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الرقابة القضائية على أعمال االدارة في مجال 
  التهيئة و التعمير



 إهداء
إليك أنت وحدك يا صاحب السرية العطرة وصاحب الفكر املستنري، 
فأنت وحدك من كان له الفضل األول على ألبلغ التعليم العايل، لك 

 .نرجو من اهللا أن يرمحك ينري قربه إنشاء اهللاأنت والدي احلبيب الذي 

ربط  إليك أنِت يا من وضعتين على طريق احلياة، فأنِت من جعلتيين
اجلأش، ويا من راعيتيين حىت صرت رجل كبري، لك أنيت يا أمي الغالية 

 .حليمة  طيب اهللا ثراك

إىل مجيع أخوايت الذين كان هلم الفضل يف إزالة الكثري من العقبات 
والصعوبات من طريقي، أليكم أساتذيت الكرام، فكنتم دائًما تقدمون 

 .يل يد العون

  .ذافأين أهدي لكم مجيًعا حبثي ه

  أمير فجر اإلسالم



  تشكرات
أشكر أوال وأخريا اهللا تعاىل الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، 

جناز وأمدين بالصرب لتذلل الصعوبات أمامي وأعانين كل العون على إ

 ةقبل اليت بن عزوز سارةالدكتور  ةالكرمي ةهذه املذكرة، مث أشكر أستاذ

اية البحثين خطوة تاإلشراف على مذكريت وساعد  .خبطوة لبلوغ 

وأشكر كل من ساهم وبذل جهدا ولو بالقليل يف إجناز هذه املذكرة،  

كما أشكر األساتذة الكرام أعضاء جلنة املناقشة على تفضلهم بقبول 

 .املناقشة



 

 

 

 
 



 مـــــقـــــدمــــــة
 

5 
 

 

: مقدمة   

يعد العمران من أهم المعايير األساسية التي تنعكس على الدولة من حيث رقي شعوبها    

والثقافية كما ينعكس على نوع ثقافتها  واالجتماعية االقتصاديةوتطورها في مختلف المجاالت ،

  .  وفنها العمراني

عليه من أي جهة كانت  االعتداءيعتبر الحق في البناء حقا محمي دستوريا وال يمكن    

وبمقتضي هذا الحق يستطيع المواطن التصرف في ملكيته العقارية بممارسة جميع األعمال 

  .ية تحقيق مصلحة خاصةالعمرانية من بناء أو هدم أو تجزئة للعقار بغ

ونظرا ألهمية العمران بالنسبة للدولة فقد تدخلت برسم سياسات واضحة لتنظيم عملية البناء    

وذلك بإشراف السلطات العامة حيث تعمل هذه األخيرة على السهر والمراقبة لعلية البناء 

( الرخص العمرانية  المتمثلة في والتعميروالتعمير من خالل أدوات رقابية على أشغال البناء 

) ،المطابقة ،التقسيم التعميرشهادة (   العمرانية  والشهادات ) رخصة البناء ،الهدم ،التجزئة

في تعامالتها  مع  التعميرالمسؤولة عن الرخص وشهادات ولكن قد تتعسف الجهات اإلدارية 

تماطل في المواطن في هذه لرخص ،كأن تمتن عن منحه إحدى هذه الرخص دون مبرر ،وقد ت

يستدعي ضرورة اللجوء للقضاء لحماية هذا إصدارها مما يؤدي إلي ضياع حقوقه العقارية مما 

  .حقوقهم وحرياتهم الخاصة لحمايةالحق وفرض تطبيق مبدأ المشروعية في إصدار قراراتها 
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على أشغال البناء والتعمير تعمل على حل النزعات المنطوية بين ومنه فالرقابة القضائية    

،ويتمثل دورها في بسط رقابتها األفراد والجهات المسؤولة عن منح الرخص والشهادات العمرانية 

تطبيق بود ومقتضيات قانون العمران من طرف األشخاص والجهات اإلدارية  احترامعلى مدى 

  .تالمسؤولة عن منح الرخص والشهادا

 واستعمالهاملكيته العقارية  استعمالحيث أن القاعدة العامة هي حرية المالك في      

و ممارسة جميع األنشطة العمرانية التي يراها مناسبة لتحقيق المصلحة الخاصة والتصرف فيها 

إال أن هذه الحرية مقيدة بضوابط إذ ال تتعارض مع الصالح العام و النظام العام العمراني  

سها التي تستوجب وضع ضوابط و ميكانيزمات رقابية ، لذلك بات من الضروري تنظيم وأس

عقود التعمير وفق النسق الذي يضمن التوفيق بين مصلحة العامة لإلدارة و هي حماية النظام 

العام العمراني و المصلحة الخاصة للفرد و المتمثلة في الحصول على أحد الرخص والشهادات 

  . يق فرض الترخيص المسبق قبل القيام بتلك األعمال العمرانية عن طر 

القانون عن طريق موظفيها  احترامحيث يستوجب على اإلدارة و هي تقوم بالنشاط المخول لها  

، فإذا اخطأ أحد موظفيها أثناء إصدار القرار اإلداري و أدى هذا الخطأ الى المساس بالمركز 

حدود القانون و التصرف في  احترامالقانوني للشخص وجب في هذه الحالة إجبار اإلدارة على 

بدأ المشروعية من عن طريق القضاء الذي يحرص على حماية م إالإطاره ، ولن يتأتى ذلك 

 وباعتبارجهة و يحقق العدالة و يحمي الحقوق و الحريات العامة  للمواطنين من جهة أخرى 
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عقود التعمير هي قرارات إدارية شأنها شأن القرارات اإلدارية األخرى سواء كان مضمون القرار 

تضرر من القرار  ق للمعني باألمر الذيسلبيا برفضها و يح أوإجباريا بمنح أحد عقود التعمير 

و اعتبره غير مشروع  للقاضي اإلداري و طلب إلغائه بمجرد توافر أوجه المشروعية في القرار 

  .اإلداري محل الطعن و كذا يمكنه طلب التعويض 

  :أهمية الموضوع : أوال 

يعتبر موضوع الرقابة القضائية على مجال التهيئة و التعمير من أهم مواضيع الساعة التي  

و حتى من قبل جميع  االختصاصالتشريع و القضاء و اهتمام من قبل ذوي  اهتمامذ تستحو 

المواطنين حتى يحضى موضوع الرقابة القضائية على أشغال البناء و التعمير بأهمية بالغة 

  :تتمثل في 

حماية المواطن من تعسف اإلدارة أثناء تعاملها برخص العمرانية و شهادات التعمير لضمان ـــــ 

  .دأ المشروعية مب

ـ الحد من مخالفات العمرانية التي باتت تفسد المظهر الجمالي للدولة وهو ما نالحظه في 

  .عواصم بعض الواليات و انتشار البناء الفوضوي  

  :أسباب اختيار الموضوع : ثانيا 

  :األسباب الموضوعية 
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تحديد الوسائل و اآلليات القانونية المتاحة للفرد لحماية ملكيته العقارية الخاصة بموازاة  -

  .تحقيق المنفعة العامة 

البحث في مدى صرامة التوقيعات الجزائية من طرف الجهاز القضائي للحد من مخالفات  -

  .العمرانية 

وانين األخرى و مدى ارتباطها األهمية القانونية التي يحضى بها قانون العمران بين الق -

  .بالقانون اإلداري 

  .تحديد العوائق التي تواجه التشريعات العمرانية بالميدان و التي تشكل عائقا أمام فعاليتها  -

  :األسباب الذاتية 

الرغبة الذاتية في معرفة دور الرقابة القضائية في فرض احترام قوانين المتعلقة بالعمران -

  .العام العمراني لضمان النظام 

  .حرص القضاء للحد من ظاهرة البناء الفوضوي و تسليط العقوبة لتقليل منها  -

  .الرغبة الشخصية في دراسة قوانين المتعلقة بالعمران و مدى تطبيقها على أرض الواقع  -

  .من المخالفات العمرانية بمختلف أنواعهاتحديد الوسائل القانونية المتاحة للمتضرر  -
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ديد موطن الخلل المتسبب في تفاقم المشاكل العمرانية ، و الرغبة في كيفية عالجها عن تح -

  .طريق القضاء 

  :إشكالية البحث 

ماهية الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة : لمعالجة الموضوع نقوم بطرح اإلشكالية التالية  و

  .في مجال التهيئة والتعمير؟

  قود التعمير ؟على عفي ما تتجسد رقابة القاضي اإلداري والعادي  -              

  والتعمير ؟ ةالرقابة القضائية في مجال التهيئ آلياتفي ما تتمثل  -           

  : أهداف الدراسة 

بأشغال البناء والتعمير باعتباره رقابة نهائية  ةتعلقممعرفة دور القضاء في تسوية المنازعات ال

يلتجئ إليها المواطنين والسلطات اإلدارية وهذا لضمان احترام القوانين المتعلقة بالعمران في 

  .فة للقواعد العمرانية إطار مبدأ المشروعية و جبر األضرار المترتبة على األعمال المخال

  :منهج الدراسة 

هم أبعاد ومضامين الدراسة وبغية اإلجابة على التساؤالت المطروحة قصد اإلطاحة واإللهام بأ

  .مع وجود ترابط بينهما وهما المنهج الوصفي والمنهج التحليليتم اإلعتماد على منهجين 
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  :الصعوبات 

قلة المصادر والمراجع ومشكلة عدم التواصل لوجوب الحالة الطارئة من الوباء وتوقف الدراسة 

  .الجامعات والمراكز ،وعدم وجود التواصل العلمي عن طريق التعلم عن بعد وقلة التنقل بين 

  : تقسيم ومنهجية البحث 

بناء على أهمية الموضوع وٕاشكالية المشار لها ،فقد قمت بتقسيم بموضوع محل الدراسة إلي 

 : بعنوان الرقابة القضائية في مجال التهيئة والتعمير ويتضمن مبحثين الفصل األول : فصلين 

المبحث ( تعرضت لرقابة القاضي اإلداري في مجال التهيئة والتعمير ،وفي ) المبحث األول( 

  .رقابة القاضي العادي في مجال البناء والتعمير ) الثاني

    ،والفصل الثاني تحت عنوان أليات الرقابة القضائية قسمته هذا الفصل إلي مبحثين يتضمن

) المبحث الثاني( رقابية في مجال العمران ،أما  يةكآلدعوى اإللغاء ) المبحث األول( 

      .صصناه لدعوى التعويض اإلدارية في مجال التهيئة والتعميرفخ



 

 الفصل األول
 في القضائية الرقابة

 مجال التهيئة
والتعمير
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 الرقابة القضائية في مجال التهيئة و التعمير :الفصل األول 

 يف العمــران محايـة يف امللحـة وللضـرورة واالجتماعيـة االقتصـادية التنميـة حتقيـق يف العمـران ألمهيـة نظـرا     

 وتطـوير تنظـيم إىل الراميـة القواعـد العامـة تشـمل تشـريعية، منظومـة سـن علـى اجلزائـري املشـرع اجلزائر،عمـل

 األنشــطة خمتلــف بــني التــوازن التهيئــة والتعمري،وحتقيــق لنظــام عقــالين تســيري أجــل مــن العمــراين النظــام

 واملنــاظر البيئــة ومحايــة احملــيط علــى احملافظــة الطبيعيــة والتكنولوجيــة ،وأيضــا الكــوارث تفــادي بغيــة والوظــائف

  .1التعمري وأدوات القوانني مبوجب حتدد إطار إسرتاجية والتارخيي ،يف والرتاث الثقايف الطبيعية وأوساط

 هـو الشـأن ـذا القانونيـة النصـوص وتطبيـق املعنيـة السـلطات طـرف مـن هـذه اإلسـرتاتيجية تفعيـل أن غـري     

 .تطبيق دون جامدة النصوص بقيت إذا جمدي غري يبقى التشريع أن املشرع ،ذلك غرض لتحقيق الضامن

 للحـد كافيـا يكـن مل أنـو إال والعمـران العقـار مليـدان أويل الـذي التشـريعي االهتمـام حجـم وبـرغم إذن     

 الرقابـة آليـات يضـمن  حتقيـق الـذي االجتـاه يف القضـائي اجلهـاز تفعيـل يسـتوجب ممـا العمرانيـة، اجلـرائم مـن

 خصــبا جمــاال التعمــري قطــاع إذ يشــكل والفرديــة، املنظمــة أشــكاهلا يف العمرانيــة اجلــرائم تنــامي ملنــع والــردع

                                                            
  .2014،المنازعات العقارية في ضوء التعديالت وأحداث األحكام ،دار الهومة ،الجزائر ،باشا حمدي عمر -زروقي ىللي -  1



 والتعمير التهيئة مجال في القضائية الرقابة                                       األول الفصل
 

13 
 

 للقاضـي اللجـوء وبالتـايل القـانوين النظـام والشـكلية  هلـذا املوضـوعية القواعـد لتعـدد نظـرا وذلـك منازعـات،لل

 .1ملثل هذه النزاعات حل إلجياد الكفيلة السبل إجياد قصد

 األفــراد اإلدارة وحقــوق حقــوق بــني املطلــوب التــوازن علــى الوحيــد الفعلــي الرقيــب يبقــى القضــاء ألن     

 اجملـال، هـذا يف اإلدارة الـيت تصـدرها ملقـررات فبالنسـبة إداريـا، قضـاء كـان أو عاديـا قضـاء كـان سـواء العـاديني

ــا رقابــة القضــاء اإلداري يف جمــال ( هــذا الفصــل  يف ســنتناوله مــا وهــذا اإلداري القاضــي لرقابــة ختضــع فإ

  ).ثاين مبحث ( والتعمري التهيئة جمال يف العادي القضاء ورقابة)أول املبحث( والتعمري التهيئة

 والتعمير التهيئة مجال في اإلداري القضاء رقابة :األول المبحث

 املصــاحل بــني التــوازن حتقيــق إىل ــدف ردعيــة قواعـد يــربز العمــران قــانون ألحكــام الــدقيق التتبــع إن      

 تـراخيص بفـرض اإلدارة تـدخل لخـال مـن وذلـك امقتضـيا بكـل العمرانيـة العامـة حةلمصـلول لألفـراد اخلاصـة

 . العمران قانون قواعد حترتم إدارية

 انتهكـت تكــون ال وأن القـرارات بإصــدار اخلاصــة ملواعيــداو  اإلجــراءات بـاحرتام زمـةلم اإلدارة أن كمـا    

 . بالتعويض اهمطالبت مث القرارات هذه ضد بالطعن ذلك ىلع املنازعة األفراد وحيق املشروعية مبدأ

                                                            
 الثقافة ،دار مقارنة فيه ،دراسة المطعون القرار مشروعية عدم إلثبات القضائية القرائن ،الطراونة  العزيز عبد مصطفى -  1

  .21،ص  2011ن ، .م.، د 1للنشر والتوزيع ، ط
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 مــدنلل املميــز أصــبح الــذي التشــوه بســبب ذلــك عديــدة إشــكاالت العمــران منازعــات موضــوع ويثــري     

 واسـتعمال تـراخيص بـدون البنـاءات وانتشـار للبنـاءات التقنيـة والشـروط العمـران قـوانني خمالفـة نتيجـة اجلزائريـة

 واىل املبـاين، مـن العديـد يـارا إىل أدى مـاوهـو  الفنيـة بالشـروط االلتـزام وعـدم مطابقـة، وغـري مغشوشـة مـواد

 اخلضـراء املسـاحات اختفـاء جانـب إىل ذاهـو  األوديـة ومبحـاذاة الفالحيـة األراضـي يف البنـاء انتشـار جانـب

 البيئـة ىلـع خطـري تـأثري ذات صـناعية منشـآت إقامـة جانـب إىل ذاهـو  ،احسـا ىلـع العمـراين التوسـع بسـبب

 . العمرانية األماكن ويف واحمليط

 ال التنظيميــة والنصــوص القــوانني إحــرتام دون أخــرى أحيانــا واإلدارة أحيانــا التجاهــل األفــراد ظــل يف ذاهــو 

 شـغل ملخطـط للتعمـري القابلـة األراضـي أخضـع والـذي والتعمـري يئـةهبالت املتعمـق 29- 90 القـانون وسـيما

 القضـاء عـبلوي دماهلـ ورخصـة البنـاء ورخصـة التجزئـة رخصـة تسـمم 176-91 للمرسـوم ووفقـا األراضـي

 قبـل مـن سـواء عليـه تطـرح الـيت املنازعـات يف الفصـل خـالل مـن ذلـك رهـويظ التعمـري مـادة يف دورا بـارزا

 .العامة النيابة أو دارةاإل أو األفراد

 العمران مجال في المشروعية منازعات :األول بلالمط

 والبنــاء، التعمــري ألعمــال والبعديــة يــة،لالقب الرقابــة جمــال يف اإلدارة اــ تتمتــع الــيت لواســعة طاتلالســ إن

 حيـث اإلدارة، تعسـف مـن األفـراد حلقـوق األساسـي الضـامن يعـد الـذي اإلداري، القضـاء تـدخل تسـتوجب
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 أو الرتخـيص قـرارات سـحب أو عليـه البنـاء أو العقـار بتجزئـة اإلذن رفـض حالـة يف بإلغائهـا الطعـن ميكـن

  .1اهلدم

 أو بـاملنع كانـت سـواء القضـائية الرقابـة إىل والبنـاء التعمـري أعمـال بـالرتاخيص املتعمقـة اإلدارة قـرارات وختضـع

 التعمـري مـادة يف اـ املعمـول والتنظيمـات التشـريعات مـع اهـتطابق تفـرتض القـرارات ذههـ مشـروعية ألن املـنح

 .والبناء

 هلـ مـن غـريلل حيـق كمـا البنـاء، تـراخيص طلـب قـرارات يف الطعـن احلـق صـاحب أو املالـك، حـق مـن لـذلك

 يف متضـررلل وجيـوز اإلداري، القاضـي أمـام اإللغـاء دعـوة طـرق عـن املـنح قـرار يف الطعـن حةلواملصـ الصـفة

  .2هب حلقت اليت األضرار عن التعويض بلط بالبناء الرتاخيص قرارات

 )أول فرع( البناء أعمال تراخيص إلغاء دعوى إىل بلاملط ذاه يف سنتطرق ،عليه وبناء

  )ثاين فرع ( العمران إدارة قرارات ىلع سلطاتهو  اإلداري القاضي رقابة وطبيعة

 

                                                            
 2011، 1 ط الكتاب، لتوزيع المغربية الشركة بالمغرب، واألبنية العقارية التجزئيات ىلع الرقابة جرموني، مصطفى -  1

  .17،ص

  .19 ص السابق، المرجع األمين، محمد كمال -  2
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 البناء أعمال صيتراخ إلغاء دعوى :األول الفرع

 سـحب أو مـنح قـرارات فـإن لـذا والتعمـري، البنـاء قـوانني مـع تطـابق حتقيـق إىل البنـاء أعمـال تـراخيص دفـ

 .1البناء وضوابط التعمري وثائق حمتويات أو البناء قانون قواعد خمالفة بسبب تكون ،الرتاخيص ذهه

 للهـدم قـرار بإصـدار ديلـالب الشـعيب سلـاجمل لـرئيس الصـالحيات اجلزائـري املشـرع اهـفي مـنح الـيت احلالـة مثـل

يــار ةلــاآلي لبنايــاتل بالنســبة  ،أو التارخييــة واألمــاكن اآلثــار محايــة جمــال يف دماهلــ أو رتمــيملل قــرار أو لال

 حتضـري لكيفيـات احملـدد 19-15التنفيـذي  املرسـوم مـن 85 إىل 70 مـن املـواد عليهـا نصـت الـيت احلـاالت

  .وتسليمها التعمري عقود

 حمـل يكـون والتعمـري بالبنـاء متعلـق قـرار أي ضـد أو املـذكورة احلـاالت يف اإللغـاء بـدعوى الطعـون تقبـل وحـىت

