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  ـونــــــــــن عكنـــــــــــــب

  
  
  

  

  

  
  

  ص نون الخامذآرة تخرج لنيل شهادة الماجستير في القا

  )العقود و المسؤولية( 

  

  :بإشراف          :                                     إعداد الطالبة

   الدآتور زوينة عبد الرزاق                 بن خضرة زهيرة                                
  

  :المناقشةلجنة 
       رئيسا         ـي  فيـــاللـي علــ                    : األستاذ الدآتور 

        مقررا       زوينـة عبـد ااـرزاق             :  األستاذ الدآتور 

         عضوا         محمــدي سلـــيمان           :الدآتوراألستاذ 



  

  
  
  
  
  

  

  

  ى من دعمني بالقوة و العزيمة ـإل

  ائهـطره و عبإآراما لص

    ى زوجي العزيز ـ إل

   * أحمد محفوض*    



  

  
  
  

  :ىـأتقدم بالشكر و التقدير إل

أستاذي المشرف الدآتور عبد الرزاق زوينة 

الذي آان له الفضل من خالل توجيهاته القيمة في 

  .إخراج هذا البحث المتواضع على هذه الصورة

آما أتقدم بالشكر إلى موظفي المديرية الفرعية 

للحفظ العقاري و مسح األراضي على مستوى 

  .وزارة المالية

فظ العقاري لوالية البليدة أن أنسى المحادون 

السيد زآريا، األستاذ رمول خالد و تمام محمد على 

  .إنجاح هذا العملفي سبيل مد يد المساعدة 
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تعتبر الملكية العقارية من الدعائم التي يرتكز عليها المجتمع في البناء 

ولهذا ، دنية والتجاريةنظرا للقيمة التي تحتلها في مجال المعامالت الم، االقتصادي

السبب فهي تحظى بجانب من الحماية القانونية التي يوفرها تطبيق نظام الشهر العيني 

 ويتم .الذي يعتمد على محتوى السجل العقاري في شهر الحقوق العينية العقارية

 العقاري بناء على النتائج المتحصل عليها من خالل إعداد عملية مسح لتأسيس السج

ما تستلزمه من إجراءات خاصة يتم بموجبها تحديد العقارات والمالك األراضي و

  .تحديدا ماديا وقانونيا

  

وإذا آانت عملية مسح األراضي تبدأ بمرحلة تحديد الملكيات وما يتبعها من 

فإنها تنتهي حتما بإعداد السجل العقاري ، جمع آل الوثائق والمعلومات الخاصة بها

فيكون المرجع األول لجميع التصرفات المنصبة ، المسحللمنطقة التي خضعت إلجراء 

على العقار مما يؤدي إلى اعتبار جميع البيانات الواردة فيه صورة عاآسة للحقيقة 

يكون صاحب الحق المشهر مالكا فعال للعقار الذي يصبح في مأمن من االستيالء أو ف

 بعد استكمال – له وفي هذا الصدد يعتبر الدفتر العقاري المسلم، وضع اليد عليه

 سندا للملكية ووثيقة إلزامية لشهر الحقوق العينية –إجراءات مسح األراضي 

 ة لذلك يعتبر الدفتر العقاري وثيقة آاملة ومضبوطة تبين الوضعية القانوني،العقارية

 العقارية المكونة تللعقار وتكتب على جميع البيانات الموجودة في مجموعة البطاقا

ولقد أوآلت .  فهو أداة ائتمان جد مضمونة لصاحب العقار المعنيللسجل العقاري
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وذلك طبقا للمادة المحافظ العقاري مهمة مسك السجل العقاري وشهر العقود إلى 

 المتعلق بتأسيس السجل 1976 مارس 25المؤرخ في  63/76الثالثة من المرسوم 

 أنه ُيعد المسؤول األول في آما،  فهو يتولى مهمة تسيير المحافظة العقارية، )1(العقاري

ورسم  حقوق التسجيل الخاصة بأساس تآما يكلف بالعمليا، عملية الحفظ العقاري

 للعقود محل اإلشهار في السجل العقاري وبذلك فهو يقوم بمهمة اإلشهار العقاري

  .)2()74/75 من األمر رقم26المادة ( جبائية 

  

ال يتمتع بأي ، ة الماليةرالمحافظ العقاري موظف إداري تابع لوزا يعتبر

 أن  السابق ذآره من األمر22إنما يجوز له بمقتضى أحكام المادة اختصاص قضائي، 

المطلوبة قصد إتمام عملية الوثائق يحقق في هوية وأهلية األطراف وآذا مدى صحة 

 ،السابق ذآره 63/76 من المرسوم 105 آما يجوز له بمقتضى أحكام المادة .الشهر

أن و يكشف  مجرد إطالعه على البيانات الموجودة في الوثيقة المودعة بن يتحققأ

 أو مخالف و اآلداب  غير مشروع أو مناف لألخالقالظاهرموضوع أو سبب العقد 

  .للنظام العام

  

 يتبين أن مهنة المحافظ العقاري حافلة باألخطار  من عناصرمن خالل ما تقدم

جعل منه مشهرا للعقود ومسيرا إداريا تحيث ، ه ودقتهاوالمشاآل نظرا لتشعب مهام
                                                 

المؤرخة  30 الجريدة الرسمية العدد ، ، المتضمن تأسيس السجل العقاري1976 مارس 25 المؤرخ في 63/76المرسوم التنفيذي رقم  )1(
 .1976/04/13في 

الرسمية العدد   ةالجريد، راضي العام و تأسيس السجل العقاري المتضمن إعداد مسح األ1975/11/12 المؤرخ في 74/75األمر رقم  )2(
 .1975/11/18المؤرخة في 92
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وبذلك فهو ، و مسؤوال عن حماية حقوق األفراد وأمالآهم في نفس الوقت، للمصلحة

 المعرضين لألخطاء وأآثرهم تحمال للمسؤولية فهو مطالب أآثر من نيعد أآثر المهنيي

 اإلساءة إلى سمعته غيره باليقظة وروح المسؤولية والدقة لتفادي آل ما من شأنه

من أجل ذلك منح له المشرع السلطة الكاملة في رفض إيداع أو إجراء آل ، المهنية

غير أنه في مقابل ذلك وخوفا ، وثيقة لم تراع فيها الشروط القانونية الواجب توافرها

منح األفراد المتضررين ، من تعسف المحافظ العقاري في استعمال هذه السلطات

وهذا من ،  و األخطاء التي يرتكبها قرارات المحافظ العقاريضد الحق في الطعن

  . الحماية التامة للمعامالت العقارية قدر من أجل ضمان

ية فإن اإلشكالو دقتها المهام التي يقوم بها المحافظ العقاري  نظرا ألهمية و

   :المستخلصة من هذه المهام تتمحور حول

  

   و ما هي النتائج المترتبة عليها ؟ي ؟    متى تقوم مسؤولية المحافظ العقار

  

  : فصلينإلى  دراسة الموضوع  قسمتوعلى هذا األساس

  

وقسمته إلى ، الفصل األول تناولت فيه أساس مسؤولية المحافظ العقاري     

األخطاء الصادرة من المحافظ العقاري سواء تناولت في المبحث األول  ،مبحثين

مة وذلك استنادا إلى ماهو مذآور في المادة  جسيآانت أخطاء مرفقية أو أخطاء
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 المتضمن إعداد مسح 1975 نوفمبر 12 المؤرخ في 74-75 من األمر 23

  .األراضي العام وتأسيس السجل العقاري

 في حالة القرارات الصادرة من المحافظ الخطأ تناولت فيه  أما المبحث الثاني 

أي وثيقة اآتشف فيها المحافظ إيداع رفض   إلى قرارأوال العقاري وذلك بالتعرض

  وفي . السابق الذآر63/76 من المرسوم 100العقاري نقصا أو خطأ طبقا للمادة 

سجل اإليداع ثم يبدأ في عملية قوم المحافظ العقاري بتسجيله في حالة قبوله اإليداع ي

الفحص الدقيق والشامل التي يمكن أن تؤدي إلى رفض اإلجراء في حالة عدم توفر 

ووضحت أن أي .  المرسوم نفس من101وط المنصوص عليها في المادة الشر

 يحرك 1001-100انحراف أو مخالفة الحاالت المنصوص عليها في المواد 

    .مسؤولية المحافظ العقاري 

 و قسمته بدوره إلى ، و آان نصيب أثار مسؤولية المحافظ العقاري الفصل الثاني-

  :مبحثين

لتزام الدولة بالتعويض، ووضحت األساس القانوني لهذا تناولت في المبحث األول ا

  .  التعويضااللتزام و آيفية تقدير

 .أما المبحث الثاني تطرقت فيه إلى موضوعي دعوى الرجوع و إجراءاتها
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  :تمهيد

 لدى المديرية الفرعية للوالية )1(يسيرها محافظ عقاري، محافظة عقارية تحدث

  .ؤون أمالك الدولة والشؤون العقاريةلش

  

 و   يباشر مهامه تحت وصاية وزير الماليةاموُيعد المحافظ العقاري موظف ع

تربطه بالدولة عالقة . )2(العمومي إلى قانون الوظيف في عالقته التنظيمية يخضع

يتولى أساسا  و،عمومية ذات طبيعة إدارية مكلف بتسيير هيئة، الئحية تنظيمية تبعية

السابق  74/75  من األمر11 المادة  ورد في ومسكه آما)3( السجل العقاريستأسي

يقوم الموظف المكلف بمسك السجل العقاري على أساس وثائق مسح : "ذآره

والقرارات وشهادات الملكية المقدمة من طرف المعنيين بتحديد ، األراضي المعدة

 تكون موضع إشهاري في حقوق الملكية والحقوق العينية األخرى التي يجب أن

هذه المادة تؤآد بأن المحافظ .  " أدناه13السجل العقاري وذلك طبقا ألحكام المادة 

  .)4(العقاري ليس قاضيا وإنما موظف عام يعمل تحت وصاية وزارة المالية

  

                                                 
 . السابق ذآره،63/76من المرسوم   األولىراجع المادة) 1(
ي و مسكه خوله قانون الشهر العقار لك أن عملية تأسيس السجل العقاريذ، نظام الشهر العقاري الجزائري يقوم على أساس إداري )2(

 . السابق ذآره74/75 من األمر رقم 10-11-20إلى موظف عمومي يسمى المحافظ العقاري آما تدل عليه المواد
 ولقد أخذ، السجل العقاري هو المحل الذي يتم فيه شهر التصرفات والمرآة العاآسة للوضعية القانونية للعقارات وتداول الحقوق العينية )3(

 العيني   المتضمن إعداد مسح األراضي العام وتأسيس السجل العقاري ويسمى بالسجل 74/75 رقم به المشرع الجزائري بموجب األمر
 .في القانون المصري

  .01أنظر في ذلك الملحق رقم   )4(
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 آل شخص يعهد إليه عمل دائم في خدمة مرفق عام تديره  هوالعام  الموظفو

 لكن حدد ، لم يعرف المشرع الموظفو .)1(انون العامالدولة أو أحد أشخاص الق

 1966 يوليو 02 المؤرخ في 133/66بموجب المادة األولى من األمر رقم 

  عموميين يعتبر موظفين": األشخاص الذين يتحلون بصفة الموظف آما يلي

 من درجات التـدرج الذين رسموا في درجة، األشخاص المعينون في وظيفة دائمة

هذه ـالمصالح الخارجية التابعة لو اإلدارات المرآزية التابـعة للدولـةي  فالوظيفي

يفيات تحدد  المؤسسات والهيئات العمومية حسب آاإلدارات والجماعات المحلية وآذا

  . "بمرسوم

  

 1985 مارس 23 المؤرخ في 59/85المرسوم  من المادة الخامسة تعرف

مؤسسات واإلدارات العمومية الموظف المتضمن القانون األساسي النموذجي لعمال ال

  : آما يلي

على العامل الذي يثبت في منصب عمله بعد انتهاء المدة التجريبية تسمية   تطلق"

 أو ويكون حينئذ في وضعية قانونية أساسية وتنظيمية إزاء المؤسسات، الموظف

    ".اإلدارة

  

                                                 
 .55 ، دار النهضة العربية، ص 1969محمد حامد الجمل ، الموظف العام فقها و قضاءا، الجزء األول، الطبعة الثانية  ) 1(
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شخص يعهد إليه أما مجلس الدولة الفرنسي فيعرف الموظف العام بأنه آل 

  .)1(بوظيفة دائمة داخلة ضمن آادر الوظائف الخاصة بمرفق عام

  

قرار من وزير المالية من أجل إدارة بموجب المحافظ العقاري و يتم تعيين 

هيئة إدارية مكلفة بالشهر العقاري يطلق عليها اسم المحافظة العقارية آآلية للحفظ 

. في ميدان تنظيم الملكية العقاريةمة للدولة  وهو مكلف بتنفيذ السياسة العا ،العقاري

مصلحة عمومية وظيفتها تتمثل في حفظ العقود و ي المحافظة العقارية فهفي حين أن 

 من األمر رقم 20 بموجب المادة مختلف المحررات الخاضعة للشهر و هي مستحدثة

حافظ خصص لها أموال للقيام بمهامها تحت إشراف الم و. )2( الذآرسابقال 74/75

العقاري ولها دائرة اختصاص إقليمي محدد وعلى مستواها تتم عملية الشهر العقاري 

  . للعقود والسندات

وإذا آانت أغلب الدول التي تأخذ بنظام الشهر العيني تسند مهمة رئاسة لجان 

مسح األراضي والطعون اإلدارية ومسك السجل العقاري إلى أحد القضاة مثلما هو 

 على نيفإن سيطرة التشريع والفقه والقضاء الفرنسي، )3( وألمانياالحال في سويسرا

ذلك أن تسيير المحافظات ، تبدو واضحة في هذا المجال، وطنيةالعقلية القانونية ال

                                                 
، دراسة مقارنة ألنظمة التأديب في األردن وسوريا ومصر وفرنسا، الطبعة المسؤولية التأديبية للموظف العامور إبراهيم العتوم، منص )1(

 .14، ص1984األولى، مطبعة الشرق عمان،
 العقاري  تحدث محافظات عقارية يسيرها محافظون عقاريون مكلفون بمسك السجل" : 74/75 من األمر رقم 20تنص المادة   )2(

 ."وإتمام اإلجراءات المتعلقة باإلشهار العقاري وذلك من أجل الشروع في نظام اإلشهار الجديد المؤسس بموجب هذا األمر
 ,Gabriel Marty, Pierre raynaud, droit civil, sûreté, la publicité foncière    sirey 1971 :راجع في ذلك  )3(

p 376      
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يتواله موظف عام خاضع لقانون ، )1(فرنسافي  عندنا مماثلة بنظيرتهاالعقارية 

  .الوظيف العمومي

 

-10-1988 المؤرخ في 212/88رقم  من المرسوم 06ولقد نصت المادة 

المتضمن شروط التعيين في المناصب العليا بالهياآل المحلية التابعة لوزارة  31

على شروط تعيين المحافظ العقاري والوآالء المفوضون  ،)2(المالية وتصنيفها

  : فذآرتوالمراقبون الماليون المساعدون ورؤساء المكاتب 

 فأآثر الذين ينتمون إلى سلك 14صنف من بين الموظفين المرتبين في ال 

وقضوا ثالث سنوات على ،  شعبة نشاط المنصب العالييمتخصص ف

 الذين 12ومن بين الموظفين في الصنف ، األقل خدمة في إدارة المالية

وقضوا ثالث ، ينتمون إلى سلك متخصص في شعبة نشاط المنصب العالي

 .سنوات على األقل خدمة في إدارة المالية

 

 الذي 14-03-1992 المؤرخ في 116/92 التنفيذي رقم المرسومصدور ب و

يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية ألمالك الدولة والحفظ العقاري 

                                                 
  ,Philippe Simler - Philippe Delebecque, droit civil - les sûretés la publicité foncière: راجع في ذلك )1(
. édition 1995 Dalloz,  p 635. 2ème  
 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في 14-03-1992 المؤرخ في 116/92 رقم ألغي بموجب المرسوم212/88 المرسوم رقم   )2(

 .21ر العدد.ج. الدولة والحفظ العقاري وشروط التعيين فيها وتصنيفهاالمصالح الخارجية ألمالك 
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 منه اعتبرت منصب المحافظ 02فإن المادة ، )1(وشروط التعيين فيها وتصنيفها

والحفظ العقاري ويأتي صالح الخارجية ألمالك الدولة مالعقاري أعلى منصب في ال

 تحدد قائمة المناصب ": في المرتبة الرابعة حسب المناصب العليا ونصها آالتالي

 :العليا في المصالح الخارجية ألمالك الدولة والحفظ العقاري آما يأتي

رئيس ، رئيس مفتشية، رئيس قسم مكتب محافظ عقاري،  رئيس مصلحة 

اتب والمحافظون العقاريون يعين رؤساء المك، رئيس فرقة تفتيش، قسم

 . من المرسوم التنفيذي نفسه04حسب المادة 

من بين المفتشين الرئيسيين أو المتصرفين اإلداريين المرسمين الذين  

 .مارسوا خدمة في اإلدارة خمس سنوات على األقل

 من بين المفتشين المرسمين الذين مارسوا خدمة اإلدارة خمس سنوات  

 581 تحت رقم استداللي 05 القسم 17صنف وخصص له ال، على األقل

 طريقة تعيينهم في المناصب بموجب و تتم. من قانون الوظيف العمومي

 . "قرارات التعيين التي يتخذها الوزير المكلف بالمالية

  

 على أنه قبل مباشرة المحافظين 63/76 من المرسوم 05وتشير المادة 

تأدية اليمين أمام ، الوظائف الموآلة إليهمالعقاريين ورؤساء مكاتب المحافظة العقارية 

                                                 
 المتضمن قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية ألمالك الدولة و 1992/03/14 المؤرخ في 116/92م المرسوم التنفيذي رق )1(

 .1992/12/21 المؤرخة في92ر العدد . ج و تصنيفهافيهاالحفظ العقاري و شروط التعيين 
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وذلك من أجل القيام ، المجلس القضائي الكائن بدائرة اختصاصه المحافظة العقارية

  .بالمهام التي أنيطت بهم بكل إخالص

  

 ،)1(لسجل العقاريل هعدة مهام تتجلى أساسا بمسكبلمحافظ العقاري يقوم ا

  :على وجه الخصوص في  مهامه63/76 من المرسوم 03 المادة عددتو

 . العقارية آاملةتإعداد ومسك مجموعة البطاقا .1

إعطاء اإلجراءات الالزمة لطلبات اإلشهار للعقود المتضمنة الملكيات  .2

 العقارية والحقوق العينية األخرى 

 .فحص العقود .3

آتابة البيانات على السجالت العقارية الخاصة بالحقوق العينية والتكاليف  .4

 ت الشكلياة على العقارات الخاضعة لإلشهار وجميعالعقارية المؤسس

 .الالحقة لهذا اإلجراء

المحافظة على العقود والمخططات وجميع الوثائق المتعلقة بالعقارات  .5

 .الخاضعة لإلشهار

إعطاء المعلومات الموجودة في وثائقهم والمتعلقة بالعقارات المذآورة إلى  .6

 .الجمهور

                                                 
 دفعة –مذآرة نهاية الدراسة لنيل شهادة الدراسات العليا في المالية ،  الشهر العقاري والتوثيق،بومدين مروان عائشة وبن هالل سفيان  )1(

