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تذاٌح َشكش هللا سثذاَه وذؼانى انزي أػاَُا وسفمُا ػهى إَجاص 

. هزا انؼًم

كًا َرمذو تجضٌم انشكش وانرمذٌش إنى األسرارج انًششفح 

"  إدرنمىش أمال"

ػهى كم يا لذيره نُا يٍ َصائخ وذىجٍهاخ لًٍح غىل فرشج 

. إَجاص هزا انؼًم

  



 

 

 

 

إنى يٍ نى ٌخهف يثههًا يثٍال 

إنى يٍ دك فٍهًا لىنه ذؼانى 

وال ذمم نهًا أف وال ذُهشهًا ولم نهًا لىال كشًٌا واخفط نهًا جُاح "

انزل 

"  يٍ انشدًح ولم ستً اسدًهًا كًا ستٍاًَ صغٍشا

 إنى انىانذٌٍ انكشًٌٍٍ دفظهًا هللا -

 إنى جذذً انؼضٌضج -

 كاذٍا، سؼٍذ، َسشٌٍ: وإنى إخىذً -

 ، أيالصاسج، ذٍُهُاٌ، فاغًح صهشج: وإنى أػّض صذٌماذً -

 .ػٍسى،و نًٍٍ ،سهاو ، تالل: وإنى 

 

 

 

 نٍسٍـــــــــــــــح

  



 

 

  

 

 

إنى يٍ نى ٌخهك نهًا يثٍال 

إنى يٍ دك فٍهًا لىنه ذؼانى 

وال ذمم نهًا أف وال ذُهشهًا ولم نهًا لىال كشًٌا واخفط نهًا جُاح "

انزل 

"  يٍ انشدًح ولم ستً اسدًهًا كًا ستٍاًَ صغٍشا

 إنى انىانذٌٍ انكشًٌٍٍ دفظهًا هللا -

 و إخىاًَإنى أخرً  -

 

 

سٍهٍــــــــــــــــــا 
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تعتبر الممكية العقارية كالحقكؽ العينية العقارية األخرل مف أىـ الثركات التي يرتكز       

عمييا اإلقتصاد الكطني، فالعقار الصناعي ىك المطمب األساسي لممستثمريف الكطنييف 

كاألجانب ككنو الكعاء المستعمؿ لممنشآت االستثمارية، أما العقار الفالحي فيساىـ في تحقيؽ 

االكتفاء الذاتي مف حيث المكاد الغذائية كما ساىـ في تكفير مناصب شغؿ كالدفع بالتنمية 

االقتصادية، فبيذا تكتسب الدكلة العقارات بطرؽ مختمفة كالتأميـ أك المبادلة كبحؽ الشفعة 

 .أك نزع الممكية لممنفعة العمكمية ك في إطار تطبيؽ ىذه  السياسة تكاجو الدكلة  عدة عراقيؿ

إىتمت التشريعات الداخمية بتنظيـ الممكية العقارية كضبط نطاقيا ككيفية إستعماليا 

كحمايتيا مف التعدم، كنظرا ألىمية العقار بالنسبة  لمفرد كالمجتمع في تحقيؽ النمك 

كاالزدىار فإف المنازعات حكليـ متعددة ككثيرة بؿ كمعقدة نظرا لكجكد عدة أحكاـ قانكنية 

 ةغير دقيقة كمبعثرة في عدة نصكص كىذا ناتج عف التذبذب في التكجيات السياسي

كاالقتصادية في الجزائر ك مف بيف أىـ القضايا العقارية التي تطرح عمى القضاء ىي 

 .المنازعات الخاصة بعممية نزع الممكية لممنفعة العمكمية

تستند عممية نزع الممكية لممنفعة العمكمية إلى الصالحيات كاالختصاصات المخكلة 

لمسالطة اإلدارية كمف االمتيازات التي تتمتع ليا، أنيا تقع فقط عمى الحقكؽ الخاصة بالفرد،  

كتتبنى اإلدارة ىذه العممية بصفة جبرية كاستثنائية تمجأ إلييا اإلدارة بعد فشؿ إجراءات أك 

محاكلة إقتناء العقار بالتراضي كذلؾ لتحقيؽ النقع العاـ  الذم ىك شعار الجية النازعة 

لمممكية كنزع ممكية قطع ارض لتشييد سكة حديدية، كبالتالي في إجراء نزع الممكية الذم 
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تباشر بو اإلدارة برد عمى الممكية العقارية  كالحقكؽ العينية األصمية ليا كحؽ االستعماؿ 

كاالستغالؿ كممكية الرقابة، كاإلتماـ ىذه العممية يجب إتباع إجراءات عديدة منيا اإلجراءات 

 العمكمية، ك تحديد األمالؾ كالحقكؽ العقارية  المطمكب  نزعيا ةالعادية كالتصريح بالمنفع

إعداد تقرير عف تقييـ األمالؾ كالحقكؽ المطمكب نزعيا إلى صدكر قرار إدارم بقابمية 

التنازؿ ك كآخر إجراء قرار نزع الممكية مف أجؿ المنفعة العمكمية، كما  يمكف  أف تتـ عممية 

 عمى إجراءات  غيرل عندما تككف حالة استعجالية كتتطمب الضركرة القصكل دالنزع باالعتما

 .نزع ممكية الفرد دكف التكقؼ عمى اإلجراءات العادية ككدكد حالة حصار مثال

إال انو في أية مرحمة تككف فييا عممية نزع الممكية تقع  تجاكزات مف طرؼ اإلدارة ما 

يدفع  بذم المصمحة برفع دعكم قضائية أماـ القاضي اإلدارم لتسكية النزاعات الكاقعة عمى 

عممية نزع الممكية حيث أف اإلدارة ممثمة بالكالي ىك الذم  يختص بإصدار معظـ  القرارات 

، لذا بما أف أحد أطراؼ النزاع شخص إدارم فيؤكؿ االختصاص مباشرة إلى اقبالخاصة 

المحكمة اإلدارية، كلعؿ أىـ النزاعات التي تطرح ىي حكؿ التعكيض المقترح مف طرؼ 

الجية النازعة أك المستفيدة مف عممية النزع كالذم يككف محدد في قرار قابمية التنازؿ حيث 

عادة النظر  في مقدار التعكيض الذم  أف مالؾ العقار ينادم لحماية حقو المكرس دستكريا كا 

يعتبر مف الضمانات الضركرية لمتقميص مف فقداف ممكية العقار التي ليا قيمة خاصة في 

الجزائر، كما  يسعى الى تعكيضو عف األضرار الناجمة عف نزع ممكيتو لممنفعة العمكمية 

كبيذا  نالحظ  أف اإلدارة ال زالت تفرض امتيازاتيا السمطكية عمى الفرد لككنيا في مركز 
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أسمي عنو، كلـ تعد تقييما يتماش  مع القيمة الفعمية لمعقار إذف ال نخضع لمرقابة أثناء 

قياميا بإعداد تقرير قابمية التنازؿ ، فميذا نتطرؽ إلى الطريقة التي يعتمدىا القاضي اإلدارم 

ىل : في تقييمو لمعقار محؿ النازع كتسكية نزاع التعكيضي فميذا نطرح اإلشكالية التالية

 يمكن لمقاضي اإلداري تحقيق العدل  واألنصاف في دعوى التعويض عن  نزع الممكية؟ 

كلإلجابة عمى ىذه اإلشكالية كعمى ضكء النصكص كاألحكاـ القضائية في الجزائر 

نتكلى في دراستنا المنيج التحميمي حيث سنتطرؽ إلى الضكابط  ك األحكاـ المتعمقة 

 (الفصؿ األكؿ)بالتعكيض كالتي تحدد طريقة تعكيض منزكع الممكية ككيفية نشأة  النزاع 

كصالحيات القاضي اإلدارم في مكاجية اإلدارة ك الكقؼ عمى مبدأ العدؿ كاإلنصاؼ 

  .(الفصؿ الثاني)كحماية الفرد 
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 :الفصل األول
أحكام التعويض عن نزع الممكية لممنفعة العامة 

تسعى الدكلة جاىدة لتحقيؽ األىداؼ التي سطرتيا لمسير الحسف لسياستيا، كتماشيا 
كمف أجؿ ىذا تعتمد عمى إستراتيجية خاصة لتكسع مف كعائيا العقارم، كليذا . مع نظاميا

العقد، )البد أف تكتسب العقارات بشتى الطرؽ، كطرؽ االقتناء التي تخضع لمقانكف العاـ 
حؽ )كالطرؽ االستثنائية التي تخضع لمقانكف الخاص  (التبرع، المداكلة، التقادـ، الحيازة

بغرض تحقيؽ األىداؼ أك إنجاز المشاريع المبرمجة  (الشفعة، نزع الممكية لممنفعة العامة
كالمخططات، كتظير أىمية المكضكع في أف عممية نزع الممكية تعتبر مف أكبر كأىـ 

.  العمميات ذات الصدل
لكف غالبا ما تمجأ إلييا اإلدارة إلى عممية نزع الممكية ككنيا طريقة استثنائية الكتساب 

األمالؾ كالحقكؽ العينية العقارية، كال تتـ إال إذا اتبعت الدكلة الطريقة الكدية أم االقتناء 
بالتراضي كمحاكلة االتفاؽ مع صاحب العقار، حيث أنو يقع إلزاما عمى الجية النازعة 
لمممكية أثناء تككينيا لممؼ عممية نزع الممكية أف تثبت أنيا قد قامت بمحاكلة االقتناء 

. بالتراضي كلكنيا تمخضت بالفشؿ
يتقاضى منزكع الممؾ مقابال لنزع ممكيتو رغـ أف العممية إجراء جبرم كاستثنائي كىذا 
عمى أساس تقدير معيف أم يتماشى مع أسعار السكؽ المتداكلة في تمؾ الفترة كحسب طبيعة 
العقار، فإف تقييـ مصمحة أمالؾ الدكلة يعتمد عمى القانكف كأكؿ مصدر ليا ككف أف عممية 

نزع الممكية ال ترتب أية مسؤكلية أخرل سكل ما شرعو القضاء لتنظيـ ىذه العممية كذلؾ 
لتنظيـ قكاعدىا كأحكاميا مع األخذ بعيف االعتبار األضرار الناتجة عف عممية النزع، كما 
يمكف أف يككف التعكيض كأساس في شكؿ نقدم كىذا ما يأخذ بو غالبا كبالعممة الكطنية، 
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: لكف يجكز استثناءا أف يتـ التعكيض بشكؿ عيني أم التعكيض بنفس العيف المنزكعة مثال
. (المبحث األول)نزع ممكية منزؿ كتعكيضو بمنزؿ آخر في منطقة أخرل 

يدفع التعكيض بصفة عادلة كمنصفة ككف أف حؽ الممكية حؽ مكرس دستكريا ال 
يجب االعتداء عميو ألننا مقابؿ االعتداء نكرس الحماية كالضمانات فميذا عمى الجية النازعة 

لمممكية أك المستفيد أف يراعي مبدأ العدؿ كاإلنصاؼ فإف انتيؾ ىذه القاعدة فمف حؽ ذم 
مصمحة أف يرفع دعكل قضائية أماـ القضاء المختص، يدفع بعدـ احتراميا إلعادة تقييـ 
مبمغ التعكيض، إذا ىناؾ إجراءات البد أف تحتـر كال يجكز مخالفتيا فأم إجراء تـ دكف 

. إجراء آخر يعد مساسا بحؽ منزكع الممكية أك تعسفا في استعماؿ الحؽ
أف يبمغ ذم مصمحة بقرار قابمية  (اإلدارة أك المستفيد)ألـز المشرع نازع الممكية 

التنازؿ الذم يحدد مبمغ التعكيض كيكدعو في نفس الكقت في خزينة الكالية، فكؿ ىذا 
تعكيضا عف الضرر الذم ألحؽ بو ككف لمعقار أىمية خاصة في الجزائر تصعب عمة الفرد 
نقؿ الممكية لغير المالؾ، فميذا أجاز لو المشرع أف يقترح المبمغ الذم يراه مناسبا إذ اعتبر 

أف اإلدارة قد أخطأت في تقييميا لعقاره أك قد أجحفت في حقو، كما يجكز لو في حاؿ 
تماطمت اإلدارة في دفع مبمغ التعكيض أف يطمب إعادة تقييـ ىذا المبمغ عمى أساس أف قيمة 
العقار قد تغيرت بمركر سنكات أك لـ تدفع اإلدارة، أك لـ ترضى بالمبمغ الذم اقترحو عمييا، 
فميذا ما عميو إال رفع دعكل قضائية أماـ القاضي اإلدارم لتسكية ىذا النزاع القائـ عمى مبمغ 

. (المبحث الثاني )التعكيض 
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 :المبحث األول

تقدير اإلداري التعويض 
يتـ تقدير التعكيض المستحؽ عف نزع ممكية العقار أك الحؽ العيني مف مصادر 

، طرؼ اإلدارة أك 186-93 مف المرسـك التنفيذم 13األمالؾ الرضية ضمف لممادة 
القاضي اإلدارم، كذلؾ اعتمادا عمى طبيعتو كقيمتو الحقيقية ككيفية استعمالو الفعمي، بحيث 

أف الجية المختصة بالتقدير تعتمد عمى أسس قانكنية خاصة لتحديد التعكيض التي تنظـ 
، دستكر 1996 كدستكر1989 كدستكر 85،1-75قكاعد عممية نزع الممكية كقانكف المدني 

-05 كالمرسـك التنفيذم 186-93، كذا بعض المراسيـ التنفيذية 11-91 كقانكف 2016
. (المطمب األول) 248

بعد تحديده لمبمغ التعكيض يتـ دفع ىذا المبمغ لينتقؿ حؽ التصرؼ لمجية النازعة 
كالكفاء بالتزاـ التعكيض اتجاه منزكع الممكية، " النفع العاـ"لمممكية أك لممستفيد قصد تحقيؽ 

كبذلؾ يزكؿ مركزه القانكني كمالؾ كينشأ مركز جديد بالنسبة لمطرؼ الثاني لكف حتى يتـ 
.  (المطمب الثاني)ذلؾ البد أف يدفع مبمغ التعكيض بحسب األشكاؿ المنصكص عمييا قانكنا 

 :المطمب األول
آليات تحديد التعويض 

تماـ مشاريع  إف عممية نزع الممكية تعتمد عمييا الدكلة كثيرا إلثراء ممكيتيا الكطنية، كا 
كبرل لتحقيؽ المنفعة العامة كمف أجؿ ذلؾ تعتبر عممية إدارية بحتة، تدفع مبمغ التعكيض 

                                                 
، يتضمف القانكف المدني، المعدؿ 1975 سبتمبر 26 المكافؽ لػ 1395 رمضاف 20، المؤرخ في 85-75أمر رقـ - 1

. 2005، 44، ج ر، عدد 2005 يكنيك 20 المؤرخ في 10-05كالمتمـ بقانكف رقـ 
:  معدؿ ب1996 ديسمبر 8، الصادر في 76ج ر عدد 
. 2002 أفريؿ 14، الصادر في 25، ج ر عدد 2002 أفريؿ 10، المؤرخ في 03-02قانكف رقـ 

. 2008 نكفمبر 16، الصادر في 63، ج ر عدد 2008 نكفمبر 15 مؤرخ في 19-08قانكف رقـ -
 .2016 مارس 7 صادر في 14، ج ر عدد 2016 مارس 06، مؤرخ في 01-16قانكف -
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، كما يمكف أف ينتج عف عممية النزع ضررا يمس منزكع (الفرع األول)عمى أساس التزاـ 
. (الفرع الثاني)الممكية فما ىي أنكاع الضرر القابمة لمتعكيض؟ 

 
 :الفرع األول

أساس القانوني االلتزام 
باعتبار أف حؽ الممكية حؽ مكرس دستكريا فإف نزع اإلدارة لممكية الفرد يعتبر مساسا 
بحقو، فبذلؾ تمارس سمطة النزع في إطار اختصاصاتيا القانكنية كيقع عمى عاتقيا قبؿ ذلؾ 

أف تمتـز بالتعكيض عف الضرر الذم قد لحؽ بالفرد كلتكضيح ذلؾ نتطرؽ الى األسس 
 ثـ المسؤكلية عمى أساس (ثانيا)، المسؤكلية التقصيرية (أوال)الممكنة كىي المسؤكلية العقدية 

. (رابعا)، كما يمكف أف تككف مسؤكلية قانكنية (ثالثا)المخاطر 
عقد :أوال

تعرؼ المسؤكلية العقدية أنيا العالقة التي تربط بيف شخصيف نشأت عمى اساس عقد 
:   التي تنص54، فقد عرؼ المشرع الجزائرم العقد في المادة 1معيف

العقد اتفاق يمتزم بموجبو شخص أو عدة أشخاص آخرين بمنح، أو بفعل، أو " 
كيككف العقد نافذا بمجرد أف يقع صحيحا كذلؾ بتكفر شركطو كىي أف . 2"عدم فعل شيء ما

يككف كؿ مف طرفيو متمتعا باألىمية الالزمة لمتعاقد، كأف تككف إرادتو سميمة خالية مف 
الرضا، المحؿ، السبب، )إلى جانب تكفر في العقد أركانو المتمثمة في . العيكب التي تفسدىا