 للمنازعـة العامـة لألحكـام تطبيقـا يكـون مـا منهـا الشـروط، مـن جمموعـة تـوافر مـن بـد ال اإللغـاء، دعـوى لرفـع

  )أوال(اإللغـاء دعـوى قبـول شـروط إىل سـنتطرق وعليـه العمرانيـة، باملنازعـات خاصـا يكـون مـا ومنهـا اإلداريـة،

  ) .ثانيا(  والبناء التعمري أعمال تراخيص إلغاء وأوجه

 

                                                            
 والنشر طباعةلل ملالع دار التعمير، مجال في الصادرة القرارات مشروعية ىلع اإلداري القاضي رقابة البقالي، الشريف -  1

  .198 ،ص 2012 المغربية، كةلالمم ،2 ط والتوزيع،
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 اإللغاء دعوى قبول شروط :أوال

 مـن القضـاء يـتمكن حـىت ة،لالصـ ذات والقـوانني العمـران قـانون يطلبهـا الـيت الشـروط مجلـة هنـا ـا املقصـود

 .الدعوى قبول بعدم القاضي حيكم اهمن شرط أي فلخت حالة ويف الدعوى، موضوع يف الفصل

 اليهــع كانــت ةلــمرح أي يف إثارتيــا للخصــم جيــوز اللــذي العــام النظــام مــن الشــروط ذههــ تعتــرب حيــث

  .1تلقاء نفسه من اإثار قاضيلل ميكن كما اخلصومة،

 حةلواملصـ الصـفة شـرط مث هفيـ املطعـون بـالقرار املتعمـق الشـرط مـن بدايـة الشـروط ذههلـ تفصـيل يلـي وفيمـا

 .وامليعاد اإلداري ملبالتظ املتعمق الشرط وأخريا

 .فيه المطعون بالقرار المتعمق الشرط -1

 قـــانون اإلجـــراءاتاملتضـــمن   25/02/2008 يف املـــؤرخ 09-08مـــن القـــانون 189/1  املـــادة نصـــت

 مشـروعية مـدى تقـدير أو تفسـري أو إلغـاء إىل الراميـة العريضـة مـع يرفـق أن جيـب أن "ىلـع واإلداريـة املدنيـة

 ".مربر مانع يوجد مامل هفي املطعون القرار القبول، عدم ةلطائ حتت اإلداري القرار

                                                            
  .1 ص ، 2012 ،الجزائر ومة،ه دار اإلدارية، المنازعات عدو، القادر عبد -  1
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 بـالقرار العريضـة إرفـاق ضـرورة إداريـة، قـرارات اهبصـفت البنـاء أعمـال تـراخيص بإلغـاء الطعـن يشـرتط كـذاهو 

 .1اإللغاء دعوى لقبول ريهوجو  يلشك كشرط الطعن حمل

 .حةلوالمص والصفة يةلهاأل -2

  :ةيلاأله -أ

 املــادة لــنص اسـتنادا ملتقاضــي القانونيـة يــةمهباأل التمتــع البنــاء أعمـال يف قـرارات تــراخيص الطعــن يف يشـرتط

 .واإلدارية املدنية اإلجراءات قانون من 65

 التقاضـي يـةهلأ كانـت فـإذا االعتبـاري، والشـخص الطبيعـي شـخصلل التقاضـي يـةهلأ بـني التمييـز اهنـ ينبغـي

 باألشـخاص التقاضـي يـةهلأ فـإن قانونـا، ليـهع حمجـورا يكـون أن دون الرشـد سـن هوغـلب هـي وللـأل بالنسـبة

 املعنـوي فالشـخص اخلـاص، أو العـام القـانون أشـخاص فالبـاخت فلـختت االعتبـاري شـخصلل النسـبة القـانون

 املـذكورة األشـخاص القضـاء أمـام الهـميث االقتصـادية العموميـة والشـركات كاجلمعيـات اخلـاص قـانونلل اخلاضـع

 العموميـة واملؤسسـات ديـةلوالب والواليـة الدولـة يف ةلـممث العامـة املعنويـة األشـخاص أمـا األساسـية، اهـقوانين يف

                                                            
  .23ص سابق، مرجع األمين، محمد كمال. -  1
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 أما،ديلــالب الشــعيب سلــاجمل رئــيس ،أو الــوايل أو بالقطــاع فلــاملك الــوزير الهــفيمث اإلداري، الطــابع ذات

  .1األساسي قانونيا يف الواردة التسمية حسب اهمدير  الهفيمث العمومية املؤسسة

 :حةلوالمص الصفة -ب

 لـو تكـن مل مـا التقاضـي شـخص ألي جيـوز ال هفإنـ املدنيـة، اإلجـراءات قـانون مـن 13 املـادة لـنص طبقـا

 .القانون اهيقر  ةلحمتم أو قائمة حةلمص ولو صفة،

 .لبهط رفض الذي الرخصة طالب قبل من مباشرة ترفع الدعوى أن وه فاألصل

 أن ،جيـب اإلداري القاضـي أمـام طةلالسـ جتـاوز دعـوى ممارسـة يف احلـق لـو الـذي الشـخص أن ذلـك ومعـىن

 املطعـون والقـرار هبـلبط املـدعي عالقـة لالخـ مـن وذلـك الطعـن، حمـل القـرار إلغـاء يف هحقـ أو هحتلمصـ يثبـت

 .2الدعوى لرفع شخصية حةلمص ناكه تكون أن جيب وبالتايل ،هفي

  :التالية احلاالت يف الدعوى، ذهه رفع كذلك غريلل فيجوز والتعمري، البناء جمال يف هأن إال

 

                                                            
  .35 ص سابق، مرجع األمين، محمد كمال -  1

  .77 ص سابق، مرجع ام،هإل تركي قارة - 2
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  : حةلالمص صاحب الغير -

 حةلاملصـ صـاحب وهــ والغــري الغــري، حقــوق اهــمنح عنــد يراعــي أن جيـب ،مـثال البنـاء رخصـة جمـال ففـي

 جلـار أن هالقـانون ومثالـ حيميهـا حبالـة األخـري ذاهـ ميـس مادعنـ الرتخـيص، أبطـال بلـط يف واملشـروعة املباشـرة

  .املطل حق من هحرمان نتيجة البناء رخصة منحء قرار إلغا بليط بأن احلق البناء رخصة من املستفيد

  :الشيوع في الشريك -

 أن بعـد إال قسـمتها قبـل الشـائعة األرض مـن املفـرز اجلـزء علـى البنـاء الشـائعة، األرض يف للشـريك جيـوز ال

 ذلـك البنـاء وعلـى رخصـة علـى حصـل قـد كـان وان األرض ،حـىت أربـاع ثالثـة أصـحاب ذلـك علـى يوافـق

 رخصـة مـنح قـرار إلغـاء أو البنـاء بوقـف فيهـا يطالـب دعـوى يرفـع أن أحـدهم أو الشـركاء لبـاقي جيـوز فإنـه

 .الشائعة األرض من مفرز جزء يف بالبناء الشركاء أحد قام إذا ما حالة يف البناء

  :الجمعيات -

ـا مبوجـب البيئـة محايـة وكـذا والتعمـري التهيئـة إطـار يف تنشـط والـيت املعتمـدة للجمعيـات ميكـن  األساسـي قانو

  . الرتخيص قرار أبطال تطلب أن
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 :والميعاد التظلم شرط  -2

 : التظلم  -أ

 قــانون يف الــواردة العامــة لألحكــام طبقــا وذلــك الــدعوى، رفــع يف اختياريــا اإلداري إجــراء الــتظلم يعــد

  .القرار مصدرة للجهة يوجه التظلم هذا أن على واإلدارية، املدنية اإلجراءات

 والتعمـري بالتهيئـة املتعلـق 29-90 رقـم القـانون مـن املتعلـق 63 املـادة نـص خـالل مـن املشـرع كرسـه مـا هـذا

 طعنـا يقـدم أن طلبـه بـرفض املقتنـع غـري اهلـدم أو التجزئـة أو البنـاء رخصـة طالـب ميكـن"  :فيهـا جـاء حيـث

 وهـو لـه رفضـها أو السـلمية السـلطة سـكوت حالـة يف املختصـة القضـائية اجلهـة أمـام القضـية يرفـع أو سـلميا

 وتسـليمها التعمـري عقـود حتضـري لكيفيـات احملـدد 19-15 رقـم التنفيـذي املرسـوم بـه جـاء الـذي املعـىن ذات

 أو البنـاء رخصـة( البنـاء أعمـال رخـص طـاليب متكـني مـن 82 و 64 و 62 و 40و  31و06املـواد  يف

 رخصــة املطابقــة ادةهشــ التقســيم، ادةهشــ ،لإلســتغالل القابليــة ادةشــه التجزئــة، التعمري،رخصــة ادةهشــ

 بـالرد مهاقتنـاع عـدم حالـة يف وبـةلاملط اآلجـال يف املختصـة طاتلالسـ لـدى ملالـتظ ) دماهلـ التجزئة،رخصـة

 أو الرخصـة أجـل تسـليم مـدة تكـون احلالـة هـذه يف الواليـة، لـدى إيـداع وصـل مقابـل طعـن إيـداع طريـق عـن

 ).يوما (15 يوما عشر مخسة املربر الرفض
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 الـرد عـدم حالـة يف ،العمـرانالـوزارة املكلفـة  لـدى ثانيـا، طعنـا يـودع أن الطلـب صـاحب ميكـن احلالـة ذههـ ويف

 .الطعن إيداع تاريخ يلت اليت احملددة املدة خالل

 املشـرتك الـوزاري القـرار مـن الثانيـة املـادة نصـت البنـاء، أعمـال تـراخيص طـاليب مـاتلتظ إيـداع مكـان وعـن

  .التعمري بعقود املتعمقة الطعون معاجلة لكيفيات احملدد 2015 يوليو 25 يف املؤرخ

 : لدى استالم وصل مقابل الطعن، ملتمس طرف من مكتوب طلب يف الطعن إيداع جيب: " هأن على

 البلدي، الشعيب اجمللس رئيس اختصاص من تسليمها يكون اليت عقودلل بالنسبة الوايل -

 :بالنسبة بالعمران املكلف الوزير -

 .يميالإق املختص الوايل اختصاص من اهيملتس يكون اليت عقودلل  -

 .بالعمران فلاملك الوزير اختصاص من اهيملتس يكون اليت عقودلل -

 .القرار نفس من 03 املادة يف املذكورة الوالئية جنةلال قرارات يف لطعونل -
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 ضـمنيا ال صـرحيا مسـببا رفضـا هرفضـ أو بلـالط بقبـول اإلدارة رد يكـون أن نسـتنتج سـبق مـا لخـال مـن

 حالـة يف هأنـ ىلـع - " آنفـا املـذكور 19-15 التنفيـذي 11 املرسـوم مـن 50 املـادة هبـ جـاءت مـا حبسـب

  .1بلالط صاحب إىل بلالط فلم من بنسخ مرفقا يبلغ القرار املسبب الرفض

 الرتخــيص بلــط صــاحبتبليــغ  دي،لــالب الشــعيب سلــاجمل رئــيس املرســوم، ذات مــن51 املــادة ألزمــت كمــا

 .بلالط أيداع لتاريخ املوالية يوما 20 لخال احلاالت مجيع يف بالبناء

 مـن كـل أمـام واإلداريـة، املدنيـة اإلجـراءات قـانون حـددنا فقـد القضـائي الطعـن ألجـال بالنسـبة :الميعـاد .ب

 القـرار مـن  لنسـخة الشخصـي التبليـغ تـاريخ مـن يسـري أشـهر  )04(  بأربعـة الدولـة وجملـس اإلداريـة احملكمـة

  .) الرتخيص قرار(اإلداري

 عقــود حتضــري احملــدد لكيفيــات 90-15التنفيــذي  املرســوم مــن 56 املــادة نصــت فقــد للغــري بالنســبة أمــا

 الشــعيب اجمللــس مبقــر امللصــقة البنــاء رخصــة املتضــمن املقــرر مــن النســخة تــرخص :"بأنــه اهوتســليم التعمــري

  سـتة أجـل انقضـاء غايـة إىل وذلـك الطلـب مللـف البيانيـة الوثـائق علـى بـاالطالع معـين شـخص لكـل البلـدي

  ."أشهر )  06( 

                                                            
  . 51-50كمال محد األمين ،مرجع سابق ، ص  -  1
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 بإلصـاق القيـام البلـدي الشـعيب اجمللـس رئـيس علـى ينبغـي :" بأنـه  املرسـوم ذات مـن 80 املـادة تـنص كمـا

  ".اهلدم رخصة حتضري فرتة كامل خالل البلدي الشعيب اجمللس مبقر اهلدم رخصة طلب إيداع وصل

 الغري،كجــريان مــن الطعــون هــذه ممارســة مواعيــد وحتديــد القــرار ضــد طعــون إثــارة إلمكانيــة وهــذا         

 موضــوع العقــار علــى الشــفعة حــق الشيوع،وصــاحب علــى واملــالكني البيئــة ومجعيــات الرخصــة، صــاحب

  1 .البناء رخصة

 ذلـك بعـد لينتقـل شـكال اإللغـاء دعـوى قبـول القاضـي فعلـى ذكرهـا، السـالف لشـروطل الطـاعن اسـتفاء وبعـد

  ..أو التعمري البناء أعمال تراخيص إلغاء أوجه عن بالبحث املوضوع حيث من الدعوى ملف لدارسة

 والبناء التعمير أعمال تراخيص إلغاء أوجه:ثانيا

 مـن وهـذا أوجـه عـدة خـالل مـن والتعمـري البنـاء أعمـال إلغـاء وبالتـايل الرتخـيص، قـرارات مشـروعية عـدم تظهـر

 السـلطة اسـتعمال يف اإلحنـراف خـالل مـن أو وألجـراء الشـكل قواعـد وخمالفـة االختصـاص قواعـد خمافـة خـالل

  .األوجه هذه تفصيل يلي وفيما  ،2استعماليا وإسائة

  
                                                            

 بسكرة، خيضر محمد جامعة القضائي، ادهاالجت ةلمج والتعمير، يئةهالت مجال في يةلالمح الجماعات دور الزين، عزري - 1
  . 34ص ، 2010 أفريل ، 06 العدد

  .53 ص سابق، مرجع األمين، محمد كمال -  2
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  :االختصاص عدم -1

 مـن اإلداريـة القـرارات يصـيب الـذي باإللغـاء احلكـم أسـباب مـن سـبب أقـدم االختصـاص عـدم عيـب يعتـرب

 .1االختصاص ركن حيث

 القـرارات نطـاق يف معـني، بتصـرف القيـام علـى القانونيـة القـدرة عـدم :"عـام بوجـه االختصـاص بعـدم ويقصـد

  .2"النافذة  والتنظيمات للقوانني طبقا إصداره سلطة له ليس موظف من القرار صدور هو اإلدارية،

 اجلهــات حتــرتم ال أيــن االختصــاص، لعــدم اإلجيابيــة الصــورة يف ســواء والبنــاء التعمــري قواعــد إحــرتام فعــدم

ا املختصـة  يشـكل مـا وهـو اختصاصـيا، عـدم بـدعوى السـليب العمـل مبمارسـة أو قانونـا، هلـا املخولـة سـلطا

 قواعـد خمالفـة إىل ـم يـؤدي ممـا البنـاء يف احلـق العقاريـة امللكيـة حـق مظـاهر أحـد ممارسـة مـن األفـراد حرمـان

 بإلغـاء الرقابيـة سـلطته إطـار يف مهـم اإلداري القاضـي فـدور لـذا تـرخيص، بـدون البنـاء إىل واللجـوء البنـاء

 تقـوم ال عنـدما مباشـرة اإلدارة مسـؤولية بتقريـره أو عنـه، املسـؤولية وتقريـر االختصـاص بعـدم املعيـب القـرار

 .قانوين مربر أو سبب بدون الرخصة مبنح

                                                            
  .192 ص ، 2005 ،الجزائر مومة،ه دار اإلداري، والقانون العامة اإلدارة لعم بين اإلدارية القرارات نظرية عوايدي، عمار -  1

 منشورات ،اإلجراءات وأصول التعويض قضاء اإللغاء، قضاء :الثاني الكتاب اإلداري، القضاء اب،هالو  عبد رفعت محمد - 2
  .142 لبنان،ص بيروت، ، 01،2005 ،ط حقوقيةالحلبي ال
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 كـل اختصـاص وضـوح بسـبب احلصـولة نـادر  العيـوب مـن البنـاء تـراخيص جمـال يف االختصـاص عـدم أن إال

 رئــيس بــني عــادة يكــون االختصــاص وجتــاوز التــداخل وقــوع احتمــال وأن القــانون نصــوص حســب جهــة

 أو اجلهويـة املنفعـة ذات اإلنشـاءات بعـض بإجنـاز األمـر قلـيتع عنـدما خاصـةو  والـوايل، البلـدي الشـعيب اجمللـس

 .كثرية حاالت يف بامسها ويتصرفان الدولة متثيل صفة يف يشرتكان حيث البلدية، مستوى على الوطنية

 واإلجراءات الشكل عيب-2

 ممـا واإلجـراء، الشـكل عيـب منعـا وأ منحـا البنـاء برتاخـيص املتعمـق اإلداري القـرار تصـيب الـيت العيـوب مـن

 هــي واإلجــراءات الشــكل مواضــيع حتــت تنضــوي الــيت الفرعيــة املواضــيع فمــن هــذا القــرار إلغــاء عليــه يرتتــب

 1عدمه أو الرخصة منح قرار اختاذ قبل معينة جهة رأي أخذ ضرورة

 عقـود حتضـري لكيفيـات احملـدد 19 -15رقـم التنفيـذي املرسـوم مـن 47 املـادة هبـ قضـت مـا ذلـك ومثـال -

 مــن جمموعــة ذكــر مــن كــل عمــوميني، كأشــخاص خاصــة بصــفة يستشــار...:هأنــ مــن ا،تهوتســمي التعمــري

 . الدولة ومصاحل يئاتاهل

 أعمـال تـراخيص مبـنح قلـاملتع اإلداري القـرارات إصـدار يـةلعم يف يلشـك كـاإلجراءات هنـا املقصـود الـرأي إن

 بسـيط، استشـاري رأي جمـرد ولـيس مطـابق أو موافـق رأي فهـو، ريهاجلـو  يلالشـك اإلجـراءات هـو إمنـا البنـاء
                                                            

  .144،مرجع سابق ،ص  ابهالو  عبد رفعت محمد -  1
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ـ ديلـالب الشـعيب سلـاجمل رئـيس هبـ أخـذ  القـرار شـروعيةمب أخـذ و بلـط ىلـع تتوقـف ،بلهتركـ شـاءو أراد إن إ

  .بالبناء الرتخيص بلط بشأن يصدره سوف الذي

 :تأويلها أو اهتطبيق في والخطأ القانونية القاعدة مخالفة3 ..

 وقـد الرخصـة، توقيـع وقـت املفعـول سـارية غـري قواعـد تطبـق عنـدما القانونيـة القاعـدة تطبيـق يف اإلدارةأ وختطـ

 الرخصـة، مـنح صـلحية خيـول القـانوين الـنص بـأن خطـأ تعتقـد عنـدما القانونيـة القاعـدة تطبيـق يف أيضـاختطـأ 

 الفـردي، البنـاء ومهـكمف املشـرع قصـده الـذي ومهـاملف غـري ومهـمف اإلدارة تعطـي أو ذلـك، غـري احلقيقـة أن مـع

 أو التنظــيم، خمططــات ىلــع االســتثناءات مبناســبة القــانوين الــنص و يتضــمن ال ومهــمف أو التجمــع، أو

 .اهارتفاع أو املتجاورة األبنية بني احرتامها جيب اليت املسافات

 :اهاستعمال ساءةإ او طةلالس استعمال في االنحراف4 .

