اململكة املغربية
الربملان
جملس املستشارين

مقرتح قانون
يقيض بتغيري وتمتمي القانون رمق 81.7
املتعلق بزنع امللكية ألجل املنفعة العامة
وابالحتالل املؤقت
تقدم به الس يد املستشار موالي عبد الرحامن ابليال وابيق الس يدات والسادة املستشارين
أأعضاء فريق التجمع الوطين ا ألحرار

رمق التسجيل80 :
اترخي التسجيل2822/88/80 :

حق امللكية من احلقوق املكفوةل مبقتىض ادلس تور واملواثيق ادلولية
والترشيعات املقارنة ،وعىل هذا ا ألساس نص الفصل  35من ادلس تور عىل
أأن حق امللكية وحرية املبادرة مضموانن ،وانسجاما مع ذكل نصت املادة 32
من القانون رمق  20197يتعلق مبدونة احلقوق العينية الصادر بتنفيذه الظهري
الرشيف رمق  .1..1.87بتارخي  32نومفرب  39..عىل أأنه ال حيرم أأحد من
ملكه اال يف ا ألحوال اليت يقررها القانون ،ال تزنع ملكية أأحد اال ألجل املنفعة
العامة ووفق االجراءات اليت ينص علهيا القانون ،ومقابل تعويض مناسب1
واذا اكن حق امللكية من احلقوق املكفوةل فان ممارسة هذا احلق جيب
أأال يتعارض مع املصلحة العامة ،أأو أأن يكون عائقا أأمام التطور الاقتصادي
والاجامتعي والبييئ للمجمتعات1
واملطلع عىل الترشيع املغريب ،جيد أأن القانون العام اذلي ينظم مسطرة
نزع امللكية ألجل املنفعة العامة واملمتثل يف القانون رمق  817.الصادر يف 6
مايو  ،.073كام يوجد اىل جانبه مجةل من النصوص اخلاصة تتعلق ابس تغالل
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ا ألرايض الفالحية ،ومبجال التعمري والس ياحة وغريها من اجلوانب ا ألخرى
املرتبطة به1
و ألن املرشع حصن اجراءات نزع امللكية و أأحاطها بضامانت قانونية أأراد
من خاللها طبقا لدلس تور وللك املواثيق ادلولية حامية حق ملكية ا ألشخاص،
ومن أأهام اجراءات الترصحي ابملنفعة العامة مبقتىض مرسوم ينرش يف اجلريدة
الرمسية ،حيث أأن نقل امللكية ال يمت اال حبمك صادر عن السلطة القضائية
اخملتصة يف مقابل تعويض عادل ،اال أأن املامرسة القضائية واالدارية أأابنت أأن
قانون نزع امللكية ألجل املنفعة العامة الساري املفعول أأصبح متجاوزا سواء
من حيث طريقة تدبريه خالل املرحةل االدارية أأو عىل مس توى املرحةل
القضائية ،بل انه يف بعض ا ألحيان يس تعمل مسطرة نزع امللكية من أأجل
حرمان بعض املواطنني من أأمالكهم العقارية أأو تقس ميها بشلك جيعل البايق
غري قابل لالس تعامل العقالين ،فضال عىل أأن التخصيص املعامري قد يكون
عامال يف الرفع من التعويض أأو ختفيضه ،مما يسبب حرجا حملمكة نزع امللكية1
ومما ينبغي التذكري به يف هذا االطار خطب جالةل املكل نرصه هللا
اليت نبه فهيا السلطات االدارية لعواقب مسطرة نزع امللكية اذا مل تواكهبا قيود
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أأخالقية واجامتعية ومالية ،وهو ما مت جتس يده يف احدى مقاطع اخلطاب
املليك مبناس بة افتتاح ادلورة الترشيعية اخلريفية س نة  39.6حيث قال
جاللته" :فالعديد من املواطنني يش تكون من قضااي نزع امللكية ،ألن ادلوةل مل
تقم بتعويضهم عن أأمالكهم ،أأو لتأأخري معلية التعويض لس نوات طويةل ترض
مبصاحلهم ،أأو ألن مبلغ التعويض أأقل من مثن البيع املعمول به ،وغريها من
ا ألس باب"1
ذلا نؤكد أأن نزع امللكية جيب أأن يمت لرضورة املصلحة العامة القصوى،
و أأن يمت التعويض طبقا ل ألسعار املعمول اها ،يف نفس اترخي القيام اهذه العملية
مع تبس يط مساطر احلصول عليه ،وال ينبغي أأن يمت تغيري وضعية ا ألرض اليت
مت نزعها ،وحتويلها ألغراض جتارية ،أأو تفويهتا من أأجل املضارابت العقارية،
خصوصا و أأن املواطن يش تيك دامئا من طول وتعقيد املساطر القضائية ،ومن
عدم تنفيذ ا ألحاكم ،وخاصة يف مواهجة االدارة1
مفن غري املفهوم ،وغري املقبول أأن تسلب االدارة للمواطن حقوقه ،ويه
اليت جيب أأن تصوهنا وتدافع عهنا 1وكيف ملسؤول أأن يعرقل حصوهل علهيا وقد
صدر بشأأهنا حمك قضايئ هنايئ؟
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انسجاما مع ما تضمنه تقرير صادر عن مؤسسة وس يط اململكة برمس
س نة  ،2016ذكل أأن الشاكايت ذات الطبيعة العقارية احتلت الرتبة الثانية،
واليت هتم اب ألساس عدم التعويض عن نزع امللكية1
لك هذه ادلوافع واحليثيات وما أأاثرته من نقاشات مس تفيضة حول هذا
القانون وحول موضوع نزع امللكية ابملغرب واالكراهات اليت يعيشها الفرقاء
واملتدخلني أأمام قصور القانون احلايل يف اجياد احللول املمكنة لهاته الاكراهات
ال سواء من اجلهات النازعة للملكية أأو من مالك اىل جانب القضاء واحملامني،
اضافة اىل ما لوحظ من تأأخر احلكومة يف تقدمي مبادرة لتعديل بعض
مقتضيات هذا القانون وجتاوز نواقصه ،عوامل حمتت عىل فريقنا تقدمي هذا
املقرتح لتعديل بعض مقتضيات اجلزء ا ألول من القانون رمق  817.املتعلق بزنع
امللكية ألجل املنفعة العامة1
حيث جاء هذا املقرتح قانون للمسامهة يف احقاق العداةل العقارية
وعقلنة طريقة حتديد وتسديد التعويض عن نزع امللكية ألجل املنفعة العامة يف
أأفق تبس يط املساطر االدارية اذلي يبقى ورشا مس تقبليا للحكومة و أأحد
أأولوايهتا1
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مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم  81.7المتعلق بنزع الملكية ألجل المنفعة
العامة وباالحتالل المؤقت
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