                                                 
محمد سعيد جعفكر، نظريات في صحة العقد كبطالنو في القانكف المدني كالفقو اإلسالمي، دار ىكمة، الجزائر،  - 1

 .14، ص 2003
 .، مرجع سابؽ58-75 مف االمر رقـ 54المادة  - 2
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كيرتب آثاره فكر انعقاده كذلؾ ىك العقد  (الشكؿ في العقد الشكمي كالتسميـ في العقد العيني
. 1الصحيح، كال خالؼ في ىذا بيف الفقياء

لكف ال يمكف القكؿ أف عممية نزع الممكية ىي عقد ينشأ بيف طرفيف ككف ىذه األخيرة 
مف بيف اإلجراءات أك األساليب التي تمجأ إلييا اإلدارة الكتساب الممكية العقارية، بحيث أف 
منزكع الممكية ما عميو إال الخضكع لسمطة اإلدارة ككف أف اليدؼ أم الغاية مف نزع الممكية 

، كمنو ال يمكف تأسيس إلتزاـ اإلدارة 2ىك المنفعة العمكمية كليذا تفرض عميو جبرا نزع ممكيتو
. بالتعكيض عمى أساس المسؤكلية العقدية

المسؤولية التقصيرية : ثانيا
 مف القانكف المدني أف المسؤكلية التقصيرية تقع عمى أساس 124يتضح مف المادة 

كل فعل أيا كان يرتكبو  " : عدـ االلتزاـ بضماف عدـ اإلضرار بالغير حيث تنص
 3"الشخص بخطئو، ويسبب ضررا لمغير يمزم من كان سببا في حدوثو بالتعويض

كبيذا ال تككف المسؤكلية التقصيرية قائمة إال بتكفر أحد عناصرىا المتمثؿ في الخطأ، لكي 
يتـ اعتبار أنو تـ تقصير في حؽ الغير، لذلؾ فإنو يتبيف لنا مف خالؿ تعريؼ المؤكلية 

التقصيرية أف اإلدارة لـ ترتكب خطأ مف حيث تنفيذىا لعممية نزع الممكية إنما ساىمت بشكؿ 
مباشر مف تحقيؽ المنفعة العامة، بحيث أنيا مف جية حرمت منزكع الممكية مف ممارسة 

حقكقو عمى العقار كمف جية أخرل منحت لو الحؽ في االنتفاع بو مف خالؿ المنفعة التي 

                                                 
 .34محمد سعيد جعفكر، المرجع السابؽ، ص  - 1
إيماف بف براىيـ، سارة مكنية عيجة، القيكد الكاردة عمى سمطة اإلدارة في نزع الممكية مف أجؿ المنفعة العامة، مذكرة  - 2

 .47، ص 2015تخرج لنيؿ شيادة ماستر، تخصص قانكف عقارم كزراعي، جامعة البميدة، 
 . مف القانكف المدني الجزائرم، المرجع السابؽ124المادة  - 3
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قد تنجر مف المشركع المزمع إنجازه في عقاره، كعميو ال يمكف القكؿ أف المسؤكلية التقصيرية 
. 1أساس إلتزاـ اإلدارة بالتعكيض

المسؤولية عمى أساس المخاطر : ثالثا
خالفا لممسؤكلية التقصيرية فإف ركف الخطأ ال يعتبر شرطا لقياـ المسؤكلية عمى 

الضرر كالعالقة السببية، فاألكؿ : أساس المخاطر، فإنو يكفي تكفر عنصريف أساسييف ىما
ىك الضرر الناتج مف عممية نزع الممكية، أما العالقة السببية ىك السبب في تصرؼ اإلدارة 

. كىك تحقيؽ النفع العاـ
إال أف المسؤكلية عمى أساس المخاطر ىي مسؤكلية تكميمية، كال يمكف أف تككف 

قاعدة عامة سكاء بالنسبة لمقانكف المدني أك اإلدارم، سكاء عف األعماؿ االدارية أك 
 2القانكنية

القانون أساس إلتزام اإلداري : رابعا
لقد نظـ المشرع التعكيض في عممية نزع الممكية في اغمب الدساتير كالتشريعات كذلؾ 

منو كفي الدستكر  204 ككذلؾ في المادة 1996 ثـ دستكر1989،3مف خالؿ دستكر

                                                 
 .47إيماف بف براىيـ، سارة مكنية عيجة، المرجع السابؽ، ص  - 1
عبد القادر غيتاكم، الضمانات التشريعية كالقضائية لنزع الممكية الخاصة مف أجؿ المنفعة العمكمية، دراسة مقارنة،  - 2

 .102،ص 2014رسالة لنيؿ شيادة الدكتكراه في القانكف العاـ، جامعة تممساف، 
  1989  الػػػػػػػػػػػػ المتعمقة بدستكر 3

 28 مؤرخ في 18-98، الصادر بمكجب المرسـك الرئاسي رقـ 1989 فيفرم 23 المكافؽ عميو في استثناء 1989دستكر 
 .1989 مارس 01 الصادر 09، ج ر عدد 1989فيفرم 

، 1417 رجب 27 المؤرخ في 843-  96، الصادر بمكجب المرسـك الرئاسي رقـ 1996 مف دستكر 20المادة  -  4

 01-16، المعدؿ كالمتمـ ، بالقانكف رقـ 1996 ديسمبر 8، صادر في 76، ج رج ج ، عدد 1996ديسمبر 7المكافؽ لػ 

ال يتم نزع الممكية إال في إطار ":  التي تنص2016 مارس 7، صادر في 14، ج رج ج ،عدد 2016 مارس 6المؤرخ في 

  "القانون ويترتب عميو تعويض قبمي وعادل ومنصف
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ال يتم نزع الممكية إال في اطار القانون ويترتب :" التي تنص22 في المادة 2016الحالي
  ""1عميو تعويض عادل ومنصف

 كاف التعكيض قبميا كعادال كمنصفا، فمنو فإف دستكر 1996لمتذكير فإنو في دستكر 
.   ال يككف التعكيض قبميا بؿ عادال كمنصفا فقط2016

ال يجوز حرمان أي ":  لتضيؼ أنو677كما أف القانكف المدني الجزائرم في المادة 
أحد من ممكيتو، إال في األحوال والشروط المنصوص عمييا في القانون، غير أن لالدارة 
الحق في نزع جميع الممكية العقارية أو بعضيا، أو نزع الحقوق العينية العقارية لممنفعة 

    2"........العامة مقابل تعويض منصف وعادل
 48-76  ككذلؾ صدرت عدة قكانيف لتنظيـ قكاعد نزع الممكية كمف بينيا األمر رقـ 

 كىذا 2008 المعدؿ كالمتمـ بمكجب قانكف المالية لسنة 11-91الممغى بمكجب قانكف رقـ 
 التي اعتبرتا أف التعكيض في نزع الممكية يتجسد عمى أساس العدؿ 22 ك21في المادتيف 

كاإلنصاؼ كما يمكف لمالؾ العقار أف يطمب االستيالء عمى الجزء الغير المستعمؿ ككنو 
 3المعدؿ كالمتمـ 186-93ينقص مف القيمة الحقيقية لمعقار، باالضافة لممرسـك التنفيذم رقـ 

. 11-91الذم نظـ ىذه العممية مف خالؿ تطبيؽ قانكف 
 
 
 
 

                                                 
، 2016 مارس 6، المكافؽ لػ 1437 جمادل األكؿ 26 مؤرخ في 01 -16، قانكف رقـ 2016 مف دستكر 22المادة  - 1

 2016 مارس 7 ، صادر في 14يتضمف التعديؿ الدستكرم،ج رج ج ،
 .  مف القانكف المدني، المرجع السابؽ677المادة  - 2
 يحدد قكاعد المتعمقة بنزع الممكية مف أجؿ المنفعة العمكمية، ج ر عدد 1991 أفريؿ 27 المؤرخ في 11-91قانكف - 3

 .08/05/1991، الصادر 21
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 :الفرع الثاني
شروط الضرر القابل لمتعويض 

الضرر ىك ذلؾ األػػػػػػػػػػػػ  الذم ينتج مف خطأ يمـز مف ارتكبو بالتعكيض فالمقصكد 
بالضرر ىك األذل الذم يصيب اإلنساف في جسمو أك مالو أك في حؽ مف الحقكؽ التي 

  1(...كحؽ الممكية أك االنتفاع أك االرتفاؽ)تدخؿ في تقكيـ ثركتو 
يعتبر الضرر الركف الثاني لممسؤكلية التقصيرية، فال يكفي لتحقيؽ المسؤكلية كقكع 

.  2الخطأ بؿ يجب أف ينتج عف الخطأ ضرر
 

إف صمة السببية تتحقؽ متى تبيف أف الخطأ ىك عمة الضرر، ما كاف يمكف أف يقع 
.  فإذا انتفى الضرر فال مسؤكلية كال تعكيض3إذ لـ يرتكب الخطأ

كالضرر الكاجب التعكيض في عممية نزع الممكية يجب أف تتكفر فيو مجمكعة مف 
:  الخصائص المتمثمة في

 كأف يككف الضرر (ثانيا) كأف يككف الضرر ماديا (أوال)أف يككف الضرر مباشرا 
. (رابعا) أك أف يككف محميا قانكنا ،(ثالثا)محققا 

أن يكون الضرر مباشرا : أوال
الضرر المباشر ىك الضرر الذم يككف نتيجة لمخطأ بحيث أنو نجد في عممية نزع 
الممكية ىذا النكع مف الضرر بمعنى آخر يجب أف يككف مف عالقة السببية بيف الضرر 

                                                 
 69، ص 2002محمد أحمد عابديف، التعكيض بيف الضرر المادم كاألدبي كالمكرث، منشأة المعارؼ باإلسكندرية،  -  1

 .71كص 
 ، الطبعة الثالثة الجديدة، 2عبد رزاؽ احمد السنيكرم، الكسيط في شرح الفانكف الجديد، مصادر االلتزاـ، المجمد - 2

 .969 ، ص2000منشكرات الحمبي الحقكقية،  لبناف، 
 .76محمد احمد عابديف، المرجع السابؽ، ص -  3
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 مف قانكف 21 ، غير أنو ىناؾ إشكاؿ ككف أف المشرع الجزائرم في المادة 1كعممية النزع
 المعدؿ كالمتمـ لـ ينص صراحة عمى الضرر المباشر فقد حدد فقط الضرر 91-11

. 2المسبب عف عممية النزع
بخالؼ المشرع الفرنسي الذم حدد التعكيض عف الضرر المباشر مف عممية نزع 
الممكية، أما مسألة الضرر الغير المباشر فقد تركو الختصاص القاضي اإلدارم كترفع 

. 3كدعكل مستقمة عف دعكل التعكيض عف الضرر المباشر
كمنو نستخمص أف التعكيض في التشريع الجزائرم يشمؿ الضرر المباشر كالغير 

. المباشر لعدـ تحديد طبيعة الضرر
أن يكون الضرر ماديا : ثانيا

، يمحؽ الضرر 4الضرر المادم ىك إخالؿ بمصمحة المضركر ذات قيمة مالية
 السابقة 11-91 مف قانكف 21المادم بالشخص مف جراء فقدانو لممكيتو حسب المادة 

                                                 
 .52، ص 1994، 2أحمد رحماني، نزع الممكية مف أجؿ المنفعة العمكمية، مجمة المدرسة الكطنية لإلدارة، عدد  - 1
سييمة لباشيش، رقابة القاضي اإلدارم عمى إجراءات نزع الممكية مف أجؿ المنفعة العامة، مذكرة نيؿ شيادة  - 2

 .97، ص 2008الماجستير، فرع الدكلة كالمؤسسات العمكمية، جامعة الجزائر، 
نقال عف خالد رفيؽ، التعكيض في مجاؿ نزع الممكية مف أجؿ المنفعة العامة في التشريع الجزائرم، مذكرة لنيؿ شيادة  -  3

 .30، ص 2014الماستر، تخصص قانكف إدارم، جامعة بسكرة، 
 .790لمرجع السابؽ، ص ا.....الكسيط في شرح القانكف الجديد، مصادر االلتزاـ،عبد رزاؽ أحمد السنيكرم،  - 4
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، ألف خصكصية التعكيض في نطاؽ نزع 1الذكر فالضرر المقصكد ىك الضرر المادم
الممكية تكمف باعتبار ىذا التصرؼ القانكني الكاجب التعكيض عميو ىك مشركع تؤكده 

. 2المصمحة العامة
 كمنو يفيـ ضمنيا 3أما بالنسبة لمتعكيض في القانكف المدني يككف عمى أساس الخطأ

أف المشرع الجزائرم ال يعكض عف الضرر المعنكم النعداـ كسائؿ تقديره ألنو ضرر ذاتي 
ال يحؽ لمالؾ المنزكع ممكيتو أف يطالب بالتعكيض عف ذكرياتو في العقار، لكف : مثال

إذا كانت اإلجراءات المتبعة لعممية النزع لـ تحتـر كالشركع : استثناءا يمكف التعكيض مثال
. الفكرم في البناء دكف إبالغ المالؾ بأف ممكيتيـ قد انتزعت مف أجؿ المنفعة العامة

أما بالنسبة لممشرع الفرنسي قد أقر عمى الحؽ في التعكيض عف الضرر الجمالي أم 
تشكيو المنظر الخارجي، كىذا يعكد إلى كقائع األشغاؿ التي أنجزتيا اإلدارة كىذا بمنع المالؾ 

. 4مف المنظر الجميؿ ككذلؾ التعكيض المعنكم الناجـ عف التعسؼ
أن يكون الضرر محققا : ثالثا

الضرر المحقؽ ىك الضرر الذم يقع حاال كفعال كالذم ال يمنع فيو جيالة كفقداف 
العقار أك خسارة رأس ماؿ الشركة، باإلضافة لذلؾ شرط أف يككف قابال لمتقييـ في الحاؿ 

ثبات انو كقع فكرا ، كبيذا فاف تحقؽ الضرر يككف في حالتيف األكلى أف يككف قد كقع : كا 
                                                 

يجب أن يكون مبمغ التعويض عن نزع الممكية عادال ومنصفا بحيث ":  التي تنص11-91 مف قانكف 21المادة  - 1

يغطي كل من لحقو من ضرر وما فاتو من كسب سبب نزع الممكية، ويحدد ىذا المبمغ حسب القيمة الحقيقية لألمالك 

تبعا لما ينتج ذلك عن تقييم لطبيعتيا أو مشتمالتيا أو عن استعماليا الفعمي من قبل مالكييا وأصحاب الحقوق العينية 

اآلخرين أو من قبل التجار والصناع والحرفيين تقدر ىذه القيمة الحقيقية في اليوم الذي تقوم فيو مصمحة األمالك 

   "الوطنية بالتقييم
 .29أحمد رحماني، المرجع السابؽ، ص  - 2
 .29خالد رفيؽ، المرجع السابؽ، ص  -  3
 .30نقال عف خالد رفيؽ، المرجع السابؽ ، ص  -  4
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فعال، لكف ال يمكف اعتبار الضرر المستقبمي أك االحتمالي ال يعكض عميو الفرد كلك أنو 
ضرر غير حالي إال أنو ضرر مؤكد، محقؽ الكقكع في المستقبؿ بمعنى آخر يعرؼ أنو 

 كحالة ثانية،  باإلضافة لذلؾ يعكض عمى أساس أنو قابؿ 1سيقع مستقبال أك مؤكد فيو
. لمتقييـ في الحاؿ كمحقؽ الكقكع في المستقبؿ

يعرؼ القانكف اإلدارم الضرر المؤكد بأنو الضرر الحالي كالضرر المقبؿ كاستثنى 
 . 2الضرر المحتمؿ

أن يكون الضرر محميا قانونا : رابعا
يقصد بذلؾ أف يمس الضرر بحؽ محمي قانكنا، فالشخص ال يمكنو طمب الحصكؿ 

عمى تعكيض لضرر أصابو دكف سند رسمي يثبت أف لمعقار كثائؽ معترؼ بيا كسند الممكية 
 أك تـ حرمانو 3فما عميو إال إثبات الممكية العقارية مف أجؿ تأييده كحمايتو... أك دفتر عقارم

: مف التعكيض لمحالة التالية مثال
البناء عمى أرض تابعة لمدكلة خفية كخمسة، أك القياـ ببناء عمى أرض دكف رخصة 

. 4رسمية كرخصة البناء
 

 :المطمب الثاني
أنواع التعويض عن نزع الممكية 

تقـك اإلدارة في عممية نزع الممكية باقتراح التعكيض حيث يجب أف يككف عادال   
كمنصفا يشمؿ القيمة الحقيقية لمعقار كذلؾ بناءا عمى طبيعتيا كمشتمالتيا ككيفية استعماليا 

                                                 
خميؿ احمد حسف قدادة، الكجيز في شرح القانكف المدني الجزائرم، مصادر االلتزاـ، الجزء االكؿ، الطبعة الثانية، ديكاف - 1

 249، ص 2005المطبكعات الجامعية، الجزائر، 
إدريس بكزاد، التعكيض عف نزع الممكية في القانكف الجزائرم، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستر في القانكف، فرع تحكالت  - 2

