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 التشكرات

الحمد والشكر هلل تعالى، الذي وفقني ومنحني القدرة والعزيمة على إنجاز هذه 

 األطروحة، ومنتهى التقدير واالحترام:

ل الدكتور علي بن سليطان الذي تفضل باإلشراف على هذا العمل، ضإلى أستاذي الفا

الدعم والتوجيه، والنصح، طيلة المدة التي استغرقتها، إلنجاز ووجدت لديه كل 

 البحث، فأسأل اهلل أن ينفع بعلمه ويجازيه خير الجزاء.

، وهم أعضاء لجنة الشخصيات العلميةكما أتقدم بالشكر الجزيل واالحترام الى 

 المناقشة، على تفضلهم بقبول مناقشة هذه األطروحة وأصر على تسميتهم:

، أوجه له خالص تشكراته على قبول رئاسة لجنة وح عبد المجيدالدكتور قم

 المناقشة:

 ش.ايالدكتور: نواصر الع

 الدكتور: طاشور عبد الحفيظ.

 الدكتور: بن جديد عبد الحق.

 تشكراتي وعميق امتناني لهم، وليجدوا مني في هذا المقام كل التقدير والتبجيل.

مدرسة الدكتوراه لدول البحر االبيض  مدير الدكتور: رستن مهديكما أود أن أشكر 

 المتوسط بفرنسا.

 مدير كلية العلوم القانونية والسياسية واالجتماعية بتونس. الدكتور فاضل موسى

، والذين والدكتورة كوستا فيال بالنكا مديرة معهد الدراسات االوروبية بإسبانيا

ه المنظمة خالل سنوات استضافوني وتكفلوا بإقامتي أثناء تربصات وملتقيات الدكتورا

 .مرسيليا، تونس، برشلونةبجامعات  2010/2011/2012

 .وقدموا لي التشجيع والمساعدة على اتمام هذا البحث

أخيرا ال أنسى تقديم الشكر لكل من ساهم في مساعدتي من قريب أو من بعيد على 

 إعداد رسالة الدكتوراه.
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 :المقدمة

يعتبر حؽ الممكية مف الحقوؽ المقدسة، والمضمونة دستوريا بحيث تمكف المالؾ مف 
التصرؼ في أمبلكو، واستعماليا واستغبلليا، كيؼ شاء، وقد كانت الفكرة السائدة منذ 

مقدس القدـ أف الممكية، حؽ مطمؽ ال يمكف المساس بو أو الحد منو، وذلؾ باعتباره حؽ 
يصنؼ في مقدمة الحقوؽ الطبيعية لئلنساف، غير أنو حدثت تطورات عديدة وظيرت 
عوامؿ مختمفة جعمت مفيوـ الممكية ،يتغير ويتحوؿ إلى ميداف لتدخؿ السمطات العمومية، 
ىذه األخيرة أصبح بإمكانيا وبصفة استثنائية نزعيا، وتقيدىا ووضع حدود ليا، وما يميز 

العصر الحالي، ىو تنوع وتوسع عمميات المساس بالممكية، وىذا  ىذا التطور وخاصة في
باسـ المصمحة العامة التي تعبر عف مصمحة الجماعة، فتتولى الدولة تحقيقيا بحيث تمجأ 

وأيضا وبشكؿ ········· ووسائؿ استثنائية، كنزع الممكية لممنفعة العمومية و الشفعة ؽلطر 
ماف حاجات ضرورية لمدولة والجماعات العمومية، متزايد لبلرتفاقات اإلدارية، وذلؾ لض

كما أنو وباإلضافة إلى عوامؿ الحاجات والصالح العاـ التي تدفع لتقييد الممكية، فيناؾ 
الوظيفة االجتماعية لمممكية، التي تبرر المساس بيا، وذلؾ عف طريؽ إيجاد آليات، و 

بيف ىذه الوسائؿ التقييدية وسائؿ توازف بيف المصالح العامة والمصالح الخاصة، ومف 
 476لمممكية، نجد اإلرتفاقات اإلدارية، بحيث نص القانوف المدني الجزائري في المادة 

عمى أف الممكية ىي "حؽ التمتع والتصرؼ في األشياء، بشرط أف ال يستعمؿ استعماال 
ووضع تحرمو القوانيف واألنظمة"، فيذه السمطات إذف، ليست مطمقة، بحيث يمكف تقييدىا 
مف  496حدود ليا، بموجب تشريعات تصدر في ىذا الشأف، وذلؾ ما تضمنتو المادة 

القانوف المدني: "يجب عمى المالؾ أف يراعي في استعماؿ حقو ما تقضي فيو التشريعات 
 ·"الجاري بيا العمؿ، والمتعمقة بالمصمحة العامة أو المصمحة الخاصة

نوف، الذي يتولى فرض قيود عمى حؽ إف تقييد سمطات المالؾ ،يتـ بموجب القا
الممكية، وذلؾ لمراعاة مصمحة عامة أو حتى مصمحة خاصة، وىذه القيود ال ينص عمييا 
القانوف المدني فقط، بؿ ىناؾ عدد معتبر مف القوانيف التي تتولى تقريرىا، وقد ازدادت 

الممكية  ىذه القوانيف إلى درجة يصعب حصرىا، وخاصة في مجاؿ القيود الواردة عمى
والتي تقرىا القوانيف ألجؿ المصمحة العامة، وتعتبر ىذه األخيرة بمثابة ارتفاقات عامة 
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،وتعرؼ باإلرتفاقات اإلدارية، التي ال تستمـز وجود عقار مرتفؽ، فيي ال تنشئ حقوؽ 
لعقار عمى عقار آخر،بؿ تتضمف قيود عمى سمطة المالؾ في استعماؿ حقو وتيدؼ إلى 

امة، ويمكف تعريؼ اإلرتفاقات اإلدارية ،بأنيا تقييدات إدارية لحؽ الممكية، تحقيؽ منفعة ع
تفرض عمى بعض العقارات العتبارات تيـ المصمحة العامة، فيي قيود تسمط عمى حؽ 
الممكية وال تؤدي الى نزعيا ،وىي عديدة وتحكميا نصوص متفرقة ومتشعبة، فبعضيا 

 قات تشكؿ مساس استثنائي بالممكية، حيث يتـتشريعي وبعضيا تنظيمي، ألف ىذه اإلرتفا

منع المالؾ مف التمتع الدائـ بمجموع العناصر المكونة لممكيتو، ىذه األخيرة ىي في 
مف التعديؿ الدستوري لسنة  25األصؿ محاطة، بحماية قانونية فعالة، بحيث تنص المادة 

 ·عمى أف الممكية الخاصة مضمونة 6994

عمى أف الممكية ىي حؽ التمتع  منو، 476في المادة  كذلؾ ينص القانوف المدني
مف نفس القانوف عمى أنو: "ال يجوز حرماف  477والتصرؼ في األشياء، وتضيؼ المادة 

ومف مظاىر الحماية الممنوحة لممالؾ عمى حقو، ما تناولتو المادة ···" أي أحد مف ممكيتو
، وذلؾ بنصيا 6996/66/52المؤرخ في  52/96مف قانوف التوجيو العقاري رقـ  57

عمى أف الممكية العقارية الخاصة ،ىي حؽ التمتع والتصرؼ في الماؿ العقاري أو الحقوؽ 
 ·العينية مف أجؿ استعماؿ األمبلؾ وفؽ طبيعتيا

وفي التشريعات والمواثيؽ الدولية، نجد اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف والمواطف 
لممكية ،في نفس مرتبة الحرية والمساواة ، والذي يصنؼ ا6729أوت  54الصادر في 

التي تنص: "لكؿ  67وذلؾ في المادة الثانية منو، كما يعتبرىا مقدسة بموجب المادة 
 ·"شخص حؽ التممؾ بمفرده أو باالشتراؾ مع غيره، وال يجوز تجريد أحد مف ممكو تعسفا

لى جانب الحماية القانونية المقررة لمممكية، فإف ىذه األ خيرة ليست مطمقة غير أنو وا 
،ويمكف تقييدىا وذلؾ لدوافع وأسباب وغايات مختمفة، فيناؾ دافع المصمحة العامة ويظير 

نجاز أعمدة الكيرباء والياتؼ وىناؾ ··· خاصة في حقوؽ تمرير قنوات المياه والغاز وا 
دوافع تتعمؽ بحماية وتأميف سير المصالح العامة، وسد الحاجات واالستعماؿ المؤقت 

اضي الخاصة، ويتجمى في التكاليؼ والقيود التي تفرض لغرض حماية البيئة أو لؤلر 



3 
 

استغبلؿ المناجـ، وىناؾ ارتفاقات توظؼ لحماية األمبلؾ الوطنية وتتعمؽ بضماف 
استعماؿ المرافؽ العمومية وأخرى تتعمؽ باألمف والصحة العامة، ويترتب عمى فرض 

نية، ىذه األخير يمكف أف تكوف إيجابية، بحيث وتوظيؼ اإلرتفاقات اإلدارية، التزامات عي
 servitude inيمـز المالؾ بواجب القياـ بأعماؿ عمى عقاره واصطمح عمى تسميتيا بػ

faciendo" كما قد تتخذ شكؿ التزامات تتضمف إجبار المالؾ عمى تحمؿ أعباء قصد ،
  السماح لئلدارة بالقياـ بأعماؿ معينة وتعرؼ بػ

" servitude in   paciendo        ، كما قد يترتب عمى ىذه اإلرتفاقات، التزامات
 servitude in non" سمبية وذلؾ بمنع مالؾ العقار مف القياـ بأي عمؿ وتعرؼ بػ

faciendo"· 

 :إف ىذه اإلرتفاقات اإلدارية تختمؼ عف اإلرتفاقات الخاصة مف عدة جوانب

ت الخاصة، بموجب أحكاـ القانوف مف حيث التنظيـ: نجد المشرع قد نظـ اإلرتفاقا -
وعرفيا عمى أنيا حؽ يجعؿ حدا لمنفعة  226····  247المدني وال سيما في المواد: 

 ·"عقار لفائدة عقار آخر لشخص آخر

أما اإلرتفاقات اإلدارية، فقد نظميا بنصوص مختمفة ومتفرقة مثؿ قانوف الكيرباء  -
نيف السياحة، المناجـ، الفبلحة، التعمير، والغاز، قانوف المواصبلت، قانوف المياه، قوا

 "····األمبلؾ الوطنية

مف حيث اليدؼ: يتـ فرض اإلرتفاقات الخاصة ،لغرض تيسير العبلقات بيف  -
العقارات المتجاورة وذلؾ لتنظيـ عبلقات الجوار، أما بالنسبة لبلرتفاقات اإلدارية، فإف 

حقيؽ المصالح العامة، ويشترط لقياـ غرضيا األساسي ىو تأميف سير المرافؽ العامة، وت
اإلرتفاقات الخاصة وجود عقار مرتفؽ بو، يقدـ منفعة لعقار مرتفؽ، وىذا ليس بشرط 
أساسي بالنسبة لبلرتفاقات اإلدارية، التي ال تتطمب وجود بالضرورة عقار مرتفؽ وذلؾ 

ار ىذه األعباء لكونيا موظفة لتحقيؽ الصالح العاـ ،وىذا ما أدى ببعض الفقياء إلى اعتب
والتكاليؼ المقررة لممصمحة العامة، ال ترقى إلى درجة الحقوؽ اإلرتفاقية المعروفة في 
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القانوف الخاص، وذلؾ لكوف حؽ اإلرتفاؽ في معناه الصحيح ىو خروج عف التنظيـ 
 ·المألوؼ لحؽ الممكية

ومية وذلؾ وتختمؼ أيضا اإلرتفاقات اإلدارية عف إجراء نزع الممكية لممنفعة العم -
باعتبارىا قيود لمممكية العقارية، تحد مف سمطة المالؾ وتجعمو مقيدا في استغبلؿ 
واستعماؿ عقاره، وىذا دوف تجريده مف ممكيتو، بينما في عممية نزع الممكية لممنفعة 
العمومية، فإنيا تؤدي إلى إزالة الممكية والتجريد منيا، بحيث يتـ نقؿ الممكية جبرا لصالح 

 ·ة المستفيدة منيااإلدار 

وفيما يتعمؽ بمصدر اإلرتفاقات اإلدارية، فإف المجاؿ مفتوحا لمقانوف لتقييد الممكية، 
، أشارت إلى إمكانية المجوء 477كمما تطمبت المصمحة العامة ذلؾ، بحيث أف المادة 

 496لمحرماف، مف الممكية بموجب شروط وأحواؿ ينص عمييا القانوف، فيما نصت المادة 
فس القانوف عمى أف المالؾ يمـز بمراعاة في استعمالو لحؽ الممكية، كؿ ما تقضي بو مف ن

التشريعات الجاري بيا العمؿ والمتعمقة بالمصمحة العامة"، ويقصد بذلؾ أنو يمكف لمقوانيف 
 ·أف تقيد شروط استعماؿ الممكية، وذلؾ عندما تتطمب المصمحة العامة ذلؾ

كية والمنشأة لبلرتفاقات ذات المنفعة العامة، تعتبر مصدرا إف ىذه القوانيف المقيدة لممم
لبلرتفاقات اإلدارية وتشكؿ ما يسمى بقوانيف اإلرتفاقات اإلدارية، بحيث تتولي إخضاع 
أصحاب الممكية إلى تكاليؼ والتزامات بدافع المصمحة العامة، وقد ازداد عدد ىذه القوانيف 

يقوؿ بأف عدد األمبلؾ الخاضعة  (Olivier sachs) بدرجة مذىمة مما جعؿ أحد المؤلفيف
وبالتالي أصبحت ىذه  اإلدارية،لنزع الممكية، ىي أقؿ مف األمبلؾ الخاضعة لبلرتفاقات 
وتشكؿ مجاال واسعا لمدراسة،  األخيرة تمثؿ المكانة األولى في القانوف اإلداري لؤلمبلؾ،
ود عمى حؽ الممكية واستعماؿ وىذا لكونيا امتدت إلى مياديف مختمفة، بحيث تـ فرض قي

األراضي لغرض المصمحة العامة، وفي ىذا اإلطار يمكف ذكر اإلرتفاقات المتعمقة بإنشاء 
مرافؽ عامة في مجاالت: الكيرباء، الماء، النقؿ، الطرقات، المواصبلت السمكية 

فاقات وىناؾ ارتفاقات تتعمؽ بحماية األمبلؾ الوطنية مثؿ: ارت···· والبلسمكية، السياحة
··· األمبلؾ العامة الغابية والبحرية وكذلؾ ارتفاقات الشريط الساحمي والطرقات واآلثار
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ضؼ إلى ىذا، ارتفاقات أخرى توظؼ لضماف استعماؿ المرافؽ والتجييزات العمومية 
المتعمقة بالمطارات وخطوط النقؿ بالسكؾ الحديدية والتميفيريؾ والمحروقات والدفاع 

 ·امةالوطني والصحة الع

إف ما يميز ىذه اإلرتفاقات اإلدارية، أنيا تشترؾ في العديد مف الخصائص، بحيث 
أف مصدرىا القانوف ولكف عند التطبيؽ فتختمؼ، بحيث توجد ارتفاقات تطبؽ وتنفذ مباشرة 
منذ نشأتيا بقانوف، بينما غالبية اإلرتفاقات فإف القانوف يتولى وضع مبادئ ليا ويترؾ 

نفيذىا إلى اإلدارة التي تتخذ قرارات في ىذا الشأف وتسمى بسندات مسألة تطبيقيا وت
 66/65مف قانوف الكيرباء والغاز رقـ  646اإلرتفاؽ، مثؿ ذلؾ ما نصت عميو المادة 

: "تمنح االستفادة مف اإلرتفاقات في مجاؿ الكيرباء 5665فبراير  62المؤرخ في 
 ·"بقرار يتخذه الوالي المختص إقميميا··· والغاز

كذلؾ تتميز ىذه اإلرتفاقات بكونيا تخضع أصحاب الممكية اللتزامات وتكاليؼ وقيود 
 ·متعددة بحيث قد تكوف إيجابية، كما قد تكوف سمبية عكس إرادة ورغبة المالكيف

إف حصر وتحديد جميع اإلرتفاقات اإلدارية ليس باألمر الييف، وىذا يرجع لتشعب 
كثرتيا وتبعثرىا وتغير المنظومة التشريعية الخاضعة  القوانيف المنظمة ليا باإلضافة إلى

الذي كاف  6974ليا والتي عرفت تحويبلت جذرية في الجزائر خاصة بعد إلغاء دستور 
يتبنى نظاـ تشريعي يمجد فيو الممكية العامة عمى حساب الممكية الخاصة، مما نجـ عنو 

نظرة المعادية، لمممكية الخاصة، إصدار تشريعات تنظـ اإلرتفاقات اإلدارية وتتبنى نفس ال
بحيث كانت اإلرتفاقات اإلدارية تفرض عمى أصحاب الممكية دوف تعويض وبطريقة 
مجانية، وىذا ما يقمؿ الضمانات القانونية المتعمقة بحماية الممكية الخاصة وبالتالي تـ 

 6929ي سنة إعادة النظر في التشريعات الماسة بالممكية والسيما بعد التغيير الدستوري ف
أيف وضعت بموجبيما حماية قانونية فعالة لمممكية  6994وأيضا التعديؿ الدستوري لسنة 

الخاصة، ونجـ عف ذلؾ إعادة إصدار قوانيف جديدة في مجاؿ اإلرتفاقات اإلدارية تتوافؽ 
وىذا في مجاؿ طريقة  6994والمعدؿ في  6929مع التوجو الجديد المتبع في دستور 

 :ية بحيث صدرت القوانيف التاليةالمساس بالممك
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يتعمؽ بالكيرباء وتوزيع الغاز  5665فبراير  62المؤرخ في  66/5665القانوف رقـ  -
المتعمؽ  6922غشت  64المؤرخ في  67/22بواسطة القنوات الذي ألغى القانوف رقـ 

 ·بإنتاج الطاقة الكيربائية ونقميا وتوزيعيا وبالتوزيع العمومي لمغاز

المحدد لمقواعد العامة المتعمقة  5666غشت  2المؤرخ في  60/5666رقـ القانوف  -
ديسمبر  06المؤرخ في  29/72بالبريد والمواصبلت السمكية والبلسمكية وألغي األمر رقـ 

 ·المتضمف قانوف البريد والمواصبلت 6972

المتضمف قانوف األمبلؾ  6996ديسمبر  66المؤرخ في  06/96القانوف رقـ  -
المتعمؽ باألمبلؾ  6926يونيو  06المؤرخ في  64/26وألغي القانوف رقـ  الوطنية
 ·الوطنية

 ·يتعمؽ بحماية الساحؿ وتثمينو 5665فبراير  62المؤرخ في  65/65القانوف رقـ  -

يتعمؽ بحماية البيئة في إطار  5660يوليو  69المؤرخ في  66/60القانوف رقـ  -
 ·6920فبراير  2المؤرخ في  60/20التنمية المستدامة وألغى القانوف 

المتعمؽ بالمياه الذي ألغى  5662غشت  66المؤرخ في  65/62القانوف رقـ  -
 ·المتضمف قانوف المياه 6920يوليو  64المؤرخ في  67/20القانوف رقـ 

المتعمؽ بالتراث الثقافي وألغى  6992يونيو  62المؤرخ في  66/92القانوف رقـ  -
المتعمؽ بالحفريات وحماية األماكف  6947ديسمبر  56خ في المؤر  526/47األمر رقـ 

 ·واآلثار التاريخية والطبيعية

يتعمؽ بمناطؽ التوسع والمواقع  5660فبراير  67المؤرخ في  60/60القانوف رقـ  -
المتعمؽ بمناطؽ التوسيع  6944مارس  54المؤرخ في  45/44السياحية وألغى األمر رقـ 

 ·والمواقع السياحية
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المتضمف قانوف المناجـ الذي  5666يوليو  60المؤرخ في  66/66قانوف رقـ ال -
 ·والمتعمؽ باألنشطة المنجمية 6926يناير  67المؤرخ في  64/26ألغى القانوف رقـ 

إف دراسة موضوع اإلرتفاقات اإلدارية، يكتسي أىمية نظرية تتجمى في إبراز 
والتزايد المستمر في عددىا ونوعيا، مما يعبر اإلرتفاقات اإلدارية المتميزة بالتنوع والتوسع 

عف رغبة المشرع في تفضيمو المجوء لعمميات تقييد الممكية وذلؾ لمواكبة التحوؿ مف 
إلى المفيوـ الحديث الذي يجعؿ ليا وظيفة .المفيـو التقميدي لمممكية القائـ عمى تقديسيا

البحث عف نظاـ قانوني  اجتماعية، كذلؾ يكتسي ىذا الموضوع أىمية عممية تتمثؿ في
تخضع لو اإلرتفاقات اإلدارية، وأيضا أنظمة التعويض عف أضرار اإلرتفاقات والقضاء 

 ·المختص بنزاعاتيا

إف البحث أيضا في موضوع اإلرتفاقات اإلدارية يبدو مثيرا لئلىتماـ، وذلؾ لكونو 
ماضي وىذا عندما يشكؿ موضوعا حديثا لـ يتبمور إال في سنوات األربعينيات مف القرف ال
، كما R.Dieude أنجزت أوؿ دراسة قانونية حولو بعنواف اإلرتفاقات اإلدارية لممؤلؼ

يعتبر ىذا الموضوع ميما وال يقؿ درجة عف مؤسسة نزع الممكية لممنفعة العمومية، التي 
نيا، تتشابو معو، رغـ أنو ػ أي اإلرتفاؽ اإلداري ػ ال ينقؿ الممكية  إلى الييئة المستفيدة م

 ·بؿ يقيدىا ويثقميا بتكاليؼ وأعباء تجعميا تؤدي وظيفة إجتماعية

إف مؤسسة اإلرتفاقات اإلدارية أصبحت مف متطمبات وضرورات الحياة اإلدارية 
المعاصرة، غير أنو يبلحظ غياب أوشبو انعداـ البحوث حوليا في ظؿ التشريع الجزائري، 

لى المجاالت الواسعة لتدخؿ وىذا رغـ األىمية المتزايدة ليذا الموضوع،  وذلؾ بالنظرا 
السمطات العمومية في تسيير المرافؽ العمومية والمصمحة العامة والتي تتـ عف طريؽ 
استعماؿ وتقييد حؽ الممكية، ويتمثؿ الغرض الحقيقي مف ىذا التقييد في جعؿ حؽ الممكية 

ات العمومية مكبمة متبلئما مع متطمبات المصمحة العامة مف جية وأيضا عدـ ترؾ السمط
 ·ومفرممة باالستعماؿ غير المحدود لحؽ الممكية مف قبؿ المبلؾ عمى أمبلكيـ التابعة ليـ
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مف جية أخرى يبدو أف سبب قمة الدراسات حوؿ الموضوع والتي إف وجدت في 
التشريعات المقارنة، فيي في غالبيتيا ال تتجاوز دراسة نصوص تشريعية وتنظيمية وأحيانا 

ى عنصر وحيد مف عناصر اإلرتفاقات اإلدارية، يعود لعدـ تشكؿ نظاـ قانوني تقتصر عم
واضح، متجانس وموحد لئلرتفاقات اإلدارية، بحيث كانت ىناؾ محاولة في فرنسا في سنة 

لوضع قانوف عاـ لئلرتفاقات ولكنيا لـ تتحقؽ، عمى عكس قانوف نزع الممكية الذي  6969
مما جعؿ البحوث والدراسات تتطور وتزداد حولو، يشكؿ نظاـ قانوني مستقؿ بذاتو، 

 .M. Piquemal - Honriot et Rossillion - Subra de bieusses وتعتبر مؤلفات

ورغـ قمتيا مف أبرز الدراسات التي شكمت عمؿ قاعدي موضوعي متميز لموضوع 
 ·اإلرتفاقات اإلدارية

يعود لتشعب وتعدد وتنوع أما سبب ندرة البحوث في الجزائر حوؿ ىذا الموضوع، فقد 
وتبعثر النصوص القانونية المتعمقة باإلرتفاقات اإلدارية، وأيضا لكوف ىذا الموضوع ذو 

 ·طابع تقني معقد نوعا ما

أما فيما يتعمؽ بدوافع اختيار والقياـ بدراسة ىذا الموضوع بالذات، فيرجع لئلشكاالت 
قات والتي يجب توضيحيا، خاصة في الكثيرة التي تنجـ عف التطبيقات الميدانية لئلرتفا

ظؿ تعقد وتشتت مختمؼ قوانيف اإلرتفاقات اإلدارية، وعدـ وجود قانوف موحد ومستقؿ 
ليذه اإلرتفاقات، عمى غرار قانوف نزع الممكية، ضؼ إلى ذلؾ، تزايد أىمية ىذه الوسيمة 

اإلرتفاقات  في الحياة اإلدارية المعاصرة بحيث ال تكاد توجد ممكية دوف خضوعيا لقيود
اإلدارية، كذلؾ تعتبر ىذه األخيرة مف المواضيع األكثر إثارة وجاذبية، وذلؾ الرتباطيا 
بمفيوـ المرفؽ العاـ الذي ظؿ الموضوع األكثر دراسة واألكثر إثارة لمجدؿ وبالتالي فمف 
الضروري إعطاء أىمية، والتفات إلى النظاـ القانوني لبلرتفاقات اإلدارية، رغـ تشتت 

 ·تشعب أحكاـ ىذا النظاـ، وذلؾ لمحاولة تحديد المبلمح الرئيسية لوو 

أىمية ىذا الموضوع واضحة، نظرا النعكاساتو عمى األمبلؾ العامة والخاصة،  إف
عمى حد سواء، وىذا يجعؿ التحوؿ، الذي عرفو نظاـ الممكية الخاصة في الجزائر والذي 
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إلى نظاـ يقدسيا  6974ة الخاصة قبؿ ينتقؿ مف نظاـ تشريعي، يكاد ال يعترؼ بالممكي
، ويجعؿ اإلرتفاقات اإلدارية وسيمة السمطة 6994المعدؿ في  6929بعد صدور دستور 

العامة المفضمة، تستعمميا لتقييد ىذه الممكية الخاصة ألجؿ المنفعة العامة، والتي تبرر 
تسيير المرفؽ العاـ اإلعتراؼ بيذا اإلمتياز لكؿ أشخاص القانوف العاـ والخاص المكمفيف ب

عمى السواء، وذلؾ بما يكفي لتحقيؽ الغاية المذكورة سابقا، وأيضا محاولة تقييـ مدى 
نجاعة النظاـ القانوني المقرر لبلرتفاقات اإلدارية سواء بالنسبة لئلدارة لتحقيؽ أىدافيا أو 

 ·لمحماية والضمانات القانونية المقررة لمخواص

أطير الممكية بقيود و إخضاع األفراد لتكاليؼ إف ىذا الموضوع، يطرح عند ت
 : والتزامات، إشكالية رئيسية وعدة إشكاليات فرعية

إلى أي مدى يمكف المساس بحؽ الممكية وتقميصيا باسـ المصمحة العامة؟ ثـ كيؼ 
بحيث قد ، و تقميصيا لحقوؽ المالؾ يتـ حماية  الممكية مف تدخؿ السمطات العمومية،

وال يتقبؿ اإللتزامات واألعباء والتكاليؼ التي تقيد حريتو في النشاط  يعتبر نفسو ضحية،
والعمؿ، مما يجعمو يشعر بوجود تعسؼ وتجاوز وال عدالة، وىذا بعدما كاف صاحب 
حقوؽ مطمقة، فيتحوؿ إلى خاضع لواجبات تقمص مف حقوقو المتعمقة بالممكية بشكؿ 

 ·يتشابو مع التجريد مف الممكية

ؤؿ عف آثار ىذه القيود الناجمة عف اإلرتفاقات اإلدارية؟ "أال تؤدي كما يمكف التسا
إلى عدـ التوازف واالختبلؿ بيف مصالح الخواص والمصمحة العامة ؟وفي ىذا اإلطار 
نتساءؿ عف موقؼ المشرع الجزائري مف تنظيـ موضوع اإلرتفاقات اإلدارية في مختمؼ 

ى توفيقو في الموازنة بيف المصمحة العامة القوانيف العامة المتزايدة باستمرار؟ وما مد
والمصمحة الخاصة عند إعداد القوانيف المسيرة لئلرتفاقات اإلدارية؟ ثـ ما مدى انعكاس 

والتعديؿ الدستوري لسنة  6929الضمانات الدستورية لمممكية الخاصة في ظؿ دستور 
كية في ظؿ ؟ باإلضافة إلى مدى انعكاس الضمانات، دائما، المتعمقة بالمم6994

 ·التشريعات المختمفة المنظمة لئلرتفاقات اإلدارية
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وبعبارة أخرى نتساءؿ عف مدى توفر التشريع الجزائري في مجاؿ اإلرتفاقات اإلدارية، 
عمى ضمانات فعالة لحماية الممكية وفي نفس الوقت مدى سماحو لمسمطات العمومية، 

المعتمد في مختمؼ التشريعات المتعمقة  بتقييد استعماؿ الممكية؟ وىؿ أف األساس القانوني
باإلرتفاقات اإلدارية، يوفر حماية أفضؿ لمممكية، وبالتالي حماية المالكيف وبالنتيجة تحقيؽ 
أحسف وسيمة لمتعويض عف اإلرتفاقات؟ ثـ ما مدى مبلئمة ومواكبة الضمانات 

ماية الممكية المنصوص عمييا في قوانيف اإلرتفاقات مع المبدأ الدستوري المتعمؽ بح
 الخاصة؟

كما يمكف إثارة إشكاليات فرعية أخرى تخص التنظيـ الفني لئلرتفاقات اإلدارية، ومدى 
وجود تنظيـ موحد ومتجانس بشأنيا، وىذا عند إنشائيا وتنفيذىا والتعويض عنيا، وفي 
حالة تعدد وتشعب قوانيف اإلرتفاقات، فيؿ يمكف أف تشكؿ نظاـ قانوني مستقؿ لو، 

قانوف نزع الممكية لممنفعة العامة، الذي يجب تفرقتو عنيا خاصة  و عمى غرارخصائص
في ظؿ ميؿ المشرع الجزائري إلى إجراء اإلحالة عمى أحكاـ قانوف نزع الممكية رقـ 

 ·وذلؾ عند توظيؼ اإلرتفاقات اإلدارية 66/96

خاص كما يجب التساؤؿ عف طبيعة اإللتزامات والقيود عمى الممكية وتحديد األش
الخاضعيف ليا والييئات المختصة بيا، وأيضا التعويض عف أضرارىا وفي ىذا المجاؿ 
تطرح مسألة الضمانات  الدستورية المتعمقة بالتعويض المسبؽ عف عمميات تقييد الممكية 

فيؿ يوجد مبدأ دستوري صريح في ىذا المجاؿ، عمى غرار  دوف نزعيا ودوف إزالتيا؟
اؿ نزع الممكية لممنعفة العامة، وفي حالة غياب ىذه القاعدة المبدأ المعموؿ بو في مج

الدستورية المتعمقة بالتعويض عف اإلرتفاقات اإلدارية، أال يعني ذلؾ تنازؿ مف المشرع 
الجزائري عف إمكانية إيجاد نظاـ قانوني موحد ومتجانس لئلرتفاقات ومستقؿ  الدستوري

التشريعات المتعمقة باإلرتفاقات اإلدارية  عف نزع الممكية؟ ونفس التساؤؿ يطرح حوؿ كؿ
في مجاؿ التعويض، فيؿ ىذا األخير إلزامي خاصة في ظؿ غياب مبدأ عاـ لمتعويض 
سواء في الدستور أو في العديد مف النصوص القانونية، وىذا يدفعنا إلى التساؤؿ أيضا 

بؽ، واكتفائيا عف مدى فعالية قوانيف اإلرتفاقات اإلدارية في تنظيميا لمتعويض المس
بوضع شروط خاصة كضرورة حدوث ضرر، بحيث ال يمكف الحصوؿ عمى تعويض 
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مسبؽ بمجرد إنشاء اإلرتفاؽ؟ أال يقمؿ ذلؾ مف الضمانات المتعمقة بحماية الممكية؟ إذف 
كيؼ يمكف القياـ بإصبلح دستوري وتشريعي شامؿ لقوانيف اإلرتفاقات، وىذا لغرض 

دستوري وتشريعي موحد ومتجانس إلجراءات تقييد  الوصوؿ إلى وضع قاعدة وأساس
الممكية ولمتعويض عف أضرار اإلرتفاقات؟ وذلؾ بخمؽ تعايش بيف مصمحتيف متناقضتيف، 

لئلدارة بتقييد الممكية مف أجؿ تحقيؽ ىدؼ المصمحة العامة، وفي نفس  بحيث يتـ السماح
ف عممية التقييد، وبعبارة الوقت يتـ التخفيؼ عف أضرار تحدث لؤلفراد وذلؾ بتعويضيـ ع

أخرى كيؼ يمكف جعؿ الممكية متبلئمة مع المنفعة العامة وذلؾ بطريقة تجعؿ نشاط 
السمطة العامة غير مكبؿ وغير مفرمؿ باالستعماؿ غير المحدود لحؽ الممكية مف قبؿ 

 ·الخواص عمى أمبلكيـ

شأف موضوع إف اإلجابة عمى اإلشكاليات سواء الرئيسية أو الثانوية المثارة ب
 :اإلرتفاقات اإلدارية ليست باألمر الييف وذلؾ ألسباب وعوامؿ عديدة منيا

 ·كثرة وتنوع اإلرتفاقات اإلدارية وامتدادىا لمجاالت كثيرة -

تزايد وتشعب وتبعثر القوانيف المنظمة لئلرتفاقات اإلدارية وعدـ تجانس الحموؿ  -
 ·المقدمة بشأنيا

ومستقؿ لجميع اإلرتفاقات اإلدارية بؿ ذىب البعض  عدـ وجود نظاـ قانوني موحد -
إلى اإلقرار بأنو لكؿ إرتفاؽ إداري نظاـ قانوني مستقؿ خاص بو، ولو مميزات مختمفة عف 

 ·غيره

حوؿ موضوع اإلرتفاقات اإلدارية في التشريع  شبو انعداـ لمدراسات المتخصصة -
يس عمى المستوى الداخمي فقط بؿ الجزائري، بحيث تفاجأت بغياب ىذه الدراسات وقمتيا، ل

حتى عمى مستوى التشريعات األجنبية المقارنة بحيث يبلحظ نقص اإلىتماـ الفقيي 
والتشريعي بيذا الموضوع رغـ وجود محاوالت مف المشرع الفرنسي لوضع قانوف موحد 
لئلرتفاقات اإلدارية، عمى غرار قانوف نزع الممكية لممنفعة العامة، كذلؾ يبلحظ أف 
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لتشريعات المنظمة لئلرتفاقات اإلدارية، تصدر في غالبيتيا مختصرة وغير مفصمة وال ا
 ·يمكنيا أف تشكؿ نظاـ قانوني مستقؿ وواضح المعالـ

حداثة موضوع اإلرتفاقات اإلدارية وتطوره وتغيره بحيث يرى البعض بأنو قانوف لـ  -
 ·يكتمؿ بعد، وقد استقؿ في وقت قريب عف اإلرتفاقات الخاصة

إضافة إلى ما سبؽ ىناؾ صعوبات عممية تجعؿ إنجاز ىذه الدراسة عسيرة، وذلؾ 
بسبب قمة اإلجتيادات القضائية، التي تعتبر ميمة في تفسير النصوص القانونية الموظفة 

اإلدارية، وربما يعود ذلؾ لعدـ االىتماـ بطرح ىذا النوع مف النزاعات عمى  لئلرتفاقات
مارسة الرقابة القضائية عمى تصرفات اإلدارة في ىذا المجاؿ، القضاء وذلؾ لتمكينو مف م

وىذا عمى عكس الموضوع المشابو لو، والمتمثؿ في نزع الممكية الذي يشكؿ مجاال خصبا 
 لممنازعات المطروحة أماـ القضاء اإلداري الجزائري

إف تذليؿ الصعوبات التي تعترض دراسة ىذا الموضوع تتـ باعتماد مناىج الوصؼ 
لتحميؿ والمقارنة بحيث نحاوؿ تجميع أغمب النصوص الموظفة لبلرتفاقات اإلدارية، ثـ وا

القياـ بتحميميا ومقارنتيا بالتشريعات األجنبية في ىذا المجاؿ، وذلؾ لغرض محاولة 
الوصوؿ إلى استخراج نظاـ قانوني، مستقؿ لو مميزات خاصة بو، وىذا يتطمب أيضا 

و عبلقة باإلرتفاقات وذلؾ لكوف كؿ قانوف يوظؼ القياـ ببحث دقيؽ في كؿ نص ل
 ·لئلرتفاقات اإلدارية، يمكف أف يشكؿ نظاـ قانوني مستقؿ بذاتو

ورغـ أف ىذا النوع مف العمؿ صعب التحقيؽ، لكوف دراسة عدة أنظمة قانونية في 
موضوع واحد، مف األمور التي يصعب تحقيقيا، فإنو ػ أي ىذا العمؿ ػ ضروري، ألنو 

ف معرفة ولو بشكؿ يسير، مضموف كؿ نظاـ قانوني ثـ تكويف قاعدة أساسية، البد م
 "تمكف مف إنجاز ىذا البحث بوضوح، وتبعا لذلؾ إرتأيت تقسيـ البحث إلى بابيف رئيسييف

الباب األوؿ: يدرس الجانب النظري لمفيوـ اإلرتفاقات اإلدارية مف خبلؿ الفصوؿ 
 :التالية
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 ·مفيوـ اإلرتفاقات اإلدارية الفصؿ األوؿ: يتناوؿ تحديد 

 ·اإلرتفاقات اإلدارية  الفصؿ الثاني: يتناوؿ مصادر

الفصؿ الثالث: نخصصو لدراسة مضموف اإلرتفاقات اإلدارية وتحديد األشخاص 
 ·الخاضعيف ليا والمستفيديف منيا

ؾ الباب الثاني: يتناوؿ النظاـ القانوني لئلرتفاقات اإلدارية في التشريع الجزائري وذل
 ·في ثبلثة فصوؿ

 ·الفصؿ األوؿ: يدرس إجراءات إعداد وتنفيذ اإلرتفاقات اإلدارية والييئة المختصة بيا

 ·الفصؿ الثاني: نخصصو لدراسة تعويضات اإلرتفاقات اإلدارية

 ·الفصؿ الثالث: يتناوؿ المنازاعات اإلدارية
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 الباب األول:
مفيوم االرتفاقات 

 اإلدارية
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,التي تناوليا اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف  بر حؽ الممكية مف حقوؽ اإلنسافيعت
، 6962ديسمبر  66و اعتمدت بموجب قرار الجمعية العامة المؤرخ في  67في المادة 

جسدىا في  6729وقبؿ ىذا التاريخ فإف إعبلف حقوؽ اإلنساف و المواطف الصادر في 
مؽ لمممكية و تناوليا المشرع الفرنسي في المادة ، بحيث أكد عمى الطابع المط6729سنة 
بحيث نص عمى أف حؽ  6266األكثر شيرة في القانوف المدني و ذلؾ في سنة  266

الممكية ىو حؽ التمتع و التصرؼ في األشياء بصفة مطمقة، ما لـ يكف االستعماؿ 
رنسي و محضورا ببعض القوانيف و التنظيمات و يظير مف ىذه المادة أف المشرع الف

صؼ حؽ الممكية صراحة بأنو حؽ مطمؽ، غير أف ظيور و بروز تطورات و عوامؿ 
جديدة متعددة أدت إلى المساس بالطابع المطمؽ لمممكية، وىذا لغايات تتعمؽ بالوظيفة 
اإلنتاجية أو االجتماعية لمممكية، مما جعؿ قانوف الممكية لـ يعد مطمقا بؿ تغير إلى قانوف 

  6729ممية تقييد الممكية منذ زمف ليس بقصير و ال سيما بعد سنةنسبي و قد بدأت ع
بحيث أصبحت السمطات العمومية في الدولة المعاصرة تتدخؿ استثنائيا لتقييد الممكية، 
بطرؽ ووسائؿ مختمفة كنزع الممكية ،التأميـ، الشفعة باإلضافة إلى اإلرتفاقات العامة أو 

مما جعؿ " ديجي " يقوؿ  بأف الحاجة االقتصادية  ما يصطمح عميو باالرتفاقات اإلدارية
حولت المفيـو القانوني لمممكية، و أصبحت ذات طابع اجتماعي و انتقمت مف قانوف 

، و بالتالي فإف تحديد الممكية أصبح 6 موضوعي لممالؾ لتصبح بمثابة وظيفة اجتماعية 
و االجتماعية، و تجسدت يتـ لممصمحة العامة و الضرورة العامة، والحاجات االقتصادية 

في شكؿ قوانيف تقيد مف الطابع المطمؽ لحؽ الممكية، ومف بيف ىذه القوانيف نجد عددا 
كبيرا مف النصوص أنشأت االرتفاقات اإلدارية و حددت طرؽ ممارستيا و إجراءاتيا و 

قات ىذا باستقبللية كبيرة عف القانوف المدني، لذلؾ يجب توضيح المفيـو القانوني لئلرتفا
اإلدارية سواء في التشريع الجزائري أساسا أو في بعض التشريعات األجنبية و ال سيما 
الفرنسية منيا، و نفرقيا عف االرتفاقات المدنية، ثـ نحدد المصادر القانونية لبلرتفاقات 
اإلدارية، وبعدىا نفصؿ محتوى ىذه االرتفاقات والمجاالت التي تشمميا و كذلؾ نحدد 

                                                 

1  L,duguit : les transformations generales du droit prive depuis le code nappolion 
1911 ;ed la mémoire du droit 1999 reimpression /de l’ed de1920.p/147. 
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ضعيف لبللتزامات الناجمة عنيا، وعميو فإف دراسة ىذا الباب تتـ مف خبلؿ األشخاص الخا
 : ثبلثة فصوؿ أساسية ىي

الفصؿ األوؿ: نتناوؿ فيو تحديد مفيـو االرتفاقات اإلدارية و ذلؾ مف خبلؿ التشريع 
الفرنسي باعتبار أف القانوف المدني الفرنسي تضمف مفيوـ مزدوج لبلرتفاقات، ثـ نتطرؽ 

االرتفاقات اإلدارية في التشريع الجزائري، سواء في القانوف المدني أو في مختمؼ لمفيـو 
القوانيف المنظمة لئلرتفاقات اإلدارية، باإلضافة إلى تبياف معايير و أسس تفرقو االرتفاقات 

 .اإلدارية عف االرتفاقات الخاصة

ية لبلرتفاقات الفصؿ الثاني: ندرس فيو المصادر الدستورية و التشريعية و التنظيم
 6929و  6974، 6940اإلدارية في الجزائر بحيث نوضح تنظيـ االرتفاقات في دساتير 

، كما نبيف التنظيـ العاـ لبلرتفاقات اإلدارية في ظؿ القانوف المدني و 6994المعدؿ في 
 .بالخصوص في التشريعات العامة المنظمة و المنشأة لبلرتفاقات اإلدارية

ىذا الفصؿ مضموف و نطاؽ اإلرتفاقات اإلدارية بحيث يتطرؽ  الفصؿ الثالث: يدرس
ألنواع اإللتزامات الواردة عمى الممكية و تفرقتيا عف باقي التقنيات أو الطرؽ األخرى 
المقيدة لمممكية باإلضافة إلى تحديد األشخاص الخاضعيف ليذا االلتزامات و كذلؾ تحديد 

 تفاقات اإلدارية و الغاية مف تقريرىا و فرضيا.المستفيديف منيا و أيضا تحديد طبيعة االر 
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 الفصل األول
تحديد مفيوم 
 االرتفاقات االدارية
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تعتبر االرتفاقات اإلدارية مفيـو جديد بالمقارنة مع ارتفاقات القانوف الخاص، و قد 
ت و عدـ تطور ىذا المفيـو عبر مرحمتيف أساسيتيف ىما: مرحمة أحادية: مفيوـ االرتفاقا

اإلعتراؼ باستقبللية اإلرتفاقات اإلدارية عف اإلرتفاقات الخاصة مرحمة ازدواجية و ثنائية  
مفيوـ االرتفاقات التي شيدت انفصاؿ و ابتعاد االرتفاقات اإلدارية عف االرتفاقات 
الخاصة و بداية تشكؿ نظاـ قانوني موحد ومتجانس خاص بيا لذلؾ يجب دراسة موضوع 

 : اإلدارية وفقا لممباحث التاليةاالرتفاقات 

المبحث األوؿ: نتناوؿ فيو تنظيـ  الممكية و مفيـو االرتفاقات اإلدارية، وذلؾ لمحاولة 
تحديد المفيـو القانوني لبلرتفاقات اإلدارية عند المشرع الجزائري و كذلؾ المشرع 

 .الفرنسي

ة عف ارتفاقات القانوف المبحث الثاني: ندرس فيو تفرقة و تمييز االرتفاقات اإلداري
 الخاص.

المبحث الثالث: نخصصو الستقبللية و انفصاؿ االرتفاقات اإلدارية، و تمتعيا 
 بمميزات خاصة بيا.
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 المبحث األول: الممكية ومفيوم االرتفاقات اإلدارية:

عمى حصانة الممكية الخاصة  6994مف التعديؿ الدستوري لسنة  25نصت المادة  
في األصؿ حؽ مطمؽ و مقدس يخوؿ صاحبو حؽ التمتع و التصرؼ في  و التي تعتبر

األشياء دوف تجاوز ما تحرمو و تمنعو القوانيف غير أف ىذا الحؽ يمكف استثناء تقييده 
العتبارات المصمحة العامة أو الجانب االجتماعي لمممكية، بحيث يتـ تنظيـ الممكية 

خضاعيا لمختمؼ التكاليؼ و االلتزامات عمى غرار االرتفاقات اإلدارية، ىذه األخيرة  وا 
تعتبر صنؼ مستقؿ و متميز عف ارتفاقات القانوف الخاص و قد حاوؿ المشرع تحديد 
مفيوـ ليا و كذلؾ مف خبلؿ أحكاـ القانوف المدني و أيضا في القوانيف المنظمة 

 .لبلرتفاقات اإلدارية

 المطمب األول: تنظيم الممكية و أسس تقييدىا:

بحيث يمكنو  1الممكية لصاحبو سمطات يباشرىا عمى الشيء محؿ الحؽ يخوؿ حؽ
مف استعمالو و استغبللو و التصرؼ فيو، غير أف ىذه السمطات ليست مطمقة بحيث 
توضع قواعد قانونية، تنظـ ممارستيا و تحدد نطاؽ استعماليا، وذلؾ باالعتماد عمى 

 أسس تقييد الممكية.

 الفرع األول: تنظيم الممكية

غـ أف حؽ الممكية يمنح لمالؾ الشيء حؽ استعمالو و استغبللو و التصرؼ فيو فإف ر 
القانوف يمكنو تقييد ىذه السمطات، بحيث يحرص و في كثير مف اأّلحياف عمى الحد مف 
نطاؽ الممكية و ذلؾ بإخضاعيا لبعض القيود التي تجعميا ليست حقا مطمقا يمارسو 

ما تقضي ، نسبي، يراعي في استغبللو و استعمالو المالؾ كما يشاء بؿ يتحوؿ إلى حؽ
 بو مختمؼ التشريعات.

                                                 

رمضاف أبو السعود الوجيز في الحقوؽ العينية األصمية، مصادرو أحكاـ الحقوؽ العينية األصمية في القانوف  1
 .464ص  2002المصري و المبناني منشورات الحمبى الحقوقية، بيروت لبناف 
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قبؿ دراسة أسس تنظيـ و تقييد الممكية يجب تحديد مفيوـ : مفيوم الممكية أوال:
الممكية مف الجوانب المغوية و الشرعية و القانونية، ثـ نتطرؽ بعد ذلؾ إلى حالة تقييد 

 اإلدارية الممكية عف طريؽ ما يسمى باالرتفاقات

:  وردت عدة تعريفات لمممكية في معاجـ وقواميس المغة من الجانب المغوي -6
بحيث تـ تعريفيا في المعجـ الوسيط عمى أنيا الممؾ أو التممؾ فيقاؿ بيدي عقد ممكية 

 : ىذه األرض وجاءت في القاموس المحيط لمفيروز أبادي كما يمي

 

، وفي تاج العروس وردت 1تبداد بو ممكو، يممكو، ممكو، ممكا أي قادرا عمى االس
، و قد 2ويقاؿ تممكو تممكا أي ممكو قيرا، الممكية عمى شكؿ: ممكو تممؾ ،استبد بو

تضمنت معاجـ المغة صفة  معنى الممؾ عمى أنو احتواء الشيء و القدرة عمى االستبداد 
ممؾ و ، فالممكية مصدر صناعي صيغ مف المادة منسوبا إلى ال3بو و التصرؼ بانفراد 

 .يدؿ عمى االستئثار و االستبداد بما يتعمؽ بو مف األشياء

و المالكية تعبر عف العبلقة بيف الماؿ و اإلنساف و ذلؾ بالنظر إلى اإلنساف، 
فالممموكية تعبير عف ىذه العبلقة بالنظر إلى الماؿ و أما الممكية فيي تعبير عف ىذه 

 .4العبلقة بالنظر إلييا نفسيا

: لقد اختمؼ فقياء الشريعة اإلسبلمية في تعريفيـ لمممكية رعيمن الجانب الش -5
 بحيث وردت عدة تعريفات مف عدد كبير مف الفقياء منيا.

                                                 

ىػ، مطبعة الحمبي بيروت ص  817القاموس المحيط: مجد الديف محمد بف يعقوب الفيروز، أبادي المتوفى سنة  1
220. 

 .180شرح القاموس، السيد مرتضى الزبيدي المطبعة الخيرية ص ،تاج العروس 2
، 1995وزيع، الرياض، السعودية عبد اهلل بف عبد العزيز المصمح قيود الممكية الخاصة، دار المؤيد لمنشر و الت 3

 .27ص
 .88المرجع نفسو، ص 4
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قاـ شيخ اإلسبلـ بف تيمية بتعريؼ الممؾ عمى أنو القدرة  :تعريف المذاىب األربعة
اإلنساف الشرعية في التصرؼ في الرقبة، بينما عرفو الحنفية عمى أنو اتصاؿ شرعي بيف 

، أما في المذىب 1وبيف شيء يكوف مطمقا لتصرفو فيو و حاجزا عمى تصرؼ الغير
المالكي فتـ تعريؼ الممؾ عمى انو استحقاؽ التصرؼ في الشيء بكؿ أمر جائز فعبل أو 

،و في تعريفات الشافعية فقد ذكر القاضي حسيف بف محمد المتوفى سنة 2حكما ال نيابة
 " عدة تعريفات لمممؾ منيا:في كتابو "طريقة خبلؼ 645

 .الممؾ نسبة شرعية مقتضية إلطبلؽ االنتفاع بحسب المحؿ -
 اختصاص يقتضي إطبلؽ االنتفاع و التصرؼ.: الممؾ -

 اختصاص مسمط لو عمى االستبداؿ. الممؾ: -

  

                                                 

 29المرجع نفسو، ص 1
 . 29المرجع نفسو ص  .2
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إف التعريفات السابقة توضح اختبلؼ مفيـو الممكية لدى فقياء الشريعة اإلسبلمية 
يقة شرعية أو حكما أقره الشارع ورتب عميو أثار و نتائج مبلزمة، و فمنيـ مف اعتبره حق

منيـ مف اعتمد عمى موضوع الممكية، و أثارىا و منيـ مف عرؼ الممؾ عمى أساس 
 .1العبلقة بيف المالؾ و الممموؾ

: قاـ المشرع الجزائري، بوضع تعريؼ لحؽ الممكية، و ذلؾ من الجانب القانوني -0
انوف المدني التي تنص عمى أف الممكية ىي حؽ التمتع و مف الق 476في المادة 

 التصرؼ في األشياء، بشرط أف ال يستعمؿ استعماال تحرمو القوانيف و األنظمة.

إف ىذا التعريؼ القانوني لمممكية يستند فيو المشرع إلى مضموف حؽ الممكية، بحيث 
و، كونو، حقا مقيدا يتناوؿ الصبلحيات التي يخوليا لصاحبو مف جية، ومف حيث طبيعت

، أما المشرع المصري فإنو وضع تعريؼ لحؽ 2ال مطمقا، عند استعمالو مف جية أخرى
، التي تنص عمى أف مالؾ 265الممكية في القانوف المدني المصري، بموجب المادة 

الشيء وحده في حدود القانوف حؽ استعمالو و استغبللو و التصرؼ فيو يتبيف مف ىذا 
المشرع المصري عمى العناصر المكونة لحؽ الممكية، بحيث يركز عمى  التعريؼ اعتماد

مضموف الممكية و المتمثؿ في السمطات التي تخوؿ لممالؾ عمى الشيء و لكف ىذه 
السمطات تمارس في حدود القانوف، وذلؾ لكونيا ليست مطمقة، بؿ مقيدة بما يقرره القانوف 

 .3أخرى ميما كاف مصدرىا  سواء تشريعا أو عرفا أو أية قاعدة قانونية

                                                 

:" لقد تـ تصنيؼ تعريفات الفقياء 39-31عبد اهلل بف عبد العزيز المصمح، المرجع السابؽ  ص عمى التوالي مف  1
انطبلقا مف كونو، حقيقو شرعية، أما القسـ الثاني لمممؾ إلى ثبلثة أصناؼ: القسـ األوؿ، مف الفقياء عرؼ الممؾ 

فاستند في التعريؼ إلى موضوع الممؾ ،أما القسـ الثا لث فاف تعريفيـ لمممؾ جاء، انطبلقا مف كونو عبلقة بيف المالؾ 
 و الممموؾ".

 .80ص 2011وحدة، الرغاية، الجزائر،عمي فيبللي: نظرية الحؽ ،المؤسسة الوطنية لمفنوف المطبعية 2
  24 -23،لبناف ص 2010الطبعة االولى  منشورات الحمبى الحقوقية، نبيؿ ابراىيـ سعد، الحقوؽ العينية األصمية، 3
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مف قانوف الممكية العقارية المبناني حؽ الممكية العقارية بقوليا  66وقد عرفت المادة 
"أف الممكية العقارية ىي حؽ استعماؿ عقار ما، و التمتع و التصرؼ بو ضمف حدود 

 .1القوانيف و القرارات واألنظمة

حؽ التمتع  قانوف المدني عمى أنيا:أما المشرع الفرنسي، فإنو عرؼ حؽ الممكية في ال
والتصرؼ في األشياء بصفة مطمقة، ما لـ يكف االستعماؿ محضورا بمقتضى القوانيف و 

وىذا خبلفا لممشرع الجزائري  التنظيمات، فالمشرع الفرنسي يصؼ حؽ الممكية بأنو مطمقا،
القوانيف و الذي أغفؿ ىذا الوصؼ ولكف كبلىما، يقيد استعماؿ حؽ الممكية بمقتضيات 

 .2التنظيمات

أما المشرع السوري: فإنو لـ يختمؼ كثيرا عف المشرع المصري في تعريفو، لحؽ 
مف القانوف المدني السوري، عمى أف لمالؾ الشيء  742الممكية، بحيث نص في المادة 

وحده في حدود القانوف، حؽ استعمالو، و استغبللو و التصرؼ فيو، و ىذا التعريؼ يأخذ 
عناصر و األركاف التي استند إلييا المشرع الجزائري، مع إضافة استئثار المالؾ بنفس ال

إف ما يمكف أف يستخمص مف التعريفات القانونية لحؽ الممكية، أف  ،3دوف غيره بالشيء
ىذا الحؽ يرد و ينصب عمى شيء مف األشياء يخوؿ لصاحبو االستئثار  بسمطة 

باإلضافة   4ا الشيء، و ذلؾ في حدود القانوفاالستعماؿ و االستغبلؿ و التصرؼ في ىذ
إلى توفر ىذا الحؽ عمى خصائص منيا أف الممكية حؽ جامع يخوؿ لصاحبو كؿ 
السمطات الممكنة عمى الشيء مف استعماؿ و استغبلؿ و تصرؼ، كما أنيا حؽ 
استئثاري، مانع، مقصور، عمى صاحبو دوف غيره مع عدـ قابميتو لمتأقيت، فيو حؽ دائـ 

ال يجوز أف يكوف مؤقتا، ثـ أف الممكية ال تسقط بعدـ االستعماؿ ميما طالت  بيعتو،بط
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المدة، بحيث تتميز بالدواـ و تظؿ واردة عمى الشيء طواؿ مدة بقائو و ال تزوؿ عنو و لو 
 .1لفترة وجيزة

تنظيم الممكية عبر العصور و تحوليا من المفيوم المطمق إلى المفيوم : ثانيا
 النسبي:

أف الدراسات التاريخية واالقتصادية واالجتماعية، ىي المختصة بالبحث في أصؿ  بما
نشأة الممكية، و المراحؿ التاريخية التي مرت بيا فإننا نكتفي في دراستنا بتناوؿ ما ىو 
ضروري، لموضوع تقييد الممكية بحقوؽ االرتفاؽ، بحيث أف المجتمعات، عرفت موضوع 

 قديمة إلى العصر الحالي.الممكية و ىذا مف العصور ال

في المجتمعات البشرية األولى سادت الممكية  الممكية في العصور القديمة: -1
الخاصة، كما عرفت أيضا الممكية الجماعية، في بعض المجاالت، كالرعي و الطرقات 
العامة، وقد أورد القرآف الكريـ أدلة عمى قياـ الممكيات الكبيرة المستغمة مف بني إسرائيؿ، 

: " إف قاروف، كاف مف قوـ 74/77ويقوؿ اهلل سبحانو و تعالى في سورة القصص اآليات 
موسى، فبغى عمييـ و أتيناه مف الكنوز ما إف مفاتحو، لتنوأ بالعصبة، أولي القوة، إذ قاؿ 
لو، قومو ال تفرح إف اهلل ال يحب الفرحيف و أبتغ فيما أتاؾ اهلل الدار اآلخرة، وال تنس 

دنيا، و أحسف كما أحسف اهلل إليؾ، و ال تبغ الفساد في األرض، إف اهلل ال نصيبؾ مف ال
 .2يحب المفسديف" و قد انتقؿ المجتمع الييودي مف الممكية الفردية إلى الممكية الجماعية

أما عند قدماء اليوناف، وىـ اإلغريؽ، فقد ظيرت لدييـ الممكية الفردية و ارتبطت 
 بالعائمة، أوال ثـ باألفراد 

ثانيا بحيث تمكنوا مف تممؾ األراضي في القرف السادس قبؿ الميبلد، و في نفس 
العصر فإف المجتمع الروماني القديـ، وضع قوانيف تنظـ حؽ الممكية و جعميا مقدسة، و 

                                                 

 .463إلى  459المرجع نفسو، الصفحات عمى التوالي مف  1
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ذلؾ في مدونة جستنياف، بحيث نصت القاعدة الثانية، عمى أف الممكية غريزة الحيازة 
لروماني، شرط لمتممؾ يتمثؿ في الحيازة، عمى الجنسية "و قد وضع القانوف ا بالفطرة

الرومانية و االنتماء إلى الدولة الرومانية، األصمية، باإلضافة إلى ضرورة الحصوؿ عمى 
 .1الممكية بإحدى الطرؽ المشروعة طبقا لمقانوف المدني الروماني

دة سور، منيا سورة أما عند المسمميف فإف الممكية الفردية، تناوليا القرآف الكريـ في ع
:" قاؿ اهلل تعالى: وأورثكـ أرضيـ، و ديارىـ و أمواليـ، و أرضا، لـ 57األحزاب اآلية 

تطؤىا و كاف اهلل عمى كؿ شيء قديرا" و قد اتفؽ معظـ الكتاب الميتميف بالدراسات 
أىـ ، اإلسبلمية عمى أف الممكية الخاصة لوسائؿ اإلنتاج، وال سيما األرض باعتبارىا

مة في فترة صدر اإلسبلـ و شكمت أحد، ركائز النظاـ االقتصادي و االجتماعي في وسي
 .2ظؿ اإلسبلـ

و تشمؿ الفترة الممتدة مف سقوط روما في القرف  الممكية في العصور الوسطى:-2
الخامس الميبلدي إلى بداية فتح القسطنطينية عمى يد المسمميف في القرف الخامس عشر 

براطورية الروماف و كذلؾ  اإلمبراطورية الفارسية و تشكيؿ الدولة الميبلدي و انييار ام
اإلسبلمية و قد تميزت ىذه الفترة، باختبلؼ أراء الكنيسة حوؿ الممكية فيناؾ اتجاه 
جماعي، كاف يدعو إلى الممكية الجماعية، و القضاء عمى الممكية الفردية، وظير اتجاه، 

ا إلى االعتداؿ و اكتفاء كؿ إنساف بما يناسب وسط في القرف الثامف عشر ميبلدي، يدعو 
ظروؼ طبيعتو االجتماعية، أما أنصار االتجاه الفردي فقد نادوا باحتراـ الممكية الفردية، 

، الذي دافع بقوة عف 6576إلى سنة  6554وعمى رأسيـ توماس االكويني في سنة 
 .3الممكية الفردية، وعارض الممكية العامة

: اختمفت األسس التي يستند عمييا نظاـ الممكية بيف الحديثالممكية في العصر -3
االتجاىيف الرأسمالي واالشتراكي ففي المذىب الحر اعتمد عمى الممكية الخاصة، ودافع 
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عنيا إلى درجة التقديس بحيث اعتبر أف اإلنساف ال يستطيع العيش بدوف حؽ الممكية 
ذلؾ فيما يتعمؽ بممكية وسائؿ  الذي صنؼ في طميعة الحقوؽ الطبيعية لئلنساف سواء

االستيبلؾ أو وسائؿ اإلنتاج فإعبلنات حقوؽ اإلنساف، ظيرت بعد الثورتيف األمريكية و 
عمى أساس أنيا  .1الفرنسية، ونصت عمى أف الممكية مف الحقوؽ الطبيعية األزلية لئلنساف
ىب أما في المذ، مظير مف مظاىر حرية الفرد، و ضماف مف ضمانات تمؾ الحرية

االشتراكي فقد تـ تبني نظاـ الممكية الجماعية لوسائؿ اإلنتاج و ىذا كرد فعؿ عمى 
األزمات االقتصادية و االجتماعية التي عرفيا النظاـ الرأسمالي في أوروبا خبلؿ القرنيف 
الثامف عشر و التاسع عشر، و قد اعتمد عمى الممكية العامة، و ذلؾ لتفادي سمبيات 

إحبلليا محؿ الممكية الخاصة ووصؿ األمر إلى درجة إلغاء ىذه  المذىب الحر، و تـ
األخيرة و انكار مشروعية وجودىا، وذلؾ حتى تتمكف الدولة مف أف توجو اإلنتاج لميدؼ 

.غير أف ىذا االتجاه و رغـ ازدىاره طواؿ النصؼ األوؿ 2الذي يتفؽ مع صالح الجماعة
نياية نفس القرف وذلؾ لصالح االتجاه  مف القرف العشريف فإنو ما لبث و أف تراجع في

الحر القائـ عمى مبدأ الممكية الخاصة و الذي تزايد نطاقو بشكؿ كبير و ىذا عمى حساب 
الممكية الخاصة، ولكف أدخمت عميو ضوابط و قيود فرضتيا عوامؿ مختمفة و عمى رأسيا 

ـ المطمؽ مصمحة الجماعة التي جعمت لمممكية وظيفة اجتماعية و قمصت مف المفيو 
 لمممكية القائـ عمى حرية الفرد في التصرؼ في أمبلكو دوف قيد أو شرط.

ظيرت عوامؿ و ظروؼ عديدة دفعت إلى الحد مف   الممكية:الفرع الثاني: تقييد 
 الممكية المطمقة و جعمت مف الضروري مراعاة مصمحة الجماعة.

إلى حؽ الممكية بمرور تغيرت النظرة أوال: تقييد الممكية بالوظيفة االجتماعية: 
الزمف، بحيث أف النزعة الفردية التي تضع حرية الفرد و مصمحتو في مقدمة القيـ التي 
ييدؼ القانوف إلى حمايتيا أخذت تتراجع  تدريجيا أماـ المذاىب االجتماعية التي ازدىرت 

ية في ظؿ النظـ االشتراكية بحيث أف ىذه المذاىب، وسعت مف القيود، التي تحد مف حر 
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المالؾ لمصمحة الجماعة و لمصمحة الغير و أصبح ال ينظر لمممكية عمى أنيا حؽ 
.،يتـ فييا مراعاة عند ممارستيا، 1مطمؽ بؿ يمكف أف تكوف ليا وظيفة اجتماعية

واستغبلليا المنفعة العامة لممجتمع و ىذا باعتبارىا تمثؿ مجموع المصالح الخاصة 
مي فإف غالبية الفقياء المسمميف أيدوا االتجاه الجماعي أما في ظؿ التشريع اإلسبل 2لؤلفراد

لمممكية، بحيث يروف بأف حسف تنظيـ المجتمع يقتضي األخذ بالوظيفة اإلجتماعية لمممكية 
و التي يتـ فييا الموازنة بيف حب  التممؾ و االجتماع و ذلؾ بالتوفيؽ بينيما، دوف اقصاء 

منيا قاعدة " يتحمؿ الضرر الخاص في سبيؿ اآلخر و ىذا باالستناد إلى أحكاـ شرعية 
رفع ضرر عاـ" وقاعدة ال ضرر و ال ضرار، و أيضا قاعدة الضرورات تتيح 

، و الغرض أو القصد مف األحكاـ الشرعية التي تقيد الممكية ىو تحقيؽ 3المحضورات
المصالح و دفع الضرر، بحيث أف الشريعة اإلسبلمية تقر حؽ الممكية الخاصة، ولكنيا 

 تقيده بالمصمحة، ومنع الضرر ىذه 

المصمحة يمكف أف تكوف مصمحة المالؾ أي الدولة أو مصمحة غيره فردا كاف أو 
 و قد راعى  4جماعة

 فقياء الشريعة في عممية تقييد الممكية عدة قواعد منيا:

  ال ضرر و ال ضرار. سمـ:قاعدة الضرر يزاؿ و أصميا قولو صمى اهلل عميو و 
 يزاؿ بالضرر، و يعني أنو ال يمكف إزالة الضرر بالضرر ألنو لو  قاعدة الضرر ال

أزيؿ بالضرر لما صدؽ إزالة الضرر ثـ استثنى العمماء مف قاعدة الضررما لو كاف أحد 
الضرريف أعظـ،  فإنو يجوز ارتكاب أخفيما كما وضع فقياء الشريعة عدة قيود عمى 

بإجباره عمى تمكيف حقوؽ االنتفاع بممكو في الممكية منيا إلزاـ المالؾ بأمر إيجابي و ذلؾ 
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، و حتى العمؿ أو االلتزاـ السمبي يمكف فرضو 1حدود معينة، كما في حقوؽ االرتفاؽ 
 .عمى المالؾ، بحيث ينيى و يمنع مف القياـ بكؿ أنواع اإلثـ و العدواف و اإلضرار بالغير

ممكية، بحيث يوافؽ بيف إف ىذه القواعد تبيف أف اإلسبلـ يؤيد الجانب االجتماعي لم
المصمحتيف العامة و الخاصة عمى السواء، و ذلؾ بعدـ معارضتو لمممكية الخاصة وحؽ 
األفراد في التممؾ، ولكف يضع ليا حدود ا إذا ما حدث تصادـ بيف الصالح العاـ و 

ودائما في إطار التأكيد عمى الجانب االجتماعي لمممكية فإف أحد   2المصالح الفردية
ب يرى بأنو في حالة وجود حقيف شرعييف و ىما حؽ الممكية الخاصة و حؽ الكتا

الجماعة في استعماؿ ىذه الممكية استعماال مغايرا الستعماليا الفردي أو الخاص، فإنو ال 
، إف حؽ الممكية و رغـ أىميتو 3نقاش حوؿ ضرورة التضحية في حدود أقؿ ضرر ممكف

فرد، كما يريد و دوف أية ضوابط بؿ عمى العكس يمارسو ال فإنو ال يجب أف يبقى مطمقا
مف ذلؾ، يجب أف يكوف ىذا الحؽ نسبيا و نبعد عنو صفة أو طابع اإلطبلؽ أي الطابع 
الغير محدود لمممكية و نخضعو لمتنظيـ و التقييد في مختمؼ النصوص القانونية و ىذا 

نة لتقديسيا و المتمثمة باعتبار أف النصوص المتعمقة بالممكية بما في ذلؾ النصوص المعم
ـ نصت عمى تقييد 6929أوت  54في إعبلف حقوؽ اإلنساف و المواطف الصادر في 

ما يمي" إف الممكية باعتبارىا حؽ مقدس ال يمكف أف  67بحيث جاء في المادة   4الممكية 
تحـر منو أحد، إال إذا تطمبت ضرورة عامة، ذلؾ ثابتة قانونا و بشرط دفع تعويض عادؿ 

 بؽ.و مس

رغـ أف حؽ التممؾ بقي أحد أىـ حقوؽ الممكية فقد  ثانيا: أساس تقييد الممكية:
 صدرت عدة تقنينات تقيد استعماؿ الممكية سواء لمصمحة الخواص أو لممصمحة العامة.
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 : تقييد الممكية في القانون المدني و ظيور االرتفاقات -1
صدور العديد مف النصوص  إف أىـ ما يميز الفترة التي تمت الثورة الفرنسية ىو

و ، 1القانونية و التي تؤكد حؽ الممكية و في نفس الوقت، تحدد كيفية تنظيميا و ضبطيا
أساس وجود االرتفاقات، بحيث تناوليا بالتعريؼ في ، 2يعتبر القانوف المدني الفرنسي

االرتفاؽ ": 407الباب الخامس، المتعمؽ باالرتفاقات و المصالح العقارية، وذلؾ في المادة 
"ومف خبلؿ مضموف  تكميؼ يقرر عمى عقار الستعماؿ و مصمحة عقار لشخص آخر

ىذه المادة، يتضح الغرض مف فرض االرتفاؽ و ىو إنشاء عبلقة بيف عقاريف و يكوف 
بعض التوضيحات و ذلؾ  469احدىما في خدمة عقار يستفيد منو، وقد أضافت المادة 

فاقات  بواسطة القانوف و يكوف ىدفيا المنفعة العامة، بنصيا عمى ما يمي" يتـ إعداد االرت
، حددت الغرض 407، إف ىذه المادة و عمى خبلؼ المادة 3أو البمدية أو منفعة الخواص"

مف فرض االرتفاقات وىو تحقيؽ المصمحة العامة أو المصمحة البمدية أو حتى مصمحة 
اشتراط وجود عقار مرتفؽ، الخواص و ىذا يعني وجود مصالح عديدة باإلضافة إلى عدـ 

يستفيد مف ىذه الرابطة و ىذا يشكؿ مفيوما مغايرا لمفيوـ االرتفاؽ المحدد في المادة 
والذي يرتكز عمى عنصر أساسي يتمثؿ في وجود عبلقة بيف عقاريف و استفادة  407

 469العقار المرتفؽ مف خدمة واستعماؿ العقار المرتفؽ بو، وقد أثار وجود أحكاـ المادة 
تضمنت معارضة اعتبار االرتفاقات المنشأة بنص قانوني، لغرض المنفعة  4انتقادات كثيرة

حقيقية بؿ ىناؾ مف اعتبرىا مجرد قيود  العامة أو البمدية أو منفعة الخواص ارتفاقات

                                                 

ني الفرنسي: ال يمكف إجبار أحد عمى التنازؿ عمى ممكيتو إال إذا تطمبت منفعة مف القانوف المد 544نصت المادة  1
 : عامة ذلؾ،و بشرط دفع تعويض عادؿ ومسبؽ

«  nul ne peut etre contraint de ceder sa propriete ; si ce n’est pour cause d utilite 
publique et moyennant une juste et prealable indemmite >   
2 article 637 " une servitude est une charge imposée  sur un heritage pour l usage est 
l’utilité d’un autre heritage appartenant a un autre proprietaire" 
3 Article 649 du code civil français " les servitudes établies par la loi ont pour objet l 
utilité publique ou communale ou l’utilité des particuliers". 
4  M. piquemaL : droit des servitudes administratives paris ,1967 p /22 : <.des critiques 
se sont élevées a propos de l’article 649 ; parce que la servitude administrative constitue 
une charge exceptionnelle imposée a une propriété privée.> 
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بسيطة يقررىا و يفرضيا القانوف عمى الممكية و تنعدـ فييا العبلقة بيف عقاريف مما يجعؿ 
لمرتفؽ و العقار المرتفؽ بو، غير متوفر و بالتالي فيي تخرج عف مفيوـ ركف العقار ا

، فإف 407االرتفاؽ، لكونيا تستيدؼ عدد غير محدد مف العقارات و بمقارنتيا بالمادة 
ىذه األخيرة تشترط وجود تكميؼ يفرض عمى عقار لمنفعة و استعماؿ عقار آخر و ىذا 

ارتفاؽ في غياب العقار المستفيد مف التكميؼ فيذا التكميؼ أو االلتزاـ ال يمكنو أف يشكؿ 
األخير يتجمى و يظير في وجود حؽ عيني متفرع عف الممكية و يخوؿ لمالؾ العقار 

بأف  1بو ويرى أحد الكتاب  صبلحية مباشرة بعض سمطات الممكية عمى العقار المرتفؽ
توصموا إلى ىذا  ىذا الحكـ أو التحميؿ فيو قسوة و ذلؾ لكوف أنصار القانوف الخاص

الرأي في وقت لـ يتشكؿ فيو بعد القانوف اإلداري بحيث لـ يستقؿ و لـ ينفصؿ عف 
بالمفيوـ الضيؽ لبلرتفاقات و المعروفة في المادة   القانوف المدني مما جعميـ يأخذوف

مف القانوف المدني الفرنسي، وفي الواقع ىناؾ نوع آخر مف االرتفاقات وضعت لو  407
قواعد خاصة بو، شكمت ما يسمى بارتفاقات المنفعة العامة و  426و  469المادتاف 

ويعتبر مصدر ىذه االرتفاقات القانوف الذي يصدر لتقييد الممكية  2كذلؾ االرتفاقات البمدية
 piquemal: الخاصة و إخضاعيا اللتزامات و أعباء تفرضيا المصمحة العامة ويرى

و تتمثؿ األولى في كوف  426مف تحميؿ المادة  بأنو يمكف استخبلص نتيجتيف رئيسيتيف
و ىذا يعني وجود عبلقة  426االرتفاقات اإلدارية تجد أساسيا القانوني في أحكاـ المادة 

بحيث أف القانوف يشكؿ أساس  407مع االرتفاقات العقارية المنصوص عمييا في المادة 
جة الثانية فتأتي و تترتب مف أما النتي مشترؾ لبلرتفاقات العامة و االرتفاقات الخاصة.

، وتتمثؿ في كونيا تنص و ألوؿ مرة عمى أف القوانيف 426الفقرة الثانية مف المادة 
واألنظمة الخاصة، ىي التي تتولى تحديد النوع الجديد مف االرتفاقات و المتعمقة 

ي بالمصمحة العامة أو بالمصمحة البمدية، وىذا يعني أف ليس القانوف المدني، ىو الذ
يضع النظاـ القانوني ليذا النوع مف االرتفاقات بؿ يتركو إلى نصوص قانونية مختمفة 

                                                 

1 M :piquemal droit des servitudes edi berger.paris/1967 p :49" ce jugement est sévère ; 
la seule conclusion que l’on puisse valablement tirer est que les auteurs du code civil ;a 
une époque ou le droit administratif n’existait pas comme discipline indépendante". 
2 article 650 du code civil francais 
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منفصمة عنو ،تخضع الممكية اللتزامات وقيود ترتبط بأغراض ذات نفع عاـ، أو لصالح 
البمديات، كما يمكف أف تتضمف أحكاـ تتعمؽ بالنظاـ العاـ  تختص بمياـ الضبط اإلداري 

القانوف المدني، وىذا يؤدي بنا إلى القوؿ بأف االرتفاقات الذي يستقؿ عف أحكاـ 
426 المنصوص عمييا في المادة

1
ليست مماثمة أو متطابقة مع االرتفاقات العقارية،   

 وىذا حتى لو كاف مصدرىا مشترؾ و ىو القانوف المدني الفرنسي.

 تقنين مفيوم االرتفاقات اإلدارية: -2
بحيث 2 ي الفرنسي أصؿ نشأة االرتفاقات اإلداريةمف القانوف المدن 426تعتبر المادة 

تضمنت نوع جديد مف االرتفاقات ىدفو تحقيؽ مصمحة عامة أو مصمحة بمدية، وال 
جويمية  62و عقار مرتفؽ بو و قد صدر نص قانوني في   يشترط وجود عقار مرتفؽ

مستقمة  يتعمؽ بالضبط بمجاؿ السكؾ الحديدية، ولكنو لـ يجعؿ ىذه االرتفاقات  6262
بدأت تصدر  6922مف القانوف المدني غير أنو ومنذ سنة  426عمى أحكاـ المادة 

نصوص قانونية تشكؿ في طياتيا نظاـ قانوني جديد لبلرتفاقات اإلدارية يتميز و يختمؼ 
عف ارتفاقات القانوف الخاص بؿ و تجعؿ ليا نظاـ يماثؿ ذلؾ المعروؼ في نزع الممكية 

بأف التطور الذي حدث في مفيـو االرتفاقات   piquemalيرى و  30لممنفعة العمومية
اإلدارية و تحولو إلى االنفصاؿ عف أحكاـ القانوف الخاص ما كاف ليتـ لو بقيت ارتباطات 
حقيقية بيف االرتفاقات اإلدارية و القانوف المدني، وفي ىذا اإلطار يستدؿ بآراء 

j.M.AUBY فاقات اإلدارية و ابتعادىا عف ذلؾ حوؿ أسباب و دوافع تغيير مفيوـ االرت
مف القانوف المدني الفرنسي بحيث يقوؿ:" أف الصمة أو  407المفيـو المحدد في المادة 

االرتباط بالقانوف المدني ىو مبدأ في األساس حتى و إف كاف نص قانوني ينشأ ارتفاقات، 

                                                 

1 M; piquemal ibid ,p :22< ¨" force est de conclure que les servitudes de l’article 650 ne 
sont point identique aux servitudes foncieres ;même si elles ont une source commune ;>" 
2  ibid p :24. 
3 M. piquemal OPCIT p/21 :" la legislation recente qui depuis 1958,a modifie de façon 
considerable la physionomie general des servitudes tend a leur donner un regime 
analogue a celui de l'expropriation, Pour cause d utilite publique. 
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، فيذا األخير ال ال يتضمف قاعدة استثنائية حوؿ مسألة ما في القانوف األصمي المشترؾ
 يطبؽ بالضرورة ،و عميو فإف 

القانوف المدني ال يشكؿ قواعد عامة إال بالنسبة لحالة االرتفاقات بالمفيوـ الضيؽ 
لبلرتفاقات العقارية وبخصوص االرتفاقات التي تقترب مف االرتفاقات المشكمة أو المنشأة 

و بالتالي فإف الرجوع إلى  بواسطة نصوص قانونية إدارية فإنيا ال تتضمف أحكاـ خاصة
1مف القانوف المدني 426القانوف المدني ال فائدة منو، وىذا ما يوضحو مضموف المادة 

 

مف القانوف المدني الفرنسي،  426إلى  407إف ما يستخمص مف تحميؿ أحكاـ المواد 
 2يةىو تشكيؿ استقبللية مفيوـ االرتفاقات اإلدار  وكذلؾ تطور مختمؼ النصوص القانونية،

بحيث نصبح أماـ مفيـو موسع لبلرتفاقات فبل يقتصر عمى تمؾ المحددة في القانوف 
الخاص بؿ تشمؿ ارتفاقات عامة أيضا و كبلىما يخضع إلجراءات خاصة بو و ىذا عند 
إنشائو و حتى تطبيقو"، ففي مجاؿ االرتفاقات اإلدارية، فإنيا تستند في توظيفيا و إقرارىا 

تنظيمية أحيانا، بينما في االرتفاقات الخاصة فيمكف تشكيميا إلى نصوص قانونية و 
بتصرفات فردية، وحتى اتفاقية، وىذا يعني أف ىذه األخيرة ال تتوحد في مفيوميا مع 
نظيرتيا في االرتفاقات اإلدارية، و ذلؾ باختبلؼ العناصر التي تستند ليا عند تكوينيا و 

ا مرتفؽ و اآلخر مرتفؽ بو، مع تحميؿ العقار ال سيما تمؾ المتعمقة بوجود عقاريف أحدىم
المرتفؽ بو بعبء أو تكميؼ عيني، يكوف الغرض مف فرضو ىو استعماؿ و منفعة العقار 

التي  469المستفيد و باإلضافة إلى مواد القانوف المدني الفرنسي، و ال سيما المادة 
ة، بحيث جعمت وضحت شروط إنشاء االرتفاقات اإلدارية و حددت طرؽ تقييد الممكي

القانوف مصدرا ليا مع ضرورة ارتباطيا بغرض المنفعة العامة أو المنفعة البمدية أو حتى 
منفعة الخواص و لكف دوف اشتراط وجود عقاريف، وقد صدرت عدة تقنينات تتعمؽ 

و التي شيدت تزايدا مضطردا لبلرتفاقات  6922باالرتفاقات اإلدارية ال سيما بعد سنة 
                                                 

1 ibid. p/ 24" il resulte de l'exegese des articles 637 e 650 du code civil et de l evolution 
des textes la necessite de conclure,a L'autonomie  de la notion administrative de 
servitude" 
2 ibid p/24. 
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دت إلى إخضاع الممكية ألعباء و التزامات جديدة مرتبطة بالمصمحة العامة، اإلدارية و أ
و أصبحت تشكؿ نظاـ قانوني جديد يوازي النظاـ الذي يقيد الممكية بااللتزامات التقميدية 
الخاصة و في ظؿ ىذا النظاـ القانوني الجديد يكوف لمسمطة العامة دور كبير في تنظيـ 

عمؿ طرؽ ووسائؿ جديدة لفرض قيود و التزامات عمييا، وذلؾ الممكية العقارية بحيث تست
، مف أجؿ تمبية حاجات عامة تتصؿ بمجاالت مختمفة كالتعمير حماية البيئة، النقؿ

 الطرقات، المياه.

إف ما يمكف قولو مما سبؽ أف تنظيـ الممكية عرؼ تغيرات عبر مختمؼ العصور و 
ى المفيوـ النسبي، وذلؾ العتبارات ترتبط األزمنة، بحيث انتقؿ مف المفيوـ المطمؽ إل

بالوظيفة االجتماعية لمممكية، مما سيؿ بمرور الوقت عممية تقييد الممكية، وال سيما 
إخضاعيا لحقوؽ االرتفاؽ و التي نشأت في نصوص القانوف المدني، ثـ توسعت إلى 

في نصوص القانوف العاـ مما أدى إلى وجود صنؼ جديد مف االرتفاقات، مستقؿ 
إجراءاتو و أغراضو و يتمثؿ فيما يسمى باإلرتفاقات اإلدارية، التي مازالت تبحث عف 
توحيد نظاميا القانوني لكونو غير متجانس و متشعب، ونظرا أيضا لكوف كؿ ارتفاؽ 

 إداري يتطمب نظاـ قانوني خاص بو.

 المطمب الثاني: تحديد مفيوم االرتفاقات اإلدارية في التشريع الفرنسي

أف القانوف المدني الفرنسي يشكؿ أصؿ نشأة بداية تقنيف االرتفاقات اإلدارية،  بما
 فيجب الرجوع إليو لتحديد مفيـو االرتفاقات اإلدارية.

 الفرع األول: مفيوم االرتفاقات اإلدارية في القانون المدني:

مف القانوف المدني، و عرفو  407تناوؿ المشرع الفرنسي حؽ االرتفاؽ في المادة 
تكميؼ يقرر عمى عقار مف أجؿ استعماؿ ومنفعة عقار يممكو شخص آخر، و  1عمى انو 

قد أنكر في البداية فقياء القانوف الخاص وجود نوع آخر مف االرتفاقات عمى غرار 

                                                 

1 article 637.  
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االرتفاقات اإلدارية، فيي مجرد قيود بسيطة عمى حؽ الممكية، و ال يمكف أف تفصؿ عف 
يا القانوف المدني، وىذا رغـ أف المشرع الفرنسي و ضع االرتفاقات العادية، التي تضمن

و حدد فييا االرتفاقات التي يكوف موضوعيا منفعة الخواص  407مادة مستقمة عف المادة 
 .1و تمؾ التي تيدؼ لتحقيؽ النفع العاـ

 من القانون المدني الفرنسي: 637أوال: مفيوم االرتفاق في المادة 

عمى اعتبار االرتفاؽ تكميؼ يقرر لمصمحة عقار  التي نصت 407بالرجوع لممادة 
آخر، مما يؤدي إلى استفادة ىذا األخير مف العقار األوؿ نتيجة لتشكؿ عبلقة بيف 

لشخصيف مختمفيف بحيث ال يمكف أف يترتب االرتفاؽ لمالؾ واحد، 2العقاريف الممموكيف
نشأ بينيما و يجسدىا ميما تعددت العقارات، وفي شأف العبلقة بيف عقار و آخر و التي ت

، بحيث 3مف القانوف المدني الفرنسي، تناوليا بوضوح 424حؽ االرتفاؽ، فإف المادة 
نصت عمى السماح لممالكيف بإعداد ارتفاقات عمى أمبلكيـ و لصالحيا و ىذا دوف 

 فرضيا عمى األشخاص أو لفائدتيـ بؿ فقط تقرر عمى عقار و لصالح عقار آخر.

ة بيف عقار و عقار آخر تظير مف خبلؿ تعريؼ االرتفاؽ عمى كذلؾ فإف ىذه العبلق
أنو حؽ عيني عقاري بمعنى أف االرتفاقات تمارس لفائدة و مصمحة عقار فيي مرتبطة 
بو، فالعقار المرتفؽ نفسو يستفيد مف ىذه العبلقة، بينما العقار المرتفؽ بو يتحمؿ 

و االلتزاـ ال يفرض عمى مالؾ ، أف التكميؼ أ424التكميؼ، ىذا يعني بمفيـو المادة 
العقار و ال ييدؼ إلى تقديـ الخدمة لمالؾ عقار آخر، بؿ في األصؿ تـ إقراره مف عقار 

                                                 

1 article 649 " ….celles qui ont pour objet l'utilité des particuliers et celles qui visent a 
l'utilité publique. 
2 3Christian Foix droit des servitudes paris 2008 p/13 " article 686 du code civil :" il est 
permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés ou en faveur de leurs propriétés 
telles servitudes que bon leur semble; pour vu néanmoins que les services établis ne 
soient imposes ni a la personne, ni en faveur de la personne mais seulement a un fonds 
et pour un fonds. 
3 ibid p/24. 
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1لفائدة عقار آخر، و قد أصدرت محكمة النقض الفرنسية
حكـ يقضي بأنو ال يمكف  

 اعتبار ارتفاؽ ذلؾ التكميؼ الذي ال يرتب فائدة أو مصمحة لعقار مرتفؽ و يبلحظ أف
 التكميؼ ال يشكؿ دائما ارتفاقا.

 ثانيا: أصل نشأة االرتفاقات في التشريع الفرنسي

تتميز االرتفاقات بتنوعيا بحيث أنيا مختمفة في المضموف و كذلؾ في طرؽ 
مف القانوف المدني بحيث  409وقد قاـ المشرع الفرنسي بتصنيفيا في المادة ، استعماليا

حقوؽ ارتفاؽ قانونية و حقوؽ ارتفاؽ اتفاقية، منشأة قسميا إلى حقوؽ ارتفاؽ طبيعية و 
 بإرادة اإلنساف، إذا فأصؿ االرتفاقات قد يكوف قانوني أو اتفاقي.

يتضمف التفرقة  2أضافت تقسيـ آخر 469في شأف االرتفاقات القانونية فإف المادة  -
امة، وتمؾ بيف االرتفاقات التي موضوعيا المنفعة العامة و تسمى بارتفاقات المنفعة الع

 .التي موضوعيا منفعة الخواص
فاألولى تخضع لمقانوف اإلداري بينما تخضع الثانية لمقانوف الخاص و يتميز ىذا 

بحيث نجد   3التصنيؼ بأىمية بالغة و ذلؾ لكونو يتعمؽ بوجود أو عدـ وجود عقار مرتفؽ
اطيا بالصالح العاـ ىذا الشرط غير إلزامي في ارتفاقات المنفعة العامة لكونيا تتميز بارتب

بحيث نجد ىذا   و بالتالي تفترض وجود عقار مرتفؽ دوف الحاجة إلى عقار مرتفؽ بو
الشرط غير إلزامي في ارتفاقات المنفعة العامة لكونيا تتميز بارتباطيا بالصالح العاـ و 

 بالتالي تفترض وجود عقار مرتفؽ، دوف الحاجة إلى عقار مرتفؽ بو.

 

                                                 

1article 637 du code civil " une charge imposée sur un héritage pour l. usage 
appartenant a un autre propriétaire" 
2 Christiane Foix OPCIT p /14. 
3 Christiane Foix ibid.p /15 " le point important souligne par cette classification tient a la 
présence ou non d’un fonds dominant.> 
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 رتفاقات في التشريع الفرنسيثالثا: تطبيقات اال 

مف القانوف المدني الفرنسي، نجد ىناؾ ثبلثة تصنيفات كبرى  466في ظؿ المادة 
لبلرتفاقات اخذ بيا المشرع الفرنسي بحيث جعؿ الصنؼ األوؿ مف االرتفاقات يتعمؽ 

التي  1مف القانوف المدني 466بالوضعية الطبيعية لؤلماكف و ذلؾ باالستناد إلى المادة 
تناولت الوضعية التي تسمح بوجود ارتفاؽ و ىي حاالت مصادر المياه و األنيار و 

 السقي و التسييج.

أما الصنؼ الثاني مف االرتفاقات فيتعمؽ بما يفرضو و يقره نص قانوني، مف تكميؼ  
و أعباء عمى عقار، بحيث أنيا تتعمؽ بارتفاقات موضوعيا المنفعة العامة أو المنفعة 

مف القانوف المدني، كما أضافت  269منفعة الخواص، و قد تناولتيا المادة البمدية أو 
صنؼ مف االرتفاقات يتـ إعدادىا ألجؿ المصمحة العامة أو البمدية و الناجمة  426المادة 

عف القوانيف أو عف التنظيمات و الترتيبات الخاصة و تتعمؽ باألنيار و األشغاؿ العامة 
 .2ايات و الرؤية و حؽ المرور و غيرىاوالمساحات المجاورة و البن

إف تعداد ارتفاقات المنفعة العامة ليس ممكنا نظرا لتشعبيا و تنوعيا وخضوعيا 
لنصوص قانونية مختمفة، بحيث تخضع لقوانيف في مجاالت كثيرة مثؿ: التعمير، 

ار المواصبلت البلسمكية، المناجـ، الطاقة الكيربائية و الغازية، النقؿ، األمف، اآلث
 التاريخية، األشغاؿ العامة، السياحة، البيئة، األمبلؾ العامة.

                                                 

1 voir article 640, code civil. 
2 b. le court ibid.p/30 :" il s agit des servitudes ayant pour objet l’utilité publique ou 
communale ;ou   l’utilité   des particuliers ; celles établies pour l utilite publique ou 
communales résultant des lois ou de règlements  particuliers :halage,revieres 
navigables ;reparation des chemins…. Droit de passage en cas d enclave.> 
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ىذه االرتفاقات تتميز بكونيا تخضع لقانوف آخر وىو القانوف العاـ، و ال يطبؽ عمييا 
القانوف المدني، رغـ أنو في كثير مف األحياف، تقرر و تفرض عمى الممكية العقارية 

 .1اإلداريةالخاصة و لكف يصطمح عمييا باالرتفاقات 

من القانون  650و  649الفرع الثاني: مفيوم االرتفاقات اإلدارية طبقا لممادتين 
 المدني الفرنسي:

و أخضعو  637إلى جانب حؽ االرتفاؽ الذي تناولو المشرع الفرنسي في المادة 
، بحيث يتـ 649/650لمقانوف المدني، فقد أورد نوعا آخرا مف االرتفاقات في المادتيف 

يود عمى الممكية و ذلؾ لغرض ضماف بعض المصالح العامة و التي يرى المشرع فرض ق
بأنيا جديرة باإلىتماـ والرعاية، وىذا دوف انتظار موافقة و قبوؿ مالؾ العقار المرتفؽ بو، 
و ىذه القيود يكوف مصدرىا نص قانوني يضع حدودا عامة لنطاؽ و مجاؿ الممكية، وىي 

ونية المقررة لممصمحة الخاصة، فيي عبارة عف ارتفاقات إدارية تختمؼ عف االرتفاقات القان
و تسمى أيضا ارتفاقات قانونية لممصمحة العامة و مصدرىا القانوف المدني، غير أف ىذا 

باإلحالة بشأنيا إلى نصوص قانونية خاصة تتولى تنظيميا،  األخير لـ يحددىا بؿ يكتفي 
ت عمى أنيا حقوؽ ارتفاؽ يرتبيا القانوف نص 649وتوضح كيفية تطبيقيا ،ففي المادة 

الغرض منيا المصمحة العامة أو مصمحة المدف أو منفعة األفراد فيذه االرتفاقات و 
باالستناد إلى القوانيف العامة التي تنظميا فإنيا تدخؿ مجاؿ القانوف اإلداري و تستقؿ عف 

 2.القانوف المدني

وف المدني الفرنسي االرتفاقات اإلدارية و مف القان 649: تناولت المادة اوال/تعريفيا
أو مصمحة المدف أو اعتبرتيا بمثابة حقوؽ يرتبيا القانوف وغرضيا المصمحة العامة 

                                                 

1 bernard le court: OPCIT p/30 " ces servitudes qui ont un caractère d'ordre  publi c . 
dérogent aux règles du code civil et ne sont pas comparables au servitudes d'intérêt 
privé, bien qu elles atteignent souvent très fortement le droit de propriété des particuliers, 
elles sont aussi désignées, servitudes administratives. 
2 Christiane malandin : dictionnaire des servitudes le moniteur. Paris.2003 p /195 
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فيذه االرتفاقات تشكؿ تكاليؼ تقرر عمى أمبلؾ عقارية و يترتب عمييا  ،منفعة األفراد
زامات و أعباء أو تقييد ممارسة بعض التصرفات عمى حؽ الممكية، وبما أنيا تتضمف الت

موانع القياـ ببعض األعماؿ فإف مصدرىا ال يمكف كقاعدة إال أف يكوف نص قانوني 
مف القانوف المدني الفرنسي التزامات عامة و مجردة كذلؾ  650بحيث تضمنت المادة 

فإذا لـ  1تعرؼ االرتفاقات اإلدارية عمى أنيا تكاليؼ عينية تيدؼ لتحقيؽ المصمحة العامة
ذا الغرض فبل وجود ليا، فيي لـ تفرض لخدمة العقار أساسا بؿ أف استفادة ىذا تراعي ى
االرتفاقات  كما أف مصدر.2تكوف بصفة تبعية كنتيجة لتحقيؽ الصالح العاـ األخير

اإلدارية يتمثؿ في القانوف حيث يصدر نص تشريعي صريح يحددىا أو أنو يتولى ذلؾ 
الرتفاؽ و يترؾ مسألة تحديد كيفية تطبيقيا، و بصفة ضمنية، فينص عمى مبدأ عاـ ليذا ا
وىذه االرتفاقات تعتبر مف النظاـ العاـ لكوف   3ممارستيا إلى قرارات تصدر عف اإلدارة

نشأتيا تعود لعدد معتبر مف القوانيف و ال يوجد نص قانوني خاص بيا، و ىي تتضمف 
زاـ بالقياـ بالعمؿ و االلتزاـ عدة أنواع مف التصرفات منيا المنع مف القياـ بعمؿ أو االلت

و بما أنيا مف النظاـ العاـ، فإف األشخاص  4بالسماح لممستفيد بالقياـ بعمؿ عمى العقار
يمزموف بإتباعيا و إال تـ توقيع عقوبات عمييا، و يبلحظ أف المشرع الفرنسي يسمح 

في  لؤلشخاص العامة وحتى لؤلشخاص الخاصة مف إمكانية االستفادة منيا بحيث نص
مف القانوف المدني بأف الغرض مف فرض ىذه االرتفاقات ىو خدمة المصمحة  649المادة 

العامة و كذلؾ مصمحة المدف، باإلضافة إلى مصمحة ومنفعة الخواص و ىذا يظير في 

                                                 

1 h ttp www.theses fr/ les servitudes publiques 
2 Roger Pollet la théorie générale des servitudes administratives 2002:< la servitude 
administrative n'a pour effet que de contraindre a l'observation des règles d'utilité 
générales et non de servir un fonds dominant auquel la servitude n'est accordée 
qu’accessoirement  comme consequence de l'interet public." 
3 jean louis bergel. Les servitudes de lotissement a usage d habitation paris L.C.D.J 
1973 p 181. 
4 christiane G OPCIT P /195" LES SERVITUDES ADMINISTRATIVES PEUVENT 
COMPORTER UNE interdiction de faire (in non faciendo), une obligation de laisser faire 
,le bénéficiaire de la servitude, certains actes sur le fonds (in patiendo ) ; de faire 
certains actes (in faciendo). 

http://www.theses/
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العديد مف النصوص القانونية المنظمة لبلرتفاقات اإلدارية مثؿ تمؾ المتعمقة بالطاقة 
ح لممتعامميف في مجاؿ الكيرباء مف الحصوؿ عمى حقوؽ االرتفاؽ الكيربائية و التي تسم

لتمرير خطوط  الكيرباء و إقامة منشآت في ىذا المجاؿ أو حتى الدخوؿ لممكيات 
الخواص، كذلؾ في مجاؿ األشغاؿ العامة و المواصبلت و النقؿ و في كؿ مجاؿ يتـ فيو 

، و تختمؼ 1ع عاـتفويض شخص خاص لتسيير مرفؽ لغرض تقديـ خدمات ذات نف
االرتفاقات اإلدارية عف ارتفاقات القانوف الخاص في كوف األولى تفرض بموجب عدة 
نصوص قانونية عامة غير موحدة و غير متجانسة، بينما يتـ إقرار الثانية في قانوف واحد 
و يتمثؿ في القانوف المدني و ىذه األخيرة تشكؿ تكاليؼ تقرر عمى عقار لمصمحة عقار 

نما في االرتفاقات اإلدارية، فإف إنشائيا يرتبط بالمصمحة العامة، و يتـ ترتيبيا في آخر بي
، اتفقوا عمى 2التشريع الفرنسي، وفقا ألربعة أصناؼ كبرى، بحيث أف غالبية  الفقياء

ترتيبيا في االرتفاقات المتعمقة بحماية الممتمكات و اإلرتفاقات المتعمقة بضمانات استعماؿ 
تجييزات العمومية و االرتفاقات المتعمقة باألمف العمومي واالرتفاقات المتعمقة المرافؽ و ال

 بالمصمحة العامة.

 تصنيف االرتفاقات اإلدارية في التشريع الفرنسي:-ثانيا

عمى خبلؼ ارتفاقات القانوف الخاص و التي تستند في نشأتيا لمصدر وحيد، وىو 
االرتفاقات اإلدارية ليست ليا مصدر موحد ، فإف 637القانوف المدني و ال سيما المادة 

المدني الفرنسي بؿ تتوزع في مف القانوف  649/650رغـ تناوليا في المادتيف 
 قانونية مختمفة و متشعبة و يمكف إجماليا كما يمي:نصوص

 

 

                                                 

1 bernard le court OPCIT P/178. 
2 (G) liet.veaux les grandes categories des servitudes administratives.juris classeur 
administratif.fax 392/2002. 
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 / االرتفاقات المتعمقة بحماية األمالك:1

تولى مياـ ضماف أصبحت الدولة في العصر الحديث و كذلؾ جماعاتيا المحمية ت
حماية و صيانة األمبلؾ، ليست فقط تمؾ المحددة في القانوف المدني بؿ تمتد إلى أمبلؾ 
عامة وخاصة لمدولة و أخضعيا المشرع الفرنسي لنصوص قانونية شممت األمبلؾ، 

 1951ماي  8الطبيعية و الثقافية بحيث و في مجاؿ حماية الغابات أصدر قانوف في 
، و تضمف قيود و موانع يمتـز بيا أصحاب 1فاقات في المجاؿ الغابييتضمف إعداد االرت

األمبلؾ مثؿ المنع مف بناء عمارات في مناطؽ خاصة، وكذلؾ إبعاد مصانع القرميد عف 
كمـ، ويترتب عمى مخالفة ىذه االرتفاقات توقيع عقوبات  6الغابات بمسافة ال تقؿ عف 

تي تقاـ عمى النقيض أو المخالفة ألحكاـ قانوف  مالية و حتى تيديـ العقارات و البنايات ال
الغابات و في مجاؿ حماية الساحؿ فإف االرتفاقات اإلدارية تـ إنشاؤىا بموجب القانوف 
المتعمؽ باألمبلؾ العامة، البحرية، و كذلؾ بموجب قانوف التعمير حيث تـ إلزاـ أصحاب 

يحاذي المناطؽ الساحمية و ىذا  الممكية المجاوريف لمسواحؿ باالبتعاد و إزالة كؿ سياج
كما نص قانوف السواحؿ عمى أف ، 2لغرض تطبيؽ ارتفاؽ المرور عمى طوؿ الساحؿ

ارتفاقات المرور تمتد كذلؾ إلى المناطؽ القريبة مف األمبلؾ العامة، و قد حاوؿ المشرع 
 الفرنسي مف خبلؿ إصداره لنص قانوني

الرتفاقات السواحؿ و الغرض مف ذلؾ  لحماية المناطؽ الساحمية، إنشاء نظاـ عاـ،
أما فيما يتعمؽ بقطاع المياه فإف  3إشباع حاجات عامة في المجاؿ البحري و الساحمي

القانوف الريفي أنشأ ارتفاقات لتمكيف اآلليات و المركبات مف المرور و كذلؾ لحماية المياه 
يعية لممياه ودائما الصالحة لمشرب و إنشاء مناطؽ محمية بالقرب مف االحتياطات الطب

                                                 

1 M/ piquemal OPCIT P/85 
2 TRIBUNAL ADMINISTRATIF " DE RENNES 28/11/1984 CITE PAR BERNARD LE 
COURT opcit P /182.  
3 M/Piquemal ,OPCIT p /91 " depuis 1959 une législation d'ensemble tend a instituer un 
régime général de servitudes ayant pour objet la protection du domaine public maritime 
en vue de la satisfaction des besoins d'interet public d'ordre maritime ou touristique". 
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االرتفاقات المتعمقة بحماية األمبلؾ فيناؾ المجاؿ المتعمؽ باألمبلؾ الثقافية و  في إطار
التي تتضمف ارتفاقات عند اتخاذ إجراءات التصنيؼ و التسجيؿ طبقا لمقانوف الصادر في 

تـ المعدؿ و المتعمؽ باآلثار التاريخية المصنفة و المسجمة، كذلؾ  1931ديسمبر  31
إنشاء مناطؽ حماية لآلثار التاريخية التي تـ تصنيفيا في قائمة المناطؽ المحمية بموجب 

كما يجب التطرؽ إلى األمبلؾ الرياضية  1930ماي  5مف القانوف الصادر في 17المادة 
المتعمؽ بالنشاطات البدنية و الرياضية ارتفاقات  1984جويمية  16التي أنشأ فييا قانوف 

 .1يير تخصيصيا إال برخصة يقدميا الوزير المكمؼ بالرياضةتتضمف منع تغ

 /االرتفاقات المتعمقة باستعمال بعض المصادر و التجييزات:2

فييا ارتفاقات إدارية تمؾ المجاالت المتعمقة  يقصد بالمصادر و التجييزات التي تقرر
النقؿ الجوي، و بالكيرباء و الغاز و النقؿ البري بواسطة السكؾ الحديدية باإلضافة إلى 

االتصاؿ و قد نظميا المشرع الفرنسي بعدة نصوص قانونية خاصة مستقمة عف القانوف 
 المدني.

جواف  15: تناوليا القانوف الصادر في ارتفاقات الطاقة الكيربائية و الغازية-
و فيو تـ فرض ارتفاقات تتعمؽ بإنشاء مناطؽ حماية لمطاقة الكيربائية و ذلؾ 6964

، وقد 2إنشاء منشأة كيربائية و حماية و أيضا ضماف حماية استغبلليا لغرض تسييؿ
تنوعت االرتفاقات المنظمة لمطاقة الكيربائية، حيث شممت ارتفاقات االرتكاز و المرور، و 
القنوات الباطنية، و أيضا الترخيص بالدخوؿ لؤلعواف إلى الممكيات الخاصة و في مجاؿ 

تفرض لصالح منفعة ىذا القطاع بحيث تنشأ ارتفاقات الطاقة الغازية فإف االرتفاقات 
 تتعمؽ بأشغاؿ البناء، لشبكات الغاز و أيضا التخزيف الباطني لمعقار.

                                                 

1 bernard le court OPCIT p/183. 
2  M.piquemal OPCIT p /154 "…..faciliter la création d'installations technique ; de les 
protéger  d en proteger également l'exploitation ,des lors l'institution et le développement 
des servitudes en ce domaine sont inéluctables. 
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و تتعمؽ بمناطؽ تقاـ فييا، أشغاؿ و تتطمب وجود ارتفاقات لمشغؿ  ارتفاقات الري:-
أكتوبر  16مف القانوف الصادر في   04المؤقت ليا، و أساسيا القانوني ىو المادة 

6969. 

تتمثؿ ىذه االرتفاقات في تمؾ القيود التي تفرض في المناطؽ : ارتفاقات المناجم -
 .1مف القانوف المنجمي الفرنسي  73و71المجاورة لممناجـ، بحيث تضمنتيا المادتاف 

، 1965جواف  29تخضع لمقانوف الصادر في  ارتفاقات قنوات المواد الكيماوية: -
المناطؽ تتضمف قنوات النجاز و استغبلؿ النقؿ لممواد بحيث تنشأ ارتفاقات في 

2الكيميائية.
 

مف القانوف الريفي تـ إنشاء  1/152لممواد  : تطبيقاالتطييرارتفاقات المياه و   -
مناطؽ تمرر فييا قنوات عمومية لممياه و التطيير و أخضعتيا لئلرتفاقات ذات المنفعة 

ات باطنية لمسقي باإلضافة إلى ارتفاقات المرور العامة وكذلؾ ارتفاقات مرتبطة بإعداد قنو 
 .3لممركبات و اآلليات التي تتولى عمميات الصيانة و التخزيف

: ىذه االرتفاقات تشمؿ عدة مجاالت مف المواصبلت بالمفيوـ ارتفاقات المواصالت -
نوفمبر  57الواسع و تتعمؽ بالجانب البحري و النقؿ.و قد نص القانوف الصادر في 

ى ارتفاقات المبلحة البحرية و تشمؿ حقوؽ الرؤية  ومراقبة المبلحة البحرية، عم 1987
فيي ارتفاقات غرضيا خدمة الممؾ العمومي البحري، وفي مجاؿ النقؿ بالسكؾ الحديدية 

جويمية  15فإف المناطؽ المحاذية لخطوط السكؾ الحديدية، أخضعيا القانوف الصادر في 
يدية الرتفاقات تمـز بحمايتيا، وعدـ البناء فييا، وتعتبر المتعمؽ بشرطة السكؾ الحد 1945

االرتفاقات الخاصة بالسكؾ الحديدية في فرنسا مف أقدـ االرتفاقات لكوف التشريع األساسي 
و تضمف ارتفاقات عامة و أخرى تخص قطاع السكؾ الحديدية  1845ليا، صدر في 

لمسكؾ الحديدية  بينما الثانية تخص ، ففي األولى فإنيا موجية لمممكيات المجاورة 0لوحده
فقط أصحاب البنايات الذيف يمنعوف مف تعمية مساكنيـ أو إجبارىـ عمى إقامة مناطؽ 

                                                 

1 Bernard le court, OPCIT P/ 184.  
2 ibid. P/185. 
3  M. Piqeumal, OPCIT p/09 
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حماية مف الحرائؽ.....ىناؾ نوع آخر مف االرتفاقات في مجاؿ شبكات الطرؽ، تضمنيا 
ىذه قانوف الطرقات و تتعمؽ بارتفاقات الرأية عمى الطرؽ العمومية، بحيث تتضمف 

1األخيرة ما يمي: 
 

 إلزاـ بإزالة كؿ حائط أو سياج أوأشجار تعرقؿ و تحجب الرؤية. -

 منع البناء أو إقامة حواجز غرس أشجار تعرقؿ الرؤية الضرورية. -

حؽ إدارة النقؿ و الطرقات بإزالة كؿ حاجز أو عائؽ مف شأنو أف يعيؽ و يؤثر  -
المجاورة لمطرؽ الوطنية و البمدية و عمى الرؤية، كما تـ إنشاء ارتفاقات عمى األمبلؾ 

المحافظات باإلضافة إلى الطرؽ السريعة فضبل عف ارتفاقات ضرورية لتصنيؼ مختمؼ 
 الطرقات.

  أما في مجاؿ المبلحة الجوية فإف االرتفاقات تتعمؽ أساسا بمناطؽ الطيراف و
لصالح  اإلرشاد بحيث تنشأ بغرض تخصيص عقارات لحاجات المبلحة الجوية المدنية و

ودائما في مجاؿ ، المطارات و ىذا طبقا لمقانوف الفرنسي المتعمؽ بالمبلحة الجوية
ارتفاقات المواصبلت فإف مناطؽ البث و اإلرساؿ و االستقباؿ تتطمب إنشاء ارتفاقات، 
لمواجية مختمؼ الحواجز و العراقيؿ و قد تناوليا القانوف المتعمؽ بالبريد والمواصبلت 

بحيث أف أصحاب الممكية الذيف قد يتسببوف في عرقمة استقباؿ  2سمكيةالسمكية و البل
الراديو أو التمفزيوف كذلؾ أصحاب العمارات المجاورة فإنيـ ممزموف باإلقامة وسائؿ 
استقباؿ و توفير الشروط الحسنة لسير أجيزة االتصاؿ، كذلؾ ىناؾ ارتفاقات لحماية 

 انوف البريد والمواصبلت السمكية و البلسمكية.مف ق 57/62مراكز البث تناولتيا المادتيف 

 االرتفاقات المتعمقة بالدفاع الوطني: 

 11تعود نشأة االرتفاقات العامة في مجاؿ الدفاع إلى القانوف الفرنسي الصادر في 
الذي تضمف عدة أنواع مف االرتفاقات المتعمقة بأمف المبلحة و حماية  1933جويمية 

اطؽ عازلة تحيط بمصانع األسمحة و المتفجرات...و ىذا السواحؿ، كما تـ إنشاء من
يضاؼ إلى ذلؾ ارتفاقات إعداد أراضي و أماكف لمطيراف  1929أوت8بموجب قانوف 

 الحربي و كذلؾ أماكف الرمي.
                                                 

1 Bernard le court OPCIT  P/ 184. 
2  Bernard le court OPCIT P /186. 
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 1:ارتفاقات تتعمق بالصحة و األمن العمومي
 

تابعة و تظير في مجاؿ المقابر الخاضعة لمقانوف العاـ لمجماعات اإلقميمية و ال
ألمبلؾ الدولة العامة، بحيث تعتبر بمثابة تجييزات عمومية و يجب حمايتيا و منع البناء 
 فييا أو بالقرب منيا مع تخصيص منطقة حرة يمكف أف تتوسع فييا المقبرة عند الضرورة.

 ثالثا/غياب مفيوم موحد و متجانس لالرتفاقات اإلدارية في التشريع الفرنسي:
لبلرتفاقات اإلدارية في فرنسا تضمنت أربعة أصناؼ كبرى مف إف النصوص المنظمة 

االرتفاقات ورغـ ذلؾ لـ تتمكف مف وضع مفيوـ موحد و متجانس ليا، و ىذا باإلضافة 
مف القانوف المدني التي فصمت االرتفاقات التي تيدؼ إلى تحقيؽ  649إلى المادة 

تجسيد  650ا تعتبر المادة مصمحة الخواص عف تمؾ التي فرضتيا المصمحة العامة بينم
 الستقبللية مفيـو االرتفاقات 

و الذي يعتمد  637عف المفيوـ المحدد لحؽ االرتفاؽ المدني في المادة  2اإلدارية
عمى وجود عبلقة بيف عقاريف أحدىما مرتفؽ و اآلخر مرتفؽ بو، بينما تحتوي المادة 

ث جسدىا المشرع بعدد مف عمى بذرة مميزة و خصوصية لبلرتفاقات اإلدارية بحي 650
النصوص القانونية التي أنشأت ارتفاقات دوف أف تتضمف شرط أو عنصر العقار المرتفؽ 

مف القانوف المدني تحيميا إلى القانوف اإلداري بنصيا  650)المخدوـ( وىذا لكوف المادة 
ة، ىذا عمى أف كؿ ما يتعمؽ بارتفاقات المنفعة العامة فيو محدد بقوانيف و تنظيمات خاص

يعني أف األساس القانوني لبلرتفاقات اإلدارية يتمثؿ في القانوف اإلداري الذي تخضع لو 
 و يجعميا تتميز بخصائص نذكر منيا:

خضوع االرتفاقات اإلدارية لنظاـ قانوني مختمؼ عمى ذلؾ النظاـ المعموؿ بو في  -
 القانوف الخاص.

 القانوف المدني مف 650أف بذور االرتفاقات اإلدارية تعود لممادة  -

                                                 

1 ibid.P/187 
2 /article 650 du code civil français. 
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أف النظاـ القانوني لبلرتفاقات اإلدارية حاوؿ المشرع الفرنسي  تجسيده في أربعة  -
 أصناؼ كبرى لبلرتفاقات.

أف ىذه االرتفاقات ال تشترط وجود عقار مرتفؽ  ومرتفؽ بو، و رغـ ذلؾ تكيؼ  -
 عمى أنيا ارتفاقات حقيقية.

 ني.أف ىذه االرتفاقات ال تخضع ألحكاـ القانوف المد -

أف االرتفاقات اإلدارية ورغـ خضوعيا لقوانيف متشعبة و متنوعة خاصة بيا إال  -
مف  637أنيا تبقى مرتبطة مف حيث المبدأ باإلرتفاقات المنصوص عمييا في المادة 

القانوف المدني الفرنسي و ذلؾ باعتبار أف ىذا األخير يضع المبادئ العامة لتقييد 
عبلقة بيف عقاريف، بينما في االرتفاقات العامة فيي  األمبلؾ الخاصة و يستمـز توافر

 واسعة.

التي نصت عمى أف كؿ  650أف مصدر االرتفاقات العامة ىو القانوف طبقا لممادة  -
ما يتعمؽ باالرتفاقات العامة فيو محدد بقوانيف أو تنظيمات خاصة، وذلؾ يرجع لكوف 

 ية حؽ الممكية.القانوف يضع المبدأ كما أنو يقدـ ضمانات ضرورية لحما

أف االرتفاقات اإلدارية تتميز بالتشعب و عدـ االنسجاـ، بحيث ال تتوفر عمى نظاـ  -
قانوني مستقؿ عمى غرار النظاـ القانوني المعروؼ في مؤسسة نزع الممكية و ىذا عمى 
الرغـ مف وجود عدد معتبر مف قوانيف االرتفاقات دوف وضع مفيـو و إجراءات موحدة و 

 رتفاقات اإلدارية.متجانسة لبل

أف وحدة االرتفاقات اإلدارية تظير فقط في كونيا تشترؾ في المساس بالممكية  -
 .لغرض المنفعة العامة

كما يبلحظ عمى التشريعات الفرنسية المنظمة لبلرتفاقات اإلدارية أنيا و رغـ احتوائيا 
صراحة و ال  و اشتماليا عمى أربعة أصناؼ كبرى مف االرتفاقات، فإنيا ال تتطرؽ ليا

تصنفيا ضمف االرتفاقات اإلدارية، و ىذا ما يجعؿ البعض ينتقد المشرع الفرنسي عمى 
ىمالو ليا، بالرغـ مف توفرىا عمى  عناصر عدـ تصنيفو، ليذا النوع مف االرتفاقات وا 

 .1و مكونة ليا مؤسسة

                                                 

1  H/ VIDEL ;servitude d'urbanisme et expropriation 1976 p/111 
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يا و إف غياب ىذا التكييؼ ال يعني أنيا ليست ارتفاقات إدارية بؿ تدخؿ ضمن     
و كذلؾ  1مثاؿ ذلؾ ارتفاقات المرور و التييئة المقررة لغرض حماية الغابات ضد الحرائؽ

التي لـ يصنفيا المشرع ضمف التصنيفات األربعة الكبرى  2ارتفاقات حماية المياه
في قائمة االرتفاقات مثؿ  لبلرتفاقات، كذلؾ ىناؾ ارتفاقات تحقؽ مصمحة عامة و لـ تذكر

لبيئة، و مف االنتقادات الموجية لمفيـو االرتفاقات اإلدارية و تصنيفاتيا في تمؾ المتعمقة با
بإعداد دليؿ حوؿ أىـ  1972في سنة  3 التشريع الفرنسي، أف قياـ وزارة التجييز الفرنسية

االرتفاقات لممنفعة العامة، ىو مجرد تجميع لمقوانيف المنظمة لبلرتفاقات بحيث و بناء 
ممحؽ ارتفاقات التعمير إلزاميا  1976انوف التعمير المعدؿ في عمى ىذا الدليؿ جعؿ ق

 :ىيأصناؼ كبرى  4بحيث يرافؽ و يمحؽ مخططات تثقؿ األراضي و ذلؾ في 

 ارتفاقات تتعمؽ بالمحافظة عمى األمبلؾ

 ارتفاقات تتعمؽ باستعماؿ بعض الموارد و التجييزات
 ارتفاقات تتعمؽ بالصحة و السكينة و األمف العمومي.

إف ىذه االرتفاقات اإلدارية تقيد الممكية و تـ إعدادىا لصالح الجماعات لغرض 
 .4تحقيؽ المصمحة العامة

فيو ييدؼ إلى إحصاء االرتفاقات .والواقع أف ليذا التصنيؼ فائدة إعبلمية فقط
أيضا و لكنو ال يتضمف  الموزعة في عدة نصوص قانونية، كما أف لو وظيفة وصفية 

يستقؿ في إجراءاتو و في  .ضبط نظاـ قانوني موحد لبلرتفاقات العامة توضيح و تحديد و
الضمانات و التعويضات المقررة في مجاؿ االرتفاقات الخاضعة لمقانوف العاـ، لذلؾ يقترح 

وذلؾ بإعادة النظر في التصنيؼ ، البعض تفعيؿ النظاـ القانوني لبلرتفاقات اإلدارية
العامة المبرر إلعداد االرتفاقات أو إتباع تصنيؼ جديد الحالي القائـ عمى معيار المنفعة 

يعتمد عمى معايير جديدة تمكف مف إعداد نظرية لبلرتفاؽ العاـ و في ىذا اإلطار يقترح 
                                                 

 المتضمف القانوف التوجييي حوؿ الغابة. 2001جويمية  2المؤرخ في  2001/601قانوف  1
 منو.  342/1قانوف البيئة الفرنسي و ال سيما المادة  2

3 Ministre de l'equipement et du logement,receuil des principales servitudes d utilite 
publique  affectantl'occupation du sol ,la DOC ;française 1972 p/176 
4 http://www.extranet.nouveau permis de construire. Gouv.fr. article/1319 

http://www.extranet.nouveau/
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تصنيؼ يقـو عمى معيار وظيفة االرتفاقات العامة و إبعاد معيار الغاية منيا،  1أحدىـ
 بحيث يجب أف تصنؼ كما يمي:

كوف وظيفتو السماح بتحقيؽ غايات محددة موجودة مسبقا صنؼ مف االرتفاقات ت -
و ييدؼ إلى حماية تخصيص األمبلؾ العامة و تحقيؽ إنجاز األشغاؿ العامة، أو 
استغبلؿ منشأة عامة، أو حتى إتماـ ميمة المرفؽ العاـ، و ىذا يجسد الطابع العاـ 

يمكف تسميتيا بارتفاقات  لؤلمبلؾ و المنشأة و الخدمة التي تخوليا لو المنفعة العامة، و
الضرورة العامة، و ىذا في حالة كونيا تسمح بممارسة نشاطات أو تقديـ خدمات فتتكفؿ 
بيا مباشرة أو بطريقة غير مباشرة، سمطة عمومية بسبب الضرورة االجتماعية أما الصنؼ 
الثاني  مف االرتفاقات فيشمؿ تمؾ التي موضوعيا ترقية بعض السياسات الموضوعية 

الظرفية، أي أف الدولة تختارىا بحسب الزماف و المكاف وىذا يتعمؽ بارتفاقات البيئة و و 
التعمير ويصطمح عمييا بارتفاقات المنفعة العامة، و يبرر أسباب ىذه التصنيفات بكونيا 

 .تمثؿ فائدة عممية وتمكف مف وضع نظاـ قانوني مختمؼ لكؿ صنؼ مف االرتفاقات
يبدو  .عادة تصنيؼ االرتفاقات اإلدارية في التشريع الفرنسيإف ىذا الرأي، المؤيد إل

أنو أكثر واقعية و يقر بو العديد مف الفقياء و ذلؾ لمخروج بنظاـ قانوني موحد يشمؿ 
بأف تحديد مفيـو قانوني ، benoit 2كافة االرتفاقات اإلدارية، و في ىذا اإلطار يرى 
يرى  E.Picardع التي يشمميا، كما أف حقيقي ال يتـ إال بوضع نظاـ موحد لكؿ األوضا

باف تقنية القانوف وىيكمة العمـ و كذلؾ الذىنية القانونية, تدفع دائما لعدـ قبوؿ وحدة أو 
، 3مؤسسة كمفيـو قانوني إال إذا كانت العناصر المكونة ليا تتميز بنظاـ موحد نوعا ما

ف المشرع الفرنسي تناوليا وىذا ينطبؽ عمى االرتفاقات اإلدارية و التي و بالرغـ مف أ
                                                 

1 olivier/ sachs :" le contrôle de l’utilité publique, des servitudes administratives 
economie.1984.p.172. 
2 F.p benoit. Notions et concept " instruments de la connaisance juridique in mélanges 
en l’honneur du professeur G.peiser. droit publique, pug1995.p/23. 
3 E.Picard. la notion de police administrative Tome.I.L.G.D.I 1984 : p/41" la technique 
de notre droit et la structure de notre science. Et de notre mentalité juriduques nous 
conduisent toujours ,plus au moins consciement ;a n accepter une entite en tant que 
notion authentiquement juridique que si les elements censes la constituer se caracterisent 
par un regime uniforme. » 
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. و كذلؾ في القوانيف المنظمة 426بوضوح في أحكاـ القانوف المدني، و السيما المادة 
لبلرتفاقات اإلدارية و المرتبة في أربعة أصناؼ كبرى و جعميا مستقمة عف ارتفاقات  

فيا القانوف الخاص ,إال أنيا مازالت في حاجة إلى إعادة ىيكمتيا و ذلؾ بإعادة تصني
ووضع قانوف ينظـ مجموع االرتفاقات اإلدارية و يؤدي الى استقبلليتيا و ىذا عف طريؽ 
إخضاعيا لنظاـ موحد أو عمى األقؿ تخصيص لكؿ صنؼ مف االرتفاقات, نظاـ قانوني 
خاص بو دوف إغفاؿ االرتفاقات التي لـ تجد ليا مكانا في التصنيفات األربعة وفي ىذا 

صنؼ أوؿ مف االرتفاقات  بأنو يمكف اتباع تصنيؼ جديد كما يمي: astrid.rاالتجاه يرى 
صنؼ .تتشكؿ مف مجموع القوانيف المنظمة لبلرتفاقات التي تيدؼ لحماية و تسيير البيئة

,تيدؼ  لتحقيؽ  ثاني مف االرتفاقات يضـ القوانيف المنظمة لبلرتفاقات التي غالبيتيا
االرتفاقات يضـ القوانيف المنظمة مصمحة اقتصادية أو اجتماعية. صنؼ ثالث مف 

 لبلرتفاقات التي تحقؽ مصمحة عامة.

و في كؿ األحواؿ فإف االرتفاقات اإلدارية, مازالت تفتقر لنص قانوني موحد و 
متجانس , يحدد إجراءاتيا و األسس العامة التي ترتكز عمييا عمى غرار مؤسسة نزع 

 الممكية لممنفعة العمومية.
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 :ني: تفرقة اإلرتفاقات اإلدارية عن اإلرتفاقات المدنيةالمبحث الثا

اإلرتفاقات اإلدارية، عف اإلرتفاقات  تباينت وجيات النظر حوؿ مدى استقبللية 
الخاصة، بحيث أف فقياء القانوف المدني تناولوا ىاتو اإلرتفاقات واعتبروىا بمثابة قيود 

قيؽ مصمحة عامة أو مصمحة سواء كانت تيدؼ لتح   قانونية ترد عمى حؽ الممكية
خاصة. بينما يرى أنصار القانوف العاـ بأنيا تشكؿ إرتفقات مستقمة بذاتيا وزادت أىميتيا 
منذ أف تشكؿ القانوف اإلداري كقانوف مستقؿ و ىذا ما يدفعنا لمتطرؽ إلى كبل االتجاىيف 

نفصاليا عف اإل رتفاقات مع ضرورة تبياف، مدى إستقبللية ىذه اإلرتفاقات العامة وا 
 الخاصة.

 المطمب األول: وحدة مفيوم اإلرتفاقات

مف  496يطرح التساؤؿ حوؿ المفيـو الذي أتى بو المشرع الجزائري في المادة 
فيؿ إشتمؿ عمى كبل اإلرتفاقات العامة و الخاصة أـ إقتصر عمى نوع  1القانوف المدني

لؾ نتناوؿ موقؼ التشريعات واحد مف اإلرتفاقات و ىي تمؾ المتعمقة بالقانوف المدني كذ
 .المقارنة و أيضا الفقو مف مفيـو اإلرتفاقات

 الفرع األول: عدم إنفصال اإلرتفاقات اإلدارية عن اإلرتفاقات المدنية

مف القانوف المدنى الجزائري حؽ اإلرتفاؽ عمى أنو حؽ يجعؿ حدا  257عرفت المادة 
لمشرع الفرنسي فقد تناولو في أما ا، (6لمنفعة عقار لفائدة عقار آخر لشخص آخر )

مف القانوف المدني ثـ قاـ بالتفرقة بيف تمؾ الحقوؽ التي موضوعيا مصمحة  407المادة 
تشكؿ  407الخواص و تمؾ التي تيدؼ إلى تحقيؽ المصمحة العامة بحيث أصبحت المادة

 األساس القانوني لتعريؼ و تحديد مفيـو اإلرتفاقات.

 

                                                 

 مف القانوف المدني الجزائري 690أنظر المادة  1
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 إلرتفاقات من وجية نظر أنصار وحدة اإلرتفاقاتأوال: الطبيعة القانونية ل

يعرؼ حؽ اإلرتفاؽ عمى أنو تكميؼ أو عبء مقرر عمى عقار ممموؾ لشخص معيف 
بحيث يتـ بموجبو إستقطاع جزء مف منفعة   1لمصمحة عقار آخر ممموؾ لشخص آخر

حؽ يجعؿ فإف اإلرتفاؽ يعتبر  247العقار األوؿ لمصمحة العقار الثاني و بالرجوع لممادة 
حدا لمنفعة عقار لفائدة عقار آخر لشخص آخر و مف خبلؿ مضموف ىذه المادة فإنو ال 

 يمكف بأي حاؿ مف األحواؿ فرض إرتفاؽ لمنفعة العقار نفسو.

 وجود عالقة بين عقارين و يتقرر التكميف لفائدة عقار آخر -1

و ىذا  مف شروط نشأة حؽ اإلرتفاؽ يجب أف تكوف المنفعة مقررة لخدمة العقار
لغرض تحسيف إستعمالو و إستغبللو مثاؿ ذلؾ حقوؽ اإلرتفاؽ المتعمقة بالمرور أو 
بالمسيؿ و جرياف المياه التي تقرر عمى عقار ممموؾ لشخص معيف و ىذا لفائدة عقار 
ممموؾ لشخص آخر و ذلؾ ألجؿ تيسير إستعماؿ األرض و خدمتيا أما ّإذا تقررت 

2معقار ذاتو فإننا نكوف بصدد حؽ شخصي.المنفعة لصالح شخص آخر و ليس ل
 

إف نشوء حؽ اإلرتفاؽ يتوقؼ عمى وجود شرط أساسي و جوىري يتمثؿ في العبلقة 
التي تربط عقاراف عمى األقؿ أحدىما يكوف مرتفؽ و يستفيد مف حؽ اإلرتفاؽ بحيث ترتفع 

                                                 

عرفت حؽ اإلرتفاؽ كمايمي:" اإلرتفاؽ حؽ, يحد مف منفعة عقار ’,1015في القانوف المدني المصري فإف المادة  1
ع لفائدة عقار غيره، يممكو شخص آخر "وبالرجوع لمقانوف المدني العراقي ,فإنو تناوؿ نفس التعريؼ المتبع مف المشر 

مف القانوف المدني و   637نفس الصياغة, بينما تناولو المشرع الفرنسي في المادة  637المصري بحيث تضمنت المادة
 ذلؾ كمايمي:

« une servitude est une charge imposé sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un 
héritage, appartenant à un autre propriétaire » 

 .137ص2011مد سعيد جعفور، مدخؿ لمعمـو القانونية، دار ىومة الحزائر مح  2
"إذا تقرر ىذا التكميؼ لصالح شخص لـ نكف بصدد حؽ اإلرتفاؽ, بؿ بصدد حؽ شخصي ,و مثالو أف يمنح شخص 

اع يقرر حؽ الصيد في غابة ممموكة لو, لشخص آخر ,ىذا ما يفرؽ بيف حؽ اإلرتفاؽ و حؽ اإلنتفاع ,إذا أف حؽ اإلنتف
لصالح شخص معيف, كما أنو يرد عمى العقار و المنقوؿ ليذا السبب أطمؽ التقنيف المدني األردني عمى حؽ اإلرتفاؽ, 
مصطمح الحؽ المجرد و الفرؽ األساسي بيف الحؽ المجرد و الحقوؽ العينية األخرى ,ىو أف ىذه األخيرة مقررة 

 ر لمصمحة العقار ذاتو و ليس لشخص مالؾ.لمصمحة شخص و صاحب الحؽ ,في حيف أف المجرد مقر 



51 
 

العقار المرتفؽ و تزداد قيمتو ميما كاف مالؾ ىذا العقار و يصبح حؽ اإلرتفاؽ تابعا ليذا 
المخدـو أو المستفيد بينما  و ممحقا بو و ينتقؿ معو إلى شخص آخر يتحوؿ إليو العقار

يكوف العقار اآلخر مرتفؽ بو و يقصد بيذا األخير ذلؾ العقار الذي ينشأ عميو حؽ 
اإلرتفاؽ و يتحمؿ عبئو بحيث تنخفض و تتقمص منفعتو لصالح العقار المخدـو أي 

والذي يعني أنو المستفيد مف اإلرتفاؽ مع المبلحظة أنو و في بعض  1العقار المرتفؽ
الحاالت يمكف لنفس الممكيات أف يكوف ليا طابع العقار المرتفؽ بو و في نفس الوقت 
عقار مرتفؽ و مثاؿ ذلؾ اإلرتفاقات الجماعية و التعاضديات الناجمة عف التحصيص أو 

القانوف المدني الجزائري فإف اإلرتفاؽ يعتبر مف  247و بالرجوع لممادة  2التجزئة لممكية
تكميؼ حقيقي يفرض عمى العقار الخادـ أي المرتفؽ بو وىذا لفائدة ومصمحة العقار 
المخدـو أو المستفيد مف اإلرتفاؽ و الذي يصطمح عمى تسميتو بالعقار المرتفؽ و يترتب 

صبح محدودة و تؤثر عمى إخضاع العقار الخادـ لئللتزامات و التكاليؼ، أف منفعتو ت
عميو بحيث اف صاحب الممكية يمتـز بتكاليؼ و أعباء إتجاه مالؾ العقار المرتفؽ وتشتمؿ 

 .ىذه اإللتزامات الحقيقية عمى إرتفاقات إيجابية و أخرى سمبية

يقصد بيذا النوع مف اإلرتفاؽ اإليجابي ذلؾ اإلرتفاؽ الذي  اإلرتفاق اإليجابي: - أ
و المستفيد مف العقار المرتفؽ بو سمطة القياـ بعمؿ إيجابي  يخوؿ صاحب العقار المخدوـ

 بحيث أنو يستفيد مف حؽ اإلنتفاع عمى أمبلؾ الغير. 3عمى العقار الخادـ
و يقصد بو ذلؾ اإلرتفاؽ الذي يخضع مالؾ العقار الخادـ  اإلرتفاق السمبي: - ب

مثؿ عدـ  4ياـ بواللتزامات اإلمتناع عف القياـ بعمؿ معيف عمى عقاره كاف يحؽ لو الق
                                                 

 .37محمد مومف، المرجع السابؽ، ص  1
2 B.le court OPCIT. p/21 « rappelons qu’au cours de l’ouvrage nous utiliserons 
l’expression : 
Fonds dominant : pour designer l’immeuble, bénéficaire de la servitude ; en certains cas 
les mêmes propriétés peuvent etre a la fois considérés comme ayant le caractère de 
fonds servant et de fonds dominant, telles sont ; par exemple les servitudes collectives et 
mutuelles résultant d’un lotissement ; d’un partage d’une copropriété » 

 .135يد جعفور، المرجع السابؽ، صمحمد سع  3
 .135المرجع نفسة، ص  4
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البناء أو اإلمتناع عف تعمية المسكف إلى إرتفاع معيف، إنما يترتب عمى وجود عبلقة بيف 
عقاريف و تقرير ،تكميؼ لفائدة عقار آخر، أف ىذا العنصر يساىـ في تحديد مفيوـ 

 .اإلرتفاؽ و يمتد حسب أنصار القانوف الخاص إلى إرتفاقات المنفعة العامة أيضا

 

 ط وجود عقار مرتفق و تأثيره عمى نشأة اإلرتفاقات:عدم إشترا -2

إختمؼ الفقو حوؿ تحديد طبيعة حقوؽ اإلرتفاقات المقررة لممنفعة العامة و ىذا لغياب 
عقار مرتفؽ و عدـ إشتراطو كعنصر إلنشاء ىذه الحقوؽ بحيث يرى البعض و تأسيسا 

ار آخر و تبعا لذلؾ تنشئ أي حؽ لعقار عمى عق أنيا ال 1عمى عدـ وجود عقار مرتفؽ
فيي في الحقيقة عبارة عف قيود تقمص سمطة المالؾ في إستعماؿ حقو لتأميف منفعة 

 عامة.
 

اإلرتفاقات مجرد تكاليف و قيود بسيطة عمى حق الممكية في ظل غياب عقار  - أ
 مرتفق:
إشترط لنشأة حؽ اإلرتفاؽ ضرورة وجود  247إف المشرع الجزائري في ظؿ المادة  

و يسمى العقار الخادـ أو العقار   ث أف حؽ اإلرتفاؽ يتقرر عمى أحدىماعقاراف بحي
2المرتفؽ بو لصالح الثاني الذي يسمى بالعقار المخدـو أو العقار المرتفؽ

 

( بمثابة  و في ىذا المجاؿ فإف بعض الفقياء إعتبروا غياب عقار مرتفؽ )مخدـو
إرتفاؽ القانوف المدني ليس فقط  "إف  planiolإنعداـ لحؽ اإلرتفاؽ وقد دعـ ىذا الطرح 

تكميؼ و عبء عمى عقار فيو أيضا حؽ لمالؾ عقار آخر و الذي تزداد و ترتفع منفعتو 
و فائدتو و أيضا تزداد قيمتو فيو إذف يتوفر عمى طابع إيجابي أو سمبي و الذي يعادؿ 

يتعمؽ بالممكية بالنسبة لمالؾ العقار المخدوـ زيادة في قيمة الممكية فاإلرتفاؽ اإليجابي 
العقارية و يساىـ في تحديد طبيعتيا فيو حؽ و ذلؾ لكوف التكاليؼ المنشأة بالقوانيف 
اإلدارية و التي لـ توضع لئلستعماؿ أو لمنفعة عقار آخر محدد ال تستفيد و ال تتوفر 
عمى ىذا الجانب اإليجابي و تختزؿ في مجرد قيد حقيقي عمى حقوؽ مالكي العقارات 

                                                 

1  Jean de beaurain ; servitudes légales ; national répertoire FASC 30 ; paris ;1994.p2 
 136محمد سعيد جعفور المرجع السابؽ ،ص  2
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ستحؽ تسمية اإلرتفاقات و ىذا لكونيا ال تشكؿ عنصر إيجابي ألي شخص لذلؾ ال ت
عف مدى أحقية أنصار القانوف العاـ في تكييفيـ لئللتزامات و  1كذلؾ تساؤؿ أحد الكتاب

القيود التي يقررىا القانوف و النصوص التنظيمية عمى الممكية العقارية مف أجؿ المنفعة 
ات لمصالح العاـ و قد حاوؿ تحديد مسبقا العناصر العامة و اعتبارىا بمثابة إرتفاق

األساسية التي يرتكز عمييا أنصار القانوف الخاص في تعريفيـ لحؽ اإلرتفاؽ فإذا كاف 
أنصار القانوف العاـ يعتبروف أف العبلقة بيف عقار مرتفؽ و عقار مرتفؽ بو ليست 

ي ليست ميزة و خاصية أساسية و ال تشكؿ شرط جوىري لنشأة اإلرتفاؽ العاـ و بالتال
لتحديد مفيـو اإلرتفاؽ فإف اإلتجاه المعارض و المخالؼ ألنصار القانوف العاـ يتمثؿ في 
معرفة مدى ضرورة وجود عقار مرتفؽ او مخدوـ لكي ينشأ حؽ اإلرتفاؽ و في الواقع فإف 

تساؤؿ الجانب السمبي لئلرتفاؽ الذي قد يكوف إلتزاـ إيجابي أو سمبي يقيد عقار، يطرح ال
بشأنو و ما إذا كاف بإمكانو أف يشكؿ شرط أساسي و ميزة كافية إلنشاء حؽ اإلرتفاؽ؟ 
فيؿ ىذا األخير أي اإلرتفاؽ ىو مجرد إلتزاـ أـ أنو كذلؾ إرتفاؽ حقيقي؟ إنو وحسب نفس 

فإف العقار المستفيد أي المرتفؽ ضروري لوجود حؽ اإلرتفاؽ و ذلؾ باإلستناد  2الكاتب
الكبلسيكي و تفسيرات اإلجتياد القضائي المؤيد إلشتراط وجود عبلقة بيف إلى اإلتجاه 

أف التكميؼ المقرر عمى العقار  عقاريف لنشأة حؽ اإلرتفاؽ إف مفيـو اإلرتفاؽ يعني 
المرتفؽ بو يعادؿ منفعة اقتصادية لعقار مرتفؽ و بالتالي فإف التكاليؼ و األعباء الحقيقية 

كؿ إرتفاقات إذا لـ تساىـ في تقديـ منفعة لممكية عقارية أخرى المقررة عمى الممكية ال تش
تحميمو لئلرتفاقات  3فيي إذف مجرد قيود بسيطة عمى حؽ الممكية و يواصؿ ىذا الكاتب

بحيث يرى بأف تحديد طبيعتيا القانونية يتـ بالرجوع إلى القانوف المدني و ىذا لكوف ىذا 
                                                 

1 R.dieude ; étude des servitudes administrative thèse, université ; Montpellier 1942, 
France « bien que dieude  puisse être intégré parmi la catégorie des auteurs publicistes, 
il convient de rattacher sa théorie des servitudes d’utilité publique a celle des civilistes en 
raison du fondement commun qu’il leur conferes » 

جانفي 5بحيث صدر حكـ في  .إلى األحكاـ القضائية الصادرة عف محكمة النقض الفرنسية Dieude/R .يستنذ  2
و في ىذه األحكاـ نستنتج  1921أفريؿ 18باإلضافة إلى حكـ ثالث صدر في  .1891جانفي 9وحكـ آخر في  1917

فاؽ يتوقؼ باألساس عمى وجود عبلقة بأنيا تعبير عف اإلتجاه الغالب في اإلجتياد القضائي ,الذي يرى بأف نشأة اإلرت
 بيف عقار مرتفؽ و عقار مرتفؽ بو.

3 R. dieudi, OPCIT, P7. 
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عي مف القانوف اإلداري و يضيؼ بأف مفيوـ األخير يعتبر األقرب إلى القانوف الطبي
اإلرتفاؽ العقاري ينتمي لمقانوف المدني الذي حدد عناصره منذ أكثر مف الؼ سنة و لذلؾ 
ال يمكف إحداث تعديؿ أو تغيير بحيث إذا وجدت إرتفاقات عقارية ال تفترض وجود عقار 

إذف  1فاقات فعمية.مستفيد و لكف ببساطة توجد تكاليؼ و أعباء حقيقية ال تشكؿ إرت
فالمذىب او اإلتجاه الكبلسيكي توصؿ إلى إعتبار ىذه التكاليؼ المقررة عمى العقار 
لغرض المنفعة العامة بمثابة تكاليؼ حقيقية كما إعتبر بأف التكاليؼ الحقيقية تشكؿ ما 
يسمى إرتفاقات المنفعة العامة المؤسسة عمى مقتضيات النفع العاـ ففي ىذا اإلطار فإف 
العقار الخاضع لتكميؼ سمبي أو إيجابي بشكؿ يجعؿ صاحب الممكية تتقمص ممكيتو إذا 
وجد بعبارة أخرى عقار مرتفؽ بو فإنو ال يوجد عقار مرتفؽ أو مستفيد و بالتالي فالتكميؼ 
المفروض ال يوجد إطبلقا و ال يشكؿ عبلقة بيف عقارات فيذا التكميؼ لـ ينشأ لصالح أو 

عقارية فيو اليوجد أصبل شخص محدد و لكف لصالح الجميور أي لصالح لفائدة الممكية ال
الجميع و لمجماعات الممثمة لممصمحة العامة و المثاؿ المشيور في ىذا المجاؿ ىو ما 

 marche pied et de »مف القانوف المدني الفرنسي في إرتفاقات  426تضمنتو المادة 

halage » :والمتعمقة بػcours d’eau domaniau   فالمالكيف المجاوريف يتحمموف
تكاليؼ سمبية تتمثؿ في منعيـ مف تعمية البناء أو القياـ بأغراس و ذلؾ ألجؿ السماح 
بالمرور الحر لمصمحة المبلحة البحرية و بالتالي فالتكميؼ ال يستفيد مف األمبلؾ العامة 

ىو المستفيد منيا و الوطنية فقط بحيث أف الجميور يمكنو إستعماؿ مجاري المياه لمنقؿ و 
نظرا لغياب عبلقة بيف العقارات فبل يمكف أف تشكؿ إرتفاقات فعمية ولكف إرتفاقات حقيقية 
و ىناؾ البعض مف الكتاب يفضموف اعتبار ىذه التكاليؼ و األعباء بمثابة حدود 
لممارسة حؽ الممكية و تختمؼ عف اإلرتفاقات و ىذا لغياب عقار مرتفؽ بحيث ال يكفي 

تعرض المالؾ لعراقيؿ في ممارسة حقو في الممكية و لكف يجب اف ينشأ ويوجد مجرد 

                                                 

1 R. dieude, ibid p/28 « la notion de servitude fonciere appartient au droit civil qu’en a 
determiné les elements depuis plus de deux mille ans ; il n’y a pas lien d’en a admettre 
la modification sur un point essentiel, s’il existe des charges foncieres qui ne supposent 
pas l’existance d’un fonds beneficiaire ; c’est tout simplement ; qu’il y a des charges 
reelles qui ne sont pas de vraies servitudes » 
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و دائما في شأف التفرقة بيف اإلرتفاقات القانونية لممنفعة العامة و القيود  1عقار مرتفؽ
البسيطة لحؽ الممكية فيناؾ مف ذىب إلى اعتبار القيود التي تفرضيا النصوص القانونية 

مثؿ منع بصفة كمية أو جزئية صاحب الممكية مف ممارستو لحؽ لمبررات المنفعة العامة 
الممكية أو السماح بالتصرؼ في الممكية و بشروط محددة بمثابة ارتفاقات قانونية و ذلؾ 
إذا تـ تقريرىا عمى عقار لفائدة و مصمحة عقار آخر يشكؿ ما يسمى بالعقار المستفيد أو 

  ف القوؿ بوجود إرتفاقات بؿ مجرد قيود بسيطةالمخدـو أما خارج ىذا اإلطار فإنو ال يمك
 2تفرض عمى ممارسة حؽ الممكية.

 اإلرتفاق في حالة وجود أمالك عامة - ب
مف القانوف المدني الفرنسي إلى القوؿ بأف  407ذىبت النقاشات المتعمقة بالمادة 

 إذا تمت القيود القانونية المقررة و المنشأة عمى حؽ الممكية اليمكف أف تشكؿ إرتفاقات إال
لصالح عقار آخر و يتمثؿ في األمبلؾ العامة التابعة لمدولة فيذه األخيرة تشكؿ عقار 
مرتفؽ يستفيد مف حقوؽ اإلرتفاؽ و مف منفعة التكاليؼ المفروضة عمى الممكيات الخاصة 
ويمكف ذكر اإلرتفاقات المنشأة لمصمحة الحفاظ والصيانة لمطرقات و أيضا إرتفاقات 

ية و اإلرتفاقات العسكرية و كذلؾ اإلرتفاقات المتعمقة باألنيار و الودياف السكؾ الحديد
فيي تشكؿ إرتفاقات حقيقية و ذلؾ لكونيا تتعمؽ باألمبلؾ العامة لمدولة التي تشكؿ ما 

                                                 

1 M/PICARD  ; M.planiol et.ripert. traité de droit civil, les biens- tome 3 L.G.D.J 1952 
N°900 PARIS « …pour qu’il y ait véritablement servitude, il ne suffit pas qu’un 
propriétaire soit gêné dans l’exercice de son droit, il faut qu’il  y est un fonds 
dominant. » 
2 C.AUBRY et C.RAU ; cours de droit civil français, d’après le méthode de Zacharize ; 6 
eme edit. 1935 –p272 : » l’interet public peut exiger que l’exercice de telle ou telles des 
facultés naturellement inhérentes au droit de propriété ; soit complètement interdit au 
propriétaire on ne lui soit permis que sous certaines conditions, les restrictions ou 
charges qui  résultent de dispositions, législatives fondees sur ce motif ,constituent des 
servitudes légales lorsqu’elles sont établies sur un fonds pour l’utilité immédiate d’un 
autre héritage qui revet a ce point de vue le caractere dominant, en dehors de cette 
hypothèse ; on ne doit plus y. Voir que de simples limitations apportées à l’exercice de 
droit de propriété. 
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يسمى بالعقار المخدـو و بالتالي ال يمكف تشبيو اإلرتفاقات بالقيود البسيطة الموضوعة 
محة العامة ولكف ىذا الرأي لـ يحظ بالموافقة التامة و ذلؾ عمى الممكية في إطار المص

لكونو يجعؿ مف األمبلؾ العامة ىي بمثابة العقار المرتفؽ و السؤاؿ المطروح ىؿ أف ىذه 
 األمبلؾ العامة تشكؿ الشخص المستفيد الحقيقي مف اإلرتفاقات؟

بيروف في  عمى ىذا اإلتجاه و ذلؾ بأخذ المثاؿ المتعمؽ بمنطقة 1إعترض البعض
مدينة مونبيميو بفرنسا و التي تتمتع بإرتفاقات جمالية تقررت عمى الممكيات المجاورة 
لغرض حماية المناظر الخبلبة فيذه التكاليؼ و األعباء يطرح تساؤؿ حوؿ إمكانية 
إعتبارىا بمثابة منفعة لصالح األمبلؾ العامة لمدولة و إما يجب إعتبار ىذا اإلرتفاؽ ىو 

مبلؾ العامة لمدولة و تتـ لصالح مدينة مونبيميو التي تتحصؿ عمى منفعة منفعة لؤل
إقتصادية سياحية فيي إرتفاؽ حقيقي و إما نعتبر بأف المستفيد الحقيقي ىو الجميور و 
ليس السياحة في المدينة و بالتالي ال يمكف القوؿ بوجود إرتفاؽ حقيقي، إذف فما ىو 

 ت المنفعة العامة عف القيود البسيطة لحؽ الممكية؟.المعيار الذي يسمح بتفرقة إرتفاقا

أنصار ىذا اإلتجاه يروف بأنو ال يمكف تحديد مفيـو الممكية في القانوف العاـ و  -
ليذا السبب ال يوجد معيار يعرؼ و يميز بيف اإلرتفاقات العامة و التكاليؼ البسيطة و 

ذا المجاؿ غير أف اإلشكالية بالتالي يجب اإلعتماد فييا عمى اجتيادات القضاء في ى
تبقى قائمة بحيث ال يمكف القوؿ بأف التكاليؼ الوحيدة و المفروضة لئلستعماؿ أو 
لمصمحة عقار مرتفؽ ىي التي تستحؽ تكييفيا عمى أنيا إرتفاقات المنفعة العامة بحيث 

ة ىي تبقى دائما الجماعة ىي التي تستفيد و تنتفع باإلرتفاؽ و ذلؾ لكوف األمبلؾ العام
أو لصالح مرفؽ  2نفسيا ال توجد إال لغرض وحيد تخصص لو و ىي الخدمة العامة.

 عاـ.

                                                 

1 R. dieude ; OPCIT.P/92 
مف ىونريو و بريمور ,بأمثمة تتعمؽ بإستفادة الجماعة مف اإلرتفاقات المقررة عمى األمبلؾ  في ىذا اإلطار يأتي كؿ  2

العامة ,بحيث أف الغرض مف فرض و تقرير اإلرتفاقات العامة في مجاؿ الطيراف ىو ضماف األمف و السبلـ لممطار 
مى حقوؽ األفراد في الدخوؿ و كما أف تكويف إحتياطات مف األراضي الواقعة عمى الساحؿ, ييدؼ إلى الحفاظ ع

 الوصوؿ إلى البحر و ىذا في مجاؿ األمبلؾ البحرية.
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ويبلحظ أف ىناؾ البعض مف أنصار القانوف العاـ، يؤيد مسألة إلزامية وجود عقار 
مرتفؽ أو مستفيد بحيث يعتبروف أف إرتفاقات المنفعة العامة تشكؿ عامؿ مشترؾ يجب 

المشكؿ و المنشأ بموجب أمبلؾ عامة أو منشأة عامة و  وضعو لصالح العقار المرتفؽ
يعبر أحدىـ عف ذلؾ بكوف عبارة اإلرتفاؽ ال تعني شيئا بالمفيـو التقني و ذلؾ إذا ما 
اقتصرت عمى التكاليؼ و القيود البسيطة لحؽ الممكية الخاصة المفروضة بمحاذاة مجاورة 

جاه و بتركيزىـ عمى ضرورة وجود عقار وفي الواقع فإف أنصار ىذا اإلت 1األمبلؾ العامة.
مرتفؽ كشرط أساسي لنشأة اإلرتفاقات العامة يتجيوف في الحقيقة إلى إلغاء و التخمي عف 
وجود مفيـو لئلرتفاقات العامة و بالتالي فإنيـ لـ يحضوا بالتأييد و الدعـ في العنصر 

المفيوـ وعدـ األخذ بو في الحالي الذي يتجو فيو القانوف الوضعي إلى التجاىؿ التاـ ليذا 
 تحديد ماىية اإلرتفاقات اإلدارية.

مف ، صنؼ ثاف، أنصار وحدة مفيـو االرتفاقات سعوا إلى نفي وجود، وذلؾ لكوف
واختزلوا ، عف االرتفاقات العامة، بحيث عارضوا وأنكروا صفة االستقبللية، االرتفاقات

وال يمكف ، ترد عمى حؽ الممكية، قيودفي كونيا مجرد تكاليؼ و ، معنى االرتفاقات اإلدارية
, مف القانوف المدني الفرنسي أف تشتمؿ وتستوعب ىذا 407لؤلحكاـ الواردة في المادة 

أو البمدية وذلؾ بسبب ، النوع مف االرتفاقات التي تنشأ ألجؿ تحقيؽ المصمحة العامة
، اقات اإلداريةوىـ بذلؾ دمجوا مفيـو االرتف، غياب عقار مرتفؽ أو عقار محدد جغرافيا

وىذا جعؿ مؤيدي مفيـو وحدة االرتفاقات يفقدوف موقعيـ ، في صنؼ االرتفاقات المدنية
 2وتتبلشى 

                                                 

1 Y, gaudmet,droit administratif paris 2005. p/470 « l’expression servitude n’aurait 
aucunement son sens technique, lorsqu’elle désigne de simples limitations du droit de 
propriété privée imposées en  dehors même du voisinage du domaine public » 

مف القانوف المدني الفرنسي, فإف االرتفاؽ يفترض وجود تعايش بيف عقاريف ينتفع أحدىما باآلخر  637في المادة   2
مف القانوف المدني  867 أما المادة،ويسمى األوؿ بالعقار المرتفؽ بينما يسمى الثاني بالعقار المرتفؽ بو أو الخادـ

وفي القانوف المغربي فإف ،لفائدة عقار آخر لشخص آخر،الجزائري فتنص عمى أف االرتفاؽ حؽ يجعؿ حدا لمنفعة عقار
, عرؼ حؽ االرتفاؽ بكونو تكميؼ مقرر عمى عقار مف أجؿ استعماؿ ومنفعة 1333رجب  19مف ظيير  108الفصؿ 
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أفكارىـ بسبب ظيور وتشكؿ قانوف إداري مستقؿ بذاتو ويمكنو استيعاب االرتفاقات 
اإلدارية  وتكويف نظاـ قانوني متجانس ومنفصؿ عف االرتفاقات المعروفة في القانوف 

 .خاصال

 : التكييف القانوني لالرتفاقات اإلدارية: الفرع الثاني

وعرفو ، مف القانوف المدني 247حؽ االرتفاؽ في المادة ، تناوؿ المشرع الجزائري
وىذا التعريؼ ، عمى أنو حؽ يجعؿ حدا لمنفعة عقار لفائدة عقار آخر لشخص آخر

يقترب مف ىذا التعريؼ و ، 1مأخوذ في األصؿ مف النص الفرنسي في القانوف المدني
محددة أو ، وينجـ عف حؽ االرتفاؽ إنشاء عبلقات قانونية بيف المالكيف 2التشريع المبناني

، والغرض مف ذلؾ ىو تحقيؽ مصالح خاصة لؤلفراد ويسري عمييا القانوف 3قابمة لمتحديد
منظمة بينما تخضع االرتفاقات التي تستيدؼ تحقيؽ مصمحة عامة إلى القوانيف ال، المدني

والتي نصت عمى  496باإلضافة إلى األحكاـ التي تضمنتيا المادة  4لبلرتفاقات اإلدارية
ما تقضي بو التشريعات الجاري بيا ، أنو يجب عمى المالؾ أف يراعي في استعماؿ حقو

 العمؿ والمتعمقة بالمصمحة 

ليذه  الطبيعة القانونية، غير أف التساؤؿ يطرح حوؿ، العامة أو المصمحة الخاصة
فيؿ ىي قيود تمحؽ بالممكية ؟ أـ مجرد تكاليؼ وأعباء ، االرتفاقات في التشريع الجزائري

                                                                                                                                                    

يؼ في معناه التعاريؼ  الواردة في عدد مف القوانيف المدنية العربية ومنيا عقار يممكو شخص آخر ويطابؽ ىذا التعر 
 .مف القانوف المدني المصري 1015المادة 

مف القانوف المدني الفرنسي االرتفاؽ عمى أنو تكميؼ أو عبء يفرض عمى عقار الستعماؿ  637عرفت المادة   1
 ومنفعة عقار يرجع إلى مالؾ آخر.

ف القانوف المدني المبناني : االرتفاؽ ىو تكميؼ مفروض عمى عقار معيف لمنفعة عقار معيف م 56نصت المادة   2
ويقـو ىذا التكميؼ إما بتحويؿ شخص آخر حؽ مباشرة أعماؿ ،مجاور في ممكية شخص آخر غير مالؾ العقار األوؿ

ما بحرماف ذلؾ العقار مف استعماؿ بعض حقو ،تصرؼ في عقار,المفروض عميو التكميؼ  قو.وا 
المتعمؽ  02/01المتعمؽ بالطيراف و القانوف رقـ 02/88و كذلؾ القانوف رقـ  2000/03أنظر القانوف رقـ   3

 بالكيرباء و توزيع الغاز بواسطة القنوات.
المتعمؽ بالكيرباء  02/01المتعمؽ بالطيراف والقانوف رقـ  02/88وكذلؾ القانوف رقـ  2000/03أنظر القانوف رقـ   4

 غاز بواسطة القنوات.وتوزيع ال
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بسيطة تقرر وتفرض عمى الممكية الخاصة ؟ كذلؾ يطرح التساؤؿ حوؿ الطبيعة القانونية 
 .لمقيود المقررة عمى الممكية الخاصة بغرض تحقيؽ مصمحة عامة

 لواردة عمى الممكية:الطبيعة القانونية لمقيود ا: أوال

كما تناوليا في ، 6929مف دستور  69تناوؿ المشرع الجزائري حؽ الممكية في المادة 
فنص كقاعدة أساسية عمى ضمانة  6994مف التعديؿ الدستوري لسنة  25المادة 
ثـ نص وبصفة استثنائية عمى إمكانية المساس ، لحماية حؽ الممكية الخاصة، دستورية

لـ يتناوؿ القيود التي تمحؽ بالممكية في ، المتعمقة بنزع الممكية بينما 56بيا في المادة 
مجاؿ االرتفاقات العامة أو الخاصة، أما في أحكاـ القانوف المدني فقد عرؼ حؽ الممكية 
عمى أنو حؽ التمتع والتصرؼ في األشياء بشرط أال يستعمؿ استعماال تحرمو القوانيف 

غير أنو وضع حدود وقيود ليذه السمطات في ، الؾواألنظمة ومنح سمطات واسعة لمم
بحيث يتـ ممارسة، حؽ الممكية في حدود ما تقضي  496العديد مف المواد والسيما المادة 

ىذا ، بو التشريعات الجاري بيا العمؿ والمتعمقة بالمصمحة العامة أو المصمحة الخاصة
ه، وفي مجاؿ االلتزامات يعني أف المشرع جعؿ لحؽ الممكية مفيـو نسبي ويمكف تقييد

فقد صدرت عدة قوانيف تنظـ االرتفاقات ، التي تمس الممكية بغرض المصمحة العامة
، اإلدارية وىذا يدفعنا إلى القوؿ بأف المشرع الجزائري قد حسـ الطبيعة القانونية لبلرتفاقات

جود آراء وىذا رغـ و ، بحيث اعتبر القيود التي تمحؽ بالممكية بمثابة ارتفاقات حقيقية
مخالفة في القانوف المقارف لدى العديد مف الكتاب المعارضيف العتبار قيود حؽ الممكية 
بمثابة ارتفاقات،  فيي ال يمكف بحسبيـ أف تكوف كذلؾ وىذا بسبب كوف االرتفاؽ ىو 

والعادي لؤلشياء، المتمثؿ ، ويمثؿ خروجا عف النظاـ الطبيعي، عبارة عف تفكيؾ لمممكية
في حيف أف االرتفاقات المدعى بيا والمنعوتة خطأ بالطبيعية ، صوؿ العقاريةفي حرية األ

أو القانونية تمثؿ القانوف العمومي لمممكية في فرنسا أي الوضع العادي الذي أحدثو 
، كما أف عددا مف الكتاب 1القانوف لجميع العقارات التي توجد في ظروؼ محددة

                                                 

1 Colin (A) CAPITANT(H) : TRAITE DE DROIT CIVIL TOME1 ,introduction générale, 
personne et famille  
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الواردة عمى الممكية سواء لممصمحة العامة أو  المعاصريف عارضوا مسألة اعتبار القيود
مف يرى أف االرتفاقات بفعؿ اإلنساف ىي فقط  1فيناؾ، الخاصة بمثابة ارتفاقات حقيقية

التي تشكؿ ارتفاقات حقيقية ،ألنيا تمثؿ مخالفة وخروجا استثنائيا عف قواعد القانوف العاـ 
بيف  2فيميز البعض اآلخر مف الكتاببينما وفيما يتعمؽ باالرتفاقات اإلدارية ، لمممكية

االرتفاقات اإلدارية الحقيقية التي تتوفر عمى عقار مخدـو مف جية وبيف مجرد القيود 
مف جية ثانية وينتقدوف االرتفاقات ، الواردة عمى الممكية الخاصة خدمة لممصمحة العامة

دية أو مصمحة المنشأة بموجب القانوف والتي يكوف موضوعيا المصمحة العامة أو البم
بؿ ىي مجرد قيود ، بحيث يخمصوف إلى القوؿ بأف ىذه األعباء ليست ارتفاقات، الخواص

قانونية عمى الممكية العقارية غير أف عددا مف كتاب القانوف العاـ المختصيف باالرتفاقات 
ة وىذا اإلدارية خالفوا ىذا الرأي واعتبروا أف االرتفاقات اإلدارية ىي بمثابة ارتفاقات حقيقي

نما تتعمؽ بالبعض منيا فقط وبالتالي فيي استثناءا لمقاعدة  ألنيا ال تمس جميع األمبلؾ وا 
ف كاف وقع اختبلؼ في شأف مفيوـ االرتفاؽ  العامة وتشكؿ ارتفاقات حقيقية وىكذا وا 
القانوني فإف المشرع الجزائري اتجو إلى االعتراؼ بالوجود الحقيقي لبلرتفاقات اإلدارية 

 ىا عف االرتفاقات المفروضة والمقررة في مجاؿ الممكية الخاصة.وتمييز 

 المطمب الثاني: ثنائية وازدواجية مفيوم االرتفاقات:

إف النشأة الحقيقية لبلرتفاؽ تعود أساسا ألنصار القانوف الخاص الذيف وضعوا شروط 
عقار يجب توافرىا العتبار حؽ االرتفاؽ تكميؼ حقيقي ومف ىذه الشروط ضرورة وجود 

، باإلضافة إلى المنفعة التي يقدميا العقار الثاني لمعقار األوؿ، مرتفؽ وآخر مرتفؽ بو
غير أف أنصار القانوف العاـ أخذوا مؤسسة االرتفاؽ مف القانوف الخاص ولكف منحوىا 
وصاغوا ليا مفيوما آخر بحكـ ما تتميز بو قواعد القانوف اإلداري مف خصوصيات وفي 

كؿ عناصر ، مفيوـ االرتفاقات العامة قد ال يشترط توافر بالضرورة فإف: ىذا المجاؿ

                                                 

1 BERGEL (j-l) BRUSHI(m) ,traite de droit civil, les biens paris 2000. 
2 DIEUDE(R): opcit.p/180. 
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ورغـ ذلؾ يمكف اعتبارىا بمثابة تكاليؼ حقيقية ، االرتفاؽ المعروفة في القانوف الخاص
 .لتحقيؽ مصمحة عامة

 اشتراط فرض و تقرير االرتفاقات اإلدارية عمى عقار مرتفق بو:: الفرع األول

خاص  الذيف أنكروا انفصاؿ االرتفاقات اإلدارية عف خبلفا ألنصار القانوف ال
آخر يؤيد وجود ارتفاقات إدارية تفرض عمى الممكية ، فقد ظير اتجاه، االرتفاقات المدنية

وتختمؼ عف تمؾ االرتفاقات المعروفة في القانوف ، الخاصة لتحقيؽ المصمحة العامة
ولكف نظرتيـ ، نوف العاـ وقد ساند ىذا االتجاه عدد معتبر مف أنصار القا، الخاص

لمفيـو االرتفاقات اإلدارية ظمت محدودة بحيث تمسكوا بضرورة توافر شروط العتبار 
ومف ، ارتفاقات حقيقية، مف أجؿ المنفعة العامة، القيود المفروضة عمى الممكية الخاصة

 : ىذه الشروط نذكر ما يمي

باإلضافة إلى ، يجب أف يفرض ويقرر االرتفاؽ عمى عقار لمصمحة عقار آخر -
 وجود منفعة يستفيد منيا عقار تابع لؤلمبلؾ العامة.

 
 العقار المرتفق بو  كعنصر أساسي لنشأة االرتفاقات اإلدارية:: أوال
 

، عمى أنو ذلؾ العقار المبني 1يعرؼ العقار المرتفؽ بو أو ما يسمى بالعقار الخادـ 
ويركز أنصار القانوف الخاص عمى ، أو غير المبني الذي يتحمؿ تكاليؼ وأعباء االرتفاؽ

وسبب ، بحيث يصروف عمى ضرورة توافره لنشأة ارتفاقات المصمحة العامة، ىذا الشرط
وفي نفس ، ذلؾ أف حؽ االرتفاؽ يفرض ويقرر ويمـز مالؾ العقار بتكاليؼ وأعباء يتحمميا

، ومنافعالوقت يرتب لصاحب العقار المرتفؽ المتمثؿ في مالؾ العقار المخدـو فوائد 
في منع ، ومف جية أخرى، تتمثؿ مف جية في التزامات يخضع ليا صاحب العقار الخادـ

                                                 

1 GHISLAIN-MALANDIN : OPCIT P/84 : « le fonds servant est un immeuble bati ou non 
bati supportant la charge d’une servitude ; le properitaire d’un fonds servant dispose de 
droit et de devoirs ainsi que de certains actions en justice ». 



62 
 

وتتمثؿ ىذه االلتزامات الناجمة عف إنشاء ، الغير مف التعرض لممستفيد مف حؽ االرتفاؽ
كذلؾ يمكف ، االرتفاقات العامة في السماح لمغير بالقياـ بأعماؿ عمى العقار المرتفؽ بو

ب العقار الخادـ بأعباء وتكاليؼ تشمؿ عمى الخصوص االلتزاـ بالقياـ أف يمـز صاح
، ويضيؼ مؤيدي وجود عقار مرتفؽ بو في  بأعماؿ لفائدة ومصمحة العقار المخدـو

بأنو يجب لقياـ حؽ االرتفاؽ أف يكوف التكميؼ الذي يتضمنو االرتفاؽ ، االرتفاقات العامة
،  يمكف جعؿ مضموف حؽ االرتفاؽبحيث ال، 1وليس عمى شخص، مفروضا عمى عقار

ولكف يمتـز ىذا األخير بترؾ مالؾ ، مقررا عمى مالؾ العقار المرتفؽ بو، التزاما شخصيا
استثنى مف ، ويبلحظ أف البعض مف أنصار القانوف العاـ، العقار المرتفؽ باستعمالو فقط

 محة مالؾ العقارمجاؿ االرتفاقات تمؾ التي تمـز مالؾ العقار الخادـ بالقياـ بعمؿ لمص

بحيث قاموا بتحديد مفيومو وذلؾ باالكتفاء ، مف خبلؿ تعريفيـ لبلرتفاؽ اإلداري، المخدـو
وتتمثؿ في ترؾ ، التي تفرض عمى مالؾ العقار الخادـ، بحصره في االلتزامات والتكاليؼ

باإلضافة ، إجراء تصرفات وأعماؿ وأشغاؿ ودراسات عمى عقاره، مالؾ العقار المخدوـ
، لكف في الواقع 2ى امتناعو عف القياـ بأعماؿ وتصرفات تعرقؿ ممارسة حؽ االرتفاؽإل

فإف النصوص القانونية المنشأة لبلرتفاقات اإلدارية كثيرا ما تمـز مالؾ العقار الخادـ 
 بأعماؿ توجب عميو القياـ بيا.

 االلتزامات االيجابية المفروضة عمى مالك العقار المرتفق بو:: ثانيا

، ضافة إلى االلتزامات السمبية التي تفرض عمى مالؾ العقار الخاضع لبلرتفاقاتباإل
مثؿ منعو مف البناء أو انجازه لنمط ، بحيث يمـز باالمتناع عف التصرؼ بحرية في ممكيتو

، كذلؾ قد يمـز بتحممو عمى عقاره 3أو تقييد بعض نشاطاتو ، ونموذج معيف مف البناء
                                                 

  .1983بيروت ،عبد المنعـ فرج الصده، الحقوؽ العينية األصمية - 1
2 Venot.r  les servitudes d’interet générale en matière de voirie ; de travaux publics, 
paris 1940 : »<definir les servitudes d’interet général ; des charges imposées à certains 
immeubles ; dans l’intérêt générale de la collectivité, c'est-à-dire qu’elle ne peuvent 
consister qu’a souffrir ou à ne pas faire, en effet un immeuble ne peut être charge d’une 
obligation in faciondo »  
3 Bernard le court OPCIT.p/179. 
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قامة أشغاؿ ومنشآت فإف ، لسماح بمرور آليات وعتاد اإلدارةبعض التصرفات المتعمقة با وا 
وفي كثير مف األحياف يتعرض اللتزامات تفرض عميو القياـ بنفسو وضد ، مالؾ العقار

التي أنشأىا المشرع ، إرادتو ببعض التصرفات عمى غرار االرتفاقات في مجاؿ التيميفيريؾ
6966جويمية  2الفرنسي بقانوف 

د مف النصوص القانونية المنظمة وىناؾ العدي، 1
ففي ، يخضع ليا مالؾ العقار المرتفؽ، لبلرتفاقات اإلدارية تضمنت التزامات إيجابية

، وكذلؾ القانوف المتعمؽ بالبريد والمواصبلت السمكية والبلسمكية، القانوف المتعمؽ بالطيراف
س ارتفاقات في شكؿ يمـز بيا مبلؾ العقارات بحيث تؤس، تـ النص عمى ارتفاقات إيجابية
كما ، لضماف سير االستقباالت البلسمكية الكيربائية، مناطؽ حماية ومناطؽ حراسة

وذلؾ إذا ، يمزموف بالقياـ بالتعديبلت الضرورية لضماف ديمومة حسف سير منشأة كيربائية
حدثت اضطرابات تعيؽ استغبلؿ مراكز عمومية أو عامة لبلستقباؿ البلسمكي الكيربائي 

عمى االلتزاـ بالقياـ  26كما تـ النص في المادة ، 5666/60مف القانوف  20ممادة طبقا ل
بإزالة األشجار التي تمنع إرساؿ اإلشارات عمى خط قائـ مف خطوط المواصبلت السمكية 

ىذا يبيف أف االرتفاؽ يمكف أف يمـز مالؾ العقار المرتفؽ بو بأعماؿ وتصرفات ، والبلسمكية
اـ بالقياـ بعمؿ لمصمحة العقار المرتفؽ وفي شأف تكييؼ وتحديد إيجابية تشمؿ االلتز 

فإنيا تعتبر بمثابة ارتفاقات إدارية حقيقية ، الصفة القانونية ليذه االلتزامات اإليجابية
وليست مجرد قيود بسيطة واردة عمى حؽ الممكية وفي ىذا اإلطار فإف أحد فقياء القانوف 

، طبيعة القانونية لبلرتفاقات اإلدارية أف ىذه األخيرةاعتبر في إحدى تحميبلتو لم 2العاـ
عبارة عف حقوؽ عينية إدارية مقررة لفائدة ممؾ عقاري ومفروضة عمى عقار آخر بيدؼ 

كما أنو أصر عمى التفرقة بيف االرتفاقات اإلدارية والقيود البسيطة ، تحقيؽ مصمحة عامة
رابطة بيف عقار مرتفؽ وعقار آخر المفروضة عمى الممكية واشترط ضرورة وجود عبلقة و 

                                                 

1 Bernard le court ibid : « obligation pour l’assujetti de procéder à lui-même contre son 
gré ; a certains actes, tels la suppression d’obstacles (c’est le cas de la servitude de 
survol ; des telepheriques ; instituée par la loi du 08 juillet 1941 et  l’ecoulement des 
eaux. 
2 R. dieudé opcit./p/ 107 ; «les servitudes administratives sont des droits réels 
administratifs etablis au profit d’un fonds immobilier et imposes a un autre fonds dans un 
but d’utilite publique. 
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" ال حديث عمى ارتفاقات إال إذا كانت ىناؾ عبلقة بيف : بحيث كتب قائبل، مرتفؽ بو
وال ترتب بالتالي ، إال إذا وجد عقار مخدـو يقر الحؽ لفائدتو، عقاريف وبصفة خاصة

 ضمف االرتفاقات اإلدارية سوى التكاليؼ المحدثة لغرض المصمحة العامة وتكوف
مفروضة عمى بعض العقارات لفائدة عقارات أخرى وىو ما يميز االرتفاقات اإلدارية 

1الحقيقية عف مجرد القيود الواردة عمى حؽ الممكية."
 

 إمكانية اشتراط وجود عقار مرتفق:: الفرع الثاني

يعتمد عمى ، لقياـ حؽ االرتفاؽ يوجد باإلضافة إلى العقار المرتفؽ بو عقار مرتفؽ
، أي العقار 2ر في استيفاء والحصوؿ عمى حاجة تتعمؽ باستعمالو واستغبللو عقار آخ

لذلؾ فيو يزيد مف قيمتو أيا كاف المالؾ ليذا ، الذي تعود عميو الفائدة مف حؽ االرتفاؽ
ويعتبر ىذا الحؽ تابعا ليذا العقار وممحقاتو وينتقؿ معو إلى أي يد ينتقؿ إلييا ، العقار

 3ىذا العقار.

كما ، 4عقار المرتفؽ عمى أنو ذلؾ العقار الذي يستفيد وينتفع مف االرتفاؽويعرؼ ال
يقصد بو ذلؾ العقار المخدـو أو المستفيد الذي ىو عبارة عف عقار مبني أو غير مبني 

بحيث أف مالؾ العقار المرتفؽ يتوفر عمى حؽ ، والذي يوضع لصالحو أو لفائدتو االرتفاؽ
يتـ ممارسة ىذا الحؽ مباشرة عمى العقار ولكف يخوؿ أصمي وحقيقي عمى ممكية الغير و 

، ويطرح التساؤؿ حوؿ مدى إلزامية 5االرتفاؽ أيضا لمالؾ العقار المرتفؽ بعض الحقوؽ 
حيث اختمؼ الفقو في ىذا ، وجود عقار مرتفؽ في حقوؽ االرتفاؽ المقررة لممنفعة العامة

                                                 

1 Ibid.p/92 « il y a servitudes seulement, s’il ya rapport entre deux fonds et un 
particuliers, seulement s’il existe un fonds…. » 

بيروت ،الجزء الثالث، الحقوؽ العينية األصمية والتبعية،أصوؿ القانوف المدني،عمـ الديف،ي الديف إسماعيؿمح  2
 278ص ،1977

 .233ص،1973،القاىرة،محمد عبد الرحيـ عنبر : الموسوعة الشاممة لممبادئ القانونية في مصر والدوؿ العربية  3
4  CHRISTIAN FOIX, OPCIT p/13 « le fonds qui a la charge de la servitude, s’appelle le 
fonds servant, celui qui en benefécie ; s’appelle le fonds dominant » 
5 GhisLAIN-MALANDIN, OPCIT, p/83. 
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وؽ يتوقؼ عمى عنصر العقار الشأف وانقسـ إلى اتجاه يرى بأف أساس قياـ ىذه الحق
بينما ذىب اتجاه آخر إلى القوؿ بأف ىذه الحقوؽ ال تفترض وجود عقار مرتفؽ ، المرتفؽ

 1فيي ال تنشأ أي حؽ لعقار عمى عقار آخر.

 ضرورة وجود عقار مرتفق:: أوال

أنصار القانوف الخاص وفي إلزامية وجود عقار مرتفؽ يروف بأف ىذا األخير يعتبر 
وكذلؾ في التفرقة ، سي في تحديد طبيعة القيود المفروضة عمى الممكية الخاصةمعيار أسا

بيف أصناؼ االرتفاقات سواء كانت مقررة لممصمحة العامة أو المصمحة الخاصة، وقد 
حدث شبو إجماع واتفاؽ بيف مؤيدي القانوف الخاص حوؿ اعتبار وجود عقار مرتفؽ 

مف القانوف المدني  407تفسيرىـ لممادة  وىذا عند، كشرط إلنشاء وتشكيؿ حؽ ارتفاؽ
الفرنسي بحيث حددوا مفيـو االرتفاؽ بكونو عبلقة تربط عقاريف ممكيتيما تعود لشخصيف 

فإذا كاف االرتفاؽ يشكؿ حؽ، موضوعو مالؾ العقار المرتفؽ فإف محؿ ىذا ، مختمفيف
لكتاب في ويضيؼ أغمب ا 2الحؽ ىو استعماؿ ىذا العقار والفائدة منو وليس الشخص

القانوف الخاص بأنو وعند تحديد الطبيعة القانونية لمتكاليؼ الموصوفة باالرتفاقات 
بحيث تعتبر ارتفاقات حقيقية وذلؾ لوجود ، القانونية فيجب االعتماد عمى معيار العقار

عناصر أساسية لبلرتفاؽ، وىي عبارة عف تكميؼ مفروض عمى عقار لفائدة ومصمحة 
سبب الجدي لرفض تكييؼ ارتفاقات المنفعة العامة وعدـ اعتبارىا لذلؾ فال، عقار آخر

 3ارتفاقات حقيقية يعود لكونيا ال تتضمف عقار مرتفؽ، أو ما يسمى بالعقار الخادـ.

                                                 

 .148ص ،السابؽ المرجع،محمد مومف1 
2  subra de bieusses les servitudes administratives,berger.l.1976. p266. 
3 Marty et raynaud, cité par subra de bieusses OPCIT.P/267 « une raison decisive de 
refuser à ces servitudes d’utilite publique la nature d’une veritable servitude ; c’est 
qu’elles ne comportent pas de fonds dominant ». 
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إذف فأنصار المذىب الكبلسيكي في القانوف الخاص لـ يتوسعوا في تحديد مفيوـ 
مقيد لو بحيث اكتفوا باشتراط وجود أو ال، االرتفاؽ وفضموا االعتماد عمى المفيـو الضيؽ

 عقار مرتفؽ بو كقاعدة أساسية.

ويخضع لقيود االرتفاؽ التي تحد مف منفعتو لمصمحة عقار مرتفؽ بحيث ينتقؿ معو 
سمبا إلى أي شخص ينتقؿ إليو ىذا العقار لذلؾ فمف الضروري لتشكيؿ ونشأة حؽ 

، ار تقرر لفائدتو حقوؽ االرتفاؽاالرتفاؽ أف يشترط وجود عقار مرتفؽ، وىو عبارة عف عق
وقد ذىب أصحاب ىذا االتجاه إلى القوؿ بأنو ال يمكف أف نصنؼ ضمف مفيوـ 
االرتفاقات سواء تمؾ التكاليؼ المفروضة و المقررة عمى بعض العقارات لفائدة عقارات 

ـ ويغيب وينعد، أخرى بينما األعباء والقيود التي تفرض عمى عقارات خادمة أي مرتفؽ بيا
وبالتالي ال ترقى إلى ، 1فييا عقار ينتفع منيا فإنيا ال يمكف أف تشكؿ أو تؤسس ارتفاؽ

رتبة وصنؼ االرتفاقات، تمؾ االلتزامات التي تنشأ وتقرر عمى الممكية الخاصة وتيدؼ 
وبعبارة أخرى فإف ، لتحقيؽ مصمحة عامة وذلؾ في حالة عدـ وجود عقار مرتفؽ

ابع مدني أو إداري أي تحقؽ مصمحة خاصة أو مصمحة االرتفاقات سواء كانت ذات ط
عامة ال يمكف أف تدخؿ ضمف االرتفاقات الحقيقية سوى تمؾ التي تتوفر عمى العنصر 

ويبدو أف سبب ، المتعمؽ بوجود رابطة وعبلقة بيف عقاريف أحدىما خادـ واآلخر مخدـو
العامة يعود لمعوامؿ وجود ىذا االتجاه المتمسؾ بضرورة توفر عقاريف في االرتفاقات 

 : التالية

ظيور وانتشار مدارس فقيية لمقانوف الخاص في فرنسا في : مف الجانب التاريخي -
مف القانوف المدني في تحديدىا لمفيوـ  407القرف التاسع عشر واعتمادىا عمى المادة 

مو االرتفاؽ وارتكازىا عمى عنصر أساسي ويتمثؿ في ضرورة وجود عبلقة بيف عقاريف لقيا
 كحؽ عيني عقاري.

