
 

 
1 

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 جامعة ديالى

 كلية القانون والعلوم السياسية

 قسم القانون

 
 
 
 
 

 عقد مقاولة المباني والمنشآت الثابتة

 
بحث تقدم به الطالب )مصطفى احمد حميد ( الى كلية القانون والعلوم السياسية / 

البكالوريوس في القانونقسم القانون وهو جزء من متطلبات نيل شهادة   

 

 
 

 
 

 
 

 

 بأشراف
 

 م .م  فادية محمد اسماعيل 

 
 

 
 
 
 

 م 7112                                                                                                                   ـه1341

 



 

 
7 

 

 
 قال ربِ اشزح يل صدري ويسز يل أمزي واحلل

عقدةً من لساني يفقهىا قىيل واجعل يل وسيزاً من أهلي 
هارون أخي أشدد به أسري وأشزمه يف آمزي مي 
نعبدك مثرياً ونذمزك مثري أنل منت بناء 

 بصرياً 

 

 (52-52آية ) –سورة طو 
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 اإلهداء
 

 إلى : هدي ثمرة عممي هذاأ

 روح اجدادي الطاهرة رحمهم اهلل واسكنهم فسيح جناته -

 الوالدين الكريمين -

 كل االخوة واالخوات -

 كل من ساهم في انجاز هذا العمل من قريب او من بعيد -
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 الشكر واالمتنان

نحمد اهلل ونشكره تعالى عمى نعماتو الكثيرة ونشكره سبحانو عمى اعظم نعمو اال وىي نعمة العقل 

 والعمم .

واحب ان اشكر اساتذتي في كمية القانون والعموم السياسية عمى ما بذلوه من جيد والوقت من 

 اجل ايصال المادة العممية .

الدور الفعال في  اي كان ليت( البحثية ال فادية محمد اسماعيلم. م  المادة ) ةوال انسى مشرف

 اهلل الف خير . اتقديم المساعدة والنصيحة فجزاى

والشكر موصول الى اصحابي وزمالئي من الطمبة الذين وقفوا الى جانبي خالل اربع سنوات 

 لوالىم لما وصمت الى ىذه النتيجة فجزاىم اهلل الف خير .
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 إقرار المشرف

أشهد أن هذا البحث الموسوم بــ )عقد مقاولة المبانً والمنشآت 

الثابتة ( قد جرى تحت اشرافً فً كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة / 

جامعة دٌالى وهو جزء من متطلبات نٌل شهادة البكالورٌوس فً 

 القانـــون 
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 المقدمة

تلبية لمتطلبات التنمية العمرانية في مجال المشاريع العامة  ائيةان كثرة اقامة المشاريع االنش       

متزايدة ، فقد اقيمت المباني والمنشآت العامة بأشكالها واحجامها المختلفة من خالل عقود 

االشغال العامة التي ابرمتها المؤسسات العامة والتي تعهد بمقتضاىا الى شخص من اشخاص 

اجر تحقيقًا للمنفعة العامة و رافق ذلك السرعة في انجاز القانون الخاص يالقيام بعمل مقابل 

المشاريع واالىمال في اعمال البناء و االشراف كثيرًا ما تسفر عن العديد من المشاكل المتمثلة 

بتهدم البناء كليًا او جزئيًا او ظهور عيوب تهدد سالمتو ومتانتو بعد تسليمو لصاحب العمل 

العراقي في اغلب االنظمة القانونية الى حماية مصالح اصحاب والمؤسسة العامة وجاء المشرع 

العمل ولذلك فأن المشرع العراقي جاء بقواعد امرة متعلقة بالنظام العام لردع المقاولين 

والمهندسين وابعادىم عن العش المهني وضمانهم لما يحصل في البناء من عيوب خالل مدة 

 العشر سنوات االولى مت تسلم البناء .

 

 همية البحث ا

تكمن اىمية البحث في دراسة عقد المقاولة من تعريف لعقد المقاولة وتعريف المنشآت الثابتة 

صائص عقد مقاولة المباني والمنشآت الثابتة ، وكذلك االثار القانونية لعقد مقاولة وبيان اىم خ

ول وكيف يكونون المباني والمنشآت الثابتة وتوضيح الضمان العشري للمهندس المعماري  والمقا

 مسؤولين عن الضمان العشري لرب العمل ومتى تنتفي ىذه المسؤولية . 
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 مشكلة البحث

تكمن مشكلة البحث في تضمين نص صريح بقيام المقاول بتعين مهندس مختص لتنفيذ المقاولة 

وذلك لغرض اشاعة  وكذلك تضمين عقود مقاوالت البناء نص صريح عن الضمان االعشري، 

الضمان العشري في عقد مقاولة المباني والمنشآت الثابتة ، والنص في القانون المدني العراقي 

على انو يلتزمون المهندسون والمقاولون وكل من ارتبط مع رب لعمل بالضمان العشري ومتى 

 يكون المهندس المعماري والمقاول مسؤولين عن خطأىما .

 

 فرضية البحث

ة البحث ) عقد مقاولة المباني والمنشآت الثابتة ( تقوم على المنهج النظري والوصفي ان فرضي

خطة البحث حيث اجتمع المنهجان في كتابة البحث وبناءاً  على ما تقدم قسمنا البحث حسب 

 التالية :

 مفهوم عقد مقاولة المباني والمنشآت الثابتة  -المبحث االول :

 انونية لعقد مقاولة المباني والمنشآت الثابتة االثار الق -المبحث الثاني :

 مسؤولية المهندس والمقاول في عقد مقاولة المباني والمنشآت الثابتة -المبحث الثالث :

 

 المبحث االول
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 مفهوم عقد مقاولة المباني والمنشآت الثابتة 

عرف المجال العمراني تطوراً كبيراً ، بسبب ظاىرة التمدن وتزايد حاجة االنسان الى مسكن يليق 
بو وبافراد اسرتو نتيجة التطور الديموغرافي السريع ، فأذا كانت عملية البناء في القديم تنجز من 
مر طرف واحد وىو صاحب المشروع ، حيث كان يجمع بين مهمتي االشراف واالنجاز ، فأن اال

لم يعد كذلك في الوقت الراىن ، حيث اصبحت ىذه المهمة تعمد الى اكثر من شخص واحد 
وىم المقاول والمهندس المعماري الذين يقومون بتشييد المباني والمنشآت الثابتة ، كل حسب 
تخصصو وخبرتو سواء من حيث االشراف او االنجاز او من حيث التقنية والفنية ، وعلى ضوء 

                                                              -ادلبحث يف مطلبُت :  ىذا ذلك ستناول
                 

 المطلب االول : تعريف عقد مقاولة المباني والمنشآت الثابتة 

 المطلب الثاني :اىم خصائص عقد مقاولة المباني والمنشآت الثابتة                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المطلب االول
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 تعريف عقد مقاولة المباني والمنشآت الثابتة

يقصد بعقد ادلقاولة بأهنا اتفاق بُت طرفُت يتعهد احدمها بأن يقدم لآلخر بعمل معُت بأجر زلدود يف 
مدة معينة ، وادلقاول من يتعهد بالقيام بعمل معُت زلتمل لشروطو اخلاصة ، كبناء بيت أو اصالح طريق 

                                                          . (6)ويكون توضيح تفصيالتو يف عقد ادلقاولة  

عقد ادلقاولة باهنا )عقد يتعد 96=6لسنة  83( من القانون ادلدين العراقي رقم 8:>وكما عرفت ادلادة )
.   . احد الطرفُت ان يصنع شيئاً او ان يؤدي عماًل لقاء اجر احد يتعهد بو الطرف االخر(  

ا : عقد يتعهد دبقتضاه احد ادلتعاقدين  أن يصنع شيئاً وكما عرف ادلشرع ادلصري عقد ادلقاولة ايضاً باهن
. (6)او ان يؤدي عماًل لقاء اجر يتعهد بو ادلتعاقد االخر   

اما ادلشرع الفرنسي فلم يعرف حىت االن عقد ادلقاولة هبذا االسم وامنا عرفو باعتباره نوعاً من اجارة 
ذي عن طريقو يتعهد احد االطراف بعمل االعمال وعرفو بأنو عقد اجارة االعمال ىو ذلك العقد ال

.( 0)شيء حلساب االخر لقاء اجر متفق عليو بينهما   

وقد تعددت اشكال ادلقاولة وصورىا يف العصر احلاضر ، وكثر القبال عليها سواء على الصعيد اخلاص 
ضح يف اقتصاد يف االنشاء والتعمَت ، ويزداد حجم ادلقاوالت كل عام يف سلتلف الدول شلا كان ذلا اثر وا

البالد ويف أوضاء العاملُت يف ىذا القطاع ، شلا اوجب تنظيم عقد ادلقاولة يف القوانُت ادلدنية اذن فأن 
عقد ادلقاولة : فهي عقد يتعهد أحد طرفيو دبقتضاه بأن يقوم بصناعة شيء او ان يؤدي عماًل لقاء بدل 

                                                                                . (8)يتعهد الطرف االخر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 317، ص  1115،، القاهرة  ، دار النهضة العربٌة 1، ط  1د . محمد قاسم ثروت ، عقد المقاولة ، ج  – 1  

 ،، دار احٌاء التراث العرب1ً،  ط 2شرح القانون المدنً ، ج د . عبد الرزاق السنهوري ، الوسٌط فً  –7

  . 6 ، ص1126

، ص  1167القاهرة ، ،  ، دار النهضة العربٌة 1، ط  3د . محمد كامل مرسً ، العقود المسماة ، ج  –4

317 .  