 .17، ص 2009الدكلة، جامعة تيزم كزك، 
     .50، ص2006عمار عمكم، الممكية كالنظاـ العقارم في الجزائر، الطبعة الرابعة، دارة ىكمة، الجزائر،  - 3
 .19 كص 18إدريس بكزاد، المرجع السابؽ، ص  - 4
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 كما يمكف أف يككف تعكيضا عينيا (الفرع األول)الفعمي كيككف ذلؾ نقديا كبالعممة الكطنية 
. (الفرع الثاني)بدؿ التعكيض النقدم

 :الفرع األول
 التعويض النقدي

تحدد التعويضات نقدا  وبالعممة :"186-93 مف المرسـك التنفيذم 34تنص المادة 
......" الوطنية، غير انو يمكن ان يقترح التعويض بدال عن التعويض نقدا

منو تدفع اإلدارة لمالؾ العقار تعكيضا في شكؿ مبمغ مف النقكد كبالعممة الكطنية كال 
 1 السالفة الذكر34يجكز االتفاؽ عمى عممة أخرل، ىذا ما أكدتو المادة 

     يشكؿ التعكيض النقدم مبدأ عاما تتحدد قيمة العقارات المنزكعة ممكيتيا في 
: القكانيف المقارنة كذلؾ لعدة إعتبارات منيا 

إمكانية تحكيؿ قيمة األمالؾ العقارية إلى نقكد ، ألنيا تشكؿ قيمة مقابمة لكؿ -
. األمالؾ العقارية ،كبيا يمكف إعادة تككيف األمالؾ مف جديد

سيكلة العممية عمى الخزينة العامة أك عمى نازع الممكية بصفة عامة  -
صعكبة التعكيض العيني، ألنو في كثير مف األحياف ال يتكفر لدل نازع الممكية -

عقار مماثؿ مما يؤدم مف الناحية العممية إذا استحالة عممية نزع الممكية في ىذه الحالة كىك 
ماال يتماشى مف حيث االصؿ  مع اإلقرار لإلدارة نازعة الممكية بصالحيات إستثنائية 

. لممساس بالممكية الفردية في إطار نزع الممكية مف اجؿ المنفعة العامة 
   نظرا إلمكانية تحكيؿ قيمة األمالؾ العقارية إلى نقكد ، الف ىذه األخيرة تشكؿ 

قيمة مالية مقابمة لكؿ األمالؾ العقارية كالحقكؽ العينية  فإف االصؿ في التعكيض عف نزع 
الممكية ألجؿ المنفعة العامة ، يجب أف يككف مبمغا ماليا يقدر عمى اساس القيمة الحقيقية 

. لألمالؾ المنزكعة كالناتجة عف طبيعة كمشتمالت ىذا العقار ككذا جية إستعمالو

                                                 
 .، المرجع السابؽ186-93 مف المرسـك التنفيذم 34المادة  -1
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     إعتماد التعكيض النقدم كأصؿ عاـ ال يعني إستبعاد التعكيض العيني الذم 
. 1أصبح ذات طابع إستثنائي بنص القانكف

بالرجكع إلى المشرع الفرنسي فانو خالفا لممشرع الجزائرم قد كضع عدة شركط تتعمؽ 
بمنزكع ممكيتو، إذ يجب أف تتكفر فيو  ىذه الشركط حتى يمكنو الحصكؿ عمى مبمغ 

التعكيض، كأف يثبت صفتو مف جية كأف أمالكو المراد نزع ممكيتيا غير مثقمة برىف أك بحؽ 
. 2امتياز

 فانو يمكف تعكيض صاحب المحؿ التجارم بتعكيض نقدم 34كفي نفس المادة 
.  نتيجة لمصاريؼ الرحيؿ كخسارتو لنشاطو التجارم3مكمال لمتعكيض العيني

 

 :الفرع الثاني
 التعويض العيني

يعتبر التعكيض النقدم كمبدأ عاـ إال أنو استثناءا يمكف أف يككف التعكيض عينا كىذا 
ويرفق كمما أمكن باقتراح "...:  بنصيا11-91 مف قانكف 2 فقرة 25ما أكدتو المادة 

. 4"تعويض عيني يحل محل التعويض النقدي المنصوص عميو أعاله
. 5لكنو يبقى مجرد اقتراح يمكف قبكلو أك رفضو مف طرؼ المعنييف باألمر

أما إذا لـ يرضى الطرؼ المعني باألمر بالمبمغ المقترح ما عميو إال أف يتمسؾ 
: بالتعكيض النقدم، فحسب نص المادة السابقة الذكر فالتعكيض العيني يككف في حالتيف

                                                 
 .46خالد رفيؽ ، المرجع السابؽ ، ص  -1
 .45خالد رفيؽ، المرجع السابؽ،ص -2
محمد لعشاش، إشكاالت نزع الممكية في القانكف الجزائرم،مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في القانكف ، فرع تحكالت  -3

 .42،  ص2008الدكلة، جامعة تيزم كزك، 
 .، المرجع السابؽ11-91 مف قانكف 2 الفقرة 25المادة  - 4
  .41محمد لعشاش، المرجع السابؽ، ص - 5
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 186-93 مف المرسـك التنفيذم رقـ 34 أم المادة تتمثؿ األكلى في إعادة إسكاف مستأجرم
أك شاغمي السكنات المراد نزع ممكيتيا، كتتمثؿ الثانية في إعادة إسكاف مستأجرم المحالت 

السكنية ذات االستعماؿ الميني المنزكعة ممكيتيا أك شاغمييا كتعرض عمى التجار كالحرفييف 
. 1كالصناعييف المطركديف محالت معادلة

 
أما بالنسبة لممشرع الفرنسي قد اشترط أف تككف المحالت معادلة كأف تككف مكجكدة 

 .  2في نفس المنطقة الحضرية لمتاجر
الحالة العامة لمتعويض العيني :  أوال

 مف المرسـك 34 كالمادة 11-91 مف قانكف 25/2نالحظ مف خالؿ ىذه المادتاف 
، انيا جعمت إقتراح التعكيض العيني سمطة تقديرية لمجية التي أككؿ 186-93التنفيذم 

إلييا القانكف نزع الممكية كمما سمحت الظركؼ بذلؾ في مجاؿ العقارات المخصصة 
.   لمنشاطات التجارية كالصناعية كالحرفية

الحالة الخاصة لمتعويض العيني   : ثانيا
إف ىذه الحالة تتعمؽ خصيصا بإعادة تشكيؿ األمالؾ المنصكص عمييا في المادة 

 عنو رإذا كان تنفيذ األشغال العمومية ينج»: حيث تنص عمى 11-91 مف قانكف 31
تعديل ىيكل قطع األرضية المجاورة لممشروع المزمع إنجازه ،يجب أن تحدد األحكام 

« .3التشريعية التي ترخص باألشغال في الوقت نفسو شروط ضم الممكيات المعنية

                                                 
 .، المرجع السابؽ186-93 مف المرسـك التنفيذم 34المادة  - 1

2- Ferbos Jaques, Salles Georgs, l’expropriation et évaluation des bien, procédures de 
l’expropriation, principes d’indemnisation, Méthodes d’évaluation des bien (terrain, 

immeubles, fond de commerce) 4ème édition de Moniteur, Paris, 1979, p 668-669.   
  . ، المرجع السابؽ186-93 مف المرسـك التنفيذم31المادة - 3
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     إف ىذه الحالة تيدؼ الى معالجة األكضاع الناتجة عف إنجاز العمميات أك 
األشغاؿ العمكمية ذات أىمية الكطنية كشؽ الطرقات السريعة آك بناء المطارات الكبرل 
كالسدكد التي قد تسببت في تشتيت السكاف بسبب مساسو بشكؿ جكىرم بحدكد كىياكؿ 
الممكيات الفالحية كىك ما يتطمب معالجتيا عف طريؽ أحكاـ تشريعية خاصة ،كحسب 

 أعاله تمتـز نازعة الممكية مف حيث المبدأ بالمساىمة كبأشكاؿ 31منظكر المادة 
 . 1مختمفة،بمساىمات مالية كغيرىا

 

 :المبحث الثاني
دفع التعويض 

تمتـز اإلدارة دفع تعكيض لصالح مالكي العقارات كأصحاب الحقكؽ العينية العقارية 
كذلؾ مف أجؿ حماية حقو المكرس دستكريا كلضماف نزاىة عممية نزع الممكية ككف أف ىذه 

األخيرة إجراء جبرم ال خيار لمنزكع الممكية فيو إال أنو البد أف ينتقؿ الممؾ مف ممكية 
، كلكنو (المطمب األول)خاصة إلى عامة، تتبع الجية المختصة إجراءات معينة ليتـ الدفع 

تحدث بعض العراقيؿ التي قد تضطر اإلدارة بالتأخر في الدفع أك إيداعو كعدـ تراضي 
الطرفاف عف المبمغ ما يتطمب إعادة التقييـ مف جديد ليتـ تحقيؽ تعكيض عادال كمنصفا 

. (المطمب الثاني)
 يكما مف 15سمح المشرع المنزكع ممكيتو أف يقترح مبمغا يراه مناسبا كذلؾ في أجؿ 

. 2تاريخ استالمو قرار قابمية التنازؿ
 
 

                                                 
 47 كص46خالد رفيؽ ، المرجع السابؽ ، ص -1
ويجب عمى األشخاص المنزوع ممكيتيم أن يفصحوا عن "...:  التي تنص186-93 مف المرسـك التنفيذم 38المادة  - 2

 ".يوما (15)المبمغ الذي يطمبونو في غضون  خمسة عشر 
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: المطمب االول
إجراءات دفع مبمغ التعويض 

      إضافة إلى اف يككف التعكيض عادال كمنصفا البد اف يتـ الدفع  بإتباع جممة مف 
                    (الفرع االول)المراحؿ كذلؾ بتحديد الجية المختصة بالدفع كتاريخ إيداع المبمغ 

 باإلضافة سمح المشرع بإقتراح التعكيض لصاحب العقار في حالة كجكده ،أما في حالة 
 .(الفرع الثاني)غيابو تقـك الجية المختصة  بإيداع المبمغ المستحؽ في خزينة الكالية 

 :الفرع األول
الجية المختصة بالدفع وتاريخ إيداع المبمغ 

 .(ثانيا) كتاريخ إيداع المبمغ (أوال)سنتناكؿ في ىذا الفرع الجية المختصة بالدفع 
 

الجية المختصة بالدفع : أوال
 186-93 كال في المرسـك التنفيذم 11-91   لـ ينص المشرع صراحة في قانكف 

عف الجية المختصة بالدفع إف كانت الييئة المستفيدة أك الجية النازعة لمممكية، كىذا ما أثار 
 مف المرسـك التنفيذم السابؽ الذكر يفيـ ضمنيا 34إشكاال كبيرا حيث أنو بالنظر إلى المادة 

 كليس الشخص المستفيد مف عممية 1أف السمطة المختصة بنزع الممكية ىي المكمفة بالدفع
 2 008247 رقـ 22/07/2003النزع، كىذا ما أكده قرار مجمس الدكلة الصادر بتاريخ 

حيث اعتبر أف الكالي عيف كممثؿ لمدكلة عمى المستكل اإلقميمي فيك المسؤكؿ عف الغالؼ 

                                                 
يمكن لمسمطة نازعة الممكية ان تعدل عن دفع :"....... التي تنص186-93 مف المرسـك التنفيذم 34المادة  - 1

 ......."التعويض
، (كزير السكف ضد كرثة ح )،22/07/2003،  المؤرخ في 008247قرار مجمس الدكلة الغرفة المجتمعة ، ممؼ رقـ - 2

الجية القضائية المختصة بالتعكيض ، المشار إليو مكسى بكدىاف، النظاـ القانكني لنزع الممكية مف اجؿ المنفعة -نقؿ ممكية

 .241-121، ص ص 2012العمكمية، دار اليدل، الجزائر، 
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المالي ألم مشركع قطاعي إذا لـ يذكر القرار اإلدارم المستفيد مف عممية نزع الممكية في 
. قرار نزع الممكية

في سبيؿ المقارنة مع النظاـ الفرنسي يالحظ بأنو يمـز السمطة نازعة الممكية بأف تدفع 
 كمرسـك 11-91كمف جية أخرل أماـ الفراغ القانكني في قانكف . 1التعكيض بصفة مباشرة

 أصبح إلزاما عمى القضاء اإلدارم مؿء ىذا الفراغ باجتياداتو القضائية، 186-93تنفيذم 
، ىذا ما يتجمى في معظـ قرارات 2كتحمؿ عبء الدفع لمجية المستفيدة مف عممية نزع الممكية

 الذم اعتبر أف 25/06/20023 المؤرخ في 012368قرار رقـ: مجمس الدكلة كمف أمثمتيا
الدكلة الممثمة بكزارة السكف ىي المستفيدة مف عممية نزع الممكية النجاز سكنات بعد زلزاؿ 

.  فيقع دفع المبمغ عمييا1980شمؼ 
تبنى النظاـ المصرم كذلؾ ىذا المبدأ حيث انو ألـز الجية المستفيدة مف نزع الممكية 

. 4بسداد التعكيض إلى إدارة نازعة الممكية التابعة لييئة المساحة
 

تاريخ إيداع المبمغ : ثانيا
:  يتمثؿ اطراؼ نزع الممكية في

 منزكع الممكية 
  أك المستفيد مف عممية النزع (اإلدارة)نازع الممكية الذم يتفرع إلى الجية النازعة لمممكية. 

                                                 
خالد بعكني،منازعات نزع الممكية لممنفعة العمكمية في النظاـ القانكني الجزائرم، أطركحة مقدمة لنيؿ شيادة الدكتكراه  - 1

 .262 ، ص 2000في القانكف العاـ، جامعة الجزائر،
 .119محمد لعشاش، المرجع السابؽ، ص - 2
 (ع.كزير السكف ضد كرثة ش)، 25/06/2002، المؤرخ في 012368قرار مجمس الدكلة ، الغرفة الخامسة، ممؼ رقـ - 3

جكاف - ،الجزائر ،الصادرة بجانفي 3،مجمة مجمس  الدكلة، العدد- تعكيض–، نزع الممكية مف أجؿ المنفعة العمكمية 

 .183، ص 2003
 .101، ص 2007المرجع أنكر طمبو،نزع الممكية لممنفعة العامة، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، : انظر أيضا - 4
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يمكف أف يككف المستفيد إما شخص عاـ فتطبؽ عميو قكاعد القانكف العاـ، أك يككف 
، كمنو 1مف الخكاص كمؤسسة عامة صناعية كتجارية فتطبؽ ىنا قكاعد القانكف الخاص

فحسب المادة . يمكف أف تككف اإلدارة ىي المستفيدة مف العممية كما يمكف أف ال تككف كذلؾ
يودع مبمغ التعويض الممنوح لممعني لدى الييئة ":  التي تنص11-91 مف قانكف 27

 " من ىذا القانون25المختصة في الوقت نفسو الذي يتم فيو التبميغ المحدد في المادة 
يبمغ القرار اإلداري الخاص بقابمية التنازل : " مف نفس القانكف25حيث تنص أيضا المادة 

إلى كل واحد من المالك أو ذوي الحقوق العينية أو المنتفعين ويرفق كمما أمكن باقتراح 
. 2"تعويض عيني يحل محل التعويض النقدي المنصوص عميو أعاله

يكدع مبمغ التعكيض لدل خزينة الكالية في نفس الكقت الذم يتـ فيو تبميغ المعني 
.  بقرار قابمية التنازؿ الذم يتـ فيو تحديد مبمغ التعكيض

خالفا لممشرع المصرم الذم اعتبر أف تاريخ إيداع المبمغ يككف خالؿ مدة ال تتجاكز 
. 3شير مف تاريخ صدكر قرار نزع الممكية في خزانة الجية القائمة بإجراءات نزع الممكية

 
: الثانيع الفر

إقتراح مبمغ التعويض وحالة العقارات المجيولة ىوية مالكيا 
يقدر التعكيض في اليـك الذم يتـ فيو تقييـ العقار كذلؾ مف طرؼ مصمحة األمالؾ 
الكطنية، كمف ثـ يبمغ بو ذكم المصمحة كأصحاب الحقكؽ العينية، حيث تقـك اإلدارة بكضع 

كمف أجؿ ذلؾ يحؽ لمنزكع ممكيتو اقتراح المبمغ . المبمغ في نفس كقت اإليداع كما سبؽ ذكره

                                                 
 .206، المرجع السابؽ، ص .......خالد بعكني، منازعات نزع الممكية - 1
 .، المرجع السابؽ11-91 مف قانكف 27 ك25المادتيف  - 2
 .101أنكر طمبو، المرجع السابؽ، ص  - 3
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 لكف قد يحدث كقت القياـ بالتحقيؽ الجزئي أف يغيب أك ال يعمـ بيكية (أوال)الذم يراه مناسبا 
. (ثانيا)مالؾ العقار 

 

اقتراح المبمغ : أوال
ويجب عمى "... 186-93 مف المرسـك التنفيذم 3 فقرة 38لقد نصت المادة 

األشخاص المنزوعة ممكيتيم أن يفصحوا عن المبمغ الذي يطمبونو في غضون خمسة 
. 1 "يوما (15)عشر 

فبذلؾ قد منح المشرع سمطة طمب منزكع الممكية مبمغا يراه مناسبا، حيث انو في نظره 
، كما عميو إال رفع دعكل قضائية أماـ القاضي 2قد أجحفت اإلدارة في تقديرىا لمعقار