ا استعمال يف اإلدارة إحنراف ا، يقصد  .القانون يف اهل احملددة الغاية غري غاية لتحقيق التقديرية صلحيا

 القاضـي قناعـة تكــوين بعــد البنــاء، أعمــال تــراخيص إلغــاء إىل يـؤدي قـد طةلالسـ اسـتعمال يف فـاإلحنراف

ا ةمارسـ اإلداريـة طاتلالسـ بـأن اإلداري  مـن اتحيالصـال منحـت الـذي دفاهلـ غـري دفهـ لتحقيـق صـلحيا

 أو األراضـي شـغل خمطـط مراعـات دون اإلدارة اهتصـدر  الـيت املتسـرعة القـرارات يف احلـال يبـني كمـا ،لهـاأج
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 تــراخيص مــنح يف لتعطيــل او التــأخري تتعمــد عنــدما اطالســ اســتعمال اإلدارة تســيء ،كمالــهتعدي إقــرتاح

 .1قانوين مربر دون البناء أعمال

 :العمرانية العامة حةلالمص عن بعيدة غاية دافهاست5 .

 إىل القـانون ذاهـ دفهـي": هأنـ ىلـع تعمـريوال يئـةهبالت قلـاملتع 29-90 رقـم القـانون مـن األوىل املـادة تـنص

 إطــار يف املبــىن وحتويــل وتكــوين تعمــريلل ةلــالقاب األراضــي انتــاج تنظــيم ىعلــ الراميــة العامــة القواعــد حتديــد

 احملــيط وقايــة يضــاأ أو لصــناعةا و الفالحيــة و الســكن وظيفــة بــني ملوازنــة او لألراضــي االقتصــادي التســيري

 الوطنيـة السياسـيةوأهـداف  مبـادئ إحـرتام أسـاس ىلـع لتـارخييا و الثقـايف الـرتاثو و منـاظر  الطبيعيـة ألوسـاط

ـا كانـت ذلـك خالفـت هـي فـإن العـام، دفاهلـ ذاـ متـس التجزئـة أو العمرانيـة يئـةهملت  بعيـب معيبـة قرارا

 .2باإللغاء اهفي الطعن حرية وتكون طةلبالس االحنراف

  اإلدارة العمرانية رقابة التي يختص بها القاضي اإلداري على  :الثاني الفرع

 قــةلاملتع اإلدارة قــرارات ىلــع اإلداري القاضــي اهميارســ الــيت الرقابــة طبيعــة الفــرع ذاهــ يف ســنتناول

 ) .ثانيا(اإلدارة ةهمواج يف اإلداري يالقاض طاتلس إىل مث )أوال(بالعمران

                                                            
  .79كمال محمد األمين ، مرجع سابق ، ص -  1
  .79مرجع سابق ، ص :كمال محمد األمين  -  2
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 العمران قرارات ىلع اإلداري القاضي اهيمارس التي الرقابة طبيعة :أوال

 القـرار أن مـن تأكـده بعـد ،العمـران جمـال يف الوقـائع ىلـع اإلداري القاضـي اهميارسـ الـيت الرقابـة إطـار يف

 يف احملـدد دفاهلـ لتحقيـق ويسـعى واالختصـاص وإجـراءات الشـكل قواعـد احـرتام قـد اإلدارة قبـل مـن املتخـذ

 ضـيقة تكـون وقـد )العاديـة الرقابـة( واسـعة رقابـة تكـون قـد اهميارسـ الـيت الرقابـة طبيعـة فـإن القانونيـة، النصـوص

 .)1احملدودة الرقابة(

 :العادية الرقابة1 .

  :حالتني يف واسعة القاضي طةلس تكون

 :المقيد اإلدارة اختصاص .أ

 تعمـري،لل يـةلاحمل وأ الوطنيـة األنظمـة يف املوجـودة اآلمـرة القواعـد بتطبيـق زمـةلم اإلدارة تكـون احلالـة ذههـ يف

 البنـاء، رخصـة مـنح شـروط تـوافر حالـة يف مفيـدة تكـون قانونـا املختصـة اإلدارة طةلسـ أن ذلـك ةلـأمث ومـن

 أن جيـب الـرفض حالـة ففـي مشـروع، غـري الـرفض املتضـمن  رالقـرا كـان وإال ا،هرفضـ يف احلـق اهلـ ولـيس

 .معلال القرار يكون

                                                            
  اإلداريةعزاوي عبد الرحمان ، الرخص  -  1
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 :قانونية لشروط خاضعة طةلبس تتمتع اإلدارة . ب

 حتـت إال اهـمنح ميكـن ال أو رفـض، حمـل التجزئـة أو البنـاء رخصـة تكـون أن ميكـن هأنـ ىلـع الـنص مت مـالك

 فيقـوم املوقـع، يف إدراجـه شـروط أو هذاتـ دحـ يف املشـروع شـروط بعـض تتـوافر مل إذا خاصـة احتيـاطي شـرط

 الشـروط ذههـ حتقيـق مـن متكنـت لهـو  الشـروط، ذههـ تقـدير أحسـنت اإلدارة هـل  اإلدارة، مبراقبـة القاضـي

 .اخلاصة

 19-176 رقم التنفيذي املرسوم من 33 املادة هيلع نصت ما ذلك ةلأمث ومن

 :المحدودة الرقابة. 2

 ويتحقـق ،)اسـتثناء(  اهرفضـ أو اداتهوالشـ الـرخص مـنح يف تقديريـة طةلبسـ اإلدارة اهـفي الـيت احلالـة وهـي

 القاضـي يؤخـذ احلالـة ذههـ ففـي دارة،لـإل التقديريـة طةلالسـ يـؤطر قـانوين شـرط أي يوجـد ال عنـدما ذلـك

 ذاهـ يف جسـيما خطـأ أخطـأت قـد األخـرية ذههـ تكـون أال بشـرط اإلدارة هاعتمدتـ الـذي بـالتكييف اإلداري

 1.القرار القاضي غيلي وخطريا واضحا وكان اجلسيم اخلطأ حتقق إذا التكييف،

  91-175.التنفيذي املرسوم من 69 املادة هيلع نصت ما ذلك ةلأمث ومن

                                                            
  .81كمال محمد األمين ، مرجع سابق ، ص -  1
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   اإلدارة ةهمواج في اإلداري القاضي طاتلس :ثانيا

 يف أن ىلـع ادة،هالشـ أو الرخصـة مـنح رفـض قـرار إلغـاء هـو والتعمـري، يئـةهالت جمـال يف اإللغـاء دعـوى حمـل إن

 أن قاضـيلل ميكـن لهـف ادة،هالشـ أو الرخصـة كلـت ملتسـ مـن هلتمكينـ دعـواه، يرفـع بـاألمر املعـين أن الغالـب

  :ومها الشأن هذا يف هناك رأيان ذلك؟ ىلع اإلدارة زملي

 :لإلدارة أوامر لتوجيه القاضي اإللزام جواز عدم1 .

 اآلليـات كلـمي ال القاضـي أن كمـا دارة،لـإل أوامـر القاضـي هتوجيـ مـع يتنـاىف طاتلالسـ بـني الفصـل مبـدأ إن

 فقـط هلـ منـاإو  ادة،هالشـ أو الرخصـة مـنح اهـمزاإل املتضـمن القاضـي ارر لقـ ختضـع اإلدارة جبعـل ةلـالكفي القانونيـة

 اإلداري قاضـيلل مـنح الـذي واإلداريـة، املدنيـة اءاتر اإلجـ قـانون يف جـاء مـا باسـتثناء الـرفض، قـرار  إلغـاء

  1.القضائية راراتوالق األحكام تنفيذ جمال يف دارةلإل أوامر هتوجي طةلس

  اإلدارة إلى اإلداري القاضي من أوامر توجيه جواز.2

                                                            
،  2016غانم ،بوبكر صابرينة ، آليات و رقابة اإلدارة في مجال التھيئة و التعمير ، مذكرة لنيل شھادة ماستر ، كلية الحقوق و العلوم السياسية  مست -  1

  70ص 
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 القاضــي لرقابــة ختضــع اإلدارة فــإن األساســية، موحريــا راد األفــ حقــوق ومحايــة املشــروعية، ملبــدأ تطبيقــا

ــا يــللبتع زمــةلم مادامــت  ئــةيهالت قــانون هحتقيقــ إىل يســعى مــا ذاهــو  التأجيــل، أو بــالرفض الصــادرة قرارا

  .مبدئيا دارةلإل أوامره توجي اإلداري قاضيلل جيوز ليهوع لتعمري،او 

 ئـريزااجل اإلداري القاضـي مينـع أو يسـمح قـانوين لـنص غيـاب نـاكه كـان إذاه أنـ ،هإليـ اإلشـارة جتـدر ومـا   

 سـنة حةراصـ حيةالصـال ذههـ اإلداري قاضـيلل مـنح ذلـك عكـس الفرنسـي املشـرع فـإن دارة،لـإل أوامـر هبتوجيـ

 أدوات هيـلع نصـت ملـا مطـابق املقـدم فلـامل أن احلـاالت مجيـع ويف اإلداري، قاضـيلل تبـني فمـىت ، 1955

 ادة،هالشـ أو الرخصـة هيملتسـ اإلدارة رفـض لتربيـر مـادي أو شـرعي مـانع أي يوجـد وال ،هوقوانينـ التعمـري

 يقبـل أن ميكـن ال الـيت كيــةلامل حبــق بـالتمتع قلـيتع األمـر ألن تعـد، ويعتـربه الـرفض يكيـف أن قاضـيللف

  .لها حم وللح مبثابة ذلك أعترب وأن ادة،هالش أو الرخصة همليتس اإلدارة زملوي التعويض،

 والتعمير البناء مجال في اإلدارة مسؤولية دعوى :الثاني بلالمط

 لرقابـة ختضـع أن بـد ال كـان البنـاء، قـانون مبوجـب املخـول اطالسـ اسـتعمال يف اإلدارة تعسـف مـن منعـا

 التعـويض بـدفع اإلدارة اهـفي تـزملت قانونيـة كحالـة اإلداريـة املسـؤولية دعـوى بنظـر املخـتص اإلداري القاضـي

 .مشـروعة غـري أو شـروعةم األعمـال ذههـ كانـت سـواء الضـارة اأعماهلـ بفعـل ملغـري اهسـببت الـيترار األضـ عـن

ـا ق عــن اإلدارة مســؤولية ىلـع الوقــوف طريـق عـن وذلـك  بسـبب اهمســؤوليت عـن زيــادة مشـروعة، الغــريرارا
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 اإلداريـة املسـؤولية وحتقـق قيـام راء جـ ،1التعـويض يسـتوجب رارأضـ اهـعن تنـتج الـيت األخـرى، اإلداريـة اتصـرفا

ــ تــوافر عنــد  األفعــال إىل بلــاملط ذاهــ يف ســنتطرق ليــهوع .الســببية قــةوالعال والضــرر اخلطــأ ة،ثــالثال اأركا

 .)ثاين فرع (التعويض الواجب والضرر    )لأو  فرع( سؤوليةمل املسببة

 سؤوليةملل المسببة األفعال :األول الفرع

 بـأن )أوال(اخلطـأ أسـاس ىلـع املسـؤولية لخـال مـن رهـتظ والبنـاء التعمـري مـادة يف اإلداريـة املسـؤولية أسـاس

 أن ميكـن كمـا قـانوين، مـربر بـدون اهـمنح تعطيـل أو مشـروعة غـري خيصار ي تـاإلدار  الضـبط طاتلسـ متـنح

 .)ثانيا(خطأ بدون اهمسؤوليت تنجم

 .الخطأ أساس ىلع المسؤولية :أوال

م قيـا فـإن وبـذلك السـببية قـةوالعال والضـرر اخلطـأ يوهـ ثـةثال أركـان ىلـع اخلطـأ، أسـاس ىلـع املسـؤولية تقـوم

 ميثـل القضـاء، راراتوقـ أحكـام تنفيـذ عـن اهـامتناع وأ بالبنـاء، الرتخـيص كمنـع مشـروع غـري بتصـرف اإلدارة

 2.رارأض منه أصاب ما حإلصال بالتعويض املطالبة املتضرر شخصلل جييز خطأ

 :اآلتية احلاالت يف اخلطأ أساس عمى املسؤولية صور وتربز

                                                            
،  2018والتعمير ،مذكرة ماستر القانون اإلداري بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسكرة ، محادي خديجة ،الرقابة القضائية على أشغال البناء  -  1
  .32ص
لخضر  محمد بورحلة ، أليات الرقابة لحماية نظم التھيئة والتعميير في الجزائر ، مكرة تخرج لنيل شھادة ماستر في الحقوق ، جامعة الشھيد حمه -  2

  .60، ص 2017،الوادي ، 
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 لبناءا و التعمير أعمال خيصترال مشروع الغير المنح1 .

 اهـخمالفت نتيجـة املشـروعة غـري البنـاء أعمـال خيصراتـ مـنح حالـة يف اخلطـأ أسـاس ىلـع اإلدارة مسـؤولية تقـرر

 دون البنـاء أعمـال وقـف حالـة يف املسـؤولية تتقـرر كمـا البنـاء، قـانون قواعـد أو ضـيااألر  شـغل خمطـط قواعـد

 وضـمان البنـاء أعمـال راقبـةوم معاينـة يف اهبـدور  اإلدارة قيـام عـدم أو ا،ـ املعمـول القانونيـة اتراءاإلجـ عـاةرام

 1 .التعمري جمال يف والتنظيمية التشريعية صوصلن اهتطابق

 .قانوني مبرر دون البناء رارات ق إصدار رفض2 .

ـ مـن واجـب أداء عـن اإلدارة امتنـاع صـور مـن صـورة وهـ ـزاالت مـن قانونيـا اتهـزاملتإو  اواجبا  بـذلك حـقلفت اما

ـ بـالغري، ررضـ  أن املتضـرر ىلـوع ، رراضـ فلـك كيـة،لامل ىلـع املمارسـة احلقـوق مـن حـق منعـت بـذلك األ

 التكـاليف ارتفـاع نتيجـة الضـرر عـن تعـويض دعـوى يرفـع أنه ولـ الـرفض رارقـ إللغـاء اإلداري قضـاءلل بهيـذ

12 

  .القانونية المدة تجاوز أو المبررة غير البناء راراتق إصدار في إصدار في التأخر3 .

 .ادةهالش أو رخصةل مشروع الغير السحب4 .

                                                            
  .61بورحلة ، المرجع السابق ، ص محمد  -  1
  83عزري الزين ، الضرر القابل للتعويض في المسؤولية اإلدارة على أساس الخطأ في مجال العمران ،مرجع سابق ، ص -  2
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 .الرخصة وجود رغم دمهال أو البناء أعمال بوقف مشروع غير رارق إصدار5 .

 يف املـأخوذة اهنفسـهـي  لتعمـرياو  البنـاء جمـال يف اإلداريـة املسـؤولية مـن اإلعفـاء أو التحقيـق شـروط عـن أمـا

 .اإلدارية املسؤولية يف العام القانون

 .خطأ بدون المسؤولية :ثانيا

 ىلـع الـدليل إقامـة مـن املتضـرر يعفـي املسـؤولية مـن النـوع ذاهـ فـإن اخلطـأ، أسـاس ىلـع املسـؤولية فخـال ىلـع

 عمـل بـني قـةالعال أثبـات املتضـرر ىلـع ينبغـي لـذلك خطـأ، بـدون تقـوم املسـؤولية أن طاملـا اخلطـأ، وجـود

 .1أصابه والذي اإلدارة

 األعبـاء أمـاماملسـاواة  مببـدأاإلخـالل  أسـاس ىلـع أو املخـاطر أسـاس ىلـع مـاإ تأسـس املسـؤولية ذههـ أن ىلـع

 :التايل النحو ىلع وذلك العامة،

 المخاطر أساس ىلع المسؤولية1 .

 امليـدان عنهـا الناشـئة املنازعـات تعتـرب حبيـث العموميـة، األشـغال بفعـل املسـؤولية جنـد املسـؤولية ذههـ صـور مـن

ـ نظـرا  اإلداريـة، للمـاكم املمنـوح األول ـ الكثر  تنـتج أن وميكـن واألشـخاص، بـاألموال رارباألضـ تـؤدي اكو

                                                            
  .125كمال محمد األمين ، المرجع نفسه ، ص -  1
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 القضـاء طبـق اخلطـأ إثبـات ولصـعوبة العموميـة، البنايـات إنشـاء أو األشـغال ذههـ تنفيـذ عـن راراألضـ ذههـ

 .1املخاطر نظرية

 بعــض ســقوط ذلــك مــن أضــرار لألفــراد واملمتلكــات، حبــدوث العموميــة األشــغال تتســبب أن املمكــن فمــن

ممم أو املـارة ىلـع البنـاء مـواد  ينـتج مـا أو البنـاء، أعمـال نتيجـة اجملـاور للعقـار املاديـة القيمـة تراجـع أو تلكـا

 أن ىلــع ،للجــوار مضــايقات مــن الدولــة اــ تقــوم الــيت الســريعة واملمــرات كاجلســور العامــة األشــغال عــن

 :شرطني حتقيق بليتط ؤالءه تعويض

  .عادية الغري أي الطبيعية احلدود األضرار ذهه تتجاوز أن 

 .2الناس من حمدود عدد ىلع تؤثر أن أي خاصة راألضرا ذهه تكون أن

 .العامة األعباء أمام المساواة بمبدأ اإلخالل بسبب المسؤولية2 .

 بالنسـبة احلـال هـو كمـا  حـادث عـن ناشـئا لـيس بـالتعويض املطالبـة حمـل الضـرر بـأن املسـؤولية ذههـ مييـز مـا

 ىلـع اهـأثار  بسـبب والتـدابري األوضـاع لـبعض وحتميـة طبيعيـة نتيجـة وامنـا املخـاطر أسـاس ىلـع مسـؤوليةلل

 ال كمـا العـام، الصـاحل لتحقيـق البنـاء يف احلـق اهـومن م،هحقـوق مـن بـبعض التضـحية تمتـ األفـراد بعـض

                                                            
،  2007دار الخلدونية  للنشر والتوزيع ،الجزائر ، ) بدون خطـأالمسؤولية ( 03لحسن بن شيخ أيت موليا ، دروس في المسؤولية اإلدارية ،كتاب  -  1
  . 05ص
وم السياسية قارة تركي إلھام ، أليات الرقابة في مجال التھيئة والتعمير ،مذكرة التخرج لنيل شھادة الماجستر في قانون العام ، كلية الحقوق والعل -  2

  .  95، ص  2007،جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان ، 
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ه وغـلبب عـادي وغـري اجلماعـة، أفـراد بعـض يتحملـه خاصـا الضـرر يكـون أن زملـي وامنـا فحسـب الضـرر يشـرتط

  .1ةمااجلس من حدا

 تعويضلل القابل الضرر :الثاني الفرع

 "احلق هذا من احلرمان أو مايل أو شخصي حق ىلع اعتداء " هبأن عموما الضرر يعرف

  ". 2هحقوق  من حق أوه ل مشروعة حةلمبص املساس نتيجة الشخص يصيب الذي األذى " وه أو

 األعبـاء أمـام املسـاواة مببـدأ لاإلخـال أو اخلطـر، أو اخلطـأ، تـوافر يكفـي ال العامـة، اإلدارة مسـؤولية تقـوم وحـىت

 .طاعنلل أعباء ذلك يسبب أن جيب بل العامة،

 :التالية الشروط تتوافر أن بد ال والتعمري البناء جمال يف املسؤولية عن الناتج الضرر أن ىلع

 .وماديا وحقيقيا مباشرا الضرر يكون1 .

