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  المقدمة

ستقراره، في عصرنا الحالي أصبح اإلنسان یرى في السكن المالئم عامال أساسیا إل

وواقعا حضاریا یكفل لھ تحقیق رفاھیة وعیش كریم، ومنھ أصبح یكتسي أھمیة اجتماعیة 

  واقتصادیة وكذا سیاسیة.

كانت عملیة البناء والتشیید تنطوي على جانب كبیر من الخطورة منذ القدم، ولما 

بسبب تعاقب حوادث انھیار المباني كلیا أو جزئیا، فإن ھذه الخطورة قد تضاعفت حدتھا في 

العصر الحالي بسبب الوتیرة السریعة للتوسع العمراني، نظرا للحاجة الملحة للسكن، األمر 

ھذا اإلطار لالضطرار لتلبیة ھذه الحاجیات، من خالل تشیید  الذي أدى بالمشتغلین في

  المباني في وقت قیاسي، مما ینعكس ال محال على جودتھا.

من بین األشخاص المسؤولین عن حوادث المعماري وعلى اعتبار أن المھندس 

التھدم، كونھ العقل المدبر لمشروع البناء، خصوصا في الحاالت التي یتولى فیھا مھمتي 

تخطیط واإلشراف معا، فإن المشرع المغربي عمل على التشدید من المسؤولیة الملقاة على ال

عاتقھ، وذلك من خالل سعیھ إلى ضبط إطار اإلنتاج المعماري بما یتوافق ونوعیة البناء 

المشید في ظل احترام األنظمة المتبعة في البناء والقائمة بدورھا على احترام قواعد الھندسة 

  والتعمیر. المعماریة

من قانون االلتزامات والعقود یشكل أول نص نظم المسؤولیة  769ولما كان الفصل 

المعماریة بوجھ عام، ومسؤولیة المھندس المعماري بوجھ خاص، فقد عمل المشرع 

المغربي وخاصة في بدایة التسعینات من القرن الماضي على إصدار ترسانة من القوانین 

  سكان والتعمیر والھندسة المعماریة، ویتعلق األمر ب:والتعدیالت شملت قطاع اإل

  المتعلق بمزاولة مھنة الھندسة المعماریة وإحداث ھیئة  16.891القانون رقم

 .1993شتنبر  10للمھندسین المعماریین بتاریخ 

                                                             
المتعلق بمزاولة مھنة  16.89) بتنفیذ القانون رقم 1993ستمبر 10( 1414من ربیع األول  22الصادر في  1.92.122الظھیر الشریف رقم  -1

) 1993أكتوبر  20(  1414جمادى األول  4بتاریخ  4225ھیئة المھندسین المعماریین الوطنیة، الجریدة الرسمیة عدد الھندسة المعماریة وإحداث 
یونیو  17( 1435من شعبان  19في  1.14.114الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم  65.12، كما تم تعدیلھ ب :القانون رقم 2043صفحة 
  5394) ص: 2014بیونیو  23( 1435شعبان  25اریخ بت 6267)، الجریدة الرسمیة عدد 2014
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  المتعلق بمزاولة مھنة الھندسة المساحیة الطبوغرافیة  30.932القانون رقم

 لمھندسین المساحین الطبوغرافیین.وإحداث الھیئة الوطنیة ل

  المتعلق بالتعمیر 3 12.90القانون رقم 

  المتعلق بالتجزئات العقاریة. 25.904القانون رقم 

وتتجلى أھمیة ھذا الموضوع في قلة الدراسات القانونیة في ھذا المجال، وحتى قلة 

عة بین ما ھو النوازل التي فصل فیھا القضاء المغربي، وباعتباره من المواضیع الجام

نظري وما ھو عملي في مجال الدراسات القانونیة، وھو ما سیمكن الباحث في ھذا المیدان 

  من اكتساب مجموعة من المعارف النظریة والعملیة.

من خالل ما سبق، فإن اإلشكاالت التي یطرحھا ھذا الموضوع تتمثل أساسا في مدى 

المھندس المعماري إلعطاء صورة واضحة عن كفایة القواعد القانونیة المنظمة لمسؤولیة 

حدود ھذه المسؤولیة من حیث شروط تحققھا وطبیعة المسؤولیة الملقاة على عاتق المھندس 

  المعماري في مختلف مراحل البناء.

  وعلیھ ارتأینا تقسیم ھذا الموضوع إلى مبحثین كالتالي:     

  التسلیم بعد قبلوا المعماري المھندس مسؤولیة: األول المبحث

  انتفائھا وأسباب المعماري للمھندس المدنیة المسؤولیة آثار: الثاني المبحث

  

  

                                                                                                                                                                                              
 6465)، الجریدة الرسمیة 2016أبریل  27( 1437من رجب  19في  1.16.55الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم  87.14القانون رقم  -

  .3793) ص: 2016ماي  16( 1437شعبان  9بتاریخ 
منشورة  1994فبرایر  25الموافق ل  1414رمضان  14بتاریخ  126-1.94م الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رق 30.93القانون رقم  -2

  .356، ص: 03/16/1994بتاریخ  4246بالجریدة الرسمیة عدد 
المتعلق بالتعمیر، الجرید  12.90)، بتنفیذ القانون رقم 1992یونیو 17( 1412من ذي الحجة  15الصادر في  1.92.31الظھیر الشریف رقم  -3

  .887)، ص 1992یولیو  15( 1413محرم  14بتاریخ  4195الرسمیة عدد 
المتعلق بالتجزئات العقاریة  90.25) بتنفیذ  القانون رقم 1992یولیو  17( 1412من ذي الحجة  15الصادر في  1.92.7الظھیر الشریف رقم  -4

  .880) ، ص 1992یولیو  15(1413محرم  14بتاریخ  4159والمجموعات السكنیة وتقسیم العقارات، الجریدة الرسمیة عدد 
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  المبحث األول:مسؤولیة المھندس المعماري قبل وبعد عملیة التسلیم

عقد الھندسة المعماریة من العقود المستمرة في الزمن، بحیث ال تنتج أثرھا جملة  عدی

واحدة، وإنما تسري على فترات متالحقة قد تطول أو تقصر حسب ضخامة وأھمیة المشروع 

محل التعاقد، وبمقتضى العالقة التي تربط رب العمل بالمھندس المعماري، فإنھ یتعھد بجملة 

تعین علیھ القیام بتنفیذھا وفقا لما إتفق علیھ مسبقا، وأي إخالل بھذه لتزامات التي یإلمن ا

ستقراء الدراسات واألبحاث التي نسجھا الفقھ حول إوب .لتزامات إال وسیكون سببا لمتابعتھإلا

مسؤولیة المھندس المعماري، نجد أن معظمھا كان یتمحور حول نظام الضمان العشري 

ن المتصفح لمقاالت وتعلیقات الفقھاء لیعتقد بأن المسؤولیة في الموالي لعملیة التسلیم، حتى أ

  میدان البناء تنحصر في نطاق الضمان العشري ال غیر.

وتبعا لذلك سوف نتطرق من خالل ھذا المبحث إلى طبیعة مسؤولیة المھندس 

المطلب األول) وكذا الضمان العشري للمھندس المعماري ( المطلبالمعماري قبل التسلیم (

  ثاني).ال

  المطلب األول: طبیعة مسؤولیة المھندس المعماري قبل التسلیم 

ثنین، األول تعاقدي والثاني إإن المسؤولیة المدنیة للمھندس المعماري تتمثل في جانبین 

لحق رب العمل أو الغیر، فاألضرار ،یختلفان بحسب نوعیة ومصدر الضرر الذي تقصیري

التي تصیب رب العمل، إما أن تكون ذات مصدر تعاقدي ناتجة عن إخالل المھندس 

كون ی)، أو ولاألفرع ال(لتزاماتھ العقدیة الواردة في عقد الھندسة المعماریة إالمعماري ب

قانونیة لتزامات إلمصدرھا العمل التقصیري الصادر عن المھندس المعماري بسبب خرقھ 

  ثاني).الفرع ال(مصدرھا إرادة المشرع أو العرف المحلي المنظم للمھنة التي یزاولھا 
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  الفرع األول : مسؤولیة عقدیة أساسھا العقد 

تترتب على العالقة التعاقدیة التي تربط رب العمل بالمھندس المعماري، وھو بصدد 

لتزامات إ) وكذا أوالذات طبیعة تقنیة وفنیة ( لتزاماتإلممارسة وظیفتھ المھنیة مجموعة من ا

  )ثانیاستشاریة (إأخرى ذات طبیعة إداریة و

  أوال: اإلخالل باإللتزامات ذات الطبیعة التقنیة والفنیة 

لتزامات بصورة خاصة وطبقا لمقتضیات الفقرة األولى والثانیة إلیندرج ضمن ھذه ا

المتعلق بمزاولة مھنة  16.89من القانون وكذا المادة األولى .ع  من ق.ل 7695من الفصل 

) 1(ین وھما : التقصیر في واجب  التأكد من طبیعة األرض ت، حالتین اثن6الھندسة المعماریة

  .)2(وعیوب التصمیم 

  عن طبیعة األرض التقصیر في واجب التحري - 1

یتعین على المھندس المعماري قبل وضع تصمیمھ التأكد من خصائص وطبیعة 

األرض التي سیقام علیھا البناء، ودراسة نوع التربة، ھل تسمح بالبناء أم ال، وبذلك یلزم 

إجراء سلسلة من الفحوصات التقنیة األولیة التي تؤكد خلوھا من العیوب التي تحول دون 

  .7و تعیبھا في المراحل الالحقة التي تلي التشییدأھدم البناءات البناء فیھا، وقد تتسبب في ت

                                                             
من ق.ل.ع أن :" المھندس المعماري أو المھندس والمقاول المكلفان مباشرة من رب العمل  769جاء في الفقرة األولى من الفصل  -5

نھار إإن  األعمال التي نفذاھا أو أشرفا على تنفیذھا منیتحمالن المسؤولیة إذا حدث خالل العشر سنوات التالیة إلتمام البناء أو غیره 

  . أو عیب في األرض  نھیار بسبب نقص المواد أو عیب في طریقة البناءإلالبناء كلیا أو جزئیا، أو ھدده خطر واضح با

كما جاء في الفقرة الثانیة من نفس الفصل أن المھندس المعماري الذي أجرى تصمیم البناء ولم یشرف على تنفیذ عملیاتھ، ال یضمن 

  إال عیوب تصمیمھ.
  ة المھندسین المعماریین الوطنیة علىالمنظم لمزاولة مھنة الھندسة المعماریة وإحداث ھیئ 16.89تنص المادة األولى من القانون  - 6

" تناط بالمھندس المعماري مھمة التخطیط المعماري للمباني والتجزئات العقاریة وإعداد التصامیم المتعلقة بھا واإلشراف على : أنھ 

ن أن تناط كذلك بالمھندس المعماري مھمة مراقبة صحة البیانات الحسابیة للمقاولین المساھمین في إنجاز األعمال تنفیذھا، ویمك

  ".الخاصة بھذه العملیات
  .64، ص 2010طبعة ري بالمغرب، مطبعة دار األمان، عبد القادر العرعاري: المسؤولیة العقدیة للمقاول والمھندس المعما -7
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، 1945ینایر  27ستئناف بالرباط في قرار لھا الصادر بتاریخ إلوقد ذھبت محكمة ا

لتزاماتھ تجاه رب العمل عندما إوالذي جاء فیھ بأن :" المھندس المعماري ال یكون قد أوفى ب

ة لتحمل ثقل معین من غیر أن یفحص طبیعة رخص للمقاول بالبناء على أرض غیر صالح

المحكمة المھندس المعماري  اعتبرتھذه األرض قبل إعطاء اإلشارة الخضراء للمقاول، فقد 

ھو المسؤول عن عیوب األرض التي كانت مخصصة لبناء فیال، حیث عللت حكمھا بأنھ كان 

 امتر 20توي على علیھ أن یقوم بدراسة یقظة لضبط خصوصیات ھذه األرض التي كانت تح

  .8" كلسیا جیریا من حیث العمق

وھناك نوع آخر من العیوب ذات الطبیعة القانونیة، والتي یعتبر الكشف عنھا سھال 

بالنسبة للمھندس المعماري إذا ما قورنت بغیرھا من العیوب التقنیة التي تمس طبیعة وعمق 

مع البناء فیھا من األماكن التي ذلك كأن تكون األرض المزمن ،واألرض المراد البناء فیھا 

  .9یمنع فیھا البناء

المقتضى القانوني  باعتبارهمن ق.ل.ع المغربي  769وبالرجوع إلى مقتضیات الفصل 

المتعلق بتنظیم مھنة الھندسة  16.89المؤطر لمسؤولیة المھندس المعماري، وكذا القانون 

ألرض متى تولى المھمة الشاملة، أنھ ھو المسؤول األول واألساسي عن عیوب ا ، المعماریة

ند في عمقھ عتبار أن وضع التصمیم یستإبما في ذلك وضع التصمیم واإلشراف على تنفیذه، ب

د قو ،10وطبیعة األرض المنوي إقامة البناء فوقھا نوعیة بخصوص إلى الدراسات األولیة

  اإلشراف علیھ.تعددت اآلراء بشأن المھندس المعماري الذي یتولى وضع التصمیم دون 

                                                             
  .65در العرعاري، مرجع سابق، ص أورده عبد القا -8
من ذي  15 الصادر في1.92.31،ظھیر شریف رقم المتعلق بالتعمیر 90.12وما یلیھا من قانون  19یمكن الرجوع إلى المادة  -9

لمعرفة األھداف من تصامیم التھیئة العمرانیة التي یتعین . 887ص  ، 4159)الجریدة الرسمیة عدد 1992یونیو  17 (1412الحجة 

  .حترامھا أثناء القیام بمھام التجھیز وتقسیم العقاراتا
  .67س، ص عبد القادر العرعاري، م. -10
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المھندس المعماري على وضع التصمیم  رأنھ إذا اقتصر دو ،11الفقھ من اتجاهإذ ذھب 

لعیوب تصمیمھ، إال أن أصحاب ھذا  إالمنا ادون اإلشراف والرقابة على التنفیذ ال یكون ض

ستثناء على ذلك وھو قیام مسؤولیة المھندس المعماري عن عیوب األرض إیوردون  االتجاه

ة إذا ثبت علمھ بالعیب الموجود باألرض، إال أنھ لم یخطر المقاول ورب العمل بذلك في حال

حیث یعتبر السكوت عن أمر ھام كھذا كتمانا وتدلیسا والذي یكفي لوحده لمتابعة المھندس 

  المعماري عندما یثبت ذلك في حقھ.

المھندس المعماري مسؤوال عن نتائج عیوب  عتبارإالفقھ إلى  منتجاه الغالب إلوذھب ا

األرض، ولو لم یقم بأعمال اإلشراف والرقابة على التنفیذ، ومرد ذلك أن المھندس المعماري 

لكي ال یخل بالتزاماتھ العقدیة، فإنھ یتعین علیھ أن یكون قد تعرف على طبیعة األرض 

  .12جوھر العملیة كلھا ھيمعرفة دقیقة والتي 

أن إقرار مسؤولیة المھندس  13محمد شكري سرور في أطروحتھویرى الدكتور 

لتزامھ بتقدیم المشورة والنصح قبل البدء في إالمعماري تجاه رب العمل یرجع باألساس إلى 

  تنفیذ األعمال، بالرغم من تولیھ وضع التصمیم دون القیام بأعمال اإلدارة والرقابة.

  عیوب التصمیم - 2

ام الفنیة والتقنیة للمھندس المعماري بوصفھ شخص یندرج وضع التصمیم ضمن المھ

  مھني محترف یتعین علیھ مراعاة قواعد أصول فن الھندسة المعماریة.

، وفي 14مسؤولیة المھندس العقدیة إلنعقاد ویعتبر الخطأ في وضع التصمیم خطأ موجبا 

اري الذي من ق.ل.ع المغربي في فقرتھ األخیرة أن :" المھندس المعم 769ھذا ینص الفصل 

  أجرى تصمیم البناء ولم یشرف على تنفیذ عملیاتھ ال یضمن إلى عیوب تصمیمھ".
                                                             

ھشام العماري، مسؤولیة المھندس المعماري بین الضوابط القانونیة واألعراف المھنیة، مجلة األمالك، العدد السابع، السنة  -11

  .133، ص 2010
الضمانات المستحدثة  -نطاق تطبیقھا -شروطھا –بالمھندس المعماري ومقاول البناء عبد الرزاق حسین یس، المسؤولیة الخاصة  -12

  .720، ص 1987الطبعة األولى دون ذكر المطبعة،القانون المدني،دراسة مقارنة في  -فیھا
ه القاھرة ، دار األخرى، دراسة مقارنة، أطروحة دكتورا مسؤولیة مھندسي ومقاولي البناء والمنشآت الثابتةمحمد شكري سرور،  -13

  . 61ص  ،1985الفكر العربي، الطبعة 
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یتبین لنا أن  15لتزامات العقدیةإلوبالرجوع إلى القواعد العامة للمسؤولیة عن اإلخالل با

عن األضرار ستحقاق التعویض إلرب العمل یتعین علیھ أن یثبت خطأ المھندس المعماري، 

  لتزامات التي تعھد بھا ھذا األخیر .إلجراء اإلخالل با التي لحقت بھ من

في أحد قراراتھا الصادرة  بت إلیھ محكمة اإلستئناف بالرباطوھذا ما ذھ

میم التي قام بتحضیرھا، حیث جاء اعنھا،بخصوص تقدیم الدلیل على خطأ المھندس في التص

والحال  المھندس المعماري ألي خطأ جسیم، ارتكاب یثبتوحیث لم  «یلي  في ھذا القرار ما

صرف بمثابة  وكیل عن رب العمل، األمر الذي یحول دون مساءلتھ أمام تأنھ كان ی

  .16»موكلھ

لة المھندس المعماري عنھ ولو لم یكن اءوالخطأ في التصمیم كیفما كان نوعھ یلزم مس

 فاقعلى قدر معین من الجسامة إذا كان مما یؤثر على الغایة التي استھدفھا رب العمل باإلت

  .17أو مما یؤثر على الناحیة الجمالیة للمبنى

  ستشاریةاإللتزامات  ذات الطبیعة اإلداریة وإلثانیا: اإلخالل با

یة والفنیة للمھندس المعماري، فإنھ ملزم بالقیام ذات الطبیعة التقن لإللتزاماتإضافة 

  . وإستشاریةبمھام ذات طبیعة إداریة 

  

  

  
                                                                                                                                                                                              

  .134س، ص ھشام العماري، م. -14
من ق.ل.ع أنھ:" یستحق التعویض إما بسبب عدم الوفاء بااللتزاموإما بسبب التأخر في الوفاء بھ، وذلك لو  263جاء في الفصل  -15

  لم یكن ھناك أي سوء نیة من جانب المدین".
  74صابق ، سرجع م ،العرعاريأورده عبد القادر  -16

ستنناف المقدم من طرف رب العمل ضد المھندس المعماري لعلة عدم ثبوت الخطأ في جانب إلن المحكمة قد رفضت اإحیث "... 