 أما إذا 4 خالؿ شير مف تاريخ تبميغو بقرار قابمية التنازؿ3المختص كىك القاضي اإلدارم
أك في حالة - شير–كاف اتفاؽ كتراضي بيف الطرفاف أك عند انقضاء المدة المحددة لمطعف 

 5صدكر قرار قضائي نيائي كمكافؽ عمى نزع الممكية فإف الكالي يصدر قرار نزع الممكية
. كبذلؾ تنتقؿ الممكية

 

حالة العقارات المجيولة ىوية مالكيا : ثانيا

                                                 
 .، المرجع السابؽ186-93 مف المرسـك التنفيذم 3 فقرة 38المادة  - 1
 .55إيماف بف براىـ،سارة مكنية عيجة، المرجع السابؽ، ص  - 2
 المتعمؽ باإلجراءات المدنية كاإلدارية، ج ر، عدد 2008 فيفرم 25 ،المؤرخ في09-08 مف قانكف رقـ 800المادة  -3

تختص بالفصل في أول . المحاكم اإلدارية ىي جيات الوالية العامة في المنازعات اإلدارية" : ، التي تنص2008، 21
درجة، بحكم قابل لالستئناف في جميع القضايا، التي تكون الدولة أو الوالية أو البمدية أو إحدى المؤسسات العمومية 

 ".ذات الصبغة اإلدارية طرفا فييا
إذا تعذر االتفاق بالتراضي، أمكن الطرف المستعجل رفع ":  التي تنص186-93 مف المرسـك التنفيذم 39المادة  - 4

 ".دعوى أمام القاضي المختص خالل الشير الذي يمي تاريخ التبميغ
 .، مرجع سابؽ186-93 مف المرسـك التنفيذم 40المادة  - 5
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يحدث في كثير مف األحياف أيف المحافظ المحقؽ الذم قاـ بالتحقيؽ الجزئي ال يمكنو 
تحديد ىكية مالكي العقارات كأصحاب الحقكؽ العينية المنزكعة، فأماـ ىذه الكضعية كاف 

البد عمى المشرع التدخؿ لكضع كاستيداؼ أحكاـ كنصكص قانكنية لمعالجة ىذه الكضعية 
جحاؼ في الحقكؽ  لكي ال يككف ذلؾ عائقا في كجو إتماـ عممية تحقيؽ المنفعة العمكمية، كا 

 مف المرسـك التنفيذم 35كالتعدم عمى ممكية األفراد الغائبيف فقد تحقؽ ذلؾ بمكجب المادة 
يودع مبمغ التعويضات المطموب تخصيصيا بعنوان العقارات ":  التي تنص عمى93-186

المنزوعة ممكيتيا، والتي لم يحدد ىوية مالكيا خالل التحقيق الجزئي في خزينة الوالية 
 . 1"عاما (15)لمدة خمسة عشر 

كعميو فإف مدة تقادـ الحؽ في التعكيض بالنسبة لألمالؾ التي لـ تحدد ىكية مالكيا 
 سنة، إف ىذا األجؿ جاء ليكافؽ مبدأ التعكيض القبمي، كمف الرغـ أف كجكد ىذا 15ىي 

الحاجز صعب كالمتمثؿ في عدـ تحديد المالؾ خالؿ التحقيؽ الجزئي، إال أف ال يمنع اإلدارة 
بكضع اليد عمى األمالؾ دكف إيداع التعكيض المستحؽ كامال في خزينة الكالية، كبعنكاف أم 

 .2 العقارات المنزكعة ممكيتيا(Au titre)اسـ 
 

: المطمب الثاني
 عوارض إيداع المبمغ

عكارض إيداع المبمغ ىك ما يحدث مف تغيرات جديدة قبؿ كبعد إيداع المبمغ، فقد 
كىذا التأخر قد يمتد فترة  (الفرع األول)يتحدد المبمغ نيائيا كلكف تتأخر اإلدارة في دفعو 

 كي يتـ (الفرع الثاني)طكيمة فيفقد شيء مف عقاره، فيمكف إعادة تقييـ مبمغ التعكيض 
. مكاجية ىذه العكارض لمكصكؿ بالتعكيض إلى حد العدؿ كاإلنصاؼ عند دفعو

                                                 
 .، نفس المرجع35المادة  - 1
 .144عبد القادر غيتاكم، المرجع السابؽ، ص  - 2
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: الفرع األول
التأخر في دفع مبمغ التعويض 

إف اإلدارة تتمتع بامتياز إجراء عممية نزع الممكية، كلكف ىذا  ال يعفييا مف تعكيض 
 11-91 مف قانكف 27المالؾ تعكيضا عادال، كفي الكقت المناسب كىذا حسب المادة 

. 1 25حيث أنو يكدع مبمغ التعكيض في نفس كقت التبميغ المحدد في المادة 
مف خالؿ ما سبؽ ذكره فإف المشرع الجزائرم لـ يأخذ بعيف االعتبار مسألة التأخر 

، ما 186-93 كالمرسـك التنفيذم 11-91عف دفع مبمغ التعكيض، كىذا ما ظير في قانكف 
كسع مف نطاؽ تعسؼ اإلدارة في استعماؿ امتيازاتيا كسمطتيا كمركز أسمى عف الفرد، كىذا 

 التي 20 كذلؾ في المادة 96ما يعتبر مساس بحقكؽ األفراد التي كانت محمية في دستكر 
 اعتبر التعكيض عادال كمنصفا 2016اعتبرت أف التعكيض يككف قبمي أما تعديؿ دستكر 

. فقط
رتب المشرع الفرنسي آثارا خاصة عمى التأخر في الدفع بعد فكات ثالثة أشير عف 

فإذا لـ يسدد المبمغ أك  R13-78 2تبميغ القرار النيائي المحدد لمتعكيض حسب المادة  
يكدعو،تمـز اإلدارة بدفع فكائد التأخير باالضافة إلى الفكائد التي تنتجيا األمالؾ المنزكعة مف 

. انتاجات زراعية كصناعية أك أية منافع أخرل

                                                 
يودع مبمغ التعويض الممنوح لممنعني لدى الييئة :" ، المرجع السابؽ، التي تنص11-91 مف قانكف 27المادة  - 1

 " . من ىذا القانون25المختصة في الوقت نفسو الذي يتم فيو التبميغ المحدد في المادة 
2 - Art. R 13-78 du code de l’expropriation français : « Si dans un délai de trois mois à 

partir de la signification de la décision définitive fixant le montant de l’indemnité ou 

de la signature de l’acte authentique de cession amiable, l’indemnité n’a pas été 

intégralement payée ou consignée, l’exproprié a droit, sur demande adressé par pli 

recommandé à l’expropriant, au paiement d’intérêts. |"  
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فالقاعدة ىي أف عدـ تعكيض منزكع الممكية يبقيو في مركز المالؾ كفي يده جميع 
. 1السمطات

 
: الفرع الثاني

 طمب إعادة تقييم التعويض
إف حؽ طمب إعادة التقييـ يككف في حالة عدـ دفع التعكيض في المدة المحددة 

كيككف خاص بصاحب العقار فقط،كليس لإلدارة الحؽ في أف تطمب ذلؾ حتى إف حدث 
. تغيير كانخفاض مف قيمة العقار الحقيقية كالنفعية قبؿ دفع التعكيض
 مف قانكف أكتكبر 26تعرض المشرع الفرنسي إلعادة تقييـ التعكيض في المادة 

إذا لم يتم رفع التعويض أو إيداعو بعد عام من تاريخ القرار النيائي :" عمى ما يمي1958
 . منو الحؽ في مطالبة إعادة النظر مف جديد2...." ،تقديره يجوز لمنزوع الممكية 

إذا :" التي تنص30 في المادة 48-76تطرؽ المشرع الجزائرم في األمر الممغى رقـ
لم يرد التعويض أو لم يجري إيداعو خالل ميمة سنة واحدة ابتداء من صدور المقرر 

 3"النيائي جاز لمن نزعت ممكيتو أن يطمب القضاء من جديد في مبمغ التعويض

                                                 
محمد بكذريعات، نزع الممكية لممنفعة العمكمية في القانكف الجزائرم كالمقارف، بحث لنيؿ شيادة الماجستير في القانكف،  -1

   . 96 كص 95، ص 2000فرع اإلدارة كالمالية، جامعة الجزائر، 
، المتضمف قانكف نزع الممكية لممنفعة العمكمية 1958 أكتكبر 23 ، الصادر في58/997 مف االمر26المادة  -  2

 .الفرنسي
، المحدد لمقكاعد المتعمقة بنزع الممكية العقارية مف أجؿ 1976 مام 25، المؤرخ في 48-76 مف اآلمر 30المادة   - 3

 .11-91المنفعة العمكمية ، الممغى بمكجب القانكف 
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يفيـ مف ىذه المادة أف إمكانية المطالبة بإعادة التقييـ مرتبطة بمركر سنة، تحسب ابتداءا 
-93 كالمرسـك التنفيذم 11-91مف صدكر قرار نيائي المتضمف التعكيض، أما في قانكف 

 .1  فيي غير منصكص عمييا186

                                                 
خالد بعكني،  إجراءات تسكية نزاعات التعكيض في نزع الممكية لممنفعة العمكمية،مذكرة لنيؿ شيادة الماجستيرفي  - 1

 .68 ، ص 2003القانكف ، فرع اإلدارة كالمالية ،جامعة الجزائر ،
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 الفصل الثاني

 دور القاضي االداري في تسوية نزاع التعويض عن نزع الممكية
يختص القاضي اإلدارم بالنظر في المنازعات المتعمقة بنزع الممكية كذلؾ بعد أف 

يرفع الطرؼ المعني دعكل أماـ المحكمة اإلدارية، عمى أف يككف ذلؾ خالؿ شير كاحد مف 
 كترتكز دعكاه عمى الطعف في مقدار التعكيض الذم تـ تحديده 1تبميغ القرار قابمية التنازؿ

مف طرؼ أك مف قبؿ مديرية أمالؾ الدكلة، فمتحقؽ أك لقبكؿ دعكل التعكيض في عممية نزع 
 الممكية يجب أف تتكفر شركط قانكنية كىي الشركط العامة الكاجبة لكافة الدعاكل كتتعمؽ

بالشخص الذم يجب أف يككف ذم مصمحة، كمحؿ الدعكل أم المكضكع الذم رفعت مف 
اّل  أجمو الدعكل، ككذا المكاعيد التي يجب أف تتحقؽ أك أف تتكفر لرفع الدعكل في أكانيا كا 

 .سقط حؽ المّدعي في الّطعف في دعكل التعكيض
بعد أف يرفع المالؾ دعكاه إلى الجية القضائية المختصة محميا كنكعيا، يقـك القاضي 

اإلدارم بمباشرة إجراءات الدعكل كذلؾ باتباع إجراءات التحقيؽ التي تككف كاسعة كدقيقة 
تعتمد عمى كسائؿ مادية كبشرية لمتكقؼ عمى المبمغ العادؿ كالمنصؼ الذم يتناسب مع 

القيمة الحقيقية لمعقار كالستعماليا الفعمي، بحيث يسعى القاضي جاىدا إلى التحقيؽ المعّمؽ 
كذلؾ بالتكقؼ عمى التقرير الذم أعدتو مصمحة أمالؾ الدكلة ككذا المبمغ المقترح في قرار 

 .(المبحث األول)قابمية التنازؿ، فميذا ترجع السمطة التقديرية لمقاضي في تقدير التعكيض 
يحدد مبمغ التعكيض بعد استكماؿ الطرؽ القضائية لتقدير التعكيض الجديد الذم 

يككف إّما التعكيض نفسو المقترح مف طرؼ الجية النازعة لمممكية، إذا استند رام القاضي أف 
 .التعكيض اإلدارم يتناسب مع العقار أم لـ تجحؼ اإلدارة في حقو، أك تعكيضا جديدا

بحيث يصدر القاضي حكما برفع مف قيمة التعكيض عمى أساس أف التعكيض القديـ 
ليس عادال كمنصفا لقيمة العقار كقت النزع، بعد أف تصدر المحكمة اإلدارية حكميا ضد 
لى  اإلدارة تتكسع سمطات القاضي اإلدارم في تقدير التعكيض إلى تكجيو أك أمر اإلدارة كا 

                                                 
يرفع الطرف المطالب الدعوى امام الجية القضائية »: ، المرجع السابؽ، التي تنص11-91 مف قانكف 26المادة - 1

. «المختصة في غضون شير من تاريخ التبميغ اال اذا حصل اتفاق بالتراضي 
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أكثر مف ذلؾ األمر بالغرامة التيديدية في حاؿ عدـ تنفيذ ىذه األخيرة لمحكـ الصادر مف 
 (المبحث الثاني). المحكمة

 
 :المبحث األول

 الطرق القضائية لتحديد التعويض عن نزع الممكية
قد يتـ االتفاؽ بالتراضي بيف األطراؼ حكؿ المبمغ المقترح لمتعكيض مف طرؼ 

مصالح أمالؾ الدكلة، التي تقـك بتقييـ العقار محؿ النزع بمبمغ كتعكيض إاّل أنو في بعض 
الحاالت قد تثار اشكاالت عّدة حكؿ ىذه المسألة كعدـ االتفاؽ عمى المبمغ المقترح، كما أف 

اإلدارة قد تتماطؿ عف دفع مبمغ التعكيض رغـ االتفاؽ المسبؽ عمى مبمغ التعكيض كىنا 
 .يمكف لمنزكع ممكيتو رفع دعكل التعكيض أماـ القضاء اإلدارم

أككؿ المشرع الجزائرم ميمة النظر أك تسكية نزاع التعكيض في عممية نزع الممكية 
لممنفعة العمكمية لمقاضي اإلدارم، بحيث أنو أحد أطراؼ الدعكل شخص إدارم، بمعنى 
آخر فإف صدكر قرار قابمية التنازؿ المتضمف مبمغ التعكيض المقترح مف طرؼ اإلدارة 

يسمح أف يؤكؿ االختصاص بالفصؿ في دعكل التعكيض لمقاضي " بالكالي"الممثمة 
 .1اإلدارم

يتبنى القاضي طرؽ قضائية يرتكز عمييا لمفصؿ في دعكتو لمكصكؿ إلى مبمغ عادؿ 
كمنصؼ مناسب لممكية العقار كمف بيف ىذه الطرؽ الخبرة القضائية التي تعتمد عمى خبير 

 كما يجكز أف يعتمد عمى معاينة األماكف لمتقرب أكثر (المطمب األول)لتقدير التعكيض 
 )المطمب الثاني)بنفسو مف كقائع القضية 

 :المطمب األول
 .تعيين خبير لتقدير التعويض

يتـ تعييف خبير لتحديد قيمة األمالؾ كقت صدكر قرار نزع الممكية تعتمد ميمتو 
أساسا عمى تعكيض منزكع الممكية باألسعار المطبقة كقت النزع، فممخبرة دكر فعاؿ في 

                                                 
المحاكم اإلدارية ىي جيات الوالية »:  مف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية، المرجع السابؽ، التي تنص800المادة - 1

العامة في المنازعات اإلدارية تختص بالفصل في أول درجة، بحكم قابل لالستئناف في جميع القضايا، التي تكون الدولة 
. «أو الوالية أو البمدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية طرف فمييا
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تحديد القاضي لمبمغ التعكيض فال يجكز لذم مصمحة أف يطالب بعدـ تطبيقيا ككف أف 
السمطة التقديرية تعكد لمقاضي اإلدارم باعتباره ىيئة مستقمة يسعى لمحاكلة التكازف بيف 

الذم يعتبر الشخص المسّير " بالكالي"المصمحة الخاصة كالمصمحة العامة أم اإلدارة الممثمة 
الفرع ) فمذلؾ تعكد لو سمطة تعييف الخبير كتحديد ميامو 1كالمسؤكؿ عمى إدارة شؤكف الكالية

 .(األول
محؿ العقار، تسخير كؿ )انتقاؿ الخبير : تتطمب الخبرة القضائية عدة إجراءات منيا

الكسائؿ المادية كالمعنكية، فميذا تتطمب الخبرة عّدة مبالغ يجب دفعيا لتككيف تقرير الخبرة 
 .(الفرع الثاني)كاالعتماد عميو لتحديد أك تقدير التعكيض المناسب 
 :الفرع األول

 .سمطة تعيين الخبير وتحديد ميامو
 (ثانيا) كتحديد ميامو (أوال)نتناكؿ في ىذا الفرع سمطة تعييف الخبير 

 .سمطة تعيين الخبير: أوال
 مف قانكف اإلجراءات المدنية 858أجاز المشرع الجزائرم لمقاضي اإلدارم في المادة 

 التي مضمكنيا األمر بإجراء الخبرة 145 إلى 125 كالتي أحالتنا إلى المكاد مف 2كاإلدارية
، كىذا ما نصت  كتعييف خبير يككف مف طرؼ القاضي كبتمقاء نفسو أك بطمب مف الخصـك

يجوز لمقاضي من تمقاء نفسو أو بطمب من الخصوم تعيين »: 126عميو المادة 
فبذلؾ تعكد ميمة تعييف خبير عقارم لمقاضي اإلدارم، كيتـ ذلؾ كتابيا بمكجب «...خبير

 .حكـ قبؿ الفصؿ في المكضكع
 يساعد الخبير القاضي لمكصكؿ إلى المسائؿ التقنية كالدقيقة ككنو مف أىؿ 

