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  :مقدمة
ع     م التوس ل، ت سكاني المتواص ضخم ال دة والت سان المتزاي ات اإلن ة متطلب دف تلبي به

ة               العمراني ى حماي  واألعمال اإلنشائية الضخمة، فمنذ وجود المجتمعات المدنية األولى عملت عل

اريين                    شييد من مهندسين معم ة الت ى عملي ائمين عل مستعملي السكنات والمنشآت وذلك بمسألة الق

ورابي         ،ين على ما يحدث مما شيدوه من تصدع أو انهيار         ومقاول  إذ نجد في هذا الصدد قانون حم

ان ضحية                       إذا آ ه، ف ل مالك ار فقت ذي انه الذي قرر بعقوبة الموت جزاء لمن تولى تشييد المبنى ال

انون                                ذلك الق ا نجد آ اني، آم ذا الب د ه ى ول اء حق الموت عل ن صاحب البن ار، هو اب هذا االنهي

ة                الروماني   ذي أنجزه، وجعل المسؤولية قائم اء ال ضمان البن اري ل دس المعم الذي أخضع المهن

غال     ق باألش ا يتعل ذا فيم نة، ه شر س سة ع دة خم ه م ى تهدم ؤدي إل صيبه وي ذي ي ل ال ى الخل عل

 وشملت آال   ،العامة، وقد امتدت هذه المسؤولية في القانون الفرنسي إلى مجال األشغال الخاصة    

سمية              من المهندس المعمار   ه ت ي والمقاول وخفضت مدتها إلى عشر سنوات وهذا ما اصطلح علي

  .الضمان العشري في الوقت الراهن

اء         يم البن ة بتنظ شريعات الخاص ن الت د م ة العدي ة الحديث ة القانوني ضمنت األنظم د ت وق

ات                 ،والعمران ى تنظيم عملي ري إل رى، حيث اتجه المشرع الجزائ ة آب ل أهمي  وقد أضحت تحت

ذ، ومدى               البناء و  التشييد وذلك من خالل التخطيط العمراني والتدقيق في الرقابة على عملية التنفي

ة                          ى برمجة فعال سهر عل ذا ال ة وآ سالمة والمواصفات المطلوب ات مع قواعد ال ذه البناي تطابق ه

لقواعد صارمة للمسؤولية، من شأنها حث القائمين بأعمال البناء والتشييد على ضرورة الدقة في              

تفادة المضرورين وحصولهم                     العم ذه القواعد في نفس الوقت اس ل وحسن التنفيذ، آما تضمن ه

ادة                   تقرائنا للم اء، فباس  554على التعويضات الالزمة من جراء األضرار الناجمة عن تعيب البن

ري                ري نجد توسع المشرع الجزائ دني الجزائ م          من القانون الم ة فل وم المسؤولية الفكري في مفه

ى     يجعل المهندس  اء عل  المعماري والمقاول فقط المخاطبين بأحكامها بل ضم إليهما بائع العقار بن

التصاميم وآذا مكاتب الدراسات التقنية، متبعا في ذلك خطى المشرع الفرنسي بموجب المرسوم        

ذي   صا    94/58التنفي ى الت اء عل ع بن د البي وذج عق ق بنم م  م المتعل ر رق ذا األم  75/07يم وآ

  .أمينالمتضمن قانون الت

ار          ن االنفج ة ع ة الناتج دول النامي ا ال اني منه ت تع ي آان كان الت ة اإلس ل أزم ي ظ وف

ذي أدى بال   ر ال ر، األم ة للنظ واهر الملفت د الظ ي أصبحت أح ب الت سكاني الرهي ي ال شرعين ف م

اد       ا في إيج مختلف الدول على اختالف توجهاتها على إصدار العديد من القوانين التي تصب آله

ائمين                ،انونية والسريعة لتخطي هذه العقبة    الحلول الق  ى حسن اإلنجاز وأدى بالق لبا عل ر س ا أث  مم

ه            على التشييد والبناء إلى السّ     وة تحمل اء وق ة البن ى حساب متان ان عل  ،رعة تأتي في بعض األحي



ب  

اول       وذلك نتيجة لعدم الدّ    ال في المالحظة واإلشراف         ،قة في تنفيذ األعمال من جانب المق  واإلهم

ى ه  اءات       عل دم البن ى ته رات إل ن الم د م ي العدي ا أدى ف دس، مم ب المهن ن جان ال م ذه األعم

  .وتصدعها تصدعا خطيرا ينبئ بانهيارها خالل مدة قصيرة من وقت إنجازها

ر من         إن حرآة البناء والتوسع العمراني وفقا للقواعد واألصول المرسومة والمحددة تعتب

ع متحض ي أي مجتم ا، ف سلم به سائل الم اني الم ال وتناسق المب ى جم اظ عل ك بهدف الحف ر وذل

ضم   ة والصّ          اوآذلك ل واحي الفني ا         ن صالحياتها من الن ة الهندسة، وأدائه حية وسالمتها من ناحي

  .للخدمات المطلوبة منها

ة         اك أسباب ذاتي ذا الموضوع فهن ا له ا    ،أما عن أسباب اختيارن  وأخرى موضوعية دفعتن

ليمة                    للقيام بهذه الدراسة، حيث تعود ا      ة س ة عمراني ة في العيش في بيئ ى الرغب ة إل لدراسة الذاتي

ذا الموضوع                  ر به خالية من التصدعات واالنهيارات، وفي نفس الوقت من أجل اإللمام بشكل أآب

ائم في مجال اإلسكان، إضافة                      ي الق ع العمل ين الواق ه وب وب تحقيق من خالل معرفة ما هو المطل

  .إلى مصاف المجتمعات المتقدمة في ميدان اإلسكانإلى رغبتنا إلى أن تصل مجتمعاتنا 

اري        دس المعم اول والمهن أما عن األسباب الموضوعية، فهي تكمن في أن مسؤولية المق

اء من                    دان البن ر مي ذلك يعتب موضوع يدخل في مجال تخصصنا المتمثل في القانون العقاري، وآ

د         ط  أنشط المجاالت في بالدنا نظرا ألزمة السكن التي تتخبّ         اء يع فيها الجزائر، إضافة إلى أن البن

ى       وهذا لوجود جانب تقني آبير فيه، وبما أن هذا البناء يدرّ           ،من أعقد النشاطات   ة عل  أمواال طائل

را من التّ             ه آثي اء،          المقاولين وأرباب األعمال وآذا المهندسين فنجد في ذ أشغال البن د تنفي ل عن حاي

اء     سواء آان إداريا آعدم الترخيص أو الغش          واد البن ى        ا  ونظر . في م ذا الموضوع عل ة ه لحيوي

  .عيد المعيشي للمواطنينالصعيد العملي وحساسيته على الّص

 فيه بدل اإلشكالية الواحدة عدة إشكاليات  تثوروالمالحظ من خالل هذا الموضوع هو أنه        

  :أهمها ما يلي

شد            - ا سبب ت رار المسؤولية العشرية؟ وم د المشرعين  ما هي األسباب التي أدت إلى إق

اريين                   شييد للمهندسين المعم اء والت ات البن ى عملي ائمين عل ساءلة الق في ذلك؟ وما هي شروط م

  والمقاولين؟

ب           شييد بجان اء والت ات البن ي عملي دخل ف رى تت راف أخ اك أط ه هن ذلك أن د آ ا نج آم

د                إلى أي م اطن، ف ى يمكن   المهندس والمقاول آالمرقي العقاري والمراقب الفني والمقاول من الب

  تطبيق أحكام المسؤولية العشرية عليهم؟

ن   ة م ة متكون تهج خطة تحليلي ا أن نن ة، ارتأين كاليات المطروح ذه اإلش ى ه ة عل ولإلجاب

  :فصلين وذلك على النحو التالي



ج  

  .شروط المسؤولية العشرية للمقاول والمهندس المعماري: الفصل األول
  .و منشآت ثابتة أخرى مع رب العملضرورة وجود عقد مقاولة مباني أ: المبحث األول

  .مفهوم عقد المقاولة: المطلب األول

  .تمييز عقد المقاولة عما يشابهه من العقود األخرى وطبيعته القانونية: المطلب الثاني

  .التزامات المقاول والمهندس ودورهما في عملية البناء والتشييد : المطلب الثالث

  .رب العمل أو من يقوم مقامه وطبيعته القانونيةتسلم العمل من طرف : المبحث الثاني

  .تعريف التسلم: المطلب األول

  .أطراف التسلم: المطلب الثاني

  .شكل التسلم وآثاره: المطلب الثالث

  .حصول التهدم أو ظهور العيب خالل عشر سنوات من تاريخ التسليم: المبحث الثالث

  .التهدم الكلي أو الجزئي للبناء: المطلب األول

  .العيوب الموجبة للمسؤولية العشرية: لمطلب الثانيا

  .طبيعة الضمان العشري، أساسه وآيفية عسابه: المطلب الثالث

  .النظام القانوني للمسؤولية العشرية: الفصل الثاني
  .خصائص المسؤولية العشرية: المبحث األول

  .افتراص المسؤولية العشرية بقوة القانون: المطلب األول

  .تعلق المسؤولية العشرية بالنظام العام: نيالمطلب الثا

  .حكم االتفاقات المعدلة للمسؤولية العشرية: المطلب الثالث

  .أطراف المسؤولية العشرية: المبحث الثاني

  .المقاولون: المطلب األول

  .المهندسون المعماريون أو من في حكمهم: المطلب الثاني

  .ار بناء على التصاميم أو تام اإلنجازالمرقي العقاري في بيع العق: المطلب الثالث

  .المستفيدون من الضمان العشري: المطل بالرابع

  .أسباب اإلعفاء من المسؤولية العشرية: المبحث الثالث

  .القوة القاهرة وشروط تحققها: المطلب األول

  .خطأ رب العمل: المطلب الثاني

  .خطأ الغير: المطلب الثالث

  .خاتمة



د  

ا خالل         ولمعالجة هذه الخطة ت    صعوبات التي واجهتن ناولنا المنهج الوصفي التحليلي أما بالنسبة لل

  .دراستنا لهذا الموضوع فتكمن في قلة المراجع على مستوى المكتبة المرآزية بالجامعة
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  لفصل األولا
 شروط المسؤولية العشرية للمقاول والمهندس المعماري

 

باعتبار أن المسؤولية العشرية نوعا خاصا من المسؤولية العقدية فإنه ال تتحقق هذه   

المسؤولية الخاصة بالمهندس المعماري ومقاول البناء إال إذا اجتمعت شروطا ثالثة تتمثل في 

 المقاول والمهندس المعماري من جهة ورب العمل من جهة ضرورة وجود عقد مقاولة مبرم بين

أخرى وأن يقع التقسيم حقيقة أو حكما من طرف رب العمل وأخيرا حصول التهدم أو ظهور العيب 

  .)1(خالل مدة عشر سنوات من يوم تسلم البناء أو المنشأة

  :لنحو التاليوتماشيا مع هذا التمهيد سنعالج هذا الفصل في مباحث ثالثة نعرضها على ا  

  .ضرورة وجود عقد مقاولة مبان أو منشآت ثابتة أخرى مع رب العمل: المبحث األول
  .تسلم العمل من طرف رب العمل أو من يقوم مقامه: المبحث الثاني
  .حصول التهدم أو ظهور العيب خالل عشر سنوات من تاريخ التسلم: المبحث الثالث

  

  المبحث األول
  مبان أو منشآت ثابتة أخرى مع رب العملضرورة وجود عقد مقاولة 

  
يعتبر عقد المقاولة المبرم بين المقاول والمهندس المعماري من جهة ورب العمل من جهة   

أخرى شرطا ضروريا إلقامة المسؤولية العشرية عليهما، بل يعد هذا العقد مسألة أولية لجواز نظر 

بحث معالجة عقد المقاولة وخصائصه وآذا دعوى الضمان العشري وعليه ارتأينا من خالل هذا الم

  :تمييزه عما يشابهه من العقود األخرى باإلضافة الى طبيعته القانونية وذلك على النحو التالي

  .مفهوم عقد المقاولة: المطلب األول  
  .تمييز عقد المقاولة عما يشابهه من العقود األخرى وطبيعته القانونية: المطلب الثاني  
  .التزامات المقاول والمهندس ودورهما في عملية البناء والتشييد: المطلب الثالث  

  
  
  
  

                                                 
انون      – الترقية العقارية الخاصة     –نادية منصوري   : انظر   -) 1( وق   – دراسة مقارنة مذآرة ماجستير في الق ة الحق  آلي
 .102 ص 2002 - جامعة الجزائر–
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  مفهوم عقد المقاولة: المطلب األول
إن إبرام عقد المقاولة إلقامة المباني والمنشآت الثابتة األخرى بين رب العمل من جهة   

ذين والمقاول والمهندس المعماري من جهة أخرى شرط ضروري لقيام المسؤولية العشرية له

  :األخيرين لذا سنتطرق في هذا المطلب الى نقطتين تتناولهما على النحو التالي

  تعريف عقد المقاولة: الفرع األول  
  خصائص عقد المقاولة: الفرع الثاني  

  
  تعريف عقد المقاولة: الفرع األول
قانون لم يعرف عقد المقاولة بهذا االسم إال حديثا حيث آان يسمى في القوانين القديمة آال  

  .الروماني بعقد االيجازة

أما الفقه اإلسالمي فقد أطلق اسم عقد االستصناع إذا آان المقاول هو الذي قدم المادة   

األولية والعمل معا، أما إذا اقتصر دور المقاول على القيام بالعمل فقط على أن يقدم رب العمل المادة 

  .)1(قد حينها بعقد األجير المشتركاألولية فيكون المقاول هنا أجيرا مشترآا ويسمى الع

أما في الفقه الحديث فهناك إجماع على أن عقد المقاولة هو ذلك العقد الذي عن طريقه   

يتعهد شخص يقال له المقاول أو مؤجر العمل في مواجهة شخص آخر يقال له رب العمل أو العميل 

  )2(.ة تمثيليةبأن ينفذ له عمال مقابل أجر، مستقال  عنه ودون أن تكون له صف

 من القانون المدني لم يشمل مجل 549ان التعريف الذي أورده المشرع في المادة   

خصائص عقد المقاولة مما أدى الى االختالط بعقد العمل، وذلك بعدم نصه على أهم خاصية تميزه 

تقيده بالعقد عن العمل وهي خاصية استقاللية المقاول عن رب العمل في تنفيذه لعقد المقاولة فيما عدا 

  .)3(" العقد شريعة المتعاقدين " المبرم بينهما حسب شروطه طبقا لقاعدة 

هو ذلك العقد الذي يتعهد : ((ومن هنا يمكن تعريف عقد المقاولة المتعلق بالبناء على أنه   

بمقتضاه شخص يسمى بالمقاول بالقيام ببناء أو ترسيم أو توسيع أو تعلية بنايات لصالح شخص آخر 

  )).مى برب العمليس

    

  
                                                 

راش : انظر  ):1( ميرة مح اري –س دس المعم اول والمهن ة للمق سؤولية المدني د الخاصة - الم ا للقواع سؤولية – وفق  الم
 .09 ص – 2000-2001 – جامعة البليدة – آلية الحقوق –مذآرة ماجستير في القانون   –نيةالمد

دني        –مازو  /  أ :انظر ): 2( انون الم ة الخامسة سنة        – دروس في الق رة      -3 الجزء    – 1980 الطبق ة فق  - 1331 مجل
س          743ص   رزاق حسن ي اري        -ن نقال عن الدآتور عبد ال دس المعم اء   المسؤولية الخاصة بالمهن اول البن ة  - ومق  الطبع

 .83 ص -1987 دون ذر دار النشر ، مصر –األولى 
 .9 ص - المرجع السابق–اش سميرة ر مح: أنظر- )3(
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  :وفي هذا الصدد يمكن تعريف المقاول على أنه 

  . هو المفاوض وآلمة مفوضة تعني مفاوضة وتقاوال أي تفاوضا :المقاول لغة  

هو ذلك الشخص الذي يعهد إليه بتشييد : ( فيمكن تعريف المقاول على أنه:اصطالحاأما   

فقا للمقايسات وآذا التصميمات المقدمة له من قبل المباني أو إقامة المنشآت الثابتة األخرى وذلك و

المهندس المعماري أو من يحل محله وذلك مقابل أجر معلوم ومستقال في أداء عمله عن إدارة 

  ).1(وإشراف رب العمل صاحب المشروع أو من يمثله قانونا 

  .خصائص عقد المقاولة: الفرع الثاني  
ن غيره من العقود الواردة على العمل وهي يتميز عقد المقاولة بعدة خصائص تميزه ع  

  :عموما

  :عقد المقاولة هو عقد رضائي: أوال  
إن المقاولة تعد عقدا رضائيا ، ال يشترط في انعقاده شكل معين بل يمكن أن يكون آتابة   

  ).2(آما يجوز إبرامه شفاهة باعتبار الكتابة ليست شرطا النعقاده بل وسيلة إلثباته فقط 

 من القانون 561ائية بجالء في عقد المقاولة وذلك من خالل نص المادة وتظهر الرض  

المدني الجزائري، التي اعتبرت أنه في حالة إبرام العقد بين المقاول ورب العمل بأجر جزافي على 

تصميم اتفق عليه سابقا،  فال يجوز للمقاول أن يطالبه بأنه زيادة في األجر حتى وإن حدث تعديل عن 

يم أو إضافة له، مما يدل على أن المشرع الجزائري قد أصبغ صفة الرضائية على عقد هذا التصم

  .المقاولة

  :عقد المقاولة عقد تبادلي: ثانيا  
إن عقد المقاولة شأنه شأن باقي العقود الملزمة للجانبين والتي تنتج التزامات متبادلة في   

يترتب على انعقاده التزامات تقع على طرفيه، ذمة آل من أطراف العقد تجعله عقد تبادلي باعتبار أنه 

  .يتعهد المقاول بموجبه أن يصنع شيئا أو أن يؤدي عمال لقاء أجر معلوم، يتعهد به رب العمل

  :عقد المقاولة هو عقد معاوضة: ثالثا  

إن خاصية المعاوضة التي يتميز بها عقد المقاولة تظهر جليا في أن آال الطرفين يأخذ   

عطي، فالمقاول عندما يأتي عمله ليس بغية التبرع بل لقاء عوض أو أجر مقدم من قبل المقابل لما ي

  .رب العمل يدفعه هذا األخير من أجل العمل

  

  
                                                 

ى      – 7 الجزء    – الوسيط في شرح القانون المدني       – أنظر د عبد الرزاق أحمد السنهوري        -) 1( ة األول ود   – المجل  العق
 .10 ص 1964 لبنان – بيروت –عربي  دار أحياء التراث ال–الواردة على العمل 

 .10ص –المرجع السابق  –ش سميرة رامح/ أ :  أنظر - )2(
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  :ورود عقد المقاولة على العمل: رابعا
ان عقد المقاولة من العقود التي تنصب على عمل مادي والمتمثل في صنع شيء أو أداء   

لعقد المقاولة، غير أنه يمكن للمقاول أو المهندس أن يقوما بأعمال ذهنية أو عمل وهي الصورة الغالبة 

  .فكرية، أو يقدم ال منهما بتصرفات قانونية الزمة ألداء عملها الى رب العمل

غير أنه رغم بروز الجانب الذهني أو الفكري أو اإلشكالي في عمل المقاول أو المهندس   

 الجانب فقط، فإنه يعتبر عملهما من قبيل األعمال المادية المعماري عند اقتصار عمله على هذا

  .)1(بالتبعية لألداء الرئيسي في عقد المقاولة  وهو ما يستطيع عموما وغالبا صبغة العمل المادي

  :استقاللية المقاول في تنفيذه لعقد المقاولة عن رب العمل: خامسا  
ولة عن باقي العقود األخرى المشابهة إن هذه الخاصية تعد األساسية التي تميز عقد المقا  

له والواردة على العمل لعقد الوآالة وعقد العمل وهي الخاصية التي أغفلها المشرع المدني الجزائري 

 إذ أن المقاول عند )2( من القانون المدني الجزائري549عند تعريفه لعقد المقاولة في أحكام المادة 

 أي تدخل من جانب رب العمل ادارة أو اشرافا، وهذا ما يميز تنفيذه لعقد المقاولة بؤدي عمله بدون

  .)3(عقد المقاولة عن آل من عقد العمل وعقد الوآالة، باعتبارها آذلك من العقود الواردة على العمل 

  .تميز عقد المقاولة عما يشابهه من العقود وطبيعته القانونية: المطلب الثاني  
 المقاولة إال أن ذلك ال يمنع أن يلتبس بعقود أخرى آعقد بالرغم من الخصائص التي تميز عقد  

العمل وعقد الوآالة خاصة أنه يرد على العمل، وآذا تبيان الطبيعة القانونية لهذا العقد، وعلى هذا 

  :األساس سنتطرق من خالل هذا المطلب الى ما يلي

  .تمييزه عما يشابهه من العقود: الفرع األول  
  .ة القانونية لعقد المقاولةالطبيع: الفرع الثاني  

  
  .تمييز عقد المقاولة عما يشابهه من العقود األخرى: الفرع األول

  :سنتطرق من خالل هذا الفرع الى ثالث نقاط على النحو التالي  

  

  

  
                                                 

شورة     .م. ألقيت على طلبة السنة الثالثة  ل       – مقياس الترقية العقارية     – محاضرات األستاذة جيدل آريمة      -)1( ر من د غي
2011-2012.  

بتم  26 المؤرخ في     58-75 من األمر    549 انظر المادة    -)2( تمم           1975بر   س دل والم دني المع انون الم  المتضمن الق
 .1988 ماي 03 المؤرخ في 14-88بالقانون رقم 

ة  ل         – مقياس الترقية العقارية     –محاضرات األستاذة جيدل آريمة     -)3( سنة الثالث شورة     .م. ألقيت على طلبة ال ر من د غي
2011-2012.  
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  :تميز عقد المقاولة عن عقد العمل: أوال  
ر الذي جعل التفرقة إن عقد المقاولة وعقد العمل يتشابهان في آونهما يقعان على العمل األم  

بينهما عسيرة، دفع بالفقه الى اتجاه مذاهب شتى ألجل وضع معيارا جامعا ومانعا يميز به بين 

  .العقدين

فالفقه القديم  اعتبر أن معيار التفرقة بين المقاولة وعقد العمل هو الطريقة التي يقدر األجر   

عقد مقاولة، أما إذا قدر حسب الوقت عن على أساسها، أي إذا قدر األجر حسب آمية اإلنتاج آان ال

  .آل يوم أو آل أسبوع أو أية وحدة زمنية أخرى اعتبر العقد هنا عقد عمل

انتقد هذا الرأي ألنه استعمل معيارا يقوم على أمر غير جوهري إذ ال فرق بين عامل يأخذ   

 وإشرافه، وقد أجره بحسب الوقت وآخر بحسب القطعة آالهما أجير عند رب العمل يخضع آلرائه

  .هجر هذا المعيار من طرف الفقه الحديث

آأساس التفرقة بين العقدين " معيار التبعية القانونية " أما الفقه الحديث فقد استقر على اعتماد   

ومفاده أن العامل يخضع في عمله إلدارة رب العمل وإشرافه وفي حالة ما إذا  أخطأ تعرض 

  .)1("لمتبوع عن أعمال التابع مسؤولية ا" لجزاءات طبقا لقاعدة 

أما المقاول فيتميز عنه بأنه يقوم بعمله مستقال عن إدارة رب العمل وإشرافه وذلك طبقا   

  .ال تنطبق هنا" مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع " لشروط العقد المبرم بينهما وبالتالي فقاعدة 

  .)2(لعقد المقاولة عن عقد العملوقد انتهجت التشريعات الحديثة هذا المعيار في تميزها   

    

  :تمييز عقد المقاولة عن عقد الوآالة: ثانيا  
إن عقد المقاولة وعقد الوآالة يتشابهان في أنهما ينصبان على موضوع واحد وهو أن آال   

رب العمل بالنسبة –منهما عقد يرد على العمل يقوم به آل من المقاول والوآيل لمصلحة الغير 

  :وآل بالنسبة للوآيل غير أنهما يختلفان من عدة أوجه يمكن إجمالها في اآلتي والم–للمقاول 

  .إن العمل في المقاولة هو عمل مادي، بينهما في عقد الوآالة هو تصرف قانوني -

عدم خضوع المقاول إلشراف رب العمل فهو يعمل مستقال عنه وبالتالي ال يكون رب  -

 ).3 (.ال التابعالعمل مسؤوال عنه مسؤولية المتبوع عن أعم

إن المقاول وهو يؤدي العمل المادي لمصلحة رب العمل ال ينوب عنه وعليه فإن  -

التصرفات التي يجريها ال يتصرف أثرها الى رب العمل بل إليه شخصيا ما لم يجري 

                                                 
 .13/ 12 ص – المرجع السابق –محراش سميرة /    أ -)1(
 .14 ص– المرجع السابق –محراش سميرة /   أ -)2(
ة  ل         – مقياس الترقية العقارية     –محاضرات األستاذة جيدل آريمة     -)3( سنة الثالث شورة     .م. ألقيت على طلبة ال ر من د غي

2011-2012.  
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االتفاق والعرف بغير ذلك ، أما الوآيل فكل ما يقوم به من تصرفات قانونية تنصرف 

لموآل وآأنه هو الذي أجراها بنفسه إذ المقاولة مأجورة وبالتالي ال آثارها مباشرة الى ا

يملك القاضي تعديل أو بغير أجر واألصل فيها أن تكون بغير أجر إال في حالة وجود 

 ).1(اتفاق صريح أو ضمني يقضي بأن يكون للوآيل أجر يخضع لتقدير القاضي

، )2(ا آانت شخصيته محل اعتبارال تنتهي المقاولة بموت المقاول أو رب العمل إال إذ -

بينما تنتهي الوآالة بموت الموآل أو الوآيل لالعتبارات الشخصية التي تحكم إبرام عقد 

المقاول مضارب، وهو معرض للسب والخسارة وفي حالة إصابته بضرر أثناء تنفيذ 

 العمل فهو الذي يتحمله فال شأن لرب العمل بذلك، أما الوآيل فإنه ال يضارب وغير

معرض للكسب والخسارة فهو إما متبرعا بعمل وإما مأجور عنه،وفي حالة إصابته 

 .بضرر أثناء تنفيذ الوآالة فإن الموآل يكون مسؤوال عنه

  

  :تمييز عقد المقاولة عن عقد البيع: ثالثا 

"  من القانون المدني بقوله 549لقد عرف المشرع الجزائري عقد المقاولة في أحكام المادة 

لة عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئا أو أن يؤدي عمال مقابل أجر يتعهد به المقاو

البيع عقد يلتزم بمقتضاه : " بينما عرف عقد البيع في أحكام القانون المدني على أنه" المتعاقد اآلخر 

  "البائع أن ينقل للمشتري ملكية شئ أو حقا مالي آخر في مقابل ثمن نقدي

هذه التعاريف التشريعية نجد أن عقد المقاولة وعقد البيع اليوجد أي خاصية تجمع ومن خالل 

، باعتبار أن عقد المقاولة ينصب على العمل سواء آان هذا العمل يتمثل في صنع شيء ) 3(بينهما 

 معين ، أو آان عمال آخر غير الصنع آالمقاولة نقل أو توريد بينما عقد البيع يقع على الملكية يتمثل

  .في نقل ملكية الشيء المبيع من ذمة البائع إلى المشتري بدفع الثمن للشيء المتعاقد بشأنه

لكن يصعب التمييز بين العقدين في حالة ماإذا قام المقاوم بتقديم العمل والمادة األولية معا، 

  فهل يبقى العقد هنا عقد مقاولة أو يعتبر عقد بيع؟ 

يجوز للمقاول أن يقتصر على التعهد " مدني على أنه من القانون ال550لقد نصت المادة 

بتقديم عمله فحسب على ان يقدم رب العمل المادة التي يستخدمها أو يستعين بها في القيام بعمله، آما 

  "يجوز أن يتعهد المقاول بتقديم العمل والمادة معا

فيها بين العقدين ذلك أن بعد استقرائنا للمادة السالفة الذآر نجد في فقرتها األولى أنه الشبهة 

المقاول يقتصر دوره في هذه الحالة على تقديم عمله بينما يقدم رب العمل المادة األولية الصنع ، لكن 
                                                 

  .14/15 ص – المرجع السابق –محراش سميرة /  أ .-)1(
 .جزائري من القانون المدني ال569 المادة : أنظر-)2(
 .16 ص- المرجع السابق-محراش سميرة/  أ-)3(
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بين العقدين في الفقرة الثانية من هذه المادة عندما يتعهد المقاول بتقديم العمل الذي تنتقل ) 1(يقع الخلط 

 مع نجار على أن يصنع له مكتبا أو مكتبة أو أثاث ويقدم ملكيتها إلى رب العمل آأن يتعاقد شخص

للنجار الخشب من عنده، أو يقوم المقاول ببناء المنزل لحسابه وبتمويل منه ثم يقوم يبيعه إلى شخص 

آخر ، فهل يبقى العقد في هذه األحوال المذآورة عقد مقاولة أو هو عقد بيع واقع على شيء مستقبلي 

  نجار والمنزل بالنسبة للمقاول أو هو خليط من هذا وذاك؟ هو األثاث بالنسبة لل

لقد تصد الفقه لهذه المسألة غير أنه اختلفت آراؤهم وتشعبت مذاهبهم في تكييف نوع العقد 

  :وذلك على النحو التالي

يرى أصحاب هذا الرأي أن هذا النوع من العقود يكيف على أنه عقد مختلف : الرأي األول

مل فهو موضوع عقد المقاولة يرد على ملكية الشيء المصنوع وهو موضوع عقد لكونه يرد على الع

