ) 3(

 . 44املرجع السابق ، ص 
                               نقل امللكية العقارية يف التشريع اجلزائري ،) : عمر(محدي باشا   ) 4(

  62املرجع السابق ، ص 
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زاماً  على السـلطة الوطنيـة   كان ال ، حصلت اجلزائر على سيادا نو بعد أ
زائري ، لذلك أصدرت احلكومـة  جلتنظيم قوانني تعكس متطلعات و مصاحل اتمع ا

القاضي بتمديد العمـل بـالقوانني    3112/1962املؤرخ يف  62/157 رقم  األمر
الفرنسية مع إستبعاد كل نصوص  تتعارض مع السيادة الوطنية و ذلك إىل غاية سـن  
قوانني جزائرية و بالتايل يبقى نظام الشهر الشخصي مطبقاً  يف اجلزائر علـى غـرار   

  . بق يف فرنسا النظام املط

هذا من جهة و من جهة أخرى بقي القانون الفرنسي يطبق علـى العقـارات   
ية مطبقة على األراضي األخرى الفرنسية و أحكام الشريعة اإلسالمية و األعراف احملل

القانون أبقى على إزدواجية النظام ، نظام الشهر الشخصي مستمد من القـانون   أي
  .د من  أحكام الشريعة اإلسالمية الفرنسي و نظام اإلشهاد مستم

  

  ثانياً 
  1975 سنة نظام الشهر العقاري املتبع يف اجلزائر بعد: املرحلة الثانية 

  
 74/ 75 رقم صدر األمرأمل يبق املشرع اجلزائري على الوضع السابق حيث 

 املتضمن إعداد مسح األراضي العام و تأسيس السجل العقاري الـذي جسـد فيـه   
 25و    25يتجلى ذلك صراحة يف نص املادتني  نظام الشهر العيين وصراحة األخذ ب

 73/32رقـم   من املرسـوم   33و  32من قانون الثورة الزراعية و كذلك املادتني 
 75/74رقـم  و جسدته صراحة يف األمر  ثبات حق امللكية العقارية اخلاصةاملتعلق بإ

الف الـذكر مـن   سقاري املتضمن إعداد مسح األراضي العام و تأسيس السجل الع
  . 15،  04،  02املواد  خالل

حيث تنص جل املواد على ضرورة الشروع يف عملية املسح و تأسيس السجل 
العقاري مع اإلبقاء بصفة إنتقالية و مؤقتة على نظام الشهر الشخصي و هو ما تأكده 

س املتضمن إعداد مسح األراضي العام و تأسـي  74/  75 رقم من األمر 27املادة 
املتعلق  76/63رقم  رسوم التنفيذي من امل 114و   113و املادتني  السجل العقاري

  . سالف الذكر  املعدل و املتمم بتأسي السجل العقاري
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و عليه فإن من خالل ما سبق خنلص إىل أن نظام الشهر العقاري يف اجلزائر قد 
 بعد اإلسـتقالل و  مر مبراحل خمتلفة حتكمت فيها عوامل عدة أثناء اإلستعمار و حىت

حالياً  النظام املتبع مزودج شخصي يف املناطق غري املمسـوحة و يف إنتظـار تعمـيم    
عمليات املسح إال أنه يطبق نظام الشهر العيين بالنسبة للعقـارات املمسـوحة مـع    

  .)1(ملساحة اإلمجالية للوطناإلشارة مل يتم مسح سوى ثلث ا
  

املتضمن  07/02رقم قانون الملشرع اجلزائري سن و لإلسراع يف وترية املسح فإن ا    
ـ  امللكية العقاريةإحداث إجراء ملعاينة حق  حتقيـق   قو تسليم سندات امللكية عن طري

  .املسحأن التحقيق الذي يقوم به احملافظ العقاري يعد مبثابة عملية  عقاري
الناحيـة  و بالتايل أن نظام الشهر املتبع يف اجلزائر هو نظام الشهر العيين مـن  

أما الثلثني الباقني فيخضعان لنظـام   النظام،التشريعية مع خضوع ثلث العقارات هلذا 
الشهر الشخصي إىل حني إمتام عملية مسح األراضي و تعميم تطبيق نظـام الشـهر   

  .العيين
  الفقرة الثانية 

  مدى أخذ املشرع اجلزائري مببادئ نظام الشهر العيين 
  

العيين اليت تبناه املشرع اجلزائري تلك اليت ترتبط  رهإن ما يهمنا من نظام الش
  .بواقعة احليازة كوسيلة إلكتساب امللكية العقارية عن طرق التقادم املكسب 

  أوالً  
  مبدأ القيد املطلق  

  

املتضمن إعداد مسح األراضي  75/74 رقم من األمر 16يستخلص من املادة 
ه ال تكتسـب امللكيـة و ال سـائر    أن الف الذكرسالعام و تأسيس السجل العقاري 

        احلقوق العينية الواردة على العقارات إال بالشهر و مهما كـان سـبب إكتسـاا ،    

                                                
منوذج عن نتائج عمليات املسح العقاري لوالية قسنطينة ، املناطق احلضرية و املناطق  )1(

  )13(الريفية ، ملحق رقم 



 

 - 152 -

و بالتايل بدون شهر ال تنشأ هذه احلقوق وال تنتقل و ال تتغري و ال تزول ال بني ذوي 
حجية بالنسبة  الشأن و ال بالنسبة لغريهم ومبفهوم املخالفة فإن كل حق مت شهره يعترب

  .للكافة و ال ميكن ألي كان أن ينازع يف ذلك 
و على الرغم من ذلك نص املشرع على جواز الطعن يف التصرفات املشـهرة  

 67/63 رقـم  من املرسـوم  85أمام القضاء و هذا ما يستنتج من خالل نص املادة 
هة ، ومـن  هذا من ج،  سالف الذكر املعدل و املتمم املتعلق بتأسي السجل العقاري

 رقـم  ال  يف األمـر  ع صراحة على حظر التقادم املكسبجهة أخرى مل ينص املشر
و ال يف   املتضمن إعداد مسح األراضي العام و تأسيس السـجل العقـاري   75/74

 املتعلـق  76/63و   سح األراضي العاممباملتعلق  67/62 رقم املرسومان التنفيذيان
مما يفتح اال جلـواز متلـك العقـارات و     مماملعدل و املت السجل العقاري سبتأسي

  .املشهرة وفق نظام الشهر العيين احلقوق العينية العقارية األخرى
  

  ثانياً 
  مبدأ حظر التقادم املكسب

  

طاملا كان القيد مصدر كل احلقوق العينية ،فإن كل الطرق األخرى إلكتساا 
ضي بأن مـن ثبـت إمسـه يف    ألن مبدأ الشهر يق، مستبعدة و منها التقادم املكسب 

السجل العيين كمالك أو صاحب حق عيين على العقار يصبح يف مأمن من أن يفاجـأ  
ــىت      ــادم ح ــار بالتق ــك العق ــه متل ــزعم أن ــب ي ــاء أي مغتص                                    بإدع

  .وإن توافرت فيه كل الشروط 
 75/74 رقم األمرو إذا كان املشرع اجلزائري مل ينص صراحة ضمن مادة يف 

تقضـي  الف الذكر ساملتضمن إعداد مسح األراضي العام و تأسيس السجل العقاري 
حبظر التقادم كصورة إلكتساب احلقوق العينية ، فإن العديد من التشريعات العربيـة  
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يف قـوانني   حرصت على هذا املبدأ ، سواًءا  يف قوانينها املدنية أو النصوص الواردة 
  .وال تعتد بوضع اليد كسبب إلكتساب ملكية العقارات ،  ) 1(الشهر العقاري  

  

لذلك نرى ضرورة تدخل املشرع اجلزائري بأن ينص صراحة على مبدأ حظر 
التقادم املكسب كوسيلة إلكتساب احلقوق العينية العقارية يف املناطق اليت طبق فيهـا  

قانون املدين ، ال متيز بـني  نظام الشهر العيين خاصة إذا علمنا  أن القواعد العامة يف ال
العقارات املمسوحة و تلك الغري ممسوحة ملمارسة احليازة و إكتساب ملكية العقار عن 

  .طريق التقادم املكسب 
  

على مبدأ هام كـان قـد    75/74 رقم من األمر 23و أخرياً  تتضمن املادة 
حـداث  املتمثـل يف إ "    Torens" أوصى باألخذ به صانع نظام الشهر العـيين  

،  بب خطأ يرتكبه املوظف املكلف بالشـهر صندوق غايته تعويض كل من تضرر بس
 ذلك ألنه ال ميكن عند اخلطأ أن يسترجع العقار بعد قيده و إمنا يبقى للمتضرر احلـق  

  .ياع ملكيته بالقيد أو قوة القيد يف طلب تعويض عما حلقه من ضرر بسبب ض
ها نظام الشهر العيين و أخذ ا املشرع و إذا كانت تلك املبادئ اليت يقوم علي

اجلزائري من دون أن مييز يف تطبيق هذا النظام بني العقـارات املمسـوحة و غـري    
مع مبادئ نظام الشهر املمسوحة مما يفتح اال للبحث عن مدى تطابق واقعة احليازة 