 .75 صفحة 95-91
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اقبة مكاتب المحافظة التابعة هو مكلف فضال عن ذلك بتنسيق ومر .7

 من نفس 4 منصوص عليه في المادة إحداثها والتي الختصاصه

 .)1(المرسوم

  

 آترقيم العقارات ،هناك وظائف أخرى مهمة يتوالها المحافظ العقاريو

تسليم ، تأسيس السجل العقاري، الممسوحة بناءا على وثائق مسح األراضي المقدمة له

بهذه ل الرسوم والحقوق المتعلقة بالشهر العقاري فهو يعتبر تحصي، )2(الدفتر العقاري

ألنه يناط به تحصيل مستحقات الخزينة العمومية المتمثلة في ، موظف محاسبالصفة 

وفي حالة وقوع مانع يحول دون . )3(نسبة من الرسوم الواجبة عن آل تصرف يصدره

 من أحد رؤساء مكاتب تمكين المحافظ العقاري من مزاولة وظيفته فإن نيابته تكون

  .  المحافظة التابعة لالختصاص اإلداري يعينه رئيس المصلحة

  

                                                 
  . مكاتب في آل بلديةىتقسم المحافظة العقارية إلالتي : 76/63 من المرسوم 4تنص المادة  )1(

                       ص مكتب يمكن أن يمتد إلى عدة بلديات، وفي هذه الحالة يحدد قرار وزير المالية اإلقامة   صابصفة انتقالية فإن اخت
ويسير مكتب المحافظة من قبل رئيس المحافظة يخضع لنفس الواجبات . ص اإلقليمي لكل مكتب محافظة عقارية االختصا  و

 ". النصوص المشار إليها أعالهوالمسؤوليات التي يخضع لها المحافظون بموجب
السنة الجامعية ، فرع القانون العقاري والزراعي، مذآرة تخرج لنيل درجة الماجستير، المسح في القانون الجزائري،  قرنان فضيلة)2(

 .136ص ، 2001-2000
  Philipe Simler, Philipe delebecque, Op.cit, p 582 : راجع في ذلك  )3(
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رفض ب لمهام الموآلة له قراراتللمحافظ العقاري أثناء ممارسته اوقد يصدر 

فتنشأ مسؤوليته ،  تضر بحقوق األفراد)2(  يرتكب أخطاء قدو )1(اإليداع أو اإلجراء

.شرع حق الطعن في قراراته وأخطائهتجاه المتضررين الذين منح لهم الما

                                                 
:  المتضمن إعداد مسح األراضي العام وتأسيس السجل العقاري1975نوفمبر 12 المؤرخ في 74/75 من األمر 24تنص المادة  ) 1(
 ".تكون قرارات المحافظ قابلة للطعن أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا "
لغير والتي يرتكبها المحافظ أثناء  تكون الدولة مسؤولة بسبب األخطاء المضرة با": السالف الذآر74/75 من األمر 23تنص المادة  )2(

ودعوى بالمسؤولية المحرآة ضد الدولة يجب أن ترفع في أجل عام يحدد ابتداء من اآتشاف فعل الضرر وإال سقطت ، ممارسة مهامه
 حالة  فيوللدولة الحق في رفع دعوى الرجوع ضد المحافظ، وتتقادم الدعوى بمرور خمسة عشر عاما ابتداء من ارتكاب الخطأ. الدعوى

  . "الخطأ الجسيم لهذا األخير
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 ومبدأ المسؤولية ال يتقرر إال . فكرة المسؤولية تثير فكرة الخطأ أن علماالثابت

  .)1(إذا نجم عن الخطأ المرتكب ضررا للغير مع شرط قيام العالقة السببية بينهما

  

 المؤرخ 74/75 من األمر رقم 23 وبالرجوع إلى نص المادة

   المتضمن إعداد مسح األراضي العام وتأسيس السجل العقاري  12/11/1975في

  :و التي تـنص

 تكون الدولة مسؤولة بسبب األخطاء المضرة بالغير والتي يرتكبها المحافظ أثناء "   

ترفع في أجل عام يجب أن ودعوى المسؤولية المحرآة ضد الدولة ، ممارسة مهامه

  . اآتشاف فعل الضرر وإال سقطت الدعوى ابتداء من يحدد

  

 ابتداء من ارتكاب الخطأ وللدولة ا عامخمسة عشرةوتتقادم الدعوى بمرور 

  ."هذا األخيرلالحق في رفع دعوى الرجوع ضد المحافظ في حالة الخطأ الجسيم 

  

 التي خطاءاألإن مضمون هذه المادة ُيشير إلى أن المسؤولية المترتبة عن 

  .)2(  على الدولةصلفظ العقاري تتقرر في األ المحايقترفها

  

                                                 
 ، ديوان المطبوعات الجامعية ،  في القانون المدني الجزائري، مصادر االلتزامالنظرية العامة لاللتزامالدآتور علي علي سليمان،   )1(

 113.     ص،2003الجزائر، الطبعة الخامسة 
 136  ص ،2003، الديوان الوطني لألشغال التربوية، الطبعة األولى، ينظام الشهر العقاري في القانون الجزائرمجيد خلفوني، )2(
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بما دفعته للدولة الحق بالرجوع عليه ، غير أنه إذا ثبت خطأ هذا األخير الجسيم

  . )1(من تعويض

 

 أن يتطلب منه محافظ العقاريالتقرير مسؤولية  المشرع أراد من خالل و

 لما قد يكون لألخطاء  نظرا، والروية في مباشرة المهام الموآولة إليهاليقظة الشديدة

استقرار  عدم و )2(التي قد يقع فيها من انعكاسات سلبية على الثقة بالملكية العقارية

.  األمر الذي ُيدعم مبدئي القيد المطلق والقوة الثبوتية المطلقة،المعامالت المتعلقة بها

دة نقسم موضوع األخطاء التي يرتكبها المحافظ العقاري وفقا للماوعلى هذا سوف 

 الخطأ  فيهالمطلب األول نتناول:  في مطلبين السابق الذآر75/74 من األمر 23

  .جسيم الخطأ ال فيه المطلب الثاني نتناولأماالمرفقي 

  

  يــــــالخطأ المرفق:  المطلب األول

سوف نتناول تعريف الخطأ المرفقي بصفة عامة ثم نتطرق إلى األخطاء المرفقية    

  . العقاري أثناء عملية شهر الحقوق العينيةظالمحاف التي يمكن أن يرتكبها

  

  

  

                                                 
 .التعويض عن مسؤولية المحافظ العقاري موضوع دراستنا في المبحث األول من الفصل الثاني)1(
 .267ص     ، سنة طبعبدون ،  لبنان–الدار الجامعية للطباعة والنشر ، أحكام الشهر العقاري، القاضي حسين عبد اللطيف حمدان ) 2(
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  تعريف الخطأ المرفقي:  الفرع األول

استعمل المشرع صراحة مصطلح الخطأ المصلحي والخطأ الشخصي في 

ي تنص على ساسي العام للوظيفة العمومية الت من القانون األ17 من المادة 02الفقرة 

  : )1(ما يلي

  

ا فيجب على يرف الغير الرتكابه خطأ مصلح وعندما يالحق موظف من ط"

اإلدارة والهيئة العمومية التي يتبعها هذا الموظف أن تحميه من العقوبات المدنية 

المتخذة ضده شرط أن يكون الخطأ الشخصي الخارج عن ممارسة مهامه غير 

  ."منسوب إليه 

  

تحمي فيه   الذي ،)2(المشرع لم يصرح في بداية الفقرة بمعيار الخطأ المصلحي

 فيها  يظهراإلدارة موظفيها من العقوبات المدنية المتخذة ضدهم أما نهاية الفقرة فإنه

 أي الخطأ " الخطأ الشخصي الخارج عن ممارسة مهامه": معيار الخطأ الشخصي 

 اإلداري نجده جاء بعدة معايير  والقضاءوبالرجوع إلى الفقه.  المنفصل عن الوظيفة

  :وتتمثل فيمايلي قي من خالل التمييز بينه وبين الخطأ الشخصيللتعريف بالخطأ المرف

  

  
                                                 

 المتضمن  القانون األساسي العام للوظيفة العمومية، 02/07/1966 المؤرخ في 66/133 من األمر رقم17راجع في ذلك المادة  )1(
  . 08/07/1966، المؤرخة في 46العدد الجريدة الرسمية ، 

 11، ص 1993، قانون المسؤولية اإلداريةرشيد خلوفي، )2(



 19

  : في المجال الفقهي .1

 يقدم الفقه اإلداري خاصة في فرنسا عدة معايير في مجال التمييز بين الخطأين 

  :  و من بين هذه المعايير ما يلي

   

 أن الخطأ يعتبر شخصيا إذا آان إلىيستند هذا المعيار : المعيار الشخصي  .أ 

عل الضار مسبوغ بطابع شخصي يكشف عن عدم تبصر اإلنسان و ضعفه الف

. و شهواته، أما إذا آان الفعل الضار لم يسبغ بهذا الطابع فالخطأ يكون مرفقيا

إلى النية السيئة لدى الموظف أثناء ممارسته لواجبات فهذا المعيار يستند 

ير أو للحصول وظيفته، فمتى آانت هذه النية متجهة عمدا إلى اإلضرار بالغ

على منفعة شخصية يعتبر الخطأ شخصيا يتحمل الموظف نتائجه و متى آانت 

 .)1(غير ذالك فإن الخطأ يعد مرفقيا تتحمل اإلدارة نتائجه

 

و هو معيار يبني المسائلة على الغاية من التصرف اإلداري : المعيار الغائي .ب 

و   بها اإلدارةالخاطئ، فمتى إستهدف الموظف تحقيق أحد األهداف المكلفة

يدخل في وظيفته اإلدارية فإن الخطأ الواقع يعتبر خطأ مرفقيا، أما إذا تصرف 

الموظف بقصد تحقيق أغراض ال عالقة لها بأهداف اإلدارة و ال عالقة لها 

 .بالوظيفة اإلدارية و بقصد إشباع رغبة خاصة فإن الخطأ الواقع يعد شخصيا

                                                 
، 02، المجلة القانونية اإلقتصادية و السياسية، العدد )دراسة مقارنة مع الجزائر(األساس القانوني لمسؤولية اإلدارة  عيسى،   رياض)1(

 .415، ص 1993لسنة 
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لمعيار يعتبر الخطأ شخصيا إذا آان بإمكان بموجب هذا ا: المعيار الوظيفي .ج 

فصله عن أعمال الوظيفة، فهذا المعيار يميز بين الخطأ المنفصل إنفصاال ماديا 

عن واجبات الوظيفة و يعتبره خطأ شخصيا، و الخطأ الذي ال يمكن فصله 

 .ماديا عن واجبات الوظيفة و هذا هو الخطأ المرفقي

 

لمعيار فإن الموظف الذي يرتكب خطأ بموجب هذا ا: معيار جسامة الخطأ  .د 

يصل إلى حد إرتكاب جريمة تقع تحت طائلة القانون الجنائي آان خطأه جسيما 

خطأ شخصيا يسأل عنه هذا الموظف، أما إذا آان الخطأ ليس بهذه الجسامة 

 .فإنه يعد خطأ مرفقيا تسأل عنه اإلدارة التي يتبعها هذا الموظف

 

 :في المجال القضائي .2

ة ـد مجلس الدولة الفرنسي بمعيار معين من تلك المعايير الفقهية السابقلم يتقي

وإنما فضل أن يفحص آل حالة على حدى، فكانت بذلك هذه المعايير و النظريات 

الفقهية بالنسبة إليه مجرد توجيهات و إرشادات يستنير بها عند الحاجة، و هو بصدد 

 القضاء اإلداري في هذا النطاق إلى ، و يتجه) 1(تطبيق قواعد المسؤولية اإلدارية

  :إعتبار الخطأ مرفقيا في الحاالت األتية

                                                 
، ص 1998، ديوان المطبوعات الجامعية، طبعة نظرية المسؤولية اإلدارية، دراسة تأصيلية و تحليلية و مقارنة عوابدي عمار، )1(

140. 



 21

فقد ينشأ ضرر عن عمل صادر من أحد : األداء السيئ للخدمة العامة -

  .الموظفين و هو يؤدي واجبه على نحو سيئ

قضت بعض أحكام القضاء اإلداري : اإلمتناع عن أداء الخدمات العامة -

حوال التي تمتنع فيها اإلدارة عن أداء الخدمات بمسؤولية اإلدارة في األ

 .العامة، و يترتب عن هذا اإلمتناع ضرر للغير

قررت بعض أحكام القضاء اإلداري مسؤولية : التباطؤ في أداء األعمال -

 .)1(اإلدارة في حالة تباطؤها في أداء أعمالها بدون مبرر معقول

 

صد الذي ينطوي عليه الموظف العبرة بالق يمكننا القول أن ،و حوصلة لما سبق

فكلما قصد النكاية أو اإلضرار أو مبتغيا منفعته الذاتية ، وهو يؤدي واجبات وظيفته

 وفيصل التفرقة بين الخطأ الشخصي والخطأ )2(آان خطؤه شخصيا يتحمل هو نتائجه

فإذا آان يهدف من القرار ، يكون بالبحث وراء نية الموظف) المرفقي( المصلحي 

أو آان قد تصرف لتحقيق أحد ، الذي أصدره إلى تحقيق الصالح العاماإلداري 

 يندمج ؤهفإن خط، األهداف المنوط باإلدارة تحقيقها والتي تدخل في وظيفتها اإلدارية

في أعمال الوظيفة بحيث ال يمكن فصله عنها ويعتبر من األخطاء المنسوبة إلى 

أما إذا تبين أن الموظف ، مصلحيا في هذه الحالةويكون خطأ الموظف ، المرفق العام

                                                 
، بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون العام، أآتوبر األساس القانوني لمسؤولية اإلدارة عن أعمال موظفيهابدي عمار،  عوا)1(

 .127 – 123، ص ص 1973
 عقوباتها وأصداء الجريمة الجنائية عليها ونظرية – موانع تحريكها –الدعوى التأديبية ضماناتها ،   المستشار ممدوح طنطاوي)2(

الطبعة ، المكتب الجامعي الحديث، والتماس إعادة النظر، الخطأ المرفقي ومسؤولية أمناء المخازن وأرباب العقد ودعوى البطالن
   .350ص  ، 2001األولى 
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أو آان خطؤه جسيما لم يعمل للصالح العام أو آان يعمل مدفوعا بعوامل شخصية 

 فإن الخطأ في ،بحيث يصل إلى حد ارتكاب جريمة تقع تحت طائلة قانون العقوبات

هذه الحالة يعتبر خطأ شخصيا ويسأل عنه الموظف الذي وقع منه هذا الخطأ في ماله 

  . )1(خاصال

  

  أخطاء المحافظ العقاري المرفقية:  الفرع الثاني

 من 23 المادة في بالرجوع إلى نظام المسؤولية في قانون الشهر العقاري الوارد     

وذلك بسكوت المشرع عن ذآر ولو ، العموم جاء بصيغة سابقا،األمر المشار إليه 

ة المحافظ العقاري عكس ما على سبيل المثال بعض الحاالت التي تتقرر فيها مسؤولي

 من التقنين المدني على أن محافظ 2197 المادة بموجبالمشرع الفرنسي قرره 

  :  عن األضرار الناجمة عن يكون مسؤوال)2(الرهون

  . إهمال اإلشهار العقاري للعقود واألحكام القضائية- " 

رها في         إغفال إعطاء المعلومات بالتسجيالت الواردة على الحقوق وعدم ذآ-  

   " )3(.الشهادات العقارية المسلمة

                                                 
 .350ص ، نفس المرجع السابق، المستشار ممدوح طنطاوي  )1(
:  راجع في ذلكle conservateur d'hepothéqueلرهون  ُيطلق على المحافظ العقاري في القانون الفرنسي مصطلح محافظ ا )2(

Stéphane piedeliévre , la publicité fonciere , librairie generale de droit et de jurisprisprudence 
E.J.A 2000 , p31-32 

(3) Article 2197:" ils sont responsables du préjudice résultant 
1-  du défaut de publication des actes et décision judiciaires déposés a leurs bureau , et des – 
inscription requises , toutes les fois que ce défaut de publication ne résulte pas d'une décision 
de refus ou de rejet . 
2- de l'omission dans les certificats qu'ils délivrent, d'une ou de plusieurs des inscriptions 
existantes, a moins dans ce dernier cas que l'erreur ne provint de désignations  insuffisantes ou 
inexactes qui ne pourraient leurs êtres imputée." 
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 من قانون الشهر 402 الفصل فنص في التونسي ونفس المسار سلكه المشرع   

  : الدولة مسؤولة عن الضرر الحاصل تكون ": العقاري

 عن إهمال التنصيص بسجالت الملكية العقارية على الترسيمات المطلوبة طبقا       - 

    .للقانون

 

م التنصيص برسوم الملكية على الترسيمات المرتبة مباشرة على عن عد

الملكية أو اإلنزال وبالكشوف والشهادات على ترسيم أو عدة ترسيمات موجودة إال إذا 

طراف بالضبط أو آان عدم مدير الملكية العقارية على تنفيذ رغبة األ اقتصر

  . "ه ناشئا عن نقص في البيانات ال يمكن أن ينسب إليالتنصيص

  

 إذا أهمل مدير الملكية العقارية بالنسبة ": من نفس القانون403   ويضيف الفصل 

 التنصيص بالشهادات على حق أو عدة حقوق مرسمة وآان من الواجب ،إلى عقار

 فإن ذلك العقار يظل بيد الحائز الجديد محررا من تلك الحقوق ،التنصيص عليها قانونا

  . " على الدولةوتحمل المسؤولية عند االقتضاء

  

نستنتج ، السالف الذآر75-74 من األمر رقم 23وبالرجوع إلى نص المادة 

أخطاء المحافظ العقاري المرفقية هي األخطاء المضرة بالغير أي الناجمة عن أن 

  . اإلهمال أو التقصير الذي قد يقع فيه المحافظ العقاري أثناء ممارسته لمهامه
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  :  المرفقية ما يليحاالت األخطاءبين من و نذآر 

يق ـتصرفات بشكل دقلل أو التحري بعملية الرقابةعدم قيام المحافظ العقاري  

  .)1(آأن يقوم بقيد حقا ال تتوافر فيه شروط القيد

 . ع في عملية شهرهاوعدم فحص العقود والوثائق والشر 

عدم التحلي باليقظة الالزمة والتدقيق الكامل في البيانات الخاصة بهوية  

 .طراف وتعيين العقاراتاأل

  

إجراء الشهر العقاري للسندات دون أن يقوم الدفتر العقاري من صاحبه  

أو عدم مراعاة أحكام  )2(وتسليمه إلى صاحب الحق العيني األصلي المشهر

 المتضمنة 25-03-1976 المؤرخ في 63/76 من المرسوم 100المادة 

يكون المحافظ العقاري و  ،حاالت رفض إيداع الوثائق بالمحافظة العقارية

 مع أن حدود الملكية العقارية تم  مامرتكبا لخطأ باإلهمال إذا قام بإشهار سند

 .تغييرها ودون مراعاة وثائق القياس

  

