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قانون  02/07المإرخ فً ٌ 2007/02/27تضمن تؤسٌس إجراء لمعاٌنة حق الملكٌة العقارٌة وتسلٌم سندات
الملكٌة عن طرٌق تحقٌق عقاري.
ٌهدف هذا القانون إلى إحداث إجراء معاٌنة حق الملكٌة العقارٌة عن طرٌق التحقٌق العقاري ،قصد إعداد
وتسلٌم سندات ملكٌة قانونٌة ،وكذا مخططات نظامٌة تتعلق بتلك العقارات.
وهذا ٌدخل فً مشروع التوثٌق العقاري العام.
رغم أن مسح األراضً ٌشكل الحل الذي ٌسمح بالتطهٌر الشامل للوضعٌة العقارٌة لمجمل التراب الوطنً،
بلدٌة ببلدٌة ٌ ،ظل هدف إستراتٌجً وإنجازه النهائً ال ٌتم إال فً أجل ٌقارب عشر سنوات ،وإنه من المفٌد التفكٌر
بؤن وضعٌة العقار الموروثة عند االستقالل كانت تتمٌز من جهة بغٌاب األكثر من الثلث (

 )3/1بالنسبة للملكٌة

العقارٌة الخاصة،
ومن جهة أخرى عقود الملكٌة بمختلف أنواعها الموجودة آنذاك كانت فً غالبٌتها غٌر دقٌقة ،وسطحٌة فٌما ٌخص
تعٌٌن العقارات ،ومقٌدة فً نظام إشهار عقاري اختٌاري تنقصه المصداقٌة ،إذ كان ٌجب االنتظار إلى غاٌة 1975
وصدور األمر رقم  74/75المإرخ فً  1975/11/12المتضمن إعداد مسح األراضً العام وتؤسٌس السجل
العقاري لكً ترى النور أحكام قانونٌة للجرد العام للملكٌة العقارٌة.
إن عملٌات المسح التً انطلقت بصفة تجرٌبٌة سنة  1977عممت ابتداء من سنة  1979فً األول على بلدٌة
واحدة فً كل والٌة التً كانت بعدد  31آنذاك ،فً نهاٌة  1992وأمام البطء المالحظ فً تقدم هذه العملٌة فإن تقٌٌم
الوضع سمح بتبٌان أنه فً مدة  15سنة لم ٌتم إنجاز فً المناطق الرٌفٌة فقط  %12من  12ملٌون هكتار المبرمج
مسحه ،وفً المناطق الحضارٌة إال  %01من  400ألف هكتار ،ونظرا لهذه الوضعٌة تم إدخال إصالحات هامة
لتعزٌز تقدم عملٌة مسح األراضً كما وكٌفا.
حٌت تمت تحسٌنات ال جدال فٌها ولكن تبقى ناقصة بالنظر إلى األهداف المنتظرة لتغطٌة كامل التراب
الوطنً.
حٌت تم إنجاز  %55من مناطق الرٌفٌة.
إن هذه اإلجراءات أنشؤت بعض النزاعات حول الترقٌم العقاري  ،وأمام تسارع اإلصالحات االقتصادٌة التً
ولدت مشارٌع استثمارٌة ممولة بصفة شبه آلٌة باللجوء إلى القرض الرهنً والذي ٌقتضً وضعٌة قانونٌة للوعاءات
العقارٌة وسندات ملكٌة قانونٌة  ،فبات من الضروري على مصالح مسح األراضً العام بذل جهود مضنٌة.
والسبب الثانً ٌجعل اللجوء إلى إجراء جدٌد إلعداد سندات الملكٌة إجباري ٌمكن فً المساوئ الجوهرٌة
المالحظة فً مجال إعداد عقود الشهرة عن طرٌق التقادم المكسب ،المنصوص عنها فً المرسوم  352/83المإرخ
فً .1983/05/21
إن اإلجراء المنصوص عنه فً هذه النص الصادر فً