                                                
نظام السجل العقاري ، املرجع السابق ، هامش ) : حسني عبد اللطيف ( محدان    ) 1(

من  19من القانون املدين السوري وكذا املادة  925هذا ما تضمنته املادة     22ص 3
من قانون السجل  37من املادة  2املتعلق  بالسجل العقاري ، و الفقرة  188القرار 

      العقاري اللييب  من قانون السجل 73و املادة 1964لسنة  742العيين املصري رقم 
 3339من القرار  2558و املادة  1958لسنة  59من القانون األردين رقم  58و املادة 

من  1158و املادة ، من قانون امللكية العقارية  اللبناين  12/11/1930املؤرخ بـ 
 205من الظهري املغريب و املادة  63و يف املغرب ضمن الفصل ، القانون املدين العراقي 

  . 1965لسنة  05من القانون رقم 
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ضمن املطلب  هذا ما نتناوله، العيين اليت حتظر متلك العقارات بناًءا على هذه الصورة
  . الثاين كما يلي

  املطلب الثاين 
  مدى تطابق واقعة احليازة مع مبادئ نظام الشهر العيين

  
يرتكز نظام الشهر العيين يف التصرفات العقارية على العني نفسها أي العقـار  

جل خاص لدى مصلحة الشهر ختصص فيه صفحة أو سحمل التصرف و يتميز مبسك 
موقعه ، مساحته ، ا كل التصرفات اليت ترد عليه مع حتديد فيه، تقيد أكثر لكل عقار 
تعترب البطاقة املخصصة لـه   ين بالوحدة العقارية وو يسمى العقار املعرقمه و حدوده 

ف له ، غري أنه ال ميكن تطبيق هذا النظام إال تدرجيياً  ألنـه مـرتبط    يمبثابة بطاقة تعر
  .   ) 1(بعملية املسح 

ئياً  أو مؤقتاً  و هذا خالل مدة حددها القـانون ، و يف  و قد يكون القيد ا
حالة عدم اإلعتراض أو سحبه من طرف احملافظ العقاري يتحول إىل قيد ائي يسـلم  

  .على إثره الدفتر العقاري ملن مت القيد ملصلحته 
و فيما يلي نتناول مدى تأثري عملية املسح يف القيد املؤقت حيث تتجلى أمهية واقعـة  

تصفية احليازة يف إطار عمليات  ) الفرع األول( أوالازة يف إكتساب ملكية العقار احلي
احليازة و اجلزائري من مدى متاشي واقعة  الفقه و املشرعموقف  ثانيا، املسح العقاري 

  .)الفرع الثاين (نظام الشهر العيين 
  
  
  

   
  

                                                
                          النظام القانوين اجلزائري للتوجيه العقاري،) : مساعني ( شامة  ) 1(

  . 105ص   املرجع السابق
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  الفرع األول
  تصفية احليازة يف إطار عمليات املسح العقاري 

  
د نظام شهر عقاري عيين و الـذي  جتسياجلزائر على يف وم السياسة العقارية تق

 مردهيرتكز على مسح األراضي ، غري أن ضعف النتائج احملصل عليها يف هذا امليدان 
إستلزم  إعـادة هيكلـة القطـاع     ) 1(املشاكل املتراكمة من الناحية التقنية و املادية 

ا بتزويده بالوسائل الضرورية من أجل اإلسراع املشرف على إجناز هذه العملية و هذ
و بإعتبارها  وسيلة  إلكتساب امللكية العقارية ، يـتم تصـفية    ) 2(اإلجناز   يف وترية 

و علـى  ، احليازة أثناء املراحل املختلفة إلجراءات القيد سواًءا كان مؤقت أو ـائي  
   )الفقرة األوىل (ألوىل للقيدتصفية احليازة خالل املرحلة ا ذلك نعاجل ضمن هذا الفرع 

مصري  )الفقرة الثالثة ( يف و )الفقرة الثانية ( ثانيا  تصفية احليازة أثناء القيد املؤقت و 
  .واقعة احليازة يف مرحلة ما بعد القيد

  
  الفقرة األوىل 

  تصفية احليازة خالل املرحلة األوىل للقيد 
  

امللكية و خاصـة التحقيـق    تعترب مرحلة مهمة و مصريية يف تثبيت و تكريس
الذي يتم مع احلائزين الذين يدعون احليازة القانونية حيث يلعب احملافظ العقـاري يف  

  .هذا املقام دوراً  إجيابياً  ألنه يعترب املصفاة لنتائج عملية املسح 
  
  

                                                
نقص اإلمكانيات املادية ، ألن عملية املسح تتطلب أموال  باهظة ، كذلك قلة    ) 1(

عملية و تذبذب السياسة املنتهجة من قبل  تكوين وعدم  إختصاص القائمني ذه ال
 السلطات العمومية 

 . 96امللكية و النظام العقاري يف اجلائر ، املرجع السابق ، ص ) : عمار ( علوي   ) 2(
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  أوالً  
  يف القيد األول)  1(ر احملافظ العقاريود 

  

إىل التملك مبرور الزمن جيـري أثنـاء   إذا كان التثبت من وضع اليد املؤدي 
التحديد و التحرير بواسطة املهندس املساح و يستند يف ذلـك إىل تصـرحيات ذوي   

فإن املشرع اجلزائري أوكل هـذه    ) 2(الشأن وااورين بالنسبة لنظام املسح اللبناين 
، احملافظ العقاري موظف إداري يرأس مكتب الرهـون  املهمة للمحافظ العقاري ، و

تنحصر مسؤوليته يف تنفيذ اإلجراءات املقررة ألجل شهر اإلمتيـازات و الرهـون و   
حتصيل الرسـوم   وشهر التصرفات الواردة على امللكية العقارية و حفظها بالتسجيل 

  . ) 3(املقررة  
و يتمثل دوره يف القيد األول بعد إمتام إجراءات املسح و التحقيقات امليدانية 

تودع نتائج عملية املسح لـدى احملافظـة    حينهاات و ترتيبها ، و رسم حدود العقار
حيث يقوم املتمثل يف إنشاء السجل العقاري ، العقارية و هنا يبدأ دور احملافظ العقاري 

مبجرد إستالمه وثائق املسح ، و تتم معاينة إيداع الوثائق  عقارات املمسوحة بترقيم ال
اإلعالن يف الصحافة ذا اإليداع و ميـنح  مبحضر و حياط اجلمهور علماً  عن طريق 

لكل ذي مصلحة أجل أربعة أشهر لإلطالع على الوثائق و تقـدمي اإلعتراضـات و   
إيداع كل الوثائق اليت مل تسلم للجنة املسح أو مل تقبل إلثبات حقوق املتظلمني علـى  

  .  ) 4(األرض و العقارات موضوع املسح 
يف إجراءات التحقيق مـن السـندات املثبتـة     غري أنه على الرغم من تشدد املشرع

  .للحيازة ، إال أن مرحلة القيد األول ال ختلو من املنازعات 
                                                

أمني الرهون ، أمني مكتب الشهر العقاري ، أمني السجل : يطلق عليه كذلك   ) 1(
 .العقاري 

 . 168نظام السجل العقاري ، املرجع السابق ص  ) :حسني عبد اللطيف ( محدان )   2(
 .70نظام الشهر العقاري اجلزائري ، املرجع السابق ، ص ) : جميد ( خلفوين   ) 3(
املتعلق بتأسيس السجل  76/63 رقم رسوماملو ما بعدها من  8أنظر يف ذلك املواد   ) 4(

 .السالف الذكر  العقاري املعدل و املتمم
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  ثانياً  
  املنازعات املتعلقة بالقيد األول

  

 السجل العقاري سبتأسي املتعلق 76/63رقم  من املرسوم  15ورد يف املادة 
كون أمام احملافظ العقاري خـالل  على أن النازع يف الترقيم املؤقت ت املعدل و املتمم

املهلة املذكورة أعاله ، حيث يستدعى املعنيني مبوجب رسالة موصى عليها من طـرف  
احملافظ العقاري لتحقيق املصاحلة بني املتنازعني ، فإن فشل يف ذلك يبلغ للطرف املعين 

خـتص  أشهر لرفع دعوى أمام القاضي العقاري امل ستةرأيه و يبقى هلذا األخري أجل 
  .إقليمياً  أو اإلداري حبسب األحوال 

  

مـن   85كما نصت نفس املادة على ضرورة إشهار الدعوى القضائية طبقاً  للمادة 
 سـتة إال أن املشرع و ضع أحل مسقط للمطالبة باحلق العيين و هـو  ، املرسوم ذاته 

ىل إعـادة  أن قرارات احملافظ العقاري اليت ترمي إ جاء فيها  16أشهر  غري أن املادة 
النظر يف الترقيم النهائي ميكن الطعن فيها عن طريق القضاء دون حتديد ألجل مسقط ، 

عادة النظر حىت يف القيد ٌإلة للقيد يف مواجهة الكافة  قابلة مما جيعل القوة الثبوتية املطلق
األول من طرف املالك الذي مل حيضر عمليات املسح و الذي قد يظهر بعد مدة طويلة 