االختصاص، يتـ اختياره عمى أساس القكائـ التي يكافؽ عمييا كزير العدؿ في دائرة 
اختصاص المجمس القضائي بحسب تككنو، أما إذا كاف اسمو غير محدد في جدكؿ الخبراء 

                                                 
عمر بكجادم، اختصاص القاضي اإلدارم في الجزائر، أطركحة لنيؿ درجة الدكتكراه دكلة في القانكف، دكف تخصص، - 1

. 18، ص2011جامعة  تيزم كزك، 
تطبق األحكام المتعمقة بالخبرة »:  مف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية، المرجع السابؽ، التي تنص858المادة - 2

. « من ىذا القانون أمام المحاكم اإلدارية145 إلى 125المنصوص عمييا في المواد من 
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 يمجأ 1المعتمديف لممجمس القضائي فما عميو إال تأدية اليميف إلى في حالة طمب رد الخبير
القاضي اإلدارم إلى الخبرة القضائية لتقدير التعكيض كذلؾ لتقييـ محتكل األمالؾ كتحديد 

 .2المبمغ المناسب
 يبمغ أطراؼ الدعكل بقرار تعييف خبير كفي حالة عدـ تقبميـ لو ما عمييـ إال رفع 

أياـ تسرم مف تاريخ تبميغيـ بالتعييف كتقـك الدعكل  (08)دعكل لرد الخبير كذلؾ خالؿ 
 .3عمى أساس عريضة تكجو لمقاضي لتبيف أسباب رد الخبير

 .تحديد ميام الخبير: ثانيا
 تعكد سمطة تحديد مياـ الخبير إلى القاضي اإلدارم الذم عينو، كمف خالؿ قرار 

التعييف تتحدد ميمتو، كالتي يجب أف يقـك بيا كىي التحقؽ في الطريقة التي اعتمدتيا 
مصمحة أمالؾ الدكلة في تقديرىا لمتعكيض، بمعنى آخر التحقؽ مف اف عناصر تقدير 

قيمة التقدير، : التعكيض غير متكفرة كالتي عمى أساسيا تـ رفع دعكل التعكيض ك مف بينيا 
 .كمشتمالت العقار، االستعماؿ الفعمي لمعقار

 ككذا تقييـ أمالؾ المنزكعة ممكيتيا كتحديد المبالغ المالية حسب أسعار تاريخ كقت 
كضع اليد عمى األمالؾ محؿ النزع أم حسب أسعار العقار في كقت التقييـ يمنح لمخبير 
ميمة إلنجاز خبرتو، كفي الكقت نفسو يقـك بإخطار الخصـك باألياـ كالساعات التي ستتـ 

فييا عممية الخبرة كذلؾ عف طريؽ رسالة يكجييا ليـ، ترسؿ إلى مكطنيـ الحقيقي، أك محؿ 
 . 4إقامتيـ أك المكطف المختار

 ينتقؿ الخبير إلى العقار شخصيا، فعميو أف يسجؿ تقريرا يكضح فيو كؿ آراء كأقكاؿ 
، كعرض مفصؿ لما استنتجو مف خالؿ ما قدـ كقيؿ لو، مع بياف النتائج  كمستندات الخصـك

المتكصؿ إلييا، أما في حالة عرقمة ميامو فيحؽ لو أف يطمب مف القاضي إصدار أمر 

                                                 
دكر القاضي اإلدارم في مراقبة إجراءات نزع الممكية في القانكف الجزائرم، مذكرة لنيؿ شيادة الماستر "سميرة بف سايح، - 1

.  42في القانكف، فرع ىيئات اإلقميمية كالجماعات المحمية، تخصص القانكف العاـ، جامعة بجاية، دكف تاريخ المناقشة، ص
ليندة كعمي،أمينة بمقاضي، المنازعات العقارية في التشريع الجزائرم، مذكرة لنيؿ شيادة الماستر في الحقكؽ، تخصص - 2

. 110، ص2016القانكف الخاص الشامؿ، جامعة بجاية، 
سيد عمي زادم، اختصاص القاضي اإلدارم في منازعات الممكية العقارية، مذكرة لنيؿ درجة الماجستير في القانكف، - 3

.  127، ص2014فرع قانكف المنازعات اإلدارية، جامعة تيزم كزك، 
. 43سميرة بف سايح، المرجع السابؽ، ص- 4
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 مع تدكيف كؿ ما سبؽ ذكره في التقرير يقدـ التقرير لمقاضي في 1لالستعانة بالقكة العمكمية
 .الميمة التي حّددىا لو في قرار تعيينو، بحيث تبدأ المدة مف تاريخ إخطار الخبير بالقضية

 بعد ذلؾ يقـك القاضي بمعاينة التقرير فإذا الحظ أف العناصر التي اعتمد عمييا 
الخبير غير كافية فمو أف يصرح برفض الخبرة أك استكماؿ التحقيؽ كعميو السمطة التقديرية 

 مف قانكف اإلجراءات المدنية ك 144لمقاضي اإلدارم باألخذ بالخبرة ، حيث تنص المادة 
 :اإلدارية أنو
يمكن لمقاضي أن يؤسس حكمو عمى نتائج الخبرة، القاضي غير ممزم برأي »

 .2«الخبير، غير أنو ينبغي عميو تسبيب استبعاد الخبير
فإذف رغـ استناد القاضي لميمة تحديد التعكيض إلى خبير عقارم إال أنو كؿ السمطة 

 4 كما ىك مكرس دستكريا3تعكد إلى القاضي في الحكـ بتعكيض أساسو العدؿ كاإلنصاؼ
فيك يتمتع بسمطة تقديرية كاسعة اتجاه الخبرة، ال بتقيد في حكمو بما ينتج عف إجراء التحقيؽ 

 . الذم أمر بو
 :الفرع الثاني

 أتعاب الخبرة وتقدير التعويض
 (ثانيا) كتحديد التعكيض بعد الخبرة (أوال) سيتـ في دراسة ىذا الفرع أتعاب الخبير 

 .أتعاب الخبرة: أوال
 تعد أتعاب الخبرة مف بيف المسائؿ التي لـ ينص عمييا القانكف المنظـ لعممية نزع 

، لكف باستقراء مختمؼ النصكص القانكنية نالحظ أنيا نظمت إجراءات (11-91ؽ)الممكية 
الخبرة في قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية التي اعتبرت أف أتعاب الخبرة تقع عمى عبء 

 .الخصـك
يحدد القاضي األمر » مف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية 129 تنص المادة 

بالخبرة مبمغ التسبيق، عمى أن يكون مقاربا قدر اإلمكان لممبمغ النيائي المحتمل ألتعاب 

                                                 
. 104إدريس بكزاد، المرجع السابؽ، ص- 1
.  مف قانكف اإلجراءات المدنية اإلدارية، المرجع السابؽ144المادة - 2
. 100، ص......خالد بعكني، منازعات نزع الممكية- 3
. ، السابقة الذكر، المرجع السابؽ2016 مف الدستكر 22المادة - 4
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بحيث القاضي الخصم أو الخصوم الذين يتعين عمييم إبداع مبمغ . ومصاريف الخبير
 .التسبيق لدى أمانة الضبط في األجل لذي يحدده

 .1« يترتب عمى عدم إبداع التسبيق في األجل المحّدد اعتبار تعين الخبير الغًيا
يجوز لمخصم الذي لم يودع »:  مف نفس القانكف التي تنص130 كما أشارت المادة 

مبمغ التسبيق، تقديم طمب تمديد األجل أو رفع إلغاء تعيين الخبير بموجب أمر عمى 
 2«.عريضة، إذا أثبت أنو حسن النية

 مف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية 139 مف المادة 3 كالفقرة 1 كما أضافت الفقرة 
ال يرخص لمخبير باقتطاع تسبيق من المبمغ المودع بأمانة الضبط، إال إذا »: التي تنص

 ....قّدم تبريرا عن ىذا التسبيق
في حالة عدم إبداع المبمغ المحّدد في األجل المقّرر، يودع الخبير تقريره عمى الحالة ...

 .3«التي يوجد عمييا، ويستغني عّما تبقى من إجراءات
 كأثناء إيداع التقرير مف طرؼ الخبير، يتـ تحديد اتعاب الخبير الالنيائية مف طرؼ 

 مف قانكف 143الجية القضائية، كيأمر أمانة الضبط بتسميـ المبمغ المستحؽ لمخبير، المادة 
يتم تحديد أتعاب الخبير النيائية من طرف رئيس »: اإلجراءات المدنية كاإلدارية التي تنص

الجية القضائية، بعد إيداع التقرير، مراعيا في ذلك المساعي المبذولة، واحترام اآلجال 
 المحددة وجودة العمل المنجز

 يأذن رئيس الجية القضائية ألمانة الضبط، تسميم المبالغ المودعة لدييا لمخبير، 
 .في حدود المبمغ المستحق مقابل أتعابو

 يأمر الرئيس عند المزوم، إّما باستكمال المبالغ المستحقة لمخبير مع تعيين الخصم 
ما إعادة المبالغ إلى من أودعيا  .الذي يتحمل ذلك، وا 

 في جميع ىذه الحاالت، يفضل رئيس الجية القضائية بأمر تسمم أمانة الضبط 
 .4«.نسخة رسمية منو إلى الخبير لمتنفيذ

                                                 
.  مف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية، المرجع السابؽ129المادة - 1
.  المرجع نفسو130المادة - 2
المرجع نفسو . 139المادة - 3
. ، المرجع نفسو143المادة - 4
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 .تقدير التعويض: ثانيا
 لقد سبؽ اإلشارة أف الخبير يقـك بكضع تقرير الخبرة في المدة التي حددىا لو القاضي 

في عدة نسخ تكدع لدل الجية التي عينتو أم القاضي، فقد يقتنع ىذا األخير لما كصمت 
 :إليو نتيجة الخبرة كذلؾ بالمصادقة عميو، كتحديد التعكيض عمى أساس عنصريف ىما

العنصر األكؿ المتمثؿ في الخبرة إذا رأل أف التعكيض الجديد عادؿ كمنصؼ، أما العنصر 
الثاني لتقدير التعكيض يقـك أساسا عمى التقييـ كقت قياـ مصالح أمالؾ الدكلة بتقييـ 

 .األمالؾ
 كما قد ال يأخذ بعيف االعتبار نتيجة الخبرة ككف أف التقرير  المعد مف طرؼ الخبير 

مشكب بنقائص أك اعتمد عمى أسعار السكؽ السكداء في تحديد لمبمغ التعكيض، فيناؾ تعكد 
، كحرصا عمى تحقيؽ 1السمطة التقديرية لمقاضي في  تحديد مبمغ التعكيض الذم يراه مناسبا

 . 2العدالة فالقاضي غير مرتبط بنتائج الخبرة التي أمر بيا
 منو يمكف اعتبار أف القاضي اإلدارم في القانكف الجزائرم يسعى جاىدا إلى حماية 

حؽ الممكية الخاصة مف تعسؼ اإلدارة، كذلؾ يتجمى في مكاجيتو لتقرير اإلدارة الذم تعده 
 .3في تقييميا لمبمغ التعكيض

 فكجدكه كقاضي متخصص كمتشبع بمبادئ القانكف اإلدارم المتمثمة في تجسيد 
 .4المكافقة بيف متطمبات المرفؽ العمكمي كحقكؽ األشخاص القانكنية األخرل

 :المطمب الثاني
 معاينة األماكن

 يعتبر انتقاؿ القاضي اإلدارم إلى األماكف لممعاينة الميدانية كطريقة لتحديد قيمة 
التعكيض في حالة كجكد نزاع كلكف قد اختمؼ المشرع الجزائرم في تنظيميا في القانكف 

 (الفرع الثاني) 11-91 كالقانكف السارم المفعكؿ قانكف (الفرع األول) 48-76القديـ األمر 
 : الفرع األول

                                                 
. 43سميرة بف سايح، المرجع السابؽ، ص- 1
. 129سيد عمي زادم، المرجع السابؽ، ص- 2
. ، المرجع السابؽ11-91 مف قانكف 21انظر المادة - 3
رشيد خمكفي، قانكف المنازعات اإلدارية، تنظيـ كاختصاص القضاء اإلدارم، الجزء األكؿ، الطبعة الثانية، ديكاف - 4

. 03، ص2013المطبكعات الجامعية، 
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 (ممغى) 48-76االنتقال لممعاينة في األمر 
 لمسألة انتقاؿ القاضي لمعاينة األماكف قصد تحديد 48-76 تعّرض األمر رقـ 

التعكيض عف نزع الممكية في حالة عدـ االتفاؽ الكدم بيف الطرفيف كيككف التفصيؿ في 
 19الطعف مف قبؿ الغرفة اإلدارية لممجمس القضائي المختص كىذا ما نصت عميو المادة 

وفي حالة عدم االتفاق الودي تحدد التعويضات من قبل الغرفة » 48-76مف األمر 
اإلدارية لممجمس القضائي، الذي تقع في نطاق اختصاصو األمالك المنزوعة ممكيتيا، 
فيحدد المجمس القضائي خالل ثمانية أيام من تاريخ انتقال أحد أعضائو إلى األماكن 

واالستماع إلى الطرفين ويبمغ ىذا القرار بمسعى اإلدارة القائمة بنزع الممكية إلى المعنيين  
لى المدير الفرعي لشؤون أمالك الدولة والشؤون العقارية لموالية، فمينتقل عضو  وا 
 30المجمس القضائي المعين إلى األماكن، بحضور ممثل مصمحة أمالك الدولة خالل 

يوما، وعمى األقل خمسة عشر يوما بعد التبميغات، ويستمع المجمس القضائي في جمسة 
لى من نزعت ممكيتيم  .  1«عمنية، وعمى إثر كل انتقال لألماكن إلى ممثل اإلدارة وا 

 أف المشرع ألـز القاضي لالنتقاؿ إلى عيف المكاف كالمعاينة كلـ 19 نالحظ مف المادة 
يترؾ لو خيار الّمجكء إلى تعييف خبير لتحديد التعكيضات عند انتقاؿ القاضي لممعاينة يمكف 

لو االستماع إلى كؿ شخص مف شأنو أف يساعد عمى التحقيؽ، كبعد انتياء الزيارة يتـ 
 .تحرير محضر حكؿ ما تكصؿ إليو القاضي مف نتائج

 2 أخذ بعناية ككضكح الدعكل القضائية المتعمقة بتعكيض48-76 فنرل أف األمر 
 كأخذ المشرع الجزائرم نفس الطريقة التي 22 إلى 16بحيث خصص عّدة مكاد مف المادة 

 يمـز ىذا األخير 23/10/1958أخذ بيا المشرع الفرنسي المتعمؽ بنزع الممكية كىك أمر 
القاضي نزع الممكية لالنتقاؿ إلى المكاف مف أجؿ تحديد التعكيضات بنكاحييا األساسية 

 .كالتبعية
 كما لمقاضي اإلستعانة بأشخاص تقنييف مؤىمة في حالة ما إذا كانت في المسائؿ 

 3.تقنية

                                                 
 ، المرجع السابؽ 48-76 مف االمر 19المادة - 1
. 44سميرة  بف سايح، المرجع السابؽ، ص- 2
. 335عبد القادر غيناكم، مرجع سابؽ، ص- 3
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 يعد االنتقاؿ لممعاينة مف اإلجراءات التي خكليا المشرع لمقاضي كذلؾ قصد الكقكؼ  
عمى أرض الكاقع كأقرب لتحقيؽ ككصكؿ إلى تحديد تعكيض عادؿ كمنصؼ كاعتبر الطريقة 

 .األساسية كالكاحدة المعتمدة عمييا
 :الفرع الثاني

 11-91االنتقال لممعاينة بعد صدور قانون 
 مسألة انتقاؿ القاضي لمعاينة 186-93 كالمرسـك التنفيذم 11-91 لـ ينظـ قانكف 

األماكف، لكف كاف عمى القاضي حؿ النزاعات القائمة عمى التعكيضات فقد عاد أك لجأ إلى 
التي » 861قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية حيث ينظـ األخير ىذه المسألة في المادة 

تنص أنو تطبق األحكام المتعمقة بالمعاينة واالنتقال األماكن المنصوص عمييا في المواد 
 .1« من ىذا القانونية أمام المحاكم اإلدارية149 إلى 146

 بالرجكع إلى ىذه المكاد نجد أف االنتقاؿ بجكز أف يككف مف القاضي مف تمقاء نفسو 
 فيي مسألة اختيارية لمقاضي 2أك مف الخصـك كعمى القاضي تحديد التاريخ كالساعة

 .  3اإلدارم
 ككذلؾ يجيز القانكف لمقاضي في بعض الحاالت االستنجاد ببعض الخبراء 

 .4المتخصصيف في المسائؿ التقنية كيتـ تعينيـ في حكـ قضائي
 كمف خالؿ انتقاؿ يمكف لمقاضي سماع أم شخص مف تمقاء نفسو أك بناء طمب مف 

 .5أحد الخصـك

                                                 
.  مف قانكف اإلجراءات المدنية ك اإلدارية ، المرجع السابؽ861المادة - 1
يجوز لمقاضي من تمقاء نفسو أو بطمب من الخصوم، القيام بإجراء » مف المرجع السابؽ،التي تنص146المادة - 2