    الخطأ الجسيم:المطلب الثاني

نتطرق أوال إلى تعريف الخطأ الجسيم بصفة عامة ثم نتناول بعض األخطاء    

  .حافظ العقاريالجسيمة التي قد تصدر من الم
                                                 

          ، 1983جستير في القانون، الجزائر ، بحث لنيل درجة الماشهر التصرفات العقارية في القانون الجزائري، صدقي عمر ) 1(
 .116ص 

 .139ص  ، نفس المرجع السابق، مجيد خلفوني)  2(
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  تعريف الخطأ الجسيم  :الفرع األول    

إذا آان تعريف الخطأ المرفقي مسألة غير سهلة آما تبين فيما سبق، فإن   

 و تعريف الخطأ الجسيم ال يقل صعوبة و هذا األمر يرجع أساسا إلى تطورات

  .إختالف و تعدد نشاط اإلدارة و الدولة

  

و يمكن القول بصفة عامة أن الخطأ : "حيث آتب ،)1(و حاول األستاذ عوابدي

الجسيم هو الخطأ الذي ال يقع من شخص قليل الذآاء و العناية، يراد بالخطأ الجسيم 

ذلك الذي ال يرتكبه بحسن النية أآثر الناس غباوة، فهو ال ينطوي على رقابة قضاء 

  ".محكمة النقض

  

الجسيم بحيث يصل إن هذه المحاولة تظهر بدورها صعوبة تعريف الخطأ 

  .األستاذ عوابدي في أخر محاولته إلى أن تحديد الخطأ الجسيم يتم تحت رقابة القاضي

  

عند محاولته تعريف الخطأ الجسيم أنه خطأ أآثر ) 2(و آتب األستاذ شابي

  .خطورة من الخطأ البسيط

  

                                                 
 .91 – 90، نفس المرجع السابق، ص ص األساس القانوني لمسؤولية اإلدارة عن أعمال موظفيهاعوابدي عمار،  )1(
 .25، ص نفس المرجع السابق رشيد خلوفي،  )2(
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 هو درجة من درجات الخطأ إن الخطأ الجسيم " :)1(و آتب األستاذ علي فياللي

غير أن المشرع سوى في بعض .  الخطأ اليسير و الخطأ التافهإلى جانب إهمالب

أو التدليس   مدني بين الغش372 و المادة 185المادة : األحكام منها على سبيل المثال

 أو التدليس فالغش. و الخطأ الجسيم، بحيث أصبح هذا األخير يشبه الخطأ العمدي

خداع لدى الفاعل، و هذا يعني حتما اإلضرار يتطلبان دائما وجود نية الغش و ال

بالغير مثل ما هو األمر تماما بالنسبة للخطأ العمدي، خاصة و أن بعض الفقه يرى أن 

نية اإلضرار تتحقق لمجرد أن يكون الفاعل يدرك أن الفعل الذي يقوم به قد يلحق 

:  الرومانو يتضح من ناحية أخرى أن. ضررا بالغير و لو آان ال يرغب هو في ذلك

يعبرون عن الخطأ الجسيم بأنه الخطأ الذي ال يرتكبه عادة الشخص قليل الذآاء و "

العناية، و آانوا يعطون الخطأ الجسيم حكم الغش لصعوبة إثبات الغش و للحيلولة دون 

، و قد سوى بعض "أن يتظاهر مرتبط الغش بمظهر الغباوة تخلصا من جزاء الغش

لجسيم لكون أن الجسامة التي بلغها هذا األخير جعلته الفقه بين الغش و الخطأ ا

 عادة –و يتحقق مثل هذا األمر    . يفترض سوء نية الفاعل بالرغم من صعوبة إثباتها

وقد .  و ثابتا و محققا ال جدال فيه  عندما يكون الواجب القانوني المخل به واضحا–

ة إلى هدف، أال و هو إنتقد هذا الرأي، إذ يقتضي القصد حتما إنصراف اإلراد

اإلضرار بالغير، و عليه يجب أن يكون الضرر مقصودا و ال يكفي أن يكون متوقعا 

 و الخطأ الجسيم تعني األثار القانونية  و يرى رأي أخر أن المساواة بين الغش. فقط

المترتبة على آل منهما، و يبقى حينئذ لكل منهما طبيعته الخاصة، فالخطأ الجسيم 
                                                 

  .75، ص 2002م للنشر و التوزيع، الجزائر ف، موتزامات، العمل المستحق للتعويضاإلل علي فياللي، )1(
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 يعني أن مرتكبه يرغب في تحقيق الضرر، فهو خطأ غير عمدي مهما آان ال

و تقدر . آاإلهمال و عدم الحيطة، غير أنه يتميز عنهما من حيث درجة الجسامة فقط

على هذا  أو بإعتبار خطورة ما يترتب جسامة الخطأ في ضوء السلوك الفاعل

  .)1("السلوك

  

 هو الخطأ المرتكب من طرف الخطأ الجسيمأن ) 2(و يعتبر القضاء اإلداري

و ما يالحظ من هذا الموقف . شخص يكون تصرفه ذميم و جدير بالعقاب بوجه خاص

  .أن القضاء اإلداري يرتكز على عنصر ذاتي و عنصر موضوعي

  

يظهر العنصر الذاتي عندما يأخذ القاضي اإلداري بعين اإلعتبار المعطيات 

اري أن شخصا ما إرتكب خطأ جسيما فيقرر القاضي اإلد. الخاصة بالشخص المذنب

  .عندما يتبين له أن ظروف الوقائع تسمح لمرتكب الخطأ بترقب حدوث العمل المضر

  

  .و يظهر العنصر الموضوعي في تقدير تصرف مرتكب الخطأ

و يمكن القول أن الخطأ الجسيم هو الخطأ المرتكب من طرف موظف يتميز 

  .)3(بخطورة في طبيعته و سوء نية عند مرتكبه

  

                                                 
 .76، ص نفس الرجع السابقعلي فياللي،   )1(
 .26 – 25، ص ص نفس المرجع السابقرشيد خلوفي،  )2(
 .58 ص   ، 2002ة و المالية ، بحث لنيل شهادة الماجستير، فرع اإلدارمسؤولية الموظف العام التأديبية بو ساحية عبد الحكيم، )3(
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   للمحافظ العقاري  الخطأ الجسيم:الفرع الثاني

   : السالف الذآر في الفقرة األخيرة75-74 من األمر 23تنص المادة 

حق في رفع دعوى الرجوع ضد المحافظ في حالة الخطأ الجسيم لهذا الوللدولة  ... " 

  ."األخير

  

أساس  اعتبر خطأ المحافظ العقاري الجسيم هو رعيتضح من ذلك أن المش

  .دعوى رجوع الدولة عليه

  

إال أن المشرع لم يحدد متى يعتبر الخطأ جسيما ؟ وما هي الحاالت التي تكون 

فيها مسؤولية المحافظ العقاري مسؤولية شخصية ؟ عكس ما ذهبت إليه تشريعات 

 حيث أوردت نصوصا خاصة في هذا اإلطار تتضمن سرد بعض ،م الدولظمع

فتها قيام مسؤولية المحافظ العقاري الشخصية أذآر من الاألمور التي تترتب عن مخ

   : ما يلي)1(بين هذه التشريعات

 يكون أمين " :على ما يليمنه  95تنص المادة فقانون الشهر العقاري السوري  

 : مسؤوال شخصيا عن األضرار الناشئة عما يلي)2(السجل العقاري

 في السجل العقاري إذا عن إهمال تسجيل قيد أو قيد احتياطي أو ترقين موجود -

 .طلب ذلك بصورة قانونية
                                                 

 الطبعة ،عاونيـالتمطبوعات الصـندوق ، الجزء الثانـي، مجموعـة التشريـعات العـــقارية، المديرية العـامـة للمصـالـح العـقـارية ) 1(
 .36ص  ، 1988األولى 

 . المحافظ العقاري عبارة أمين السجل العقاري للداللة علىوآذلك المصري استعمال، المشرع السوري) 2(
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إذا أهمل تدوين قيد أو قيد احتياطي أو قيد ترقين موجود في السجل العقاري  -

 .على النسخة أو الخالصة التي يعطيها موقعة منه

 .عن عدم قانونية أو بطالن القيود االحتياطية والترقين في السجل العقاري -

  : سؤول شخصيا عن األضرار الناشئة عما يلي إن رئيس المكتب المعاون م    

عن آل إهمال أو عدم قانونية في التصريحات والمحاضر التي يتلقاها  -

 .وينظمها

 .ر اليوميةـال في دفتـطأ أو إهمــعن آل خ -

 . افـدات األوقـوم وعائـعن الخطأ في تصفية الخرج والرس -

 .عن تأخير إرسال المحاضر والوثائق المقدمة إليه -

.   هذا مع االحتفاظ بأحكام القوانين المرعية بشأن مسؤولية الموظفين العموميين     

 وفي جميع األحـوال المتـقـدمة تكون الحكومة مسؤولة حقوقيا عند عدم مقـدرته على

  .  )1("الدفع 

    

أما قانون الشهر العقاري المصري ورد النص على مسؤولية أمين السجل  

 التي 188 من القرار رقم 95اون في المادة العقاري ورئيس المكتب المع

إن أمين السجل العقاري مسؤول شخصيا عن األضرار ":)2( يليتنص بما

 : الناتجة عما يلي

                                                 
  .95  المادة 15-03-1962 بتاريخ 188راجع قانون السجل العقاري السوري الصادر بالقرار رقم  )1(
 .625ص ، نفس المرجع السابق، ن عبد اللطيفلقاضي حسيـا   )2(
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 إذا طلب من دوائره ،عن إهمال تدوين قيد أو قيد احتياطي أو ترقين في السجل -

 .إجراؤه بصورة قانونية

 احتياطية أو ترقينات مدونة ودأو قي، عن إهمال اإلشارة إلى قيد أو جملة قيود -

في الشهادات أو الخالصات المأخوذة عن السجل العقاري ، بالسجل العقاري

 .والتي يعطيها موقعة بإمضائه

والقيود االحتياطية أو الترقينات المدونة في ، عن عدم قانونية أو بطالن القيود -

 .السجل العقاري

      األضرار الناتجة أما رئيس المكتب المعاون فإنه مسؤول شخصيا عن -

  :يليماآ

 .عن آل خطأ أو إهمال في قيود السجل اليومي -

 في التصريحات و المحاضر التي يتلقاها ةعن آل إهمال أو عدم قانوني -

 . وينظمها

 . وعائدات األوقاف،  في تصفية الخرج والرسوم المتوجبةأعن آل خط -

 .  عن آل تأخير يسببه في إيداع المحاضر والوثائق المبرزة -

  

هذا مع االحتفاظ باألحكام المعنية في القوانين المرعية اإلجراء بشأن الموظفين 

وفي جميع األحوال السابقة الذآر تكون الحكومة مسؤولة مدنيا عند عجز . العموميين

  . "موظفيها عن الدفع 
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أمين  )1(بين من خالل هذا النص أن المشرع المصري حدد طبيعة مسؤوليةي

 ورئيس المكتب المعاون عن األخطاء التي تشير إليها هذه المادة بأنها السجل العقاري

ولذلك فإن آل منهما يلتزم بالتعويض عن األضرار الناتجة عن . مسؤولية شخصية

، دون التفريق بين الحالة التي تكون فيها هذه األخطاء أخطاء شخصية، هذه األخطاء

وتقام عليهما الدعوى ، ء خدمةوالحالة التي تكون فيها أخطاء مرفقية أو أخطا

الدعوى في  وينفذ الحكم الصادر في هذه، ة المدنية المختصةـام المحكمـبالتعويض أم

الموظف مسؤولية  وفي هذا خروج على المبدأ العام الذي يقضي بتحميل، أموالهما

إال أن . )2(وبإبقاء مسؤولية أخطائه المرفقية على عاتق الدولة، أخطائه الشخصية فقط

 188 من القرار 95المشرع المصري لم يقصد بتعدد األخطاء المذآورة في المادة 

حصر مسؤولية أمين السجل العقاري ورئيس المكتب المعاون باألضرار الناجمة عن 

وإعفائهما من المسؤولية عن األضرار الناجمة عن أخطائهما ، هذه األخطاء وحدها

مشددة عن األخطاء المذآورة في المادة بل أراد أن يفرض عليهما مسؤولية ، األخرى

  . وأن يترك مسؤوليتهما عن األخطاء األخرى إلى القواعد العامة،95

  

  :و من بين األخطاء الجسيمة التي يرتكبها المحافظ العقاري

،  العقاريةالمحافظة من أجل شهره لدى ا سنديحملإذا تقدم شخص ، مثال

 ،تضمن خرقا ألي نص قانونيي المستند  أو آان،ند ظاهرةتسم عدم شرعية التوآان

                                                 
 .622ص ، نفس المرجع السابق، ن عبد اللطيفـالقاضي حسي  )1(
 .علما أن المشرع المصري أخذ بنظام الشهر الشخصي  ،627ص ، لمرجع السابقنفس ا، ن عبد اللطيفـالقاضي حسي  )2(
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 االمتناع عن تنفيذ الشهر العقاري بناء فيتعين على المحافظ في مثل هذه الظروف،

،  ذآرهالسابق1976/03/25 المؤرخ في 63/76 من المرسوم 105على المادة 

وإال عرض نفسه إلى نظام تتطلب منه القيام بفحص السند و التحري عن صحته التي 

  .)1(المسؤولية

  

السابق  63/76 من المرسوم رقم 01 فقرة 46 بالرجوع إلى نص المادة و

 ُيسلم الدفتر العقاري إلى المالك الذي حقه قائم ":  نجدها تنص على ما يليذآره

  ."بمناسبة إنشاء بطاقة عقارية مطابقة 

  

نستنتج من خالل هذه المادة أن الدفتر العقاري سند إداري ُيسلم إلى أصحاب 

ارات الثابتة حقوقهم بعد االنتهاء من عملية المسح العام لألراضي وتأسيس السجل العق

بقرار صادر عن السيد وزير المالية ، )2(وهو محدد بموجب نموذج خاص، العقاري

  وهذا يـعني. )3(  يعبر عن الوضعية الحالية للعقارات 27-05-1977بتاريخ 

يستمد روحه أساسا من وثائق ،  العقاريةسم الملكيةج الدفتر العقاري يعتبر بمثابة أن

خرقا فادحا ألحكام يعتبر من طرف المحافظ العقاري ا المدلول و مخالفة هذ، المسح

املة بمجرد ثبوت خطئه هذا المتمثل في ـيترتب عنه مسؤولية آ، قانون الشهر العقاري

لكيات تسليم الدفاتر العقارية دون مراعاة مقاييس الرسم الطبوغرافي لحدود الم

                                                 
  .138ص  ، نفس المرجع السابق، مجيد خلفوني)  1(
 .04انظر في ذلك النموذج الخاص بالدفتر العقاري الملحق رقم  ) 2(
 15 ص ، 2002 سنة 08جلة الموثق العدد منشور في م، قاضي القسم العقاري لمحكمة برج بوعريرج، مقال األستاذ مجيد خلفوني ) 3(
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المنجزة من قبل المسح العام لألراضي المستحدثة وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 

 من أجل وضع الحدود في آل بلدية بمجرد 07-04-1992 المؤرخ في 134/92

، ويعتبر خطأ المحافظ العقاري في هذه الحالة خطأ جسيما، افتتاح العمليات المسحية

عطاء القوة الثبوتية المطلقة للحقوق هو إ، ألن الغرض من المسح العام لألراضي

لذلك فإن خطأ ، تسهيال لتداول العقارات وبعث االئتمان وضبط الملكية العقارية

المحافظ المتمثل في عدم مراعاة مقاييس الرسم الطبوغرافي لحدود الملكيات من شأنه 

  .اإلخالل بقواعد الملكية الثابتة والمستقرة

  

عيب آحالة الهبة الصادرة من مشوب بي لحق آذلك حالة شهر المحافظ العقار

حالة إذا أو ، و تم شهرهالواهب الذي ال تتوافر فيه أهلية التبرع وقت صدور الهبة 

التبرع بربع المساحة مثال قصد الواهب ين أ آ، مساحة العقار الموهوبفي خطأ وجد

 خطاء األههذ.)1(شهر هبة نصف العقارقام ببين فيما بعد أن المحافظ عن خطأ وت

 تعتبر جسيمة نظرا الحتمال خروج العقار من الموهوب له فيكون قد تصرف وغيرها

آما أن هذه األخطاء تقلل من قيمة الشهر العيني نظرا للمكانة التي ، فيه إلى الغير

  .يحتلها الحق المشهر في ظل هذا النظام 

                                                 
 .61ص ، 1999، مذآرة لنيل درجة الماجستير عقود ومسؤولية، حجية العقود المشهرة، موسى نسيمة )1(
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اري لمحرر ومن أمثلة الخطأ الجسيم للمحافظ العقاري قيامه بإجراء الشهر العق

 أو إجراء شهر سند عقاري لم يخضع إلى 1971عرفي صادر بعد تاريخ فاتح جانفي 

  .)1(قاعدة األثر النسبي في الشهر المسبق

    

بالرجوع إلى أحكام قانون الوظيفة العمومية وإلى أحكام قانون الشهر العقاري 

لعقاري وإنما نجد بأن المشرع لم يحدد األخطاء التي تستوجب مسؤولية المحافظ ا

 20 إلى 14اآتفى بذآر بعض االلتزامات التي يخضع لها أي موظف في المواد من 

 العام  المتضمن القانون األساسي 1966/07/02 المؤرخ في133/66من األمر رقم 

 وهذه المواد تفيد جلها بأن آل تقصير من الموظف أو ارتكابه ،)2(للوظيفة العمومية 

 بسببها يعرضه إلى إحدى العقوبات التأديبية المحددة بالمادة خطأ حال تأدية وظيفته أو

  .  وعند اللزوم يخضع إلى عقوبات جزائية.)3( منه55

  

                                                 
 .140ص ، نفس المرجع السابق، مجيد خلفوني)1(
، المؤرخة 46ريدة الرسمية العدد  المتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية، الج02-07-1966 المؤرخ في 133/66رقم  ) 2(

 .، و يعتبر أول قانون صدر بعد االستقالل ينظم عالقة الموظفين بالدولة08-07-1966في 
 55في فصله األول و من خالل نص مادته "  بالتأديب "  ، السابق ذآره، من خالل بابه السادس المعنون 133/66لقد قسم األمر رقم )3(

  : سمين على حسب الدرجات العقوبات التأديبية إلى ق
I- اإلنذار1-:   عقوبات الدرجة األولى   

  التوبيخ2-                                                   
II- الشطب من قائمة الترقية1-:  عقوبات الدرجة الثانية .  

