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المس ولية اإلدارية والجزائية للمرقي العقاري في ظل القانون رقم 04/11
Administrative and criminal responsibility for real estate under law n°11/04

ط.د .وطواط محم د ددد ،طالب باحث يف الدكتوراه،

حتت إشراف :د.ححود نسيمة ،أستاذة حماضرة قسم (أ)،

ملخص:

كلية احلقوق والعلوم السياسية ،قسم احلقوق،
جامعي ي يية لونيسي ييي علي ،البليي ي ييدة  ،2اجلزائر.
تاريخ اإليداع - 2017/10/29 :تاريخ املراجعة2017/11/20 :

تعترب الرتقية العقارية من أهم نشاطات التنمية ،اليت دف إىل تطوير قطاع السكن ومتويله ،وجمموعة لعمليات تعبئة املوارد العقارية
واملالية وكذا إدارة املشاريع العقارية ،نظمها املشرع اجلزائري بالقانون رقم  04 /11احملدد للقواعد اليت تنظم نشاط الرتقية العقارية ،الذي
يهدف يف إطار السياسة الوطنية لتطوير نشاطات الرتقية العقارية إىل وضع قانون أساسي للمرقي العقاري و إىل ضبط مضمون العالقات
بينه و بني مقتين السكن ،ففي حالة اختالل هذه العالقة التعاقدية ،محل املشرع املرقي العقاري املسؤولية اإلدارية واجلزائية إىل جانب املسؤولية
املدنية ،واقر ملقتين السكن محاية وضمانات قانونية ،من خالل فرر عقوبات إدارية وأخرى جزائية على الطرف القوي يف هذه العالقة
مبوجب هذا القانون.
الكلمات المفتاحية:

املرقي العقاري ،املقتين ،املسؤولية اإلدارية ،املسؤولية اجلزائية.
Abstract:
Real estate development is one of the most important development branches, which aims at
expanding the housing sector and financing it. It is a cluster of operations that encompasses the
mobilization of real estate and financial resources, as well as the management of real estate projects.
It is enforced by the Algerian Law, No. 11/04, which sets the rules for the promotion of real estate.
Is law aims at advancing real estate development activities, within the mainframe of national policy,
in order to achieve a basic law for real estate developers and to control the content of relations between
realtor and the client. In the event of the disruption of this contractual relationship, the lawmaker
would transfer the administrative and judicial responsibility to the civil authorities. Additionally, legal
protection and guarantees would be provided, to the client, by imposing administrative and penal
sanctions to the real estate developer, under this Act.
Key words:
Real Estate Broker, Purchaser, Administrative Liability, Penal Liability.

مقدمة
أولت اجلزائر اهتماما بالغا لقطاع السكن منذ االستقالل إىل يومنا هذا ،باعتباره أحد الركائز األساسية للتنمية االقتصادية وأجنع
الوسائل لتحقيق العدالة والتوازن االجتماعي ،فكرست الدولة احلق يف السكن كحق دستوري انطالقا من مبدأ '' ال كرامة بدون سكن الئق"،
وخصته بنظام قانوين حمكم يف ظل السياسة الوطنية لتطوير نشاط الرتقية العقارية من خالل إصدار تشريعات خمتلفة ومتفاوتة اهلدف يف هذا
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اجملال ،كالقانون رقم  1 07/86املتعلق بالرتقية العقارية ،واملرسوم التشريعي رقم  2 03/ 93املتعلق بالنشاط العقاري ،والقانون رقم 04/11
 3احملدد للقواعد اليت تنظم نشاط الرتقية العقارية ومجيع النصو التطبيقية املنظمة هلم.

يعترب القانون رقم  04/11مبثابة قفزة نوعية للمشرع اجلزائري يف جمال الرتقية العقارية الستدراى نقائص القوانني السابقة وتنظيم
ملهنة املرقي العقاري وضبطها من خالل تقنني شروط ممارستها ،وحتديده جلملة من االلتزامات والضمانات القانونية يف إطار العالقة التعاقدية
اليت تربط املرقي العقاري باملستفيد من السكن ،واألطراف املتدخلة يف نشاطه ،ففي حالة جتاهل أو تقصري املرقي العقاري بتنفيذ هذه
االلتزامات بعضها أو كلها امللقاة على عاتقه ،اجتاه املستفيد أو شركائه ،باعتباره الطرف القوي يف هذه العالقة يتحمل املسؤولية اإلدارية
واجلزائية إىل جانب املسؤولية املدنية ،ويتعرر لعقوبات إدارية وأخرى جزائية مبوجب هذا القانون.
وعليه ،إىل أي مدى حيقق إقرار املسؤولية اإلدارية واجلزائية للمرقي العقاري عند إخالله بالتزاماته القانونية ضمانا حلماية الطرف
املستفيد من السكن؟.
قسمنا هذه الدراسة إىل مبحثني ،حيث تطرقنا يف املبحث األول إىل
لإلجابة على هذه اإلشكالية واإلملام هبذا املوضوع ،حاولت ّ
املسؤولية اإلدارية للمرقي العقاري ،ويف املبحث الثاين إىل املسؤولية اجلزائية للمرقي العقاري ،باالعتماد يف ذلك على املنهج الوصفي ،يف
وصف خمتلف مظاهر املسؤوليات اليت ميكن أن يتحملها املرقي العقاري ،باإلضافة إىل املنهج التحليلي ،يف حتليل النصو القانونية اليت
تطرقت إىل خمتلف اجلزاءات املوقعة على املرقي العقاري يف حالة إخالله بالتزاماته القانونية.
المبحث األول

المس ولية اإلدارية للمرقي العقاري
يتحمل املرقي العقاري املسؤولية اإلدارية ،يف حالة إخالله بااللتزامات امللقاة على عاتقه أثناء مزاولته لنشاطاته املهنية ،ضمن العالقة
اليت تربطه مبقتين السكن ومجيع شركائه ،فكل خرق لقواعد أخالقيات املهنة أو تقصري أو اون من شانه يضر بأطراف هذه العالقة ،ترتتب
عليه هذه املسؤولية وينتج عنها عقوبات إدارية ،اليت مل يتطرق إليها املشرع اجلزائري يف القوانني السابقة ،ولكنه أدرجها يف قانون الرتقية
العقارية اجلديد رقم  ،04/11يف شكل واحد وهي عقوبة سحب االعتماد وهذا نظرا لكثرة جتاوزات املرقيني العقاريني وتعسافا م اإلدارية
من جهة ،وكحماية منه ملصلحة املقتين من جهة أخرى.
المطلب األول :مفهوم المس ولية اإلدارية

ميكن أن يرد ملصطلح املسؤولية اإلدارية جمموعة من التعريفات املختلفة ،واليت سوف نأيت على ذكر أمهها:

الفرع األول :تعريف المس ولية اإلدارية
أوال :التعريف اللغوي:

 1القانون رقم  ،07/86املؤر يف  04مارس  ،1986املتعلق بالرتقية العقارية ،اجلريدة الرمسية ،العدد ،10الصادر يف  05مارس .1986
 2املرسوم التشريعي رقم  ،03/93املؤر يف  01مارس  ،1993املتعلق بالنشاط العقاري ،اجلريدة الرمسية ،العدد ،14الصادر يف  03مارس .1993
 3القانون رقم  ،04/11املؤر يف 17فرباير  ، 2011احملدد للقواعد اليت تنظم نشاط الرتقية العقارية ،اجلريدة الرمسية ،العدد ،14الصادر يف  06مارس .2011
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يقصد هبا قيام شخص ما بأفعال أو تصرفات يكون مسؤوال عن نتائجها ،أي حالة مؤاخذة أو حتمل التبعة عن أمور وأفعال أتاها

إخالال بقواعد وأحكام أخالقية واجتماعية وقانونية ،فاملسؤولية باملعىن العام قد تكون أخالقية وأدبية .1
ثانيا :التعريف االصطالحي:

هي تلك األفعال اليت يأتيها املرقي العقاري وتنطوي على األنظمة والقوانني ،وهي وسيلة تستخدمها السلطة العامة لضمان سري

املرافق العامة بالشكل األمثل .2

والعقوبة اإلدارية هي تلك اجلزاءات ذات اخلاصية العقابية اليت توقعها سلطات إدارية مستقلة أو ري مستقلة ،وهي بصدد ممارستها بشكل
عام لسلطتها العامة اجتاه األفراد بغض النظر عن هويتهم الوظيفية ،وذلك كطريق أصلي لردع خرق بعض القوانني واللوائح  .3حيث استحدثها

املشرع حىت تشكل رقابة قبلية وضمانة فعالة ملقتين السكن ضد املرقني املقصرين يف تنفيذ التزاما م وهذه العقوبات سوف نتطرق إليها
الحقا.
الفرع الااني :الجهات المختصة بتوقيق الجزاء اإلداري
حسب نص املادة  65من القانون رقم  ،04/11فانه ختتص جلنة إدارية تنشأ لدى الوزير املكلف بالسكن والعمران ،بتوقيع
العقوبات اإلدارية املسلطة على املرقي العقاري نتيجة إخالله بالتزاماته القانونية اجتاه الطرف املستفيد من السكن ،شريطة دراسة امللفات قبل
توقيع هذا اجلزاء ،وللمرقي العقاري احلق يف الطعن يف قرارات اللجنة أمام الوزير املكلف بالسكن والعمران  ،4وتتم معاينة املخالفات طبقا

لنص املادة  66من هذا القانون ،اليت حددت األشخا الذين هلم صالحية معاينة املخالفات اليت تكون موضوع جزاء إداري ،وهم ضباط
وأعوان الشرطة القضائية ،املتصرفون اإلداريون واملهندسون ،املهندسون املعماريون واألسالى التقنية األخرى التابعة إلدارة السكن والعمران.
أوال :تحكيلة اللجنة وتعيينها:

نتعّرر لتشكيلة هذه اللجنة وكذا كيفية تعيينها على النحو ا يت؛
 -)1تحكيلة اللجنة:

حسب نص املادة  14من املرسوم التنفيذي رقم  84/12املتضمن كيفيات منح االعتماد ملمارسة مهنة املرقي العقاري وكذا
كيفيات مسك اجلدول الوطين للمرقني العقاريني .تنشأ لدى الوزير املكلف بالسكن جلنة اعتماد املرقني العقاريني يرأسها ممثله ،تدعى يف
صلب النص "اللجنة" وتتكون من:
 -ممثل عن الوزير املكلف بالداخلية واجلماعات احمللية.

 1سعداوي حممد صغري ،املسؤولية اجلزائية واإلدارية للمرقي العقاري ،مداخلة يف ا مللتقى الوطين حول ( الرتقية العقارية يف اجلزائر الواقع واألفاق ) ،املنظم بكلية
احلقوق والعلوم السياسية ،جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة ،اجلزائر ،يومي  27و  28فيفري .217 ،2012
املسؤولية األدبية واألخالقية تنعقد على خمالفة قواعد وواجبات أخالقية ،أساسها التمييز بني اخلري والشر والقدرة على حرية االختيار والتصرف وال تدخل يف دائرة
القانون ،أما املسؤولية القانونية تنتج عن خمالفة التزام قانوين ما ويرتتب عنها التعويض (نص املادة  124من القانون املدين اجلزائري).
 2املرجع نفسه.218 ،
 3أمني مصطفى حممد ،النظرية العامة لقانون العقوبات اإلداري ،دار اجلامعة اجلديدة ،مصر.341 ،1996 ،
 4املادة  16من املرسوم التنفيذي رقم  ،84/12املؤر يف 20فيفري  ، 2012احملدد لكيفيات منح االعتماد ملمارسة مهنة املرقي العقاري وكذا كيفيات مسك
اجلدول الوطين للمرقني العقاريني ،اجلريدة الرمسية ،العدد ،11الصادر بتاريخ  26فرباير  ،2012واملعدل باملرسوم التنفيذي رقم  ،96/13احملدد لكيفيات منح
االعتماد ملمارسة مهنة املرقي العقاري وكذا كيفيات مسك اجلدول الوطين للمرقني العقاريني ،اجلريدة الرمسية ،العدد ،13الصادر بتاريخ 06مارس .2013
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 ممثل عن الوزير املكلف باملالية. ممثل عن الوزير املكلف بالتجارة. ممثل عن الوزير املكلف بالسكن. املدير العام لصندوق الضمان والكفالة املتبادلة للرتقية العقارية أو ممثله.وتتوىل مصا الوزارة املكلفة بالسكن مهام أمانة اللجنة ،كما ميكن أن تستعني اللجنة بأي شخص ميكنه حبكم اختصاصه مساعد ا
يف أشغاهلا.
 -)2تعيين اللجنة:

يعني أعضاء جلنة االعتماد بقرار من الوزير املكلف بالسكن ،بناء على اقرتاح من السلطات اليت ينتمون إليها ملدة ثالث سنوات

( )03قابلة للتجديد  .1ويف حالة انتهاء مهام أحد األعضاء املعينني ،يتم استخالفه حسب األشكال نفسها.
ثانيا :مهام اللجنة:
حسب نص املادة  16من املرسوم التنفيذي رقم  84/12املذكور أعاله ،تتوىل اللجنة املهام التالية:
-

دراسة طلبات االعتماد والطعون ملمارسة مهنة املرقي العقاري ،وإبداء الرأي فيها.
دراسة أي مسالة تتعلق باملهنة ،يعرر عليها الوزير املكلف بالسكن ،وإبداء الرأي فيها.
دراسة الطعون اليت يقدمها املرقني العقارين لدى الوزير املكلف بالسكن تطبيقا ألحكام نص املادة  65من القانون رقم 04/11
إلبداء الرأي فيها.
دراسة كل قرار سحب االعتماد يعرضه عليها الوزير املكلف بالسكن ،وإبداء الرأي فيه.