إنكارىا لوجود ارتفاقات حقيقية في حالة فرض ارتفاقات لممصمحة العامة دوف  -
وجود عقار مرتفؽ أو مستفيد بحيث يعتبروف ىذا النوع مف االلتزامات مجرد قيود قانونية 

                                                 

1  R. DIeude OPCIT P/22. 
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بسيطة عمى حؽ الممكية أو حتى تكاليؼ عينية وتدابير وأحكاـ ضبط تقمص وتحد مف 
 مكية لفائدة الصالح العاـ ممارسة حؽ الم

تفرقتيا بيف االرتفاقات التي تنشأ وتتأسس لغرض تحقيؽ مصمحة عامة وتمؾ القيود  -
أيضا ففي األولى ، التي تفرض عمى حؽ الممكية وذلؾ لغرض تحقيؽ مصمحة عامة

تعتبر ارتفاقات حقيقية إذا ما وجد عقار مخدـو أو مرتفؽ بحيث يكوف ىذا العقار مستفيدا 
ة مف إنشاء عبلقة االرتفاؽ بيف العقاريف بينما في الثانية فإف تقريرىا لغرض تحقيؽ مباشر 

وفي ظؿ غياب عقار مرتفؽ بو فإنيا ال ترقى إلى مرتبة االرتفاقات ، المصمحة العامة
وذلؾ لكونيا فرضت ، الحقيقية بؿ ىي عبارة عف مجرد التزامات وتكاليؼ عينية بسيطة

 أف يتوفر عقار مقابؿ لو وىو العقار المستفيد أو المخدوـ وتقررت عمى عقار خادـ دوف

 

 تأثير أنصار وجود عقار مرتفق في تحديد مفيوم االرتفاق: -1

امتد تأثير أنصار االتجاه الكبلسيكي القائـ عمى اشتراط توافر عنصر العقار المخدـو 
كتاب بحيث أخذ بو عدد كبير مف ال، في تحديد مفيـو االرتفاؽ إلى العصر الحالي

وتمؾ ، المعاصريف وذلؾ في تمييزىـ وتفرقتيـ بيف االرتفاقات المقررة لممصمحة العامة
كذلؾ ىناؾ ، االلتزامات والتكاليؼ والقيود المفروضة أيضا لغرض تحقيؽ الصالح العاـ

مف ميز كما في االتجاه الكبلسيكي بيف ارتفاقات المصمحة العامة والتكاليؼ البسيطة التي 
فيذه األخيرة تبقى مجرد قيود بسيطة بسبب انعداـ عقار مستفيد أو ، مكيةتقيد حؽ الم

 مرتفؽ

 ربط وجود االرتفاقات الحقيقية بالعقارات المجاورة لألمالك العامة: -2
ىناؾ عدد معتبر مف االرتفاقات تنشأ وتقرر عمى الممكيات الخاصة المجاورة لؤلمبلؾ 

و 1أو تييئتيا أو تسييؿ شروط استعماليا، وذلؾ بغرض الحفاظ عمى ىذه األخيرة، العامة
تشكؿ األمبلؾ العامة موضوع ومحؿ لمممكية بحيث أف الجماعات العمومية التي تممؾ 

                                                 

1  jean du fau, le domaine public 5eme edi le moniteur p/235 :« de nombreuses 
servitudes ont été instituées sur les proprietes privées riveraines des voies publiques ; 
soit pour permettre l’amenagement de ces voies, soit pour assurer leur conservation, soit 
encore pour faciliter, les conditions de la circulation ». 
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ىذه العقارات التابعة لمدولة تستفيد مف تكاليؼ وأعباء تفرض عمى الممكيات الخاصة 
ي تفرض عمى وفي ىذا المجاؿ ظير اتجاه حديث يميز بيف االرتفاقات الت، المجاورة ليا

عقارات تجاور أمبلؾ الدولة وتمؾ القيود التي تقرر، ولكف بدوف وجود عقار مرتفؽ وعقار 
بحيث ربط مفيـو االرتفاقات الحقيقية بوجود عقارات مجاورة لؤلمبلؾ العامة ، 1مرتفؽ بو

فيذه العقارات الخاصة تشكؿ عنصر ، وتفرض عمييا قيود لممصمحة العامة، التابعة لمدولة
بينما تشكؿ األمبلؾ العامة عقار ، سي لبلرتفاقات وذلؾ لكونيا تمثؿ عقار مرتفؽ بوأسا

وذلؾ مف أجؿ المحافظة عميو وضماف أفضؿ ، مرتفؽ وتستفيد مف فرض ىذه القيود
ولكف ال ، بينما ال تعتبر ارتفاقات تمؾ االلتزامات التي تخضع ليا العقارات، استعماؿ لو

وقد تـ أخذ أمثمة في ىذا ، المرتفؽ والعقار المرتفؽ بو تتوفر عمى عبلقة بيف العقار
المجاؿ عمى غرار االرتفاقات التي تضمنيا القانوف المتعمؽ بالكيرباء والغاز وتنحصر في 

أعمدة المواصبلت اليوائية وقنوات الغاز وذلؾ عمى األمبلؾ المجاورة ، إقامة بصفة نيائية
اف التي وبحكـ موقعيا القريب مف لمطريؽ العمومي وقطع األشجار ونزع األغص

أو انقطاع ، المواصبلت الكيربائية قد تتسبب نتيجة حركتيا أو سقوطيا في إعاقة وضعيا
التيار الكيربائي أو إتبلؼ المنشآت أو إحداث خمؿ في استغبلليا باإلضافة إلى استغبلؿ 

ارة إلى االرتفاقات كما يمكف اإلش، قنوات الغاز فوؽ العقارات المجاورة لؤلمبلؾ العمومية
في مجاؿ المواصبلت السمكية والبلسمكية بحيث تشمؿ تركيب شبكات عمومية عمى أجزاء 

وفي التجزئات المخصصة  لبلستعماؿ المشترؾ وفوؽ األرض ، في العمارات الجماعية
وفي باطنيا لمممكيات غير المبنية وكذلؾ الترخيص لؤلعواف المتعامميف في مجاؿ 

وؿ إلى الممكيات الخاصة لمقياـ بدراسات أو انجازات أو استغبلؿ المواصبلت بالدخ
المنشآت وأيضا إقامة مساند سواء خارج الجدراف والواجيات المطمة عمى الطريؽ العمومي 
أو عمى سقوؼ أو سطوح البنايات ووضع قنوات ومد كوابؿ وأجيزة الربط في األجزاء 

مى الجدراف والواجيات غير المطمة عمى المشتركة لمممكيات ذات االستعماؿ الجماعي وع
الطريؽ العمومي كما تتضمف ارتفاقات تفرض إزالة عوائؽ تعرقؿ إرساؿ إشارات عمى 

وفي مجاؿ ، خطوط المواصبلت السمكية و البلسمكية بسبب وجود أشجار أو غيرىا
بلؾ استغبلؿ النقؿ بالسكؾ الحديدية فيناؾ ارتفاقات تفرض عمى الممكيات المجاورة لؤلم

                                                 

1  chapus (R), droit administratif, paris 15 eme édition ; n°568. p/473. 
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وعمى ، الوطنية المتمثمة في اليياكؿ القاعدية ومنشآت السكؾ الحديدية الجاري استغبلليا
 المنشآت الحديدية المتوقع إنجازىا.

ففي ىذه االرتفاقات يجب التفرقة بيف االرتفاقات الحقيقية التي يمكف أف تترتب بسبب 
والتكاليؼ البسيطة التي ال  فرض االلتزامات والقيود عمى العقارات المجاورة وتمؾ األعباء

ويمكف ، تشكؿ ارتفاقات نظرا لتخمؼ وغياب العبلقة بيف عقار مرتفؽ وعقار مرتفؽ بو
إيجاز موقؼ و رأي ىذا االتجاه في كونو يشترط ويفترض وجود عبلقة بيف عقاريف 
أحدىما خادـ واآلخر مخدوـ وذلؾ سواء تعمؽ األمر باالرتفاقات المقررة لممصمحة 

وفي شأف تقييـ آراء ىذا االتجاه فإف أنصار ، أو تمؾ المتعمقة بالمصمحة العامةالخاصة 
لزامية وجود عقاريف لتشكيؿ وتكويف االرتفاؽ ، القانوف العاـ خالفوه ولـ يأخذوا بشرط وا 

وىذا ما اتجو إليو أحد ، والسيما في مجاؿ االرتفاقات اإلدارية المقررة لممصمحة العامة
 الذي فرؽ بيف االرتفاقات اإلدارية واالرتفاقات العادية. 1كتاب القانوف العاـ

واعتبر أف وجود عقاريف أحدىما مرتفؽ واآلخر مرتفؽ بو يخص ىذه األخيرة فقط وال 
فيذا األخير ليس عنصر أساسي ، يمكف األخذ بو في األولى والسيما شرط العقار المخدوـ
تتشكؿ دوف الحاجة لمعيار العقار في إنشاء ارتفاقات المصمحة العامة التي يمكف أف 

ف كاف ال يتوقؼ أساسا عمى 2المخدـو  ، ولكف في الواقع فإف طبيعة ىذه الحقوؽ وا 
عنصر العقار المخدوـ أي المرتفؽ بحيث ال تفترض وال تشترط بالضرورة وجود ىذا 
العقار فيي ال تنشأ وال ترتب حؽ العقار عمى عقار آخر وىو األساس الذي يقوـ عميو 

ؽ االرتفاؽ فإنيا في حقيقتيا قيود فعمية تقيد سمطة المالؾ في استعماؿ حقو لتأميف ح
وبالتالي يمكف القوؿ بأنيا ارتفاقات حقيقية تتطمب تارة وجود عقار مرتفؽ 3منفعة عامة 

وذلؾ في بعض األنواع مف االرتفاقات اإلدارية التي تفرض عمى عقارات وتتقرر لمصمحة 
وذلؾ لوجود عقاريف خادـ ومخدـو وتتقرر ، فيي تسمى ارتفاقات ممؾ عاـ يستفيد منيا

لمنفعة عامة مثؿ ارتفاقات الرؤية التي تمس األمبلؾ المجاورة لؤلمبلؾ العامة في 
                                                 

1 Berthelemy.h ,traité élémentaire du droit administratif,paris. 13 eme édition.p/702.   
2  venot(R) OPCIT.p/90.  

 .148ابؽ ،ص محمد مومف، المرجع الس 3
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مجاالت الطرقات والسكؾ الحديدية وأيضا الطيراف وباإلضافة إلى االرتفاقات المنشأة 
 ....الخ.بجانب األمبلؾ العامة البحرية والمقابر وغيرىا

بحيث أف وجود ىذه االرتفاقات يتوقؼ عمى معيار العقار المرتفؽ وذلؾ بسبب الموقع 
الجغرافي لمعقارات والتي تفترض نشوء رابطة وعبلقة بيف عقاريف وتارة أخرى فإف ىذه 

وال تكوف لو أىمية تذكر في نشأتيا بحيث ، االرتفاقات العامة قد ينعدـ فييا العقار المرتفؽ
ض النظر عف وجود عبلقة بيف عقاريف ويكفي توافر منفعة عامة تقررىا حقوؽ تترتب بغ
 .االرتفاؽ

 ربط االرتفاقات اإلدارية باألمالك العامة:: الفرع الثالث

في القانوف الخاص يتـ تعريؼ االرتفاؽ عمى أنو حؽ يجعؿ حدا لمنفعة عقار لفائدة 
االرتفاؽ اإلداري يرتبط بالمصمحة بينما وفي القانوف العاـ فإف  1عقار آخر لشخص آخر

بحيث تفرض وتقرر قيود عمى العقارات المجاورة لؤلمبلؾ العامة ويتـ إنشاؤىا  2العامة
لمصالح العاـ أو المرفؽ العاـ الذي تخصص لو األمبلؾ العامة وىذا ما يجعؿ االرتفاقات 

عقار المرتفؽ اإلدارية تختمؼ بشكؿ كبير عمى االرتفاقات الخاصة وذلؾ لكوف عنصر ال
قد ال يشترط وجوده في كؿ األحواؿ لبلستفادة واالنتفاع بيذه االرتفاقات بحيث وفي غالب 

وىناؾ مجموعة كبيرة مف االرتفاقات ، األحياف فإف المرفؽ العاـ أو الجميور ىو المستفيد
تـ إنشاؤىا وتوظيفيا عمى األمبلؾ الخاصة المجاورة لؤلمبلؾ العامة لغرض حمايتيا 

 أو تييئتيا أو حتى لتسييؿ شروط استعماليا ، محافظة عمى التخصيص الذي أعدت لووال

ويمكف التطرؽ لبلرتفاقات المخصصة لمطرقات والتي تناوليا المشرع الجزائري في 
المتضمف األمبلؾ الوطنية بحيث أخضع األمبلؾ المجاورة لمطرؽ  96/06القانوف رقـ 

ومصبات الخنادؽ والرؤية  ، تشمؿ ارتفاقات الطريؽ الوطنية إلى أعباء وارتفاقات إدارية

                                                 

 05/ 07المعدؿ والمتمـ بالقانوف رقـ  1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/58مف األمر رقـ  860أنظر المادة   1
 .المتضمف القانوف المدني 2007مايو  12المؤرخ في 

2  jean du fau OPCIT p/233. 
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والغرس و التقميـ وتصريؼ المياه ومكس األسواؽ واالرتكاز  باإلضافة إلى التزاـ الييئة أو 
، كذلؾ صدر مرسـو تنفيذي 1المصمحة المسيرة لؤلمبلؾ الوطنية العمومية بصيانتيا 

شروط إدارة األمبلؾ الخاصة والمحدد ل 6996نوفمبر  55المؤرخ في  96/666تحت رقـ 
والعامة التابعة لمدولة وتسييرىا في الفقرة الثانية مف القسـ األوؿ عمى ارتفاقات األمبلؾ 

مف المرسـو  657العامة االصطناعية التابعة لمسكؾ الحديدية بحيث اعتبرت المادة 
بينما حددت  التنفيذي بأف السكة الحديدية جزء ال يتجزأ مف األمبلؾ العامة االصطناعية

ويتمثؿ في حماية أصحاب 2الغرض مف االرتفاقات العامة لمسكؾ الحديدية  606المادة 
الممكية المجاورة لمسكة الحديدية مف األخطار التي قد تنجـ عف استغبلؿ السكؾ الحديدية 
مع ضرورة توفير مجاالت الرؤية لمبلحظة اإلشارات وباإلضافة إلى حماية مشتمبلت 

وحددت المادة ، ية والمحافظة عمى إمكانية توسيع الخط وتعديمو باستمرارالسكة الحديد
الجية المستفيدة مف ىذه االرتفاقات وتتمثؿ في السكؾ الحديدية بحيث أف  605

االرتفاقات المتعمقة باالبتعاد ومنع البناء تشمؿ الممكيات الواقعة عمى جانبي السكة 
يدية تجاورىا مشتمبلت األمبلؾ العمومية الحديدية والتي تضـ منطقة ارتفاؽ سكة حد

التابعة ليا والتصفيؼ المفروض عمى البنايات الجديدة في الموقع المحاذي ليا، كما أف 
ىناؾ مناطؽ حماية تقع في الممكيات المجاورة تفرض فييا ارتفاقات المنع مف وضع مواد 

اس الحصاد وحتى منع التبف والكؤل الجاؼ وأكد، سريعة االلتياب أو األغطية واألكواـ
القياـ بالحفر قرب السكة الحديدية كما تثقؿ العقارات المبنية بارتفاقات إدارية تتعمؽ 

                                                 

انوف األمبلؾ الوطنية المعدؿ يتضمف ق 1990ديسمبر  31المؤرخ في  90/30مف القانوف رقـ  67أنظر المادة   1
التي تنص " يترتب عمى حماية األمبلؾ الوطنية نوعاف  2008يوليو  20المؤرخ في  14/2008والمتمـ بالقانوف رقـ 

مف التبعات ىما : أعباء الجوار لصالح األمبلؾ الوطنية العمومية التي قصد بيا عبلوة عمى أعباء القانوف 
منصوص عمييا لفائدة الطرؽ العمومية مثؿ ارتفاؽ الطريؽ ومصبات الخنادؽ والرؤية االرتفاقات اإلدارية ال،العاـ

لـ ينص عمييا القانوف, االلتزاـ بصيانة ،ومكس األسواؽ واالرتكاز أو أعباء أخرى،والغرس والتعميـ وتصريؼ المياه
 األمبلؾ الوطنية العمومية ".

يحدد شروط إدارة األمبلؾ  1991نوفمبر  23المؤرخ في  91/454مف المرسـو التنفيذي رقـ  131حددت المادة  2
المؤرخ في  93/303ويضبط كيفيات ذلؾ معدؿ ومتمـ بالمرسـو التنفيذي رقـ ،الخاصة والعامة التابعة لمدولة وتسييرىا

بيا وذلؾ  والممكيات المعنية،أنواع االرتفاقات اإلدارية المتعمقة بالسكؾ الحديدية وأيضا الغرض منيا،1993ديسمبر  08
.... حماية المجاوريف مف أخطار األضرار التي تترتب عمى استغبلؿ .كما يمي : تيدؼ ارتفاقات السكؾ الحديدية

 السكؾ الحديدية. 
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في مجاؿ األمبلؾ العامة االصطناعية، المطارية ) المطارات (  1بالتصفيؼ ومنع البناء
نصت عمى اعتبار المطارات المدنية والعسكرية جزء ال يتجزأ مف  662فإف المادة 

مبلؾ العمومية التابعة لمدولة وتتضمف ارتفاقات تقرر لفائدة األمف الجوي وذلؾ طبقا األ
المؤرخ في  64/92الذي ألغى بالقانوف  6946أوت  55المؤرخ في  46/566لمقانوف رقـ 

يحدد القواعد العامة المتعمقة بالطيراف المدني أما في ميداف األمبلؾ العامة  57/4/6992
التي تناولتيا الفقرة األولى مف القسـ األوؿ مف المرسـو التنفيذي البحرية الطبيعية و 

فإنيا اشتممت عمى ارتفاقات تتعمؽ بالممكيات المجاورة لمشاطئ بحيث يمكف ، 96/626
متر يمنع فيو البناء أو إدخاؿ تغيرات عمى القطع  56حجز شريط ساحمي في حدود 
ي مجاؿ األمبلؾ العامة الغابية والتي وىناؾ ارتفاقات ف 2األرضية إال برخصة مف الوالي

المتضمف النظاـ  6926يونيو  50المؤرخ في  26/65مف القانوف رقـ  0نصت المادة 
مف نفس القانوف لؤلمبلؾ العامة بحيث  65العاـ لمغابات عمى حمايتيا وأخضعتيا المادة 

لتابعة لمدولة نصت عمى أنو تعد األمبلؾ الغابية الوطنية جزء مف األمبلؾ االقتصادية ا
الخواص باالمتناع مف  27وىي مجاؿ االرتفاقات وقد ألزمت المادة ، والمجموعات المحمية

إقامة مصانع لمخشب أو مخازف لتجارة الخشب ومنتجاتو المستحقة داخؿ األمبلؾ الغابية 
واستثناء يجب الحصوؿ عمى ، متر 266وذلؾ عمى بعد يقؿ عف ، الوطنية وحتى خارجيا

ارتفاقات االمتناع عف  52مف الوزارة المكمفة بالغابات كما أضافت المادة  رخصة بناء
أو لصنع مواد البناء أو أي ، إقامة أفراف لمجير أو الجبس أو مصانع لؤلجور والقرميد

وحدة يكوف نشاطيا  مصدرا لمحرائؽ داخؿ األمبلؾ الغابية الوطنية عمى بعد يقؿ عف كمـ 
 26/65مف القانوف رقـ  06بات كذلؾ فرضت المادة واحد دوف رخصة مف وزارة الغا

                                                 

 .91/454مف المرسـو التنفيذي رقـ  134أنظر المادة   1
لوالي فيما يخص أجزاء التي جاءت كما يمي : " يمكف ا 91/445مف المرسـو التنفيذي رقـ  102أنظر المادة   2

بحجز شريط ال يتجاوز ،الساحؿ أف يقـو خبلؿ إجراء الضبط لمحدود عمى حافة الشاطئ والقطع األرضية المجاورة لو
ـ ابتداء مف الحد المسطر لؤلمبلؾ العامة، ويخضع أي بناء أو تغيير ىذه القطع األرضية المحجوزة لرخصة 20عرضو 

 المنصوص عمييا في مجاؿ رخصة البناء.مف الوالي دوف المساس باألحكاـ 
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الخظر عمى إقامة مصانع لصنع الخشب داخؿ األمبلؾ الغابية الوطنية وذلؾ عمى بعد 
 1كمـ وىذا دوف رخصة مف الوزارة المكمفة بالبناء 5يقؿ عف 

، وفي مجاؿ االرتفاقات الموظفة لصالح األمبلؾ المتعمقة باألماكف والمعالـ التاريخية
المتعمؽ بالتراث  6992يونيو  62المؤرخ في  92/66إف حمايتيا تتـ طبقا لمقانوف ف

ارتفاقات تفرض عمى ، منو 62و 66الثقافي بحيث تناوؿ ىذا النص وذلؾ في المادتيف 
أصحاب الممتمكات العمومية والخواص تتمثؿ في إلزاميـ بالحصوؿ عمى ترخيص مف 

معقار الذي تـ تسجيمو في قائمة الجرد اإلضافي وزير الثقافة لكؿ مشروع تعديؿ جوىري ل
كما يمنع عمى كؿ صاحب ممتمؾ ثقافي عقاري مسجؿ في قائمة الجرد اإلضافي أف يقوـ 

 .بتعديبلت عمى أمبلكو دوف الحصوؿ عمى ترخيص مسبؽ مف الوزير المكمؼ بالثقافة

رر عمى أمبلؾ إف ما يميز ىذه االرتفاقات اإلدارية وفي غالبيتيا ىو أنيا توظؼ وتق
خاصة تجاور األمبلؾ العامة وتستمـز وجود عقار مرتفؽ يستفيد منيا غير أنو يبلحظ أنو 
وفي كثير مف الحاالت ينعدـ ىذا العقار المخدـو أو المرتفؽ بحيث يكوف المستفيد 

ومثاؿ ذلؾ ارتفاقات الطرقات التي تنشأ لممصمحة المتمثمة في النقؿ والمرور  2الجميور
المحدد لمقواعد العامة  5666أوت  2المؤرخ في  5666/0تضمنو القانوف رقـ  وأيضا ما

المتعمقة بالبريد والمواصبلت السمكية والبلسمكية مف ارتفاقات تتعمؽ بشبكات المواصبلت 
في القسـ الثالث مف الفصؿ الثالث بحيث نص عمى أف الغرض مف فرض ارتفاقات في 

حصوؿ باستمرار وبانتظاـ عمى خدمات المواصبلت ىذا المجاؿ ىو تمكيف الجميور مف ال
السمكية والبلسمكية وبالتالي يطرح التساؤؿ حوؿ اشتراط اعتبار األمبلؾ العامة عقار 
مرتفؽ بحيث تفرض وتقرر االرتفاقات عمى األمبلؾ الخاصة ليستفيد منيا ىذا العقار  أو 

امة التي ينعدـ فييا عقار ىذه األمبلؾ العامة ؟ وما ىي وضعية أو طبيعة األمبلؾ الع

                                                 

 .المتضمف النظاـ العاـ لمغابات 1984يونيو  23المؤرخ في  84/12مف القانوف رقـ  29أنظر المادة   1
2  jean du fau.OPCIT.P/233 « dans de nombreux cas ; le veritable bénéficiaire des 
servitudes c’est le public et non pas, l’etat proprietaire ; du dommaine public, les 
servitudes de halage et de marche pied en bordures des cours d’eau profitent 
essentiellement aux utilisateurs de ces cours d’eau.> 
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مرتفؽ وتفرض فييا ارتفاقات عمى األمبلؾ الخاصة المجاورة ؟  أال تعتبر ارتفاقات حقيقية 
؟ إف اإلجابة عمى ذلؾ تتـ مف خبلؿ تحديد طبيعة حؽ تممؾ الدولة أو اإلدارة ألمبلكيا 

 ؾ العامة.العامة ثـ التطرؽ لشروط تشكؿ االرتفاقات اإلدارية عند ارتباطيا باألمبل

 طبيعة األمالك العامة:: أوال

ويطرح التساؤؿ ، تفرض ارتفاقات إدارية في الكثير مف األحياف عمى أمبلؾ الدولة
لذلؾ ندرس ، ىؿ ىو الدولة  أـ المصمحة العامة  أـ الجميور ؟، حوؿ المستفيد منيا

، راتيـطبيعة األمبلؾ العامة ىؿ ىي تعود لمدولة مثمما عميو عند الخواص في عقا
 وبالتالي تفرض عمييا التزامات وقيود ؟.

لقد ساد خبلؼ كبير ولمدة طويمة حوؿ تحديد طبيعة حؽ ممكية األشخاص العامة 
لؤلمبلؾ ذات الطابع العاـ بحيث أف البعض مف الفقياء أنكر ىذا الحؽ عمى األشخاص 

  1العامة بينما ذىب البعض اآلخر إلى االعتراؼ ليا بحؽ الممكية.

 تجاه المعارض لحق ممكية الدولة لألمالك العامة:/اال 1
ومقارنتو ، خبلؿ القرف التاسع عشر وباالستناد إلى المفيـو الكبلسيكي لحؽ الممكية

ذىب جانب مف الفقو إلى معارضة فكرة االعتراؼ ، مع حقوؽ الدولة عمى األمبلؾ العامة
ـ توفر حؽ الممكية في ىذا وذلؾ لعد، 2بحؽ ممكية األشخاص العامة عمى األمبلؾ العامة

وكاف يفضؿ استعماؿ مصطمح حؽ ، المجاؿ عمى حقوؽ االستعماؿ واالستغبلؿ والتصرؼ
و ذلؾ لعدـ توفرىا ، 3الحراسة بحيث أف الدولة تمارس فقط ىذا الحؽ عمى األمبلؾ العامة

مف  عمى نفس الحقوؽ المعروفة في القانوف المدني والمتعمقة بحؽ الممكية وما ينتج عنيا

                                                 

    51ص ،المغرب –الرباط ،الطبعة األولى،القانوف اإلداري لؤلمبلؾ،بوعزاوي بوجمعة 1
ذلؾ أف نظاـ ،" رفض الفقيو برودوف أطروحة ممكية الدولة لمدوميف العاـ 52المرجع السابؽ ،ص ،وي بوجمعةبوعزا 2

باإلضافة إلى أف الخاصية األساسية لحؽ التممؾ أف يكوف مطمقا يعطي ،ىذا األخير يتنافى حسب اعتقاده مع التممؾ
 فيو." المالؾ دوف غيره حؽ االستئثار باستعمالو واستغبللو والتصرؼ 

3 gustave peiser : droit administratif des biens 13 eme edition DALLOZ paris/2007 
p26 : « l’etat n’exerce aucun des attribus de la propriete… » 
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وفي ىذا اإلطار يرى " برتممي "بأف ىذه األشخاص ، حقوؽ االنتفاع واالستغبلؿ والتصرؼ
وال يقتصر االنتفاع بيا عمييا ولكف ، اإلدارية العامة ال يمكنيا أف تستأثر لوحدىا بالممؾ

كما أف ىذا الممؾ ال يخوليا حؽ االستغبلؿ بحيث ال تجني ، يمتد إلى عموـ المواطنيف
 1.وال تستطيع أف تمارس حؽ التصرؼ في ىذه األمبلؾ، األمواؿثمرات ىذه 

ويذىب اتجاه آخر مف الفقياء مؤيد إلنكار ممكية الدولة لؤلمبلؾ العامة إلى االعتماد 
بحيث يرى أنصار ومؤيدي ىذا ، عمى معيار التخصيص لتحديد طبيعة ىذه األمبلؾ

فيي فقط ، العاـ وال التصرؼ فيوالمعيار بأف األشخاص العامة ال يمكنيا تممؾ الدوميف 
وىذا األخير يؤسس ويحدد مفيوـ الدوميف ، تستعممو عف طريؽ التخصيص لغرض معيف

 2.العاـ

والنتيجة التي يصؿ إلييا أنصار إنكار ممكية األشخاص العامة لؤلمبلؾ العامة أف 
 الدولة ليا فقط حؽ ممارسة الحراسة واإلشراؼ والصيانة ليذه األمبلؾ.

 مكية األشخاص المعنوية العامة لألمالك العامة:/حق م2
فإف الفضؿ في إدخاؿ وتبني فكرة حؽ ممكية األشخاص المعنوية  6295منذ سنة 

العامة لؤلمبلؾ العامة يعود إلى الفقيو " ىوريو " والذي خالؼ االتجاه المعارض لتممؾ 
يث اعتبر أف أحكاـ حؽ بح، اإلدارة لمدوميف العاـ وكاف سباقا إلى تفرقة وتمييز الممكية

وكذلؾ مف ، الممكية تختمؼ عمى تمؾ المعموؿ بيا في القانوف المدني مف حيث مداىا
باإلضافة إلى ما ينتج عنيا مف حؽ التصرؼ واالستعماؿ ، حيث اآلثار التي ترتبيا لممالؾ

وطرؽ اكتسابيا ويرى " ىوريو " بأف حؽ الممكية في مجاؿ األمبلؾ العامة يتميز بطابع 
خاص ينشأ عف تخصيص العقار أو ما اصطمح عميو بممكية التخصيص أو الممكية 

                                                 

 .53المرجع السابؽ ،ص،بوعزاوي بوجمعة  1
 .53نفس المرجع ،ص  2
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اإلدارية فيي ممكية تتمثؿ خصائصيا في كوف الجماعة المحمية ال يمكنيا أف تكتسب مف 
 1.األمبلؾ العامة إيجابيات الممكية إال بالمقدار الذي ال يتعارض مع تخصيص ىذا الممؾ

ففي ، ؾ العامة سواء لدى الفقو أو لدى القضاءوقد تطور حؽ الممكية عمى األمبل
تـ وضع ، مجاؿ االجتياد القضائي وتماشيا مع االتجاه المؤيد لحؽ الممكية مف قبؿ الدولة

يمكف أف نستخمص مف خبلليا التوجو ، وتقديـ حموؿ عديدة وىذا لقضايا ووقائع مختمفة
كانيا القياـ لصالح الممؾ نحو تدعيـ حؽ الممكية بحيث أصبحت الجماعات العمومية بإم

العاـ بدعاوى االستحقاؽ والحيازة بحيث يمكنيا حماية األمبلؾ العامة بواسطة ىذه 
والذي يرفع فييا الشخص ، الدعاوى وىذا مثمما عميو الحاؿ في الممكية الخاصة والعادية

عند فيمكف إذف لمشخص المعنوي العاـ و ، العادي دعوى االستحقاؽ باعتباره مالؾ العقار
، التعدي عمى األمبلؾ العامة أف يرفع دعوى االستحقاؽ السترجاع الممؾ المعتدى عميو 

وأيضا رفع دعوى الحيازة لرفع االعتداء الذي يقع عمى الممؾ العاـ مف قبؿ مختمؼ 
 .األشخاص الخاصة

وتعود فكرة حؽ الممكية المواكب لبلتجاىات الجديدة لمقانوف اإلداري في ميداف 
لعامة إلى التطور الذي حدث في مياـ اإلدارة والتي أصبحت تتدخؿ في المجاؿ األمبلؾ ا

االقتصادي بحيث أف األمبلؾ العامة لـ تعد تمؾ الوسيمة التي تقتصر عمى تنظيـ ممارسة 
وقد سمحت .والسير الحسف لممرفؽ العاـ، 2بؿ توسعت لتشمؿ ضماف النفع العاـ، الحريات

رة التي تتولى مياـ الصيانة بحيث أنيا تصبح مسؤولة في فكرة حؽ الممكية بتحديد اإلدا
حالة وقوع األضرار عمى تحديد مداخيؿ الممؾ  وقد استعمؿ االجتياد القضائي مصطمح 

                                                 

1 Gustave P.OPCIT, p/26 : « le caractere specifique ; de cette properiete provient du 
fait ; que la collectivite publique ne peut retirer du domaine publique, les avantages du 
droit de propriete que dans la mesure ou ceux- ci ne contredisent pas l’affectation du 
bien.> 
2  ibid.p/26 « le domaine public, n’est plus seulement le moyen d’organiser l’exercice et 
la police de certaines libertes, mais « c’est un bien dont l’administration doit assurer, 
dans l’interet collectif ; la meilleure exploitation » « conclusion, chenot conseil d’etat ;cie, 
maritime de l’afrique orientale ,05 mars 1944,p278) 
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في ، 6950جانفي  67الممكية في مجاؿ األمبلؾ العامة بموجب حكـ قضائي صدر في 
المشرع في فرنسا استعمؿ  قضية " بيكولي "المطروحة  أماـ مجمس الدولة الفرنسي كما أف

واستخدـ حؽ ممكية األشخاص العامة في القانوف العاـ الجديد المتعمؽ بممكية األشخاص 
المعنوية العامة وبذلؾ تـ إقرار سواء عمى مستوى الفقو أو القضاء أو التشريع حؽ ممكية 

الحؽ األشخاص العامة عمى الدوميف العاـ وىذا رغـ االختبلؼ حوؿ تحديد طبيعة ىذا 
 .واعتباره ممكية عادية أو مرتبطة بحؽ االرتفاؽ أو أنيا ممكية إدارية

وعميو وبعدما تـ التطرؽ لمسألة تممؾ األشخاص العامة لؤلمبلؾ العامة يطرح 
 .التساؤؿ حوؿ شروط تشكؿ االرتفاقات اإلدارية عند ارتباطيا باألمبلؾ العامة

 عند ارتباطيا باألمالك العامة: شروط نشأة وتشكل االرتفاقات اإلدارية  ثانيا:
ىناؾ صنؼ مف األمبلؾ العامة كتمؾ المتعمقة بأمبلؾ الطرقات والسكؾ الحديدية 
والمياه وغيرىا مف األمبلؾ العامة والتي تفرض وتقرر فييا ارتفاقات إدارية عمى أمبلؾ 

الخاصة فإنيا تتوفر عمى نفس الشروط الواجب توفرىا في االرتفاقات ، خاصة مجاورة ليا
وبالتالي فيي ، بحيث تتضمف عنصر العقار المرتفؽ وكذلؾ عنصر العقار المرتفؽ بو

تتطابؽ مع المفيـو المنتشر لدى االتجاه الكبلسيكي لبلرتفاؽ والقائـ عمى اعتبار حؽ 
غير أنو توجد أصناؼ ، االرتفاؽ بمثابة تحمؿ و التزاـ مرتب عمى عقار لفائدة عقار آخر

العمومية والسيما العقار المرتفؽ أو ما يسمى العقار المخدوـ أو العقار أخرى مف األمبلؾ 
ونجد ذلؾ بالخصوص في القوانيف المنظمة لبلرتفاقات اإلدارية في مجاؿ ، المستفيد

المتعمؽ بالمواصبلت  1المواصبلت السمكية والبلسمكية ويتمثؿ في التشريع الجزائري
 وذلؾ  5666/60السمكية والبلسمكية ،رقـ 

عمى إنشاء  62بحيث نصت المادة ، عند إنشاء مناطؽ حماية لعدـ عرقمة الذبذبات
ارتفاقات في شكؿ مناطؽ حماية ومناطؽ حراسة لضماف سير االستقباالت البلسمكية 

                                                 

يحدد القواعد العامة المتعمقة بالبريد  2000أوت  05المؤرخ في  2000/03مف القانوف رقـ  54أنظر المادة  - 1
 .والمواصبلت السمكية والبلسمكية
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الكيربائية، فيؿ يمكف إنكار صفة االرتفاقات عمى ىذه األمبلؾ العامة نظرا لغياب 
 عنصر العقار المرتفؽ ؟

نو في ىذا النوع مف االرتفاقات ال يمكف أف يكوف بالضرورة العقار في الواقع فإ
قرار ىذه االرتفاقات ىو الممؾ العاـ ذاتو بؿ أف المستفيد الحقيقي ، المستفيد مف فرض وا 

والفعمي مف التكاليؼ واألعباء وااللتزامات المفروضة عمى األمبلؾ الخاصة المجاورة ىو 
 1.الجميور والمجموعة بأكمميا

يعني أف األمبلؾ العامة ليست في النياية ىي المستفيد الحقيقي المباشر والفعمي  ىذا
مف التكاليؼ التي تخضع ليا األمبلؾ الخاصة وبالتالي فإف وضع ىذه االرتفاقات في 
األمبلؾ العامة يختمؼ عف ذلؾ المفيـو المعروؼ الذي حدده القانوف المدني لبلرتفاقات 

 .الخاصة

" إف ارتفاقات المنفعة العامة التي تشكؿ حقوؽ  2وؿ مع أحد الكتابومف ىنا يمكف الق
إلى درجة يمكف أف ، عينية حقيقية ال تختمؼ عف ارتفاقات القانوف الخاص اختبلفا جوىريا

نشؾ معيا في صحة انطباؽ عبارة ارتفاؽ عمييا " ولكف ىي ارتفاقات فعمية وتمس حقوؽ 
حة العامة وىي بيذا التعريؼ أو المفيـو تشكؿ الممكية العقارية الخاصة لفائدة المصم

 صنؼ منفصؿ ومستقؿ بذاتو ولو مميزات خاصة بو.

 

 

 

 

                                                 

 .152ص،2007تونس ،ىشاـ طالب : االرتفاقات اإلدارية 1
2  w aline (m) traité elementaire de droit administratif 2eme edition ,p610. 
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 المبحث الثالث: استقاللية االرتفاقات اإلدارية:

بعد تجاوز مرحمة وحدة مفيـو االرتفاقات التي كاف يتبناىا أنصار القانوف الخاص، 
بحيث أف مؤيدي و أنصار  ’االرتفاؽ إزدواجية مفيـو ظيرت مرحمة ما يسمى بثنائية و 

ىذا المفيوـ و خاصة مف أنصار القانوف العاـ ،عمموا عمى فصؿ االرتفاقات العامّة، عف 
االرتفاقات الخاصة وجعميا مستقمة و منفصمة عنيا باعتبارىا مرتبطة بالقانوف العاـ و ليا 

الرتفاقات المدنية، و نظاـ و خصائص متميزة و مختمفة عف تمؾ المعروفة و السائدة في ا
مف ىنا بدأ البحث عف األساس القانوني، الذي تعتمد عميو ىذه االرتفاقات و تحديد 
الغرض مف إنشائيا و الشروط البلزمة لتشكيميا و توظيفيا و ىذا كمو جاء نتيجة 

469لبلنتقادات التي ثارت حوؿ مضموف أحكاـ المادة 
1

مف القانوف المدني الفرنسي و  
رتفاقات اإلدارية بمثابة تكاليؼ استثنائية تفرض عمى الممكية الخاصة و تختمؼ اعتبار اال

عف تمؾ التكاليؼ و االلتزامات المقررة في القانوف المدني و بالتالي يطرح التساؤؿ حوؿ 
العناصر المكونة ليذه االرتفاقات و أيضا الخصائص التي تميزىا و تجعميا مستقمة عف 

 ي؟ارتفاقات القانوف المدن

المطمب األول: عدم أىمية العقار المرتفق في االرتفاقات اإلدارية و اختالف 
 عناصرىا.

يشكؿ العقار المرتفؽ  أساس وجود اإلرتفاقات المدنية بحيث يتضمف عبلقة بيف 
عقاريف أحدىما مرتفؽ و اآلخر مرتفؽ بو، و بيف ىذيف العقاريف تنشأ روابط حقيقية، 

لحؽ االرتفاؽ و مف شأف ىذه الروابط تحميؿ أحد العقارات تعتبر مف الشروط الجوىرية 
تكميؼ عيني و تحقيؽ منفعة عينية لمعقار اآلخر، بينما ال يشكؿ العقار المرتفؽ أىمية 
كبيرة في االرتفاقات اإلدارية و التي ال تخضع لمقانوف المدني بؿ تستند لمقانوف اإلداري، 

 ديد مف االرتفاقات.و الذي أدى إلى استقبللية ىذا النوع الج

 
                                                 

1 Article 649 du code civil français. 
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 الفرع األول: الطابع الثانوي لمعقار المرتفق في االجتياد القضائي.

ساىـ االجتياد القضائي في استقبللية االرتفاقات اإلدارية و ذلؾ مف خبلؿ تدعيمو 
لبلتجاه المؤيد لثنائية و ازدواجية االرتفاؽ، ففي ظؿ ىذا األخير فإف استقبللية االرتفاقات 

و انفصاليا عف االرتفاقات المدنية تـ مف خبلؿ بعض الخصائص و المميزات اإلدارية 
ففيما يتعمؽ بالعقار المرتفؽ فإنو ضروري و أساسي في االرتفاقات  1لنظاميا القانوني

إلى المادة   الخاصة، بحيث أجمع الفقياء عمى إلزامية وجود العقار المرتفؽ و قد استندوا 
نسي عند تعريفيـ لبلرتفاقات و اشترطوا ترتيب عبلقة بيف مف القانوف المدني الفر  407

عقاريف ينتمياف لممكيات مختمفة، بحيث أف اإلرتفاؽ يتقرر فقط عمى ممؾ الغير و ال 
يمكف أف يتممؾ عقاريف شخص واحد و إال لما نشأ حؽ االرتفاؽ كذلؾ يجب أف يقع 

لو، وىذا باعتبار أف االرتفاؽ التكميؼ أو االلتزاـ عمى العقار و ليس عمى الشخص المالؾ 
، لذلؾ فعند تخمؼ عنصر العقار 2حؽ عيني، وىذا األخير ينصب مباشرة عمى الشيء

المرتفؽ فإننا ال نكوف أماـ ارتفاقات خاصة، بؿ يظير نوع آخر مف االرتفاقات يقـو عمى 
ف و في شأ أساس المصمحة العامة والتي ىي ميداف القانوف العاـ، و في ىذا المجاؿ.

فالدوميف ، انعداـ العقار المرتفؽ يرى أحد الكتاب بأف ممكية الدوميف تعتبر ممكية حقيقية
يخضع لنظاـ خاص بسبب التخصيص الذي يتمقاه، وىذا بدوف تعديؿ الطبيعة القانونية 
الممارسة مف كؿ مالؾ عمى الشيء كما أف حؽ االرتفاؽ يشكؿ في االرتفاقات اإلدارية، 

المدنية، عنصر الممكية لممستفيد، لذلؾ فكؿ عقار ينتمي لؤلمبلؾ  كما في االرتفاقات
العامة و يخصص لمنشأة ذات نفع عاـ، فيمكف اعتباره كعقار مرتفؽ و نصبح أماـ 
ارتفاؽ إداري، و نذكر عمى سبيؿ المثاؿ ارتفاقات حماية المياه المعدنية، و الحموية و 

الدعـ و االسناد و االرتكاز المخولة لممتعامؿ كذلؾ المتعمقة بالسكؾ الحديدية أو ارتفاقات 
إف العقارات المنتمية لؤلمبلؾ العامة، تنفصؿ عف العقارات  في مجاؿ توزيع الكيرباء.

المنتمية لؤلمبلؾ الخاصة، فيي تخصص لممصمحة العامة و تشكؿ عقار مرتفؽ يخضع 
تفاؽ المدني وىذا لوجود لقانوف العاـ و بالتالي يتقرر عمييا ارتفاؽ إداري يختمؼ عف االر 

                                                 

1 Subra de bieusses ,OPCIT, p/265 
 .136محمد سعيد، جعفور المرجع السابؽ، ص  2
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خصائص و مميزات لنظاـ قانوني يجعؿ االرتفاؽ اإلداري مستقؿ عف االرتفاؽ المعروؼ 
في القانوف المدني و يبتعد عف مفيوـ أحادية أو فردية االرتفاقات لصالح الثنائية و 

اؿ االزدواجية فييا، و ذلؾ لكوف اإلرتفاقات العامة ال يشترط فييا وجود عقار مرتفؽ مث
. 1ذلؾ ارتفاقات الطيراف ففي التشريع المحدد، لمقواعد العامة المتعمقة بالطيراف المدني

تضمف ارتفاقات الطيراف التي تؤسس بجوار المحطات الجوية ومحطات الطوافات و 
المنشآت الموجية، لتسييؿ المبلحة الجوية و قد أصطمح عمى ارتفاقات التوسعة و 

و ىذا دوف اشتراط وجود عقار مرتفؽ الذي يستفيد مف اإلرشاد بارتفاقات الطيراف 
و االرتفاقات ، ، و قد حاوؿ بعض الكتاب إيجاد رابطة بيف االرتفاقات الخاصة2االرتفاقات

اإلدارية، و ذلؾ مف خبلؿ جعؿ مفيـو المنفعة العامة، بمثابة عقار مرتفؽ حتى لو أنيا 
ي الدوميف العاـ، تعوض بمفيوـ ال تشكؿ شيء مادي و ىذا لكوف األمبلؾ العقارية ف

، "بأف piquemal، ولكف في الواقع يرى 3قانوني مجرد يتمثؿ في مفيوـ المصمحة العامة
الربط بيف االرتفاقات الخاصة واالرتفاقات العامة، ليس ضروري و ىذا باعتبار العقار 

الكاتب عف  المرتفؽ و إف كاف الزاميا في األولى فإنو ثانوي في الثانية، و يتساؤؿ نفس
سبب البحث عف وجود عقار مرتفؽ في االرتفاقات اإلدارية بأي ثمف كاف رغـ أف مفيومو 
ووجوده أمرا نسبيا بحيث أف الطابع الذي يميز ىذا النوع مف االرتفاقات ىو عدـ اعتمادىا 
عمى العقار المرتفؽ في الكثير مف المجاالت ويعتبر القضاء المدني أوؿ مف سبؽ إلى 

التجيات  المؤيدة لوجود عقار مرتفؽ في االرتفاقات العامة لدى أنصار القانوف تجاوز ا
الخاص و كذلؾ القانوف العاـ، بحيث ساىـ في إعادة تكييؼ الطبيعة القانونية لئلرتفاؽ و 

                                                 

حدد ي 1998يونيو  27المؤرخ في  98/06المتعمقة بارتفاقات الطيراف في القانوف رقـ  61إلى  57انظر المواد مف  1
 القواعد العامة المتعمقة بالطيراف المدني.

2 /M.piquemal.OPCIT p/40 : il est indifferent  de savoir quelle est la personnalite 
publique ou privee qui peut en benificier". 
3 dans son traite elimentaire de droit administratif m.de laubedere estime que le domaine 
public sert de fonds dominant,  cette recherche de la ressemblence a tous prix avec les 
servitudes privees parait forcee de toute manière ;elle est moins forcee que celle de 
herriot ,par contre pour liet.veaux ;les servitudes administratives etablies dans un but 
d’utilite publique ,ne nécessitent pas l’intervention de la notion de fonds dominant et de 
fonds servant, la meme opinion est soutenue par bernard. cite par piquemal OPCIT.p,40 
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عدـ حصرىا في مفيوـ ضيؽ و أحادي و ذلؾ لوجود تكاليؼ و التزامات تقررىا و 
ية متميزة و غير عادية و مستقمة عف القانوف تفرضيا نصوص قانونية وأخرى تنظيم

المدني و في ىذا المجاؿ فإف محكمة النقض الفرنسية أكدت وبوضوح عمى أف العقار 
اعتبرت  6929المرتفؽ ليس إلزامي و ال يشكؿ ميزة لئلرتفاقات العامة بحيث وفي سنة 
رتفؽ بو ليس محكمة النقض الفرنسية بأف وجود كؿ مف العقار المرتفؽ و العقار الم

أساسيا أو إلزاميا إلنشاء االرتفاؽ و ىذا فيما يتعمؽ بارتفاقات المنع التي تضمنيا مخطط 
، كما صدر حكـ قضائي آخر 1التييئة و التعمير بالبمدية و التي منيا عدـ تعمية البنايات

يتضمف عدـ أىمية األخذ بالعقار المرتفؽ كعنصر أساسي في  6940أفريؿ  06بتاريخ 
د مفيـو االرتفاقات العامة و ذلؾ في موضوع ارتفاقات المرور عمى عقارات مجاورة تحدي

لؤلمبلؾ العامة وأكثر مف ىذا فإف محكمة النقض ذىبت بعيدا في حكـ قضائي صادر 
في تفرقتيا بيف االرتفاقات المدنية و االرتفاقات اإلدارية و عمقت  6940ماي  2في 

أدت إلى التحويؿ و التغيير مف المفيوـ األحادي استقبللية ىذه األخيرة إلى درجة 
لبلرتفاقات إلى المفيـو المزدوج ليا، و ذلؾ عندما أصدرت حكـ يتضمف ما يمي:" أف 
االرتفاؽ في مجاؿ التعمير ال يشكؿ عقار مرتفؽ فيذا األخير أمر ثانوي ووجوده ىو 

و، و تشكؿ عبلقة أو ، إذف فوجود عقار مرتفؽ و عقار مرتفؽ ب2نتيجة فقط لمنفع العاـ
رابطة تصؿ بينيما بحيث تكوف الممكية لشخص معنوي عاـ، قد تظير في بعض 
االرتفاقات الموظفة بموجب نصوص قانونية لغرض المصمحة العامة، و قد جسدىا 

، والمتعمؽ بالطاقة الكيربائية 6964جواف  62المشرع الفرنسي في القانوف الصادر بتاريخ 
و فرضيا لصالح مرفؽ الكيرباء، كما أنشأ ارتفاقات المرور و بحيث أنشأ ارتفاقات 

المؤرخ في  65/66فإف القانوف رقـ ، االرتكاز لمخطوط الكيربائية، و في التشريع الجزائري
المتعمؽ بالكيرباء و توزيع الغاز بواسطة القنوات، حدد في المادة  5665فيفري  62

في مجاؿ الكيرباء و توزيع الغاز، وتشمؿ  ، االرتفاقات التي يستفيد منيا المتعامؿ629
ارتفاقات عامة لبلرتكاز و اإلرساء و التمرير العموي و الغرز و تمرير القنوات و الدخوؿ 
و المرور و لكف في الحقيقة فإف إنشاء االرتفاقات العامة ليس الغرض منو خدمة عقار 

                                                 

1 cour de cassation 9 juin 1959 bul civ 1951, n°291, ajda,1959 p 122. 
2 cour de cassation. 08 mai 1963 e.raynier rtd, civ 1963 p/760 bredin j.c. p 1963. 
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، ورغـ ذلؾ 1أىمية نسبية فقطمرتفؽ بؿ لتحقيؽ منفعة عامة و بالتالي فالعقار المرتفؽ لو 
فإف أنصار وحدة مفيوـ االرتفاؽ استمروا في التمسؾ بوجود عقار مرتفؽ، )مخدوـ( و 
ذلؾ في االرتفاقات العامة، وىذا باالستناد إلى مفيوـ المنفعة العامة، الذي يعوض الوجود 

يد مف المادي لمعقار المرتفؽ، و المشترط في االرتفاقات الخاصة، و قد حاوؿ العد
، البحث عف عوامؿ التقارب و التشابو بيف االرتفاقات المدنية و االرتفاقات 2الكتاب

اإلدارية، وىذا ألجؿ اإلبقاء عمى مفيوـ وحدة االرتفاقات وعدـ فصميا عف بعضيا البعض 
وقد أبقوا عمى عنصرالعقار المرتفؽ في كؿ نوع مف االرتفاقات بحيث يتمثؿ في وجود 

في ارتفاقات القانوف المدني فيتحمؿ العقار المرتفؽ بو تكاليؼ  عبلقة بيف عقاريف
والتزامات تقرر و تفرض لصالح العقار المرتفؽ بو، بينما تتمثؿ في منفعة عامة في مجاؿ 
االرتفاقات اإلدارية غير أف االجتياد القضائي لـ يساير ىذا االتجاه و ساند الراي القائؿ 

ىذا لوجود مميزات و خصائص تنفرد بيا ارتفاقات بأف االرتفاؽ لو مفيوـ مزدوج و 
 المنفعة العامة، وتجسد ذلؾ مف خبلؿ دراسات العديد مف فقياء القانوف العاـ.

 الفرع الثاني: اختالف عناصر االرتفاقات اإلدارية عن االرتفاقات المدنية:

بأف االختبلؼ بيف  piquemalفي تحميمو لمفيوـ االرتفاقات اإلدارية اعتبر 
الرتفاقات القانونية المقررة لممصمحة الخاصة، و تمؾ المفروضة لممصمحة العامة يكمف ا

في الجانب التقني و اإلجرائي، بحيث لكؿ منيما طريقة تتبع في توظيفو ففي شأف 
االرتفاقات اإلدارية فإنيا ببل شؾ ال تصنؼ ضمف االرتفاقات العادية، فيي تخرج عف 

و ذلؾ لكونيا تتميز بطابع خصوصي اكتسبتو عبر تطور إطار و مجاؿ القانوف المدني 
كانت   مضطرد و بطيء رافؽ نشأة القانوف اإلداري و استقبللو عف القانوف الخاص، فإذا

االرتفاقات العقارية و باإلسناد لمقانوف المدني تشكؿ تكاليؼ و أعباء تفرض عمى عقار 
االرتفاقات اإلدارية، و ذلؾ في  لمصمحة عقار آخر، فإنو يمكف إيجاد تشابو و تماثؿ مع

بينما إذا أخذنا بالجانب اإليجابي و المنفعة التي ترتبيا   3مسألة التكاليؼ و االلتزامات
                                                 

1 M. piquemal  OPCIT P 41. 
2 G :Henriot et rossillion ;les servitudes de droit privee et de droit public 1966 p180. 
3 M/piquemal ;ibid.p 47. 
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ىذه االرتفاقات لصالح اإلدارة فإنيا أي االرتفاقات اإلدارية، تبدو كقيود بسيطة عمى حؽ 
استعماؿ و حماية  الممكية و عادة ما تكيؼ عمى أنيا إجراءات ضبط تيدؼ إلى ضماف

 الممؾ العاـ والخاص لمدولة.

أوال: تفرقة االرتفاقات اإلدارية عن االرتفاقات المدنية من حيث المنفعة المقدمة 
 لإلدارة:

، بإف االرتفاقات المدنية تختمؼ جوىريا عف االرتفاقات اإلدارية و 1يرى أحد الفقياء
ت األولى، ففي مجاؿ التكاليؼ و ذلؾ لكوف ىذه األخيرة ال تأخذ بنفس خصائص و مميزا

االلتزامات المفروضة عمى مالؾ العقار، و التي تمزمو بالقياـ بأعماؿ إيجابية لصالح الغير 
و ال سيما اإلدارة، فإنيا تتـ في شكؿ قيود بسيطة تثقؿ صاحب الممكية الخاصة و ىذه 

ال  نوي العاـ فإنياالقيود التي تتضمف أعماؿ إيجابية ذات منفعة لئلدارة أي لمشخص المع
ففي ىذه األخيرة ىي فقط تكميؼ أو التزاـ مقرر عمى عقار ، تظير في االرتفاقات المدنية

ممموؾ لشخص معيف لمصمحة عقار آخر، بحيث يتـ بموجبو استقطاع جزء مف منفعة 
العقار األوؿ، لمصمحة العقار الثاني، و بالتالي ىناؾ اختبلؼ أساسي بيف العناصر 

ؿ مف االرتفاقات المدنية و االرتفاقات اإلدارية  و لكف بالمقابؿ يمكف إيجاد المكونة لك
تشابو بينيما و تقارب و تماثؿ، وذلؾ في مسألة التكاليؼ ذاتيا و ليس العبلقة بيف 
العقاريف المرتفؽ و المرتفؽ بو، بحيث أف األعباء و االلتزامات، فإنيا و في مجاؿ 

ض عمى شكؿ تكاليؼ حقيقية وفعمية و مف ىنا أمكف االرتفاقات اإلدارية تتـ و تفر 
 .اعتبارىا بالنسبة لؤلشخاص الخاضعيف ليا بمثابة تكاليؼ و أعباء ناجمة عف االرتفاؽ

 

 

 

                                                 

1 M.Berthelmly traite elementaire de droit administratif OPCIT.p 703. 
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 ثانيا اختالف االرتفاقات اإلدارية عن االرتفاقات المدنية من الجانب السمبي:

شأتيا، فبل تيدؼ إلى بأف االرتفاقات اإلدارية، و مف الجانب السمبي لن  subraيرى 
تحقيؽ مصمحة عقار بؿ لمصمحة الجميور، و ىذا ما يجعميا تختمؼ أساسا عف 

وعدـ التشابو بيف  االرتفاقات المدنية، التي تخضع لمقانوف الخاص، و ىذا التمايز
، فيذه األخيرة 1االرتفاقيف، يعود ألصالة نظرية الشخصية القانونية لمجماعات العمومية

ؽ فعمية خاصة بيا، بؿ تسند ليا مياـ ووسائؿ عمؿ، ضرورية النجاز و ليست ليا حقو 
 تحقيؽ أىداؼ توضع ليا و تؤسس ألجميا ىذه األشخاص العامة.

إف نظرية الشخصية القانونية ساىمت في تغيير الثنائية و االزدواجية في االرتفاقات، 
و استعماؿ وسائؿ  ففي شأف ارتفاقات المنفعة العامة، فإف الشخص الذي يتولى تسيير

ضرورية إلنجاز و تحويؿ المنفعة العامة، ال يبدو أنو المستفيد الفعمي و الحقيقي مف ىذا 
. وىذا ما يجعؿ مفيوـ االرتفاؽ يتضمف ازدواجية و يتطمب إعادة تكييفو و 2التحويؿ

 تحديد طبيعتو القانونية، باعتبار أف االستفادة مف العقار المرتفؽ تختمؼ في ارتفاقات
القانوف الخاص، عف تمؾ المراد بيا في ارتفاقات القانوف العاـ، و لغرض الوصوؿ إلى 

" اعتمد عمى اآلثار المترتبة عمى subraجعؿ مفيـو مستقؿ لبلرتفاقات العامة فإف" 
توضيح االساس الذي يتـ  االعتراؼ بالشخصية القانونية، لؤلشخاص العامة، لذلؾ يجب

 قبللية االرتفاقات اإلدارية.االستناد إليو في مجاؿ است

 

 

                                                 

1 /subra. de bieusses OPCIT P/336 :" ce qui constitue l’essence juridique des 
collectivites publiques ;c’est la notion de mission et non celle d interet ou de patrimoine 
de sorte qu’existe une difference profondre entre le contenu fonctionnel des collectives 
publiques"/ 
2.ibid.. P/338 
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 المطمب الثاني: خصوصية االرتفاقات اإلدارية من خالل القوانين المنشأة ليا:

، بينما 1مف القانوف المدني 247تناوؿ المشرع الجزائري، حؽ االرتفاؽ في المادة 
، وىو نفس 2مف القانوف المدني المصري 6662تناولو المشرع المصري في المادة 

وىذه التعريفات الواردة في القانوف  407ذي أخذ بو المشرع الفرنسي في المادة التعريؼ ال
الخاص تتعمؽ باالرتفاقات المدنية، بينما و في مجاؿ االرتفاقات اإلدارية، فرغـ أف أغمب 
الفقياء يتفقوف عمى أف التعريؼ الوارد بالقانوف المدني يشمؿ كافة أنواع االرتفاقات، فيو 

مف القانوف المدني التي تنّص عمى أنو  496ر أنو بالرجوع إلى المادة ذو تطبيؽ عاـ غي
يجب عمى المالؾ أف يراعي في استعماؿ حقو ما تقض بو التشريعات الجاري بيا العمؿ 
و المتعمقة بالمصمحة العامة أو المصمحة الخاصة نجدىا تزرع بذور خصوصية 

 تفاقات المنفعة العامة.االرتفاقات اإلدارية أو ما اصطمح عميو المشرع بار 

 : كأساس استقاللية االرتفاقات اإلدارية 696الفرع األول: المادة 

مف القانوف المدني الجزائري، و  496مف خبلؿ استعراض مضموف أحكاـ المادة 
، نجدىا تتضمف ارتفاقات تتعمؽ 3مف القانوف المدني الفرنسي 426تقابميا المادة 

عقار مرتفؽ مما يفترض وجود ثنائية في مفيـو االرتفاؽ بالمصمحة العامة و ال تتضمف  
و األخرى ، بحيث يتضمف نوعيف مف االرتفاقات إحداىما تيدؼ لتحقيؽ مصمحة عامة

غايتيا المصمحة الخاصة وىذا يعني أنو باإلمكاف استخراج ميزتيف يتأسس عمييما، صنؼ 
اشتراط وجود عقار مرتفؽ  مستقؿ مف االرتفاقات العامة و تتمثؿ الميزة األولى في عدـ

مستفيد في االرتفاقات العامة و خضوعيا لنظاـ قانوني خاص بيا أما الميزة الثانية، 
 فتتمثؿ في فرض و إنشاء تكاليؼ عمى الممكية الخاصة لغرض تحقيؽ المصمحة العامة.

                                                 

 المعدؿ و المتمـ. 75/58مف األمر رقـ  867انظر المادة  1
مدني مصري عمى أف االرتفاؽ حؽ يحد مف  0151:" تنص المادة 278نبيؿ إبراىيـ سعد، المرجع السابؽ ص  2

 ر"يممكو شخص آخ،منفعة عقار لفائدة عقار
مف القانوف المدني الفرنسي عمى ما يمي: " يتمثؿ موضوع االرتفاقات المحدثة لفائدة المصمحة  650نصت المادة  3

العامة أو البمدية في السير عمى األقداـ عمى طوؿ األنيار القابمة لممبلحة أو العـو و بناء أو ترميـ الطرقات و غيرىا 
 مف المنشآت العمومية أو البمدية.
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مف القانوف المدني  496تعتبر المادة : 696أوال: انعدام عقار مرتفق في المادة 
ائري األساس المنشأ لصنؼ جديد مف االرتفاقات و المتمثؿ فيما يسمى بارتفاقات الجز 

مف القانوف المدني الفرنسي، قاعدة الستقبللية  426المنفعة العامة بينما تشكؿ المادة 
االرتفاقات العامة في التشريع الفرنسي بحيث أف ىذه األخيرة تضمنت صنؼ مف 

لمرتفؽ أو المخدـو و يخص ارتفاقات الجري و المشي االرتفاقات ال يرتكز عمى العقار ا
عمى األقداـ و ارتفاقات إنجاز و إصبلح طرقات أو منشآت عمومية أو بمدية أخرى، ففي 
ىذه االرتفاقات فإف العديد مف الفقياء يرى بأنو ال وجود لعقار مرتفؽ في الصنؼ المذكور 

صاحبة األمبلؾ العامة لممياه ال تستفيد سابقا مف االرتفاقات ففي النوع األوؿ، فإف الدولة 
فإنيا ، مف االرتفاؽ وكذلؾ الشأف بالنسبة لمستعممي ىذه األمبلؾ و استخراج المواد

تخصص أساسا لتسييؿ تنفيذ األشغاؿ العامة، المقرر إنجازىا ال يمكف اعتبارىا عقار 
ص المادة أما بخصو  1مرتفؽ طالما أنيا مازالت عبارة عف مشروع في طريؽ اإلنجاز

مف القانوف المدني الجزائري، فإنيا تضمنت تقييد الممكية الخاصة بالتشريعات  492
الجاري بيا العمؿ و المتعمقة بالمصمحة العامة، و في ىذا المجاؿ فإف عدد ىاـ مف 
النصوص القانونية صدرت في الجزائر و أقرت قيود عمى الممكية الخاصة و ذلؾ ألجؿ 

شكمت ىذه القيود ارتفاقات إدارية أخضعيا المشرع إلى أحكاـ خاصة المنفعة العامة و قد 
بيا، سواء مف حيث نشأتيا أو في مجاؿ تطبيقيا و العقوبات المقررة في حالة مخالفتيا 
باإلضافة إلى نظاـ التعويض عف األضرار المترتبة عف تطبيقيا، و أىـ ما يميز ىذه 

ستفيد مف ىذه التكاليؼ و االلتزامات التي االرتفاقات ىو انعداـ و غياب عقار مرتفؽ م
أقرتيا القوانيف لصالحو، كما لـ تشتمؿ عمى إلزاـ الخاضعيف لبلرتفاقات بالقياـ بأعماؿ 
إيجابية عمى العقار المرتفؽ ونوضح ذلؾ مف خبلؿ بعض النصوص القانونية الموظفة 

 لبلرتفاقات اإلدارية.

 

 

                                                 

1.R/.venot.opcit. p/150. 
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 : لالرتفاقات اإلداريةثانيا: غياب عقار مرتفق في قوانين منظمة 

لـ يشترط المشرع الجزائري توافر عقار مرتفؽ ألجؿ االعتراؼ بصفة االرتفاقات 
اإلدارية الحقيقية لمقيود التي تفرض عمى الممكية بحيث أف مفيوـ االرتفاؽ اإلداري يختمؼ 
عف مفيوـ االرتفاؽ المدني الذي يقـو عمى ضرورة وجود عبلقة بيف عقاريف و قد صدرت 

دة نصوص قانونية تجسد االختبلؼ و التمييز بيف مفيـو االرتفاؽ في القانوف المدني و ع
مفيومو في نصوص القانوف العاـ، ىذه األخيرة اعتمدت في تحديدىا لحؽ االرتفاؽ عمى 
معيار المصمحة العامة دوف اشتراط وجود عقار مرتفؽ ففي القانوف المتعمؽ بالطاقة 

،  أنشأ المشرع ارتفاقات عامة دوف االعتماد عمى 1 5665 الكيربائية الصادر في سنة
وجود عقار مرتفؽ، وحتى في حالة وجود ىذا األخير فإف عدد محدود مف االرتفاقات 
اإلدارية المقررة لصالح عقار مخدـو بحيث قد يتمثؿ ىذا العقار المخدـو في ممؾ عمومي 

المؤسسات العامة فإنو أي العقار  أو في أمبلؾ الدولة الخاصة أو لغيرىا مف اإلدارات و
قد ال يكوف لمصمحة العقار بؿ يتـ لصالح الغرض ، المخدـو الخاضع لبلرتفاقات اإلدارية

و الغاية مف فرضو وىي تحقيؽ المصمحة العامة، وقد تناوؿ االرتفاقات ذات المنفعة 
وزيع الغاز المتعمؽ بالكيرباء و ت  65/66العامة، الباب الرابع عشر مف القانوف رقـ 

ففي ىذه األخيرة تقررت ارتفاقات  629و  626بواسطة القنوات، وال سيما المادتيف 
الصالح العاـ، في مجاؿ الكيرباء و الغاز، بحيث يمكف االستفادة مف االرتفاقات ذات 
المنفعة العامة، و االرتكاز و اإلرساء و التمرير العموي و الغرز و قطع األشجار و 

ر و التمرير لمقنوات و الدخوؿ و المرور و ىذا لصالح المتعامؿ في التشذيب و الغم
جواف  62و في التشريع الفرنسي فإف أوؿ نص قانوني صدر في  2مجاؿ الكيرباء و الغاز

و تضمف  6952فيفري  57يتعمؽ بتوزيع الطاقة الكيربائية و تـ تعديمو في  6964
لقضاء الفرنسي في شأف تكييؼ و تصنيؼ و قد اعتبر ا.3ارتفاقات إدارية لممنفعة العامة 

ىذه االرتفاقات عمى أنيا ال تشترط وجود عقار مرتفؽ و عقار مرتفؽ بو، لقياـ االرتفاؽ 
                                                 

 .01/ 02انظر القانوف رقـ  1
 02/01مف القانوف رقـ  159انظر المادة  2
إبراىيـ زعيـ االرتفاقات اإلدارية و الحماية القضائية ,ارتفاقات تمرير الخطوط الكيربائية بأراضي الخواص  3

 .31، ص 81/82عدد  2008المغرب، ،المجمة المغربية لئلدارة المحمية و التنمية،نموذجا



89 
 

، أما في التشريع المغربي فإف ىذا االرتفاؽ اإلداري صدر في 1وذلؾ لكونيا تنشأ بقانوف
عقارات ونص فيو المحدد لمتشريع المطبؽ عمى ال 6962يونيو  5مف ظيير  666الفصؿ 

" عمى أف االرتفاقات القانونية حقوؽ مقررة لمنفعة عامة أو لمنفعة خاصة، و أضاؼ في 
بأف ما تقرر لممنفعة العامة تحدده القوانيف أو الضوابط الخاصة، ويعتبر  666الفصؿ 

، أوؿ نص صدر في مجاؿ الكيرباء، بحيث 6945أكتوبر  56القانوف الصادر في 
وؿ لصالح الشركات المرخص ليا بتوزيع الطاقة الكيربائية واشتممت تضمف ارتفاقات تخ

ىذه االرتفاقات عمى حؽ الشركات في إقامة دعائـ و آليات تثبيت مواصبلت الكيرباء 
الجوية بأمبلؾ الخواص مبنية أو غير مبنية كما يخوليا الحؽ في وضع قنوات تحت 

المجاورة لممنشآت الكيربائية أو  أرضو بتمؾ األمبلؾ إلى جانب الحؽ في شذب األشجار
قطعيا أو استئصاليا و مف النصوص القانونية الموظفة التي تستمـز وجود عقار مرتفؽ و 

المحدد لمقواعد العامة المتعمقة  92/64عقار مرتفؽ بو، نجد القانوف الجزائري رقـ 
يراف عمى إعداد مخطط ارتفاقات الط 46، و الذي نص في المادة 2بالطيراف المدني

الخاصة بالتوسعة و كذا كيفيات و طرؽ تأسيس ارتفاقات الطيراف الخاصة، باإلرشاد 
يتعمؽ  5665مارس  65مؤرخ في  65/65بحيث صدر مرسـو تنفيذي تحت رقـ 
.و 3منو ارتفاقات الطيراف الخاصة بالتوسعة 60بارتفاقات الطيراف و حدد في المادة 

يتمثؿ الغرض مف فرض ارتفاقات الطيراف في  ، و4ارتفاقات الطيراف الخاصة باإلرشاد
تأميف حماية المطارات، و ىذا يجعؿ ىذه االرتفاقات تختمؼ عف تمؾ المنصوص عمييا 
في القانوف المدني و التي يتـ عمييا، وضع حد لمنفعة عقار لفائدة  و استعماؿ عقار 

مثؿ في المطارات آخر، بينما يكوف المستفيد شخص معنوي عاـ في ارتفاقات الطيراف و يت
و ذلؾ لغرض تأمينيا لكافة الجميور و ىذا يجعمنا نقوؿ باف االرتفاقات اإلدارية الموظفة 
و المنشأة لممصمحة العامة، ال تشترط توظيؼ االرتفاؽ لصالح عقار آخر، و ذلؾ لكونيا 

                                                 

 .31نفس المرجع، ص 1
 .1998يونيو  27المؤرخ في  98/06انظر القانوف رقـ  2
المتعمؽ بارتفاقات الطيراف، التي  2002مارس  2المؤرخ في  02/88مف المرسـو التنفيذي رقـ  04انظر المادة  3

جز التي توضح الحدود التي تنص: تؤسس ارتفاقات الطيراف الخاصة، بالتوسعة بوضع سمسمة مف مساحات تحديد الحوا
 يمكف أف تبمغيا األشياء في الفضاء الجوي."

 فتناولت ارتفاقات الطيراف الخاصة باإلرشاد 19أما المادة  4
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المحدد لمقواعد  60/ 5666تستيدؼ تحقيؽ مصمحة عامة، وىذا عمى غرار القانوف رقـ 
. و الذي نص في القسـ الثاني منو 1امة بالبريد و المواصبلت السمكية و البلسمكية الع

عمى إنشاء االرتفاقات في شكؿ مناطؽ مكشوفة قصد الحيمولة  69و  67،62في المواد 
دوف عرقمة عوارض انتشار الموجات البلسمكية الكيربائية المرسمة أو المستقبمة مف 

رتفاقات في شكؿ مناطؽ حماية و مناطؽ حراسة مختمؼ المراكز و كذلؾ تأسيس ا
لضماف سير االستقباالت البلسمكية الكيربائية عبر مختمؼ المراكز، باإلضافة  إلى 

في شأف عدـ اشتراط وجود عقار مرتفؽ في مجاؿ االرتفاقات المقررة ، مناطؽ الحراسة
لزاـ كؿ مالؾ عمى إ 5666/60مف القانوف رقـ  20لممصمحة العامة، بحيث نصت المادة 

أو مستعمؿ لمنشأة كيربائية موجودة في أي مكاف مف اإلقميـ و لو كاف خارج مناطؽ 
االرتفاؽ إزالة االضطرابات التي تعيؽ استغبلؿ مركز عمومي أو خاص لبلستقباؿ 

عمى إزالة العوائؽ التي تحدثيا األشجار و تمنع  26البلسمكي الكيربائي كما نصت المادة 
اإلشارات عمى خط، قائـ مف خطوط المواصبلت السمكية و البلسمكية أو تقمص إرساؿ 

ففي ىذه االرتفاقات ال يشترط تبلـز عقار مرتفؽ و عقار مرتفؽ بو، لقياـ حؽ االرتفاؽ 
بؿ يكفي توافر غرض المصمحة العامة، التي تعتبر العنصر األساسي الذي تقرر ألجمو 

ة، ونفس الشيء في ارتفاقات التعمير التي االرتفاقات اإلدارية المنشأة بنصوص قانوني
و خاصة في المواد ،  2المتعمؽ بالتعمير 96/59تناوليا المشرع الجزائري في القانوف 

بحيث نص عمى خضوع األراضي المتواجدة في قطاعات التعمير المستقبمية  55/06/00
أف ال تخضع  لبلرتفاؽ بعدـ البناء و ألـز بأف يحدد مخطط شغؿ األراضي اإلرتفاقات و

القواعد و اإلرتفاقات المحددة بموجب ىذا المخطط ألي ترخيص بالتعديؿ إال ما يتعمؽ 
 بتكييفات طفيفة.

إف التشريعات المتعمقة باالرتفاقات اإلدارية، تمكننا مف القوؿ بوجود صنؼ جديد مف 
قانوف المدني، االرتفاقات الحقيقية المستقمة و المتميزة عف تمؾ االرتفاقات المعروفة في ال

                                                 

 .المتعمؽ بالبريد  و المواضبلت السمكية2000أوت  5المؤرخ في  03/ 2000انظر القانوف رقـ  1
 33و  31و  22تعمؽ بالتييئة و التعمير و ال سيما المواد الم 1/12/1990المؤرخ في  90/29انظر القانوف رقـ 2

 منو
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وال سيما في مسألة عدـ اشتراط وجود عقار مرتفؽ الذي يعتمد عميو أنصار مفيوـ وحدة 
 االرتفاؽ في القانوف الخاص.

 ثالثا: إمكانية فرض التزام إيجابي بالقيام بعمل عمى مالك العقار المرتفق بو:

ىي كما 1في القانوف الخاص فإف نشأة حؽ االرتفاؽ يتوقؼ عمى توفر خمسة شروط 
 يمي:

: وجود عقارات بحيث يتقرر حؽ االرتفاؽ عمى أحدىما و يسمى العقار الشرط األول
 الخادـ أو العقار المرتفؽ بو، لصالح الثاني و يسمى بالعقار المخدوـ أو العقار المرتفؽ,

أف يكوف العقار الخادـ و العقار المخدوـ ممموكيف لشخصيف مختمفيف، الشرط الثاني: 
 نشأ حؽ االرتفاؽ إال إذا تقرر عمى ممؾ الغير.بحيث ال ي

: أف األعباء و التكاليؼ التي تنتج و ترتب عف االرتفاؽ تمس بالعقار الشرط الثالث
ذاتو، وليس بمالؾ العقار، وذلؾ باعتبار أف حؽ االرتفاؽ حؽ عيني و المعروؼ عف ىذا 

تكاليؼ و األعباء فإنو ، أما إذا التـز شخص بال2األخير أنو يتقرر مباشرة عمى الشيء
 يصبح التزاـ شخصي و ليس بحؽ ارتفاؽ.

: أف يتقرر التكميؼ أو العبء لصالح عقار آخر بحيث ال يتـ لصالح الشرط الرابع
 الشخص، صاحب العقار

و يتمثؿ في وجود ارتفاؽ حقيقي يؤدي إلى حرماف و تقميص منفعة الشرط الخامس: 
مف  247ا ما يتضح و يستنتج في المادة عقار لفائدة عقار آخر لشخص آخر، و ىذ

القانوف المدني الجزائري، و يبلحظ بخصوص الشرط الثالث و المتعمؽ بفرض التكميؼ 
عمى العقار، ال عمى الشخص مالؾ العقار أنو مف العناصر األساسية لتشكيؿ حؽ 

                                                 

 .136محمد سعيد، جعفور، المرجع السابؽ ص  1
 .136محمد سعيد جعفور،المرجع السابؽ ص  2
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 االرتفاؽ في القانوف الخاص، فإذا تخمؼ ىذا الشرط و تـ فرض التكاليؼ عمى الشخص
مالؾ العقار فإننا ال نصبح أماـ ارتفاؽ حقيقي، بؿ يصير التزاـ شخصي، بينما يختمؼ 
األمر في االرتفاقات اإلدارية التي يمكف أف تتضمف الزاـ مالؾ العقار بالقياـ بأعماؿ 
إيجابية و رغـ ذلؾ يعتبر ارتفاقا حقيقيا و ليس مجرد التزاـ شخصي و ىذا ما ذىبت إليو 

رنسية عندما حددت مفيوـ االرتفاؽ اإلداري و ربطتو بالقانوف اإلداري و محكمة النقض الف
اعتبرتو يخضع لنظاـ خاص غير مألوؼ في القانوف العاـ، انطبلقا مف إقرارىا بأف وجود 
عقار مخدوـ و عقار خادـ ليس ضروريا لوجود ارتفاؽ عندما يكوف ىذا األخير ناشئا 

انية إلزاـ مالؾ العقار عمى مراعاة قواعد المنفعة ، كما أنيا تناولت إمك1بموجب القانوف
. و ذلؾ 3و قد تبنى عدد مف رجاؿ القانوف ىذا االتجاه2العامة، وليس لخدمة عقار مرتفؽ

بقوؿ أحدىـ بأف اإلرتفاؽ اإلداري ليست لو خصائص اإلرتفاقات العادية ,إذا تناولناه مف 
نصوص الجزائرية المفيـو الموسع وفي ىذا اإلطار تبنت العديد مف ال زاوية المنفعة

، و الذي ألـز 96/626بموجب المرسوـ التنفيذي رقـ  لئلرتفاقات اإلدارية وتـ ذلؾ
أصحاب البنايات المشيدة أو المقامة في الممكيات المجاورة لمسكة الحديدية، بأف يقوموا 

ـ صاحب بأشغاؿ الصيانة و الدعـ  والتقوية كما يمكف أف تظير االرتفاقات التي تمز 
الممكية بالقياـ بعمؿ إيجابي في مجاؿ الطيراف بحيث يفرض قانوف الطيراف ارتفاقات 
خاصة تتعمؽ بالمطارات و تتضمف الزاـ أصحاب الممكية المجاوريف لمختمؼ المطارات 
بحذؼ و إزالة كؿ العراقيؿ التي تشكؿ خطر عمى المبلحة الجوية أو تمس بالسير الحسف 

ددة في إطار منفعة و مصمحة المبلحة، و قد يصؿ األمر إلى إلزاـ لمتطمبات األمف المح
المالكيف بتعديؿ أو حتى إزالة البنايات و يكوف ليؤالء المالكيف الخيار في االلتزاـ، لمقياـ 

، كذلؾ ىناؾ االرتفاقات الخاصة باإلرشاد التي تقاـ 4بيذه األشغاؿ المفروضة عمييـ 
وئي لمحواجز لمداللة عمى وجودىا و ذلؾ قصد تقميص بالمطارات و تتعمؽ باإلرشاد الض

                                                 

" يعتبر قرار، محكمة النقض الفرنسية في سنة 164، ص 2007/2008ىشاـ طالب، اطروحة دكتوراة تونس  1
 قبللية االرتفاقات اإلدارية.، بمثابة أساس بداية است1959

2 T. cassation 08 mai 1963 edition G.M 1334 note EISNMEN. 
3 T cassation 08 mai 1963 edition G.M 1994 note EINMEM. edition G.M 1334 note 
EISNMEN. 
4  JEAu DU FAu OPCIT P/ 248-245. 
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الخطر فيما يخص أمف المبلحة الجوية، و في ىذه االرتفاقات يمـز أصحاب الممكيات 
المجاورة بإزالة الحواجز التي تعرقؿ المبلحة، كما قد يمزموف بتمرير خطوط الكيرباء عمى 

1سبب في أضرار عند سقوطياممكياتيـ الخاصة أو قطع األشجار و أغصانيا التي قد تت
. 

إف ىذه االرتفاقات اإلدارية الموظفة لممصمحة العامة تضمنت التزامات تفرض عمى 
، و ىذا يبيف وجود مفيوـ موسع لبلرتفاقات بحيث لـ يعد 2مالؾ العقار القياـ بأعماؿ

مقتصرا عمى ذلؾ المفيـو المعروؼ في القانوف المدني و الذي ال يتضمف إلزاـ مالؾ 
عقار بتكاليؼ و أعباء و إنما يشمؿ إثقاؿ العقار ذاتو بيذه اإلرتفاقات و ذلؾ لكوف  ال

فرض االلتزاـ عمى مالؾ العقار يجعمو التزاـ شخصي و ليس ارتفاؽ حقيقي، و ىذا عمى 
عكس االرتفاقات اإلدارية التي أصبحت تتضمف التزامات عمى مالؾ العقار أو عمى 

ذلؾ تعتبر ارتفاقات حقيقية حتى و لو غاب فييا عقار صاحب العقار المرتفؽ بو ومع 
مرتفؽ وىذا يجعؿ مف االرتفاقات اإلدارية صنؼ جديد منفصؿ عف تمؾ االرتفاقات 

 الموجودة في القانوف الخاص.

و في ىذا اإلطار ذىب المشرع لتأكيد ثنائية و إزدواجية مفيوـ االرتفاؽ، بحيث نص 
عمى أنو يجب عمى المالؾ أف يراعي في استعماؿ مف القانوف المدني  496في المادة 

حقو ما تقتضي بو التشريعات الجاري بيا العمؿ و المتعمقة بالمصمحة العامة أو المصمحة 
الخاصة، إف محتوى ىذا النص فرؽ و ميز بيف نوعيف مف االرتفاقات بحيث تتعمؽ 

مصمحة العامة بينما األولى باإلرتفاقات التي تنشئيا التشريعات المعموؿ بيا و تخص ال
تشمؿ الثانية االرتفاقات التي تقررىا و تنشأىا تشريعات و تتعمؽ بالمصمحة الخاصة، 

عندما نص عمى أف االرتفاؽ حؽ  247وىذه األخيرة تناوليا المشرع الجزائري في المادة 
يجعؿ حدا لمنفعة عقار لفائدة عقار آخر لشخص آخر" أما ارتفاقات المصمحة العامة فقد 

ناوليا في تشريعات مختمفة شممت مجاالت ذات طابع إداري و ذات نفع عاـ كالكيرباء ت
 و الغاز، المياه ،السياحية، الطرقات و النقؿ و السكؾ الحديدية 

                                                 

1   Ibid.P/ 249. 
2Ibid. P/ 223  "il existe des servitudes qui imposent à l’assujetti des obligations de faire 
(servitudes in faciendo)." 
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التي فرقت  1مف القانوف المدني الفرنسي 469قريبة مف المادة   496و تعتبر المادة 
مؾ التي ترمي إلى تحقيؽ مصمحة بيف ارتفاقات تيدؼ إلى تحقيؽ مصمحة عامة و ت

التي عرفت فييا االرتفاؽ عمى أنو عبء  407الخواص فيذه األخيرة خصص ليا المادة 
عمى عقار لفائدة والستعماؿ عقار آخر، أما ارتفاقات المصمحة العامة أو البمدية فقد 

و  6966ة جويمي 2تناولتيا العديد مف التشريعات الفرنسية نذكر منيا القانوف الصادر في 
المتعمؽ بالنقؿ بواسطة التميفيريؾ، والذي تضمف إلزاـ الخاضع لبلرتفاقات العامة بالقياـ 

 60ببعض التصرفات مثؿ إزالة الحواجز التي تعرقؿ خطوط النقؿ كذلؾ صدر قانوف في 
يتعمؽ بالتضامف و التجديد الحضري،  5666/6562و ذلؾ تحت رقـ  5666ديسمبر 

صدر قانوف األمبلؾ  40/6672و تحت رقـ  6940ير. و في سنة المعدؿ لقانوف التعم
ماي  5و في مجاؿ اآلثار التاريخية صدر قانوف في  2نوفمبر  52العامة البحرية في 

يتضمف حماية المناطؽ التي تحتوي آثار تاريخية، كما صدر قانوف يتعمؽ بتأميـ  6906
نص يتضمف  6964جواف  62و قبمو صدر في  6964أفريؿ  2الكيرباء والغاز في 

إنشاء ارتفاقات في مجاؿ الكيرباء والغاز إذا فيذه النصوص ىي تعبير ىاـ عف وجود 
نظاـ قانوني لبلرتفاقات اإلدارية متميز و منفصؿ عف النظاـ القانوني الذي تخضع لو 

 ، أف االرتفاقات اإلدارية ال تنتمي3االرتفاقات العادية و في ىذا الشأف يرى أحد الكتاب 
لبلرتفاقات المحددة في القانوف المدني الفرنسي فيي ال تعني سوى االرتفاقات المقررة 

 لفائدة األمبلؾ الخاصة و تندرج ضمف أحكاـ القانوف العاـ.

 الفرع الثاني: توسيع مجاالت االرتفاقات اإلدارية:

 لـ تعد االرتفاقات تقتصر عمى فرض او تقرير أعباء عمى العقارات التي مضمونيا
االلتزاـ باالمتناع عف القياـ بعمؿ أو السماح لمغير بالقياـ بعمؿ بؿ تعدتو إلى إلزاـ 

بأنو في الواقع ال توجد سوى مجرد  AUBYصاحب العقار بالقياـ بأعماؿ بحيث يرى 
صورة...حيث أف االرتفاؽ ميما كاف شكمو فيأخذ و يحمؿ عمى أنو إلتزاـ يقع عمى بعض 

                                                 

 مف القانوف المدني الفرنسي. 649انظر المادة  1
2 bernard le court, OPCIT, p/184. 
3 huilier OPCIT P/877. 
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إف ممارسة  .1الذي ال يفعؿ أوال يتحمؿ و لكف حتما حائزهاالشخاص فميس العقار ىو 
فيصبح العقار  اإلرتفاؽ إذف تفرض عمى إرادة مالؾ العقار الخادـ القياـ بفعؿ مستمر

( ليس خاضعا لبلرتفاؽ و لكف يوظؼ عميو POLLETحسب األستاذ روجي، بولي )
يسوا فقط المالكيف بؿ ارتفاقا و في ىذا المجاؿ فإف األشخاص المعنييف باالرتفاقات ل

تشمؿ أيضا المتمتعيف بحؽ االنتفاع و كذلؾ الحائزيف و ذلؾ باعتبار أف االرتفاؽ حؽ 
عيني عقاري يتبع العقار، في أي يد يتحوؿ أو ينتقؿ إلييا، كذلؾ و فيما يتعمؽ بنطاؽ و 

بو و  مجاؿ األمبلؾ التي ينصب عمييا االرتفاؽ فإنو و كقاعدة يتقرر عمى العقار المرتفؽ
ىذا باعتبار حؽ االرتفاؽ حؽ عيني عقاري لكف يضاؼ لحؽ االرتفاؽ اإلداري امتياز 
يتجاوز فيو االرتفاؽ المدني و ىو امتداده إلى المنقوالت مثؿ تمؾ المنصوص عمييا في 

منو عمى أف الممتمكات  60و الذي نص في المادة ، .2القانوف المتعمؽ بالتراث الثقافي
متمكات الثقافية العقارية و الممتمكات الثقافية المنقولة و الممتمكات الثقافية تشمؿ الم

لمدولة حؽ سف ارتفاقات لمصالح العاـ مثؿ  62الثقافية غير المادية و قد خولت المادة 
الزيارة,  و قد فصمت  في,وحؽ الجميور ,المحتمؿ  حؽ السمطات في الزيارة و التحري

نقولة, فيي تتمثؿ عمى وجو الخصوص، في ناتج الممتمكات الثقافية الم 26,المادة 
االستكشافات و األبحاث األثرية في البر و تحت الماء و األشياء العتيقة مثؿ األدوات و 
المصنوعات الخزفية و الكتابات و العمبلت, األختاـ و الحمي و األلبسة التقميدية و 

جزئة المعالـ التاريخية و األسمحة و بقايا المدافف، كذلؾ تشمؿ العناصر الناجمة عف ت
المعدات األنتروبولوجية و االثنولوجية، الممتمكالت الثقافية المتصمة بالديف و بتاريخ العمـو 
و التقنيات و الممتمكات ذات األىمية الفنية، و الموحات الزيتية و المخطوطات ووثائؽ 

مكات الثقافية عمى إمكانية تصنيؼ الممت 26األرشيؼ و األفبلـ...و قد نصت المادة 
كذلؾ يمكف تسجيميا في قائمة الجرد اإلضافي بقرار مف الوزير ، المنقولة ذات األىمية

المكمؼ بالثقافة و ىذا يؤدي إلى ترتيب التزامات عمى الحائزيف ليا مف األشخاص 
العمومييف الخواص, منيا واجب صيانة الممتمؾ الثقافي المنقوؿ و المسجؿ و حراستو، 

إلمكاف أف تمتد االرتفاقات اإلدارية إلى بعض األمبلؾ العامة و الخاصة كذلؾ أصبح با
                                                 

1 AUBY.J.M,opcit,n :21.  
 /يتعمؽ بالتراث الثقافي  1998و يوني 15المؤرخ في  98/04انظر القانوف رقـ  2
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بحيث صدر نص    1 96/06التابعة لمدولة و قد تضمنيا قانوف أمبلؾ الدولة رقـ
يحدد عدد مف االرتفاقات العامة في مجاالت األمبلؾ العامة البحرية  6996تنظيمي لسنة 

صطناعية التابعة لمسكؾ الحديدية و المطارات، و المائية و الطرقات و أيضا األمبلؾ اال
وقد نتج عف تزايد مجاؿ و نطاؽ تطبيؽ االرتفاقات اإلدارية إلى تعدد أصنافيا و تشعب 
القوانيف  العامة المنظمة ليا، بحيث تنوعت إلى درجة جعمت مف الصعب االلماـ بيذه 

وضع مفيوـ شامؿ و االرتفاقات, بؿ أكثر مف ىذا أدت إلى عرقمة و تعقيد بالغ في 
 . morand devillerمتكامؿ ليذا النوع مف االرتفاقات وذلؾ حسب تعبير 

 تحديد مفيوم االرتفاقات اإلدارية في التشريع الجزائري:: المطمب الثالث

قبؿ التطرؽ لمفيـو االرتفاقات اإلدارية في مختمؼ التشريعات المنظمة ليا يجب 
الرتفاؽ في القانوف المدني الجزائري و شروط تقريره و تحديد مف الجانب القانوني، مفيوـ ا

 خصائصو، ثـ نحدد المفيـو العاـ و الخاص لبلرتفاقات اإلدارية.

 الفرع األول: تحديد مفيوم حق االرتفاق

مف القانوف  247إف مفيـو حؽ االرتفاؽ يمكف تحديده مف خبلؿ محتوى المادة 
 المدني.

 فاق:أوال: التعريف القانوني لحق االرت

مف القانوف المدني  247مف الجانب القانوني تـ تعريؼ حؽ االرتفاؽ في المادة 
الجزائري عمى انو" حؽ يجعؿ حد ا لمنفعة عقار لفائدة عقار آخر لشخص آخر" 

عبء، مقرر عمى عقار ممموؾ  فاالرتفاؽ مف خبلؿ ىذا التعريؼ يقصد بو تكميؼ أو
، بحيث أف وجود عقاريف يؤدي 2آخرلشخص معيف لمصمحة عقار آخر، ممموؾ لشخص 

                                                 

المؤرخ في  90/30المعدؿ و المتمـ لمقانوف رقـ  2008يونيو  20المؤرخ في  14/2008أنظر القانوف رقـ  1
 المتضمف قانوف األمبلؾ الوطنية  1/12/1990

2 Code civil 
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إلى منح و تقديـ مصمحة مف عقار لصالح عقار آخر و ذلؾ، بإثقاؿ العقار األوؿ بأعباء 
و تكاليؼ تؤدي إلى انقاص قيمتو، مع استفادة العقار الثاني مف ىذه التكاليؼ، فيصبح 

ؽ يتقرر مخدوما مف قبؿ العقار الخادـ، ىذا يعني أف حؽ االرتفاؽ يعتبر بمثابة ح
لمصمحة عقار و يشغؿ عقار آخر، و بالتالي يسمى العقار الذي يتقرر عميو حؽ 
االرتفاؽ بالعقار الخادـ، أو العقار المرتفؽ بو، بينما يسمى العقار الذي يتقرر لفائدتو 

و يتطابؽ ىذا التعريؼ مع التعريفات الواردة  1االرتفاؽ، العقار المخدوـ أو العقار المرتفؽ
مف القانوف  6662ف القوانيف المدنية ففي التشريع المصري، عرفت المادةفي عدد م

المدني حؽ االرتفاؽ عمى أنو حؽ يحد مف منفعة عقار لفائدة عقار غيره يممكو شخص 
" عمى أنو تكميؼ يفرض عمى عقار 407آخر، أما المشرع الفرنسي فقد عرفو في المادة 
 الستعماؿ و لمصمحة عقار آخر لشخص آخر"

وعرفو عمى أنو تكميؼ مقرر عمى عقار  662ي التشريع المغربي تناولو الفصؿ وف
بينما تناولو المشرع العراقي في  2مف أجؿ استعماؿ و منفعة عقار يممكو شخص آخر

، ويبلحظ أف القانوف المدني 3مف القانوف المدني، وذلؾ بنفس التعريؼ 6576المادة 
لعربية، أطمؽ عمى حؽ االرتفاؽ تسمية الحؽ األردني و عمى خبلؼ القوانيف المدنية ا

، غير أف ىذه التشريعات المدنية، تشترؾ في إيجازىا وعدـ توسعيا في تعريؼ 4المجرد
شروط نشأتو و المتعمقة أساسا  حؽ االرتفاؽ، بحيث تكتفي بربط مفيوـ ىذا الحؽ بتوافر

ع توفر منفعة يقدميا بتوافر عناصره المتمثمة في وجود عقار مرتفؽ و عقار مرتفؽ بو، م
العقار الثاني لمعقار األوؿ، ولكف دوف التطرؽ أو لتحديد مضموف ىذا الحؽ، وربما يرجع 
سبب عدـ تناوؿ مضموف االرتفاقات في تعريفات القوانيف المدنية إلى توسع وتعدد و تنوع 

، وقد حاوؿ المشرع السوري التطرؽ لمضموف حؽ 5االرتفاقات مع اختبلؼ محتواىا
، حيث حدد طبيعة التكميؼ بكونو 946رتفاؽ في القانوف المدني، وذلؾ في المادة اال

                                                 

 131-130محمد سعيد جعفور، المرجع السابؽ ص   1
 .136محمد مومف المرجع السابؽ، ص  2
 .138محمد سعيد جعفور، المرجع السابؽ ص  3
 .26محمد مومف، المرجع نفسو ص  4
 .27ا لمرجع نقسو ص  5
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يخوؿ شخص آخر، حؽ مباشرة أعماؿ تصريفية في العقار مف استعماؿ بعض حقوقو، 
ومف خبلؿ ىذا التعريؼ فإف مضموف حؽ االرتفاؽ، إما يأتي في شكؿ عمؿ إيجابي، 

ما يكوف في شكؿ عمؿ سمبي يتمثؿ يقـو بو مالؾ العقار المرتفؽ في العقار الم رتفؽ بو، وا 
في إمتناع مالؾ العقار المرتفؽ بو عف القياـ بأعماؿ كاف يحؽ لو أف يقـو بيا وىو بيذا 
جعؿ مضموف حؽ االرتفاؽ بمثابة تكميؼ يحد مف منفعة العقار المرتفؽ بو، فيقمص أو 

وقد ذىب القضاء المصري  ينقص بالتالي مف الفوائد و المزايا التي يخوليا حؽ الممكية،
ف لـ يحـر مالؾ العقار الخادـ مف ممكيتو إال أنو، ينقص مف نطاقيا .إلى القوؿ" ..و ىو وا 

 .1و يوجب عميو أال يمس في استعمالو، لحقوؽ ممكيتو بحؽ االرتفاؽ

مما سبؽ تتضح عناصر االرتفاؽ األساسية و التي نتناوليا بإيجاز في شروط نشأة 
بارىا تتعمؽ بالقانوف المدني و موضوع الدراسة، يتناوؿ االرتفاقات حؽ االرتفاؽ باعت

 اإلدارية الخاضعة ألحكاـ القانوف اإلداري.

 ثانيا: شروط نشأة و تقرير حق االرتفاق

إف إنشاء و فرض حؽ االرتفاؽ يتـ بتوافر العناصر األساسية المحددة في مضموف 
دىا خمسة عناصر تتمثؿ في وجود ، مف القانوف المدني الجزائري، وعد247المادة 

عقاريف يكوف أحدىما عقارا مرتفقا، واألخر عقارا مرتفقا بو، و أف العقاراف ممموكيف 
لشخصيف مختمفيف، و أف نشأة عبلقة بينيما مف شأنيا تحميؿ  أحدىما تكميؼ عيني و 
تحقيؽ منفعة عينية لمعقار اآلخر، و أف يكوف التكميؼ عمى العقار ال عمى شخص 

 لمالؾ، و أف يوجد ارتفاؽ حقيقي.ا

إف حؽ االرتفاؽ  عقارين أحدىما مرتفق و اآلخر مرتفق بو: الشرط األول: وجود
مف القانوف المدني الجزائري ال يتقرر إال عمى عقار، فيذه  247حسب مضموف المادة

المادة نصت صراحة عمى أف ىذا الحؽ، يتقرر عمى عقار و يسمى بالعقار الخادـ أو 
فؽ بو مف أجؿ فائدة و منفعة عقار آخر يسمى بالعقار المخدوـ أو المرتفؽ و بالتالي المرت

                                                 

 .28ا لمرجع نفسو، ص 1
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ال بد مف وجود عقاريف عمى األقؿ مع اإلشارة إلى أف العقار قد يكوف أرضا كما ىو 
 .1الحاؿ بالنسبة إلى كؿ مف حؽ المرور و حؽ المجرى أو بناية، كما في حؽ المطؿ

االرتفاؽ عمى وجود عقاريف عمى األقؿ، وقد يوجد تتوقؼ نشأة حؽ : وجود عقاريف - أ
عدد مف العقارات المرتفقة، بحيث تكوف محبل لو، ولكف يشمؿ حؽ االرتفاؽ المنقوؿ، وىذا 

 مف القانوف المدني. 247لصراحة نص المادة 
وجود عقار مرتفؽ و عقار مرتفؽ بو: يتقرر حؽ االرتفاؽ عمى عقار يسمى  - ب

بو و ىذا األخير ىو عبارة عف ذلؾ العقار الذي ينشأ عميو حؽ  بالعقار الخادـ أو المرتفؽ
و يبلحظ أف ىذا  2االرتفاؽ و يتحمؿ عبئو، فيقمؿ مف منفعتو لصالح العقار المرتفؽ

العقار المرتفؽ بو قد يكوف مجاورا لمعقار المرتفؽ، كما قد يكوف بعيدا عنو، ورغـ ذلؾ 
العقارات المرتفؽ بيا، كما قد يكوف نفس  يستفيد مف منفعتو العقار كذلؾ قد تتعدد ىذه

 العقار مرتفقا ومرتفقا بو.

 
 :الشرط الثاني: أن يكون العقاران ممموكين لشخصين مختمفين

لكي ينشأ حؽ االرتفاؽ، أف يكوف العقاراف المرتفؽ و المرتفؽ بو، ممموكيف ، يجب
قاراف لمالؾ واحد، و لشخصيف مختمفيف بينما ينعدـ، حؽ االرتفاؽ و ال يقـو إذا عاد الع

سبب ذلؾ يرجع لكوف حؽ االرتفاؽ ال يتقرر إال عمى ممؾ الغير بحيث ال يتصور أف 
. وفي ىذا اإلطار قضت محكمة النقض 3يكوف لصاحب ممكية ارتفاؽ عمى عقار يممكو

الفرنسية، بأنو ليس لقاضي الموضوع أف يقرر وجود حؽ ارتفاؽ بغير البحث عما إذا 
 ض منفصمة عف ممكية المبنى.كانت ممكية األر 

                                                 

 .136محمد سعيد جعفور، المرجع السابؽ ص  1
 .40ص ،محمد مومف،ا لمرجع ا لسا بؽ 2
أوال ،نتيجة منطقية العتبار ,ألنو" إف اشتراط اختبلؼ المالؾ أمر طبيعي 41محمد مومف المرجع السابؽ ص  3

االرتفاؽ في جوىره، عبلقة بيف مالكيف متميزيف و ليس مجرد عبلقة طبيعية بيف عقاريف متميزيف فقط، ثـ ألف حؽ 
 االرتفاؽ ىو عبارة عف اقتطاع مف سمطات المالؾ، فبل يتصور ثبوتو إال لغير المالؾ"
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الشرط الثالث: تحميل العقار المرتفق بو، التكميف أو العبء و ليس الشخص 
 المالك:

، مف القانوف 247ينشأ حؽ االرتفاؽ عبلقة بيف عقاريف، وىذا ما ذىبت إليو المادة 
المدني، عندما نصت عمى أف االرتفاؽ حؽ يجعؿ حدا لمنفعة عقار لفائدة عقار آخر، 

ث أف الذي يتحمؿ االرتفاؽ ىو العقار المرتفؽ بو، ليس الشخص المالؾ لو، وذلؾ بحي
يرجع لكوف حؽ االرتفاؽ حؽ عيني و ىذا األخير يقع و ينصب مباشرة عمى الشيء و 
يخوؿ مالؾ العقار المرتفؽ أو المخدوـ سمطة الحصوؿ عمى بعض مزايا الممكية عمى 

 1العقار المرتفؽ بو

 أن يكون التكميف لمنفعة عقار آخر: الشرط الرابع: يجب

، فالتكميؼ يتـ تحميمو عمى عقار مرتفؽ بو و ذلؾ ألجؿ منفعة 247حسب المادة 
بحيث أف سبب ىذا التكميؼ و الغاية منو ىو منفعة يستفيد و يحصؿ عمييا  عقار مرتفؽ،

العقار المرتفؽ، وذلؾ بأف تنشأ عبلقة أو رابطة بيف مضموف االرتفاؽ و طبيعة 
، ومف شأف ىذه المنفعة أف تزيد مف 2الستعماؿ و االستغبلؿ الذي أعد لو العقار المرتفؽا

قيمة العقار و يتحسف استعمالو ومف أمثمة التكاليؼ التي تقرر لصالح عقار آخر، نجد 
حقوؽ المجرى، و المطؿ و المرور و السيؿ التي تتقرر لخدمة أو لتسيير استعماؿ 

أف المنفعة التي يستفيد منيا العقار المرتفؽ أو المخدـو ىي  ،و يبلحظ3األرض أو البناء
عبارة عف منفعة عينية تتعمؽ باستعمالو و استغبللو و ليست شخصية لمالؾ العقار ألنو 

                                                 

 .41المرجع نفسو ص   1
الحقوؽ العينة األصمية ،دراسة في القانوف المبناني و القانوف المصري، بيروت، دار النيضة  عبد المنعـ فرج الصدة، 2

 .941، ص 1982العربية 
 .137محمد سعيد جعفور مرجع سبؽ ذكره،  ص  3
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إذا تقرر التكميؼ لخدمة و منفعة الشخص ذاتو، أي صاحب العقار فإننا ال نصبح أماـ 
1حؽ ارتفاؽ بؿ يتحوؿ إلى حؽ شخصي
. 

مف القانوف المدني، تنص  246إف المادة  امس يوجد ارتفاق حقيقي:الشرط الخ
صراحة عمى أف حؽ االرتفاؽ يحد مف منفعة عقار لفائدة عقار آخر، لشخص آخر بحيث 
توجد تكاليؼ و أعباء تقيد العقار المرتفؽ بو، و يتحمميا و يبقى مرتبطا و متصبل بيا و 

العقار التخمص منيا إال بترؾ ممكية العقار  تنتقؿ معو إلى الخمؼ، بحيث ال يمكف لمالكي
 نفسو.

: يعتبر حؽ االرتفاؽ بمثابة حؽ عيني عقاري أي أف خصائص حق االرتفاق: ثالثا
و يترتب عمى ىذا التعريؼ العديد مف 2االرتفاقات تمارس لفائدة و مصمحة عقار آخر

 الخصائص نتناوليا كما يمي:

 حق االرتفاق حق عيني عقاري: -أ 
االرتفاؽ يرتبط بالعقار ذاتو، بحيث تتشكؿ رابطة، بيف مالؾ العقار المرتفؽ إف إنشاء 

و مالؾ العقار المرتفؽ بو، مما يترتب عميو استفادة العقار األوؿ مف منفعة العقار الثاني 
و ىذا يعني أف التكميؼ يمس العقار و ليس مالؾ العقار المرتفؽ بو أو الخادـ، وبما أف 

                                                 

مسخرا لخدمة المالؾ الشخصية دوف ا ف  ،" إذا كاف التكميؼ المقرر عمى العقار50محمد مومف المرجع نفسو ص 1
عبلقة مباشرة تربط بيف ىذا التكميؼ و بيف االستغبلؿ أو االستعماؿ الذي أعد لو العقار المرتفؽ ،كأف يمنح  يكوف ىناؾ

مسخرلمنفعة  يعد حؽ ارتفاؽ النو  فإف ىدا التكميؼ ،ال مالؾ العقار جاره حؽ التنزه عمى أرضو، أو حؽ الصيد فييا،
صمة لو بعقار المالؾ، وقد تقرر لفائدة شخص المالؾ دوف  اللمنفعة   لعقار، حيث أف ىذا الحؽ ال،الجارالشخصية

 عقار ،بؿ تقرر لفائدتو الشخصية، حتى و لو كاف مالؾ ألي عقار،  فالحؽ حؽ انتفاع أو استعماؿ و ليس حؽ ارتفاؽ.  
2 christiane foix" OPCIT.p 13 :les servitudes se defenissent comme des droit reels 
immobiliers, c'est-à-dire que les servitudes s’exercent au profit et pour l’utilite d’un 
fonds" 
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ف حؽ عيني فإنو ينتقؿ مع العقار، ميما كاف الشخص الذي تتحوؿ حؽ االرتفاؽ عبارة ع
 .1إليو ممكية ذلؾ العقار

األصؿ أف حؽ االرتفاؽ يبقى مستمرا بصفة  حق االرتفاق لو صفة الدوام: -ب 
متواصمة و ذلؾ لكونو مرتبط بدواـ العقاريف المرتفؽ و المرتفؽ بو، كما أف ىذا الحؽ 

ال ينفصؿ عف التصرفات التي تقع عمييما، كما ال يمكف متصبل و تابعا لكبل العقاريف و 
التصرؼ في حؽ االرتفاؽ بصفة مستقمة عف العقار، وذلؾ لكوف حؽ االرتفاؽ يتبع و 
يرتبط بالعقار المرتفؽ بو، فيو تكميؼ تقرر عميو و يبقى مثقبل بو، و ينتقؿ معو إلى كؿ 

الذي يتصؼ بو، حؽ االرتفاؽ شخص تنتقؿ إليو ممكية ىذا العقار و رغـ طابع الدواـ 
فإنو يمكف استثناء أف تكوف لو الصفة المؤقتة و ذلؾ لكوف صفة الدواـ مف أساسيات حؽ 

وليست جوىر االرتفاؽ الذي يمكف أف يكوف استثناء مؤقتا و ينتيي بعدـ  2الممكية
 استعمالو، ورغـ بقاء العقار المرتفؽ و كذلؾ العقار المرتفؽ بو.

مف القانوف المدني  274: نصت المادة قابل لمتجزئة حق االرتفاق غير  -ج 
الجزائري عمى انو إذا جزئ العقار المرتفؽ يبقى اإلرتفاؽ مستحقا لكؿ جزء منو لـ يزد 

المرتفؽ بو   ىذا يعني أنو إذا تـ تجزئة العقار المرتفؽ بقي  ذلؾ عبء تكاليؼ العقار
رتفؽ بو بقي حؽ اإلرتفاؽ  واقعا عمى االرتفاؽ مستحقا لكؿ جزء منو و إذا جزء العقار الم

حؽ االرتفاؽ لمتجزئة و الذي يتضمف مفيـو ، جزء منو و ىذا تطبيقا لمبدأ عدـ قابمية
 مزدوج ،

يعني أف تجزئة العقار المرتفؽ بو فينتج عنو بقاء حؽ االرتفاؽ بكاممو  3أحدىما -د 
 عقار المرتفؽ بو.بينما يعني الثاني أف االرتفاؽ يترتب لمنفعة كؿ جزء مف أجزاء ال

إف حؽ االرتفاؽ، ليس منفصبل  حق االرتفاق حق تابع و ليس مستقل بذاتو: -د
عف العقار المرتفؽ و ىو حؽ تابع لكبل العقاريف و ىذا يعني أنو ال يمكف التصرؼ فيو، 

                                                 

1.ibid p/13 :" Les servitudes se transmetteront avec le fonds en quelque main que celui-
ci passera" 

 .59محمد مومف، المرجع السابؽ، ص 2
 .62محمد مومف، المرجع  السابؽ ص 3



103 
 

و ذلؾ باستغبللو و استعمالو بصفة مستقمة عف العقار المرتفؽ، والمرتفؽ بو فبل يمكف 
 .1ببيع حؽ المرور أو حؽ المسيؿ بصفة مستقمة و منفصمة عف العقار القياـ مثبل

يمكف أف ينتيي و ينقضي حؽ االرتفاؽ، وذلؾ  قابمية حق االرتفاق لالنقضاء: -ه
تنتيي حقوؽ االرتفاؽ، بانقضاء  مف القانوف المدني التي نصت: 272تطبيقا لممادة 

قتا و ينتيي بانتياء األجؿ المحدد األجؿ المحدد ففي حالة تحديد أجؿ لو فإنو يصبح مؤ 
في فقرتيا الثانية إمكانية زواؿ حؽ االرتفاؽ و ذلؾ في  272لو، كذلؾ أضافت المادة 

سنوات  66حالة ىبلؾ العقار الخادـ ىبلكا كميا كما أف عدـ استعماؿ حؽ االرتفاؽ لمدة 
الحؽ أو تنازؿ أو تغيير وضع األشياء بحيث تصبح في حالة ال يمكف فييا استعماؿ ىذا  

مالؾ العقار المخدوـ عنو أو اتحاد الذمة، و ذلؾ بضـ أو اجتماع و دمج عقاريف، في يد 
 .2مالؾ واحد، فإف حؽ االرتفاؽ ينقضي

و يبلحظ أف حؽ االرتفاؽ يختمؼ عف حؽ االنتفاع و ذلؾ مف حيث المحؿ الذي 
تقرر عمى عقار و ينصب عميو كبل الحقيف، بحيث أف األوؿ أي حؽ االرتفاؽ ينشأ و ي

يتبع لو بينما يتقرر حؽ االنتفاع إما عمى عقار أو عمى منقوؿ، كما أف الغرض منو ىو 
تحقيؽ منفعة مالؾ العقار، وىذا عمى عكس حؽ االرتفاؽ الذي يتقرر و ينشأ ألجؿ منفعة 
العقار ذاتو، إف ما يمكف قولو عف حؽ االرتفاؽ الخاضع لمقانوف المدني أنو يتميز 

زه عمى عناصر و شروط خاصة يجب توافرىا إلنشائو و ذلؾ ما تضمنتو المادة بارتكا
مف القانوف المدني، غير أنو يوجد إلى جانب حؽ االرتفاؽ الخاضع لمقانوف الخاص  247

نوع آخر مف االرتفاقات الذي تتناولو ىذه الدراسة و يتمثؿ في االرتفاقات اإلدارية و التي 
ة عف حقوؽ االرتفاؽ األخرى المقررة في القانوف المدني، تتميز بخصائص تجعميا مستقم

بحيث تخضع لقوانيف متفرقة و متنوعة، إذ يمكف أف يتضمنيا قانوف المياه أو قانوف 
الكيرباء و الغاز و كذلؾ قوانيف النقؿ، المواصبلت و الطرقات، السكؾ الحديدية، 

                                                 

" إف التصرؼ يجب أف يشمؿ العقار وحؽ االرتفاؽ معا، و لكف  139يد جعفور المرجع السابؽ ص  محمد سع 1
 يجوز لمالؾ العقار المخدـو أف يتخمى عف حؽ االرتفاؽ فينتيي.

 مف القانوف المدني. 880و  879، 878انظر المواد  2
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نوني مستقؿ لبلرتفاقات العامة، التعمير، السواحؿ...فيي قوانيف عامة تكاد تشكؿ نظاـ قا
 لذلؾ ندرس مفيوميا و نطاؽ و مجاؿ استعماليا.

 الفرع الثاني: تعريف االرتفاقات اإلدارية في التشريع الجزائري:

عمى أف االرتفاقات  469عمى خبلؼ المشرع الفرنسي الذي نص صراحة في المادة 
العامة أو المصمحة الخاصة  اإلدارية ىي حقوؽ يرتبيا القانوف و الغرض منيا المصمحة

بأف االرتفاقات المقررة لفائدة المصمحة العامة  426و أضافت المادة  1أو منفعة الخواص"
محددة بمقتضى قوانيف و تنظيمات خاصة، فالمشرع الفرنسي استعمؿ عبارة صريحة و 
 ىي االرتفاقات التي يرتبيا القانوف و موضوعيا أو الغرض منيا المصمحة العامة أو

، مف القانوف المدني 496البمدية أو منفعة الخواص فإف المشرع الجزائري اكتفى في المادة 
كما  496بالنص في القسـ الثالث عمى القيود التي تمحؽ حؽ الممكية بحيث جاءت المادة 

يمي" يجب عمى المالؾ أف يراعي في استعماؿ حقو، ما تقضي بو التشريعات األخرى 
لمتعمقة بالمصمحة العامة، أو المصمحة الخاصة" يفيـ مف ىذه الجاري بيا العمؿ و ا

المادة أف حؽ الممكية ليس مطمقا بحيث يمكف تقييده بدافع المصمحة العامة وذلؾ بواسطة 
تشريعات أخرى جاري بيا العمؿ و ىذا يعني أف لحؽ الممكية وظيفة اجتماعية و يمكف 

قيود التي يمكف أف يمتـز فييا المالؾ تقييدىا بواسطة النصوص القانونية و مف أىـ ال
بمراعاة ما تتضمنو مف منافع عامة، يصطمح عمييا باالرتفاقات اإلدارية التي تناولتيا 

وكذلؾ أحكاـ القانوف رقـ  2العديد مف التشريعات العامة عمى غرار قانوف األمبلؾ الوطنية
ت القانونية لمدخوؿ و المتضمف قانوف المناجـ الذي تناوليا بمصطمح االرتفاقا 66/66

بحيث  7، فقد نص عمييا في المادة 3المرور و القنوات أما القانوف المتعمؽ بالمحروقات
                                                 

1  voir article 649 du code civil français. 
يتضمف قانوف المناجـ التي نصت" طبقا  2002يوليو  3المؤرخ في 10/ 02القانوف رقـ مف  133انظر المادة  2

لمشروط و األشكاؿ الواردة في التشريع المعموؿ بو وقصد السماح بإنجاز األشغاؿ و المنشآت الضرورية لنشاطو، يمكف 
 .صاحب السند االستفادة مف الحقوؽ اآلتية"...االرتفاقات القانونية"

 يتعمؽ بالمحروقات التي نصت عمى ما يمي: 2005أبريؿ  28المؤرخ في  05/07مف القانوف رقـ  07ادة انظر الم 3
يمكف المتحصؿ عمى عقد بحث واستغبلؿ أو استغبلؿ فقط أو المتحصؿ عمى امتياز لنقؿ المحروقات بواسطة األنابيب 

 .01/10الرتفاقات طبقا لمقانوف رقـ االستفادة مف الحقوؽ اآلتية: حياز األراضي و الحقوؽ الممحقة و حؽ ا
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سمحت ىذه األخيرة لممتحصؿ عمى عقد بحث و استغبلؿ أو المتحصؿ عمى امتياز لنقؿ 
المحروقات بواسطة األنابيب باالستفادة مف حؽ االرتفاؽ و في القانوف المتعمؽ بالنقؿ 

بحيث نص عمى مراعاة األحكاـ المتعمقة  66، حددىا في المادة 1السكؾ الحديديةب
باالرتفاؽ العاـ، وفرض ارتفاقات خاصة تسمى بارتفاقات السكؾ الحديدية وذلؾ لممنفعة 
العامة ومف النصوص التي فرضت عمى الممكية قيود ألجؿ المنفعة العامة نجد القانوف 

وفي مجاؿ البريد و المواصبلت السمكية 2ز، بواسطة القنوات المتعمؽ بالكيرباء توزيع الغا
 و البلسمكية.

إلى  60تضمف ارتفاقات في الفصؿ الثالث في المواد  5666/60فإف القانوف رقـ  
 92/64وىي تتعمؽ بشبكات المواصبلت السمكية و البلسمكية كما تضمف القانوف رقـ  64

راف الخاصة بالتوسعة و كذلؾ ارتفاقات الطيراف ارتفاقات الطي 3المتعمؽ بالطيراف المدني 
، عمى ارتفاقات المنفعة 4المتعمؽ بالمياه 62/65الخاصة باإلرشاد كذلؾ نص القانوف رقـ 

 منو. 59العامة في المادة 

إف ىذا االستعراض تضمف قوانيف مختمفة تنظـ االرتفاقات اإلدارية و نتناوؿ مفيوـ 
ات و التكاليؼ التي تقرر بشأنيا مف خبلؿ بعض ىذه االرتفاقات و كذلؾ االلتزام

 التشريعات العامة و الخاصة.

 

                                                 

يتعمؽ باألمف و السبلمة و االستعماؿ و  1990ديسمبر  25المؤرخ في  90/35مف القانوف رقـ 04انظر المادة  1
مع مراعاة األحكاـ المتعمقة باالرتفاؽ العاـ، تفرض ارتفاقات  : الحفاظ و ااستغبلؿ النقؿ بالسكؾ الحديدة و التي نصت"

 تفاقات السكة الحديدية"خاصة تسمى ار 
، يتعمؽ بالكيرباء و توزيع الغاز و التي تناولت 2002فبراير  05المؤرخ في  02/01مف القانوف  154انظر المادة  2

 االرتفاقات ذات المنفعة العمومية.
لطيراف ، الذي يحدد القواعد العامة المتعمقة با1998يونيو  27المؤرخ في  98/06مف القانوف  61انظر المادة  3

 المدني المعدؿ.
، المتعمؽ بالمياه التي حددت كيفية تسوية 2005أوت  04المؤرخ في  05/12مف القانوف رقـ  29انظر المادة  4

 المنازعات التي قد تترتب عف وضع و تنفيذ ارتفاقات المنفعة العمومية.
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 أوال: التعريف القانوني لالرتفاقات اإلدارية:

لـ ينص المشرع صراحة عمى مصطمح االرتفاقات اإلدارية بؿ اكتفى بالتطرؽ 
د مف إلمكانية تقييد الممكية بموجب قوانيف تفرضيا المصمحة العامة، بحيث صدرت العدي

عمى أنيا تكاليؼ تقرر بغرض  1القوانيف الموظفة لبلرتفاقات اإلدارية ىذه األخيرة تعرؼ
 المنفعة العامة عمى الممكية.

و ذلؾ كما يمي:" يجب عمى  247و قد تناوليا القانوف المدني الجزائري في المادة 
ؿ و المتعمقة المالؾ أف يراعي في استعماؿ حقو ما تقضي بو التشريعات الجاري بيا العم

 بالمصمحة العامة.

أنيا جاءت في القسـ الثالث مف القانوف المدني المتعمؽ  247ما يبلحظ عمى المادة 
بالقيود التي تمحؽ حؽ الممكية، فالمشرع لـ يستعمؿ عبارة االرتفاقات اإلدارية بؿ اكتفى 

لى القوانيف باستعماؿ مصطمح القيود الواردة عمى حؽ الممكية و أحاؿ مسألة تقييدىا إ
التي يعمؿ بيا في ىذا المجاؿ المتعمؽ بالمصمحة العامة و الذي يمـز و يجبر كؿ مالؾ 

، و المتمثؿ في حؽ التمتع و 476عمى مراعاتيا، عند استعمالو الحؽ المحدد في المادة 
، كذلؾ يدؿ مضموف ىذه المادة عمى أف حؽ الممكية يمكف تقييده، 2التصرؼ في األشياء

ذلؾ ألغراض تتعمؽ بالمصمحة العامة، ثـ أف ىذا التقييد ال يتـ إال بنصوص  استثناء و
 قانونية، تتعمؽ بالمصمحة العامة، تتولى تنظيـ ىذه القيود العامة الماسة بالممكية.

إف المشرع بنصو عمى تقييد المالؾ و إجباره عمى مراعاة في استعمالو، حقو ما 
و المتعمقة بالمصمحة العامة، يكوف قد أخرج ىذه تقضي بو التشريعات الجاري بيا العمؿ 

االرتفاقات مف أحكاـ القانوف المدني، و أخضعيا لنصوص خاصة، تنشئيا و تقررىا و 
                                                 

متع و التصرؼ في األشياء بشرط أف مف القانوف المدني التي تنص عمى أف الممكية ىي حؽ الت 674انظر المادة  1
 ال يستعمؿ استعماال تحرمو القوانيف و األنظمة. 

مف القانوف المدني الفرنسي التي نصت عمى أف االرتفاقات التي يرتبيا القانوف لغرض المصمحة  649انظر المادة  2
ف االرتفاقات القانونية حقوؽ "إ113العامة او منفعة الخواص و كذلؾ التشريع المغربي الذي نص عمييا في الفصؿ 

 مقررة لمنفعة عامة أو منفعة الخواص".
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تنظميا غير أف موقؼ المشرع الجزائري مف االرتفاقات اإلدارية يثير التساؤؿ حوؿ عدـ 
أو االرتفاقات العامة، أو لمصطمح االرتفاقات اإلدارية  476استعماليا في مضموف المادة 

فيؿ ىذا يعني أف ىذه  66عمى األقؿ االرتفاقات القانونية عمى غرار التشريعات المقارنة 
القيود ال ترتؽ إلى مرتبة االرتفاقات اإلدارية و تبقى مجرد تكاليؼ و التزامات يتقيد بيا 

يا تحقؽ أصحاب الممكية، ويمزموف بمراعاتيا عند ممارستيـ لحقوقيـ، وذلؾ لكون
المصمحة العامة، فما مفيـو ىذه القيود و طبيعتيا القانونية ؟و ىؿ ىي منفصمة عف تمؾ 
القيود المعروفة في القانوف الخاص، و ما مضمونيا و بعبارة أخرى ىؿ ىي حقوؽ ارتفاؽ 

 حقيقية؟

إف دراسة ىذه القيود و تحديد مفيوميا و مضمونيا و كذلؾ أنواعيا يتـ مف خبلؿ 
 منصوص القانونية المنظمة لبلرتفاقات اإلدارية.التطرؽ ل

 ثانيا: تعريف االرتفاقات اإلدارية من خالل النصوص القانونية المنظمة ليا:

مف القانوف  247إذا كاف المشرع قد قاـ بتعريؼ االرتفاؽ و تحديد عناصره في المادة 
العديد مف النصوص  المدني، فإنو و فيما يتعمؽ باالرتفاقات اإلدارية، فقد تناوليا في

القانونية، دوف أف يقدـ تعريفا ليا، ضؼ إلى ىذا استعمالو، مصطمحات متعددة، 
كاالرتفاقات العامة واالرتفاقات القانونية وكذلؾ االرتفاقات اإلدارية و حتى ارتفاقات 

مف القانوف  246القانوف العاـ، وىي كميا تشترؾ في كونيا ال تخضع ألحكاـ المادة 
ير أنيا تؤدي نفس المعنى وميما كانت، التسمية فإنيا تنتمي لصنؼ أو كياف المدني غ

مستقؿ عف ارتفاقات القانوف الخاص وقد استخدميا المشرع سواء صراحة أو  1قانوف
ضمنيا في القانوف العاـ والقانوف المدني وجعؿ المصمحة العامة أساس نشأتيا ووجودىا 

يف المتعمقة بالكيرباء و الياتؼ والسياحة و التعمير بحيث تناوليا في عدد معتبر مف القوان
 و أمبلؾ الدولة و المقابر و البيئة وفي ظؿ ىذه النصوص القانونية 

                                                 

1 bernard le court, OPCIT p23" en effet si ces servitudes, grevent un bien immobilier, le 
notion du fonds dominant et du fonds servant n’existe pas et elles frappent uniquement 
dans un interet public" 
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اكتفى بتنظيميا، وتحديد طرؽ و كيفيات ممارستيا و أحيانا إحالتيا إلى اإلجراءات 
 فيـو محدد ليا المعموؿ بيا في قانوف نزع الممكية لممنفعة العمومية، وىذا دوف إعطاء م

 الفرع الثالث: التعريف الفقيي لالرتفاقات اإلدارية:

تميزت آراء الفقياء اتجاه مفيـو االرتفاقات اإلدارية بالتذبذب، وعدـ الوضوح و في 
أحياف كثيرة تصؿ إلى التعارض و التناقض، وذلؾ يعود إلى االختبلؼ في تحديد الطبيعة 

دى اعتبارىا ارتفاقات حقيقية أو مجرد التزامات وقيود، القانونية لبلرتفاقات اإلدارية، و م
تفرض عمى الممكية، باإلضافة إلى االختبلؼ في تحديد عناصرىا، و اعتبارىا صنؼ 
مستقؿ عف االرتفاقات المدنية، أـ تشكؿ جزء منيا و قد حاوؿ بعض الفقياء تبرير ىذا 

و البلمباالة مف قبؿ المذاىب التذبذب و عدـ الوضوح، في تحديد مفيوميا بعدـ االىتماـ 
بأنو يمكف أف تكوف  subra 1الفقيية بموضوع االرتفاقات و في ىذا اإلطار يرى األستاذ 

كممة االرتفاؽ ىي السبب ذاتو الذي ال يثير االىتماـ و ال يمكف استبعاد فرضية  أف ىذا 
لكف المصطمح: يثير صعوبات فيو أوال غير جذاب و يمكف أف يكوف غير عقبلني و 

بأف الحاجات المعاصرة تؤثر عمى مفيوـ  2يرتب" إحساس حقيقي بالنفور" و أضاؼ فييري
 االرتفاؽ و أماـ ىذه الحاجات ىناؾ ثبلثة مواقؼ ممكنة.

 إما رفض ببساطة تطبيؽ المعطيات الجديدة عمى مفيـو االرتفاؽ. -
تزامات إما تحويؿ و تعديؿ ىذا المفيوـ و إما إيجاد رابطة أو واسطة بيف االل -

وىناؾ مف  الشخصية و االرتفاؽ فنبلحظ الغموض و عدـ اليقيف حوؿ ىذه الوضعية.
الفقياء مف أرجع عدـ دقة مفيـو االرتفاقات العامة، إلى التبايف حوؿ مدى استقبللية ىذا 
النوع الجديد مف االرتفاقات عف تمؾ المعروفة في القانوف المدني، بحيث عارض البعض 

                                                 

1 subra de bieusses les servitudes administratives,paris p16/ : 
"ils se peut que le mot servitudes ne soit pas de ceux qu’en eux memes provoquent de 
l’interet,  ils n’est pas a exlure que le terme evoque un climat de contrainte de prime, 
abord ,assez peux attirant pour l’esprit qu’il suscite peut etre un irationel ;mais reel 
sentiment d’ennui…. 
2 D.ferru la notion de servitudes these, lgdj,1973 p/12 
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ت اإلدارية عف االرتفاقات المدنية، بؿ و اعتبروىا مجرد قيود بسيطة انفصاؿ االرتفاقا
كما يمي:" رأينا أحيانا في القانوف اإلداري، إطبلؽ تسمية 1عمى الممكية وعمؽ أحدىـ

االرتفاؽ عمى القيود البسيطة لقانوف الممكية الخاصة، المفروضة حتى خارج محاذاة 
 األمبلؾ العامة.

لو مفيوـ تقني حقيقي وىذا ىو شأف كؿ االرتفاقات إف مصطمح االرتفاؽ ليس 
المسماة و يرى داجو:" بأنو مف الجانب القانوني ليست ارتفاقات حقيقية فيي ال تستفيد 

 2مف عقار مرتفؽ مقابؿ عقار مرتفؽ بو

:" يمكف أف نشؾ في أف مصطمح اإلرتفاؽ يناسب تحديد chapusو يضيؼ 
 لعقار المرتفؽ و العقار المرتفؽ بو "االلتزامات و ذلؾ لغياب عبلقة بيف ا

فيرى بأف عبارة االرتفاؽ اإلداري تنقصيا الدقة والوضوح، فيي  f.biglioneأما 
تتضمف قيود متعددة و يجمعيا عامؿ مشترؾ واحد، و ىو تخصيص ممارسة حؽ الممكية 
لمصالح عامة ومتعددة...إف مصطمح القيد يفضؿ استعمالو في حالة ما إذا تضمف كؿ 

 وال، أنواع القيود المقررة و المفروضة عمى الممكية

يتوقؼ عندما قرره المشرع مف مصطمح االرتفاؽ ودائما في مجاؿ إشكالية تعريؼ 
بأنو يوجد غموض في مفيوـ  henrioو prieurاالرتفاقات اإلدارية يرى كؿ مف 

العاـ، التي تتشكؿ  االرتفاقات ذات المنفعة العامة، كذلؾ ىناؾ تفرقة بيف ارتفاقات القانوف
مف ارتفاقات المنفعة العامة، و القيود اإلدارية لحؽ الممكية فاألولى يتـ إعدادىا لصالح 

 عقار مرتفؽ بو يتكوف مف الدوميف العاـ، أو منشأة عامة.

إف تخصيص مصطمح ارتفاقات المنفعة العامة فقط لبلرتفاقات الذي يتبلءـ مع 
مف القانوف المدني الفرنسي( ال  407لخاص )المادة المفيـو المعموؿ بو في القانوف ا

يسيؿ استقبللية مفيوـ ارتفاقات القانوف العاـ وال مفيوـ االرتفاؽ الحقيقي المتعمؽ بالقانوف 

                                                 

1 y.gaudemet droit administratif 18 ed ,paris /2005. 
2 subra de bieusses les servitudes administratives paris 1976" …. 
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صعوبة وغموض مفيـو االرتفاقات العامة، بمناسبة الممتقى  5وقد أثار جاستوز 66العاـ
فعة العامة، و قد خرج ىذا الممتقى ، حوؿ موضوع ارتفاقات المن6996المنظـ في سنة 

بدوف توصيات أو اتفاقات حوؿ ماىية االرتفاقات العامة و ذلؾ لصعوبة الموضوع و 
ىذا بحيث كمما ,مما جعؿ مف الصعب التحكـ في مسألة االرتفاقات إلى يومنا  ,تشعبو

حدثت محاولة لتحميمو نصؿ إلى اف ماىية االرتفاؽ ال تمكف مف وضع خطوط عامة 
 ققة.مد

والواقع أف سبب الصعوبة و الغموض في تعريؼ االرتفاقات العامة أو ما يسمى 
باالرتفاقات اإلدارية يرجع إلى قياـ المشرع و كذلؾ مختمؼ المذاىب الفقيية بجمع ودمج 
مؤسستيف منفصمتيف و ىما االرتفاقات و المصمحة العامة، ففي األولى فيي تكاليؼ 

اوريف لؤلمبلؾ العامة و ذلؾ لغرض ضماف حمايتيا أو يتحمميا أصحاب الممكية المج
استعماليا طبقا لمتخصيص المحدد ليا، وىذا ما يسمى  باالرتفاقات العقارية أما الثانية 
فيي ذات مفيوـ واسع بحيث تعبر عف تكاليؼ تقرر عمى الممكيات لغرض المصمحة 

حقيقية. كذلؾ ترجع  العامة و بدوف اشتراط وجود عقار مخدـو و ىذه تشكؿ ارتفاقات
الصعوبة في تعريؼ االرتفاقات اإلدارية إلى أصؿ نشأة حؽ االرتفاؽ ذاتو، و الذي ىو 
عبارة عف حؽ عيني عقاري بالضرورة أي أنو مرتبط و لصيؽ بالعقار ومبلـز لو، وىذا 
ينطبؽ عمى ارتفاقات القانوف المدني أو االرتفاقات اإلدارية، بحيث يخوؿ لصاحب العقار 

مخدـو صبلحية القياـ بأعماؿ عمى العقار الخادـ كما أف الشكمية أو االلتزاـ الذي يتقرر ال
عمى العقار المرتفؽ يشكؿ قاسـ مشترؾ بيف االرتفاقات اإلدارية واالرتفاقات المدنية، و قد 

بينما تناولو المشرع الجزائري في المادة ، أصطمح عميو المشرع الفرنسي بعبارة تكميؼ
بره حؽ يجعؿ حدا لمنفعة عقار لفائدة عقار آخر لشخص آخر، فيو إذف و اعت 247

عبارة عف التزاـ يفرض و يقرر عمى العقار كقاعدة لكبل النوعيف مف االرتفاقات غير 
أنيما مختمفاف فما يميز ىذه األخيرة و يفرقيا عف األولى و يجعميا مستقمة عنيا و كذلؾ 

لمماثمة أنيا تشكؿ ارتفاقات حقيقية مستقمة بذاتيا، و عف جميع التكاليؼ العينية اإلدارية ا

                                                 

1 M ,prieur et G,henriot ,servitudes de droit public et de droit prive.le moniteur ,1979. 
2 P,jestaz.servitudes d interet public,1990 ;n,30p/155 
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ليا مجاؿ ونطاؽ خاص بيا، بحيث يتـ فرضيا عمى بعض العقارات لغرض المصمحة 
العامة، وقد حاوؿ بعض الفقياء تحديد مجاؿ ىذه االرتفاقات وذلؾ باعتماد عدة معايير 

مجأوا لمعيار جغرافي يتمثؿ تستخرج مف النصوص القانونية، المنظمة لبلرتفاقات اإلدارية ف
في موقع العقار المرتفؽ بو، كما أخذوا بمعيار محؿ العقار أما فيما يتعمؽ بالمشرع 
الجزائري فقد أخذ بعدة معايير في تحديد العقارات المرتفؽ بيا ففي التشريع المتعمؽ 

خاصة و ، أخذ بمعيار موقع العقارات المجاورة لؤلمبلؾ العامة أو ال1باألمبلؾ الوطنية
كذلؾ معيار ضرورة بعض العقارات إلنجاز منشآت و أشغاؿ عمومية و كذلؾ مجاورة 
منشأة خاصة تكتسي منفعة عامة و استنادا ليذه المعايير يتـ تحديد مجاؿ االرتفاقات 
اإلدارية و تفرقتيا عف االرتفاقات الخاصة، بحيث أف العقارات المجاورة لمطرقات والسكؾ 

و السواحؿ و المنشآت وغيرىا و التي تخضع لبلرتفاقات تشكؿ ميداف  الحديدية و المياه
تطبيؽ االرتفاقات اإلدارية و نفس الشيء بالنسبة لمعقارات الموظؼ عمييا ارتفاقات إدارية 
و التي ىي ضرورية إلنشاء أو استغبلؿ شبكات عمومية لممواصبلت السمكية و البلسمكية 

لغاز و الري و التطيير، باإلضافة لتمؾ العقارات أو تمرير خطوط الكيرباء و قنوات ا
المجاورة لممعالـ التاريخية المحمية أو المصنفة و المحيطة بيا و أيضا العقارات الموجودة 
داخؿ المناطؽ العمرانية فيي تخضع الرتفاقات إدارية و تنتمي لصنؼ مستقؿ قائـ بذاتو 

ى يظير تمييز وخصوصية االرتفاقات يتمثؿ في مؤسسة االرتفاقات اإلدارية، مف جية أخر 
اإلدارية عف االرتفاقات المدنية، مف خبلؿ اتساع المجاؿ الذي تشممو األولى، بحيث 

األمبلؾ المنقولة، عمى غرار االرتفاقات ، تتضمف باإلضافة إلى األمبلؾ العقارية
ديد و ، و ىناؾ معيار آخر ميـ لتح2المفروضة لغرض حماية التراث الثقافي و التاريخي
بحيث تعتبر ، واليدؼ مف االرتفاقات .تصنيؼ االرتفاقات اإلدارية، و ىو معيار الغاية

المصمحة العامّة، ىي الغاية العامة المشتركة لجميع االرتفاقات اإلدارية، بينما يجسد 
معيار اآلثار المترتبة عمى االرتفاقات بمثابة أفضؿ معيار لدى الكتاب يرجحونو عف باقي 

في تصنيؼ و تحديد مفيـو االرتفاقات اإلدارية، ذلؾ لكونو يعتمد عمى ترتيب  المعايير
االلتزامات الناجمة عف االرتفاقات بحسب مضمونيا و محتواىا و ىذا يسيؿ تصنيؼ تمؾ 

                                                 

 المتضمف قانوف األمبلؾ الوطنية. 1990ديسمبر  1المؤرخ في  90/30انظر القانوف رقـ  1
2 voir article 649 du code civil français. 
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االلتزامات التي يصعب حصرىا و تحديدىا، وعميو يمكف إجماؿ مضموف االرتفاقات 
تتضمف ارتفاقات االمتناع عف القياـ بعمؿ و  اإلدارية، طبقا ليذا المعيار في كونيا

ارتفاقات القياـ بعمؿ و أيضا ارتفاقات السماح لمغير...بالقياـ بعمؿ عمى العقار المرتفؽ 
بو، ىذا يعني أف تصنيؼ االرتفاقات يتـ طبقا لما تقرره وتفرضو، عمى األشخاص 

و االمتناع عف القياـ بو الخاضعيف ليا، مف واجب القياـ بعمؿ محدد عمى العقار الخادـ أ
، مع 1أو السماح لممستفيديف مف توظيؼ تمؾ االرتفاقات بالقياـ ببعض األعماؿ عميو

المبلحظة أف ىذا التصنيؼ ليس حقيقي بحيث ال يوجد لو أساس قانوني محدد بؿ مجرد 
، وعميو و قبؿ تحديد 0تصنيؼ يتوافؽ مع واقع ممموس أكثر منو، تفرقو قانونية أو أساسية

مفيوـ شامؿ لبلرتفاقات اإلدارية في التشريع الجزائري نستخرج أىـ أنواع اإلرتفاقات 
اإلدارية باالستناد إلى معيار آثار االرتفاقات، وذلؾ مف خبلؿ مضموف و محتوى بعض 

 القوانيف المنظمة لبلرتفاقات اإلدارية في الجزائر:

ـ التصرؼ بحرية في ارتفاقات االمتناع عف عمؿ، و تعني إلزاـ الخاضعيف بعد -
 حقوؽ ممكيتيـ، مثؿ منع البناء وفرض نمط معيف مف البناء أو تقييد بعض النشاطات.

مف القانوف المدني عمى تقييد سمطة  496وقد نص المشرع الجزائري في المادة  -
المالؾ في استعماؿ حقو و ذلؾ بما تقتضيو، النصوص التشريعية الجاري بيا العمؿ و 

ة العامة أو بالمصمحة الخاصة وقد صدرت عدة نصوص قانونية المتعمقة بالمصمح
خاصة، نصت عمى إحداث ارتفاقات المصمحة العامة، وتقييد األمبلؾ العقارية، بالتزامات 

 تضمف ارتفاقات االمتناع عف القياـ بعمؿ. 96/59و تكاليؼ بحيث نجد قانوف التعمير 

عمومية أو مرافؽ عمومية، كذلؾ وجسدىا بمنع البناء في مناطؽ مجاورة لممنشآت ال
تـ منع البناء بالقرب مف األمبلؾ التابعة لمسكؾ  96/06في قانوف األمبلؾ الوطنية 

الحديدية و الطرقات، و باإلضافة إلى االرتفاقات المتضمنة منع القياـ بعمؿ ىناؾ 
، نصوص قانونية ألزمت السماح لمغير بالقياـ بعمؿ و تتمثؿ في إلزاـ الخاضعيف ليا

بتحمؿ عمى عقاراتيـ بعض التصرفات التي مف المفروض االعتراض عمييا مثؿ السماح 

                                                 

 .90/30انظر القانوف رقـ  1
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بالقياـ بأشغاؿ أو إنجاز منشآت عمى عقاراتيـ، وقد تناولت ىذه االلتزامات العديد مف 
وقانوف المواصبلت . القوانيف المنظمة لبلرتفاقات اإلدارية ومنيا قوانيف الكيرباء و الغاز

الذي تضمف ارتفاقات تمـز أصحاب الممكية بالسماح بدخوؿ أعواف  0مكيةالسمكية و البلس
اإلدارة إلى األمبلؾ و القياـ بأشغاؿ الصيانة وتمرير القنوات، أو وضع أعمدة و خطوط 
كيربائية...و ىناؾ صنؼ ثالث مف االرتفاقات اإلدارية و يتعمؽ بارتفاقات القياـ بعمؿ و 

و تجبره عمى القياـ بنفسو ببعض التصرفات، كإزالة تشمؿ التزامات تفرض عمى المالؾ 
حواجز و عوائؽ وذلؾ في مجاؿ النقؿ بواسطة التميفريؾ، و في التشريع الجزائري، فإف 
قوانيف السكؾ الحديدية، أمبلؾ الدولة، و غيرىا ألزمت المالكيف بالقياـ بأعماؿ مثؿ قطع 

ات تفرض ضد إرادة أصحاب أشجار وزبرىا أو إزالة سياج أو حائط...و ىي التزام
 الممكية.

إنو ومف خبلؿ ىذا االستعراض لمضموف بعض االرتفاقات اإلدارية و كذلؾ  -
لمفيوميا الوارد في التشريع و أراء المذاىب الفقيية، حوؿ حقيقة االرتفاقات اإلدارية، 

 يمكف الخروج بتعريؼ شامؿ ليا مع إيراد بعض التعريفات منيا:
اعتبر االرتفاقات اإلدارية، بأنيا تكاليؼ و أعباء تفرض و تقرر تعريؼ جيمي: الذي -

 عمى الممكية مف أجؿ غرض المنفعة العامة.

بأنيا عبارة عف تكاليؼ حقيقية يفرضيا القانوف عمى ممكية  huilierكذلؾ يعرفيا  -
خاصة إما الستعماؿ و منفعة عقار تابع لؤلمبلؾ العامة، لجماعة عمومية أو ألجؿ 

 ة لجماعةمنفعة خاص

، كذلؾ حدد أحد الكتاب مفيـو االرتفاقات 6عمومية أو لمؤسسة إدارية محددة
اإلدارية، وىذا باالستناد إلى المنفعة التي يمكف أف تحققيا و تقدميا بحيث اعتبر االرتفاؽ 
اإلداري بمثابة وسيمة تقنية لمضاعفة المنفعة االقتصادية لعقار يخصص لخدمة عدة 

، بأنيا عبارة عف التزامات عينية يتحمميا مالؾ polletرفيا أيضا كما يع، 1مستفيديف

                                                 

 
 
1 J.carbonnier,droit civil tome ;3,les biens ;paris,1998 
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العقار و ذلؾ لغاية تحقيؽ الصالح العاـ و ىي تخضع لمنظاـ العاـ، بحيث ال يمكف 
لسمطة إدارية أف تحيد عف النظاـ القانوني المنطبؽ عمييا كما ال يمكف لمالكي العقارات 

 اإلخبلؿ بواجباتيـ.

المتعمؽ باالرتفاقات تـ تحديد  1اموس المصطمحات القانونيةو في تعريؼ حديث، لق
 مفيوميا كما يمي:

" إنيا تكاليؼ تيدؼ إلى تحقيؽ المصمحة العامة فيذه االرتفاقات ليا طابع عاـ و ال 
تنشأ إال بقانوف و تسمى أحيانا بارتفاقات المنفعة العامة، وال يوجد تنظيـ خاص بيا، و 

اقات االمتناع عف القياـ بعمؿ أو االلتزاـ بالسماح لممستفيد يمكف أف تتضمف ىذه االرتف
 .2مف االرتفاؽ بالقياـ ببعض التصرفات عمى العقار

يمفت االنتباه إلى كوف ىذه االرتفاقات أتت عمى شكؿ  فبعدما ، B.le courtأما 
مف القانوف المدني الفرنسي كما أنيا تسمى أيضا باإلرتفاقات  426عمومي في المادة 

فيعرفيا عمى أنيا  407إلدارية أو ارتفاقات القانوف العاـ، التي تستثنى مف أحكاـ المادة ا
تقرر عمى ممؾ عقاري تنعدـ فيو العبلقة بيف عقار مرتفؽ وعقار مرتفؽ بو، بحيث تيدؼ 
فقط إلى المصمحة العامة، وىذا تطبيقا لنص قانوني صادر دوف النظر لمصمحة أو فائدة 

 عمى عكس ارتفاقات القانوف الخاص, عقار مجاور و ىذا

 إف التعريفات السابقة يمكف أف نستنتج منيا ما يمي:

 أنيا ترتكز عمى عنصريف أساسييف ىما: -
 عنصر المنفعة العامة. - أ

 .و عنصر العقار المرتفؽ )الخادـ( - ب

                                                 

1 Ghislaine malandain,opcit 
2 G/malandin :ibid,p,195 :ces servitudes peuvent comporter une interdiction de faire (in 
non faciondo), une obligation de laisser faire le beneficiaire de la servitude certains actes 
sur le fonds (in pationdo) ;de faire certains actes (in fationdo). 
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ففيما يتعمؽ بالعنصر األوؿ، فيو يعبر عف وجود التزامات عينية تقرر و تفرض عمى 
، بينما يعبر العنصر الثاني عف الغاية المرجوة مف فرض ىذه االرتفاقات، عقار كقاعدة

بحيث أف مبرر وجود ىذه األخيرة يرتبط بالغاية التي تحققيا غير أنو رغـ اشتراؾ ىذه 
التعاريؼ في األخد بالعنصريف واستنادىا عمييما، في تحديد مفيـو االرتفاقات اإلدارية، 

يؼ شامؿ ليا، خاصة في ظؿ غياب مفيـو واضح و محدد فإنيا لـ تتمكف مف إيجاد تعر 
ليا سواء في القانوف المدني  أو في مختمؼ النصوص القانونية المنظمة لبلرتفاقات 
اإلدارية، و ربما يرجع سبب ذلؾ لعدـ وجود نظاـ قانوني موحد ومستقؿ ينظـ االرتفاقات 

ة لممنفعة العمومية، بحيث أف اإلدارية عمى غرار النظاـ القانوني المتعمؽ بنزع الممكي
االرتفاقات اإلدارية تخضع لعدد ضخـ و متشعب و متنوع مف النصوص القانونية و التي 
تحتوي عمى إجراءات و حموؿ مختمفة مما يدفع إلى القوؿ بأنو يمكف إيجاد ووضع نظاـ 
قانوني خاص بكؿ ارتفاؽ إداري، ضؼ إلى ىذا أف أغمب التعاريؼ ال توضح مضموف 

االرتفاقات و ال تعتمد معيار دقيؽ، في ىذا الشأف لذلؾ يمكف اقتراح تعريؼ ليا،  ىذه
باالستناد إلى المفيـو المتبع مف المشرع الجزائري في إنشاء االرتفاقات اإلدارية والذي لـ 

مف القانوف المدني و اكتفى بإجبار و إلزاـ  496ينص عمييا، صراحة في أحكاـ المادة 
ة استعماؿ حقو ما تقضي بو التشريعات الجاري بيا العمؿ و المتعمقة المالؾ عمى مراعا

بالمصمحة العامة...و ىذا بصفة ضمنية كما أوردىا بعبارات مختمفة مثؿ ارتفاقات عامة، 
..في عدة نصوص قانونية، إذف تبعا لذلؾ نعرؼ االرتفاقات اإلدارية عمى .ارتفاقات إدارية

لؾ العقار وذلؾ لغايات و أغراض تتعمؽ بالمصمحة العامة التزامات عينية يتحمميا ما أنيا:
 و تقضي بيا نصوص قانونية عامة.

إف ىذا التعريؼ يجعؿ االرتفاقات المقررة لممنفعة العامة تنصب عمى العقارات كقاعدة 
كما ترتبط بتحقيؽ منفعة عامة، ويتـ إنشاؤىا بموجب نصوص قانونية تشكؿ مصدرا ليا، 

وجود عقار مخدـو أي ال تشترط وجود عبلقة بيف عقاريف أحدىـ كما أنيا ال تفترض 
مرتفؽ و اآلخر مرتفؽ بو، فيي بمثابة تكاليؼ و أعباء تمـز مالؾ العقار و تقيده في 
استعماؿ حقو، ألجؿ تأميف منفعة عامة مف حيث النشأة و تجعميا مستقمة عف أحكاـ 

اف يجب عمى المشرع الجزائري القانوف المدني و ما يمكف قولو في ىذا الشأف أنو ك
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مف القانوف المدني، و  496التطرؽ صراحة ليذا النوع مف االرتفاقات في أحكاـ المادة 
ذلؾ إلدخاؿ مفيـو ثنائي لبلرتفاقات بحيث يجعؿ االرتفاقات اإلدارية مستقمة عف 

اـ االرتفاقات الخاصة، فتخضع األولى ألحكاـ القانوف العاـ بينما تخضع الثانية ألحك
القانوف المدني، مف جية أخرى وجب عميو توحيد مفيـو االرتفاقات اإلدارية في مختمؼ 
النصوص األخرى المنظمة لبلرتفاقات اإلدارية، و ذلؾ لممساىمة في وضع نظاـ قانوني 
منسجـ و موحد ليذا النوع مف االرتفاقات، بحيث يتـ فيو تجسيد الضمانات اإلجرائية 

دارية، و ىذا يسيؿ عمؿ اإلدارة التي تتولى تطبيؽ ىذه االرتفاقات لممارسة االرتفاقات اإل
و تمكينيا مف تحقيؽ الغرض الذي وضعت ألجمو االرتفاقات اإلدارية كما توضح فيو 
الضمانات الموضوعية المتعمقة، بحقوؽ األفراد الخاضعيف لبللتزامات و التكاليؼ الناجمة 

لى حرماف دائـ، مف الممكية و ليس مجرد عف ىذه القيود و خاصة في حالة تحوليا إ
 أعباء تقيد استعماليا.
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إف ما يميز اإلرتفاقات اإلدارية، عف اإلرتفاقات الخاصة، ىو ارتباط األولى بغرض 
 fonds)، 1وىدؼ المنفعة العامة، باإلضافة إلى عدـ اشتراط وجود عقار مرتفؽ

dominant) بؿ يكفي توفر عقار خادـ:
2
 (fonds servant) كما تشيد اإلرتفاقات ،

اإلدارية، توسع وتنوع كبير في العصر الحالي، وذلؾ بسبب ازدياد وتطور مرافؽ شبكات 
وىذا النوع مف ··· الطرقات، المواصبلت، النقؿ، الياتؼ، المياه، الكيرباء والغاز

انوف اإلداري أكثر مف خضوعو لمقانوف الخاص، رغـ أف االرتفاقات أصبح خاضعا لمق
مف القانوف المدني الفرنسي: والتي  409النشأة الحقيقية لبلرتفاقات، كاف مصدرىا المادة 

 :نصت عمى ما يمي

Elle derive ou de la situation naturelle des lieux ;ou des 

obligations imposees par la loi,ou des conventions  entre les 

proprietaires "   

، أي (Légale) يتبيف، مف ىذه المادة أف االرتفاقات يمكف أف يكوف مصدرىا قانوني
القانونية، فإف القانوف  أو إتفاقي ففيما يتعمؽ بمضموف، اإلرتفاقات 3يقررىا وينظميا القانوف

و بيف االرتفاقات منو، وضع تقسيـ ثنائي، فرؽ وميز في 469المدني الفرنسي في المادة 

                                                 

1 1,/ghislaine maladain ;opcit,p83 <un fonds dominant est immeuble bati ou non bati au 
profit duquel est etabli,une servitude, le proprietaire du fonds dispose d un droit reel sur 
la propriete d autrui ;ce droit s exercera ,directement sur le fonds,mais la servitude 
conferera egalement au proprietaire du fonds dominant certains droit.>  
2 Ibid  p, 85  
3 j.l.bergel ;m ;bruschi,s,cimamonti ;traite de droit civil ,les biens ,lgdj,2000,p,305,cite,par 
/ghislain maladain ;opcit,p,206/ :<servitudes,prevues et reglementees par la loi ,les 
usagers,ou toute autre norme,s appliquant indifferement a tout fonds presentant les 
caracteristiques et les conditions d application du texte qui les regit ,ce sont des 
restrictions generales au droit de propriete et des charges qui grevent de plein droit les 
immeubles ,independamment de la volonte de leurs proprietaires. >02 
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1التي موضوعيا المنفعة العامة، وتسمى بارتفاقات المنفعة العامة،
(SERVITUDE, 

D'UTILITE PUBLIQUE),  ،وتمؾ االرتفاقات التي موضوعيا مصمحة الخواص
لو أىمية، وذلؾ لكونو يخضع االرتفاقات الخاصة، لمقانوف المدني، بينما  2وليذا التقسيـ

المنفعة العامة لمقانوف اإلداري، صؼ إلى ىذا، فاألىمية في يخضع االرتفاقات ذات 
يعتبر   التقسيـ تظير كما أشرنا سابقا، في وجود أو عدـ وجود عقار مرتفؽ، بحيث أنو

 , الجوار حقوؽ  : أساسي، في اإلرتفاقات القانونية لممصمحة الخاصة، مثؿ  شرط

(LAMITOYENNNETE) ; وحؽ المرور(LE DROIT DE 

PASSAGE) ،جرياف المياه،(ECOULEMENT DES EAUX فيذه الحقوؽ
 مصدرىا األساسي ىو القانوف المدني بينما اإلرتفاقات اإلدارية، 

فإف  فرنسي، 426و 469رغـ اف مصدرىا، يمكف أف يكوف القانوف المدني )المادتيف 
تحديدىا، وتوضيح إجراءات ممارستيا، يعود لمنصوص التنظيمية التي توضح طرؽ 

 فيات تطبيقياوكي

إف اإلرتفاقات اإلدارية توجد أساسا لتحقيؽ المصمحة العامة، وىذا دوف أف تيتـ، 
ال تفرض عقوبات عمى  بالمصالح الخاصة لؤلفراد، وفي حالة فرضيا، فيجب أف تحتـر وا 
مف يخالفيا، ويبلحظ أف ىذه اإلرتفاقات يمكنيا منح أشخاص القانوف العاـ، وحتى 

االستفادة، مف الترخيص بممارسة اإلرتفاقات مثمما ىو الشأف  األشخاص الخاصة، حؽ
، بحيث  جمعيا المشرع الفرنسي في 3في المستفيديف مف امتياز الطاقة واألشغاؿ العمومية

                                                 

1 http :fr.wikipedia.org/wiki /servitude:il existe des servitude de droit prive et des 
servitudes de droit publique.<servitudes administratives qui se decomposent en servitude 
d utilite publique et servitudes d urbanisme.> 
2 christian foix opcit/p.14 et 15 :< a l interieur des seules servitudes legales ,le code civil 
,dans l article-649,etablit une seconde subdivision en distinguant les servitudes ayant 
pour objet l utilite  
publique et celles ayant pour objet l utilite des particuliers.> 
3 bernart le court opcit ,p,178:<les servitudes administratives peuvent ,occasionnellent et 
indirectement,donner des droits a certaines personnes de droit public ou prive,qui seront 
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، وجعميا مف اختصاصو، بحيث أف القانوف ىو المصدر 1العديد مف النصوص القانونية
ختصاص السمطة التنفيذية، والسؤاؿ الذي األساسي المنشأ لبلرتفاقات ويبقى التطبيؽ مف ا

يثار في ىذا الشأف ىو كيفية تنظيـ المشرع الجزائري، لبلرتفاقات اإلدارية، بحيث نتناوؿ 
المصادر الدستورية، في مبحث أوؿ ثـ نتطرؽ لممصادر التشريعية والتنظيمية في مبحث 

كبيرة، وذلؾ لكوف ثاف، وقبؿ ذلؾ نشير إلى أف دراسة مصادر االرتفاقات، ذو أىمية 
وجود ىذه اإلرتفاقات يتوقؼ عمى مصدرىا الذي تأخذ منو، ىذا األخير يرتكز عمى 
النصوص التشريعية أو التنظيمية وفي ىذا المجاؿ يتفؽ الفقياء في غالبيتيـ، عمى أف 

، باعتبارىا 2المصدر األساسي لئلرتفاقات يتمثؿ في القانوف الصادر عف السمطة التشريعية
الوحيدة المختصة، بتقييد الممكية أما السمطة التنفيذية فيقتصر دورىا، عمى إصدار  الييئة

نصوص تنظيمية تحدد وتضبط القيود واإللتزامات المفروضة، بموجب القانوف عمى 
الممكية وطرؽ ممارستيا، دوف زيادة أو نقصاف، وبخصوص التشريع الجزائري، فإف 

ف كؿ ما يتعمؽ بالممكية، محدد بالقانوف أو نص عمى أ 6994التعديؿ الدستوري لسنة 
ما يمي: يشرع البرلماف في المياديف التي  655المادة  9بالتنظيمات، بحيث تضمنت الفقرة 

نظاـ اإللتزامات المدنية والتجارية " يخصصيا لو الدستور، وكذلؾ في المجاالت التالية:
 ·"ونظاـ الممكية

                                                                                                                                                    

en fait des beneficiaires secondaires de la servitude :c est   ce qui se produit en 
particulier pour les concessionnaires d energie,de travaux publics,mais faut il que la 
delegation des droits  de l administration puisse legalement etre concedee a des 
personnes exercant une activite d interet public.> 
1 la loi du 31decembre 1931 relative a la conservation des monuments historiques et la 
loi du 15 fevrier 1941relative a l organisation de la production du transport et de la 
distributiondu gaz...> 
2 subra de bieusses,o.p.c.i.t,p,36/37 :<quant a la source des servitudes, la doctrine 
dans son ensemble enonce un point de vue dont la conformite avec les termes 
cependant clairs de l article 650 du code civil apparait discutable,tous les auteurs se 
rencontrent pour ecarter les reglements comme source fondamentale et mettre l accent 
sur la loi seule.>                                                                                         
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 :تفاقات اإلداريةالمبحث األول: المصادر الدستورية لالر 

، بحيث أنيا، تستمد مصدرىا كقاعدة 1إف أصؿ نشأة اإلرتفاقات يعود لمنص التشريعي
أساسية مف القانوف، وليس مف النصوص التنظيمية، أما فيما يتعمؽ بمصادر اإلرتفاقات 
في التشريع الجزائري، فإف تحديدىا يتـ توضيحو، بالرجوع لمضموف مختمؼ الدساتير 

وىذا باعتبار أف  6994، ثـ التعديؿ الدستوري لسنة 6929و 6974، 6940لسنوات 
، وبالتالي فمف الضروري 2النص التشريعي، كاف دائما يشكؿ المصدر الوحيد لبلرتفاقات

معرفة مضموف النصوص الدستورية الجزائرية، والتغيرات التي حدثت، في مسألة تحديد 
ة التنظيمية، بحيث أف المشرع الدستوري توزيع االختصاص بيف السمطة التشريعية والسمط

يتولى تحديد مجاؿ كؿ مف القانوف والتنظيـ، وبما أف اإلرتفاقات تتعمؽ بتقييد الممكية فإف 
 ىذا الموضوع، يثير مسألة تحديد مصدرىا ىؿ ىو النص التشريعي أـ النص التنظيمي؟

نجد أف مصدرىا كاف تاريخيا وباستعراض المراحؿ التي مرت بيا اإلرتفاقات اإلدارية 
، غير أنو تحوؿ فيما بعد 3في البداية، التصرؼ القانوني الصادر عف السمطة التشريعية

إلى النص التنظيمي، وذلؾ لكوف العديد مف الفقياء رأى بأف مسألة، إعداد اإلرتفاقات، ال 
تدخؿ ضمف المبادئ األساسية لنظاـ الممكية، وبالتالي فاالختصاص يجب أف يسند إلى 

مف القانوف المدني،  426، وىو ما أخذ بو المشرع الفرنسي في المادة 4السمطة التنظيمية

                                                 

1 marcel piquemal :opcit,p/49 ;< il reste donc comme seule source des servitudes,l acte 
legislatif ,malgre les termes de l article 650 du code civil,la jurisprudence a admis que la 
loi seule peut créer une servitude purement administrative>. 
2 subra de bieusses :o.p.c.i.t.p/39. 
3 marcel piquemal :o.P.c.i.t.p/49 :l etablissement du principe d une  servitude releve de 
la loi.  cette opinion est partagee par m.m  henriot et rossillion,une servitude nouvelle ne 
peut etre introduite que par la loi ,les reglements en definissent les modalites.> 
4 subra de bieusses :ibid.p/39 :si l on considere que l etablissement des servitudes ne 
rentre pas dans les principes fondamentaux du regime de la propriete (article34),on peut 
estimer que la competence appartient dorenavant a l autorite reglementaire celle-ci etant 
du reste visee ,par l article 34 et35 de la constitution>  
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غير أنو سرعاف ما تراجع تحت تأثير آراء الفقياء، وتبنى حؿ وسط في مسألة تحديد 
، وىو عدـ إعطاء المشرع الدستوري 1مصدر اإلرتفاؽ، بحيث أخذ بموقؼ وسط

ومف جية أخرى عدـ التنازؿ كمية عف ىذا اإلختصاص الكامؿ إلعداد اإلرتفاقات 
اإلختصاص لمسمطة التنظيمية، والحؿ األفضؿ يتمثؿ في أف يتولى القانوف وضع المبدأ 

تحديد طرؽ إعداد وتطبيؽ اإلرتفاقات لمسمطة التنظيمية،  ، بينما يترؾ مسألة2لئلرتفاؽ
نص الدستوري وىذا ما أشار إليو التشريع الحالي، ونحاوؿ توضيح ذلؾ في مضموف ال

)مطمب ثاني(  6974)مطمب أوؿ( ثـ في النص الدستوري لسنة  6940الجزائري لسنة 
 ·)مطمب ثالث( 6994المعدؿ في  6929ثـ في دستور 

 1963المطمب األول: تنظيم اإلرتفاقات اإلدارية في ظل دستور 

، أوؿ نص تشريعي أساسي يصدر في الجزائر، بعد 6940يعتبر دستور سنة  
، وفيو نتساءؿ عف مدى إدراج المشرع 6945جويمية  2عمى استقبلليا، في  حصوليا

الدستوري، ألحكاـ تتعمؽ بتنظيـ وتقييد الممكية، وبعبارة أخرى ىؿ ىذا النص كاف مصدرا 
 ·أساسيا لئلرتفاقات اإلدارية، باعتبارىا تقنية تقيد بيا الممكية

، وال 6940نص الدستوري لسنة إف اإلجابة عمى ىذا التساؤؿ، تتـ بتحميؿ مضموف ال
سيما األحكاـ المتعمقة بالممكية، بحيث نبحث عف السمطة المختصة بتنظيـ وتحديد و 

 ·وضع شروط المساس بالممكية الخاصة

                                                 

1 Marcel piquemal ;ibid.p/49 :l etablissement d une servitude releve de la loi ,un 
amenagement releve du domaine du reglement >cite par subra de 
bieusses,o.p.c.i.t.p/39. 
2 subra de bieusses :ibid  p39 :<il suffit toujours q une loi pose le principe ,de telle ou 
telle servitude ,pour qu ensuite les modalites d application relevent des differentes 
autorites administratives, centrales ou locales,la legislation la plus recente illustre bien 
cette manière de voir..> 



123 
 

أوؿ نص دستوري جزائري، بعد االستقبلؿ، لو أىمية بالغة وذلؾ لمعرفة  إف دراسة
، والتي عمى أساسيا تتحدد 1لممكيةرأي المشرع الدستوري في مسألة حساسة، وىي تنظيـ ا

الكيفية العممية لتنظيـ اإلقتصاد الوطني، وأخذه إما باإلقتصاد الموجو الذي ترجح فيو 
الممكية العامة عمى حساب الممكية الخاصة، أـ اإلقتصاد الحر القائـ أساسا عمى تقديس 

 ·الممكية الخاصة

 1963تور الفرع األول: عدم وضوح مسألة تنظيم الممكية في دس

، نجده ال يوضح 6940بالرجوع ألحكاـ أوؿ نص دستوري جزائري، صادر في   
، 2مسألة توزيع اإلختصاص بيف المجاؿ المخصص لمقانوف والمجاؿ المتعمؽ بالتنظيـ

جراءات تقييدىا خبلؿ الفترة الممتدة مف سنة  وبالتالي نتساءؿ عف كيفية تنظيـ الممكية وا 
 ·6974إلى سنة  6940

 :1963تنظيم اإلرتفاقات اإلدارية في دستور  ـأوال

، بعد اإلستقبلؿ وتضمف قواعد 3، تـ وضع أوؿ دستور جزائري6940سبتمبر  66في 
ومبادئ عامة تخص المجتمع الجزائري وآليات لتنظيـ السمطة، أما في المجاؿ المتعمؽ 

ية لمجميورية بالممكية، فإف المشرع الدستوري، لـ يتطرؽ ليا واكتفى بوضع أىداؼ أساس
                                                 

، ال الممكية الخاصة وال نزع الممكية مف أجؿ 1963: "لـ ينظـ دستور ستة 76محمد زغداوي، المرجع السابؽ، ص  1
و العاـ لو، وىو التوجو اإلشتراكي، أي أنو يحبذ الممكية العامة عف الممكية المنفعة العامة، واكتفى بتحديد التوج

عاما مف السيطرة،  132بغد استرجاعيا لسيادتيا، إثر ······ الخاصة، كما ىو واضح في مقدمة الدستور التي تنص: 
ناحي لنشاطيا، إلى طريؽ االستعمارية والنظاـ اإلقطاعي، مضت الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، توجو م

تشييد الببلد، وفاء منيا لمميثاؽ الذي أقره المجمس القومي لمثورة الجةزائرية في طرابمس وطبقا لممبادئ اإلشتراكية 
 ·"ولمممارسة الفعمية لمسمطة مف طرؼ الشعب

ية سياسية، قانونية، دار عبد اهلل بوقفة، القانوف الدستوري، تاريخ ودساتير الجميورية الجزائرية، مراجعات تاريخ 2
: "يعتبر رئيس الجميورية، السيد المطمؽ دوف منازع عمى آليات تنفيذ 80، ص 2008اليدى، عيف مميمة، الجزائر، 

السياسة الوطنية، ألنو ال ينكر بأف الدستور، يعقد لرئيس الجميورية، صبلحية تنفيذ القوانيف ويخوؿ لو مباشرة السمطة 
التي تنص عمى ما يمي: "يضمف رئيس الجميورية تنفيذ القوانيف، وكذلؾ بموجب المادة   52ادة التنظيمية بمقتضى المي

 ·"التي تنص عمى أف تمارس السمطة النظامية مف طرؼ رئيس الجميورية 53
 ·1963سبمبر  10انظر دستور  3
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، وتعمؿ 1الجزائرية تتمثؿ خصوصا في بناء دولة اجتماعية، تسبح في المحيط اإلشتراكي
عمى تحقيؽ العدالة االجتماعية، وذلؾ عف طريؽ االعتراؼ، بحؽ كؿ فرد في الحياة 

، لـ 6940ىذا يعني أف النص الدستوري لسنة  2البلئقة، وفي توزيع عادؿ لمدخؿ القومي
، وال لكيفية تقييدىا، 3ء تصور واضح لموضعية القانونية لمممكية الخاصةيتمكف مف إعطا

سواء عف طريؽ نزع الممكية لممنفعة العمومية أو بواسطة القيود المقررة لممصمحة العامة، 
حؽ الممكية وذلؾ لتحقيؽ النفع ، التي تحدد بيا السمطة 4والمتمثمة في اإلرتفاقات اإلدارية

 ·العاـ

، لـ ينص عمى أحكاـ صريحة تحدد مفيـو الممكية، 6940سبتمبر  66إف دستور   
 بالنص 55إلى  65ولـ يوضح ضمانات حماية الممكية الخاصة، واكتفى في المواد مف 

عمى الحقوؽ األساسية لممواطنيف، وىذا دوف التطرؽ لنظاـ الممكية الخاصة، وبالتالي 
دستور جزائري، صدر في  يبلحظ أف المؤسس الدستوري ترؾ فراغ قانوني، في أوؿ

، وىذا لكونو، لـ يضع حصانة وحماية دستورية لمممكية الخاصة، كما لـ يوضح 6940
شروط، وكيفيات المساس بيا، أما فيما يتعمؽ بالييئة المختصة بتنظيـ الممكية وتقييدىا 

، وذلؾ لعدـ وضوح مسألة توزيع اإلختصاص بيف 6940فإف الغموض بقي يسود دستور 
المخصص لمقانوف والمجاؿ المخصص لمتنظيـ، بحيث أف النص الدستوري، لـ المجاؿ 

يفصؿ في ىذا األمر، وترؾ إشكاؿ كبير حوؿ المجاالت التي يشرع فييا، المجمس 
لـ يحدد  6940، وبالتالي وبما أف دستور 6، وتمؾ التي تعود لمسمطة التنظيمية5التأسيسي

                                                 

 ·73عبد اهلل بوقفة، المرجع نفسو، ص  1
"تعترؼ الجميورية بحؽ، كؿ فرد في الحياة البلئقة وفي توزيع التي نصت:  1963مف دستور  16انظر المادة  2

 ·"عادؿ لمدخؿ القومي
 ·77محمد زغداوي، المرجع نفسو ص  3

4 http//fr ;:wikipedia.org/wiki/ :servitude :<la servitude administrative constitue une 
charge qui existe de plein droit sur tous les immeubles concernes.> 

، بالنص عمى ما يمي: "لرئيس الجميورية والنواب حؽ المبادرة 1963سبتمبر  10مف دستور  36اكتفت المادة   5
باقتراح القوانيف، تسمـ مشاريع واقتراحات أو تضميمات، القوانيف إلى مكتب المجمس الذي يحيميا عمى المجاف البرلمانية 

 ·"دد المجاالت التي يشرع فييا المجمس التأسيسيالمختصة بدراستيا،( فيذه المادة لـ تح
 ·"التي نصت عمى ما يمى: "تمارس السمطة التنظيمية مف طرؼ رئيس الجميورية 53انظر المادة   6
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، وتمؾ التي تعود لمسمطة التنفيذية فإنو أنشأ المياديف التي تختص بيا السمطة التشريعية
غموض حوؿ تحديد الجية التي ليا صبلحية تنظيـ الممكية، وبالنتيجة لـ يتمكف مف 
تحديد السمطة المختصة، بالتشريع في مجاؿ اإلرتفاقات اإلدارية، ىذه األخيرة تعتبر وثيقة 

 ·الصمة بالممكية

 :1976إلى  1963لفترة الممتدة من سنة مصادر اإلرتفاقات اإلدارية في ا - ثانيا

، لـ يعد ىناؾ مصدرا يتـ اإلستناد إليو في تنظيـ 6940بعد تجميد تطبيؽ دستور 
الممكية، أو تقييد استعماليا، ولتفادي الوقوع في حالة فراغ قانوني، تـ المجوء إلى 

ستحالة وضع ، وذلؾ ال1المنظومة القانونية التي كانت مطبقة أثناء االستعمار الفرنسي
منظومة تشريعية جزائرية كاممة، في فترة قصيرة بعد االستقبلؿ، وقد صدر قانوف في 

نص عمى االستمرار، في تطبيؽ القوانيف الفرنسية عمى األراضي  06/65/6945
الجزائرية إلى حيف صدور تشريعات وطنية و بشرط عدـ تعارض التشريعات األجنبية مع 

ي عمميا بقاء سرياف القوانيف الفرنسية، المتعمقة بالممكية إلى السيادة الوطنية و ىذا يعن
 57/66/6922وال سيما قانوف نزع الممكية الفرنسي الصادر في ·6974غاية سنة 

وبالطبع باستثناء بعض القوانيف التي ليا عبلقة مباشرة بالعقار مثؿ قانوف األمبلؾ 
 النص القانوني المنظـ الشاغرة الذي تـ إخضاعو لنص خاص، لذلؾ نحاوؿ تحميؿ

، والذي تـ تطبيقو في 6922لبلرتفاقات اإلدارية والمأخوذ مف الدستور الفرنسي لسنة 
، وىذا لتوضيح مصدر 6974الجزائر إلى غاية صدور الدستور الجزائري في سنة 

 ·اإلرتفاقات اإلدارية، في تمؾ الفترة

 

 

                                                 

: "غير أنو مف الناحية العممية وفي انتظار، صدور اإلصبلحات االقتصادية، 77محمد زغداوي المراجع السابؽ: ص 1
لمعمف عنيا في مقدمة الدستور، وفي النصوص العامة األخرى، حافظت الممكية الخاصة ةإذا ذات التوجو االشتراكي ا

استثنينا األمبلؾ الفبلحية الشاغرة، التي خصصت لتنظيـ قانوني خاص، بمقتضى قانوف التسيير الذاتي، عمى 
 وضعيتيا القانونية الموروثة عف االستعمار(
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 :1958ستور الفرنسي لسنة القواعد المنظمة لإلرتفاقات اإلدارية في ظل الد - 6

، كاف النص التشريعي، ىو المصدر الوحيد لبلرتفاقات 6922قبؿ صدور دستور 
اإلدارية، بحيث لـ يكف بإمكاف السمطة التنظيمية التدخؿ في مجاؿ الممكية وال حتى 

 تقييدىا بنصوص تنظيمية غير أنو بصدور النص الدستوري لسنة 

واإلرتفاقات المقيدة ليا،  1ص في مجاؿ الممكية، تغيرت مسألة توزيع االختصا6922
مف الدستور، لـ تعد تعتبر اإلرتفاقات مبدأ أساسي لمنظاـ القانوني  06بحيث أف المادة 

لمممكية وبالتالي يمكف منح اختصاص تنظيميا، إلى ىيئة أخرى غير السمطة التشريعية، 
 فقد اقتصر دور المشرع مف القانوف المدني الفرنسي، 426وىذا ما تجسد في المادة 

الدستوري عمى وضع المبادئ العامة لبلرتفاقات بينما تتولى السمطة التشريعية إصدار 
، وىو ما تجسد 2القوانيف وتختص السمطة التنفيذية بعممية تحديد وتنظيـ إجراءات تطبيقيا

ف التعمير رقـ قانو   :، مثؿ3فيما بعد، في العديد مف القوانيف المتعمقة باإلرتفاقات اإلدارية
منو، عمى أحكاـ  95، 96الذي نص في المادتيف  6946المؤرخ في نوفمبر  96/6592

تقيد الممكية، وىي بمثابة إرتفاقات إدارية تتعمؽ بتحديد حجـ وعمو البنايات وموقعيا 
الذي أنشأ  6947ديسمبر  06ومظيرىا الخارجي، ثـ صدر قانوف التوجيو العقاري في 

ثؿ في المخطط المحمي لمتعمير ومخطط شغؿ األراضي والمذيف تضمنا إرتفاؽ إداري، تم
تحديد شروط استعماؿ العقار العمراني وىي بمثابة قيود تفرض عمى المالكيف في عمميات 

، 6944ديسمبر  06المؤرخ في  6644/44التعمير كذلؾ صدر قانوف النقؿ تحت رقـ 
 ·وحدد فيو مبادئ اإلرتفاؽ لصالح خطوط النقؿ

                                                 

1 subra de bieusses :opcit p 39<:si traditionnellement l acte legislatif était donc considere 
comme ,seule source des servitudes,la question pourait prendre un aspect nouveau avec 
l entree en vigueur de la constitution de 1958 ;determinant limitativement le domaine de 
la loi.>  
2 henriot g,c et p.rossillion,les servitudes de droit prive et de droit public 
,edition,1969,181 : <servitude nouvelle ne peut etre introduite que par la loi ;les 
reglements en definissent les modalites.>cite par subra de bieusses ibid,p/39. 
3 Ibid  ;p40/41. 
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بعض القوانيف تـ االستمرار في تطبيقيا في مجاؿ االرتفاقات في الجزائر إلى إف  
حافظ عمى  6922و ما يستنتج مف خبلؿ ىذا التحميؿ ىو أف دستور ·6974غاية سنة 

اعتبار النص التشريعي ىو المصدر األساسي لبلرتفاقات، وأف النص التنظيمي المنظـ 
 ·وص القانونية الصادرةليا، كاف محدودا بالنظر لمعديد مف النص

أما فيما يخص مصادر اإلرتفاقات اإلدارية، في ىذه الفترة فإنو وفيما يتعمؽ بالتشريع 
الجزائري، فيو أيضا محدودا وال يسمح بضبط مصادر اإلرتفاقات، أما في شأف التشريع 

ية، األجنبي، الذي طبؽ في الجزائر، بعد االستقبلؿ، والذي ال يتعارض مع السيادة الوطن
وذلؾ في مجاؿ الممكية، فإف الييئة التي كاف ليا النصيب األكبر في إنشاء، وتأسيس 

والغابات  1اإلرتفاقات ىي السمطة التشريعية، ودليؿ ذلؾ القوانيف المتعمقة بالتعمير والنقؿ
والسكؾ الحديدية، فيذه النصوص القانونية، ذات الطابع اإلداري، وضعت مبادئ تنظـ 

عامة في مجاالت مختمفة مثؿ إنشاء خطوط النقؿ والكيرباء والسكؾ الحديدية اإلرتفاقات ال
والعقار الغابي، أما دور السمطة التنفيذية فاقتصر عمى وضع نصوص تنظيمية، تحدد 

 ·كيفية تطبيؽ ىذه القوانيف

 1976المطمب الثاني: تنظيم اإلرتفاقات اإلدارية في ظل دستور 

بحيث  2في مجاؿ الممكية 6974ي في دستور إتضحت توجيات المشرع الجزائر  
، وتبنى النظاـ القانوني لمممكية 66فصؿ صراحة في ىذه المسألة وتطرؽ ليا في المادة 

العامة، بشكؿ موسع فشممت األراضي الزراعية والرعوية والمؤممة، الغابات، المياه، كؿ 
قة والثروات المعدنية ما في باطف األراضي والمناجـ، المقالع والمصادر الطبيعية لمطا

الطبيعية والجرؼ القاري، والمنطقة االقتصادية الخاصة، بؿ أكثر مف ىذا، مددىا إلى كؿ 
                                                 

1 Ibid p/41 :dans un autre domaine ,celui des transports,une loi n :66/1066 du 
31decembre 1966 etablit le principe de servitude  au profit des lignes de transport public 
guides sur coussins d air (aerotrain)quant a la mise en œuvre intervient le decret 
n :67/988 du27 octobre 1967.> 

التي نصت عمى ما يمي: "يشكؿ تحقيؽ اشتراكية  1976نوفمبر  22مف الدستور الصادر في  13انظر المادة   2
 ·"وسائؿ اإلنتاج قاعدة أساسية وتمثؿ ممكية الدولة أعمى أشكاؿ الممكية اإلجتماعية
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المؤسسات والبنوؾ وشركات التأميف والمنشآت العمومية، ومؤسسات النقؿ بالسكؾ 
وف الحديدية، والنقؿ البحري والجوي والموانئ، ووسائؿ المواصبلت والبريد والياتؼ والتمفزي

والوسائؿ الرئيسية لمنقؿ البري ومجموع المصانع، والمؤسسات اإلقتصادية،  واإلذاعة،
واالجتماعية، والثقافية، التي أقامتيا الدولة، أو تقيميا أو تطورىا أو التي اكتسبتيا أو 

 ·تكتسبيا

، جعمت كؿ مف التجارة الخارجية وتجارة 66كما أف الفقرة األخيرة، مف المادة  
 ·محتكرة مف الدولة ويتـ ممارستيا بموجب قانوف يصدر عف السمطة التشريعيةالجممة، 

أف المشرع الدستوري، وسع مف نطاؽ الممكية  66إف ما يستشؼ مف مضموف المادة 
العامة إلى درجة يكاد، يمغي فييا الممكية الخاصة والتي أصبحت تتنافى مع أسس 

القطاع العاـ عمى حساب القطاع اإلقتصاد الموجو والذي يقوـ أساسا عمى توسيع 
1الخاص، وقد قصرت المادة 

، وظيفة الممكية الخاصة عمى الطابع اإلقتصادي ليا، 64
بحيث أف الدستور ال يضمف إال الممكية الفردية، ذات االستعماؿ الشخصي أو العائمي، 

مف  زءوحتى ىذه الممكية، حددىا في إطار الممكية الخاصة غير االستغبللية واعتبرىا، ج
التنظيـ اإلجتماعي الجديد، وقيدىا في المجاؿ اإلقتصادي، بضرورة المساىمة في تنمية 

