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  مقدمة

تكن ھنالك أحكام خاصة بالمسؤولية المعمارية حيث كانت ا�حكام العامة  مفي البداية ل
و       ع%قة المعماريين من مقاولين و مھندسين معماريين بالمستفيدين للمسؤولية المدنية تنظم

و كانت أحكام المسؤولية العقدية ھي السارية في ، مقتني المباني و المنشئات التي يشيدھا ھؤ)ء 
  ھذا الشأن تؤازرھا في بعض الحا)ت أحكام المسؤولية التقصيرية .

و   فأخضع المھندسين  1804الفرنسي لسنة لكن في مرحلة )حقة جاء القانون المدني 

منه ، يقوم ھذا النظام  2270و  1792ام مسؤولية خاص بموجب المادتين ظالمقاولين إلى ن

مسؤولية مفترضة  كانت تجد جذورھا التاريخية في القانون الروماني أين على وضع قرينة 
نتھاء مھمة المعماريين بتمام كانت المسؤولية تقوم على فكرة مفادھا أنه حتى على الرغم من ا

من بناء ا=نجاز و التسليم ، إ) أنھم يبقون مسؤولين طيلة عشر سنوات عن س%مة ما أنجزوه 
  من كل عيب يھدد وجوده أو ص%حيته .

و الم%حظ أنه إلى غاية ھذه الفترة فإن المسؤولية لم تكن تتعلق إ) با�عمال الكبرى 
من القانون المدني الفرنسي . غير أنه مع توالي التعدي%ت  2270حسب ما كان يفھم من المادة 

اتسع نطاق تلك المسؤولية من  78/12نون اثم بالق 67/3التشريعية في فرنسا ) سيما بالقانون 

فصار بذلك ا�مر يتعلق بكافة ا�عمال  ، حيث الموضوع و من حيث ا�شخاص على حد سواء
مرحلة )حقة حتى إلى حسن سير عناصر التجھيز  سواء الكبرى أو الصغيرة بل امتد في

ا=نجاز و  مامالصغيرة التي توجد بالمباني و المنشئات حيث صار المعماريون ملزمون بحسن ات
منشئات ال في حسن تشغيل عناصر التجھيز المختلفة مھما صغرت و صغر دورھا في البناء و

  الثابتة ا�خرى . 

ھو اEخر لك الصور الجديدة من المسؤولية توسع و من الناحية الشخصية فإن نطاق ت
و      ليشمل المھندسين المدنيين و مكاتب الدراسات و كافة المتدخلين في المشاريع المعمارية .

      ت البناء الضخمة في أوربا عقب الحرب العالمية الثانيةافي مرحلة )حقة و مع تنامي عملي
صبحت المسؤولية تشمل أأصبح يعرف بالمرقي العقاري و ظھور النشاط الجديد و المتميز لما 



و     ھؤ)ء المرقين العقاريين الذين صاروا يخضعون إلى نموذج متكامل من المسؤولية المدنية 
   )1( ا=دارية و الجزائية على حد سواء .

لكن السؤال الذي يثور و أحاول ا=جابة عنه في ھذه المداخلة ھو ما إذا كانت مسؤولية 
رقين العقاريين و باقي المتدخلين في أعمال الترقية العقارية كلھا مسؤولية خاصة أم أن الم

قواعد المسؤولية العامة المعروفة في القانون المدني لھا نصيب في تنظيم ع%قة ھؤ)ء 
بالغير خاصة و أن قواعد المسؤولية الخاصة و الصور الجديدة برب العمل و المعماريين 

و ليس بالغير ا�جنبي عن الع%قة  بالمستفيد عماريوجدت لتنظيم ع%قة المللمسؤولية كلھا 
  .التعاقدية 

واسعة  2270و  1792فبالرغم من أن ا�حكام الخاصة المنصوص عنھا في المواد 

إذ يمكن أن  جدا إ) أنھا ) تشمل كل حا)ت النزاع ، فھذه المسؤولية ليست دائما حصرية ،
و حتى في حا)ت . مع القواعد العامة لمدة سنتين ا=نجاز  تتماشى قواعد ضمان حسن

طاق فتبقى القواعد العامة ذلك النفإنھا ) تكون كذلك إ) في نطاق تطبيقھا أما خارج  حصريتھا 
مسؤولية المعماريين في مواجھة الغير . لكن حتى في و ھذا حال للمسؤولية ھي التي تطبق 

مسؤولية المعماري التي تخضع للقواعد العامة  الحا)تفي بعض  تثور ع%قته مع رب العمل
.)2(  

و على ھذا يمكن القول أن للقواعد العامة نصيب في تنظيم المسؤولية المعمارية ، إلى جانب 
القواعد الخاصة بھا ، وھذا ما يستدعي التطرق لكل حالة من حا)ت المسؤولية على حدة ، على 

بوجه خاص كونه الرائد في ھذا المجال .و لذلك سأتطرق  أن يكون البحث في القانون الفرنسي
  اثنين .للمسؤولية المعمارية وفق القواعد الخاصة ثم وفق القواعد العامة في مبحثين 

   

  المبحث ا$ول

  المسؤولية المعمارية وفق القواعد الخاصة

  المسؤولية و نطاقھا الشخصي   طبيعةالمطلب ا$ول : 

  سؤولية الفرع ا$ول : طبيعة الم

لقد تطورت طبيعة المسؤولية في فرنسا عبر عدة مراحل تميزت باخت%ف نظرة 
و تبعه في ذلك الفقه و القضاء الذي كان يحاول تفسير وبيان تلك الطبيعة التشريع لتلك الطبيعة 

  من خ%ل تفسيره للنصوص القانونية التي تعاقبت في تنظيم ھذه المسؤولية .

