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 :مقدمة 

الملكية حق طبيعي مقدس وجد منذ القديم في جميع المجتمعات ال يختلف اثنان أن       
، والملكية كحق يقصد بها تلك الوسيلة الفنية الالزمة لصياغة نظام األموال وما  البشرية

فهي حق مالي يخول لصاحبها حق التصرف فيها ،  تخوله من سلطات يمارسها المالك
وعليه فان هذا الحق مضمون في جل الدساتير والتشريعات التي  ، واالستغاللواالستعمال 

 .اعتبرت الملكية الخاصة حق أساسيا لألفراد فأقرته ونظمته 

في انتقال الملكية بالطرق العادية المنصوص عليها في القواعد العامة   واألصل      
وهذا االستثناء رق كسب الملكية ني ، ولكن هناك استثناء على طوالواردة في القانون المد

يكون للصالح العام أو المنفعة العامة بحيث تنزع ملكية الفرد لصالح الجماعة وهذه العملية 
وفي نطاق المنفعة العامة قد تلجأ اإلدارة إلى وسائل أو ،  تعتبر الوجه المخالف لحق الملكية

شباع حاجات األفراد طرق جبرية للحصول على األمالك وذلك قصد تحقيق مهامها  وا 
وعليه فال يمكن والتي هي أسمى من المصالح الخاصة لألفراد ،  والمصالح العليا للبالد

لإلدارة االستحواذ واالستيالء على أموال وأمالك األفراد خارج نطاق المنفعة العامة وأي 
الذي يعد اعتداء ونظرا لهذا اإلجراء ،  مخالفة لهذا المفهوم يترتب عليها المسؤولية اإلدارية

خطير على الملكية الفردية وصعوبة التوفيق بين مصالح وحقوق األفراد واحترام صالحيات 
 . السلطة اإلدارية

وبناءا عليه فمن الطبيعي أن يكون موضوع نزع الملكية من أجل المنفعة العامة       
األموال لتلبية ضرورة اقتصادية واجتماعية خاصة عندما يصعب على اإلدارة الحصول على 

حاجتها بمختلف الطرق ومنها العقود الرضائية، فتلجأ إلى اإلجراء االستثنائي وهو نزع 
غير أن هذا الموضوع يشتمل على عدة  الملكية وهذا ما سنحاول تناوله في موضوعنا هذا

نقاط متداخلة ، وبالتالي حاولنا معالجته من خالل اإلجابة على النقاط الجوهرية التي 
 : نها  صغناها في التساؤالت التالية  تضم



 ماهية الية نزع الملكية ؟ -

 ما هي أركان و خصائص نزع الملكية ؟ -
ما هي الخطواة و اإلجراءات القانونية الالزمة التي يجب أن تتبع من طرف الدولة  -

 حتى تحافظ على شرعية إجرائها ؟
 ما هي القواعد التي تحدد التعويض حتى يكون عادال ومنصفا؟ -

 ما هي اإلجراءات المتبعة إلعمال هذه اآللية ؟ -
 ما هي السبل التي تعالج من خاللها المنازعات المثارة عن نزع الملكية ؟ -
إلى أي مدى وفق المشرع الجزائري في :   إشكالية عامة نطرحها كما يلينوحدها في       

 ملكية للمنفعة العامة ؟  الموازنة بين النفع العام و المصلحة الخاصة في تطبيق عملية نزع ال
ولإلجابة على هذه التساؤالت وغيرها يكون محور دراستنا لهذا الموضوع معتمدين في       

سبيل ذلك المنهج الوصفي لتبيان النقاط التي ترتكز عليها ماهية الملكية وعالقتها باإلجراء 
 .لخاصةاإلداري ومحاولة إيجاد نقاط التوازي بين الملحة العامة والمصحلة ا

غير أن تحقيق هذا الهدف أثرت عليه بعض الصعوبات فمنها ما هي موضوعية       
فقهية وكذلك  كثرة ارتباط الموضوع بمواضيع أخرى ذاتية ، فالموضوعية تشمل في والثانية

في  يلعب دور كبيير اإلجراءوكما أن هذا بموضوع نزع الملكية  لكثرة النزاعات المتعلقة
وكذلك نظرا لخطورة هذا اإلجراء الصعب والمعقد ألمالك عقارية ،  اإلداريةالسلطة  إكساب

 .في التوفيق بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة

أجل الوصول إلى هذا الهدف فقد ارتأينا أن  ه سعيا منا منأن إليه اإلشارةا يجب وم      
ي والذي تناولنا فيه ثالث فصول يتعلق األول بالفصل التمهيدنقسم موضوع البحث إلى 

ماهية هذا اإلجراء ، بينما الفصل الثاني تطرقنا فيه ألركان نزع الملكية للمنفعة العامة ، في 
 حين الفصل الثالث ، خصصناه إلجراءات وضوابط نزع الملكية والمنازعات المترتبة 



حاولنا التركيز على وللخوض في غمار هذا الموضوع واإلجابة على تساؤالته وغيرها       
 72في  المؤرخ19/99النصوص الواردة في القانون المصادر القانونية المعتمدة حاليا سيما 

. يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية الذي 9119أبريل سنة 
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              المنفعة العمكمية ىي ما يصؿ إليو االختيار العاقؿ بما يحقؽ أىداؼ المجتمع  
فالمنفعة العامة ىي األىداؼ المرجكة كالمراد تحقيقيا خدمة لمصالح العاـ ، كما ال شؾ فيو أف 

المنفعة الخاصة لألفراد كالعامة لمجماعة  متالزماف ، كال يتصكر كجكد أحدىما بعيد عف األخر ، 
فكؿ مجيكد فردم ىك إضافة لمناتج العاـ لمنفعة الجماعة كبالمقابؿ نجـز أف أم منفعة جماعية 

حتما ستعكد بالنفع عمى األفراد أيضا فالمنفعة الجماعية تقـك عمى تعاكف األفراد كتكامميـ ، كيمتد 
أثرىا لمجماعة كعبارة عمى مجمكعة مف األفراد ، كيمتد أيضا لألفراد ، كىذا ما يستكجب منا في 
حاؿ تضارب المصالح الخاصة لألفراد مع المصالح العامة لمجماعة أف نقـك بإعماؿ قاعدة تعد 
مف األحكاـ العامة كىي أف نقـك بتغميب المصمحة العامة لألفراد عمى المصالح الخاصة شرط 

عدـ التعسؼ في استعماؿ ىذا الحؽ ، أك إلحاؽ أضرار باألفراد فحؽ الممكية مكفكؿ قانكنا ، كىك 
ما سنحاكؿ تكضيحو مف خالؿ العرض الذم سنقدمو في ىذا الفصؿ ، لدل نظـ المشرع 

العالقات المتعمقة بيذا المجاؿ كحماىا بنصكص كاليات ، كما نزع الممكية لممنعة العامة إال جزء 
مف ىذه العالقات مف أجؿ خدمة المصالح العامة كحماية لممصالح الخاصة مف التعسؼ إلى 
درجة اإلضرار باألفراد ، حيث سنقـك في ىذا الفصؿ التمييدم لممكضكع بالتطرؽ إلى اإلطار 

المفاىيمي ليذه اآللية ، مع محاكلة إعطاء قدر كافي مف التفصيؿ ، حيث قمنا بتقسيـ ىذا 
 كسنتناكؿ فيو مفيـك نزع الممكية مف اجؿ المنفعة العمكميةالفصؿ إلى مبحثيف ، األكؿ يتعمؽ ب

جممة مف التعريفات الفقيية التي كردت في بعض المراجع إضافة إلى تعريفيا مف الناحية القانكنية 
اعتمادا عمى النصكص التي كرست ىذه اآللية في التشريع الجزائرم ، كما نعرض لمحة تاريخية 
عف المراحؿ العدة التي مرت بيا ىذه اآللية قبؿ الكصكؿ إلى التطكر الذم ىي عميو اآلف مركرا 

بالعيد اإلسالمي كأىـ التحديتات التي طرأت عمى ىذه اآللية في ىذه الفترة ،كننتقؿ لمحقبة 
االستعمارية أىـ ما ميزىا عف سابقتيا  ثـ نتطرؽ لمفترة التي تمييا كىي فترة االستقالؿ كما جاء 
بو مف مستجدات بيذا الخصكص ، بينما خصصنا المبحث الثاني لعرض الخصائص األساسية 

نزع الممكية المتعمقة بقكاعد لؿ ليذه اآللية كالتي تـ استنتاجيا مف خالؿ نصكص القانكف المحدد
   .لمنفعة العمكميةؿ
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      إف نزع الممكية مف أجؿ المنفعة العامة مف المنظكر العاـ تعد مف األساليب التي تكتسب 
بيا الدكلة أمالؾ كأكعية عقارية ، كىذه الكسيمة ليا جذكر في القكانيف السابقة كتناكليا الفقو مف 

عدة جكانب ، فمنيـ مف تناكليا مف ناحية الطبيعة القانكنية كالمتمثمة في طبيعة إجراء نزع الممكية 
لممنفعة العامة ، كمنيـ مف تناكليا في شكؿ دراسة مقارنة بيف مختمؼ القكانيف التي نضمت ىذا 
اإلجراء ، كالدراسات الفقيية عبر مختمؼ العصكر، كفي ىذه النقطة سنعالجيا مف جانب المفيـك 

إلى ، حيث تطرؽ ليا فقياء القانكف مف خالؿ تعريفات عديدة ، ككانت ىذه التعاريؼ بالنظر 
 كالتي تحتاجيا في تجسيد  لحصكؿ الدكلة عمى األمالؾ العقاريةكسبب أك كسيمةطبيعتيا 

إال أف ىذه الكسيمة في حقيقة األمر استثناءا عمى أصؿ ، ككف أف حؽ ، مشاريعيا االجتماعية 
التممؾ مبدأ مكفكؿ دستكريا كما لجكء الدكلة لياتو الطريقة إال لضركرة حتمية كبعد استنفاد كؿ 

الطرؽ االيجابية األخرل الكتساب ممكيات عقارية ، كسنحاكؿ التطرؽ إلى بعض التعريفات التي 
أتى بيا الفقو لعممية نزع الممكية كىك ما سنتناكلو في المطمب األكؿ  كبالنسبة لممطمب الثاني 

لمحة تاريخية عف تطكر نزع  ، بينما المطمب الثالث تعريؼ نزع الممكية في التشريع الجزائرم
  .الممكية

:  عبد الغني بسيكني عبد اهلل بأنيا      حيث عرفيا
نزع الممكية الخاصة لممنفعة العامة ىك امتياز ممنكح لإلدارة بحيث تستطيع بكاسطتو )        

.  (1) (حرماف مالؾ العقار مف ممكو جبرا مف اجؿ المنفعة العامة في مقابؿ تعكيض عف ذلؾ 
 كاف أياامتياز مف امتيازات السمطة العامة تجبر بكاسطتيا الدكلة ):      كما عرفت عمى أنيا 

عمى التنازؿ ليا عف ممكيتو العقارية بيدؼ تحقيؽ منفعة عامة مقابؿ تعكيض عادؿ 
.  (2) (كمنصؼ
حرماف ممؾ العقار مف ممكو جبرا لممنفعة العامة، نظير تعكيضو ): بأنيا أيضا كعرفت       

  (3) (عما يمحقو مف ضرر
 

 .8، ص1988، دار النيضة العربية،  محمد عبد المطيؼ ،نزع الممكية لممنفعة العامة، دراسة مقارنة - (1

  . 12 صالعربي محمدم طالب باحث في كمية الحقكؽ، اكداؿ بالرباط، كحدة القانكف المدني المعمؽ، أنترنات، - (2
سميماف الطماكم، مبادئ القانكف اإلدارم، دراسة مقارنة، الكتاب الثالث أمكاؿ اإلدارة كامتيازاتيا، دار الفكر العربي  - (3

.   270، ص1979مصر

http://www.startimes.com/f.aspx?mode=f&edit=newtopic&f=58&src=http%3A//www.startimes2.com/f.aspx%3Fmode%3Df%26f%3D58#_ftn1
http://www.startimes.com/f.aspx?mode=f&edit=newtopic&f=58&src=http%3A//www.startimes2.com/f.aspx%3Fmode%3Df%26f%3D58#_ftn1
http://www.startimes.com/f.aspx?mode=f&edit=newtopic&f=58&src=http%3A//www.startimes2.com/f.aspx%3Fmode%3Df%26f%3D58#_ftn2
http://www.startimes.com/f.aspx?mode=f&edit=newtopic&f=58&src=http%3A//www.startimes2.com/f.aspx%3Fmode%3Df%26f%3D58#_ftn2
http://www.startimes.com/f.aspx?mode=f&edit=newtopic&f=58&src=http%3A//www.startimes2.com/f.aspx%3Fmode%3Df%26f%3D58#_ftn3
http://www.startimes.com/f.aspx?mode=f&edit=newtopic&f=58&src=http%3A//www.startimes2.com/f.aspx%3Fmode%3Df%26f%3D58#_ftn3
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 ِىػؼه ػٍى ػٓ اٌشًء تحىًٌ وٌؼًٕ ٔضػاً، ٌٕضػه اٌشًء ٔضع هى" :(للةًة  الملكية فنزع (     

 ٌتؼح اٌّؼٕى وتزٌه  ،ٌٍّىه شًء أي اٌٍُّ، تؼُ واٌٍّه  ،اٌسٍة ِؼأٍه وِٓ االستالب، ٔحى

  )ِٕه ٔضػه أي ٌشخض، ٍِّىن ٍِه سٍة ٌؼًٕ اٌزي اٌٍّىٍح ٌٕضع اٌٍغىي

 فهى اٌٍغىي اٌّؼٕى ػٓ لأىٔاً  اٌٍّىٍح ٌٕضع اٌمأىًٔ أم  االططالحً اٌّؼٕى ٌختٍف         وال

ٌٍمأىْ  ؽثماً  ؽىاػٍح ،أو جثشاً  ٌألفشاد اٌٍّّىوح األِىاي ٔمً إجشاءاخ تاتخار اإلداسج لٍاَ :(ٌؼًٕ

 . (1) (ػادي  تؼىٌغ ٌماء اٌؼاِح إٌّفؼح تحمٍك تمظذ ػاَ، شخض إٌى

 

    فٕضع اٌٍّىٍح ٌٍّٕفؼح اٌؼاِح هى حشِاْ ِاٌه اٌؼماس أو اٌحمىق اٌؼٍٍٕح اٌؼماسٌح ِٓ ٍِىه 

اٌخاص جثشا ِٓ أجً إٌّفؼح اٌؼاِح ِماتً تؼىٌؼه ػٓ اٌؼشس اٌزي أطاته تسثة هزا اٌحشِاْ 

أو هى إجشاء إداسي ٌمظذ ته حشِاْ اٌشخض ِٓ ٍِىٍته وحمىله اٌؼماسٌح وهزا فً حاي ِا إرا 

أسفشخ اٌّحاوالخ اٌىدٌح ػٍى ٔتائج سٍثٍح ، وٌىىْ غشع هزا إٌضع تحمٍك اٌّشاسٌغ 

االلتظادٌح واالجتّاػٍح راخ إٌّفؼح اٌؼاِح ششٌطح أْ ٌىىْ ٔظٍش تؼىٌغ ػادي وِٕظف 

 .وِسثك

      كما تجدر اإلشارة إليو أننا أثناء تداكلنا لبعض المراجع كجدنا أف مصطمح االستمالؾ يعد 
كبديؿ عف مصطمح نزع الممكية لممنفعة العامة ، كما ىك الحاؿ عمى سبيؿ المثاؿ في المراجع 

 .األردنية 
      حيث تشكؿ آلية االستمالؾ مف أجؿ المنفعة العامة امتياز لإلدارة كىك أحد أىـ اآلليات 

شباع حاجات الدكلة  المستعممة مف طرؼ الدكلة قصد تحقيؽ مياميا االجتماعية كاالقتصادية كا 
قصد تحقيؽ النفع العاـ ، كقد أطمقت بعض التشريعات عمى ىذا االمتياز اصطالح نزع الممكية 

 كيرل الباحث أنو مف األفضؿ استعماؿ (لممنفعة العامة  كما ىك الحاؿ في التشريع الجزائرم ،
مصطمح نزع الممكية لممنفعة العامة ألنو أقرب إلى المقصكد مف ىذا اإلجراء ، لما يحتكيو مف 

.  (2) (عنصر إجبار المالؾ عمى التخمي عف ممكو الخاص لصالح المنفعة العامة 
 

جكد عصاـ خميؿ االتيرة ،نزع الممكية لممنفعة العامة في التشريع الفمسطيني ، دراسة مقارنة ،جامعة النجاح الكطنية  كمية – (1
  . 2 ،ص 2010الدراسات العميا، فمسطيف ،

فيصؿ شطناكم، اسامة الحناينية ، سميـ حتامنة أساتذة القانكف العاـ المشارؾ ،كمية الشيخ نكح القضاء لمشريعة كالقانكف –  (2
 .85 ،ص2015،نزع الممكية لممنفعة العامة في التشريع األردني ،

http://www.startimes.com/f.aspx?mode=f&edit=newtopic&f=58&src=http%3A//www.startimes2.com/f.aspx%3Fmode%3Df%26f%3D58#_ftn1
http://www.startimes.com/f.aspx?mode=f&edit=newtopic&f=58&src=http%3A//www.startimes2.com/f.aspx%3Fmode%3Df%26f%3D58#_ftn1
http://www.startimes.com/f.aspx?mode=f&edit=newtopic&f=58&src=http%3A//www.startimes2.com/f.aspx%3Fmode%3Df%26f%3D58#_ftn1
http://www.startimes.com/f.aspx?mode=f&edit=newtopic&f=58&src=http%3A//www.startimes2.com/f.aspx%3Fmode%3Df%26f%3D58#_ftn1
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كما أف البعض يعتبر المنفعة العامة ىي الشرط األكؿ كاألساسي ك المبرر الجكىرم الذم )  
يستند إليو المشرع في إباحة نزع الممكية ، فاألساس القانكني ليذا اإلجراء ىك انجاز مشاريع 
تدخؿ في نطاؽ المنفعة العامة ، بينما أعتبره البعض األخر مفيـك غير كاضح كقابؿ لعدة 

انتقادات ألف القكانيف لـ تحدد أركانو كىذا راجع الختالؼ الظركؼ كاألحكاؿ ، كالنظاـ القانكني 
 .  (1) (كحتى الزماف كالمكاف 

 طريقة استثنائية الكتساب ) :      ككرد تعريؼ أخر إلجراء نزع الممكية لممنفعة العامة كىك 
أمالؾ أك حقكؽ عينية عقارية لمقياـ بمشاريع تيدؼ إلى انجاز منشآت جماعية أك أعماؿ ذات 
منفعة عمكمية ، كال يتـ إعماؿ ىذا اإلجراء إال إذا انتيج في ذلؾ كؿ الكسائؿ الكدية األخرل 

.  (2)  (كالتي لـ تعطي ثمارىا كأدت إلى نتيجة سمبية 
اآللية القانكنية ريؼ أف نزع الممكية لممنفعة العمكمية ىي اق التعذق خالؿ  مف      كما نستنتجو
أم اإلدارة العامة المكككؿ إلييا قانكنا ميمة تطبيؽ ىذا اإلجراء دكف سكاىا التي تتبعيا اإلدارة 

ما يقابؿ عقاره المنزكع   بأف تدفع لولمنزكع ممكيتو تجبر ضرر ايحدده القانكف عمى أفلما  اكفؽ
. عادال كمنصفا ماليا ، قبميا ، تعكيضا عينا أك 

 الذم يحدد 1991ابريؿ سنة 27مؤرخ في  91/11      مف خالؿ استقراء نصكص القانكف 
أعطى تعريفا ليذه اآللية المشرع الجزائرم  نجد أف لمنفعة العمكميةؿنزع الممكية المتعمقة بقكاعد اؿ

 ، كالتي تنص عمى ما 02  في نص المادةالسالؼ الذكر حيث عرفو نزع الممكية في القانكف أم 
، كال  لمنفعة العمكمية طريقة استثنائية الكتساب أمالؾ أك حقكؽ عقاريةؿيعد نزع الممكية  ):يمي

.  (3)يتـ إال إذا أدل انتياج كؿ الكسائؿ األخرل إلى نتيجة سمبية 
 
 ،ص 2012براىمي سياـ ،التصريح بالمنفعة العمكمية في نزع الممكية ،دراسة مقارنة ،دار اليدل لمطباعة كالنشر ،الجزائر، -(1
28. 
 .297براىمي سياـ ،نفس المرجع ،ص- (1
مف نزع الممكية المتعمقة بقكاعد اؿ الذم يحدد 1991ابريؿ سنة -27 مؤرخ في 91/11القانكف رقـ  مف 02المادة انظر  - (3

 متمـ 08/05/1991المؤرخة في  21، الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد . لمنفعة العمكميةأجؿ ا
 كمتمـ بالمادة 30/12/2004 مؤرخة في 85 جريدة رسمية 2005 المتضمف قانكف المالية لسنة04/21مف القانكف 65بالمادة 
. 31/12/2007 مؤرخة في 82 جريدة رسمية 2008 المتضمف قانكف المالية لسنة 07/02 مف قانكف 59
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ذلؾ ال يككف نزع الممكية ممكنا إال إذا جاء تنفيذا لعمميات ناتجة عف تطبيؽ ؿ  ضؼ)      
إجراءات نظامية مثؿ التعمير كالتييئة العمرانية كالتخطيط تتعمؽ بإنشاء تجييزات جامعية 

عماؿ كبرل ذات منفعة عمكمية .  (1)  (كمنشئات كا 
أف نزع الممكية تعتبر استثناء لمقكاعد العامة في اكتساب       كمما سبؽ التطرؽ إليو يتبيف لنا 

فيك طريقة استثنائية عمى غير الطرؽ العادية النتقاؿ الممكية بيف األفراد الدكلة لمممكية العقارية 
ق المادة ذكحددت كذلؾ ق، ...فالطرؽ المألكفة في انتقاؿ الممكية كالميراث كالكصية كالبيع كالعقد 

 كالذم جعمو القانكف كشرط التعكيض سابؽ لنقؿ الممكيةىناؾ كأف يككف ، مجاؿ لممنفعة العمكمية 
. لتطبيؽ ىذه اآللية 

، حيث  نجد آللية كضكابط نزع الممكية لممنفعة العامة أساسا في الدستكر الجزائرمكما       
ال يتـ نزع الممكية إال في  ):  (2) كالتي تنص عمى 20 مادتو نص عميو الدستكر الجزائرم في

 ، حيث أف المشرع الجزائرم أعطى مف (إطار القانكف كيترتب عميو تعكيض قبمي عادؿ كمنصؼ
أنو ال يمكف لإلدارة أف تقـك خالؿ ىذه المادة شركطا لنزع الممكية ألجؿ المنفعة العامة ، إذ 

المممككة لألفراد كالتي تريد أف تقيـ عمييا مشاريع بكضع يدىا عمى العقارات كالحقكؽ العقارية 
 إذ أف الممكية الفردية حؽ إال بتكفر شرط دفع التعكيض القبمي العادؿ كالمنصؼذات منفعة عامة 

 . مكفكؿ قانكنا كال يمكف التعرض لو ألنو يعد فعؿ مخالؼ لمقانكف 
لؾ ما جسده ذ ك كيجبر الضرر الذم حصؿ جراء نزع الممكية ، يككف مسبقا     كنضيؼ أنو

 ق إحداثكبالتالي بيا كضمانو ليا ، قاعتراؼبلممكية الفردية مكانة جيدة الدستكر ك الذم منح ؿ
. تكازف بيف المصمحة الخاصة لألفراد كالمصمحة العامةلؿ
 
مف نزع الممكية المتعمقة بقكاعد اؿ الذم يحدد 1991ابريؿ سنة -27 مؤرخ في 91/11القانكف رقـ  مف 02المادة انظر  - (1

 متمـ 08/05/1991المؤرخة في  21، الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد . لمنفعة العمكميةأجؿ ا
 كمتمـ بالمادة 30/12/2004 مؤرخة في 85 جريدة رسمية 2005 المتضمف قانكف المالية لسنة04/21مف القانكف 65بالمادة 
  .31/12/2007 مؤرخة في 82 جريدة رسمية 2008 المتضمف قانكف المالية لسنة 07/02 مف قانكف 59
 رجب 26 المؤرخ في 96/438 مف الدستكر الجزائرم السارم المفعكؿ الصادر بمكجب المرسـك الرئاسي رقـ 20المادة  -   (2

 28/11/1996 الذم يتعمؽ بإصدار نص تعديؿ الدستكر المصادؽ عميو في استفتاء 1996 ديسمبر 07 المكافؽ ؿ1417
 كالقانكف 10/04/2002 المؤرخ في 02/03 كالمعدؿ بالقانكف 6 الصفحة 08/12/1996 المؤرخة في 76الجريدة الرسمية 

  .15/11/2008المؤرخ في  08/19
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كعميو  عميو اآلف، الشكؿ الذم ىكصؿ إلى أف ممراحؿ قبؿ عدة  نزع الممكية       عرؼ إجراء
سنحاكؿ التطرؽ إلى ثالث مراحؿ منيا نرل أنيا تسمط الضكء عمى المسار التاريخي لنزع الممكية 

 إلى يكمنا  االستقالؿ، كبعده مف عيدعيد االحتالؿ الفرنسي انطالقا مف العيد اإلسالمي إلى 
 .، كسنقـك بدراسة كؿ مرحمة في فرع مستقؿ   ىذا

: نزع الممكية في العهد اإلسالمي :              الفرع األول
نجد أف ىناؾ نكعيف مف الممكية في تمؾ العيد اإلسالمي  رجكعا إلى الدكلة اإلسالمية أك )      

 اإلسالمية فالطرؽ ، اآلبار ك الحبس الممكية العامة لمدكلةالفترة ، تتمثؿ الصكرة األكلى  لمممكية ب
 .الخ تعد مف األمالؾ العامة لمدكلة ...ك المساجد ك دكر العبادة 

 ، فميـ الحؽ في التممؾ بشرط قابمة  الممكية الخاصة لألفراد      بينما تتمثؿ الصكرة الثانية في
الشيء لمتممؾ ، كالمساكف كالمزارع كالمراعي العقارات ككؿ ما ىك مسمكح تممكو شرعا كقانكنا  

 .بحيث ال يتعارض مع الشريعة العامة لمممكية الفردية كالخاصة 
      كفي بعض األحياف يحصؿ تضارب بيف المصالح العامة لمدكلة اإلسالمية مع مصالح 

 نزع الممكية جبرا عمى المالؾ تحقيقا لممنفعة العامة إجراء  بعض األفراد ، كعميو يجب تطبيؽ
 تكسيع الطريؽ أك بناء مسجد عمى سبيؿ المثاؿ نزع ممكية الفرد مف أجؿ مصمحة عامة تتمثؿ في 

مع إعطاء المالؾ تعكيضا يقدره الخبراء عمى أساس قاعدة الضرر الخاص يتحمؿ أك مرفقا عاما 
 ، بحيث يقبؿ المتضرر التعكيض رغما عنو قصد النفع العاـ  كلو عدة أمثمة لدفع الضرر العاـ

 كحتى في عيد الخمفاء الراشديف –صمى اهلل عميو كسمـ - في في العيد اإلسالمي في عيد النبي
الذم تبث أنو نزع ك- صمى اهلل عميو كسمـ - في زمف الرسكؿ تطبيؽ ىذا اإلجراء كقد جرل ، 

 (لترعى فييا خيؿ المسمميف فجعميا متاع لجميع الناس " بالنقيع " أرضا لمنفع العاـ بالمدينة تعرؼ
(1) .           