.  315محمد قاسم ثروت ، مصدر سابق ، ص  –3  
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التزامات متقابلة على كل من صاحب العمل كدفع البدل بعد تسلم العمل كلو  وأن عقد ادلقاولة ينشىء
او بعضو ، وادلقاول  كآصلاز العمل ضلو جيد يف الوقت احملدد وضمان الضرر واخلسارة الناشئة عن فعلو 

ضمن مدة زلددة ، ولكي يصف القاضي عقداً بأنو عقد مقاولة يصب ان يتبُت لو بعد تفسَته ان 
ساسي واذلدف احلقيقي الذي اذبهت اليو ارادة ادلتعاقدين ىو قيام احدمها مستقاًل وبأمسو الغرض اال

بآصلاز عمل معُت حلساب ادلتعاقد االخر يف مقابل اجر ، فهاتان اخلصيصتان القيام بعمل مستقالً وان 
ت خاصة كالبيع العمل يتم مقابل اجر ، سبيزان عقد ادلقاولة عن غَته من العقود اليت تشتبو بو يف حاال

                    . (6)واالجيار والوكالة وعقود اصحاب ادلهن احلرة وغَت ذلك 

يضمن  – 6)  96=6لسنة  83( ادلعدلة من القانون ادلدين العراقي رقم 3;>وقد نصت ادلادة )   
من مبان  ادلهندس ادلعماري وادلقاول ما حيدث خالل عشر سنوات من هتدم كلي او جزئي فيما شيداه

لو ما اقاموه منشآت ثابتة اخرى وذلك حىت ولو كان التهدم ناشئًا عن عيب يف االرض ذاهتا او كان 
ت مدة اقل من آرب العمل قد اجاز ادلنشآت ادلعيبة ما دل يكن ادلتعاقدان قد ارادا ان تبقى ىذه ادلنش

يكون باطاًل كل شرط يقصد عشر سنوات ، وتبدأ مدة السنوات العشر من وقت سبام العمل وتسليمو و 
                                بو االعفاء او االعفاء من ىذا الضمان .....(.

بادلباين وادلنشآت الثابتة يقصد من خالل نص ادلادة السابق ديكننا تعريف ادلباين وادلنشئات الثابتة لذلك 
أهنا كل عمل أقامتو يد اإلنسان ، وثابت يف حيز األرض ، متصالً  هبا اتصال قرار ، عن طريق الربط 
ربطاً  غَت قابل للفك دون تعيُّب من بُت رلموعة من ادلواد أياً  كان نوعها وال يهم الغرض الذي أنشئت 

 .( 6)لتعليم ... وآياً  كانت ادلواد اليت صنعت منو من أجلو ىذه األعمال سواء أكانت للسكن أو ل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

االردن ، دار  1د . هاشم علي الشهوان ، المسؤولية المدنية للمهندس االستشاري في عقد االنشآت ، ط  – 1

 .  114، ص  2002الثقافة للنشر والتوزيع ، 

، مكتبة المار للنشر والتوزيع 1، مسؤولية المقاول والمهندس في عقد المقاولة ، ط د . احمد سعيد المؤمني – 2

 . 112، ص  1291، 
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كذلك يدخل يف ىذا النطاق األعمال الواقعة على ىيكل العقار من زخرفة وزينة وإضافات ذبميلية 
بشرط أن يكون ذلذه وىذه األعمال قد تكون من اجلسامة حبيث تفوق يف تكلفتها تكلفة العقار نفسو 

 .(6)األعمال تغيَت جوىري يف تصميم البناء األصلي

لذلك يرى الباحث من خالل ما تقدم ان ادلباين تشمل العقارات مثل ادلنازل والفنادق والشقق    
 وادلدارس وادلستشفيات او ادلخازن وادلطاحن وغَتىا . 

ًتب حبكم طبيعتها من ادلباين من عالقتها اما ادلنشآت الثابتة فهي كل ما تنتجو طاقة االنسان وتق
 باالرض كالطرق واجلسور والسدود وغَتىا من ادلنشآت االخرى .

  

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د . محمد شكري سرور ، مسؤولية المنتج عن االضرار الذي تسببه منتجاته ، دار الفكر العربي ،  –1

وما بعدها . 264، ص  1293االسكندرية ،   
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 ادلطلب الثاين

 اىم خصائص عقد مقاولة ادلباين وادلنشآت الثابتة

ة يف ادلطلب االول من ىذا بعد ان بينا تعريف عقد ادلقاولة وتعريف ادلباين وادلنشآت الثابت         
ادلبحث سوف نتناول يف ىذا ادلطلب اىم خصائص عقد ادلقاولة واىم خصائص ادلباين وادلنشآت الثابتة 

                    لذلك سوف نقسم ىذا ادلطلب اذل فرعُت :                                

 الفرع االول

 اىم خصائص عقد ادلقاولة

لة عقد رضائي ال يشًتط يف انعقاده شكل معُت ، فيجوز ابرامو بالكتابة او ان عقد ادلقاو  – 6
مشافهة ، والكتابة ال ضرورة ذلا اال يف اثبات ادلقاولة ، ويسمى الطرف الذي يؤدي العمل 
حلساب الغَت )مقاول ( ويسمى الطرف االخر )رب العمل ( ، وان يتم الًتاضي على ادلقاولة 

َت عن ارادتُت متطابقتُت بقصد ان يقوم احدمها بعمل معُت حلساب بأن يتبادل شخصان التعب
                   االخر لقاء امر يلتزم بو ىذا االخَت ولكي يتحقق الًتاضي عل ادلقاولة جيب 

                                                                  
                                            معتربة قانوناً.ان تتوفر لكل من ادلتعاقدين ارادة  –أ 

               
ان تتجو ارادة كل من ادلتعاقدين اذل ربقيق باعث مشروع من وراء ابرام ادلقاولة.          –ب 

               
القبول فيما  االجياب مع التعبَت عنعن ان يعرب ادلتعاقدان عن ارادتُت ، وان يتطابق التعبَت  –ج 

يتعلق بالعناصر الرئيسية للمقاولة وىي ما ىية العقد والعمل ادلطلوب من ادلقاول واألجر الذي 
.                                    (6)يلتزم بو صاحب العمل   

واالصل ان الًتاضي على العمل وعلى االجر يتطلب تعيينهما حبيث اذا دل يتم ىذا التعُت    
قاولة باطل ، ولكن القانون يف الكثَت من الدول العربية قد خرج عن ىذا االصل كان عقد ادل

 فيما يتعلق باآلجر ،  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ص  1112، منشآة  المعارف  ، االسكندرٌة ،  1د . فتحٌة قرة ، احكام عقد المقاولة ، ط  – 1

413  .  
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فقرر اذا دل يتم تعيُت االجل سلفاً اي عند الًتاضي على ادلقاولة ، وجب الرجوع يف ربديده اذل قيمة 
. (6)العمل ونفقات ادلقاول على ذلك فأن عقد ادلقاولة ينعقد ودل يتفق الطرفان على تعيُت االجر   

يو الضمان ،  ورب العمل انو عقد ملزم جلانبُت ، فادلقاول يلتزم بأسبام العمل مث تسليمو ويقع عل –6
يلتزم بتسلم العمل بعد اسبامو ويدفع االجر حيث انو يرتب منذ نشأتو التزامات متقابلة على عاتق كل 
من طرفيو ، فيلتزم ادلقاول بأصلاز العمل وتسليم العمل بعد االصلاز وضمان العمل ، ويلتزم رب العمل 

لو ودفع االجر ، وان العقد ادللزم جلانبُت ويًتتب فور بتمكُت ادلقاول من اصلاز العمل وتسلم العمل وقبو 
توقيعو او ابرامو  نشوء التزامات بُت طريف التعاقد حبيث يصبح كاًل من الطرفُت تارة دائن وتارة اخرى 
مدينًا او كليهما يف ذات الوقت ، وان ادلقاول يقوم بالعمل ادلكلف بو من دون خضوع الشراف ورقابة 

حُت ان العامل يف عقد العمل يؤدي عملو ربت اشراف صاحب العمل ورقابتو ،  من صاحب العمل يف
(.6)لدفع بعدم التنفيذ وتبعية اذلالكويًتتب على ىذه اخلاصية التبادلية نتائج ىامو فيما يتعلق بالفسخ وا  

ادلقاول انو عقد معاوضة : وذلك الن كال طرفيها )ادلقاول ورب العمل ( يأخذ مقابالً دلا يعطي ، ف – 0
يقوم بالعمل وقد يقدم ادلواد الالزمة ذلذا العمل ورب العمل يدفع االجر ، وىناك من يعتربىا عقد من 
عقود ادلضاربة ، فال يتصور ان تكون ادلقاولة بال اجر، وىي ال تقتصر على عوض رلازاة ادلقاول فقط  

ح ، لذلك فاالصل فيها ان تكون كما يف الوديعة ادلأجورة ،  بل ىي تقوم على ادلضاربة لتحقيق الرب
مأجورة خالفاً للوديعة والوكالة ، فالالصل فيها اهنا تربعية ، وعقد ادلعاوضة ىو الذي تتحقق بو الفائدة 
لالطراف ادلتعاقدة حبيث يأخذ كل طرف مقاباًل دلا يقدمو حبيث تكون ىناك منفعة متبادلة بُت اطراف 

لى الشيء ادلطلوب صنعو او عملو و على االجر الذي يتعهد  العقد ، ودبا ان عقد ادلقاولة يعتمد ع
                 . (0)بدفعو رب العمل اذل ادلقاول ، وبالتارل عقد ادلقاولة يتوافق كلياً مع عقد ادلعاوضة 

 انو عقد وارد على العمل ، فاالداء الرئيسي يف العقد مطلوب من ادلقاول وىو بعمل ، حيث انو - 8
 يقوم ادلقاول 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

،  دار النهضة العربٌة ،  القاهرة ، 1د . محمد لبٌب شنب ، شرح احكام عقد المقاولة ، ط  – 1

.  313، ص 1167  

.374محمد لبٌب شنب ، مصدر سابق ، ص  – 7  

  .  31، ص 1122، دار النهضة العربٌة ، القاهرة ،  1د . محمد عبد الرحٌم عنبر ، عقد المقاولة ، ط  –4 
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عقد ادلقاولة ال يرد على العمل ذاتو العمل ، وان  بالعمل بأمسو اخلاص مستقاًل عن ادارة واشراف رب
.  (6)واهنما على العمل بأعتبار نتيجتو ، ويرد عقد ادلقاولة على االعمال ادلادية ال التصرفات القانونية   