البيع فالمقاول هنا يبرم عقدين عقد بيع يقع على المواد األولية المقدمة منه وعقد مقاولة لكونه ينصب 

  ) 2(على صنع هذه المادة

ل التي تتفاوض غير أن هذا الرأي منتقد لكونه يؤدي إلى إثارة صعوبات فيما يتعلق بالمسائ

 من القامون المدني 550فيها أحكام المقاولة مع أحكام البيع، آما أنه يتعارض مع روح المادة 

  .الجزائري 

يذهب هذا الرأي إلى أن العقد هنا يعتبر عقد مقاولة ابتداءا وعقد بيع انتهاءا،أي : الرأي الثاني

 غاية التسليم أما بعد تسليم الشيء الموضوع إلى أن العقد يعد مقاولة خالل الفترة مابين إبرام العقد إلى

   )3(رب العمل ويعتبر العقد بيعا تطبق بشأنه أحكام البيع 

وقد انتقد هذا الرأي بدوره، فهو لم يعطي تكييفا واحد وواضح لهذا العقد بل أعطى تكييفين 

  .مختلفين

ل معا هو عقد مقاولة وليس والواضح أن العقد الذي يلتزم المقاول بموجبه بتقديم المادة والعم

بعقد بيع شيء مستقبلي أو عقد مختلط على أساس أن المشرع الجزائري عند نصه على هذه الصورة 

 الفقرة الثانية على إمكانية أن يلتزم المقاول بتقديم العمل والمادة 550من التعاقد في احكام المادة 

   )4(األولية معا للصنع 

                                                 
 . من القانون المدني الجزائري550 المادة : أنظر-)1(
 17 ص- المرجع السابق-محراش سميرة/ أ-)2(
 17 ص-ذاته المرجع -محراش سميرة/ أ: أنظر-)3(
 .. من القانون المدني الجزائري550أنظر المادة -)4(
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د المقاولة سواء المقاول األصلي أو الفرعي ورب العمل ، تهدف إن جميع أفراد التعاقد في عق

  )1(إلى تنفيذ العقد واالستمرار في ذلك، على أساس أن ذلك يحقق مصالحهم ويضمن حقوقهم 

  

  :الطبيعة القانونية لعقد المقاولة: الفرع الثاني
  :الطبيعة المدنية لعقد المقاولة: أوال

يكون مدنيا من جانب رب العمل لكون هذا األخير غير إن عقد المقاولة في الغالب األعم 

تاجر، آما أن العقد الذي يبرمه المهندس المعماري مع رب العمل لوضع التصاميم بعد عقد مقاولة 

  .مدني يخضع ألحكام القانون المدني

أما من جانب المقاول فإن عقد المقاولة يكون تارة مدنيا وتارة تجاريا فإذا آان عمل المقاول 

 المتعلق 03-93 من المرسوم التشريعي4 و 3ال يدخل ضمن األعمال التجارية وفقا ألحكام المادتين 

   )2 (.بالنشاط العقاري

أما أصحاب المهن الحرة الذين يتدخلون في عملية البناء والتشييد آالمهندسين المعماريين 

ة تخضع ألحكام القانون المدني والفنيين و أصحاب مكاتب الدراسات فتعد أعمالهم أعماال مدنية خالص

، حتى ولو آان أصحاب المهن الحرة يقومون بأعمالهم على سبيل التكرار وبمعاونة مساعدين 

على اعتبار أن األعمال الحرة تقوم على الفكر و اإلبداع والثقة الشخصية واستبعاد قصد .مأجورين

   )3 (.ةالربح، باعتباره ليس عنصرا غالبا حتى يصبغ بالصيغة التجاري

  

  :الطبيعة التجارية لعقد المقاولة: ثانيا
إن عقد المقاولة يمكن ان يكون تجاريا بالنسبة الى المقاول ورب العمل إذا آان هذا األخير 

تاجرا وآانت المقاولة تتعلق بشؤون تجارية، آأن يتعاقد مع المقاول لبناء مصنع له أو لتربيح محل 

  كون عقد المقاولة ذي طبيعة تجاريةتجارته، ففي هذه األحوال وغيرها ي

 01 المؤرخ في 03-93غير أنه بصدور قانون النشاط العقاري بموجب المرسوم التشريعي

 قد أعطى الصيغة التجارية لعمل المدني العقاري إذا آان هو رب العمل يتدخل في 1993مارس 

 3 أو إيجارها حسب نص المادة عملية البناء سواء باالنجاز أو التجديد لألمالك العقارية قصد بيعها

                                                 
د المق        – انحالل العقد    -حسين تونسي / أ  / :أنظر-)1( ة ا دراسة تطبيقية حول عقد البيع وعق ة   -ول  شارع  5 - دار الخلدوني

 92 ص-م2007-هـ 1428 عام – الطبعة األولى – الجزائر - القبة القديمة–مسعودي محمد 
 . المتعلق بالنشاط العقاري1993-03-01 المؤرخ في 03-93 من المرسوم التشريعي رقم4و3 المادة :أنظر-)2(
ة      -محمد لبيب شنب  : انظر-)3( ام المقاول ة     - شرح أحك ى مصر      - دار النهضة العربي ة األول رة  -1962- الطبع - 41 فق

 .54ص
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يدعى آل شخص طبيعي " من هذا المرسوم التي حددت صفة المتعاملين في الترفيه العقارية بنصها 

  . السابقة متعامال في الترقية العقارية2أو معنوي يمارس النشاطات المذآورة في المادة 

ومون بعمليات في الترقية وبعد المتعاملون في الترقية العقارية تجارا، باستثناء الذين يق

   1"العقارية لتلبية حاجاتهم أو حاجات المشارآين في ذلك

 فإنه إذا آان غرض 03-93 من المرسوم التشريعي 4،3،2وعليه فإنه طبقا ألحكام المواد

المتدخل في الترقية العقارية مقاوال آان أو رب عمل أو مهندس معماري ومن في حكمه انصب على 

 من نفس المرسوم، المتمثلة في تهيئة األوعية العقارية وتشييد 4ذآورة في المادةأحد األعمال الم

المباني وإعادة تجديدها ألجل البيع أو التأجير، أو التوسعة في عملية البيع الخاص بالعقارات، أو 

عقد تمثيل الغير لتسيير العقار، اعتبرت أعمالهم أعماال تجارية وتخضع ألحكام القانون التجاري، وين

  2.سكانها اإلختصاص للقسم التجاري بالمحكمة

  
  :التزامات المقاول والمهندس المعماري ودورهما في عملية البناء والتشييد: المطلب الثالث

إن للمهندس المعماري والمقاول دور فعال في عملية البناء والتشييد ، ولتحديد مسؤولية آل 

ك نظرا لالختالف الشائع لدور آل منهما وعليه منهما يجب التطرق للدور الحقيقي لكليهما وذل

  :سنتطرق من خالل هذا المطلب إلى مايلي

  .دور والتزامات المهندس المعماري في عملية البناء والتشييد: الفرع األول
  .دور والتزامات المقاول في عملية البناء والتشييد: الفرع الثاني

  
  : والمدنيدور المهندس المعماري واإلنشائي: الفرع األول

قبل الخوض في الدور المنوط بالمهندس المعماري ال بأس أن نتطرق إلى تعريف المهندس 

  .المعماري

  :تعريف المهندس المعماري/ أ
 تتكون من مقطعين األول Arkihektor:المهندس المعماري مصطلح من آلمة إغريقية وهي

 بمعنى ektor:رب والمقطع الثاني هو وتعني الهيمنة والدفعة واالستعالء، بمعنى سد أو Arkhi:هو

   )3(.العامل

                                                 
  .المتعلق بالنشاط العقاري01/03/1993 المؤرخ في 03-93 من المرسوم التشريعي 3. انظر المادة-)1(
 ، من نفس المرسوم4،3،2 المواد،: انظر– )2(
اء        -د قشقوش هدى حام / د:  انظر -) 3( ة في البن اة األصول الفني  - المسؤولية الجنائية للمهندس والمقاول عن عدم مراع

 .20- ص1998 سنة- مصر– الطبعة الثانية - دار النهضة العربية-دراسة مقارنة
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المهندس المعماري هو :" وقد عرفه األستاذ الدآتور عبد الرزاق أحمد السنهوري على أنه

الشخص الذي يعهد إليه في وضع التصميم والرسوم والنماذج إلقامة المنشآت، وقد يعهد إليه بإدارة 

 المقاول والتصديق عليها وصرف المبالغ المستحقة العمل و اإلشراف على تنفيذه ومراجعة حسابات

  .)1("إليه

الشخص المكلف من قبل رب العمل : " آما عرفه الدآتور األستاذ محمد لبيب شنب بأنه

بإعداد الرسوم والتصميمات الالزمة إلقامة المباني أو المنشآت األخرى واإلشراف على تنفيذها 

  ).2(" بواسطة مقاول البناء

الجزائري فلم يعط تعريف محددا للمهندس المعماري لكنه وضع جملة من اما المشرع 

 من 16 و 15الشروط لحيازة هذه الصفة وحمل هذا اللقب لممارسة المهنة وذل في أحكام المادتين 

 المحدد لشروط اإلنتاج المعماري وممارسة 18/05/1994 المؤرخ في 07-94المرسوم التشريعي 

  .)3(مهنة المهندس المعماري

ذلك الشخص الطبيعي : " ومن خالل آل هذه التعاريف يمكن تعريف المهندس المعماري بأنه

الخبير بفن البناء المكلف من قبل المالك أو من يمتلكه قانونا ولحق به بوضع التصميم وإعداد 

الرسومات والمقايسات وتعيين األبعاد والنسب واالتجاهات وذلك بما يتناسب وظروف البيئة 

اتها، وقد يعهد إليه بإدارة العمل واإلشراف على تنفيذه وتكليفه بأعمال أخرى تدخل في مجال ومقتضي

  .البناء أو تابعة له وهو صاحب المهنة الحرة يتمتع بالحماية القانونية لها

  

  :دور المهندس المعماري/ ب
سواء من يتمثل دوره أساسا في وضع التصميم المعماري للمشروع أو البناء المزمع إقامته 

حيث عدد الغرف ومقاساتها والعلوات وأبعادها ودورات المياه ومقاساتها والطرقات ومداخل 

ومخارج البناء، وهو الذي يحدد نوعية أعمال التشطيبات واألرضيات، ويقدم المقاسات التنفيذية 

ق مع مهندس ألعمال المباني آما يشرف على التنفيذ الفعلي ألعمال البياض والتجارة ويهيئ بالتنسي

األعمال الصحية والكهربائية لتحقيق المتطلبات المعمارية للمشروع لتحقيق الغرض الذي وجد 

  ).4(ألجله

  
                                                 

 .  109 ص62 بند- المرجع السابق-عبد الرزاق أحمد السنهوري/ د: انظر -) 1(
   .122 ص – 105 بند –لسابق  المرجع ا– لبيب شنب د/انظر -) 2(
واد ا -) 3( شريعي 16 و 15نظر الم ي 07-94 من المرسوم الت اج 18/05/1994 المؤرخ ف شروط االنت دد ل  المح

 .  .المعماري وممارسته مهنة المهندس المعماري
ليمان      "  نقال عن    17 المرجع السابق ص     –هدى حامد قشقوش    / د -) 4( راهيم س د اب دآتور محم ر  " ال  –هندسي  تقري

 .1993القاهرة 
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  :دور المهندس اإلنشائي/ ج

يتمثل دوره بتحديد منسوب الحفر طبقا الرتفاع األدوار وتقرير أبحاث التربة ومدى 

 المناسب للتصور المعماري المقترح وهو الذي صالحيتها إلقامة البناء عليها ووضع النظام اإلنشائي

يحدد أماآن األعمدة بالمشروع ومقاساتها وآمية حديد التسليح بها، ويقوم بتصميم أسقف المشروع 

وتحديد آمية الخرسانة ويهتم آذلك بالتوفيق بين أنظمة البناء المقترح واألساسات مع تقارير أبحاث 

ح لبحث مدى مطابقتها مع المواصفات الفنية والكمية طبقا التربة وأخذ عينات من اإلسمنت المسل

  )1 (.للتقييم الوارد في آراسة الشروط وأحكام الصفقة المبرمة

  : دور المهندس المدني/ د

يتمثل في التصميم واإلشراف على التنفيذ للمنشآت األخرى آاألنفاق وشق الطرق وإقامة 

مدى توافق المواد األولية وآفاءتها وفقا للتصميم السدود والحواجز الكبرى والجسور بحيث يواثق 

   )2(.الموضوع وتقرير الدراسة الميدانية لمكان البناء

 من القانون المدني عند نصها عن مسؤولية المهندس المعماري شملت 554 هل المادة -

  .آذلك المهندس اإلنشائي والمدني

يضمن المهندس المعماري والمقاول :"  من القانون المدني على أنه 554لقد جاء في المادة 

متضامنين ما يحدث خالل عشر سنوات من تهدم آلي أو جزئي فيما شيداه من مباني أو أقاماه من 

  ...منشآت ثابتة أخرى 

والمقصود بالمنشآت الكبرى أن الفقه والفضاء مستقر سواء في فرنسا أو مصر على أن 

ة الجسور والمسابح والسدود واألنفاق إلى غير ذلك من المنشآت الثابتة هي تلك األعمال الكبرى آإقام

  .المنشآت التي يكون الغرض األصلي فيها الستعمال الجمهور

وبما أن من الناحية العلمية تستند مهمة إقامة المنشآت الثانية األخرى سواء من حيث الدراسة 

 وليس المهندس المعماري النظرية او وضع التصميم أو اإلشراف على التنفيذ إلى المهندس المدني،

  .الذي يتدخل في إقامة العمران

 من القانون المدني هو تحقيق غاية أآبر )3( 554وطالما غاية المشرع من وضع المادة

للبناءات والمنشآت الكبرى وحماية األفراد واالقتصاد الوطني فإن المسؤولية المنصوص عنها في هذه 

ين في عملية البناء وإقامة األعمال الكبرى سواء آان مهندسا المادة تطبق على آل المهندسين المتدخل

                                                 
 .  26 ص – المرجع السابق –اش سميرة ر مح:انظر -) 1(

  28 ص– ذاته المرجع – محراش سميرة :انظر -) (2
ادة       -) 3( ائم                       554 وذلك حسب روح الم سمية الق راد بغض النظر حول ت اءات واألف ة البن  بحيث وضعت ألجل حماي

  .بالتصميم والتنفيذ واإلشراف على التنفيذ
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معماريا أو مدنيا أو إنشائيا ألن القول بغير ذلك يؤدي إلى عدم تحقيق الغاية التي وضعت ألجلها هذه 

  .المادة

  :التزامات المهندس المعماري: ثانيا
ص متوفقة يمكن لقد نص المشرع الجزائري على التزامات المهندس المعماري في عدة نصو

 المتعلق بالتهيئة والتعمير، وآذا في 1990-12-01 المؤرخ في 29-90إجمالها في القانون رقم

 المحدد للكيفيات وإجراءات تسليم شهادة 1991-05-28 المؤرخ في 176-91مرسومه التنفيذي رقم

لمتعلق  ا1994-05-18 المؤرخ في 07-94المطابقة والهدم، وآذلك في المرسوم التشريعي رقم

بشروط اإلنتاج المعماري وتنظيم مهنة المهندس المعماري،وآذلك في تقنين االلتزامات المهنية 

 وتتمثل هذه االلتزامات إجماال فيما )1(للمهندس المعماري الصادر عن نقابة المهندسين المعماريين

  :يلي

لمهمة المعهودة وضع التصميم والرسم الهندسي ومقايسات أعمال البناء آميا وآيفيا تبعا ل -

  .إليه من رب العمل

إعداد وطلب الترخيص اإلداري بالبناء ومشروعات الصفقات الواجب إبرامها بين رب  -

 .العمل والمقاولين

 إدارة العمال ومراقبة تنفيذها -

 .التحقق من آشوف الحسابات التي تعرض عليه من المقاولين  -

 .حاضر التي تحرر بهذا الخصوصمعاونة رب العمل عند تسلم العمال والتأثير على الم -

التأآد من جميع العقود التي يلزمها القانون آاالرتقاء المختلفة القائمة أو المحتمل إقامتها  -

وفقا للمخطط العمراني وآذا القيود التي تستوجبها لوائح تنظيم العمران والتهيئة العمرانية 

 .قدر وعيته

يل تنفيذ المهمة التي تعهدها إلى غيره آما يحظر على المهندس المعماري أن يلجأ في سب -

من أرباب فن المعمار دون موافقة رب العمل وفي آل األحوال فإنه مسؤوال في مواجهة 

هذا األخير مسؤولية شخصية وهذا نظرا لالعتبارات الشخصية والمؤهالت الفنية التي 

 .دفعت برب العمل إلى إبرام العقد مع هذا أو ذاك المهندس بالذات

جل أداء المهمة إلى المهندس المعماري على أآمل وجه فإنه ال يقبل أن تعهد إليه ومن أ -

مهام أآثر من المهام المعهد إليه من رب عمل معين ، إال إذا آان بإمكانه أن ينجز ما 

 .يتعبه في مواجهة آل منهم

                                                 
  29-28 ص– المرجع السابق – محراش سميرة : انظر– (1)
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بيانات آما يلتزم المهندس المعماري بأن يزود المقاولين الذين يشترآون معه في العمل بال -

 .أو اإلرشادات التي تمكنهم من حسن تنفيذ أعمالهم والتنسيق بينهم

من خالل معرفة اختصاصات المهندس المعماري ومن في حكمه يمكن تحديد مسؤوليته في 

حالة وجود إخالل من جانبيه يخرج عن االلتزامات التي يجب عليه اتباعها وفقا لقواعد مهنته، إال إذا 

  .)1( في اختصاصه وأخطأ في قواعده الفنية فيسأل حينها عن خطأه الشخصي مارس عمال ليس داخال

ومن الطبيعي أن يكون العقد المبرم بين رب العمل والمهندس المعماري هو المرجع في 

أن يقوم بها وإال تعرض للمسؤولية العقدية، وفي هذا  تحديد االلتزامات التي يتعين على هذا األخير

المهندس المعماري مكلف بمهمة شاملة، أي أنه هو الذي يضع تصميم الصدد يتصور أن يون 

 وهذا )2(األعمال ويشرف آذلك على تنفيذها، آما يتصور أن ينحصر دوره في إحدى هاتين المهمتين

إذا : " من القانون المدني على أنه 555ما أآد عليه المشرع الجزائري من خالل نصه في المادة 

 على وضع التصميم دون أن يكلف بالرقابة على التنفيذ لم يكن مسؤوال إال اقتصر المهندس المعماري

" وفي نفس المعنى جاء حكم حديث لمحكمة النقض الفرنسية أن " عن العيوب التي أتت من التصميم 

  ).3(" المهندس ال يكون مسؤوال إال في حدود المهمة التي آانت معهودة إليه 

ة المهندس المعماري عن عيوب البناء التى تأتي من ويقع عبء اإلثبات إلقامة مسؤولي

التصميم على رب العمل إلثبات خطأ المهندس المعماري فإذا لم يستطع اثبات هذا الخطأ انتقلت 

إال أنه طالما أن مسألة اقامة الدليل عن خطأ المهندس المعماري مسألة موضوعية فنية : " مسؤوليته

  . تعيين خبير مختص لتحديد ذلكفإنه من الناحية العملية يلجأ الى

  :دور والتزامات المقاول في عملية البناء والتشييد: الفرع الثاني
  :نتناول من خالل هذه النقطة ما يلي

  :دور المقاول في عملية البناء والتشييد: أوال
يتمثل الدور األساسي للمقاول في تنفيذ مضمون عقد المقاولة وفقا للتصميمات والرسوم 

 من قبل المهندس المعماري أو رب العمل فهو يخرجها  الى حيز الواقع، بما يتضمنه هذا الموضوعة

التنفيذ من إدارة تقتضيها أعماله، وحراسته للمواد واألدوات المسلمة له للقيام بهذا التنفيذ، وتنبيه 

ض عليه وإرشاد رب العمل ، أو المهندس المعماري الى األخطار التي يكتشفها، أو آان من المفرو

                                                 
  .29 ص–ذاته المرجع – محراش سميرة :انظر –) 1(

ر -(2)  رور  /  د:انظ كري س د ش رى   –محم ة األخ شآت الثابت اء والمن اولي البن ي ومق سؤولية مهندس ر _   م دار الفك
 .  34 ص 1985دون رقم الطبعة، مصر _ العربي

 .1978  سنة 02 -21 – نقض مدني –ض الفرنسية حكم صادر عن محكمة النق -)(3
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أن يكتشفها في التصميمات والرسومات  والنماذج المقدمة له، أو عن عيب التربة المراد أقامة البناء 

  ).1(عليها وذل في الوقت المناسب لتدارك األضرار التي تؤدي إليها هذه األخطار

ل آما يقع على المقاول حراسة مكان البناء، أو مكان العمل، ومراقبة ما  يجري فيه من أعما

تحاآيا ألي أضرار قد تنجم لرب العمل أو للغير أو للمارة أو الجيران أثناء تنفيذ المشروع وقبل 

  .تسلمه من طرف رب العمل

ويترتب على إخالل المقاول بالدور األساسي له في تنفيذ عقد المقاولة قيام مسؤوليته العقدية 

  ).2(ة  بحسب األحوالطبقا للقواعد الخاصة، أو طبقا لقواعد المسؤولية التقصيري

أما إذا تعدى المقاول دوره األساسي في التنفيذ الى دور المهندس المعماري وقام بنفسه 

بوضع التصميم والرسومات وآان بها عيب أدى الى التهدم الكلي أو الجزئي في البناء، أو الى ظهور 

ما يتعلق بتطبيق أحكام عيب قد يهدد متانته أو سالمته، اعتبر هذا المقاول مهندسا معماريا في

المسؤولية الخاصة عليه، وآان ملوما بضمان هذه األعمال ضمانا آليا بصفته مهندسا  معماريا الى 

  ).3(جانب صفته األصلية آمقاول 

  

  .التزامات المقاول في عملية البناء والتشييد: ثانيا
  :يلتزم المقاول أثناء قيامه بعملية البناء والتشييد بما يلي

  .لتزام بإنجاز العمل مطابقا للمواصفات المتفق عليهااال/ أ 
إن االلتزام الرئيسي الذي يرتبه عقد المقاولة في ذمة المقاول، هو االلتزام بإنجاز العمل 

المتفق عليه مطابقا للمواصفات الفنية المتفق عليها في العقد أو الواردة في دفتر الشروط، وهو في 

  ).4(عمال المواد األولية الواردة في دفتر الشروطذلك ملزم بإتباع اإلنجاز واست

آما أنه إذا تعهد المقاول بتقديم المواد األولية آان مسؤوال عن جودتها وضمانها تجاه رب 

 أما إذا اقتصر دوره على تقديم العمل فقط على أن يلتزم رب العمل تقديم المادة األولية ).5(العمل، 

تزام بالنصح واإلرشاد واإلقناع على استعمال المواد العينة رغم للصنع فإنه يقع على المقاول االل

إصرار رب العمل على ذلك باعتبار أن أحكام المسؤولية العشرية تخاطب المقاول وال شأن لرب 

  ).6(العمل في ذلك إال إذا آان إصراره وصل الى حد اعتبار خطأ جسيم منه يستغرق خطأ المقاول 

                                                 
 – منشأة المعارف اإلسكندرية  – دون ذآر الطبعة والسنة – مسؤولية المعماريين –محمد ناجي ياقوت /  د :انظر -)(1

 . وما بعدها27 ص – 16 بند –مصر 
 .109 ص –عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق / د:  انظر-)(2
 .109 ص 62 بند – المرجع السابق –بد الرزاق أحمد السنهوري ع/  د : انظر-)(3
 .592 ص – المرجع السابق –عبد الرزاق أحمد السنهوري /  د : انظر-)(4
  من القانون المدني الجزائري551المادة :  انظر-)(5
 . من نفس القانون552المادة :  انظر-)(6
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تزم بجلب اآلالت واألدوات الضرورية إلنجاز المشروع، وتقع آما أن المقاول هو الذي يل

  ).1(على نفقته وال شأن في ذلك لرب العمل إال إذا آان اإلتفاق وعرف الحرفة يقتضي ذلك

آما يلتزم المقاول عند االنتهاء من المشروع أن يسلم المادة األولية للصنع المتبقية الى رب 

الحة بسبب إهمال المقاول أو تهاونه في حفظها فهو ملزم برد العمل، فإذا صارت مادة الصنع غير ص

  ).2(قيمتها نقدا الى رب العمل  

وإذا آان العقد المبرم بين رب العمل والمقاول يلزم هذا األخير بإنجاز البناء أو المنشأة آلها 

مشترط في العقد، فله في سبيل ذل أن يستعين في اإلنجاز بالمقاولين من الباطن إال إذا آان هناك مانع 

أو طبيعة اإلنجاز تفترض االعتماد على آفاءته الشخصية، غير أن المسؤولية تقع على المقاول 

  ).3(األصلي حتى وإن آان سبب التهدم أو التعيب الجسيم للبناء يرجع الى خطأ المقاول الفرعي 

صفقة الواردة في آما يلتزم المقاول بتقديم العمل المعماري المنجز مطابقا للعقد وشروط ال

دفتر الشروط، بحيث إذا الحظ رب العمل أثناء سير العمل أن المقاول يقوم به على وجه معيب ال 

 من القانون المدني الجزائري لرب العمل 553يتفق مع العقد أو دفتر الشروط فقد أجازت المادة 

لعقد المبرم، فإذا لم يعدل إنذار المقاول خالل أجل معقول الى تعديل العمل المعماري وفقا لشروط ا

أثناء اآلجال المحددة جاز لرب العمل طلب فسخ هذا العقد ، أو أن يعهد العمل الى مقاول آخر إلتمام 

  ).4(اإلنجاز على نفقة المقاول األول  

  .االلتزام بتسليم العمل المعماري/ ب
يم العمل المعماري إن عقد المقاولة باعتباره عقد يرد على العمل، فإن المقاول ملزم بتسل

  .المنجز والمتفق عليه في المدة المحددة في العقد أو دفتر الشروط

وقد جرى في عمل المقاوالت أن يقع االتفاق بين رب العمل والمقاول على التزام هذا األخير 

بتسليم البناء أو المنشأة جاهزة في الفترة المحددة سلفا في العقد، مع إخضاعه لشروط جزائية عند 

لتأخير وحفظ حق رب العمل المطالبة بالتعويض عن هذا األخير، وهذا ضمانا لجدية أآثر في إتمام ا

  .اإلنجاز في موعده وتسليمه لرب العمل

                                                 
 .المدني الجزائري الفقرة الثانية من القانون 552المادة :  انظر-)(1
 .592 ص – المرجع السابق –عبد الرزاق احمد السنهوري / د:  انظر-2

 . من القانون المدني الجزائري564المادة :  انظر-)(3
ادة -)(4 ام الم ي أحك واردة ف ة ال شروط تختلف عن شهادة المطابق ر ال د أو دفت شروط العق اء ل ة البن  من 14 ان مطابق

ادة             01/03/1993 المؤرخ في     03-93المرسوم التشريعي رقم     ذا الم اري ، وآ شاط العق ق بالن انون     56 المتعل  من ق
ة       01/12/1990 المؤرخ في    29-90التهيئة والتعمير رقم     سلم من البلدي  تثبت أن  – باعتبار أن هذه األخيرة شهادة ت

ي وظروف األمن والصحة وال عال           واردة     البناء متفق مع رخصة البناء ومنسجم في المحيط العمران ة ال ه بالمطابق ة ل ق
 .في اإلتفاق
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، )1(والتزام المقاول بتسليم البناء تختلف عن التسلم، ذلك أن هو التزام يقع على رب العمل 

النتهاء من العمل في المدة المحددة في العقد أو دفتر اما التسليم فهو التزام يقع على المقاول بمجرد ا

  .الشروط

  .االلتزام بالضمان/ ج  
لقد نص المشرع الجزائري على مجموعة من الضمانات وأمالها على أطراف العقد دون أن 

  ).2(يكون لهم يد في وضعها، ودون أن يكون لهم حرية في مخالفتها أو الحد منها

  :م بها المقاول والمهندس المعماري اتجاه رب العمل فيما يليوتتمثل الضمانات التي يلتز

  .رضمان العيوب واألضرا •

وهي تشمل آل من ضمان العيوب الظاهرة التي يظل فيها المقاول ضامنا لكل عيب ظاهر 

خالل سنة من تسليم العمل، وذا ضمان العيوب الخفية، وهو ما يسمى بالضمان العشري إذ يسأل 

مع المهندس المعماري في حالة تهدم البناء أو إصابته بعيوب جسيمة تنذر بهالآه المقاول بالتضامن 

  .خالل مدة عشر سنوات من تاريخ التسليم

 .ضمان حسن اإلنجاز •
ان ضمان حسن االنجاز التزام قانوني يقع في األصل على المقاول ويلزمه بإصالح آل خلل 

ل في محضر التسليم أو يبلغ به المقاول على يحدث في العقار المشيد، شرط أن يشار الى ذلك الخل

  ).3(مدار سنة آاملة من تاريخ التسليم المؤقت وقبل تحرير محضر التسليم النهائي

غير أنه لتفادي تهرب المقاولين بين هذا االلتزام ، فإنه بعد أن آان العرف الجاري في عمل 

مشروع في يده بعد تحرير محضر  من ثمن ال% 5مقاوالت المباني أن يقوم رب العمل باستبقاء 

التسليم المؤقت لمدة سنة الى غاية تحرير المحضر النهائي، وهذه النسبة تكون ضامنة إلصالح 