 مبعـىن ،رامباشـ الضـررهـذا  يكـون أن يتعـني هفأنـ اإلداريـة، املسـؤولية جمـال يف الضـرر عـن التعـويض ميكـن حـىت

 3.اخلاطئ اإلدارة وكللس حقيقية نتيجة مبثابة هحتقق يكون أن

                                                            
  .362، ص  2012عبد القادر عدو ،المنازعات اإلدارية دار الھومة ،الجزائر ،  -  1
  . 84- 38عزري الزين ، مرجع سابق ، ص  -  2
  . 84عزري الزين ، مرجع سابق ، ص  -  3
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 وتقـدر اخلطـأ أسـاس ىلـع املبنيـة املسـؤولية يف ومباشـرا وماديـا ومؤكـدا حقيقيـا يكـون أن الضـرر يف ويشـرتط

 صـارما تقريـرا باملـدعي حـقالال والضـرر  اإلداري التصـرف بـني والبنـاء التعمـري مـادة يف املباشـرة السـببية قـةعال

 بالضـرر يؤخـذ ال وكـذلك البنـاء، بصـاحب الالحـق بالضـرر األخـري ذاهـ يأخـذ فـال اإلداري، القاضـي مـن

 يف املشـروع لصـاحب املطابقـة أو البنـاء رخصـة مـنح عـدم بسـبب اإلجيـار حـق بضـياع كاالدعـاء االحتمـايل

 الوقـت يف أجنـزت لـو البنايـة بيـع يف الفرصـة تفويـت يف تتمثـل اقتصـادية حةلمصـ بضـياع االدعـاء أو ا،تهـوق

 .الفرضـيتني ذينهـ يف االحتمـايل بالضـرر يؤخـذ فـال بالبنـاء، الرتخـيص بلـط يف البـت جتميـد بسـبب املناسـب

 أن دون حبالـة حالـة اإلداري القاضـي قبـل مـن تـدرس اهعـدم مـن الضـر حتقـق إثبـات مسـألة تبقـى ذلـك ومـع

 .سبب أو حق بدون للثراء مصدر يكون

 خاص الضرر يكون أن2 .

 حبيـث عـادي وغـري خاصـا يكـون أن خطـأ بـدون املسـؤولية أسـاس ىل واملبـين تعـويضلل قابـل الضـرر يكـون حـىت

 متـت املتضـرر أن أي خاصـا الضـرر يكـون أن ومعـىن األشـخاص، مـن معينـة جمموعـة أو هبذاتـ شخصـا يصـيب

 الضـرر بـني االرتبـاط ذاهـ ويبقـى ،هوضـعيت نفـس يف املوجـودين اآلخـرين األشـخاص مـع مسـاواة بـدون هتـلمعام
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 أصـاب قـد الضـرر يكـون أن يكفـي يفلـ واحـدا، شخصـا املتضـرر يكـون عنـدما قائمـا املسـاواة ومبـدأ اخلـاص

 1 .األخرين دون الضرر يتحمل الذي الوحيد الشخص هذا  يكون أن ينبغي أيضا وامنا . واحدا، شخصا

 مبثابـة رهـيظ األعـم الغالـب يف ولكـن الضـرر خصوصـية ملـدى مقيـاس مبثابـة أحيانـا يكـون العـادي غـري فالطـابع

  .2مسؤوليةلل حد

 والتعمير البناء مجال في العادي القضاء رقابة :الثاني المبحث

 املشـاكل و احلـوادث مـن العديـد إىل يـؤدي لتعمـري،ا او البنـاء يـةلعم أثنـاء و اإلمهـال القصـور يف التسـبب إن

 ذاهـو  املخـاطر، مـن عديـدلل مهـأرواح و أمـواهلم  وتعـريض ،األفـراد  مةبسـال املسـاس وكـذا اإلسـكان جمـال يف

  3.املضرور اهجت ذلك يف تسبب من مسؤولية قيام هيلع يرتتب ما

 بالقاضـي بدايـة والتعمـري، البنـاء منازعـات يف النظـر يف العـادي القاضـي لـدور سـة ربالـد نتطـرق نـالجيع مـا

 الغـري كلـم يف البنـاء جرميـة يف رهـتظ الـيت ،)أول بلـمط(البنـاء خمالفـاتو  جـرائم يف بنظـر املخـتص اجلنـائي

 اجلــزاءات فــرض القاضــي ىلــع زمليســت ممــا اإلداريــة، العقوبــات ىلــع وةفعــال تــرخيص، بــدون البنــاء وجرميــة

                                                            
  .149كمال محمد األمين ، المرجع نفسه ، ص -  1
  
القانون اإلداري ،دراسة مقارنة ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، د س مسعود شيھوب ،مسؤوية عن اإلخالل بمبدأ المساواة وتطبيقاتھا في  -  2

  .36ن ، ص
  .103قارة تركي إلھام ،مرجع سابق ، ص -  3
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 خمالفــات بنظــر املــدين القاضــي اختصــاص أخــريا و ،العمــران وقــانون العقوبــات قــانون يف اهــيلع املنصــوص

  .)ثاين بلمط(املدنية املسؤولية وحتديد اجلوار

 

 والبناء التعمير مادة في الجزائية المسؤولية :األول بلالمط

ـ " اهـعرف الـذي التعريـف ذاهـ ئيـةااجلز  املسـؤولية تناولـت الـيت التعـاريف بـني مـن  والقاعـدة الفـرد بـنيالقـة الع اأ

  . 1الشرع أوامر خالف أذا لهعم عن املرتتبة النتائج بتحمل الفرد تزملي مبقتضاه القانونية،

 حتـت املشـرع حيضـره الـذي املـادي وكلالسـ وهـ األول شـقني، ىلـع ئيـةااجلز  املسـؤولية تقـوم ذلـك أسـاس ىلـوع

 .العقاب يستوجب مما وكلالس ذاه هتوج اليت األمثة دةرااإل و والثاين اجلرمية وصف

 يئـةهبالت اخلاصـة القـوانني يف أو العقوبـات، قـانون يف سـواء ئـريااجلز  املشـرع نـص والتعمـري، ئـةهيالت جمـال ويف

 يهـو  آمـرة، وقواعـد التزامـات مـن األخـرية ذههـ هبـ جـاءت مـا خيـالف مـن لكـل ردعيـة قواعـد ىلـع والتعمـري

  .االمهإ أو عمدا أما اخلطر اىل مكالوممت الناس أرواح تعرض جرائم

  .)ثاين فرع( البناء جلرائم القانوين التكييف ،)أول فرع(والتعمري البناء جرائم 

                                                            
 لجزائرمحمد علي سويلم ،المسؤولية الجنائية في ضل السياسة الجنائية ،دراسة مقارنة بين التشريع والفقه والقضاء، دار المطبوعات الجامعية ،ا -  1

  . 10،ص  2007
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 والتعمير البناء جرائم :األول الفرع

 البنـاء و جـرائم  )أوال(لعقوبـاتا قـانون اهـعي نـص الـذي والتعمـري البنـاءجـرائم  إىل الفـرع ذاهـ يف التطـرق سـيتم

 )ثانيا(العمران  قانون يف اهيلع املنصوص والتعمري

 العقوبات قانون في يهالع المنصوص الجرائم :أوال

 حيــث املخالفــات بــاب يف العقوبــات قــانون يف والتعمــري بالبنــاء قلــتتع الــيت املشــرع اجلزائــري اجلــرائم وضــع

 املـادة يف اليهـع نـص والثانيـة 5  فقـرة مكـرر 441 املـادة يف اليهـع نـص األوىل اجلـرائم مـن نـوعني إىل اهقسـم

 :1التايل النحو ىلع وذلك ،3  فقرة  462

 االحتياطات اتخاذ دون بناء هدم أو أصالح .1

 أو أصـلح أو قـام مـن كـل بتجـرمي العقوبـات قـانون مـن 5 فقـرة مكـرر 441 املـادة يف ريزائـاجل املشـرع قـام

 1000 إىل 100 مـن ماليـة مـةغراب وذلـك احلـوادث، لتجنـب الكافيـة االحتياطـات يتخـذ أن دون بنايـة دمهـ

 .األكثر ىلع رينهش إىل األقل ىلع أيام 10 من احلبس العقوبة تكون أن أجاز كما ج،.د

 الخطر حالة في اإلدارية طةلالس من الصادر اإلنذار تنفيذ عدم أو رفض2 .

                                                            
- 180كمال محمد أمين، الرقابة القضائية على تراخيص أعمال البناء مدعما بقرارات مجلس الدولة والمحكمة العليا ، دار  األيام ، الجزائر، ص -  1

188 .  
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ر إنــذا سـقوط،لل اآليــل البنـاء ملالــك هالتوجـ يف احلـق اإلداريـة طةلسـلل مـنح العقوبـات، قـانون يف املشـرع إن

 يعاقـب جرميـة يشـكل ذلـك فـإن اإلنـذار ذلـك املعـين رفـض فمـىت .سـقوطلل ةلـاآلي املبـاين دمهـ أو حبإصـال

 ملـدة بـاحلبس يعاقـب أن جيـوز كمـا، ج.د 100 إىل 30 مـن العقوبـات، قـانون مـن 462 ادةملـ طبقـا اليهـع

 .األكثر ىلع أيام 03

 والتعمير التهيئة قوانين في هاليع المنصوص الجرائم :ثانيا

 نيةار مالع التهيئة قانون في1 .

 لهـبتجا أرض اسـتعمال أو أشـغال تنفيـذ جرميـة :يهـ واحـدة جرميـة ىلـع همنـ 77 املـادة يف القـانون ذاهـ نـص

 وفقــا ملتســ الــيت الــرخص أو هلتطبيقــ املتخــذة والتنظيمــات القــانون ذاهــ اهيفرضــ الــيت لتزامــاتاال ذههــ

 ملتسـ الـيت الـرخص لهـيتجا ال أن ليـهع جيـب أشـغال بتنفيـذ ويقـوم بنـاءلل أرضـا يسـتعمل فمـن ،هـاألحكام

 القــانون بلــويتط املختصـة، اإلداريـة ةهـاجل مــن رخصــة ىلـع احلصـول بلـيتط البنـاء ألن ا،هـألحكام وفقـا

 مـا وحرتاتـ الـيت الغرامـة لعقوبـة هصـاحب يعـرض الرخصـة أو القـانون لهـوجتا الرخصـة، ذههـ يف جـاء مـااحـرتام 

   . 1ج.د 300.000 و 3000 بني

                                                            
  .101،ص  2010،  04الفاضل خمار ،جرائم الواقع والعقار ،دار الھومة للطباعة والنشر والتوزيع ،الجزائر ، ط  -  1
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 أو قـاول،امل  أو املعمـاري نـدسهامل أو األشـغال مـن املسـتفيد أو األرض مسـتعمل لغرامـةا ذهـ ويعاقـب   

 .األشغال تنفيذ عن املسؤولني اآلخرين األشخاص

  .رهأش ستة اىل رهش ملدة باحلبس اهفي املتسبب يعاقب املخالفة نفس الرتكاب العودة حالة ويف

 

  اانجازه واتمام البنايات مطابقة يحدد يذال القانون في2 .

  1:التالية العمرانية املخالفات يشمل هفأن 08/15نقانو لل وفقا

 .املطابقة ادةهبش املثبتة اهمطابقت حتقيق قبل بناية لاستغال أو شغل -

 .املطابقة حتقيق بلتتط أو متممة غري ببناية التصريح عدم  -

 .األشغال اجناز بإمتام قلتتع كاذبة بتصرحيات اإلدالء - 

  .اهمطابقت حتقيق قبل األشغال استئناف - 

 .08 -15 القانون ألحكام تطبيقا شغاللأل الفوري الوقف عدم  -

                                                            
  . 15-08من قانون  92إلي  82المواد   -  1
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 .األجل يف التسوية، سبيل ىلع البناء رخصة بلط أو األشغال إمتام بلط ايداع عدم -

 ىلـع املسـبق احلصـول دون العمـومي، االنتفـاع بشـبكات القـانوين غـري بنايـةلل ئيهـاالن أو املؤقـت الـربط -

 .املطابقة دةهاش أو البناء رخصة ىلع التوايل

 أو الورشـة، حلمايـة سـياج وضـع عـدم أو مسـبق، تـرخيص ىلـع احلصـول دون اإلجنـاز إلمتـام ورشـة فـتح -

 .اإلجناز أشغال إمتام ىلع تدل الفتة وضع عدم

 .اإلجناز إمتام رخصة يف احملدد األجل يف البناء أشغال إمتام يف الشروع عدم -

 .احملدد األجل يف البناية مطابقة بتحقيق القيام وعدم املطابقة ادةهش بلط عدم -

 .العمومي الطريق ىلع تالفضال أو احلصى أو البناء مواد وضع -

 يف القائمـة احلـاالت كـل مسـح إىل سـعى ،اجلـرائم مـن الكبـرية اجملموعـة ذههـ تقنـني لخـال مـن املشـرع أن

 غــاةلامل التشــريعية األحكــام ضــمن اليهــع منصــوص كــان الــيتاجلــرائم  بعــض إدراج بإعــادة ي،لــالعم الواقــع

 ةمســال إجــراءات جمــال لتشــمل اجلــرائم ذههــ نطــاق توســيع مــع .والتعمــري ئــةهيالت قــانون تعــديل مبوجــب

 .1رانالعم أشغال جمال يف رقابةلل تشديد وذلك املطابقة، ادةهلش االعتبار عادةإو  احمليط، محاية األشخاص

                                                            
  .195 - 194، ص 2014عيسي مھزول  ،صالحيات المجلس الشعبي البلدي في مجال العمران ، جسور للنشر و التوزيع ، الجزائر ،  -  1
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 إجـراءات 2008 بشـكل البنـاء أو البنـاء رخصـة بـدون البنـاء تشـييد أفعـال تعتـرب الشـرعي غـري البنـاء جمـال ويف

ا القــانون   يئــةهالت قــانون مــن  05مكــرر  77-76د بــاملوا هــايلع معاقــب  15- 08والتعمــري تــدخل بشــأ

  .رجعي بأثر البنايات مطابقة لتحقيق املخصصة سنوات اخلمسة فرتة يفمقررة تسويتها  

 جزئيـا املخـالف  مبعاقبـة القـول همعـ يسـتقيم ال بشـكل املاضـي إىل القـانون ذههـ آثـار انسـحاب يعـين ممـا

 تعـني هيـلوع املاضـي، يف اجلـرم آثـار كامـل ميحـو املطابقـة سـند مبـنح الـدائرة جلنـة عـن قـرار بعـد فيمـا ليصـدر

  حلأصـ يكـون ووضـعا مركـزا  15-08قـانون  أنشـأ قـدلف التعمـري جبـرائم املتـابع هممـتلل حلأصـ قانونـا اعتبـاره

  .القدمي القانون منله 

  المقررةو إجراءات  والتعمير البناء لجرائم القانوني التكييف :الثاني الفرع

 املتعمقـة اجلـرائم خيـص وفيمـا وخمالفـات، وجـنح جنايـات ىلإ ا،هجلسـامت بـالنظر عامـة بصـفة اجلـرائم تنقسـم

 : حالتني بني منيز فإننا والتعمري، بالبناء

 فـأن اهـألحكام املخـالف أو تـرخيص بـدون كالبنـاء والتعمـري يئـةهالت قواعـد خمافـة أن األصـل :األولـى الحالـة

 ملـدة احلـبس ميكـن كمـا ج.د300.000 إىل 30.000 بـني مـا اهـعقوبت تـرتاوح هـو جـنح قـد  اهـتكييف

 ، 94-07واملرســوم التشــريعي  90-29 القــانون مــن 77ادةلمــل طبقــا ذاهــو  العــود، حالــة يف ريهأشــ 06
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والــذي   21- 20 املــادتني ومهــمبف املعرفــة للتعمــري  قــةلاملتع الواقــع يف املخالفــات ارتكــاب حالــة يف ذلــك

 1.القانونية اهطبيعت حسب التشريع اهيقتضين الذي والتعمري يئةهالت ألدوات طبقا حيدد قوامها 

 املـادة تـنص ( حيـث 92 اىل 74 مـن املـواد يف العقوبـات عـن لـم تك فقـد  15-08 قـانونلل بـالرجوع أمـا

 تشــييد حيــاول أو يشــيد ل مــنكــدج   100.000 ىلإ 50.000  مخســني مــن بغرامــة يعاقــب :منــه  79

 رهأشـ سـتة مـن بـاحلبس يعاقـب العـود، احلالـة ويف .الرخصـة يف احملـدد األجـل خـالل أو بنـاء رخصـة دون بنايـة

   .غرامة ال وتضاعف سنة إىل

 إىل 20.000 مـن بغرامـة  يعاقـب  15-08 القـانون مـن 82 املـادة نصـت فقـد املطابقـة خبصـوص أمـا

 ميكـن . مطابقـة ادةهبشـ تثبـت الـيت اهـمطابقت حتقيـق قبـل بنايـة يسـتغل أو يشـتغل مـن كـل ج.د 50.000

 .األماكن فورا بإخالء  تأمر أن القضائية للجة

 رهشــ 12إىل   أشــري 06 ملــدة احلــبس عقوبــة ضــده تصــدر أن ميكــن املخــالف امتثــال عــدم حالــة يف

 "2.الغرامة وتضاعف

 احملميـة نـاطقبامل قـةلاملتع اخلاصـة املواقـع يف املخالفـات ارتكـاب حالـة يف ذاهـو  مشـددة جـنح:الثانيـة الحالـة

 صـدرت والـيت ، 90-29مـن قـانون   49-43 واملـواد  25-90 القـانون مـن 22 مـادةلل طبقـا واملعرفـة
                                                            

  .190كمال محمد أمين ، مرع السابق ، ص  -  1
  .236- 223ع السابق ، ص جكمال محمد أمين ، مر -  2
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-03 القـانون مـن 44 املـادة تـنص حيـث .اـ اخلاصـة القـوانني اهوتسـري  ا،هـوترقيت اهـيئتو اهـمحايت أجـل مـن

 اىل 100.000 وبغرامــة تــرتاوح مــا بــني واحــدة ســنة إيل  رهأشــ 03 مــن بــاحلبس يعاقــب هأنــ  03

 القـانون، ذاهـ مــن 06 املــادة أحكـام خيـالف مـن  كـل العقـوبتني اتنيهــ بإحــدى أو ج،.د 300.000

 .اهيئ خمطط ألحكام فاخال السياحية واملواقع التوسع مناطق واستعمال يئةهالت بأعمال بالقيام قةلواملتع

 المخالفات عن جزائيا المسئولون :الثالث الفرع

 تـرخيص بـدون البنـاء جرميـة وعـن عامـة بصـفة والتعمـري البنـاء جـرائم عـنجزائيـا  املسـؤولون حـول التسـاؤل ورثـي

 أو املطابقــة، أو البنــاء رخصــة  بلــط يف احلــق لــو الــذي األرض مالــكهــل هـو ف ا،هـألحكام املخالفــة أو

 هإليـ دهـيع الـذي البنـاء مقـاول أو لـهقب مـن البنـاء مشـاريع وتؤشـر توضـع أن جيـب الـذي املعمـاري نـدسهامل

  .1املدين؟  قانونلل طبقا املقاولة عقد إطار يف التشييد عمل

 املشـروع، صـاحب أي األرض مالـك ىلـع ميقـو  ادةهالشـ أو الرخصـة ىلـع احلصـول واجـب أن هـو املبـدأ إن

 ال اجلرميـة ذههـ يف يلاألصـ الفاعـل فـإن وعليـه املعمـاري، نـدسهامل أو املقـاول ىلـع ولـيس ،هحكمـ يف مـن أو

 البنـاء عمـل يف مـادي بـدور يقومـان مـافإ املقـاول أو نـدسهامل وأمـا األرض، مالـك يكـون أن إال ميكـن

                                                            
 بن نجاعي نوال ريمة ،المنازعات العادية في مجال العمران ،أمام القضاء العادي ،مداخلة في الملتقي العلمي حول إشكاالت العقار الحضري -   1