نقضاء آجال  التقادم املكسب للمنازعة يف القيد و هذا له أثر سيء على ضمان قيل إ
  ) 1(اإلئتمان و يقلل من أمهية نظام الشهر العيين 

  
  
  
  
  
  

                                                
الطبعة األوىل ، اجلزائر ،  املنازعات العقارية،) :ليلى (زروقي ، ) عمر(محدي باشا   ) 1(

 .49ص  ،2006دار هومه، 



 

 - 158 -

  الفقرة الثانية  
  تصفية احليازة أثناء القيد املؤقت

         مبجرد أن يسلم احملافظ العقاري وثائق املسح ، يرقم العقـارات املمسـوحة  
وما يهمنا يف موضوع احليازة هو الترقيم املؤقـت ،  ،  ) 1(ترقيماً  مؤقتاً  أو ائياً  إما  

ة من خالل شهرة احليازة و كـذلك  مهية احليازة تظهر فيه بصورة واضحبإعتبار أن أ
  .احلائزين الذين إستوفوا املدة القانونية و عجزوا عن إثبات حيازم

  أوالً 
  شهرالترقيم املؤقت ملدة أربعة أ

  

املتعلـق بتأسـيس    76/63 رقم من املرسوم 13يتبني من خالل نص املادة 
السجل العقاري املعدل و املتمم سالف الذكر ، أن الترقيم املؤقت يكـرس احليـازة   

الطويل أو  املكسب يف قواعد القانون املدين،سواًءا تعلق األمر بالتقادم املنصوص عليها
  .القصري  املكسب بالتقادم

أشهر ائياً  إذا مل يكن هنـاك إعتـراض   ح العقد املؤقت ملدة أربعة حيث يصب
عليه خالل هذه املدة ، و بعدها يسلم للحائز الدفتر العقاري الـذي يعتـرب السـند    
الوحيد املثبت للملكية العقارية بعد املسح و عليه فإن احلائز يف إطار عملية املسـح ال  

طالبة القضائية و بدرجة أقل يف طلب إعداد يف امل يتحمل مشقة اإلثبات كما يتحملها
  .عقد الشهرة

و عليه فإن التحقيق الذي تقوم به جلنة املسح و الترقيم املؤقت يعترب وسـيلة  
أخرى إلكتساب امللكية العقارية بالتقادم و ذلك يدخل ضـمن مسـاعي املشـرع    

  .اجلزائري يف  تطهري الوضعيات العقارية العالقة 

                                                
يعترب الترقيم ائياً  بالنسبة للعقارات اليت حيوز مالكها سندات أو عقود أو كل   ) 1(

  .الوثائق األخرى طبقاً  للمجال املعمول به يف جمال امللكية العقارية
                        ،شهر التصرفات العقارية يف التشريع اجلزائري):ال مج( أنظر بوشناقة  

 . 136املرجع السابق ،ص
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  ثانياً 
  ملؤقت ملدة سنتنيالترقيم ا 

متتد مدة الترقيم املؤقت إىل سنتني بالنسبة للعقـارات الـيت لـيس ملالكهـا      
الظاهرين سندات كافية ، و عندما  ال ميكن للمحافظ العقاري إبداء رأيه يف حتديـد  

عد إنقضاء مدة سـنتني إال إذا  بو يصبح هذا الترقيم املؤقت ائياً   ) 1(حقوق امللكية 
انونية للمحافظ العقاري بالتثبيت بصفة مؤكدة مـن ظهـور املالـك    مسحت وقائع ق

غري أنه نظراً  للصعوبة الكبرية اليت تعترض عملية حتديد أمالك اخلـواص و  ؛ احلقيقي 
أصبحت مدة الترقيم املؤقـت   لواجب شهرها يف السجل العقاري ، بتايل للحقوق ا

  .  ) 2(عملياً تتم ملدة مخسة سنوات 
  

بالتايل فإن إثبات احليازة  يف إطار عملية املسح طريق سهل إلكتساب امللكيـة   و           
العقارية ، ففي هذا القيد مثالً  قد يضع يده على عقار قبل عمليـة املسـح بأيـام و    

  .يسجل يف  هذا الترقيم مث ينتظر سنتني فيصبح مالكاً  إذا مل ينازعه أحد 
  

م املكسب تتغري كل مرة إىل أن تصـل  و عليه ما ميكن مالحظته أن مدد التقاد
، و أربعة أشهر فقط بالنسبة للترقيم املؤقـت ممـا   إىل سنة واحدة يف شهادة احليازة 

تثبيت امللكيـة عـن   هل األمر املهم يف واقعة احليازة : يقودنا إىل طرح السؤال التايل 
هم من ذلك هو طريق احليازة هو حتقيق الوظيفة اإلقتصادية و اإلجتماعية للعقار أو األ

إعطاء صفة املالك للحائز مهما كانت صفته احلقيقية ، واضع يد ، أم حائز قانوين أم 
و كأن املشرع يريد التصفية و التطهري القانوين للعقارات يف أقرب اآلجال   مغتصب؟ 

  .حىت لو مت ذلك على حساب القوانني و القواعد العامة 
  

                                                
   املتعلق بتأسيس السجل العقاري املعدل  63/ 76 رقم من املرسوم 14أنظر املادة   ) 1(

  .الذكر  و املتمم سالف
                  زائري شهر التصرفات العقارية يف التشريع اجل) :مجال ( بوشناقة )  2(

 136املرجع السابق ، ص 
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  الفقرة الثالثة 
  ا بعد القيد احليازة يف مرحلة م

  

بعد إمتام القيد و فوات آجال اإلعتراضات ، تأيت مرحلة ما بعد القيـد أيـن   
  .يسلم احلائزين الدفتر العقاري و هو السند املثبت للملكية بعد عملية املسح 

و يف هذا املقام يربز الدور اهلام الذي يلعبه احملافظ العقاري و كذا أثار بعـض  
  .القيد املنازعات الناجتة عن هذا 

  أوالً  
  تسليم الدفتر العقاري  

بعد اإلنتهاء من عمليات املسح و فوات آجال الطعن احملددة يف القيد املؤقت 
مدة سنتني أو أربعة أشهر يسلم احلائز ما يعرف بالدفتر العقاري الذي حيتوي على كل 

   لـى العقـار   املعلومات املتعلقة بالعقار و تسجل عليه كل العمليات الالحقة املنصبة ع
 لعقار و حالته املدنيـة  لمبا فيها من حقوق و أعباء تثقله و عليه يعد مبثابة بطاقة تعريف 

    ) 1(هل التعامل فيه سو الفعلية إذ يرسم كل حياته القانونية مما ي
  ثانياً 

  املنازعات املتعلقة باإلجراءات الالحقة للقيد األول 
  

املتضمن مسـح األراضـي العـام     75/74 رقم من األمر 24جاء يف املادة 
وتأسيس السجل العقاري أن قرارات احملافظ العقاري قابلة للطعـن أمـام اجلهـات    
القضائية املختصة إقليمياً  ، و ما دام للمحافظ العقاري سلطة والئيـة فـإن الغرفـة    

ده اإلجتهاد القضائي لـس  كاإلدارية اجلهوية هي املختصة بنظر  الرتاع ، هذا ما أ

                                                
 .100امللكية و النظام العقاري يف اجلزائر ، املرجع السابق  ص ) : عمار ( علوي   ) 1(
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                حيث حدد ميعـاد شـهران كأجـل لرفـع الطعـن تسـري إبتـداًءا        ) 1(لدولة ا
  . ) 2(من تاريخ التبليغ 

و بالتايل فإن رفض الشهر بعد تأسيس السجل العقاري يشمل أي إجراء يقوم 
  .به احملافظ العقاري مما يقلل من القوة الثبوتية للقيد و من األثر املقيد له

  

مل مينع املالك الذي يظهر بعد القيد األول إثر إنتهاء عمليـات   و مادام املشرع
املسح من الطعن أمام اجلهات القضائية املختصة يف أي وقت يظهر فيه ، فإن إعـادة  

آجال سقوط احلق العيين أي ملدة مخسة عشرة  النظر يف الشهر تبقى ممكنة لغاية إنقضاء
على األجل املسقط لرفع الدعوى تتعلق  سنة ، فاحلالة الوحيدة اليت ينص فيها املشرع

  .بالطعن يف القيد األول من طرف من حضر عملية املسح
املتعلق بتأسيس السجل العقاري  76/63رقم  من املرسوم 15و حددت املادة 

أشهر كما سبق التطرق إليه أعاله ،  ستةهذه املدة بـ ، املعدل و املتمم سالف الذكر
العقارية إذا كان الرتاع قائم بـني أشـخاص حيكمهـم     و ترفع الدعوى أمام احملكمة

القانون اخلاص و أمام الغرفة اإلدارية إذا كان الرتاع قائم بني أشخاص أو مؤسسات 
  .  ) 3(حيكمها القانون العام 

  