 ندس المعماري".المھ
  .   56ص،  س.م ،محمد شكریسرور -17
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  التقصیر في واجب تنبیھ رب العمل - 1

بحیث  حترامھا،إالتي یجب على المھندس المعماري  اإللتزاماتیعتبر النصح من أھم 

نتھاء من إلوإلى غایة ا18تنفیذهالمشروع،وأثناء  تنفیذیكون النصح من قبلھ قبل البدء في 

  المشروع وتسلیم البناء لمالكھ.

یتعین على المھندس المعماري تنبیھ رب العمل إلى أن مساحة األرض التي سیقام  إذ

أو أن شكل البناء سوف لن  علیھا البناء من الضیق ال تسمح لتشیید مرآب إلیواء السیارات،

  ...19رضیةاأل االھتزازاتیقوى على تحمل درجات معینة في سلم 

 االلتزاموأمام غیاب نصوص تشریعیة صریحة في القانون المغربي تتعرض لوجود 

مع المھندسین المعماریین في حالة  نجد القضاء الفرنسي تشدد كثیرا بتنبیھ رب العمل،

 ومبادئإھمالھم وتقصیرھم لواجب اإلخطار لرب العمل في إطار مقتضیات العقد واألعراف 

  العدالة.

یعتبر  ال" ما یلي 20وقد جاء في أحد القرارات الصادرة عن محكمة النقض الفرنسیة 

ویشرف على مراقبتھا،وإنما ھو مستشار  األعمالالمھندس المعماري رجل حرفة فقط،یصمم 

منحھ الزبون على ضوئھا یفي إطار ما یملكھ من التقنیات، التي  لرب العمل أیضا

یر الطریق أمام رب العمل بخصوص المشروع الذي طلب منھ ین أنثقتھ،وبالتالي یتعین علیھ 

  ."دراستھ و إنجازه

  والرقابة اإلشرافالتقصیر في  - 2

الذي یقوم بھ المھندس المعماري في مختلف مراحل سیر  واإلشراففواجب الرقابة 

.ع المغربي التي لمن ق. 769ستخالصھ من الفقرة الثانیة من الفصل إأشغال البناء یمكن 
                                                             

رس كلیة الحقوق بالجزائر جامعة الدكتور یحي فااستر، سؤولیة المدنیة للمھندس المعماري، رسالة لنیل شھادة المالم، حمادي لیلى-18

  .35ص، 2013سنة 
  . 83، صس.م، عبد القادر العرعاري-19

20-Cass.civ ( 25/06/1963) BUL.CivI.N° 341,P290. 

  .83أورده عبد القادر العرعاري، م س، ص: 
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عملیاتھ  تنفیذالبناء ولم یشرف على  المھندس المعماري الذي أجرى تصمیم "أن نصت على

  ".ال یضمن إال عیوب تصمیمھ 

معماري ال لأن مھمة المھندس ا"على21ھاقراراتفي أحد وقد ذھبت محكمة النقض 

 االجتماعاتكتحضیر  أخرىتقتصر على تحضیر الخرائط وإنما تتجاوز ذلك إلى أعمال 

  ".ومراقبة أشغال البناء

  : مسؤولیة تقصیریة أساسھا الخطأالفرع الثاني 

بالواجبات القانونیة سواء كان منصوص  اإلخاللتترتب ھذه المسؤولیة على مجرد 

ماعي، كعدم المساس بسالمة تجإلعلیھا في بنود تشریعیة أو كانت نابعة من نظام التعایش ا

إال ویلزم بأداء التعویض للطرف المتضرر، وھذا  األفراد، وكل من تسبب في وقوع الضرر

  . .ع المغربيلمن ق.  7722ما أقره المشرع المغربي في الفصل

البد من توافر الشروط التي تحققھا،بحیث تتمثل ھذه  ولقیام المسؤولیة التقصیریة،

وضرر ناتج ،)أوال(الشروط في وجود خطأ تقصیري مرتكب من قبل المھندس المعماري 

  (ثالثا).والضرر ووجود العالقة السببیة بین الخطأیا)،(ثانعنھ

  :وجود خطا تقصیري مرتكب من قبل المھندس المعماري أوال

من الذین  Planiolالفقیھ بالنیول  ویعتبر تعددت التعاریف الفقھیة التي أعطیت للخطأ،

  .23"سابق يقانون بالتزامخرق أو إخالل  "ن الخطأ ھو أب عرفوا الخطأ عندما قال

یقصد بالخطأ في المسؤولیة التقصیریة  « ري كالتاليبوقد عرفھ الدكتور مأمون الكز

    »24قانوني مع إدراكھ لھذا اإلخالل بإلتزامالشخص  إخالل
                                                             

  . 97 صابق، سرجع  م ،أورده عبد القادر العرعاري،1980 مارس 5 ،مؤرخ في255 قرار رقم -21
" كل فعل ارتكبھ اإلنسان عن بینة  واختیار، ومن غیر أن یسمح لھ بھ القانون فأحدث ضررا : أن ع.ل.ق من 77 جاء في الفصل -22

  .مادیا أو معنوي للغیر، ألزم مرتكبھ بتعویض ھذا الضرر، إذ ثبت أن ذلك الفعل ھو السبب المباشر في حصول الضرر

  ".عدیم األثروكل شرط مخالف لذلك یكون 
 .60،ص 2011عبد القادر العرعاري، مصادر االلتزامات، الكتاب الثاني، المسؤولیة المدنیة، مطبعة دار األمان، الطبعة الثالثة -23
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 78والمشرع المغربي بدوره نجده قد عرف الخطأ وذلك في الفقرة الثالثة من الفصل 

كان یجب  فعلھ، أو فعل ما كان یجب ...و الخطأ ھو ترك ما" من ق.ل.ع حیث جاء فیھا

    ". وذلك من غیر قصد إلحداث الضرر عنھ، اإلمساك

تتحقق كلما كان  تبین أن المسؤولیة التقصیریة للمھندس المعماريیومن خالل ما سبق 

عتبار كل خطأ من قبل إوعلیھ یمكن  غیر،لل ایسبب ضرر ھناك إلتزام قانوني غیر تعاقدي 

من قبل رب العمل والغیر فال یشترط في الخطأ  تھ قامة مسؤولیالمھندس المعماري كأساس إل

الذي یرتكبھ المھندس المعماري أن یكون ذو أھمیة وعلى درجة من الخطورة، فكل خطأ 

 ة التي تصیب المارةبنایكسقوط بعض األحجار من ال ا،یلتھ تقصیراءرتكبھ یؤدي لمسإ

  .25یة تجاه الغیر،فھنا تقام مسؤولیة المھندس المعماري التقصیرمثال

  ثانیا: الضرر

الخطأ  بل البد أن یترتب على ھذا ال یكفي لقیام المسؤولیة التقصیریة وقوع الخطأ،

  نتفت مصلحة المدعي في ممارسة دعوى المسؤولیة.إضرر، وإال 

ھ والضرر قد یكون مادیا فیصیب اإلنسان من الناحیة المالیة، وقد یكون معنویا فیصیب

  26و كرامتھ...أتعلق بشرفھ أو سمعتھ ویة تنمن نواحي مع

والضرر التقصیري جعلھ المشرع المغربي كأحد أركان المسؤولیة التقصیریة، وذلك 

  . 27من ق.ل.ع 98الفصل في  ما نص علیھ 

                                                                                                                                                                                              
مطابع دار ، اتااللتزامود المغربي، الجزء األول، مصادر لتزامات والعقإللتزامات في ضوء قانون اإلمأمون الكزبري، نظریة ا24 -

  . 372ص  ،1974طبعة  بیروت،القلم، 
   56حمادي لیلى، م.س ،ص -25
  .394س، ص مأمون الكزبري، م.-26
" الضرر في الجرائم وأشباه الجرائم، ھو الخسارة التي لحقت المدعي فعال والمصروفات  من ق.ل.ع أن 98جاء في الفصل  -27

الضروریة التي اضطر أو سیضطر إلى إنفاقھا إلصالح نتائج الفعل الذي ارتكب إضرارا بھ، وكذلك ما حرم منھ من نفع في دائرة 

  "الحدود العادیة لنتائج ھذا الفعل...
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ولكي یستطیع المضرور مطالبة المھندس المعماري بالتعویض عن الضرر الذي 

أن یتوفر ھذا الضرر على شروط معینة،بحیث یجب أن یكون ضررا مباشرا  أصابھ،البد

  ومحققا و شخصیا.

  أن یكون الضرر مباشرا - أ

الضار الصادر عن الشخص  ویكون الضرر مباشرا متى كان نتیجة طبیعیة للفعل

  28من ق.ل.ع. 77وقد أشار المشرع المغربي إلى الضرر المباشر في الفصل . المسؤول

  ضررا شخصیاأن یكون -ب

ن أو مالھ،وھنا یتعین على المتضرر أن یمس الشخص المضرور في شخصھ أإذ یجب 

  یثبت أن الضرر الذي أصابھ شخصیا كان سببھ خطأ المھندس المعماري .

  . 29عتباریا أیضاإقد یكون شخصا ف ،یشترط في المضرور أن یكون شخصا طبیعیا وال

  أن یكون الضرر محققا  - ج

ا یخص الضرر مقد وقع فعال وھو ما یسمى بالضرر الحال، وفیبمعنى أن یكون 

،وھو یستوجب متأخرةالمستقبلي فھو ذلك الضرر الذي تحقق سببھ فعال،لكن آثاره جاءت 

كد وقوعھ ؤفال وجود لشيء ی اإلحتمالي،أما عن الضرر 30التعویض عنھ بإجماع الفقھاء 

  ن یطالب بھ الشخص بالتعویض.یصلح أل وبالتالي ال،

وعلى ھذا األساس تكون للقاضي السلطة التقدیریة في تقدیر التعویض الذي یطالب بھ 

  المھندس المعماري. ةلحق بھ بسبب إھمال ورعون الذي  المتضرر عن الضرر

                                                             
ع المغربي " كل فعل ارتكبھ اإلنسان عن بینة واختیار، ومن غیر أن یسمح لھ بھ القانون، فأحدث من ق.ل. 77جاء في الفصل  -28

ضررا مادیا أو معنویا، ألزم مرتكبھ بتعویض ھذا الضرر، إذا ثبت أن ذلك الفعل ھو السبب المباشر في حصول الضرر، وكل شرط 

  ."مخالف لذلك یكون عدیم األثر
   109جع سابق ، ص عبد القادر العرعاري ،مر -29
  . 59حمادي لیلى، م س، ص  -30
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  بین الخطأ التقصیري والضرر یة: وجود عالقة سببثالثا

البد من الربط  فإنھ یلزم توافر العالقة السببیة، أيباإلضافة لركني الخطأ والضرر  

وھو ما جاء في ، بین الخطأ المرتكب من قبل المھندس المعماري وبین الضرر المحقق 

  .31المغربي .عمن ق.ل 78و77الفصل

وعند عدم تحقق العالقة السببیة بین الخطأ والضرر،فال یمكن للمضرور المطالبة 

بین الخطأ الذي قام بھ بالتعویض،بحیث أن العالقة السببیة تتمثل في العالقة المباشرة ما 

  .اري وبین الضرر الذي لحق المضرورالمھندس المعم

  المطلب الثاني: الضمان العشري للمھندس المعماري 

أمام اإلنتشار الكبیر لعوامل المضاربة واألسالیب المستعجلة والحدیثة التي یتم بھا 

ممكن من الربح في مدة زمنیة وجیزة ومع ما یترتب  تشیید المباني، بھدف تحقیق أكبر قدر

عن ذلك من رداءة في العمران، ومخاطر تحصد أرواح الناس وممتلكاتھم، جعل القانون 

المھندس المعماري مسؤول مسؤولیة تامة عن كل خطأ أو إخالل یصیب البناء الذي یقوم 

جعلھ حریص في مراعاة بإنشائھ لمدة عشر سنوات بعد اإلنتھاء من تنفیذه، وذلك بھدف 

  الدقة واإللتزام بالقواعد الفنیة السلیمة في التنفیذ.

وعلیھ فدراسة الضمان العشري تقتضي منا تناول مفھومھ وطبیعتھ القانونیة (الفرع 

  األول)، ثم شروط إعمالھ (الفرع الثاني).

  الفرع األول: مفھوم وطبیعة نظام الضمان العشري

تحدید  ؤسسة قانونیة تقتضي منا التعریف بھا (أوال) ثمإن دراسة الضمان العشري كم

  طبیعتھا (ثانیا) دفعا لكل لبس قد یكتنفھا. 

                                                             
من ق.ل.ع أن: " كل فعل إرتكبھ اإلنسان عن بینة وإختیار ،ومن غیر أن یسمح لھ بھ القانون ،فأحدث ضررا  77جاء في الفصل 31

  إذا ثبت أن ذلك الفعل ھو السبب المباشر في حصول الضرر"                              مادیا أو      معنویا للغیر ،ألزم مرتكبھ بتعویض ھذا الضرر
من نفس القانون أن: " كل  شخص مسؤول عن الضرر المعنوي أو المادي  الذي أحدثھ ،ال بفعلھ فقط ولكن  78وجاء في الفصل      

شر في ذلك الضرر..."بخطأه  أیضا،  وذلك عندما یثبت أن ھذا الخطأ ھو السبب المبا    
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  أوال: مفھوم الضمان

یمكن تعریف الضمان بأنھ التزام بتعویض الغیر عما لحقھ من تلف المال أو ضیاع 

  .32المنافع، أو عن الضرر الجزئي أو الكلي الحادث بالنفس اإلنسانیة

الضمان العشري من اإلفرازات التي تنجم عن التسلیم النھائي ألشغال البناء،  ولما كان

فإنھ بات أمرا طبیعیا عدم إمكانیة تصور مثل ھذا الضمان في الفترة التي تسبق عملیة 

  .33التسلیم

  ثانیا: طبیعة الضمان العشري

یة لھذه ولقد تعددت وتضاربت اآلراء الفقھیة والقضائیة في تحدید الطبیعة القانون

المسؤولیة، في محاولتھا معرفة مصدر االلتزام الذي ترتبھ المسؤولیة كجزاء قانوني 

 لإلخالل بھ. ومن بین ھذه اإلتجاھات نجد :

اإلتجاه األول یرى فیھا مسؤلیة تقصیریة وقد تبنى القضاء الفرنسي ھذا الرأي في 

ي عن التھدم الكلي أو بعض أحكامھ، حیث ذھب إلى القول إن مسؤولیة المھندس المعمار

الجزئي للبناء أو عن العیوب التي تظھر فیھ بعد اإلنجاز والتسلیم مسؤولیة تقصیریة أساسھا 

الفعل الضار ودلیلھم في ذلك ھو أن ضمان جودة العمل، ھو الضمان القائم على المسؤولیة 

ثابتة مسؤولین عن العقدیة ینتھي بتسلیم العمل لصاحبھ، وأن بقاء مقاولي البناء والمنشآت ال

التھدم الكلي أو الجزئي الذي یصیب المباني أو ظھور العیوب فیھا لمدة عشرة سنوات ھو 

  .34التزام تقصیري

إال أن ھذا اإلتجاه تم انتقاده على أساس أن قبول التسلیم ال یضع حدا للعقد ألنھ ال 

  إعفائھ من العیوب الظاھرة ال غیر. وإنمایعفي المھندس من العیوب الخفیة، 

                                                             
انیة _ وھبة الزحلي، نظریة الضمان أو أحكام المسؤولیة المدنیة والجنائیة في الفقھ اإلسالمي، دراسة مقارنة، دار الفكر، دمشق، الطبعة الث32

  .22، ص 1982
  .149_ عبد القادر العرعاري، المسؤولیة العقدیة للمقاول والمھندس المعماري بالمغرب، م.س، ص 33
نة عبد الرحمان حموش، المسؤولیة العقدیة للمھندس المعماري في القانون المغربي والمقارن، أطروحة لنیل الدكتوراه في القانون الخاص، الس_ 34

  (بتصرف). 167، ص 2011- 2010الجامعیة 
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الثاني ذھب إلى القول بأن المسؤولیة العشریة ھي مسؤولیة قانونیة ناشئة عن  واالتجاه

نص قانوني، ویستندون في ذلك على أنھ مادام العقد الذي یربط المھندس برب العمل قد 

ما بعد، فإن التزام انتھى بالتسلیم، ومادام تسلیم العمل یسقط جمیع العیوب التي تظھر فی

المھندس المعماري بضمان ھذه العیوب لیس مصدره العقد الذي انقضي بانقضاء 

اإللتزامات المتولدة عنھ، وإنما ھو التزام قانوني أوجبھ القانون رعایة لرب العمل بالنظر 

  .35لخطورة المباني والمنشآت الثابتة ووجوب اختبار صالبتھا ومتانتھا فترة من الزمن

إلتجاه الثالث والقائل بأن مسؤولیة المھندس عما یصیب المباني من تھدم كلي أو أما ا

جزئي أو عما یظھر فیھا من عیوب، وإن كانت مسؤولیة عقدیة إال أن المشرع تدخل 

حین  تنفیذهوخرق المبدأ العام الذي یقضي بانقضاء اإللتزامات المتولدة عن العقد عند 

عین یبدأ من تاریخ التسلیم، ولوال ذلك العتبرت المسؤولیة اعتبرھا في حالة امتداد لزمن م

 .36منتھیة

وحسب ھذا اإلتجاه من الفقھ فإن كل العقود التي یكون محلھا التزام المدین فیھا القیام 

بعمل تتضمن مرحلتین: مرحلة تنفیذ اإللتزام والتحقق من جودة ھذا التنفیذ، والمرحلة الثانیة 

  ھي مدة الضمان.