المطلب الااني :العقوبات اإلدارية

لقد استحدث املشرع اجلزائري جمموعة من القواعد الردعية الصارمة يف شكل عقوبات إدارية وأخرى جزائية يف ظل القانون رقم 04/11

 ،2على عكس القوانني السابقة ،اليت كان خيضع فيها نشاط املرقي العقاري للقواعد العامة ،وكل هذا من اجل احلد من جتاوزات املرقني
العقاريني .فجاءت هذه العقوبات اإلدارية من خالل نص املادة  64من هذا القانون ،تنص فقط على عقوبة سحب االعتماد اليت ميكن
أن يتعرر هلا املرقي العقاري يف احلاالت املذكورة يف نص املادة السابقة ،وباعتبار أن هذه العقوبات تطبق يف حال وجود خمالفة ،فقد نظم
هذا القانون معاينة املخالفات من حيث القائمني هبا وطرقها.
الفرع األول :حاالت سحب االعتماد

حسب نص املادة  64من القانون رقم  04-11ميكن أن يتعرر املرقي العقاري إىل العقوبات التالية:
أوال :السحب الم قت لالعتماد لمدة ال تتجاوز  6أشهر:
ويكون هذا السحب يف املخالفات التالية:
 يف حالة تقصري املرقي العقاري يف التنفيذ اجلزئي والغري املربر اللتزاماته اجتاه املقتنني.1

انظر نص املادة  15من املرسوم التنفيذي رقم  84/12املذكور سابقا.

2

انظر نص املواد  63وما يليها من القانون رقم .04/11
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 يف حالة عدم احرتام املرقي العقاري لقواعد أخالقيات املهنة وهو ما حثت عليه املادة  47واليت أوجبت على املرقي العقاري أنيساهم بصفة فعالة لإلثراء الدائم ألخالقيات املهنة ،واالحرتام الصارم هلا .1
 يف حالة تقصري املرقي العقاري يف التزاماته كما هي حمددة ،مبوجب أحكام هذا القانون والنصو املتخذة لتطبيقه.لقد أحسن املشرع يف حتديده ملدة سحب االعتماد ( 06أشهر) يف احلاالت اليت مت ذكرها سابقا ،حىت ال يسمح لإلدارة بالتعسف
يف استعمال السلطة املمنوحة هلا يف توقيع هذه العقوبة ،إال انه ما يعاب عليه انه مل يأخذ بعني احلسبان مدى حسن وسوء نية املرقي
العقاري يف تنفيذ االلتزامات امللقاة على عاتقه كلها أو بعضها ( النظر جبدية يف أسباب التقصري واإلمهال قبل تطبيق العقوبة).
السحب النهائي لالعتماد:
ثانياّ :

يعد السحب النهائي لالعتماد أقصى عقوبة إدارية للمرقي العقاري ،وتطبق عليه يف احلاالت ا تية:

 -يف حالة عدم استيفاء املرقي العقاري للشروط اليت متكنه من احلصول على االعتماد .2

 يف حالة جتاهل املرقي العقاري ،بسوء نية وعن قصد ،وبصفة خطرية ،ومتكررة لاللتزامات امللقاة على عاتقه وتشمل هذه االلتزاماتما يلي:
 االلتزامات اليت جيب على املرقي العقاري احرتامها للحصول على املوافقة الجناز املشروع أو جيب احرتامها عند اجناز املشروع. االلتزامات اليت تعترب كضمانات جيب أن يوفرها املرقي العقاري حلماية املقتين. إذا أهنى املرقي العقاري نشاطه دون مربر ودون إخطار مسبق ،للسلطة اليت سلمته االعتماد. إذا قصر املرقي العقاري يف التزاماته كما مت االتفاق عليها مع الدولة واملقتنني وشركائه.نالحظ أن املشرع كان واقعيا وصارما يف تسليط هذه العقوبة ،حىت ال يفتح اجملال أمام تالعبات وجتاوزات املرقني العقاريني يف اجناز
املشاريع العقارية املطلوبة منهم.
ثالاا :السحب التلقائي لالعتماد:

يسحب االعتماد للمرقي العقاري تلقائيا يف احلاالت ا تية:
 يف حالة وفاة املرقي العقاري ،فإنه وبصفة تلقائية يتم سحب االعتماد من املرقي املتوىف ،باعتبار الوفاة واقعة مادية ري إرادية ،فالميكن أن ينتقل نشاط املرقي املتوىف لورثته يف هذه احلالة ،وهنا حيل حمله صندوق الضمان والكفالة املتبادلة لنشاط الرتقية العقاري
املنشأ مبوجب املرسوم التشريعي رقم .3 01/93

 إذا كان املرقي العقاري موضوع عجز جسماين أو عقلي مينعه من القيام بالتزاماته ،فالعجز العقلي مثاله العته واجلنون ،أما العجزاجلسماين فهناى عوارر تصيب املرقي يف جسمه فيتعذر عليه التعبري عن إرادته ،كالعاهة املزدوجة للشخص األصم األبكم أو
األعمى األصم أو األعمى األبكم اليت تفقده متاما مزاولة نشاطاته .4

1

راجع نص املادة  47من القانون رقم . 04/11

راجع نص املواد  20و 23 ،22من القانون رقم .04/11
 3املرسوم التشريعي رقم  ،01/93املتضمن قانون املالية لسنة  ،1993املؤر يف  19يناير  ،1993اجلريدة الرمسية ،العدد ،04الصادر بتاريخ  20يناير .1993
 4بن زكري راضية ،خمالفات الرتقية العقارية وفقا للقانون رقم  ، 04/11مداخلة يف امللتقى الوطين حول (إشكاالت العقار احلضري وأثرها على التنمية يف اجلزائر)،
كلية احلقوق والعلوم السياسية ،خمرب احلقوق واحلريات يف األنظمة املقارنة ،جامعة حممد خيضر ،بسكرة ،يومي 17و 18فيفري .241 ،2013
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 إذا كان املرقي العقاري موضوع حكم بسبب الغش الضرييب .1 إذا كان املرقي العقاري موضوع تصفية قضائية ،ففي حالة اإلفالس لعدم قدرة املرقي على تسديد ديونه ،يتم سحب اعتماده بصفةتلقائية ويستفيد صندوق الضمان والكفالة املتبادلة يف نشاط الرتقية العقارية عن طريق احللول حمل مقتين السكنات على التصاميم
بامتياز الصف األول يف حدود ديون هؤالء املقتنني واألموال املدفوعة للمرقي العقاري حمل التصفية القضائية  ،2وبعد سحب