وقد يتحد عقد ادلقاولة مع عقد العمل يف ان كاًل منهما يرد على العمل ، اال ان احد القواعد اليت 
أختالفًا جوىريًا عن القواعد اليت خيضع ذلا العقد اآلخر ، وخباصة يف خيضع ذلا أحد العقدين زبتلف 

ربمل التبعية حيث يتحملها ادلقاول وال يتحملها العامل ، ويف اخلضوع لتشريعات العمل ادلختلفة ، وان 
معيار التفرقة بُت عقد ادلقاولة وعقد العمل ىو انو يف عقد العمل يكون يكون رب العمل مسؤاًل عن 

مل مسؤولية ادلتربع عن التابع ، الن العامل خيضع الدارة رب العمل واشرافو ، اما يف عقد ادلقاولة ، العا
فأن ادلقاول ال خيضع الدارة رب العمل و أشرافو ، بل يعمل مستقاًل عن رب العمل طبقاً لشروط العقد 

                                                                                        .  (6)ادلربم بينهما 

 الفرع الثاني

 اىم خصائص المباني والمنشآت الثابتة

تتميز ادلباين وادلنشآت الثابتة خباصيتُت اساسيتُت مها الثبات واالستقرار )اواًل( واهنا شيدهتا يد          
 االنسان )ثانيا( 

-أوالً : الثبات واالستقرار :   

تتميز ادلباين بالثبات الهنا تتصل باالرض اتصال قرار ، وتتميز ايضاً باالستقرار النو ال ديكن نقلها       
أن يتحقق  –دبا اهنا ثابتة ومستقرة يف حيزىا   -دون تلف . ويفًتض يف ادلباين وادلنشآت الثابتة االخرى 

ء البناء او ادلنشأ الثابت لفًتة اقل من عشر فيها عنصر الدوام ، أي ان ال يكون ادلتعاقدان قد قصدا ابقا
سنوات ن وبتعبَت اخر ، أن الدوام ليس معناه االبدية ، بل يكفي أال تقل مدة بقاء ادلنشآت عن عشر 

        إن الثبات واالستقرار ال يتطلب استعمال مادة معينة ، دون االخرى يف اصلاز ادلباين . (0)سنوات 

ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ   
374محمد كامل مرسً ، مصدر سابق ، ص  –1  

. 51محمد عبد الرحٌم عنبر ، مصدر سابق ، ص  – 7  

د . عبد الرزاق حسٌن ٌاسٌن ، المسإولٌة الخاصة بالمهندس المعماري ومقاول البناء ، دار الفكر العربً ،  – 4

.       671، ص 1112االسكندرٌة ،   
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خضوعها الحكام ادلسؤولية العشرية ، فيستوي ان تكون ادلباين وادلنشآت  وادلنشآت ، وال يؤثر ذلك يف 
الثابتة االخرى ، مشيدة بالطابوق ، او احلجارة ، أو باخلرسانة ادلسلحة ، أو اخلشب ، او باحلديد ، أو 

                    . (6) بالقصب اجلاف

وادلنشآت ، يوحي بأن ادلسؤولية العشرية ترد فقط على العقارات دون  كما ان ثبات واستقرار ادلباين
ادلنقوالت ،  ولكن جيب التحفظ يف ذلك نظراً لتدخل رلال كل منهما يف العصر احلديث بسبب التطور 

                                                                                                   التقٍت .

أنشاء ونقل ادلباين وادلنشآت دون تلف بادلعٌت التقليدي من خالل  ففي رلال البناء اصبح من ادلمكن
 ادلباين سابقة التجهيز . 

وجيب التحفظ كذلك يف القول باستبعاد العقار بالتخصيص ، حيث توجد بعض ادلنقوالت اليت ترتبط 
وديكن ان يؤدي تعيبها اذل هتديد سالمة البناء ،   بادلبٌت او ادلنشآت ، ويكون جزءاً ال ينفصل عنو ،

                                          . (6)كأجهزة التكييف ادلركزية 

-:ثانياً : تدخل يد االنسان في تشييد المباني والمنشآت الثابتة   

تتميز ادلباين وادلنشآت الثابتة بتدخل يد االنسان يف أصلازىا ، حبيث ان االنسان ىو الذي يقوم جبلب 
سلتلف ادلواد الداخلة يف صنعو ، ويقوم بًتكيبها ويسهر على حسن سباسكها ربقيقاً للهدف ادلخصص لو 

ت الثابتة االخرى اليت تؤكد ان ادلبٌت ، وتستفاد ىذه اخلاصية من خالل الرجوع اذل تعريف ادلباين وادلنشآ
ان ىذا يؤدي بنا .  (0)ادلباين وادلنشآت اليت ترد عليها ادلسؤولية العشرية ال تكون اال من صنع االنسان 

اذل القول بأنو يتعُت استبعاد كل منشأة استحدثت بفعل الطبيعة كالكهوف ، وادلغارات ، وقمم اجلبال 
مستقرة يف االرض ، وال ديكن نقلها دون تلف ، وإمنا غياب يد ، واالشجار ، وذلك رغم اهنا ثابتة و 

.              االنسان يف استحداثها ، جيعلها غَت مشمولة بأحكام عقد مقاولة ادلباين وادلنشآت الثابتة
  

_________________                                                                          
.  171،  ص  7116د . محمد حسٌن منصور ، المسإولٌة المعمارٌة ،دار الفكر الجامعً ، االسكندرٌة ،  – 1

   

عز الدٌن الدناصوري ، عبد الحمٌد الشواربً ، المسإولٌة المدنٌة فً ضوء الفقه والقانون ، الطبعة  – 7

.   416، ص  1112الخامسة ، مصر ،   

                            . 661و  661ر سابق ، ص عبد الرزاق حسٌن ٌاسٌن ، مصد – 4
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 المبحث الثاني

 االثار القانونية لعقد مقاولة المباني والمنشآت الثابتة

ان عقد مقاولة ادلباين وادلنشآت الثابتة من العقود ادللزمة جلانبُت لذا فأنو يرتب التزامات يف ذمة      
 -ادلقاول والتزامات يف ذمة رب العمل لذلك سوف نقوم بدراسة ىذا ادلبحث يف مطلبُت :

 ادلطلب االول : التزامات ادلقاول 

 ادلطلب الثاين : التزامات رب العمل 
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 ادلطلب االول

 الفرع االول 

 التزام ادلقاول بأصلاز العمل

االلتزام الرئيسي الذي يًتتب يف ذمة ادلقاول ىو االلتزام باصلاز العمل بالطريقة ادلتفق عليها وىذا     
ي االلتزام ينطوي على واجبات يتعُت على ادلقاول ان يقوم هبا . فأذا اخل هبذه الواجبات ربمل اجلزء الذ

 يرتبو القانون على ىذا االخالل .

ان ادلقاول جيب عليو ان ينجز العمل بالطريقة الواجبة ، وان يبذل العناية الالزمة سواء قدم ادلادة من     
عنده او قدمها لو رب العمل ، فيكون مسؤواًل عن خطأه وخطأ تابعيو وعليو ان ينجز العمل يف ادلدة 

  ادلتفق عليها أو ادلدة ادلعقولة

جيب على ادلقاول اتباع الطريقة ادلتفق عليها يف اصلاز العمل طبقًا للشروط الواردة يف العقد . واذا       
دل تكن ىناك شروط متفق عليها وجب اتباع العرف فيما يتعلق باصول الصنعة والفن تبعًا للعمل الذي 

 يف اصلاز العمل ادلعهود بو اليو .يقوم بو ، فلكل صنعة اصول وتقاليد جيب على ادلقاول ان يلتزم هبا 

 االلتزام باصلاز العمل يف ادلقاولة اما ان يكون التزاماً بتحقيق غاية ، واما ان يكون التزاماً ببذل عناية .   

فأذا كان التزامًا بتحقيق غاية كتشييد بناء او ترميمو او ىدمو  او وضع تصميم فال يربأ ادلقاول من     
ققت الغاية واصلز العمل ادلطلوب ،ه وال تنتفي مسؤوليتو اال اذا اثبت السبب االجن ي ، التزامو  اال اذا رب

 .(6)اما اذا اصلز العمل وفقاً للشروط وادلواصفات ادلتفق عليها فقد وىف بالتزامو 

وان كان االلتزام التزامًا ببذل عناية ، فأن ادلطلوب من ادلقاول يف ىذه احلالة ىو بذل عناية      
( من القانون ادلدين 696لشخص ادلعتاد يف اصلاز العمل ادلعهود بو اليو . وتنص الفقرة االوذل من ادلادة )ا

 -م على ىذا ادلعٌت ما يلي : 96=6لسنة  83العراقي رقم 

__________________________________________________ 
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)يف االلتزام بعمل اذا كان ادلطلوب من ادلدين ىو ان حيافظ على الشيء او ان يقوم بادارتو او كان 
مطلوب منو ان يتوخى احليطة يف تنفيذ التزامو ، فأن ادلدين يكون قد وىف بااللتزام اذا بذل يف تنفيذه من 

 د ( . ولو دل يتحقق الغرض ادلقصو العناية ما يبذلو الشخص ادلعتاد حىت

كذلك يلتزم ادلقاول بأن ينجز العمل يف ادلدة ادلتفق عليها وعدم التأخر يف اصلاز العمل . فأذا دل       
يكن ىناك اتفاق على مدة معينة ، فالواجب ان ينجزه يف ادلدة ادلعقولة اليت تسمح بأصلازه ، تبعًا دلقدرة 

 . دقة ، وحسب عرف حرفتو يقتضيو من ادلقاول ووسائلو ، ودبراعات طبيعة العمل ومقدار ما

وااللتزام بأصلاز العمل يف ادلدة ادلتفق عليها او يف ادلدة ادلعقولة التزام بتحقيق غاية ، وليس التزام ببذل    
عناية . فال يكفي العفاء ادلقاول من ادلسؤولية عن التأخَت ان يثبت يثبت انو بذل عناية الشخص ادلعتاد 