 1983فً وقت كانت مهنة التوثٌق تشكل سلك من

أسالك الموظفٌنٌ ،تم بسرعة وال ٌتطلب تدخل أي ممثل عن السلطات العمومٌة فً المٌدان ،وفً الحقٌقة فإن إعداد
عقد الشهرة ٌتم بمجرد تصرٌح من طرف المدعً لحق الملكٌة مدعم بشاهدٌن ٌنشر فً جرٌدة بطلب من الموثق
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الملتمس منه تحرٌر عقد الشهرة ،غٌر أن هذا اإلجراء تبٌن أنه مشوب بنقص واضح بالنظر للمصداقٌة التً ٌجب أن
ٌتمٌز بها كل عقد ملكٌة عقارٌة ،الذي ٌصبح حماٌته على عاتق الدولة بمجرد اإلشهار بالمحافظة العقارٌة.
إضافة إلى ذلك  ،لوحظ فً غالب األحٌان أن هذا اإلجراء قد استغل بطرٌقة تعسفٌة لتسوٌة عملٌات غٌر
شرعٌة وحتى بهدف حرمان بعض الورثة من التركة كما استعمل هذا اإلجراء لتسوٌة وضعٌات استٌالء على أمالك
عمومٌة.
وقد نجم عن العدٌد من عقود الشهرة خصومات معتبرة أمام القضاء أسبابها متعلقة بؤمالك الدولة أو أمالك لها
سندات أو استبعاد ورثة من تركة أو استٌالء على أمالك خاصة أو عامة.
وعلٌه اقترح نص قانونً ٌحل محل المرسوم  352/83المإرخ فً  ،1983/05/21لتمكٌن تدخل السلطة
العمومٌة وحدها من خالل ممثلٌها فٌما ٌخص المعاٌنة واالعتراف بحق الملكٌة العقارٌة على أساس الحٌازة
المنصوص علٌها فً القانون المدنً و التكرٌس القانونً بإعداد تسلٌم عقد الملكٌة األولى الذي سوف ٌمنح اإلجراء
األول فً المحافظة العقارٌة.
إن مشروع قانون  02/07المإرخ فً  2007/02/27متعلق بتؤسٌس إجراء لمعاٌنة حق الملكٌة العقارٌة و
تسلٌم سندات الملكٌة عن طرٌق التحقٌق العقاريٌ ،نص على أن إجراء التحقٌق العقاري ٌدار تحت المراقبة المباشرة
لمدٌر الحفظ العقاري للوالٌةٌ ،تم هذا اإلجراء بالموازاة وبصفة متباٌنة مع عملٌات مسح األراضً العام و الترقٌم فً
السجل العقاري ٌ ،باشر بطلب من المدعً لحق الملكٌة وٌقوم به محقق عقاري معٌن من طرف مدٌر الحفظ العقاري
من بٌن األعوان الموضوعٌن تحت سلطته المنتمٌن لسلك مفتشً أمالك الدولة.
ٌطبق هذا اإلجراء بدون تمٌٌز على كل عقار لم ٌخضع لعملٌات مسح األراضً العام المنصوص علٌها فً األمر
 74/75مهما كانت صفته القانونٌة وطبٌعته المادٌة.
ٌشمل العقارات التً لم تكن موضوع سندات ملكٌة أو التً حررت بشؤنها سندات ملكٌة قبل أول مارس سنة
 1961والتً فقدت حداثتها ٌوم طلب فتح التحقٌق العقاري وهذا بناء على أحكام المادة  2من قانون .02/07
قبل أول مارس  ، 1961تارٌخ دخول سرٌان نظام إشهار عقاري إجباري وصارم ،فإن الوضعٌة العقارٌة
كانت تتمٌز بوجود عقود ملكٌة غٌر دقٌقة بالنسبة لهوٌة أصحاب الحقوق ،وغامضة فٌم ٌخص تعٌٌن العقارات ،إن
اإلشهار لدى محافظات الرهون آنذاك باعتبارها لم تكن إجبارٌة فً نظام اإلشهار العقاري السابق ،فإن سلسلة نقل
الحقوق ال ٌمكن التؤكد منها بسب اللجوء إلى العملٌات العقارٌة الخفٌة زٌادة على ذلك حتى فً وجود سندات ملكٌة
سلٌمة معدة فً الشكل الرسمً ومشهرة ،فإن الورثة المتتالٌٌن انسجموا مع وضعٌات الشٌوع أو قاموا بقسمات دون
تجسٌدها من الناحٌة القانونٌة.
إن إجراء التحقٌق العقاري موضوع هذا القانونٌ ،ستوجب تنقل إلى عٌن المكان بعد نشر واسع على المستوى
المحلً وٌفضً إلى:
 تحدٌد المحتوى المادي وذكر مضمون العقار موضوع المطالبة بحق الملكٌة. وضع الحدود والمعالم للعقار و تمثٌله فً رسم بٌانً بواسطة مخطط قانونً. إعداد المخطط من طرف مهندس خبٌر عقاري على نفقة الطالب.3