اعتماده يشطب من صندوق الضمان .3
ومن هذه احلاالت اليت ذكرناها سابقا اخلاصة بسحب االعتماد ،سوف نعطي مثاال حيا يسرد الوقائع احلقيقية اليت تكشف عن طبيعة
عمل املرقني العقارين يف الواقع املعاش ،واليت شهدها ميدان الرتقية العقارية يف أواخر سنة  2016حيث كشفت وزارة السكن والعمران
واملدينة بعاصمة اجلزائر ،بعد عملية إلحصاء املرقني العقاريني الناشطني واملتخلني عن النشاط ممن حيوزون على االعتماد و ري املسجلني يف
اجلدول الوطين للمرقني العقاريني ،واملتعاملني الذين ال حيوزون على االعتماد وينشطون يف الساحة ،عن إقدامها على سحب االعتماد من

 65مرقيا عقاريا و 558وكالة عقارية وذلك لعدم تسجيلهم يف اجلدول الوطين للمرقني العقاريني .4

وما نستشفه من هذه احلالة التطبيق الفعلي الصارم للعقوبات اإلدارية الواردة يف القانون رقم  04/11على هذه الفئة من املرقني العقاريني
الذين حتايلوا و اونوا يف اجناز املشاريع العقارية املطلوبة منهم.
الفرع الااني :طرق الطعن في العقوبة ومعاينة المخالفات

نتطرق يف هذه اجلزئية لطرق الطعن العقوبات الصادرة ،وكذا معاينة املخالفات املرتكبة ،وذلك على النحو ا يت؛

أوال :طرق الطعن في العقوبة:
حسب نص امليادة  65الفقرة األوىل من القانون رقم  ،04-11اليت تنص على أنه ":دون املساس بطرق الطعن األخرى كما هي
حمددة مبوجب التشريع والتنظيم املعمول هبما ،ميكن أن تكون العقوبات املنطوق هبا موضوع طعن يودعه املرقي العقاري لدى الوزير املكلف
بالسكن والعمران".
ومن هنا نستنتج انه جيوز للمرقي العقاري الطعن يف العقوبة املسلطة علية ،إذا رأى أن احلكم كان جائرا عليه لدى الوزير املكلف
بالسكن والعمران ،بعد إيداع هذه امللفات لدى الوزير املكلف فإنه يتم دراسة امللفات من طرف اللجنة املنشأة لدى الوزير املكلف بالسكن
والعمران ،وقد ترى هذا القانون كيفيات تطبيق هذه املادة للتنظيم.
ثانيا :معاينة المخالفات
حدد هذا القانون األشخا املتكفلة مبعاينة املخلفات ،فبعد أن كان من يقوم هبا ضباط وأعوان الشرطة القضائية ،أضاف القانون
أشخا جدد هلذه املهمة ،حيث نصت املادة  66من قانون الرتقية العقارية رقم " :04-11زيادة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية،
يؤهل املتصرفون اإلداريون واملهندسون ،واملهندسون املعماريون واألسالى التقنية األخرى التابعة إلدارة السكن والعمران ،اليت حتدد قائمتهم
عن طريق التنظيم ،مبعاينة خمالفات أحكام هذا القانون".

 1انظر نص املادة  20من القانون رقم .04/11
 2محيد زعاطشي ،إجراءات جديدة القتناء السكنات من املرقني العقاريني ،مقال منشور جبريدة اخلرب 12 ،مارس .07 ،2012
 3انظر نص املادتني 57و 58من القانون رقم .04/11
 4املوقع ،http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20161204/96111.html ،تاريخ االطالع 01 ،أكتوبر .2017
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وبعد معاينة املخالفات من طرف العون املؤهل قانونا جيب علية حترير حمضر حبيث يكون هذا احملضر احملرر موقع من طرف العون

وأيضا من طرف مرتكب املخالفة  ،1وإذا رفض هذا األخري التوقيع يعتد باحملضر إال أن يثبت عكسه ،يتم إرسال احملضر إىل القضاء يف
آجال حمددة قانونا ،تنص املادة  68على ":يوقع احملضر من طرف العون الذي عاين املخالفة وكذا مرتكب املخالفة .ويف حالة رفض
املخالف التوقيع ،يعتد باحملضر إىل حني إثبات العكس .ويرسل احملضر يف ضون اثنني وسبعني ( )72ساعة إىل اجلهة القضائية املختصة،
وترسل نسخة منه إىل الوايل املختص إقليميا يف أجل ال يتعدى سبعة ( )7أيام ابتداء من تاريخ معاينة املخالفة".
المبحث الااني

المس ولية الجزائية للمرقي العقاري
يتحمل املرقي العقاري املسؤولية اجلزائية يف حالة إخالله أو إتيانه بفعل أو امتناعه عن أداء فعل من شانه أن يعرقل نشاط الرتقية
العقارية أو خيالف نصا قانونيا يضر حبق أو مصلحة للمقتين ،لذا كان تدخل املشرع قويا من خالل القانون رقم  04/11بردع هذه التجاوزات
واجلرائم بفرر محاية جزائية للمقتين ،من خالل تسليط عقوبات على املرقي العقاري ،وهذه املسؤولية اجلنائية مل يتطرق إليها املشرع اجلزائري
يف قانون العقوبات ،وبالتايل هي ختضع لألحكام العامة للمسؤولية اجلزائية ،ولألحكام اخلاصة الواردة يف قانون الرتقية العقارية ،وهذا ما
سوف نعاجله الحقا.
المطلب األول :مفهوم المس ولية الجزائية

سنحاول من خالل هذا املطلب التطرق إىل خمتلف التّعاريف اليت ميكن أن ترد ملصطلح املسؤولية اجلزائية ،مع اإلشارة إىل أساس
قيام املسؤولية اجلزائية للمرقي العقاري وعوامل إسقاطها.
الفرع األول :تعريفها
حناول حتديد تعريفا لغويا للمسؤولية اجلزائية ،مث تعريفا اصطالحيا هلا أيضا ،كما يلي يف فقرتني اثنتني؛
أوال :التعريف اللغوي للمس ولية الجزائية

املسؤولية بوجه عام هي احلالة اليت يؤاخذ فيها الشخص عن عمل أتاه ،وهذا العمل يفرتر إخالال بقاعدة قانونية  ،2واملسؤولية
هبذا املعىن هي مسؤولية قانونية ،ألن القانون حني ينظمها يهدف إىل محاية األشخا وتنظيم العالقات فيما بينهم ،على عكس املسؤولية
األدبية اليت خترج عن نطاق القانون ،لكوهنا ترتتب عن اإلخالل بواجب أديب حمض.
ثانيا :التعريف االصطالحي للمس ولية الجزائية