كنو دل يتمكن من ذلك ، بل جيب عليو حىت تنتفي مسؤوليتو ان يثبت يف اصلاز العمل يف ادليعاد ول
السبب االجن ي ، ، فأذا اثبت القوة القاىرة او احلادث الفجائي او فعل الغَت ، انتفت عالقة السببة ودل 
تتحقق ادلسؤولية . وال تعترب برودة الطقس مثاًل يف الشتاء قوة قاىرة الهنا امر متوقع ولكن اذا صاحب 

ذه الربودة سقوط الثلج يف منطقة ال يسقط فيها الثلج فيمكن اعتبارىا يف رأينا قوة قاىرة . واذا تعهد ى
رب العمل بتقدمي ادلادة اذل ادلقاول مث تأخر يف تقدديها وكان ىذا التأخَت سببًا يف تأخر ادلقاول يف اصلاز 

ادلذكور يف العقد شلا ادى اذل عدم  العمل او انو امتنع عن دفع القسط ادلستحق من االجر يف ادلوعد
 . ل اصلاز العمسبكنو من دفع اجور العمال فال يكون ادلقاول مسؤوالً عن تأخَت

واذا ثبت تأخر ادلقاول يف اصلاز العمل جاز لرب العمل فسخ العقد اذا كان تأخر ادلقاول تأخرًا ال     
عليها سواء كان تأخره يف االبتداء بالعمل او كان  يتوقع معو ابدًل ان يستطيع اصلاز العمل يف ادلدة ادلتفق

م بقوذلا )  96=6لسنة  83( من القانون ادلدين العراقي رقم >:>بعد ذلك وىذا ما نصت عليو ادلادة )
اذا تأخر ادلقاول يف االبتداء بالعمل او تأخر يف اصلازه تأخرا ال يرجى معو مطلقاً ان يتمكن من القيام بو  

  (6)دة ادلتفق عليها ، جاز لرب العمل فسخ العقد دون انتظار حلول اجل التسليم ( .كما ينبغي يف ادل

_________________________________________________ 
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 الفرع الثاين

 التزام ادلقاول بتسليم العمل

يلتزم ادلقاول بتسليم العمل بعد اصلازه اذل رب العمل ، وىذا ىو احملل الذي يقع عليو التسليم ،       
كادلقاولة اليت تقع على عقار فان ادلقاول يلتزم بتسليم البناء بعد تشييده ويكون ذلك بتسليم مفاتيح 

 ن عائق .البناء اذل رب العمل او بوضعو ربت تصرفو حبيث يستطيع ان ينتفع بع دو 

ويكون التسليم بوضع العمل ربت تصرف رب العمل حبيث يتمكن ىذامن االستيالء عليو      
 واالنتفاع بو دون مانع وال يشًتط ان يضع رب العمل يده يده فعاًل على العمل .

ويكون زمان التسليم يف ادلوعد ادلتفق عليو الصلاز العمل ، فأن دل يكن ىناك موعد متفق عليو ،     
ففي ادلوعد ادلعقول الصلاز العمل . وقد حيل موعد التسليم ويكون للمقاول اجر مستحق يف ذمة رب 
العمل ، ففي ىذه احلالة جيوز للمقاول ان حيبس العمل حىت يسنتويف اجره ، وذلك طبقاً للقواعد العامة 

م ، ويف الدفع بعدم  96=6لسنة  83( من القانون ادلدين العراقي رقم 3>6وىذا ما نصت عليو ادلادة )
التنفيذ ويتناول حق احلبس كذلك ما سلمو رب العمل من مادة الستخدامها يف اصلاز العمل من ادوات 

 . (6)واالالت ومستندات ووثائق تصميم وغَت ذلك 

وللمقاول االحتجاج حبق احلبس يف مواجهو رب العمل وخلفو العام وخلفو اخلاص ويف مواجهة      
 العاديُت وادلمتازين . دائٍت رب العمل

يكون التسليم يف ادلكان ادلتفق عليو فان دل يكن ىناك اتفاق ففي ادلكان الذي ربدده عرف الصنعة      
ويكون تسليم الشيء زلل ادلقاولة اي ادلباين وادلنشآت الثابتة فأن التسليم يكون يف مكان الذي تتواجد 

 دل يتفق ادلتعاقدان على غَت ون التسليم يف مكان العقار ما فيو ادلباين وادلنشأت الثابتة ، كالعقار فيك
 لك .ذ
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تسليمو فيهما ، فانو  اذا دل يقم رب العمل بتسليم العمل كاماًل يف الزمان وادلكان الواجب الواجب      
يكون قد اخل بالتزامو بالتسليم . ويكون لرب العمل ، وفقًا للقواعد العامة ، طلب التنفيذ العيٍت او 
طلب الفسخ مع التعويض يف احلالتُت ان كان لو مقتضى . وجيب على رب العمل يف مجيع االحوال ان 

 يبدأ اوالً بأذار ادلقاول بالتسليم .

ء زلل ادلقاولة قبل تسليمو لرب العمل بسبب حادث فجائي او قوة قاىرة فأن ىالكو اذا ىلك الشي    
او تعيبو يكون على ادلقاول وليس لو ان يطلب ال بأجرة عملو وال برد نفقاتو ، ويكون ىالك ادلادة على 

يتحمل من قام بتوريدىا من الطرفُت ، اال اذا كان ادلقاول قد اعذر رب العمل أن يتسلم ، فأن الذي 
التبعة ىو رب العمل ، سواء ىو الذي قدم ادلادة او كان ادلقاول ىو الذي قدمها . وجيب على رب 

 العمل ان يدفع االجر كاماًل للمقاول .

اذا ىلك الشيء او تعيب خبطأ ادلقاول او ما يعادل اخلطأ ، فأن اذلالك او التعيب على ادلقاول الن      
لتعيب ، فيلتزم بتعويض رب العمل ويعفى رب العمل من دفع االجرة خطأه ىو الذي سبب اذلالك او ا

 اذل ادلقاول .

اذا ىلك الشيء زلل ادلقاولة او تعيب خبطأ رب العمل او ما يعادل ذلك اخلطأ ، كأن يكون سبب     
( من القانون ادلدين العراقي ;>>اذلالك عيب يف ادلادة اليت وردىا للمقاول فأن الفقرة الرابعة من ادلادة )

ب اذلالك ويكون م ذبعل اذلالك على رب العمل ، الن خطأه ىو الذي سب 96=6لسنة  83رقم 
 ( .6)  االجرة والتعويض عند االقتضاءللمقاول احلق يف
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 ادلطلب الثاين 

 التزامات رب العمل 

 يلتزم رب العمل او تًتتب يف ذمتو ثالثة التزامات ىي :     

 سبكُت ادلقاول من اصلاز العمل . – 6

 بعد اصلازه .تسلم العمل  – 6

 دفع االجر . – 0

 الفرع االول 

 سبكُت ادلقاول من اصلاز العمل 

يلتزم رب العمل بأن يبذل كل ما يف وسعو لتمكُت ادلقاول من البدء يف تنفيذ العمل ، فلذا كانت        
ادة ادلقاولة حباجة اذل اجازة بناء وجب على رب العمل ان حيصل عليها قبل البدء يف العمل وجرت الع

ان رب العمل ال يتفق مع ادلقاول اال بعد ان حيصل على اجازة البناء اال انو ديكن ان حيصل االتفاق 
 قبل اجازة البناء ففي ىذه احلالة على رب العمل احلصول عليها قبل موعد التنفيذ .

ما تعهد بو واذا كان رب العمل قد تعهد بتقدمي ادلواد اليت تستخدم يف العمل وجب عليو ان ينفذ     
 . حىت يتمكن ادلقاول من تنفيذ عملوقبل البدء يف تنفيذ العمل 

كما جيب على رب العمل ان يًتك ادلقاول ينجز عملو دون وضع عقبات يف سبيل ذلك وال يسحب     
منو العمل بعد ان عهد بو اليو اال لسبب مشروع فهو ال يستطيع ان يرجع بأرادتو وحده عن العقد 

 . (6) يف احلدود وطبقاً للشروط اليت عينها القانون ويتحلل منو اال

 ان جزاء عدم االلتزام اذا دل يقم رب العمل بالتزامو فأن بامكان ادلقاول طلب التنفيذ العيٍت كأن يأخذ    

 اذناً من احملكمة ان حيضر على نفقة رب العمل ادلواد اليت وعد بتحضَتىا للمقاول ، واذا كان تدخل

 . 689الرزاق السنهوري ، مصدر سابق ، ص عبد   - 6 
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رب العمل الشخصي ضرورياً جاز ان يلجأ ادلقاول اذل طريقة التهديد ادلارل  وللمقاول يف مجيع االحوال 
أن يطلب التعويض عن الضرر الذي اصابو من جراء عدم قيام رب العمل بالتزامو او من جراء تأخره يف 

كما ديكن للمقاول ان يطلب فسخ العقد مع التعويض  ان كان لو مقتضى وللمحكمة سلطة ،القيام 
 .(6)تقديرية يف قبول الفسخ والتعويض او امهال رب العمل حىت يقوم بتنفيذه 

 الفرع الثاين

 تسلم العمل بعد اصلازه

ء على العمل بعد ان يلتزم رب العمل بتسلم العمل بعد اصلازه . والتسلم ىنا ليس رلرد استيال       
يضعو ادلقاول ربت تصرف رب العمل دون عائق ، كما ىو احلال بالتزام ادلقاول بالتسليم ، بل انو 
يتضمن اضافة اذل جانب ذلك تقبل العمل وادلوافقة عليو بعد فحصو ومعاينتو وىو ما تقتضيو طبيعة 

قد ، اي دل يكن موجوداً ، فوجب عند ادلقاولة ، فهي تقع على عمل دل يكن قد بدء بعد وقت اسبام الع
اصلازه ان يستوثق رب العمل من انو موافق للشروط ادلتفق عليها او الصول الصنعة ، ويكون ذلك 
بفحصو ومعاينتو مث ادلوافقة عليو ، اي تقبلو . والذي يقع عادة ان رب العمل يقوم بتقبل العمل وتسلمو 

 يف وقت واحد .