بناء عىل الفصل  23من ادلس تور ،حيدد هذا القانون مسطرة نزع امللكية ألجل
املصلحة العامة ،وكذا التعويض عن نقل امللكية1
الباب األول
أحكام عامة
الفصل .

جيوز لدلوةل وامجلاعات الرتابية واملؤسسات العمومية ،وكذا ا ألشخاص اذلين تفوض
الهيم السلطة العامة حقوقها للقيام بأأشغال أأو معليات تعلن أأهنا ذات منفعة عامة ،نزع
ملكية العقارات واحلقوق العينية العقارية،
وال جيوز نزع امللكية يف حاةل توفر عقارات مملوكة ل ألشخاص العامة اكفية الحتضان
املرشوع املعلن عن منفعته العامة.
ويمت نزع امللكية مقابل تعويض عادل1
وال حيق اللجوء اىل نزع امللكية اال اذا توافرت الاعامتدات املالية الرضورية لضامن
أأداء التعويض مبجرد احلمك بنقل احليازة1
الفصل 2

من بني حاالت املنفعة العامة يف مفهوم هذا القانون:
* ختطيط الطرق والسكة احلديدية؛
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* احداث املوائن واملطارات؛
* ا ألشغال العسكرية؛
* هتيئة الغاابت واحملافظة علهيا؛
* هتيئة املناطق الصناعية؛
* انشاء أأحياء سكنية جديدة؛
* مرشوعات املاء والكهرابء والرصف الصحي؛
* مشاريع االتصاالت السلكية والالسلكية؛
* مشاريع احلفاظ عىل البيئة؛
* التجهزيات العمومية وامجلاعية1
وجيوز بقرار معلل لرئيس احلكومة ،بعد التداول يف جملس حكويم ،اضافة أأنشطة
ذات طابع اقتصادي أأو اجامتعي أأو ثقايف أأخرى1
لكن يف لك ا ألحوال ال ميكن نزع امللكية من أأجل مشاريع ال تكتيس صبغة املنفعة
العامة1
الفصل 3

ال جيوز نزع ملكية احملالت املعدة القامة خمتلف الشعائر ادلينية ،وكذا املقابر،
وا ألمالك العامة ،واملنشأت العسكرية ،والقصور واالقامات امللكية ،ومقر السفارات
والقنصليات واملراكز الثقافية ا ألجنبية1
كام ال ميكن نزع ملكية العقارات املوقوفة وقفا عاما اال مبوافقة رصحية من قبل
السلطة احلكومية امللكفة اب ألوقاف1
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الفصل 4

جيوز نزع ملكية العقارات التارخيية اليت تعترب ترااث وطنيا بغية احلفاظ علهيا من
الانداثر ،اذا تبني أأن مالكها قام مبا من شانه تغيري معاملها1
الباب الثاني
إعالن المنفعة العامة والتخلي
الفصل 5