ٌتطلب هذا التحقٌق العقاري تحرٌات على مستوى المصالح الجبائٌة والحفظ العقاري ومسح األراضً وأمالك
الدولة.
ٌمكن أن ٌفتح التحقٌق العقاري لفائدة الخواص والدولة والبلدٌة ،فً حالة معاٌنة حق الملكٌة ٌتم إعداد سند
الملكٌة وتسلٌمه للطالب.
أما إذا أفضى التحقٌق العقاري إلى احتجاجات أو معارضات ،ال ٌمكن أن تسوى ودٌا ،فإن الجهة القضائٌة
المختصة هً التً تكون الفاصل بطلب من الطرف المعنً.
ٌحٌل هذا النص إلى أحكام تنظٌمٌة فٌما ٌخص اآلجال الممنوحة لألعوان المكلفٌن بسٌر إدارة التحقٌق العقاري
التً تتراوح على األكثر لمدة خمسة (  )05أشهر من تارٌخ العرٌضة وتارٌخ تسلٌم سند الملكٌة ،وكذا تحدٌد الشروط
التقنٌة المتعلقة بإعداد المخططات ووضع المعالم.
إن هذا القانون من شؤنه أن ٌسمح بتوفٌر فً أسرع وقت ممكن سندات ملكٌة ذات مصداقٌة و تكرس بصفة
قانونٌة وضعٌات شرعٌة ،لغرض تشجٌع البناء ،السٌما السكن ،والنشاط الفالحً وذلك لدعم القروض الرهنٌة.
خالفا لمسح األراضً العام ،الذي ٌهدف إلى تغطٌة بصفة آلٌة وإجبارٌة جمٌع إقلٌم البلدٌة  ،فإن اإلجراء الجدٌد
المقترح هو اختٌاري و جزئً ،ال ٌعنً إال الذٌن ٌقدمون طلبا بذلك ،وعلٌه ٌعتبر هذا اإلجراء كعملٌة تمهٌدٌة لمسح
األراضً العام ،من شؤنه أن ٌسمح الحقا باقتصاد معتبر فً الوقت عند سٌر عملٌات المسح التً سوف تتم حتما بؤكثر
سهولة.
)1

هدف قانون  02/07والمرسوم التنفٌذي  147/08المؤرخ فً :2008/05/19

حٌث ٌتضح من المادة األولى من قانون  02/07أنه ٌهدف إلى إحداث إجراء لمعاٌنة حق الملكٌة العقارٌة و
تسلٌم سندات الملكٌة عن طرٌق تحقٌق عقاري.
إن هذا اإلجراء لٌس جدٌدا بل كان معمول به منذ العهد

االستعماري وباألخص القانون المإرخ

فً 1873/07/26المعروف بإجراء التحقٌقات الكلٌة ( ٌرفق مخططات للقطع األرضٌة واضحة وكافٌة ،معالم
مساحة ،تسمٌة ،حدود )...وكذا إجراءات التحقٌقات الكلٌة والجزئٌة المنصوص علٌهما بالقانونٌن المإرخٌن فً
 1897/02/16و  1926/08/04أي نفس اإلجراءات المذكورة ولكنها تنتهً بتسلٌم سند ملكٌة بعد مصادقة الحاكم
العام وتسجل وتشهر  ،و كان الهدف من القوانٌن تفتٌت ملكٌة الجزائرٌٌن بغرض االستٌالء علٌها من قبل المعمرٌن
فٌما بعد.
)2