ادنا فإن اإلتجاه الثاني ھو األقرب للصواب ألن القانون عندما یرتب بنص وفي اعتق

صریح التزاما على األفراد ویطلب منھم تنفیذه والقیام بھ، فإن ھذا النص یعتبر مصدرا 

  مباشرا لاللتزام، وبالتالي تكون المسؤولیة ھنا مسؤولیة قانونیة ناشئة عن نص قانوني.

من فرض ھذه المسؤولیة ھي حمایة رب العمل لعدم والحكمة التي توخاھا المشرع 

قدرتھ على اإللمام بعیوب البناء أثناء التسلیم إذا كانت خفیة، وحمایة للمجتمع من تھدم 

  البناء.

وأمام خطورة المسؤولیة الحرفیة للمعماریین فإن معظم التشریعات المدنیة بما في ذلك 

راض الخطأ في جانب ھؤالء إذا حصل ق.ل.ع المغربي قد أسس ھذه المسؤولیة على افت

                                                             
  .90، ص1964عربیة، القاھرة، طبعة _ عبد الرزاق أحمد السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، الجزء السابع، دار النھضة ال35
  .172_ عبد الرحمان حموش، مرجع سابق، ص 36
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من ق.ل.ع ، فالتزام  769التھدم أو التعیب بفعل أحد األسباب المشار إلیھا في الفصل 

المھندس المعماري في ھذا الضمان من صمیم اإللتزامات بتحقیق نتیجة ولیس ببذل 

  .37عنایة

  العشري الضمان إعمال شروط: الثاني الفرع

 ھذا لقیام الالزمة الشروط من مجموعة توافر من البد العشري الضمان إلعمال

 المعماریة  المنشآت من غیرھا أو بنایات تشیید ضرورة في أساسا تتمثل والتي الضمان،

 بسبب التعیب أو للتھدم األبنیة ھذه تتعرض وأن المقاول أو المعماري المھندس طرف من

 أو التھدم حصول وكذا ، ع.ل.ق من 769 الفصل في علیھا المنصوص األسباب أحد

  .الضمان مدة داخل التعیب

  الشرط األول: أن یتعلق األمر بتشیید بناء أو غیره من األعمال المعماریة األخرى

یرتبط الضمان العشري ارتباطا وطیدا بتشیید البناء أو غیره من األعمال كما جاء في 

ا الفصل إلى حد كبیر من ق.ل.ع ، وقد تأثر المشرع المغربي في صیاغتھ لھذ 769الفصل 

من القانون المدني الفرنسي، والذي میز بین البناء  2270و  1792بما ورد في المادتین 

وباقي األعمال األخرى، حیث حصر الضمان العشري في حاالت اإلخالل بالبناءات دون 

  . 38األعمال األخرى التي أقر لھا سنتین فقط كفترة ضمان

ي تفصیل على نوعیة ھذه المباني، لكن بالرجوع إلى ونجد المشرع المغربي لم یورد أ

الفقھ نجد الفقیھ عبد الرزاق أحمد السنھوري قد عرف البناء على أنھ مجموعة من المواد أیا 

كان نوعھا خشبا، جیرا، جبصا ...، أو كل ھذا معا أو شیئا غیر ھذا، شیدتھا ید اإلنسان 

  39لتتصل باألرض اتصال قرار

ل ما شیدتھ ید اإلنسان لیتصل باألرض اتصال قرار، ویتم ذلك وبذلك فالبناء ھو ك

عادة باستعمال مواد البناء المتعارف علیھا من حجر أو حدید أو إسمنت أو خلیط منھا 
                                                             

  (بتصرف). 177_ عبد القادر العرعاري، مرجع سابق، ص37
  (بتصرف). 188_ عبد القادر العرعاري، مرجع سابق، ص 38
  .1213، ص1963_ عبد الرزاق أحمد السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني، الجزء األول، طبعة 39
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جمیعا. ویدخل في ذلك المنازل والفیالت والعمارات والمؤسسات العمومیة، وكذا المنشآت 

  .40والمآثر التاریخیة وغیرھا

من  769ى غیر البناء التي أشار إلیھا المشرع  المغربي في الفصل أما أعمال األخر

ق.ل.ع، فتشمل كل األشغال التي ینجزھا المقاول بمفرده أو بمعیة المھندس المعماري 

. 41كاآلبار وتركیب السخان المركزي والمصاعد الكھربائیة والخزان األرضي للمحروقات

افة المنقوالت المخصصة لخدمة ویدخل في ذلك أیضا العقارات بالتخصیص وھي ك

  العقارات.

وبالرغم من التفرقة التي كرسھا واضعو القانون المدني الفرنسي بین البناء وباقي 

األعمال األخرى، فإن القضاء والفقھ الفرنسیین قد حاوال تبدید معالم ھذه التفرقة، وذلك 

  .42بتطبیق حكم الضمان العشري علیھما معا

من ق.ل.ع تسمح  769إلى المشرع المغربي فإن صیاغتھ للفصل  وبالرجوع

باستیعاب كل من المباني والمنشآت المعماریة األخرى المماثلة لھا، بحیث یتمتع القاضي 

المغربي بسلطة تقدیریة واسعة في تمدید نطاق الضمان العشري لیشمل الملحقات 

  .43العقاریة األخرى غیر البنایاتوالتجھیزات المخصصة لخدمة البناء، فضال عن المنشآت 

الشرط الثاني: حصول التھدم أو التعیب بفعل أحد األسباب المنصوص علیھا في الفصل 
  من ق.ل.ع 769

شروط إعمال الضمان العشري نجد كذلك شرط حصول التھدم سواء أكان جزئیا  من

من ق.ل.ع  769أم كلیا (أوال) أو وجود عیب یھدد البناء وفق األسباب التي جاء بھا الفصل 

  (ثانیا).

                                                             
  .189_ عبد القادر العرعاري، مرجع نفسھ، ص 40
  .175_ عبد الرحمان حموش، مرجع سابق، ص41
  .190_ عبد القادر العرعاري، مرجع نفسھ، ص42
  .195و  194عبد القادر العرعاري، مرجع نفسھ، ص_ 43
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  التھدم -أوال 

یقصد بتھدم البناء وتفككھ أو انفصالھ عن األرض، ھذا التفكك أو اإلنفصال قد یصیب 

بأكملھ أو جزء منھ، أي أن التھدم قد یكون كلیا وقد یكون جزئیا، كسقوط جزء من  البناء

  .44السقف أو الشرفة

والتھدم المقصود ھو التھدم غیر اإلرادي الراجع إلى سوء الصنعة، أو سوء المواد 

المستعملة، وتفترض مسؤولیة المقاول أو المھندس بمجرد حدوث التھدم دون البحث عن 

  .45عنھ، إال أنھ یستطیع دفع المسؤولیة بإثبات السبب األجنبي السبب الناجم

من ق.ل.ع المغربي یثبت أن المشرع اشترط  769وبالرجوع إلى مقتضیات الفصل 

لقیام الضمان العشري أن یقع تھدم كلي أو جزئي للبناء أو أن یھدده خطر واضح باإلنھیار 

قة البناء أو العیب في األرض غیر أنھ لألسباب الثالثة، وھي نقص المواد أو العیب في طری

البد من التأكید على أنھ من غیر المعقول مساءلة المھندس المعماري عن التھدم الحاصل 

بسبب النقص في مواد البناء إال إذا ألتزم بتنفیذ أشغال البناء، وفیما عدا ذلك یبقى المقاول 

  46ھو المسؤول الوحید مادام ھو المنفذ لعملیة البناء.

  العیوب الموجبة لتطبیق الضمان العشري. -ثانیا 

ویتحقق الضمان كذلك بمجرد ظھور عیب في البناء أو المنشأة خالل مدة عشر 

سنوات، وقد یكون للعیب في البناء أو المنشأة خالل عشر سنوات، وقد یكون العیب في 

ب في األرض التي أقیم مواد البناء أو في الصنعة ذاتھا كعدم متانة البناء، كما قد یكون العی

علیھا البناء، كأن تكون األرض ھشة أو فیھا مستنقعات، ولم تتخذ اإلجراءات التي تملیھا 

  47أصول صناعة البناء من تعمیق األساس حتى یقوم على أرض صلبة.

                                                             
الحوادث أثناء  -التصدع واالنھیار -تعیب المباني - محمد حسین منصور، المسؤولیة المعماریة، أنواع المسؤولیة: جرائم البناء -44

  .123، ص: 1999وبعد التشیید، الجامعة الجدیدة للنشر، اإلسكندریة، طبعة 
  .123محمد حسین منصور، مرجع سابق، ص: -45
  .178عبد الرحمان حموش، مرجع سابق، ص:  -46
  ، (بتصرف).124محمد حسین منصور، مرجع سابق، ص: -47
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من ق.ل.ع ال یقتصر على  769وباعتبار أن الضمان العشري حسب منطوق الفصل 

ت فعال، وإنما یشمل أیضا تلك التي یھددھا الخطر الواضح البناءات واألعمال التي تھدم

باإلنھیار أیضا، فإننا سوف نحاول بیان المقصود بھذه الحالة، وذلك في ضوء التفسیرات 

  القضائیة التي أعطیت لھا.

لقد سوى المشرع بین انھیار البناء، وكونھ مھددا باإلنھیار من حیث الحكم، وبما أن 

اء باالنھیار من المفاھیم الواسعة التي یصعب الوقوف على مضمونھا، الخطر الذي یھدد البن

فإننا سنكتفي بعرض موقف بعض المحاكم المغربیة وھي بصدد تطبیق ھذه الفقرة من نص 

  48من ق.ل.ع. 769الفصل 

فبالنسبة لمحكمة االستئناف بالرباط نجد أنھا قد فسرت الخطر باإلنھیار بأنھ كل خلل 

أن یؤثر على متانة البناء، وقد یتسبب في انھیاره مستقبال، وھكذا فإن  أو اعوجاج من شأنھ

ھذه المحكمة قد أقرت مساءلة مشیدي البناء بسبب میالن وتصدع ھذا األخیر نتیجة لعیب 

  في األرض المقام علیھا الفیال.

أما محكمة الصلح بمكناس فإننا نجدھا قد اعتبرت من قبل الخطر الذي یھدد البناء 

ھیار كل الحاالت األخرى التي یكون فیھا ھذا األخیر معرضا للخطر بسبب عدم تنفیذ باإلن

بعض األشغال التي تعد ضرورة إلنجاز البناء متى كان من شأن ذلك التأثیر على متانة أو 

  مدة أو صالحیة البناء لما أعده لھ.

موجبة للضمان ونظرا ألن الخطر الواضح المھدد باإلنھیار لھ عالقة وطیدة بالعیوب ال

العشري، فإن ھذا األمر یتعلق بالعیوب الخفیة ولیس بالعیوب الظاھرة لكونھا ترتبط 

بالتسلیم، وحیث أن العیوب الخفیة ھي التي تدخل في نطاق الضمان العشري یشترط فیھا 

  توفر شرطین ھما:

  

  
                                                             

  .198و  197سابق، صعبد القادر العرعاري، مرجع  -48
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 :أن یكون العیب خفیا 

والمقصود بالعیب الخفي في مقاولة البناء ھو كل خلل یصیب البناء أو المنشآت      

الثابتة، وتقتضي فطرتھ السلیمة نقاءه منھ، ویكون عادة غیر مدرك من طرف رب العمل 

عند التسلیم، أو ھو العیب الذي یتنافى مع الفطرة السلیمة لألشیاء واستعصى عن الظھور 

 .49أثناء التسلیم

فإن العیب یعتبر خفیا إذا كان غیر ظاھر ال یرى بالعین وال یدرك بالحواس،  وھكذا

أو أنھ یحتاج إلى إجراء فحص تقني أو إجراء خبرة، أو ال یمكن اكتشافھ إال باستعمال 

العقار، أي بعد مرور بعض الوقت لیتضح وجود العیب من عدمھ، وتجدر اإلشارة إلى أن 

  ل طبیعة معیار تقدیر خفاء العیب:ھناك تیاران فقھیان مختلفان حو

األول: یعتمد المعیار الشخص حیث یرى أن العیب یكون خفیا أو ظاھرا حسب قدرات 

وإمكانیات رب العمل الشخصیة، وھي تختلف باختالف الصفة التي تعامل بھا مع مشیدي 

لنسبة لغیره البناء، لذلك فإن ما یعتبر عیبا ظاھرا بالنسبة للمنعش العقاري قد یكون خفیا با

  50من األشخاص العادیین الذین لیست لھم درایة بأصول فن البناء.

أما الثاني: فیذھب إلى تقدیر خفاء العیب بمعیار موضوعي، ومضمون ھذا المعیار أن 

  العیب یكون خفیا أو ظاھرا حسب إمكانیات الرجل العادي متوسط الخبرة في میدان البناء.

  الخطورة:أن یكون العیب على درجة من 

كأن یشمل العیب كل العقار أو تلك العیوب التي تلحقھ في جزء من أجزائھ الرئیسیة 

كالخلل الحاصل لبعض الھیاكل أو بعض األسقف والجدران، أما العیوب البسیطة فھي ال 

  تدخل في إطار ھذا الضمان.

  وھكذا یتضح لنا أن خطورة العیب مقید بعاملین اثنین ھما: 

                                                             
  (بتصرف). 180عبد الرحمان حموش، مرجع سابق، ص: -49
  (بتصرف). 181و  180عبد الرحمان حموش، مرجع سابق، ص  -50
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في منفعة العقار أي یجعلھ في صالحا للغرض المخصص لھ أو العامل  عامل التأثیر -

  الذي یخل بمجموع المزایا والخدمات التي یجب أن یحققھا المحل العقاري لمستعملھ.

  عمل التأثیر على متانة البناء وسالمتھ أو المنشآت الثابتة في متانتھا أو سالمتھا. -

  ضمان العشري:الشرط الثالث: وقوع التھدم داخل مھلة ال

إلعمال أحكام الضمان العشري البد من أن یحصل الھدم أو أن تظھر العیوب السالفة 

من ق.ل.ع في عشر سنوات، كما  769الذكر خالل مدة معینة، حددھا المشرع في الفصل 

أنھ نص على بطالن اإلتفاقات المعفیة أو المخفضة من المسؤولیة، وفي مقابل ذلك أجاز 

دید مھلة الضمان العشري في إطار ما یسمى بالشرط الجزائي، وذلك حمایة اإلتفاق على تش

لمصلحة رب العمل باعتباره الطرف الضعیف في العالقة التي تربطھ بالمھندس، إال أنھ من 

الناحیة الواقعیة والعملیة تعتبر ھذه االشتراطات شبھ منعدمة بسبب اختالل التوازن 

  .اإلقتصادي بین رب العمل والمھندس

والھدف من تقریر ھذه المدة ھو إتاحة الفرصة لرب العمل الختبار مدى متانة البناء 

  وسالمتھ من العیوب.

وبخصوص تحدید ما إذا كانت ھذه المھلة للتقادم أم لسقوط الحق، فبالرجوع إلى 

نجد المشرع قد فصل بین مھلة الضمان العشري ومھلة الدعوى المترتبة عنھ،  769الفصل 

لكل منھما أجال مستقال، عشر سنوات بالنسبة لألولى تبتدأ من تاریخ التسلیم  بحیث حدد

النھائي للبناء وثالثین یوما بالنسبة للثانیة تبتدأ من تاریخ اكتشاف السبب الموجب للضمان 

العشري، إال أن القضاء المغربي لم یستقر على تطبیق قار وواضح لھاتین المھلتین، فكان 

سقاط للحق، وإن كان یستخدم مصطلح التقادم أثناء صیاغتھ لألحكام یعتبرھا معا مھل إ

یرجع إلى تأثره بما كان  -حسب األستاذ العرعاري عبد القادر –الصادرة عنھ، ومرد ذلك 

سائدا لدى القضاء الفرنسي من اضطراب وخلط أنداك، بسبب تسویة ھذا األخیر بین مھلة 
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ة عن ھذا الضمان، حیث خلط بینھما وجعلھما الضمان العشري وبین مھلة الدعوى الناشئ

  51عشر سنوات في الحالتین معا.

ویبتدئ سریان مھلة الضمان العشري من تاریخ التسلیم النھائي للبناء لرب العمل كما 

من ق.ل.ع أو من تاریخ اإلنذار في حالة امتناع رب  769جاء في الفقرة الثانیة من الفصل 

  العمل عن تسلم األعمال.

حالة حصول عیب فإن مدة الضمان تتجدد بالنسبة للجزء المعیب المراد إصالحھ  وفي

 دون غیره من األجزاء، حیث تبقى مدة الضمان القدیمة ساریة علیھا.

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

                                                             
  وما بعدھا (بتصرف). 210عبد القادر العرعاري، م س، ص:  -51
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  المبحث الثاني: آثار مسؤولیة المھندس المعماري وأسباب انتفائھا

ن تحقق مسؤولیة المھندس المعماري التقصیریة یترتب عنھ إلزامھ بتعویض  إ

بالنسبة للمسؤولیة العقدیة  أماالمتضرر عن الضرر الذي لحقھ بسبب الفعل الضار. 