األضرار اليسيرة المترتبة على سوء اإلنجاز ، وقد قنن المشرع هذا العرف في أحكام المرسوم 

  .0/11/1991 المؤرخ في 434-91التنفيذي رقم 

  .مين اإلجباريااللتزام بالتأ/ د
لقد ألزم المشرع الجزائري المقاول بضرورة التأمين عن األضرار المترتبة عن اإلنجاز 

 المتعلق بالنشاط العقاري إذ نص في 03-93 من المرسوم التشريعي رقم 08وذلك بصريح المادة 

ي الترقية العقارية وقبل أي تسليم بناية الى المشتري، يتعين على المتعامل ف: " فقرتها الثانية على أنه

أن يطلب من المهندسين المعماريين والمقاولين المكلفين بإنجاز المنشآت شهادة تأمين تحملهم 

                                                 
 . من القانون المدني الجزائري558المادة :  انظر-)(1
ل اإلنجاز         – ويس فتحي    : انظر -)(2 ار قب ع العق ذآرة ماجستير في    – المسؤولية المدنية والضمانات الخاصة في بي  م

 .104 ، ص 1999 البليدة ، –ب  جامعة سعد دحل– آلية الحقوق – فرع القانون العقاري والزراعي –القانون 
 .133 ص – السابق ويس فتحي، المرجع : انظر-)(3
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 منه، وطبقا 554المسؤولية العشرية المنصوص عليها في أحكام القانون المدني ال سيما المادة 

   ".99 الى 94للقانون المتعلق بالتأمينات ال سيما مواده من 

الى قانون التأمينات وتفحص أحكامه نجد أنه ينص طرحه على إلزامية التأمين لكل بالرجوع 

من المقاول والمهندس المعماري إذ أنه يجب على المهندسين المعماريين والمقاولين واألشخاص 

اآلخرين المرتبطين بصاحب المشروع، بموجب عقد األشغال أن يؤمنوا من العواقب المالية 

  ).1(ةومسؤوليتهم المهني

 يكون اجباريا من المقاول 07-80 من القانون رقم 95وهذا التأمين طبقا ألحكام المادة   

 96عقد التأمين طبقا ألحكام المادة (بمجرد ابرام عقد المقاولة وقبل بداية األشغال ، ويسري هذا العقد 

غطي المسؤولية من هذا القانون بعد اإلستالم النهائي لألشغال المعمارية من طرف رب العمل لي

    ).2( من القانون المدني554العشرية للمقاول طبقا ألحكام المادة 

    

  نيالمبحث الثا
  .تسلم العمل من طرف رب العمل أو من يقوم مقامه وطبيعته القانونية

  

يعتبر التسلم الخاص بالعمل المعماري من طرف رب العمل التزاما قانونيا وهذا حسب   

، )3(نون المدني الجزائري فإنه يعد شرطا جوهريا لقيام المسؤولية العشريةاألحكام الواردة في القا

  :وعليه سنتطرق من خالل هذا المبحث الى مايلي

  .تعريف التسلم: المطلب األول •

 .أطراف التسلم: المطلب الثاني •

 .شكل التسلم وآثاره: المطلب الثالث •
  
  
  
  
  
  

                                                 
 . المتضمن قانون التأمين1980-01-09 المؤرخ في 07 -80 من القانون رقم 94المادة : انظر.-)(1
 .37 ص – المرجع السابق –اش سميرة ر مح: أنظر-)(2
 . من القانون المدني الجزائري556 المادة : انظر-)(3
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  .تعريف التسلم: المطلب األول

ات المقارنة في اعطاء تعريفا لواقعة التسلم الخاص بالعمل المعماري من لقد اختلفت التشريع

، وعليه سنتطرق من )1(طرف رب العمل مما جعل الفقه يسعى الى اعطاء تعريف جامعا مانعا له

  :خالل هذا المطلب الى ما يلي

  .التعريف التشريعي للتسلم: الفرع األول
  .التعريف الفقهي للتسلم: الفرع الثاني

  .الطبيعة القانونية للتسلم: رع الثالثالف
  .التعريف التشريعي للتسلم: الفرع األول

لم يعط المشرع الجزائري تعريفا للتسلم الخاص باألعمال المعمارية، بل اآتفى بتنظيمه آأحد 

 حيث أنه عندما يتم المقاول العمل ويضعه تحت تصرف رب العمل وجب )2(التزامات رب العمل

أن يبادر الى تسلمه في أقرب وقت ممكن بحسب ما هو جار في المعامالت فإذا امتنع على هذا األخير 

  .)3(دون سبب مشروع عن التسلم رغم دعوته الى ذلك بإنذار رسمي اعتبر أن العمل قد سلم إليه

 من القانون المدني على 554وقد نص المشرع الجزائري في أحكام الفقرة الثانية من المادة 

  )4("مدة السنوات العشر من وقت التسلم العمل نهائيا وتبدأ : " أنه

وعليه فإن التسلم يعتبر نقطة نقطة بداية حساب مدة السنوات العشر التي يضمن من خاللها 

المهندس المعماري والمقاول التهدم الكلي أو الجزئي فيما شيده من مباني أو اقامات من منشآت ثابتة 

  .أخرى

 ونص 04/01/1978 في 78-12ول مرة في القانون رقم وقد نظمه المشرع الفرنسي أل

التصرف الذي بموجبه يقرر : "  من التقنين المدني حيث نص فيها على ما يلي1792/6في المادة 

  ".رب العمل قبوله للعمل بتحفظ أو بدون تحفظ 

فالمشرع الفرنسي يعتبر أن التسلم هو عمل قانوني صادر عن إرادة منفردة وهي أرادة رب 

  لعمل وفي حضور المقاول وليس مجرد واقعة قانونيةا

  

  
                                                 

 .40  ص - المرجع السابق –اش سميرة ر مح: انظر-)(1
ي  -)(2 ؤرخ ف وزاري الم رار ال ق الق ة بعض التوضيحات عن طري رارات الوزاري د أعطت الق  15/05/1988  وق

صادرة في   43 الجريدة الرسمية عدد –والمتضمن آيفية ممارسة ومكافأة مهنة المهندس المعماري       26/10/1988 ال
 .10وذلك في مادته 

 . من القانون المدني الجزائري558 المادة : انظر-)(3
 . من نفس القانون554 المادة : انظر-)(4
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  .التعريف الفقهي للتسلم: الفرع الثاني
 1804 من القانون المدني لعام 1792لقد تطرق الفقه الفرنسي حتى قبل تعديل المادة    

 الى تعريف تسلم األعمال إذ عرفه األستاذ رواست بأنه العمل الذي 78-12بموجب القانون رقم 

  ". يقرر رب العمل أن تنفيذ العمل تم صحيحا بواسطته

أما الفقه المصري فلقد سار على نفس االتجاه الذي سار عليه الفرنسي حيث اعتبر عقد   

المقاولة ليس مجرد اإلستالء المادي على العمل بل يضاف إليه عنصر ثاني وهو تقبل العمل وآذا 

ام يقع على عاتق هذا األخير ومستقال عن الموافقة عليه بعد فحصه من قبل رب العمل، فهو التز

ال يلتزم رب العمل فقط بتسلم العمل : " اإللتزام بالتسلم، وفي هذا يقرر األستاذ الذآتور لبيب شنب

الذي قام به المقاول تنفيذا لتعاقدهما ، بل يلتزم أيضا بقبول هذا العمل، ويقصد بذلك أن يقوم رب 

طابقته للمواصفات المتفق عليها، ولما توجبه أصول الفن واقراره د من مآالعمل بمعاينته للعمل والتأ

  )1("بأنه قد تم صحيحا 

وعليه يمكننا اعطاء تعريف لتسلم العمل من طرف رب العمل أو من يمثله قانونا في   

رد ذلك العمل القانوني الذي عن طريقه يقر رب العمل بتقبله لألعمال التي : " عقد المقاولة على أنه

  "جازها لحسابه ويستولي عليها ماديا تم ان

  .الطبيعة القانونية للتسلم: الفرع الثالث
مجرد واقعة قانونية أو عمل " لقد اختلف الفقهاء في تعريفهم للتسلم فعرفه البعض على أنه 

موضوعها " فيما يعرفه البعض اآلخر على أنه عملية حضورية " مادي، يرتب عليه القانون أثرا

  .)2(مال األعمال، ومن حسن التنفيذ طبقا الشتراطات الصفقة التحقق من اآت

ولقد حسم المشرع الفرنسي  هذا االختالف الفقهي في تحديد الطبيعة القانونية للتسلم وذلك في 

 معتمدا على رأي غالبية الشراح، حين أضفى 78-12 تحت رقم 04/01/1978القانون الصادر في 

 الفقرة األولى، صفة التصرف القانوني، سيما آان 6-1792ة على تسلم األعمال بصريح نص الماد

يرى اإلتجاه األول آت التسلم مجرد واقعة مادية أو عمل مادي واالتجاه الثاني يرى أنه اتفاق منفصل 

  .عن عقد المقاولة األصلي، أما االتجاه الثالث فيراه أنه تعبير عن إرادة منفردة من جانب رب العمل

 المشرع الجزائري في تحديده للطبيعة القانونية للتسلم األعمال وباستقرائنا وبالنظر الى موقف

لألحكام الواردة في القانون المدني في التزامات رب العمل، من أن هذا األخير ملزم بتسلم األعمال 

المنجزة من قبل المقاول من دعاة هذا األخير للتسلم، وإال اعتبر اإلنذار الرسمي الموجه اليه من 

                                                 
 .127  ص - المرجع السابق –لبيب شنب /  د: انظر-)(1
 .142  ص - المرجع السابق –اش سميرة  ر مح: انظر-)(2
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 يبين بوضوح اتجاه المشرع ،)1(رف المقاول يقوم مقام التسلم وسينتج جميع آثاره القانونية ط

الجزائري الى اعتبار التسلم عمل قانوني انفرادي يقوم به رب العمل بإرادته المنفردة يقر فيه تسلمه 

ة من التسلم أن لألعمال سواء بالموافقة الكلية بشأنها أو التحفظ على بعض منها وله خالل سنة آامل

يلزم المقاول أو المهندي بإعادة تكيفها واصالحها حسب شروط عقد المقاولة والمواصفات الفنية 

  )2(الواردة عليها

  .أطراف التسلم: المطلب الثاني
ان التسلم للعمل المعماري ، يعتبر التزام في ذمة رب العمل يقابله التسليم الذي هو التزام في 

ازه للعمل وفقا للشروط المتفق عليها وبالتالي فإن طرف التسلم هما المقاول ذمة المقاول بعد انج

باعتباره دائنا باإللتزام بالتسليم ورب العمل وهو المدين بالتسلم ، باالضافة  الى أشخاص آخرين من 

غير المتعاقدين اقتضت عملية البناء وجودهم فيشترآوا في عملية التسلم باعتبارهم قد اشترآوا في 

  :، وعليه سنتطرق من خالل هذا المطلب الى ) 3(عض اجراءاتها مما يؤدي الى تحمل بعض آثارها ب

  .رب العمل المدين بالتسلم: الفرع األول
  .المقاول المدين بالتسليم: الفرع الثاني
  .المهندس المعماري: الفرع الثالث
  .أشخاص آخرين متدخلين في عملية التسليم والتسلم: الفرع الرابع

  
  .التعريف الفقهي للتسلم: الفرع األول  
عند استقرائنا لألحكام التي أوردها المشرع في القانون المدني نجد عندما يتم المقاول العمل،   

ويضعه تحت تصرف رب العمل، وجب على هذا الخير أن يبادر الى تسلمه في أقرب وقت ممكن 

ع عن التسلم رغم دعوته الى ذلك بإنذار بحسب ما هو جار في المعامالت فإذا امتنع دون سبب مشرو

  )4(رسمي اعتبر أن العمل قد سلم إليه

 من القانون المدني الفرنسي فر فقرتها األولى المعدلة بموجب 1792/6وقد عرفت المادة   

ذل العمل الذي بواسطته يقر : "  التسلم على أنه 04/01/1978 المؤرخ في 12-78القانون رقم 

  ".عمال المنجزة، سواء بتحفظات أو بدون تحفظات رب العمل بقبوله األ

                                                 
 .. من القانون المدني الجزائري556 المادة : انظر-)(1
 .45المرجع السابق ص : ميرة اش سر مح: انظر-)(2
ة      – بيع العقار بناءا على التصاميم في الترقية العقارية          –مسكر سهام   :  انظر -)(3 ذآرة ماجستير      – دراسة تحليلي  – م

 .107 ص 2007 –جامعة سعد دحلب البليدة 
 . من القانون المدني الجزائري558 المادة : انظر-)(4
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ومن خالل هذين النصين يتبين لنا بوضوح الطرف األول في عملية التسلم وهو رب العمل   

الذي يقع على عاتقه استيالم العمل متى تم انجازه ودعاه المقاول لذلك سواء تم التسلم من طرف رب 

خبرة بفن البناء وذلك بفحصه ومعايشته للتأآد من العمل مباشرة أو بواسطة معاونيه الذين لهم 

  .مطابقته للشروط المتعلق عليها في العقد وما تقتضي به قواعد الفن وأصول الصنعة

ومنه فإن االلتزام بالتسلم هو من صالحيات رب العمل وحده أو من ينوبه قانونا، والذي من   

أن محضر التسليم والتسلم يوقع من طرف رب شأنه أن يبرأ ذمة المقاول من التزامه بالتسليم، آما 

العمل أو من  يمثله قانونا آالمهندس المعماري أو المشرف على العمل إذ تنصرف آثار هذه البناية 

الى رب العمل وفقا للقواعد العامة في التمثيل بالوآالة، وال يمكن  االحتجاج بمحضر ثم توقيعه من 

ن توقيع هذا األخير على المحضر يكفي لعملية التسلم من شخص غير رب العمل أو من يوآله، آما أ

أن ترتب آافة آثارها القانونية حتى ولو لم يتضمن هذا المحضر توقيع المقاول أو المهندس المعماري 

  )1 (.أو غيرهما

 من القانون المدني الجزائري المذآورة أعاله، فإذا رفض 558وعليه ومن خالل نص المادة   

لعمل آان للمقاول اجباره على التسلم ويكفيه اعذاره بالتسلم  رسمي على يد محضر رب العمل تسلم ا

قضائي يحدد فيه ميعاد معقوال لذلك، فإذا ما انقضى اعتبر رب العمل أنه تسلم العمل حكما ويترتب 

م على هذا النوع من التسلم آافة اآلثار التي تترتب على التسلم الحقيقي، إذ يقوم التسلم الحكمي حك

التسلم الحقيقي وهذا نتيجة لتعسف رب العمل في القيام بالتزامه بالتسلم، ما يجوز للمقاول بعد اعذار 

رب العمل أن يقيم دعوى بفسخ عقد المقاولة يتحلل من التزامه بالتسلم متى آانت له مصلحة في ذلك 

  ).2(آما لو آانت قيمة الشيء قد ارتفعت

 المستحدثة في 6/ 1792ون المدني الجزائري بالمادة  من القان558وبمقارنة نص المادة   

القانون المدني الفرنسي يظهر اإلختالف جليا، في حالة رفض رب العمل تسلم العمل المعماري بعد 

دعوته من المقاول لذلك، إذ أن المشرع الجزائري يكتفي  بأن يقوم المقاول باعتذار رب العمل بإنذار 

المقاول ولرب العمل اللجوء الى مخاصمة المقاول عن طريق رفع رسمي حتى يعتبر قد برأت ذمة 

دعوى الى القضاء وفي هذه اللحظة يكون العمل المعماري حتما في حيازة رب العمل بالرغم من 

رفضه تسلمه مما تنتقل الحداثة له وتبعة الهالك تقع عليه، فيحمل رب العمل آمدعي ضرورة اثبات 

  .سبب عدم تسلمه للعمل

ين أن المشرع الفرنسي قد جعل في حالة رفض رب العمل تسلم العمل المعماري بعد وفي ح  

انجازه من المقاول ودعوته إليه، لصاحب المصلحة أن يلجأ الى القضاء إللتزام الطرف اآلخر بعملية 

                                                 
 .47 ص –ق  المرجع الساب–اش رسميرة مح:  انظر-1
 . من القانون المدني الجزائري558 المادة : انظر-2
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 التسليم والتسلم ، فإن صاحب المصلحة في اتمام التسلم هو المقاول الذي يلجأ الى القضاء إللزام رب

العمل تسلمه العمل المعماري، مما يقع عليه اثبات ادعائه، وتظل التزاماته قائمة في حراسة البناء 

  .)1(وتحمل تبعة الهالك الى غاية الفصل في النزاع القائم مما يحمل األعباء على المقاول

بقا وإذا أراد رب العمل أن يحمل المهندس المعماري المسؤولية العقدية فعليه أن يثبت ذل ط

للقواعد العامة على العقد الذي يربطه بالمهندس المعماري وبالتالي اثبات اإللتزامات التي أخل بها هذا 

  ).2(األخير، ومنها التزاماته بالتسلم  إذا آان المهندس المعماري ملزم طبقا للعقد بتسلم العمل

  . بالتسلملمدينالمقاول ا: الفرع الثاني  
ي في عملية التسلم باعتباره المدين بذلك والتزامه بنص المادة إذا آان رب العمل طرف أساس  

 من القانون المدني القيام بتسلمه العمل فإن المقاول هو الطرف الدائن في هذه العملية، غير أنه 558

ال يعبر عن ارادة معينة فيها، وإنما عليه ان يرشد رب العمل الى ما يتضمنه من عيوب تكون خافية 

  ).3(ه هو الذي يتسلم العمل من المقاولين من الباطن ويسلمه الى رب العملعليه، باعتبار

ولرب العمل ان يمتنع عن تسلم العمل إذا آان المقاول قد خالف ما ورد في العقد من شروط    

أو ما تقضي به أصول الفن في هذا، النوع من العمل الى حد معين من الجسامة بحيث ال يجيز فيه 

تقبل العمل من آان يحتوي على عيوب خطرة من شأنها تهديد متانة البناء وسالمته عدال اجباره على 

  .أو عدم تحقيقه إطالق للغرض الذي يوجد ألجله

آما أن عملية التسلم هي مصلحة المقاول بحيث تبدأ ذمته عادة من آافة اإللتزامات التي   

يزات وتحمل تبعة الهالك وتحمل يرتبها عليه عقد المقاولة آحراسة البناء وما يوجد به من تجه

المسؤولية المدنية وحتى الجزائية على ما يترتب هذا البناء من أضرار اتجاه الغير أو العمال، إذ عن 

  .طريق التسلم تنتقل تحمل تبعية العمل من المقاول الى رب العمل الذي يصبح حارسا له

شخصا واحدا إذا آان رب والمقاول قد يون شخصا واحدا وقد يكون عدة أشخاص، فيكون   

العمل قد أبرم الصفقة جملة واحدة مع مقاول واحد، بحيث يتكفل هذا األخير بتنفيذ آل العمل محل 

العقد، وال شأن لرب العمل إذا استعان المقاول األصلي بالمقاولين من الباطن بموجب عقد يربطهما 

ل بالنسبة للمقاولين من الباطن أو لتنفيذ بعض األعمال لصالح المقاول األصلي الذي يكون رب عم

الفرعيين إذ تكون بصدد عقد مقاولة واحد يربط رب العمل بالمقاول األصلي الذي تعقد معه، ويكون 

  .تبعا لذلك عملية التسلم واحدة

                                                 
ى   – المسؤولية الخاصة بالمهندس المعماري ومقاول البناء –عبد الرزاق حسين يس  / د : انظر -1 ة األول  دون – الطبع

 .83 ص 1987 مصر –ذآر دار النشر 
 .49 ص– المرجع السابق –اش رسميرة مح:  انظر-2
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أما أحوال أخرى قد يبرم رب العمل عدة عقود مقاولة، مع عدة مقاولين آل في نطاق   

لوضع األساسات وأخرى لتشييد المباني، وثالثة ألعمال الدهن تخصصه، فقد تكون هناك مقاولة 

والزجاج والبياض ورابعة ألعمال المرافق الضرورية من مياة وآهرباء  وغار وغير ذلك، وفي 

صدد هذه الحالة تكون بصدد عدة عقود مقاولة، وعدد من المقاولين آل منهم مسؤول في حدود 

مليات التسلم تبعا لعدد المقاوالت المساهمة في تنفيذ تخصصه وتبعا لذلك نكون بصدد عدد من ع

الصفقة آل في حدود ما ساهم به في عملية التنفيذ، وفي هذا الغرض الذي آثيرا ما يحدث في 

  ).1(العمل

وطبقا  لقاعدة توزيع العمل والتخصص التي تطبع العصر الحالي يتعدد الدائنون بالتسلم،   

  .بتعدد هذه المقاوالت

  .المهندس المعماري: ثالثالفرع ال  
لقد ألزم المشرع الفرنسي المهندس المعماري بمساعدة رب العمل في عملية التسلم بموجب   

 المتضمن الواجبات المهنية للمهندس المعماري 24/12/1941 من المرسوم المؤرخ في 05المادة 

يؤثر على المحاضر المهندس المعماري يساعد زبونه وقت تسلم األعمال و: " التي تنص على أنه

  ).2("التي حررت لهذا الغرض 

آما نص المشرع الجزائري على هذا اإللتزام الذي يقع على المهندس المعماري اتجاه رب   

 من 14العمل وقت قيام هذا األخير بتسلم األعمال المعمارية من طرف المقاول وذل في أحكام المادة 

دس المعماري للدفاع عن مصالح رب العمل  بحيث يقع على المهن07-94المرسوم التشريعي 

  .باعتباره مستشار التقني والفني في عمليات البناء والتشييد

ويتعين بالتالي على المهندس المعماري أن يعاون رب العمل في عملية التسلم والتسليم التي   

  .تتم بين هذا األخير والمقاول وأن يوقع على المحضر الذي يوضع بهذا الخصوص

على المهندس المعماري باعتباره مستشار لرب العمل أن يبين له ولو آانت العيوب ويقع   

الظاهرة التي يمكن أن تكون قد وقعت في البناء حتى ولو آانت عيوب بسيطة، وأن يشير عليه بالرأي 

في شأنها، وما إذا آان يلزم إصالحها قبل التسلم أو إمكان تسلم األعمال مؤقتا مع إبداء التحفظات 

بشأن هذه العيوب في المحظر فإذا لم يفصل او لم يكتشف عيبا آان يمكن اآتشافه عند التسلم فإن 

اهماله هذا الجسيم ليتتبع مسؤوليته العقدية طبقا للقواعد العامة ، وفي هذا الشأن قضت محكمة النقض 

جبهم في  بمسؤولية المهندسين إلحالئهم بوا27/2/1982الفرنسية في حكم حديث لها مؤرخ في 

معونة رب العمل عند استالم األعمال مادام انهم حتى لو آانوا قد سبق أن أشاروا بالعيوب التي 

                                                 
  .107 ص – المرجع السابق –نادية منصوري :  انظر-)(1
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وقعت في األعمال ، قد وقعوا بعد ذلك محضر التسليم النهائي رغم أن هذه العيوب لم تكن قد أصلحت 

   ).1 (.بعد

عليه العقد الذي يبرمه مع رب وبالتالي فإن المهندس المعماري يقوم بتنفيذ التزام عقدي يرتب 

العمل وهو التزام يبذل عناية الرجل المعتاد في نفس الظروف وفقا للمألوف في المجرى العادي 

  ).2(لالمور بالنسبة لعرف وتقاليد المهنة ما لم ينص القانون أو يقضي االتفاق بغير ذلك

ن أن يتعهد إليه رب العمل أما في حالة ما إذا اقتصر دور المهندس على مجرد وضع التصميم دو

بمساعدته في عملية التسليم وانتدب آخر مكانه لهذا االمر، فإنه ال يكون مسؤوال عما يأتي أو يطرأ 

  .من هذه العملية من أضرار لرب العمل

وما يجدر االشارة اليه أنه إذا قام المهندس بالتوقيع على محضر التسليم في غياب توقيع رب 

ة ال يعتد بهذا المحضر، وال يحتج به على رب العمل ، ألن توقيع رب العمل هو العمل ففي هذه الحال

االصل حتى تتم عملية التسليم والتسلم ، ولو لم يوقع معه المهندس والمقاول غير أنه إذا قام رب 

العمل بتوآيل المهندس المعماري عنه في هذه العملية فإن توقيعه على محضر التسليم والتسلم منتجا 

  .يع آثاره القانونية وآأن رب العمل هو الذي قام بالتوقيع عليه طبقا ألحكام عقد الوآالة لجم

  .أشخاص آخرين متدخلين في عملية التسليم والتسلم: الفرع الرابع  
 03-93بالرجوع الى قانون النشاط العقاري في الجزائر الصادر بموجب المرسوم التشريعي   

 من القانون 1792 نص عنه المشرع الفرنسي في المادة ، وآذا ما1993-03-01المؤرخ في 

، قد أعطت الحق ألشخاص ال 04/01/1978 الصادر بتاريخ 12-78المدني المعدلة بالقانون رقم 

يتبطون برب العمل بعقد مقاولة ولهم مصلحة مشروعة في التدخل في عملية التسليم والتسلم ومنهم 

دسين االستشاريين والقياديين والمراجعين المؤمنين، فكل هؤالء الفنيين، والمكاتب االستشارية، والمهن

يتدخلون سواء مباشرة أو غير مباشرة في عملية التشييد والبناء وبالتالي يتدخلون في عملية التسليم 

  .)3(والتسلم، بل أعطت لبعضهم الحق في طلب التسلم إذا تقاعس المقاول أو رب العمل في ذلك

  

    

  

  

  

  
                                                 

  .208 ص – ذاته المرجع – حسن يسن عبد الرزاق/ د:  انظر-)(1
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  .شكل التسلم وآثاره: المطلب الثالث
بالرجوع الى نصوص القانون المدني ومختلف المراسيم التشريعية والتنفيذية المنتظمة لعملية   

البناء والتشييد وما هو ثابت في الحياة العملية المتعارف عليه في عمل مقاوالت البناء، أن عملية 

التسلم صريحا يعبر به رب العمل عن  فقد يكون )1(تسليم وتسلم األعمال المعمارية يتخذ عدة أشكال

ارادته في ذلك آما قد يكون ضمينا بمبادرة من رب العمل حسب ضرورة العملية أو حيرا عليه من 

طرف المقاول ، آما قد يكون التسلم مؤقتا يظل خالل فترة معينة المقاول ضامن للعيوب التي تطرء 

  :ق الى ما يليقد يكون نهائيا، وعليه سنحاول في هذا المطلب التطر

  .التسلم الصريح والتسلم الضمني: الفرع األول  
  .التسلم المؤقت والتسلم النهائي: الفرع الثاني  
  .التسلم الكلي والتسلم الجزئي: الفرع الثالث  

  
  .التسلم الصريح والتسلم الضمني: الفرع األول

  :هذه النقطة بدورها سنقسمها الى ما يلي

  :التسلم الصريح: أوال
ص المشرع الجزائري على التسلم الصريح في أحكام القانون المدني حيث أنه عندما يتم لقد ن

المقاول العمل ، ويضعه تحت تصرف رب العمل وجب على هذا األخير أن يبادر الى تسلمه في 

أقرب وقت ممكن بحسب ما هو جار في المعامالت فإذا امتنع دون سبب مشروع عن التسلم رغم 

  .)2(نذار رسمي اعتبر أن العمل قد سلم إليهدعوته الى ذلك بإ

ومن خالل هذه المادة نجد أن التسلم الصريح يتخذ إحدى الصورتين، إما عند استجابة رب  

العمل لدعوة المقاول وقيامه بتسلم العمل المعماري في الوقت المتفق عليه مما يكون التسلم رضائيا 

ند رفض رب العمل أو تأخره في تسلم العمل من معبرا عنه في محضر التسليم والتسلم ، وإما ع

طرف المقاول عند دعوته لذلك فإن اإلنذار الرسمي الموجه إليه من قبل المقاول، وهو عقد غير 

قضائي يتم بمجرد رسالة رسمية موجهة الى رب العمل مع علم بالوصول، أو عن طريق محضر 

  .قضائي وهو في جميع الفروض غير قضائيا

رع الفرنسي في هذا الصدد عن المشرع الجزائري إذ نص في أحكام المادة ويختلف المش  

: "  على أنه 04/01/1978  من القانون المدني الفرنسي المعدلة بموجب القانون رقم 1792/6

                                                 
  .165 الى 150 ص – المرجع السابق –محمد شكري سرور / د:  انظر-)(1
  . من القانون المدني الجزائري 558المادة :  انظر-)(2
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  أو  A l’amiableالتسلم يتم بناءا على طلب صاحب المصلحة في التعجيل، وبأنه قد يتم رضائيا 

  .)1(د تخلف الرضا  عن Judiciaireقضائيا 

وبالتالي فإن المشرع الفرنسي يجعل التسليم صريحا سواءا آان شفاهة أو آتابة من خالل   

تحرير محضر التسلم وإما أن يكون رضائيا عند انفاق األطراف وفي حالة عدم التوصل الى التسلم 

الرجوع الى  – وغالبا ما يكون المقاول –الودي ألي سبب من األسباب آان لصاحب المصلحة 

 .القضاء حتى يتم التسلم الى يتم قضائيا

غير أن المالحظ في اتجاه المشرع الفرنسي والمشرع الجزائري أن عملية التسلم عندما ال تتم رضائيا 

فيحمل المشرع الفرنسي المقاول ، للجوء الى القضاء إللزام رب العمل بتسلم العمال المعمارية 

ة، وهو تحميل لكامل المقاول وما يترتب عليه من بقاء التزامات المنجزة باعتباره صاحب المصلح