معاينات أو تقييمات أو تقديرات أو إعادة تمثيل الوقائع التي تراىا ضرورية مع االنتقال إلى عين المكان إذا اقتضى 
يحدد القاضي خالل الجمسة مكان ويوم وساعة االنتقال، ويدعوا الخصوم إلى حضور العمميات إذا تقرر . األمر ذلك

إجراء االنتقال إلى األماكن من طرف تشكيمة جماعية يمكن تنفيذه من قبل القاضي المقرر في حالة غياب الخصوم  أو 
«  من ىذا القانون85أحدىم، تتبع اإلجراءات المقررة في المادة 

. 109ليندة كعمي، أمينة بمقاضي، المرجع السابؽ، ص- 3
تطمب موضوع االنتقال معارف تقييمية يجوز لمقاضي أن يأمر في »:  مف المرجع السابؽ، التي تنص147المادة - 4

« نفس الحكم بتعيين من يختاره من التقنيين لمساعدتو
يمكن لمقاضي أثناء تنقمو سماع أي شخص من تمقاء نفسو أو بناء عمى طمب أحد "مف المرجع نفسو 148المادة- 5

". الخصوم إذا رأى في ذلك ضرورة، كما يجوز لو في نفس الظروف سماع الخصوم
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 كفي ختاـ التنقؿ يتـ تحرير محضر كيتـ تكقيعو مف طرؼ القاضي كأميف الضبط 
 .1كيكدع ضمف األصكؿ بأمانة الضبط

 كبعد نياية المعاينة مف طرؼ القاضي فيتمكف أخذ فكرة شخصية ميدانية كتسمح لو 
بالكقكؼ عمى عناصر النزاع كالكصكؿ إلى تحديد تعكيض عادؿ كمنصؼ، كلكف في حقيقة 

 .  القاضي يمجئ كثيرا إلى ىذه الطريقة في حؿ المنازعات كىذا ما يراه الكاقع العممي
 كيرجع ذلؾ أف مسألة تقييـ مسألة تقنية تحتاج إلى خبراء ذكم االختصاص أما 

القاضي اإلدارم غير مختص ككذلؾ ىي مسألة جكازيو فكاف يستعمؿ المشرع كممة يجيز 
يمكف قبكؿ لو الخيار كفي ىذه الحالة القاضي يفضؿ المجكء إلى طريقة الخبرة القضائية 
لتقدير التعكيض كذلؾ بتعييف خبير سكاء مف تمقاء نفسو أك بطمب مف الخصـك كيستبعد 

 .االنتقاؿ لممعاينة
 يكتفي القاضي اإلدارم بتعييف خبير 186-93 كالمرسـك التنفيذم11-91 في قانكف 

عادة تقييميا حسب األسعار المحّددة كقت النزاع دكف انتقالو إلى  يحصر األمالؾ كا 
 .2األماكف

 :المبحث الثاني
 سمطات القاضي اإلداري في تسوية نزاعات التعويض عن نزع الممكية
 يتمتع القاضي اإلدارم بعدة سمطات تجعمو ينظـ عدة عمميات تجمع بيف األفراد 

كالمؤسسات العمكمية كالمنازعات المتعمقة بالتعكيض عف نزع الممكية، بحيث أنو يسعى إلى 
حماية حقكؽ كحريات الفرد مف تعسؼ اإلدارة ككنيا في مركز أسعى عنو ىذا ما يجعمو في 

 .بعض األحياف يتخمى عف حقو خكفا مف العراقيؿ التي تكاجيو
 إف المعامالت التي تتـ بيف اإلدارة كالفرد كبالخصكص نزاع التعكيض في عممية نزع 

الممكية، يؤكؿ االختصاص بالنظر فييا إلى القضاء اإلدارم أك باألحرل المحاكـ اإلدارية 
كمجمس الدكلة، ككف أف أحد أطراؼ النزاع شخص عاـ، أثناء فصؿ القاضي اإلدارم في 

                                                 
يحّدد محضر عن االنتقال إلى األماكن : " مف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية، المرجع السابؽ التي تنص149المادة - 1

بوقعو القاضي وأمين الضبط، ويودع ضمن األصول بأمانة الضبط، يمكن لمخصوم الحصول عمى نسخ من ىذا 
". المحضر

. 133سيد عمي زادم، المرجع السابؽ، ص- 2
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دعكل التعكيض يصدر حكما نيائيا فإذا لـ ينفذ ىذا الحكـ يجعؿ القاضي يكجو أكامر لإلدارة 
 كما قد يتجاكز إلى أبعد مف ذلؾ كىذا بتكقيع (المطمب األول)لتنفيذ الحكـ الصادر ضدىا 

 .(المطمب الثاني)غرامات مالية تيديدية 
 :المطمب األول

 سمطة القاضي في توجيو أوامر لإلدارة
 يمتنع القاضي اإلدارم كقاعدة عامة بتكجيو أكامر لإلدارة كىذا راجع إلى غياب نص 

 إاّل أّنو لكؿ قاعدة استثناء بحيث نص المشرع عمى صالحية (الفرع األول)صريح يعتد بذلؾ 
 .(الفرع الثاني)القاضي اإلدارم بذلؾ 

 :الفرع األول
 االمتناع عن توجيو أوامر لإلدارة
إنو ال يجكز لمقاضي »:  يقصد بمبدأ حظر تكجو األكامر مف القاضي اإلدارم لإلدارة

كىك بصدد الفصؿ في المنازعة المطركحة عميو تكجيو أمر إلى جية اإلدارة لمقياـ بعمؿ أك 
 .«باالمتناع عف عمؿ معيف سكاء كاف ذلؾ بمناسبة دعكل اإللغاء، أك دعكل القضاء الكامؿ

أف القاضي اإلدارم ال يستطيع أف يأمر جية اإلدارة بالقياـ بعمؿ »:  كيقصد أيضا
معيف أك االمتناع عف القياـ بعمؿ معيف، كما ال يجكز لو أف يحؿ نفسو محؿ جية اإلدارة 

 .1«في القياـ بعمؿ، أك إجراء معيف كىك مف صميـ اختصاصيا
 كمف أجؿ ذلؾ يفيـ أنو يمنع منعا باتا أف يكجو القاضي اإلدارم في أية دعكل كانت 

أمر لإلدارة بالقياـ بعمؿ معيف أك االمتناع عف القياـ بعمؿ، فميذا تفادل القضاء اإلدارم 
، كعمال أف لكؿ سمطة دكر كمياـ تقـك 2االصطداـ مع اإلدارة عف طريؽ إصدار أكامر إلييا

 .3بو

                                                 
أماؿ يعيش تماـ، سمطات القاضي اإلدارم في تكجيو أكامر لإلدارة، أطركحة لنيؿ شيادة الدكتكراه، عمـك في الحقكؽ، - 1

. 7، ص2012تخصص القانكف العاـ، جامعة بسكرة، 
. 39بكبشير، المرجع السابؽ، ص محند أمقراف- 2
عبد الكريـ بكدريكة، مبدأ عدـ جكاز تكجيو القاضي اإلدارم أكامر لإلدارة، تقميد أـ تقييد، المجمة النقدية لمقانكف كالعمـك - 3

. 39، ص2007، الجزائر، 1السياسية،  جامعة تيزم كزك ، العدد 
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 فبيذا يككف القضاء اإلدارم الجزائرم ساير االتجاه التقميدم المعركؼ عف القضاء 
، عمما أف الجزائر اعتمدت في عّدة شؤكنيا خاصة ما تعمؽ األمر بالقكانيف 1اإلدارم الفرنسي

 .   عمى النقؿ الحر في مف فرنسا
إال أف قضاء مجمس الدكلة رفض تكسيع سمطتو خارج نطاؽ ما ىك معركؼ تقميديا، حيث 

ليس بإمكاف القضاء اإلدارم أف يصدر أكامر أك تعميمات لإلدارة » جاء في إحدل قراراتو 
فيك ال يستطيع أف يمزميا بالقياـ بعمؿ، كأف سمطتو تقتصر فقط عمى إلغاء القرارات المعينة 

، لذا تسمى الرقابة برقابة فحص المشركعية أك تجاكز السمطة مثال 2أك الحكـ بالتعكيضات
 .فيك يراقب فقد مدل تطبيؽ احتراـ القانكف مف طرؼ اإلدارة، دكف تجاكز ذلؾ ألمرىا

 الفرع الثاني
 اإلجازة بتوجيو أوامر لإلدارة

ال يتمتع القاضي اإلدارم  بتكجيو أكامر لإلدارة كأصؿ عاـ، استثناءا يجكز تكجيو األكامر 
لإلدارة الجتناب فرض امتيازاتيا السمطكية عمى األفراد كلضماف حقكقيـ كحرياتيـ مف 

 3القرارات التعسفية التي تصدرىا يسعى القاضي لحماية الفرد مف ذلؾ
 981، 980، 979، 978كمف بيف األكامر التي يصدرىا القاضي ضد اإلدارة تتجمى المكاد 

 عندما يتطمب األمر  أو»  978مف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية، حيث نصت المادة 
الحكم القضائي أو القرار التزام أحد األشخاص المعنويةالعامة أوىيئة تخضع منازعاتيا  
الختصاص الجيات القضائية اإلدارية باتخاذ تدابير تنفيذية معينة تأمر الجية القضائية 

 أم أمر الجية القضائية اإلدارية الشخص «المطموب مع تحديد أجل التنفيذ عند االقتضاء
المعنكم أك الييئة المطمكب منيا ذلؾ القياـ بتدبير المطمكب في نفس الحكـ القضائي كتحدد 

 .4لو أجؿ لتنفيذ عند االقتضاء

                                                 
عبد الكىاب كساؿ، سمطة القاضي اإلدارم في تكجيو األكامر لإلدارة، أطركحة لنيؿ شيادة الدكتكراه، تخصص القانكف - 1

. 36، ص2015العاـ، جامعة قسنطينة، 
ب، ك، ج ضد مديرية المصالح الفالحية )، قضية .، دكف تاريخ.قرار مجمس الدكلة، الغرفة الرابعة، دكف رقـ الممؼ- 2

. 36، أشار الييعبد الكىاب كساؿ، المرجع السابؽ، ص162كص161، ص2003، 3، مجمة مجمس الدكلة، العدد(لكىراف
. 52، ص2004، 1مجمة المحاماة، العدد « دكر القضاء في حماية حقكؽ اإلنساف» عمار معاشك، - 3
.  مف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية، المرجع السابؽ978المادة - 4
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عندما يتطمب األمر والحكم أو القرار إلزام أحد » :  تنص عمى ما يمي979أما المادة 
الختصاص الجيات القضائية  األشخاص المعنوية العامة أو الييئة تخضع منازعاتيا

اإلدارية باتخاذ تدابير تنفيذية معينة، لم يسبق أن مرت بيا بسبب عدم طمبيا اإلدارية 
 .1«المطموب منيا ذلك بإصدار قرار إداري جديد في أجل محدد

كيقصد مف ىذه المادة أف لمقاضي إدارم يصدر أكامر الحقة عمى التنفيذ في ىذه 
 .الحالة يصدر القاضي أمر التخاذ قرار إدارم جديد في أجؿ محدد

يجوز لمجية القضائية اإلدارية المطموب منيا اتخاذ أمر بالتنفيذ »  980أما المادة  
 أعاله أن تأمر بغرامة تيديدية مع تحديد تاريخ سريان 979 و 978وفقا لممادتين 

 .2«مفعوليا
 جاءت ىذه المادة تدعيما لممكقؼ المشرع الذم أجاز لمقاضي اإلدارم ىذه السمطة 

 .بأمر بغرامة مالية تيديدية
في حالة عدم تنفيذ أمر أو حكم أو قرار قضائي ولم تحدد تدابير »: 981المادة 

التنفيذ تقوم الجية القضائية المطموب منيا ذلك بتحديدىا ويجوز ليا تحديد أجل لمتنفيذ 
 .3«واألمر بغرامة تيديدية

 نفيـ أف في حالة عدـ تنفيذ أمر أك الحكـ القضائي كعدـ تحديد تدابير التنفيذ، يقـك 
 .القاضي اإلدارم بطمب تنفيذىا ككذلؾ تحديد تدابير كآجاؿ تنفيذىا

 مما سبؽ ذكره فإف اإلقرار بالسمطة تكجيو األكامر باإلدارة ال يتعارض مع مبدأ 
الفصؿ بيف السمطات كىك نكع مف أنكاع تكريس الفصؿ المرف لمسمطات كليس الجامد ألف 

مثال صالحيات الرئيس في التشريع )الفصؿ المرف يسمح بالتعاكف كتداخؿ االختصاصات 
عف طريؽ األكامر باعتباره سمطة تنفيذية فمي حيف أف ميمة سف القكانيف تعكد لمسمطة 

 . فبيذا تكجيو القاضي األكامر لإلدارة يعتبر مف التداخالت المكجكدة بيف السمطات)التشريعية
 :المطمب الثاني

 سمطة القاضي اإلداري في تقرير الغرامة التيديدية

                                                 
مف المرجع نفسو 979المادة  - 1
 مف المرجع السابؽ 980المادة  - 2
. مف المرجع نفسو981المادة - 3
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تعتبر الغرامة التيديدية كسيمة قانكنية التي أقّرىا المشّرع لمكاجية اإلدارة، كمف بيف  
السمطات التي منحيا المشرع لمقاضي اإلدارم تكجو لو كتيديد إلخالؿ اإلدارة بالتزاميا كذلؾ 

 لكف اختمؼ (الفرع األول)لعدـ تنفيذ الحكـ الصادر ضدىا كىك القاضي بمنح تعكيض جديد 
الفرع )رأم أك مكقؼ المشرع كالقضاء اإلدارم الجزائرم حكؿ مسألة الغرامة التيديدية 

 .(الثاني
 :الفرع األول

 مفيوم الغرامة التيديدية
 جؿ التشريعات لـ تعرؼ الغرامة التيديدية، تركت ذلؾ لمفقو القانكني الذم يجمع أنيا 

مبمغ مف الماؿ، يحكـ القاضي عمى المديف بدفعو عف كؿ يـك أك أسبكع أك شير أك أم 
 .كحدة زمنية أخرل يمتنع فييا المديف عف تنفيذ العيني الذم يحكـ بو مقترنا بذلؾ بالغرامة

 كما عرفت أنيا عقكبة مالية تبعية تحدد بصفة عامة عف كّؿ يـك تأخير كيصدرىا 
 .1القاضي بقصد ضماف حسف تنفيذ حكمو

في أف القضاء يمـز المديف بتنفيذ عينيا في خالؿ »:  ككذلؾ عرفيا األستاذ السنيكرم
مدة معينة، فإذا تأخر في التنفيذ كاف ممزما بدفع غرامة تيديدية عف ىذا التأخر مبمغا معينا 
عف كؿ يـك أك كؿ أسبكع أك كؿ شير أك اية كحدة أخرل مف الزمف، أك عف كؿ مّرة يأتي 
عمال يحؿ بالتزامو كذلؾ إلى أف يقـك بالتنفيذ العيني، أك إلى أف يمتنع نيائيا عف اإلخالؿ 

بااللتزاـ ثـ نرجع إلى القضاء فيما تراكـ عمى المديف مف الغرامات التيديدية كيجكز لمقاضي 
 .2أف يخفض ىذه الغرامات أك بمحكىا

 مف قانكف 471 ك340 أما المشرع الجزائرم تناكؿ الغرامة التيديدية في المادتيف 
 .3اإلجراءات المدنية

                                                 
. 313أماؿ يعيش تماـ، المرجع السابؽ، ص- 1
عبد الرزاؽ السنيكرم، الكسيط في شرح القانكف المدني الجديد، نظرية االلتزاـ بكجو عاـ، منشكرات الحمبي، الطبعة - 2

. 807، ص2005الثالثة، بيركت، لبناف، 
 يتضمف قانكف 1966 يكنيك 8 المكافؽ لػ 1386 صفر عاـ 18 المؤرخ في 154-66 مف أمر رقـ 340المادة - 3

إذا رفض المدين تنفيذ التزام بعمول أو خالف التزاما باالمتناع عن عمل يثبت القائم »: اإلجراءات المدنية التي تنص عمى
بالتنفيذ ذلك في محضر ويحيل صاحب المصمحة إلى المحكمة لممطالبة بالتعويضات أو التيديديات المالية مالم يكن قد 

. «قضى بالتيديدات المالية من قبل
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 كما (أوال) كيفيـ مما سبؽ ذكره أف الغرامة التيديدية تتمتع بجممة مف الخصائص 
 (ثانيا). يمكف أف تنقسـ إلى عّدة أنكاع نظرا لخصكصيتيا

 .خصائص الغرامة التيديدية: أوال
 : تتميز ببعض الخصائص أىميا

 :أنيا ذات طابع تحكمي-1
 تظير ىذه الخاصية خالؿ سمطة القاضي لتقدير قيمتيا كمبمغيا، كقد يحددىا بأكثر 

مف قيمة الضرر إلجبار اإلدارة عمى تنفيذ كلمقاضي كؿ سمطة في تحديد كجدىا مف عدميا، 
كتبدأ سيرانيا الذم يككف مف اكتساب الحكـ بالقكة التنفيذية كليس مف يـك النطؽ بيا، كلو 