یتمثل األول في مسؤولیة عقدیة مبنیة  ،للمھندس المعماري فإنھا تصنف في إطارین مختلفین

أما الثاني فیتمثل  ،عد النظریة العامة للمسؤولیة العقدیةتحكمھا قوا ،على خطأ واجب اإلثبات

من ق.ل.ع  769ینظم أحكامھا الفصل ، في مسؤولیة عشریة مبنیة على خطأ مفترض

والشك أن اختالف النظام القانوني الذي یحكم المسؤولیتین (العقدیة والعشریة) سینعكس 

التي یمكن من خاللھا للطرف سواء فیما یتعلق بالدعوى ، على اآلثار المترتبة علیھا

المتضرر المطالبة أمام الجھة القضائیة المختصة بالتعویض عن الضرر الالحق بھ نتیجة 

أو فیما  ،إخالل المھندس المعماري بالتزاماتھ العقدیة المترتبة عن عقد الھندسة المعماریة

ھة المھندس یتعلق بتقادم دعوى التعویض التي یتعین  لقبولھا أن یتم رفعھا في مواج

والتي تختلف بحسب ما إذا كان األمر یتعلق بالضمان  ،المعماري داخل اآلجال القانونیة

العشري أو باإلخالل بالتزاماتھ التعاقدیة المنظمة بموجب قواعد النظریة العامة لاللتزامات 

  والعقود.

والمالحظ أن المشرع المغربي قد تشدد في مسؤولیة المھندس المعماري نظرا 

إال أن قیام ھذه المسؤولیة رھین  ،طورة اآلثار التي قد تنتج عن إخاللھ بالتزاماتھ العقدیةلخ

فإذا انتفت ھذه العالقة فال  ،بوجود عالقة سببیة بین الخطأ والضرر الذي أصاب رب العمل

  مما یعني أن ھذه المسؤولیة یمكن دفعھا بإثبات السبب األجنبي. ،محل للمسائلة

بشكل أدق على مختلف اآلثار المترتبة عن المسؤولیة العقدیة  ولمحاولة الوقوف

 ،للمھندس المعماري و كذا الوسائل  التي خولھا لھ المشرع المغربي لدفع ھذه المسؤولیة

بحیث سنخصص األول لتبیان آثار المسؤولیة  ،لى مطلبینإسنعمد إلى تقسیم ھذا المبحث 

إلجباریة التأمین عن ي المطلب الثاني العقدیة للمھندس المعماري  على أن نتطرق ف

  52.ئھاأسباب انتفامسؤولیتھ وكذا 

                                                             
  .198عبد الرحمان حموش، م.س، ص  -52
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  المطلب األول: آثار المسؤولیة العقدیة للمھندس المعماري

إن المسؤولیة العقدیة التي تقع على عاتق المھندس المعماري تجاه رب العمل قد تقوم 

الموالیة للتسلیم عندما یكون  كما قد تقوم خالل الفترة، عندما یكون البناء في طور التشیید

وھذه االزدواجیة في األنظمة القانونیة للمسؤولیة العقدیة  ،البناء تحت ید رب العمل

للمھندس بحسب ما إذا تحققت عناصرھا قبل التسلیم أو بعده ھي التي تفرض التمییز بین 

وھما دعوى نوعین من الدعاوى التي یتمتع بھا رب العمل في مواجھة المھندس المعماري، 

المسؤولیة المدنیة وفقا للنظریة العامة، ودعوى الضمان العشري، والوقوف عند الشروط 

الالزمة لرفع كل دعوى على حدة و خصوصیاتھا، وذلك قبل توضیح اآلثار المترتبة على 

  ھذه الدعاوى وتقادمھا.

  القواعد العامةشروط دعوى المسؤولیة العقدیة للمھندس المعماري وفق الفرع األول: 

من ق.ل.ع المغربي على أن :" االلتزامات التعاقدیة المنشأة على  230ینص الفصل 

وجھ صحیح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئیھا وال یجوز إلغاؤھا إال برضاھما معا أو في 

  الحاالت المنصوص علیھا في القانون".

مھندس المعماري الوفاء بالتزاماتھ فتطبیقا لمبدأ العقد شریعة المتعاقدین یتعین على ال

التعاقدیة، وكل إخالل بھذه االلتزامات یعرضھ للمسؤولیة العقدیة متى توافرت ثالثة شروط 

جوھریة تتمثل في اإلخالل بااللتزام العقدي، وحصول ھذا اإلخالل قبل تسلیم البناء لرب 

  .53العمل ثم احترامھ ألجل رفع دعوى المسؤولیة

  اللتزام العقدياإلخالل با أوال:

یتخذ الخطأ العقدي أكیر من مطھر قانوني، یختلف باختالف نوعیة اإلخالل الذي 

ارتكبھ المدین، فھو یتمثل في امتناع أحد المتعاقدین عن الوفاء بااللتزامات التي تعھد بھا، 

وقد یكون ذلك في شكل تأخر في التنفیذ، األمر الذي یتسبب في إلحاق الضرر بالطرف 
                                                             

  .200:  عبد الرحمان حموش، مرجع سابق، ص -53
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على  54من ق.ل.ع المغربي 263، وإذا كان المشرع المغربي قد اقتصر في الفصل الدائن

ھذین المظھرین لإلخالل بااللتزام، إال أن ذلك ال یعني أن تدیده كان واردا على سبیل 

الحصر، بدلیل أن ھناك الكثیر من األشكال األخرى التي یتحقق فیھا الخطأ العقدي ومن 

تزام، وكذا في حالة كتمان الحقیقة وعدم إسداء النصیحة للمتعاقد، ذلك حالة التنفیذ العیب لالل

خصوصا عندما یتعلق األمر بالعقود التي تكون على جانب من األھمیة أو التي یكون أحد 

  55أطرافھا مستھلكا عادیا أي لیست لدیھ درایة بشؤون الحرفة محل التعاقد.

لتنفیذ یرجع إلى أسباب خارجة عن إال أنھ ومع ذلك إذا أثبت المدین أن عدم قیامھ با

إرادتھ ولم تكن لھ ید فیھا، كما أنھ لم یكن في وسعھ التغلب علیھا، أو بعبارة أعم، إذا كان 

عدم التنفیذ ناشئا عن سبب أجنبي فإنھ ال یكون مسؤوال، وھذا ما أیدتھ محكمة النقض 

ي أو التأخیر في تنفیذه المصریة، حیث اعتبرت أن:"...عدم تنفیذ المدین اللتزامھ التعاقد

یدرؤھا عنھ إال إذا أثبت أن التنفیذ یرجع إلى  یعتبر في ذاتھ خطأ یرتب مسؤولیتھ التي ال

ید لھ فیھ كحادث فجائي أو قوة قاھرة أو خطأ من الغیر أو من المتعاقد  سبب أجنبي ال

 56اآلخر".

كون إما التزاما ومن المعلوم أن عدم التنفیذ یختلف بحسب موضوع االلتزام، والذي ی

بتحقیق نتیجة أو التزاما ببذل عنایة، فمضمون ھذا االلتزام األخیر ال یتحدد منذ البدایة في 

تحقیق نتیجة معینة، وإنما مجرد أمل في الحصول على ھذه النتیجة كما ھو الحال بالنسبة 

یب، وإنما للطبیب والمحامي، فالطبیب ال یضمن نتیجة الشفاء لزبونھ عند إبرام عقد التطب

یتعھد ببذل مجھوداتھ العلمیة التي اكتسبھا في میدان الطب بشرط أن ال یثبت التقصیر 

  .57واإلھمال في جانبھ

                                                             
من ق.ل.ع على أنھ: " یستحق التعویض إما بسبب عدم الوفاء بااللتزام وإما بسبب التأخر في الوفاء بھ، وذلك  263ینص الفصل  -54

  ولو لم یكن ھناك أي سوء نیة من جانب المدین.
  .34و  33عبد القادر العرعاري، الكتاب الثاني، المسؤولیة المدنیة، م.س، ص:  -55
، منشور بقاعدة التشریعات واالجتھادات بوزارة العدل المصریة، أورده عبد الرحمان 03/05/1989خ بتاری 1223قرار رقم  -56

  .205حموش، م س، ص: 
  .36عبد القادر العرعاري، م.س، ص:  -57
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أما بخصوص االلتزامات التعاقدیة التي یلتزم فیھا المدین بتحقیق نتیجة فال تبرأ ذمتھ 

یلتزم بتشیید البناء  إال بتحقیق النتیجة المتفق علیھا، كما ھو الشأن بالنسبة للمقاول الذي

المتفق علیھ، فأي إخالل بھذه الغایة یستوجب التعویض، وفي نفس االتجاه ذھبت محكمة 

 594النقض إلى اعتبار التزام المھندس التزاما یتحقق نتیجة، وذلك بمقتضى قرارھا عدد 

  792/3/1/2006.58، في الملف التجاري عدد 15/04/2004الصادر بتاریخ 

السالف الذكر (عدم الوفاء بااللتزام، أو  263وإضافة إلى الحالتین التي نظمھا الفصل 

التأخر في الوفاء بھ)، فھناك حالة أخرى یتمظھر فیھا اإلخالل بااللتزامات التعاقدیة لكل من 

المھندس المعماري والمقاول، وذلك عند التنفیذ المعیب لمحل االلتزام، كظھور اعوجاجات 

مخالفة لقواعد الفن المعماري في الوقت الذي یكون فیھ البناء في طور اإلنجاز، أو عیوب 

إذ أنھ في ھذه الحالة یكون مجال إلصالح ھذه العیوب واستحقاق رب العمل للتعویض عن 

  59األضرار التي لحقت بھ من جراء ذلك.

  حصول اإلخالل قبل تسلیم البناء لرب العمل ثانیا:

دعوى المسؤولیة وفقا للنظریة العامة، ألنھ بعد حصول وھذا شرط أساسي إلعمال 

التسلیم، سیكون ھناك مجال إلعمال دعوى الضمان العشري، إذا توافرت شروطھا 

من ق.ل.ع، وتبتدئ فترة ما قبل التسلیم من تاریخ وضع  769المنصوص علیھا في الفصل 

طور اإلنجاز إلى غایة التصمیم والشروع في الحصول على رخصة البناء القانونیة مرورا ب

  60تسلیم المفاتیح لرب العمل والتنازل لھ عن الحیازة القانونیة والمادیة معا.

                                                             
، أورده عبد الرحمان حموش، م س، ص: 283، ص: 2010، 127-126قرار منشور بمجلة المحاكم المغربیة العدد المزدوج  -58

207.  
  .207:  عبد الرحمان حموش، م.س، ص -59
  .249و  248عبد القادر العرعاري، المسؤولیة العقدیة للمقاول والمھندس المعماري بالمغرب، م.س، ص:  -60
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  احترام أجل دعوى المسؤولیةثالثا: 

یتعین على رب العمل أو نائبھ القانوني من أجل استفادتھ من دعوى المسؤولیة العقدیة 

المھندس داخل مھلة التقادم والمنصوص وفق القواعد العامة أن یبادر إلى رفع دعواه ضد 

من ق.ل.ع، والمحدثة في خمسة عشر سنة تبتدئ من تاریخ علم رب  387علیھا في الفصل 

  61العمل بالفعل الموجب للمسؤولیة ولیس من تاریخ تحقق ھذا الفعل

  الفرع الثاني: دعوى الضمان العشري

ي حقھ في مواجھة یحق لرب العمل أو من ینوب عنھ قانونا أن یرفع دعوى تحم

المھندس المعماري لمطالبتھ بالتعویض عن األضرار التي لحقتھ من جراء تھدم البناء أو 

، وللوقوف بشكل 62ظھور عیب فیھ یھدد سالمة متانتھ بخطر واضح قد یؤدي إلى االنھیار

أدق على مضمون ھذه الدعوى البد من تحدید أطرافھا وموضوعھا وكذا الجھة المختصة 

  ھذه الدعوى. للنظر في

  أوال: أطراف دعوى الضمان العشري وموضوعھا 

لمعرفة أطراف ھذه الدعوى البد من تحدید الطرف المدعي والمدعى علیھ (أ)، على 

  أن تنتقل بعد ذلك إلى البحث في موضوعھا (ب).

  أطراف الدعوى - أ

رب العمل، الطرف المدعي: یبرم عقد مقاولة البناء بین المھندس المعماري أو المقاول و

  وبالتالي یعتبر ھؤالء األطراف األصلیة في دعوى المسؤولیة.

فاألصل أن الطرف المدعي في دعوى المسؤولیة ھو رب العمل، إال أنھا تنتقل إلى 

الورثة في حالة وفاة مورثھم، وذلك عن طریق اإلرث، مادام أن دعوى الضمان العشري 

ب العمل، كما أنھا تنتقل إلى الخلف تعد من الحقوق اللصیقة بالعقار ولیس بشخص ر
                                                             

  .208:  عبد الرحمان حموش، م.س، ص -61
  .211:  عبد الرحمان حموش، م.س، ص -62
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الخاص، في حالة انتقال العقار إلیھ بالبیع أو غیره من التصرفات الناقلة للملكیة كالوصیة 

والمقایضة، فالحق في الضمان العشري ینتقل إلى الخلف الخاص لرب العمل ألنھ من 

مھندس إذا تھدم مستلزمات البناء، وبالتالي یستطیع المشتري أن یرجع بالضمان على ال

البناء أو ظھر فیھ عیب بعد انتقال الملكیة إلیھ، ولكن قبل انقضاء مدة العشر سنوات التي 

یقوم خاللھا الضمان، ویعتبر الحق من ملحقات المبیع، التي تنتقل معھ إلى المشتري دون 

  63حاجة الشتراط ذلك في عقد البیع.

المعماري بالضمان حتى ولو لم كما أنھ یمكن للخلف الخاص الرجوع على المھندس 

یكن لھ حق الرجوع بالضمان على السلف، كما في الحالة التي یكون فیھا الخلف الخاص 

موھوبا لھ ولیس لھ حق الرجوع بالضمان على الواھب، فإنھ یرجع بالرغم من ذلك 

بالضمان على المھندس المعماري ، ألن دعوى الضمان قد انتقلت إلى الموھوب لھ مع 

  .64ار الموھوب بعقد الھبةالعق

أما إذا كان المالكون مشتركون في ملكیات طبقات أو شقق، فإنھ یلزم التمییز بین 

األجزاء المفرزة من العقار وبین األجزاء المشتركة، فاألجزاء المفرزة التي تدخل ضمن 

الملكیة الخاصة لكل صاحب شقة على حدة، فإن دعوى الضمان العشري تكون من نصیب 

، أما بالنسبة لألجزاء 65لك الخصوصي للشقة أو الطبقة التي تستوجب سریان الضمانالما

المشتركة فإنھ وبالرغم من عدم وجود نص قانوني یسمح التحاد المالك بالتمسك بأحكام 

، المعدل 18.0066الضمان العشري على األجزاء المشتركة، إال أنھ وبالرجوع  إلى القانون 

                                                             
شریع المغربي والتشریع األردني، أطروحة لنیل الدكتوراه في القانون علي محمد فرحان عزایزة، التزامات المقاول وفق أحكام الت -63

و  508، ص 1998-1999الخاص، كلیة العلوم القانونیة واالقتصادیة واالجتماعیة، جامعة محمد الخامس، الرباط، السنة الجامعیة 

509.  
  .111ع، م.س، ص: عبد الرزاق السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، الجزء الساب -64
  .213:  عبد الرحمان حموش، م.س، ص -65
 5054، منشور بالجریدة الرسمیة عدد 2000أكتوبر  3الموافق ل  1423رجب  25بتاریخ  1-02- 298الظھیر الشریف رقم  -66

  .3175، ص: 2002نونبر  7بتاریخ 



29 
 

على أنھ:" ینشأ بقوة القانون بین  13نجده ینص في مادتھ ، 106.1267بموجب القانون 

جمیع المالك المشتركین في ملكیة العقارات المقسمة إلى شقق وطبقات ومحالت... إتحاد 

للمالك یمثل جمیع المالك المشتركین ویتمتع بالشخصیة المعنویة ... یكون الغرض منھ 

التحاد المالك التقاضي ولو ضد أحد  الحفاظ على العقار وإدارة األجزاء المشتركة ویحق

  المالك المشتركین ... یحق التحاد المالك الرجوع على الغیر المسؤول عن الضرر"

من نفس القانون في فقرتھا األولى على أنھ:" یتولى الجمع العام  20كما تنص المادة 

العقار المشترك، التحاد المالك اتخاذ القرارات والتدابیر التي من شأنھا الحفاظ على سالمة 

وصیانتھ والحفاظ علیھ وضمان االنتفاع بھ وكذا من أمن سكانھ وطمأنینتھم"، وبالرجوع 

نجدھا قد أناطت بوكیل االتحاد تمثیل االتحاد لدى  26كذلك للفقرة األخیرة من المادة 

  المحاكم بواسطة إذن خاص.

