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Résumé : 
 La publicité foncière permet 
de connaitre la situation juridique des 
biens immobiliers. En effet, l’exigence 
légale de publicité foncière, en assurant 
une continuité dans la chaine des 
titulaires successifs de droits réels sur 
ces biens, rend possible une information 
sure du public.   
 C' est pour cela que le 
législateur Algérien a travers les articles 
17 et 519 de la Loi n° 08-09 du 25-
février 2008 Portant code de procédure 
civile et administrative a exigé la 
publication  de certaines actions tendant 
a faire prononcer la résolution, la 
révocation , l’annulation ou la rescision 
de droit résultant d’actes soumis à la 
publicité foncière dans le but 
d’informer les tiers de ces contestations. 
 Cet article prend en étude 
approfondie les article 17 et 519 du code 
de procédure civile et administrative 
ainsi que l’obligation de la publicité de 
ces actions juridiques et les effets qui en 
découlent 
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¨L’action est le droit, pour l’Auteur d’une prétention, d’être entendu 
sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondé.  
Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien fondé de cette 
prétention¨    
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حسن عبد . ذا دـــــــــــوك 251ص  الطبعة األولى، ،1947 عمر أبو شادي، شھر الحقوق العقاریة،. د )1(

  .09، ص 2004/2005الباسط جمیعي، الشھر العقاري في النظام القانوني المصري، جامعة القاھرة، 

عن المحكمة العلیا، الغرفة الرابعة وكذا القرار  27/03/2000:الصادر بتاریخ 184931: أنظر القرار رقم )2(
 168606: عن المحكمة العلیا و أیضا ما ورد في القرار رقم 27/09/2000: الصادر بتاریخ 196021:رقم
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عن مجلس الدولة، الغرفة  12/06/2000: رخ فيالمؤ 203024:وكذا القرار رقم 24/03/2000: المؤرخ في
   .األولى

د خلف هللا أحمد، الطبعة المعجم الوسیط، ابراھیم أنس وعبد الحلیم منتصر وعطیة الصوالحي ومحم  )3(
  .498الجزء األول، ص  الثانیة

الطبعة ، 1996 ،، بدون دار نشر)السجل العقاري  –التحدید والتحریر ( ادوار عید، األنظمة العقاریة . د )4(
  .05ص الثانیة ،

 مصري، رسالة لنیل درجة الدكتوراهمنصور محمود وجیھ، نظام السجل العیني وإدخالھ في اإلقلیم ال. د )5(
   .وما بعدھا 03، ص 1961جامعة القاھرة، 

 2004/2005 لمصري، جامعة القاھرة،حسن عبد الباسط جمیعي، الشھر العقاري في النظام القانوني ا.د )6(
  .19ص 

 (7) GINOSSAR. S , droit reel , propriete et creance (elaboration d’un systeme 
rationnel des droits patrimoniaux ),paris. lgdj, 1960,p. .137     

انین قو) 09(المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم، معھد البحوث والدراسات العربیة، وثائق ونصوص  )8(
  . 1972سلیمان مرقس، مطبعة الجبالوي، . الشھر العقاري في الدول العربیة، مقال للدكتور

المحامي عباس عبد الحلیم حجر، شھر التصرفات العقاریة، دار محمود للنشر والتوزیع، الطبعة الثانیة،  )9(
  .09ص 

ص  ، الطبعة الخامسة عشرة، 1981منشأة المعارف، مدنیة والتجاریة،ال المرافعاتأحمد أبو الوفا،. د )10(
114 .  

عبد الوھاب العشماوي والمحامي محمد العشماوي، قواعد المرافعات في التشریع المصري و . د )11(
  .554،ص 1957المقارن، الجزء األول، مكتبة اآلداب القاھرة، 

، ص 2008القاھرة والكتاب الجامعي،  الوسیط في قانون القضاء المدني، مطبعة جامعةفتحي والي، . د )12(
45.  

(13) COUCHEZ Gerard, avec la collaboration de laglade  jean pierre et lebeau 
daniel, procédure civile, dalloz, 1998 ,p.87. 

  .118لوفا، المرجع السابق، ص بو اأحمد أ )14(

المرافعات المدنیة والتجاریة النظام القضائي واالختصاص والدعوى، دار الجامعة  أحمد ھندي، قانون.د )15(
  .438، ص 1995الجدیدة للنشر، 

  .251، ص المرجع السابقعمر أبو شادي، . د )16(

بلعیور عبد الكریم، نظریة فسخ العقد في القانون المدني الجزائري المقارن، المؤسسة الوطنیة للكتاب،  )17(
  .163، ص 1986

، دون دار نشر،  أحمد حشمت أبو ستیت، نظریة االلتزام في القانون المدني الجدید، الكتاب األول. د )18(
  .167و أیضا بلعیور عبد الكریم، المرجع السابق، ص  343ص الطبعة الثانیة  ،1954

دار النھضة العربیة،  األول،عبد الرزاق احمد السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني، الجزء .د )19(
  .342وأیضا د احمد حشمت أبو ستیت، المرجع السابق، ص  962ص  1994

محمد عبد الظاھر حسین، األحكام العملیة للشھر العقاري في ضوء الفقھ و القضاء، المؤسسة الفنیة .د )20(
   .115 – 114ص ، 2008 – 2007طبعة  للطباعة والنشر،

  .116المرجع السابق، ص  محمد عبد الظاھر حسین،. د )21(
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  .344أحمد حشمت أبو ستیت، المرجع السابق، ص . د )22(