  ة واحدة إلى ثالث درجات التنزيل من درج2-                                                            
  . النقل التلقائي3-                                                            

  . التنزيل في الرتبة4-                                                            
  .ى التقاعد تلقائيا اإلحالة إل5-                                                           

  . العزل دون إلغاء الحقوق في المعاش6-                                                           
  . العزل مع إلغاء الحقوق في المعاش7-                                                           

 من الوظائف لمدة ال يمكن أن تزيد عن ستة أشهر آعقوبة من الدرجة الثانية و ذلك و باإلضافة إلى ذلك يمكن تقرير االستبعاد المؤقت
 .بصفة رئيسية أو تكميلية و هو يحرم صاحبه من آل مكافأة باستثناء المنح العائلية
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 باعتباره أحد موظفي الدولة ،يدخل في مفهوم هذه المواد المحافظ العقاري

نظم ، في هذا المجال. ويشغل منصب أعلى بوزارة المالية ويعمل تحت وصايتها

 المتضمن القانون األساسي 1985 مارس 23 المؤرخ في 59/85المرسوم رقم 

التزامات الموظف والجزاء المترتب ، النموذجي لعمال المؤسسات واإلدارات العمومية

يتعرض العامل لعقوبة تأديبية دون ":  منه تنص20فالمادة . في حالة اإلخالل بها

ر منه أي إخالل بواجباته  إذا صد، اقتضى األمرن إ،المساس بتطبيق القانون الجزائي

أو ارتكب أي خطأ خالل ممارسة مهامه أو ، المهنية أو أي مساس صارخ باالنـضباط

   ."...بمناسبة هـذه الممارسة 

  

 أو قد تصل العقوبات المفروضة على العامل أو الموظف إلى حد اإلقالة

 يتعين على ": آر السالف الذ59/85 من المرسوم 27التسريح آما تنص عليه المادة 

آما يتعين على أي موظف .أي عامل جديد التعيين أن يلتحق بالمنصب الذي عين فيه

 مع مراعاة أحكام ، يلتحق بالمنصب الذي عين فيه اتخذ في شأنه إجراء النقل أن

 ، المذآور أعاله1978 أوت 05 المؤرخ في 12/78 من القانون رقم 49المادة 

  ."أو التعيين خطأ جسيما قد يؤدي إلى التسريح ويعد عدم تنفيذ مقرر النقل 
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وفي هذا الصدد صدر قرار إداري عن المديرية العامة لألمالك الوطنية      

بإنهاء مهام المحافظ العقاري وهذا :  يقضي)1( 2002 جوان 26لوزارة المالية بـ 

  .نظرا الرتكابه مخالفات مهنية جسيمة

  

) ع.م(ين  تقدم األخو13-02-2001بتاريخ أنه : وتتلخص وقائع هذه القضية     

 مفادها أن المحافظ العقاري ،بشكوى إلى المديرية الوالئية للحفظ العقاري) ل .م( و 

 الوالئية المحافظ ة وبنفس التاريخ تراسل المديري.لعين البيضاء رفض إشهار العقدين

  .ت الالزمةالعقاري تطلب منه تقريرا مفصال عن موضوع الشكاية التخاذ اإلجراءا

                                                 
  05 رقم قانظر الملح .2002 جوان 26  قرار إداري صادر عن المديرية العامة لألمالك الوطنية لوزارة المالية بتاريخ )1(
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 يؤآد 28 يرد المحافظ العقاري بموجب إرسال رقم 24-02-2001 و بتاريخ

-2000فيه أن المحافظة العقارية قامت بالرد عن موضوع الشكاوي سابقا أي في 

 وبالرجوع إلى اإلرسال المؤرخ في ، بحجة أن القضية طرحت سابقا10-01

موضوع التصرف آلت إلى  فإن المحافظ العقاري يؤآد أن القطعة 2000-10-01

 حجم 14-05-2000وذلك بموجب عقد قسمة مشهر في ، فريق آخر غير البائعين

  .)1(53 رقم 71

  

 تم تكليف المفتش الرئيسي للتحقيق في الملف على 14-07-2001 في     

حيث أآد فعال أن العقار موضوع التصرف آل إلى . مستوى المحافظة العقارية

وبالتالي يستحيل تنفيذ اإلجراء وذلك بموجب تقرير ، أطراف أخرى غير البائعين

 يرد 29-07-2001 وارد إلى المديرية في 15-07-2001مفصل مؤرخ في

 عليها التصرف عادت الواقعG 65المحافظ العقاري بتقرير يذآر فيه أن القطعة رقم

ر وبالتالي ال يمكن شه) ر.ش(  في حين أن البائعين هم ورثة ،)ط .ش( لفائدة ورثة 

  .العقدين

  

وبناء على ما سبق أبلغت المديرية الوالئية للحفظ العقاري الشاآيان باستحالة 

  .تنفيذ اإلجراء

                                                 
 مشهر مسبقا في مصلحة الشهر وها وهيلكمافي هذه الحالة أصاب المحافظ العقاري برفضه إجراء الشهر آون قطعة األرض لها   )1(

 .العقاري
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بعدها يلجأ الشاآيان إلى القضاء ليستصدرا أمرا استعجاليا من طرف محكمة 

 يلزم منطوقه المحافظ العقاري بإشهار االتفاق 04-03-2002عين البيضاء بتاريخ 

دون التطرق إلى تفاصيل أخرى ) م ( والمدعيان األخوين ) ش ( ة المبرم بين ورث

  .آتعيين نوع االتفاق المبرم وآذا تعيين العقار

 ليقوم بدوره بتحويله إلى 17-03-2002ُبلغ األمر إلى المحافظ العقاري في 

   مرفق بتقرير يؤآد فيه أن العقار23-03-2002المديرية الوالئية للحفظ العقاري في 

  

 التصرف آل إلى فريق آخر وأن العقدين موضوع األمر االستعجالي موضوع

 يستأنف األمر االستعجالي أمام ،27-03-2002تم رفضها مسبقا لنفس السبب في 

الغرفة االستعجالية لمجلس قضاء أم البواقي من طرف المديرية الوالئية للحفظ 

حافظ العقاري في رفض  صحة القرار المتخذ من طرف الم-: العقاري لألسباب التالية

 ،العقدين النعدام المحل بعد أيلولة القطعة موضوع التصرف لفريق آخر غير البائعين

  .آما التمست إلغاء األمر االستعجالي الملزم للمحافظ العقاري بشهر العقدين

   

 من طرف المدير الوالئي للحفظ ، أثناء الزيارة الميدانية13-04-2002في 

 التي خصصت ،س مصلحة عمليات الشهر العقاري والمحققالعقاري مرفوقا برئي

لنتائج عملية التفتيش التي قام بها هذا األخير والمتعلقة بنشاط المحافظة خالل فترة 

 محل الموضوع وذلك بشهر العقدينتتفاجأ المديرية ، 2001السداسي الثاني لسنة 
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محافظ العقاري للتوضيح فإن ال. انعدام المحل تماما رغم 07-04-2002بتاريخ 

أثناء شهره للعقدين لم ُيلزم الموثق وآتابة الضبط بإيداع اإلجراء االستعجالي في 

 تطبيقا وبناء "بل قام بالتأشير على هامش إجراء اإلشهار بعبارة ، الشكل الرسمي

 03 – 04   األمر االستعجالي الصادر عن رئيس محكمة عين البيضاء بتاريخىعل

 وهذا ُيعد " الممهور بالصيغة التنفيذية المبلغ قانونيا 2002/61 فهرس 2002 –

 اإلجراءات التي تم التنبيه إليها سلفا ومع ذلك لم يعر أي على مستوىخطأ آبير 

  .)1(ما طلب منهلاهتمام 

 التصرف الذي قام به المحافظ أنالمديرية الوالئية عتبرت أعتمادا على ذلك إو 

اد من فقدان ثقة المواطن بإدارتها بعد أن أصبح غير أِمن بل ز، العقاري غير قانوني

 .على األمالك التي يفترض حمايتها قانونا لذلك تم إقالة المحافظ العقاري

 وهو يعد خطأ )2(من خالل وقائع القضية يتضح خطأ المحافظ العقاري العمدي

مشهر  آونه قام بشهر عقد بيع لقطعة أرض لها ُمالآها بموجب عقد قسمة اجسيم

وهذا ما يهدر باالئتمان العقاري وُيهدد ضوابط الملكية العقارية مما يستوجب ، مسبقا

مسألة المحافظ العقاري مدنيا وتوقيع عقوبات تأديبية باإلقالة وإنهاء مهامه آمحافظ 

  .طر األخطاء المضرة بالمرفق العام هذا النوع من األخطاء من أخن ذلك أ)3(عقاري

  

                                                 
 . إرتكبه المحافظ العقاريا وهو ُيعد خطأ جسيم) 1(
 Jean  راجع في ذلك    صحوبا بنية اإلضرار بالغيرمنبعه إرادة الموظف م، سلوك يتضمن اإلخالل بالتزام قانوني: الخطأ العمدي   )2(

pierre Dubois, Op-.cit. p 32 
 .2002 جوان 26 قرار إداري صادر عن المديرية العامة لألمالك الوطنية لوزارة المالية بتاريخ  )3(
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 يدخل ،شهر بيع ملك  قيام المحافظ العقاري بإجراء،لك آذمن بين األمثلة

 أو ،ضمن األمالك الوطنية بالرغم من االعتراض الصادر عن مدير أمالك الدولة

تسجيل عقد الشهرة بالمحافظة العقارية مع حدوث اعتراضات من قبل هذا األخير أو 

 لذلك شهر شهادة الحيازة المحررة من قبل شخص غير مؤهل قانوناو   .غيره

  ... آإمضاء األمين العام عليها بدال من رئيس المجلس الشعبي البلدي

  

حده حتى تقوم مسؤولية المحافظ العقاري وإنما ال بد من ووال يكفي الخطأ 

  .طالبة بالتعويضم الحق في اللمضرور لأينش حتى  الضررتحقق
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 في قرارات المحافظ العقاري تتمثل في إن الصورة الملموسة للخطأ المرفقي

مخالفة الشكل واإلختصاص والقانون ( المعروفة األربعةعدم المشروعية بأوجهه 

آما هو مصدر للطعن فيه أمام جهات القضاء، فإنه أيضا مصدر ) واالنحراف

  .للمسؤولية

  

لذلك سوف نتناول في المقام األول بالتعريف بالقرارات التي يصدرها المحافظ 

 في رفض اإليداع واإلجراء يرتب مسؤولية الخطأالعقاري، ونبين من خاللها أن 

  . المحافظ العقاري المضرة بالغيرأخطاءالدولة عن 

  

من أجل منح تأشيرة الشهر للمحررات الخاضعة لهذا اإلجراء وإعطاء الصفة  ف

قارية يتعين على الموثق إيداع العقود التي يحررها لدى المحافظة الع، النهائية

 76-63 من المرسوم 99في اآلجال المنصوص عليها في المادة  )1(المختصة إقليميا

آما خّول له ، هذا من أجل تمكين المحافظ العقاري من مراقبة وفحص هذه العقود

ويتعين عليه في هذه الحالة إجراء ، لإليداع هالمشرع الحق في رفض اإلجراء بعد قبول

تبيان وجه واألوراق المرفقة لها ولشهر العقاري فحص لمجمل الوثائق الخاضعة ل

  .النقص والخلل فيها

  

                                                 
 المختصة إقليميا أي المصلحة التي يقع العقار  من أن هذا اإلجراء تم لدى المحافظة العقاريةدال بد على القائمين بعملية اإليداع التأآ  )1(

 .محل التصرف في دائرة اختصاصها
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على  قرار برفض إجراء الشهر بعد قبول اإليداع ويصدرإما و في هذا الصدد 

 إهمالأو       في الوثائق المودعة  الموجودةيالحظ االختالفات  فحص دقيق للعقدإثر

ت التي يرفض فيها المحافظ  وفي جميع الحاال.عليها  في التأشيربعض البيانات

 يتعين عليه إبالغ قراره لمودعي المحررات ،العقاري اإليداع أو يرفض اإلجراء

 )1(ته وذلك حتى يتسنى لهم بعد ذلك الطعن في قرارا،والوثائق وفقا إلجراءات معينة

  .)2(التي تكون سبب في تحريك مسؤوليته

  

  رفض اإليداع: المطلب األول

 )3(ها شهربغرضفظ العقاري إيداع العقود والوثائق المرفقة بها   يرفض المحا      

الآتشاف بعد فحص سريع ل أو نقائص خطيرة تكون سهلة افي حالة إذا وجد عيوب

 . وثائق المودعةالمجمل ل

 

 

  

                                                 
فرع القانون ، نمذآرة لنيل درجة الماجستير في القانو، المحافظة العقارية آآلية للحفظ العقاري في التشريع الجزائري، رمول خالد)  1(

 104  ص 1999-2000جامعة سعد دحلب البليدة، ،العقاري والزراعي
 أو تعسفه في الرفض وهذا يعتبر 76/63 من المرسوم 100في حالة تجاوز المحافظ العقاري ألسباب الرفض المحددة في المادة  )2(

 . انحراف في استعمال السلطة
عنها بعملية لعملية اإليداع في بعض التشريعات نفس القوة القانونية لعملية الشهر مثلما هو الحال في التشريع المصري بحيث ُيعبر ) 3(

منشأة ، إجراءات الشهر العقاري في ضوء القضاء والفقه، عبد الحميد الشواربي. راجع في ذلك د، إجراء الشهر عن طريق اإليداع
طبعة ، دار الفكر العربي، السجل العيني علما وعمال، والمستشار معوض عبد التواب، 111ص ، 1994المعارف اإلسكندرية سنة 

 .26 ص1978
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  يتعلق،هو إجراء فوري وآلي) الرفض الكلي( رفض اإليداع و األصل أن

بعض البيانات في يتعلق بسهو أو عدم الصحة الوثيقة المودعة بأآملها حتى لو آان الب

   .الوثيقة المودعة

  

 من المرسوم رقم 106 المادة  ذآرتهالقاعدة استثناءلكن يرد على هذه 

  :)1( وهيارفض اإليداع جزئيأوضحت الحاالت التي يكون فيها و 63/76

ألن الوثيقة المودعة في مثل هذه ، حالة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة 

يشمل عدد المالكين حيث يمكن أن  بالحالة تتضمن إجراءات آثيرة ومتميزة

 .)2(اآلخر البعض  دونالبعضالرفض 

، أو البيوع المتميزة بموجب عقد واحد، حالة المزايدات حسب قطع األرض 

 بعدد تعتبر الوثيقة المودعة شاملة متضمنة إجراءات آثيرة ،في هذه الحالة

 . ا المزايدات أو البيوع المتميزةتضاهبمق التي تمت يضاقطع األر

 أو نتتضمن امتيازا أو رهو قصد الشهر، إذا آانت الوثيقة المودعةحالة ما  

 التنبيه المساوي للحجز وتتضمن في نفس الوقت خالفات في نسخة من

 فإن ،التعيين الخاص بالعقارات المرتب عليها بعض الحقوق أو الحجوز

 الذي يكون تعيينه مطابقا للشروط القانونية أما اإلجراء يقبل بالنسبة للعقار

  .حالة الرفض فإنها تطبق على العقارات التي يكون تعيينها ناقص

                                                 
 .63/76 من المرسوم رقم 106المادة : ع في ذلكراج)  1(
 .164ص ، 2003، لنيل شهادة الماجستير فرع عقود ومسؤولية، دراسة تحليلية، الشكلية في البيع العقاري، حشود نسيمة) 2(
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  ض اإليداع أسباب رف: الفرع األول

   الوثائق أو ىدإح تخلف  تختلف أسباب رفض اإليداع فمنها ما هو متعلق ب     

ا هو متعلق بنقص أو خطأ في  ومنها م،البيانات المطلوبة في الوثائق المودعة 

 من 100 في المادة  ضبطها هذه األسباب تم و أو العقاراتفتعيين األطرا

 :ويمكن إجمالها في النقط التالية 63/76المرسوم رقم 

 .عدم تقديم الدفتر العقاري للمحافظ العقاري 

عدم تقديم مستخرج من مسح األراضي وفي حالة تغيير الملكية وثائق  

ن إذا تعلق األمر بعقارات واقعة في مطلوبتان ان الوثيقتاتها( القياس 

 لحالة عدم تقديم مستخرج لمسح مماثلفي حكم عتبر ت و)منطقة ممسوحة

 العقارات المذآورة ىحدإ الذي يشوب الوثيقة آعدم ذآراألراضي السهو 

أو تقديم مستخرج يرجع تاريخه إلى أآثر من ستة ، في الوثيقة المودعة

 .)1(أشهر

ا لم يتم التصديق على هوية األطراف وآذلك الشرط الشخصي وفقا إذ 

و  102 والمادتين 65 إلى 62للشروط المنصوص عليها في المواد من 

 .السابق ذآره 63/76 من المرسوم 103

عدم تقديم وثيقة من المفروض تسليمها إلى المحافظ العقاري، أو تقديم  

 .لوبوثيقة ال ترتقي إلى درجة اإلثبات المط

                                                 
 . السابق الذآر63/76ن المرسوم م 100 راجع في ذلك المادة ) 1(
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 من 66في حالة عدم تعيين العقارات طبقا للتدابير المنوه عنها في المادة  

 .63/76المرسوم 

 98 و 95 و 93الجداول التي تنص على إيداعها المواد إذا لم تتضمن   

 المواد أو  هذه على أي من البيانات المطلوبة بموجبمن نفس المرسوم،

ستمارات المقدمة من طرف  االفيعندما تكون هذه الجداول غير محررة 

 تنص إلى هذه المرجعيات القانونية فإنهابالرجوع  نالحظ أنه  و،اإلدارة

 .)1(قيدها وتجديد االمتيازات الرهون و قيدعلى الجداول المتعلقة ب

إذا تبين أن العقد المقدم إلى الشهر غير صحيح من حيث الشكل و يظهر  

أو  دعة بغرض شهرها،ذلك من خالل الصور الرسمية أو النسخ المو

عندما ال تتوافر في هذه الصور أو النسخ الشروط الشكلية المنصوص 

 .عليها في التنظيم الجاري به العمل

حكام عدم استيفاء البيان الوصفي للتقسيم على شروطه طبقا ألفي حالة  

 .السابق ذآره 63/76 من المرسوم 71 إلى 67المواد من 

 

 قام بتعديدهاأن المشرع أسباب رفض اإليداع ن خالل و إجماال، يتبين لنا م

على سبيل الحصر دون أن يأخذ بعين االعتبار بعض الحاالت التي يمكن أن تكون 

د بين فترة إيداع الوثيقة وفترة  آصدور قانون جدي،آذلك سببا في رفض اإليداع

 الة التي يمنع التصرف الذي تنطوي عليه الوثيقة موضوع اإليداع وهي الحادراسته
                                                 

 . 02زات الملحق رقمانظر النموذج الخاص بقيد الرهون و اإلمتيا )1(
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الفرنسي ضمن حاالت رفض اإليداع  المشرع المشرع المصري وعليها آل من  نص

  .)1(و إسقاط األسبقية فيه

  

 353 ورد النص عليهما في المادة حالتينهناك ، باإلضافة إلى هذه الحاالت

  :تتمثل فيما يلي  و)2(من قانون التسجيل

 بمعنى عدم تحديد ،عدم تقديم التصريح التقييمي للعقار موضوع التصرف 

 .القيمة التجارية للمعامالت

 عدم الدفع المسبق لرسوم الشهر العقاري من طرف ملتمس اإليداع  

  