. فأذا امتنع رب  لم ، فيسبق احدمها االخر او يليوع ان ينفصل التقبل والتسولكن ال يوجد ما دين      
العمل دون سبب مشروع عن معاينة العمل  وتسلمو رغم دعوتو اذل ذلك اعترب انو قد تسلم العمل 

 م . 96=6لسنة  83( من القانون ادلدين العراقي رقم  6ف  0;>ووافق عليو ادلادة )

ب العمل ملزمًا بتسليمو على ىذا الوجو ان يكون العمل موافقًا للشروط ويشًتط حىت يكون ر       
ادلتفق عليها ، او دلا تقضي بو أصول الصنعة يف العمل زلل ادلقاولة ، أي خاليًا من العيوب وغٍت عن 
البيان انو اذا حصل اختالف بُت الطرفُت حول ما اذا كان العمل موافقًا او غَت موافق ، فأنو جيوز 

ما ، وفقًا للقواعد العامة ، ان يطلب ندب خبَت على نفقتو دلعاينة العمل ووضع تقرير يثبت يثبت اليه
 .ار فيما لو رفع االمر اذل القضاء حالتو ليكون زلل اعتب

 م ، جيوز 96=6لسنة  83( من القانون ادلدين العراقي رقم 0;>وطبقاً للفقرة الثانية من ادلادة )
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 لشروط او الصول الصنعة اليت تربرلرب العمل ان ديتنع عن تسلم العمل اذا كان العيب او ادلخالفة ل
امتناع رب العمل جسيمة حبيث ذبعل العمل غَت صاحل للغرض ادلقصود منو كما يستفاد من ظروف 
التعاقد . فاذا دل يبلغ العيب او ادلخالفة ىذا احلد من اجلسامة ، بقي رب العمل ملزماً بالتسليم ، ولكن 

الفة  ، واما يف طلب يكون لو احلق ، أما يف طلب انقاص ادلقابل دبا يتناسب مع امهية العيب او ادلخ
الزام ادلقابل باالصالح يف اجل معقول حيدده اذا كان االصالح شلكنًا وال يتكلف نفقات ترىق ادلقاول 

 م . 96=6لسنة  83( من القانون ادلدين العراقي رقم 0/0;>ادلادة )

ح يف مدة ويف مجيع االحوال جيوز للمقاول اذا كان العمل ديكن اصالحو ، أن يقوم هبذا االصال   
( من القانون ادلدين 0/0;>معقولة اذا كان ىذا ال يسبب لرب العمل اضرار او نفقات باىضة )م

 . (6)م  96=6لسنة  83العراقي رقم 

 الفرع الثالث

 دفع االجر

ان االجر ركن يف عقد ادلقاولة وانو التزام يف ذمة رب العمل ، وان االجر البد من وجوده يف عقد       
 أعتباره ركناً فيها ، واال كان العقد من عقود التربع ، فال يعترب مقاولة بل عقد غَت مسمى  .ادلقاولة ب

ويشًتط يف االجر ان يكون معيناً او قاباًل اذل التعيُت ، غَت ان االجر وأن كان ركنًا يف ادلقاولة اال       
دل حيدداه تكفل القانون بتحديده  انو ال يشًتط ذكره يف العقد وال يشًتط ان حيدده ادلتعاقدان . فأذا

وتبقى ادلقاولة صحيحة ، ويكفي ان يتبُت ان العمل الذي عهد بو اذل ادلقاول ما كان ليتم اال لقاء اجر 
، حىت يفًتض ان ىناك اتفاقاً ضمنياً على وجود االجر . وتبقى ادلقاولة صحيحة ، ويكفي ان يتبُت ان 

ن ليتم اال لقاء اجر ، حىت يفًتض ان ىناك اتفاقًا ضمنيًا على العمل الذي عهد بو اذل ادلقاول ما كا
  -( من القانون ادلدين العراقي على ذلك بقواىا : 3/6>>وجود االجر . وقد نصت ادلادة )

)وجيب اعتبار ان ىناك اتفاقًا ضمنيًا على وجوب االجر اذا تبُت من الظروف أن الشيء او العمل 
 . (6).اال لقاء اجر يقابلو (  ادلوصى بو ما كان ليؤدى
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 ادلبحث الثالث

 مسؤولية ادلهندس وادلقاول يف عقد مقاولة ادلباين وادلنشآت الثابتة

الزم ادلشرع العراقي ادلهندس ادلعماري وادلقاول بالضمان عن التهدم الذي يقع يف ادلباين وادلنشآت      
الثابتة االخرى وعن كل عيب يقع فيها من شأنو هتديد سالمة تلك ادلنشآت اذا وقع التهدم او العيب 

                                                                                         خالل مد معينة .

وسبب ىذا الضمان اخلاص ىو ان رب العمل غالبًا ما يكون شخصًا ال تتوفر فيو ادلعرفة باذلندسة 
وأصول البناء االمر الذي يستوجب محاية الطرف الضعيف والذي ىو رب العمل ، يضاف اذل ذلك ان 

امواذلم فيلزم بالتارل التشديد من مسؤولية ادلقاول التهدم الذي يصيب البناء فيو خطورة على حياة الناس و 
وادلهندس . كما ان طبيعة تلك ادلنشآت ال تساعد على ظهور العيب فيها حال اصلاز العمل وتسليمو 

                                                       .   اذل رب العمل وامنا تظهر بعد مرور مدة معينة 

او ادلهندس ان يتخلص من مسؤوليتو عن الضمان فعليو ، ان يثبت ان التهدم يف البناء او  اذا اراد ادلقاول
العيب الذي يهدد متانتو وسالمتو امنا يعود اذل سبب ال يد لو فيو ىو خطأ قد صدر من رب العمل او 

 من الغَت او ان التهدم او العيب يرجعان اذل قوة قاىرة .

خالل بااللتزامات من قبل ادلهندس ادلعماري وادلقاول حيث يتمثل ىذا سنتناول يف ىذا ادلبحث جزاء اإل
اجلزاء بالضمان العشري ذلذه ادلسؤولية كما تثار مسألة مدى إمكانية اإلعفاء أو احلد من ىذه ادلسؤولية 

  -عليو سنقسم ىذا ادلبحث إذل مطلبُت وعلى النحو األيت :

عماري لعقد مقاولة ادلباين وادلنشآت الثابتة )الضمان العشري ادلطلب األول : ضمان ادلقاول وادلهندس ادل
. ) 

يف عقد مقاولة ادلباين وادلنشآت الثابتة وحاالت  ادلعماري وادلقاول ادلطلب الثاين : مسؤولية ادلهندس
 انتفاء ادلسؤولية .
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 ادلطلب االول 

بتةضمان ادلقاول وادلهندس ادلعماري لعقد مقاولة ادلباين وادلنشآت الثا  

دل يًتك ادلشرع التزام ادلهندس ادلعماري وادلقاول خاضعًا لؤلحكام العامة يف الضمان اليت تسري         
كانت طبيعة العمل اليت ترد عليو ، بل وضع احكاماً خاصة ذلذا الضمان ،   على كل عقود ادلقاوالت اياً 

شدد فيها من مسؤولية ادلهندس وادلقاول والزمهما بالضمان عن التهدم الذي يقع يف ادلباين وادلنشآت 
الثابتة االخرى وعن كل عيب يقع فيها من شأنو هتديد سالمة تلك ادلنشآت ، اذا وقع ىذا التهدم او 

ب خالل مدة معينة وذلك نظرًا دلا يًتتب على هتدم ادلباين من اضرار جسيمة تصيب االرواح العي
واالموال ، وال تقتصر على من كان طرفا يف التعاقد ، بل ديتد اذل الغَت وكذلك حلث ادلهندس وادلقاول 

شآت اليت يقيموهنا على بذل كل عناية وجهد وازباذ كل االحتياطات االزمة وادلمكنة لتكون ادلباين وادلن
متينة وسليمة ال خيشى منها على رب العمل وال على الغَت ، خاصة وان رب العمل غالبًا ما يكون 
جاىاًل بفن البناء وبالتارل ال يستطيع اكتشاف ما بو من عيوب وقت تسليمو فضاًل عن ان كثَت من 

                                 . (6)ة من الزمن ىذه العيوب ما يكون خفيًا وال يظهر اثره اال باستعمال البناء فًت 
                              

 – 6بقوذلــا )  96=6لســنة  83( مــن القــانون ادلــدين العراقــي )ادلعدلــة( رقــم 3;>وقــد نصــت ادلــادة)     
مـن يضمن ادلهندس ادلعماري وادلقاول ما حيدث خالل عشر سنوات من هتـدم كلـي او جزئـي فيمـا شـيداه 

مبـان لــو مــا اقــاموه منشـآت ثابتــة اخــرى وذلــك حـىت ولــو كــان التهــدم ناشـئاً عــن عيــب يف االرض ذاهتــا او  
كان رب العمل قد اجاز ادلنشـآت ادلعيبـة مـا دل يكـن ادلتعاقـدان قـد ارادا ان تبقـى ىـذه ادلنشـآت مـدة اقـل 

كــون بــاطالً كــل شــرط مــن عشــر ســنوات ، وتبــدأ مــدة الســنوات العشــر مــن وقــت سبــام العمــل وتســليمو وي
                                                           يقصد بو االعفاء او االعفاء من ىذا الضمان .

ال تسري الفقرة ادلتقدمة على مـا قـد يكـون للمقـاول مـن حـق يف الرجـوع علـى ادلقـاولُت الـذين تقبلـوا  – 6
                                                                                              منو العمل. 