مجال تطبٌق قانون :02/07

بالرجوع إلى المادة  02من المرسوم التنفٌذي  147/08المإرخ فً  ، 2008/05/19نجد أنه ٌطبق دون
تمٌٌز على كل عقار لم ٌخضع لعملٌة مسح األراضً العام المنصوص علٌه فً األمر

 74/75مهما كان صنفه

القانونً و طبٌعته المادٌة  ،و تشمل هذه المعاٌنة العقارات التً لم تكن موضوع سندات ملكٌة أو التً أعدت بشؤنها
سندات ملكٌة قبل الفاتح مارس  ،1961والتً فقدت حداثتها  ،بمعنى أنها لم تعد تعكس الوضعٌة العقارٌة الحالٌة.
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أ – إن المشرع الجزائري تبنى نظام الشهر العٌنً من خالل األمر  74/75الذي ٌعتمد على المسح العام كآلٌة
من أجل تحدٌد القوام المادي للسجل العقاري ،و نظرا لتعطل عملٌة المسح مٌدانٌا وبالتالً بقاء ما
( ) 2/3من العقارات غٌر ممسوحة ،مما انجر علٌه عدم الحصول على سندات الملكٌة
عقد الشهرة المذكور سابقا و الملغى بنص المادة

ٌزٌد عن الثلثٌن

 ،لذا حل هذا القانون مكان

 24من المرسوم التنفٌذي  ، 147/08وعلٌه فإن مجال أعمال

القانون المذكور أعاله ٌنصب على العقارات غٌر الممسوحة مهما كان صنفها القانونً و طبٌعتها المادٌة،
فبالنسبة للصنف القانوني  ،وبالرجوع إلى قانون  25/90المتضمن التوجٌه العقاري وبالخصوص المادة  23منه فقد
صنفت األمالك العقارٌة على اختالف أنواعها ضمن األصناف القانونٌة اآلتٌة:
 األمالك الوطنٌة و أمالك الخواص واألمالك الوقفٌة.وهذا التصنٌف قد ٌدخل على كل من ٌقرأ هذه المادة أي الثانٌة من قانون  ،02/07غٌر أن المادة  3من نفس القانون
أجابت عن هذا التساإل.
حٌث نصت صراحة على أنه ال تطبق أحكام هذا القانون على األمالك العقارٌة الوطنٌة،

واألراضً المسماة

عرش ،وفً هذا الخصوص فقد فصلت المادة  85من قانون  25/90بشؤن أراضً العرش التً تبقى ملكا للدولة،
كما استبعدت من مجال تطبٌقه األمالك الوقفٌة.
ٌتبٌن مما سبق أن مجال تطبٌق هذا القانون هو األراضً الخاصة ،وٌعاب على هذه المادة أنها غامضة  ،فعلى
العكس من المادة  01من المرسوم  352/83المتضمن عقد الشهرة ،فقد حددت طبٌعة األراضً محل عقد الشهرة،
وهً األراضً الخاصة من نوع الملك ،أما بالنسبة للطبٌعة المادٌة ،فٌقصد بها القوام المادي سواء أرض عارٌة أو
مبنٌة ،فالحٌة ،حضرٌة...إلخ.
ب -بالنسبة للعقارات التً أعدت بشؤنها سندات ملكٌة قب ل الفاتح من مارس  ،1961والتً فقدت حداثتها ،
بمعنى أنها لم تعد تعكس الوضعٌة الحالٌة

للعقار ،إذ قد ٌثور التساإل حول إدراج هذه العقارات ضمن اإلجراء

المستحدث رغم أن الغاٌة منه هً تسلٌم سندات ملكٌة للحائزٌن الذٌن ال ٌملكون سندات ملكٌة.
حٌث أن الشهر لم ٌكن