  

  

   1804 مدني لسنةال أو. : في القانون



أخضع المشرع الفرنسي المقاول و المھندس المعماري إلى نظام خاص  1804سنة منذ 

مختلف عن القواعد العامة بحيث وضع في مواجھة ھؤ)ء  2270و  1792للمسؤولية بالمواد 

مما شكل حالة أصيلة منفردة و مميزة ضمن نظام عام للمسؤولية على أساس ،  قرينة مسؤولية
جانفي  3ھذه الفكرة تشكل اليوم أساس الضمان العشري  في تعديلھا بقانون و  المثبت .الخطأ 

  .  1978جانفي  4ثم قانون  1967

ليس من المؤكد أن المشرع أراد قال الفقه أنه   1804لنصوص قانون و في تفسيره 

 أنه ماعدا لذلك فإن الكثير فسر قائ% ، )DEROGATOIRE( ف عن القواعد العامة لوضع نظام مخت
 افيما يتعلق بالمدة الطويلة المحددة بعشر سنوات فإن نظام المسؤولية ھذه ليس سوى تطبيق

تفسير  الفرنسية في ھذا ا)تجاه تبنت محكمة النقضو  للقواعد العامة للمسؤولية العقدية . 
ت قائلة أن ھذه النصوص أسس 1863جوان  13الفقيھين أوبري و رو في قرارھا المؤرخ في 

 MARCHE TRAITE قرينة خطأ في مواجھة المقاول و المھندس و لكن فقط في حالة عقود الجزاف

A FORFAIT . )3(  

) تتميز بقواعد خاصة  إ)  1804مسؤولية المعماريين حسب القانون المدني و على ھذا فإن 

  في نطاق ضيق يتمثل فيما يلي : 

 MARCHET A FORFAIT/ حالة العقود الجزافية 1

  بعد است%م البناء  - /2

  بالنسبة للعيوب الخفية التي تصيب ا�جزاء و ا�شغال الكبرى  - /3

أما في خارج ھذه الحا)ت فإن المسؤولية تخضع للقواعد العامة المتعلقة بالخطأ الواجب ا=ثبات 
.  

  1967ثانيا : بالقانون 

ا كل المتدخلين لمفترضة و أخضع لھاوسع نطاق المسؤولية  ھناالفرنسي المشرع إن 
.و في ھذا ) TOUT TYPE DE MARCHE( في عملية البناء دون التفرقة بين طبيعة العقد المنعقد 

القانون صحح المشرع وضعية شاذة تتعلق بالعيوب التي تصيب ا�جزاء الصغيرة و التي كانت 
  . 2270المادة بسنة و صارت المدة سنتين  30تخضع للقواعد العامة و التقادم الطويل 

أزال الغموض الذي كان يثور  1967قانون أن  القضاءيرى القانون و في تفسيره لھذا 

مما كان يثير التساؤل حول مدى وحدة  2270و  1792بسبب وجود نصين ھما المادة 

) آخر عندما االمسؤولية بين المقاول و المھندس أم مدى اخت%فھا لكن نفس القانون خلق إشك
  برى و ا�شغال الصغيرة .شغال الكفرق بين ا�

ل تزايد حا)ت سوء البناء و الغش و ضأدى إلى مشاكل كبيرة في  1967تطبيق القانون كما أن 

و     انعدام التأمين و عسر مؤسسات البناء إذ تميز ببطء ا=جراءات و سوء تحديد المسؤول 
التي أشارت في   SPINETTAو من أجل ا=ص%ح نصبت لجنة  جزافية التعويضات ب% أساس .



تقريرھا إلى ضرورة حماية المستعمل و وضع قواعد أخ%قية لمھنة البناء و مسؤولية 
  . 1978جانفي  4و بھذا صدر القانون ، المعماريين 

   1978جانفي  4ثالثا : قانون 

و  1792أعاد كليا و جذريا صياغة المادتين  1978فإن قانون 1967خ%فا لقانون 

كان المقاولون و المھندسون و باقي مؤجري الخدمات ملزمين  1967نون بموجب القاف،  2270

سنوات في ا�شغال الكيرى و لمدة سنتين في ا�شغال الصغري يضاف إليھا مسؤولية  10لمدة 

 لكنابتداءا من است%م ا)شغال  و تحسب كل المدد،   PARACHEVEMENTالمقاولين لمدة سنة 
 و غموضالزال أ  إ) أنهمسؤولية أي لحظة است%م ا�شغال احتفظ بنقطة بدء ال 1978قانون 

   )PARACHEVEMENT . )4 قرر إجبارية الضمان السنوي للمقاولين

نه يتعلق بالبناء و بعناصر أعرف ھذا القانون بدقة الضمان العشري و بين بو قد 
و . بناء لناصر انه يتعلق بباقي عأالتجھيز الغير قابلة للفصل و عرف الضمان الثنائي و بين ب

فمن الناحية من أھم التعدي%ت توسيع نطاق المسؤولية من الناحيتين الموضوعية و الشخصية . 
الموضوعية أصبح يشمل كل أشغال البناء بما فيھا الھندسة المدنية و من الناحية الشخصية 

ت التفرقة كما أصبح العناصر التركيبية . يتوسعت المسؤولية لتشمل المراقب التقني و مصنع
بين الضمان العشري و الضمان الثنائي ) تتوقف على ا�شغال الكبرى أو الصغرى وإنما على 
مدى إمكانية فصل عناصر التجھيز عن البناء فالتي يمكن فصلھا يشملھا الثنائي و التي ) يمكن 

حيز  1978قانون قد دخل  ھذا و .أيضا  يشمل البناء كلهالذي الضمان العشري  يشملھافصلھا 

منه .و العبرة ببدء المشروع و ليس بتاريخ إبرام  14بموجب المادة  1979جانفي  1التنفيذ في 

  )5( العقد .