يعلن عن املنفعة العامة مبقتىض مرسوم ،بناء عىل اقرتاح من وايل اجلهة ،وينرش يف
اجلريدة الرمسية ،وكذا جريدتني ا ألوىل وطنية وا ألخرى حملية مرتني عىل ا ألقل خالل شهر
من صدوره ،ابللغتني العربية وا ألمازيغية1
ينهتيي مفعول هذا املرسوم مبرور س نة عىل نرشه 1ويف حاةل عدم صدور مقرر
التخيل داخل هذا ا ألجل ،مبا يعد ختليا من السلطة انزعة امللكية عن اجناز املرشوع،
ميكن الطعن أأمام حممكة النقض يف هذا املرسوم اذا تبني انه ال يستنفذ رشط املنفعة
العامة ،ويبارش الطعن داخل اجل  69يوما من اترخي تبليغه ،وتبت حممكة النقض يف
الطعن وجواب داخل اجل  2أأشهر من اترخي تقدمي هذا الطعن1
الفصل 6

حيدد هذا املرسوم الحئة العقارات واحلقوق العينية اليت تشملها معلية نزع امللكية
ألجل املنفعة العامة ،وطبيعة هاته املنفعة1
ال ميكن أأن يتجاوز أأجل اجناز املرشوع املذكور أأربع س نوات ،قابةل للتجديد مرة
واحدة مبقتىض مرسوم معلل ،اذا تعلق ا ألمر مبرشوع يتجاوز النفوذ الرتايب للجهة املعنية1

الربملان –جملس املستشارين
8

فريق التجمع الوطين لألحرار

ويمت حرص وحتديد العقارات واملنشأت اليت يشملها مرسوم نزع امللكية بواسطة جلنة
البحث املشار الهيا يف الفصل الثامن املوايل1
الفصل 8

ميكن أأن تضاف اىل الالحئة أأعاله بواسطة مرسوم عقارات أأو حقوق عينية جماورة
لكيا أأو جزئيا للمرشوع املراد اجنازه عند الاقتضاء ،اذا ظهر أأن مضها رضوراي ،أأو أأن
اجلزء املتبقي غري قابل لالس تعامل أأو الاس تغالل ،مبعزل عن ا ألجزاء املزنوعة ملكيهتا1
حتدد الالحئة االضافية مبقتىض مرسوم تعدييل1
الفصل 7

ينرش املرسوم التعدييل املذكور يف جريدتني ا ألوىل حملية والثانية وطنية ،مرتني
عىل ا ألقل خالل ثالثني يوما من اترخي صدوره1
كام يلصق عىل ابب امجلاعة الرتابية املعنية وادارة احملافظة العقارية ومصاحل الرضيبة
وكذا يف لوحة االعالانت ابحملمكة االدارية اخملتصة ،يداع املرسوم ا ألصيل والتعدييل عىل
أأصوات االذاعة احمللية ابللغة العربية وا ألمازيغية واحلسانية أأو احدى هذه اللغات حسب
موقع العقار1
الفصل 9

لك نزع للملكية ألجل املنفعة العامة ،جيب أأن يس بقه حبث اداري للتأأكد من
وجود املنفعة العامة ،واشهار ،خيول للمزنوعة ملكيته تقدمي مالحظاته والتعريف بنفسه1
يعهد للقيام ابلبحث االداري اىل جلنة ادارية تعني بواسطة قرار اداري من طرف
وايل اجلهة وتضم:
* ممثل السلطة احمللية رئيسا؛
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* ممثل االدارة طالبة نزع امللكية؛
* ممثل مديرية أأمالك ادلوةل اكتبا؛
* ممثل امجلاعة الرتابية املعنية؛
* همندس معامري ميثل الواكةل احلرضية اخملتصة أأو السلطة الوزارية امللكفة ابلتعمري؛
* ممثل مصاحل اخلزينة العامة للمملكة1
تقدم هاته اللجنة تقريرا مفصال عام انهتت اليه من نتاجئ اىل وايل اجلهة داخل أأجل
شهر من تعييهنا ،يتضمن تأأكيد أأو نفي طابع املصلحة العامة للمرشوع املراد اجنازه وتقديراته
املالية ومالمئته1
تعفى من البحث االداري املشاريع ذات الطابع ا ألمين أأو أأشغال هتم ادلفاع الوطين
اليت حيددها مرسوم1
الفصل .1

ال ميكن أأن يصدر مرسوم نزع امللكية ألجل املنفعة العامة اال بعد االدالء بشهادة
من احملاسب العمويم تفيد موافقة مديرية املزيانية عىل اجناز املرشوع ورصد الاعامتدات
املالية الاكفية لتغطية مصاريف مسطرة نزع امللكية والتعويض ،اذا تعلق ا ألمر بزنع امللكية
لفائدة التجهزيات العمومية ،وما يفيد وجود الاعامتدات املالية الالزمة ابلنس بة لبايق
ا ألشخاص اخملول هلم قانوان القيام بزنع امللكية1
الفصل ..