فريل أ 06المنظم من طرف كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة بسكرة ، العدد  2013فيفري  18- 17وأثرھا في التنمية في الجزائر المنعقد يومي 
  .410،ص 2010
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 املعمـاري نـدسهامل مـن كـل جعـل قـد املشـرع أن جنـد ذلـك ومـع هأنـ إال معـني، عقـد إطـار يف والتشـييد

  .األشغال تنفيذ عن مسؤولني اآلخرين األشخاص او واملقاولني،

 األشــغال أجنــز الــذي املقــاول مبســؤولية أقــرت فقــد ، 15-08 القــانون مــن 76 مــادةلل وبــالرجوع أيضــا

 .املخالفة يف  تسببت أوامر أعطى دراسة صاحب وكل الطبوغرايف ندسهوامل املعماري ندسهوامل

 األرض كيـةلم بـني الـربط دون التجـرمي لهميشـم الـذي األشـخاص دائـرة يف وسـع قـد املشـرع فـإن كـذاهو 

 .اجلزائية واملسؤولية

 مـاأ إال اجلـرائم ذههـ يف ينيلأصـ نيلفـاع ليسـوا املعمـاري نـدسهوامل املقـاول مـن كـل فـإن ذلـك إىل يضـاف

 املـادة لـنص طبقـا شـركاء مـاأ أي اجلرميـة يف املـادي الـركن حتقيـق ىلـع هويعينانـ يلاألصـ الفاعـل يسـاعدان

 1.العقوبات قانون من 41

 أغفــلقــد   15-08 القــانون وكــذلك ،هلــ املطبقــة واملراســيم  29-90 القــانون أن اإلشــارة جتــدر كمــا

 .2البيئة محاية لقوانني فاخال املعنوي، شخصللزائية اجل مسؤوليةلل التعرض

 والتعمير البناء مجال في المدنية المسؤولية :ولاأل بلالمط

                                                            
  . 126-125قارة تركي إلھام، مرجع سابق ، ص -  1
  .  412بن نجاعي نوال ريمة ،مرجع سابق ، ص -  2
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 تعـويض طريـق عـن األخـري ذاهـ جيـرب بـالغري ضـررا أحلـق مـن زملـت الـيت القواعـد جمموعـة هـي املدنيـة املسـؤولية إن

  1.مضرورلل هيقدم

 بسـبب حةلواملصـ  الصـفة أصـحاب األفـراد اهـيرفع الـيت الـدعاوي بنظـر خيـتص املـدين القاضـي فـإن وبالتـايل

 إلتزامـه البنـاء مالـك مسـؤولية بنظـر  كـذلك خيـتص كمـا والتعمـري، البنـاء جـراء مـن همتصـيب قـد الـيت األضـرار

 جمـال يف املدنيـة املسـؤولية دعـوى عناصـر إىل التطـرقخاللـه   مـن التعـرض سـيتم مـا ذاهـ بـالتعويض، القـانوين

 عـن املسـؤولية وهـي اجملـال ذاهـ يف الشـائعة التطبيقـات إحـدى إىل التعـرض مث )األول الفـرع( والتعمـري  البنـاء

  . )الثاين الفرع( البناء دم

 والتعمير البناء مجال في المدنية المسؤولية دعوى عناصر :ولاأل الفرع

   عليـه واملـدعى )أوال(والتعمـري  البنـاء يـاتلعم مـن املضـرور املـدعي يف اجملـال ذاهـ يف الـدعوى عناصـر تتمثـل

  .)ثالثا( وموضوعيا الدعوى سبب جانب إىل) ثانيا( 

 والتعمير  البناء ياتلعم من المضرور المدعي :أوال

                                                            
  .7،ص  2001،  04، ط  02بلحاج العربي ،نظرية العامة لإللتزام في قانون المدني الجزائري ،ديوان المطبوعات ،ج  -  1
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 أجنـيب تصـيب وقـد البنـاء جمـال يف العـاملني األفـراد تصـيب أن ميكـن التعمـري، يـاتلعم عـن الناجتـة األضـرار

  .واجلريان كاملارة ةلالص

 

   :المارة1 .

 يف يسـتخدم شـيئا همالـ أو هجسـم ىلـع يسـقط كـأن البنـاء، أعمـال أسـباب مـن بسـبب املـارة أحـد يصـاب قـد

 لـو تنعقـد مـن أي نـدس،هامل أو املقـاول أو املالـك كـان سـواء احلـارس إىل الرجـوع املتضـرر مـارلل البنـاء،و

  1 .ةلماملستع واألدوات البناء أعمال ىلع واإلدارة هوالتوجي السيطرة مكنات

 : حاالت يف

 يكـون بـان البنـاء، حراسـة عـن املسـؤولية أحكـام تـوافر حالـة ويف : البنـاء حراسـة أسـاس ىلـع المسـؤولية

  . مبىنلل اجلزئي أو يلالك دمهالت نتيجة وقع قد الضرر

 مبناسـبة الضـرر اهـفي ينشـا الـيت احلـاالت بعـض يف الشـيئية املسـؤولية أحكـام تطبـق :األشـياء حـارس مسـؤولية

 راضـ فتسـبب لـذلك، ناسـبم غـري مكـان يف البنـاء أدوات و مـواد وضـع ذلـك مـن ،والتعمـري البنـاء يـاتلعم

                                                            
  . 227كمال محمد األمين ، مرجع سابق ، ص -  1
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 وأ االنـزالق مـن الغـري متنـع الـيت  االحتياطـات اختـاذ دون لزجـة مبـادة ملالسـ نهبـد القيـام أو املـارة، ألحـد

 حـارس مسـؤولية تثـور احلالـة ذههـ ففـي البنـاء دمـ إىل االنفجـار ذلـك أدى وان حـىت اآلالت إحـدى انفجـار

  1.األشياء

 الغـري إصـابة منـع دفـ زمـةالال االحتياطـات احلـارس اختـذ إذا مـا حالـة يف هانـ هـو هإليـ الشـارة جتـدر ومـا

 املـارة يصـاب ذلـك ومـع ،) مـثالاإلقـرتاب  بعـدم املـارة لتحـذير الفتـة كتابـة(البنـاء يـةلعم منـع بسـبب راربأضـ

 هـو املضـرور خطـا إن هـو عـام، مبـدأ ىلـع اسـتقرت الصـدد ذاهـ يف املصـرية الـنقض حمكمـة فـان معينـة بأضـرار

 املسـؤول، خطـأ يسـتغرق حبيـث اجلسـامة مـن بقـدر بـذلك بالغـا هاصـاب  الـذي الضـرر إحـداث يف األول العامـل

 من يعفى فانو هيلوع

   2.النقض حمكمة رقابة حتت القاضي طةللس خيضع ذلك إن ىل،ع املسؤولية

  الجيران2 .

 املاديـة همصـاحل  يصـيب ان ميكـن الضـرر ان ىلـ،ع والبنـاء التشـييد لعمليـات بالنسـبة الغـري، مـن اجلـار يعتـرب

 )...الرؤية حجب الضجيج بسبب كاإلزعاج (األدبية همصاحل أو ) املنازل دم مثال األموال فلت(

                                                            
  .44- 43محمد حسين منصور ،مرجع سابق ، ص -  1
  .105قارة تركي إلھام ، مرجع سابق ،ص -  2
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 احلراسـة او البنـاءحراسـة   أسـاس ىلـع إمـا احلـارس إىل يرجـع ه،فإنـ هيصـيب الـذي الضـرر حإصـال أجـل ومـن

 يتعمـق خـاص بوضـع اجلـار ميـز  قـد املشـرع فـإن ذلـك إىل وباإلضـافة املـارة حالـة يف احلـال هـو كمـا الشـيئية

 مــا ىلــع املــدين القــانون مــن 691 املــادة  نصــت الصــدد ذاهــ يف و املألوفــة، غــري اجلــار مضــار بنظريــة

 يرجـع أن للجـار ولـيس اجلـار، بـذلك يضـر حـد إىل هحقـ اسـتعمال يف يتعسـف ال أن املالـك ىلـع جيـب":يلـي

 ىلـوع املـألوف احلـد جتـاوزت إذا املضـارزالـة إ بلـيط أن جيـوزه أنـ غـري املألوفـة، اجلـوار مضـار يف جـاره ىلـع

 الـذي والغـرض لآلخـرين بالنسـبة اهـمن كـل وموقـع العقـارات وطبيعـة العـرف ذلـك  يف يراعـي ان القاضـي

 .له خصصت

 البناء ياتلبعم ةلص ذو الضرر3 .

 :المستأجر .أ

 أعمـال حمـل العقـار يف سـكنية وحـدة إجيـار بعقـد باملالـك ارتـبط قـد يكـون الـذي الشـخص ذلـك هـو املسـتأجر

 بعـد بأضـرار املسـتأجر أصـيب  فـإذا السـكنية، الوحـدة لمه وتسـ إنتهائهـا بعـد أو البنـاء إمتـام قبـل سـواء البنـاء،

 أمـا تطبـق، الـيت العقديـة املسـؤولية  أحكـام فـإن السـكنية، الوحـدة تسـلمه بعـد جزئيـا أو يـالك البنـاء دمـ

 العـني ىلـع تـردده أثنـاء يصـاب كـأن السـكنية،للوحـدة  تسـلمه  قبـل املسـتأجر تصـيب الـيت لألضـرار بالنسـبة

 املسـؤولية إىل باالسـتناد التمسـك ويسـتطيع الغـري، مـن يعتـرب ه أنـف احلالـة ذههـ ففـي البنـاء، فـرتة يف املـؤجرة
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 واألشـياء اآلالت أو البنـاء حـارس حـق يف املفـرتض اخلطـأ أم الثابـت اخلطـأ أسـاس ىلـع سـواء التقصـريية،

  1 .خاصة عناية بلتتط  اليت اخلطرة

  

 2أسرته وأفراد المالك . ب

 :حالتني بني التمييز وجب وهنا

   :األولى الحالة

 اخلطـأ فـإن البنـاء، يـاتللعم  احلـارس هـو  املالـك وكـان بأضـرار  أسـرتته  أفـراد  أحـد أو املالـك أصـيب إذا

 الرجـوع يسـتطيع هنـا املضـرور، حةلصـهنـا  للم يكـون واالفـرتاض  ،هنفسـ املالـك جانـب يف مفرتضـا هنـا يكـون

 هـو يكـون والـذي ،لديـه العامـل هـوو  التـابع ىلـع  رجـعي  أن احلـق وملمالـك للبنـاء كحـارس املالـك ىلـع

 .العامل جانب من اخلطأ املالك وهو املضرور يثبت بأن وذلك ،رالضر  هذا يف املباشر املتسبب

   :الثانية الحالة

                                                            
  . 244كمال محمد أمين ،مرجع سابق ، ص -  1
  .253كمال محمد أمين ، مرجع نفسه ، ص  -  2
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 وأصـيب نـدس،هامل أو للمقـاول احلراسـة كانـت إذا مـا حالـة يف  البنـاء يـةلمع حـارس نـدسهامل أو ملقـاولا

 ىلـع تعـويض ىلـع احلصـول ،أسـرته أفـراد أوىل بـاب مـن املالـك حلـق هفأنـ ،أسـرته  بأضـرار أفـراد أحـد أو املالـك

 . التقصريية املسؤولية أحكام ىلع استناد ،أسراته  أفراد  أحد أو هأصابت اليتاألضرار  

 :يف فتتمثل الغري حكم املالك اهفي يؤخذ اليت احلاالت عن أما

 .العمل موقع يفصيبه ت اليت اجلسدية األضرار -

 .سيارته تصيب  اليت كلكت البناء، ياتلبعم اهل ةلص ال اليت مواله أ يف املالك تصيب اليت األضرار  -

 يشـكل اإلخـالل  ذاهـ وكـأن العقـد، مضـمون يف ةلـالداخ اإللتزامـات بأحـد اإلخـالل عـن النامجـة األضـرار -

  .1جسيما خطأ أو غشا

 البناء تهدم عن المسؤولية :الثاني رعفال

 قائمـة نظريـة الوقـت  مبـرور أصـبحت حـىت فـةلخمت بتطـورات  مـرت قـد البنـاء، دمـ عـن الناشـئة املسـؤولية إن

 .املدين القانون من 140 املادة يف اجلزائري املشرع اهعاجل وقد ، 2ابذا

                                                            
  .63محمد حسين منصور ،مرجع سابق ، ص  -  1
،دراسة مقارنة بين القانون المدني السوري ) قواعد العمة ، قواعد خاصة( لإللتزام محمود جالل حمزة ،العمل الغير المشرع بإعتباره مصدر  -  2

  .326، ص  1985والقانون المدني الجزائري والقانون المدني الفرنسي ، الجزائر ، 
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 ذاهـ يف املدنيـة  املسـؤولية أحكـام إىل مث ،)أوال (البنـاء دمهـبت املقصـود إىل الفـرع ذاهـ يف التطـرق سـيتم يلـوع

  .)ثانيا( اجملال

  

 

 :البناء بتهدم المقصود :أوال.

 يعتـرب حبيـث ،قـرار اتصـال بـاألرض ويتصـل اإلنسـان صـنع مـن يكـون الـذي املتماسـك الشـيء أنـه البنـاء يعـرف

 أو حديـدا أو حجـارة أو رياجـ أو جبسـا أو خشـبا .اهـنوع كـان مهمـا املـواد مـن جمموعـة أي ،هبطبيعتـ عقـارا 

 وسـواء املدينـة، يف أو بالقريـة وجـد وسـواء قـرار  اتصـال بـاألرض لتتصـل إنسـان يـد اشـيد معنـاه ذاهـ كـل

 تفكـك البنـاء دمهـبت املقصـود فـان وعليـه .ذلـك غـري أو رعـةاالز  أو صـناعةلل أو جـارةللت أو سـكنلل اسـتخدم

 سـقوط أي البنـاء يـارا أن كـذلك ويعـرف األرض، عـن اوانفصـاهل الـبعض اهبعضـ عـن بنـاءلل املكونـة األجـزاء

 العمـارة او املنـزل سـقوط او عمـارة شــرفة أو منـزل حـائط سـقوط ذلـك ومثـال ،بعضـها أو أجزائهـا كـل

 .1كملها أب

 البناء تهدم عن المسؤولية أحكام : ثانيا
                                                            

  .552، ص  02علي الفاللي ،إلتزامات الفعل المستحق للتعويض ،موفن للنشر ط -  1
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ـ هحيدثـ عمـا مسـؤول البنـاء مالـك أن ىلـع :المـدني القـانون مـن 140 المـادة نصـت  ضـرر مـن البنـاء داما

ـ كـان ولـو  أو البنـاء يف قـدم أو الصـيانة  يف المهـإ إىل هسـبب يرجـع ال احلـادث أن يثبـت مل مـا جزئيـا، داماا

 التـدابري مـن لـزم مـا باختـاذ املالـك يطالـب  أن البنـاء مـن هيصـيب بضـرر دداهـم كـان ملـا وجيـوز ،هفيـ عيـب

 ذههـ اختـاذ يف احملكمـة مـن إذن ىلـع احلصـول جـاز بـذلك،  املالـك يقـم مل فـإن اخلطـر مـن وقايـةلل الضـرورية،

 .هحساب ىلع التدابري

 1:المسؤولية تحقق شروط1 .

 ذاهـ أن اخلطـأ ذاهـ قـوام العكـس، إلثبـات قابـل غـري إفرتاضـا مفـرتض خطـأ ىلـع تقـوم املالـك فمسـؤولية

 .كلامل من خطأ إىل منسوب العيب ذاه أو الصيانة يف النقص

 :شرطان بتوافر البناء مالك مسؤولية فتحقق إذا

 .البناء كيةلم-

 .غريلل ضرر البناء دم حيدث أن-

 البناء كيةلم شرط.أ

                                                            
  .73ص  محمد بورحلة ، مرجع السابق ، -  1
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 القانون يف ؤولـاملس املالك حتديد الشرط ذاه خيتص

 .املالك هو ضرر من البناء داما حيدث عما املسؤول الشخص ئريااجلز  القانون جعل

 هيــلع يسـيطر الــذي هـو املفــروض ألن مالكـا، هكونـ جملــرد شخصـيا بنــاءلل املالـك حــق يف املسـؤولية وتقـوم

 بـل ،1 مسـتأجر يـدي بـني البنـاء كـان ولـو املالـك، يسـأل نـاه ومـن أمـره، يف املتصـرف وهـو يـةلالفع السـيطرة

 البنـاء كـان ولـو هدمـ وقـت البنـاء  مالـك مسـؤولية تقـوم كمـا العامـة، طةلالسـ مـن ليـهع ءاالسـتيال تقـرر ولـو

 .2اعتباريا شخصا أم طبيعيا شخصا  املالك كان أن بني فرق وال آخر، شخص حراسة يف ذاه

 ىلـع الرجـوع حـق الـكللمو  املسـؤولية ذههـ شـروط حتققـت مـىت مباشـرة املالـك ضـد دعـواه يرفـع أن مضـرورلول

 .حراسته يف البناء كان من

 أحـد إىلراجـع   البنـاء تشـييد يف العيـب أو الصـيانة يف التقصـري أن ثبـت ولـو حـىت البنـاء، مالـك يسـأل كمـا

 .السابقني املالك

 .القانون ألحكام بتسجيله وفقا وقام اشرتاه من اجلزائري التشريع يف بناءلل مالكا ويعترب

  .املشرتي إىل احلياة تلانتق أو قانونا املالك هو  البيع عقد تسجيل قبل العقار بائع أن كما

                                                            
  .229، ص 2009فاضلي إدريس ، الوجيز في نظرية العامة لإللتزام ،ديوان المطبوعات الجزائرية ،الجزائر ،  -  1
  . 417، ص 2001،  04، ط  02بلحاج العربي ،النظرية العامة لألتزام في القانون المدني الجزائري ، ديوان المطبوعات الجزائرية ، ج  -  2
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 صـاحب أن طاملـا نيـة، بسـوء أو نيـة حبسـن بسـواء الغـري أرض ىلـع منشـآت يقـيم مـن مالكـا يعتـرب كمـا

 صـاحب يعتـرب فـال مث ومـن الرقبـة، حـق صـاحب هـو القـانون يف املسـؤول فاملالـك إزالتهـا   بلـيط مل األرض

للعقــار هنــا  الــراهن أن كمــا .مــالكني الســكن حــق صــاحب وال االســتعمال صــاحب وال االنتفــاع  حــق

 .ضرر من حيدث عما املسؤول هو ويظل ن،املر الدائن إىل حيازته إنتقلت  ولو العقار مالك هو حيازيا

 لمغير ضرر البناء تهدم يحدث أن.ب

 البنـاء، دمـ عـن الضـرر حيـدث أن البنـاء مالـك مسـؤولية لقيـام املـدين، القـانون مـن 02-140 املـادة تشـرتط

  .منه جزء سقوط أو األرض عن بإنفصاله جزئيا، أو كليا دما كان سواء

 أو البنـاء يف قـدم أو الصـيانة يف المهـإ مـرده يكـون حبيـث البنـاء، حالـة إىل رجعـا التهـدم يكـون أن ويشـرتط  

 إىل أو صـيانة يف املالـك المهـإ  إىل يرجـع دمهـالت أن يثبـت أن املضـرور ىلـع يتعـني فإنـه مث ومـن ،فيهـا عيـب

 ال الصـيانة يف المهـاإل أن بـالقول هنفسـ عـن املسـؤولية يـدفع أن املالـك يسـتطيع ال كمـا ،فيـه قـدم أو عيـب

 .إليه يرجع
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 هأنـ إال تـام، خرابـة يصـبح أن البنـاء دمتهـب يقصـد ال إذا جزئيـا، دمهـالت يكـون أن يكفـي املسـؤولية تقـوم وحـىت

  .1هفعل يقع وأن ،هذات للبناء جعاار   دمهالت يكون أن يشرتط

 البناء مالك مسؤولية أساس2 .

