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تعريف الحيازة  ،و شهادة الحيازة كسند إداري صادر عن رئيس المجلس
الشعبي البلدي.
شروط و كيفية إعداد و تسليم شهادة الحيازة الشكلية و الموضوعية.
اآلثار القانونية الناتجة عن صدورها و تسليمها و الحماية القانونية التي
تمنحها ،و الحقوق .
النزاعات الناتجة عنها بين األطراف و موقف مجلس الدولة بالفصل فيها.
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 - Iتعريف الحيازة
 4969.102هكتار)
إن النسبة الضئٌلة للملكٌة الموثقة ،الموروثة من العهد االستعماري ( حوالً
إضافة إلى الهجرة الداخلٌة ( النزوح الرٌفً) ،التً عرفتها الجزائر فً العشرٌتٌن األولٌتٌن لالستقالل ،و ما
ترتب عن ذلك من المشاكل العدٌدة ،و بالخصوص فً االستؽالل ؼٌر المشروع لقطع األراضً ،و الصعوبة
التً واجهت السلطات العمومٌة فً إرجاع األوضاع إلى ما كانت علٌها من قبل ،أدى بالمشرع الجزائري إلى
محاولة حل مشكلة إثبات الملكٌة العقارٌة بصفة انتقالٌة عن طرٌق تسلٌم شهادة الحٌازة للمالك الظاهر.
 823من األمر
فوفقا للمادة  39من قانون التوجٌه العقاري ٌمكن كل شخص حسب مفهوم المادة
ٌ ، 58/75مارس فً أراضً الملكٌة الخاصة التً لم تحرر عقودها ،حٌازة مستمرة و ؼٌر منقطعة و هادئة و
عالنٌة ال تشوبها شبهة أن ٌحصل على سند حٌازي ٌسمى ( شهادة الحٌازة) ،و هً تخضع لشكلٌات التسجٌل و
اإلشهار العقاري ،و ذلك فً المناطق التً لم ٌتم فٌها إعداد سجل مسح األراضً.

 - IIشروط و كيفية إعداد شهادة الحيازة
و نحاول التطرق للطبٌعة القانونٌة لشهادة الحٌازة ،من خالل شروط إعدادها و تسلٌمها ( الفرع األول) ،و
آثار تسلٌمها ( الفرع الثانً).
ٌنص المشرع على سلسلة من الشروط ٌمكننا تصنٌفها إلى قسمٌن شروط موضوعٌة و أخرى شكلٌة.
أوال :الشروط الموضوعية :و هً الشروط المتعلقة بكل من العقار (  )1-1و حٌازته (:)2-1
 :1-1الشروط الخاصة بالعقار ٌ :جب أن تكون األرض محل شهادة الحٌازة.


أرض ملك خاص ،أي أنها ؼٌر تابعة لألمالك الوطنٌة وفقا للقانون

 30/90أو من األمالك

الوقفٌة.
أرض بدون سند ٌثبت ملكٌتها ،تقع بإقلٌم بلدٌة أو جزء بلدٌة ،لم ٌتم مسح األراضً فٌها ،و هذا

بدٌهً اذ أن المسح ٌعد أداة تصفٌة نهائٌة للوضعٌة القانونٌة لألراضً فال ٌعقل طلب شهادة الحٌازة من بعده.
 :2-1الشروط الخاصة بالحيازة :وفقا للشروط المذكورة فً القواعد العامة و المنصوص علٌها فً
القانون المدنً ،و كذا قانون اإلجراءات المدنٌة و قانون  25/90المتعلق بالتوجٌه العقاري تكون الحٌازة:
أ -مستمرة ؼٌر منقطعة.
ب -هادئة و عالنٌة ال ٌشوبها شبهة و ال لبس.