الحراسة وتحمل تبعة الهالك على عاتق المقاول الى حين الفصل في الدعوى نهائيا وما يستغرق من 

وقت قد يرهق صاحب المصلحة بما فيه مصاريف على المقاول آمصاريف الحراسة والمحافظة على 

ذا هلك البناء في يد المقاول في حين فإن المشرع الجزائري اآتفى بمجرد البناء وتحميل تبعة الهالك إ

قيام المقاول بتوجيه إنذار رسمي وهو عقد غير قضائي يتم عن طريق محضر قضائي للقول بأن 

  .عملية التسلم قد تمت مما تبرأ ذمة المقاول ومسؤوليته بالمحافظة على البناء

ح محضر يوقع عليه رب العمل أساسا آما يوقع معه وعادة ما يحرر في هذا التسلم الصري  

  ).2(في األغلب األعم  آل من المهندس والمقاول ويقال في هذه الحالة بأن التسلم قد تم صراحة 

  

  :ثانيا التسلم الضمني  
إن التسلم الضمني يستخلص ضمنيا من بعض الوقائع ما دامت تكشف بوضوح عن نية   

 يتم ذلك باحتالل المالك للبناء ويبدأ في ممارسة مكانته القانونية رب العمل في قبول العمال، وقد

آمالك دون إبداء تحفظات معينة ويدخل في سلطة قاض الموضوع تقدير الظروف والوقائع التي تم 

  فيها التسلم ذلك أنه يأخذ بالتسلم الضمني ؟

 أنه قبل أي تسليم  نجد03 -93حيث أنه باستقراء الحكام الواردة في النشاط العقاري رقم   

البناية الى المشتري، يتعين على المتعامل في الترقية العقارية أن يطلب من المهندسين المعماريين 

والمقاولين المكلفين بإنجاز المنشآت شهادة تأمين تحملهم المسؤولية المدنية العشرية المنصوص عليها 

                                                 
  .149 ص – المرجع السابق –محمد شكري سرور /  د: انظر-)(1
 .150 ص – المرجع السابق – سرور محمد شكري/ د:  انظر- )(2
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 للقانون المتعلق بالتأمينات ال سيما مواده من  منه وطبقا554في أحكام القانون المدني ال سيما المادة 

94-99 )1(  

من خالل هذه المادة نرى أن رب العمل وهو المتعامل في الترقية العقارية قبل تسليمه   

البناية الى المشتري فإنه يشترط على المهندس المعماري والمقاول تقديم شهادة التامين ، مما يفهم بأن 

  . طرف رب العمل ثم عن طريق محضر بينه وبين المقاولعملية تسلم البناية آكل من

آما اشترط المشرع الجزائري على المقاول عند االنتهاء من انجاز البناية يدعو رب   

العمل الى استالم  العمل المعماري، وفي حالة رفض هذا األخير أو تأخره عن ذلك فإنه يجوز 

ل غير قضائي وبعد العمل  قد سلم الى رب للمقاول إنذار رب العمل بموجب إنذار رسمي وهو عم

  .)2(العمل، مما بعد في الحالة هذه التسلم  صريح، مما يؤدي بالضرورة الى التسلم الضخمي غير قائم

  :التسلم المؤقت والتسلم النهائي: الفرع الثاني  
قعة ومدى داللتها على حدوثه، آدفع الحساب آامال أو حيازة البناء باعتبار أن التسلم آوا 

قانونية يجوز إثباتها بكل الطرق، ويقع عبء إثباته على رب العمل ألنه هو الذي يدعى تطبيق 

  .)3(الضمان المعماري ومن ثم يجب عليه إثبات توافر سببه خالل المدة القانونية

ولكن نظرا ألهمية اآلثار القانونية التي ترتبط بالتسلم تدخل المشرع الفرنسي عند تعديله   

 معرف 04/01/1978 المؤرخ في 12-78 من القانون المدني بموجب القانون رقم 1792للمادة 

التصرف الذي على أساسه يقبل به رب العمل البناء أو المنشأة مع أو بدون إبداء : " التسليم بأنه

  ).4(أي أننا بصدد تصرف قانوني بإرادة منفردة تتم بحضور المهندس المعماري" تحفظات 

الفرنسي أن يتم هذا التسلم صراحة من خالل محضر التسليم يترك لألفراد ويشترط المشرع   

حرية تحديد إشكاله وإجراءاته، ويرى المشرع أن هذا التنظيم ذا طبيعة آمرة ال يجوز مخالفته، ولم 

يعد هناك عدم التوصل الى التسلم الودي، وبالتالي فإن محكمة النقض في فرنسا في هذه الحالة طالما 

،أما )5(لم البد أن يكون صريحا بقوة القانون مما تمد رقابتها الى آل العناصر المكونة للتسلم أن التس

في الجزائر فالوضع يختلف عما هو وارد لدى المشرع الفرنسي،إذ أن المشرع الجزائري لم يعرف 

  .التسلم

  

  
                                                 

ر- )(1 ادة :  انظ م   2 ف 8الم شريعي رق وم  الت ن المرس ي  03-93 م ؤرخ ف شاط  1993-03-01 الم ضمن الن  المت
 .العقاري

 . من القانون المدني الجزائري558المادة :  انظر-) (2
 . من القانون المدني الجزائري558المادة :  انظر -)(3
 .109 ص – المرجع السابق –ري نادية منصو:  انظر -)(4
 .109 ص – ذاته المرجع –نادية منصوري :  انظر -)(5
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  .التسلم المؤقت: أوال  
ه في تقبل العمل بصفة مؤقتة الى يكون التسلم مؤقتا في حالة إفصاح رب العمل عن إرادت  

غاية رفع آل أسباب التحفظات التي يبديها رب العمل في محضر التسليم والتسلم ، فيتفق مع المقاول 

على مدة معينة أو معقولة إلصالح آل العيوب التي تظهر خالل هذه الفترة وإآمال آل النقائص 

  .)1( محل التسلم وإزالة آل الشوائب التي طرأت على البنايات والمنشآت

وغالبا ما يمر التسليم المؤقت لمدة سنة يكون المقاول في خاللها قد عالج آل العيوب   

  .المتواجدة في المبنى التي يشيرها رب العمل ويعلن بعدها التسلم النهائي

ويظل خالل هذه المدة مكان العمل مفتوحا يجري المقاول آل اإلصالحات الواجبة آما يمكن   

ل أن يقون بتنفيذ أعمال اإلصالح هذه على حساب المقاول وال يتم التسلم النهائي إال بانتهاء لرب العم

  .هذه اإلصالحات

  

  .التسلم النهائي: ثانيا   
يأخذ التسلم النهائي شكال نهائيا ، عندما ينتهي المقاول من اصالح آل العيوب والشوائب   

نت آتحفظات في محضر التسليم والتسلم المثارة من طرف رب العمل عند التسلم المؤقت ودو

المؤقت، إذ في هذه المرحلة يقدر رب العمل تسلمه وتقبله وبصفة نهائية ويثبت ذلك في محضر 

  .)2(التسلم والتسليم الذي يحرر بمناسبة التسلم النهائي

ء وبموجب هذا التسلم النهائي تبرأ ذمة المقاول اتجاه رب العمل من آل العيوب الظاهرة أثنا  

عملية التسلم ولكن ال تبرأ من العيوب الخفية التي قد تظهر خالل عشر سنوات من تاريخ التسلم 

النهائي والتي من شأنها تغييب البناء أو تهديده بالسقوط أو تهديد متانته وسالمته يظل آل من المقاول 

  ).3(والمهندس متضامنين اتجاه رب العمل 

فقد جرى العمل على األخذ بمبدأ ازدواجية التسلم خاصة ومن الناحية العملية في الجزائر،   

فيما يتعلق بعقود المقاوالت البرى للمباني حيث آان يتم االتفاق بين رب العمل والمقاول على اقتطاع 

 من ثمن المشروع على سبيل الضمان عن التسلم المؤقت للعمل المعماري بحيث تبقى % 5نسبة 

مل مدة سنة آاملة من تاريخ التسلم تحسبا لظهور أي خلل في البناء، المبالغ المخصومة في يد رب الع

محضر التسلم (وبانتهاء مدة السنة هذه إذا لم يظهر أي خلل يتم التسلم النهائي ويحدد محضر بذلك 

                                                 
ادة                -)(1 شريعي      14وهو ما يعرف بالضمان السنوي أو ضمان حسن اإلنجاز المنصوص عنه في الم  من المرسوم الت

 . المتعلق بالنشاط العقاري93-03
 .60 ص – المرجع السابق –اش سميرة رمح:  انظر -2
 . من القانون المدني الجزائري558المادة : ر  انظ-3
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 434-91وقد تم تقنين هذا العرف المهني فيما بعد وذلك بالمرسوم التنفيذي رقم ) النهائي لألعمال 

  ).1( 09/11/1991المؤرخ في 

  :التسلم الكلي والتسلم الجزئي: الفرع الثالث  
يأخذ التسلم آكل  التسلم الكلي أو الجزئي، وذلك بحسب ما إذا آان العمل المعماري يقبل   

  :التجزئة أم ال، لهذا تقسم هذه النقطة حسب ما يلي

  .التسلم الكلي: أوال   
ى آل العمل محل العقد ، وذلك بعد تمام عادة ما يكون التسلم بشكل آلي يتم مرة واحدة عل

انجازه، وينصب هذا الشكل من التسلم على األعمال المعمارية التي ال تقبل التجزئة ، فال خيار لرب 

العمل في هذه الحالة سوى اإلنتظار حتى يتم المقاول انجاز العمل بكامله ليتمكن من تسلمه ويكون 

  .قبل التجزئةالتسلم هنا واحدا باعتبار األعمال ال ت

غير أنه يمن أن يتضمن العقد شرط أن يكون التسلم مرة واحدة على األعمال القابلة للتجزئة فحتى لو 

تم اإلنجاز لبعض الوحدات الفرعية فال يتم التسلم إال إذا أنجزت آل األعمال وبالتالي فال يستطيع أحد 

لمقاولة حتى يتم انجاز آل األعمال محل المقاولين في هذه الحالة إلزام رب العمل بدفع باقي مبلغ ا

  ).2(عقد المقاولة فيكون هنا التسلم آلي وواحد 

  .التسلم الجزئي: ثانيا
ينصب التسلم الجزئي على األعمال المعمارية القابلة للتجزئة الى عدة وحدات أو هياآل 

  .بحيث يمكن تسلم آل وحدة ثم انجازها من قبل المقاول

تسلم في الصفقة التي تتضمن إنشاء مجموعة من المباني أو ويتصور هذا الشكل من ال

الوحدات المنفصلة، إذ قد تنقضي مصلحة آل من المقاول ورب العمل تسلم آل وحدة منها فور 

اآتمال األعمال بشأنها وبالتالي نحصل على عدة تسليمات وتسلمات منفصلة بالنسبة لكل مبنى منها 

 يتعلق بسريان مهلة الضمان العشري أساس رفع دعوى يستقل آل منها بآثاره، وخاصة فيما

  .المسؤولية العشرية

وآما  يمكن أن يكون البناء آل متكامل ويتم تقسيمه على مراحل مختلفة آحالة تعاقد رب 

العمل مع مجموعة من المقاولين من ذوي التخصصات المختلفة بعقود منفصلة فال يلزم أن يكون 

إنما لرب العمل أن يتسلم من آل منهم على حدى بحسب ما أتمه من التسلم بالنسبة لهم جميعا و

  .األعمال الخاصة به، وال تبدأ مدة الضمان في هذه الحالة اال بتسلم المرحلة األخيرة من هذا المشروع

                                                 
 .60 ص – ذاته المرجع –اش سميرة رمح:  انظر -1

 .82 ص – المرجع السابق –محمد حسين منصور/ د:  انظر-)(2
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ويالحظ مما سبق أن التسلم يكون جزئيا أو آليا بحسب ما هو منصوص عليه في عقد المقاولة، فهو 

  ).1(كي يتخذ شكال معينا ويترتب آثاره القانونيةالمرجع الوحيد ل

وبانتهاء مدة السنة هذه، يتم تحديد محضر التسلم النهائي وفي هذه الحالة يستحق المقاول نسبة 

  . )2 (. المخصومة من ثمن المشروع آباقي مستحق له في ذمة رب العمل5%

  

  : نقل عبء تبعة العقار-2
 وقد تكون تبعة حراسة ،فبالنسبة لتبعة الهالك بسبب أجنبي إن تبعة العقار قد تكون تبعة هالك

  .فإنها تبقى على رب العمل أو من يحل محله

باعتبار أن التسلم قد نقل حيازته وسلكية البناء إلى رب العمل أما إذا آان الهالك حدث بسبب عيب 

عشري يسأل بشأنه خفي في البناء فإن هالآه يخضع ألحكام المسؤولية العشرية وقواعد الضمان ال

  . من القانون المدني554المقاول والمهندس المعماري بصريح المادة

أما بالنسبة لتبعة الحراسة فإنها تنتقل بالتسلم من المقاول إلى رب العمل ويصبح هذا األخير حارسا 

حد للعقار للسيطرة الفعلية التي يمارسها بشأنه، ويخضع لمسؤولية حارس البناء وحارس الشئ  على 

   )3 (.سواء

  

  :بداية حساب مدة الضمان العشري/ 3
ان لواقعة تسلم العمل أثر في بداية حساب مدة الضمان المختلفة إذ بموجب التسلم المؤقت يبدأ 

  . )4 (حساب مدة الضمان السنوي وحسن اإلنجاز وأداة ووسائل التجهيز

النهائي لألعمال ويعتبر تسلم العمل أما مدة الضمان العشري فال يبدأ حسابها إال من تاريخ التسلم 

المعماري من طرف رب العمل في الوقت المحدد في العقد ودفتر الشروط متى سلمه المقاول لهذا 

االخير أو دعاه لذلك شرطا لتطبيق الغرامات التأخيرية من تأخر المقاول في ذلك، ولهذا ذهبت 

من المقرر قانونا أن غرامات :" ء فيه إذا جا1979-12-16المحكمة العليا في حكم لها مؤرخ في 

التأخير تطبق عند عدم تكملت األشغال في اآلجال على أساس مواجهة بسيطة بين تاريخ انقضاء 

األجل المتعاقد عليه تاريخ االستيالم، ومن ثم فإن النفي عن القرار المطعون فيه بمخالفة القانون غير 

 المتنازع عليها آائنة بالضبط خارج مدة تنفيذ األشغال سديد ولما آان ثابت في قضية الحال أن المدة

والتي ال يمكن وضعها على عاتق المقاول فإن القرار المتأنق فيه القاضي يدفع مبالغ للطاعن تعويضا 

                                                 
 ..107 ص – المرجع السابق –مسكر سهام :  انظر -)(1
  .65ص- المرجع السابق-اش سميرةرمح:  انظر-)(2
  .108 ص-السابقجع المر-مسكر سهام.  انظر-)(3
  .108 ص-المرجع ذاته-مسكر سهام : انظر-)(4
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على األضرار الالحقة به طبق القانون تطبيقا صحيحا، ومن آان آذلك استوجب تأييد القرار 

  . )1(" المطعون فيه

  

  الثالمبحث الث
  .حصول التهدم أو ظهور العيب خالل عشر سنوات من تاريخ التسليم

  
إن هذا الشرط يشتمل على عنصرين أحدهما موضوعي يتمثل في حدوث التهدم أو ظهور العيب الذي 

يهدد سالمة متانة البناء، وثانيهما زمني مقتضاه أن يحدث هذا التهدم أو يظهر ذلك العيب في خالل 

  .)2 (.تاريخ التسلممدة عشر سنوات من 

  :وعليه آان من الضروري التطرق من خالل هذا المبحث إلى ما يلي

  . التهدم الكلي أو الجزئي للبناء:المطلب األول
  . العيوب الموجبة للمسؤولية العشرية:المطلب الثاني
  .طبيعة الضمان العشري أساسه، وآيفية حسابه: المطلب الثالث

  
  .أو الجزئي للبناء التهدم الكلي :المطلب األول

لقد جعل المشرع الجزائري المهندس المعماري والمقاول مسئوالن بالتضامن عن ما يحدث   

خالل عشر سنوات من تهدم آلي أو جزئي مما شيداه من مباني أو أقاماه من منشآت ثابتة أخرى، مما 

 وعليه  )3( الجزئي هنايؤدي بالضرورة الى أن الضرر الموجب للمسؤولية العشرية هو التهدم الكلي أو

  :سنتطرق من خالل هذا المطلب الى ما يلي 

  .البناء  موضوع المسؤولية العشرية: الفرع األول  
  .التهدم المنشئ للمسؤولية العشرية: الفرع الثاني  
  .البناء موضوع المسؤولية العشرية: الفرع األول  
 من 554ها المشرع في المادة ان العمال المعمارية موضوع المسؤولية العشرية والتي قصد  

  :القانون المدني هي ما سنتطرق اليه فيما يلي

  

  

                                                 
ا   : انظر-)(1 ة العلي م صادر عن المحكم ة–حك ة اإلداري اريخ-الغرف م 1989-12-16 بت ف رق شور -65145مل  من

  .133 ص 1991 العدد األول سنة-بالمجلة القضائية
  .67 ص – المرجع السابق –اش سميرة رمح : انظر-)2(

  . من القانون المدني الجزائري554ادة الم : انظر-)(3
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  .تشييد المباني: أوال  
لم يعرف المشرع الجزائري المقصود بالمباني موضع المسؤولية العشرية سواء في أحكام   

 01/12/1990 المؤرخ في 29-90 من القانون المدني أو في أحكام القانون رقم 554المادة 

 المؤرخ في 176-91والتعمير أو في المرسوم التنفيذي رقم ) العمرانية(تعلق بالتهيئة الم

 الذي يحدد آيفية تحضير رخصة البناء شأنه شأن المشرع الفرنسي والمشرع 28/05/1991

  .المصري

وأما خلو النصوص التشريعية من إعطاء تعريف للبناء، فقد تصدى الفقه لذلك، بحيث عرفه   

آل بناء أو عمل فني مهما آان نوعه شيد عن طريق تجميع مواد متصلة : "  آابيتان بأنهالفقيه هنري

   .)1(باألرض اتصال قرار

آل شيء من صنع اإلنسان : " آما عرفه األستاذ الدآتور عبد الناصر توفيق العطار بأنه   

   .)2("ثابت في حيزه، متصل باألرض اتصال قرار 

مجموعة من المواد أيا آان : "  الرزاق أحمد السنهوري بأنهآما عرفه األستاذ الدآتور عبد  

نوعها، خشبا أو جبسا أو حديدا أو آل هذا معا، أو شيئا غير هذا شيدتها يد اإلنسان لتتصل باألرض 

   .)3(" اتصال قرار

آل ما أنشأه اإلنسان متصال باألرض من : " آما عرفه األستاذ الدآتور محمد حنين بأنه   

تها ويعتبر عقار بطبيعته حتى ولو لم يكن قد تم انشاؤه، وبصرف النظر عن نوع مواده فوقها أو تح

   .)4("أو جهته أو آونه مؤبدا أو مؤقتا، أما العقار بالتخصيص آالمصاعد واآلالت فال تعتبر بناء 

من خالل هذه التعاريف التي اعطت للبناء يمكننا أن نستخلص بأن المقصود بالنباء موضوع   

ولية العشرية على أنه آل عمل أقامته يد اإلنسان عن طريق تجميع مجموعة من المواد، مهما المسؤ

   .)5(آان نوعها، ثابت في األرض وال يمكن نقله من حيزه دون تلف 

ومتى توفرت في أي عمل معماري هذه المواصفات اعتبر بناءا يخضع في أحكامه الى   

  . التي وجد ألجلها هذا البناءالمسؤولية العشرية، بغض النظر عن الغاية

  

  

    
                                                 

  .658 ص –عبد الرزاق حسين شنب، المرجع السابق / د:  انظر -)(1
 – مطبعة السعادة – تشريعات تنظيم المباني ومسؤولية المهندس والمقاول      –عبد الناصر توفيق العطار     / د: انظر   -)(2

  .1972مصر عام 
  .113ع السابق، ص عبد الرزاق السنهوري، المرج/ د:  انظر -)(3
   1993 عام – الجزائر – المؤسسة الوطنية للكتاب – الوجيز في نظرية اإللتزام –محمد حسين / د:  انظر -)(4
  . من القانون المدني الجزائري554المادة :  انظر -)(5
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  .إقامة المنشآت الثابتة األخرى: ثانيا
لقد نص المشرع الجزائري صراحة في الحكام الواردة في القانون المدني على المنشآت   

الثابتة األخرى  تمثل موضوع المسؤولية العشرية ويذهب الفقه الحديث سواء المصري أو الفرنسي 

 تغطيها المسؤولية العشرية للمهندس المعماري والمقاول يمكن أن تتعلق  لتيالى أن أعمال البناء ا

   .)1(بغير المباني والمتمثلة في المنشآت الثابتة األخرى

ويقصد بالمنشآت الثابتة األخرى هي آل عمل أقامته يد اإلنسان ثابتا، في حيزه من األرض 

لمواد أيا آان نوعها ربط غير قابل للفك، متصال بها اتصال قرار عن طريق الربط بين مجموعة من ا

   .)2(" بحيث ييسر على اإلنسان سبيل انتقاله أو سبل معاشه 

  .ومن أمثلة المنشآت الثابتة األخرى أعمال إنشاء الجسور واألنفاق والخزانات

  

  .خصائص المباني والمنشآت الثابتة األخرى: ثالثا  
  :ص يمكن إجمالها فيللمباني والمنشآت الثابتة األخرى عدة خصائ  

  :أن يكون البناء متصال باألرض اتصال قرار  - أ
يكاد يجمع الفقه العربي والغربي على ان البناء والمنشآت الثابتة األخرى المقصود في أحكام 

المسؤولية العشرية هو ذلك العمل المعماري المتصل باألرض اتصال قرار، سواء آان فوق األرض 

 .ه من حيزه دون تلف أو تهديد سالمة البناء أو التهديم اللي أو الجزئي لهأو تحتها، بحيث ال يمكن نقل

)3(.   

أما العقار بالتخصيص والذي خصص لخدمته العقار، وهي مختلف األجهزة الميكانيكية أو 

الكهربائية التي يتولى المقاول بترآيبها في المباني بحالتها التي تسلمتها من المنتج آالمصاعد  

 وأجهزة التكييف المرآزية واألبواب والنوافذ فإن طبقا للقاعدة المقررة في  المقصود الكهربائية،

بالبناء والنشآت الثابتة األخرى فإنها ال تدخل ضمن هذا المفهوم لإلسكانه نقلها من حيزها دون تلف 

   .)4 (وبالتالي تخرج عن نطاق المسؤولية العشرية

  
  :مت بشأنه أعمال آبرى أن يكون البناء حديث النشأة أو أقي-ب

 من 2270 و 1792يجمع الفقه الغربي والمصري في تقديرهم وتفسيرهم ألحكام المادتين 

 من القانون المدني المصري الخاصة بالمسؤولية العشرية 651القانون المدني الفرنسي والمادة 

                                                 
  88  ص -محمد ناجي ياقوت، المرجع السابق / د:  انظر -)(1

  .682ص _  المرجع السابق– نعبد الرزاق حسن يس/ د:  انظر -(2)
  .72 ص – المرجع السابق –اش سميرة ر مح: انظر -(3)
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ثابتة أخرى فإنه التضامنية للمهندس المعماري والمقاول لما شيدوه من مباني وأقاموه من منشآت 

تطبق هذه المسؤولية  سواء على البناءات والمنشآت الحديثة، وآذا أعمال الترميمات واإلصالحات إذا 

آانت من األعمال الكبرى أعمال الحديد والتدعيم والتهيئة إذا آانت هذه األعمال تتم في عقار مبني  

ية فيه بحيث يترتب على أداءها موجود من قبل متى وقعت على هيكل البناء أو األجزاء الرئيس

   .)1(المعيب حدوث التهدم الكلي أو الجزئي للبناء

فيما " أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد أورد في األحكام الواردة في القانون المدني عبارة 

فالعبارة جاءت بمطلق العموم باعتبار أن التشييد " شيداه من مبان أو أقاماه من منشآت ثابتة أخرى 

ام يتمثل في البناء والتشييد عام يتمثل في البناء والتشييد ألول مرة وأيضا عمليات الترميم الكبرى ع

وآذا التعلية باعتبارها تشييدا دون أن تخصص هذه المادة التشييد الحديث مما يؤخذ بعموم النص 

   .)2(شامال التشييد الحديث و اعادة اإلصالح البرى التي تؤثر بشكل جذري على البناء

   .)3("العام على عمومه حتى يخصص " تطبيقا للقاعدة التي تقضي على أنه 

آما أن المشرع الجزائري من خالل األحكام الواردة في قانون التهيئة والتعمير نجده تشترط 

رخصة البناء فيما يخص جميع عمليات التعلية والتوسيع واألعمال البرى وذلك بالنسبة للبناءات 

 من 554طبقا لعموم نص المادة  . )4(نطبق بشأنها آذلك  أحكام المسؤولية العشرية القديمة مما ي

  .القانون المدني

  .التهدم المنشئ للمسؤولية العشرية: الفرع الثاني
  :هذه النقطة بدورها سنقسمها الى ما يلي

  :مفهوم التهدم: أوال
المقصود بالتهدم لم يعرف المشرع الجزائري وآذا المشرع الفرنسي والمشرع المصري 

" التهدم "  استعماال لفظ )5(لمنشئ المسؤولية العشرية وإن آان المشرع الجزائري وآذا المصري 

وهو لفظ دال في معناه جامع لكل مفرداته، ويقصد به سقوط وهالك البناء إما هالآا آليا أو جزئيا، 

 واسع وغير جامع ويكفي وهو معنى" Penir" الذي استعمل عبارة )6(وهذا عكس المشرع الفرنسي

  .) 7(فيه مجرد تلف البناء وإن لم يصل الى التهدم الفعلي لقيام المسؤولية العشرية

                                                 
  .94 ص – المرجع السابق –محمد ناجي ياقوت /  د:  انظر -(1)
  . من القانون المدني الجزائري554المادة :  انظر-)(2
  73 ص – السابق  المرجع–اش سميرة رمح:  انظر-)(3
  . المتعلق بالتهيئة والتعمير01/12/1990المؤرخ في / 90/29 من القانون رقم 52المادة :  انظر.-)(4
  .96 ص – المرجع السابق –محمد ناجي ياقوت /  د: انظر -)(5
  .96 ص – ذاته المرجع –محمد ناجي ياقوت /  د:  انظر.-)(6
  .74 ص– المرجع السابق –اش سميرة رمح: انظر -)(7
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فيعرف التهدم بأنه بقص البناء بمعنى انحالل الرابطة التي تربط بين أجزائه أي : أما لغة

 أو بعضها  أو هو تفكك أجزاء البناء آلها)1(حدوث انفصال بين تلك األجزاء بعضها عن بعض 

  .وانفصاله عنه أو عن األرض المقام عليها

ويمكن أن يكون انحالل هذه الرابطة راجع الى عدة أسباب آوجود عيب في عملية التشييد 

والبناء ذاته الراجع الى الخلل في عملية ربط مكونات البناء وأجزائه أو بسبب عيب في األرض أدى 

ن العيب الموجود في البناء سببه تلف المواد أو سوء الى تعيب البناء وتهديده بالسقوط، أو آا

استعمالها بمخالفة أصول العمل المعماري، آما أنه يمكن أن يكون سبب التهدم راجع الى الخطأ في 

التصميم بعدم مراعاة األصول الفنية والعلمية للهندسة المعمارية، أو الخطأ في اإلشراف والتنفيذ بعدم 

  ).2(لمشروع لألصول الفنية اتباع المشرف والمنفذ ل

  

  .صور التهدم التهدم: ثانيا

لم يتطلب المشرع الجزائري آما معينا للقول بتطبيق أحكام المسؤولية العشرية الخاصة 

  .بالمهندس المعماري والمقاول لكنه اآتفى بتبيان صور التهدم سواء آان تهدما آليا أو جزئيا لقيامهما

  :التهدم الكلي/ أ 

دم الكلي للبناء والمنشآت الثابتة األخرى بأن يسقط آل البناء أو المنشأة، أو في  يقصد بالته

  ).3(الغالب األعم منه، بحيث يصبح غير صالح على اإلطالق لتحقيق الغرض الذي وجد ألجله

  :التهدم الجزئي/ ب
ون يقصد بالتهدم الجزئي للبناء أو المنشآت الثابتة اخرى بأن يكون قاصرا على جزء معين د

غيره من أجزاء العمل المعماري ، آسقوط الشرفة، او تهدم جدار، أو انزالق جزء من األرض المقام 

  .عليها المبنى والمؤدي الى سقوط الجزء الذي يعلوا هذه األرضية 

وعليه فإنه يعد تهدما موجبا لتطبيق أحكام المسؤولية الخاصة بالمهندس المعماري والمقاول 

أو سقوط السلم أو انفصال الشرفة عن البناء أو سقوط السقف أو تصدع الحائط انهيار المنزل آليا 

تصدعا يعيب الغرض الذي وجد ألجله، أو سقوط الجسر أو تصدعه، أو تشقق أرضية الطريق 

  ).4(وانفصال أجزائها أو انهيار اآلبار وقنوات صرف

                                                 
دني       –سليمان مرقس   / د-)(1 انون الم اني   – الوافي في شرح الق ة الخامسة     – الجزء الث اني الطبع د الث ة  – المجل  مطبع