 .1أيضا تحديد مدتيا
 :خاصية التبعية-2

 بمعنى عند كجكد الغرامة إال بكجكد حكـ قضائي بالتزاـ فتصبح بصحتو كتبطؿ 
 .2بإبطالو

 :(أو الخاصية التحذيرية)خاصية التيديدية -3
 يعتبر الطابع التيديدم مف أىـ ميزة الغرامة التيديدية كيقصد بيا سبب كجكدىا كىك 

إجبار اإلدارة عمى تنفيذ االلتزاـ، كتصؿ خاصية التيديدية إلى قيمتيا عند الحكـ بالغرامة 
 .3القطعية

 :الغرامة التيديدية ذات طابع مؤقت-4

                                                                                                                                                         

وال يجوز لمجيات القضائية بناء عمى طمب الخصوم أن تصدر أحكاما »:  مف المرجع السابؽ التي تنص471المادة 
. بالتيديدات المالية في حدود اختصاصيا وعمييا بعد ذلك مراجعتيا وتصفية قيمتيا

ويجوز لمقاضي األمور المستعجمة بناء عمى طمب الخصوم أن يصدر أحكاما بالتيديدات مالية وىذه التيديدات يجب 
مراجعتيا وتصفيتيا بمعرفة الجية القضائية المختصة وال جوز أن يتعدى مقدار التيديد المالي مقدار التعويض عن 

« الضرر الفعمي الذي نشأ
1 -www.droit.dz 
. 316أماؿ يعيش تماـ، المرجع السابؽ، ص- 2
 www.djelfa.infoمنتديات الجمفة - 3

http://www.droit.dz/
http://www.droit.dz/
http://www.djelfa.info/
http://www.djelfa.info/
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 بمعنى أف الحكـ الصادر بيا ال يككف كاجب التنفيذ، ام يمكف لممحكـك لو المطالبة 
بمبمغ الغرامة، فيقـك القاضي بتصفيتو بعد االتخاذ اإلدارة مكقفا نيائيا إما بكفائو بالتزامو أك 

 .1عدـ التزامو
 :تقدر الغرامة عن كل وحدة الزمن-5

 ال يمكف الحكـ بالمبمغ اإلجمالي أك نيائي عند الحكـ بالغرامة كىذا يعكد إلى مكقؼ 
اإلدارة ليذا تحدد عف كؿ فترة زمنية تتأخر فييا عف الدفع أك التنفيذ فكميا طاؿ الكقت 

 .2كتأخرت عند التنفيذ كمما زاد مبمغ الغرامة المحكـك بو
 أنواع الغرامة التيديدية: ثانيا

 : تنقسـ الغرامة التيديدية إلى نكعيف
 :الغرامة التيديدية المؤقتة-1

 طابع مؤقت بتمتع القاضي بسمطة التقديرية مف ناحيتيف فمف الناحية األكلى لمقاضي 
كامؿ الحرية في اختيار ىذا النكع مف الغرامة أم كلك كاف صاحب المصمحة طمب غرامة 
نيائية كمف الناحية الثانية لمقاضي سمطة إعادة النظر فييا أما بتعديميا أك إلغاءىا حتى إف 

 .3كاف عدـ التنفيذ ثابت
 :الغرامة التيديدية القطعية-2

 ىي تمؾ الغرامة التي يحددىا القاضي، كلكف ال يحؽ لو إعادة النظر فييا ال بإلغاء 
كال بتعديميا إال في حالة استثنائية كالقكة القاىرة، كيجب أف تككف ىذه الغرامة مسبكقة بغرامة 

 . 4كقتية
 
 

                                                 
سييمة مزياني، الغرامة التيديدية في المادة اإلدارية، مذكرة لنيؿ شيادة الماستر في العمـك القانكنية، تخصص القانكف - 1

.  20، ص 2012اإلدارم كلإلدارة العامة، جامعة باتنة، 
إذا كان تنفيذ اإللتزام عينا غير ممكن أو غير مالئم إال »: مف القانكف المدني، المرجع السابؽ، التي تنص174المادة - 2

إذا قام بو المدين نفسو ،جاز لمدائن أن يحصل عمى حكم بإلزام المدين بيذا التنفيذ و بدفع غرامة إجبارية إن إمتناع 
ذا رأى القاضي مقدار الغرامة ليس كافيا إلكراه المدين الممتنع عن التنفيذ جاز لو أن يزيد في الغرامة كمما  عن ذلك، وا 

. «رأى داعيا لمزيادة 
. 318أماؿ يعيش تماـ، المرجع السابؽ، - 3
. 318المرجع نفسو، ص- 4
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 :الفرع الثاني
 .موقف القضاء اإلداري في الجزائر من األمر بالغرامة التيديدية

 اختمؼ التكجيات مف خالؿ األمر أك الحكـ بالغرامة التيديدية ضد اإلدارة في حالة 
 عف تنفيذ أحكاـ القاضي اإلدارم الصادرة ضدىا، فقد امتنعت بعض األحكاـ اامتناعو

 كما سمحت بعضيا اآلخر بتكقيع (أوال)كاالجتيادات القضائية مف فرضيا عمى اإلدارة 
 .(ثانيا) عقكبة الغرامة التيديدية ضدىا

 .09-08موقف القضاء اإلداري قبل صدور قانون : أوال
 مف قانكف اإلجراءات المدنية السابقتا الذكر فقد نالحظ 471 ك340 بمكجب المادتيف 

أنو شابيما غمكض في األمر بالغرامة التيديدية ضد اإلدارة، حيث أف المادتاف لـ تخص بيا 
". المديف"أشخاص القانكف العاـ بؿ اختصت بالنظر في القانكف الخاص كىذا في كممة 

كيستند القاضي في امتناعو عف الحكـ بالغرامة التيديدية ضد اإلدارة إلى عدـ كجكد قانكف 
 .1يرخص لو صراحة الحكـ بيا

 ذىبت رئيسة مجمس الدكلة حيف فصمت في قضية استعجالية، بمكجب األمر المؤرخ 
أف الغرامة التيديدية »، إلى أبعد مف ذلؾ، بتقريرىا 014989 تحت رقـ 08/04/2003في 

التزاـ ينطؽ القاضي بو كعقكبة، فإنو ينبغي أف يطبؽ عمييا مبدأ قانكنية الجرائـ كالعقكبات، 
كأّنو ال يجكز لمقاضي في المسائؿ اإلدارية النطؽ بالغرامة ».«كبالتالي يجب سنيا بقانكف

 .2«التيديدية ما داـ ال يكجد أم قانكف يرخص صراحة بيا
 مف قانكف اإلجراءات المدنية، فبيذا يعتبر ىذا 471 ك340 لكف بالنظر إلى المادتيف 

األخير مف الشريعة العامة، فبغياب نص صريح كخاص بالمنازعة اإلدارية يسمح بتقرير أك 
الحكـ بالغرامة التيديدية ضد أشخاص القانكف العاـ، فبذلؾ يحيمنا مباشرة إليو لعدـ كجكد 

 .3تقنيف إجرائي خاص بالمنازعة اإلدارية
                                                 

حسيف كمكف، ظاىرة عدـ تنفيذ اإلدارة لألحكاـ القضائية الصادرة ضدىا، مذكرة لنيؿ درجة الماجستير في القانكف، فرع - 1
. 72، ص2009تحكالت الدكلة، جامعة تيزم كزك، 

ؾ،ـ ضد كزارة التربية )، 08/04/2003، المؤرخ في 014989قرار مجمس الدكلة، الغرفة الخامسة، ممؼ رقـ - 2
. 178-177، ص ص 2003، 3، حظر القاضي اإلدارم، النطؽ بالغرامة التيديدية، مجمة مجمس الدكلة، العدد (الكطنية

عمار معاشك، عبد الرحمف عزاكم، تعّدد مصادر القاعدة اإلجرائية في المنازعة اإلدارية في النظاـ الجزائرم، دار األمؿ - 3
. 9، ص1999لمطباعة كالنشر كالتكزيع، تيزم كزك، 
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 رغـ ذلؾ ىناؾ تذبذب في مكقؼ القضاء اإلدارم إزاء الحكـ بالغرامة التيديدية نظرا 
 .الختالؼ االجتيادات القضائية التي تجيز كتمنع الحكـ بالغرامة التيديدية

ضد رئيس  (بكدخيؿ محمد) ففي الحالة األكلى قضت المحكمة العميا في قضية 
 بجكاز تطبيؽ الغرامة 1995 مام 14المجمس الشعبي البمدم لبمدية سيدم بمعباس بتاريخ 

 .1التيديدية ضد البمدية
 بفصمو في االستئناؼ القرار الصادر 12/06/2002ككذا قرار مجمس الدكلة في 

ككالي كالية  (ب.د)عمى الغرفة اإلدارية لمجمس قضاء كىراف عف النزاع القائـ بيف السيد 
إف المستأنؼ قد امتنع عف »: عيف تيمكشنت كالقاضي بتصفية الغرامة التيديدية عمى أساس

كيككف بذلؾ يستحؽ لممستأنؼ عميو الحصكؿ عمى ...تنفيذ كؿ القرارات الصادرة ضده
 .2« مف قانكف اإلجراءات المدنية كيتعيف تأييد القرار340التعكيض طبقا لممادة 

 أما في الحالة الثانية المتمثمة في االمتناع عف تكجيو الغرامة التيديدية ضد اإلدارة، 
قضية جامعة الجزائر ضد ) 15/12/1996فقد قضت الغرفة اإلدارية لممحكمة العميا بتاريخ 

، بتأييد األمر االستعجالي الصار عف رئيس الغرفة اإلدارية لمجمس قضاء الجزائر، (ف.ؾ
القاضي بإلزاـ معيد جامعة الجزائر بتسجيؿ العارض فكرا اتخذ طائمة غرامة تيديدية قدرىا 

 .3 دج عف كؿ يـك تأخير، لكف مع حذؼ الغرامة التيديدية2000
 .09-08موقف القضاء بعد صدور قانون : ثانيا

 مف قانكف اإلجراءات المدنية التي جاءت عامة 471 ك340 خالفا ألحكاـ المادتيف 
حيث أنيا ال تفصؿ بيف اإلدارة كاألفراد في تطبيؽ الغرامة التيديدية، إاّل أّنو بحمكؿ قانكف 

 المتضمف اإلجراءات المدنية كاإلدارية فقد منح لمقاضي اإلدارم سمطة تكقيع 08-09
 . مف نفس القانكف985 إلى 980عقكبات مالية كىذا ما يتجمى في المكاد مف 

                                                 
بكدخيؿ محمد ضد رئيس )، 14/05/1995، المؤرخ في 133944قرار المحكمة العميا، الغرفة اإلدارية، ممؼ رقـ - 1

، جكاز تطبيؽ الغرامة التيديدية ضد البمدية، نقال عف لحسيف بف شيخ آث ممكيا، (المجمس الشعبي البمدم لسيدم بمعباس
. 497-496، ص ص 2006لنشر كالتكزيع، الجزائر، ؿدركس في المنازعات اإلدارية، دار ىكمة لمطباعة ك

ب ضد كالي كالية عيف .د)، 12/06/2002قرار مجمس الدكلة، الغرفة اإلدارية ، دكف رقـ الممؼ ،المؤرخ في - 2
. 222، تصفية الغرامة التيديدية، نقال عف أماؿ يعيش تماـ، المرجع السابؽ، ص(تيمكشنت

، (ف.قضية جامعة الجزائر ضد ؾ)، 15/12/1996قرار المحكمة العميا، الغرفة اإلدارية، دكف رقـ الممؼ ، المؤرخ بػ - 3
. 499حضر الغرامة التيديدية، نقال عف لحسيف بف شيخ آث ممكيا، المرجع السابؽ، ص



                                          دكر القاضي اإلدارم في تسكية نزاع التعكيض عف نزاع الممكية                    :الفصؿ الثاني

45 

 

يجوز لمجية القضائية » مف قانكف اإلجراءات المدنية اإلدارية980 حيث تنص المادة 
 أعاله، أن تأمر 979 و978اإلدارية، المطموب منيا اتخاذ أمر بالتنفيذ وفقا لممادتين 

 .«بغرامة تيديدية مع تحديد تاريخ سريان مفعوليا
في حالة عدم تنفيذ أمر »:  مف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية981كتنص المادة 

أو حكم أو قرار قضائي، ولم تحدد تدابير التنفيذ، تقوم الجية القضائية المطموب منيا 
 .«ذلك، بتحديدىا، ويجوز ليا تحديد أجل لمتنفيذ واألمر بغرامة تيديدية

تكون الغرامة »:  مف اإلجراءات المدنية كاإلدراية التي تنص982كأضافت المادة 
 .«التيديدية مستقمة عن تعويض الضرر

في حالة عدم »:  مف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدراية التي تنص983ككذا المادة 
التنفيذ الكمي أو الجزئي، أو في حالة التأخر في التنفيذ، تقوم الجية القضائية اإلدارية 

 .«بتصفية الغرامة التيديدية التي أمرت بيا
يجوز لمجية القضائية تخفيض الغرامة التيديدية أو »:  التي تنص984كالمادة 

 .«إلغائيا، عند الضرورة
يجوز لمجية القضائية أن تقرر عدم دفع جزء من الغرامة »: 985كأيضا المادة 

 .«التيديدية إلى المدعي، إذا تجاوزت قيمة الضرر، وتأمر بدفعو إلى الخزينة العمومية
يفيـ مف فحكل ىذه المكاد أف المشرع جعؿ اإلدارة في كفة مع األفراد بحيث تكاجو 
المتقاضي في أية مرحمة كانت عمييا الدعكل، إاّل أّنو ىناؾ شركط لتكقيع العقكبات المالية 

، كلعّؿ ىذا األمر المتعمؽ باإلجازة أك االمتناع بتكقيع الغرامة التيديدية ضد 1ضد اإلدارة
اإلدارة، مف بيف الدكافع التي جعمت مف المشرع الجزائرم بإلغاء قانكف اإلجراءات المدنية 

صدار قانكف جديد خاص باإلجراءات المدنية كاإلدارية  .كا 
 

  

                                                 
. ، المرجع السابؽ09-08 مف قانكف 985 إلى 980المكاد مف -  1



  

 

 

 
 
 
 
 
 



 :                                                   الخاتمة

48 

 

 ةــمـخات

التعكيض في عممية نزع الممكية أىـ الضمانات الممنكحة المنزكع الممكية في  يعتبر
فقدانو لحقو العيني، يمنح لو عمى أساس فرض اإلدارة سمطتيا عميو أك إجباره عمى التخمي 

 .عف ممكيتو
كما بينا مف خالؿ مكضكعنا األحكاـ المتعمقة بالتعكيض ك دكر القاضي اإلدارم في 

تسكية ىذا النزاع كالذم يقـك عمى أساس أف تقديره يككف تقديرا إداريا أك تقديرا قضائيا 
 المنظـ لعممية نزع  الممكية كالمرسـك التنفيذم  11-91كاعتمدنا في بحثنا ىذا عمى قانكف 

 ككذا بعض القرارات القضائية 11-91 الذم يحدد كيفية تطبيؽ قانكف 186-93رقـ 
 .المدعمة ليذا المكضكع

 العمكمية مف خالؿ ةتكصمنا في دراستنا أف ىذا القانكف يسعى إلى تحقيؽ المنفع
استرجاع الممكية الخاصة لمفرد سكاء بطريقة التراضي أك جبرا إلنشاء مشاريع ذات النفع 
العاـ، بحيث  انو ال يمكف اعتبار أف نزع اإلدارة لمكية الفرد يعتبر اعتداء عمييا ما دامت 

 .الدكلة تدفع ليـ التعكيض المنصؼ كالعادؿ
 في معظـ  فصكلو عممية نزع الممكية لممنفعة العمكمية كشركط 11-91لقد حدد ؽ 

 ك كيفيات التعكيض  العادؿ كالمنصكص بيذا نظـ بصفة اقبتنفيذىا كاإلجراءات المتعمقة  
 األراضي الخاصة كذلؾ لتحقيؽ مبدأ  العدؿ كاإلنصاؼ كالعمؿ ءدقيقة إحدل أىـ طرؽ إقتنا

 .أيضا عمى تحقيؽ مشركعية العممية
لكف رغـ ذلؾ تشكب ىذا القانكف عدة نقائص بحيث انو تناكؿ مكضكع التعكيض في 
جزء منو كبصفة عامة كلـ  يشمؿ عمى إالجراءات التي يجب أف تأخذ لتسكية ضد النزاع 

 .بيف أطراؼ عممية نزع الممكية
كعندما نص المشرع أف التعكيض يككف نقدم كما يجكز لمنزكع الممكية أف يقترح 

تعكيض عينا، إال يكجد ىناؾ تناقض؟  في حيف أف أساس كجكد نزاع التعكيض ىك إعادة 
تقدير تعكيض جديد مناسب القيمة الحقيقية العقار فكيؼ يمكف أف تقبؿ السمطة النازعة 

 .لمممكية أك المستفيدة اقتراح ذم المصمحة كمنحو تعكيضا عينيا؟
كاف عدـ دفع المبمغ التسبيؽ يعتر الغيا لقرار تعييف الخبير إال يعتبر ىذا إجحاؼ *

 سمطكية؟ بحيث انو يتكجو أم القضاء تفي حؽ المالؾ  الذم  يكاجو خصما قكيا ذك امتيازا
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اإلدارم  ليحمي حقو المكرس دستكريا كليقدر التعكيض العادؿ  كالمنصؼ فينا الحظنا أف 
 .ممكية الفرد ليست محمية كما ىك منصكص عميو في الدستكر