 ·الببلد، وأف تكوف ذات منفعة اجتماعية

أما فيما يتعمؽ بمسألة تقييد الممكية باإلرتفاقات العامة أو نزع ممكيتيا، فإنو ضمنيا 
يتـ إال في إطار القانوف،  ، بحيث اكتفى بالنص عمى أف نزع الممكية ال67في المادة 

، بينما في 2ونشير إلى أف عممية النزع، ىي نقؿ تاـ لمممكية مف الخواص لصالح اإلدارة

                                                 

ردية ذات االستعماؿ الشخصي أو التي نصت عمى ما يمي:: "الممكية الف 1976مف دستور  16انظر المادة   1
عمى أف الممكية الخاصة، السيما في الميداف  16العائمي، مضمونة"، كما نصت الفقرة الثانية مف نفس المادة 

 اإلقتصادي، يجب أف تساىـ في تنمية الببلد وأف تكو ذات منفعة اجتماعية، وىي مضمونة في إطار القانوف(
2 yves gaudmet, opcit,p,418 :  <, l expropriation pour cause d utilite publique est une 
operation administrative par laquelle l etat impose ,la cession de la propriete d un 
immeuble  prive dans unbut d utilite publique.> 
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، 1اإلرتفاقات اإلدارية فإنيا عبارة عف تقييد ووضع أعباء عمى المالؾ لغرض النفع العاـ
فإف المشرع مع بقاء الممكية لممالؾ األصمي، ورغـ تعمؽ اإلرتفاقات بالممكية الخاصة 

، سواء في المواد الخاصة 6974الدستوري، لـ يتطرؽ ليا في التشريع األساسي، لسنة 
بتنظيـ الممكية أو في المواد المتعمقة بإجراءات نزع الممكية، وبالتالي فمف الضروري، 
البحث عف المصدر الدستوري لئلرتفاقات اإلدارية مف خبلؿ تحميؿ مواد الدستور 

االختصاص في مسألتي التشريع والتنظيـ بحيث نحاوؿ التطرؽ فيما  المتعمقة، بتوزيع
يخص ىذا الموضوع إلى تحديد ما إذا كانت تشريعية تتـ بنص قانوني أـ تنظيمية تصدر 

 ·بموجب نص لمسمطة التنفيذية

الفرع األول: النص التشريعي كمصدر لإلرتفاقات اإلدارية من خالل تطبيقات  
 ·الدستور

النص القانوني الصادر عف السمطة التشريعية، يشكؿ المصدر الوحيد،  تاريخيا، كاف 
مف  426لمممكية العقارية، بما في ذلؾ اإلرتفاقات اإلدارية المقيدة ليا، بحيث أف المادة 

، ضؼ إلى ىذا اتفاؽ أغمب المؤلفيف عمى أف 2القانوف المدني الفرنسي، كانت صريحة
، وقد تولى 3يمكف أف يكوف مصدره، نص تنظيمي أي تنظيـ لمممكية أو لبلرتفاقات، ال

صدار قوانيف  البرلماف رغـ عدـ وضوح النص الدستوري في ىذا المجاؿ تنظيـ الممكية وا 
، أما بعد صدور ىذا األخير فإنو تـ تحديد 6922تتعمؽ بيا، وىذا قبؿ صدور دستور 
ي بموجب أحكاـ وتمؾ التي تخص المجاؿ التنظيم·المجاالت التي يشرع فييا البرلماف

، لـ تنص عمى اإللزاـ 06، ورغـ أف المادة 4مف الدستور 07و 06نظمتيا المادتيف 
                                                 

1 http://www.extranet.nouvevau permis de construire.gouver-fr/article 
php/30.04.13 :<les servitudes administratives grevent une propriete ,et sont etablit au 
profit de la collectivite des citoyens dans un but d interet general.> 
2 subra de bieusses,o.p.c.i.t,p/36 
3 subra de bieusses ibid, p / 37   : <   tous  les   auteurs   se   rencontrent   pour  
ecarter les reglements comme source fondamentale et mettre l accent sur la     loi 
seule...>>  0 1  
4 subra de bieusses,ibid,p/39. 
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بإعداد اإلرتفاقات بنص قانوني، فقد أصبح باإلمكاف أف تختص السمطة التنفيذية بتنظيـ 
اإلرتفاقات، عمى أف يقتصر دور المشرع الدستوري، عمى وضع مبادئ ليا فقط، بينما 

عداد إجراءات تطبيؽ ىذه المبادئ السمطة التنفيذية، ويبدو أف المشرع تتولى مسألة إ
، رغـ أنو لـ يتطرؽ لمسألة 6974الجزائري أخذ بيذا المبدأ في النص الدستوري لسنة 

 :الممكية وتحديد الجية المختصة بالتشريع فييا، وبالرجوع لمقوانيف المتعمقة بيا مثؿ

 1·العمومية ػ قانوف نزع الممكية مف أجؿ المنفعة

 2·ػ قانوف األمبلؾ الوطنية

 3·ػ القانوف المتعمؽ بالطاقة الكيربائية ونقميا وتوزيعيا وبالتوزيع العمومي لمغاز

 ·المتعمؽ باألنشطة المنجمية 6926يناير،  67المؤرخ في  26/64ػ القانوف رغـ 

مف  66 فإننا نجد ىذه التشريعات، المذكورة سابقا تشير في الحيثيات إلى المادة
 ·المتعمقة بالممكية 6974دستور 

وبالتالي يمكف القوؿ بأف النص الدستوري يعتبر مصدر أساسي لئلرتفاقات بحيث 
يضع المبدأ ثـ ينص عميو في القانوف عمى أف تتولى النصوص القانونية، تفصيؿ 

 :إجراءات إعداد اإلرتفاقات مثمما ىو عميو الحاؿ في

منو، عمى إمكانية  56نجمية الذي نص في المادة القانوف المتعمؽ باألنشطة الم
استفادة صاحب رخصة البحث أو االستغبلؿ مف االرتفاقات، قصد متابعة أنشطتو، 

                                                 

 ·/ المتعمؽ بقواعد نزع الممكية مف أجؿ المنفعة العمومية1976ماى25المؤرخ في  48/76انظر األمر رقـ  1
 المعمؽ باألمبلؾ الوطنية 1984يونيو  30المؤرخ في  16/84انظر القانوف رقـ   2
والمتعمؽ بإنتاج الطاقة الكيربائية ونقميا وتوزيعيا وبالتوزيع  1985أوت  6المؤرخ في  07/85انظر القانوف رقـ   3

 ·العمومي لمغاز
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مف  06أما المادة  1نوع اإلرتفاقات القانونية 59واألىداؼ التي رسميا، وأضافت المادة 
ص باالستفادة مف فقد حددت الييئة المختصة باتخاذ قرار الترخي 64/26القانوف رقـ 

 ·ارتفاقات الدخوؿ والمرور، وكذلؾ تمرير القنوات البلزمة لمتجييزات ولؤلشغاؿ

ػ إف ما يستخمص حوؿ اعتبار النص الدستوري مصدر لبلرتفاقات اإلدارية، أنو وفي 
ثقاليا باالرتفاقات اإلدارية، 6974ظؿ دستور  ، لـ يتـ التطرؽ لمممكية وطرؽ تقييدىا وا 

ؾ، صدرت نصوص تشريعية شكمت مصدرا لبلرتفاقات، بحيث اختصت ولكف ورغـ ذل
السمطة التشريعية بإصدار القوانيف، بينما تولت السمطة التنفيذية إعداد نصوص تطبيقية 

 :ليا ظيرت عمى سبيؿ المثاؿ في

 ·2ػ المرسـو المتعمؽ بتأسيس محيط لحماية المنشآت واليياكؿ األساسية

المعدل في  1989فاقات اإلدارية في ظل دستور المطمب الثالث: تنظيم اإلرت
1996: 

، مف المفيوـ السابؽ لمممكية، والتي 6994المعدؿ في سنة  6929غير جدريا دستور 
، المبني عمى االقتصاد الموجو، والقائـ عمى الممكية 6974كانت سائدة في ظؿ دستور 

عممية االنتقاؿ مف دستور  العامة دوف االىتماـ بالممكية الخاصة، فيذا الدستور أكد عمى
برنامج إلى دستور قانوف، وبعد ذلؾ تحوؿ مف سموؾ نظاـ سياسي أحادي قائـ عمى 
العدالة االجتماعية وتكافؤ الفرص إلى نظاـ مؤسس عمى الميبيرالية السياسية، يتقاضى فيو 

، وبالنتيجة طغت االىتمامات عمى صوف حقوؽ اإلنساف 3المواطف المساواة السياسية
ريات المواطف، عمى اعتبارات نظاـ اجتماعي واقتصادي، وفي ىذا اإلطار نصت وح

                                                 

يمكف أف يستفيد صاحب رخصة البحت عف التي نصت عمى ما يمي: " 6/84مف القانوف رقـ  29انظر المادة   1
المناجـ أو المحاجر أو اسغبلليا، ضمف الشروط التي يحددىا القانوف، مف اإلرتفاقات القانونية الخاصة، بالدخوؿ 

 والمرور وتمرير قنوات المياه، البلزمة لتجييزاتو أو لسير استغبللو، وذلؾ طبقا لؤلحكاـ القانونية المعموؿ بيا
والمتعمؽ بتأسيس محيط لحماية المنشآت والياكؿ  1984ماي  12المؤرخ في  105/84ـو رقـ انظر المرس  2

 األساسية
 237عبد اهلل بوقفة، المرجع السابؽ، ص   3



132 
 

عمى أف: "الممكية الخاصة مضمونة، حؽ اإلرث، مضموف  6929مف دستور  69المادة 
وقد · األمبلؾ الوقفية وأمبلؾ الجمعيات الخيرية معترؼ بيا، ويحمي القانوف تخصيصيا"

 1متعمؽ بالحقوؽ والحريات، وذلؾ في نصأعيدت نفس الصياغة في الفصؿ الرابع ال
، ويبلحظ عمى ىذه 6994نوفمبر  52مف التعديؿ الدستوري، الصادر في  25المادة 

المادة أف المشرع الدستوري الجزائري حدد المبادئ العامة الجديدة، التي تنظـ الممكية 
مؾ الذي وبالتالي حدد شروط وكيفيات المساس بيا، في مضموف الدستور وىو نفس المس

، بحيث أف الدستور المصري الصادر 2اتبعو المشرع الدستوري في كؿ مف مصر وفرنسا
منو، ونص  06، تطرؽ إلى مسألة الممكية الخاصة، في المادة 6976سبتمبر  66في 

عمى ما يمي: "إف الممكية الخاصة مضمونة وال يجوز فرض الحراسة عمييا، إال في 
حكـ قضائي وال تنزع الممكية إال لممنفعة العامة ومقابؿ األحواؿ المبينة في القانوف وب

 3·تعويض وفقا لمقانوف وحؽ اإلرث فييا"

مف الدستور المصري السابؽ  2وتعتبر ىذه المادة إعادة وبنفس الصياغة لممادة  
، والذي نص أيضا عمى أف الممكية مضمونة، ينظـ القانوف أداء 6922الصادر في سنة 

.وال تنزع إال لممنفعة العامة، ومقابؿ تعويض عادؿ وفقا لمقانوف وظيفتيا اإلجتماعية
4

 

أما فيما يتعمؽ بمسألة تنظيـ الممكية في التشريع األساسي الفرنسي، فإف المشرع في 
، بحيث أخذ بالمبادئ المعمنة في 5في الديباجة 6922ىذا البمد، تطرؽ ليا في دستور 

، ورغـ أف الممكية، 6729طف الصادر في مف إعبلف حقوؽ اإلنساف والموا 67المادة 
، بؿ اقتصر ذكرىا في ديباجة، الدستور، فإنيا 6922ليست مذكورة في مواد دستور 

اعتبرت بمثابة سند قانوني أساسي في حماية الممكية، وىذا ما صرح بو المجمس 

                                                 

 ·"والتي نصت عمى ما يمي: "الممكية الخاصة مضمونة 1996مف التعديؿ الدستوري لسنة  52انظر المادة   1
 ·79زغداوي محمد، المرجع السابؽ ص   2
 ·1971سبتمبر  11دستور جميورية مصر العربية، الصادر في  3
 1988رسالة دكتوراه, جامعة عيف شمس , دراسة مقارنة, نزع الممكية مف اجؿ المنفعة العامة, عزت صديؽ طونيوس 4

 79المرجع السابؽ ص , عف زغداوي محمد
5 Constitution française de1958 
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الدستوري الفرنسي، في إحدى أحكامو، عندما نص عمى عدـ دستورية، بعض األحكاـ 
 ·مية، إلى تعديؿ قانوف نزع الممكية في فرنسا في مرحمة الحقةالرا

إف ما يستنتج مف النصوص القانونية السابقة أف المؤسس الدستوري، سواء في 
الجزائر أو في مصر أو في فرنسا، وضع حصانة وحماية دستورية لمممكية الخاصة، ولـ 

ي، يسمح وبشروط، نزع يسمح بالمساس بيا، كقاعدة غير أنو وضع مبدأ آخر استثنائ
 56، في المادة 6929، بحيث نص في الدستور الجزائري لسنة 1الممكية، لممنفعة العامة

عمى أنو "ال  67، وذلؾ في المادة 6994منو، وأيضا في نفس التعديؿ الدستوري لسنة 
 ·"يتـ نزع الممكية إال في إطار القانوف، ويترتب عميو تعويض قبمي، عادؿ ومنصؼ

شرع سمح بطريقة وحيدة ،المساس بالممكية الخاصة وبشروط، في ىذا النص إذف فالم
األساسي، لكنو لـ يتطرؽ إلى القيود والتكاليؼ واإللتزامات واألعباء، أو ما يسمى بحقوؽ 
اإلرتفاؽ المقيدة لمممكية، وبالتالي فالتساؤؿ يثار حوؿ الييئة المختصة، بتقييد الممكية؟ 

تصة بنزع الممكية؟ وكيؼ تتـ؟ ىؿ بنص تشريعي أـ بنص فيؿ ىي نفسيا الجية المخ
تنظيمي؟ أو بعبارة أخرى، ما ىو مصدر اإلرتفاقات؟ ىؿ ىو النص التشريعي أـ النص 

 التنظيمي؟

إف اإلجابة عمى ذلؾ تدفعنا إلى البحث في مسألة تحديد اإلختصاص بيف السمطة 
المعدؿ في  6929مواد دستور  التشريعية والسمطة التنفيذية في مجاؿ الممكية مف خبلؿ

 ·6994سنة 

 

 

                                                 

: "نظرا لمساسو بأحد أىـ الحقوؽ الفردية، المتمثمة في الممكية الخاصة، 76ؽ، ص زغداوي محمد، المرجع الساب  1
فإف نزع الممكية مف أجؿ المنفعة العامة، كاف محؿ تدخؿ مف طرؼ المشرع الدستوري والمشرع العادي والتنظيـ وسواء 

 كاف ذلؾ في الجزائر أو في التشريعات المقارنة(
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الفرع األول: اإلختصاص الجديد لممشرع الدستوري في مجال الممكية في ظل 
 1996المعدل في  1989دستور 

اختصاصات جديدة لمسمطة التشريعية في مجاؿ  6929خوؿ النص الدستوري لسنة 
 ·تنظيـ الممكية

المعدل في  1989رتفاقات في دستور األحكام الجديدة المتعمقة بمصادر اإل  /أوال
1996: 

إف اإلرتفاقات اإلدارية، متصمة مباشرة بالممكية الخاصة وذلؾ باعتبارىا تقييد ليا، 
وبالتالي فإف مصدرىا، يجب أف يكوف القانوف ولتوضيح ذلؾ، نحاوؿ تحميؿ أحكاـ 

، وىذا 6994، وأيضا التعديؿ الدستوري لسنة 6924الدستور الجزائري، الصادر في سنة 
في مسألة توزيع اإلختصاص بيف المجاؿ المتعمؽ بالقانوف والمجاؿ المخصص لمتنظيـ، 
بحيث نجد في الفصؿ الثاني المحدد لصبلحيات السمطة التشريعية، وبالضبط في المادة 

، حددت 6994مف التعديؿ الدستوري لسنة  655، والمادة 6929مف دستور  662
وأيضا  664الشعبي الوطني التشريع فييا، ففي المادة المجاالت التي يمكف لممجمس 

652المادة 
نصت عمى اختصاص رئيس الجميورية، في المسائؿ غير المخصصة  1

لمقانوف،بحيث يتولى في ىذا المجاؿ ممارسة السمطة التنظيمية، أما رئيس الحكومة فيتولى 
ثانية مف نفس المادة تطبيؽ القوانيف في المجاؿ التنظيمي ىذا ما نصت عميو الفقرة ال

664· 

إذف ومف خبلؿ ىاتيف المادتيف، فإف المجاالت التي يشرع فييا، بموجب نصوص  
، غير 655وكذلؾ المادة البلحقة رقـ  664قانونية، محددة بوضوح ومحصورة في المادة 

أف اإلشكاؿ يطرح حوؿ اإلرتفاقات اإلدارية، فمف يتولى إنشاءىا فيؿ أف المشرع 
                                                 

، بنفس الصياغة 1996والتعديؿ الدستوري لسنة  1989مف دستور  125/116أخذت المادتيف عمى التوالي   1
 ":وجاءت وفؽ ما يمى

نصت عمى: اختصاص رئيس الجميورية بممارسة السمطة التنظيمية في المسائؿ  1989مف دستور  116المادة  -
 "·بنفس الصياغة 1996مف التعديؿ الدستوري لسنة  125غير المخصصة لمقانوف وأخذت المادة 
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ختص بإعدادىا وىذا في إطار المبادئ اأساسية المتعمقة بالنظاـ القانوني الدستوري، ي
1؟ 6994مف التعديؿ الدستوري لسنة  655لمممكية، والتي وضحتيا أكثر المادة 

 

إف توضيح ذلؾ واإلجابة عميو، يكوف بتحديد وبدقة الييئة التي تتوفر عمى 
، والمخولة بتنظيميما، وىذا يتـ اختصاصات في نظاـ الممكية، وكذلؾ في المجاؿ العقاري

 ·6994مف التعديؿ الدستوري لسنة  655بالرجوع لمضموف المادة 

 إختصاص المشرع الدستوري في مجال اإلرتفاقات اإلدارية:ػ  6

لقد ثار جدؿ كبير حوؿ مسألة توزيع اإلختصاص بيف المجاؿ المتعمؽ بالقانوف،  
تور، عادة ما تنص عمى اختصاص وذلؾ المخصص لمتنظيـ، وىذا لكوف مواد الدس

حصري لمجاالت، يشرع فييا البرلماف، وتترؾ مجاالت عديدة، دوف تحديد ويبقى اإلشكاؿ 
حوؿ وضع الحدود والضوابط بيف المجاالت التي يشرع فييا البرلماف وتمؾ التي تعود 

يطرح التساؤؿ حوؿ اعتبار مسألة  لمسمطة التنظيمية، ىذا مف جية، ومف جية أخرى
نشاء اإلرتفاقات اإلدارية، تدخؿ في المبادئ األساسية لنظاـ الممكية؟ ألنو إذا ما سممنا إ

بوجود عبلقة بيف اإلرتفاقات ونظاـ الممكية، فإف الجواب يكوف بإعطاء وبالضرورة 
في الواقع يعتبر ىذا اإلشكاؿ ·اختصاص تنظيـ اإلرتفاقات اإلدارية إلى السمطة التنظيمية

، أو بعده، بحيث كانت السمطة 6922قو الفرنسي سواء قبؿ صدور دستور قديـ وناقشو الف
، وأف 2التشريعية، ىي الييئة الوحيدة المختصة بالتشريع في مجاالت الممكية، واإلرتفاقات

                                                 

تتكمـ عف نظاـ الممكية، بحيث جاءت وفقا لمصياغة  1996مف دستور  122يبلحظ أف الفقرة التاسعة مف المادة   1
 ·"نظاـ الممكية··· التالية: "يشرع البرلماف في المياديف التي يخصصيا لو الدستور وكذلؾ في المجاالت التالية

في ميداف ،نفس السنة فإنيا أعطت اختصاص التشريع فيمف التعديؿ الدستوري ل 122مف المادة  25أما الفقرة  -
 ·النظاـ العقاري لمسمطة التشريعية

2 R.pollet ,et liet veaux(g),servitudes, administratives ;theorie generale jurisclasseur 
administrative ; fasc,390 n :30. 
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، وقد أكدىا 1كؿ التصرفات التي تمس بالممكية بغير نص تشريعي تعتبر غير مشروعة
2القضائي لمجمس الدولة الفرنسي كؿ مف المجمس الدستوري وأيضا االجتياد

 

، فتغير األمر، وأصبح المشرع الدستوري، يقتصر دوره 6922أما بعد صدور دستور  
عمى وضع المبادئ المنظمة لمممكية، وليس التشريع، بحيث ترؾ مسألة تنظيميا لمسمطة 

 ·التنفيذية

قى دائما إف الفقو الفرنسي، وصؿ في النياية إلى إجماع ومضمونو أف القانوف يب
ضروريا، إلعداد و النص عمى مبادئ اإلرتفاقات اإلدارية، ففي العديد مف المؤلفات 
المتعمقة بيذه األخيرة، تـ اعتبار االرتفاقات مف المبادئ المنصوص عمييا في دستور 

، وىذا ببساطة لكونيا تقييد مباشر لحؽ 06، وال سيما الفقرة الرابعة، مف المادة 6922
 ·الممكية

عند محاولتو، تبرير اختصاص  "vigneron" االتجاه، ذىب إليو أحد الكتاب ونفس
المشرع الدستوري بإنشاء اإلرتفاقات اإلدارية، بحيث اعتبر كؿ تحديد وتقييد لمممكية يشكؿ 
تعديؿ لنظاـ الممكية، وبعبارة أخرى فإف تقييد الممكية يتـ أيضا لدوافع المنفعة العامة، 

دارة لتقييد حرية استعماؿ والتصرؼ في الممكية، ولقد أكد ذلؾ والتي تستند إلييا اإل
، الذي 6922ديسمبر  60المؤرخ في  692/22المجمس الدستوري الفرنسي في قراره رقـ 

قضى بأف المشرع يتوفر، ليس فقط عمى اختصاص وضع مبادئ اإلرتفاقات اإلدارية، 
نما أيضا يمكنو  3·مالكيف الخاضعيف لئلرتفاقاتإقرار ضمانات ضرورية لحماية حقوؽ ال وا 

                                                 

1 subra de bieusses ,opcit,p/37 :<tous les reglements sont brides par la loi ,en ce ,sens 
que toute dispositon en contradiction soit avec l esprit de la loi ,soit avec les termes de 
laloi ;est frappee d ellegalite> 
2 c.e 18 juin 1926.GRonsard,rdp,1926,p/437,cite par ,subra de bieusses, ibid,p/38. 
3 Polet (r) et liet veaux (g) opcit p 30 
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أما بخصوص وضعية اإلرتفاقات اإلدارية عند المؤسس الدستوري الجزائري فيبدو أنو  
سار في نفس ىذا االتجاه، بحيث نجد غالبية االرتفاقات اإلدارية، تـ إعدادىا ووضعيا، 

 ·بموجب نصوص قانونية صادرة عف السمطة التشريعية، ونذكر في ىذا المجاؿ

، والذي عادة ما تتـ إجراءات تنفيذ 6996أبريؿ  57وف نزع الممكية الصادر، قان 
 5666أوت،  2المؤرخ في  60/5666االرتفاقات، وفقا ألحكامو، كذلؾ القانوف رقـ 

المحدد لمقواعد العامة المتعمقة بالبريد وبالمواصبلت السمكية والبلسمكية، وأيضا القانوف 
المتضمف قانوف المناجـ، وكذلؾ القانوف  5666 يوليو 60المؤرخ في  66/66رقـ 
.المتعمؽ بالكيرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات 5665فبراير  62المؤرخ في  66/65

1
 

 اإلختصاص التشريعي في مجال اإلرتفاقات اإلدارية - 5

والسمطة التنظيمية، قامت  إف مسألة توزيع اإلختصاص، بيف السمطة التشريعية
، بحيث أف مضموف ىذه المادة 6994مف التعديؿ الدستوري لسنة  655ة بتفصيميا الماد

حدد عمى سبيؿ الحصر المجاالت التي يشرع فييا البرلماف، بموجب قوانيف وتمؾ المسائؿ 
التي ال تعني المشرع وال يتدخؿ فييا، إال استثناء، وذلؾ بتحديد المبادئ األساسية ولنأخذ 

ت ارتفاقات إدارية، سواء قبؿ التعديؿ الدستوري بعض النصوص التشريعية التي تضمن
، أو بعده، بحيث توضح لنا بأف المشرع يتدخؿ ويختص بوضع نظاـ 6994لسنة 

لئلرتفاقات ثـ يتولى النص التنظيمي، تفصيؿ إجراءات ممارسة اإلرتفاقات، مثاؿ ذلؾ 
سمكية والبلسمكية، المتعمؽ بالقواعد العامة بالبريد والمواصبلت ال 2 60/5666القانوف رقـ 

والذي تناوؿ اإلرتفاقات اإلدارية، في الفصؿ الثالث منو، بحيث قاـ بتعريؼ وتحديد شروط 

                                                 

المتعمؽ بالكيرباء، توزيع الغاز بواسطة القنوات، الجريدة  2002فبراير  05المؤرخ في  01/02انظر القانوف رقـ  1
 ·2002فبراير  06المؤرخة في  08الرسمية رقـ 

المكشوفة، ومناطؽ الحماية  تفصيؿ اإلرتفاقات، التي تنشأ في المناطؽ 03/2000مف القانوف رقـ  49تركت المادة   2
 ·وكذلؾ، مناطؽ الحراسة إلى السمطة التنظيمية، بحيث يتـ إصدار نص تنظيمي في ىذا المجاؿ
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 60ممارسة اإلرتفاقات المتعمقة بشبكات المواصبلت السمكية والبلسمكية في المواد مف 
 1ومن 20إلى  67منو، كما تناوؿ اإلرتفاقات البلسمكية الكيربائية، في المواد  64إلى 

مف نفس القانوف، ويبلحظ أف  24إلى  26أما اإلرتفاقات المشتركة، فتناولتيا المواد 
المشرع الجزائري، في ممارستو الختصاص التشريع، في مجاؿ اإلرتفاقات اإلدارية لمبريد 
والمواصبلت استند إلى مصادر دستورية، تمثمت في المواد المذكورة، في حيثيات النص 

 :وىي عمى التوالي 60/5666القانوني، رقـ 

2المتعمقة بالممكية العامة 67المادة  -
 

3المتعمقة باألمبلؾ الوطنية  62المادة  -
 

4المتعمقة بالمجاالت التي يشرع فييا البرلماف  -655المادة 
 

المتعمقتيف عمى التوالي باختصاص رئيس  654و 652باإلضافة إلى المادتيف 
 ·لمقانوف باإلضافة إلى آجاؿ إصدارهالجميورية في المسائؿ غير المخصصة 

ذا قمنا بتحميؿ المواد الدستورية المذكورة سابقا، نجدىا ال تتناوؿ صراحة اختصاص  وا 
البرلماف بالتشريع في مجاؿ اإلرتفاقات اإلدارية، وىذا عمى عكس، مسألة نزع الممكية التي 

ف ال تنزع الممكية ، بحيث نص عمى أ56تطرؽ ليا المشرع الدستوري وبوضوح في المادة 
إال في إطار القانوف، ويترتب عميو تعويض قبمي ومنصؼ، وبالتالي أعطى المشرع 
الدستوري، مصدرا، دستوريا مباشرا، لموضوع نزع الممكية، لممنفعة العمومية، أما 

                                                 

جميع اإلرتفاقات التي تفرض عمى  53إلى  47وضحت المواد مف  03/2000في القسـ الثاني مف القانوف رقـ   1
 ·بلسمكية لمكيرباءالمبلؾ ومستعممي المنشآت الكيربائية، في المجاالت ال

، تعريؼ الممكية العامة التي تعود لممجموعة الوطنية وتتشكؿ 1996مف التعديؿ الدستوري لسنة  17تناولت المادة  2
 ····مف باطف األرض والمناجـ

التي نصت: "األمبلؾ الوطنية، يحددىا القانوف وتتكوف مف األمبلؾ  1996مف التعديؿ الدستوري  18انظر المادة  3
 ·"مومية والخاصة، التي تممكيا كؿ مف الدولة والوالية والبمديةالع
 ·فإف اختصاص التشريع في مجالي الممكية والنظاـ العقاري يعود لمبرلماف 122مف المادة  25و 9طبقا لمفرقتيف  4
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بخصوص اإلرتفاقات اإلدارية، فمـ يتطرؽ ليا، بتاتا في جميع المواد وفي كؿ الدساتير 
االستقبلؿ، وبالتالي يطرح التساؤؿ عف المصدر الذي استند إليو المشرع في الصادرة منذ 

 إصدار قوانيف تنظـ اإلرتفاقات اإلدارية لممنفعة العامة؟

في الوقاع يمكننا الرجوع ألىـ مادة تتكمـ عف اختصاصات البرلماف في المياديف التي 
اري، وتتمثؿ في المادة يخضعيا لو الدستور، وبالضبط في مجاؿ الممكية والنظاـ العق

، ففي الفقرة 6994الفقرتيف التاسعة والخامسة والعشروف مف التعديؿ الدستوري لسنة  655
التاسعة تعطي البرلماف اختصاص التشريع، في نظاـ الممكية، بينما الفقرة الخامسة 

النظاـ العقاري، وبما أف االرتفاقات  تتناوؿ اختصاص المشرع في ميداف 1والعشروف
دارية، ىي تقييد أو تعديؿ لنظاـ الممكية، بحيث تجعؿ حرية استعماؿ والتصرؼ في اإل

الممكية مقيدة، فإنو يمكف القوؿ بأف اإلرتفاقات، تعتبر مبدأ دستوري، تـ النص عمييا، في 
، وبالتالي يعتبر 6994مف التعديؿ الدستوري لسنة  655مف المادة  52و 69الفقرتيف، 

فاقات، ويمكف لممشرع أف يختص بإصدار قوانيف تنظـ اإلرتفاقات الدستور، مصدرا لبلرت
اإلدارية، لذلؾ نجد المشرع الجزائري، يستند في العديد مف القوانيف المتعمقة باإلرتفاقات 

، ونذكر باإلضافة إلى قانوف 6994مف التعديؿ الدستوري لسنة  665اإلدارية، لممادة 
، الذي تضمف في القسـ 2، قانوف الطيراف المدنيالبريد والمواصبلت السمكية والبلسمكية

الثاني منو ارتفاقات الطيراف، كما حدد ارتفاقات لغرض تمكيف مرور األشخاص والسيارات 
في أرض المطار، واستند ىذا النص إلى عدة مواد دستورية، ال سيما تمؾ المتعمقة 

 655، وكذلؾ المادة 6994مف التعديؿ الدستوري لسنة  67بالممكية العامة، وىي المادة 
المتعمقة باختصاص البرلماف، بالتشريع في عدة مجاالت منيا نظاـ الممكية، وكذلؾ 

 ·مف نفس المادة 52و 9المجاؿ العقاري، و المحددتيف عمى التوالي في الفقرتيف 

                                                 

العقاري ، تـ منح اختصاص التشريع في مجاؿ النظاـ 1996مف التعديؿ الدستوري  122مف المادة  25في الفقرة   1
 ·لمبرلماف

المحدد لمقواعد العامة المتعمقة بالطيراف  1998يونيو  27المؤرخ في  06/98مف القانوف رقـ  57انظر المادة   2
المدني والتي أسست ارتفاقات لمتوسعة، واإلرشاد المسماة: إرتفاقات الطيراف وتنشأ بجواز المحطات الجوية، ومحطات 

 ·ييؿ المبلحة الجويةالطوافات والمنشآت الموجية لتس
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فإف اإلرتفاقات، يستفيد منيا صاحب السند  1أما في القانوف المتعمؽ بالمناجـ 
نجاز القنوات الضرورية لمتجييزات ولسير المنجمي، وتتعم ؽ بالدخوؿ و المرور وا 

 62المنجمي، وقد اعتمد قانوف المناجـ، في التأسيس القانوني لو، عمى المواد  االستغبلؿ
المتعمقة بالنظاـ العاـ لممناجـ والمحروقات، وذلؾ في أحكاـ  56الفقرة  655و 669و

اقات التي تؤسس، لغرض تسييؿ استغبلؿ وفي شأف اإلرتف 6994النص الدستوري لسنة 
يتعمؽ  66/65الطاقة الكيربائية والغازية، فقد أصدر المشرع الجزائري، قانوف تحت رقـ 

 ، وتضمف إرتفاقات تطبؽ عمى 2بالكيرباء وتوزيع الغاز، بواسطة القنوات

الطاقة الكيربائية والغازية، وتوجد في عدة أشكاؿ فيناؾ إرتفاقات  منشآت توزيع
إلرتكاز واإلرساء وارتفاقات تمرير الخطوط العموية، وأخرى تخص مجاالت الغرز وقطع ا

األشجار، باإلضافة إلى تمرير خطوط الكيرباء وقنوات الغاز فوؽ األمبلؾ المجاورة، 
أخذ في حيثياتو ، ويبلحظ أف قانوف الكيرباء وتوزيع الغاز، والجسور وطرؽ المواصبلت

ة باختصاص البرلماف، بالتشريع والسيما في مجاؿ المكية، المتعمق 6994بمواد دستور 
مف  655مف المادة  52و 9وكذلؾ ميداف النظاـ العقاري، والمحدديف دائما في الفقرتيف 

 ·المتعمقة بالممكية العامة 67الدستور، باإلضافة إلى المادة 

شرع لـ إف ما يستخمص في شأف المصادر الدستورية لئلرتفاقات اإلدارية، أف الم 
واكتفى بالقوؿ في · 6994ينص بوضوح عمى ىذه اإلرتفاقات في التعديؿ الدستوري لسنة 

عمى أف الممكية، الخاصة مضمونة"، ىذا يعني أنو ال يمكف المساس بيذه  25المادة 
، وىي عممية نزع الممكية 56إستثناء وبطريقة وحيدة، نصت عمييا المادة  األخيرة، اال

                                                 

 · 1998يونيو  27المؤرخ في  06/98مف القانوف رقـ  57انظر المادة   1
والتي نصت: "يمكف أف يستفيد  2001يوليو  3المؤرخ في  01/10مف قانوف المناجـ رقـ  140انظر المادة  -

ة لمدخوؿ والمرور والقنوات صاحب السند المنجمي ضمف الشروط المحددة في ىذا القانوف، مف اإلرتفاقات القانوني
 ·"الضرورية لتجييزاتو أو لسير المناجـ

المتعمؽ بالكيرباء وتوزيع الغاز بواسطة  2002فبراير  5المؤرخ في  01/02مف القانوف رقـ  159حددت المادة   2
ف لممتعامؿ في مجاؿ القنوات، اإلرتفاقات، التي يستفيد منيا المتعامؿ في مجاؿ الكيرباء وتوزيع الغاز، كما يمي: "يمك

الكيرباء وتوزيع الغاز، أف يستفيد مف اإلرتفاقات ذات المنفعة العامة، واإلرتكاز واإلرساء والتمرير العموي، والغرز وقطع 
 ·"األشجار، والتشذيب، والغمر، وتمرير القنوات والدخوؿ والمرور



141 
 

وبالتالي ال يوجد نص صريح يسمح بممارسة وفرض قيود عمى الممكية، لممنفعة العمومية، 
أو وضع حدود ليا، رغـ أف المشرع الجزائري يمجأ في غالب األحياف إلى إصدار 
نصوص قانونية تنظـ اإلرتفاقات اإلدارية أكثر مف لجوء السمطة التنفيذية إلى إصدار 

 ·نصوص تنظيمية، في ىذا المجاؿ

ىو أف يتـ النص عمى ىذه اإلرتفاقات اإلدارية، في مضموف لذلؾ فاإلقتراح،  
الدستور، خاصة في ظؿ تزايدىا وامتدادىا لقطاعات عديدة كالمياه، المواصبلت السمكية 

أو عمى األقؿ، إدخاؿ تعديؿ ··· والبلسمكية، الكيرباء والغاز، السكؾ الحديدية، التعمير
غتيا، كما يمي: "الممكية تمارس في ، وذلؾ بإعادة صيا1مف الدستور 25عمى المادة 

حدود يقررىا القانوف"، وىذا لكوف ىذه الصياغة الجديدة المقترحة، تمكف مف السماح بتقييد 
، وكذلؾ في 2الدستوري في فرنسا ووضع حدود، لمممكية الخاصة وىذا عمى غرار المشرع

وؽ اإلرتفاقات المذاف أحاال إلى القانوف مسألة تقييد الممكية بما في ذلؾ حق 3مصر
اإلدارية، وبموجب مواد صريحة نصت عمى اعتبار الممكية مضمونة كقاعدة، ولكف 
أضافت بأف ىذه الممكية تمارس في الحدود المقررة ليا، وما تجب اإلشارة إليو أيضا في 

في الفقرة الثانية،  64شأف المصادر الدستورية لئلرتفاقات اإلدارية في الجزائر، أف المادة 
، مف تمؾ المنصوص عمييا في دستور 4، كانت أكثر إيجابية6974في ظؿ دستور منيا 
، وذلؾ لكوف صياغتيا، تسمح بطريقة غير مباشرة بتقييد 6994المعدؿ في  6929

( ال 6929/6994الممكية باإلرتفاقات لغرض الصالح العاـ، بينما الدساتير الجديدة )
جع، كما أشرنا سابقا عمى اعتبار الدستور تنص عمى الجانب اإلجتماعي، لمممكية، وال تش

 ·مصدر لبلرتفاقات اإلدارية
                                                 

إلمكانية تقييد الممكية الخاصة أو المساس بيا،  ، أية إشارة1996مف التعديؿ الدستوري لسنة  52ال تتضمف المادة   1
 ·لـ توضح الجانب اإلجتماعي ليا أو ممارستيا في حدود القانوف، كما

 ·1958انظر الدستور الفرنسي الصادر في   2
 ·1971سبتمبر  11مف الدستور المصري الصادر في  31انظر المادة   3
مفيـو الممكية الخاصة في الجزائر في  1976"عكس دستور  وما يمييا: 36محمد زغداوي، المرجع السابؽ ص   4

وكذلؾ مفيـو اقتصادي بحيث نصت: "الممكية الخاصة غير االستغبللية، · التي جعمت ليا مفيـو اجتماعي 16المادة 
يداف كما يعرفيا القانوف جزء ال يتجزأ مف التنظيـ اإلجتماعي الجديد"، كما أضافت: "الممكية الخاصة السيما في الم

 االقتصادي، يحب أف تساىـ، في تنمية الببلد وأف تكوف ذات منفعة اجتماعية، وىي مضمونة في إطار القانوف"
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 المبحث الثاني: المصادر التشريعية والتنظيمية لإلرتفاقات اإلدارية

بعدما تطرقنا، لممصادر الدستورية لئلرتفاقات اإلدارية والتي تبيف أنيا لـ توضح  
إلدارية، وذلؾ لكونيا، إ كتفت في بدقة، الييئة المختصة بالتشريع في مجاؿ اإلرتفاقات ا

، بالتطرؽ فقط إلى مسألة عدـ المساس 6994مف التعديؿ الدستوري، لسنة  25المادة 
بالممكية، واعتبارىا مضمونة ولكنيا لـ تتناوؿ اإللتزامات والقيود الممكف إدخاليا عمييا، 

بإمكانية وسمحت  56وىذا عمى خبلؼ مؤسسة نزع الممكية، التي نصت عمييا المادة 
التجريد مف الممكية، بشرط وجود منفعة عامة، وتوفير تعويض عادؿ ومسبؽ، كذلؾ 
يبلحظ وبالمقارنة مع تشريعات دستورية أجنبية أف ىذه األخيرة قيدت ممارسة الممكية في 

الذي أدخمت عميو تعديبلت  1حدود القانوف عمى غرار الدستور التونسي السابؽ الذي
6929وأتى بصياغة جديدة في ظؿ دستور  66والسيما في المادة 

ونص عمى أف  2
ممارسة الممكية، تتـ في حدود ما يسمح بو القانوف، أي أنو وضع، مبدأ دستوري ومصدر 
يسمح بالمساس بالممكية عند توفر شروط ذلؾ وىذا بموجب قوانيف تصدر لتقييد الممكية، 

االتجاه عند المشرع المصري في وبالتالي جعؿ ليذه األخيرة وظيفة اجتماعية، وىو نفس 
، عمى أف الممكية الخاصة، تتمثؿ في رأس الماؿ غير 3والتي نص فييا 05المادة 

المستغؿ، وينظـ القانوف أداء وظيفتيا االجتماعية، في خدمة االقتصاد القومي، وفي إطار 
مع  خدمة التنمية، دوف انحراؼ ودوف استغبلؿ وال يجوز أف تتعارض في طرؽ استخداميا

الخير العاـ لمشعب"، ىذا يعني أف المشرع الدستوري المصري وضع مبادئ دستورية، 
واضحة في تنظيـ الممكية بحيث نص عمى ضماف حماية الممكية، وفي نفس الوقت، لـ 
يجعميا مطمقة بؿ تمارس ولكف في حدود بحيث يمكف تقييدىا إلعطائيا وظيفة إجتماعية 

مة التنمية والخير العاـ لمشعب، خاصة وأف االرتفاقات وجعميا في خدمة االقتصاد، وخد
اإلدارية زادت بشكؿ كبير في العصر الحالي وأصبح تطور اإلقتصاد يتوقؼ أساسا، عمى 

                                                 

1 moussa fadel :la constitution et le droit de propriete en tunisie ;r/.t.d.1986.n,09.p/374. 
2 La constitution, tunisienne, du, 1juin1959.                                                                             

، ص 2003المحمة الكبرى، · أسامة أحمد شتات، الدستور المصري، النصوص الكاممة، دار الكتب القانونية، مصر 3
15· 
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ىذه اإلرتفاقات التي شممت مجاالت المواصبلت النقؿ الكيرباء، الغاز، المياه، الطرقات، 
، مما 6922في ظؿ مواد دستور  ونفس الشيء بالنسبة لممشرع الدستوري الفرنسي، ··

جعؿ أحد الكتاب، يرى بضرورة، ليس فقط، النص عمى اإلرتفاقات في الدستور، بؿ 
 ·إدخاؿ، ضمانات، كمبدأ دستوري، لحماية المبلؾ الذيف تفرض عمييـ اإلرتفاقات

مف ىنا وفي ظؿ عدـ النص عمى مبدأ دستوري يتعمؽ باإلرتفاقات اإلدارية في تعديؿ  
المحددة الختصاص المشرع والتي أضافت  665، نأخذ المادة الجديدة رقـ 6994دستور 

، الذي أصبح أمر تنظيمو 1في مادتيا التاسعة، فقرة ىامة، تتمثؿ في نظاـ الممكية
اختصاصا حصريا لممشرع، وبشكؿ صريح، وىذا التعديؿ ميـ جدا، لكونو تناسؽ وتوافؽ 

ية لحماية الممكية والمعروؼ أف تنظيـ ىذا المتعمقة بوضع ضمانات دستور  25مع المادة 
الموضوع الميـ مف طرؼ السمطة التشريعية يجعؿ ليس مف السيؿ المساس بيا بؿ 

الذي يبقى الييئة الوحيدة المختصة بإدخاؿ قيود والتزامات عمى  2يختص بيا فقط المشرع
، أتى بو المشرع الممكية، وذلؾ بفرض ارتفاقات إدارية، ونضيؼ ليا فقرة ميمة، وبند جديد

المتعمقة بالممكية العقارية  655مف المادة  52، وىو أحكاـ الفقرة 6994الدستوري في 
والتي جعمت أيضا اختصاص تنظيميا مف صبلحيات المشرع فقط، وىذا يشكؿ حماية 
أكيدة لمممكية، ويبلحظ غياب اجتيادات قضائية في ىذا المجاؿ، بؿ حتى انعداـ آراء 

ي وىذا عمى عكس ما حدث في فرنسا عندما فصؿ المجمس الدستوري لممجمس الدستور 
، وأيضا الفقو، 3وحتى القضاء اإلداري الفرنسي 6922في ىذا األمر عند صدور دستور 

الذي أجمع بعد خبلؼ كبير حوؿ تحديد مبدأ دستوري، في التشريع األساسي، كمصدر 
وف، مسألة تنظيـ الممكية أو تقييدىا لئلرتفاقات اإلدارية، عمى أف الدستور يحيؿ إلى القان

                                                 

 ·1996مف التعديؿ الدستوري لسنة  122انظر الفقرة التاسعة مف المادة  1
: "باإلضافة لممواد الدستورية السابقة، التي تحيؿ إلى التشريع، لتنظيـ 83و 82لسابؽ، ص محمد زغداوي، المرجع ا 2

، اختصاصا حصريا لممشرع، فإف المادة   122نزع الممكية مف أجؿ المنفعة العامة، والتي تجعؿ أمر تنظيـ ىذا المفيـو
فت في فقرتيا التاسعة بندا يتمثؿ في ، أضا1996المحددة الختصاص المشرع في ظؿ التعديؿ الدستوري األخير لسنة 

 ·"نظاـ الممكية الذي أصبح أمر تنظيمو، اختصاصا حصريا لممشرع وبشكؿ صريح
 

3 C.E.18 juin 1926 rdp. p.437.cite par subra de bieusses.opcit.p.38. 
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، ويبقى 1بارتفاقات إدارية، وىذا ماداـ يتكمـ عف نظاـ الممكية في مضموف الدستور
حوؿ اختصاص المشرع الجزائري في تنظيـ الممكية بحيث نتناوؿ ذلؾ في مطمب  التساؤؿ

تشريع أوؿ، ثـ ندرس في مطمب ثاف المصادر، التنظيمية لبلرتفاقات اإلدارية في ال
 ·الجزائري المتعمؽ بيذه اإلرتفاقات

 المطمب األول: المصادر التشريعية لإلرتفاقات اإلدارية

لغرض تبياف مصادر اإلرتفاقات اإلدارية بموجب نصوص قانونية التي عف طريقيا 
يتـ إنشاء ىذه اإلرتفاقات نقوـ بتحميؿ بعض النصوص القانونية في التشريع الجزائري 

تحديد ما إذا كاف التشريع ىو المصدر األساسي لئلرتفاقات اإلدارية  وذلؾ لموصوؿ إلى
ويبلحظ أنو ال يوجد قانوف موحد خاص، باإلرتفاقات اإلدارية، مستقؿ، عمى غرار قانوف 
نزع الممكية، بؿ توجد العديد مف النصوص القانونية اإلدارية، وال سيما قانوف نزع الممكية، 

 ·ليو إجراءات إعداد وتطبيؽ اإلرتفاقاتلممنفعة العامة، الذي تحاؿ إ

نزع  الفرع األول: التنظيم العام لإلرتفاقات اإلدارية في ظل القانون المدني وقانون
 الممكية

توجد قواعد قانونية، عامة تنظـ موضوع اإلرتفاقات اإلدارية، والسيما في مضموف  
العمومية، الذي ينص عمى  ، وأيضا قانوف نزع الممكية لممنفعة2القانوف المدني الجزائري

اتباع نفس اإلجراءات الجاري بيا، العمؿ في مجاؿ نزع الممكية وتطبيقيا عى مؤسسة 
 ·اإلرتفاقات اإلدارية عند تنفيذىا والترخيص بممارستيا

 

                                                 

1 subra de bieusses.ibid  p.41 :<la procedure d etablissement qui recouvrait 
,traditionnellement un grand nombre de servitude conserve toute sa portee et que ,dans 
le cadre de la constitution de 1958,l acte legislatif sert toujours de source a la 
servitude ;alors que tres frequement l acte reglementaire lui sert   de titre.> 

 ·58/75المعدؿ والمتمـ لؤلمر  05/07نوف المدني رقـ انظر القا 2
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 :تنظيم اإلرتفاقات اإلدارية في القانون المدني/أوال

وقد خصص المشرع  يعتبر القانوف المدني نصا عاما ينظـ المعامبلت المدنية،
مكرر، لئلجراءات اإلستثنائية، والتي مف خبلليا، يمكف  426و 479المادتيف  1الجزائري

، ىذا األخير، أعطى ضمانات أساسية 2المساس بالممكية الخاصة بموجب أحكاـ الدستور
مف  6/25والمادة  6929مف دستور  69تكرس حماية حؽ الممكية، بمقتضى المادة 

بحيث تـ النص عمى أف الممكية الخاصة، مضمونة · 6994ي لسنة التعديؿ الدستور 
أف حؽ الممكية، مف أىـ الحقوؽ  وبالتالي ومف خبلؿ مضموف المادتيف السابقتيف، يتبيف

العينية األساسية، التي يتمتع بيا األفراد والمكفولة دستوريا، وىذا ما يعرؼ بالقاعدة 
، غير أنو ورغـ ىذه 3حؽ الممكية الخاصةالعامة، فاألصؿ إذف ىو منع وعدـ المساس ب

المكانة والحماية الدستورية، التي كفميا التشريع األساسي لحؽ الممكية، فإنو واستثناء عمى 
القاعدة العامة، وفي ظروؼ خاصة تستدعي ذلؾ، فإنو يحؽ لمدولة وبيدؼ تحقيؽ 

حقيقا لمنفع المصمحة العامة، ومف أجؿ ضماف حسف سير المرافؽ العامة، وبانتظاـ ت
العاـ، أف تمجأ إلى استخداـ وسائؿ القانوف، لممساس بالممكيات الخاصة، ويعتبر القانوف 

الذي يسمح بتقييد الممكية الخاصة إلى جانب قانوف نزع  4المدني، األساس القانوني
.الممكية لممنفعة العمومية

5
 

                                                 

، اإلجراءات اإلستثنائية واإلستعجالية التي 05/07المعدؿ بالقانوف  58/75، مف األمر رقـ 679تناولت المادة  1
 ·تسمح لئلدارة بالحصوؿ عمى األمواؿ والخدمات لضماف سير المرافؽ العمومية

، التي تناولت صبلحيات البرلماف، لمتشريع في 1996لتعديؿ الدستوري لسنة مف ا 122مف المادة  9انظر الفقرة  2
 ·مجاؿ الممكية

ص  2010صونيا بف طيبة، االستيبلء المؤقت عمى العقار في التشريع الجزائري، دار اليدى، عيف ميمية، الجزائر  3
13· 
 ·05/07المعدؿ والمتمـ بالقانوف رقـ  58/75مف األمر رقـ  690انظر المادة  4
التي تنص عمى ما يمى: "يعد نزع الممكية مف أجؿ المنفعة العمومية، طريقة  11/91مف القانوف رقـ  2انظر المادة:  5

 ·"استثنائية الكتساب أمبلؾ أو حقوؽ عقارية وال يتـ إال إذا أدى انتياج كؿ الوسائؿ األخرى إلى نتيجة سمبية
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تكوف الوحيدة، وىذا إف المشرع الجزائري وفي ىذا المجاؿ، أتى بمادة تقييدية، تكاد 
عمى ما  496المتعمقة باإلرتفاقات العامة، بحيث نص في المادة  495إلى جانب المادة 

 يمي:

"يجب عمى المالؾ، أف يراعي في استعماؿ حقو، ما تقضي بو التشريعات، الجاري 
بيا العمؿ، والمتعمقة بالمصمحة العامة، أو المصمحة الخاصة وعميو أيضا مراعاة األحكاـ 

 "···آلتيةا

عمى أف "األرض، لمف يخدميا وتعتبر جميع موارد المياه ممكا  495كما نصت المادة 
لمجماعة الوطنية، تحدد إجراءات، تطبيؽ ىذه المادة بالنصوص الخاصة بالثورة الزراعية، 

 ·"والنصوص المتعمقة بالبحث والتوزيع واستعماؿ واستغبلؿ المياه

أتت عامة، في شأف اإلرتفاقات، بحيث وضعت  ، يبيف أنيا496إف صياغة المادة 
قيود عمى الممكية، ولـ تتركيا مطمقة دوف تحديد فالمالؾ رغـ مالو، مف سمطة استعماؿ 
حقو في التصرؼ واستعماؿ الممكية، إال أنو مقيد بالنصوص القانونية التي ليا عبلقة 

تشمؿ القيود أو ما سواء بالمصمحة العامة، أو بالمصمحة الخاصة، إذف فيذه المادة، 
 يسمى باإلرتفاقات بنوعييا العامة والخاصة ىذه األخيرة، أي اإلرتفاقات تناولتيا، أيضا

، بحيث اعتبرت جميع الموارد الباطنية، ممؾ لمدولة والجماعة الوطنية والسيما 495المادة 
 ·ما يتعمؽ بالعقار الفبلحي، والبحث والتوزيع والمياه

، اإلرتفاقات العامة والخاصة التي تمـز 496اوؿ في المادة إف المشرع الجزائري يتن
المبلؾ وتقيدىـ في استعماؿ الممكية، بقيود المصمحة العامة أو الخاصة بشكؿ وجيز 
ومختصر، كما ال يتطرؽ لمضمانات التي تحمي المبلؾ، عند فرض القيود، والسيما 

، وبالتالي فيي غير 1صراحة التعويض القبمي، المسبؽ والعادؿ، الذي ينص عميو الدستور

                                                 

ى أنو ال يتـ نزع الممكية إال في إطار القانوف ويترتب عميو أداء التي تنص عم 1976مف دستور  17انظر المادة  1
التي أضافت ما يمي: "ويترتب عميو تعويض قبمي، عادؿ  1989مف دستور  20تعريض عادؿ منصؼ وكذلؾ المادة 

 1996مف التعديؿ الدستوري لسنة  20ومنصؼ وىي نفس الصياغة التي أتت بيا المادة 
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مف  495و 496، إف المادتيف 6994المعدؿ في  6929متوافقة، مع أحكاـ دستور 
القانوف المدني نصتا ولكف بشكؿ موجز، عمى مبادئ وقواعد لئلرتفاقات العامة ودوف 
تفصيؿ، وىذا رغـ أنو في التشريعات المقارنة مثؿ القانوف المدني الفرنسي، نجدىا تتوسع 

تفصيؿ اإلرتفاقات اإلدارية، والتي أصبحت في الوقت الحالي، كثيرة ومتنوعة إلى في 
نزع الممكية لممنفعة العمومية، إف لـ تتجاوزىا وبالتالي يجب  ، لمؤسسة1درجة منافستيا

باعتبارىما، األساس القانوني الرئيسي في تقييد  495و 496تحديث وتعديؿ المادتيف 
رى شكمت مصدر لبلرتفاقات العامة مثؿ القوانيف المتعمقة الممكية، إلى جانب نصوص أخ

 ·بنزع الممكية، والكيرباء والغاز والمياه والمواصبلت والنقؿ والسياحة

 :ثانيا/تنظيم اإلرتفاقات اإلدارية طبقا لقانون نزع الممكية  

6929، مف دستور 56لقد تـ النص في المادة   
، عمى مبدأ 6994المعدؿ في سنة  2

، وأحاؿ المشرع الدستوري، إلى التشريع 3لممكية، كاستثناء لممساس بحصانة الممكيةنزع ا
لتنظيـ نزع الممكية، مف أجؿ المنفعة العمومية، بحيث يختص المشرع لوحده بيذا التنظيـ، 

في الفقرة التاسعة التي تضمنت، بندا جديدا يتعمؽ بنظاـ الممكية،  655وذلؾ طبقا لممادة 
أفريؿ  7صريح المشرع، وفي ىذا اإلطار صدر نص قانوني في ويختص بو وبشكؿ 

الممكية، وأيضا حماية حقوؽ  ينظـ نزع الممكية، وفيو تـ تحديد إجراءات نزع 6996
                                                 

وف المدني الفرنسي أصبحت تضع قواعد خاصة مستقمة لبلرتفاقات اإلدارية وفي ىذا اإلطار القان مف 650إف المادة  1
  :يقوؿ

 Marcel,piquemal :opcit.p.23 :<confirmation en est fournie par le fait que l article 650 du 
code civil etablit des regles specifiques pour les servitudes d utilite publique ou 
communale.> 

التي نصت عمى ما يمي: "ال يتـ نزع الممكية إال في إطار القانوف ويترتب عميو  1989مف دستور  20انظر المادة  2
 ·"تعويض قبمي عادؿ ومنصؼ

: "إف المشكؿ الذي يطرح مف وراء النص دستوريا عمى مبدآ نزع 80و 79محمد زغداوي، المرجع السابؽ ص:   3
تثناء لممساس بحصانة الممكية المعمنة دستوريا أيضا ىو كيفية رقابة تنظيـ ىذا المساس تشريعيا بما الممكية، كاس

يتماشى والحفاظ عمى حرمة الممكية الخاصة ألننا في ىذه الحالة تكوف أماـ مبدأيف دستوريف يتمتعاف بنفس القيمة 
ومبدأ نزع الممكية مف أجؿ المنفعة العامة المادة  1996مف دستور  52القانونية: مبدأ حصانة الممكية الخاصة، المادة 

 ·1989مف دستور  17
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المنزوعة ممكيتيـ، المتعمقة بالتعويض المسبؽ والعادؿ وما يبلحظ عمى ىذا النص 
ارة بالممكية، فإنو وفي شأف القانوني، ورغـ أنو يكاد يكوف الصورة الوحيدة لمساس اإلد

مف  5تقييد الممكية الخاصة باإلرتفاقات العامة، لـ يتطرؽ ليا، بحيث اكتفت المادة 
بتناوؿ طريقة استثنائية لمتجريد مف الممكية، ونصت عمى ما يمي: "يعد  66/96القانوف 

قوؽ نزع الممكية مف أجؿ المنفعة العمومية، طريقة استثنائية، الكتساب أمبلؾ أو ح
مف نفس القانوف عمى أنو: "يخضع، نزع ممكية عقارات أو  60عقارية"، كما نصت المادة 

1···"حقوؽ عينية عقارية، مف أجؿ المنفعة العمومية إلجراء يشمؿ ما يمي
 

يتضح مف استعراض ىاتيف المادتيف، أف نطاؽ نزع الممكية يحصر في العقارات 
العقارات بصفة كمية، أو بصفة جزئية، دوف والحقوؽ العينية العقارية، سواء مس ذلؾ 

اإلشارة إلى الطرؽ األخرى التي تقيد بيا الممكية، وال سيما اإلرتفاقات اإلدارية التي تعتبر 
ىي األخرى مف الوسائؿ القانونية االستثنائية، التي تمكف اإلدارة مف فرض إلتزامات 

ذي تطرؽ ليا، في قانوف نزع وأعباء عمى األمبلؾ، وىذا عمى خبلؼ المشرع الفرنسي ال
مف قانوف نزع  6/64الممكية، إلى جانب قوانيف اإلرتفاقات األخرى بحيث نصت المادة 

عمى أنو في حالة ما إذا تضمف نص تشريعي أو تنظيمي تحديد سعر  2الممكية الفرنسي
أو تعويض مثمما ىو عميو الحاؿ، في مجاؿ نزع الممكية، فإف ىذا السعر أو التعويض 

ب وباستثناء وجود أحكاـ مخالفة، أف يحدد ويدفع ويودع طبقا لمقواعد المطبقة في يج
 "مجاؿ نزع الممكية

                                                 

 ،100محمد زغداوي: المرجع السابؽ ص   1
2 www.legisfrance.gouv.fr : <lorsqu un texte legislatif ou reglementaire prevoit la fixation 
d unprix ou d une indemnite comme en matiere d expropriation ;ce prix ou cette 
indemnite doit,sauf disposition legislative contraire ;etre fixe ;paye ou consigne selon les 
regles applicables en matiere d expropriation> 
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المتنوعة والمتشعبة والمتعمقة  1أما في التشريع الجزائري، فإف مختمؼ القوانيف العامة
···" بمجاالت مختمفة "الكيرباء، المياه، المواصبلت، النقؿ، السياحة، الغابات، التعمير

أحالت إلى اإلجراءات المعموؿ بيا في قانوف نزع الممكية لممنفعة العمومية بينما وفي 
الممكية، فإنو لـ يأت بأحكاـ، تجعؿ إجراءات إعداد اإلرتفاقات اإلدارية  مضموف قانوف نزع

والتعويض عنيا، تتـ طبقا لمقواعد التي تحكـ إجراءات إعداد قرارات نزع الممكية، لذلؾ 
وذلؾ  6996و ضرورة تعديؿ التشريع المتعمؽ بنزع الممكية، الصادر في فاإلقتراح ى

بالنص بوضوح عمى تطبيقو في مجاؿ اإلرتفاقات العامة، وىذا بالنظر النعداـ قانوف 
 ·موحد ومستقؿ، ينظـ اإلرتفاقات اإلدارية

الفرع الثاني: مصادر اإلرتفاقات اإلدارية، من خالل بعض النصوص التشريعية، 
قة بالمواصالت السمكية والالسمكية، والتراث الثقافي وكذلك حماية الساحل المتعم

 ·وتثمينو

 ·إختصاص المشرع بتنظيم إنشاء اإلرتفاقات اإلدارية - أوال

، لـ يكف األمر واضحا في مسألة تنظيـ اإلرتفاقات اإلدارية، 6994قبؿ صدور دستور
وال دستور  6974ليا ال دستور نظرا لغياب مبدأ دستوري، ينظميا بحيث أنو لـ يتناو 

، وكاف التشريع في اإلرتفاقات، يتـ طبقا لئلحالة إلى نفس إجراءات نزع الممكية 6929
، عندما أعطى المشرع 6994غير أنو تـ ضبط ىذا األمر، في التعديؿ الدستوري، لسنة 

التاسعة  الدستوري، صبلحية التشريع في مجاالت الممكية، والنظاـ العقاري، بموجب الفقرة
 2·655الجديدة مف المادة 

                                                 

ي يمكف التي نصت عمى تسوية النزاعات واإلعتراضات الت 01/10مف القانوف رقـ  144مف المادة  05انظر الفقرة  1
أف تنجـ عف اإلرتفاقات أو التعويضات، المقابمة ليا، طبقا لؤلحكاـ القانونية والتنظيمية المعموؿ بيا، ويقصد بيا قانوف 

 نزع الممكية لممنفعة العمومية
: "يشرع البرلماف في المياديف، التي 1996مف التعديؿ الدستوري لسنة  122مف المادة  9نصت الفقرة الجديدة رقـ  2
 ·"نظاـ اإللتزامات المدنية والتجارية، ونظاـ الممكية····· صصيا لو الدستور وكذلؾ في المجاالت التالية:يخ
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وبما أف اإلرتفاقات ىي تقييد لمممكية فيي إذف مرتبطة ووثيقة الصمة بيا، ويمكف  
لمسمطة التشريعية تنظيميا، بحيث أف إنشاء اإلرتفاقات يتـ بنصوص قانونية تكوف مصدرا 
ة ليذه اإلرتفاقات ويتضح ذلؾ مف خبلؿ تحميؿ بعض النصوص القانونية المنظم

 496لبلرتفاقات اإلدارية، والتي أفردت أحكاـ خاصة باإلرتفاقات وىذا رغـ وجود المادة 
مف القانوف المدني التي تشكؿ، األساس القانوني العاـ لئلرتفاقات اإلدارية مما يدفعنا إلى 
القوؿ، بأف قوانيف اإلرتفاقات، أصبحت تتطور لتضع، نظاـ قانوني مستقؿ، مماثؿ لقانوف 

 1·مكية مف أجؿ المنفعة العموميةنزع الم

اإلرتفاقات اإلدارية من خالل التشريع المتعمق بالبريد والمواصالت السمكية  - 6
 والالسمكية

، المنصوص عمييا، في التعديؿ الدستوري لسنة 2المبادئ الدستورية باإلستناد إلى
انيف تتعمؽ ، المتعمقة، باختصاصات المشرع في إصدار قو 655، وال سيما المادة 6994

، أصدر المشرع الجزائري، نص قانوني يحدد فيو، 650بنظاـ الممكية، وأيضا المادة 
القواعد المتعمقة، بالبريد والمواصبلت السمكية والبلسمكية، وفي ىذا النص أنشأ إرتفاقات 

منو، كما أسس  64إلى  60إدارية تتعمؽ بشبكات المواصبلت، وذلؾ بموجب المواد 
، ثـ أضاؼ إرتفاقات مشتركة 20إلى  67كية كيربائية، بمقتضى المواد إرتفاقات ال سم
 3·منو 24إلى  26بموجب المواد 

وبتحميؿ مضموف المواد السابقة الذكر، نحاوؿ توضيح كيؼ اختص المشرع، بإنشاء 
وتنظيـ اإلرتفاقات اإلدارية بحيث نقـو بتحديد مفيوميا في مجاؿ المواصبلت السمكية 

 ·والبلسمكية

                                                 

1 marcel piquemal,opcit,p/24 :< la legislation recente a modifie de facon considerable la 
physionomie generale des servitudes tend a leur donner un regime analogue a celui de l 
expropropriation pour cause d utilite publique> 

 1996مف التعديؿ الدستوري لسنة  122انظر المادة  2
 ·03/2000انظر القانوف رقـ  3
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 :تنوع إرتفاقات المواصالت السمكية والالسمكية أ/

 :تتضمف المواصبلت نوعيف مف اإلرتفاقات

بينما تخص الثانية  1األولى تختص بشبكات المواصبلت السمكية والبلسمكية
ويبلحظ أف ىذا النوع مف المرافؽ، كاف يتـ بسيولة في السابؽ،  2المواصبلت الكيربائية

الممكيات الخاصة، بينما في العصر الحالي ظيرت وذلؾ عند إنشاء الشبكات عمى 
الحاجة لحمايتيا، فالتطور التكنولوجي لممواصبلت، جعمت مف الضروري إقامة، وفرض 

، (radio electronique) حماية عمى مراكز المواصبلت، والسيما الراديو اإللكتروني
 ·وبالتالي ازداد عدد اإلرتفاقات وتنوع بشكؿ كبير

 :كات المواصالت السمكية والالسمكيةإرتفاقات شب ب/

تتولى سمطة البريد والمواصبلت السمكية والبلسمكية، تركيب الشبكات العمومية 
لممواصبلت السمكية والبلسمكية، عمى األمبلؾ العمومية، عف طريؽ إقامة المنشآت كذلؾ 
نجاز ىذه الشبكات عمى أجزاء العمارات الجماعية وفي التجزئات  تقـو بوضع وا 

لمخصصة، لبلستعماؿ المشترؾ، وفوؽ األرض وفي باطف األرض، لمممكيات غير ا
3المبنية، وىذا ما نصت عميو المادة  

، وقد تركت مسألة تحديد 60/5666مف قانوف  60
شروط شغؿ واستعماؿ ىذه اإلرتفاقات إلى النص التنظيمي كما تطرقت نفس المادة إلى 

نجاز مسألة الترخيص لؤلعواف المتعامميف بال دخوؿ إلى الممكيات الخاصة وذلؾ لدراسة وا 
واستغبلؿ المنشآت السابقة الذكر، وسمحت بعقد إتفاؽ ودي وفي حاؿ تعذر ىذا اإلتفاؽ 
يتولى رئيس المحكمة المختص إقميميا، بموجب أمر عمى ذيؿ العريضة الترخيص، 

التعويض لكافة  عمى 60لؤلعواف بالدخوؿ لمممكيا كما نصت الفقرة األخيرة، مف المادة 

                                                 

اإلرتفاقات المتعمقة  03/2000مف القسـ األوؿ مف الفصؿ الثالث مف القانوف رقـ  46إلى  43تناولت المواد مف  1
 مواصبلت السمكية والبلسمكيةبشبكات ال

 ·، تـ تحديد اإلرتفاقات البلسمكية الكيربائية53إلى  47والسيما المواد  03/2000في القسـ الثاني مف القانوف رقـ   2
 :03/2000مف القانوف رقـ  43انظر المادة  3
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األضرار، المباشرة واألكيدة، المترتبة عف أشغاؿ التركيب والصيانة أو عف وجود المنشآت 
1دوف أف توضح أكثر كيؼ يتـ التعويض، وال مقداره وىؿ ىو مسبؽ أـ بعدي

· 

عمى إمكانية، الترخيص لممتعامؿ المستفيد مف رخصة  66كذلؾ نصت المادة 
عمى إقامة مساند، سواء خارج الجدراف أو الواجيات المطمة  اإلرتفاقات بإقامة أو العمؿ

يسمح لممتعامؿ المستفيد  عمى الطريؽ العمومي، أو عمى سقوؼ أو سطوح البنايات، كذلؾ
مف الرخصة مف وضع قنوات أو مساند أو كوابؿ وأجيزة الربط أو القطع في األجزاء 

وعمى الجدراف والواجيات، غير المشتركة لمممكية، المبنية ذات االستعماؿ الجماعي، 
المطمة عمى الطريؽ العمومي، وىذا لغرض توزيع خطوط المواصبلت السمكية والبلسمكية 
الضرورية، لمربط الفردي أو الجماعي، لساكني العمارة أو العمارات المجاورة تبعا 

 ·لضرورات تجييز الشبكة

 ج/اإلرتفاقات الالسمكية الكيربائية

، تـ النص عمى إنشاء 2قانوف المواصبلت السمكية والبلسكيةفي القسـ الثاني مف 
ارتفاقات في شكؿ مناطؽ مكشوفة، وذلؾ قصد الحيمولة، دوف عرقمة عوارض انتشار، 
الموجات البلسمكية الكيربائية المرسمة أو المستقبمة مف مختمؼ المراكز، وقد تركت، 

تفاقات إما إلى اإلتفاؽ الودي، مسألة تعويض األضرار المادية المترتبة عف ممارسة اإلر 
أو الفصؿ فييا عف طريؽ القضاء اإلداري، أما بخصوص إنشاء مناطؽ مكشوفة ومناطؽ 

، وفيما يتعمؽ 3حماية جديدة ضرورية، ترؾ القانوف مسألة تنظيميا إلى السمطة التنظيمة

                                                 

 ·03/2000مف القانوف رقـ  43انظر الفقرة األخيرة مف المادة  1
التي تناولت إرتفاقات اإللتزاـ بالقياـ، بإزالة العوائؽ التي تمنع إرساؿ  03/2000القانوف رقـ  مف 54انظر المادة  2

اإلشارات، مف خطوط المواصبلت السمكية والبلسمكية، وذلؾ بسبب وجود أشجار أو حوائؿ ثابتة، ولكف قابمة لمتحويؿ 
 ·العائؽ فيتخذ، الوالي قرار إداري يقضي باتخاذ اإلجراءات البلزمة إلزالة

التي نصت عمى ما يمي: "تنشأ عند الحاجة المناطؽ المكشوفة ومناطؽ  03/2000مف القانوف رقـ  49انظر المادة  3
، مف طريؽ التنظيـ" إف ىذه المادة تركت لمسمطة التنفيذية 48الحماية وكذا مناطؽ الحراسة المنصوص عمييا في المادة 

لحماية ومناطؽ الحراسة، والتي تؤسس إرتفاقات حوليا، وذلؾ لغرض ضماف مسألة تنظيـ المناطؽ المكشوفة ومناطؽ ا
 سير اإلستقباالت البلسمكية الكيربائية عبر مختمؼ المراكز
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إداري،  باإلرتفاقات المشتركة فإف الوالي ىو الذي يختص بممارستيا، وذلؾ بإصدار قرار
يزيؿ األشجار وكؿ حائؿ يعيؽ إرساؿ اإلشارات عمى خط قائـ مف خطوط المواصبلت 

 ·السمكية والبلسمكية

إف ىذا النص القانوني يبيف مدى اىتماـ المشرع الجزائري باإلرتفاقات اإلدارية 
المتعمقة بالمواصبلت السمكية والبلسمكية، بحيث نص عمى مبادئ ليذه اإلرتفاقات وحاوؿ 

ديد اإلجراءات المتبعة لممارستيا، ولكف ترؾ مسألة تفصيؿ اإلجراءات إلى التنظيـ تح
 ·وعند الضرورة إتباع المراحؿ المعموؿ بيا في مجاؿ نزع الممكية

، إذف يستنتج مف ىذا النص، أف إنشاء اإلرتفاقات اإلدارية، في مجاؿ المواصبلت
ا، بحيث يتـ فيو تحديد مفيـو يختص بو المشرع، عف طريؽ نص قانوني يكوف مصدرا لي

لصالح المالكيف، وذلؾ  اإلرتفاقات والييئة المختصة بالترخيص بيا، والضمانات المقررة
وبالتالي فإف   بتقرير مبدأ لمتعويض بموجب إتفاؽ ودي، أو عف طريؽ القضاء اإلداري

 المشرع، ىو المختص بوضع مبادئ أساسية إلنشاء، اإلرتفاقات اإلدارية في مجاؿ
 655المساس بالممكية، بحيث يتولى عممية وضع قيود عمى ممارسة الممكية طبقا لممادة 

، التي حددت اختصاص، التشريع في ميداف الممكية، 6994مف التعديؿ الدستوري لسنة 
لمسمطة التشريعية، أما مسألة، تطبيؽ إجراءات اإلرتفاقات اإلدارية، فتبقى مف اختصاص 

 ·السمطة التنظيمية

حظ أف ىذا النص التشريعي باإلضافة إلى تقريره، لمفيوـ اإلرتفاقات وتحديد ويبل
، كما رخص وبشروط 1مجاليا، فإنو حدد آجاؿ ممارسة اإلرتفاقات أو اإلعتراض عمييا

المجوء إلى إجراءات نزع الممكية مف أجؿ المنفعة العامة، بحيث يتـ ليس فقط تقييد 
، 2ؾ عندما تترتب عمى ىذه اإلرتفاقات إزالة المبانياألمبلؾ الخاصة بؿ نقؿ ممكيتيا، وذل

                                                 

 ·03/2000مف القانوف رقـ  52والمادة  43انظر المادة  1
المباني التي تعد  التي نصت: "عندما يترتب عمى ىذه اإلرتفاقات ةإزالة 03/2000مف القانوف  50انظر المادة  2

طبقا لؤلحكاـ القانونية الخاصة بنزع الممكية ’ عقارات بطبيعتيا، وفي حالة انعداـ اتفاؽ ودي، تنزع ممكية ىذه العقارات
 ·"مف أجؿ المنفعة العامة



154 
 

نشاء اإلرتفاقات، وشروط ممارستيا، تتـ كقاعدة مف  ىذا يعني أف اختصاص تأسيس وا 
 ·قبؿ المشرع وتترؾ مسألة تنظيميا واإلجراءات العممية، لممارستيا إلى السمطة التنظيمية

 م لمتراث الثقافياإلرتفاقات اإلدارية، من خالل التشريع المنظ -ثانيا 

تدخؿ المشرع الجزائري، لحماية التراث الثقافي، والحفاظ عميو  1بموجب نص قانوني
( وكذلؾ العقارات بالتخصيص 5ويشمؿ ىذا األخير، جميع الممتمكات الثقافية العقارية)

الموجودة عمى عقارات األمبلؾ الوطنية، وفي داخميا الممموكة، ألشخاص  ةوالمنقول
معنوييف، تابعيف لمقانوف الخاص وتمثؿ الغرض األساسي، مف وضع ىذا طبيعييف أو 

خضاعو لقيود و التزامات ألجؿ  القانوف، باإلضافة إلى تثميف التراث الثقافي، تنظيمو وا 
ضماف الحفاظ عمى الطابع الخاص لو، وقد احتوى ىذا النص التشريعي عمى عدة أنواع 

 :مف اإلرتفاقات منيا

 ·مة عف وجود وتسجيؿ، لممممتكات الثقافية المصنفةاإلرتفاقات الناج -

 ·اإلرتفاقات المتعمقة بالممتمكات الثقافية العقارية المصنفة-

ومف اآلثار المترتبة، عمى تطبيؽ ىذا القانوف، ىي تصنيؼ المناطؽ والمواقع األثرية، 
مالكيف إلى والمعالـ التاريخية والمجموعات الحضرية أو الريفية، بحيث يؤدي بالنسبة لمم

 :إخضاعيـ، اللتزامات صارمة منيا

حؽ السمطات العمومية في الزيارة والتحري وحؽ الجميور المحتمؿ، في زيارة -
2الممتمكات الثقافية العقارية

 

                                                 

 ·المتعمؽ بالتراث الثقافي 1989يونيو  15المؤرخ في  04/98انظر القانوف رقـ  1
والتي تنص: "يمكف أف تخضع الممتمكات الثقافية العقارية، أيا  04/98لثانية مف قانوف في فقرتيا ا 08انظر المادة  2

التسجيؿ في  « : كاف وضعيا القانوني، ألحد أنظمة الحماية المذكورة أدناه، تبعا لطبيعتيا ولمصنؼ الذي تنتمي إليو
 ·قائمة الجرد اإلضافي، التصنيؼ، اإلستحداث في شكؿ قطاعات محفوظة
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كذلؾ يمنع عمى أصحاب أي مشرع القياـ بتعديؿ جوىري لمعقار، ويجب عمييـ  -
أف يؤدي إلى إزالة العوامؿ التي سمحت  إعبلـ الوزير المكمؼ بالثقافة بكؿ إجراء مف شأنو
 ·بتسجيمو، أو المساس باألىمية التي أوجبت حمايتو

كما يمنع عمى المالكيف بعد التصنيؼ القياـ بعمميات إصبلح أو ترميـ لممتمكات  
 1·ثقافية مصنفة إال بعد الحصوؿ عمى ترخيص مف المصالح التقنية المختصة بالثقافة

إبراـ، إتفاقات عمى أي ممتمؾ ثقافي مصنؼ إال بعد كذلؾ ال يستطيع الخواص 
2الوزير ترخيص مف

· 

إف ىذا النص القانوني يشكؿ مصدر منشأ لئلرتفاقات اإلدارية في مجاؿ الممتمكات 
العقارية الثقافية بحيث اختصت السمطة التشريعية، بتنظيـ التراث الثقافي، وذلؾ بفرض 

نيؼ مختمؼ الممتمكات العقارية الثقافية، وقد ارتفاقات عميو، في مجاؿ جرد وتسجيؿ وتص
، وذلؾ 6994وال سيما الفقرة التاسعة مف النص الدستوري  655تـ اإلستناد عمى المادة 

 ·في اختصاص السمطة التشريعية بتنظيـ قطاع التراث الثقافي

 :اإلرتفاقات اإلدارية من خالل التشريع المتعمقة بحماية الساحل وتثمينو -ثالثا 

المتعمؽ بحماية الساحؿ وتثمينو، إرتفاقات عديدة ومتنوعة  65/65القانوف رقـ  أسس
 :شممت مايمي

، ذات الطابع اإليكولوجي، والطبيعي أو الثقافي أوالسياحي، 3إرتفاقات تتعمؽ بالمواقع
المصنفة في وثائؽ تييئة الساحؿ بحيث يمنع البناء عمييا، كما أف ىذه اإلرتفاقات تفرض 

                                                 

التي تنص: "يجب عمى صاحب الممتمؾ الثقافي أف يمتمس الرأي التقني  04/98مف قانوف  15المادة  2الفقرة انظر  1
 مف المصالح المكمفة بالثقافة في كؿ مشروع إصبلح أو ترميـ يستوجب ترخيص مسبؽ مف الوزير المكمؼ بالثقافة

 04/98مف قانوف  16انظر المادة  2
المتعمؽ بحماية الساحؿ  2002فيفري  05المؤرخ  02/02مف القانوف رقـ  4ادة تضمنت الفقرة الثانية مف الم 3

وتثمينو عمى إلزاـ الدولة والجماعات اإلقميمية بتصنىؼ المواقع ذات الطابع اإليكولوجي أو الطبيعي أو الثقافي أو 
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التي يعد نشاطيا، مضرا بالبيئة الساحمية ، تشجيع، تحويؿ المنشآت الصناعيةالعمؿ عمى 
إلى مواقع مبلئمة كما تمـز الدولة والجماعات اإلقميمية عند إعداد أدوات التييئة 

، بالسير عمى توجيو، توسع المراكز الحضرية القائمة، نحو مناطؽ بعيدة في 1والتعمير
 ·الساحؿ، والنشاط البحري

ات تتعمؽ بمنع المساس بوضعية الساحؿ الطبيعية وضرورة حمايتو، وتثمينو، إرتفاق-
 ·وفقا لوجيتو الطبيعية

إرتفاقات تتضمف المنع مف إقامة الفضاءات المخصصة لؤلنشطة السياحية -
واإلستحمامية، والرياضات البحرية والتخييـ عمى مستوى المناطؽ المحمية والمواقع 

 2·اإليكولوجية الحساسة

رتفاقات منع توسع المحيط العمراني لممجمعات السكنية الموجودة عمى الشريط ا -
كمـ مف الشريط الساحمي وتشمؿ ىذه المسافة  0الساحمي، وذلؾ عمى مساحة تزيد عف 

ويمنع أيضا التوسع في مجمعيف سكنيف متجاوريف عمى الشريط ، النسيج العمراني الموجود
 ·إقامة أنشطة صناعية جديدة عمى الساحؿ عالساحمي، باإلضافة إلى ارتفاقات من

إف المشرع الجزائري تولى في ىذا النص وضع حماية قانونية لمساحؿ وىذا عف  
طريؽ توسيع اإلرتفاقات والتي يراىا، ضرورية لمحفاظ عمى وضعية الساحؿ  وفي ىذا 

و ، مف كؿ مساس ب3اإلطار وضع عدة مواد قانونية والتي مف شأنيا أف تحفظ الساحؿ
                                                                                                                                                    

مييا، كما ألزمتيا بالعمؿ السياحي، في وثائؽ تييئة الساحؿ وجعميا مساحات مصنفة خاضعة الرتفاقات منع البناء ع
 ·عمى تشجيع تحويؿ المنشآت الصناعية القائمة إلى مواقع مبلئمة وذلؾ إذا كاف نشاطيا مضرا بالبيئة

 4، فإف الفترة األولى مف المادة 29/90التييئة والتعمير المنصوص عمييا في قانوف التعمير رقـ  عند إعداد أدوات 1
مية العمؿ عمى توجيو المراكز الحضرية القائمة نحو مناطؽ بعيدة عف الساحؿ فرضت عمى الدولة والجماعات اإلقمي

 والشاطئ البحري
التي نصت في الفقرة األخيرة منيا عمى ضرورة  وضع ترتيبات خاصة في  02/02مف القانوف رقـ  11انظر المادة  2

 ·المناطؽ التي تضـ مواقع ثقافية وتاريخية
، مكونات الساحؿ والمتمثمة في جميع الجزر والجزيرات الجرؼ العقاري 02/02ـ مف القانوف رق 07حددت المادة  3

متر، عمى طوؿ البحر، باإلضافة إلى الجباؿ المرئية مف البحر  800وكذلؾ، الشريط الترابي الممتد عمى عرض أقمو 
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وبالتالي، فيذا القانوف يتمثؿ في وضع تشريع عاـ، مف شأنو، أف يشكؿ نظاـ قانوني 
لئلرتفاقات، التي موضوعيا حماية الممتمكات العامة البحرية، وذلؾ بغرض تمبية 
احتياجات المنفعة العامة، ذات الطابع البحري أو السياحي وىذا النص في الواقع ىو 

، الفقرة التاسعة الجديدة مف 655وص عميو في المادة تجسيد لممبدأ الدستوري، المنص
، والذي يتضمف إعطاء صبلحية التشريع في مجاالت 6994التعديؿ الدستوري لسنة 

الممكية، والنظاـ العقاري لمسمطة التشريعية ويظير ذلؾ في الحيثيات التي تـ اإلستناد 
 ·المتعمؽ بحماية الساحؿ 64/92عمييا في أحكاـ القانوف 

ما يتضح مف دراسة النصوص القانونية المتعمقة بالمواصبلت السمكية والبلسمكية، إف 
مف التعديؿ  655والتراث الثقافي، وحماية الساحؿ وتثمينو، أنيا تركزت أساسا عمى المادة 

، ىذه األخيرة حددت المجاالت التي يختص البرلماف بالتشريع فييا، 6994الدستوري لسنة 
والعقار وفي شأف اإلرتفاقات اإلدارية، فإنيا مرتبطة بالممكية، لذلؾ ومنيا نظاـ الممكية 

كاف مف الطبيعي أف ينظميا المشرع بنصوص قانونية وبالتالي جعؿ إعداد اإلرتفاقات مف 
 ·المبادئ األساسية لمممكية

 المطمب الثاني: المصادر التنظيمية لإلرتفاقات اإلدارية

مف  655السمطة التشريعية في المادة  حدد المشرع الدستوري مياديف اختصاص
، والسيما تمؾ المتعمقة بنظاـ الممكية والمجاؿ العقاري، 6994التعديؿ الدستوري لسنة 

المسائؿ  652، بينما تناولت المادة 52و 69المنصوص عمييما عمى التوالي في الفقرتيف 
التنظيمية،  ، والتي يمارس فييا، رئيس الجميورية، السمطة1غير المخصصة لمقانوف

ويتولى رئيس الحكومة تطبيؽ القوانيف في المجاؿ التنظيمي، وفي شأف اإلرتفاقات 
اإلدارية، فقد اختص المشرع بيا بموجب عدد معتبر مف القوانيف ولكنو أحاؿ إلى التنظيـ 

                                                                                                                                                    

حر باإلضافة إلى األراضي كمـ، ابتداء مف أعمى نقطة تصؿ إلييا مياه الب 03والسيوؿ الساحمية، التي يقؿ عمقيا عف 
ذات الوجية الفبلحية، وكامؿ المناطؽ الرطبة وشواطئيا والمواقع التي تضـ مناظر طبيعية أو تحمؿ طابعا ثقافيا أو 

 ·تاريخيا
 ·1996مف التعديؿ الدستوري لسنة  125انظر المادة  1
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في الكثير مف الجوانب، المتعمقة بالمسائؿ الفنية بحيث تتولى السمطة التنفيذية إصدار 
يمية عمى شكؿ مراسيـ توضح وتفصؿ النصوص التشريعية باإلضافة إلى نصوص تنظ

المناشير والقرارات اإلدارية، وحتى اإلتفاقات، التي يتعمؽ موضوعيا بمؤسسة اإلرتفاقات 
 ·اإلدارية

 :الفرع األول: المرسوم كسند لإلرتفاقات اإلدارية

 في شأف التفرقة بيف مصدر وسند اإلرتفاقات اإلدارية اعتبر
1
Piquemal بأف ،

النص التشريعي يشكؿ المصدر، بينما يتمثؿ السند في ذلؾ التصرؼ أو العمؿ الفردي 
والذي يتـ إما مف جانب واحد مف اإلدارة أو بواسطة عقد ينجـ عف إتفاؽ األطراؼ، وفي 

لو، ويعتبر المرسوـ  كؿ األحواؿ، فإف السند ال وجود لو بدوف نص قانوني يكوف مصدرا
إلدارة التي تتولى تحديد بدقة اإلرتفاقات التي أنشأتيا، وأسستيا مختمؼ مف أعماؿ ا

النصوص القانونية وفي ىذه األخيرة عادة ما يتـ اإلحالة إلى التنظيـ، في بعض الجوانب 
المتعمقة باإلجراءات التطبيقية لئلرتفاقات، بحيث تختص السمطة التنفيذية بيا، وبالرجوع 

متعمقة، باإلرتفاقات اإلدارية نجد أف المشرع في القانوف رقـ لبعض النصوص القانونية ال
المتعمؽ باألمبلؾ الوطنية، قد أحاؿ لمسمطة التنفيذية، مسألة تحديد اإلرتفاقات  06/96

اإلدارية، الموجية لحماية وصيانة األمبلؾ العامة بحيث صدر المرسـو التنفيذي رقـ 
العامة التابعة لمدولة، وتسييرىا ويضبط ، يحدد شروط إدارة األمبلؾ الخاصة و 626/96

وفيو تدعـ موضوع حماية األمبلؾ الوطنية، بعدة إرتفاقات، نصت عمييا  2كيفيات ذلؾ
، وتتعمؽ بالطابع التحديدي  الذي يتسـ بو التصميـ العاـ لمتصفيؼ بحيث 650المادة 

موجودة ويفرض الممكيات الخاصة المجاورة لمطرؽ ال يترتب عميو إرتفاؽ إداري تخضع لو
اإلبتعاد عف الطريؽ وعدـ البنياف، كما يثقؿ القطع األرضية، أو أجزاء العمارات الواقعة 
بيف حدود الطريؽ الفعمية والتصفيفات التي يبينيا التصميـ، كذلؾ أضافت الفقرة الثانية 

                                                 

1 marcel piquemal ;o.p.c.i.t.p:/55 ; 
يحدد شروط إدارة األمبلؾ الخاصة والعامة،  1991نوفمبر  23المؤرخ في  544/91انظر المرسـو التنفيذي رقـ  2

ديسمبد  8المؤرخ في  303/93التابعة لمدولة وتسييرىا ويضبط كيفيات ذلؾ المعدؿ والمتمـ بالمرسـو التنفيذي رقـ 
1993· 
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، إرتفاقات إدارية أخرى، توجب اإلبتعاد عف الطريؽ وذلؾ فيما يتعمؽ 650مف المادة 
جميع القطع األرضية، أو أجزاء الممكيات العمومية أو الخاصة، في حدود الطريؽ ب

المقرر في التصميـ بحيث يتعيف عمى السمطات أف تتخذ جميع التدابير ليذا الغرض، 
 ·وفقا لمقوانيف والتنظيمات الجاري بيا العمؿ

ر، طريقة والذي يعتب 1تتطرؽ إلى أسموب التصميـ العاـ لمتصفيؼ 650إف المادة   
، الواقعة في التجمعات العمرانية، 2لضبط حدود األمبلؾ العامة لمدولة في مجاؿ الطرؽ

وفي المناطؽ الريفية والجبمية، ويمكف أف تنتج عف التصفيؼ، إرتفاقات إدارية، تمـز 
المساحات العقارية أو  المبلؾ باإلبتعاد عف الطرقات، بحيث يمنع البناء أو رفعو عمى

مندرجة في محيط تصريؼ الطريؽ، ويمنع أصحاب المباني مف القياـ بأشغاؿ المبنية، ال
التسييج لؤلراضي والمباني وصيانتيا، إال بترخيص مف اإلدارة، ىذا فيما يتعمؽ باإلرتفاقات 
اإلدارية، التي تفرض عمى األمبلؾ العامة، اإلصطناعية في مجاؿ الطرؽ، وىناؾ نوع 

المحدد  64/92مف القانوف رقـ  46لمشرع، بموجب المادة آخر مف اإلرتفاقات، أحاؿ ليا ا
والتي نصت عمى أف تحديد مخطط إرتفاقات  3لمقواعد العامة المتعمقة بالطيراف المدني

الطيراف الذي يشمؿ المساحات المخصصة لمتوسعة، وكذلؾ كيفيات تعييف إرتفاقات 
، صدر مرسـو 46ممادة الطيراف الخاصة باإلرشاد، يتـ عف طريؽ التنظيـ، وتطبيقا ل

وفي مضموف ىذا النص تـ ، ،5662نوفمبر  54مؤرخ في  072/62تنفيذي تحت رقـ 
بناء  التطرؽ إلى إعداد مخطط أمف محيط الحماية، يشمؿ إرتفاقات تتعمؽ بمنع إنجاز أو

جديد، أو منشأة جديدة دائمة أو مؤقتة، كما يمكف تحويؿ أو تغيير لمموقع أو تعديؿ أو 
ناء أو منشأة أو نشاط يقع داخؿ محيط الحماية، والذي مف شأنو أف يشكؿ عائقا ىدـ كؿ ب

 7، كما نصت المادة 4أو خطرا عمى سبلمة وأمف مطار الجزائر الدولي ىواري بومديف

                                                 

الذي تضبط بو اإلدارة  عمى أنو ذلؾ العمؿ 474/91مف المرسـو التنفيذي رقـ  122يعرؼ التصفيؼ في المادة  1
 ·المواصبلت، وحدود الممكيات المجاورة ؽحدود طر 

 ·454/91مف المرسـو التنفيذي رقـ  119المادة  2
 ·يحدد القواعد العامة المتعمقة بالطيراف المدني 1989يونيو  27المؤرخ في  06/98مف القانوف رقـ  61انظر المادة  3
يؤسس ويحدد محيط حماية مطار  2008نوفمبر 26المؤرخ في 08/375قـ مف المرسـو التفيذي ر  6انظر المادة  4

 ·الجزائر الدولي ىواري بومديف
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عمى ىدـ البنايات غير الشرعية والمساكف اليشة المبنية داخؿ محيط الحماية ومنعت 
ب أو أي نوع آخر، مف الزراعة، الذي يمكف أف ، غرس األشجار وزرع الحبو 62المادة 

اإلدارة المختصة بالتييئة  69يشكؿ خطرا عمى مطار الجزائر الدولي، كما ألزمت المادة 
والتعمير، بضرورة الحصوؿ عمى رأي مسبؽ، مف السمطة المكمفة، بأمف مطار الجزائر 

أو تعديؿ البنايات الدولي ىواري بومديف، بخصوص أي طمب لمترخيص بإنجاز أو تييئة، 
أو المنشآت الواقعة داخؿ محيط الحماية، وقد يصؿ األمر إلى منع وضع، تجييزات 

الواقعة في  اإلتصاالت السمكية والبلسمكية والموحات اإلشيارية، داخؿ المناطؽ الحساسة
كؿ صفقة أو وضع أمبلؾ عقارية تحت تصرؼ  65محيط الحماية كما أخضعت المادة 

، داخؿ محيط الحماية لمتصريح المسبؽ مف قبؿ صاحب الممؾ أو وكيمو، الغير والواقعة
 ·لدى المصالح األمنية، المختصة إقميميا والتي تعمـ السمطة المكمفة بأمف المطار بذلؾ

المعبر، عف  1ما يمكف قولو عف المرسـو أنو عبارة عف نص تنظيمي بالمعنى العاـ 
ارة العمومية )رئيس الجميورية ورئيس صوت السمطة التنفيذية وينشأ مف قبؿ اإلد

الحكومة( وىو منفرد، أي أف قيمتو القانونية منفصمة عمى إرادة المواطف ورضاه، ويتمثؿ 
في أحكاـ تنشأ، بواسطتيا مجموعة قواعد قانونية، وقد اتخذت بعض الدوؿ قوانيف لتحديد 

النص التنظيمي، مفيوـ النص التنظيمي، غير أف الجزائر لـ تصدر نص لتحديد مفيوـ 
وعدد أنواعو وترؾ ذلؾ لممارسة اإلدارية والفقو اإلداري واإلجتياد القضائي وقد تـ تعريؼ 

قانونية تنشأ بواسطتيا  النص التنظيمي عمى أنو يعني عددا معينا مف األفراد ويحدد قواعد
ـ ، وفي شأف اعتبار المرسو 2حقوؽ وواجبات مف قبؿ سمطة تنظيمية وذلؾ طبقا لمقانوف

مف سندات اإلرتفاقات اإلدارية المنشأة بالقانوف، فإنو وبواسطة ىذا النص التنظيمي، يمكف 
لئلدارة، إلزاـ المالكيف بتحمؿ إلتزامات عمى أمبلكيـ، وقد تناولنا ذلؾ في المراسيـ المتعمقة 
بإدارة األمبلؾ العامة والخاصة لمدولة وكذلؾ في مجاؿ تحديد محيط حماية مطار الجزائر 
الدولي "ىواري بومديف" والتي صدرت تطبيقا لما نصت عميو القوانيف المتعمقة عمى التوالي 

                                                 

النصوص القانونية،القوانيف، المراسيـ، القرارات اإلدارية، دار ىومة لمطباعة، النشر والتوزيع،  مبروؾ حسيف تحرير 1
 ·14، ص 2007الجزائر 

2 g.vedel. droit administratif.1955-1956 cite par mabrouk houssin en arabe opcit.p16. 
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باألمبلؾ الوطنية، والطيراف المدني، فيذه األخيرة أحالت لمسمطة التنفيذية مسألة تحديد 
اإلرتفاقات اإلدارية، وبالتالي تجسدت بنصوص تنظيمية مستندة لمنصوص التشريعية 

 ·المنشأة ليا

ما تجدر اإلشارة إليو، في شأف المراسيـ المتعمقة باإلرتفاقات اإلدارية، فإنيا جاءت إف 
متشعبة ومتنوعة وصادرة بناء عمى عدد معتبر مف األحكاـ القانونية، المتضمنة اإلحالة 
مف المشرع إلى السمطة التنفيذية، لتنظيـ اإلرتفاقات اإلدارية رغـ أف ىذه األخيرة تتصؿ 

 9ية والتي تعتبر مف المجاالت المخصصة صراحة لممشرع بموجب الفقرة مباشرة بالممك
، وىذا يؤدي إلى عدـ التناسؽ بيف 6994مف التعديؿ الدستوري لسنة  655مف المادة 

التشريع والتنظيـ وأيضا األحكاـ الدستورية، في مسألة ذات أىمية قصوى، بالنسبة لمفرد 
لمسير عمى ىذا التناسؽ يكمف في إجراء  والحؿ الجذري، 1أال وىي الممكية الخاصة

إصبلح أو تعديؿ ألحكاـ الدستور وذلؾ بالنص صراحة عمى جعؿ اختصاص التشريع 
 ·في مجاؿ تقييد الممكية باإلرتفاقات يعود لممشرع

 الفرع الثاني: القرار اإلداري كسند لإلرتفاقات اإلدارية  

تشريعية تعتبر مصدرا ليا، غير  إف إنشاء اإلرتفاقات اإلدارية يتـ كقاعدة بنصوص 
أف إعداد وتنفيذ أو تطبيؽ ىذه اإلرتفاقات يتطمب المجوء لعدة طرؽ ووسائؿ منيا القرارات 

واالستفادة  3اإلرتفاقات، بحيث تمكف مف ممارستيا 2اإلدارية، التي تشكؿ ما يسمى بسند
تضمف سندات تتـ منيا، وبالرجوع لبعض اإلرتفاقات التي يكوف مصدرىا القانوف نجدىا ت

                                                 

 ·99محمد زغداوي، المرجع السابؽ، ص  1
 : m,piquemal.o.p.c.i.t,p,/55: .يفرؽ بيف مصدر االرتفاقات وسند ىا 2
<il y a une distinction entre la source  qui est un acte legislatif et le titre qui est un acte 
individuel,cet acte individuel peut etre soit un acte unilateral de l administration,soit un 
acte conventionnel resultant de l accord entre les parties> 
3,ibid ,p/55 :<le titre de la servitude est en quelque sorte ,le point de mise en route de 
son exercice il ne saurait exister sans la presence d une loi dans laquelle il prend sa 
source.> 
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عمى شكؿ تصرفات وأعماؿ أحادية الجانب مف اإلدارة تمـز المالكيف بأف يتحمموا عمى 
مف  6أراضييـ أشغاؿ ومنشآت ومف ىذه اإلرتفاقات نتناوؿ تمؾ المنشأة بموجب المادة 

، المتعمؽ باألمف والسبلمة واإلستعماؿ 6996ديسمبر  52المؤرخ في  02/96القانوف رقـ 
في استغبلؿ السكؾ الحديدية وممحقاتيا، كما نتناوؿ اإلرتفاقات في مجاؿ المياه والحفاظ 

، كذلؾ ندرس اإلرتفاقات 5662أوت  6المؤرخ في  65/62والتي مصدرىا القانوف رقـ 
المتضمف قانوف  5666يوليو  0المؤرخ في  66/66العامة الخاضعة ألحكاـ القانوف رقـ 

 ·المناجـ

 اقات السكك الحديديةالقرار اإلداري في ارتف .1

المتعمؽ باألمف والسبلمة واإلستعماؿ  02/96إف ىذه اإلرتفاقات مصدرىا القانوف رقـ 
التي حددت الغرض  6بموجب المادة  ، وىذا1والحفاظ في استغبلؿ النقؿ بالسكؾ الحديدية

مف فرضيا، بحيث تحمي وتحافظ عمى حدود السكؾ الحدديدية وممحقاتيا، وكذلؾ تبقى 
ت الرؤية الضرورية، لمراقبة اإلشارات الحديدية، وتسييؿ استغبلؿ السكؾ الحديدية، مجاال

وحماية السكاف المجاوريف مف األخطار واألذى الخاصة بحركة مرور القطارات وقد حدد 
، وتتمثؿ في 2الغاية مف إنشاء إرتفاقات السكؾ الحديدية 626/96المرسـو التنفيذي رقـ 
المذاف يثقبلف الممكية المجاورة لمسكؾ الحديدية، حماية المجاوريف اإلبتعاد ومنع البناء، 

مف أخطار األضرار، التي تترتب عمى استغبلؿ السكؾ الحديدية، وتوفير مجاالت الرؤية 
الضرورية لمبلحظة اإلشارة و كذلؾ حماية مشتمبلت السكة الحديدية، والمحافظة عمى 

ما في شأف سند ىذه اإلرتفاقات، فيتمثؿ في إمكانيات توسيع الخط وتعديمو باستمرار، أ
القرار الوالئي، الذي يجب أف يصرح فيو، بارتفقات السكؾ الحديدية، المتمثمة في اإلبتعاد 

                                                 

، أحكاـ تتعمؽ باإلرتفاؽ العاـ، كما أنشأت 1990ديسمبر  25المؤرخ في  35/90مف القانوف رقـ  4فرضت المادة  1
مت الفقرة األخيرة مف المادة إرتفاقات خاصة أطمقت عمييا تسمية، إرتفاقات السكة الحديدية لممنفعة العمومية، وألز 

الرابعة اإلدارة ،بضرورة احتواء كؿ وثائؽ السجؿ العقاري الخاصة بالممكيات التي تفرض عمييا ارتفاقات السكة 
 الحديدية,

المحدد لشروط إدارة األمبلؾ  1991نوفمبر  23المؤرخ في  45/91 4مف المرسـو التنفيذي رقـ 131المادة  2
 ةالخاصة والعامة لمدول
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ومنع البناء، وذلؾ حسب الشروط والكيفيات المعموؿ بيا، لفائدة السكؾ الحديدية، 
منح ىذه اإلرتفاقات والحصوؿ ، إذف ف1الموجودة أو المزمع إنجازىا، والموافؽ عمييا قانونا

عمى عمييا، ال يمكف أف يتـ إال بقرار والئي، وبالتالي يعتبر ىذا األخير، تصرؼ إداري 
انفرادي، يشكؿ سند ليا، بحيث أف النص، القانوني أو التنظيمي رغـ إنشاءه إلرتفاقات في 

مييا، تتوقؼ مجاؿ السكؾ الحديدية، فتبقى اإلجراءات التطبيقية ليا، وشروط الحصوؿ ع
عمى إصدار قرار والئي يتـ فيو التصريح بيا، وذلؾ بإلزاـ المالكيف باإلبتعاد ومنع البناء 

 ·في الممكية وفي أجزائيا الواقعة عمى جانبي السكؾ الحديدية

 :القرار اإلداري في مجال اإلرتفاقات المتعمقة بالمياه  .2

شمؿ بعضيا  2تفاقاتعمى عدد معتبر مف اإلر  65/62تضمف قانوف المياه رقـ 
الحافة الحرة وبعضيا اآلخر يتـ داخؿ مناطؽ الحافة الحرة، أو المناطؽ الخاضعة 
الرتفاقات الحافة الحرة، التي يمنع فييا البناء أو الغرس أو تشييد سياج ثابت، وكؿ 

، كما 3تصرؼ مف شأنو، أف يضر، بصيانة الودياف والبحيرات والبرؾ والسبخات والشطوط
تمجأ اإلدارة المكمفة بالموارد المائية، إلى قطع األشجار، وكذلؾ ىدـ كؿ بناء يمكف أف 

 65/62مف قانوف  56موجود، مع مراعاة إصبلح األضرار الموجودة وقد نصت المادة 
وكذلؾ أصحاب ، عمى إمكانية استفادة الدولة والجماعات اإلقميمية والمؤسسات العمومية،

لعمومية الذيف ينجزوف منشأة تابعة لؤلمبلؾ العمومية، اإلمتياز والمفوض ليـ الخدمة ا

                                                 

بضرورة إصدار قرار والئي، يصرح بارتفاقات السكة الحديدية  45/91 4مف المرسـو التنفيذي رقـ 132ألزمت المادة  1
وأجزاّئيا الواقعة عمى جانبي السكة الحديدية والمتمثمة في ،والتي تنحصر في االبتعاد ومنع البناء في مساحات الممكيات،

شتمبلت، األمبلؾ العمومية، التابعة ليا، والتصفيؼ المفروض عمى البنايات منطقة ارتفاؽ السكة الحديدية، تحددىا م
 ·الجديدة في الموقع الذي يجاورىا

، المتعمؽ بالمياه، ارتفاقات الحافة الحرة، وىذا 2004أوت  4المؤرخ في  12/05مف القانوف رقـ  11أنشأت المادة  2
الشطوط التي ال يمكف استعماؿ منطقة الحافة الحرة فييا عمى طوؿ، ضفاؼ الودياف والبحيرات والبرؾ والسبخات و 

 ·ألسباب طبوغرافية
 ·12/05مف القانوف رقـ  12انظر المادة  3
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، واإلقامة عمى الممتمكات 1اإلصطناعية لممياه، مف ارتفاقات اإلستيبلء أو الشغؿ المؤقت
المجاورة، فيذه اإلرتفاقات تتـ بقرارات إدارية، لصالح الدولة والمؤسسات العمومية، وكذلؾ 

يـ، في مجاؿ المياه، فيذا النوع مف اإلرتفاقات أصحاب اإلمتياز لتمكينيـ مف إنجاز منشأت
 ·يستند إلى قرار يصدر مف اإلدارة المختصة بالترخيص بممارستيا

 :المناجم القرار اإلداري في ارتفاقات  .3

لئلرتفاقات القانونية في  2خصص المشرع الجزائري، القسـ الثاني مف قانوف المناجـ
وسمح بإمكانية  666نية، وذلؾ في المادة المجاؿ المنجمي، بحيث أنشأ إرتفاقات قانو 

الترخيص بممارستيا، لصالح ما يسمى بصاحب السند المنجمي، غير أف ىذه اإلرتفاقات 
ال يمكف االستفادة منيا إال إذا توفرت الشروط المحددة في ىذا القانوف، وال سيما المادة 

وضع القنوات التي ألزمت، بإصدار قرار والئي، يرخص بالدخوؿ والمرور، و  666
الضرورية لتجييزات صاحب السند المنجمي، أو لحسف سير االستغبلؿ المنجمي، وذلؾ 

تناولت  660في األراضي المجاورة لممحيط الممنوح لو، بموجب ىذا السند، كما أف المادة 
إرتفاقات يمكف إنشاؤىا عمى األراضي التابعة ألمبلؾ الدولة، غير أف االستفادة منيا، ال 

 إذا قدـ صاحب السند المنجمي، طمب إلى الوالي، لغرض الترخيص بممارستيا يتـ إال
مف  144 مجانا، وذلؾ بموجب قرار إداري، وقد أضاؼ المشرع شرطا آخر في المادة

، يتعمؽ بمنع االستفادة مف اإلرتفاقات، إال إذا صدر قرار والئي يتضمف 3قانوف المناجـ
طات ويحدد مجاؿ ىذه الحقوؽ واإللتزامات الموافقة، عمى المشروع المفصؿ لممخط

                                                 

عمى ما يمي: "يمكف أف تكوف مناطؽ االستيبلء الضرورية، إلقامة  12/05مف القانوف رقـ  21نصت المادة  1
موضوع شغؿ مؤقت أو موضوع نزع ممكية، مف أجؿ المنفعة  االمنشآت واليياكؿ ذات المنفعة العامة، حسب الحالة، إم

 ·العامة، وفي حالة الشغؿ المؤقت، يحؽ لممالكيف المعنييف التعويض الكامؿ عف الضرر
، والتي أسست ارتفاقات قانونية، تتعمؽ بالدخوؿ والمرور ووضع 10/01مف قانوف المناجـ رقـ  140انظر المادة  2

ات ولسير االستغبلؿ المنجمي، ويمكف أف يستفيد منيا، صاحب السند النجمي، وذلؾ بموجب القنوات الضرورية لمتجييز 
جراءات، يحددىا ىذا القانوف با إلضافة إلى النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقو  ·شروط وا 

قة عمى التي نصت عمى أنو، ال يمكف ممارسة اإلرتفاقات إال بعد المواف 10/01مف القانوف  144انظر المادة   3
المشروع المفصؿ لممخططات، مف طرؼ الوالي المختص إقميميا، الذي يحدد مجاؿ ىذه الحقوؽ واإللتزامات الناجمة 

 عنيا
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الناجمة عنيا إف ما يتضح مف ىذه اإلرتفاقات سواء في مجاؿ السكؾ الحديدية أوالمياه أو 
المناجـ أنو بالرغـ مف أف النصوص القانونية، أنشأتيا فإف االستفادة منيا ال تثبت إال إذا 

ىذا األخير الذي  1إلرتفاؽتـ الحصوؿ عمى ترخيص إداري، في شكؿ قرار يسمى بسند ا
بموجبو فقط يمكف القياـ بأشغاؿ أو المرور أو اإلقامة عمى األمبلؾ العقارية وفرض 
إلتزامات عمى الخاضعيف ليذه اإلرتفاقات إف ىذا اإلستنتاج يطرح التساؤؿ حوؿ الطبيعية 

ت فيؿ القانونية لمقرارات اإلدارية، المتضمنة الترخيص باإلرتفاقات في مختمؼ المجاال
ىي منشأة ومؤسسة الرتفاقات جديدة أـ أنيا مجرد تطبيؽ لتمؾ النصوص القانونية التي 

 تشكؿ مصدرا ليا؟

في الواقع أف ىذا النوع مف األعماؿ اإلدارية اإلنفرادية واألحادية الجانب، يشكؿ سند 
ؼ وىذا السند ىو عبارة عف تصر  2يحدد بصفة دقيقة العقار الذي تخضع لو اإلرتفاقات

مف اإلدارة يأتي تطبيقا لمقاعدة القانونية المحددة في النص المتعمقة بإنشاء اإلرتفاقات 
اإلدارية، في مجاؿ معيف كما أنو أي السند ال ينشأ إرتفاقات جديدة فيي موجودة، ولكف 
يرخص فقط بممارستيا، وذلؾ إذا ما توفرت الشروط واإلجراءات المحددة في النص 

 ·ياالقانوني المتعمؽ ب

 الفرع الثالث: اإلتفاق سند لإلرتفاقات اإلدارية

ال تعتبر القرارات اإلدارية، الصادرة مف جانب واحد، السند الوحيد، الذي تمارس بو 
اإلرتفاقات اإلدارية، بؿ وفي كثير مف األحياف فإف النصوص التشريعية والتنظيمية تنص 

الكيف الخواص لبلستفادة مف اإلرتفاقات عمى ضرورة المجوء إلبراـ إتفاقات بيف اإلدارة والم
وتقييد األمبلؾ، لذلؾ يجب تحميؿ ىذه اإلتفاقات و تحديد طبيعتيا القانونية و ىذا باعتبار 

                                                 

1 subra de bieusses.opcit,p.43 :<en toute hypothese,le titre de la servitude est bien un 
acte administratif individuel.> 
2 M.piquemal.opcit :<cet acte a pour objet de determiner de facon precise le fonds sur 
laquel doit porter la servitude.>cite par subra de bieusses.ibid p/61. 
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أف المشرع يترؾ مسألة تطبيؽ اإلرتفاقات إلرادة األطراؼ، بحيث يتفقوف بالتراضي عمى 
 ·قيود

از ىذه اإلرتفاقات بشكؿ تمس بالممكية، ووفقا لشروط يحددونيا، ىذا يعني إرتك
، ونظرا لتشعب وتعدد القوانيف المنظمة لئلرتفاقات 1أساسي عمى الجانب التعاقدي اإلرادي

اإلدارية، فنقتصر في ىذا الجزء مف الدراسة، عمى أخذ التشريع المتعمؽ بالمواصبلت، 
 ·السمكية والبلسمكية، وذلؾ في مجاؿ ممارسة اإلرتفاقات عمى أساس اإلتفاؽ الودي

 اإلتفاق كسند لإلرتفاقات في مجال المواصالت السمكية والالسمكية -1

مف قانوف البريد والمواصبلت السمكية  60تناولت الفقرة الرابعة مف المادة 
، اإلتفاقات الودية التي يمكف أف تبـر بيف المالكيف أو الشركاء في الممكية، 2والبلسمكية

لقياـ بدراسة أو إنجاز أو استغبلؿ منشأة والمستفيديف مف حؽ اإلرتفاؽ، وذلؾ لغرض ا
تتعمؽ بتركيب الشبكات العمومية لممواصبلت السمكية والبلسمكية عمى األمبلؾ العمومية، 
وكذلؾ في أجزاء العمارات الجماعية، وفي التجزئات المخصصة لبلستعماؿ المشترؾ 

تفاقات الودية، وأيضا فوؽ األراضي وفي باطف األرض، لمممكيات غير المبنية، وىذه اإل
تعتبر شرط مسبؽ إلزامي، نص المشرع عمى المجوء إليو، قبؿ اإلتجاه إلى القضاء 
لمترخيص بممارسة اإلرتفاقات والدخوؿ إلى الممكيات الخاصة، كما توسع المشرع 
الجزائري، في مسألة المجوء لئلتفاقات الودية لمحصوؿ عمى اإلرتفاقات، بحيث تـ النص 

مف القانوف  67إلرتفاقات البلسمكية الكيربائية، المنشأة بموجب المادة عمييا، في مجاؿ ا
ففي ىذه اإلرتفاقات، يتـ فرض إلتزامات، وذلؾ في شكؿ مناطؽ مكشوفة  60/5666رقـ 

قصد الحيمولة دوف عرقمة انتشار الموجات البلسمكية الكيربائية المرسمة أو المستقبمة 
حماية وحراسة لضماف سير اإلستقباالت  بمختمؼ المراكز، وأيضا في شكؿ مناطؽ

                                                 

1 Marcel.piquemal :ibid p.57 
دخوؿ أعواف  التي نصت عمى ما يمي: "عندما يكوف، 03/2000مف القانوف رقـ  43انظر الفقرة الرابعة مف المادة  2

المتعامميف المرخص ليـ، إلى الممكيات الخاصة، المحددة أعبله ضروريا لدراسة أو إنجاز أو استغبلؿ المنشآت وفي 
 "····حالة انعداـ اإلتفاؽ الودي
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ذا، 1البلسمكية الكيربائية عبر مختمؼ المراكز ترتبت عمى ىذه اإلرتفاقات أضرار فيمكف  وا 
2المجوء لئلتفاؽ الودي عوض المجوء إلى نزع الممكية

· 

إف ىذه اإلتفاقات الودية، تسمح لممتعامميف في مجاؿ المواصبلت السمكية والبلسمكية، 
عمى اإلرتفاقات وذلؾ عف طريؽ اإلتصاؿ، بالمالكيف والتعاقد معيـ دوف بالحصوؿ 

محاولة المجوء إلى اإلدارة إلصدار قرار بالترخيص بممارستيا، فيذه اإلتفاقات إذف تشكؿ 
سند تتـ بو اإلجراءات التطبيقية لئلرتفاقات، وىي أي اإلتفاقات عبارة عف عمؿ تعاقدي 

شأف تكييؼ وتحديد الطبيعة القانونية لئلتفاقات الودية وفي  3ناجـ عف إتفاقات األطراؼ
، وال 4في مختمؼ مجاالت اإلرتفاقات اإلدارية، فإف ىذه اإلتفاقات، ال تنشأ إرتفاقات جديدة

تحؿ محؿ اإلرتفاقات الموجودة والمنصوص عمييا في القانوف المنشأ ليا، وذلؾ لكوف 
 فاؽ األطراؼ وفي ىذا اإلطار يرىمصدرىا يتمثؿ في النص األصمي ليا، وليس في ات

SUBRA  بأف اإلرتفاؽ تـ تأسيسو، بواسطة إتفاقية ولكف خاضعة كمية، ألحكاـ القانوف
المنشأ ليا، وفي شأف اإلختصاص فبل توجد حموؿ لئلرتفاقات اإلتفاقية محؿ اإلتفاؽ 

تفاقات ، غير أف التساؤؿ يطرح حوؿ طبيعة اإلتفاقات والمتعمقة بتطبيؽ اإلر 5القانوني
اإلدارية والتي تؤدي إلى منح المستفيد حقوؽ غير تمؾ المنصوص عمييا في أحكاـ 

                                                 

 ·03/2000عمى التوالي مف القانوف رقـ  48و 47انظر المادتيف،  1
لمحاولة إبراـ إتفاؽ ودي، وفي حالة احتماؿ تسبب عمى ضرورة المجوء  03/2000مف قنوف  50نصت المادة  2

 ·اإلرتفاقات في إزالة المباني، وذلؾ لتفادي المجوء إلجراء نزع الممكية مف أجؿ المنفعة العامة
 

3 MARCEL.piquemal.o.p.c.i.t/.p,57 :<cet acte individuel peut etre soit un acte unilateral 
de l administration ;soit un  acte conventionnel resultant de l accord entre les parties.> 
4 jean dufau, opcit,p/232:<aucune servitude administrative ne peut etre etablie par voie 
de convention passee avec l administration.> 
5 subra de bieusses,o.p.c.i.t.p/58 :<la jurisprudence estime qu en pareil cas ,la servitude 
,bien que constituee par convention est reglee,entierement par les dispositions de l article 
12 de la loi du 15 juin 1906(notament en ce qui concerne la competence ) qu il n y a 
pas substitution d une servitude conventionnelle a la servitude legale ;bien que celle –ci n 
ait pas été constituee en la forme administrative.> 
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القانوف األصمي؟ فيؿ تبقى ىذه اإلتفاقات سند اإلرتفاقات اإلدارية رغـ كونيا، تضمنت 
 وأتت بحقوؽ تتجاوز تمؾ المنصوص عمييا في القانوف المؤسس ليا؟

عف أحكاـ النص األصمي فأف القضاء بأف اإلتفاقات التي تخرج،  SUBRA يرى  
العادي يختص بالنظر فييا، وذلؾ لكوف العقود اإلتفاقية، لـ تعد مف اختصاص القضاء 

ولكنيا تتحوؿ إلى مجاؿ القانوف الخاص  1اإلداري، بحيث ال تصبح أماـ إرتفاقات قانونية
المتضمنة، أحكاـ وىذا الرأي أخذ بو اإلجتياد القضائي الفرنسي، واعتبر بأف اإلتفاقات، 

كاف أكثر واقعية عندما ترؾ إلى  2جديدة تخضع لمقانوف الخاص، غير أف أحد الكتاب
القضاء اختصاص البحث وتحديد الطبيعة الحقيقية لئلرتفاقات بحيث يتولى الجياز 
القضائي، تحديد مضموف العقود المبرمة، بيف المالكيف، وأصحاب اإلمتياز، ويدرس 

تـ منحيا لمطرؼ المتعاقد مع الخواص، وذلؾ لموصوؿ إلى تحديد طبيعة الحقوؽ التي 
 ·مدى ارتباطيا بالقانوف الخاص أو اعتبارىا عقود تشكؿ سندات اإلرتفاقات اإلدارية

إف ما يمكف قولو، حوؿ القرارات اإلدارية واإلتفاقات الودية، أنيا تشكؿ سندات  
مف النصوص القانونية التي تنشأ  لئلرتفاقات اإلدارية، وتناوليا المشرع في عدد ىاـ

وتؤسس لئلرتفاقات بينما ترؾ في كثير مف األحياف، مسألة تطبيؽ وتجسيد اإلرتفاقات 
القانونية، إلى األعماؿ الفردية، األحادية الجانب أو اإلتفاقات الثنائية، التي تبـر بيف 

 3·راديالخواص والمستفيديف مف اإلرتفاقات، وتعتمد عمى العنصر التعاقدي اإل

كذلؾ فالتحميؿ السابؽ لسندات اإلرتفاقات اإلدارية المتعمقة بالقرارت واإلتفاقات 
المنصوص عمييا، في مختمؼ القوانيف يوضح بأف اإلرتفاقات اإلدارية مصدرىا، ومنشأىا 
النص التشريعي ولكف تجسيدىا وتطبيقيا يتوقؼ عمى اإللتزاـ بالقياـ واتباع إجراءات تتـ 

أحادية مف اإلدارة أو باإلتفاؽ بيف األطراؼ، وىذه اإلجراءات تشكؿ ما يسمى إما بطريقة 
                                                 

1 Subra de bieusses.ibid;p/64 :on n est donc pas ici en presence de servitudes legales.> 
2 J.M.AUBY.p/78,cite par subra de bieusses ,ibid ,p/65. 
3 Ibid p/67 :<il convient de faire mention a part aux actes conventionnels de 
conclusion…parce qu ils introtduisent dans ce secteur l element contractuel et 
volentaire.> 
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بسند اإلرتفاؽ وفي ىذا اإلطار، وفي دراسة حوؿ اختصاص التصريح بالمنفعة العامة في 
إف اختصاص إصدار القرار، تمارسو اإلدارة، طبقا لما حدده " :M. Teste الكيرباء يقوؿ

ينشأ اإلرتفاؽ، كما ينص عمى ضرورة توفر قرار إداري  القانوف فيذا األخير، ىو الذي
، وعندما يمـز نص قانوني بإصدار قرار إداري، فيذا يعنى أف التصرؼ 1لممارسة اإلرتفاؽ

أو العمؿ األحادي محدد بالقانوف ولكف التطبيؽ يتجسد بقرار وال ينشأ أو يأتي بتعديبلت 
ضافات جديدة"، ويقوؿ الذي يشكؿ سند اإلرتفاؽ ال ينشأ  إف قرار الوالي" :SUBRA وا 

،  وميما يكف مف أمر فإف 2إرتفاؽ، ولكف يحدد بو، العقار الذي يخضع لو اإلرتفاؽ
تحدد بدقة  Piquemal سندات اإلرتفاقات، ال تنشأ إرتفاقات جديدة، فيي كما يرى أيضا

رؼ الذي العقار، الذي يخضع لئلرتفاؽ وىذا بدوف تغيير أو تعديؿ السند القانوني لمتص
3يشكؿ مصدرا لو

يتبيف مف خبلؿ ما سبؽ عرضو، في ىذا الفصؿ أنو فيما يتعمؽ  
بالمصادر الدستورية، لئلرتفاقات اإلدارية أف المؤسس الدستوري الجزائري، ترؾ فراغ 

وذلؾ في مسألة تحديد  6940سبتمبر  66قانوني، في أوؿ دستور لمجزائر تـ وضعو في 
كية، كما لـ يوضح طرؽ المساس بيا، بؿ وأكثر مف ىذا أنو لـ الجية المختصة بتقييد المم

يتطرؽ، لموضوع الممكية الخاصة، ولـ ينص عمى الحصانة والحماية الدستورية ليا، وبقي 
، وذلؾ لعدـ الفصؿ في مسألة توزيع اإلختصاص بيف 6940الغموض، يسود دستورسنة 

ا إلى غاية صدور دستور المجاؿ المخصص لمقانوف والمجاؿ المخصص لمتنظيـ، وىذ

                                                 

1 M.teste :<cette approbation, s exprimant dans un arrete prefectoral, constitue le titre 
meme de la servitude, la declaration d utilite ne conferant au concessionnaire qu une 
vocation pour obtenir la delivrance dont il est libre de ne pas user, en effet ,aussi 
longtemps que l arrete prefectoral approuvant le projet de detail des traces n est pas 
intervenu, la servitude n existe pas, l assiette de celle-ci n ayant pas été determinee.> 
cite par s.de bieusses.O.P.C.I.T.p/44. 
2 Subra de bieusses.Ibid.p/45. 
3 Marcel piquemal.opcit.p/56/57 :<il apparait a l evidence que cet acte individuel a pour 
objet de determiner de facon precise le fonds sur lequel doit porter la servitude, sans que 
pour autant le titre juridique de l acte qui sert de source soit modifie.> 
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، إلى درجة تكاد تمغى 1، أيف تـ تبني وبشكؿ موسع النظاـ القانوني لمممكية العامة6974
فييا الممكية الخاصة، أما في شأف تقييد ىذه األخيرة وتنظيميا، فإنو ورغـ تعمؽ وارتباط 

أيضا الجية اإلرتفاقات اإلدارية بيا، فإنو أي المشرع الدستوري لـ يتناوليا ولـ يحدد 
المختصة بالتشريع فييا، رغـ أنو وبالرجوع لمقوانيف المنظمة لبلرتفاقات اإلدارية، والصادرة 

المتعمقة بالممكية أما 6974مف دستور  66، فإنيا تشير وتعتمد عمى المادة 6974بعد 
، غيرت جذريا، مف المفيوـ 2منو 69، فإف المادة 6929فيفري  50بعد صدور دستور 

، وأصبحت الممكية الخاصة 6974مممكية، والذي كاف سائدا في ظؿ دستور السابؽ ل
مضمونة وتتوفر عمى حماية دستورية،و قد حدد المشرع الدستوري، المبادئ العامة 

، 56الجديدة التي تنظميا، كما تناوؿ شروط وكيفيات المساس بيا، وذلؾ بموجب المادة 
ية لممنفعة العامة، وبتعويض عادؿ ومسبؽ التي سمحت بالتجريد منيا، بواسطة نزع الممك

غير أنيا لـ تتناوؿ القيود واإللتزامات الممكف فرضيا، عمييا وذلؾ فيما يتعمؽ باإلرتفاقات 
اإلدارية، كما لـ توضح الييئة المختصة بفرض ىذه القيود وذلؾ إلى غاية صدور التعديؿ 

والتي تطرقت إلى التشريع في  والذي أتى بالفقرة التاسعة الجديدة 6994الدستوري لسنة 
مف نفس النص الدستوري، وزعت اإلختصاص بيف  655مجاؿ الممكية، كما أف المادة 

السمطة التشريعية والتنفيذية، غير أف األمر بقي غير واضح، في شأف المساس بالممكية، 
مـ عف عف طريؽ القيود المتعمقة باإلرتفاقات اإلدارية، بحيث ال توجد مادة دستورية، تتك

، تخص فقط، إجراء نزع الممكية، بحيث تنص 56ىذه الوضعية، وذلؾ باعتبار أف المادة 
صراحة عمى ىذا اإلجراء اإلستثنائي والوحيد، كما يمي: "ال يتـ نزع الممكية إال في إطار 
القانوف ويترتب عميو تعويض قبمي عادؿ ومنصؼ" ىذا يعني أنو خارج إجراء نزع 

                                                 

تمثؿ  ، نظاـ الممكية العامة أو ممكية الدولة التي جعميا، 1976: "تبني دستور 77محمد زغداوي المرجع السابؽ ص  1
، بحيث نصت 1976مف دستور  13أعمى أشكاؿ الممكية اإلجتماعية"، وقد تناولت المفيـو اإلجتماعي لمممكية المادة 

 :عمى ما يمي
 ·يشكؿ تحقيؽ اشتراكية وسائؿ اإلنتاج قاعدة أساسية لئلشتراكية وتمثؿ ممكية الدولة أعمى أشكاؿ الممكية اإلجتماعية

والتي وضعت حصانة وحماية دستورية، واضحة لمممكية الخاصة بحيث نصت  1989مف دستور  49انظر المادة  2
مف دستور  16عمى أف الممكية الخاصة مضمونة وىذا عمى عكس القاعدة الدستورية، التي كانت سائدة في ظؿ المادة 

 ·، والتي لـ تكف تحمي الممكية الفردية ذات االستعماؿ الشخصي أو العائمي1976
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مشرع التدخؿ، لتحديد وتقييد حؽ الممكية باإلرتفاقات، حتى ولو كانت الممكية، ال يمكف لم
لممصمحة العامة، لذلؾ ولتفادي جعؿ المساس بالممكية، ال يتـ إال بطريؽ نزع الممكية، 

وذلؾ بالنص عمى مبدأ دستوري،  56فقط، فإنو يجب إعادة صياغة المادة الحالية رقـ 
إلرتفاقات العامة، إلى جانب إجراء نزع الممكية أو يسمح لممشرع بتقييد الممكية الخاصة با

عمى األقؿ، األخذ بالتشريعات األجنبية الجديدة، والتي تمكنت مف وضع صياغة دقيقة 
واضحة ومعبرة عف كبل اإلجراءيف )نزع الممكية، واإلرتفاقات اإلدارية( وىي كما يمي: "أف 

، وىذا إلعطاء مفيوـ اجتماعي ممارسة حؽ الممكية، يتـ في حدود ما يقرره القانوف"
لمممكية وعدـ تركيا، خاضعة لممفيوـ المطمؽ، الذي يعرقؿ المشرع عند محاولة تقييدىا 
وأيضا حتى تكوف القوانيف الصادرة عف السمطة التشريعية والمنظمة لئلرتفاقات اإلدارية 

 ·مستندة ومعتمدة عمى ىذه القاعدة الدستورية المقترحة
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ؿ الثالث: تحديد الفص
 مضموف ونطاؽ االرتفاقات

 اإلدارية:
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لـ ُيحدد المشرع الجزائري بدقة، حقوؽ االرتفاقات اإلدارية أو ما يسمى بحقوؽ 
عمى أنو "يجب عمى  1 496اإلرتفاقات لممنفعة العامة، بحيث إكتفى بأف نص في المادة 
الجاري بيا العمؿ والمتعمقة  المالؾ أف يراعي في استعماؿ حقو، ما تقضي بو التشريعات

بالمصمحة العامة، أو المصمحة الخاصة" ففي مضموف ىذه المادة، التي جاءت في القسـ 
الثالث: المخصص لمقيود التي تمحؽ بالممكية، إكتفى المشرع بتقييد المالؾ في استعماؿ 

في  حقوقو، المتعمقة بالممكية الخاصة، وذلؾ بأف يمتـز باألحكاـ المنصوص عمييا،
القوانيف المعموؿ بيا، في مجاؿ المصمحة العامة، والمصمحة الخاصة، أي أنو، يحيؿ إلى 
التشريعات المنظمة ليا، ىذا يعني، أنو يترؾ، مسألة تنظيـ ىذا النوع، مف الحقوؽ إلى 
السمطة التشريعية، بموجب قوانيف متعددة، تصدر بشأنيا، وفي مجاالت تتعمؽ بالمصمحة 

التي تنص عمى أف الممكية: " ىي حؽ  476توافؽ مع مضموف المادة العامة، وىذا ي
 التمتع والتصرؼ في األشياء، بشرط أف ال يستعمؿ استعماال، تحرمو القوانيف واألنظمة ".

والتي  2مف القانوف المدني الفرنسي  266إف مضموف ىذا النص، مأخوذ مف المادة 
يسيا، إال استثناًء، وذلؾ في حالة تعارضيا جاءت في الواقع، لحماية الممكية الخاصة وتقد

مع التشريعات والتنظيمات فتصبح مقيدة ومحددة، بالغرض الذي توضع ألجمو، ىذه 
لحرماف المالؾ مف ، التشريعات، ومف ذلؾ غاية المصمحة العامة، التي يمكف االستتناد

ممصمحة العامة، ىذه ارتفاقات عمييا. ل 3استعماؿ بعض مزايا ممكيتو، نظرا لتقرير القانوف 
ف كانت، لو مصمحة  األخيرة تتناقض مع المصمحة الشخصية، لمالؾ العقار الذي وا 
مشروعة، فإنيا، قد ُتعرقؿ، تحقيؽ مصالح جماعية، جديرة بالرعاية واالىتماـ وبالتالي 
فاإلشكالية تكمف في كيفية حؿ ىذا التناقض، بحيث جاءت القيود التي تفرض عمى 

ة، بمثابة تقنية قانونية، يتـ بواسطتيا فرض حدود عمى سمطات المالؾ في الممكية الخاص
استعمالو، لممكيتو، وفي نفس الوقت، تمكيف اإلدارة العمومية، مف تحقيؽ مشاريعيا ذات 
النفع العاـ، وبالتالي كاف مف الضروري، تحديد طبيعة ىذه القيود وااللتزامات المقررة عمى 

                                                 

 المعدؿ والمتمـ 75/58مف األمر رقـ  690ة أنظر الماد  1
مف القانوف المدني الفرنسي : "الممكية ىي حؽ التمتع والتصرؼ في األشياء، بشرط عدـ  544تنص المادة   2

 استعماليا، مخالفة لمقوانيف والتنظيمات".
 .147محمد مؤمف، المرجع السابؽ، ص   3
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يد خصائصيا ومميزاتيا، مع اإلشارة إلى وجود اختبلؼ كبير األمبلؾ الخاصة، ثُـ، تحد
كما  1في الفقو، في شأف تحديد طبيعة التكاليؼ المقررة لمممؾ العاـ، عمى ممكية خاصة 

توجد صعوبة كبيرة في ترتيبيا وتصنيفيا، بالنظر إلى كثرة، وتعدد أصنافيا، كذلؾ ندرس 
شخاص واألمبلؾ التي تنصب عمييا. نطاؽ ىذه القيود أو االلتزامات بحيث نحدد األ

باإلضافة إلى تناوؿ مسألة المنفعة الناجمة عف التكاليؼ والحقوؽ والتعويضات المترتبة 
عف التقييد في استعماؿ الممكية، وعميو ندرس في مبحث أوؿ، القيود وااللتزامات الواردة 

ة ليا، وال سيما نزع عمى الممكية، بحيث نفرقيا عف التقنيات واألساليب األخرى المشابي
الممكية لممنفعة العمومية في مطمب أوؿ، ثـ ُنوضح حدود المساس بالممكية في مطمب 
ثاني، أما في المطمب الثالث فندرس أنواع ىذه القيود وااللتزامات، وفي المبحث الثاني، 
نحدد محؿ ىذه االرتفاقات، بحيث نتطرؽ لبللتزامات، ونقوـ بتحديد األشخاص، وما 

ض عمييـ، مف قيود في مطمب أوؿ، لنصؿ في المبحث الثالث إلى تناوؿ المستفيديف ُيفر 
مف فرص قيود و التزامات عمى الممكية، بحيث نوضح المستفيديف مف االرتفاقات، في 

 مطمب أوؿ  ثـ ندرس مسألة المصمحة العامة في مطمب ثاني.

 المبحث األول: القيود الناجمة عن االرتفاقات اإلدارية

مف القانوف المدني الجزائري، حؽ الممكية وذلؾ بأف أْلَزمت، المالؾ  496ت المادة قيد
عند ممارستو واستعمالو لحقو في ضرورة التقيد بما تقضي بو التشريعات الجاري بيا 
العمؿ، والمتعمقة بالمصمحة العامة، فمف تحميؿ مضموف ىذه المادة، نرى أف المشرع 

، 2منيا تقييد سمطتو في استعماؿ حقو لتأميف منفعة عامة يمكنو فرض قيود عمى المالؾ، 
وىذه القيود متعددة، فيجب توضيحيا بدقة، وذلؾ بتفرقتيا عما، يشابييا مف طرؽ أخرى، 
كراه صاحبيا عمى التخمي عنيا، مثمما  تقيد بيا الممكية، وتصؿ أحيانا إلى حد إلغاءىا، وا 

العامة، كما يجب توضيح ومدى ونطاؽ  ىو عميو الحاؿ في مجاؿ نزع الممكية لممنفعة

                                                 

ة في ترتيب وتصنيؼ التكاليؼ المقررة، لممؾ عاـ، عمى ممكية : " لقد وجد الفقو، صعوب147نفس المرجع، ص   1
 خاصة، بالنظر إلى كثرة أنواعيا".

2  Rogest, Pollet : les servitudes administratives, Répertoire, Fax 60, Paris, 1993, P /2. 
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ىذه القيود، فيؿ ىي مجرد تكاليؼ بسيطة، أـ أنيا تشكؿ عبء، حقيقي عمى الخاضع 
ليا؟ بحيث قد تؤدي إلى إلغاء حؽ الممكية، رغـ أنيا ليست طريقة لنقؿ الممكية، فنتناوؿ 

 ذلؾ في مطمب أوؿ. 

لتي ازدادت في العصر الحالي، بينما في المطمب الثاني، نتناوؿ أنواع ىذه القيود ا
مف إنشاء لوسائؿ المواصبلت البرية  1نظرا لتوسع الحاجات اإلنسانية ذات النفع العاـ 

حداث لشبكات توزيع الماء والكيرباء واالتصاالت، وتصريؼ المياه  والمائية والجوية، وا 
عمى البيئة،  المستعممة، وما ينتج عف ذلؾ مف ضرورة تنظيـ التعمير والبناء، والمحافظة

والشروط الصحية والجمالية، مما يتطمب إنشاء عدة ارتفاقات ذات النفع العاـ، كحقوؽ 
المجاري المائية، وىذا يجعؿ االرتفاقات الحديثة تزداد أىمية أكثر مف تمؾ التي لحقوؽ 
االرتفاؽ، التقميدية المقررة لممنفعة الخاصة، بحيث توسعت لدرجة يكاد يستحيؿ ترتيبيا 

نيفيا، لكونيا حقوؽ متناثرة ومتشعبة، وال تخضع ألية معايير منطقية أو قانونية، وتص
 غير تمؾ التي 

. ويمكف إجماؿ أنواع ىذه القيود، في تمؾ االرتفاقات ذات الطابع 2بررت إنشاءىا
اإليجابي، والتي تتضمف اإللزاـ بالقياـ بأعماؿ مادية أو قانونية، وتمؾ االرتفاقات ذات 

 سمبي، والتي تقتصر عمى االلتزاـ باالمتناع عف القياـ ِبَعَمؿ.الطابع ال

المطمب األول: تمييز، قيود االرتفاقات اإلدارية عما يشابييا، من وسائل قانونية 
 أخرى، تمس بالممكية

تمجأ اإلدارة وبصفة استثنائية، لعدة طرؽ الكتساب الممكية، مثؿ المصادرة، التأميـ، 
لعامة، ىذه األخيرة، التي يفرضيا القانوف العتبارات مختمفة، تتعمؽ ونزع الممكية لممنفعة ا

                                                 

 .151محمد مؤمف، المرجع السابؽ، ص   1
 .152محمد مؤمف، المرجع السابؽ، ص   2
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يجب أف  1أساسا بالنفع العاـ، دوف أف ترمي لخدمة عقار معيف، مف األمواؿ العامة 
 نميزىا ونفرقيا عف قيود الممكية الناجمة عف االرتفاقات اإلدارية.

 الفرع األول: تمييز االرتفاقات اإلدارية عن نزع الممكية

يعتبر إجراء نزع الممكية لممنفعة العامة، طريقة استثنائية، الكتساب أمبلؾ أو حقوؽ 
بينما وقع اختبلؼ وتبايف بيف أراء عدد كبير مف  2عقارية، اليدؼ منيا تحقيؽ النفع العاـ 

الفقياء. في شأف تحديد طبيعة القيود، الناجمة عف االرتفاقات اإلدارية، فيناؾ اتجاه يرى، 
ؽ االرتفاؽ عبارة، عف مجرد تكاليؼ. عينية مصدرىا، القانوف أو النصوص بأف حقو 

التنظيمية، وموضوعيا، تحقيؽ المنفعة العامة، تفرض عمى عقارات معينة، في أي يد، 
كانت بسبب موقعيا، بالنسبة لمممؾ العاـ، أو ألف  وضعيتيا، تجعميا، ضرورية، إلنجاز 

عض اآلخر، أنو ونظرا، لكوف ىذه الحقوؽ، ال ويرى الب 3أعماؿ تتعمؽ بالنفع العاـ 
تفترض وجود عقار مرتفؽ، فيي ال تنشأ، أي حؽ لعقار عمى عقار آخر، وىو األساس، 
الذي يقـو عميو حؽ اإلرتفاؽ، فإنيا في حقيقتيا. قيود عمى سمطة المالؾ، في استعماؿ 

ء، بأنيا حقوؽ حقو، لتأميف منفعة  عامة، بينما يعتبرىا، البعض اآلخر، مف الفقيا
 4ارتفاقات إدارية تتعمؽ بالحقوؽ اإلدارية  أكثر منيا بالحقوؽ المدنية

وفي الواقع ىناؾ اختبلؼ كبير بيف قيود الممكية الناجمة عف االرتفاقات اإلدارية. 
وطريقة نزع الممكية لممنفعة العامة، وىذا رغـ وجود بعض أوجو التشابو، والتقارب بينيما، 

                                                 

حؽ الممكية مع شرح مفصؿ لؤلشياء،  -د الرزاؽ أحمد السنيوري، الوسيط في شرح القانوف المدني، الجزء الثامف عب  1
 .128، ص 1967بيروت، دار إحياء التراث العربي  –واألمواؿ 

"يجب التمييز في ىذا الصدد، بيف التكاليؼ التي يفرضيا القانوف أو النصوص التنظيمية عمى بعض الممكيات 
اصة. العتبارات مختمفة تتعمؽ بالنفع العاـ، دوف أف ترمي إلى خدمة عقار معيف مف األمواؿ العامة، كنزع الممكية الخ

 واالستيبلء المؤقت، وىي ليست حقوؽ ارتفاؽ وبيف التكاليؼ العينية المقررة عمى بعض العقارات الممموكة لؤلفراد".
و إجراء استثنائي، ال يتـ إال بعد استنفاذ كافة الطرؽ الرضائية، "نزع الممكية ى،المرجع السابؽ،صونية بف طيبة  2

 والتفاوض مع المبلؾ لمعنييف.
 .148محمد مؤمف، المرجع السابؽ، ص   3
 .148، ص 05المرجع نفسو، اليامش رقـ  4
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أف كبلىما يعتبر طريقة استثنائية، ال يتـ استعماليا  -الخصوص:  نذكر منيا عمى
فقانوف نزع الممكية ، 1والمجوء ليا إال بعد إنقضاء كافة الطرؽ الودية والتفاوض مع المبلؾ

منو عمى أنو: "يعد نزع   5والذي تحاؿ لو إجراءات االرتفاقات اإلدارية، نص في المادة
ية، طريقة استثنائية، الكتساب أمبلؾ أو حقوؽ عقارية، الممكية، مف أجؿ المنفعة العموم

ينطوي كبل ، وال يتـ إال إذا أدى إنتياج، كؿ الوسائؿ األخرى إلى نتيجة سمبية "
 المعتمد عمىاإلجراءيف، سواء نزع الممكية أو اإلرتفاؽ اإلداري، عمى اإلكراه الجبري 

اس المشروع بالممكية الخاصة، وىذا امتيازات السمطة العامة، المخولة لئلدارة، وذلؾ لممس
وتعتبر القرارات  والتصرفات اإلدارية، بمثابة األداة   2لغرض تحقيؽ المنفعة العامة

التنفيذية لئلجراء االستثنائي بحيث تقـو بو السمطة اإلدارية، باالستناد إلى القانوف، وفي 
جمة عف االرتفاقات ىذا اإلطار ىناؾ اتجاه آخر يذىب بعيدا في مقارنة القيود النا

بأنو ال يوجد تعارض  3اإلدارية، بإجراء نزع الممكية بحيث يرى أصحاب ىذا االتجاه 
مطمؽ بيف القيود المفروضة عمى الممكية والمتمثمة في االرتفاقات اإلدارية، وكذلؾ مسألة 

قد  نقؿ الممكية اإلجبارية، ألنو في بعض األحياف ىناؾ مف القيود الواردة عمى الممكية،
يزيميا تماما، ويجعميا بدوف محتوى، حتى ولو لـ تنقميا مف المالؾ إلى المستفيد الجديد 

... يجب االعتراؼ بوجود حرماف بدوف نقؿ الممكية ." CHerotوفي ىذا اإلطار يقوؿ: "
( بأف ىذا النوع مف االرتفاؽ يفرض cherot" وفي ىذا االتجاه أيضا يرى نفس المؤلؼ )

قيود والتزامات عمى ممكيتو بواسطة منشآت، وتؤدي إلى  التجريد مف  عمى المالؾ تحمؿ
ويضيؼ نفس الكاتب بأف  4جزء مف الممكية الذي توضع عميو األعمدة والخطوط والقنوات

                                                 

 .11./91مف القانوف رقـ 02المادة 1
 .32صونية بف طيبة، المرجع السابؽ، ص  2
االرتفاقات الموظفة لفائدة المرفؽ العاـ لبلتصاالت، مجمة مجموعة دراسات سامي شعائبية تونس  عبد القادر فتح اهلل، 3

نما ممكف 214، ص 2007 أف  -تطبيقيا–: " أف االرتفاؽ، خبلفا لئلنتزاع، ال ينطوي مبدئيا عمى انتقاؿ الممكية، وا 
 يؤوؿ إلى إنتزاع العقار".

لؾ األرض... فيتحمؿ تمرير الشبكات.... وىذه االرتفاقات مف الجانب االرتفاقات في السكف، موضوعيا تقييد ما 4
 المادي تشمؿ، الخطوط والقنوات.
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المشرع ذاتو يقارب بيف االرتفاقات ونزع الممكية، وال يكاد يفرؽ أو يميز بينيما، بحيث 
 1.ى نزع الممكية أو لبلرتفاقات اإلداريةيسمح باالختيار بيف لجوء اإلدارة إل

وفي ىذا المجاؿ، فإف التشريع األمريكي، وحتى االجتياد القضائي ليذا البمد، يعتبر 
االستيبلء والشغؿ الدائـ لمعقارات بمثابة نزع لمممكية. وىذا عند إقامة أعمدة التمغراؼ عمى 

ة ومتواصمة وبالتالي فيو الممكية، ألف وضع ىذه األعمدة ليس مؤقتا، بؿ بصفة دائم
 حرماف دائـ لمممكية.

أما بخصوص قيود الممكية الناجمة عف االرتفاقات وتمييزىا عف نزع الممكية لممنفعة 
العامة، سواء في القضاء أو في التشريع الجزائري، ففي الواقع يمكف القوؿ أف التشريعات 

ية بمثابة اكتساب ونقؿ نيائي ليا، الجزائرية، ال تعتبر االرتفاقات اإلدارية الماسة بالممك
وىذا رغـ وجود بعض القوانيف والنصوص التنظيمية تحيؿ، فيما يتعمؽ بإنشاء االرتفاقات 
اإلدارية، إلى القواعد الخاصة، لعممية نزع الممكية، مف أجؿ المنفعة العمومية غير أف 

، ممية إنشاء االرتفاقاتىذه اإلحالة ال تعني إال تطبيؽ القواعد الشكمية واإلجرائية عمى ع
حماية وضمانا لحقوؽ المبلؾ الخواص، أما ما يتعمؽ بالقواعد الموضوعية، ومنيا قاعدة 
التعويض العادؿ والمسبؽ في حالة نزع الممكية، فبل نجد ليا تطبيقات، عند إنشاء 
 االرتفاقات اإلدارية، بحيث أف القاعدة، المعموؿ بيا في االرتفاقات، ىي عدـ التعويض

، ويرى أحد المؤلفيف أنو باإلضافة إلى 6المسبؽ، ألنو ال توجد عممية نزع الممكية، أصبل
عدـ وجود نزع الممكية وبقاء العقار تحت تصرؼ مالكو، فإنو توجد قيمة مضافة عمى 
القيمة التجارية، لمعقار، بحيث أف االرتفاقات التي تفرض عمى المجاوريف، ميما كاف 

نو يعود في األخير بالفائدة عمى المبلؾ، وكذلؾ زيادة تثميف عبء االلتزاـ فييا فإ
ذا استعرضنا الجانب التاريخي لمسألة تطور االرتفاقات اإلدارية وكذلؾ  أمبلكيـ، وا 
التعويض عف األمبلؾ التي يتـ إثقاليا، بأعباء والتزامات، لغرض المصمحة العامة، فنجد 

االجتياد القضائي، يعتمد مبدأ عدـ  أنو وفي البداية، كانت أغمب التشريعات وحتى
                                                 

1 Biglione (F) : la notion de privation de propriété, collection du laboratoire de théorie 
juridique, AiX. MARSEILLE. 1999.P/172. 

 .257، ص 2004جزائري لمتوجيو العقاري دارىومة، الجزائر سماعيف شامة، النظاـ القانوني ال 1
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تعويض األمبلؾ التي تخضع لبلرتفاقات اإلدارية، وذلؾ لعدـ ُوُجود عممية، نقؿ الممكية. 
غير أنو وبمرور الزمف تـ التراجع عف ىذا المبدأ. بحيث لوحظ أف المشرع الفرنسي وحتى 

التعويض لممبلؾ  تحوؿ إلى مؤيد لعممية 1االجتياد القضائي الفرنسي، وكذلؾ الفقو 
الخواص، عند تعرض أمبلكيـ، إلى قيود والتزامات االرتفاقات اإلدارية، وانتيى األمر في 
النياية إلى اإلقرار واالعتراؼ بمبدأ التعويض، في حالة فرض ارتفاقات إدارية، وفيما 
يتعمؽ باألساس الذي يمكف االعتماد عميو، في األخذ بمبدأ التعويض، فإف نظرية 

. كانت وال زالت الحؿ األمثؿ ليذه المسألة، بحيث أصبح باإلمكاف الحكـ 2طر المخا
 3بالتعويض عف إنشاء االرتفاقات اإلدارية وفقا لعدة حاالت:

حالة صراحة النص القانوني في مسألة إقراره لعدـ التعويض، وعادة يتعمؽ  -
 باالرتفاقات اإلدارية

ويض عمى عممية إنشاء ارتفاؽ إداري، في مجاؿ البيئة، فإنو وكقاعدة ال يمكف التع
 وذلؾ لعدـ وجود أضرار مباشرة لممبلؾ.

حالة صراحة النص، القانوني في إقراره، لمبدأ التعويض، فينا يتولى القاضي  -
 الحكـ بالتعويض

لصالح المالؾ نظير حرمانو مف استغبلؿ أمبلكو، نظير األضرار الممكف حدوثيا، أو 
و التزامات ناجمة عف االرتفاقات اإلدارية أو ما يسمى  التي ترتبت بسبب فرض تكاليؼ

النصوص القانونية التي تفرض التعويض، ولكف بشروط  العامة. حالةبارتفاقات المنفعة 
يجب توافرىا، بحيث يمـز القاضي قبؿ الحكـ بالتعويض التأكد والقياـ بتحقيقات معمقة، 

 وذلؾ لمحكـ بالتعويض.  

ية أو سكوتيا عف التطرؽ لمسألة التعويض عف نشأة حالة غياب، نصوص قانون  
االرتفاقات اإلدارية وتسببيا في أضرار لمالؾ العقار الخادـ )المرتفؽ بو(، فإف القاضي 

                                                 

1 Roget Pollet : o.p.c i.T. P/ 138 et Suivant. 
 .258سماعيف شامة، المرجع السابؽ، ص  2
 .258المرجع نفسو، ص  3
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يمكنو االجتياد لمحكـ بالتعويض، وذلؾ ما حدث في قضايا لدى القضاء اإلداري 
الحالية والمستقبمية،  الفرنسي، الذي توسع عف طريؽ، مجمس الدولة، في تقييـ األضرار

بحيث حكـ بالتعويض، عف إجراءات إعداد وتطبيؽ مخطط شغؿ األراضي، وذلؾ بعد 
إف ما ، 1المصادقة عمييا، ألنيا تُثقؿ العقار، مستقببل، وُتقيده. فتجعمو غير قابؿ لمبناء 

يستنتج مما سبؽ، أف االرتفاقات اإلدارية، أصبحت تماثؿ نزع الممكية، في مسألة 
ويض، بحيث تتجو لبلقتراب، كثيرا مف األحكاـ المخصصة لعممية نزع الممكية لممنفعة التع

وال أُدؿ عمى ذلؾ مف  التشريع الجزائري، الذي وفي كثير مف األحياف ينص 2العمومية 
عمى أف إعداد تطبيؽ إجراءات االرتفاقات اإلدارية، يجب أف  يتـ بنفس اإلجراءات 

مف القانوف رقـ  666فعة العمومية، وذلؾ ما نصت عميو المادة المتعمقة بنزع الممكية لممن
المتضمف قانوف المناجـ، عندما أحالت، مسألة تسوية  5666يوليو  0المؤرخ في  66/66

النزاعات واالعتراضات التي يمكف أف تنجـ عف االرتفاقات في المجاؿ المنجمي، إلى 
اؿ نزع الممكية، ورغـ ذلؾ يبقى األحكاـ القانونية والتنظيمية المعموؿ بيا في مج

االختبلؼ، شاسعا بيف نزع الممكية لممنفعة العامة واالرتفاقات اإلدارية، وىذا رغـ 
اشتراكيما، في المساس بالممكية، غير أنيما يتباعداف بسبب كوف االرتفاقات اإلدارية ال 

أعباء والتزامات ُتمغي الممكية، وال ُتكره المالؾ لمتخمي عف أمبلكو بؿ فقط تفرض عميو 
وقيود، دوف أف تمنعو مف التصرؼ في أمبلكو، وقد كاف المشرع الجزائري، أكثر وُضوحا 
في ىذه المسألة. مف خبلؿ التشريعات العديدة، المنظمة لبلرتفاقات اإلدارية، مف ذلؾ 

والذي نص في مادة صريحة 3القانوف المتعمؽ بالبريد والمواصبلت السمكية والبلسمكية 
بأف إنشاء  62في موضوع المساس بالممكية، بحيث أقر بوضوح كبير في المادة  وخاصة

قنوات ومساند، ال يترتب عميو أي نزع لمممكية، فالمشرع رخص بممارسة االرتفاقات 
، وسمح لكؿ متعامؿ مستفيد، مف رخصة الدخوؿ إلى الممكيات 66اإلدارية، في المادة 

اصبلت السمكية والبلسمكية، عمى األمبلؾ الخاصة لتركيب الشبكات العمومية لممو 
                                                 

1 Arret du conseil d’état 13 fevrier 1987.   A. J. D. A / P 96. 
: " مف األفضؿ أف تتضمف النصوص التي تقضي بمبدأ التعويض. إجراء 259سماعيف شامة، المرجع السابؽ ص  2

إيداع كفالة  الخزينة، قبؿ إتماـ عممية إنشاء االرتفاؽ، يكوف ضمانا لممبلؾ الخواص إلى غاية تقييـ التعويض نيائيا 
 ". سواٌء باتفاؽ األطراؼ أو بحكـ قضائي

 3 2000/0مف القانوف رقـ  45المادة  3
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العمومية، عف طريؽ إقامة المنشآت، كذلؾ يمكف تركيب ىذه الشبكات إما  في أجزاء 
ما فوؽ األرض وفي باطف األرض  العمارات الجماعية المخصصة لبلستعماؿ المشترؾ، وا 

أو العمؿ عمى ، مف رخصة إقامة 1لمممكيات غير المبنية، أيضا يجوز لممتعامؿ، المستفيد 
إقامة مساند سواء خارج الجدراف أو الواجيات المطمة عمى الطريؽ العمومي، أو عمى 
سقوؼ البنايات شريطة التمكف مف الوصوؿ إلييا، ويمكنو إنشاء قنوات أو مساند فوؽ أو 
في باطف الممكيات، غير المبنية وغير المغمقة بجدراف أو بسياج. كما يمكف لممتعامؿ 

أو مساند أو مد كوابؿ أو أجيزة الربط، في األجيزة المشتركة لمممكيات وضع قنوات 
المبنية ذات االستعماؿ الجماعي، وعمى الجدراف والواجيات، غير المطمة عمى الطريؽ 
العمومي، شريطة التمكف مف الوصوؿ إلييا، مف الخارج أو مف األجزاء المشتركة، وذلؾ 

ف أجؿ توزيع خطوط المواصبلت السمكية عندما تنجز ىذه اإلنشاءات والمرافؽ م
الضرورية لمربط سواء الفردي أو الجماعي لساكني العمارة أو العمارات ، والبلسمكية،

 المجاورة، تبعا لضرورات تجييز الشبكة.

إذف وفي كؿ ىذه االرتفاقات العامة، والتي أنشأىا القانوف المتعمؽ بالبريد 
منو، فإنو لـ يرتب أية  66و  60بموجب المادتيف  والمواصبلت السمكية والبلسمكية، وذلؾ

أحكاـ لعممية نزع الممكية لممنفعة العمومية، بؿ أبقى حؽ الممكية بيد مالؾ العقار الذي 
منحو، المشرع الحؽ في تسييج أرضو، مع اشتراط إلزاـ المالؾ، بضرورة إخبار المتعامؿ 

، 2الترميـ، أو التعمية، أو التسييج برسالة موصى عمييا. قبؿ الشروع في أشغاؿ اليدـ أو 
، عمى إبقاء حقوؽ المالكيف أو الشركاء في 60كذلؾ نصت الفقرة  الثالثة مف المادة 

الممكية، بحيث ال يمكف لؤلشغاؿ المتعمقة بتركيب المنشآت، أف تمغي حقوقيـ في الممكية 
أو تعديؿ أو ويحؽ ليـ التصرؼ في أمبلكيـ، بما في ذلؾ حؽ القياـ بيدـ أو إصبلح 

تسييج ممكياتيـ ولكنيـ مقيدوف بكؿ االرتفاقات اإلدارية المذكورة باإلضافة إلى اإللتزامات، 
والمتمثمة في ضرورة إجبار المالكيف، أو الشركاء في الممكية عمى القياـ باخبار المستفيد 

                                                 

والتي تناولت "إنشاء وتنظيـ ارتفاقات إدارية في مجاؿ المواصبلت  2000/03مف القانوف رقـ  04دة أنظر الما 1
السمكية والبلسمكية، بحيث سمحت لممتعامميف في ىذا الميداف بإنشاء شبكات عمومية، ومنشآت عمى الممكيات المبنية 

 وغير المبنية.
 .2000/03مف القانوف رقـ  45أنظر المادة  2
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اس، في اإلرتفاؽ في فترة ثبلثة أشير عمى األقؿ، قبؿ الشروع في أشغاؿ كفيمة بالمس
بالمنشآت ويبلحظ مف خبلؿ أحكاـ مضموف ىذه المواد أف المشرع أبقى حؽ الممكية 
لممالكيف والشركاء في الممكية، لكف فرض عمييـ قيود وأعباء لحماية الشبكات العمومية، 
لممواصبلت السمكية والبلسمكية، التي تقاـ سواء عمى األمبلؾ العامة أو الخاصة. مف 

التعويض ليؤالء المبلؾ، وذلؾ إذا نجمت أضرار عمى أشغاؿ جية أخرى، نص عمى حؽ 
ويبلحظ أيضا أف ىذه التعويضات، المترتبة لممبلؾ، ال تشمؿ إال ، 1بناء الخط وصيانتو

أضرار أشغاؿ بناء الخط أو صيانتو، وال تمتد لتعويض الممكية. وذلؾ لكوف ىذه األخيرة، 
ة وىذا عمى عكس، عممية نقؿ ممكية تبقى تحت تصرؼ، المبلؾ أو الشركاء، في الممكي

، بحيث ال تبقى األمبلؾ تحت تصرفيـ، كذلؾ فإف 2األمبلؾ المنزوعة والحقوؽ األخرى 
مسألة التعويض، ال تتعمؽ فقط، باألشغاؿ الماسة باألمبلؾ، بؿ ىي، جاءت أساسا، 

 مف قانوف نزع الممكية رقـ 56لتشمؿ عممية نزع ونقؿ الممكية، بحيث نصت المادة 
عمى أنو: " يجب أف يكوف مبمغ التعويض، عف نزع الممكية، عادال ومنصفا،  96/66

فيذه المادة دقيقة لكونيا، ال تتكمـ عف عممية التعويض، لقيود والتزامات وأعباء تفرض 
عمى الممكية، بؿ تتناوؿ مباشرة اإلجراء التقني، القانوني، المتمثؿ في نزع الممكية، وىذا 

وقد أسيب 3 قة استثنائية وغير عادية الكتساب أمبلؾ أو حقوؽ عقاريةاألمر، يعتبر طري
بحيث  4الدكتور، زغداوي محمد في تحديده لمفيوـ نزع الممكية مف أجؿ المنفعة العمومية 

تناوليا بالتعريؼ مف الجانب االيجابي وكذلؾ مف الجانب السمبي: وىذا باعتبارىا ليست 
ففي الجانب اإليجابي لتوضيح  5عامة، بالممكية الخاصةالصورة، الوحيدة لمساس اإلدارة ال

مفيوـ نزع الممكية، فيناؾ  إجماع سواء في التشريع أو في الفقو، رغـ االختبلفات في 

                                                 

مف القانوف رقـ  46لتعويض ال يشمؿ الممكية، بؿ يغطي فقط أضرار االرتفاقات، وذلؾ ما نصت عميو المادة إف ا 1
: " عندما توضع، مساند أو مماسؾ، خارج الجدراف والواجيات، أو عمى السقوؼ أو السطوح أو عندما 2000/03

ر المترتب عمى أشغاؿ بناء الخط أو توضع مساند وقنوات في أرض غير مسّيجة، ال يعوض المبلؾ إال عمى الضر 
 صيانتو"

 .91/11مف القانوف رقـ  29أنظر المادة  2
 .91/11مف نفس القانوف رقـ  02أنظر المادة  3
 وما يميميا. 44محمد زغداوي، المرجع السابؽ، ص  4
 .44المرجع السابؽ ص  5
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عمى أف نزع الممكية عبارة  عف حرماف مالؾ العقار. مف ممكو جبرا وبدوف 1 التعريؼ
ضرر، كما عرفيا البعض  رضاه، لغرض المنفعة العامة، نظير تعويضو عما أصابو مف

جبار عمى التنازؿ عف  اآلخر عمى أنيا عممية إدارية بواسطتيا تقوـ الدولة بفرض وا 
وىذا  2ممكية، عقارية، خاصة ألجؿ المصمحة العامة، وبمقابؿ تعويض عادؿ ومسبؽ 

األخير، أي التعويض البسيط والواضح، لعممية نزع الممكية، يبيف أنو إجراء مخيؼ، لكونو 
مباشرة، بشيء مقدس، وىو الممكية العقارية، الخاصة، بحيث يؤدي إلى فقدانيا  يمس

 وخسارتيا وبالتالي يجب التعويض عف ىذا الفقداف لمممكية.

أما في الجانب السمبي، لتحديد مفيـو نزع الممكية، مف أجؿ المنفعة العمومية، 
ية األخرى، التي يمكف تفرقة نزع الممكية عف باقي الطرؽ االستثنائ ذلؾ يجبفمتوضيح 

المجوء ليا، واستعماليا مف قبؿ اإلدارة، لممساس بالممكية الخاصة، بحيث قد تتشابو ىذه 
الطرؽ مع عممية نزع الممكية، ولذلؾ وجب التطرؽ ليذه األساليب بالقدر الذي يسمح 
بتوضيح درجة المساس بالممكية وىذا لموصوؿ إلى تحديد نطاؽ القيود التي تفرضيا  

رتفاقات اإلدارية، لممنفعة العامة، وفيما يتعمؽ  بمؤسسة نزع الممكية لممنفعة العامة، اال
فإنيا تتـ، بنص قانوني، خاص يتضمف إجراءات ومراحؿ لموصوؿ إلى نقؿ الممكية 
الخاصة لغرض، تحقيؽ الصالح العاـ، وىي طريقة استثنائية، لتمبية، احتياجات، المرافؽ 

مف التعديؿ الدستوري لسنة  25لصالح الجميع، وذلؾ لكوف المادة  العامة، وتحقيؽ المنفعة
، نصت عمى تقديس الممكية، وعدـ المساس بيا، ونفس الشيء بالنسبة لدستور 6994
منو، والتي نصت عمى حماية وضمانة دستورية ىامة، وىذا لكونيا  69في المادة  6929

ث واألمبلؾ الوقفية وأيضا أمبلؾ اعتبرت الممكية الخاصة مضمونة، بما في ذلؾ حؽ اإلر 
الجمعيات الخيرية، معترؼ بيا، غير أف ىذه الضمانات، المتبناة مف المشرع الدستوري، 

 6929مف دستور  56يمكف إدخاؿ استثناء عمييا، وذلؾ بموجب شروط تضمنتيا المادة 
نزع ، والتي  نصت عمى أف ال يتـ 6994مف التعديؿ الدستوري لسنة  56والمادة أيضا 

الممكية إال في إطار القانوف، ويترتب عميو تعويض قبمي عادؿ ومنصؼ وتطبيقا ليذه 

                                                 

 .47المرجع نفسو ص  1
2 Yves gaudemet,opcit. P /418. 
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جراءات  المبادئ الدستورية صدر نص تشريعي خاص، وأخر تنظيمي يحدداف شروط وا 
، وفي مضمونيما تكريس واضح مف المشرع والسمطة 1نزع الممكية لممنفعة العمومية

الطرؽ الجبرية، إلرغاميـ عمى  التنازؿ عف ممتمكاتيـ، التنفيذية الستعماؿ اإلدارة، إحدى 
بحيث تمكف ىذه 2  البطبلف’بعد إتباع سمسمة، إجراءات نص عمييا القانوف تحت طائمة 

النصوص السمطة العامة مف وضع يدىا، عمى األمبلؾ ونقميا، لتصبح مدمجة في 
ر  غاـ األفراد الشاغميف ليا ممتمكاتيا، وأكثر مف ذلؾ يمكنيا المجوء إلى القضاء إلجبار وا 

والذيف يرفضوف اإلخبلء وذلؾ لطردىـ نيائيا، مف أمبلكيـ، إف ما يستفاد مف ىذه المقارنة 
لزاـ األفراد عمى التخمي  مع االرتفاقات اإلدارية أف ىذه األخيرة، ال ترقى إلى درجة إرغاـ وا 

ؾ لكونيا تثقؿ عف ممتمكاتيـ، بؿ ىي فقط قيود تختمؼ عف إجراء نزع الممكية، وذل
الممكيات العقارية، بأعباء وتكاليؼ والتزامات، متعددة تحددىا نصوص تشريعية مختمفة 
مثؿ قانوف التعمير وقانوف األمبلؾ الوطنية، ونصوص أخرى في مجاالت البيئة، المياه، 

 المناجـ، الكيرباء، والغاز، المواصبلت السمكية والبلسمكية

ات اإلدارية عن وسائل التأميم الشفعة اإلدارية، الفرع الثاني: تمييز االرتفاق
عدة وسائؿ قانونية أخرى، يمكف لئلدارة، أف تمجأ إلييا  ىناؾ اإلداري:المصادرة والضبط 

 لممساس بالممكية الخاصة، وىذا إلى جانب االرتفاقات اإلدارية.

 تمييز االرتفاقات اإلدارية عن التأميم: -6
والتأميمات، مف الوسائؿ  القانونية، التي تمس  تعتبر كؿ مف االرتفاقات اإلدارية

وعرفتو  3مف القانوف المدني الجزائري عمى التأميـ  472الممكية مباشرة، وقد نصت المادة 
عمى أنو تحويؿ ماؿ معيف أو نشاط معيف إلى ممكية أو نشاط جماعي بقصد استعمالو 

                                                 

يحدد كيفيات تطبيؽ  1993جويمية  27المؤرخ في  93/186وكذلؾ المرسـو التنفيذي رقـ  91/11 القانوف رقـ 1
 الذي يحدد القواعد المتعمقة بنزع الممكية مف أجؿ المنفعة العمومية المعدؿ المتمـ. 91/11القانوف 

 .13ص ،2003/ الجزائر 3مجمة مجمس الدولة عدد  2
ي التي نصت : " ال يجوز إصدار حكـ التأميـ، إال بنص قانوني عمى أف مف القانوف المدن 678أنظر المادة  3

 الشروط واإلجراءات لنقؿ الممكية والكيفية التي يتـ بيا التعويض، يحددىا القانوف ".
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أف التأميـ ىو إجراء  ،472، ويبلحظ مف خبلؿ المادة 1في سبيؿ تحقيؽ مصمحة عامة 
خطير، لذلؾ فالمشرع لـ يسمح بممارستو والمجوء إليو، إال بنص قانوني صادر عف 
السمطة التشريعية، وقد اعتبر مف أعماؿ السيادة التي ال تخضع لرقابة القضاء، ولقد 
استعمؿ التأميـ، بشكؿ واضح في الجزائر بعد االستقبلؿ مباشرة، بحيث تـ تطبيؽ ذلؾ 

إتباع المخططات الثبلثية والرباعية والخماسية، وذلؾ لمنيوض بالقطاع الفبلحي  مف خبلؿ
وفيو أقر المشرع نظاـ التأميـ لؤلراضي 2وقد صدر نص قانوني يتعمؽ بالعقار الفبلحية 

وكاف ىذا النص التشريعي بمثابة بداية التأميمات الكبرى في مجاالت  3الفبلحية الخاصة 
حي، ومياديف البحث والتنقيب عف الطاقة النفطية، وىذا التوجو عديدة، مست العقار الفبل

كاف متوافقا مع ما جرى في  تمؾ الفترة في الدوؿ االشتراكية وخاصة في أوروبا الشرقية، 
، كما أف ىناؾ مف اعتبره 4التي لجأت ليذه الظاىرة القانونية  الجديدة بدوافع إيديولوجية 

الممكية ال سيما نزع الممكية لممنفعة العمومية مف الصورة الكبلسيكية، لممساس ب
جراء قانوني تمجأ  5والمصادرة، قبؿ أف يعترؼ الفقو، بخصوصية التأميـ  واعتباره طريقة وا 

إليو، الدوؿ كنوع مف الحماية لبلقتصاد وىو في  شأف مقارنتو باالرتفاقات اإلدارية، 
 : يختمؼ عنيا مف عدة جوانب

التأميـ يشبو نزع الممكية ويختمؼ عف االرتفاقات اإلدارية  أف من الجانب القانوني: 
نفس الوقت، وذلؾ لكونو وسيمة لنزع ونقؿ الممكية، فيو عبارة عف تحويؿ ماؿ معيف  6في 

أو نشاط معيف إلى ممكية جماعية، أو نشاط جماعي، بقصد استعمالو في سبيؿ تحقيؽ 
رقابة القضاء، وىذا عمى عكس نزع ، ويبلحظ أف  التأميـ ال يخضع ل7المصمحة العامة 

الممكية، لممنفعة العامة، التي تمس بالممكية، ولكف بشروط أىميا الخضوع لرقابة الجيات 

                                                 

 .37صونية بف طيبة، المرجع السابؽ، ص  1
 المتضمف الثورة الزراعية. 1971نوفمبر  08المؤرخ في  71/73أنظر األمر رقـ  2
 .37صونية بف طيبة، المرجع السابؽ، ص  3
 .37محمد زغداوي، المرجع السابؽ، ص  4
 .62المرجع نفسو، ص  5
 .62المرجع نفسو، ص  6
 .2004حمدي باشا عمر،حماية الممكية العقارية الخاصة، دار ىومة، الجزائر،  7
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اإلدارية، في حالة المطالبة، ببطبلف القرار المتعمؽ بنزع الممكية، بينما في حالة .القضائية
بلكيـ، إال أنيا ال تنزع االرتفاقات اإلدارية، فرغـ أنيا تتضمف حرماف األفراد مف أم
والتزامات، متعددة منيا 1الممكية، فيي عبارة عف تحميؿ أمبلؾ الخواص بأعباء وتكاليؼ

إجبارىا عمى السماح بإقامة أشغاؿ عامة، كحؽ شركة سونمغاز في إقامة، أعمدة كيربائية 
ممكية، بؿ ، فيذا القيد ال يؤدي إلى  نقؿ ال2في ممكية خاصة، تابعة لؤلفراد بصورة دائمة

 يبقييا، تحت تصرؼ أصحابيا ىذا مف حيث أثار كبل التصرفيف.

مف حيث الخضوع لرقابة القضاء، فإف التأميـ، يتـ بإجراءات غير قابمة، لمطعف  -
فييا، أماـ القضاء، لكونو يصدر بنص تشريعي، وىو مف أعماؿ السيادة بينما يصدر 

 القضاء اإلداري. االرتفاؽ اإلداري، بقرار ويمكف الطعف فيو، أماـ
أما فيما يتعمؽ بالتعويض، فإنو وفي االرتفاقات اإلدارية يتـ بنفس اإلجراءات  -

المعموؿ بيا، فيقانوف نزع الممكية لممنفعة العامة، ويمكف الطعف فيو أماـ القضاء بينما في 
التأميـ، فإف التعويض ليس شرط مسبؽ لنقؿ الممكية، المؤممة، فالمشرع نص عميو، دوف 

 يعتبره شرط مسبؽ، وقبمي لتحويؿ الممكية. أف

 

 تمييز االرتفاقات اإلدارية عن حق الشفعة: -2
عرؼ القانوف المدني الجزائري، الشفعة عمى أنيا رخصة ُتجيزالحموؿ، محؿ المشتري، 

، أي أنيا عبارة عف 3في بيع العقار، ضمف األحواؿ والشروط المحددة في ىذا القانوف 
حموؿ، محؿ المشتري. قبؿ انتقاؿ ممكية المبيع. والشفعة يختمؼ استئثار الغير، بحؽ ال

مفيوميا، في القانوف الخاص، عف ذلؾ المعروؼ في القانوف العاـ، وىذا مف عدة 
 جوانب:

فإف الشخص الذي جاءت مف أجمو الشفعة اإلدارية، ىي  من حيث االستفادة: -
المؤسسات العمومية ذات  لصالح األشخاص العامة، كالدولة والجماعات المحمية، وحتى

                                                 

 .258شامة اسماعيف، المرجع السابؽ، ص  1
 ، المتعمؽ بإنتاج ونقؿ وتوزيع الطاقة الكيربائية وتوزيع الغاز.1986أوت 06المؤرخ في  85/07المرسـو رقـ  2
 مف القانوف المدني. 794أنظر المادة  3
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الطابع اإلداري، بينما يكوف المستفيد في القانوف الخاص مف الشفعة أشخاص خاصة، 
منيـ مالؾ الرقبة، في حالة بيع، كؿ أو جزء مف حؽ االنتفاع المناسب لمرقبة، الشريؾ في 
 حالة، بيع جزء مف الممؾ المشاع إلى الغير وصاحب حؽ االنتفاع، في حالة بيع كؿ أو

 .1جزء مف الرقبة
فإف غرض الشفعة ىو التحكـ في  من حيث اليدف من الشفعة اإلدارية: -

المعامبلت العقارية وتفادي المضاربة فييا. والحيمولة دوف ارتفاع فاحش في األسعار، 
 2بينما غرض الشفعة المدنية فيو عادة المصمحة الخاصة.

المتعمؽ  96/52القانوف رقـ  وقد نصت عدة قوانيف عمى الشفعة اإلدارية، وال سيما
الذي حدد الغرض مف فرضيا، وىو تمكيف الجماعات المحمية مف  3بالتوجيو العقاري 

اقتناء أراضي تخصصيا لبناء مساكف اجتماعية، وبصفة عامة توفير، حاجات ذات 
مصمحة عامة، مثؿ التجييزات الجماعية. بمختمؼ أنواعيا، أيضا أماكف الترفيو 

 .....والسياحة

أما فيما يتعمؽ بتمييز الشفعة اإلدارية، عف موضوع االرتفاقات اإلدارية، فرغـ التشابو 
والتقارب بينيما، وذلؾ لكونيما يمساف الممكية العقارية، ويعتبراف مف القيود التي تثقميا، 

 فإنو توجد عدة اختبلفات بينيما، وىذا مف عدة نواحي:

رية، وفقا إلجراءات يحيؿ إلييا قانوف نزع تتـ االرتفاقات اإلدا من حيث اإلجراءات:
أو النصوص القانونية  المنظمة لبلرتفاقات اإلدارية،  96/66الممكية لممنفعة العامة، رقـ 

 فيي تماثؿ إجراءات نزع الممكية، بحيث:

                                                 

 .240شامة اسماعيف، المرجع السابؽ، ص  1
 .242ص ،المرجع نفسو 2
التي حددت ، المتعمؽ بالتوجيو العقاري و 1990ديسمبر  18المؤرخ في  90/25مف القانوف رقـ  71أنظر المادة  3

الغاية مف إنشاء الشفعة اإلدارية، بحيث نصت عمى ما يمي: " ينشأ حؽ الدولة والجماعات المحمية في الشفعة، بغية 
 توفير الحاجات ذات المصمحة العامة والمنفعة العمومية، بغض النظر عف المجوء المحتمؿ إلى إجراء نزع الممكية ".
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نفس اإلدارة المختصة، بإعداد قرارات نزع الممكية ويمكف الطعف فييا، أماـ ، تتوالىا
ء اإلداري، سواء فيما يخص مشروعية، القرارات المتعمقة بالتصريح اإلدارة أو القضا

والترخيص بممارسة االرتفاؽ اإلداري، أو فيما يتعمؽ بالتعويض والمطالبة بإعادة التقييـ. 
بينما تخضع الشفعة ألحكاـ  القانوف المدني كقاعدة، غير أنو وبالنسبة لمشفعة اإلدارية 

القوانيف، كقانوف أمبلؾ الدولة وأيضا قانوف السياحة  فيي منصوص عمييا، في العديد مف
 باإلضافة إلى قانوني  التوجيو العقاري والتعمير.

مف حيث الغرض تيدؼ الشفعة إلى تحقيؽ منفعة عامة غير أف ىذه المنفعة قد  -
تكوف عقوبة، ال سيما في العقارات التي ال يصرح بقيمتيا الحقيقية، بحيث يمكف إلدارة 

لة، وكذلؾ الجمارؾ. ممارسة حؽ الشفعة القتناء أمواؿ. عمى أساس السعر أو أمبلؾ الدو 
بيف القيمة الحقيقية لمعقار  1الثمف المصرح بو، وذلؾ في حالة مبلحظة عدـ التطابؽ 

والقيمة المصرح بيا، أما االرتفاقات اإلدارية، فيي تحقؽ أيضا مصمحة ولكنيا ليست 
جرد تقييد استعماؿ أمبلؾ عقارية وأف المساس بعقوبة، عمى أصحاب الممكية، فيي م

 بالممكية الخاصة.
وىذا عمى خبلؼ الشفعة اإلدارية التي وفي حالة ممارستيا  2ال يؤدي إلى إلغائيا  

وتطبيقيا مف اإلدارة. فإنيا تؤدي إلى نقؿ الممكية لمعقار، الخاضع لمشفعة لصالح ىذه 
 3.اإلدارة

لممصادرة ميزة أساسية، كونيا تنصب لمصادرة: تمييز االرتفاقات اإلدارية عن ا -0
عمى أمواؿ تستعمؿ في ارتكاب الجرائـ، وسواء كانت ىذه األمواؿ منقوالت أو عقارات، 

، 4 وبالتالي اعتبرىا المشرع بمثابة عقوبة جناية، ال تتـ إال بناءا عمى  حكـ قضائي
مواؿ، كعقوبة تكميمية مف قانوف العقوبات عمى المصادرة الجزئية لؤل 69وتنص المادة 

                                                 

 .66محمد زغداوي، المرجع السابؽ، ص  1
2 Djillali, ADJA, Droit de l’urbanisme Berti, Alger 2007, Page/73. 
3 Djillali, ADJA, IBID. P/169. 

 المتضمف قانوف لمعقوبات المعدؿ والمتمـ. 1966المؤرخ في يوليو  66/156مف األمر  09أنظر المادة  4
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مف نفس القانوف، عمى أنيا األيمولة النيائية إلى الدولة  لماؿ أو  62وتعرفيا المادة 
 ، وتختمؼ المصادرة عف االرتفاقات اإلدارية، كما يمي:1مجموعة أمواؿ معينة 

تتـ اإلرتفاقات بقرارات تؤدي إلى تقييد الممكية دوف نقميا، : _ مف حيث اإلجراءات
 تتـ بينما

المصادرة بحكـ قضائي، ينتج عنو نزع ونقؿ ممكية الفرد المحكـو عميو، بجريمة 
 ومصادرتيا لصالح الدولة.

مف حيث المحؿ: فالمصادرة موضوعيا منقوالت وعقارات ليا عبلقة بالجريمة  -
 المقترفة. بينما االرتفاؽ اإلداري، ينصب عمى عقارات.

حكـ ضده، بمصادرة أموالو مف حيث التعويض: فميس لمشخص الذي يصدر  -
وممتمكاتو، حؽ في التعويض ال نقدي وال عيني، لكونو يصنؼ في عداد المجرميف. بينما 
في االرتفاقات اإلدارية فإف التعويض إلزامي، سواء تـ ذلؾ بطريقة ودية أو عف طريؽ 

 القضاء.