   ص1989 القاهرة -السالم
  . الصفحة ذاتها– المرجع السابق –اش سميرة ر مح:  انظر-)(2
  .75 ص – ذاته المرجع –اش سميرة محر:  انظر-)(3
  .97 ص – المرجع السابق –ي ياقوت محمد ناج/ د:  انظر-)(4
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 األخرى باعتباره تهدما آليا  ويعتبر البحث في مسألة مدى جسامة تهدم البناء والمنشآت الثابتة

أو جزئيا مبررا لقيام المسؤولية العشرية للمهندس المعماري والمقاول طبقا لألحكام الواردة في 

  .القانون المدني الجزائري، مسألة فنية يستدعي البحث فيها خبير وتخضع لتقدير قاضي الموضوع

  
  .العيوب الموجبة للمسؤولية العشرية: المطلب الثاني

را لخصوصية المسؤولية العشرية للمهندس المعماري والمقاول، فإن العيب المنشيء لها نظ

البد أن يكون على حد من الجسامة والخطورة، بحيث يهدد سالمة ومتانة البناء وإن تعددت مصادر 

هذا العيب سواء آان ناتجا عن عمل خاص بالمهندس المعماري أو المقاول أو آالهما معا، لهذا 

  : من خالل هذا المطلب التطرق الى آل من النقاط التاليةسنحاول

  .تعريف العيب الموجب للمسؤولية العشرية: الفرع األول
  .أنواع العيوب الموجبة للمسؤولية العشرية: الفرع الثاني
  .شروط العيب الموجب للمسؤولية العشرية: الفرع الثالث

  
  .ريةتعريف العيب الموجب للمسؤولية العش: الفرع األول

من خالل استقرائنا لألحكام الواردة في القانون المدني نجد أن المشرع الجزائري قد نص 

على السبب المنشيء للمسؤولية العشرية للمهندس المعماري والمقاول وذلك على أنه يشمل الضمان 

د متانة المنصوص عليه في الفقرة السابقة ما يوجد في المباني والمنشآت من عيوب يترتب عليها تهدي

  ).1(البناء وسالمته

غير أنه وإن نص المشرع الجزائري على جسامة ووصف العيب الموجب للمسؤولية 

 والمنشآت الثابتة األخرى بحيث قد يؤدي به الى  العشرية وهو العيب الذي يهدد متانة وسالمة البناء

دون أن يعطي تعريفا السقوط الكلي أو الجزئي أو عدم تحقيق األغراض التي وجد ألجلها البناء 

  .جامعا ومانعا للعيب شأنه شأن المشرع الفرنسي في ذلك وآذا المشرع المصري

وأمام خلو النصوص التشريعية من إعطاء تعريف جامع ومانع للعيب الموجب للمسؤولية 

: العشرية، فقد تصدى الفقه والقضاء الى هذا الفراغ بحيث عرفه الدآتور محمد ناجي ياقوت بأنه

لل الذي يحدث بالمبنى أو المنشأ الثابت اآلخر والذي تقضي أصول الصفقة وقواعد الفن خلوه الخ"

  ).2("  منه 

                                                 
  . من القانون المدني الجزائري554المادة :  انظر-)(1
  .97  ص - 39 بند – المرجع السابق –محمد ناجي ياقوت / د: انظر -)(2
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الخلل الذي يحدث بالمبنى والذي تقضي : " آما عرفه الدآتور عبد الرزاق حسين يسن بأنه

  ).1(" أصول الصفقة وقواعد الفن خلوه منه 

قهية أن العيب الموجب للمسؤولية العشرية ما يمكن مالحظته من خالل هذه التعاريف الف

يخلف عن المطابقة باعتبار أن هذه األخيرة تمثل أحد االلتزامات الرئيسية التي تقع على عاتق المقاول 

  ).2(اتجاه رب العمل وعنصرا أساسيا لمدى احترام المقاول للمواصفات المتفق عليها في العقد

 إذ المقاول ملزم بتسليم البناء بعد اآتماله مطابقا وأي إخالل فيها  يعد إخالال في التسليم

للمواصفات المتفق عليها في العقد المبرم بينه وبين رب العمل والعيب فيها يلزم المقاول بإعادة 

إصالحه وتكيفه مع العقد فقط وإن آان البناء في أساسه سليم وغير معيب، أما العيب المقصود في 

عيب خفي وبه من الخطورة بحيث يؤدي الى التهدم الكلي أو الجزئي أحكام المسؤولية العشرية فهو 

للبناء أو تهديد سالمته ومتانته يبقى المقاول والمهندس المعماري مسؤوالن بالتضامن لمدة عشر 

  .)3(سنوات من تسلم رب العمل البناء

  

  .أنواع العيوب الموجبة للمسؤولية العشرية: الفرع الثاني
  :لمسؤولية العشرية أنواع يمكن إجمالها فيما يليإن للعيوب الموجبة ل

  

  .العيب الراجع الى األرض المقام عليها البناء: أوال
إن األرض المراد إقامته عليها البناء أو المنشآت الثابتة األخرى هي ذلك المسطح المساحي 

بحيث ال ، )4(ر التي تعد الرآيزة األساسية التي يقوم عليها البناء بحيث يتصل باألرض اتصال قرا

يمكن فصله عنها بدون تلف وبالتالي تكون محل أول دراسة وقبل وضع التصميم المتعلق بالبناء 

  .المزمع إقامته 

وإذا آان من الناحية النظرية والعملية أن دراسة األٍرض المراد إقامة عليها البناء تقع على 

رفة الطبيعة الجغرافية لألرض رملية عاتق المهندس المعماري ومن في حكمه آالمهندس المدني لمع

آانت أو طينية أو حجرية ، ومدى وجود مياه جوفية قد تهدد متانة وسالمة وأسس البناء ، قبل وضع 

التصميم حتى يمكن على أساس الدراسة األولية لألرضية معرفة طريقة وضع التصميم حتى يمكن 

                                                 
  .704 ص – المرجع السابق –عبد الرازق حسين يسن / د: انظر -)(1
شييد             عدم المطابقة  –السيد محمد السيد عمران     / د: انظر -)(2 ارات تحت الت ع العق ة    – في بي  دار المطبوعات الجامعي

  .14 ص – 1994 مصر – بدون رقم الطبعة –باإلسكندرية 
  .77 ص – المرجع السابق –اش سميرة ر مح: انظر -)(3
  709 ص – المرجع السابق –عبد الرزاق حسين يسن : انظر  -)(4
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ألساس وعمق األعمدة ونوع المواد على أساس الدراسة األولية لألرضية معرفة طريقة وضع ا

  ).1(الواجب استعمالها والتجهيزات المراد إقامتها

وقد اختلف الفقه في تحديد الشخص المسؤول إذا آان تهدم البناء أو المنشآت الثابتة األخرى 

أو تهديد سالمته ومتانته راجع الى عيب قائم في األرض المقام عليها المشروع، هل تقع المسؤولية 

شرية على المهندس المعماري بمفرده، أم أنها تقع على آل من المهندس المعماري والمقاول الع

  .بالتضامن في مواجهة رب العمل ؟

يكاد ينعقد اجتماع الفقه سواء في فرنسا أو مصر على أن فحص التربة ودراستها وتبيان 

فته لما يمتلكه من خبرة خصائصها يقع على عاتق المهندس المعماري بل وتعتبر من أولى مهام وظي

فنية في هذا المجال ولما لديه من عناصر التقدير ألهمية البناء أو المنشأ الثابت اآلخر المزمع إقامته 

ومدى استجابة خصائص التربة له، وعليه في حالة تهدم البناء أو تهديد سالمته أو متانته لعيب في 

ي ووجه المقاول نحو إمكانية البناء ، فإن المسؤولية أرضية البناء التي قام بدراستها المهندس المعمار

  ).2(العشرية تقع على عاتق المهندس المعماري

في حين ذهب رأي آخر في الفقه الفرنسي الى أن المقاول يكون في حقيقة األمر ذي معرفة 

 آبيرة بطبيعة األرض من المهندس المعماري وأآثر تخصصا منه فيها وذلك لما يباشره يوميا من

ممارسات عملية في  هذا المجال فهو الذي يقوم بعمليات الحفر وبالتالي من الطبيعي وهو يجري هذه 

العمليات أن يتبين عيوب األرض، وعليه يجب عدالة أن يكون مسؤوال أيضا الى جانب المهندس 

 المادة المعماري عن عيوب التربة وعدم معالجتها قبل البدء في التنفيذ  ، وهذا باإلضافة الى أن

  ).3( من القانون المدني الفرنسي لم تفرق في هذا الخصوص بين المهندس المعماري والمقاول 1792

أما بالنسبة للمشرع الجزائري فهو أميل الى األخذ بالرأي الثاني المشدد للمسؤولية العشرية 

متانته في خالل مدة للمهندس المعماري والمقاول بالتضامن في حالة تهدم البناء أو تهديد سالمته أو 

الضمان ولو آان راجع الى عيب قائم في األرض دون تمييز بين المهندس والمقاول وهذا أنه يضمن 

للمهندس المعماري والمقاول متضامنين ما يحدث خالل عشرة سنوات من تهدم آلي أو جزئي فيما 

  ).4(عن عيب في األرضشيداه من مباني أو أقاماه من منشآت ثابتة أخرى ولو آان التهدم ناشئا 

  

  

  

                                                 
  .78 ص – ذاته مرجع –اش سميرة رمح: انظر -)(1
  .79 ص – مرجع سابق –اش سميرة رمح: نظرا -)(2
  .711 ص – المرجع السابق –عبد الرزاق حسين يسن /د: انظر -)(3
  .. فقرة واحد من القانون المدني الجزائري554 المادة :أنظر -)(4
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  .العيب الراجع الى الخطأ في تصميم البناء: ثانيا
  :هذه النقطة بدورها سنتطرق فيها الى ثالث نقاط أساسية وذلك على النحو التالي

  : مدى مسؤولية المهندس المعماري عن عيوب التصميم-أ

ن رب العمل بتحقيق من المقرر أن المهندس المعماري ملزم بمقتضى العقد المبرم بينه وبي

نتيجة مفادها أن يقدم لهذا األخير تصميمات خالية من العيوب مطابقة للرغبة المبداة من طرف رب 

العمل، وآذا لقواعد الفن المعماري وآافة النصوص المنظمة لعملية البناء محققة للفرض الذي وجد 

  ).1 (.ألجله البناء

ت إلى تهدم البناء آليا أو جزئيا أو تهديد متانة فإذا قدم المهندس المعماري تصميما معيبة أد

وسالمته فإنه مسؤول عن ذلك طبقا ألحكام المسؤولية العشرية باعتباره آان ملزما بتحقيق نتيجة ولم 

يلزم بها دونما تفرقة في ذلك بين ما إذا آان المهندس المعماري هو المشرف على تنفيذ المشروع أم 

وذلك أنه إذا اقتصر المهندس المعماري على وضع التصميم ..تصميماقتصر دوره على مجرد وضع ال

  ).2(دون أن يكلف بالرقابة على التنفيذ لم يم مسؤوال إال عن العيوب التي أتت من التصميم

وعليه إذا ثبت أن سبب تهدم البناء أو تهديد متانته أو سالمته راجع الى الخطأ في التصميم أو 

كمية أو الكيفية من طرف المهندس المعماري آان هذا األخير مسؤوال الخطأ في وضع المقايسات ال

عن ذلك طبقا ألحكام المسؤولية العشرية، ويخضع ذلك لتقدير قاضي الموضوع باعتبارها مسألة 

  ).3(موضوعية 

مسؤولية المقاول عن تهدم البناء أو تهديد متانته وسالمته الناتجة عن عيوب التصميم   - ب
  :الموضوع من طرفه

ي بعض األعمال الصغيرة قد ال يستدعي األمر برب العمل الى التعاقد مع مهندس معماري ف

لوضع له التصميم الهندسي لهذا العمل ومقاول لتنفيذ ذلك ، بل مباشرة مع المقاول ويعهد له عملية 

ي وضع التصميم وتنفيذه إلقامة البناء، وعليه يصبح المقاول قائم بدورين، دور المهندس المعمار

  .ودور المقاول

ذلك أن المقاول في هذه الحالة قد باشر مهمة المهندس المعماري ، وقام بدوره، وجب أن 

يكون مسؤوال عن آل ما ينشأ في هذه المباشرة، وما يتحقق في ذلك من أضرار ألن تطبيق أحكام 

  ).4(. الصفة الحقيقيةالمسؤولية العشرية هي الصفة الفعلية لتحققه من مباشرة العمل والقيام به، وليست

  

                                                 
  102 المرجع السابق ص-محمد ناجي ياقوت/ د: انظر -)(1
  . من القانون المدني الجزائري555 المادة :أنظر -)(2
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  :  التصميم الموضوع من طرف رب العمل-ج
قد يقوم رب العمل شخصيا بوضع التصميم ويستند بتنفيذه الى المقاول باشراف المهندس 

المعماري، فما مدى مسؤولية المهندس المعماري والمقاول عن هدم البناء أو تهديد سالمته ومتانته 

  وع من طرف رب العمل ؟الناتجة عن عيوب التصميم الموض

  :في هذه الحالة البد من أن نفرق بين أمرين

 إذا آان رب العمل على دراية تامة وخبرة آافية في عملية البناء وفنونه فيكون رب العمل -1

هو المسؤول عن جميع األضرار الناتجة عن التصميم المعيب من جانبه طالما اتبع فيه المقاول 

ل قواعد الفن وأصول الصفقة بدقة دون احداث أي تغيير وبالتالي تنعدم والمهندس أثناء التنفيذ آ

  .مسؤولية المهندي المعماري والمقاول في هذه الحالة

 أما إذا لم يراع المهندس المعماري والمقاول الدقة في تنفيذ التصميم الموضوع من طرف -2

 من التأآد من ذلك، مما يتعين رب العمل آأن يتم تعديله، أو وجد عيوب ظاهرة ولم يقم أي منهما

القول في هذه الحالة توفر المسؤولية العشرية للمقاول والمهندس المعماري طبقا لقواعد المسؤولية 

  ).1(العشرية عن تهدم البناء أو تهديد سالمته أو متانته 

  

  :العيب الراجع الى المواد األولية المستعملة في البناء: ثالثا
اء أو تهديد سالمته راجع الى عيب واقع في المواد األولية سواء تمثل قد يكون سبب تهدم البن

في الخطأ في استعمالها أو تلفها، وتتحد المسؤولية العشرية لكل من المقاول والمهندس المعماري 

بحسب عالقته في اختيار المواد ووضعها، هنا يجدر بنا النظر الى دور آل واحد منهما بالنسبة للمواد 

  :تحديد مسؤوليته على أساسها، وعليه فال بد من التطرق في هذا الصدد الى ما يلياألولية و

  :دور المهندس المعماري بالنسبة للمواد األولية ومسؤوليته  - أ
بما أنه من بين االلتزامات األساسية للمهندس المعماري عند وضعه التصميم الهندي للبناءات 

 وضع المقايسات الالزمة لتنفيذ المشروع فإنه من باب أول أو المنشآت الثابتة األخرى المزمع إقامتها،

إذا أخطأ خطأ جسيما في وضع هذه المقايسات من شأنه إحداث تهدم للبناء أو تهديد سالمته أو متانته 

  .يؤدي الى مساءلته طبقا إلحكام المسؤولية العشرية

ذ فإنه يجب عليه أن أما إذا آان المهندس المعماري واضع التصميم هو المشرف على التنفي

يستغل لدى المقاول المنفذ بغرض التأآد آل مرة من مطابقة المواد المستعملة للمقايسات الموضوعة 

من طرفه، حيث انه في حالة ما إذا آان المقاول قد استعمل مواد أخرى أو بطريقة أخرى تختلف عما 

                                                 
اري       –مذآرة نهاية التخرج لنيل شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية         /  في ذلك    : انظر -)(1 انون عق  مسؤولية   – فرع ق

  .77 ص 2004/2005السنة الجامعية : المهندس المعماري والمقاول الدفعة األولى
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 يمكن للمهندس المعماري دفع هو محدد في المقايسات فإنه تقع المسؤولية عليهما بالتضامن وال

المسؤولية بعدم العلم حيث يفترض به ضرورة العلم باعتباره مشرفا على التنفيذ ، آما أنه إذا آانت 

المواد مقدمة من قبل المقاول أن يتحقق المهندس المعماري من صالحيتها ومطابقتها للمواصفاة 

انت تقع المسؤولية العشرية للمقاول عند و نجد أيضا أنه حتى وإن آ، )1(المحددة في المقايسات 

اختياره للمواد األولية ، فهذه المسؤولية تقع بالتضامن مع المهندس المعماري المشرف على تنفيذ 

  .)2(المشروع ألنها تتضمن اخالل من قبله بعدم مراقبة وتفحص مدى جودة المواد المستعملة

  

 :دور المقاول بالنسبة للمواد الولية ومسؤوليته  - ب
إذا آانت المواد األولية المستعملة في البناء مقدمة من طرف المقاول وفقا لالتفاق والصفقة 

المبرمة بينه وبين رب العمل فإنه يتضمن جودتها وصالحيتها وبالتالي أي هالك للبناء أو تهديد متانته 

ي أحكام القانون الراجع الى المواد األولية المستعملة تقع للمسؤولية على المقاول وذلك ما جاء ف

إذا تعهد المقاول بتقديم مادة العمل آلها أو بعضها آان مسؤوال عن جودتها وعليه ضمانها " المدني 

  .)3(لرب العمل 

طبقا لألحكام الواردة في القانون المدني فإنه للمقاول مراعاة أصول الفن في استخدام المواد 

ن مدى جودتها وتقع المسؤولية على المقاول في األولية  المقدمة من طرف رب العمل وآذا التأآد م

وفي حالة اصرار رب . )4(حالة هالك البناء، إذ آان له أن ينيه رب العمل عن آل خلل في هذه المادة 

العمل على استعمال المواد باعتباره مختصا بكيفية  استعمالها بالرغم من تحفظات المقاول، فهنا تنعدم 

  .المسؤولية بالنسبة للمقاول

  .العيب الراجع الى الخطا في تنفيذ المشروع: رابعا
يقصد بتنفيذ المشروع تشكيل البناء ، أي اخراج التصميم  الموضوع من قبل المهندس الى 

حيز الوجود، عن طريق ترآيب المواد األولية ودمجها مع بعضها البعض وفقا للتصميم الهندسي 

ن التنفيذ يشمل على عمليتين، عملية ذهنية يقوم بها والتعليمات الموضوعة من قبل المهندس وعليه فإ

  .المهندس وعملية مادية تقع على عاتق المقاول

  : خطأ المهندس المعماري في العملية الذهنية للتنفيذ واإلشراف عليه-أ
       يضمن المهندس عند وضعه للتصميم آل الطرق والتعليمات والبيانات الواجب اتباعها عند 

بل المقاول، سواء طرق خلط المواد وآمية المواد الواجب استعمالها وغيرها، آما التنفيذ من ق

                                                 
  .135 ص – المرجع السابق – نادية منصوري :انظر -)(1
  . من القانون المدني الجزائري551 المادة :انظر -)(2
  . نفس القانون من551 المادة :انظر -)(3
  . نفس القانون من552 المادة :انظر -)(4
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، وعليه للمهندس المعماري القيام بزيارات ميدانية لمكان المشروع وإجراء االختبارات الواجبة لذلك

تنبيه المقاول لكل عيب في البناء وضرورة تصليحها قبل التسليم، وهو ملزم بتحرير آل ذلك في دفتر 

يومي يتضمن تواريخ الزيارات للمشروع ونسبة تقدم عملية البناء، وعلى هذا األساس فإنه في حالة 

  .ة خطأ في التنفيذهالك البناء أو تعيبه تقع المسؤولية العشرية على المهندس المعماري نتيج

  : خطأ المقاول في العملية المادية للتنفيذ-ب
        على المقاول مالحظة دفتر الشروط وآذا المقايسات الكمية والكيفية المعدة من قبل المهندس 

المعماري جيدا، فإن وقع في خطأ يرجع سببه إلى اإلهمال في تنفيذ المقايسات  يكون محال للمسؤولية 

خطأ خروجه على غاية التصميم والمقايسات باعتبارها النتيجة الواجب ن أساس الالعشرية، أل

  .1تحقيقها

  
  .شروط العيب الموجب للمسؤولية العشرية: الفرع الثالث

 من القانون المدني فإن المشرع الجزائري اشترط بعض الشروط 554طبقا لنص المادة   

  .القيام المسؤولية العشرية

  :يار تقديرهخفاء العيب ومع: أوال
  : خفاء العيب-أ

يقصد بالعيب المتعلق بالبناء والمنشئ للمسؤولية العشرية ذلك الخلل الذي يصيب المباني   

تقتضي أصول الصنعة وقواعد الفن خلوها منه وال يعتبر الخلل عيب في البناء بالمعني والذي 

غير مدرك لدى رب العمل عند المقصود هنا إال إذا آان راجعا في مصدره على فترة إلقامة البناء 

  .2تسلمه للعمل نهائيا من طرف المقاول والمهندس المعماري

 من القانون المدني الجزائري نجد أنها تشترط خفاء العيب للقول بقيام 554وبالنظر إلى نص المادة 

  .المسؤولية العشرية

  : معيار تقدير العيب الخفي-ب
 من القانون 554 في هذه المسألة وأمام خلو نص المادة نتيجة انعدام االجتهادات القضائية      

 المتعلق بالنشاط العقاري فإن 03-93 من المرسوم التشريعي 09 إلى 08المدني والمواد من 

البناء مقاوال آان أو مهندسا معماريا أو بائعا المشرع يشدد في مسؤولية آل المتدخلين في عملية 

  . يفهم بأنه يتجه لألخذ بالمعيار الموضوعيللعقار المبني أو على التصاميم مما

  

                                                 
    .85-84 ص - المرجع السابق- محراش سميرة:انظر-)(1
  . 39 بند -96 ص - المرجع السابق-اجي ياقوتمحمد ن/  د:انظر)  (2
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  :في هذا الصدد نجد حالتان: خطورة العيب: ثانيا
  . العيب المهدد لسالمة ومتانة البناء والمنشآت الثابتة األخرى-أ

إن آل تقصير أو إهمال من قبل المهندس المعماري والمقاول أو غيرهما من المتدخلين في   

إال إذا آان للعيب درجة من الخطورة ال طبقا ألحكام المسؤولية العشرية عملية البناء ال يجعله مسؤو

  .1بحيث يهدد سالمة ومتانة البناء

  . العيب المهدد لسالمة البناء والعناصر التجهيزية غير القابلة لالنفصال-ب
واسع للخطر الموجب للمسؤولية العشرية  مفهوم إعطاءلقد توسع المشرع الجزائري في   

 من القانون المدني وهو تهديد متانة وسالمة البناء، يدخل 554 آما نص عنه في المادة بحيث يبقى

 في تجهيز البناء ببعض المعدات أساسية ضمن أحكام هذه المسؤولين العيوب التي تمس عناصر أيضا

 وهي 07-95 من قانون التأمين 181لنص المادة الضرورية المتصلة بالبناء اتصال قرار طبقا 

ومن . 1978-01-04 من القانون المدني الفرنسي المعدلة بالقانون 2 ف1792 عن المادة منقولة

 العناصر التجهيزية غير القابلة لالنفصال الساللم الحديدية المتبقية في البناء، والبناءات الجاهزة أمثلة

  . )2 (ن تلف المثبة على البناء بحيث ال يمكن عند تثبيتها فصلها عن البناء دوواألسقفآالحيطان 

  .، وآيفية حسابهأساسهمعماري،طبيعة الضمان ال: المطلب الثالث
أ لقيام الشرط الثالث للمسؤولية  الضمان المعماري وآيفية حسابه وأساسإن لتحديد طبيعة   

، لذا سنتطرق من خالل هذا المطلب ما أحكامهالقيام الشرط الثالث للمسؤولية العشرية وتطبيق  همية أ

  :يلي

  الطبيعة القانونية للضمان العشري: األول الفرع
   القانوني للضمان العشرياألساس: الفرع الثاني

  .وإثباتهآيفية حساب مدة الضمان : األثاثالفرع 
  

  .الطبيعة القانونية للضمان العشري: األولالفرع 
 إذ ظلت لقد اختلف الفقه الفرنسي اختالفا آبيرا في تحديد الطبيعة القانونية للضمان العشرين  

 بين اعتبارها مسؤولية عقدية تارة ومسؤولية تقصيرية تتأرجح لفترة غير قصيرة من الزمن اآلراء

تارة أخرى، ويرجع السبب في تردد وإحجام الفقه على اعتبارها مسؤولية عقدية إلى آون الضمان 

عقد المقاولة وال يمكن ، زهي اللحظة التي ينتهي فيها المعماري ال يرى إال بعد عملية التسليم والتسلم

 تأييدحينها الحديث مطلقا عن مسؤولية عقدية، غير أن أغلبية الفقه الحديث في فرنسا يتجه إلى 
                                                 

ر ) 2( رد  /د: انظ سعيد الزق د ال اول      -أحم ة المق ي مواجه شاءات ف اني واإلن اص للمب ضمان الخ شتري بال وى الم  دع
  .611 ص -1998 جوان 22 عام 2 العدد - مقالة منشور لمجلة الحقوق الصادر عن جامعة الكويت-والمهندس

  .04/01/1978 من القانون المدني الفرنسي المعدلة بالقانون 1792 من المادة  الفقرة الثانية:أنظر  )2 (



 

 45

الطبيعة العقدية للضمان العشري، ذلك أن المهندس المعماري أو المقاول ال يكون قد نفذ التزاماته مالم 

  .يسلم بناءا خاليا من العيوب

الفقه على ما استقرت عليه محكمة النقض هناك على أن مسؤولية أما في مصر فقد استقر   

 مسؤولية تقصيرية قائمة اعتبارهاالمقاول والمهندس المعماري من خلل البناء بعد تسلمه ال يمكنه 

 من قانونية الفعل الضار من جنحة أو شبه جنحة مدنية، وال يمكن آذلك اعتبارها مسؤولية أساسعلى 

ها ومنفصلة عن المسؤولية العقدية المقررة بين المقاول وصاحب البناء على نوع آخر مستقلة بذات

مقتضى عقد المقاولة، وإنما هي مسؤولية عقدية قدرها القانون لكل عقد مقاولة على البناء سواء نص 

  . )1(عليها في العقد أم لم ينص

 من القانون  )2(656في أحكام المادة ولقد أدمع الفقه على أن مدة الضمان المنصوص عليها   

المدني هي مدة اختبار لمتانة البناء، وصالبته وسالمته، وهي بهذا الهدف تعتبر مدة سقوط وليست 

مدة تقادم وبالتالي ال تكون مدة العشر سنوات عرضة للوقف أو االنقطاع أين يظل حق المستفيد من 

  . )3 (الضمان العشري قائما إلى غاية مرور هذه المدة

 مدة التقادم بسبب بإيقافاذا صدر أمر عال : " قضى حكما قديما بأنه األساسوعلى هذا   

الحرب فال يسري هذا األمر على مدة ضمان المهندس المعماري والمقاول، ألن الشارع جعل مدة 

 تأثيرالسنوات العشر أصال تمتد فيه مسؤولية المهندس المعماري والمقاول، ومدة الحرب ليست لها 

دما، فهذه األجل، ألن الزمن يجري بطبيعته فال يؤثر في أصل المسؤولية وجودا وعمطلقا من هذا 

ليها القانون ليست من قبل أحوال التقادم، وإنما هي مهلة ضربها الشارع العشر سنوات التي نص ع

  . )4(النتهاء أجل الضمان

نون المدني  من القا554أما المشرع الجزائري فقد نص على مدة الضمان في أحكام المادة   

شترط لقيام المسؤولية العشرية للمهندس المعماري والمقاول بالتضامن ضرورة حصول تهدم  اأي ما

 أو وجود عيب يهدد سالمته أو متانته خالل عشر سنوات من يوم األخرىالبناء أو المنشأة الثابتة 

مدة الضمان العشري اعتبر تسلم رب العمل نهائية للعمل المعماري، ويالحظ أن المشرع الجزائري 

 القسم ألحكامعتباره قد نص على التقادم في مدة سقوط ال تقبل االنقطاع أو الوقف وليست مدة تقادم ال

 308الثالث من الفصل الثالث من الباب الخامس من الكتاب الثاني من القانون المدني في المواد من 

  .323إلى 
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  .للضمان العشري القانوني األساس: الفرع الثاني
إن التزام المهندس المعماري والمقاول هو التزام بتحقيق نتيجة وهي بقاء البناء أو المنشآت   

 المشيدة من جانبهما قائمة وسليمة من آل عيب يهدد متانتها مدة عشر سنوات من يوم األخرىالثابتة 

  . )1(تسلمه من طرف رب العمل

 عدم تحقق النتيجة وهو إثباتيقوم بمجرد )  نتيجةتحقيق( بهذا االلتزام اإلخاللوبالتالي فإن          

حدوث التهدم أو ظهور العيب خالل عشر سنوات من تاريخ التسلم النهائي للعمل المعماري من 

 الخطأ من جانب المهندس المعماري أو بإثبات إلزامهطرف رب العمل أو من يقوم مقامه دون 

    السبب بإثباتتحلل من هذه المسؤولية إال  أن ذلك مفترض وال يمكن لهما الباعتبارالمقاول 

  . )2(األجنبي

 أساس بالضمان العشري في هذا الشأن يقوم على والمقاولوأساس التزام المهندس المعماري   

المسؤولية المفترضة على نحو يتفق والمبادئ العامة في المسؤولية العقدية، ذلك أنه اذا آانت 

المضرور  لعامة هي الضرر والخطأ والعالقة السببية بينهما، يقع علىالمسؤولية المدنية وفقا للقواعد ا

 الثالثة مجتمعة حتى يحكم له بالتعويض المطالب به وإال رفضت دعواه، وإن األرآان هذه إثبات