حمى أرضا بالمدينة كمنع  أنو –صمى اهلل عميو كسمـ -  النبي كفي ىذه الفترة ركم عف)     
  (2) (ممكيتيا الخاصة، كجعميا لعامة المسمميف ينتفعكف بيا 

 
 .524 523 ص 1991حيمي، الفقو اإلسالمي كأدلتو، الجزء الخامس ، دار الفكر، الزر كىبة ظأف - (1
محمد كحيد الديف سكار، النزعة الجماعية في الفقو اإلسالمي كأثرىا في حؽ الممكية،المؤسسة الكطنية لمكتاب، رقـ النشر  - (2

 .61 ، ص 1986 ، شارع زيغكد يكسؼ، الجزائر، 1312/82
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كمف  أمر جائزفي عيد الخمفاء الراشديف كاف نزع الممكية الخاصة لممنفعة العامة  أما )      
لما ضاؽ المسجد - : رضي اهلل عنو – ما فعمو الخميفة عمر بف الخطاب أمثمتو في ىذه الحقبة

لكي يكسع المسجد أشترل ك:  جانب كؿر الصحابة تحيط مفكالحراـ بمكة بالمصميف ككانت د
ر، ك أبى عميو البعض األخر فأخذىا جبرا ككضع قيمتيا بخزانة كعمر بف الخطاب بعض الد

.  (1)  ( إلى أف أخدىا أصحابيا  الكعبةالكعبة ككسع المسجد ك ظمت قيمتيا بخزانة

قد حفظت كتب الحديث كالسير ، كتاريخ الحرميف الشريفيف  كغيرىما مف  كفي ىذا العصر )     
كتب التاريخ العامة كقائع متعددة في تكسعة الحرميف لما ضاقا بالمصميف كنزع ممكيات الدكر 

فمف أصحاب الدكر مف تصدؽ بيا ، المحيطة لذلؾ في عصر الخمفاء الراشديف رضي اهلل عنيـ 
كمف  فقبمو ، كمنيـ مف بيعت عميو جبرنا لتكسعة المسجد ثمنكهكلـ يقبؿ العكض ، كمنيـ مف 

 :أمثمتيا 

تكسعتو رضي كتكسعة الخميفة الراشد عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو لممسجد النبكم الشريؼ - 
                                                                          :اهلل عنو لممسجد الحراـ 

.                                                                                                                                                            كشراء دار لو في خالفة عمر رضي اهلل عنو ،سجف عاـر في مكة - 
                       . تكسعة الخميفة الراشد عثماف رضي اهلل عنو لممسجد النبكم الشريؼ - 
                                            . تكسعة ابف الزبير رضي اهلل عنو لممسجد الحراـ - 
تكسعة المسجد النبكم الشريؼ في عيد إمارة عمر بف عبد العزيز رحمو اهلل تعالى بأمر عبد - 

  . (2)  (الممؾ بف مركاف 
      كمف خالؿ ىذه النماذج نستنتج أف نزع الممكية آلية استخدمت طيمة امتداد التاريخ 

اإلسالمي ، كقد قاـ بيا شخصيات عديدة عرفيا ىذا العصر كتعداىا إلى التابعيف كتابع التابعيف 
حتى العصكر الحديثة كالمتقدمة ، كمازاؿ ىذا األجراء يستخدـ ألجؿ إيجاد أك تكفير أكعية عقارية 

 .تساعد عمى أنشطة اجتماعية أك اقتصادية ذات النفع العاـ 
 

  .524 523 ص  المرجع السابؽحيمي ، الزر كىبة كىبة ظأف-  (1

 ، 1998داس اإلِاَ  إٌشش اٌٍّّىح اٌؼشتٍح اٌسؼىدٌح سٕح  ،  اٌّثإِح فً اٌؼماس ٌٍّظٍحح اٌؼاِح ،تىش تٓ ػثذ هللا أتى صٌذ (2

 .13ص 
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عالف الحقكؽ الفرنسي ككؿ القكانيف 1791 يتضح مف استقراء دستكر الثكرة الفرنسية )        كا 
الصادرة في شأف الممكية أك نزعيا ابتداء مف تشريع نابميكف كالى غاية اآلف أف المشرع الفرنسي 

 .دكما يعتبر المنفعة العامة شرطا كاجب إلمكانية تطبيؽ إجراء نزع الممكية
 مف القانكف المدني ، إال أف الفقو 545      إذ نجد اشتراط تكفر المنفعة العامة في المادة 

 .كالقضاء لـ يضع تعريفا لممنفعة العامة 
أف المنفعة العامة التي تبرر نزع الممكية في :       كفي ىذا الشأف يقكؿ العميد مكريس ىكريك 

فرنسا ال يمكف كضع تعريفا ليا أك حتى تحديدىا كتبقى سمطة تقديرية لإلدارة كفي كؿ حالة ما إذا 
 ، كقكانيف أخرل ضمنت الممكية الفردية كعيد تقدير قيمة (1) (كاف ىناؾ منفعة عامة مف عدمو

العقار المنزكع ممكيتو لقضاة مختصيف ، يسمكف قضاة نزع الممكية ، كىي ما نصت عميو 
 كمازالت سارية المفعكؿ في حاؿ تحقؽ شرط المنفعة العامة 1977المراسيـ التي ظيرت في سنة 

 .كالذم يبقى في جميع الحاالت نسبيا 
االستعمار الفرنسي مند دخكلو إلى الجزائر كىك       أما بالنسبة لحقبة االستعمار في الجزائر ، ؼ

كخدمة لمصالحيـ ، دكف مراعاة االعراؼ الدكلية أك ينيب ثركاتيا الطبيعية لفائدة الفرنسييف فقط 
كلكي يصؿ إلى مبتغاه أم احتراـ لممكاثيؽ كالعيكد التي تقضي باحتراـ مقدرات كثركات االمـ ، 

كأمالكيـ العقارية بالتحايؿ بإغراء الضعفاء أك انتيج سياسة تجريد الجزائرييف مف أراضييـ 
بعادىـ عنيا ، أك نزعيا عنكة دكف مراعاة ال عقائد كال أخالؽ   حالؿ الفرنسييف ترىيبيـ كا  كا 

 الذم ينظـ 1844 أكتكبر 01أمر  ): كالمعمريف محميـ فأصدرت السمطة الفرنسية كأكؿ إجراء 
عممية بيع العقارات كمنع الشراء الذم حدد شركط نزع الممكية كلـ يكف النزع لممصمحة العامة 

، فنزع الممكية لممنفعة العامة في ىذه الفترة كانت عمى شكؿ   (2) ( لمجزائرييف بؿ لمفرنسييف
خاص ، أفضؿ ما يصطمح عميو ىك إجراء لمنفعة المعمريف الفرنسييف كخدمة مصالحيـ التي 

كاف اليدؼ منيا استنزاؼ الثركات فقط دكف غيرىـ ، كقد عمد االستعمار الفرنسي إلى ىذه الحيؿ 
 .طكاؿ تكاجده عمى األراضي الجزائرية حيث نيب مقدرات كثركات الشعب الجزائرم  

 
 .38براىمي سياـ ،مرجع سابؽ ،ص-   (1
 .لجزائرييفأراضي ا الذم ينظـ عممية بيع العقارات كمنع الشراء 1844 أكتكبر 01مر  األرظأف - (2
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 ليؤكد كيشدد إجراءات عممية نزع الممكية عما 1846 ية جكيؿ21لؾ األمر ذكصدر بعد )      
، إذ ، فأصبحت اإلدارة ىي التي تنزع الممكية لتكطيف المستعمريف  (1) (كانت عميو مف ذم قبؿ 

يختمؼ مفيـك نزع الممكية في ىذا األمر عما كانت تعمؿ بو القكانيف الفرنسية حيث ال كجكد 
 .لمتعكيض  

  مف ممتمكاتيـ جبرا دكفطردكاق االنتياكات تقـك ضد الجزائرييف الديف ذ ق      كيمكف القكؿ أف
بالشكؿ المتعارؼ عميو في نزع  الحصكؿ عمى تعكيض كجو حؽ يكرسو قانكف أك عرؼ ، كدكف

 الفريدة كالتي تخمك مف تطبيؽ الدراسات المتكصؿ الييا في مجاؿ قكانيف ق العممياتذكهاألمالؾ ، 
،   كاغتصاب في نظرنا ليست نزع الممكية مف أجؿ المنفعة العمكمية بؿ ىي استيالءنزع الممكية

 ألنو يعني كضع اليد عمى كتعد فعؿ مخالؼ لمقانكف كال يكرسو أم قانكف ، كال يرعاه أم مذىب 
دكف كجو حؽ كدكف تعكيض يجبر الضرر الذم لحؽ بالمالؾ صاحب العقار الممكية العقارية 

. المنزكع

 الفرنسي المتعمؽ بنزع الممكية 58/997في بداية األمر كاصمت الجزائر العمؿ باألمر       
فيما يتنافى مع السيادة الكطنية بمكجب القانكف رقـ ، إال  1958 أكتكبر 23الصادر في 

 تاريخ صدكر القانكف المدني الذم 1975 حتى سنة 1962 ديسمبر 31 الصادر في 62/157
لـ تخصص إال مادة كاحدة لمعالجة مكضكع نزع الممكية كقد أدرجو المشرع كقيد عمى الممكية 

ال يجكز حرماف أم أحد مف ممكيتو إال في األحكاؿ  "  : (2) 677 المادة حيث نصت، الخاصة 
غير أف لإلدارة الحؽ في نزع الممكية العقارية أك بعضيا ، كالشركط المنصكص عمييا في القانكف 

 ."أك نزع الحقكؽ العينية العقارية لممنفعة العامة مقابؿ تعكيض منصؼ كعادؿ 
 مقابؿ  لإلدارة العمكمية دكف غيرىاقانكنا  نزع الممكية لممنفعة العامة مجاز      كعميو نستنتج أف

قيدا   أك المتضرر مف ىذا اإلجراء ، كىذا ما يعتبر تعكيض عادؿ كمنصؼ لممنزكع ممكيتو
. نزع الممكية لممنفعة العامةلممستفيد حتى ال يتمادل كيتعسؼ في 

 
 . الصادر عف الدكلة الفرنسية ليؤكد كيشدد إجراءات عممية نزع الممكية1846 ية جكيؿ21ر األمر ظأف-  (1
 ، المادة ممغاة 26/09/1975مف القانكف المدني الجزائرم الصادر في ، 75/58 مف األمر 677ر المادة ظأف -  (2

 .بمكجب التعديالت 
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عممية نزع الممكية ال تتـ إال في إطار " منو عمى أف 17 في المادة 1976لقد أكد دستكر ك      
القانكف كيعطى منزكع الممكية الحؽ في التعكيض العادؿ كالمنصؼ دكف اإلشارة إلى كقت دفع 

 .التعكيض
مكف أف تحكؿ معاىدة دكلية دكف تطبيؽ إجراءات نزع الممكية منص عمى أنو ال : كذلؾ      

كنظرا لمتكجو االشتراكي كاف التعكيض عف نزع الممكية لممنفعة العامة رمزم  (1)لممنفعة العامة 
. مقارنة بالقيمة الحقيقية لمعقار

 فصؿ في إجراءات لنزع الممكية كنص عمى حؽ الشخص في 76/48صدكر األمر       كب
اذ تنص ا كاف التعكيض الحقا عمى نزع الممكية أك سابقا لو ذالتعكيض دكف اإلشارة إلى ما إ

ال يجكز حرماف أم أحد مف ممكيتو إال في األحكاؿ المنصكص عمييا في : عمى أنو 677المادة 
غير أف لإلدارة الحؽ في نزع الممكية العقارية أك بعضيا أك نزع الحقكؽ العينية العقارية ، القانكف 

  .لممنفعة العامة مقابؿ تعكيض منصؼ كعادؿ
ذا كقع خالؼ في مبمغ التعكيض كجب أف يحدد ىنا المبمغ بحكـ قضائي ، إال أف تحديد       كا 

  أنو أم "مبمغ التعكيض يجب أف ال يشكؿ بأم حاؿ مف األحكاؿ مانع لحيازة األمالؾ المنتزعة 
ليس ىناؾ ما يمنع الدكلة مف نقؿ الممكية قبؿ دفع التعكيض لعدـ كجكد أم جزاء يقع عمييا في 

 ككف أف القانكف أك التشريع المعمكؿ بو لـ يضبط ىذه الجزئية حالة عدـ دفعو أك التأخر في دفعو
بأم إجراء قمعي أك عقابي يمكف أف يسمط عمى اإلدارة في حاؿ تأخرىا أك تماطميا في دفع 

 تغير التكجو السياسي لمدكلة في 1989كبصدكر دستكر مستحقات التعكيض لممنزكع ممكيتو ، 
، كمف االشتراكية إلى الرأسمالية مف الناحية  الجزائر إلى التعددية الحزبية بعد أف كانت أحادية

االقتصادية ككؿ ىده التحكالت غيرت نظرة المشرع إلى الممكية الخاصة، فأحاطيا بضمانات أكثر 
، كنص عمى أف التعكيض عف نزع الممكية لممنفعة العامة يككف عادال كمنصفا  مف ذم قبؿ

.   (2)كمسبقا 
 
 
 المتضمف إصدار 1976نكفمبر 22 المكافؽ 1396 ذم القعدة 30 المؤرخ في 76/97 مف األمر 17ر المادة ظأف - (1

 .ا94دستكر لمجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 
 . يتعمؽ بتعديؿ الدستكر1989 فيفرم 28 المكافؽ 1409رجب 22 المؤرخ في 89/18 مف المرسـك 20أنظر المادة  -  (2 
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اآلليات المعتمدة مف  كأالطرؽ الكسائؿ أك  آلية نزع الممكية لممنفعة العمكمية إحدل       تعتبر
فيي كسيمة  (1)طرؼ الدكلة لتككيف رصيد عقارم ميـ لمقياـ بالمشاريع االقتصادية كاالجتماعية 

 أكعية عقارية تستخدميا أك إجراء مشركع كىادؼ إلى تحقيؽ منفعة عامة تكسب مف خاللو الدكلة
 .في تجسيد مشاريعيا سكاء عمى المستكل االقتصادم أك االجتماعي 

الذم  1991ابريؿ سنة 27مؤرخ في  91/11      حيث أنو مف خالؿ دراسة نصكص القانكف 
 نستنتج أف آلية نزع الممكية لممنفعة لمنفعة العمكميةمف أجؿ انزع الممكية المتعمقة بقكاعد اؿ يحدد

العامة تعتبر طريقة استثنائية كنقطة أكلى ، ألف الطريؽ األصمي يككف بطرؽ االقتناء التي 
.  تخضع لمقانكف العاـ كالعقد، التبرع كالتبادؿ كالتقادـ كالحيازة 

      األصؿ أف تقتني الدكلة، الستيفاء حاجياتيا كتجسيد مشاريعيا االجتماعية كاالقتصادية 
األمالؾ العقارية التي تريد تممكيا حسب القاعدة العامة في التعامالت عف طريؽ العقد كبرضا 

 ، الذم يمعب التفاكض دكرا كبيرا في الحصكؿ عمى اتفاؽ يرضي الطرفيف أك األطراؼ األطراؼ
.  المتفاكضة 

      إال أنو استثناءا عف ىذه القاعدة العامة، كنظرا لطبيعة غرض العممية المتعمؽ بالمنفعة 
العامة، كلفشؿ محاكلة اإلقتناء بالتراضي، فتمجأ اإلدارة بصفة استثنائية إلى إجراءات نزع الممكية 

 . مف ىذا المبحث األكؿكسنقـك بشرح ىذه الخاصية في المطمب 
كما أف ثاني أىـ خاصية أف ككف ىذه الكسيمة كسيمة جبرية ، أم نزع الممكية يككف في       

 أما بالنسبة لمطرؽ االستثنائية فيناؾ طريقاف استثنائياف يخضعاف لمقانكف العاـ نزع ،شكؿ جبرم 
 . (2)"  الممكية كحؽ الشفعة 

 نزع الممكية لممنفعة العامة إجراء جبرم ييدؼ إلى تحقيؽ المنفعة العامة  تمتـز آلية      كتعد 
الدكلة بمكجبيا أف تدفع تعكيض لكؿ متضرر منيا ، كيجب أف تتكفر في التعكيض شركط نص 

 كالمتمثمة في كجكب ككنو مسبقا ، عادال كمنصفا حتى يجبر الضرر عمييا القانكف صراحة
. المترتب عف نزع ممكية المتضرر 

 
 .13  صالعربي محمدم، المرجع السابؽ ذكره-  (1
 المتعمؽ باألمالؾ الكطنية، الجريدة الرسمية لمجميكرية 1990 ديسمبر 1 المؤرخ في 90/30 مف قانكف 26المادة  -  (2 

 .28 السنة 52الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 
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ستثنائية لعممية نزع الممكية إلى درجة الخطكرة التي تشكميا عمى الممكية االترجع الطبيعة       
لؾ فقد أحاطيا المشرع بقيكد يجب احتراميا ذ، كؿ كحؽ التممؾ المكفكؿ شرعا ك دستكريا الخاصة

 إال بعد استنفاد كؿ الطرؽ إلى ىذه اآللية، أم أف اإلدارة ال تمجأ  كمراعاتيا قبؿ الشركع فييا
:   26ا طبؽ لممادة ذ كه االيجابيةالكدية القانكنية

يتـ اقتناء األمالؾ التي يجب أف تدرج في األمالؾ الكطنية بعقد قانكني طبؽ لمقكانيف "       
: كالتنظيمات المعمكؿ بيا حسب التقسيـ األتي

      كما تجدر اإلشارة إليو أف 

 

 
      كمما سبؽ ذكره فالطرؽ العادية أك األصؿ في نزع الممكية يككف بالطرؽ المنصكص عمييا 

طريقاف في القكاعد العامة لنقؿ كاكتساب الممكية ، في حيف الطرؽ االستثنائية يكجد طريقاف  
 كىي مكضكع دراستنا ىذه حيث  نزع الممكية ، األكلى تتمثؿ فياستثنائياف يخضعاف لمقانكف العاـ

تكصمنا إلى أنو ال يمكف تطبيقو إال بعد استنفاد الطرؽ العادية كالمنصكص عمييا في القكاعد 
 كالتي ال تقؿ أىمية عف إجراء نزع  حؽ الشفعةالعامة كالعقد عمى سبيؿ المثاؿ ، أما الثانية فيي

 .الممكية لممنفعة العامة 
      كما يمكف استنتاجو مف خالؿ ىذه النقطة أف نزع الممكية لممنفعة العامة ، ليا خاصية أكلى 

 .  تتمثؿ في ككنيا طريؽ استثنائي لكسب األمالؾ العقارية 
 
 المتعمؽ باألمالؾ الكطنية، الجريدة الرسمية لمجميكرية 1990 ديسمبر 1 المؤرخ في 90/30 مف قانكف 26المادة -  (1

. 28 السنة 52الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 
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بالمحاكالت       كيتكجب في ىذا الخصكص عمى اإلدارة أف تقدـ اإلثباتات عمى أنيا قامت 
تبيف مف خالليا أنيا سمكت الطرؽ االيجابية رير ابتقديـ تؽالقتناء األكعية العقارية كذلؾ الكدية 

لمطريؽ المجكء كالتي لـ تجدم نفعا كآلت إلى النتائج السمبية كاالنسداد مما أدم بيا إلى 
.  (1) دكف انتظار مكافقة الطرؼ الثاني المنزكعة ممكيتونزع الممكية االستثنائي 

      يعني ذلؾ أنو عمى اإلدارة استعماؿ كؿ الكسائؿ الكدية ، كالمنصكص عمييا في القانكف 
كالسعي مف أجؿ إقناع الطرؼ المالؾ لمعقارات مف أجؿ القبكؿ بالعركض الكدية كالبيع كاليبة 

كالمبادلة ، ألف ذلؾ يعد مف المصمحة العامة كالتي تخدـ المجتمع ، كىي أكلى مف كؿ المصالح 
  .الخاصة  

في إقناع المالؾ لمتنازؿ عف ممكيتو بصفة إف إثبات اإلدارة قياميا بالمحاكالت الكدية       
 مف نزعت اتعتبر مسألة متعمقة بالنظاـ العاـ يمكف لمقاضي إثارتيا تمقائيا دكف أف يطمبورضائية 

 ألنو البد مف القياـ بمحاكالت كدية قبؿ التطرؽ إلى ممكيتو إلبطاؿ إجراءات قرار نزع الممكية
 ، كمف ثـ فإف تقديـ تقرير عف استنفاد اإلدارة لكؿ الطرؽ الكدية، يعد إجراء إجراء نزع الممكية

.  (2)جكىريا كانعدامو يمغي قرار نزع الممكية 
 :

مأرب الدكلة في اكتساب أكعية عقارية الستعماليا في النشاط االجتماعي مف أجؿ تحقيؽ       
مسألة نزع الممكية امتيازات السمطة أك االقتصادم ذم الصبغة العمكمية تستعمؿ اإلدارة في 

إال في انتزاع ممكيتو العامة الغير مألكفة في المعامالت بيف األفراد ، فرغـ معارضة مالؾ العقار 
ا راجع إلى أسبقية كعمك المصمحة العامة عف المصمحة ذ، كه كلك بعدـ رضاه أف العممية تتـ

قكاعد قانكنية صارمة حماية لمممكية عدة ، كنظرا لطابعيا الجبرم فقد أخضعيا المشرع ؿ الخاصة
 ك حتى ال تتعسؼ في استعماؿ سمطتيا تجاكزات مف طرؼ اإلدارة لؿرض ع تتحتى ال ،  الخاصة

(3)  .
 
 ، يحدد كيفياف   تطبيؽ قانكف 1993 يكليك 27 المؤرخ في 93/186 مف المرسـك التنفيذم رقـ 02المادة  رظأف -  (1
.   السابؽ ذكره90/11
 . 08 ص 02، عدد04أحمد رحماني، نزع الممكية مف أجؿ لمنفعة العمكمية، مجمة المدرسة الكطنية لإلدارة، المجمد -  (2
 .03أحمد رحماني ، المرجع نفسو ، ص -  (3 
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: تحقيق المنفعة العامة
 دكف تعريؼ دقيؽ ميافي مفيـك المنفعة العامة فجانب ذىب إلى ترؾ مفيك الفقو تضارب     

لكف في الكاقع ىذا المكقؼ  ، راجع أساس إلى ككف مفيـك المنفعة مفيـك نسبي يتغير باستمرار
تناسى أف نظاـ نزع الممكية قيد عمى الممكية الخاصة كماداـ كذلؾ فالقيد ال يمكف أف يككف إال 

ترؾ ىذه التضاربات الفقيية نستنتج أنو ال يمكف بأم حاؿ مف األحكاؿ استثناء كانطالقا مف 
 في اإلدارة كتعسؼ  كي ال يبقى غامضا كمصدرا النحراؼ،مفيـك المنفعة العامة بدكف تحديد 

.  (1) استعماؿ ىذا االمتياز
في  جاء لما كفقا بيا كالمقصكد العمكمية المنفعة تحقيؽ إلى الممكية نزع إجراء  ييدؼ)     
 (2) (الداخمية  كزارة عف الصادر العامة المنفعة اجؿ مف الممكية نزع إجراءات حكؿ المرشد

أف  ، حيث''العاـ  بالصالح تتعمؽ لحاجات تستجيب عممية  كؿ : ''كالجماعات المحمية
المراد  طبيعة المشاريع مف القانكني أساسيا تستمد المجاؿ ىذا في لإلدارة المخكلة الصالحيات

 المادة الثانية الفقرة الثانية عمى بعض  في91/11القانكف  نص المستفيد ، كقد طرؼ مف إنجازىا
العمميات ناتجة عف تطبيؽ إجراءات نظامية مثؿ التعمير كالتييئة العمرانية كالتخطيط تتعمؽ 
بيا  بإنشاء تجييزات جماعية كمنشأة كأعماؿ كبرل ذات منفعة عمكمية ، كىذه العمميات جاءت

 .الحصر ال سبيؿ المثاؿ عمى المادة

 في القانون الجزائري وفي ظل التوجه االشتراكي : الفرع األول             
ففي ظؿ التكجو االشتراكي، عرفت بأنيا ، عرفت فكرة المنفعة العامة مفاىيـ مختمفة       

احتياطات المصالح العمكمية التابعة لمدكلة كالجماعات المحمية كالمؤسسات العمكمية كاالشتراكية 
كالمالحظ أف مفيـك المنفعة العمكمية ،  (3)العقارية ذات الطابع االقتصادم االجتماعي ك الثقافي 

غير محدد بدقة بؿ انو جاء غامضا يخدـ مصمحة الجية النازعة لمممكية عمى حساب مصمحة 
 كىذا ما يفسر أف مفيـك الممكية الجماعية كاف مكرسا كممكف لو مف طرؼ الجيات األفراد

. اإلدارية كالمتمثمة في مصالح الدكلة التي كانت تخدـ التكجو االشتراكي  
 
 .28العربي محمدم ،المرجع السابؽ  -  (1 
 . الصادرة عف كزارة الداخمية كالجماعات المحمية 23/09/2000 المؤرخة في 24/2000التعميمة الكزارية رقـ  - (2 
 المتعمؽ بقكاعد نزع الممكية مف أجؿ المنفعة العمكمية جريدة 1976 مايك 25 المؤرخ في76/48 مف األمر 2أنظر المادة -  (3

. 44العدد . 1976 جكاف  01رسمية لمجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الصادرة بتاريخ
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 1991سنة ما بعد في القانون الجزائري : الثاني 

كؿ العمميات الناتجة عف تطبيؽ إجراءات نظامية مثؿ " المنفعة العمكمية بأنيا تـ تعريؼ       "
 تتعمؽ بإنشاء تجييزات جماعية كمنشآت ك أعماؿ  كالتيالتعمير التييئة العمرانية ك التخطيط

 الصادر 91/11، كىي المرحمة التي جاءت بعد صدكر القانكف  (1)" كبرل ذات منفعة عمكمية 
 كالذم أعاد ربط آلية نزع الممكية بفكرة المنفعة العامة كقد جاء في نص 27/04/1991في 

 أف  ، كبما" أنو ال تنزع الممكية إال بعد تعكيض قبمي عادؿ كمنصؼ ":المادة األكلى منو 
 ككف أف مفيـكؿجاءت عمى سبيؿ المثاؿ  (2)  السالؼ الذكرالعمميات المشار إلييا في القانكف

يعتبر مف المنفعة العامة بناء   ؼالمنفعة يتغير مع الظركؼ االقتصادية ك االجتماعية في الدكلة
ككؿ إجراء تككف الغاية منو حماية البيئة ك ،  (3)تجييزات ك مصانع تكصيؿ الكيرباء ك الغاز  

حيث استبعد المشرع  ، البحث عف الثركات الباطنية كحفر مناجـ الستخراج الثركات الباطنية
جاءت عمى  حيث أف العمميات المشار إلييا في القانكف الجزائرم الغرض االقتصادم المحض

 .سبيؿ المثاؿ ككف أف مفيـك المنفعة يتغير مع الظركؼ االقتصادية ك االجتماعية في الدكلة

 الكيرباء ك  كؿ مف شبكاتكيعتبر مف المنفعة العامة بناء تجييزات ك مصانع تكصيؿ       
 كالمياه الصالحة لمشرب ككدا قنكات تصريؼ المياه المستعممة كشؽ الطرقات كبناء السدكد الغاز

كجميع المنشأت المدنية كالعسكرية التي تيدؼ إلى تحقيؽ منفعة عامة أجتماعية أكاقتصادية ، 
ككؿ إجراء تككف الغاية منو حماية البيئة ك البحث عف الثركات الباطنية كحفر مناجـ الستخراج 

  .الثركات الباطنية

ذىبت المحكمة العميا إلى أف نزع الممكية لممصمحة الخاصة مخالؼ لمقانكف كيترتب عنو       
  .إلغاء قرار نزع الممكية

 
 
.   السابؽ ذكره91/11 مف القػػانكف رقـ 02أنظر المادة  - 1
.   ، السابؽ ذكره90/11أنظر   قانكف  - -2
 يتعمؽ بإنتاج الطاقة الكيربائية ك نقميا ك تكزيعيا ك 1985 أكت 06 المؤرخ   في 85/07 قانكف 15’14أ نظر المادتيف  - 3

 .33  جريدة رسمية عدد'بالتكزيع العمكمي لمغاز
جريدة رسمية لمجميكرية الجزائرية الديمقراطية ' يتعمؽ بحماية البيئة 1983 فبراير 05 مؤرخ في 83/03 قانكف 44المادة  - 3

 .83الشعبية سنة 
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أف الضرر الذم يحدث مف جراء فقداف األفراد لعقاراتيـ كحقكقيـ العينية يمكف القكؿ      
يقصد بالعدؿ لغة  " ، العقارية يتكجب عمى اإلدارة تعكيضيـ إياه سكاء كاف تعكيضا نقديا أك عينيا

.  (1)"  التسكية بيف الشيئيف 
، كاإلنصاؼ ىك التسكية بيف الخصميف كمنو جاء  كالعدؿ ىك المرضى بو مف الطرفيف      "

اإلنصاؼ في التعكيض يقصد  ، أما إنصاؼ القاضي بيف الخصميف في مجمسو، أم سكل بينيما
.  (2)  "بو التسكية بيف الممكية المنزكعة كالتعكيض المقدر لمالكيا

أف نزع الممكية أك أحد الحقكؽ العقارية  "  مف القانكف المدني عمى677نصت المادة       كلقد 
، كما نص عمى ىدا الشرط في المادة  (3) " لممنفعة العامة، يككف مقابؿ تعكيض عادؿ كمنصؼ

يجب أف يككف مبمغ التعكيضات عادال  ، ك المتعمؽ بنزع الممكية91/11 مف قانكف 2ك1
ا الصدد نقكؿ أف الضرر الذم ذفي ق، ككمنصفا يغطي كامؿ الضرر الناشئ عف نزع الممكية 

يحدث مف جراء فقداف األفراد لعقاراتيـ كحقكقيـ العينية العقارية يتكجب عمى اإلدارة تعكيضيـ إياه 
 .سكاء كاف تعكيضا نقديا أك عينيا

كالعدؿ ىك المرضى بو مف الطرفيف كاإلنصاؼ  ، التسكية بيف الشيئيف ":يقصد بالعدل لغة      
ىك التسكية بيف الخصميف كمنو جاء إنصاؼ القاضي بيف الخصميف في مجمسو، أم سكل 

كاإلنصاؼ في التعكيض يقصد بو التسكية بيف الممكية المنزكعة كالتعكيض المقدر  ، بينيما
 عمى أف نزع الممكية أك أحد  كالتي نصت مف القانكف المدني677لمادة ؿ  ، كرجكعالمالكيا

الحقكؽ العقارية لممنفعة العامة يككف مقابؿ تعكيض عادؿ كمنصؼ كما نص عمى ىدا الشرط 
 . المتعمؽ بنزع الممكية90/11 مف قانكف 2ك ،1في المادة 

 . يجب أف يككف مبمغ التعكيض عادال كمنصفا يغطي كامؿ الضرر الناشئ عف نزع الممكية -
كيقصد بعدالة التعكيضات أف يشمؿ الضرر الحاصؿ الحالي المباشر كالمؤكد كال يمتد إلى  -

  .الضرر االحتمالي
 

 .397أحمد بف محمد بف عمي المقرم القيكمي، المصباح المنير ، الجزء الثاني، المكتبة العممية، بيركت ص  - 1
 306 ص 1979أبك الفتح ناصر الديف بف عمي بف المطر، قامكس المغرب،الجزء الثاني، مكتبة أسامة بف زيد، سكريا - 2
 .26/09/1975مف القانكف المدني الجزائرم الصادر في ، 75/58 مف األمر 677ر المادة ظأف- 3
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 كما يجب التطرؽ إليو في ىذه النقطة أف يككف منح التعكيض العادؿ كالمنصؼ كالقبمي      
دون أن يؤدي إلى ربح الشخص الذي نزعت ملكيته لحساب اإلدارة أو إثراء مقابؿ نزع الممكية 

  .ه األخيرة على حسابهذه

جراءات القانكنية تتخذىا السمطة اإلدارية       كما يمكف قكلو أف نزع الممكية ىي جممة مف اإل
تنتيي بحرماف شخص مف ممكيتو العقارية رغمان عنو لغرض تخصيص تمؾ الممكية لممنفعة العامة 
كتجسيد مشاريع اقتصادية كاجتماعية لقاء تعكيض يدفع لمالؾ العقار المنزكع كيفترض أف يككف 

 .عادالن كمنصفا كقبميا كما اشترطو المشرع 
      كبيذا فاف نزع الممكية أسمكب غير عادم أك طبيعي الكتساب الماؿ العاـ كليذا فاف 

الدساتير المختمفة أشارت إليو نظران لخطكرتو ، كما قد ينجر عنو مف أضرار لمالؾ العقار أك 
الحقكؽ العقارية المراد نزعيا ، كأعطتو قدرا كبيرا مف األىمية كصانتو بقكانيف كتنظيمات تحد مف 
درجة الخطكرة التي يشكميا عمى قداسة حؽ الممكية ، كحتى ال يستخدـ إال في حدكد المسمكح بيا 
قانكنا كدكف األضرار بالمصالح الخاصة المضمكنة دستكريا ، فال تنزع الممكية إال لممنفعة العامة 

كبناءا عمى إجراء عدة محاكالت مف أجؿ اكتساب األمالؾ أك الحقكؽ العقارية بالطرؽ الكدية 
كالتي ىي في األصؿ الطرؽ العادية الكتساب األمالؾ كالحقكؽ العقارية كالتي تككف برضا مالكيا 

 .، كىك ما يجعميا بعيدة عف أشكاؿ عيكب السمطة  كالتعسؼ في استعماؿ الحؽ أك السمطة 
كىناؾ مميزات البد مف تكفرىا "       إضافة إلى ضركرة كجكد تعكيض مقابؿ كفقان لمقانكف ، 