 

 (_تمييز االرتفاقات اإلدارية عن الضبط اإلداري:4

بمثابة نشاط لممرفؽ العاـ، ىدفو الوقاية مف المساس بالنظاـ  يعتبر الضبط اإلداري
وقد يتجسد الضبط اإلداري، في شكؿ،  2العاـ، فيو شرط لممارسة الحريات والحقوؽ

نشاطات مادية )مراقبة اليوية، التجمعات، أو فرض تنظيميا، مثؿ مراسيـ وقرارات تنظيـ 
الضبط اإلداري، أثار تؤدي إلى  المرور، وتوقؼ السيارات( وقد يترتب عمى إجراءات

المساس بالممكية العقارية وذلؾ بحرماف المالؾ مف التصرؼ في أمبلكو بدوف قيود مف 
إجراءات الضبط المتعمقة بالحدائؽ والمساحات العامة، وضبط نشاطات استغبلؿ : ذلؾ

مؤرخ ال 11/66 مف قانوف البمدية رقـ 96المناجـ والمحاجر، وذلؾ ما نصت عميو المادة 
التي تضمنت إجراءات يتوالىا رئيس المجمس الشعبي البمدي،  5666يونيو  55في 

                                                 

 .40صونية بف طيبة، المرجع السابؽ، ص  1
2 Jacqueline Morand deviller, droit  administratif (montchestien)2011,Paris-cedex, P/520. 
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وتتعمؽ بالسير عمى حماية التراث التاريخي والثقافي وضبط الطرقات المتواجدة عمى إقميـ 
 .....البمدية والسير عمى نظافة المحيط

حفاظ عمى غير أنو وفي كؿ األحواؿ، فإف الضبط اإلداري، ييدؼ أساسا إلى ال
النظاـ العاـ، المتعمؽ بالسكينة واألمف والصحة العمومية، ويتميز بأنو إجراء وقائي تقوـ 
بو اإلدارة في مجاؿ تنظيـ الحقوؽ والحريات، وال يرتب أي تعويض إال إذا كانت 

 .1التصرفات والقرارات غير مشروعة

ممارستو، ىو وفيما يتعمؽ بالضبط اإلداري عمى المستوى المحمي، فالغرض مف 
ضماف السير الحسف واألمف والصحة  العمومية، بينما في االرتفاقات اإلدارية، فيي 

عمى الممكية الخاصة، وليست مجرد ، مباشرة، تعتبر تقييد وفرض أعباء وتكاليؼ حقيقية
قيود بسيطة، تفرض ألسباب، تتعمؽ باألمف أو الصحة العمومية، وتسمى سمطات الضبط 

 ترقى إلى تمؾ القيود المتعمقة باالرتفاقات اإلدارية. اإلداري التي ال

إف ىذه التفرقة السابقة بيف مختمؼ الوسائؿ القانونية، االستثنائية عمى غرار الضبط 
اإلداري والمصادرة والتأميـ التي تمس بيا اإلدارة الممكية الخاصة، تمكننا مف القوؿ بأف 

وذلؾ لكوف ىذه األخيرة ليا مميزات خاصة  ،ىذه الوسائؿ تختمؼ عف االرتفاقات اإلدارية
الممكية لممنفعة العمومية، وذلؾ لكوف   بيا، ال نجدىا حتى في وسيمة أو إجراء نزع

اإلرتفاقات، ىي قيد حقيقي عمى األمبلؾ، وقد أصبحت مف الوسائؿ الميمة، في العصر 
دوف أف تؤدي إلى  ..ولكف.الحالي، والتي تنافس نزع الممكية في المساس بالممكية الخاصة

إلغائيا أو نقميا، بؿ تبقى ىذه األخيرة تحت تصرؼ صاحبيا مع فرض التزامات عميو، 
 نوضحيا عند التطرؽ، ألنواع االرتفاقات اإلدارية.

 

 

                                                 

1 Jacqueline Morand- deviller. O.P.C.I.T, P/521 
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 الفرع الثاني: تحديد قيود االرتفاقات اإلدارية من خالل بعض النصوص القانونية

المساس بالممكية العقارية، عف طريؽ تناولت العديد مف النصوص القانونية مسألة 
االرتفاقات اإلدارية، بحيث أقرت قيود وأعباء، وتكاليؼ والتزامات عمييا، ولكف دوف أف 
يترتب عنيا، نقؿ الممكية، لممستفيد منيا، وفي ىذا المجاؿ نتولى تحديد أنواع قيود 

 االرتفاقات اإلدارية، مف خبلؿ بعض النصوص القانونية.

 قات اإلدارية في التشريع المتعمق بالتعمير:قيود االرتفا -1
المؤرخ في  96/52فرض المشرع الجزائري ارتفاقات إدارية، بموجب قانوف التعمير 

 ، بحيث برر إنشاء ىذه االرتفاقات بما يمي:6996ديسمبر  66

متطمبات المصمحة العامة، التي تحتـ وجود ارتفاقات في مجاؿ العقار الحضري  -
1. 

بالمساس، بالممكية الخاصة، المقدسة كقاعدة، ولكف يمكف  متطمبات تتعمؽ -
 تقييدىا، بشرط صدور نصوص قانونية في ىذا المجاؿ عمى غرار قانوف التعمير.

ففي ىذا النص القانوني، تـ إنشاء ارتفاقات إدارية، موضوعيا استعماؿ األراضي  -
 والمساحات

جيات المساكف و ارتفاقات منع و بوا 2وتشمؿ حقوؽ االرتفاؽ المتعمقة بعمو البنايات 
، فيذه االرتفاقات تحدد استعماؿ الممكية، 3مف قانوف التعمير  55طبقا لممادة ، البناء

 و تشكؿ مساسا بحؽ الممكية و لكف ال تغير مف طبيعتيا.، العقارية

 

                                                 

1 Djllali ADJA, OPCIT/P/70. 
لمتييئة و ،المحدد لمقواعد العامة 28/5/1991المؤرخ في  91/175مف المرسـو التنفيذي رقـ  28أنظر المادة  2

 التعمير و البناء.
التي تنص : " كؿ األراضي المتواجدة في قطاعات التعمير   90/29مف القانوف  22أنظر المادة  3

 خاضعة مؤقتا لبلرتفاؽ بعدـ البناء."،المستقبمية
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 : في قانون البريد و المواصالت السمكية و الالسمكية، قيود االرتفاقات اإلدارية -2

و المتعمؽ ، 5666أوت  62الصادر بتاريخ ، وف ىذا النص القانونيفي مضم 
، أفرد المشرع، القواعد العامة في مجاؿ البريد و المواصبلت السمكية و البلسمكية، بتحديد

لبلرتفاقات المتعمقة بشبكات ، فصبل كامبل لبلرتفاقات و خصص القسـ األوؿ منو
لبلرتفاقات البلسمكية ، القسـ الثاني بينما خصص، السمكية و البلسمكية، المواصبلت
لصالح ، ارتفاقات، أنشأ المشرع، ففي النوع األوؿ مف االرتفاقات اإلدارية، 1الكيربائية
بتركيب شبكات عمومية لممواصبلت السمكية و ، بحيث رخص بإمكانية القياـ، المتعامميف
في التجزئات و ، و عمى العمارات الجماعية، عمى األمبلؾ العمومية، البلسمكية

عمى أف  60و نص صراحة في الفقرة الرابعة مف المادة ، المخصصة لبلستعماؿ المشترؾ
ىذه االرتفاقات المنشأة و المقيدة لمممكية ال تحوؿ دوف حقوؽ المالكيف و الشركاء في 

بحيث يمكنيـ التصرؼ في عقاراتيـ، سواء باإلصبلح أو التعديؿ أو التسييج أو ، الممكية
المتعمقة باالرتفاقات  20إلى  67و كذلؾ في المواد ، بالتالي ال تنزع أمبلكيـاليدـ و 

مكشوفة لغرض حماية عممية ، البلسمكية الكيربائية التي أسست ارتفاقات في شكؿ مناطؽ
 .المرسمة أو المستقبمة مف مختمؼ المراكز، انتشار الموجات البلسمكية الكيربائية

لضماف سير االستقباالت البلسمكية الكيربائية عبر و كذلؾ مناطؽ حماية و حراسة ، 
بؿ تبقييا تحت تصرؼ ، فيذه االرتفاقات ال تؤدي إلى نقؿ الممكية، مختمؼ المراكز

أصحابيا مع تحميميـ قيود تتعمؽ بعدـ عرقمة عوارض انتشار الموجات البلسمكية 
 .الكيربائية

 

 

                                                 

المشرع لبلرتفاقات المتعمقة بشبكات ،و التي خصصيا 2000/03مف القانوف  45إلى  43أنظر المواد مف  1
 لبلرتفاقات البلسمكية الكيربائية. 52إلى  47بينما خصص المواد ،المواصبلت السمكية و البلسمكية
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 : قيود االرتفاقات اإلدارية في قانون الغابات -3

بحيث سمح لئلدارة بإمكانية القياـ بتقييد ، ارتفاقات إدارية 1شأ قانوف الغابات أن 
ألجؿ حماية ، و ذلؾ لغرض إنشاء مساحات المنفعة العامة، األمبلؾ الموجودة بالغابات

األراضي مف االنجراؼ و البنايات مف اإلتبلؼ و تتولى السمطة التنفيذية إصدار نص 
اضي المعنية و حدودىا و قائمة األشغاؿ و الوسائؿ التي تنظيمي تحدد فيو مساحة األر 

و كذلؾ القواعد الخاصة بالتعويض عف الحرماف مف حؽ التمتع المتعمقة ، يجب استعماليا
مف نفس القانوف عمى منع المالكيف الخواص مف  22و قد نصت المادة ، بالخواص

بؿ  2االحتفاظ بأمبلكيـ  و لكنيا في نفس الوقت لـ تمنعيـ مف، معارضة تنفيذ األشغاؿ
و لكف عف ، أقرت باحتفاظيـ بأمبلكيـ مع الحصوؿ عمى تعويضات ليس عف األمبلؾ

كما أف القانوف الغابي فرض ارتفاقات لغرض منع ، عممية المنع مف حؽ التمتع بيا
و كذلؾ وضع أو ، بحيث تـ منع تفريغ األوساخ و الردـو في األمبلؾ الغابية، الحرائؽ

إضافة إلى عدـ جواز إقامة فرف ، 3شيء آخر مف شأنو أف يتسبب في حرائؽ إىماؿ كؿ 
أو أية وحدة ، أو القرميد أو فرف لصنع مواد البناء، لمجير أو الجبس أو مصنع اآلجور

أو حتى األراضي الواقعة ، أخرى يكوف نشاطيا مصدرا لمحرائؽ داخؿ األمبلؾ الغابية
مف نفس القانوف  46كذلؾ أخضعت المادة  4عمى بعد يقؿ عف كمـ واحد مف الغابات 

أراضي الخواص المجاورة لؤلمبلؾ الغابية لبلرتفاقات اإلدارية و ذلؾ إذا ما كانت ىذه 
األراضي تكتسي أىمية اقتصادية أو بيئوية بحيث سمحت لموزارة بأف تأمر الخواص 

 .بضرورة تسييرىا و إخضاعيا لمخطط تييئة خاص بالغابات

ريع المتعمؽ بالغابات فرضت إذف ارتفاقات إدارية عمى األمبلؾ إف أحكاـ التش 
و لكف نصت عمى احتفاظ المبلؾ ، و حتى عمى أمبلؾ الخواص المجاورة ليا، الغابية

                                                 

المتضمف النظاـ  1984يونيو  23المؤرخ في  12/  84مف القانوف رقـ  54و  53أنظر عمى التوالي المادتيف  1
 العاـ لمغابات.

 لمالكيف بممكيتيـ ".التي نصت صراحة عمى ما يمي : " يحتفظ ىؤالء ا 84/12مف نفس القانوف  55أنظر المادة   2
 .84/12مف القانوف رقـ  24أنظر المادة   3
 .12/ 84مف نفس القانوف رقـ  28أنظر المادة   4
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و لكف عمى أساس الحرماف مف ، بكامؿ أمبلكيـ مع تعويضيـ ليس عف ىذه األمبلؾ
واص المنصوص عمييا في التمتع بيا كإقامة مساحات لممنفعة العامة عمى أمبلؾ الخ

 .مف القانوف الغابي 26و  20المواد 

 : قيود االرتفاقات اإلدارية من خالل التشريع المتعمق بالمياه -4

المؤرخ في  62/65ىناؾ أنواع عديدة مف االرتفاقات اإلدارية تضمنيا القانوف رقـ  
لعماؿ و عتاد بحيث تنص عمى السماح بالمرور الحر ، المتعمؽ بالمياه 5662أوت  66

اإلدارة المكمفة بالموارد المائية و المقاوليف المكمفيف بأعماؿ الصيانة و التنظيؼ و حماية 
1الجرؼ
و ذلؾ بالمنطقة الحافة الحرة الكائنة عمى طوؿ ضفاؼ الودياف و البحيرات و  

 .البرؾ و السبخات و الشطوط

ثة أمتار إلى خمسة و حدد ىذا االرتفاؽ في المنطقة الحرة بمساحة عرضيا ثبل 
و أضاؼ ارتفاقات ، فالمشرع أنشأ ارتفاقات داخؿ الممكية العمومية الطبيعية لممياه، أمتار

و قد منع المشرع كؿ  .2و لكف داخؿ األمبلؾ المجاورة، أخرى تتعمؽ بمناطؽ الحافة الحرة
بالموارد  عممية بناء أو غرس أو تسييج في ىذه المناطؽ مع إمكانية لجوء اإلدارة المكمفة

 .و ىدـ كؿ بناء موجود مع مراعاة إصبلح األضرار الناجمة، المائية إلى قطع األشجار

إف ىذا النص أنشأ العديد مف قيود االرتفاقات سواء عمى األمبلؾ الخاصة أو عمى  
مثؿ منع البناء عمى ، و لكف و رغـ أف ىذه القيود مؤقتة أو حتى دائمة، األمبلؾ العامة
فإنيا ال تمس الممكية و ال تزيميا بؿ تثقميا بقيود ، اورة لمناطؽ الحافة الحرةاألراضي المج

فبل يتـ إال بطريقة ، أما عممية النزع لمممكية و إجبار األفراد عمى التخمي عنيا، فقط
، مف قانوف الغابات 60تتمثؿ في إجراء نزع الممكية و التي نصت عمييا المادة ، وحيدة

و  .ارد المائية استثناءا بأف تمجأ إلى اكتساب و اقتناء األراضيبحيث رخصت إلدارة المو 
                                                 

 المتعمؽ بالمياه. 2005أوت  04المؤرخ في  12/ 05مف القانوف رقـ  10أنظر المادة  1
شأ عمى طوؿ ضفاؼ الودياف و ارتفاقات منطقة الحافة الحرة التي تن 05/12مف القانوف رقـ  11حددت المادة  2

البحيرات و البرؾ و السبخات و الشطوط التي يمكف تحديد استعماؿ منطقة الحافة الحرة فييا ألسباب طبوغرافية أو 
 داخؿ األمبلؾ المجاورة.،أمتار حسب الحالة 05إلى  03و يتراوح عرضو مف ،لتدفؽ المياه
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غير كافيا إلقامة ممر ، 66ذلؾ في حالة ما إذا كاف ارتفاؽ الحافة الحرة المنشأ بالمادة 
 .و يتـ ىذا االقتناء عف طريؽ نزع الممكية لممنفعة العمومية، الستغبلؿ

 : داريةقانون التراث الثقافي و قيود االرتفاقات اإل -5

تظير االرتفاقات المنشأة وفقا ليذا النص مف خبلؿ األحكاـ المتعمقة بحماية و حفظ  
عرفت ىذا ، 1بحيث أف المادة الثانية مف قانوف التراث الثقافي، التراث الثقافي و تثمينو

، األخير عمى أنو يشمؿ جميع الممتمكات الثقافية العقارية بالتخصيص و المنقولة
و الممموكة ألشخاص ، أرض عقارات األمبلؾ الوطنية و في داخمياالموجودة عمى 

طبيعييف أو معنوييف تابعيف لمقانوف الخاص و الموجودة كذلؾ في الطبقات الجوفية 
الداخمية و اإلقميمية الوطنية الموروثة عف مختمؼ الحضارات المتعاقبة منذ عصر ، لممياه

ارتفاؽ لصالح الدولة بحيث 2لمشرع الجزائريو قد أنشأ ا، ما قبؿ التاريخ إلى يومنا ىذا
و تتعمؽ بالحؽ في زيارة أو التحري عف ، رخص ليا بسف ارتفاقات لمصالح العاـ

و كذلؾ حؽ الجميور المحتمؿ في زيارة المعالـ التاريخية و 3الممتمكات الثقافية العقارية 
ذه االرتفاقات بموجب و يتـ إعداد ى، المواقع األثرية و المجموعات الحضرية أو الريفية

تسجيؿ الممتمكات الثقافية و تبمغ لمالؾ ، قرار إداري إما مف الوزير أو الوالي يتـ فييا
دوف ، العقار الثقافي المعني بحيث يمنع عمى صاحب العقار القياـ بأي تعديؿ لمعقار

الحصوؿ عمى ترخيص مسبؽ مف الوزير كذلؾ يمنع إقامة مصانع أو أشغاؿ كبرى 
أو حتى قطع األشجار أو غرسيا و كذلؾ أشغاؿ المنشآت القاعدية ، و خاصةعمومية أ

و مياه الشرب و قنوات ، مثؿ تركيب الشبكات الكيربائية و الياتفية و أنابيب الغاز
، التطيير في المناطؽ المحمية عمى المعالـ التاريخية واليتـ إال بترخيص مف وزير الثقافة

التطرؽ لبعض اإلرتفاقات في العقار الثقافي، ىو أف  و ما تجب اإلشارة إليو مف خبلؿ
و ذلؾ لكوف ، المالكيف الخاضعيف لبلرتفاقات اإلدارية ال يمكف حرمانيـ مف حقوؽ الممكية

                                                 
 المتعمؽ بالتراث الثقافي. 1998يوليو  15المؤرخ في  08/04أنظر القانوف رقـ  1
و حؽ الجميور المحتمؿ في ،تحتفظ الدولة بحؽ سف ارتفاقات لمصالح العاـ يمثؿ حؽ السمطات في الزيارة و التحري 2

 .98/04مف القانوف رقـ  05الزيارة و ىذا ما نصت عميو المادة 
 .98/04مف القانوف رقـ  21أنظر المادة  3
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تترؾ ، فيي عمى العكس مف ذلؾ، 1االرتفاقات ال يمكف أف تشكؿ طريقة لنزع األمبلؾ
الممكية فإنو يؤدي إلى القضاء  أما إجراء نزع، الممتمكات العقارية تحت تصرؼ أصحابيا

 .عمى كؿ الحقوؽ العينية و الشخصية الموجودة عمى العقار المنزوعة ممكيتو

إف تحميؿ النصوص القانونية المتعمقة بالتعمير و المياه و التراث الثقافي و  
المواصبلت السمكية و البلسمكية و ىذا في موضوع تصنيؼ و تحديد أنواع االرتفاقات 

يوضح بأف ، ضؼ إلى ذلؾ تميزىا عف الوسائؿ القانونية األخرى المشابية ليا، اإلدارية
ىي عبارة عف قيود عمى الممكية العقارية ينتج عف فرضيا حرماف ، االرتفاقات اإلدارية

عمى أنيا حؽ 2المالؾ مف التمتع بحؽ الممكية التي يعرفيا المشرع في القانوف المدني 
و ىذا يؤدي إلى تقميص سمطة ، و بالتالي تمس حؽ التمتعالتمتع و التصرؼ في األشياء 

المالؾ عمى الشيء الذي يممكو بحيث يصبح مقيدا في استعمالو و استغبللو بالقيود 
3و نذكر في ىذا المجاؿ ما يسمى بارتفاقات المنع ، الناجمة عف االرتفاقات اإلدارية

و   
و منع ، عينة قرب الطرقاتىي عديدة مثؿ منع المالؾ مف غرس أشجار عمى مسافة م

و ىناؾ ، البناء بجانب المطارات و المنشآت العسكرية و المقابر و الودياف و البحيرات
مثؿ حؽ ، كاف شخص عاـ أـ شخص خاص، ارتفاقات يتحمميا عمى عقاراتو سواء
كذلؾ ىناؾ ارتفاقات إلزامية ، أو التوجو لمسباحة فيو، المرور و التجواؿ عمى ساحؿ البحر

كإجبار صاحب مسكف عمى تيديـ ، جبارية عمى المالؾ بحيث يفرض عميو القياـ بياو إ
و كذلؾ لضماف ، حائط أو نزع سياج أو قطع أغصاف شجرة تعرقؿ الرأية عمى الطرقات

 .األمف لحركة المرور

                                                 
1 bernard le court,OPCIT,p 1 /178 : «  le proprietaire assujetti à une servitude 
administrative ne peut étre ; privé de son droit de proprieté ; une servitude ne peut étre 
constitue par voie d’expropriotion ; une servitude sur un bien immobilier laissé à son 
proprietaire. 

 مف القانوف المدني. 674ادة أنظر الم 2
3gustave peiser,OPCIT,p,247 : «  les obligations de s’abstenir ( servitudes in non 
faciendo), les obligations de supporter ( servitudes in patiendo ), les obligations de faire 
(servitudes in faciendo ) » 
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إف االرتفاقات اإلدارية تختمؼ حقيقة عف الوسائؿ القانونية األخرى المشابية ليا مثؿ  
رغـ أنيا تشترؾ كميا في مجاؿ واحد و ىو ، نزع الممكية و المصادرة و غيرىاالشفعة و 

مساسيا بالممكية الخاصة و لكف تبقى لبلرتفاقات خصائص و مميزات جعمتيا وسيمة أكثر 
و امتدت إلى مياديف حيوية في االقتصاد كالمواصبلت و ، استعماال في العصر الحالي

 الغاز و الكيرباء والدفاع. الطرقات و الطيراف و التميفيريؾ و

و أصبحت تنافس عممية نزع الممكية لممنفعة العامة بؿ قد تتجاوزىا نظرا لكوف  
و ، و تخصص أحكاـ ىامة إلجراءات االرتفاقات اإلدارية، معظـ التشريعات ال تخمو منيا

الذي أفرد قسما كامبل ، 5666ىذا عمى غرار قانوف البريد و المواصبلت لسنة 
 .المواصبلت السمكية البلسمكية، قاتإلارتفا

و كذلؾ لبلرتفاقات البلسمكية الكيربائية غير أنيا و إف كانت ترتب آثار بسبب  
و مف أىميا حرمانيـ مف التمتع بأمبلكيـ فيي ال تسمبيـ ، القيود المفروضة عمى المالكيف

 .ممكيةتمس بدرجات متفاوتة حقيـ في ال، و لكف فقط تفرض عمييـ التزامات، منيا

و يمكف إجماؿ النتائج المترتبة عمى إنشاء االرتفاقات اإلدارية مف التحميؿ السابؽ  
 : لمنصوص القانونية كما يمي

 النتيجة األولى: -

و ذلؾ لكوف صاحب الممكية الخاضع لبلرتفاؽ  1أف اإلرتفاؽ ليس بنزع ممكية  
كية التي تنقؿ حؽ و ىذا عمى خبلؼ نزع المم، اإلداري يبقى محتفظا بحؽ ممكيتو

التصرؼ مف صاحب الممكية إلى المستفيد منيا، و يمكف التساؤؿ عف سبب لجوء اإلدارة 
لبلرتفاؽ اإلداري عمى حساب نزع الممكية و الواقع أف قيود االرتفاقات اإلدارية ميزتيا أنيا 

أنو  كما، ال تؤدي إلى نقؿ كمي لمممكية فيي وسيمة فقط لفرض بعض القيود و االلتزامات
و مف الجانب المادي فيناؾ ارتفاقات ال يتـ التعويض فييا و إذا وجدت تعويضات عف 

                                                 

1 bernard le court, opcit / page 178. 
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مف االستغبلؿ و االستعماؿ أو 1عممية إنشاء االرتفاقات اإلدارية فيي بمقدار الحرماف 
 .بمقدار األضرار التي يمكف أف تحدثيا بعض األشغاؿ عمى عقارات الخواص

 النتيجة الثانية: 

قات اإلدارية إذا توصمت إلى جعؿ القيود تفرغ الممكية مف محتواىا بحيث أف االرتفا 
تصبح تتساوى مع نزع الممكية، نظرا لمحرماف الدائـ و الشامؿ و المتواصؿ لحؽ التمتع 

فإف ، باألمبلؾ بحيث يجد المالؾ نفسو في وضعية ال يبتعد فييا عف عممية نزع الممكية
و مثاؿ ذلؾ ، ارة المرتفقة باقتناء األراضي المرتفؽ فيياالمشرع منحو الحؽ في مطالبة اإلد

، الذي منح لكؿ مالؾ عقار حؽ مطالبة اإلدارة المكمفة بالمياه 2ما نص عميو قانوف المياه 
باكتساب األراضي الضرورية لمرور أعواف اإلدارة و التي يمنع البناء عمييا أو غرس 

 3.الممكيةاألشجار فييا بحيث يصبح االرتفاؽ كأنو نزع 

، أضرار كبيرة، كذلؾ إذا ترتب عمى عممية إنشاء االرتفاقات اإلدارية و تطبيقيا 
و ذلؾ بالمجوء ، تصؿ إلى إزالة المباني فإف اإلدارة يمكنيا التحوؿ نحو عممية نقؿ الممكية

و نفس الشيء في حالة عدـ كفاية 4مف أجؿ المنفعة العامة ، إلى إجراءات نزع الممكية
و ذلؾ ما نصت عميو المادة ، ات فيمكف لئلدارة اكتسابيا عف طريؽ نزع الممكيةاالرتفاق

حوؿ إمكانية لجوء إدارة المياه إلى اقتناء أراضي إلقامة ممرات ، مف قانوف المياه 60
..( و ذلؾ إذا كاف ارتفاؽ الحافة الحرة غير كاؼ .ودياف، ) بحيرات، بجانب موارد المياه

 .إلقامة ممرات االستغبلؿ

 

 
                                                 

 بحيث يحتفظ ىؤالء المبلؾ بممكيتيـ. 55و كذلؾ المادة  12/  84مف القانوف رقـ  54أنظر المادة  1
 .05/12أنظر القانوف رقـ 2
 .05/12مف القانوف رقـ  23أنظر المادة  3
 .05/12مف نفس القانوف رقـ  23أنظر المادة  4
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 أصناف االرتفاقات اإلدارية : المطمب الثاني

لوقت قريب و بعدما كانت االرتفاقات تقتصر عمى تمؾ المعروفة في القانوف الخاص  
تبمورت في العصر الحالي مظاىر جديدة مف ارتفاقات المنفعة العامة و الممكية المشتركة 

ت كثيرة و تعقدت مما أدى ، و في نفس الوقت أخذت تشعبا1و التجزئات و قوانيف التعمير
بحيث ظيرت محاوالت عدة لغرض القياـ بعممية تصنيفيا و ، إلى زيادة االىتماـ بيا

و بالرجوع ألحكاـ القانوف المدني الجزائري في شأف تصنيؼ االرتفاقات اإلدارية ، ترتيبيا
ما تقتضي بو التشريعات ، نجده ينص عمى إلزاـ المالؾ بأف يراعي في استعماؿ حقو

و ىو في ىذا ، الجاري بيا العمؿ و المتعمقة بالمصمحة العامة أو المصمحة الخاصة
النص لـ يحدد حقوؽ االرتفاقات اإلدارية بحيث يكتفي بتقييد المالؾ بضرورة مراعاة عند 

ما تتضمنو النصوص التشريعية المتعمقة بارتفاقات المصمحة ، استعماؿ حقو في الممكية
فالمشرع في ىذه المادة ترؾ مسألة ، نظمة لممصمحة الخاصةو أيضا تمؾ الم، العامة

تحديد االرتفاقات اإلدارية أو ما أصطمح عميو بارتفاقات المصمحة العامة إلى القوانيف 
 .في ىذا المجاؿ، الجاري بيا العمؿ

أما إذا رجعنا إلى الفقو في شأف تصنيؼ ىذا النوع  مف االرتفاقات المقررة عمى  
و 2فإنو يجد صعوبة كبيرة في ترتيبيا و تصنيفيا نظرا لكثرة أنواعيا  األمبلؾ الخاصة

ازدياد حاجيات البشرية ليذا النوع مف االرتفاقات التي مست مجاالت كثيرة كإنشاء وسائؿ 
و إحداث شبكات توزيع المياه و الكيرباء و البناء ، المواصبلت البرية و المائية و الجوية

..، فيذه الخدمات رتبت حقوؽ ارتفاؽ متنوعة و .لصحةو المحافظة عمى البيئة و ا
متشعبة ال تخضع لمعايير واضحة مما جعؿ البعض يرى بأنو ال جدوى مف محاولة القياـ 

و ذلؾ  ،  بينما يوجد اتجاه اخر يعتمد عمى  معيار نتائج  االرتفاقات3بترتيبيا و تصنيفيا 

                                                 

 .29ص ،المرجع السابؽ،محمد مومف 1
 .147ص ،المرجع نفسو 2
متناترة و متشعبة ال تخضع ألي معايير ،: يرى المؤلؼ بأف ىذه الحقوؽ 152ص ،المرجع السابؽ،محمد مومف 3

بذكر نوعيف مف ىذه االرتفاقات األولى ،لذلؾ إكتفى عمى سبيؿ المثاؿ ،غير تمؾ التي بررت إنشائيا،منطقية أو قانونية
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و تبعا ، الرتفاؽ عمى الخاضعيف ليالكوف ىذا التصنيؼ يمكف مف تحميؿ و مقارنة آثار ا
ليذا التصنيؼ فإف االرتفاقات اإلدارية قد تتضمف تحمؿ بعض التزامات مف قبؿ 

كما تتضمف ارتفاقات االمتناع و الحرماف كذلؾ قد تتعمؽ بااللتزاـ بالقياـ ، الخاضعيف ليا
 .بعمؿ

 ارتفاقات المنفعة العامة السمبية : الفرع األول

تفاقات تمنح لئلدارة حؽ القياـ ببعض األعماؿ فوؽ الممكية الخاصة ىي عبارة عف ار  
فمالؾ العقار يحـر مف استعماؿ بعض حقوؽ الممكية و ىذه ، 1المثقمة باالرتفاقات 

االرتفاقات كثيرة و متعددة نتناوؿ البعض منيا مف خبلؿ نصوص تشريعية منشأة 
 .لبلرتفاقات اإلدارية

ي التشريعات المتعمقة بالبريد و المواصالت السمكية و االرتفاقات السمبية ف –أوال 
 .التراث الثقافي و المياه، الطيران، الكيرباء و الغاز، الالسمكية

 االرتفاقات السمبية في قانون البريد و المواصالت السمكية و الالسمكية  -1
يد مف ، العد2أنشأ النص القانوني المتعمؽ بالبريد و المواصبلت السمكية و البلسمكية 

االرتفاقات و التي فرضيا عمى أصحاب الممكية مف أجؿ التمكيف لئلدارة مف إنجاز 
و ىذا النوع مف االرتفاقات يكوف عادة مؤقتا حيث يمـز أصحاب الممكية  3أشغاؿ عامة 

بتحمؿ ارتفاقات تتمثؿ في السماح ألعواف اإلدارة بالدخوؿ إلى أمبلؾ الخواص مف أجؿ 
و ىذا ما تضمنتو الفقرة األخيرة ، تتعمؽ بدراسة مشاريع عمومية تنفيذ عمميات و أشغاؿ

عندما نصت عمى إمكانية دخوؿ أعواف  4مف قانوف البريد و المواصبلت ، 60مف المادة 

                                                                                                                                                    

و الثانية مف االرتفاقات السمبية التي تقتصر عمى ،عماؿ مادية أو قانونيةمف االرتفاقات اإليجابية التي تتضمف القياـ بأ
 االلتزاـ باالمتناع عف القياـ بعمؿ.

 .260ص ،المرجع السابؽ،سماعيف شامة 1
 .03/ 2000أنظر القانوف رقـ  2
 .263المرجع نفسو ص ،سماعيف شامة  3
 .2000/03مف القانوف رقـ  43أنظر المادة   4
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متعاممي الشبكات العمومية لممواصبلت السمكية و البلسمكية إلى الممكيات الخاصة عند 
و استغبلؿ المنشآت و يتـ ذلؾ إما باتفاؽ و ذلؾ لمقياـ بدراسات أو إنجاز أ، الضرورة

ودي أو بترخيص مف رئيس المحكمة المختصة إقميميا بموجب أمر عمى ذيؿ العريضة 
 .بعد تأكده مف ضرورة دخوؿ األعواف

عمى الترخيص بموجب قرار والئي ألعواف اإلدارة بالدخوؿ  20كذلؾ نصت المادة  
وؿ مدى التزاـ كؿ مالؾ أو مستعمؿ لمنشأة و ذلؾ لمقياـ بتحريات ح، إلى أمبلؾ الخواص

كيربائية بعدـ إحداث اضطراب يعيؽ و يعرقؿ استغبلؿ مركز عمومي أو خاص 
 .لبلستقباؿ البلسمكي الكيربائي

 : االرتفاقات السمبية في التشريع المتعمق بالكيرباء و الغاز -2
رسـو و زيارات  يقوـ المتعامموف في مجاؿ الكيرباء و توزيع الغاز بإعداد دراسات و 

و ىذا إما لمقياـ بأشغاؿ أو ، لورشات و منشآت الطاقة الكيربائية و الغاز باستمرار
و ىذه المنشآت قد تكوف ، متابعتيا أو لضماف دراسة المنشآت أو صيانتيا أو إصبلحيا

و بالتالي فإف ىؤالء المتعامموف ، منجزة في ممتمكات عامة أو في نطاؽ ممتمكات خاصة
لرخص إدارية تسمح ليـ بالقياـ بمياميـ لذلؾ أنشأ المشرع ارتفاقات لممنفعة في حاجة 

تتمثؿ في إلزاـ أصحاب الممكية بالسماح لممتعامميف بالدخوؿ و المرور عمى  1العامة 
و ىذه ، أمبلكيـ و ذلؾ لمقياـ بيذه الدراسات و الرسـو و الصيانة و اإلصبلح لمورشات

يحدد فيو  الحقوؽ و الواجبات الناجمة عف   2ف الوالي االرتفاقات تتـ بقرار إداري م
الترخيص بممارسة ىذه االرتفاقات بحيث يتولى المتعامموف في مجاؿ الكيرباء و الغاز 

أمف ، و ىذا ضمف شروط، القياـ بأعماليـ و ذلؾ طبقا لرخص االرتفاقات المذكورة سابقا
لمبلحظة أف المشرع الجزائري نص السكاف و راحتيـ و حماية و الحفاظ عمى البيئة مع ا

                                                 

يتعمؽ بالكيرباء و توزيع الغاز بواسطة ،2002فبراير  05المؤرخ في  02/01مف القانوف رقـ  159ة أنظر الماد 1
القنوات و التي حددت االرتفاقات ذات المنفعة العامة و التي يمكف لممتعامؿ في مجاؿ الكيرباء و توزيع الغاز االستفادة 

 منيا.
 .02/01مف القانوف رقـ  160أنظر المادة :  2
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عمى ضرورة نشر الوالي لمقرار اإلداري المتضمف الترخيص باالرتفاقات في مكتب الحفظ 
 .العقاري و التي يكوف العقار المثقؿ باالرتفاقات تابعا لو

 : االرتفاقات العامة السمبية في قانون السكك الحديدية -3
المرافؽ الكبرى و ذلؾ طبقا لما تضمنو  يعتبر قطاع السكؾ الحديدية في الجزائر مف 

ىذا األخير أورد تصنيؼ في  1المتعمؽ بالنقؿ بالسكؾ الحديدية  96/02القانوف رقـ 
و خصص لو إجراءات قانونية ترمي لمدفاع و حماية اليياكؿ القاعدية ، المادة الثانية منو

فاؽ العاـ و أطمؽ خصص أحكاـ تتعمؽ باالرت، و منشآت السكة الحديدية و في ىذا الشأف
و اليدؼ األساسي مف ، 2عمييا اصطبلح ارتفاقات السكؾ الحديدية لممنفعة العامة 

وضعيا تناولتو الفقرة الثانية مف المادة الرابعة و يتمثؿ في حماية السكة الحديدية و 
 و إبقاء إمكاناتيا ثابتة.، ممحقاتيا

ورية لمراقبة اإلشارات فيما يخص توسيع تخطيطيا و إنشاء مجاالت الرؤية الضر 
الحديدية و تسييؿ استغبلؿ السكؾ الحديدية و حماية السكاف مف األخطار و األذى 

 الخاصة بحركة مرور القطارات.

أما فيما يتعمؽ باالرتفاقات الخاصة عمى الممكية الموجودة بالقرب مف اليياكؿ 
منشآت الحديدية المتوقع و أيضا ال، القاعدية و منشآت السكؾ الحديدية الجاري استغبلليا

إنجازىا فقد نص المشرع عمى ضرورة و إدراج ىذه االرتفاقات في مخطط توسيع السكؾ 
كذلؾ رخص المشرع إلدارة السكؾ الحديدية بممارسة االرتفاقات عمى البنايات ، 3الحديدية 

عمى المنجزة عمى األراضي المثقمة بارتفاقات السكة الحديدية بحيث تبقى ىذه البنايات 

                                                 

يتعمؽ باألمف و السبلمة و االستعماؿ و  1990ديسمبر  25المؤرخ في  90/35مف القانوف رقـ  02المادة  أنظر  1
 الحفاظ عمى استغبلؿ النقؿ بالسكؾ الحديدية.

االرتفاقات العامة لمسكؾ الحديدية و اعتبرتيا بمثابة ارتفاقات تخص ىذا  90/35مف القانوف  04تناولت المادة  2
 رر المنفعة العمومية.القطاع و ذلؾ بمب

و يجب أف تشير ،عمى أنو : " يجب أف تذكر ارتفاقات السكؾ الحديدية 90/35مف القانوف رقـ  04نصت المادة  3
 كؿ وثائؽ السجؿ العقاري الخاصة بالممكية التي تعرض عمييا ارتفاقات إلى ارتفاقات السكة الحديدية ".
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إذا كانت ال تشكؿ عائقا أماـ استغبلؿ السكة الحديدية  مع السماح إلدارة السكؾ ، حاليا
 1الحديدية بالقياـ بأشغاؿ الصيانة ليذه البنايات و معاينتيا كمما تطمب األمر ذلؾ.

، و 96/02مف القانوف رقـ  64مف المادة ، و ىذا طبقا لما نصت عميو الفقرة الثانية 
 .وط و الكيفيات المحددة عف طريؽ التنظيـكذلؾ ضمف الشر 

 :االرتفاقات السمبية في قانون التراث الثقافي -4
و وضع ، يتضمف التعريؼ بالتراث الثقافي، 6992صدر نص تشريعي في سنة  

و قد حدد الممتمكات الثقافية في ثبلثة ، 2قواعد عامة لحمايتو و المحافظة عميو و تثمينو 
  3قارية الثقافية و المنقولة و أيضا الممتمكات غير المادية.أنواع شممت الممتمكات الع

أما فيما يتعمؽ باالرتفاقات التي سنيا ىذا التشريع فيي جاءت ألجؿ حماية التراث  
منو منحت السمطات العمومية حؽ الزيارة و التحري بؿ و حؽ  62بحيث أف المادة 

 .ية التابعة لمممكية الخاصةالجميور أيضا في الزيارة لمممتمكات الثقافية العقار 

كذلؾ فإف أشغاؿ الحفظ و الترميـ و التصميح و التغيير و التييئة المراد القياـ بيا  
أو عمى العقارات الموجودة في ، عمى المعالـ التاريخية المقترحة لمتصنيؼ أو المصنفة

ص عمميات أما فيما يخ 4المنطقة المحمية ال تتـ إال بترخيص مسبؽ مف وزارة الثقافة ،
األبحاث األثرية في عقارات تممكيا الدولة أو الخواص أو تابعة لؤلمبلؾ العمومية أو 

نصت عمى اعتبار ىذه  74فإف المادة ، الخاصة التابعة لمدولة و الجماعات المحمية
سنوات قابمة  2و يمكف شغؿ ىذه العقارات لمدة ، العمميات مف قبيؿ المنفعة العامة

و ذلؾ سواء بطريؽ االتفاؽ الودي مع المالكيف أو اإلعبلف عف ، لمتجديد مرة واحدة

                                                 

لتي تضمنت ارتفاقات الترخيص بالقياـ بأشغاؿ الصيانة مع وجود و ا 90/35مف القانوف رقـ  06أنظر المادة  1
و ىذا باستثناء ،ارتفاقات أخرى تتعمؽ بمنع الخواص مف القياـ بإنجاز بنايات جديدة في ىذه األراضي الممموكة ليـ

 إقامة أسوار.
 لثقافي.المتعمؽ بالتراث ا 1998يونيو  13المؤرخ في  98/04مف القانوف رقـ  01أنظر المادة   2
 .98/04مف نفس القانوف رقـ  03أنظر المادة   3
 .98/04مف نفس القانوف رقـ  21أنظر المادة   4
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و طواؿ ىذه المدة بحيث يمـز األفراد بالسماح لممثمي إدارة الثقافة بالقياـ ، المنفعة العامة
األثرية و إذا ترتبت أضرار ناجمة عف الحرماف المؤقت مف االنتفاع ، بكؿ األبحاث

 .1الحؽ في التعويض بالعقارات المشغولة فيخوؿ لمالكييا 

و يخضع ، و يمكف إيجاز االرتفاقات العامة  التي تسنيا الدولة لغرض الصالح العاـ 
 : ليا أصحاب األمبلؾ الخاصة في تمؾ المتعمقة بما يمي

 حماية التراث. -

 المعالـ التاريخية. -

 .المواقع األثرية -

 الممتمكات الثقافية المصنفة و المسجمة. -

 لريفية و الحضرية.المجموعات ا -

و العقارية تتـ حمايتيا بعدة طرؽ منيا تمؾ المحددة 2ففي كؿ ىذه الممتمكات الثقافية  
 : و ىي كالتالي 92/66مف القانوف  62في المادة 

 .التسجيؿ في الجرد اإلضافي -

 .التصنيؼ -

 .االستحداث في شكؿ قطاعات محفوظة -
                                                 

 .98/04مف القانوف رقـ  76أنظر المادة   1
2  Ghislaine  malandin, dictionnaire des servitudes :nature, definition, régime, le moniteur, 
paris ; 2003, p/ 150 : «  le patrimonie culturel est un ensemble des meubles, des 
immeubles, des sites et monunents naturels, des secteurs et des zones, soumis a un 
régime juridique assurant leur protection en raison de l interet culturel qu’ils presentent ». 
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 : االرتفاقات السمبية في ظل قانون المياه -5

تظير العديد مف حقوؽ االرتفاقات المقررة عمى الممكيات المجاورة ، في ىذا القانوف  
 66بحيث تتحمؿ ىذه الممكيات بمقتضى المادة ، 1لمجاري المياه و البحيرات و الودياف 

و ىذا في نطاؽ ما يسمى بمناطؽ الحافة ، أمتار 62إلى  60ارتفاقات عرض في حدود 
و ذلؾ ، و تمكيف أعواف و آليات اإلدارة مف حرية المرورو الغرض مف ذلؾ ى، الحرة

مف نفس   50كذلؾ فإف المادة ، لمقياـ بأعماؿ الصيانة و التنظيؼ و حماية الحواؼ
قنوات و تحويؿ المياه و قنوات جرىا و ذلؾ ، فرضت ارتفاؽ عمى مجاوري، القانوف

خدمي اإلدارة و عتادىا أو بااللتزاـ بالسماح بحرية المرور عمى ممتمكاتيـ الخاصة لمست
و كذا تفريغ مواد التنقية عمى اتساع خمسة أمتار عمى ، المقاوليف المكمفيف بصيانتيا

و أكثر مف ىذا ىناؾ ارتفاقات شبو دائمة  2جانبي األمبلؾ العمومية االصطناعية لممياه 
ارد المائية و منو و ىي احتفاظ اإلدارة المكمفة بالمو  66في المادة  62/65أنشأىا القانوف 

حؽ القياـ بمعاينة التطور النوعي لممياه. إف ىذا   3ىذا داخؿ نطاؽ الحماية النوعية 
التشريع المتعمؽ بالمياه تضمف إذا عدة أنواع مف اإلرتفاقات منيا منع الخاضعيف ليا مف 

ألـز المالكيف بالقياـ بأعماؿ محددة عمى ، بينما بعضيا اآلخر، ممارسة االرتفاقات
 .راتيـ باإلضافة إلى إلزاميـ بالسماح لئلدارة بالقياـ بأعماؿ عمى أمبلكيـعقا

 

 

 

 
                                                 

 .05/12لقانوف رقـ مف ا 10أنظر المادة   1
 .05/12مف نفس القانوف رقـ  23أنظر المادة   2
تـ تعريؼ منطقة الحماية النوعية عمى أنيا منطقة توجد بجانب منشأة و  05/12مف القانوف رقـ  38في المادة  3

 دياف.و كذلؾ مناطؽ الطبقات المائية اليشة و الو ،ىياكؿ المياه الجوفية أو السطحية و معالجتيا و تخزينيا
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 : ارتفاقات تحمل بعض االلتزامات من خالل نصوص االرتفاقات اإلدارية –ثانيا 

يتحمؿ الخاضعوف لبلرتفاقات اإلدارية التزامات تفرض عمى عقاراتيـ بعض  
1جاز أشغاؿ و إقامة منشآت منيا إن، التي في األصؿ يعترضوف عمييا، التصرفات

   

، عند قياـ المتعامموف بأشغاؿ 5666/60و قد تناوليا قانوف البريد و المواصبلت رقـ  
في شبكات البريد و المواصبلت السمكية و البلسمكية عمى األمبلؾ و عمى العمارات 

و أيضا فوؽ األرض و في ، و في التجزئات المخصصة لبلستعماؿ المشترؾ، الجماعية
و يحؽ و يرخص ليـ بشغؿ األراضي و األمبلؾ ، اطف األرض لمممكيات غير المبنيةب

كذلؾ يمكف المتعامميف المستفيديف مف رخص إقامة ، الضرورية إلنجاز ىذه األشغاؿ
خارج الجدراف و الواجيات المطمة عمى الطريؽ العمومي و عمى سقوؼ و ، المساند

و إذا ترتبت ، ات في أراضي غير مسيجةو كذلؾ توضع مساند و قنو ، سطوح البنايات
و نفس   2أضرار يتـ تعويض المبلؾ سواء باالتفاؽ الودي أو أماـ القضاء اإلداري 

الشيء بالنسبة لبلرتفاقات البلسمكية الكيربائية بحيث تنشأ مناطؽ مكشوفة أو مناطؽ 
مختمؼ حماية و مناطؽ دراسة لضماف تسير االستقباالت البلسمكية الكيربائية عبر 

كما يمزموف ، و تفرض ارتفاقات عمى المبلؾ و مستعممي المنشآت الكيربائية، المراكز
بعدـ إحداث أضرار أو اضطرابات تعيؽ استغبلؿ مراكز االستقباؿ البلسمكي و الكيربائي 

و في حالة وجود موانع تعرقؿ إرساؿ اإلشارات عمى خط قائـ مف خطوط المواصبلت ، 3
أو عوائؽ معرقمة مثؿ أشجار أو حائؿ فإف المتعامميف يتحصموف ، السمكية و البلسمكية

عمى قرار إداري مف الوالي يرخص ليـ بإزالة ىذه العوائؽ و كذلؾ يمكف حتى لرئيس 
إصدار قرار بإزالة كؿ حائؿ غير ثابت معرقؿ لخطوط ، المجمس الشعبي البمدي

 .المواصبلت السمكية و البلسمكية

                                                 

1 Bernand  le court, opcit. p/179 : «  obligation pour les assujettis de subir sur leur fond 
certains actes auquels ils auraient noralement le droit de s’opposser, tels le passage des 
travaux ou implantation d’ouvrages" 

 .2000/03قـ مف القانوف ر  45أنظر المادة   2
 .2000/03مف نفس القانوف رقـ  53أنظر المادة   3
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لمواصبلت السمكية و البلسمكية يفرض أيضا ارتفاقات عمى إف التشريع المتعمؽ با 
مالكي العقار أو وكبلء العمارات بعدـ االعتراض عمى إقامة خطوط المواصبلت السمكية 

 .و البلسمكية

 65/66فقد تضمف القانوف رقـ  1أما في مجاؿ التشريع المتعمؽ بالكيرباء و الغاز  
بحيث مف شأف فرض ىذه االرتفاقات ، الكيربائيةارتفاقات عمومية مرتبطة بتوزيع الطاقة 

و األغصاف  2تمكيف مفوضي استغبلؿ الكيرباء مف القياـ بأعماؿ تتعمؽ بقطع األشجار 
 .المعرقمة لمرور خطوط الكيرباء

629و قد تناولت ىذه االرتفاقات المادة  
التي خولت المتعامؿ في الكيرباء و توزيع  3

فاقات ذات المنفعة العامة بحيث تتمثؿ ىذه االرتفاقات في الغاز مف االستفادة مف االرت
حؽ المتعامؿ في مجاؿ الطاقة الكيربائية و الغازية مف القياـ بقطع األشجار و نزع 
األغصاف التي بحكـ قربيا مف المواصبلت الكيربائية، قد تتسبب في إعاقة وضعيا أو 

خمؿ في استغبلليا و يمكف ممارسة  انقطاع التيار الكيربائي أو إتبلؼ المنشآت أو إحداث
 .في مجاؿ استغبلؿ قنوات الغاز الباطنية، ىذا الحؽ

فرض التزامات عمى ، 62/65و في شأف االرتفاقات المتعمقة بالمياه فإف القانوف رقـ  
التصفية تمرير قنوات ضرورية لسقي و وضع ، التطيير، تمرير قنوات السقي، المالؾ منيا

نقيب و نقؿ المواد و كذلؾ تجييزات تمويف العماؿ ػ و تقرر حقوؽ تجييزات البحث و الت
بحيث ينشأ ارتفاؽ ، االرتفاؽ عمى الممكيات و الودياف و البحيرات و البرؾ و الشطوط

، و التي فييا يمكف لئلدارة المكمفة بالموارد المائية القياـ بقطع األشجار، و 4الحافة الحرة 

                                                 

 .05/02/2002المؤرخ في  02/01أنظر القانوف رقـ   1
2  GHISLAINE ,MALANDIN.OPCIT.P/22 :servitudes de droit publique liee a la distribution 
d energie electrique aux concessionnaire d imposer a des fonds prive ,la coupe des 
arbres et branches d arbres dont la presence gene le passage des lignes aeriennes d 
electricite)  

 .02/01مف القانوف رقـ  159أنظر المادة  - 3
 .05/12مف القانوف رقـ  11أنظر المادة  - 4
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لمدولة و  56كذلؾ ترخص المادة ، 1صبلح األضرار ىدـ كؿ بناء موجود مع مراعاة إ
الجماعات اإلقميمية و المؤسسات العمومية و أصحاب االمتياز المفوض ليـ الخدمة 

و الذيف ينجزوف منشآت و ىياكؿ تابعة لؤلمبلؾ العمومية االصطناعية  لممياه ، العمومية
، عمى الممتمكات المجاورةمف ممارسة ارتفاقات االستيبلء أو الشغؿ المؤقت أو اإلقامة 

كذلؾ يفرض عمى كؿ مالؾ أو مستغؿ لعقار ارتفاقات تتعمؽ بوسائؿ اإلشارة إلى المياه و 
كما يمـز المالكيف أصحاب العقارات غير  2كشفيا و قياسيا مف قبؿ اإلدارة المكمفة بالمياه 

مية و أصحاب المبنية بالسماح لكؿ مف الدولة و الجماعات اإلقميمية و المؤسسات العمو 
االمتياز و المفوض ليـ الخدمة العمومية و الذيف ينجزوف تييئة ذات منفعة عمومية 

و في حالة تسببيا ألضرار فيحؽ ، يوضع قنوات باطنية أو مكشوفة عمى أراضي الخواص
كما أنو يحؽ إلدارة المياه بعد الحصوؿ عمى رخصة إدارية مف القياـ ، 3ليـ التعويض 

 .4إعادة تييئة منشأة الري الموجودة  بأشغاؿ تعديؿ أو

و في حالة وجود حواجز طبيعية أو اصطناعية مستعممة في االستغبلؿ الفبلحي أو  
 .و مف شأنيا أف تعرقؿ إنجاز أشغاؿ التييئة فإنو بإمكاف اإلدارة إزالتيا، الغابي

لمنظـ لممياه أما فيما يتعمؽ بحقوؽ االرتفاؽ المتعمقة بحؽ مرور المياه فإف القانوف ا  
و لكؿ شخص طبيعي أو معنوي خاضع لمقانوف العاـ أو القانوف ، نص عمى حؽ المرور

و أيضا ، الخاص و مستفيد مف امتياز الموارد المائية بحيث يستفيد مف حؽ مرور المياه
 5.صرؼ مياه األراضي عبر قنوات باطنية و ترتب تعويضات في حالة حدوث أضرار

                                                 

التي نصت عمى إمكانية لجوء اإلدارة المكمفة بالموارد  05/12مف القانوف رقـ  12أنظر الفقرة الثانية مف المادة  - 1
 و كذا ىدـ كؿ بناء موجود مع مراعاة إصبلح األضرار الناجمة. ،المائية إلى قطع األشجار

 .05/12مف نفس القانوف رقـ  24أنظر المادة  - 2
 .05/12مف القانوف رقـ  27أنظر المادة  - 3
الحؽ في القياـ بأشغاؿ تبديؿ أو إعادة تييئة منشآت الري بشرط  05/12مف القانوف رقـ  32منحت المادة  - 4

 الحصوؿ عمى رخصة إدارية.
 .05/12مف القانوف رقـ  94أنظر المادة  - 5



209 
 

نونية المنظمة لبلرتفاقات اإلدارية التي أنشأت ارتفاقات و مف بيف النصوص القا 
المتعمؽ بالكيرباء و توزيع  65/66نجد القانوف رقـ ، يتحمميا و يمـز بيا أصحاب الممكية

تناولت  629و في ظؿ ىذا النص فإف الفقرة السادسة مف المادة ، الغاز بواسطة القنوات
و قنوات الغاز فوؽ ، خطوط الكيرباءارتفاقات في مجاؿ تمرير القنوات بحيث تمرر 

 .و أقؿ خسارة و ذلؾ باستعماؿ أعمدة، األمبلؾ المجاورة بعقبلنية

لتمرير الخطوط و القنوات فوؽ طرؽ ، كما يمكف استعماؿ جسور و قناطر و غيرىا 
، المواصبلت و األودية و غيرىا مف الحواجز و يتحمؿ أصحاب الممكية التزامات و قيود

بالسماح لمستغمي الكيرباء بوضع بصفة نيائية أعمدة و إرساءات بحيث يمزموف 
و ذلؾ إما خارج الحيطاف أو الواجيات المطمة عمى ، لممواصبلت اليوائية أو القنوات

الطريؽ العمومي ،و إما عمى سقوؼ العمارات و سطوحيا شريطة أف يكوف الوصوؿ إلييا 
ارتفاقات في مجاؿ تمرير الخطوط  1 629كما تضمنت الفقرة الثانية مف المادة ، ممكنا

فوؽ ، العموية بحيث يسمح لممتعامؿ في ميداف الكيرباء بتمرير المواصبلت الكيربائية
األمبلؾ سواء كانت مغمقة أو غير مغمقة و نفس الشيء بالنسبة لبلرتفاقات في مجاؿ 

دة المخصصة الغرز بحيث يمكف لممتعامؿ إقامة و بصفة نيائية القنوات الباطنية و األعم
لممواصبلت اليوائية داخؿ أو فوؽ األراضي غير المبنية التي ال تحيط بيا أسوار أو 

 .غيرىا مف السياجات المماثمة

الذي  2تضمف مخطط ارتفاقات الطيراف 92/64و في مجاؿ الطيراف فإف القانوف رقـ  
ات بحيث أف ىذا النص أنشأ بجواره المحط 3يشمؿ المساحات المخصصة لمتوسعة 

                                                 

و شممت مجاالت االرتكاز و االرساء و تمرير الخطوط ،التي أسست ارتفاقات ذات منفعة عامة 159أنظر المادة  - 1
و تمرير القنوات سواء في قطاع الكيرباء أو الغاز باإلضافة إلى الترخيص بالدخوؿ إلى العموية و الغرز و الغمر 

 األمبلؾ لمقياـ بالدراسات و الرسـو أو إنجاز األشغاؿ و ضماف حراسة المنشآت و صيانتيا أو إصبلحيا.
 .98/06مف القانوف رقـ  61أنظر المادة  - 2
المتعمؽ بارتفاقات الطيراف : "  2002مارس  2المؤرخ في  02/88 مف المرسـو التنفيذي رقـ 02تنص المادة  - 3

عمى أف أحكاـ ىذا المرسـو تطبؽ عمى المحطات الجوية و محطات الطوافات الموجية لممبلحة الجوية و محطات 
كية و المنشآت الخاصة بمستمزمات المساعدة لممبلحة الجوية و االتصاالت السم،الطوافات الموجية لبلستعماؿ الخاص

 البلسمكية لمطيراف و منشآت األرصاد الجوية التي تيـ أمف المبلحة الجوية." 
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الجوية و محطات الطوافات و المنشآت الموجية لتسييؿ المبلحة الجوية، ارتفاقات 
كذلؾ فرض ارتفاقات تتعمؽ بإلزاـ ، التوسع و اإلرشاد و اصطمح عمييا بارتفاقات الطيراف

أصحاب األمبلؾ المجاوريف لممحطات المذكورة سابقا بالسماح لئلدارة المكمفة بالطيراف 
، السماح بتجييز بعض الحواجز أو األماكف بأجيزة بصرية أو السمكيةبالقياـ بتجييز أو 

كما ، كيربائية موجية لمداللة عمى وجود ىذه الحواجز لممبلحيف الجوييف أو التعرؼ عمييا
و المتعمؽ بارتفاقات  5665مارس  5المؤرخ في  65/29نص المرسـو التنفيذي رقـ 

 : الطيراف عمى عدة أنواع مف االرتفاقات و ىي

 .ارتفاقات الطيراف الخاصة بالتوسعة -

 .ارتفاقات الطيراف الخاصة باإلرشاد -

و ىذا األخير عند إعداده يجب أف ، و تحدد ىذه االرتفاقات في مخطط خاص بيا 
يوضح المنطقة التي وضعت فييا االرتفاقات إلقامة المنشأة المعدة لضماف أمف المبلحة 

التي يحتمؿ أف تشكؿ خطرا عمى المبلحة الجوية أو كذلؾ يجب تحديد الحواجز ، الجوية
أما فيما يتعمؽ بارتفاقات الطيراف ، 1تعيؽ سير أجيزة األمف الخاصة بالمبلحة الجوية 

الخاصة باإلرشاد التي تتضمف تأشير اإلرشاد الضوئي لمحواجز لمداللة عمى وجود ىذه 
الجوية فإف الوزير فيما يخص أمف المبلحة ، و ذلؾ قصد تقميص الخطر، الحواجز

المكمؼ بالطيراف المدني أو بطمب مف وزير الدفاع الوطني يمكنو القياـ باإلرشاد لجميع 
كذلؾ يؤىؿ الوزير بوضع أجيزة بصرية أو ، الحواجز التي تعد خطرا عمى المبلحة الجوية

 .2السمكية كيربائية لممساعدة في المبلحة الجوية 

ؽ االرتفاؽ لفائدة إدارة الطيراف المكمفة باإلرشاد و قد منح ىذا النص التنظيمي حقو  
الضوئي لمحواجز بحيث سمح ليا بممارسة حقوؽ االرتكاز و المرور و قطع األشجار و 

كما خوليا حقوؽ ارتفاؽ تتعمؽ بصبلحية قياـ اإلدارة بتركيب أجيزة عمى ، األغصاف

                                                 

 .02/88مف المرسـو التنفيذي رقـ  10أنظر المادة  - 1
 .02/88مف المرسـو التنفيذي رقـ  15أنظر المادة  - 2
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سماح لئلدارة لمقياـ بيذه الجدراف الخارجية و األسقؼ و بالتالي ألـز كافة األشخاص بال
 .المياـ التي أنشأتيا ارتفاقات الطيراف

و دائما فيما يتعمؽ بااللتزامات التي يتحمميا الخاضعيف لئلرتفاقات اإلدارية فإف  
التشريع المتعمؽ بالسكؾ الحديدية نص عمى إمكانية ممارسة االرتفاقات  عمى ممكيات 

غطاة و قد تكوف ىذه األراضي ممموكة تحتوي عمى خطوط حديدية لمسكؾ مردومة و م
مف الخواص و في ىذه الممكيات يتـ السماح إلدارة السكؾ الحديدية بتقديـ طمب إلى 

، و ىذا بعد أخذ رأي مستغؿ النقؿ بالسكؾ الحديدية، الوالي لمحصوؿ عمى رخصة مسبقة
وط السكؾ و ذلؾ لمقياـ بأشغاؿ الحفر في األراضي و األمبلؾ و الواقعة بالقرب مف خط

، و قد حدد المشرع مساحة ىذه المنطقة بعرض يساوي العمو العمودي لمردـ، الحديدية
كذلؾ يمكف ممارسة ارتفاقات في المناطؽ التي تكوف ، 1الذي يقاس مف أسفؿ المنحدر 
و تتطمب الحصوؿ عمى رخصة إدارية مف الوالي لمقياـ ، فييا السكؾ الحديدية مردومة

 2.مبلؾ المجاورةبأشغاؿ الحفر في األ

 : ارتفاقات االمتناع و الحرمان –ثالثا 

تبعا لمتصنيؼ القائـ عمى معيار تحديد اآلثار المترتبة عمى إنشاء االرتفاقات اإلدارية  
ىناؾ نوع ثاف مف االرتفاقات يصطمح عميو بارتفاقات االمتناع أو الحرماف بحيث يمنع ، 3

و عادة ، ياـ ببعض األعماؿ و التصرفاتو يحـر صاحب الممكية الخاضع ليا  مف الق
و تتأسس في ، تفرض ىذه االرتفاقات عمى العقارات المجاورة لمرافؽ و منشآت عمومية

4الغالب بنصوص خاصة و ال يتطرؽ ليا القانوف المدني 
فيي قيود تفرض التزامات   

لؾ مثاؿ ذ، عمى الخاضعيف ليا و تتضمف حرمانيـ مف القياـ و التصرؼ في أمبلكيـ

                                                 

ورة إال بعد الحصوؿ عمى التي منعت القياـ بالحفر في األراضي المجا 90/35مف القانوف رقـ  09أنظر المادة  - 1
 رخصة إدارية مسبقة مف الوالي مع موافقة إدارة السكة الحديدية.

 .90/35مف القانوف رقـ  10أنظر المادة  - 2
 .260المرجع السابؽ ص ،اسماعيف شامة - 3

4  - gustave peiser, droit administratif des biens opcit / p. 46. 
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فإف شكؿ البناء مقيد كذلؾ ىناؾ حرماف ، المنع مف البناء أو حتى في حالة الترخيص بو
1مف بعض النشاطات 

كما تـ تعريؼ ىذه االرتفاقات عمى أنيا تنصب و تقتصر عمى ،  
، مف استعماؿ بعض الحقوؽ التي تخوليا لو ممكيتو، حرماف صاحب العقار المرتفؽ بو

الرتفاؽ المقررة لمصمحة المواقع الحربية و المنشآت العسكرية ليذا العقار و منيا حقوؽ ا
 : و ىي عمى نوعيف

بحيث يمنع ، ارتفاقات تفرض عمى األمبلؾ الخاصة المجاورة لممباني العسكرية /أ 
ـ ( مف القياـ بأي بناء أو غرس  526عمى مسافات معينة ) ، عمى أصحاب ىذه األمبلؾ
 .عمى ىذا الجزء مف عقاراتيـ

و مراكز ، الرؤيا و تفرض عمى األمبلؾ المجاورة لشواطئ البحر ارتفاقات /ب 
بأي بناء أو ، بحيث يمنع المبلؾ مف القياـ، التصوير الكيربائي و الرصد و المراقبة

و ىناؾ ارتفاقات ، 2غرس يحجب الرؤيا عمى مراكز الرصد و المراقبة و الرادارات 
مثؿ بناء ، ع عمى صاحب العقارالتجزئات العقارية يفرض فييا المشرع شروط و موان

المساكف بشكؿ معيف و منع البناء في المساحات االحتياطية التي تخصص لمتجييزات 
و نتناوؿ ىذه االرتفاقات مف خبلؿ أىـ النصوص القانونية في ، الجماعية ذات النفع العاـ

ص و لكف بطريقة متشعبة و غير موحدة في ن، الجزائر و التي تتضمف ارتفاقات عامة
 .قانوني خاص بيا

 
 : ارتفاقات االمتناع في التشريع المتعمق بالسكك الحديدية و كذلك الطيران -6

المتعمؽ باألمف و السبلمة  و االستعماؿ و الحفاظ في  96/02تضمف القانوف رقـ  
و اليدؼ مف ، العديد مف ارتفاقات االمتناع و الحرماف 3استغبلؿ النقؿ بالسكؾ الحديدية 

                                                 

1  - Bernard le court, opcit. p/ 179 : « … obligation pour les assujettis de ne pas user 
librement de leurs droits de propriéte, telles l’interdiction de construire ; les modalités de 
construction imposées ou la restriction à certaines  activités. »  

 .155 و 154ص ،المرجع السابؽ،محمد مومف - 2
 .90/35أنظر القانوف رقـ  - 3



213 
 

ىو حماية و تأميف حدود السكؾ الحديدية و ممحقاتيا و 1قات السكؾ الحديدية إنشاء ارتفا
إبقاء إمكاناتيا ثابتة فيما يخص توسيع تخطيطيا أو تغييره و إنشاء مجاالت الرؤية 

 .الضرورية لمراقبة اإلشارات الحديدية

و و تسييؿ استغبلؿ السكة الحديدية و حماية السكاف المجاوريف ليما مف األخطار ،
األذى الخاصة بحركة مرور القطارات و يشمؿ مجاؿ و نطاؽ تطبيؽ ارتفاقات السكة 

لميياكؿ القاعدية و منشآت السكة الحديدية سواء التي تـ  2.الحديدية الممكيات المجاورة
البدء في استغبلليا أو حتى المنشآت الجديدة المستقبمية و المتوقع إنجازىا طبقا لما 

و ، مف قبؿ اإلدارة المركزية الممثمة في وزارة النقؿ، الموافؽ عميو تضمنو مخطط  التوسيع
بضرورة ذكره المخطط لكؿ وثائؽ  3قد ألـز المشرع في القانوف المتعمؽ بالسكؾ الحديدية 

الوثائؽ  و يجب أف تشير، الخاصة بالممكيات التي تفرض عمييا ارتفاقات، السجؿ العقاري
 .إلى ارتفاقات السكة الحديدية

مف القياـ ببعض ، أما فيما يتعمؽ بارتفاقات الحرماف التي تمنع المالؾ الخاضع ليا 
مف قانوف  64األعماؿ التي تخوليا لو حقوؽ الممكية فيمكف اإلشارة إلى ما تتضمنو المادة 

و التي منعت مبلؾ البنايات المنجزة عمى األراضي التي تفرض عمييا ، 4السكة الحديدية 
بحيث تمزميـ بإبقاء تمؾ البنايات عمى ، ييرىا أو إضافة بنايات ليامف تغ ، ارتفاقات

و في حالة كوف ىذه البنايات أصبحت تشكؿ خطرا  أو عائقا معرقبل ، وضعيتيا األصمية
و يمنع عمى أصحابيا مف إعادة ، الستغبلؿ السكة الحديدية و أمنيا فإنيا تيدـ نيائيا

 .و منشآت السكة الحديدية، ة لميياكؿ القاعديةالبناء مف جديد في ىذه األراضي المجاور 

                                                 

 .90/35مف القانوف رقـ  04أنظر الفقرة الثالثة مف المادة  - 1
2  - GHISLAINE MALANDIN opcit p/ 206 : «  servitude négative : servitude consiste en 
une interdiction pour le proprietaire d’ecercer certaines prérogatives habituellement 
attachées à son droit de propriéle. » 

 .90/35أنظر الفقرة الرابعة مف المادة الرابعة مف القانوف رقـ  - 3
 .90/35مف القانوف رقـ  06أنظر المادة  - 4
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و ىناؾ موانع تجعؿ أصحاب الممكية المجاوريف لمسكة الحديدية مقيديف في  
تصرفاتيـ بحيث يحضر عمييـ تخزيف الحصيد أو المواد القابمة لبلشتعاؿ عمى أمبلكيـ 

 .1الواقعة عمى بعد معيف مف السكة الحديدية 

ع أو أشياء قابمة لبلشتعاؿ عمى بعد مف حدود السكة كذلؾ يمنع إقامة أي مستود 
كما ، إال بالحصوؿ عمى رخصة مف الوالي و موافقة مستغؿ السكة الحديدية، الحديدية

 2يمنع القياـ بأشغاؿ تحت السكؾ الحديدية و ممحقاتيا و فوقيا.

باإلضافة إلى منع مستغموا المناجـ و المحاجر المجاورة لمسكؾ الحديدية مف  
كذلؾ ، تعماؿ المتفجرات بدوف ترخيص مسبؽ مف مستغؿ النقؿ بالسكؾ الحديديةاس

و في المادة ، حدد فيو القواعد المتعمقة بالطيراف 3أصدر المشرع الجزائري نص قانوني 
لتحديد مخطط ارتفاقات الطيراف  4نص عمى ضرورة إصدار نص تنظيمي ، منو  46

في مضموف ىذا المخطط تـ فرض و ، الذي يشمؿ المساحات المخصصة لمتوسعة
التزامات تتعمؽ بمنع و حضر إنشاء أو إلزاـ بالحد و استبعاد العراقيؿ التي مف شأنيا أف 
تشكؿ خطرا عمى المبلحة الجوية أو تضر باستغبلؿ المستمزمات المساعدة لممبلحة 

 .5الجوية أو بأجيزة األمف المتاحة لصالح المبلحة الجوية 

تفاقات الطيراف التزامات تتمثؿ في منع البنايات داخؿ منطقة كذلؾ تضمف مخطط ار  
كما منع وضع سياج و بنايات يفوؽ عموىا العمو ، ارتفاقات الطيراف الخاصة بالتوسعة

المنصوص عميو في مخطط االرتفاقات أو بالحد منيا و تقميميا أو عند الضرورة القياـ 

                                                 

التي نصت عمى ما يمي : " تحدد كيفيات تطبيؽ ىذه المادة عف طريؽ  90/35مف القانوف رقـ  07أنظر المادة  - 1
 يـ...".التنظ

 .98/06أنظر القانوف رقـ  - 2
 .98/06أنظر القانوف رقـ  - 3
يتعمؽ بارتفاقات الطيراف و نص في المادة األولى ،2002مارس  02مؤرخ في  02/88صدر مرسـو تنفيذي رقـ  - 4

يحدد ىذا ،مـالمعدؿ و المت 1998يونيو  27المؤرخ في  98/06مف القانوف رقـ  61عمى أنو تطبيقا ألحكاـ المادة ،منو
 المرسـو مخطط ارتفاقات الطيراف الخاصة التوسعة و كذلؾ كيفيات تأسيس ارتفاقات الطيراف الخاصة باإلرشاد.

 .98/06مف القانوف رقـ  58أنظر المادة  - 5
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، مع المبلحظة أف ارتفاقات الطيراف 1يباستبعادىا و تغييرىا و ذلؾ لفائدة األمف الجو 
و ، 65/22تناوليا المرسـو التنفيذي رقـ  92/64مف القانوف  27المنشأة بموجب المادة 

 : و ىي 2حدد المجاالت التي تشمميا و تطبؽ عمييا 

 .ارتفاقات الطيراف الخاصة بالتوسعة -

 .ارتفاقات الطيراف الخاصة باإلرشاد -

المتعمقة بالتوسع فإف المرسـو التنفيذي منع تسميـ رخص : ففي االرتفاقات األولى
البناء ألصحاب الممكية التي تقع أمبلكيـ في مناطؽ وضعت فييا ارتفاقات الطيراف 

و يمنع عمييـ البناء إال بشرط وحيد يجب ، الخاصة بالتوسعة بحيث ال يتحصموف عمييا
ا مطابقة لؤلحكاـ الخاصة و ىو ضرورة أف تكوف البنايات المزمع تصميمي، توافره

 3.بمخطط ارتفاقات الطيراف الخاصة بالتوسعة

كذلؾ تـ منع كؿ بناية أو منشأة يحتمؿ أف تشكؿ بحكـ عموىا حاجزا أو خطرا عمى  
المبلحة الجوية خارج المناطؽ التي وضعت بيا ارتفاقات الطيراف الخاصة بالتوسعة و ال 

ستثناءا فقط يمكف الحصوؿ عمى رخصة خاصة تسمـ الرخص اإلدارية مف البمدية بؿ و ا
مف السمطة المكمفة بالطيراف المدني التي يحؽ ليا إخضاع ىذا البناء لجميع شروط 

، و أكثر مف ىذا فإف ارتفاقات الطيراف 4مع أمف الطيراف ، اإلقامة و العمو المماثمة
و فرض شرط ، المفروضة في مناطؽ التوسع قد تؤدي ليس فقط إلى منع عمميات البناء

 5.بؿ يمكف المجوء إلى إزالة البناء أو تعديمو، البناء و العمو

 

                                                 

 .98/06مف القانوف رقـ  60أنظر المادة  - 1
 .02/88مف المرسـو التنفيذي رقـ  03أنظر المادة  - 2
 .02/88مف المرسـو التنفيذي رقـ  11دة أنظر الما - 3
 .02/88مف المرسـو التنفيذي رقـ  12أنظر المادة  - 4
 .02/88مف المرسـو التنفيذي رقـ  13أنظر المادة  - 5
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 : ارتفاقات االمتناع من خالل قانون المياه -2
بحيث قيدىا المشرع و أنشأ ، إف التصرؼ في الممكيات المجاورة لممياه ليس مطمقا 

تصرفات اتجاه عمييا ارتفاقات تتضمف إلزاـ الخاضعيف ليا باالمتناع عف القياـ بأعماؿ و 
مف التموث و التبذير و االستغبلؿ ، عقاراتيـ و ذلؾ ألسباب تتعمؽ بضماف حماية المياه

مف قانوف  02و قد نصت المادة ، 1باإلضافة إلى تفادي اآلثار المضرة بالمياه ، المفرط
المياه صراحة عمى االرتفاقات المتعمقة بمنع كؿ مالؾ أو مستعمؿ لعقار خاضع الرتفاقات 

في ىذا  ، 2القياـ بأي عمؿ مف شأنو أف يمس بالغرض الذي مف أجمو جاء االرتفاؽ  مف
فإف  3اإلطار و فيما يتعمؽ بارتفاقات البيئة و لغرض حماية المياه مف كؿ أشكاؿ التموث 
و ، 4المشرع نص عمى منع تصريؼ أو صب أية مادة في عقارات الممكية العامة لممياه 

التي تحتوي عمى مواد صمبة أو سائمة أو عمى  و المصانع  خاصة منيا إفرازات المدف
و الثروة الحيوانية و ، عوامؿ مولدة لؤلمراض قد تمس مف حيث كميتيا بالصحة العمومية

 .النباتية أو تضر بالتنمية االقتصادية

و المتمثمة في ، مف قانوف المياه كؿ مالكي العقارات المبنية 660و قد ألزمت المادة 
المتعمقة   94صب بضرورة االلتزاـ باألحكاـ المنصوص عمييا في المادة منشآت ال

و يجب اإلشارة إلى وجود نطاؽ حماية ، بواجب حماية المياه مف جميع أشكاؿ التموث
يقصد بو " محيط محدد لممجاؿ الجغرافي " غرضو حماية كؿ منشأة لمتزويد بالمياه ، المياه

و في ىذا المحيط أو ، بلستيبلؾ البشريو المخصصة ل، ذات االستغبلؿ الجماعي
و ال تمارس إال بشروط و ذلؾ في حالة ، النطاؽ فإف المشرع منع إقامة نشاطات داخميا

و مد قنوات مياه و مستودعات المحروقات و إنجاز بنايات ، القياـ بإنجازه آبار و محاجر
 .قد تعكر المياه، أو تفريغ فضبلت و مواد مشعة

                                                 

المعدؿ و المتمـ ،المتضمف قانوف المياه 1983يوليو  16المؤرخ في  83/17مف القانوف رقـ  01أنظر المادة  - 1
 يتعمؽ بالمياه. 2004أوت  04المؤرخ في  05/12بالقانوف رقـ 

بحيث فرضت عمى كؿ مالؾ أو مستعمؿ ،ارتفاقات االمتناع و الحرماف 83/17مف القانوف رقـ  38تناولت المادة  - 2
 لعقار خاضع الرتفاقات  االمتناع عف القياـ بأعماؿ مف شأنيا أف تمس بغرض ىذه االرتفاقات.

 .83/17قـ مف القانوف ر  96أنظر المادة  - 3
 .83/17مف نفس القانوف رقـ  99أنظر المادة  - 4



217 
 

ف المتعمؽ بالمياه موانع أخرى حوؿ منشأة المياه لغرض حمايتيا كما أضاؼ القانو   
 : و ىي

 .منع مرور السيارات -

 .منع إقامة محطة توزيع الوقود -

كالصيد و القنص و المبلحة و الغسؿ و ، منع كؿ نشاط عمى سطح المياه -
 .التنظيؼ

القانوف السابؽ  المتعمؽ بالمياه و الذي عدؿ 62/65أما في ظؿ القانوف الجديد رقـ   
ما ، فقد تضمف أيضا عدة ارتفاقات تخص منع القياـ بأعماؿ نذكر منيا، 20/67رقـ 

، التي أنشأتيا  المادة العاشرة مف القانوف الجديد لممياه، اصطمح عميو بمنطقة الحافة الحرة
و تشمؿ المنطقة المحاذية لطوؿ ضفاؼ الودياف و البحيرات و البرؾ و السبخات و 

و ىذا داخؿ الممكية ، و يتراوح عرضيا بيف ثبلثة أمتار إلى خمسة أمتار، الشطوط
عمى طوؿ  1ارتفاقات الحافة الحرة  66كما أنشأت المادة ، العمومية الطبيعية لممياه

و في كؿ المنطقتيف سواء داخؿ مناطؽ الحافة الحرة أو ، ضفاؼ الودياف و البحيرات
 : فإف المشرع فرض حقوؽ ارتفاؽ تتمثؿ في 2حرة المناطؽ الخاضعة الرتفاقات الحافة ال

منع كؿ بناء أو غرس أو تشييد سياج و كؿ تصرؼ يضر بصيانة الودياف و  -
 البحيرات و البرؾ 

 3.منع إقامة منشأة لمرمؿ في مجاري المياه -

                                                 

 .83/17مف القانوف رقـ  111و  110أنظر المادتيف  - 1
 .05/12مف القانوف رقـ  11أنظر المادة  - 2
" منع استخراج مواد الطمي و أية وسيمة و خاصة إقامة مرامؿ في   05/12مف القانوف رقـ  14تضمنت المادة  - 3

 دياف ".مجاري الو 
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، لممنع و ىي عبارة عف ارتفاؽ سمبي عاـ، قاعدة عامة 54و قد وضعت المادة 
الؾ أو مستعمؿ لعقار خاضع الرتفاقات المياه مف القياـ بأي عمؿ يتمثؿ في منع كؿ م

  1.مف شأنو أف يمس بالغرض الذي وضع ألجمو االرتفاؽ

 : ارتفاقات االمتناع في قانون الوقاية من األخطار الكبرى -3
مخاطر ، إف األخطار الكبرى الميددة لئلنساف و بيئتو و التي قد يتسبب في حدوثيا 

دفعت المشرع الجزائري إلى إصدار نص ، 2أو بفعؿ نشاطات بشرية  طبيعية استثنائية
قانوني يتضمف قواعد الحماية مف ىذه األخطار و كيفية تسيير الكوارث في إطار التنمية 

باإلضافة إلى التكفؿ بآثارىا عمى األفراد و نشاطاتيـ و بيئتيـ ضمف الحفاظ ، المستدامة 
 .3و تأميف ذلؾ  عمى التنمية و تراث األجياؿ القادمة

قواعد خاصة عمى المناطؽ ذات  66/56و في ىذا اإلطار فرض القانوف رقـ  
الخطورة بحيث ألـز أصحاب األراضي بعدـ القياـ بأية أعماؿ و تصرفات في ىذه 

و التي منع فييا البناء بسبب  66/56مف القانوف رقـ  69و ذلؾ بموجب المادة ، المناطؽ
 : المناطؽ التالية الخطر الكبير ال سيما في

 .األراضي ذات الخطر الجيولوجي -

 .المناطؽ ذات الصدع الزلزالي الذي يعتبر نشيطا -

، األراضي المعرضة لمفيضاف و مجاري األودية و المناطؽ الواقعة أسفؿ السدود -
 دوف مستوى قابمية اإلغراؽ بالفيضاف.

                                                 

 .05/12مف القانوف رقـ  26أنظر المادة  - 1
المتعمؽ بالوقاية مف األخطار الكبرى و  25/12/2004المؤرخ في  04/20مف القانوف رقـ  01أنظر المادة  - 2

 تسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة.
 .04/20مف القانوف رقـ  06أنظر المادة  - 3
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أو كؿ ، ذات الخطورة ،مساحات حماية المناطؽ الصناعية و الوحدات الصناعية -
 1.منشأة صناعية أو طاقوية تنطوي عمى خطر كبير

أو الماء أو جمب الطاقة التي قد ينجر عف ، أراضي امتداد قنوات المحروقات -
و يجب أف تحدد المناطؽ المثقمة باالرتفاقات المتعمقة ، 2إتبلفيا أو قطعيا خطر كبير 

 .3الخطر الكبير بعدـ البناء في مضموف مخطط عاـ لموقاية مف 

أو بناء تيدـ ، كما أف المشرع لـ يرخص بإعادة بناء أية بناية أو منشأة أساسية 
إال بعد إجراء خاص ، بصفة كمية أو جزئية بسبب وقوع خطر زلزالي أو جيولوجي

  4.أو الجزئي عقد تـ التكفؿ بيا، و ذلؾ لمتأكد مف أف أسباب االنييار الكمي، لممراقبة

المتعمق بمناطق التوسع و المواقع  63/63تناع في القانون ارتفاقات االم -4
 : السياحية

لغرض ضماف التنمية المستدامة لمسياحة مع االستعماؿ العقبلني و المنسجـ  
و لتوفير عمراف مييأ و منسجـ و مناسب مع تنمية ، لمفضاءات و الموارد السياحية

بر المشرع الجزائري مناطؽ التوسع اعت، النشاطات السياحية و الحفاظ عمى طابعو المميز
فوضع ليا قواعد لحمايتيا و ، بأنيا تكتسي طابع المنفعة العمومية، و المواقع السياحية

كؿ مف مناطؽ التوسع ، و قد حدد مفيوـ 60/60تييئتيا و ترقيتيا بموجب القانوف رقـ 
اء لمخطط كما أنو أخضع العقار السياحي القابؿ لمبن، 5السياحي و الموقع السياحي
                                                 

 .04/20وف رقـ مف القان 19أنظر المادة  - 1
 .04/20مف القانوف رقـ  19أنظر المادة  - 2
بحيث يشمؿ المناطؽ ،تـ تحديد المخطط العاـ لموقاية مف الخطر الكبير 04/20مف القانوف رقـ  20في المادة  - 3

ؿ صدور ىذا بسبب الخطر الكبير و كذلؾ التدابير المطبقة عمى البناءات الموجودة قب،المثقمة بارتفاؽ عدـ البناء عمييا
 القانوف. 

 .04/20مف القانوف  23أنظر المادة  - 4
الذي عرؼ ،يتعمؽ بمناطؽ التوسع و المواقع السياحية 2003فبراير  17المؤرخ في  03/03أنظر القانوف رقـ  - 5

ة و يتميز بصفات أو بخصوصيات طبيعية و ثقافي،عمى أنيا كؿ منطقة أو إمتداد مف اإلقميـ،مناطؽ التوسع السياحي
و يمكف استغبلليا في تنمية نمط أو أكثر مف ،بشرية و إبداعية مناسبة لمسياحة مؤىمة إلقامة أو تنمية منشأة سياحية

 السياحة ذات مردودية.
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ويضـ األراضي التابعة لؤلمبلؾ الوطنية العمومية و تمؾ التابعة ، التييئة السياحية
و الغرض مف ذلؾ ىو محاربة المضاربة في العقار السياحي و تكويف احتياط   1لمخواص

و في ىذا المجاؿ أنشأ ارتفاقات تضمنت منع كؿ أشغاؿ تييئة ، عقاري لؤلمبلؾ السياحية
اطؽ التوسع و المواقع السياحية المخالفة لمخطط التييئة السياحية و لقواعد أو استغبلؿ من
   .60/60القانوف رقـ 

كذلؾ منع كؿ استغبلؿ لمناطؽ التوسع و المواقع السياحية يؤدي إلى تشوية طابعيا  
عمى ضرورة وضع نظاـ يتعمؽ بحقوؽ البناء و  62و قد نص في المادة ، 2السياحي 

كما منع كؿ عممية أو تأجير لؤلمبلؾ ، توى مخطط التييئة السياحيةاالرتفاقات في مح
و ، الخاصة المتواجدة داخؿ مناطؽ التوسع بحيث يجب قبؿ ذلؾ إشعار وزارة السياحة

  3.ذلؾ قصد تمكيف الوكالة الوطنية لتنمية السياحة مف ممارسة حؽ الشفعة

 ارتفاقات المنفعة العامة اإليجابية : الفرع الثاني

و حتى ضد إرادتو ، يمـز بالقياـ بنفسو، فإف المالؾ الخاضع ليا، ي ىذه االرتفاقاتف 
ببعض األفعاؿ أو األعماؿ و التصرفات مثؿ إزالة حواجز عمى غرار ارتفاقات النقؿ 

باإلضافة إلى  6966جويمية  62بواسطة التميفيريؾ  و التي أنشأىا المشرع الفرنسي في 
ؾ يمكف ذكر ارتفاقات اإللزاـ بالقياـ بعمؿ بالنسبة لممالكيف كذل 4تدفؽ و جرياف المياه 

و قطع األشجار المعرقمة ، المجاوريف لمطرؽ العمومية الذيف يجبروف عمى تيديـ الجدراف
فيذه ، و ذلؾ بغرض ضماف أمف الطرقات، لمرؤية في تقاطع الطرقات و األماكف الخطرة

األمبلؾ العامة و لكنيا ذات طابع إداري االلتزامات تشكؿ إذف ارتفاقات حقيقية لصالح 

                                                 

 .03/03مف القانوف رقـ  20أنظر المادة  - 1
 .03/03مف القانوف رقـ  06أنظر المادة  - 2
 .03/03مف نفس القانوف رقـ  28أنظر المادة  - 3

4  - Bernard le court. opcit, p/ 179 : «  obligation pour l’assujetti de procéder lui méme, 
contre son gré, a certains actes, tels la suppression, d’obstacle ( c’est le cas de la 
servitude de survol des téléphériques, instituée par la loi du 8 juillet 1941 ) ou 
l’ecoulement des eaux ». 
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و ىي عدـ إمكانية بيعو أو التنازؿ عنو أو التصرؼ ، لكونيا تتضمف نطاؽ قانوني خاص
و يبلحظ وجود اختبلؼ كبير في تصنيؼ االرتفاقات اإلدارية بحيث ىناؾ اتجاه ،  1فيو 

تي تتضمف القياـ و ىي االرتفاقات اإليجابية ال، يرى بوجود نوعيف فقط مف االرتفاقات
بأعماؿ مادية أو قانونية و الثانية عبارة عف ارتفاقات سمبية تقتصر عمى االلتزاـ باالمتناع 

و في ىذا اإلطار يرى أحد الكتاب بأنو يجب استبعاد االرتفاقات التي ، 2عف القياـ بعمؿ 
فاقات بحيث يرى بأف االرت، و ضد إرادتيـ، تمـز األفراد بالقياـ بأعماؿ دوف رضاىـ

و ، اإلدارية ىي تمؾ األعباء و التكاليؼ و االلتزامات المفروضة عمى بعض العقارات
أما بخصوص التشريع الجزائري فيمكف ، تتضمف إما القياـ بأعماؿ أو االمتناع عنيا فقط

التطرؽ الرتفاقات اإللزاـ بالقياـ بعمؿ مف خبلؿ بعض النصوص القانونية المنظمة 
 : و ىي كما يمي لبلرتفاقات اإلدارية

 : ارتفاقات االلتزام بعمل في قانون البريد و المواصالت -1
مف قانوف البريد و المواصبلت السمكية و  20تناولت ارتفاقات االلتزاـ بعمؿ المادة   

البلسمكية و المتعمقة باالرتفاقات البلسمكية الكيربائية المنشأة في القسـ الثاني مف ىذا 
مستعممو المنشأة الكيربائية الموجودة في أي مكاف مف اإلقميـ  القانوف بحيث أف مبلؾ و

و ذلؾ إذا كاف ىؤالء المبلؾ ، تسيير المنشأة، ممزموف  بتعديبلت لضماف ديمومة حسف
يحدثوف اضطرابات تعيؽ استغبلؿ مركز عمومي أو خاص لبلستقباؿ البلسمكي 

 3الكيربائي

، يجب القياـ بيا  مف قبؿ مالؾ العقار ويمكف ذكر كذلؾ التكاليؼ و االلتزامات التي 
إذا ما ، أو وكيؿ العمارة أو كمييما و ىي قطع أشجار أو إزالة حائؿ أو حاجز ما ثابت

                                                 

1  - gustave peiser, droit administratif des biens, opcit, p/ 47 : «  il y a enfin des 
servitudes qui constituent des obligations de faire ( servitudes in faciendo ) … il s’agit 
bien de véritables servitudes au profit du domaine public, fonds dominant, mais de 
caractére  administratif car elles comportent un régime juridique particulier. 

 .152المرجع السابؽ ص ،محمد مومف - 2
 .03/2000مف القانوف رقـ  58أنظر المادة  - 3
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تسسبا في منع إرساؿ اإلشارات عمى خط قائـ مف خطوط المواصبلت السمكية والبلسمكية 
و ضماف التسيير و اليدؼ مف فرض ىذه االرتفاقات الممزمة لممالكيف و ضد إرادتيـ ى 1

مع العمـ أف قرار ، الحسف لخدمات الشبكات العمومية لممواصبلت السمكية و البلسمكية
، إما بالتراضي أو أماـ القضاء اإلداري، إزالة العائؽ يتـ بقرار والئي مع تعويض المالكيف

أما إذا كاف الحائؿ و العائؽ متحركا فإف قرار اإلزالة يصدره رئيس المجمس الشعبي 
 .لبمدي المعنيا

 : ارتفاقات االلتزام بالقيام بعمل في قانون التعمير -2
و كذلؾ النصوص ، 6996ديسمبر  6المؤرخ في  96/59تضمف قانوف التعمير رقـ  

العديد مف االرتفاقات الممزمة لممالكيف بحيث تفرض عمييـ تكاليؼ و ، التطبيقية لو
و تقسيـ لقطع أرضية و يظير ذلؾ، مف قبؿ كؿ عممية بناء أ، واجبات يمزموف بالقياـ بيا

خبلؿ رخص التعمير أو التجزئة التي عادة يشترط فييا المشرع إنجاز أو الحفاظ عمى 
 .مساحات خضراء و تخصيص أماكف لممرافؽ و التجييزات العمومية

وىذه االرتفاقات تنشأ مف األحكاـ و القواعد التي يتضمنيا مخطط شغؿ األراضي و   
ة عمى ىذه االرتفاقات مف خبلؿ ما تضمنو الفصؿ الثاني مف النص يمكف ذكر أمثم

ففيما يتعمؽ بتحضير و تسميـ رخصة ، المتعمؽ بالرخص و الشيادات لمتعمير و التجزئة
 : ضرورة إرفاؽ طمب رخصة التجزئة بممؼ يشمؿ عدة وثائؽ منيا 3تـ اشتراط  2التجزئة 

 .رضية و مساحتياتصاميـ ترشيدية تشتمؿ عمى حدود القطعة األ -

                                                 

 .03/2000مف القانوف رقـ  54أنظر المادة  - 1
الحاالت التي تفرض فييا ،المتعمؽ بالتعمير 1/12/1990المؤرخ في  90/29مف القانوف رقـ  07حددت المادة  - 2

مف ممكية ،لكؿ عممية تقسيـ لقطعتيف أو عدة قطع،رخصة التجزئة بحيث نصت عمى ما يمي : " تشترط رخصة التجزئة
اتجة عف ىذا التقسيـ مف شأنيا ن،إذا كانت قطعة أو عدة قطع أرضية،عقارية واحدة أو عدة ممكيات ميما كاف موقعيا

 أف تستعمؿ في تشييد بناية."
المحدد لكيفيات تحضير شيادة  1991مايو  28المؤرخ في  91/176مف المرسـو التنفيذي رقـ  09أنظر المادة  - 3

 التعمير و رخصة التجزئة و شيادة التقسيـ.
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تحديد القطع األرضية المبرمجة مع رسـ شبكة الطرؽ و قنوات التمويف بالمياه  -
الصالحة لمشرب و الحريؽ و صرؼ المياه القذرة، و كذلؾ شبكات توزيع الغاز و الكيرباء 

 .و الياتؼ و اإلنارة العمومية

ت الخدمات تحديد موقع مساحات توقؼ السيارات و المساحات الحرة و مساحا -
 .الخاصة

موقع البنايات المبرمجة و شكميا العمراني بما في ذلؾ البنايات الخاصة  -
 بالتجييزات الجماعية. 

فإنيا فرضت ارتفاقات إجبارية ، 674/ 96مف المرسـو التنفيذي رقـ 1 56أما المادة  
 عمى صاحب الممكية بحيث نصت عمى وجوب احتواء رخصة التجزئة عمى ضرورة انجاز
صاحب طمب الرخصة أشغاؿ تتعمؽ بجعؿ األراضي المجزئة قابمة لبلستغبلؿ مف خبلؿ 

 : إحداث ما يمي

شبكات الخدمة و توزيع األرض المجزأة إلى شبكة مف الطرؽ و الماء و التطيير  -
 2...و اإلنارة العمومية و الطاقة و الياتؼ

إذف فرغـ أف ، لترفيومساحات توقيؼ السيارات و المساحات الخضراء و مياديف ا -
صاحب رخصة التجزئة مالؾ لمقطع األرضية فإنو يخضع الرتفاقات إدارية حتى بدوف 

أو ، و ذلؾ بموجب أحكاـ قانوف التعمير التي تمزمو بإنجاز أشغاؿ ذات نفع عاـ، رضاه
حتى المساىمة اإلجبارية في مصاريؼ تنفيذ بعض التجييزات الجماعية التي تصبح 

و بصفة عامة يمكف القوؿ أف منح ، 3نجاز مشروع األراضي المجزأة ضرورية بفعؿ إ
رخصة البناء أو رخصة التجزئة يتوقؼ عمى مدى خضوع صاحب الممكية لبللتزامات 

إذا لـ يتكفؿ بإتباع اإلجراءات ، بحيث ال تمنح لو، المحددة في التوجييات المفروضة عميو
                                                 

 .91/176مف المرسـو التنفيذي رقـ  20أنظر المادة  - 1
 .91/176مف نفس المرسـو التنفيذي رقـ  21المادة أنظر  - 2
 .91/176مف نفس المرسـو التنفيذي رقـ  21أنظر المادة  - 3
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مف  66كما أف المادة ، 1لممصمحة العامة والخضوع لقيود االرتفاقات اإلدارية المقررة 
نصت عمى أف رخصة البناء ال تسمـ إال إذا كاف ، 96/674المرسـو التنفيذي رقـ 
 .مخطط شغؿ األراضي المصادؽ عميو، المشروع موافقا ألحكاـ

بأنو ال يمكف الترخيص بالبناء الذي يشيد عمى  66وأضافت الفقرة الثالثة مف المادة  
إال إذا كاف مطابقا لتوجييات رخصة التجزئة و األحكاـ التي يتضمنيا ، أراضي مجزأة

 ممؼ األراضي المجزأة.

 : ارتفاقات االلتزام بالقيام بعمل من خالل التشريع المتعمق بأمالك الدولة -3
لتحديد مكونات األمبلؾ الوطنية و كذلؾ القواعد الخاصة بتكوينيا و تسييرىا و  

 96/06شرع الجزائري قانوف ينظـ األمبلؾ الوطنية تحت رقـ سف الم، 2مراقبة استعماليا 
و في ىذا النص صنؼ ، 5662يوليو  56ثـ عدلو في  6996ديسمبر  6مؤرخ في 

تتبع إما لمدولة أو الوالية ، أمبلؾ عمومية و أمبلؾ خاصة: األمبلؾ الوطنية إلى نوعيف
مبلؾ الوطنية بالوسائؿ منو عمى أف تقاـ األ 54و قد نص في المادة ، 3أو البمدية 

 4.بحيث تتمثؿ الوسائؿ القانونية، القانونية أو بفعؿ الطبيعة

في تمؾ الطرؽ التي يتـ بيا اقتناء أمبلؾ و إدراجيا ضمف األمبلؾ الوطنية و ذلؾ   
و إما بطرؽ استثنائية ىي نزع ، كالعقد و التبرع و التبادؿ و الحيازة، بوسائؿ القانوف العاـ

و ، القياـ بعمميات تعييف الحدود، ثـ تتولى السمطة المختصة، الشفعة الممكية و حؽ
                                                 

شكؿ رخصة التجزئة و التوجييات التي تتضمنيا و نصت  91/176مف المرسـو التنفيذي رقـ  23حددت المادة  - 1
و مف الوزير المكمؼ ،رار مف الوالي المختص إقميمياعمى ما يمي : " تسمـ رخصة التجزئة في جميع الحاالت في شكؿ ق

يحدد ىذا القرار التوجييات التي يتكفؿ بيا صاحب الطمب و يضبط اإلجراءات و ارتفاقات ،بالتعمير حسب كؿ حالة
 كما يحدد آجاؿ إنجاز أشغاؿ التييئة.،المصمحة العامة التي تطبؽ عمى األراضي المجزئة

 يتضمف قانوف األمبلؾ الوطنية. 1990ديسمبر  1المؤرخ في  90/30وف رقـ مف القان 01أنظر المادة  - 2
بحيث نصت عمى ما يمي : "  90/30مف القانوف رقـ  02إف تشكيؿ و تكويف األمبلؾ الوطنية تناولتيا المادة  - 3

ة و العقارية التي تشمؿ األمبلؾ الوطنية عمى مجموع األمبلؾ و الحقوؽ المنقول،مف الدستور 18و  17عمبل بالمادتيف 
األمبلؾ  -تحوزىا الدولة و جماعتيا اإلقميمية في شكؿ ممكية عمومية أو خاصة و تتكوف ىذه األمبلؾ الوطنية مف : 

 األمبلؾ العمومية و الخاصة التابعة لمبمدية."  –العمومية و الخاصة التابعة لمدولة 
 .90/30مف القانوف رقـ  26أنظر المادة  - 4
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التصنيؼ و ذلؾ بمعاينة حدود األمبلؾ الوطنية العمومية الطبيعية كشواطئ البحر و 
 1.غيرىا

و كذلؾ القياـ بعمميات االصطفاؼ و ىذا بإثبات تعييف الحدود الفاصمة بيف الطرؽ  
تعتبر كؿ مف الطرؽ الوطنية و السريعة جزء مف  و، العمومية و الممكيات المجاورة

و يتـ ضبط حدود األمبلؾ العامة التابعة ، 2األمبلؾ العامة االصطناعية التابعة لمدولة
لمدولة في مجاؿ الطرؽ مف قبؿ اإلدارة المختصة التي تقـو بوضع حدود طرؽ 

 3.المواصبلت و حدود الممكيات المجاورة

لمتصفيؼ فيما يتعمؽ ، دي الذي يتسـ بو التصميـ العاـو يترتب عمى الطابع التحدي 
بالممكيات الخاصة المجاورة لمطرؽ الموجودة،ارتفاؽ إداري يتطمب االبتعاد عف الطريؽ أو 

أو أجزاء العمارات الواقعة بيف حدود الطريؽ و ، عدـ البنياف و يثقؿ القطع األرضية
 4.التصفيفات التي يبينيا التصميـ

مف  656فإف المادة ، ؽ باالرتفاقات الممزمة لممبلؾ المحاذيف لمطرقاتأما فيما يتعم 
المرسـو ألزمتيـ بضرورة القياـ بصيانة ىذه األراضي و المباني الموجودة بالقرب مف 
، الطرقات و نفس الشيء بالنسبة لبلرتفاقات المتعمقة باألمبلؾ المجاورة  لمسكؾ الحديدية

تفرض عمييا ارتفاقات السكة الحديدية زيادة عمى  بحيث أف أصحاب األراضي المجاورة
و مف ىذه االرتفاقات ضرورة توفير ، 5االرتفاقات القانونية الواردة في القانوف العاـ 

، و كذلؾ إنشاء منطقة حماية يمـز المبلؾ بإنشائيا، 6المبلحظة اإلشارة ، مجاالت الرؤية
ت السكؾ الحديدية مف جراء انتفاعيا و ىذا عمى امتداد مسافة دنيا تبدأ مف حدود مشتمبل

                                                 

 .90/30مف القانوف رقـ  30ادة أنظر الم - 1
 .91/454مف المرسـو التنفيذي رقـ  117أنظر المادة  - 2
 .91/454مف المرسـو التنفيذي رقـ  121أنظر المادة  - 3
 .91/454مف المرسـو التنفيذي رقـ  123أنظر المادة  - 4
 .91/454مف المرسـو التنفيذي رقـ  130أنظر المادة  - 5
 .91/454مف المرسـو التنفيذي رقـ  131أنظر المادة  - 6
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و في ىذه المنطقة يمزموف بإزالة أية مادة سريعة لبللتياب أو أكواـ ، باالرتفاؽ الخاص بيا
 .التبف و الكبلء الجاؼ و أكياس الحصيد و يمنعوف مف وضعيا
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 : نطاق و مجال االرتفاقات اإلدارية: المبحث الثاني

إلدارية أو ما اصطمح عميو بارتفاقات المنفعة العامة عف تقييد تعبر االرتفاقات ا 
كما تفيد ىذه االرتفاقات بأنيا تعبر عف تكاليؼ تتـ سواء بمقابؿ أو 1ممارسة حؽ الممكية )

و تتحمميا الممكيات المجاورة لؤلمبلؾ العامة و التي تيدؼ أساسا إلى ، بدوف مقابؿ
2و تكوف متطابقة مع متطمبات تخصيصيا ، ضماف االستعماؿ األمثؿ و األفضؿ ليا

و   
 :تظير االرتفاقات التي تسمى األمبلؾ العامة في ثبلثة أشكاؿ ىي

 .ارتفاقات االمتناع و الحرماف - 

 .ارتفاقات اإللزاـ بالقياـ بعمؿ -

 .ارتفاقات تحمؿ بعض االلتزامات -

مثؿ أمبلؾ ، مةإف ىذه االرتفاقات مقررة عمى الممكيات المجاورة لؤلمبلؾ العا  
و مجاري المياه و البحيرات بحيث تتحمؿ ىذه ، السكؾ الحديدية و الطرقات و الجسور

الممكيات المجاورة ارتفاقات عديدة تناولتيا سابقا مف خبلؿ تحميمنا لمنصوص التشريعية 
التي ، و ذكرنا ارتفاقات االبتعاد عف الطريؽ و عدـ البنياف، المنظمة لبلرتفاقات اإلدارية

و أيضا االرتفاقات التي تطبؽ عمى الممكيات ، تثقؿ القطع األرضية المجاورة لمطريؽ
و عمى المنشآت ، المجاورة لميياكؿ القاعدية و منشآت السكة الحديدية الجاري استغبلليا

و الغرض مف  3الحديدية المتوقع إنجازىا في إطار مخطط التوسع و التييئة و البناء 
و إبقاء ، ىو حماية حدود السكة الحديدية و ممحقاتيا، حديديةفرض ارتفاقات السكة ال

إمكاناتيا ثابتة فيما يخص توسيع تخطيطيا أو تغييره و إنشاء مجاالت الرؤية الضرورية 

                                                 

1  - Hassan Ouazzani : chahdi, droit et mutations sociales et politiques au maroc et au 
maghreb, paris, 2002 p/ 01. 
2  - Gustane peiser, droit administratif des biens, opcit.p / 47. 

 .90/35مف القانوف رقـ  04أنظر المادة  - 3



228 
 

و تسييؿ استغبلؿ السكة الحديدية و حماية السكاف ليما مف ، لمراقبة اإلشارات الحديدية
 .اراتاألخطار و األذى الخاصة بحركة مرور القط

، أف االرتفاقات اإلدارية مصدرىا نصوص قانونية، إف ما يتضح مف ىذا التقديـ 
بينما تجد طرؽ تطبيقيا في عدد كبير مف النصوص التنظيمية ، تتولى إنشائيا و تحديدىا

و ذلؾ لكونيا توضع ، ،و قد زادت ىذه األخيرة بشكؿ ممفت لمنظر في العصر الحالي
عف استفادة أو خسارة األشخاص المالكيف لمعقارات المرتفؽ لممصمحة العامة بغض النظر 

و تفرض عمى ىؤالء األشخاص االلتزامات و تكاليؼ يتقيدوف بيا و ىذا دوف ، 1بيا 
إزالتيا لحقيـ في الممكية، و يرى العديد مف الفقياء بأف االرتفاقات ىي عبارة عف تكاليؼ 

تثقؿ بعض العقارات و تتضمف السماح  بأنيا قيود 2تفرض عمى العقارات و يتـ تعريفيا 
بالقياـ بأعماؿ أو اإلمتناع عنيا... و لكف العقارات ال يمكنيا أف تتحمؿ أعباء القياـ 

أنشأ ، 6902أكتوبر  06بأف قانوف AUBYو في ىذا السياؽ يرى ، بأعماؿ بنفسيا
الوقت  و لكف في نفس، ارتفاقات عمى حساب العقارات الضرورية لتحسيف الطرؽ الوطنية

، فإف مالؾ العقار سيتأثر ببعض العوائؽ و القيود منيا تقميص حريتو في الممكية مع الغير
يجد نفسو خاضعا لتكاليؼ و التزامات ، و بالتالي فالشخص المالؾ لمعقار المرتفؽ بو

يرى عكس ذلؾ بحيث ، نشأت في األصؿ و فرضت عمى العقار و ىناؾ اتجاه آخر
منفعة العامة ال تشكؿ ارتفاؽ حقيقي لغياب عقار مرتفؽ ) مخدوـ ( يعتبر أف االرتفاقات لم

و ىذا الرأي متأثر بتأويبلت القانوف المدني لذلؾ تـ اقتراح تفسير مخالؼ مضمونو ،  3
و ال يمكف االستناد لمعقار الموجود و ، أف ليس العقار الموجود ىو الذي يبرر االرتفاؽ

و لكف ، ذا األساس معموؿ بو في القانوف الخاصفي، اعتباره عنصر لتعريؼ االرتفاقات

                                                 

1  - bernard le court, op cit. p/ 178. 
2  - subra de bieusses. op cit. p. 317. 
3 ibid - p / 323 «  face à cette analyse qui est celle de tous les tenants d’une 
interprétation littérale du code civil, il semble a premiere vue, que M.Auby propose une 
interprétation toute différente lorsqu’il expose que : ce n’est pas l’existence d un fonds 
qui justifie la servitude …qu’il ne peut donc étre considéré comme un élement de la 
définition des servitudes ». 
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في القانوف اإلداري يجب النظر إلى المميزات و الخصائص التي بررت إنشاء و تقرير 
و التي تؤدي في الواقع و في غالب الحاالت إلى تحميؿ مالؾ العقار ، االرتفاقات اإلدارية

المتعمؽ  6929جانفي  67ي و قد تضمف المرسـو الصادر ف، بيذه االلتزامات و التكاليؼ
بارتفاقات حرية المرور بجانب المياه ) الطرؽ المائية ( ارتفاقات تمـز المبلؾ بالقياـ بإزالة 
السياج و قطع األشجار و ىذا بعد إعذار يقدمو الوالي و أكثر مف ذلؾ ىناؾ نصوص 

عند إعداد تحمؿ مالؾ العقار صراحة التزامات االرتفاقات ففي مجاؿ المواصبلت مثبل و 
خطوط الياتؼ فإف الوالي يصدر قرارا يحدد فيو األشغاؿ الواجب القياـ بيا  و يبمغو 

 .1لممالكيف طبقا لقانوف البريد و المواصبلت 

عمى أنو تمـز اإلدارة بتبميغ  5666/60مف القانوف رقـ  25و قد نصت المادة  
و ذلؾ ، الحماية و الحراسة المبلؾ أو مستعممي المنشآت الكيربائية العامميف في مناطؽ

بواسطة إعذارات مثبتة بوصؿ إشعار باالستبلـ إللزاميـ بالمطابقة مع التنظيـ المعموؿ بو 
في مجاؿ المنشآت الكيربائية و بالتالي يتبيف مما سبؽ وجود اختبلفات في تحديد 

اقات و الخاضعيف لبلرتفاقات فيناؾ اتجاه يركز عمى العقار لتحميمو تكاليؼ ىذه االرتف
ىناؾ اتجاه آخر يعتمد أساسا عمى األشخاص المالكيف لمعقارات و الذيف يتولوف تنفيذ و 
تطبيؽ االلتزامات و التكاليؼ المفروضة عمييـ لذلؾ و لتحديد نطاؽ و مجاؿ االرتفاقات 
اإلدارية يجب تحديد األشخاص الخاضعيف لبلرتفاقات في مطمب أوؿ ثـ في مطمب ثاني 

 .التي تفرض عمييا ىذه االلتزامات نتناوؿ األمبلؾ

 تعدد األشخاص الخاضعين لالرتفاقات اإلدارية : المطمب األول

مف القانوف المدني و اعتبره  247عرؼ المشرع الجزائري حؽ االرتفاؽ في المادة  
و يجوز أف ، مف الحقوؽ التي تجعؿ حدا لمنفعة عقار لفائدة عقار آخر لشخص آخر

، إف كاف ال يتعارض مع االستعماؿ التي خصص لو ىذا الماؿ، ماؿيترتب االرتفاؽ عمى 
العقار : و في ىذه الحالة فإف حؽ االرتفاؽ ينصب عمى ثبلثة عناصر أساسية ىي
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و المنفعة التي يقدميا العقار الثاني لمعقار األوؿ و واضح ، و العقار المرتفؽ بو، المرتفؽ
في القانوف المدني محدد بوضوح في مف مضموف ىذه المادة أف نطاؽ حؽ االرتفاؽ 

و لكف يبقى التساؤؿ حوؿ تحديد األشخاص الخاضعيف ، العناصر المذكورة سابقا
، و ذلؾ لمعرفة مف يتحمؿ االلتزامات و يتحصؿ عمى التعويضات، لئلرتفاقات اإلدارية

في حالة إقرارىا و أيضا مف يتعرض لمعقوبات في حالة مخالفة القيود المفروضة عمى 
ترتب جزاءات عمى مخالفة  1مف القانوف المدني 276و ىذا باعتبار أف المادة ، لممكيةا

 .قيود ارتفاقات التعمير التي ىي نوع مف االرتفاقات اإلدارية

، مف القانوف المدني المتعمقة بالقيود التي تمحؽ حؽ الممكية 496و بالرجوع لممادة  
التي تحددىا التشريعات الجاري العمؿ ، ةفإنيا تركز عمى المالؾ و عمى المصمحة العام

، و بالتالي يجب توضيح األشخاص الخاضعيف لقيود 2بيا دوف اىتماميا بعنصر العقار 
و التزامات االرتفاقات مف خبلؿ بعض النصوص القانونية المعموؿ بيا في الجزائر و 

 .المتعمقة بالمصمحة العامة

رتفاقات اإلدارية من خالل بعض تحديد األشخاص الخاضعين لال : الفرع األول
 النصوص التشريعية و التنظيمية 

فإف مالؾ العقار يتحمؿ عبء ىذا ، في أغمب الحاالت و ميما كاف نوع االلتزاـ 
3االلتزاـ 

و يرجع سبب ذلؾ لكوف األشخاص الخاضعيف لبللتزامات تضعيـ سنداتيـ في   
اإلدارية و يمكف توضيح ذلؾ مف موقع يتحمموف فيو التكاليؼ الناجمة عف االرتفاقات 
 خبلؿ قوانيف البريد و المواصبلت و الغابات و المياه.

                                                 

عمى ما يمي : " كؿ مخالفة ليذه القيود قد تجعؿ محبل لممطالبة  75/58مف األمر رقـ  870تنص المادة  - 1
إذا اقتضى رأي المحكمة اختيار ىذه الطريقة لمتعويض ،بإصبلحيا عينا إال أنو يجوز االقتصار عمى الحكـ بالتعويض

." 
ما تقضي ،حقو التي تنص : " يجب عمى المالؾ أف يراعي في استعماؿ 75/58مف األمر رقـ  690أنظر المادة  - 2

 بو التشريعات الجاري بيا العمؿ و المتعمقة بالمصمحة العامة أو المصمحة الخاصة ".
3  - subra de bieusses. op cit. p / 104. 
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، تحديد الخاضعين لالرتفاقات اإلدارية في ظل قوانين البريد و المواصالت: أوال
 .الغابات و المياه

، في التشريع المتعمؽ بالبريد و المواصبلت السمكية البلسمكية فإف المشرع حدد 
شخاص الممزميف باالرتفاقات اإلدارية في مجاؿ الشبكات العمومية لممواصبلت صراحة األ

و التي  5666/60مف القانوف رقـ  60السمكية و البلسمكية و ذلؾ بموجب أحكاـ المادة 
خولت المتعامميف في قطاع المواصبلت السمكية البلسمكية عمى األمبلؾ العمومية القياـ 

 1كما خولت ىؤالء المتعامميف، اصبلت السمكية و البلسمكيةبتركيب الشبكات العمومية لممو 
و في التجزئات المخصصة لبلستعماؿ ، عممية التركيب عمى أجزاء العمارات الجماعية

و قد ذكرت ، المشترؾ وفوؽ األرض و في باطف األرض بالنسبة لمممكيات غير المبنية
حقوقيـ في ىدـ أو إصبلح  و نصت عمى الحفاظ عمى، المالكيف أو الشركاء في الممكية

بحيث ال يحوؿ تركيب المنشآت المذكورة سابقا دوف ممارسة ، أو تعديؿ أو تسييج ممكياتيـ
و لكف بشرط إخبار المستفيد مف االرتفاؽ بثبلثة أشير عمى األقؿ قبؿ الشروع ، حقوقيـ

 إف ىذه المادة اقتصرت في تحديدىا لؤلشخاص، في أشغاؿ كفيمة بالمساس بالمنشآت
الممزميف بتحمؿ ارتفاقات الشبكات لممواصبلت السمكية و البلسمكية عمى المالكييف أو 

بحيث ألزمتيـ بالسماح لؤلعواف المتعامميف بالدخوؿ إلى ، شركائيـ في الممكية فقط
كما خولتيـ حؽ الحصوؿ عمى ، ممكياتيـ لغرض دراسة أو إنجاز أو استغبلؿ المنشأة

اشرة األكيدة المترتبة عمى أشغاؿ التركيب و الصيانة أو تعويض عف كافة األضرار المب
و نفس الشيء ، عف وجود أو تسيير المنشآت و سواء تـ ذلؾ باتفاؽ ودي أو أماـ القضاء

التي حددت الممتـز باالرتفاقات في مالؾ األرض التي توضع قنوات عمى  64في المادة 
قبؿ شير مف أشغاؿ ىدـ ، ميياأرضو و ألزمتو ضرورة إخبار المتعامؿ برسالة موصي ع
أما في شأف التعويض عف ، أو ترميـ أو تعمية أو تسييج عمى أرضو المثقمة بالقنوات

غير أنو ، 2فإف التعويض يكوف لممبلؾ، األضرار الناجمة عف أشغاؿ بناء خط أو صيانة

                                                 

المتعامؿ عمى أنو " كؿ شخص طبيعي أو  03/ 2000في فقرتيا السادسة مف القانوف رقـ  08عرفت المادة  - 1
 و يقدـ لمجميور خدمة ".،صبلت السمكية و البلسمكيةمعنوي يستغؿ شبكة عمومية لمموا

 .2000/03مف القانوف رقـ  46أنظر المادة  - 2
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يؼ إلى مف قانوف البريد و المواصبلت السمكية و البلسمكية فإنيا تض 26إذا أخذنا المادة 
المالؾ أشخاص آخريف و ىـ ذووا الحقوؽ الذيف يمكنيـ الحصوؿ عمى تعويض عف 
الضرر المادي البلحؽ بيـ مف جراء فرض ارتفاقات تتعمؽ بإقامة مناطؽ مكشوفة قصد 
الحيمولة و دوف عرقمة عوارض انتشار الموجات البلسمكية الكيربائية المرسمة أو المستقبمة 

أيضا إقامة مناطؽ حماية و حراسة لضماف تسيير االستقباالت  و، 1مف مختمؼ المراكز 
كذلؾ وسع المشرع في قانوف البريد و ، البلسمكية الكيربائية عبر مختمؼ المراكز

بحيث أضاؼ أيضا إلى المبلؾ كؿ ، المواصبلت في األشخاص الخاضعيف لبلرتفاقات
لحراسة البلسمكية الكيربائية مستعممي المنشآت الكيربائية العاممة في مناطؽ الحماية و ا

و ألزميـ سواء المبلؾ أو المستعمميف لممنشآت الكيربائية بضرورة القياـ بأعماؿ ، 2
المطابقة في ظرؼ سنة واحدة ابتداء مف تاريخ استبلـ األعذار المثبت بوصؿ إشعار 

و ذلؾ إذا  كذلؾ ألزميـ القياـ بالتعديبلت الضرورية المبمغة ليـ مف المتعامميف، باالستبلـ
ما كاف ىؤالء المبلؾ و مستعممي المنشآت الكيربائية يحدثوف اضطراب يعيؽ استغبلؿ 
مركز عمومي أو خاص لبلستقباؿ البلسمكي الكيربائي و ىذا مف أجؿ الكؼ عف 

 3.االضطرابات

و  24يمكف ذكر أشخاص جدد يمزموف باالرتفاؽ حددتيـ المادة ، مف جية أخرى 
بحيث يمزموف بعدـ ، و وكيؿ مالؾ العقار و العمارة معا، مارةيتمثموف في وكيؿ الع

االعتراض عمى إقامة خطوط المواصبلت السمكية و البلسمكية المطموبة مف قبؿ 
و بالتالي مف خبلؿ ىذه األحكاـ يمكف تحديد األشخاص الخاضعيف ، المستأجر

ؽ و مستعممي المنشآت كؿ مف ذوي الحقو ، لبلرتفاقات اإلدارية باإلضافة إلى مالؾ العقار
الكيربائية أو وكبلء المبلؾ و العمارات الذيف يتحمموف االلتزامات الناجمة عف االرتفاقات 

و يمكنيـ أيضا الحصوؿ ، اإلدارية في مجاؿ البريد و المواصبلت السمكية و البلسمكية
 .عمى تعويضات ودية أو أماـ القضاء عند حدوث أضرار مادية عف مختمؼ األشغاؿ

                                                 

 .2000/03مف القانوف رقـ  47أنظر المادة  - 1
 .2000/03مف القانوف رقـ  52أنظر المادة  - 2
 .2000/03مف القانوف رقـ  53أنظر المادة  - 3
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ما في شأف تحديد األشخاص الخاضعيف لبلرتفاقات اإلدارية في القانوف المتعمؽ أ 
، فإف ىذا األخير حدد عددا مف األشخاص الذيف يتحمموف االلتزامات الناجمة 1بالغابات 

و التي أسسيا ىذا النص لغرض فرض حماية الغابات و األراضي ، عف االرتفاقات العامة
ات الغابية األخرى و تثمينيا و توسيعيا و تسييرىا و ذات الطابع الغابي و التكوين

و ، بحيث اعتبر المشرع الجزائري أف مف المصمحة الوطنية حماية الغابات، 2استغبلليا
 3.وقايتيا مف الحرائؽ و مف االنجراؼ و التصحر و استعماليا استعماال عقبلنيا

مكية و تظير في شكؿ إف تحقيؽ غرض حماية الغابات يتـ بإقراره قيود عمى حؽ الم 
منع مف القياـ بأعماؿ و ىي ارتفاقات عامة تتمثؿ في منع إقامة منشآت و مصانع داخؿ 
الغابات أو االلتزاـ بالسماح لموظفي الغابات بمراقبة كؿ مؤسسة أو منشأة تشتغؿ داخؿ 
 الغابات و قد تصؿ االرتفاقات إلى اإللزاـ بتيديـ منازؿ أو المنشآت المخالفة لقانوف

فإنيا تنص عمى اتخاذ ، مف قانوف الغابات الجزائري 64، و بالرجوع لممادة 4.الغابات
الدولة لجميع إجراءات الحماية لكي تضمف دواـ الثروة الغابية و حمايتيا مف كؿ ضرر و 

و في ىذا المجاؿ تـ منع إقامة ورشات لصنع الخشب أو مخزف التجارة و ، تدىور
ة مف داخؿ األمبلؾ الغابية الوطنية أو عمى بعد يقؿ عف الخشب أو المنتجات المستخرج

كذلؾ تـ منع إقامة أفراف الجير أو  5متر دوف رخصة مف الوزارة المكمفة بالغابات  266
داخؿ األمبلؾ الغابية ، الجبس أو مصانع الجسور و القرميد و أفراف لصنع مواد البناء

مف  05زارة، و قد وضحت المادة دوف رخصة مف الو ، عمى بعد يقؿ عف كمـ واحد منيا
قانوف الغابات األشخاص المعنييف بالخضوع لبللتزامات الناجمة عف االرتفاقات اإلدارية 

 : بحيث نصت عمى ما يمي

                                                 

 .84/12أنظر القانوف رقـ  - 1
 .84/12مف القانوف رقـ  02المادة  أنظر - 2
 .84/12مف القانوف رقـ  06أنظر المادة  - 3

4  - marcel piquermal, opcit. p/ 85. 
 .84/12مف القانوف رقـ  27أنظر المادة  - 5
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و مسيري العقارات و المصانع و الحضائر و البنايات األخرى ، يتعيف عمى مالكي 
اإلعبلف ، الوطنية أو بالقرب منيا التي أقيمت قبؿ نشر ىذا القانوف داخؿ األمبلؾ الغابية

لدى الوزارة المكمفة بالغابات التي تحيطيـ عمما ، عف أنفسيـ ضمف أجؿ مدتو سنة واحدة
 .باإلجراءات المتعمقة بحماية الثروة الغابية

فتطرقت إلى أحكاـ تتضمف منع القياـ بأي استغبلؿ في األمبلؾ  04أما المادة  
ا القانوف و ىي بيذا المعنى تقصد كؿ السكاف الذيف دوف احتراـ أحكاـ ىذ، الغابية

يعيشوف داخؿ األمبلؾ الغابية أو بالقرب منيا و يستغمونيا لحاجاتيـ و تحسيف ظروؼ 
 .1معيشتيـ 

عمى المالكيف الذيف توجد أراضييـ في مساحات قد تكوف  22بينما فرضت المادة   
بتنفيذ أشغاؿ إحياء و استصبلح ، السماح 2لمحماية مف االنجراؼ ، محؿ أشغاؿ عاجمة

 .مف قبؿ إدارة الغابات، ىذه األراضي

و   3أخيرا فيناؾ التزامات تفرض عمى الخواص الذيف توجد أمبلكيـ داخؿ الغابة  
بحيث يمزموف بأف يكوف ، حتى عمى الخواص الذيف تقع أمبلكيـ بمحاذاة األمبلؾ الوطنية

 .و طبقا لمخطط التييئة لمغابات، اباتتسيير ىذه األمبلؾ طبقا ألحكاـ قانوف الغ

مكننا ، إف تحميمنا لبعض مواد قانوف الغابات المتعمقة بالتزامات االرتفاقات اإلدارية 
بحيث لـ يقتصر عمى إلزاـ المبلؾ و ، مف تحديد األشخاص الممزميف باالرتفاقات اإلدارية

ضا مسيري المؤسسات و و أي، بيذه االرتفاقات بؿ امتد إلى كؿ سكاف الغابات، الخواص
أو تكوف ، المصانع و الورشات و البنايات، و المخازف الموجودة سواء داخؿ الغابات

 .مجاورة ليا فيمنعوف مف إقامتيا قبؿ الحصوؿ عمى ترخيص مف الوزارة المكمفة بالغابات
                                                 

أنواع االستغبلؿ المرخص بيا  و تتمثؿ عمى الخصوص في : " ،84/12مف القانوف رقـ  35صنفت المادة  - 1
المراعي و بعض النشاطات األخرى الممحقة و المرتبطة بالغابة ،الغابات،منتوجات،لؤلمبلؾ الوطنية،ساسيةالمنشآت األ

 و محيطيا المباشر." 
 .84/12مف القانوف رقـ  53أنظر المادة  - 2
 .84/12مف القانوف رقـ  58أنظر المادة  - 3
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و تنظيمو لبلرتفاقات اإلدارية في المجاؿ  62/65أما فيما يتعمؽ بقانوف المياه رقـ  
و ، لمائي فيبلحظ أنو في العصر الحالي شيدت ما يسمى بالصناعة المائية تطورا كبيراا

بالمقابؿ تطورت طرؽ حماية المياه إلى درجة أنيا أصبحت مف العناصر األساسية في 
، ، و لغرض تنظيـ عممية استغبلؿ المياه مف قبؿ المجاوريف ليا1قانوف الصحة العمومية 

المياه و تشكؿ ارتفاقات تفرض بموجبيا قيود ، سائؿ تحمي بيافإف اإلدارة توفرت عمى و 
 2عمى المالكييف المحاذيف لمجاري المياه.

، و في شأف تحديد األشخاص الخاضعيف لبللتزامات الناجمة عف االرتفاقات اإلدارية 
مف قانوف المياه أجازت لكؿ مالكي أو مستعممي العقارات الوسيطة  66فإف المادة 

االستفادة مف األشغاؿ المنجزة برسـ  3 66االرتفاؽ المبيف في المادة  الخاضعة لحؽ
، بينما 4.و ىذا قصد تصريؼ المياه الداخمية في صادراتيـ أو الخارجة منيا، االرتفاقات

عمى مالكي و مستغمي األراضي الفبلحية الموجودة بمنطقة مسقية  46فرضت المادة 
إذف فياتيف المادتيف حددتا ، و تقييميا تقييما حسنا القياـ باستصبلح مكثؼ لمموارد المائية

و فرضت عمييـ ، األشخاص المالكيف و المستعمميف لمعقارات و األراضي الفبلحية
أو مستغؿ ، فكؿ شخص سواء كاف مالكا ممكية مباشرة لعقار، التزامات االرتفاقات اإلدارية

 .فيخضع لبلرتفاقات، أو مستعمؿ لو

فإف المشرع فرض ارتفاقات المنع ، 5لجديد الساري المفعوؿ حاليا و في قانوف المياه ا 
و خاصة في ، عمى كؿ شخص في إطار نظاـ االمتياز أف يقـو باستخراج مواد الطمي 6

، مجاري قنوات تحويؿ و جر المياه 50و أضافت المادة ، مرامؿ تقاـ في مجاري الودياف
فعمى اإلدارة ، أراضي تخضع لؤلشغاؿاألشخاص الذيف يستغموف   52بينما حددت المادة 

                                                 

1  - Marcel, piquemal, opcit. p / 104. 
2  - ibid. p / 105. 

المتضمف قانوف المياه و التي نصت : "  1983يوليو  16المؤرخ في  83/17مف القانوف رقـ  40أنظر المادة  - 3
 يستفيد كؿ شخص طبيعي أو كؿ شخص معنوي خاضع لمقانوف العاـ أو الخاص...".

 .05/12أنظر  القانوف رقـ  - 4
 .05/12أنظر القانوف رقـ  - 5
 .05/12 مف القانوف رقـ 14أنظر المادة  - 6
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إف ىذه ، تبميغ ىؤالء المستغميف كتابيا ثـ يتحمموف ىـ أيضا عممية تبميغ المالكييف
، النصوص القانونية المتعمقة بالمياه و الغابات و البريد و المواصبلت السمكية البلسمكية

االمتياز و بؿ أصحاب ، حددت األشخاص الخاضعيف لبلرتفاقات ليس فقط بالمالكيف
 .المجاوريف لؤلمبلؾ و لمقنوات و المستعمموف لؤلراضي و غيرىـ

 : غموض في تحديد األشخاص الممزمين بالقيام بأعمال –ثانيا 

، ىناؾ ارتفاقات حقيقية تتضمف إلزاـ المالكيف بالقياـ بأعماؿ و تصرفات ضد إرادتيـ 
لة الجدراف و األشجار التي تحجب بإزا، مثاؿ ذلؾ إجبار و إلزاـ المحاذيف لمطرؽ العمومية

بحيث أنو و في كثير مف األحياف ال يقوـ ، الرؤية و ذلؾ بيدؼ ضماف أمف المرور
كصاحب االمتياز  1المالؾ بممارسة حقو في الممكية مباشرة و يتركيا لشخص آخر وسيط 

 ..يتولى بواسطة سند القياـ بتصرفات و أعماؿ.أو شخص لو حؽ االنتفاع أو المستأجر
ارتفاؽ تغير ، و لكف تظير اإلشكالية إذا ما فرض عمى ىذا الشخص، عمى العقار

فمف ، قطع أشجار، بحيث يمـز بالقياـ بأعماؿ تؤثر عمى الممكية مثؿ تيديـ جدار، العقار
يتحمؿ ىذه االرتفاقات و ذلؾ باعتبار أف عدـ القياـ بيا يؤدي إلى توقيع عقوبات مف 

ف ىذا الشخص ال يتوفر عمى سند الممكية بؿ لو فقط سمطة و مف جية أخرى فإ، اإلدارة
، ببعض األعماؿ المحدودة كاالنتفاع مف عقار فبلحي ممموؾ لمدولة  أو الخواص، القياـ

فما موقؼ النصوص القانونية و التنظيمية مف ارتفاقات القياـ بأعماؿ تؤثر مباشرة عمى 
المستعمؿ لو ؟  لتوضيح ذلؾ ندرس  الممكية ؟ ىؿ يتحمميا مالؾ العقار أو المستغؿ و

 .بعض النصوص المتعمقة باإللزاـ بالقياـ بعمؿ

الممزمين بالقيام بأعمال ناجمة عن ارتفاقات إدارية من خالل بعض النصوص  -1
 : المتعمقة باالرتفاقات اإلدارية

لمواد التنقية و لعممية الصيانة التي ، يعتبر مالؾ العقار الخاضع الرتفاؽ التفريغ 
و كذلؾ مجمعات ، ـو بيا اإلدارة و المقاوليف عمى قنوات التحويؿ و قنوات جر المياهتق

                                                 

1  - subra de bieusses. op cit, p / 106. 
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ىو الشخص الوحيد المخوؿ قانونا بإمكانية القياـ بتقديـ طمب  1مياه التطيير الفبلحي 
كما أف المالؾ دائما ىو ، إلى اإلدارة المستفيدة مف االرتفاؽ لغرض اقتناء ىذه األرض

مف قانوف المياه  52بحيث أف المادة ، الناجمة عف االرتفاقات اإلدارية المعني بااللتزامات
تؤكد عمى ضرورة التبميغ النيائي لممالكييف بكؿ أشغاؿ تقاـ عمى أراضي خاضعة 

كما أف المالكييف ىـ المعنيوف بالحصوؿ عمى تعويضات عف أضرار ناجمة ، 2لبلرتفاقات 
ة أو مكشوفة عمى األراضي الخاصة غير عف االرتفاقات المتعمقة بوضع قنوات باطني

 .3المبنية 

أما فيما يتعمؽ باإللزاـ بالقياـ بأعماؿ فإف مالكي األراضي أو مستغمييا و الخاضعة  
لحؽ االرتفاؽ في إطار صرؼ مياه األراضي عبر قنوات باطنية في األراضي 

و كذلؾ ، امجبروف بتحمؿ حصة نسبية مف قيمة األشغاؿ التي يستفيدوف مني.الوسيطة
باإلضافة إلى ، بالنفقات المترتبة عمى التغيرات التي قد تجعؿ ىذه االستفادة ضرورية

فالمشرع مف خبلؿ ىذه ، 4حصة المساىمة في صيانة المنشآت التي أصبحت مشتركة 
و ىذا كقاعدة ، المواد ركز عمى إخضاع المالكييف لمعقارات الرتفاقات االلتزاـ بالقياـ بعمؿ

ف تحديد األشخاص الممزميف بيذه االرتفاقات التي فييا إجبار المالكييف عمى عامة في شأ
  .القياـ بأعماؿ

و ، و قد اعتمد ىذه القاعدة في عدة نصوص أخرى كالتشريع المتعمؽ بأمبلؾ الدولة 
التي تمـز المجاوريف لمطرقات بصيانتيا و التشريع  6996مف مرسـو  656السيما المادة 
ألزمت مالؾ األرضية عند تقديمو طمب ، منو 56بحيث أف المادة ، رالمتعمؽ بالتعمي

و تطيير و أيضا ، الحصوؿ عمى رخصة تجزئة بضرورة توفير شبكة طرقات و ماء

                                                 

 .05/12مف القانوف رقـ  23أنظر المادة  - 1
التي نصت عمى أنو يبمغ القائـ باألشغاؿ كتابيا تنفيذ األشغاؿ عمى األراضي  05/12مف القانوف  25أنظر المادة  - 2

بعد ،لذيف يتحمموف عمى عاتقيـ تبميغ المالكيفلبلرتفاقات إلى األشخاص الذيف يستغموف ىذه األراضي و ا،الخاضعة
 تبياف حاؿ األماكف لتقييـ األضرار التي يمكف أف تحدث مف جراء تنفيذ األشغاؿ.

 .05/12مف القانوف رقـ  27أنظر المادة  - 3
 .05/12مف القانوف رقـ  95أنظر المادة  - 4



238 
 

، و نفس الشيء في 1تخصيص مساحات توقيؼ السيارات و مساحات خضراء و الترفيو 
طؽ حماية و ألزميـ التشريع المتعمؽ بالغابات الذي فرض عمى المالكييف إقامة منا

و ذلؾ بعدـ إقامة نشاطات مختمفة فييا ) مثؿ مصانع القرميد...( ، بإنشائيا و احتراميا
  2.قد تضر بالغابات

توسيع تطبيق االلتزامات الناجمة عن االرتفاقات اإلدارية إلى أشخاص آخرين  -5
ىواري غير المالكين من خالل المرسوم المحدد لمحيط حماية مطار الجزائر الدولي 

 : بومدين
لـ يكتؼ المشرع الجزائري بتطبيؽ االرتفاقات اإلدارية عمى األشخاص المالكيف  

بحيث تشمؿ حتى المسيريف و المستغميف و ، مباشرة لؤلراضي، بؿ مددىا إلى أوسع نطاؽ
و ذلؾ يظير مف مضموف العديد مف النصوص التشريعية و ، المستعمميف لؤلراضي

و المرسـو التنفيذي المحدد لمحيط حماية ، منيا كقانوف الطيراف نتطرؽ لمبعض، التنظيمية
 3 .مطار الجزائر الدولي ىواري بومديف

 57المؤرخ في  92/64ففي ىذا النص األخير الذي جاء تطبيقا ألحكاـ القانوف  
و أيضا تطبيقا ألحكاـ ، المتعمقة بالطيراف المدني، المحدد لمقواعد العامة، 6992يونيو 
المتعمؽ  5660مارس  5المؤرخ في  65/22مف المرسـو التنفيذي رقـ  62المادة 

بارتفاقات الطيراف و التي تنص عمى إعداد مخطط ارتفاقات الطيراف لكؿ محطة جوية و 
و ، فإنو قاـ بتأسيس محيط لحماية مطار الجزائر الدولي ىواري بومديف، محطة طوافات
 4.ة المطبقة داخؿ ىذه المساحةكما حدد قواعد األمف و السبلم، ضبط حدوده

                                                 

 28المؤرخ في  91/176ف المرسـو التنفيذي رقـ م 9و كذلؾ المادة  90/29مف القانوف رقـ  20أنظر المادة  - 1
يحدد كيفيات تحضير شيادة التعمير و رخصة التجزئة و شيادة التقسيـ و رخصة البناء و شيادة المطابقة  1991ماي 

 و رخصة اليدـ و تسميـ ذلؾ.
 .84/12مف القانوف رقـ  27أنظر المادة  - 2
محيط حماية مطار الجزائر ،يؤسس و يحدد،2008نوفمبر  26في  المؤرخ 08/375أنظر المرسـو التنفيذي رقـ  - 3

 الدولي ىواري بومديف.
 .08/375أنظر المادة األولى مف المرسـو التنفيذي رقـ  - 4
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و قد فرض التزامات تتعمؽ باالرتفاقات اإلدارية تتضمف تحمؿ القياـ بأعماؿ تتعمؽ   
بإمكانية تحويؿ أو تغيير لمموقع أو تعديؿ أو ىدـ كؿ بناء أو منشأة أو نشاط يقع داخؿ 

ار محيط الحماية و الذي مف شأنو أف يشكؿ عائقا أو خطرا عمى سبلمة و أمف مط
و يتحمؿ ىذه االلتزامات أصحاب األمبلؾ و أيضا ، الجزائر الدولي ىواري بومديف

و ليـ أيضا حؽ الحصوؿ عمى التعويض عف أضرار ، أصحاب الحقوؽ العينية اآلخروف 
، كذلؾ فرض االلتزامات حتى و لو كانت خطيرة عمى البنايات 1.تحمؿ ىذه االرتفاقات

بحيث نص عمى واجب ، بنية داخؿ محيط الحمايةغير الشرعية و المساكف اليشة الم
بؿ فرض عمى سكاف ىذه المنطقة باالمتناع عف غرس األشجار و زرع أي نوع ، ىدميا

، كذلؾ ألـز كؿ 2.آخر مف الزراعة يمكف أف يشكؿ خطرا عمى مطار الجزائر الدولي
و شخص عاـ أو خاص بالقياـ بالتصريح المسبؽ سواء مف قبؿ صاحب الممؾ أو وكيم

 3لدى مصالح األمف بكؿ عممية بيع أمبلؾ عقارية لصالح الغير أو إبراـ صفقات.

إف ىذه النصوص تبيف أف المشرع الجزائري و في شأف تحديد االرتفاقات المتعمقة  
بااللتزاـ بالقياـ بعمؿ ما قد اعتمد كقاعدة عمى إلزاـ المبلؾ بتحمؿ ىذه االرتفاقات و القياـ 

باعتبارىـ أصحاب ممكية و ليـ سمطة مباشرة في ، وضة عمييـبأعماؿ و تصرفات مفر 
بحيث ، بينما ترؾ بعض المجاالت دوف تحديد، التصرؼ و االستعماؿ و االستغبلؿ ليا

فمثبل ، دوف تحديد مف المعني بيا، يكتفي بفرض التزامات و تكاليؼ و قيود بصفة عامة
يمـز بإزالة ، بقطع األشجار يمـز، ينص أحيانا و يستعمؿ عبارات " يمنع مف البناء

دوف تحديد الشخص المعني و رغـ ذلؾ فإنو و في كثير مف النصوص ، ..".جدار
التشريعية و التنظيمية عمى غرار المرسـو المحدد لمحيط حماية مطار الجزائر الدولي 

،  فإنو تـ تحديد أشخاص آخريف 4و مرسـو حماية ميناء الجزائر ، ىواري بومديف
لتزامات الناشئة مف االرتفاقات اإلدارية كالمستغميف لؤلراضي و المستعمميف يخضعوف لئلا

                                                 

 .08/375أنظر المادة األولى مف المرسـو التنفيذي رقـ  - 1
 .08/375مف المرسـو التنفيذي  08أنظر المادة  - 2
 .08/375فس المرسـو التنفيذي رقـ مف ن 12أنظر المادة  - 3
 . 08/375مف المرسـو التنفيذي رقـ  06،07،12أنظر المواد  - 4
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و وكبلء أصحاب الممكية بؿ حتى المسيريف لممصانع و المنشآت فتفرض عمييـ ، ليا
 .ارتفاقات سمبية و يتحممونيا بنفس درجة صاحب الممكية

 االرتفاقات اإلدارية و الشير العقاري: الفرع الثاني

و ىذا ، شير االرتفاقات التمكيف أوال مف التدقيؽ في شروط ممارستيامف فوائد  
كذلؾ فإف ، لتفادي النزاعات في المستقبؿ حوؿ الطريقة التي تمت بيا ىذه االرتفاقات
و مف مياـ ، اإلشيار يعتبر طريقة لكشؼ وجود ارتفاقات قانونية عمى العقار المرتفؽ بو

، األراضي ،المنازؿ الفردية، األجزاء الريفية، ضمنةالشير العقاري نشر حقوؽ الممكية المت
فالشير العقاري في ، كاالرتفاؽ و الرىوف، المحبلت و كذلؾ الحقوؽ األخرى، الشقؽ

 ،1الواقع تـ تصميمو إلنشاء حالة مدنية حقيقية لمممكيات 

ة كما يمعب االرتفاؽ دورا إعبلميا بالنسبة لمغير بحيث يمكف مف معرفة الحقوؽ العيني 
كذلؾ يسمح بتوفير حماية عقارية جيدة بحيث تقاـ المعامبلت ، الممارسة عمى العقار

بأكثر سيولة و سرعة لذلؾ فإف المشرع فرض الشير العقاري إلعبلـ األشخاص و 
بحيث نص عمى تسجيؿ الحقوؽ في ، ليضمف تقديـ معمومات دقيقة عف الحقوؽ العقارية

و تاريخيا ظير الشير العقاري الحديث في القرف ، يةالدفاتر أو ما يسمى بالسجبلت العقار 
ثـ صدرت تشريعات ، 6220مارس   50بموجب قانوف فرنسي مؤرخ في  2التاسع عشر 

..ثـ في ألمانيا بموجب قانوف السجؿ .إسبانيا، إيطاليا، في ىذا المجاؿ في كؿ مف بمجيكا
 .6272فيفري  60المؤرخ في ، العقاري

لمشرع أنشأ بموجب أمر نظاـ الشير العقاري لمحقوؽ العينية فإف ا، أما في الجزائر 
6976العقارية و ضبط دفتر عقاري في 

يتعمؽ بتأسيس  6974كما صدر مرسـو في ، 3

                                                 

 .151ص ،2004،بوزريعة الجزائر،الممكية و النظاـ العقاري في الجزائر،عمار عموي - 1
 .154ص ،المرجع نفسو  - 2
 مسح األراضي العاـ.المتضمف إعداد  1974نوفمبر  12المؤرخ في  75/74أنظر األمر رقـ  - 3
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ىؿ ىي ، و فيو نتساءؿ عف عممية تسجيؿ و إشيار االرتفاقات اإلدارية، السجؿ العقاري
 .ممزمة في التشريع الجزائري أـ اختيارية

 : ر في القانون المدنياإلشيا –أوال 

و ىذا ، عمى واجب إشيار كؿ تصرؼ يتعمؽ بحؽ 1نص القانوف المدني الجزائري  
ليجعؿ أصحاب الحقوؽ المشيرة في مأمف مف أي تصرؼ يتـ قيده و يغير في الحقوؽ أو 

 2.في سمطة أصحابيا عمييا

بحيث أف  ،و يترتب عمى اإلشيار منع التصرؼ في العقار و تقييد سمطة المالؾ لو 
كما أنو مف جية أخرى فإف عدـ القياـ باإلشيار يؤدي إلى ، ىذه اآلثار تبدأ مف يـو القيد

 790و قد ألزمت المادة ، في مواجية الغير، حرماف المستفيد مف الحؽ في االحتجاج بو
حتى تكوف ، مف القانوف المدني بإشيار كؿ التصرفات الناقمة لمممكية في الحقوؽ العينية

ىذا يعني أف المشرع نص عمى أف القيد شرط لئلدعاء بوجود ، ي مواجية الغيرحجة ف
و بالتالي فاإلدارة ممزمة بإشيار قراراتيا فإنيا ترتب ، حؽ عيني عقاري في مواجية الغير

 .3بسبب عدـ القيد ، مسؤولية الدولة اتجاه موظفييا فيما يصيب ىذه الحقوؽ مف ضرر

تنص عمى أف الممكية و الحقوؽ العينية األخرى في نجدىا  790و بالرجوع لممادة  
العقار ال تنتقؿ ال فيما بيف المتعاقديف و ال في حؽ الغير إال إذا روعيت اإلجراءات التي 

ىذا يعني ببساطة ، ينص عمييا القانوف و باألخص تمؾ التي تدير مصمحة الشير العقاري
كؿ الحقوؽ العينية األخرى بصفة  و، أف القيد شرط إلزامي لنقؿ الممكية في العقارات

بما في ذلؾ حقوؽ االرتفاؽ اإلدارية التي ال يكوف ليا وجود إال بقيدىا في مصمحة ، عامة
و لذلؾ وجب ، و ىذا رغـ أنيا ال تنقؿ الممكية فإنيا تنشأ حقوؽ أخرى، الشير العقاري

                                                 

 مف القانوف المدني. 793أنظر المادة  - 1
 .73ص ،2004،بوزريعة الجزائر،المنازعات العقارية،ليمى زروقي - 2
 .68ص ،المرجع السابؽ،ليمى زروقي - 3
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بمدية المتمثؿ اعتبر تصرؼ ال  1و في ىذا الشأف يمكف التطرؽ الجتياد قضائي ، شيرىا
في مداولة المجمس الشعبي البمدي ال يرقى إلى مرتبة عقد لكوف ىذه المداولة لـ تشير 

 مف القانوف المدني  790طبقا لممادة ، في مصمحة الشير العقاري

 : اإلشيار في النصوص المنظمة لالرتفاقات اإلدارية –ثانيا 

خيص بممارسة ارتفاقات المنفعة القاعدة أف إشيار القرارات اإلدارية المتضمنة التر 
و ذلؾ لكونيا تركت مسألة تنظيميا ، العامة غير إلزامية في غالبية التشريعات الجزائرية

و المعمـو أف قرارات  االرتفاقات ، إلجراء اإلحالة إلى قانوف نزع الممكية لممنفعة العمومية
عف قرار نزع الممكية و ىي بالتالي تختمؼ ، ىي فقط مقيدة لمممكية و ليست مزيمة ليا

لصالح المستفيد ، الذي يصدر لمتجريد مف الممكية و إكراه صاحبيا عمى التخمي عنيا
الجديد بدافع المنفعة العمومية لذلؾ فإف مسألة اإلشيار العقاري اختيارية لئلدارة و ىي 

 ز.غير ممزمة بيا إال إذا تضمنيا نص خاص عمى غرار القانوف المتعمؽ بالكيرباء و الغا

 : إشيار قرارات االرتفاق في النصوص المتعمقة بالكيرباء و الغاز -1
و آخر تنظيمي  2 6922تـ تنظيـ قطاع الكيرباء و الغاز بنص قانوني صادر في 

في ىذا المجاؿ غير أنو ، و لـ يتضمنا اإللزاـ بإشيار قرارات االرتفاؽ 3 6996ظير في 
الوضع و لـ يعد  المشرع يمجأ إلحالة تغير  4 5665و بصدور القانوف الجديد في سنة 

في مجاؿ الكيرباء و الغاز ، مسألة تنظيـ و إعداد قرارات االرتفاقات لممنفعة العامة
لمتشريع المتعمؽ بنزع الممكية بؿ وضع قواعد خاصة يجب عمى اإلدارة إتباعيا  لمتصريح 

                                                 

" نقؿ الممكية مداولة البمدية ال ترقى إلى ،1999سنة ،1العدد ،المجمة القضائية،28/10/1998قرار مؤرخ في  - 1
في ،مف القانوف المدني : " مف المقرر قانونا أنو ال تنقؿ الممكية و الحقوؽ العينية األخرى 793المادة ،مرتبة العقد

 العقار سواء كاف ذلؾ بيف المتعاقديف أو في حؽ الغير إال إذا روعيت اإلجراءات التي ينص عمييا القانوف." 
و ،المتعمؽ بإنتاج الطاقة الكيربائية و نقميا و توزيعيا 1985غشت  6المؤرخ في  85/07أنظر القانوف رقـ  - 2

 بالتوزيع العمومي لمغاز.
المتعمؽ باإلجراءات التطبيقية في مجاؿ  1990ديسمبر  22المؤرخ في  90/411أنظر المرسـو التنفيذي رقـ  - 3

 إنجاز منشآت الطاقة الكيربائية و الغازية و تغيير أماكنيا و بالمراقبة.
 .2002/01لقانوف رقـ أنظر ا - 4
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ذلؾ مف خبلؿ  و نوضح، باالرتفاقات و االلتزاـ بإشيارىا لدى مكتب الحفظ العقاري
 و كذلؾ قانوف الكيرباء و الغاز ، المرسـو المتعمؽ بمنشآت الطاقة الكيربائية و الغازية

إشيار قرارات االرتفاقات اإلدارية في ظل المرسوم المتعمق باإلجراءات التطبيقية  - أ
 : في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكيربائية و الغازية

يص بممارسة االرتفاقات اإلدارية عمى قانوف إجراءات الترخ 1أحاؿ النص التنظيمي 
المتعمؽ   96/66مف القانوف رقـ  06و بالرجوع لممادة ، 2نزع الممكية لممنفعة العمومية 

بنزع الممكية فإنيا تنص عمى تبميغ القرار اإلداري الخاص بنقؿ الممكية المنزوعة منو إلى 
كما ، في مجاؿ التحويؿ العقاري و يخضع لمشكميات القانونية المطموبة، المستفيد منيا
عمى أنو يبمغ الوالي قرار نزع  90/624مف المرسـو التنفيذي رقـ  66نصت المادة 

الممكية لمشخص المنزوعة ممكيتو و لممستفيد مف نزع الممكية و ينشر خبلؿ شير مف 
ما ك، الذي تخضع الممتمكات و الحقوؽ المنزوعة ممكيتيا لو، تبميغو إلى الحفظ العقاري

و عند تحميمنا لممادتيف السابقتيف في ، ينشر في مجموع القرارات اإلدارية التابعة لموالية
 : شأف عممية تبميغ القرارات اإلدارية و إشيارىا فيمكف إبداء المبلحظات التالية

أف المشرع في قانوف نزع الممكية يتكمـ عف إشيار قرار نزع الممكية و الذي ىو  -
نقؿ فعمي لؤلمبلؾ العقارية و ىو يختمؼ عف قرار التصريح بالمنفعة قرار نيائي يتضمف 

العمومية لبلرتفاقات اإلدارية الذي يقتصر عمى تقيده حؽ الممكية دوف نقميا و تركيا في 
يد المالؾ األصمي و بالتالي يبقى التساؤؿ مطروحا حوؿ نشر قرار التصريح باالرتفاقات 

شأف طريقة التبميغ و اإلشيار فيمكف إضافة  أما في، في مجاؿ الكيرباء و الغاز
 : المبلحظات التالية

  06عدـ الدقة في تحديد األشخاص المعنييف بعممية التبميغ بحيث تذكر المادة 
الشخص المنزوعة ، 90/624مف المرسـو  65و كذلؾ المادة  96/66مف القانوف رقـ 

                                                 

 .90/411مف المرسـو التنفيذي رقـ  12أنظر المادة  - 1
 المتعمؽ بنزع الممكية. 27/04/1992المؤرخ في 91/11أنظر القانوف رقـ  - 2
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شريعات أخرى مثؿ قانوف و ىذا عمى خبلؼ ت، 1ممكيتو و المستفيد مف نزع الممكية 
و الذي دقؽ و توسع في تحديد األشخاص الذيف تمـز  65/66الكيرباء و الغاز رقـ 

مف قانوف  646بحيث ذكرت المادة ، الوالية بإشعارىـ بقرار االستفادة مف االرتفاقات 
الكيرباء و الغاز كؿ مف أصحاب الممكية و أصحاب الحقوؽ العينية أو المخصص ليـ 

و بالتالي فبل بد مف ضبط صياغة مواد ، مف ذوي الحقوؽ أو المصالح المعنية أو غيرىـ
 .قانوف نزع الممكية

  لقرارات التصريح  2ىناؾ مبلحظة تتعمؽ بالييئة التي تتولى عممية التبميغ
بحيث أف المشرع أسند ميمة التبميغ لمقرارات اإلدارية إلى الوالي طبقا ، باالرتفاقات العامة

فإذا رجعنا لتشريعات أخرى عمى غرار قانوف نزع  96/66ف القانوف رقـ م 66لممادة 
الفرنسي فإف المشرع منح لمقاضي فقط صبلحية إصدار حكـ قضائي بنقؿ 3الممكية 

و يمـز صاحب الممكية ، الممكية بواسطة أمر يسمح لممستفيد مف الحصوؿ عمى الممكية
ترؾ مسألة إعداد و تبميغ كؿ قرارات نزع  و بالتالي فالمشرع الجزائري، بالتخمي عنيا فورا

بينما نرى ضرورة إعطاء القاضي صبلحية اإلجراء األخير مف ، الممكية لئلدارة وحدىا
كما ىو الحاؿ في نزع الممكية أو في ، القرارات الماسة بالممكية سواء المتعمقة بنقميا

و يتـ تبميغ و ، د الممكيةاالرتفاقات إلى القضاء ليتولى إصدار أحكاـ قضائية تنقؿ أو تقي
 .إشيار ىذه القرارات القضائية لدى إدارة الحفظ العقاري

ىوعدـ تطرؽ المشرع الجزائري لمسألة إشيار قرارات  6996إذف يبلحظ عمى مرسوـ  
و رغـ أنو أحاؿ إلى قانوف نزع الممكية ، االرتفاقات المتعمقة بمنشأة الكيرباء و الغاز

فإف الغموض يبقى في مسألة ، مجاؿ إعداد قرارات االرتفاؽ إلتباع نفس اإلجراءات في
فيذا القرار اإلداري ، إشيار قرار التصريح بالمنفعة العامة لمشاريع الكيرباء و الغاز

يختمؼ عف قرار نزع الممكية، و ذلؾ باعتبار األوؿ مجرد تقييد لمممكية، و ال يزيميا بينما 
و بالتالي فالمشرع صريح في مسألة النقؿ التاـ القرار الثاني ينقميا كاممة لممستفيد 

 .لمعقارات إلى المستفيد فيو ممـز بتسجيميا و إشيارىا لدى إدارة الحفظ العقاري

                                                 

 .382المرجع السابؽ، ص ،محمد زغداوي - 1
 .02/01أنظر القانوف رقـ  - 2

3  - Gustave peiser, droit administratif des biens, op cit, p / 110.  
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في ظؿ ، بينما تبقى مسألة إشيار قرار التصريح و الترخيص بممارسة االرتفاقات 
صوص و الن، دراسة التشريعات، غير واضحة لذلؾ كاف مف الضروري 6996مرسـو 

 .الجديدة المنظمة لبلرتفاقات في مجاؿ الكيرباء و توزيع الغاز

 : 1المتعمق بالكيرباء والغاز 62/62إشيار قرار االرتفاق في ظل القانون رقم  - ب
بؿ ، إف قرارات االرتفاقات ذات المنفعة العمومية ليست ناقمة لمممكية و ال تزيميا 

يس بالضرورة أف تخضع إلجراءات الشير تحـر فقط صاحبيا مف االنتفاع بيا و بالتالي ل
التي يمـز المعنيوف بيا بإشيارىا طبقا ، و ىذا عمى عكس القرارات الناقمة لمممكية، العقاري
، بحيث اعتبرت ىذه المادة أف القيد شرط 2مف القانوف المدني الجزائري 790لممادة 

 72/76مف األمر رقـ  64أساسي لنقؿ الممكية في العقارات و أكدت ىذا المبدأ المادة 
و تأسيس السجؿ ، المتضمف إعداد المسح العاـ لؤلراضي 6972نوفمبر  65المؤرخ في 

التي تنص عمى أف العقود اإلدارية و االتفاقات التي ترمي إلى إنشاء أو نقؿ ، 3العقاري 
أو تصريح أو تعديؿ أو انقضاء حؽ عيني ال يكوف ليا أثر حتى بيف األطراؼ إال مف 

 .نشرىا في مجموعة البطاقات العقاريةتاريخ 

إذف ما يفيـ مف ىذيف النصيف أف أي تصرؼ في العقار ال وجود لو إال إذا تـ  
و مف خبلؿ ىذيف النصيف نحدد موقع التصرفات اإلدارية ، تقييده بمصمحة الشير العقاري

 4.فيؿ ىي واجبة الشير، المتعمقة باالرتفاقات ذات النفع العاـ

المؤرخ في  74/49عمى ىذا التساؤؿ تتـ بالرجوع ألحكاـ المرسـو رقـ إف اإلجابة  
و فيو فإف التصرفات و ، ، المعدؿ و المتمـ المؤسس لمسجؿ العقاري6974مارس  52

أو أحد العقود المتعمقة بالحقوؽ ، العقود سواء صادرة مف جانب واحد، كالوقؼ و الوصية
                                                 

 .02/01أنظر القانوف رقـ  - 1
عمى أنو " ال تنقؿ الممكية و الحقوؽ العينية األخرى في العقار سواء  75/58مف األمر رقـ  793نصت المادة  - 2

أـ مف حؽ الغير إال إذا روعيت اإلجراءات التي ينص عمييا في  القانوف و باألخص القوانيف ،كاف ذلؾ مف المتعاقديف
 التي تدير مصمحة الشير العقاري." 

 .64ص ،المرجع السابؽ،ليمى زروقي - 3
 .65المرجع نفسو، ص ،ليمى زروقي - 4
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و كذلؾ العقود المتعمقة بحؽ عيني ، ستعماؿكعقد االنتفاع و اال، العينية المتفرعة عنو
و ىذا النتقاؿ الممكية ، عقاري مثؿ تمديد فترة االستفادة مف حؽ االنتفاع فيجب إشيارىا

المتضمف قانوف المسح  72/76مف األمر رقـ  64و كذلؾ و ما داـ نص المادة ، فييا
أنو يتمثؿ باإلضافة و تأسيس السجؿ العقاري جاء عاما فيمكف القوؿ ب، العاـ لؤلراضي

إلى الحقوؽ العينية األصمية الحقوؽ العينية التبعية كالرىف و التخصيص و االمتيازات 
فرغـ أف ىذه التصرفات غير ناقمة لمممكية إال أنيا تنشئ ، الخاصة المتعمقة بالعقارات 

بحيث  64حقوؽ عينية لضماف أو خدمة حقوؽ أخرى و بالتالي يجب شيرىا طبقا لممادة 
ف المشرع يبدو أنو ينص عمى إلزامية إشيار العقود و القرارات اإلدارية المتعمقة بالممكية أ

رغـ أنو لـ يكف حاسما في ىذه األخيرة لكونو لـ ، سواء كانت ناقمة لمممكية أو مقيدة ليا
ينص عمى إشيارىا في مجاؿ االرتفاقات اإلدارية في غالبية القوانيف عمى عكس القرارات 

، و التي كاف فييا صريحا و جازما بحيث أكد عمييا في العديد مف 1لمممكيةالناقمة 
باإلضافة إلى ، و قانوف التنازؿ عف أمبلؾ الدولة 2كالنص المتعمؽ بنزع الممكية، القوانيف

، أما في مجاؿ االرتفاقات في قطاع الكيرباء و الغاز فإف المشرع 3قانوف األمبلؾ الوطنية
بحيث ، ة في التشريع المتعمؽ بالطاقة الكيربائية و توزيع الغازالجزائري حسـ ىذه المر 

و القاضي بالترخيص ، عمى إلزامية نشر المقرر الذي يتخذه الوالي 640نص في المادة 
و ، باالرتفاقات في مكتب الحفظ العقاري الذي يكوف العقار المثقؿ باالرتفاقات تابعا لو

مجاال لمشؾ أو التردد أو التساؤؿ حوؿ مدى بالتالي و عف طريؽ ىذه المادة لـ يترؾ 
و ىذا االتجاه ، إلزامية نشر و إشيار قرارات االرتفاقات اإلدارية المتعمقة بالكيرباء و الغاز

و أيضا إعبلـ األفراد ، ميـ جدا في الحفاظ عمى حقوؽ اإلدارة التي تتشكؿ باالرتفاقات
و لكف تبقى المبلحظات ، ت مقيدة ليابالتصرفات اإلدارية الماسة بالممكية حتى و لو كان

 72/76مف األمر رقـ  64و أيضا المادة ، حوؿ عدـ تعديؿ النص المتعمؽ بالتسجيؿ
 التي جاءت عامة. 4المتضمف قانوف المسح األرضي 

                                                 

 .65المرجع نفسو، ص ،ليمى زروقي - 1
 .91/11مف القانوف رقـ  30أنظر المادة  - 2
 .90/30مف القانوف رقـ  30و  29أنظر المادتيف رقـ  - 3
 ،. 1975نوفمبر  12المؤرخ في  75/74رقـ  مف األمر 16أنظر المادة  - 4
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، و يفضؿ تعديميا و ذلؾ بالنص عمى إلزامية إشيار كؿ قرارات االرتفاقات اإلدارية 
العاـ و خاصة و أف االرتفاقات زادت بشكؿ كبير في و في كؿ المجاالت ذات النفع 

، النفايات، الكوارث، البيئة، التنمية المستدامة، و امتدت لمجاالت التعمير، العصر الحالي
 ....الغابات، السواحؿ، المياه، النقؿ، الياتؼ، اآلثار، السكؾ الحديدية

بحيث نتساءؿ ، غازمف قانوف الكيرباء و ال 640ىناؾ مبلحظة ثانية حوؿ المادة  
، عف اعتبار المشرع لتصرؼ اإلدارة في االرتفاقات اإلدارية المتعمقة بالكيرباء  و الغاز

فيؿ ىو ترجمة حرفية لمنص ، يتـ بمجرد مقرر إداري  ينشر في إدارة الحفظ العقاري
ألف المعروؼ أف كؿ التصرفات اإلدارية سواء الناقمة ، الفرنسي أـ مصطمح مقصود

تتـ بقرارات إدارية و المعروؼ أيضا أف القرار يشكؿ درجة أعمى ، أو المقيدة ليالمممكية 
و 1مف المقرر اإلداري الذي عادة ما يكوف شخصي و يتخذ في مجاالت محددة و ضيقة 

و ، 640بالتالي ال يجب أف تكوف الترجمة حرفية لمنص الفرنسي بؿ يفضؿ تعديؿ المادة 
و ىو الذي ينشر في ، ىو الذي يتخذ بو قرار االرتفاؽ ،ذلؾ بجعؿ القرار و ليس المقرر

مكتب الحفظ العقاري و أيضا حتى ال يكوف المشرع متناقضا أو متضاربا ألنو و في نفس 
و ليس عمى ، عمى قرار يصدر مف اإلدارة 646قانوف الكيرباء و الغاز يتكمـ في المادة 

األجنبية و منيا الفرنسية كذلؾ ىناؾ مبلحظة حوؿ اتجاه بعض التشريعات ، 2مقرر 
باألخذ بمبدأ إلزامية نشر و إشيار القرارات المقيدة لمممكية بحيث تـ النص صراحة عمييا 

الفرنسي نص عمى أف  6922مف أمر  04ففي الفصؿ ، 3في قوانيف الشير العقاري 
 تخضع لئلشيار و باعتبار االرتفاقات اإلدارية قيود، القيود الواردة عمى حؽ الممكية

                                                 

1  - jacqueline morand deviller;opcit p 317, «  le décision individuelle édicte des normes 
ayant pour destinataire une ou  plusieurs nominativement ( ex, delivrance d une 
autorisation, procé verbal des résultat d un concours ). la decision reglementaire édicté 
des régles générale et impersonnelles destinés a des sujets de droit indéterminés, 
certaines décisions d espéces ont un caractére mixte ( declaration dutilité publique ). 

 لتي تنص عمى الترخيص بممارسة االرتفاقات بقرار يتخذه الوالي.ا 02/01مف القانوف رقـ  161أنظر المادة  - 2
 .1955جانفي  4األمر الفرنسي المتعمؽ باإلشيار العقاري المؤرخ في  - 3



248 
 

1لمممكية فيي تخضع ليذا اإلجراء الضروري 
و بالتالي فالمشرع الفرنسي أنشأ نظاما ،  

 .ىذا يمثؿ ضمانا لحقوؽ المالكييفو ، موحدا لئلعبلـ رغـ أنو غير فعاؿ لغياب العقوبات

، ومف الميـ إذف وضع نظاـ منسجـ و موحد لئلعبلـ بالتزامات االرتفاقات اإلدارية 
و ذلؾ لتوحيد نظاـ اإلعبلـ لكؿ االرتفاقات اإلدارية في ، ف السجؿبحيث يتـ تعديؿ قانو 

 مجموع النصوص التشريعية  و التنظيمية الجزائرية.

 : إشيار قرار االرتفاق من خالل قانون المياه -2
، ترؾ قانوف المياه مسألة تنظيـ ممارسة ارتفاقات المنفعة العامة في المجاؿ المائي 

 62/65مف القانوف رقـ  57بحيث نجد المادة ، الممكية العموميةإلى التشريع المتعمؽ بنزع 
تنص عمى أنو يمكف لمدولة و الجماعات اإلقميمية و المؤسسات العمومية و أصحاب  2

الخدمة العمومية الذيف ينجزوف تييئة ذات منفعة عمومية أف ، االمتياز و المفوض ليـ
نية أو مكشوفة عمى األرض الخاصة بوضع قنوات باط، يستفيدوا مف االرتفاقات الخاصة

ال يحؽ ، غير المبنية و عندما يتسبب وضع ىذه االرتفاقات في أضرار لممالكييف المعنييف
مف نفس القانوف  59و قد أتت المادة ، ليـ التعويض الذي يحدد حسب األضرار الواقعة

المنفعة لتوضيح كيفية تسوية المنازعات التي قد تترتب عف وضع و تنفيذ ارتفاقات 
العمومية و تحدد التعويضات المستحقة في ىذا الشأف بحيث نصت عمى تسويتيا طبقا 

ىذا يعني ، لنفس اإلجراءات المعموؿ بيا في مجاؿ نزع الممكية مف أجؿ المنفعة العمومية
أنو يجب عمى اإلدارة المجوء إلى قرار يفتح بموجبو تحقيؽ  06و  59مف مفيوـ المادتيف 
المنفعة العمومية لمعقارات الخاصة التي تشكؿ أرضية لمرور قنوات عمومي إلثبات 
و ، ثـ تقـو بالتصريح بارتفاقات المنفعة العمومية بموجب قرار إداري، باطنية أو مكشوفة

باعتباره مجرد تصرؼ ، لكف يبقى التساؤؿ حوؿ الغموض في إشيار ىذا القرار اإلداري
ر قرار نزع الممكية لممنفعة العمومية الذي تمـز و ليس ناقبل ليا عمى غرا، مقيد لمممكية
و إشياره لدي مكتب الحفظ العقاري و بالمقابؿ فإف كبل مف قانوف التسجيؿ ، اإلدارة بنشره

                                                 

1  - DAGOT (m) : servitude et publicité fonciére droit et ville, 1990, p 76. 
 .05/12مف القانوف رقـ  92أنظر المادة  - 2
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و كذلؾ قانوف نزع الممكية و حتى القانوف المدني تضمنوا مواد صريحة تمـز إشيار كؿ 
 .كأنيا غير موجودة و أف عدـ إشيارىا يجعميا، القرارات الناقمة لمممكية

إذف يبلحظ عمى ىذا النص في مجاؿ إشيار قرارات االرتفاقات اإلدارية في مجاؿ  
أنو لـ يحسـ في شأنيا و ترؾ مسألة تنظيميا لطريقة اإلحالة عمى إلجراءات ، المياه

 1.المتبعة في مجاؿ القانوف المتعمؽ بنزع الممكية لممنفعة العمومية

، رية الخاصة بفتح التحقيؽ المسبؽ و التصريح باالرتفاقاتغير أف اإلجراءات اإلدا 
، و إف كانت تتبلءـ مع اإلجراءات المعموؿ بيا في مجاؿ نزع الممكية لممنفعة العمومية

عند إعداد مختمؼ القرارات ) فتح تحقيؽ مسبؽ و التصريح بالمنفعة العامة ( فإنيا و في 
ىو ، و ذلؾ لكوف القرار النيائي لنزع الممكية ،مسألة اإلشيار ال تتبلءـ و ال تتوافؽ معيا

و ىو ممـز باإلشيار لدى مكتب الحفظ العقاري، بينما قرار الترخيص ، قرار ناقؿ لمممكية
و تبقى ، فيو قرار مقيد فقط لمممكية و ليس ناقبل ليا، باالرتفاؽ اإلداري في مجاؿ المياه

و ال يوجد ما يمزميا بذلؾ حتى في ، و ىي اختيارية لئلدارة، مسألة إشياره غير واضحة
  2.النص التشريعي الجديد الخاص بالمياه

 يمي:لذلؾ فإف النتائج المستخمصة تتمثؿ في ما 

أف المشرع الجزائري لـ يضع نظاـ موحد لئلعبلـ و اإلشيار في مجاؿ االرتفاقات  -
و عممية ، اريةكما لـ يوضح وضعية االرتفاقات اإلد، اإلدارية عمى غرار المشرع الفرنسي

 .إشيارىا ال في القانوف المدني و ال في قانوف السجؿ

أف المشرع الجزائري وضع حموؿ مختمفة الرتفاقات متشابية فمثبل في قانوف  -
بينما لـ ، 3فصؿ صراحة في مسألة اإلشيار العقاري و اعتبارىا إلزامية ، الكيرباء و الغاز

و ترؾ أمر تنظيميا إلى اإلجراءات المتبعة في يفصؿ فييا في القانوف المتعمؽ بالمياه، 
                                                 

 .05/12مف القانوف رقـ  29دة أنظر الما - 1
 .05/12أنظر القانوف رقـ  - 2
 .02/01أنظر القانوف رقـ  - 3
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و يبلحظ مف جية أخرى أنو اعتمد حؿ آخر مغاير ، مجاؿ نزع الممكية لممنفعة العمومية
المتبع مف قبؿ المشرع الفرنسي في مجاؿ ، و في نفس الوقت مشابو لذلؾ الحؿ

ت و مرور ، بحيث ترؾ مسألة الترخيص باالرتفاقا1المواصبلت السمكية و البلسمكية 
أعواف اإلدارة و دخوليـ إما االتفاؽ الودي أو لمترخيص مف القضاء أي يتـ بحكـ قضائي 
و المعروؼ عف التصرفات الصادرة عف القضاء أنيا عبارة عف سندات ممزمة اإلشيار 

  .لدى الحفظ العقاري

ت و بالتالي فالتساؤؿ يطرح حوؿ غياب إجراءات الشير العقاري لقرارات االرتفاقا 
لذلؾ نقترح النص عمييا في قانوف السجؿ و مسح األراضي و كذلؾ ، اإلدارية في الجزائر

 .في القانوف المدني باإلضافة إلى القوانيف الخاصة باالرتفاقات

يجب النص عمى توقيع عقوبات عف عدـ شير القرارات اإلدارية لحماية حقوؽ  -
 .اإلدارة و إعبلـ الغير

ؽ أف المشرع الجزائري بدأ يتجو في بعض القوانيف ) مثبل إف ما يمكف قولو مما سب 
الكيرباء و الغاز ( إلى فرض نظاـ الشير العقاري لقرارات االرتفاقات اإلدارية و لكنو لـ 

 .يعمميا في غالبيتيا

 األمالك الخاضعة لالرتفاقات اإلدارية : المطمب الثاني

كية و عدـ زواليا بسبب قيود بعدما تطرقنا في المبحث األوؿ لمسألة بقاء المم 
االرتفاقات اإلدارية ثـ قمنا بتصنيؼ االلتزامات اإليجابية و السمبية المتعمقة بيذه 

في ، و كذلؾ تحديد الخاضعيف لبللتزامات الناجمة عف االرتفاقات اإلدارية، االرتفاقات
المطمب  فإننا و في، المبحث الثاني بحيث حددنا األشخاص الخاضعيف ليذه االلتزامات
فإذا كاف المشرع لـ ، الثاني مف ىذا المبحث نتناوؿ األمبلؾ التي تنصب عمييا االرتفاقات

في النصوص الدستورية و السيما التعديؿ ، يوضح مسألة المساس بالممكية العقارية

                                                 

 .2000/03أنظر القانوف رقـ  - 1
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بحيث اقتصر عمى تحديد اختصاص السمطة التشريعية و إعطائيا  6994الدستوري لسنة 
فإنو و عمى خبلؼ ذلؾ فقد تناوؿ مسألة تنظيـ  1في مجاؿ الممكية  صبلحية حؽ التشريع

الممكية في القانوف المدني بحيث نص ىذا األخير عمى أف استعماؿ الممكية يجب أف يتـ 
إف المادة : في حدود ما تقضي بو التشريعات المعموؿ بيا في مجاؿ المصمحة العامة

و ال تترؾ التصرؼ فييا بصفة مطمقة بحيث  2تسمح بإمكانية تقييد الممكية بقانوف  496
أف استعماؿ حقو يكوف مقيدا باألىداؼ التي تفرضيا مختمؼ النصوص التشريعية 

أما في شأف تحديد ، المعموؿ بيا في مجاالت المصمحة العامة أو المصمحة الخاصة
اد فيمكف االستن، نطاؽ و مجاؿ و الموضوع الذي تنصب عميو ارتفاقات المصمحة العامة

إلى النصوص التي يعمؿ بيا في مجاالت المصمحة العامة كقوانيف الكيرباء و الغاز و 
النقؿ و المياه و كذلؾ الياتؼ و التي تضمنت أحكاما خاصة تحدد المجاؿ الذي تشممو 

 االرتفاقات اإلدارية.

 طبيعة األمالك العقارية الخاضعة لالرتفاقات اإلدارية : الفرع األول

بيعة األمبلؾ العقارية التي تخضع لبلرتفاقات اإلدارية مف خبلؿ التطرؽ يتـ تحديد ط 
و ىذا ال يتأتى إال مف ، إلى أنواع األمبلؾ العقارية التي تشكؿ مجاال لبلرتفاقات اإلدارية

خبلؿ تحميؿ بعض النصوص التشريعية و التنظيمية المعموؿ بيا في مجاؿ المصمحة 
 .العامة

 

 

 

                                                 

 .1996مف التعديؿ الدستوري لسنة  122مف المادة  09أنظر الفقرة  - 1
ما ،ي في استعماؿ حقوالتي نصت عمى أنو يجب عمى المالؾ أف يراع 75/58مف األمر رقـ  690أنظر المادة  - 2

 تقضي بو التشريعات الجاري بيا العمؿ و المتعمقة بالمصمحة العامة أو بالمصمحة الخاصة.
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عقارية الخاضعة لالرتفاقات اإلدارية من خالل بعض تحديد األمالك ال –أوال 
 : النصوص التشريعية والتنظيمية

بؿ عمى البعض منيا فقط لذلؾ 1ال تطبؽ االرتفاقات اإلدارية عمى كؿ العقارات  
يجب التفرقة بيف األجزاء المعنية بااللتزامات الناجمة عف االرتفاقات اإلدارية و تمؾ التي 

ىذه التفرقة بحيث ، و لكف يطرح التساؤؿ عف أفضؿ معيار تتـ بو، ال تشمميا االرتفاقات
توجد عدة طرؽ يتـ االعتماد عمييا في ىذه التفرقة منيا معيار موقع العقار الخاضع 

و ، 2باإلضافة إلى معيار استعماؿ العقار، لبلرتفاؽ و معيار مميزات و خصائص العقار
و القضاء يتمثؿ في المعيار األوؿ المتعمؽ يبدو أف المعيار المستعمؿ أكثر لدى المشرع 

ارتفاقات إدارية و ، بموقع العقار و الذي مف خبللو تعتبر االلتزامات المتعمقة بالعقارات
لذلؾ نحاوؿ تحديد األمبلؾ العقارية الخاضعة لبلرتفاقات اإلدارية مف 3ذلؾ بسبب موقعيا 

اعتمدت معيار موقع العقار  خبلؿ تحميؿ بعض النصوص التشريعية و التنظيمية و التي
 .في التفرقة بيف األمبلؾ الخاضعة لبلرتفاقات و تمؾ التي ال تشمميا االرتفاقات اإلدارية

 : األمالك الخاضعة لالرتفاقات في مجال الكيرباء و الغاز -1
إف التطور االقتصادي في العصر الحالي يشيد تزايدا كبير لقطاع الطاقة الكيربائية  

، بحيث يتـ ذلؾ 4و ىذا ما يدعو إلى تسييؿ إنجاز منشآت الطاقة و حمايتيا ، و الغازية
 .عف طريؽ توسيع االرتفاقات اإلدارية لتشمؿ مختمؼ العقارات

                                                 

1  - subra de bieusses, op cit, p 118 «  une obligation réelle ne s applique pas à tous les 
immeubles la distinction de ceux qu’elle concerne peut se concevoir  de diverses 
facon.. »  
2  - subra de bieussess, op cit, p 118. 
3  - , ibid, p 118 : pour exemple la loi du 03 juin 1959 relative aux voies rapides et 
completant le régime de la voirie  nationale et locale, permet d’imposer aux propriété  
riveraines  ou voisines  des routes express, des servitudes destinées à éviter les      
abus de la publicité. 
4  - marcel piquemal opcitp / 154. 
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و قد تنوعت االرتفاقات و امتدت إلى مجاالت عديدة كالترخيص بالمرور عمى  
ا و ىي كميا تمس أو تمرير قنوات باطنية و غيرى، العقارات أو إقامة أعمدة كيربائية

 : بأمبلؾ عقارية بسبب الموقع الجغرافي ليذه األمبلؾ التي نوضحيا كما يمي

 : ارتفاقات االرتكاز و اإلرساء -ا

ىذه االرتفاقات تفرض لغرض تمكيف المتعامميف في مجاؿ الكيرباء و الغاز مف  
رتفاقات في بحيث يتحدد مجاؿ ىذه اال، االستفادة مف االرتفاقات ذات المنفعة العامة

إما ، وضع و إقامة بصفة نيائية األعمدة و اإلرساءات لممواصبلت اليوائية أو القنوات
و إما عمى سقوؼ العمارات ، خارج الحيطاف أو الواجيات المطمة عمى الطريؽ العمومي

 .و سطوحيا بشرط أف يكوف الوصوؿ إلييا ممكنا

كاز و اإلرساء ىي التي تخضع إف العقارات الواقعة فقط في مجاؿ ارتفاقات االرت 
لبلرتفاقات اإلدارية و ليس كؿ العقارات و يمكف تحديد ىذه العقارات في تمؾ الواقعة في 

و أيضا سقوؼ العمارات و سطوحيا و ، خارج الجدراف أو الواجيات المطمة عمى الطريؽ
لتي تشمميا التي يمكف الوصوؿ إلييا مف الخارج مع استبعاد العقارات الموجودة بالداخؿ ا
 .االرتفاقات اإلدارية بحيث أف المشرع يتجنب و يمنع أي إحراج أو ضرر لمالكيا

 : 1ارتفاقات في مجال تمرير الخطوط العموية و تمرير القنوات  -ب

عادة ما توجد ىذه االرتفاقات في أمبلؾ الخواص غير المبنية و التي تكوف غير  
مف القانوف المتعمؽ بالكيرباء و الغاز  629دة و قد نصت الما، مغمقة بجدراف أو غيرىا

أما ، عمى أف تمر المواصبلت الكيربائية فوؽ األسبلؾ سواء كانت مغمقة أو غير مغمقة
فإنيا تتـ بتمرير خطوط الكيرباء و ، فيما يتعمؽ باالرتفاقات في مجاؿ تمرير القنوات

األكثر عقبلنية و األقؿ خسارة الوسيطة بإتباع الرسـ ، قنوات الغاز فوؽ األمبلؾ المجاورة
كذلؾ يمكف استعماؿ لغرض االرتكاز و ، و ذلؾ باستعماؿ أعمدة في شكؿ ممرات عموية

                                                 

 .02/01مف القانوف رقـ  159أنظر الفقرة الثانية و كذلؾ السادسة مف المادة  - 1



254 
 

الجسور و القناطر و غيرىا مف المنشآت المماثمة لتمرير الخطوط و القنوات ، اإلرساء
 .1فوؽ طرؽ المواصبلت أو األودية و غيرىا مف الحواجز 

 : األشجار و التشذيب ارتفاقات في مجال قطع -ج

يوجد نوع مف االرتفاقات يتعمؽ بقطع و تشذيب األشجار بحيث يمكف لممتعامؿ في  
و ، مجاؿ الكيرباء و توزيع الغاز، المستفيد مف االرتفاقات اإلدارية القياـ بقطع األشجار

نزع األغصاف التي بحكـ قربيا مف المواصبلت الكيربائية قد تتسبب نتيجة حركتيا أو 
أو إتبلؼ المنشآت أو إحداث ، قوطيا في إعاقة وضعيا أو انقطاع التيار الكيربائيس

 ....خمؿ في استغبلليا

إذف فاألشجار الموجودة و الواقعة بالقرب مف المواصبلت الكيربائية ىي التي تكوف  
 .موضوع االرتفاقات اإلدارية

سمكية و األمالك الخاضعة لالرتفاقات اإلدارية في مجال المواصالت ال -2
 : الالسمكية

الغرض مف إنشاء ارتفاقات إدارية  في مجاؿ شبكات المواصبلت السمكية و  
البلسمكية ىو تمكيف المتعامميف في ىذا المجاؿ مف إنجاز شبكات المواصبلت السمكية و 

و التي نصت عمييا أحكاـ القانوف المتعمؽ بالمواصبلت السمكية و البلسمكية ، البلسمكية
عدد كبير مف االرتفاقات اإلدارية بحيث أف المتعامؿ في مجاؿ المواصبلت  و يوجد، 2

عمى أمبلؾ و عمارات جماعية و في تجزئات مخصصة ، يمكنو تركيب شبكات عمومية
لبلستعماؿ المشترؾ ،و ىذا فوؽ األرض أو في باطف األرض بالنسبة لمممكيات غير 

جدراف و الواجيات المطمة عمى الطريؽ كما يمكنو إقامة مساند سواء خارج ال، 3المبينة 
كذلؾ ، أو عمى سقوؼ و سطوح البنايات شريطة التمكف مف الوصوؿ إلييا، العمومي

                                                 

 .02/01مف القانوف رقـ  159مف المادة  6أنظر الفقرة  - 1
 .2000/03مف القانوف  56إلى  13أنظر المواد مف  - 2
 .2000/03مف القانوف  43أنظر المادة  - 3
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يمكنو إنشاء قنوات أو مساند فوؽ أو في باطف الممكيات غير المبنية أو غير المغمقة 
1...بجدراف أو بسياج

 

فإف المشرع وضع ، كيةأما في مجاؿ حماية شبكات المواصبلت السمكية و البلسم 
تتمثؿ في تفادي حدوث اضطرابات بسبب عوائؽ و عراقيؿ ، 5666/60قاعدة في قانوف 

المرسمة أو المستقبمة مف مختمؼ المراكز بحيث ، تؤثر عمى الموجات السمكية و الكيربائية
يتمثؿ االرتفاؽ لغرض حماية الموجات السمكية الكيربائية في تحديد العمو في بعض 

و توجد عدة أنواع مف المناطؽ ، 2ؽ الموجودة بجانب مراكز البث و االستقباؿالمناط
دوف عرقمة ، الخاضعة لبلرتفاقات بمناطؽ مكشوفة خاضعة لبلرتفاقات و ذلؾ لمحيمولة

 .عوارض انتشار الموجات البلسمكية الكيربائية

ئية عبر مناطؽ حماية و مناطؽ حراسة لضماف سير االستقباالت البلسمكية الكيربا -
فيذه المناطؽ يخضع مضمونيا لبلرتفاقات بحيث يشكؿ ما يوجد ، 3مختمؼ المراكز 

 .بداخميا منطقة حماية تفرض عمييا التزامات االرتفاقات اإلدارية

أما فيما يتعمؽ بالمراكز فتنشأ حوليا مناطؽ حماية تسمى بمناطؽ حماية المراكز 
ؾ أو مستغؿ لمنشأة كيربائية موجودة في و تتضمف االلتزامات منع كؿ مال، 4العمومية 

و لو كانت خارج مناطؽ االرتفاؽ مف إحداث اضطراب يعيؽ ، أي مكاف مف اإلقميـ
كذلؾ إذا تسببت ، 5استغبلؿ مركز عمومي أو خاص لبلستقباؿ البلسمكي الكيربائي 

ـ أشجار أو حائؿ ثابت أو قابؿ لمتحويؿ في إعاقة و منع إرساؿ اإلشارات عمى خط قائ
 .فإنو يمـز صاحبيا بإزالتيا، مف خطوط المواصبلت السمكية و البلسمكية

 
                                                 

 .2000/03مف القانوف  44أنظر المادة  - 1
 .2000/03مف القانوف  48و  47أنظر المادتيف  - 2
 .2000/03مف القانوف  48و  47أنظر المادتيف  - 3
 .02/03مف القانوف  53أنظر المادة  - 4
 .02/03مف القانوف  54أنظر المادة  - 5
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 : تحديد مجال االرتفاقات اإلدارية في قانون السكك الحديدية -3
تعتبر االرتفاقات المتعمقة بالسكؾ الحديدية مف أقدـ االرتفاقات فيي تعود ألواخر  

المشرع ارتفاقا حوؿ الممكيات  و قد أنشأ، و بداية القرف التاسع عشر، القرف الثامف عشر
كما أنشأ ارتفاقات خاصة حوؿ ، المجاورة لمسكة الحديدية و تسمى باالرتفاقات العامة

ففيما يخص البنايات المجاورة لمسكة الحديدية فإنو ، البنايات و المواد القابمة لبلشتعاؿ
، 1 96/02نوف تفرض ارتفاقات بشأنيا عمى البنايات المنجزة عمى األراضي قبؿ صدور قا

بحيث تبقى ىذه البنايات عمى حالتيا إذا كانت ال تشكؿ عائقا أماـ استغبلؿ السكؾ 
أما إذا كانت تعرقميا فإف المشرع نص عمى ىدـ ىذه البنايات و منع ، الحديدية و أمنيا

 .أي بناء جديد في ىذه األراضي ما عدا األسوار

يمنع تخزيف الحصيد أو  96/02إف القانوف أما فيما يتعمؽ بالمواد القابمة لبلشتعاؿ ف  
 2.المواد القابمة لبلشتعاؿ عمى بعد معيف مف السكؾ الحديدية

كذلؾ يمنع إقامة أي مستودع أو أشياء قابمة لبلشتعاؿ عمى بعد مف حدود السكؾ  
تحدد عف طريؽ التنظيـ كذلؾ منع المشرع عمميات الحفر في األراضي ، الحديدية

و ، يساوي عرضيا العمو العمودي لمردـ الذي يقاس مف أسفؿ منحدر المجاورة في منطقة
ىذا يخص األماكف التي تكوف فييا السكة الحديدية مردومة بحيث ال يسمح بالقياـ بأعماؿ 
الحفر بعد الحصوؿ عمى رخصة مسبقة مف الوالي و بعد أخذ رأي مستغؿ السكؾ 

اؿ التي تتـ تحت السكة الحديدية و و ىناؾ ارتفاقات المنع تتعمؽ باألشغ،  3الحديدية 
ممحقاتيا و فوقيا بحيث يحظر و ال يجيز القانوف القياـ بيذه األشغاؿ دوف اإلستشارة 

كذلؾ يمنع مستغمو المناجـ و المحاجر لمسكة ، المسبقة مف مستغؿ النقؿ بالسكة الحديدية
 .لسكة الحديديةالحديدية مف استعماؿ المتفجرات بدوف ترخيص مسبؽ مف مستغؿ النقؿ با

                                                 

يتعمؽ باألمف و السبلمة و االستعماؿ و  1990ديسمبر  25المؤرخ في  90/35مف قانوف  06أنظر المادة  - 1
 الحفاظ في استغبلؿ النقؿ بالسكؾ الحديدية.