تحاد المالك ممثال وبناء على ما سبق یمكن القول أن دعوى الضمان العشري تثبت ال

، دون األجزاء األخرى المفرزة أما 68في المأمور بخصوص األجزاء المشتركة من العقار

والمتعلق باإلیجار المفضي إلى تملك  51.0069إذا تعلق األمر بعقار خاضع ألحكام القانون 

العقار، فإن اإلشكال یثور حول ما إذا كان یحق للمشتري (المستأجر)، أن یرفع دعوى 

ضمان العشري على المھندس المعماري في حالة ظھور عیب في البناء خالل مدة عشر ال

  تسلیم البناء لرب العمل (البائع).سنوات من یوم 

وفي ھذا الصدد فقد سبق لمحكمة النقض الفرنسیة أن  میزت في إحدى قراراتھا بین  

د ظھور العیب الموجب ما إذا كان المستأجر قد أصبح مالك للعقار بسداده القسط األخیر عن
                                                             

، المتعلق بنظام الملكیة 2016أبریل  27الموافق ل  1437رجب  19بتاریخ  1-16-49الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم  -67

، المتعلق بنظام الملكیة المشتركة للعقارات المبنیة الجریدة الرسمیة، عدد 2016أبریل  27المشتركة للعقارات المبنیة الموافق ل 

  .3781)، ص: 2016ماي  16، (1437شعبان  9بتاریخ  6465
والخاصة للمقاول وفق أحكام التشریع المغربي والمقارن، رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا عبد الغاني معافي: المسؤولیة العقدیة  -68

المعمقة في القانون الخاص، وحدة التكوین والبحث في قانون العقود والعقار، كلیة العلوم القانونیة واالقتصادیة واالجتماعیة، جامعة 

  . 248، ص 2005-2004محمد األول بوجدة، السنة الجامعیة 
المتعلق  51.00) بتنفیذ القانون رقم 2003نوفمبر  11( 1424من رمضان  16صادر في  1.03.202ظھیر شریف رقم  -69

  باإلیجار المفضي إلى تملك العقار.
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للضمان وقبل انقضاء مدة الضمان العشري، حیث یحق لھ رفع الدعوى التي انتقلت إلیھ مع 

الملكیة، وبین ما إذا كان ال یزال مستأجرا عندما یظھر العیب، حیث ال یحق لھ رفع مثل 

ري ، وبالتالي فمحكمة النقض الفرنسیة قد جعلت من انتقال الملكیة للمشت70ھذه الدعوى

(المستأجر)، وظھور العیب الموجب للضمان داخل مدة الضمان العشري معیارا حاسما في 

  االستفادة من مقتضیات دعوى الضمان العشري.

  ثانیا : الطرف المدعى علیھ

الملزمین  األشخاصق من نطاق ضیسار المشرع المغربي مع االتجاه التقلیدي الم

في كل من  األشخاصصر دائرة ھؤالء بتحمل المسؤولیة والضمان العشري والذي ح

من قانون  769من الفصل  األولىالمھندس المعماري والمقاول، بحیث نص  في الفقرة 

و المقاول المكلفان أو المھندس أن :" المھندس المعماري ألتزامات والعقود المغربي على إلا

الذي سار علیھ القانون  األمروھو نفس ، مباشرة من رب العمل  یتحمالن المسؤولیة..."

الملزمین بالضمان  األشخاص 651في مادتھ  األخرالمدني المصري، والذي حصر ھو 

  العشري في كل من المھندس المعماري والمقاول .

من القانون المدني الفرنسي تنص   1792في فرنسا، وبالرغم من كون  المادة  أما

ن  عند تحدیدھا  للملزمین بالضمان ن والمقاولیین المھندسین المعماریأصراحة  على 

العشري، فان الفقھ والقضاء الفرنسیین تجاوزا ھذا التحدید ووسعا من نطاق ھذا الضمان 

ین  یلمھندسین  غیر المعماریین، ومكاتب الدراسات الھندسیة والرسامین والقیاسالیشمل 

بعد ذلك قانون  قننھ الذي االتجاهومھندسي الدیكور   والجیولوجیین، والطبوغرافیین، وھو 

غیر فنیین ال  أشخاصاالذي ألزم بالضمان  1978ینایر  4ثم قانون  ، 1967ینایر  3

  ال بشكل غیر مباشر .إیساھمون  في عملیة البناء 

                                                             
70 -  Juris classeur 2-15360 77 périodique 1976 Cass civ 24/10/19  

.195أورده عبد الرحمان حموش، م.س، ص   
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الملزمین بالضمان العشري من  األشخاصن مثل ھذا التوسیع  في أومما الشك فیھ 

تتمثل  ةایجابیالبناء وما ینتج عن ذلك  من نتائج  أعمالشانھ  إحكام الرقابة  على سالمة 

نھ من أالناس وممتلكاتھم، وتبعا لذلك  یتضح لنا جلیا  أرواحفي  الحفاظ على  باألساس

الملزمین  األشخاصلى توسیع دائرة إ باألساسیتدخل المشرع بتعدیالت ترمي  أن األنسب

  .71بالضمان العشري

  ثالثا : موضوع دعوى الضمان 

و الجزئي الذي یحصل  فیما أتقوم مسؤولیة المھندس المعماري عن التھدم الكلي 

انة البناء تو عن ظھور العیب الذي  یھدد مأ أخرىة ثابتو یقیمھ من منشآت أمن مبان  یشیده

  وسالمتھ.

لى قیامھ بین المھندس المعماري ورب إالمؤدیة  األسباب تبوثویمكن حل النزاع بعد 

والتھدم بالطرق الودیة دون سلوك طریق القضاء، فیتصالحا فیما بینھما   العمل حول العیب

ن یتنازل رب أالتعویض، كما یمكن   أداءو أبحیث یقوم المھندس المعماري بالتنفیذ العیني  

  العمل عن حقھ في ذلك .

ى سلوك طریق إلوقد ال تتم المصالحة بین الطرفین فیلجأ رب العمل في ھذه الحالة 

و أو الجزئي في البناء، أحصول  التھدم الكلي  تبثی أنذ یكفي إلمطالبة بحقھ، القضاء ل

بخطر واضح باالنھیار  خالل فترة الضمان  تھنھ تھدید  متانتھ وسالمأوجود عیب فیھ من ش

الذي  ال ید لھ  األجنبيبالسبب  إاللكي  تثور  مسؤولیة المھندس المعماري التي ال تنتفي 

  و خطأ الغیر .أو خطأ رب العمل أفیھ، كالقوة القاھرة والحادث الفجائي 

من ق ل ع تلزم  769جل رفع دعوى الضمان، بحیث نجد المادة أوقد حدد المشرع 

رب العمل برفع ھذه الدعوى خالل الثالثین یوما التالیة لیوم ظھور  الواقعة الموجبة  

الدعوى بالمطالبة القضائیة التي تتمثل  في إجراءات التقاضي  للضمان، ویمكن تعریف ھذه

 أمام المحكمة المختصة بغیة إصدار حكم یلزم المھندس المعماري بأداء ما یدعیھ رب العمل 

                                                             
  . 214- 213حموش، م س ، ص : عبد الرحمان  -  71
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تعویض في مواجھتھ  عن األضرار التي تصیبھ من جراء تھدم المباني وتعیبھا، ویبقى من 

لمھندس المعماري بالتنفیذ والمتمثل في إصالح  لرب العمل الحق في المطالبة  بإلزام ا

ن المطالبة تكون إف،تعذر إصالح العیوب  ھ عند نأالعیوب التي  ظھرت في البناء، غیر 

، ذا لم تتوافر ھذه الشروطإبإعادة التشیید، وذلك مرھون بتوافر شروط  التنفیذ العیني، ف

ن التنفیذ العیني یتحول إعقود فلتزامات والإلمن قانون ا  33572وطبقا لمقتضیات الفصل 

ستحالة جزئیة كان لرب العمل الخیار بین  أن یقبل التنفیذ إللى تنفیذ بمقابل، أما إذا كانت اإ

  .73لتزام بمجموعھ إلالعیني  وبین أن یفسخ ا

  رابعا : الجھة المختصة للنظر في الدعوى 

الضمان العشري، للوقوف بشكل أدق على الجھة القضائیة المختصة للنظر في دعوى 

في ھذا النوع من الدعوى،  على أن نعرج بعد  تختصاص المحلي  للبإلسنعمل على تبیان ا

  ختصاص النوعي  المتعلق بھا .إلذلك على ا

  ختصاص المحلي :إلا – 1

ختصاص  المحلي للمحاكم ھو توزیع العمل بینھا على إلإن الھدف من وراء  تقریر ا

ن كل محكمة تختص  بقضایا منطقة معینة  تسمى دائرة  أو مكاني، أي أأساس جغرافي 

ختصاص في قانون  إلختصاص المحكمة، وبالرجوع إلى النصوص  المنظمة لھذا اإ

ن أنجدھا تقرر مبدأ واحدا ھو  ،74المسطرة المدنیة  وقانون إحداث المحاكم  التجاریة 

ئرة نفوذھا موطن المدعى و المكاني یعھد إلى المحاكم  التي یوجد بداأختصاص المحلي  إلا

و محل إقامتھ في حالة عدم توفره على  موطن، وذلك من خالل أو المختار أ علیھ الحقیقي

                                                             
من ق ل ع على  ما یلي :" ینقضي اإللتزام  إذا نشأ ثم أصبح  محلھ مستحیال استحالة طبیعیة  أو قانونیة بغیر فعل المدین  335ینص الفصل  -  72

  أو خطأه، وقبل أن یصیر في حالة مطل "
  . 454علي محمد فرحان عزایزة، م.س ، ص :   -  73
القاضي بإحداث    95.53بتنفیذ القانون رقم  1997فبرایر   12الموافق ل   1417شوال  4الصاد بتاریخ    1.97.65الظھیر الشریف رقم  -  74

  . 4441ص :  1997ماي  15الموافق ل  1418محرم  8بتاریخ  4482المحاكم التجاریة،  المنشور بالجریدة الرسمیة  عدد 
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من القانون المحدث  1076من  قانون المسطرة المدنیة، وكذا المادة 75 27ستقرائنا للفصل إ

  للمحاكم التجاریة .

ق م م ینعقد من  27لكن وبخالف المبدأ العام المنصوص  علیھ في الفصل 

ختصاص المحلي في النزاعات  الناتجة  عن المسؤولیة العقدیة للمھندس المعماري متى إلا

و تنفیذ العقد تطبیقا أتم تكییف عقد الھندسة المعماریة كعقد مقاولة لمحكمة محل التعاقد 

نھ :"  تقام الدعاوى خالفا لمقتضیات أمن ق م م الذي ینص على  28مقتضیات الفصل ل

 إجارةوالكراء و واألشغالالمحاكم التالیة : ... في دعاوى التجھیز  أمامالفصل السابق 

 األطرافحد أذا  كان ھو موطن إو تنفیذ العقد أمحكمة محل التعاقد   أمامالعمل،  أوالخدمة 

  محكمة موطن المدعى علیھ ..."  فأمام وإال

شركة من شركات الھندسة  إطارھندس المعماري یمارس نشاطھ في كان الم إذا أما

من   28مقتضیات  الفقرة الثالثة عشر من الفصل  إعمالالمعماریة، ففي ھذه الحالة یتعین 

المحكمة التي  بدائرتھا المركز  أمامنھ " في دعاوى الشركات أق م م التي تنص على 

  . 77جتماعي للشركة "إلا

  : االختصاص النوعي – 2

ختصاص، توزیع العمل بین المحاكم المختلفة داخل الجھة القضائیة إلویقصد بھذا ا

  الواحدة بحسب نوع القضیة .

                                                             
  على ما یلي :"یكون االختصاص المحلي لمحكمة الموطن الحقیقي أو المختار للمدعى علیھ. من ق م م ینص 27الفصل   -  75
  إذا لم یكن لھذا األخیر موطن في المغرب ولكن یتوفر على محل إقامة كان االختصاص لمحكمة ھذا المحل. -  
  لم یكن للمدعى علیھ ال موطن وال محل إقامة بالمغرب، فیمكن تقدیم الدعوى ضده أمام موطن أو إقامة المدعي أو واحد منھم عند تعددھم. إذا -  
  إذا تعدد المدعى علیھم جاز للمدعي أن یختار محكمة موطن أو محل إقامة أي واحد منھم " . -  

لتجاریة على ما یلي :" یكون االختصاص المحلي لمحكمة الموطن الحقیقي أو المختار للمدعى من القانون المحدث للمحاكم ا 10تنص المادة  -  76
  علیھ.

  إذا لم یكن للمدعى علیھ  موطن  في المغرب ولكن یتوفر على محل إقامة كان االختصاص لمحكمة ھذا المحل. -  
ھ أمام  محكمة  موطن أو محل إقامة المدعي أو واحد منھم عند     إذا لم یكن للمدعى علیھ ال موطن وال محل إقامة بالمغرب، أمكن مقاضات -  

  تعددھم.
  إذا تعدد المدعى علیھم جاز للمدعي أن یختار محكمة موطن أو محل إقامة أي واحد منھم " -  

  . 117عبد الرحمان حموش، م س ، ص: -  77
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من ق.م.م  الذي تم تعدیلھ بمقتضى القانون  18لى مقتضیات الفصل إوبالرجوع 

 ختصاصاتإلبتدائیة مع مراعاة  اإلنھ:" تختص المحاكم اأنجده ینص على  35.1078

 األسرةقضاء القرب بالنظر في جمیع القضایا المدنیة وقضایا  أقساملى إالخاصة المخولة 

ستئناف، إلبتدائیا مع حفظ حق اإو أنتھائیا إ بتدائیا وإجتماعیة إلوا واإلداریةوالتجاریة 

بقطع النظر  عن جمیع  المقتضیات المخالفة  ولو في الحالة التي یسند فیھا  أیضاتختص 

  " .أخرىمحكمة  إلىالقضایا  أنواعسابق النظر في بعض  قانون خاص

  بتدائیة بالنظر :إلا اكمنھ : " تختص المحأمن القانون ذاتھ  19كما جاء في الفصل 

لى غایة إبتدائیة  إلستئناف بالمحاكم اإلغرف ا أمام ستئنافإلابتدائیا مع حفظ حق ا -

 درھم . ألفعشرین 

في جمیع الطلبات التي  االستئنافیةالمحاكم  أمام االستئنافمع حفظ حق  وابتدائیا -

 درھم ..." ألفتتجاوز عشرین 

ثنین، وذلك إما إختصاص یستند إلى  معیارین إلیتضح أن ا نفمن خالل ھذین الفصلی

  . 79إلى طبیعة النزاع  أو قیمة الدعوى

ختصاص النوعي في دعاوى المسؤولیة العقدیة للمھندس المعماري إلوھكذا ینعقد ا

ذات والیة عامة للنظر في  جمیع الدعاوى ما لم ینعقد   باعتبارھا االبتدائیةلمحكمة  ل

  ختصاص لمحاكم متخصصة .إلا

وفي الحالة التي یكون فیھا المھندس المعماري یمارس نشاطھ في إطار شركة من 

المعدل  16.89من القانون  22نھ وطبقا لمقتضیات المادة إشركات الھندسة المعماریة، ف

بتدائیة مادامت إلختصاص منعقدا للمحكمة اإلیبقى ا 106.14والمتمم بموجب القانون 

  . 80العبرة  بصفة المدعى علیھ

                                                             
 1432رمضان  16بتاریخ  1.11.148تنفیذه الظھیر الشریف رقم المغیر والمتمم لقانون المسطرة المدنیة، والصادر ب 35.10القانون   -  78

وما  4387، ص 2011سبتمبر  5الموافق ل   1432شوال  6بتاریخ  5975المنشور بالجریدة الرسمیة عدد 2011أغسطس  17الموافق ل 
  بعدھا.

  ى .یطلق على ھذا االختصاص كذلك االختصاص القیمي  عندما یتوقف تحدیده على قیمة الدعو -  79
  . 220عبد الرحمان حموش، م س ، ص   -  80
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  الفرع الثالث : التعویض والتقادم 

 وإعادةالمسؤولیة العقدیة  ھي محاولة جبر الضرر  إقرارلما كانت الغایة  من 

المنسوبة  للمعماریین،  األخطاءقتصادیة المختلة للمتعاقدین نتیجة إللى المراكز اإالتوازن 

الطرف المتسبب في  بإلزامن تقوم  المحكمة المعروض علیھا النزاع أن المنطق یفرض إف

و الضمان أو الخلل الموجبین  للمسؤولیة أللعیب  إصالحاالتعویض  بأداءوقوع الضرر 

و الضرر أكان العیب  إذاتمتیع  الطرف المضرور بمبالغ نقدیة   أخرىو بعبارة أالعشري، 

  . 81العیني اإلصالحمستعصیا على 

یتم رفعھا في مواجھة المھندس  أنن دعوى التعویض لیتم قبولھا  یتعین أ كما

 في أوالقانونیة  التي حددھا المشرع سواء في نطاق القواعد العامة  اآلجالالمعماري داخل 

  . 82طالھا التقادم وإالالقواعد الخاصة بالضمان العشري،  إطار

ولمحاولة توضیح ماھیة التعویض المستحق لرب العمل ( أنواعھ وكیفیة تقدیره ) 

  وكذا تقادم دعوى التعویض، سنعمد إلى تقسیم ھذا الفرع إلى نقطتین اثنتین :

  أوال : التعویض المستحق لرب العمل

العمل أن یطالب بالتعویض عنھ یجب أن یكون ضررا  إن الضرر الذي یحق لرب

ألن التزام المھندس المعماري تجاه رب العمل ھو التزام  83مباشرا محققا على وجھ الیقین

بنتیجة تتمثل في بقاء البناء  بعد إنجازه وتسلیمھ متینا وقویا خالل مدة  العشر سنوات 

  المحددة للضمان العشري .

اشرا ألزم التعویض عنھ بحیث ال یجوز التعویض عن ومتى تحقق الضرر وكان مب

الضرر اإلحتمالي، والسبب في ذلك ھو أن المسؤولیة العشریة مسؤولیة عقدیة والتعویض  

                                                             
  . 309عبد القادر العرعاري، م.س ، ص   -  81
  . 221عبد الرحمان حموش، مرجع نفسھ ، ص   -  82
  . 857عبد الرزاق السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، الجزء األول، م.س، ص   -  83
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في ھذا النوع من المسؤولیة ال یشمل الضرر غیر  المتوقع إال في حالتي الغش والخطأ 

  . 84الجسیم

  یفیة تقدیره .وفیما یلي سنحاول تبیان أنواع التعویض وكذا ك

  أنواع التعویض : – 1

التعویض في نطاق المسؤولیة المعماریة ھو جبر الضرر الحاصل لرب العمل من 

جراء تھدم البناء إما كلیا أو جزئیا وإما  بسبب ظھور عیوب تؤدي إلى المس بسالمة 

  ومتانة المنشآت، والتعویض یجب  أن یكون متناسبا مع حجم األضرار ومساویا لھا .