  .213بلعیور عبد الكریم، المرجع السابق، ص  )23(

أحمد حشمت أبو . وأیضا د 717عبد الرزاق احمد السنھوري، الجزء األول، المرجع السابق، ص .د )24(
  .344المرجع السابق، ص  ستیت

  .118 - 117الكریم، المرجع السابق، ص بلعیور عبد  )25(

  .107، صالمرجع السابقمحمد عبد الظاھر حسین، . د )26(

وجوب شھر دعاوى إبطال حقوق مشھرة والذي یعني البطالن النسبي دون  85جاء في نص المادة  )27(
بطال ألنھا  من دعاوى اإلالمطلق وبذلك أرى أن األقرب إلى الصواب استعمال عبارة دعاوى البطالن بدال

  .الواردة في نفس النص بالغة الفرنسیة Annulation أعم في المعنى وھي الترجمة المالئمة لعبارةأشمل و

وجوب شھر الدعاوى الرامیة إلى النطق بفسخ أو  76/63: من المرسوم رقم 85لقد ورد في نص المادة  )28(
ولیس  التعدیلوالتي تعني   révocationو كلمة إلغاء ھي ترجمة لعبارة ...أو نقض حقوق إلغاءإبطال أو 

اإللغاء وھو الخطأ الذي تداركھ المشرع بمناسبة صدور قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة وھذا بموجب المادة 
ت الواردة في ھذا ترفع الدعوى أمام القسم العقاري وینظر فیھا حسب اإلجراءا:" التي جاء فیھا 519

القانون،مع مراعاة األحكام الخاصة بشھر دعاوى الفسخ أو اإلبطال أو التعدیل أو نقض حقوق قائمة على عقود 
  .تم شھرھا

المنازعات العقاریة، طبعة جدیدة في ضوء آخر التعدیالت االستاذة لیلى زروقي، عمر حمدي باشا،  )29(
  .238ص  الطبعة الثانیة، ،2006وأحدث األحكام، دار ھومة، 

لقد حصرت األستاذة لیلى زروقي حق اللجوء إلى استصدار أمر استعجالي بوقف التنفیذ الطعن بالتزویر في 
العقد الرسمي، وھذا الرأي غیر صائب في نظري، ألنھ وإن كان اللجوء الى التصرف ھو حق دستوري، فإن 

  .ما یقید القضاء االستعجالياللجوء إلى القضاء ھو أیضا حق دستوري وال یوجد 

من  324/6الشھر بالعقد الرسمي الذي تحكمھ المادة  إجراءاتإن األستاذة لیلى زروقي حصرت وقف تنفیذ  
أو  إداريالقانون المدني الجزائري لكن قد یكون موضوع الدعوى غیر المنازعة في العقد الرسمي بل في قرار 

اللجوء إلى القضاء المستعجل لوقف إجراءات التنفیذ عمال بأحكام  في تنفیذ حكم قضائي، وبذلك فال مانع من
قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة الذي سمح للقاضي العقاري أن یتخذ عن طریق االستعجال التدابیر التحفظیة 

تحفظ  ویكون التوقیف محدد بمدة معینة، وبذلك ا،.م.ا.ق 521دیة وفقا لنص المادة الالزمة في حالة منازعة ج
  .حقوق المدعي بھذا التدبیر التحفظي المؤقت إلى غایة الفصل في الدعوى الموضوعیة نھائیا

  .68ص ، 2009المحامي وجدى شفیق فرج، الوسیط في شرح قانون السجل العیني، حیدر جروب،  )30(

والتوریدات، مندي حمزة محمد، السجل العیني ثورة في نظام الشھر، األقصى للطباعة والتجارة   )31(
  .318، ص 2008القاھرة، 

 ،96/97محمد سعد خلیفة، السجل العیني، دراسة في القانون المصري واللیبي، دار النھضة العربیة، . د )32(
  . 63ص 

ص  ،1992، إجراءات الشھر العقاري، دار المطبوعات الجامعیة، اإلسكندریة، مدحت محمد الحسیني )33(
163.  

  .164ي، المرجع السابق، ص مدحت محمد الحسین )34(

سعید سعد عبد السالم، الوجیز في . دوأیضا  165 -164مدحت محمد الحسیني، المرجع السابق، ص  )35(
  .101ص  الطبعة األولى،  ،2008دار النھضة العربیة،  أحكام قانون الشھر العقاري والسجل العیني،

)36(  PIEDELIEVRE  Stéphane, la publicité foncière, l.g.d.j ,2000, p.141. 

(37) MAZEAUD (Henri  Léon et jean), leçons de droit civil, t3, monchrestien,1977 , 
p.679.  
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(38) dagot  michel, la publicité foncière, puf.coll.thémis, 1er éd. 1981, p.179; marty 
gabriel – raynaud pierre  par jestaz philippe, les suretes la publicite fonciere 2e éd, 
sirey,1987, n° 797. 

(39) Irrecevabilité de la demande : viole l’art 30-5 du décret du 04/01/1955 relatif à 
la publicité foncière la cour d’appel qui peut déclarer irrecevable une demande 
tendant à la résolution d’un bail à construction retient qu’il n’est pas justifié que 
cette demande ait été publiée qui , s’agissant d’une finalité d’ordre public, son non 
accomplissement doit être relevé par le juge même si le moyen n’a pas été invoqué, 
alors que les parties ont seules qualité pour invoquer cette fin de non recevoir 
édictée en vue de la protection de leurs intérêts particuliers (civ 3e 27/06/1990 D 
1990 IR 208 GAZ-PAL 05/02/1991) . 
(40) PIEDELIEVRE  Stéphane, op.cit. , P.144. 

 

  

  

  

  

  