و عليه من خالل ما سبق ، نستنتج أن السجل العقاري ال وجود له قبل مسح 
ت اليت مل يعد فيها مسح األراضي فإنه تفهـرس  األراضي العام ، يف حني تبقى البلديا

فيها بصفة إنتقالية التصرفات القانونية املطلوب شهرها و تدون يف جمموعة بطاقـات  
عقارية مؤقتة متسك على الشكل الفردي ، مبعىن يطبق فيها الشهر الشخصي ، هـذا  

قـادم  األخري الذي ال حيمل أي مبدأ مينع من إكتساب ملكية العقار عـن طـرق الت  
  .املكسب على خالف نظام الشهر العيين

  

                                                
 ).غري منشور (   09/03/1998املؤرخ يف   129947قرار رقم ، جملس الدولة  ) 1(
 ساملتعلق بتأسي 1976/ 25/03املؤرخ يف   76/63رقم  من املرسوم 110املادة   ) 2(

 . 13/04/1976املؤرخة يف  30 دالسجل العقاري املعدل و املتمم ، اجلريدة الرمسية العد
 .52املنازعات العقارية ، املرجع السابق ، ص ) : ليلى(زروقي ، )عمر(محدي باشا   ) 3(
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فإنه يف كل  ، غري أن املشرع اجلزائري و قصد احملافظة على األوضاع الظاهرة
مرة يضع أحكام تتيح للحائز فرص احلصول على الدفتر العقاري حىت بأقصر مـدد  
التقادم املكسب دون أن يأخذ بعني اإلعتبار ومبادئ احليـازة و التقـادم املكسـب    

أن  العملـي  و كان نتيجة هذا اإلختالف،ملنصوص عليها يف القانون املدين اجلزائري ا
حول إقرار واقعة احليازة كوسيلة إلكتساب امللكيـة   الفقه وكذا القضاءتباين موقف 

  .ه من خالل الفرع الثاين كما يليهذا ما سنتناول.العقارية اخلاصة 
  

  الفرع الثاين
مدى متاشي واقعة احليازة و  نم ياجلزائرو القضاء  فقهموقف ال

  نظام الشهر العيين املكسب معالتقادم 
  

إن التشريعات اليت تبنت نظام الشهر العيين تضيق نطاق احليازة ، و بالتايل حيد 
هذا النظام جمال تطبيق واقعة احليازة و طريقة إكتساب امللكية بواسطتها ، غـري أنـه   

عليها نظام الشهر العيين إال أنه أثار خـالف   على الرغم من وضوح املبادئ اليت يقوم
فقهي حول مدى جواز متلك العقارات املمسوحة بناًءا على نظام الشهر العـيين مـن   
عدمه و حيث متتد نتائج اخلالف إىل القضاء من خالل تباين موقف احملكمة  العليا من 

  اشي واقعة احليازة من مدى مت الفقهموقف   مرحلة أوىل يف و عليه نتناول؛ هذه املسألة 
موقـف املشـرع    يف مرحلة ثانيـة   و) الفقرة األوىل(مع مبادئ نظام الشهر العيين 

   ) .  الفقرة الثانية(مع مبادئ نظام الشهر العيين  اجلزائري من مدى متاشي واقعة احليازة
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  الفقرة األوىل
  من مدى متاشي واقعة احليازة  موقف الفقه

  العيين مع مبادئ نظام الشهر
  

إجته الفقه إجتاهني خمتلفني حول مدى جواز متلك العقارات باحليازة يف ظل نظام 
، فالقسم األول مينع حتقق هذه الواقعـة إكتسـاب   الشهر العيين أو عدم جواز ذلك 

  .امللكية العقارية اخلاصة ، أما القسم الثاين فال يرى بأسا يف ذلك
  والً أ

  ر متلك  العقار باحليازةحظ
إىل حظر متلك العقار باحليازة عمالً  بالقاعدة  من الفقهاء األول سمب القيذه

العامة اليت متيز نظام  الشهر العيين املتمثلة يف رفض التقـادم املكسـب يف مواجهـة    
احلقوق املقيدة ، و حسبهم يف ذلك أنه ال يوجد هناك مالك أخر غري ذلك املقيـد يف  

مكن قبول أن احلقوق العينية املكتسبة مبعرفة الغري السجل العقاري و بالتايل من غري امل
القيمة الرمسية للسجل العيين و اليت ميكن إبطاهلا مبعرفـة  على عالوة على أساس الثقة 

فمن شأن ،الشخص الذي ميكن أن يثبت وضع اليد إلكتساب ملكية العقار بالتقادم 
  .  ) 1( جى من هذا النظامذلك ديد سلطة السجل العيين و نقض مجيع النتائج اليت تر

  
  

                                                
على  املوجز يف وضع اليد املكسب للملكية العقارية) : مهدي ( كامل اخلطيب    ) 1(

  . 59ضوء أحكام حمكمة النقض، املرجع السابق ص 
  :كذلك       

  .53احلماية القانونية للحيازة املرجع السابق ص ) :  رمضان(مجال كامل  -
           ،الوسيط يف شرح  القانون املدين اجلديد ):  أمحد عبد الرزاق(السنهوري   -

 . 375سابق ص أسباب كسب امللكية  الد التاسع ، املرجع ال
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  ثانياً  
  ة احليازةنظام الشهر العيين ال يتعارض مع فكر 

  

حيث يرى أنصار هذا اإلجتاه أنه ليس يف طبيعة نظام الشهر العيين ما يوجـب  
  .حظر متلك العقار باحليازة و إستبعاده كسبب من أسباب إلكتساب امللكية العقارية 

املطلقة للقيد وبني اإلعتراف بالتقادم املكسـب  أن التعارض بني القوة  او يرو
سبب إلكتساب امللكية ميكن إزالته إذا قيدت احلقوق الناشئة من وضع اليد بشـرط  
أال تؤدي احليازة إىل إكساب صاحبها ملكية العقار جمرد إنقضاء املدة الـيت حيـددها   

تقييد حقـه بعـد   القانون ، بل يتعني على احلائز أن يطلب من إدارة  السجل العيين  
و صـدور  ، التحقق من توافر الشروط القانونية للحيازة و إستمرارها املدة القانونية

يف السجل العيين و من تاريخ القيد يكسب   ذلك مث قيد القرارقرار من اإلدارة يؤيد 
  . ) 1(احلائز ملكية   العقار

عقارية اخلاصة ، هذا بالنسبة ملوقف الفقه من واقعة احليازة إلكتساب امللكية ال
تباين موقف املشرع اجلزائري من حتقق واقعة احليـازة مـع   و يف ما يلي نعرض مدى 
  .مبادئ نظام الشهر العيين 

  الفقرة الثانية 
                مدى حتقق واقعة احليازة  اجلزائري منو القضاء ع يشرموقف الت

  مع مبادئ نظام الشهر العيين
ن إعداد مسح األراضي العام و تأسيس السجل املتضم 75/74رقم  إن األمر

  تضـمن مل ي ، والعقاري مل ينطو على نص ينظم شهر إكتساب ملكية العقار بالتقادم 
أثره املكسب  ذا األخري، و ظل هل املكسب على نص حيظر متلك العقار بالتقادمكذلك 

                                                
إكتساب امللكية باحليازة ، بدون طبعة ، دار الفكر اجلامعي ، ) : خالد ( عديل أمري   ) 1(

  . 25مصر، بدون تاريخ ، ص 
  : كذلك

  .  85و  84حمررات شهر احليازة، املرجع السابق ص ): عمر(محدي باشا  
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اليت من  للملكية و احلقوق العينية األخرى إذا توافرت شروطه و روعيت أحكامه و
  . اجلزائري و ما بعدها من القانون املدين 827بينها القانون املدين يف املواد 

   خالفاً  للعديد من التشريعات العربية اليت تنص على عدم جواز متلك العقار بالتقادم
منها التشريع املصري بعد تطبيق قـانون   ) 1(على خالف ما هو ثابت بالسجل العيين  

   ) 2( 24/03/1964ادر يف السجل العيين الص
             مـن  األمـر   15إال أنه حىت وإن كان املشرع اجلزائري قد إستبعد ضمن املـادة  

      املتضمن إعداد مسح األراضي العام و تأسيس السـجل العقـاري   74  /75  مرق
  رقـم  و  سح األراضي العـام مباملتعلق  62 /76 رقم و كذا املرسومان التنفيذيان له

املتعلق بتأسيس السجل العقاري املعدل و املتمم ائياً  التقادم املكسب و مل  63 /76
يعترف سوى  بالقيد وحده كسبب ناقل أو منهي أو مغري للملكية و احلقوق العينيـة  
األخرى كقاعدة عامة و مل يستثين إال املرياث  وحده ، إال أننا نرى ذلك غري كـاف  

التقادم إلكتساب ملكية العقار عمالً  مببدأ قوة القيـد  للداللة صراحة على إستبعاد 
هذا من جهة ، ومن جهة أخرى إذا كان الطعن ؛ املطلق و مبدأ حظر التقادم املكسب 