عندما تتوفر شروط مسؤولیة المھندس المعماري طبقا للقواعد الخاصة بأحكام عقد و

المقاولة، یكون عندئذ لرب العمل  الحق في مطالبتھ بتعویض الضرر الذي أصابھ نتیجة 

  تھدم المبنى أو ظھور العیب فیھ .

إال أنھ وبالرجوع إلى األحكام الخاصة بعقد المقاولة، نجد أنھا لم تحدد  نوع 

والتي یتضح من خالل مضامینھا  85التعویض، مما یقتضي معھ الرجوع إلى القواعد العامة

أن التعویض الذي یلزم بھ المھندس المعماري ال یخرج عن أن یكون أحد األمرین، إما 

إعادة الحالة إلى ما كانت علیھ قبل وقوع الضرر وھو ما یعرف بالتعویض العیني، أو 

  نقدیا أو غیر نقدي .التعویض بمقابل سواء كان 

  التعویض العیني : –أ 

إن إلتزام المھندس المعماري تجاه رب العمل یعتبر من الناحیة المبدئیة إلتزاما بتحقیق 

نتیجة، یتمثل في تسلیمھ البناء سلیما متینا لمدة ال تقل عن  عشر سنوات، أما إذا ظھر عیب 

كون المھندس المعماري مخال بإلتزامھ، خطیر یھدد البناء باإلنھیار كلیا أو جزئیا، فھنا ی

ویجب علیھ تعویض رب العمل، وقد یتخذ ذلك صورة التنفیذ العیني، كأن یقوم المھندس 

                                                             
  . 222عبد الرحمان حموش، م.س، ص   -  84
من ق ل ع تنص على ما یلي :" اذا كان  المدین في حالة مطل كان للدائن الحق في إجباره على تنفیذ االلتزام  259قرة األولى من الفصل الف -  85

  مادام تنفیذه ممكنا، فان لم یكن ممكنا جاز للدائن ان یطالب فسخ العقد، ولھ الحق في التعویض في الحالتین " .
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المعماري بإصالح  عیوب التصمیم أو عیوب البناء إذا جاءت غیر مطابقة للتصمیم، أو 

  إعادة تشیید البناء إلصالح العیوب التي یسأل عنھا .

للتعویض العیني عندما یكون بإمكان المعماریین تدارك العیوب ویكون ھناك موجب 

الموجبة للمسؤولیة أو الضمان عن طریق إصالحھا أو ترمیمھا متى كان ذلك ممكنا، أما إذا 

كان التنفیذ العیني مستحیال أو كان ممكنا لكنھ مرھق للمھندس المعماري، كما لو تطلب 

كن للمحكمة أن تحكم رر الالحق بالبناء، فیمالتنفیذ  نفقات جسیمة ال تتناسب مع الض

  بتعویض نقدي.

وال یمنع التعویض العیني المتضرر من المطالبة بحقھ في التعویض في حالة ما إذا  

  لم یؤدي التنفیذ العیني إلى اإلصالح بالكامل للعیب أو الضرر.

  الي :والتعویض عن طریق التنفیذ العیني یتطلب شروطا البد من تحققھا وھي كالت

من ق ل ع یتضح لنا أنھ إذا لم یتم   25586بإستقرائنا للفصل اإلنذار المسبق :  -

، فإن المدین ال یعتبر في حالة مطل إال بعد  أن یوجھ إلیھ والى متعیین أجل محدد لإللتزا

 نائبھ القانوني إنذارا صریحا بوفاء الدین.
بعد  وفاة المدین، فال یعتبر ورثتھ ممن بعده في حالة مطل إال  إذا حل اإللتزام إال أنھ

  إذا وجھ إلیھم الدائن إنذارا صریحا بتنفیذ إلتزام  موروثھم .

وتجدر اإلشارة إلى أن اإلنذار ال یكون واجبا على الدائن إذا رفض المدین صراحة 

  .87من ق ل ع 256صل تنفیذ إلتزامھ وكذا إذا أصبح التنفیذ مستحیال  طبقا لمقتضیات الف

                                                             
  لى ما یلي : " یصبح المدین في حالة مطل بمجرد حلول األجل المقرر في السند المنشئ لاللتزام.من ق ل ع ع 255ینص الفصل  -  86

نائبھ القانوني إنذار صریح بوفاء الدین، ویجب أن یتضمن ھذا  والىفإذا لم یعین لاللتزام اجل، لم یعتبر المدین في حالة مطل إال بعد أن یوجھ إلیھ أ
  اإلنذار :

  المدین بتنفیذ التزامھ في اجل معقول .طلبا موجھا إلى  – 1
  تصریحا بأنھ إذا انقضى ھذا األجل فان الدائن یكون حرا في أن یتخذ  ما یراه مناسبا إزاء المدین -2

ویجب أن یحصل ھذا اإلنذار كتابة، ویسوغ أن یحصل  ولو ببرقیة  أو برسالة مضمونة أو بالمطالبة القضائیة ولو رفعت إلى قاض غیر 
  ".متخصص 

  
  على ما یلي :"  ال یكون اإلنذار من الدائن واجبا  :  256ینص الفصل  -  87
  إذا رفض المدین صراحة تنفیذ التزامھ . – 1
  إذا أصبح التنفیذ مستحیال " . – 2
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یستطیع رب العمل  أن یطلب  من القضاء إلزام أن یكون التنفیذ العیني ممكنا :  -

المھندس المعماري والمقاول بإعادة بناء ما تھدم أو إصالح ما ظھر من عیوب في الحالة 

ذلك  التي یكون فیھا التنفیذ العیني ممكنا،  ویلجأ القضاء إلى الحكم بالتنفیذ العیني كلما كان

ممكنا، وال تملك محكمة  الموضوع أن تستبدلھ بالتعویض النقدي في حالتین : أولھما إذا 

كان التنفیذ العیني ممكنا، حیث ینبغي إجبار المدین علیھ، وثانیھما إذا عرضھ المدین على 

 الدائن، فال یجوز لھذا األخیر أن یرفضھ.

لمخولة بقوة القانون لرب العمل وعلیھ یمكن القول بان التعویض العیني من الحقوق ا

  .88ولھ أن یتمسك بھ متى كان ھذا التعویض ممكنا 

حیث یجب أن ال یكون أن ال یكون في التنفیذ العیني إرھاق للمھندس المعماري : -

من شأن ھذا التنفیذ العیني أن یشكل إرھاقا للمھندس المعماري، كالحالة التي  یتطلب فیھا 

 ة ال تتناسب مع حجم الضرر الالحق بالبناء .التنفیذ العیني نفقات باھظ

وبالرجوع  إلى قانون اإللتزامات والعقود المغربي نجد المشرع ینص في الفصل 

منھ على أنھ في حالة عدم إمكان تنفیذ اإللتزام من قبل المدین جاز للدائن أن یطلب   259

سخھ وذلك مع التعویض في إما تنفیذ العقد بالنسبة إلى الجزء الذي ال یزال ممكنا، وإما ف

  الحالتین :

وبإعمال ھذه القواعد العامة في مجال مسؤولیة المھندس المعماري، یمكن القول أنھ 

في حالة عدم إمكان تنفیذ اإللتزام من قبل المھندس المعماري یحق لرب العمل المطالبة 

  .89بفسخ العقد مع التعویض 

  التعویض بمقابل  –ب 

                                                             
  . 266عبد الرحمان حموش، م.س، ص   -  88
اعتبرت من خاللھ  أن الحكم بالتعویض لرب العمل  ال یمنعھ من المطالبة بفسخ  وھذا ما أقرتھ محكمة النقض الفرنسیة في احد قراراتھا  التي -  89

عن  العقد. بل إن ھذه المحكمة اعترفت لرب العمل الذي اثبت أن العیوب التي لحقت المبنى كانت من جراء أخطاء المعماریین بحقھ في االمتناع
في ھذا اإلطار. أورده عبد الرحمان حموش، مرجع نفسھ،  فرعیة  ملزما برفع دعوى األداء كلیا أو جزئیا مقابل األعمال المنجزة دون أن یكون

  . 227ص 
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طریقة من طرق جبر الضرر الذي یصیب رب العمل جراء یعتبر التعویض بمقابل 

  تھدم المباني والمنشآت الثابتة  أو تعیبھا .

والتعویض بمقابل نوعان: التعویض النقدي وھو الغالب ، ویتمثل في مبلغ من النقود 

الذي  یدفعھ المسؤول للمتضرر إلصالح الضرر الذي أصابھ، أما التعویض غیر النقدي فھو

المسؤول عن الضرر بأن یعمل لصالح المتضرر عمال  غیر دفع مبلغ من  یتضمن إلزام

النقود، ومثال ذلك أن تحكم المحكمة لرب العمل  الذي إنھار بناؤه إنھیارا تاما، بناء مشابھ 

  .  90لھ مشید على قطعة أرضیة تمتاز بنفس صفات القطعة التي  شید فیھا البناء المنھار

ني الذي یھدف باألساس إلى إزالة الضرر، وذلك وخالفا لمضمون التعویض العی

بإصالح العیوب ومحاولة إرجاع الطرفین إلى وضعیة ما قبل الضرر، فان التعویض 

 بمقابل ھو ترجمة فعلیة للضرر إلى نقود من شأنھا محو اآلثار السیئة التي خلفتھا األضرار

  .91أو العیوب التي ظھرت في البناء 

بالتعویض النقدي یمكنھا كذلك أن تقضي باستحقاق رب وكما للمحكمة أن تقضي 

العمل تعویضا إضافیا عن األضرار الذي تصیبھ بسبب اإلخالل بالضمان، كما یستحق ھذا 

األخیر تعویضا إضافیا في حالة نقص قیمة البناء، أو نقص ما یدره من ریع بسبب  تعیبھ  

  . 92وعدم جدوى اإلصالحات في إخراجھ بالشكل المطلوب

  تقدیر التعویض  – 2

من ق ل ع الذي حدد مسؤولیة كل من المقاول  769بالرجوع إلى منطوق الفصل 

والمھندس المعماري، ال نجد فیھ إشارة إلى مقدار التعویض الواجب أداؤه من قبلھما لرب 

العمل في حالة تحقق  مسؤولیتھما عن التھدم الكلي أو الجزئي أو ظھور العیب في البناء، 

  لذي یقتضي منا الرجوع إلى القواعد العامة في ھذا اإلطار .األمر ا

                                                             
وم أحمد قطني، مسؤولیة المقاول والمھندس عن ضمان متانة البناء (دراسة مقارنة)،رسالة لنیل دبلوم الماستر في قانون المقاولة، كلیة العل -  90

  . 62، ص 2014/2015المحمدیة، السنة الجامعیة  القانونیة واإلقتصادیة واإلجتماعیة
  . 324عبد القادر العرعاري، م.س، ص  -  91
  . 229عبد الرحمان حموش، م.س، ص   -  92
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من ق ل ع یتضح لنا أن المشرع المغربي  26493ومن خالل الفقرة األولى للفصل 

حدد الضرر فیما لحق الدائن من خسارة حقیقیة أو ما فاتھ من كسب، كما أنھ لم یقید 

الوقت، مما فتح الباب المحكمة بتقدیر الضرر ووقت وقوعھ، بل سكت عن تحدید ھذا 

للمحاكم لكي تتولى ھذا التحدید في إطار ما لھا من سلطة تقدیریة وفقا لظروف الحال دون 

  . 94خضوعھا لرقابة محكمة النقض

وكما سبقت اإلشارة إلى ذلك فان التعویض یقتصر في المسؤولیة العقدیة على الضرر 

لرب العمل یقتصر على الضرر  المباشر المتوقع حصولھ، وھذا یعني أن تعویض المھندس

المباشر المتوقع حصولھ ما لم یكن ھناك تدلیس أو غش أو خطأ جسیم  من المھندس 

  .95المعماري 

  :تقادم دعوى التعویض ثانیا

ن الحمایة القانونیة التي یوفرھا المشرع لصاحب الحق مرھونة بمباشرة  الدعوى في إ

جال لذلك،فالمشرع یحدد كقاعدة عامة آجاال للمطالبة آأوانھا العادي عندما یحدد القانون 

 و انقطاع تقادم الدعوى التي تحمیھا.أبالحقوق ویرتب على انصرامھا دون توقف 

ن یرفعھا في أوكما سبق الذكر فإن ھناك ازدواجیة في الدعاوى التي یحق لرب العمل 

الضمان العشري،وھو مواجھة المھندس المعماري، دعوى في إطار القواعد العامة،ودعوى 

  یضا على تقادم كلتا الدعویتین.أما سینعكس 

  :مر فیما یليول توضیح ھذا األاوسنح

  

 

                                                             
من ق ل ع ینص على ما یلي "  الضرر ھو ما لحق الدائن من خسارة حقیقیة وما فاتھ من كسب متى كانا ناتجین مباشرة عن  264الفصل  -  93

تزام،  وتقدیر الظروف الخاصة بكل حالة موكول لفطنة المحكمة، التي یجب علیھا أن تقدر التعویضات بكیفیة مختلفة حسب خطأ عدم الوفاء باالل
  المدین أو تدلیسھ ..." 

ا من جاء في قار لمحكمة النقض ما یلي :" للمحكمة الحق المطلق في تحدید قدر التعویض دون أن تخضع لرقابة المجلس األعلى  ولیس ھذ -  94
  . 230أورده عبد الرحمان حموش، م س ، ص  1968ماي  29باب الشطط في استعمال السلطة " قرار صادر بتاریخ 

  . 230عبد الرحمان حموش، المرجع نفسھ، ص  -  95
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 _ الدعوى في إطار القواعد العامة 1

التقادم المسقط ھو ذلك اإلجراء الذي اعتمدتھ أغلب التشریعات بھدف القول بانقضاء 

عن رفعھا،وحمایة الحاالت الواقعیة ذا لم ترفع في آجال محددة  جزاء لمن تخلف إ الدعوى،

 في نفس الوقت .

، من ق.ل.ع 392لى إ 371وقد نضم المشرع المغربي التقادم المسقط في المواد 

نقضاء الحقوق المتعلقة بالذمة المالیة ان التقادم ھو سبب أنا لھذه الفصول یتبین ئوباستقرا

بة بھا داخل اآلجال المحدد قانونا ذا تقاعس صاحبھا في المطالإلتزامات، بحیث وال سیما اال

 .96سقط حقھ في ذلك

ما الشرط الثاني فھو أن یكون الحق مما یتقادم، أولھما أویشترط لقیام التقادم شرطان: 

وكقاعدة عامة فإن ھذه المدة تتحدد في خمسة عشر سنة ، انصرام المدة المحددة قانونا

یلي " كل الدعاوى الناشئة عن من ق.ل.ع الذي ینص على ما  378استنادا إلى الفصل 

واالستثناءات التي  االلتزام تتقادم بخمس عشرة سنة فیما عدا االستثناءات الواردة فیما بعد،

 یقضي بھا القانون في حاالت خاصة.

وبناء على ما سبق، یستنتج أن دعاوى المسؤولیة العقدیة المھندس المعماري تتقادم 

 .97سنة  15یمضي 

من ق.ل.ع وتطبیقا  380ادم من یوم اكتساب الحق طبقا للفصل ویبتدئ احتساب التق

ن لھ أن التقادم یبتدئ من الیوم الذي علم فیھ الشخص إلذلك جاء في قرار لمحكمة النقض :"

الحق ونوعھ ومقداره وعلمھ بالمسؤول علیھ الذي أثرى على حسابھ لیكون على بینة من 

  .98أمره ویرفع دعواه خالل ھذه المدة 

 

                                                             
  من ق.ل.ع على ما یلي" التقادم خالل المدة التي یحددھا القانون یسقط الدعوى الناشئة عن االلتزام" 371ینص الفصل  -  96
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 قادم دعوى الضمان العشري_ ت 2

األخیرة " تبدأ مدة العشر سنوات من یوم  تھمن ق.ل.ع في فقر 769ینص الفصل 

تسلم المصنوع ویلزم رفع الدعوى خالل الثالثین یوما التالیة لیوم ظھور الواقعة الموجبة 

ال كانت غیر مقبولة " ، فالمشرع من خالل ھذا المقتضى التشریعي حدد مھلة إللضمان و

فع دعوى الضمان في الثالثین یوما الموالیة لتاریخ ظھور الواقعة الموجبة للضمان تحت ر

 طائلة عدم قبول الدعوى.

ھو معمول بھفي التشریعات الحدیثة،  وھذه المھلة تعتبر قصیرة جدا بالمقارنة مع ما

سنوات تبتدئ من تاریخ  3ومن ذلك مثال القانون المدني المصري الذي حدد ھذه المدة في 

للضمان، وكذا القانون المدني األردني الذي حدد  بو اكتشاف العیب الموجأحصول التھدم 

ما المشرع الفرنسي فقد أو اكتشاف العیب، أھذه المدة في سنة واحدة تبتدئ من تاریخ التھدم 

بینھا وبین مھلة الضمان المخصصة الختیار متانة البناء، حیث جعلھما عشر سنوات  ساوى

 .ابتداء من تاریخ التسلیم

ما بالنسبة لطبیعة مھلة الثالثین یوما المخصصة لتقادم دعوى الضمان العشري فھي أ

نھا ال تنقطع وال أفي مدد اإلسقاط  ن القاعدةأسقاط الحق، مادام تعتبر مدة تقادم ولست مدة إل

كون األصل في أن تتوقف بعكس مدد التقادم التي یسري علیھا االنقطاع والتوقف،واعتبارا 

و النقصان،خالفا لمدد  التقادم التي أنھا ال یجوز االتفاق على تعدیلھا بالزیادة أمدد اإلسقاط 

 تقبل مثل ھذه االتفاقات. 