 هناك حالة أخرى ،باإلضافة إلى هذه الحاالت التي تؤدي إلى رفض اإليداع

 09-03-1998 المؤرخ في 146جاء بها االجتهاد القضائي من خالل القرار رقم 

هذه الحالة تتمثل في رفض إيداع ، )3( اإلدارية بالمحكمة العليا سابقاعن الغرفة الصادر

عتبر هذا ـوي ،)4(عقد الشهرة لعقار له سند رسمي ومشهر لدى المحافظة العقارية

                                                 
ص  ، 1998طبعة ، دار النشر للثقافة لبنان»  الشهر العقاري والمفاضلة بين التصرفات «، المستشار أنور طلـبة:  راجع في ذلك )1(

361. 
 1976/12/18 المؤرخة في 81 المتضمن قانون التسجيل، الجريدة الرسمية، العدد1976/12/09المؤرخ في  105/76األمر رقم   )2(
الذي اعتبر فيه ، 16,15 ص  04-1999  في 06في مقال منشور في مجلة الموثق العدد ، تعليق عمر زودة على هذا القرار: انظر )3(

وبالتالي ،  الظاهرةعبأن المبدأ الذي انتهت إليه الغرفة اإلدارية بالمحكمة العليا يتناقش مع فكرة الحيازة التي من أهدافها حماية األوضا
ال يستند إلى نص خاص وال يمكن للقضاء )  من القانون المدني 827المادة ( ستقرار في المجتمع وهو استثناء من القاعدة العامة حماية اال

 .  من القانون المدني827مما يشكل ذلك مخالفة ألحكام المادة . أن يخرج عن القاعدة العمة ما لم يوجد استثناء ينص عليه القانون صراحة
 طالبت فيها 21-02-1999 بتاريخ  873 دور هذا القرار قامت المديرية العامة لألمالك الوطنية بإصدار مذآرة تحت رقم بمجرد ص  )4(

من المحافظين العقاريين ومديري أمالك الدولة بوجوب تعزيز وتدعيم ملفات المنازعات المماثلة التي ترفع على مستوى الجهات 
 وأن 1933حيث يدفع المستأنفان بأنهم يحوزان العقار موضوع النزاع منذ سنة : (في حيثيات القرارالقضائية بنسخة من هذا القرار، جاء 

 المؤرخ 352/83 من القانون المدني وآذا أحكام المرسوم 827عقد الشهرة المحرر أمام الموثق الآتساب الملكية متوفر فيه شروط المادة 
عليه فإن اإلجراءات المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعاله يستبعد ولكن حيث آما دفع به المستأنف . 21-05-1983في 

حيث . 55 رقم 755 حجم 03-06-1898تطبيقها أمام وجود سند رسمي ومشهر للعقار موضوع النزاع بالمحافظة العقارية لقسنطينة في 
وعليه فإن رفض إشهار عقد . 04لشاغلين آنذاك وعددهم أن طبيعة األرض آانت ملك بدون سند وقد تنازلت الدولة عليها لفائدة السكان ا

يرمي إلى تطهير الوضعية العقارية ،  السالف الذآر352/83ألن المرسوم رقم ، الشهرة من طرف المحافظة العقارية آان مؤسسا
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يد ـكن لواضع الـالي ال يمـالتـ وب الثبوتية المطلقة للشهرالقوة  لمبدأتدعيـما القرار

شهرة بشأنه إذا  رير عقدـقادم وتحـاآتسابه بالت دهـع يــد وضـار مهما طال أمـعلى عق

  .)1(آان سند ملكيته مشهرا بالمحافظة العقارية

  

أن الدفاتر العقارية " : األتي الغرفة العقارية في قرارها  ذلكوقد أآدت

 ،الموضوعة على أساس مجموعة البطاقات العقارية البلدية ومسح األراضي المحدث

ومن الثابت قانونا ...  البنية في نشأة الملكية العقارية تشكل المنطلق الوحيد إلقامة

  ".آذلك أن الدفتر العقاري هو الدليل الوحيد إلثبات الملكية العقارية 

  

   وبذلك تكون الغرفة العقارية قد حسمت الموقف فيما يتعلق بإثبات الملكية في 

     .)2(الممسوحةطق االمن

  

  آيفيات رفض اإليداع:  الفرع الثاني

وقبل تبليغ قراره للمودع يبحث  )3(ععندما يقرر المحافظ العقاري رفض اإليدا

 أخرى للرفض وذلك عن طريق فحص العقود والوثائق المودعة اإذا آانت هناك أسباب

                                                                                                                                               
ا قضى ـاب فيمـلمستأنف قد أصليه فإن القرار اـوع، لألمالك التي لم تتم فيها بعد عمليات مسح األراضي العام وتأسيس السجل العقاري

 ).به
 الجزائر ، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع،  شهادة الحيازة– عقد الشهرة –محررات شهر الحيازة ، حمدي باشا: راجع في ذلك ) 1(

 .79ص  ، 2001
  .72ص  ، 2002جزائر ال، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع ،  المنازعات العقارية،حمدي باشا عمر ،  زروقي ليلى) 2(
 .03 انظر في ذلك النموذج الخاص برفض اإليداع الملحق رقم) 3(
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 وهذا قصد القيام بعملية التسوية مرة ،وحصر آل األخطاء والنقائص الموجودة فيها

  .)1(رىواحدة من أجل تفادي رفض اإليداع مرة أخ

 أو ويتم تجسيد قرار رفض اإليداع في رسالة مكتوبة توجه لمودعي العقود

 الذي يبرره مع ي يحدد بموجبها تاريخ الرفض وأسبابه والنص القانون،المحررات

  لىـلغ قرار الرفض إلى الموقع عـويب، )2(وقيع المحافظ وشهادته بذلكـضرورة ت

ابة تبليغ موجه لألطراف بطريقة غير التصديق الذي يعتبر في نفس الوقت بمث

  غــد بالمدة القانونية المسموح بها لتبليــوعلى المحافظ العقاري التقي، مباشرة

  

 نالحظ 76/63المرسوم  من 107 بالرجوع إلى نص المادة و قرار الرفض

   .)3(أن مدة تبليغ قرار الرفض هي خمسة عشر يوما من تاريخ اإليداع

  

 فإنها تتم إما برسالة موصى عليها مع إشعار ،جراءات التبليغإ بأما فيما يتعلق

  .)4(بالوصول أو بواسطة التسليم الشخصي للموقع على التصديق مقابل إقرار باالستالم

  

                                                 
 80ص ، نفس المرجع السابق،  بومدين مروان عائشة وبن هالل سفيان ) 1(
 107ص  ، نفس المرجع السابق، رمول خالد   )2(
              أو خالفات أو عدم إشهار سند المتصرفعندما يالحظ المحافظ عدم صحة (( 63/76 من المرسوم رقم 107 تنص المادة )3(

 يوم من 15ويبلغ في أقصى أجل قدره ، فإنه ال يقوم بالتأشيرات على البطاقة العقارية، أو شهادة نقل الملكية عن طريق الوفاة لصالحه
ي أسفل الصور الرسمية أو النسخ أو عدم الصحة أو الخالف أو عدم اإلشهار المكتشف إلى الشخص الذي وقع شهادة الهوية ف،اإليداع 

 ... )).الجداول 
الشهر ، راجع في ذلك المستشار معوض عبد التواب،  وهي نفس اإلجراءات التي وضعها المشرع المصري وألزم بها أمين المكتب) 4(

  .1986طبعة ، منشأة المعارف اإلسكندرية’ العقاري والتوثيق
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ُيقسم إلى أربعة ف،  آيفية مسك ملف الرفض من قبل المحافظ العقاريحولو

فرعي خاص ملف ، ملف فرعي خاص بقضايا في انتظار الرفض: ملفات فرعية

 المحافظ يتخذ مافعند، ملف فرعي خاص بقضايا المنازعات، بقضايا مرفوضة للحفظ

يجب عليه التأشير على ذلك في الملف الخاص بالقضايا في قراره برفض اإليداع 

  . وسببه والنص القانوني الذي استند إليه، مع ذآر تاريخهانتظار الرفض، 

  

 صة بالطعن في قرار الرفض المقدرة بشهرينوإذا تجاوزت المدة القانونية الخا

ابتداءا من تاريخ استالم الرسالة الموصى عليها التي تحمل قرار الرفض أو تاريخ 

رتب ضمن الملف الخاص بالرفض ـُفإن الملف الفرعي الخاص بالرفض ي، رفضه لها

ية المتضرر بالطعن في قرار الرفض خالل اآلجال القانون امـال قيـ وفي ح.النهائي

الملف ُيرتب في الملف الفرعي الخاص بالمنازعات في إن  ف،المذآورة سابقا المحددة

إما أن يؤيد قرار : أحد الحلينسوف يقضي بتقرير انتظار صدور الحكم النهائي الذي 

 ضمن المحافظ العقاري القاضي برفض اإليداع وبالتالي يرتب الملف في هذه الحالة

  .الملف الفرعي النهائي

  

 األخير إتمام يتعين على هذا، المحافظ العقاريالحكم قرار  إذا ألغىأما 

  .)1(إجراءات الشهر بطريقة عادية

                                                 
presses universitaire de Grenoble : les sûretés et la publicité foncière:  Gerest –salvage . P:راجع في ذلك )1(

1994. p, 53. 
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  رفض اإلجراء: المطلب الثاني

فإن رفض اإلجراء ، إذا آان رفض اإليداع يستوجب فحصا شامال وسريعا

إيداعها   تم قبول دراسة الوثائق التيمن أجلووقتا آافيا ، يتطلب فحصا آامال ودقيقا

 هذا الفحص إجراء بعض المقارنات مع و يتطلب، وتم تقييدها في سجل اإليداع

  .)1(الوثائق التي ُشهرت من قبل في مجموعة البطاقات العقارية

  

  ض اإلجراء أسباب رف:  الفرع األول

إن أسباب رفض اإلجراء تعد من بين الضمانات القانونية التي سنها المشرع 

. 63/76 من المرسوم رقم 101قد أشار إليها في نص المادة و، حماية للمتعاملين

  :  حيث يمكن تعدادها في النقاط التالية

 . الوثائق المودعة واألوراق المرفقة بها غير متوافقةإذا آانت .1

 بموجب المادة  غير صحيح وهذاعندما يكون مرجع اإلجراء السابق المطلوب .2

 الخاصين بتجديد قيد الرهون الجدولينو تتعلق ب ،63/76 من المرسوم 1/95

فإذا آانت هذه األخيرة غير متطابقة مع الوثائق المودعة قصد ، واإلمتيازات

 .الشهر يتم رفض اإلجراء

                                                 
فرع ، رسالة تخرج لنيل شهادة الماجستير في القانون، دراسة تحليلية، شهر التصرفات العقارية في القانون الجزائري، بوشنافة جمال ) 1(

 .150ص ، 2000-2001لبليدة ا، جامعة سعد دحلب ، القانون العقاري والزراعي
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تعيين األطراف وتعيين العقارات أو الشرط الشخصي آما هو محدد إذا آان  .3

 غير متوافق مع البيانات المذآورة في 63/76 من المرسوم 65 المادة في

 .قة العقاريةالبطا

 

 في الوثائق المودعة ذآور صفة المتصرف أو الحائز األخير المإذا آانت .4

 .متناقضة مع البيانات الموجودة في البطاقة العقارية

 من المرسوم 104المادة إذا اآتشف أن الحق غير قابل للتصرف فيه عمال ب .5

 .)1( السالف الذآر63/76

د أسباب البطالن المشار إليها في المادة لإلشهار مشوبا بأحإذا آان العقد المقدم  .6

 .)2( المرسوم نفس من105

 .عندما يظهر وقت التأشير على اإلجراء بأن اإليداع آان من الواجب رفضه .7

  

المشرع ورد أسباب رفض اإلجراء على ا سبق ذآره، نالحظ أن ـو حوصلة لم

 أسباب دادع في تعلذي توسلمشرع الفرنسي ال خذا موقفا معاآساـمتسبيل الحصر 

 جدير أن السلطة الكاملة لمحافظ الرهون في تقدير أي سبب مانحا رفض اإلجراء

  . )3(يكون دافعا لتقرير الرفض

                                                 
يحقق المحافظ العقاري بأن البطاقة العقارية غير مؤشر عليها ألي سبب يقيد : ((  على ما يلي 63176 من المرسوم 104تنص المادة  )1(

 )).حرية التصرف في الحق من قبل صاحبه األخير 
 بمجرد إطالعه على البيانات الموجودة في الوثيقة المودعة يحقق المحافظ: ((  على ما يلي63/76  من المرسوم 105تنص المادة   )2(

 )).بأن موضوع أو سبب العقد ليس غير مشروع أو مناف لألخالق أو مخالف للنظام العام بكل وضوح
 397page , 1971sirey , 1Tome Ш volume , la publicité foncière, les sûretés: Rayaud.Marty P. C:انظر )3(
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  اإلجراءـــــــــضرفـآيفيات :  الفرع الثاني

إذا قرر المحافظ العقاري رفض اإلجراء وذلك في حالة توفر سبب من   

  يقوم بتبليغ هذا القرارهر وف إجراء الشـفإنه يقوم بتوقي، سابقااألسباب المذآورة 

 للشخص الموقع على شهادة الهوية في أسفل الصورة الرسمية أو النسخ أو الجداول، 

بواسطة ويتم هذا التبليغ  وذلك في اجل أقصاه خمسة عشرة يوما من تاريخ اإليداع،

 إقرار  الشخصي مقابلليمس الترسالة موصى عليها مع إشعار باالستالم أو عن طريق

، وذلك إلى الموطن الذي أشار إليه الموقع المذآور في الوثيقة المودعة ومن اجل بذلك

 خمسة عشر مهلة) المودع( شهادة الهوية للموقع علىتسوية الوضعية، فإنه تعطى 

  أو من تاريخ،مباشر أو من تاريخ اإلشعار باالستالمالتبليغ ال من تاريخ ايوما ابتداء

 إيداع له إتمام الوثيقة الناقصة أو يتسنى حتى الة الموصى عليهارفض الرسب اإلشعار

  .)1(الوثيقة التعديلية

  

فإذا قام الموقع على شهادة الهوية بإتمام الوثيقة الناقصة أو إيداع الوثيقة 

التعديلية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه، يقوم المحافظ العقاري بتنفيذ 

ويأخذ اإلجراء " إجراء قيد اإلنتظار"رية التي تحمل عبارة اإلجراء على البطاقة العقا

  .في هذه الحالة رتبة ذات اثر رجعي إلى تاريخ اإليداع

  

                                                 
جمال، شهر التصرفات العقارية في القانون الجزائري، رسالة ماجستير فرع قانون عقاري وزراعي، جامعة سعد دحلب بوشنافة  )1(

 .150، ص2001-2000البليدة، دفعة 
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أما إذا لم يقم الموقع على شهادة الهوية، خالل اجل خمسة عشرة يوما ابتداءا 

لمحافظ من تاريخ التبليغ بإتمام الوثائق الناقصة أو إيداع الوثائق التعديلية، أو اخبر ا

، فإن اإلجراء يرفض مع هالعقاري عن رفضه أو عدم قدرته على القيام بالتزامات

، وتكتب عبارة 76/63 من المرسوم رقم 106التحفظات المنصوص عليها في المادة 

الرفض من قبل المحافظ العقاري في سجل اإليداع في العمود المخصص للمالحظات، 

  .وفي الدفتر العقاريوعند اإلقتضاء في البطاقة العقارية 

  

ثم يقوم المحافظ العقاري بتبليغ هذا القرار خالل ثمانية أيام من تاريخ إنقضاء 

مهلة خمسة عشرة يوما الممنوحة للموقع على شهادة الهوية مع إرجاعه الوثيقة محل 

، هذه الوثيقة موصى عليها مع إشعار باالستالمالرفض، إما مباشرة عن طريق رسالة 

ع عليها تأشيرة مؤرخة وموقعة يوضح فيها تاريخ قرار الرفض والنص يكون قد وض

  .الذي يبرر هذا القرار

  

وتجدر اإلشارة إلى أن قرار رفض المحافظ العقاري لإلجراء يمكن أن يكون 

موضوع طعن أمام الجهات القضائية الواقعة في دائرة اختصاصها المحافظة العقارية، 

من تاريخ اإلشعار باإلستالم الرسالة الموصة عليها وذلك خالل مهلة شهرين إبتداءا 

  .)1(أو تاريخ رفض الرسالة الموصة عليها 

   
                                                 

 .، السابق الذآر76/63 من المرسوم 110المادة  )1(
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وفي آل األحوال ومهما آانت قرارات المحافظ العقاري القاضية برفض 

  .اإليداع أو اإلجراء فإنها تكون قابلة للطعن فيها أمام الجهات القضائية المختصة

لمحافظ العقاري في حالة إذا آان القرار يتميز و تترتب عليها قيام مسؤولية ا

 100/101بعدم المشروعية، آأن يكون مشوب بعيب مخالفة القانون ال سيما المواد 

 السابق الذآر، وآذلك اإلنحراف المحافظ العقاري بالسلطة وذلك 76/63من المرسوم 

هنا يكون بتغليب الصالح الخاص عن الصالح العام، أو جلب نفع لنفسه أو لغيره و

    .الخطأ جسيما يرتب مسؤوليته
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توصل في نهاية هذا الفصل إلى أن المحافظ العقاري ُيعد المحور األساسي نـ

يلعب دورا مهما في تفعيل استقرار الملكية العقارية والحفاظ ، في نظام الشهر العقاري

  .ويكون طبيعيا إذن أن تقرر مسؤوليته، على حقوق األشخاص

  

سواء تقررت بسبب أخطائه المرفقية أو الخطأ في قرار رفض هذه المسؤولية 

 مسؤولية إدارية تقع على عبء الوزارة التي يعمل المحافظ اإليداع أو اإلجراء فهي

 74/75 مـن األمر رقم 23وهـو ما يـفـهم مـن نـص المادة ، العقاري تحت وصايـتـها

ام وتأسيس السجل  المتضمن إعداد مسح األراضي الع12-11-1975المؤرخ فـي 

  .العقاري

  

ال بد من حدوث ، تقوم مسؤولية الدولة عن أخطأ المحافظ العقاريوحتى 

من ثم ينشأ حق و، المسؤولية فالضرر رآن جوهري لتقرير .ضرر نتيجة لهذا الخطأ

ي الموضوعات التي سوف نتعرض لها في الفصل الثاني وهالمضرور في التعويض، 

وإمكانية الدولة برفع دعوى . اللتزام الدولة في التعويضس القانوني او تتعلق باألس

  .المحافظ في حالة تحقق خطئه الجسيمالرجوع على 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 60