لفرض نزع الممكية لممنفعة العامة ككذلؾ ىناؾ مجمكعة مف اإلجراءات كالخطكات  مفركضة 
 ، كالتي يجب إتباعيا  كاحتراـ تسمسميا القانكني لتحقيؽ ىذا 91/11حسب نصكص القانكف 

  ."الغرض 
التعكيض جبر جميع األضرار التي سببيا أف يشمؿ يقصد بيا  عدالة التعكيضات       كنذكر أف

تنفيد ىذا اإلجراء ، أم جبر كؿ األضرار المادية كالمعنكية المترتبة عف تنفيد آلية نزع الممكية 
كال يمتد إلى  ، الضرر الحاصؿ الحالي المباشر كالمؤكدلممنفعة العامة ، كبالتالي يككف بجبر 

  .الضرر االحتمالي
 
 .  السابؽ ذكره91/11 القػػانكف رقـ مكادأنظر  - 1
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 إذ أف التعكيض "      كيعد التعكيض أىـ شرط لتطبيؽ إجراء نزع الممكية لممنفعة العامة ،
العادؿ شرط طبيعي كمنطقي كضركرم إليجاد تكازف بيف المصمحة الخاصة لصاحب العقار 

.  (1) "  كالمصمحة العامة التي يجب أف تقدـ عمى جميع المصالح 
 تعقيد التقكيـ مف  كذلؾ بسبب الناحية العممية صعبا المناؿ كما أف كؿ مف العدؿ كاإلنصاؼ مف

 فالتقكيـ ميمة صعبة تخضع إلجراء خبرة مف قبؿ أىؿ االختصاص مف أجؿ تحديد جية
التعكيض مف ناحية القيمة كمف ناحية الطبيعة أم طبيعة التعكيض ، كيجب لتقكيـ التعكيض 

احتراـ معايير معتمدة مف طرؼ الخبراء الذيف اجتيدكا مف أجؿ الكصكؿ إلى حمكؿ لتقكيـ 
، كسعة مصطمح جبر التعكيضات ، أك عمى األقؿ الكصكؿ إلى نتائج يمكف القكؿ بأنيا مرضية 

 إذ أف جبر الضرر يشمؿ عدة نقاط يجب مراعاتيا كال يمكف حصرىا ألف الضرر مف جية أخرل
الفقو يرل أف ىناؾ بعض األضرار التي ال يمكف تعكيضيا أك حتى تقكيميا ألنيا تتعمؽ بالجكانب 

 .المعنكية ال المادية 
مقابؿ  تعكيض ليـ يفرض األفراد ، حيث حقكؽ ضمف قد المشرع أف يتضح ىنا  كمف "     

 قانكف نزع كجاء التعكيض، دفع بعد إال عمييا يدىا تضع أف لإلدارة يمكف كال عقاراتيـ المنزكعة
 20 عمال بالمادة'' : عمى تنص ك منو األكلى المادة نص في الدستكرم الحؽ ىذا الممكية ليكرس
 ك كشركط تنفيذه العمكمية، المنفعة أجؿ مف الممكية نزع القانكف ىذا يحدد مف الدستكر،

 . (2) "  المنصؼ ك العادؿ القبمي التعكيض ككيفيات بو اإلجراءات المتعمقة
: حديد التعكيض عف نزع الممكية طبقا لمقكاعػػػػػد اآلتية      كعميو يمكف ت

 إال الضرر الحالي كالمحقؽ الناشئ مباشرة عف نزع الممكية كال يمكف  التعكيضيجب أال يشمؿ-
 .أف يمتد إلى ضرر غير محقؽ أك محتمؿ أك غير مباشر

يحدد قدر التعكيض حسب قيمة العقار يـك صدكر قرار نزع الممكية دكف أف تراعى في التحديد -
األغراس كالتحسينات المنجزة دكف مكافقة نازع الممكية مف نشر أك تبميغ مقرر  قيمة البناءات ك

. إعالف المنفعة العامة المعيف لألمالؾ المقرر نزع ممكيتيا
 
 .90فيصؿ شطناكم،اسامة الحناينية،سميـ حتامنة أساتذة القاانكف العاـ المشارؾ ، مرجع سابؽ ، ص – 1
رقيؽ خالد ،التعكيض في مجاؿ نزع الممكية مف أجؿ المنفعة العامة في القانكف الجزائرم،مذكرة لنيؿ شيادة الماستر  – 2

 2013/2014تخصص قانكف ادارم ،جامعة محمد خيضر ببسكرة ،كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية ، قسـ الحقكؽ،السنة الدراسية 
 .16،ص 
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لدكلة بحيث تستطيع ؿ امتياز ممنكح بأنويمكف تعريؼ نزع الممكية الخاصة لممنفعة العامة      
  في مقابؿ تعكيض عف ذلؾ ،بكاسطتو حرماف مالؾ العقار مف ممكو جبرا مف اجؿ المنفعة العامة

. 
جراء جبرم تيدؼ إلى تحقيؽ أف ليذه الكسيمة خصائص فيي      كما  تعتبر طريقة استثنائية كا 

كنمخص ىذه تمتـز الدكلة أف تدفع تعكيض لكؿ متضرر منيا  حيث بمكجبيا ،  المنفعة العامة
: الخصائص في النقاط التالية 

طريقة استثنائية     - 
طريقة جبرية    -  
ليا غرض تحقيؽ المنفعة العامة    -  
.  عادؿ كمنصؼ نقدم أك عينيتككف بمقابؿ ك يككف في شكؿ تعكيض   - 

سكاء كاف  المتضرر تعكيض يتكجب عمى اإلدارة        كبالنسبة ليذه النقطة األخيرة نظيؼ أنو 
 .عادؿ كمنصؼ يغطي كامؿ الضرر الناشئ عف نزع الممكية كيككف تعكيضا نقديا أك عينيا ، 
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 العصر في حضارية ظاىرة يشكؿ بمد أم في المصمحة لعمـك العقار ممكية نزع أصبح "      
 كظيكر  التعايش كجكه تغير أعقاب في الضركرية الخمؽ مصالح لتحقيؽ كذلؾ الراىف

 مف ذلؾ كنحك  المجتمع مف الكبرل الشريحة متطمبات كتكفير التعايش سبؿ لتسييؿ المخترعات
 كانت فمذا  النفع كعمـك بالشمكؿ الخاصة المصمحة عف العامة المصمحة تمتاز كما ، المصالح

 كاف ككمما ، الممالؾ مف مممكة أك إقميـ أك حي أك بمد ألىؿ عمكميا كاف سكاء ، بالتقديـ أكلى
 ضيقة جماعية أك فردية مصمحة أم مف كأكلى ألـز تحصيميا كرعاية تحقيقيا كاف نفعيا اتساع

  " (1) .  
كالتي في الغالب تككف عبارة عف المصمحة العامة ىذه تمجأ اإلدارة أحيانا في سبيؿ تحقيؽ       ك

إنشاء مشاريع اقتصادية كاجتماعية كبرل كمد الطرؽ كانشأ المستشفيات ، كالمساجد ككؿ ما لو 
 ، أك الممكية الخاصة إلى إصدار قرارات إدارية تنقؿ بمكجبيا ممكية الغيرمنفعة عامة لألفراد ، 

  قرارات نزع الممكية لممنفعة العامة التي تتخذ في إطاركتعد إلى رصيدىا العقارم ، لألفراد
 الذم يحدد القكاعد المتعمقة 27/04/1991 المؤرخ في 91/11 القانكف رقـ إجراءات كنصكص

 .تطبيقات القرارات اإلدارية الناقمة لمممكية العقارية  بنزع الممكية مف أجؿ المنفعة العمكمية

يتعمؽ ىذا الفصؿ مف دراستنا باألركاف أك األسس التي تقـك عمييا آلية نزع الممكية لممنفعة       
العامة ، كىي التي ستككف محؿ التحميؿ في المبحث األكؿ مف ىذا الفصؿ ، كبالرغـ مف أف ىذه 

األركاف لـ تكف محؿ جدؿ كبير بيف الفقياء ، إال أف الرأم الغالب يقسميا إلى قسميف ، قسـ 
يتعمؽ أطراؼ نزع الممكية ، كالقسـ الثاني يتعمؽ بمحؿ نزع الممكية ، كىك ما سنعرضو في 

 . المبحث األكؿ 
      بينما نتكسع في ضمانات نزع الممكية كالتي مف ضمنيا التعكيض عف تطبيؽ ىذا اإلجراء 

في المبحث الثاني اعتمادا عمى المراجع المتكفرة بيف أيدينا ، كفي إطار نصكص القكانيف 
 .المنظمة ليذه اآللية 

 
 
 .5ص ،مرجع سابق ،بكر بن عبد هللا أبو زيد   –1
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: 

األمكاؿ التي  مف مجمكعة عمى معينة ، كما تنصب بأطراؼ الممكية نزع       ترتبط عممية
أجؿ  مف الممكية نزع لعممية المنظـ11/91 القانكف رقـ " حددىا القانكف ، كرجكعا لنصكص 

  . (1) "  العمكمية  المنفعة
نزع  عممية مف المستفيدة الييئة طرؼ مف يكجو بطمب تبدأ الممكية نزع عممية أف نجد      

 .لمممكية  النازعة السمطة إلى الممكية
 أف عممية لنا فيتبيف خكاص ، لممكية تابعة كحقكؽ أمالؾ ممكية نزع إجراءات اعتمادا عمى      
 :ىي أركاف ثالث تضـ العمكمية المنفعة أجؿ مف الممكية نزع
 .منيا  لمممكية كالمستفيد النازع الطرؼ -
 .المتضرر المنزكع ممكيتو -
 المحؿ أك العقار محؿ نزع الممكية-
 

:    . 

      كالذم نتناكؿ فيو الطرؼ النازع لمممكية كالمستفيد مف ىذا اإلجراء ، كنتطرؽ إلييا في 
نقطتيف تتعمؽ األكلى بالطرؼ النازع لمممكية كالتي نعرضيا في الفرع األكؿ ، كالنقطة الثانية 

 .لممستفيد مف نزع الممكية ، كالتي خصصنا ليا الفرع الثاني 
  

لممنفعة  الممكية نزع سمطة القانكف منحيا التي الجية في لمممكية       يتمثؿ الطرؼ النازعة
 كالدكلة ممثمة العامة كبناءا عمى ذلؾ تقـك باتخاد ىذا اإلجراء كالدكلة ىي الطرؼ النازع لممكية ،

 مظير ىي الكحيدة المخكلة ليا قانكنا تطبيؽ ىذا اإلجراء ألف نزع الممكية الكالي أك الكزراء في
 .السيادة  مظاىر مف

 تككف ممثمة في الكزير أك الكالي عندما يتعمؽ األمر بعقارات "      كفي نفس السياؽ السمطة 
الخاصة   فالممكية(2)"تابعة لمكالية أك رئيس المجمس الشعبي البمدم عندما يككف تابعا لمبمدية 

 لممنفعة العامة استثناء نزعيا كيشكؿ كالسمب، االعتداء مف دستكريا كمصكنة قانكنا محمية لألفراد
 .الخاصة  الممكية حرمة عف
 
.  السابؽ ذكره91/11 مف القػػانكف رقـ 03أنظر المادة  - 1
دارة األمالؾ الكطنية في التشريع الجزائرم ،دار الخمدكنية طبعة  -2  .212 ،ص 2010أنظر سمطاني عبد العظيـ ،تسيير كا 
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كتتمثؿ الممكية الخاصة في الحقكؽ العينية العقارية التي يممكيا األفراد أك الخكاص    "        
كسكاء أكانكا أشخاص طبيعييف أك معنكييف ، كتخضع الممكية الخاصة ألحكاـ القانكف المدني 

الذم نص عمييا في الباب األكؿ كالمعنكف بحؽ الممكية مف الكتاب الثالث الحقكؽ العينية 
األصمية حيث عرؼ حؽ الممكية كحدد نطاقو ، كالقيكد التي تمحقو ، ككسائؿ حمايتيا ، ككذا 

  . (1) "  طرؽ اكتسابيا 
ال  كاألفراد العمكمية الخاصة كاألشخاص العامة العمكمية األشخاص كيمكف القكؿ أف        

 بالضركرة أف ليس العامة ، كعميو انو المنفعة تحقيؽ غرضو كاف كلك حتى االمتياز بيذا يتمتعكف
 .المستفيدة منيا  نفسيا ىي لمممكية النازعة الجية تككف

 المنفعة أجؿ مف الممكية نزع لعممية المنظـ 11/91 القانكف      كما تجدر اإلشارة إليو أف 
العمكمية في مادتو الثالثة أخضع نزع ممكية العقارات أك الحقكؽ العينية العقارية مف المنفعة 

التصريح بالمنفعة العمكمية ، تحديد كامؿ الحقكؽ العقارية :العمكمية  إلجراء يشمؿ مسبقا ما يأتي
المطمكب نزعيا ، تعريؼ ىكية المالكيف كأصحاب الحقكؽ ، تقرير عف تقيـ الحقكؽ المطمكب 

  كيجب تكفر االعتمادات نزعيا ، قرار إدارم بقابمية التنازؿ عف األمالؾ كالحقكؽ المطمكب نزعيا
  . (2)الالزمة لمتعكيض القبمي عف األمالؾ كالحقكؽ المطمكب نزعيا 

:     . 

األصؿ أف الجية نازعة الممكية ىي الجية المستفيدة ، فالدكلة بيدؼ انجاز مشاريع ذات  "       
أىمية كطنية كبرل كبناء مقرات اإلدارات المركزية كالكزارات كالسفارات أك النجاز مناطؽ حرة أك 

مكاني أك مطارات ، تمجأ إلى نزع الممكية كىي في نفس الكقت المستفيد منيا        إال أنو 
يحدث أف يككف نزع الممكية بيدؼ تحقيؽ مشاريع أك تجييزات جماعية محمية  فتقرر الدكلة نزع 

 . الممكية لفائدة الجماعات المحمية كالبمديات ك الكاليات 
كيمكف أف يككف المستفيد مف نزع الممكية األشخاص االعتبارية العامة أك الخاصة مثؿ 

المؤسسات العمكمية ذات الطابع اإلدارم ، كالمؤسسات العمكمية ذات الطابع الخاص مثؿ 
 .مصالح البريد ك الجامعات كالمستشفيات 

 
 .21 ،ص 2010ليمى طمبة ،الممكية العقارية الخاصة كفقا ألحكاـ التشريع الجزائرم ،دار ىكمة لمطباعة كالنشر ،الجزائر ، – 1
.  السابؽ ذكره91/11 مف القػػانكف رقـ 03أنظر المادة -2
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      كيمكف أف يككف المستفيد منيا شخص طبيعي مثؿ الجمعيات كالنقابات ، كيستثنى مف 
المستفيديف األفراد ، فنزع الممكية لممنفعة العامة لفائدة فرد خاص معيف يعتبر مف قبيؿ انحراؼ 

  . (1) "  في اإلجراء 

لـ  أنيما  نجد93/186رقـ التنفيذم المرسـك  ك91/11قانكف إلى بالرجكع أنو غير "       
 الممكية أـ نزع مف المستفيدة ىي المحمية الدكلة كالجماعات دكما كانت ما إذا إشارة أم يتضمنا
  . آخر مستفيد لحساب العممية مباشرة يمكنيا

 تناكؿ ىذه  قد1994مام  11 في الصادر 0007 رقـ المشترؾ الكزارم المنشكر نجد       بينما
 الشخص اإلقميمي بكاسطة الممكية نزع مف باالستفادة العمكمية لممؤسسات مثال يمكف إذ الحالة
 . عامة منفعة ذات مشاريع إنجاز إطار في دائما لكف بو ترتبط الذم

 " لفائدتيا الخاصة أك األفراد لفائدة الممكية نزع إلى المجكء اإلدارة عمى يمنع كاف إذا أنو       إال
 االلتزاـ مف حؽ المستفيديف ك العامة المرافؽ تسيير في المساىميف استثناء يجب لألفراد فبالنسبة

 الممكية لحساب إبقاء مع  (2)"  المعدنية ، المياه ك المحاجر ك المناجـ استغالؿ يخص فيما
 الكزارم  مف المنشكر6نص المادة في بو جاء ما كىذا الممكية نزع بإنجاز قاـ الذم العاـ الشخص
 .العامة  لممنفعة الممكية بنزع المتعمؽ

إف إجراء نزع الممكية مف أجؿ المنفعة العامة ىي مصالح الدكلة ، مما يتعيف أف ىذه   "  
المصالح تتحمؿ كحدىا التعكيضات المستحقة إلى المطالب بالحؽ ، كالمبدأ أف نزع الممكية مف 

مف تطبيؽ  أجؿ المنفعة العامة ، تككف فيو الجية الممزمة بدفع التعكيضات ىي الجية المستفيدة
  (3)" أجراء نزع الممكية لممنفعة العامة

 شخص أخر غير اإلدارة نازعة الممكية أم  لممنفعة العامةقد يستفيد مف عممية نزع الممكية       
يستفيد منيا شخص معنكم خاص غير الدكلة كالجماعات المحمية فقد تنزع الدكلة الممكية لفائدة 

 بغرض تحقيؽ أك إنشاء مشاريع اجتماعية تخدـ شركة كطنية أك أجنبية خاضعة لمقانكف الخاص
 .المنفعة العامة ، أك الغرض منيا تحقيؽ مصالح عامة 

 
 64 .ص ، سابؽ ،لمرجع رحماني أحمد-1
 .11 ص ، 6991 سنة ، 45 العدد ، القضائية المجمة ،"العمكمية المنفعة أجؿ مف الممكية نزع" ، كركغمي مقداد 2
 .445 ك 444ص،  2010الجزائر،دار ىكمة لمطباعة كالتكزيع كالنشر ، 12طبعة ،القضاء العقارم ،ػحمدم باشا عمر 3
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 . 

العقار الذم نفد فيو إجراء  ممكية صاحب كىك نزعت ممكيتو       المتضرر ىك الشخص الذم
 الممكية لممنفعة نزع إجراءات قررت العقارم الذم الحؽ صاحب نزع الممكية لممنفعة العامة ، أك

 مف أك جماعة معيف فرد بمعنى شخصا طبيعيا المتضرر يككف ما غالبا حقكقو ، عمى العامة
 امتداد لمبدأ التي تخضع األجنبية باستثناء السفارات ألجنبي أك الجزائرم العقار كاف سكاء األفراد

 .السمطة 
أمالؾ  عمى منصبا الممكية نزع مكضكع أف يككف يمنع ما القانكف في يكجد ال أنو إال       

 .خاصة  جمعية أك أك تجارية مدنية شركة كممكيات خاص اعتبارم شخص
فإنو يمكف القكؿ بعدـ إمكانية  العامة، االعتبارية األشخاص ممكية عف التساؤؿ بنا       كيذىب

 مطمقة كال بحصانة تتمتع قانكنا العامة فالممكية العاـ ، االعتبارم لمشخص الخاصة الممكية نزع
 .فييا  التصرؼ أنكاع جميع تحـر بحيث استثناء أم عمييا يرد

بيف  اتفاؽ عقد إلى القانكنية، العقبة ىذه لتجاكز الممكية، نازعة بصفتيا       تمجأ الدكلة،
 المستفيدة دكف الكزارة إلى ممكيتيا نقؿ بيدؼ العاـ ، الممؾ عمى الكصية المعنية كالكزارة الكزارات
 العامة كأضاؼ لممنفعة بتخصيصيا تقـك ثـ العامة ، لممنفعة الممكية نزع عبر إجراءات المركر
 كالمينية كحتى الشاغميف ، السكنية لممحالت المستأجريف المتضرريف صنؼ في الجزائرم المشرع
  .كالحرفييف كالصناعييف كالتجار

ذىبت المحكمة العميا إلى أف نزع الممكية لممصمحة الخاصة مخالؼ لمقانكف كيترتب عنو "     
  (1) "    إلغاء قرار نزع الممكية

ال يمكف لمجية النازعة لمممكية استغالؿ العقارات المنزكعة ممكيتيا لغير اليدؼ المحدد في "     
ا ذكفي حالة المخالفة يمغى القرار المطعكف فيو إ،  (2)"    قرار نزع الممكية كلك لممصمحة العامة

نزعت ممكية أرض لشؽ طريؽ ، فال يجكز لمجية النازعة لمممكية استعماليا لبناء سكنات 
. اجتماعية

 
ضد كالي  (غ) فريؽ 66960 الصادر عف الغرفة اإلدارية لممحكمة العميا في القضية   رقـ 1990 أبريؿ 21قرار بتاريخ - (1

 .161 ص 1992 السنة 2البكيرة، المجمة القضائية صادرة عف قسـ المستندات  كالنشر لممحكمة العميا، الجزائر، العدد 
كالي كالية تيزم كزك  )ضد  (ـ) في قضية فريؽ 57808 عف المجمس األعمى، ممؼ رقـ1989 جانفي 14قرار بتاريخ - (2

 .183ص1993 السنة 04المجمة القضائية صادرة عف قسـ المستندات   بالمجمس األعمى، العدد   (كمف معو
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 لممنفعة نزع الممكيةآلية  استخداـ اذ يمكف  (1) '' 1984 جانفي 07قانكف ''       كمف خالؿ
حيت نص عمى أف المستفيديف مف رخصة استغالؿ المناجـ ،  لفائدة المؤسسات الخاصة العامة

 لممنفعة العامة ، كىك دليؿ عمى إمكانية أف يككف المستفيد مف يحؽ ليـ االستفادة مف نزع الممكية
نزع الممكية لممنفعة العامة شخص خاص فعمى سبيؿ المثاؿ القياـ بنزع ممكية عقار لفائدة شخص 

. خاص أك مؤسسة خاصة مف أجؿ إنشاء مرافؽ عامة تخدـ المصمحة العامة لممجتمع
          

 جاءما  كرجكعا إلى المدني ، القانكف مف 166 المادة نص بناءا عمى ما أكرده المشرع في       

 يرد العمكمية المنفعة ألجؿ الممكية نزع إجراء فإف ،91/11رقـ القانكف مف 1 ك 2 المادتيف في

 دكف لألفراد التابعة االرتفاؽ حؽ ك االنتفاع حؽ العقارية العينية الحقكؽ العقارية الممكية عمى فقط

 :المنقكالت

   . 

 :أف عمى المدني القانكف مف 111 المادة تنص :أوال العقارات 
 الذم المنقكؿ أف غير منقكؿ، فيك تمؼ دكف مف نقمو يمكف ال ك فيو ثابت ك بحيزه شيء كؿ ''

 بالتخصيصا عقار يعتبر استغاللو أك العقار ىذا خدمة رصدا عمى يممكو، عقار في صاحبو يضعو
العقار  عرؼ قد األكلى الفقرة في الجزائرم المشرع أف أعاله المذككرة المادة نص مف يتبيف ، ك''

 آخر مؤداه حكما لنا أكردت فقد المادة نفس مف الثانية الفقرة في أما المنقكؿ ، يعرؼ أف دكف فقط

 خصصيا لخدمتو، كفيو العقار مالؾ كضعيا إذا العقارات قبيؿ مف تعتبر المنقكالت بعض أف

    .(2)   '' بالتخصيص عقارات تسمى لذلؾ كنتيجة

  . 

 ال بحيث العقار بيذا يرتبط ك يممكو عقار خدمة في صاحبو يضعو منقكؿ كؿ بو  كيقصد''      
 اآلبار، المائية المضخة المخازف، الزراعية، اآلالت ذلؾ كمثاؿ تمؼ، دكف عنو فصمو أك نقمو يمكف

 ما بالتخصيص عقارات تعتبر ك الزراعية ، لألراضي تابعة فجميعيا الفالحيف، بيكت المكاشي،

 .كاحد لشخص ممكا العقارات ك المنقكالت دامت
 
 ديسمبر 06 الصادر في 91/24 كالمعدؿ كالمتمـ بالقانكف رقـ 1984 جانفي 07 الصادر في84/06القانكف رقـ   - (1

  .35عددجر يدة رسمية ، 03/07/2001 المؤرخ في 01/10 القانكف رقـ ، كالمتعمؽ باألنشطة المنجمية 1991
 قانكف تخصص الماجستير، رسالة ، ئرماالجز التشريع في العامة المنفعة اجؿ مف الممكية نزع ءاتاإجر بكدكح، شيناز ماجدة - (2

 .52 ،ص 5448 ،بسكرة، الحقكؽ كمية عاـ،
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 العقارات الممكية نزع يشمؿ أف يمنع ما ىناؾ ليس األصؿ، يتبع الفرع لقاعدة كامتثاال       
ال يمنع استخداـ نزع الممكية لفائدة شخص : فماداإلست ليس األساسي اليدؼ ألف ، بالتخصيص

عادم يساىـ في تحقيؽ إحدل خدمات المرفؽ العاـ كبيذا بالنظر إلى التطكر الحديث لممنفعة 
العامة ككذا التطكر الذم أحدثو القضاء الفرنسي حيث أف نزع الممكية ألىداؼ مالية غير 

مشركطة بشرط أف ال يككف اليدؼ المالي ىك اليدؼ الدافع ك الكحيد كما أنو لـ يعد يضع مف 
 . نزع الممكية أف يحقؽ منفعة خاصة إلي جانب مصمحة عامة

يستفيد منيا : قد يستفيد مف عممية نزع الممكية شخص أخر غير اإلدارة نازعة الممكية أم       
شخص معنكم خاص غير الدكلة كالجماعات المحمية فقد تنزع الدكلة الممكية لفائدة شركة كطنية 

الشركات التي تعمؿ في مجاؿ التنقيب كأعماؿ استغالؿ : أك أجنبية خاضعة لمقانكف الخاص ؾ
    .(1)''المحركقات أك تمؾ القائمة بنشاط منجمي 

 :     .

 عمى يقع عيني حؽ كؿ عقاريا ماال يعتبر'' :  أنو عمى المدني القانكف مف 148 المادة     تنص
 ''.عقار عمى عيني بحؽ تتعمؽ دعكل كؿ ككذلؾ الممكية، حؽ ذلؾ في بما عقار،

 معيف لشخص القانكف يقررىا مباشر، سمطات أك مزايا ىي العقارية العينية فالحقكؽ كعميو      
 محدكدة أشياء أك بذاتو محدد شيء عمى، كىذا الحؽ يقع  يصطمح عميو بمالؾ الحؽ العيني

 صاحب فيستطيع ، كالتي ىي العقارات كالتي تأخد عدة أشكاؿ كالسكنات أك األراضي بذكاتيا
 ذلؾ عمى القانكني حقو يستعمؿ أف أك العقار الذم يممكو الشيء عمى مباشرة قدرة مف بمالو الحؽ

 شخص كساطة دكف  أك العقار ، كلو الحؽ أف يتصرؼ فيو في الحدكد المسمكح بيا قانكنا الشيء
 كلو الحؽ في أف يستعمؿ األمالؾ العقارية التي يممكيا كأف يتصرؼ مباشرة سمطتو ألف ، آخر

 .  فييا حسب القكاعد العامة كالحقكؽ المتفرعة عف حؽ الممكية 

 : إلى الجزائرم المدني القانكف بو جاء لما كفقا الحقكؽ ىذه     كتنقسـ

   

 كالتي االرتفاؽ، حؽ ك حؽ السكف االستعماؿ، حؽ االنتفاع، حؽ الممكية، حؽ في،    كتتمثؿ 
  .(2)''الجزائرم المدني القانكف مف 446 إلى 618 المكاد في نظميا

 
 .52 ص، سابؽاؿ مرجعاؿ، بكدكح شيناز ماجدة (1
 . مف القانكف المدني الجزائرم446 ك618 ك148المكاد  (2
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 كنظميا االمتياز، حقكؽ ك الحيازم الرىف التخصيص، حؽ الرسمي، الرىف : في تتمثؿ ك      
 .المدني القانكف مف 166 كالمادةف القانك مف نفس 999 إلى 445 المكاد في المشرع
 مف القانكف المدني الجزائرم ىك عقد يكسب الدائف حؽ 882حسب نص المادة  : الرسمي الرهن

عيني عمى عقار لكفا دينو يككف لو بمقتضاه أف يتقدـ عمى الدائنيف التاليف في المرتبة في استفاء 
 مف 1030كىدا النص يقابؿ المادة " حقو مف ثمف ذالؾ العقار في أم يد كاف فيو العقار ، 

القانكف المدني المصرم التي تقكؿ الرىف الرسمي عقد بو يكسب الدائف عمى عقار مخصص 
لكفاء دينو حقا عينيا يككف لو بمقتضاه أف يتقدـ عمى الدائنيف العادييف كالدائنيف التاليف لو في 
المرتبة في استفاء حقو مف ذلؾ العقار كفي أم يد كاف فيو ذلؾ العقار، كنالحظ أف النص 

 مدني جزائرم أف الرىف 882الجزائرم لـ يذكر الدائنيف العاديف ، كنخمص مف نص المادة 
الرسمي يطمؽ عمى العقد الذم يترب بو لمدائف حقا عينيا عمى عقار مخصص لكفاء دينو كيطمؽ 

    .(1)''أيضا عمى ىذا الحؽ العيني الذم ترتب لمدائف ضمانا لكفاء دينو 
 مف القانكف المدني الجزائرم يجكز لكؿ دائف بيده حكـ 937مف خالؿ المادة '' : التخصيص حق

كاجب التنفيد صادر في أصؿ الدعكل يمـز المديف بشيء معيف أف يحصؿ عمى حؽ تخصيص 
بعقارات مدينو ضمانا ألصؿ الديف كالمصاريؼ كال يجكز لمدائف بعد مكت المديف أخد تخصيص 

 . عمى عقارات في التركة 
 ىك عقد يمتـز بو شخص ضمانا لديف عميو أك عمى غيره أف يسمـ إلى 948المادة : الحيازي الرهن 

الدائف إلى أجنبي يعينو المتعاقداف شيئا يرتب عميو لمدائف حقا عينيا يخكلو حبس الشيء إلى أف 
يستكفي الديف كأف يتقدـ الدائنيف العادييف ك الدائنيف التالييف لو في المرتبة في أف يتقاضى حقو 

 .مف ثمف ىذا الشيء في أم يد يككف فييا 
القانكف لديف معيف مراعاة منو لصفتو كال يككف  ىك أكلكية يقررىا 982المادة : االمتياز حقوق 

    .(2)''لمديف امتياز إال بمقتضى نص قانكني 
 
،دار ىكمة لمتكزيع كالنشر ،الجزائر 1محمد صبرم السعدم ،الكاضح في شرح القانكف المدني الجزائرم ،التأمينات العينية ،ط  (1
 .18 ،ص 2008-2009،
 المؤرخ في 07/05 المعدؿ بالقانكف رقـ 26/09/1975 المؤرخ 75/58مف األمر رقـ  948ك982 ك937 ك882 المكاد (2