يقيد املرسوم املذكور ابلسجالت العقارية اذا اكن العقار حمفظا أأو يف طور التحفيظ،
أأو ابلسجل املفتوح دلى كتابة ضبط احملمكة االدارية اخملتصة ،حيدد كهنه وحمتواه مبقتىض
قرار لوزير العدل1
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الباب الثالث
آثار مقررات إعالن المنفعة العامة والتخلي
الفصل.2

ال جيوز خالل أأجل س نتني يبتدئ من اترخي نرش املرسوم القايض ابعالن املنفعة
العامة يف اجلريدة الرمسية اقامة أأي بناء أأو غرس أأو حتسني يف العقارات الواقعة داخل
املنطقة احملددة يف املرسوم املذكور دون موافقة كتابية من السلطة االدارية انزعة امللكية1
كام مينع عىل امجلاعة الرتابية اخملتصة ترابيا منح أأي رخصة بناء أأو ترممي اال بعد املوافقة
الرصحية لهذه السلطة1
الفصل 31

ان ا ألمالك املعينة يف مرسوم ابعالن املنفعة العامة تبقى خاضعة لنفس الارتفاقات
املقررة يف الفصل السابق ملدة س نتني تبتدئ من اترخي نرش املرسوم املذكور يف اجلريدة
الرمسية أأو عند الاقتضاء من اترخي تبليغه1
الفصل 31

اذا مل يودع انزع امللكية خالل هذا ا ألجل املقال الذن بنقل امللكية ،فانه ال ميكن
احلمك بزنع امللكية اال مبوجب اعالن جديد للمنفعة العامة1
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الباب الرابع
تثمين العقارات والحقوق العقارية المراد نزع ملكيتها
الفصل 31

تقدر قمية العقارات واحلقوق العينية من طرف اللجنة االدارية الواردة يف الفصل
 .2أأعاله بعد اطالعها عىل ملف اكمل مسمل لها من طرف مصاحل الوالية ،يتضمن
عىل اخلصوص:
* مرشوع مرسوم ابعالن املنفعة العامة؛
*امللف التقين والتصممي التجزييئ ل ألمالك املعنية؛
* نسخ للشواهد العقارية أأو رسوم ملكية العقارات املشموةل بزنع امللكية1
الفصل 31

يعد وايل اجلهة قرارا اداراي بصفته أمرا ابلرصف مفوض يتضمن قبول املالك
واملالك احملمتلني التنازل عن نقل ملكية العقارات واحلقوق العينية ا ألخرى املراد نزع
ملكيهتا ،مع بيان مبلغ التعويض املقرتح و أأساس احتسابه 1ويف حاةل رفضهم لهذا
التعويض ،يمت حتديد التعويض عن طريق القضاء1
الباب الخامس
الحيازة والحكم بنزع الملكية وتحديد التعويضات
الفصل 31

يتعني عىل السلطة انزعة امللكية أأن تتقدم دلى احملمكة االدارية الواقع العقار يف
دائرة نفوذها بطلب يريم اىل احلمك بنقل امللكية وحتديد التعويضات وذكل مبجرد
الربملان –جملس املستشارين
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استيفاء االجراءات املتعلقة ابملرسوم املشار اليه أأعاله ،أأو بعد شهرين من تبليغ املرسوم
املذكور يف احلاةل املنصوص علهيا سابقا1
ويودع انزع امللكية كذكل دلى احملمكة املذكورة يف نفس الن مقاال اس تعجاليا من
أأجل اس تصدار أأمر قضايئ حبيازة العقار مقابل ايداع أأو دفع مبلغ التعويض املصادق
عليه من طرف وايل اجلهة1
واس تثناء من أأحاكم الفصل  23من قانون املسطرة املدنية تقبل الطلبات املذكورة،
ولو مل ينص فهيا عىل أأحد البياانت املقررة يف الفصل املذكور اذا تعذر عىل انزع امللكية
االدالء به1
وتشفع الطلبات املشار الهيا أأعاله اليت جيب أأن حيدد فهيا مبلغ التعويض املقرتح
بميع املستندات املثبتة الستيفاء االجراءات املذكورة والس امي شهادات النرش واللصق
املسلمة من دلن احملافظ عىل ا ألمالك العقارية عند الاقتضاء1
ويف حاةل ما اذا اكنت العملية أأو ا ألشغال املعلن أأهنا ذات منفعة عامة تؤدى اىل
ايداع طلبني أأو عدة طلبات بشأأن اجلوهر أأو بشأأن احليازة فان املستندات املثبتة
املشار الهيا يف املقطع السابق ميكن االدالء اها مرة واحدة وقت ايداع الطلب ا ألول
وتعترب اكفية ابلنس بة مجليع الطلبات1
الفصل 31