بدل الضمان الثنائي تحديدا أصبح القانون الجديد ينص على و من المستجدات فإنه 
لبناء أغلب مؤسسات ا نضمان مدته الدنيا سنتين دون تحديد مدته القصوى و لكن بقي عمليا أ

و مما أصبح راسخا في ضل تطبيق ھذا القانون ھو بقيت التسمية مستعملة .فتضمن لمدة سنتين 
  الضمان العشري مسؤولية ذات طبيعة خاصة تختلف عن القواعد العامة .أن 

إذا كانت عناصر التجھيز الغير فإنه  1978طبيعة الضمان الثنائي في قانون عن  اأم

لعشري الذي يخضع لقواعد مسؤولية خاصة تقوم على أساس قابلة للفصل تخضع للضمان ا
المسؤولية المفترضة فإن عناصر التجھيز القابلة للفصل تخضع للضمان الثنائي أو ما يسمى 

و ھنا خ%فا لما كان يبدو للبعض من أن المشرع أراد أن يخضع ھذا  ضمان حسن التشغيل .
د العامة ، إ) أن الفقه و القضاء رأى بأن ا=لتزام إلى قواعد مسؤولية موضوعية من القواع

ا�مر يتعلق بمسؤولية مفترضة أيضا و لكن مدتھا سنتين فقط ما لم يتفق على تمديدھا مع عدم 
جواز التغيير في أحكامھا أو ا=عفاء منھا أو الحد من نطاقھا .و لھذا فإن ھذا الضمان يخضع 

  )6(في أسباب التخلص منھا و ا=عفاء منھا .لقواعد مسؤولية مشابھة للمسؤولية العشرية حتى 

خ%ل مدة  تلقي للبناءأما المستفيد من ھذا الضمان فھو ب% شك رب العمل و كل م
بب فإنه بسالملزمون بھذا الضمان أما  بعد انقضاء ھذه المدة ف% يستفيد . تلقيالسنتين أما الم



ل المعماريين كما ھو الحال في فإن الملزمين بھذا الضمان ليسوا ك 1792/3صياغة المادة 

الضمان العشري و لكن كل من يتحمل المسؤولية في التصميم أو ا=ختيار أو التصنيع أو 
شغال ف% يلزم أما من ) تربطه أي ع%قة بھذه ا� ،التركيب أو مراقبة عناصر التجھيز الھامة 

  )7( . بھا مثل الرصاص و الكھربائي

ا=جتھاد القضائي قرر أنه ) يجوز لرب العمل أن يستند و الجدير بالم%حظة ھنا أن 
ر يظھر ا=لتزام وو من ھذا المنظعلى قواعد المسؤولية العامة في وجود ھذه القواعد الخاصة 

  )8( .الثنائي كتقييد و حد من المسؤولية المعمارية في إطار القواعد العامة 

و        ة المعماريين في مواجھة رب العمل ليوؤِ الطبيعة التضامنية لمسو في ا�خير فقد ثبتت 
جتھاد القضائي على اعتبار جميع المتدخلين في عملية البناء مسؤولين =استقر اإذ  ، المستفيد

  )9( .بالتضامن تجاه رب العمل و المستفيد 

  : النطاق الشخصي لھذه المسؤولية  ثانيالفرع ال

  ولئك المستفيدون منھا مون بھا و أزيقصد بالنطاق الشخص ا�شخاص المل

   أو. : ا$شخاص الملزمون بھا 

لم يكن يتكلم في باب المسؤولية إ) عن المھندس إن القانون المدني الفرنسي صل في ا�
أن نطاق ول وھذا سر بقاء العبارة في القانون المدني الجزائري رغم االمعماري و المق

من القانون المدني  1779مادة لضاف لأذي ال 1967جانفي  3 قانونالمسؤولية ما فتئ يتوسع ب

رة " و كل ا)شخاص المرتبطين مع رب العمل بعقد اعب 1792عبارة " و التقنيين" . و للمادة 

   1/ 1646ل ا)نجاز بموجب المادة البائع قبكما شملت المسؤولية يجار خدمات "  إ

على الخصوص  شملتلنطاق المسؤولية  بتوسعة ثانية 1978جانفي  4ثم جاء قانون 

و المرقون البائعون بعد  COMPOSANTSعناصر التكوين  يمكاتب المراقبة التقنية و صانع

ما من يأخذ ، إ ما المرقي العقاري فكان له معنيين أ ا=نجاز و كل وكيل عن رب العمل .
ذي يتعامل مع رب لي و إما ذلك المھني مقدم الخدمات اوالمبادرة و عناية إنجاز مشروع ترق

 لزما وفق القواعد الخاصةھذا ا�خير صار مو ،  1831/1المادة وفق لعمل بعقد ترقية عقارية ا
محكمة النقض إذ قررت الذي خلق عقد الترقية العقارية  1971بمسؤولية المعماريين بالقانون 

   )10(. نه ) يجوز له الرجوع على باقي المعماريين إ) على أساس الخطأالفرنسية أ

  

شكال أدق =الذي عرفه القضاء بأنه من يأخذ المبادرة فإن او ھو ي بوجه عام ما المرقأ
و خال      رغم أنه غير مرتبط بالضحية فإنه ملزم بتحقيق نتيجة  ھي تسليم بناء صالح ، إذ بال

حسب   و ما بعدھا 1792و ليس المواد  من العيوب لكن ھذه المسؤولية أساسھا القواعد العامة

ظھر البائع قبل أو بعد ا=نجاز فإنه يصبح مسؤو) م. أما إذا ظھر بائي الفرنسيا=جتھاد القض
  )11( على ھذا ا�ساس بناء على قواعد خاصة .