ـ وحتققـت البنـاء، دمـ عـن الناشـئة املسـؤولية لقيـام اهـتوفر  الواجـب الشـروط اجتمعـت مـىت  السـالف اأركا

 بسـبب هحلقـ الـذي الضـرر بسـبب مضـرورلل بـالتعويض التـزم وبالتـايل ،هيـلع املـدعى مسـؤولية قامـت ،هـاذكر 

 2 .البناء دم

 يسـتطيع والبإثباتـه   املضـرور يكلـف وال املالـك جانـب يف مفـرتض خطـأ ىلـع البنـاء مالـك مسـؤولية تقـوم

 ولكـن فيـه عيـب لوجـود أو قدمـه أو البنـاء، صـيانة يف المهـاإل فكـرة ىلـع قـائم هنـأل وجـوده ينفـي أن املالـك

 .إلصـالح أو جتديـد أو صـيانة إىل حاجـة يف لـيس البنـاء أن أثبـت إذا بعـدم، يـدفع أو يـتخلص أن يسـتطيع

 ال احلـادث أن ىلـع الـدليل بإقامـة وقـع، الـذي والضـرر املفـرتض خطئـه بـني السـببية قـةالعال ينفـي بـأن وذلـك

 أو زلـزال أو هفيـ ثبـت حريـق إىل يرجـع بـل هفيـ عيـب أو البنـاء يف قـدم  أو الصـيانة يف المهـإ إىل سـبب يرجـع

 .همن جزءا أسقط فيضان

                                                            
  .74سابق ، ص  محمد بورحلة ، مرجع -  1
  .271فاضلي إدريس ، مرجع سابق ، ص -  2
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 وقايـةلل الضـرورية التـدابري مـن يلـزم مـا باختـاذ املالـك يطالـب أن البنـاء مـنه يصـيبو  بضـرر دداهـم كـان ملـن وجيـوز

 ىلـع التـدابري ذههـ اختـاذ يف احملكمـة مـن إذن ىلـع احلصـول جـاز بـذلك املالـك يقـم مل فـإن اخلطـر مـن

  .1هحساب

                                                            
  .114تركي قارة إلھام ،مرجع سابق ،ص -  1
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  والتعمير البناء مجال في اإلداري الضبط سلطات على القضائية الرقابة :الفصل الثاني

ـــــدف احلفـــــاظ علـــــى النظـــــام العـــــام العمـــــراين ،لكـــــن      تتمتـــــع اإلدارة بســـــلطة واســـــعة يف فـــــرض القواعـــــد العمرانيـــــة ،

التعمــــــــري حمنــــــــت حـــــــىت ال تتعســــــــف بإســــــــتعمال ســـــــلطتها يف جمــــــــال إصــــــــدار القـــــــرار اإلداري املتضــــــــمن أحــــــــد عقـــــــود 

لســـــــلطة أخـــــــري الرقابـــــــة علـــــــى تلـــــــك اإلجـــــــراءات واملتمثلـــــــة يف الســـــــلطة القضـــــــائية فالقاضـــــــي اإلداري يراقـــــــب مـــــــدى 

إحـــــــرتام اإلدارة لتلـــــــك الشــــــــروط ويكـــــــون ذلــــــــك عـــــــن طريــــــــق رقابـــــــة قضــــــــائية ومتمثلـــــــة يف دعــــــــوى اإللغـــــــاء ودعــــــــوى 

  .التعويض

إلغـــــاء القـــــرارات اإلداريـــــة  ىبحـــــث األول دعـــــو مـــــن خـــــالل التطـــــرق إىل مبحثـــــني يتضـــــمن املوهـــــذا مـــــا ســـــوف نتناولـــــه 

 .دعوي التعويض الفردية املتعلقة بالعمران كآلية رقابية قضائي ،أما املبحث الثاين فتم تطرق فيه إىل

 .دعوى اإللغاء كآلية رقابية قضائية في مجال العمران : المبحث األول 

ـــــدأ املشـــــروعية أن تكـــــون تصـــــرفات اإلدارة       املختصـــــة مبـــــنح عقـــــود التعمـــــري يف إطـــــار وحـــــدود القـــــانون يقتضـــــي مب

م ، فــــــال يكفــــــي حلمايــــــة هــــــذه األخــــــرية أن تتحقــــــق ســــــيادة القــــــانون بــــــل يســــــتلزم األمــــــر أن  حلمايــــــة األفــــــراد وحريــــــا

  .1تكون أعمال  اإلدارة مشروعة وإال كانت عرضة لإللغاء القضائي

ـــــــدأ املشـــــــروعية ألن الســـــــلطة القضـــــــائية هـــــــي       ـــــــة  مب ـــــــة القضـــــــائية الضـــــــامن احلقيقـــــــي والفعـــــــال حلماي وتعـــــــد الرقاب

م ،إذ بغــــــري هــــــذه  الســــــلطة القضــــــائية ال يعــــــدوا القــــــانون أن يكــــــون ســــــوى قواعــــــد  ــــــا ــــــراد وحري ــــــة حلقــــــوق األف احلامي

ـــــة ،والرقابـــــة القضـــــائية علـــــى ســـــلطات الضـــــبط اإلداري يف جمـــــال البنـــــاء والتع مـــــري هلـــــا أمهيـــــة بالغـــــة ، إذ أخـــــذ يف نظري

                                                            

، ص 2011عمار بوضياف ، الوسيط في قضاء اإللغاء ، الطبعة األولى ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، الجزائر ، سنة   1 -
.60-61.  
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االعتبـــــار اتســـــاع نشـــــاط الدولـــــة وقـــــوة الســـــلطة التنفيذيـــــة كاجتـــــاه معاصـــــر ومـــــدى خطـــــورة هـــــذا االجتـــــاه علـــــى حقـــــوق 

م ، خالصــــــة بعــــــد أن أصــــــبح األمــــــر اخلــــــروج علــــــى القــــــانون واقعــــــا مؤكــــــدا  و حريــــــة األفــــــراد يف التصــــــرف يف ملكيــــــا

  .ارية باعتبار أن القائمني على األجهزة اإلد

وعلــــــى تنفيــــــذ القــــــوانني ومــــــا هــــــم إيل بشــــــر معرضــــــون للخطــــــأ وال ميكــــــن إرجــــــاعهم إال جــــــادة الصــــــواب إال بإلغــــــاء 

ا غري املشروعة ملنعها من    .1على حقوق األفراد االعتداءقرارا

وعليـــــــه ولدراســـــــة دعـــــــوى اإللغـــــــاء يف جمـــــــال العمـــــــران وجـــــــب علينـــــــا التطـــــــرق إىل تعريـــــــف دعـــــــوى اإللغـــــــاء يف جمـــــــال 

  .ن مث تبيان أساسها وأخريا اآلثار املرتتبة عليهاالعمرا

 .مفهوم دعوى اإللغاء في مجال التعمير وشروطها : المطلب األول 

دور كبـــــري وفعـــــال يف أعمـــــال أشـــــغال البنـــــاء والتعمـــــري وذلـــــك مـــــن خـــــالل بســـــط الرقابـــــة اإلداريـــــة الصـــــادرة عـــــن هلـــــا 

 . اجلهة املختص بعد تفحصها ومدي تطابقها مع القانون

 .تعريف دعوى اإللغاء : الفرع األول 

ـــــا دعـــــوى قضـــــائية إداريــــــة موضـــــوعية عينيـــــة حيركهـــــا ويرفعهــــــا  العمــــــرانتعـــــرف دعـــــوى اإللغـــــاء يف جمـــــال       علـــــى أ

ــــــدف  صــــــاحب الصــــــفة واملصــــــلحة أمــــــام جهــــــات قضــــــائية خمتصــــــة ســــــواء أمــــــام احملــــــاكم اإلداريــــــة أو جملــــــس الدولــــــة 

ــــائي متقــــرار املطالبــــة بإلغــــاء  ــــة مطلقــــة ،  قــــرارضــــمن عقــــود التعمــــري غــــري املشــــروعة مبوجــــب إداري  حيــــوز علــــى حجي

                                                            
عبد الرحمن البكويري ، وثائق التعمير بين اختصاص الدولة والجماعات المحلية ، المجلة المغربية لإلدارة المحلية    - 1

  .37 ص ، 1992 ، مبرديس .والتنمية ، العدد األول ،
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مــــــن  األفــــــرادوبالتــــــايل نســــــتنتج أن دعــــــوى اإللغــــــاء تضــــــمن مبــــــدأ املشــــــروعية مــــــن جهــــــة ومــــــن جهــــــة أخــــــرى حتمــــــي 

 .تعسف اإلدارة

 .شروط قبول دعوى اإللغاء في مادة التعمير والبناء:الفرع الثاني 

الفــــــردي املتعلقــــــة بعقــــــود التعمــــــري  القــــــرارإن أول مســــــألة تعــــــرض إلثــــــارة منازعــــــة إداريــــــة تتعلــــــق مبــــــدى مشــــــروعية      

 .إلغاءها هي مسألة البحث عن الشروط الواجب توافرها لقبول هذا الطعن والبناء مث

ــــتم      ــــاء والقــــوانني ذات الصــــلة حــــىت ي ــــيت يتطلبهــــا قــــانون البن ــــة الشــــروط ال ــــا مجل كن القضــــاء مــــن وتعــــرف علــــى أ

ــــــرب  الفصــــــل ــــــدعوى ،وتعت ــــــول ال ــــــة ختلــــــف أي شــــــرط منهــــــا حيكــــــم القاضــــــي بعــــــدم قب ــــــدعوى ،ويف حال يف موضــــــوع ال

ـــــا يف أيـــــة مرحلـــــة كانـــــت عليهـــــا اخلصـــــومة القضـــــائية  هـــــذه الشـــــروط مـــــن النظـــــام العـــــام ،حيـــــث جيـــــوز للخصـــــم إثار

ا من تلقاء نفسه   .1،كما ميكن للقاضي إثار

ــــــل هــــــذه الشــــــروط يف      ــــــق وتتمث ــــــق بالطــــــاعن ، وشــــــروط تتعل ــــــالقرار شــــــروط تتعل ــــــه  ب شــــــروط  وأخــــــرياملطعــــــون في

 .، وعليه سنتناول هذه الشروط جبملة من التفصيل )اآلجال( امليعاد

  .الشروط املتعلقة بالطاعن :  أوال

 ال ": أنــه  علــى واإلداريــة املدنيــة اإلجــراءات قــانون املتضــمن 08/09القــانون  مــن 13املــادة  إىل بــالرجوع

  ".القانون يقرها محتملة أو قائمة مصلحة وله صفة له تكن لم ما التقاضي شخص يجوز ألي

  .واملصلحة  الصفة مها شرطان الطاعن يف تتوافر أن وجب الطعن ولقبول
                                                            

 ، العام القانون في ره ا الدكتو شهادة لنيل ،أطروحة والبناء التعمير مادة في القضائي االختصاص ، األمين كمال محمد - 1
  .23، ص  2016جامعة تلمسان ،  ، الحقوق كلية
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   : الطاعن  صفة -1

 ، مبباشـرة  دعـواه تسـمح مالئمـة وضـعية يف القضـائية الـدعوى يف املـدعي أو الطـاعن يكـون أن ـا ويقصـد

 ضـد الطـاعن صـفة ،ولدارسـة اإلداري القاضـي إىل التوجـه إمكانيـة لـه خيـول سـليم مركـز يف يكـون أن أي

 حالــة يف الصــفة بــني التمييــز العمرانيــة ،وجــب الشــهادات اإلداريــة ،أو الــرخص أحــد املتضــمن القــرار

  .املعنوية األشخاص حالة والصفة يف الطبيعية األشخاص

  : الطبيعية  األشخاص حالة في الصفة. أ 

 التعمــري عقــود حتضــري كيفيــات املتضــمن  19-15رقــم  التنفيــذي املرســوم مــن 42املــادة  أكــدت     

 األمـر تعلـق سـواء رن ا العـم جمـال يف الفرديـة الطعـون رفـع حـق هلـم الـذين األشـخاص الطبيعيـني وتسـليمها

 ال آخـر لسـبب أو التعمـري أو التقسـيم أو املطابقـة شـهادة أو أو التجزئـة اهلـدم أو البنـاء رخصـة مـنح بـرفض

 بشـأنه فيـه املطعـن القـرار صـدر الـذي الرتخـيص يف طلـب صـفة هلـم الـذي األشـخاص مـن إال الـدعوى تقبـل

  :يف  األشخاص وتتمثل

  .موكله أو املالك -

  .قانونا له املرخص املستأجر -

  .البناية أو األرض قطعة هلا املخصصة العمومية املصلحة أو اهليئة -



 والتعمير البناء مجال في اإلداري الضبط سلطات على القضائية الرقابة              الفصل الثاني
 

65 
 

  1باإللغاء الطعن يف وشخصية مباشرة صفة هلم من هم األشخاص فهؤالء ، احلائز -

 التعمـري عقـود املتضـمن اإلداري القـرار إلغـاء دعـوى يرفـع أن للغـري جيـوز أنـه إال اإلشـارة وجتـدر هـذا     

  689 رقــم قــرار  أكــده مــا وهــو ، واملباشــرة الشخصــية مصــلحتهم يثبتــوا أن اجلــريان شــريطة يف واملتمثلــة

 اإلدارة أن يف القضـية هـذه وقـائع تلخـص حيـث 2007-02-19       بتـاريخ الدولـة جملـس عـن الصـادر

 القيـام وأثنـاء اجلـريان موافقـة علـى مسـكنه بنـاء إلعـادة املسـتأنف طـرف مـن املطلوبـة البنـاء رخصـة مـنح علقـت

 أمـام الرخصـة هـذه إلغـاء دعـوى رفـع إىل ـم أدى اجلـريان ممـا  هـؤالء بعقـار أضـرار أحلقـت البنـاء بأشـغال

 صـفة تـوفر بعـدم مؤسسـا الدولـة جملـس أمـام بـاألمر املعـين فاسـتأنف ، الرخصـة هـذه ألغـت الـيت اإلداريـة الغرفـة

 الغرفـة عـن الصـادر القـرار وأيـد االسـتئناف هـذا أمـام الدولـة جملـس رفـض لكـن ، القـرار يف للطعـن اجلـريان

  .2إلغاء دعوى رفع يف للجار احلق أعطى وبالتايل اإلدارية

 : المعنوية األشخاص حالة في الصفة. ب

 البلديـة الواليـة، ، الدولـة يف واملتمثلـة عامـة معنويـة أشـخاص مهـا قسـمني إىل املعنويـة األشـخاص تنقسـم     

 اجمللـس رئـيس قبـل مـن تثـار قـد العمـران جمـال يف الصـادرة الفرديـة اإلداريـة القـرارات ضـد فـالطعون ومنـه ،

 عيـوب مـن بعيـب مشـوبة القـرارات تلـك كانـت كلمـا بـالعمران املكلـف الـوزير أو الـوايل أو البلـدي الشـعيب

 . الالمشروعية

                                                            
 78ص ، القاهرة ، والتوزيع للنشر الفجر دار ، األولى الطبعة ، فيها الطعن وطرق الفردية العمران قرارات ، الزين عزري - 1
.  

 يناير ، 03 العدد ، والقانون الفقه مجلة )والبناء الهدم رخصة( الجزائري  القانون في التعمير منازعات ، بوضياف عمار - 2
  .31 ص ، 2003
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 القضـاء أمـام دعـوى رفـع ميكنهـا ال بالبيئـة عالقـة هلـا الـيت كاجلمعيـات اخلاصـة املعنويـة األشـخاص أمـا     

 يف احلــق هلــا مــنح ألنــه والتعمــري بالتهيئــة املتعلــق 29-09القــانون  مــن 78املــادة  حســب اإلداري وهــذا

 إال متـنح ال والشـهادات لـرخص تلـك أن آخـر جانـب ومـن جانـب مـن فقـط ،هـذا مـدين كطـرف التأسـيس

 . 1العامة املعنوية األشخاص قبل من

  :الطاعن  مصلحة -2

 جيـوز ال أنـه مبعـىن القضـاء إىل بـاللجوء حتقيقهـا يـراد الـيت املشـروعة العمليـة الفائـدة باملصـلحة يقصـد     

  .2قانونا حممية تكون أن املصلحة يف يشرتط كما ، ما منفعة حتقيق دون القضاء إىل عبثا اللجوء

 اجملــال ذلــك يف اإلداري القــرار إلغــاء دعــوى يف املصــلحة تتميــز بــأن اإلداري القضــاء اشــرتط وقــد     

 رافـع علـى وحاليـا مباشـرا تـأثريا يـؤثر القـرار هـذا أن أي ، الشخصـي والطـابع احلـايل الطـابع مهـا خباصـيتني

  .3الدعوى

 . فيه المطعون بالقرار تتعلق شروط : ثانيا

                                                            
 27،ص  2010،  الجزائر ، والتوزيع للنشر الهدى دار ، الجزائري  التشريع والتعمير وفق التهيئة قواعد ، منصوري نورة - 1
.  