 .90/35مف قانوف  07أنظر المادة  - 2
 .90/35مف قانوف  09أنظر المادة  - 3
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 : األمالك الخاضعة لالرتفاقات في مجال الطرقات -4
بحيث ظير ، 1إف االرتفاقات المتعمقة بشبكة الطرقات وجدت منذ بداية الستينيات  

أما ما ، يتعمؽ باألراضي الضرورية لمطرقات الوطنية و الطرؽ السريعة 6946قانوف 
اقات في مجموعتيف إحداىما تتعمؽ يتعمؽ بالتشريع الجزائري فيمكف إجماؿ ىذه االرتف

بحيث يتـ تعييف الحدود ، و حتى الطرؽ الوالئية، بشبكة الطرؽ السريعة و الطرؽ الوطنية
الفاصمة بيف الطرؽ العمومية و الممكيات المجاورة عف طريؽ االصطفاؼ الذي يتـ 

 .بواسطة المخطط العاـ لبلصطفاؼ

  l’alignement : حدود الطرق العمومية -

فاألوؿ يعني لئلدارة ، ف حدود الطرؽ العمومية تشكؿ بارتفاؽ التصفيؼ و الترتيبإ 
بحيث ، القياـ بتحديد بيف الطرقات و األمبلؾ و الغرض مف ذلؾ ىو في مصمحة المرور

و فيو تقـو اإلدارة بضبط ، يمكف تعديؿ الطرقات و ىذا يعني إعداد مخطط عاـ لمتصفيؼ
و ينشأ عف إعداد اإلدارة ، 2الممكيات المجاورة حدود و طرؽ المواصبلت و حدود 

المخطط العاـ لمتصفيؼ عدة ارتفاقات إدارية مجاليا الممكيات الخاصة المجاورة لمطرؽ 
أو عدـ البنياف كذلؾ يمكف أف تثقؿ ، الموجودة بحيث يمـز المبلؾ باالبتعاد عف الطريؽ

 3صفيفات التي بينيا التصميـ أجزاء العمارات الواقعة بيف حدود الطريؽ الفعمية و الت

كما يمنع المبلؾ الخواص مف رفع المساحات العقارية أو المبنية المندرجة في محيط  
تصريؼ الطريؽ كذلؾ يمنع عمييـ تسييج األراضي و المباني و صيانتيا إال بترخيص 

 .إداري

 

                                                 

1  - marcel piquemal, op cit, p / 225. 
 .91/454مف المرسـو التنفيذي رقـ  121أنظر المادة  - 2
 .91/454مف المرسـو التنفيذي رقـ  123أنظر المادة   - 3
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 : ارتفاقات ممحقات شبكة الطرقات -

، و تحديد أماكف اإلشيار، أمف المرور و تتمثؿ في ارتفاقات الرؤية التي تحمي 
فإنو و بالقرب مف ، فمغرض ضماف الرؤية، الغرس و النباتات في العقارات المجاورة

تخضع الرتفاقات ، التقاطعات و األماكف الخطرة فإف الممكيات المجاورة لمطرقات العمومية
ياـ بأعماؿ مثؿ واجب فيذه االرتفاقات تتضمف إما االلتزاـ بالق، الرؤية لضماف أحسف رؤية

. كذلؾ تتضمف إلزاـ بمنع .ىدـ و إزالة جدراف و سياج و تعويضيا أو قطع األشجار
 .البناء و غيرىا مف االرتفاقات اإلدارية

إذف فاالرتفاقات التي يتـ إعدادىا لصالح الطرؽ الوطنية و كذلؾ لمطرؽ السريعة  
أيضا ارتفاقات الممرات التي تتمثؿ في التصفيؼ الذي يضع حدود لمطرؽ العمومية و 

تمس الممكيات المجاورة لمطرؽ السريعة باإلضافة إلى ارتفاقات الممرات التي تمس 
باإلضافة إلى ارتفاقات الرأية و االرتفاقات المكونة ، الممكيات المجاورة لمطرؽ السريعة

ييا و و ترؾ جوانب الطرقات يمنع البناء ف، ألراضي احتياطية ضرورية لمطرؽ الوطنية
ارتفاقات الحماية مف الحردائؽ و ارتفاقات المنع مف اإلشيار التي تفرض عمى الممكية 

كذلؾ ىناؾ ارتفاقات المرور و سيبلف ، المجاورة أو تحديد المساحات المخصصة لئلشيار
 .المياه و قنوات صرؼ المياه

بع إف ىذه االرتفاقات توضع لصالح الطرقات و تشكؿ مصمحة عامة فيي ذات طا 
 .إداري

 : مجال االرتفاقات اإلدارية في القانون المتعمق بالمساحات الخضراء -5
قواعد تسيير المساحات الخضراء ، يحدد فيو 5667أصدر المشرع نص قانوني في  

عمى  1و نص في المادة الثانية منو ، و حمايتيا و تنميتيا في إطار التنمية المستدامة

                                                 

يتعمؽ بتسيير المساحات الخضراء و  2007مايو  13المؤرخ في  07/06مف القانوف رقـ  02أنظر المادة  - 1
 حمايتيا و تنميتيا.
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ي كؿ مشروع بناء تتكفؿ بو  الدراسات الحضرية و إلزامية إدراج المساحات الخضراء ف
 .المعمارية و العمومية و الخاصة

و تتمثؿ المساحات الخضراء في المناطؽ أو جزء مف المناطؽ الحضرية غير   
المبنية و المغطاة كميا أو جزئيا بالبنايات و الموجودة داخؿ مناطؽ حضرية أو مناطؽ 

تتعمؽ بالمساحات الخضراء بحيث أف األماكف  و قد فرض ارتفاقات، 1يراد بناءىا
كذلؾ يمنع كؿ بناء أو ، 2المخصصة لممساحات المصنفة يمنع إدخاؿ تغييرات عمييا 

و قد نص ، 3ـ مف حدود المساحة الخضراء 666إقامة منشأة عمى مسافة تقؿ عف 
 عمى رفض كؿ رخصة بناء إذا لـ يكف اإلبقاء عمى المساحات 64المشرع في المادة 

كما منع كؿ ، الخضراء مضمونا أو إذا أدى إنجاز المشروع إلى تدمير الغطاء النباتي
وضع لمفضبلت أو النفايات في المساحات الخضراء و قطع األشجار دوف رخصة و 

 4.كذلؾ منع كؿ إشيار في المساحات الخضراء

اء يشمؿ إف مجاؿ و نطاؽ االرتفاقات اإلدارية في الميداف المتعمؽ بالمساحات الخضر 
كما أف المساحات ، كؿ مشروع بناء جديد يمـز صاحبو بترؾ جزء لممساحة الخضراء

و ال حتى إقامة بنايات أو منشأة عمى ، الخضراء الموجودة يمنع إدخاؿ تغيرات عمييا
ـ مف موقع المساحة الخضراء، كذلؾ يمنع اإلشيار داخؿ 666مسافة ال تقؿ عف 

شجار أو رمي الفضبلت و النفايات داخؿ ىذه المساحات الخضراء و يمنع قطع األ
 .المساحة

 : األمالك الخاضعة الرتفاقات المياه -6
يجب توفير حماية لممياه لغرض تحقيؽ استعماؿ عقبلني ليا في مجاالت الفبلحة أو  

الصناعة أو الشرب، و قد نص المشرع الجزائري عمى مسألة استعماؿ المياه في قانوف 

                                                 

 .07/06مف القانوف رقـ  04المادة  أنظر - 1
 .07/06مف القانوف رقـ  14أنظر المادة  - 2
 .07/06مف القانوف رقـ  15أنظر المادة  - 3
 .07/06مف القانوف رقـ  16،17،18أنظر المواد  - 4
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فاقات تتعمؽ بإمكانية قياـ الدولة و الجماعات اإلقميمية و و أنشأ ارت 65/  5662
المؤسسات العمومية و أصحاب اإلمتياز، و المفوض ليـ الخدمة العمومية لمذيف ينجزوف 

بوضع قنوات باطنية أو مكشوفة عمى األراضي الخاصة غير ، تييئة ذات منفعة عمومية
الفبلحي بالسماح بحرية المرور عمى كما ألـز مجاوري مجمعات مياه التطيير ، 1المبينة 

ممتمكاتيـ الخاصة لمستخدمي اإلدارة و عتادىا أو المقاوليف المكمفيف بصيانتيا و كذلؾ 
عمى جانبي األمبلؾ العمومية و االصطناعية ، أمتار 62تفريغ مواد التنقية عمى اتساع 

اج ثابت أو كؿ غرس و منع مبلؾ العقارات مف القياـ ببنايات جديدة أو تشييد سي، لممياه
 2.لؤلشجار داخؿ المناطؽ الخاضعة الرتفاقات المرور أو التفريغ

أما فيما يخص االرتفاقات اإلدارية في المياه فمجاليا يشمؿ األراضي الخاصة غير  
كذلؾ تعتبر الممتمكات الخاصة ، المبنية التي توضع عمييا قنوات باطنية أو مكشوفة

باإلضافة إلى أراضي األشخاص ، يؿ و قنوات جر المياهالتابعة لمجاوري قنوات التحو 
و ينشأ فييا ، المجاوريف لمجمعات مياه التطيير الفبلحي مجاال واسعا لبلرتفاقات اإلدارية

أمتار  62كما تعتبر األماكف عمى مساحة ، ارتفاؽ المرور لصالح مستخدمي اإلدارة
رتفاقات لغرض تفريغ مواد التنقية بجانب األمبلؾ العمومية االصطناعية لممياه مجاال لبل
 .و يمنع المبلؾ مف البناء عمييا أو غرس األشجار عمييا

 : األمالك الخاضعة لالرتفاقات في قانون التعمير -7
و السيما ، 3 96/59تطرؽ المشرع الجزائري الرتفاقات التعمير في قانوف التعمير  

عمير المستقبمية تشمؿ بحيث نص عمى أف قطاعات الت، منو 00و  06، 55المواد 
في آفاؽ عشريف سنة و اعتبر أف كؿ ، األراضي المخصصة لمتعمير عمى المدى البعيد

، 4األراضي المتواجدة في قطاعات التعمير المستقبمية خاضعة مؤقتا الرتفاؽ عدـ البناء 

                                                 

 .05/12مف القانوف رقـ  27أنظر المادة   - 1
 .05/12مف القانوف رقـ 23أنظر المادة   - 2
 2004/05يتعمؽ بالتييئة و التعمير معدؿ بالقانوف رقـ  1990ديسمبر  1المؤرخ في  90/29قانوف رقـ أنظر ال - 3

 . 2004أوت  14المؤرخ في 
 .90/29مف القانوف رقـ  22أنظر المادة  - 4
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و كذلؾ ، كما أف مخطط شغؿ األراضي يحدد بالتفصيؿ حقوؽ استخداـ األراضي و البناء
بالمتر المربع مف األرضية ، ية الدنيا و القصوى مف البناء المسموح بو المعبر عنياالكم

المبينة خارج البناء أو بالمتر المكعب مف األحجاـ و أنماط البنايات المسموح بيا و 
كما يضبط القواعد المتعمقة بالمظير الخارجي لمبناية و يحدد المساحات ، استعماالتيا
و المواقع المخصصة لممنشآت العمومية و ذات المصمحة العامة و و الخضراء ، العمومية

فنصت عمى عدـ خضوع  00أما المادة  ، 1يحدد االرتفاقات و األحياء و الشوارع 
االرتفاقات المحددة في مخطط شغؿ األراضي ألي ترخيص بالتعديؿ، و فيما يتعمؽ 

تفاقات تشمؿ و تطبؽ عمى بمجاؿ االرتفاقات اإلدارية في قطاع التعمير فإف ىذه االر 
كتمؾ التي ، استعماالت األراضي القابمة لمتعمير، و يمكف ذكر بعض ارتفاقات التعمير

، 52/62/6996المؤرخ في  96/672مف المرسـو التنفيذي رقـ  66نصت عمييا المادة 
تبعد عمى أقؿ مف ، بحيث أف رخصة البناء ال تمنح إذا كانت البناية المخصصة لمسكف

كذلؾ يمكف رفض منح رخصة البناء إذا كاف ، مترا مف كبل جانبي الطريؽ السريعخمسيف 
 2.ىذا األخير عمى عمو يفوؽ معدؿ عمو البنايات المجاورة

يمنع البناء عمييا ، كما أف كؿ األراضي المتواجدة في قطاعات التعمير المستقبمية  
منصوص عمييا في المخطط مؤقتا باعتبارىا خاضعة الرتفاؽ عدـ البناء حسب اآلجاؿ ال

 .3التوجييي لمتييئة و التعمير 

أو عمى ، إذف فمجاؿ ارتفاقات التعمير ىو منع استعماؿ األراضي و البناء عمييا 
كما يشمؿ نطاؽ ارتفاقات التعمير إلزاـ ، أجزاء منيا مثؿ قطاعات التعمير المستقبمية

و عمو محدد أو باعتماد أصحاب األراضي بالبناء وفؽ أشكاؿ معينة أو حجـ معيف أ
 .مظير خارجي لمبناية

 

                                                 

 .90/29مف القانوف رقـ  31أنظر المادة  - 1
 .90/29مف القانوف رقـ  21إلى  16أنظر المواد مف  - 2
 .90/29مف القانوف رقـ   22إلى  16المواد مف  أنظر - 3
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 : مجال االرتفاقات اإلدارية من خالل التشريع المتعمق بحماية الساحل -8
و لو أىمية كبيرة في السياحة و في ، كمـ 6666لمجزائر شريط ساحمي يتجاوز  

و قد وضع ، االقتصاد ككؿ و بالتالي تعتبر مسألة حماية السواحؿ حيوية و ضرورية
ع الجزائري تشريع خاص بو يتضمف نظاـ قانوني لبلرتفاقات موضوعيا حماية المشر 

و مف بيف االرتفاقات التي أنشأىا ىذا القانوف تمؾ المتعمقة ، األمبلؾ العامة البحرية
أو السياحي التي تصنؼ في ، أو الطبيعي أو الثقافي، بالمواقع ذات الطابع اإليكولوجي

فكؿ ىذه ، 1نفة خاضعة الرتفاقات منع البناء عمييا وثائؽ تييئة الساحؿ كمساحات مص
، األراضي سواء كانت ذات طابع ايكولوجي أو ثقافي أو سياحي أو طبيعية تطبؽ عمييا

ارتفاقات إدارية تتمثؿ في االلتزاـ بعدـ البناء عمييا و أكثر مف ىذا يجب تشجيع عممية 
شاطيا مضرا بالبيئة الساحمية إلى تحويؿ المنشآت الصناعية الموجودة سابقا و التي يعد ن

، و باإلضافة إلى االرتفاقات المتعمقة بالمناطؽ و المواقع المذكورة سابقا، مواقع مبلئمة
ىناؾ ارتفاقات تتعمؽ بالشريط الساحمي الذي يشمؿ جميع الجزر و الجزيرات و الجرؼ 

، و في 2حر متر عمى طوؿ الب 266و الشريط الترابي الممتد عمى عرض أقمو ، القاري
ىذا الشريط يمنع توسيع المحيط العمراني لممجمعات السكانية الموجودة عمى الشريط 

كما يمنع إقامة أي نشاط صناعي جديد عمى ، 3كمـ  60الساحمي عمى مسافة تزيد عف 
أو ، و بالتالي فإف ارتفاقات حماية الساحؿ تشمؿ مواقع ذات طابع ايكولوجي، 4الساحؿ 

و يمنع البناء عمييا و يتـ العمؿ في نفس الوقت عمى ، و طبيعيةثقافي أو سياحي أ
 .تحويؿ المنشأة الصناعية إلى مواقع بعيدة عف السواحؿ

كذلؾ يكوف مجاؿ و نطاؽ االرتفاقات اإلدارية عمى الشريط الترابي بعرض أقمو   
إقامة و الجرؼ القاري فيمنع ، عمى طوؿ البحر باإلضافة إلى الجزر و الجزيرات، ـ 266

و غير قابمة لمتعمير ، مساكف جديدة عمييا بحيث أراد المشرع جعؿ ىذه المناطؽ محمية

                                                 

 .02/02مف القانوف رقـ  04أنظر المادة  - 1
 .02/02مف القانوف رقـ  07أنظر المادة  - 2
 .02/02مف القانوف رقـ  12أنظر المادة  - 3
 .02/02مف القانوف رقـ  15أنظر المادة  - 4
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كمـ و كذلؾ منع إقامة نشاطات  0و أثقميا بارتفاقات المنع مف البناء أو التوسع لمسافة 
 صناعية جديدة عمى طوؿ الشريط الساحمي.

 : المنقوالت كمجال االرتفاقات اإلدارية –ثانيا 

و لكف استثناء يمكف أف ، ة أف المنقوالت تكتسب طبقا لقواعد القانوف الخاصالقاعد 
و في ىذا المجاؿ ، تكوف مجاال لبلرتفاقات اإلدارية نظرا لمخصوصيات التي قد تتميز بيا

بحيث تتصؼ ، يمكف ذكر عممية تسجيؿ المنقوالت سواء بطبيعتيا أو بحسب تخصيصيا
يجب حمايتيا و بالتالي يمكف تسجيميا ، عممية و تقنيةبأنيا ذات أىمية تاريخية و فنية و 

و قد توسع المشرع ، 1في سجؿ المنقوالت ، في سجؿ إضافي لقائمة العقارات المصنفة
و ، الفرنسي في فرض االرتفاقات اإلدارية ليس فقط عمى العقارات بؿ و امتد لممنقوالت

نقولة يمكف أف تخضع فاعتبر أف األشياء الم 6960ديسمبر  06ذلؾ بموجب قانوف 
لمتسجيؿ ضمف سجؿ إضافي و يجب نشرىا و شيرىا و تبميغيا لممالكيف و المسيريف و 

و يمـز المحافظ بإرساؿ قائمة األشياء المنقولة إلى وزارة الثقافة و ، الحائزيف عمييا
   2.المحافظة العقارية لموالية

بما فييا المنقوالت ، الثقافية فإف المشرع الجزائري تناوؿ الممتمكات، و في ىذا اإلطار
كما اعتبر الممتمكات الثقافية غير المادية و المنقولة جزء مف ، 3 92/66في قانوف 

عمى أف الدولة تحتفظ  92/66مف قانوف  2و قد نص في المادة ، 4الممتمكات الثقافية 
جميور مثؿ حؽ السمطات في الزيارة و التحري و حؽ ال، بحؽ سف ارتفاقات الصالح العاـ

 5 .المحتمؿ في الزيارة لكؿ الممتمكات الثقافية

                                                 

1  - ghislaine malandin ,0pcit p 134. 
2  - ghislaine malandin ,0pcit p 135. 

 . 98/04أنظر القانوف رقـ  - 3
 .98/04مف القانوف  04أنظر المادة  - 4
التي تنص : " تشمؿ الممتمكات الثقافية المنقولة عمى وجو الخصوص  98/04مف القانوف رقـ  50أنظر المادة  - 5

األشياء العقيقة مثؿ األدوات المصنوعات ،ناتج االستكشافات و األبحاث األثرية في البر و تحت الماء،ما يأتي
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بحيث يتـ ، كما أف ىذه األخيرة تسجؿ و تقيد في سجؿ جرد تعده وزارة الثقافة 
و تنشر في ، تسجيؿ ىذه الممتمكات استنادا إلى قوائـ تضبطيا الوزارة المكمفة بالثقافة

عمى أف تراجع القائمة العامة ، بيةالجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشع
 .لمممتمكات الثقافية كؿ عشر سنوات

مف القانوف المتعمؽ بالتراث  26و قد عرؼ المشرع الممتمكات الثقافية في المادة  
و رىف ، كما نص عمى تصنيفيا مع إمكانية بقائيا تحت تصرؼ أصحابيا، 1الثقافي 

، ية المتمثمة في واجب صيانتيا و حراستياانتفاعيـ بيا عمى أف تخضع االرتفاقات اإلدار 
بحؽ قياـ رجاؿ الفف المؤىميف بيذا الغرض ، و كذلؾ االلتزاـ بالسماح إلدارة الثقافة

و يحضر عمييـ تصدير ، و التحري بشأنيا قصد صيانتيا و الحفاظ عمييا، بتفقدىا
 .انطبلقا مف التراب الجزائري، الممتمكات الثقافية المنقولة المحمية

إف المنقوالت يمكف أف تكوف مجاال لبلرتفاقات اإلدارية و ذلؾ لمخصوصيات التي  
و ذلؾ بإخضاعيا لبللتزامات ، و ىذا ما يدفع المشرع إلى التدخؿ لحمايتيا، تتوفر عمييا

 .الناجمة عف االرتفاقات اإلدارية

 األمالك الوطنية كمجال لالرتفاقات اإلدارية : الفرع الثاني

 56في المادة ، موضوع األمبلؾ الوطنية  2يع المتعمؽ بالتوجيو العقاري تناوؿ التشر  
منو بحيث نص عمى أف األمبلؾ العقارية و الحقوؽ العينية العقارية التي تممكيا الدولة 

                                                                                                                                                    

العناصر الناجمة عف تجزئة ،األختاـ الحمي و األلبسة التقميدية و األسمحة و بقايا المدافف،الكتابات و العمبلت،الحرفية
 الممتمكات الثقافية المتصمة بالديف و بتاريخ العمـو و التقنيات." ،المعدات األنتروبولوجية،المعالـ التاريخية

 .98/04مف القانوف رقـ  50أنظر المادة  - 1
يتضمف التوجيو العقاري المعدؿ و المتمـ باألمر رقـ ،1990نوفمبر  18المؤرخ في  90/25أنظر القانوف رقـ  - 2

26/95. 



265 
 

جماعاتيا المحمية تدخؿ في عداد األمبلؾ الوطنية و ترتب ىذه األمبلؾ في األصناؼ و 
 1: التالية

األمبلؾ العمومية و الخاصة لموالية األمبلؾ ، و الخاصة لمدولة األمبلؾ العمومية -
 .العمومية و الخاصة لمبمدية

و التي ال يمكف أف تكوف محؿ ، و قد فرؽ المشرع بيف األمبلؾ الوطنية العمومية 
و األمبلؾ الوطنية األخرى غير المصنفة ، بحكـ طبيعتيا أو غرضيا، ممكية خاصة

التي تؤدي وظيفة إمتبلكية و تتمثؿ في األمبلؾ الوطنية  و، ضمف األمبلؾ العمومية
 2.الخاصة

أف المشرع أخضع األمبلؾ الوطنية العمومية ألحكاـ ، و يتضح مف مضموف المادة 
و يظير ذلؾ ، تختمؼ عف األحكاـ التي تخضع ليا األمبلؾ الوطنية الخاصة، خاصة

مبلؾ التابعة لمدولة و تسييرىا واضحا مف خبلؿ النص التنظيمي المحدد لشروط إدارة األ
و ىذه التفرقة تجعؿ بينيما مف الطبيعي أف يكوف ىناؾ تفرقة ، 3و يضبط كيفيات ذلؾ 

 .حوؿ مسألة فرض ارتفاقات إدارية عمى كبل النوعيف مف األمبلؾ

 : األمالك الوطنية العمومية كمجال لالرتفاقات اإلدارية –أوال 

المؤرخ في  96/06مف خبلؿ القانوف رقـ لقد تـ تعريؼ األمبلؾ الوطنية  
و ىذا مف خبلؿ الحقوؽ التي يستعمميا و ، 4و المتعمؽ باألمبلؾ الوطنية  6/65/6996

األمبلؾ المنقولة و العقارية التي يستعمميا الجميع و الموضوعة تحت تصرؼ الجميور 

                                                 

 .120ص ،المرجع السابؽ،عمار عموي - 1
 .1991نوفمبر  23المؤرخ في  91/454أنظر المرسـو التنفيذي رقـ  - 2
 .91/454لمرسـو التنفيذي رقـ أنظر ا - 3
 .90/30مف القانوف رقـ  12أنظر المادة  - 4
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أف تكوف و ىذه األمبلؾ ال يمكف ، المستعممة إما مباشرة و إما بواسطة مرفؽ عاـ
 .1فيي غير قابمة لمتصرؼ فييا أو اكتسابيا بالتقادـ ، موضوع تممؾ خاص

و قد أضاؼ ليا المشرع الثروات و الموارد الطبيعية كجزء مكوف لؤلمبلؾ الوطنية  
إذف فيذه األمبلؾ ال يمكف نزعيا و ال تقييدىا بفعؿ الحماية القانونية الخاصة ، العمومية

فيذه األمواؿ قابمة فقط ، جعؿ منيا أمواال غير قابمة لمتصرؼ فيياالتي تتمتع بيا و التي ت
 la théorie des: إلعادة تخصيصيا عف طريؽ إجراء إداري بمقتضى نظرية

mutations domaniales مف ىنا تظير إشكالية إخضاع األمبلؾ الوطنية العمومية.
لمشرع في قانوف األمبلؾ و ذلؾ لمحماية الخاصة التي وفرىا ليا ا، لبلرتفاقات اإلدارية

فيي ، و ال اكتسابيا بالتقادـ و ال الحجر عمييا، بحيث ال يجوز التصرؼ فييا، الوطنية
و ال تطبؽ عمييا قاعدة الحيازة في المنقوؿ بسبب الممكية أو ، أمواؿ ال تباع و ال ترىف

واز التنفيذ تطبيقا لمبدأ عدـ ج، و ال يمكف التنفيذ عمييا، 2عف طريؽ االلتصاؽ ، التممؾ
 3.عمى أمواؿ اإلدارة

فيذه الحماية الخاصة لؤلمبلؾ العمومية جعؿ ، مف القانوف المدني 429طبقا لممادة  
يعتبروف أف االرتفاقات القانونية في مجمميا ال يمكف أف ، العديد مف الفقياء في البداية

4تشمؿ األمبلؾ العامة 
ؾ العامة حتى القضاء اإلداري الذي رفض إخضاع األمبل،  

و أيضا ىناؾ نصوص تنظيمية اعتبرت أف عقارات األمبلؾ العامة ، لبلرتفاقات اإلدارية
و أف اإلدارة غير ممزمة بتحمؿ وضع قنوات أو أعمدة فوؽ أراض ، ال تخضع لبلرتفاقات

، غير أنو ظير اتجاه 5 6946جواف  67و ىذا طبقا لتعميمة صادرة في فرنسا في ، بيا
ألمبلؾ العامة لبلرتفاقات القانونية و يقدـ مثاؿ عمى ذلؾ في حالة آخر يجبر إخضاع ا

                                                 

 .120ص ،المرجع السابؽ،عمار عموي - 1
 .98ص ،المرجع نفسو،- 2

3  - subra de bieusses, op cit ; p / 120. 
4  - subra de biensses, op cit ; p / 120. 
5  - ibid, p / 121. 
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فعندما ال يكوف نزع و نقؿ نيائي ، 1استيبلء إدارة عمى أمبلؾ عامة تابعة إلدارة أخرى 
فإنو و ببساطة يعتبر تغيير لمتخصيص و ، لمممكية مف ىذه اإلدارة إلى اإلدارة األولى

عمى أمبلؾ محددة لصالح شخص معنوي ، إداريةبالتالي تكوف أماـ تكويف ارتفاقات 
 إداري الذي يقـو بوضع أحد مصالحو عمى ىذه األمبلؾ.

يدفعنا إلى ، إف ىذا االتجاه الثاني المؤيد لفرض ارتفاقات إدارية عمى أمبلؾ عامة 
تحميؿ بعض النصوص التشريعية و التنظيمية الجزائرية لمبحث عف إمكانية وجود  

 : نشأ عمى األمبلؾ العمومية الوطنية كما يميارتفاقات إدارية ت

مجال األمالك الوطنية العمومية في التشريع المتعمق بالكيرباء و توزيع الغاز  -1
 بواسطة القنوات:

تناوؿ ، المتعمؽ بالكيرباء و توزيع الغاز بواسطة القنوات 65/66في القانوف رقـ  
لباب الرابع عشر بحيث نص عمى المشرع الجزائري االرتفاقات و الحقوؽ الممحقة في ا

2االرتفاقات ذات المنفعة العامة 
 

و ذلؾ في ، و رخص لممتعامؿ في مجاؿ الكيرباء و توزيع الغاز اإلستفادة منيا 
و اإلرساء و التمرير العموي و قطع األشجار و التشذيب و تمرير ، مجاالت االرتكاز

و سواء كانت ، 3بنية و غير المبنية القنوات و الدخوؿ و المرور إلى مختمؼ الممكيات الم
أو ، ىذه الممكيات العقارية تابعة لمخواص أو لمجماعات اإلقميمية كالبمديات و الواليات

المتعمؽ بالكيرباء و  65/66مف القانوف  646تابعة ألمبلؾ الدولة بحيث نصت المادة 
رتفاقات التي تثقؿ و في حالة وقوع ضرر ناجـ عف اال، توزيع الغاز بواسطة القنوات بأنو

                                                 

1  - subra de bieusses, selon l. rigaud le théorie des droits réels administratifs, d’après 
l’auteur pourrait étre cité comme exemple de ses servitudes ; le cas des lignes du 
chemin de fer d’interet général  croisant une route  departementable …le departement 
devrait respecter, à titre  de servitude l’établissement crée par l’état. p 121. 
 

 .02/01مف القانوف رقـ  154أنظر الفقرة الثالثة مف المادة  - 2
 .02/01مف القانوف رقـ  159أنظر المادة  - 3
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أو تثقؿ األراضي التابعة ، الممتمكات العقارية التابعة لمخواص أو لمجماعات اإلقميمية
ألمبلؾ الدولة فإنو يتـ تحديد التعويض بقرار والئي يحسب فيو ىذا التعويض عمى أساس 

ىذا يعني أف ، 1و مع إبقاء الممكية ألصحابيا ، الضرر المثبت أو المحتمؿ إثباتو
مبلؾ العمومية التابعة لمدولة و الجماعات المحمية يمكف أف تكوف محبل لبلرتفاقات األ

اإلدارية و يمكف ليذه األشخاص المعنوية الحصوؿ عمى تعويض عف أضرار االرتفاقات 
و ، بؿ يمكف ليا أيضا حؽ الطعف في قرار الوالي المحدد لمتعويض التقريبي، اإلدارية

 2.ؿ الكيرباء و الغاز قبؿ الشروع في ممارسة االرتفاقاتالذي يودعو المتعامؿ في مجا

 : مجال األمالك الوطنية في التشريع المتعمق بالمواصالت السمكية و الالسمكية -2
مثمما عميو التشريع الخاص بالكيرباء و الغاز فإف التشريع المتعمؽ بالمواصبلت  

رخص المتعامؿ في ىذا ي، 5666/60السمكية و البلسمكية و المتمثؿ في القانوف رقـ 
بتركيب الشبكات العمومية لممواصبلت السمكية و البلسمكية عمى األمبلؾ  3المجاؿ 

كما يمكف تركيب ىذه الشبكات في أجزاء ، العمومية و ذلؾ عف طريؽ إقامة المنشآت
 العمارات وفوؽ األرض و في باطف األرض بالنسبة لمممكيات غير المبنية.

االصطناعية لمطرق من خالل ، رية في األمالك العامةمجال االرتفاقات اإلدا -3
 : المتعمق باألمالك الوطنية 96/36القانون رقم 

األمبلؾ العامة االصطناعية التابعة  96/06اعتبر قانوف األمبلؾ الوطنية رقـ  
و حددىا بالطرؽ الوطنية و الطرؽ السريعة ، لمدولة في مجاؿ الطرؽ جزء ال يتجزأ منيا

ؿ اعتباره ىذه األمبلؾ العامة المتعمقة بالطرقات كموضوع لبلرتفاقات و في مجا، 4
فرض ارتفاؽ االبتعاد عف الطريؽ و منع ، 96/626اإلدارية فإف المرسـو التنفيذي رقـ 
و حتى أجزاء الممكيات العمومية المندرجة في حدود ، البناء عمى جميع القطع األرضية

                                                 

 .02/02مف القانوف رقـ  162أنظر المادة  - 1
 .02/02مف القانوف رقـ  160أنظر المادة  - 2
 .2000/03مف القانوف رقـ  43أنظر المادة  - 3
  91/454مف المرسـو التنفيذي رقـ  117أنظر المادة  - 4
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ى المساحات العقارية أو المبنية المندرجة في محيط كما منع البناء أو رفعو عم، 1الطريؽ 
تصريؼ الطريؽ و حتى أشغاؿ تسييج األراضي و المباني الموجودة و صيانتيا و دعميا 

2فإنيا ال تتـ إال بعد ترخيص مف إدارة الطرقات صراحة.
 

 : مجال األمالك العامة لالرتفاقات اإلدارية في قانون السكك الحديدية -4
حديدية بحماية طبقا لقانوف السكؾ الحديدية بحيث يعتبر ىذا تحضى السكؾ ال 

المرفؽ و منشأتو مف ضمف األمبلؾ العامة و االصطناعية و تطبؽ ارتفاقات عمى 
منشآت السكة الحديدية الجاري استغبلليا و كذلؾ عمى المنشآت الحديدية المتوقع 

بحيث يمنع ، 3اإلنشاء  و التي تصنؼ في إطار مخطط التوسيع أو التييئة أو، إنجازىا
إقامة أية أشغاؿ تحت السكؾ الحديدية و ممحقاتيا و فوقيا دوف االستشارة المسبقة مف 

كما يمنع مستغموا المناجـ و المحاجر المجاورة لمسكة ، مستغؿ النقؿ بالسكؾ الحديدية
بدوف ترخيص مسبؽ مف مستغؿ النقؿ بالسكؾ ، الحديدية مف استعماؿ المتفجرات

عمى ارتفاؽ المنع مف زيادة ارتفاع العقارات  96/626كذلؾ نص مرسـو ، 4ة الحديدي
 .5الواقعة في محيط التصفيؼ 

كما أف المباني الموجودة ال يمكف أف تقاـ فييا أشغاؿ الصيانة و الدعـ إال بعد  
ىذا يعني أف األمبلؾ العامة االصطناعية تخضع ، ترخيص مف إدارة السكؾ الحديدية

اإلدارية و تكوف مجاال ليا بحيث أف المشرع فرض عمى العقارات الممموكة و لبلرتفاقات 
بؿ حتى أف أشغاؿ الصيانة و ، التابعة لمسكؾ الحديدية ارتفاؽ المنع مف تعميتيا و رفعيا
 .الدعـ ال تتـ إال بعد ترخيص مف مستغؿ السكؾ الحديدية

                                                 

 .91/454الفقرة الثانية مف المرسـو التنفيذي رقـ  123أنظر المادة  - 1
 .91/454الفقرة الثانية مف المرسـو التنفيذي رقـ  124أنظر المادة  - 2
 .90/35أنظر القانوف رقـ  - 3
 .90/35مف القانوف رقـ  03 أنظر المادة - 4
و التي تنص عمى أف : "يثقؿ ارتفاؽ االبتعاد البنايات  91/454مف المرسـو التنفيذي رقـ  136أنظر المادة  - 5

المقامة في الممكيات المجاورة لمسكة بيف حدود مشتمبلت السكة الحديدية و التصفيؼ الذي حدده التصميـ العاـ 
 لمتصفيؼ الموافؽ عميو." 
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أف ، العامة التابعة لمدولة إف ما يستنتج حوؿ مجاؿ االرتفاقات اإلدارية في األمبلؾ 
ىذه األخيرة تخضع لعدة أنواع مف االرتفاقات فقد تتضمف التزاـ باالمتناع عف القياـ 

و ىي كثيرة مثؿ منع غرس أشجار أو المنع مف البناء و التعبئة بالقرب مف ، بأعماؿ
آت و كذلؾ المنع مف البناء قرب المطارات و المنش، خطوط السكة الحديدية و الطرقات

كما أف الحماية الخاصة لؤلمبلؾ العامة ، العسكرية و المقابر و البحيرات و الموانئ
تتمثؿ في إنشاء ارتفاقات المناطؽ المحفوظة كذلؾ ، البحرية أسست ارتفاقات نوعية حديثة

إمكانية قياـ اإلدارة بمنع وضع مواد قابمة : تتضمف ارتفاقات االلتزاـ بأعماؿ و أعباء مثؿ
كما أف المياه العمومية التابعة ألمبلؾ الدولة تتحمؿ ، محاذية لمسكؾ الحديدية لبلشتعاؿ
 .حرية المرور لمصيادييف و حرية الدخوؿ لمبحر رغـ أنو مف األمبلؾ العامة، ارتفاقات

كالتزاـ اإلدارة بقطع األشجار مف قبؿ ، أخيرا ىناؾ ارتفاقات االلتزاـ بالقياـ بأعماؿ 
عف  1و ذلؾ إذا ساىمت في حجب الرؤية ، أنيا مف األمبلؾ العامة رغـ، اإلدارة الغابية
إذف فيذه االرتفاقات اإلدارية تمس أمبلؾ عامة مثمما ىو عميو الحاؿ في ، حركة المرور

 .االرتفاقات التي تثقؿ األمبلؾ الخاصة لؤلفراد

 مجال االرتفاقات اإلدارية عمى األمالك الوطنية الخاصة من خالل بعض –ثانيا 
 : النصوص القانونية

تشتمؿ األمبلؾ الوطنية الخاصة التابعة لمدولة و الوالية و البمدية عمى العقارات و  
المنقوالت المختمفة األنواع غير المصنفة في األمبلؾ الوطنية العمومية التي تممكيا فيناؾ 

الية و األمبلؾ و الحقوؽ الناجمة عف تجزئة حؽ الممكية التي تؤوؿ إلى الدولة و الو 
و ىناؾ األمبلؾ التي ، البمدية و إلى مصالحيا و مؤسساتيا العمومية ذات الطابع اإلداري

و ىذا ، ألغي تخصيصيا أو تصنيفيا في األمبلؾ الوطنية العمومية التي تعود إلييا

                                                 

1  - gustave peiser, droit administratif des biens, op cit ; p / 47. 
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باإلضافة إلى األمبلؾ المخولة بصفة غير شرعية مف األمبلؾ الوطنية التابعة لمدولة و 
 .1بمدية الوالية و ال

و مف سمات و مميزات األمبلؾ الوطنية الخاصة أنيا مثؿ األمبلؾ الوطنية  
نصت عمييا ، العمومية فيي غير قابمة لمتقادـ أو الحجز غير أف ليا ميزة خاصة بيا

أسموب القانوف : مف قانوف األمبلؾ الوطنية و ىي أنيا تكتسب بأسموبيف ىما 54المادة 
و ذلؾ ، كما أف المشرع سمح بإمكانية التصرؼ فييا، العاـالخاص  و وسائؿ القانوف 

بشروط منيا أف ال تكوف المرافؽ العامة المخصصة ليا في حاجة إلييا و بالتالي تباع 
ىذا يعني أف األمبلؾ الوطنية الخاصة و عمى خبلؼ األمبلؾ ، 2بطريؽ المزاد العمني 

، اء الناقمة لمممكية أو المقيدة لياالوطنية العمومية يمكف أف تكوف موضوعا لمتصرفات سو 
و ىذا عمى غرار االرتفاقات اإلدارية المثقمة بيا و نتناوليا مف خبلؿ القانوف المتعمؽ 

 .و كذلؾ قانوف العقار الفبلحي، بمناطؽ التوسع و المواقع السياحية

مجال االرتفاقات اإلدارية عمى األمالك الوطنية الخاصة في قانون مناطق  -1
 : العقار السياحيالتوسع و 

،تـ تحديد قواعد حماية و  3في القانوف المتعمؽ بمناطؽ التوسع و المواقع السياحية  
 60/60و قد نص القانوف ، تييئة و ترقية و تسيير مناطؽ التوسع و المواقع السياحية

عمى حماية المقومات الطبيعية لمسياحة و ضرورة المحافظة عمى التراث الثقافي و الموارد 
لسياحية مف خبلؿ استعماؿ و استغبلؿ التراث الثقافي و التاريخي و الديني و الفني ا

و كذلؾ إنشاء عمراف مييأ و منسجـ و مناسب مع تنمية النشاطات ، ألغراض سياحية
كما نص في القسـ األوؿ مف الفصؿ الثالث ، السياحية و الحفاظ عمى طابعيا المميز

لمبناء بحيث يضـ األراضي التابعة لؤلمبلؾ الوطنية و  عمى تشكيؿ العقار السياحي القابؿ
و ىذا يعني أف األمبلؾ الوطنية تضـ كبل مف األمبلؾ الوطنية ، 4العمومية و الخاصة 

                                                 

 .122ص ،المرجع السابؽ،عمار عموي - 1
 .90/30أنظر القانوف رقـ  - 2
 يتعمؽ بمناطؽ التوسع و المواقع السياحية. 2003فبراير  17المؤرخ في  03/03أنظر القانوف رقـ  - 3
 .03/03مف القانوف رقـ  20أنظر المادة  - 4
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و ىذه األخيرة يمكف أف تكوف محبل لمتصرؼ فييا ، العمومية و األمبلؾ الوطنية الخاصة
رخصت في الفترة  60/60مف القانوف  55بالبيع أو إلثقاليا باالرتفاقات بحيث أف المادة 

الثانية منيا بإمكانية بيع األراضي التابعة لؤلمبلؾ الوطنية الخاصة المتواجدة داخؿ 
مناطؽ التوسع و المواقع السياحية و الضرورية إلنجاز البرامج االستثمارية المحددة في 

 1.احةو ذلؾ لصالح الوكالة الوطنية لتنمية السي، مخطط التييئة السياحية

و قد أثقمت ىذه األمبلؾ بالعديد مف االرتفاقات اإلدارية منيا منع كؿ تغيير أو  
، توسيع أو تيديـ لمؤسسة فندقية أو سياحية متواجدة داخؿ منطقة التوسع أو موقع سياحي

كما أف منح رخصة البناء ، 2إال إذا تـ الحصوؿ عمى ترخيص مسبؽ مف وزير السياحة 
ضع لرأي مسبؽ مف وزير السياحة كذلؾ قيد المشرع عممية إعادة داخؿ ىذه المناطؽ يخ

، بما في ذلؾ العقارات الخاصة التابعة لمدولة، البيع أو االمتياز عمى العقارات السياحية
بضرورة تخصيصيا لفائدة االستثمارات المحددة و المنصوص عمييا في مخطط التييئة 

إعادة البيع تتواله فقط الوكالة الوطنية  ،  كما أف منح االمتياز أو عممية3السياحية 
 .لمسياحة

إف  ىذا القانوف المتعمؽ بمناطؽ التوسع و العقار السياحي يبيف أف األمبلؾ  
فمواد ىذا ، العمومية الخاصة التابعة لمدولة يمكف أف تكوف محبل لبلرتفاقات اإلدارية

أو في إخضاعيا و إثقاليا النص صريحة سواء في إعادة بيع األمبلؾ العقارية السياحية 
 .بالتزامات ناجمة عف االرتفاقات اإلدارية

 

 

                                                 

 .03/03مف القانوف رقـ  23أنظر المادة  - 1
 
 .03/03مف القانوف رقـ  23أنظر المادة  - 2
 .03/03مف القانوف رقـ  25أنظر المادة  - 3
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التشريع المتعمق باألراضي الفالحية التابعة لألمالك الخاصة لمدولة و مجال  -2
 االرتفاقات اإلدارية:

حدد المشرع شروط و كيفيات استغبلؿ األراضي الفبلحية التابعة لؤلمبلؾ الخاصة  
و قد أخضع عممية استغبلؿ ىذه ، 66/60ف القانوف رقـ في المادة األولى م، لمدولة

الذي تمنح بموجبو الدولة شخص طبيعي يسمى  1األراضي لطريؽ أو عقد االمتياز
، المستثمر صاحب االمتياز حؽ استغبلؿ أراضي فبلحية تابعة لؤلمبلؾ الخاصة لمدولة

ص ارتفاقات تفرض و تضمف ىذا الن، سنة قابمة لمتجديد 66بناءا عمى دفتر شروط لمدة 
عمى صاحب االمتياز بحيث يمنع مف تحويؿ الوجية الفبلحية لؤلراضي و األمبلؾ 
السطحية المتمثمة في مجموع األمبلؾ الممحقة بالمستثمرة الفبلحية و السيما المباني و 

كذلؾ يمنع مف تأجير مف الباطف لؤلراضي و األمبلؾ ، األغراس و منشآت الري
 .السطحية

تشريع يجعؿ األمبلؾ الخاصة الفبلحية التابعة لمدولة مجاال واضحا لفرض إف ىذا ال 
  .ارتفاقات إدارية عمى الفبلحيف أصحاب االمتياز

غير أف ما يمكف اإلشارة إليو و إثارتو في مسألة تحديد األمبلؾ الخاصة التابعة 
أف المشرع  و تبياف مدى خضوعيا لبللتزامات الناجمة عف االرتفاقات اإلدارية، لمدولة

و ىي األمبلؾ ، الجزائري في غالبية النصوص القانونية يورد عبارة عامة و شاممة
الوطنية دوف تحديد ىؿ القصد منيا إخضاع األمبلؾ الوطنية العمومية أو األمبلؾ 

و يبدو أف ىذا  .أو إخضاعيا معا ليذه االرتفاقات، الوطنية الخاصة لبلرتفاقات اإلدارية
المتعمؽ بالكيرباء  65/66يظير ذلؾ في عدة نصوص كالقانوف رقـ  الرأي مرجح بحيث

بحيث ينص عمى أف حيازة األراضي التابعة لمجماعات ، و توزيع الغاز بواسطة القنوات
اإلقميمية ) البمديات و الواليات ( و األراضي التابعة ألمبلؾ الدولة يعطي الحؽ في 

ارسة االرتفاقات و في حالة حدوث كذلؾ ينص عمى أنو ترخص مجانا مم، 2التعويض 
                                                 

يحدد شروط و كيفيات استغبلؿ األراضي  2010أوت  13المؤرخ في  10/03مف القانوف رقـ  03أنظر المادة  - 1
 ة لمدولة.الفبلحية التابعة لؤلمبلؾ الخاص

 .02/01مف القانوف رقـ  156أنظر المادة  - 2
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ضرر ناجـ عف االرتفاقات التي تشمؿ الممتمكات العقارية التابعة لمخواص أو الجماعات 
أو تثقؿ األراضي التابعة لمدولة فإنو يتـ اتخاذ قرار والئي يحدد فيو التعويض ، اإلقميمية

لي في كؿ و ىو بالتا، 1المناسب عمى أساس الضرر المثبت أو المحتمؿ إثباتو 
بؿ يكتفي ، االحتماالت ال يميز بيف األمبلؾ الخاصة التابعة لمدولة و األمبلؾ العمومية

و نفس الشيء في ، بذكر عبارة الممتمكات العقارية التابعة لمجماعات اإلقميمية و لمدولة
قات القوانيف المتعمقة بالمواصبلت السمكية و البلسمكية و التراث الثقافي و المياه و المحرو 

 ...و المناجـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .02/01مف القانوف رقـ  161أنظر المادة  - 1
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 : طبيعة حقوق االرتفاقات اإلدارية و الغاية منيا: المبحث الثالث

تناولنا في المبحث األوؿ مف الفصؿ الثالث آثار االرتفاقات اإلدارية عمى أصحاب  
 ثـ تطرقنا إلى أنواع االرتفاقات، و توصمنا إلى أنيا ال تمغي الممكية، العقارات المرتفؽ بيا

أما في المطمب الثاني فقمنا بتحديد االلتزامات ، اإليجابية و السمبية في المطمب األوؿ
المفروضة عمى الخاضعيف لبلرتفاقات و كذلؾ تحديد األمبلؾ العقارية و المنقولة 

و في ىذا المبحث نتعرض إلى األسس القانونية التي تقـو عمييا ، الخاضعة لبلرتفاقات
فما مفيوميا ؟ و ىؿ تعتبر ، التي جاءت لتحقيؽ المصمحة العامة االرتفاقات اإلدارية و

 العامؿ الوحيد المحدد لبلرتفاقات ؟

في الواقع لـ يحدد المشرع الجزائري حقوؽ االرتفاقات القانونية المقررة لممنفعة العامة  
بحيث نص فقط عمى أنو يجب عمى المالؾ أف يراعي في استعماؿ ، في القانوف المدني

ا تقضي بو التشريعات الجاري بيا العمؿ و المتعمقة بالمصمحة العامة أو المصمحة حقو م
 .1الخاصة 

فالمشرع اكتفى في ىذه المادة باإلحالة إلى القوانيف التي تحكـ المصمحة العامة عند  
و ىذا ما يجعؿ حقوؽ االرتفاؽ تدخؿ في مجاؿ القانوف ، استعماؿ المالؾ لحقو في الممكية

بحيث تصدر قوانيف تقيد استعماؿ المالؾ لحقو في الممكية مف أجؿ المصمحة  ،2اإلداري 
، البيئة، العامة التي أصبحت مبررا لتدخؿ السمطات العمومية في مجاالت عديدة كالتعمير

.. أما في شأف مجاؿ االرتفاقات فقد أصبح الفقو و التشريع متفقاف حوؿ .الكيرباء، المياه
رتفاؽ عمى األمبلؾ العامة متى توافقت مع المنفعة التي جواز إمكانية فرض حقوؽ ا

لكف حدث اختبلؼ في مسألة تقييد األمبلؾ الخاصة ، خصص ليا التكميؼ  أو االلتزاـ
و التي تشترط ، فيؿ ىي نفسيا المعموؿ بيا في االرتفاقات المدنية، باالرتفاقات اإلدارية

 وجود عقار مرتفؽ أو تختمؼ عنيا ؟
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مف القانوف المدني خوؿ مالؾ العقار حؽ  476زائري في المادة إف المشرع الج 
و لكف بشرط أف ال يستعمميا استعماال تحرمو القوانيف و ، التمتع و التصرؼ في األشياء

كما قيد أيضا استعماؿ حؽ الممكية بقيود تمحؽ و تمس بالممكية بمقتضى ، التنظيمات
بحيث يمكف حرماف المالؾ مف ، 1و تتعمؽ بالمصمحة العامة ، تشريعات معموؿ بيا

و ذلؾ إذا وجد نص تشريعي يقرر ارتفاؽ عمى عقاره ، استعماؿ بعض مزايا ممكيتو
2لغرض المصمحة العامة 

و ىذا ما يدفعنا إلى التساؤؿ عف طبيعة حقوؽ االرتفاؽ ،  
فيؿ ىي مجرد تكاليؼ و أعباء مصدرىا القانوف و تقرر لمنفع : المقررة لممنفعة العامة

أو بسبب الحاجة ليا ، و تفرض عمى عقارات بسبب موقعيا بالنسبة لممؾ عاـ، العاـ
إلنجاز أعماؿ ذات نفع عاـ ؟ أـ أنيا كما يرى البعض اآلخر حقوؽ ليست في حاجة 

أو كما يرى اتجاه و فريؽ مف الفقياء بأنيا قيود تجعؿ المالؾ مقيدا ، لوجود عقار مرتفؽ
عامة و ىي بالتالي تستغني عف وجود عقار ؟ أـ أنيا  في استعماؿ حقو لتأميف منفعة

 .3تختمؼ عف الحقوؽ المدنية ، ببساطة عبارة عف حقوؽ ارتفاؽ إدارية

إف اإلجابة عمى التساؤالت المثارة سابقا تتـ مف خبلؿ التطرؽ لعنصر أساسي في  
أو عدـ ، ةاالرتفاقات و يتمثؿ في اشتراط وجود عقار مرتفؽ عمى غرار االرتفاقات الخاص

اشتراطو و اعتباره مجرد عنصر ثانوي بحيث تنشأ االرتفاقات دوف النظر لوضعية ىذا 
كذلؾ يجب التطرؽ إلى الغرض و الغاية مف تقرير االرتفاقات اإلدارية ، العقار المرتفؽ ؟

و المتمثمة في المصمحة العامة التي اعتبرىا المشرع مف القيود التي تحد مف استعماؿ 
 .مف القانوف المدني 496قو في الممكية طبقا لممادة المالؾ لح
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 عدم اشتراط العقار المرتفق كعنصر أساسي لالرتفاقات اإلدارية : المطمب األول

أحدىما مرتفؽ و اآلخر مرتفؽ بو شرط جوىري لنشوء حؽ ، إذا كاف وجود عقاريف 
" عمى أف حؽ : تالتي نص 247و ذلؾ طبقا لممادة ، 1االرتفاؽ في القانوف المدني 

فإف األمر ليس كذلؾ في االرتفاقات ، االرتفاؽ يجعؿ حدا لفائدة عقار آخر لشخص آخر "
و التي مف خبلليا يمكف تقييد  2اإلدارية التي ركز فييا المشرع عمى المصمحة العامة 

بحيث أف حؽ االرتفاؽ قد ينشأ بوجود عقاريف و قد ، المالؾ في استعمالو لحؽ الممكية
و قد اختمؼ ، كما قد ينشأ لغرض المصمحة العامة، بوجود عقار واحد مرتفؽ بو ينشأ

الفقو في شأف اشتراط وجود العقار المرتفؽ لنشوء االرتفاقات اإلدارية فظير اتجاه يرى أف 
أما االتجاه الثاني فيرى بأف وجود ، العقار المرتفؽ ضروري لنشوء االرتفاقات اإلدارية

 .فاالرتفاقات اإلدارية قد توجد حتى في غيابو، أساسية عقار مرتفؽ مسألة غير

اختالف الفقو في تحديد العقار المرتفق كشرط لنشوء االرتفاقات : الفرع األول
 اإلدارية 

تناوؿ العديد مف الكتاب مسألة اشتراط عقار مرتفؽ لنشوء االرتفاقات اإلدارية و  
شرط وجود أو عدـ وجود عقار يمكف التطرؽ لمبعض منيا بالقدر الذي يوضح تطور 

 .مرتفؽ لتقرير االرتفاقات اإلدارية

 : االتجاه المؤيد لمعقار المرتفق كشرط لنشوء االرتفاقات اإلدارية –أوال 

و ، في ىذا االتجاه يأخذ مثاؿ الشغؿ المؤقت لؤلراضي لغرض إنجاز أشغاؿ عمومية 
 .ار مرتفؽ و عقار مرتفؽ بويعتبر الوجو الحقيقي لبلرتفاقات اإلدارية بحيث يوجد عق
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فبالنسبة لمعقار األوؿ أو المستفيد مف العقار فإنو يتمثؿ في المنشأة أو العقار الذي  
1ينشأ عميو 

بحيث يشكؿ عقار مرتفؽ بينما يتمثؿ العقار المرتفؽ بو في األرض التي ،  
ت العمومية و في نفس ىذا االتجاه يذىب أحد الكتاب إلى اعتبار االرتفاقا، تشغؿ مؤقتا

فقط  القيود التي يضعيا القانوف عمى ممارسة حؽ الممكية و التي في إعدادىا تشكؿ 
منفعة خاصة و يأتي بمثاؿ عف ارتفاقات المنفعة العامة ىو الشغؿ المؤقت الذي يمارس 

 .عمى عمميات األشغاؿ العمومية

 : داريةاتجاه معاكس ال يأخذ بالعقار المرتفق كشرط لالرتفاقات اإل –ثانيا 

أنصار ىذا االتجاه يروف أف الشغؿ المؤقت لمعقارات ال يشكؿ فيو العقار المرتفؽ  
بحيث أف ىذا الشغؿ المؤقت جاء ليسيؿ عمؿ مؤسسة األشغاؿ العمومية ، عنصر أساسي

، و يضيفوف بأف ىذا الشغؿ المؤقت ال ينشأ عبلقة بيف عقار مرتفؽ و عقار مرتفؽ بو 2
، رابطة بيف المنشأة العامة المنجزة و العقار المشغوؿ لصالح المعمؿفبل توجد عبلقة أو 

و نفس االختبلفات لدى العديد مف الكتاب في شرحيـ لمختمؼ األعباء و التكاليؼ 
عمى غرار قانوف الكيرباء الذي تنشأ فيو ، المفروضة بموجب العديد مف التشريعات

بحيث يرى البعض بأف شبكات ارتفاقات مرور خطوط الكيرباء عمى أراضي الخواص 
و ال يعتبر شبكات الكيرباء ، الكيرباء تمثؿ عقارات بينما يرى البعض اآلخر عكس ذلؾ

بمثابة عقارات ألنيا ال تتصؿ جميعيا بالعقار و نفس االختبلفات بيف الكتاب حوؿ 
بأف القيود الموضوعة بموجب نص  L’huilierارتفاقات السكة الحديدية بحيث يرى  

ي لممارسة االرتفاقات عمى الممكيات المجاورة لمسكة الحديدية تعتبر ارتفاقات أمبلؾ قانون
فيذه األمثمة إذف تؤكد وجود صعوبات و اختبلفات كبيرة حوؿ مسألة اشتراط عقار ، الدولة

و الذي اتضح مع مرور الزمف بأنو ، مرتفؽ كعنصر أساسي لوجود االرتفاقات اإلدارية
عف حقوؽ االرتفاؽ في القانوف الخاص التي يعتبر فييا عنصر ليس كذلؾ ألنو يختمؼ 

                                                 

1  - subra de bieusses, op cit, p / 324. 
2  - L’huilier (j), servitudes ; répertoire dalloz ; le droit publique et administratif 1959, p 
879.  
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بينما في االرتفاقات اإلدارية فقد يوجد العقار ، العقار المرتفؽ شرط أساسي لوجودىا
 .و لكف ال يمنع مف وجود ارتفاقات إدارية فتأثيره ثانوي فقط1كما قد ال يوجد ، المرتفؽ

 في االرتفاقات اإلدارية  عدم أىمية وجود عقار مرتفق: الفرع الثاني

كما أشرنا سابقا إلى االختبلفات حوؿ مسألة اشتراط وجود عقار مرتفؽ في المؤسسة  
بحيث رأى البعض بضرورة وجود العقار المرتفؽ و اعتبروه ركف ، االرتفاقات اإلدارية

بينما رأى البعض اآلخر مف الكتاب بأنو ليس مف ، أساسي لنشأة االرتفاقات اإلدارية
ألىمية البالغة األخذ بالعقار المرتفؽ كقاعدة في االرتفاقات اإلدارية بحيث أف وجوده ىو ا

و ذلؾ لكوف االرتفاقات اإلدارية تختمؼ عف االرتفاقات المدنية اختبلفا ، مسألة ثانوية فقط
ففي ىذا األخير ال يمكف أف ترتكز ، مجاؿ العقار المرتفؽ: كبيرا في عدة مجاالت منيا

التي تعتبر أف ، و ىذا عمى عكس ارتفاقات القانوف المدني  2رتفاقات اإلدارية عميو اال
لصالح منفعة عقار يعود لممكية أخر و قد سار االجتياد ، يقرر عمى عقار، حؽ االرتفاؽ

لبلرتفاقات ، بحيث أصبح ال يشترط وجود عقار مرتفؽ، القضائي الحالي في ىذا اإلتجاه
 3.العامة

عندما قضت  6929ا في اجتياد محكمة النقض الفرنسية في و ظير ذلؾ واضح  
وذلؾ عندما ، ليس أساسي لوجود االرتفاؽ، بأف وجود عقار مرتفؽ و عقار مرتفؽ بو
مثاؿ ذلؾ ارتفاقات المنع التي يتضمنيا ، يتأسس و ينشا ىذا األخير بواسطة قانوف

مف العمـو فيذه ، فأكثرمف حد معي، مخطط التييئة البمدي التي تمنع عمو المساكف
" يجب : ال تشترط وجود عقار مرتفؽ و قد عبر عف ذلؾ احد الكتاب كمايمي، االرتفاقات

العقار ، االعتراؼ بوجود مفيـو االرتفاقات القانونية لممنفعة العامة و التخمي عف معيار

                                                 

1  - subra de bieusses op cit. p 328 «  le mot servitude perdrait tout son sens si l’on 
voulait entendre par servitude d’interet généra, des charges qui à la fois n’exigeraient 
pas de fonds dominants et pouraient consister in faciendo. » 
2 -  berthélemy (H), opcit, p / 81. 
3  - subra de bieusses, ibid, p / 330. 
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، ةالمرتفؽ بحيث ليس مف الضروري أف تكوف االرتفاقات اإلدارية مثؿ االرتفاقات الخاص
و التي جاءت االرتفاقات ، عمى العقار المرتفؽ، فاألولى يغمب فييا ىدؼ المصمحة العامة

 .العمومية لتحقيقيا

، في قوانيف االرتفاقات اإلدارية، أما بشأف تحديد مدى إلزامية وجود عقار مرتفؽ
أمبلؾ الدولة و ، فيمكف تحميؿ بعض مف ىذه النصوص في مجاالت التعمير

 الساحؿ......(

 : الساحل و التعمير، وجود عقار مرتفق  في القوانين المنضمة ألمالك الدولة: أوال

نتناوؿ مدى إلزامية وجود عقار مرتفؽ في قوانيف االرتفاقات اإلدارية المتعمقة  
 .الساحؿ و التعمير، بمجاالت أمبلؾ الدولة

 : وجود عقار مستفيد ) مرتفق ( في األمالك التابعة لمدولة - 6

عدة أحكاـ تنص عمى حماية األمبلؾ  96/06ضمف قانوف األمبلؾ الوطنية  رقـ ت  
و مف ، و فرض أعباء و تكاليؼ و التزامات ليذا الصنؼ مف األمبلؾ الوطنية1العمومية 

 :2بيف ىذه التكاليؼ و األعباء المترتبة عمى حماية األمبلؾ الوطنية  

، االرتفاقات اإلدارية، التي يقصد بيا، يةأعباء الجوار لصالح األمبلؾ الوطنية العموم
مثؿ ارتفاقات الطرؽ و مصبات الخنادؽ و ، لفائدة الطرؽ العمومية، المنصوص عمييا

و تصريؼ المياه و االرتكاز و أعباء أخرى ينص عمييا ، الرؤية  و الغرس و التقميـ
كما ، ة العموميةأيضا ىناؾ ارتفاقات تتعمؽ بااللتزاـ بصيانة األمبلؾ الوطني، القانوف

لصالح األمبلؾ ، بنودا تتعمؽ بارتفاقات إدارية، 626ػ96تضمف المرسـو التنفيذي رقـ 
، بحيث فرض عمى أصحاب الممكيات الخاصة 3العامة االصطناعية في مجاؿ الطرؽ 

                                                 

 .90/30مف القانوف رقـ  66أنظر المادة  - 1
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ارتفاؽ االبتعاد عف الطريؽ و عدـ البنياف و حتى عدـ رفع ، المجاورة لمطرؽ الموجودة
منع القياـ بأشغاؿ تسييج األراضي و المباني الموجودة  و صيانتيا و ، البناء و أيضا

و ما يبلحظ حوؿ ىذه االرتفاقات اإلدارية في ،  1إال بترخيص مف اإلدارة صراحة، دعميا
، أسسيا و فرضيا لصالح األمبلؾ الوطنية مجاؿ األمبلؾ الوطنية أف المشرع الجزائري
مستفيد مف االرتفاقات اإلدارية فيذه ، بو بحيث يوجد عقار مرتفؽ و عقار مرتفؽ

في مجاؿ الطرقات و نفس ، جاءت لصالح األمبلؾ الوطنية العامة، االرتفاقات األخيرة
الشيء بالنسبة لؤلمبلؾ العامة االصطناعية التابعة لمسكؾ الحديدية بحيث أنشأت 

أصحاب الممكيات  ارتفاقات إدارية لصالح األمبلؾ الوطنية االصطناعية و تتمثؿ في إلزاـ
فيذا النوع عف ، 2لمسكؾ الحديدية بارتفاؽ االبتعاد و منع البناء عمييا ، المجاورة 

االرتفاقات ىو في صالح األمبلؾ العامة االصطناعية و ىو أيضا يحمي المجاوريف ليا 
كما يوفر مجاالت الرؤية ، مف أخطار األضرار التي تترتب عمى استغبلؿ السكة الحديدية

و ىي أي ىذه االرتفاقات تستيدؼ حماية مشتمبلت السكة ، رية لمبلحظة اإلشارةالضرو 
 3.الحديدية و المحافظة عمى إمكانية توسيع الخط و تعديمو باستمرار

فإف العقار المرتفؽ ) المستفيد( يتبع ، إذف ففي ىذا الصنؼ مف االرتفاقات اإلدارية 
صطناعية في مجاؿ الطرؽ و السكة ألمبلؾ الدولة المتمثمة في األمبلؾ العامة اال

 .الحديدية

 : وجود عقار مرتفق في األمالك المتعمقة بالساحل -2
و يشتمؿ الساحؿ جميع الجزر و  4تعتبر السواحؿ مف األمبلؾ الوطنية الطبيعية  

و قد ، متر عمى طوؿ البحر 266و شريط ترابي بعرض أقمو ، الجزيرات و الجرؼ القاري
" يشمؿ الساحؿ : المتعمؽ بحماية الساحؿ 65/65لقانوف رقـ مف ا 62نصت المادة 
و ، و المياه البحرية الداخمية، و الجزر و الجزيرات، تضـ الشاطئ الطبيعي، منطقة نوعية
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"، و فيما يتعمؽ باالرتفاقات اإلدارية المتعمقة بحماية سطح البحر اإلقميمي و باطنو
الموجودة عمى ، لممجمعات السكانية، العمراني الساحؿ فإنيا تتمثؿ في منع التوسع لممحيط

كذلؾ يمنع التوسع ، مف الشريط الساحمي، كمـ 0الشريط الساحمي عمى مسافة تزيد عف 
إال إذا كانت المسافة الفاصمة ، في مجمعيف سكنييف متجاوريف عمى الشريط الساحمي

 1.كمـ عمى األقؿ عمى الشريط الساحمي 62بينيما تبمغ 

و في مجاؿ استخراج ، 2إقامة نشاطات صناعية جديدة عمى الساحؿ كما تـ منع  
فإف المشرع منع استخراجيا إلى غاية خط يساوي العمؽ البالغ ، المواد مف باطف البحر
فيذه االرتفاقات الساحمية أتت و أنشأت لصالح األمبلؾ العامة ، خمسة و عشروف مترا

تالي يوجد فييا عقار مرتفؽ يستفيد منيا غير المتمثمة في السواحؿ و بال، الوطنية الطبيعية
فإنو ليس ، يتمثؿ في األمبلؾ الوطنية، و إف كاف العقار المرتفؽ في ىذه األمبلؾ، أنو

و يظير ذلؾ مف خبلؿ تحميؿ مضموف ، بالضرورة أف يكوف كذلؾ في ارتفاقات أخرى
 .التشريعات المتعمقة بالتعمير و المقابر و التراث الثقافي

 : غياب عقار مرتفق في مجالي التعمير و التراث الثقافي –ثانيا 

مف النصوص القانونية التي تنشأ ارتفاقات إدارية يشكؿ فييا العقار ، إذا كانت ىناؾ 
، المرتفؽ عنصر أساسي فإف البعضاآلخر مف القوانيف يقرر ارتفاقات إدارية و ينشأىا

أىمية في ىذه ، تكوف لو حتى في ظؿ غياب و عدـ وجود عقار مرتفؽ بحيث قد ال
 .االرتفاقات و يظير ذلؾ مف خبلؿ تحميؿ بعض التشريعات الجزائرية

 : عدم وجود عقار مرتفق في ارتفاقات التعمير -1
3ينشأ التشريع العمراني ارتفاقات في مجاؿ التعمير  

و تعتبر المخططات العمرانية   
راضي و ىذا إلى جانب المصدر الرئيسي لبلرتفاقات باإلضافة إلى مخططات شغؿ األ

                                                 

 .02/02مف القانوف  12أنظر المادة  - 1
 .02/02مف القانوف  15أنظر المادة  - 2

3  - marcel piquemal, op cit, p / 299. 
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، رخص البناء التي تتولى فرض مباشرة ارتفاقات تتضمف التزامات يخضع ليا المبلؾ
ففي مجاؿ قواعد التعمير فإف القانوف ، طبقا لما ىو محدد في المخططات العمرانية

، بحيث أف القطع 1يحدد شروط استغبلؿ األراضي القابمة لمتعمير ، 96/59العمراني رقـ 
منيا أف تكوف غير معرضة لؤلخطار الناتجة ، 2ال تكوف قابمة لمبناء إال بشروط  األرضية

كذلؾ يمنع تشييد أي بناء أو سياج  داخؿ األجزاء ، عف الكوارث الطبيعية و التكنولوجية
، إال إذا ابتعد بأربعة أمتار عمى األقؿ مف محور الطريؽ المؤدي إليو، المعمرة مف البمدية
حد أقصى لعمو البنايات في األجزاء المعمرة مف البمدية بحيث ، العمرانيكما حدد القانوف 

و ذلؾ في إطار احتراـ ، ال يمكف أف يتجاوز عمو البنايات متوسط عمو البنايات المجاورة
في التشريع المعموؿ بو و خاصة فيما يتعمؽ بحماية المعالـ ، األحكاـ المنصوص عمييا

عمؽ بمنع البناء مؤقتا في األراضي المخصصة لمتعمير و ىناؾ ارتفاقات تت، 3التاريخية
، ففي ىذه النماذج مف االرتفاقات العمرانية، 4عمى المدى البعيد في آفاؽ عشريف سنة 
ىو الذي يبرر ، بؿ أف عنصر المنفعة العامة، فإف وجود العقار المرتفؽ ليس أساسيا فييا

، عمومية تتولى فرض قيود إداريةبحيث أف السمطات ال، فرض ىذا النوع مف االرتفاقات
باعتباره العنصر ، ىدؼ المصمحة العامة، نوعية عمى التعمير بدوف مقابؿ و ذلؾ لتحقيؽ

 .الرئيسي لتشكيؿ ارتفاقات العمراف

 : عدم وجود عقار مرتفق في مجال التراث الثقافي -2
أو آثار و سواء كانت أمبلؾ طبيعية  الثقافية،مف الضروري أف توفر حماية لؤلمبلؾ  

إعطاء قيمة تاريخية و سياحية و ثقافية ليذه ، بحيث أف مف شأف ىذه الحماية، تاريخية
 5.األمبلؾ

                                                 

 .90/29مف القانوف رقـ  02أنظر المادة  - 1
 .90/29مف القانوف رقـ  04أنظر المادة  - 2
 .90/29مف القانوف رقـ  06أنظر المادة  - 3
 .90/29مف القانوف رقـ   33و  22،31أنظر المواد  - 4

5  - marcel piquemal, op cit, p / 124. 
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و تظير ىذه الحماية مف خبلؿ االرتفاقات المنصوص عمييا في القانوف رقـ  
المتعمؽ بالتراث الثقافي الذي حدد قواعد عامة ، 6992يونيو  62المؤرخ في  92/66

و مف ىذه القواعد تمؾ المتعمقة  1ثقافي لؤلمة و المحافظة عميو و تثمينو ،لحماية التراث ال
باالرتفاقات الناشئة عف تسجيؿ المواقع بحيث تقـو وزارة الثقافة بعممية جرد عاـ لمممتمكات 

و بعد القيد و ، بقرار مف وزير الثقافة 2الثقافية المصنفة و المسجمة في جرد إضافي 
ممتمكات العمومية و الخاصة ممزموف باالمتناع عف القياـ بأي التسجيؿ يصبح أصحاب ال

 3تعديؿ جوىري ليذه العقارات المسجمة أو محوىا و حذفيا 

كما يمنع وضع البلفتات و الموحات اإلشيارية أو إلصاقيا عمى المعالـ التاريخية  
ارتفاقات و ىناؾ  4المصنفة أو المقترح تصنيفيا إال بترخيص مف مصالح وزارة الثقافة 

يمكف أف تنشأ في مجاؿ الممتمكات الثقافية المنقولة المتعمقة بالموحات الزيتية و الرسـو 
المنجزة باليد و الممصقات و الصور الفوتوغرافية و المخطوطات و القطع النقدية و 

  5...و الخرائط و األفبلـ السينمائية، الطوابع البريدية

ىؤالء  6تحت تصرؼ أصحابيا مع خضوع  بحيث نص المشرع عمى إمكانية تركيا 
الممتمؾ الثقافي ، األشخاص لئلالتزامات الناجمة عف االرتفاقات اإلدارية كواجب صيانة

ففي االرتفاقات اإلدارية ال تظير أىمية لمعقار المرتفؽ  7...المنقوؿ المسجؿ و حراستو
 بحيث أف وجوده أمر ثانوي إف لـ يكف منعدما.

أف وجود العقار المرتفؽ ليس بالعنصر ، خبلؿ ما سبؽإف ما نصؿ إليو مف  
األساسي في االرتفاقات اإلدارية بحيث قد يكوف وجوده ميما في بعض االرتفاقات عمى 

                                                 

 .98/04مف القانوف رقـ  01أنظر المادة  - 1
 .98/04مف القانوف رقـ  07ر المادة أنظ - 2
 .02/02مف القانوف رقـ  14أنظر المادة  - 3
 .02/02مف القانوف رقـ  22أنظر المادة  - 4
 .02/02مف القانوف رقـ  50أنظر المادة  - 5
 .02/02مف القانوف رقـ  52أنظر المادة  - 6
 .02/02مف القانوف رقـ  55أنظر المادة  - 7
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الذي ينص عمى إنشاء ارتفاقات ، غرار ما نص عميو التشريع المتعمؽ باألمبلؾ الوطنية
السكؾ الحديدية و التي يكوف  إدارية لصالح األمبلؾ العامة الوطنية في مجاؿ الطرقات و

أما في العديد مف االرتفاقات األخرى فوجود ، فييا العقار المرتفؽ لصالح األمبلؾ العامة
 .إف لـ يكف عديـ الفائدة، العقار المرتفؽ ثانوي

 أصحاب الحق في طمب االرتفاقات اإلدارية و المستفيدين منيا : المطمب الثاني

تشكمو االرتفاقات اإلدارية باعتبارىا تمس الممكية الخاصة نظرا لخطورة اإلجراء الذي  
بحيث تقيدىا و ، 1المقدسة و المحمية بموجب النص األساسي المتمثؿ في الدستور 

و تمكف الغير المستفيد مف االرتفاؽ اإلداري مف ، تجعؿ صاحبيا محروما مف االنتفاع بيا
عو فإنو و كقاعدة ال يمكف ممارسة و الحصوؿ عمى مناف، سمطة تتصؿ بالعقار المرتفؽ بو

الحؽ في القياـ بإجراءات ، ىذا اإلجراء إال مف قبؿ األشخاص العامة التي يعطييا القانوف
بيذه االرتفاقات و ، وفقا لما نصت عميو القوانيف المختمفة المتعمقة، االرتفاقات اإلدارية

اؿ إليو إجراءات إعداد و الذي تح، 2المتعمؽ بنزع الممكية  96/66السيما القانوف رقـ 
باإلضافة إلى مختمؼ النصوص التشريعية و التنظيمية ، إصدار قرارات االرتفاقات العامة

و بالتالي و مف خبلؿ استعراض ىذه النصوص نحاوؿ ، الخاصة باالرتفاقات اإلدارية
تحديد الييئات المختصة و المؤىمة لتقديـ طمب الحصوؿ عمى الترخيص بممارسة 

 .ات اإلدارية و أيضا تحديد األشخاص المستفيديف مف ىذه االرتفاقاتاالرتفاق

 أصحاب الحق في طمب االرتفاقات اإلدارية : الفرع األول

، تعتبر الدولة الشخص الرئيسي المخوؿ و المؤىؿ لمجوء لممارسة االرتفاقات اإلدارية 
ص المخوليف لطمب و االستفادة منيا غير أنو و إلى جانبيا يوجد عدد كبير مف األشخا

                                                 

 .1996مف التعديؿ الدستوري لسنة  52أنظر المادة  - 1
يحدد القواعد المتعمقة بنزع الممكية مف أجؿ المنفعة  1991أبريؿ  27المؤرخ في  91/11أنظر القانوف رقـ  - 2

 العمومية.
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الحصوؿ عمى االرتفاقات العامة و االستفادة منيا و باستعراض التشريعات المنظمة 
 .لبلرتفاقات اإلدارية فنجدىا غير موحدة في شأف إجراءات إعداد و الترخيص بممارسة

كما أنيا ال تتضمف قائمة محددة لؤلشخاص الذيف يممكوف حؽ ، االرتفاقات اإلدارية 
ال يستفيد : منو 626نص في المادة ، 1بحيث أف التشريع المتعمؽ بالكيرباء ، المجوء ليا

المتعامموف المتدخموف في النشاطات المذكورة في المادة األولى مف ىذا القانوف مف 
 : الحقوؽ اآلتية

الحيازة المؤقتة لؤلراضي و االرتفاقات ذات المنفعة ، رخصة خاصة بشبكة الطرؽ -
لمتعامميف األشخاص الطبيعييف أو المعنوييف الذيف يستفيدوف مف و يقصد با، العمومية

 .استغبلؿ خدمات في مجاؿ الطاقة الكيربائية أو الغازية

منو عمى أنو طبقا  600فإنو ينص في المادة  2أما في القانوف المتعمؽ بالمناجـ  
شغاؿ و لمشروط و األشكاؿ الواردة في التشريع المعموؿ بو و قصد السماح بإنجاز األ

يمكف صاحب السند المنجمي، االستفادة مف الحقوؽ و ، المنشآت الضرورية لنشاطو
 : االمتيازات اآلتية

حيازة األرض و الحقوؽ الممحقة بيا و االرتفاقات القانونية بالدخوؿ و المرور و  -
بأنو ذلؾ الشخص الذي يمكنو طمب : 3و يقصد بصاحب السند المنجمي ، القنوات

مف الحقوؽ و االمتيازات المتعمقة بحيازة األرض و الحقوؽ الممحقة بيا االستفادة 
و كذلؾ التصرؼ في األرض و ، االرتفاقات القانونية بالدخوؿ و المرور و القنوات

قصد السماح بإنجاز األشغاؿ و المنشآت ، اكتسابيا عف طريؽ التنازؿ أو نزع الممكية
فإف المادة  4ؽ بالتشريع المتعمؽ بالمحروقات ،و فيما يتعم، الضرورية لنشاطاتو المنجمية

منو تخوؿ لمشخص المتحصؿ عمى عقد بحث و استغبلؿ و أيضا لمشخص  67
                                                 

 .02/01أنظر القانوف رقـ  - 1
 يتضمف قانوف المناجـ. 2001يوليو  3المؤرخ في  01/10أنظر القانوف رقـ  - 2
 .01/10مف القانوف رقـ  130دة أنظر الما - 3
 يتعمؽ بالمحروقات. 2005أبريؿ  28المؤرخ في  05/07أنظر القانوف رقـ  - 4
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االستفادة مف حيازة األراضي و ، المتحصؿ عمى امتياز نقؿ المحروقات بواسطة األنابيب
وف المتضمف قان، 66/66الحقوؽ الممحقة و حؽ االرتفاؽ الممنوح طبقا لمقانوف رقـ 

ذلؾ الشخص الذي ، المناجـ و يقصد بالشخص المتحصؿ عمى عقد بحث و استغبلؿ
و كذا أعماؿ الحفر الرامية إلى استكشاؼ ، يتولى نشاطات التنقيب عف المحروقات

أما صاحب االمتياز فيو الشخص الذي يستفيد مف امتياز النقؿ بواسطة ، 1المحروقات 
نجد تعددا  واضحا في الييئات التي تممؾ حؽ  األنابيب،  إذف مف خبلؿ ىذه التشريعات

الحصوؿ عمى االرتفاقات اإلدارية و يبلحظ مف جية أخرى أف النصوص القانونية و 
في شأف تحديد شروط طمب اإلرتفاقات،فيناؾ نصوص ، التنظيمية مختمفة و غير موحدة

مف  666لمادة قبؿ المجوء لطمب االرتفاقات العامة مثؿ ا، تشترط استنفاذ الطرؽ الودية
التي تشترط إجراء محاولة إبراـ اتفاؽ ودي بيف صاحب السند  2قانوف المحروقات 

قبؿ المجوء استثناء لقرارات االرتفاقات اإلدارية و ىناؾ ، المنجمي و أصحاب الممكية
المحدد  5666/60كالقانوف رقـ ، نصوص تمنح صبلحية الترخيص باالرتفاؽ إلى القضاء

الذي ينص عمى أف ، المتعمقة بالبريد و المواصبلت السمكية و البلسمكية، لمقواعد العامة
دخوؿ األعواف المتعامميف إلى الممكيات الخاصة بدراسة أو إنجاز أو استغبلؿ منشآت 

يرخص بذلؾ ، و في حالة العكس، يتـ  إما باتفاؽ ودي، المواصبلت السمكية و البلسمكية
 3أمر عمى ذيؿ العريضة. رئيس المحكمة المختصة إقميميا بموجب

أنو ، إف االستنتاج الذي يتوصؿ إليو مف دراسة مضموف بعض ىذه النصوص 
، فالمشاريع العمومية، يصعب تحديد و حصر أصحاب الحؽ في طمب االرتفاقات اإلدارية
و ليس مف السيؿ ، كثيرة و متعددة و األشخاص المختصة بإنجازىا أكثرا تعددا و تنوعا

ففي التشريع المتعمؽ بنزع الممكية مف أجؿ ، يات التي تتمتع بيذا الحؽتبياف بدقة الج
بحيث  ، والذي تحاؿ إليو إجراءات إعداد و تطبيؽ االرتفاقات اإلدارية 4المنفعة العمومية 

تخضع لنفس األحكاـ المطبقة في نزع الممكية و ذلؾ في مجاؿ التصريح بالمنفعة العامة 
                                                 

 .05/07مف القانوف رقـ  05أنظر المادة  - 1
 .05/07أنظر القانوف رقـ  - 2
 .2000/03مف القانوف رقـ  43أنظر المادة  - 3
 .91/11أنظر القانوف رقـ  - 4
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فنجد أف الييئات التي ليا حؽ طمب االرتفاقات اإلدارية  1و االرتفاقات و شغؿ األراضي 
في قانوف نزع  الممكية تتمثؿ في الدولة و ، قياسا عمى األحكاـ القانونية المحددة

و ىي ، األشخاص العامة اإلقميمية المحددة عمى سبيؿ الحصر في القانوف الجزائري
بيا عممية تحديد األشخاص أما فيما يخص المراحؿ التي مرت  2الوالية و البمدية ،

المخولة لمحصوؿ عمى االرتفاقات اإلدارية فإنيا و في تشريعات أجنبية و كذلؾ اجتيادات 
بؿ أف االعتراؼ   ،3قضائية توسعت مف الجماعات اإلقميمية إلى المؤسسات العمومية 

 في األشغاؿ العمومية و المناجـ، أصحاب االمتياز: بيذا الحؽ مس حتى الخواص مثؿ
كؿ الييئات الخاصة المكمفة بتسيير مرافؽ ، و عمميات التعمير و بصفة عامة، و المياه
 .عمومية

 المستفيدون من االرتفاقات اإلدارية : الفرع الثاني

الذي  يستفيد فيو مف ، عمى غرار التشريع المتعمؽ بنزع الممكية لممنفعة العمومية  
فإنو و في ، ف لمقياـ بإجراءات نزع الممكيةجميع األشخاص المخولي، عممية نزع الممكية

االرتفاقات اإلدارية فإف الييئات التي تمارس إجراءات االرتفاقات ىي نفسيا المستفيدة 
لكف يوجد أشخاص آخروف مستفيدوف مف االرتفاقات اإلدارية غير أنو ال يمكنيـ ، منيا

جماعة ، ات عوضا عنيـالقياـ بأنفسيـ بإجراءات االرتفاقات بحيث يتولى ىذه اإلجراء
في العديد مف النصوص ، محمية و ىي الوالية و قد كرس ىذا الحؿ المشرع الجزائري

القانونية و التنظيمية بحيث توسع في االعتراؼ لمعديد مف أشخاص القانوف العاـ و 
مف ذلؾ القانوف المتعمؽ بالمحروقات ، الخاص بإمكانية االستفادة مف االرتفاقات اإلدارية

، يحدد المستفيد مف االرتفاقات اإلدارية كؿ شخص متحصؿ عمى عقد بحث 62/67 رقـ
و قد تـ تحديد المقصود بالشخص ، و استغبلؿ أو صاحب امتياز لنقؿ المحروقات

                                                 

المتعمؽ باإلجراءات  1990ديسمبر  22المؤرخ في  90/411مف المرسـو التنفيذي رقـ  12أنظر المادة  - 1
 في مجاؿ إنجاز منشآت الطاقة الكيربائية و الغازية و تغيير أماكنيا و بالمراقبة.،التطبيقية

 .110ص ،المرجع السابؽ،محمد زغداوي - 2
3  - gustave peiser, droit administratif des biens opcit / p 92. 
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، المتعامؿ بأنو كؿ شخص معنوي أو طبيعي خاضع لمقانوف الخاص أو العاـ الجزائري 
بموجب قانوف المحروقات، أما في ، لمطموبةو تتوفر لديو القدرات المالية أو التقنية ا

فإف المستفيد مف عممية الترخيص باالرتفاقات ، 1المتعمؽ بالمناجـ  66/66القانوف رقـ 
، باألمبلؾ بيدؼ إنجاز األشغاؿ و المنشآت الضرورية لنشاطو، لغرض الدخوؿ و المرور

ـ بالشخص و ىذا األخير يقصد بو حسب قانوف المناج، ىو صاحب السند المنجمي
أما القانوف المتعمؽ بالكيرباء ، المستفيد مف االرتفاقات اإلدارية لممارسة نشاطات منجمية

و توزيع الغاز فإف المتعامميف المتدخميف في النشاطات المذكورة في المادة األولى يتمثموف 
دد و في مجاؿ الطيراف فإف قانوف الطيراف ح، في المتعامميف في مجاؿ الكيرباء و الغاز

 2و ىي اإلدارة المكمفة بالطيراف المدني ، السمطة المؤىمة لبلستفادة مف االرتفاقات اإلدارية
يمكف أف تشكؿ بحكـ ، و التي تتولى منح أو رفض منح رخصة البناء لمنشآت و مساكف

كما أف الوزير المكمؼ بالطيراف يمكنو االستفادة مف ، عموىا خطرا عمى المبلحة الجوية
و خطوط السير التي تخصو ، عندما يتعمؽ األمر بالمحطات الجوية، اإلداريةاالرتفاقات 

لمستمزمات المساعدة لممبلحة  ,بحيث يمكنو القياـ بوضع أجيزة بصرية السمكية كيربائية 
الجوية و يستطيع أيضا األمر بإلغاء أو تعديؿ أي جياز بصري يحتمؿ أف يسبب خمطا 

 3.بلحة الجويةمع مستمزمات المساعدة البحرية لمم

كما يتمتع بارتفاقات االرتكاز و المرور و قطع األشجار و األغصاف و حؽ تركيب  
، و في مجاؿ المواصبلت السمكية و البلسمكية، األجيزة عمى الجدراف الخارجية و األسقؼ

فإف المستفيد مف االرتفاقات اإلدارية ىـ المتعامموف الذيف يتوفروف عمى رخصة استغبلؿ 
بحيث ، 4و استغبلؿ شبكات عمومية أو منشآت المواصبلت السمكية و البلسمكية إنشاء أ

و مف حؽ االرتفاقات عمى ، حؽ المرور عمى األمبلؾ العمومية 5يخوؿ ليـ القانوف 
و في مجاؿ ، 5666/60الممكية الخاصة و العامة المنصوص عمييا في القانوف رقـ 

                                                 

 .05/07مف القانوف رقـ  07أنظر المادة  - 1
 يتعمؽ بارتفاقات الطيراف. 2002مارس  02المؤرخ في  02/88مف المرسـو التنفيذي رقـ  12أنظر المادة  - 2
 .02/88مف نفس المرسـو التنفيذي رقـ  15أنظر المادة  - 3
 .2000/03مف القانوف رقـ  32أنظر المادة  - 4
 .2000/03مف القانوف رقـ  34ادة أنظر الم - 5
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حدد المستفيد مف االرتفاقات اإلدارية  96/02فإف القانوف رقـ ، النقؿ بالسكؾ الحديدية
بمستغؿ النقؿ في مجاؿ السكؾ الحديدية الذي يتولى منع إقامة أشغاؿ تحت السكة 

و أيضا منع مستغمو المناجـ و المحاجر المجاورة لمسكة الحديدية ، الحديدية و ممحقاتيا
 .مف استعماؿ المتفجرات إال بشروط

فإف االستفادة مف االرتفاقات اإلدارية في  62/65رقـ ، أما بخصوص قانوف المياه 
كقاعدة بحيث يستفيد عماليا و عتادىا مف ، مجاؿ المياه تعود إلى اإلدارة المكمفة بالمياه

و أيضا المقاوليف المكمفيف بأعماؿ الصيانة و التنظيؼ ، ارتفاؽ حؽ السماح بالمرور الحر
التجييزات و البرؾ و السبخات و  و ىذا عمى طوؿ ضفاؼ الودياف و، و حماية الحواؼ

بينما ، 1فيما تسمى بمنطقة الحافة الحرة عرضيا مف ثبلثة إلى خمسة أمتار ، الشطوط
بصراحة عمى أف المستفيديف مف االرتفاقات ىـ كؿ  62/65مف القانوف  56نصت المادة 

ز و و المؤسسات العمومية و كذلؾ أصحاب االمتيا، مف الدولة و الجماعات اإلقميمية
المفوض ليـ الخدمة العمومية و الذيف ينجزوف منشآت و ىياكؿ تابعة لؤلمبلؾ العمومية 

أو ، بحيث ترخص ليـ ارتفاقات االستيبلء أو التدخؿ المؤقت، و االصطناعية لممياه
  2.اإلقامة عمى الممتمكات المجاورة

االعتراؼ  تضمنت توسعا كبيرا في، إف ىذه النصوص سواء التشريعية أو التنظيمية 
ألشخاص القانوف العاـ و أيضا ألشخاص القانوف الخاص بصفة مستفيد مف االرتفاقات 

 .اإلدارية

 الغاية من االرتفاقات اإلدارية : المطمب الثالث

في كونيما يحققاف ىدفا مشتركا و ، تشترؾ كؿ مف االرتفاقات و عمميات نزع الممكية 
، كوف االرتفاقات ال تنقؿ الممكية لممستفيد منيا ىو المصمحة العامة و لكنيما يختمفاف في

و في شأف ىدؼ المصمحة ، بينما يتـ االكتساب النيائي لؤلمبلؾ في إجراءات نزع الممكية

                                                 

 .05/12مف القانوف رقـ  10أنظر المادة  - 1
 .05/12مف القانوف رقـ  12أنظر المادة  - 2
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بيذا ، فيجب تبريرىما، العامة فإف كبل التصرفيف سواء االرتفاؽ اإلداري أو نزع الممكية
محدودة االستعماؿ ثـ توسعت سواء التي كانت في البداية ، أي المصمحة العامة، الغرض

و وصمت إلى درجة تـ اعتبارىا بأنيا المبرر القانوني  1عند المشرع  أو لدى القضاء 
لذلؾ ، 2فبل توجد ارتفاقات إدارية بدوف منفعة عامة ، الوحيد لممساس بالممكية الخاصة

يا في فرع أوؿ نحاوؿ تحديد مفيـو المنفعة العامة في مختمؼ المراحؿ الزمنية التي مر ب
ثـ نتناوؿ موقؼ المشرع الجزائري مف ىذا المفيـو مف خبلؿ النصوص القانونية و 

 .التنظيمية المتعمقة باالرتفاقات اإلدارية في فرع ثاف

 مفيوم المنفعة العامة و تطوره : الفرع األول

العامة مفيـو المنفعة ، 3مف القانوف المدني الجزائري  496و  477تناولت المادتاف  
أو تقييد استعماليا و بيذه المنفعة يتـ ، و التي بواسطتيا يمكف نزع الممكية العقارية

و تعتبر المنفعة العامة المبرر  4التضحية بمصالح بعض األفراد لتحقيؽ مصالح المجموع 
الرئيسي لقياـ الدولة و استمرارىا في أداء وظيفتيا بحيث أف تدخميا في تقديـ الخدمات أو 

لذلؾ مف الضروري تحديد مفيوميا و ما ، اس بالحريات يتـ باسـ المنفعة العامةالمس
 .تشممو مف معاني لكونيا فكرة متشعبة و ال يوجد ليا معيار واضح

 

 

                                                 

1- gustave peiser, droit administratif des biens opcit / p 93  -  
2  - marcel piquemal, op cit, p 31, «  sans utilité publique, pas de servitude adminisrative 
… l’utilité publique apparait comme le facteur commun, justifiant le classement dans une 
méme catégorie de servitude obeissant à des techniques  différentes.  

حواؿ و الشروط إال في األ،: " ال يجوز حرماف أي أحد مف ممكيتو 75/58مف األمر رقـ  677نصت المادة  - 3
المنصوص عمييا في القانوف غير أف لئلدارة الحؽ في نزع جميع الممكية العقارية أو بعضيا أو نزع الحقوؽ العينية 

 العقارية لممنفعة العامة ".
 .18ص ،المرجع السابؽ،سياـ براىيمي - 4
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  التفرقة بين مفيوم المنفعة العامة و المصمحة العامة: أوال

لتزامات أو ميما كانت طريقة المساس بالممكية سواء بالتقييد و فرض التكاليؼ و اال
 1فإنيا ال تتـ إال بتوفر غرض محدد بمصطمح المنفعة العامة ،، نقميا لممستفيديف منيا

الذي اشتمؿ في البداية عمى مفيوـ ضيؽ بحيث كاف يقتصر عمى استخدامو في مجاؿ 
تكويف األمبلؾ العامة و أحيانا يمتد إلى مجاؿ محدد بدقة و ىو التييئة بواسطة األشغاؿ 

ىي الدولة و ، بدأ التفكير في استعماليا في مجاؿ الطرقات و لييئات محددةثـ ، العامة
و في ظؿ ىذا المفيـو ، المتمثمة في المقاطعات و البمديات ، األشخاص اإلقميمية األخرى

 2فإف مصطمح المنفعة العامة يبقى ضيقا و مقيدا و محصورا في مجاالت محددة بذاتيا 
لعقارية التي تتدخؿ السمطة العامة استثنائيا لمتصرؼ و عمى رأسيا المساس بالممكية ا

 utilitéو يبلحظ أف المشرع الجزائري استعمؿ مصطمح المنفعة العمومية " ، فييا

publique". 

أما فيما يتعمؽ بمفيـو مصطمح ، مف القانوف المدني 496و  477في المادتيف  
لكوف األولى ، منفعة العامة" فيختمؼ عف مفيوـ الinteret géneraleالمصمحة العامة "

و يجب أف ، تشمؿ و تميز كؿ تصرفات اإلدارة القائمة عمى امتيازات السمطة العامة
تتطابؽ التصرفات اإلدارية مع غرض المصمحة العامة بحيث أف مخالفتيا يؤدي إللغائيا 

 3بواسطة رفع دعوى االنحراؼ بالسمطة أو تجاوز السمطة 

تدريجيا في استعماؿ مصطمح المصمحة العامة و  و قد توسع المشرع و القضاء 
بحيث أف المصمحة العامة طبقت ، 4أصبحت ىذه األخيرة المصطمح المعاصر لمقضاء 

في مجاالت المرافؽ العامة و استعممت الكتساب اآلثار التاريخية و المناظر الطبيعية 
في مفيوـ ...، و بالتالي حدث توسع كبير .6964/6990في سنوات ، لغرض حمايتيا

                                                 

1  - yves gaudmet, droit administratif paris / 2005, page 423.    
 .271ص ،المرجع السابؽ،د زغداويمحم - 2
 .114ص ،المرجع السابؽ،محمد زغداوي عف عوابدي عمار - 3

4   - yves gaudmet, ibid.p / 423.    
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في عمميات استثنائية تمس ، و تـ قبوليا مف قبؿ مجمس الدولة الفرنسي، المصمحة العامة
كإنجاز ممعب رياضي أو بناء خط ، بالممكية الخاصة و تيدؼ إلى تحقيؽ مصمحة عامة
 .6949في سنة  1أنابيب إلى البحر لتسريب بقايا مف تصنيع األلمنيوـ 

المصمحة العامة و ، ي شأف التفرقة بيف مصطمحغير أف ما يجب التأكيد عميو ف 
، المنفعة العامة أف الصعوبة تبقى قائمة في مجاؿ التحديد الدقيؽ لمفيوـ المنفعة العامة

و يرجع السبب ، بحيث يتفؽ الجميع عمى أنو ال يوجد تعريؼ واضح و محدد ليذا المفيـو
ب سياسية أكثر منيا قانونية يخضع في تطوره ألسبا، في ذلؾ لكوف مفيوـ المنفعة العامة

في ، ، بحيث يتسع ىذا المفيـو2لكونو مرتبط بالدور المنوط بالدولة اقتصاديا و اجتماعيا 
التي يكوف تدخميا في ، ظؿ الدولة التدخمية في االقتصاد بينما يضيؽ في الدولة الميبرالية

جز المبادرات الفردية أو ع، االقتصاد محدودا و استثنائيا و ظرفي يرتبط بأزمات اقتصادية
 .عف إشباع حاجات اقتصادية و اجتماعية

 تطور مفيوم المنفعة العامة : ثانيا

بحيث كاف محدودا في البداية و يقتصر ، مر مفيـو المنفعة العامة بمراحؿ عديدة 
ثـ تدخؿ المشرع و حتى القضاء بشكؿ ، استعماؿ ىذا المفيوـ عمى مجاالت ضيقة جدا

بحيث تغير مفيوميا األصمي ، ي توسيعيا عبر مراحؿ زمنية مختمفةتدريجي و ساىما ف
 .ليأخذ مفيوما مغايرا في العصر الحالي

 : المفيوم األصمي لممنفعة العامة و توسيعو من قبل المشرع الفرنسي -1
القاسـ المشترؾ لكؿ االرتفاقات اإلدارية التي تنشأ بطرؽ ، تعتبر المنفعة العامة 

ىي المنفعة ، األساسي لترتيبيا في نفس فئة أو صنؼ االرتفاقاتمتعددة و لكف المبرر 
بحيث تـ االستناد في ، و قد تغير مضموف االرتفاقات عبر مراحؿ زمنية مختمفة  3العامة 

                                                 

 .33ص ،المرجع السابؽ،سياـ براىيمي - 1
 .271ص ،المرجع السابؽ،محمد زغداوي - 2

3  - marcel piquemal, op cit, p 32. 
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عمى مفيـو الضرورة العامة ثـ تحوؿ إلى المنفعة العامة و بعدىا ساد غرض ، البداية
 .االرتفاقات اإلداريةالمصمحة العامة الذي تحدد و تنشأ مف أجمو 

 : المفيوم الكالسيكي لممنفعة العامة -2
لجأ إلى ، استند ىذا المفيـو عمى معيار الضرورة العامة ثـ و في مرحمة الحقة 

 .معيار المنفعة العامة و انتيى إلى األخذ بمعيار المصمحة العامة

 : مرحمة الضرورة العامة /أ 
، يقـو عمى أساس وجود ضرورة عامة، في ىذه المرحمة كاف مضموف المنفعة العامة 

إذا ، كاف يقر بوجود منفعة عامة، بحيث أف القاضي اإلداري، تدفع لممساس بالممكية
و بالتالي يسمح باكتساب ، توفرت حالة مف الحاالت التي يقرىا القانوف أو يحددىا

الممكية  تستدعي الضرورة لنزع، و مثاؿ ذلؾ القياـ بأشغاؿ عامة، األمبلؾ لممنفعة العامة
، ففي ىذه المرحمة التي امتدت مف تاريخ إنشاء مجمس الدولة الفرنسي، 1كشؽ طريؽ 

إال لغايات و أىداؼ محددة ، حتى أواخر القرف الماضي و كاف يمنع المساس بالممكية
و إجبار األفراد عمى التخمي عنيا ، و في نطاؽ ضيؽ بحيث ال يتـ تحويؿ الممكية، بدقة

مف إعبلف حقوؽ اإلنساف و المواطف لسنة  67و ىذا تجسيدا لممادة ، ةإال لمضرورة العام
و التي جاءت بناءا عمى طمب عدد  مف النواب بحيث أصروا عمى إدراجيا ، 6729

غير أف القضاء الفرنسي سرعاف ما تحوؿ إلى مفيوـ المنفعة ، كمبدأ في ىذا اإلعبلف
و ىذا مواكبة لمتحوؿ ، ؽ النفع العاـالعامة و أحميا محؿ الضرورة العامة البلزمة لتحقي

  2.الذي أبداه المشرع الفرنسي في القانوف المدني الفرنسي

 : مرحمة الربط بين المرفق العام و المنفعة العامة /ب 

و عدـ االكتفاء ، لعب المشرع الفرنسي دورا كبيرا في توسيع مفيـو المنفعة العامة 
لضرورة العامة بحيث أجاز إمكانية إضفاء بالمفيوـ الضيؽ ليا، الذي ساد طواؿ مرحمة ا

                                                 

 .39ص ،بؽالمرجع  السا،سياـ براىيمي - 1
2  - article 545 du code civil français «  nul ne peut être contraint de céder sa propriété si 
ce n’est pour cause d’utilité publique. »   
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طابع المنفعة العامة عمى مشاريع تيدؼ إلى حماية الصحة العامة ،أو تحقؽ أىدافا 
كتوفير مساكف لذوي الدخؿ المحدود أو إقامة مساكف و مراكز لرعاية الشباب ، اجتماعية

و فرض ، مدفبؿ اعتبر مف المنفعة العامة عمميات تجميؿ ال، و إنجاز مراكز رياضية
بؿ أجاز حتى اكتساب أمبلؾ ، 1تكاليؼ و التزامات عمى األماكف المحيطة باآلثار 

و قد بمغت عممية توسيع مفيوـ المنفعة ، 2لممنفعة العامة و ذلؾ لتوسيع الممكية العقارية 
3العامة ذروتيا 

 

و الذي تضمف إمكانية  64/62/6925بإصدار المشرع الفرنسي لقانوف عقاري في 
، ألغراض اجتماعية بحيث تسمح بإمكانية التنازؿ عنيا، تساب أراضي لممنفعة العامةاك

 4.لمخواص بعدما كاف األمر يقتصر عمى تخصيصيا لبلستعماؿ الجماعي

و قد دفعت ىذه النصوص التشريعية القضاء إلى التوسع أيضا في أحكامو  
الربط بيف المرفؽ العاـ و في تحديد مضموف المنفعة العامة بحيث اتجو إلى ، القضائية

و برر ذلؾ بكوف اإلدارة تقـو بتقديـ خدمات عف طريؽ المرفؽ العاـ ، المنفعة العامة
و ، كتوصيؿ المياه لممنازؿ و الكيرباء، لصالح الجميور و ىي بذلؾ تحقؽ منفعة عامة

تحدد خدمات النقؿ العاـ و بالتالي فمف الطبيعي أف يصبح ىذا المرفؽ ىو المعيار الذي ت
بو مشروعية نشاطات اإلدارة بمعناىا الواسع و الوزارات و الييئات المركزية و األجيزة 

بحيث أف المنفعة العامة تظير في نشاطات المرفؽ العاـ و تمكنو مف ،  5المحمية 
و ذلؾ لضماف السير الحسف لو غير أنو و مع تطور نظرية ، اكتساب أمبلؾ الخواص

ىذا المرفؽ و تحوؿ مف المفيـو العضوي أو الشكمي إلى المرفؽ العاـ تغير مفيـو 
فحدثت أزمة في نظرية المرفؽ العاـ بحيث لـ يعد ىذا األخير معيارا ، المفيـو المادي

 ، و ىذا بسبب لجوء الدولة إلى أساليب أخرى لتحقيؽ الصالح العاـ، أساسيا لممنفعة العامة

                                                 

 .40ص ،المرجع  السابؽ،سياـ براىيمي - 1
 .147ص ،المرجع السابؽ،محمد زغداوي - 2
 .148ص ،نفس المرجع،محمد زغداوي - 3
 .148ص ،نفس المرجع،محمد زغداوي - 4
 .40ص ،المرجع  السابؽ،سياـ براىيمي - 5
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ي القانوف الخاص بإمكانية اكتساب و اعتراؼ مجمس الدولة الفرنسي لبعض األشخاص ف
مثؿ النقابات المينية و بعض ، و تمتعيا بامتيازات السمطة العامة، األمبلؾ لمنفع العاـ

و بذلؾ لـ يعد المرفؽ العاـ معيارا كافيا لتبرير تدخبلت الدولة و ، 1التجمعات االقتصادية 
 2.تياجات الدولةاتجو القضاء الفرنسي إلى البحث عف معيار جديد يتماشى مع اح

 مرحمة المصمحة العامة: /ج 
مفيوما أكثر اتساعا مف ، في ىذه المرحمة الثالثة، تبنى مجمس الدولة الفرنسي 

و ىو مفيوـ ، ليبرر تدخبلت الدولة في المجاليف االقتصادي و االجتماعي 3المرفؽ العاـ 
تـ  بحيث 66/65/6902المصمحة العامة الذي ظير في حكـ قضائي صادر بتاريخ 

ليس مف  : "jooseاالعتراؼ بالمنفعة العامة و قد عبر عف ذلؾ مفوض الدولة " 
بؿ يكفي توافر المصمحة ، الضروري لتبرير نزع الممكية التمسؾ بنظرية المرفؽ العاـ

 .العامة "

و ذلؾ كوف مشروع إقامة ، ففي ىذه القضية فإف المنفعة العامة موجودة و متوفرة 
حة عامة و بذلؾ لـ يعد مف الضروري إصدار نص صريح يحدد دار الشباب يحقؽ مصم

، مف إصدار القرار و ىو المنفعة العامة بؿ يكفي أف تتوافر المصمحة العامة، فيو الغرض
 .في مشروع ما العتبارىا مف المنفعة العامة

أيف اعترؼ ، بمدينة نيس ruhleو قد أكد ذلؾ مجمس الدولة في قضية فندؽ   
بحيث مف ، مة في إزالة الفندؽ القديـ و إعادة بناء فندؽ و دار لمبمديةبوجود مصمحة عا

 .4شأف ىذه المشاريع الجديدة انتعاش حركة السياحة بالمدينة 

                                                 

 .150ص ،المرجع السابؽ،محمد زغداوي - 1
 .41ص ،المرجع  السابؽ،سياـ براىيمي - 2
 .150ص ،المرجع السابؽ،محمد زغداوي - 3
 .43ص ،المرجع  السابؽ،سياـ براىيمي - 4
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يمكف القوؿ أف مجمس الدولة اعترؼ بتوفر المصمحة ، فمف خبلؿ ىذه القرارات 
معيف لتحقيؽ  العامة لتحقيؽ أىداؼ مختمفة الطبيعة بحيث شكؿ مجرد استيداؼ مشروع

 .1غاية محددة سببا كافيا لمسماح لئلدارة أو لمدولة بالتكفؿ بيا 

 : المفيوم الحديث لممنفعة العامة -2
و المتضمف توسيع ىذه األخيرة إلى ، بدأ يتجسد ىذا المفيـو الجديد لممنفعة العامة

وية و عدـ إبقائيا حكرا عمى األشخاص المعن، الييئات و األشخاص و المصالح الخاصة
و ذلؾ في قرار لمجمس الدولة الفرنسي المتعمؽ بالمدينة الشرقية ليؿ في ، العامة
بحيث تقرر إنجاز مدينة جديدة بشرؽ ليؿ و نقؿ الجامعة مف وسط ، 2 52/62/6996

غير أف جمعية لمدفاع عف السكاف اعترضت عمى ىذا المشروع ، المدينة إلى خارجيا
اقعة بالمنطقة و بالتالي اعتبرت قرار إعبلف المنفعة لكونو يتسبب في تيديـ المنازؿ الو 

غير مشروع لكف رفض مجمس الدولة ىذا الدفع ليس استنادا إلى القرارات ، العامة
القضائية الكبلسيكية التي كاف يحكـ بيا في السابؽ و المتمثمة في اختصاص اإلدارة 

ستند إلى تبريرات جديدة و و لكف ا، وحدىا باعتباراألراضي المبلئمة لممشاريع العمومية
التي تتمثؿ في أىمية الجانب  3حديثة و غير معروفة في السابؽ و ىي منافع المشروع 

الجمالي لممشروع و انعكاساتو اإليجابية مف الجوانب االقتصادية و المالية و االجتماعية 
الدولة و قد جسد ىذا االجتياد القضائي أساسا جديدا ارتكز عميو مجمس ، عمى المدينة

، 4في قضايا أخرى إللغاء قرارات إدارية معمنة لممنفعة العامة في مرحمة الحقة مف قضائو
و قد دفع ىذا التوجو الجديد لمجمس الدولة بالبعض مف الكتاب إلى القوؿ بأف مجمس 

 .الدولة يتدخؿ في السمطة التقديرية لئلدارة

                                                 

 .151ص ،المرجع السابؽ،محمد زغداوي - 1
 .152ص ،المرجع نفسو،محمد زغداوي - 2
 .46المرجع نفسو، ص ،محمد زغداوي - 3
 .152ص ،المرجع نفسو،محمد زغداوي - 4
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مة يؤدي بنا إلى استخبلص ما إف ىذا االستعراض لمراحؿ تطور مفيوـ المنفعة العا 
 : يمي

، أف المشرع الفرنسي غير مف المفيوـ الضيؽ لممنفعة العامة و وسعو بشكؿ كبير -
و مجاؿ رياضي بموجب  64/65/6946بحيث امتد إلى مجاؿ اجتماعي بموجب قانوف 

و لتسييؿ إنجاز منشآت تربوية و رياضية و اعتبرىا مف المنفعة  6966و  6952قوانيف 
لغرض السماح  6960ماي   50كما وسعيا إلى المجاؿ الفبلحي بموجب قانوف ، امةالع

كذلؾ عمميا ، ال تستغؿ بشكؿ جيد و جعميا مف المنفعة العامة، باستغبلؿ أراضي فبلحية
لتشمؿ الجانب العمراني و العقاري بحيث اعتبر مف المنفعة العامة إنجاز عمميات التعمير 

 .1 6947ديسمبر  06وفقا لقانوف ، ريةو تكويف االحتياطات العقا

و قد ساىـ القضاء اإلداري إلى جانب المشرع في تغيير مفيـو المنفعة العامة و  
توسيعيا إلى مجاالت عديدة شممت حاجات ثقافية لمبمدية و إنجاز متاحؼ و مساكف 

نجز و مراكز لمشباب بؿ أنو وافؽ عمى توسيع المنفعة العامة لصالح مشاريع ت، وظيفية
2مف منظمات دولية و بمداف أجنبية 

و لذلؾ يمكف القوؿ أنو و في مجاؿ االرتفاقات ،  
بحيث تعتبر المبرر األساسي لفرض ، اإلدارية فإنو ال توجد ىذه األخيرة بدوف منفعة عامة

بحيث أف مجموع النصوص القانونية و ، االلتزامات و األعباء عمى الممكية الخاصة
القضاء جعمتيا ىي القاعدة الوحيدة لنظاـ االرتفاقات اإلدارية فيي أي التنظيمية و أحكاـ 

و لكنيا ، المنفعة العامة القاسـ المشترؾ الذي يسمح بترتيب االرتفاقات في صنؼ واحد
في اإلجراءات و التقنيات فيي مختمفة و بالتالي فيذا المفيـو عرؼ تغيرات في مضموف 

لعامة إلى المرفؽ العاـ إلى المصمحة العامة عند مف حالة الضرورة ا، المنفعة العامة
و لكف بقيت الصعوبة في تحديد تعريؼ دقيؽ ليذه المنفعة التي يتأسس ، وضع االرتفاقات

عمييا االرتفاؽ المقيد لمممكية الخاصة ابتداء مف التزامات بسيطة التي تفرضيا مشاريع 
لى الشمؿ التاـ الذي تسببو و وصوال إ، خطوط و أعمدة الكيرباء عمى أصحاب الممكية

                                                 

1  - gustave peiser, droit administratif des biens opcit / p 93 
2  - C. E, 28 juin 1957.p/428 
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بعض االرتفاقات لحؽ الممكية بحيث تتقمص قيمتيا و يصبح العقار الخاضع لبلرتفاؽ 
 .عديـ النفع بالنسبة لصاحبو بسبب ىذه االرتفاقات و خاصة في مجاؿ التعمير

 موقف المشرع الجزائري من مفيوم المنفعة العامة : الفرع الثاني

" التشريعات الجاري بيا : عمى ما يمي 1وف المدني مف القان 496نصت المادة  
العمؿ و المتعمقة بالمصمحة العامة " إف ىذه المادة لـ تعرؼ المنفعة العامة و تركت 
مسألة تحديد ما يعتبر مف المنفعة العامة لمتشريعات اإلدارية المختمفة و التي تضمنت 

( و تارة أخرى utilité publiqueتارة مفيوـ ضيؽ و ىو ما يعرؼ بالمنفعة العامة )
 .(interet généralتضمنت مفيوـ واسع يتمثؿ في المصمحة العامة )

 مفيوم المنفعة العامة من خالل بعض النصوص القانونية : أوال

تفرض قيود كثيرة عمى حؽ الممكية و مف أسباب فرضيا ما يعرؼ بقيود المصمحة  
ليس فقط في صالح المنشأة أو ، فع العاـالعامة و يكوف الغرض مف إنشاء ارتفاقات الن

، الفنية، األشغاؿ العمومية و لكف يتجاوزه أيضا لمصالح العاـ مثؿ األغراض الصحية
و مف بيف النصوص التي تضمنت ىذا المفيوـ الواسع لممنفعة ، 2االجتماعية، االقتصادية

المناجـ و ، صبلتالبريد و الموا، نجد القوانيف المتعمقة بالكيرباء و الغاز، العامة
 .المحروقات

 :62/61المنفعة العامة في القانون رقم  -1
لممتعامؿ في مجاؿ الطاقة  3مف قانوف الكيرباء و الغاز  629رخصت المادة  

و ذلؾ بالسماح لو بإقامة ، باالستفادة مف ارتفاقات ذات منفعة عامة، الكيربائية  و الغازية
و عمى ، و القنوات عمى الحيطاف و الواجيات ،بصفة نيائية أعمدة المواصبلت اليوائية

و إقامة قنوات باطنية و أعمدة  سقوؼ العمراف و كذلؾ تمرير الخطوط العموية،
                                                 

 .75/58مف األمر رقـ  690أنظر المادة  - 1
2  - ghislaine malandin ; op cit, p 117. 

 .02/01مف القانوف رقـ  159أنظر المادة  - 3
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و حتى قطع األشجار و تشذيبيا و تمرير ، لممواصبلت اليوائية عمى أراضي غير مبنية
خوؿ إلى و أيضا رخصت لو الد، قنوات الغاز و خطوط الكيرباء فوؽ األمبلؾ المجاورة

األمبلؾ لمقياـ بالدراسات و الرسـو و الورشات و المنشآت و ىذا كمو لمتابعة األشغاؿ و 
 .ضماف حراسة المنشآت و صيانتيا و إصبلحيا

إف الغرض األساسي مف تمكيف المتعامؿ في مجاؿ الكيرباء و الغاز مف القياـ بيذه  
خواص مف جية و التمكيف لممتعامؿ األشغاؿ ىو المنفعة العامة التي تبرر تقييد أمبلؾ ال

في الطاقة الكيربائية و الغازية مف انجاز ىذه األشغاؿ و الدخوؿ إلى الممكيات الخاصة 
 و الورشات و المنشآت مف جية أخرى 

 : المنفعة العامة من خالل قانون البريد و المواصالت السمكية و الالسمكية -2
العديد مف االرتفاقات  1البلسمكية تضمف قانوف البريد و المواصبلت السمكية و  

 2اإلدارية منيا المتعمقة بحماية مراكز عمومية أو خاصة لبلستقباؿ البلسمكي الكيربائي 
بحيث أف كؿ مالؾ أو مستعمؿ لمنشأة كيربائية موجودة في أي مكاف مف اإلقميـ و لو 

 20إف المادة ف، إذا أحدث اضطرابا يعيؽ استغبلؿ ىذه المراكز، كانت مناطؽ االرتفاؽ
ألزمتو بالتقيد باألحكاـ التي تبمغ إليو مف قبؿ مستعمؿ المصالح التي تستغؿ أو تراقب 
، المركز مف أجؿ الكؼ عف االضطراب و ينبغي عميو االمتثاؿ لمتحريات المأذوف بيا

 .بقرار والئي ويمـز بالقياـ بالتعديبلت المقررة و يضمف ديمومة حسف سير المنشآت

قات لممنفعة العامة تتضمف إلزاـ باالمتناع عف االضطراب أو إلزاـ بالقياـ فيذه ارتفا 
كذلؾ ، بأعماؿ تتعمؽ بتعديبلت يفرضيا عميو المتعامؿ في مجاؿ البريد و المواصبلت

الشأف في مجاؿ الممكيات و المنشآت و التي يمكف أف تعرقؿ عممية انتشار الموجات 

                                                 

 .2000/03أنظر القانوف رقـ  - 1
 .2000/03مف القانوف رقـ  53أنظر المادة  - 2
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فتؤسس بشأنيا ارتفاقات في شكؿ  1مختمؼ المراكز  البلسمكية و الكيربائية و المرسمة مف
 .مناطؽ مكشوفة و مناطؽ حماية قصد الحيمولة دوف عرقمتيا

أما في مجاؿ شبكات المواصبلت السمكية و البلسمكية فإف االرتفاقات تتمثؿ في  
و عمى العمارات و ، تركيب شبكات عمومية لممواصبلت عمى األمبلؾ العمومية 

كذلؾ يرخص لممتعامميف بالدخوؿ لمممكيات ، 2ة لبلستعماؿ المشترؾ التجزئات المخصص
 .الخاصة لغرض إنجاز دراسات و استغبلؿ منشآت

إف المشرع الجزائري في ىذا النص القانوني استند في إنشاءه لبلرتفاقات اإلدارية إلى  
ف عمى أ 3 5666/60مف القانوف رقـ  66بحيث نص في المادة ، مبرر المنفعة العامة

الغرض مف إصدار ىذا القانوف ىو تطوير و تقديـ خدمات البريد و المواصبلت ذات 
نوعية في ظروؼ موضوعية و شفافة و بدوف تمييز في مناخ تنافسي مع ضماف 

فقد استعمؿ مصطمح المصمحة العامة في تحديده لمغرض  مف إصدار ، المصمحة العامة
مف نفس  66ارة الجميور في المادة بينما استعمؿ عب، قانوف البريد و المواصبلت

 .4القانوف

لممواصبلت السمكية  5نص عمى عبارة الخدمة العامة  2مف المادة  62اما في الفقرة 
 .6و البلسمكية و ذلؾ لغرض جعؿ ىذه الخدمة تحت تصرؼ الجميع 

إف ما يبلحظ مف تحميؿ مضموف التشريع المتعمؽ بالمواصبلت السمكية و البلسمكية  
، الخدمة العامة، ؿ المشرع لعدة عبارات و مصطمحات ىي المصمحة العامةاستعما

                                                 

 .2000/03مف القانوف رقـ  47أنظر المادة  - 1
 .2000/03مف القانوف رقـ  48أنظر المادة  - 2
 .2000/03رقـ مف القانوف  01أنظر المادة  - 3
 :   فيي   في النص الفرنسي  أما ،ىي الخدمة العامة  العربي   مف النص القانوني, يبلحظ أف المادة الرابعة - 4

service universel  
 .2000/03مف القانوف رقـ  04مف المادة  18أنظر الفقرة  - 5
تعمؿ عبارة الخدمة العامة في النص العربي اس،58ص ،2004،دالي إبراىيـ الجزائر،القانوف اإلداري،ناصر لباد - 6

  service universelأما أما في النص الفرنسي فيي : 
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الجميور و ذلؾ كمعيار إلنشاء االرتفاقات اإلدارية و فرض التزامات و ، المنفعة العامة
أعباء عمى المبلؾ و مستعممي المنشأة العمومية بحيث يمزموف بتمكيف المستفيديف 

ت السمكية و البلسمكية مف حؽ المرور عمى المتعامميف في شبكات و منشآت المواصبل
و تعتبر غاية  1و مف حؽ االرتفاؽ عمى الممكيات العامة و الخاصة ، األمبلؾ العمومية

ىذه االرتفاقات في مجاؿ المواصبلت ىي المنفعة العامة و ذلؾ لكوف ىذه األخيرة جاءت 
و كذلؾ لجعميا ، 2في األصؿ لتقديـ خدمات عامة لمجميور باستمرار و بصفة منتظمة 

 .3تحت تصرؼ الجميع 

و يبلحظ بشأف ىذه العبارة األخيرة أنيا مصطمح جديد برز مؤخرا لدى مجموعة مف  
و يتمثؿ في المرفؽ لصالح الجميع و الذي يعرؼ عمى أنو نشاط سياسي  4الفقياء 

و يحدد  ،بالنسبة لمحياة الجماعية لؤلمة يقدـ إلزاميا إلى كؿ مف يطمبو بثمف في متناولو
ىذا الثمف بغض النظر عف تكمفة ىذا النشاط و اليدؼ مف ىذا الثمف ىو ضماف الوظيفة 

 .االجتماعية ليذا النشاط

إف ىذا المصطمح ىو تكريس لمبدأ المنافسة الذي أحدث أزمة في مفيـو المرفؽ  
في  ،بحيث لـ يعد باإلمكاف التمييز بيف المقاوالت العامة و المقاوالت الخاصة، العاـ

قانوف االتحاد األوروبي نتيجة النتشار الخوصصة في جميع المرافؽ االقتصادية بما في 
ذلؾ المرافؽ العمومية الصناعية و التجارية و بالتالي جاء مصطمح المرفؽ لصالح الجميع 

 .ليضمف إلزامية تقديـ خدمات تعتبر أساسية لمحياة الجماعية لؤلمة

فيفري  67المعدلة في  6926مارس  52ؤرخة في و قد عبرت عنو اتفاقية روما الم
ىذه اإلعانات التي ، " تعتبر غير متنافية مع االتفاقية: 77و ذلؾ في المادة 5 6995

تستعمؿ لحاجيات التنسيؽ في مجاؿ النقؿ أو التي تستعمؿ لتعويض بعض االرتفاقات 
                                                 

 .2000/03مف القانوف رقـ  24أنظر المادة  - 1
 .2000/03مف القانوف رقـ  04أنظر الفقرة الثانية مف المادة  - 2
 .2000/03مف القانوف رقـ  18مف المادة  8أنظر الفقرة  - 3
 .55ص ،المرجع السابؽ،لباد ناصر - 4
 .54ص ،المرجع نفسو،ناصر لباد - 5
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أف المشرع الجزائري  و مف ىذا التحميؿ السابؽ يظير، 1المرتبطة بمفيوـ المرفؽ العمومي 
و ذلؾ ، استعمؿ عبارة المرفؽ لصالح الجميع في مجاؿ المواصبلت السمكية و البلسمكية

 2كما استعمؿ عبارة الجميور ، 5666/60إلنشاء االرتفاقات اإلدارية بموجب قانوف 
بحيث تسير الدولة عمى استمرارية و انتظاـ الخدمات المقدمة لمجميور و ذلؾ في مجاؿ 

المواصبلت السمكية و البلسمكية و يتـ فرض ارتفاقات الغرض منيا تحقيؽ  شبكات
 .خدمات و منافع خاصة في المجاؿ المذكور سابقا

 : المنفعة العامة من خالل النصوص المتعمقة بالمناجم و المحروقات -3
يطرح التساؤؿ حوؿ الغرض مف فرض و إنشاء ارتفاقات إدارية في مجالي  

 فيؿ تيدؼ إلى تحقيؽ مصمحة عامة ؟، المحروقات و المناجـ

في قطاع المحروقات ،فإف االرتفاقات تتأسس في مجاؿ بناء و استغبلؿ القنوات  
لممنفعة العامة و كذلؾ في مجاؿ مناطؽ الحماية المتعمقة بالتخزيف الباطني لممحروقات 

اؾ مف السائمة و الغرض مف إنشاء ىذه االرتفاقات ىو تحقيؽ المنفعة العامة ألف ىن
ىو ، الكتاب مف يرى أف الغاية مف إنشاء االرتفاقات في مجاؿ المحروقات و المناجـ

باألساس ذو طابع مالي ذلؾ أف المنشأة المنجزة ال تخصص مباشرة لمجميور و ال 
و في الواقع تعتبر المنفعة المالية التي تحقؽ في النياية منفعة ، لمصمحة مرفؽ عاـ

بحيث تكتسي أىمية كبيرة في تحقيؽ التنمية ، فعة العامةاقتصادية عنصر رئيسي لممن
الطاقة و غيرىا مف المشاريع ، المطارات، االقتصادية بواسطة مشاريع الطرؽ السريعة

و قد أكد مجمس الدولة الفرنسي في أغمب قراراتو عمى التأثير  3ذات الطابع اإلستراتيجي 
 .الكبير لممشاريع عمى التنمية االقتصادية
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فيما يتعمؽ بموقؼ المشرع الجزائري مف غاية إنشاء ارتفاقات اإلدارية في مجاؿ أما  
 1 66/66مف القانوف رقـ  690المحروقات و كذلؾ المناجـ فنصت عمييا المادة 

و التي سمحت لصاحب السند المنجمي مف االستفادة مف االرتفاقات القانونية 
غاؿ و منشآت ضرورية لنشاطات بالدخوؿ و المرور و وضع القنوات لغرض إنجاز أش

و كؿ النشاطات المنجمية و ، و كذلؾ المواد المعدنية، البحث و االستغبلؿ لممحروقات
معنوي خاضع لمقانوف الخاص أو العاـ الجزائري و  2يمارس ىذه النشاطات كؿ شخص 

جـ و تتوفر لديو القدرات المالية أو التقنية المطموبة بموجب التشريعات المتعمقة بالمنا
و يبلحظ أف المشرع أجاز ممارسة النشاطات المذكورة سابقا لجميع ، بالمحروقات

أشخاص القانوف العاـ و القانوف الخاص و بالتالي يمكف الترخيص ليـ بممارسة 
و ذلؾ لكونيـ يساىموف في تحقيؽ ، االرتفاقات اإلدارية عمى األمبلؾ الخاصة و العمومية

و ذلؾ عندما نص ، 66/66ا المشرع في قانوف المناجـ المنفعة العامة التي عبر عني
عمى أف المواد و موارد المحروقات المكتشفة أو غير المكتشفة الموجودة عمى التراب 

ممكا ، و في المجاؿ البحري الذي ىو جزء مف السيادة الوطنية، الوطني و في باطنو
مناجـ لؤلشغاؿ و المنشآت لمجماعة الوطنية التي تجسدىا الدولة كذلؾ تطرؽ في قانوف ال

3المنصوص عمييا في المادة 
بحيث أجاز عند الضرورة و عندما يقضي الصالح  600

العاـ و بطمب مف صاحب السند المنجمي اإلعبلف عف المنفعة العامة لكؿ األشغاؿ و 
و الموجودة داخؿ حدود المساحة المحددة في السند  600المنشآت المذكورة في المادة 

 4.و خارجوالمنجمي أ
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 المنفعة العامة و تقريرىا من القضاء : ثانيا

مراعاة لغاية المنفعة العامة منح المشرع لمقضاء صبلحية الترخيص لؤلعواف  
المتعامميف لمقياـ بدراسة أو إنجاز أو استغبلؿ المنشآت العمومية لممواصبلت السمكية و 

عمؽ بقطاع البريد و المواصبلت بحيث أف التشريع المت، البلسمكية عمى الممكية الخاصة
لرئيس المحكمة حؽ الترخيص  60و منح في المادة ، أنشأ ارتفاقات لممنفعة العامة

بممارسة ىذه االرتفاقات مف قبؿ األعواف المتعامميف و فرض عمى المالكيف السماح 
و ، 1بدخوؿ األعواف لمقياـ بدراسة و إنجاز منشآت عمومية باعتبارىا مف الصالح العاـ 

يتـ ذلؾ بأمره عمى ذيؿ العريضة، تتضمف تمكيف األعواف مف القياـ بأشغاؿ تركيب و 
كذلؾ يمكف لمقضاء اإلداري الحكـ بالتعويض في حالة وقوع ، صيانة و تسيير المنشآت

أضرار تتسبب فييا عممية وضع مساند عمى الجدراف و السقوؼ و السطوح و كذلؾ 
 2.حالة غياب االتفاؽ الوديتمرير قنوات في األراضي و ىذا في 

، إف ارتفاقات الدخوؿ و المرور بالممكيات الخاصة إلقامة األشغاؿ المذكورة سابقا 
تستغؿ شبكات عمومية أو ، تتـ في إطار الترخيص ألشخاص معنوية عامة أو خاصة

فالفقرة السادسة مف ، تقدـ لمجميور خدمة في مجاؿ المواصبلت السمكية و البلسمكية
اعتبرت مف المنفعة العامة كؿ عممية استغبلؿ الشبكات العمومية لممواصبلت و  2المادة 

لمجميور و لمقاضي دور أساسي في الترخيص بممارسة  3كذلؾ تقديـ خدمات عامة 
ارتفاقات إدارية عمى األمبلؾ الخاصة و ىذا باالستناد إلى غرض المنفعة العامة الدي 

بحيث خولو المشرع ، السمكية و البلسمكية تتضمنو المنشآت العمومية لممواصبلت 
صبلحية إلزاـ أصحاب األمبلؾ بالسماح لؤلعواف المتعامميف في مجاؿ المواصبلت و 
ذلؾ لمدخوؿ و المرور بأمبلكيـ و استغبلؿ شبكات و منشآت المواصبلت باعتبارىا تقدـ 

ارسة ىذه و يبدو أف خمفية منح القضاء صبلحية الترخيص بمم، خدمات عامة لمجميور
و ، االرتفاقات بمجرد أمر عمى ذيؿ العريضة ىو ضماف السير الحسف لمرفؽ المواصبلت
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الذي يمكف وصفو بأنو غاية عامة بامتياز بحيث أف إنشاء المرافؽ العامة و اتخاذ 
فإذا قامت  1بكؿ تأكيد ، إجراءات لضماف سيرىا و أدائيا لمياميا يحقؽ منفعة عامة

قار أو صدر ترخيص مف القضاء بممارسة االرتفاقات فيو مف أجؿ اإلدارة بنزع ممكية ع
تسيير و ضماف استمرار عمؿ مرفؽ عاـ موجود بالفعؿ و اإلدارة أو القضاء بقياميا بيذا 

 .فإنيما يحققاف بالتأكيد منفعة عامة، العمؿ

 تحديد غرض المنفعة العامة و معايير فرض االرتفاقات : الفرع الثالث

، المياه، اإلدارية أغراض مختمفة تحققيا في مجاالت عديدة كالتعميرلبلرتفاقات  
..، و يمكف التطرؽ لمبعض منيا و بالخصوص في .الغاز و الياتؼ، الكيرباء، الصحة
 .المناجـ

 : في مجال استغالل المناجم: أوال

عمى أنو عندما تقتضي الضرورة و الصالح ، 2مف قانوف المناجـ  662تنص المادة  
ـ و بطمب مف صاحب السند المنجمي فإف األشغاؿ و المنشآت المنصوص عمييا في العا

أعبله الواجب تنفيذىا داخؿ حدود المساحة المحددة في السند المنجمي و  600المادة 
خارجو يمكف أف تكوف مف المنفعة العامة ضمف األشكاؿ و الشروط المنصوص عمييا في 

 مادة بأنو يمكف أيضا التصريح و أضافت نفس ال، التشريع المعموؿ بو

بالمنفعة العامة وفؽ نفس األشكاؿ بالنسبة لممنشآت الموجية لمتخزيف و المعالجة و 
و كذا مف أجؿ الترتيبات الضرورية لتنمية االستغبلؿ ، نقؿ المواد المستخرجة و تصريفيا

عتمد عمى فمف خبلؿ صياغة ىذه المادة يبلحظ أف المشرع ا، المنجمي المزمع القياـ بو
حاالت الضرورة و الصالح العاـ و اعتبرىا مبررات يمكف المجوء ليا لمتصريح بالمنفعة 

و أجاز إمكانية ، مف قانوف المناجـ 620العامة لؤلشغاؿ المنصوص عمييا في المادة 

                                                 

 .27ص ،المرجع السابؽ،سياـ براىيمي - 1
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اتخاذ قرار إداري لمتصريح بالمنفعة العامة لممنشآت الموجية لمتخزيف و المعالجة و نقؿ 
ستخرجة و تصريفيا و أيضا مف أجؿ الترتيبات الضرورية لبلستغبلؿ المنجمي المواد الم

 المزمع القياـ بو.

لقد استند المشرع الجزائري إلى معايير إلنشاء االرتفاقات اإلدارية و إثبات المنفعة  
فإف المشرع حاوؿ تحديد اليدؼ و  62/67مف القانوف رقـ  620ففي المادة ، العمومية

بحيث استند إلى معيار الضرورة و ، برر تقيد الممكية باالرتفاقات اإلداريةالغاية التي ت
و قد حدد مجاالت الضرورة و النفع العاـ في ، لمجوء لبلرتفاقات العامة، الصالح العاـ معا

األشغاؿ المتعمقة باالستكشاؼ و االستغبلؿ و إنجاز ىياكؿ ضرورية و أشغاؿ الحفر 
فيذه األشغاؿ اعتبرىا ، 2خوؿ و المرور و إقامة القنوات و أيضا عمميات الد، 1السطحي 

فيي أي ىذه األشغاؿ ضرورية و تحقؽ ، مف المنفعة العامة و يجوز تقييد الممكية بشأنيا
معايير حسف سير االستغبلؿ المنجمي و  666كما أضاؼ في المادة ، الصالح العاـ

األشغاؿ الضرورية لتنمية  األشغاؿ و تسييؿ استعماؿ االستغبلؿ المنجمي و حسف سير
 .االستغبلؿ تنمية كاممة

إذف المشرع الجزائري و مف خبلؿ المواد المذكورة سابقا أخذ بعدة مفاىيـ لممنفعة  
و كذلؾ الصالح العاـ و حتى األشغاؿ ، العامة ابتداء مف حالة الضرورة إلى المرفؽ العاـ

ا تقييد الممكية  و ذلؾ إذا و حسف سير االستغبلؿ اعتبرىا معايير يمكف عمى أساسي
  3توفرت حالة مف الحاالت المحددة في قانوف المناجـ ،

بحيث قد تكوف في شكؿ عممية دخوؿ إلى الممكيات و القياـ بدراسات أو إنجاز  
فيذه العمميات تشكؿ حالة ضرورة و يمكف اعتبارىا مف ، أشغاؿ االستكشاؼ و االستغبلؿ

بممارسة االرتفاقات و نفس الشيء بالنسبة لممنشأة  المنفعة العامة و ترتب الترخيص
الموجية لمتخزيف و المعالجة و نقؿ المواد المستخرجة، فيي تدخؿ في حاالت الضرورة و 
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كما ، و تبرر الترخيص بممارسة االرتفاقات و اعتبارىا مف المنفعة العامة، الصالح العاـ
المنجمي و األشغاؿ التي تشكؿ أخذ المشرع الجزائري بمعايير حسف  سير االستغبلؿ 

 .منفعة عامة و تبرر إنشاء ارتفاقات إدارية ألصحاب السندات المنجمية

فمف خبلؿ مضموف النصوص السابقة الذكر يتضح أف المشرع الجزائري و رغـ  
أىمية فكرة المنفعة العامة فإنو لـ يعرفيا بدقة و اقتصر دوره عمى تحديد شروط توافرىا 

غير أنو توسع في تعميـ استعماؿ المنفعة ، نية المساس بالممكية الخاصةلئلقرار  بإمكا
العامة إلى عدة مجاالت و ىذا لوجود امتيازات و اعتبارات وعوامؿ تعتمد عمييا المنفعة 

مف أجؿ المنفعة العامة التي يتطمبيا ، العامة مثؿ عنصر التضحية بالمصمحة الخاصة
 .المشروع و عامؿ السير الحسف لممرفؽ

 شروط و معايير المنفعة العامة : ثانيا

تضمنت العديد مف النصوص المنشأة لبلرتفاقات اإلدارية شروط يجب توافرىا لمجوء  
بحيث نصت الفقرة الثالثة مف المادة الرابعة مف القانوف رقـ ، إلى االرتفاقات العامة

لممكيات الخاصة " عندما يكوف دخوؿ األعواف المتعامميف المرخص ليـ إلى ا 5666/60
و في حالة انعداـ االتفاؽ ، المحددة أعبله ضروريا لدراسة أو إنجاز أو استغبلؿ المنشآت

يرخص بذلؾ رئيس المحكمة المختصة إقميميا بموجب األمر عمى ذيؿ العريضة بعد تأكده 
 .مف ضرورة دخوؿ األعواف "

العامة و ىو معيار يستنتج مف ىذه المادة أف المشرع وضع معيار إلثبات المنفعة  
الضرورة بحيث أف األشغاؿ المتعمقة بدراسة و إنجاز منشآت المواصبلت السمكية و 
البلسمكية يمكف أف تشكؿ حالة مف حاالت الضرورة التي تبرر تقييد ممكية األفراد و 

و ، الترخيص بالدخوؿ لؤلعواف المتعامميف في قطاع المواصبلت السمكية و البلسمكية
مشرع أخذ بالمفيوـ الضيؽ لممنفعة العامة و الذي ساد أواخر القرف الماضي بالتالي فال

و ، و في نطاؽ ضيؽ جدا، حيث كاف ال يسمح بالمساس بالممكية إال لغايات محددة بدقة
ىو عدـ تقييد األفراد في ممارسة حؽ الممكية أو التخمي عنيا إال لمضرورة العامة ىذا مف 
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رع  اشترط لمحصوؿ عمى ترخيص قضائي الدخوؿ إلى و مف جية أخرى فإف المش، جية
انعداـ اتفاؽ ودي بيف المتعامميف في ، الممكيات إلنجاز الدراسات أو استغبلؿ المنشآت

و أصحاب الممكيات الخاصة و لكف ومف الجانب ، المواصبلت السمكية و البلسمكية
لكيف و المتعامميف العممي لـ يوضح كيفية القياـ بمحاوالت لعقد اتفاؽ ودي بيف الما

كما أنو لـ يوضح الشكؿ الذي ، لمترخيص ليـ  بدخوؿ األمبلؾ أو استغبلؿ المنشآت
 .1تأخذه وثيقة االتفاؽ الودي باعتبارىا يمكف أف تكوف محبل لمرقابة أماـ القضاء 

و يقع عمى المتعامميف عبء إثباتيا بحيث يمزموف بتقديـ الدليؿ أماـ رئيس المحكمة  
فإذا عجزوا عف ذلؾ فبل ، قاموا بمحاوالت لعقد اتفاؽ ودي و لكف دوف نتيجةعمى أنيـ 

كما ، يمكف لرئيس المحكمة تحرير أمر عمى ذيؿ العريضة لمترخيص ليـ بالدخوؿ لمممكية
 .يكوف ذلؾ مبرر يعتمد عميو أصحاب الممكية لبلعتراض عمى أمر الترخيص

ي دوف تبياف كيفية إجراءه يكوف قد إف المشرع في اشتراطو النعداـ وجود اتفاؽ ود  
، أىمؿ ضبط اإلجراءات العممية لمحصوؿ عمى الترخيص بالدخوؿ إلى الممكيات الخاصة

و إذا تفحصنا ، لدراسة أو إنجاز أو استغبلؿ منشآت المواصبلت السمكية و البلسمكية
ففي ، لتوضيح معايير و شروط إثبات المنفعة العامة فنجد بعض االختبلفات، نص آخر

و ، قانوف المناجـ يشترط وجود وثيقة تثبت عدـ حصوؿ اتفاؽ بالتراضي مع المعنييف
يقدميا صاحب السند المنجمي إلى الوالي لمسماح لو باالستفادة مف ارتفاقات الدخوؿ و 

فيذه المادة ، المرور عمى األراضي المجاورة لممحيط الممنوح لو بموجب السند المنجمي
الذي تتخذه محاوالت االتفاؽ الودي و إثبات انعداـ الوصوؿ إلى أيضا ال توضح الشكؿ 

و يتـ تقديـ ىذه الوثيقة إلى الوالي الذي ، التراضي في مسألة الدخوؿ و المرور بالممكيات
و ىذا عمى خبلؼ ما ، يرخص بقرار إداري باالستفادة مف ارتفاقات الدخوؿ و المرور

ة الترخيص إلى رئيس المحكمة عف نص عميو قانوف المواصبلت الذي منح صبلحي
فيطرح بالتالي التساؤؿ حوؿ طريقة الترخيص بممارسة ، طريؽ أمر عمى ذيؿ العريضة
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االرتفاقات لمدخوؿ إلى الممكيات فتارة تتـ بقرار إداري و تارة أخرى بمجرد أمر عمى ذيؿ 
 فما ىي قيمة كبل اإلجراءيف ؟، العريضة

ع أـ عوامؿ أخرى لـ توضحيا التشريعات فيؿ تحددىا طبيعة و أىمية المشرو  
 1فإف المشرع في قانوف المناجـ ، أما بشأف معيار إثبات المنفعة العامة، المذكورة سابقا

و عمميات التييئة التي مف شأنيا ، اعتمد عمى معيار حسف سير االستغبلؿ المنجمي
ة اعتمد عمى فالمشرع في ىذه الماد، تسييؿ استعماؿ االستغبلؿ و حسف سير األشغاؿ

الذي ، معيار المرفؽ العاـ و األشغاؿ العمومية عمى عكس قانوف البريد و المواصبلت
 .استند إلى معيار الضرورة و أيضا الصالح العاـ

و أضاؼ معيار جديد أصبح معموال بو في االتحاد األوروبي و ىو معيار المرفؽ   
فعة العامة في مجاؿ الخدمات العاـ لصالح الجميع و الذي بواسطتو يمكف إثبات المن

 البلسمكية.المقدمة لمجميور و المتعمقة بالمواصبلت السمكية و 

 تقيد اإلدارة بغاية المنفعة العامة لالرتفاقات و عدم إزالة ممكية األفراد : ثالثا

بحيث تعتبر ىذه المجاالت مف ، حدد المشرع المجاالت التي تمارس فييا االرتفاقات 
و ذلؾ طبقا لممعايير المختمفة التي أخذ بيا المشرع كالضرورة و الصالح ، المنفعة العامة

غير أنو و بإنشائو لبلرتفاقات اإلدارية بموجب النصوص القانونية فإنو قيد اإلدارة ، العاـ
بحيث يمنع ، بضرورة المجوء كقاعدة إلى اإلجراءات االرتفاقات و التصريح بالمنفعة العامة

مباشرة إلى تممؾ عقارات الخواص و ألزميا بتطبيؽ إجراءات عمى اإلدارة المجوء 
لغرض استغبلؿ و استعماؿ األمبلؾ الخاصة و العامة دوف تممكيا أو ، االرتفاقات

 : و ىذا ما تضمنتو عدة تشريعات مثؿ، التصرؼ فييا
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الذي رخص لصاحب السند المنجمي باالستفادة مف االرتفاقات  1قانوف المناجـ  -
لمدخوؿ و المرور و وضع القنوات الضرورية لتجييز أو لسير االستغبلؿ القانونية 
و لـ يسمح لو باكتساب و نزع ممكية األراضي الممموكة لمخواص إال في حالة ، المنجمي

عمى أف ، فيمكف المجوء إلجراءات نزع الممكية مف أجؿ المنفعة العامة، الضرورة القصوى
و يبلحظ  مف خبلؿ صياغة ىذه المادة أف  2نيةيتـ النزع لصالح إدارة األمبلؾ الوط

و وضع ، المشرع قيد اإلدارة بممارسة االرتفاقات اإلدارية المتمثمة في الدخوؿ و المرور
القنوات عمى الممكيات الخاصة و ىي عبارة عف التزامات و قيود عمى الممكية لصالح 

إال بشرط وحيد و ىو حالة دوف أف يزيميا أو يكتسب ممكية ىذه األراضي ، السند المنجمي
غير أف  المشرع لـ يعرؼ مفيـو  .فيمكف كسب ىذه األمبلؾ، توفر الضرورة القصوى

فالمشرع و مف ، فيي عبارة عامة يصعب تحديدىا 662الضرورة القصوى في المادة 
حتى ، خبلؿ ىذه المادة يبدو أنو لـ يراعي مصمحة المبلؾ في قبوليـ باالحتفاظ بأمبلكيـ

جود ارتفاقات إدارية تثقميا ألنيا ببقائيا تحت تصرفيـ و مثقمة باالرتفاقات في ظؿ و 
لتضعيا ، أفضؿ مف تجريدىـ منيا وتحويميا إلى الغير المتمثؿ في إدارة أمبلؾ الدولة

و بالتالي يبدو أنو أخذ بمصمحة صاحب السند ، تحت تصرؼ صاحب السند المنجمي
و المجوء إلى نزع الممكية ، االرتفاقات اإلداريةالمنجمي بحيث سمح بإمكانية التخمي عف 

إذا توفرت ضرورة قصوى تجعميا محؿ اكتساب مف قبؿ إدارة أمبلؾ الدولة لتضعيا تحت 
 .حيازة صاحب السند المنجمي عف طريؽ اإليجار

و ىناؾ قيدا آخر عمى إجراءات االرتفاقات اإلدارية و يتمثؿ في ضرورة مراعاة  
 : و تضمف ىذا القيد عددا مف القوانيف، بلؾ و أقؿ تكمفةإحداث أقؿ ضرر باألم

  نص ىذا القانوف عمى أف يتـ حؽ المرور في ظروؼ : 65/12قانون المياه رقم
و ىذا الحؽ عبارة عف ارتفاؽ ، و أقؿ ضررا لمعقارات التي يتـ المرور بيا، أكثر عقبلنية

ف الخاص حائز عمى رخصة إداري يستفيد منو كؿ شخص خاضع لمقانوف العاـ أو القانو 
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و أيضا لغرض صرؼ مياه عبر  قنوات باطنية في األراضي ، استعماؿ الموارد المائية
 .الوسيطة
 الذي قيد المتعامؿ في مجاؿ الطاقة عند استفادتو مف  1 قانون الكيرباء و الغاز

اورة االرتفاقات العامة في مجاؿ تمرير خطوط الكيرباء و قنوات الغاز فوؽ األمبلؾ المج
و أيضا باحتراـ أمف  2كذلؾ ألزمو بعدـ إزالة حؽ الممكية ، بإتباع الرسـ األقؿ خسارة
كذلؾ قيد المشرع اإلدارة في ممارستيا لبلرتفاقات اإلدارية ، 3السكاف و حماية البيئة 

و  606بنطاؽ جغرافي يتمثؿ في المواقع الضرورية ليذه االرتفاقات و ذلؾ في المادتيف 
بحيث أف صاحب السند المنجمي يمكنو حيازة داخؿ المساحة  4ف المناجـ مف قانو  666

و ، المحددة في السند المنجمي األراضي الضرورية لتنفيذ أشغاؿ االستكشاؼ و الحفر
أيضا لممحيط الممنوح لصاحب السند المنجمي و يمكف أف تمنح لو كذلؾ أراضي الدخوؿ 

بط بيف األشغاؿ و ممحقاتو و بينو و بيف و المرور و ذلؾ في حالة عدـ كفاية مدخؿ ير 
أو استغبلؿ منجمي آخر فالمشرع قيد صاحب السند المنجمي في ، الطريؽ العمومي

و أيضا ، ممارستو لبلرتفاقات باستغبلؿ فقط المساحة المحددة في السند المنجمي
افة األراضي الضرورية لبلستكشاؼ و االستغبلؿ و تمؾ األراضي المجاورة لممحيط باإلض

 .إلى إيجاد مدخؿ يربط األشغاؿ و الطريؽ العمومي

 

 تنوع معايير و شروط المنفعة العامة و عدم دقتيا : رابعا

تعددت التشريعات المنظمة لبلرتفاقات اإلدارية مما أدى إلى تنوع المعايير المحددة  
بحالة  و مف ىذه المعايير ما يتعمؽ، لممنفعة العامة و تفرقتيا عمى المنفعة الخاصة

الضرورة التي أخذ بيا المشرع الجزائري في قانوف المواصبلت، بحيث اعتبر أف أشغاؿ 
رغـ ، إنجاز منشآت المواصبلت يمكف أف تشكؿ حالة ضرورة تبرر تقيد أمبلؾ الخواص

أف ىذا المعيار محدود و ضيؽ فبل يمكنو أف يستعمؿ لتغطية كؿ أىداؼ االرتفاقات 
، و ال يمكف لئلدارة أف تمجأ إليو، ريخيا في مجاالت محددة بدقةو قد استعمؿ تا، اإلدارية
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كذلؾ أخذ ، إال إذا كاف الغرض واضحا مثؿ دراسة و استغبلؿ المنشآت المذكورة سابقا
بمعيار حسف سير المرفؽ العاـ أو األشغاؿ العامة و ذلؾ في قانوف المناجـ الذي رخص 

ؿ استعماؿ االستغبلؿ المنجمي و أضاؼ فيو لئلدارة بتقييد ممكية الخواص ألجؿ تسيي
ثـ ، معيار ثالث يتعمؽ بالمرفؽ العاـ و األشغاؿ العامة في نفس التشريع المتعمؽ بالمناجـ

توسع بشكؿ كبير في تقييد أمبلؾ الخواص و إنشاء ارتفاقات إدارية باالستناد إلى معيار 
تضمنو قانوف البريد و  و ىو ما اصطمح عميو بالمرفؽ العاـ لصالح الجميع الذي، جديد

بحيث يمكف عمى أساسو ضبط و تقييد الممكية الخاصة  5666/60المواصبلت رقـ 
في مجاؿ الخدمات المقدمة لمجميور و المتعمقة بالمواصبلت ، لغرض تحقيؽ منفعة عامة

 .السمكية و البلسمكية

ف مف غير أف ما يبلحظ عمى ىذا التنوع في المعايير أنيا رغـ كثرتيا لـ تتمك 
و ، بحيث لـ تحدد بدقة مفيـو المنفعة العامة، تعريؼ الغرض مف االرتفاقات اإلدارية

اكتفت ىذه التشريعات باشتراط توافر أحد ىذه المعايير أو كميا لتمكيف اإلدارة مف تقييد و 
 .و تبقى السمطة التقديرية لئلدارة لتحديد ىذه المنفعة، ضبط الممكية الخاصة

خؿ بنص قانوني أو حتى تنظيمي يحدد فيو حاالت االرتفاقات فالمشرع إذف يتد 
و لكف مضموف النصوص القانونية يأتي ، اإلدارية التي و تشكؿ مبرر لتقييد األمبلؾ
مما أدى إلى توسع كبير في المنفعة العامة ، عادة في شكؿ عموميات غير محددة بدقة

لمنفعة العامة و تفرقتيا عف دوف التمكف مف إيجاد معيار جامع يتـ عمى أساسو ضبط ا
و بالتالي فيذا الوضع يجعؿ اإلدارة تتمتع بحرية كبيرة في المجوء لكؿ ، المنفعة الخاصة

ىذه المعايير إلثبات المنفعة العامة دوف تقييد أو تحديد الحاالت التي تستعمؿ فييا 
 .االرتفاقات اإلدارية
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 :خاتمة الباب األول

يتضح أف  و ال سيما فيما يتعمؽ بمصادر اإلرتفاقات اإلدارية سبؽ مف خبلؿ ما  
بأحكاـ دستورية لـ يتناولو المشرع الدستوري، كما أف األحكاـ التشريعية المتعمقة ، تنظيميا

بيا، ورغـ تزايد عدد النصوص فإنيا لـ تتمكف مف وضع نظاـ قانوني مستقؿ وموحد 
منفعة العمومية، ويتبيف ذلؾ مف خبلؿ صياغة ومتجانس عمى غرار نظاـ نزع الممكية لم

مف التعديؿ الدستوري باإلضافة إلى النصوص القانونية المتعمقة  25و 56المادتيف 
 ·باإلرتفاقات اإلدارية

 :أوال: فيما يتعمق بالضمانات الدستورية لحماية الممكية  

لخاصة، وذلؾ وضع المشرع الدستوري الجزائري، ضمانة ىامة تتعمؽ بحماية الممكية ا
، التي منعت المساس بيا إال استثناء وبشروط وىي حالة نزع الممكية، 25بموجب المادة 

ففي ىذه األخيرة ال يمكف أف تتـ إال في إطار القانوف وبشرط تقديـ تعويض قبمي وعادؿ، 
غير أف تنظيـ استعماؿ الممكية وذلؾ بتقييدىا بواسطة اإلرتفاقات اإلدارية وفرض 

مف الدستور لـ تتطرؽ ليا واكتفت  56ف األضرار الناجمة عنيا، فإف المادة التعويض ع
بالنص عمى نزع الممكية دوف اإلشارة إلى ما يشابييا مف الوسائؿ والطرؽ األخرى 
لمحرماف مف الممكية، وبالتالي نسجؿ غياب مبدأ دستوري واضح حوؿ اإلرتفاقات اإلدارية، 

في جميع الدساتير السابقة والحالية، كمالـ ينص عمى حيث لـ يتـ التطرؽ ليذا اإلجراء، 
 ·منو 07التعويض عنيا واكتفى بمبدأ عاـ في المادة 

 :ثانيا: فيما يتعمق بالضمانات التشريعية

ما يبلحظ عمى النصوص التشريعية والتنظيمية المتعمقة باإلرتفاقات اإلدارية، فإنيا  
اـ موحد في مجاؿ تقييد الممكية، بحيث متعددة ومتشعبة وغير متجانسة، وال تتبنى نظ

تكتفي بإجراءات عامة، غير مفصمة وغير متجانسة، فبل توجد ميكانيزمات واضحة لتنظيـ 
استعماؿ الممكية، مما جعؿ، مؤسسة اإلرتفاقات اإلدارية، ال تشكؿ نظاـ قانوني مستقؿ 
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المعموؿ بيا في  بذاتو، وأكثر مف ىذا فإنيا، وفي أغمب األحياف، تحيؿ إلى اإلجراءات
، رغـ اإلختبلؼ الواضح بيف الطريقتيف، بحيث أف األولى 66/96قانوف نزع الممكية 

لمممكية دوف إزالتيا  بينما ينتج عف الثانية أي نزع الممكية، نقؿ تاـ و دائـ   تقييداتعتبر 
 ·لمممكية

حماية إف غياب تنظيـ تشريعي واضح ودقيؽ لئلرتفاقات اإلدارية، قد يؤثر عمى ال  
القانونية لمممكية ويجعؿ حؿ مسألة التناقض الموجود بيف الحؽ في حماية الممكية وسمطة 

وعميو فإف تحقيؽ مبدأ التوازف الفعمي بيف متطمبات  اإلدارة في تنظيـ استعماليا، ليس فعاال
المصمحة العامة وحماية حؽ الممكية الخاصة وذلؾ عند تقييدىا باإلرتفاقات اإلدارية، فإف 
األمر يتطمب تدخؿ المشرع وذلؾ بتبني نظاـ تشريعي نوعي، ينظـ إجراءات الحد 
والحرماف مف الممكية، وىذا باعتبار أف إجراء تقييد الممكية ىو بمثابة إفراغ لمحتواىا حتى 
ولو لـ يؤد إلى إزالة حؽ الممكية، ولكنو يفرغيا مف محتواىا أو يمس بحؽ اإلنتفاع 

رجة يجعمو غير قابؿ لبلستعماؿ، بالمقارنة مع طبيعتو وينقص واالستعماؿ لعقار إلى د
مف قيمتو الحقيقية، لذلؾ فمف الضروري القياـ بإصبلحات تفعؿ المنظومة التشريعية في 

 :مجاؿ الممكية وذلؾ كما يمي

 :عمى مستوى اإلطار الدستوري-1

مبدأ إدخاؿ تعديؿ عمى النص الدستوري في مجاؿ حماية الممكية، وذلؾ بوضع   
دستوري يتعمؽ باإلرتفاقات اإلدارية، يسمح بتجسيد ضمانات الممكية لصالح األشخاص 
الخاضعيف لئلرتفاقات اإلدارية مع األخذ بعيف االعتبار، سمطة اإلدارة في تنظيـ استعماؿ 

 :الممكية لتحقيؽ المنفعة العامة، عمى أف يتـ تفعيؿ ىذا التوازف كما يمي

أف يجعؿ مسألة تنظيـ استعماؿ الممكية وتقييدىا  يجب عمى المشرع الجزائري
باإلرتفاقات، مبدأ دستوري صريح عمى غرار مؤسسة نزع الممكية، بحيث يتـ التفرقة بيف 
اإلجرائيف، وذلؾ بإجازة عممية الحرماف مف الممكية بطريقتيف استثنائيتيف، ىما نزع الممكية 

فقرة لئلجراء األوؿ، بينما تخصص  واإلرتفاقات المقيدة الستعماالت الممكية، فتخصص
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فقرة أخرى لئلجراء الثاني )تنظيـ استعماالت الممكية(، وىذا مواكبة لمتطورات التي تعرفيا 
مختمؼ التشريعات األجنبية في مجاؿ الممكية والتي أصبحت تتجو إلى التفرقة بيف نزع 

لدساتير عمى أف الحرماف الممكية واإلرتفاقات التي ال تزيؿ الممكية، وقد نصت العديد مف ا
مف الممكية، يتـ بطريقتيف، ىما نزع الممكية وأيضا تقييد استعماالتيا، فاألولى )أي النزع( 
تعتبر معيار متميز يتـ بشروط خاصة، عند عممية الحرماف مف الممكية، لغرض نزعيا، 

استعماؿ الممكية  بينما يعتبر المعيار الثاني )اإلرتفاقات( إستثناء يمنح اإلدارة سمطة تنظيـ
 ·في الكثير مف األحياف ويمكف حمايتيا

 quasi) إف ىذه الحموؿ واألفكار تجعؿ مف اإلرتفاقات بمثابة شبو نزع ممكية 

expropriation)  لدستور األلماني أو بمثابة نزع ا مف  66مثمما عميو الحاؿ في المادة
ميو الدستور اإليطالي الذي كما ىو ع  (expropriation de facto) ممكية فعمي وحقيقي
لعممية  60عمى حماية الممكية كقاعدة دستورية، بينما خصص المادة  65ينص في المادة 

، فنص فييا صراحة عمى أف القانوف يفرض التزامات وقيود 66نزع الممكية، أما المادة 
ي عمى الممكية العقارية الخاصة، أو بمثابة نزع ممكية مادي، كما ىو عميو الحاؿ ف

عمى  54والذي نص في المادة  6999أفريؿ  62الدستور السويسري المصادؽ عميو في 
حماية الممكية، ولكنو خصص الفقرة األولى لعممية نزع الممكية، بينما خصص الفقرة 
الثانية لعممية تقييد الممكية وجعميا معادلة لنزع الممكية، فيذه التشريعات الدستورية، جعمت 

لمممكية، بمثابة نزع ممكية، وذلؾ لكونيا تجرد المالكيف مف حؽ  مف القيود المقمصة
اإلنتفاع بأمبلكيـ، وبعبارة أخرى فإنيا تشبو، تقيدات حؽ الممكية واإلفراغ مف محتواىا 

وبالتالي تبنت قاعدة دستورية إيجابية، في مسألة  (de facto) بمثابة نزع ممكية فعمي
الكتاب: "يوجد نزع ممكية، عندما يكوف تدخؿ  الو أحداإلرتفاقات اإلدارية، تماشيا مع ما ق

عاـ عمى الممكية الخاصة حتى ولو بقي حؽ الممكية، ولكف ييدـ حؽ الممكية بشكؿ كبير 
إف تبنى المشرع الدستوري لقاعدة دستورية صحيحة حوؿ .في وظيفتو اإلقتصادية األساسية

أسس دستورية واضحة وصمبة،  مبدأ اإلرتفاقات اإلدارية، يمكف مف إصدار قوانيف عمى
عند تقييد الممكية، وبالتالي تقديـ ضمانة لمممكية، وذلؾ لكوف المشرع الدستوري، نص 
عمييا صراحة في الدستور واعتبرىا بمثابة نزع ممكية حقيقي، ضؼ إلى ىذا فإف إدخاؿ 
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نو يسمح أحكاـ دستورية، تفرؽ بيف نزع الممكية واإلرتفاقات اإلدارية ميـ جدا، وذلؾ لكو 
بتقديـ ضمانات فعالة لمممكية، بحيث تمكف ىذه القواعد الدستورية مف حماية الممكية مف 
كؿ عمميات المساس بيا، وفي نفس الوقت تسمح لمسمطات العمومية، بفرض عمى حؽ 
الممكية، كؿ القيود التي تتطمبيا، مشاريع اإلرتفاقات، وىذا يدخؿ في إطار معالجة 

 ·المعادلة بيف المصمحة العامة ومصالح الخواص شكاليةوتحقيؽ التوازف في إ

 عمى مستوى التشريعات المتعمقة باإلرتفاقات اإلدارية التي تشكل مصدرا ليا- 2

لغرض جعؿ اإلرتفاقات اإلدارية تقنية جديدة لمقانوف العاـ، لحماية الممكية ووسيمة   
ستخدـ كطريقة إلنشاء وتوظيؼ أعباء لتنظيميا إلى جانب مؤسسة نزع الممكية، بحيث ت

وقيود عمى الممكية، مع مراعاة الموازنة بيف المصمحة العامة والمصمحة الخاصة، فيجب 
إعادة تشكيؿ مختمؼ القوانيف المتعمقة باإلرتفاقات اإلدارية، وذلؾ بتجميع كؿ النصوص 

ا اإلقتراح مف المنظمة ليا وتوحيدىا في قانوف شامؿ يحدد طرؽ ممارستيا، بحيث أف ىذ
شأنو مساعدة اإلدارة عمى أداء  مياميا، عند لجوئيا ليذا اإلجراء لتطبيؽ اإلرتفاقات 
اإلدارية، ومف جية أخرى يساىـ في حماية حقوؽ الخواص، وبذلؾ تصبح إجراءات تقييد 

 ·األمبلؾ واضحة وتشكؿ نظاـ قانوني مستقؿ ومنفصؿ عف نزع الممكية

ا لدستورية والتشريعية لمتعويض عن أضرار اإلرتفاقات اتثالثا: فيما يتعمق بالضمان
 :اإلدارية

ال يوجد نظاـ قانوني مستقؿ لمتعويض عف أضرار اإلرتفاقات اإلدارية، سواء في  
 ·النصوص الدستورية أو التشريعية

 :التعويض في النص الدستوري-1

ويض المسبؽ ، بالنص عمى التع6994مف التعديؿ الدستوري لسنة  56تكتفي المادة  
والعادؿ لعممية نزع الممكية، بينما لـ يتطرؽ ولو ضمنيا، لمسألة التعويض عف اإلرتفاقات 
اإلدارية، وبالتالي يبلحظ غياب، مبدأ دستوري واضح في ىذا المجاؿ، وىذا رغـ أف 
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التعويض، يشكؿ أىـ ضمانة قانونية لحماية الممكية، وذلؾ لكونو يتعمؽ بحقوؽ 
قات اإلدارية، وبالتالي ولغرض الوصوؿ إلى تحقيؽ ىذه الضمانات، الخاضعيف لئلرتفا

البد مف تجسيدىا عمى مستوى النص الدستوي وأيضا في كافة التشريعات المتعمقة 
 :باإلرتفاقات اإلدارية وذلؾ كما يمي

 :وضع قاعدة دستورية لمتعويض عن اإلرتفاقات اإلدارية -أ

ى تقديـ تعويض عف اإلرتفاقات يجب وضع قاعدة دستورية، تنص صراحة، عم
اإلدارية، وذلؾ لتفعيؿ حماية حؽ الممكية الخاصة، وضماف تقديـ تعويضات مسبقة عف 
القيود التي تفرض عمييا، وأيضا لجعؿ ىذه القاعدة مبدأ دستوري ممـز لقوانيف اإلرتفاقات، 

قيود عمى بحيث تجبر المشرع عند إصداره لمقوانيف بالنص عمى التعويض، بمجرد إنشاء 
الممكية الخاصة، فتصبح، شبيية بعممية نزع الممكية التي نص فييا المشرع الدستوري 

عمى التعويض المسبؽ والعادؿ، ويمكف اإلستعانة أيضا بالقانوف  56صراحة في المادة 
المقارف الذي أصبح يتحوؿ تدريجيا إلى النص وبوضوح في مختمؼ الدساتير عمى تقديـ 

 ·كية، وذلؾ في مجاؿ اإلرتفاقات اإلداريةضمانات فعالة لممم

في ىذا اإلطار فإف الييئآت الدستورية في سويسرا، إيطاليا، ألمانيا، الواليات المتحدة 
األمريكية، اعتبرت اإلرتفاقات اإلدارية بمثابة نزع ممكية، بحيث أنيا شبيت تقييد حؽ 

فراغ مضمونيا، بمثابة نزع ممكية فعمي  (expropriation de facto) :الممكية وا 

وقد نص الدستور  (Privation) ، أو(Regulatory Taking) :واصطمحت عميو
عمى التعويض عمى القيود المفروضة عمى الممكية،  54االسويسري صراحة في المادة 

وىي تعادؿ، عممية نزع الممكية، كذلؾ األمر بالنسبة لمدستور اإليطالي الذي عالج مسألة 
، أي )اإلرتفاقات اإلدارية( مثؿ نزع الممكية الفعمي بحيث نص في الحرماف مف الممكية

عمى طريقة إكتساب الممكية واإلنتفاع بيا وأيضا عمى كيفية تقييدىا )إنشاء  65المادة 
لزامية التعويض عنيا وذلؾ بموجب قوانيف تصدر في ىذا المجاؿ  ·اإلرتفاقات( وا 
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 ·إلرتفاقات اإلداريةضرورة تبني نظام تشريعي نوعي لمتعويض عن ا -ب

إختمفت قوانيف اإلرتفاقات اإلدارية في معالجة عممية التعويض عف أضرار   
اإلرتفاقات اإلدارية، ولمتكفؿ بيذه المسألة، فمف الضروري، وضع مبدأ عاـ لمتعويض 
وذلؾ بتطوير، ضمانات الممكية المتعمقة بالتعويض وتعميميا عمى مختمؼ النصوص 

وذلؾ في حالة تقييد ، ب أف تتضمف، شرط التعويض المسبؽالتشريعية، بحيث يج
 ·استعماؿ الممكية

قوانيف اجنبية، مثؿ القانوف  إف ىذا المبدأ اإليجابي لمتعويض، أصبح معموال بو في
والذي ينص صراحة عمى التعويض عمى  6976البمجيكي المتعمؽ باألثار والصادر في 
حت العديد مف القوانيف تتطرؽ إلى طريقة حساب اإلرتفاقات اإلدارية، وأكثر مف ىذا، أصب

بحيث تحدد اليـو السابؽ لفرض التعويض عف أضرار اإلرتفاقات، وىذا يعني .التعويض
تفعيؿ ضمانات حماية الممكية في تشريعات اإلرتفاقات اإلدارية، كما يمكف ذكر قانوف 

ـ الضرر البالغ ، والذي يتطرؽ بالتفصيؿ، لمفيو 6940الفبلحة اإليطالي الصادر في 
 ·والخطير الناجـ عف تقييد استعماؿ الممكية

إف غالبية قوانيف اإلرتفاقات اإلدارية، في الجزائر، ال تشترط التعويض المسبؽ عف 
عممية إنشاءىا وتوظيفيا، كما أنيا ال تحدد بدقة مفيوـ الضرر وال نسبتو، وال حتى مسألة 

في المستقبؿ، رغـ أف القانوف المقارف  التعويض عف الضرر اإلحتمالي، الممكف وقوعو
وفي مجاؿ التعويض عف اإلرتفاقات اإلدارية، يتجو إلى جعميا قابمة لمتعويض القبمي 
المسبؽ، ويوضح كيفية التعويض وتحديد نسبتو ويبيف الشروط البلزمة لمتحوؿ مف 

رة، توجب اإلرتفاقات إلى عممية نزع الممكية وذلؾ إذا وصؿ الضرر إلى درجة خطورة كبي
المتعمؽ بالعقار الفبلحي  6942استعماؿ نزع الممكية، وقد نص المرسـو اإليطالي لسنة 

عمى أف الضرر البالغ الخطورة، الستعماؿ الممكية، والذي يوجب المجوء إلى نزع الممكية، 
%، أو أف المساحة 02يحدث إذا، كانت األراضي المشمولة باإلرتفاؽ تشكؿ نسبة 
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حدد  1نخفاض عف المساحة األدنى، كما أف المشرع الدستور السويسريالمتبقية تشكؿ ا
: 65فقرة  54نسبة الضرر الحالي وحتى المستقبمي القابؿ لمتعويض وذلؾ في المادة 

"عندما يكوف اإلستعماؿ الحالي نسبي أو اإلستعماؿ المستقبمي المحتمؿ ممنوع أو مقيد 
 ·"ـ في حؽ الممكيةبطريقة مضرة إلى درجة أف المالؾ، يصبح ميضو 

إف إصدار قوانيف إرتفاقات إدارية، تحتوي عمى مبدأ إيجابي واضح وموحد لمتعويض، 
يشكؿ أفضؿ ضمانة، لحماية الممكية، ويمكف مف تحقيؽ مبدأ التوازف بيف المصمحة 
العامة لئلدارة وحماية الممكية الخاصة، بحيث يصبح باإلمكاف التعويض عنيا، ليس فقط 

ضرر، ولكف عند إنشاء اإلرتفاؽ ذاتو، وىذا كآلية بديمة لمقاعدة الحالية عند حدوث ال
لقوانيف اإلرتفاقات اإلدارية، التي تعتمد عمى التعويض الذي يشمؿ أضرار ناجمة عف 

 ·أشغاؿ دوف فرض إرتفاقات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

1 M.Hottelier: la garantie constitutionnelle de la propriete en droit fedéral suisse. RIOC. 
1977 



321 
 

 

 

 

 

 

 

 : الباب الثاني
النظام القانوني لإلرتفاقات 

 اإلدارية
 

 

 

 



322 
 

لباب األوؿ مفيوـ اإلرتفاقات اإلدارية، وتفرقتيا عف اإلرتفاقات الخاصة، تناولت في ا
 ·مع تبياف المصادر األصمية المنشأة ليا، مف خبلؿ النصوص التشريعية الجزائرية

وفي ىذا الباب، فإف الدراسة تتركز حوؿ اإلجراءات المتعمقة بإعداد اإلرتفاقات 
ت، طبقا لمنصوص المنشأة ليا، غير أف ما يميز اإلدارية، بحيث يتـ ممارسة ىذه اإلرتفاقا

ىذه اإلجراءات العممية ىو تفرعيا وعدـ تجانسيا، باإلضافة إلى كونيا غير موحدة لجميع 
لممكية الخاصة، يتـ وفؽ طرؽ مختمفة، تمـز اإلدارة د ااإلرتفاقات اإلدارية، بحيث أف تقيي

بارىـ عمى جاب الممكية أو إباتباعيا لموصوؿ إلى فرض إلتزامات وواجبات عمى أصح
 ·القياـ بأعماؿ أو اإللتزاـ بالقياـ بيا، لغرض تحقيؽ منفعة عامة

إف الغاية مف فرض ىذه اإلجراءات، ىو توفير ضمانات لحماية الممكية الخاصة، 
ونص عمى عدـ 1والتي وفر ليا المشرع الدستوري، حمايةبموجب أحكاـ في الدستور

اء إستثنائي يتمثؿ في نزع الممكية لممنفعة العامة، أما المساس بيا إال عف طريؽ إجر 
، 2تقييدىا بارتفاقات إدارية ذات نفع عاـ، فتناوليا المشرع الجزائري في القانوف المدني

بحيث ومف خبلؿ ىذا النص األخير، ال يمكف فرض إلتزامات عمى الخواص إال بموجب 
فاقات اإلدارية، وال تطبقيا إال وفؽ تشريعات ذات الصالح العاـ، تكوف مصدرا منشأ لئلرت

إجراءات تضمنتيا، نصوص تنظيمية، بحيث قد تتطمب إصدار مراسيـ أو قرارات إدارية 
أو إبراـ عقود رضائية أو حتى أحكاـ قضائية تصدر لمترخيص بالممارسة الميدانية 

اإلدارة مف  لئلرتفاقات اإلدارية، وتكوف بمثابة سند ورخصة ليا، ىذا مف جية، بينما تتمكف
جية أخرى وعف طريؽ اإلجراءات العممية، مف تحديد بدقة المبلؾ المعنييف باإلرتفاقات 

 ·وتعويضيـ عف األضرار التي قد تمحؽ بيـ مف جراء المساس بأمبلكيـ

كذلؾ يجب أف تشتمؿ الدراسة باإلضافة إلى اإلجراءات المختمفة لئلرتفاقات اإلدارية، 
بإعداد ومتابعة ىذه اإلجراءات، مع التطرؽ إلى مسألة  عمى تحديد الييئة المختصة

                                                 

 ·": "الممكية الخاصة مضمونة1996مف التعديؿ الدستوري لسنة  52المادة 1
القانوف المدني، المعدؿ  المتضمف 75/58مف األمر رقـ  690القسـ الثالث: القيود التي تمحؽ حؽ الممكية، المادة 2

 ·والمتمـ
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التعويض وكيفة إبراـ اإلتفاقات الودية المتعمقة بإصبلح وتغطية األضرار الناجمة عف 
ممارسة اإلرتفاقات اإلدارية، وذلؾ في إطار التشريع الجزائري، الذي ومف خبلؿ تحميمنا 

سبؽ قبؿ الترخيص باإلرتفاقات، مما لمنصوص الدستورية والتشريعية، لـ يدرجيا كشرط م
يجعؿ مف الصعوبة، تحديد المرحمة التي يتـ فييا إبراـ ىذا اإلتفاؽ وتمكيف المالكيف مف 
حقوقيـ المستحقة، بشكؿ ودي، بحيث يطرح التساؤؿ حوؿ ميعاد وزمف استيفاء شرط 

د الترخيص لتعويض؟ فيؿ يتـ مسبقا وذلؾ قبؿ ممارسة اإلرتفاقات اإلدارية أو يأتي بعا
بيا؟ ىذا باإلضافة إلى تحديد القضاء المختص بالنظر في الطعوف القضائية، المرفوعة 

 ·ضد قرارات اإلدارة أو الطعوف المتعمقة بالتعويض

انطبلقا مما سبؽ يطرح التساؤؿ حوؿ مدى فعالية اإلجراءات المحددة إلعداد 
تفصيميا، في الكثير مف اإلرتفاقات اإلدارية، خاصة في ظؿ تعددىا وتنوعيا وعدـ 

النصوص التنظيمية، باإلضافة إلى سكوت المشرع عف اشتراط إجراء التعويض المسبؽ، 
قبؿ ممارسة اإلرتفاقات اإلدارية، فيؿ التقرير بوجود حماية لمممكية الخاصة كافية مف 

 خبلؿ ىذه اإلجراءات؟

 :وؿ الثبلث التاليةإف اإلجابة عمى ىذه التساؤالت تقتضي تقسيـ ىذا الباب إلى الفص

 ·الفصؿ األوؿ: يتناوؿ إجراءات إعداد اإلرتفاقات اإلدارية والييئة المختصة بيا

 ·الفصؿ الثاني: يتعمؽ بالتعويض عف أضرار اإلرتفاقات اإلدارية

 ·الفصؿ الثالث: يدرس القضاء المختص بالنظر في منازعات اإلرتفاقات
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.صريح يحدد طريقة استعماليا 1يتـ إنشاء اإلرتفاقات اإلدارية إما بموجب نص.
ما يكوف مصدرىا نص ثانوي يضع مبدأ عاـ لئلرتفاقات ويترؾ مسألة تحديد  وممارستيا، وا 

اإلرتفاقات اإلدارية، لذلؾ نتناوؿ 3مختمفة تسمى بسندات2كيفيةاستعماليا إلى قرارات إدارية
مبحث أوؿ اإلجراء المسبؽ إلنشاءىا ويتمثؿ في اإلستقصاء العمومي ثـ نتناوؿ في في 

 مبحث ثاني قرار التصريح بالمنفعة العامة لئلرتفاقات وفي مبحث ثالث، ندرس اإلرتفاقات

المبحث األول: إجراءات تقدير المنفعة العمومية لإلرتفاقات 
 :اإلدارية

مومية، البد مف إجراء استقصاء عمومي يرمي قبؿ إصدار قرار التصريح بالمنفعة الع
إلى إثبات المنفعة العامة لممشروع المراد إنجازه، والقياـ بو، ثـ يأتي إجراء آخر يتمثؿ في 
قرار التصريح بالمنفعة العمومية وذلؾ لغرض تحديد المشروع المراد إنجازه مف طرؼ 

تاحة الفرص ة لممواطنيف، إلبداء آرائيـ الييئة المستفيدة مف اإلرتفاقات اإلدارية، وا 
ومبلحظاتيـ، وقد حرصت العديد مف قوانيف اإلرتفاقات اإلدارية، وىذا رغـ عدـ وجود 
نظاـ قانوني موحد، عمى وجوب توافر إجراءات مسبقة عمى قرار الترخيص باإلرتفاقات 

 ·اإلدارية

 ةالمطمب األول: التحقيق )اإلستقصاء( المسبق لإلرتفاقات اإلداري

التحقيؽ العمومي المسبؽ، إجراء إلزامي، كقاعدة، يتـ المجوء إليو، قبؿ ممارسة  يعتبر
اإلرتفاقات اإلدارية، والغرض مف فرض ىذا اإلجراء، ىو إعبلـ المالؾ وأصحاب الحقوؽ 
العينية بالعمؿ اإلداري المنشئ لئلرتفاقات، وبالتالي إشراؾ مالؾ العقار المعني باألمر، 

                                                 

 ·151محمد مومف:ا لمرجع السابؽ ص 1
2Jean: louis bergel,opcit. P 181 

تتـ التفرقة بيف المصدر المنشأ لئلرتفاقات اإلدارية وسند ىذه اإلرتفاقات، بحيث أف إنشائيا، يمر بعدة مراحؿ، تساىـ 3
في ىذا الفصؿ ىو الجانب العممي اإلجرائي لئلرتفاقات، وذلؾ يتـ فييا نصوص تشريعية وتنظيمية واتفاقات وما ييمنا 

 Piquemal (M)- :اإلرتفاقات ىذه األخيرة، تشكؿ نقطة بداية اإلرتفاقات، انظر (Titre) بواسطة ما يسمى بسندات
opcit; P55. 