ويشــمل الضــمان ادلنصــوص عليــو يف الفقــرة مــن ىــذه ادلــادة مــا يوجــد يف ادلبــاين وادلنشــآت مــن عيــوب  – 0
                                                               يًتتب عليها هتديد متانة البناء وسالمتو .  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، دار النهضة العربٌة ،  القاهرة  4، ط  1د . ثروت انٌس االسٌوطً ، مسإولٌة المهندس المعماري ، ج  – 1

.  1، ص  1111،   
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تسقط دعوى الضمان ادلنصوص عليها يف ىذه ادلادة بانقضاء سنة واحدة من وقت حصول  –8 
 التهدم او انكشاف العيب ( .                                                          

 يتضح من النص السابق انو يلزم لقيام الضمان توافر الشروط التالية : 

   اوالً : وجود عقد مقاولة

من اجل مسائلة ادلقاول وادلهندس عما حيدث من هتدم او ما يظهر من عيب يف ادلباين اليت يشيداهنا او  
ادلنشآت الثابتة اليت يقيماهنا بعد االصلاز والتسليم البد ان يكون ىناك عقد مقاولة ال عقد اخر لكي 

فأن العقد يكون عقد  يتحقق الضمان فلو كان من يتوذل العمل خاضعاً آلشراف  وتوجيو رب العمل
 عمل ال مقاولة وجيب ان يكون العقد زللو مباين او منشآت ثابتة .         

كما يلزم ان يأخذ ادلقاول اجراً عن عملو وبالتارل فاذا قدم عملو دون اجر كان العقد من عقود التربع ال 
قاول او ادلهندس قد حدد عقد مقاولة ، فادلهم ان يكون ىناك اجر وال يهم بعد ذلك ان يكون اجر ادل

على اساس الوحدة او كان جزافاً او كان زلدداً على اساس كل يوم او اسبوع اخل .                      
                                 

 ثانياً : ان حيصل التهدم يف ادلنشآت الثابتة او يقع فيها عيب يهدد سالمتها ومتانتها .

او ادلهندس ان حيدث هتدم يف البناء او ظهور العيب فيو وان حيصل التهدم او  لقيام مسؤولية ادلقاول
 العيب يف ادلنشآت الثابتة وىذا ما سنبحثو على التوارل .

 83من القانون ادلدين العراقي رقم  (ادلعدلة) 3;>حدوث التهدم : تنص الفقرة االوذل من ادلادة  –أ 
ماري وادلقاول ما حيدث ..، من هتدم كلي او جزئي ....( على انو ) يضمن ادلهندس ادلع 96=6لسنة 

(6 ).  

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، النشرة القضائٌة  1123/  7/  16فً  24/ هٌئة عامة / 771ذهبت محكمة التمٌٌز فً قرارها المرقم  – 1

، الى ان المقاول مسإول عن التهدم الحاصل فً البناء حتى ولو كانت  161العدد االول السنة الخامسة ، ص 

 نتٌجة عٌوب االرض وحتى لو كان رب العمل قد اجاز اقامة منشآت معٌنة .
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ان ادلقصود من التهدم اليت تًتتب عليو ادلسؤولية ىو اهنيار البنا كلياً او اهنيار جزء منو فتنفصل عنو      
بعض اجزائو اليت كانت متصلة بو و ال يشًتط يف التهدم ادلقصود بنص ادلادة ادلشار اليها ان يكون حااًل 

  ان او وواقعاً وامنا يكفي

.. (6)وعو ال مناص منو يكون امراً مستقباًل اذا كان وق   

وقد يرجع التهدم اذل وجود عيب يف العمل بان خيالف ادلقاول او ادلهندس االصول الفنية الواجب      
اتباعها حىت وان دل ينص عليها يف العقد ، وقد يرجع التهدم اذل وجود عيب يف ادلواد اليت استخدمت 

دلخالفة ادلقاول للطريقة والشروط ادلنصوص عليها  من قبل ادلقاول او ادلهندس او قد يكون العيب نتيجة
يف العقد ، كما قد يرجع اذل عدم وجود عيب يف التصميم الذي وضع ومت البناء دبوجبو . اما اذا رجع 

  . ادلهندس كما لو حصلت ىزة ارضية سبب التهدم اذل قوة قاىرة فان الضمان ال يًتتب على ادلقاول او

هدد سالمتو ومتانتو : يكفي لقيام ادلسؤولية ان يظهر عيب فيما يشيده ظهور عيب يف البناء ي –ب 
من منشآت ثابتة اخرى بشرط ان يكون من شأن ىذا العيب  وادلقاول او ادلهندس من االبنية و ما يقيم

                                                                          هتديد متانة الباء او سالمتو .

 ثالثاً : ان يوجد مقاول او مهندس معماري او االثنان معاً 

يكون الشخص مقاواًل مىت توذل اقامة البناء او ادلنشآت الثابتة حىت وان توذل القيام بذلك العمل      
وحده ، فيكون مقاواًل بالتارل العامل الذي يشتغل حلسابو طادلا كنت يتمتع باالستقالل من رب العمل 

و بعملو ، وقد يعاون ادلقاول عددًا من االشخاص يشرف عليهم فقط فتكون االعمال اليت عند قيام
يتولون القيام هبا كأهنا صادرة من ادلقاول نفسو وبالتارل فان ادلقاول يكون ضامنًا العماذلم النو مسؤول 

    ه ومراجعة العمل واالشراف على تنفيذب عنو  ،وقد يوجد اذل جانب ادلقاول شخص اخر يتوذل القيام

       يكون حاماًل مؤىاًل فنياً  حسابات ادلقاول والتصديق عليها ، وال يشًتط يف ادلهندس ادلعماري ان

                                                                              

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قاسم ثروت ، مصدر  سابق ، ص محمد   - 1

312 .  
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يف اذلندسة ادلعمارية فما دام الشخص يقوم اذا كان يقوم دبهمة ادلهندس ادلعماري ، وىكذا فأن 
اشخاص الضمان العشري يف القانون دبهمة ادلهندس ادلعماري فهو ملتزم بالضمان وعلى ذلك يكون 

حسب ما نصت عليو  96=6لسنة  83ادلدين العراقي رقم وفقاً للقانون  بالضمان اي مهندس   ملتزماً 
                                                     .(6)ادلعماري يشمل ادلقاول وادلهندس(  3;>) ادلادة

 رابعاً : ان يقع التهدم او العيب خالل عشر سنوات : 

مسؤولية ادلهندس وادلقاول ان حيدث الضرر الذي يضمناه يف خالل عشر  فيشًتط اذن العمال       
سنوات ، تبدأ من وقت قبول العمل ،اي من وقت معاينة قبول رب العمل للبناء واقراره دبطابقة دلا ىو 
متفق عليو . فأذا حرر زلضر بالقبول سرت ادلدة من تاريخ ىذا احملضر ، اما اذا دل حيرر زلضر ، وامكن 

الص القبول ضمنًا من تسلم رب العمل للبناء دون ابداء ذيثبت شغل رب العمل للبناء ، فأن استخ
ادلدة تبدأ من تاريخ تسوية احلساب مع ادلقاول سواء قام رب العمل بعمل التسوية بنفسو ، أو اناب عنو 

   .   (6)القل ادلهندي ادلعماري ، وذلك على اساس ان عمل ىذه التسوية يفيد القبول من وقتها على ا

( السابقة الذكر ،على 3;>تقرره ادلادة )وفقاً دلا ان االشخاص ادلستفيدين من ضمان ادلهندس وادلقاول 
قرر لصاحل رب العمل ، لذلك فال يستطيع ان يتمسك االلتزام بالضمان ادلوادلقاول ادلعماري  ادلهندس

يف التمسك بو يف مواجهة ادلهندس وادلقاول   بأحكامو اال رب العمل ، واذا تويف رب العمل فلورثتو احلق
لو يستطيع    يف حياة رب العمل ، فأن خلفو اخلاص كادلشًتي وادلوىوب كذلك اذا انتقلت ملكية البناء

  الضمان . ىذا ان يرجع على ادلهندس وادلقاول باحكام

تنتقل معو اذل من  الن احلق يف الرجوع بالضمان على ىؤالء االشخاص يعترب من ملحقات ادلبيع اليت
يستطيع  يف حياة رب العمل ، فأن خلفو اخلاص كادلشًتي وادلوىوب لو انتقلت اليو ادللكية ، دون حاجة

        

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

، قضاء محكمة التمٌٌز المجلد  1161/  11/  71فً  1161حقوقٌة /  656قرار محكمة التمٌٌز المرقم   - 1

حٌث ذهبت فٌه الى انه ٌعتبر من قبٌل التهدم الجزئً المقصود بالمسؤلة حدوث تشققات  424السادس ص 

 وتصدعات فً البناء تجعل وقت التهدم مستقبالً امرا ال مفر منه .