ثانيـا :الشروط الشكلية  :و نقصد بها االمتثال و احترام اإلجراءات التالٌة :من طرؾ طالب الشهادة و من
ٌعدها و ٌصدرها.
إجراء الشروع في عملية تسليم شهادة الحيازةٌ :مٌز المشرع الجزائري بٌن إجراءٌن هما:
-1اإلجراء الفرديٌ :قوم المترشح للحٌازة بتقدٌم عرٌضة كتابٌة ٌضمنها جمٌع البٌانات المفٌدة حول طبٌعة
العقار محل الحٌازة ،قوامه ،مساحته ،وضعٌته ،هوٌة الحائز أو الحائزٌن و عند اللزومٌ ،بٌن كل الحقوق و
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األعباء التً قد ٌكون محمال بها مع تعٌٌن هوٌة األطراؾ المستفٌدٌن منها ،هذا و ٌرفق الطلب أو العرٌضة
المذكورة أعاله ،بملؾ ٌتكون من الوثائق التالٌة:
 تصرٌح شرفًٌ :عد وقؾ النموذج الملحق بالمرسوم ٌ ،254/91تضمن التصرٌح تعٌٌن العقار،هوٌة صاحب أو أصحاب العرٌضة ،توقٌع شاهدٌن اثنٌن ٌثبتان أن الحٌازة الممارسة من طرؾ الطالب أو
الطالبٌن لشهادة الحٌازة ،هً بحسن نٌة ،مدة الحٌازة ،و كذا عند اللزوم هوٌة أصحاب الحق إذ تم هناك انتقال
الحٌازة.
 شهادات الحالة المدنٌة ألصحاب العرٌضة. مخطط ٌبٌن حدود القطعة المعنٌة و وضعٌتها ،إذا أقتضى األمر ،كل وثٌقة أو سند ٌراه أصحابالعرٌضة قد ٌخدم وضعٌتهم كحائزٌن.
-2اإلجراء الجماعًٌ :خص هذا اإلجراء برامج التحدٌث الرٌفً أو الحضري ذات المنفعة العامة أو
برامج إعادة التجمٌع العقاري ،فٌقوم الوالً المختص إقلٌمٌا بإصدار قرار الشروع فً اإلجراء الجماعً بناء
على طلب السلطة المسؤولة عن تنفٌذ برنامج التحدٌث أو إعادة التجمٌع ،على أن ٌحدد القرار المجال الترابً
المعنً بالعملٌة ،و ٌتم إٌداعه لدى البلدٌة التً ٌوجد بإقلٌمها العقارات المعنٌة ٌ ،نشر مستخلص منه فً البلدٌة و
الساحات العمومٌة لمدة شهرٌن ،إضافة لنشره بإحدى الجرائد الوطنٌة أو الجهوٌة  ،بمعدل أربع نشرات تجدد كل
ٌ 15وما ،و ٌتضمن القرار لزوما المدة المقدرة بشهرٌن من تارٌخ أول نشر فً الصحافة الوطنٌة و الجهوٌة
لكً ٌقوم من ٌهمه األمر بتقدٌم طلبه الفردي الستخراج شهادة الحٌازة ،و هذا وفق الشروط التً تم ذكرها
سابقا.
ما ٌمٌز اإلجراءٌن ( الفردي و الجماعً) هو كون األخٌر هو أداة للتهٌئة العقارٌة فً حٌن أن األول هو
وسٌلة للتملك فً المستقبل.
المرحلة االدارية المتضمنة دراسة طلب شهادة الحيازة:
إن إعداد و تسلٌم شهادة الحٌازة و هً من اختصاص رئٌس المجلس الشعبً البلدي وحده ،هذا و ٌتم
التحقٌق أي المرحلة اإلدارٌة من أجل تسلٌم الشهادة حسب ما ٌلً:
فتح سجل خاصٌ :جب على رئٌس المجلس الشعبً البلدي أن ٌفتح سجال خاصا ٌرقمه و ٌوقع

علٌه رئٌس المحكمة المختصة إقلٌمٌاٌ ،سجل فٌه تارٌخ إٌداع العرائض و التسلسل الزمنً لتقدٌمها طبقا ألحكام
المادة  02من المرسوم التنفٌذي .91/254
التحقٌق فً الحٌازةٌ :تبع التحقٌق المراحل التالٌة:

 التحقق من أن العقار المطلوب إشهاد حٌازته لٌس ملكا خاصاٌ ،قوم رئٌس المجلس الشعبً البلديخالل ٌ 15وما الموالٌة لتارٌخ إٌداع الملؾ و نشر مستخلص من العرٌضة عن طرٌق إعالن ٌلصق بمقر البلدٌة
و الساحات العمومٌة لمدة شهرٌن ،وٌنشر فً جرٌدة وطنٌة على نفقة صاحب طلب الشهادةٌ ،بٌن اإلعالن
الملصق و عند اللزوم النشر فً الصحافة الوطنٌة للمدة المحددة وفقا للمادة  11من المرسوم المذكور أعاله و
التً ٌجوز أثناءها تقدٌم االعتراضات على إعداد شهادة الحٌازة المطلوبة،
و علٌه ٌكون لكل شخص لدٌه حقوق و ٌرٌد أن ٌستظهر بها على العقار محل طلب الشهادة أن ٌقدم كتابٌا
اعتراضه و مالحظاته من تارٌخ نشر البالغ المنصوص علٌه فً المادة  08عن طرٌق الصحافة .
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 التحقق من أن العقار المطلوب اإلشهاد بحٌازته لٌس ملكا من األمالك الوطنٌة إذ ٌمكن تصورعدة فرضٌات لهذه المرحلة من التحقٌق.
رئٌس المجلس الشعبً البلدي مسؤول عن تسٌٌر األمالك الوطنٌة التابعة للبلدٌة ،و علٌه عملٌة
التحقق من أن العقار المعنً لٌس ملكا للبلدٌة ( عملٌة داخلٌة محضة).
 بالنسبة لألمالك الوطنٌة التابعة لكل من الدولة و الوالٌة ٌ ،جب على رئٌس البلدٌة أن ٌقوم فًمدة ٌ 15وما من تارٌخ إٌداع الطلب استخراج شهادة الحٌازة ،بإخطار رئٌس مصلحة األمالك الوطنٌة بالوالٌة
لتوضٌح الوضعٌة القانونٌة للعقار موضوع الطلب ،و ٌكون إلزاما على هذا األخٌر تحت طائلة قٌام مسؤولٌته
الشخصٌة بإطالع رئٌس البلدٌة بالوضعٌة المطلوبة فً أجل شهرٌن اعتبارا من تارٌخ إخطاره بذلك.
 هذا و فً حالة احتجاج على صفة الحائز أو ( الحائزٌن) من طرؾ مالك خواص أو ذوي حقوقأو مصالح األمالك الوطنٌةٌ ،تولى رئٌس البلدٌة دعوة األطراؾ المعنٌة إلى التقاضً لدى الجهة القضائٌة
المختصة للفصل فً النزاع و ٌوقؾ بالتالً عملٌة إعداد الشهادة و تسلٌمها.
 أما إذا لم ٌقدم أي اعتراضٌ ،لزم رئٌس البلدٌة بإعداد محضر خالل ثمانٌة أٌام التً تعقبانقضاء هذه اآلجالٌ ،عاٌن فٌه ؼٌاب االعتراض ،و ٌقوم بدون تأجٌل بإعداد الشهادة المطلوبة وفقا للنموذج
الملحق بالمرسوم التنفٌذي  ،254/91على أن ٌسلمها بعد إجراءات التسجٌل و الشهر العقاري.
 - IIIاآلثار القانونية الناتجة عن صدور شهادة الحيازة
تعد شهادة الحٌازة سند ؼٌر قابل للتصرؾ فٌه ،و تسلٌمه ال ٌؽٌر من الوضعٌة القانونٌة للعقار ،و
ترتب لصاحبها جملة من اآلثار ،و المكنات القانونٌة ٌمكن إٌجازها فً النقاط التالٌة:

لكن

شهادة الحٌازة اسمٌة  ،فإذا توفً صاحبها ٌ ،كون أمام الورثة أو المشتركٌن اآلخرٌن فً الحٌازة مهلة سنة
واحدة ابتداء من تارٌخ الوفاة لطلب تسلٌم شهادة حٌازة جدٌدة باسمهم.
علما أن شهادة الحٌازة الجدٌدة تعد على أساس فرٌضة ،و تسلم إلى المستفٌدٌن بعد تسجٌلها لدى مصلحة
التسجٌل و الطابع و شهرها فً المحافظة العقارٌة ،و إذا لم ٌتم طلب تجدٌد هذه الشهادة خالل المهلة القانونٌة
ألؽٌت بقوة القانون.
ٌصبح الحائز واضعا ٌده على العقار محل الطلب بمقتضى سند حٌازي و مع ذلك المادة  831من القانون
المدنً ،ال تطبق علٌه و التً نصت على أنه ( لٌس ألحد أن ٌكسب بالتقادم على خالؾ سنده ،أي أنه ال ٌستطٌع
أحد أن ٌؽٌر بنفسه لنفسه سبب حٌازته و ال األصل الذي تقوم علٌه) ،ألن الفقرة  02من المادة  14من المرسوم
التنفٌذي  ، 254/91أجازت لصاحب شهادة الحٌازة إثارة مدة التقادم المكسب أثناء تصفٌة الوضعٌة القانونٌة
للعقارات المعنٌة بشهادة الحٌازة فً إطار عملٌة المسح العقاري و ٌتسلم بناء على ذلك دفترا عقارٌا.
ٌمكن لصاحب شهادة الحٌازة أن ٌوقع رهن حٌازي عقاري من هٌئات القرض ( مؤسسات مالٌة عمومٌة
دون الدائنٌن الخواص) ،ضمانا لقروض ذات األمد المتوسط و الطوٌل لؽرض تموٌل الموسم الفالحً أو
مشروع بناء على وجه الخصوص ،إعماال لنص المادة  44من قانون التوجٌه العقاري على الرؼم من أن المادة
 884من القانون المدنً توجب أن ٌكون المدٌن الراهن مالكا للعقار المرهون ،فالحائز ٌعامل معاملة المالك.
ٌستطٌع أن ٌطالب برخصة بناء أو رخصة التجزئة طبقا للمادة  43من القانون رقم  25/90المتضمن
التوجٌه العقاري ،رؼم أن المادة  50من قانون التهٌئة و التعمٌر رقم  29/90المؤرخ فً ،1990/12/01
نصت على أن حق البناء مرتبط بملكٌة األرض ،فالحائز ٌعامل من قبل المشرع معاملة المالك.
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شهادة الحٌازة ال تخول صاحبها كل الخاصٌات المتعلقة بحق الملكٌة فً القانونٌ ،صرح أنه و مع استثناء
التحوٌل المجانً أو بمقابل مالً ٌحق لمن ٌحوز قانونا شهادة حٌازة أن ٌتصرؾ تصرؾ المالك الحقٌقً طبقا لما
جاء فً قانون التوجٌه العقاري .25/90
ٌمكن لصاحب شهادة الحٌازة التذرع بمدة الحٌازة المذكورة فً التصرٌح الشرفً المنصوص علٌه فً
المادة  06من المرسوم رقم  ،254/91للمطالبة بعد انقضاء األجل القانونً بالتقادم المكسب.
ال ٌمكن للشركاء فً الشٌوع إٌقاؾ حالة الشٌوع إال من أجل القسمة و بمراعاة الحصص على رخصة
التجزئة بالنسبة لألراضً الحضرٌة أو رخصة التقسٌم بالنسبة لألراضً الزراعٌة ،بمعنى آخر أن إٌقاؾ حالة
الشٌوع ال ٌكون ممكنا إال إذا كان العقار قابل للقسمة العٌنٌة أما فً حالة استحالتها فإن الشٌوع ٌبقى إجباري
نظرا لكون نقل الحقوق ؼٌر مسموح به فً ظل المرسوم  254/91و ثم ال ٌجوز البٌع بالمزاد العلنً حتى
للشرٌك فً الشٌوع.
فً حالة ظهور المالك الحقٌقً و إقامته لدعوى المطالبة  ،و ٌقصد بها دعوى االستحقاق ( دعوى تثبٌت
الملكٌة)  ،إللؽاء شهادة الحٌازةٌ ،بقى فً هذه الحالة الرهن  ،الذي ٌكون قد أنشأه لفائدة هٌئات القرض  ،صحٌحا
تطبٌقا لمقتضٌات المادة  45من قانون التوجٌه العقاري.
ٌمكن لصاحب شهادة الحٌازة أن ٌطالب بتسجٌل اسمه فً سجل الفالحة و بالتالً الحصول على بطاقة
فالح المهنٌة – طبقا للقرار الصادر عن وزارة الفالحة و الصٌد البحري بتارٌخ  ،1996/05/25الذي ٌحدد
كٌفٌات تسجٌل الفالحٌن و مسك السجالت المتعلقة بهم و نموذج بطاقة فالح المهنٌة .
و نظرا للخلط المالحظ فً الحٌاة العملٌة لدى البعض بٌن شهادة الحيازة و عقد الشهرة البد من اإلشارة
و لو بصفة موجزة إلى أوجه التفرقة بٌنهما و التً ٌمكن تلخٌصها فً النقاط التالٌة  ( :و لو أن كالهما ٌهدؾ
إلى تكوٌن مجموعة البطاقات العقارٌة)
من حيث الجهة المصدرة لهما  :شهادة الحٌازة تعد و تسلم من قبل رئٌس المجلس الشعبً البلدي

المختص إقلٌمٌا ،أما عقد الشهر فٌعد من قبل الموثق.
من حيث شروط الحصول عليهما:

 شهادة الحٌازة تعد فقط على أراضً الملكٌة الخاصة ،التً لم تشملها بعد عملٌة المسح العقاري،و لم تحرر عقودها و هً اسمٌة و ؼٌر قابلة للتنازل.
 شهادة الحٌازة :تمنح للحائز الذي وضع ٌده على العقار مدة سنة على األقل. أما عقد الشهرة فٌشترط أن ٌكون الحائز واضعا ٌده على العقار منذ مدة  15سنة على األقل .وٌعد العقد سند ملكٌة عقارٌة.
من حيث ترتيب االثار القانونية :

 شهادة الحٌازة ال تخول صاحبها إمكانٌة التصرؾ فً العقار بالبٌع و نحوه ،عقد الشهرة ٌعد سببامن أسباب كسب الملكٌة العقارٌة ،و بالتالً ٌخول صاحبه مكنة التصرؾ فً العقار بالبٌع و نحوه.
 شهادة الحٌازة اسمٌة ،فإذا توفً صاحبها ٌكون أمام الورثة مهلة  01سنة ابتداء من تارٌخ الوفاةلطلب تسلٌم شهادة حٌازة جدٌدة باسمهم ،و إذا لم ٌقدم الطلب خالل هذا األجل ألؽٌت شهادة الحٌازة بقوة القانون،
أما فً حالة وفاة صاحب عقد الشهرة فال ٌطلب من الورثة إعداد عقد شهرة جدٌد باسمهم ،ألن الملكٌة العقارٌة
تنتقل إلى الورثة بمجرد حدوثها و إعماال لنص المادة  15من األمر  ،74/75المتضمن إعداد مسح األراضً
العام و تأسٌس السجل العقاري.
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ما هي الوسائل التي تحمي الحق الذي أنشأته الشهادة؟
أنه ال ٌجوز قبول و ال سرٌان الحٌازة إال بمراعاة اإلجراءات و اآللٌات المقررة التً ٌترتب
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عند اإلخالل جزاء البطالن ،فإنه ال ٌمكن لرئٌس المجلس الشعبً البلدي تحرٌر الشهادة إال بعد الحصول على
اإلذن المسبق من المصالح اإلدارٌة المتمتعة بالسلطة العامة من خالل إجراءات تحقٌق دقٌق لتحدٌد الطبٌعة
القانونٌة للعقار المراد حٌازته و تكرٌس قاعدة تدوٌن شهادة الشهود الوسٌلة األؼلب فً إثبات الحٌازة اعتمدها
المشرع و كذا إجراءات الشهر العقاري لترتٌب األثر العٌنً لفائدة الحائز من تارٌخ سرٌانه  ،و ٌعتبر احترام
آجال إفادة نتائج التحقٌق اإلداري إلزامٌا ٌترتب علٌه قٌام مسؤولٌة شخصٌة ألن جعل التحقٌق اإلداري فً إعداد
الشهادة بتدخل ممثل عن السلطة العمومٌة كفٌل بالحفاظ على حقوق المالك الخواص ،الدولة و الجماعات
المحلٌة.
فان كان الرد إٌجابً تستمر إجراءات اإلعداد للشهادة.
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أما إذا كان سلبً تمنح لألطراؾ المعنٌة بهذا الرأي و المتضرر منه لمباشرة إجراءات الطعن فً القرار أمام
الجهة المعنٌة طبقا للمادة  12من المرسوم . 254/91
ٌمكن القول أن الطبٌعة القانونٌة للعقار محل الشهادة ال ٌتؽٌر فعال إال بعد عملٌة المسح إذا أصبح الترقٌم
المؤقت نهائً استنادا إلى شهادة الحٌازة فً ؼٌاب اعتراضات تكون أثاره كسب الملكٌة و الحصول على الدفتر
العقاري.
 - IVالمنازعات الناتجة عن تسليم شهادة الحيازة:
تطرح أمام مجلس الدولة  ،و بالتالً أمام المحاكم اإلدارٌة  ،العدٌد من المنازعات لكن اختصرناها فً
ثالثة أنواع:
 القضاٌا المتعلقة باالختصاص النوعًال ٌمكن اإلنكار أن شهادة الحٌازة هً سند إداري صادر عن هٌئة إدارٌة خاضعة للقانون العام – المادة
 800من قانون اإلجراءات المدنٌة و اإلدارٌة.
و بالتالً فإن طلب إبطالها ٌخضع الفصل فٌه لرقابة القاضً اإلداري حتى و إن اضطر إلى مراقبة
الشروط الموضوعٌة المتعلقة بتوفر عناصر الحٌازة ،و اللجوء إلى خبٌر عقاري فً بعض األحٌان ،و من ثم فإن
كثٌرا ما قضى مجلس الدولة بإلؽاء القرارات الفاصلة بعدم االختصاص ،و التصدي بالفصل.
 القضاٌا الفاصلة بعدم قبول الدعوى شكال على أساس أنها و إن تعلقت بطلب إبطال شهادة الحٌازة إالأنها جاءت خارج اآلجال المقرر قانونا بأربعة أشهر من تارٌخ إشهار الشهادة.
لكن تارٌخ اإلشهار ال ٌمكن اعتباره كتبلٌػ للقرار اإلداري ،و أن شهادة الحٌازة المطعون فٌها ال ٌتصور
أن تبلػ للمعنً على ضوء اإلجراءات التً حددها المرسوم  254/91فإن أجل الطعن ٌبقى مفتوحا أمامه و ال
ٌحتج علٌه بتارٌخ اإلشهار التً ال ٌمكن اعتباره نشرا بمفهوم المشرع.
 القضاٌا التً قضى فٌها بإبطال شهادة الحٌازة على اعتبار أن العقار محل الشهادة مثقل بحق االرتفاق وأن المستفٌد منه ٌطلب إبطال الشهادة ،و لكن االرتفاق ال ٌؤدي إلى بطالن الشهادة متى ثبت أن شروط الحٌازة
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قائمة و بقٌت مسألة االرتفاق من اختصاص القضاء العقاري إلثبات وجود الحق من عدمه لكنه ٌجب على رئٌس
البلدٌة أثناء التحقٌق اإلداري أن ٌتحقق بأن العقار مثقل بهذا االرتفاق.
 إبطال الشهادة بسبب وجود نزاع حول المساحة كأن ٌدعً طالب اإلبطال أن شهادة الحٌازة ضمت جزءمن عقار ملكا له.
المسألة تتعلق بالتالً بمسألة تحدٌد ٌستوجب التأكد منها و تأسٌسها بسند رسمً و استقر قضاء المجلس
على تعدٌل الشهادة فٌما ٌخص المساحة دون إبطالها كلٌا.
 لما ٌدعً الطالب تواجد صاحب الشهادة على وجه التسامح دون إثبات الملكٌة الشائعة و وجود العقارضمن أمالك التركة.
أكدت المحكمة العلٌا فً قضائها ( قرار فً  )2000/04/12أن عالقة القرابة تثٌر اللبس فً الحٌازة و
ترجح التسامح و تحول دون التملك بالتقادم المكسب ( ما بالك إذا تعلق األمر بشهادة الحٌازة) حسب المادة 808
من القانون المدنً.
فً حٌن قضى مجلس الدولة باعتبار أن اإلدعاء بحالة الشٌوع و التركة التابعة للمورث األصلً منها
العقار محل الشهادة ؼٌر ثابتة بسند رسمً.