326 
 

ف طريؽ تسجيؿ إعتراضاتو، فيو وسيمة لتوفير الضمانات لحؽ ألجؿ حماية ممكيتو ع
الممكية، ويسبؽ اإلستقصاء، تكويف ممؼ إداري نتناولو في فرع أوؿ ثـ نتطرؽ إلى السمطة 

 المختصة بدراسة الممؼ في فرع ثاف.

 :الفرع األول: تكوين الممف اإلداري لإلستقصاء

الجيات المعنية مف االستفادة منيا، لمترخيص بممارسة اإلرتفاقات اإلدارية، وتمكيف 
البد مف اتباع إجراءات نصت عمييا التشريعات المتعمقة باإلرتفاقات، وأولى ىذه 

)اأشكال اإلجراءات، تتمثؿ في تكويف ممؼ إداري لطمب االستفادة مف اإلرتفاقات اإلدارية 
حيث تقدـ ىذه مف قبؿ الجية المستفيدة مف العممية المراد التصريح بيا، ب (1،2،3رقم:

الييئة طمب الترخيص بالحصوؿ عمى اإلرتفاقات اإلدارية، مع إثبات في الكثير مف 
األحياف، عممية استيفاء، محاوالت االستفادة بالتراضي، وذلؾ إذا ما اشترط التشريع 

الكيرباء وتوزيع الغاز 1المنظـ لبلرتفاقات العامة، ضرورة اإللتزاـ بيذا اإلجراء مثؿ قانوف
، الذي يشترط إثبات عدـ الحصوؿ عمى إتفاؽ بالتراضي، قبؿ تقديـ طمب 66/65رقـ 

الترخيص باإلرتفاقات العامة، بحيث يصبح إجراء اإلستفادة مف حقوؽ اإلرتفاؽ بالتراضي، 
إجباري ومف النظاـ العاـ، ويثيره القاضي مف تمقاء نفسو ويتحقؽ مف استيفاء اإلدارة ليذا 

 2·الشرط

 :نصوص التشريعية في اشتراطيا لمممف اإلداريعدم إنسجام ال-1

تتميز التشريعات المتعمقة باإلرتفاقات اإلدارية، بعدـ انسجاميا، واختبلفيا، في الكثير 
مف األحياف في تنظيـ إجراءات إعداد ىذه اإلرتفاقات، بحيث ال تتضمف أحكاـ 

والنصوص  66/96نزع الممكية رقـ 3واضحةوموحدة، مثؿ تمؾ المعروفة في قانوف
                                                 

"في حالة حصوؿ اتفاؽ المتعمؽ بالكيرباء وتوزيع الغاز، بواسطة القنوات:  02/01: مف القانوف رقـ 156المادة 1
بالتراضي بيف المالكيف أو أصحاب الحقوؽ العينية والمخصص ليـ أو ذوي الحقوؽ اآلخريف أو المصالح المعنية 

 ·"والمتعامؿ
 ·70براىيمي سياـ، المرجع السابؽ، ص  2
  1991أبريؿ  27المؤرخ في  11/91القانوف رقـ 3
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، ففي حاالت عديدة يسكت المشرع ويتفادى التطرؽ لمضموف الممؼ 1التطبيقية لو
اإلداري، إلعداد قرار التحقيؽ المسبؽ حوؿ اإلرتفاقات اإلدارية، ويبقى التساؤؿ مطروحا 
حوؿ مدى إجبارية ىذا اإلجراء مف جية ،وكذلؾ مف جية أخرى عف محتوى الممؼ 

، عندما 66/66المناجـ رقـ 2نيا، وفي ىذا المجاؿ نجد قانوفاإلداري والوثائؽ التي يتضم
جراءات حيازة األراضي واالستفادة مف االرتفاقات، فإنو ال يحدد وال  يتطرؽ إلى شروط وا 
يوضح مضموف الممؼ اإلداري، الذي يقدمو صاحب السند المنجمي لبلستفادة مف 

الستغبلؿ واألنشطة المرتبطة اإلرتفاقات اإلدارية لغرض القياـ بأشغاؿ االستكشاؼ وا
، تكتفي باإلشارة إلى إمكانية منح صاحب 4مف قانوف المناجـ 666بحيث أف المادة 3بيما

السند المنجمي، إرتفاقات قانونية لمدخوؿ والمرور وتمديد القنوات الضرورية، لتجييزاتيأو 
ري ومحتواه، لسير اإلستغبلؿ المنجمي، وىذا دوف التفصيؿ في مسألة توفر الممؼ اإلدا

جراء التحقيؽ المسبؽ،  بينما نجد في نصوص أخرى، تفصيؿ لمشروط المتعمقة بإعداد وا 
 66بحيث يحدد الممؼ اإلداري الضروري إلجراء ىذا التحقيؽ المسبؽ، ومف ذلؾ المادة 

المتعمؽ باإلجراءات التطبيقية في مجاؿ إنجاز  666/96مف المرسـو التنفيذي السابؽ رقـ 
التي تنص عمى وجوب تقديـ المؤسسة، نسخة مف 5·قة الكيربائية والغازيةمنشآت الطا

طمب رخصة الدخوؿ إلى الممكيات العمومية، قصد السماح بإنجاز الدراسات األولية، 
إلقامة منشآت إنتاج الطاقة الكيربائية وتوزيعيا ومنشآت التوزيع العمومي لمغاز، ويكوف 

 (5و4)شكل : ةىذا الطمب، مرفوقا بالوثائؽ التالي

                                                 

الذي يحدد القواعد  11/91ي يحدد كيفيات تطبيؽ القانوف رقـ الذ 27/07/1993المؤرخ في  186/93المرسـو رقـ 1
 ·المتعمقة بنزع الممكية

  10/01، مف القانوف رقـ 144إلى  142انظر المواد 2
 ·10/01مف القانوف رقـ  134المادة 3
 : "يمكف أف يستفيد صاحب السند المنجمي، ضمف الشروط المحددة في10/01مف القانوف رقـ  140تنص المادة 4

ىذا القانونوالنصوص المتخذة لتطبيقو مف اإلرتفاقات القانونية لمدخوؿ والمرور والقنوات الضرورية لتجييزاتو، أو لسير 
 ·اإلستغبلاللمنجمي

المتعمؽ باإلجراءات التطبيقية، في  1990ديسمبر  22المؤرخ في  411/90مف المرسـو التنفيذي رقـ  10المادة: 5
 ·لكيربائية والغازية وتغيير أماكنيا وبالمراقبةمجاؿ إنجاز منشأة الطاقة ا
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 ·كشؼ تقني -

 ·مذكرة وصفية -

تصميـ لمموقع، بمقياس مبلئـ بالنسبة إلى مشاريع المحطات المركزية والمراكز  -
 ·الكيربائية أو محطات الغاز

 ·، بالنسبة إلى القنواتالكيربائية والغازية6/26666مشروع تخطيطي بمقياس  -

ع، عند التطرؽ إلى الممؼ اإلداري ويبلحظ أنو  وفي غالب األحياف، فإف المشر 
( فإنو يحيؿ مسألة تحديد محتوى الوثائؽ 1لمتحقيؽ المسبؽ، وبما أنو يتعمؽ بجوانب فنية)

والذي يحدد  64/92اإلدارية إلى اختصاص التنظيـ، ففي قانوف الطيراف المدني رقـ 
يات تعييف ارتفاقات فإنو يحيؿ إلى التنظيـ، كيف 2بالطيران المدني القواعد العامة المتعمقة

الطيراف الخاصة باإلرشاد وأيضا، طريقة تحديد مخططات إرتفاقات الطيراف، الذي يشمؿ 
 (.6)شكلالمساحة المخصصة لمتوسعة 

إف إجراء التحقيؽ العمومي، يرتكز أساسا عمى ممؼ إداري، يمكف األفراد، وكؿ مف 
بداء المبلحظات أو اإلع تراضات في سجؿ التحقيؽ، يعنيو األمر مف اإلطبلع عميو، وا 

بحيث يدافعوف عف حقوقيـ الخاصة، وىذا بإمكانية اإلعتراض عمى األعماؿ اإلدارية، 
المنشأة لئلرتفاقات، وذلؾ لغرض ضماف حماية أمبلكيـ، وبالتالي تتضح أىمية ىذا 
اإلجراء المتعمؽ بتوضيح وتفصيؿ مضموف الوثائؽ المكونة لمممؼ اإلداري، لفتح تحقيؽ 

لمترخيص بممارسة اإلرتفاقات العامة، غير أف عدـ إنسجاـ النصوص القانونية مسبؽ 

                                                 

 ·249محمد زغداوي، المرجع السابؽ، ص 1
يحدد القواعد العامة المتعمقة بالطيراف المدني تنص:  1998يونيو  27المؤرخ في  06/98مف القانوف رقـ  61المادة 2

كيفيات تعييف إرتفاقات الطيراف  "يحدد مخطط إرتفاقات الطيراف الذي يشمؿ المساحات المخصصة لمتوسعة، وكذا
 ·الخاصة باإلرشاد عف طريؽ التنظيـ
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من طرف والتنظيمية، في تحديدىا وضبطيا لمممفات اإلدارية، يجعميقابمة لمزيادة والنقصاف 
 .1الجية اإلدارية المختصة

وىذا يجعؿ مف اإلجراء المتعمؽ بإعداد ونشر الممؼ اإلداري لمتحقيؽ المسبؽ 
ات اإلدارية، يؤدي دور ثانوي فقط، وال يمكف األفراد، مف ممارسة الحماية الفعمية لئلرتفاق

ألمبلكيـ، وذلؾ لكوف محتويات الممؼ اإلداري لمتحقيؽ المسبؽ ال تكوف مف الجانب 
العممي في متناوؿ الجميع، بؿ تبقى في يد اإلدارة التي تشرؼ عمى إعداد اإلرتفاقات 

الوثائق ىو أف الغرض األصمي واألساسي مف اشتراط ىذه  اإلدارية ولمترخيص بيا، رغـ
، وذلؾ بجعميا تحت تصرؼ الجميور وليس بإبقائيا، عند اإلدارة 2الدور اإلعالمي بيا

 التي، تستحوذ عمى االختصاص بوضع وتفصيؿ مكونات الممؼ 

                                                 

 ·249محمد زغداوي، المرجع السابؽ، ص 1
 ·250المرجع نفسو، ص   2
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· 1ياقبتيا، من طرف القضاء اإلدار اإلداري، مما يصعب مف اإلطبلع عمييا وحتى مر
عداد الممؼ اإلداري، أنيا تتـ  وما تجب اإلشارة إليو في شأف إجراءات التحقيؽ المسبؽ وا 
بنفس الطريقة المتبعة في مجاؿ نزع الممكية بحيث تشير النصوص صراحة إلى أحكاـ 

مف  65وذلؾ عف طريؽ اإلحالة، وىذا ما نجده في المادة  66/96قانوف نزع الممكية رقـ 
متعمؽ باإلجراءات التطبيقية في مجاؿ إنجاز منشأة الطاقة الكيربائية المرسـو السابؽ ال

، التي تنص عمى أف تمجأ المؤسسة حسب الحالة 2ية وتغيير أماكنيا أو المراقبةوالغاز
في مجاؿ التصريح بالمنفعة "في كؿ منشأة، يراد إنجازىا إلى اإلجراءات المذكورة أدناه:

أو شغؿ األراضي والحقوؽ الممحقة، إلى أحكاـ األمر رقـ العامة ونزع الممكية واإلرتفاقات 
، المتعمؽ بنزع الممكية، وكذلؾ إلى القانوف رقـ 6974مايو  52المؤرخ في  62/74
، المتعمؽ بإنتاج الطاقة الكيربائية ونقميا وتوزيعيا 6922غشت  4المؤرخ في  67/22

 ·وبالتوزيع العمومي لمغاز

ع المشرع، التحقيقات العمومية المسبقة لئلرتفاقات إف ما يثير االنتباه حوؿ إخضا
، ىو اختبلؼ التحقيؽ 66/96اإلدارية، إلى اإلجراءات المعموؿ بيا في قانوف نزع الممكية 

العمومي في اإلرتفاقات عنو في نزع الممكية، ففي ىذه األخيرة يتضمف نوعيف مف 
، (8و7)شكلتحقيؽ جزئي التحقيقات أحدىما يسمى بالتحقيؽ المسبؽ واآلخر عبارة عف

بينما، تكتفي اإلرتفاقات اإلدارية بالتحقيؽ األولي فقط، وىذا يقمؿ مف فعالية الضمانات 
المقدمة لممالكيف، حيث ال يتمكنوف مف الحصوؿ عمى المعمومات الكافية عند إجراء 
تحقيؽ واحد، لذلؾ فعبلج ىذا االختبلؼ، يتـ بوضع قانوف مستقؿ، ينظـ طرؽ ممارسة، 

 ·إلدارة ليذه اإلرتفاقاتا

 

                                                 

1Dominique. Musso, le régime juridique de l’expropriation : DELMAS 1984, mise a 
jour 1989 p 30 « l’expropriant déclenche la procédure, en adressant, au préfet un 
dossier qui est destiné a être soumis a l’enquête »      

 ·12، المادة 411/90المرسـو التنفيذي رقـ 2
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السمطة المختصة بإعداد الممف اإلداري لطمب فتح تحقيق مسبق لمترخيص - - 2
 باإلرتفاقات اإلدارية:

إف الييئة المستفيدة مف اإلرتفاقات اإلدارية، والتي تتولى إنجاز مشروع ذو منفعة 
الحصوؿ عامة، ىي التي تتولى تكويف ممؼ إداري، تبرر بو عممية المجوء لطمب 

والترخيص بممارسة اإلرتفاقات اإلدارية، بحيث أف الممؼ يجب أف يثبت بأف العمؿ 
واألشغاؿ المقرر إنجازىا تنطوي عمى الصالح العاـ، ويطرح التساؤؿ حوؿ الحاالت التي 

 ·يمكف فييا لمييئة المستفيدة أف تقدـ ممؼ إداري، وتطمب الترخيص باإلرتفاقات اإلدارية

(، قد حصر الحاالت التي 1كاف المشرع الجزائري في قانوف نزع الممكية)في الواقع إذا 
يمكف فييا لمييئة المستفيدة، المجوء لطمب نزع الممكية، وذلؾ بموجب المادة الثانية مف 

، فإف األمر يختمؼ في اإلرتفاقات اإلدارية، وذلؾ لعدـ وجود نص 66/96(رقـ 2القانوف)
رتفاقات اإلدارية، وأيضا لتعدد وتنوع النصوص قانوني أو تنظيمي موحد لجميع اإل

التشريعية والتنظيمية، المحددة لئلرتفاقات اإلدارية، بحيث يمكف القوؿ بأنو تتوفر لكؿ نوع 
مف اإلرتفاقات،نصوص خاصة بيا، تتولى تحديد الممؼ المطموب لتشكيؿ وتكويف ىذه 

المتعمؽ  66/65قانوف رقـ اإلرتفاقات، وأيضا تحديد الييئة المستفيدة منيا، ففي ال
' منو تحدد الييئة المستفيدة، 626(، فإف المادة 3بالكيرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات)

مف اإلرتفاقات ذات المنفعة العامة، في المتعامموف المتدخموف في نشاطات الكيرباء 
تي يمكف فييا فإف الحالة ال 66/66رقـ 4وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، بينما  في القانوف

                                                 

 · 1991أبريؿ  27المؤرخ في  11/91القانوف رقـ 1
ة استثنائية، الكتساب تنص: "يعد نزع الممكية مف أجؿ المنفعة العمومية، طريق 11/91مف القانوف رقـ  02المادة 2

أمبلؾ أو عقارية، وال يتـ إال إذا أدى انتياج كؿ الوسائؿ األخرى، إلى نتيجة سمبية، وزيادة عمى ذلؾ، ال يكوف نزع 
الممكية ممكنا إال إذا جاء تنفيذا لعمميات ناتجة عف تطبيؽ إجراءات نظامية، مثؿ التعميروالتييئة العمرانية، والتخطيط 

 ·ييزات جماعية، ومنشآت وأعماؿ كبرى ذات منفعة عموميةتتعمؽ بإنشاء تج
 ·01/02مف القانوف رقـ  154المادة 3
: "يمكف أف يستفيد صاحب السند المنجمي، ضمف الشروط المحددة، في ىذا القانوف 10/01مف القانوف  140المادة 4

ات الضرورية لتجييزاتو أو لتسيير والنصوص المتخذة لتطبيقو مف اإلرتفاقات القانونية والدخوؿ والمرور والقنو 
 اإلستغبلاللمنجمي
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لمييئة المستفيدة مف اإلرتفاقات المجوء لطمب الترخيص بممارستيا، فإنيا تتمثؿ في إنجاز 
قنوات ضرورية لتجييز أو تسيير االستغبلؿ المنجمي، وعمميات االستكشاؼ ومختمؼ 

، كييئة مستفيدة مف اإلرتفاقات اإلدارية، أما في حالة 1األنشطة في المجاؿ المنجمي
ت اإلدارية في مجاؿ المحروقات، فإنيا تتعمؽ بالبحث واستغبلؿ ونقؿ المحروقات اإلرتفاقا

ويسمح قانوف المحروقات، لكؿ شخص متحصؿ عمى عقد بحث 2بواسطة األنابيب
واستغبلؿ أو امتياز لنقؿ المحروقات، بحيازة األراضي والحقوؽ الممحقة وحؽ اإلرتفاؽ، 

المتضمف قانوف المناجـ  5666يوليو  60ي المؤرخ ف 66/66طبقا ألحكاـ القانوف رقـ 
3والتشريع المرتبط بو

· 

                                                 

 ·10/01 القانوف رقـ1
 ·2005أفريؿ  28المؤرخ في  07/05مف قانوف رقـ  07المادة 2
التي تعرؼ الشخص عمى أنو  كؿ شخص معنوي، أجبني وكؿ شخص خاضع  07/05مف القانوف  05أنظر المادة 3

يو القدرات المالية أو التقنية المطموبة بموجب ىذا القانوف، وبالنسبة لمقانوف الخاص أو العاـ الجزائري، تتوفر لد
 ·لنشاطات البيع بالتجزئة فإف مفيـو الشخص يتضمف الشخص الطبيعي
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 الفرع الثاني: قرار فتح التحقيق المسبق لإلرتفاقات اإلدارية

تبدأ إجراءات اإلرتفاقات عمى غرار ماىو متبع في عممية نزع الممكية لممنفعة 
لجماعات والييئات العمومية، بإصدار قرار إداري يتضمف فتح تحقيؽ لغرض تمقي آراء ا

، وىذا القرار تختص بو الجية المخولة 1والخواص المعنييف بمنفعة العممية المبرمجة
جراء تحقيؽ مسبؽ  بالترخيص بممارسة اإلرتفاقات اإلدارية، وفيو يتـ تكويف ممؼ إداري وا 

كافية لتبرير المجوء لمثؿ  2لغرض إثبات أف األشغاؿ المراد إنجازىا، تشكؿ منفعة عامة
 ·ذا اإلجراء اإلستثنائيى

 ·الجية المختصة بإصدار قرار فتح التحقيق المسبق لإلرتفاقات اإلدارية - 01

إف المرحمة اإلدارية إلجراءات اإلرتفاقات اإلدارية، تنطمؽ بفتح تحقيؽ مسبؽ تتواله 
اإلدارة، لضماف حقوؽ أصحاب الممكية وبغض النظر عف طبيعة األشغاؿ المراد إنجازىا 

 3ا الجغرافي، فإف الوالي وفي كؿ األحواؿ يتولى إصدار قرار فتح التحقيؽ المسبؽوموقعي
، 4وىذا اإلختصاص، يسند لو بالرجوع لمعديد مف التشريعات المتعمقة باإلرتفاقات اإلدارية

المتعمؽ بالكيرباء وتوزيع الغاز بواسطة  65/66مف القانوف رقـ  646وال سيما المادة 
ح لموالي، صبلحية إصدار قرار فتح تحقيؽ عمومي، لمترخيص ( التي تمن6القنوات)

بممارسة اإلرتفاقات ذات المنفعة العامة، واإلرتكاز واإلرساء والتمرير العموي والغرز وقطع 
األشجار والتشذيب والغمر وتمرير القنوات والدخوؿ والمرور، إلقامة أعمدة كيربائية 

 ·وتمرير مواصبلت كيربائية وقنوات الغاز

                                                 

1Yves gaudmet, OPCIT, page 426 
2Gustav e peiser,OPCIT, page 101 

 86براىيمي سياـ المرجع السابؽ ص  3
عمى أف تمنح اإلستفادة مف اإلرتفاقات، بقرار يتخذه الوالي المختص إقميميا  160، تنص المادة 01/02القانوف رقـ 4

إثر تحقيؽ عمومي يتـ خبللو إشعار أصحاب الممكية، أو أصحاب الحقوؽ العينية، أو غيرىـ أو المصالح المعنية، 
 ·واستدعائيـ لئلدالء بمبلحظاتيـ، في أجؿ شيريف
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منو، تنص عمى اختصاص الوالي  665( فإف المادة 5في التشريع المتعمقة بالمناجـ)و 
عمى المستوى اإلقميمي، بفتح تحقيؽ يتـ فيو، اإلستماع لمجمؿ المبلؾ وأصحاب الحقوؽ 

 ·العينية والمخصص ليـ ولغيرىـ مف ذوي الحقوؽ أوالمصالح المعنية

رتفاقات اإلدارية وتنوعيا، فإنيا تتفؽ في إف الوالي ورغـ تعدد التشريعات المتعمقة باإل
  (.9)شكلمنحو اإلختصاص المتعمؽ بإصدار قرار التحقيؽ العمومي لبلرتفاقات اإلدارية 

 الطبيعة القانونية لقرار فتح التحقيق العمومي لالرتفاقات اإلدارية - 2

يتمتع  عمى أنو 1مف قانوف الكيرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات 646تنص المادة 
أصحاب الممكية والمخصص ليـ، وذوي الحقوؽ اآلخروف، بحؽ الطعف في قرار الوالي 
المتضمف الترخيص باالستفادة مف اإلرتفاقات المتعمقة بإقامة األعمدة الكيربائية وتمرير 
قنوات الغاز، ىذا يعني أف الطعف القضائي يمس قرار الترخيص باإلرتفاقات الذي يرتب، 

األفراد بينما ال يتكمـ النص المذكور سابقا عمى إمكانية الطعف القضائي  اثار تقيد حقوؽ
ضد قرار فتح تحقيؽ عمومي، وذلؾ لكوف ىذه القرارات، عبارة عف إجراءات تمييدية، 
ىدفيا إعبلـ اإلدارة بآراء مختمؼ الييئات واألشخاص حوؿ المشروع المراد إنجازه، وجمع 

أخرى ييدؼ قرار فتح التحقيؽ العمومي إعبلـ  كؿ المعمومات الخاصة بو، ومف جية
وبالتالي)*( فيذه  2الجميور وأخذ المبلحظاتواالقتراحات، وحتى اإلعتراضات حولو

وذلؾ لكونيا ال تمس  3اإلجراءات التمييدية كقاعدة غير قابمة لمطعف فييا أماـ القضاء
ذا ما لوحظ عدـ احتراـ بحقوؽ األفراد، غير أف ذلؾ ال يمنع مف رفع األمر إلى القضاء، إ

ىذه اإلجراءات، بحيث أف القضاء أصبح بمرور الوقت أكثر صرامة في مراقبة اإلحتراـ 
4الدقيؽ لئلجراءات المحددة في مختمؼ النصوص القانونية.

 

                                                 

 ·منو 160المادة  01/02القانوف رقـ 1
2gustavepeiser, OPCIT page 105 

 ·90براىيمي سياـ، المرجع السابؽ، ص 3
 

4Ibid  page 106 
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إف قرار فتح التحقيؽ العمومي لبلستفادة مف اإلرتفاقات اإلدارية، وبالرجوع لمختمؼ 
لو، يبقى مجرد إجراء تمييدي، ييدؼ، كما أشرنا سابقا إلى  النصوص القانونية المنظمة

إعبلـ اإلدارة بآراء مختمؼ الييئات واألشخاص حوؿ المشروع المراد إنجازه، باإلضافة إلى 
إعبلـ الجميور وأخذ آرائو، وبالتالي فالمشرع الجزائري لـ يحدد طبيعتو، وىذا رغـ أىمية 

تترتب عميو كما أنو يشكؿ ضمانة إجرائية تمكف  النتائج واآلثار القانونية الممكف أف
الخاضعيف لبلرتفاقات مف اإلطبلع عمى مضموف المشاريع المتعمقة بيا وذلؾ لمدفاع عف 
حقوقيـ والحصوؿ عمى التعويضات المناسبة لؤلضرار، التي قد تنجـ عنيا، لذلؾ يجب 

مى أحكاـ خاصة بو مع تفعيؿ ىذا اإلجراءوذلؾ بتحديد طبيعتو القانونية والنص صراحة ع
 توضيح طريقة وآجاؿ الطعف فيو أماـ القضاء. 

 :تنوع التحقيقات العمومية المسبقة إلنشاء اإلرتفاقات اإلدارية - 3

إف إعداد اإلرتفاقات اإلدارية، عادة ما يتـ بواسطة تحقيؽ عمومي، وىذا األخير يماثؿ 
ع الممكية، ولكف بشرط مراعاة اإلجراء المعموؿ بو في المرحمة اإلدارية إلجراءات نز 

وذلؾ باعتبار أف اإلرتفاقات  1التفاصيؿ التي تتطمبيا دراسات تقنية، خاصة بكؿ إرتفاؽ
اإلدارية تتميز بكونيا غير متجانسة ومتنوعة، وبالتالي تختمؼ فييا شروط إجراء لتحقيقات 

جب اري قبؿ العمومية، وفي كؿ األحواؿ، فإف التحقيؽ العمومي، ىو شرط إلزامي وا 
، يؤديإلى إعادة التحقيؽ مف 2الترخيص باإلرتفاؽ، بحيث أف عدـ استيفاء ىذا الشرط

ذا قمنا بتحميؿ القوانيف المختمفة المنظمة لئلرتفاقات  جديد، قبؿ إصدار قرار الترخيص، وا 
عمى  665المتضمف قانوف المناجـ، ينص في المادة  66/66اإلدارية، نجد القانوف رقـ 

ممارسة اإلرتفاقات، يتـ بموجب قرار مف الوالي المختص إقميميا، بعد  أف منح رخصة

                                                 

1M. Bousquet  les servitudes de droit administratif. Emile Thézard et fils, éditeur 
Dourdan. 
2 IBID  page 41  « le conseil d’état  a jugé que si une enquete préalable est entaché 
d’irrégularités ; une seconde enquêté doit être ouverte sur laquelle se fonde l’arrête 
déclaratif d’utilité publique » : conseil d’etat 23 février 1962 
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إعبلف المنفعة العامة المصرح بو، عقب تحقيؽ يتـ مف خبللو، اإلستماع لمجمؿ المبلؾ 
 ·وأصحاب الحقوؽ العينية والمخصص ليـ وغيرىـ مف ذوي الحقوؽ أو المصالح المعنية

متعمؽ بالكيرباء وتوزيع الغاز بواسطة ال 66/65مف القانوف رقـ  646أما المادة 
 1أعبله 629القنوات، فإنيا تشترط لمنح اإلستفادة مف اإلرتفاقات المشار إلييا في المادة 

ضرورة اتخاذ قرار مف الوالي المختص إقميميا، وىذا إثر تحقيؽ عمومي يتـ خبللو إشعار 
بمبلحظتيـ في أجؿ  أصحاب الممكية أو أصحاب الحقوؽ العينية واستدعائيـ لئلدالء

 "شيريف

إف الغرض مف اشتراط القانونيف السابقيف، إجراء تحقيؽ عمومي قبؿ الترخيص 
 2باإلرتفاقات، ىو إعطاء المالكيف وكؿ مستعممي  العقارات التي تفرض عمييا اإلرتفاقات

فيو توفير ضمانات قانونية لممالكيف وأصحاب الحقوؽ ويبلحظ أف التحقيقات العمومية، 
تمتد إلى عدة بمديات ضمف نطاؽ جغرافي لموالية، وفي ىذا اإلطار فإف اإلجراء قد 

الواجب اتخاذه، يتمثؿ في قياـ الوالي، بإصدار قرار إداري، يتضمف فتح تحقيؽ في 
البمديات التي يخترقيا، مشروع المنشأة، وذلؾ خبلؿ األياـ الثمانية الموالية لتاريخ استبلـ 

مؤسسة، ويتـ تعميؽ القرار بمقرات كؿ المجالس الشعبية، البمدية الطمب الذي تتقدـ بو ال
المعنية، بحيث يطمع فيو الجميور عمى ممؼ التحقيؽ، ويمكنيـ إبداء آرائيـ ومبلحظاتيـ 
خبلؿ شيريف مف تاريخ فتح التحقيؽ، وفي القرار اإلداري، يتـ تبياف، اليدؼ مف التحقيؽ 

عمى ممؼ التحقيؽ كما يمـز رؤساء المجالس  الذي يمكف لمجميور، اإلطبلع 3والمكاف
 ·الشعبية البمدية،بإببلغ المبلؾ وذوي الحقوؽ العينية باألشغاؿ المزمع القياـ بيا

                                                 

 ·01/02مف القانوف  159المادة 1
2Marcel Piquemal, OPCIT   p/41 

 ·411/90مف المرسـو التنفيذي رقـ  33المادة 3
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أما فيما يتعمؽ بالمبلحظات المقدمة مف الجميور فإنيا تسجؿ إما في سجؿ خاص 
و كتابيا وموقع يفتح ليذا الغرض أو يعرب عنيا مباشرة لممحافظ أو ترسؿ إلي 1مرقـ
  (.11و16)شكل

                                                 

 ·411/90مف المرسـو التنفيذي  رقـ  36المادة 1
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وعند انتياء ميمة الشيريف فإنو يتـ غمؽ سجؿ التحقيؽ ويوقعو المحافظ المحقؽ الذي يقوـ 
خبلؿ الثمانية أياـ الموالية، بإعداد محضر تحقيؽ يرسمة إلى المؤسسة التي يجب عمييا، 

قؽ خبلؿ ، كما يرسؿ المحافظ المح1أف تحرر خبلؿ ميمة خمسة عشر يوما مذكرة إجابة
كذلؾ عندما يستمـ  2خمسة عشر يوما، ممؼ التحقيؽ الكامممرفوقا بمبلحظاتو، إلى الوالي

الوالي، ممؼ التحقيؽ، فإنو يصدر خبلؿ األياـ الخمسة عشر الموالية، قرار إداري يمنح 
 3·فيو االستفادة مف اإلرتفاقات مع تحديد التعويضات اإلحتياطية عند اإلقتضاء

رتفاقات تشمؿ بمدية واحدة، فإف التحقيؽ العمومي، يفتح في مقر أما إذا كانت اإل
البمدية المعنية، باإلرتفاؽ، ويتـ اإلستماع إلى المبلؾ وأصحاب الحقوؽ العينية 
والمخصص ليـ، وغيرىـ مف ذوي الحقوؽ أو المصالح المعنية، بعد ذلؾ يصدر قرار 

 4·ختصالتصريح بالمنفعة العامة، بموجب قرار مف الوالي الم

إف ما يمكف قولو حوؿ التحقيقات العمومية المسبقة أنيا جاءت متنوعة وغير موحدة، 
وذلؾ يرجع لعدـ تجانس القوانيف المنظمة لبلرتفاقات اإلدارية وىذا أدى إلى إخضاع ىذه 
التحقيقات إلجراءات خاصة، تختمؼ مف نص آلخر بحيث يتـ البعض منيا طبقا لقانوف 

وىذا ··· البعض اآلخر يعود ألحكاـ قانوف البيئة أو المياه أو الغاباتو  66/96نزع الممكية 
يجعميا معقدة ويصعب التحكـ فييا ويقمؿ مف مشاركة الجميور فييا، مما ال يساعد عمى 
تحسيف طريقة أخذ اآلراء والمبلحظات واإلقتراحات لذلؾ نرى ضرورة تجميع التحقيقات 

في قانوف ينظـ االستشارات المسبقة وىذا عمبل المسبقة وتوحيدىا وفقا ألحكاـ واضحة 
فوض فيو الحكومة  5666ديسمبر  69بنيج المشرع الفرنسي الذي أصدر قانوف في 

لمقياـ، بواسطة أمر بإصدار، أحكاـ تتضمف، جمع كؿ إجراءات االستشارات العمومية، 
 ·حسب نوعيا سواء تعمقت بنزع الممكية أو باإلرتفاقات اإلدارية

                                                 

 ·411/90مف المرسـو التنفيذي رقـ  36المادة  1
 ·411/90المرسـو التنفيذي  37المادة 2
 ·411/90مف المرسـو التنفيذي رقـ  38المادة 3
 ·10/01مف القانوف رقـ  142المادة4
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شيار قرار التحقيق المسبقنشر  - 4  :وا 

بداء آراء خبلؿ مدة التحقيؽ  لغرض تمكيف الخواص والمالكيف مف تقديـ مبلحظات وا 
العمومي، فإنو يجب وضع الممؼ اإلداري لمتحقيؽ في مقر البمديةوذلؾ حتى يتمكف 

، وعادة ما يتـ فتح التحقيؽ في مقر البمدية 1الجميور مف اإلطبلع عميو في أوقات محددة
والوالية والدائرة المعنية، ويجب إشيار القرار الوالئي، المتضمف فتح تحقيؽ عمومي، حوؿ 

والممصقات  (12)شكلاإلرتفاقات اإلدارية، بواسطة وسائؿ النشر العاـ، مثؿ الجرائد 
 الحائطية ونشر القرارات 

                                                 

1M, Bousquet ; OPCIT   page 42 
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ضرورة نشر ، وقد نصت مختمؼ التشريعات المتعمقة باإلرتفاقات اإلدارية عمى 1اإلدارية
مف  646قرار التحقيؽ المسبؽ، بواسطة اإلعبلنات، والممصقات وغيرىا، بحيث أف المادة 

ألزمت بإشعار  2المتعمؽ بالكيرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات 66/65القانوف رقـ 
أصحاب الممكية أو أصحاب الحقوؽ العينية، أو المخصص ليـ أو غيرىـ مف ذوي 

 ·معنية، وحتى استدعائيـ لئلدالء بمبلحظاتيـ في أجؿ الشيريفالحقوؽ أو المصالح ال

يمـز المحافظ  665فإنو وفي المادة  66/66رقـ  3أما التشريع المتعمؽ بالمناجـ
المحقؽ المعيف بقرار والئي بضرورة االستماع لمجمؿ المبلؾ وأصحاب الحقوؽ العينية 

، وىذا قبؿ إصدار والمخصص ليـ وغيرىـ مف ذوي الحقوؽ والمصالح المعنية
قرارالتصريح بالمنفعة العامة، بممارسة اإلرتفاقات، وما يمكف مبلحظتو بشأف ىذا القرار 
التمييدي المسبؽ، فإف قيمتو القانونية غير واضحة في مختمؼ القوانيف المتعمقة 

أـ  باإلرتفاقات اإلدارية، بحيث لـ تبيف ما إذا كانت ىذه القرارات قابمة لمطعف أماـ القضاء
ال تتطمب مثؿ ىذا اإلجراء، وبالرجوع لبلجتيادات القضائية، فإنو يبدو أف ىذا النوع مف 
القضايا لـ يطرح عمى القضاء اإلداري الجزائري، إال في مجاؿ الطعف في قرار التصريح 
بالمنفعة العامة، بينما وعمى العكس مف ذلؾ، طرح ىذا األمر ولعدة مرات عمى القضاء 

نسي، وتـ فيو توضيح الطبيعة والقيمة القانونية لمقرار الوالئي المتضمف اإلداري  الفر 
التحقيؽ العمومي المسبؽ، بحيث استقر القضاء عف طريؽ مجمس الدولة عمى اعتبار أف 
ىذا القرار اإلداري الذي ينشر بمختمؼ وسائؿ النشر، ويمكف األفراد مف تقديـ مبلحظاتيـ 

، ال يطعف فيو أماـ القضاء، بحيث ال يقبؿ أي طعف 4وآرائيـ، ىو مجرد إجراء تمييدي
ويرجع سبب اعتبار القرار الوالئي، مجرد إجراء تمييدي، إلى كوف آثار ىذا · 5ينازع فيو

                                                 

 ·248رجع السابؽ، ص محمد زغداوي، الم1
 ·01/02مف القانوف رقـ  160المادة 2
 ·10/01القانوف رقـ 3
 

4Marcel Piquemal OPCIT   page 43 «  le conseil d’état a précisé qu’il constitue une 
simple mesure préparatoire ne faisant pas grief donc contre laquelle aucun recours n’est 
recevable » 
5Ml Piquemal  idem  page 43 ; conseil d’état, 12 juillet 1955. Revue laidet 1955 n 350 
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وىذا ما جاء في حكـ  1المرجع محدود وال تترتب عنيا أضرار تمس مصالح األفراد
 ·6922جويمية  65لمجمس الدولة الفرنسي بتاريخ 

يعي القوؿ بأف قرار فتح التحقيؽ، الذي ال يرتب نتائج نيائية، ليس إنو مف الطب"
 ·"سمبيا عمى مصالح الخواص

شيار قرار التحقيؽ المسبؽ، يعتبر إجراء تمييدي إلزامي طبقا لقوانيف  إف نشر وا 
 66/96مف قانوف نزع الممكية رقـ  4اإلرتفاقات المذكورة سابقا باإلضافة إلى أحكاـ المادة 

عمى إشيار ىذا القرار ونشره، غير أنو ال توجد أحكاـ تجبر اإلدارة عمى تبميغ التي تنص 
قرار التحقيؽ المسبؽ لممالكيف وأصحاب الحقوؽ، وىذا يجعؿ الضمانات الواجب توافرىا 
لمخاضعيف لئلرتفاقات غير فعالة، في مجاؿ اإلعبلـ، وبالتالي، فاإلقتراح يكوف بتعديؿ 

لئلرتفاقات اإلدارية، وذلؾ بفرض التبميغ اإللزامي عمى اإلدارة النصوص القانونية المنظمة 
وتأطير ىذه العممية، وتوضيحيا حتى يتمكف األفراد مف اإلطبلع عمى المشاريع والدفاع 

 ·عف حقوقيـ

المطمب الثاني: القيمة القانونية لنتائج التحقيق العمومي لمترخيص باإلرتفاقات 
 :اإلدارية

ومي، تتولى لجنة التحقيؽ، أخذ آراء ومبلحظات األشخاص طواؿ مدة التحقيؽ العم
الطبيعية والمعنوية، ونطرح التساؤؿ حوؿ مدى إلزامية، أخذ المجنة آلراء الجميور مف 

 ·جية، ومدى إلزامية ىذه النتائج لمجميور نفسو واإلدارة أيضا مف جية أخرى

 

 

                                                 

1en effet il est normal de constater que la décision d’ouvrir une enquête ; qui ne préjuge 
pas des résultats définitifs ; n’est en rien néfaste aux intérêts des particuliers  
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 الفرع األول: آجال تقديم المحافظ المحقق لنتائج التحقيق

بعد اطبلع الجميور عمى ممؼ التحقيؽ العمومي وتسجيؿ آراءه ومبلحظاتو، في 
سجؿ التحقيؽ، مع تبميغ المبلؾ وذوي الحقوؽ العينية، باألشغاؿ المزمع القياـ بيا، فإف 
قفاؿ سجؿ التحقيؽ، وىنا نتساءؿ حوؿ الجية  المحافظ المحقؽ المعيف، يقـو بغمؽ وا 

 ·وأيضا، آجاؿ إرساؿ ىذا األخير لمحضر التحقيؽالمختصة بتعييف المحافظ المحقؽ 

 :الجية المختصة بتعيين المحافظ المحقق المكمف بإعداد وتقديم التحقيق - 1

حسب  1يتـ إعداد التحقيؽ العمومي، مف قبؿ محافظ محقؽ أو مف لجنة التحقيؽ
مف  النص المنظـ لمعممية، ويختص الوالي، بتعييف لجنة التحقيؽ التي عادة ما تتكوف

وتتولى ميمة إنجاز تحقيؽ عمومي، لغرض الترخيص 2ثبلثة أشخاص، أحدىـ رئيسا ليا
بممارسة اإلرتفاقات اإلدارية، ويتـ اختيار أعضاء المجنة مف قائمة وطنية، تعدىا اإلدارة 
المركزية، بناء عمى اقتراحات تقدميا الواليات، وبالرجوع لقانوف نزع الممكية لممنفعة 

منو، وبالنظر لكونو المرجع الذي تحاؿ إليو إجراءات إعداد  62ما المادة العمومية والسي
عمى أف القياـ بالتحقيؽ المسبؽ مف اختصاص لجنة  3اإلرتفاقات اإلدارية، فإنو ينص

تتكوف مف ثبلثة أشخاص مف بيف الموجوديف في قائمة وطنية، تعد سنويا، حسب 
القانوف، وتدعيما لدورىـ الحيادي  كيفيات، تحدد بطرؽ تنظيمية، وضمف شروط يحددىا

يشترط القانوف في أف يكوف المحققيف، في وضعية الحياد، وال تربطيـ أية عبلقة أو 
 .(13)شكل4مصمحة مع المنزوعة ممكيتو

إف إجراءات اختيار وتعييف أعضاء لجنة التحقيؽ وطريقة تنظيميا وسير عمميا، 
 :تطرح بعض المبلحظات منيا

                                                 

1Yves gaudemet O.P.C.I.T   page 426 
 ·85براىيمي ياسميف، المرجع السابؽ، ص 2
 11/91مف القانوف  5المادة 3
 254محمد زغداوي المرجع السابؽ ص 4
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المجنة مف القائمة الوطنية، ليس ليا مف الصفة الوطنية  ػ إف اختيار أعضاء
 سوىاإلسـ واألداة القانونية التي تنشر بيا 
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، بحيث أف تكويف أعضاء المجنة، يتـ عمى أساس 1)أي بواسطة القرار الوزاري(
جغرافي، محدد في نطاؽ والئي، فكؿ والية، تقدـ أعضاء يمثمونيا في القائمة الوطنية، ثـ 

مباشرة باختيارىـ، في التحقيقات العمومية، وىذا يعني أف القائمة الوطنية كأنيا غير تقـو 
 ·( والية جزائرية62موجودة أصبل، فيي مجموع قوائـ تعدىا ثمانية وأربعوف )

إف اختيار المحافظ المحقؽ وأعضائو، يختص بو الوالي، بحيث يصبح ىذا األخير،  
حيات، القتراح تشكيؿ وتكويف القائمة الوطنية عبارة عف الجية التي بيدىا كؿ الصبل

لممحافظيف المحققيف، وفي نفس الوقت يختص الوالي باختيار وتعييف األعضاء، ورئيس 
المجنة، لمقياـ بإجراءات إعداد التحقيؽ العمومي، رغـ أف النصوص القانونية، وال سيما 

منو، عمى عدـ انتماء المحققيف  62قانوف نزع الممكية، يشترط في الفقرة الثانية مف المادة 
إلى الجية اإلدارية، نازعة الممكية، وعدـ وجود عبلقة تنطوي عمى مصمحة مع المنزوعة 

 2·ممكيتيـ"

لذلؾ فاإلقتراح في نظرنا ىو إدخاؿ تعديبلت حوؿ طريقة تعييف، المحافظيف 
يس المحكمة المحققيف، وأيضا رئيس لجنة التحقيؽ، وذلؾ باسناد ميمة اختيارىـ، إلى رئ
، نص 5662اإلدارية، خاصة وأف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية الجديد الصادر في 

 3·عمى إنشاء محاكـ إدارية في كؿ واليات الوطف

كذلؾ فإف االجتياد القضائي، سار في ىذا االتجاه، وأسند ميمة اختيار، رئيس لجنة 
ذلؾ في قضية لمجمس الدولة الفرنسي التحقيؽ وأعضائيا، إلى رئيس المحكمة اإلدارية، و 

                                                 

: بالنظر إلى طريقة إعداد القائمة الوطنية لممحافظيف المحققيف، والموطف الجغرافي نفسومحمد زغداوي، المرجع 1
 فيي قائمة والئية وليست وطنيةألعضائيا، 

تنص إلى أنو يشترط في المحققيف عدـ اإلنتماء إلى الجية اإلدارية،  11/01مف قانوف نزع الممكية، رقـ  5المادة 2
 ·نازعة الممكية، وعدـ وجود عبلقة تنطوي عمى مصمحة المنزوع ممكيتيـ

 ·2008فبراير  25المؤرخ في  09/08قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية رقـ 3
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في قضيتو، جمعية  6994جانفي  69وأيضا، في  "Dufay" 6994جانفي  62بتاريخ 
 1·الحي والمستقبؿ

 :آجال إرسال نتائج التحقيق - 2

بعد انتياء التحقيؽ المسبؽ، فإف لجنة التحقيؽ تقـو بتقديـ تقريرىا واستنتاجاتيا سواء 
يث يوقع المحافظ المحقؽ، سجؿ التحقيؽ ويحرر محضر كانت إيجابية أو سمبية، بح

( أياـ،  ثـ يرسمو إلى المؤسسة التي يجب عمييا 62فييذا الشأف، وعادة في أجؿ ثمانية)
( يوما مذكرة إجابة، وتقـو بتعديؿ الرسـ التخطيطي عند 62أف تحرر خبلؿ خمسة عشر )

ممؼ التحقيؽ الكامؿ  ثـ يرسؿ المحافظ المحقؽ خبلؿ خمسة عشر يوما، 2اإلقتضاء
مرفوقا بمبلحظاتو إلى الوالي، لغرض اتخاذ قرارات الترخيص بممارسة االرتفاقات 

 ·اإلدارية

والتي صدرت حديثا ، ويبلحظ أف العديد مف التشريعات المتعمقة باإلرتفاقات اإلدارية،
قيؽ، إلى المدة الزمنية التي يمتـز فييا، المحافظ بإرساؿ نتائج التحال توضح بالتدقيؽ 

الوالي، بحيث تكتفي باإلشارة إلى واجب قياـ المحافظ المحقؽ، عقب تحقيؽ يتـ فيو، 
االستماع لمجمؿ المبلؾ وأصحاب الحقوؽ العينية والمخصص ليـ وغيرىـ مف ذوي 

، وأكثر مف ىذا، فإف النصوص القانونية وحتى التنظيمية، 3الحقوؽ أو المصالح المعنية
األىمية، وىي حالة ظيور اقتراحات جديدة مف المحافظ لمتوضح مسألة في غاية 

المحقؽ، تتعمؽ بتعديؿ المشروع وتحديد االرتفاقات وىذا بعد انتياء آجاؿ التحقيؽ، بحيث 
قد تتضمف ىذه التعديبلت توسيع االرتفاقات إلى ممكيات جديدة، وبالتالي فمف الضروري 

نية، ولكف ال توجد آجاؿ جديدة، إعبلـ وتبميغ أصحاب الممكية، وكؿ مف ليـ حقوؽ عي
جراء تحقيؽ تكميمي جديد، لغرض تمكيف ىؤالء المبلؾ الجدد  لقياـ لجنة التحقيؽ بإعداد وا 

 ·مف اإلطبلع عمى ممؼ التحقيؽ والمخططات المرفقة بو، وتقديـ آراءىـ ومبلحظاتيـ

                                                 

1Gustave peiser OPCIT    page 105 
 ·منو 35المادة  411/90المرسـو التنفيذي رقـ 2
 10/01مف القانوف رقـ  142المادة 3
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ات اإلدارية، وبالتالي فاإلقتراح، ىو إدخاؿ تعديبلت عمى التشريعات المتعمقة باإلرتفاق
(، ثـ مدة إعداد 65بحيث يجب توضيح بدقة مدة إجراء التحقيؽ، وىو عادة شيريف)

( يوما، مع ضرورة إدخاؿ أحكاـ 62التحقيؽ وتقديمو إلى الوالي في ظرؼ، خمسة عشر )
جديدة تتعمؽ بوضع آجاؿ معقولة ومبلئمة إلعداد والقياـ بتحقيؽ تكميمي جديد، يتمفي 

التحقيؽ األولي، وذلؾ إذا ما تبيف أف اإلرتفاقات تمس أمبلؾ جديدة، لـ أسبوع بعد انتياء 
 ·تكف معنية باإلرتفاقات المحددة، في ممؼ التحقيؽ األولي

إذف فمف شأف األجؿ الجديد، أف يمكف أصحاب الحقوؽ مف اإلطبلع عمى ممؼ 
يقدـ في مدة التحقيؽ، وذلؾ في أجؿ أسبوع وبعد انتياء ىذا األجؿ، فإف المحافظ المحقؽ 

إلى الوالي  1( أياـ، الممؼ مرفوقاباإلستنتاجات النيائية62زمنية جديدة ال تتجاوز ثمانية )
 ·التخاذ القرار المتضمف إعداد اإلرتفاقات

 :الفرع الثاني: مدى إلزامية نتائج التحقيق

إف نتائج التحقيؽ عبارة عف مجموع آراء ومبلحظات الجميور حوؿ اإلرتفاقات، المراد 
الترخيص بيا، بسبب وجود مشروع ذو منفعة عامة، فيذه النتائج، تأخذىا لجنة التحقيؽ 
مف الجميور وتنتج آثار عمى الجميور نفسو وأيضا عمى اإلدارة المختصة، بإصدار قرار 

 ·التصريح، بالمنفعة العامة لئلرتفاقات اإلدارية

 :مدى إلزامية آراء الجميور وأخذىا في نتائج التحقيق - 1

تتمثؿ المياـ األساسية لمجنة المنشأة لمتحقيؽ المسبؽ قبؿ الترخيص بممارسة 
اإلرتفاقات اإلدارية، في االستماع إلى أي شخص أو ىيئة معنية، الحصوؿ عمى 

عداد تقريرىا ، وفي ىذا اإلطار، أي في مجاؿ مشاركة 2معمومات ضرورية ألعماليا، وا 

                                                 

1M. Bousquet  OPCIT  page 99 
 ·90براىيمي ياسميف، مرجع سابؽ، ص 2
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 1سبؽ، فإف العديد مف التشريعات األجنبيةالجميور وأخذ آرائو في نتائج التحقيؽ الم
توسعت في إشراؾ الجميور وأخذ آرائو، ومبلحظاتو حوؿ مختمؼ المشاريع، كالقانوف 

والذي ينص  5665فيفري  57الجديد المتعمؽ بالديمقراطية الجوارية الصادر في فرنسا في 
قضائية الصادرة عمى مشاركة الجميور في إعداد المشاريع الكبرى، وحتى اإلجتيادات ال

التي اعتبرت أف الطعف القضائي المباشر  2عف مجمس الدولة الفرنسي والمحاكـ اإلدارية
في القرارات اإلدارية المتعمقة بالتحقيقات المسبقة، ممكنا ومبررا ومؤسسا، إذا جاءت 

 ·تقارير لجنة التحقيؽ غير فعالة ولـ تأخذ بآراء الجميور

ي المنظـ لئلرتفاقات اإلدارية، فإنو وفي كثير مف أما فيما يخص التشريع الجزائر 
األحياف يشير بصراحة إلى إلزامية، أخذ آراء المبلؾ وأصحاب الحقوؽ العينية وغيرىـ مف 
ذوي الحقوؽ أو المصالح المعنية مف قبؿ لجنة التحقيؽ، وىذا اإلجراء شرط إلزامي، يسبؽ 

وذلؾ لكوف الغرض  3اإلرتفاقاتعممية التصريح بالمنفعة العامة والترخيص بممارسة 
شعار أصحاب الممكية أو أصحاب · األساسي مف إجراء التحقيؽ العمومي ىو إعبلـ وا 

الحقوؽ العينية، أو المخصص ليـ أو لغيرىـ مف ذوي الحقوؽ، وأكثر مف ىذا نص 
القانوف عمى ضرورة استدعاد كؿ المعنييف، ألجؿ إبداء آرائيـ ومبلحظاتيـ، عادة خبلؿ 

بشأف اإلرتفاقات المراد الترخيص بيا عمى مختمؼ األمبلؾ  4منية تقدر بشيريفمدة ز 
 ·العامة والخاصة

إف ما يبلحظ عمى اإلجراء المتعمؽ بأخد آراء واقتراحات الجميور أنو ميـ وأساسي، 
بحيث قد يؤدي اإلخبلؿ بو إلى إلغاء قرار فتح التحقيؽ العموميوذلؾ لكوننو يشكؿ وسيمة 

ية لحقوؽ المالكيف، وفي تقديرنا أنو يجب تدعيـ ىذه الضمانة القانونية في وضمانة قانون
                                                 

الذي يمـز بإشراؾ  (Democratie de proximité )، يتعمؽ بالديمقراطية التشاركية2002فيفري  27قانوف مؤرخ في 1
 ·104الجميور، في إعداد المشاريع الكبرى ص 

2Gustave peiser OPCIT    page 104 « Tribunal administratif de Paris 18 juin 2004/2005 
page 160 projet de TRAMWAY sur boulevard des marechaux. 

 10/01مف القانوف رقـ  142المادة 3
 
 02/01مف القانوف رقـ  601ة الماد4
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مختمؼ القوانيف المتعمقة باإلرتفاقات اإلدارية، بحيث يمكف مثبل تعديؿ النصوص القانونية 
والتنظيمية وذلؾ بتفعيؿ مشاركة الجميور في عمميات التحقيؽ العمومي، وىذا عف طريؽ 

نشاء لجاف وطنية ومحمية تشارؾ في حوارات النص عمى مساىمتو في ىذه  العمميات، وا 
ومناقشات عمومية، حوؿ العمميات الكبرى لمشاريع اإلرتفاقات العامة المتعمقة بالتعمير، 

  ···البيئة، المياه، النقؿ، الكيرباء، الطرقات، اإلتصاالت

في سنة  وىذا عمى غرار التعديبلت الحديثة والجديدة التي أدخميا المشرع الفرنسي
5665

في مجاالت نزع الممكية وغيرىا مف اإلجراءات، بما في ذلؾ ارتفاقات المنفعة  1
العامة، بحيث نص عمى ضرورة مشاركة الجميور في إعداد المشاريع الكبرى، وأنشأ 

2لجاف لممناقشات العامة
(debat.public) تتولى وجوبا المشاركة في مرحمة إعداد كؿ ،

جييز، كما يمكف إشراكيا عف طريؽ طمبات تقدـ مف المنتخبيف مشاريع التييئة أو الت
المحمييف والجماعات المحمية، وأصحاب المشاريع المحمية، وأصحاب المشاريع والجمعيات 
المعتمدةالمختصة بحماية البيئة، بحيث أف القانوف حدد بدقة وبالتفصيؿ طرؽ وكيفيات 

رئيس المجنة بتقديـ تقرير تقييمي ينشر مساىمة الجميور، وبعد انتياء المناقشات، يقوـ 
 ·فيو عرض حاؿ، ويضعو تحت تصرؼ المحافظ المحقؽ ولجنة التحقيؽ

إف ىذا اإلجراء يسمح بإشراؾ فعمي لمجميور أو ممثميف، عمى غرار رئيس لجنة عامة 
تتولى صياغة آراء الجميور في شكؿ تقرير يسمـ لممحافظ المحقؽ، كذلؾ يمكف تسجيؿ 

التشريعات المتعمقة باالرتفاقات اإلدارية، في مجاؿ إعبلـ الجميور، بحيث مبلحظة حوؿ 
ال تتضمف أحكاما قانونية، توضح حالة عدـ أخذ لجنة التحقيؽ بآراء الجميور، والمالكيف 

                                                 

 ·2002فيفري  27القانوف المؤرخ في 1
2Gustave peiser,  ibid page 104  «  depuis la nouvelle loi, la commission nationale est 
saisi obligatoirement de tous les projets d’aménagement où d’equipement qui par leur 
nature, leurs caractéristiques  techniques où leurs cout prévisionnel ; tel qu’il peut etre 
evalué lors de la phase d’élaboration, repondent a certains criteres ou excédents des 
seuils fixes par décret en conseil d’état ; elle peut etre saisi aussi par d’autre opérations 
dont les seuils sont inferieurs a ceux de la saisine obligatoire … la commission peut etre 
saisi par les élus » 
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لغاء أعماؿ لجنةالتحقيؽ؟ أـ  وأصحاب الحقوؽ المعنييف، فيؿ يمكف رفع طعف قضائي وا 
التالي يجعؿ آراء ومبلحظات الجميور، ال أىمية ليا، أف ىذا اإلجراء، يعتبر ثانوي وب

لدى لجنة التحقيؽ، لذلؾ فاإلقتراح، يتمثؿ في تحسيف عممية إعبلـ واإلستماع لممالكيف 
وأصحاب الحقوؽ، وذلؾ بالنص عمى إمكانية رفع طعف أماـ القضاء اإلداري، في حالة 

 ·عدـ أخذ لجنة التحقيؽ باآلراء والمبلحظات

امية نتائج التحقيق بالنسبة لإلدارة المختصة بإصدار قرار الترخيص مدى إلز  - 2
 :باإلرتفاقات اإلدارية

لقد أشرنا سابقا إلى ضرورة تحسيف عممية إعبلـ الجميور باإلرتفاقات اإلدارية، المراد 
الترخيص بيا، وذلؾ بإلزاـ المجنة باإلستماع إلى المالكيف وأصحاب الحقوؽ، وىذا بالنص 

ية الطعف، في ىذا اإلجراء أماـ القضاء اإلداري، في حالة عدـ القياـ بو، مف عمى إمكان
قبؿ لجنة التحقيؽ العمومي، والتساؤؿ اآلخر الذي يطرح حوؿ نتائج ىذا التحقيؽ فإنو 
يتعمؽ بالقيمة القانونية، لآلراء والمبلحظات المقدمة مف المالكيف وأصحاب الحقوؽ، فيؿ 

ؽ ورئيسيا، بدعوة المالكيف واإلستماع ليـ عمى سبيؿ تكتفي لجنة التحقيؽ المسب
االستشارة، ثـ ليا السمطة التقديرية الكاممة، لقبوؿ أو مخالفة، ىذه اآلراء، إذا كانت 
متعارضة مع اإلرتفاقات المراد الترخيص بيا؟ فيؿ تحرر لجنة التحقيؽ، تقرير سمبي 

 ·وبالتالي ال يتخذ قرار التصريح بالمنفعة العمومية

، بحيث تحتفظ اإلدارة 1في الواقع ليس لتقرير التحقيؽ المسبؽ، طابع إلزامي أو تقريري
المختصة بإصدار قرار التصريح بالمنفعة العمومية بصبلحية البت في نتائج التحقيؽ 
العمومي، ويمكنيا إتماـ اإلجراءات اإلدارية المتعمقة بالترخيص بممارسة اإلرتفاقات 

أف تتراجع عف المشروع وتتخمى عف اإلجراء الخاص بإصدار اإلدارية، كما يمكنيا 
الترخيص بالمنفعة العمومية، ولكف تظير اإلشكالية، في حالة كوف، تقرير لجنة التحقيؽ 

                                                 

1Yves Gaudemet OPCIT page426 «  le rapport d’enquête n’a aucun caractère 
décisoire » mais le sens de ses conclusions a une incidence sur la compétence pour 

déclarer l’utilité publique de l’opération. 
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ونتائج ىذا التحقيؽ، تقدـ بشكؿ سمبي وتعارض فيو، إتماـ إجراء الترخيص باإلرتفاقات 
ة الجزائرية، ال تعالج ىذه الوضعية، اإلدارية، ففي ىذا المجاؿ فإف، النصوص التشريعي

وتكتفي باإلشارة إلى ضرورة إجراء تحقيؽ عمومي، خبلؿ مدة شيريف في أغمب األحياف، 
بحيث يتـ إشعار أصحاب الممكية أو أصحاب الحقوؽ العينية أو المخصص ليـ أو 

جؿ غيرىـ مف ذوي الحقوؽ أو المصالح المعنية واستدعاءىـ لئلدالء بمبلحظاتيـ في األ
ولكنيا ال تفصؿ في المسألة المتعمقة بنتائج التحقيؽ، خاصة إذا كانت  1المذكور أعبله

سمبية، كما أنيا ال تحدد المدة التي تجبر فييا لجنة التحقيؽ عمى تقديـ تقريرىا، إلى 
اإلدارة المختصة بإصدار قرارات اإلرتفاقات اإلدارية، واالقتراح الذي نراه ىو تعديؿ 

ضافة مواد يتـ النص فييا عمى الطابع اإللزامي لنتائج القوانيف ال منظمة لئلرتفاقات، وا 
التحقيؽ، بحيث تتوقؼ إجراءات التحقيؽ وتتراجع اإلدارة عف إتماـ عممية التصريح 
بالمنفعة العمومية، وذلؾ إذا أتى مضموف تقرير المجنة سمبيا، ويتعارض مع منع 

في  2ارية، وقد فصؿ القضاء اإلداري الفرنسيالترخيص باالستفادة مف اإلرتفاقات اإلد
ىذااالمر وقضى بتوقيؼ تنفيذ قرارات إدارية وذلؾ لكوف نتائج التحقيؽ العمومي كانت 

 ·سمبية

 :مدى إلزامية نتائج التحقيق بالنسبة لمجميور3

خبلؿ مدة التحقيؽ العمومي، يقدـ أصحاب الممكية وغيرىـ، آراء ومبلحظات، لمجنة 
تأتي ىذه اآلراء متعارضة مع إتماـ إجراءات الترخيص باإلرتفاقات اإلدارية،  التحقيؽ، وقد

وفي ىذا المجاؿ يبلحظ غياب نص تشريعي، يمـز لجنة التحقيؽ باألخذ إلزاميا بآراء 
الجميور، بحيث أف ىذه النصوص تجبر المجنة عمى االستماع لمجميور، دوف األخذ 

بيذه الطريقة، شكمي فقط، وال يقبؿ الطعف فيو  بمضموف آرائو، بحيث يعتبر ىذا اإلجراء
جراءات تمييدية، ال تمس بحقوؽ األفراد ، وبالتالي 3أماـ القضاء، وذلؾ لكونيا قرارات وا 

                                                 

 01/02مف القانوف  160المادة 1
2Gustative Peiser doit administratif des biens OPCIT page 106 ; le conseil d’état 13 
mars 1989, c/de Rousillon RDP 1989 page 1494 

 ·281محمد زغداوي، المرجع السابؽ ص 3
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فاإلقتراح في ىذا المجاؿ ىو أيضا، ضرورة النص مف جديد في القوانيف المنظمة 
في نتائج التحقيؽ المسبؽ  لبلرتفاقات اإلدارية، عمى إمكانية الطعف أماـ القضاء اإلداري

المتعمقة، بإجراءات فتح تحقيؽ عمومي لغرض التصريح بالمنفعة العمومية، وىذا كمو 
لغرض إعطاء ضمانة قانونية، كافية لحقوؽ المالكيف والجميور بصفة عامة، عند 
اإلستماع آلرائو ومبلحظاتو، بحيث يتـ تفادي الفراغ المبلحظ في مجاؿ إعبلـ الجميور 

تحقيؽ إجراءات أكثر فعالية، في مرحمة التحقيؽ المسبؽ لمترخيص بممارسة  وضماف
 ·االرتفاقات اإلدارية
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 :المبحث الثاني: قرار الترخيص باإلرتفاقات اإلدارية

يتـ إنشاء اإلرتفاقات اإلدارية كقاعدة، بموجب نصوص قانونية، تنشر في الجريدة 
كثير مف األحياف نجد عدد كبير مف اإلرتفاقات وتصبح ممزمة غير أنو وفي  1الرسمية

واالستفادة منيا،  2التي ال يمكف تنفيذىا، إال بواسطة قرارات إدارية، ترخص بممارسيا
بحيث تخضع ىذه القرارات إلى إجراءات يجب احتراميا، واتباعيا مف قبؿ اإلدارة عند 

قات اإلدارية، وأيضا تحدد إعدادىا ليا، لكونيا تتضمف تحديد األمبلؾ المعنية باإلرتفا
أصحاب ىذه األمبلؾ، لذلؾ مف الضروري دراسة النظاـ القانوني لقرارات الترخيص 

 ·باإلرتفاقات اإلدارية

 :المطمب األول: النظام القانوني لقرار الترخيص باإلرتفاقات اإلدارية

اع يتـ الترخيص بممارسة اإلرتفاقات اإلدارية بموجب قرار إداري، وىذا بعد اتب
إجراءات مسبقة تتضمف تحقيؽ عمومي، وتتـ أيضا بقرار إداري، لذلؾ يجب تحديد الجية 
المختصة، إقميميا، بإصدار قرار الترخيص باالستفادة مف ىذه اإلرتفاقات، وأيضا محتوى 

 ·وشكؿ القرار اإلداري، المتعمؽ بيا، باإلضافة إلى طبيعتو القانونية ومدة صبلحيتو

 :المختصة بإصدار قرار الترخيص باإلرتفاقات اإلدارية الفرع األول: الجية

تحدد النصوص القانونية المنظمة لئلرتفاقات اإلدارية، السمطة المختصة، بإصدار 
القرار الذي يرخص بإدخاؿ اإلرتفاؽ وجعمو تنفيذيا، وتمثؿ قاعدة اإلختصاص في تمؾ 

                                                 

المتعمؽ بالمياه تنص المادة عمى ما يمي: "بموجب ىذا القانوف تستفيد الدولة  12/05ف القانوف م 24المادة 1
والجماعات اإلقميمية والمؤسسات العمومية وكذا أصحاب االمتياز والمفوض ليـ، الخدمة العمومية مف ارتفاقات 

 ·االستيبلء
 ·01/02، والقانوف 142المادة  10/01قانوف المناجـ رقـ 2
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ف، إلى سمطة مؤىمة قانونيا األعماؿ القانونية لئلدارة، التي تسند صراحة بموجب القانو 
 1·لمتصرؼ في المجاؿ المحدد ليا بمقتضى النصوص

 :تحديد السمطة المختصة بإصدار قرار اإلرتفاق - 1

إف مصدر القرار اإلداري، يجب أف يكوف مختصا، قانونا ومؤىبل لمتدخؿ ماديا 
قميميا وزمن حديد السمطة ، ولت2ا، وذلؾ باعتبار أف قواعد اإلختصاص مف النظاـ العاـيوا 

المختصة بإصدار قرار اإلرتفاؽ اإلداري، يجب الرجوع إلى النصوص القانونية، التي 
تحدد بدقة الجية أو الجيات اإلدارية، المؤىمة لمتصريح باإلرتفاقات اإلدارية، ورغـ أف 
التشريع الجزائري في مجاؿ اإلرتفاقات اإلدارية متنوع ومتشعب، فإنو يتفؽ في تحديده 

إلدارية، التي تتولى إصدار قرار االرتفاؽ، كما أف اسناد ىذا االختصاص، يتـ لمجية ا
المتعمؽ بنزع الممكية، فإف  66/96بموجب نصوص قانونية، رغـ أنو وفي القانوف رقـ 

إصدار قرار التصريح بالمنفعة العامة، يتـ إسناده إلى جيات إدارية، بموجب نصوص 
فيفري  57لفرنسي الذي وضع قاعدة بموجب قانوف ، ونفس الشيء في التشريع ا3تنظيمية
، المتعمؽ بالديمقراطية الجوارية، تتمثؿ في إسناد قرار التصريح بالمنفعة العامة، 5665

، وألغى األحكاـ، التي كانت تسند اإلختصاص لمجمس الدولة، وفي 4إلى الوزير أو الوالي
، تتمثؿ في توزيع 5666ري فيف 9ىذا اإلطار تـ وضع، إجراءات جديدة، بموجب مرسـو 

اإلختصاص بيف الوزير والوالي في مجاؿ إصدار قرار التصريح بالمنفعة العامة، وبالتالي 
وبموجب ىذا النص التنظيمي، أصبح إسناد اإلختصاص ال يتـ بمقتضى التشريع بؿ 
يسند طبقا لمتنظيـ، لكف في مجاؿ اإلرتفاقات اإلدارية وبالرجوع لمنصوص القانونية 

تعمقة بيا، فإف الوالي ىو المختص إقميميا بمنح رخصة ممارسة اإلرتفاقات اإلدارية وقد الم

                                                 

 ·2004 د رضا جنيح،  قانوف إداري، مركز النشر الجامعي، تونسمحم1
2Morand Deviller (j) opcit « L’auteur de l’acte doit etre légalement habilité a intervenir 
matériellement territorialement et temporellement ;lesregles de compétence sont d’ordre 
public »  

 ·287وي، المرجع السابؽ، ص محمد زغدا3
4Yves Gdemet, OPCIT    page 427 
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وتوزيع الغاز  1المتعمؽ بالكيرباء 66/65أسند صراحة، ىذا اإلختصاص، وبدقة القانوف 
منو، عمىأف تمنح االستفادة مف اإلرتفاقات،  646بواسطة القنوات، بحيث نصت المادة 

، مف نفس القانوف، بأف ترخص 646لمختص إقميميا، وأضافت المادة بقرار يتخذه الوالي ا
 ·"···مجانا ممارسة اإلرتفاقات بقرار يتخذه الوالي بناء عمى طمب المتعامؿ

يتضح مف ىذه النصوص، أف الترخيص بممارسة االرتفاقات يتـ بالضرورة مف الوالي 
العمومي، سواء صدرت  المختص إقميميا في إصداره، وىذا ميما كانت نتيجة التحقيؽ

بالسمب أو باإليجاب، وبالتالي فالمشرع اعتمد عمى معاير موقع العقار في تحديد 
 2·اختصاص الجية اإلدارية، مصدرة القرار بالتصريح بالمنفعة العامة

غير أف ىذا المعيار يثير مبلحظات ويتطمب إدخاؿ مرونة في قواعد االختصاص 
شروع المراد إنجازه، مف جية وبالنظر إلى نتيجة عف طريؽ اإلعتماد عمى طبيعة الم

 3·التحقيؽ العمومي مف جية  ثانية"

ففيما يخص معيار اإلختصاص، فإنو يمكف اشتراط إصدار قرار الترخيص 
باإلرتفاقات ذات المنفعة العامة، مف قبؿ القضاء اإلداري، وذلؾ فيحالة كوف نتائج 

يمة قانونية، إلجراء التحقيؽ العمومي، وعدـ التحقيؽ المسبؽ، أتت سمبية وذلؾ إلعطاء ق
ترؾ اإلدارة تصدر قرارات الترخيص بممارسة اإلرتفاقات اإلدارية، دوف أدنى إىتماـ بنتائج 
التحقيؽ، إف مف شأف إدخاؿ ىذا التعديؿ في االختصاص، أف يعطي ضمانات قانونية 

ؿ التشريعات المتعمقة ميمة، ألراء وأعماؿ لجنة التحقيؽ المسبؽ أو عمى األقؿ، تعدي
باإلرتفاقات اإلدارية، وذلؾ بإلزاـ اإلدارة، بتبرير وتحديد أسباب أخذ، القرار اإلداري 
المرخص باإلرتفاقات، رغـ وجود رأي سمبي في نتائج التحقيؽ المسبؽ وذلؾ حتى يصبح 
، ىذا الشرط، مف اإلجراءات الشكمية الواجب مراعاتيا، عند إصدار قرارات اإلرتفاقات

 ·بحيث يمكف إثارتيا، عند النظر في مدى شرعية القرار اإلداري

                                                 

 ·01/10القانوف رقـ 1
 ·288محمد زغداوي: المرجع السابؽ ص 2
 المرجع والموضوع نفسو3
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 سمطة اإلدارة في إصدار قرار اإلرتفاق أو رفضو - 2

بعد اإلنتياء مف التحقيؽ العمومي، وتقديـ المحافظ المحققؽ لمنتائج، في تقرير 
يتضمف استنتاجات تحتوي عمى آراء ومبلحظات أصحاب الممكية، وأيضا أصحاب 

العينية، باإلضافة إلى رأي المحافظ المحقؽ حوؿ ممارسة اإلرتفاقات عمى أمبلؾ الحقوؽ 
لمقانوف العاـ أو تابعة ألمبلؾ الدولة، فإف الوالي المختص إقميميا  1عقارية خاضعة 

يصدر قرار بالترخيص بممارسة اإلرتفاقات، غير أف التساؤؿ يطرح حوؿ سمطة اإلدارة 
خيص بممارسة ىذه اإلرتفاقات، إذا جاءت نتائج في إصدار قرار يتضمف رفض التر 

التحقيؽ العمومية سمبية؟ فيؿ تكتفي اإلدارة باإلمتناع عف إصدار قرار الترخيص 
باإلرتفاقات؟ أـ تمـز بإصدار قرار صريح يتضمف رفض الترخيص باإلستفادة مف 

 اإلرتفاقات اإلدارية؟

فإنيا، ال تجبر اإلدارة عمى  2إلداريةبالرجوع لمتشريعات الجزائرية المنظمة لئلرتفاقات ا
إصدار قرار رفض منح اإلرتفاقات، كما أنيا لـ تدرج أحكاـ تمـز اإلدارة باإلمتناع عف 
ذا أخذنا اإلجتياد القضائي  إتماـ إجراءات الترخيص بممارسة اإلرتفاقات اإلدارية، وا 

الترخيص بممارسة  3ضالفرنسي، فإنو يمـز اإلدارة بإصدار قرار إداري تبرر فيو، سبب رف
اإلرتفاقات، بحيث يجب عمى اإلدارة، تبرير قرارىا المتضمف رفض التصريح بالمنفعة 

 العامة،

وبالتالي، ليس لئلدارة سمطة تقديرية في إصدار قرارات التصريح بالمنفعة العامة، بؿ 
ذه ىي ممزمة ومجبرة عمى إصدار قرار إداري تحدد فيو أسباب رفضيا: منح والترخيص بي

 ·اإلرتفاقات

 

                                                 

 ·01/02مف القانوف رقـ  143المادة 1
 ·10/01مف القانوف رقـ  160المادة 2

3Gustative Peiser droit administratf des biens OPCIT  page 107 
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 :آجال إصدار قرار التصريح بالمنفعة العامة - 3

تركت القوانيف المتعمقة باإلرتفاقات اإلدارية، السمطة التقديرية لئلدارة، في مسألة 
اآلجاؿ البلزمة إلصدار قرار الترخيص باإلرتفاقات اإلدارية، غير أنيا وفي كؿ األحواؿ 

مف قانوف الكيرباء وتوزيع الغاز، عمى  646مادة ممزمة بإصدار ىذا القرار، وقد نصت ال
ثر تحقيؽ  منح االستفادة مف اإلرتفاقات اإلدارية، بقرار مف الوالي المختص إقميميا، وا 
عمومي يتـ خبللو إشعار أصحاب الممكية مف ذوي الحقوؽ أو المصالح المعنية 

دارة بعد إنقضاء ىذه ، بحيث تقوـ اإل1واستدعائيـ لئلدالء بمبلحظاتيـ في أجؿ الشيريف 
اآلجاؿ، بإصدار قرار اإلرتفاؽ اإلداري، دوف أف تتقيد بآجاؿ معينة، إلصدار ىذا القرار، 
لذلؾ ولتفادي، تأخر اإلدارة، في إصدار قرار الترخيص باإلرتفاؽ، فمف العدالة تحديد أجؿ 

ى أف إلصدار قرار التصريح بالمنفعة العامة، ويجب أف ينص في القانوف وبصراحة عم
مف شأف فوات الميعاد، أف يصبح القرار المتضمف التصريح بالمنفعة العامة، غير منتج، 

 2·ألية آثار قانونية"

جراءات إعداد قرار اإلرتفاق اإلداري ومحتوياتو  :الفرع الثاني: شكل وا 

قد يتدخؿ المشروع ويفرض شرط إصدار قرار اإلرتفاؽ في شكؿ معيف، فيصبح القيد 
لقرار ومشروعيتو، كما يمكف وفي كثير مف األحياف، اشتراط، مجموعة مف شروط صحة ا

وىذا  3·إجراءات تتقيد بيا اإلدارة في تنفيذىا لئلرتفاقات، وتشكؿ ضمانات لحقوؽ األفراد
 ·باإلضافة إؿ محتوى القرار اإلداري

 

                                                 

 ·01/02مف القانوف رقـ  160المادة 1
 ·محمد زغداوي، المرجع السابؽ2

3Subra de Bieusses : « l’établissement des servitudes obéit a diverses formalités 
relativement protectrices des assujettis » le statut des aisances et des servitudes ;AJDA 
1992. Page/399 
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 ،شكل قرار اإلرتفاق وتعميمو - 1

 شكل القرار -أ 

رة، بإصدار قرار اإلرتفاؽ في شكؿ معيف، لكف األصؿ أف المشرع، ال يـز اإلدا
استثناء، قد يتدخؿ المشرع، ويشترط عمى اإلدارة، إعداد قرار الترخيص باإلرتفاؽ، في 
شكؿ محدد، وبالتالي يصبح القيد مف شروط صحة القرار ومشروعيتو، وتتمثؿ الشكميات 

دى وجود توقيع صاحب األساسية، التي يترتب عف مخالفتيا بطبلف العمؿ القانوني، في م
القرار الذي يخوؿ، مراقبة سبلمة قواعد اإلختصاص، وفي وجود التأشيرات، التي تفرضيا 
القواعد الدستورية أو القانونية، وفي تسبيب القرار إف كانت اإلدارة ممزمة بالتسبيب، وفي 
ة ىذه الحالة، يجب عمى مصدر القرار، أف يذكر في ديباجة، جميع األسانيد الواقعي

والقانونية التي يبنى  عمييا القرار، وىذا باعتبار، ىذه األسانيد مف شأنيا أف تمكف مف 
 1·تقدير مدى مشروعيتو"

 :تعميل القرار -ب 

أما بخصوص تعميؿ القرار اإلداري: فإف القاعدة أيضا، ال يوجد ما يمـز اإلدارة عمى 
ذلؾ بأحكاـ صريحة في القانوف،  تعميؿ قراراتيا، وىذا إال في حالة تدخؿ المشرع واشتراطو

ال اعتبرت مخمة بإجراءات  بحيث تصبح اإلدارة مقيدة بتعميؿ قراراتيا عند إصدارىا، وا 
وجوبية، قد تؤدي إلى إبطاليا، مع اإلشارة إلي أف العيب الذي قد يمحؽ بشكؿ قرار 

، بسبب اإلرتفاؽ، يمكف تصحيحو، بقرار إداري آخر، وذلؾ في حالة إلغاءه أماـ القضاء
عيوب شكمية ثانوية ال تؤثر عمى مشروعية القرار اإلداري، مف حيث األصؿ والموضوع، 
بحيث تقوـ اإلدارة بإعادة إصدار قرار اإلرتفاؽ الجديد، باإلستناد دائما لنتائج التحقيؽ 

                                                 

 ·276المرجع السابؽ، ص · محمد رضا جنيح1
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المسبؽ اإليجابية، مع احتراـ الصيغ الشكمية، التي تـ خرقيا في القرار األوؿ الممغى 
 1·ولكف بالمحتوى نفسوقضائيا، 

، ينص عمى إلزاـ اإلدارة بإصدار قرار 2إف التشريع المتعمؽ باإلرتفاقات اإلدارية
الترخيص باإلرتفاقات اإلدارية، وىذا اإلجراء يشكؿ ضمانة قانونية لحماية الممكية الخاصة 

كؿ مف تعسفاإلدارة، إال أنو، لـ يشترط إصدار قرار التصريح بالمنفعة العامة، عمى ش
معيف، بؿ يكتفيبأف يكوف تعبير اإلدارة صريحا لذلؾ فإإلقتراح، ىو إلزاـ اإلدارة بتعميؿ 

 ·وتبرير قراراتيا المتضمنة الترخيص باإلرتفاقات

 :إجراءات إعداد قرار اإلرتفاق - 2

تعتبر اإلجراءات التي يقيد بيا المشرع اإلدارة أثناء تنفيذىا لئلرتفاقات اإلدارية، 
نات لحقوؽ األفراد، بحيث أف ىذه اإلجراءات تمكف مف حفظ وفرض احتراـ بمثابة، ضما

 3·حؽ الممكية، كما تحمي حقوؽ األفراد مف اإلتبلؼ والضياع ولو كاف ذلؾ بصفة نسبية

وقد نصت أغمب قوانيف اإلرتفاقات اإلدارية، عمى ضرورة فتح تحقيؽ عمومي، 
شعار أصحاب الممكية وأصحاب الحقوؽ العينية، وغيرىـ مف ذوي الحقوؽ  لغرض إعبلـ وا 

بداء مبلحظاتيـ حوؿ  أو المصالح المعنية، بمشروع اإلرتفاؽ واستدعائيـ لتقديـ آرائيـ وا 
منو  665المتعمؽ بالمناجـ فيالمادة  66/66، وفي ىذا الشأف، نص القانوف رقـ 4المشروع

قرار بعد إعبلف  عمى أف يمنح الوالي المختص إقميميا رخصة ممارسة اإلرتفاقات، بموجب

                                                 

 ·1998عياض بف عاشور، القضاء اإلداري وفقو المرافعات اإلدارية في تونس، الطبعة األولى، سيراش، النشر 1
 ·01/02مف القانوف  160المادة 2
 ·126براىيمي سياـ، المرجع السابؽ ص 3
لزمت الوالي بضرورة إجراء تحقيؽ عمومي، قبؿ منح االستفادة التي أ 01/02مف القانوف  160الفقرة األولى، المادة 4

 ·مف اإلرتفاقات العامة
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المنفعة العامة المصرح بيا، وىذا عقب تحقيؽ يتـ مف خبللو اإلستماع لمجمؿ المبلؾ 
 1·وأصحاب الحقوؽ العينية والمخصص ليـ وغيرىـ مف ذوي الحقوؽ أو المصالح المعنية

مف نفس القانوف إجراءات تتعمؽ بضرورة القياـ مسبقا، بتبميغ  66كما أضافت المادة 
المبلؾ أصحاب الحقوؽ، وأيضا بضرورة إجراء تحقيؽ خاص في كؿ بمدية،  مباشر إلى

قصد أخذ آراء المعنييف باألمر، باإلضافة إلى منع إصدار قرار الترخيص باإلرتفاقات إال 
بعد الموافقة عمى المشروع المفصؿ لممخططات مف طرؼ الوالي المختص إقميميا والذي 

 2·لناجمة عنويحدد مجاؿ ىذه الحقوؽ واإللتزامات ا

جراءات شكمية  وىناؾ نوع آخر مف اإلرتفاقات اإلدارية، يشترط فييا المشرع، صيغ وا 
جوىرية، تشمؿ استشارات وآراء، تبدييا الييئات والمجاف المختصة، قبؿ اتخاذ قرار 

المتعمؽ بالتراث الثقافي التي تنص  66/92مف القانوف رقـ  67، مف ذلؾ المادة 3اإلرتفاؽ
معالـ التاريخية تخضع لمتصنيؼ بقرار مف الوزير المكمؼ بالثقافة، عقب عمى أف ال

استشارة المجنة الوطنية لمممتمكات الوطنية، بناء عمى مبادرة منو، أو مف أي شخص آخر 
 4·يرى مصمحة في ذلؾ

إذف فيذه اإلجراءات المسبقة عمى اتخاذ قرارات اإلرتفاقات اإلدارية، متعددة ومتنوعة، 
ذلؾ لتشعب واختبلؼ وكثرة اإلرتفاقات اإلدارية، وعدـ وجود تشريع موحد ويرجع سبب 

 ·66/96نزع الممكية  1ليذه اإلجراءات، عمى غرار قانوف

                                                 

 01/02مف القانوف  142المادة 1
بممارسة اإلرتفاقات العامة، إال بعد الموافقة عمى المشروع المفصؿ لممخططات مف  01/02لـ يسمح القانوف رقـ 2

 ·(199حقوؽ واإللتزامات الناجمة عنيا، )المادة طرؼ الوالي المختص إقميميا الذي يحدد مجاؿ ىذه ال
المتعمؽ بالتراث الثقافي، بضرورة الحصوؿ عمى  1998يونيو  15المؤرخ في  04/98مف القانوف  16ألزمت المادة 3

 ·تراخيص مف الوزير المكمؼ، قبؿ إنشاء أي ارتفاؽ بواسطة اتفاقية عمى أي ممتمؾ
 ·98/04مف القانوف رقـ  17المادة 4
: "تخضع عممية نزع ممكية عقارات وحقوؽ عينية مف أجؿ المنفعة 11/91مف قانوف نزع الممكية رقـ  3ت المادة نص1

 ·"العمومية، إلجراء مسبؽ، يشمؿ، التصريح بالمنفعة العمومية، تحديد كامؿ لؤلمبلؾ والحقوؽ العقارية المطموب نزعيا
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وليذه اإلجراءات أىمية بالغة، لحماية حقوؽ األفراد والغير مف جية، وكذلؾ لتحديد 
أخرى، فالفقرة األخيرة نقطة انطبلؽ اآلجاؿ القانونية لمطعف في قرارات اإلرتفاؽ، مف جية 

مف قانوف المناجـ تنص عمى إمكانية تقديـ طعف في القرار الذي يرخص  665مف المادة 
 ·حيازة األراضي والحقوؽ الممحقة أو ممارسة اإلرتفاقات

ويبلحظ أف اإلرتفاقات اإلدارية ال تفرض كمية، بقرارت إدارية، بؿ يمكف توظيفيا، 
بحيث تصبح ىذه اإلرتفاقات، ممزمة، منذ تاريخ  بصفة مباشرة، بموجب نص تشريعي،

، 1المتعمؽ بحماية الساحؿ 65/65نشرىا بالجريدة الرسمية ومثاؿ ذلؾ القانوف رقـ 
عمى منع التوسع الطولي لممحيط العمراني، لممجمعات  65وتثمينو، الذي ينص في المادة 

 60بلثة كيمومترات )السكانية، الموجودة عمى الشريط الساحمي، عمى مسافة تزيد عف ث
كمـ(، مف الشريط الساحمي، وتشمؿ ىذه المسافة، النسيج العمراني الموجود والبناءات 

التي تمنع إقامة أي نشاط صناعي جديد عمى  62الجديدة، ونفس الشيء في المادة 
 2·الساحؿ

إف ما يمكف قولو حوؿ ىذه اإلجراءات اإللتزامية المسبقة سواء تمثمت في تحقيؽ 
عبلـ األشخاص أو إبداء آراء مف جيات ولجاف مختصة أنيا تمثؿ  عمومي أو إببلغ وا 

ضمانات قانونية، جاءت بيا تشريعات لغرض حماية حقوؽ األفراد، وذلؾ يتحقؽ بواسطة 
 إعبلـ الؤلفرادو تمكينيـ 

مف المشاركة في اتخاذ القرارات اإلدارية، بحيث يجب تبرير القرارات اإلدارية، وتنظيـ 
مع اإلدارات و الخواص و إشراكيـ بواسطة األخذ باقتراحاتيـ عند إجراء  1اتمناقش

                                                 

 ·المتعمؽ بحماية الساحؿ وتثمينو 2002ر فبراي 5المؤرخ في  02/02مف القانوف رقـ  12المادة 1
 عمى منع إقامة أي نشاط صناعي جديد عمى الساحؿ 02/02مف القانوف  15تنص المادة 2

1Morand-Deviller (J) OPCIT   P/329 
« Distinguer : 
-l’information : transparence de la décision administrative. 
-la motivation : justification des choix effectues. 
- la concertation : débat organisé avec d’autre administrations et avec particuliers. 
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 droit" :مف المؤلؼ 067التحقيقات العمومية، وفي ىذا اإلطار جاء في الصفحة 

administratif": 

« L’administration impose ainsi se volonté aux administres, au 

nom de l’intérêt général mais ces relations inégalitaires sont de plus 

en plus tempérées par la nécessité de prendre en compte les droit 

fondamentaux des personnes ; les progrès de la concertation et de la 

participation ont transformé l’administration passif en citoyen actif 

dont les garanties sont protégées... » 

 :الفرع الثالث: الطبيعة القانونية لقرار اإلرتفاق اإلداري ومدة صالحيتو

يعتبر قرار الترخيص باإلرتفاؽ، قرار إداري يصدر عف الوالي، ولكف يطرح التساؤؿ 
حوؿ نوع ىذا القرار، فيؿ يعتبر قرارا فرديا أـ يدخؿ في صنؼ القرارات التنظيمية التي ال  

كذلؾ األمر بالنسبة لتحديد مدة صبلحية ىذا  1·فييا األشخاص أو العقارات المعنية تحدد
 ·القرار

 الطبيعة القانونية لقرار اإلرتفاق - 1

يشكؿ قرار التصريح بالمنفعة العمومية، تصرؼ إداري قابؿ لمطعف أماـ القضاء 
، فيو قرار 1د معقدةاإلداري المختص، وتعتبر الطبيعة القانونية ليذا القرار اإلداري، ج

تنظيمي مف جية آجاؿ الطعف فيو، كما أنو يعتبر قرار فردي، غير منشأ لمحقوؽ مف 
 ·جية اآلثار المترتبة عميو

                                                                                                                                                    

- la participation à la décision : prise en compte de certaines critiques et suggestions  
faites au cours de la concertation » 

 117السابؽ، ص براىيمي سياـ، المرجع 1
1Gustave Peiser. OPCIT page 108 « la déclaration d’utilité publique constitue un acte 
administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir devant, le juge administratif 
compétent ; la nature juridique de la déclaration d’utilité publique est ainsi très 
complexe » 
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 :القرارات التنظيمية المنشأة لإلرتفاقات اإلدارية -أ 

يتـ إنشاء اإلرتفاقات اإلدارية، في كثير مف األحياف، بموجب قرارات تنظيمية، ويظير 
اصة في ارتفاقات التعمير، بحيث أف قانوف التعمير، يتولى تحديد القواعد العامة ذلؾ، خ

ويقوـ ··· وتمؾ المخصصة لمصناعة والسكف والفبلحة 1لتنظيـ األراضي القابمة لمتعمير"
بواسطة أدوات التييئة والتعمير بتحديد التوجييات األساسية لتييئة األراضي المعنية، كما 

وتعيف األراضي المخصصة لمنشاطات اإلقتصادية وذات  2ر وقواعدهتضبط توقعات التعمي
المنفعة العامة، والبنايات الموجية لبلحتياجات الحالية والمستقبمية في مجاؿ التجييزات 
الجماعية والخدمات والنشاطات والمساكف، وتحديد أيضا شروط التييئة والبناء والوقاية مف 

ىذه األحكاـ أو القواعد العامة لمتعمير تشكؿ آرتفاقات األخطار الطبيعية والتكنولوجية، و 
التعمير، تبررىا ضرورات المصمحة العامة، لصالح العقار الحضري، ولكنيا في نفس 
الوقت، يمكف أف تمس بحؽ الممكية، وتؤثر عمييا سمبا، وذلؾ لما تتضمنو مف قيود 

ماؿ األرض، مثؿ عدـ والتزامات، وتفرض عمى أصحاب الممكية، بحيث تحدد كيفية استع
، فيذه القيود تؤثر عمى حؽ مالؾ العقار في استعماؿ 1تجاوز عمو البنايات المجاورة
 ·واستغبلؿ عقاري والتصرؼ فيو

ويتـ المصادقة عمى المخططات العمرانية ومخططات شغؿ األراضي، بقرارات إدارية، 
التي يقؿ عدد سكانيا عف سواء مف قبؿ الوالي بالنسبة لمبمدية أو مجموعة مف البمديات، 

ساكف، أو مف قبؿ الوزير المكمؼ بالتعمير أو باإلشتراؾ مع وزير آخر أو عدة  56666
 5606666وزراء وىذا بالنسبة لمبمديات أو مجموعة مف البمديات التي يفوؽ عدد سكانيا 

 ·وتحدد كيفيات تطبيؽ ىذه المادة عف طريؽ التنظيـ 2ساكف 2660666ساكف ويقؿ عف 

                                                 

 05/2004يتعمؽ بالتييئة والتعمير معدؿ ومتمـ بالقانوف رقـ  1990ديسمبر  1المؤرخ في  29/90القانوف رقـ 1
 ·2004أوت  4المؤرخ في 

 ·29/90مف قانوف  10المادة 2
 29/90مف قانوف  06المادة 1
 ·المعدؿ والمتمـ 25/90مف قانوف  25المادة 2
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مثؿ ىذا النوع مف القرارات، يعتبر ذو طابع تنظيمي، وذلؾ الحتوائيا عمى أحكاـ إف 
عامة، مجردة ال تمحؽ أضرار مباشرة بأصحاب الممكية، وذوي الحقوؽ وبالتالي ال يمكف 

 1·الطعف فييا إال باإللغاء، وذلؾ عف طريؽ الدفع بتجاوز السمطة

 :يةبالقرارات الفردية المنشأة لإلرتفاقات اإلدار -

تتخذ اإلدارة قرارات فردية تتضمف الترخيص بممارسة إرتفاقات عمى أمبلؾ الخواص، 
مف المرسـو التنفيذي رقـ  669وتتولى تبميغيـ بيا، مثاؿ ذلؾ ما نصت عميو المادة 

96/626
المحدد لشروط إدارة األمبلؾ الخاصة التابعة لمدولة، والتي خولت لموالي 2

ود مجاري السواقي والودياف، وىذا بعد تحقيؽ إداري صبلحية إصدار قرار يضبط، حد
تسجؿ فيو مبلحظات الغير، وآراء المصالح العمومية المعنية، ويقـو بتبميغ كؿ مجاور 

 ·معني

إذف يصدر في ىذا اإلطار قرار إداري انفرادي، ونفس الشيء بالنسبة لئلرتفاقات في 
بحيث تضبط إدارة أمبلؾ الدولة،  مجاؿ األمبلؾ العامة، االصطناعيةو في ميداف الطرؽ،

حدود األمبلؾ العامة التابعة لمدولة، في مجاؿ الطرؽ وتمـز األفراد وأصحاب الممكيات 
المجاوريف لمطرقات باالبتعاد عنيا وعدـ البناء بالقرب منيا، وتبميغيـ بقرارات اإلرتفاقات، 

مبنية المندرجة في محيط بحيث تمزميـ بمنع البناء ورفعو عمى المساحات العقارية، أو ال
 1·تحديد الطريؽ

إف ىذه القرارات تعتبر تصرفات إدارية، إنفرادية، وتتحدد طبيعتيا القانونية، عمى أنيا 
تمس بالمركز القانوني الشخصي لكؿ مالؾ، أو حائز لجزء مف مف العقار،  2قرارات فردية

بقائمة المعنييف  كما تمس أيضا بالمراكز القانونية الشخصية، لمف تذكر أسماؤىـ
 ·بالخضوع لئلرتفاقات

                                                 

 ، المرجع السابؽبراييي سياـ1
 ·1993ديسمبر  8، مؤرخ في 303/93متمـ بالمرسـو التنفيذي رقـ  454/91مف المرسـو التنفيذي رقـ  109المادة 2
 451/91مف المرسـو التنفيذي رقـ  124المادة 1
 119 نفسو صبراىيمي سياـ المرجع 2
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 :الطبيعة القانونية المختمطة لقرارات اإلرتفاق - 2

في الغالب يصعب إيجاد تكييؼ قانوني واضح، لقرار اإلرتفاؽ بحيث يعتبر أحيانا 
، وقد رفض القضاء الفرنسي، تصنيؼ ىذا النوع 1قرارا فرديا، وأحيانا أخرى، قرارا تنظيميا

بعض الفقياء، عمى أنو مجرد  لذلؾ اعتبره 2اعتباره قرارا تنظيميا أو فرديامف القرارات وب
تصريح رغبة تيدؼ مف ورائو اإلدارة، إلى اإلعبلف عف المنفعة العامة لممشروع، بينما 

وىذا في حكـ  3يعتبره البعض اآلخر، عمى أنو تصرؼ غير تنظيمي، وغير منشأ لمحقوؽ
، وبالتالي فقرار التصريح بالمنفعة العامة، 6996فريؿ أ 59لمجمس الدولة الفرنسي بتاريخ 

4ينتمي إلى النظاـ القانوني المسمى باألعماؿ أو القرارات الوسيطة
"les actes 

intermidiaires·  وذلؾ لكونو خميط بيف خصائص القرار اإلداري التنظيمي والقرار
 ·اإلداري الفردي

مجاؿ لمطعف في قرار الترخيص بممارسة أما بالنسبة لمتشريع الجزائري، فإنو يفتح ال
المتعمؽ  66/66، الفقرة الثالثة، مف القانوف رقـ 665اإلرتفاقات، بحيث نصت المادة 

بالمناجـ، ويمكف لممعنييف وىـ المبلؾ وأصحاب الحقوؽ العينية، تقديـ طعف في القرار 
يتـ الطعف في الذي يرخص حيازة األراضي والحقوؽ الممحقة، أو ممارسة اإلرتفاقات، و 

القرارات اإلدارية حسب الجية المصدرة ليا وىذا طبقا لقانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية 
وىذا يعني أف المشرع لـ يأخذ بطبيعة القرارات مف حيث كونو فرديا أو  1الجزائرية"
 ·تنظيميا

 

                                                 

الجامعة الجريدة الجديدة، اإلسكندرية  محمد حسيف منصور، الحقوؽ العينية األصمية، أسباب كسب الممكية، دار1
 ·277، ص 2003

 ·293محمد زغداوي مرجع سابؽ ص 2
3Gustave peiser ; OPCIT page 108 « la déclaration d’utilité publique est un acte non 
réglementaire non créateur de droits » 
4Ibid  page 108 

 ·09/08قـ قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية ر 1
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 المطمب الثاني: اآلثار المترتبة عمى إصدار القرارات المنشأة لإلرتفاقات

تب عمى إصدار القرارات المنشأة لئلرتفاقات، آثار سواء عمى اإلدارة، مصدرة قرار يتر 
اإلرتفاؽ، أو عمى مالؾ العقار المرتفؽ بو، بحيث أف ىذا القرار المرخص باإلرتفاقات 
 1يكوف قاببل لمتنفيذ، ويؤثر في المراكز القانونية لؤلفراد، وبالتالي يكوف قاببل لمطعف فيو

 2·مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية 266طبقا لممادة 

 :الفرع األول: آثار قرار اإلرتفاق عمى اإلدارة المصدرة لو

في اإلرتفاقات اإلدارية، فإف قرار الترخيص بممارساتيا، وعمى خبلؼ، قرار نزع 
الممكية التي تتطمب مواصمة إجراءات نزع الممكية فإنو "أي قرار الترخيص" يشكؿ آخر 

ري في إجراءات اإلرتفاقات اإلدارية، ويرتب آثار سواء عمى اإلدارة التي اتخذت قرار إدا
 ·القرار أو عمى الييئة المستفيدة مف االرتفاقات

 :الترخيص بممارسة اإلرتفاقات اإلدارية دون نقل الممكية - 1

فاؽ، مف النتائج المترتبة عمى إصدار اإلدارة لقرار اإلرتفاؽ أنيا تقـو بتطبيؽ سند اإلرت
المتمثؿ في القرار اإلداري، وذلؾ طبقا لئللتزامات المفروضة بالقانوف مصدر اإلرتفاؽ، 
ففي مجاؿ اإلرتفاقات المتعمقة بالكيرباء وتوزيع الغاز، فإف قرار الترخيص باإلرتفاقات، 
يجعؿ الممتمكات العقارية، التابعة لمخواص أو الجماعات اإلقميمية، وكذلؾ األراضي 

دولة، مثقمة باإلرتفاقات، بحيث يسمح ىذا القرار، الصادر مف اإلدارة، لممتعامؿ التابعة لم
اإلرتكاز واإلرساء والتمرير  في مجاؿ الكيرباء، وتوزيع الغاز، باالستفادة مف ارتفاقات

العموي والغرز وقطع األشجار، وتمرير القنوات والدخوؿ إلى األمبلؾ لغرض القياـ 
شات والمنشآت المحصورة، لمتابعة األشغاؿ أو لضماف حراسة بالدراسات، وحتى إلى الور 

                                                 

 :10/01الفقرة الثالثة مف القانوف رقـ  142تنص المادة 1
يصدر التصريح بالنفعة العامة، بموجب قرار مف الوالي المختص إقميميا، ويمكف لممعنييف، المشار إلييـ في الفقرة أعبله 

 ·"رسة اإلرتفاقاتمف نفس المادة، تقديـ طعف في القرار الذي يرخص، حيازة األراضي والحقوؽ الممحقة أو مما
 ·09/08مف القانوف رقـ  801المادة 2
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صبلحيا، ويبلحظ أف قرار الترخيص بممارسة اإلرتفاقات ال يترتب  المنشآت أو صيانتيا وا 
 1·عمييا آثار، تؤدي إلى زواؿ حؽ الممكية، بؿ تُبقي الممكية تحت تصرؼ أصحابيا

 ·أمبلكيـ فيمكنيـ ممارستيا، مع احتراـ اإلرتفاقات التي تثقؿ

إف األثر األساسي المترتب عمى إصدار قرار اإلرتفاؽ، ىو جعؿ العقارات، المرتفؽ 
 بيا، خاضعة لقيود والتزامات تحد بشكؿ كبير، مف 

، بينما 3والتؤدي في النياية إلى نقميا مف مالكيا األصمي إلى اإلدارة· 2سمطة المبلؾ
لة لو قانونا عمى عقاره، فينقضي في اإلنتزاع فيؤدي إلى سمب، كامؿ السمطات المخو 

، ورغـ وجود اختبلؼ كبير بيف اإلرتفاقات اإلدارية 1بواسطتو حؽ الممكية، كحؽ فردي
وعممية اكتساب وانتزاع األمبلؾ، فإنو وفي بعض األحياف، ترتب قرارات اإلرتفاقات، آثار 

د إرتفاقات عمى حؽ الممكية، وتجعميا قريبة جدا مف اإلكتساب النيائي، بحيث قد توج
إدارية توظؼ عمى عقارات بصفة دائمة، مثؿ منع المالكيف مف إقامة بنايات بصفة 

 ·دائمة

إف التشريعات المنظمة لئلرتفاقات اإلدارية، وفي كثير مف المرات ال توضح النتائج 
المترتبة عمى إصدار قرار اإلرتفاؽ وتكتفي بالنص عمى أنو ال يترتب عمى ممارسة 

 2·زواؿ لحؽ الممكيةاإلرتفاقات أي 

كما نصت عمى نشر المقرر التي يتخذه الوالي والمتضمف الترخيص باإلرتفاقات في 
 ·مكتب الحفظ العقاري، الذي يكوف العقار المثقؿ باإلرتفاقات تابعا لو

                                                 

 ·01/02مف القانوف رقـ  162المادة 1
 

2Jenayah (M.R) « rapport introductif les servitudes administratives » colloque 
international Sousse 18 et 19 février 2005 Page 05 
3Pollet ® et Leit Veaux (G) servitudes administratives j.c.a,2005_ n 1/164 
1Jenayah  (M.R)ibid   p06 

 01/02مف القانوف 162المادة 2



393 
 

وفي شأف اآلثار التي قد تترتب عف إصدار قرار اإلرتفاقات في مجاؿ التعويض عف 
اإلرتفاقات فإف اإلدارة مصدرة قرار اإلرتفاؽ، تبقى ممتزمة األضرار الواقعة بسبب ىذه 

، 1بإصدار قرار يتضمف تعويض يحسب عمى أساس الضرر الحاصؿ أو المحتمؿ إثباتو
2ويتحمؿ المستفيد مف قرار اإلرتفاؽ، عممية التعويض عف األضرار.

 

تفاق عن إمكانية لجوء اإلدارة إلى اإلكتساب النيائي لمعقارات المثقمة باإلر  - 2
 طريق نزع الممكية

قد تترتب آثار عمى إصدار قرار اإلرتفاؽ، تدفع باإلدارةإلى عدـ اإلكتفاء، بالحصوؿ 
عمى اإلرتفاقات، وتمجأ إلى اكتساب األمبلؾ بصفة نيائية، وعدـ تركيا تحت تصرؼ 

"يجوز لئلدارة المكمفة  1مف قانوف المياه  60أصحابيا، مف ذلؾ ما نصت عميو المادة 
الموارد المائية، أف تقـو بكؿ عمؿ ييدؼ إلى اقتناء أراضي، وفي حالة ما إذا كانت ب

مف قانوف المياه، غير كافية  66الحرة، المنشأة، بموجب أحكاـ المادة  2ارتفاقات الحافة، 
 ·إلقامة ممر لبلستغبلؿ في ظروؼ ثابتة لتجأ لنزع الممكية

إمكانية المجوء إلى نزع الممكية  عمى 3مف قانوف المناجـ 664كذلؾ نصت المادة 
 ·الكتساب أراضي ضرورية، إلنجاز منشآت لضماف اإلستغبلاللمنجمي

إذف فيذه النصوص سمحت بإمكانية لجوء اإلدارة، مصدرة القرار اإلرتفاقي، إلى 
إجراءات نزع الممكية نيائيا، وتحويميا إلى الييئة المستفيدة منيا، وذلؾ إذا مااتضح بأف 

تفاؽ غير كاؼ لوحده، لضماف إنجازمشاريع ذات منفعة عامة، أو حدثت أضرار قرار اإلر 
 ·كبيرة تجعؿ المالؾ يتعذر عميو استغبلؿ عقاري بصفة دائمة

                                                 

 ·01/02مف القانوف  161الفقرة الثانية: المادة 1
 ·عمى أف التعويض عف األضرار يحدده قرار تنظيمي يتخذه الوالي 01/02مف القانوف  161نصت المادة 2
 ·12/05مف القانوف رقـ  13المادة 1
بارتفاؽ الحافة الحرة بأنو ذلؾ اإلرتفاؽ الذي ينشأ عمى طوؿ ضفاؼ  12/05مف القانوف رقـ  11عرفت المادة 2

 ·"الودياف والبحيرات والبرؾ والسبخات والشطوط
 ·10/01قانوف المناجـ رقـ 3
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الفرع الثالث: آثار قرار اإلرتفاق عمى أصحاب الممكية الخاضعين لإلرتفاقات 
 :اإلدارية

ية العقارات الخاضعة إف صدور قرار اإلرتفاؽ، ال يؤدي بالضرورة إلى زواؿ ممك
لئلرتفاقات، بحيث تبقى حؽ الممكية لصاحبيا، مع تقييدىا ببعض اإللتزامات، الناتجة عف 
اإلرتفاقات، ولكف قد تحدث أضرار كبيرة تدفع بصاحب الممكية إلى مطالبة اإلدارة، 

 ·مصدرة قرار اإلرتفاؽ بنقؿ نيائي لمممكية

 :ت دون إزالة حق الممكيةإثقال الممتمكات العقارية باإلرتفاقا - 1

حتى ولو حصؿ المبلؾ وأصحاب الحقوؽ المعنية، وغيرىـ مف ذوي الحقوؽ 
والمصالح المعنية، عمى تعويضات عف أضرار اإلرتفاقات المثقمة ألمبلكيـ، فإنيـ 
يحتفظوف بالصفة القانونية الكاممة، كمبلؾ لمعقارات، بحيث تبقى ليـ سمطة، بمختمؼ 

الناقمة لمممكية، أو حتى االستغبلؿ واالنتفاع بأمبلكيـ والبقاء فييا،  التصرفات القانونية
بحيث ال يجبروف عمى الخروج منيا، وىذا عمى خبلؼ قرار نزع الممكية الذي يمـز 

ال تعرضوا لمعقوبات المعموؿ بيا قانونا ، أما القيود 1المنزوعة ممكيتيـ بإخبلء األمكنة وا 
يجبروف عمى الخضوع ليا، فيي عديدة، تختمؼ بحسب واإللتزامات التي تفرض عمييـ، و 

نوع وطبيعة اإلرتفاؽ المنشأ بالقانوف أو المطبؽ بموجب قرار إداري، فيناؾ نوع مف 
اإلرتفاقات تمزميـ بالسماح لمييئة المستفيدة مف اإلرتفاؽ، بالدخوؿ إلى األمبلؾ، لمقياـ 

لمتابعة األشغاؿ أو لضماف حراسة بالدراسات والرسـو أو المرور إلى الورشات والمنشآت، 
2المنشآت أو صيانتيا أو إصبلحيا

 

وىناؾ ارتفاقات تمس حتى األمبلؾ المجاورة لممشروع أو المنشآت المراد إنجازىا، 
وتكوف ضرورية لتمرير القنوات، سواء السطحية أو الباطنية، وذلؾ لجمب المياه أو الغاز 

قؿ أو تخزيف المنتوجات أو القياـ، بعمميات أو الكيرباء أو منشآت وتجييزات معدة، لن

                                                 

 ·387محمد زغداوي: المرجع السابؽ، ص 1
 ·01/02مف القانوف رقـ  159الفقرة السابقة مف المادة 2
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، وميما يكف مف أمر فإف قرارات اإلرتفاؽ، ال تمكف الييئات 1التييئة وحسف سيراألشغاؿ
 ·المستفيدة منيا، مف اكتساب الممتمكات العقارية التي تبقى تحت تصرؼ أصحابيا

لنقل النيائي إمكانية مطالبة أصحاب الممكية اإلدارة المصدرة لإلرتفاقات با - 2
 :لمممكية

قد تؤدي بعض اإلرتفاقات التي ترخص بيا اإلدارة إلى نتائج تجعؿ المالؾ محروما 
مف استعماؿ ممكيتو إلى درجة تجريده منيا، لذلؾ يطمب مف اإلدارة المستفيدة، اكتساب 

 652المادة  1ىذه األمبلؾ وذلؾ باستعماؿ إجراءات نزع الممكية، وفي ىذا المجاؿ تنص
، أف يطمب بمجرد الموافقة 2، يمكف لممالؾ الذي مسو التصفيؼ626/96المرسـو مف 

 :عمى أدوات التييئة والتعمير ونشرىا مف اإلدارة المختصة، ما يأتي

 ·ػ إما تبادؿ العقارات

 ·ػ إما نزع ممكية المساحات

ذا كاف باقي العقار بعد التصفيؼ ال يصمح لبلستعماؿ العادي، حسب المقاييس  ػ وا 
لمعموؿ بيا في ميداف التعمير واإلسكاف، يمكف المالؾ أف يطمب مف السمطة المعنية بنزع ا

 ·ممكية كامؿ العقار

قانوف المياه، عمى أنو يمكف مالؾ عقارو خاضع  الرتفاؽ  56كذلؾ نصت المادة 
 ·أف يمـز المستفيد مف ىذا اإلرتفاؽ، اقتناء ىذه األراضي في أي وقت 3التفريغ

                                                 

 ·10/01مف القانوف رقـ  141المادة 1
 
 ·454/91مف المرسـو التنفيذي رقـ  125المادة 1
، التصفيؼ بأنو عبارة ضبط حدود األمبلؾ العامة، في مجاؿ 121عرفت المادة  454/91في المرسـو التنفيذي 2

 ·الطرؽ فيو عمؿ تضبط بو اإلدارة حد طرؽ المواصبلت وحدود الممكيات المجاورة
 ·12/05مف القانوف رقـ  21ادة الم3
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ف المادة السابقة الذكر، فإف األشخاص مجاوري، مجمعات مياه مف خبلؿ مضمو 
التطيير الفبلحي، وكذلؾ مجاري قنوات التحويؿ، وقنوات جر المياه، ممزموف بموجب قرار 
اإلرتفاؽ، بالسماح بحرية مرور، مستخدمي اإلدارة وعتادىا والمقاوليف والمكمفيف بالصيانة، 

ة عمى اتساع خمسة أمتار، مف جانبي األمبلؾ عمى أمبلكيـ وكذلؾ تفريغ مواد التنقي
العمومية اإلصطناعية لممياه، ويمنعوف مف كؿ بنايات جديدة أو تشييد سياج أو غرس 
أشجار داخؿ المناطؽ الخاضعة الرتفاؽ المرور أو التفريغ، إذ تصبح ىذه العقارات غير 

ستفيدة مف اإلرتفاؽ، مستعممة باستمرار مف طرؼ أصحابيا، لذلؾ يمكنيـ طمب اإلدارة الم
 .الكتسابيا بصفة دائمة، لكونيـ محروميف منيا بصفة دائمة ومتواصمة
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 :المبحث الثالث: اإلتفاقات الودية المنتجة لإلرتفاقات اإلدارية

عادة ما تترؾ النصوص القانونية، مسألة تحديد األمبلؾ واألشخاص الخاضعيف 
التي بواسطيا تشكؿ سندات اإلرتفاقات، وتتـ في لئلتفاقات اإلدارية، إلى تصرفات اإلدارة 

أشكاؿ مختمفة، بحيث قد تصدر قرارات فردية أو تنظيمية أو تتـ باتفاقات ودية، ىذه 
األخيرة تنص عمىيا إما قوانيف أو مراسيـ، وذلؾ لغرض تطبيؽ إرتفاقات إدارية، وفي ىذه 

دارية، فإف القرار اإلداري الذي الحالة، أي في اإلتفاقات الودية، المنتجة لئلرتفاقات اإل
 1·يرخص بيذه اإلرتفاقات، ال يتـ إصداره إال بعد البحث عف إتفاؽ ودي مسبؽ

المطمب األول: مصدر اإلتفاقات الودية المنتجة لإلرتفاقات اإلدارية وشروط 
 :إعدادىا

 قبؿ المجوء إلى إجراء التحقيؽ المسبؽ لمترخيص باإلرتفاقات اإلدارية، فتح المشرع
المجاؿ، إلمكانية إبراـ اتفاقات ودية، تتـ قبؿ إصدار قرار الترخيص باإلرتفاقات، وفي 
العديد مف الحاالت تـ اعتبار، شرط المجوء، ليذه اإلتفاقات إلزامي، ويترتب عمى عدـ 

 احترامو، إمكانية إلغاء إجراءات إعداد اإلرتفاقات اإلداري

 :الفرع األول: مصادر اإلتفاقات الودية

رض إعطاء ووضع إطار قانوني ورسمي، يوفر حماية قانونية كافية لممالؾ لمدخوؿ لغ
في مفاوضات مع اإلدارة، مف أجؿ التنازؿ ليا بشكؿ ودي عمى ممكيتو، ولغرض اإلسراع 

، ثمف المشرع اإلتفاقات الودية وسمح بالمجوء ليا، مف ذلؾ 1في إجراءات نقؿ الممكية
منو،  666ي نص عمى االتفاقات بالتراضي، في المادة الذ 2القانوف المتعمؽ بالمناجـ

                                                 

1WWW.SENAT.FR /questions 2007/ Q.S.E : « la servitude administrative établi pa r 
arrete prefectoral ; ne peut etre mise qu’àprés la recherche d’un accord amiable »  
15/12/2011 

 المرجع السابؽ، محمد زغداوي: 1
 10/01القانوف رقـ 2

http://www.senat.fr/
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وذلؾ في حالة طمب، صاحب السند المنجمي، رخصة لمدخوؿ والمرور باألراضي 
المجاورة، لممحيط الممنوح لو أو بإقامة قنوات ضرورية، لحسف سير االستغبلؿ المنجمي، 

ؽ بالتراضي مع بحيث يمـز صاحب السند المنجمي بالقياـ بمحاوالت لمحصوؿ عمى اتفا
وىذا قبؿ المجوء لطمب الترخيص لو باالستفادة مف اإلرتفاقات، بقرار مف الوالي،  1المعنييف

عمى شرط االتفاؽ الرضائي، بيف المبلؾ  2و مف نفس القانوف662كما نصت المادة 
الخواص وصاحب السند المنجمي، وفي حالة غياب ىذا االتفاؽ، يمكف المجوء إلى تطبيؽ 

 .3ع الممكية لفائدة إدارة األمبلؾ الوطنية طبقا لمتشريع المعموؿ بوإجراء نز 

، المحدد لمقواعد العامة المتعمقة بالبريد والمواصبلت 65/5666أما في القانوف رقـ 
، فإف المتعامميف في مجاؿ، شبكات المواصبلت السمكية والبلسمكية 4السمكية والبلسمكية

كاء في الممكية وذلؾ إلنشاء ارتفاقات عف طريؽ ممزميف باإلتصاؿ بالمالكيف أو الشر 
االتفاؽ الودي، وىذا لتمكيف أعوانيـ مف الدخوؿ إلى الممكيات الخاصة، المبنية وغير 
المبنية وفي أجزاء العمارات الجماعية، وفي التجزئات المخصصة لبلستعماؿ المشترؾ، 

 ·بحيث يكوف االستفادة مف حؽ اإلرتفاؽ عف طريؽ اإلتفاؽ الودي

مف قانوف البريد  26أما إذا أدت االتفاقات إلى إزالة المباني، طبقا لممادة 
والمواصبلت، ولتفادي المجوء إلى إجراءات نزع الممكية، لمعقارات، فإنو يمكف إبراـ عقد 
إتفاؽ ودي، بيف مبلؾ العقارات والمستفيديف مف اإلرتفاقات البلسمكية الكيربائية، في 

ناطؽ الحماية وكذلؾ مناطؽ الحراسة، لضماف سير االستقباالت المناطؽ المكشوفة، وم
 ·البلسمكية الكيربائية عبر مختمؼ المراكز

وفي مجاؿ الحيازة المؤقتة لؤلراضي التابعة لمجماعات اإلقميمية، واألراضي التابعة 
لمدولةو أو لمخواص، وذلؾ بغرض إنجاز دراسات أو إقامة أشغاؿ تتعمؽ بمنشآت نقؿ 

                                                 

 10/01مف القانوف رقـ  141المادة 1
نصت عمى أنو في حالة الضرورة  القصوى، وعندما تكوف األراضي ممكا لمخواص  10/01مف القانوف  148المادة 2

 ·وفي غياب اتفاؽ بالتراضي مع ىؤالء يمكف تطبيؽ إجراءات نزع الممكية لممنفعة العامة
 11/91قـ القانوف ر 3
 03/2000مف القانوف رقـ  43الفقرة الثالثة، المادة 4
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المتعمؽ بالكيرباء وتوزيع الغاز بواسطة  66/65ء والغاز، فإف القانوف رقـ الكيربا
نص عمى إمكانية إبراـ، إتفاؽ بالتراضي بيف المالكيف أو أصحاب الحقوؽ 1القنوات

العينية، والمخصص ليـ أو ذوي الحقوؽ اآلخريف، والمصالح المعنية والمتعامميف في 
تفاقيات وبواسطتيا نكوف أماـ إرتفاقات إدارية، مجاؿ الكيرباء، وتوزيع الغاز، فيذه اإل

تخوؿ المستفيديف مف ممارسة حقوؽ اإلرتفاؽ دوف الحاجة إلصدار قرارات إدارية ترخص 
 ·بيا

 :الفرع الثاني: إجراءات إعداد اإلتفاقات الودية

لـ يحدد المشرع، الشكؿ الذي يجب أف تتخذه اإلتفاقات الودية، المنتجة لئلرتفاقات 
رية، كما لـ يتطرؽ لئلجراءات الواجب اتباعيا، إلعداد ىذا النوع مف اإلرتفاقات اإلدا

واكتفى بالنص عمى إمكانية المجوء ليا، بطريقة اختيارية، وأحيانا يمـز الراغبيف في 
االستفادة مف اإلرتفاقات اإلدارية، بالقياـ بيذا اإلجراء اإلجباري قبؿ إصدار قرار إداري أو 

يسمح بممارسة اإلرتفاقات اإلدارية، ويبلحظ عدـ انسجاـ النصوص  حتى حكـ قضائي،
التشريعية المنظمة لئلتفاقات اإلدارية، وعدـ تناسقيا، بحيث تارة وفي بعض اإلرتفاقات، 
تسمح بإمكانية إجراء تحقيؽ عمومي، ثـ إصدار قرار الترخيص باإلرتفاؽ اإلداري دوف 

2حاب الممكيةشرط المجوء إلى إبراـ إتفاؽ ودي، مع أص
 

جراء اإلتفاؽ الودي، إلزامي وال يمكف الترخيص بممارسة اإلرتفاقات  وتارة أخرى، تعتبرا 
، لذلؾ ونظرا ألىمية ىذه الطريقة التي تمكف مف 1اإلدارية، إال بعد استنفاذ ىذا اإلجراء

ممارسة اإلرتفاقات بسرعة وبالتراضي بيف األطراؼ فمف الفائدة تعميميا، عمى غرار ما 

                                                 

 ·01/02مف القانوف رقـ  156المادة 1
عمى أف منح االستفادة مف االرتفاقات يتـ بقرار يتخذه الوالي المختص  01/02مف القانوف رقـ  160نصت المادة 2

الحقوؽ العينية أو المخصص ليـ أو غيرىـ  إقميميا، إثر تحقيؽ عمومي يتـ خبللو إشعار أصحاب الممكية وأصحاب
 مف ذوي الحقوؽ أو المصالح المعنية واستدعائيـ لئلدالء بمبلحظاتيـ في أجؿ شيريف

المجوء إلى إجراء نزع الممكية الذي يعد طريقة استثنائية الكتساب 11/91لـ تسمح المادة الثانية مف قانوف نزع الممكية 1
 أدى انتياج كؿ الوسائؿ األخرى إلى نتيجة سمبية أمبلؾ أو حقوؽ عقارية، إال إذا
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بحيث يصبح اإلتفاؽ الودي، ، 1ىو معموؿ بو، في قانوف نزع الممكية لممنفعة العمومية
جزء مف إجراءات إعداد اإلرتفاقات اإلدارية في كؿ القوانيف المنظمة ليذه اإلرتفاقات، وفي 
ىذا اإلطار البد مف النص عمى تحديد بدقة مراحؿ إعداد اإلتفاؽ الودي والممؼ التقني 

 ·جب تقديمو لممارسة، اإلرتفاقات بطريقة وديةاإلجباري، الوا

المطمب الثاني: الطبيعة القانونية لإلتفاقات الودية المنتجة لإلرتفاقات اإلدارية 
 ·ومدى خضوعيا إلجراءات الشير العقاري

إف إبراـ إتفاقات ودية، إلنشاء إرتفاقات إدارية، يرتب حقوؽ تعني أفراد محدديف 
ية وكذلؾ ذوي الحقوؽ العينية وغيرىـ مف أصحاب الحقوؽ، بذواتيـ، وىـ أصحاب الممك

ويمكف التساؤؿ حوؿ طريقة تأميف الترخيصات الودية المنشأة لئلرتفاقات اإلدارية وكيفية 
إخضاعيا إلجراءات الشير العقاري، وذلؾ باعتبار عممية التسجيؿ والشير العقاري، 

 ·في مواجية الغيرتمكف مف ضماف وتأميف اإلرتفاقات اإلدارية، وخاصة 

مف جية أخرى يطرح التساؤؿ حوؿ الشكؿ الذي تأخذه اإلتفاقات الودية، فيؿ يتـ 
إعدداىا في صيغة عقود توثيقية أـ في شكؿ إتفاقات إدارية، تبـر بيف اإلدارة المختصة، 

 ·بالترخيص باإلرتفاقات اإلدارية وأصحاب الممكية

 ·الودية المنتجة لإلرتفاقات اإلدارية الفرع األول: الطبيعة القانونية لإلتفاقات

تخوؿ اإلتفاقات الودية، حقوؽ اإلرتفاؽ اإلداري، مثؿ حؽ الدخوؿ إلى الممكيات، 
نجاز األشغاؿ، وتفرض عمى الخاضع ليا، إلتزامات مثؿ عدـ  والقياـ بالدراسات وا 

طبيعة اإلعتراض عمى مستخدمي اإلدارة المستفيدة مف اإلرتفاؽ، ولكف وفيما يتعمؽ بال
القانونية ليا، فإنيا تطرح مسألة اعتبارىا إتفاقات إدارية، تخضع ألحكاـ القانوف العاـ أـ 

 مجرد عقود توثيقية تبـر أماـ الموثؽ طبقا ألحكاـ القانوف الخاص؟

                                                 

 03/2000مف القانوف رقـ  43المادة 1
 



401 
 

 :اإلتفاقات الودية المنتجة لإلرتفاقات اإلدارية تخضع لمقانون العام - 1

بتطبيؽ ىذه  والمنضمةليا, عمقة باإلرتفاقات اإلداريةفي حاالت كثيرة تمـز القوانيف المت
نشائيا بواسطة اتفاقات ودية، تتـ بيف أصحاب الممكية والييئة المستفيدة مف  األخيرة، وا 
اإلرتفاقات العامة، وىذا قبؿ إصدار قرارمناألدارة المختصة,بالترخيص بممارستيا, وحتى 

يا، فإنو يتـ إبراـ إتفاقات بالتراضي، في مجاؿ التعويض عف األضرار التي قد تتسبب في
بيف المبلؾ وأصحاب الحقوؽ العينية، والمستفيد مف اإلرتفاقات لمتعويض عف األضرار 
وىذه اإلتفاقات تؤدي إلى إنتاج إرتفاقات تخضع ألحكاـ القانوف العاـ وليس ألحكاـ 

دارية، وتمكف وذلؾ لكونيا، جاءت تطبيقا لقانوف ينظـ اإلرتفاقات اإل ·القانوف الخاص
المستفيد مف حقوؽ منصوص عمييا فيو، وىذا رغـ وجود الطابع اإلداري ألطراؼ اإلتفاؽ، 

اما تنظيـ .غير أف مصدرىا في النياية، يعود لمنص التشريعي، وليس إلتفاؽ األشخاص
اإلتفاقات الودية في التشريع الجزائري، فقد نظمتيا النصوص القانونية المتعمقة باإلرتفاقات 
اإلدارية، واعتبرتيا جزء مف اإلجراءات القانونية إلعداد اإلرتفاقات اإلدارية، بحيث سمح 
المشرع الجزائري بالمجوء ليا، سواء في مرحمة ما قبؿ إعداد قرار الترخيص باإلرتفاؽ 
اإلداري، وذلؾ بالنص عمى إلزامية المجوء لعقد إتفاقات بالتراضي، قبؿ طمب إصدار 

بعد إصدارىا وذلؾ بإمكانية تحديد ومنح التعويضات عمى أساس اإلتفاؽ قرارات إدارية أو 
الودي، ويتـ تقديـ وثيقة لئلتفاؽ، إما إلى اإلدارة أو إلى القضاء لئلشياد بحصوؿ إتفاؽ 
بالتراضي وذلؾ لمتأكد مف مبمغ التعويض المحدد في اإلتفاؽ، وتماشيو مع الشروط التي 

 ·يحددىا القانوف

اإلتفاؽ آثار قانونية ىي نفسيا التي تنتج عف صدور قرارات إدارية  ويترتب عمى ىذا
  :ترخص باإلرتفاقات اإلدارية، بحيث أف اإلتفاؽ الودي يؤدي إلى

ػ تمكيف الييئة المستفيدة مف اإلرتفاقات ممارسة الحقوؽ المختمفة التي يرتبيا اإلتفاؽ 
 ·الودي
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، وذلؾ بالقياـ بأعماؿ أو اإلمتناع ػ إلزاـ أصحاب الممكية بالخضوع، لشروط اإلتفاؽ
مف القياـ بيا، أو تمكيف والسماح لممستفيد مف اإلرتفاقات مف استعماؿ العقارات الخاضعة 

 ·ليا

ػ إشيار اإلتفاؽ الودي، وتسجيمو لدى إدارة الحفظ العقاري، بنفس الطريقة المتبعة 
نوف المنظـ لئلرتفاقات إلشيار وتسجيؿ قرارات اإلرتفاقات وفي حالة وقوع نزاع، فالقا

 .اإلدارية ىو الذي تخضع لو ىذه اإلتفاقات الودية وذلؾ أماـ القضاء المختص

 :اإلتفاق الودي المنتج لإلرتفاقات اإلدارية عبارة عن عقد توثيقي - 2

ىناؾ موقؼ لمقضاء الفرنسي، يرى فيو بأف اإلتفاقات الودية، التي تتـ قبؿ إصدار 
إلرتفاقات اإلدارية، مجرد عقود توثيقية عادية، يحكميا القانوف قرار الترخيص بممارسة ا

الخاص، وتخضع لمرسمية، وتبـر أماـ الموثؽ وىي مثؿ اإلتفاقات الودية التي تحصؿ في 
مجاؿ نزع الممكية، قبؿ إصدار قرار إعبلف المنفعة العمومية والتي تعتبر عقود بيع 

سبب ذلؾ، إلى كوف البعض مف  ويرجع 1عقارية عادية، يحكميا القانوف الخاص
المؤلفيف، يرى بأف اإلتفاؽ الودي، يحؿ محؿ اإلرتفاؽ المنشأ بالقانوف بحيث أف ىذه 
اإلتفاقات تنشأ عبلقة مع القانوف الخاص، وىذا ما دفع القضاء اإلداري الفرنسي إلى أف 

عادي، وال يجعؿ اإلتفاقات الودية المنشأة لئلرتفاقات اإلدارية، مف اختصاص القضاء ال
 ·تسند لمقضاء اإلداري، كما أف القانوف الواجب التطبيؽ عمييا، يتمثؿ في القانوف الخاص

غير أف ىذا الموقؼ، ورغـ المبررات التي يعتمد عمييا العتباره اإلتفاقات الودية 
مجرد عقود عادية، فإنو ال يمكف إبعادىا مف اإلرتفاقات اإلدارية، وتصنيفيا ضمف 

نوف الخاص التي تقـو عمى وجود عقار مرتفؽ وعقار مرتفؽ بو، فيذه إرتفاقات القا
اإلرتفاقات الناجمة عف اإلتفاقات الودية، تعود في أصؿ نشأتيا إلى قوانيف عامة، تكوف 
مصدرا ليا، وتنص عمى إمكانية تطبيقيا، بموجب إتفاقات ودية، فموال وجود ىذه 

                                                 

:حتى و لو أدت ىذه اإلتفاقات الودية إلى صدور قرار إعبلف المنفعة العامة 399محمد زغداوي المرجع السابؽ ص  1
 في مرحمة الحقة، ليس مف شأف ذلؾ أف يغير مف طبيعتيا القانونية
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ة منتجة إلتفاقات إدارية، وفي ىذا اإلتجاه النصوص، لما أمكف السماح بإبراـ إتفاقات ودي
بأف اإلتفاقات الودية ىي جزء مف مجاؿ اإلرتفاقات  "Subra de bieuses" :يرى

1اإلدارية، وأف وجود ىذه اإلتفاقات ال يمس بوحدة وطبيعة اإلرتفاقات"
 

الفرع الثاني: موقف المشرع الجزائري من اإلتفاقات الودية المنتجة لإلرتفاقات 
 :يةالود

إف العديد مف القوانيف الجزائرية المنظمة لئلرتفاقات اإلدارية، تنص عمى إلزامية 
المجوء إلى اإلتفاقات الودية، وذلؾ قبؿ إصدار قرار الترخيص باإلرتفاقات اإلدارية، أو في 
ذا تحقؽ ىذا الشرط فإف التساؤؿ، يطرح حوؿ  حالة حدوث أضرار ألصحاب الممكية، وا 

ة ليذه العقود، فيؿ ىي عادية تخضع إلى أحكاـ القانوف الخاص أـ تبقى الطبيعة القانوني
 ·في مجاؿ العقود المنشأة لئلرتفاقات اإلدارية

في الواقع وبالرجوع لمضموف النصوص التشريعية المتعمقة باإلرتفاقات اإلدارية، نجد 
واضح  عدـ اإلنسجاـ، وعدـ التناسؽ بيف أحكاميا، حيث أف محتوى بعض القوانيف غير

في تحديد الطبيعة القانونية لئلتفاقات الودية المنتجة لئلرتفاقات اإلدارية، ففي القانوف رقـ 
 المحددلمقواعد العامة، المتعمقة بالبريد والمواصبلت السمكية والبلسمكية 60/5666

فإف  2
شبكات الفقرة الثالثة، تتكمـ عمى إمكانية إبراـ إتفاؽ ودي بيف المتعامميف في  60المادة 

المواصبلت السمكية والبلسمكية، وفي حالة انعداـ اإلتفاؽ الودي،يرخص بذلؾ رئيس 
المحكمة المختصة، فينا المشرع لـ يحدد بدقة الجية المختصة بالترخيص، فيؿ ىي 

المتعمؽ  66/65المحكمة العادية أـ المحكمة اإلدارية؟ ونفس الشيء في القانوف رقـ 
 اسطة القنواتبالكيرباء وتوزيع الغاز بو 

تتكمـ عف عقد، أيإلتزاـ  624، بحيث أف المادة 1
                                                 

                                                                                                                   
                                        . subra (b),opcit p:67    1                         

دخوؿ أعواف متعامميف مرخص ليـ إلى  بالنص عمى أنو عندما يكوف 03/2000مف القانوف  43تكتفي المادة  2
الممكيات الخاصة ضروريا لدراسة أو إنجاز أو إستغبلاللمنشات وفي حالة انعداـ اإلتفاؽ الودي يرخص بذلؾ رئيس 

 المحكمة المختصة إقميميا 
 01/02مف القانوف  156المادة  1
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تعاقدي، يتـ بواسطتو الموافقة عمى اإلستفادة مف الحيازة وذلؾ في حالة حصوؿ إتفاؽ 
بالتراضي، بيف المالكيف أو أصحاب الحقوؽ العينية والمخصص ليـ، أو ذوي الحقوؽ 

 ·اآلخريف، أو المصالح المعنية والمتعامؿ

 لقانوف المتعمؽ بالمناجـػ أما ا
فإنو ينص أيضا عمى إمكانية اإلستفادة مف الحيازة 1

والحقوؽ الممحقة، بموجب إلتزاـ تعاقدي  يتـ في حالة حصوؿ إتفاؽ بالتراضي بيف المبلؾ 
وأصحاب الحقوؽ العينية والمخصص ليـ، وغيرىـ مف ذوي الحقوؽ أو أصحاب المصالح 

منو عمى إمكانية إبراـ  604ي، كما نص في المادة المعنية وبيف صاحب السند المنجم
إتفاؽ بالتراضي بيناألطراؼ، وذلؾ لمتعويض عف كؿ األضرار التي تمحؽ بالمبلؾ 
وأصحاب الحقوؽ، ويتولى صاحب السند المنجمي، دفع ىذه الحقوؽ، أما في حالة عدـ 

الخبلؼ عمى ، نصت عمى عرض 604اإلتفاؽ بالتراضي، فإف الفقرة األخيرة مف المادة 
ويبلحظ عمى ىذه النصوص، أنيا لـ تحدد بدقة الطبيعة 2·الجية القضائية المختصة

القانونية لئلتفاقات الودية، المنتجة لئلرتفاقات اإلدارية، بحيث اكتفت بوصفيا عمى أنيا 
التزامات تعاقدية، دوف تبياف مدى خضوعيا إما لمقانوف الخاص أو لمقانوف العاـ، كذلؾ 

لنسبة لئلتفاقات الودية التي تحرر لغرض التعويض عف األضرار الناجمة عف األمر با
ممارسة اإلتفاقات اإلدارية، فإف القوانيف السابقة الذكر اكتفت بإحالة اختصاص النظر في 
منازعتيا عمى الجية القضائية المختصة، دوف توضيح نوع القضاء التي يتولى النظر 

، رغـ أننا نميؿ العتبار ىذه اإلتفاقات الودية، قد جاءت فييا، سواء كاف إداريا أو عاديا
.بدافع إجراءات اإلرتفاقات اإلدارية، وقد تصؿ إلى استعماؿ نزع الممكية

1
 

غير أنو ومف جية أخرى، نجد نوعا آخر مف القوانيف المنظمة لئلرتفاقات اإلدارية، 
رتفاقات وتعتبرىا جزء مف تحدد بوضوح الطبيعة القانونية، لئلتفاقات الودية المنتجة لئل

ىذه األخيرة، وتخضعيا لمقانوف العاـ، ويختص القضاء اإلداري، بالفصؿ فييا، وىذا ما 

                                                 

 01/10مف القانوف  136المادة1
 01/10مف القانوف  136المادة  2
 01/10مف القانوف  148ة الماد 1
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المتعمؽ بالبريد  60/5666مف القانوف رقـ  64نجده بوضوح، في الفقرة األولى مف المادة 
 ، التي تجعؿ مسألة النظر في 1والمواصبلت

ي، مف اختصاص الجيات القضائية، لمقانوف التعويض، عند انعداـ اإلتفاؽ الود
 مف نفس القانوف 26العاـ، وكذلؾ األمر بالنسبة لممادة 

، التي تمنح اختصاص الفصؿ 2
في األضرار المادية الناجمة عف اإلرتفاقات، إلى الجيات القضائية اإلدارية، وذلؾ في 

 ·حالة انعداـ إتفاؽ ودي

يجب التنويو بو، لكونو يعتبر اإلتفاقات  إف ىذا الموقؼ األخير لممشرع الجزائري،
الودية، المنتجة لئلرتفاقات اإلدارية، جزء مف اإلجراءات المتبعة في ىذا النوع مف 
اإلرتفاقات، وبالتالي تخضع لمقانوف العاـ، ويختص القضاء اإلداري بالنظر فييا، ولذلؾ 

اقات اإلدارية، وجعميا فمف الضروري، توحيد مختمؼ النصوص التشريعية المتعمقة باإلرتف
تتوافؽ حوؿ تحديد الطبيعة القانونية لئلتفاقات الودية والتي ال يمكنيا أف تخرج عف مجاؿ 

 ·اإلرتفاقات اإلدارية وتطبؽ عمييا أحكاـ القانوف العاـ

 :الفرع الثالث: مدى خضوع اإلتفاقات الودية إلجراءت الشير العقاري

ة باإلرتفاقات اإلدارية سكوتيا عف تنظيـ يبلحظ عمى مختمؼ التشريعات المتعمق
اإلتفاقات الودية، المنتجة لئلرتفاقات اإلدارية، رغـ أنيا وفي مجاؿ القرارات اإلدارية، 
المتضمنة الترخيص بيذه اإلرتفاقات اإلدارية، تنص صراحة عمى إشيارىا، في مكتب 

، ولكنيا لـ تتطرؽ 1الحفظ العقاري، الذي يكوف العقار المثقؿ باإلرتفاقات تابعا لو
لئلتفاقات الودية ولـ تنص عمى إخضاعيا إلجراءآت الشير العقاري، بالرغـ مف أف ىذا 

                                                 

تنص عمى: يحدد التعويض عند انعداـ اإلتفاؽ الودي مف  2000/03مف القانوف  46إف الفقرة األولى مف المادة  1
 طرؼ الجيات القضائية لمقانوف العاـ

 2000/03مف القانوف  51الفقرة األولى مف المادة  2
 
تخذه الوالي و القاضي بالترخيص باإلرتفاقات في مكتب الحفظ : ينشر المقرر الذي ي02/01مف القانوف  163المادة  1

 .العقاري الذي يكوف العقار المثقؿ باإلرتفاقات تابعا لو
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األخير، يمكف مف إعبلـ الجميور أو جمب انتباىو، باعتباره تقنية، ىدفيا إعبلـ الغير 
وأيضا إنشاء اعتراض عمى الحقوؽ المتعمقة بكؿ عقار، مما يسمح بحماية حقوؽ 

، و تطبؽ شكمية  الشير العقاري، عمى اإلرتفاقات 1بدوف إىماؿ مصالح الغير المعنييف،
اإلدارية، بحيث أف اإلرتفاقات المفروضة  عمى الممكيات، التي تحددىا السمطة اإلدارية، 
المكمفة بتطبيقيا تجعميا سارية في حؽ الغير، وفي مجاؿ اإلتفاقات الودية المبرمة بيف 

د الوعاء العقاري، وشروط ممارسة اإلرتفاؽ الناجـ عف تطبيؽ األطراؼ، فإف ىدفيا تحدي
نصوص قانونية، وقد ذىب اإلجتياد القضائي إلى القوؿ بأف غياب الشير في المحافظة 
العقارية، يجعؿ اإلرتفاؽ غير ساري في حؽ الغير، الذي قد يكتسب العقار دوف أف يعمـ 

 ·بو، وذلؾ لعدـ إشياره، في إدارة الحفظ العقاري

العديد في النصوص القانونية، عمى العقد،  إذا وبما أف التشريع الجزائري، اعتمد  في
واعتبره مف السندات، التي تنشأ بيا اإلرتفاقات اإلدارية، بحيث أجاز لمييئات العمومية 
التعاقد مع أصحاب الممكية في مجاؿ اإلرتفاقات، وجعؿ العقد أو اإلتفاؽ الودي وسيمة 

وىو إجراء يتـ اتباعو، لتفادي بعض الشكميات المتبعة، لتوظيؼ لحماية الحقوؽ، 
، فإنو مف 2اإلرتفاقات، ويخدـ مصمحة مالؾ العقار، وبالخصوص في مسألة التعويض

الضروري، النص صراحة، عمى إخضاع اإلتفاقات الودية المنشأة لئلرتفاقات اإلدارية، 
ة فعمية، لحقوؽ مالؾ العقار، وأيضا إلى النشر بإدارة الحفظ العقاري، وذلؾ لتوفير حماي

 ·لكوف اإلتفاؽ الودي، منتج لئلرتفاقات اإلدارية

إف مف شأف شير اإلتفاقات الودية، أف يشكؿ وسيمة إلعبلـ أصحاب الممكية والغير  
ويضمف حقوؽ المالكيف، ىذا باإلضافة إلى كوف المشرع الجزائري، يخضع التصرفات 

.إلجراءات الشير العقاريالقانونية المتعمقة بالممكية 
1

 

                                                 

 : dictionnaire des servitudes 2003 parisتـ توضيح الغاية مف الشير العقاري في قاموس األرتفاقات:  1
… la connaissance…des droits… ; 

2 Pollet(r)la theorie generale des servitudes administratives,1993 
مف القانوف المدني عمى أنو ال تنقؿ الممكية و الحقوؽ العينية في العقار... إال إذا روعيت  792نصت المادة  1

 .اإلجراءات التي ينص عمييا القانوف و باألخص القوانيف التي تدير مصمحة الشير العقاري
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 :إف النتائج الممكف استخبلصيا في ىذا الفصؿ تتمثؿ فيما يمي

أف إجراء التحقيؽ المسبؽ لئلرتفاقات اإلدارية، والذي جاء لتوفير الحماية القانونية، 
ألصحاب الممكية، قد ال يكوف فعاال في تنظيـ لعممية إعبلـ الجميور وتمقي مبلحظاتو 

 :ة أسباب منياوآرائو، وذؾ لعد

أف لجوء المشرع إلى إخضاع التحقيقات العمومية المسبقة لئلرتفاقات اإلدارية، إلى 
اإلجراءات المعموؿ بيا في قانوف نزع الممكية غير موفؽ، وذلؾ بسبب اإلختبلؼ الواضح 
إلجراءات التحقيؽ العمومي في اإلرتفاقات اإلدارية عف تمؾ المعموؿ بيا في قانوف نزع 

، بحيث أف ىذا األخير، يتضمف إجراء إلزامي يتعمؽ بالتحقيؽ 66/96ة رقـ الممكي
الجزئي، يضاؼ إلى التحقيؽ األوؿ المسبؽ بينما تقتصر قوانيف اإلرتفاقات عمى إجراء 
واحد، ضؼ إلى ىذا أف التحقيقات العمومية، في اإلرتفاقات اإلدارية غير موحدة وغير 

كة الجميور فييا، وأكثر مف ىذا فإف الدراسات متجانسة ومتشعبة، مما يقمؿ مف مشار 
المسبقة في مجاؿ إنشاء وتنفيذ اإلرتفاقات اإلدارية، تقتصر عمى اإلدارات العمومية، دوف 
إعبلـ أصحاب الممكية المعنييف، وال يتـ األخذ بآرائيـ ومبلحظاتيـ، وىذا يؤثر عمى 

 ·الضمانات التي توفرىا التحقيقات المسبقة

مؽ بقرار فتح التحقيؽ المسبؽ، فإف ما يبلحظ عميو ىو عدـ الزاـ قوانيف أما فيما يتع
اإلرتفاقات، لئلدارة متخذة القرار بتبميغ ىذا القرار واإلكتفاء بالنص عمى إشياره في مقرات 
اإلدارات العمومية، ونشره في اليوميات الوطنية ونشرة القرارات اإلدارية، كما أف لجنة 

تتولى إثبات المنفعة العامة لئلرتفاقات، فإف تعيينيا يخضع إلرادة التحقيؽ المسبؽ التي 
اإلدارة وبالتالي قد يؤثر  ىذا عمى استقبللية عمؿ المجنة، وتبقى تتبنى وجية نظر اإلدارة 

 ·التي عينتيا

أما فيما يخص القيمة القانونية لنتائج التحقيؽ المسبؽ، فإنيا غير واضحة، بحيث أف 
ى إلزامية ىذه النتائج لئلدارة، كما أف المجنة غير مجبرة عمى تبرير المشرع لـ يبيف مد

 ·تقريرىا، وال حتى إخضاعيا لمطعف القضائي، في حالة كوف التقرير صدر سمبيا
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لذلؾ فاإلقتراحات لتفعيؿ قوانيف اإلرتفاقات اإلدارية، في مجاؿ التحقيؽ المسبؽ، يتـ 
صدار قانوف جديد موحد يتضمف تج ميع التحقيقات المسبقة، وذلؾ بإخضاعيا بتعديميا وا 

إلجراء موحد مع إشراؾ الجميور وأصحاب الممكية، في الدراسات المسبقة، واألخذ بآرائيـ 
ومبلحظاتيـ، ويمكف في ىذا المجاؿ، أخذ قانوف الديمقراطية الجوارية التي أصدره المشرع 

ت العمومية، وأصبحت تتـ وفيو قاـ بتجميع وتوحيد التحقيقا 5665فيفري  57الفرنسي في 
 ·بطريقة مستقمة ومنفصمة عف تمؾ المعموؿ بيا في قانوف نزع الممكية

أما بشأف قرار التحقيؽ المسبؽ حوؿ اإلرتفاقات اإلدارية، فيجب إلزاـ اإلدارة بتبميغو 
لممالكيف وأصحاب الحقوؽ مع توضيح طريقة التبميغ، وىذا لتمكينيـ مف اإلطبلع عمى 

 ·ع والدفاع عف حقوقيـ والحصوؿ عمى التعويضات المناسبةمضموف المشاري

كما أف تفعيؿ التحقيقات المسبقة، يتـ بإعطاء رئيس المحكمة اإلدارية، صبلحية 
تعييف لجنة التحقيؽ وعدـ تركيا مركزة بيد اإلدارة، مع فتح المجاؿ لمطعف القضائي في 

 ·ائج سمبيةنتائج التحقيؽ المسبؽ وتوقيؼ اإلجراءات إذا صدرت النت

كذلؾ وفي شأف إصدار قرار الترخيص باإلرتفاقات فيجب إلزاـ اإلدارة بتبرير إعداد 
 التقرير المتضمف عرض األسباب والدوافع التي تبرر طابع المنفعة العمومية لئلرتفاقات.
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منازعات الطعن في قرار 
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وظيؼ االرتفاقات اإلدارية، يؤدي إلى المساس بحؽ الممكية الفردية، المضمونة إف ت
، لذلؾ وجب عمى اإلدارة أف تتقيد عند 2والمحمية بالقانوف، 1بموجب أحكاـ الدستور

إصدارىا لقراراتيا باإلجراءات واألشكاؿ والغايات المحددة ليا في النصوص القانونية، وىذا 
3لتي قد تتعرض لمطعف في مشروعيتيالتضمف سبلمة تصرفاتيا، ا

أماـ القضاء مف قبؿ  ’
األفراد، لذلؾ وجب التطرؽ لمجية القضائية المختصة، بالنظر في الطعوف، بالبطبلف ضد 
القرارات اإلدارية المتعمقة باالرتفاقات اإلدارية )مبحث أوؿ( ثـ نتناوؿ شروط الطعف في 

بتوضيح األركاف والعناصر الخارجية، مشروعية قرارات اإلرتفاقات اإلدارية، وذلؾ 
والداخمية لمقرار اإلداري، وىي ما يسمى بعناصر المشروعية الخارجية )مصدر وشكؿ 

 ·القرار( وكذلؾ عناصر المشروعية الداخمية المتمثمة في محتوى وىدؼ القرار اإلداري

 

 

 

 

 

                                                 

 2002/04/10المؤرخ في  03/02المعدؿ والمتمـ بالقانوف رقـ  1996/11/28يؿ الدستوري مف التعد 52المادة  1
 2008/11/15المؤرخ في  08/19والقانوف رقـ 

 ·المعدؿ والمتمـ 58/75مف األمر رقـ  674المادة  2
بحيث تنص المادة  إف النظر في مشروعية القرارات اإلدارية، يعود كقاعدة إما لممحكمة اإلدارية أو لمجمس الدولة، 3

عمى ما يمي: "تختص المحاكـ اإلدارية كذلؾ بالفصؿ في دعاوى إلغاء القرارات اإلدارية  09/08مف القانوف رقـ  801
والدعاوى التفسيرية ودعاوى فحص المشروعية لمقرارات الصادرة عف الوالية والمصالح غير الممركزة عمى مستوى 

ية األخرى لمبمدية، المؤسسات العمومية المحمية ذات الصبغة اإلدارية، كما تنص الواليةة، البمدية، والمصالح اإلدار 
: يختص مجمس الدولة بالفصؿ في دعاوى اإللغاء والتفسير وتقدير المشروعية في القرارات اإلدارية الصادرة 901المادة 

 عف السمطات اإلدارية المركزية
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األول: الجية القضائية المختصة بالفصل في الطعون ضد  بحثالم
 :رتفاق اإلداريقرار اال 

وما تبعو مف قوانيف االزدواجية , ) 1996نوفمبر 52إف التعديؿ الدستوري الصادر في 
، حسمت بشكؿ كبير مسألة تنازع اإلختصاص بيف جيازي القضاء اإلداري 1القضائية

مف قانوف اإلجراءات  265والعادي، بحيث أنو وباستثناء المنازعات المحددة في المادة 
، والمتعمقة بمخالفات الطرؽ 5662فبراير  52المؤرخ في  69/62دارية رقـ المدنية واإل

وبالمسؤولية الرامية إلى طمب تعويض األضرار الناجمة عف مركبة تابعة لمدولة، أو 
إلحدى الواليات أو البمديات أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية، فإف المحكمة 

غاء القرارات اإلدارية، الصادرة عف الوالية والمصالح اإلدارية، أصبحت تنظر في دعاوى إل
 ·غير الممركزة لمدولة عمى مستوى الوالية، البمدية والمصالح اإلدارية األخرى لمبمدية

بينما يختص مجمس الدولة، كدرجة أولى وأخيرة بالفصؿ في دعاوى اإللغاء والتفسير 
اإلدارة المركزية، غير أف ىذا ال وتقدير المشروعية في القرارات اإلدارية الصادرة عف 

يعني أف جميع المنازعات التي يثيرىا اإلختصاص، قد زالت نيائيا، بما في ذلؾ منازعات 
الطعوف المتعمقة باإلرتفاقات اإلدارية، التي قد يتنازع فييا جيازي القضاء اإلداري 

ات اإلدارية، والعادي، وىذا بسبب وجود نصوص قانونية متعددة ومتنوعة تنظـ اإلرتفاق
ولكونيا غير موحدة وغير منسجمة، في تحديد الجية القضائية المختصة، بالفصؿ في 
نزاعات اإلرتفاقات اإلدارية، فضبل عف كونيا أتت بأحكاـ عامة في ىذا المجاؿ وقابمة 

 ·لتفسيرات وتأويبلت مختمفة

قرار  المطمب األول: إختصاص القضاء اإلداري بالمنازعات المتعمقة بمشروعية
 اإلرتفاق اإلداري

                                                 

، يتعمؽ باختصاصات مجمس الدولة وتنظيمو وعممو، 1998ماي  30المؤرخ في  01/98القانوف العضوي رقـ  1
المؤرخ في  03/98المتعمؽ بالمحاكـ اإلدارية والقانوف العضوي رقـ  1998مايو  30المؤرخ في  02/98والقانوف رقـ 

 ·يتعمؽ باختصاصات محكمة التنازع وتنظيميا وعمميا 1998ماي 30
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وضع اإلجتياد القضائي معايير لتحديد المجاالت التي يختص بنظر منازعاتيا 
لى جانبو تدخؿ المشرع في عدة حاالت ونص عمى اختصاص  القضاء اإلداري، وا 

 1·القضاء اإلداري ببعض المسائؿ

وقانون  62/98الفرع األول: الوالية العامة لممحاكم اإلدارية بموجب القانون رقم 
 ·69/68اإلجراءات المدنية واإلدارية رقم 

خولو القانوف لئلدارة،  2يعتبر اإلرتفاؽ اإلداري، امتياز مف امتيازات السمطة العامة
لممارسة مياميا المتمثمة في تحقيؽ مصمحة عامة، عبر إنشاء مرافؽ عمومية )كيرباء، 

حماية األمبلؾ الوطنية أو حماية مصمحة عامة موجودة )مثؿ ····( مواصبلت، مياه
العامة( وبالتالي فإف كؿ النزاعات التي تحدث بسبب توظيؼ اإلرتفاقات اإلدارية، في 
نزاعات ذات طابع إداري ويعود اختصاص النظر فييا إلى القاضي اإلداري باعتباره 

  65/92صاحب الوالية العامة، طبقا لممادة األولى مف قانوف المحاكـ اإلدارية رقـ 
والتي تنص: "تنشأ محاكـ إدارية كجيات قضائية لمقانوف  6992مايو  06خ في المؤر 

اإلجراءات المدنية واإلدارية 3العاـ في المادة اإلدارية"، وقد أكد مبدأ الوالية العامة، قانوف
منو: "المحاكـ اإلدارية ىي جيات الوالية  266نص في المادة  ، بحيث69/62الجديد رقـ 

ت اإلدارية، تختص بالفصؿ في أوؿ درجة، بحكـ قابؿ لئلستئناؼ، في العامة في المنازعا
جميع القضايا التي تكوف الدولة، الوالية، البمدية، أو إحدي المؤسسات العمومية ذات 

 :ما يمي 4مف نفس القانوف 266الطابع اإلداري طرفا فييا"، وقد أضافت المادة 

 :تختص بالفصؿ في

                                                 

، ص 2009ة، ديواف المطبوعات الجامعية، بف عكنوف، الجزائر مسعود شييوب المبادئ العامة لممنازعات اإلداري 1
 ·وما يمييا 143

 
2 - R. CHAPUS OPCIT. p 859 

 ·09/08مف القانوف رقـ  800المادة  3
 ·09/08مف القانوف رقـ  801المادة  4
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ة والدعاوى التفسيرية ودعاوى فحص المشروعية لمقرارات دعاوي إلغاء القرارات اإلداري
 :الصادرة عف

 ·ػ الوالية والمصالح غير الممركزة لمدولة عمى مستوى الوالية

 ·ػ البمدية والمصالح اإلدارية األخرى لمبمدية

 ·ػ المؤسسات العمومية المحمية ذات الصبغة اإلدارية

 ·ػ دعاوى القضاء الكامؿ

 ·يا بموجب نصوص خاصةػ القضايا المخولة ل

إنو وبموجب ىذه النصوص، أصبحت المحكمة اإلدارية ىي المختصة في جميع 
المنازعات اإلدارية، إال إذا استثنى ذلؾ المشرع، ليمكف المحكمة العادية مف النظر في 

بينما تبقى الوالية العامة في المادة اإلدارية لمقضاء اإلداري، عف طريؽ  1منازعات اإلدارة
كمة اإلدارية، التي تتولى الفصؿ في جميع منازعات اإلدارة، إلى جانب مجمس المح

الدولة، وىذا باإلضافة إلى اختصاص نفس القضاء في منازاعات التعويض عف األضرار 
الناجمة عف تنفيذ اإلرتفاقات اإلدارية، اعتمادا عمى اإلختصاص المحدد لو صراحة في 

2مادة المسؤولية اإلدارية
مف قانوف اإلجراءات المدنية  266حكاـ المادة بموجب أ ’

، إف ما يمكف قولو عف مجاالت اإلختصاص العائدة لمقضاء اإلداري 69/62واإلدارية رقـ 
، وكذلؾ قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية، 65/92بموجب قانوف المحاكـ اإلدارية رقـ 

ي، ال يحتاج إلى نص، وىذا أف الفصؿ والنظر في ىذه المنازعات مف قبؿ القضاء اإلدار 

                                                 

زعات اآلتية: تنص عمى ما يمي: "يكوف مف اختصاص المحاكـ العادية المنا 09/08مف القانوف رقـ  802المادة  1
مخالفات الطرؽ، المنازعات المتعمقة بكؿ دعوى خاصة بالمسؤولية الرامية إلى طمب تعويض األضرار الناجمة عف 

 ·"مركبة تابعة لمدولة، أو إلحدى الواليات أو البمديات أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية
 كـ اإلدارية كذلؾ بالفصؿ في دعاوى القضاء الكامؿ: "تختص المحا09/08مف القانوف رقـ  801تنص المادة  2
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لكوف الوالية العامة فييا تنعقد لمقضاء اإلداري، وال يسحب منو اإلختصاص إال استثناء 
 1·واإلستثناء يحتاج دائما إلى نص خاص صريح

الفرع الثاني: اختصاص المحاكم اإلدارية بالمنازعات المتعمقة بمشروعية قرار 
 ·نظمة لإلرتفاقات اإلداريةاإلرتفاق اإلداري، بموجب التشريعات الم

إف معرفة القضاء المختص بالنظر في أية منازعة، يعد مف الضمانات التي تساعد 
عمى إزالة الصعوبات أماـ المتقاضيف، السيما في مجاؿ منازعات اإلرتفاقات اإلدارية، 

 ·وذلؾ بتمكينيـ مف حماية أمبلكيـ، والحصوؿ عمى تعويضات عادلة في أوقات معقولة

، الذي أسند بوضوح، اإلختصاص إلى 2خبلؼ قانوف نزع الممكية لممنفعة العاـ وعمى
القضاء اإلداري لمنظر في الطعوف المرفوعة، ضد قرار التصريح بالمنفعة العامة، وذلؾ 
حسب األشكاؿ المنصوص عمييا في قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية، فإف اإلرتفاقات 

بحسب تنوع النصوص التشريعية المنظمة ليا، بحيث نجد  اإلدارية، تعددت فييا الحموؿ،
بعض القوانيف تسند صراحة اإلختصاص إلى القضاء اإلداري، بينما بعضيا اآلخر 
يسكت وال يحدد بوضوح القضاء المختص، رغـ أنو وباإلستناد إلى الطبيعة اإلدارية 

مف النصوص القانونية لمنازعات اإلرتفاقات اإلدارية، تعود الختصاص القضاء اإلداري، و 
التي أسندت اإلختصاص ليذا األخير تجد القانوف الخاص باإلرتفاقات اإلدارية في مجاؿ 

والذي  ينص عمى تسوية المنازعات التي قد تترتب  5662أوت  6المياه، والصادر في 
وتحدد التعويضات المستحقة في ىذا الشأف،  3عف وضع وتنفيذ إرتفاقات المنفعة العمومية

                                                 

 143مسعود شييوب، المرجع السابؽ ص  1
: "يحؽ لكؿ ذي مصمحة أف يطعف في قرار 1991أفريؿ  27المؤرخ في  11/91مف القانوف رقـ  13تنص المادة  2

أي · وف اإلجراءات المدنية"التصريح بالمنفعة العمومية لدى المحكمة المختصة حسب األشكاؿ المنصوص عمييا في قان
 ·09/08مف القانوف  801و 800حسب المادتيف 

: "يمكف لمدولة والجماعات اإلقميمية والمؤسسات العمومية، الذيف 12/05مف قانوف المياه رقـ  29تنص المادة  3
كشوفة، عمى ينجزوف، تييئة ذات منفعة عمومية، أف يستفيدوا مف اإلرتفاقات الخاصة، بوضع قنوات باطنية أو م

ىذه اإلرتفاقات في أضرار لممالكيف المعنييف، يحؽ ليـ التعويض  األراضي الخاصة غير المبنية، عندما يتسبب، وضع
 الذي يحدد حسب األضرار المعرفة
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ا ىو معموؿ بو بالنسبة لنزع الممكية مف أجؿ المنفعة العمومية، ىذا يعني أف كم
المنازعات الناجمة والمترتبة عف تنفيذ اإلرتفاقات اإلدارية، يختص بيا القضاء اإلداري، 
سواء في تقدير التعويضات عف األضرار أو في مسألة تقدير مشروعية قرار اإلرتفاؽ 

مف قانوف المياه التي  59اإلحالة، المنصوص عميو في المادة اإلداري، وىذا طبقا إلجراء 
تسند اإلختصاص إلى القضاء اإلداري، وذلؾ باإلحالة إلى اإلجراءات المعموؿ بيا في 

 ·قانوف نزع الممكية لممنفعة العمومية

المتعمؽ بالكيرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، فإف الجية  66/65أما القانوف رقـ 
المختصة، بالنظر في مشروعية قرار الترخيص باإلرتفاقات ذات المنفعة العامة،  القضائية

قامة األعمدة لممواصبلت اليوائية والقنوات وتمرير  وذلؾ في مجاالت اإلرتكاز واإلرساء وا 
الخطوط العموية لممواصبلت الكيربائية، عمى األمبلؾ، باإلضافة إلى تمرير خطوط 

، تحدد طبقا لمتشريع المعموؿ بو في مجاؿ 1األمبلؾ المجاورةالكيرباء وقنوات الغاز فوؽ 
مف قانوف  646الطعف في قرار الوالي، وىذا باإلستناد إلى الفقرة الرابعة مف المادة 

بحيث يتمثؿ التشريع المعموؿ بو في مجاؿ الطعوف، ضد القرارات  2·الكيرباء والغاز
 266، الذي ينص في المادة 69/62رقـ  اإلدارية في قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية

منو، عمى اختصاص المحاكـ اإلدارية، بالفصؿ في دعاوى إلغاء القرارات اإلدارية، 
والدعاوى التفسيرية ودعاوى فحص المشروعية لمقرارات الصادرة عف: الوالية والمصالح 

ية، باإلضافة إلى غير الممركزة لمدولة عمى مستوى الوالية، البمدية والمصالح األخرى لمبمد
 ·المؤسسات العمومية المحمية ذات الصبغة اإلدارية

وترتيبا عمى ما سبؽ بيانو، يمكف القوؿ بأف اإلختصاص يؤوؿ، ويعود بصفة طبيعية 
وكقاعدة لمقاضي اإلداري المتمثؿ في المحكمة اإلدارية، وذلؾ باعتبار ىذه األخيرة ىي 

، بما فييا المنازعات المتعمقة، بمشروعية، قرار صاحب الوالية العامة في المادة اإلدارية
                                                 

 01/02مف القانوف رقـ  159المادة  1
ت الوالي عمى التشريع المعموؿ الطعوف في قرارا 01/02مف القانوف رقـ  160ترة الرابعة مف المادة فلقد أحالت ال 2

يتمتع أصحاب الممكية والمخصص ليـ وذوي الحقوؽ اآلخريف، بحؽ الطعف، في قرار "····· بو، وجاءت كما يمي: 
 ·"الوالي طبقا لمتشريع المعموؿ بو
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اإلرتفاؽ اإلداري، وىذا بموجب التشريعات المنظمة والخاصة، باإلرتفاقات اإلدارية، والتي 
يبلحظ عمييا عدـ تجانسيا، في تبني الحموؿ المتعمقة بتحديد القضاء المختص، 

تارة ال تتطرؽ ليذا األمر بمنازعاتيا، فتارة تسند صراحة اإلختصاص لمقاضي اإلداري، و 
بتاتا وتترؾ الغموض حوؿ الجية القضائية المختصة، وأحيانا تكتفي بالنص عمى أف 

المحكمة المختصة،  منازعات اإلرتفاقات اإلداية، تعود إما إلى المحاكـ المختصة، أو إلى
ؿ نزع أو إلى المحاكـ دوف تحديدىا، وأحيانا أخرى تحيؿ إلى التشريع المعموؿ بو في مجا

 ·69/62الممكية لممنفعة العمومية وأيضا إلى قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية رقـ 

إف عدـ التجانس في تحديد القضاء المختص بالنظر، في مشروعية قرار اإلرتفاؽ 
 ·اإلداري، يمكف توضيحو أكثر في المطمب القادـ

قضاء المختص المطمب الثاني: عدم تجانس الحمول التشريعية، حول تحديد ال
 بالفصل في مشروعية قرار اإلرتفاق اإلداري

إف تزايد النصوص القانونية المنظمة لئلرتفاقات اإلدارية، وتشعبيا، جعؿ مسألة تحديد 
الجية القضائية المختصة بالنظر في المنازعات التي تثار بسبب تنفيذ اإلرتفاقات 

ظاـ قضائي، موحد، لكافة اإلدارية، غير متجانسة ومتعددة، بحيث ال نكاد نجد ن
المنازعات، وىذا عمى خبلؼ األمر في إجراءات نزع الممكية لممنفعة العمومية التي 
تخضع المنازعات فييا لنظاـ قضائي واحد، يتمثؿ في القضاء اإلداري المختص، بكؿ 
منازعات مشروعية قرارات نزع الممكية، أو التعويض عنيا، ويظير ىذا التعدد، في 

 ·مختص بمنازعات اإلرتفاقات اإلدارية، في عدة نصوص قانونيةالقضاء ال
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 الفرع األول: إختصاص المحكمة بالترخيص باإلرتفاقات اإلدارية

المحدد لمقواعد العامة، المتعمقة بالبريد والمواصبلت  60/5666في القانوف رقـ 
"يمنح الترخيص، تنص عمى ما يمي:  60فإف الفقرة الرابعة مف المادة  1السمكية والبلسمكية

بدخوؿ األعواف المتعامميف في شبكات المواصبلت السمكية والبلسمكية، بموجب أمر، عمى 
ذيؿ العريضة مف رئيس المحكمة، وىذا في حالة إنعداـ إتفاؽ، ودي، لمدخوؿ إلى 

 60المذكورة في المادة 2الممكيات الخاصة، لغرض دراسة، أو إنجاز أو استغبلؿ المنشآت
 ·نوفمف نفس القا

يستنتج مف ىذه المادة، أف الجية المختصة بالترخيص بممارسة اإلرتفاقات العامة 
والمتعمقة بشبكات المواصبلت السمكية والبلسمكية، غير واضحة، ويبدو أنيا تتمثؿ في 
المحكمة العادية، التي يؤشر رئيسيا عمى أمر ذيؿ العريضة، لتمكيف المتعامؿ في مجاؿ 

لبلسمكية، مف تركيب الشبكات المذكورة سابقا، وأكثر مف ىذا، فإف المواصبلت السمكية وا
المادة السالفة الذكر لـ توضح ولـ تحدد إف كاف الترخيص القضائي، قابؿ لمطعف وال 

 ·الجية المختصة بالنظر فيو

الفرع الثاني: إختصاص المحكمة اإلدارية بالترخيص باإلرتفاقات اإلدارية عن طريق 
 إجراء اإلحالة

إذا رجعنا لنص تشريعي آخر، ينظـ اإلرتفاقات اإلدارية فإنو يتناوؿ إجراءات أخرى 
مختمفة، في مجاؿ تحديد الجية المختصة، بالترخيص بممارسة اإلرتفاقات، وكذلؾ الجية 

                                                 

ى ذيؿ ، في ىذه المادة يتولى رئيس المحكمة إصدار أمر عم03/2000الفقرة الرابعة مف القانوف رقـ  43المادة  1
العريضة، يتضمف، الترخيص والسماح لؤلعواف المتعامميف في شبكات المواصبلت السمكية والبلسمكية بالدخوؿ إلى 
الممكيات الخاصة، ىذا يعني أف الترخيص بممارسة اإلرتفاقات في ىذا المجاؿ ال يتـ بقرار إداري بؿ يعود لمقضاء عف 

 ·طريؽ رئيس المحكمة
: "يجوز تركيب الشبكات العمومية، لممواصبلت السمكية والبلسمكية، 03/2000رقـ  نوفمف القا 43نصت المادة  2

عمى األمبلؾ العمومية عف طريؽ إقامة المنشآت"، إف ىذه المادة وضحت المنشآت التي يرخص القضاء ألعواف اإلدارة 
 ·بالدخوؿ إلى الممكيات الخاصة، لغرض دراستيا أو إنجازىا أو استغبلليا
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التي تسند ليا صبلحية النظر في مشروعية ىذه اإلرتفاقات، بحيث، نجد القانوف رقـ 
صر، إختصاص منح قرار الدخوؿ والمرور ووضع القنوات يح 1المتعمؽ بالمناجـ 66/66

الضرورية، لتجييز وحسف تسيير اإلستغبلؿ المنجمي في الوالي، وىذا بعد تحقيؽ 
عمومي، يتـ فيو اإلستماع إلى األمبلؾ وأصحاب الحقوؽ العينية، والمخصص ليـ 

 665مف المادة وقد سمحت الفقرة الثالثة 2·وغيرىـ مف ذوي الحقوؽ أو المصالح المعنية
مف قانوف المناجـ، بإمكانية، تقديـ طعف قضائي حوؿ مشروعية، القرار الذي يرخص 

، وىذا 666بحيازة األراضي والحقوؽ الممحقة، أو ممارسة اإلرتفاقات، ثـ وضحت المادة 
عف طريؽ اإلحالة، مسألة، اإلختصاص بالفصؿ في الطعوف المقدمة، ضد، قرار 

فاقات، بحيث تتولى المحكمة اإلدارية عممية الفصؿ والنظر في الترخيص بممارسة اإلرت
، وقد سبؽ 3ىذا النوع مف المنازعات وذلؾ طبقا لؤلحكاـ القانونية، والتنظيمية المعموؿ بيا

توضيح ىذه األخيرة، بحيث تتمثؿ في كؿ مف النص القانوني المتعمؽ بنزع الممكية 
، باإلضافة 5المتعمؽ بالمحاكـ اإلدارية 65/92(، وكذلؾ القانوف رقـ 4لممنفعة العمومية)

 6·المتعمؽ باإلجراءات المدنية واإلدارية 69/62إلى القانوف الجديد رقـ 

والخاصة باإلرتفاقات اإلدارية، تبيف  إف دراسة وتحميؿ النصوص التشريعية المتعددة
ترخيص وجود تشعب، وأحيانا إختبلؼ في مسألة تحديد الجية المختصة بإصدار قرار ال

بممارسة اإلرتفاقات اإلدارية، والتي قد تتـ عف طريؽ اإلتفاؽ الودي، أو بترخيص قضائي 
أو كما ىو معتاد بموجب تصرؼ إداري، كا توجد صعوبة في تحديد الجية القضائية 
المختصة بالفصؿ في منازعاتيا، لذلؾ فمف الضروري، توحيد إجراءات إعداد اإلرتفاقات 

                                                 

لصاحب السند المنجمي، مف االستفادة مف االرتفاقات اإلدارية ونصت  10/01مف القانوف رقـ  140لمادة سمحت ا 1
عمى ما يمي: "يمكف أف يستفيد، صاحب السند المنجمي، ضمف الشروط المحددة في ىذا القانوف والنصوص المتخذة 

 ·"ضرورية لتجييزاتو، أو تسير اإلستغبلؿ المنجميلتطبيقو، مف اإلرتفاقات القانونية لمدخوؿ والمرور، ووضع القنوات ال
 ·10/01مف نفس القانوف رقـ  142المادة  2
: "تسوي النزاعات التي يمكف أف تنجـ عف اإلرتفاقات أو 10/01مف القانوف رقـ  146تنص الفقرة الرابعة المادة  3

 ·بياالتعويضات المقابمة ليا، طبقتا لؤلحكاـ القانونية والتنظيمية المعموؿ 
 ·11/91لقانوف رقـ  4
 ·المتعمؽ بالمحاكـ اإلدارية 98/05/30المؤرخ في  02/98القانوف رقـ  5
 ·09/08لقانوف رقـ  6
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ضا القضاء المختص بيا، بحيث يجب الحسـ في منح إختصاص اإلدارية، وتوحيد أي
الترخيص باإلرتفاؽ إلى الوالي، عمى غرار النظاـ القانوني لنزع الممكية، وبالتالي، منح 
المحكمة اإلدارية، إختصاص النظر في مشروعية منازعات اإلرتفاقات اإلدارية، وذلؾ 

 ·اريةباعتبارىا القاضي العاـ والطبيعي في المادة اإلد
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 :المبحث الثاني:  شروط الطعن في قرار اإلرتفاق اإلداري

قبؿ التطرؽ لمشروط الواجب توافرىا لمطعف باإللغاء في قرارات اإلرتفاقات اإلدارية، 
وىذا طبقا لقانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية الجزائري، والذي تحيؿ إليو قوانيف اإلرتفاقات 

، يجب اإلشارة إلى أف منازعات 66/96نزع الممكية رقـ اإلدارية عف طريؽ قانوف 
اإللغاء، تتضمف، أساسا، الطعف لتجاوز السمطة، ىذا األخير، يعرؼ عمى أنو، طعف 

قرار  (legalité) يطمب فيو الشخص الطاعف، مف القاضي اإلداري، مراقبة مشروعية
 1·إداري، والحكـ بإلغاءه إذا كاف غير مشروع

مف أشير أنواع الطعوف في القانوف اإلداري، وقد مر بعدة مراحؿ  و يعتبر ىذا الطعف
، واقتصر عمى اإلجراء 6246و 6729تاريخية، بحيث ظير بشكؿ بسيط، بيف سنوات 

الموجو لمفصؿ في صعوبات اإلختصاص بيف الموظفيف )المتصرفيف(، فيتدخؿ رئيس 
اإلدارية لعدـ اإلختصاص  الدولة لمفصؿ، في النزاع ثـ تطور إلى مسألة إلغاء القرارات

لى العيوب الشكمية  6246ثـ امتد إلى تحويؿ السمطة في  (vice de forme) وا 

 (detournement de pouvoir ) 

 56، فقد أصدر المشرع الفرنسي قانوف 6966إلى  1864 أما الفترة الممتدة مف سنة
جاوز السمطة ، يخوؿ مجمس الدولة، إمكانية الفصؿ في طمبات اإللغاء لت6275ماي 

 ·المقدمة

إلى يومنا  6966ضد التصرفات المختصة لمسمطات اإلدارية، وفي فترة ما بعد سنة 
، توسع كثيرا الطعف لتجاوز السمطة، وأصبح يقدـ أماـ، المحاكـ اإلدارية، وأيضا أماـ 2ىذا

                                                 

1 Gustave peiser contentieux administratif opcit p /165 :  « le recours pour excès de 
pouvoir, est un recours Par lequel requérant demande au juge administratif de contrôler 
la légalité d’une décision administrative et d’en prononcer l’annulation si elle est illégale.   
2 Gustave peiser contentieux administratif opcit p /166  
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التي أنشأت  6927ديسمبر  06مجمس الدولة، عف طريؽ اإلستئناؼ وىذا بعد إصبلحات 
 ·اكـ اإلدارية لئلستئناؼالمح

أما فيما يتعمؽ بالمنظومة التشريعية السارية المفعوؿ بالنسبة لمقضاء اإلداري 
المحاكـ اإلدارية، ومجمس الدولة، فإف الطعوف والدعاوى اإلدارية التي تختص  1الجزائري'

 :بيا المحاكـ اإلدارية بصفة عامة، ىي

دارية: "دعوى اإللغاء ودعوى التفسير ػ الدعاوى الموجية مباشرة، ضد القرارات اإل
 ·ودعوى فحص المشروعية

 )ػ دعوى القضاء الكامؿ: "دعوى التعويض )المسؤولية اإلدارية

 :أما مجمس الدولة فيختص بالنظر في الدعاوى التالية

 ·ػ دعوى اإللغاء

 ·ػ دعوى التفسير ودعوى تقدير وفحص المشروعية

ارية، فيي دعوى قضائية، ضد سمطة إدارية، ػ وفي شأف دعوى إلغاء القرارات اإلد
، ويكوف ىذا األخير كذلؾ، أي غير مشروع، 2لغرض إلغاء قرار إداري، لعدـ مشروعيتو

عندما ال يكوف مطابقا أو مبلئما لؤلحكاـ القانونية الموضوعية واإلجرائية، إف ما يميز 
ا حوؿ القرارات الصادرة دعوى اإللغاء، في مجاؿ اإلرتفاقات اإلدارية، أنيا تتمحور أساس

عف اإلدارة، لغرض الترخيص، بممارسة إرتفاقات ذات منفعة عامة )مياه، كيرباء، غاز، 
كما قد تتـ في إطار تطبيؽ إرتفاقات في المجاؿ ····( مواصبلت سمكية وال سمكية، نقؿ

العمراني )رخص البناء واليدـ، والتجزئة والمطابقة والمخططات العمرانية الوطنية 
المحمية( إو إرتفاقات لغرض حماية األمبلؾ العامة مثؿ: )إرتفاؽ اإلبتعاد عف الطريؽ أو و 

                                                 

 ·109، ص 18محمد الصغير بعمي، المرجع السابؽ ص  1
 ·18سابؽ ص عياض بف عاشور، المرجع ال 2
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المرفوع ضد القرار الصادر في  ويخضع الطعف···( عف السكؾ الحديدية بمسافة معينة
مجاؿ اإلرتفاقات اإلدارية، إلى الشروط العامة، لقبوؿ دعوى اإللغاء والمتعمقة بالشخص 

بالقرار محؿ الطعف وباإلجراءات المتبعة لمطعف فيو، وبالتالي نتناوؿ  رافع الدعوى، وأيضا
وفي مطمب ثاني نتناوؿ ·····( في مطمب أوؿ، شروط رافع الدعوى )مصمحة، أىمية

 ·الشروط الواجب توافرىا في القرار محؿ الطعف

 :المطمب األول: الشروط المتعمقة بالشخص الطاعن ضد قرار اإلرتفاق اإلداري 

حالت مختمؼ النصوص القانونية المتعمقة باإلرتفاقات اإلدارية، مسألة الشروط لقد أ
الواجب، توافرىا، في الشخص الطاعف باإللغاء في القرارات اإلدارية، إلى القانوف العاـ 

والذي  5662فبراير  52والمتمثؿ في قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية الصادر في 
ختمؼ الدعاوى المدنية واإلدارية، ومنيا الطعف باإللغاء وضع قاعدة عامة تسري عمى م

مف القانوف المتعمؽ  60وذلؾ بموجب المادة:  1أماـ المحكمة اإلدارية ومجمس الدولة
 :باإلجراءات المدنية واإلدارية والتي نصت عمى ما يمي

ال يجوز ألي شخص، التقاضي، مالـ تكف لو، صفة ولو مصمحة قائمة أو محتممة 
القانوف، يثير القاضي، تمقائيا، إنعداـ الصفة في المدعى أو المدعى عميو، كما يثير يقرىا 

تمقائيا، إنعداـ اإلذف إذا ما اشترطو القانوف، وبالتالي يشترط القانوف، في الشخص 
 ·الطاعف، توفر، الصفة، األىمية والمصمحة

تتوفر فيو،  الفرع األول: ضرورة تقديم الطعن ضد قرار اإلرتفاق اإلداري ممن
 :الصفة

                                                 

، يتعمؽ باختصاصات مجمس الدولة 1998مايو  30المؤرخ في  01/98مف القانوف العضوي رقـ  9نصت المادة  1
 :وتنظيمع وعممو: "يفصؿ مجمس الدولة، إبتدائيا ونيائيا، في

ركزية، والييئات ػ الطعوف باإللغاء المرفوعة، ضد القرارات التنظيمية، أو الفردية الصادرة، عف السمطات اإلدارية الم
 العمومية الوطنية والمنظمات المينية،

 ·"الطعوف الخاصة بالتفسير ومدى مشروعية القرارات التي تكوف نزاعاتيا مف اختصاص مجمس الدولة 
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لقبوؿ الطعف، ضد قرار اإلرتفاؽ اإلداري، البد مف تقديمو ممف لو الصفة، وىذا حتى 
، وفي شرط الصفة فإف 1ال يتـ رفضو، فإما أف يقدـ مف المدعى أو ممف ينوبو أو يمثمو

حوؿ عبلقتيا بشرط المصمحة، فيناؾ مف يعتبر أنو ال يكفي توفر  الفقياء اختمفوا
، 2القائمة أو المحتممة في الشخص الطاعف، بؿ يجب أف يتمتع بصفة التقاضيالمصمحة 

والتي يقصد بيا أف يكوف رافع الدعوى، ىو نفسو صاحب الحؽ أو المصمحة التي اعتدى 
عمييا، أما بالنسبة لمشخص المرفوعة ضده، الدعوى فيجب أف يكوف ذلؾ الشخص الذي 

السائد فقيا وقضاء، يذىب إلى اندماج مدلوؿ  ويبدو أف االتجاه 3يوجد الحؽ في مواجيتو
الصفة، في شروط المصمحة، في نطاؽ دعوى اإللغاء، بحيث تتوفر الصفة، كمما وجدت 

 4·مصمحة شخصية مباشرة لرافع الدعوى

 :أوال: مفيوم الصفة والتكييف القانوني لقرار اإلرتفاق اإلداري

ميو وبالتالي يكوف لمشخص تثبت الصفة، بمجرد إثبات الحؽ، وحصوؿ اإلعتداء ع
، ويعتبر قرار الترخيص بممارسة اإلرتفاقات 5المعتدى عميو، صفة التقاضي ضد المعتدي

اإلدارية، بمثابة عمؿ تتوفر فيو صفة القرار اإلداري الماس بحقوؽ األفراد، وىذا لكوف 
ت، المناجـ، القوانيف المنظمة لبلرتفاقات اإلدارية في مجاالت المياه، الكيرباء، المواصبل

الذي  66/96وأيضا قانوف نزع الممكية لممنفعة العمومية رقـ ···· أمبلؾ الدولة، الغابات
تحاؿ إليو في الغالب اإلجراءات الواجب اتباعيا لمطعف أماـ القضاء في مجاؿ اإلرتفاقات 
العامة، قد فصمت في مسألة التكييؼ القانوني، لقرار اإلرتفاؽ اإلداري وبالتالي تقبؿ 
الطعوف الرامية إلى إلغاءه، وىذا رغـ أف المشرع الجزائري خوؿ قضية البت في توفر 
شرط الصفة إلى القاضي، الذي يمكنو إثارتو مف تمقاء نفسو، طبقا لمفقرة الثانية مف المادة 

                                                 

ص  1995األولى، سيراس النشر  عياض بف عاشور: القضاء اإلداري وفقو المرافعات اإلدارية في تونس الطبعة 1
437· 

 ·212ياـ، المرجع السابؽ ص براىيمي س 2
 ·160مسعود شييوب، المرجع السابؽ ص  3
، عنابة،  4  ·124، ص 2010محمد الصغير، بعمي الوجيز في اإلجراءات القضائية اإلدارية، دار العمـو
 ·311مسعود شييوب، المرجع نفسو ص  5
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والواقع لـ يبؽ مجاؿ لمسمطة التقديرية لمقاضي  1مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية 60
ىذا العمؿ القانوني، طالما، أف القانوف حسـ في مسألة التكييؼ القانوني ليذا في تكييؼ 

إف شرط الصفة يعتبر وثيؽ الصمة بالمصمحة التي قد تكوف فردية، كما قد  2التصرؼ
 ·تكوف جماعية

 :الصفة والمصمحة الفردية لمطاعن ضد قرار اإلرتفاق اإلداري -أ 

يحؽ ليـ، الطعف في القرارات اإلدارية، إلى وقت قريب كاف عدد األشخاص الذيف، 
محدودا، بحيث ال يسمح بالطعف إال لؤلشخاص المحدديف في القرار اإلداري ذاتو، ثـ 

، وبالتالي فإف 3أصبح بإمكاف األشخاص غير المخاطبيف بالقرار اإلداري الطعف فيو
المصمحة، مدلوؿ المصمحة، أصبح واسعا، بحيث تقبؿ دعوى اإللغاء بمجرد اإلشارة إلى 

، وفي ىذا اإلطار يرى األستاذ زغداوي، بأف 4دوف وصفيا بالمباشرة أو الشخصية
المصمحة في الطعف في القرارت المعمنة لممنفعة العامة، يجب أف تفيـ بشكؿ موسع، ومف 

، وىذا مف شأنو أف ينطبؽ 5ثمة، وجب أف يظير القاضي بخصوصيا نوعا مف الميونة
في القرارات المتعمقة بالترخيص بممارسة اإلرتفاقات  عمى شرط المصمحة في الطعف

 ·اإلدارية

 الصفة والمصمحة الجماعية لمطعن في قرار اإلرتفاق -ب 

كما أشرنا في السابؽ فإف قوانيف اإلرتفاقات اإلدارية لـ، تحدد بدقة الطبيعة أو 
، بحيث يرخص التكييؼ القانوني لقرار اإلرتفاؽ، والذي يبدو أنو قرار ذو طبيعة مختمطة

                                                 

تمقائيا، إنعداـ الصفة، في المدعي أو في  : "يثير القاضي 09/08مف القانوف رقـ  13تنص الفقرة الثانية مف المادة  1
 ·"المدعى عميو، كما يثير تمقائيا، انعداـ اإلذف إذا ما اشترطو القانوف

 ·301محمد زغداوي، المرجع السابؽ ص  2
3 Gustave peiser : opcit p 173 : aujourd’hui peuvent faire un recours même les 
personnes qui ne sont pas visées, par l’acte, ex : un proprietaire peut faire  un recours 

contre un permis de conduire accordé à un immeuble voisin . 
 ·313مسعود شييوب، المرجع نفسو، ص  4
 301محمد زغداوي، المرجع السابؽ، ص  5
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لئلدارة بممارسة اإلرتفاقات اإلدارية، وفي نفس الوقت تحدد فيو الممكيات المعنية بالقيود 
واإللتزامات، لذلؾ فإف الطعف فيو يجب أف يكوف كقاعدة مف طرؼ األشخاص المعنييف 

 :بو مباشرة وىـ

، المبلؾ وأصحاب الحقوؽ اآلخريف وال سيما منيـ المؤجريف وأصحاب اإلمتياز
وغيرىـ، ولكف في الواقع، ال يوجد ما يمنع المبلؾ غير المحدديف بالقرار مف الطعف فيو، 
خاصة إذا كانت بحوزتيـ سندات تبرر حقوقيـ، وىذا تماشيا مع القاعدة المعموؿ بيا في 
دعوى اإللغاء والتي مضمونيا، أنو يمكف لكؿ شخص أو مجموعة أشخاص، أو جمعية، 

قرارات اإلدارية، وقد أجاز، مجمس الدولة الفرنسي الدعاوى، التي الطعف، باإللغاء في ال
يرفعيا األفراد لمدفاع عف مصمحة جماعية مثاؿ ذلؾ المكمفيف بالضريبة في حكـ لمجمس 

6946مارس  56الدولة في 
وأيضا المكمفيف بالضريبة عمى مستوى المقاطعات في حكـ  1

ارات اإلدارية التي تؤثر عمى ممؾ أو والذيف سمح ليـ بالطعف في القر  6925جواف  56
عمى أمبلؾ الجماعات المحمية، ونفس الشيء بالنسبة لسكاف إحدى المقاطعات الذيف 

، أما بخصوص 2يتوفروف عمى المصمحة لمطعف في قرار إنشاء مفرغة لؤلشعة بالمنطقة
سألة اإلجتياد القضائي الجزائري، فإنو أجاز ولكف بشكؿ محدود، وفي نطاؽ ضيؽ جدا، م

، بحيث أف الدعاوى التي ترفعيا النقابة قد تقبؿ إذا كانت بصفتيا 3قبوؿ الطعف الجماعي
كشخص معنوي لو ذمة مالية، مستقمة، واردة مف ذوي صفة، وكذلؾ األمر بالنسبة 
 ·لمجمعيات التي قد تكوف ليا الصفة لرفع دعاوى عف مصالحيا رغـ معارضة البعض ليا

 

 

                                                 

1 Conseil d’état du 11/03/1960 Casanova ;cité par gustave peiser o.p.c.i.t p 174 , 
2 Gustave peiser IBID. p 174 «  un habitant d’un département a interet à agir contre la 
décision d’entroposage de déchets radioactifs dans le département (  C.E 28/11/1998). 