   من المسؤولية المستفيدون ثانيا : 

  يتمثل ھؤ)ء فيما يلي :

و      و خلل  في البناءأأي مالك البناء خاصة لما يكون الضرر ھو عيوب : رب العمل   - /1

ة دإما بقرينة المسؤولية المنصوص عنھا في الما كبحسب طبيعة الضرر يستطيع التمسالذي 
  و إما بالمسؤولية على أساس القواعد العامة . 1792

المستفيد يصبح ھذا ا$خير ھو المستفيد من قواعد  لىإفي حالة انتقال البناء منه  - /2

و       يحتفظ بصفته كضحيةرب العمل  قرر أنالقضائي الفرنسي  ا=جتھادو لكن  المسؤولية
كما  ،  INTERT CERTAIN ET DIRECTله مصلحة مباشرة و مؤكدة  كانتيمارس الدعوى طالما 

و . )12(الفرنسية و ھذا ما أكدته محكمة النقض ،متابعة من طرف المستفيد لبا الو كان ھو مھدد

على أن صارت تنص حيث  1978بعد تعديلھا في  1792ي القضائي بالمادة أھذا الرقد تأكد 

ثبات المصلحة إيكفي ھنا  أضحى كل معماري مسؤول تجاه رب العمل أو تجاه المستفيد ..." و
  بالمعنى ا=جرائي .

البناء إليه بالبيع  ھر العيب بعد انتقالظذا إالبناء من صفة الضحية متلقي ملكية يستفيد و 
بيع على مخطط و إما لفي حالة ا 1646/1دة و في ھذه الحالة يعود على البائع على أساس الما

و إما على أساس المسؤولية ، و ما بعدھا  1792ساس المادة أيعود على المعماري ا�ول على 

يضا من انتقال الحق في الضمان أيستفيد كما  العامة حسب ظروف القضية . في القواعد
و ذلك باعتبار ھذا  1978جتھاد القضائي أو) ثم بموجب قانون =العشري و ھذا حسب ا

جتھاد القضائي فإن ھذا يحرم و لكن في المقابل و حسب ا) )13(.الضمان من ملحقات البناء 

و لكن بعد إعادة صياغة المادة  )14(.يريةصالتمسك بالمسؤولية التق ين المتتالين منالمستفيد

لية الملقاة على قررت استفادة رب العمل و المستفيد من المسؤو افإنھ 1978بالقانون  1792

 يغني عن البحث في أساس المسؤولية .أصبح مما  في قواعدھا الخاصة عاتق المعماريين

ستفيد من القواعد الخاصة لمسؤولية المعماريين المنصوص و خ%صة القول أنه ) ي
إ) رب العمل و المستفيد من البناء دون غيرھم .و لذلك ف%  2270و  1792عنھا في المواد 

ول ضد المقاولين من الباطن اخاصة على دعوى المسؤولية التي يرفعھا المقللك القواعد اتطبق ت
 و تخضع لقواعد التقادم في القواعد العامة )15( . 1147التي تخضع للقواعد العامة في المادة 

.)16(   

و   كما ) تطبق ھذه القواعد الخاصة على الع%قات بين المھندس المعماري و المقاول 
ھندس المدني و باقي المتدخلين في البناء و أن رجوع بعضھم على بعض تحكمه القواعد مال

يجوز له الرجوع على باقي المتدخلين  العامة و لذلك فإن من يلزم بالمسؤولية تجاه رب العمل )
  . 1792بقرينة المسؤولية المنصوص عنھا في المادة 

 

  نظام المسؤوليةالمطلب الثاني : 



خاص للمسؤولية الخاصة بالمعماريين ھو نفسه سواء تعلق بالضمان إن النظام ال
العشري أو الضمان الثنائي إذ يقوم على أساس المسؤولية المفترضة و ) يختلفان إ) في مدة 

 قتضي التطرق �ربع مسائل ھي : أو)تو دراسة ھذا النظام الخاص  سقوط دعوى المسؤولية  .
رابعا   ومدة التقادم ا�جنبي المعفي من المسؤولية . ثالثا   ثانيا السبب ،قرينة المسؤولية 

  ا=تفاقات المعدلة �حكام المسؤولية و الضمان .

 : قرينة المسؤولية  الفرع ا$ول 

و لم  1978ثم  1967ثم  1804ث%ثة صياغات متتالية بالقانون  1792عرفت المادة 

في ف،  )17( . ؤولية في صياغاتھا الث%ثيختلف القضاء في كون ھذه المادة وضعت قرينة المس

سائد بأن ھناك مجرد قرينة خطأ أو افتراض الخطأ و لكن فيما بعد و الكان ا=عتقاد بداية ال
على وجود قرينة وساط القضاء أفي استقر ا�مر  1967غة بالقانون اخاصة بعد إعادة الصي

  )18( جنبي .السبب ا�مسؤولية أو مسؤولية مفترضة و التي ) تنتفي إ) بإثبات 

تصرح صراحة بوجود تلك القرينة حيث تصف المادة اليوم  النصوصصارت و 
 مدى ھذه القرينةأما عن  .المسؤولية بأنھا مسؤولية بقوة القانون و تقوم على ا=فتراض  1792

فيد يتعلق  في النطاق الشخصي بكل المتدخلين في عملية البناء في ع%قتھم برب العمل أو المستف
و ذلك بصرف النظر عن أخطائھم و أنه على ھؤ)ء أن يلقوا بالمسؤولية على بعضھم بإثبات 

لتعقد عملية البناء فإن القضاء في فرنسا غالبا ما يلجأ للخبرة لتحديد الخطأ و  او نظر ،الخطأ 
  . نسبته لصاحبه من بين المتدخلين 

يتمثل   إلتزام بتحقيق نتيجةة فإنه أما عن طبيعة التزام المعماريين وفق القواعد الخاص
ن كل واحد من المتدخلين أ، وفي تسليم بناء خال من كل عيب أو ضرر يھدد بقاءه أو سيره 

 . ة مشتركة عن ھذه النتيجة التي إن لم تتحقق يسأل الجميع بشكل تضامنييمسؤول مسؤول
)19(  

لية المفترضة بنفي التخلص من المسؤو ئيأجاز بعض ا=جتھاد القضا الصدد و في ھذا
على أساس تداخل عدة عوامل في الضرر قد يكون  ع%قة السببية بين الفعل و النتيجة و ذلك