إجبارٌا فً الفترة االستعمارٌة وكان متروكا إلرادة

األطراف وخصوصا السندات

العرفٌة الثابتة التارٌخ قبل  1961/03/01تارٌخ العمل بنظام إصالح الشهر العقاري الجدٌد ،إن هذه السندات ال
تعكس الوضعٌة العٌنٌة للعقارات التً تكون موضوعها ،فالتعٌٌن العٌنً والقانونً للملكٌة التً كرستها أصبحت أكثر
صعوبة بسبب الشٌوع وكذلك القسمة المخفٌة فهً تظهر غٌر دقٌقة حالٌا.
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االجراءات المتبعة لمعاٌنة الملكٌة العقارٌة عن طرٌق التحقٌق العقاري:

أ -االجراءات األولٌة:
 طلب فتح تحقٌق عقاري  :حسب المادة  04من قانون  02/07وهً تحدد األشخاص والشروط المطلوبة منأجل فتح تحقٌق عقاري حٌث ٌمكن لكل شخص طبٌعً أو معنوي ٌمارس الحٌازة على عقار سواء بنفسه مباشرة أو
بواسطة شخص آخر ،أو له سند ملكٌة كالذي أشٌر إلٌه فً المادة  02أن ٌطلب فتح تحقٌق عقاري لمعاٌنة حق ملكٌته
وتسلٌم سند ملكٌة.
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 محتوى التحقٌق العقاري :حٌث أن مضمون التحقٌق العقاري ومعاٌنة حق الملكٌة العقارٌة والحقوق العٌنٌة العقارٌة األخرى واألعباء المثقل بها
إن وجدت.
 تحدٌد المساحة ووضع معالم الحدود-تعٌٌن المحتوى المادي -تمثٌل العقار فً رسم بٌانً بواسطة مخطط ٌعدهمهندس خبٌر عقاري.
 شكل ومضمون طلب فتح تحقٌق عقاري فردي أو جماعً  :لقد أشارت المادتٌن  06و 07من قانون 02/07إلى طرٌقتٌن لطلب فتح تحقٌق عقاري  ،بحٌث ٌمكن أن ٌقدم بشكل فردي فً أي وقت  ،أو فً شكل جماعً فً إطار
إنجاز برامج بناء أو تهٌئة عقارٌة رٌفٌة أو حضرٌة.
إن المرسوم التنفٌذي ٌ 147/08بٌن بؤن الطلب ٌجب أن ٌشٌر على الهوٌة والمهنة وعنوان صاحبه وصفة الطالب
حائزا أو مالكا فردٌا أو مالكا فً الشٌوع.
 كل األعباء و االرتفاقات اإلٌجابٌة أو السلبٌة التً قد تثقل العقار محل التحقٌق تذكر وترفق بمخطططبوغرافً للعقار و بطاقة وصفٌة ٌعدها مهندس خبٌر عقاري.
 كل وثٌقة من شؤنها أن تسمح لصاحب الطلب إثبات حقه بها.إن الطلب ٌوجه إلى مدٌر الحفظ العقاري الوالئً مقابل تسلٌم وصل االستالم ،أما بالنسبة للتحقٌق الجماعً فٌحدد
بقرار الوالً المنصوص علٌه فً المادة  07من القانون  02/07المنطقة أو المناطق اإلقلٌمٌة المعنٌة  ،وٌحدد المدة
التً تساوي ٌ 15وما التً ٌودع فٌها الشخص المعنً لدى مدٌر الحفظ العقاري ملفا ٌحتوي على نفس الوثائق
المذكورة فً المادة  03أعاله  ،و ٌنشر قرار الوالً على الصقة ( )affichageلمدة شهر ،قبل فترة استالم الملفات
 ،ولهذا الغرض ٌقوم مدٌر الحفظ العقاري بلصقه على مستوى مقر مدٌرٌته.
وٌرسل نسخا إلى رإساء المجالس الشعبٌة البلدٌة المعنٌٌن وإلى المدٌرٌن الوالئٌٌن المكلفٌن بمسح األراضً
وأمالك الدولة والضرائب واألوقاف والبناء والتعمٌر والمصالح الفالحٌة إللصاقها.
ب -سٌر التحقٌق العقاري:
إن التحقٌق العقاري ٌمر على المراحل التالٌة:
 المرحلة األولىٌ :صدر مدٌر الحفظ العقاري فً حالة تحقٌق عقاري ملتمس بصفة فردٌة فً أجل أقصاه شهرمن تارٌخ استالم الطالب  ،مقرر فتح التحقٌق ٌحتوي على ما ٌلً :اسم ولقب ورتبة المحقق العقاري وموضوع مهمته
وتارٌخ االنتقال إلى عٌن المكان فً مدة شهر واحد ابتداء من تارٌخ مقرر فتح التحقٌق ،هوٌة الطالب وتعٌٌن العقار
المعنً وٌرسل المقرر إلى رئٌس المجلس الشعبً البلدي المعنً قصد إلصاقه بمقر البلدٌة لمدة