 ·313مسعود شييوب، المرجع السابؽ، ص  3
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 نوني لرافع الطعن ضد قرار اإلرتفاق اإلداريالصفة والتمثيل القا - 2

عند رفع الطعف أماـ القضاء، يجب أف يقدـ إما مف المدعي، أو ممف ينوبو أو 
(وفي قضية تتعمؽ باإلرتفاقات اإلدارية في مجاؿ اإلتصاالت، فإف القضاء  1يمثمو)

صاالت ، دعوى تقدمت بيا الشركة التونسية لبلت6992جواف  62التونسي، رفض بتاريخ 
)إتصاالت تونس(، لغرض، وقؼ تنفيذ قرار إداري صادر عف رئيس بمدية تونس، يتضمف 
إنياء اإلرتفاقات التي استفادت منيا، الشركة، ومنحتيا حؽ إقامة محطتيف التصاالت 
الياتؼ النقاؿ، فوؽ بناية تابعة ألحد الخواص وجاء حكـ المحكمة كما يمي: "وحيث 

، يتبيف أنو، جاء ممضي مف قبؿ رئيس دائرة الشؤوف القانونية بالتأمؿ في المطمب الراىف
والتأميف أصالة عف نفسو وحيث، طالما أف إمضاء الماثؿ، قد تـ مف غير الممثؿ 
القانوني لمشركة الطالبة، وطالما أف تمؾ الجية، ال تحمؿ لتوكيؿ عمى الخصاـ، وفقا لما 

المطمب يكوف عدـ، القبوؿ لتقديمو، يقتضيو التشريع الجاري بو، العمؿ، فإف مآؿ ىذا 
 2·ممف، ال صفة لو

ميز بيف  69/62أما في التشريع الجزائري فإف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية رقـ 
، بحيث أف ىذه األخيرة، حددث ممثمي 828و 60الصفة و  التمثيؿ بموجب المادتيف، 

بع اإلداري، وىـ عمى التوالي، الدولة، الوالية، البمدية، والمؤسسة العمومية ذات الطا
الوزير، الوالي ورئيس المجمس الشعبي البمدي، باإلضافة إلى الممثؿ القانوني لممؤسسات 

فتكممت عمى الصفة، ونصت عمى عدـ  60العمومية ذات الصبغة اإلدارية، أما المادة 
جواز ألي شخص، التقاضي مالـ تكف لو صفة، ومصمحة قائمة أو محتممة، يقرىا 

، بحيث يجب أف تتوفر 3قانوف، وفي الواقع تعتبر الصفة شرط أساسي لممارسة الدعوىال

                                                 

 437ؽ، ص عياض بف عاشور، المرجع الساب 1
 ·اتصاالت تونس"، ورئيس بمدية تونس، غير منشور" ، بيف الشركة الوطنية لبلتصاالت2005جواف  18قضية في  2
 213سياـ براىيمي، المرجع السابؽ، ص  3
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في المدعى قبؿ أف تكوف لو سمطة تمثيمة و في حالة تخمؼ شرط التمثيؿ فإنو، ال يؤدي 
 1·إلى عدـ قبوؿ الدعوى، بؿ يؤثر عمى إجراءات مباشرة الخصومة فيبطميا

 ار اإلرتفاقالفرع الثاني: شرط المصمحة لمطعن في قر 

مف الشروط البلزمة لقبوؿ الطعف اإلداري، ضرورة توفر المصمحة تطبيقا لقاعدة، ال 
دعوى بدوف مصمحة، وتعتبر ىذه األخيرة، اإلشكاؿ الرئيسي، الذي يجب تبريره لمقياـ 
بطعف، بحيث أف الدعوى تقتضي مف المدعى والمدعى عميو، والمتدخؿ في الخصاـ، 

 2·جب تحديد بإيجاز مجاليا ومحتواىاتوفر  المصمحة التي ي

 مدلول المصمحة في الطعن إللغاء قرار اإلرتفاق:  - 1

في الطعوف المقدمة، إللغاء القرارات اإلدارية، ليس باإلمكاف، قبوؿ الدعوى أماـ 
 3·المحكمة اإلدارية، إال إذا، أثبت المدعى نوعا مف المصمحة

فتراضات أحدىا يتعمؽ، بما يسمى ويتحدد مفيـو ىذه األخيرة، مف خبلؿ عدة ا
، 1، واألخير يمـز رافع الدعوى بإثبات وجود مساس بحؽ شخصي لو4الدعوى الشعبية

                                                 

 ·316مسعود شييوب، المرجع السابؽ، ص  1
 

 ·208سياـ براىيمي، المرجع السابؽ، ص  2
 305مسعود شييوب، المرجع السابؽ، ص  3

4 Gustave peiser O.P.C.I.T p 172 : si on considérait le recours pour exces pourvoir, 
comme un recours, purement objectif, le recours ayant,pour objet de constater une 
illégalité, il serait normal que n’importe qui puisse faire un recours, par une sorte d’action 
populaire, le requirant jouent  le rôle d’un ministre public, le conseil d’état a toujours 
refuse cette solution craignant que l’afflux des pourvoirs ne paralyse son action 

يث يمكف ألي شخص تقديـ طعف يقـو الطاعف بدور النيابة العامة، بح (l action populaire   ) في الدعوى الشعبية
 ·ضد التعسؼ في استعماؿ السمطة، وىذه الدعوى تخمى عنيا مجمس الدولة الفرنسي
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وفي ىذه اإلفتراضات الثبلث، تجد مرونة كبيرة  2واإلفتراض الثالث ىو حؿ وسط بينيما،
مف االجتياد القضائي الفرنسي بخصوص شرط المصمحة، بحيث يكتفي بحد أدنى مف 

محة في دعوى اإللغاء، ولكنو في بعض الحاالت ضيؽ مف مفيوميا، حتى ال يقع المص
وميما يكف مف أمر، فإف المصمحة، سواء كانت مادية أو 3في مفيـو الدعوى الشعبية

 ·فإف القضاء قبميا، بحيث اكتفى بوجود مصمحة مباشرة وبسيطة 4معنوية

 تفاقخصائص المصمحة في الطعن باإللغاء ضد قرار اإلر  - 2/

بالنسبة لشرط المصمحة في الشخص الطاعف في قرارات اإلرتفاقات اإلدارية، يجب 
 :أف تتوفر جميع الشروط المتعمقة بمايمي

 ·ػ أف تكوف المصمحة شخصية ومباشرة

 ·وحالية وسواء كانت مادية أو معنوية5ػ أف تكوف المصمحة قائمة

اقات اإلدارية، وسواء كاف فإذا توفرت ىذه الشروط يمكف لصاحب عقار يخضع لئلرتف
مالكا لمعقار أو مستأجرا لو، أو منتفعا بو، أف يرفع طعف قضائي، باعتباره، يتوفر عمى 
مصمحة في رفع الطعف، باإللغاء ضد قرار الترخيص بممارسة اإلرتفاقات اإلدارية، وما 

ياد، يمكف قولو عف شرط المصمحة في الطعف باإللغاء، أنو يجب مواكبة ومسايرة اإلجت

                                                                                                                                                    

اإلفتراض الثاني حوؿ مفيـو الدعوى، ىو عكس الدعوى الشعبية، بحيث يجب عمى الطاعف لكي تقيؿ دعواه، إثبات  1
 ىذا الحؿ وجود مساس بحؽ شخصي لو، وقد تخمى مجمس الدولة الفرنسي عف

 ·اإلفتراض الثالث يتمثؿ في قبوؿ الطعف، إذا كاف لمطاعف مصمحة حقيقية وبسيطة ومباشرة إللغاء القرار اإلداري 2
 ·307مسعود شييوب، المرجع السابؽ، ص  3

4 Gustave peiser : O.P.C.I.T : p 173 « peu importe en tout cas que l’intérêt soit matériel 
ou moral, pourvu qu’il soit personnel et suffisant, le requérant peut defendre un intérêt 
moral. 

 
 ·يقصد بالمصمحة القائمة أو المؤكدة تمؾ التي ليست مجرد احتماؿ 5
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القضائي الحديث، الذي أصبح يتميز بالمرونة في ىذه المسألة، بحيث اعترؼ مجمس 
1الدولة الفرنسي، لممعمميف بحؽ الطعف، ضد القوانيف الداخمية المتعمقة بغياب التبلميذ

 

كما اعترؼ بحؽ الطعف لمترشح إلعبلف صفقة مزايدة، تـ منعو، بطريقة غير قانونية 
، وىذا 2لتالي لو مصمحة في الطعف ضد إعبلف العرض المفتوحمف المشاركة فييا، وبا

يعني أنو تـ التحوؿ إلى األخذ بالمفيـو الموسع لممصمحة، واإلبتعاد عف المفيوـ الضيؽ 
عند النظر في شرط المصمحة الواجب، توفره في الطعف في القرارات اإلدارية المرخصة 

 ·بممارسة اإلرتفاقات العامة

 أىمية التقاضي لرافع الطعن ضد قرار اإلرتفاق الفرع الثالث: شرط

جراءات ممارسة ىذه اإلرتفاقات، والطعف  أحالت أغمب قوانيف اإلرتفاقات اإلدارية، وا 
، ىذا األخير وفيما يتعمؽ 66/96فييا إلى األحكاـ المعموؿ بيا في قانوف نزع الممكية رقـ 
وره، إلى القانوف العاـ، المتمثؿ بالشروط الخاصة، الواجب توافرىا في الطاعف أحاليا بد

والذي يبدو أنو، اعتبر األىمية شرط  69/62في قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية رقـ 
منو  46لصحة إجراءات الدعوى وليست شرط لقبوليا، ويظير ذلؾ مف خبلؿ نص المادة 
يي مف التي جعمت انعداـ األىمية، مف الحاالت التي تؤدي إلى إبطاؿ اإلجراءات، ف

وىذا النص الجديد ينسجـ مع اإلجتياد  3·النظاـ العاـ، بحيث يثيرىا القاضي تمقيائيا
القضائي الفرنسي، المستقر عمى عدـ قبوؿ الدعوى شكبل، إذا كانت إجراءاتيا، غير 
لى غاية  صحيحة، ولكف مع إمكانية، تصحيح عيوب األىمية، خبلؿ سير الدعوى وا 

 4·صدور الحكـ

 

                                                 

1 Conseil d’état 22 mars 1996, Mme roignet R.D Pub.1996 p 893.  
2 Conseil d’état, 15 février 1996 Ste Ambette R.F.D.A 1996 page 40. 

 : "يثير القاضي تمقائيا، انعداـ األىمية09/08مف القانوف رقـ  65تنص المادة  3
 ·323مسعود، شييوب، المرجع السابؽ، ص  4
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 :: الشروط المتعمقة بالقرار المطعون فيوالمطمب الثاني

إف القرارات التي يمكف، أف تكوف محبل لمطعف فييا باإللغاء، ىي تمؾ القرارات، التي 
.يختص بيا القاضي اإلداري

1
 

وعميو فإف القرارات التي تصمح لمطعف فييا، باإللغاء أماـ الجيات القضائية اإلدارية 
 ىي تمؾ القرارات التي مف شأنيا إحداث أثر قانوني )المحكمة اإلدارية ومجمس الدولة(،

(faisant grief)  وىو ما ينطبؽ  عمى قرار الترخيص باإلرتفاؽ اإلداري، الذي يجب أف
يكوف صادرا مف إحدى الجيات أو السمطات والييئات اإلدارية العامة،  المشكمة، لممعيار 

 ·تمتعو بخصائص القرار اإلداريباإلضافة إلى  2العضوي، المعتمد مف المشرع الجزائري

 :الفرع األول: الطابع التنفيذي لقرار اإلرتفاق وصدوره باإلرادة المنفردة لإلدارة

 ·يجب أف تكوف القرارات، محؿ الطعف تنفيذية وصادرة عف اإلرادة المنفردة لئلدارة

 :الطابع التنفيذي لمقرار محل الطعن - 1

ا، يحب أف يكوف عمبل قانونيا، صادرا بغية حتى يعتبر تصرؼ اإلدارة، قرارا إداري
، وعميو فإف (faisant grief) إحداث أثر قانوني، أي أف يكوف ذو طابع تنفيذي

التصرفات واألعماؿ الصادرة عف اإلدارة، ال تعد قرارات إدارية، إذا لـ تكف تتمتع بالطابع 
 :كما ىو الحاؿ بالنسبة إلى 3التنفيذي النيائي

                                                 

1 Gustave peiser : contentieux administratif p /168 « seuls peuvent faire l’objet d’un 
recours, pour exces de pouvoir les actes qui sont de la compétence du juge 
administratif ; par ailleurs une décision administrative n’est attaquable que si elle est 
susceptible de faire grief »  

 139محمد الصغير بعمي، المرجع السابؽ، ص  2
3 Subra de bieusses O.P.C.I.t p 223 « on sait que de façon générale, le recours pour 
excès de pouvoir n’est recevable qu’a l’égard des actets administratifs susceptibles de 
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ضيرية التي تعتبر في الغالب قرارات، غير تنفيذية وال تنتج آثار ػ اإلجراءات التح
 ·قانونية

وقد اعتبر البعض أف األعماؿ أو القرارات المحضرة، إلعداد االرتفاقات اإلدارية، مف 
ذلؾ قرارات الوالية التي تتضمف فتح مسبؽ حوؿ ارتفاقات المنفعة العامة، التي اعتبرىا 

جرد إجراء تحضيري بسيط وغير تنفيذي، بحيث ال ينتج أية م1اإلجتياد القضائي الفرنسي
اثار قانونية، ورغـ ذلؾ ال يوجد ما يمنع الطاعف مف رفع دعوى إلغاء ضد القرار الوالئي، 

 2·المتضمف فتح تحقيؽ مسبؽ وتعييف محافظ محقؽ

 :القرار محل الطعن صادر باإلرادة المنفردة لإلدارة - 2

صرفات اإلدارة التي تبرميا باإلتفاؽ مع األفراد، وذلؾ تستبعد مف دعوى اإللغاء، ت
لكونيا عقود إدارية، تخضع ألحكاـ وقواعد دعوى القضاء الكامؿ، ودعوى التعويض 
)منازعات الصفقات العمومية( بينما تقبؿ الطعف فييا باإللغاء، القرارات اإلدارية، الصادرة 

 3·باإلرادة المنفردة لئلدارة

ار اإلرتفاق محل الطعن يختص بو القضاء اإلداري )المحكمة الفرع الثاني: قر  
 اإلدارية ومجمس الدولة(

ىي الوالية عمى المستوى المحمي  إف  اإلدارات المؤىمة، إلصدار قرار اإلرتفاؽ
والسمطات اإلدارية عمى المستوى المركزي، ويتـ الطعف باإللغاء، في ىذه القرارات، إما 

  ·عمى مستوى مجمس الدولةأماـ المحكمة اإلدارية أو 

                                                                                                                                                    

produire des effets juridiques et que les mesures préparatoires s’analysent souvent en 
des décisions insusceptible de faire grief »    
1 C.E 12 juillet 1955 cité apr SuBRA de bieusses O.P.C.I.T p 223  
2 C.E 21 Avril 1967 cité par SuBRA de bieusses.Ibid. p 223 

 141محمد الصغيد بعمي، المرجع السابؽ، ص  3
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 :محل الطعن باإللغاء، أمام المحكمة اإلدارية، قرار إرتفاق صادر عن الوالي - 1

تعتبر قرارت الوالي الصادرة، في مجاؿ اإلرتفاقات اإلدارية بمثابة، سندات ليذه 
مف  266اإلرتفاقات، وتخضع لمطعف، باإللغاء، أماـ المحكمة اإلدارية، وىذا طبقا لممادة 

، الذي يمنح اختصاص النظر في دعاوى 69/62قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية، رقـ 
إلغاء القرارات اإلدارية الصادرة عف الوالية إلى المحاكـ اإلدارية، ىذا باإلضافة إلى المادة 

فضبل عف النصوص القانونية المتعمقة  1األولى مف القانوف المتعمؽ بالمحاكـ اإلدارية
محبل إلمكانية ، ت اإلدارية، التي تجعؿ، القرارات الوالئية الصادرة بمقتضاىاباإلرتفاقا

تنص 2مف قانوف المناجـ 65الطعف فييا باإللغاء أماـ المحاكـ اإلدارية، بحيث نجد المادة 
عمى إمكانية طعف أصحاب الممكية والحقوؽ العينية، وغيرىـ مف أصحاب الحقوؽ، في 

تصريح بالمنفعة العامة، وذلؾ أماـ القضاء المختص والمتمثؿ القرار الوالئي المتضمف، ال
في المحكمة اإلدارية، ونفس الشيء في القانوف المتعمؽ بالكيرباء وتوزيع الغاز بواسطة 
القنوات، الذي يجيز لممالكيف وأصحاب الحقوؽ، تقديـ طعف أماـ المحكمة اإلدارية في 

ادة، مف الحيازة المؤقتة الصادرعف خبلؿ شيريف مف تاريخ، تبميغيـ بقرار االستف
 (.15و14شكل)3·الوالي

محل الطعن باإللغاء، قرار إرتفاق صادر عن السمطة اإلدارية المركزية أمام  - 2)
 ·مجمس الدولة، 

إف القرارات اإلدارية التي تكوف محؿ لمطعف باإللغاء أماـ، مجمس الدولة، ىي تمؾ 
والمتمثمة في القرارات الوزارية، التي يصدرىا كؿ  القرارات الصادرة عف اإلدارة المركزية،

وزير في قطاعو، وسواء كانت تنظيمية أو فردية، كما يمكف إصدار قرارات إدارية وزارية 
ويبلحظ أف تصرفات الوزير، ال تتوفر كميا عمى  4مشتركة، صادرة عف وزيريف فأكثر

                                                 

 ·"اإلدارية: "تنشأ محاكـ إدارية، كجيات قضائية لمقانوف العاـ في المادة 01/98المادة األولى مف القانوف  1
 ·10/01، القانوف رقـ 142فقرة الثانية مف المادة  2
 ·01/02مف القانوف رقـ  155المادة  3
 ·156محمد الصغير بعمي المرجع السابؽ ص  4
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، والتعميمات واإلجراءات خصائص، القرار اإلداري )الطابع التنفيذي(، مثؿ المنشورات
الداخمية لئلدارة واإلقتراحات، فيذه التصرفات، ليست قرارات إدارية، وذلؾ لكونيا، ال 

 66/92مف القانوف العضوي رقـ  69تحدث آثار قانونية بذاتيا، وقد، حددت المادة 
 المتعمؽ بمجمس الدولة، الجيات التي تصدر قرارات إدارية تخضع لمطعف باإللغاء أماـ

، وتتمثؿ عمى الخصوص في السمطات اإلدارية المركزية، باعتبارىا، 1مجمس الدولة 
المخولة، حسب القوانيف المنظمة لئلرتفاقات اإلدارية، بصبلحية إصدار قرارات، 

سبتمبر  60اإلرتفاقات، ونذكر عمى سبيؿ المثاؿ: وزير السكف الذي أصدر قرار في 
مى األراضي الواقعة خارج المناطؽ العمرانية ، يتعمؽ بحقوؽ البناء المطبقة ع6995

لمبمديات، وفيو تـ وضع أحكاـ والتزامات تشكؿ ارتفاقات إدارية، كتحديد عمو البناء بتسعة 
وتقييد مساحة القطع األرضية، التي تشيد فوقيا البنايات، كذلؾ قرارات الوزير · 2أمتار

لتعمير، بالنسبة لمبمديات التي يفوؽ المتعمقة بالمصادقة عمى المخطط التوجييي لمتييئة وا
ساكف، وفي ىذا المخطط، يمكف فرض  2666ساكف، ويقؿ عف  560666عدد سكانيا 

ونفس الشيء بالنسبة لرخصة البناء، التي تسمـ، أحيانا مف الوزير  3إرتفاقات بعدـ البناء
وىذه  ، والتي تشتمؿ عمى إلتزامات تفرض عمى الباني أف يحترميا،4المكمؼ بالتعمير

مف  40الرخصة يمكف أف تكوف محبل لمطعف باإللغاء أماـ مجمس الدولة، طبقا لممادة 
 ·المتعمؽ بالتييئة والتعمير 06/96القانوف 

 

 

                                                 

: "تتمثؿ الييئات في السمطات اإلدارية المركزية، الييئات العمومية 153محمد الصغيد بعمي، المرجع نفسو، ص  1
 ·"لمينية الوطنيةالوطنية، المنظمات ا

 ·30/90، القانوف رقـ 2الفقرة  27المادة  2
 ·30/90مف نفس القانوف  2الفقرة  22المادة  3
المحدد لكيفيات تحضيرشيادة التعمير  1991ماي  28المؤرخ في  176/91مف المرسـو التنفيذي رقـ  42المادة  4

ة ورخصة اليدـ وتسميـ ذلؾ، معدؿ ومتمـ بالمرسوـ ورخصة التجزئة وشيادة التقسيـ ورخصة البناء وشيادة المطابق
 ·2006يناير  7المؤرخ في  03/2006التنفيذي رقـ 
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إف قرارات السمطات اإلدارية المركزية سواء كانت، تنظيمية أو فردية، يمكف أف تكوف 
 أف ىذه القرارات تشكؿ سندات محبل لمطعف باإللغاء، أماـ مجمس الدولة، وىذا باعتبار

(Titre)  اإلرتفاقات اإلدارية، بينما تستبعد النصوص التشريعية مف الطعف، باإللغاء، أماـ
الدولة، وذلؾ لكوف ىذه النصوص، حاءت لتضع مبادئ وأسس،اإلرتفاقات اإلدارية  مجمس

  1·فقط فيي تشكؿ مصدرا ليا

                                                 

1 Subra (B) O.P.c.I.T p 220 “ le principe ayant toujours été admis avant et après 1958, 
que seuls les actes  législatif ont la possibilité de poser le principe et les fondements des 
servitudes administratives, il en résulte qu’en plan de l’annulation, les pouvoirs du juge 
ne s’étendent pas au domaine de leur fondement juridique, aux actes qu’en constituent 
la source par contre, tous les actes de l’administration, qu’ils soient reglementaires ou 
individuels ;peuvent faire l’objet d’un recours.        
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 قرار اإلرتفاق اإلداري المبحث الثالث: وسائل الطعن في مشروعية

، قانونية 1يتوفر صاحب الطعف في مشروعية قرار اإلرتفاؽ اإلداري عمى وسائؿ
إللغاء القرار اإلداري، بحيث يمكنو، اإلستناد إلى وسائؿ المشروعية الخارجية المرتبطة، 
بعناصر القرار اإلداري والمتمثمة في: اإلختصاص، الشكؿ واإلجراءات، وكذلؾ وسائؿ 

روعية الداخمية، المتعمقة بالسبب، المحؿ والغاية، ويبلحظ أف وسائؿ اإللغاء يثيرىا، المش
، وذلؾ لغرض الوصوؿ إلى إثبات عدـ مشروعية القرار، ومف 2كقاعدة صاحب الطعف

 ·ثمة إلغائو مف قبؿ القاضي اإلداري

 :المطمب األول: وسائل المشروعية الخارجية لقرار اإلرتفاق اإلداري

اصر عدـ المشروعية الخارجية لمقرار اإلداري في عناصر: اإلختصاص، تتمثؿ عن
(الشكؿ واإلجراءات

3
 

 (l'incompétence) :الفرع األول: عيب عنصر اإلختصاص

إف اإلختصاص، في إصدار قرار إداري يتضمف الترخيص بممارسة إرتفاقات المنفعة 
ف جية غير تمؾ المختصة أو العامة، يعتبر مف النظاـ العاـ، بحيث أف القرار الصادر ع

                                                 

1 Gustave peiser : contentieux administratif O.P.C.I.T p 185 
 تعرؼ وسائؿ الطعف ) اإللغاء( عمى أنيا :

On appelle moyens d’annulation les différentes catégories d’irregularites dont la 
constatation entrainera l’annulation »    
2 Gustave peiser / Ibid p 185  «  if faut remarquer que c’est aux requérants de soulever 
les moyens d’annulation, ce n’est que dans certains ;que le juge soulève lui-même le 
moyen qu’il considère  « d’ordre public » c’est en particulier de l’incompétence, 
l’absence de consultation du conseil d’état dans ses formations administratives, acte  
qu’en dehors du champs d’application par la loi, violation de la chose jugée ,après 
annulation d’un acte administratif »        

 ·302محمد زغداوي، المرجع السابؽ، ص  3
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المحددة في القانوف، يجعمو باطبل بطبلنا مطمقا، ويثبت عنصر عدـ اإلختصاص، عندما 
يكوف مصدر القرار، ال يتوفر عمى سمطة مشروعة التخاذ ىذا القرار، فالسمطة في ىذه 

2وتوجد عدة حاالت لعدـ اإلختصاص 1المياـ تعود لسمطة أخرى
 

 :السمطة وعدم اإلختصاص بإصدار قرار اإلرتفاق التفرقة بين إغتصاب - 1

(إختصاص إصدار قرار usurperإغتصاب السمطة، يتمثل في إغتصاب ) -أ 
 إداري،

عندما ال تتوفر عميو ويكوف ذلؾ، إما بممارسة إختصاصات أجنبية، خارجة عف  
ياـ وزير السمطة اإلدارية، ومثاؿ ذلؾ لحالة اإلغتصاب في مجاؿ إعبلف المنفعة العامة، ق

بإصدار قرار إداري يتضمف التصريح بالمنفعة العامة، لمشروع إنجاز خط السكؾ 
ىذا مجاؿ التصرؼ مف اختصاص مجمس الوزراء بمرسوـ تنفيذي،  الحديدية، وىذا رغـ أف

 3·فيذا القرار الوزاري، مشوب بعيب اإلختصاص

4عدم اإلختصاص اإليجابي والسمبي في إصدار قرار اإلرتفاق -ب 
 

يوجد عدـ اختصاص إيجابي، عندما، تتخذ سمطة، قرار ال يعود ليا، أما عدـ 
اإلختصاص السمبي، فيحدث عندما ترخص سمطة إدارية ممارسة إختصاصيا، بينما ىو 

، وتتمثؿ آثار عدـ اإلختصاص، في كونيا أخطر عيوب القرارات 5في الواقع يعود ليا
يثيرىا القاضي مف تمقاء، نفسو، وفي شأف  اإلدارية، بحيث تعتبر مف النظاـ العاـ، وقد

اإلرتفاقات اإلدارية، فإف النصوص القانونية الخاصة بيا، تبيف وتحدد السمطة اإلدارية 
                                                 

1 Gustave peiser : contentieux administratif ibid. P 187  
2 Gustave peiser opcit p 187 «  les divers cas d’incompétence sont : l’usurpation de 
pouvoir ; l’incompétence positive et l’incompétence négative   
3 Ibid. p 188 
4 C.E. ASS 02 juillet 1993 : Assocde déf ; AJDA 1993 p 584 cité par gustave p. Ibid p 
188 
5 Gustave peiser : Ibid. P 181  
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دخاليا، حيز التنفيذ، فإذا  المختصة، بإصدار القرار الذي يرخص بممارسة اإلرتفاقات، وا 
القاضي اإلداري، يمغيو،  أصدرت السمطة اإلدارية قرارا، ال تممؾ إختصاص إصداره، فإف

أما فيما يتعمؽ بقرار الترخيص بممارسة اإلرتفاقات اإلدارية في التشريع الجزائري، فإف 
كقاعدة أو الوزير أو حتى الوزير األوؿ في  1الجية المختصة بإصداره، تتمثؿ في الوالي

ار أحياف كثيرة، ويحدث عدـ اإلختصاص، عندما يقـو مثبل: أحد الوالة بإصدار قر 
بالترخيص، بارتفاؽ إداري، لمشروع يقع عمى تراب واليتيف، وىذا، العيب ىو أكثر حدوثا، 
ألنو يقع عمى أساس مخالفة قاعدة توزيع اإلختصاصات، بيف الييئات اإلدارية المكونة 

2· لمسمطة التنفيذية
 

أما بالنسبة لعدـ اإلختصاص الجسيـ فيو قميؿ الوقوع، ألف الفرد ليس لو سند أو 
صفة قانونية، وال ينتمي إلى التسمسؿ اإلداري، يمجأ إلى إصدار قرار إداري وجزائو ليس 
نما انعدامو وتجريده مف كؿ أثر باعتباره، عمؿ مادي وليس تصرؼ قانوني،  اإللغاء، وا 

 3·وىذا ما قضى بو مجمس الدولة الفرنسي

 الفرع الثاني: عيب شكل  و إجراءات إعداد قرار اإلرتفاق وتنفيذه

إذا كاف عيب شكؿ القرار اإلداري يتعمؽ بمظيره الخارجي، فإف عيب اإلجراءات، 
، وىذا ينطبؽ عمى قرار فتح 4يشمؿ طريقة إعداد القرار الذي تـ بطريقة غير سميمة

التحقيؽ المسبؽ أو الترخيص بممارسة اإلرتفاقات اإلدارية، إذا لـ تتبع اإلدارة اإلجراءات 
 ·المنصوص عمييا قانونا

 

                                                 

 ·10/01مف القانوف  142المادة  1
 ·73محمد الصغيد بعمي، المرجع السابؽ ص  2
 ·246سياـ براىيمي، المرجع السابؽ، ص  3
 

 ·73د بعمي، المرجع السابؽ نفسو، ص محمد الصغي 4
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 :عيب شكل قرار اإلرتفاق -1

تمـز النصوص القانونية المتعمقة باإلرتفاقات اإلدارية، اإلدارة، بضرورة إعداد قرار فتح 
التحقيؽ المسبؽ، أو قرار الترخيص بممارسة اإلرتفاقات اإلدارية، في شكؿ مكتوب، وعادة 

القرار باإلضافة  تتضمف القرارات:  التأشيرات، واألسباب الدافعة التخاذ القرار، ومضموف
إلى إمضائو، ويؤدي إغفاؿ ىذه األشكاؿ إلى التأثير عمى القرار اإلداري، وخاصة في 
غياب الدوافع، واألسباب التي تبرر اتخاذ القرار، والتي أصبحت، في الوقت الحالي، مف 
 األشكاؿ الجوىرية، عند إعداد القرارات اإلدارية، بحيث قد يؤدي غيابيا إلى إلغائيا، وال
سيما تمؾ القرارات، المتعمقة بممارسة الحريات العامة أو الضبط اإلدارية أو منح 

مجاؿ اإلرتفاقات اإلدارية، ففي ىذه األخيرة، يجب تحديد األسباب الدافعة  الترخيصات في
بضرورة تبيمغ أسباب · 6992جانفي  60التخاذىا، وقد قضى مجمس الدولة الفرنسي في 

1محددة بشير(,اتخاذ القرار في آجاؿ 
  

إذف تتمثؿ الشكميات األساسية، الواجب توافرىا في قرار اإلرتفاؽ اإلداري، ىو وجوب 
وضع التأشيرات أو ما يسمى باألسانيد القانونية، التي يتـ اإلعتماد عمييا، في إعداد 
القرار اإلداري، باإلضافة، إلى ضرورة إمضائو، أما فيما يتعمؽ، بتعميؿ القرار اإلداري، 
فالقاعدة، ىو أف اإلدارة، غير مجبرة عمى تعميؿ قراراتيا، إال أنو، قد تشترط ذلؾ نصوص 
قانونية صريحة وىنا، تصبح اإلدارة مصدرة القرار، ممزمة بذكر جميع األسانيد الواقعية 
والقانونية التي انبنى عمييا، القرار، ألف تمؾ األسانيد، مف شأنيا أف تمكف مف تقدير مدى 

 مشروعيتو
ويبلحظ أف اإلدارة، فيما يتعمؽ بعيب شكؿ القرار، فإنو يمكنيا تصحيحو، 2

حتى بعد صدور حكـ قضائي، فتعيد إصدار القرار مع احتراـ الشروط الشكمية، التي وقع 
خرقيا، وىذا لتصحيح العيب الشكمي، غير أف األمر يختمؼ فيما يتعمؽ باإلجراءات 

 ·فاؽالواجب اتباعيا عند إصدار قرار اإلرت

                                                 

1 Gustave peiser ; contentieux administratif O.P.C.I.T p 191 (ex  C.E 16 octobre 1998  
M et Me BRASSAGE et autres& R.F.D.A 1998 p 1278)  

 ·276محمد رضا جنيح، المرجع السابؽ، ص  2
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 :عيب إجراءات إعداد قرار اإلرتفاق - 2

تفرض النصوص القانونية المتعمقة باإلرتفاقات اإلداريةو ضرورة، المجوء إلى 
إجراءات استشارية، قبؿ اتخاذ، القرارات اإلدارية، بحيث أف الجية المصدرة ليا ممزمة 

ال تعرضت قراراتيا لئللغاء إلدارة وعند تنفيذىا ، وعميو فإف ا1باتباع ىذه اإلجراءآت، وا 
لئلرتفاقات، مقيدة بمجموعة مف اإلجراءات تعتبر ضمانات لحقوؽ األفراد، وتحمييا مف 

، ويمكف أف نذكر بعض اإلجراءات 2اإلتبلؼ والضياع حتى ولو كانت بصفة نسبية
األساسية، عند إعداد قرار اإلرتفاؽ، وتتمثؿ في فتح تحقيؽ عمومي ييدؼ إلى إعبلـ، 

ببلغ األش خاص، المعنييف بمشروع اإلرتفاؽ، ومطالبتيـ بتقديـ آرائيـ ومبلحظاتيـ حوؿ وا 
الموضوع، فيذا اإلجراء، ضروري وميـ، وقد نص عميو صراحة قانوف المناجـ رقـ 

 ·منو 626وكذلؾ القانوف المتعمؽ بالكيرباء وتوزيع الغاز في المادة  3 66/66

قصاء عمومي، نجد اإلرتفاقات ومف اإلرتفاقات األخرى، التي تتطمب إجراء است
العمرانية، التي تستوجب القياـ بتحقيؽ إداري عمومي، قبؿ المصادقة، عمى المخططات 
العمرانية، المتضمنة إرتفاقات إدارية، تفرض عمى عمميات التعمير، مف قبؿ األشخاص 

 4·العامة والخاصة عمى السواء

نجد قرار المجمس الدستوري، أما بشأف أىمية ىذه اإلجراءات في قرار اإلرتفاؽ، 
الذي كرس فيو، مبدأ إعبلـ المالكيف، بمشروع  6922ديسمبر  60الفرنسي، الصادر في 

اإلرتفاؽ، وباألسباب التي تجعؿ، مف الضروري توظيفو، وكذلؾ معرفة آرائيـ 
 ·ومبلحظاتيـ، بحيث أف مخالفة، اإلدارة، ليذا اإلجراء الجوىري، يؤدي إلى إلغاء عمميا

                                                 

1 Gustave peiser : contentieux administratif OPCIT p 192 « conseil d’état Ass ,21 
octobre 1994 ordre des Avocats de la cour de PARIS R.F.D.A 1994 » 
2 Subra de Bieusses : le satut des aisances et des servitudes A.J.D.A / 1992 p 399 
« l’établissement des servitudes, obeit a diverses formalites  relativement protectrices des 
assujettis »    

 10/01مف القانوف رقـ  142المادة  3
 تفرض اتباع اجراءت العداد القرار, 10/01القانوف رقـ  نفس مف 142المادة  4
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ا يمكف استخبلصو، حوؿ شرط اإلجراءات الواجب توافرىا في قرارات اإلرتفاقات إف م
كثيرة ومتنوعة، ونظرا لتعدد اإلرتفاقات اإلدارية واختبلفيا، فإننا اقتصرنا،  اإلدارية، أنيا

عمى توضيح البعض منيا فقط، بحيث توجد إجراءات سابقة، عمى إصدار قرار اإلرتفاؽ، 
لتي أشرنا إلييا مف قبؿ، وتوجد كذلؾ إجراءات الحقة، تأتي بعد، كالتحقيقات المسبقة، ا

ببلغ  إصدار قرار الترخيص بممارسة اإلرتفاقات اإلدارية، وتتمثؿ في ضرورة إعبلـ وا 
أصحاب الممكية، بقرار اإلرتفاؽ، والغرض مف ىذا اإلعبلـ، ىو حماية حؽ مالؾ العقار، 

لتقييد، في التصرؼ في أمبلكو، أو عف وتمكينو، مف الحصوؿ عمى تعويضات، عف ىذا ا
أضرار، تترتب عمى ممارسة، ىذه اإلرتفاقات، وكذلؾ تشكؿ أىمية كبيرة لمغير الذي يريد 
اكتساب عقار، فيصبح عمى عمـ بوجود اإلرتفاؽ، الموظؼ عمى ذلؾ العقار، مف جية 

بلؽ آجاؿ أخرى يكتسي، إجراء اإلعبلـ بوجود قرار اإلرتفاؽ، أىمية أخرى في شأف انط
، وتختمؼ اآلجاؿ، البلزمة لسرياف اإلرتفاؽ، 1الطعف، باإللغاء، أماـ القضاء اإلداري

وتنفيذه، في حؽ المالكيف أو الغير، بحسب المصدر، المنشأ، ليذه اإلرتفاقات، ففيما 
يتعمؽ باإلرتفاقات، التي توظؼ مباشرة، منذ وضعيا بالقانوف فإنيا تصبح ممزمة، مف 

ص القانوني، بالجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية، أما بالنسبة لئلرتفاقات تاريخ نشر الن
التي تتطمب عند تطببيقيا، إتخاذ قرار إداري، يتـ فيو، تحديد العقارات المعنية باإلرتفاؽ 
وأسماء مالكييا، فمف الضروري حصوؿ عمـ األفراد، بيذه القرارات وذلؾ بالتبميغ، الفردي 

عامة، تختمؼ طريقة، اإلعبلـ والتبميغ، بحسب نوع اإلرتفاؽ، )الشخصي(، وبصفة 
والقانوف المنظـ لو، وفي كؿ األحواؿ، فإف إغفاؿ أو تجاىؿ، إجراء، اإلعبلـ بالقرار، 

 ·يؤدي إلى عدـ سرياف اآلجاؿ القانونية، لمطعف في حؽ المعني

 :يةآثار تخمف الشكل واإلجراءات المقررة لتنفيذ اإلرتفاقات اإلدار  - 3

إف عدـ اتباع اإلدارة لئلجراءات واألشكاؿ المنصوص عمييا في القوانيف المنظمة، 
لئلرتفاقات اإلدارية، يؤدي إلى إلغائيا، أماـ القضاء اإلداري، الذي يتمتع بالسمطة 

                                                 

 ·09/08مف القانوف رقـ  829المادة  1
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التقديرية لمفصؿ في ىذه الشروط الشكمية، التي تجعؿ قرارات اإلرتفاقات، معيبة، وعمى 
، 1ط الشكؿ، أو اإلجراءات يؤدي كقاعدة، إللغاء القرارات اإلداريةالعمـو فإف تخمؼ شر 

 ·ولكف بشرط أف تكوف ىذه العيوب، جسيمة، ومف شأنيا أف تؤثر عمى القرار المتخذ

ويبلحظ فيما يتعمؽ بشرط، اإلجراءات في اإلرتفاقات اإلدارية، وفي الجانب المتعمؽ، 
قانوف نزع الممكية، الذي يحدد، صراحة بآجاؿ الطعف أماـ القضاء اإلداري وعمى خبلؼ 

، إبتداء مف تاريخ إصدار قرار التصريح بالمنفعة العامة، فإنو وفي 2أجؿ الطعف، بشير
النصوص القانونية، لئلرتفاقات اإلدارية، غير موحدة، بحيث تسكت في غالبيتيا عف ىذا 

66/66جـ، رقـ مف قانوف المنا 665الشرط وال تحدد آجاؿ واضحة، مثاؿ ذلؾ، المادة 
3 ،

الضروري ضبط وتوحيد  التي تترؾ آجاؿ الطعف أماـ القضاء مفتوحة، لذلؾ فمف
النصوص التشريعية المنظمة لئلرتفاقات في مجاؿ المواعيد البلزمة لرفع الدعوى أماـ 

 ·القضاء اإلداري

 :المطمب الثاني: وسائل المشروعية الداخمية لقرار اإلرتفاق

الداخمية لقرار اإلرتفاؽ، في تفحص المشروعية، مف حيث  تتمثؿ رقابة المشروعية
احتراـ اإلدارة لقاعدة قانونية، ومف حيث األسباب التي دفعت إلى اتخاذ قرار اإلرتفاؽ، 
إلى جانب مشروعية الغرض، الذي تسعى إلى تحقيقو، اإلدارة المرتبطة، بالمصمحة العامة 

 ·وتفادي اإلنحراؼ بالسمطة

 

                                                 

1 Gustave peiser : contentieux administratif OPCIT p 193 «l existence d’un vice de forme 
ou de procedure entraine en principe l’annulation de la décision »  

 90/11القانوف رقـ  2
، تقديـ طعف في القرار، 122: "يمكف المعنييف المشار إلييـ في الفقرة 10/01مف القانوف رقـ  142تنص المادة  3

إلرتفاقات" فيذه المادة ال توضح، وال تحدد آجاؿ الطعف في الذي يرخص، حيازة األراضي والحقوؽ الممحقة أو ممارسة ا
 ·قرار ممارسة اإلرتفاقات
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 :الفة قاعدة قانونيةالفرع األول: مخ

 :إف مخالفة قاعدة قانونية، يتـ بعدة أشكاؿ

 المخالفة المباشرة لمقاعدة القانونية: - 1

تظير المخالفة المباشرة لقاعدة قانونية، عندما تتجاىؿ اإلدارة، قاعدة قانونية، كاف  
النص  (، ويتولى القاضي، الرقابة عمى القرار اإلداري، بمعاينة1يجب عمييا احتراميا)

 ·القانوني، المطبؽ، فيبلحظ، عدـ مطابقة القرار المطعوف فيو، بالمقارنة مع أحكاـ القانوف

وفي مجاؿ اإلرتفاقات اإلدارية، فإف ىذه المخالفة المباشرة، لقاعدة قانونية، تظير 
عندما، تتعمد السمطة اإلدارية، المختصة إلى اإلمتناع عف القياـ بعمؿ تفرضو عمييا، 

القانونية، المنظمة لئلرتفاقات، فيكوف لكؿ مف لو مصمحة، دور في طرح النزاع، القواعد 
لزاـ اإلدارة بالقياـ بما ىي ممزمة بو  ·أماـ القضاء اإلداري، وذلؾ لمطالبة وا 

 :قاعدة قانونية (l'esprit) مخالفة جوىر - 2

لقرارات إف تطبيؽ القانوف، ال يتـ فقط بشكؿ حرفي، بؿ حتى في جوىره، بحيث، أف ا
اإلدارية المخالفة لمقواعد القانونية المنظمة لئلرتفاقات اإلدارية، يمكف إلغاؤىا إذا كانت 

 ·مخالفة لجوىر القانوف

 (le contrôle des motifs)الفرع الثاني: مراقبة مشروعية أسباب قرار اإلرتفاق

أو  ىناؾ مبررات ودوافع، تكوف سببا إلصدار قرار إداري، وىي عناصر قانونية
واقعية، تدفع اإلدارة إلى القياـ بتصرؼ وتعتبر عممية الرقابة، عمى أسباب إصدار 
القرارات اإلدارية، مف أىـ وسائؿ اإللغاء، المستعممة حاليا في مجاؿ الطعوف المتعمقة 
بتجاوز السمطة، وفي شأف القرارات الصادرة، عف اإلدارة في مجاؿ تنفيذ اإلرتفاقات 

                                                 

1 Gustve peiser  contentieux administratif  p 194 
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ضي اإلداري، يراقب أسباب، إصدار ىذه القرارات، وذلؾ لتقدير مدى اإلدارية، فإف القا
مشروعيتيا، بحيث قد يمغييا، إذا كانت مبنية عمى أسباب غير قانونية، والغرض مف ذلؾ 
ىو، ضماف حماية األمبلؾ الخاصة، مف خطر تعسؼ، اإلدارة، أثناء استعماليا 

 ·لئلرتفاقات

 :رار اإلرتفاق اإلداريالفرع الثالث: مراقبة مشروعية غاية ق

يتولى القاضي اإلداري، مراقبة الغرض مف إصدار القرار المتضمف الترخيص، 
بممارسة إرتفاقات المنفعة العامة، بحيث يتأكد مف الدافع عمى إصداره، فإف كاف اليدؼ 
الذي قصدتو السمطة اإلدارية غير اليدؼ، الذي مف أجمو استعممت سمطتيا، فإننا نصبح 

، وفي ىذه الحالة، فإف القرار اإلداري، يتوفر عمى مشروعية 1ة تجاوز السمطةأماـ حال
االختصاص والشكؿ واإلجراءات، ولكف تبقى الغاية مف اتخاذه، مخالفة، وغير مطابقة 
لمغرض الذي قصدتو مف خبلؿ استعماليا لسمطاتيا، وتعتبر اإلرتفاقات اإلدارية، مف 

إلزاـ، أصحاب الممكية بالقياـ بأعماؿ أو اإلمتناع  اإلمتيازات الممنوحة لئلدارة، لغرض
عنيا، وىذا مف أجؿ تحقيؽ المصمحة العامة، التي تشمؿ مجاالت مختمفة، كتمرير أنابيب 
نقؿ الغاز أو إقامة خطوط وأعمدة الكيرباء، أو تمرير قنوات المياه، وغيرىا مف المنشأة 

ؿ المحافظة عمى األمبلؾ العامة، العمومية، كما يمكف أف تشمؿ المصمحة العامة، مجا
، ةوالمواقع األثرية والتاريخية، وقد يحدث أف تطرأ بعض الحاالت التي تخالؼ فييا اإلدار 

المصمحة العامة، فتكوف الغاية الحقيقية التي دفعتيا إلى اتخاذ قرار اإلرتفاؽ، مصمحة 
أيضا أف يكوف شخصية، مما يجعؿ عمميا، مشوب، بعيب اإلنحراؼ بالسمطة، وقد يحدث 

                                                 

1 Gustave peiser ,contentieux administratifopcit p210 « on dit qu’il y a détournement de 
pouvoir lorsque l’autorité administratif a utilise volontairement ses pouvoirs dans un but, 
autre que ce lui pour lequel ils avaient été conférés )    
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اإلنحراؼ في اإلجراءات، بحيث تقـو اإلدارة باستخداـ سمطاتيا المخولة ليا قانونا، وذلؾ 
 1·الستعماؿ إجراء، يخالؼ، اإلجراء المحدد ليا قانونا

إف ما يمكف قولو مما سبؽ أف وسائؿ الطعف في المشروعية الداخمية، أو الخارجية 
ف توفير حماية ألصحاب الممكية مف تجاوزات اإلدارة لقرارات اإلرتفاقات اإلدارية، تمكف م

عند تنفيذىا، اإلرتفاقات اإلدارية، بحيث تفرض عمى اإلدارة، احتراـ المشروعية، في 
جميع، مراحؿ اتخاذ القرار، وذلؾ مف خبلؿ إلغاء كؿ قرار غير مطابؽ لمنصوص 

ززت ىذه الحماية، مف القانونية والتنظيمية، عند إدخاؿ اإلرتفاؽ حيز التطبيؽ، وقد تع
، و الذي سمح 5662فبراير  52خبلؿ قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية الصادر في 

لمقاضي ليس فقط إلغاء القرار بؿ يمكنو توجيو أوامر لئلدارة، لتنفيذ حكـ اإللغاء، وحتى 
يو توقيع عقوبات عمييا عند تقاعسيا عف تنفيذ القرارات القضائية، كما يمكنو أيضا توج

ليا أمر بإحضار وتقديـ القرار اإلداري، المطعوف فيو وذلؾ إذا ما ثبت إمتناعيا عف 
 2·القرار المطعوف فيو تمكيف المدعي مف

 :لفرع الرابع: المواعيد الواجب إحتراميا في الطعن وآثارها

نصت بعض القوانيف المنظمة لئلرتفاقات اإلدارية، عمى إمكانية، الطعف في قرار 
، دوف التطرؽ آلجاؿ الطعف، بينما في البعض اآلخر مف 3المنفعة العامةالتصريح ب

النصوص، أحالت مسألة الطعف القضائي، إلى أحكاـ قانوف نزع الممكية لممنفعة العامة 
الذي يأخذ بمواعيد خاصة، نظرا لخطورة عممية نزع الممكية وطابعيا  66/96،4رقـ 

                                                 

1 Gustave peiser OPCIT p 212 «  détournement de procédure utilisation par 
l’administration ;d’une procédure autre que celle prévu par la loi (C.E 26 novembre 
1875) l’administration utilise une procédure ‘autre que celle à laquelle elle devrait 
recourir normalement ; afin d’éviter la procédure normalement applicable ; mais qui se 
révèle plus longue, plus difficile à appliquer et plus aléatoire  )       

 ·08/09مف القانوف  819المادة  2
 ·10/01رقـ  مف القانوف 142المادة  3
 11/91لقانوف رقـ  4
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ا ىو معموؿ، بو في قانوف اإلجراءات اإلستعجالي، بحيث تختمؼ ىذه المواعيد، عم
 1·المدنية واإلدارية

 :ميعاد الطعن عن طريق اإلحالة لقانون نزع الممكية - 1

لـ يتـ تحديد ميعاد الطعف في قرار التصريح بالمنفعة العامة، في الكثير مف 
إلى ، 2النصوص القانونية المتعمقة باإلرتفاقات اإلدارية، بحيث اكتفى المشرع باإلحالة

أحكاـ النص المعموؿ بو في مجاؿ، نزع الممكية لممنفعة العامة، وذلؾ في شأف تسوية 
المنازعات، التي تترتب عف وضع وتنفيذ ارتفاقات المنفعة العامة، وبالرجوع لقانوف نزع 
الممكية، نجد المشرع الجزائري، خرج عف القانوف، العاـ، المتمثؿ في قانوف اإلجراءات 

، بحيث أف 3رية، في تحديد ميعاد الطعف في قرار إعبلف المنفعة العامةالمدنية واإلدا
، حدد ميعاد الطعف  في قرار التصريح بالمنفعة العامة بمدة 66/96قانوف نزع الممكية رقـ 

، 259، وىذا يخالؼ الميعاد المحدد في المادة 4، الفقرة الثانية منو'60شير، طبقا لممادة 
، والمقدر بأربعة أشير، التابعة لتبميغ 69/62ية واإلدارية رقـ مف قانوف اإلجراءات المدن
 ·أو نشر القرار المطعوف فيو

وعميو وجب عمى أصحاب المصمحة، وال سيما أصحاب الممكية، وغيرىـ، مف 
أصحاب الحقوؽ أف يقدموا طعنا، في قرار الوالي المتضمف الترخيص باإلرتفاقات في 

 ·يخ تبميغ ونشر ىذا القرار الوالئيأجؿ شير، كأقصى حد، وذلؾ مف تار 

 

 

                                                 

 ·218سياـ إبراييمي، المرجع السابؽ، ص  1
 ·12/05مف القانوف رقـ  29المادة  2
 ·306ص · محمد زغداوي، المرجع السابؽ 3
ابتداء مف تاريخ تبميغ · ف إال إذا قدـ في أجؿ أقصاه شيرال يقبؿ الطع: "······ 11/91مف القانوف رقـ  13المادة  4

 ·"القرار أو نشره
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 :ميعاد الطعن طبقا لقوانين اإلرتفاقات اإلدارية - 2

اآلخر مف النصوص القانونية المتعمقة باإلرتفاقات اإلدارية، سكت المشرع  في البعض
عف تحديد آجاؿ الطعف، في قرار التصريح بالمنفعة العامة، واكتفى بالنص عمى إمكانية، 

دوف توضيح ماىو، ىذا · 1قرار الوالي طبقا لمتشريع المعموؿ بو، تقديـ الطعف، ضد
التشريع المعموؿ بو، فيؿ يقصد بو قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية، التي يحدد آجاؿ 
الطعف، بأربعة أشير، أـ قانوف نزع الممكية الذي يقمصيا إلى شير واحد، وفي نصوص 

جاؿ، ويتركيا دوف تحديد، ففي الفقرة الثالثة مف أخرى، فإف المشرع ال يتكمـ بتاتا عف اآل
مف قانوف المناجـ، نجد عدـ وضوح آجاؿ الطعف في قرار الوالي، المتضمف  665المادة 

، لذلؾ يمكف تسجيؿ لئلقتراحات 2التصريح بالمنفعة العامة، لمترخيص بممارسة اإلرتفاقات
 :التالية

تحيؿ مواعيد، الطعف، في قرار إعبلف فيما يتعمؽ بنصوص اإلرتفاقات اإلدارية، التي 
المنفعة العامة، إلى أحكاـ قانوف نزع الممكية، والتي تحددىا بأجؿ، أقصاه شير مف 
التبميغ أو اإلشيار، فإف ىذا الميعاد، يبدو أنو، قصير جدا، وىذا لكوف القرار اإلداري، 

لى القضاء، مقيد يمس بحقوؽ األفراد، الخاضعيف، لئلرتفاقات اإلدارية، وأف لجوئيـ إ
بآجاؿ زمنية غير كافية، بالمقارنة مع اآلجاؿ، المعموؿ بيا، في قانوف اإلجراءات المدنية 

3واإلدارية، المقدرة بأربعة أشير.
  

أما فيما يتعمؽ بتاريخ بداية حساب، ميعاد الطعف، فقد سكتت عنيا، العديد مف 
الحؿ ىو اتباع، األحكاـ المعموؿ بيا، النصوص القانونية المتعمقة، باإلرتفاقات اإلدارية، و 

 .في القانوف العاـ، المتعمؽ باإلجراءات المدنية واإلدارية

 

                                                 

 ·01/02الفقرة الثانية مف القانوف  160المادة  1
تقديـ طعف في القرار الذي يرخص حيازة ···· : "يمكف لممعنييف10/01الفقرة الثالثة مف القانوف رقـ  142المادة  2

 ·"االرتفاقاتاألراضي والحقوؽ الممحقة أو ممارسة 
 ·306محمد زغداوي، المرجع السابؽ، ص  3
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 :آثار الطعن عمى قرار اإلرتفاق - 3

تختمؼ اآلثار المترتبة عمى الطعف في القرار المتضمف التصريح بالمنفعة العامة، 
نوني المنظـ لو، فإذا لغرض الترخيص بممارسة اإلرتفاقات اإلدارية، بحسب النص القا

فإف  96/166تفحصنا النصوص التي تحيؿ مسألة الطعوف إلى قانوف نزع الممكية رقـ 
الفقرة، الثالثة، عمى وقؼ تنفيذ قرار التصريح بالمنفعة  60ىذا األخير، ينص في المادة 

العامة، مباشرة، وبمجرد الطعف فيو، مف طرؼ األشخاص المنزوعة ممكيتيـ، وىذا 
اإلستثنائي، لممشرع، يطبؽ عمى قرارات التصريح، بالمنفعة العامة في مجاؿ الموقؼ 

اإلرتفاقات اإلدارية، بحيث يعتبر إجراء استثنائي، شبو استعجالي، ويمـز القاضي المختص 
 2·بالفصؿ في ىذا الطعف، في أجؿ شير واحد، مف تاريخ تقديمو لمقضاء اإلداري

عمقة باإلرتفاقات اإلدارية، والتي تسكت عف تحديد أما بالنسبة لمنصوص القانونية، المت
وكذلؾ عف اآلثار المترتبة عمييا، فإنو يمكف القوؿ بأف اآلجاؿ ، (16)شكلآجاؿ الطعف

، ىي التي 5662العادية المنصوص عمييا، في قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية لسنة 
بالمنفعة العامة لئلرتفاقات، ال تطبؽ، وأف اآلثار المترتبة عمى الطعف في قرار التصريح 

تؤدي إلى وقؼ تنفيذ القرار اإلداري، وىذه نتيجة غريبة، ال يمكف األخذ بيا، وبالتالي فمف 
الضروري توحيد وضماف انسجاـ النصوص القانونية، المتعمقة باإلرتفاقات اإلدارية، وذلؾ 

نص عمى إحالتيا، جميعا بتحديد، صراحة آجاؿ الطعف فييا واآلثار المترتبة عمييا، أو ال
 ·69/62إلى القانوف العاـ المتمثؿ في قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية رقـ 

 

 

 

                                                 

 ·11/91مف القانوف  13المادة  3الفقرة  1
 11/91مف نفس القانوف  14المادة  2
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 الفصؿ الثالث:
التعويض عف األضرار 
الناجمة عف االرتفاقات 

 اإلدارية
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تعتبر مسألة التعويض عف االرتفاقات اإلدارية، مف أىـ اإلشكاليات الموجودة في 
، وذلؾ بسبب كونيا تسمح بتعويض أضرار تترتب عمى الخواص، 1اإلرتفاقات قانوف

 Proprietaire) بسبب نقؿ منفعة ناجمة عف إلتزامات حقيقية، عمى ممؾ مرتفؽ بو

servant) وفي ىذه المسألة، يطرح إشكاؿ األساس القانوني لمتعويض عف أضرار ،
دـ تجانس النصوص القانونية اإلرتفاقات، نظرا لغياب مبدأ عاـ لمتعويض، بسبب ع

المتعمقة باإلرتفاقات اإلدارية، ويدرس في المبحث األوؿ: ثـ مف جية أخرى، يجب 
التطرؽ لكيفية وطرؽ تعويض المالكيف في المبحث الثاني، أما في المبحث الثالث، فيجب 

 تحديد القضاء المختص في مجاؿ التعويض عف ىذه اإلرتفاقات

 :ويض عن اإلرتفاقات اإلداريةالمبحث األول: أساس التع

ال توجد قاعدة عامة مطمقة وموحدة، تحدد التعويض عف إنشاء اإلرتفاقات اإلدارية، 
وفي  2فتارة ينص القانوف عمى التعويض، وتارة أخرى يبقى الغموض حوؿ ىذه المسألة

البعض اآلخر ال يأخذ تماما بالتعويض، مما يطرح صعوبة في الحصوؿ عمى التعويض 
، لذلؾ يجب البحث عف الحموؿ المتبعة في 3أماـ القضاء الذي قد يرفض منحوحتى 

مختمؼ النصوص القانونية، لمتعويض عف االرتفاقات اإلدارية، وتحديد أساس المسؤولية 
 ·المعتمدة في ىذا المجاؿ

 

                                                 
1 Subra de Bieusses ; O.P.C.I.T   P 156 « c’est probablement un des problèmes les 
plus importants existants, dans le droits des servitudes ; puisqu’il permet de compenser 
les torts censés aux particuliers, mettant ainsi en lumière ; le constant compromis entre 
l’intérêt général et les intérêts particuliers »       
2  Bernard le court. opcitP.180 
3 Conseil d’état ; 21 novembre 1958 ; commune de Houilles cité par (B) le court I.D.E.M   
P.180 
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المطمب األول: غياب مبدأ عام يسير التعويض عن اإلرتفاقات اإلدارية وعدم 
 ·انونية بشأنياتجانس النصوص الق

اليوجد نظاـ قانوني عاـ لمتعويض عف اإلرتفاقات اإلدارية عمى غرار قانوف نزع 
الممكية، لممنفعة العمومية، وىذا يرجع لكوف اإلرتفاقات، ال تؤدي إلى إزالة حؽ الممكية، 
مما يجعميا "أي االرتفاقات" تختمؼ بشكؿ أساسي مع عممية نزع الممكية، كما أنيا وفي 

 ·البية الفقو، ال تمنح تعويضات لممالؾ كمقابؿ ولكف تشكؿ طابع تعويض مؤكدرأي غ

 خالل بعض النصوص القانونية الفرع األول: مبدأ عدم التعويض من

بالرجوع ألحكاـ بعض النصوص التشريعية المتعمقة باإلرتفاقات نجدىا، ال تنص 
ع، ىذا المبدأ في ميداف صراحة عمى التعويض عف اإلرتفاقات اإلدارية، وقداعتمد المشر 

، وقد وضع 1بحيث لـ يفتح المجاؿ لمتعويض إال في بعض الحاالت· ارتفاقات التعمير
ىذا المبدأ العتبارات المنفعة العامة المتمثمة في تنظيـ إنتاج األراضي القابمة لمتعمير، 
ف وتكويف المبنى في إطار التسيير االقتصادي لؤلراضي، والموازنة بيف وظيفة السك

والفبلحة، والصناعة، وأيضا وقاية المحيط واألوساط الطبيعية والمناظر، والتراث الثقافي 
، 2والتاريخي، عمى أساس احتراـ مبادئ وأىداؼ، السياسات الوطنية لمتييئة العمرانية

المتعمؽ بالتنمية المستدامة، مف  62/66مف القانوف  66باإلضافة إلى ما تضمنتو المادة 
منفعة عامة، بررت وضع ارتفاقات تمكف مف تحديد استعماؿ المساحات  اعتبارات ذات

وحماية النشاطات الفبلحية، والمجاالت الغابية واألماكف، والمناظر الطبيعية الحضرية، 
ومف جية أخرى لتوفير أراضي قابمة لمتعمير لصالح النشاطات اإلقتصادية، وذات المنفعة 

جية لبلحتياجات الحالية والمستقبمية، في مجاؿ العامة، وأيضا توفير البنايات المو 
التجييزات الجماعية والخدمات والنشاطات والمساكف، فيذه األغراض ذات النفع العاـ، 

                                                 
1 Djillali ; ADJA et Bernard DROBENKO ; droit de l’urbanisme BERTI ; ALGER P73 -   
2007 « le législateur algérien a affirmé le principe de non indemnisation ; des servitudes 
d’urbanisme en se justifiant des exigences de l’intérêt général » 

 90/29مف القانوف  01انظر المادة   2
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إذف بررت عدـ النص عمى تعويض ىذا النوع مف االرتفاقات اإلدارية، كما يمكف التطرؽ 
في القانوف، المتعمؽ لنص تشريعي آخر، ينشأ ارتفاقات إدارية بدوف مقابؿ، ويتمثؿ 

والذي تناوؿ ارتفاقات تشمؿ الحقوؽ المتعمقة باإلرتكاز واإلرساء،  1بالكيرباء وتوزيع الغاز
وذلؾ بإقامة أعمدة، المواصبلت اليوائية وقنوات سواء، خارج الحيطاف، أو الواجيات 

ألمبلؾ، المطمة عمى الطريؽ العمومي، باإلضافة إلى تمرير المواصبلت الكيربائية، فوؽ ا
قامة قنوات باطنية، وأعمدة داخؿ، أو فوؽ األراضي غير المبنية وكذلؾ قطع األشجار،  وا 
ونزع األغصاف التي بحكـ قربيا مف المواصبلت الكيربائية، قد تتسبب في سقوطيا، أو 
انقطاع التيار الكيربائي، باإلضافة إلى تمرير خطوط الكيرباء، وقنوات الغاز فوؽ 

ماح بحرية الدخوؿ إلى األمبلؾ والورشات والمنشآت، لغرض القياـ األمبلؾ، مع الس
صبلحيا.  بالدراسات، ومتابعة األشغاؿ وضماف حراسة المنشآت، أو صيانتيا وا 

الفرع الثاني: التعويض من خالل تنوع النصوص القانونية المتعمقة باإلرتفاقات 
 اإلدارية:

بالتعويض عف اإلرتفاقات  تضمنت العديد مف النصوص التشريعة، أحكاـ تتعمؽ
، تنص 2اإلدارية، ففي مضموف القانوف المتعمؽ بالبريد والمواصبلت السمكية والبلسمكية

، عمى إلزاـ المستفيد مف حؽ اإلرتفاؽ المتعمؽ بشبكات 60الفقرة األخيرة مف المادة 
رتبة عف المواصبلت السمكية والبلسمكية، بتعويض، كافة األضرار، المباشرة األكيدة، المت

أشغاؿ التركيب والصيانة، أو عف وجود أو تسيير المنشآت، وكذلؾ األضرار الناجمة عف 
 ·الشبكات تجييزات

س القانوف، عمى تعويض األمبلؾ عف الضرر، المترتب عمى فمف ن 64كما نصت المادة 
أشغاؿ بناء خط أو صيانتو، وذلؾ عند وضع مساند خارج الجدراف، والواجيات أو عمى 

وؼ كذلؾ إذا تسببت اإلرتفاقات البلسمكية الكيربائية في أضرار مادية، مباشرة السق
ومؤكدة لمممكية والمنشآت، فإنو يتـ دفع لممالؾ أو لكؿ ذي حؽ، تعويض عف الضرر 

                                                 
مجانا، بقرار يتخذه  159: تتـ ممارسة اإلرتفاقات المذكورة في المادة 01/02مف القانوف رقـ  161تنص المادة   1

 ·"الوالي، بناء عمى طمب المتعامؿ في مجاؿ الكيرباء وتوزيع الغاز
 ·03/2000قـ انظر القانوف ر   2
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تنص عمى اتخاذ قرار  660، فإف المادة 1البلحؽ بو، وفي التشريع المتعمؽ بالمناجـ
مقدر عمى أساس، الضرر الناجـ، وىذا فيما يتعمؽ والئي، يتـ فيو، تحديد التعويض، ال

باإلرتفاقات المثقمة، لؤلمبلؾ العقارية، التابعة ألشخاص القانوف، الخاص أو التابعة 
ألمبلؾ الدولة، فيذا النوع مف النصوص يشترط وجود ضرر مباشر، ومادي ومؤكد 

المادي والمؤكد مبدأ لمتعويض عف األضرار الواقعة، وبالتالي يعتبر شرط الضرر المباشر 
 مشترؾ لمختمؼ أحكاـ النصوص القانونية التي تسمح بالتعويض عف األضرار الناجمة،

 ·عف تنفيذ وممارسة اإلرتفاقات اإلدارية

الفرع الثالث: التعويض عن طريق اإلحالة عمى قانون نزع الممكية لممنفعة 
 :العمومية

ة عمى إقرار مبدأ التعويض عف باإلضافة إلى التشريعات السابقة، التي تنص صراح
أضرار اإلرتفاقات اإلدارية، فإف نصوص أخرى تتولى اإلحالة الصريحة، إلى أحكاـ قانوف 

، تحيؿ مسألة 59فإف المادة  2نزع الممكية لتعويض أصحاب الحؽ، ففي قانوف المياه
بو، التعويضات المستحقة عف وضع وتنفيذ ارتفاقات المنفعة العمومية، كما ىو معموؿ 

التي تحيؿ  9بالنسبة لنزع الممكية مف أجؿ المنفعة العمومية ونفس الشيء بالنسبة لممادة 
ىي األخرى إلى أحكاـ قانوف نزع الممكية، عممية التعويض عف اإلجراءات التي تضر 

 62، وكذلؾ تنطبؽ المادة 3بالغير، والناجمة عف إدارة األمبلؾ العمومية لممياه الطبيعية
إلحالة بالنسبة لؤلضرار التي تحدث بسبب إنحراؼ الودياف عف مجراىا عمى مسألة ا

العادي، بحيث يمكف منح تعويض لمبلؾ العقارات، التي يغطييا المجرى الجديد، وىناؾ 
نص تنظيمي سابؽ، يحيؿ صراحة اإلجراءات المتعمقة بالترخيص بالدخوؿ إلى الممكيات 

                                                 
 ·منو 143المادة  01/10انظر القانوف رقـ   1
: "تسوى المنازعات التي قد تترتب عف وضع وتنفيذ ارتفاقات المنفعة العمومية، وتحدد 12/05ينص القانوف رقـ  2

 ·"التعويضات المستحقة في ىذا الشأف، كما ىو معموؿ بو، بالنسبة لنزع الممكية مف أجؿ المنفعة العمومية
 ·12/05مف القانوف رقـ  9نظر المادة ا 3
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إلنجاز منشآت نقؿ الكيرباء، ومنشآت النقؿ العمومية أو الخاصة، لغرض القياـ بدراسات 
 1·العمومي لمغاز، إلى أحكاـ القانوف السابؽ المتعمؽ بنزع الممكية

الفرع الرابع: إمكانية التعويض في ظل العديد من النصوص المتعمقة باإلرتفاقات 
 :اإلدارية

ية، نشأ المشرع الجزائري إرتفاقات إدارية بموجب عدد معتبر مف النصوص القانون
والتنظيمية، غير أنو لـ يتطرؽ في أغمب األحياف إلى المقابؿ الذي يمكف تقديمو،، 
لمخاضعيف، ليذه االرتفاقات سواء بسبب تقييد تصرفاتيـ في أمبلكيـ العقارية، أو بسبب 
األضرار الممكف حدوثيا، عند تنفيذ األشغاؿ الناجمة عف اإلرتفاقات، وىذا ينطبؽ عمى 

عند تناولو لمعديد مف اإلرتفاقات التي ينشأىا في مجاؿ حماية  2الغاباتالتشريع المتعمؽ ب
الغابات، والتكوينات الغابية األخرى، واألراضي، ذات الطابع الغابي وتنميتيا، واستغبلليا، 
كذلؾ يبلحظ السكوت المحيط، ببعض اإلرتفاقات المنشأة في مجاؿ الممتمكات الثقافية، 

 3لـ التاريخية، والمواقع األثرية والمجموعات الحضرية أو الريفيةالعقارية، التي تشمؿ المعا
منو، عمى احتفاظ الدولة بحؽ سف ارتفاقات  4وأيضا نص قانوف التراث الثقافي في المادة 

الصالح العاـ، مثؿ حؽ السمطات في الزيارة والتحري وحؽ الجميور المحتمؿ، في الزيارة 
بعة لمممكية الخاصة لكف دوف أف يوضح مسألة التعويض لمممتمكات الثقافية العقارية، التا

 ·عف فرض ىذه االرتفاقات عمى الخواص أصحاب ىذه الممتمكات

ويبدو أف ىذه النصوص رغـ سكوتيا، عف مسألة التعويض عف االرتفاقات اإلدارية، فإنيا 

                                                 
المتعمؽ باإلجراءات التطبيقية  1990ديسمبر  22المؤرخ في  411/90مف المرسـو التنفيذي رقـ  12نصت المادة  1

كنيا وبالمراقبة: "تمجأ المؤسسة، حسب الحالة، في كؿ ما وتغيير أ في مجاؿ إنجاز منشات الطاقة الكيربائية والغازية
إنجازىا إلى اإلجراءات المكذورة أدناه في كؿ مجاؿ التصريح بالمنفعة العامة، ونزع الممكية واإلرتفاقات، أو منشأة، يراد 

 ·"المتعمؽ بنزع الممكية 1976مايو  25المؤرخ في  48/76شغؿ األراضي، والحقوؽ الممحقة إلى أحكاـ األمر رقـ 
 ·18/84انظر القانوف رقـ  2
التي تنص عمى أنو: "يمكف أف تخضع الممتمكات الثقافية  04/98مف القانوف رقـ  8دة انظر الفقرة الثانية، الما 3

العقارية، أي كاف وضعيا القانونى، ألحد أنظمة الحماية المذكورة أدناه، والصنؼ الذي تنتمي إليو، التسجيؿ في قائمة 
 ····الجرد اإلضافي، التصنيؼ، اإلستحداث
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ال تمنع مف إمكانية االستفادة منو عمى غرار النصوص التي جاءت صريحة في إقرار 
مبدأ التعويض، لذلؾ يجب البحث عف مبدأ يمكف مف التعويض عف اإلرتفاقات اإلدارية، 
وىذا في ظؿ صعوبة وضع نص قانوني عاـ، لجميع ارتفاقات المنفعة العامة، يمكف مف 

 1·التكفؿ بكؿ حاالت التعويض

 :المطمب الثاني: المسؤولية دون خطأ، كأساس لمتعويض عن اإلرتفاقات اإلدارية

اعتماده في مجاؿ اإلرتفاقات  2لعديد مف الفقياء بأف أساس المسؤولية الواجبيرى ا
اإلدارية، يتمثؿ في المسؤولية دوف خطأ ىذه األخيرة، تطورت كثيرا، وشممت مجاالت 

، بحيث مكنت المشرع والقضاء 3عديدة ومتنوعة، منذ ظيورىا في القرف الثامف عشر
ؾ إليجابياتيا الكثيرة، بحيث تتضمف وظيفة اإلداري عمى السواء مف األخذ بيا، وذل

تشمؿ ضماف التعويض لمضحايا الذيف ال يستطيعوف إقامة الدليؿ، وأيضا  4مزدوجة
ضماف فعالية النشاط اإلداري، فاإلدارة، ال تترددفي المخاطرة، باسـ المصمحة العامة، 

أما بشأف ولكنيا في نفس الوقت ال تترؾ األضرار المحتممة الوقوع بدوف تعويض، 
ونشاط  المتضرريف مف تصرفات اإلدارة، فيكفييـ إثبات وجود عبلقة سببية بيف الضرر

اإلدارة، وىناؾ أساس في الغالب فى نظاـ المسؤولية دوف خطأ، بحيث يتمثؿ في األساس 
األوؿ، في نظرية المخاطر، التي تعني أف اإلدارة يمكنيا وألغراض تتعمؽ بالمنفعة العامة، 

في أخطار استثنائية، لؤلفراد وليؤالء الحؽ في التعويض دوف الحاجة، إلثبات أف تتسبب 
أما األساس الثاني وىو حديث فيتمثؿ في نظرية مساواة المواطنيف أماـ  5خطأ المصمحة

                                                 
1 Subra de Bieusses ; O.P.C.I.T  P.166 « l’idée d’un texte général, sur les servitudes 
d’utilité publique, prévoyant, dans tous les cas une indemnisation, ayant été écartée par 
des raisons financières, il était devenu indispensable, faute de pouvoir réparer toutes les 
conséquences des servitudes, de chercher a le faire pour les plus lourdes d’entre elle, et 
donc de déterminer un principe de la puissance publique » 
2 Subra de Bieusses ; O.P.C.I.T   P.170 
3 Arrêt conseil d’état 21 juin 1891 « Anes » GAJA N ;6 
4 J.MORAND deviller  O.P.C.I.T   P.702 
5 Ibid P.702 
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األعباء العامة، والتي تعني أف نشاط اإلدارة الذي يستفيد منو الجميع، يرتب أعباء ثقيمة 
الي يجب إصبلح عدـ المواساة ومسألة اختبلؿ التوازف ، وبالت1وخاصة عمى البعض

العادي، وفي الواقع فإف المبادئ األساسية لمعدالة والتضامف اإلجتماعي، تميـ نظاـ 
المسؤولية دوف خطأ، لذلؾ يجب جمع مجاالت تطبيؽ المسؤولية دوف خطأ، في ىذيف 

مسؤولية دوف خطأ المعياريف وىما، المسؤؤلية دوف خطأ المؤسسة عمى المخاطر وال
المؤسسة عمى المساواة أماـ األعباء العامة، وفي شأف تطبيؽ ىذيف المعياريف عمى 
اإلرتفاقات اإلدارية، فيبلحظ أف التوجو الغالب لمفقو ىو األخذ بمبدأ المساواة أماـ األعباء 
 العامة، كأساس لمتعويض عف اإلرتفاقات اإلدارية، وقد جسده المشرع في أغمب األحكاـ

 ·التي تضمنتيا النصوص القانونية المتعمقة باإلرتفاقات اإلدارية

 ·الفرع األول: التعويض عمى أساس مبدأ المساواة أمام األعباء العامة

توجد بعض الحاالت التي تتسبب في أضرار، مما يفتح المجاؿ لمحؽ في التعويض 
يؤدي إلى عدـ المساواة  لمضحايا الذيف وباسـ المصمحة العامة يتحمموف أعباء مالية، مما

، 2أماـ األعباء العامة، ويشترط لتعويضيـ أف يكوف الضرر خاص وغير عادي ومؤكد
وتعتبر نظرية المساواة أماـ األعباء العامة، كأساس لبعض تطبيقات المسؤولية 

، بحيث وفي ىذه النظرية، يتـ النظر إلى األضرار والحوادث التي تسببيا 3الموضوعية
 مة لمخواص، كأعباء عامة، أو كنوع مف النفقات العامة المخصصة لممرافؽالسمطة العا

العمومية، وبالتالي يجب تحمميا مف قبؿ الدولة، فميس مف المساواة في شيء أف تتحمؿ 
الضحية وحدىا، عبء األضرار الناجمة عف نشاط، قامت بو السمطة لصالح الجماعة 

                                                 
1 Ibid P.703 
2 Jacqueline MORAND deviller O.P.C.I.T   P.308 « le dommage doit présenter outre le 
caractère de certain, celui d anormal  et spécial » 

ضرر ذاتو، دوف يقصد بالمسؤولية الموضوعية، تمؾ المسؤولية دوف خطأ، وتوصؼ بأنيا موضوعية الىتماميا بال 3
اإلعتداد بتقييـ سموؾ المسؤوؿ، حيث يعفى المتضرر مف إثبات الخطأ ويتحمؿ فقط عبء إثبات الضرر والعبلقة 

 ·السببية بيف الضرر ونشاط اإلدارة
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ال اعتبر إخبلؿ مبدأ مساواة، 1الوطنية المواطنيف أماـ األعباء العامة، لذلؾ وإلزالة آثار ، وا 
اإلخبلؿ بالمساواة بيف األفراد، فيجب عمى اإلدارة، تعويض المتضرر تعويضا عادال، لكف 
دوف أف يحمؿ اإلقرار بالمسؤولية، في طياتو، أي لوـ عمى اإلدارة وىذا باعتبار ىذه 

ح األفراد، فيذه األضرار ليست سوى األخيرة، ال تيدؼ مف وراء اإلرتفاؽ، اإلضرار بمصال
نتيجة حتمية لعممية التنفيذ، وقد اعتبر المجمس الدستوري الفرنسي في قراره الصادر 

، أنو وعمبل بمبدأ المساواة أماـ األعباء العامة، يجب أف يغطي 6922ديسمبر  60بتاريخ 
مساواة أماـ التعويض كافة، األضرار، ولتوضيح مدى أخذ المشرع الجزائري، بمبدأ ال

األعباء العامة كأساس لمتعويض عف اإلرتفاقات اإلدارية، نتناوؿ تطبيقات ىذا المبدأ في 
 التشريع الجزائري.

الفرع الثاني: تطبيقات مبدأ المساواة أمام األعباء العامة في مجال اإلرتفاقات 
 ·اإلدارية

اإلدارية، تطبيقات لقد، تضمنت العديد مف النصوص القانونية المتعمقة باإلرتفاقات 
لمبدأ المساواة أماـ األعباء في تعويض األضرار التي تنجـ عف تطبيؽ اإلرتفاقات، بحيث 
يتـ تعويض األضرار التي تمحقيا، الحيوانات المحمية، والقنائص بالممكية العقارية، 
وتتحمؿ الوزارة المكمفة بالصيد ىذا التعويض دوف اشتراط وقوع خطأ مف جانبيا، فيذا 

، كذلؾ تضمف قانوف 2ألمر يتعمؽ بالمسؤولية دوف خطأ، عف المساس بالممكية الخاصةا
أحكاـ تتعمؽ بالتعويض عف كؿ إجراء يضر بالغير، ناتج عف إدارة األمبلؾ  3المياه

العمومية الطبيعية لممياه، ويتـ تحديد ىذا التعويض مثمما ىو الحاؿ في مجاؿ نزع الممكية 
، فإف صاحب السند 4ة، أيضا وفي مجاؿ االستغبلؿ المنجميمف أجؿ المنفعة العمومي

                                                 
، 2000ديواف المطبوعات الجامعة، الجزائر ’ المسؤولية عف المخاطر وتطبيقاتيا في القانوف اإلداري’مسعود شييوب 1

 ·ما يميياو  29ص 
مسعود شييوب، المسؤولية عف اإلخبلؿ بمبدأ المساواة وتطبيقاتيا في القانوف اإلداري، ديواف المطبوعات الجامعية،  2

 ·40ص  2000الجزائر، 
 ·منو 09المادة  12/05القانوف رقـ  3
 ·10/01مف القانوف رقـ  143انظر المادة  4
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المنجمي، يتولى تعويض أصحاب األمبلؾ العقارية المثقمة باإلرتفاقات اإلدارية، وىذا 
عمى الضرر الناجـ عف ممارسة صاحب السند اإلرتفاقات القانونية لمدخوؿ والمرور، 

قامة القنوات الضرورية لتجييزاتو أو لسير االستغبل  1·ؿ المنجميوا 

ومف حاالت المسؤولية دوف خطأ اإلرتفاقات ذات المنفعة العامة في مجاؿ إنتاج ونقؿ 
وتوزيع الطاقة الكيربائية والغازية، بحيث يتـ تعويض المبلؾ، عمى المساس بأمبلكيـ، 

أو مف جراء  2وذلؾ لتغطية األضرار الناجمة عف حرمانيـ مف االنتفاع بأمبلكيـ
وىناؾ، تعويض ألصحاب األراضي التي تمحؽ  3ة بالكيرباء والغازالنشاطات المتعمق

، وفي 5، التي تنشأ مف أجؿ حماية المناطؽ الميددة باإلنجراؼ4بمساحات المنفعة العامة
ينص عمى تعويض المبلؾ عف المساس  67/62مجاؿ المحروقات فإف القانوف رقـ 

حروقات، واستغبلليا ونقميا، بممكيتيـ، مف جراء النشاطات المتعمقة، بالبحث عف الم
بواسطة األنابيب وتكريرىا، وتحويؿ وتسويؽ وتخزيف وتوزيع المنتجات البترولية وسواء تـ 

أو حتى نزع ممكية، ويتـ ىذا التعويض  6المساس باألمبلؾ في شكؿ حيازة أو حؽ ارتفاؽ
 ·طبقا لمنظاـ القانوني المتعمؽ بالمناجـ أو بنزع الممكية

صوص التشريعية يبلحظ توسع ىاـ في األخذ بمبدأ المساواة أماـ األعباء إذف في ىذه الن
، الخاصة التي جعمتو أساس لمتعويض 7العامة، وذلؾ في مختمؼ أنظمة حماية الممكية

عف األضرار الناجمة، عف اإلرتفاقات اإلدارية، وىذا يدؿ عمى توجو المشرع الجزائري 
 ·ساس يطبؽ في مجاؿ االرتفاقات اإلداريةوبوضوح، العتماد المسؤولية دوف خطأ، كأ

 

                                                 
 ·10/01مف القانوف رقـ  141انظر المادة  1
 01/02مف القانوف  158نظر المادة ا 2
 ·01/02مف نفس القانوف  168انظر المادة  3
 ·40المرجع السابؽ ص ،مسعود شييوب  4
 ·12/48مف القانوف رقـ  53المادة  5
 75/05مف القانوف رقـ  7الفقرة الثانية المادة  6
 ·41 المسؤولية عف اإلخبلؿ بمبدأ المساواة، المرجع السابؽ، ص· مسعود شييوب 7



464 
 

الفرع الثالث: إختالف الحمول التشريعية في تطبيق مبدأ المساواة أمام األعباء 
 العامة كأساس لمتعويض عن اإلرتفاقات اإلدارية:

إف تحقيؽ المساواة يكوف بتقديـ تعويض عف أضرار اإلرتفاقات اإلدارية، طبقا لمبدأ  
، غير أنو ليس في كؿ األحواؿ، يمكف اعتماد ىذا المبدأ، 1العامة المساواة أماـ األعباء

وذلؾ لكوف المشرع وفي العديد مف الحاالت ال يتطرؽ لمسألة التعويض، في قوانيف 
اإلرتفاقات اإلدارية، مما يجعؿ منح تعويض باإلعتماد عمى مبدأ المساواة أماـ األعباء 

ة عف التعمير، استعماؿ األراضي القابمة غير ممكف، ويظير ذلؾ في اإلرتفاقات الناجم
، طبقا لمقوانيف والتنظيمات المطبقة في مجاؿ التعمير، ويمكف ذكر أيضا 2لمتعمير

، كما يظير في االرتفاقات 3ارتفاقات التعمير المتعمقة برخصة البناء، وتحديد عمو البنايات
ر، ونفس التي لـ تنص صراحة عمى تعويض األضرا 4االرتفاقات المتعمقة بحماية البيئة

وفي مجاؿ إنشاء الممتمكات الثقافية  5الشيء بالنسبة لبلرتفاقات في مجاؿ حماية الغابات
ففي ىذه الحاالت، وفي ظؿ غياب قاعدة قانونية،  6العقارية، في قانوف التراث الثقافي

صريحة تنص عمى التعويض، يصبح اإلشكاؿ مطروح، حوؿ اعتماد مبدأ المساواة أماـ 
، كأساس لمتعويض عف االرتفاقات اإلدارية، ذلؾ أف سكوت المشرع حوؿ األعباء العامة

الحؽ في التعويض، في بعض النصوص القانونية المتعمقة باإلرتفاقات اإلدارية، أو 
حصره في حاالت محددة، ال يمكف تفسيره سوى باتجاىو إلى رفض التعويض خارج 

الت احتراـ إرادة المشرع، فبل الحاالت المحددة في النص القانوني، ويجب في كؿ الحا

                                                 
1 Subra de Bieusses ; O.P.C.I.T   P.182 
2 Djillali ; ADJA et Bernard DROBENKO /O.P.C.I.T   P.72 

 ·منو 22المادة  29/90انظر القانوف رقـ  3
يتعمؽ بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة المعدؿ  2003يوليو  13المؤرخ في  10/03انظر القانوف رقـ  4

المتعمؽ بتسيير المساحات الخضراء وحمايتيا وتنميتيا والسيما المادة  2007مايو  13المؤرخ في  06/07بالقانوف رقـ 
 ·الثانية منو

 :12/84انظر القانوف رقـ  5
 ·04/98مف القانوف رقـ  06انظر المادة  6
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، غير أف الفقة في غالبيتو لـ يأخذ 1يمكف التعويض طبقا لمبدأ المساواة أـ األعباء العامة
بيذا الحؿ وكذلؾ األمر بالنسبة لمقضاء، وىذا لكوف التسميـ، بعدـ تعويض الخاضعيف 

ال تـ تحميميـ لوحدىـ أعباء ىذه اإل رتفاقات، وىذا لئلرتفاقات اإلدارية غير ممكف، وا 
يشكؿ إخبلؿ بمبدأ المساواة أماـ األعباء العامة، وفي ىذا اإلطار توسع مجمس الدولة 
الفرنسي في العديد مف قراراتو، في تعميـ التعويض، حتى في الحاالت، غير المحددة 
وغير المنصوص عمييا صراحة في النصوص القانونية، مف ذلؾ القانوف الفرنسي المنشأ 

العسكرية، رغـ أنو لـ ينص عمى التعويض إال في حاالت ضيقة، تتعمؽ  لئلرتفاقات
بالحيازة المؤقتة لمعقارات وىدـ المباني، فإف مجمس الدولة قبؿ التعويض عف أضرار 
أخرى، في حاالت خارج تمؾ المحددة في القانوف، كما قضى مجمس الدولة الفرنسي، 

الضرر الناجـ عف إنشاء إرتفاؽ إداري،  بتعويض أضرار لـ ينص عمييا القانوف معتبرا أف
يمكف أف يرتب الحؽ في التعويض، ماداـ لـ يمنع المشرع ذلؾ، ومتى كاف الضرر 
مباشرا، محققا جسيما وخاصا، إذف فالقضاء اإلداري بتطبيقو لمبدأ المساواة أماـ األعباء 

أضرار العامة، في حاالت سكتت النصوص القانونية فييا عف التطرؽ لمتعويض عف 
اإلرتفاقات اإلدارية، غرضو التأكيد عمى الحؽ في التعويض، وعدـ إبقاء الخاضعيف 
لئلرتفاقات بدوف تعويض، ألف ذلؾ، قد يشكؿ إخبلؿ بمبدأ المساواة أماـ األعباء العامة 
ومع ذلؾ، تبقى اإلرتفاقات اإلدارية بدوف مبدأ عاـ يشكؿ قاعدة لمتعويض عمى جميع 

 يما كاف نوعيا.أضرار اإلرتفاقات م

 

 

 

                                                 
1 Subra de Bieusses opcit P182.  « dans tout ces cas, sa volonté doit etre respecter, on 
ne peut pas envisager d’indemnité, conformément au principe d’égalité ; devant les 
charges publiques » 



466 
 

المبحث الثانى: شروط وطرق التعويض عن أضرار اإلرتفاقات 
 اإلدارية:

إف تنفيذ اإلرتفاقات اإلدارية، قد يؤدي إلى أضرار أوجب المشرع عمى اإلدارة 
تعويضيا، في العديد مف الحاالت، وال يعد ىذا التعويض ثمنا لئلرتفاؽ االدارى، في حد 

، وقد اختمفت النصوص 1ار الناتجة مباشرة عف تأسيسيوذاتو، بؿ ىو تعويض لؤلضر 
التشريعية المنظمة لئلرتفاقات اإلدارية، حوؿ مبدأ التعويض، بحيث توجد نصوص تقيده 
بشروط خاصة، بينما يسكت البعض اآلخر عف النص عميو، إضافة إلى إقراره، صراحة 

ة الضرر ومبادئ في البعض اآلخر لذلؾ مف الضروري دراسة، شروط التعويض، طبيع
 ·التعويض، باإلضافة إلى كيفية تقييـ الضرر واألشخاص المعنييف بو

 المطمب األول: شروط الحصول عمى التعويض

إف قواعد العدؿ واإلنصاؼ، تفرض تعويض شامؿ لمضرر، الناجـ عف تنفيذ اإلرتفاقات 
أف اليدؼ مف اإلدارية ولكف ال يمكف أف يتجاوز التعويض، الضرر الفعمي الواقع، ذلؾ 

قرار مسؤولية اإلدارة ىو وضع حد لعدـ التوازف واإلختبلؿ وىذا بإصبلح  التعويض وا 
غير أف التعويض، ال يتـ إال إذا كاف  2األضرار، بواسطة التعويض النقدي، أساسا

 .·(direct) ، ومباشر(Actuel) (، وحالي(,Certainالضرر مؤكد حقيقي 

 :قابمة لمتعويض وخصائصياالفرع األول: طبيعة األضرار ال

لمتعويض عف األضرار الناجمة عف تنفيذ اإلرتفاقات اإلدارية يتطمب توفر شروط 
 .خاصة بالضرر

                                                 
1 Subra de Bieusses « le statut des aisances et des servitudes »opcit,P /401. 
2 Jacqueline MORAND deviller O.P.C.I.T   P.711 « la responsabilité administrative est 
comme la responsabilité civile, liée à la réparation et non à la sanction, à la différence de 
la responsabilité pénale ou disciplinaire ;  cette réparation ne sera accordée que si le 
préjudice est certain, actuel direct » 
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 Prejudice direct:شرط الضرر المباشر - 1

إشترط المشرع أف تكوف العبلقة السببية، بيف تنفيذ اإلرتفاؽ، والضرر الناجـ، ثابتة، 
رة بيف اإلرتفاؽ والضرر الحاصؿ، وفي ىذا اإلطار بحيث يجب أف تتوفر عبلقة مباش

المتعمؽ بالكيرباء وتوزيع الغاز بواسطة  66/65، مف القانوف رقـ 646نصت المادة 
القنوات، عمى العبلقة السببية بيف اإلرتفاقات التي تثقؿ الممتمكات العقارية التابعة 

يتخذ الوالي قرار يحدد فيو لمخواص أو لمجماعات اإلقميمية، والضرر الناجـ عنيا بحيث 
ىذا الضرر المباشر، غير أنو ليس مف السيؿ تحديد بصفة دائمة ىذه العبلقة  1تعويض
، إضافة إلى كوف الضرر، قد ينتج مباشرة عف أشغاؿ تأتي، بعد فرض إجراءات 2السببية

، اإلرتفاقات، أو ينتج ضرر عف منشآت عمومية بعد إنجازىا، تبعا لئلرتفاقات اإلدارية
لذلؾ وفي كثير مف األحياف يرفض القاضي طمبات التعويض التي ال تتوفر عمى عبلقة 
السببية، وفي ىذا المجاؿ فإف القضاء الفرنسي، في تقديره، لمضرر المباشر، في إجراءات 
نزع الممكية، اعتبر الضرر الناجـ عف تطبيؽ إجراءات نزع الممكية، بأنو الضرر الوحيد، 

ارتباطا وثيقا بو، وىذا ما دفعو لرفض التعويض عف األضرار المترتبة وذلؾ لكونو يرتبط 
عف األشغاؿ العامة، حتى ولو كانت ىذه األضرار مؤكدة، كما رفض التعويض عف 
فقداف الزبائف بالنسبة لمتاجر الذي مستو إجراءات نزع الممكية، مف أجؿ تجديد وتحسيف 

 3·المدينة

والتعويض، بدأت تتراجع، بحيث أصبح اإلىتماـ  ويبدو أف عبلقة السببية بيف الضرر
يتجو أكثر إلى تحديد مف يتولى، التعويض بدال، مف اإلىتماـ بتحديد مف ىو المتسبب في 

 4·الضرر

 

                                                 
 ·01/02القانوف رقـ ،161انظر المادة  1

2 Peiser Gustative droit administratif des biens  O.P.C.I.T   P.111 
 ·183محمد زغداوي، المرجع السابؽ، ص  3
 

4 Jacqueline MORAND deviller O.P.C.I.T   P.714 
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  (Prejudice materiel):شرط الضرر المادي - 2

قد يؤدي تطبيؽ اإلرتفاقات اإلدارية، إلى وقوع أضرار تتطمب التعريض، وىذه 
 1أشكاؿ مختمفة، فقد تترتب عف ارتفاقات الكيرباء وتوزيع الغاز، أضرار األضرار تأخذ

تتسبب فييا عممية الحيازة المؤقتة مف المتعامميف، لؤلراضي التابعة لمخواص، بحيث يحـر 
ىؤالء األشخاص مف االنتفاع باألرض طواؿ مدة الحيازة، كما قد تصبح األرض المحازة 

، كما قد تحدث 2عميو مف قبؿ، بعد تنفيذ األشغاؿ غير صالحة لبلستغبلؿ، الذي كانت
أضرار ناجمة عف ارتفاقات اإلرتكاز واإلرساء والتمرير العموي والغرز، وقطع األشجار 
وتمرير القنوات والدخوؿ إلى األمبلؾ، والمرور إلى الورشات والمنشآت، مما يفرض 

 3·تعويض ىذه األضرار المثبتة أو المحتمؿ إثباتيا

فإف األضرار قد ’اإلرتفاقات المتعمقة بشبكات المواصبلت السمكية والبلسمكيةوفي مجاؿ 
قامة الشبكات العمومية  وعمى أجزاء العمارات الجماعية وفي التجزئات ’تنجـ عف تركيب وا 

 4·المخصصة لبلستعماؿ المشترؾ وعمى الممكيات غير المبنية

كيات وعمى الجدراف والواجيات كما أف وضع قنوات أو مساند ومد كوابؿ وأجيزة في المم
والسقوؼ والسطح وكذلؾ إنشاء مناطؽ مكشوفة، ومناطؽ حماية وحراسة لضماف سير 
االستقباالت البلسمكية الكيربائية، المرسمة أو المستقبمة، مف مختمؼ المراكز، قد يرتب 

  5·أضرار مادية، توجب دفع تعويض لكؿ ذي حؽ

عقارية، التابعة ألشخاص خاضعة لمقانوف الخاص كذلؾ ىناؾ إرتفاقات تشغؿ األمبلؾ ال
، بسبب تمرير 6أو تابعة ألمبلؾ الدولة قد ترتب أضرار في مجاؿ االستغبلؿ المنجمي

قنوات سطحية أو باطنية، لجمب المياه أو الغاز، أو الكيرباء وأيضا إلقامة منشآت 

                                                 
 ·01/02مف القانوف رقـ  155انظر المادة:  1
 ·01/02مف نفس القانوف رقـ  158انظر المادة:  2
 ·03/2000مف القانوف رقـ  43انظر المادة:  3
 ·03/2000مف نفس القانوف رقـ  46انظر المادة:  4
: "عندما تسبب ىذه اإلرتفاقات، ضررا ماديا مباشرا، ومؤكدا لمممكيات أو 03/2000مف القانوف رقـ  51تنص المادة  5

 .المنشآت يدفع لممالؾ أو لكؿ ذي حؽ تعويض عف الضرر البلحؽ بو
 ·10/01مف القانوف رقـ  142انظر المادة  6
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استعماؿ االستغبلؿ وتخزيف منتوجات االستغبلؿ وعمميات التييئة التي مف شأنيا تسييؿ 
المنجمي، وحسف سير األشغاؿ، وتنمية االستغبلؿ، تنمية كاممة، مما يفرض تخصيص 

وما يبلحظ عمى شرط الضرر المادي الواجب التعويض  1تعويض الضرر الناجـ عنيا
عنو، في اإلرتفاقات اإلدارية، أف المشرع تارة يسكت عف توضيح طبيعة الضرر الذي 

ال يوضح، ما إذا كانت األضرار مادية أو معنوية أو كبلىما  يقتضي التعويض، بحيث
وتارة يدقؽ في ضبط طبيعة الضرر ويحصره في الضرر المادي، مثمما نص عمى ، 2معا

المحدد لمقواعد العامة المتعمقة بالبريد  60/5666مف القانوف رقـ  26ذلؾ في المادة 
ت كما يمي: "عندما تسبب ىذه والمواصبلت السمكية والبلسمكية، وبعبارة واضحة جاء

اإلرتفاقات ضررا مادي مباشرا ومؤكدا لمممكيات أو المنشآت، يدفع لممالؾ أو لكؿ ذي 
 ·"حؽ، تعويض عف الضرر البلحؽ بو

ربما يرجع السبب في عدـ توضيح طبيعة الضرر في كؿ التشريعات المتعمقة باإلرتفاقات 
ـ وحدتيا، ولكف ىذا ال يمنع مف تفضيؿ إزالة اإلدارية، إلى تنوع وكثرة ىذه التشريعات وعد

الغموض حوؿ طبيعة الضرر، وذلؾ إما اإلكتفاء بالضرر المادي واستبعاد الضرر 
المعنوي مف التعويض، تطبيقا لمفيـو الضرر المادي المنصوص عميو قانونا، باعتبار أف 

وي، والنص أو إضافة الضرر المعن 3·الضرر المعنوي غير مجسد، وغير قابؿ لئلثبات
عمى تعويضو، في مختمؼ النصوص القانونية المنظمة لئلرتفاقات اإلدارية، خاصة وأف 
االجتيادات القضائية، الحديثة وال سيما في فرنسا، أصبحت تأخذ شرط الضرر المعنوي، 

المتعمؽ 6946’نوفمبر  56وتعمؿ عمى تعويضو، وذلؾ منذ قرار مجمس الدولة في 
 بقضية

4
letisserandيث تراجع القضاء اإلداري، وأصبح يحكـ بتعويض الضرر ، بح

المعنوي، بعدما كاف يرفض التعويض عمى أساس صعوبة التقييـ النقدي لضرر فعمي، 
 52، وقد صدر قرار قضائي، إداري في 5باإلضافة إلى فكرة أف الدموع ال تقيـ ماليا

                                                 
 ·10/01مف نفس القانوف رقـ  143المادة  1
 181محمد زغداوي، المرجع السابؽ، ص  2
 181ص نفسو محمد زغداوي، المرجع  3

4 Conseil d’état 24 novembre 1961. Arrêt le tisserand 
5 Jacqueline MORAND deviller O.P.C.I.T   P.711 : les larmes ne se monnayent pas. 
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ؽ لضحايا يتضمف تعويض أضرار معنوية تتمثؿ في اإلحباط والقم 5669جانفي 
 1·اإلختطاؼ في الفميبيف

 Prejudice certain:شرط الضرر المؤكد - 3

يبلحظ ألوؿ وىمة، حوؿ شرط الحصوؿ عمى تعويض عف األضرار الناجمة عف 
اإلرتفاقات اإلدارية، أنو ال يمكف تعويض إال الضرر المؤكد وليس الضرر اإلحتمالي، 

وفي بعض الحاالت فقط  2·ادرابحيث أف تعويض الضرراإلحتمالي غير ممكف إال ن
في  3وخاصة في المجاؿ الطبي، بحيث أف القضاء اإلداري يأخذ بالضرر االحتمالي

العمميات الطبية، وذلؾ عند غياب المعمومات حوؿ أخطار ىذه العمميات، التي تتسبب 
في أضرار جسمانية، وخسارة حظ، وقد تـ اعتبار خسارة الحظ )تفويت فرصة( بمثابة 

، وأيضا يعتبر 4ؿ لمتعويض ومنفصؿ عف األضرار المرتبطة بالجانب الجسمانيضرر قاب
خسارة حظ في مجاؿ الصفقات العمومية، بالنسبة لممترشحيف، المبعديف بطريقة غير 
قانونية مف الصفقة، أما في مجاؿ اإلرتفاقات اإلدارية، فإف المشرع الجزائري وضح في 

بالضرر المادي المباشر  ابؿ لمتعويض وحدهالعديد مف التشريعات مسألة الضرر الق
، وىذا يعني استبعاد الضرر االحتمالي، مف التعويض، واألخذ فقط بالضرر 5المؤكد
الذي عرفو القضاء الفرنسي عمى أنو الضرر الذي لحؽ  (préjudice certain) المحقؽ

، قاـ الق ضاء اإلداري بالمنزوع ممكيتو فعبل وحاال"، وبالتالي وبناء عمى ىذا المفيـو
الفرنسي، برفض التعويض عف مشاريع كاف غرضيا توسيع األمبلؾ موضوع، نزع 
الممكية، وكاف المالؾ ينوي إقامتيا، فوؽ ممكو، وذلؾ لكوف ىذه المشاريع كانت مجرد 

                                                 
1 Ibid P.711  « la réparation du préjudice morale a été confirmé en ce qui concerne les 
travailleurs victimes de l’amiante »  (CASS, MAI /2010) 
2 Peiser Gustave droit administratif des biens  O.P.C.I.T. P/111 « la première remarque 
est que seul le dommage certain peut être réparée et non le dommage éventuelle » 
3 Jacqueline MORAND deviller O.P.C.I.T   P.712 
4 C.E 21 decembre 207 «centre hospitalier de veine » 

ضرار اإلرتفاقات البلسمكية التي اشترطت لمحصوؿ عمى تعويض عف أ 03/2000مف القانوف رقـ  51انظر المادة  5
 ·الكيربائية، أف يكوف الضرر مؤكد، بحيث يمس الممكيات والمباني، وقد يؤدي إلى إزالتيا
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رغبة مف المالؾ، كذلؾ تـ رفض التعويض عف الطمب المتعمؽ بالتعويض عف الحرماف 
لممنفعة  1مة محتمؿ تحصيمو مف الممكية المنزوعةمف فرصة الحصوؿ عمى فائض قي

 ·العامة

غير أنو وفي بعض األحياف، ورغـ اشتراط تحقؽ الضرر فإنو باإلمكاف تعويض أضرار 
مستقبمية، ذات طابع احتمالي، ولكنيا محققة الوقوع، وقد تناوليا المشرع في عدة نصوص 

مف القانوف  646المادة  رة األخيرة مفقانونية، تتعمؽ باإلرتفاقات اإلدارية، بحيث أف الفق
، نصت عمى تعويض نوعيف مف الضرر، وىما الضرر المثبت، 2المتعمؽ بالكيرباء والغاز

أي المحقؽ الوقوع وأيضا المحتمؿ إثباتو، ىذا يعني أف المشرع، وفي مجاؿ اإلرتفاقات 
كف بشرط أف تكوف اإلدارية فتح المجاؿ لتعويض األضرار المستقبمية والمحتمؿ حدوثيا، ول

محققة الوقوع وقابمة لئلثبات وىذا الشرط يظير أيضا في التشريع المتعمؽ بالسكؾ 
تشير إلى  3المتعمؽ بالسكؾ الحديدية 02/96مف القانوف  4الحديدية، بحيث أف المادة 

ضرر يمكف أف يقع حتما في المستقبؿ، ويتمثؿ في البنايات المنجزة عمى أراضي تفرض 
قات السكة الحديدية، بحيث تبقى ىذه البنايات عمى حاليا، مادامت ال تشكؿ عمييا ارتفا

عائقا أماـ استغبلؿ السكة الحديدية وأمنيا، أما إذا ثبت بعد المعاينة لحالة البنايات، 
وموقعيا أنيا تعرقؿ مرفؽ السكة الحديدية، فإنيا تيدـ ويمنع عمى أصحابيا البناء مف 

ىذه الحالة، يتحقؽ الضرر المحتمؿ والمؤكد الوقوع  جديد عمى ىذه األراضي، وفي
 .وبالتالي يفتح المجاؿ لمنح المبلؾ الحؽ في التعويض

 

                                                 
 ·184محمد زغداوي، المرجع السابؽ، ص  1
وقوع ضرر ناجـ مف  التي نصت عمى ما يمي: "غير أنو في حالة 01/02مف القانوف رقـ  161انظر المادة  2

ثقؿ الممتمكات العقارية، التابعة لمخواص أو الجماعات اإلقميمية، أو تثقؿ األراضي التابعة، ألمبلؾ اإلرتفاقات التي ت
 ·"الدولة، يحدد القرار التنظيمي، الذي يتخذه الوالي تعويضا، يحسب عمى أساس الضرر المثبت أو المحتمؿ إثباتو

ي نصت عمى أنو، تعايف حالة البنايات وموقعيا ضمف الت 35/90مف القانوف رقـ  06انظر الفقرة الثانية مف المادة  3
الشروط والكيفيات المحددة عف طريؽ التنظيـ، وفي عكس الحالة المنصوص عمييا، في الفترة األولى مف نفس المادة، 

ضع بأف و  06تيدـ البنايات، ويمنع أي بناء جديد في ىذه األراضي، ماعدا األسوار، وأضافت الفقرة األخيرة مف المادة 
 ·ارتفاقات السكة الحديدية، يمنح المبلؾ الحؽ في التعويض وىذا لوقوع وتحقؽ الضرر، ويتمثؿ في ىدـ البنايات
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الفرع الثاني: تحديد مجال تطبيق األحكام القانونية لمتعويض عن أضرار اإلرتفاقات 
 :اإلدارية

 إف وضع وتنفيذ اإلرتفاقات اإلدارية، قد يؤدي إلى وقوع أضرار، تفتح الحؽ في
التعويض، وبالتالي يجب التطرؽ لمجاؿ ىذا التعويض، وذلؾ بتحديد األشخاص الذيف 
يتحمموف تعويض األضرار، وأيضا تحديد األشخاص الذيف يحؽ ليـ الحصوؿ عمى 
التعويض بسبب األضرار المترتبة عف إثقاؿ الممتمكات العقارية، باإلرتفاقات اإلدارية، وقد 

، وذلؾ عند تحديدىا 1ية المنظمة لئلرتفاقات اإلداريةاختمفت وتعددت النصوص القانون
 .لمجاؿ تطبيؽ التعويض عف األضرار

 La determination des creanciers de:تحديد الدائنون بالتعويض- 1

l'indemnite 

ال يمنح التعويض بالضرورة إلى صاحب الممكية، ولكف يمكف أف يحصؿ عميو 
يرجع سبب تعدد األشخاص الدائنيف بالتعويض، و  2الشخص الذي يتحمؿ عبء اإلرتفاقات

 .إلى تنوع النصوص القانونية المنظمة لبلرتفاقات اإلدارية وعدـ تجانسيا

الدائن بالتعويض، صاحب الممكية من خالل بعض النصوص المتعمقة  -أ 
 :باإلرتفاقات اإلدارية

، ألصحاب تقتصر بعض النصوص المنظمة لئلرتفاقات اإلدارية عمى منح التعويض
عمى منح  3مف قانوف السكؾ الحديدية 4الممكية فقط دوف غيرىـ، بحيث تنص المادة 

المبلؾ الحؽ في التعويض عف وضع ارتفاقات السكة الحديدية، والتي تثقؿ الممكيات 
، كما قد تؤدي إلى 4المجاورة لميياكؿ القاعدية ومنشآت السكة الحديدية الجاري استغبلليا

                                                 
1 Subra de (b)opcit p:2O4  

2 Subra de (b)ibid,p:2O4 
 ·35/90مف القانوف  06انظر الفقرة الثانية مف المادة  3
 المتعمؽ بالمياه 1983يوليو  16 المؤرخ في 17/83مف القانوف رقـ  06انظر المادة  4
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المنجزة عمى أراضي، تفرض عمييا ارتفاقات السكة الحديدية، وذلؾ إذا تيديـ البنايات 
 ·كانت تشكؿ عائقا، أماـ استغبلؿ السكة الحديدية وأمنيا

منو، تنص  4المتعمؽ بالمياه، فإف المادة  67/20كما أنو وفي القانوف السابؽ رقـ 
إمكانية توزيع عمى التعويض العيني لمبلؾ األراضي، بحيث يستفيد ىؤالء المبلؾ، مف 

مجرى الوادي القديـ بعد إصبلحو كمعاوضة، عف األراضي التي يغطييا المجرى الجديد، 
وذلؾ في حدود قيمة األراضي التي اتخذت مف المبلؾ بؿ ويمكف أف يستفيد فقط، مبلؾ 
األراضي، التي يخترقيا، المجرى الجديد مف تعويض نقدي وذلؾ إذا استحاؿ التعويض 

الذكر، غير أف العديد مف الكتاب، يرى بأف دائف التعويض، ال يمكف أف العيني السابؽ 
يقتصر عمى صاحب الممكية فقط، بؿ يحؽ لكؿ شخص تضرر مف اإلرتفاقات، أف 

، بأف القضاء اإلداري لـ SUBRA وفي ىذا المجاؿ يرى األستاذ 1يطالب بالتعويض
الؾ العقار فقط، وجعمو ، الذي يقتصر عمى تعويض م2يأخذ بالتفسير الضيؽ لمقوانيف

الدائف الوحيد بالتعويض، مما يؤدي إلى حرماف الشخص المثقؿ، حقيقة، باإلرتفاقات، 
كالمستأجر مثبل مف الحصوؿ عمى تعويض األضرار التي تمحؽ بو، ومف جية أخرى فإف 
عدة نصوص قانونية، أصبحت ال تكتفي، بمنح الحؽ في التعويض لصاحب الممكية، 

 ·إلى أصحاب الحؽ اآلخريف هفقط، بؿ تتعدا

الدائنون بالتعويض، أصحاب الممكية وذوي الحقوق األصميين والمخصصة  -ب 
 : الحقوق ليم وغيرىم من ذوي

لـ تكتؼ النصوص القانونية المنظمة لئلرتفاقات اإلدارية باالعتراؼ بالحؽ في 
يف، ففي التعويض ألصحاب الممكية فقط، بؿ وسعت التعويض لعدد كبير مف الدائن

                                                 
1 Jéan Marie AUBY O.P.C.I.T  P374 « la demande d’indemnité peut etre présentée par 
toute personne à laquelle la servitude cause un dommage » 
2 Subra de Bieusses ; O.P.C.I.T   P205 « considerent qu’en disposant que les 
propriétaires ont droit à indemnité… les textes ont entendu réserver la possibilité 
d’obtenir une indemnité à tout ceux qui ,du fait des servitudes subissent un dommage » 
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فإف المادة  1المرسـو السابؽ المتعمؽ بإجراءات إنجاز منشآت الطاقة الكيربائية والغازية
منو تناولت إمكانية إبراـ إتفاؽ بالتراضي متوج قانونا بالتزاـ تعاقدي، بيف المؤسسة  59

المستفيدة مف اإلرتفاقات في مجاؿ الطاقة الكيربائية والغازية وأشخاص خواص، أصحاب 
كية العقارية، أو مؤسسات عمومية إقتصادية أو تعاونيات، أو مستثمرات فبلحية المم

 ·باإلضافة إلى أصحاب الحقوؽ العينية وغيرىـ مف ذوي الحقوؽ أو المصالح المعنية

يشير إلى تعويض الغير، باإلضافة لمبلؾ األراضي،  2أما في مجاؿ المياه فإف القانوف
ات ناجمة عف إدارة األمبلؾ العمومية الطبيعية وىذا عف كؿ ضرر، تتسبب فيو إجراء

، غير صريحة في تحديد الدائنيف بالتعويض، عف األضرار، 65لممياه، بينما نجد المادة 
عند قطعيا األشجار أو ىدميا لمبنايات ، التي تتسبب فييا اإلدارة المكمفة بالموارد المائية،

معنييف بالتعويض عف أضرار الموجودة، وفي مجاؿ الغابات، فإف القانوف حدد ال
اإلرتفاقات اإلدارية، وىـ الخواص، المعنييف بالتعويض عف المنع مف حؽ التمتع 
حيائيا واستصبلحيا، في إطار  بالمساحات التي تنشأ مف أجؿ حماية المناطؽ المعنية، وا 

نص ، ففي ىذا ال3النظاـ العاـ لمغابات والخاضعة لمقانوف المتضمف النظاـ العاـ لمغابات
لـ يتـ تحديد مف ىـ الخواص المعنييف بالتعويض، فيؿ يقصد بيـ فقط مبلؾ األراضي، 

، والذي حدد 4مف القانوف المنجمي 624أـ كؿ شاغؿ ليا؟ وىذا عكس ما جاء في المادة 
األخرى، بكؿ مف مبلؾ األراضي  دائني التعويض عف عممية حيازة األراضي، والحقوؽ

خصصة ليـ، وذوي الحقوؽ اآلخريف، ونفس الشيء بالنسبة وأصحاب الحقوؽ العينية والم
الذي خوؿ الحؽ في التعويض  5لمقانوف المتعمؽ بالبريد والمواصبلت السمكية والبلسمكية

عف الضرر الناجمعف فرض ارتفاقات إدارية، في مجاؿ منشآت المواصبلت البلسمكية 
قات اإلدارية التي تضمنيا الكيربائية، إلى كؿ مالؾ أو كؿ ذي حؽ، وفي مجاؿ اإلرتفا

قانوف الكيرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، فإف األضرار المترتبة عف اإلرتفاقات، ذات 
                                                 

ي مجاؿ يتعمؽ باإلجراءات التطبيقية ف 1990/11/22المؤرخ في  411/90مف المرسـو التنفيذي رقـ  29المادة  1
 ·إنجاز منشآت الطاقة الكيربائية والغازية وتغيير أماكنيا وبالمراقبة

 ·12/05مف القانوف رقـ  9المادة  2
 ·12/84مف القانوف رقـ  54انظر المادة  3
 ·10/01مف القانوف رقـ  136انظر المادة  4
 ·03/2000مف القانوف رقـ  136انظر المادة  5



475 
 

المنفعة العامة، في مجاؿ الكيرباء وتوزيع الغاز تمنح الحؽ في التعويض إلى أصحاب 
كؿ أصحاب وأيضا  1األمبلؾ العقارية، المتمثموف في الخواص، وحتى الجماعات اإلقميمية

2الحقوؽ العينية أو المخصص ليـ أو غيرىـ، مف ذوي الحقوؽ أو المصالح المعنية
· 

إف المشرع الجزائري، ومف خبلؿ النصوص السابقة المتعمقة باإلرتفاقات اإلدارية، عمؿ 
أو حتى بطريقة غير مباشرة مف اإلرتفاقات  عمى تمكيف كؿ شخص يتضرر مباشرة

لو لـ يكف مالكا لمعقارات المثقمة بيذه اإلرتفاقات، ولكف الحصوؿ عمى تعويضات، حتى و 
تبقى اإلشكالية في شأف إمكانية حدوث انخفاض في قيمة العقارات الخاضعة لئلرتفاقات 

يصعب إصبلح ىذا الضرر المتمثؿ في تراجع القيمة  SuBRA بحيث وحسب األستاذ
ي الشخص الشاغؿ الحقيقي الحقيقية لمعقار، المرتفؽ بو، وىذا بالنسبة لمغير فقط، أ

سواء عف  3لمعقار، ألنو وبالنسبة لمالؾ العقار، فإف التعويض ال يطرح أية إشكالية
األضرار المباشرة لئلرتفاقات، أو مف األضرار غير المباشرة والمتمثمة في انخفاض قيمة 

 ·العقارات المرتفؽ بيا

 la determination des debiteurs de:تحديد المدينين بالتعويض - 2

l'indemnite 

في شأف تحميؿ أضرار اإلرتفاقات اإلدارية، فإف الجية المعنية بالتعويض كقاعدة ىي 
اإلدارة التي تتولى إجراءات إعداد وتطبيؽ اإلرتفاقات اإلدارية غير أف النصوص القانونية 

 غير موحدة، وغير متجانسة في مسألة تحديد المديف بالتعويض

 

                                                 
نصت: "غير أنو فى حالة وقوع ضرر، ناجـ عف اإلرتفاقات التي تثقؿ  01/02رقـ مف القانوف  161انظر المادة  1

 ·"الممتمكات العقارية التابعة لمخواص أو الجماعات اإلقميمية
، 159نصت: تمنح االستفادة مف االرتفاقات المشار إلييا في المادة  01/02مف نفس القانوف رقـ  160انظر المادة  2

ختص إقميميا، إثر تحقيؽ عمومي، يتـ خبللو، إشعار أصحاب الممكية أو أصحاب الحقوؽ العينية بقرار يتخذه الوالي الم
 ·أو المخصص ليـ أو غيرىـ مف ذوي الحقوؽ أو المصالح المعنية

 
3 Subra de Bieusses ; O.P.C.I.T  P207 



476 
 

 : (17)شكل التعويض )الدولة، الوزارة، المتعاممون(تعدد المدينون ب - 1

إف إدخاؿ بعض اإلرتفاقات اإلدارية حيز التنفيذ، يتطمب اتخاذ قرارات إدارية، مف قبؿ 
السمطة اإلدارية المختصة، وأحيانا قد يتضرر األفراد مف القرار اإلداري، الذي تصدره 

تعويض وفي ىذا اإلطار فإف الجية الجية المختصة، ويصبح باإلمكاف مطالبة اإلدارة بال
التي تتحمؿ التعويض تختمؼ بحسب القانوف المنظـ لئلرتفاؽ اإلداري، فقد تكوف، اإلدارة 

، 1التي باشرت إجراءات اإلرتفاقات اإلدارية، ويظير ذلؾ في القانوف المتعمؽ بالغابات
المتمثمة في المنع  والذي يتـ فيو، تحميؿ الوزارة المكمفة بالغابات التعويض عف األضرار

مف حؽ تمتع الخواص بالمساحات واألراضي التي تجعميا الوزارة، مف المنفعة العامة، 
وذلؾ لغرض حماية ىذه المناطؽ مف حاالت إتبلؼ النباتات ومف اإلنجراؼ وأيضا 

صبلحيا، بينما قد يكوف المتعامؿ ىو المديف بالتعويض، كما جاء في  لغرض إحيائيا وا 
منو،  26الذي يمـز في المادة  2عمؽ بالبريد والمواصبلت السمكية والبلسمكيةالقانوف المت

المتعامميف بتحمؿ األضرار المترتبة عف اإلرتفاقات اإلدارية، المتعمقة بإزالة كؿ عائؽ، 
بسبب وجود أشجار أو توسط حائؿ أو موانع، إرساؿ اإلشارات، عمى خط قائـ مف خطوط 

ة، كذلؾ يكوف المتعامؿ، المستفيد مف اإلرتفاقات ذات المواصبلت السمكية والبلسمكي
المنفعة العامة، ممزمابالتعويضات المتعمقة باألضرار الممحقة في إطار النشاطات المتعمقة 

كذلؾ وفي نفس القانوف فإف المتعامؿ ممـز بدفع  3بالكيرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات
وىذا بسبب األضرار التي قد تنجـ عف تعويض قبؿ الشروع في ممارسة اإلرتفاقات، 

اإلرتفاقات، التي تثقؿ الممتمكات العقارية التابعة لخواص أو الجماعات اإلقميمية، أو 
                                                 

رير حوؿ إنشاء مساحات المنفعة : فإف الوزير المكمؼ بالغابات يتولى إعداد تق12/84مف القانوف رقـ  53المادة  1
العامة، مف أجؿ حماية المناطؽ مف إتبلؼ التربة واإلنجراؼ وأيضا، إحيائيا واستصبلحيا، ويتخذ في ىذا شأف مرسـو 
تنفيذي، يحدد مساحات األراضيي المعنية وقائمة األشغاؿ والوسائؿ التي يجب استعماليا، وكذلؾ القواعد الخاصة 

 ·ف حؽ التمتع والمتعمقة بالخواصبالتعويض عف المنع، م
، ألزمت المتعامؿ في مجاؿ المواصبلت السمكية والبلسمكية، بتحمؿ O3/2000مف القانوف رقـ  54انظر المادة  2

 ·التعويض الواقع
نصت عمى ما يمي: "يترتب عمى ىذه االستفادة )أي االستفادة مف الحيازة  01/02مف القانوف رقـ  155انظر المادة  3

قتة لؤلراضي في نشاطات الكيرباء وتوزيع الغاز( تقديـ تعويضات يتحمميا المتعامؿ وتغطي جميع األضرار المؤ 
 ·"الممحقة
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، باإلضافة إلى إلزاـ اإلدارة أو المتعامؿ في نشاط ما 1األراضي التابعة ألمبلؾ الدولة
خريف يمكنيـ بتحمؿ التعويضات عف أضرار اإلرتفاقات اإلدارية، فيناؾ أشخاص آ

االستفادة مف االرتفاقات اإلدارية مع إجبارىـ عمى التعويض عف كؿ ضرر ينجـ عف 
فإف صاحب السند المنجمي يدفع تعويضات  2تطبيؽ ىذه اإلرتفاقات ففي القانوف المنجمي

تغطي كؿ األضرار التي لحقت بالمبلؾ وأصحاب الحقوؽ العينية والمخصص ليـ وذوي 
 ·الحقوؽ اآلخريف

 

                                                 
 01/02مف القانوف رقـ  159المادة  1
 ·10/01مف القانوف رقـ  136انظر المادة  2
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عدم توضيح المدينون بالتعويض في مضمون بعض النصوص القانونية  -ب
 :المنظمة لالرتفاقات اإلدارية

قد يصعب أحيانا تحديد بدقة المدينوف بالتعويض عف أضرار اإلرتفاقات اإلدارية، 
وذلؾ يعود لعدـ صراحة بعض النصوص القانونية المتعمقة باإلرتفاقات اإلدارية، بحيث 

ينص بشكؿ عاـ عمى تحديد تعويضات لصالح مبلؾ  1المتعمؽ بالمياه نجد القانوف
األراضي الموجودة داخؿ نطاؽ الحماية النوعية، وىذا دوف تحديد الجية المعنية 

في المياه عف طريؽ  بالتعويض سواء كانت وزارة المياه أو إدارة المياه الوالئية أو المتعامؿ
ريد والمواصبلت السمكية والبلسكية، فيما يتعمؽ اإلمتياز، ونفس الشيء تضمنو قانوف الب

باإلرتفاقات التي تؤسس في شكؿ مناطؽ مكشوفة، أو مناطؽ حماية ومناطؽ حراسة، 
لضماف سير االستقباالت البلسمكية الكيربائية، عبر مختمؼ المراكز بحيث أنو عندما 

والمنشآت، فإف  تترتب أضرار قد تؤدي إلى إزالة المباني، أو تضر مباشرة بالممكيات
المشرع ينص عمى دفع تعويض عف الضرر البلحؽ بالمالؾ، دوف تحديد الجية المختصة 

وىو األمر نفسو في ارتفاقات السكة الحديدية التي نص فييا المشرع  2بمنح التعويض
عمى منح تعويض لؤلمبلؾ، وذلؾ إذا كانت البنايات المنجزة عمى أراضي تفرض عمييا 

لحديدية وتشكؿ عائؽ أماـ استغبلؿ السكة الحديدية وأمنيا والتساؤؿ ارتفاقات السكة ا
يطرح حوؿ الجية التي تتحمؿ التعويض عف إرتفاقات السكؾ الحديدية، بحيث أف المشرع 

                                                 
مؿ التعويضت المستحقة، لمبلؾ ، التي لـ تحدد مف ىي الجية التي تمـز بتح12/05مف القانوف رقـ  42انظر المادة  1

األراضي الموجودة، داخؿ نطاؽ الحماية النوعية بالنسبة لمطبقات المائية، واكتفت بالنص عمى أنو: "تحدد التعويضات 
المستحقة لمبلؾ األراضي، داخؿ نطاؽ الحماية النوعية، حسب القواعد، المطبقة في مجاؿ نزع الممكية لممنفعة 

 ·"العمومية
التي أتت بأحكاـ عامة، حوؿ عممية تعويض المالؾ عف األضرار البلحقة  03/2000مف القانوف  51ادة انظر الم 2

 ·بو مف جراء إنشاء اإلرتفاقات البلسمكية الكيربائية
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األضرار التي  في ىذا النص، لـ يوضح بدقة مف ىي اإلدارة المدينة بالتعويض عف
 1·مجاؿ السكؾ الحديدية تترتب عف تنفيذ وممارسة اإلرتفاقات العامة في

 :المطمب الثاني: طرق التعويض

عند تعويض األشخاص الخاضعيف لئلرتفاقات اإلدارية، فإنو ال توجد قاعدة مطمقة،  
وموحدة تتضمف تحديد طريقة تعويض األضرار الناجمة مف ىذه اإلرتفاقات، فتارة ينص 

ة التعويض، وقد يصؿ القانوف صراحة عمى اإللتزاـ بالتعويض وتارة يسكت عف عممي
وذلؾ عمى غرار المرسـو المتعمؽ بالطرقات  2األمر تارة أخرى إلى منع التعويض

والذي يمنع التعويض عف اإلرتفاقات اإلدارية  6922ديسمبر  54والصادر في فرنسا في 
 ·في ىذا المجاؿ

 

لقابمة ما في التشريع الجزائري، فإف العديد مف النصوص القانونية، تتناوؿ األضرار ا
لمتعويض، بحيث تحددىا وتوضح شروط التعويض عنيا، وتميز بيف األضرار الدائمة 
والمؤقتة، القابمة لمتعويض، كما تحيؿ في كثير مف األحياف إلى التشريع المتعمؽ بنزع 

الناجـ عف توظيؼ اإلرتفاقات، ولكف تبقى اإلشكالية  ، وذلؾ لتقدير قيمة التعويض3الممكية
يض المسبؽ بحيث أف غالبية القوانيف المتعمقة باإلرتفاقات اإلدارية،ال في تطبيؽ التعو 

 66تشترط صراحة مبدأ التعويض المسبؽ، وىذا يختمؼ مع المبدأ المعموؿ بو في المادة 
، التي تكرس مبدأ التعويض المسبؽ وتنص صراحة 66/96مف قانوف نزع الممكية رقـ 

د ىذا القانوف، نزع الممكية مف أجؿ المنفعة مف الدستور يحد 56عمى أنو عمبل بالمادة 

                                                 
اكتفت بالنص عمى منح المبلؾ الحؽ في التعويض، طبقا  35/90مف القانوف رقـ  6إف الفقرة الثانية مف المادة  1

وؿ بو، وذلؾ بسبب وضع ارتفاقات السكة الحديدية ولكنيا، لـ توضح مف ىي الجية، التي تتحمؿ ىذا لمتشريع المعم
 التعويض، فيؿ ىي اإلدارة المستفيدة مف االرتفاقات أـ المنشأة ليا

2 Bernard le court O.P.C.I.T P180 «… tantôt la loi accorde une indemnité ; tantôt elle 
écarte toute aidée de dommage – intérêt ;  d’autre fois elle est muette sur ce point » 

 ·11/91نظر القانوف رقـ  3
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العمومية، وشروط التنفيذ، واإلجراءات المتعمقة بو، وكيفيات التعويض القبمي العادؿ 
 1·والمنصؼ

 :الفرع األول: األضرار القابمة لمتعويض

إف ممارسة اإلرتفاقات اإلدارية، قد تترتب عمييا أضرار، توجب التعويض، غير أف 
تعويض، يتوقؼ عمى تحديد نوع األضرار الواقعة، بحيث نفرؽ بيف األضرار تحديد قيمة ال

تطرح إشكاليات  الدائمة، التي تسببيا مباشرة اإللتزامات الناجمة عف فرض اإلرتفاقات، وال
في تحديدىا، بحيث تتطمب فقط تقييميا مف خبلؿ األساس القانوني، الذي تعتمد عميو، 

وتمؾ األضرار المؤقتة والتي تتطمب تحديد  2ـ األعباء العامةوالمتمثؿ في مبدأ المساواة أما
 ·دقيؽ ليا

 Les Prejudices permanents األضرار الدائمة - 1

 3·تختمؼ طبيعة األضرار الدائمة، بحسب صفة الشخص الذي يخضع لئلرتفاقات

 :أضرار دائمة تتعمق بالمالكين وتخفض قيمة األمالك الخاصة -أ 

ؾ ولذوييـ الحؽ، في الحصوؿ عمى تعويض عف كؿ ضرر أعطى القانوف لممبل
مادي، مباشر ومحقؽ، ينتج عف فرض اإلرتفاؽ، كما أف القانوف، اعتبر ممارسة وتنفيذ 

بحيث يمكف لممالؾ  4اإلرتفاؽ، ليس مف شأنو أف يجرد المالؾ مف ممكو المثقؿ باالمتياز
أو تعمية البناء أو حتى ىدمو، في الكثير مف األحياف المجوء فيما بعد إلى بناء أرضية 

ويقصد بالتعويض الذي يستحقو، صاحب الممؾ الخاضعة أمبلكو لئلرتفاقات، تمؾ 

                                                 
 ·192محمد زغداوي، المرجع السابؽ ص  1

2 Subra de Bieusses les servitudes administratives  O.P.C. I.T   P190 
3 A) Rébillard ; les servitudes environnementales thèse de doctorat de droit, faculté de 
droit université de le ROCHELLE PARIS 2005 P199 

 01/02انظر القانوف رقـ  4
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األضرار الناجمة عف حرمانو مف اإلنتفاع بأمبلكو باإلضافة إلى سائر أنواع اإلزعاج، 
التي تظير بالنظر إلى استعماؿ األرض، كنتائج مؤكدة وحالة مباشرة عف إنشاء 

، ضؼ إلى ىذا التعويض عف األشغاؿ الواقعة عمى أرضو المرتفؽ بيا، بحيث 1ؽاإلرتفا
تصبح األمبلؾ مقيدة باإلرتفاقات، مما يعرقؿ استعماالتيا، ويؤدي إلى انخفاض قيمتيا، 
بالنسبة لمالؾ العقار، ويظير ىذا االنخفاض في قيمة األرض المرتفؽ بيا، في صور 

ة تصبح ذات خطورة، وىذا في ارتفاقات تمرير مختمفة، مثؿ إنشاء ارتفاؽ في منطق
األسبلؾ الكيربائية فوؽ الممتمكات، بحيث أف الضرر الحقيقي ليذه اإلرتفاقات، يتمثؿ 
باإلضافة إلى حرماف المالؾ مف أجزاء مف عقاراتو، والتي توضع فوقيا، األعمدة 

رة الحجـ بجانب ، قد يسببيا تواجد أعمدة كيربائية، كبي2في أخطار أخرى· الكيربائية
مساكف الخواص، كذلؾ يؤدي إقامة أعمدة كيربائية عمى أراضي الخواص، مف دوف 
احتراـ مسافة األماف إلى إنقاص قيمة العقار، بحيث تؤثر سمبا، ىذه األعمدة عمى صحة 
اإلنساف، وقد يؤدي سقوطيا، إلى أضرار عمى الجوار، كما أف ىذه األعمدة الحاممة 

وخاصة منيا العالية الجيد، تقمؿ مف قيمة العقار، ومف إمكانية ألسبلؾ كيربائية، 
التصرؼ فيو، بكامؿ الحرية، ويمكف كذلؾ أف تنخفض قيمة العقار، ليس فقط في 
اإلرتفاقات التي ترخص بإنجاز األشغاؿ وتؤدي إلى أضرار، مادية مباشرة بالعقارات، بؿ 

يئة المتعمقة بالحماية، ضد األخطار في أنواع أخرى مف ارتفاقات، المنع، كارتفاقات الب
، بحيث تنشأ مناطؽ 3وتسيير الممتمكات الطبيعية، وأيضا في ارتفاقات التراث الثقافي

محمية، تمنع المبلؾ مف التصرؼ فييا، وبالتالي تؤدي إلى انخفاض قيمة العقار، وتفتح 
مر يسيرا المجاؿ لمتساؤؿ حوؿ كيفية منح الحؽ لمحصوؿ عمى التعويض بحيث يصبح األ

                                                 
ابراىيـ زعيـ، اإلرتفاقات اإلدارية والحماية القضائية، إرتفاؽ تمرير الخطوط الكيربائية بأراضي الخواص المجمة  1

 ·35ص  2008/ 82·81ر عدد أكتوب 6المغربية لئلدارة المحمية والتنمية، 
 
لقد تزايد اإلىتماـ بأمور البيئة، في العالـ بأسره، بحيث وفي مجاؿ، إرتفاؽ تمرير األسبلؾ الكيربائية، فوؽ الممتمكات  2

أصبح يأخذ في الحسباف التداعيات البيولوجية المحتممة لتمؾ األمبلؾ، باإلضافة إلى ضرورة احتراـ مسافات األماف، 
 وأيضا الحماية مف اإلشعاعات غير األينونية، عند إقامتيا

 ·04/98انظر القانوف رقـ  3
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، وباإلضافة إلى اإلرتفاقات 1إذا نص المشرع صراحة، عمى التعويض عف ىذا اإلنخفاض
العقار، بحيث تحـر المالؾ العديد مف حقوقو  التي تنشأ أساسا بغرض تقييد استعماؿ

فيناؾ ارتفاقات أخرى، تقرر عمى عقارات يكوف الغرض منيا ضمانات تحقيؽ الحماية 
معقار المرتفؽ بو، وىذا باعتبار أف العقارات المحاذية، تشكؿ مجاؿ لمعقارات المجاورة، ل

 2حيوي وقيمة فنية، أو تاريخية تتطمب الحماية، مف ذلؾ القانوف المتعمؽ بالسكؾ الحديدية
الذي ينص عمى فرض ارتفاقات المنفعة العامة في مجاؿ السكؾ الحديدية، والغرض منيا 

ة وممحقاتيا، وتوفير مجاالت الرؤية، الضرورية يتمثؿ في حماية حدود السكة الحديدي
لمراقبة اإلشارات الحديدية وتسييؿ استغبلؿ السكة الحديدية، وحتى حماية السكاف 
المجاوريف، ليما، مف األخطار واألذى الخاص بحركة مرور القطارات، وفي قانوف أمبلؾ 

تشمؿ اإلبتعاد  3 626/96الدولة، فإف اإلرتفاقات المنشأة، بموجب المرسـو التنفيذي رقـ 
عف الطريؽ وارتفاؽ المنع مف البناء، بحيث يتـ إثقاؿ الممكيات الخاصة المجاورة لمطرؽ 

 ·الموجودة بارتفاقات إدارية، تتطمب اإلبتعاد عف الطريؽ أو عدـ البنياف بالقرب منو

ت، وما يستنتج في شأف التعويض عف األضرار التي تمس المالكيف الخاضعيف لبلرتفاقا
فإنيا تتـ بوجود نقصاف حقيقي في قيمة أمبلكيـ، ويختمؼ معيار تقدير التعويض بحسب 
نوع اإلرتفاؽ المفروض، وأيضا بحسب الغرض مف إنشائو، بحيث أف انخفاض قيمة 
العقارات المرتفؽ بيا قد يكوف بسبب األضرار الناجمة عف أشغاؿ إلقامة منشآت عمومية 

 ·أو بسبب الحرماف مف االنتفاع باألمبلؾ واستعماليا····( )مثؿ أعمدة الكيرباء والياتؼ

 

 

                                                 
1 Astried Rébillard O.P.C.I.T   P.200 

: "مع مراعاة األحكاـ المتعمقة 04ارتفاقات خاصة بالسكؾ الحديدية بحيث نص في المادة  35/90أنشأ القانوف رقـ  2
تفاقات السكة الحديدية وذلؾ لممنفعة العامة"، واليدؼ مف فرض ىذه باإلرتفاؽ العاـ، تفرض ارتفاقات خاصة، تسمى ار 

نشاء  بقاء إمكاناتيا ثابتة، فيما يخص توسيع تخطيطيا أو تغييره وا  اإلرتفاقات ىو حماية السكة الحديدية وممحقاتيا، وا 
 ·مجاالت الرؤية الضرورية

 ·454/90المرسـو التنفيذي رقـ  3
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 Prejudice Professionnel :األضرار المينية -ب

قد تنشأ ارتفاقات تؤدي إلى أضرار تتطمب التعويض لممستفيديف مف حقوؽ 
االستغبلؿ، وذلؾ لمخسارة التي يتعرضوف ليا بسبب ىذه االرتفاقات، بحيث أف الخسارة قد 

كؿ ضياع مداخيؿ أو رفع تكاليؼ، النشاطات أو حقوؽ االستغبلؿ، وىذا ما تكوف في ش
التي يتحمميا مستغؿ العقار، الخاضع لبلرتفاؽ، وتترتب في  1يسمى باألضرار المينية

الغالب عف ارتفاقات اإللتزاـ بعمؿ أو ارتفاقات المنع، التي تعرقؿ التوازف اإلقتصادي 
ة بموجب قوانيف المياه، الغابات، الساحؿ، األمبلؾ لممستغميف، وفي اإلرتفاقات المنشأ

 ······الوطنية، المناجـ البيئة، الصناعة، الفبلحة

يمنع استغبلؿ أو إقامة منطقة صناعية، وكذلؾ  2ففي القانوف المتعمؽ بحماية الساحؿ
حظر مرور العربات ووقوفيا عمى الضفة الطبيعية، بحيث أف النشاطات المتعمقة، بالنقؿ 

ة وال يرخص بالمرور إال عند الضرورة ولصالح عربات، مصالح األمف واإلسعاؼ أو مقيد
 3·مصالح تنظيؼ الشواطئ وصيانتيا

إف جميع األشخاص الممارسيف لنشاطات صناعية بالقرب مف الساحؿ والشواطئ البحرية، 
لبيئة ممزموف، بالعمؿ عمى تعديؿ منشآتيـ الصناعية، القائمة والتي يعد نشاطيا، مضرا با

إف ىذا اإلرتفاؽ المتمثؿ في منع إقامة، النشاطات  4الساحمية، إلى مواقع مبلئمة
يؤدي إلى إثقاؿ األشخاص المستغميف بيا، بتكاليؼ جديدة،  الصناعية أو اإللتزاـ بتحويميا
                                                 

1 Astried Rébillard O.P.C.I.T  P.201 “la privation de jouissance d’installation, l’interdiction 
de construire des installations ou d’utiliser des matériels, les contraintes liées aux 
précautions à prendre pour éviter de polluer telles que les interdictions de rejeter les 
effluents, chimiques ou d’épandre des engrais, les frais engendrés par l’obligation de 
changer la façon d’ensiler,l interdiction de retrouver des prairies, les limites ou 
développement commercial de la propriété, l’impossibilité de vendre le droit de chasse 
attaché à ses terres, l’impossibilité d’exploiter une carrière ou de reprendre l’exploitation 
d’activités équestres etc.….  entrainent des pertes de revenus, soit par une 
augmentation des couts d exploitation ;soit par un manque a gagner. » 

 ·02/02ف رقـ مف القانو  15انظر المادة  2
 ·02/02مف نفس القانوف رقـ  23انظر المادة  3
 ·02/02مف القانوف رقـ  4انظر المادة  4
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وخسائر سببيا المباشر اإلرتفاقات المنشأة بقانوف حماية الساحؿ، وبالتالي قد تفتح المجاؿ 
عنيا كذلؾ منع القانوف المتعمؽ بمناطؽ بالتوسع والمواقع السياحية إقامة،  لمتعويض

مف نفس القانوف  66وحضرت المادة  1أشغاؿ تييئة أو استغبلؿ مناطؽ ومواقع سياحية
صراحة ممارسة كؿ نشاط غير مبلئـ، مع النشاط السياحي، بؿ أف بيع وتأجير األمبلؾ 

ع مقيدة بموافقة وزارة السياحة، وحتى في حالة الخاصة، المتواجدة داخؿ مناطؽ التوس
التنازؿ أو التأجير، فإف الشخص المستفيد والمستأجر ممـز بالخضوع لممواصفات المحددة 

وذلؾ في استغبلليا حتى ال يغير، الغرض السياحي  2في دفتر الشروط، المعد مف الوزارة
بالمستفيديف مف حؽ االستغبلؿ  ليذه المناطؽ، ودائما وبشأف األضرار المينية، التي تمحؽ

يمـز المالكيف الخواص، ألراضي ذات  3بسبب إنشاء اإلرتفاقات اإلدارية فإف قانوف الغابات
طابع غابي بمجاورة األمبلؾ الغابية الوطنية، بأف يخضعوا في تسييرىا لمخطط التييئة 

األراضي،  مف ىذا القانوف وذلؾ، إذا كانت ىذه 02و 07المنصوص عميو في المادتيف 
وىذا اإللتزاـ  4تشكؿ امتداد طبيعي لؤلمبلؾ الغابية وتكتسي أىمية اقتصادية أو بيئية

بالخضوع، لمخطط التييئة، يؤدي إلى إثقاؿ المالكيف الخواص بتكاليؼ أشغاؿ التييئة، 
مما يجعؿ، الدولة تتدخؿ لمتكفؿ بيذه األضرار، وذلؾ بالقياـ مباشرة بأشغاؿ التييئة 

اص، فيذه األضرار الماسة، بالمستفيديف، مف حؽ االستغبلؿ، توجب عوضا لمخو 
 5·التعويض، وذلؾ إذا كانت الخسائر ليا عبلقة مباشرة باإلرتفاقات

 

                                                 
 ·03/03مف القانوف رقـ  6انظر المادة  1
 ·03/03مف نفس القانوف  28نظر المادة  2
بالغابات بعد عمى إخضاع الغابات لمخطط تييئة يقره الوزير المكمؼ  37تنص المادة  12/84في القانوف رقـ  3

 ·"استشارة المجموعات المحمية، طبقا لمسياسة الوطنية لمتييئة والتعمري
: "يحتوي مخطط التييئة عمى وجو الخصوص عمى جميع األعماؿ الخاصة 12/84مف القانوف رقـ  30تنص المادة  4

 ·"ية واجتماعية متكاممةبالدراسات والتسيير واالسغبلؿ والحماية، التي تساىـ في تنمية الغابة، تنمية اقتصاد
5 Astried Rébillard O.P.C.I.T   P.201 “lorsque ces perte ont un lien direct avec les 
servitudes elles constituent autant de préjudices indemnisables » 
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 Les Prejudices Occassionnels األضرار المؤقتة - 2

إذا كانت األضرار الدائمة، تؤدي إلى الحرماف شبو الدائـ بحؽ االستعماؿ أو االنتفاع، 
التي تحدث أضرار  1األضرار المؤقتة تظير في غالب األحياف عند نشوء اإلرتفاقات فإف

بحيث نص في  2عرضية ومف ذلؾ ما تناولو المشرع الجزائري، في القانوف المتعمؽ بالمياه
منو عمى التحكـ في الفيضانات، مف خبلؿ عمميات، ضبط مسرى جرياف المياه  5المادة 

ار الفيضانات المضرة وحماية األشخاص واألمبلؾ في السطحية قصد التقميص مف آث
المناطؽ الحضرية أو المناطؽ األخرى المعرضة لمفيضانات، وفي ىذا اإلطار، فإف 
األضرار التي يسببيا كؿ إجراء ناجـ، عف إدارة األمبلؾ العمومية الطبيعية لممياه، يرتب 

ة أو جزئية يمنح لمبلؾ كما أف إنجراؼ الودياف سواء بصفة كمي 3الحؽ، في التعويض
 4·العقارات الحؽ في التعويض

 :الفرع الثاني: مضمون اإلحالة إلى قانون نزع الممكية

رغـ أف التشريعات المتعمقة باإلرتفاقات اإلدارية، تشترؾ مع قانوف نزع الممكية لممنفعة 
بحيث  العمومية في تحقيقيا ليدؼ واحد، ويتمثؿ في الصالح العاـ، فإف اآلثار مختمفة،

، بينما ال ينجـ عف 5أنيا في عممية نزع الممكية، تؤدي إلى إزالة حؽ الممكية تماما
إزالة ليذا الحؽ، بؿ تقيده وذلؾ بدوف نزعو، وبالتالي يطرح تساوؿ حوؿ، حؽ  اإلرتفاقات

المالؾ، في المطالبة، بالتعويض عف الحرماف مف استغبلؿ عقاره، أـ عف قيمة ممكو؟ 
6البة باسترجاع عقاره ورفع القيد القانوني عميو؟وىؿ يحؽ لو المط

 

                                                 
1 Astried Rébillard Ibid. p/201 

 ·12/05مف القانوف رقـ  2الفقرة الثانية مف المادة  2
 ·05/12مف القانوف  09انظر المادة  3
 ·12/05مف نفس القانوف رقـ  8انظر المادة  4

5 Astried Rébillard O.P.C.I.T  P 202 “ l’expropriation fait disparaitre le droit de propriété ; 
la servitude environnementale doit établir un équilibre entre ce qui est nécessaire à la 
satisfaction d’un intérêt publique et l’atteinte au droit de propriété » 

مطبعة النجاح  6/5محمد قصري، اإلرتفاقات القانونية في مجاؿ التعمير المجمة المغربية لممنازعات القانونية، عدد  6
 24الجديد، الدار البيضاء، المغرب، ص 
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 قبؿ اإلجابة عف ذلؾ، فإف التساؤؿ األىـ يتعمؽ بتحديد األساس القانوني لمتعويض؟

إف غالبية التشريعات المنظمة لبلرتفاقات اإلدارية، تحيؿ صراحة مسألة التعويض عف 
دة في قانوف نزع الممكية، ىذا اإلرتفاقات اإلدارية، إلى الطرؽ المتبعة في التعويض والمحد

يعني أف المشرع يريد إخضاع عممية التعويض عف اإلرتفاقات إلى اإلجراءات المعموؿ 
باإلضافة إلى النصوص التطبيقية لو،  66/96بيا في قانوف نزع الممكية الجزائري رقـ 

نسجاـ غير أف المبلحظة الممكف تسجيميا في ىذا الشأف، )*( وألوؿ وىمة أنو ال يوجد إ
في التشريعات المتعمقة باإلرتفاقات اإلدارية، في مسألة التعويض عف طريؽ اإلحالة إلى 
اإلجراءات المتبعة في مجاؿ نزع الممكية لممنفعة العمومية، بحيث تبدو أحكاـ مختمؼ 
النصوص غير متجانسة، فتارة تنص صراحة عمى اإلحالة، مثمما ىو عميو الحاؿ، في 

، وتارة أخرى تنص عمى اختصاص القضاء اإلداري بتحديد 1لمياهالتشريع المتعمؽ با
 2·التعويض، وذلؾ في حالة انعداـ اإلتفاؽ الودي

 11/91التعويض بالمجوء إلى قانون نزع الممكية رقم  - 1

بما أف العديد مف التشريعات المتعمقة باإلرتفاقات اإلدارية تحيؿ عممية التعويض 
ت اإلدارية، إلى التشريع المتعمؽ بنزع الممكية، فتتناوؿ ذلؾ، المترتبة عف تطبيؽ اإلرتفاقا

 المتعمؽ بنزع الممكية لممنفعة العمومية 66/96طبقا لمقانوف 

 محاوالت اإلتفاق بالتراضي -أ 

منو، ضرورة انتياج كؿ الوسائؿ األخرى، قبؿ  5يشترط قانوف نزع الممكية في المادة 
المنفعة العمومية، وىذا باعتبار أف ىذا اإلجراء ىو المجوء لعممية نزع الممكية، مف أجؿ 

مف  65عقارية، وقد وضحت ىذا الشرط المادة  طريقة استثنائية الكتساب أمبلؾ أو حقوؽ

                                                 
تنص عمى ما يمي: "يترتب عمى كؿ إجراء يضر بالغير، ناتج عف إدارة  12/05مف القانوف رقـ  1انظر المادة  1

األمبلؾ العمومية الطبيعية لممياه، تعويض يتـ تحديده، مثمما ىو الحاؿ في مجاؿ نزع الممكية مف أجؿ المنفعة 
 ·العمومية

 ·03/2000مف القانوف رقـ  51انظر الفقرة الثانية مف المادة  2
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وذلؾ باشتراطيا، عمى المستفيد مف  1المرسـو التنفيذي المتعمؽ بتطبيؽ قانوف نزع الممكية
إلى نزع الممكية، ويبرز النتائج التي تترتب إجراءات نزع الممكية، بتقديـ تقرير يبرر المجوء 

عمييا محاوالت اإلقتناء بالتراضي، فياتيف المادتيف المذكورتيف في قانوف نزع الممكية رقـ 
، وضعتا قاعدة أساسية، تتمثؿ في ضرورة 624/90وأيضا المرسـو التنفيذي رقـ  66/96

ي، قبؿ إعداد قرار التحقيؽ المسبؽ، القياـ بإجراء إلزامي، يتعمؽ بمحاوالت اإلقتناء بالتراض
غير أف عممية اإلقتناء ىذه تختمؼ في قانوف نزع الممكية، عف تمؾ المقصودة في التشريع 
المتعمؽ باإلرتفاقات اإلدارية، وىذا باعتبار أف اإلقتناء يؤدي إلى إزالة الممكية في قانوف 

فاقات اإلدارية، وعميو فإف إبراـ نزع الممكية، بينما يكتفي بتقييد الممكية، في حالة اإلرت
في مجاؿ اإلرتفاقات اإلدارية،  إتفاؽ بالتراضي مع مالؾ العقار، بالنسبة لمممؾ الخاص

غرضو ليس إنشاء اإلرتفاؽ، في حد ذاتو، والذي ينشأ بمقتضى النص التشريعي أو 
نما ييدؼ إلى التعويض لمالؾ العقار، عما وظؼ وأنشأ · التنظيمي المتعمؽ بو عمى وا 

عقاره مف إرتفاؽ، وبالتالي وبموجب ىذا اإلتفاؽ تقدـ منحة الحرماف لمالؾ العقار المرتفؽ 
 2·بو، والتي أقرىا النص المنشأ ليا

كذلؾ يختمؼ اإلتفاؽ الودي في مجاؿ اإلرتفاؽ عنو في ميداف نزع الممكية، ففي ىذه 
لمممكية، وتجريد صاحبيا، األخيرة فإف موضوع اإلتفاؽ مزدوج، فيو يتناوؿ النقؿ النيائي 

منيا وأيضا التعويض عف عممية النقؿ واألضرار الناجمة عنيا، بحيث يمـز صاحب 
الممكية، إذا قبؿ ذلؾ وديا بالتخمي عف أمبلكو، لصالح الييئة المستفيدة منيا، ىذا يعني 
أف عممية التعويض في اإلجراء اإلتفاقي ىي جوىرية، ومسبقة وتشمؿ التجريد مف 

ية، وما يترتب عمييا مف أضرار وال يسمح بيذا التجريد مف الممكية قبؿ عقد اتفاؽ الممك
بالتراضي بيف الطرفيف، بينما عمى العكس مف ذلؾ تماما، في مجاؿ اإلرتفاقات اإلدارية، 
بحيث يختمؼ األمر تماـ اإلختبلؼ فإجراء التعويض الودي، في اإلرتفاقات لو ميزة 

                                                 
المحدد لكيفيات تطبيؽ القانوف رقـ  1993يوليو  2المؤرخ في  186/93المرسـو التنفيذي مف  2تنص المادة  1
عمى: "يخضع تطبيؽ اإلجراء الخاص بنزع الممكية، لتكويف المستفيد ممؼ قبؿ ذلؾ يشمؿ ما يمي: تقرير يسوغ  11/91

 ت اإلقتناء بالتراضي...المجوء إلى إجراء نزع الممكية ويبرز النتائج السمبية التي تمخضت عنيا محاوال
عبد القادر فتح اهلل، اإلرتفاقات الموظفة لفائدة المرفؽ العاـ لبلتصاالت، مجموعة دراسات سامي شعابئية، تونس  2

 ·230، ص 2007
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ؽ اإلرتفاؽ، بنص قانوني أو تنظيمي، وفي ىذا النص، يتـ خاصة بو، بحيث أنو ينشأ ح
فتح المجاؿ إلمكانية إبراـ اتفاؽ بالتراضي حوؿ عممية التعويض عف األضرار المحتممة 

 1·الوقوع بسبب االرتفاقات و التي تكوف موضوع التعويض وليس إنشاء اإلرتفاؽ في ذاتو

اءات غير أف فعاليتيا تبقى ذات إف طريقة التعويض الودي، تجنب األطراؼ طوؿ اإلجر 
 :، وىذا لعدة أسباب2أثر محدود جدا عمى مجرى التعويض

تعقد وعدـ تجانس النصوص القانونية المتعمقة، باإلرتفاقات اإلدارية، في مسألة تحديد  -
اإلجراء الواجب اتباعو في حالة، انعداـ اإلتفاؽ الودي، بحيث ينص البعض مف ىذه 

ىذه النزاعات المترتبة، عف وضع وتنفيذ ارتفاقات المنفعة  النصوص عمى أف تسوية
العمومية، وتحديد التعويضات المستحقة، في ىذا الشأف، كما ىو معموؿ بو، بالنسبة لنزع 

، 66/96، ىذا يعني بتحميمنا لقانوف نزع الممكية 3الممكية مف أجؿ المنفعة العمومية
ر، يثبت إجراء، محاوالت اإلتفاؽ منو، وذلؾ بتقديـ تقري 5ضرورة تطبيؽ المادة 

بالتراضي، وفي حالة فشؿ ىذا اإلتفاؽ، فإنو يتـ المجوء إلى فتح تحقيؽ، مسبؽ لغرض 
رفاقيا بالتعويضات المقترحة  ·التصريح باإلرتفاقات لممنفعة العمومية، وا 

بينما نجد قوانيف أخرى تنص عمى أف الترخيص بممارسة اإلرتفاقات، وفي حالة انعداـ 
أو الجيات القضائية الخاصة  4تفاؽ الودي، يتـ مف قبؿ إما رئيس المحكمة المختصةاإل

5لمقانوف العاـ
 

                                                 
1 Astried Rébillard O.P.C.I.T   P.204 “il y a ici ,un inversement de l’initiative de la 
tentative d’accord amiable, cette regle decoule du fait que se sont les éventuelles 
conséquences dommageables de la servitude que font l’objet de l’indemnisation et non l 
institution de la servitude elle-même » 

ات الودية، بشكؿ متوازف، ومرف يسمح ومف ىنا تأتي أىمية تنظيـ اإلتفاق:)  162محمد زغداوي، المرجع السابؽ ص  2
بالوصوؿ إلى تحقيؽ ىذا اليدؼ، ويرتكز ىذا التوازف عمى مدى تجاوب المنزوعة ممكيتيـ، مع تقييمات الدوميف، لذلؾ 

ىي التي تعبر عف مدى عدالة، ىذه التقييمات ومدى موضوعيتيا ،مما يحقؽ اليدؼ المتوخي ’ فإف درجة التجاوب ىذه
تمثؿ في تفضيؿ طريؽ اإلتفاقات الودية، وبما يسمح بجعؿ المرحمة القضائية لتحديد التعويض ،تصبح مف المشروع والم

 (·مرحمة احتياطية ال يمجأ إلييا إال في حالة فشؿ ىذه اإلتفاقات الودية
 ·02/05مف القانوف رقـ  29انظر المادة  3
 ·03/2000مف القانوف رقـ  04انظر المادة  4
، الجية القضائية المختصة بالنظر في التعويض بقوليا: 03/2000مف القانوف رقـ  46نية مف المادة تحدد الفترة الثا 5

 "يحدد ىذا التعويض، عند انعداـ اإلتفاؽ الودي، مف طرؼ الجيات القضائية لمقانوف العاـ"
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فيذا النص ال يتضمف، أية إحالة، لئلجراءات المعموؿ بيا في قانوف نزع الممكية، بؿ 
يحيؿ اإلختصاص، مباشرة إلى الجية القضائية اإلدارية في حالة انعداـ اإلتفاؽ الودي، 

وىذا عمى عكس ذلؾ في مجاؿ قانوف نزع الممكية، الذي يبدو · 1ديد التعويضوذلؾ لتح
أنو أكثر دقةو وضوحا، بحيث ينص عمى أنو بعد عدـ اإلتفاؽ الودي يتـ المجوء في كؿ 
األحواؿ إلى اإلجراءات اإلدارية لنزع الممكية، وال يتـ المجوء إلى القضاء إال بعد إصدار 

ومية، بحيث يفتح قانوف نزع الممكية، المجاؿ لمطعف في القرار قرار التصريح بالمنفعة العم
اإلداري أو في مبمغ التعويض المقترح مف اإلدارة، بعد إصدار قرار قابمية نزع الممكية، 

كذلؾ مف جية أخرى، وفيما يتعمؽ بمسألة إثبات عدـ التوصؿ إلتفاؽ  2لممنفعة العمومية
شروط، وضوابط موضوعية يمكف عمى أساسيا بالتراضي، فالمبلحظ أف المشرع، لـ يضع 

التأكد مف استحالة أو تعذر الوصوؿ إلى اتفاؽ بالتراضي، أو أف إبراـ اتفاؽ بالتراضي ىو 
أمر مصطنع مف أحد األطراؼ لغرض إجبار الطرؼ اآلخر عمى المجوء، إلجراءات نزع 

اإلتفاؽ الودي،  ـلذلؾ فمف األىمية، توضيح طريقة إثبات تعذر إبرا 3لممنفعة العمومية
وقبؿ ذلؾ التدقيؽ والتفصيؿ في كيفية إجراء اإلتفاؽ الودي وتحديد المدة البلزمة إلبرامو، 
عمى غرار النص القانوني الفرنسي المتعمؽ بالبيئة، الذي وضح فيو المشرع بدقة، الجانب 

زع اإلجرائي، لئلتفاؽ الودي، بحيث قيده بأجاؿ، يمكف بعدىا، رفع طعف أماـ قاضي ن
كذلؾ ولتفعيؿ اإلتفاقات الودية، فإنو يجب إعادة تنظيميا، وذلؾ بجعميا إلزامية،  4الممكية

في كؿ التشريعات المتعمقة باإلرتفاقات اإلدارية، بحيث تصبح قاعدة معتمدة في 
التعويض، مع توضيح إجراءات ممارستيا، وذلؾ بتحديد وبدقة اإلجراءات الودية، المتبعة 

ضات عف طريؽ التفرقة بيف التعويضات الودية األساسية وتمؾ في تقييـ التعوي
التعويضات االحتياطية أو التكميمية، الممكف المجوء ليا، وذلؾ إذا ما ترتبت أضرار أخرى 

 5أيضا إمكانية، إخضاع اإلتفاقات الودية، لمرقابة القضائية· بعد تنفيذ اإلرتفاقات اإلدارية
                                                 

 ·03/2000مف القانوف رقـ  51انظر المادة  1
 ·11/91مف القانوف رقـ  23انظر المادة  2
 ·232بد القادر فتح اهلل، المرجع السابؽ ص ع 3
 ·163محمد زغداوي، المرجع السابؽ، ص  4

5 Astried Rébillard O.P.C.I.T   P.202 “article 06 du décret 2005/116 du 7/2/2005 relatif 
aux servitudes d’utilité publique, instituées en application de l’article 211/12 du code de 



492 
 

بر أمر جوىري لكوف، عدـ القياـ بو، قد يؤدي، إلى حيث أف إجراء اإلتفاؽ الودي، يعت
إلغاء قرارات اإلرتفاقات، في القوانيف التي تنص عمى إلزاميتو، وبالتالي فمف األجدر فتح 
المجاؿ لمقاضي إلعطائو الحؽ في تقدير اإلرتفاقات الرضائية بيف األطراؼ ومراقبة 

، كاف يسمح 62/174الممكية رقـ شروط إبراميا، خاصة وأف األمر السابؽ المتعمؽ بنزع 
 2·لمقضاء، بتثبيت االتفاقات الحاصمة، بيف األطراؼ ويحرر محضرا بذلؾ

أما في شأف اإلحالة إلى التعويض، طبقا لقانوف نزع الممكية، في مجاؿ اإلرتفاقات 
اإلدارية، فإنيا تتـ بموجب أحكاـ متفرقة، في مختمؼ النصوص المنظمة لئلرتفاقات 

كاف باإلمكاف تبني حؿ شامؿ ليذا األمر، وذلؾ بالنص عمى ىذه القاعدة، في اإلدارية، و 
، بحيث يمكف األخذ بحموؿ أخرى، معموؿ بيا في 66/96قانوف نزع الممكية رقـ 

تشريعات أجنبية، مثمما ىو عميو الحاؿ في قانوف نزع الممكية الفرنسي الذي ينص في 
سعار أو التعويضات، التي تحيميا قوانيف عمى أف تحديد األ منو وبصراحة، 6/64المادة 

أو نصوص أخرى إلى قانوف نزع الممكية، فإنو يجب أف تحدد طبقا لمقواعد المطبقة في 
 3·مجاؿ نزع الممكية

إف وضع قاعدة بيذه الطريقة في أحكاـ قانوف نزع الممكية، يجعؿ مف السيؿ إخضاع 
وص عمييا في مختمؼ القوانيف عممية تحديد وتعويض، اإلرتفاقات المتنوعة و المنص

                                                                                                                                                    

l’environnement indique que : si dans le délai de 03 mois à partir de la notification aux 
propriétaires de l’arrête préfectoral instituant les servitudes aucun accord n’a pu s’établir 
sur le montant des indemnités consécutives à l’application … » 

المتعمؽ بنزع الممكية عمى مايمي: "يستمع  1978/05/25المؤرخ في  48/76مف األمر رقـ  20المادة تنص  1
لى مف نزعت ممكيتيـ والذيف ال  المجمس القضائي، في جمسة عمنية، وعمى إثر كؿ انتقاؿ، لؤلماكف إلى ممثؿ اإلدارة، وا 

خريف أف ينيبوا غيرىـ، أو توكيؿ محاـ عنيـ مقيد يمكنيـ سوى شرح عناصر المذكرات المقدمة منيـ، ويمكف ليؤالء اآل
ويجري اإلستماع إلى مبلحظات نائب مدير شؤوف أمبلؾ الدولة ويثبت المجمس القضائي عند اإلقتضاء،  قانونا،

 "·اإلتفاقات الحاصمة بيف األطراؼ ويحرر محضر بذلؾ
 ·166محمد زغداوي، المرجع السابؽ، ص  2
 

3 Article 16/1 code de l’expropriation français : « lorsqu’un texte législatif ou 
réglementaire prévoit la fixation d’un prix ou d’une indemnité ; comme en matière 
d’expropriation, ce prix ou cette indemnité doit, sauf disposition, législative contraire être 
fixé, payé ou consigne ,selon les regles applicables en matière d’expropriation » 



493 
 

المنظمة، لئلرتفاقات اإلدارية، لمقواعد واإلجراءات المحددة في قانوف نزع الممكية، وتصبح 
قابمة لمتطبيؽ عمى جميع اإلرتفاقات اإلدارية، حتى تمؾ التي تسكت فييا النصوص 

مية باإلضافة القانونية عف التطرؽ لمسألة اإلحالة إلى قانوف نزع الممكية لممنفعة العمو 
 .إلى النصوص التطبيقية لو

 عدم تطبيق قاعدة التعويض المسبق عمى اإلرتفاقات اإلدارية -ب 

La non application de la règle de l'indemmisation prealable : 

اليمكف منح تعويض مسبؽ لممالكيف الخاضعيف لئلرتفاقات اإلدارية، وىذا عمى عكس 
وأيضا  1نصوص عميو في المادة األولى مف قانوف نزع الممكيةالمسبؽ الم مبدأ التعويض

، وباإلسناد لياتيف المادتيف، فإنو يجب دفع التعويض 2طبقا لمفقرة األخيرة مف نفس القانوف
إلى المنزوعة ممكيتو، سواء في شكؿ عيني أو نقدي، وذلؾ قبؿ نقؿ الممكية بصفة فعمية، 

، وذلؾ لكوف قانوف نزع الممكية، 3دفع التعويض إلى المستفيد منيا، بحيث يستبعد تأجيؿ
يشترط في أوؿ األمر، وقبؿ المجوء إلى إجراءات نزع الممكية، توفير اعتمادات مالية 
خبلء المالكيف لعقاراتيـ وتجريدىـ مف ممكيتيـ ال يتـ إال  مسبقة، وأكثر مف ىذا فإف ترؾ وا 

يداع مبالغ التعويض لدى الييئة إذا تحصموا عمى تعويض مسبؽ أو عمى األقؿ اإلشياد بإ
، فضبل عف إثبات، إما حصوؿ، اتفاؽ بالتراضي، أو عدـ وجود طعف قضائي، 4المختصة

ضد القرار اإلداري الخاص، بقابمية التنازؿ عف األمبلؾ والحقوؽ المطموب نزع ممكيتيا، 
 5·أو صدور قرار قضائي نيائي لصالح نزع الممكية مف أجؿ المنفعة العمومية

ا في مجاؿ اإلرتفاقات اإلدارية، فإف ىذا المبدأ غير قابؿ لمتطبيؽ حتى ولو أف العديد أم

                                                 
مف الدستور، يحدد ىذا القانوف، نزع الممكية  20تنص عمى :"عمبل بالمادة  11/91مف القانوف رقـ  1انظر المادة  1

 والمنصؼ" مف أجؿ المنفعة العمومية وشروط تنفيذه، واإلجراءات المتعمقة بو، وكيفيات التعويض القبمي العادؿ
: "يجب أف توفر االعتمادات البلزمة لمتعويض القبمي عف األمبلؾ والحقوؽ 11/91مف نفس القانوف رقـ  3المادة  2

 ·"المطموب نزعيا
 ·193محمد زغداوي المرجع السابؽ، ص  3
 ·11/91مف القانوف، رقـ 27أنظر المادة 4
 ·11/91مف القانوف رقـ · 29انظر المادة  5
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مف النصوص المتعمقة باإلرتفاقات تضع أحكاـ عامة، وتنص فييا عمى أف التعويض يتـ، 
، وذلؾ لكوف التعويض 1طبقا لما ىو معموؿ بو في قانوف نزع الممكية لممنفعة العمومية

ية ممكف التطبيؽ وىذا لكوف إجراءات النزع تيدؼ إلى إزالة حؽ المسبؽ في نزع الممك
جبار األفراد عمى التخمي عنيا، بينما في اإلرتفاقات، فإنيا ال تؤدي إلى تجريد  2الممكية وا 

، وال إلى إخبلئيا،بؿ تنشء التزامات قد ترتب أضرارا، فينا فقط يمكف 3األفراد مف أمبلكيـ
ية مباشرة، ومؤكدة لمحصوؿ عمى حؽ التعويض، ال لممتضرر إثبات حدوث أضرار ماد

يكوف بصفة قبمية ومسبقة، عف إعداد اإلرتفاقات، بحيث ال يستطيع المالؾ، تقديـ دليؿ 
 .عف حدوث األضرار، إال بعد تنفيذ اإلرتفاقات اإلدارية

 :المطمب الثالث: تقدير التعويض

ية منسجمة وموحدة، بشأف لـ تكف النصوص القانونية المتعمقة باإلرتفاقات اإلدار 
التعويض عف األضرار، بحيث بعضيا ينص صراحة عمى إلزامية التعويض، والبعض 
اآلخر، ال يتطرؽ ليا تماما، وفي كؿ األحواؿ فإف النصوص تناولت في غالبيتيا مسألة 

ولو بشكؿ غير مفصؿ، بؿ حتى تمؾ النصوص التي تمنع التعويض عف  4التعويض
يا بسبب اإلرتفاقات، فتحت المجاؿ، لمتعويض استثناء عمى غرار األضرار الممكف حدوث

مف قانوف التعمير، أيف وضع مبدأ عدـ  2/646ما قاـ بو المشرع الفرنسي، في المادة 
التعويض عف إرتفاقات التعمير، ولكف إذا تسببت ىذه اإلرتفاقات في مساس بالحقوؽ 

فيصبح التعويض مباشر ومادي  5المكتسبة، أو غيرت فى الوضعية السابقة لممكاف 
 ·ومؤكد

ويبل حظ في شأف بعض التشريعات األجنبية التي تمنع التعويض عف اإلرتفاقات اإلدارية، 

                                                 
 ·12/05مف القانوف  29 انظر المادة 1
 ·"تنص: "يمـز المعنيوف بإخبلء األماكف 11/91مف القانوف رقـ  30انظر المادة  2
لى زواؿ حؽ الممكية 01/02مف القانوف رقـ  162المادة  3  ·تنص صراحة عمى أف ممارسة اإلرتفاقات ال يؤدي وا 

4 Subra de Bieusses ; O.P.C.I.T   P.158  «..ils l’instituent ou qu’ils l’écartent les textes 
parlent d’indemnité » 

 ألـز مجمس الدولة الفرنسي اإلدارة بالتعويض عف إرتفاقات التعمير 5
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أنو تـ اعتبارىا، مناقضة لئلتفاقية األوروبية لحماية حقوؽ اإلنساف والحريات الفردية، وال 
قضي بإمكانية التعويض ي 2، مما دفع بمجمس الدولة الفرنسي1سيما المادة األولى منيا

عندما يتحمؿ المالؾ الخاضع لئلرتفاؽ، أعباء وتكاليؼ استثنائية، تتجاوز نسبة المصمحة 
العامة، المراد تحقيقيا، وبالتالي أصبح القضاء، غير متشدد في التعويضات المترتبة عف 

ي اإلرتفاقات، حتى ولو لـ تنص عمييا التشريعات المنظمة ليا وبخصوص التعويضات ف
القوانيف الجزائرية المتعمقة باإلرتفاقات اإلدارية فإنيا، تتـ كقاعدة، طبقا لما ىو معموؿ بو 

، غير أف مفيـو التعويض في اإلرتفاقات، يختمؼ عف 66/96في قانوف نزع الممكية رقـ 
مثيمو في عممية نزع الممكية، وذلؾ مف حيث غرض كؿ منيما، بحيث أف اليدؼ مف 

اقات، يتمثؿ في إصبلح مجموع األضرار والتي تعتبر نتيجة مباشرة التعويض عف اإلرتف
بينما تيدؼ في نزع الممكية إلى تعويض المالؾ عف كؿ  3ومؤكدة وحقيقية لئلرتفاقات