للقواعد  و في ھذا المجال فإن ا=لتزام بتحقيق نتيجة ليس مخالفا واحد منھا فقط مسؤول عنه .
نتيجة �ن عملية البناء متدخل في البناء التزاما بتحقيق  مقاول و كللالعامة التي تعتبر التزام ا

المدني . و ھذه  من القانون 1147لھا خصوصية فنية تسمح بجعل ا=لتزام ھكذا تطبيقا للمادة 

و          لتزام بالتخطيط =الطبيعة لUلتزام تشمل ا=لتزام بالتنفيذ الخاص بالمقاول كما تشمل ا
و كذا با)لتزام بالرقابة الخاص  ،رة الخاصين بالمھندس المعماري و المھندس المدني استش=ا

الصدد يعلق الفقه  بأن المسؤولية انتقلت من مرحلة افتراض الخطأ  التقني . و في ھذا بالمراقب
 اي ) يمكن التخلص منھتالذي يمكن التخلص منه بنفي الخطأ إلى مرحلة افتراض المسؤولية ال

  جنبي .إ) بإثبات السبب ا�

ھا إ) رب العمل و من بعده المستفيد من العقار دون غيرھم ) يستفيد منو ھذه القرينة 
و       من مقاول  ءتقع ھذه القرينة على كل المعماريين المتدخلين في عملية البناأما الملزم بھا ف

ا كل من يرتبط برب العمل بعقد عم% بالمادة مقب تقني و عموامھندس و مھندس مدني و مر



و المرقي         نصوص خاصة بائع البناء على التصاميم  . و يلحق بھؤ)ء بموجب 1792/1

من الباطن و ھؤ)ء كثيرون في عملية البناء و  ين) تقع ھذه القرينة على المقاول. و العقاري 
و في ع%قتھم  1382يخضعون في ع%قتھم برب العمل لقواعد المسؤولية العامة بالمادة 

   )20( . 1147بالمقاول ا�صلي بالمادة 

يتعلق ا�مر بكل ا�ضرار و العيوب فا�ضرار و العيوب المشمولة بھذه القرينة أما 
 1804الذي توسع كثيرا منذ قانون  المغطاة بالضمان العشري و الضمان الثنائي  و ھو النطاق

تنص  التي 1978في صياغتھا بالقانون  2فقرة  1792كد ھذا بالنص الصريح للمادة أو قد ت.

 une telle responsabilite n’ a point lieu si le constructeur »راحة على أن ص

prouve que les dommages proviennent d’ une cause  etrangere »      .
)21( 

العشري أو  إن قوة ھذه القرينة تبقى نفسھا سواء بالنسبة لVضرار المشمولة بالضمانو 
كما أن ھذه القرينة .  التجھيز القابلة لفصل الخاصة بعناصر ئيتلك المشمولة بالضمان الثنا

تتمتع بنفس القوة سواء في مواجھة المقاول أو المھندس المعماري و باقي المتدخلين الملزمين 
  )22( بھا .

  الثاني : السبب ا$جنبي المعفي من المسؤولية الفرع 

طأ الغير و في ا�صل فإن السبب ا�جنبي يأخذ ث%ث فرضيات و ھي القوة القاھرة و خ
ھذه الفرضيات اعتمدھا في ھذا المجال القضاء الفرنسي قبل صدور قانون و خطأ الضحية .

ن الضرر أو الخلل راجع إلى سبب أجنبي يسمح بقطع ع%قة السببية أإن إثبات بو عليه ف 1978

لص المفترضة بين نشاط المتدخل في البناء و تلك العيوب .و مع ذلك فإن القضاء ضل يقبل للتخ
مثلما أشارت إلى ، من المسؤولية إثبات أن العيوب التي حدثت تخرج عن مجال عمل المتدخل 

من قانون البناء و التعمير الفرنسي التي أشارت إلى أن المراقب   L 111ذلك صراحة المادة 

  مھمته . مسؤولية مفترضة في حدود التقني يبقى مسؤو)

  

  

  : القوة القاھرة  أو.

شروطھا  تقوة القاھرة إذا ما توفرللقول بالخاصة ھنا و إنما يكفي  ) توجد قواعد
كون الواقعة غير متوقعة و ) يمكن ردھا و خارجية ترورة أن ضحسب القواعد العامة و ھي 

أما ما يحدث من نقص أو تدھور في البناء قبل  ، كما يشترط أن تكون واقعة )حقة على التسليم
ھذا  مدني .و لذلك يخرج عن 1789و  1788امة ) سيما المواد القواعد الع التسليم فتحكمه

 المفھوم العيوب التي تكون راجعة لحادث داخلي في البناء كعيب ا�رض أو عيب التصميم أو
قوة ال من قبيل ). و من غريب التشدد أن القضاء الفرنسي لم يعتبرtravailleأن البناء يخدم ( 



قاھرة الفيضانات القوية ما لم تقرر السلطة ا=دارية أنھا كارثة طبيعية تنھض معھا مسؤولية ال
  )23( .التأمين  

  : فعل الغير اثاني

إن التابعين للمقاول و المقاولين من الباطن و العمال الخاضعين �حد المتدخلين ليسوا 
التي  اول ضامن لجودة الموادمن الغير و كذلك ا�مر بالنسبة للموردين بالمواد �ن المق

ناء فإنھم يعتبرون من الغير في مواجھة بغير أن المتدخلين المختلفين في عملية ال يستعملھا .
و       و على ھذا فإن المقاول يمكنه إثارة خطأ المھندس باعتباره خطأ الغير  بعضھم البعض .
و لكن في القرارات الحديثة ات الفرنسية ھذا في عدة قرار و قد قبلت المحاكم. العكس صحيح 

أصبحت المحاكم الفرنسية ) تقبل بذلك و تعتبر مسؤولية الجميع مشتركة ما لم يثبت المتدخل أن 
أما الغير من الغرباء عن  مھمته ) ع%قة لھا مطلقا بالجزء من البناء الذي ظھر به العيب .