  :تمهيد

أ عن تحقق مسؤولية المحافظ العقاري والدة عالقة قانونية جديدة بينه وبين ـينش

 فااللتزام ، أصابه من ضرر تتمثل في التزام األول بتعويض الثاني عما،المضرور

رور من الحصول ولكن ما هو السبيل ليتمكن المض، )1(الجديد مصدره الفعل الضار

 ؟ يحصل المضرور على التعويض عن طريق دعوى ضعلى حقه في التعوي

فعل رفع خالل عام واحد ابتداء من تاريخ اآتشاف ت ضد الدولة رفوعةالمسؤولية الم

 15وفي آل الحاالت تتقادم دعوى المسؤولية بمضي الضرر و إال سقطت الدعوى، 

 وللدولة الحق في الرجوع على المحافظ ،سنة تسري ابتداء من تاريخ ارتكاب الخطأ

 من 23 طبقا للمادة ، في حالة الخطأ الجسيم الذي أحدثه من مالالعقاري بما سددته

  .  السابق الذآر74/75األمر رقم 

 من المرسوم رقم 111ئي فتنص المادة أما فيما يخص صفة التمثيل القضا

على أن ،  المتضمن تأسيس السجل العقاري25-03-1976 المؤرخ في 63/76

يساعده في ذلك رئيس مصلحة ،  العدالة من طرف الواليأمامالدولة تمثل محليا 

 فيما يخص حالة العقار تطبيقا ،بالوالية مكلف بشؤون أمالك الدولة والشؤون العقارية

لقرار الوزاري غير أنه بصدور ا.  السالف الذآر74/75 من األمر رقم 24للمادة 

الذي يؤهل أعوان إدارة أمالك الدولة والحفظ  )2(-02-1999   20المؤرخ في

                                                 
واعد العامة والقواعد الخاصة،دراسة مقارنة بتن ، القالعمل غير المشروع باعتباره مصدرا لإللتزام ، الدآتور محمد جالل حمزة  )1(

 .140ص ، 1986القانون المدني السوري والجزائري والفرنسي، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر 
 .09ص ، 1999/03/26المؤرخة في . 20الجريدة الرسمية العدد  ) 2(
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  أصبحت .العقاري لتمثيل الوزير المكلف بالمالية في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة

  :صفة التمثيل القضائي تقتصر على األشخاص التالية

 مجلس الدولة ومحكمة التنازع ،بالنسبة للدعاوى المرفوعة أمام المحكمة العليا 

المدير العام لألمالك الوطنية في القضايا ، يؤهل لتمثيل الوزير المكلف بالمالية

 .المتعلقة بأمالك الدولة والحفظ العقاري

) ية الغرف اإلدار( المجالس القضائية والمحاآم اإلدارية ، بالنسبة للمحاآمو 

يؤهل مديري أمالك الدولة ومديري الحفظ العقاري بالواليات آل فيما يخصه 

 .في القضايا المتعلقة بأمالك الدولة والحفظ العقاري

 

وتعد دعوى التعويض في المسؤولية االدارية الوسيلة القضائية الوحيدة 

لية االدارية واالصلية والفعالة لتجسيد وتطبيق احكام النظام القانوني لنظرية المسؤو

تطبيقا اآيدا وحقيقيا وسليما لضمان سالمة وعدالة االعمال االدارية في الدولة وصيانة 

وحماية حقوق وحريات االنسان في مواجهة أعمال السلطة العامة، آما تمتاز بانها 

  . دعوى القضاء الكامل وانها من دعاوى قضاء الحقوق

  

القضائية الذاتية التي يحرآها و و يمكن تعريف دعوى التعويض بأنها الدعوى 

يرفعها أصحاب الصفة و المصلحة أمام الجهات القضائية المختصة و طبقا للشكليات 
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و اإلجراءات المقررة قانونا، للمطالبة بالتعويض الكامل، و العادل الالزم إلصالح 

  .األضرار التي أصابت حقوقهم بفعل النشاط اإلداري الضار

  

أمام الغرفة اإلدارية المحلية على مستوى المجلس و ترفع دعوى التعويض 

  .القضائي الذي يوجد بدائرة إختصاصها العقار محل النزاع

 

 ضد المحافظ  في معظمهاالدعاوى العقارية اإلدارية ترفعأن  آان الغالب ذاإ

 نفسه في مرآز المدعي باعتباره في هذا المجال، فإن هذا األخير قد يجدالعقاري 

ل الذي يؤمن تطبيق أحكام قانون الشهر العقاري وحماية حقوق العضو المسؤو

ويتقدم بطلبات أصلية تهدف إلى ، األشخاص وأمالآهم وضبط الملكية العقارية

 أما .، و ذالك حالة الخطأ في القرارات الصادرة منهاستصدار قرار قضائي لفائدته

  .  )1( والي الواليةه إلى جانباإجراءات الدعوى فيـباشره

  

آطلب المحافظ العقاري  ، الدعاوىه بعض صور هذر نذآ،على سبيل المثالو

إلغاء قرار الشهر العقاري في حالة قيامه بشهر تصرف بناء على سند لم يخضع إلى 

أو شهر ،  السابق الذآر63/76 من المرسوم 88قاعدة الشهر المسبق طبقا للمادة 

 من 39حيازة محررة من قبل األمين العام للبلدية بدال من رئيسها طبقا للمادة الشهادة 

بأنه يدخل  المحافظ د اعتق أو إيداع ملف عقد شهرة على عقار،قانون التوجيه العقاري
                                                 

 .65-66  صص، نفس المرجع السابق، مجيد خلفوني  )1(
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 اثنتي عشرة سنة دون أن عن فوق مدتهت أو إشهار عقد إيجار ،ضمن األمالك الوطنية

 03/93 من المرسوم التشريعي رقم 21فقا للمادة يكون مفرغا في النموذج المحدد و

 وغيرها ترفع هذه الدعوى.  المتعلق بالنشاط العقاري01-03-1993المؤرخ في 

.  وذلك حماية للحقوق63/76 من المرسوم 85عريضة مشهرة طبقا للمادة بموجب 

ولكن االجتهاد القضائي حول هذه الجزئية ، ويترتب على تخلفها البطالن المطلق

  .طف من هذا الجزاء إذ يمكن القيام بإجراءات شهر العريضة أثناء سير الدعوىيل

  

غير أن لجوء المحافظين العقاريين إلى القضاء للمطالبة بإلغاء المحررات 

 على الوقوع عمليا نظرا لما لها من أثار أمر نادر، والوثائق المشهرة من طرفهم خطأ

  هو اإلجراء اإلجراءالمقرر قانونا أن هذاوإن آان من ، وسمعتهم المهنية، تهمانفسي

  . )1( ب المحافظ العقاري مسؤولية أخطائهيالوحيد والكفيل بتجن

 األول نخصص، محورينهذا الفصل في   سوف نتناول،   من خالل ما تقدم

أما الموضوع الثاني فيتعلق ). المبحث األول( لموضوع التزام الدولة بالتعويض 

  ). الثانيالمبحث( بدعوى الرجوع 

                                                 
 .118ص ، نفس المرجع السابق، درمول خال  )1(
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لمضرة بالغير تقررت دولة عن أخطاء المحافظ العقاري اإن مسؤولية ال

  . السالف الذآر75/74 من األمر 23بموجب المادة 

  

 على أساس الخطأ، و الخطأ هنا اإلدارية القائمةمسؤولية الفهي تعد من قبل 

قا لكل حالة على حدة، و لهذا فإن مستقل تماما عن الفكرة المدنية عنه، و يقدر وف

 دون حاجة ،دعوى المسؤولية ترفع على الدولة ممثلة في شخص وزير المالية مباشرة

  .إلى توجيهها إلى الموظف آما هو متبع بالنسبة لمسؤولية المتبوع عن أعمال تابعة

  

   : لذلك سوف نتناول دراسة هذا المبحث في مطلبين

  

   األساس القانوني اللتزام إلى  نتطرق فيه:   المطلب األول

  .الدولة بالتعويض                                

  .آيفية تقدير التعويضنعالج فيه :    المطلب الثاني
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       األساس القانوني اللتزام الدولة : المطلب األول

  بالتعويض                             

 تكون الدولة ": بما يلي  الذآر السالف74/75من األمر رقم 23تنص المادة 

مسؤولة بسبب األخطاء المضرة بالغير والتي يرتكبها المحافظ العقاري أثناء ممارسة 

  ."... مهامه 

ون هذه الفقرة ُيشير إلى أن المسؤولية المترتبة عن أخطاء المحافظ مإن مض

 على القائمةاإلدارية مسؤولية ال على الدولة وهذا بناء على صلتقرر في األتالعقاري 

   :لذلك قسمنا هذا المطلب الى فرعين أساس الخطأ

في  و،المسؤولية اإلدارية على أساس الخطأ بوجه عام نتناول في الفرع األول

  .أساس اللتزام الدولة بالتعويضآمحافظ العقاري  للالمرفقي خطأالالفرع الثاني 

  

  عامس الخطأ بوجه  مسؤولية اإلدارية على أساال: الفرع األول

قوم على ثالثة أرآان هي رآن الخطأ، رآز تالمسؤولية اإلدارية الخطيئية 

الضرر و رآن عالقة السببية بين الخطأ و الضرر الناجم، و يقوم الخطأ فيها أساسا 

  .)1(قانونيا يبررها و يفسر تحميل المسؤول عبء نتائجها

واعد الخاصة و الخطأ هنا مستقل تماما عن الفكرة المدنية عنه، ذلك أن الق

، و منها أساس المسؤولية في القانون المدني ال )1(بمسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه
                                                 

  .113، نفس المرجع السابق، ص داريةإلنظرية المسؤولية اعوابدي عمار،  )1(
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و  يمكن أن يقاس عليها مسؤولية السلطة اإلدارية عن أعمال موظفيها ألن طبيعة

قواعد المسؤولية اإلدارية تختلف عن المسؤولية المدنية، و يبرز هذا اإلختالف و 

ضحا في فكرة أساس المسؤولية بالذات، و لو إستعرضنا الخطوط الفرق جليا وا

الرئيسية في مسؤولية اإلدارة عن أعمالها المادية ، لوجدنا أن الفروق بينها و بين 

 تنحصر في  ثالثة أمور –فيما يتعلق بأساس آل منها  قواعد المسؤولية المدنية

  :أساسية

  . المرفقيفكرة الخطأ الشخصي و الخطأ المصلحي أو :أوال

  .آيفية تقدير الخطأ :ثانيا

  .المسؤولية على أساس المخاطر :ثالثا

  

فالخطأ الذي يرتب و يعقد مسؤولية السلطة اإلدارية عن أعمال موظفيها 

عمال أعن  )2(الضارة ليس هو الخطأ المدني الذي يرتب و يقيم مسؤولية المتبوع

أو المصلحي   بل هو الخطأ الوظيفي) الخطأ في اإلختيار و الرقابة و التوجيه( )3(تابعه

تمييزا له عن الخطأ الشخصي للموظف العام و الذي يقيم مسؤولية ) المرفقي(

فما هو الخطأ . الشخصية و يكون اإلختصاص في الفصل و النظر فيها للقضاء العادي

  الوظيفي أو المصلحي؟
                                                                                                                                               

، دراسة مقارنة بالقانونين المصري و الفرنسي، رسالة مسؤولية المشبوع عن فعل تابعه في القانون المدني الجزائريمخلوفي محمد،  )1(
  .45، ص 1988ة، سنة للحصول على درجة الماجستير و المسؤولي

                        هو شخص يعمل لمصلحته شخص أخر و هو التابع، الذي يخضع لسلطته الفعلية و يتلقى منه األوامر :  المتبوع)2(
لتزام، الجزء راجع في ذلك الدآتور عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية اإل. و التوجيهات للقيام بالعمل

  .1054األول ص 
  و شخص يقوم بعمل لحساب شخص أخر هو المتبوع، و يرتبط به برابطة التبعية و الخضوع، بحيث يكون له مراقبة التابع :  التابع)3(

  .توجيهه
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           ينسب فيه اإلهماليعرف الخطأ المرفقي أو الوظيفي بأنه ذلك الخطأ الذي

 و   أو التقصير المولد للضرر إلى المرفق ذاته، حتى و لو قام به ماديا أحد الموظفين

يترتب عليه مسؤولية اإلدارة العامة عن األضرار الناجمة و تحميلها عبء التعويض، 

  .)1(و تسأل في ذلك أمام القضاء اإلداري في البالد ذات النظام القضائي المزدوج

  س أللتزام  خطأ المحافظ العقاري المرفقي أسا: الفرع الثاني

  الدولة بالتعويض                             

إن أدق مشكلة تقوم و تثور عند تحديد الشخص المسؤول، هي مشكلة األساس 

  .)2(و معنويا القانوني الذي يبرر تحمل المسؤول عبء المسؤولية الثقيل ماديا

  

ذا آان نطاق المسؤولية الشخصية، يعد الخطأ في صوره المختلفة األساس فإ

آل عمل أيا آان يرتكبه الشخص بخطئه، و يسبب : "القانوني و يسبب ضرر للغير

  .)3("ضررا للغير يلزم من آان سببا في حدوثه بالتعويض

  

ن فإنه في نطاق أساس مسؤولية الدولة عن أخطاء المحافظ العقاري نجده القانو

 السالف الذآر، التي أسست المسؤولية على 75/74 من األمر 23أي نص المادة 

  .األخطاء المضرة بالغير التي يرتكبها المحافظ العقاري أثناء ممارسته مهامه

                                                 
مكن فصله عن المرفق العام، الخطأ الذي ال يمكن فصله عن المرفق العام أما الخطأ الشخصي فهو الذي ي: آما عرفه األستاذ فالين بأنه )1(

  .122أنظر في ذلك عوابدي عمار، نظرية المسؤولية اإلدارية، نفس المرجع السابق، ص 
  .110، نفس المرجع السابق، ص  نظرية المسؤولية اإلداريةعوابدي عمار، )2(
 سبتمبر سنة 26 المؤرخ في 58 – 75قم  يعدل و يتمم األمر ر2005 يونيو سنة 20 المؤرخ في 10 – 05 من القانون رقم 35المادة  )3(

  . و المتضمن القانون المدني، المعدل و المتمم1975
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و هذا يعني أن الخطأ المرفقي للمحافظ العقاري هو أساس أللتزام الدولة 

  .بالتعويض

  

مجال وظيفته و ترتب عنه ضرر فبمجرد ثبوت خطأ المحافظ العقاري في 

للغير، تقوم مسؤولية الدولة بتعويض المضرور، و دعوى المسؤولية ال ترفع ضد 

المحافظ العقاري مباشرة بصفته المكلف بإدارة الشهر العقاري، و إنما يتعين على 

المضرور رفع دعوى المسؤولية مباشرة ضد الدولة ممثلة في شخص وزير المالية 

ويض غير أنه إذا ثبت خطأ المحافظ العقاري الجسيم فللدولة الحق في لمطالبة بالتع

  .بما دفعته من تعويض الرجوع عليه

  

  آيفية تقدير التعويض: المطلب الثاني

يوقعه مقابل الضرر الذي يلحق المضرور من الفعل الضار و التعويض هو 

  . المشرع على الشخص الذي وقع منه خطأ مستوجبا مسؤوليته

  

الثاني فنخصصه الفرع في الفرع األول أما التعويض بوجه عام ناول وسوف نت

  .لتعويض في قانون الشهر العقارياآيفية تقدير موضوع ل
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  ض بوجه عامـ التعوي: الفرع األول

 إما أن يكون عينيا أي الوفاء باإللتزام عينا، و هذا – بصفة عامة –التعويض 

أما . تفق على إلتزامات المدين مقدمال في اإللتزامات التعاقدية، حيث يصهو األ

 األصل هو التعويض بالمقابل سواء أآان هذا نبالنسبة لإللتزامات التقصيرية، فإ

و هذا ما نصت . المقابل نقديا أو غير نقدي، و إذ آان الغالب أن يكون التعويض نقدا

 38مادة  المعدل و المتمم للقانون المدني ال10-05 من القانون رقم 38عليه المادة 

يعين القاضي طريقة التعويض تبعا للظروف، و يصح أن يكون التعويض مقسطا، "

آما يصح أن يكون إيرادا مرتبا، و يجوز في هاتين الحالتين إلزام المدين بأن يقدر 

و بناء على     تأمينا، و يقدر التعويض بالنقد، على أنه يجوز للقاضي، تبعا للظروف 

عادة الحالة إلى ما آانت عليه، أو أن يحكم و ذلك على طلب المضرور، أن يأمر بإ

  ".سبيل التعويض، بأداء بعض اإلعانات تتصل بالفعل غير المشروع

غير أنه إذا آانت هذه هي القاعدة في القانون المدني، فإنها تعدل قليال في القانون 

 التعويض اإلداري، فجزاء المسؤولية هنا بإستمرار هو التعويض النقدي بحيث يستبعد

  :و تفسر القاعدة هنا بأسباب عملية و قانونية. )1(العيني حتى و لو آان ممكنا عمليا 

  

يفسر هذا المسلك بأن التعويض العيني إذا آان ممكنا، فإنه : فمن الناحية العملية

سيتم على حساب المصلحة العامة،  إذ يجب أن يهدم آل ما تم من تصرفات إدارية 

                                                 
، ص 1977، دار الفكر العربي قضاء التعويض و طرق الطعن في األحكام، الكتاب الثاني، القضاء اإلداريسليمان محمد الطماوي،  )1(

484.  
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آما أن التعويض العيني سيكون .  و قد يؤدي ذلك شل اإلدارةلتحقيق منفعة خاصة،

في الغالب مصحوبا بتعويض نقدي، ألن النوع األول إذ أمكن أن يزيل أثار الضرر 

  .بالنسبة للمستقبل، فإنه ال يحقق هذا األثر بالنسبة للماضي

  

ل فإستقال. أما من الناحية القانونية فاألمر يتعلق بموقف القاضي من اإلدارة

اإلدارة عن القضاء يتنافى مع تحويل القاضي سلطة إصدار أوامر لإلدارة، و هو ماال 

  .يمكن تحقيق التعويض العيني إال عن طريقه

  

أما فيما يتعلق بمدى التعويض، فالمسلم أن التعويض المحكوم به يجب أن 

 يغطي آل الضرر الذي تحمله المضرور، و ال ينظر القاضي إلى درجة الخطأ الذي

إذا ما قامت المسؤولية على أساس الخطأ، . إرتكبته اإلدارة فيما يتعلق بتقدير التعويض

 لمعرفة – في قضاء مجلس الدولة –ليه إفمراعاة درجة الخطأ المنسوب لإلدارة ينظر 

و بمعنى أخر إذا لم يكن الخطأ على درجة معينة من . قيام رآن الخطأ أو عدم قيامه

فال تسأل .  فإنه يعتبر مغتفرا–لتي يشترط المجلس فيها ذلك  في الحاالت ا–الجسامة 

أما إذا سلم المجلس بقيام الخطأ الذي يستوجب . عنه اإلدارة، و آأنها لم تخطئ إطالقا

وال، فإنه يقدر التعويض حمسؤولية اإلدارة، سواء أآان جسيما أو غير جسيم حسب األ
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و بحيث يغطي التعويض جميع  حسب جسامة الضرر، ال حسب جسامة الخطأ،

  .)1(األضرار التي تحملها المضرور 

   