 . المتضمف القانكف المدني الجزائرم13/05/2007
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 ىذه ممكية نزع يمكف كما العقارية، العينية الحقكؽ ك العقار ممكية نزع يمكف كعميو فإنو      
 غير العقارية  العينية الحقكؽ بيذه المثقؿ العقار بدكف أم ذاتو العقار عف بصفة مستقمة األخيرة

يمكف  ال ما عقار عمى المفركضة ك العاـ القانكف قيكد مف قيد تعتبر التي ك العامة أف اإلرتفاقات
 . ذلؾ في خاصة نصكص عمى باالستناد إال ابشأنو الممكية نزع إجراء مباشرة
 تشكل آلية نزع الممكية من أجل المنفعة العامة إحدى اآلليات إليو وكما سبق التطرق      

المعتمدة من طرف الدولة لتكوين رصيد عقاري مهم لمقيام بالمشاريع االقتصادية واالجتماعية  
ومحاربة المضاربات العقارية وباعتبار حق الممكية الخاصة ذات أهمية كبيرة في النظام القانوني 

كما أن تعزيز فكرة تشجيع االستثمار والتنمية لن يتحقق دون تعزيز المبادرة . فهو حق دستوري 
 .الفردية وتحقيق استقرار المعامالت

وما دام إذن األصل في حق الممكية أنه حق دائم ال يمس وال يعتدي عميه واالستثناء هو       
إمكانية نزع هذا الحق من يد صاحبه فإن ذلك يستوجب أن يحاط هذا االستثناء بعدة شروط 

 .وضمانات ووسائل لحماية الممكية الخاصة 

 يتضمن ضمانات أف      ومن ثم فإن أي تشريع قانوني لنزع الممكية لممنفعة العامة يتعين 
 يمعبه القضاء في الذم جهة اإلدارة ، فضال عن الدور الهام استعماؿوشروط  كفيمة بعدم إساءة 

 .حماية الممكية الخاصة

 قرار بإصدار تبدأ العامة لممنفعة الممكية نزع آلية فاف 91/11 القانكف نصكص خالؿ كمف      
 عمييا يستند عامة بمنفعة ارتباطو ىك القرار ىذا إصدار صمب ك ، العامة لممنفعة الممكية نزع

 الكبير االرتباط كىذا ، الممكية نزع قيد كمناط صمب ىي العامة فالمنفعة .إنجازه المراد المشركع
 ممكية أك العقارات ممكية نزع أف عمى بالمشرع يحدك الذم ىك العامة كالمنفعة الممكية نزع بيف

 بمنفعة المشركع يرتبط أف أم ، العامة المنفعة أعمنت إذا إال بو الحكـ يجكز ال العينية الحؽ
 اإلدارة لجية تاركا العامة لممنفعة كمحدد دقيؽ تعريؼ المشرع يعطى ال الغالب كفى ، عامة
 .المجاؿ ىذا في كاسعة تقديرية سمطة

 االنحرافات مف العديد يثير العامة لممنفعة محدد تعريؼ تحديد عدـ أف إلى اإلشارة جدرتك      
 لجية كاسعا المجاؿ يترؾ الشكؿ بيذا فضفاضا العامة المنفعة مفيـك فترؾ ، السمطة جانب مف

 .مناسبا تراه مشركع أم في الممكية نزع الختيار اإلدارة
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 :ضمانات نزع الممكية: المبحث الثاني
 مطالبيا الستيفاء اإلدارة جية إلييا تمجأ التي القرارات أخطر مف الممكية نزع قرار يعتبر      

 اإلدارة لجية يسكغ ال لذلؾ الخاصة الممكية عمى االعتداء طابع مف فيو لما كذلؾ كاحتياجاتيا
 التصرؼ ىذا فإف ثـ كمف ، ذلؾ التشريع ليا يجز لـ ما ، الممكية نزع فردية إدارية قرارات بمكجب
 اإلدارة لجية تسكغ التي الشركط فيو تتكافر كأف ، القانكف حدكد في دقيقا تنفيذا ينفذ أف يجب
 يشكؿ العامة لممنفعة الممكية نزع ك ، العادؿ التعكيض كثانيا ، العامة المنفعة أكال كىي بو القياـ
 خركج ككؿ إتباعيا يجب ضكابطو كحدد القانكف أجازه اعتداء لكنو الخاصة الممكية عمى اعتداء

 فرض مف فاليدؼ ، الممكية بحؽ خطيرا كمساسا ماديا اعتداء يشكؿ السمطة ىذه عف انحراؼ أك
 أك انحراؼ كؿ مف الممكية منزكعي حماية ىك إتباعيا اإلدارة عمى يجب محددة إجراءات المشرع
 الحاالت أكرد المشرعك العامة لممنفعة  الممكية نزع نظاـ عميو يبني الذم األساس عف يخرج شطط
 استثنائية كسائؿ باستخداـ كذلؾ لألفراد الخاصة بالممكية المساس اإلدارة لجية فييا يجكز التى
 إجراءات اتخاذ أك عمييا المؤقت االستيالء أك العقارات لبعض العامة المنفعة صفة تقرير منيا
 كضكابط إجرائية ضكابط إلى تقسيميا يمكف كالتي ، الضكابط كضع فقط لذا بشأنيا الممكية نزع

 . مكضكعية

 (الضمانات اإلجرائية) الدعوى اإلستعجالية: المطمب األول       
يعد قضاء االستعجاؿ الكسيمة المثمى لدرء الخطر الحقيقي المحدؽ بالحؽ المراد حمايتو       " 

كالذم يمزمو السرعة التي ال تتكفر عمييا إجراءات التقاضي العادية التي تتميز بطكؿ إجراءاتيا 
 فخاصية االستعجالي تتطمب السرعة في اتحاد (1)''مف التكميؼ لمجمسة إلى غاية الحكـ النيائي 

اإلجراءات كبالتالي الفصؿ في الدعكل في أقرب جمسة ألف الكضع ال يحتمؿ التأجيؿ ألف فيو 
تيديد لمصالح عامة أك خاصة ، أك احتماؿ حدكث أضرار كبيرة عمى أحد األطراؼ  مما يتطمب 

   .السرعة في التنفيد  
 
منشكرات بغداكم، ،  09 -08قانكف رقـ ،الطبعة الثانية،شرح قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية،أنظر بربارة عبد الرحمف)1

  .463، ص 2009الجزائر، 
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كالمراد منو ىك المحافظة عمى الحؽ الذم يخشى عميو أمر ال يتحمؿ االنتظار حتى         
، خاصة إذا كاف الحؽ المراد المحافظة عميو كاف  لنزاع عمى قضاء المكضكعيعرض أصؿ ا

  . السمطة العامة الء مف طرؼ م أك إستاعتداءمكضكع 

 1998/05/03 المؤرخ في 02/98بالرجكع إلى القانكف العضكم لممحاكـ اإلدارية رقـ       
كاف الجيات القضائية اإلدارية ىي   يتجمى98/01كذلؾ القانكف العضكم لمجمس الدكلة رقـ

جمس الدكلة ـك ،بالفصؿ في الدعاكل التي يككف أحد أطرافيا الدكلة المحاكـ اإلدارية التي تقـك 
ىك جياز قضائي مستقؿ كىك ىيئة مقكمة ألعماؿ الجيات القضائية اإلدارية كيضمف تكحيد 

 الجديد اإلجراءات كاإلداريةكقد تناكؿ قانكف اإلجراءات المدنية ، اإلدارم    القضائياالجتياد
 اعتمادا عمى القانكف رقـ اإلداريةالدعكل   ىاتيف الجيتيف كعمى ضكء ذلؾ سنتناكؿأماـلمتقاضي 

كيفية مكضحيف كاإلدارية  المدنية اإلجراءات المتضمف قانكف 2008/02/25 المؤرخ في 09/08
 إليو مف نفس القانكف المشار 815،816،817،818،819بالرجكع لممكاد ، حيث رفع الدعكل 
.  بعريضة مكقعة مف محامي-: الدعكل تككف أعاله فإف

.  قانكف اإلجراءات المدنية 15 كتتضمف البيانات المنصكص عمييا في المادة -

. أكجيياجكاز تصحيح العريضة بمذكرة الحقة في -

، كفي حاؿ الدعكل االستعجالية يتـ رفعيا حسب  العريضة مع نسخ منيا بممؼ القضية إيداع -
درجات االستعجاؿ ، حتى خارج أكقات العمؿ ، كمف بيف ساعة إلى ساعة في حالة االستعجاؿ 

 القرار محؿ الدعكل ، كفي حالة امتناع اإلدارة عف تسميـ القرار يتحرل إرفاؽككذا القصكل ، 
. القضائية عف ذلؾ رئيس الجية

تقديـ المستندات مع جرد لتمؾ المستندات  كالكثائؽ ما لـ يكجد مانع يحكؿ دكف ذلؾ بسبب -
.  خصائصياأكحجميا 

.  المدنية اإلجراءات مف قانكف 820 تأشير أميف الضبط عمى الجرد طبقا لممادة -

 كالمتضمف قانكف 25/02/2008 الصادر 08/09مف القانكف  815،816،817،818،819لممكاد انظر -1
 .3 ص ، 23/04/2008 بتاريخ 21 الجريدة الرسمية ،اإلجراءات المدنية كاإلدارية
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.  العريضة يككف مقابؿ كصؿ تسديد الرسـك ما لـ ينص القانكف عمى خالؼ ذلؾإيداع-

 822المادة ) العريضة بأمانة الضبط إيداع حاالت الفصؿ مقركنة بأجؿ يبدا فييا مف تاريخ -
. (اإلجراءاتقانكف 

 اإلجراءات قانكف 823 الضبط لممحكمة اإلدارية المادة  بأمانةتقيد لعريضة بسجؿ خاص -
التأشير بتاريخ كرقـ القضية عمى العريضة كالمستندات  المدنية كترقـ حسب ترتيب كركدىا مع

. المرفقة 

 تمثيؿ الخصـك يككف بمحاـ ما لـ ينص القانكف عمى خالؼ ذلؾ كتحت طائمة عدـ القبكؿ -
. (اإلجراءات مف قانكف 826المادة )

 المدنية مف اإلجراءات مف قانكف 800 إعفاء الدكلة كاألشخاص المعنكية المذككرة في المادة -
. كجكبية الدفاع

. تكقيع العرائض كالمذكرات مف طرؼ الدفاع كالممثؿ القانكني لممؤسسة -

مف كيككف حسب السمطة أك اإلدارة ممثمة برئيسيا أك مسيرىا ، فالكزارة  التمثيؿ القانكني لمدكلة -
كالبمدية مف طرؼ رئيس المجمس الشعبي  كالكالية مف طرؼ الكالي ، طرؼ الكزير المعني ،

. كالممثؿ القانكني بالنسبة لممؤسسة ، البمدم

القضاء االستعجالي اإلدارم يسعى مف خالؿ الدعكل االستعجالية اإلدارية إلى       حيث أف 
تحقيؽ حماية قضائية، سريعة ككقتية لمحقكؽ كالمراكز القانكنية لممتقاضيف بصفة عامة 

، كالتي تككف ييددىا خطر محدؽ ليصدر حكما بتدابير  كلألشخاص الطبيعييف بصفة خاصة
ال يمكف أف يحتمؿ االنتظار كيتطمب عرضو عاجال عمى القضاء كالسرعة في الفصؿ استعجالية 

، كيظير ذلؾ جميا مف  ال تمس بأصؿ المكضكع كتمؾ الحقكؽ أك المراكز القانكنيةفي الدعكل ، ك
  : خالؿ

 
اإلجراءات المدنية   كالمتضمف قانكف25/02/2008 الصادر 08/09مف القانكف  822-823-800لممكاد انظر -1

  .3 ص ، 04/2008 /23  بتاريخ21 الجريدة الرسمية ،كاإلدارية
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 مف أجؿ الفصؿ في اختصار مكاعيد التكميؼ بالحضكر في الدعكل اإلدارية االستعجالية ''      
نص ىذا قد الدعكل في أقرب اآلجاؿ كحسب ما جاء بو قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية ، 

 مف ساعة  كالتي يتـ الفصؿ فييااالستعجاؿ القصكل التي نككف أماـ حالة حالةالقانكف عمى اؿ
    .إلى ساعة

 كحتى في العطؿ األسبكعية كالسنكية كقد تككف خارج أكقات العمؿ      كفي بعض األحياف 
البت في المسائؿ التي يخشى عمييا فكات الكقت كال تقبؿ االنتظار أك في كالغرض منو ىك 

 كخصيا بطابع االستعجاؿ فاالستعجاؿ يمكف المسائؿ التي اعتبرىا القانكف مستعجمة في طبيعتيا
 القكؿ أنو خاصية تجعؿ بعض المسائؿ غير قابمة لالنتظار كالبد مف الفصؿ فييا فأقرب كقت ،

 حاالت االستعجاؿ القصكل  ،الفصؿ في الدعكل اإلدارية االستعجالية بمقتضى أكامر مؤقتة ك
    .(1)''  لمكاجية قرارات اإلدارة

 كال تخضع لألحكاـ  ، أم عبارة عف استثناء ،يعد االستعجاؿ أصال حالة غير عاديةكما "         
حقكؽ لؿ ضياع ف في ذلؾالألم إجراء مف اإلجراءات العادية كال يمكف إخضاعيا  ، العامة 

 مألكؼ فيتطمب التدخؿ أكنتيجة الظركؼ المحيطة بيا، أما لك اقترف االستعجاؿ بكضع غير ليا، 
كىي الحالة التي ال تقبؿ التأخر كلك " االستعجاؿ القصكل"الفكرم فتككف ىنا بصدد حالة 

لساعات، فيمكف لمقاضي اإلدارم االستعجالي أف يأمر بكؿ التدابير الضركرية بمكجب أمر عمى 
  . عريضة كلك في غياب القرار اإلدارم المسبؽ

يمكف لقاضي االستعجاؿ أف يأمر بكقؼ تنفيذ القرار اإلدارم المطعكف فيو حينما يتعمؽ ك      
     .(2)''  المكضكع بحالتي التعدم، االستيالء أك الغمؽ اإلدارم

 القضاء االستعجالي اإلدارم كمما ثبت لمقاضي أف تصرؼ اإلدارة اختصاصينعقد        "
 نزع ممكية بداعي مصمحة عامة في حيف ىك تعسؼ ، استيالء أك  يحتمؿ كصؼ حالة تعد

 ىك لتشريعات الحديثة القائمة عمى حماية حقكؽ اإلنسافؿمسايرة اؿكالمراد مف كراء ىذه اإلجراءات 
 .حماية الحقكؽ مف تعسؼ كتسمط اإلدارة 

 
 .466بربارة عبد الرحمف، مرجع سابؽ، ص  -(1
ليمى أيت أكبمي، خصكصية الحماية االستعجالية في مكاجية دعكل الغضب ككقؼ التنفيذ، أعماؿ الممتقى الكطني الخامس   -(

، مطبعة صخرم، معيد الحقكؽ كالعمـك اإلدارية، المركز 2011 مام 25 26-حكؿ قضاء كقؼ تنفيذ قرار إدارم، يكمي 
 .16.الجامعي بالكادم، ص 
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 التشريع الفرنسي منح مجمس الدكلة سمطة كاسعة تمكنو مف التدخؿ كمما انتيكت إذ أف ''          
 التعدم مف تحاال أما بالنسبة ؿالحريات األساسية مف طرؼ الييئات التابعة لمسمطة التنفيذية

 لمقانكف عند ممارستيا لسمطتيا كذلؾ عف طريؽ تتجسد في عدة أشكاؿ أك تجاكزات اإلدارة
 " إصدارىا لقرارات مف شأنيا المساس بحقكؽ أساسية مكفكلة بمكجب الدستكر مثمما ىك الشأف في

  .(1)'' قرارات اإلدارة المتعمقة بنزع الممكية

 ( الموضوعية الضمانات) التعويض  : لثانيا المطمب

 األخر البعض بينما ، التعكيض في المكضكعية الضمانات بحصر تقـك التشريعات بعض      
 نزع آلية تبدأ حيث ، مكضكعية كضمانة الممكية نزع شرط يعد لذلؾ ، الممكية نزع شرط يضيؼ
 ىك القرار ىذا إصدار كصمب ، العامة لممنفعة الممكية نزع قرار بإصدار العامة لممنفعة الممكية
 قيد كمناط صمب ىي العامة فالمنفعة ، إنجازه المراد المشركع عمييا يستند عامة بمنفعة ارتباطو

 عمى بالمشرع يحدك الذم ىك العامة كالمنفعة الممكية نزع بيف الكبير االرتباط كىذا ، الممكية نزع
 ، العامة المنفعة أعمنت إذا إال بو الحكـ يجكز ال العينية الحؽ ممكية أك العقارات ممكية نزع أف
 لممنفعة كمحدد دقيؽ تعريؼ المشرع يعطى ال الغالب كفى ، عامة بمنفعة المشركع يرتبط أف أم

 تحديد عدـ أف اإلشارة جدرتك  المجاؿ ىذا في كاسعة تقديرية سمطة اإلدارة لجية تاركا العامة
 المنفعة مفيـك فترؾ السمطة جانب مف االنحرافات مف العديد يثير العامة لممنفعة محدد تعريؼ
 مشركع أم في الممكية نزع الختيار اإلدارة لجية كاسعا المجاؿ يترؾ الشكؿ بيذا فضفاضا العامة
 .مناسبا تراه

 مطالبيا الستيفاء اإلدارة جية إلييا تمجأ التي القرارات أخطر مف الممكية نزع قرار يعتبرك      
 اإلدارة لجية يسكغ ال لذلؾ الخاصة الممكية عمى االعتداء طابع مف فيو لما كذلؾ كاحتياجاتيا

 التصرؼ ىذا فإف ثـ كمف ، ذلؾ التشريع ليا يجز لـ ما ، الممكية نزع فردية إدارية قرارات بمكجب
 اإلدارة لجية تسكغ التي الشركط فيو تتكافر كأف ، القانكف حدكد في دقيقا تنفيذا ينفذ أف يجب
 .العادؿ التعكيض كثانيا ، العامة المنفعة أكال كىي بو القياـ

 
 ،دراسات ،األردني القانكف في االستمالؾ عمى القضائية الرقابة ،شنب أبك الكريـ عبد كأحمد العبادم كليد أنظر ، محمد -(1

 .246 ص  ،2008،األردنية  الجامعة   ،عمادة البحث العممي2  العدد ، 35 المّجمد كالقانكف، الشريعة عمـك
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 حؽ عمى قانكنيا اعتداء يعد العامة لممنفعة الممكية نزع قرار كاف إذا فانو القكؿ سبؽ ككما      
 عف الممكية لمنزكعي مقابؿ إعطاء ضركرة يفرض القانكني المنطؽ فإف ، الخاصة الممكية
 الممكية لمنزكعي عادؿ تعكيض فإعطاء تخكليا كانت التي االمتيازات كعف الضائعة حقكقيـ
 ىذا عمى كالتعدم المساس عف مقابال كيشكؿ الخاصة لمممكية المخكلة الضمانات أىـ يشكؿ
 عف يترتب حيث ، تقديره كسيمة كانت آيا لمقضاء التعكيض ىذا رقابة يككف ما كعادة ، الحؽ

 يشترط الذم الضرر عف تعكيضو يستكجب مما مالو، مف لحرمانو لممالؾ ضرار الممكية نزع عممية

 األضرار أما كاالحتمالي المباشر غير الضرر عف يعكض ال إذ محققا أم كأكيدا مباشرا يككف أف

 عف المالؾ تنازؿ جبرية أف كما ، المادم اإلدارة تعدم حالة إال تعكيض محؿ تككف فال المعنكية

نما ثمنا ليس التعكيض أف نقكؿ يجعمنا العامة لممنفعة الممكية نزع في ممكيتو  لضرر إصالح ىك كا 

 الحؽ ك ،'' كعادال منصفا التعكيض يككف أف عمى المدني القانكف مف 677  المادة ''لنص طبقا
 مشركعيف حقيف أماـ أننا يبيف الممكية نزع ألف ممكيتو المنزكعة حقكؽ أىـ يشكؿ التعكيض في

 المثمى الكسيمة التعكيض يعتبر كما ممكف، ضرر أقؿ حدكد في لكف بأحدىما، التضحية يجب

 األكلية القانكنية كضعيتو تشبو كضعية إلى ممكيتو المنزكعة بإعادة يسمح ألنو ، ذلؾ إلى لمكصكؿ

 تنص الجزائرم 1996 دستكر مف 20 فالمادة " ، تشريعية دستكرية نصكص عميو نصت فقد لذا

 (1)'' كمنصؼ عادؿ قبمي تعكيض عميو كيترتب القانكف إطار في إال الممكية نزع يتـ ال : "أنو عمى
 : عمى المدني القانكف مف 766 المادة تنص كماك '' ،

 غير القانكف في عمييا المنصكص كالشركط األحكاؿ في إال ممكيتو أحد أم حرماف يجكز ال "    

 لممنفعة العقارية العينية الحقكؽ نزع أك بعضيا أك العقارية الممكية جميع نزع في الحؽ لإلدارة أف

 . (2)'' كعادؿ منصؼ تعكيض مقابؿب إال العامة

  جريدة 07/12/1996 مؤرخ في 96/438 مف دستكر الجميكرية الجزائرية الصادر بمكجب المرسـك الرئاسي 20المادة  -(1
 .08/12/1996 مؤرخة في 76رسمية 

 المتضمف 13/05/2007 المؤرخ في 07/05 المعدؿ بالقانكف رقـ 26/09/1975 المؤرخ 75/58 مف األمر رقـ 766 ك677المادة  -(2
 .    القانكف المدني الجزائرم 

 



35 
 

     

 التعكيض مبدأ فإف لذلؾ ممكيتو، لممنزكع بالنسبة قصكل أىمية لمتعكيض أف القكؿ       سبؽ
نزع  ظؿ في كأساسي ضركرم التعكيض أف كطالما ، كتشريعية دستكرية نصكص عميو نصت
 ما لحقو ممكيتو لممنزكع يغطي بحيث كمنصفا عادال يككف أف يجب العامة المنفعة أجؿ مف الممكية

 . كسب مف فاتو كما ضرر مف
 أك طبيعتيا تقييـ عف ذلؾ ينتج لما تبعا لألمالؾ القانكنية القيمة حسب المبمغ ىذا كيحدد       

 قبؿ مف أك اآلخريف العينية الحقكؽ كأصحاب مالكييا قبؿ مف الفعمي استعماليا عف أك مشتمالتيا
 .كالحرفييف كالصناع التجار

 '' :التعكيض كنمخصيا كما يميالضرر الكاجب      أما عف شركط 
 ماديا الضرر يككف أف يجب       - 

مباشرا  الضرر يككف أف يجب-         
 (1) ''محقؽ الضرر يككف أف يجب-         

  
 قانكنيا عمى حؽ الممكية الخاصة بؿ اعتداءإذا كاف قرار نزع الممكية لممنفعة العامة يعد       

تعديا عمى ىذا الحؽ ، فإف المنطؽ القانكني يفرض ضركرة إعطاء مقابؿ لمنزكعي الممكية عف 
حقكقيـ الضائعة كعف االمتيازات التي كانت تخكليا فإعطاء تعكيض عادؿ لمنزكعي الممكية 
يشكؿ أىـ الضمانات المخكلة لمممكية الخاصة كيشكؿ مقابال عف المساس كالتعدم عمى ىذا 

  . الحؽ ، كعادة ما يككف رقابة ىذا التعكيض لمقضاء آيا كانت كسيمة تقديره
التعكيض العادؿ "التحاد إجراء نزع الممكية مقابؿ ، أال كىك  يككف أف المشّرع       حيث أكجب

 المادم إعادة التكازف بقصد لمشخص الماؿ يدفع مف مبمغ ىك نرل ما عمى كالتعكيض كالمنصؼ ،

 أك المادم اختالؿ التكازف المفيـك يستمـز فيذا ضار، لفعؿٍل  تعرضو نتيجة الذم اختؿ المعنكم أك

فإذا انتفى الضرر فال  بالضرر، عنو ُيعبر ما كىك التعكيض، ُيدفع لو الذم لمشخص المعنكم
  .(2)''لمتعكيض كجكب

انظر مذكرة مف اعداد قاضي عز الديف ، المسؤكلية العقدية كالمسؤكلية التقصيرية ، مذكرة لنيؿ شيادة الميسانس حقكؽ   -(1
 .19 ك 18  ، ص2012/2013جامعة الكادم ، الجزائر ، السنة 

 قانكف أحكاـ ضكء في اإلستمالؾ لمشركعية كشرطٍل  العادؿ التعكيض ، العدكاف إسماعيؿ كأشرؼ ىياجنو زياد عبدالناصر- (2
 .476 ك475 ، ص2012، سنة 2 العدد ، 39 المجّمد كالقانكف، الشريعة عمـك ، دراسات األردني االستمالؾ
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العامة  النظرية فييا بسط مفصّمة المدني أحكامان  القانكف في األردني  المشّرع  كّرس  كقد"      
 المختمفة ، كمف الالفت لمنظر بصكرىا المدنية المسؤكلية جزاء عمى التعكيض لاللتزامات ، كجعؿ

لحقت  التي األضرار جبر بيدؼ المادية كاألدبية األضرار عف بالتعكيض سمح المشّرع أف
  . ، كىك ما طبقو المشرع الجزائرم في القانكف المدني الجزائرم (1)''بالمضركر 

 تقدر طبقا لألسعار السائدة كقت أف تقدير قيمة التعكيض العادؿ يجب أفكفى تقديرنا       
 تقدير ىذا في قرار حؽ الطعف ممكيتوصدكر قرار نزع الممكية ، كأف يكفؿ التشريع لممنزكع 

  .التعكيض أماـ القضاء
حدد اإلجراءات الجكىرية لنزع الممكية بما يكفؿ لذكل أف القانكف  اإلشارة إليو كما تجدر      

الشأف مف المالؾ كأصحاب الحقكؽ حصكليـ عمى تعكيض عادؿ مقابؿ نزع ممكيتيـ لممنفعة 
 قرارعف طريؽ شكؿ بكؿ محافظة تالعامة كذلؾ بأف أسند تقدير قيمة التعكيض إلى لجنة فنية ت

 القيمة كالمتمثمة في عناصر ثالثة أساس عمى يتـ التعكيض تحديد إفكما يمكف أف نضيفو 
     .لمعقار الفعمي االستعماؿ العقار، كبعدىا مشتمالت ثـلمعقار،  الحقيقية
يخضع تقدير قيمة التعكيض إلى السمطة التقديرية لإلدارة ، كفي حاؿ ما إذا حصؿ كما       

ذا  نزاع في قيمة العقار المراد نزع ممكيتو بيف المالؾ كالسمطة اإلدارية ، يخضع التقدير لمقضاء  كا 
 القيمة كبالتالي فإف السكؽ لقكاعد بجيمو يعذر فإنو القانكف في األكؿ الخبير ىك القاضي كاف

 القضاء يد فإنيا ترفع ممكيتيـ المنزكعة األشخاص ككذا لإلدارة اإلنصاؼ تحقؽ كانت إذا المقارنة
 األمالؾ تقييـ ميمة أسند الجزائرم  كالمشرع،كخبراء  مؤىميف ألشخاص كتركيا تقديرىا عمى

 .  الكطنية األمالؾ إدارة مصالح ممكيتيا إلى نزع المطمكب العقارية كالحقكؽ
  التعويض نطاق الثالث الفرع
 القانكف أجازه اعتداء لكنو الخاصة الممكية عمى اعتداء يشكؿ العامة لممنفعة الممكية نزع إف    
 كمساسا ماديا اعتداء يشكؿ السمطة ىذه عف انحراؼ أك خركج ككؿ إتباعيا يجب ضكابطو كحدد
 اإلدارة عمى يجب ، كمضبكطة محددة إجراءات المشرع فرض مف فاليدؼ ، الممكية بحؽ خطيرا
 نزع نظاـ عميو يبني الذم األساس عف يخرج انحراؼ كؿ مف الممكية منزكعي حماية ىك إتباعيا
 . العامة لممنفعة الممكية

 
 .476 ، ص مرجع السابؽ ، اؿالعدكاف إسماعيؿ كأشرؼ ىياجنو زياد عبدالناصر -(1
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 القكاعد يحدد الذم 1991 سنة ابريؿ-27 في مؤرخاؿ 91/11القانكف في المشرع أف حيث      
 اإلدارة لجية فييا يجكز التي الحاالت حدد العمكمية المنفعة أجؿ مف الممكية بنزع المتعمقة
 ، صراحة المشرع عمييا نص استثنائية كسائؿ باستخداـ كذلؾ لألفراد الخاصة بالممكية المساس

 إجراءات اتخاذ أك عمييا المؤقت االستيالء أك العقارات لبعض العامة المنفعة صفة تقرير منيا
 تنزع أف مف كصيانتيا حمايتيا تكفؿ التي كالشركط الضكابط كضع دفؽ لذا ، بشأنيا الممكية نزع
 جية كمف أكلى جية مف الممكية حماية لتحقيؽ التنظيـ ذلؾ فكاف غاية لغير عمييا يستكلى أك

 التعكيض محؿ يحؿ عيني تعكيض العامة المصمحة كدكاعي أىداؼ تحقيؽ ذاتو الكقت كفي ثانية
 شركط كال الدفع تبرر التي كالكثائؽ التعكيض دفع كيفية يحدد لـ القانكف فإف ىذا عدا ما النقدم
 . السحب
 القانكف القديـ في ال التعكيض دفع حكؿ تفصيمية أحكاـ أية الجزائرم يخصص المشرع لـ''       
 مبمغ عمى إيداع 91/11 رقـ القانكف مف 27 المادة نصت التنفيذم ، فقد المرسـك في حتى كال

 في التبميغ المحدد فيو يتـ الذم نفسو الكقت في المختصة الييئة لدل لممعني الممنكح التعكيض
  .(1)'' التعكيض اقتراح إمكانية عمى الثانية فقرتيا في تنص حيث منو 25 المادة

 إحدل في حصره الجزائرم المشرع فإف التعكيض نطاؽ بخصكص قكلو يمكف كما      
 . النقدم التعكيض في الثانية بينما العيني، التعكيض األكلى ، الطريقتيف

 لمتعويض النقدي الدفع : أوال 
 مالؾ ممكية نزع عف المترتبة األضرار جبر يمكنو بما نقديا التعكيض يككف أف األصؿ      
 27/07/1993 في المؤرخ 93/186 التنفيدم المرسـك''  مف 34 المادة أف حيث ، العقار
 كبالعممة نقدا يككف التعكيضات دفع أف عمى ، (2)'' 91/11 القانكف تطبيؽ كيفيات يحدد الذم