خيتص قايض املس تعجالت ابحملمكة االدارية وحده لالذن بواسطة أأمر يف احليازة
مقابل دفع أأو ايداع تعويض احتياطي يعادل مبلغ التعويض اذلي اقرتحه انزع امللكية1
وتكون احملمكة االدارية خمتصة نوعيا ابحلمك لفائدة انزع امللكية بنقل ملكية العقارات
و– أأو احلقوق العينية املطلوب نزع ملكيهتا وبتحديد مبلغ التعويضات 1عىل الا يتجاوز
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هذا التعويض يف أأقىص احلاالت  % 39من التعويض احملدد من طرف اللجنة
املنصوص علهيا يف املادة 17
الفصل 31

حيدد التعويض عن نزع امللكية طبق القواعد التية:
 1.جيب أأال يشمل اال الرضر احلال واحملقق ،الناشئ مبارشة عن نزع امللكية ،وال
ميكن أأن ميتد اىل رضر غري حمقق أأو حممتل أأو غري مبارش؛
 13حيدد قدر التعويض حسب قمية العقار يوم صدور مرسوم نزع امللكية دون أأن
تراعى يف حتديد هذه القمية البناءات وا ألغراس والتحسينات املنجزة دون موافقة انزع
امللكية منذ نرش أأو تبليغ مرسوم اعالن املنفعة العامة واملعني ل ألمالك املقرر نزع
ملكيهتا؛
 12جيب أأال يتجاوز التعويض املقدر اهذه الكيفية قمية العقار يوم نرش أأو تبليغ
املرسوم املعلن للمنفعة العامة ،وال تراعى يف حتديد هذه القمية عنارص الزايدات بسبب
املضارابت اليت تظهر منذ صدور مرسوم الترصحي ابملنفعة العامة ،غري أأنه يف حاةل ما اذا
مل يودع انزع امللكية يف ظرف أأجل س تة أأشهر ابتداء من نرش أأو تبليغ املرسوم املذكور
،املقال الرايم اىل احلمك بزنع امللكية وحتديد التعويضات وكذا املقال الرايم اىل طلب
ا ألمر ابحليازة ،فان القمية اليت جيب أأال يتجاوزها تعويض نزع امللكية يه قمية العقار يوم
أخر ايداع ألحد هذه املقاالت بكتابة ضبط احملمكة االدارية1
 12يغري التعويض ،عند الاقتضاء ،ابعتبار ما حيدثه االعالن عن ا ألشغال أأو العملية
املزمع اجنازها من فائض القمية أأو انقصها ابلنس بة جلزء العقار اذلي مل تزنع ملكيته1
 13يدخل مضن التعويض مصاريف نقل املنقوالت اىل الوهجة اليت سريحل الهيا
املزنوعة ملكيهتم1
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 16حيتسب التعويض عىل أأساس الهكتار اذا اكن العقار فالحيا وابملرت اذا اكن
العقار جمهزا وصاحلا للبناء؛ ويف هذا الاطار تمت الاس تعانة اب ألمثان املرجعية املعمول اها
يف ميدان الرضائب1
الفصل 02

حتدد احملمكة االدارية يف حاةل وجود حقوق انتفاع أأو اس تعامل أأو سكىن أأو غريها
من احلقوق املامثةل أأو من نفس النوع ،تعويضا اجامليا ابلنظر جملموع قمية العقار ،وميارس
خمتلف املعنيني اب ألمر حقوقهم يف مبلغ التعويض1
الفصل 03

اذا اكن يشغل العقارات املزنوعة ملكيهتا مكرتون بصفة قانونية مرصح اهم عىل اثر
البحث االداري أأو مقيدون بصفة قانونية يف السجالت العقارية فان انزع امللكية يتحمل
منح التعويضات الواجبة هلم أأو عند الاقتضاء متكيهنم من عقار أخر اذا اكن من املمكن1
الفصل 00

جيوز ملاكل عقار مشل نزع امللكية جزءا منه أأن يطالب ابقتناء مجموعه بترصحي
خاص يوجه اىل انزع امللكية قبل انرصام أأجل الشهرين من نرش املرسوم املعلن للمنفعة
العامة واملعني مبوجبه العقارات اليت س تزنع ملكيهتا مىت اكن اجلزء البايق غري قابةل
لالس تعامل ابلنظر ألنظمة التعمري وال ألي اس تغالل مفيد1
وال ميكن الاس تفادة من هذه املقتضيات اذا اكن من شأأن ذكل االخالل مببد أأ عدم
التعويض عن الارتفاقات املشار الهيا يف القانون املتعلق ابلتعمري؛
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ومن هجة أأخرى يتعني عىل احملمكة االدارية اذا اكن من شأأن الطلب أأن يؤدى اىل
تأأخري اجراء نزع امللكية ،أأن تبت بأأحاكم منفصةل يف نقل امللكية وحتديد التعويض
املتعلق ابلعقار موضوع نزع امللكية ويف نقل امللكية وحتديد التعويض عن جزء العقار
املعرتف بعدم قابليته لالس تعامل1
الفصل 01