املسؤولية اجلزائية هي االلتزام القانوين املتضمن حتميل املرقي العقاري اجلزاء والعقاب نتيجة إتيانه فعال أو امتناعه عن فعل يشكل

خمالفة لألحكام اليت قرر ا التشريعات اجلزائية والعقابية ،ويعود التدخل العقايب إىل عدم كفاية احلماية اليت حتققها املسؤولية املدنية .3

وتعرف املسؤولية اجلزائية كذلك بأهنا :حتمل الشخص لتبعات أفعاله اجلزائية اجملرمة مبقتضى نص القانون كالقتل والسرقة وخيانة األمانة أو

االختالس و ريها .4

 1انظر نص املادة  67من القانون رقم .04/11
 2عاطف النقيب ،النظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن الفعل الشخصي (اخلطأ والضرر) ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر.15 ،1984 ،
 3نام حممد نام ،املسؤولية اجلنائية ملشيدي البناء ،الكويت ،جملة احلقوق ،السنة التاسعة عشرة ،العدد ،3سبتمرب.85 ،1995
 4زرارة خلضر ،املسؤولية اجلزائية للمرقي العقاري ،مداخلة يف امللتقى الوطين حول (الرتقية العقارية يف اجلزائر الواقع واألفاق) ،املنظم بكلية احلقوق والعلوم السياسية،
جامعة قاصدي مرباح ،يومي  27،28فيفري .04 ،2012
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الفرع الااني :أساس قيام المس ولية الجزائية للمرقي العقاري
املسؤولية اجلزائية للمرقي العقاري ليست ركنا من أركان اجلرمية وإمنا أثرها ونتيجتها القانونية ،وتقوم هذه املسؤولية على ركنني اخلطأ
واألهلية القانونية ،فاألهلية يقصد هبا أن القانون ال ُحيمل شخصا عبء تصرفاته إال إذا كان قادرا على اإلدراى والفهم مبعىن أن تكون لديه
مقدرة عقلية جتعله يفقه أعماله وجتعله حرا يف اختيارها مع معرفة ماهيتها ونتائجها  ،1وهلذا سوف نتطرق إىل ركن اخلطأ باعتباره جوهر

وأساس قيام املسؤولية اجلزائية للمرقي العقاري ،فيحاسب املرقي العقاري يف بعض احلاالت على عيوب يف املشروع الذي قام به ،ألسباب
خارجة عن سيطرته ،وليدفع املسؤولية اليت وقعت على عاتقه ،جيب أن يثبت أن العيب الذي أصاب املشروع كان لسبب أجنيب أو من
الغري خارج عن إرادته ،ومن هذا املنطلق سوف نتناول كذلك عوامل إسقاط املسؤولية اجلزائية.
أوال :الخط ا ساس للمس ولية الجنائية للمرقي العقاري
اخلطأ هو إتيان فعل جمرم قانونا ومعاقب عليه ،واخلطأ نوعان ،القصد اجلنائي واخلطأ الغري عمدي ،ويقصد بالقصد اجلنائي انصراف

إرادة اجلاين إىل ارتكاب اجلرمية مع العلم بأركاهنا كما يتطلبها القانون  ، 2أما اخلطأ الغري عمدي فيعرف بأنه إخالل اجلاين بواجبات احليطة
واحلذر اليت تتطلبها احلياة االجتماعية ،فمن يقضي سلوكه إىل نتيجة إجرامية يكون مسؤوال عنها إذا ثبت أن سلوكه حيمل معىن جتاوز

واجبات احليطة واحلذر حىت ولو انه مل يتوقع النتيجة اإلجرامية مىت كان بوسعه أو يتوقعها .3

وحسب نص املادة  288من قانون العقوبات اجلزائري  ،4اليت تعرضت ألهم صور اخلطأ واحملصورة يف احلاالت التالية:
 -)1اإلهمال:
يعترب اإلمهال جرمية ري قصدية ،وهو تصرف سليب حبيث حيدث اخلطأ نتيجة موقف سليب من طرف اجلاين نتيجة لرتى واجب أو

نتيجة االمتناع عن تنفيذ أمر ما  ،5ونشري على أن القانون رقم  04/11ومجيع املراسيم املنظمة له مل تتطرق هلذه الصورة ،حيث أنه مل يفرق
بني اخلطأ والعمد يف اجلرائم املرتكبة يف هذا اجملال ،حيث يعاقب كل شخص تسبب بإمهال منه يف القتل اخلطأ بالسجن من  03أشهر إىل
 03سنوات ،وبغرامة مالية من ألف (1000دج) إىل عشرون ألفا ( 20000دج) حسب نص املادة  288من قانون العقوبات اجلزائري.
 -)2الرعونة:

يقصد بالرعونة عدم القيام بااللتزامات املهنية أو القانونية على أحسن وجه ،أو عدم توفر الكفاءة املهنية املطلوبة للقيام باملهمة

املسندة إليه أو مزاولة املهنة  ،6فحسب نص املادة  289من قانون العقوبات اجلزائري ،إذا نتج عن الرعونة أو عدم االحتياط إصابة أو
مرر أدى إىل العجز الكلي عن العمل ملدة تتجاوز  03أشهر ،فيعاقب اجلاين باحلبس من شهرين إىل سنتني وبغرامة مالية من  500إىل
 15000دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني ،ويف جم ال الرتقية العقارية تكون الرعونة يف بعض األحيان يف عملية سوء اختيار التصميم
اإلنشائي للبناية من طرف املهندس املعماري .

1

أحسن بوسقيعة ،الوجيز يف القانون اجلزائي العام ،دار هومة ،اجلزائر،2014 ،

.239

 2املرجع نفسه.143 ،
 3عبد اهلل سليمان ،شرح قانون العقوبات اجلزائري ،القسم العام ،اجلزء األول ،اجلرمية ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر.269 ،1995 ،
 4األمر رقم  ،156/66املؤر يف  ،1966/07/08يتضمن قانون العقوبات ،املعدل واملتمم مبوجب القانون رقم 23/06املؤر يف  20ديسمرب ،2006
اجلريدة الرمسية ،العدد ،84الصادر بتاريخ 24ديسمرب .2006
 5عبد الرمحان خلفي ،حماضرات يف القانون اجلنائي العام ،دراسة مقارنة ،طبعة جديدة منقحة ،دار هدى للطباعة والنشر والتوزيع ،اجلزائر.162،163 ،
 6عمراوي فاطمة ،املسؤولية اجلنائية ملشيدي البناء ،رسالة ماجستري يف القانون اجلنائي ،جامعة اجلزائر.197 ،2001-2000 ،
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 -)3عدم االحتياط:
ونعين به يف جمال الرتقية العقارية ،هو إدراى كل من املهندسني املعماريني أو املقاولني بالنتائج اخلطرية املرتقبة عن أعماهلم وأفعاهلم
دون أن يتخذوا احتياطات الزمة لتفادي وقوعها أو التخفيف من حد ا.
 -)4عدم مراعاة األنظمة واللوائح المهنية:

لكل مهنة أو وظيفة قوانني ولوائح تنظمها ،وان خمالفة هذه القواعد عن ري قصد يعد جوهر صور اخلطأ ،وبالتايل فكل خمالفة
للمرقي العقاري أو األشخا املتدخلة يف جمال الرتقية العقارية لاللتزامات امللقاة على عاتقهم مبوجب القانون  04/11يرتتب عنها
املسؤولية .وقد نص املشرع على هذه الصورة يف نص املادة  288من قانون العقوبات باحلبس من  06أشهر إىل  03سنوات وبغرامة مالية
من ألف ( 1000دج) إىل عشرين ألفا ( 20000دج).
ثانيا :عوامل إسقاط المس ولية الجزائية عن المرقي العقاري

قد يلجأ املرقي العقاري إىل تربير بعض احلاالت اليت تتسبب يف عيوب يف مشاريعه العقارية ،نتيجة ألسباب خارجة عن سيطرته
واملتمثلة يف القوة القاهرة وتدخل الغري.
 -)1القوة القاهرة:
القوة القاهرة هي كل حادث البد للشخص فيه ري متوقع و ري ممكن دفعه يؤدي إىل استحالة التنفيذ ،كحدوث هزة أرضية أو
فيضان يسبب دما أو عيبا يف املشروع للمرقي العقاري ،وحسب نص املادة  48من قانون العقوبات اجلزائري اليت تنص على" ال عقوبة
على من اضطرته إىل ارتكاب اجلرمية قوة ال قبل له بدفعها " ،وبالتايل يعفى املرقي العقاري من املسؤرلية العشرية بإثبات القوة القاهرة،
ولتتحقق القوة القاهرة جيب توفر عناصرها:
أ) -عدم توقق الحادث الفجائي:

كالزالزل ،وبعض الظواهر الطبيعية الغري معتادة يف منطقة البناء ،وهذا ال يعفي املهندس املعماري من مسؤوليته من االحتياط
بوضع تصاميم ومعايري مقاومة للزلزال ،وال املقاول من االحتياط كذلك باستعمال املواد املناسبة ملواجهة التغريات الطبيعية.
) -استحالة دفق الحادث المفاجئ:

مبعىن انه يقع على املرقي العقاري إثبات عدم قدرته على تفادي دم البناء ،حىت ولو كانت تصاميم البناء مقاومة للزلزال ،حبيث
أن قوة الزلزال كانت لتؤدي إىل هذه النتيجة ،حىت ولو مت اختاذ مجيع االحتياطات لتفاديها.
 -)2تدخل الغير:

وهنا نشهد حالتني إلعفاء املرقي العقاري من املسؤولية:

أ) -حالة تدخل الغير األجنبي عن عملية التحييد:

ونادرا ما حتدث هذه احلالة ،ومثاهلا كأن يقوم الغري بعملية حفر على أعماق كبرية باستخدام آالت ضخمة بقرب من أساسات
املبىن املشيد تتسبب يف حدوث تصدعات يف األرر.
) -حالة خط الغير المتصل بعملية التحييد:

وحيدث هذا اخلطأ يف حاالت استالم املهام بني مهندس عقاري ترى عملية التشييد أو أُبعد عنها لسبب ما ،مع مهندس عقاري
آخر ليواصل مهام تصاميم التشييد ،فكل عيب يف التصاميم اليت وضعها املهندس األول ،مسؤول عنها املهندس العقاري الثاين ألنه يفرتر
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منه انه راجعها وصححها ،إال إذا وصلت العملية إىل مرحلة ال ميكن هلذا املهندس أن يكتشف أو يتدارى األخطاء فانه ال يكون مسئوال

عنها .1

ومن هنا نستنتج أن مسؤولية املرقي العقاري ال ميكن التحلل منها إال يف احلاالت االستثنائية ،تتمحور ا لبها يف الظواهر الطبيعية
كالزالزل والفيضانات اليت تتسبب يف دم البناء ،وجزء منها يعود إىل خطأ الغري سواء األجنيب أو املتصل بعملية التشييد ،مامل يثبت أن
للمرقي العقاري أو األشخا املتدخلة يف عمله ،دخل ويد فيها .
المطلب الااني :العقوبات الجزائية
شهد جمال الرتقية العقارية يف ظل القوانني السابقة انتشارا كبريا لتجاوزات املرقني العقاريني وزيادة يف نصبهم واحتياهلم على الطرف
املستفيد من السكن ،ر م وجود تنصيص قانوين جيرم ذلك ،سواء ما تعلق باجلرائم املنصو عليها يف قانون العقوبات أو يف قانون التهيئة
والتعمري ،إىل حني استحدث املشرع يف ظل القانون رقم  04/11جمموعة من العقوبات اجلزائية الردعية للمرقني العقاريني املخالفني لنشاطهم
هبدف القضاء على خمالفات الرتقية العقارية ومحاية ملقتين السكن ،فجاءت هذه العقوبات يف شكل رامات مالية جعلها املشرع ثابتة يف
كل األحوال ترتاوح ما بني مائيت ألف  200.000دج إىل مليونني  2.000.000دج ويف شكل عقوبات سالبة للحرية باحلبس ترتاوح
ما بني شهر وأقصاها مخس سنوات ،ومنها ما حيال إىل قانون العقوبات إذا تواصلت احنرافات املرقي العقاري إىل درجة التحايل على املقتنني
يف ظل ارتكابه جلرمية النصب واالحتيال ،وكل هذه العقوبات نص عليها املشرع يف الفرع الثالث من أحكام القانون رقم ،04/11من املادة
 69إىل املادة  .78ويف حالة العود تضاعف العقوبة طبقا لنص املادة  78من هذا القانون.
وعموما ميكن تطبيق هذه العقوبات يف حالتني ،أوال يف حالة إخالل املرقي العقاري بالتزاماته اليت اقرها املشرع مبوجب القانون رقم
 04/11أو يف حالة حتايله أو تدليسه يف العقود اليت يربمها أو يكون طرفا فيها.
الفرع األول :العقوبات المقررة على إخالل المرقي بالتزاماته

لقد حدد املشرع يف القانون رقم  04/11املنظم لنشاط الرتقية العقارية ،جمموعة من االلتزامات املقررة على املرقي العقاري ،ال
جيوز خمالفتها ،وإال تعرر إىل عقوبات جزائية صارمة ،وفيما يلي نستعرر األفعال املعاقب عليها مبوجب هذا القانون وكذا العقوبات اجلزائية
املرتتبة عن هذه األفعال:
أوال :في حالة عدم الحصول على ترخيص إداري مسبق:

كل شروع يف أشغال ترميم عقاري أو إعادة تأهيل أو جتديد عمراين أو إعادة هيكلة أو تدعيم خيالف أحكام املادة 06من هذا
القانون يعرر املرقي العقاري لغرامة مالية من مائيت ألف دينار ( ) 200.000إىل مليوين دينار()2.000.000

2

.