 . العامة لممنفعة الممكية نزع قرار مف لممتضرر نقدم تعكيض بتقديـ ممزمة فاإلدارة ، الكطنية
مف نزع الممكية المتعمقة بقكاعد اؿ الذم يحدد 1991ابريؿ سنة -27 مؤرخ في 91/11القانكف رقـ  مف 25 ك27المكادانظر  (1

 متمـ 08/05/1991المؤرخة في  21، الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد . لمنفعة العمكميةأجؿ ا
 كمتمـ بالمادة 30/12/2004 مؤرخة في 85 جريدة رسمية 2005 المتضمف قانكف المالية لسنة04/21مف القانكف 65بالمادة 
      .31/12/2007 مؤرخة في 82 جريدة رسمية 2008 المتضمف قانكف المالية لسنة 07/02 مف قانكف 59
 مؤرخة في 51ر . ج91/11 الذم يحدد كيفيات تطبيؽ القانكف 27/07/1993 المؤرخ في 93/186المرسـك التنفيدم  (2
 المؤرخ في 08/202 كالمرسـك 10/07/2005 المؤرخ في 05/248 متمـ كمعدؿ بالمرسـك 01/08/1993
07/07/2008. 
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 إسكاف بإعادة كالقياـ النقدم التعكيض دفع عف العدكؿ لمسمطة يمكف اإلطار ىذا كفي      
 محالت بعرض كتقـك ممكيتيا المنزكعة الميني االستعماؿ ذات السكنية المحالت مستأجرم
 . كالصناعييف كالحرفييف التجار عمى معادلة

  العيني التعويض : ثانيا
 يمكف فانو ، الجزائرم المدني القانكف في الكاردة لمتعكيض العامة األحكاـ إلى استنادا       
 الكسائؿ مف يعتبر التعكيض كىذا ، المنزكع العقار مقابؿ لممتضرر عيني تعكيض منح لإلدارة
 25 المادة لنص استنادا كذلؾ ، العامة لممنفعة الممكية نزع إلجراء تطبيقيا في تعتمدىا التي
 القانكف مف 34 المادة ككذا العامة لممنفعة الممكية بنزع المتعمؽ 91/11 القانكف مف 02 الفقرة
 . عيني تعكيض بإيجاد ممزمة غير كىي لإلدارة ذلؾ في التقديرية السمطة كتبقى ، 93/186

        

 كتتأخر المبمغ نيائيا يتحدد فقد المبمغ، إيداع بعد أك قبؿ جديد يطرأ مف ما       يقصد بيا كؿ
التعكيض كبالتالي تمتنع اإلدارة  دفع عمى الغير يطرأ اعتراض إيداعو ، كقد أك دفعو في اإلدارة
 ألحد الطرفيف بتحمميا لممصاريؼ إذا لـ ينص بالنسبة األمر كميا ، ككذلؾ أك جزئيا الدفع عف
 دفع التعكيض عدـ يمتد مبمغ التعكيض ، كقد مف المصاريؼ ىذه اإلدارة فتخصـ قضائي بحكـ
 عف أم شيء يكرد لـ الجزائرم القانكف أف ذلؾ مف قيمتو ، نخمص مف شيء يفقده طكيمة مدة

 قطعا نيائيا يرتب تقديره أصبح الذم التعكيض دفع في التأخر التعكيض ، كما أف عكارض
 ال القكاعد العامة ، كالتي إطار في كضعيا يمكف المسؤكلية ىذه نازعة الممكية اإلدارة مسؤكلية

المسبؽ العادؿ  بشرط التعكيض تعمؽ منيا ما السيما الممكية ، لنزع الخاصة القكاعد يتكافؽ مع
 الممكية في بكؿ ما مركز المالؾ في يبقيو المتضرر تعكيض عدـ أف ىي كالمنصؼ ، فالقاعدة

 خطيرا مساسا يعتبر لممنفعة العامة الممكية نزع كاف كلما'' كاالستغالؿ ، االنتفاع حقكؽ مف
 العادؿ القبمي التعكيض نص عمى فقد ، بتعكيض كمسبكقا يكف مضمكنا لـ إذا األفراد بحقكؽ

  .  (2)'' منو  20 في المادة الدستكر الجزائرم كالمنصؼ
 
مف أجؿ نزع الممكية المتعمقة بقكاعد اؿ الذم يحدد 1991ابريؿ سنة 27 مؤرخ في 91/11القانكف رقـ  مف 25المادة انظر  (1
  08/05/1991المؤرخة في  21، الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد . لمنفعة العمكميةا
  جريدة 07/12/1996 مؤرخ في 96/438 مف دستكر الجميكرية الجزائرية الصادر بمكجب المرسـك الرئاسي 20  المادة (2

 .08/12/1996 مؤرخة في 76رسمية 
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 المشرع بإصدار نص قانكني يحدد يبادر لـ إذا معنى بدكف يصبح القبمي التعكيض ىذا فإف      
 ما كىك بقدر دفعو في جراء التأخر مف اإلدارة تمحؽ التي المالية كالعقكبات التعكيض دفع آليات

كالدكلة تجاىيـ ، كيشعيرىـ بسيادة  اإلدارة مصداقية يقكم ممكيتيـ المنزكعة األفراد ينصؼ
القانكف ، كأف الدكلة تصكف كتسير عمى الحفاض عمى المصالح الخاصة لألفراد ككذا أمالكيـ 

كعقاراتيـ مف كؿ ما ىك اعتداء أك ما شابيو مف أمكر قد تيدد مصالحيـ أك تجردىـ مف أمالكيـ 
 . مف دكف رضاىـ كدكف مبرر شرعي يحدده القانكف 

ذا  األمالؾ كالحقكؽ لحيازة معينة مػدة اإلدارة عمى يفرض لـ الجػزائرم القانكف كاف       كا 
 أربع4 ال تتجاكز التي الممكية نزع إنجاز خالليا يتـ أف يجب التي المدة حدد قد المنزكعة لكنو

 الذم يحدد 1991ابريؿ سنة -27مؤرخ في اؿ 91/11 مف القانكف 10سنكات حسب المادة 
 كما تجدر اإلشارة إلى أف القرار يجب أف لمنفعة العمكميةمف أجؿ انزع الممكية المتعمقة بقكاعد اؿ

 . (1)''  يبيف األجؿ المحدد النجاز نزع الممكية كأشترط المشرع أف ال يتجاكز األربع سنكات 
 دفع خالليا يجب التي المدة نفس ىي ليست الممكية نزع إنجاز مدة أف النصيف مف كيستفاد      

 الحيازة ىك ليس النصيف في الممكية نزع إنجاز بعبارة الخزينة ، فالمقصكد إيداعو أك التعكيض
 عندما اإلدارة أف حيف الممكية ، في نزع قانكف  فيالمحددة الشركط تتطمب اكتماؿ الحيازة ألف

 يمغي ال ذلؾ فإف التعكيض دفع في تماطال ذلؾ في كيتبع  ،المنزكعة األمالؾ حيازة في تتماطؿ
 كقت مع يتناسب أف يجب التقييـ كقت التقييـ ألف بإعادة المطالبة في ممكيتو نزعت الذم حؽاؿ

 اإلدارم القرار صدكر سكل الممكية إلنجاز نزع معنى مف يبؽ لـ كبالتالي  ،الممكية نزع إنجاز
 التعكيض دفع عدـ عند التقييـ بإعادة المطالبة فحؽ 29 المادة في المحددة الشركط كفؽ بنزعيا

 حدث إذا حتى بذلؾ تطالب أف لإلدارة كليس فقط ممكيتو لممنزكعة حؽ ىك معيف أجؿ في
 .التعكيض دفع قبؿ المنزكعة كالحقكؽ النفعية لمعقارات أك الحقيقية القيمة في انخفاض

 
 
 
مف نزع الممكية المتعمقة بقكاعد اؿ الذم يحدد 1991ابريؿ سنة  27 مؤرخ في 91/11القانكف رقـ  مف 10المادة انظر - (1

 متمـ 08/05/1991المؤرخة في  21لمنفعة العمكمية ، الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد أجؿ ا
 كمتمـ بالمادة 30/12/2004 مؤرخة في 85 جريدة رسمية 2005 المتضمف قانكف المالية لسنة04/21مف القانكف 65بالمادة 
. 31/12/2007 مؤرخة في 82 جريدة رسمية 2008 المتضمف قانكف المالية لسنة 07/02 مف قانكف 59
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  .دور القضاء في حماية نزع الممكية:    المطمب الثالث
 ظمت القضائية السمطة أف المعمـكؼ الخاصة الممكية لحماية أساسيا مصدرا القضاء يعتبر      
 ىذه تتجمى ليا تتعرض التي االعتداءات جميع مف الخاصة لمممكية حامية الزمف مف ردخا

 األعماؿ كؿ في لمقانكف بالخضكع دائما ممزمة فاإلدارة اإلدارة ألعماؿ القضاء رقابة في الحماية
   كحرياتيـ األفراد حقكؽ لحماية لمتدخؿ لمقضاء المجاؿ يفسح لمقانكف تجاكز ككؿ بيا تقـك التي
 الضمانات أىـ أحد العامة لمنفعة الممكية نزع نظاـ في اإلدارة ألعماؿ القضاء رقابة تشكؿ حيث

 بنزع تقـك التي فيي المكضكع ىذا في طرفا تككف اإلدارة كأف خاصة النظاـ ىذا في المفركضة
 القضائية الرقابة تعد كبالتالي العممية ىذه إلتماـ الالزمة اإلجراءات بكتابة تقـك التي كىي الممكية
 الممكية تمس قد التي االنتياكات ضد أكيدة حماية مف تخكلو لما الممكية لمنزكعي حقيقية ضمانة
 عكمنزاؿ يرفعيا التي الدعاكل عبر المجاؿ ىذا في الخاصة لمممكية القضاء حماية كتتـ .الخاصة
 قرار إلغاء دعكل في تتمثؿ فقد الممكية نازعة السمطة أك الممكية نازع انحرافات ضد الممكية
 يتجمى ، المادم االعتداء  كقؼ إلى الرامية الدعكل ككذلؾ التعكيض دعكل أك العامة المنفعة

 حقكؽ حماية في اإلدارم القاضي دكر خالؿ مف العقارية الممكية حماية في اإلدارم القضاء دكر
 ، اإلدارية الدعكل ىي عمييا يعتمد التي كالكسيمة ، كاإلدارة الدكلة تعسؼ مف كصيانتيا المكاطنيف

 أك المشركع الغير القرار إلغاء في سكاء  بحقو المطالبة أجؿ مف ممكيتو المنزكع يرفعيا كالتي
  . عنو التعكيض أك السمطة استغالؿ بعيب المشكب

 القرار ىذا كاف متى القرار ىذا مف لمتخمص األساسية الضمانةحيث تعتبر دعكل اإللغاء       
 المكالي الفصؿ خالؿ مف تكضيحو إلى سنسعى ما كىك السمطة استعماؿ سكء بعيب مشكب
 الضمانات إحدل يعتبر أنو كما ، اإلجراء ىذا تطبيؽ عف المترتبة كمنازعات باإلجراءات المتعمؽ

 القرار مشركعية بمراقبة المختص القاضي ىك اإللغاء فقاضي ، الفردية الممكية تحمي التي
 في المؤرخ 09 /08 قانكف مف 801ك 800المكاد خالؿ كمف ، العامة بالمنفعة ال المتعمؽ

 ىي اإلدارية المحاكـ أف نجد كاإلدارية المدنية اإلجراءات انكفؽ المتضمف 2009 /25/02
 . فييا طرفا الدكلة تككف التي المنازعات في بالفصؿ المختصة

 كالمتضمف قانكف اإلجراءات المدنية 25/02/2008 الصادر 08/09 مف القانكف 801 ك800انظر المكاد-1
 .3ص  / 23/042008 بتاريخ 21الجريدة الرسمية / كاإلدارية
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التي أصدرت القرار الرامي فالدعكل التي ترمي إلى فحص مدل شرعية تصرؼ اإلدارة       
، كالذم يتجسد في قرار نزع الممكية لممنفعة العامة كالحكـ بإلغائو إذا بنزع الممكية لممنفعة العامة 

لتكفر إحدل العيكب التي قد تثرأء عمى القرارات اإلدارية كعيب االختصاص أك ثبتت عدـ شرعيتو 
عيب التسبيب أك قصكره ، ككذا عيب عدـ احتراـ اإلجراءات كالشكؿ ، أك أم عيب مف العيكب 

ثـ تتصدل لمتعكيض المناسب جبرا لمضرر الناجـ عف ىذا العمؿ غير المشركع األخرل ، 
إلغاء ىذا القرار المشكب كالضار كالمتمثؿ في إصدار قرار مشكب بعيب ، كبالتالي يجب 

  جراء صدكره أك تطبيؽ البنكد التي كردت فيو أك تضمنيا القرارالمتضرر مفبالعيكب كتعكيض 
 . المعيب

      كما أف ىناؾ دعاكل ترفع ضد السمطات اإلدارية التي صدر منيا النشاط اإلدارم غير 
المشركع كالضار كالتي تتمثؿ في الدكلة أك البمدية أك الكالية أك إحدل المؤسسات ذات الطابع 

 ، كال تنصب التصرؼ اإلدارم غير المشركع ذاتو كما ىك الحاؿ مع دعكل اإللغاء التي اإلدارم
تنصب كتتركز عمى مخاصمة كمياجمة القرار اإلدارم غير المشركع في ذاتو فإذا طالب شخص 
بالتعكيض عف ضرر أصابو نتيجة تنفيذ قرار نزع الممكية ، فإف ميمة القضاء اإلدارم ال تقؼ 

أيضا   يقؼ ، كالبؿ يتجاكز ذلؾعند التدقيؽ فيما إذا كاف قرار اإلدارة مطابقا لمقانكف أك مخالفا لو
 ، بؿ تتجاكز كالية المحكمة اإلدارية إلى  سابقا المذككر المشكب بإحدل العيكبعند إلغاء القرار

تعد المنفعة العامة مناط نزع الممكية فيي األساس الذم بني ، كالحكـ بالتعكيض لصاحب الحؽ 
  .عميو ىذا النظاـ ككؿ

كف لزاما عمى القضاء أف ؿأماـ عدـ كجكد مفيـك دقيؽ لفكرة المنفعة العامة كال يسعنا القكؿ       
 كأماـ عجز الرقابة العادية لكبح أكجو  ،لمنفعة العامةعمى آلية نزع الممكية ايكفر رقابة فعالة 

 الذم شاب عمؿ اإلدارة في تقديرىا لممنفعة العامة كاف مف الكاجب عمى القضاء أف االنحراؼ
بيدؼ خمؽ تكازف  فنيا كتقنيا بما يتناسب كمستجدات العصر يستكعب ىذه األمكر كيطكر رقابتو 
 ، كاعتمادا عمى ما كصمت إليو التشريعات الحديثة في ىذا يكفر حماية حقيقية لمممكية الخاصة

 . المجاؿ 
 كالمتضمف قانكف اإلجراءات المدنية 25/02/2008 الصادر 08/09 مف القانكف 801 ك800انظر المكاد-(1

 .3 ص ، 2008  /23/04 بتاريخ21 الجريدة الرسمية ،كاإلدارية
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 نزع الممكية :فالنقطة لألولى      نخمص مف خالؿ دراسة ىذا الفصؿ إلى نقطتيف أساسيتيف ، 
لممنفعة العامة يرتكز عمى أركاف البد مف تكافرىا لنعتبر أننا أماـ قضية نزع لمممكية لممنفعة 

الممكية  نزع سمطة القانكف منحيا التي الجية في لمممكية كالمتمثؿ العامة كىي الطرؼ النازع
لممنفعة العامة ، كبناءا عمى ذلؾ تقـك باتخاذ ىذا اإلجراء أال كىي السمطة العمكمية الممثمة لمدكلة 

الخ ، ىي الكحيدة المخكلة ليا قانكنا ...الكالي أك رئيس المجمس الشعبي البمدم  أك كالكزير
 .السيادة  مظاىر مف مظير الممكية تطبيؽ ىذا اإلجراء ألف نزع

غالبا ما يككف الجية النازعة كالذم  ، الممكية نزع مف المستفيد       كيتمثؿ الطرؼ الثاني في
لمممكية ، فالدكلة بيدؼ انجاز مشاريع ذات أىمية كطنية كبرل كبناء مقرات اإلدارات المركزية 
كالكزارات كالسفارات أك النجاز مناطؽ حرة أك مكاني أك مطارات أك المستشفيات  تمجأ إلى نزع 
الممكية كىي في نفس الكقت المستفيد منيا ، كما يمكف أف يككف المستفيد مؤسسات اقتصادية 

  .عمكمية أك تجمعات سكانية كبرل ، أك منشاءات أمنية أك عسكرية 
طرفا ثالثا مف في أغمب األحياف صاحب الممكية العقارية الخاصة  المتضرر      في حيف يككف 

 الحؽ العقارم الذم صاحب مالؾ العقار الذم نفد فيو إجراء نزع الممكية لممنفعة العامة ، أك كىك
 .حقكقو  عمى العامة لممنفعة الممكية نزع إجراءات قررت

فقد أشار إليو التشريع الجزائرم بناءا عمى ما   الممكية المنزكعة      كالركف األخير كالمتمثؿ في
 مف 02 ك01 المادتيف في جاءما  كرجكعا إلى المدني ، القانكف مف 166 المادة نص كرد في

 العقارية الممكية عمى فقط يرد العمكمية المنفعة ألجؿ الممكية نزع إجراء فإف ،91/11رقـ القانكف
 .المنقكالت دكف لألفراد التابعة االرتفاؽ كحؽ  ،االنتفاع حؽؾ العقارية العينية الحقكؽ أك

 فتتعمؽ بالضمانات التي يعتمد عمييا إجراء نزع الممكية :النقطة الثانية       أما بخصكص 
لممنفعة العامة ، كالتي تتمثؿ في ضمانات إجرائية كضمانات مكضكعية ، فبالنسبة لإلجرائية 

قضاء االستعجاؿ الكسيمة المثمى لدرء الخطر اؿيعد كالمتمثمة في الدعكل االستعجالية حيث 
الحقيقي المحدؽ بالحؽ المراد حمايتو كالذم يمزمو السرعة التي ال تتكفر عمييا إجراءات التقاضي 

بحيث أف القضاء االستعجالي يمكف المتضرر أك صاحب الحؽ مف إيقاؼ أم اعتداء العادية 
سكاء كاف أشغاال أك إجراءات إدارية مف شأنيا إحداث تغييرات عمى الشكؿ العاـ أك القاعدة 

 .األساسية العقار أك الحقكؽ العينية المراد حمايتيا 



43 
 

      بينما الضمانة المكضكعية تتمثؿ في التعكيض ، كالذم اشترط فيو المشرع أف يككف 
تعكيض عادؿ كقبمي كمنصؼ ، بحيث يجبر األضرار الناشئة عف تطبيؽ إجراء نزع الممكية 

 .لممنفعة العامة  
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      مف أجؿ تحقيؽ ضمانات فعالة لممنزكع ممكيتيـ أكجب المشرع عمى السمطة العمكمية 
المختصة إتباع إجراءات كخطكات دقيقة محصكرة قبؿ النقؿ التاـ لمممكية مف ذمة األفراد إلى ذمة 

 فيجب عمى 91/11الجية المستفيدة مف نزع الممكية أك مف ىذا اإلجراء حسب بنصكص القانكف 
نازع الممكية إتباع إجراءات بصفة دقيقة مخافة كقكعيا تحت طائمة البطالف  كبالتالي طمب 

المتضرر المنزكع ممكيتو لمتعكيض عما لحقو مف ضرر كتتمثؿ ىذه اإلجراءات في جممة مف 
ال كاف تعسفا في استعماؿ اإلدارة لحقيا   .القرارات كجب إتباعيا كا 

      كما يالحظ في ىذه النقطة أف عممية نزع الممكية لممنفعة العمكمية تعتبر عممية قانكنية 
شكمية تخضع اإلدارة في استعماليا ليذه اآللية لعدة إجراءات كخطكات دقيقة حددىا التشريع 

ألكلى انطباعا بأف اإلدارة ليس ليا ]السارم المفعكؿ حيث أف ىذه اإلجراءات تعطي مند الكىمة ا
الحرية المطمقة في استعماؿ ىذا االمتياز بؿ ىي مقييدة في ىذا المجاؿ كما يظيرا جميا أف ىذه 
القيكد ىي ضمانات  كحماية ألصحاب الممكيات الخاصة مف تعسؼ اإلدارة في استعماليا ليذا 

 .الحؽ
     كنعني  باإلجراءات في نطاؽ نزع الممكية لممنفعة العامة ىي تمؾ الشكميات التي كجب عمى 

اإلدارة إتباعيا حتى تتمكف مف نقؿ الممكية مف حكزة األفراد إلى حضيرة الممكية العامة شريطة 
 .اليدؼ لتحقيؽ المنفعة العامة

 المؤرخ 91/11القانكف      كبالعكدة إلى نصكص التشريع الجزائرم المنظـ ليذه اآللية نجد أف 
 إلى إجراءات نزع  قد تطرؽ المتضمف نزع الممكية مف أجؿ المنفعة العامة27/04/1991في 

 بحيث يتطرؽ المطمب األكؿ لإلجراءات  في المبحث األكؿ بالدراسةم سنتناكلياتالممكية ، كاؿ
المبحث الثاني نخصص ، ك عادية إلجراءات الغيرؿ العادية لنزع الممكية كالمطمب الثاني

  .(1)"  لممنازعات المترتبة عنيا  

 
 الذم يحدد القكاعد المتعمقة بنزع الممكية لممنفعة العامة ج ر 27/04/1991 المؤرخ في91/11انظر مكاد القانكف رقـ -(1
 مؤرخة في 85 ج ر 2005 المتضمف قانكف المالية لسنة 04/21مف قانكف 65، المعدؿ بالمادة 08/05/1991مؤرخة في 21
 مؤرخة في 82 ج ر 2008 المتضمف قانكف المالية لسنة 07/02 مف القانكف 59كمتمـ بالمادة  / 30/12/2004
31/12/2007. 

http://www.startimes.com/f.aspx?mode=f&edit=newtopic&f=58&src=http%3A//www.startimes2.com/f.aspx%3Fmode%3Df%26f%3D58#_ftn1
http://www.startimes.com/f.aspx?mode=f&edit=newtopic&f=58&src=http%3A//www.startimes2.com/f.aspx%3Fmode%3Df%26f%3D58#_ftn1
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   نعرض في ىذا المبحث اإلجراءات العادية ، ثـ اإلجراءات الغير عادية في نزع الممكية  
 .لممنفعة العامة 

  

 في مادتو الثالثة تمثؿ في خمسة 11-91اإلجراءات العادية لنزع الممكية حسب قانكف       أف 
 : كىي مراحؿ

:

ىدؼ ىذا التصريح إلى ىدفيف أساسيف ، فمف جية تحديد الغاية مف العممية التي تريد      حيث م
 ، اإلدارة القياـ بيا ، كمف جية أخرل إتاحة الفرصة لألفراد المعنييف إبداء آراءىـ حكؿ المشركع

كىذا ما ، أف التصريح بالمنفعة العامة ال يمكف النطؽ بو إال عند إجراء التحقيؽ المسبؽ بدقة ك
 فيما يخص كالتي استثنت بعض العمميات ، أم 11-91 مف قانكف 4نصت عميو المادة 

 عف المنفعة العمكمية بدكف إجراء اإلعالفالعمميات السرية الخاصة بالدفاع الكطني فانو يمكف 
    مف نفس القانكف12التحقيؽ المسبؽ كىذا ما تنص عميو المادة 

-93إف اإلجراءات التي تسبؽ التصريح بالمنفعة العمكمية قد حددىا المرسـك التنفيذم رقـ      
              : ىذه المراحؿ السابقة بالمنفعة العمكمية كالتي تتمثؿ في1993 جكيمية 27 في 186

   .قرار فتح التحقيؽ حكؿ المنفعة العمكمية-               
  .التقرير حكؿ المنفعة العمكميةك   -  

 :  ، كنفصميا كما يمي قرار التصريح بالمنفعة العمكميةك            -  
     كعميو يككف إجراء التصريح بالمنفعة العمكمية مسبكؽ بتحقيؽ يرمي إلى إقرار ثبكت ىذه 

المنفعة ، كىك ما كرد في المادة الرابعة السابقة الذكر، كتقـك بالتحقيؽ في المنفعة العمكمية لجنة 
تحقيؽ تتككف مف ثالث أشخاص يعينكف مف بيف المكجكديف في قائمة كطنية كسنعرضو في 

 .النقطة المكالية 
 
 الذم يحدد القكاعد المتعمقة بنزع الممكية لممنفعة العامة ج ر 27/04/1991 المؤرخ في91/11انظر مكاد القانكف رقـ -(1
 مؤرخة في 85 ج ر 2005 المتضمف قانكف المالية لسنة 04/21مف قانكف 65، المعدؿ بالمادة 08/05/1991مؤرخة في 21
 مؤرخة في 82 ج ر 2008 المتضمف قانكف المالية لسنة 07/02 مف القانكف 59كمتمـ بالمادة  / 30/12/2004
31/12/2007. 
 . الذم يحدد القكاعد المتعمقة27/04/1991 المؤرخ في91/11 مف القانكف 04المادة - (2
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: 
المراد نزع الممكية ىدؼ التحقيؽ ىك تمكيف المكاطنيف مف معرفة طبيعة كمحتكل المشركع       

 بقرار مف الكالي سكاء، كيتـ فتح التحقيؽ بقرار يصدر عف السمطة اإلدارية المختصة مف أجمو 
ضبط كيفيات التحقيؽ  ، كتعييف لجنة التحقيؽ أك بقرار كزارم مشترؾ يحتكم ىذا القرار عمى

 ممفا إعدادكقبؿ مباشرة اإلجراءات مف طرؼ اإلدارة  فاف عمى المستفيد مف نزع الممكية  المسبؽ
رقـ  الذم يحدد كيفيات تطبيؽ القانكف1861993-93 مف المرسـك التنفيذم رقـ 2طبقا لممادة 

تقرير يبرر ضركرة المجكء إلى إجراء نزع عمى  يشمؿ ، 27/04/1991 المؤرخ في91/11
، كيشتمؿ أيضا   المحاكالت الكدية كاالقتناء بالتراضيىاكيبيف النتائج التي تمخضت عف الممكية
التي نص  أف يشمؿ كؿ البيانات يجب  كذلؾالممؼ، كتصريحا يكضح اليدؼ مف العممية عمى 

كعند إعداد ىذا الممؼ مف طرؼ المستفيد مف نزع الممكية يكضع عمييا المرسـك السابؽ الذكر ، 
لمدراسة تحت مسئكلية الكالي الذم يتمتع بسمطة كاسعة لقبكؿ أك رفض طمب نزع الممكية ، كالذم 

  ، كفي حاؿيمكنو أف يطمب جميع المعمكمات أك الكثائؽ التي يراىا مفيدة كنافعة لدراسة الممؼ
ضبط  ، إضافة إلى ذلؾ يقـك بتكافرت تمؾ الشركط في الممؼ يقـك الكالي بتعييف لجنة تحقيؽ

  .كيفيات التحقيؽ المسبؽ
فالمنفعة   الكالي التحقيؽ المسبؽ حكؿ المنفعة العمكمية بقرار مف يفتتح:التحقيق المسبق       

حيث يحدد المكاف الذم يجرم فيو التحقيؽ "  ، (1) "العامة ىي المبرر لقياـ الدكلة كاستمرارىا 
تبعا ألىمية العممية ككيفيات عمؿ المجنة كيخضع قرار فتح التحقيؽ إلى مجمكعة مف القكاعد 

اإلشيار بمركز البمدية التي يكجد  كالمتمثمة في 93/186 مف المرسـك التنفيذم 6حسب المادة 
 كما ينشر في مجمكعة القرارات اإلدارية لمكالية نشر القرار في يكميتيف كطنيتيف ، كعكفييا المشر

 التحقيؽ ية تاريخ بداأك الغرض منو ،اليدؼ ؾ مجمكعة مف النقاط ،كيبيف قرار فتح التحقيؽ ، 
 مف 6كىذا حسب المادة ، تضمف األسماء كاأللقاب كالصيغة تكانتيائو كتشكيمة المجنة التي 

 . (2) " 93/186مرسـك 
 
الذم يحدد 01/08/1993 مؤرخة في 51ج ر  1993 جكيمية 27 في 93/186المرسـك التنفيذم رقـ  مف 6ك2المكاد -(1

 . الذم يحدد القكاعد المتعمقة بنزع الممكية لممنفعة العامة27/04/1991 المؤرخ في91/11رقـ  كيفيات تطبيؽ القانكف
، ص 2013براىيمي سياـ، فكرة المنفعة العامة ، مجمة الشريعة كالقانكف، كمية القانكف جامعة االمارات العربية المتحدة، - (2

337. 
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 -يميما عمى 91/11 القانكفمف 04الرابعةالمادة  إذ تنص

 (1)  "ثبكت ىذه المنفعة إقرارإلىيرميبتحقيؽمسبكقاالعمكميةبالمنفعةالتصريحإجراءيككف
كاإلدارةكمحتكل المشركعطبيعةعمىاإلطالعمفالمكاطفتمكيفإلىالمسبؽ ييدؼ، فالتحقيؽ

ففعاليةمدلتحديد ليـيسمحمماتصرؼ الجميكرتحتالتحقيؽممؼيكضعالمنفعة ، كا 
بداءعميوباإلطالع  يفتح/ مف القانكف كالمادة عميوتنصماكىذا،فيوالرأمكا 
طبيعةحسبالسمطة اإلدارية المختصةتصدرهالذمالمسبؽالتحقيؽفتحقراربمكجبالتحقيؽ
كيتضمف ىذا القرار نقطتيف أساسيتيف تتمثؿ األكلى مشترؾكزارمقرارأكالكاليمفقرارالعممية

 .كيفيات التحقيؽ التحقيؽ ، بينما الثانية في ضبطلجنةفي تعييف
المسبق التحقيق لجنة تكوين -1 

 الذم يحدد كيفيات / مف المرسـك التنفيدم  ك ك     بناء عمى نصكص المكاد 
لجنة تحقيؽ بتعييفيقـكالذمالكاليمسؤكليةتحت تككف دراسة الممؼ/تطبيؽ القانكف 

مدل فاعمية إثباتبقصدالتحقيؽإلجراءليا،رئيساأحدىـيككفثالثة أشخاص ،مفتتككف
سنة كزير كؿكطنية يضبطياقائمةمفالمذككريفاألشخاصالمنفعة العمكمية ، كيختار