الخاتمـــــة:
ٌمكن مناقشة عدة دعاوى تتعلق بإبطال شهادة الحٌازة و قد تكاثرت خاصة فً مناطق ذات أراضً
زراعٌة شاسعة  ،و لكن و مع إنهاء عملٌة المسح و إصدار القانون  02/07المؤرخ فً  2007/02/27فإنه
من الممكن أن ٌفضل المواطنون اللجوء إلى هذه اإلجراءات بدال من استصدار شهادة الحٌازة التً لن تمنح لهم
حق التملك و التصرؾ فً العقار مثلما هو الحال بالنسبة لقانون ، 02/07
و هل هو كفٌل بدفع عملٌة التطهٌر العقاري إلى األفضل ٌ ،بقى السؤال مطروح إلى ؼاٌة التأكد من
نتائجه .
المراجع:
-1
-2
-3
-4
-5

القانون المدنً و قانون اإلجراءات المدنٌة و اإلدارٌة.
القضاء العقاري على ضوء أحدث القرارات الصادرة عن مجلس الدولة و المحكمة العلٌا لحمدي
باشا عمر.
إجراءات تفعٌل الحٌازة العقارٌة " محمودي عبد العزٌز و حاج علً سعد".
المرسوم التنفٌذي  254/91الصادر فً  1991/07/27حول كٌفٌة إعداد شهادة الحٌازة.
قانون التوجٌه العقاري  25/90الصادر فً .1990/11/18
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