. 114، ص  1115محمد شكري سرور ، مسإولٌة مهندسً ومقاولً البناء ، دار الفكر العربً ،  – 7  
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دس وادلقاول باحكام ىذا الضمان . الن احلق يف الرجوع بالضمان  على ىؤالء ان يرجع على ادلهن
االشخاص يعترب من ملحقات ادلبيع اليت تنتقل معو اذل من انتقلت اليو ادللكية ، دون حاجة اذل النص 

       .      (6)بالضمان  عليها صراحة يف العقد ، ولو كان السبب الذي انتقلت بو ادللكية ال يلزم الناقل

اما غَت رب العمل وخلفو العام واخلاص فال يستطيع الرجوع على ادلهندس وادلقاول وفقًا الحكام ادلادة 
وبصفة خاصة اذا كان ادلقاول االصلي قد نزل عن ادلقاولة كلها كلها أو بعضها  السابقة الذكر (3;>)

من الباطن ...... وذلك الن ادلقاول  للغَت ، فأنو ال يستطيع التمسك هبذه ادلادة يف رجوعو على ادلقاول
االصلي وادلقاول من الباطن من الناحية الفنية متساويان فال حاجة لتقرير مسؤولية استثنائية بينهما ، يف 

               .( 6)حُت ان رب العمل ال ديكن اعتباره يف مستوى ادلهندس او ادلقاول من الناحية الفنية 
                                                      

العن االضرار الناشئة عن هتدم كلي او السابقة الذكر ، ( 3;>ال يسأل ادلهندس وادلقاول وفقاً للمادة )و 
جزئي فيما شيدوه من مباين او اقاموه من منشآت ثابتة اخرى ، او عما يوجد يف ىذه ادلباين وادلنشآت 

. (0)عليها هتديد متانة البناء وسالمتو  من عيوب يًتتب  
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. 131محمد لبٌب شنب ، مصدر سابق ، ص  – 1  
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. 4124السادس ، ص   

.  511محمد كامل مرسً ، مصدر  سابق ، ص  – 4  

وعلى ذلك جيب النطباق ىذه ادلادة ان يكون العمل الذي عهد بو اذل ادلهندس وادلقاول ىوتشييد مبٌت 
او اقامة منشآت ثابتة اخرى من اي نوع كان . فادلنازل والعمارات وادلدارس  وادلستشفيات اخل ، كل 
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هتا الضمان ، وال يشًتط ان يكون ادلبٌت قد شيد بالطابوق او ىذه مبان جيوز ان يتحقق يف مقاوال
احلجارة ، بل جيوز ان يكون قد شيد باخلشب او غَته من ادلواد . ادلهم ان يكون البناء مستقراً ثابتًا يف 
مكانو ال ديكن نقلو دون عدمو ، اما ادلنشآت الثابتة االخرى اليت يشملها النص فيدخل فيها اقامة 

لقناطر والسدود اخل . وتدخل الًتميمات االزمة للمباين وادلنشآت الثابتة ضمن االعمال اليت اجلسور وا
.                      (6)يشملها النص ن مىت ما كانت ذات عالقة بعناصر جوىرية يف البناء وسالمتو 
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111و  112عبد الرزاق السنهوري ، مصدر  سابق ،  ص  –1    
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 ادلطلب الثاين

وحاالت انتفاء  وادلقاول يف عقد مقاولة ادلباين وادلنشآت الثابتةمسؤولية ادلهندس ادلعماري 
 ادلسؤولية

ان ادلهندس وادلقاول يسأالن عن هتدم البناء ، الذي اقاماه اذا حصل ذلك يف خالل عشر        
سنوات من تاريخ قبول العمل ، وانو ال يلزم ذلذه ادلسألة اثبات خطأ يف جانب منهما ، والكن ذلك ال 

قاول وان دل يعٍت اهنال ديكن ذلما آية وسيلة للتخلص من ىذه ادلسؤولية ، ذلك ان مسؤولية ادلهندس وادل
تقم على اخلطأ ، فهي مع ذلك تتطلب  طبقًا للقواعد العامة ان يكون الضرر الذي اصاب رب العمل 
منسوبًا اذل فعل ادلقاول او ادلهندس ، اي ان عملية اقامة البناء ، وبعبارة اخرى جيب ان تكون ىناك 

اول ، لذا فأن انتفاء ىذه العالقة ال عالقة سببية بُت التهدم او العيب وبُت نشاط كل من ادلهندس وادلق
                                                                                ديكن مسألة اي منهما .  

ادلعدلة من القانون ( 3;>ولذلك فمن ادلسلم بو ان مسؤولية ادلهندس وادلقاول اليت تقرر وفقًا للمادة )
، ديكن دفعها بنفي رابطة السببية ،اي بأثبات أن التهدم او العيب 96=6لسنة  83ادلدين العراقي رقم 

نشأ عن سبب اجن ي ال يد ذلما فيو ، كقوة قاىرة او خطأ رب العمل او خطأ شخص من الغَت ال 
                                                                   .(6)يسأل عنو ادلهندس وال رب العمل 

ولكن ال يكفي لنفي مسؤولية ادلهندس او ادلقاول ، ان يثبت احدمها انتفاء اخلطأ يف جانبو ، الزباذه 
مثالً كل االحتياطات االزمة دلنع حصول هتدم او وجود عيوب ، او لبذلو عناية الشخص ادلعتاد يف وضع 

لتزامهما ليس بوسيلة بل ىو التصاميم واالشراف على العمل او يف القيام بعملية البناء ذاهتا ن الن ا
       .                بتحقيق نتيجة كذلك ال تنتفي مسؤوليتهما اذا ظل سبب التهدم او العيب رلهوالً 

فمجرد وجود عيب يف االرض ادى اذل التهدم او عيب يف البناء ، ال يكفي لنفي ادلسؤولية ، وذلك النو 
وم بعمل االختبارات االزمة على االرض اليت سيبٍت عليها متوقع ، ومن واجبات ادلهندس ادلعماري ان يق

  بيعتها ويكشف عيوهبا .          ، ليعرف ط

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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كما ان ىذه العيوب من ادلمكن تاليف نتائجها الضارة بتقوية االساس ، فال تتوافر يف عيوب الًتبة بصفة 
عامة ، الشروط الواجب توفرىا فيما يعترب قوة قاىرة او حادثاً مفاجئاً . فثبوت ان التهدم يرجع اذل عيب 

اذا كان ادلهندس مسؤواًل عن التهدم يف االرض ال يعفي ادلهندس وادلقاول من ادلسؤولية ، وقد قضي بأنو 
الناشىء عن عيوب الًتبة ، فأنو يكون مسؤواًل من باب اوذل عن عيوب ادلباين القددية ادلتخذة كدعامة 

صالحات االزمة الزالة ىذه العمال التعلية ، اذا دل يقوم ىذه ادلباين ودل يواجو يف مشروعو اال
 .(6)العيوب

مبنية على خطأ مفًتض غَت قابل الثبات العكس يتحمالهنا كالمها ما دل  ان مسؤولية ادلهندس وادلقاول 
تنتفي عالقة السبب بُت التهدم الكلي او اجلزئي او ظهور عيب وبُت عملهما وان نفي العالقة السببية 
يتم عن طريق اثبات ان حصول التهدم او ظهور العيب نشأ عن نتيجة خلطأ رب العمل او القوة القاىرة 

الغَت لذلك سوف نتناول دراسة التهدم او العيب الذي ظهر يف البناء والذي ينفي مسؤولية  او خطأ
ادلهندس او ادلقاول اذا كان ىذا التهدم او العيب راجعًا خطأ رب العمل او اذل القوة القاىرة او فعل 

                                                                                -الغَت على النحو االيت : 

                              خطأ رب العمل : – 6

يعفى ادلهندس او ادلقاول استناداً اذل القواعد العامة من ادلسؤولية بشكل كامل او جزئي يف حالة اثباهتما 
حصول اخلطأ من جانب رب العمل ادى بشكل مستقل اذل حصول التهدم او العيب او ساىم يف 

                                                                                           .ول ذلك حص

اال انو دلا كان تقرير الضمان العشري من بُت اسبابو عدم علم رب العمل بأصول الصنعة وىو ليس    
خذ على انو خطأ يف حالة من اىل اخلربة لذلك فأن ما يقدمو من آراء بشأن البناء ال يفًتض ان يؤ 

مغايرة الصول فن البناء ، بل عليهما )ادلهندس وادلقاول ( ان يناقشانو على آرائو وديتنعا عن تنفيذ العمل 
                                                                             . (6)عند الضرورة 
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خلو اخلاطىء فاهنما يكونان فاذا قصر ادلهندس وادلقاول يف واجبهما بتبصَت رب العمل بنتائج تد
         .  مشًتكُت معو وان اخلطأ كان من احملتمل ان يؤدي ذلك اذل زبفيض التعويض ادلستحق عليهما

وان خطأ رب العمل ينفي مسؤولية ادلقاول وادلهندس ، بشرط ان ال يثبت خطأ يف جانبهما ، فأذا ثبت 
سؤوليتهما ال ترتفع كلية بسبب خطأ رب العمل ، خطأ يف جانب ادلهندس او يف جانب ادلقاول ، فأن م

بل يعترب الضرر ناشئًا عن خطأ مشًتك ، وبالتارل توزع ادلسؤولية على الطرفُت ، ومن صور ذلك ان 
يكون التهدم او العيب قد حصل بسبب اتباع تعليمات اشار هبا رب العمل ، او ان يكون رب العمل 

لسنة  83رقم  ( ادلعدلة من القانون ادلدين العراق 3/6;>يب . )م الذي ادى فيما بعد اذل التهدم او الع
، الن االصل ان ادلهندس وادلقاول خبَتان يف فن البناء بعكس رب العمل الذي يفًتض فيو  (6)  96=6

                                                                         . (6)اجلهل هبذا الفن 

تدخل رب العمل يف اقامة ادلنشآت ادلعيبة ، سواء بفرض مواصفات معيبة ، أو بتقدمي مواد  ولذلك فأذا
معيبة ، او بادلوافقة على تصميم معيب ال يعفي ادلهندس وادلقاول من ادلسؤولية النو كان من الواجب 

امهال يف ذلك فأن عليهما تنبيو رب العمل اذل عدم كفاية ادلواصفات او اذل عيوب ادلواد ، فأذا كانا قد 
تدخل رب العمل ال يعفيهما ادلسؤولية ، واذا كانا قد نبها رب العمل اذل ما يف ادلواصفات من نقص 
وبأستخدام ىذه ادلواد فانو يكون من الواجب عليهما رفض تنفيذ العمل اذا كان او ما يف ادلواد من 

تب عليو هتدم البناء او وجود عيوب عيوب ولكنو اصر على ادلضي يف العمل وفقًا ذلذه ادلواصفات يًت 
                                                                     .   (0)هتدد متانتو وسالمتو 
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البناء ما  توزع ادلسؤولية عليهم . وال يستثٌت من ذلك االحالة ما اذا كان لرب العمل من خربة يف فن
يفوق خربة ادلهندس ادلعماري وادلقاول الذي تعاقد معهما ، الن اذعان ادلهندس وادلقاول يف مثل ىذه 

اذل خطأ رب العمل  اً احلال لتعليمات رب العمل ال يعترب خطأ منهما وبالتارل فأن الضرر يعترب راجع
                                                                                                                            .  (6)وحده 

القوة القاىرة :  – 6  

يقصــد بــالقوة القــاىرة امــر غــَت متوقــع احلــدوث وغــَت شلكــن ذبنبــو . فــاذا اثبــت ادلهنــدس ادلعمــاري وادلقــاول 
( مـــن القـــانون 86ضـــرر ادلـــادة )القـــوة القـــاىرة فـــأن مســـؤوليتهما تنتفـــي بســـبب قطـــع الســـببية بـــُت الفعـــل وال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدين العراقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي رقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  .                                                                    96=6لســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنة  83ادل
                                      

ويف حالـة عــدم انفــراد القـوة القــاىرة يف احــداث الضـرر و مســامهة خطــأ ادلهنـدس او ادلقــاول يف ذلــك او يف 
                   . (6)تفاقم الضرر فانو البد من البحث عن السبب ادلنتج يف احداث او تفاقم الضرر 

فعل الغَت :  – 0  

بعمل يؤدي اذل حدوث التهدم او العيب ، فاذا  ديكن ان يتخذ فعل الغَت صوراً متعددة كأن يقوم الغَت
اثبت ادلهندس وادلقاول فعل الغَت فأن مسؤوليتهما تنتفي عن التهدم او العيب الذي حلق ادلباين او 

                                                                                          ادلنشآت الثابتة .