  ئھاافسباب انتأأمین عن مسؤولیة المھندس المعماري وإجباریة التالمطلب الثاني :

األصل أن عقد التأمین یتسم بالطابع اإلختیاري، إال أن الحاجة دعت في بعض 

الحاالت إلى فرض التأمین وجعلھ إجباریا، خاصة بالنسبة لبعض الصناعات والحرف التي 

بعض الوسائل والمعدات یتسع فیھا حجم األضرار المتوقعة منھا والتي یتم فیھا استعمال 

في كل وقت وحین، والمشرع المغربي فرض ھذا  وأموالھالخطیرة التي تھدد حیاة اإلنسان 
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تأمینات خاصة فیما یتعلق بالتأمین من المسؤولیة كون أن ھذا العقد یھدف باألساس النوع ال

  إلى تحقیق أھداف ومقاصد اجتماعیة تھم المجتمع بأسره.

كما أن المشرع المغربي جعل قیام المسؤولیة المدنیة للمھندس المعماري رھین بتحقق 

شروطھا وإال انتفت عنھ، ولمحاولت تبیان فحوى إجباریة التأمین من المسؤولیة وكذا 

  سنعمد إلى تقسیم ھذا المطلب إلى فرعین كاآلتي:أسباب انتفاء ھذه األخیرة  

  ن مسؤولیة المھندس المعماريعالفرع األول : إجباریة التأمین 

في التأمین عن یتمثل نطاق التأمین اإلجباري عن مسؤولیة المھندس المعماري 

  (أوال) وكذا التأمین اإلجباري بالنسبة للضمان العشري (ثانیا).مخاطر الورش 

أوال : نطاق التأمین اإلجباري عن المسؤولیة المدنیة للمھندس المعماري المتعلقة بمخاطر 

  الورش

القاضي بتغییر وتتمیم  59- 13من القانون  157-4بالرجوع إلى مقتضیات المادة 

المتعلق بمدونة التأمینات، نجد أن التأمین من ھذه المسؤولیة  99-17القانون القانون رقم 

  یشمل التعویض عن األضرار الالحقة بكل شخص، بإستثناء :

المترتبة عن خصائص التربة، إذا لم یتم إنجاز دراسة التربة قبل  األضرار )1

بدء األشغال أو نتجت ھذه األضرار عن عدم احترام التوصیات الواردة في الدراسة السالفة 

 الذكر.

األضرار الناجمة عن اھتزازات أو إزالة أو إضعاف ركائز دعم منشآت  )2

طوابق أو أكثر ویوجد بھا طابق تحت  محادیة للمنشأة المؤمن علیھا المتألفة من خمسة

أرضي یكون مستواه أكثر انخفاظا من مستوى الطوابق تحت األرضیة للمنشآت المحادیة، 

إذا لم یتم إنجاز دراسة الجوار أو إذا كانت ھذه األضرار ناتجة عن عدم احترام توصیات 

 ھذه الدراسة.
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ن المنصوص األضرار التي تتسبب فیھا عربات خاضعة إلجباریة التأمی )3

 التالیة: األضرارمن نفس القانون، ما عدا  120علیھا في المادة 

  التي نتجت عن تشغیل الجفان المتحرك والرافعات وغیرھا من اآلالت

 المجھزة بھا العربة، إذا كانت ھذه العربة مثبتة للقیام بأشغال داخل الورش.

 داخل  التي تسبب فیھا عربة صنعت أو ھیئت خصیصا إلنجاز األشغال

 الورش وذلك أثناء استعمالھا للقیام بھذه األشغال.

وبخصوص مبلغ التأمین المستحق عند تحقق الضرر المؤمن منھ في ضمان 

المسؤولیة  المدنیة المتعلقة بالورش، فال یمكنھ أن یقل حسب كل ورش وكل واقعة عن مبلغ 

تنظیمي كیفیة تحدید  یتراوح بین أربعة مالیین درھم وأربعین ملیون درھم، وتحدد بنص

  من مدونة التأمینات. 157-6لھذا الضمان حسب ما جاء في المادة  األدنىالمبلغ 

  نطاق التأمین اإلجباري بالنسبة للضمان العشري  :ثانیا

نھ " یجب أ على 59.13من القانون  10- 157نص المشرع المغربي في إطار المادة

مسؤولیتھ المدنیة العشریة بموجب الفصل ن تثار أعلى كل شخص  ذاتي أو اعتباري یمكن 

) بمثابة 1913أغسطس  12(  1331رمضان  9من الظھیر الشریف المؤرخ في  769

  قانون االلتزامات و العقود أن یغطي ھذه المسؤولیة بعقد تامین ".

فمن خالل ھذه المادة یتبن لنا ان المشرع قد ألزم كال من المقاول و المھندس 

طوال المدة المقررة  ،مینأبوجوب تغطیة مسؤولیتھم العشریة  بقد ت والمھندس المعماري

وھو ما یوضح حرص المشرع على توفیر نوع من الحمایة  ،سنوات) 10لھذا الضمان (

بسبب األخطاء التي قد تصدر عن ھذه الفئة ( المقاول_المھندس ، للطرف المتضرر

ن وكما ھو أل، لتامین للمتضرروذلك من خالل التعویض الذي ستدفعھ شركة ا ،المعماري)

مین من المسؤولیة ھو أن یلقي المؤمن لھ على عاتق المؤمن  أن الھدف من التأمعلوم 
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مسؤولیة تحمل تبعة تعویض اإلضرار التي قد تصیب ذمتھ المالیة نتیجة تحقق مسؤولیتھ 

  99المدنیة ومطابقة الغیر لھ بالتعویض.

 157.11الضمان و ذلك من خالل المادة كما حدد المشرع اإلضرار التي ال یشملھا

مین المسؤولیة المدنیة العشریة تشمل أن " إجباریة التأوالتي جاء فیھا ، في مدونة التأمینات

  التعویض عن جمیع اإلضرار باستثناء .

و الفتن أ _األضرار و الخسائر الناجمة عن الحرب الخارجیة أو الحرب األھلیة

  .و التخریبأاإلرھاب  و أعمالأواالضطرابات الشعبیة 

_األضرار و الخسائر الناجمة عن عدم مراعاة التحفظات ذات الطابع التقني الصادرة 

عن مكتب المراقبة والتي تم تبلیغھا بصفة قانون عدم مراعاة التحفظات ذات الطابع التقني 

الة صاحب المشروع في ح ىلإالصادرة عن مكتب المراقبة والتي تم تبلیغھا بصفة قانونیة 

  ذا لم یتم رفع تلك التحفظات.إما 

یمكن أن ینص عقد التامین على استثناءات أخرى من الضمان تحدد قائمتھا بنص 

  تنظیمي باقتراح من الھیئة "

والمالحظ من خالل مقتضیات ھذه المادة ان المشرع نص على ھذه االستثناءات 

و أالتي تنفي المسؤولیة عن المھندس المعماري  ،تماشیا مع المقتضیات مع القواعد العامة

كما أن ھذه االستثناءات قد ذكرت على سبیل المثال ال  ،المقاول في حالة كان السبب أجنبیا

  وھو ما یستفاد من مضمون الفقرة األخیرة من المادة المذكورة أعاله. ،الحصر

المدنیة العشریة سقفا مین المسؤولیة أن المشرع قد أجاز أن یتم تضمین عقد تأكما 

" یمكن  :التي تنص على ما یلي 157.12وھو ما یستفاد من مقتضیات المادة ، للضمان

 ،ویحدد بنص تنظیمي ،مین المسؤولیة المدنیة العشریة أن یتضمن سقفا للضمانألعقد ت

وال سیما حسب مبلغ أشغال البناء وطبیعة  ،الحد األدنى لھذا السقف،باقتراح من الھیئة

  و االستعمال المعدة لھ...." أة أنشالم

                                                             
  .323عبد الرحمان حموش، م. س، ص  -99
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عمد المشرع إلى التنصیص على الجزاء الذي سیطال  ،وبھدف إقرار طابع اإللزام

وذلك من  ،المقاول والمھندس في حالة تقاعسھما عن االنخراط في ھذا النوع من التأمینات

" یعاقب بغرامة من عشرة آالف درھم  :نھأالتي تنص على  16-157خالل المادة 

مین أكل شخص خاضع إلجباریة ت ،) درھم100.000) إلى مائة ألف درھم (10.000(

المسؤولیة المدنیة العشریة لم یستوف ھذه اإلجباریة. وال یمكن تطبیق ھذه الغرامة إال مرة 

  واحدة على نفس الشخص بالنسبة لنفس المنشأة."

ما یستشف من  وھو ،ویعتبر ضمان المسؤولیة المدنیة العشریة من النظام العام

"  مع مراعاة المقتضیات المنصوص  :والتي تنص على ما یلي ،14-157مضمون المادة 

یعد باطال وعدیم األثر كل  ،علیھا في قانون الكتاب األول من ھذا القانون وفي ھذا الباب

شرط مضمن في عقد تأمین المسؤولیة المدنیة عشریة یقلص أو یترتب عنھ تقلیص نطاق 

 تم تحدیده في ھذا الباب ."الضمان كما 

  أسباب انتفاء مسؤولیة المھندس المعماري : الثانيالفرع 

تكابھ لخطإ طبقا للقواعد العامة فإنھ ال یكفي لقیام مسؤولیة المھندس المعماري ار

ام عالقة سببیة بین الخطأ والضرر، بل البد من قیو الغیر وحصول ضرر لرب العمل أ

بحیث یمكن للمھندس المعماري أن یتذرع بسبب أجنبي یربط الحادث بھ دون ان یكون لھ 

أو للشيء الذي تحت یده دخل فیھ، والسبب االجنبي الذي یمكن للمھندس المعماري أن 

ال) أو خطأ یتمسك بھ لدفع المسؤولیة عنھ الیعدو أن یكون قوة قاھرة أو حادث فجائي (أو

  (ثانیا) أو خطأ الغیر (ثالثا).رب العمل 

 القوة القاھرة والحادث الفجائيأوال :

من ق.ل.ع المغربي على أن " القوة القاھرة ھي كل أمر ال  269ینص الفصل 

 ن یتوقعھ كالظواھر الطبیعیة( الفیضانات والجفاف والعواصف والحرائقأیستطیع اإلنسان 

 وفعل السلطة)، ویكون من شأنھ أن یجعل تنفید االلتزام مستحیال.والجراد  وغارات العدو 
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یقم المدین  لم مر الذي كان من الممكن دفعھ، ماوال یعتبر من قبیل القوة القاھرة األ

  الدلیل على أنھ بذل كل العنایة لدرئھ عن نفسھ.

 ."الذي ینتج عن خطأ سابق للمدین سببوكذلك ال یعتبر من قبیل القوة القاھرة ال

)،وكذا شروط أوفي ما یلي سنحاول تبیان مفھوم القوة القاھرة والحادث الفجائي  (

 ).بالقوة القاھرة (

 مفھوم القوة القاھرة والحادث الفجائي  - أ
ن فكرة القوة القاھرة فكرة عریقة في التاریخ، عرفتھا معظم الشرائع القدیمة، ومن أ

نھا " كل ما یستعصي توقعھ بوسائل اإلدراك اإلنساني، أتعریفات القانون الروماني لھا 

 ." مكن توقعھ فإنھ یستعصي على المقاومةأن إوحتى 

السالف   269ما المشرع المغربي فقد تناول مفھوم القوة القاھرة في إطار للفصل أ

الذكر، ومن الفقھ من عرفھا بأنھا " كل واقعة تنشأ باستقالل عن إرادة المدین ال یكون 

ن یستحیل علیھ مطلقا الوفاء بالتزاماتھ" ، أتطاعتھ توقعھا أو منع حدوثھا، ویترتب علیھا باس

كما عرفھا آخر بأنھا " كل فعل ال شأن إلرادة المدین فیھ ولم یمكن توقعھ وال منعھ، 

الذي لیس  نھا" الحدثإ" بینما ذھب رأي ثابت الى القول ویصبح بھ تنفید االلتزام مستحیال

دون أن یكون المدعى علیھ ید فیھ وال بالمستطاع دفعھ، والذي یحصل  ادة توقعھباإلمكان ع

  100و الشيء الذي بحراستھ دخل فیھ، فیكون مصدره خارجا عن ھذا وذاك.أ

 

ومن خالل التعاریف السابقة للقوة القاھرة  یظھر لنا غیاب تلك لمصطلح الحادث 

والحادث الفجائي یعتبران من أھم حاالت ن كال من القوة القاھرة أفبالرغم من ؛فجائيال

السبب األجنبي المؤدیة إلى انقطاع العالقة السببیة بین الخطأ والضرر،وخالفا لما كان یراه 

كون األولى ذات لقاھرة تختلف عن الحادث الفجائي القوة ا أنمن  بعض الفقھ التقلیدي،

 ما كانت مستحیلة الدفعن األولى أومصدر خارجي بینما الثاني یكون ذو مصدر داخلي،

ا الحادث الفجائي فھو ما كان غیر قابل للتوقع بالنسبة البعض دون البعض أملعامة الناس 

                                                             
  .246عبد الرحمان حموش، م.س، ص  -  100
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اآلخر، فإن الرأي السائد في میدان الفقھ المعاصر یذھب إلى تسویة القوة القاھرة بالحادث 

 .101الفجائي خصوصا في الجانب المتعلق باآلثار القانونیة المترتبة عنھ

 

ن المشرع المغربي قد نص على أمسؤولیة التقصیریة فإننا نالحظ  مافي میدان الأ

من ق.ل.ع واعتبرھا واحدا من األسباب المؤدیة إلى اإلعفاء  95القوى القاھرة في الفصل 

ذا و اأة الدفاع الشرعي من المسؤولیة حیت جاء فیھ بانھ " ال محل المسؤولیة المدنیة في حال

بھ  یأخذو یصطحبھا فعل أو قوة قاھرة لم یسبقھا أحدث فجائي  كان الضرر ناتج عن

 "المدعى علیھ...

 شروط القوة القاھرة  -ب
 یلزم لقیام حالة القوة القاھرة توافر مجموعة من الشروط األساسیة تتمثل في ما یلي :

 الشروط التشریعیة للقوة القاھرة ●

ق.ل.ع یتبین لنا جلیا تنصیص المشرع على  من  269باستقرائنا لمقتضیات الفصل 

، دفعالي: عدم التوقع، استحالة الثالثة شروط تشریعیة للقول بوجود القوة القاھرة وھي كالت

 إضافة إلى عدم صدور خطأ من جانب المدین المتمسك بالقوة القاھرة.

من الشرط في الفقرة األولى ھذا نص المشرع بكیفیة صریحة على شرط عدم التوقع :

من ق.ل.ع، إذ یتعین العتبار واقعة ما مكونة للقوة القاھرة من الناحیة   269الفصل 

القانونیة ان تكون غیر متوقعة الحدوث من طرف المدین، فإذا أمكن توقعھا فال یمكن 

 اعتبارھا مشكلة للقوة القاھرة.

یكون مما ینذر حصولھ في حدود المألوف من  والمقصود بكون الحادث غیر متوقع ان

شؤون الحیاة، كالحروب والزالزل والحرائق وانتشار األوبئة والفیضان المبالغ في ارتفاعھ 

وغارات الجراد، وما یتخد من إجراءات تشریعیة ال یمكن توقعھا، وال یكفي ان یكون 

ادثا یخرج بطبیعتھ عن یكون ح أنالحادث غیر متوقع من طرف المتعاقدین، بل ال بد من 

المدین یؤخد بھ من غیر أن یعد العدة  أننطاق قدرة إدراك المتعاقدین على توقعھ، اي 

 لمالقاتھ بالوسائل المناسبة .
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بین رب العمل ؤولیة العقدیة وقت ابرام العقد،(ویتم تقدیر عدم إمكانیة التوقع في المس

لتقصیریة تكون وقت وقوع الفعل الضار و المھندس المعماري) بینما في إطار المسؤولیة ا

 .102نفسھ

 

ذ ال یكفي إالتوقع ھو معیار موضوعي و شخصي، والمعیار المعتمد لتقدیر شرط عدم 

سبة للمدین بالذات، وإنما یتعین ن تكون الواقعة المكونة للقوة القاھرة غیر ممكنة التوقع بالنأ

 ف التي یوجد فیھا المدین.ن تكون كذلك بالنسبة ألي كان متى وجد في نفس الظروأ

 

وتقدیر عدم توقع الحادث المكون للقوة القاھرة یبقى مسألة من مسائل الواقع التي 

تدخل في نطاق السلطة التقدیریة لمحكمة الموضوع، وھذه األخیرة تكون دائما ملزمة بتعلیل 

قض، وإال عرضت حكمھا للن ما استخلصتھ من وجود ھذا الشرط من عدمھ تعلیال منطقیا

ن كان لمحكمة إحد قراراتھا والذي جاء فیھ :" أا أكدتھ محكمة النقض المصریة في وھو م

االلتزام وتنتفي  ذا كانت الواقعة المدعى بھا تعتبر سببا أجنبیا ینقضي بھإالموضوع تقدیر ما 

 .103سباب سائغة تكفي لحملھ " أذلك مشروط بأن تقیم قضائھا على  ال أنإبھ المسؤولیة، 

 

المكون للقوة القاھرة،یكون على ضوء  ثشارة إلى أن تقدیر المحكمة للحادوتجدر اإل

ظروف الزمان والمكان التي وقع فیھا من جھة، ومن جھة أخرى على ضوء مدى إمكانیة 

 ثن فكرة عدم قابلیة توقع حادأوالتقدم المعماري الحدیث، مادام توقعھ من خالل الدراسات 

، 104ما ھي بصفة خاصة في مجال التشیید فكرة نسبیة تختلف بحسب اختالف الظروف 

 ما برام العقد بناءا علىإھا وقت ثدووتبعا لذلك فإن الضواھر الطبیعیة التي یمكن التنبؤ بح