ٌ 15وما قبل تنقل

المحقق إلى عٌن المكان.
فً حالة عملٌة جماعٌة للتحقٌق العقاري فان المقرر ٌبٌن إضافة إلى مراجع قرار الوالً عناصر المعلومات
المدونة فً مقرر فتح التحقٌق المذكور فً المادة 7من المرسوم.
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المرحلة الثانٌةٌ :تم إجراء التحقٌق العقاري تحت سلطة ومراقبة مسإول الحفظ العقاري الوالئً الذي ٌعٌنالمحقق من ضمن أعوان سلك مفتشً أمالك الدولة وهذا األخٌر هو من ٌقوم بالتنقل فً التارٌخ المحدد إلى عٌن
المكان وٌشرع فً معاٌنة العقار بحضور صاحب الطلب أو المعنًٌ ،قوم بالبحث عن المعلومات أو التصرٌحات أو
الوثائق الضرورٌة لتحدٌد حق الملكٌة العقارٌة وجمعها ودراستها فً عٌن المكان ،على مستوى مصالح الحفظ
العقاري ومسح األراضً وأمالك الدولة و الضرائب ،وعند الحاجة لدى أي مصالح أخرى ،كما ٌبحث لدى المالكٌن
أو الحائزٌن للعقارات المجاورة بشان الوضعٌة القانونٌة والمحتوى المادي للعقار موضوع التحقٌق و ٌدون
التصرٌحات التً لٌس لها سند( .المواد 10و  11من المرسوم).
المرحلة الثالثةٌ :حرر المحقق العقاري محضرا مإقتا للتحقٌق العقاري خالل ٌ 15وما على األكثر بعد تارٌختنقله إلى عٌن المكان و ٌسجل فٌه نتائج تحقٌقه ونسخة من المحضر المإقت تكون محل نشر عن طرٌق اللصق لمدة
ٌ 30وما فً مقر البلدٌة موقع العقار خالل ثالثة أٌام بعد تارٌخ تحرٌر المحضر لكً ٌطلع علٌه الجمهور وهذا قصد
تقدٌم احتجاجات أو اعتراضات محتملة ،و تبقى مفتوحة ٌ 30وما بعد  8أٌام من بداٌة مدة اللصق حسب ما جاء فً
المادة  12من المرسوم .147/08
 فً حالة عدم تقدٌم أي اعتراض ٌحرر المحقق العقاري محضرا نهائٌاٌ ،سجل فٌه نتائج التحقٌق و ٌقومالمهندس الخبٌر العقاري على نفقة صاحب الطلب أو المعنً بوضع معالم حدود العقار وٌعد محضر وضع المعالم
الذي ٌوقع علٌه المحقق العقاري وٌتمم بعد ذلك المخطط الطبوغرافً باإلشارة إلى معالم الحدود العقارٌة ثم ٌسلمه
للمحقق العقاري (المادة  13من المرسوم )147/08
)4

المنازعات و الجهات المختصة بالفصل فٌها:

ا -المنازعات أثناء سٌر التحقٌق:
ٌفتح سجل خاص لتسجٌل االحتجاجات واالعتراضات خالل المدة المحددة لدى مصالح الحفظ العقاري الوالئً
(حسب المادة  11من المرسوم  )147/08حٌث ٌحدد المحقق العقاري جلسة الصلح خالل  08أٌام على األكثر من
تارٌخ تقدٌم االعتراض أو االحتجاج وعند االقتضاء ٌنتقل من جدٌد إلى المٌدان قصد دراسة االحتجاجات أو
االعتراضات المثارة من طرف المالك أو الحائزٌن المجاورٌن أو كل م دع أخر ألي حق عٌنً على العقار.
ٌحرر المحقق العقاري إذا فضت محاولة الصلح إلى اتفاق محضر للصلح وفً الحالة هذه ٌستؤنف إجراء
التحقٌق العقاري وفقا ألحكام المادة  13وٌؤخذ بعٌن االعتبار االتفاق الذي أدى إلى الصلح.
فً حالة ما إذا باءت محاولة الصلح بالفشل فٌحرر محضرا بعدم الصلح ٌسلم أثناء الجلسة لألطراف مبٌنا فٌه
أن إجراء التحقٌق العقاري موقف و أ ن للطرف الذي قدم احتجاجا أو اعتراضا ،اجل شهرٌن لرفع دعوى قضائٌة أمام
الجهة المختصة طبقا للمادة  12من قانون  ،02/07وٌتم شهر العرٌضة االفتتاحٌة (تضاف لمدة شهرٌن  08أٌام
للشهر)،
فٌنفذ المحافظ العقاري اإلجراء وٌتم التؤشٌر على مجموعة البطاقات العقارٌة المإقت كما هو منصوص علٌه
فً المادة  113من المرسوم .63/76
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فً حال شهر العرٌضة االفتتاحٌة خالل المدة المحددةٌ ،علم مدٌر الحفظ العقاري صاحب الطلب أو المعنً
بإٌقاف إجراء التحقٌق العقاري إلى غاٌة صدور حكم قضائً ،كما ٌعلم الوالً ورئٌس المجلس البلدي إذا كان التحقٌق
العقاري قد تم فً إطار عملٌة جماعٌة.
فً حالة لم ٌقدم عرٌضة افتتاحٌة لإلشعار فً األجل المذكور ٌبلغ مدٌر الحفظ العقاري صاحب الطلب أو
المعنً ،وٌستمر التحقٌق العقاري طبقا للمادة  13دون األخذ باالعتراضات أو االحتجاجات بعٌن االعتبار ،كما ٌمكن
لمدٌر الحفظ العقاري أن ٌعٌن محقق عقاري آخر إذ تعذر األمر لمواصلة التحقٌق المإقت ( المادة

 14إلى  19من

المرسوم).
تجدر اإلشارة إلى أن القضاء اإلداري عرف عدة قضاٌا فً هذا المجال وكانت اإلجراءات موقوفة إلى حٌن
الفصل فً الدعوى.
قرر مجلس الدولة فً حالة التحقٌق المإقت واعتراض شخصا لشخص آخر أن القضاء اإلداري غٌر مختص
للفصل فً النزاع الذي ٌنظر فٌه القسم العقاري مثله مثل المنازعات المتعلقة بالترقٌم المإقت طبقا للمادة