ن مسؤواًل عن التضامن فيما اذا كان التهدم يف البناء او العيب فيو يرجع اذل صدور خطأ ان ادلقاول يكو 
على منو واذا اشرف ادلهندس او رب العمل على تنفيذ العمل فأن االثنان يكونان مسؤولُت عن الضمان 

 83اقي رقم ( من القانون ادلدين العر 6;>وذلك استنادًا اذل الفقرة االوذل من ادلادة ) سبيل التضامن
واليت تنص على انو ) واذا عمل ادلقاول بأشراف مهندس معماري او بأشراف رب العمل  96=6لسنة 

      يكون مسؤوالً اال عن العيوب اليت تقع يف التنفيذ دونادلعماري فال  الذي اقام نفسو مقام ادلهندس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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46 

 

العيوب اليت تأيت من الغلط او عدم التبصر يف وضع التصميم ( . كما تنص الفقرة الثانية يف نفقس ادلادة 
كانا على انو ) واذا كان كل من ادلهندس ادلعماري وادلقاول مسؤواًل عما وقع يف العمل من عيب  

                                                                                متضامنُت يف ادلسؤولية ( .

ويستطيع رب العمل ان يرجع يف حالة وجود تضامن على ادلقاول او على واضع التصميم ليطالبو بكل 
بذلك القسم من التعويض يكون التعويض وعندما يرجع دافع التعويض على ادلتضامن معو ليطالبو 

 رجوعو طبقاً لقواعد ادلسؤولية التقصَتية . 

ومن اجلدير بالذكر ان ادلشرع العراقي قد جعل ضمان ادلهندس وادلقاول دلا يصيب البناء وادلنشآت الثابتة 
د منو من هتدم يهدد سالمتو ومتانتو من النظام العام حبيث ان اي اتفاق على االعفاء من الضمان او احل

لسنة  83( من القانون ادلدين العراقي رقم 3;>يعترب باطاًل استنادًا اذل نص الفقرة االوذل من ادلادة )
6=96 (6) .                                                                                            

واخَتاً اننا ندعو اذل تطبيق نظام التأمُت االلزامي من االضرار اليت تصيب البناء وادلنشآت الثابتة وفرضو 
يف االقل على ادلشاركُت يف عملية التشييد بالتأمُت وىم ادلهندس وادلقاول خالل فًتة الضمان العشري 

     .  96=6 نةلس 83( من القانون ادلدين العراقي رقم 3;>طبقاً الحكام ادلادة )
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 1114، عقود االستشارات الهندسٌة ، منشورات مركز البحوث القانونٌة ، سنة  د . عادل عزت السنجقلً – 1

. 14، ص   
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 الخاتمة 

 

 بعد ان انتهينا من بحثنا ىذا توصلنا الى عدة نتائج وتوصيات اىمها :

 -اوالً : النتائج :

ان كثرة اقامة المشاريع االنشائية تلبية لمتطلبات التنمية العمرانية في مجال المشاريع العامة  – 1
 متزايدة ، فقد اقيمت المباني والمنشآت الثابتة بأشكالها واحجامها . 

ان تعداد اشكال المقاولة وصورىا في العصر الحاضر وكثرة االقبال عليها سواء على  – 2
 نشاء والتعمير و تزايد حجم المقاوالت كل عام في مختلف الدول زالصعيد الخاص في اال

التزام المقاول بان ينجز العمل في المدة المتفق عليها ، فأن لم يكن ىناك اتفاق على مدة  – 3
 معينة ، فالواجب ان ينجزه في المدة المعقولة . 

عن االخالل امام رب العمل في اذا اخل المقاول بالتزامو بانجاز العمل ، فأنو يكون مسؤواًل  – 4
 ىذه الحالة تطبيقاً للقواعد العامة .

وضع المشرع العراقي احكام خاصة في ضمان المقاول والمهندس المعماري للمباني  – 5
 والمنشآت الثابتة التي يقومان بتشييدىا .

جوز ان احكام الضمان الخاصة بالمهندس المعماري والمقاول من النظام العام و ال ي – 6
 االتفاق على ما يخالفها .

ان مدة ضمان المهندس المعماري والمقاول للمباني والمنشآت التي قاموا بتشييدىا ىي  – 7
 عشر سنوات .

ان مدة الضمان العشري تبدأ من تاريخ تسليم الشيء محل المقاولة الى رب العمل من قبل  – 8
 المقاول . 
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  -ثانياً التوصيات :

والت البناء نص صريح عن الضمان العشري ، وذلك لغرض اشاعة تضمين عقود مقا – 1
 الضمان العشري في عقد مقاولة المباني والمنشآت الثابتة . 

ضرورة تضمين عقد مقاولة المباني و المنشآت الثابتة نص صريح بقيام المقاول بتعيين  – 2
 مهندس مختص لتنفيذ المقاولة .

قاولة المباني والمنشآت الثابتة خمس سنوات بدالً من جعل مدة الضمان العشري في عقد م – 3
 عشر سنوات مع تنظيم وتنويع آليات الرقابة وتشديدىا اثناء عمليات االنجاز .

النص في القانون المدني العراقي على أنو يلتزمون المهندسون والمقاولون وكل من ارتبط مع  – 4
 تة بالضمان .رب العمل بعقد مقاولة لتشييد مباني او منشآت ثاب

لسنة  48( من القانون المدني العراقي رقم 1/ 878جعل لفظ المهندس في المادة ) – 5
لفض مطلق من حيث احكام الضمان العشري في عقد مقاولة المباني والمنشآت الثابتة  1951

 . 

 

أخطأنأأا فمأأن  ان ا ن يكأأون مأأا كتبنأأاه نن أصأأبنا فيأأو فهأأو ىأأد  مأأن ات ، و ، ونسأأأل ات تعأأالى      
عجزنأأا وتقصأأيرنا ، وآخأأر دعوانأأا أن الحمأأد ت رب العأأالمين والصأأالة والسأأالم علأأى سأأيدنا محمأأد 

 وعلى آلو وصحبو وسلم أجمعين .  
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 المصادر والمراجع

 ن الكريم آالقر 

 اوالً : الكتب 

القاىرة ، ، دار النهضة العربية ،  1، ط  1د . محمد قاسم ثروت ، عقد المقاولة ، ج  – 1
1985 . 

، دار احياء  1، ط  1د . عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، ج  – 2
 . 1996التراث العربي ، 

، دار النهضة العربية ، القاىرة ،  1، ط  4د . محمد كامل مرسي ، العقود المسماة ، ج  – 3
1992  . 

د . ىاشم علي الشهوان ، المسؤولية المدنية للمهندس االستشاري في عقد االنشآت ، ط  – 4
 . 2889، االردن ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ،  1

، مكتبة  1د . احمد سعيد المؤمني ، مسؤولية المقاول والمهندس في عقد المقاولة ، ط  – 5
 . 1987المنار للنشر والتوزيع ، 

د شكري سرور ، مسؤولية المنتج عن االضرار الذي تسببو منتجاتو ، دار الفكر د . محم – 6
 . 1983العربي ، 

 . 1987، منشأة المعارف ، االسكندرية ، 1د . فتحية قرة ، احكام عقد المقاولة ، ط  – 7

، دار النهضة العربية ، القاىرة ،  1د . محمد لبيب شنب ، شرح احكام عقد المقاولة ، ط  – 8
1987 . 

، دار النهضة العربية ، القاىرة ،  1د . محمد عبد الرحيم عنبر ، عقد المقاولة ، ط  – 9
1977 . 
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د . عبد الرزاق حسين ياسين ، السؤولية الخاصة بالمهندس المعماري ومقاول البناء ،   – 18
 . 1992دار الفكر العربي ، االسكندرية ، 

المعمارية ، دار الفكر الجامعي ، االسكندرية ، د . محمد حسين منصور ، المسؤولية  – 11
2886 . 

، مصر ،  5د . عز الدين الدناصوري ، المسؤولية المدنية في ضوء الفقو والقانون ، ط  – 12
1997 . 

، مكتبة السنهوري ، بغداد ،  2د . جعفر الفضلي ، الوجيز في العقود المدنية ، ط  – 13
1989  . 

، دار الفكر  1مان العشري لمهندسي ومقاولي البناء ، ط د . مصطفى رجب ، الض – 14
 . 1984العربي ، 

، دار النهضة  3، ط  1د . ثروت انيس االسيوطي ، مسؤولية المهندس المعماري ، ج  – 15
 . 1998العربية ، القاىرة ، 

 ثانياً : القوانين 

 . 1951لسنة  48القانون المدني العراقي رقم  – 1

 القضائية  ثالثاً :القرارات

 قرارات محكمة التمييز العراقية . – 1

 قرارات محكمة التمييز الفرنسية . – 2

 

 

 