المسؤولية المفترضة وهي المسؤولية العشرية التي يخضع لها المهندس المعماري والمقاول، تتطلب 

أي .  )3( المسؤولية المدنية وهو الضررأرآان من األول الرآن إثباتقوم مقامه من رب العمل أو من ي

 الخطأ والعالقة اآلخرين الرآنين إثباتتهدم البناء أو تعييبه وتهديد سالمته ومتانته، دون اشتراط 

  . )4(السببية وذلك الفتراض توافرهما

  .وإثباتهآيفية حساب مدة الضمان : الفرع الثالث
  : فيما يليوإثباتهتطرق إلى آيفية حساب مدة الضمان سنحاول ال  

  :حالة تسلم رب العمل البناء من تاريخ التسلم النهائي: أوال
اذا تسلم رب العمل أو من يملكه قانون العمل المعماري آلية من طرف المقاول يعد هذا   

 أي بإصالحلمشيد وملزم التسلم مؤقتا، يظل المقاول خالل سنة ضامنا للعيوب التي تطرأ على العقار ا

  . )5(خلل يحدث على مدار السنة وهو ما يعرف بضمان حسن االنجاز

 من الناحية العملية في -ضمان حسن االنجاز–وقد تواتر استعمال هذا النوع من الضمان   

 من ثمن %5عقود مقاوالت المبادئ حيث آان يتم االتفاق بين رب العمل والمقاول على اقتطاع نسبة 
                                                 

  .2012-2011 -قيت على طلبة السنة الثالثة ل م د غير منشورة أل-محاضرات األستاذة جيدل آريمة: انظر  )1 (
  . المرجع ذاته-محاضرات األستاذة جيدل: انظر )2 (
  . من القانون المدني الجزائري554 المادة :أنظر  )3 (
ر  )4 ( دني      :أنظ انون الم رح الق ي ش وافي ف ليمان مرقس،ال ى الدآتور،س ذا المعن ي ه اني  - ف د الث سؤولية  -المجل الم
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ع على سبيل الضمان يبقى هذا المبلغ المخصوم في يد رب العمل مدة سنة آاملة من تاريخ المشرو

التسلم المؤقت تحسبا إلى ألي خلل في البناء، وقد تم تقنين هذا العرف المهني فيما بعد وذلك 

  .09/11/1991 المؤرخ في 434-91بالمرسوم التنفيذي رقم 

م النهائي المقاول محضر التسلو من يمثله قانونا مع وعند انتهاء مدة السنة يحرر رب العمل أ  

نسبة الضمان السنوي (للمشروع، ويقبض حينها المقاول ما يبقى له من مبالغ في ذمة رب العمل 

ويبدأ حساب مدة الضمان العشري من هذا التاريخ أين يظل خالل عشر سنوات آل من المقاول %) 5

 آل تهدم للبناء أو تهديد متانته وسالمته حيث أنه تبدأ  بالتضامن عنمسئوالنوالمهندس المعماري 

  . )1(مدة السنوات العشر من وقت التسلم العمل نهائيا

، غير أنه اإلثبات بجميع طرق إثباتهاونظرا العتبار التسلم والحالة هذه واقعة مادية يجوز   

عمل أو من يمثله قانونا  في محضر رسمي موقع بين رب الإثباتهانظرا لعملية التسليم النهائي يتم 

  . )2( الواقعة ويبدأ حساب المدة من تاريخ توقيعهإلثباتوالمقاول والمهندس المعماري بأنه يكون دليال 

  إليه عن ذلك بالرغم من دعوته تأخرهحالة امتناع رب العمل عن تسلم البناء أو : ثانيا

ن جهة والمهندس المعماري عن عقد المقاولة الذي يربط أطراف االلتزام وهما رب العمل م  

 وفقا إتمامه التزامهما بتسليم العمل بعد األخيرينوالمقاول من جهة أخرى يفرض على هذين 

 العمل المعماري المنجز األخير تسلمللمواصفات المتفق عليها في العقد إلى رب العمل ويقع على هذا 

  . تحفظات أو من غير ذلكبإبداءسواء 

اري والمقاول العمل المعماري المنجز تحت تصرف رب العمل ومتى وضع المهندس المعم  

   أوجب المشرع الجزائري على رب العمل أن يبادر بتسلم في أقرب وقت وفقا لما جرى عليه

 ويبدأ في هذه إليه وعليه فإن رب العمل اذا استجاب إلى دعوة المقاول اعتبر العمل قد سلم  )3(العمل

  .اللحظة حساب مدة الضمان

 أنه اذا رفض رب العمل تسلم العمل المعماري بالرغم من وضعه تحت تصرفه فقد منح غير  

 رسمي إلى رب العمل بدعوته لتسلم العمل المعماري في مكان إنذارالمشرع للمقاول الحق في توجيه 

 سواء استجاب رب العمل اإلنذاراالنجاز عادة ويعد العمل قد سلم لرب العمل في التاريخ المحدد في 

 ويبدأ من هذه اللحظة أي من إليه أو تقاعس في الذهاب إلى مكان االنجاز عد العمل قد سلم إلنذارل

  . )4( الرسمي حساب مدة الضمان العشرياإلنذارتاريخ 
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 المنجزة األعمالوقد اعتبر المشرع الجزائري أن عدم توجه رب العمل إلى مكان العمل تسلم   

 غير العادة حسب ما هو جاري في عمل المقاوالت، وبدون أي  علىإليه الموجه اإلنذاربالرغم من 

 حيث اعتبر تاريخ . )1 (سبب مشروع وجدي يتبين على تعسف مما رتب عليه نتائج غير مقصودة

 الموجه له تاريخا للتعلم وبداية لحساب مدة الضمان وحتى وإن توجه رب العمل إلى القضاء اإلنذار

يوب في البناء أو مخالف للشروط والمواصفات المتفق عليها في ممتنعا تسلم العمل مدعيا وجود ع

 أساسعقد المقاولة، فإن لجوءه ال يغير في الوضع القائم شيئا، فإذا حكم القاضي برفض دعواه على 

 الرسمي اإلنذار العمل تسلم العمل من تاريخ ربامتناعه إذ يفضي بالحكم، ويعد وعية رعدم مش

  . )2(ول، إذ الحكم هنا تقرير لوضع قائم وليس لوضع آاشف له من طرف المقاإليهالموجه 

أننا إذ قضى بمشروعية رب العمل تسلم العمل يقضي بتعيين خبير لتحديد  مدى التزام   

المقاول بالمواصفات الفنية الواردة في العقد، لكن رغم ذلك يعد رب العمل إلى غاية الفصل في 

  . )3(متسلما للعمل المعماريالنزاع القائم 

  . المعمارية على دفعاتاألعمالحالة تسلم : ثالثا
 الحديث عن شكل التسلم، أن التسلم آما يمكن ان يكون آليا، يمكن آذلك بصددلقد بينا سالفا   

 قبل ذلك مثل بناء إنشاؤهأن يكون جزئيا وعلى دفعات متى آانت طبيعة العمل المعماري الذي تم 

 األعمال اذا آان التسلم آليا منصبا على آل اإلشكالفال يثور لفة  السكنية المختواإلحياءالعمارات 

 ويثور التباين اإلشكال يظهر وإنمابتاريخ هذا التسلم هو تاريخ بدء سريان مدة الضمان العشري، 

 هو تاريخ بداية سريان مدة الضمان، هل في آل جزء عندما يتم التسلم جزئيا أي على دفعات، فما

   مستقلة في حساب مدة الضمان؟على حدى أي آل دفعة

 على دفعات فإنه األعمالم تسلم ا لاذيكاد يجمع الفقه والقضاء سواء في فرسنا أو مصر أنه   

 على حد تاريخ ببدء سريان مدة الضمان العشري بالنسبة األعماليعقد بالتسلم الجزئي لكل دفعة من 

بيعة العمل المنجز وال يرفضها شرط في عقد لهذه الدفعة متى آانت تجزئته التسلم ممكنة، ال تأباها ط

  . )4(والصفقة المبرمةالمقاولة 

 المعمارية الكبرى آبناء المقاوالت بالنسبة لألعمالوالدافع العملي وماهو جاري في عقود   

 السكنية التي تستغرق مدة آبيرة في االنجاز فإنه استجاب للضروريات العملية وتسييرا األحياء
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هو تاريخ بداية حساب مر ممكنا  آان األ تقتضي اعتبار تاريخ تسلم آل دفعة متىفراداألللتعامل بين 

  . )1(مدة الضمان لهذه الدفعة مستقال عن باقي الدفعات
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  الفصل الثاني
  . النظام القانوني للمسؤولية العشرية

لية عقدية ذات صبغة خاصة تميزها إن المسؤولية العشرية للمقاول والمهندس المعماري تعد مسؤو

سواء من حيث خصائصها باعتبارها مفترضة بقوة القانون ومتعلقة بالنظام العام أو من حيث 

 المحددين في نصوص القانون على سبيل الحصر أو من حيث دفعها إلى بائيات بأحكامهاالمخاطبين 

 األخرىري على غرار باقي التشريعات ، وبما أن المشرع الجزائ )1(األجنبيالقوة القاهرة أو السبب 

قد أخضع المسؤولية العشرية إلى نظام قانوني خاص تنفرد به عن باقي أنواع المسؤولية العقدية 

  : فسنحاول التطرق إلى هذا من خالل هذا الفصل وذلك على النحو التالياألخرى

  خصائص المسؤولية العشرية: األولالمبحث 
  ولية العشرية المسؤأطراف: المبحث الثاني
   من المسؤولية العشريةاإلعفاء أسباب: المبحث الثالث

  
  األولالمبحث 

  . خصائص المسؤولية العشرية
لقد ميز المشرع الجزائري المسؤولية العشرية بجملة من الخصائص تنفرد بها عن المسؤولية   

الفعل غير المشروع وعليه أو العقدية وفقا للقواعد العامة المتوقفة على االختالل بااللتزام العقدي 

  : تبيان هذه الخصائص وذلك حسب ما يليالمبحثسنحاول من خالل هذا 

  افتراض المسؤولية العشرية بقوة القانون: األولالمطلب 
  تعلق المسؤولية العشرية بالنظام العام: المطلب الثاني
  حكم االتفاقات المعدلة للمسؤولية العشرية: المطلب الثالث

  
  .افتراض المسؤولية العشرية بقوة القانون: لاألوالمطلب 

اذا أراد رب العمل أن يثير المسؤولية العشرية للمقاول والمهندس المعماري عليه أن يثبت   

 المعمارية وآذا الحصول لألعمالوجود عقد المقاولة المبرم بينه وبين آل منهما وحصول التسلم 

  . )2( أو وجود عيب متانته أو سالمتهالتهدم الكلي أو الجزئي للبناء والذي أقاماه،
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 خطأ بإثبات سنحاول من خالل هذا المطلب تبيان مدى االلتزام رب العمل األساسوعلى هذا 

  : وذلك حسب ما يلياإلثباتالمعماري ومتى بعض من مبنى عبء 

  .مبدأ القرينة ومداها: األولالفرع 
  .اإلثباتقوة القرينة في : الفرع الثاني

  
  .مبدأ القرينة ومداها: ولاألالفرع 

 باألبنية قصد أن يوفر للمنتفعين 1792إن المشرع الفرنسي من خالل تعديله الجديد للمادة   

والمنشآت الثانية حماية قانونية أآثر قوة وفاعلية ضد المخاطر المترتبة عن عيوب البناء وال سيما 

ضرورين وسرعة الحكم لهم الموأن آوارث التهدم تمس الصالح العام وضمان التسيير على 

  . )1(بالمسؤولية والتعويض

فقد اتجه إلى نفس االتجاه الذي أحدثه المشرع الفرنسي عند تعديله أما المشرع الجزائري   

  .1978 -01-04بقانون  1792للمادة 

بحيث اعتبر قرينة مسؤولية المقاول والمهندس المعماري قائمة بقوة القانون لمجرد وقوع   

 أو تهديد سالمته ومتانته دون البحث عن خطأ المقاول أي المهندس باعتباره مفترضا تهدم البناء

طالما لم يحقق النتيجة الواردة في العقد وهي بقاء البناء سليما خالل مدة الضمان وعي عشر سنوات 

    . )2 (من يوم التسليم

المقاول أو المهندس  إخاللوعليه في القانون الفرنسي المعدل أو القانون الجزائري فبمجرد   

 بتحقيق النتيجة وهو بقاء البناء المشيد سليما ومتينا لمدة عشر سنوات بعد تسليمه إذ تفترض بالتزاماته

فيهما معا مسؤوليتهما التضامنية عن الشكل الناتج فبمجرد اشتراآهما في البناء بعقد المقاولة يكفي 

يه مقاوال آان أو مهندسا معماريا متى أقيمت عليه المدعي عللقيام قرينة المسؤولية عن الخلل يستطيع 

 المسؤولين معه، أو أن نرجع عليهم بعد ذلك بما دفع من تعويض اآلخريندعوى الضمان أن يختصم 

   )3( الخطأ طبقا للقواعد العامةإثباتلرب العمل وذلك بنسبة خطأ آل منهم، ولكن يجب 

  .اإلثباتقوة القرينة في : الفرع الثاني
 درجة قوة القرينة المسؤولية المعمارية في القانون الوضعي تبعا لمدى التضييق أو تتحدد  

 آلما زادت قوتها، وآلما توسعنا فيه زاد األسباب هدمها، فكلما ضيقنا في نطاق هذه أسبابالتوسع في 

  .ضعفها
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ينة بسيطة وينبغي هنا التمييز بين قرينة المساهمة وبين قرينة المسؤولين، فأما االولى فهي قر  

ن أي واحد من المقاولين في تمكن دفعها عن آل من المهندس المعماري المكلف بمهمة جزئية أو ع

 عدم اتصال النشاط المعماري المدعى عليها مهندسا معماريا آان أو مقاوال، بإثباتحالة تعددهم، 

، أما األجنبيبب  السإلثبات ودون الحاجة اإلثباتبالعمل الذي ترتب عليه ضرر وذلك بكافة طرق 

  . )1(األجنبي السبب إثباتالثانية فهي قرينة قاطعة ال تسقط إال أمام 

أما المشرع الجزائري فلم ينص عن ذلك صراحة وإنما يستشف من خالل القانون المدني وذلك من 

خالل حضر االتفاق على تخفيف المسؤولية العشرية أو استبعادها بين المقاول أو المهندس المعماري 

 من قانون النشاط العقاري رقم 18 من القانون المدني والمادة 556ورب العمل في أحكام المادة 

، وعليه فإن مسؤولية المهندس المعماري والمقاول شأنها شأن المسؤولية التي تترتب على 93-03

  . )2( األجنبي السبب بإثبات بااللتزام بتحقيق نتيجة، ال تنتهي إال اإلخالل

 يتمثل في الحادث الفجائي أو القوة القاهرة أو خطأ رب األجنبيمة فإن السبب وآقاعدة عا  

سؤولية  آلما زادت قوة قرينة الماألجنبيالعمل أو خطأ الغير، إذ آلما ضيقنا في مفهوم السبب 

  . )3( التشريع المقارن والقضاء حاليا لتقوية الضمان المعماريإليه وهذا ما يتجه العشرية،

  .تعلق المسؤولية العشرية بالنظام العام: يالمطلب الثان
 03-93 التشريعي من المرسوم 180من القانون المدني وآذا المادة  556من خالل المادة   

نجد أن مسؤولية المعماريين المهندسين والمقاولين متعلقة بالنظام العام وهو ما يؤآد الطبيعة اآلمرة 

  :لمطلب إلى ما يليللضمان العشري وعليه سنتطرق من خالل هذا ا

  .حماية السالمة العامة: األولالفرع 
  .حماية رب العمل: الفرع الثاني

  
  .حماية السالمة العامة: األولالفرع 

إلى أن الحكمة من تعلق المسؤولية " مازو "األستاذ وعلى رأسهم الرأي هذا أنصارلقد ذهب   

 العامة ويرجع ذلك السالمةضيها حماية  هي ضرورة تقتاإلعفاءالعشرية بالنظام العام وبطالن شروط 

 ال تصيب فقط رب العمل بالضرر، بل غالبا األبنيةوما ينتج عنه من تهدم في إلى آون عيوب البناء 

، آالسكان واألموال األرواح فادحة في بأضرارما تؤدي إلى حدوث آوارث تصيب الكثيرين 
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حماية السالمة العامة لهؤالء جميعا من والجيران والمادة في الطريق العام وعليه فمن الضروري 

  . المنشآتوانهيارالمترتبة على حوادث سقوط المباني المخاطر 

 إلى ما جاء الرأيوعليه فإن متابعة المباني وسالمتها مسألة متعلقة بالنظام العام ويعتمد هذا   

لمعماري بالنسبة  متكررة إلى أهمية الضمان اإشارات للنصوص الفرنسية من اإليضاحيةفي المذآرة 

  . )1(لتأمين السالمة العامة

  .حماية رب العمل: الفرع الثاني
 أن الحكمة من تعلق المسؤولية العشرية بالنظام العام يرجع إلى الهدف الرأييرى أنصار هذا   

المقصود منه وهو حماية رب العمل في عقد المقاولة فقط، وأنكروا ذلك على السالمة العامة، ألن هذه 

 أو المسؤولية الجنائية التقطيريةانونا في القانون الوضعي بتقديره للمسؤولية  محمية قرةاألخي

  . المهملينللمعماريين

 ومن بينهم بيجو إلى أن تعلق المسؤولية العشرية الرأيويرى البعض من أنصار هذا   

ليس له دراية للمهندس المعماري والمقاول بالنظام العام يرجع إلى ضرورة وحاجة رب العمل الذي 

 واألضرار المهنيين ذوي الخبرة في هذه المسائل المعماريين اإلهمالبفن البناء لحماية خاصة هذا 

الناتجة عن ذلك، ويذهبون إلى القول بانتقاد هذه الحماية في حالة ما اذا آان رب العمل من أهل 

  . )2 (الخبرة بفن البناء

لعشرية بالنظام العام يكمن في حماية السالمة  المجتمع عليه أن تعلق المسؤولية اوالرأي  

 العمل معا حتى ولو آانوا من أهل الخبرة بفن البناء الن أهمية الضمان أربابالعامة وحماية 

 عملهم تأدية في حث المعماريين على بذل أقصى درجة ممكنة من العناية في أساساالمعماري تكمن 

ومن أجل ذلك حرص آل من المشرع الجزائري والفرنسي حتى يبقى البناء سليما وخاليا من العيوب، 

 والمنشآت ضد المخاطر المترتبة على عيوب البناء، وهذه للمبانيعلى توفير حماية قانونية قوية 

  . )3(لمتانة المباني وسالمتها االجتماعية واالقتصادية البالغة األهميةالحماية تقتضيها 
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  .معدلة للمسؤولية العشريةحكم االتفاقات ال: المطلب الثالث
يترتب على تعلق المسؤولية العشرية للمهندس المعماري والمقاول أو الضمان العشري   

   أو التخفيف من أحكامه مع جواز االتفاق على ااإلعفاءلضمان بالنظام العام أنه ال يجوز االتفاق على 

، هذا ما نحاول تبيانه من  )1 (ققهالنزول عن الضمان العشري بعد قيامه أو تحلتشديد فيه آما يجوز 

  :خالل ما يلي

  .االتفاقات المعفية من المسؤولية: األولالفرع 
  .االتفاقات المخففة للمسؤولية: الفرع الثاني
  .االتفاقات المشددة للمسؤولية: الفرع الثالث
  .جواز النزول عن الضمان بعد تحقق سببه: الفرع الرابع

  

  .فية من المسؤوليةاالتفاقات المع: األولالفرع 
يكون باطال آل شرط يقصد به :" من القانون المدني الجزائري على أنه 556تنص المادة   

أحكام المرسوم التشريعي  المهندس المعماري والمقاول من الضمان أو الحد منه، آما جاء في إعطاء

 أو تحديد غاءإلرض منه غ المتعلق بالنشاط العقاري على أن آل بند في العقد يكون ال93-03

 وفي المواد المنصوص عليها في 14و11 عليها في المادتين المنصوصالمسؤولية أو الضمانات 

و تحديده  تضامن المقاولين من الباطن أإبعادتحديد مداها إما عن طريق التشريع الجاري به العمل أو 

انون المدني وقانون  بها في القالمعمول باألحكام اإلخالليعد باطال وآأنه لم يكن، وذلك دون 

  . )2( التي يتضمنها هذا الفصلاألحكامالعقوبات المتعلق بتطبيق 

 إعفاءمن خالل نص هذين المادتين نالحظ أنه يبطل آل شرط في العقد يكون من مقتضاه   

 هذا إبعادالمعماري مهندسا آان أو مقاوال من المسؤولية العشرية وما تقرره من ضمان عشري أو 

 آل اتفاق باطالما في الضمان العشري لمواجهة رب العمل أو من يحل محله آما يعد التضامن بينه

 المهندس المعماري أو المقاول من ضمان متانة البناء وسالمته مدة العشر سنوات إعفاءمن شأنه 

  . )3(التالية لتسلم البناء أو المنشأة

 العليا إلى تقرير المسؤولية رغم حداثة االجتهاد القضائي في الجزائر، فقد اتجهت المحكمة  

العشرية بالتضامن بين جميع المتدخلين في عملية البناء دون تمييز بحكم صادر لها عن الغرفة المدنية 

من المقرر قانونا أن المهندس المعماري " إذ قررت أنه 64748 تحت رقم 23/1/1991مؤرخ في 
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هدم آلي أو جزئي في ما شيداه من والمقاول يضمنان بالتضامن ما يحدث خالل عشر سنوات من ت

 مباني أو أقاماه من منشآت ثابتة أخرى، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفة للقانون

 لديوان الترقية والتسيير العقاري من بإخراجهمولما آان من الثابت في قضية الحال أن قضاة المجلس 

رت أنه ضمن البناء مع المقاول يكون قد أخطئوا في الخصام بالرغم من أن الخبرة المنجزة أظه

  . )1 (تطبيق القانون ومتى آان ذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه

 إعفاءآما عبرت محكمة النقض المصرية عن حضر االتفاقات التي يكون الغرض منها   

اد التضامن فيما المهندس المعماري أو المقاول من المسؤولية العشرية والضمان العشري أو استبع

بينهما في مواجهة رب العمل أو من يحل محله، وذلك في حكم حديث نسبيا مؤرخ في 

 مدني تلزم المهندس المعماري والمقاول 651لما آانت المادة " إذ أعلنت فيه أنه 03/04/1967

ا من بضمان ما يحدث خالل عشر سنوات من تهدم آلي أو جزئي فيما شيداه من مباني، وما يوجد فيه

 منه على بطالن آل شرط يقصد 653عيوب يترتب عليها تهديد متانة البناء وسالمته، وتنص المادة 

 المهندس والمقاول من هذا الضمان أو الحد منه، فإن مقتضى ذلك أن آل شرط في عقد إعفاءبه 

 يجوز  المهندس المعماري والمقاول من الضمان يكون باطال وال يعتد به إذ الإعفاءصلح قصد به 

 إقرارنزول رب العمل مقدما وقبل تحقق سبب الضمان عن حقه في الرجوع به، ولما آان ذلك وآان 

صلح بتسلمه البناء مقبوال بحالته الظاهرة التي هو عليها ليس من شأنه أن نقض رب العمل في عقد ال

 يكن رب العمل المهندس المعماري والمقاول من ضمان العيوب التي آانت خفية وقت التسليم، ولم

يعلمها ألن التسليم لو آان نهائيا ال تعطي العيوب الظاهرة أو المعروفة لرب العمل وقت التسليم، فإن 

اول ح معفيا للمهندس المعماري والمقتفاق الذي تضمن عقد الصلحكم المطعون فيه اذا عمم فجعل االال

فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق من ضمان آافة العيوب ما آان ظاهرا منها وقت الصلح أو خفيا 

  . )2 ("القانون مما يستوجب نقضه

  .االتفاقات المخففة للمسؤولية: الفرع الثاني
 الواردة في القانون المدني الجزائري أنه يعتبر باطال آل اتفاق من األحكامنجد من خالل   

 عن تهدم البناء أو شأنه أن يخفف أو يحد أو يضيق المسؤولية العشرية للمهندس المعماري والمقاول

  . )3( بعيوب من شأنها تهديد متانته أو سالمته خالل مدة الضمان العشريإصابته

                                                 
ة     )1 ( ة المدني ا، الفرق اريخ  -حكم صادر عن المحكمة العلي م   23/01/1991 بت ضائية  -64748 تحت رق ة الق  - المجل

  .1992 سنة -العدد الرابع
اقوت    -03/04/1967 حكم في - محكمة النقض المصرية-نقض مدني  )2 ( اجي ي د ن دآتور محم المرجع   - نقال عن ال
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وبالتالي فإن الخطر ال يقتصر على االتفاقات المعفية من المسؤولية فحسب بل يمتد     

اتفاق  االتفاقات المخففة للمسؤولية المعمارية وعلى هذا يعتبر باطال بطالنا مطلقا آل أيضاليشمل 

 أو بعض العيوب، وآذلك األعمال مدة الضمان أو يجعله قاصرا على بعض إنقاصيكون من شأنه 

 أو يستبعد اآلخر دون المقاولببطل االتفاق الذي يقصد الضمان على المهندس المعماري أو 

 الخطأ بجانب آل منهما حتى يمكن إثباتالتضامن بين المهندس والمقاول أو يطلب ) الضمان(

  . )1 (وع بالضمانالرج

 آان مصدرها أو درجاتها اذا آان الهدف منها تخفيف أياوعليه نستنتج أن آل االتفاقات   

 رجوع رب العمل إمكانيةالمسؤولية تقع باطلة بطالنا مطلقا لمخالفتها للنظام العام ويترتب عن ذلك 

  .بالضمان الكامل ولو آان هناك اتفاق مخالف

  .لمشددة للمسؤوليةاالتفاقات ا: الفرع الثالث
  األخرىبما أن المشرع الجزائري والفرنسي والمصري وغيره من التشريعات المقارنة   

 من وراء أرادتجعلت هذه المسؤولية العشرية تتميز بخاصية جد هامة وهي تعلقها بالنظام العام، فقد 

 األخرىنشآت الثابتة ذلك التشديد في الضمان المعماري لتوفير حماية قانونية قوية للمباني والم

 لبتي تهدد متانتها وسالمتها، لما لهذه الحماية من مقتضيات اجتماعية العيوبوالمخاطر الناجمة عن 

واقتصادية ، وبالتالي فليس هناك ما يمنع ، إذن من االتفاق على أن تكون مسؤولية المهندس 

 القانون المدني الجزائري،  من554المعماري والمقاول أشد من المسؤولية التي تقررها المادة 

  . من القانون المدني المصري651 من القانون الفرنسي والمادة 1792والمادة 

المباح للمسؤولية العشرية للمهندس المعماري والمقاول ، آاالتفاق على يتجلى هذا التشديد و  

 التهدم الناتج زيادة مدة الضمان أآثر من عشر سنوات أو على أن يتحمل المقاول أو المهندس تبعة

  .عن الحادث الفجائي أو القوة القاهرة أو أن يشمل الضمان العيوب الظاهرة آذلك

 تشديد المسؤولية العشرية من أجل دفع المعماريين سواء إباحةويهدف المشرع من خالل   

وب  عناية ممكنة في العمل حتى يكون البناء خاليا من العيأقصىالمهندس أو المقاول وحثهم على بذل 

وحتى يظل آذلك المدة التي ال تقل عن المدة القانونية للضمان وحتى تضمن سالمة الفرد في المجتمع 

،وحتى تحافظ على االقتصاد الوطني من الخسائر األخرىمن مخاطر تهدم البناء والمنشآت الثابتة 

   )2( .التي تترتب عن عيوب البناء
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  .حقق سببهجواز النزول عن الضمان بعد ت: الفرع الرابع
 المقاول والمهندس المعماري من الضمان إعفاءإذا آان المشرع ال يجيز االتفاق مقدما على   

 المدني التي تعد من النظام العام ال يجوز مخالفتها أو القانون أحكامأو الحد سنة وهذا ما جاء في 

نت عليها الدعوى، االتفاق على مخالفتها يقررها القاضي ولو بدون طلب الخصوم في أي مرحلة آا

 بعد تحقق سبب الضمان بأن تهدم البناء أو انكشف عيب فيه فيستطيع رب العمل أن يتناول عن أما

   )1( .التمسك بالضمان أو التصالح مع المهندس المعماري أو المقاول بشأنه

فالضمان العشري يعتبر حق لرب العمل أو من يحل محله قانونا يدرك الفائدة وأهميته بعد   

   )2( .هور العيب ومن ثم يمكنه النزول عنه صراحة أو ضمنياظ

 إذا آان آتابة إثباته في إشكالوإذا آان نزول رب العمل الصريح عن الضمان ال يطرح أي   

أو تصريحا فإن النزول الضمني عن الضمان يستنبط من خالل مالبسات الدعوى آسكوته مدة طويلة 

بمالبسات قاطعة تدل على التنازل آأن يوفي بالتزاماته بعد انكشاف العيب متى اقترن السكوت 

 العيب دون تحفظ وفي بإصالح للمقاول أو المهندس المعماري دون تحفظ أو يقوم األخرىالمتبقية 

غير حالة االستعجال، إذا تهدم البناء جزئيا وظهر عيب في جزء آخر منه فيرجع رب العمل 

م دون العيب فيكون قد تنازل جزئيا عن الضمان فيما بالضمان، فإن اقتصر في رجوعه على التهد

