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Hugues Perinet-marquet  

«L’architecte et les entrepreneurs s’engagent sur un délais 
contractuel d’exécution des travaux dont le dépassement engage 
d’évidence leur responsabilité. Dans l’hypothèse ou un délai précis n’a 
pas été mentionné. La jurisprudence considère que, compte tenu de 
leur obligation générale de bonne foi, les constructeurs doivent 

terminer les travaux dans un délias raisonnable».(15)           
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382   خمرب احلقوق و احلريات يف األنظمة املقارنة 
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