من الرسـوم   16طهر للقيد إستناداً  للمادة يف الترقيم النهائي و عدم تقريره األثر امل
مـن   24و املـادة    و املتمماملتعلق بتأسيس السجل العقاري املعدل   63/ 76رقم 
املتضمن إعداد مسح األراضي العام و تأسيس السجل العقـاري   74/ 75 رقم األمر

الشـهر   نظـام  جل العيين  وسيلة إعالمية ال فرق بينه و بـني سجيعل من وضيفة ال

                                                
الفقرة األخرية من  305من قانون السجل العقاري اللييب ، وكذا املادة  73املادة   ) 1(

من القانون  925من الظهري املغريب ، املادة  63جملة احلقوق العينية التونسية ،  املادة 
  املدين السوري

  : أنظر كذلك    
 . 44املرجع السابق ص  ،) التحديد و التحري ( األنظمة العقارية ) : إدوارد (عيد 

                    نشأة املعارف ، اإلسكندرية ، نظام امللكية ، م):  مصطفى حممد(اجلمال  )  2(
 .307بدون تاريخ ص 
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الشخصي و منه عدم توافر مميزات السجل العيين يف القانون اجلزائري مما يفسر األخذ 
  .كسب يف مواجهة حق مشهر بالتقادم امل

طهر للشهر ، ألنه جييز املشرع اجلزائري مل يأخذ باألثر امل نو يستنتج مما سبق أ
قرارات حىت و لو كـان  ال يف العديد منالطعن يف احلق املشهر ، هذا ما أقره القضاء 

   ) 1(صاحبه قد حتصل على دفتر عقاري 
جرد الترقيم النهائي ،فيجـب  املشهر مبالعيين العقاري  ما محاية صاحب احلقأ

القول أنه رغم مراقبة احملافظ العقاري من حيث توافر الشروط الشكلية و املوضوعية 
للحق املشهر إال أنه قد يصعب ذلك أحياناً  و هو ما حيصل فعالً  بالنسبة لعقـارات  

أن عنه هدر حقوق الغري ، لذا جيب و أخرى موقوفة ، األمر الذي يسفر تابعة للبلدية 
 حـق  يسمح هلم بالطعن يف احلق املشهر ، ألن إستقرار املعامالت  يفرض كذلك محاية

  .الغري الذي إستعان بنتيجة الشهر العقاري و ليس فقط صاحب احلق املشهر 
و اجلدير بالذكر أن هذه اخلاصية اليت تعد إستثناًءا على القواعد العامة لنظـام  

املتضـمن   07/02 رقـم  زائر حىت يف قـانون الشهر العيين ، قد أخذ ا املشرع اجل
إلحداث إجراء ملعاينة حق امللكية العقارية و تسليم  سند امللكية عن طريـق حتقيـق   

  .منه  16و   15عقاري ضمن املادتني 
على يدالن   ناللذا قطعيالسند باإلجراء و ال  بالأن شهر احلق ليس فو بتايل 

لك، طاملا مل تترتب حقوق للغري إعتماداً  على بل ميكن إثبات عكس ذالعقارية  امللكية
ذلك ، وهذا ال يعين إهدار للحق املشهر ، بل هو عدم إهدار حق معارض قائم علـى  

  .أساس قانوين صحيح 
 عتـداء نظام الشهر العيين ال ميكن أن يقوم على إ فإن و يف نظرنا و بناًءا على ما سبق

كسب يف مواجهة حق مشهر يف ظل نظام و تظهر حتمية األخذ بالتقادم امل،  لحقوقل
  :الشهر العيين كإستثناء من األصل و ذلك بغية حتقيق الغاية التالية 

                                                
   28/02/1993خ بتاريالصادر   95606قرار رقم  ، الغرفة اإلدارية، حملكمة العليا   ) 1(

 . 197ص  1994لسنة  01الة القضائية ، العدد ).منشور (      
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حيث تتمثل األوىل يف محاية الوظيفة اإلقتصادية للعقار حىت ال يبقى هذا األخري 
دون إستغالل شريطة أن يبدأ حساب مدة التقادم املكسب من تاريخ غياب أو وفـاة  

و أال يقيد الورثة حقهم خـالل مـدة    –املالك احلقيقي  –ق املشهرة أصحاب احلقو
  .التقادم و أن ال ينقطع هذا األخري بأحد أسباب اإلنقطاع

  

لكن نظراً  لغياب نص صريح حيظر إمتام إكتساب امللكية العقارية عن طريـق  
املتضمن إلحداث  07/02القانون األخري رقم هذا ما عززه كذلك التقادم املكسب 

إجراء ملعاينة حق امللكية العقارية و تسليم  سند امللكية عن طريق حتقيق عقاري نـتج  
عن ذلك إختالف القضاء اجلزائري بنوعيه العادي و اإلداري حـول جـواز متلـك    

  .العقارات يف ظل نظام الشهر العيين من عدمه
  



  ص خــاملل
   
: امللكية العقارية اخلاصة إىل قسمني  إكتسابتنقسم طرق إنطالقا من مبدأ سلطان اإلرادة   

الطرق غري اإلرادية والطرق اإلرادية كالبيع واحليازة ؛ حيث تعترب هذه األخرية السيطرة 
ازته بنية الفعلية اليت تتجسد يف قيام شخص باألعمال املادية و القانونية على شيء جتوز حي

  . متلكه سواءا كان هذا الشخص مالكا للشيء أو غري مالك 
  

وتناولنا يف هذا البحث مدى تعايش واقعة احليازة كوا سببا مكسبا للملكية العقارية    
اخلاصة مع نظام الشهر العيين ؛ على إعتبار أنه يتحكم يف تداول احلقوق العينية العقارية عامل 

اليت يقوم عليها جعلته يتناقض و طريقة إكتساب امللكية  املبادئ أن ، إال ياإلشهار العقار
ضمن أحكام القانون املدين اجلزائري عن طريق احليازة ، هذا  ااملنصوص عليهالعقارية اخلاصة 

تبعية الظروف التارخيية يف إنتقال امللكية العقارية مما أسفر عنه تباين من جهة ومن جهة أخرى 
يف ظل نظام  احليازةموقف الفقه والقضاء اجلزائري حول جواز متلك العقار بناءا على قواعد 

  . الشهر العيين 
تناولنا يف الفصل األول دراسة نظرية  نمها فصلني أياومتت معاجلة اإلشكالية بإتباع خطة قو  

حول مفهوم و أركان احليازة و كذا شروط صحتها ، يف حني تضمن الفصل الثاين الدراسة 
  .التطبيقية للموضوع من الناحية اإلجرائية ، مشفوعا عند كل حالة باإلجتهادات القضائية

  

  حيث يشتمل املوضوع دراسة وصفية حتليلية حول تباين موقف السياسة التشريعية من تنظيم 
عد واإلجراءات و السندات اليت تثبت أحقية احلائز يف احلصول على السند و توحيد القوا

  .  الرمسي و الدليل القطعي بعد اإلنتهاء من عمليات املسح العقاري واملتمثل يف الدفتر العقاري
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  راجعــائمة املــق
  

  يةـربـاللغة العـب ؤلفاتـامل: أوالً 
  

ـّ ؤلفاتامل )1  :ـة العــامـ
 

           الوجيز يف احلقـوق العينيـة األصـلية ،   ) : رمضان ( أبو السعـود  )1
 . 2004مصر ،  دار اجلامعة اجلديدة ،  ،و مصادرها  أحكامها

ـ  ) : أمحد ( أبو الوفا   )2 ،  14ة ، الطبعـة  املرافعات املدنيـة و التجاري
 . 1996منشأة املعارف ، اإلسكندرية 

احلماية املدنية و اجلنائية للحيازة يف ضـوء  ): مدحت حممد (  احلسيين  )3
دار املطبوعات  ،الطبعة الثالثة ، اإلسكندرية  ،1992لسنة  23القانون 

 . 1993اجلامعية ، 
ء اخلـامس،  الوافية يف شرح القانون املدين ، اجلز) : أنور ( العمروسي  )4

 .دار العدالة ، بدون تاريخ،   الطبعة الثانية
الوسيط يف شـرح القـانون املـدين    ) : أمحد عبد الرزاق ( يالسنهور )5

 ، أسباب كسب امللكية ، بـريوت  اجلديد، اجلزء التاسع ، الد الثاين
 . 1998، منشورات احلليب احلقوقية  

القـانون املـدين    الوسيط يف شرح) : أمحد عبد الرزاق (  يلسنهورا )6
اجلديد ، اجلزء التاسع ، الد الثاين ، أسباب كسب امللكية ، بريوت ، 

 . 2002منشورات احلليب احلقوقية  
                         اإلسـكندرية ،    اإلثبات بشهادة الشـهود، ) : عبد احلميد ( لشواريب ا )7

 . 1996منشأة املعارف 

          ، دار الشــروق، 28بعــة رقــم املنجــد يف اللغــة و اإلعــالم، الطّ )8
 .1986بريوت، 
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 املدنيـة، قانون املرافعـات   ):أمحد ( خليـل  ،)نبيل ( إمساعيل عمر   )9
 .2004منشورات احلليب احلقوقية  بريوت،

