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  : األستاذة 

  "ا"أستاذة مساعدة صنف 
  -  بسكرة –قسم الحقوق جامعة 

 

 
 

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أعمال مهندسي البناء بين مطرقة التجريم و سندان الجزاء

542   و احلريات يف األنظمة املقارنة خمرب احلقوق 
 - بسكرة  -جامعة حممد خيضر  

 

 

           

         

          –  



            

        

1

           

 

 



 

 



 

 

 

 

 

-  

 



 

 

2 
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543   و احلريات يف األنظمة املقارنة خمرب احلقوق 
 - بسكرة  -جامعة حممد خيضر  
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544   و احلريات يف األنظمة املقارنة خمرب احلقوق 
 - بسكرة  -جامعة حممد خيضر  
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545   و احلريات يف األنظمة املقارنة خمرب احلقوق 
 - بسكرة  -جامعة حممد خيضر  
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546   و احلريات يف األنظمة املقارنة خمرب احلقوق 
 - بسكرة  -جامعة حممد خيضر  
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  بسكرةجامعة  – أقوجيل نبيلة.أــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

547   و احلريات يف األنظمة املقارنة خمرب احلقوق 
 - بسكرة  -جامعة حممد خيضر  
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548   و احلريات يف األنظمة املقارنة خمرب احلقوق 
 - بسكرة  -جامعة حممد خيضر  
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549   و احلريات يف األنظمة املقارنة خمرب احلقوق 
 - بسكرة  -جامعة حممد خيضر  
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550   و احلريات يف األنظمة املقارنة خمرب احلقوق 
 - بسكرة  -جامعة حممد خيضر  
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551   و احلريات يف األنظمة املقارنة خمرب احلقوق 
 - بسكرة  -جامعة حممد خيضر  
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552   و احلريات يف األنظمة املقارنة خمرب احلقوق 
 - بسكرة  -جامعة حممد خيضر  
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  .ھذا الضمان یحمي المالك مدنیا في مواجھة انھیار المبنى أو حدوث عیب خطر في البناء كتشققھ-1

-1995سبتمبر -19العدد الثالث السنة –مجلة الحقوق -"المسؤولیة الجنائیة لمشیدي البناء "غانم محمد غانم، -2
  .91عمان،ص

  .97غانم محمد غانم،المرجع السابق ،ص-3

  .31،ص 2006،دار الفكر الجامعي، اإلسكندریة، المسؤولیة المعماریةمد حسین منصور،مح-4

  .101،ص2006،الطبعة األولى ،دار ھومة ،الجزائر،الجرائم الواقعة على العقار الفاضل خمار،-5

متعلق بتحدید قواعد  2008یولیو سنة  20الموافق ل  1429رجب عام  17مؤرخ في  15-08قانون رقم-6
  2008-08-03المؤرخة في  44الجریدة الرسمیة -.البنایات وإتمام انجازھا مطابقة

-2000، رسالة ماستر ، معھد الحقوق بن عكنون ،المسؤلیة الجنائیة لمشیدي البناءعمراوي فاطمة ،  -7
  .141،ص2001

 -لسعوديالمسؤولیة الجزائیة للمقاول والمھندس المعماري في النظامین المصري واعزت محمد العمري ، -8
  .02،ص2009العدد الرابع، سنة-مجلة المحامین العرب

  .142عمراوي فاطمة،المرجع السابق،ص-9

من أسباب انھیار الخطأ وسوء اختیار  1992أكتوبر  12حیث انھ في قضیة عمارة مصر الجدیدة المنھارة  -10
اح مما تسبب في زیادة اإلجھاد على النظام اإلنشائي للعقار وھذا لمقاولة الوى الفقھیة الناتجة عن تأثیر الری

  .من اجتھادات األعمال الراسیة/ 20قطاعات األعمدة بنسبة 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أعمال مهندسي البناء بين مطرقة التجريم و سندان الجزاء

554   و احلريات يف األنظمة املقارنة خمرب احلقوق 
 - بسكرة  -جامعة حممد خيضر  

 

 8وإصابة  -شخص67 -فوجھت للمھندسین تھمة اإلھمال الجسیم في التصمیم، باإلضافة إلى تھمة القتل الخطأ 
  .أشخاص

،مجلة عاة األصول الفنیة للبناءالمسؤولیة الجنائیة للمھندس والمقاول عن عدم مراھدى حامد قشقوش،  -11
  .77، اإلمارات العربیة المتحدة،ص2004أكتوبر  1،العدد 1جامعة الشارقة ،المجلد

  .15عزت محمد العمري،المرجع السابق،ص-12

  .172غانم محمد غانم، المرجع السابق، ص -13

سنتین ، وغرامة مقدرة من متعلقة بالبناء في تجزئة بدون ترخیص، والعقوبة تكون بالحبس ستة اشھر إلى -14
  .ألف دینار إلى ملیون دینار وفي حال العود تضاعف العقوبة

حقیقة أن المشرع أعطى للمھندس المعماري الملكیة المعنویة للعمل المعماري، لكن سلطة التصرف فیھ -15
مالك المشروع  عن طریق التعدیل أو الحذف كلھ مقرون بموافقة مالك المشروع، و أي أعمال تطرأ دون موافقة

  .ستعرض المھندس للمتابعة الجزائیة

 .16عزت محمد العمري، المرجع السابق، ص-16

 

 