كن الفرضيات نادرة جدا مثل المشروع ف% شك أنه يشكل صورة من صور القوة القاھرة و ل
  )24( .سوء استعمال المستأجر لعنصر من عناصر التجھيز 

  : خطأ رب العمل  اثالث

و ھنا يشترط وجود رابطة سببية واضحة بين خطأ رب العمل و الضرر فمث% عدم 
 سؤولية ماكتتاب تأمين من طرف رب العمل ليس بالسبب الذي يعفي المقاول و المھندس من ال

أن يثبت ع%قة عليه من المسؤولية المفترضة  صذا أراد المقاول أو المھندس التخلإھذا فوعلى 
  )25( فيد و بين الضرر الواقع .تالسببية بين خطأ رب العمل أو المس

  الثالث : مدة التقادم الفرع 

القانون القديم كان يفرق في لحظة بدء التقادم بين فرضيتين ا�ولى إذا تم التسليم بدون 
التحفظ و  أما إذا تم بتحفظ ف% تبدأ إ) بعد إص%ح الخلل محل ، التسليم المدة من يوم أحفظ فتبدت

فإن بدء مدة التقادم يبدأ في الفرضين من يوم  1978ل تطبيق القانون ضأما في  رفع التحفظ .

فھناك أجلين جل ا� وأمدة الب أما فيما يتعلق ما يسمح بتفادي ازدواجية ا�حكام . االتسليم و ھذ
سنوات والثاني سنتين و قد رأينا نطاق كل مسؤولية .أما بالنسبة لمدة عشر  عشرللضمان ا�ول 

نھا ) تقبل إفھي مدة اختبار للبناء و لذلك فإنھا مدة سقوط وليست مدة تقادم و لذلك ف سنوات
قطاع بأحد سببين إما ا=ن نلكن ھاتين المدتين تقب% و كذلك الحال بالنسبة لمدة السنتين .الوقف 

    )26( حسب القانون الفرنسي. و إما ا=عتراف بالمسؤولية  ةالمطالبة القضائي

  فاقات المعدلة $حكام المسؤولية ت?الرابع : ا فرعال

في الحقيقة يمكن توسيع نطاق المسؤولية مثلما ھو الحال في ما يفرضھا المقاولون على 
نة من يوم التسليم بموجب ا=تفاق مع رب العمل ھذا من ضمان حسن ا=نجاز لمدة س أنفسھم

الذي جعله  1978بالقانون  1792/6تم تشريعه بنص المادة و السلوك الذي كان يتم با=تفاق 

و      ان الثنائي أكثر من سنتين .أما الشروط ضميمكن تمديد مدة ال اكم . اإجباري اضمان
قد كانت أحكام المحكمة العليا في فرنسا تقرر بأن ا=تفاقات المعفية و المخففة من المسؤولية ف

تردد قديم  و ھذا ما تأكد بعدا=عفاء منھا أو تحديدھا  من النظام العام ) يجوز الضمان أحكام



تفاقات المعفية أو تلك التي تحد من الضمان =الذي منع سواء ا 1978بعد صدور القانون 

ق من ھذا النوع باطل .و بھذا اتفاكل  1792/5حيث اعتبرت المادة ، لمصلحة الملزم به 

  )27( .تتعلق بالنظام العام  1978صارت كل الضمانات المنصوص عنھا بالقانون 

  

  المبحث الثاني

  عامة لالمسؤولية الخاضعة للقواعد ا

ذلك سأتناول تتفرع ھذه المسؤولية في ع%قة المعماري برب العمل و في ع%قته مع الغير و ل
  لى حدا .كل نوع منھا ع

  ا$ول : مسؤوليته تجاه رب العمل   طلبالم

في ت للمسؤولية التي تخضع للقواعد العامة خ%فا لما يعتقد البعض فإن ھناك حا)
لمسؤولية العقدية كلما كنا خارج نطاق تطبيق ا�حكام الخاصة . كما أنه في حا)ت نادرة نكون ل
  د بين الطرفين .مام حا)ت مسؤولية تقصيرية بالرغم من وجود عقأ

  ا$ول : حا.ت المسؤولية العقدية  فرعال

إلى  1792العشرية والمسؤولية الثنائية عم% بالمواد ؤوليةسخ%فا لحا)ت نشوء الم

خاصة لو التي ) تسمح بممارسة أي دعوى قضائية للمسؤولية ما عدا الدعاوى ا 5/ 1792

بضمان حسن ا=نجاز المحددة بسنة واحدة  شئة عن ا�حكام الخاصة فإن المسؤولية الخاصةانلا
فما ھي إ)  مسؤولية إضافية يمكن أن يختار رب العمل  1792/6المنصوص عنھا في المادة 

فالعيوب التي شكلت محل ،  )28( . العامة بينھا و بين ممارسة الدعاوى التي تخضع للقواعد

الضمان الخاصة و يطلب  تحفظات عند التسليم يمكن لرب العمل أن يختار بشأنھا أحكام
  )29( . إص%حھا بناءا على أحكام الضمان السنوي أو يطبق بشأنھا القواعد العامة

ھذا الخيار يكون لرب العمل في ع%قته مع المقاول فقط �ن ھذا ا�خير وحده ملزم 
ن رب العمل ليس له سوى الرجوع إباقي المتدخلين ف عأما في ع%قته م ،بالضمان السنوي

خ%فا لVحكام الخاصة فإن فإنه طبيعة المسؤولية العقدية . و بخصوص بالقواعد العامة  معليھ
ما تحقيق نتيجة أو بذل ، إالمسؤولية التي تخضع للقواعد العامة ليس لھا دائما نفس الطبيعة 

تزام فمث% ا=لتزام بالمطابقة ھو ال ، الذي تم خرقه عناية بل إن ا�مر يتوقف على طبيعة ا=لتزام
في حين تكون التزامات ،بتحقيق نتيجة و كذلك الحال بالنسبة لUلتزام بإنھاء العمل في ا�جال 