عندما يلمتس انزع امللكية احليازة ال جيوز لقايض املس تعجالت رفض االذن يف ذكل
اال بسبب بطالن املسطرة1
وينص ا ألمر ابالذن يف احليازة عىل دفع التعويض الاحتياطي اىل ذوي احلقوق أأو
عىل ايداعه داخل أأجل شهر وقبل بداية ا ألشغال حتت طائةل رفع التعويض بنس بة %.
عن لك شهر تأأخري1
وحيدد يف احلمك الصادر بنقل امللكية التعويض عن نزع امللكية بعد التذكري وجواب
مببلغ التعويض اذلي اقرتحه انزع امللكية وينص فيه عىل وجوب أأداء التعويض أأو ايداعه1
ويبارش تبليغ أأو نرش القرارين القضائيني املشار الهيام يف املقطعني السابقني طبق
الرشوط املقررة يف الفصل  33ويودعان كذكل دلى احملافظة عىل ا ألمالك العقارية،
وعندما يتعلق ا ألمر بعقار غري حمفظ وال يف طور التحفيظ ،يقيد القراران املذكوران من
دلن اكتب الضبط ابحملمكة االدارية يف السجل اخلاص املمسوك من طرف كتابة الضبط
السالف اذلكر1
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الفصل 01

اذا اكن العقار حمفظا أأو اكنت احلقوق العينية تتعلق بعقار حمفظ جاز لنازع امللكية
طلب تسجيل تقييد احتياطي يف الرمس العقاري للمحافظة مؤقتا عىل حقه مع تدعمي
طلبه اب ألمر الصادر ابالذن يف احليازة1
ان أأثر التقييد الاحتياطي ال ينهتيي اال وقت تقييد نقل امللكية اذلي يرجع ترتيبه
و أأثره اىل اترخي التقييد املذكور1
واذا اكن العقار يف طور التحفيظ أأو اكنت احلقوق العينية تتعلق بعقار يف طور
التحفيظ وجب التنصيص عىل ايداع ا ألمر الصادر ابالذن يف احليازة دلى احملافظة عىل
ا ألمالك العقارية يف جسل التعرضات1
وال حيتج عىل انزع امللكية برمس أأي تفويت أأو تأأسيس حقوق عينية هيم عقارا غري
حمفظ يف طور نزع امللكية اذا مل يكن لهذا الرمس اترخي اثبت قبل اترخي ا ألمر الصادر
ابالذن هل يف احليازة أأو اترخي حمرض الاقتناء ابملراضاة1
الفصل 01

ان القرارات القضائية الصادرة بزنع امللكية أأو ابالذن يف احليازة تبلغ تلقائيا من
طرف اكتب الضبط اىل انزع امللكية واىل شاغل العقار أأو املزنوعة ملكيهتم اذلين عرفوا
بأأنفسهم عىل اثر االشهار وكذا اذا اكن ا ألمر يتعلق بعقارات حمفظة أأو يف طور التحفيظ
اىل خمتلف ذوي احلقوق كام مه مثبتون ابلشهادات املسلمة من طرف احملافظ عىل
ا ألمالك العقارية املتضمنة لقامئة ا ألشخاص املوجودة بأأيدهيم حقوق عينية مقيدة يف
السجالت العقارية1
ميكن أأن تكون هذه الشهادة جامعية1
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واذا طر أأ عىل الوضعية القانونية للعقار أأو للحقوق العينية املزنوعة ملكيهتا تغيري بعد
البحث أأو خالل ادلعوى والس امي عىل اثر وفاة ،فان القرارات املشار الهيا يف املقطع
السابق حيتج اها عىل مجيع ذوي احلقوق اذلين مل يعرفوا بأأنفسهم بصفة قانونية أأو اذلين
معلوا عىل تقييد أأنفسهم ابلرمس العقاري أأو مبلف مطلب التحفيظ املعنيني لكهنم مل
يتدخلوا يف ادلعوى بصفة متدخلني اراديني ،وجيب عىل احملافظ عىل ا ألمالك العقارية
يف حاةل احلمك بنقل امللكية أأن يبارش تقييد هذا النقل لفائدة انزع امللكية 1و يسمل شهادة
عقارية تثبت هذا التقييد مع االشارة يف هذه الشهادة بأأن أأداء التعويض سيمت طبقا
لقواعد احملاس بة العمومية أأو ما مياثلها1
حتول حقوق املعنيني اب ألمر من حقوق عينية اىل حقوق خشصية1
واذا مل يعرف املزنوعة ملكيهتم بأأنفسهم واكن العقار املقصود غري حمفظ وال يف طور
التحفيظ أأو اكنت احلقوق العينية املعنية ال تتعلق بعقار حمفظ أأو يف طور التحفيظ فان
القرارات املشار الهيا يف املقطع ا ألول تنرش يف شلك ملخصات من طرف انزع امللكية
يف جريدة أأو عدة جرائد مأأذون لها بنرش االعالانت القانونية ملدة شهر1
وتعلق كذكل نصوص القرارات املذكورة باكملها يف مكتب امجلاعة التابع لها موقع
العقار خالل نفس املدة ابللغتني العربية وا ألمازيغية1
الفصل 01