ثانيا :في حالة عرض لبيق أمالك عقارية منجزة مخالفة ألحكام المواد  29 ،28 ،27من هاا القانون:
يعرر الفاعل للعقوبة وهو ما نصت عليه املادة  ": 70كل عرر لبيع أمالى عقارية ،يف إطار مشروع عقاري أجنز ملخالفة أحكام
املواد  27إىل  29من هذا القانون يعرر الفاعل لعقوبة احلبس من شهرين ( )2إىل سنتني(  )2و رامة من مائيت ألف دينار (200.000
دج) إىل مليوين دينار(  2.000.000دج)".

 1حممد شكري سرور ،مسؤولية مهندسي ومقاويل البناء ،واملنش ت الثابتة ،دراسة مقارنة يف القانون املدين املصري والقانون املدين الفرنسي ،دون طبعة ،دار الفكر
العريب ،القاهرة" ،352 ،1980 ،بتصرف".
 2انظر نص املادة  69من القانون .04/11
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ثالاا :في حالة مطالبة أو قبول ال مرقي عقاري تسبيق أو إيداع أو ااتتا

التصاميم أو عقد حفظ الحق:

أو سند تجاري قبل توقيق عقد البيق على

فإنه يتعرر لعقوبة احلبس من شهرين ()2إىل سنتني( )2و رامة من مائيت ألف دينار ( 200000دج) إىل مليوين دينار

( 2000000دج) .1

رابعا :في حالة عدم تبليغ المرقي العقاري لنظام الملكية المحتراة المنصوص عليها في أحكام المادة  2 61من هاا

القانون للمقتني:

يتعرر املرقي العقاري لغرامة مالية من مائيت ألف دينار ( 200000دج) إىل مليوين دينار ( 2000000دج ) ،يف حالة عدم
تبليغه للمقتين نظام امللكية املشرتكة قبل تسليم البناية يف ا جال املنصو

عليها يف عقد البيع على التصاميم .3

خامسا :في حالة عدم احترام أجال تحويل الملكية طبقا ألحكام المادة  33من هاا القانون:
جيب على املرقي العقاري االلتزام ب جال حتويل امللكية ،وخمالفة هذه ا جال يعرضه لغرامة مالية من مائيت ألف دينار(200000
دج) إىل مليوين دينار ( 2000000دج) نصت عليها املادة  73من هذا القانون .
سادسا :في حالة إذا اان المرقي العقاري غير مكتتب في الت مينات والضمانات المنصوص عليها في القانون رقم -11

 04المنظم لنحاط الترقية العقارية:

عمال بنص املادة  74فإنه  ":يعاقب كل مرقي عقاري ري مكتتب يف التأمينات و الضمانات املنصو عليها يف أحكام املادة
 55من هذا القانون ،باحلبس من شهرين ( )2إىل سنتني ( )2و رامة من مائيت ألف دينار ( 200000دج) إىل مليوين دينار (2000000
دج ) " .4

الفرع الااني :العقوبات المقررة على تدليس المرقي العقاري في العقود المبرمة
لقد أقر املشرع اجلزائري عدة جزاءات نظري اقرتاف املرقي العقاري لسلوى التدليس أثناء إبرام عقوده ،نوجزها فيما يلي؛

أوال :في حالة إدالء المرقي العقاري بمعلومات خاطئة أو غير ااملة في الوثائق والعقود والصفقات:

وذلك يف إطار أو مبناسبة عملية ترقية عقارية يتعرر لعقوبة احلبس من شهر( )1إىل مخس ( )5سنوات و رامة من مائيت ألف
دينار (  200000دج) إىل مليوين دينار (  2000000دج )"

.5

انظر نص املادة  71من القانون رقم .04/11

1

2

فتتضمن هذه املادة التزام كل مرقي عقاري بإعداد نظام امللكية املشرتكة حيث يوضح فيه كل البيانات القانونية اخلاصة به ،وجيب عليه أيضا توضيح األعباء

والواجبات اليت يلتزم هبا املقتنون عند االكتتاب يف عقد بيع عقار ما.
 3انظر نص املادة  72من القانون رقم .04/11
4

تتضمن املادة  55وجوب انتساب املرقيني العقاريني إىل صندوق الضمان والكفالة املتبادلة يف نشاط الرتقية العقارية حيث تنص املادة على  ":جيب أن ينتسب

كل املرقيني العقاريني املعتمدين و املسجلني يف اجلدول الوطين للمرقيني العقاريني ،لصندوق الضمان و الكفالة املتبادلة يف نشاط الرتقية العقارية املنشأ مبوجب
أحكام املرسوم التشريعي رقم  01-93املؤر يف  19يناير سنة  1993و املتضمن قانون املالية لسنة  1993الذي يدعي فيه صلب النص "صندوق الضمان".
توكل لصندوق الضمان مهمة السهر على وضع الضمانات والتأمينات اليت يلتزم هبا املرقون العقارين عند االكتتاب".
انظر نص املادة  75من القانون رقم .04/11

5
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القانون:

ثانيا :في حالة عدم إعالم المقتني أو صاحب حفظ الحق بالبيانات والمعلومات المنصوص عليها في المادة  30من هاا

لقد حدد القانون شروط جيب أن يتضمنها عقد حفظ احلق و عقد البيع على التصاميم و تقع مسؤولية إعالم املقتين هبذه البيانات
و املعلومات على عاتق املرقي العقاري ،و بالتايل كل مرقي عقاري ال يعلم املقتين هبذه البيانات و املعلومات يتعرر مبوجب نص املادة 76
إىل رامة مالية ،حيث تنص هذه املادة على" :يف إطار عقد البيع على التصاميم أو عقد حفظ احلق ،يتعرر كل مرقي عقاري ال يعلم
املقتين أو صاحب حفظ احلق بالبيانات و املعلومات املنصو عليها يف املادة  30من هذا القانون  ،لغرامة من مائيت ألف ( 200000
دج ) إىل مليوين دينار (  2000000دج) " .1