لـ يحدد القانكف المنظـ لعممية نزع الممكية بصراحة الجية المختصة بالدفع كالكفيمة *
 .بإيداع مبمغ التعكيض لدل خزينة الكالية كىذا ما أثار إشكاال كبيرا

-76  كال في  االمر11-91كما لـ يحدد نكع الضرر الكاجب التعكيض ال في ؽ *
المنظمات لعممية نزع الممكية فيك نقضاف فادح يكسع مف سمطة اإلدارة في  (الممغي)  48

 . العادؿضتعسفيا كتجنبيا التعكم
كلقد حصر ىدا القانكف تدخالف القاضي اإلدارم مف حيث أنو ال يتدخؿ في عممية *

 . نقؿ الممكية خالؼ لمقاضي اإلدارم الفرنسي الذم لو نطاؽ أكسع في عممية نقؿ الممكية
فبعد دراسة بعض المالحظات عف دكر القاضي اإلدارم في تسكية لنزاع التعكيض 

 :في عممية نزع الممكية لدينا بعض االقتراحات كالتكصيات بشاف ىذا  المكضكع
تكسيع مف سمطات القاضي اإلدارم كترؾ لو المجاؿ في تدخؿ في تقييـ مبمغ -1

 .التعكيض قبؿ رفع الدعكل أك كجكد نزاع
نالحظ اف ىذه  إجراءات التحقيؽ طكيمة بحيث أنيا قد تصؿ سنكات دكف أف - 2

 . يحدد المشرع مدة لمفصؿ في نزاع التعكيضف أترحؽفيفصؿ فييا القاضي اإلدارم ، فميذا  
 كذلؾ 186-93 كالمرسـك التنفيذم11-91مالء الفراغات المكجكدة في القانكف -3

 1996 مف دستكر 20 التي تعتمد عمى المادة 11-91 مف قانكف األكلى المادة تعديؿب
 .2016 مف دستكر  22كالعمؿ بالمادة 

 القضائي في  ضباإلضافة إلى اإللماـ باإلجراءات القضائية الكاجبة لتقدير التعكم
 . منيا الخبرة القضائية ك معاينة األماكف11-91قانكف 

 

. 
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 ق ائمة المراجع

 :بالمغة العربية: أوال 

I. الكتب: 

  2007اإلسكندرية،: ، نزع الممكية لممنفعة العامة، المكتب الجامعي الحديثأنور طمبة-1

، انىجٍض فً ششح انماَىٌ انًذًَ انجضائشي، يصادس     االنرضاو، خليل احمد حسن قدادة- - 2

 2005انجضء االول، انطثؼح انثاٍَح، دٌىاٌ انًطثىػاخ انجايؼٍح، انجضائش، 
ختصاص القضاء اإلدارم، الجزء رشيد خموفي-3 ، قانكف المنازعات اإلدارية، تنظيـ كا 

 .2013األكؿ، الطبعة الثانية، ديكاف المطبكعات الجامعية، 

 مصادر االلتزاـ، ،، الكسيط في شرح القانكف الجديدعبد الرزاق أحمد السنيوري-4

 .2000، الطبعة الثالثة، منشكرات الحمبي الحقكقية ، لبناف ،2المجمد 

الكسيط في شرح القانكف المدني الجديد، نظرية االلتزاـ  بكجو عاـ، __________-5

 .2005الطبعة الثالثة، منشكرات الحمبي الحقكقية ، لبناف، 

، تعّدل مصادر القاعدة اإلجرائية في المنازعة عبد الرحمان عزاوي، عمار معاشو-6

 .1999اإلدارية في النظاـ  الجزائرم، دار االمؿ لمطباعة كالنشر ك التكزيع،  تيزم كزك، 

، الممكية كنظاـ العقار في الجزائر، الطبعة الرابعة، دار ىكمو لمطباعة  عمار عموي-7

 .2006كالنشر كالتكزيع، الجزائر، 
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، دركس في المنازعات اإلدارية، دار ىكمو لمطباعة كالنشر لحسين بن شيخ آث ممويا-8

 .2006كالتكزيع، الجزائر، 

، التعكيض بيف الضرر المادم كاألدبي ك المكرث، منشأة محمد أحمد عابدين-9

 .2002المعارؼ، اإلسكندرية، 

، نظريات في صحة العقد ك بطالنو في القانكف المدني ك الفقو محمد سعيد جعفور-10

 .2003االسالمي، دار ىكمو ،الجزائر ، 

، النظاـ القانكني لنزع الممكية مف أجؿ المنفعة العمكمية ، دكف  موسي بودىان-11

 .2012طبعة، دار  اليدل، الجزائر، 

 

II. الرسائل و المذكرات الجامعية: 

 : الرسائل الجامعية-أ

، سمطات القاضي اإلدارم في تكجيو أكامر لإلدارة، أطركحة لنيؿ شيادة  أمال يعيش تمام-1

 .2012الدكتكراه عمـك في الحقكؽ، تخصص القانكف العاـ، جامعة بسكرة، 

، منازعات نزع الممكية لممنفعة العمكمية في النظاـ القانكني الجزائرم، خالد بعوني-2

 .2011أطركحة مقدمة لنيؿ شيادة الدكتكراه في القانكف العاـ، جامعة الجزائر، 
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، الضمانات التشريعية كالقضائية لنزع الممكية الخاصة مف أجؿ عبد القادر غيتاوي-3

المنفعة العمكمية، دراسة مقارنة ، أطركحة لنيؿ شيادة الدكتكراه في القانكف العاـ، جامعة 

 .2014تممساف، 

، سمطة القاضي اإلدارم في تكجيو األكامر لإلدارة، أطركحة لنيؿ عبد الوىاب كسال-4

 .2015شيادة الدكتكراه، تخصص القانكف العاـ، جامعة قسنطينة، 

، إختصاص القضاء اإلدارم في الجزائرػ أطركحة لنيؿ شيادة الدكتكراه عمر بوجادي- 5

 .2011دكلة في القانكف، جامعة مكلكد معمرم،  تيزم كزك، 

 :المذكرات الجامعية-ب

 -مذكرات الماجستير: 

، التعكيض عف نزع الممكية في القانكف الجزائرم، مذكرة لنيؿ شيادة إدريس بوزاد-1

 .2009الماجستير في القانكف، فرع تحكالت الدكلّة، جامعة مكلكد معمرم،  تيزم كزك، 

، ظاىرة عدـ تنفيذ اإلدارة لألحكاـ القضائية الصادرة ضدىا، مذكرة لنيؿ حسين كمون-2

 .2009درجة الماجستير في القانكف، فرع تحكالت الدكلة، جامعة مكلكد معمرم، تيزم كزك، 

 ، إجراءات تسكية نزاعات التعكيض في نزع الممكية لممنفعة العمكمية، مذكرة خالد بعوني-3

 . 2003لنيؿ شيادة الماجستير في القانكف، فرع اإلدارة  كالمالية، جامعة  الجزائر، 
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، رقابة القاضي اإلدارم عمى إجراءات نزع الممكية  مف أجؿ المنفعة سييمة لباشيش-4

العامة، فرع  الدكلة كالمؤسسات العمكمية، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير، جامعة الجزائر، 

2008 . 

، الغرامة التيديدية في المادة اإلدارية، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في سييمة مزيان-5

 .2012العمـك القانكنية، تخصص قانكف إدارم ك إدارة عامة، جامعة باتنة، 

م، اختصاص القاضي اإلدارم في منازعات الممكية العقارية، مذكرة لنيؿ سيد عمي زاد-6

درجة الماجستير في القانكف، فرع قانكف المنازعات اإلدارية، جامعة مكلكد معمرم، تيزم 

 .2014كزك، 

، نزع الممكية لممنفعة العمكمية في القانكف الجزائرم كالمقارف، مذكرة لنيؿ اتمحمد بوذريع-7

 .2000شيادة الماجستير في القانكف، فرع اإلدارة ك المالية، جامعة الجزائر، 

، إشكاالت نزع الممكية في القانكف الجزائرم، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير محمد لعشاش-8

 .2008في القانكف، فرع تحكالت الدكلة، جامعة مكلكد معمرم،  تيزم كزك 

 -مذكرات الماستر: 

، القيكد الكاردة عمى سمطة اإلدارة في نزع الممكية مف سارة مونية عيجة، إيمان بن براىم-1

اجؿ المنفعة العامة، مذكرة تخرج  لنيؿ شيادة الماستر، تخصص قانكف عقارم كزراعي، 

 .2016جامعة البميدة، 
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، التعكيض في مجاؿ نزع الممكية مف أجؿ المنفعة العامة في التشريع خالد رفيق-2

الجزائرم، مذكرة نيؿ  شيادة الماستر في الحقكؽ، تخصص قانكف إدارم، جامعة بسكرة، 

2014. 

، دكر القاضي اإلدارم في مراقبة إجراءات نزع الممكية في القانكف  سميرة بن سايح-3

الجزائرم، مذكرة لنيؿ شيادة الماستر في القانكف، فرع الييئات اإلقميمية كالجماعات المحمية، 

 تخصص القانكف العاـ، جامعة بجاية، دكف سنة المناقشة

، المنازعات العقارية في التشريع الجزائرم ، مذكرة مقدمة ليندة وعمي، أمنية بمقاضي- 4

 .2016لنيؿ شيادة الماستر في الحقكؽ، تخصص القانكف الخاص، جامعة بجاية، 

 

III. المقاالت: 

مجمة المدرسة الكطنية ، إدارة، «نزع الممكية مف أجؿ المنفعة العمكمية »،أحمد رحماني-1

 .(57-5 )، ص ص1994،  الجزائر، 2، العدد لالدارة

، تقميد أـ «مبدأ عدـ جكاز تكجيو القاضي اإلدارم أكامر لإلدارة»، عبد الكريم بودريوة-2

، 2007، جامعة تيزم كزك، الجزائر، 1، العدد المجمة النقدية لمقانكف كالعمـك السياسيةتقييد، 

 .(60-39)ص ص 

، 1،  العدد مجمة المحامات، «القضاء في حماية حقكؽ اإلنساف دكر»، عمار معاشوّ - 3

 .(59-44)، ص ص 2004الجزائر، 
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 حدكد الصالحيات المستحدثة لمقضاء اإلدارم في قانكف »،شيربمحند أمقران بو-4

، جامعة تيزم 1، العدد المجمة النقدية لمقانكف كالعمـك السياسية، «اإلجراءات المدنية كاإلدارية

 .(66-34)، ص ص 2010كزك، الجزائر، 

IV. النصوص القانونية: 

 :الدستور - أ

،  438-96، الصادر بمكجب المرسـك الرئاسي رقـ 1996الدستكر الجزائرم لسنة -1

،  1996 ديسمبر 08، الصادر في 76، ج ر ج ج، عدد 1996 ديسمبر 7المؤرخ في 

، 14، ج ر ج ج ، عدد 2016 مارس 06 المؤرخ في 01-16المعدؿ كالمتمـ بالقانكف رقـ 

 .2016 مارس 07الصادر في 

، المؤرخ في           01-16،  الصادر بمكجب قانكف رقـ 2016الدستكر الجزائرم  لسنة -2

،  يتضمف 2016 مارس 6، المكافؽ لػ 1437 جمادم األكؿ 26 المؤرخ في 16-01

 .2016 مارس 07، الصادر في 14، ج ر ج ج، عدد 1996التعديؿ الدستكرم 

 :النصوص التشريعية-ب

، يتضمف (1966 يكنيك8)،  المكافؽ 1386 صفر 18 المؤرخ في 154-66أمر رقـ -1

 25 المؤرخ في 09-93قانكف اإلجراءات المدنية، المعدؿ كالمتمـ بالمرسـك التشريعي رقـ 

 .1993أفريؿ 
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، 1975 سبتمبر 26، المكافؽ لػ 1395 رمضاف 20 المؤرخ في 58-75أمر رقـ - 2

 .2005 يكنيك 20 المؤرخ في 10-05يتضمف القانكف المدني، المعدؿ كالمتمـ بقانكف رقـ 

، المحدد لمقكاعد المتعمقة بنزع الممكية 1976 مام 25، المؤرخ في 48- 76أمر رقـ - 3

  .11-91العقارية مف أجؿ المنفعة العمكمية، الممغي بمكجب قانكف 

، يحدد 1991 أفريؿ  27 المكافؽ لػ 1411 شكاؿ 12، المؤرخ في  11-91قانكف رقـ - 4

القكاعد المتعمقة بنزع الممكية مف أجؿ المنفعة العمكمية، معدؿ كمتمـ بالقانكف المالية  لسنة 

2008 

، المتعمؽ باإلجراءات المدنية كاإلدارية، 2008 فيفرم 25 المؤرخ في 09-08قانكف رقـ -5

 .2008، 21ج ر، عدد 

 

 : النصوص التنظيمية-ج

 يكليك 27،  المكافؽ لػ 1414 صفر 7، المؤرخ في 186-93مرسـك تنفيذم رقـ -1

، المعدؿ كالمتمـ 1993، 51 ج ر، عدد 11-91، يحدد كيفيات تطبيؽ القانكف رقـ 1993

 يكليك 7 ، المكافؽ لػ 1429 رجب 4، المؤرخ في 202-08بمكجب المرسـك التنفيذم رقـ 

  .208، 39، ج ر، عدد 11-91، المتضمف تطبيؽ القانكف 2008

 

V. -االجتيادات القضائية: 
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، 1995-04-14، المؤرخ بػ 133944قرار المحكمة العميا، الغرفة اإلدارية، ممؼ رقـ -1

 جكاز تطبيؽ الغرامة ،(بكدخيؿ محمد ضد رئيس المجمس الشعبي البمدم لسيدم بمعباس)

التيديدية ضد البمدية، نقال عف لحسيف بف شيخ آث ممكيا، دركس في المنازعات اإلدارية، 

 .202دار ىكمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الجزائر، 

، 1996-12-15قرار المحكمة العميا، الغرفة اإلدارية،دكف رقـ الممؼ ، المؤرخ في -2

،  حضر الغرامة التيديدية،  نقال عف لحسيف  بف شيخ (لقضية جامعة الجزائر ضد ؾ، ت)

آث ممكيا، دركس في المنازعات اإلدارية، دار ىكمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الجزائر، 

2002. 

-06-12قرار مجمس الدكلة، الغرفة اإلدارية،  دكف رقـ الممؼ، المؤرخ في -3

، تصفية الغرامة التيديدية، نقؿ عف آماؿ  (ب ضد كالي كالية عيف تمكشنت.د)،2002

يعيش تماـ، سمطات القاضي اإلدارم في تكجيو أكامر لإلدارة، أطركحة لنيؿ شيادة الدكتكراه، 

 .2012عمـك في الحقكؽ ، تخصص القانكف العاـ،  جامعة بسكرة 

 2002-06-25، المؤرخ في 012368قرار مجمس الدكلة، الغرفة الخامسة، ممؼ رقـ -4

التعكيض، مجمة - ،  نزع ممكية مف أجؿ المنفعة العمكمية(ع. كزير السكف ضد كرثة ش )

 .2003 جكاف –، الجزائر الصادرة بجانفي 3مجمس الدكلة، العدد 

-07-22، المؤرخ ب 008247: قرار مجمس الدكلة، الغرفة  المجتمعة، ممؼ رقـ-5

الجية القضائية المختصة بالتعكيض، نقال  - ، نقؿ ممكية(كزير السكف ضد كرثة ج) 2003
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عف مكسى بكدىاف، النظاـ القانكني لنزع الممكية مف أجؿ المنفعة العمكمية، دكف طبعة، دار 

 .2012اليدل ، الجزائر، 

ؾ ـ )  2003-04-08، المؤرخ ب 014989قرار مجمس الدكلة الغرفة الخامسة، ممؼ -6

، حضر القاضي اإلدارم النطؽ بالغرامة التيديدية، مجمة مجمس  (ضد كزارة التربية الكطنية

 .2003، الجزائر 3الدكلة ، العدد 

ب ك ج ضد مديرية )قرار مجمس الدكلة، الغرفة الرابعة، دكف رقـ الممؼ ،دكف التاريخ،  -7

، نقال عف عبد الكىاب كساؿ، سمطة القاضي، سمطة القاضي (المصالح الفالحية كىراف

اإلدارم في تكجيو األكامر اإلدارة أطركحة لنيؿ شيادة الدكتكرة، تخصص قانكف العاـ ، 

 .2015جامعة قسنطينة ، 

VI.  المواقع االنترنيت: 

                                                                                     À 13h00   WWW.Sndl.cerist.dz. 15-04-2017  

www.droit.dz.com 26-05-2017  à 23h10 

www.djelfa.info 26-05-2017 à 23h25 
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 :بالمغة الفرنسية: ثانيا

-Livers: 

-FERBOS JAQUES, Salles Georges  “l’expropriation et évaluation 

des bien “ procédures de l’expropriation, principales d’indemnisation, 

méthodes d’évaluation des biens (terrain, immeubles, fond de 

commerce), 4éme  édition, de Moniteur, paris, 1979. 

-Les textes juridiques 

-Ordonnance n°58-997 du 23 octobre 1958 portant reforme des règles 

relatives a l’expropriation pour cause d’utilité publique. 
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