                أدلـة اإلثبـات يف القـانون املـدين اجلزائـري     ) : حيىي ( كوش ب )10
             املؤسسـة الوطنيـة   ،زائـر و الفقه اإلسالمي ، الطبعـة األوىل ، اجل 

 .1998للكتاب  
قانون اإلجـراءات املدنيـة ، اجلزائـر ،                             ) : حمند أمقران ( بوبشري  )11

 .2001ديوان املطبوعات اجلامعية 
قانون اإلثبـات و طرقـه ،اإلسـكندرية ،        ) : حممد ( حسني منصور  )12

 .2002دار اجلامعة اجلديدة   

احلقوق العينية األصـلية، بـريوت،  الـدار    ): حممد( حسني منصور  )13
 .2000اجلامعية، 

ـــل  )14 ــد ( خلي ــات  ):أمح ــول احملاكم ــة،أص ــريوت، املدني                   ب
 .2000النشر لطباعة و للدار اجلامعية   ا
  دراسات يف امللكية العقاريـة ، اجلزائـر،  ) : ناصر الدين ( سعيدوين  )15

 .1986للكتاب،  املؤسسة الوطنية
امللكية يف قوانني البالد العربيـة ، بـدون   ) : عبد املنعم(فرج الصده   )16

 .تاريخ ، بدون مكان نشر
حماضرة حول املنازعات العقارية  ألقيـت يف اليـوم   ):  ميينة( مباركي  )17

 ) غري منشور ( بورقلة  15/0/2004الدراسي بتاريخ 
 املعارف،منشأة  كندرية،اإلس امللكية،نظام  ):مصطفى ( حممد اجلمال  )18

  .تاريخبدون 
حماضرة ألقيـت علـى    للحيازة،النظرية العامة  ):الرمحانعبد (ملزمي  )19

املعهـد الـوطين     الثالثة،الدفعة  العقاري،طلبة التكوين املتخصص يف 
 ).غري منشور ( 2002للقضاء ديسمرب 
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وين حماضرة ألقيت على طلبة التك احليازة،أثار  ):الرمحانعبد (ملزمي  )20
                  الـوطين للقضـاء    الثالثـة املعهـد  الدفعـة   العقاري،املتخصص يف 

 ).غري منشور ( 2002ديسمرب 
 

 : صـةاملتخص ؤلفاتامل  )2
 

إجراءات الشهر العقاري وفقـاً  للتعـديالت   ) : مدحت ( احلسيين  )1
  . 1995دار املطبوعات اجلامعية  ،األخرية  اإلسكندرية 

إجراءات الشهر العقاري يف ضوء القضاء ) : ميد عبد احل( واريب شال )2
 . 1999منشأة املعارف  ،، اإلسكندرية  الفقهو 

                   أحكامهـا  ،احلقـوق العينيـة األصـلية    ):نبيــل  ( إبراهيم سعد  )3
 .2002اإلسكندرية منشأة املعارف  مصادرها،و 

احلقـوق العينيـة   إثبات امللكية العقارية و ) : عبد احلفيظ ( بن عبيدة  )4
 . 2003  هالعقارية يف التشريع اجلزائري ، اجلزائر،  دار هوم

شهر التصرفات العقارية يف التشريع اجلزائـري ،  ) : مجال ( بوشنافة  )5
 . 2006اجلزائر، دار اخللدونية للنشر و التوزيع 

احلماية القانونية للحيازة ، الطبعـة األوىل ،  ) : رمضان ( مجال كامل  )6
 . 2002دار األلفى لتوزيع الكتب  )مصر(املنيا 

                            العلـوم   رمبادئ القضاء العقاري، احلجـار، دا ): عمر ( محدي باشا  )7
 .2000التوزيع للنشر و 

               حمـررات شـهادة احليـازة ،اجلزائـر ،    ) : عمـر  ( محدي باشـا    )8
  . 2002دار هومه  

                         لكيــة العقاريــة، اجلزائــر  ،نقــل امل) : عمــر ( محــدي باشــا  )9
 . 2002دار هومه 
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             املنازعـات العقاريـة ،  ) : ليلـى  ( ، زروقي ) عمر ( محدي باشا   )10
 . 2002 الطبعة األوىل اجلزائر ، دار هومه

            املنازعـات العقاريـة ،   ) : ليلـى  ( ، زروقي ) عمر ( محدي باشا    )11
 .  2006عة األوىل اجلزائر ، دار هومه الطب

             محاية امللكية العقاريـة اخلاصـة،  اجلزائـر،     ) : عمر ( محدي باشا   )12
 .2003دار هومه، 

 .  2005القضاء العقاري ، اجلزائر،  دار هومة ) : عمر ( محدي باشا  )13
العلـوم  اجلزائـر،دار   العقاري،القضاء مبادئ  ):عمر ( محدي باشا  )14

 .  2000شر و التوزيع ، الطبعة األوىل للن
             اجلزائـري، نظام الشـهر العقـاري يف القـانون     ):جميد ( خلفوين  )15

 .2003الوطين لألشغال التربوية  الديوان ،اجلزائرالطبعة األوىل، 
احملافظة العقارية كآلية للحفظ العقاري يف التشـريع  ) : خالد ( رامول  )16

 . 2001ر الكتاب ، قص،اجلزائري ، البليدة 
النظام القانوين اجلزائـري للتوجيـه العقـاري ،    ) : إمساعني ( شامة  )17

 . 2002 هاجلزائر، دار هوم
               التصـرفات، الشـهر العقـاري و املفاضـلة بـني     ): أنور ( طلبة  )18

 .1979دار نشر الثقافة  القاهرة،
 سقوط احملاكمة مرور الزمن يف القوانني العقارية و يف) : فؤاد ( ظاهر  )19

ــرابلس،    ــاين ، طـ ــزء الثـ ــهاد اجلـ ــوء اإلجتـ                                   يف ضـ
 . 2001املؤسسة احلديثة للكتاب  

احليازة و التقـادم املكسـب يف الفقـه     ):حممد ( عبد اجلواد حممد  )20
                              اإلســكندرية،  الوضــعي،اإلســالمي املقــارن بالقــانون   

 .1977 املعارف،منشأة 
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احليازة كسب من أسباب كسـب  ) : قدري ( عبد الفتاح الشهاوي   )21
ــكندرية ،     ــارن ، اإلس ــري و املق ــريع املص ــة يف التش                              امللكي

 . 2003منشأة املعارف 
نظام السجل العقـاري ، بـريوت،   ) : حسني ( عبد اللطيف محدان   )22

 . 2003احلقوقية   منشورات احلليب 
امللكية و النظام العقـاري يف اجلزائـر ، اجلزائـر                          ) : عمار ( علوي   )23

 .2004دار هومه  
          الدفع بالسقوط و التقادم يف املـواد املدنيـة  ) : علي (عوض حسن   )24

 . 1998اإلسكندرية ،  دار الفكر اجلامعي  ،و اجلنائية
              ، ) التحديـد و التحـري   ( األنظمـة العقاريـة    ) :إدوارد ( عيد  )25

 . 1996مطبعة املتنيب ، ، لبنان الطبعة الثانية ، 
املوجز يف وضع اليد املكسـب للملكيـة   ) : مهدي ( كامل اخلطيب  )26

            العقارية على ضوء أحكام حمكمة النقض ، الطبعة الثالثـة ، القـاهرة   
 . 2000دار األلفى  

  ،احليازة و التقادم املكسب ،الطبعة األوىل) : فريدة ( دي زواوي حمم )27
 . 2000ديوان املطبوعات اجلامعية   اجلزائر،

املوسوعة الشاملة يف التعليق على قانون املرافعـات ،  ) : أمحد(مليجي  )28
 . بدون تاريخ، الد األول ، الطبعة الثانية ، بدون مكان نشر 

 
  امعيةالرسائـل اجل :ثـانيــاً 

  

حبث  ، شهر التصرفات العقارية يف القانون اجلزائري) : عمر ( صداقي  )1
    لنيـل شهادة املاجستري يف العقود و املسؤولية ،معهد العلوم القانونية 

    1982 و اإلدارية ، جامعة اجلزائر
الشكلية للصحة يف التصرفات املدنية من ) : احلبيب (ولد حممد املختار  )2

              اجلزائري ، رسالة مقدمة لنيل شهادة ماجستري ، خالل  القانون 
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                 فرع العقود و املسؤولية  معهد احلقوق و العلوم اإلدارية ، 
  . 1989 ،جامعة اجلزائر

، احلماية اجلزائية لألمالك العقارية اخلاصة ) : عبد الرمحان ( بربارة  )3
         زراعي ، كلية احلقوق  القاري و عال ، فرع رسالة لنيل درجة املاجستري

  .  2000البليدة ،  ، جامعة سعد دحلب
  

  العلمية  االت : ثالثا
 .2001سنة  04العدد  ديسمرب،/ نوفمرب  املوثق،جملة  )1

  اإلجتهاد القضائي: رابعا

 
ــا )1 ــة العلي ــة ،احملكم ــة اإلداري ــم ، الغرف ــرار رق                    401875ق