   )30( . أخرى من نوع ا=لتزام ببذل عناية

في صياغتھا القديمة كانت تؤدي إلى  2270ن صياغة المادة مدة المسؤولية فإأما عن 

اعد العامة ھي إما سنتين أو عشر سنوات وقا=عتقاد بأن مدة المسؤولية العقدية حتى في ضل ال
كحد أقصى و ذلك بسبب عمومية ألفاظ النص و تأكد ھذا المعتقد بموجب نص المرسوم التنفيذي 

 صارت تتكلم عن 2270المادة  .لكن في صياغتھا الجديدة فإن 1994اكتوبر  12المؤرخ في 



و لكن لم يصدر    لقواعد العامة التزامات محددة ليس من بينھا المسؤولية العقدية الخاضعة ل
 السابق . 2270غيرھا يغير من فھم القضاء للمادة  أو نقضإلى غاية اليوم قرار من المحكمة ال

)31(  

العشري التي تنتقل إلى  أما من ناحية انتقال دعوى المسؤولية فمثلھا مثل دعوى الضمان
عامة أيضا لوى المسؤولية طبقا للقواعد اباعتبارھا من ملحقات البناء فإن دع المستفيدين المتتالين

  )32( تنتقل بنفس الطريقة مع انتقال البناء .

اعد العامة اختفت وو على ھذا يمكن القول أن بعض حا)ت المسؤولية الخاضعة للق
الذي وسع نطاق المسؤولية الخاصة بما أصبح يمنع أو يغني عن أحكام  1978بموجب القانون 

بقيت حا)ت أخرى  )زالت تشكل حا)ت مناسبة للتمسك بالقواعد العامة  المسؤولية العادية لكن
.  

   ألغيتتي ل: حا.ت المسؤولية ا أو.

  :تتمثل على الخصوص فيما يلي 

عيوب ا�جھزة الميكانيكية و الكھربائية و قد أصبحت ھذا ا�جھزة تخضع لضمان حسن  - /1

في حين كانت  1978الضمان بالقانون  سير عناصر التجھيز لمدة سنتين .بعد استحداث ھذا

تخضع للقواعد العامة قبل ذلك �نھا لم تكن تدخل في نطاق ا�حكام الخاصة �نھا ليست من 
  البناء .

باعتبارھا ليست من البناء فغنھا كانت ) تدخل وباقي أشغال الھندسة المدنية   vrdعيوب  - /2

ع �حكام المسؤولية العقدية طبقا لقواعد تخض1978ضمن أحكام المسؤولية الخاصة وكانت قبل 

 على قواعد قرر القضاء أنه ) يمكن ا=ستناد 2270مادة لا و لكن بسبب صياغة العامة
ولية العامة بخصوص ھذه العيوب بعد انقضاء مھلة السنوات العشر إذا تعلق ا�مر ؤالمس

  )33( صغرى . لبا�شغال الكبرى أو بعد انقضاء سنتين إذا تعلق بأشغا

  التي . زالت تخضع للقواعد العامة  مسؤوليةل: حا.ت ا اثاني

  بالحا)ت التالية :الخصوص ى و يتعلق ا�مر عل

و التعبئة والتجھيز و التجديد و �شغال التي ) تشكل أعمال بناء و لذلك فأشغال الصيانة ا - /1

  واعد العامة .المسؤولية العقدية ذات الق الھدم و التقوية ) زالت تخضع �حكام

ما أن أحكام الضمان العشري و الضمان الثنائي لالعيوب و الخلل التي تظھر قبل التسليم طا - /2

ن مثل ھذه العيوب تبقى خاضعة لVحكام العامة في المسؤولية العقدية ) تطبق إ) بعد التسليم �
ن يقوم بإص%ح ھذه العيوب و عليه أ 1147طبقا للمادة  ةالمقاول ملزم بالتزام بنتيجن .و لذلك �

  قبل التسليم طبقا لVحكام العامة وكذلك المقاول الفرعي .

ن ھذه العيوب تبقى إلنفس المبرر المذكور آنفا فو ذلك الظاھرة عند التسليم . العيوب - /3

  واعد العامة.خاضعة للق



لمسؤولية العقدية عامة في الخاضعة للقواعد اأيضا عدم المطابقة الظاھرة عند التسليم تظل  - /4

المقاول ملزم فا=لتزام و عليه  العقد و لطبيعة التنفيذ الجبري طبقا رورةض) سيما تلك المتعلقة ب
  .عامة و في حالة المخالفة يلزم بذلك عينا لبتسليم بناء مطابق لUتفاق عم% بالقواعد ا

=خ%ل بواجب ناتج عن الو تخضع أضرار أخرى لنفس القواعد العامة مثل الضرر ا - /5

  ناجمة عن أشغال كانت موجودة سابقا لا=ع%م و ا�ضرار ا

  الثاني : حا.ت المسؤولية التقصيرية  فرعال

ھذا يصعب لاء و بنمن المفروض أن رب العمل مرتبط بعقود مع كل المتدخلين في ال
تثناءا كما ن إ) اسيلمسؤولية التقصيرية بسبب قاعدة عدم الجمع بين المسؤوليتلتصور حا)ت 

  )34( . في الحا)ت التالية

ناء الرديء بحالة التدليس أو الخطأ الخارج عن العقد و ذلك يمكن تصوره في حالة تعمد ال - /1

على القواعد العامة  بناءا تيمكن الرجوع في ھذه الحا) فإنهأو حالة تعمد إخفاء العيب و عليه 
  أو اكتشافه .بدعوى المسؤولية التقصيرية من يوم حدوث الضرر 

نه يجوز له الرجوع فيما بعد على في حالة تعويض رب العمل للغير المتضرر من البناء � - /2

  .رية يرر بدعوى المسؤولية التقصضالمقال أو على المسؤول عن ال

أي رابطة تعاقدية  مانه ) تجمعھحالة رجوع رب العمل على المقاول من الباطن و ذلك � - /3

  )35( .لزما بإثبات خطأ ھذا ا�خيرو ھنا يجد نفسه م

أساس المسؤولية الجزائية و ذلك  مؤسسة علىلحالة رجوع رب العمل على المعماري ا - /4

و القتل الخطأ أو تلك أعاھات لخطأ و إحداث اليتحقق في حالة حدوث ضرر جسماني كالجروح ا
  التي تؤدي إلى تحطيم ملك الغير .