 المطبوعات ديوان ، الثالثة الطبعة ، أمامها واإلجراءات الهيئات ، اإلدارية للمنازعات العامة المبادئ ، شيهوب مسعود - 2
  . 265ص  2005الجزائر ، ، الجامعية

 والقانون الفقه بمجلس منشور مقال ، الجزائرية واإلدارية المدنية اإلجراءات قانون ضوء على إلغاء دعوى ، عادل بوراس - 3
 ، تطبيقية دراسة ، البناء رخصة مادة في اإلداري القاضي رقابة ، العزيز عبد نويري : أيضا ،أنظر 8، ص  2013، 3العدد  ،

 خاص عدد ، الدولة مجلس
  . 81-80ص  ، 2008 ، الجزائر ، الساحل منشورات ، بالعمران .
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 شـروط اجلزائـري املشـرع أقـر وإمنـا بـالتعمري اخلاصـة اإللغـاء دعـوى لقيـام واملصـلحة الصـفة تـوافر يكفـي ال     

 : يلي ما الشروط هذه بني ومن ذاته حد يف فيه املطعون بالقرار تتعلق أخرى

 الـرخص خمتلـف تعتـرب خمتصـة إداريـة سـلطة مـن صـادر التعمـري عقـود جمـال يف اإلداري القـرار يكـون أن -1

 29-90قـانون  إىل إداريـة خمتصـة ،فبـالرجوع جهـات عـن صـادرة إداريـة قـرارات بـالتعمري ةاملتعلقـ والشـهادات

 أو الـوايل أو البلـدي الشـعيب اجمللـس لـرئيس الشـهادات هـذه مـنح حصـر قـد والتعمـري جنـده بالتهيئـة املتعلـق

  .بالتعمري املكلف الوزير

 عليهـا املنصـوص األحكـام رعـاة ا م مـع: " بأنـه  القـانون ذات مـن 65املـادة  قضـت اإلطـار هـذا ففـي     

 يف البلـدي الشـعيب اجمللـس رئـيس قبـل مـن البنـاء رخصـة أو التجزئـة رخصـة تسـلم أدنـاه 67و  66املـادتني  يف

 الشـعيب اجمللـس رئـيس قبـل مـن البنـاء رخصـة أو التجزئـة رخصـة تسـلم أدنـاه 07 ممـثال و بصـفته إمـا حـالتني

 شـغل خمطـط يغطيـه قطـاع يف والبنـاءات االقتطاعـات جبميــع ممـثال  للبلديـة بصـفته إمـا حـالتني يف البلـدي

 علـى اإلطـالع بعـد األراضـي شـغل خمطـط غيـاب يف حالـة للدولـة ممـثال كـان إذا مـا حالـة يف أو األراضـي

  ".للوايل  املوافق الرأي

 هيئـات أو جهـات مـن يصـدر أن جيـب التعمـري عقـود جمـال يف اإلداري القـرار أن نسـتنتج وبالتـايل     

 1به يعتد ال وإال خمتصة

 القـرار يف يشـرتط حيـث معـني قـانوين ألثـر حمـدثا ائيـا التعمـري عقـود جمـال يف اإلداري القـرار يكـون أن -2

 اإلداري

                                                            
 باجي جامعة ، القانون في الماجستير شهادة لنيل مذكرة ، الجزائر في البناء رخصة على القضائية الرقابة ، وداد عطوي - 1

  . 116، ص  2012عنابة ، ، مختار
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 التحضـريية املراحـل كـل اسـتنفذ أي ائيـا يكـون أن ،جيـب للطعـن حمـال يكـون حـىت العمـراين باجلانـب املتعلـق

 ، إلصداره

 وامنـا للطعـن حمـال اإلداري القـرار إصـدار عمليـة تسـبق الـيت التحقيقـات وال االستشـارية األراء تعتـرب ال ومنـه

 حيدث أن جيب

  .1تعديله أو إلغاءه أو قانوين مركز بإنشاء إما قانونيا أثار

  :الميعاد : ثالثا

 أجـل واإلداريـة املدنيـة اإلجـراءات قـانون مـن 829 املـادة حـددت فقـد القضـائي، الطعـن آلجـال بالنسـبة     

 بنسـخة الشخصـي التبليـغ تـاريخ مـن يسـري أشـهر بأربعـة الدولـة وجملـس اإلداريـة احملكمـة مـن أمـام كـل الطعـن

 الـوايل أو البلـدي الشـعيب اجمللـس رئـيس اختصـاص حالـة يف الـنص هـذا ،ويسـري الفـردي اإلداري القـرار مـن

 جمللـس يـؤول القضـائي االختصـاص ،فـإن بـالعمران املكلـف الـوزير اختصـاص حالـة يف أمـا ، الرتخـيص مبـنح

  .القانون ذات من 829املادة  يف عليها املنصوص اآلجال نفس يف الدولة

 حتضــري لكيفيــات احملــدد 19-15التنفيــذي رقــم  املرســوم مــن 56املــادة  قضــت فقــد للغــري بالنســبة أمــا     

 اجمللــس مبقــر امللصــقة البنــاء رخصــة املتضــمن املقــرر مــن النســخة تــرخص: " بأنــه  التعمــري وتســليمها عقــود

 انقضـاء غيـة إىل وذلـك الطلـب مللـف البيانيـة الوثـائق علـى بـاالطالع معـين  شـخص لكـل البلـدي الشـعيب

 .2"وشهر سنة أجل

                                                            
  . 117 ص ، السابق المرجع ، وداد عطوي - 1
  . 50 ص ، سابق مرجع ، األمين محمد كمال - 2
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  . التعمير مجال في اإللغاء دعوى أوجه : الثاني المطلب

 اإلداري القـرار ذلـك إللغـاء إليهـا االسـتناد يـتم الـيت احلـاالت العمـان جمـال يف اإللغـاء دعـوى بأوجـه يقصـد   

 سـواء املشـروعية عـدم أوجـه علـى بنـاءا شـكال العريضـة القاضـي قبـول بعـد مشـروعيته لعـدم املتعلـق بـالعمران

 قـد أو السـلطة اسـتعمال يف اإلحنـراف وعيـب القـانون خمالفـة أو السـبب داخليـة عيـب األخـرية هـذه كانـت

 أوجـه إىل التطـرق يـتم سـوف وعليـه ، اإلجـراءات الشـكل االختصـاص وعيـب عـدم عيـب مثـل خارجيـة تكـون

  : الفرعني التاليني خالل من واخلارجية الداخلية اإللغاء دعوى

  . الخارجية المشروعية عدم أوجه : األول الفرع

 مـن انطالقـا بـالتعمري املتعلـق اإلداري القـرار يف الطعـن مت إذا اخلارجيـة املشـروعية عـدم حالـة أمـام نكـون     

  .الشكل واإلجراءات  وعيب االختصاص عيب

  . االختصاص عدم عيب : أوال

 مشـروعية علـى رقابتـه اإلداري القضـاء بسـط لـدى مشـروعية لتقـدير خيضـع الـذي األول العنصـر هـو     

  .العام  بالنظام العنصر تعلق هو ذلك يف والسبب ، التعمري عقود أحد املتضمن القرار
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 :يف واملتمثلة لتجسيده صور ثالث يأخذ االختصاص عدم عيب أن إىل اإلشارة وجتدر هذا     

  

   : الموضوعي االختصاص عدم عيب -

 جمـال يف شـهادة أو رخصـة مـنح يتضـمن إداري قـرار بإصـدار إداريـة جهـة تقـوم عنـدما العيـب هـذا يتعلـق 

 ، صـالحيات املشـرع مـن االختصـاص حتديـد مسـألة وأن خاصـة أخـرى إداريـة جهـة اختصـاص مـن التعمـري

 الشـعيب اجمللـس رئـيس مـن كـل يف التعمـري بعقـود املتعلقـة والشـهادات الـرخص مـنح صـالحيات وزع حيـث

  . 1بالتعمري املكلف والوزير والوايل البلدي 

   :  المكاني االختصاص عدم عيب -

 رئـيس حمـل التعمـري أحـد عقـود مبـنح قـرار بلديـة رئـيس مـثال أصـدر إذا املكـاين االختصـاص عـدم عيـب يتعلـق

  .أخرى بلدية

   : الزماني االختصاص عدم عيب -

 ، البلـدي الشـعيب رئـيس اجمللـس ، الـوايل ، بـالتعمري املكلـف الـوزير يف املتمثلـة اإلداريـة اجلهـات علـى يقـع

 عليــه املرســوم نــص مــا ذلــك مثــال ، احملــددة املــدة خــالل التعمــري عقــود املتضــمن اإلداري القــرار إصــدار

   :يف وتتمثل وتسليمها التعمري عقود حتضري كيفيات حيدد الذي  19-15 رقم التنفيذي

  .البناء  لرخصة بالنسبة يوم 20 -

                                                            
  . 31 ص ، السابق المرجع ، بوضياف عمار - 1
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  .التجزئة  رخصة لتسليم شهرين -

  .اهلدم  رخصة لتسليم شهر -

  .التعمري  شهادة لتسليم يوم 15 -

  .التقسيم  شهادة لتسليم شهر -

 .املطابقة  شهادة لتسليم أيام 08 -

  واإلجراءات  الشكل عيب : ثانيا

  .القانون مخالفة عيب : أوال

 ، اإلداري القـرار إصـدار يف معينـة لشـكليات باخلضـوع اإلدارة إلـزام بعـدم تقضـي العامـة القاعـدة إن     

 إىل وبـالرجوع التعمـري جمـال معـني ،ويف شـكل إتبـاع اإلدارة إلزاميـة وهـو اسـتثناء القاعـدة علـى هـذه يـرد لكـن

ــا مجيــع بإصــدار اإلدارة ألــزم 19-15رقــم  واملرســوم التنفيــذي 29-90قــانون   أو باملوافقــة ســواء قرارا

  . 29-90القانون  من 62املادة  حسب وهذا ، بالتعليل التأجيل أو الرفض

 اإلداريـة الـرخص إصـدار أو مـنح عمليـات تسـبق الـيت األعمـال تلـك ـا فيقصـد اإلجـراءات خبصـوص أمـا     

 كـإلزام مـثال االستشـارة مرحلـة اإلجـراءات هـذه أهـم ومـن ، القـانون عليهـا يـنص الـيت أي مـن الشـهادة ،

  .األراضي  شغل خمطط غياب حالة يف الوايلرأي  باستطالع البلدي الشعيب اجمللس رئيس

ـا حـد يف تعتـرب املشـرع حيـددها الـيت واإلجـراءات الشـكل أمهيـة بـأن القـول ميكـن وبالتـايل        ضـمانة ذا

 حتقيـق إىل باإلضـافة والشـهادات الـرخص هـذه مـنح يف اإلدارة تعسـف مـن األفـراد حمقـوق حلمايـة قانونيـة
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 مبـدأ علـى حيـافظ مبـا مدروسـة قـرارات اختـاذ عـل اإلدارة إلـزام خـالل مـن وذلـك العمرانيـة العامـة املصـلحة

  .املشروعية

 

  ) .الداخلية المشروعية رقابة ( الداخلية المشروعية عدم أوجه : الثاني الفرع. 

 ألحكـام الصـادر اإلداري القـرار آثـار خمالفـة بـه ،ويقصـد الداخليـة باملشـروعية اخلاصـة اإللغـاء أوجـه تتمثـل

 التعمـري عقـود مبـنح املختصـة اإلداريـة اجلهـة خمالفـة حالـة ففـي ذلـك مـن وانطالقـا ، 1القـانون وقواعـد  ومبـاد

 مـن 100املـادة  عليـه أكـدت مـا ذلـك ومثـال ، القـانون خمالفـة بعيـب مشـوبا يعـد قرارهـا فـإن النصـوص تلـك

 التعميـر تنظيمـات مــع يتنـاقض نحـو علــى البنـاء أو اسـتعمال األراضــي يجـوز ال" :  29-90القـانون 

  ".2هذا القانون في عليها المنصوص للعقوبة صاحبه تعريض دون

  .السبب عيب :ثانيا

  بالسبب يقصد       

 جمال يف فالسبب وعليه ، قرارها إلصدار اإلدارة دفعت اليت والقانونية املادية والظروف الوقائع : 

 الـرخص أحـد يتضـمن الـذي اإلداري القـرار أركـان مـن ركـن يعـد األخـرى اجملـاالت كبـاقي والبنـاء التعمـري عقـود

  .والتعمري بالتهيئة املتعلق 29-90القانون  من 62املادة  أكدته ما وهذا العمران ، يف جمال والشهادات

                                                            
 ، الجزائر ، هومة دار ، األولى الطبعة ، اإلداري والقانون العامة اإلدارة علم بين اإلدارية القرارات نظرية ، عوايدي عمار - 1
  .194 ص
  . 106- 105السابق ، ص المرجع ، الزين عزري - 2
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  . السلطة استعمال في اإلنحراف عيب : ثالثا

 غـري آخـر هـدف حتقيـق أجـل مـن إداريـة جهـة بواسـطة معينـة سـلطة اسـتخدام إحنـراف بعيـب يقصـد       

 إلغـاء إىل يـؤدي قـد السـلطة اسـتعمال يف فـاإلحنراف ، السـلطة تلـك ألجلـه القـانون منحهـا الـذي ذلـك

ا مارســت اإلداريـة الســلطات بـأن اإلداري القاضـي قناعــة تكـوين يعــد ، البنـاء أعمـال تـرخيص  صـالحيا

  .1أجله من الصالحية منحت الذي اهلدف غري هدف لتحقيق

 خاصـا هـدفا املشـرع يرتـب فإنـه العـام الصـاحل حتقيـق هـو اإلداريـة القـرارات إصـدار مـن اهلـدف كـان فـإذا     

 وعلبيـه ، الصـحيحة اإلجـراءات سـلوك املنشـرع يسـتوجب قـد أو اإلداري القـرار يف احملكمـة أو تستخلصـه

  :وهي حاالت ثالث يف العمراين اجملال يف السلطة يف استعمال االحنراف صور تظهر

  .العمرانية العامة املصلحة عن بعيدة غاية استهداف -

  . العمران قانون عليها نص اليت األهداف ختصيص قاعدة خمالفة -

  .2التعمري جمال يف اإللغاء تراخيص جمال يف باإلجراءات االحنراف -

  

                                                            
  . 78 ص ، سابق مرجع ، األمين محمد كمال - 1
 شهادة لنيل مقدمة أطروحة ، الجزائري التشريع في والتعمير البناء مجال في اإلداري الضبط سلطات ، عوايد شهرزاد - 2

  . 231،ص  2016الحقوق، جمعة الحاج لخر ، باتنة ،  في علوم دكتوراه
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  .العمران  لمجا في اإللغاء دعوى آثار : الثالث المطلب

 أو القضـائية الـدعوى رفـض إمـا والتعمـري البنـاء جمـال يف اإلداري القـرار إلغـاء دعـوى رفـع عـن يرتتـب     

 عقــود املتضــمن القـرار تنفيـذ وقـف فيهـا يطلــب مســتقلة بـدعوى يتقـدم أن للمـدعي ميكـن كمــا ، قبوهلـا

  . اآلثار هذه إىل اآلتية الفروع خالل من نتطرق سوف وعليه ، التعمري

 . التعمير عقود المتضمن اإلداري القرار إلغاء رفض : األول الفرع

 مـن وخـايل سـليم أنـه أمامـه املعـروض للقـرار اإللغـاء دعـوى يف الفصـل عنـد اإلداري القاضـي تأكـد إذا     

 اإلدارة قـرار تأييـد ،ومنـه القـانوين التأسـيس لعـدم الـدعوى بـرفض ،قضـى والداخليـة اخلارجيـة املشـروعية عيـوب

  .تأجيلها أو رفضها أو التعمري والشهادات الرتخص تلك مبنح سواء

 . التعمير عقود المتضمن اإلداري القرار إلغاء : الثاني الفرع

 الداخليـة سـواء املشـروعية عيـوب أحـد فيـه تتـوفر أمامـه املعـروض القـرار أن قـرار اإلداري القاضـي رأى إذا     

  .الرفض أو التأجيل أو باملنح إما مضمونه كان مهما بإلغائه ،فحكم اخلارجية أو

 . اإلداري القرار تنفيذ وقف : الثالث الفرع
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 وان خاصـة تـداركها يصـعب أضـرار عليهـا يرتتـب صـدورها مبجـرد اإلداريـة القـرارات نفـاذ بقابليـة القـول إن     

 إىل ثانيـة دعـوى يرفـع أن للمـدعي ريئـاجلزا املشـرع مـنح ،لـذلك لصـدورها طـويال وقتـا تتطلـب اإللغـاء دعـوى

 موضـوع يف الفصـل غايـة إىل حتفظـي كـإجراء القـرار هـذا تنفيـذ وقـف طلـب اإلداري وهـي القـرار إلغـاء جانـب

 مبجـرد اإلداري للقـرار التنفيذيـة القـوة تتضـمن الـيت القاعـدة العامـة علـى اسـتثناء يعتـرب ،وهـذا اإللغـاء دعـوى

  .صدوره

 وقـف لطلـب املنظمـة املـواد حـددت قـد جنـدها واإلداريـة املدنيـة اإلجـراءات قـانون ألحكـام وبإسـتقراءنا      

 مـن املـواد يف واملمثلـة والـوايل البلـدي الشـعيب اجمللـس رئـيس عـن الصـادرة التعمـري بعقـود املتعلقـة القـرارات تنفيـذ

 بعقــود املتعلقــة للقــرارات التنفيــذ وقــف طلبــات ،أمــا اإلداريــة احملــاكم فيهــا ،فتنظــر 837 غايــة إىل 833

 فينظـر القـانون ذات مـن 912 و 911 املـادتني عاجلتهـا الـيت بـالتعمري املكلـف الـوزير مـن الصـادرة التعمـري

  .الدولة جملس فيها

  )التعويض دعوى ( والتعمير البناء مجال في اإلدارية المسؤولية دعوى : الثاني المبحث

 دعـوى رفـع التعمـري عقـود املتضـمن اإلدارة قـرار مـن املتضـرر الشـخص مـن القـانون ،مكـن ثانيـة جهـة مـن     

 علـى واحلصـول الضـرر جلـرب والكفيلـة الوحيـدة الوسـيلة الـدعوى ،فهـذه القـرار مصـدرة اإلدارة ضـد التعـويض

 دعــوى آثــار إىل وصــوال قيامهــا وشــروط التعــويض دعــوى أســاس إىل التطــرق وجــب ،لــذلك التعــويض

  .التعويض

 . التعويض دعوى أساس : األول المطلب
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 بعقـود واملتعلقـة اإلدارة تصـدرها الـيت القـرارات عـن الناجتـة األضـرار عـن التعـويض دعـوى أسـاس يعتـرب     

 ميكــن ،لكــن اخلطــأ علــى بنــاءا تكــون لمســؤوليةل املســؤولني يف العامــة للقاعــدة تطبيقــا اخلطــأ هــو التعمــري

 األعبـاء أمـام املسـاواة مببـدأ اإلخـالل عـن وإمنـا اإلدارة خطـأ أسـاس علـى لـيس التعـويض دعـوى رفـع للمتضـرر

  .العامة

 . التعويض دعوى لقيام كأساس الخطأ : األول الفرع

 ،وبالتـايل عليهـا اإلدعـاء مت الـيت اإلدارة خطـأ إثبـات التعـويض رافـع دعـوى علـى العامـة القاعـدة تقتضـي     

 ذلـك عـن النـاتج الضـرر جبـرب املطالبـة يف احلـق لـه يكفـل حـىت الـدعوى هـذه رافـع علـى يقـع اإلثبـات عـبء

  .2 مرفقي خطأ أو شخصي خطأ إما شكلني اخلطأ هذا يتخذ ،وقد 1أاخلط

 التعـويض دعـوى لقيـام كأسـاس العامـة األعبـاء أمـام المسـاواة بمبـدأ اإلخـالل : الثـاني الفـرع

. 