عقاره أو عف جزء منو، وىناؾ مبادئ قانونية، يتـ اإلستناد عمييا، في مجاؿ تحديد ودفع 
 ·لكمي لؤلضرارالتعويض، أىميا مبدأ التعويض الشامؿ أو ا

 الفرع األول: مبدأ التعويض الشامل لألضرار:

إف التعويض الشامؿ، يجب أف يغطي إلى حد بعيد الضرر الواقع، بحيث يمكف مف 
معنى ذلؾ  4تحقيؽ إصبلح كمي، عمى أف ال يؤدي ال إلى إفقار الضحية، وال إلى إغنائو

اإلقتصادية السابقة، فالتعويض أف الخاضع لئلرتفاقات اإلدارية، يجب أف يستعيد وضعيتو 
الكمي مف شأنو فقط، أف يفقد المالؾ نموذجا، أو طريقا معينا الستثمار رأس مالو، لكف ال 

                                                 
1 Jean du fau ‘le domaine public paris 2001 P.09 
2 C.E  03 juillet 1998 Bitouzet A.J.d.a /1998 P. 639 
3 claude Albert Colliard : « la propriéte dans ses rapports avec l’administration, 
depossession et dommages, librairie de la societé du receuil Sirey Paris 1923 P. 134 
cité par Mohammed Zaghdaoui O.P.C.I.T  P180. 
4 Astried Rébillard O.P.C.I.T  P/208 
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، فالتعويض إذا يجعؿ، مالؾ العقار أو المستغؿ لو قريبا جدا مف 1يفقده رأس الماؿ نفسو
 ·الوضعية التي كاف عمييا قبؿ إنشاء اإلرتفاؽ

، التعويض الرمزي 6906ديسمبر  06القضاء الفرنسي، رفض في وفي ىذا اإلطار، فإف 
المتعمؽ باألضرار الناجمة عف الحرماف مف الممكية في قضية أماـ محكمة اإلستئناؼ 
الفرنسية، والتي جاءت عمى إثر تصنيؼ جزء مف العقارات في األمبلؾ الطبيعية، فطعف 

إلرتفاقات، فقضت محكمة صاحب األمبلؾ، وطمب تعويض عف الضرر الناجـ عف ىذه ا
مف جية أخرى،  2اإلستئناؼ بتحديد تعويض حقيقي لممالؾ ولـ تكتؼ بالتعويض الرمزي

فإف القضاء الفرنسي، عمد إلى تقرير تعويض ال يتجاوز قيمة األضرار الناجمة عف 
اإلرتفاقات في مجاؿ البيئة، بحيث ال يمكف لمتعويضات المقدمة لمشخص الخاضع 

تتجاوز حجـ األضرار مف ىنا وحتى يكوف التعويض  3تمنحو قيمة إضافية لبلرتفاقات، أف
 عادال وشامبل، فإف التشريعات أخذت بعدة أنواع، مف التعويضات، منيا األساسية

(Principale) باإلضافة إلى التعويضاتالتكميمية (Accessoires)  وحتى ما يسمى
 ·(Indemnite de remploi) بإعادة تكويف األمبلؾ

 :تحديد التعويضات عن أضرار اإلرتفاقات اإلدارية - 1

عادة ما يتـ تحديد تعويض أساسي لؤلضرار الدائمة ويتـ دفعو لمشخص الخاضع 
لئلرتفاؽ غير أف ىذا التعويض قد ال يكوف شامبل ويتطمب تعويض تكميمي أو إضافي 

التمكيف مف  غرضيا يغطي القيمة الحقيقية لؤلمبلؾ المرتفؽ بيا، كما توجد تعويضات
 .(Indemnite de remploi) إعادة تشكيؿ األمبلؾ وتسمى

 
                                                 

1 Jacqueline MORAND deviller O.P.C.I.T   P.208 « elle doit compenser aussi 
exactement que possible le dommage subi, la réparation doit être intégrale, la victime ni 
appouvrie ni  enrichie étant rétablie dans ce situation économique » 
2 T.CASS 1 er Décembre 1993, lie des salins du midi et des salines ;cite par 
a/rebillard,opcit,p:/209 
3 Astried Rébillard  opcit, P. 2000/ C.E 15 novembre 1966 de lambilly inédit 
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 :التعويضات األساسية -أ 

يمنح تعويض أساسي لممالؾ بالنسبة لؤلضرار الدائمة التي تمحؽ أمبلؾ الخاضع 
ويقصد باألضرار الدائمة تمؾ التى تنجـ عف وجود ارتفاقات عمى ممكية، وىذا  1لبلرتفاقات
يمكف اإلشارة، إلى اإلرتفاقات المتعمقة بإقامة خطوط كيربائية، عمى  ، بحيث2لمدة طويمة

Piquemal عقارات، وقد عرؼ الفقيو
، األضرار الدائمة، بأنيا تقييد الممكية بطريقة 3

، وقد تنجـ عند إقامة أعمدة كيربائية، مما يؤدي إلى حدوث أضرار (constante) ثابتة
ة ونقصاف، المدخوؿ العقاري، وأيضا في فوائد دائمة ومتواصمة وثابتة تتمثؿ في خسار 

العقارات الفبلحية، مما يتطمب تعويضيا، وذلؾ بتقديـ مبالغ مالية، لمالؾ العقار، تغطي 
نقصاف و انخفاض قيمة العقار، وفي ىذا اإلطار، فإف تقدير تعويضات، أضرار 

4لممنفعة العمومية كيةاإلرتفاقات، يتـ باالستناد، إلى القواعد المطبقة في مجاؿ نزع المم
, 
وتكوف العناصر المعتمدة، في تقدير التعويض، باالعتماد عمى طبيعة العقار ومجاؿ 

مف قانوف نزع الممكية رقـ  56استعمالو، بحيث أف قواعد تقييـ األمبلؾ، حددتيا المادة 
66/96

624/90مف المرسـو التنفيذي رقـ  26وأيضا المادة  5
التي نصت عمى تحديد  6

غ التعويض، بالرجوع إلى القيمة الحقيقية لمممتمكات، بحسب ما يستنتج مف طبيعتيا، مبم
أو قواميا، أو وجو استعماليا الفعمي مف مالكييا ،أو أصحاب الحقوؽ العينية ،وىذا يعني 

                                                 
1 Ibid P.209 “un propriétaire peut pretendre à une indemnité principale, pour les 
préjudices permanents qui affectent son fonds. » 
2 Marcel Piquemal, OPCIT P.164 « les dommages permanants sont ceux résultant de la 
présence d’une ou plusieurs lignes électriques au dessus d’une propriété et de leur 
maintien pendant une longue durée » 
3 Marcel Piquemal Ibid. P168 « les dommages permanent grèvent le propriétaire de 
façon constante » 

 ·12/05مف القانوف  42المادة  4
في الفقرة الثانية منياعمى ما يمي: "يحدد ىذا المبمغ، حسب القيمة الحقيقية  11/91مف القانوف رقـ  21تنص المادة  5

، مف قبؿ مالكييا، وأصحاب لؤلمبلؾ، تبعا لما ينتج ذلؾ، عف تقييـ طبيعتيا أو مشتمبلتيا أو عف استعماليا الفعمي
الحقوؽ العينية اآلخريف، أو مف قبؿ التجار، والصناع، والحرفييف ،تقدر ىذه القيمة الحقيقية في اليـو الذي تقـو فيو 

 ·مصمحة األمبلؾ الوطنية بالتقييـ"
 ·والمتمـ المعدؿ 11/91المحدد لكيفيات تطبيؽ القانوف رقـ  186/93مف المرسـو التنفيذي رقـ  32المادة  6
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وأيضا في المرسـو التنفيذي رقـ  66/96أف المشرع الجزائري، في قانوف نزع الممكية رقـ 
حساب التعويض األساسي عمى تحديد العناصر التي يتكوف منيا يعتمد في  562/62

 1····· العقار، سواء كانت ىذه العناصر مادية أو قانونية مثؿ عقود اإليجار، الرىف 
 (.18)شكل

أما فيما يتعمؽ بالتاريخ المرجعي، لتقييـ األمبلؾ، الخاضعة لبلرتفاقات، فإف الفقرة 
، وضعت فترة زمنية، تقدر بسنة 624/90رقـ  لتنفيذيمف المرسـو ا 05الثالثة مف المادة 

قبؿ أوؿ قرار فتح تحقيؽ مسبؽ لممنفعة العامة، بحيث يتـ فييا تحديد طبيعة الممتمكات 
أو قواميا، وذلؾ باألخذ بعيف االعتبار، بمجاؿ استعماليا السابؽ، قبؿ عاـ مف قرار 

ر االستعماؿ الفعمي ، ويبدو أف الغرض مف أخذ المشرع بمعيا2التحقيؽ المسبؽ
مف المرسـو التنفيذي السابؽ الذكر، ىو تفادي تحميؿ الييئة  05لمممتمكات، طبقا لممادة، 

نازعة الممكية، المضاربات التي يمكف أف تحدثيا عممية التغيير في طبيعة العقار، بحيث 
 ·تطبؽ ىذه القاعدة، عمى مجموع العقارات، بما فييا الحقوؽ العينية العقارية

ير أنو وباإلضافة إلى التعويض األساسي الذي يدفع ألصحاب األمبلؾ الخاضعة غ
لئلرتفاقات، فإنو يمكف دفع تعويضات إضافية أو تكميمية ليـ، وذلؾ لتحقيؽ تعويض 
شامؿ، يمكنيـ مف إعادة تشكيؿ أمبلكيـ، حتى ولو لـ يتـ تجريدىـ منيا، وبالتالي تختمؼ 

 ·نزع الممكية لممنفعة العمومية ة في حالةعف التعويضات التكميمية، المطبق

  التعويض التكميمي: -ب 

إلى جانب التعويض األساسي الذي يقدـ عف األضرار الدائمة، المترتبة، عف توظيؼ 
اإلرتفاقات اإلدارية فيناؾ تعويضات تكميمية ليا، تقتضيتيا ضرورة إعادة المالؾ إلى 

 ألمبلؾوضعيتو السابقة، منيا تعويض إعادة تشكيؿ ا

                                                 
 ·185محمد زغداوي، المرجع السابؽ ص  1
، تنص :"تحدد طبيعة الممتمكات، أو قواميا مف 186/93الفقرة الثالثة منيا في المرسـو التنفيذي رقـ  32المادة  2

تاريخ نقؿ الممكية، ويؤخذ بوجو استعماليا، ما كانت تستعمؿ فيو، قبؿ عاـ مف فتح التحقيؽ الذي يسبؽ التصريح 
 ·"منفعة العموميةبال
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 :التعويض عن إعادة تكوين وتشكيل األمالك -جػ 
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في مجاؿ نزع الممكية لممنفعة العمومية، فإف التعويض لغرض إعادة تشكيؿ األمبلؾ، 
ييدؼ إلى تغطية المصاريؼ المختمفة المتعمقة باكتساب عقار جديد مماثؿ لمعقار الذي 

مف قانوف نزع الممكية رقـ  56يض عمى المادة ويعتمد ىذا التعو  1تمت نزع ممكيتو
التي وضعت قاعدة عامة، تمكف مف تقدير تعويض تكميمي عف األضرار الثابتة  66/96

، وباإلضافة إلى ىذه القاعدة 2والمؤكدة، المترتبة عف قرارات نزع الممكية لممنفعة العمومية
عية أو تكميمية، لصالح القانونية، فإف لمقاضي سمطة تقديرية في تقدير تعويضات تب

الشخص الذي نزعت منو ممكيتو، وفي ىذا الشأف يبلحظ أف المشرع الفرنسي بالمقارنة مع 
مف نزع الممكية  60/64قانوف نزع الممكية، الجزائري كاف أكثر ليونة، بحيث أف المادة 

تنص وبصراحة عمى إلزامية تعويض إعادة تشكيؿ األمبلؾ بكؿ المصاريؼ لغرض 
عمى أمبلؾ مف نفس النوع، ىذا فيما يتعمؽ بالتعويض عف إعادة تكويف وتشكيؿ الحصوؿ 

األمبلؾ في مجاؿ نزع الممكية، ولكف التساؤؿ يطرح حوؿ إمكانية تقديـ تعويض إعادة 
تشكيؿ األمبلؾ، لممالكيف وأصحاب الحقوؽ، الذيف أخضعت أمبلكيـ لئلرتفاقات ولكف لـ 

 ·حقوؽ فقط المتصمة بالممكيةتنزع منيـ ىذه األمبلؾ بؿ بعض ال

في الواقع ىذه الوضعية تختمؼ تماما، عف وضعية األشخاص منزوعي الممكية، الذيف 
يجردوف مف أمبلكيـ ويتخموف عنيا بصفة نيائية، لمييئة المستفيدة مف عممية نزع الممكية 

نما يتـ تفتيتيا فقط د مف وحسب العدي 3ففي مجاؿ اإلرتفاقات فإف الممكية ال تزوؿ وا 
 4الفقياء فإف القاعدة القانونية لمتعويض المتعمؽ بإعادة تشكيؿ األمبلؾ، تتضمف خمؿ

إلى اعتبار مسألة التعويض إلعادة تشكيؿ األمبلؾ،  (Piquemal) بحيث ذىب الفقيو
وذلؾ لكوف إنشاء وتنفيذ اإلرتفاقات في ميداف الكيرباء وتوزيع الغاز  5بدوف قاعدة قانونية

                                                 
 ·186محمد زغداوي، المرجع السابؽ ص  1
: "يدخؿ في إطار التعويض التكميمي، تعويض مصاريؼ، التحويؿ أو 186محمد زغداوي، المرجع نفسو، ص  2

الرحيؿ، المدفوعة، لممستأجريف أو المبلؾ، تعويض اإلبعاد أو الحرماف، مف االستغبلؿ المدفوعة لممستأجريف والفبلحيف 
 ·"···لمبلؾوا
  03/2000والقانوف رقـ  01/02انظر القانوف رقـ  3
 

4 Astried Rébillard.OPCIT ; P.212 
5 Marcel Piquema.l. OPCIT P.165 “l’indemnité de remploi, est dépourvu de bases 
juridiques » 
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بالممكية، وعمى العكس مف ذلؾ، في مجاؿ نزع الممكية التي تفسر  ال تتضمف مساس
عمى أنياخسارة لمممكية، وتجريد منيا، لذلؾ فالطمبات التي تقدـ لمقضاء لمحصوؿ عمى 
تعويض إعادة تشكيؿ األمبلؾ، أو بعبارة أخرى منح مبمغ مرتفع لغرض التمكيف مف 

طعة أرض أخرى فإنيا تعني فقط، التعويض أو إعادة التعويض لمضرر، مف أجؿ شراء ق
مجاؿ نزع الممكية وال تنطبؽ عمى اإلرتفاقات اإلدارية، غير أف االجتياد القضائي 
الفرنسي، لـ يساير ىذا االتجاه ولـ يرفض تقرير التعويض المتعمؽ بإعادة تشكيؿ األمبلؾ 

بالتعويض في مجاؿ االرتفاقات اإلدارية، بحيث وفي قضية رفعيا مبلؾ أراضي لممطالبة 
عف ارتفاقات المياه الصالحة لمشرب، المنشأة عمى أمبلكيـ، وألتمسوا فييا الحصوؿ عمى 
تعويض أساسي عف نقصاف قيمة األمبلؾ، وتعويض تكميمي، لغرض إعادة تشكيؿ 
األمبلؾ، وذلؾ بسبب تجريدىـ، لجزء مف حقوقيـ، المرتبطة بالممكية، وال سيما حؽ 

، بنزع الممكية استجاب، لطمباتيـ، رغـ أف البمدية، أعادت البناء، فإف القاضي المختص
ال ,عمى أساس أف التعويض إلعادة تشكيؿ األمبلؾ ,رفع طعف بالنقض إللغاء ىذا الحكـ 

يمكف منحو لممالكيف لكونيـ لـ تنزع منيـ الممكية فقط بؿ تـ حرمانيـ، مف بعض الحقوؽ 
غير أف 1عويض عف إعادة تشكيؿ األمبلؾالمرتبطة، بالممكيةوبالتالي ال يمكف منحيـ، ت

محكمة النقص أجابت بأف التعويض إلعادة تشكيؿ األمبلؾ، غير مرتبط بأية إلتزامات 
كما أنو غير ممـز بتبرير وتقديـ 2لممنزوعة ممكيتو لشراء عقار يعادؿ العقار المنزوع منو

فيمكنو الحصوؿ دليؿ عمى إعادة توظيؼ األمواؿ المتحصؿ عمييا مف جراء نزع الممكية
عمى تعويضات تكميمية، حتي ولو كاف النزع أو التجريد مف الممكية ينصب عمى ممؾ 

، ىذا الحكـ 1، كما عممت محكمة النقض3غير قابؿ لمتعويض بحسب ميزاتو الخاصة

                                                 
1 Astried Rébillard. OPCIT ; P.212 
2 Astried Rébillard  opcit. P/213 “ la cour de cassation considère traditionnellement que 
l’indemnité de remploi, n’est liée à aucune obligation pour l’exproprié de racheter, un 
bien équivalent à celui dont il a été dépossede, ce dernier n’a pas à justifier le remploi : 
il n’a pas à justifier des frais de remplacement et doit recevoir cette indemnité même si le 
dépossession porte sur un bien qui en raison de sa nature est insusceptible de 
remplacement » 
3 T.cassation 21 novembre 1977 ;malfatto ;cite,par a/rebillard.opcit.p/913. 
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المتعمؽ بتقديـ تعويض إعادة تشكيؿ األمبلؾ، حتى في الحاالت التي ال توجد فييا عممية 
يحدد بنفس الطريقة المعموؿ بيا في مجاؿ  ,ث أف التعويض األساسينزع الممكية، بحي

نزع الممكية، وذلؾ لكوف ىذه األخيرة، تحتوي ضمنيا مختمؼ التعويضات التي يمكف أف 
وعة ممكيتو، بما فييا تعويض إعادة تشكيؿ األمبلؾ، ولمقاضي السمطة ز تترتب لممن

الجتياد القضائي اعتمد عمى بحيث أف ا ,الكاممة، لتحديد نسبة ومبمغ التعويض
المعامبلت المحددة مف المديرية العامة لمضرائب، مع األخذ بعيف االعتبار تطور الرسـو 
وتغيراتيا، وىذا عند حسابو لمتعويض المتعمقبإعادة تشكيؿ األمبلؾ، في حالة خسارة 

 2·ونقصاف قيمة العقارات

 مبلؾ، في مجاؿ اإلرتفاقاتإف ما يستخمص حوؿ التعويض المتعمؽ بإعادة تشكيؿ األ

ىذه  3اإلدارية، أف العديد مف النصوص التشريعية المنظمة لئلرتفاقات العامة، تحيؿ
المسألة إلى األحكاـ المعموؿ بيا، في مجاؿ نزع الممكية، لممنفعة العمومية، رغـ أف 

، تشمؿ التعويض األساسي 56في المادة  4، وضع قاعدة عامة66/96القانوف رقـ 
، عمى عكس 5ويضات التكميمية دوف إشارة إلى التعويض إلعادة تشكيؿ األمبلؾوالتع

السابؽ، الذي كاف أكثر وضوحا، وتفصيبل، لكؿ أنواع التعويضات  62/74األمر رقـ 
التي تنص عمى أنو يمكف لمف نزعت الممكية منيـ والذيف  6/52خاصة في المادة 

ا عمى تسديد المصاريؼ والتكاليؼ يستبدلوف مبمغ التعويضات الرئيسية أف يتحصمو 
المشروعة والمنفقة فعميا، بما في ذلؾ حقوؽ النقؿ إلنجاز االستبداالت المذكورة، ويجب 

                                                                                                                                                    
1 Astried Rébillard. Ibid  p.213 « cette indemnité (de remploi) est due même lorsqu’il n’y 
a pas expropriation, des lors que l’indemnité principale est fixée ‘comme en matiere de 
l’expropriation’. car cette référence inclut implicitement mais         necessairement les 
diverses indemnités qui peuvent être dues à un exproprié et par conséquent l’indemnité 
de remploi » 
2 01) Tribunal de grande instance ; Rennes ; 07 novembre 2003 Mme Dauguet/ 
Commune lecouse 02/0052 

  ·12/05مف القانوف رقـ  42و 29انظر المادتيف 3
نصت عمى: "يجب أف يكوف مبمغ التعويض عف نزع الممكية، عادال  11/91مف القانوف رقـ  21ة انظر الماد 4

 ومنصفا، بحيث يغطي كؿ ما لحقو مف ضرر وما فاتو مف كسب
 ·187محمد زغداوي، المرجع السابؽ، ص  5
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 ·"أف يوجو الطمب إلى نازع الممكية

مف قانوف نزع الممكية الجزائري وضعت، قاعدة عامة  56وميما يكف مف أمر، فإف المادة 
إمكانية تعويض إعادة  مي، ولكنيا لـ تمنع مفلمتعويض األساسي، والتعويض التكمي

تشكيؿ األمبلؾ، سواء في مجاؿ نزع الممكية، أو في مجاالت أخرى كاإلرتفاقات اإلدارية، 
 ·وذلؾ لتغطية نقص وانخفاض قيمة العقارات بسبب قيود اإلرتفاقات اإلدارية

 :ضائيةالفرع الثاني: محاولة التعويض الودي كإجراء إلزامي قبل المرحمة الق

في أغمب النصوص المتعمقة باإلرتفاقات اإلدارية، فإف التعويض عف أضرار  
اإلرتفاقات يجب أف يتـ باإلتفاؽ الودي، بيف اإلدارة وأصحاب األمبلؾ، وال يمكف المجوء 

، ويبلحظ أف المشرع 1إلى القضاء إال في حالة عدـ اإلتفاؽ بالتراضي عمى التعويض
بمحاولة إبراـ إتفاؽ ودي كإجراء إلزامي قبؿ المرحمة القضائية نص عمى اإلجراء المتعمؽ، 

غير أنو لـ يضع شروط أو ضوابط موضوعية، لعقد ىذا اإلتفاؽ، واكتفى بالنص عمى 
إلزامية إجراء محاولة إبراـ ىذا اإلتفاؽ، بيف المستفيد مف اإلرتفاؽ ومالؾ العقار، وىذا 

لمالؾ العقار، عما وظؼ عمى عقاره، مف اإلتفاؽ يتعمؽ، فقط بمنحة الحرماف كتعويض 
، وكذلؾ بمدتو ولكنو، ال يتعمؽ بإنشاء اإلرتفاؽ، في حد ذاتو، والذى ينشأ 2ارتفاؽ

بمقتضى نص قانوني، كما أنو وفي نصوص أخرى فإف المشرع أقر حبل آخر، يمكف 
يئة المجوء إليو، في حالة فشؿ اإلتفاؽ الودي، ويتمثؿ في إمكانية تقديـ طمب مف الي

الراغبة في ممارسة اإلرتفاقات، لمحصوؿ عمى اكتساب األمبلؾ عف طريؽ نزع الممكية، 
غير أنو وسواء نص المشرع عمى إمكانية المجوء لمقضاء أو لنزع الممكية، بعد فشؿ 
اإلتفاؽ الودي، فإف ىذا اإلجراء المتعمؽ بمحاولة إبراـ اتفاؽ ودي، يبقى عديـ الفائدة، 

ىذا مف جية،  3ـ يوضح اإلجراءات العممية، الكفيمة بتفعيمو في الميدافطالما أف المشرع ل
أما بشأف فشؿ اإلتفاؽ الودي والتي فتح فييا المشرع المجاؿ لمجوء إلى القضاء أو لعممية 
نزع الممكية، فإنو كذلؾ، غير واضح وذلؾ لعدـ تفصيؿ كيفية إثبات عدـ التوصؿ إلى 

                                                 
 ·03/2000مف القانوف رقـ  43انظر الفقرة الرابعة مف المادة  1
 ·230مرجع السابؽ، ص اهلل، ال عبد القادر فتح 2
 ·371محمد زغداوي، المرجع السابؽ، ص  3
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ما إذا كاف عدـ الوصوؿ إلى اتفاؽ  عمى ضوءىا تحديد اإلتفاؽ، بحيث ال توجد طريقة يتـ
ىو مسألة مصطنعة مف أحد األطراؼ، بغرض إجبار الطرؼ المقابؿ، عمى المجوء إلى 

أو حتى القضاء، فكاف أولى بالمشرع تفصيؿ كيفية المجوء  1الحؿ المتعمؽ بنزع الممكية
تفاؽ يتـ تحديد الشروط إلى اإلتفاؽ الودي وتحديد طريقة إبرامو، وفي حالة فشؿ اإل

والضوابط الموضوعية التي توضح كيفية إبراـ اإلتفاؽ الودي، كما أنو ليس مف المعقوؿ 
التحوؿ مف طمب الحصوؿ عمى اإلرتفاؽ إلى إمكانية المجوء لنزع الممكية في حالة عدـ 
 اإلتفاؽ بالتراضي بيف صاحب العقار والييئة التي ترغب في االستفادة مف اإلرتفاقات
اإلدارية، ذلؾ أف ىذا التحوؿ في فترة وجيزة مف طمب ممارسة اإلرتفاقات، إلى تجريد 

خاصة وأف مفيوماإلرتفاؽ واإلنتزاع منفصميف  2المالؾ، مف ممكيتو، ىو إجراء خطير جدا
عف بعضيما البعض، وكبلىما لو نظامو القانوني الخاص وكاف األفضؿ لو تخمى 

حالة عدـ اإلتفاؽ عمى ممارسة اإلرتفاقات وتعويضو،  المشرع عمى حؿ نزع الممكية، في
بحؽ طرح اإلشكاؿ عمى القضاء لتحديد مبمغ التعويض والترخيص بممارسة اإلرتفاؽ وىذا 

 .الحؿ، أضمف لمممكية بحيث ال يجرد مالؾ العقار مف ممكيتو، ولكنو فقط يقيدىا

تي تؤدي إلى اإلثراء بال الفرع الثالث: خصم المزايا المترتبة لمعقار المرتفق بو وال
 (deduction pour  avantages) سبب

قد يستفيد العقار المرتفؽ بو مف مزايا منشآت اإلرتفاقات اإلدارية، كإقامة أعمدة 
كيربائية عمى الممكية، وتزويدىا بالطاقة الكيربائية والغازية، مما يؤدي إلى ارتفاع قيمتيا، 

3ف فائض القيمةوالتي اعتبرتيا بعض التشريعات، نوع م
 (Plus value) ىذه األخيرة ، 

تشكؿ قيمة زائدة محققة يمكف خصميا مف المبمغ المخصص لمتعويض عف األضرار 
بحيث أف الفرؽ يشكؿ المبمغ الذي يأخذه صاحب الممكية،  4وكذلؾ مف مبمغ فائض القيمة

                                                 
 ·232عبد القادر فتح اهلل، المرجع السابؽ، ص  1
 ·231المرجع نفسو، ص ،2

 ·231السابؽ، ص  217محمد زغداوي، المرجع السابؽ، ص  3
4 Marcel piquemal O.P.C.I.T  P.166 
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لشامؿ، األساسية وقد شكؿ ىذا القيد عمى عممية التعويض ا مف حساب قيمة التعويض
بحيث أف قيمة  (Herce) في شأف قضية ىارس 1موضوعا لبلجتياد القضائي الفرنسي

العقار الخاضع، لئلرتفاقات، زادت بسبب تزويد البناية بالكيرباء وأيضا كافة المستثمرات 
المكونة، ليذه الممكية استفادت مف ىذا اإلمتياز وذىب )أي اإلجتياد القضائي الفرنسي( 

نوف ال تمـز القاضي عند القياـ بتحديد مبمغ التعويض، باألخذ بعيف بأف مبادئ القا
 2·االعتبار زيادة وارتفاع القيمة المقدمة لممالكيف الخواص، بسبب إنشاء شبكة الكيرباء

ولكف تبقى ىذه المسألة مف تقدير القاضي فقط، الذي عميو أف يراعي عند النظر فييا 
ادة حقيقية وليس مفترضة وأف تكوف ىذه الزيادة ضرورة توفر، عدة شروط أىميا وجود زي

 4·، أي يجب األخذ بالقيمة الزائدة أو الفائضة وأف تكوف حقيقية ومؤكدة3حالية

أما بخصوص موقؼ المشرع الجزائري، مف ىذا القيد اليادؼ إلى منع دفع تعويضات 
المتعمؽ بنزع  غير مبررة لمالكي العقارات الخاضعيف لبلرتفاقات اإلدارية، فإف القانوف

وأيضا التشريعات المختمفة، المنظمة لبلرتفاقات اإلدارية، لـ توضح · 66/96الممكية رقـ 
مسألة خصـ فائض القيمة، الناجـ عف االمتياز، المأخوذ مف المستفيديف مف األشغاؿ 
والمنشآت، التي تقيد ألجميا الممتمكات، بارتفاقات المنفعة العامة، كما أنيا لـ تحدد 

جاؿ الزمني، الذي تظير فيو ىذه الزيادة وقد يثير ىذا القيد صعوبات عممية لتطبيقو، الم
بحيث يتطمب صدور حكـ قضائي إللزاـ المستفيد مف مزايا العقار، بدفع مبمغ الزيادة، 
وأيضا تقدير ىذه الزيادة والقياـ بعممية مقاصة مما يجعؿ العممية معقدة قد ال تحقؽ 

أجمو، وأكثر مف ىذا قد ترىؽ األشخاص الخاضعيف الغرض، الذي تفرض مف 
لئلرتفاقات، بأعباء مالية، إضافية إلى جانب تقييدىـ في أمبلكيـ، مما ال يتماشى مع 

لو  لذلؾ قد تكوف ىذه الصعوبات وراء عدـ تطرؽ المشرع الجزائري 5·مبادئ العدالة

                                                 
1 C. CASS 15 Juin 1962 
2 Marcel piquemal opcit P.167 

 217محمد زغداوي، المرجع السابؽ، ص  3
4 Ibid P.167 « cependant la plus value ne peut etre retenu que si elle est réelle et 
certaine » 

 ·218محمد زغداوي، المرجع نفسو، ص  5



510 
 

ضائي ال يراقب فائض باإلضافة إلى القضاء وال سيما في فرنسا التي أصبح جيازىا الق
 1·القيمة إال في نطاؽ محدود

 la réparation en :الفرع الرابع: التعويض عن أضرار الجانب الجمالي

matiere du prejudice esthetique 

يعرؼ الضرر المتعمؽ بالجانب الجمالي في مجاؿ اإلرتفاقات اإلدارية، بأنو ذلؾ 
عف رؤية منظر عاـ في ميدانو، بحيث  االضطراب في الرغبة الذي يحدث لمالؾ العقار

، فوجود أعمدة وخطوط كيربائية مثبل، وبشكؿ 2يتعمؽ أيضا بالشكؿ الخارجي لمممكية
دائـ، عمى عقار يؤثر عمى منظر ىذا العقار، وكذلؾ وضع إشارات لممبلحة الجوية، 

ث منو وال في الفصؿ الثال 3والتي نص عمييا المرسـو التنفيذي المتعمؽ بارتفاقات الطيراف
التي تنص عمى إقامة ارتفاقات الطيراف الخاصة باإلرشاد، بتأشير أو  66سيما المادة 

باإلرشاد الضوئي لمحواجز لمداللة عمى وجود ىذه الحواجز وذلؾ قصد تقميص الخطر 
فيما يتعمؽ بأمف المبلحة الجوية، وفي مجاؿ الطاقة الكيربائية فإف القانوف المتعمؽ 

، اإلرتفاقات ذات المنفعة العامة، المتعمقة 629تناوؿ في المادة  4ع الغازبالكيرباء وتوزي
بوضع بصفة نيائية ودائمة لؤلعمدة عمى المباني، وكذلؾ تمرير الخطوط العموية، فوؽ 
قامة قنوات وأعمدة داخؿ أو فوؽ األراضي المبنية، بشكؿ دائـ، فيذه  األمبلؾ، وا 

مالي لؤلمبلؾ، وبالتالي يجب تحديد شروط ىذا اإلرتفاقاتتشكؿ أضرار عمى الجانب الج
يجب تعويضيا لصاحب الممكية، باعتبارىا  5النوع مف اإلضطراب، الذي يشكؿ أضرار

أضرار تمس الجانب الجمالي لؤلمبلؾ، وقد تـ وضع معايير مختمفة يتـ عمى أساسيا 
عيا تحديد الضرر وتقدير التعويض وتشمؿ أساسا المنظر الخبلب لممنطقة أو موق

                                                 
1 Marcel Piquemal O.P.C.I.T  P.172 

 le trouble du plaisir causé à un propriétaire a“ الضرر االجمالي كمايمي :  piquemalيعرؼ  2
regarder un paysage, que l’on découvre de son domaine, ou encore que l’on peut 
relever de l’aspect même de sa propriété  vue de l’extérieur. (M.) Piquemal opcit P.172 

 08/02انظر المرسـو التنفيذي رقـ  3
 ·01/02مف القانوف رقـ  159ة انظر الماد 4

5 Subra de Bieusses ; O.P.C.I.T   P.196 
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السياحي بحيث أف االجتياد القضائي الفرنسي اعتبر المساس بالمنظر غير العادي 
بمثابة ضرريجب تعويضو، اما فيما يتعمؽ بتقييـ ىدا  1واالستثنائي، لموقع أثري مشيور

الضررفإف القضاء لجأ إلى معيار بسيط وسيؿ يتمثؿ في تقديرنسبة مف النقصاف 
ا الضرراالجمالى غيراف تحديدو تقييـ ىداالضرر أمر االجمالىممممكيةو تطبيقو عمى ىد

معقد جدا، رغـ أىميتو، بحيث لـ يتناولو المشرع الجزائري في النصوص المتعمقة 
باإلرتفاقات اإلدارية وال حتى في التشريعات المقارنة التي لـ تتطرؽ لو وترؾ األمر إلى 

الضرر، بؿ يمجأ إلى الخبرة القضاء الذي بدوره لـ يتمكف مف وضع معايير لتقدير ىذا 
القضائية لتقدير الضرر، مما يؤدي وفي كثير مف األحياف إلى تناقض تقارير الخبرة 
واختبلفيا، وبقيت النقاشات مفتوحة عمى سبيؿ المثاؿ، في اإلرتفاقات المتعمقة باآلثار، 

"fontery"وىذا في ()اليونبسكو(
2
 موضوع أىمية قصر  

رالقضاء.فى ىذا المجاؿ ,محدودا وفي نفس الوقت فإنو و بالتالى ،بقى دو ’بباريس
  :يصدر قراراتو دوف تبريرىا، وعبر عف ذلؾ

-Pipuemal: /:…des lors ; l annulation du prejudice 

,esthetique ;malgre lesdires parfois contradictoires des 

experts ;releve de la seule conscience ,du juge sans obligation pour 

lui ;de justifier les raisons de la decision. » 

 

 

 

 

                                                 
1 C.A/ Aix en provence 23 octobre 1962, de Sablet CJEG 1963 ;cité par Subra de 
Bieusses ibid P.197 
2 Marcel piquemal O.P.C.I.T  P.173 
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منازعات  المبحث الثالث: الجية القضائية المختصة لمفصل في
 :التعويض عن اإلرتفاقات اإلدارية

القاعدة أف القاضي اإلداري ىو المختص بالفصؿ في المنازعات المتعمقة بالتعويض 
ت اإلدارية، ىذا بالنظر لمطبيعة اإلدارية، لنزاعات عف األضرار المترتبة عف اإلرتفاقا

اإلرتفاقات العامة والتي تشكؿ امتدادا لمفيـو المنازعات اإلدارية، بحيث أنو وباالستناد 
لممعيار العضوي، فإف ىذه األخيرة يمكف أف تشمؿ كؿ النزاعات التي يكوف شخص عاـ 

ديثة، التي درجت عمى أف يتولى وىذا يتماشى مع اتجاىات التشريعات الح 1·طرفا فييا
المشرع تحديد اختصاصات القضاء اإلداري، بصفة حصرية في القانوف وفيما عداىا 

، وقد قاـ المشرع الفرنسي بموجب النصوص القانونية 2تكوف ضمف والية القضاء العادي
 3يالمنظمة لبلرتفاقات اإلدارية، بتوزيع اإلختصاص بيف القاضي العادي والقاضي واإلدار 

غير أف المشرع الجزائري لـ يتبع ىذا الحؿ بحيث أف قوانيف اإلرتفاقات اإلدارية اختمفت 
ولـ تكف متجانسة في تحديد القضاء المختص بالنظر في دعاوى مسؤولية اإلدارة المتعمقة 
بالتعويض عف أضرار اإلرتفاقات العامة، فيناؾ قوانيف أحالت االختصاص بشكؿ صريح 

مطمب أوؿ(، أما النوع اآلخر مف القوانيف فمـ يوضح ىذه المسألة لمقضاء اإلداري )
 ·وسكت عف تحديد أي الجيازيف المختص بيا )مطمب ثاني'(

 

 

                                                 
1 Dominique Turpin: contentieux administratif, hachette livre 5em édition Paris. Cedex 
15 ; 2010 P.17 « au sens organique, le contentieux administratif pourrait concerner tous 
les litiges ou une personne publique est partie. ) 

، ص 2005والتوزيع، األردف، لمنشر  فيد عبد الكريـ أبو العشـ، القضاء اإلداري بيف النظرية والتطبيؽ، دار الثقافة 2
158· 

3 F. Bouyssou : indemnisation des servitudes d’interet publique » droit et ville N 30 
P.124 
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 :المطمب األول: اختصاص صريح لمقضاء اإلداري

أسندت العديد مف النصوص القانونية المنظمة لبلرتفاقات اإلدارية، وبصراحة 
 ·ف أضرار اإلرتفاقات إلى القاضي اإلدارياختصاص النظر في منازعات التعويض ع

الفرع األول: اختصاص القضاء اإلداري، بموجب النصوص القانونية المنظمة 
 :لالرتفاقات اإلدارية

إف التعويضات عف األضرار المترتبة عف اإلرتفاقات اإلدارية تتـ كقاعدة طبقا 
تكاليؼ اإلرتفاقات والسمطة لئلجراءات الودية، بيف مالكي العقارات الخاضعيف إللتزامات و 

نزاع  ، غير أنو وفي حالة عدـ اإلتفاؽ الودي حوؿ مبدأ التعويض، أو حدوث1اإلدارية
يحيؿ وفي غالب األحياف مسألة التعويض إلى القضاء،  2حوؿ مبدأ التعويض فإف المشرع

 وبالرجوع لمختمؼ النصوص القانونية لغرض تحديد الجية القضائية المختصة بالنظر في
منازعات التعويض فإننا نجد االختصاص يتـ إسناده صراحة في عدة تشريعات 
لبلرتفاقات العامة إلى القاضي اإلداري، ففي مجاؿ األضرار الواقعة عمى الممكيات أو 
المنشآت المتعمقة بشبكات المواصبلت السمكية والبلسمكية، وذلؾ بسبب االرتفاقات 

رية، ىي التي تتولى الفصؿ في التعويض عف ىذه اإلدارية، فإف الجية القضائية اإلدا
األضرار بحيث أف المشرع في مضموف القانوف المتعمؽ بالبريد والمواصبلت السمكية 

، أحاؿ إلى القضاء اإلداري وبصفة 5666أوت  2المؤرخ في 65/5666والبلسمكية رقـ 
ي حالة مف ىذا القانوف، وذلؾ ف 26صريحة اختصاص تحديد التعويض طبقا لممادة 

انعداـ االتفاؽ الودي، ونفس الشيء بالنسبة لمتعويض الواقع عمى عاتؽ المتعامؿ في 
، بحيث إذا أعاقت خطوط المواصبلت أو 3مجاؿ البريد والمواصبلت السمكية والبلسمكية

                                                 
 ·10/01مف القانوف رقـ  136انظر المادة  1
 ·المختصة عمى أنو في حالة عدـ التراضي يعرض الخبلؼ عمى الجية القضائية 136تنص الفقرة الثانية مف المادة  2
ما يمي: "عندما تتسبب ىذه اإلرتفاقات ضررا ماديا، مباشرا ومؤكدا  03/2000مف القانوف رقـ  51تنص المادة  3

لمممكيات أو المنشآت، يدفع لممالؾ أو لكؿ ذي حؽ تعويض عف الضرر، البلحؽ بو، تتولى الجية القضائية اإلدارية، 
 " ·لتعويضفي حالة انعداـ االتفاؽ الودي، تحديد ىذا ا
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األشجار أو حدائؽ عممية إرساؿ اإلشارات، فإف المتعامؿ المستفيد مف استغبلؿ خدمات 
ذا ترتبت أضرار فإف الجية القضائية في البريد والمواص بلت يمـز بإزالتو بصفة نيائية، وا 

 ·وذلؾ في حالة عدـ التراضي 1ىي التي تتولى تحديد الضرر’ اإلدارية

مف قانوف الكيرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، ففي فقرتيا الثانية وأيضا  22أما المادة 
الحقوؽ العينية والمخصص ليـ وذوي الثالثة فإنيا تنص عمى حؽ المالكيف وأصحاب 

الحقوؽ اآلخريف، أو المصالح المعنية، في تقديـ طعف أماـ المحكمة اإلدارية المختصة، 
التعويض المرفؽ بالقرار بوفي أجؿ ال يتجاوز مدة شيريف ابتداء مف تاريخ تبميغيـ وذلؾ 

رار الناجمة، عف اإلداري، والمتعمؽ بتحميؿ المتعامؿ في شبكات الكيرباء والغاز األض
 ·االستغبلؿ المؤقت لؤلراضي الضرورية لمنشاطات المذكورة سابقا

يتضح مف خبلؿ النصوص القانونية التي تناولناىا في ىذا الفرع أف المشرع الجزائري 
جعؿ اختصاص القضاء اإلداري بمنازعات التعويضات عف أضرار االرتفاقات اإلدارية، 

، في 2أف القاضي اإلداري، ىو صاحب الوالية العامةمبدأ وأصؿ شامؿ، وىذا باعتبار 
المنازعات اإلدارية، أما تدخؿ المشرع صراحة في دعاوى المسؤؤلية، واسناده لمقاضي 
اإلداري، يتطابؽ مع كؿ النصوص القانونية المتعمقة باألجيزة القضائية اإلدارية والمتمثمة 

.وقانوف مجمس الدولة 3في قانوف المحاكـ اإلدارية
4

 

إف كؿ ىذه النصوص تخوؿ المحكمة اإلدارية، صبلحية النظر في دعاوى المسؤولية بما 

                                                 
اختصاص النظر في التعويض عف الضرر وذلؾ في حالة عدـ  03/2000مف نفس القانوف رقـ  54منحت المادة  1

التراضي إلى القضاء اإلداري، بحيث نصت عمى مايمى: "عندما يمنع، إرساؿ اإلشارات، عمى خط قائـ، مف خطوط 
توسط حائؿ ماء ثابت، ولكف قابؿ لمتحويؿ يقـو الوالي  المواصبلت السمكية والبلسمكية، أو يعاؽ بسبب األشجار، أو

بإصدار قرار يقضي باتخاذ اإلجراءات البلزمة، إلزالة العائؽ" في حالة عدـ التراضي، فإف التعويض الواقع عمى عاتؽ 
 ·"المتعامؿ، يحدد مف الجية القضائية اإلدارية

: "إف المعيار األساسي، النعقاد 9جع السابؽ، ص مسعود شييوب، المبادئ العامة لممنازعات اإلدارية، المر  2
اإلختصاص لممحاكـ اإلدارية، ىو أف يكوف النزاع إداريا، ىذه ىي مقتضيات القاعدة القائمة بأف المحاكـ اإلدارية، ىي 

 جية الوالية العامة"
 ·، يتعمؽ بالمحكاـ باإلدارية1998مايو  30المؤرخ في  02/98القانوف رقـ  3
المتعمؽ باختصاصات مجمس الدولة  1998مايو  30المؤرخ في  01/98مف القانوف العضوي رقـ  901ة انظر الماد 4

كدرجة أولى وأخيرة، بالفصؿ في دعاوى اإللغاء والتفسير وتقدير المشروعية في القرارات اإلدارية الصادرة عف السمطات 
 اإلدارية المركزية
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في ذلؾ التعويض عف األضرار الحاصمة بسبب األشغاؿ العمومية والتي تنجـ وتترتب، 
 ·عند قياـ اإلدارة أو المتعامؿ بتطبيؽ وتنفيذ وممارسة اإلرتفاقات اإلدارية

اإلداري، جميع أشغاؿ البناء، أو الترميـ أو  وتعتبر أشغاؿ عامة، في نظر القاضي
كذلؾ تختص  ،1الصيانة في عقار لحساب شخص عمومي، وتحقيقا لممصمحة العامة

المحكمة اإلدارية بالنظر والفصؿ في القضايا المتعمقة بتعويض األضرار الناجمة مف 
اص، وىذا استيبلء أو اعتداء اإلدارة، عمى العقارات الممموكة أو المشغولة مف الخو 

باإلضافة إلي اختصاصيا، بالنظر في دعاوى التعويض عف األضرار غير العادية، 
والمستمرة والتي قد تترتب عند إخضاع األشخاص لبلرتفاقات اإلدارية ويطرح التساؤؿ 
حوؿ السبب والغرض مف منح المشرع الجزائري اختصاص الفصؿ في التعويض عف 

ري، حتى ولو كاف المستفيد مف ىذه االرتفاقات ىـ االرتفاقات اإلدارية لمقاضي اإلدا
األشخاص الخواص المتعامموف في مرافؽ ونشاطات ذات منفعة عامة، ويبدو أف ىناؾ 
عدة أسباب تبرر ذلؾ منياأف إنشاء وفرض اإلرتفاقات اإلدارية تعتبر مف امتيازات السمطة 

شغاؿ العامة، أو بوجود العامة، كما أف األضرار الناجمة السيما في مجاؿ تنفيذ األ
فإف اإلدارة ····" منشآت ذات نفع عاـ مثؿ: "خدمات الكيرباء، الغاز، الياتؼ والنقؿ 

كقاعدة ممزمة باإلصبلح والتعويض، وىذا لكونيا أماـ قطاع ىاـ جدا في مجاؿ تطبيؽ 
وبالتالي يمكف القوؿ أف القاضي اإلداري ىو المختص  2·المسؤولية عف السمطة العمومية

تقريبا، في كؿ منازعات التعويض، عف األضرار المترتبة والناجمة عف تطبيؽ وممارسة 
اإلرتفاقات اإلدارية، وىذا باعتبار أف القضاء اإلداري يعتبر الجياز األصمي المختص في 
نشاء ارتفاقات إدارية، وبالتالي فإف منحو صبلحية النظر في  نزاعات ناجمة عف فرض وا 

كاف متبلئما ومتوافقا مع أحكاـ ’ أغمب قوانيف اإلرتفاقات اإلدارية ىذه المنازعات بموجب

                                                 
، ص 2006األشغاؿ العامة، دراسات قانونية ،عدد خاص، تونس  محمد رضا جنيح، المسؤولية الناجمة عف مضار 1

337· 
 

2 Peiser Gustative droit administratif des biens,  OPCIT P.156 « on est ici dans un 
secteur très important de la mise en jeu de la responsabilité de la puissance publique » 
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5662، أو القانوف الحالي الصادر في سنة 1قانوف اإلجراءات المدنية السابؽ
والمتضمف  2

 .القانوف الجديد لئلجراءات المدنية واإلدارية

نفعة الفرع الثاني: اإلحالة عمى القانون المعمول بو في مجال نزع الممكية لمم
 :العمومية، لمداللة عمى اختصاص القضاء اإلداري

تتضمف النصوص القانونية المتعمقة باإلرتفاقات اإلدارية في غالبيتيا أحكاـ تحيؿ 
مسألة التعويض عف األضرار المترتبة عف ممارسة وتنفيذ اإلرتفاقات إلى التشريع 

، 66/96ؿ في القانوف رقـ المعموؿ بو، في مجاؿ نزع الممكية لممنفعة العمومية والمتمث
، فإف سبب لجوء المشرع بصفة عامة، إلى ىذه اإلحالة يرجع 3وحسب بعض الفقياء

لغرض أساسي، وىو التخفيؼ مف تكاليؼ العمميات المتعمقة باإلرتفاقات اإلدارية، أكثر 
وأفضؿ مف االعتماد عمى معيار السمطة العامة، لمنح االختصاص لمقاضي اإلداري، 

لجية القضائية اإلدارية المختصة بالنظر في عمميات نزع الممكية، تتمتع بحيث أف ا
بسمطة تقديرية واسعة ومحددة ودقيقة، وفقا إلجراءات مضبوطة في القانوف المتعمؽ بنزع 

، كما أف ىذا االتجاه يعبر عف تحوؿ ميـ ونوعي في قوانيف االرتفاقات اإلدارية، 4الممكية
ختصاص القضاء العادي، وىذا يتضح مف خبلؿ تفحصنا وعدـ ترؾ مسألة التعويضات ال

لمجمؿ النصوص القانونية المنظمة لبلرتفاقات اإلدارية، والتي لجأ فييا المشرع الجزائري 
إلى منح االختصاص إلى القاضي اإلداري، سواء في ظؿ التشريعات السابقة لفترة 

فرنسي، الذي كاف يميؿ في التسعينات أو التشريعات الجديدة، وىذا عمى عكس المشرع ال

                                                 
 ·المتضمف قانوف اإلجراءات المدنية المعدؿ والمتمـ 1996يونيو  8المؤرخ في  154/66انظر األمر رقـ  1
 المتضمف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية 2008فيفري  25المؤرخ في  09/08انظر القانوف رقـ  2

3 Subra de Bieusses <.opcit.P/212 : « les textes relatifs à l’expropriation énoncent des 
règles de fonds non seulement très précises, mais encore restrictive, qui ont 
essentiellement pour objet de lutter contre l’esprit de spéculation » 

ونص عمى منح اختصاص النظر في قرار التصريح بالمنفعة  1991صدر في الجزائر قانوف نزع الممكية، في سنة  4
حكمة المختصة، حسب األشكاؿ المنصوص عمييا في قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية، ىذا يعني أف العمومية، لمم

المحكمة اإلدارية، تفصؿ في الدعاوى المتعمقة بإلغاء أو تفسير أو فحص مشروعية القرارات اإلدارية باإلضافة إلى 
 ·"09/09مف القانوف رقـ  801والمادة  11/91مف القانوف  13دعاوى القضاء الكامؿ )انظر عمى التوالي المادة 
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النصوص القديمة، إلى تكميؼ القاضي العادي بمسألة الفصؿ في المنازعات المتعمقة 
باالرتفاقات اإلدارية وخاصة في فترة الستينات، بحيث تولى القاضي العادي الفصؿ فييا، 

 غير أنو’وكاف مبرر ذلؾ، أف السمطة القضائية العادية تعتبر حامي الممكية الخاصة 
تراجع عف ىدا المبدأواعاد االختصاص إلى القضاء اإلداري والسيما إذا تعمؽ األمر 
بتعويض أضرار الوقائع واألحداث غير العادية، وأيضا في مجاؿ اإلرتفاقات اإلدارية، أما 

 59، وال سيما المادة 1عند المشرع الجزائري، فيمكف اإلشارة إلى التشريع المتعمؽ بالمياه
عمى تسوية المنازعات التي قد تترتب عف وضع وتنفيذ ارتفقات المنفعة  منو، التي تنص

بالنسبة لنزع الممكية  العامة، وتحديد التعويضات المستحقة بيذا الشأف، كما ىو معموؿ بو
عمى أف تحديد  2مف قانوف المياه 65، كذلؾ تنص المادة 66/96في القانوف رقـ 

جودة، داخؿ نطاؽ الحماية النوعية، حسب التعويضات المستحقة لمبلؾ األراضي المو 
القواعد المطبقة في مجاؿ نزع الممكية مف أجؿ المنفعة العمومية، ونفس ىذه األحكاـ أخذ 

بحيث أخضع  09،3بيا المشرع الجزائري في التشريع السابؽ المتعمؽ بالمياه في المادة 
ي بيا العمؿ في مجاؿ منازعات وضع وتنفيذ اإلرتفاقات المستحقة إلى اإلجراءات الجار 

نزع الممكية لممنفعة العمومية، وبالرجوع لمنص التنظيمي المتعمؽ بمنشآت الكيرباء 
، تخضع إجراءات اإلرتفاقات، 666/96مف المرسـو التنفيذي رقـ  65، فإف المادة 4والغاز

 6974مايو  52المؤرخ في  62/74وشغؿ األراضي إلى أحكاـ األمر السابؽ رقـ 
 ·زع الممكية، لممنفعة العموميةالمتعمؽ بن

إف تحميؿ القوانيف المنظمة لبلرتفاقات اإلدارية، يبيف أنيا تحيؿ اختصاص الفصؿ في 
منازعات التعويض، إلى الجية القضائية المختصة، بقضايا نزع الممكية لممنفعة العمومية، 

تمؼ، بحيث ال وأيضا إلى تطبيؽ إجراءات نزع الممكية، وىذا رغـ أف غرض اإلرتفاقات يخ
ييدؼ إلى كسب نيائي لؤلمبلؾ، بؿ وفي كثير مف األحياف، فيو وقائي لحماية وسط 

                                                 
 ·12/05مف القانوف رقـ  29المادة  1
 12/05مف القانوف رقـ  42انظر المادة  2
عمى أف المنازعات  39، المتضمف قانوف المياه، نصت المادة 1983يوليو  16المؤرخ في  17/83في القانوف رقـ  3

العامة وكذلؾ عف تحديد التعويضات المستحقة يبث فييا، كما ىو  التي قد تترتب عف وضع وتنفيذ ارتفاقات المنفعة
 ·الشأف بالنسبة لنزع الممكية لممنعة العامة

  411/90مف المرسـو التنفيذي رقـ  12انظر المادة  4
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، ونظرا لتعدد وتنوع األغراض مف إنشاء اإلرتفاقات اإلدارية، 2أو منع أخطار 1طبيعي
جعؿ مف الصعب وضع قانوف موحد يضبط إجراءات التعويض عف أضرار اإلرتفاقات 

ف فييا، والجية القضائية المختصة بالنظر، في المنازعات اإلدارية ويحدد طرؽ الطع
الخاصة بالتعويضات، وىذا عمى خبلؼ قانوف نزع الممكية الذي تضمف أحكاـ واضحة 
ودقيقة وموحدة في مسألة التعويض عف عمميات نزع الممكية والجية القضائية المختصة 

التعويضات المترتبة عمى  بيا، وأكثر مف ىذا فإنو يطبؽ عند حدوث نزاعات عمى تحديد
اإلرتفاقات اإلدارية، وذلؾ لغياب إجراءات واضحة، في قوانيف اإلرتفاقات تضبط ىذه 

 ·المسألة

إف العوامؿ المذكورة سابقا، جعمت المشرع يخضع المتضرريف مف اإلرتفاقات اإلدارية، 
ير التعويض لنظاـ التعويض المحدد في قانوف نزع الممكية، وىذا سواء تعمؽ بطريقة تقد

 .أو في شأف تحديد الجية القضائية المختصة

المطمب الثاني: غموض النصوص القانونية المنظمة لإلرتفاقات اإلدارية وعدم 
 :توضيحيا لطرق الطعن القضائي في مبالغ التعويضات

في عدد ىاـ مف النصوص القانونية المتعمقة باإلرتفاقات اإلدارية لـ توضح الجية 
تصة بالفصؿ في منازعات التعويض عف األضرار المترتبة عف ممارسة القضائية المخ

اإلرتفاقات اإلدارية، كما أف ىذه النصوص ال تبيف بشكؿ كاؼ، إف كانت مبالغ 
 .التعويضات المحددة والمقدرة مف اإلدارة قابمة لمطعف فييا أماـ القضاء

تص بالفصل في لفرع األول: سكوت النصوص القانونية، عن تحديد القضاء المخا
 :التعويضات

تضمنت العديد مف النصوص القانونية المتعمقة باإلرتفاقات اإلدارية أحكاـ غير 
واضحة حوؿ الجية القضائية المختصة، بالفصؿ في التعويضات عف األضرار الناجمة 

                                                 
 ·، يتعمؽ بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة2003يوليو  19المؤرخ في  10/03انظر القانوف رقـ  1
 إقامة بناء جديد عمى األراضي التي تفرض عمييا، ارتفاقات السكة الحديدية 35/90مف القانوف رقـ  6مادة منعت ال 2
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عف اإلرتفاقات اإلدارية، بحيث وفي كثير مف األحياف ال تحدد بصراحة مف ىي الجية 
لفاصمة في ىذا النوع مف المنازعات، كما قد ال تتطرؽ بتاتا ليا، أو في أحسف القضائية ا

األحواؿ تكتفي بالنص، عمى أف منازعات التعويضات عف أضرار اإلرتفاقات العامة، تعود 
منو، وفي تناوليا  65، فإف المادة 1إلى المحاكـ المختصة، ففي التشريع المتعمؽ بالمياه

، والتي تتضمف منع إقامة، البنايات واألغراس 2ي المناطؽ الحرةلئلرتفاقات، التي تقاـ ف
وتشيد سياج ثابت، أو كؿ تصرؼ يضر بصيانة الودياف والبحيرات والبرؾ والسبخات 
والشطوط، باإلضافة لئلرتفاقات التي تتضمف تمكيف إدارة الموارد المائية، مف القياـ، بقطع 

اطؽ الحافة الحرة، مما يؤدي إلى وقوع أضرار األشجار وىدـ البنايات الموجودة، داخؿ من
ىذه  ( ال تحدد كيفية إصبلح وتعويض65تمـز اإلدارة بإصبلحيا فإنيا )أي المادة 

فإنو 3األضرار وال حتى الجية القضائية المختصة لمنظر فييا، أما القانوف المتعمؽ بالمناجـ
منازعات، التي يمكف أف منو، بالنص عمى تسوية اإلعتراضات وال 666يكتفي في المادة 

تنجـ عف اإلرتفاقات اإلدارية، أو التعويضات المقابمة ليا، طبقا لؤلحكاـ المعموؿ بيا في 
النصوص القانونية والتنظيمية، بحيث ال يبيف ماىي النصوص القانونية الواجبة التطبيؽ 

صاحب أو اإلتباع في حالة قياـ منازعات حوؿ التعويضات اإلحتياطية، التي يودعيا 
السند المنجمي قبؿ ممارسة اإلرتفاقات، وىذا لحساب مبلؾ وأصحاب الحقوؽ العينية 

 ·وغيرىـ مف ذوي الحقوؽ

فإف  66/65وفي مجاؿ اإلرتفاقات اإلدارية التي ينظميا قانوف الكيرباء وتوزيع الغاز رقـ 
الشروع  التعويضات التي يحددىا الوالي مف باب اإلحتياط والتي تودع مف المتعامؿ قبؿ

، والمتعمقة باإلرتكاز واإلرساء، 629في ممارسة وتنفيذ اإلرتفاقات المحددة في المادة 

                                                 
 ·12/05، مف القانوف رقـ 12انظر المادة  1
طوؿ  ، منطقة الحافة الحرة، عمى أنيا تمؾ المنطقة التي تنشأ، عمى12/05مف نفس القانوف رقـ  10تعرؼ المادة  2

أمتار حسب الحالة، داخؿ  05و 03بحيرات، والبرؾ والسبخات، والشطوط ويتراوح عرضيا بيف ضفاؼ الودياف وال
الممكية، العمومية الطبيعية لممياه، وتخصص لمسماح بالمرور الحر لمعماؿ، وعتاد اإلدارة المكمفة بالمواد المائية أو 

 ·المقاوليف المكمفيف بالصيانة
تناولت مسألة النزاعات واإلعتراضات التي يمكف أف  10/01مف القانوف رقـ  144رغـ أف الفقرة األخيرة مف المادة  3

تنجـ عف اإلرتفاقات أو التعويضات المقابمة ليا، إال أنيا لـ توضح القضاء المختص بالفصؿ، فييا واكتفت بالقوؿ بأنيا 
 ·تسوى طبقا لؤلحكاـ القانونية والتنظيمية المعموؿ بيا
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وقنوات الغاز، يمكف الطعف فييا، واإلعتراض عمييا طبقا  وكدلؾ تمرير خطوط الكيرباء
، وتعتبر ىذه األحكاـ ىي نفسيا، المنصوص عمييا في قانوف 1لمتشريع المعموؿ بو
 4في المادة  00/96قوانيف أخرى مثؿ، قانوف السكؾ الحديدية رقـ  المناجـ وأيضا في

منو التي تنص عمى أف وضع ارتفاقات السكة الحديدية، يمنح المبلؾ الحؽ في تعويض 
 ·طبقا لمتشريع المعموؿ بو

إف عدـ توضيح المشرع، لمقانوف الواجب التطبيؽ في حالة حدوث منازعات حوؿ 
ت اإلدارية وأيضا عدـ تحديده لمجية القضائية المختصة التعويض عف أضرار اإلرتفاقا

بيذا النوع مف القضايا واكتفاءه باإلحالة إلى التشريع المعموؿ بو، يطرح إشكاؿ حوؿ 
ماىية القانوف، الذي يتـ المجوء إليو، وىذا رغـ أف إرادة المشرع تتجو إلى إخضاع 

جاري بو العمؿ، في قانوف نزع المتضرريف مف اإلرتفاقات اإلدارية لنظاـ التعويض ال
، وذلؾ سواء فيما يتعمؽ بطريقة تقدير التعويض، أو 66/96الممكية لممنفعة العمومية رقـ 

في شأف القضاء المختص بو، وىذا يتطابؽ مع نظاـ اإلزدواجية القضائية المعموؿ بو، 
ات المدنية ، وأيضا طبقا لقانوف اإلجراء6994في الجزائر منذ التعديؿ الدستوري، لسنة 

، والذي يجعؿ منازعات التعويض مف اختصاص 5662السابؽ والحالي الصادر في سنة 
، وذلؾ اعتمادا عمى المعيار العضوي المعموؿ بو في 266المحكمة اإلدارية، طبقا لممادة 

والذي يستند إلى وجود إحدى اإلدارات، المتمثمة في الوالية، أو البمدية أو  266المادة 
سات العمومية ذات الطابع اإلداري، طرفا في النزاع، وبما أف قرارات إحدى المؤس

التعويض عمى اإلرتفاقات اإلدارية تتـ مف قبؿ الوالية، فإف النزاعات بشأنيا تعود لمقضاء 
اإلداري، ولـ يفرؽ المشرع الجزائري، في تحديد القضاء المختص بمنازعات التعويض، 

ة اإلرتفاؽ وصيانتو، "مثؿ الحرماف مف استغبلؿ بيف األضرار المرتبطة مباشرة بنشأ
األشغاؿ،  واألضرار العرضية أو المؤقتة الناجمة عف···" العقار، نقص في قيمة العقار

والتي قد تترتب نتيجة حدث يقع بصفة مفاجئة، بحيث يكوف القاضي اإلداري، مختصا 

                                                 
عمى ما يمي: "إذا ما ترتب عمى ممارسة ىذه اإلرتفاقات  01/02مف القانوف رقـ  160المادة نصت الفقرة الثانية مف  1

دفع تعويض وفقا لمشروط المحددة أعبله، يحدد الوالي مف باب اإلحتياط تعويضا تقريبيا، يودعو، المتعامؿ قبؿ الشروع 
، وذوي الحقوؽ، اآلخريف، بحؽ الطعف أصحاب الممكية والمخصص ليـ في ممارسة اإلرتفاقات، وعمى أي حاؿ يتمتع

 في قرار الوالي طبقا لمتشريع المعموؿ بو
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إدارية، وتكوف ىذه  لمنظر في جميع األضرار التي تحدث لؤلفراد بسبب إنشاء ارتفاقات
األضرار مؤكدة ومباشرة لبلرتفاؽ، وأيضا األضرار الدائمة وحتى المؤقتة التي تترتب عف 
أشغاؿ مختمفة كالبناء واإلصبلح والصيانة، لممنشآت، وىذا رغـ أف المشرع فرؽ في عدة 
 نصوص قانونية لبلرتفاقات بيف األضرار المباشرة، واألضرار المؤقتة عمى غرار قانوف

منو األضرار المباشرة لئلرتفاؽ  629والذي تناوؿ في المادة  1الكيرباء وتوزيع الغاز
والمتمثمة في حرماف األفراد، مف استغبلؿ أراضييـ نتيجة تمرير خطوط الكيرباء وقنوات 
الغاز، فوؽ األمبلؾ المجاورة، بينما تناوؿ األضرار الناجمة عف األشغاؿ في الفترة األخيرة 

بحيث قد تنجـ أضرار عند الدخوؿ إلى الممكيات لمقياـ بالدراسات والرسـو  629مف المادة 
صبلح المنشآت  ·ومتابعة األشغاؿ ودراسة وصيانة وا 

إف اكتفاء المشرع في ىذه النصوص باإلشارة إلى التشريع المعموؿ بو، وسكوتو عف تبياف 
مف ذلؾ ىو  الجية القضائية صاحبة اإلختصاص، يمكف تفسيره، عمى أف المقصود

عطاء القضاء اإلداري، صبلحية النظر، في التعويض عف  تطبيؽ قانوف نزع الممكية، وا 
أضرار االرتفاقات اإلدارية، وىذا باعتبار اإلرتفاؽ اإلداري، امتياز مف امتيازات السمطة 

، منحو القانوف لئلدارة لتسيير مياميا، المتمثمة إما في تحقيؽ مصمحة عامة، عبر 2العامة
أو حماية مصمحة عامة مثؿ: ···" شاء مرافؽ عمومية "كيرباء، غاز، مواصبلت، مياهإن

فكؿ ىذه المنازعات، التي تثور بسبب توظيؼ اإلرتفاقات ···" "حماية أمبلؾ عمومية
اإلدارية، ىي في الواقع ذات طابع إداري، يرجع اختصاص النظر فييا إلى القاضي 

ة التي أصبحت تتمتع بيا المحاكـ اإلدارية منذ صدور اإلداري، طبقا لقاعدة الوالية العام
 والسيما المادة األولى منو 66/92قانوف المحاكـ اإلدارية رقـ 

وبالتالي فالمبدأ والقاعدة، 3
أف القاضي اإلداري لو اختصاص شامؿ في كؿ المنازعات اإلدارية، إال إذا نص المشرع 

بعض المنازعات اإلدارية وذلؾ  عمى خبلؼ ذلؾ، فيمكف لمقاضي العادي، النظر في

                                                 
 ·01/02مف القانوف رقـ  159انظر المادة  1

2 René Chapus : droit administratif général. Tome 1 ; Montchrestien ; en deta 1995 
P.859 

إدارية، كجيات قضائية لمقانوف العاـ في المادة اإلدارية، : "تنشأ محاكـ 02/98تنص المادة األولى مف القانوف رقـ  3
 ·"يحدد عددىا واختصاصيا عف طريؽ التنظيـ
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1بموجب نص خاص
· 

إف عبارة جميع القرارات اإلدارية، جاءت شاممة وتطبؽ عمى جميع المنازعات وفيما يتعمؽ 
بدعاوى التعويض فالمشرع وفي الحموؿ التي وضعيا، ضمف مختمؼ النصوص 

تكف  التشريعية، حوؿ منازعات التعويض، عف أضرار ناجمة عف ارتفاقات إدارية لـ
موحدة، بؿ تعددت واختمفت ففي البعض منيا يتـ النص عمى تطبيؽ أحكاـ قانوف نزع 
الممكية صراحة، وفي بعضيا اآلخر يكتفي المشرع بعبارة تطبيؽ التشريع المعموؿ بو دوف 
تحديد القضاء المختص، وكاف األولى واألفضؿ في نظرنا وضع مادة، في قانوف نزع 

، وذلؾ بالنص صراحة وذلؾ دائما في قانوف نزع الممكية الممكية، تحؿ ىذا اإلشكاؿ
الفصؿ في جميع الدعاوى  لممنفعة العمومية، عمى منح المحاكـ اإلدارية، اختصاص

المتعمقة باإلرتفاقات اإلدارية، وىذا أخذا باالتجاه المتبع لدى المشرع الفرنسي في قانوف 
صاص تحديد التعويض واتخاذ اخت 6922نزع الممكية والذي منح لمقاضي بموجب أمر 

، وىذا الحؿ مف شأنو التقميؿ مف 2قرار نقؿ الممكية، وتحويميا إلى الييئة المستفيدة منيا
الغموض، وأيضا التشعب الموجود في مختمؼ النصوص القانونية المنظمة لبلرتفاقات 

 ·اإلدارية واختبلفيا

قضائي في منازعات الفرع الثاني: عدم توضيح إجراء اإلتفاق الودي والطعن ال
 :التعويض عن اإلرتفاقات اإلدارية، في بعض النصوص القانونية

إذا كانت غالبية النصوص القانونية المتعمقة باإلرتفاقات اإلدارية تحيؿ صراحة 
منازعات التعويض عف األضرار إلى الجية القضائية اإلدارية المختصة، وذلؾ بعد فشؿ 

منيا، يكتفي بالنص عمى ضرورة التعويض عف  ، فإف البعض اآلخر3اإلتفاؽ الودي

                                                 
التي نصت عمى منح المحاكـ العادية، اختصاص الفصؿ في المنازعات  02/98مف القانوف رقـ  802انظر المادة  1

بالمسؤولية الرامية إلى طمب تعويض األضرار  المتعمقة بمخالفات الطرؽ، وكذلؾ المنازعات المتعمقة بكؿ دعوى خاصة
 ·الناجمة عف مركبة تابعة لمدولة، أو إلحدى الواليات أو البمدية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية

2 Peiser Gustave droit administratif des biens.OPCIT.  P.110 
إلحالة إلى القضاء اإلداري مباشرة في حالة انعداـ اإلتفاؽ ، إجراءات ا03/2000مف القانوف رقـ  51تضمنت المادة  3

الودي، حيث نصت عمى ما يمي: "عندما تسبب ىذه اإلرتفاقات ضررا ماديا مباشرا ومؤكدا لمممكيات أو المنشآت، يدفع 
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بعض منازعات  األضرار، ولكنيا لـ توضح إمكانية المجوء إلى الطعف القضائي في
التعويض، التي قد تنشأ في حالة عدـ اإلتفاؽ الودي عمى التعويض المقدـ مف اإلدارة، 

، ويمكف 1نزاعاتكما أنيا لـ تحدد الجية القضائية المختصة بالفصؿ في ىذا النوع مف ال
الذي يعتبر مف النصوص التي تنظـ اإلرتفاقات العامة في مجاؿ · 2ذكر قانوف المياه

المياه، غير أنو لـ يحدد الجية القضائية المختصة بالنظر في منازعات التعويضات، كما 
المتعمقة بإصبلح األضرار  65لـ يوضح إمكانية الطعف القضائي، بحيث سكتت المادة 

قياـ اإلدارة المكمفة بالموارد المائية، بقطع األشجار، وكذلؾ ىدـ البنايات،  الناجمة عف
، التي 55داخؿ المناطؽ الخاضعة الرتفاقات الحافة الحرة، ونفس الشيء بالنسبة لممادة 

تمـز بالتعويض الكامؿ لممالكيف عف الضرر، الذي يترتب في حالة الشغؿ المؤقت لمناطؽ 
التي  04نشات ذات المنفعة العامة، وىذا باإلضافة إلى المادة استيبلء ضرورية إلقامة م

 تعطي الحؽ في التعويض عف األضرار المترتبة عف التدخبلت واألشغاؿ المنجزة في

إطار مخططات التييئة المضادة لمحت والمعدة والمصادؽ عمييا طبقا لمتشريع والتنظيـ 
ىذا بشأف التشريع المتعمؽ  المرتبطة بيا، المعموؿ بيما وكذلؾ التدابير المؤقتة أو النيائية

 بالمياه.

مف  60أما في مجاؿ المواصبلت السمكية والبلسمكية، فإف الفقرة األخيرة مف المادة  
القانوف المتعمؽ بالبريد والمواصبلت، فإنيا تمـز المستفيد مف حؽ اإلرتفاؽ إلنجاز 

كية بتعويض كافة األضرار واستغبلؿ الشبكات العمومية لممواصبلت السمكية والبلسم
المباشرة والمؤكدة، التي تترتب عف قيامو بأشغاؿ التركيب والصيانة، أو تسيير المنشآت، 
بحيث جعمتو ىذه المادة مسؤوال عف جميع األضرار، المترتبة عف تجييز شبكات 

ات المواصبلت السمكية ووالبلسمكية، ذلؾ باعتباره، الجية، المستفيدة، مف إنشاء اإلرتفاق

                                                                                                                                                    

فاؽ الودي، لممالؾ أو لكؿ ذي حؽ تعويض عف الضرر البلحؽ بو، تتولى الجية القضائية اإلدارية في حالة انعداـ اإلت
 ·تحديد ىذا التعويض"

بالنص عمى إصبلح األضرار الناجمة، عف قياـ اإلدارة  12/05مف القانوف رقـ  12اكتفت الفقرة األخيرة مف المادة  2
المكمفة بالموارد المائية، بقطع األشجار، وكذلؾ ىدـ البنايات الموجودة فمـ توضح ىذه المادة، كيفية التعويض سواء 

  1·أو بالمجوء إلى الجية القضائية المختصة بطريقة ودية
 ·12/05مف القانوف رقـ  36انظر المادة  2
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، لـ توضح إف كاف باإلمكاف، إبراـ إتفاؽ ودي، إلصبلح 1اإلدارية، غير أف ىذه المادة
ىذه األضرار كما أنيا ال توضح، الجية القضائية المختصة بالفصؿ في النزاع وذلؾ في 
حالة الفشؿ في اإلتفاؽ بالتراضي، وأكثر مف ىذا لـ تبيف إمكانية المجوء لمقضاء، في 

وؿ عممية التعويض، عف األضرار الناجمة عف ممارسة اإلرتفاقات حالة حدوث، نزاع ح
اإلدارية إف مضموف ىذه المواد يبقى، غير واضح وغامض، باعتبارأف المشرع لـ ينص 
عمى اإلحالة إلى القضاء ،المنازعات التي تحدث بعد فشؿ تقدير التعويض وعدـ قبوؿ 

اإلدارة، كما أنو لـ ينص حتى عمى المالكيف وأصحاب الحقوؽ، بالتعويضات، المقدمة مف 
إمكانية إبراـ إتفاقات ودية، وال الجية القضائية، المختصة بالنظرفى النزاع، وىذا عمى 
عكس التشريع المتعمؽ بنزع الممكية لممنفعة العمومية، سواء السابؽ الصادر في سنة 

6974
قات الودية ، والتي أحالت جميع منازعات تقدير التعويض، في حالة فشؿ اإلتفا2

، الذي منح الجية 3إلى الغرفة اإلدارية بالمجمس القضائي، وأيضا التشريع الحالي
القضائية المختصة، اختصاص الفصؿ في الطعوف المرفوعة ضد قرار قابمية نزع الممكية، 
المتضمف مبمغ التعويض، عف عممية نزع الممكية، لممنفعة العمومية، وذلؾ إذا لـ يحصؿ 

ي، بيف األطراؼ، كما حدد آجاؿ رفع الدعوى القضائية بشير تبدأ اتفاؽ بالتراض
المتضمف قابمية، التنازؿ عف العقارات والحقوؽ ، بالسرياف، ابتداء مف تاريخ، تبميغ القرار

 ·العينية األخرى، المزمع نزع ممكيتيا

إف موقؼ المشرع الجزائري، في بعض النصوص القانونية، المنظمة لبلرتفقات 
، في مسألة التعويضات يبقى غير مكتمؿ، لكونو أغفَؿ مف جية، إجراء اإلتفاؽ اإلدارية

                                                 
: "يكوف المستفيد مف حؽ اإلرتفاؽ، مسؤوال عف كؿ 03/2000مف القانوف رقـ  43نصت الفقرة األخيرة مف المادة  1

كيدة، المترتبة عف أشغاؿ التركيب األضرار الناجمة عف تجييزات الشبكة، ويمـز بتعويض كافة األضرار المباشرة األ
 عند وجود أو سير المنشآت" والصيانة، أو

مف األمر رقـ  26حدد المشرع صراحة الجية القضائية المختصة بالفصؿ في منازعات التعويض بحيث نصت المادة  2
يضات، مف قبؿ الغرفة : "في حالة عدـ التوصؿ إلى إتفاؽ ودي، بيف نازع الممكية والمنزوع ممكيتو، تحدد التعو 48/67

 .اإلدارية، لممجمس القضائي، وذلؾ باإلستناد إلى مكاف وجود، األمبلؾ المنزوع ممكيتيا
: "يرفع الطرؼ المطالب، الدعوى أماـ الجية القضائية، المختصة في ميعاد شير 11/91مف القانوف  26المادة  3

السابؽ وذلؾ إذا لـ يحصؿ إتفاؽ بالتراضي بيف  24دد في المادة واحد، يبدأ سيريانو مف تبميغ قرار القابمية لمتنازؿ، المح
 "·األطراؼ
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الودي، ولـ يوضح اإلجراءات العممية، إلبراـ ىذا اإلتفاؽ، كما أنو لـ يتطرؽ، مف جية 
أخرى، لئلجراء المتعمؽ باإلحالة إلى القضاء المختص، في حالة استحالة، إبراـ اتفاؽ 

ة، لرفع الطعف القضائي، وبالتالي يمكف أف يفسر ىذا ودي، وال إلى اآلجاؿ البلزم
الموقؼ، عمى اكتفاء المشرع بإعطاء صبلحية تقدير التعويض لئلدارة فقط، دوف إمكانية 
المجوء لممناقشة والحوار بيف األطراؼ، إلبراـ اتفاؽ ودي، و ال حتى عرض النزاع عمى 

عويض، العادؿ المعمنفي الدستور القضاء المختص، وىذا مف شأنو، أف يؤثر عمى مبدأ الت
، لذلؾ فمف الضروري، وضع قواعد قانونية تتضمف األطر العامة لمتعويض، 1والتشريع

وذلؾ بالنص أوال عمى إلزامية المجوء إلى االتفاؽ الودي ثـ إعطاء القاضي المختص 
صبلحية تحديد التعويض، وذلؾ في حالة فشؿ االتفاقات الودية، أو عمى األقؿ، أف 

تضمف كؿ النصوص القانونية أحكاـ تمـز بتطبيؽ اإلجراءات الجاري بيا العمؿ في ت
 .مجاؿ نزع الممكية لممنفعة العمومية

الفرع الثالث: ضرورة تحديد الجية القضائية المختصة بالفصل في منازعات 
 :التعويض عن أضرار اإلرتفاقات اإلدارية

اقات اإلدارية في تحديدىا، لمجية لقد تنوعت النصوص القانونية المتعمقة باإلرتف
القضائية المختصة بالفصؿ في أضرار التعويضات الناجمة عف ممارسة اإلرتفاقات 
اإلدارية، بحيث خوؿ بعضيا، صراحة، اإلختصاص، لمقاضي اإلداري، بعد فشؿ اإلتفاؽ 
ا، الودي، بينما اكتفى بعضيا اآلخر باإلشارة إلى الجية القضائية المختصة دوف توضيحي

وفي نصوص ثالثة، تحيؿ، إلى القضاء المختص، بنزع الممكية لممنفعة العمومية، وأكثر 
مف ىذا قد، تسكت تماما، عف التطرؽ لمقضاء المختص، لذلؾ فاإلقتراح في نظرنا ىو 
العمؿ عمى تعديؿ، ىذه النصوص القانونية وذلؾ في مجاؿ تحديد الجية المكمفة، بالفصؿ 

 :أضرار اإلرتفاقات اإلدارية، وىذا أخذا بأحد الحموؿ التالية في منازعات التعويض عف

                                                 
 ·170محمد زغداوي، المرجع السابؽ، ص  1
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، وذلؾ، بإضافة مادة تنص، 66/96إما القياـ، بتعديؿ قانوف نزع الممكية رقـ  - أ
صراحة عمى اختصاص قاضي نزع الممكية لممنفعة العمومية لمنظر والفصؿ في جميع 

رتفاقات اإلدارية، عمى ىذه المنازعات، مع مراعاة وفي جميع النصوص المتعمقة باإل
ضرورة، النص أيضا وبصراحة عمى اختصاص قاضي نزع الممكية، وتطبيؽ التنظيـ، 

المنازعات خاضعة لنظاـ األحكاـ  المعموؿ بو في مجاؿ نزع الممكية وىذا حتى تصبح كؿ
الخاصة بالتعويض، في إطار نزع الممكية، وبالتالي يتـ بسط رقابة القضاء اإلداري، 

مف قانوف اإلجراءات  266المعيار العضوي الجاري بو العمؿ، في المادة  تماشيا مع
والذي يتـ اإلستناد إليو، في توزيع اإلختصاص بيف القضاء العادي  1المدنية واإلدارية

والقضاء اإلداري، وبما أف التعويض عف أضرار اإلرتفاقات اإلدارية ىو نتيجة لتصرفات 
الدعاوى المرفوعة لغرض الحصوؿ عمى التعويض، في تقـو بيا اإلدارة، فإف الفصؿ في 

 ·إطار اإلرتفاقات اإلدارية يعود لمقضاء اإلداري لوحده دوف مشاركة جية قضائية أخرى

ما إخراج التعويض عف أضرار اإلرتفاقات اإلدارية، مف اختصاص القاضي  - ب وا 
عطائو إلى قاضي مختص، في الشؤوف العقارية، عمى مستوى القضا ء العادي، اإلداري وا 

، مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية، وأيضا المواد المتعمقة، 266وذلؾ بتعديؿ المادة 
بمنح اإلختصاص المحدد في قوانيف اإلرتفاقات اإلدارية، ولعؿ ىذا التعديؿ في 
اإلختصاص يخدـ مصمحة المتقاضيف أكثر ألف المشرع عندما يمنح القاضي العادي 

ظر في دعوى تقدير التعويض، قصد مف ذلؾ التخفيؼ مف مظاىر اإلختصاص الكمي لمن
امتياز اإلدارة، التي تباشر االنتزاع باستعماؿ ما ليا مف نفوذ السمطة العامة، وذلؾ 
بإخضاعيا إلى القضاء العادي، الذي ينظر في سائر النزاعات المتعمقة بحؽ الممكية، 

متقاضيف، باعتبار أف القضاء اإلداري، كذلؾ يساىـ، ىذا التعديؿ في تقريب القضاء مف ال

                                                 
: "المحاكـ اإلدارية، ىي جيات الوالية العامة في المنازاعات اإلدارية، 09/08، مف القانوف رقـ 800تنص المادة  1

الوالية أو البمدية أو إحدى  في جميع القضايا التي تكوف الدولة أو.تختص بالفصؿ في أوؿ درجة بحكـ قابؿ لبلستئناؼ
 ·"المؤسسات العمومية، ذات الصبغة اإلدارية طرفا فييا
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طبقا لممرسـو التنفيذي رقـ  1وال سيما المحاكـ اإلدارية، توجد فقط، عمى مستوى الواليات 
 6992مايو 06المؤرخ في  65/92، المحدد لكيفيات تطبيؽ أحكاـ القانوف رقـ 024/92

األوامر الصادرة عف المتعمؽ بالمحاكـ اإلدارية، بينما وفي حالة اإلستئناؼ لؤلحكاـ و 
أما في القضاء العادي،  2المحاكـ اإلدارية، فيختص بيا، مجمس الدولة الواقع بالعاصمة

فإف المحاكـ، توجد عمى مستوى الدوائر، وحتى إمكانية، إنشاء فروع تخصص عمى 
ضؼ إلى ىذا أف اإلستئناؼ يتـ ليس في العاصمة، بؿ في كؿ المجالس  3مستوى البمدية

 ·والية 62لموجودة عمى مستوى القضائية ا

مف جية أخرى، يمكف اعتماد المعيار المادي، وذلؾ بمنح المحاكـ العادية لوحدىا 
اختصاص النظر الشامؿ في كؿ منازعات التعويض عمى أضرار اإلرتفاقات اإلدارية، 
وترؾ الطعف في مشروعية القرارات اإلدارية، إلى القضاء اإلداري، وىذا ما ذىب إليو 

شرع الفرنسي، عندما أحاؿ قضايا نزع الممكية، واإلرتفاقات إلى القضاء العادي بحيث الم
يتعمؽ بنظاـ نزع المكمية، وضع مبدأ  6266مارس  2أف أوؿ نص قانوني صدر في 

 7اختصاص القضاء العادي، في مجاؿ نقؿ الممكية، وتحديد التعويضات، ثـ وفي قانوف 
التعويضات عف التجريد مف الممكية إلى لجنة منح االختصاص في شأف  6200جويمية 

، ثـ وفي سنة 6266ماي  0مف المالكيف وبعده تـ وضع الميثاؽ الكبير لنزع الممكية في 
لجاف تحكيـ لمتقييـ تتكوف مف قاضي، وممثمي اإلدارة والممكية الخاصة  ثـ تكميؼ 6902

تصاص القاضي أكتوبر ينص عمى اخ 50، أيف تـ وضع أمر في 6922إلى غاية سنة 
العقاري في منازعات التعويض عف عمميات نزع الممكية وىذا معموؿ بو حاليا بموجب 

 ·قانوف نزع الممكية

إف منازعات التعويضات عف تصرفات اإلدارة في مجاؿ اإلرتفاقات، أصبح يختص بيا 
القاضي العادي، ويجب توحيد القوانيف والمراسيـ، وذلؾ في االتجاه الذي يجعؿ 

                                                 
، المحددة لكيفيات، تطبيؽ القانوف 1998نوفمبر  14المؤرخ في  356/98مف المرسـو التنفيذي رقـ  2انظر المادة  1

مؽ بالمحكاـ اإلدارية تنص: "تنشأ عبر كامؿ التراب الوطني، إحدى المتع 1998مايو  30المؤرخ في  02/98رقـ 
 وثبلثوف محكمة إدارية، كجيات قضائية لمقانوف العاـ في المادة اإلدارية"

 09/08مف القانوف رقـ  902انظر المادة  2
ضائية ، يحدد اختصاص المجالس الق1998/02/16المؤرخ في  03/98مف المرسـو التنفيذي رقـ  09المادة  3

 ·، المتضمف التقسيـ القضائي11/97وكيفيات تطبيؽ األمر 
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نشاء اإلرتفاقات،  1صاص، يعود لمقاضي العقاري فقطاالخت وىذا باعتبار أف توظيؼ وا 
، بينما تبقى المنازعات المتعمقة 2يؤدي إلى تشكيؿ التزامات وأعباء تمس بالممكية الخاصة

بمشروعية إنشاء اإلرتفاقات مف اختصاص القاضي اإلداري، وذلؾ لكونو القاضي 
 ·األصمي ليذا النوع مف المنازعات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Marcel Piquemal O.P.C.I.T  P.79 
2 Subra de Bieusses : servitudes administratives. OPCIT P.214 « sur le plan des 
principes, l’attribution de compétence réalisée, par le législateur au profit du juge 
judiciaire peut se justifier par le fait que l’établissement de le servitude se traduit par la 
création d’une charge réelle grevant la propriété privée ». 
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 :خاتمة الباب الثاني

إف دراسة العديد مف النصوص القانونية المنظمة لئلرتفاقات اإلدارية، تبيف أنيا ال  
تضمف حماية ناجعة ألصحاب الممكية، الخاضعيف لئللتزامات التي تفرضيا عمييـ، 
باإلضافة إلى تركيزىا غير الموفؽ عمى إجراء اإلحالة إلى قانوف نزع الممكية لممنفعة 

لعمومية، وىذا عند النظر في مسائؿ التعويضات عف اإلرتفاقات اإلدارية، وأيضا إىماليا ا
وعدـ ضبطيا إلجراءات التعويض الودي، كما أنيا أغفمت األضرار اإلحتمالية، وىذا مف 
شأنو أف يجعؿ ىدؼ تحقيؽ التوازف بيف متطمبات المصمحة العامة والحفاظ عمى حؽ 

 :في ظؿ وجود اإلختبلالت التالية الممكية أمر بعيد المناؿ،

 :أوال: فيما يتعمق بالتحقيق المسبق حول اإلرتفاقات اإلدارية

يشكؿ التحقيؽ المسبؽ إجراء ىاـ لحماية الخاضعيف لئلرتفاقات اإلدارية، وقد أحالت 
ليذا اإلجراء بصفة شبو آلية، أغمب القوانيف بغرض تفادي أخطار التجاوزات في تعييف 

لتحمؿ اإلرتفاقات، ورغـ أنو ال يوجد إجراء موحد لمتحقيقات العمومية  محددةالعقارات ال
المسبقة ،والتي تيدؼ إلى إعبلـ الجميور والمالكيف وأصحاب الحقوؽ العينية بيذه 
اإلرتفاقات المراد إنشاءىا، وأيضا لغرض تمقي مبلحظاتيـ وآرائيـ، فإف ىذه االستشارات 

تؤدي إلى الحد مف فعاليتيا كضمانة إجرائية  تطرح بعض النقائص، قد، المسبقة
 :ألصحاب الممكية وذوي الحقوؽ وذلؾ يظير كما يمي

اختالف التحقيق العمومي في اإلرتفاقات اإلدارية عن التحقيق العمومي في  - 1
 :مجال نزع الممكية

 أخضع المشرع التحقيقات العمومية المسبقة لئلرتفاقات اإلدارية إلى اإلجراء المعموؿ
والذي ينص في المادة  6996أبريؿ  57المؤرخ في  66/96بو في قانوف نزع الممكية رقـ 

منو: "يكوف إجراء التصريح بالمنفعة العامة مسبوقا بتحقيؽ يرمي إلى إقرار ثبوت ىذه  66
 (enquete parcellaire) عمى إجراء تحقيؽ جزئي 64المنفعة"، ثـ نص في المادة 
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والحقوؽ العقارية وىوية المالكيف وأصحاب الحقوؽ المطموب ييدؼ إلى تحديد األمبلؾ 
نزع ممكيتيـ، وتمـز اإلدارة بتبميغيـ بقرار قابمية التنازؿ عف األمبلؾ والحقوؽ المطموب نزع 
ممكيتيا، مع إعبلميـ بقائمة العقارات والحقوؽ العينية ومبالغ التعويضات المقترحة 

مكانية تقديـ اقتراحات وحتى الطعف ا ذا رجعنا لبلرتفاقات اإلدارية فإف ىذا وا  لقضائي، وا 
اإلجراء األخير، أي التحقيؽ الجزئي، ال وجود لو في القوانيف المتعمقة بيا، وال تنص عمى 

وىذا يعني عدـ تحديد بدقة ، إلزامية القياـ بتحقيؽ جزئي مستقؿ عف التحقيؽ المسبؽ
لؾ عمى حؽ المالكيف في الحصوؿ العقارات ومساحتيا والمالكيف ليا، وبالتالي يؤثر ذ

 .عمى المعمومات، مما يقمؿ مف فعالية الضمانات المقدمة ليـ عف طريؽ التحقيؽ المسبؽ

 :عدم تجانس التحقيقات المسبقة - 2

في اإلرتفاقات اإلدارية تزايدت وتنوعت التحقيقات العمومية، وأصبحت غير متجانسة، 
وىناؾ تحقيقات تخضع  66/96نزع الممكية فيناؾ تحقيقات تتـ طبقا إلجراءات قانوف 

····· إلجراءات خاصة تضمنتيا قوانيف اإلرتفاقات اإلدارية، مثؿ البيئة، المياه، الغابات
ومف شأف ىذا التنوع والتعدد في التحقيقات العمومية، أف يضر بأىداؼ ونوعية اإلجراءات 

بحيث تصبح معقدة وغير والحماية القانونية التي وضعت لمحفاظ عمى حقوؽ المالكيف، 
متجانسة، مما قد يصعب مف عممية التحكـ في االستشارات العامة ويقمؿ مف مشاركة 
الجميور فييا، وبالتالي ال تساعد عمى تحسيف طريقة أخذ اآلراء والمبلحظات 

 ·واالقتراحات، فضبل عف صعوبة إيصاؿ المعمومات إلى أكبر قدر ممكف مف الجميور

 :يور في الدراسات المسبقة لمتحقيق العموميعدم إشراك الجم - 3

في الواقع تتـ اإلستشارات المسبقة في مجاؿ إنشاء وتنفيذ اإلرتفاقات اإلدارية وفي 
 :الغالب عمى مرحمتيف

 ·المرحمة األولى: وتتعمق بالدراسات المسبقة

 .المرحمة الثانية: وتتعمق بالتحقيقات المسبقة
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ىو عدـ إشراؾ المالكيف فييا، بحيث ال يتـ إف ما يبلحظ عمى المرحمة األولى 
إعبلميـ وال تأخذ اقتراحاتيـ وذلؾ لكوف أغمب قوانيف االرتفاقات اإلدارية تكتفي بإشراؾ 
اإلدارات العمومية في ىذه االستشارة دوف المعنييف بيا مما يؤثر عمى الضمانات التي 

 ·توفرىا التحقيقات المسبقة

قرارفتح التحقيق المسبق إلى المالكين وأصحاب  عدم إلزام اإلدارة بتبميغ - 4
 :الحقوق

بما أف التحقيؽ المسبؽ لمترخيص باإلرتفاقات اإلدارية، يتـ في الغالب طبقا 
، فإننا ال نجد في أحكاـ ىذا 66/96لئلجراءات المعموؿ بيا في قانوف نزع الممكية 

المسبؽ لممالكيف وأصحاب القانوف ما ينص عمى إلزاـ اإلدارة بتبميغ قرار فتح التحقيؽ 
الحقوؽ، مما قد يقمؿ مف فعالية ىذه اإلجراءات وينقص مف ضمانات الواجب توافرىا 

 64يكتفي في المادة  66/96ألصحاب الحقوؽ في مجاؿ اإلعبلـ، بحيث أف القانوف 
منو، بالنص عمى إشيار قرار فتح التحقيؽ المسبؽ في مقر البمدية المعنية ونشره في 

طنيتيف، باإلضافة إلى إشياره في نشرة القرارات اإلدارية، وذلؾ طبقا ألحكاـ يوميتيف و 
المحددة لكيفيات تطبيؽ قانوف نزع الممكية  624/90مف المرسـو التنفيذي رقـ  64المادة 

66/96· 

 إختصاص اإلدارة باختيار أعضاء لجنة التحقيق المسبق بدال من القضاء - 5

محققييف إلجراء التحقيؽ المسبؽ لئلرتفاقات اإلدارية، إف صبلحية تعييف المحافظيف ال
تبقى بيد اإلدارة التي تتولى اختيار أعضاء يشكموف لجنة تحقيؽ، بغرض إثبات المنفعة 
العامة لئلرتفاقات، وليذه المجنة دور أساسي وميـ في تسيير إجراءات التحقيؽ العمومي، 

و قد يؤثر عمى استقبللية التحقيؽ، لذلؾ فالتساؤؿ يطرح حوؿ سبلمة، ىذا الموقؼ لكون
ويجعؿ المجنة تتبنى وجية نظر اإلدارة التي عينتيـ عمى حساب وجية نظر الخاضعيف 

 لئلرتفاقات اإلدارية
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عدم وضوح القيمة القانونية لنتائج التحقيق المسبق وعدم إلزام لجنة التحقيق  - 6
 :ون نتائج التحقيق سمبيةالنص عمى الطعن القضائي في حالة ك بتبرير تقريرىا وعدم

بعد انتياء نتائج التحقيؽ فإف المشرع لـ يمـز لجنة التحقيؽ بتقديـ وثيقة تتضمف 
األسباب التي تبرر المنفعة العامة لممشروع، وأكثر مف ىذا لـ ينص عمى إمكانية الطعف 

مرار القضائي، إذا جاءت نتائج التحقيؽ سمبية، بحيث ال يوجد ما يمنع اإلدارة مف االست
في إصدار قرار التصريح بالمنفعة العامة لئلرتفاقات، وذلؾ لكوف القيمة القانونية لتقرير 

 لجنة التحقيؽ غير واضحة، فيؿ ىي ممزمة لئلدارة أـ اختيارية؟

ثانيا: انعدام التعويض المسبق في اإلرتفاقات اإلدارية وعدم إمكانية تطبيق إجراءات 
 دارية بموجب إجراء اإلحالةاإلرتفاقات اإل نزع الممكية عمى

 :غياب التعويض المسبق - 1

تناولت إجراء اإلحالة، أحكاـ قانوف نزع الممكية، عند تقدير التعويض عف أضرار 
 65/62مف القانوف  69اإلرتفاقات اإلدارية، العديد مف النصوص القانونية مف ذلؾ المادة 

مى أنو: "يترتب عمى كؿ إجراء المتعمؽ بالمياه، التي تنص ع 2005 أوت 66المؤرخ في 
يضر بالغير ناتج عف إدارة األمبلؾ العمومية الطبيعية لممياه، تعويض يتـ تحديده مثمما 

 ·"ىو الحاؿ في مجاؿ نزع الممكية مف أجؿ المنفعة العمومية

المتعمؽ بنزع الممكية، نجده يكرس مبدأ التعويض المسبؽ  66/96وبالرجوع لمقانوف 
وبالتالي يطرح التساؤؿ حوؿ إمكانية تطبيؽ التعويض المسبؽ  1منو في المادة األولى

 المعموؿ بو في قانوف نزع الممكية عمى اإلرتفاقات اإلدارية عف طريؽ إجراء اإلحالة؟

في األصؿ فإف التعويض المسبؽ مبدأ يطبؽ عمى عمميات نزع الممكية، ولكف وفي 
ممكية، بحيث ال يجرد صاحب الممكية مف مجاؿ اإلرتفاقات اإلدارية، فإنو ال يوجد نقؿ لم

                                                 
كية مف أجؿ ىذا القانوف، نزع الممد مف الدستور يحد  20: "عمبل بالمادة 11/91المادة األولى مف قانوف نزع الممكية  1

 ·"المنفعة العمومية، وشروط التنفيذ واإلجراءات المتعمقة بو، وكيفيات التعويض القبمي العادؿ والمنصؼ
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 66/65مف القانوف رقـ  645ممكيتو، ويبقى محتفظا بيا، وقد نصت صراحة المادة 
المتعمؽ بالكيرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات عمى أنو: "ال يترتب عمى ممارسة 

الممكية، فإف  إذا رجعنا إلى التشريع المتعمؽ بنزع اإلرتفاقات أي زواؿ لحؽ الممكية، بينما
األحكاـ المتعمقة بإيداع المبالغ المالية المخصصة لمتعويض وتسديدىا مسبقا، تؤدي إلى 
اكتساب األمبلؾ المنتزعة، وتخمي أصحابيا عنيا، وىذا اإلجراء ال يعني اإلرتفاقات 
اإلدارية التي ال يعمؿ فييا بمبدأ التعويض المسبؽ وال بإجبار المبلؾ عمى التخمي عف 

 ·كيـ، ىذا مف جيةأمبل

 Indemnisation) ومف جية أخرى، وفي شأف أضرار التعويض اآللي

automatique)  فإنو ال يطبؽ عمى اإلرتفاقات اإلدارية، وال تأخذ بو ىذه األخيرة، وذلؾ
الختبلفو الجوىري مع التعويض المعموؿ بو في مجاؿ نزع الممكية والتي تتطمب 

عكس اإلرتفاقات التي ال يفرض فييا تعويض  بالضرورة توفير تعويض قبمي، عمى
الخاضعيف لئلرتفاقات بصفة آلية، بؿ يشترط لتقديـ التعويض إثبات وجود، ضرر مباشر 

 مادي ومؤكد، حتى يمكف لممالكيف الحصوؿ عمى منحة التعويض

اإلدارية، ال يكوف قبميا أو  مف ىنا يمكف القوؿ بأف تحديد التعويض في اإلرتفاقات
ى إنشائيا وذلؾ لكوف المالؾ، ال يمكنو إثبات الضرر الحاصؿ، إال بعد إنشاء مسبقا عم

وتنفيذ اإلرتفاقات وىذا ما يجعؿ التعويض اآللي غير ممكنا، البتعاده عف ذلؾ التعويض 
 المعموؿ بو في إجراءات نزع الممكية

إختالف التعويض الودي في اإلرتفاقات اإلدارية عن التعويض في مجال نزع  - 2
 :الممكية

المتعمؽ  6996/65/52المؤرخ في  52/96مف القانوف رقـ  64إذا أخذنا المادة 
باستغبلؿ النقؿ بالسكؾ الحددية، فإنيا تنصعمى تطبيؽ التشريع المعموؿ بو، في مسألة 
ذا رجعنا لمتشريع المعموؿ بو في مجاؿ نزع  التعويض عف إرتفاقات السكة الحديدية، وا 

وكذلؾ المرسـو التنفيذي رقـ  66/96مف قانوف نزع الممكية رقـ  65لمممكية فنجد المادة 
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والذي  66/96المحدد لكيفيات تطبيؽ القانوف  6990يوليو  57المؤرخ في  624/90
تقريرا يسوغ المجوء إلى نزع الممكية ويبرز "···· منو عمى ما يمي:  65ينص في المادة 

 ·"قتناء بالتراضيالنتائج السمبية التي تمخضت عنيا محاوالت اإل

ما يبلحظ عمى النص األوؿ المتعمؽ باإلرتفاقات اإلدارية في مجاؿ السكؾ  *
الحديدية، فانو يحيؿ إجراءات التعويض إلى األحكاـ المعموؿ بيا في مجاؿ نزع الممكية 
لممنفعة العمومية، أما في النص الثاني فإنو، يشترط القياـ بمحاوالت إكتساب األمبلؾ 

عقارية، بطريقة ودية، قبؿ المجوء لطمب نزع الممكية، ىذا يعني أف المشرع والحقوؽ ال
يشترط تطبيؽ إجراء اإلتفاؽ الودي، سواء في نزع الممكية أو في اإلرتفاقات اإلدارية، عف 
طريؽ اإلحالة، غير أف األمر يختمؼ في كبل الحالتيف، ففي مجاؿ نزع الممكية، فإف 

مكية، ىي الجية الممزمة بتقديـ إقتراح لعقد إتفاؽ ودي، وتقدـ اإلدارة المستفيدة مف نقؿ الم
عرض يتضمف مبمغ التعويض لممالكيف، وفي حالة تعذر اكتساب األمبلؾ بالتراضي، فإف 
عمى اإلدارة تبرير التقرير السمبي الذي يثبت عدـ إمكانية إبراـ إتفاؽ ودي قبؿ المجوء 

ؾ في حالة اإلرتفاقات اإلدارية، بحيث أف لطمب نزع الممكية، بينما عمى العكس مف ذل
المالكيف الخاضعيف ليا ىـ الممزموف بتقديـ اقتراح إبراـ اتفاؽ ودي، بحيث يعرضوف 
مطالبيـ لئلدارة، مع إثبات وجود أضرار ىذا يعني أنو ال توجد قواعد خاصة، تنظـ 

زالة الممكية، اإلتفاؽ الودي في اإلرتفاقات، كما أنو وفي ىذه األخيرة تنعدـ عممية  تجريد وا 
وبالتالي فاإلدارة المستفيدة مف اإلرتفاقات غير ممزمة بتقديـ عرض إتفاؽ ودي والنتيجة، 
أف ىذا اإلجراء أي اإلتفاؽ الودي في اإلرتفاقات يختمؼ تماما عف اإلجراء السابؽ 

رية، المعموؿ بو في نزع الممكية، والسبب في ذلؾ أف ىذه القاعدة في اإلرتفاقات اإلدا
تتعمؽ باآلثار المحتمؿ وقوعيا عف أضرارىا، بحيث يتـ تعويض ىذه األضرار وليس 

 ·اإلرتفاؽ المنشأ ذاتو

إف اإلختبلؼ واضح وأساسي بيف تعويضات نزع الممكية وتعويضات اإلرتفاقات وذلؾ 
 .يرجع لكوف إجراءات طمب التعويض يتـ تقديميا مف طالب التعويض ذاتو في اإلرتفاقات
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ختالف طريقة تقييم تعويضات أضرار اإلرتفاقات اإلدارية عن طريقة تقييم إ - 3
 :تعويضات نزع الممكية

في كثير مف األحياف فإف طريقة تقييـ تعويضات األضرار الناجمة عف اإلرتفاقات 
اإلدارية، تتـ باإلحالة إلى اإلجراءات المتبعة في قانوف نزع الممكية والواقع ىناؾ إختبلؼ 

اإلجرائيف وىذا راجع الختبلؼ الغرض والغاية مف التعويضات، ففي مجاؿ  جوىري بيف
اإلرتفاقات اإلدارية فإف ىدفيا ىو إصبلح وتغطية األضرار الحقيقية المؤكدة والناجمة عف 
إنشائيا وتنفيذىا، بينما في مجاؿ نزع الممكية، فإنيا تيدؼ إلى التعويض عف عممية نزع 

ذا يجعؿ االختبلؼ واضح، بيف اإلجرائيف، في طريقة تقييـ الممكية، والتجريد منيا، وى
التعويض، وحتى مف الجانب الزمني لمتعويض وذلؾ لكوف تاريخ نزع الممكية، يعتمد 

مف قانوف نزع الممكية  00عادة، السنة السابقة في تحديد قيمة العقار، بحيث تنص المادة 
يخ نقؿ الممكية، ويؤخذ بوجو تحدد طبيعة الممتمكات وقواميا في تار " :66/96رقـ 

استعماليا، ما كانت تستعمؿ فيو قبؿ عاـ مف فتح التحقيؽ الذي يسبؽ التصريح بالمنفعة 
العمومية، بينما في اإلرتفاقات اإلدارية، فبل يتـ التركيز عمى قيمة العقار، بقدر ما يركز 

 ·عمى تاريخ حدوث األضرار المحتممة لتقدير التعويض

 :أطير إجراءات التعويض الوديعدم ضبط وت - 4

يكتفي المشرع بالنص عمى أحكاـ عامة إلجرءات التعويض الودي، عف أضرار 
اإلرتفاقات اإلدارية، وىذا دوف ضبطيا أو التحقيؽ في كيفية ممارستيا، بحيث أف المجاؿ 
الزمني لعقد إتفاؽ ودي غير محدد، فبل توجد آجاؿ واضحة، ليذا اإلجراء، مف ذلؾ 

قامة القنوات الضرورية لتجييزات وتسيير اإلرتفا قات المتعمقة بالدخوؿ والمرور وا 
تنص عمى  66/66مف قانوف المناجـ رقـ  666اإلستغبلؿ المنجمي، بحيث نجد المادة 

أنو: "في حالة عدـ حصوؿ اتفاؽ بالتراضي مع المعنييف، يمكف صاحب السند المنجمي، 
أف يسمح لو باالستفادة عمى األراضي المجاورة  بموجب قرار مف الوالي المختص، إقميميا،

لممحيط الممنوح لو بموجب ىذا السند، مف إرتفاقات الدخوؿ والمرور ووضع القنوات 
 ·الضرورية
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إف محتوى المادة المذكورة سابقا، ال يتضمف تاريخ محدد، لطمب التعويض، فبل توجد، 
 ·آجاؿ إلبراـ اإلتفاؽ الودي

 :ي شأن األضرار اإلحتماليةعدم تجانس النصوص ف - 5 

إف األضرار المادية المؤكدة والمباشرة التي تتسبب فييا اإلرتفاقات اإلدارية، لمممكية 
والمنشآت، ىي التي تأخذ في الحسباف، عند عممية التعويض، وىذا ما نصت عميو المادة 

واصبلت المحددة لمقواعد العامة المتعمقة بالبريد والم 60/5666مف القانوف رقـ  26
السمكية والبلسمكية، أما األضرار غير المباشرة، واإلحتمالية فإف المالكيف وأصحاب 

 Perte de) الحقوؽ، ال يستطيعوف تقديـ طمبات دقيقة لمتعويض عف خسائر المداخيؿ

revenues)في المستقبؿ،  ، وذلؾ لكونيـ ال يعرفوف بعد آثار األضرار الممكف وقوعيا
المشرع سكت في عدة نصوص عف األضرار االحتمالية المستقبمية وفي ىذا المجاؿ، فإف 

 ·ولـ يتعرض ليا

إف معالجة االختبلالت السابقة والمبلحظة عمى مختمؼ قوانيف االرتفاقات اإلدارية يتطمب 
 :تعديميا وذلؾ باألخذ باالقتراحات التالية

 (l'etude d'impact) إشراك الجميور في الدراسات المسبقة -أ 

شراؾ المالكيف وأصحاب الحقوؽ في الدراسات المسبقة، وذلؾ بأخذ آرائيـ يتـ إ
ومبلحظاتيـ،باعتبارىـ المعنييف مباشرة بعممية المساس بأمبلكيـ، وىذا بإدخاؿ أحكاـ 

 ·جديدة ضمف النصوص القانونية المتعمقة باإلرتفاقات اإلدارية

عداد قانون موحد لإلستشا -ب   :راتتجميع التحقيقات المسبقة وا 

إف تحسيف التحقيقات المسبقة يتـ بتجميع وتوحيد ىذه التحقيقات عمى غرار بعض 
التشريعات األجنبية اليادفة لتحسيف الحصوؿ عمى المعمومات ومشاركة الجميور في 

 /5742002مسار القرارات، وفي ىذا اإلطار يمكف أخذ كنموذج القانوف الفرنسي رقـ 
بالديمقراطية الجوارية، والذي صدر بناء عمى يتعمؽ  5665فيفري  57المؤرخ في 
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 بعنواف المنفعة العمومية اليـو 6999توصيات مجمس الدولة الفرنسي في تقرير سنة 

(l'utulite pubique aujourd'hui) وتضمف توصيات لتجميع وتحديث التحقيقات ،
، كما 574/5665العمومية، وىذه اإلقتراحات تـ األخذ بيا جزئيا وتدريجيا بالقانوف رقـ 

يتعمؽ بضبط أنظمة  5666فيفري  57صدر تقرير عاـ جديد لمجمس الدولة الفرنسي في 
التحقيقات العمومية المتزايدة والمتنوعة واعتبر بأف تعددىا، يضر بأىداؼ ونوعية 
اإلجراءات اإلدارية والحماية القانونية، مما دفع بالمشرع الفرنسي يصدر القانوف رقـ 

، يفوض فيو الحكومة لمقياـ بواسطة أمر، 5666ديسمبر  69في  مؤرخ 6060/5666
بإصدار أحكاـ ضرورية لتجميع مختمؼ إجراءات التحقيؽ العمومية واإلستشارات العامة، 
فأصبح باإلمكاف تجميع التحقيقات العمومية، حسب نوعيا: "تحقيقات عمومية تتعمؽ 

 ·"تفاقات اإلداريةالممكية، تحقيقات عمومية تتعمؽ باإلر  بإجراءات نزع

 :إلزام اإلدارة بتبميغ قرار التحقيق المسبق -ج 

مف قانوف نزع الممكية وذلؾ بإلزاـ اإلدارة بتبميغ  64يتمثؿ اإلقتراح في تعديؿ المادة 
المالكيف وأصحاب الحقوؽ، بقرار اإلعبلف عف فتح تحقيؽ مسبؽ لئلرتفاقات اإلدارية، 

رفاقو ويجب توضيح طريقة التبميغ بحيث ت مـز اإلدارة بالتبميغ بواسطة البريد والمضموف وا 
بوصؿ استبلـ أو التبميغ عف طريؽ محضر قضائي، إف تأطير عممية التبميغ لقرار 
التحقيؽ المسبؽ، يشكؿ ضمانة إجرائية ىامة، تمكف الخاضعيف لئلرتفاقات مف اإلطبلع 

الحصوؿ عمى التعويضات عمى مضموف المشاريع المتعمقة بيا وذلؾ لمدفاع عف حقوقيـ و 
المناسبة لؤلضرار التي قد تنجـ عنيا، كما يمكف استعماؿ وسائؿ اإلتصاؿ الجديدة مثؿ 

 ···الفيديو، الفايسبوؾ

 :تفعيل التحقيقات المسبقة وجعميا أكثر شفافية -د

إف تحسيف التحقيقات المسبقة، تتـ باتخاذ إجراءات تجعميا أكثر ديمقراطية وذلؾ كما 
 :يمي

عطاء صبلحية تعييف أعضاء لجاف التحقيؽ المسبؽ لمقضاء، بحيث يتولى رئيس ػػ إ
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المحكمة اإلدارية، عممية التعييف لمقياـ بالتحقيقات المسبقة في مشاريع اإلرتفاقات 
 ·اإلدارية

ػػ النص في قوانيف اإلرتفاقات اإلدارية عمى إمكانية الطعف أماـ القضاء اإلداري، وذلؾ 
فيذ اإلرتفاقات اإلدارية، وىذا في حالة كوف نتائج التحقيؽ المسبؽ، لتوقيؼ إجراءات تن

 ·جاءت سمبية

ػػ تشجيع الديمقراطية الجوارية وذلؾ بتنظيـ اإلستشارات العمومية لمجميور، وىذا يتـ 
 commission national) :بوضع نص تشريعي ينشأ لجنة وطنية لبلستشارات العمومية

du debat public) يا بدقة وأيضا يوضح كيفية مشاركة الجميور في ىذه ويحدد ميام
االستشارات، عمى أف يشمؿ عمميا كؿ مجاالت نزع الممكية واإلرتفاقات اإلدارية، بحيث 
تتركز عمى السير عمى ضماف احتراـ مساىمة الجميور، في مسار إعداد المشاريع التي 

حسنة، إلعبلـ الجميور تقدميا ليا اإلدارة، وكذلؾ تسيرعمى ضماف توفير الشروط ال
بمختمؼ المشاريع وتقديـ توصيات لتحسيف اإلتصاؿ بالجميور، ويجب عمى المجنة بعد 
انتياء اإلستشارات والمناقصات، أف تقدـ رسميا، عرض حاؿ يوضع تحت تصرؼ لجنة 

 .التحقيؽ المسبؽ

 :ضرورة تبرير إصدار قرار الترخيص باإلرتفاقات -ىـ 

بالمنفعة العمومية، يجب إلزاـ اإلدارة بإرفاقو، بوثيقة أو عند إعداد قرار التصريح 
بتقرير يتضمف عرض األسباب والدوافع التي تبرر طابع المنفعة العمومية، وكذلؾ األمر 

 .في حالة رفض التصريح بالمنفعة العمومية، فيجب تبرير ىذا القرار

 :تعميم التعويض الودي -و 

التقييد اإلجباري لمممكية وجعؿ التعويض الودي  يتمثؿ اإلقتراح في تقميص المجوء إلى
 .ىو القاعدة، في جميع قوانيف اإلرتفاقات اإلدارية

 ز_ إنشاء صندوق لتعويض اإلرتفاقات:
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في كثير مف األحياف يسجؿ تأخر في تعويض المالكيف الخاضعيف لئلرتفاقات وذلؾ 
ىذه اإلرتفاقات، وخاصة في بسبب عدـ وجود مبالغ مالية كافية لدى اإلدارة المستفيدة مف 

حالة صدور أحكاـ قضائية تتضمف تعويضات ضخمة، لذلؾ فاإلقتراح إنشاء صندوؽ 
لتعويض اإلرتفاقات، يوضع تحت تصرؼ اإلدارة التي تقوـ بعمميات نزع الممكية 

 ·واإلرتفاقات اإلدارية وىذا حتى ال تعجز عف التعويض

 :انين اإلرتفاقات اإلداريةضرورة تكريس مبدأ التعويض المسبق في قو  -ح

إف توفير تعويض قبمي يقدـ لممالكيف الخاضعيف لئلرتفاقات اإلدارية يكوف بالنص 
 ·صراحة في القوانيف المنظمة ليا، عمى مبدأ إلزامية التعويض المسبؽ

توضيح وتفصيل شروط المجوء إلى عممية نزع الممكية بدال من اإلرتفاقات  /ط
 ·اإلدارية

····( رتفاقات اإلدارية الجزائرية )الكيرباء، المياه، المناجـ، المواصبلتتنص قوانيف اإل
عمى إمكانية المجوء لنزع الممكية وذلؾ عندما يكوف إستعماؿ العقار، بعد فرض 
اإلرتفاقات، مستحيبل وىذا دوف توضيح، شرط اإلستحالة في استعماؿ وتقييد العقار، وال 

ية إخطار اإلدارة، ألخذ ونزع ممكية العقار المتبقي نسبة الضرر، كما أنيا، ال توضح كيف
وال اآلجاؿ البلزمة لمجوء إلى ىذا الطمب، واإلقتراح ىو تعديؿ قوانيف اإلرتفاقات اإلدارية، 
وذلؾ بتوضيح شروط المجوء لعممية نزع الممكية، وتحديد إجراءات وطرؽ إخطار اإلدارة 

الممكية، وىذا لكوف عممية نزع الممكية، في  بيا ونسبة األضرار الناجمة عف تقييد استعماؿ
ىذه القوانيف، ال تتـ بطمب ورغبة اإلدارة، كما ىو معموؿ بو في قانوف نزع الممكية، بؿ 
يتـ وعمى غير العادة بطمب مف صاحب الممكية وبرضائو، ضؼ إلى ىذا أف المشرع 

الممكية، عوض يكتفي عادة، بعبارة مختصرة في حالة لجوء اإلدارة إلى عممية نزع 
اإلرتفاقات اإلدارية، فينص عمى أنو في حالة عدـ اإلتفاؽ الودي، يتـ المجوء إلى نزع 

 ·الممكية واإلقتراح ىو تفصيؿ وتوضيح إجراء وشروط ىذا الحؿ أكثر
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 :إدراج منازعات التعويض عن اإلرتفاقات اإلدارية في اختصاص القضاء العاديى /

ظر في منازعات اإلرتفاقات اإلدارية، مف استثناًء، جعؿ اختصاص الن يمكف
اختصاص القضاء العادي، وذلؾ لكوف القاضي العادي ىو أصبل الذي يتولي حماية 
الممكية الخاصة وليس القاضي اإلداري، الذي يختص بيا حاليا، طبقا لقواعد أغمب قوانيف 

مف  266و 266يف وأيضا طبقا لممادت 66/96اإلرتفاقات اإلدارية وقانوف نزع الممكية رقـ 
، وىذا رغـ 5662فبراير  52المؤرخ في  69/62قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية رقـ 

وجود اتجاه مخالؼ يرى بأف تزايد عدد القوانيف العامة، يجعؿ مف األفضؿ اإلبقاء عمى 
 (.19)شكلاالختصاص لصالح القاضي اإلداري 
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تفاقات اإلدارية، مف أىـ إمتيازات السمطة العامة الممنوحة لئلدارة، لغرض تعتبر اإلر 
القياـ بنشاطاتيا المتمثمة في تحقيؽ المصمحة العامة أو الحفاظ عمييا، وبواسطة  يسيرت

ىذه اإلرتفاقات، يتـ تقييد حؽ الممكية الذي يشكؿ الركيزة األساسية لمحقوؽ والحريات، 
لحؽ وعدـ المساس بو، كقاعدة، رغـ أف ضرورات الحياة وبالتالي يجب حماية ىذا ا

اإلنسانية المشتركة، تفرض في كثير مف األحياف، اإلخبلؿ بحؽ الممكية، وذلؾ لفرض 
قيود عميو، دوف إزالتو وىذا شأف اإلرتفاقات اإلدارية التي تزايدت، بشكؿ مذىؿ في العصر 

شرية التي شممت مياديف مختمفة مثؿ: الحالي، وذلؾ تمبية لمحاجات األساسية المتعددة لمب
نشاء وسائؿ المواصبلت  إنجاز شبكات المياه والكيرباء واإلتصاالت وتصريؼ المياه، وا 
البرية والمائية والجوية، وتنظيـ التعمير والبناء والمحافظة عمى البيئة وتنظيـ الزراعة 

 ····وفرض الشروط الصحية والجمالية

اد توازف بيف اعتبار حسف سيراإلدارة وحماية حقوؽ مما يوجب البحث عف كيفية إيج
األفراد، وفي ىذا اإلطار سعى المشرع الجزائري مف خبلؿ قوانيف اإلرتفاقات اإلدارية، إلى 
محاولة الموازنة بيف المصمحة العامة و المصمحة الخاصة و لكف يبقى تدخؿ المشرع 

زنة وذلؾ لتعاظـ وتزايد األعباء مطموبا ومنشودا ومرغوبا فيو، لتحقيؽ تفعيؿ ىذه الموا
والتكاليؼ واإللتزامات المفروضة عمى حؽ الممكية، مما أدى إلى توسع عممية إخضاع 
األفراد اللتزامات عديدة، وأماـ ىذا الوضع ولغرض تدعيـ حماية حقوؽ وحريات األفراد 

اقات ولتقميص الثغرات التي لوحظت مف خبلؿ دراستنا لعدد معتبر مف قوانيف اإلرتف
 :اإلدارية بحيث تـ معاينة مايمي

 :أوال: غياب مبدأ دستوري واضح حول اإلرتفاقات اإلدارية

فالمشرع الدستوري الجزائري وفي جميع النصوص الدستورية السابقة وحتى في ظؿ 
التعديؿ الدستوري األخير، فإنو لـ يتطرؽ لمسألة تنظيـ الممكية وتقييدىا باإلرتفاقات 

لـ يتناوؿ بصراحة عممية الحرماف مف الممكية باإلجراء اإلستثنائي المتمثؿ اإلدارية، بحيث 
في اإلرتفاقات المقيدة لمممكية، واكتفى بالنص فقط عمى إجراء نزع الممكية، رغـ اإلختبلؼ 
الكبير بيف اإلجراءيف في موضوع إزالة الممكية نيائيا، أو اإلبقاء عمييا مع إخضاعيا 

استعماالتيا، ومف شأف غياب النص عمى تنظيـ استعماؿ الممكية  اللتزامات وتكاليؼ تقيد
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أف يؤثر عمى الحماية القانونية ليا، ويقمؿ مف الضمانات الدستورية الواجب توفيرىا 
لصالح األشخاص الخاضعيف لمممكية، وأيضا يؤثر عمى سمطة اإلدارة في تنظيـ استعماؿ 

ة بيف متطمبات المصمحة العامة وحماية حؽ الممكية، وبالتالي التقميؿ مف فعالية الموازن
 ·الممكية

 :ثانيا: انعدام مبدأ دستوري ممزم لمتعويض المسبق عن اإلرتفاقات اإلدارية

رغـ أف التعويض يشكؿ أىـ وأبرز ضمانة قانونية لحماية الممكية، وذلؾ لكونو يتعمؽ 
ري لـ يضع قاعدة بحقوؽ األشخاص الخاضعيف لئلرتفاقات اإلدارية، فإف المشرع الدستو 

دستورية لو، فبل توجد ضمانات دستورية صريحة وممزمة تجبر اإلدارة عمى تقديـ 
تعويضات مسبقة عف قيود، اإلرتفاقات اإلدارية، وىذا ما يجعؿ أيضا، القوانيف المنظمة 
لئلرتفاقات، ال تستند إلى مبدأ دستوري إلزامي، بحيث أف المشرع وعند إصداره لمختمؼ 

غير مجبر عمى النص عمى التعويض بمجرد إنشاء قيود عمى الممكية، وىذا  القوانيف،
عمى عكس إجراءات نزع الممكية، التي ينص بشأنيا الدستور وبوضوح عمى التعويض 
المسبؽ والعادؿ وبالتالي يصعب إيجاد نظاـ قانوني واضح ودقيؽ، لمتعويض عف أضرار 

 ·اإلرتفاقات اإلدارية

 :ض في قوانين اإلرتفاقات اإلداريةثالثا: محدودية التعوي

إف التعويض في مختمؼ النصوص القانونية المتعمقة باإلرتفاقات اإلدارية، ليس قاعدة 
، أو مسبؽ، أو مباشر وآلي، وذلؾ الختبلؼ النصوص القانونية بشأنو،  وليس مبدأ ممـز
ع فبعضيا ينص عمى التعويض والبعض اآلخر يسكت عنو، وأكثر مف ىذا، فإنيا تض

تحقؽ الضرر، وأف يكوف مؤكدا وماديا : شروط خاصة، لمحصوؿ عمى التعويض، منيا
ومباشرا، وتستثنى األضرار غير الخطيرة والمستقبمية مف التعويض، ىذا يعني أف المشرع 
لـ يمنح الحؽ في التعويض بصفة آلية، بمجرد فرض اإلرتفاؽ، بؿ يمكف أف يثبت ىذا 

ذا ما جعؿ اإلطار التشريعي لمتعويض عف اإلرتفاقات الحؽ، فقط، عند حدوث أضرار وى
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اإلدارية، ال يتأسس عمى مبدأ عاـ لمتعويض المسبؽ، وبالتالي غياب اإللزاـ بالتعويض 
 .المسبؽ في القوانيف المنظمة ليذا النوع مف اإلرتفاقات

 ·ومتجانس لإلرتفاقات اإلدارية (Uniforme) رابعا: عدم وجود نظام قانوني موحد

ب إشكالية تواجو مؤسسة اإلرتفاقات اإلدارية، ىو عدـ وضع قانوف موحد أصع
ينظميا بحيث تتميز ىذه األخيرة بعدـ تجانسيا وتنوعيا وتشتتيا واختبلفيا في الحموؿ 
التي تضعيا، باإلضافة إلى عدـ التمكف مف فصميا عف اإلجراءات المتبعة في مجاؿ نزع 

:"E.picard" :اإلطار يقوؿالممكية لممنفعة العمومية، وفي ىذا 
1
  

"La technique de notre droit et la structure de notre science et de 

notre mentalites juridique; nous conduisent toujours; plus ou moins 

consciement; à n'accepter une entité en tant que notion 

authentiquement juridique que si les elements censés la constituer se 

caracterisent par un regime suffisament uniforme"  

 

إف تقنية قانوننا وىيكمة عممنا وذىنيتنا القانونية، تدفعنا دائما، وعمى األقؿ بوعي إلى "
عدـ قبوؿ كياف كمفيوـ قانوني أصيؿ إال إذا كانت العناصر المفروض أف تشكمو، تتميز 

 ·"حد بشكؿ كاؼ بنظاـ مو 

وبخصوص اإلرتفاقات اإلدارية، فيمكف القوؿ بأف المشرع لـ يصؿ إلى وضع نظاـ قانوني 
عمى غرار النظاـ القانوني لنزع الممكية لممنفعة العامة، وبالتالي لـ  (uniforme) موحد

تتمكف اإلرتفاقات اإلدارية مف التمتع بإطار تشريعي متجانس ومستقؿ عف قانوف نزع 
صبلح اإلطار الممك ية، ويتبيف مف المبلحظات السابقة، أنو مف الضروري، إعادة ىيكمة وا 

التشريعي المنظـ لئلرتفاقات اإلدارية وذلؾ بغرض الوصوؿ إلى تحقيؽ استقبلؿ تاـ 
لقوانيف اإلرتفاقات، وىذا لف يتـ إال بالقياـ بإصبلح جذري وعميؽ في مضموف النصوص 

ة" والعادية عمى السواء وذلؾ بإيجاد توازف بيف مصمحتيف القانونية األساسية "الدستوري
متناقضتيف، إحداىما تتعمؽ بالسماح لمسمطة العامة بتقييد استعماؿ الممكية مف أجؿ 

                                                 
1 E.picard; la notion de police administrative. Paris. L.G.D.J. 1984   
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الصالح العاـ، بينما تتعمؽ األخرى بتوفير ضمانات تحافظ عمى حقوؽ الخاضعيف 
 ·لبلرتفاقات اإلدارية

 :إف ىذا اإلصبلح يجب أف يتـ كما يمي

ضرورة جعل مسألة تنظيم استعمال الممكية وتقيدىا باإلرتفاقات اإلدارية، قاعدة  - 1
نزع الممكية وذلك بوضع مبدأ دستوري واضح  عمى غرار مؤسسة دستورية صريحة

 :حوليا

لقد أصبح مف الضروري تدخؿ المشرع الدستوري الجزائري، وذلؾ لتبني نظاـ تشريعي 
رماف مف الممكية، وىذا باعتبار أف إجراء تقييد الممكية، نوعي، ينظـ إجراءات الحد والح

ىو بمثابة إفراغ لمحتواىا، حتى ولو لـ يتـ تجريد صاحبيا منيا، بحيث أف فرض قيود 
والتزامات اإلرتفاقات اإلدارية، يعرقؿ حؽ االستعماؿ واالنتفاع بالممكية، وينقص قيمتيا، 

ة الممكية، بحيث يتـ وضع مبدأ لذلؾ يجب تعديؿ النص الدستوري في مجاؿ حماي
دستوري يتعمؽ باإلرتفاقات اإلدارية يسمح لمسمطات العامة، بتنظيـ استعماؿ الممكية، 
لتحقيؽ المنفعة العامة، ويجسد ضمانات الممكية لصالح األشخاص الخاضعيف 

اؿ لبلرتفاقات، وىذا لمواكبة المعايير العالمية التي اعتمدتيا عدة تشريعات أجنبية في مج
الممكية، بحيث أصبحت تتجو عند وضع الدساتير إلى التفرقة بيف إجراء نزع الممكية 
واإلرتفاقات اإلدارية وتنص صراحة عمى أف الحرماف مف الممكية يتـ بطريقتيف ىما: نزع 
الممكية وأيضا تقييد استعماالت الممكية، وفي عممية التقييد، تمنح سمطة تنظيـ استعماؿ 

 ·مطات العامةالممكية إلى الس

 

إف تبني المشرع الدستوري الجزائري لقاعدة دستورية صريحة، حوؿ مؤسسة اإلرتفاقات 
 :اإلدارية وتفرقتيا عف نزع الممكية لو فوائد عديدة منيا

ػػ تمكيف المشرع ذاتو مف إصدار قوانيف تنظـ اإلرتفاقات اإلدارية عمى أسس دستورية 
 ·واضحة وصمبة عند تقييد الممكية
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 تقديـ ضمانات دستورية فعالة لحماية الممكية مف كؿ عمميات المساس بياػػ 

ػػ السماح لمسمطات العمومية بفرض القيود الضرورية عمى حؽ الممكية وذلؾ لتحقيؽ 
مشاريع اإلرتفاقات وىذا يدخؿ في إطار معالجة وتحقيؽ التوازف في إشكالية المعادلة بيف 

 ·المصمحة العامة ومصالح الخواص

ضرورة تبني مبدأ دستوري ممزم لمتعويض المسبق عن اإلرتفاقات اإلدارية،  - 2.
 كضمانة دستورية لحقوق األفراد

يعتبر التعويض مف أىـ الضمانات القانونية لحماية الممكية، وذلؾ لكونو يتعمؽ 
بحقوؽ الخاضعيف لئلرتفاقات اإلدارية، وبالتالي البد مف وضع قاعدة دستورية صريحة 

تقديـ تعويض مسبؽ، وذلؾ لتفعيؿ حماية حؽ الممكية، وضماف تقديـ  أيضا حوؿ
تعويضات مسبقة عف قيود اإلرتفاقات، ومف جية أخرى لجعؿ ىذه القاعدة مبدأ دستوري 
، لجميع القوانيف المنشأة لئلرتفاقات اإلدارية، بحيث يجبر المشرع عند إصداره ليا  ممـز

عالجيا بنفس الطريقة المتبعة في مجاؿ بالنص عمى التعويض المسبؽ بشكؿ واضح وي
نزع الممكية لممنفعة العمومية وذلؾ بمعادلتو ليا، واعتبارىا كأنيا نزع ممكية فعمي، وىذا 

 مف شأنو أف يحقؽ ويجسد ضمانة فعالة لحماية حؽ الممكية

 :ــ وضع قانون مستقل ومتجانس لإلرتفاقات اإلدارية3

دارية يجعؿ مف الصعب إيجاد نظاـ قانوني إف تنوع وتبعثر وتشعب اإلرتفاقات اإل
مستقؿ، لكف البحث عف ىذا النظاـ، ليس مستحيبل، بحيث يمكف إعادة تشكيؿ القوانيف 
المتعددة لبلرتفاقات اإلدارية، وذلؾ بتجميعيا وتوحيدىا في قانوف إجرائي وحيد ينظـ طرؽ 

بأف تفعيؿ  :Henri videl" (1)"ممارسة اإلدارة ليذه اإلرتفاقات وفي ىذا اإلطار يرى
إصبلح النظاـ القانوني لئلرتفاقات اإلدارية، يتـ أساسا، بتقنيف ىذه المادة وذلؾ  عممية

بإخضاع اإلرتفاقات اإلدارية إلى نص قانوني موحد، متجانس عمى خبلؼ النصوص 
المبعثرة والمتشعبة المعموؿ بيا حاليا، كما يجسد األخذ بعيف االعتبار تعويض الضرر 
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تمالي وتوحيد اإلختصاص القضائي في ىذا المجاؿ وذلؾ لصالح قاضي نزع الممكية اإلح
 .المختص أصبل في تقنية التقييمات

إف القياـ بإصبلح عميؽ لقوانيف اإلرتفاقات اإلدارية في القريب العاجؿ، ضروري 
خضاعيا لنظاـ قانوني  وذلؾ بغرض الوصوؿ إلى تحقيؽ استقبلؿ تاـ ليذه القوانيف وا 

د، مف حيث إجراءات تنفيذىا وتوظيفيا، وأيضا مف حيث الحموؿ المتبعة فيما يتعمؽ موح
 ·بمعايير وطرؽ التعويض عف أضرارىا

إف مف شأف إحداث نظاـ قانوني مستقؿ وموحد لئلرتفاقات اإلدارية، أف يخفؼ مف 
ئؿ سمبيات تنوع وتبعثر وغموض مختمؼ القوانيف المنظمة ليا، خاصة في ظؿ التزايد اليا

لؤلعباء والتكاليؼ واإللتزامات الناجمة عف تقييد الممكية، وبالتالي فإف حماية حقوؽ األفراد 
المتعمقة بالممكية، أصبح ضرورة ممحة، ىذا باإلضافة إلى تمكيف اإلدارة مف التحكـ في 
إجراءات تطبيؽ قوانيف اإلرتفاقات عند تدخميا، سواء لتأميف سير المرافؽ العامة أو 

وحماية المصمحة العامة، وكؿ ىذا يتـ بنص قانوني موحد عمى غرار قانوف نزع لتحقيؽ 
الممكية لممنفعة العمومية ويكوف بمثابة تقنية جديدة لمقانوف العاـ لحماية الممكية ووسيمة 
لتنظيميا إلى جانب التقنية السابقة والمتمثمة في نزع الممكية لممنفعة العمومية، وكؿ ىذا 

اإلدارة عمى أداء مياميا، عند لجوئيا ليذا اإلجراء لتطبيؽ اإلرتفاقات مف شأنو مساعدة 
اإلدارية ومف جية أخرى يساىـ في حماية حقوؽ األفراد الخاضعيف ليذه اإللتزامات 

 واألعباء المختمفة
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 الممخص بالمغة العربية:

، والتي تطرقت في ىذا البحث الى موضوع االرتفاقات اإلدارية في التشريع الجزائري
تشكؿ أعباء وتكاليؼ تقيد الممكية العامة والخاصة، وذلؾ ألغراض تتعمؽ بالمصمحة 
العامة، وتكمف أىمية ىذا الموضوع في كونو يمكف السمطات العمومية مف تقييد الممكية، 
بأعباء تمتد لمجاالت شاسعة كارتفاقات الكيرباء، الغاز، المواصبلت، النقؿ، المناجـ، 

 ير، السواحؿ، البيئة، السكؾ الحديدية، التميفريؾ...المياه، التعم

كما أف أىميتو تظير مف جية أخرى، في تناولو لمضمانات القانونية المقررة 
لمخواص، عند المساس بأمبلكيـ بواسطة ىذه االرتفاقات، وبعبارة أخرى شممت إشكالية 

عند إعداد القوانيف الموضوع، كيفية إيجاد توازف بيف مصالح الخواص والمصمحة العامة 
المنظمة لبلرتفاقات االدارية، وذلؾ لموصوؿ الى خمؽ تجانس بيف مصمحتيف متناقضتيف. 
إنطبلقا مف ىذه اإلشكالية عالجت في الباب األوؿ: مفيوـ االرتفاقات االدارية وذلؾ 
 بالتطرؽ لتنظيـ الممكية وأسس تقييدىا في القانوف المدني الجزائري، والقوانيف المنظمة
لبلرتفاقات االدارية، باإلضافة الى التشريعات المقارنة، بحيث وضحت مراحؿ التحوؿ مف 
المفيـو الموحد لبلرتفاقات الى المفيـو المزدوج ليا، والذي أصبحت فيو ىذه االرتفاقات 
مستقمة ومنفصمة عف تمؾ المعروفة في القانوف الخاص، بحيث صاغ ليا أنصار القانوف 

ر، بحكـ ما تتميز بو قواعد القانوف اإلداري مف خصوصيات، وأيضا العاـ، مفيـو مغاي
ارتباطيا بغرض المصمحة العامة، وقد حاولت تحديد مفيوميا، مف خبلؿ التشريع 
الجزائري، الذي تناوليا بمصطمحات مختمفة منيا: االرتفاقات العامة، ارتفاقات القانوف 

رفيا بشكؿ واضح، بحيث تـ االكتفاء بتحديد العاـ، االرتفاقات االدارية،... غير أنو لـ يع
طرؽ وكيفيات ممارستيا، دوف وضع تعريؼ شامؿ ليا، وحتى التعريؼ الفقيي لـ يتمكف 
مف ضبط مفيوـ موحد لبلرتفاقات االدارية، الى درجة اعتبرىا بعض الفقياء مجرد قيود 

 بسيطة عمى الممكية ال تشكؿ صنؼ مستقؿ لبلرتفاقات.

راح تعريؼ شامؿ ليا، وذلؾ بكونيا تشكؿ التزامات عينية يتحمميا ورغـ ذلؾ تـ اقت
مالؾ العقار، وذلؾ لغايات وأغراض تتعمؽ بالمصمحة العامة، وتقضي بيا نصوص 
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قانونية عامة، وما يستنتج مف ىذا التعريؼ أنو أصبح مف الضروري إدخاؿ المفيوـ 
 لموصوؿ الى مفيوـ منسجـ ليا.المزدوج لبلرتفاقات في القانوف المدني الجزائري، وىذا 

أما في شأف مصادر االرتفاقات اإلدارية، فإنو ومف خبلؿ تحميؿ النصوص الدستورية 
والتشريعية والتنظيمية في الجزائر، وضحت اف النص األساسي )الدستور( يكتفي بوسيمة 

دستور ميـ، وحيدة لتقييد الممكية لممنفعة العامة، لذلؾ فإف اضافة االرتفاقات الى أحكاـ ال
خاصة في ظؿ تزايدىا وامتدادىا لعدة قطاعات: المياه، المحروقات، الكيرباء، الياتؼ، 
الطيراف،...وايضا في ظؿ اتجاه، التشريعات المقارنة )مثؿ الدستور الفرنسي،وكذلؾ 
المصري( الى النص بموجب مواد صريحة في الدستور عمى تقييد الممكية بحقوؽ 

 وىذا الى جانب إجراء نزع الممكية لممنفعة العمومية.االرتفاقات االدارية، 

أما فيما يخص تحديد مضموف االرتفاقات االدارية، فإف ىذه األخيرة تختمؼ عما 
يشابييا مف القيود التي تمس بالممكية مثؿ الشفعة، المصادرة، التأميـ،....، وىذا بالرغـ 

قات بكونيا أصبحت أكثر استعماال مف اشتراكيا في المساس بالممكية، ولكف تنفرد االرتفا
 في الوقت الحديث، وشممت مجاالت حيوية مف االقتصاد، كالمواصبلت والمحروقات....

بؿ أنيا أصبحت تتجاوز نزع الممكية وليا عدد ضخـ مف القوانيف، مما أوجد صعوبة 
انيف كبيرة في تصنيفيا، وفي دراستي لنطاؽ ومجاؿ استعماؿ االرتفاقات االدارية، فإف قو 

االرتفاقات االدارية وفي كثير مف االحياف تترؾ الغموض في تحديد المالكيف الخاضعيف 
لبلرتفاقات وتضع عبارات عامة، مثؿ: يمنع البناء، يمـز بقطع االشجار،....دوف تحديد 
دقيؽ لؤلشخاص المعنييف بيا، وكذلؾ الشأف بالنسبة ألصحاب الحؽ في طمب 

مياـ السمطة العمومية عند قياميا بتقييد الممكية بأعباء  االرتفاقات، وىذا ما يصعب مف
 وتكاليؼ االرتفاقات االدارية.

أما في الباب الثاني مف ىذا البحث، فتناولت فيو، الجانب التطبيقي لبلرتفاقات 
االدارية، وذلؾ مف خبلؿ تحديد إجراءات اعدادىا والمتمثمة في قرار فتح استقصاء 

ص بممارسة االرتفاقات االدارية،، وقد اتضح لي مف خبلؿ عمومي مسبؽ وقرار الترخي
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تحميؿ النصوص المنظمة لبلرتفاقات العامة، عدـ انسجاميا، في اشتراط االجراء االوؿ، 
بحيث أف العديد منيا لـ يتطرؽ لو، كما لـ يتـ ضبط بدقة محتوى الممؼ االداري 

تـ االحالة الى قانوف نزع المطموب لفتح التحقيؽ المسبؽ، وفي الكثير مف االحياف ي
الممكية، رغـ اختبلؼ ىذا االخير عف قوانيف االرتفاقات االدارية مف حيث مراحؿ 
واجراءات اعداد قرارات نزع الممكية، ضؼ الى ىذا صعوبة وتعقيدات التحقيقات المسبقة، 

 نظرا لتعددىا وتنوعيا، واختبلفيا مف قانوف آلخر.

أراء الجميور المتعمقة بيا، فاف قوانيف االرتفاقات ال وفي شأف نتائج التحقيؽ المسبؽ و 
تتكمـ عف حالة ظيور اقتراحات جديدة مف المحافظ المحقؽ ومف الجميور، كما ال تحدد 
أجاؿ ومواعيد لتقديميا لئلدارة، ولـ يتـ النص عمى الزامية االخذ بآراء أصحاب الممكية 

، وال توضح الطبيعة القانونية لمقرارات وذوي الحقوؽ، حتى ولو كانت نتائج التحقيؽ سمبية
المتضمنة فتح استقصاء عمومي، وال تذكر أجاؿ الطعف فييا أماـ القضاء، وبالتالي أرى 
ضرورة تفعيؿ االجراء األولي لمتحقيؽ المسبؽ، وذلؾ بتعديؿ قوانيف االرتفاقات االدارية، 

والنص عمى إمكانية الطعف بحيث يجب توضيح الطبيعة القانونية لمقرار االداري المسبؽ، 
القضائي فيو، مع تجميع التحقيقات المسبقة وتوحيدىا في قانوف خاص، باالستشارات 
العمومية، وضرورة التبميغ اإللزامي،ليذا القرار مع منح صبلحية تعييف أعضاء لجنة 

 التحقيؽ لرئيس المحكمة االدارية عوض االدارة.

في قرار الترخيص بممارسة االرتفاقات  أما فيما يخص االجراء الثاني، المتمثؿ
االدارية، والذي يختص بو الوالي، فيمكف تكميؼ القضاء االداري بإعداده، وذلؾ في حالة 
صدور نتائج التحقيقات سمبية، وىذا لغرض إعطاء ضمانات قانونية آلراء المجنة، كما 

جود آراء سمبية لنتائج يجب إلزاـ االدارة بتبرير قرار الترخيص باالرتفاقات، بالرغـ مف و 
التحقيؽ المسبؽ مع تحديد اجاؿ االصدار، وفي حالة فوات وانقضاء ىذه اآلجاؿ فيصبح 

 القرار غير منتج ألثاره.

وفي شأف االتفاقات الودية المنتجة لبلرتفاقات االدارية، فإف المشرع لـ يفرض شكؿ 
يا، وقد توصمت مف خبلؿ معيف ليذه االتفاقات، ولـ يحدد طرؽ وكيفيات اعدادىا وابرام
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دراستي ىذه الى ضرورة تعميـ ىذا االجراء، عمى غرار ما ىو معموؿ بو في قانوف نزع 
، وذلؾ في جميع قوانيف االرتفاقات االدارية، بحيث يتـ فييا تحديد 96/66الممكية رقـ 

ذي بدقة مراحؿ اعداد االتفاقات الودية وطبيعتيا القانونية، والقضاء المختص بيا، وال
سيكوف بالضرورة القضاء االداري، لكوف المصدر المنشأ ليا يتمثؿ في القوانيف العامة 

 المنشأة لبلرتفاقات االدارية.

إف ىذه االرتفاقات تطرح نزاعات يختص بيا القضاء، وقد تبيف لي مف خبلؿ التحميؿ 
لتجانس في المعمؽ، والمتواصؿ، لمختمؼ النصوص القانونية المتعمقة باالرتفاقات، عدـ ا

تحديد الجية القضائية المختصة بيذه النزاعات، بحيث يحيؿ البعض مف النصوص الى 
القضاء االداري، والبعض اآلخريسكت عف ذلؾ، وبالتالي وجب توحيد مختمؼ قوانيف 
االرتفاقات، في مجاؿ تحديد مواعيد الطعف في قرارات الترخيص باالرتفاقات، مع منح 

الفصؿ فييا، وباإلضافة الى النزاعات المتعمقة بقرارات القضاء االداري صبلحية 
االرتفاقات، تناولت التعويض عف االضرار الناجمة عف ىذه االرتفاقات، بحيث الحظت 
اف أىـ إشكالية في القوانيف المنظمة لبلرتفاقات، تتمثؿ في غياب مبدأ عاـ لمتعويض، 

اف معالجة إشكالية التعويض وعدـ تجانس النصوص القانونية بشأنيا، وقد خمصت الى 
تتطمب جعؿ االتفاؽ الودي إلزامي، في جميع قوانيف االرتفاقات، مع توضيح إجراءات 
ممارستو، والنص عمى إمكانية اخضاع التعويض لمرقابة القضائية، أو عمى األقؿ النص 
عميو في قانوف نزع الممكية ذاتو، كما يجب عمى المشرع توضيح حالة فشؿ االتفاؽ 

دي، كذلؾ يجب االشارة الى ضرورة تخمي المشرع عف الحؿ المتمثؿ في التحوؿ مف الو 
االتفاقات الى نزع الممكية، وذلؾ لكوف ىذا االجراء االخير خطير، ويفضؿ عوض المجوء 
الى عممية نزع الممكية، طرح االشكاؿ عمى القضاء لمفصؿ فيو.في االخير وفي مجاؿ 

ضافة مادة صريحة تحديد القضاء المختص بالنظر في  التعويضات، فاألفضؿ وضع وا 
في قانوف نزع الممكية، تتضمف منح المحاكـ االدارية اختصاص الفصؿ في الدعاوى 

 المتعمقة بالتعويضات عف االضرار الناجمة عف االرتفاقات االدارية.
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Résumé:  

A travers cette thèse, j’ai abordé le sujet des servitudes 

administratives dans la législation algérienne. ces servitudes 

constituent des charges qui pésent sur la propriété publique et privé 

qui ont pour finalité l’utilité publique. 

L’importance de ce sujet permet aux autorités publiques de 

limiter               la propriété, dans de différents domaines: l’énergie 

électrique et gazière            le transport, les mines, l’eau, 

l’urbanisme, l’environnement, le téléphérique        la 

télécommunication et le secteur ferroviaire etc.. L’importance aussi 

de ce sujet réside dans le traitement des garanties juridiques 

nécessaires pour            les propriétaires des terrains assujettis aux 

servitudes ; en d’autres termes    ,   la problématique de cette thèse 

est de trouver un équilibre entre les intérêts privés et publiques 

durant l’élaboration des lois régissants les servitudes 

administratives, dans le but d’atteindre une cohérence entre deux 

intérêts contradictoires. partant de cette problématique, j’ai étudié 

dans la première partie la notion de servitudes administratives, tant 

en exposant l’organisation et la restriction de la propriété dans le 

code civil algérien, les textes relatifs aux servitudes administratives 

et la législation comparée, j’ai abordé aussi les importantes 

évolutions qu a connu le régime juridique des servitudes, tout en 

exposons le point de vue des partisans de droit public qui ont établis 

à ces servitudes un concept différent, en vertu des règles du droit et 

également lié à l’intérêt public. 

En ce qui concerne la législation algérienne j’ai voulu déterminer 

le concept des servitudes et j ai constate que les termes ne sont pas 

uniformes tels que.  les servitudes publiques, les servitudes de droit 

public, les servitudes administratives etc…toutefois, les textes 

juridiques ne définissent pas clairement ces servitudes , mais ils 

déterminent d’une façon simple et immuable les modalités de son 

utilisation sans aucune définition exhaustive, et même la doctrine 

n’a pas pu établir un concept uniforme des servitudes 

administratives et elle les a considérées comme de simples 



556 
 

restrictions sur la propriété sans constituer une catégorie autonome 

des autres servitudes, malgré ce point de vue on peut définir les 

servitudes comme suit: les servitudes administratives sont des 

limitations à l’exercice du droit de propriété. Elles sont établies dans 

l’intérêt général selon les règles juridiques. De cette définition  

découle la nécessité d’introduire le dualisme de la notion de 

servitudes dans le code civil algérien et dans tous les textes 

régissant les servitudes administratives afin d’atteindre un concept 

harmonieux. 

En ce qui concerne les sources des servitudes administratives, 

j’ai précisé qu’en analysant les textes constitutionnels, législatifs et 

réglementaires, j’ai constaté l’absence des servitudes dans la 

constitution qui parle uniquement d’un seul moyen de limitation de 

l’exercice de la propriété. Il s’agit  de l’expropriation pour cause 

d’utilité publique, c’est pour cela qu’il est préférable d’ajouter ces 

servitudes aux dispositions de la constitution surtout que celles-ci 

sont élargies aux différents secteurs, tels que: le transport aérien, 

l’énergie électrique et gazière, les télécommunications etc… et 

également sous la tendance de la législation comparée notamment la 

constitution française et égyptienne qui stipulent explicitement la 

limitation des droits de propriété pour des raison d’utilité publique 

ou d’intérêt général, ainsi pour la mise en œuvre des limitations, 

l’état se réserve le droit de disposer ou d’exproprier toutes 

catégories de biens immobiliers moyennant une juste 

indemnisation. 

Quant à la détermination du contenue des servitudes 

administratives, elles différents des restrictions similaires qui 

limitent la propriété tels que: la préemption, la confiscation, la 

nationalisation.. et ce malgré leurs liaisons à la restrictions du droits 

de propriété. Cependant les servitudes sont devenues les plus 

utilisées dans les récentes législations. Elles  couvrent des domaines 

vitaux de l’économie tel que, le transport, l’énergie, les 

hydrocarbures etc.. de plus elles ont dépassés l’expropriation 

d’utilité publique et elles sont gérées par de nombreuses lois, ce qui 

a engendré des difficultés de classification. 
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Pour ce qui est de l’étude du champ d’application et d’utilisation 

des servitudes administratives, j’ai constaté que les textes qui les 

régissent laissent souvent une ambiguïté dans  l’identification des 

bénéficiaires car ils utilisent des termes généraux et imprécis tels 

que: <interdiction de continuer », <il est nécessaire de couper les 

arbres ». sans identification des personnes concernées, ainsi que 

pour les demandeurs qui rend la tâche de l’autorité publique difficile 

lorsqu’elle limite la propriété par les charges et les obligations.  

Dans la deuxième partie de cette recherche qui traite le côté 

pratique des servitudes administratives, j’ai examiné les procédures 

d’élaboration de ces servitudes qui se concrétisent par un arrête 

d’ouverture d une enquete publique  préalable et d un arrete d 

autorisation de l utilisation des servitudes administratives.de ce fait 

,j ai constate, en  analysant les textes relatifs a ces servitudes 

publiques,une incoherence entre eux car si certains exigent la 

première procédure d’autres non. Il y a même ceux qui ne précisent 

pas la nature des pièces qui constituent le dossier administratif pour 

l’ouverture de l’enquête préalable et renvoient à la loi relative à 

l’expropriation d’utilité publique pourtant, cette dernière Diffère des 

textes régissant les servitudes administratives soit pour les 

différentes phases d’expropriation, soit pour l’élaboration des 

arrêtes d’utilité publique ; ajoutant à cela; la difficulté et la 

complexité des enquêtes préalables. 

Compte tenu de leur diversité d’une loi à un autre les résultats 

des consultations préalables et les opinions du public sur le droit des 

servitudes ne parlent pas des nouvelles propositions du commissaire 

enquêteur et du public et ne précisent pas les délais pour l’envoi des 

résultats des enquêtes a l’administration. 

Les textes n’ont pas aussi prévu l’obligation de prendre en 

considération les points de vue des propriétaires et des ayants droits 

même si les résultats sont défavorables (négatifs) et ne précisent pas 

la nature juridique des arrêtes relatifs à l’ouverture des enquêtes 

publiques, de même pour les délais de recours devant la justice 

administrative. 
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Ainsi j’ai proposé que la première procédure de l’enquête 

préalable doit être renforcée en reformulant les textes juridiques des 

servitudes administratives par la classification de la nature juridique 

de l’arrêté portant enquête préalable,  -la possibilité de recours 

judiciaire. 

-L’unification des enquêtes préalables dans un seul texte relatif 

aux consultations publiques et l’obligation de modifier cet arrête. 

Ajoutant à cela, l’attribution du pouvoir  de nomination des 

membres de la commission d’enquête au président du tribunal 

administratif au lieu de l’administration. 

Quant à la 2
eme

 procédure qui concerne l’arrête d’autorisation de 

l’utilisation des servitudes administratives, j’ai constaté que le 

législateur a donné cette prérogative au wali, je propose qu’elle soit 

attribuée au tribunal administratif, si les résultats des enquêtes 

s’avèrent négatifs et ce dans le but d’assurer des garanties juridique 

eaux avis de la commission d’enquête, il est nécessaire d’obliger 

l’administration de justifier l’arrête d’autorisation des servitudes, 

lorsque les résultats des enquêtes préalables sont défavorables tout 

en déterminant avec précisions les délais de publication ainsi que 

l’annulation de l’arrêté si le délai expiré. 

Pour ce qui est des accords à l’amiable, produisant des servitudes 

administratives, le législateur n’a pas impose une forme spécifique 

pour  ses accords, et n’a pas précisé les moyens de leur élaboration, 

j’ai conclu à partir de cette étude, qu’il est nécessaire de generaliser  

cette procédure comme c’est le cas dans la loi 90/11 relative à 

l’expropriation et ceux dans toutes les lois régissant les servitudes 

administratives, afin de déterminer avec précision les étapes 

d’ élaboration des accords à l’amiable et leurs natures juridiques 

ainsi que la juridiction compètente ce qui seraient logiquement le 

tribunal administratif du moment que leurs sources sont les textes 

juridiques des servitudes publiques, ces dernieres posent des 

contentieux à la justice et j’ai constaté grâce à une analyse 

approfondie et continue des différents textes des servitudes 

l’hétérogénéité dans la détermination de la juridiction compétente 
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de ces conflits, car certains textes désignent les tribunaux 

administratifs d’autres ne parlent pas de la compétence, c’est pour 

cela qu’il faut unifier les différents textes des servitudes dans la 

détermination des délais de recours contre les arrêtes d’autorisation 

des servitudes en attribuant la compétence de ces contentieux à la 

justice administrative, en plus des litiges concernant les arrêtes des 

servitudes. 

J’ai étudié la réparation du dommage causé par ces servitudes et 

j’ai observé que la problématique la plus importante dans les lois 

relatives aux servitudes publiques, réside dans l’absence d’un 

principe général d’indemnisation et l’hétérogénéité des textes 

juridiques, et j’ai conclu que la résolution du problème de 

l’indemnisation passe par la généralisation de l’accord à l’amiable 

dans toutes les lois des servitudes ; en formulant avec précision les 

procédures de leurs utilisations et la possibilité d’exercer un 

contrôle judiciaire sur ces accords à l’amiable dans la loi relatif à 

l’expropriation d’utilité publique. 

Il est nécessaire aussi que le législateur doit éclairer les cas de 

l’échec de l’accord à l’amiable et il doit laisser la solution donnée 

du passage du droit des servitudes à l’expropriation d’utilité 

publique ; car cette dernier action est grave et il est préférable de 

recourir à la justice pour statuer. 

Enfin, et dans le domaine des juridictions compétente pour 

examiner les indemnisations des dommages résultant des servitudes 

administratives, il est préférable aussi que des dispositions du code 

de l’expropriation citent clairement la compétence des tribunaux 

administratif en matière des actions concernant les indemnisations.  
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Summary: 

Through this thesis, I broached the subject of administrative 

easements in Algerian legislation. These easements are loads that 

weigh on public and private property who aimed the public utility. 

The importance of this subject allows public authorities to limit 

the property in different areas: electric and gas energy transport, 

mines, water, urban planning, environment, the cable car the 

telecommunications and railway sector etc.. The importance also of 

this topic lies in the treatment of the legal guarantees necessary for 

the owners of the land subject to the easement; in other words, the 

problem of this thesis is to find a balance between the interests of 

private and public during the development of the laws governing 

administrative servitudes, in order to achieve coherence between 

two conflicting interests. starting from this issue, I studied in the 

first part of the concept of administrative easements, both by 

exposing the Organization and the restriction of the property in the 

Algerian civil code, texts relating to administrative easements and 

comparative legislation, I also discussed the significant 

developments which known legal easements, any plan to expose the 

point of view of proponents of public law that have established a 

different concept to these easement sunder the rules of law and also 

linked to the public interest. 

With regard to the Algerian legislation I wanted to determine the 

concept of the easements and I have noted that the terms are not 

uniform such as. public rights-of-way, easements of public law, 

administrative easements etc. However, the legal texts do not define 

clearly these easements, but they determine a single and unchanging 

manner the terms of usage without any exhaustive definition, and 

even the doctrine could not establish a uniform concept of 

administrative easements and she considered as simple restrictions 

on property without constituting a stand-alone category of other 

easements, despite this point of view we can define easements as 

follows: administrative easements are limitations to the exercise of 

the right of ownership. They are established in the general interest 
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according to the legal rules. This definition follows the need to 

introduce the dualism of the notion of easements in the Algerian 

civil code and all texts governing administrative easements in order 

to achieve a harmonious concept. 

With regard to the sources of administrative easements, I stated 

that in analyzing the constitutional, legislative and regulatory texts, 

I noticed the absence of easements in the constitution which speaks 

only of a single means of limitation of the exercise of the property. 

This is the expropriation for public utility, that is why it is better to 

add these easements to the provisions of the constitution especially 

as they are extended to different sectors, such as: air transport, 

electrical and gas energy, telecommunications etc. and also under 

the trend of comparative including legislation the French and 

Egyptian constitution which explicitly stipulate the limitation of 

rights of property for reasons of public utility or general interest, 

thus for implementation of limitations, the State reserves the right to 

dispose or to expropriate all categories of real estate subject to a 

just compensation. 

Determining the content of administrative easements, they differ 

from similar restrictions that limit the property such as: preemption, 

confiscation, nationalization.. and this despite their links to the 

restrictions of property rights. However the easements have become 

the most used in recent legislation. They cover vital areas of the 

economy such as transport, energy, hydrocarbons etc. In addition 

they have exceeded the expropriation for public purposes and they 

are managed by numerous laws, which led to difficulties in 

classification. 

"" For what is the study of the field of application and use of 

administrative easements, I found that the texts that govern often 

leave an ambiguity in the identification of the beneficiaries because 

they use General and imprecise terms such as: < ban to continue ", < 

it is necessary to cut down the trees. without identification of the 

persons concerned, as well as for applicants, which makes the task 

of difficult public authority when it limits the property by the 

charges and obligations.  
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In the second part of this research which deals with the side 

practical administrative servitudes, I have reviewed the procedures 

for the preparation of these easements which are materialized by a 

stop of opening a public inquiry prior and d an d authorization of 

the use of easements administratives.de order this, I have found, by 

analysing the texts has these public rights-of-way, an inconsistency 

between them because if some require the first procedure other non. 

There are even those who do not specify the nature of the pieces 

that constitute the administrative record for the opening of the 

preliminary investigation and refer to the law on expropriation for 

public utility yet, this last differs the texts governing administrative 

easements either for the different phases of expropriation, or for the 

development of edges utilities; adding to this; the difficulty and 

complexity of the prior investigations. 

Given their diversity of legislation to another results of 

consultations and the views of the public on the law of easements do 

not speak of the new proposals of the investigating Commissioner 

and the public and do not specify the time limits for sending the 

results of the surveys to the administration. 

The texts have not also provided the obligation to take into 

consideration the views of the owners and the rights holders even if 

the results are negative (negative) and does not specify the legal 

nature of edges relative to the opening of public inquiries, so the 

periods allowed for appeals to administrative justice. 

So I proposed that the first procedure of discovery must be 

strengthened by reformulating the legal texts of administrative 

easements by the classification of the legal nature of the discovery 

order, - the possibility of judicial review. 

-L' unification of prior surveys in a single text on public 

consultation and the obligation to modify this stops. 

Adding to this, the conferral of the power of appointment of the 

members of the commission of inquiry to the president of the 

tribunal instead of the administration. 
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As the 2
nd

 procedure concerning it stop use administrative 

servitudes, I found that Parliament has given this prerogative to the 

wali, I propose it to be allocated to the administrative tribunal, if the 

results of the investigations are negative and this to ensure 

guarantees legal waters opinion of the commission of inquiry, it is 

necessary to oblige the administration to justify stops it 

authorization of easements When the results of the prior 

investigations are negative while determining precisely the timely 

issuance and annulment of the order if the time limit expired. 

For what is amicable agreements, producing administrative 

servitudes, the legislature did not require a specific form to its 

agreements, and did not specify the means of their development, I 

have concluded from this study, it is necessary to standardize this 

procedure as is the case in the 90/11 on the expropriation law and 

those in all laws governing administrative easements to determine 

with precision the stages of development of amicable agreements 

and their legal natures, as well as the competent jurisdiction which 

would logically be the administrative tribunal as long as their 

sources are the legal texts of the public rights-of-way, the latter pose 

litigation justice and noticed through thorough analysis and 

continuous of the various texts of the easements the heterogeneity in 

the determination of the competent jurisdiction of these conflicts, 

because some texts refer to administrative tribunals others speak 

outside the jurisdiction, that is why the need to unify the various 

texts of easements in the determination of the periods allowed for 

appeals against the edges easements authorization by assigning the 

jurisdiction of these disputes to administrative justice, in addition to 

disputes concerning the edges of easements. 

I studied the repair of the damage caused by these easements and 

I have observed that the most important issue in laws relating to 

public rights-of-way, lies in the absence of a general principle of 

compensation and the heterogeneity of legal texts, and I have 

concluded that solving the problem of compensation through the 

generalization of the amicable agreement in all the laws of 

easements; in formulating precise procedures thereof and the 

possibility of exercising a judicial review on these agreements 
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amicably in the legislation relating to the expropriation of public 

utility. 

It is also necessary that Parliament must illuminate cases of the 

failure of the amicable agreement and it must leave the given 

solution by the passage of the law of expropriation of public utility 

easements; because this last action is serious and it is better to resort 

to justice to decide. 

Finally, and in the domain of the courts competent to examine 

the compensation of damages resulting from administrative 

easements, it is better also that provisions of the code of 

expropriation clearly cite the jurisdiction of the administrative 

courts concerning actions concerning compensation.  
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 قائمة المراجع

 أوال/ بالمغة العربية:

 : / المؤلفات61

  5660، الرباط، الطبعة األولى .القانوف اإلداريمؤلمبلؾ، بوعزاوي بوجمعة -

 .5666المنازعات العقارية ،بوزريعةالجزائر، ، ليمى زروقي-

، عنابة، محمد الصغير بعمي، الوجيز في اإلجراءات القضائية و اإلدارية-  دار العمـو
5666. 

مراكش المغرب ، حقوؽ اإلرتفاؽ في القانوف المغربي، الطبعة األولى، محمد مومف-
5666 

محمد سعيد جعفور , مدخؿ الى العمـو القانونية , الجزء الثاني , دروس في نظرية الحؽ 
 .5666, الطبعة االولى , دار ىومة , الجزائر 

 .5666, تونس  محمد رضا جنيح قانوف اداري , مركز النشر الجامعي-

محمد حسيف منصور , الحقوؽ العينية االصمية , اسباب كسب الممكية ,دار الجامعة -
 .5660الجديدة , االسكندرية 

محمد رضا جنيح , المسؤولية الناجمة عف مضار االشغاؿ العامة ,دراسات قانونية , -
 .5664عدد خاص , تونس 

ديواف .قاتيا في القانوف االداريمسعود شييوب , المسؤولية عف ا لمخاطر و تطبي-
 .5666المطبوعات الجامعية الجزائر
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* المسؤولية عف االخبلؿ بمبدا المساواة وتطبيقاتيا , في القانوف االداري ديواف 
 .5666المطبوعات الجامعية الجزائر

 .5669* المبادئ العامة لممنازعات االدارية , ديواف المطبوعات الجامعية 

اؿ, نظاـ الممكية, مصادر الممكية, دار المطبوعات مصطفى محمد الجم-
 6927الجامعية.

الحقوؽ العينية االصمية , منشورات الحمبي الحقوقية , الطبعة االولى : نبيؿ ابراىيـ سعد-
 .5666لبناف 

 .5666القانوف االداري , دالي ابراىيـ الجزائر : ناصر لباد -

، دراسة مقارنةدار اليدى، ةفي نزع الممكيةسياـ براىيمي التصريح بالمنفعة العمومي -
 .5665الجزائر ، عيف مميمة

 .5666دار ىومة الجزائر ، سماعيف شامة:النظاـ القانوني الجزائري لمتوجيو العقاري-

الوسيط في شرحالقانوف المدني، الجزء الثامف، حؽ ، عبد الرزاؽ أحمد السنيوري-
 بيروت.، 6947ر إحياء التراث العربي الممكيةمع شرح مفصؿ لؤلشياء و األمواؿ، دا

القانونالدستوري ،تاريخ و دساتير الجميورية الجزائرية ،مراجعات تاريخية ، عبد اهلل بوقفة-
 .5662الجزائر ، دار اليدى ،عيف مميمة، قانونية، ،سياسية

دراسة في القانوف المبناني و القانوف ، عبد المنعـ فرج صده، الحقوؽ العينية األصمية-
 6922دار النيضة العربية ،بيروت ، المصري

، دار المؤيد،لمنشرو التوزيع، المصمح ،قيود الممكية الخاصة، عبد الميبف عبد العزيز-
 .6992السعودية، الرياض
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 .5666الجزائر ، نزعالممكيةو النظامالعقاري في الجزائربوزريعة، عموي، عمار -

 6992ة األولى سيبراس لمنشر .عياض بف عاشور، القضاء اإلداري، تونس الطبع

، لمفنوف المطبعية ،وحدة الرغاية، المؤسسة الوطنية، نظرية الحؽ، عمي فيبللي-
 .5666الجزائر

لمنشر ، دار الثقافة، فيد عبد الكريـ أبو العثـ، القضاء اإلداري ،بيف النظرية و التطبيؽ-
 .5662و التوزيعاألردف، 

عيف ، ى العقار في التشريع الجزائريدار اليدىاإلستيبلء المؤقت عم: صونية بف طيبة-
 .5666.مميمة

الوجيز في الحقوؽ األصميةمصادر و أحكاـ، الحقوقالعينيةاألصمية في ، رمضانأبوسعود -
 5665لبناف ، منشورات الحمبي الحقوقية بيروت، القانوف المصري و المبناني
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 : /الرسائل2

كمية : اطروحة لنيؿ شيادة الدكتوراه في القانوف العاـىشاـ طالب , االرتفاقات االدارية , -
 .5667/5662الحقوؽ و العمـو االقتصادية بسوسةتونس 

محمد زغداوي: نزع الممكية مف اجؿ المنفعة العامة في القانوف الجزائري , المفيـو و -
امعة رسالة دكتوراه في القانوف العاـ ,معيد الحقوؽ و العمـو القانونية , ج.االجراءات
 .6992قسنطينة 

نزع الممكية مف اجؿ المنفعة العامة , دراسة مقارنة جامعة عيف : عزت صديؽ طونيوس-
 .6922شمس 

فاضمي ادريس , نظاـ الممكية ومدى وظيفتيا االجتماعية في القانوف الجزائري , رسالة -
 6996دكتوراه في القانوف , كمية الحقوؽ , بف عكنوف الجزائر 

 : المجالت /المقاالت و3

ارتفاؽ تمرير الخطوط الكيربائية : ابراىيـ زعيـ ،االرتفاقات االدارية و الحماية القضائية-
,  26/25باراضي الخواص نمودجا , المجمة المغربية لبلدراة المحمية و التنمية , عدد 

 .5662اكتوبر 

لممنازعات  االرتفاقات القانونية في مجاؿ التعمير , المجمة المغربية، محمد قصري-
 .5667., الدار البيضاء المغرب 62القانونية عدد 

عبد القادر فتح اهلل , االرتفاقات الموظفة لفائدة المرفؽ العاـ لبلتصاالت , مجمة -
 .5667مجموعة دراسات , سامي شعائبينة , تونس 

لمدراسات ارتفاقات المحافظة عمى المباني التاريخية بالمغرب, مجمة المنارة , ، فؤاد الموح-
 .5665, الرباط  65القانونية و االدارية العدد 



569 
 

 القضائية:المجالت /4

 .6929سنة  6المجمة القضائية , العدد -

 .5660, الجزائر  60عدد  الدولة,مجمة مجمس -

 

 : /الدساتير5

 66/69/6940دستور:  -

 55/66/6974دستور  -

 50/65/6929دستور  -

 (52/66/6994)6994التعديؿ الدستوري لسنة  -

 6976سبتمبر  66دستور جميورية , مصر العربية الصادر في  -

 

 

 : /النصوص التشريعية6

المتضمف اختصاصات مجمس الدولة  06/62/6992المؤرخ في  92/66القانوف العضوي
 , تنظيمو وعممو 

المتضمف اختصاصات محكمة  60/64/6992المؤرخ في  92/60القانوف العضوي -
 .التنازع , تنظيميا وعمميا

 .المتعمؽ بالثورة الزراعية 2/66/6976المؤرخ في  76/70االمر 

 يتضمف القانوف المدني المعدؿ و المتمـ  54/69/6972المؤرخ في  72/22االمر -
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المتضمف اعداد مسح االراضي العاـ وتاسيس  65/66/6972المؤرخ في  72/76االمر -
 .السجؿ العقاري

عمؽ بقواعد نزع الممكية مف اجؿ المنفعة المت 52/62/6974المؤرخ في  74/62االمر -
 .العامة

 المتضمف قانوف المياه. 64/67/6920المؤرخ في  20/67القانوف -

 المتضمف النظاـ العاـ لمغابات  50/64/6926المؤرخ في  26/65القانوف -

المتعمؽ بانتاج الطاقة الكيربائية ونقميا و  64/62/6922المؤرخ في  22/67القانوف -
 .و بالتوزيع العمومي لمغازتوزيعيا 

 .يتضمف التوجيو العقاري 62/66/6996المؤرخ في  96/52القانوف -

 .المتضمف قانوف التييئة و التعمير 66/65/6996المؤرخ في  96/59القانوف -

 يتضمف قانوف االمبلؾ الوطنية  6/65/6996المؤرخ في  96/06القانوف -

ؽ باالمف و السبلمة و االستعماؿ و يتعم 52/65/6996المؤرخ في 96/02القانوف 
 الحفاظ و استغبلؿ النقؿ بالسكؾ الحديدية 

المتضمف نزع الممكية مف اجؿ المنفعة  57/66/6996المؤرخ في  96/66القانوف -
 .العامة

 .يتعمؽ بالمحاكـ االدارية 06/62/6992المؤرخ في  92/65القانوف -

 .التراث الثقافييتعمؽ ب 62/64/6992المؤرخ في  92/66القانوف -
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الدي يحدد القواعد العامة المتعمقة بالطيراف  57/64/6992المؤرخ في  92/64القانوف -
 المعدؿ  .المدني

المحدد لمقواعد العامة المتعمقة بالبريد و  62/62/5666المؤرخ في  5666/60القانوف -
 .المواصبلت السمكية و البلسمكية

 يتضمف قانوف المناجـ 60/67/5666المؤرخ في  66/66القانوف-

المتعمؽ بالكيرباء و توزيع الغاز بواسطة  62/65/5665المؤرخ في  65/66القانوف -
 القنوات 

 , يتعمؽ بحماية الساحؿ و تثمينو. 62/65/5665المؤرخ في  65/65القانوف -

 .يتعمؽ بمناطؽ التوسع و المواقع السياحية 67/65/5660المؤرخ في  60/60القانوف-

المتعمؽ بحماية البيئة في اطار التنمية  60/67/5660المؤرخ في  60/66القانوف -
 .المستدامة

يتعمؽ بالوقاية مف االخطار الكبرى , وتسيير  52/65/5666المؤرخ في  66/56القانوف -
 .الكوارث في اطار التنمية المستدامة

 يتعمؽ بالمحروقات. 52/66/5662المؤرخ في  62/67القانوف -

 يتعمؽ بالمياه. 66/62/5662المؤرخ في  62/65القانوف -

يتعمؽ بتسيير المساحات الخضراء وحمايتيا  60/66/5667المؤرخ في  67/64القانوف -
 .وتنميتيا
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المتضمف قانوف االجراءات المدنية و  52/66/5662المؤرخ في  62/69القانوف -
 .االدارية

 : /النصوص التنظيمية7

المتعمؽ بتاسيس محيط لحماية  65/62/6926المؤرخ في  26/662المرسـو  -
 .المنشات و اليياكؿ االساسية

المتعمؽ بانتاج ونقؿ وتوزيع الطاقة  64/62/6922المؤرخ في  22/67المرسـو -
 الكيربائية و توزيع الغاز.

يتعمؽ باالجراءات التطبيقية  55/65/6996المؤرخ في  96/666المرسـو التنفيدي  -
 .و الغازية و تغيير اماكنيا و بالمراقبة في مجاؿ منشات الطاقة الكيربائية

المحدد لمقواعد العامة لمتييئة  52/62/6996المؤرخ في  96/672المرسـو التنفيدي  -
 و التعمير و البناء.

المحدد لكيفيات تحضير  52/62/6996المؤرخ في  96/674المرسـو التنفيدي  -
ناء وشيادة شيادة التعمير و رخصة التجزئة و شيادة التقسيـ و رخصة الب

 المطابقةورخصة اليدـ و تسميـ ذلؾ المعدؿ و المتمـ.

الدي يحدد كيفيات تطبيؽ  57/66/6990المؤرخ في  90/624المرسـو التنفيدي  -
 .يحدد القواعد المتعمقة بنزع الممكية 96/66القانوف 

 المتعمؽ بارتفاقات الطيراف.52/60/5665المؤرخ في  65/22المرسـو التنفيدي  -

يؤسس و يحدد محيط حماية  54/66/5662المؤرخ في  62/072التنفيدي المرسـو  -
 مطار الجزائر الدولي , ىواري بومديف.

يؤسس ويحدد محيط حماية ميناء  54/66/5662مؤرخ في  62/074مرسـو تنفيدي  -
 .الجزائر
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 :ثانيا/ بالمغة الفرنسية

1/OUVRAGES GENERAUX ET SPECIALISES:  

-adja-djilali droit de l urbanisme ;berti ; alger 2007. 

-aubry et raucours de droit civilfrancais ;D’après lamethode de 

zacherize ; 6 eme edition 1935. 

-AUBY (j.m) le droit administratifde l’expropriation et des marchés 

de travauxpublics ,PARIS/1974 

-AUBY (j.m) et AUBY(j.b) institutions administratives 

PARIS,précis ,dalloz 7 eme ed ,1996. 

-AUBY (j.b) et perinetmarquet (H) , droitde l’urbanisme et de la 

construction ,PARIS montcherstien , collection «delmas.droit 

privé »6 emeedition.2001 

-AUBY (j-m) et bon (pierre) ; le droit administratif des biens ; 

domaine, travaux publics ; expropriation ; 2eme edition ; précis 

dalloz ; 1953. 

-biglione (F) ; la notion de privation de proprieté ; collection du la 

boratoire ; AIX MARSEILLE 1993. 

-bénoit(F-P)le droit administratif francais , paris DALLOZ.1960 

-BENOIT (F.B)notion et concept ; instruments de la connaissance ; 

juridique, in-melanges ; en l’honneur du professeur ;G ; peiser ; 

droitpublic ;PUG, 1995. 

-bergel (j-l) ; bruschi (M) etcimamonti(S) , TRAITE de droitcivil ; 

les biens ; L.G.D.J.2000. 
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-BRETHELEMY(H) traité elementairede droit administratif ; 

PARIS ;librairie nouvelle de droitet de jurisprudence. 3eme ed 

1905. 

-bousquet(M)des servitudes de droitadministratif. Ed ; dourdon.  

-CHAPUS (R) , droit administratif géneral , tome 2 ; paris , 

MONTCHRESTIEN ; collection«D. droit publics » 15 emeed.2001. 

-CHEROT. (j.y) ; le protection de la proprieté dans la jurisprudence 

du conseil , constitutionel ; paris.1998 

-claude ALBERT colliard ; la proprieté dansses rapport ; avec 

l’administration , depossesion , et dommages ; librairiede la 

societédureceuil –sirey- paris ; 1922. 

-colin (A) et capitant (H) , traite de droit civil ; tome 1: introduction 

génerale, personnes et famille.paris.1953. 

-cornu (G).droitcivil , introduction , les personnes ; les biens ; 

paris ,montechrestein ; collection , delmasdroit privé ; 7emeed -

1994. 

-DEBBASCH (C) , Bourdon (j) ; pontier (j.m) et Ricci (j-

c)droitadministratifdes biens ;PARIS3eme ed 1999. 

- DEBAURAIN (j) ; servitudes legales , fasc 30 ;PARIS 1994. 

-DE LAUBADERE (A) et gaudement (Y) ; traitéde droit ; 

administratif ; tome 2 ; droit administratif des biens ;PARIS ,L 

G.D.J. 11eme ed.1998. 

-DUFAU (j) ; le domaine public, TOME 1 ; PARIS , ed.du 

MONITEUR , collection « l’actualité juridique) 3eme ed. 1990.  

-FADEL –MOUSSA, la constitution et le droit deproprieté en 

TUNISIE R.T.D 1986  
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-foix –christian: droit des servitudes , elipses ed, MARKETING ; 

PARIS ,2008. 

-gaudmet (Y) , droit administratif.L.G.D.J18eme ed, Montchestien ; 

PARIS.2005. 

-god fim (ph) ; droit administratifdes biens PARIS, ARMAND , 

colin collection U.5 eme ed , 1997. 

-HENRIOT (G-S) et rossilion (p) ; les servitudesde droit privé et de 

droit public ,2 eme ed ; 1969.  

-le court (B) les relations entre voisins:  

Servitude- Mitoyenneté , nuisances ; reglementsdes conflits ; 10 

eme ed: DELMAS. 2006. 

-le court (B) ; servitudes et mitoyennete ; delmas 2000. 

- l’huilier (j): servitudes ;repertoire DALLOZ ; de droit publicet 

administratif.1959. 

-liet –veaux (G) ; les grandes categories des servitudes 

administratives ; juris –classeur , administratif , fax 392/2002. 

-MARTY (G)et RAYNOUD (P) , les biens , PARIS 1995 

DALLOZ, 1995. 

-MORAND- deviller (j) , cours dedroit administratif(Montchestein) 

2011, PARIS –cedex. 

-MUSSO (D) ; le régimejuridiquede l’expropriation , delmas 

1984mise à jour1989. 

-peiser gustave, droit administratifdes biens , 13 eme ed. 

DALLOZ.PARIS 2007.  



576 
 

-PICARD (E) , PLANIOL(M)et RIPERT (G) ;traitéde droit civil ; 

les biens , TOME 3PARIS1952. 

-PICARD (E) ; le notion de policeadministrativeL.G.D.J, PARIS -

1984. 

-POLLET (R) , servitudes administratives ,theorie génreral , juris 

classeur , administratif, fase 390 ; 1993. 

-piquemal (M) , droit des servitudes administrativesed, berger- 

levrault. Paris.1967. 

-PRIEUR (M)et Henriot (G-C) ; servitudes de droitpublic et de droit 

privé ,PARIS , éditions du Moniteur , 1979. 

-SUBRA de bieusses ; les servitudesadministratives , Bergerlevrault 

, 1976. 

-vedel (G) et devolve(p) , droit administratif TOME 1.PARIS 1992. 

-vedel (G) et devolve (P) , droitadministratif.TOME 2. PARIS 1990. 

-VENOT (R) , les servitudesd’interet géneral en matiére de 

voirie,de travaux « publics-PARIS-1940 ». 

-videl (H) ; servitude d’urbanisme et expropriation.1976 

-WALINE (M) traité élémentaire de droit administratif , 2 eme 

edition. 

-zenati (F) et RENET (T) ,les biens , PARIS. P.U.F. collection 

«droit fomdamental » 1997. 

 

 



577 
 

2/THESES:  

-Bregel (j.l) les servitudesde lotissement à usage d’habitation , paris 

L.G.D.Jcollection bibliothéque de droit privé , TOME 131 , 1973. 
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