 516من

قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة  -قرار مجلس الدولة الصادر فً  2014/02/27رقم  - 080185موضحا فً
حٌثٌاته بؤن المحافظ العقاري لم ٌبد أي رأي بشان العقار عن طرٌق إصدار قرار إداري ٌمكن مراقبته من طرف
القاضً اإلداري.
ب -المنازعات بعد نهاٌة التحقٌق:
إن المادة  17من قانون  02/07تشٌر إلى المنازعات بعد نهاٌة التحقٌق.
إذا لم ٌفض التحقٌق إلى نتٌجةٌ ،عد مسإول الحفظ العقاري الوالئً مقررا مسببا ٌتضمن رفض الترقٌم
العقاري ،وٌكون المقرر قابال للطعن أمام الجهة القضائٌة اإلدارٌة خالل اآلجال المقررة قانونا وٌبلغ مقرر الرفض
حسب الحالة إلى المعنً أو الوالً فً أجل أقصاه  06أشهر من تارٌخ إٌداع الطلب المنصوص علٌه فً المادة 04
من القانون.
كما أن مجلس الدولة تمسك باختصاصه فً دعوى رفعها وزٌر المالٌة ضد شخص قدم طلب تحقٌق عقاري فً
إطار قانون  02/07على عقار تبٌن أن له سندات مشهرة لفائدة شخص آخر ،فرفض المحافظ العقاري الترقٌم
العقاري ورفع الطالب دعوى تهدف إلى إبطال قرار الرفض ،بعد إصدار حكم بتعٌٌن خبٌر وإعادة السٌر فً الدعوى
بعد الخبرة قضت المحكمة " بإلغاء مقرر رفض الترقٌم العقاري"  ،وبعد االستئناف قضى مجلس الدولة بإلغاء الحكم
المستؤنف والفصل من جدٌد برفض الدعوى لعدم التؤسٌس بموجب قرار رقم  081391الصادر فً 2014/02/27
موضحا فً أسبابه بان العقار موضوع النزاع له سندات مشهرة ( عقد ملكٌة وشهادة نقل الملكٌة) وال ٌمكن أن ٌكون
محل حٌازة بالتقادم طبقا ألحكام قانون .02/07
وأنه فً حالة اكتشاف ترقٌم تم على أساس تصرٌحات غٌر صحٌحة ،أو تقدٌم وثائق مزورة ٌقوم مسإول
ي شكوى إلى وكٌل
مصالح الحفظ العقاري الوالئً برفع دعوى قضائٌة للمطالبة بإلغاء الترقٌم العقاري المعنً وٌق د
الجمهورٌة لتحرٌك الدعوى العمومٌة.
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و فً الختام
 اآلثار المترتبة على التحقٌق العقاري:
النتٌجة المرجوة من هذا القانون هً تسلٌم سندات ملكٌة ،وال ٌكون ذلك إال إذا نتج عن تحلٌل التصرٌحات
والشهادات والوثائق المقدمة والتحرٌات التً ٌقوم بها المحقق العقاري،
إ ن صاحب الطلب ٌمارس حٌازة من شؤنها أن تسمح له بالحصول على حق الملكٌة عن طرٌق التقادم
المكسب طبقا ألحكام القانون المدنً ،فإنه ٌعترف له بؤحقٌة العقار محل التحقٌق حسب المادة  14من قانون .02/07
 فً هذه الحالة ٌصدر مسإول مصالح الحفظ العقاري الوالئً ،على أساس المحضر النهائً المنصوص علٌهفً المادة  ،13مقررا ٌتعلق بالترقٌم العقاري باسم المالك المعنًٌ ،رسل مقرر الترقٌم العقاري للمحافظة العقارٌة
المختصة إقلٌمٌا قصد التنفٌذ ،بعد ذلك ٌقوم المحافظ العقاري بالترقٌم العقاري وذلك بشهر الحقوق المعاٌنة أثناء
التحقٌق بالسجل العقاري ،وذلك بالتؤشٌر على مجموعة البطاقات العقارٌة المإقتة،
 ٌشكل إجراء اإلشهار المنفذ هذا بمفهوم المادة  88من المرسوم  63/76نقطة االنطالق لحق الملكٌة التًٌكرسها،
 ٌعد المحافظ العقاري وعلى إثر إشهار مقرر الترقٌم العقاري سند ملكٌة ٌكون مطابقا للنموذج الملحقبالمرسوم،
 ٌسلم مدٌر الحفظ العقاري الوالئً فً حالة الشٌوع سند الملكٌة إلى أحد المالكٌن فً الشٌوع ،إما على أساستصرٌح كتابً ٌقوم به المالكون فً الشٌوع أمامه ،وإما على أساس وكالة موثقة،
 -بعد االنتهاء من كل التحقٌق العقاري المغلق

ٌ ،مسك بمدٌرٌة الحفظ العقاري ملف ٌحتوي على مجمل

الوثائق المجمعة والمعدة أثناء التحقٌق وحسب الحالة إما نسخة من سند الملكٌة المتضمن تؤشٌرة الشهر العقاري وإما
بنسخة من مقرر رفض الترقٌم العقاري ،وترتب هذه الملفات حسب كل بلدٌة (حسب المواد  20إلى  23من المرسوم
السابق الذكر رقم .)147/08
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