ــاريخ  ــور ( 07/1987/ 01بت ــري منش ــائية ، )غ ــة القض                ال
  . 1990 لسنة 04 العدد

            1998بتـاريخ   161076قـرار رقـم  ،العليا الغرفة القضائيةاحملكمة  )2
  .1999سنة  03 العدد،الة القضائية ،  )غري منشور(

ــا  )3 ــة العلي ــة، احملكم ــة العقاري ــم  ،  الغرف ــرار رق                  55432ق
ــاريخ ــور( 1989 /10/ 25بت ــدد   )منش ــائية الع ــة القض                       ال

  .1992السنة  03
           بـدون تـاريخ    40944قرار رقم  ،  العقارية ،  احملكمة العليا الغرفة )4

 ،اجلزائر  الثاين، اجلزء ،العقاريةاالجتهاد القضائي للغرفة  )غري منشور(
 .2004ن املطبوعات اجلامعية ديوا الوثائق،قسم 

بتـاريخ  ، 196053قـرار رقـم    ، الغرفة العقاريـة ،احملكمة العليا   )5
  .  2001سنة ، الة القضائية العدد األول  )منشور (، 26/04/2000

يف املـؤرخ   195003قـرار رقـم   ، الغرفة العقارية ،احملكمة العليا   )6
  2001سنة ، ولالة القضائية العدد األ ،)منشور(، 2000 /26/01
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، املـؤرخ يف   47 1299: احملكمة العليا ، الغرفة اإلدارية ، قرار رقم  )7
  05، العدد   1998الة القضائية لسنة ،  )منشور ( 09/03/1998

 . 15/04/1999املؤرخة يف  
املـؤرخ يف    ، 198170: احملكمة العليا ، الغرفة العقارية ،  قرار رقم   )8

لقضائي للغرفة العقارية ، اجلـزء الثـاين ،   اإلجتهاد ا 2001 /26/07
  . 2004اجلزائر، قسم الوثائق ،ديوان املطبوعات اجلامعية 

،املـؤرخ يف  181645:  اإلدارية ، قرار رقـم   الغرفةاحملكمة العليا ،  )9
  05، العدد   1998الة القضائية لسنة  ،  )منشور( 24/06/1998

 .15/04/1999املؤرخة يف  
    14/04/2000، املؤرخ يف 900/193، قرار رقم جملس الدولة  )10
ــم   )11 ــرار رق ــة، ق ــة اإلداري ــا ، الغرف ــة العلي                          ، 150719:احملكم

 .  )غري منشور( ،25/02/1998املؤرخ يف 
ــرار  )12 ــة العقاريــة ، ق ــا، الغرف                 310 157: رقــم  احملكمــة العلي

           العـدد األول  : الة القضـائية   )منشور( ،16/07/1997املؤرخ يف 
  . 1997لسنة 

املـؤرخ يف   201544: احملكمة العليا ، الغرفة العقارية ،قـرار رقـم    )13
ــورم(، 22/11/2000 ــائيةا، ) نش ــة القض ــزء األول ،   ل                اجل

 . 2001سنة ، العدد األول
           املـؤرخ   2200232احملكمة العليا ، الغرفة اإلدارية ،قـرار رقـم     )14

           غرفـة العقاريـة ،   اإلجتهاد القضائي لل) منشور( ،20/02/2002يف 
   . 2001سنة ، العدد األولاجلزء األول ، 

 ،الصادر بتاريخ  201978: احملكمة العليا ، الغرفة العقارية ،قرار رقم  )15
اإلجتهاد القضـائي للغرفـة العقاريـة ،    ، ) منشور ( 26/07/2000

 . 2004ديوان املطبوعات اجلامعية ،قسم الوثائق  ،جلزائرا
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، الصادر بتاريخ  40187احملكمة العليا ، الغرفة اإلدارية ، قرار رقم   )16
  1990العدد الرابع  لسنة : الة القضائية ، )منشور(  01/07/1987

الصـادر   ،197177: حملكمة العليا  ، الغرفة العقارية ، قرار رقـم  ا )17
 اإلجتهاد القضائي للغرفة العقارية ) .منشور(   31/05/2000بتاريخ  

  . 2004ديوان املطبوعات اجلامعية ، قسم الوثائق ،اجلزائراجلزء الثاين ،
         بدون تـاريخ ،   ،14884: احملكمة العليا ، الغرفة العقارية، قرار رقم )18

 .)غري منشور( 
                               ، املــؤرخ   58011 احملكمــة العليــا يف قرارهــا رقــم      )19

                 الثــاين عــدد الالــة القضــائية  )منشــور (   1990/ 02/ 21 يف
 .  1993سنة 

املـؤرخ يف   205945: ، قـرار رقـم   العقاريةاحملكمة العليا، الغرفة  )20
            ، ، اإلجتهاد القضـائي  للغرفـة العقاريـة   )منشور   31/01/2001

   . 2004ديوان املطبوعات اجلامعية ،قسم الوثائق  ،اجلزائر،ين اجلزء الثا
ــرار   )21 ــم ق ــة ، رق ــة العقاري ــا ، الغرف ــة العلي                     215217: احملكم

إلجتـهاد القضـائي للغرفـة    ا،) منشور (  29/12/2001املؤرخ يف 
ديـوان املطبوعـات   ،قسم الوثـائق   ،اجلزائرالعقارية ،اجلزء الثاين ، 

 . 2004ية اجلامع
                1976/ 12/ 15املـؤرخ يف   11453قرار الس  األعلـى رقـم    )22

 .)غري منشور (
ــم   )23 ــرار رق ــة ، ق ــة العقاري ــا، الغرف ــة العلي                          201544 احملكم

اإلجتهاد القضائي للغرفة العقارية  ، ) منشور(2000/ 11/ 22يف  املؤرخ
  .  2004ديوان املطبوعات اجلامعية ،قسم الوثائق ،اجلزائر،  اجلزء الثاين

                ، 28369احملكمة العليا ، الغرفة اإلدارية ، قرار رقم  )24
             عددالالة القضائية ،  )منشور  ( 1983/  10/  26املؤرخ يف

  . 1984لسنة 03
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        خاملـؤرخ بتـاري   202733قـرار   الغرفة اإلدارية،  احملكمة العليا ، )25
 اإلجتهاد القضائي للغرفـة العقاريـة ،   ،) منشور( 2000/  09/  27

  . 2004ديوان املطبوعات اجلامعية ،قسم الوثائق ،اجلزائراجلزء الثاين ،
                   1982/ 03/  31املـؤرخ بتـاريخ    19259رقـم  قرار  األعلى، الس )26

   .1982ةسنعدد خاص  القضائية،الة  )غري منشور ( 
الصادر بتاريخ  ،  236757، قرار رقم  العقاريةاحملكمة العليا ، الغرفة  )27

اإلجتهاد القضائي للغرفة العقارية ، اجلزء ،) منشور  (25/09/2002
   . 2004 ةديوان املطبوعات اجلامعي، قسم الوثائق  ،اجلزائر الثاين ،

الصادر بتاريخ ،  195 003احملكمة العليا ،الغرفة العقارية ، قرار رقم  )28
           ،اإلجتهاد القضـائي للغرفـة العقاريـة ،    )منشور ( 200/ 07/ 26

 .  2004 ديوان املطبوعات اجلامعية،قسم الوثائق  ،اجلزائراجلزء الثاين، 
         املـؤرخ يف   1904 51،الغرفة العقارية ، قـرار رقـم   احملكمة العليا )29

القضائي للغرفة العقارية ، ، اإلجتهاد )غري منشور( 2000/  03/  29
   . 2004ديوان املطبوعات اجلامعية ، قسم الوثائق ،،اجلزائراجلزء الثاين 

 بتاريخالصادر   95606العليا ، الغرفة اإلدارية ، قرار رقم  ةحملكما )30
 .  1994لسنة  01الة القضائية ، العدد ، ) منشور( 28/02/1993

  
  باللغة الفرنسية ؤلفاتامل: اً  خامس

1)   BERGEL (j - L.), BRUCHI (M.) 

 CIMAMONTI (S.) : Traité de Droit civil, Paris, 

édition Delta 2000. 

2) Code annoté de procédure civil français, édition 

annuelle repris  en 1994 par Jaques Normand, 

George Weiderkeher, Yvon desdevies. 
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publicité  foncière, Alger, office des publications  

universitaires 1984. 
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(J.), CHABAS (F) : Leçons de droit civil, sûretés 

publicité foncière, Tome III , premier volume , 

6eme édition , Paris, édition Montchrestien , 1988 . 