  في مواجھة الغير  الثاني : قواعد المسؤولية طلبالم

كل شخص أجنبي عن عقد المقاولة كالمارة و الزوار و الجار الذي  غيريقصد بال
أما خلف رب العمل فليسوا من الغير سواء كانوا من  . يتعرض لمضار الجوار غير المألوفة

فھؤ)ء جميعا ) يستفيدون من الضمان العشري المرتبط ،  )36( الخلف العام أم الخاص .

بالملكية وليس با)نتفاع . و لذلك فليس لھم الحق في الرجوع إ) على أساس المسؤولية أساسا 
اجتھاد آخر قرر و إن كان  ، )37( . التقصيرية طالما أن دعوى الضمان العشري لم تنتقل إليھم

أنه يجوز لھؤ)ء الضحايا من الغير ممارسة دعوى الضمان العشري بطريق الدعوى غير 
 1166في حال عدم استعمالھا من طرف رب العمل على أساس المادة  )OBLIQUE( المباشرة 

ن في عملية البناء في ون المتدخلوكما يعتبر من الغير المعماري )38( من القانون المدني.

من عمل اEخر ف% يعود عليه إ) بالمسؤولية  تضرر أحدھم بحيث إذاع%قاتھم ببعض 
  طھم بعقود .ارية لعدم ارتبيالتقص



ا�ولى . تقسيم حا)ت المسؤولية في ھذا الشأن إلى ث%ث فرضيات  و على ھذا يمكن 
الخارج عن حا)ت الجوار في الضرر ب تتعلقالثانية  بالضرر الناتج عن حا)ت الجوار و تتعلق

  بآخر.  افعل أحد المعماريين إضرار لثة الضرر الناتج عناالث حين تخص

  .ت الجوار ا$ول : الضرر المرتبط بحا فرعال

را بالجيران أو بتصدع البناء المجاور اضرإكما ھو الحال للضجيج المنبعث من الورشة 
وبين رب العمل الذي يلزم  بين المعماريينمن مسؤول ل. و في ھذه الحالة يتعين تحديد ا

و ھنا يمكن أن تثور مسؤولية رب  ف الثاني .طربالتعويض مع احتمال إمكانية الرجوع على ال
كما يمكن أن تثور  ، عمل المتسبب في الضررلمل كمالك للبناء أو مسؤولية المقاول كمنفذ لالع

و بدون التفصيل فيھا فالمھم أنھا كلھا حا)ت مسؤولية تخضع للقواعد . شياء مسؤولية حارس ا�
 ذاإكما يمكن أيضا  و ليس للقواعد الخاصة لمسؤولية المعماريين . المدني العامة في القانون

بدعوى التعويض بناء على أحكام مضار  ب بالضررعلى المتسب توفرت شروطھا الرجوع
  لوفة المعروفة في القانون المدني .أالجوار غير الم

  الثاني : الضرر الخارج عن حا.ت الجوار  فرعال

مقاولة لو يتعرض له كل أجنبي عن عقد اوھذا غالبا ما يكون له طابع الحادث العارض 
 بشرط أ) ، جر والمتلقي لحق انتفاع و الشريكأالمست لمرتبط برب العمل بعقد مثحتى ولو كان 

 و المتضرر ھنا يمكن أن ، )39( يكون من المحميين بدعوى ضمان في مواجھة المعماريين .
يرية أو على رب العمل بنفس قواعد المسؤولية ما لم صالمعماري بالمسؤولية التق لىيرجع ع

القواعد  فإن حوالو في كل ا� . لغير فيكون له الخيار بين المسؤوليتينا يكن متعاقدا مع ھذا
و ھنا تجب التفرقة بين  القواعد الخاصة بالمعماريين . تالمطبقة ھي القواعد العامة وليس

  )خت%ف ا�حكام التفصيلية بين الفرضين .الحوادث التي تحدث أثناء البناء أو بعد التسليم 

  المعماريين على بعضھم البعض الثالث : رجوع  فرعال

التي  الفرض في حالة حصول رب العمل على التعويض من الدعوى و يتحقق ھذا
لكن رب العمل  ، انتھت بإلزامھم جميعا بالتضامنالتي  رفعھا ضد كل المعماريين المتدخلين و

مل عاد على أحدھم بكامل التعويض أو من البداية رفع الدعوى على أحدھم و تحصل على كا
يين أو على المعماري ارمن دفع التعويض أن يرجع على باقي المعملالتعويض إذ يجوز 

  .بقواعد المسؤولية التقصيرية وفقا للقواعد العامة  المسؤول

ى المقاول من الباطن أو على مصنع لع لكما يتحقق الفرض في حالة رجوع المقاو
 ھاى قواعد المسؤولية العقدية وفقا لقواعدلعا رب العمل و ذلك بناءلا�جھزة بعد دفعه التعويض 

كما يتحقق الفرض أيضا في حالة الدعوى التي يرفعھا المعماري للتعويض عن ضرر  العامة .
  يرية . صعلى أساس المسؤولية التق ذاجسماني أصابه من جراء عمل غيره من المعماريين و ھ

ملية البناء من معماريين قرر القضاء الفرنسي أن جميع المتدخلين في عفقد و أخيرا 
ه مسؤولية عقدية طبقا يملزمون تجاه بعضھم البعض بالتزام با=ع%م و أن كل تقصير تترتب عل

  )40( .للقواعد العامة 
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