 10مفتضػـكالية  كالتيكؿتعدىاالتيالقكائـإلىاستناداالمحميةالداخمية كالجماعات
مفالقكائـىذهشخصا ، كتتككف 24إلىأشخاص

 القضاةقدماء -
 عمى األقؿ حسب الترتيب المختصيف المصنفيف في الدرجة المكظفيفقدماءأكالمكظفيف -

.المعمكؿ بو كالسارم عمى كؿ أسالؾ الكظيؼ العمكمي 
 .التحقيقات سيرخبرتيا فيأكلكفاءتيانظراتسيـأفيمكفأخرلشخصيةأية -

 
مف نزع الممكية المتعمقة بقكاعد اؿ الذم يحدد 1991ابريؿ سنة -27 مؤرخ في 91/11القانكف رقـ  مف 04المادة انظر  -(1

 متمـ 08/05/1991المؤرخة في  21، الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد . لمنفعة العمكميةأجؿ ا
 كمتمـ بالمادة 30/12/2004 مؤرخة في 85 جريدة رسمية 2005 المتضمف قانكف المالية لسنة04/21مف القانكف 65بالمادة 
      .31/12/2007 مؤرخة في 82 جريدة رسمية 2008 المتضمف قانكف المالية لسنة 07/02 مف قانكف 59
 الذم يحدد كيفيات تطبيؽ القانكف 27/07/1993 المؤرخ في 93/186المرسـك التنفيدم  مف 05 ك04 ك03 المكاد (2
 كالمرسـك 10/07/2005 المؤرخ في 05/248 متمـ كمعدؿ بالمرسـك 01/08/1993 مؤرخة في 51ر . ج91/11
 .07/07/2008 المؤرخ في 08/202
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 التحقيق لجنة مهام- 2  

 الذم يحدد كيفيات تطبيؽ القانكف / مف المرسـك التنفيدم "      رجكعا إلى المادة 
منو اليدؼتحقيؽبإجراءالقياـتتمثؿ فيالمسبؽالتحقيؽلجنةفاف ميمة،  (1)  " -

إنجازهالمزمعلممشركعالعمكميةإثبات فاعمية المنفعة
شخص  أمسماعالتحقيؽلجنةتخكؿأنو عمى11-91القانكفمف 07المادة كتنص    

عدادألعمالياضركريةمعمكماتأيةعمىكالحصكؿ  . (2)" استنتاجاتيا كا 
أال يبكحكاالمذككرةالمجنةأعضاءعمىيجبأنوعمىالمادةنفسمفالثانيةالفقرة     كتنص

ميمتيـأداءأثناءعمييايطمعكفالتيكالمعمكماتبالكثائؽيتعمؽسربأم
المجنة ألقكالو كاالخد بالتصريحات استماعبإمكانيةشخصلكؿيعترؼذلؾإلىإضافة     

تبعا ألىمية العمميةالتحقيؽمدة، كتحددالتي ترل أنيا مناسبة بخصكص التحقيؽ الذم تقـك بو 
.المجنة عمؿككيفيات

تكافرت ليا إذاإالإتقاف،بكؿأعمالياتباشرأفلمجنةيمكفالأنوعمىاإلشارة      كتجدر
مف التباسلتجنب كؿكذلؾمياميامباشرةمفتمكنياالتيالالزمةكالكسائؿجميع الشركط
التحقيؽإجراءأثناءيرتكبالمحتمؿ أف

أنو بعد انتياء التحقيؽ المسبؽ ، يرسؿ تقريرا ظرفيا يتضمف     كما نخمص إليو في ىذه الجزئية
معالتي عينتياالمختصةإلى السمطة اإلداريةكالمؤشرة كالمؤرخةالمكقعةالتحقيؽلجنةأعماؿ
في المنفعةالتحقيؽإنياءبعد تاريخ يـك 15 في أجؿكذلؾالكثائؽ، كخالصة المجنة جميع

، كما يعرض فيو االستنتاجات بشأف طابع المنفعة العامة لمعممية المزمع القياـ بيا ، العمكمية
 المتضمف نزع الممكية - مف القانكف كىك ما نص عميو المشرع في المادة التاسعة 

.لممنفعة العامة 
 
ر . ج91/11 الذم يحدد كيفيات تطبيؽ القانكف 27/07/1993 المؤرخ في 93/186المرسـك التنفيدم  مف 06المادة  -(1
 المؤرخ في 08/202 كالمرسـك 10/07/2005 المؤرخ في 05/248 متمـ كمعدؿ بالمرسـك 01/08/1993 مؤرخة في 51
07/07/2008. 
مف نزع الممكية المتعمقة بقكاعد اؿ الذم يحدد 1991ابريؿ سنة -27 مؤرخ في 91/11القانكف رقـ  مف 07المادة انظر  -(2

 متمـ 08/05/1991المؤرخة في  21، الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد . لمنفعة العمكميةأجؿ ا
 كمتمـ بالمادة 30/12/2004 مؤرخة في 85 جريدة رسمية 2005 المتضمف قانكف المالية لسنة04/21مف القانكف 65بالمادة 
      .31/12/2007 مؤرخة في 82 جريدة رسمية 2008 المتضمف قانكف المالية لسنة 07/02 مف قانكف 59
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ـ لجنة التحقيؽ قك ت91/11 مف قانكف 9عمال بالمادة  " :التقرير حول المنفعة العمومية- ثانيا 
   يكما مف التاريخ المقرر إلنياء التحقيؽ حكؿ المنفعة العمكمية15بتقديـ تقرير ظرفيا في ميمة 

 المرادىذا التقرير الظرفي تستعرض فيو المجنة استنتاجاتيا حكؿ طابع المنفعة العمكمية لمعممية ك
 حيث أف لجنة التحقيؽ تبيف في أم شكؿ تكمف المنفعة مدل الجدكة مف ذلؾ ،ك القياـ بيا

عمى المجنة أف تعطي رأييا في مدل  ، كما أف العمكمية أك أنيا تستظير انعداـ المنفعة العمكمية
فعالية المنفعة العامة كال يجكز ليا ترؾ القرار لإلدارة االنفرادية كتبمغ نسخة مف خالصة المجنة 

ذا كاف البد عمى المجنة أف تعطي رأييا في مدل ، إلى األشخاص المعنييف بناء عمى مطالبيـ  كا 
 .)1 (" فعالية المنفعة العامة فاف الرأم الذم تبديو المجنة غير ممـز 

العمكمية  يجب أف تتكفر في قرار التصريح بالمنفعة " :قرار التصريح بالمنفعة العمومية- ثالثا 
العينية كالحقكؽاألمالؾتقععندما ، ؼ عف سمطة مختصةر ، كىي كجكب صدكر القراشركط
بالمنفعة العمكمية ، بمكجبويصرحكالئيقراربإصداريقـك الكاليكاحدةكاليةترابفيالعقارية

الداخميةالكزير المعنى ككزيربيفمشترؾكزارمقراربمكجبالعمكميةبالمنفعةيصرحكما
المرادالعقاريةالحقكؽ العينيةأككانت الممتمكاتإذاالماليةككزيركالبيئةالمحميةكالجماعات

المرسـكمف 93ذلؾ المادةعمىكتنصكالياتعدةأكتراب كاليتيفكاقعة فيممكيتيانزع
  .93/186رقـالتنفيذم
الطعف فيو يمكفإذالمعنييفالكزراءالكالي أكاختصاصمفالقرارىذاأف كعميو نستنتج     
 االختصاص عدـأساس عيبعمىالييئتيفىاتيفعفصادركاف غيرإذا

مف المرسـك 11 ك10المادة  ، كىك ما كضحتو  القرار القكاعد الشكميةيمتـزيجب أف        كما
 مف قانكف 11المادة تكافرىا ذكرتيا كاجب اؿلقكاعد الشكمية ، كبالنسبة ؿ186/ 93التنفيذم 

 :ىيالشركط  ك93/186 مف المرسـك التنفيذم 11 كتقابميا المادة 91/11
الجريدة الحالة في  األشكاؿ ك منشكرا حسبامةيجب أف يككف قرار التصريح بالمنفعة الع- 

الديمقراطية الشعبية بالنسبة لمقرارات الكزارية المشتركة أك في مدكنة  الجزائرية لمجميكرية ةالرسمي
 .)2 ("الكاليةقرارات 

 
  الذم يحدد القكاعد المتعمقة بنزع الممكية لممنفعة العامة 27/04/1991 المؤرخ في91/11 مف القانكف رقـ 9 المكاد )-1

 مؤرخة في 51ج ر  1993 جكيمية 27 في 186-93المرسـك التنفيذم رقـ  مف 11 ك10 ك93المكاد -)2
 .91/11رقـ  الذم يحدد كيفيات تطبيؽ القانكف01/08/1993
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  .يجب أف يبمغ إلى كؿ كاحد مف األشخاص المعنييف- 
 الىذا الشػرط "  ، قػلكب نزع ممكيتػيجب أف يعمؽ في مقر البمدية التي يقع فييا الممؾ المط- 
 مف قانكف 12  حيث أكردت المادة، اع الكطني ػ في العمميات السرية الخاصة بالدؼقدػنج
 يمكف اإلعالف عف المنفعة العمكمية بدكف إجراء تحقيؽ مسبؽ فيما :  ىذا االستثناء أنو91/11

 .  (1) " يخص العمميات السرية الخاصة بالدفاع الكطني
ىذا القراريبيفأفيجببالمنفعة العمكمية ، ؼ المتضمف التصريح القرار محػتكلأما بالنسبة ؿ      
 يمي ماتحت طائمة البطالفإلزاميا

  .ـ تنفيذهكأىداؼ نزع الممكية كتحديد المشركع المزع   - 
 .  مساحة العقارات كمكقعيا كمكاصفاتيا   - 
  .ـ القياـ بياكمشتمالت األشغاؿ المزع   -
  .تقدير النفقات التي تغطي عممية نزع الممكية   -
كالبد أف يبيف القرار األجؿ األقصى إلنجاز عممية نزع الممكية مع العمـ أنو ال يمكف أف       

 يمكف تمديده مرة كاحدة بنفس المدة إذا تعمؽ األمر بأشغاؿكيتجاكز ىذا األجؿ أربع سنكات ، 
الميمة القصكلأف تحتـر كنضيؼ أنو يجب ،كبرل ذات الطابع الكطني أك ذات المنفعة الكطنية

 .كاحدةتجديدىا مرةجكازمعأعكاـ  4تفكؽ األربعةالممكية ، كالتي يجب أف الإلنجازالمحددة
قرار ىكالقرارفاف ىذاالعمكمية  بالمنفعة التصريح المتضمف القرار لمنازعةأما بالنسبة       "
 المدنية كاإلداريةاإلجراءات الكاردة في قانكف اإلجراءاتبإتباعباإللغاءفيوالطعفيجكزإدارم

يحؽ لكؿ ذم صفة كإذ 93/186التنفيذمكالمرسـك،  11-91القانكففيالكاردةكاألحكاـ
المحكمة المختصة العامة لدلبالمنفعةالتصريحقرارفييطعفأفمصمحة يقررىا القانكف

إال إذايقبؿ الطعفكالالمدنية كاإلدارية ،اإلجراءاتالقانكففيعميياالمنصكصاألشكاؿحسب
تنفيذىذه الحالة يتكقؼنشره ، كفيأكالقرارتبميغتاريخمفابتداءاشيراأقصاهأجؿفيقدـ

  (2) "العمكمية المصرح بالمنفعةالقرار
 
  الذم يحدد القكاعد المتعمقة بنزع الممكية لممنفعة العامة 27/04/1991 المؤرخ في91/11 مف القانكف 12المادة  -  )1
 91/11 مف قانكف 11 المادة 1993 يكليك 27 الصادر في 186-93مف المرسـك التنفيذم  12 ك11 ك10 المكاد-)2

 .186-93 مف المرسـك التنفيذم 11كتقابميا المادة 
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المحاكـ اإلدارية المختصة بالفصؿ في الدعاكل التي تككف أماـىذا القرارفيالطعفيككف"     
الدكلة كالممثمة بالكالية أك البمدية أك إحدل المؤسسات العمكمية ذات الصبغة اإلدارية طرفا فييا ، 

فالمحاكـ اإلدارية ىي جية الكالية العامة لمفصؿ في كؿ ىذا النكع مف الدعاكل كىك ما جاء 
 . (1) " مف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية كبنص المكاد 

 يميبما 14المادةالقرار فتنص في لمطعف الشكمية الشركط      أما بخصكص

لقانكف اإلجراءات الطعكفتخضعشيرأجؿخالؿالطعففيالمحكمة المختصةتفصؿ
تصدر أفالطعكفىذهفيبالنظرالمختصةالقضائيةالجيةعمىكاإلدارية ، يجبالمدنية
() الطعف تاريخمفابتداءااألقصىعمىفي أجؿ شيريفحكميا

 :القرار أىميا  في  لمطعفتؤدم التي الشركط        في حيف أف

 االختصاص عدم عيب -

بإصداره ، أم غير إدارية غير مختصةجيةمف         كما في حاؿ ما إذا صدر القرار
جية أخرل غير الكاليمفالعمكميةبالمنفعةالتصريحقرارعند صدكرىذاكيككفقانكنامخكلة

.الكزراء المختصيف أك
 واإلجراءات الشكل عيب  -

التصريح بالمنفعة قرارتبميغكعدـكاإلجراءاتبالكؿالمتعمقةالشركطمخالفةعف      يترتب
الشركطاإلدارية لمكالية بمعنى احتراـالقراراتنشرةفيالنشرعدـأكالمعنييفألشخاصالعامة 
القانكفنص عميويفكؽ ماعددتتككف مفتحقيؽلجنةتتشكؿاإلجراءاتكعيبالشكمية

 السبب عيب -

خالؿ صدكر قراركتفسيرىاكتكييفياتقديرىاخطأفيالكقكعأكالقانكنيةالكقائعانعداـ      كىك
عمى أساستصريح بالمنفعة العامةقراراإلدارةاتخذتفإذاإداريةسمطةقبؿمفمعيفإدارم
القرارعامة فإفمنفعةلتقرير كجكداالستناد عمييايجبكالصحيحةقانكنية غيرأكماديةكقائع
 باإللغاءفيوكيجكز الطعفالسبببعيبمشكبىنايككف

 
 
/  كالمتضمف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية25/02/2008 الصادر 08/09 مف القانكف 801 ك800انظر المكاد  -(1

  .3ص/23/04/2008 بتاريخ 21الجريدة الرسمية 
 .  الذم يحدد القكاعد المتعمقة بنزع الممكية لممنفعة العامة27/04/1991 المؤرخ في91/11 مف القانكف رقـ 14المادة -)2
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 القانون مخالفة عيب -

      يعتبر عيب مخالفة القانكف مف العيكب التي قد تصيب القرار اإلدارم فتجعؿ منو عرضة 
لإللغاء لمخالفتو لمقانكف ، حيث أف ىذا العيب يككف بقياـ السمطة اإلدارية بالخركج عف القانكف 
بإصدارىا ليذا القرار المعيب كيككف بقياـ اإلدارة بالخركج عف إحدل القكاعد الجكىرية إلصدار 

 .القرار ، أك كأف تقـك اإلدارة بمخالفة نص أك قاعدة قانكنية صريحة 
قانكنا ، كليذا العيب عميياالمنصكصكاآلجاؿالمكاعيداحتراـ      كما يككف في حاؿ عدـ

تطبيقات عديدة في القضاء الجزائرم ، ألف اإلدارة كثيرا ما تتعسؼ ك تقـك بالخركج عف القانكف 
بحجة تحقيؽ المصالح العامة لألفراد ، كفي حاؿ ما إذا حدث كصدر القرار المعيب مف طرؼ 

اإلدارة ما يبقى عمى الطرؼ المتضرر إال أف يمجأ إلى الجيات القضائية المختصة لممطالبة بحقو 
، سكاء بإلغاء القرار المعيب أك تعديمو إف أمكف ، مع تعكيض المتضرريف مف جراء إصدار ىذا 

 .القرار في كؿ األحكاؿ 
 السمطة استعمال في االنحراف عيب

     كنقصد باالنحراؼ ىك خركج اإلدارة عف المسارات األساسية التي أكجدت مف أجميا كيتجسد 
ذلؾ في التجاكز أك إساءة استعماؿ السمطة أك التعسؼ في استعماليا ، كنككف أماـ إحدل ىذه 

مالي لإلدارة أك ربحتحقيؽأجؿمفالعامةبالمنفعةتصريحالكالييصدرالحاالت مثال كأف
لصاحب تمؾ السمطة لـ يسمح بيا القانكفأىداؼ خفيةلتمبيةالسمطةتستعمؿكبذلؾما،لشخص

معينة تخدـ مصالح شخص أك مجمكعة  كأف تككف غطاء أغراضلتحقيؽ، كيككف الخركج
قانكني لمحاباة أك لفساد ، أك الستالـ رشاكل أك حتى لتغطية أخطاء إدارية كقع فييا أعكاف تمؾ 

 اإلدارة 
      كلعيب تجاكز السمطة أمثمة كثيرة في القضاء الجزائرم منيا مثال القرار الصادر عف مجمس 

بخصكص عيب -  نزع الممكية لممنفعة العامة–كالمتعمؽ بمعاينة العقارات الخاصة " الدكلة ، 
 في قضية // تاريخ القرار تجاكز السمطة في القرار رقـ 

 . (1) "ب .ك.ك.ك– ضد –ب .ت.ش.ك.ت.ؼ
 
جماؿ سايس ، االجتياد الجزائرم في القضاء العقارم ، الجزء األكؿ ، الطبعة الثانية ، إصدار منشكرات كميؾ ،الجزائر، – (1

 .96ص
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  :تحديد قائمة األمالك والحقوق العينية: الفرع الثاني 
 الذم يحدد كيفيات تطبيؽ القانكف / مف المرسـك التنفيدم "       مف خالؿ المادة 

التصريح بالمنفعة صدكرتاريخمفيكما 15ميمةفيالمحقؽيعيف المحافظ فإف الكالي/
قرار الجزئي بمكجبالتحقيؽبإنجازيكمؼحيثالمحاكـلدلالمعتمديفبيفمفيختارالعامة
تتمقىأفالتي يمكفكاألياـ كاألكقاتاألماكفكصيفتو كالمحقؽالمحافظكاسـلقبيتضمف

نزعالمرادالصمة بالعقاراتذاتالمتعمقة بالحقكؽكالمنازعاتكالمعمكماتالتصريحاتفييا
نشر القرار حسب الحالة في يجبكانتيائو ، كماالتحقيؽ الجزئيبدءتاريخكذلؾممكيتيا ،

الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، أك في مجمكع القرارات اإلدارية لمكالية 
 .مبمغا لكؿ شخص معني ، كمشيرا في مقر البمدية التي يقع فييا الممؾ المراد نزعو ممكيتو 

 كالحقكؽ العينية القابمة لنزع الممكية يتـ العقاريةتحديد األمالؾ       كما يجب اإلشارة إليو أف 
 . التحقيؽ الجزئي الذم ىك مف صميـ مياـ المحافظ عف طريؽ

، فاف  السابؽ الذكرالمرسـك التنفيذممف  مف رجكعا إلى المادة  : المحققالمحافظ مهام
المعيف مف قبؿ الكالي قصد القياـ بميمتيف األكلى إجراء التحقيؽ الجزئي  المحقؽالمحافظ
  التحقيؽ لقطع األراضي كالحقكؽ العينية كالذم ينتيي إلى إعداد مخطط قطع األراضيكالثانية 

التاليةبالكظائؼلمقياـكعميو فالمحافظ مؤىؿ 
بناءا عمى نص المادة فاف التحقيؽ الجزئي تككؿ ميمتو إلى محافظ محقؽ : التحقيق الجزئي- أوال

يختار مف بيف المساحيف الخبراء العقارييف المعتمديف لدل المحاكـ قصد انجاز التحقيؽ الجزئي 
 المكالية لتاريخ نشر القرار المتضمف التصريح بالمنفعة 15بحيث يصدر الكالي خالؿ األياـ 

العمكمية قرار تعييف ىذا المحافظ كيجب أف يبيف ىذا القرار اسـ المحافظ المحقؽ كلقبو كصفتو 
كالمقر أك األماكف كاألياـ كاألكقات التي يمكف يتمقى فييا التصريحات كالمعمكمات كالمنازعات 
المتعمقة بالحقكؽ ذات الصمة بالعقارات المراد نزع ممكيتيا كما يبيف تاريخ بدء التحقيؽ الجزئي 

 .  (1) "كنيايتو 
 
-91قانكف اؿ  ، الذم يحدد كيفيات تطبيؽ51 ، ج ر 27/07/1993 المؤرخ 186-93مف المرسـك التنفيدم 12المادة  -(1
 .27/04/1991المؤرخ في  11
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كؿ إلىمفيدة كدراستيا ، كاالستماعإداريةكثيقةالمحقؽ بطمب كؿالمحافظحيث يقـك     " 
ثراء التحقيؽ لمعناصر الجزئيالمخططمطابقةبمدلكيشيد،شخص معني مف شأنو إفادة كا 

شخص بأميستعيفكما لممحافظ أفالعمكمية ،بالمنفعةالتصريحالقرار المتضمففيالكاردة
المحافظ التحقيؽ ، حيث يركزخالؿكثيقةفي سبيؿ انجاز تحقيقو ك تحرياتو كطمب كؿيختاره
التشريع إطارفيمقبكلةلوالمقدمةأف الكثائؽمفالممكيةلمستنداتفحصوأثناءالمحقؽ
 مف المرسـك القانكف ، كما أف المادة نفسمف 14المادةحؽ الممكيةإلثباتبوالمعمكؿ
أف تثبتشيادةالعقارمالحفظأميفمف سمحت لممحافظ أف يطمب/التنفيدم 
كيرفقيا المعنيةالعينية العقاريةكالحقكؽلمعقاراتالراىفالكضعتعكسالمفحكصةالمستندات
الرىينة كالتكاليؼبالتسجيالتكشفااالقتضاءالعقارم ، عندالحفظأميفالمقدمة، كيسمـبالكثائؽ
األخرل

      كما يجب عمى كؿ حائز لمعقار كالذم ال يممؾ سند يثبت ممكيتو لمعقارات أف يسمـ لممحافظ 
المحقؽ األكراؽ التي تثبث حالتو المدنية ، كالشيادات الكتابية المرفقة بتكقيع شخصيف تبيف المدة 

التي مارس خالليا استغاللو أك حيازتو ليذه العقارات ، إضافة إلى ذلؾ يتمقى المحافظ كؿ 
التصريحات التي تحيطو عمما بالحالة أك الكضعية القانكنية لمعقارات مكضكع التحقيؽ سكاء لدل 
مالكييو أك حائزييا أك أم شخص أخر يمكف أف تككف لديو أم معمكمة مفيدة  كىك ما نص عميو 

 . مف نفس المرسـك التنفيدم السالؼ الذكر20 ك19 ك18المشرع في المكاد 
      كبمناسبة ممارستو لميامو لو أف يطمب مف مصالح الحفظ العقارم كاألمالؾ الكطنية أك مف 

مصالح المسح العقارم أم معمكمة تفيده في التأكد مف مدل صحة التصريحات المقدمة لو أك 
التي حصؿ عمييا ميدانيا ، فيك مؤىؿ بمساعدة رؤساء تمؾ المصالح لالطالع عمى المخططات 

، أك سجالت الممكية ، كما لو الحؽ في الحصكؿ عمى نسخة عف أم كثيقة يحتاجيا بمناسبة ىذا 
التحقيؽ كبمساعدة مف رؤساء المصالح المعنية سكاء عـ المسح العقارم أك الحفظ العقارم 

 . (1) " 93/186 مف المرسـك 21كاألمالؾ العمكمية ، كىك ما أكردتو المادة 
 
 ، الذم يحدد 51 ، ج ر 27/07/1993 المؤرخ 93/186 مف المرسـك التنفيدم 21 ك20 ك19 ك18 ك17انظر المكاد -(1

  .27/04/1994المؤرخ في  11-91قانكف اؿ كيفيات تطبيؽ
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      كيدخؿ تحت مياـ المحافظ تحرير محضر مؤقت يقيد فغيو استنتاجاتو كالنتائج المتكصؿ 
إلييا ، كما يرفؽ بكؿ المعمكمات التي حصؿ عمييا ، كيذكر فيو التاريخ المقرر لمنشر  كاألماكف 

كاألياـ كاألكقات المقررة لتمقي الطمبات كالمنازعات كاالعتراضات المتعمقة بالحقكؽ العقارية 
مكضكع التحقيؽ ، كما يذكر في المحضر اسـ كلقب المحافظ كصفتو ، كتاريخ تحرير المحضر 

، كبعد إعداد المحضر يقـك المحافظ بنشر نسخ مف المحضر المؤقت كنسخ عف المخطط 
الجزئي التي يصادؽ عمى مطابقتيا لألصؿ كذلؾ لمدة خمسة عشر يـك كفي أماكف مرئية إلى 
الجميكر كفي مقر البمديات كالكالية كمصالح المسح العقارم كالحفظ العقارم كاألمالؾ العمكمية 

المحضر النيائي كجميع الكثائؽ المستممة أك المعدة أثناء المعنية إقميميا ، كما يقـك بتقديـ 
 . (1) " 93/186 مف المرسـك 24 ك23 ، كىك ما نص عميو في المادة التحقيؽ
التحقيؽ الجزئي ييدؼ إلى تحديد محتكل الممتمكات كالحقكؽ كما يجب أف نضيفو أف       " 

ىا  ، كتكضيح ىكية المالكيف كأصحاب الحقكؽ المراد نزع (2) "العقارية المذككرة تحديدا دقيقا 
كالتحقؽ منيـ سكاء عف طريؽ معاينة حقكؽ الممكية في العقارات المعنية عند عدـ كجكد تمؾ 

إعطاء المالؾ فرصة إلبداء  ، األكلى قصد مف ىذا التحقيؽ ىدفيف أساسييف ، كاؿالمستندات
الحصكؿ عمى المعمكمات الضركرية لتحديد قائمة المالؾ  ، كالثانية مالحظاتيـ حكؿ المشركع

 . ؿ  الحقكؽ التي تسمح بإعداد قرار قابمية التنازكأصحاب
 التحقيؽ بإنياء  :التحقيق لقطع األراضي والحقوق والذي ينتهي إلى إعداد مخطط قطع األراضي-  ثانيا 

  : يقـك المحافظ المحقؽ بما يميىاصحابألألراضي المعنية كقائمة ؿالجزئي يتـ إعداد مخطط 
  فحص مستندات الممكية لتحديد ىكية األشخاص المعنييف - 
                . معاينة حقكؽ الممكية في حالة انعداـ المستندات القانكنية لمممكية - 

                                           .   االطالع عمى كافة الكثائؽ اإلدارية الضركرية كاالستماع لكؿ ذم مصمحة - 
 الممكية كمدل قبكليا إلثبات مف المحافظ العقارم التصديؽ عمى المستندات المقدمة طمب-  

 . كقكتيا القانكنية
 
  ، الذم يحدد كيفيات تطبيؽ51 ، ج ر 27/07/1993 المؤرخ 93/186 مف المرسـك التنفيدم 24 ك23انظر المكاد  -(1
  .27/04/1994المؤرخ في  11-91قانكف اؿ
 المؤرخ 91/11 الذم يحدد كيفيات تطبيؽ القانكف 1993 جكيمية 27 في 186-93المرسـك التنفيذم رقـ  مف 13المادة  -(1

 . المتضمف نزع الممكية لممنفعة العامة27/04/1991في 
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كينشر لمدة  ، يعد المحافظ محضرا مؤقتا يتضمف النتائج األكلية     كما سبؽ اإلشارة إليو 
مف تاريخ اإلشيار ينتقؿ المحافظ المحقؽ مف جديد إلى عيف المكاف ىا بعد انقضاء، كيكما 15

إذا ما صدرت منازعات أك اعتراضات ، كيقـك بتحرير محضرا نيائيا يقيد فيو استنتاجاتو النيائية 
قائمة العقارات المحقؽ فييا مبينا بالنسبة لكؿ عقار ىكية مالكو أك مالكيو المحددة أك ىكية ، ك

 لكالي المختص إقميـ في حدكد األجؿ الذم يحدده الكالي نفسو ، كيقدـ ؿالمالؾ الغير محددة
  . قائمة العقارات ، المحضر النيائي كجميع الكثائؽ المستممة أك المعدة أثناء التحقيؽ

 اإلجراءات الغير عادية: المطمب الثاني

قد يتـ القياـ بنزع الممكية دكف أف تراعى كؿ اإلجراءات التي سبؽ لنا ذكرىا كذلؾ كقكفا        
عند طبيعة األشغاؿ كاألشغاؿ السرية أك عند ظركؼ معينة ، كالحالة االستعجالية يككف قد نص 

سنتطرؽ إلى   كعمييا قانكف خاص أك في ظركؼ طارئة يقدرىا القضاء إذا رفعت دعكل أمامو
 . اإلجراءات الخاصة كطمب نزع الممكية التاـ 

يجب التمييز بيف اإلجراءات االستعجالية  : اإلجراءات الهادفة لإلسراع بالعممية:الفرع األول 
 مام 25 المؤرخ في 76/48كقد تنص أمر "  ، كاإلجراءات االستعجالية لمضركرة القصكل

 حيث انو في 49 قد نص عمى حالة الضركرة القصكل في مادتو  ، المتعمؽ بنزع الممكية1976
حالة الضركرة القصكل تقتضي تنفيذ أشغاؿ خاصة بالدفاع الكطني يمكف كضع اليد عمى األمكاؿ 

 لتـ 91/11غير أنو في القانكف  ،  (1) "قبؿ القياـ باإلجراءات المنصكص عمييا في األمر
بينما إذا  "يتطرؽ إلى الضركرة القصكل في الحالة االستعجالية فخمت مكاده مف مثؿ ىذه الحاالت

 المتعمؽ بإنتاج الطاقة الكيربائية 1985 أكت 06 المؤرخ في 85/07تفحصنا القانكف رقـ 
كنقميا كتكزيعيا بالتكزيع العمكمي الغاز نجد أف ىذا القانكف تطرؽ إلي الضركرة القصكل كالحالة 

يمكف المجكء استثنائيا إلى اإلجراء االستعجالي في  : منو عمى26االستعجالية حيث تنص المادة 
حالة الضركرة القصكل التي يقتضييا اإلنجاز العاجؿ لممنشآت ، تحدد كيفيات تطبيؽ اإلجراء 

 . (2) " االستعجالي عف طريؽ القانكف
 
 مف 34 األمر الممغي بمكجب المادة  المتعمؽ بنزع الممكية1976 مام 25 المؤرخ في 76/48أمر  مف 49المادة  - )1