   )3( .يتعلق بالعيب

 المسؤولية  من القانون المدني رفع دعوى556 المادة أحكاموقد قيد المشرع الجزائري   

العشرية أو الضمان العشري بمدة التقادم القصير وهي ثالثة سنوات من يوم حصول التهدم أو 

 انقطاع التقادم إلى أدىة ال تقبل دعواه إال إذا آان هناك سبب مشروع انكشاف العيب بفوات هذه المد

 من ثالثة سنوات دون رفع دعوى الضمان متنازال عنه أطولأو وقفه مما يدل بقاء رب العمل مدة 

   )4( .خاصة أن المشرع الجزائري لم يقيد مدة رفع دعوى الضمان بعلم رب العمل أو لم يعلم به

 العمل أن يعفي المهندس أو المقاول من الضمان العشري جزئيا أو آليا وبالتالي يمكن لرب  

 لكن اآلخرأو بتصالح معه على شروط أقل أو أن يتمسك في مواجهته ببعض العيوب دون البعض 

بشرط أن ال يكون هذا التنازل أو االتفاق المعفى أو المخفف للمسؤولية العشرية أو التصالح سابقا عن 

 أسلفنا العشري بحصول التهدم أو ظهور العيب، بل يكون بعد تحقق ذلك آلما تحقق سبب الضمان
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 قبل حصول التهدم والمذآور في الذآر باعتبار أن االتفاقات المعفية أو المخففة من المسؤولية العشرية

   )1( .عقد المقاولة أو بعد ذلك تقع باطلة بطالنا مطلقا بنص القانون باعتبارها من النظام العام

  

  لمبحث الثانيا
  . المسؤولية العشريةأطراف 

 المسؤولية العشرية على سبيل الحصر وذلك في نصوص أطرافلقد حدد المشرع الجزائري   

 في قانون أخرى أطرافا وأضاف القانون المدني أحكامتقييد بين  آأطرافمتفرقة إذ نص عليهم 

 المؤرخ 58-94سوم التنفيذي رقم  وآذا المر03-93النشاط العقاري الصادر بالمرسوم التشريعي 

، وسنحاول من خالل هذا 07-95 رقم باألمر وآذا في قانون التأمين الصادر 07/03/1994في 

  : المسؤولية العشرية وذلك من خالل ما يليأطرافالمبحث تبيان 

  .المقاولون: األولالمطلب 
  .المهندسون المعماريون أو من في حكمهم: المطلب الثاني
  . العقاري في بيع العقار بناء على التصاميم أو تام االنجازالمرقي: الثالمطلب الث

  .المستفيدون من الضمان العشري: المطلب الرابع
  

  .المقاولون: األولالمطلب 
بما أن المقاول حسبما ذآرنا سالفا هو ذلك الشخص الذي يعهد باالتفاق مع المالك لقاء أجر   

 آإقامتها أو تعديلها أو ترميمها أو هدمها فإن اإلنشاءاتالبناء أو معين على القيام بعمل معين يتعلق ب

عشر سنوات من التسلم النهائي  خالل مسئوالالضمان العشري يترتب بداية في ذهن المقاول ان يظل 

للبناء من طرف رب العمل عن آل تهدم آلي أو جزئي أو ظهور عيب خطير وعليه سنتناول من 

  :خالل هذا المطلب ما يلي

  . بالضمان العشريالمسئولالمقاول : األولالفرع 
  .مدى المسؤولية العشرية للمقاول من الباطن أو الفرعي: الفرع الثاني

  

  . بالضمان العشريالمسئولالمقاول : األولالفرع 
 البناء أو المنشأة، قد يعهد بالتنفيذ إلى عدة مقاولين إتمامإن رب العمل ألجل السرعة في   

 بأعمال، ويعهد إلى آخر القيام األخرى البناء بأعمال والقيام األساسم مثال بوضع فيعهد إلى احده

 الصحة وهكذا، فيعتب آل واحد من هؤالء بأعمال الحدادة والى رابع بأعمالثالث جارة والى الالن
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ة  المسؤوليأحكام،ولكن الملتزم بالضمان منهم والذي تطبق بشأنه أعمالمقاوال في حدود ما قام به من 

 بالمعنى الضيق، فالضمان العشري يتعلق بمتانة البناء اإلنشاء البناء أو أعمال، من ساهم في العشرية

 بالضمان مسئوال، فال مقاول التجارة  النجارةأعمال الدهن أو بأعمالوسالمته وال شأن له مثال 

هو ضمان حسن  التي يقوم بها إن آان يخضع إلى ضمان آخر واألعمالالعشري بالنظر إلى طبيعة 

 المذآور سابقا إذ أن مقاولي النجارة 03-93 المرسوم التشريعي أحكاماالنجاز المنصوص عنه في 

 أي عيب إلصالح لمدة سنة من يوم تسليم البناء مسئولون يظلون األخرى الصحية واألعمالوالدهن 

ولية العشرية  الضمان العشري أو المسؤأحكام، وال تطبق بشأنهم  )1 (ظاهر خالل هذه المدة

 من القانون المدني التي قصدها المشرع على المقاول الذي يقوم 554المنصوص عنها في المادة 

   )2( .بعملية البناء والتشييد

 الصحية باألعمال بالضمان العشري من يقوم مسئوالوعلى العكس من ذلك يعتبر مقاوال   

   )3( .األعمال يرجع إلى هذه  إذا ثبت أن التهدم أو الخلل أو العيبواإلنشاءللبناء 

  مدى المسؤولية العشرية للمقاول من الباطن أو الفرعي: الفرع الثاني
 األصلي المقاول إليه وهو ذلك المقاول الذي يعهد Soutraittantيقصد بالمقاول من الباطن   

Entrepreneur Principale ل  مع رب العماألخير تنفيذ آل جزء من الصفقة التي ابرمها هذا

 وهو عقد يجب أن تتوفر فيه Contrat de sous-traitanceبمقتضى عقد المقاولة من الباطن 

   )4( .آل خصائص عقد المقاولة آما سبق بيانه

 القانون أحكامإن المشرع الجزائري مثله مثل المشرع الفرنسي والمصري نص صراحة في   

 المقاول من الباطن وذلك بصريح الفقرة  المسؤولية العشرية علىأحكامالمدني على عدم جواز تطبيق 

وال تسري هذه المادة على ما قد يكون للمقاول من حق الرجوع على "الثالثة التي تنص على أنه 

   )5 (".المقاولين الفرعيين

 بالضمان العشري على ما يصيب مسئوالوبالتالي فإن المقاول من الباطن أو الفرعي ال يكون   

 حتى وإن األصليخطير خالل مدة الضمان العشري التي تقع على المقاول البناء من تهدم أو تصدع 

لم يكن هو الذي قام بعملية التشييد المهدم وله الرجوع بعد ذلك على المقاول من الباطن باعتباره رب 

  .األخيرالعمل بالنسبة لهذا 
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  .المهندسون المعماريون و من في حكمهم: المطلب الثاني
 بالضمان آملتزمائري في بادئ االمر على المهندس المعماري فقط لقد نص المشرع الجز  

 القانون المدني، غير أنه بصدور قانون التأمين أحكام المسؤولية العشرية في ألحكامالعشري ويخضع 

 حكم المهندس المعماري يأخذون آخرين أشخاص 178 في مادته أضاف 07-95 رقم باألمرالصادر 

  :ومن خالل هذا المطلب سنحاول التطرق إلى آل مما يليويسألون بالضمان العشري، 

  .المهندسون المعماريون: األولالفرع 
  .المراقبون الفنيون االستشاريون ومكاتب المراقبة التقنية: الفرع الثاني

  
  .المهندسون المعماريون: األولالفرع 

لقانون المدني هو  األحكام بالضمان العشري طبقا المسئولإن المقصود بالمهندس المعماري   

حسبما هو منصوص   )1 (ذلك المهندس الذي تتوافر فيه المؤهالت العلمية وشروط ممارسته المهنة

 المعماري اإلنتاج والمتعلق بشروط 18/05/1994 المؤرخ في 07-94 المرسوم رقم أحكامعنه في 

  .وممارسته مهنة المهندس المعماري

المشروع ووضع التصاميم قوم بدراسة أرض وبالتالي فإن المهندس المعماري الذي ي  

 لهذا الغرض يكون أصلي ويرتبط برب العمل بموجب عقد إقامتهاوالقياسات للبناء أو المنشاة المزمع 

 بالضمان العشري في مواجهة رب العمل أو من يحل محله قانونا،إذ ترفع عنه دعوى مسئوال

ينتظر . دم البناء أو تصدعه تصدعا جسيما بالتضامن مع المقاول في حالة تهالمسؤولية العشرية

   )2( .سقوطه خالل مدة الضمان المحدد بعشر سنوات من يوم تسلم رب العمل للعمل المعماري

 التصميم والرسوم والقياسات، بأعمالوإذا حدث أن عهد رب العمل عدة مهندسين القيام   

عن الضمان لما يحدث بالبناء أو  مسئولين التنفيذ وغيرها آانوا جميعا أعمال وإدارة واإلشراف

 األرض من تهدم، أو خلل، أو عيوب تؤثر في سالمته، أو متانته،ولو نشأ الخلل عن عيب في اإلنشاء

   )3( .ذاتها، وتوزع المسؤولية في هذه الحالة آل في حدود العمل الذي قام به

حتى يسأل عنه، غير أنه يثور التساؤل بعد معرفة الجزء المكلف به آل مهندس على حدا   

 الذي الخطأوهذه المسألة يرجع في شأنها إلى العقد المبرم بين هؤالء وبين رب العمل، فإذا تبين أن 

، آان المشرف على اإلنشاء أعمال تتعلق بالتنفيذ وسير ألسبابله الضمان العشري، يرتبط بعملية 

  .مسئوال األخير وحده آان هذا  ، وإذا آان الخلل يرجع إلى عمل المقاولالمسئولالتنفيذ هو وحده 
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غير أن هذه المسؤولية العشرية تعد مسؤولية تضامنية بين المهندس المعماري والمقاول   

أو  عن التهدم أو الخلل مسئوالن إذ يعتبر أن  من القانون المدني554 المادة ألحكامبنص القانون طبقا 

 بصرف النظر عما إذا آان التقصير أو إليها تسبب إهمالالعيب الجسيم عموما آنتيجة لتقصير أو 

 قانونية أي مخالفة قواعد ألسباب والتنفيذ أو اإلشراف مادية في عملية التصميم أو ألسباب اإلهمال

 آان مصدرها سواء القانون أو االتفاق، بل ذهب بعض الفقه المعاصر إلى أن أياالبناء ولوائح التنظيم 

 بوضعها عقدا نموذجيا اإلداريةاعاة المواصفات والمقاييس المهندس ال يلتزم مع ذلك تلقائيا بمر

contrat-type العالقة بحيث تعتبر عندئذ جزءا من أطراف إليه ال يلتزم ما ورد به إال إذا أحال 

   )1( .العقد المبرم

  .المراقبة التقنيةالمراقبون الفنيون االستشاريون ومكاتب : الفرع الثاني
 هو شخص طبيعي أو Le controleur techniqueالستشاري يقصد بالمراقب الفني أو ا  

 عمل مبرم مع رب العمل إيجارهمعنوي، يتمتع بدرجة عالية من الكفاءة الفنية يتولى بمقتضى عقد 

   )2( .فحص المسائل ذات الطابع الفني في عملية التشييد التي يرى رب العمل تكليفه بفحصها

ون ومكاتب المراقبة التقنية واالستشارية بالضمان ولقد نص على التزام المراقبون الفني  

، غير أنه 95/07 باألمر من قانون التأمين الصادر 178 المادة أحكامالعشري اتجاه رب العمل في 

 مع رب العمل، أي يشترط أصليال تقوم المسؤولية العشرية للمراقب الفني إال إذا ارتبط بعقد مقاولة 

ل وليس من قبل المعماري القائم على انجاز وتنفيذ المشروع أن يعين هؤالء من طرف رب العم

 عد المراقب الفني مقاوال من الباطن ال يخضع لقواعد الضمان وإالمقاوال آان أو مهندسا معماريا، 

   )3( .العشري

 المسؤولية العشرية للمراقبين الفنيين واالستشاريين ومكاتب المراقبة التقنية البد لقياموعليه   

، ويتدخلون فعال في عملية البناء، ويكون التهدم أو أصليبطون مع رب العمل بعقد مقاولة أن يرت

 المبني خالل مدة الضمان يرجع إلى عمل نفذوه أو اشرفوا على تنفيذه أصابالخلل الجسيم الذي 

   )4( .واالستشارة بشأنه

  .تام االنجازناء على التصاميم أو ي العقاري في بيع العقار بمرقال: المطلب الثالث
 طريقة في النشاط وبأية باي شكل معنويي تدخليقصد بالمرقي العقاري آا شخص طبيعي أو   

 أو استعمالها لتلبية حاجات خاصة، تأجيرهاالعقاري ألجل انجاز أو تجديد مبان بغرض بيعها أو 
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ن يباشر بنفسه أو  زمام المبادرة والعناية الرئيسية في عملية االنجاز أو التجديد، وبأبأخذملتزما 

   )1( . التي تتطلبها العمليةاألعمالبواسطته الغير آا أو بعض 

 المرقي العقاري في بيع العقار بناءا على التصاميم التزاملقد نص المشرع الجزائري على   

 المؤرخ في 58-94بالضمان العشري اتجاه مشتري العقار وذلك من خالل المرسوم التنفيذي رقم 

متعلق بنموذج عقد البيع بناءا على التصاميم الذي ينطبق في مجال الترقية العقارية  ال07/03/1994

 المتعامل في الترقية العقارية بمراقبة الضمان ومتابعته في طريق التأمين العشري يتكفلحيث نجد أنه 

البناية لكل من المهندسين المعماريين والمقاولين والعمال القطعيين المدعويين للمشارآة في انجاز 

 إال إذا حصل خطا ال األخرى واألطراف المشتري إزاءويصرح أنه يقبل التصرف بالضمان معهم 

   )2( .إليهيمكن ان ينسب 

 نالحظ جليا أن المشرع أعاله من المرسوم التنفيذي المذآور 8حيث انه من خالل المادة   

ناء بناءا على التصاميم من الجزائري استحدث صبغة جديدة في المعامالت العقارية وهي بيع الب

 بالضمان مسئوال بمجرد تسليم البناء إلى المشتري يظل األخيرطرف المرقي العقاري فإن هذا 

   )3( .األخيرالعشري اتجاه هذا 

 يكون للمالك المتتاليين حق رفع 07-95 من االمر رقم 178 المادة ألحكامآما أنه طبقا   

   )4( . التصاميم أو تام االنجازأساسبالنسبة للبيع على دعوى الضمان العشري على البائع سواء 

  .المستفيدون من الضمان العشري: المطلب الرابع
إن القاعدة العامة أن صاحب الحق في رفع دعوى الضمان العشري أو المسؤولية العشرية   

لما أن هو رب العمل في عقد المقاولة وذلك في مواجهة المقاول والمهندس المعماري، غير أنه طا

الضمان العشري يعتبر أثر من آثار عقد المقاولة الواردة على اآلنية وتعد دعوى الضمان من 

 محل رب العمل في رفع دعوى الضمان األخيرمستلزمات البناء تنتقل معه إلى آل مالك أن يحل هذا 

  :  من خالل ما يليإليه هذا ما سنحاول التطرق  )5 (العشري

  .وخلقه العامرب العمل : األولالفرع 
    .مشتري العقار: الفرع الثاني
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  .رب العمل وخلقه العام: األولالفرع 
  : سنقسمها بدورها إلى نقطتينالنقطةهذه   

 .رب العمل: أوال
يقصد برب العمل هو ذلك الشخص الذي يشيد البناء أو يقام المنشأ الثابت لحسابه، سواء آان  

   )1( .أو عاما معنويا خاصا أمهذا الشخص شخصا طبيعيا 

المسؤولية العشرية من طرف رب العمل على المهندس المعماري وال يشترط لرفع دعوى   

 رفعها أن يكون هو الذي ابرم عقد المقاولة بنفسه وإنما يكتفي أن يكون أسبابوالمقاول متى توافرت 

   )2( .هذا العقد قد ابرم باسمه ولحسابه الخاص عن طريق وآيل عنه

 وجدت األخيرة المسؤولية العشرية بل أن هذه بأحكام األولل هو المستفيد ويعد رب العم  

 في عقد المقاولة المبرم بينه وبين المهندس اآلخر لحمايته باعتبار رب العمل هو المتعاقد أصال

تة المعماري أو المقاول، وطالما هو الذي يقام البناء لحسابه باعتباره مالكا للبناء المقام أو المنشأ الثاب

التي تم تشييدها، وبالتالي فإن حدوث تهدم في أي منها أو ظهور عيب جسيم قد يؤدي إلى تهديد 

من سالمتها ومتانتها، فإن مما ال شك فيه أن الضرر يعود بالدرجة االولى على رب العمل، لذلك فإنه 

 عوى الضمان هذه المسؤولية الخاصة، فيرجع بدأحكام من األساسيالعدالة أن يكون هو المستفيد 

على آل المعماريين المتدخلين في عملية البناء والتشييد المنهار ، المهدد بالسقوط هذا ما جعل آل 

التشريعات المقارنة ومنها المشرع الجزائري عند نصها على المسؤولية العشرية للمهندس المعماري 

التي ما آانت لتقرر لوال  هذه المسؤولية بأحكام األساسيوالمقاول تجعل رب العمل هو المستفيد 

   )3( .لصالحه

من المهندس المعماري ولقبول دعوى الضمان المرفوعة من قبل رب العمل في مواجهة آل   

 أن تكون صفة رب العمل قائمة لدى رافع الدعوى باعتباره مالكا للبناء الذي أساساوالمقاول يشترط 

عه لغيره أو وهبه أو تنازل عنه كون قد باآمالك آأن ي إذا فقد صفته أماسبب الضمان تحقق بشأنه 

 فإنه قد فقد صفته آرب عمل وعليه لألخر التصرفات النقلة للملكية من رب العمل أنواعغير ذلك من ل

   )4( .ال تعدل دعواه النعدام الصفة
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  .الخلف العام: ثانيا
ن والخلف العام ما لم ينصرف العقد إلى المتعاقدي: "القانون المدني على أنه  من 108تنص المادة 

 ال ينصرف إلى لخلف العام، آل ذلك مع األثرتبين من طبيعة التعامل أو نص القانون ، أن هذا 

  "مراعاة القواعد المتعلقة بالميراث

وطالما أن الضمان العشري من أهم الحقوق المترتبة على عقد مقاوالت المباني فإنه بانتقال   

مل بعد موته إلى ورثته محملة بنفس الحقوق،ويترتب على ذلك أنه هذه المباني والمنشآت من رب الع

نته خالل مدة العشر سنوات من  ظهر بالعقار المشيد عيب يهدد متاإذا حدث تهدم آلي أو جزئي أو

يوم تسلم رب العمل المتوفى العمل المعماري، فإن الحق في مباشرة دعوى الضمان العشري يكون 

 آمدعين في دعوى المسؤولية العشرية في يتأسسون العمل الذين من اختصاص الخلف العام لرب

لفة من الحقوق التي رتبها هذا العقد سمواجهة المقاول والمهندس المعماري ، باعتبار أن هذه الدعوى 

   )1( . تابعة النتقال ملكية العقارإليه

  .مشتري العقار: الفرع الثاني
  :هذه النقطة بدورها سنقسمها إلى نقطتين  

  .استفادة مشتري العقار من الضمان العشري بقوة القانون: والأ
لقد نص المشرع الجزائري على استفادة مشتري العقار بالضمان العشري في مواجهة   

 المرسوم التنفيذي أحكام منصوص عنه في األولالمقاول والمهندس المعماري وذلك في نصين اثنين، 

 االمر أحكاماءا على التصاميم، والثاني منصوص عنه في  المتعلق بنموذج عقد البيع بن58-94رقم 

  . المتعلق بقانون التأمين07-95 من االمر 178

يتكفل : " فقد جاء فيها على أنه58-94 المرسوم التنفيذي رقم أحكاموحسب ما جاء في   

هندسين المتعامل في الترقية العقارية بمراقبة الضمان ومتابعته في طريق التأمين  العشري لكل الم

المعماريين والمقاولين والعمال القطعيين المدعوين للمشارآة في انجاز البناية، ويصرح أنه يقبل 

 إال إذا حصل خطا ال يمكن ان يسبب األخرى واألطراف المشتري إزاءالمتصرف بالتضامن معهم 

   )2( .إليه

 أحكام في أساسهاقط بعد وعليه فإن استفادة مشتري العقار قبل االنجاز وبناءا على التصاميم ف  

 المذآورة سالفا، وفي عقد البيع التوثيقي الذي يصرح فيه بائع العقار أو المرقي العقاري أنه 8المادة 
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يقبل رفع دعوى الضمان العشري من طف المشتري المالك على آل من المهندس والمقاول متى 

   )1( . رفع الدعوىأسبابتوافرت 

ر من الضمان العشري المقرر في عقد المقاولة ذاته وذلك آما أنه يستفيد مشتري العقا  

 التي تقضي في فقرتها الثانية 07-95 رقم باألمر من قانون التأمين الصادر 178 بصريح المادة

يستفيد من هذا الضمان صاحب المشروع ومالآيه المتتاليين إلى غاية انقضاء أجل : "على أنه 

  ".الضمان

شروع ببيع البناء تام االنجاز فإن المالك المتتاليين له يستفيدون وعليه فعند قيام صاحب الم  

ى المسؤولية العشرية في مواجهة المهندس المعماري ن الضمان العشري ولهم حق رفع دعوم

 رفع الدعوى إلى غاية انتهاء مدة العشر سنوات من يوم تسلم صاحب أسبابوالمقاول متى توافرت 

وح أن المشرع اعتبر المالك الجديد أو المشتري للعقار خلف خاص المشروع للبناء، مما يبين بوض

   )2( .لرب العمل في رفع دعوى الضمان العشري

  .استفادة مشتري العقار باعتباره خلفا خاصا للبائع: ثانيا
تشييد يقوم بالتعاقد لبائع العقار قبل االنجاز وبناءا على التصاميم في سبيل تنفيذ التزامه باإن   

 والتزاماتهم وذلك بموجب عقود مقاولة، وبالتالي تخضع عالقتهم معماريينلين ومهندسين مع مقاو

 عقد المقاولة ومن بينها الضمان العشري، فيستفيد بذلك البائع بوصفة رب عمل أحكامالمتبادلة إلى 

   )3( .في عالقته مع هؤالء من الضمان العشري

من يخلف السلف في ملكية معينة والمقصود بالخلف الخاص في هذا المجال هو آل   

والمشتري بهذا المفهوم يعتبر خلفا خاصا للبائع مما ينتقل له العقار محمال بتوابعه وسنة الضمان 

الضمان العشري " قديم إذ قررت أن  محكمة النقض الفرنسية في حكم إليهالعشري وهذا ما ذهب 

نونية متبطة بملكية العقار وليس بشخص رب  القانون على المعماريين إنما يشكل حماية قاأوجبهالذي 

   )4( .العمل وأن هذه الحماية تسير مع الملكية حيثما سرت

 مشتري العقار في استخالف رب العمل البائع والحلول محله في أحقيةآما أنه تظهر   

االستفادة من الضمان العشري، وبالتالي رفع دعوى المسؤولية العشرية ضد المهندس المعماري 

 عينيا ينتقل مع العقار وال يمكن التخلص منه إال التزامامقاول إلى اعتبار أن الضمان العشري وال

   )5( .بالتخلص من العقار ذاته أو انقضاء مدة الضمان

                                                 
  .98 ص- المرجع السابق- مسكر سهام:أنظر  )1 (
  .118 ص-المرجع السابق - ويس فتحي:أنظر  )2 (
  .قانون المدني الجزائري من ال554 المادة :انظر  )3 (
  .119 ص-المرجع السابق - نقال عن ويس فتحي 28/11/1967نقض مدني فرنسي صادر بتاريخ   )4 (
  .602ص - المرجع السابق-عبد الرزاق حسين يسين/  د:انظر  )5 (
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  المبحث الثالث
  . من المسؤولية العشريةاإلعفاء أسباب 

رية للمعماريين تتحدد  سابقا أن درجة قوة القرينة الخاصة بالمسؤولية العشرأينالقد سبق وأن   

 آلما زادت قوتها، األسباب هدمها، فكلما ضيقنا في نطاق هذه أسبابوفقا لمدى التطبيق أو التوسع في 

 وهدم قرينة أسباب في نطاق التضييق وتتجه القوانين الحديثة إلى وآما توسعنا فيها آلما ضعفها 

 السبب بإثبات قرينة المسؤولية العشرية المسؤولية المعمارية مما يزيد من قوتها وصالحيتها وتسقط

  : خالل ما يلي ،إليه، هذا ما سنحاول التطرق  األجنبي

  .القوة القاهرة وشروط تحققها: األولالمطلب 
  .خطأ رب العمل: المطلب الثاني
  .خطأ الغير: المطلب الثالث

  
  .رة وشروط تحققهاقاهالقوة ال: األولالمطلب 

 لقطع رابطة واألساسية الجوهرية األسباب الفجائي يعتبر من إن القوة القاهرة أو الحادث  

 إلى تهدم البناء أو تعييبه تعييبا جسيما مهددا لسالمة ومتانته أدت والضرر، فإذا الخطأالسببية بين 

رفع المسؤولية الخاصة بالمهندس المعماري والمقاول باعتبارها سببا خالل مدة الضمان العشري ت

  :بهذا من الضروري التطرق من خالل هذا المطلب إلى ما يلي  )1( . فيهادتهماإلرا ال دخل أجنبيا

  .مفهوم القوة القاهرة: األولالفرع 
  .شروط تحقق حالة القوة القاهرة: الفرع الثاني

  

  .مفهوم القوة القاهرة: األوللفرع ا
رين متكاملين، قاهرة والحادث الفجائي تعبيلقد استقر الفقه الحديث على اعتبار أن القوة ال  

حيث قبل ذلك آان ينظر إلى االولى على أنها الحادث الذي ال يمكن دفعه والى القاني على أنه الحدث 

   )2( .الذي ال يمكن توقعه

 المتعاقدين لم يكن إرادةويمكن تعريف حالة القوة القاهرة بأنها حدث فجائي مستقل عن   

   )3( .لة تنفيذ االلتزامات التعاقدية جميعا أو جزء منها العقد يؤدي إلى استحاإبرامهممتوقعا منهم عند 

                                                 
  141ص  -المرجع السابق -انظر محراش سميرة  )1 (
  .330 ص-المرجع السابق -محمد شكري سرور: أنظر د  )2 (
 - مدى القضاء العقود اإلدارية بالقوة القاهرة الناتجة عن احتالل العراق للكويت  -عادل طالب الطبطبائي: أنظر د  )3 (

  20 ص- 3 عدد 1992 سبتمبر 3مقال منشور لمجلة الحقوق، الصادرة عن جامعة الكويت سنة 
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 القوة القاهرة ومنها تلك المتعلقة بانتقاء ألسبابوقد اظهر القضاء تشدد واضحا في قبوله   

مسؤولية المشيدين وفي هذا قررت محكمة النقض الفرنسية أن القوة القاهرة ال يمكن االعتداء بها، إال 

 االثباتية لم يكن من الممكن ال توقعه وال دفعه أو اإلرادةستقل تماما عن إذا آانت ناتجة عن حدث م

   )1( .تفاديه

  .شروط تحقق حالة القوة القاهرة: الفرع الثاني
  :هذه النقطة بدورها سنقسمها إلى نقطتين  

  .شرط الخارجية: أوال
 فيه للمتعاقد  لوجود حالة القوة القاهرة هو وجود سبب أو عنصر خارجي البداألولإن شرط    

،  المتعاقدين نتيجة لفعله الخاطئ فال تتوافر هنا شروط القوة القاهرةألحد، فإذا ما آان السبب يعود 

 من المتعاقدين دور في حدوثه وال يعتبر االمر قوة ألي لكي يتحقق يجب إال يكون األجنبيفالسبب 

   )2( .فنية في البناء الاألصول أو عدم مراعاته آإهمالهقاهرة إذا سبقه خطا المشيد 

والمقصود هو الخارجية المادية أي خارجية الحادث عن مادة العمل أو عن ذاتية الشيء الذي   

 التي يقام عليها البناء ال يمكن اعتبارها من قبيل القوة األرض أن عيوب فاألصليقع عليه العمل لذلك 

 ومثل هذه األعمالا قبل البدء في تنفيذ ، إذا آان عليها دراسة طبيعية التربة واآتشاف عيوبهالقاهرة

  .العيوب يمكن تجنب مخاطرها ومعالجتها باتخاذ االحتياطات الالزمة 

وقد نص المشرع الجزائري صراحة في إلزام المهندس المعماري والمقاول بالضمان   

   )3( .األرضالعشري ولو آان التهدم ناشئا عن عيب في 

ملة في البناء حادثا مفاجئا أو حالة القوة القاهرة من شأنها وال تعد العيوب في المواد المستع  

أن تعفي المهندس المعماري أو المقاول من المسؤولية العشرية حتى ولو آانت هذه المواد المعيبة 

   )4( .مقدمة من جانب رب العمل نفسه

من ويجب خلو مواد البناء من أي عيب آان تكون غير صالحة أو مخالفة للمواصفات، أو   

المهندس المعماري عن عيوب البناء نتيجة صنف رديء وعلى المقاول فحصها ومعاينتها، آما يسأل 

  . )5 (المواد المستخدمة فيه

آما أن القضاء الفرنسي يواجه الدفع بالقوة القاهرة بالرقص وال يتم قبولها إال في حاالت   

امت ال يمكن توقعها واستحالة دفعها  مادواألمطار آاألعاصيرمحددة تترآز على الظواهر الطبيعية 
                                                 