 عليهـا يـرد القاعـدة هـذه كـنل، اخلطـأ أسـاس علـى يقـوم التعمـري عقـود يف التعـويض دعـوى أسـاس إن     

 وجتـدر ،هـذا العامـة األعبـاء أمـام املسـاواة مببـدأ اإلخـالل علـى بنـاءا التعـويض دعـوى قيـام إمكانيـة وهـو اسـتثناء

 امتنـاع صـورة ،أو اإلجـراءات اختـاذ يف اإلدارة متاطـل صـورة ومهـا صـورتان يتخـذ اإلخـالل هـذا أن إىل اإلشـارة

  .العمران قواعد احرتام لفرض الالزمة اإلجراءات اختاذ عن اإلدارية السلطة

 . التعويض دعوى شروط : الثاني المطلب
                                                            

  .110 ص ، السابق المرجع ، عوايدي عمار - 1
 مختار باجي جامعة ، الماجستير شهادة لنيل مقدمة مذكرة ، اإلداري الضبط أعمال على القضائية الرقابة ، جمال قروف - 2
  .130ص  ، 2006 عنابة ،
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  . والضرر اخلطأ بني السببية والعالقة الضرر يف التعويض دعوى شروط تتمثل

 . الضرر : األول الفرع

 أن جيـب إذ بـالتعويض، عليهـا واحلكـم اإلدارة مسـؤولية تقريـر أجـل مـن وحـده اخلطـأ شـرط تـوافر يكفـي ال

 إطـار يف اإلداري ،فالقضـاء اإلدارة تصـرف عـن بـالتعويض يطالـب مبـن يلحـق ضـررا  اخلطـأ هـذا عـن ينشـأ

 علـى التعـويض إطـار يف ومباشـرا وماديـا ومؤكـدا وثابتـا حقيقـا يكـون أن لضـرر يف يشـرتط التعمـري يف املسـؤولية

  .1خطأ بدون التعويض إطار يف وذلك عادي غري خاصا أيضا يكون وان  اخلطأ أساس

 . السببية العالقة : الثاني الفرع

 علـى املتضـرر حلصـول يكفـي ،حيـث التعـويض دعـوى قيـام شـروط مـن شـرط ثـاين السـببية العالقـة تعتـرب     

 مباشـرة وبطريقـة النـاتج الضـرر يكـون أن لـذلك وإضـافة ذكرهـا سـبق الـيت بشـروطه الضـرر أن حيصـل تعـويض

 يف اإلدارة مسـؤولية أن بـاملعىن واخلطـأ الضـرر بـني سـببية عالقـة هنـاك أنـه مبعـىن خطـأ دون أو اإلدارة خطـأ عـن

 النشـاط كـان إذا ،أو الضـرر لوقـوع املباشـر السـبب هـو اإلدارة خطـأ كـان إذا تنعقـد التعمـري عقـود جمـال

 الضـرر يـرتبط أن أي خطئهـا غيـاب يف ولـو الضـرر حصـول يف السـبب هـو اإلدارة مارسـته الـذي اإلداري

  . اإلدارة نشاط أو خبطأ ومباشرا وثيقا ارتباطا

 . والتعمير البناء عقود في التعويض دعوى ثبوت آثار : الثالث المطلب

                                                            
 ، اإلنسانية العلوم مجلة ، العمران مجال في الخطأ أساس على اإلدارة مسؤولية في للتعويض القابل الضرر ، الزين عزري - 1

  . 83، ص  2002بسكرة، جوان  جامعة
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 يصـدر احلالـة هـذه ففـي اجملـال هـذا يف التعـويض دعـوى لقيـام واملوضـوعية الشـكلية الشـروط تـوافر بعـد     

  : وهي احتماالت ثالث اإلداري القاضي

 خطئهـا عـن نـاتج الضـرر ذلـك كـان ،سـواء باملضـرور الالحـق الضـرر عـن الكاملـة اإلدارة مسـؤولية يقـرر  -1

 . اإلداري النشاط عن ناتج أو

 وذلـك املسـؤولية مـن اإلدارة إعفـاء اجملـال هـذا يف اإلداري القاضـي عـن الصـادر القـرار يتضـمن قـد كمـا  -2

 .التعمري عقود طالب سوءنية ثبوت حالة يف

 بنـاءا التعمـري شـهادات مـن شـهادة أو مـا رخصـة اإلدارة تصـدر كـان اإلدارة عـن املسـؤولية ختفيـف يقـرر -3

 أو يـوزع وبالتـايل صـحتها مـن التأكـد دون الرخصـة أو الشـهادة هـذه طالـب هلـا قـدمها مـزورة وثـائق علـى

  .1الشهادات أو الرخص لتلك املاحنة واجلهة الرخصة طالب بني املسؤولية القاضي يقسم

  

  

  

 

 

 

                                                            
  .158 ص ، السابق المرجع ، وداد عطوي - 1
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 :خاتمة الفصل الثاني 

 واحلقـوق باحلريـات ميـس مـا كثـريا والتعمـري البنـاء جمـال لضـبط كسـلطة الرقـايب لـدورها اإلدارة ممارسـة إن     

ا بفـرض تـدخلها أن ،إال إمتيـارات مـن متلكـه كمـا الفرديـة  بـدائرة وإمنـا ، مطلقـا لـيس األفـراد علـى سـلطا

 . القانون وسيادة املشروعية ملبدأ تطبيقا املشرع قبل من سلفا مرسومة قانونية

 السـلطة إمتيـازات مـن بـه تتمتـع ملـا اإلداري الضـبط هيئـات بـني التوفيـق أجـل مـن يتـدخل بـدوره فالقضـاء     

ا وإبطــال اإلدارة تعســف مــن هــؤالء محايــة حمــاوال األفــراد وبــني العامــة  اإلداريــة مســؤوليتها وإقــرار تصــرفا

 التعـويض ودعـوى اإللغـاء دعـوى يف أساسـا تتمثـل والـيت القضـائية الرقابـة آليـات حتريـك طريـق عـن ،وذلـك

 حبـد تعـد والتعمـري البنـاء جمـال يف اإلداري الضـبط أعمـال علـى القضـائية الرقابـة بـأن القـول ميكـن ،وبالتـايل

ا م األفراد حقوق حلماية قانونية ضمانة ذا م استغالل يف وحريا  . العقارية ملكيا

 : يف واملتمثلة االقرتاحات بعض إجياز ميكن األخري ويف

 . فعاليته من تنقص اليت العراقيل من واحلد العمران جمال يف اجلزائري القضاء دور تعزيز _
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 متفرقـة جعلهـا وعـدم واضـح تشـريعي إطـار يف بتجميعهـا وذلـك ، الرقابيـة إلجـراءات املشـرع تبسـيط ضـرورة _

 . فيها التحكم أجل من نصوص عدة بني

 والتعمـري التهيئـة قـانون يف هلمـا املقـررة واآلجـال اإللغـاء ودعـوى التعـويض دعـوى مـن كـل معاجلـة ضـرورة _

  . صريح نص يف بإدماجها وذلك

 . التقنية جوانبه بكل والتعمري البناء وجمال العقار يف متخصصني قضاة تكوين ضرورة _

 للقضـاء العليـا املدرسـة مسـتوى علـى القضـاة لـدى والتعمـري التهيئـة قـانون مـادة تـدريس  إدراج ضـرورة _

  .العمرانية األنظمة تفرزها اليت اإلدارية املنازعات خمتلف على واإلملام االطالع أجل من ،وذلك



 

 

 

 
 



 الخاتمة 
 

82 
 

:خاتمة   

النظام العام العمراين و جعلهـا يف اإلطـار القـانوين املناسـب ، و للرقابة القضائية دور كبري وفعال يف تنظيم 

  .ذلك من خالل النظر و الفصل يف خمتلف الدعاوى املطروحة على مستوى اجلهاز القضائي بنوعيه 

قد سامهت املعاجلة القضائية إىل احلد الكبري يف وضع حد هلذه املخالفات ملتعلقة بأشغال البناء و التعمري 

مبختلــف أشــكاهلا ، و ذلــك ببســط رقابتــه الفعالــة و القائمــة علــى التكييــف اجليــد للوقــائع املتعلقــة باملنازعــة 

ـــاء و التعمـــري ، و مـــا يقابلهـــا مـــن نصـــوص قانو  ـــة اخلاصـــة بأشـــغال البن صـــارمة مث تفعيـــل هـــذه لنصـــوص ني

علـــى أرض الواقـــع ، أمـــا بالنســـبة للرقابـــة اإلداريـــة يف تطبيـــق املســـؤولية اإلداريـــة علـــى   القانونيـــة و جتســـيدها

قرارات أشغال البنـاء و التعمـري فيعمـل القاضـي اإلداري بتفعيـل النصـوص القانونيـة ذات التكييـف املطـابق 

بالنســـبة لرقابـــة القاضـــي العـــادي علـــى القـــرارات أشـــغال البنـــاء و  للمنازعـــة و مـــا تقتضـــيه مـــن حكـــم ، أمـــا

التعمــري فيــربز دور القاضــي اجلزائــي بتطبيــق النصــوص القانونيــة املقــررة لتوقيــع العقوبــات املناســبة للمخــالف 

لقواعــد أشــغال البنــاء و التعمــري مــع إلــزام املخــالفني بــإحرتام القواعــد القانونيــة العمرانيــة ، حيــث يــربز دور 

اجلهاز القضائي للقاضي املـدين بفـرض تعويضـات تكـون مقاربـة للخسـائر الـيت أحلقـت باملتضـرر مـع وضـع 

ــــع احلكــــم املناســــب  ــــة و توقي ــــالزم للمتضــــرر مــــن هــــذه حــــد هلــــذه املخالفــــات العمراني إلقامــــة التعــــويض ال

  .املخالفات املتعلقة بأشغال التهيئة و التعمري 
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ســلطة لضــبط جمــال البنــاء و التعمــري كثــريا مــا ميــس باحلريــات و احلقــوق إن ممارســة اإلدارة لــدورها الرقــايب ك

ا علـى األفـراد لـيس مطلـق ، و إمنـا بـدائرة  الفردية كما متلكه من امتيـازات ، إال أن تـدخلها بفـرض سـلطا

 قانونية مرسومة سلفا من قبل املشرع تطبيقا ملبدأ املشروعية و سيادة القانون ، فالقضاء بـدوره يتـدخل مـن

أجــل التوفيــق بــني هيئــات الضــبط اإلداري ملــا تتمتــع بــه مــن امتيــازات الســلطة العامــة و بــني األفــراد  حمــاوال 

ا و إقرار مسؤوليتها اإلدارية ، و ذلك عن طريـق حتريـك  محاية هؤالء من التعسف اإلدارة و إبطال تصرفا

وى التعـويض ، و بالتـايل ميكـن القـول آليات الرقابة القضائية و اليت تتمثـل أساسـا يف دعـوى اإللغـاء و دعـ

ـا ضـمانة قانونيـة  بأن الرقابـة القضـائية علـى  أعمـال الضـبط  اإلداري يف جمـال البنـاء والتعمـري تعـد حبـد ذا

م العقارية  م يف استغالل ملكيا   حلماية حقوق األفراد و حريا

  :تتمثل يف ومن خالل دراستنا هلذا املوضوع قد توصلنا إىل مجلة من النتائج 

تعتــرب الرقابــة القضــائية علــى أشــغال البنــاء و التعمــري رقابــة مفروضــة و هامــة علــى النســيج العمــراين ، و  -

  .ذلك لتحقيق النظام العام العمراين 

خــول املشــرع للمتضــررين مــن املخالفــات العمرانيــة املتعلقــة بأشــغال البنــاء و التعمــري اآلليــات و الوســائل  -

للشـخص املتضـرر حلمايـة ملكيتـه العقاريـة اخلاصـة و ذلـك بتطبيـق الـدعاوى القضـائية مـن  القانونية املتاحة

  .طرف القضاء املختص 
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تعمل الرقابة القضائية علـى أشـغال البنـاء و التعمـري علـى جتسـيد مبـدأ املوازنـة حلمايـة املصـلحة العامـة و  -

تعـــرض إليهـــا املتضـــرر ، مـــع إلزاميـــة  فـــرض تعويضـــات موازيـــة للخســـائر الـــيتاخلاصـــة يف جمـــال العمـــراين ، و 

  .توقيف األشغال املخالفة للقواعد و القوانني العمرانية 

  :و يف األخري مكن إجياز بعض االقرتاحات و املتمثلة يف 

  .تعزيز دور القضاء اجلزائري يف  جمال العمران و احلد من العراقيل اليت تنقص من فعاليته  -

القضــاء اإلداري يف حالــة تعسـفها يف حــق امللكيــة اخلاصـة ، و وضــع حــد  إلزاميـة خضــوع اإلدارة ألوامـر -

ا الالمشروعة يف حق الغري    .لتصرفا

التشدد يف العقوبات املفروضة للمخالفني للقواعـد العمرانيـة لتجنـب البنـاء املخـالف للقواعـد و القـوانني  -

  .العمرانية لضمان السالمة العامة و األمن العام 

ة كل من دعوى التعويض و دعوى إلغاء و اآلجال املقررة هلما يف قـانون التهيئـة و التعمـري ضرورة معاجل -

  .و ذلك بإدماجها يف نص صريح 
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 : المؤلفات 

  كتب عامة

األداة القانونيــــــــة لمباشــــــــرة عمليتــــــــي تثميــــــــر ( خيــــــــر الــــــــدين بــــــــن مشــــــــرنن ،رخصــــــــة البنــــــــاء  -

 .2014،دار الهومة ، الجزائر ، ) وحفض الملك الوقفي العقاري العام

ديــــــرم عايــــــدة ،الرقابــــــة اإلداريــــــة علــــــى أشــــــغال التهيئــــــة والتعميــــــر فــــــي التشــــــريع الجزائــــــري ،  -

  .2011، الجزائر ، ، دار القانة  01ط

عبـــــد القـــــادر عـــــدو ، المنازعـــــات اإلداريـــــة ، دار الهومـــــة للطبـــــع والنشـــــر والتوزيـــــع  -

  . ، الجزائر  2012،ط

عيســــــــي مهــــــــزول ، صــــــــالحيات الــــــــرئيس المجلــــــــس الشــــــــعبي البلــــــــديفي مجــــــــال العمــــــــران،  -

  .2010جسور للنشر والتوزيع ، الجزائر ، 

 .2001 ،الجزائر للنشر الهدى ،دار العقارية للترقية القانوني ،النظام إيمان بوستة_ 

 أمامهــا اإلجــراءات ،الهيئــات اإلداريــة للمنازعــات العامــة ،المبــادئ شــيهوب مســعود_

  .2005، ،الجزائر الجامعية المطبوعات ،ديوان الثالثة ،الطبعة



المراجع قائمة  

 

87 
 

 للنشــر الهــدى ارد، الجزائـري التشـريع وفـق والتعميـر التهيئـة ،قواعـد منصـوري نـورة_

  .2010، ،الجزائر  والتوزيع

  كتب خاصة

 للنشـر الثقافـة ،دار األولـى ،الطبعـة اإللغـاء قضـاء فـي ،الوسـيط بوضـياف عمـار -

 .2011 ،سنة ،الجزائر والتوزيع

  اإلداري والقـانون العامـة اإلدارة علـم بـين اإلداريـة القـرارات ،نظريـة عوايـدي عمـار_  

  .الجزائر ، هومة ،دار األولى الطبعة

 الفجـر ،دار األولـى ،الطبعـة فيهـا الطعـن وطـرق الفرديـة العمـران ،قـرارات  الـزين عـزري_

 .2003-2005،،القاهر والتوزيع للنشر

  والمذكرات الرسائل

بوبكـــــــور صـــــــابرينة ، أليـــــــات ورقابـــــــة اإلدارة فـــــــي مجـــــــال التهيئـــــــة والتعميـــــــر، مـــــــذكرة نهايـــــــة  -

الدراســــــة لنيــــــل شــــــهادة الماســــــتر ، تخصــــــص إدارة عامــــــة ، كليــــــة الحقــــــوق والعلــــــوم السياســــــية 

 . 2016مستغانم ، 
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خالـــــــدي أحمـــــــد ، القيـــــــود الـــــــواردة علــــــــى الملكيـــــــة العقاريـــــــة الخاصـــــــة والمقـــــــررة للمصــــــــلحة  -

ــــــي  ــــــوق العامــــــة ف ــــــة الحق ــــــاري ، كلي ــــــانون العق ــــــة ماجســــــتر الق ــــــري، مــــــذكرة نهاي التشــــــريع الجزائ

  .2014،  01جامعة الجزائر 

خلفــــــي أســــــيا ، أليــــــات الرقابــــــة فــــــي مجــــــال التهيئــــــة والتعميــــــر ،مــــــذكرة تخــــــرج لنيــــــل شــــــهادة  -

الماســـــتر فـــــي الحقـــــوق ،قـــــانون خـــــاص معمـــــق ،كليـــــة الحقـــــوق والعلـــــوم السياســـــية ، مســـــتغانم ، 

2018. 

 شـهادة لنيـل ،مـذكرة الجزائـر فـي البنـاء رخصـة علـى القضـائية ،الرقابـة وداد عطـوي -

  .2012، ،عنابة مختار باجي ،جامعة القانون في الماجستير

 لنيـل مقدمـة ،مـذكرة اإلداري الضـبط أعمـال علـى القضـائية ،الرقابـة جمـال قـروف -

 .2006، مختار،عنابة باجي ،جامعة الماجستير شهادة

ـــــي  محـــــادي خديجـــــة ، - ـــــر ، مـــــذكرة ماســـــتر ف ـــــاء والتعمي ـــــى أشـــــغال البن ـــــة القضـــــائية عل الرقاب

  .2019القانون اإلداري بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسكرة ،

محمـــــــد بورحلـــــــة أليـــــــات الرقابيـــــــة لحمايـــــــة نظـــــــام التهيئـــــــة والتعميـــــــر فـــــــي الجزائـــــــر ، مـــــــذكرة  -

لحقــــــــوق والعلــــــــوم التخــــــــرج لنيــــــــل شــــــــهادة الماســــــــتر فــــــــي الحقــــــــوق ،قــــــــانون العقــــــــاري ، كليــــــــة ا

  . 2017السياسية الوادي ،
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 التشــريع فــي والتعميــر البنــاء مجــال فــي اإلداري الضــبط ،ســلطات عوايــد شــهرازاد_ 

 الحــاج ،جامعــة الحقــوق فــي علــوم الــدكتوراه  شــهادة لنيــل مقدمــة ،أطروحــة الجزائــري

 .2016، ،باتنة لخضر

 لنيـل ،أطروحـة والبنـاء التعميـر مـادة فـي القضـائي ،االختصـاص األمـين كمـال محمـد_ 

  .2016 ، تلمسان جامعة ، الحقوق ،كلية العام القانون في الدكتوراه شهادة

  المقاالت

 المحليـة والجماعـات الدولـة اختصـاص بـين التعميـر ،وثـائق البكريـوي الـرحمن عبـد -

  .1992، ،ديسمبر األول ،العدد والتنمية المحلية لإلدارة المغربية ،المجلة

 )والبنـاء الهـدم رخصـة( الجزائـري  القـانون فـي التعميـر ،منازعـات بوضـياف عمـار -

 .2013،يناير 03 ،العدد والقانون الفقه مجلة

 الجزائـري واإلداريـة المدنيـة اإلجـراءات قـانون ضـوء علـى إلغـاء ،دعـوى بـوراس عـادل_

 .2013 ،سنة 03 ،العدد والقانون الفقه بمجلس منشور ،مقال

 فـي الخطـأ أسـاس علـى اإلدارة مسـؤولية فـي للتعـويض القابـل ،الضـرر الـزين عـزري_

 .2002 ،جوان بسكرة اإلنسانية،جامعة العلوم ،مجلة العمران مجال
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 تطبيقيـة ،دراسـة البنـاء رخصـة مـادة فـي اإلداري القاضـي ،رقابـة العزيـز عبـد نـويري_

  .2008، ،الجزائر الساحل ،منشرات بالعمرانا خاص ،عدد الدولة ،مجلس

  :القانونية النصوص 

ســـــنة  52المتعلـــــق بحمايـــــة التهيئـــــة والتعميـــــر الجريـــــدة الرســـــمية العـــــدد  29-90قـــــانون  -

1990  

  50ج ر  2004/ 08-14المؤرخ في  05-04المعدل والمتمم بقانون رقم  -
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  ملخص المذكرة 
للقضاء دور كبري وفعال لبسط رقابته على قرارات أشغال البناء والتعمري، وذلك بتفحص القرارات 

ومدى ,العمرانية الصادرة عن اجلهات  اإلدارية املسؤولة عن منح الرخص و الشهادات العمرانية
 .أخرىومحاية مصاحل األفراد من جهة ,التزامها بتطبيق قانون العمران من جهة

رقابة القاضي اإلداري على أشغال البناء و التعمري بالنظر إىل مدى تطبيق مبدأ مشروعية القرارات 
العمرانية من قبل اإلدارة عن طريق دعوى اإللغاء وإبطال تصرفتها اإلدارية ،أو إقرار مسؤوليتها بواسطة 

 .دعوى التعويض
تدخل القاضي اجلزائي بتوقيع العقوبات اجلزائية رقابة القاضي العادي على أشغال البناء والتعمري في

أما القضاء املدين فيربز دورها بالنظر والفصل يف دعوى املدنية , املرتتبة عن خمالفة القواعد العمرانية
  .املرفوعة من قبل املتضررين نتيجة املمارسات الغري مشروعة للمباين

  :الكلمات المفتحية
  دعوة االلغاء  / 3 و البناء  التعمري/ 2الرقابة القضائية   / 1
 دعوة التعويض / 4

 
The judiciary has a large and effective role in extending its control over 
construction and reconstruction decisions, by examining the urban decisions 
issued by the administrative authorities responsible for granting urban licenses 
and certificates, and the extent of their commitment to implementing the urban 
law on the one hand, and protecting the interests of individuals on the other. 
The administrative judge’s oversight of the construction and reconstruction 
works in view of the extent to which the principle of legality of urban decisions 
is applied by the administration through a lawsuit for cancellation and 
annulment of its administrative behavior, or recognition of its responsibility 
through a compensation lawsuit 
The regular judge’s control over the construction and reconstruction works, and 
the criminal judge intervenes by imposing the criminal penalties for violating 
the urban rules, while the civil judiciary highlights its role in considering and 
adjudicating the civil lawsuit filed by those affected as a result of the illegal 
practices of buildings ..  
 
Keywords: 
 
1/ Judicial oversight 2/ Construction and construction 3/ Call for cancellation  
4/ Compensation call 
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