، مراعاة ما فات المضرور من آسب و ما لحقه التعويضو القاعدة في تقدير 

من خسارة، هذا على األقل بالنسبة لألضرار المادية، أما األضرار األدبية، فإن 

 إلى قيم معينة متعارف تقديرها سيكون على شيء من التحكم، لعدم إستناد الضرر فيها

  .على تقديرها

  

  آيفية تقدير التعويض في قانون الشهر : الفرع الثاني

  العقاري                              

ال يقتصر إال ، إن التعويض الذي تتحمله الدولة نتيجة أخطاء المحافظ العقاري

ق المضرور  لحما  بحيث يشمل، ويكون بقدر جسامة الضرر،على التعويض النقدي

  . من خسارة وما فاته من آسب محقق

  

 مما ،فالتعويض الذي يترتب عن ضياع الحقوق يكون بمقابل وليس عينا

  .)2(يحصن من استقرار الملكية العقارية

  
                                                 

  .495 – 494،  ص ص نفس المرجع السابقسليمان محمد الطماوي،  )1(
لقانونية  منشورة بالمجلة الجزائرية للعلوم ، الشهر العقاري في ضوء القضاء الجزائريتحت عنوان ، فياللي علي: محاضرة الدآتور  )2(

 .133 ص، عدد خاص  2001 أفريل 16-17ملتقى وطني حول القانون العقاري ، 2-2000العدد ، 42واالقتصادية والسياسية الجزء 
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فباعتبار . أخذت الدول التي تعمل بنظام الشهر العيني بنظام التعويض الخاص

فإن األشخاص الذين ، ية المثقلة بهاالشهر العقاري يطهر العقارات من الحقوق العين

يمكن أن يضاروا بحقوقهم نتيجة خطأ أو غش أو تدليس عند عملية المسح أو الترقيم 

  . لهم الحق في التعويض جبرا عما أصابهم من ضرر، )1(عند تأسيس السجل العقاري

  

تم إنشاء صندوق ضمان خاص يسمى في قانون الشهر العقاري المغربي 

 على ،)2( يمول بفرض نسبة تضاف إلى رسوم التسجيل،سجل العينيصندوق ضمان ال

 ينص قانون الشهر العقاري المغربي في الفصل المائة على إنشاء ،سبيل المثال

صندوقا خاصا للتأمين لضمان سداد التعويضات المنجرة عن أخطاء المكلف بالشهر 

  : العقاري

 عسر المحافظ أداء المبالغ يؤسس صندوق للتأمين الغاية منه أن يضمن في حالة"

المالية التي قد يحكم بها عليه لصالح الطرف المتضرر وأن يعوض عند االقتضاء من 

تحت  ولـبول عقار للدخـيكون قد حرم من حق في الملك أو من حق عيني نتيجة ق

ويؤسس هذا الصندوق باقتطاع يباشر على مجموع . النظام المقرر في هذا الظهير

  ."ة لمحافظة األمالك األميرية العقارية الحقوق المتحصل

  

                                                 
 .06نموذج الخاص بتأسيس السجل العقاري الملحق رقم انظر ال)  1(
 .148ص  ،  السابقعنفس المرج، مجيد خلفوني )  2(
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 يقرر المشرع الفرنسي اقتطاع نسبة من ، المغربيسياق التشريعفي نفس 

  . عن األخطاء المحتمل حدوثها من قبل محافظ الرهون )1(الرسوم لضمان التعويض

  

 وإنما الدولة ، فهو ال يعرف نظاما خاصا بالتعويضالوطنيأما عن المشرع      

تتولى تحمل التعويضات الناجمة عن األضرار المترتبة عن أخطاء المحافظ هي التي 

  .في الدولة العقاري آأي موظف

  

 مستواها ىوعل، تمثل الدولة في مجال التعويض من طرف وزارة الماليةو    

يخصص مبلغ جزافي لضمان سداد مبالغ التعويض المستحقة لفائدة األشخاص الذين 

 الرجوع على المحافظ ق حلهالدولة اان و.  آافةتضرروا من أخطاء الموظفين

ارتكبه   في حالة الخطأ الجسيم الذيقدار التعويض الذي قامت بتسديديهالعقاري بم

أما عن أموال المحافظة العقارية . 74/75 من األمر 23طبقا للمادة المحافظ 

ات  الخدمنظيرتم تحصيلها من طرف المحافظون العقاريون  ومختلف الرسوم التي

 نوين العقار و المحافظا تدعو)2(فإنه صدرت في هذا الشأن تعليمتين، المؤداة للغير

 إحدى شرآات التأمين يتكفلون بها شخصيا أي من ذمتهم لدىإلى إلزامية تأمينها 

  .المالية الخاصة باعتبارهم موظفون محاسبون

                                                 
 Stéphane piedeliévre ,op,cit, p 31et32 :  راجع في ذلك  ) 1(
 العامة صادرة عن المديرية 09-02-1994وتعليمة مؤرخة في ،  صادرة عن وزير االقتصاد22-01-1994تعليمة مؤرخة في  ) 2(

  .07 انظر الملحق رقم .لألمالك الوطنية
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 لعقاري تتقرر في األساس على المحافظ اأخطاءإن المسؤولية المترتبة عن 

عن فعل الغير و التي هي ميزة من ميزات مسؤولية ال بناء على ، الدولةآامل

 من األمر 23 آما هو منصوص عليه في الفقرة األولى من المادة المسؤولية اإلدارية،

تكون الدولة مسؤولة بسبب األخطاء المضرة بالغير ": آما يلي، هذآر  السالف74/75

  ."... تكبها المحافظ العقاري أثناء ممارسة مهامهوالتي ير

   

الرجوع عليه يحق للدولة  ، الى المحافظخطأ الجسيمنسب الغير أنه إذا ثبت 

 ":  بصريح العبارة تنصالتي 74/75 من األمر 23طبقا للفقرة األخيرة من المادة 

 الجسيم وللدولة الحق في رفع دعوى الرجوع ضد المحافظ العقاري في حالة الخطأ

  ."المرتكب من هذا األخير 

  

فالمقصود بدعوى الرجوع هي رجوع الدولة على المحافظ العقاري بما دفعته 

وحلول الدولة محل المحافظ ، من تعويض في حالة ارتكاب هذا األخير خطأ جسيما

و قادرا على  )1( ا موسرآفيال وأ اضامنالعقاري في دفع التعويض يجعل من الدولة 

  .يض في آل األحوالدفع التعو

  

أنه مصاب بضرر نتيجة الخطأ الجسيم بوعليه ال يمكن للشخص الذي يدعي 

 أن يباشر إجراءات الدعوى في مواجهة هذا ،المرتكب من طرف المحافظ العقاري
                                                 

 116.ص، نفس المرجع السابق، صدقي عمر  )1(
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وإنما يتعين عليه أن  )1(األخير مباشرة بصفته الشخص المكلف بإدارة الشهر العقاري

طبيعة إن .وزير المالية للمطالبة بالتعويض شخص في يوجه دعواه ضد الدولة ممثلة

يعود االختصاص القضائي فيها إلى الغرفة ، هذه الدعوى هي دعوى قضاء شامل

 آل ذلك ما لم يأخذ الخطأ المرتكب الوصف الجزائي آما هو الحال ، اإلدارية المحلية

ألنه  ةـلبطاقة العقاريبالنسبة إلى التزوير في البيانات المدونة بالسجل العقاري أو في ا

 وال ،في هذه الحالة تتبع إجراءات الدعوى العمومية ضد شخص المحافظ العقاري

يتصور مطلقا إمكانية حلول الممثل القانوني عن الدولة محل المحافظ العقاري لتحمل 

عبء المتابعة الجزائية آما هو الشأن بالنسبة إلى تحمل التعويضات الناجمة عن 

  .ةدعوى المسؤولي

  

 ، ال يتضمن أي التباس واضحا74/75 من األمر 23ص المادة ـنو لقد جاء 

 لها ولكن، فتكون الدولة مسؤولة عن تعويض أخطاء المحافظ العقاري في المقام األول

 دفعته من تعويض للمضرور ابم، 23الفقرة األخيرة من المادة ب عمال، حق الرجوع

  .محافظ العقاري جسيمافي حالة واحدة فقط وذلك متى آان خطأ ال

هذا المبحث األساس القانوني لدعوى في  سوف ندرس ،بناء على ما تقدمو

  ).المطلب الثاني(إجراءات دعوى الرجوع ثم) المطلب األول( الرجوع

  

                                                 
 .137ص ، نفس المرجع السابق، مجيد خلفوني)  1(
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  األساس القانوني لدعوى الرجوع: المطلب األول

نتطرق أوال إلى تعريف دعوى الرجوع و طبيعتها القانونية وفقا للقواعد 

  .العامة، ثم أساسها في قانون الشهر العقاري

  

  تعريف دعوى الرجوع وطبيعتها القانونية: الفرع األول

 :تعريف دعوى الرجوع  . أ

بالنسبة لتعريف الدعوى الرجوعية نجد أنه لم يرد هناك تعريف لها، بل آل ما 

تناولته القوانين هو أن الدعوى الرجوعية هي حق من حقوق الدولة ترفعها على 

 المبالغ المالية التي تكون قد دفعتها للمتضررين بدال عن الستردادموظف المخطئ ال

  .الموظف المخطئ

  : و تبريراتهاالطبيعة القانونية لدعوى الرجوع . ب

إن اإلستبدال ال يمكن أن يحصل إال إذا آانت الضحية قد أخذت المبادرة في 

رجوع اإلدارة على غير أن لطريقة اإلستبدال هذه عواقب ألن . مالحقة الموظف

الموظف المسؤول يكون مستحيل، إذا لم تكن الضحية قد إستعملت حقها في مالحقته، 

و هكذا فإن اإلدارة تكون مشلولة عمليا في دعواها، ذلك ألن الضحية ما دامت قد 
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حصلت على تعويض من اإلدارة فال ترى داعيا لرفع دعوى جديدة ضد الموظف 

  .)1(ويض من اإلدارةألنها تكون قد حصلت على تع

  

و هكذا نقول أن اإلدارة تستطيع الرجوع على الموظف في جميع الحاالت، 

آلما دفعت التعويض على أساس أخر غير الخطأ المرفقي، أي آلما إشترك في إحداث 

و هذا الرجوع يكون بناء على قرار صادر منها . الضرر خطأ شخصي من الموظف

و ال شك أن هذا سيهدد . في حقوقه قبل الموظفدون حاجة إلى أن يحلها المضرور 

على الموظف دفعه، الموظف بمخاطر آبيرة، ألن اإلدارة ستحدد المبلغ الذي يجب 

  . اإلدارة في التقدير، مما يجعل الموظف يلجأ إلى القضاءوقد تغالي

  

و إذا آانت اإلدارة تتحمل نتيجة خطأ الموظف الشخصي، فتدفع التعويض 

 فإن هذه الضمانة مقصورة على عالقتها بأفراد، أم فيما يتعلق آامال للمضرور،

بعالقتها بالموظف فإن المجلس في هذا الحكم يلتزم خطة صارمة، تنحصر في أن 

  .يتحمل الموظف المسؤولية الكاملة

  

 دعوى الرجوع في قانون الشهر  س أسا: الفرع الثاني   

  العقاري                    

                                                 
ص . 1999، بحث لنيل شهادة الماجستير في القانون اإلداري، جامعة الجزائر، المسؤولية الشخصية للموظف العام آريمة تاجر، )1(

172.  
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ضرور دعواه ضد الدولة نتيجة للخطأ الجسيم المرتكب من طرف   إذا رفع الم    

للدولة الحق في أن تحل  آان ،المحافظ العقاري واستوفى من الدولة التعويض آامال

محل المضرور في مواجهة المحافظ العقاري وذلك بتحريك دعوى قضائية ضده من 

للمضرور ض المقدم بالتعوي تطالبه  )1( اطرف مدير الحفظ العقاري المختص إقليمي

 المحافظ العقاري هو المسؤول األول واألخير عن أفعاله وأخطائه وهكذا يكون

  .)2( جسيمةؤهالضارة بالغير متى آانت أخطا

  

 يتبين أن األساس القانوني لدعوى الرجوع هو الفقرة األخيرة ، تقدمإجماال لما

على المحافظ  أن أساس رجوع الدولة ىبمعن، 74/75 من األمر 23من المادة 

 الموظف الخطأ الجسيم المرتكب من طرف هذاالعقاري بما دفعته من تعويض هو 

  .العام

  

الدعوى المنصوص عليها في هذه المادة هي دعوى شخصية قائمة و عليه فإن 

 فال يمكن الرجوع على المحافظ ،بذاتها متى قامت الدولة بتعويض المضرور

 يختلف األساس القانوني الذي تستند هكذا و.ورإال بعد دفع التعويض للمضر، العقاري

 عن األساس الذي تستند إليه دعوى ،إليه دعوى رجوع الدولة على المحافظ العقاري

                                                 
،  المتضمن تنظيم المصالح الخارجية ألمالك الدولة والحفظ العقاري02-03-1991 المؤرخ في 65/91 من المرسوم 10ظر المادة ان )1(

 . 06-03-1991 المؤرخة في 10الجريدة الرسمية العدد 
 .154ص ، نفس المرجع السابق، بوشناقة جمال )2(
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حيث يشترط فيها أن يتولى شخص وهو  )1(  ودعوى الفضالة،اإلثراء بال سبب

الفضولي القيام بعمل عاجل لحساب شخص آخر وهو رب العمل ودون أن يكون 

بينما ال يشترط ذلك في الدولة التي تكون ملزمة قانونا بأداء التعويض ، هملزما ب

وآذلك فإن دعوى اإلثراء بال ، 74/75 من األمر 23للمضرور طبقا لنص المادة 

ظ ـها على المحافـ تختلف عن الدعوى الشخصية المقررة للدولة في رجوع)2(سبب

، ن يكون هناك إثراء يقابله افتقارإذ يشترط لتطبيق دعوى اإلثراء بال سبب أ، العقاري

 وإنه ال يجوز اللجوء إلى هذه الدعوى إال إذا ،وانعدام السبب القانوني لهذا اإلثراء

  .انعدمت آل دعوى أخرى أمام المدعي أو الموفي بالدين

  

لذلك ال يمكن للدولة الرجوع على المحافظ العقاري بدعوى اإلثراء بال سبب و 

 من األمر 23 حق الرجوع طبقا لنص المادة االقانون قرر لهما دام ، دعوى الفضالة

 في حالة ارتكاب المحافظ العقاري خطأ جسيما نجم عنه أضرار أصابت 74/75

  .الغير

  

                     عإجراءات دعوى الرجو: المطلب الثاني

                                                 
 .477ص،  ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر ،ادر اإللتزاممص، النظرية العامة لاللتزام ، رمضان أبو السعود ) 1(
  468  صص، نفس المرجع السابق، بلحاج العربي  )2(
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نى أن الدولة هي هي مسؤولية إدارية بمع المحافظ العقاريية لعتبار مسؤوإب

طاء هذا األخير ولها حق الرجوع عليه في حالة واحدة  وهي حالة خؤولة عن أالمس

  .الخطأ الجسيم

  

أمام هذا الوضع سوف ندرس في الفرع األول القضاء المختص بدعاوى 

أما الفرع الثاني خصص إلجراءات هذه الدعوى في قانون .بصفة عامة الرجوع 

  .الشهر العقاري

  

  وى الرجوع ص بدعـ   القضاء المخت:الفرع األول

وى الرجوع هو القضاء اإلداري، ألن الدعوى تكون بدع  إن القضاء المختص  

أما فيما يتعلق باإلجراءات القانونية التي . بين اإلدارة و الموظف فقط آطرفين إداريين

تتبعها اإلدارة للرجوع على الموظف المخطئ، فهي تستعمل إما إجراء القرار التنفيذي 

أو األمر بالدفع، و يمكن لهذا الموظف مواجهتها إذا آان لديه أي إعتراض، و ذالك 

أما القضاء اإلداري دائما، و مهما يكن من حلول، فإن الدولة نادرا ما ترفع دعوى 

قد عوض له ) المتضرر(مادام الطرف الثالث . )1(الرجوع ضد الموظف أمام القضاء

و الموظف المخطئ،  حينذاك قد إنحصر بين اإلدارةمن قبل اإلدارة، فإن النزاع يكون 

                                                 
 .193 – 192، ص ص نفس المرجع السابقآريمة تاجر،  )1(
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 و الموظف، إذ ينبغي أن ينظر فيها فتصبح القضية إذا أمكن القول عائلية بين اإلدارة

  .القاضي وفقا لقواعد القانون العام

  

إال أنه في الكثير من الحاالت، تكتفي اإلدارة بطلب التعويض عن طريق   

   .جرائي ينفذ دون الحاجة إلى إصدار قرارإصدار سند إ

  

  في قانون الشهر   إجراءات دعوى الرجوع :الفرع الثاني

                                العقاري

آيفيات رفع دعوى الرجوع على   قانون الشهر العقاري شروط ويتضمن لم

فع الدعاوى وبالتالي تطبق القواعد العامة المقررة في آيفية ر، المحافظ العقاري

     .)1(المنصوص عليها في قانون اإلجراءات المدنية

  

 ثم ،الدولة أوال نـ ال بد أن يستوفي المضرور التعويض م، دعوى الرجوعفي

  . أن ترجع على المحافظ العقاري بما دفعته من تعويضبعد ذلكيمكن للدولة 

  

قاري ترفع دعوى الرجوع ضد المحافظ العقاري من طرف مدير الحفظ العو 

 أمام الغرفة اإلدارية المحلية على مستوى المجلس القضائي الذي )1(المختص إقليميا

  .يوجد بدائرة اختصاصها العقار محل النزاع
                                                 

  . من قانون اإلجراءات المدنية12-13-14-15راجع في ذلك المواد   )1(
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 سنة من تاريخ قيام الدولة 15ودعوى الرجوع تتقادم طبقا للقواعد العامة أي 

  .لمضرور اإلىبدفع التعويض 

  

 دعوى هي، بعبارة مختصرة، دعوى الرجوع  أنإلىنشير ، وفي األخير

تسديد المبلغ اإلجمالي الذي دفعته ا  ُيطلب فيه، الموظفضد الدولةمرفوعة من 

 .)2(للمضرور

 

 

 

                                                                                                                                               
  المتضمن تنظيم المصالح الخارجية1991 مارس 2 المؤرخ في 91-65ن المرسوم التنفيذي رقم  في فقرتها الثالثة م10تنص المادة   ) 1(

   تتابع القضايا المتنازع  فيها3-:  تتولى مديرية الحفظ العقاري في الوالية ما يأتي ": على ما يلي ، ألمالك الدولة والحفظ العقاري 
 ."...لقضائية المتعلقة بالشهر العقاري والمرفوعة إلى الهيئات ا

 .33ص ، نفس المرجع السابق، رشيد خلوفي  )2(
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 أن اآلثار المترتبة على قيام مسؤولية المحافظ ستخلص من هذا الفصلنـ