ثالاا :في حالة ممارسة مهنة المرقي العقاري بدون رخصة اعتماد:
حيث أنه يعاقب مبوجب املادة  77الفقرة األوىل و اليت تنص على":يعاقب كل شخص ميارس مهنة املرقي العقاري بدون اعتماد
طبقا ألحكام املادة  243من األمر رقم  ،2 156/66اليت تنص على أن ":كل من استعمل لقبا متصال مبهنة منظمة قانونا أو شهادة
الرمسية أو صفة حددت السلطة العمومية شروط منحها أو ادعى لنفسه شيئا من ذلك بغري أن يستويف الشروط املفروضة حلملها يعاقب
باحلبس من ثالثة أشهر إىل سنتني و بغرامة من  500إىل  5000دج أو بإحدى هاتني العقوبتني".
وإذا أدت هذه املمارسة ري القانونية إىل النصب كما هو منصو عليه يف املادة  02/77اليت تنص على ":عندما تؤدي املمارسة
ري القانونية ،كما هو منصو عليها أعاله ،إىل النصب ،تطبق أحكام املادة  372من األمر رقم  ،156/66وهذه املادة تتضمن األحكام
التالية " :كل من توصل إىل استالم أو تلقى أموال أو مقوالت أو سندات أو تصرفات أو أوراق مالية أو وعود أو خمالصات أو إبراء من
التزامات أو إىل حصول على أي منها أو شرع يف ذلك وكان ذلك باالحتيال لسلب كل ثروة الغري ،أو الشروع فيها إما باستعمال أمساء أو
صفات كاذبة أو سلطة حالية أو اعتماد مايل خيايل أو بإحداث األمل يف الفوز بأي شيء أو يف وقوع حادث أو أية واقعة أخرى ومهية أو
اخلشية من وقوع شيء منها يعاقب باحلبس من سنة على األقل إىل مخسة سنوات على األكثر وبغرامة من  500إىل  20000دج .وإذا
وقعت اجلنحة من شخص جلأ إىل اجلمهور بقصد إصدار أسهم أو سندات أو أذونات أو حصص أو أية سندات مالية سواء لشركات أو
مشروعات جتارية أو صناعية فيجوز أن تصل مدة احلبس إىل  10سنوات و رامة إىل  20000دج .ويف مجيع احلاالت جيوز أن حيكم
عالوة على ذلك على جانب احلرمان من مجيع احلقوق الواردة يف املادة  14أو من بعضها أو باملنع من اإلقامة وذلك ملدة سنة على األقل
ومخسة سنوات على األكثر".
من خالل استقراء نصو هذه املواد اليت نصت على العقوبات اجلزائية ،نالحظ أن املشرع كان متشددا وصارما يف تسليط هذه
العقوبات على املرقني العقاريني املخالفني لنشاطهم هبدف رد االعتبار جملال الرتقية العقارية وتطهريه من كل التجاوزات واالحتياالت.

خاتمة:

من خالل هذه الدراسة نستخلص النتائج التالية:

 1تنص املادة  30من قانون  04/11على ":جيب أن يتضمن عقد حفظ احلق و عقد البيع على التصاميم املذكوران على التوايل يف املادة  27و 28أعاله ،أصل
ملكية األرضية و رقم السند العقاري ،عند االقتضاء ،و مرجعيات رخصة التجزئة  ،و شهادة التهيئة و الشبكات ،و كذا تاريخ و رقم رخصة البناء".
 2األمر رقم  ،156/66املؤر يف  8يونيو  ،1966املتضمن قانون العقوبات ،اجلريدة الرمسية ،العدد  ،49الصادر بتاريخ  11يونيو  ،1966املعدل و املتمم.
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أقر املشرع اجلزائري يف ظل أحكام القانون رقم  04/11احملدد للقواعد اليت تنظم نشاط الرتقية العقارية ،محاية قانونية ملقتين السكن
من تعسفات املرقي العقاري ونصبه واحتياله ،باعتباره الطرق القوي يف العالقة العقدية بينهما ،وتتمثل هذه احلماية يف العقوبات اإلدارية
واجلزائية املخولة مبوجب هذا القانون.
كان تدخل املشرع صائبا يف سنه للعقوبات اإلدارية وحتديدها ،اليت مل تدرج يف القوانني السابقة ،واملتمثلة يف عقوبة سحب
االعتماد بصوره املختلفة ،من املرقي العقاري يف احلاالت املنصو عليها مبوجب القانون رقم  ،04/11محاية منه ملقتين السكن ،وحىت ال
يسمح لإلدارة بالتعسف يف استعمال السلطة املمنوحة هلا يف توقيع هذه العقوبة ،إال انه ما يعاب عليه انه مل يأخذ بعني احلسبان يف عقوبة
السحب املؤقت لالعتماد ملدة ال تتجاوز  06أشهر ،مدى حسن وسوء نية املرقي العقاري يف تنفيذ االلتزامات امللقاة على عاتقه كلها أو
بعضها ،أي النظر جبدية يف أسباب التقصري واإلمهال قبل تطبيق العقوبة .
يف حالة إخالل املرقي العقاري بالتزاماته اليت اقرها املشرع مبوجب القانون رقم  04/11أو يف حالة حتايله أو تدليسه يف العقود
اليت يربمها أو يكون طرفا فيها يتعرر لعقوبات جزائية ردعية ،يف شكل عقوبات سالبة للحرية و رامات مالية يف احلاالت املنصو عليها
مبوجب هذا القانون ،ومنها ما حيال إىل قانون العقوبات إذا تواصلت احنرافات املرقي العقاري إىل درجة التحايل على املقتنني يف ظل ارتكابه
جلرمية النصب واالحتيال.
مسؤولية املرقي العقاري ال ميكن التحلل منها إال يف احلاالت االستثنائية ،تتمحور ا لبها يف الظواهر الطبيعية كالزالزل والفيضانات
اليت تتسبب يف دم البناء ،وجزء منها يعود إىل خطأ الغري سواء األجنيب أو املتصل بعملية التشييد ،مامل يثبت أن للمرقي العقاري أو
األشخا املتدخلة يف عمله ،دخل ويد فيها .
وعلى ضوء ما تقدم فإننا ندعو املشرع إىل اإلسراع يف إصدار املراسيم التنظيمية والتطبيقية املتبقية اخلاصة بالقانون رقم04/11
لتنظيم وإحكام مجيع مسائل ومشاكل الرتقية العقارية ،مع تقدمي حتفيزات جبائية وتسهيالت إدارية للمرقني العقاريني يف ظل ممارستهم
لنشاطات الرتقية العقارية ،ويف نفس الوقت تفعيل وتشديد الرقابة امليدانية بشكل دوري ودائم ومفاجئ لنشطات املرقي العقاري ،حىت ال
خيل بااللتزامات القانونية امللقاة على عاتقه.
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