ان حيازة انزع امللكية للعقارات أأو احلقوق العينية املزنوعة ملكيهتا ال ميكن أأن تمت
اال بعد استيفاء اجراءات التبليغ أأو النرش ودفع التعويض املؤقت أأو ايداعه1
الفصل 01

حتدد احملمكة االدارية املصاريف ويتحملها انزع امللكية1
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الباب الخامس
دفع التعويضات أو إيداعها
الفصل 01

يدفع التعويض املؤقت ،مبجرد استيفاء االجراءات املنصوص علهيا يف الفصل ،32
والتعويض الهنايئ بعد أأن يصبح احلمك هنائيا وتنتقل امللكية للسلطة انزعة امللكية1
الفصل 01

غري أأنه اذا مل يعرف ذوو احلقوق بأأنفسهم وجب ايداع التعويضات املس تحقة دلى
صندوق احملمكة االدارية اخملتصة مقابل وصل1
ويتخذ نفس االجراء اذا مل يدل ابلواثئق املثبتة للملكية أأو اكنت هذه الواثئق غري
اكفية ،ويف هذه احلاةل يعمل انزع امللكية عىل تعليق اعالانت مبكتب امجلاعة الرتابية
واحملافظة عىل ا ألمالك العقارية املعنيتني اب ألمر تعرف ابلعقارات وبأأسامء ا ألشخاص
املظنون أأهنم ذوو احلقوق ،واذا مل يقدم أأي تعرض خالل أأجل ثالثة أأشهر ابتداء من
اترخي هذا التعليق فان التعويضات تدفع اىل ا ألشخاص املظنون أأهنم ذوو احلقوق ،ويف
حاةل حدوث تعرض يبقى التعويض مودعا اىل أأن يصدر حمك قضايئ هنايئ بتعيني
املس تفيد الهنايئ من التعويض أأو اىل أأن يديل ا ألشخاص املظنون أأهنم ذوو احلقوق برفع
يد حصيح ومقبول عن التعرض املقدم1
وفامي خيص العقارات املوجودة يف طور التحفيظ املعرتض علهيا أأو العقارات غري
احملفظة املتنازع يف شأأهنا أأمام احملامك فان التعويض يبقى مودعا اىل أأن يبت القضاء اخملتص
يف دعوى الاس تحقاق1
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الفصل 12

اذا مل يمت دفع املبالغ الواجبة أأو ايداعها خالل أأجل  2أأشهر ابتداء من يوم تبليغ أأو
نرش احلمك الصادر اب ألمر ابحليازة أأو بزنع امللكية ترتبت عىل ذكل حبمك القانون لصاحل
املعنيني اب ألمر مبجرد انهتاء هذا ا ألجل فوائد قانونية يف حدود السعر القانوين املعمول به
يف املعامالت املدنية1
وترتتب كذكل حبمك القانون فوائد لصاحل املعنيني اب ألمر اذا مل يرفع احلظر عن املبالغ
املودعة يف أأجل شهرين يبتدئ من اترخي تقييد احلمك ابحملافظة العقارية أأو برفع اليد عن
التعويضات1
يف حاةل الاس تعجال ،ميكن لرئيس احملمكة االدارية بصفته قايض املس تعجالت أأن
يأأذن بنقل احليازة لفائدة املزنوعة ملكيته مقابل التعويض املصادق عليه من طرف
مصاحل الوالية1
وال جيوز ازاةل املنشأت أأو املباين املرخص اها اال بعد صدور احلمك الهنايئ القايض
ابلتعويض الهنايئ عن نقل امللكية1
يمت حتديد التعويض عن نقل امللكية من طرف احملمكة االدارية اخملتصة ،وتكون
أأحاكهما قابةل للطعن العادي1
الطعن ابلنقض يوقف التنفيذ1
يمت حتديد التعويض عن نقل امللكية بتارخي اجامتع اللجنة االدارية املنصوص علهيا يف
الفصل  7أأعاله ،كام جيوز أأن يكون التعويض عينيا عىل أأساس نفس القمية1
يؤخذ بعني الاعتبار يف حتديد التعويض قمية املنشأت وا ألغراس ،ونفقات الرتحال
وتغيري ا ألنشطة الاقتصادية والتجارية القامئة ،وتعويض اليد العامةل عن أأجرها احملمتل