8) MAZEAUD (H.), JUGLART (M .de), 
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Tome II, 5eme édition, Paris, édition 

Montchrestien 1976. 
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  و التنظيمية  وص القانونيةالنص: ساً  ساد

 :النصوص القانونية )1
  
املعدل 1989 اجلزائرية الدميقراطية الشعبية لسنة ةاجلمهوري دستور )1

                     61العدد  الرمسية،اجلريدة  ،28/11/1996مبوجب اإلستفتاء الشعيب 
  .16/10/1996يف    املؤرخة

من قانون املتض 08/06/1966املؤرخ يف  66/154 رقم األمر )2
 ، 47إلجراءات املدنية ، املعدل و املتمم ، اجلريدة الرمسية ، العددا

 . 09/06/1966املؤرخة يف 
املتضمن قانون الثورة  08/11/1971املؤرخ يف  71/73 رقم األمر )3

 . 08/11/1971، املؤرخة يف  97اجلريدة الرمسية العدد ،الزراعية 
العقارية البلدية املؤرخ يتضمن قانون اإلحتياطات 74/26األمر رقم  )4

، املؤرخة يف 19، اجلريدة الرمسية العدد  20/02/1974يف 
01/03/1974. 

املتضمن القانون املدين  26/09/1975املؤرخ يف  75/58رقم  األمر )5
                     78 العدد الرمسية،اجلريدة  املتمم،اجلزائري املعدل و 

 .30/09/1975ملؤرخة يف 
املتضمن إعداد مسح  12/11/1975املؤرخ يف  75/74 رقم األمر )6

 ،92العدد  الرمسية،اجلريدة  العقاري،األراضي العام و تأسيس السجل 
 .18/11/1975يف  املؤرخة

املتضمن قانون  09/12/1976املؤرخ ف  76/105رقم قانون  )7
 .18/12/1976املؤرخة يف  81اجلريدة الرمسية العدد  التسجيل،
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يازة امللكية ملتضمن حا 13/08/1983ؤرخ يف امل 83/18رقم قانون  )8
                            34ية ، العدد مساجلريدة الر ،العقارية الفالحية 

 .16/08/1983 املؤرخة يف
كيفيات إستغالل  املتضمن 08/12/1987ف املؤرخ  87/19 رقم قانون )9

             نيو حتديد حقوق املنتجاألراضي الفالحية التابعة لألمالك الوطنية 
 .09/12/1987املؤرخة يف  ، 50العدد و واجبام ، اجلريدة الرمسية 

 املتضمن قانون التوثيق 12/07/1988املؤرخ يف  88/27رقم قانون   )10
امللغى مبوجب ،  13/07/1988املؤرخة يف  28 العدداجلريدة الرمسية 

 14العدد  التوثيق ، اجلريدة الرمسية املتضمن مهنة /06/02 رقم قانون
  .08/03/2006املؤرخة يف 

املتضمن قانون التوجيه  18/11/1990يف  املؤرخ 90/25مر رقم األ )11
  . 18/11/1990املؤرخة يف  49اجلريدة الرمسية العدد ، العقاري 

قانون األمالك  املتضمن 01/12/1990يف  املؤرخ 90/30قانون رقم  )12
  .02/12/1990املؤرخة يف  52العدد اجلريدة الرمسية  الوطنية،

   باألوقاف، املتعلق 27/04/1991يف  املؤرخ 91/10قانون رقم  )13
 و املتمم  املعدل  08/05/1991، املؤرخة يف  21 الرمسية العدداجلريدة 

اجلريدة  ،  22/05/2001يف  املؤرخ 01/07رقم مبوجب القانون 
  28/05/2001املؤرخة يف  29 الرمسية ، العدد

لقانون التوجيه العقاري ، املؤرخ يف املعدل  95/26األمر رقم  )14
،                          55، اجلريدة الرمسية العدد  26/09/1995

 . 13/12/1995املؤرخة يف 
         ، اجلريدة الرمسية، 97املتضمن قانون املالية  31/ 96رقم األمر )15

 .30/12/1997املؤرخة يف  76العدد 
  الرمسية،اجلريدة  ،14/12/2002املؤرخ يف  02/10 القانون رقم )16

 .16/12/2002يف املؤرخة  83العدد 
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، املؤرخ يف 2004املتضمن قانون املالية لسنة 03/22القانون رقم  )17
،                          60، اجلريدة الرمسية العدد  28/12/2003

 .  29/12/2003املؤرخة يف 
          رمسية ال اجلريدة ،26/09/1975املؤرخ يف  05/10قانون رقم ال )18

 .26/06/2005يف  ة، املؤرخ44العدد 
تأسيس  املتضمن 27/02/2007املؤرخ يف  07/02قانون رقم ال )19

إجراءات ملعاينة حق امللكية العقارية و تسليم سندات امللكية عن طريق 
 . 28/02/2007املؤرخ يف  ، 5العدد  حتقيق عقاري ، اجلريدة الرمسية

 
  :التنظيميةالنصوص  )2

  

املتعلق  05/01/1973املؤرخ يف  ،73/32وم التنفيذي رقم املرس )1
                 ،18اجلريدة الرمسية العدد  اخلاصة، امللكية حقبإثبات 

  .10/01/1973املؤرخة يف 
املتعلق بإعداد  25/03/1976يف املؤرخ  76/62املرسوم التنفيذي رقم  )2

                              43العدد  الرمسية،اجلريدة  العام،مسح األراضي 
  .01/04/1976املؤرخة يف 

املتعلق بتأسي السجل  1976 /25/03 املؤرخ يف 76/63 رقم املرسوم )3
                              30العدد  اجلريدة الرمسية املتمم،املعدل و  العقاري

  .13/04/1976املؤرخة يف 
مسح األراضي املتعلق  25/03/1976املؤرخ يف  76/62رسوم رقم امل )4

  .13/04/1976يف  املؤرخة 30العدداجلريدة الرمسية  ،العام
الذي يسن إجراء  21/05/1983املؤرخ يف  83/352املرسوم رقم  )5

إلثبات التقادم املكسب و إعداد الشهرة  املتضمن اإلعتراف بامللكية ، 
  . 04/06/1983املؤرخة يف  21اجلريدة الرمسية ، العدد
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احملدد  17/07/1991املؤرخ يف   91/254م املرسوم التنفيذي رق )6
            لكيفيات إعداد شهادة احليازة و تسليمها ، اجلريدة الرمسية ، 

 . 31/07/1991املؤرخة يف  36العدد 
الذي حيدد  23/11/1991املؤرخ يف  91/454املرسوم التنفيذي رقم  )7

              هاشروط إدارة األمالك اخلاصة و العامة التابعة للدولة و تسيري
                       60و يضبط كيفيات ذلك ، اجلريدة الرمسية  العدد 

 . 25/11/1991املؤرخة يف 
املتعلق  23/11/1991املؤرخ يف 91/455املرسوم التنفيذي رقم  )8

،                             60جبرد األمالك الوطنية ، اجلريدة الرمسية العدد 
 . 06/12/1991املؤرخة يف 

بالنشاط املتعلق  01/03/1993املؤرخ يف  93/03املرسوم رقم  )9
 .12/03/1993 املؤرخة يف 14العدد  الرمسية،اجلريدة  العقاري،

املؤرخ يف  76/63املعدل للمرسوم رقم 93/132املرسوم رقم  )10
،                        38، اجلريدة الرمسية العدد  19/05/1993

 . 24/05/1993املؤرخة يف 
 

  التعليمات و املناشري املذكرات، :اً بعسا

  

  الصادرة عن املديرية العامة لألمالك الوطنية  41231املذكرة رقم  )1
  . 14/10/1991املؤرخة يف        

 ،الصادرة عن املديرية العامة لألمالك الوطنية 1373املذكرة رقم  )2
  .05/04/1998املوجهة إىل مديري أمالك الدولة بتاريخ 

املؤرخة يف  ، عن املديرية العامة لألمالك الوطنية  1868كرة رقم املذ )3
12/05/1998 .  

،                               الصادرة عن املديرية العامة لألمالك الوطنية  873املذكرة رقم  )4
 . 21/02/1999املؤرخة يف 
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 ، الصادرة عن املديرية العامة لألمالك الوطنية 1373املذكرة رقم  )5
  .05/04/1998وجهة إىل مديري  أمالك الدولة بتاريخ امل

املؤرخة يف  ، عن املديرية العامة لألمالك الوطنية  1868املذكرة رقم  )6
12/05/1998 .  

،                               الصادرة عن املديرية العامة لألمالك الوطنية  873املذكرة رقم  )7
  . 21/02/1999املؤرخة يف 

الصادرة عن املديرية العامة ألمالك الدولة و  1275التعليمة رقم  )8
  .23/01/1991املؤرخة يف  احلفظ العقاري

املتعلقة بسري عمليات مسح األراضي و ترقيم  16 رقم التعليمة )9
            الصادرة عن مديرية أمالك الدولة  24/05/1998العقارات ملؤرخة يف 

  .العقاري  و احلفظ
لتشجيع  09/06/1984املؤرخ  13/45رقم  املنشور الوزاري املشترك )10

و حث املواطنني الذين حيوزون أراضي مل تشملها بعد عملية املسح 
بني  الشهرة،لكية عن طريق إعداد عقود للحصول على سندات م

  .العدلوزارة املالية و الداخلية و وزارة 
 
 اإلنترنتمواقع :  ًً امناث

  
1) www.international –communist party.org  

2) www.c-notaires.dz / simminaire arabe Ahmed 

rahemù.htm 

http://www.c-notaires.dz