 .91/11القانكف
 المتعمؽ بإنتاج الطاقة الكيربائية كنقميا كتكزيعيا بالتكزيع 1985 أكت 06 المؤرخ في 85/07القانكف رقـ  مف 26المادة - ) 2

 .العمكمي الغاز
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تعد مف باب االستعجاؿ كما كرد في  أحكاما 91/11غير أننا نجد في القانكف الحالي      
 تتطمب ترخيصا ، فممسمطة المختصة عند الضركرة كحسب درجة االستعجاؿ أف  منو28المادة 

 لدل مصالح لكضع اليد عمى األمكاؿ قبؿ تسديد مبمغ التعكيض، مف الجية القضائية المختصة 
 .الخزينة العمكمية 

 المتعمؽ 85/07القانكف   مف1  الفقرة26مف خالؿ المادة  " : اإلجراءات االستعجالية: الفرع الثاني 
كالتي تسمح بالمجكء استثنائيا لإلجراءات ، بإنتاج الطاقة الكيربائية كالتكزيع العمكمي لمغاز 

االستعجالية عندما تقتضي الضركرة القصكل لإلنجاز العاجؿ لممنشآت نجد أف ىذا اإلجراء ىك 
إجراء استثنائي يتطمب تكفر شرط جكىرم يتمثؿ في ضركرة اإلسراع في إنجاز منشآت 

 . (1) " استراتيجية
كبيذا اإلجراء يمكف القكؿ أف السمطة اإلدارية المختصة تتمتع بسمطة تقديرية كلكف ىذه       

كالكقكؼ عمى كيفيات اإلجراءات حقؽ مف الكقائع كتكييفيا يت  أف السمطة ال تمنع القاضي مف
  . إذا تـ الترخيص بالمنفعة العامةإالكما ال يككف ىذا اإلجراء مقبكال التي تـ إتباعيا ، 

 المؤرخ في 91/11 مف قانكف 28  "عمال بالمادة :وضع اليد عمى األمالكبالترخيص القضائي - 
لمسمطة اإلدارية :"  المتعمؽ بقكاعد نزع الممكية فإنيا تنص عمى أنو يمكف 1991 افريؿ 27

.  المخكلة أف تطمب عند الضركرة مف الجية القضائية المختصة اإلشياد باستالـ األمكاؿ 
استنادا إلى الفصؿ في الدعكل   كيصدر القرار القضائي حينئذ حسب إجراء االستعجاؿ      

 ، ينشر القرار القضائي الخاص باستالـ األمكاؿ بالسجؿ العقارم دكف المساس االستعجالية
                               . (2) " بالمكضكع

نجد أنيا تعطي فرصة لمقاضي لمنظر كالتحقيؽ في  91/11مف القانكف  28      رجكعا لممادة 
كعميو فإنيا تمس  الممنكح لمالؾ العقارات كالحقكؽ العينية المنزكعة ممكيتيـ ، قيمة التعكيض

 أمره  ممكيتوكبالتالي لك رفع المنزكع ، بحؽ الممكية الذم ىك مقدس كمخالفة لركح الدساتير
لمقاضي فبإمكانو أف يرفض الترخيص بكضع اليد مف طرؼ اإلدارة المختصة كذلؾ بشأف تحديد 

 .مبمغ التعكيض
 
 المتعمؽ بإنتاج الطاقة الكيربائية كنقميا كتكزيعيا بالتكزيع 1985 أكت 06 المؤرخ في 07-85القانكف رقـ  مف 26المادة  -)1

 .العمكمي الغاز
 .  الذم يحدد القكاعد المتعمقة بنزع الممكية لممنفعة العامة27/04/1991 المؤرخ في91/11 مف القانكف رقـ 28المادة  -(2
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تعني باإلجراءات الخاصة ىنا تمؾ الحكادث الفرعية التي قد تظير خالؿ : اإلجراءات الخاصة
اإلجراءات العارضة مثؿ طمب نزع الممكية التاـ كطمب استرجاع األمالؾ،كما قد تظير في 

                          . اإلجراءات المتخصصة مثؿ العمميات ذات الطابع السرم

تيدؼ ىذه اإلجراءات إلى إعادة حقكؽ المالؾ مثؿ طمب نزع الممكية التاـ  :اإلجراءات العارضة
 أف دكر إالكتخضع ىذه اإلجراءات لقكاعد عامة عددىا القانكف  ، كطمب استرجاع األمالؾ

     .القاضي ميما جدا بسبب غياب اإلجراءات التفصيمية
 1991 أفريؿ 27  المؤرخ في91/11 مف قانكف22كما كرد في المادة  :طمب نزع الممكية التام

إذا كاف نزع الممكية ال يعني إال جزءا مف العقار ، "  :فانو كالمتعمؽ بنزع الممكية لممنفعة العامة 
 كيجب في كؿ الحاالت أف  ،يمكف المالؾ أف يطمب االستيالء عمى الجزء الباقي غير المستعمؿ

 يغطي التعكيض نقصاف القيمة الذم يمحؽ األمالؾ كالحقكؽ غير المنزكعة مف جراء نزع الممكية
 "(1) . 

كأما الفقرة الثانية  ، تتضمف ىذه المادة فقرتيف فأما بالنسبة لألكلى فتتعمؽ بالنزع التاـ لمممكية     
فتتعمؽ بتعكيض النقصاف في قيمة األمالؾ المنجرة عف نزع الممكية كعميو يمكف لممالؾ المعني 

، بيف طمب نزع الممكية التاـ أك بالتعكيض عف نقصاف القيمة كلمقاضي  أف يختار بيف أمريف
"  ، السمطة التقديرية في تقرير ذلؾ لكنو يكاجو صعكبات في مدل قابمية استعماؿ األمالؾ الباقية

 عمى 23 قد نص في المادة 1976 مام 25 المؤرخ في 76/48كتجدر اإلشارة إلى أف األمر
  : )2("حالتيف
ككاف الجزء الباقي غير ، مبني اؿعقار اؿإذا كاف نزع الممكية ال يتناكؿ إال جزءا مف  / :أوال       

 أف  أك حقكقو العينية  ممكيتوتقابؿ االنتفاع بو في أكضاع عادية عمى اإلطالؽ ، جاز لمف نزع
 . يكما مف تبميغ قرار التصريح بالمنفعة العمكمية15ممكية التاـ ، كذلؾ خالؿ اؿيطمب نزع 

 
 الذم يحدد القكاعد المتعمقة بنزع الممكية لممنفعة 27/04/1991 المؤرخ في91/11 مف القانكف رقـ 22 ك 28المادة -1)

 ج ر 2005 المتضمف قانكف المالية لسنة 04/21مف قانكف 65، المعدؿ بالمادة 08/05/1991مؤرخة في 21العامة ج ر 
 مؤرخة 82 ج ر 2008 المتضمف قانكف المالية لسنة 07/02 مف القانكف 59كمتمـ بالمادة  / 30/12/2004 مؤرخة في 85
 .31/12/2007في 
 .91/11 مف القانكف34 األمر الممغي بمكجب المادة 1976 مام 25 المؤرخ في 76/48مر مف األ23لمادة ا-) 2
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كيمكف أيضا طمب نزع الممكية التاـ بالنسبة لكامؿ القطعة األرضية العارية التي  / :ثانيا     
تنقص عمى اثر التجزئة إلى ريع مساحتيا الكاممة ، فيما إذا كاف المالؾ ال يممؾ أم قطعة أرض 

ذا كانت القطعة المنقصة عمى ىذا الشكؿ أقؿ مف   11-91 آرات أما قانكف 10مالصقة ليا كا 
 الطمب كعمى ىذا يكاجو القاضي إليياالجديد فانو لـ يحدد ال أجؿ الطمب كال الجية التي يكجو 

 .صعكبات كبيرة في ميمتو
:  ما يمي 91/11 مف قانكف 32جاء في المادة  :حق استرجاع األمالك أو إعادة البيع

اذا لـ يتـ االنطالؽ الفعمي في األشغاؿ المزعـ إنجازىا في اآلجاؿ المحددة في العقد أك "       
القرارات التي ترفض بالعمميات المعنية يمكف أف نسترجع ممكية العقار بناءا عمى طمب المنزكع 

تشير ىذه المادة أنو إذا لـ يتـ االنطالؽ الفعمي في األشغاؿ في  ، (1) "منو أك أصحاب الحقكؽ
اآلجاؿ المحددة لمعقد بناءا عمى طمب المنزكع ممكيتو أك مف لو حؽ في ذلؾ يصرح القاضي 

  .كجكبا عمى إرجاع األمالؾ ألصحابيا
 إلى اإلدارة الجكءه إلى القضاء أف يقدـ طمبا أكال قبؿ مالؾ العقار أك الحقكؽ العينيةكعمى       

أما المقابؿ المالي لالسترجاع ،  (لـظالت)النازعة لمممكية مف أجؿ استصدار القرار اإلدارم المسبؽ
أما إذا تصرفت اإلدارة ببيع ، فيتـ تقديمو بطريقة مثؿ تمؾ التي استخدمت في عممية نزع الممكية 

الممؾ إلى شخص آخر فيمكف لممالؾ األصمي المنزكع ممكيتو أف يطمب التعكيض المادم 
  .كالمعنكم

 1991 أفريؿ 27 المؤرخ في 91/11 مف قانكف 12جاء في المادة  :ةصاإلجراءات المتخص
  :ما يمي المتعمؽ بنزع الممكية لممنفعة العامة 

يمكف اإلعالف عف المنفعة العمكمية بدكف إجراء تحقيؽ مسبؽ ، فيما يخص العمميات "       
السرية الخاصة بالدفاع الكطني كذلؾ حسب كيفيات تحدد بطرؽ تنظيمية ، كال يخضع القرار في 

  . )2 ( " ىذه الحالة لمنشر شريطة أف يبمغ لكؿ مف يحتمؿ نزع ممكيتو
 
 الذم يحدد القكاعد المتعمقة بنزع الممكية لممنفعة العامة ج ر 27/04/1991 المؤرخ في91/11مف القانكف رقـ 32المادة -1) 

 مؤرخة في 85 ج ر 2005 المتضمف قانكف المالية لسنة 04/21مف قانكف 65، المعدؿ بالمادة 08/05/1991مؤرخة في 21
 مؤرخة في 82 ج ر 2008 المتضمف قانكف المالية لسنة 07/02 مف القانكف 59كمتمـ بالمادة  / 30/12/2004
31/12/2007. 
 .27/04/1991 المؤرخ في91/11مف القانكف رقـ 12المادة -) 2
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كالتي تعد نستشؼ مف ىذه المادة التي تستثني العمميات السرية الخاصة بالدفاع الكطني      " 
كذلؾ ذات طابع خاص يخضع إلجراءات خاصة تختمؼ عف اإلجراءات العادية كالمألكفة ، 

 كالغير قابمة لمكشؼ أك اظيار المخططات أك لممصمحة العميا لمبالد التي تدخؿ في سيادتيا
كبذلؾ يككف عمى ،  األىداؼ مف نزع ممكيتيا ، أك نكعية البناية المراد أنشأىا ، أك تخصيصيا

كالمتعمقة بالحقكؽ العينية العقارية المراد نزع ممكيتيا كزارة الدفاع إثبات الطابع السرم لمعممية 
ستثنى منيا ت، فيذه العمميات لممنفعة العامة دكف الدخكؿ في التفاصيؿ المتعمقة بأسرار الدكلة 

 مف 12 ، كىك ما نص عميو المشرع في المادة التصريح بالمنفعة العمكمية كالتحقيؽ المسبؽ
 . المتعمؽ بنزع الممكية لممنفعة العامة 91/11القانكف 

      كيتـ إقرار المنفعة العامة بمكجب مرسـك تنفيدم بالنسبة لمعمميات السرية كانجاز البنى 
التحتية ذات المنفعة العامة ، أك ذات البعد الكطني كاالستراتيجي ، كنجد سنده القانكني في المادة 

  .91/11 مرر مف القانكف 12
      كفي مثؿ ىذه الحاالت يمكف لإلدارة أف تقـك بالحيازة الفكرية بالنسبة لعمميات انجاز البني 

التحتية ذات المنفعة العامة كذات البعد الكطني كاالستراتيجي بعد القياـ بتسجيؿ مبمغ التعكيضات 
 .الممنكحة لفائدة المعنييف لدل الخزينة العمكمية 

      كما يجب اإلشارة إليو أنو ال يمكف بأم حاؿ مف األحكاؿ لمطعكف التي يقدميا مالؾ 
  .)1 (  "الحقكؽ لمعدالة بيذا الخصكص أف تكقؼ تنفيد إجراء الحيازة الفكرية 

ففي حالة تجاىؿ اإلدارة بالشركط كاإلجراءات  : تأثير الظروف الطارئة عمى إجراءات نزع الممكية-
الجكىرية التي يتطمبيا نزع الممكية فيبطؿ القرار الخاص بنزع الممكية إال أنو قد تحدث ظركؼ 

 االستيالء غير ق قد تثبتيا حتى تحقؽ مف مسؤكلياتيا كليس إعفاؤىا ألفاإلدارةطارئة التي عمى 
 التعذر بو لنزع األمالؾ لخرؽ اإلجراءات كعمى ىذا األساس يمكف لممالؾ لإلدارةشرعي كال يمكف 

 يطمب تعكيض عف األضرار الناجمة عف االستيالء غير الشرعي باإلضافة إلى أفالمعني 
    .تعكيضو المادم

 
 الذم يحدد القكاعد المتعمقة 27/04/1991 المؤرخ في91/11 مف القانكف رقـ 1مكرر 12 مكرر ك12 ك12انظر المكاد -1) 

 المتضمف قانكف المالية 04/21مف قانكف 65، المعدؿ بالمادة 08/05/1991مؤرخة في 21بنزع الممكية لممنفعة العامة ج ر 
 المتضمف قانكف المالية لسنة 07/02 مف القانكف 59كمتمـ بالمادة  / 30/12/2004 مؤرخة في 85 ج ر 2005لسنة 
 .31/12/2007 مؤرخة في 82 ج ر 2008
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 .المنازعات المترتبة عن نزع الممكية: المبحث الثاني   

  " المتعمقة بنزع الممكية1991  /04/ 27 المؤرخ في 91/11قانكف" أعطى المشرع في لقد     " 
 التصريح بالمنفعة مصمحة أف يطعف في قرارك  صفة يقررىا القانكف ،الحؽ لكؿ شخص لو (1)

 في قانكف اإلجراءات المدنية العمكمية لدل المحكمة المختصة حسب األشكاؿ المنصكص عمييا

 :كاإلدارية كالتي 

 أك أصحاب الحقكؽ ، فيمكف إما أن تكون منازعات تتعمق بالتعويض الممنوحة لممالك -  أوال     
الطعف فييا أماـ القضاء كتخضع لشركط ، كأماـ الجية المختصة ، كحتى يككف الطعف سميما 

 : البد مف تكفر ثالث شركط 
عدـ الجدكل في االتفاؽ بيف اإلدارة كمالؾ العقار حكؿ مبمغ التعكيض ، حيث أف المالؾ يزعـ -

بأف مبمغ التعكيض المراد منحو لو غير عادؿ ، أك أف السعر منخفض كال يتناسب كالقيمة 
 .الحقيقية لمعقار المنزكع 

  يكما مف تبميغ القرار  15أف يحتج الطاعف عف المبمغ خالؿ -
أف يقـك برفع الدعكل خالؿ ميعاد شير مف تاريخ التبميغ ، كىذا اختصارا لمكعد رفع الدعكل -

 بسبب أف إجراءات نزع الممكية إجراءات استعجالية 
ما تتعمق بالقرار- ثانيا        كمدل قابمية الممكية أك الحؽ العيني لمتنازؿ كبالتالي دعكل بطالف وا 

القرار ، كعميو يمكف لممالؾ أك صاحب الحؽ العيني أف يطعف في بطالف التنازؿ عمى أساس أف 
اإلدارة لـ تحتـر اإلجراءات السابقة لصدكر القرار ، كبالتالي يقـك المدعي برفع دعكل أماـ 

القضاء ، كىذه الدعكل اإلدارية ترمي إلى إلغاء القرار اإلدارم المعيب أك المراد إلغاؤه  بسبب 
 .العيكب التي تشكبو 

      كنمخص المنازعات المترتبة عف القرار اإلدارم ، أكال منازعة إلغاء القرار ، أما الثانية 
 منازعة اإلخالء أك منازعة الطرد ، بينما المنازعة الثالثة ىي منازعة استرجاع األمالؾ المنزكعة

 . ، كسنتناكؿ كؿ منيا في جزئية مستقمة )االسترداد(
 

 الذم يحدد القكاعد المتعمقة بنزع الممكية لممنفعة العامة 27/04/1991 المؤرخ في91/11 مف القانكف رقـ 22 ك28المادة -1)
 85 ج ر 2005 المتضمف قانكف المالية لسنة 04/21مف قانكف 65، المعدؿ بالمادة 08/05/1991مؤرخة في 21ج ر 

 مؤرخة في 82 ج ر 2008 المتضمف قانكف المالية لسنة 07/02 مف القانكف 59كمتمـ بالمادة  / 30/12/2004مؤرخة في 
31/12/2007. 
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فبالنسبة لممنازعات المتعمقة بالتعكيض فيي كثيرة كىك ما جعؿ الكثير مف الدكؿ تسعى       " 
بعض الدكؿ يككف تقدير التعكيض بصكرة " إليجاد حمكؿ لمتقميؿ منيا بأساليب حديثة ، ففي 

جزافية كبكاسطة لجاف إدارية في معظميا ، في حيف تحرص دكؿ عديدة عمى إسناد ميمة تقدير 
  .)1 ("التعكيض لعناصر قضائية متخصصة 

إف الطعف الذم يرفعو المالؾ أك أصحاب الحؽ العيني المنزكع ، ييدؼ إلى مراجعة القرار       
الصادر عف الكالي ، كالمطالبة مف العدالة إعادة النظر في قيمة التعكيض الممنكح اعتمادا عمى 
كسائميا في تحقيؽ العدالة ، كيتـ ذلؾ عف طريؽ الدعكل القضائية التي يقـك برفعيا المتضرر 

 المتضمف قانكف اإلجراءات المدنية 25/02/2009 المؤرخ في 08/09استنادا إلى القانكف 
كاإلدارية ، كىذه الدعكل سنتفصؿ في شركطيا في المطمب األكؿ ، كما نتناكؿ في المطمب 

الجيات القضائية  بينما المطمب الثالث فندرس فيو اإلدارم كالدعاكم المترتبة عنوالثاني القرار 
 . في ىذا النكع مف الدعاكل المختصة بالفصؿ

 .شروط رفع الدعوى: المطمب األول
 مف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية ترفع الدعكل أماـ المحكمة 815بناءا عمى المادة      "

اإلدارية بعريضة مكقعة مف محاـ ، كيجب أف تتضمف البيانات المنصكص عمييا في المادة 
مف نفس القانكف ، معمكمات األطراؼ كالمتمثمة في اسـ كلقب كعنكاف كؿ مف المدعي 15

كالمدعى عميو ، الجية القضائية المختصة التي ترفع أماميا الدعكل ، اإلشارة إلى تسمية كطبيعة 
الشخص المعنكم كمقره االجتماعي كصفة ممثمو القانكني أك اإلتفاقي ، كما يرفؽ بعرض لمكقائع 

  .)2 (  "كالطمبات كاإلشارة إلى المستندات كالكثائؽ المؤيدة لمدعكل  
      كعميو فاف الطعف الذم يرفعو المتضرر ييدؼ إلى مخاصمة قرار صادر عف الدكلة التي 
قامت بإجراءات نزع الممكية لممنفعة العامة ، فينعقد االختصاص بالنتيجة لمقضاء اإلدارم كىدؼ 
الدعكل ىنا ليس إلغاء القرار اإلدارم إنما إعادة النظر في التعكيض بالزيادة في مقداره ، كىذه 

 .الدعكل في ىذه الحالة ىي دعكل قضاء كامؿ 
 
 العدد الثاني ، مجمة جامعة 29نجـ االحمد ، المفيـك القانكني لنزع الممكية لممنفعة العامة في نطاؽ االستمالؾ ،المجمد -)1

  .20 ص2013دمشؽ لمعمـك االقتصادية كالقانكنية ، دمشؽ ، 
/  كالمتضمف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية25/02/2008 الصادر 08/09 مف القانكف 15 ك14 ك13انظر المكاد -)2

 .3ص/23/04/2008 بتاريخ 21الجريدة الرسمية 
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      : والدعاوي المترتبة عنهقرار نزع الممكية: المطمب الثاني      
 يخضع إلى مجمكعة مف الشركط كتترتب عميو أثار إف قرار نزع الممكية لممنفعة العامة       

كسنتناكؿ كؿ مف شركط صدكر قرار نزع الممكية لممنفعة العامة كاآلثار المترتبة عنيا عمى شكؿ 
 .فركع 

 شروط القرار: الفرع األول 
  بنفاذه يتعمؽبصدكره كبعضيا اآلخر يتعمؽ  منيا ماإف قرار نزع الممكية يرتبط بشركط  

 :كنعرضيا كما يمي 
إف القرار ال يمكف أف يككف سميما إال إذا صدر عف الكالي باعتباره " رشروط صدور القرا: أوال 

،  ، كىذا القرار ال يصدر إال إذا أصبح قرار قابمية التنازؿ نيائيا (1) السمطة المختصة في إصداره
كذلؾ سكاء بفكات ميعاد الطعف فيو أك صدكر قرار قضائي نيائي بنزع الممكية، أك أف يككف 

لقرار نزع الممكية لممنفعة المالؾ أفصح عف رضائو بالتعكيض بعد اتفاقو مع السمطة المصدرة 
 .العامة بصفة رضائية 

 يجب أف تككف اإلعتمادات المالية التي تمنح كتعكيض لممتضرر قد كفرت عمى أساس أف 
يمكف لمسمطة . التعكيض قبمي عمى صدكر قرار نزع الممكية، كقد تـ إيداعيا في خزينة الكالية

 كيجب أف  اإلدارية أف تطمب مف القضاء اإلشيار باستالـ األمكاؿ باستصدار قرار قضائي بذلؾ
 سنكات 4، سكاء المدة العادية المقدرة ب  يصدر القرار خالؿ المدة التي يجرم فييا نزع الممكية

 . سنكات8 ثمانيأك المدة االستثنائية المقدرة ب
، بؿ البد أف يحقؽ  ال يكفي أف يحتـر القرار الشركط الالزمة لصدكره شروط نفاذ القرار : ثانيا

إف السمطة المصدرة لمقرار ممزمة بتبميغو إلى الطرؼ المنزكعة . شركطا أخرل حتى يصبح نافذا
لى المستفيد، كيجب عمى اإلدارة أف تقـك بإشيار القرار في المحافظة العقارية، حتى  ممكيتو كا 
يصبح سند ممكية كذلؾ خالؿ شير مف تبميغو، كيجب نشره أيضا في مجمكع القرارات اإلدارية 

 .لمكالية
 
 الذم يحدد القكاعد المتعمقة بنزع الممكية لممنفعة العامة ج ر 27/04/1991 المؤرخ في91/11 القانكف رقـ رظ أف- 1) 

 85 جريدة رسمية 2005 المتضمف قانكف المالية لسنة04/21مف القانكف 65، المعدؿ بالمادة 08/05/1991مؤرخة في 21
 مؤرخة 82 جريدة رسمية 2008 المتضمف قانكف المالية لسنة 07/02 مف قانكف 59 كمتمـ بالمادة 30/12/2004مؤرخة في 

. 31/12/2007في 

http://www.startimes.com/f.aspx?mode=f&edit=newtopic&f=58&src=http%3A//www.startimes.com/f.aspx%3Ft%3D35044528#_ftn40
http://www.startimes.com/f.aspx?mode=f&edit=newtopic&f=58&src=http%3A//www.startimes.com/f.aspx%3Ft%3D35044528#_ftn40
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 أثار القرار:  الثاني الفرع
إف القرار بمجرد نفاذه ، يرتب مجمكعة مف اآلثار تتعمؽ بدخكؿ األمكاؿ المنزكعة ممكيتيا       

، ك تخصيصيا لممستفيد الذم يمتـز  في دائرة الماؿ العاـ، ك تطييرىا مف الحقكؽ المثقمة بيا
يمتـز الطرؼ المنزكعة منو الممكية بأف . بالبدء في تنفيذ األشغاؿ حسب اآلجاؿ المقررة  في القرار

يخمي العقارات، ألنو أصبح يشغؿ مركز شاغؿ بدكف حؽ، النتفاء أسباب بقائو في العقار خاصة 
كمف أثار القرار أيضا فتح المجاؿ لممتضرر أف يطعف فيو ألنو لحقو ضرر  ، أنو تسمـ التعكيض

 .كأذل مف صدكره، كذلؾ بأف أنيى مركزه القانكني كمالؾ أك صاحب حؽ عيني
المنازعات المترتبة عن القرار : الفرع الثالث 

 بتقديـ  أك المتضرر مف تطبيؽ ىذا القرارإف قرار نزع الممكية يسمح لصاحب المصمحة      
 كالمتمثمة في كتتعمؽ ىذه المنازعات اإللغاء الطعف أماـ القضاء اإلدارم لحماية مركزه القانكني ،

منازعة الطرد أك اإلخالء كمنازعة  كأ دعكل اإللغاء التي يرفعيا المتضرر مف أجؿ إلغاء القرار ،
  .استرجاع األمالؾ المنزكعة

إنو نظرا لطبيعة قرار نزع الممكية، بكصفو قرار إدارم، فيك معرض  : منازعة اإللغاء : أوال 
لمطعف بإلغائو، كذلؾ بالرغـ مف أف اإلطار القانكني التنظيمي لقكاعد نزع الممكية لممنفعة العامة 

 91/11  مف القانكف33لـ يتطرؽ إلى ىذه المسألة إال مف خالؿ المبدأ العاـ الكارد في المادة 
، التي اعتبرت القرار الصادر، دكف احتراـ اإلجراءات كالشركط الالزمة لنزع الممكية، باطال  (1)

 إف دعكل اإللغاء تككف لعيب مف عيكب المشركعية المتمثمة في عيب عدـ ،كعديـ األثر
 كمف  ،بالسمطة االختصاص، عيب الشكؿ كاإلجراءات، عيب مخالفة القانكف كعيب االنحراؼ
مف غير الكالي، أك  أمثمة ىذه األسباب التي تستدعي رفع دعكل ببطالف القرار، أف يصدر القرار

   .محؿ طعف قضائي يزاؿ أف يصدر القرار قبؿ أف يصبح قرار قابمية التنازؿ نيائيا ألنو ما
 

 
 الذم يحدد القكاعد المتعمقة بنزع الممكية لممنفعة العامة ج 27/04/1991 المؤرخ في91/11 مف القانكف رقـ 33المادة -1)
 85 ج ر 2005 المتضمف قانكف المالية لسنة 04/21مف قانكف 65، المعدؿ بالمادة 08/05/1991مؤرخة في 21ر 

 مؤرخة 82 ج ر 2008 المتضمف قانكف المالية لسنة 07/02 مف القانكف 59كمتمـ بالمادة  / 30/12/2004مؤرخة في 
 .31/12/2007في 
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، أك أف القرار لـ يحتـر الشكميات  أك أف يشمؿ القرار أمالكا لـ ترد في قرار قابمية التنازؿ      
المتطمبة في مضمكنو كمدة إنجاز المشركع، أك أنو لـ يحتـر اإلجراءات السابقة كالضركرية قبؿ 
صدكره، أك أف يرد تغيير عمى مضمكف المنفعة العامة كأف يخصص العقار لتكزيعو كحصص 

 . لألفراد
إف مخاصمة ىذا القرار بدعكل اإللغاء ال يستدعي بالضركرة رفع دعكل أخرل متعمقة       

بالتعكيض، فيكفي أف تتضمف عريضة اإللغاء طمبا بالتعكيض حتى ينظر فييا القاضي، خاصة 
أف االتجاه الحالي لمجمس الدكلة الجزائرم يتبنى االتجاه الفرنسي في رفع دعكل اإللغاء مرتبطة 

كترفع ىذه الدعكل بصفتيا "، بطمب التعكيض الذم يبرره الضرر المترتب عف بطالف القرار 
 .المحاكـ اإلدارية تخاصـ قرار كالئي، أماـ 

كيطرح إشكاؿ قانكني فيما يخص مكاعيد رفع الدعكل، بيف تطبيؽ اآلجاؿ االستثنائية       
، أك  (1)91/11 مف قانكف 26مف تاريخ التبميغ كالمنصكص عمييا في المادة  كالمقدرة بشير

 مكرر مف قانكف 169تطبيؽ اآلجاؿ العادية كالمقدرة بأربعة أشير بعد التبميغ طبقا لممادة 
 .اإلجراءات المدنية

يترتب عف صدكر قرار نزع الممكية كتبميغو لممتضرريف إلزاميـ بإخالء  :منازعة الطرد : ثانيا
العقارات كاألمكنة، فاإلدارة تصبح صاحبة الممكية بشير القرار، كليا أف تحمي حقكقيا كمركزىا 

.  القانكني الجديد، كيصبح المالككف كالمستأجركف كالمنتفعكف  شاغميف لألمكنة بدكف كجو حؽ
مف إخالء  إف اإلدارة ال تستطيع أف تقـك كحدىا بإجبار الشاغميف، بأسمكب القكة العمكمية      

 كال يمكف لإلدارة، رغـ ما لقراراتيا مف قكة (1)األمكنة، ألف الطرد مف صالحيات القاضي كحده
  كلإلدارة أف ترفع ،، أف تطرد الشاغؿ إال إذا لجأت لمقضاء كاستصدرت حكما بالطرد ممزمة

 .دعكل إستعجالية أماـ القاضي اإلدارم، باعتبار بقاء المالؾ في األمكنة ال يبرره أم سند قانكني
 
 
 
 الذم يحدد القكاعد المتعمقة بنزع الممكية لممنفعة 27/04/1991 المؤرخ في91/11مف القانكف رقـ 32 كالمادة 26المادة-1) 

 ج ر 2005 المتضمف قانكف المالية لسنة 04/21مف قانكف 65، المعدؿ بالمادة 08/05/1991مؤرخة في 21العامة ج ر 
 مؤرخة 82 ج ر 2008 المتضمف قانكف المالية لسنة 07/02 مف القانكف 59كمتمـ بالمادة  / 30/12/2004 مؤرخة في 85
 .31/12/2007في 

http://www.startimes.com/f.aspx?mode=f&edit=newtopic&f=58&src=http%3A//www.startimes.com/f.aspx%3Ft%3D35044528#_ftn43
http://www.startimes.com/f.aspx?mode=f&edit=newtopic&f=58&src=http%3A//www.startimes.com/f.aspx%3Ft%3D35044528#_ftn43
http://www.startimes.com/f.aspx?mode=f&edit=newtopic&f=58&src=http%3A//www.startimes.com/f.aspx%3Ft%3D35044528#_ftn43
http://www.startimes.com/f.aspx?mode=f&edit=newtopic&f=58&src=http%3A//www.startimes.com/f.aspx%3Ft%3D35044528#_ftn43
http://www.startimes.com/f.aspx?mode=f&edit=newtopic&f=58&src=http%3A//www.startimes.com/f.aspx%3Ft%3D35044528#_ftn43
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 منازعة االسترداد : ثالثا
 كضع التزاما عمى عاتؽ المستفيد مف نزع الممكية بأف يتـ إنجاز 91/11إف قانكف       