  .218 ص-ي ياقوت، المرجع السابق أشار إليه الدآتور محمد ناج-20/11/1974نقض فرنسي بتاريخ   )1 (
  .144-143ص  -المرجع السابق - محراش سميرة:انظر  )2 (
   من القانون المدني الجزائري554 المادة :انظر  )3 (
 - جامعة الجزائر- آلية الحقوق- دراسة مقارنة، مذآرة ماجستير- الترقية العقارية الخاصة- نادية منصوري:أنظر  )4 (

  .147 ص-2002سنة 
  .147 ص- المرجع السابق- نادية منصوري :أنظر  )5( 
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 بعمق آبير والفيضان الخطير والتغيرات غير األرضآما اعتبرت من قبيل القوة القاهرة هبوط 

  . )1 (المتوقعة في الترآيب الكيمياوي للمياه

  . التوقع والدفعإمكانيةشرط عدم : ثانيا
 دفعه مطلقا وأن إمكانيةعدم آما أنه من المتفق عليه أن الحادث لكي يشكل قوة قاهرة يجب   

يكون غير متوقع أو غير قابل للتوقع ليؤدي النتفاء مسؤولية المهندس المعماري والمقاول 

 المدعى عليه بالقوة إثباتولقد قضى بانتفاء المسؤولية عن الضمان العشري بسبب ) المعماريين(

مياه الفيضان بقوة اندفاع آبيرة، فق  وسقوط الجليد وتداإلمطارالقاهرة لعيوب الرياح العاتية، وسقوط 

 آل االحتياطات الالزمة عند اتخذت دفع الحادث ولو إمكان مما يبين عدم أرضيةوحدوث اهتزازات 

  . )2 ( المباني والمنشآتإقامة

فللقوة  بالنسبة للمعماريين األجنبيومن ثم فإن الظاهرة الجوية تتوافر لها خاصية السبب   

المهندس (ء المسؤولية على المهندس المعماري والمقاول ولكن يمكن أن يساهم القاهرة آثر على انتفا

 المؤدية إلى األسبابآل منهما يخطأ في وقوع الضرر ويشارآان بذلك في ) المعماري والمقاول

  . المتعددةاألسباب مساهمة آل سبب من بنسبةوقوع الضرر ومن هنا تكون مسؤوليتهما 

على أنه اذا تمسك بالقوة القاهرة وتم اعتبارها السبب الفعال في وقد استقر القضاء الفرنسي   

الضرر فيتم انتفاء مسؤولية المعماريين عند الضمان أما اذا تم اختيار غير القوة القاهرة فيصبح خطأ 

المعماريين هو السبب المنتج ومنه تعين القول بمسؤولية المعماريين وقد اعتمد الفقه والقضاء 

   )3( .ظرية السبب المنتجالفرنسي بذلك ن

بالنسبة للقضاء الجزائري، فتظهر صورة التشدد جلية في أحكامه لألخذ بالقوة القاهرة أما   

بالعاصفة آقوة قاهرة لرفع مسؤولية الناقل البحري النتفاء المسؤولية المدينة بوجه عام، إذ أنه لم يعتد 

لعشرية، إذ قضت المحكمة العليا في حكم وهي مسؤولية عقدية أقل تشدد في نفيها من المسؤولية ا

من : " على أنه153254 تحت رقم 24/06/1997صادر لها عن الغرفة التجارية والبحرية بتاريخ 

 التي لحقت بالبضاعة اذا نمتجت األضرارالمقرر أنه ال يعفي الناقل من المسؤولية عن الخسائر أو 

الستئناف اعتبروا العاطفة من مخاطر االستغالل عن قوة قاهرة ولما ثبت في قضية الحال، أن قضاة ا

 الشتاءرغم أن الخبرة لما تعتبرها من حاالت القوة القاهرة ألنها تعد من الظروف العادية في فصل 

  . )4 ("فإنهم خرقوا القانون، مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه

                                                 
  .334 ص- المرجع السابق- شكري سرورمحمد/ د:أنظر  )1 (
  .336 ص-ذاته المرجع -محمد شكري سرور/  د:أنظر  )2 (
  .147 ص-المرجع السابق - نادية منصوري :أنظر  )3 (
م   24/06/1997اريخ حكم صادر عن المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، بت         )4 ( ة  -153254 تحت رق  المجل

   .1997القضائية العدد الثاني 
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  .آيفية إثبات القوة القاهرة: المطلب الثاني
 أن تؤدي القوة القاهرة األصلنونية للقوة القاهرة باختالف النتائج المترتبة إذ  القااآلثارتختلف 

 آل من المقاول أو المهندس من المسؤولية، غير أنه قد تتداخل القوة وإعفاءإلى انقضاء االلتزام 

  : مما يجدر بنا التطرق من خالل هذا المطلب إلى ما يلي  )1(القاهرة مع خطأ أحد المشيدين

  حالة انفراد القوة القاهرة في حدوث تهدم البناء: األولالفرع 
  حالة تداخل القوة القاهرة مع خطأ أحد المشيدين في حدوث تهدم البناء: الفرع الثاني

  
  .حالة انفراد القوة القاهرة في حدوث تهدم البناء: األولالفرع 

 أو جزئي وآانت هي  البناية بتصدع جسيم أو تهدم آليإصابةاذا أدت القوة القاهرة إلى   

السبب المنتج بالفعل الذي أدى إلى هذا االنهيار انتفت بذلك مسؤولية آل من المهندس أو المقاول أو 

    األجنبيأي شخص آخر أجنبي ساهم في عملية البناء والتشييد فليرجع التهدم إلى هذا السبب 

  . )2(لوحده

 السؤاللقاهرة في انهيار البناء فهنا يثور أما اذا ساهم خطأ أحد المشيدين البناء مع القوة ا  

 اآلتي على هذا التساؤل سنتطرق إلى الحالة الثانية ولإلجابة في هذه الحالة، المسؤوليةحول آيفية 

  .بيانها

  .حالة تداخل القوة القاهرة مع خطأ أحد المشيدين في حدوث تهدم البناء: الفرع الثاني
قارن عموما فقد استقر بصدد تحديد رابطة السببية على بالنظر إلى ما استقر لدى القضاء الم  

 في المجرى العادي لألمور ووفقا لظروف الزمان المألوفتطبيق نظرية السبب المالئم وهو السبب 

والمكان، وعليه فلتحديد مسؤولية المقاول أو المهندس المعماري في حالة وجود القوة القاهرة يجب 

اهرة هي السبب الفعال والمالئم وفقا لظروف الحال المؤدية إلى تهدم البحث فيما اذا آانت القوة الق

 أو تصدعه بشكل جسيم أم خطأ المهندس أو المقاول أو أحد مشيدي البناء هو الذي أدى بالفعل البناء

  .إلى تهدم البناء وما القوة القاهرة إال سبب ثانوي

نى تنتفي المسؤولية المدنية لمهندس  آانت القوة القاهرة هي التي أدت إلى انهيار المبفإذا  

 فعالية في واألآثرالمعماري والمقاول، أما اذا آان خطأ أحد المشدين مهندسا آان أو مقاوال هو المنتج 

حدوث االنهيار بالرغم من وجود القوة القاهرة التي آانت سببا غير مباشر، فهنا تثبت المسؤولية على 

  . )3 (مرتكب الخطأ

                                                 
  .152-151ص  -المرجع السابق -انظر محراش سميرة  )1 (
  .149 ص- المرجع السابق-أنظر نادية منصوري   )2 (
  .112 ص- المرجع السابق-أنظر هدى حامد قشقوش  )3 (
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لعلمي والتكنولوجي الهائل في الوقت الراهن والرغبة المتزايدة في حماية وأمام التطور ا  

 والممتلكات فإن القضاء المقارن يتجه آثيرا إلى رفض االعتداء أو الدفع بالقوة القاهرة ويتشدد األفراد

في قبولها معتمدا على المعيار الموضوعي المادي الصرف القائم على ضرورة توافر شروط 

  . )1 ( في النتيجةوتأثيرهاير حدوث أو عدم حدوث القوة القاهرة موضوعية لتقر

  .خطأ رب العمل: المطلب الثالث
 وتسلمها مقبولة منه األعمال إتمام أنه إذا تدخل رب العمل بعد تقضيإن القاعدة العامة   

فية معينة على آيي العمل فإنه يسأل وحده عن التهدم أو الخلل الناتج آأن يحوي تعديالت واخطا 

   )2( . في داخل العقار فيرتب آلها حدوث الخللاألماآنتوزيع 

 أن رب العمل ليس خبيرا في فن البناء إال أنه يكون آذلك في بعض الحاالت لذا فإنه واألصل  

  : التطرق من خالل هذا المطلب إلى ما يلي األهميةمن 

  .خطأ رب العمل غير الخبير بفن البناء: األولالفرع 
  .خطأ رب العمل الخبير بفن البناء: يثانالالفرع 

  
  .خطأ رب العمل غير الخبير بفن البناء: األولالفرع 

لقد ورد في النصوص الخاصة بالمهندس المعماري أو المقاول على اعتبار آل واحد منهما    

   )3( . المنشآت المعيبةإقامة بإجازته حتى ولو آان رب العمل هو الذي اخطا مسئوال

 المعمول بها أنه ال يمكن للمقاول أو المهندس المعماري الدفع بانتقاء مسؤولية دةعوعليه فالقا  

 التنفيذ، غير أنه يمكن أن تخفف مسؤولية بعض الحاالت ألن أثناء خطأ رب العمل بإثباتالعشرية 

 اإلقناعذيره وبل  وتحالخطأمن واجبات مهنة آل من المهندس أو المقاول تنصير رب العمل يوجه 

  . رب العملبأمر آانت نفيذ تعليماته الخاطئة أو استعمال مواد البناء المعيبة حتى وإعن تن

وإذا آان من واجب آل من المهندس المعماري والمقاول رفض أي تدخل خاطئ من جانب   

 ما يقدمه لهما من ومراجعة األعمال لظروف تنفيذ وأوامرهالعمل، والتحقق من مالئمة تعليماته رب 

  .ثبيت من صحتها نظرا لخبرتهما في فن البناء، وانعدام الخبرة لدى رب العملمعلومات للت

ومع أن خطأ رب العمل غير الخبير بفن البناء ال يصلح لدفع مسؤولية المهندس المعماري أو   

 بخطأ رب العمل ليس  األحيانالمقاول إال أن ذلك ال يمنع قضاة الموضوع من االعتداء في بعض 

هما العشرية وإنما لتخفيف من هذه المسؤولية ولهم في سبيل ذلك سلطة تقديرية واسعة النتقاء مسؤوليت

تسمح لهم بقدر آبير من المرونة في الحكم وفقا للظروف المحيطة بكل حادث ومدى أثر تدخل رب 
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العمل إلى جنب المهندس المعماري والمقاول في تحديد مدى مسؤوليتهما العشرية في ذلك باعتبار 

   )1( .ألة وقائعذلك مس

ومن تطبيقات القضاء الفرنسي لخطأ رب العمل الذي يعتبر من قبيل القوة القاهرة تدخله   

 رغم جهله بقواعد الفن المعماري من آان هذا التدخل غير متوقع األعمالالمادي المفاجئ في تنفيذ 

آما قضى في  . )2(ناء العقد وآان السبب المباشر في حدوث الخلل في البإبراموال يمكن دفعه عند 

 الترميمات إجراءتخفيف المسؤولية العشرية للمهندس المعماري والمقاول عند تراخي رب العمل في 

متعارضة تماما متعلقة بنفس المنشآت ، أو يكلف معماريين مختلفين بمهام األضرارالالزمة في تفاقم 

 يمتنع عن تنبيه المعماري إلى  خطورة، أوأآثر التنفيذ أو تجعله أعوق معيبة بأعمالأو يقوم 

صعوبات معينة أو مخاطر خاصة تعترض عمليات التنفيذ، فيغفل المعماري اتخاذ االحتياطات الفنية 

   )3( .الضرورية لتجنبها أو آال فيها مما يؤدي إلى حدوث الضرر

  .خطأ رب العمل الخبير بفن البناء: ثانيالالفرع 
 خبرة آل من المهندس المعماري والمقاول، آأن يكون ناء رب العمل في فن البأحياناقد تفوق   

 في البناء أن يكون رب  خبيراههو نفسه مهندسا معماريا أو مقاوال للمباني ، آما أنه ال يكفي العتبار

 عمال البناء، أو حتى عامالن البناء آأن يكون مموال عقاريا أو بأعمالالعمل يمارس نشاطا متصال 

   )4( .عد فن البناءفردا عاديا ملما بقوا

 المهندس المعماري أو المقاول إعفاءويجمع الفقه سواء في فرنسا أو مصر على أنه ال يمكن   

 خطأ رب العمل متى بإثباتا إال من المسؤولية العشرية المفترضة عن الضمان أو حتى التحقيق منه

 أحداثدفعه، وتسببه وحده في واستحالة  افرت شروط القوة القاهرة فيه بأن يثبت عدم قابلية لتوقعتو

في تقدير ذلك بسلطة تقديرية واسعة تسمح لهم الموازنة بين آل الضرر، ويتمتع قضاة الموضوع 

   )5( .الظروف المحيطة بالوقائع

وبما أن القضاء المقارن الحديث وفي معظم دول العالم يتجه إلى تشييد في مسؤولية    

ة المنشآت الثابتة بالمصلحة العامة، فإنه ال يعفي المقاول آلية المعماريين عن عيوب البناء لتعلق متان

من المسؤولية عن الضمان إال إذا تبين ه على وجه اليقين توافر شروط القوة القاهرة، في خطأ رب 

العمل، وعلى هذا فإن، التدخل الخاطئ من جانب رب العمل ال يجوز االعتداء به في رفع المسؤولية 
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 عن تنفيذ - مهندسا معمارياأممقاوال آان –اول،إال إذا ترتب على امتناع المعماري المعمارية عن المق

  . )1( التعليمات الخاطئة إن استعان رب العمل بغيره في تنفيذها

  

  .الخطأ الغير:المطلب الرابع
 األعمالإن القواعد العامة في المسؤولية العقدية تقضي بأن فعل الغير ال يرفع المسؤولية عن   

   )2( .خصية أو يحقق منها إال إذا اعتبر هذا الفعل خطأ في ذاته واحدث وحده الضرر أو ساهم فيهالش

 وآان المسئول استغرق خطأ والنتيجة من المسئولوخطأ الغير يقطع رابطة السببية بين فعل   

مثل في  من المسؤولية يتاإلعفاء النتيجة ، أي أن خطأ الغير الذي يرتب ألحداثآافيا بذاته لوحده 

 وفقا للمألوف في عمل البناء، وال يمكن للشخص لألمورالسلوك الشاذ الذي ال يتفق مع السير العادي 

   )3( .أن يتوقعه

 تماما عن عملية تشييد المباني والمنشآت الثابتة األجنبيوالمقصود بالغير هنا هو الشخص   

 األساس ذا صلة بالبناء وعلى هذا أخرى الذي حدث به العيب أو الخلل، وقد يكون في حاالت األخرى

  :سنتطرق في هذا المطلب إلى ما يلي

  . تماما عن عملية البناءاألجنبيحالة خطأ الغير : األولالفرع 
  .حالة خطأ الغير المتصل بعملية البناء والتشييد: الفرع الثاني

    

  . تماما عن عملية البناءاألجنبير حالة خطأ الغي: األولالفرع 
 تماما عن عملية التشييد والبناء هو السبب في األجنبي خطأ الغير األحيان بعض قد يكون في  

 آبيرة بالقرب من أعماق يقوم هذا الغير بعمليات الحفر على نالعيب أو في الخلل الذي حدث به، آأ

 على مقربة منه، مما األرض ضخمة تسبب ارتجاجات شديدة في آالت المبنى أو استخدام أساسات

   )4(  تعيقه آلية من المسؤوليةاألعمالحدوث تصدع به، فإذا لم يكن المشيد مقصرا فإن هذه يؤدي إلى 

أما إذا آان المهندس المعماري أو المقاول قد ارتكب خطأ نيا في عملية التشييد مما يعني أن   

ه  من العيوب، فإنأصال الخلل بالمبنى أو في تفاقم ما آان به أحداث قد ساهمت في األعمالهذه 

 قاضي الموضوع ان يخفض مقدار التعويض الواجب على المقاول والمهندس المعماري بإمكان
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 الضرر أو في تشييد آثاره، ويفترض أن أحداث في األعماللصاحب العمل بنسبة مساهمة هذه 

   )1( .روف آل حالة على حدة وهي مسالة تتوقف على ظالخطأبصفة  ذاتها األعمالتتصف هذه 

  .ر المتصل بعملية البناء والتشييد حالة خطأ الغي:الفرع الثاني
يتمثل خطأ الغير هنا المتصل بعملية التشييد في شخص المهندس السابق وآذا الفنيين ومكاتب   

 إلى المراقب الفني، فإن هؤالء جميعهم يعدون باإلضافةالدراسات الفنية واالستشارية والهندسية، 

ري والمقاول بالضمان العشري وترفع بشأنهم المسؤولية  بالتضامن مع المهندس المعمامسئولون

   )2( .العشرية

وعليه فإن خطأ هؤالء الفنيين واالستشاريين والمراقبين التقنيين ومكاتب الدراسات   

، فخطاهم األخرىاالستشارية والفنية يعد متصل اتصاال مباشرا أو غير مباشر بالبناء وبالمنشأة الثابتة 

د ال تعفى المقاول أو المهندس المعماري آليا أو جزئيا من المسؤولية العشرية إال إذا  عملية التشييأثناء

 التوقع إمكانية خصائص القوة القاهرة من عدم المهندسآان خطؤهم تتوافر فيه بالنسبة للمقاول أو 

لى السبب  الدليل عبإقامةواستحالة الدفع، وعليه فال يمكن استبعاد المسؤولية العشرية المفترضة إال 

   )3( . المؤدي إلى حدوث الضرراألجنبي

ويتجه غالبية الفقهاء إلى التشدد في مفهوم القوة القاهرة وذلك بعدم السماح للمعماري المدعى   

 عدم قابلية خطأ الغير للتوقع بإثباتعليه، مهندسا آان أو مقاوال من التخلص من المسؤولية إال 

   )4( .بناء الإقامةباستحالة الدفع مطلقا وقت 
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  :خاتمة
ر   ى م الم وعل ي الع شريعات ف ة المتواضعة أن جل الت ذه الدراس ين من خالل ه د تب ولق

رى،       ة األخ شآت الثابت اني والمن صوى للمب ة ق ولي أهمي ديولوجياتها ت ف إي ى مختل صور عل الع

ا                      دا التي ترتبه رة ج ائج الخطي ستعمليها نظرا للنت ة م باعتبارها ثروة وطنية يجب حمايتها وحماي

ين                هذه المن   ى تقن ا إل ا أدى به ا، مم دد سالمتها ومتانته وب ته ا أو إصابتها بعي د انهياره شآت عن

ى              سياسة تشريعية متشددة تقوم على تقرير المسؤولية المدنية المفترضة للمخاطبين بأحكامها، عل

زام          ى الت وم عل ة، تق سؤولية العقدي ن الم اص م وع خ ي ن شرية، وه سؤولية الع رف بالم ا يع م

دة         المعماريين ب  دم أو التصدع خالل م شأة من الته تحقيق نتيجة وهي ضمان سالمة البناء أو المن

  .عشر سنوات من تاريخ تسليمها

ان                  ة أرآ ى ثالث ا عل وتظهر صور التشدد في المسؤولية العشرية من خالل اشتراط قيامه

اول وحصول                   اري والمق دس المعم ين رب العمل والمهن  جوهرية، من وجود عقد مقاولة مباني ب

ل      ب العم دم أو تعي وع الته ك، ووق ي ذل صلحة ف ن طرف صاحب الم اري م ل المعم سلم العم ت

سلمه، وإال ال                   اريخ ت دة عشر سنوات من ت ه خالل م المعماري تعيبا جسيما يهدد سالمته ومتانت

اذ إجراءات                ل اتخ مجال لمتابعة المهندس المعماري والمقاول طبقا ألحكام المسؤولية العشرية، ب

بابها، وال شك أن                   المتابعة   وافرت أس ى ت ة أو التقصيرية مت طبقا ألحكام المسؤولية المدنية العقدي

ع         ى راف ع عل ضرر الواق اول وال اري والمق دس المعم أ المهن ات خط بء إثب ال لع ك انتق ي ذل ف

الهين،              يس ب الدعوى سواء آان رب العمل أو من يحل محله طبقا لقواعد االستخالف، وهو أمر ل

ة                باعتباره تحّول  ى المسؤولية المدني ط، إل  من المسؤولية المفترضة القائمة على إثبات الضرر فق

ة  ضرر والعالق أ وال ات الخط ى إثب سها عل ضرورة تأسي شقة ل ه من م ا في أ بم ى الخط ة عل القائم

  .السببية

ا             ه إياه ام المسؤولية العشرية من إعطائ ى أحك آما تظهر األهمية التي يوليها المشرع إل

ا                    صفة النظام ا   ا، وال يمكن دفعه ا أو التخفيف منه ى مخالفته لعاّم مما يترتب عنه عدم االتفاق عل

ه في                   ا سبق بيان ارن آم شدد القضاء المق ع بت إال بإثبات القوة القاهرة أو السبب األجنبي، وهو دف

  .االقتناع بها نظرا لتفسيره المشدد في مفهوم القوة القاهرة

دني                       انون الم د إصداره للق ري عن ذه أن المشرع الجزائ تنا ه آما الحظنا من خالل دراس

م    ر رق ب األم ي  75/58بموج ؤرخ ف ام    1975-09-26 الم ى أحك رات عل دخل أي تغي م ي  ل

اول فقط وجعل                 اري والمق المسؤولية العشرية، إذ حصر المخاطبين بأحكامها في المهندس المعم

ين الطرفين                رب العمل هو المستفيد الوحي     اني ب ة مب د مقاول د منها مع اشتراط ضرورة وجود عق

م                شريعي رق ة صدور المرسوم الت ى غاي  1993-03-01 المؤرخ في      03-93للقول بقيامها إل
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ن            ة، أي ة العقاري ة للترقي ه المنظم ة ل المتعلق بالنشاط العقاري ومختلف النصوص القانونية الالحق

ائع  فتح مجال التدخل في عمليات البناء و    التشديد إلى عدة أشخاص آخرين، آالمرقي العقاري، وب

ة، ووسع في                   شارية والتقني العقار تام اإلنجاز أو قبل اإلنجاز ومكاتب الدراسات الهندسية واالست

ديين رب العمل                         ستفيدين التقلي ى جانب الم شمل إل ذه المسؤولية لت ام ه ستفيدين من أحك دائرة الم

ة آشرط للمدعي وصاحب                 وخلفه العام ومشتري العقار، وح     د المقاول ى جانب عق ل عقد البيع إل

  .المصلحة في رفع دعوى المسؤولية العشرية

سؤولية       ام الم ة ألحك دني المنظم انون الم ة للق صوص الالحق ل الن ظ أن آ إال أن المالح

ا                          ذا المجال، تظهر فيه ة في ه ة الجزائري ة القانوني شريعية في المنظوم سياسة الت العشرية في ال

ادة                 بصو ام الم ه ألحك ذ تعديل  من   1792رة جلية بضمان إتباعه نفس اتجاه المشرع الفرنسي، من

  .1978-01-04 المؤرخ في 7812القانون المدني بموجب القانون رقم 

ات           ى ضبط عملي ا عل وبالرغم من صدور العديد من النصوص القانونية التي تصدق آله

انون     554لعمل والمشترين، وتفعيل المادة     البناء والتشييد ما يحقق ضمانة هامة ألرباب ا         من الق

 .المدني، غير أنها تبقى غير آافية لتناقضها أحيانا وعدم شموليتها لكل عمليات الترقية العقارية
 



  :قائمة المراجع المعتمدة
  :المؤلفات: أوال

ليمان مرقس/ د -1 دني-س انون الم ي شرح الق وافي ف اني- ال اني- الجزء الث د الث  الفعل - المجل

ة    سؤولية المدني ضار والم ة "ال سؤولية المفترض اهرة  " الم سالم بالق ة ال ة -مطبع  الطبع

 .1989 مصر -الخامسة

شواربي  / د -2 د ال د الحمي ة ا -عب دفوع المدني وعية  ال ة والموض ارف  -إلجرائي شأة المع  من

 .1994 مصر - دون رقم الطبعة-باإلسكندریة

سنهوري     / د -3 د ال دني          -عبد الرزاق أحم انون الم د       - الوسيط في شرح الق ع المجل  الجزء الراب

ى العمل-األول واردة عل ود ال ة- العق م الطبع دون رق روت ب ي بي راث العرب اء الت  - دار إحي

 .1964لبنان 

دني          -اق أحمد السنهوري  عبد الرز / د -4 انون الم اني مصادر     - الوسيط في شرح الق  الجزء الث

 .1964 لبنان - بيروت بدون رقم الطبعة- دار إحياء التراث العربي-االلتزام

 دون - دار الفكر العربي - مصادر الحق في الفقه اإلسالمي-عبد الرزاق أحمد السنهوري  / د -5

 . مصر-رقم الطبعة والسنة

اء       -حسين یسن عبد الرزاق   / د -6 ة   - المسؤولية الخاصة بالمهندس المعماري ومقاول البن  الطبع

 .1987 مصر - بدون ذآر دار النشر-األولى

ار / د -7 ق العط د الناصر توفي اول -عب دس والمق سؤولية المهن اني وم شریعات المب ة - ت  مطبع

 .1972 مصر - دون ذآر رقم الطبعة-السعادة

د ا    / د -8 د الحمي وري وعب دین الدناص ز ال شواربيع ه     -ل وء الفق ي ض ة ف سؤولية المدني  الم

 .1995 القاهرة - لم تذآر دار النشر- الطبعة الرابعة-والقضاء

 .1962 الطبعة األولى مصر - دار النهضة العربية- شرح أحكام المقاولة-لبيب شنب/ د -9

ة   - المؤسسة الوطنية للكتاب- الوجيز في نظریة االلتزام -محمد حسنين / د -10 م الطبع دون رق  - ب

 .1983الجزائر 

صور  / د -11 سين من د ح ة -محم سؤولية المعماری كندریة  - الم ارف باإلس شأة المع ة - من  الطبع

 .1984 مصر -الثانية

ة األخرى              -محمد شكري سرور  / د -12 شآت الثابت اء والمن اول البن دس ومق  دار  - مسؤولية المهن

 .1985 مصر - الطبعة األولى-الفكر العربي

اقوت  / د -13 اجي ی د ن سؤولية ال-محم اریين م كندریة  -معم ارف باإلس شأة المع ر - من  دون ذآ

 . مصر-الطبعة والسنة



شقوش  / د -14 د ق اة األصول     -هدى حام دم مراع اول عن ع دس والمق ة للمهن  المسؤولية الجنائي

 .1999 مصر - الطبعة الثانية- دار النهضة العربية-الفنية في البناء

ة  /د -15 دني        -أنور طلب انون الم سماة        - الوسيط في الق ود الم اني العق  دار المطبوعات    - الجزء الث

 . بدون رقم الطبعة والتاریخ-الجامعية اإلسكندریة مصر

شييد             : السيد محمد السيد عمران    -16 ارات تحت الت ع العق ة في بي  دار المطبوعات    -عدم المطابق

  .1994 مصر - بدون رقم الطبعة-الجامعية اإلسكندریة

صدة      -17 رج ال ة         -عبد المنعم ف انون دار النهضة العربي سنة    _  أصول الق ة وال م الطبع دون رق  -ب

 .مصر

  :المقاالت: ثانيا
رد  / د -1 سعيد الزق د ال ي      -أحم شآت ف اني والمن اص المب ضمان الخ شتري بال وى الم  دع

وق -مواجهة المقاول والمهندس  ة الكویت  - مجلة الحق دد  - جامع سنة   22 الع و  2 ال  یوني

  .687 إلى ص 503 من ص 1998

  :المذآرات: ثالثا
 - المسؤولية المدنية للمقاول والمهندس المعماري وفقا للقواعد الخاصة         -سميرة محراش  -1

اري والزراعي      - مذآرة ماجستير  -)المسؤولية المدنية ( وق     - فرع القانون العق ة الحق  آلي

  .2000/2007 - البليدة-جامع سعد دحلب

 مذآرة - دراسة تحليلية-على التصاميم في الترقية العقاریة     بيع العقار بناء     -سهام مسكر  -2

 .2007 البليدة - جامعة سعد دحلب- آلية الحقوق-ماجستير

صوري -3 ة من ة-نادی ة الخاص ة العقاری ة- الترقي ة مقارن ي - دراس ستير ف ذآرة ماج  م

 .2002 آلية الحقوق جامعة الجزائر -القانون

ضمانات        -ویس فتحي  -4 ة وال ل اإلنجاز        المسؤولية المدني ار قب ع العق ا في بي  -الخاصة به

انون     اري والزراعي        -مذآرة ماجستير في الق انون العق رع الق وق    - ف ة الحق ة   - آلي  جامع

 .1999 - البليدة-سعد دحلب

 :النصوص القانونية: رابعا

  . المتضمن القانون المدني26/09/19756 المؤرخ في 75/58األمر رقم  -1

 . التضمن قانون التأمينات09/08/1980 المؤرخ في 07-80القانون رقم  -2

م    -3 شریعي رق وم الت ي  03-93المرس ؤرخ ف شاط  01/03/1993 الم ضمن الن  المت

 .العقاري



ع       07/03/1994 المؤرخ في    58-94المرسوم التنفيذي رقم     -4 د البي  المتعلق بنموذج عق

 .بناء على التصاميم
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