ومن هنا ،  هي نشوء دعوى قضائية يرفعها المضرور ضد المحافظ العقاري،العقاري

 صحيح أن الدولة تكون مسؤولة عن تعويض أخطاء .لتزام الدولة بالتعويضينشأ ا

 بما دفعته من عليه الرجوع تحتفظ بحق  لكن،المحافظ العقاري في المقام األول

هذه المسؤولية هي  في الحقيقة إن .جسيماهذا األخير تعويض وذلك متى آان خطأ 

يفته في المراقبة والتحري من  يحرص على تأدية وظ أنالمحافظ العقاريب دفعالتي ت

األمر الذي يدعم ، حتى ال يقيد حقا لم تتوافر فيه شروط القيد،التصرفات بشكل دقيق

  .  القيد المطلق والقوة الثبوتية المطلقةئيمبد

  

قد ،  السالف الذآر74/75 من األمر 23يالحظ في هذا المقام أن المادة  و

 الطمأنينة  عنصر يوفر األمر هذاو الدولة تحل محل المحافظ العقاريت من جعل

 ن أل، يدعم نظام الشهر العيني وفي نفس الوقت، أثناء تأديته لعملهلمحافظ العقاريل

 أو  حلول الدولة محل المحافظ العقاري في دفع التعويض يجعل من الدولة ضامنا

ور أن للمضرل مما يسمح را على دفع التعويض في آل األحواآفيال موسرا دائما وقاد

 . مليئة خصما ذمته الماليةيجد أمامه
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 يتمتع  نستخلص أن هذا األخير،المحافظ العقاريبعد هذا البحث حول مسؤولية 

صالحيات واسعة في ميدان البحث والتحري عن صحة الوثائق العقارية المقدمة إليه ب

، انات المدونة بالسجل العقاريبشكل يجعل البي، من أجل شهرها بالمحافظة العقارية

  .تعبر تعبيرا صادقا على حالة العقارات الحالية وعن وضعية أصحابها القانونية

  

حيث ، وهذه الصالحيات تجعل من المحافظ العقاري موظف من طبيعة خاصة

منح له المشرع باإلضافة إلى ذلك مهمة متميزة ال يتمتع بها إال من يتحلى بصفة 

ي تفحص مدى شرعية التصرفات العقارية المبرمة ورفض إيداعها  وتتمثل ف،القاضي

 وأعدم مشروعيتها ومخالفتها للنظام العام   لهثبتإذا  ،على مستواه بالمحافظة العقارية

 25-03-1976 المؤرخ في 63/76 من المرسوم 105المادة ( ،اآلداب العامة

وظيف العمومي أن  وإذا آانت القاعدة في ال).المتضمن تأسيس السجل العقاري

الموظفين المرتبطين فيما بينهم برابطة التبعية والخضوع الشديد إلى أوامر الرئيس 

الذي له صالحيات تمتد إلى أعمال الموظف األدنى درجة تمكنه من أن يحل نفسه 

 من يملك األآثر يملك " فإنه ال يمكن تطبيق قاعدة،محل مرؤوسه في إجراء عمل ما

 ألن اختصاصات المحافظ العقاري مرجعها قانون هصاصات في مجال اخت"األقل

  . وعلى أساسه يباشر وظيفته)1(الشهر العقاري

  
                                                 

 يعتبر القانون األساسي ،  المتضمن إعداد مسح األراضي العام وتأسيس السجل العقاري12-11-1975 المؤرخ في 74/75األمر رقم  ) 1(
 62/7 مقية أهمها المرسومين التنفيذيين رقصدرت مراسيم تطبي، ومن أجل تفعيل هذا القانون، المرجعي لنظام الشهر العقاري بالجزائر

تأسيس السجل   الصادر بنفس التاريخ المتضمن63/76 والمرسوم رقم ، المتضمن إعداد مسح األراضي العام25-03-1976المؤرخ في 
 .يالعقار
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من الطبيعي إذن أن و، ألخطاءبا محفوفة أن مهام المحافظ العقاري وهذا يعني

تطبيق ن ـعل المشرع مـولقد ج، نهعالمشرع مسؤوليته عن األخطاء الصادرة  يقرر

ل المحافظ ـة محـالدول  تحلأن،  السالف الذآر74/75رقم وم ـ من المرس23لمادة ا

لمتضرر نتيجة القرارات واألخطاء  اإلى العقاري في تحمل المسؤولية بدفع التعويض

  .المرتكبة من طرف المحافظ العقاري

  

 هذه المسؤولية يجعل المحافظ العقاري يحرص على هبتقريرع ولعل المشر

،  القيد المطلق والقوة الثبوتية المطلقةئيذي يدعم مبد األمر ال، بشكل دقيقمهامهتأدية 

الطمأنينة في عمل المحافظ هذه المسؤولية وفر تومن جهة أخرى ،  من جهةاهذ

ويعد هذا دعم لنظام ،  إلى المتضررالعقاري بجعل الدولة تحل محله في دفع التعويض

  .الشهر العيني

  

لية المحافظ العقاري عن لكن إذا آان المشرع قد أولى عناية بتقرير مسؤو

فإن هذه الميزة ال تكتمل وال توفر الحماية الكاملة للحفاظ على ، هئقراراته وأخطا

إال بإدخال بعض التعديالت على بعض النصوص  حقوق األشخاص العينية العقارية

إضافة مع  ،التشريعية والتنظيمية حتى ال يتنافى تطبيقها مع قانون الشهر العقاري

  .هاوتشدد  مسؤولية المحافظ العقاري تدعمأحكام
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 تتويجا لما قمنا به من تحليل و شرح ، التدابير التاليةحوفي هذا اإلطار نقتر

  : المحافظ العقاريحول مسؤولية

وضع قانون أساسي خاص بالمحافظين العقاريين يتضمن حقوقهم  

 فيها يمكن أن تكون أمثلة عن األخطاء التي مع إعطاءباتهم ـوواج

 وتقدير التعويض . هذه المسؤولية آيفية التخلص من ومشددة وليةالمسؤ

 . تتضمن تفصيالت أوسع،بنصوص أآثر دقة 

 12-11-1975 المؤرخ في 74/75 من األمر 11ضرورة تعديل المادة  

والمادة ، المتضمن إعداد مسح األراضي العام وتأسيس السجل العقاري

 المتضمن 25-03-1976 المؤرخ في 63/76 من المرسوم رقم 105

 بصفته  تخول المحافظ العقاري11تأسيس السجل العقاري ألن المادة 

 تمنح 105أما المادة ،  صالحيات مسك وتأسيس السجل العقاري،موظف

فحص في  وتكمن ،له صالحيات واسعة ال يتمتع بها قانونا إال القاضي

 ة قضا وهي مسألة موضوعية يناط بها،مشروعية السندات العقارية

 .لموضوع أصالا

ر التقادم آطريق ظتفيد ح 74/75  رقمإضافة مادة قانونية تتمة لألمر 

 ويدخلها ،الآتساب الملكية العقارية في األراضي التي شملتها عملية المسح

 وهذا لتعارضه مع مبادئ نظام الشهر العيني ،ضمن حاالت رفض اإليداع

  .والسجل العقاري
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 63/76 من المرسوم رقم 85دة ضرورة إدخال تعديل على محتوى الما 

والتي تتضمن عدم قبول دعاوى القضاء الرامية إلى النطق بالفسخ أو 

إبطال أو إلغاء أو نقص حقوق ناتجة عن وثائق تم إشهارها إال إذا 

لسماح بالطعن في التصرفات المشهرة ن اإف، أخضعت إلى عملية اإلشهار

لشهر قوة ثبوتية مطلقة  على مبادئ الشهر العيني التي تجعل لاهو خروج

باإلضافة إلى ، وليست نسبية آما ذهب إليه المشرع من خالل هذه المادة

 التي تقضي 74/75 من األمر 23وجود تناقض بينها وبين المادة 

 وقد أخذت به ،بتعويض المتضررين من أخطاء المحافظ العقاري

الذي التشريعات التي جعلت للشهر أثرا مطهرا وذا قوة ثبوت مطلقة و

يترتب عليهما عدم إمكانية الطعن في التصرفات المشهرة والتي يترتب 

في حين ، عليها إضرار بحقوق األفراد وعدم االستقرار في الملكية العقارية

 من 85أجاز المشرع الطعن فيها من أجل إلغائها أو إبطالها بموجب المادة 

الضروري  من 85 و 23 وهذا التناقض بين المادتين 63/76المرسوم 

 .إعادة النظر فيه من طرف المشرع

 بين المحافظين العقاريين عن تتكثيف اللقاءاو أخيرا نقترح التوصية ب 

 تحسيسهم وتذآيرهم بأهمية الوظيفة لطريق عقد ملتقيات دورية من أج

التي يؤدونها يوميا والتي لها انعكاسا مباشرا على الحياة اإلقتصادية 

 .  واالجتماعية للمواطن



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  ص التشريعية قائمة النصو: أوال

 : التشريعيةصصو الن .1

  المتضمن التقنين المدني26-09-1975المؤرخ في 58/75األمر رقم  -

 .30-09-1975 المؤرخة في78العدد  ،الجريدة الرسمية

 المتضمن إعداد مسح 12-11-1975 المؤرخ في 74/75األمر رقم  -

 المؤرخة 92الجريدة الرسمية العدد ، عقارياألراضي العام وتأسيس السجل ال

 .18-11-1975في 

المتضمن قانون التسجيل 09-12-1976المؤرخ في 105/76األمر رقم  -

 .18-12-1976المؤرخة في  81الجريدة الرسمية العدد 

 األمر رقم  يعدل و يتمم 2005 يونيو 20 المؤرخ في 05/10األمر رقم  -

 المعدل و من التقنين المدني المتض26-09-1975المؤرخ في  58/75

 . 2005 يونيو 26 مؤرخة في 44المتمم، الجريدة الرسمية، العدد 

  

 :ص التنظيمية النصو .2

 المتضمن تأسيس السجل 25-03-1976المؤرخ في 63/76المرسوم رقم -

 .     13-04-1976المؤرخة في 30 الجريدة الرسمية العدد ،العقاري



 

 إجراءات التقادم  المتضمن21-05-1983المؤرخ في 352/83المرسوم رقم -

 الجريدة الرسمية ،المكسب وإعداد عقد الشهرة المتضمن االعتراف بالملكية

  .04-05-1983المؤرخة في 21 العدد

المتضمن القانون األساسي 23-03-1985 المؤرخ في 59/85المرسوم رقم  -

 ددـعمية الـدة الرسـالجري ،ات واإلدارات العموميةـالنموذجي لعمال المؤسس

  .24-03-1985 المؤرخة في 13

 المتضمن تنظيم 1991/03/02 المؤرخ في 91-65المرسوم التنفيذي رقم  -

دة الرسمية العدد ـالجري ،قاريـة والحفظ العـالمصالح الخارجية ألمالك الدول

 . 06-03-1991المؤرخة في  10

  الني يحدد قائمة14-03-1992 المؤرخ في 116/92المرسوم التنفيذي رقم  -

 الخارجية ألمالك حو شروط القبول و التعيين في المناصب العليا في المصال

ة في ـ المؤرخ92دد ـدة الرسمية العـالجري، قاريـظ العـفـة و الحـدولـال

1992-12-21.   

المعدل و المتمم 07-04-1992  المؤرخ في134/92المرسوم التنفيذي رقم  -

الجريدة الرسمية  ،ضي العام المتضمن إعداد مسح األرا62/76للمرسوم رقم 

 .08-04—1992 المؤرخة في 26 العدد



 

 يؤهل أعوان إدارة أمالك الدولة والحفظ 20-02-1999القرار المؤرخ في  -

 الرسمية العدد ةالجريـد، دالةـالعقاري لتمثيل الوزير المكلف بالمالية أمام الع

 .1999 سنة 20

 

  قائمة المراجع باللغة العربية: ثانيا

 :تالمؤلفا .1

 المؤسسة ،الجريمة التأديبية للموظف العام في الجزائر، أحمد بوضياف -

    .1985 طبعة، الوطنية للكتاب

الجزء ، مجموعة التشريعات العقارية ، المديرية العامة للمصالح العقارية- 

 .1988الطبعة األولى ، مطبوعات الصندوق التعاوني ، الثاني 

 دار النشر ،اري والمفاضلة بين التصرفاتالشهر العق، المستشار أنور طلبة-

 .1998 طبعة ،للثقافة لبنان

 النظرية العامة لإللتزام في القانون المدني الجزائري  الجزء ،بلحاج العربي- 

 القانون ، اإلثراء بال سبب، الفعل غير المشروع، الواقعة القانونية ،الثاني

 .2001 الجزائر،ديوان المطبوعات الجامعية

الدار الجامعية للطباعة ، أحكام الشهر العقاري، عبد اللطيف حمدانحسين  -

  .لبنان دون سنة طبع، والنشر



 

 دار ،شهادة الحيازة، عقد الشهرة ، محررات شهر الحيازة، حمدي باشا-  

    .2001هومه للطباعة والنشر والتوزيع الجزائر 

ر هومه للطباعة دا، المنازعات العقارية ، حمدي باشا عمر ، زروقي ليلى  -

 .2002، والنشر والتوزيع الجزائر

 .1993، قانون المسؤولية اإلدارية ، رشيد خلفوني -  

 دار، مصادر اإللتزام ، النظرية العامة لاللتزام ، رمضان أبو السعود  -

  .2002اإلسكندرية ،المطبوعات الجامعية

اء التعويض و  سليمان محمد الطماوي، القضاء اإلداري، الكتاب الثاني، قض-

 .1977طرق الطعن في األحكام، درا الفكر العربي، 

، إجراءات الشهر العقاري في ضوء القضاء والفقه، عبد الحميد الشواربي  -

 . 1994منشأة المعارف اإلسكندرية سنة 

الجزء ، الوسيط في شرح القانون المدني ، عبد الرزاق أحمد السنهوري  -

 .1968ر النهضة العربية مصر دا. نظرية اإللتزام ، األول 

 في القانون مصادر اإللتزام، النظرية العامة لإللتزام ، علي علي سليمان  -

  .2003الطبعة الخامسة، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر،الجزائري

 و  عوابدي عمار، نظرية المسؤولية اإلدارية، دراسة تأصيلية، تحليلية-

 .1998 الجامعية، طبعة مقارنة، ديوان المطبوعات



 

،  الطبعة األولى،نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري، مجيد خلفوني  -

 .2003، الديوان الوطني لألشغال التربوية

الطبعة ، الجزء األول ، الموظف العام فقها وقضاء ، محمد حامد الجمل  -

 .1969دار النهضة العربية ، الثانية 

القواعد (لمشروع باعتباره مصدر لاللتزام عمل غير اال، محمود جالل حمزة  -

دراسة مقارنة بين القانون المدني السوري والقانون ) العامة والقواعد الخاصة

ديوان المطبوعات الجامعية ، المدني الجزائري والقانون المدني الفرنسي 

 .1986الجزائر 

 طبعة ،لعربيدار الفكر ا، السجل العيني علما وعمال، معوض عبد التواب -

1978. 

موانع تحريكها عقوباتها ، الدعوى التأديبية ضماناتها ، محمود طنطاوي -

وأصداء الجريمة الجنائية عليها ونظرية الخطأ المرفقي ومسؤولية أمناء 

المكتب ، المخازن وأرباب العقد ودعوى البطالن والتماس إعادة النظر 

 .2001 الطبعة األولى ،الجامعي الحديث

  

  

  

  



 

 :رسائل الجامعيةال .2

ماجستير ، مسؤولية الموظف العام التأديبية ، بوساحية عبد الكريم   -

 .2002، فرع اإلدارة و المالية 

، شهر التصرفات العقارية في القانون الجزائري ، بوشناقة جمال  -

جامعة ، فرع القانون العقاري والزراعي ) رسالة ماجستير(دراسة تحليلية 

 .2000-2001البليدة 

الشهر العقاري والتوثيق ، بن هالل سفيان، بومدين مروان عائشة  -

  .91-92 دفعة ،مذآرة نهاية الدراسة لنيل شهادة الدراسات العليا في المالية

 تاجر آريمة، المسؤولية الشخصية للموظف العام، مذآرة لنيل شهادة -

 . 1999الماجستير في القانون اإلداري، جامعة الجزائر، 

رسالة ، دراسة تحليلية، الشكلية في البيع العقاري، نسيمةحشود  -

 .2003، ماجستير فرع عقود ومسؤولية

شريع المحافظة العقارية آآلية للحفظ العقاري في الت، رمول خالد -

فرع العقاري والزراعي جامعة سعد دحلب ) رسالة ماجستير(، الجزائري 

 .1999-2000البليدة 

رسالة (القانون الجزائري العقارية في شهر التصرفات ، عمر صدقي -

 .1982جامعة الجزائر ) ماجستير



 

سؤولية اإلدارة عن أعمال األساس القانوني لم، عوابدي عمار -

 .1973بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون العام أآتوبر ، موظفيها

يرية في القانون المدني آثار المسؤولية التقص، اد قواف آلةفؤ -

 .1975-1976) رسالة ماجستير(، الدعوى والتعويض، ائريالجز

ماجستير عقاري ، المسح في القانون الجزائري، قرنان فضيلة -

  .2000-2001السنة الجامعية ، زراعي

المسؤولية الشخصية للموظف العام في القانون ، مصطفى شطارة -

دورة ،  العاملدراسات العليا في القانونبحث لنيل دبلوم ا، نسي والجزائريالتو

 .1974مارس 

ابعه في القانون المدني مسؤولية المتبوع عن أعمال ت، مخلوفي محمد -

رسالة للحصول ، ارنة بالقانونين المصري والفرنسيدراسة مق، الجزائري

 .1988سنة ، المسؤوليةعلى درجة الماجستير في العقود و

معة جا) رسالة ماجستير(، حجية العقود المشهرة، موسى نسيمة -

 .1999الجزائر 

  

  

  

  



 

 :المقاالت .3

ألساس القانوني لمسؤولية اإلدارة، دراسة مقارنة مع رياض عيسى، ا -

 لسنة 02الجزائر، المجلة القانونية اإلقتصادية و السياسية، العدد 

1993. 

 .1999 أفريل 06العدد ، مجلة الموثق، تعليق على قرار ، عمر زودة  -

 سنة 08 العدد ،لة الموثقـ مج،اريـعقـتر الـالدف، مجيد خلفوني. أ -

2002. 

  

 :ملتقيات .4

  عدد خاص2001 أفريل 16-17ملتقى وطني حول القانون العقاري  -

 42الجزء ، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية واالقتصادية والسياسية

 .2000 سنة 2العدد 

  

  

  

  



 

  قائمة المراجع باللغة الفرنسية: ثالثا

- Gabriel marty et pierre raynaud , les sûrétés, la publicité fonciére , Tome П 

volume 01siery 1971.       

- Jacqueline morand – deviller, cours de droit administratif 6éme édition 

montchrestien E.J.A 1999.                                           

 - Jean pierre Dubois, la responsabilité administrative,casbah édition 

- Philippe Sirnler – philippe delebecque, droit civil, les sûretés  – la publicité 

fonciére – 2éme édition 1995 dalloz.              

- P.salvage Gerest, les sûretés et la publicité fonciére, presses universitaire de 

grenoble 1994.                                              

- Stéphane piedeliévre, la publicité fonciére, librairie générale de droit et de 

jurisprudence E.J.A 2000.                                  
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