، مكضكع  كمعنى ىذا أف عميو القياـ بتنفيذ أك انجاز األشغاؿ عمى العقار المنزكع األشغاؿ
 الميمة المحددة في قرار نزع كعميو احتراـ أجاؿ تنفيذ انجاز ىذا القرار ، كحسب،  المنفعة العامة

 ألف عدـ تنفيذ األشغاؿ في المدة المحددة قد يترتب عميو إجراء قد يحـر المستفيد مف الممكية
رجاع العقار إلى أصحابو   . إتماـ األشغاؿ التي تـ نزع الممكية مف أجميا كا 

يطمب  أف ، فإنو يمكف لصاحب الممكية لكف إف حدث ك أف لـ ينطمؽ المستفيد في األشغاؿ      
   ذكر المدة التي يجب أف تنجز فييا األشغاؿ كىي 76/48إف األمر   ،استرجاع تمؾ األمالؾ

 .  سنة15سنكات، كلممالؾ أف يرفع دعكل المطالبة باالسترجاع في خالؿ 05

 فإنو لـ يذكر المدة الالزمة إلنجاز 93/186 كالمرسـك التنفيذم 91/11أما القانكف رقـ      " 
، يتفقاف عمييا في  لمقياـ بتحديدىا اعتمادا عمى القكاعد العامة األشغاؿ كأحاليا عمى األطراؼ

 فيثكر إشكاؿ في حالة عدـ ذكرىا  ،(1) " تحددىا اإلدارة في قرار نزع الممكية قد، أك العقد
. صراحة، مما يصعب معو كيفية التحقؽ مف االنطالؽ الفعمي لألشغاؿ

يؤخذ أيضا عمى القانكف أنو لـ يحدد آجاؿ تقديـ طمب االسترداد كال الجية التي يكجو إلييا،       
التكييؼ القانكني لحالة تحكيؿ األمكاؿ المنزكعة لمشركع آخر غير الذم  باإلضافة إلى عدـ ذكر

  .، دكف إصدار قرار جديد يصرح بالمنفعة العمكمية انتزعت مف أجمو
 15 خالؿ عقاره لو أف يطمب استرجاع  العقار المنزكع عمال بالقكاعد العامة فإف مالؾ ك         

 مف أجؿ استرجاع األمالؾ التي تـ نزعيا في إطار المنفعة سنة برفع دعكل أماـ القضاء اإلدارم
تعتبر ىذه   ، باعتبار أف منازعة االسترجاع تخص عقارات تـ نزعيا بكاسطة قرار إدارمالعامة 

 فماداـ تـ الدعكل تجسيدا لمضمانات المقررة لحماية أصحاب الممكية الخاصة مف تعسؼ اإلدارة
 .تجريده منيا دكف تحقيؽ الغرض الذم انتزعت مف أجمو فالبد مف إرجاعيا إلى مالكييا 

 
 
 الذم يحدد القكاعد المتعمقة بنزع الممكية لممنفعة العامة ج 27/04/1991 المؤرخ في91/11 القانكف رقـ 10 المادة رظ أف-1) 

 مؤرخة 85 ج ر 2005 المتضمف قانكف المالية لسنة 04/21مف قانكف 65، المعدؿ بالمادة 08/05/1991مؤرخة في 21ر 
 مؤرخة في 82 ج ر 2008 المتضمف قانكف المالية لسنة 07/02 مف القانكف 59كمتمـ بالمادة  / 30/12/2004في 
31/12/2007. 
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  .الجهات القضائية المختصة بالفصل: المطمب الثالث     
 25/02/2009 المؤرخ في 08/09 مف القانكف 801 كة800رجكعا إلى المكاد        "

المتضمف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية ، نجد أف ىذه المكاد أعطت االختصاص النكعي 
لممحاكـ اإلدارية ، حيث أف المحاكـ اإلدارية ىي جيات الكالية العامة في المنازعات اإلدارية 
التي تككف الدكلة أك البمدية أك الكالية إحدل المؤسسات ذات الطابع اإلدارم طرفا فييا ، حيث 
أنيا تختص بالفصؿ في أكؿ درجة بحكـ قابؿ لالستئناؼ في جميع الدعاكل التي يككف أحد 

أطرافيا الدكلة ، فيي تفصؿ في دعاكل إلغاء القرارات اإلدارية كالدعاكل التفسيرية كدعاكل فحص 
  .(1)" الخ ....المشركعية 

 باإليجاب الرد في الكاسعة التقديرية بالسمطة يتمتعكف القضاة أف إليو اإلشارة يجب ماك       
 قيمة لتحديد خبير تعييف يتـ ما كغالبا ، التعكيض قيمة في الطاعف طمب عمى النفي أك

 . ذلؾ مف تمكنو فنية خبرة يممؾ ال القاضي ألف التعكيض

إف الطعف الذم يرفعو المالؾ أك صاحب الحؽ العيني ييدؼ إلى مخاصمة قرار إدارم صادر 
عف إحدل السمطات اإلدارية ، كمادامت قرارات السمطات اإلدارية سكاء أكانت صادرة عف الكالي 

 مف قانكف 801 كالمادة 800أك إحدل السمطات األخرل فيي تدخؿ ضمف تطبيقات المادة 
اإلجراءات المدنية كاإلدارية ، المحاكـ اإلدارية ىي جيات الكالية العامة في المنازعات اإلدارية 

تختص بالفصؿ في أكؿ درجة بحكـ قابؿ لالستئناؼ في جميع القضايا التي تككف الدكلة أك 
الكالية أك البمدية أك إحدل المؤسسات اإلدارية طرفا فييا، فينعقد االختصاص بالنتيجة لمقضاء 

 .اإلدارم

      إف اعتبار مكضكع الطعف ىك منازعة في التقييـ ، يترتب عنو أف الدعكل التي يرفعيا 
نما إعادة النظر في  الطاعف ىي دعكل قضاء كامؿ ألف ىدفيا ليس إلغاء القرار اإلدارم كا 

التعكيض بالزيادة في مقداره ، كتختص في فحص ىذه الدعكل المحاكـ اإلدارية الكاقعة في مكاف 
 .إصدار القرار 

 
/  كالمتضمف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية25/02/2008 الصادر 08/09 مف القانكف 801 ك800انظر المكاد  -1) 

 .23/04/2008 بتاريخ 21الجريدة الرسمية 
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 خالصة الفصل الثاني 
      إف عممية نزع الممكية لممنفعة العمكمية تعتبر عممية قانكنية شكمية تخضع اإلدارة في 

استعماليا ليذه اآللية لعدة إجراءات كخطكات دقيقة حددىا التشريع السارم المفعكؿ حيث أف ىذه 
ألكلى انطباعا بأف اإلدارة ليس ليا الحرية المطمقة في استعماؿ ]اإلجراءات تعطي مند الكىمة ا

ىذا االمتياز بؿ ىي مقييدة ، كممزمة بإتباع ضكابط تضمف عدـ خركج اإلدارة عف القانكف ، 
يظيرا جميا أف ىذه القيكد ىي ضمانات  كحماية ألصحاب الممكيات الخاصة مف تعسؼ اإلدارة 

 .في استعماليا ليذا الحؽ
جراءات نزع الممكية لممنفعة العامة ىي تمؾ الشكميات التي كجب عمى اإلدارة إتباعيا حتى       كا 
تتمكف مف نقؿ الممكية مف حكزة األفراد إلى حضيرة الممكية العامة شريطة اليدؼ لتحقيؽ المنفعة 

 .العامة
اإلجراءات العادية لنزع الممكية حسب قانكف  ؼ      وهناك إجراءات 

يككف إجراء التصريح بالمنفعة مثؿ في ت في مادتو الثالثة ت91-11
العمكمية مسبكؽ بتحقيؽ يرمي إلى إقرار ثبكت ىذه المنفعة ، كىك ما كرد في المادة الرابعة مف 
 ، القانكف السابؽ الذكر، كتقـك بالتحقيؽ في المنفعة العمكمية لجنة تحقيؽ مختصة حددىا القانكف

 يحدد المكاف الذم يجرم ك ،  الكالي التحقيؽ المسبؽ حكؿ المنفعة العمكمية بقرار مفحيث يفتتح
فيو التحقيؽ تبعا ألىمية العممية ككيفيات عمؿ المجنة كيخضع قرار فتح التحقيؽ إلى مجمكعة مف 

  .كما ينشر في مجمكعة القرارات اإلدارية لمكالية نشر القرار في يكميتيف كطنيتيف، ثـ القكاعد 

 التحقيؽ كانتيائو كتشكيمة ية تاريخ بداأك الغرض منو ، اليدؼ ،كيبيف قرار فتح التحقيؽ      
 كبعد انتياء التحقيؽ المسبؽ  يرسؿ تقريرا ظرفيا،تضمف األسماء كاأللقاب كالصيغة تالمجنة التي 

المختصة التيإلى السمطة اإلداريةكالمؤشرة كالمؤرخةالمكقعةالتحقيؽلجنةيتضمف أعماؿ
في إنياء التحقيؽبعد تاريخ يـك 15 في أجؿكذلؾالكثائؽ، كخالصة المجنة جميعمععينتيا
، كما يعرض فيو االستنتاجات بشأف طابع المنفعة العامة لمعممية المزمع القياـ العمكميةالمنفعة

 .بيا 
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تككؿ ميمة التحقيؽ الجزئي إلى محافظ محقؽ يختار مف بيف المساحيف الخبراء العقارييف      و
 15المعتمديف لدل المحاكـ قصد انجاز التحقيؽ الجزئي بحيث يصدر الكالي خالؿ األياـ 

المكالية لتاريخ نشر القرار المتضمف التصريح بالمنفعة العمكمية قرار تعييف ىذا المحافظ كيجب 
أف يبيف ىذا القرار اسـ المحافظ المحقؽ كلقبو كصفتو كالمقر أك األماكف كاألياـ كاألكقات التي 
يمكف يتمقى فييا التصريحات كالمعمكمات كالمنازعات المتعمقة بالحقكؽ ذات الصمة بالعقارات 

 .المراد نزع ممكيتيا ، كما يبيف تاريخ بدء التحقيؽ الجزئي كنيايتو 

قائمة العقارات المحقؽ فييا مبينا ، ككيقـك بتحرير محضرا نيائيا يقيد فيو استنتاجاتو النيائية      
لكالي   كيقدـ ؿبالنسبة لكؿ عقار ىكية مالكو أك مالكيو المحددة أك ىكية المالؾ الغير محددة

المحضر النيائي كجميع الكثائؽ  المختص إقميـ في حدكد األجؿ الذم يحدده الكالي نفسو
  . قائمة العقارات ، المستممة أك المعدة أثناء التحقيؽ
قد يتـ القياـ بنزع الممكية دكف أف تراعى كؿ اإلجراءات التي       أما اإلجراءات الغير عادية

سبؽ لنا ذكرىا كذلؾ كقكفا عند طبيعة األشغاؿ كاألشغاؿ السرية أك عند ظركؼ معينة  كالحالة 
االستعجالية يككف قد نص عمييا قانكف خاص أك في ظركؼ طارئة يقدرىا القضاء إذا رفعت 

  .دعكل أمامو

 ، قد تككف منازعات تتعمؽ بالتعكيض  المترتبة عن نزع الممكية      وبالنسبة للمنازعات
الممنكحة لممالؾ أك أصحاب الحقكؽ ، فيمكف الطعف فييا أماـ القضاء المختص ، كقد تككف 
منازعات تتعمؽ بالقرار ، كمدل قابمية الممكية أك الحؽ العيني لمتنازؿ كبالتالي دعكل بطالف 

القرار ، كعميو يمكف لممالؾ أك صاحب الحؽ العيني أف يطمب بطالف اإلجراء عمى أساس أف 
اإلدارة لـ تحتـر اإلجراءات السابقة لصدكر القرار ، كبالتالي يقـك المدعي برفع دعكل أماـ 

 .القضاء ، كىذه الدعكل ترمي إلى إلغاء القرار اإلدارم المعيب أك المراد إلغائو  
 نزع الممكية  أف يطعف في قرار يقررىا القانكف ،مصمحة صفة كلكؿ شخص لو     حيث يحؽ 
في قانكف اإلجراءات   لدل المحكمة المختصة حسب األشكاؿ المنصكص عمييالممنفعة العامة

 .كاإلدارية  المدنية
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:  خاتمة 
ال تستطيع ضركرة اجتماعية كاقتصادية كسيمة كمة انزع الممكية مف أجؿ المنفعة العتعد       

المراد نزع الممكية مف أجميا يتغير بتغير المنفعة العامة الدكلة االستغناء عنيا ، كىي ذات طابع 
 .ككذلؾ بتغير األنظمة ، 

 لإلدارة صالحيات كاسعة لقياميا بالمشاريع الالزمة منح       فنظاـ نزع الممكية لممنفعة العامة
ية ال يمكف لمدكلة كالتي تعتبر مف ضركريات الحياة اليـكعمى المستكل االقتصادم كاالجتماعي ، 

االستغناء عنيا ، ألف في عدـ تجسيد ىذه المشاريع تغميب لممصالح الفردية عمى المصالح العامة 
 .التي ىي أسمى المصالح 

ىذا اإلجراء فيو مشاكؿ تتجمى في التصادـ      كما نستنتجو مف خالؿ ما تـ عرضو أف 
المشرع مف خالؿ لذلؾ فاف  ، كالتعارض الذم قد يحدث بيف المصمحة العامة كالمصمحة الخاصة

 بيف المصالح الخاصة لألفراد التكفيؽالمنضكمة القانكنية التي يسنيا  يسعى دكما مف خالليا إلى 
نسبيا كالمالؾ يحتاج إلى ضمانات ىذا التكفيؽ  يبقى كالمصالح العامة التي تخدـ المجتمع ، لكف

فعمى القضاء أف يمعب دكرا ميما في ممارسة الرقابة عمى  ، أكسع لمحد مف تعسؼ اإلدارة فعال
نزع الممكية مف أجؿ تطبيؽ إجراء  في ا السمطات اإلدارية مدل شرعية اإلجراءات التي تتبع

  .المنفعة العامة
كخاصة    نجد أف ىناؾ بعض النقائص 91/11     كمف خالؿ الطكاؼ بيف نصكص القانكف  

 ، كنقص في الضمانات التي تجعؿ مف المالؾ يبادر في التعكيض كمراعاة الطعكف كالمعارضات
بمنح ممتمكاتو مف أجؿ المصالح العامة ألف بكجكد ضمانات أكثر تؤدم إلى تجنب األضرار أك 

  .عمى التقميؿ منيا عمى أقؿ تقدير
إخضاع الممكيات  العقارية لإلفراد إلى نظاـ  تمتع اإلدارة بسمطة تقديرية كاسعة في       كما أف

  يجعميا متعسفة في استعماؿ السمطة نزع الممكية مف أجؿ المنفعة العامة

عدة تعديالت  إظيار السمبيات كتكجيو انتقادات ليذا النظاـ مف أجؿ إحداث  كىذا ما نعمؿ عمى
في غؿ يد اإلدارة كالحد مف سمطاتيا الكاسعة في تنفيد ىذا اإلجراء ، ككما إعادة النظر كالسيما 

  .حؽ الممكيةدستكرية  ككذا اإلجراءات غير العادية مف أجؿ صيانة في  تطبيؽ نظاـ التعكيض ،
:  مقترحات   نتائج كنعرض ما تكصمنا إليو مف  في نياية ىذا البحث المتكاضع 
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عمى حؽ التممؾ كالممكيات الفردية ، البد مف إعادة لخطكرة نزع الممكية لممنفعة العامة نظرا  -
عماال لمبدأ  النظر في القكانيف المنظمة ليذا اإلجراء حفاظا عمى القكاعد العامة لمممكية كا 

 .دستكرية حؽ التممؾ 
 .الحد مف السمطات الكاسعة لإلدارة في تقدير المنفعة العامة   -
إعادة النظر في نظاـ التعكيض كتحديد شركطو تحديدا كاضحا عمى عكس ما كرد في النص  -

 .الحالي ألف شرط التعكيض العادؿ كالمنصؼ صعب التحقيؽ 

 تعريض اإلدارة لعقكبات في حاؿ تأخرىا  أك التماطؿ أك االمتناع عف دفع التعكيض سكاء   -
 .كاف عينيا أك ماليا 

االستيالء عمى إخضاع أعماؿ اإلدارة إلى رقابة القضاء اإلدارم مف أجؿ الحد مف أعماؿ  -
 . األمكاؿ لمحصكؿ عمى غير مشركعة كسائؿ بالعقار 
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 :قائمة المصادر والمراجع القانونية 
 .القرآف الكريـ بركاية كرش ، خط التجاني المحمدم ، مكتبة المنار تكنس  :أوال 
 :قائمة المصادر القانونية : ثانيا 
 1396 ذم القعدة 30 المؤرخ في 76/97األمر  الصادر 1976الدستكر الجزائرم لسنة -1

 المتضمف إصدار دستكر لمجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 1976نكفمبر 22المكافؽ 
 .94 الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد

 المؤرخ في 89/18  الرئاسي المرسـك الصادر بمقتضى1989الدستكر الجزائرم لسنة -2
 . يتعمؽ بتعديؿ الدستكر1989 فيفرم 28 المكافؽ 1409رجب 22
 المؤرخ 96/438الدستكر الجزائرم السارم المفعكؿ الصادر بمكجب المرسـك الرئاسي رقـ  -3

 الذم يتعمؽ بإصدار نص تعديؿ الدستكر 1996 ديسمبر 07 المكافؽ ؿ1417 رجب 26في 
 08/12/1996 المؤرخة في 76 الجريدة الرسمية 28/11/1996المصادؽ عميو في استفتاء 

المؤرخ في  08/19 كالقانكف 10/04/2002 المؤرخ في 02/03 كالمعدؿ بالقانكف 6الصفحة 
15/11/2008. 
 المؤرخة في 78 الجريدة الرسمية العدد 26/09/1975 المؤرخ 75/58 األمر رقـ -4

 المتضمف القانكف 13/05/2007 المؤرخ في 07/05 المعدؿ بالقانكف رقـ 30/09/1975
 .المدني الجزائرم

 91/24 كالمعدؿ كالمتمـ بالقانكف رقـ 1984 جانفي 07 الصادر في84/06القانكف رقـ - 5
 المؤرخ في 01/10القانكف رقـ ،  كالمتعمؽ باألنشطة المنجمية 1991 ديسمبر 06الصادر في 

 .35، العدد03/07/2001
 يتعمؽ بإنتاج الطاقة الكيربائية ك نقميا ك 1985 أكت 06 المؤرخ   في 85/07قانكف - 6

 . 33جريدة رسمية عدد'تكزيعيا ك بالتكزيع العمكمي لمغاز
 المتعمؽ باألمالؾ الكطنية، الجريدة الرسمية 1990 ديسمبر 1 المؤرخ في 90/30 قانكف -7

  .52لمجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 
 الذم يحدد القكاعد المتعمقة بنزع الممكية 27/04/1991 المؤرخ في91/11 القانكف رقـ -8

 04/21 مف قانكف 65، المعدؿ بالمادة 08/05/1991مؤرخة في 21لممنفعة العامة ج ر 
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 59كمتمـ بالمادة  / 30/12/2004 مؤرخة في 85 ج ر 2005المتضمف قانكف المالية لسنة 
 مؤرخة في 82 ج ر 2008 المتضمف قانكف المالية لسنة 07/02مف القانكف 

31/12/2007. 
/  كالمتضمف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية25/02/2008 الصادر 08/09القانكف - 9

  .3ص  / 23/042008 بتاريخ 21الجريدة الرسمية 
 األمر الممغي بمكجب  المتعمؽ بنزع الممكية1976 مام 25 المؤرخ في 48-76أمر -10

 .91/11 مف القانكف34المادة 
جريدة رسمية ' يتعمؽ بحماية البيئة 1983 فبراير 05 مؤرخ في 83/03المرسـك التنفيدم -11

 .1983لمجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية سنة 
 الذم يحدد كيفيات تطبيؽ القانكف 27/07/1993 المؤرخ في 93/186المرسـك التنفيدم -12
 المؤرخ في 05/248 متمـ كمعدؿ بالمرسـك 01/08/1993 مؤرخة في 51ر . ج91/11
 .07/07/2008 المؤرخ في 08/202 كالمرسـك 10/07/2005
 الصادرة عف كزارة الداخمية 23/09/2000 المؤرخة في 24/2000التعميمة الكزارية رقـ  -13

 .كالجماعات المحمية 
 ، لجزائرييفأراضي ا الذم ينظـ عممية بيع العقارات كمنع الشراء 1844 أكتكبر 01أمر - 14

 .إصدار سمطة االستعمار الفرنسي
 ، أصدرتو لسمطة  ليؤكد كيشدد إجراءات عممية نزع الممكية1846 ية جكيؿ21األمر  -15

 .االستعمار الفرنسية ليطبؽ في الجزائر
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 :القرارات القضائية : ثالثا 

 الصادر عف الغرفة اإلدارية لممحكمة العميا في القضية 1990 أبريؿ 21قرار بتاريخ - 1
ضد كالي البكيرة، المجمة القضائية صادرة عف قسـ المستندات  كالنشر  (غ) فريؽ 66960 رقـ

 .161 ص 1992 السنة 02لممحكمة العميا، الجزائر، العدد 
 (ـ) في قضية فريؽ 57808 عف المجمس األعمى، ممؼ رقـ1989 جانفي 14قرار بتاريخ - 2

المجمة القضائية صادرة عف قسـ المستندات  بالمجمس  (كالي كالية تيزم كزك كمف معو )ضد 
 .183ص1993 السنة 04األعمى، العدد

 

 :المراجع : رابعا 
، مكتبة أسامة بف  الجزء الثاني ، أبك الفتح ناصر الديف بف عمي بف المطر، قامكس المغرب- 1

 .1979زيد، سكريا 

أحمد بف محمد بف عمي المقرم القيكمي، المصباح المنير ، الجزء الثاني، المكتبة العممية - 2
 .بيركت 

أحمد رحماني، نزع الممكية مف أجؿ لمنفعة العمكمية، مجمة المدرسة الكطنية لإلدارة -3
 . 02، عدد04المجمد
 العربي محمدم طالب باحث في كمية الحقكؽ، اكداؿ بالرباط، كحدة القانكف المدني المعمؽ، -4

 . «Droit civil.over-blog.com» أنترنات،
 -08قانكف رقـ  الطبعة الثانية، شرح قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية ، بربارة عبد الرحمف-5
 .2009، الجزائر،   منشكرات بغداكم، 09
 براىمي سياـ ، التصريح بالمنفعة العمكمية في نزع الممكية ، دراسة مقارنة ، دار اليدل -6

 .2012لمطباعة كالنشر ، الجزائر، 
 براىيمي سياـ، فكرة المنفعة العامة ، مجمة الشريعة كالقانكف، كمية القانكف جامعة االمارات -7

  .2013العربية المتحدة ، 
دار االماـ  النشر المممكة  ،  المثامنة في العقار لممصمحة العامة ،بكر بف عبد اهلل أبك زيد -8

  .1998العربية السعكدية سنة 
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دراسة مقارنة ، –جكد عصاـ خميؿ االتيرة ، نزع الممكية لممنفعة العامة في التشريع الفمسطيني –9
  2010كمية الدراسات العميا،  فميسطيف ،–جامعة النجاح الكطنية 

جماؿ سايس ، االجتياد الجزائرم في القضاء العقارم ، الجزء األكؿ ، الطبعة الثانية -10
 .إصدار منشكرات كميؾ ،الجزائر

دار ىكمة لمطباعة كالتكزيع كالنشر  ،  12 طبعة ، القضاء العقارم ،حمدم باشا عمر -11
  .2010الجزائر

، الكتاب الثالث أمكاؿ اإلدارة  ، مبادئ القانكف اإلدارم، دراسة مقارنة  سميماف الطماكم-12
 . 1979كامتيازاتيا، دار الفكر العربي، مصر

 سمطاني عبد العظيـ ، تسيير ك إدارة األمالؾ الكطنية في التشريع الجزائرم ، دار -13
 .2010الخمدكنية طبعة 

ليمى طمبة ، الممكية العقارية الخاصة كفقا ألحكاـ التشريع الجزائرم ، دار ىكمة لمطباعة – 14
  .2010كالنشر ، الجزائر ، 

ليمى أيت أكبمي، خصكصية الحماية االستعجالية في مكاجية دعكل الغضب ككقؼ   -15
 25  -26التنفيذ، أعماؿ الممتقى الكطني الخامس حكؿ قضاء كقؼ تنفيذ قرار إدارم، يكمي 

 .، المركز الجامعي بالكادم ، معيد الحقكؽ كالعمـك اإلدارية ، مطبعة صخرم 2011مام 
 لمشركعية كشرطٍل  العادؿ التعكيض ، العدكاف إسماعيؿ كأشرؼ ىياجنو زياد  عبدالناصر-16

 39 المجّمد كالقانكف، الشريعة عمـك ، دراسات األردني االستمالؾ قانكف أحكاـ ضكء في اإلستمالؾ

  . 2012، سنة 2 العدد ،

فيصؿ شطناكم ، اسامة الحناينية ، سميـ حتامنة أساتذة القاانكف العاـ المشارؾ ، كمية – 17
  .2015الشيخ نكح القضاء لمشريعة كالقانكف ، نزع الممكية لممنفعة العامة في التشريع االردني  

في  االستمالؾ عمى القضائية الرقابة ، شنب أبك الكريـ عبد كأحمد العبادم كليد محمد- 18
   ، عمادة البحث العممي2 العدد ، 35 المّجمد كالقانكف ، الشريعة عمـك دراسات ، األردني القانكف
 .2008، األردنية  الجامعة
نزع الممكية لممنفعة العامة، دراسة تأصيمية مقارنة، دار النيضة   محمد عبد المطيؼ ،-19

 .1988،  العربية
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 محمد كحيد الديف سكار، النزعة الجماعية في الفقو اإلسالمي كأثرىا في حؽ -20
 ، شارع زيغكد يكسؼ، الجزائر، 1312/82الممكية،المؤسسة الكطنية لمكتاب، رقـ النشر 

1986. 
 سنة 45 العدد ، القضائية المجمة ،"العمكمية المنفعة أجؿ مف الممكية نزع" ، كركغمي مقداد-21

6991 . 
محمد صبرم السعدم ، الكاضح في شرح القانكف المدني الجزائرم ، التأمينات العينية  ط -22

   .2009-2008دار ىكمة لمتكزيع كالنشر ، الجزائر ، 
نجـ األحمد ، المفيـك القانكني لنزع الممكية لممنفعة العامة في نطاؽ االستمالؾ ، المجمد - 23
  .2013 العدد الثاني ، مجمة جامعة دمشؽ لمعمـك االقتصادية كالقانكنية ، دمشؽ ، 29رقـ 
 . 1991حيمي، الفقو اإلسالمي كأدلتو، الجزء الخامس ، دار الفكر، ز  كىبة اؿ-24

 :المذكرات : خامسا 

رقيؽ خالد ، التعكيض في مجاؿ نزع الممكية مف أجؿ المنفعة العامة في القانكف الجزائرم  – 1
مذكرة لنيؿ شيادة الماستر تخصص قانكف إدارم ، جامعة محمد خيضر ببسكرة ، كمية الحقكؽ 

  .2013/2014كالعمـك السياسية ، قسـ الحقكؽ ، السنة الدراسية 
 رسالة ئرماالجز التشريع في العامة المنفعة اجؿ مف الممكية نزع ءاتاإجر بكدكح، شيناز ماجدة-2

 .  5448 بسكرة، ، الحقكؽ كمية عاـ، قانكف تخصص الماجستير،
مذكرة مف اعداد قاضي عز الديف ، المسؤكلية العقدية كالمسؤكلية التقصيرية ، مذكرة لنيؿ -3

  . 2012/2013شيادة الميسانس حقكؽ ، جامعة الكادم ، الجزائر ، السنة 
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:الملخص  

طريقة استثنائية الكتساب أمالؾ أك حقكؽ عقارية ، يعد نزع الممكية مف أجؿ المنفعة العامة     
ال يككف ، كزيادة عمى ذلؾ  ، كال يتـ إال إذا أدل انتياج كؿ الكسائؿ األخرل إلى نتيجة سمبية، 

نزع الممكية ممكنا إال إذا جاء تنفيذا لعمميات ناتجة عف تطبيؽ إجراءات نظامية مثؿ التعمير 
. تتعمؽ بإنشاء تجييزات جماعية كأعماؿ كبرل ذات منفعة عامة ، كالتييئة العمرانية كالتخطيط 

يخضع نزع ممكية عقارات أك حقكؽ عينية عقارية مف أجؿ المنفعة العامة إلجراء يشمؿ      
: مسبقا ما يأتي

 .التصريح بالمنفعة العمكمية -

كتعريؼ ىكية المالكيف كأصحاب ، تحديد كامؿ لألمالؾ كالحقكؽ العقارية المطمكب نزعيا  -
 .الحقكؽ الذيف تنتزع منيـ ىذه الممكية

 .تقرير عف تقييـ األمالؾ كالحقكؽ المطمكب نزعيا -

 .قرار إدارم بقابمية التنازؿ عف األمالؾ كالحقكؽ المطمكب نزعيا -

 .يجب أف تكفر االعتمادات الالزمة لمتعكيض المسبؽ عف األمالؾ كالحقكؽ المطمكب نزعيا -

 المؤرخ في 91/11كؿ نزع لمممكية يتـ خارج الحاالت كالشركط التي حددىا قانكف              
كالمرسـك ، الذم يحدد القكاعد المتعمقة بنزع الممكية مف أجؿ المنفعة العامة  ، 27/04/1991

 الذم يحدد كيفيات تطبيؽ القانكف السالؼ 27/07/1973 المؤرخ في 93/186التنفيذم رقـ 
كيعد تجاكزا يترتب عنو التعكيض المحدد عف طريؽ القضاء ، يككف باطال كعديـ األثر ، الذكر 

 .فضال عف العقكبات التي ينص عمييا التشريع المعمكؿ بو، 
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