الربملان –جملس املستشارين
20

فريق التجمع الوطين لألحرار

ملدة شهرين وما قد يطالب به املزنوعة ملكيته من رضائب ورسوم منذ اعالن املنفعة
العامة1
الفصل 13

يعفى التعويض عن نزع امللكية من أأي رضيبة عقارية أأو رسوم جامعية1
الفصل 10

يتعني عىل شاغيل العقارات املزنوعة ملكيهتا اخالهئا خالل أأجل 69يوما من تبليغ
ا ألمر ابحليازة1
وبعد انرصام  69يوما املذكورة ،جيوز لوايل اجلهة اس تعامل لك الوسائل القانونية من
أأجل اخالء العقارات املعنية ،واللك عىل نفقة املزنوعة ملكيهتم أأو من يقوم مقاهمم أأو
ابذهنم1
الفصل 11

احلمك بزنع امللكية ألجل املنفعة العامة يطهر العقار من لك احلقوق العينية ا ألصلية
أأو التبعية املرتتبة عليه ،وتتحول اىل حقوق خشصية يف مواهجة التعويض احملكوم به1
الفصل 11

ختضع العقارات واحلقوق العينية املزنوعة ملكيهتا ملسطرة خاصة من أأجل حتفيظها1
حتدد مبرسوم مسطرة حتفيظ العقارات املذكورة 1ويكون حتفيظها اجباراي1
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الباب السادس
مقتضيات مختلفة
الفصل 11

يف حاةل الاس تعجال القصوى ميكن الاستيالء املؤقت عىل العقارات الالزمة
لتشييد جتهزيات معومية للحد من حاالت الغرق أأو االعصار أأو تفيش ا ألوبئة وغريها من
احلاالت الطارئة1
يكون الاستيالء املؤقت يف هذه احلاةل مبرسوم معلل 1ويف هذه احلاةل يتعني عرض
تعويض نقدي عىل املاكل حتدده اللجنة ادارية الواردة أأعاله عن مدة حرمانه من ملكه
اىل حني رده أأو صدور مرسوم ابعالن املنفعة العامة يقيض بزنع امللكية 1يكون اقرتاح
اللجنة االدارية ابلتعويض قابال للطعن أأمام احملمكة االدارية اخملتصة ويكون حمكها مربما1
ال ميكن أأن تتجاوز مدة الاستيالء املؤقت ثالث س نوات من اترخي صدور املرسوم
الذن ابالستيالء1
يعاد العقار موضوع الاستيالء املؤقت لصاحبه بنفس احلاةل اليت اكن علهيا وقت
حيازته ،ولك تلف جيعل مالكه حمقا يف احلصول عىل التعويض عن الرضر اما ابلرتايض
أأو عن طريق القضاء1
ويف احلاةل اليت يلحق ابلعقار املذكور رضرا جيعهل غري قابل لالس تعامل فامي أأعد هل،
تلزتم اجلهة املس تغةل ابقتنائه عىل احلاةل ودفع مثنه اذلي اكن يساويه عند وضع اليد1
ال يؤدي الاستيالء املؤقت اىل انفساخ العقد الناجت عن احلقوق العينية املرتتبة عىل
لعقار مدة الاستيالء وامنا اىل توقيفه مقابل تعويض حتدده اللجنة االدارية أأو القضاء عند
الاقتضاء ،ويس متر العقد بعد انقضاء مدة هذا الاستيالء املؤقت1
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الفصل 11

يعاقب بعقوبة حبس ية مدهتا ال تقل عن س تة أأشهر وغرامة ال تقل عن .91999
درمه أأو ابحدى هاتني العقوبتني لك خشص عرقل معلية نزع امللكية أأو رفض افراغ
العقار املزنوعة ملكيته بعد تقييد احلمك بنقل امللكية لفائدة املزنوعة ملكيته ابلسجالت
العقارية1
الفصل 11

تصدر القرارات التنظميية املعنية داخل أأجل س تة أأشهر من نرش هذا القانون
ابجلريدة الرمسية ويصبح ساري املفعول من ذكل التارخي1
الفصل 11

تنسخ ابتداء من اترخي تطبيق هذا القانون مجيع املقتضيات القانونية اخملالفة أأو اليت
قد تكون تكرارا وال س امي املقتضيات املنظمة لزنع امللكية ألجل املنفعة العامة الواردة يف
القانون رمق  817.املتعلق بزنع امللكية ألجل املنفعة العامة وابالحتالل املؤقت الصادر
بتنفيذه الظهري رشيـف رمق  .17.1332يف  ..من رجب  6( .293مايو  ).073وكذا
املراس مي التطبيقية هل املتعلقة بزنع امللكية1
الفصل 11

يطبق هذا القانون بأأثر فوري يف احلاالت اليت مل يصدر فهيا بعد مرسوم نزع امللكية
ألجل املنفعة العامة1
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