ن التوقع وكانت قوتھا ذا خرجت عإال إلعلمي،فإنھا ال تعتبر قوة قاھرة وصل إلیھ التقدم ا

 ة.نائیثشدیدة واست
                                                             

مدوري زایدي، مسؤولیة المقاول والمھندس المعماري في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، فرع قانون  -  102
  .149المسؤولیة المھنیة، دون ذكر السنة الجامعیة، ص 

   251، أورده عبد الرحمان حموش، م.س، ص 1996/06/11القضائیة بتاریخ  60لسنة  2759القرار رقم -  103
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ن أالواقعة المشكلة للقوة القاھرة  لى جانب شرط عدم التوقع في: إشرط استحالة الدفع 

ذا تعذرت إال إون الفعل من قبیل القوى القاھرة تكون ھذه األخیرة مستحیلة الدفع، فال یك

مقاومتھ بأن دخل في عداد المستحیالت التي یستعصي معھا دفع الضرر الناشئ عنھا،وال 

الشرط على القوة القاھرة التي تفوق طاقة الجمیع كالزالزل والبراكین، وإنما یقتصر ھذا 

ذا كانت إما أة شبھ عامة، لاحستیضا متى كانت اإلأادث الفجائي یتعین توفره في الح

 . 105إلعفاء من المسؤولیةلستحالة شخصیة فال یعتد بھا كسبب إلا

 

في التربة واعتباره من قبیل ن یتمسك بعیب ألتالي ال یمكن للمھندس المعماري وبا

ن أیتوجب علیھ  ثو تعیبھ، حیألذي أدى بالفعل إلى تھدم المبنى القوى القاھرة ولو كان ھو ا

عمال ومن تم ھا البناء قبل البدء في تنفید األالتي سیقام علی األرضو أیدرس طبیعة التربة 

 .106فإن ھذا السبب یفتقر إلى خاصیة استحالة الدفع

 

نھ یتعین إسؤول دفع ھذا الضرر أم ال، فذا كان في وسع الشخص المإولمعرفة ما 

ذا كان إجعل من الشخص العادي مقیاسا لما حتكام إلى المعیار الموضوعي المجرد الذي یاإل

ن تقرر اإلعفاء من أمحكمة في إطار سلطتھا التقدیریة و غیر قاھر، وللأالفعل قاھرا لھ 

الرجل العادي مقاومة الفعل الذي واجھ الشخص المعني ذا لم یكن في مقدور إالمسؤولیة 

اكم الموضوع لرقابة محكمة النقض وال تخضع في ذلك مح 107باألمر أثناء حصول الضرر

 یل.لال فیما یتعلق بالتعإ

 

من نص المشرع المغربي على ھذا الشرط في الفقرة الثالثة  شرط انعدام خطأ المدین :

جنبیة عن غیر أ ذالتنفیذا كانت الواقعة المانعة من إمن ق.ل.ع، ذلك أنھ  269الفصل 

خیرة، فال تعتبر بمثابة قوة قاھرة، وال تترتب علیھا آثار ھذه األ المدین، وإنما تتعلق بھ

                                                             
  .121م.س، ص عبد القادر العرعاري،105
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ن ال یكون لھ دخل في تحریك الواقعة أي أي خطأ من المدین، أوبالتالي یتعین عدم صدور 

 ر أساسیا للتمسك بالقوة القاھرة.التي یدعي بأنھا قوة قاھرة، وھذا الشرط یعتب

 شرط الخارجیة  ●

باإلضافة إلى الشروط التشریعیة التي یلزم توفرھا لتحقق القوة القاھرة ھناك شرط 

ائي یضا بالشرط القضأالقضاء وھو شرط الخارجیة ویسمى  آخر من وضع الفقھ وتطبیق

لیس للمدین دخل في  عنصرا خارجیان یكون مصدر الضرر أفي القوة القاھرة، ویقصد بھ 

نھ عندما ال یمكنھ التمسك بھا حتى إھ دخل في تحریك القوة القاھرة، فذا كان لإبحیث ثارتھ،إ

 یدفع مسؤولیتھ.

جیة للقول مشرع المغربي لم یقرر بشكل صریح وواضح اشتراط عنصر الخارلوا

ال أنھ یمكن استنتاج ھذا العنصر ولو بشكل ضمني من خالل بعض إبوجود القوة القاھرة، 

ورد عدة أ منھ نجد المشرع 269لى الفصل إذ بالرجوع إالواردة في ق.ل.ع، المقتضیات 

واھر طبیعیة و أفعال إنسانیة تتسم بطابع ظلقوة القاھرة وھي كلھا عبارة عن أمثلة ل

للمدین، كالفیضانات والجفاف والعواصف  الخارجیة وال عالقة لھا مطلقا بالمحیط الداخلي

 والحرائق والحروب وفعل السلطة.

 

لواقعة المدعاة بأنھا قوة قاھرة من ق.ل.ع في ا 269كما اشترط المشرع في الفصل 

ن یكون بعیدا عن نشأتھا لكي ترتب آثارھا أبحیث یتعین ن ال یكون للمدین دخل في إثارتھا،أ

 .108القانونیة 

 وخطأ الغیر .أ: خطأ رب العمل ثانیا 

تھدم البناء بنفي  ن یھدم قرینة مسؤولیتھ المفترضة عنأیمكن للمھندس المعماري 

ي أو تعیبھ، ألرب العمل من جراء تھدم  البناء رابطة السببیة بین الخطأ والضرر الحاصل 

و خطأ رب العمل أجنبي ال ید لھ فیھ  كقوة  قاھرة نشأ عن سبب أ و العیبأن التھدم أ إثبات

 و خطأ شخص من الغیر .أنفسھ 
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وبعد التطرق للقوة القاھرة كسبب أجنبي من شأنھ إعفاء المھندس المعماري من 

 امسنحاول في والمسؤولیة متى توفرت شروطھا وكانت السبب الوحید في حدوث الضرر،

كل منھما  دراسة كل من خطأ رب العمل وخطأ الغیر وكذا الشروط الالزمة العتبار یلي

عفاء المھندس المعماري من المسؤولیة، وذلك من خالل التقسیم إ امسببا أجنبیا یترتب عنھ

  التالي:

 

 خطأ رب العمل   - أ

مباني ة بین التھدم الحاصل في الییعتبر خطأ رب العمل سببا أجنبیا ینفي رابطة السبب

متى حدث ھذا ، في العملالناتج عن تدخلھ الخاطئ و الخلل أو المنشآت الثابتة األخرى 

ین نشاط المھندس المعماري، عمال وتسلمھا مقبولة من رب العمل، وبالتدخل بعد إتمام األ

ن ینفي عن نفسھ أذ یمكن للمھندس المعماري إ یثبت خطأ في جانب ھذا األخیر، الأبشرط 

ام أو التأخر ھذا االلتز ذن عدم تنفیأ تبأثذا إالتزامھ في مواجھة رب العمل  بتنفیذخالل اإل

جزئیا من المسؤولیة كما یمكنھ أن یعفى ، لى خطأ رب العمل نفسھإ افي تنفیذه راجع كلی

  اإلخالل بھذا التنفیذ . ن خطأ رب العمل ساھم فيأثبت إذا أالعقدیة 

 

عمال أو األ ذالتشیید سواء قبل البدء في تنفی خل رب العمل في عملیةدن یتأقد یحدث و

ن یؤثر على مسؤولیة المھندس أفإنھ یمكن  ،خل خاطئادما كان ھذا الت، فإذا ذخالل التنفی

 عمال.ري عن العیوب التي تقع في األالمعما

رینة مسؤولیة ن خطأ رب العمل یعتبر بمثابة القوة القاھرة التي تنتفي معھا قأوال شك 

قوم رب العمل ن یأد تشیید البناء وتسلیمھ سلیما، كذا جاء ھذا الخطأ بعإالمھندس المعماري، 

ن یثبت المھندس المعماري أب ، لكن یجفیترتب عن ذلك حدوث الخللساءة استخدام البناء،إب

 ن خطأ رب العمل ھو المتسبب لوحده في إحداث الضرر حتى تنتفي عنھ المسؤولیة.أ
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ث أثناء دن یحأیصدر بعد تسلم البناء كما یمكن  والخطأ الذي یصدر عن رب العمل قد

یبة بإعطاء تعلیمات خاطئة أو بتورید مواد مع ذخل في عملیة التنفیدن یتأك فترة التشیید،

 .109أو فرض مواصفات معیبة  ،الستخدامھا في إقامة البناء

فن البناء وبین ال بد من التمییز بین حالة رب العمل غیر الخبیر بحوال كل األ وفي

 ذلك.برب العمل الخبیر 

المعماري یعتبر رجل فن وذا خبرة في المجال ن المھندس إ: رب العمل غیر الخبیر

المعماري، وذلك في حدود اختصاصھ فھو یمارس اختصاصھ بصفة مستقلة في إطار عقد 

 و بعده یعرضھأل بالتزاماتھ سواء قبل التسلیم مقاولة تنتفي فیھ عالقة التبعیة، وكل إخال

ن رب العمل یعتبر لھ، ألب العمل الذي تتعدد صور تدخبخطأ ر للمسؤولیة، وال یمكن دفعھا

و مؤھالت تمكنھ من فرض ما أر على كفاءة من الناحیة المبدئیة شخص عادي ال یتوف

خلھ دو تأري الملزم بعدم االستجابة لطلبھ المھندس المعما ىیخالف قواعد وقوانین البناء عل

 ن رب العمل یفترض فیھ الجھل بقواعد الفن المعماري.أغیر المشروع ما دام 

قر ن المشرع المغربي أأمن ق.ل.ع یتضح  769قتضیات الفصل وباستقرائنا لم

سقطھا من جانب رب ،وأفي فن البناء المھندس المعماريافتراض الخبرة ب األصل

ینفي عنھ  لنولو بإجازة رب العمل، فإن ذلك  فإذا قام المھندس المعماري بناء معیبالعمل،

البناء، وكان على ف ة وال یفھم أي شيء من أصولن ھذا األخیر عدیم الخبرالمسؤولیة، أل

 لى خطورة ما تضمنتھ ھذه اإلجازة من مخالفة لقواعد وأصول فن البناء.إ المھندس أن ینبھھ

یعتبر خطأ منھ، ألنھ غیر فني فال  جازة رب العمل للمنشآت المعیبةن إأویمكن القول 

مسؤولیة المھندس المعماري عن ثر في مدى أوال یكون لھذه اإلجازة  ،جازتھإیعتد ب

  ن الخطأ ھو خطأ المھندس.ألالضرر، بل تبقى ھذه المسؤولیة كاملة،

ال إلدفع مسؤولیة المھندس المعماري، ن خطأ رب العمل ال یصلح أولئن كان األصل 

تخفیف عتداد في بعض األحیان بھذا الخطأ كسبب للیمنع محكمة الموضوع من اإل الن ھذا أ

ن تجتمع في خطأ رب العمل شروط القوة القاھرة، أث أحیانا دالمسؤولیة، ألنھ یحمن ھذه 
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لیھ إ ثفضال عن رجوع الحاد السیما شرط عدم إمكانیة التوقع وشرط عدم استحالة الدفع،

، وتتمتع المحكمة ةس المعماري عن الضمان العشري كلیوحده، فتنتفي بھ مسؤولیة المھند

قدر كبیر من المرونة في الحكم وفقا للظروف بة تسمح لھا ك بسلطة تقدیریة واسعفي ذل

تتوفر شروط القوة القاھرة في خطأ رب العمل، لكن  الدث على حدة، وقد المحیطة بكل حا

الضمان، فتوزع المسؤولیة بینھما بحسب درجة  فيبھ في تخفیف مسؤولیة المعماري  یعتد

جسامة خطأ كل منھما، خصوصا في الحالة التي یشكل فیھا خطأ رب العمل سببا في تفاقم 

 العیوب ویساھم بالتالي في حدوث الضرر.

یعتبر رب العمل خبیرا في  فن البناء في الوقت الذي تتوفر لدیھ  : رب العمل الخبیر

ن یكون د وأصول البناء والتشیید تفوق ما یتوفر علیھ المقاول، كامعلومات وخبرة في قواع

و أستاذا جامعیا متخصصا في تدریس مواد أو مقاوال للمباني أرب العمل مھندسا معماریا 

 الھندسة المعماریة.

ذ یعتبر مخطئا كلما ترتب عن إتقدیر أثر خطأ رب العمل الخبیر، ویختلف األمر في 

ت الصادرة عنھ تھدم شروع في شؤون المعماریین وعن التعلیماتدخلھ الخاطئ وغیر الم

مؤثر، فالقضاء عادة ما یعتد بمثل ھذه األخطاء،  و ظھر فیھ عیبأو جزئیا أالبناء كلیا 

أو یتم توزیع المسؤولیة  رب العمل كاملة، ویعفي المعماري ویرتب المسؤولیة على عاتق

 مناصفة بینھما.

 أنھ من إالرب العمل، لدد للتدخل الخاطئ حعیار ملما كان من الصعب القول بمو

بھذا التدخل الخاطئ  االعتدادالفرنسیة على  النقض جرى قضاء محكمةالناحیة العملیة،

دارة زئیا كلما كان رب العمل یتولى اإلو جألیة كلیا عفاء المھندسین والمقاولین من المسؤوإل

 .110البناءالتقنیة للمشروع والمراقبة لعملیات إنجاز 
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أ المضرور في المیدان ما بالنسبة للموقف الذي سلكھ القضاء المغربي تجاه خطأ

 ربعدم اختصاص  وأنھ یمكن القول بأن ھذا القضاء لم یھتم باختصاص إالمعماري ف

نھ كان یحتكم في غالبیة إإلعفاء من المسؤولیة، وبالتالي فو عدم اأعفاء العمل  كسبب لإل

ن یتحمل مشقة أرب العمل وإجراء الصنعة من غیر  المسؤولیة بیناألحوال إلى تشكیل 

 و ال ؟أمل من المختصین في میدان البناء ذا كان رب العإالبحث عما 

في التفسیر ھو الذي نلمسھ في القرار الصادر عن محكمة االستئناف  االتجاهوھذا 

قنوات میاه المجاري، ي ) لتمدید بالرباط في قضیة بلدیة سال مع شركتي ( ھیدرو وسیموال

عمل وشركاء ھیدرو وسیموالي ال ورببتشطیر المسؤولیة بین اإلدارة نھا قضت أذ إ

الذي ذھبت إلیھ المحكمة االبتدائیة بالرباط في قضیة  االتجاهوھو نفس .111بصفتھا كمقاول

نھا اعتبرت أذ إ، 1981/6/18الصادر عنھا بتاریخ  انھیار عمارة حي المحیط في القرار

سمنت ن في بناء ھذه العمارة بمھندس اإل)مخطئا عندما لم یستعالمالك (رب العمل

ن المقاول الذي بنى العمارة المجاورة للعمارة المنھارة كان یقوم بعملیات حفر أوبما المسلح،

ر الثاني من المسؤولیة حسب طنھ یتحمل بدوره الشإتحمل العمارتین، ف سس التياألتحت 

 .112ر عنھاحیثیات الحكم الصاد

 الخطأ المنسوب الغیر                                                           -ب

و المدین وال عن قوة قاھرة، بل عن فعل أخطأ الغیر و ینشأ بفعل المضرور  نأ

 شخص أجنبي عن المدعى علیھ،  وقد یكون فعل ھذا الشخص األجنبي ھو السبب الوحید

و فعل المضرور أحداث الضرر فعل المدعى علیھ إالضرر كما قد یشترك معھ في  في

 نفسھ.

في الحادث الذي اشتكى منھ  خلدوخطأ الغیر ھو الفعل الذي یصدر عن شخص ت

تصمھ في دعوى أقامھا ضده من غیر ي المتضرر في مواجھة المدعى علیھ الذي اخالمدع

                                                             
العرعاري، المسؤولیة العقدیة للمقاول والمھندس ، أورده عبد القادر 1941یولیوز  22قرار صادر عن محكمة االستئناف بالرباط بتاریخ  -111

  .272المعماري بالمغرب، م.س، ص 
  .272، أورده عبد القادر العرعاري، مرجع نفسھ، ص 1981- 6- 18حكم المحكمة االبتدائیة بالرباط بتاریخ  -112



56 
 

فعل الذي صدر عن شخص محدد بخطأ الغیر ن یشترك فیھا الغیر،ویشترط حتى یتصف الأ

 ن یختلط مع عامل القوة القاھرة.أ

عمال الشخصیة و عل الغیر و یرفع المسؤولیة عن األن فأوتقضي القواعد العامة ب

 و ساھم فیھ. أذاتھ وأحدث وحده الضرر  ذا اعتبر ھذا الفعل خطأ فيإال إیخفف منھا 

ق خطأ الجاني فعل الجاني والنتیجة متى استغربیة بین بویقطع خطأ الغیر العالقة الس

 .113حداث النتیجةوكان كافیا بذاتھ إل

تشیید البناء ھو السبب في ذا كان من النادر أن یكون خطأ الغیر األجنبي عن عملیة إو

ذ یمكن التمثیل لھ بفرض إن ذلك لیس مستحیل الوقوع، أال إو الخلل الذي حدث بھ، أالعیب 

الت آقرب من أساسات المبنى و استخدام یات حفر في أعماق كبیرة بالقیام ھذا الغیر بعمل

ضخمة تسبب ارتجاجات شدیدة في األرض على مقربة منھ، كما یؤدي إلى حدوث تصدع 

بناء الذي شیده المعماري، و قیام جار رب العمل بحفر حفرة عمیقة بالقرب من الأ بھ،

و تسبب لھ أفتعیبھ مطار غزیرة تتسرب من خالل الحفرة إلى أساسات البناء ، أفتھطل 

و أت كابحھا فتصطدم بالبناء فتھدمھ ، فینفلد الغیر آلیة ثقیلة بجانب البناءیوقف أح أوالتھدم، 

صال في القیام باإللتزام الواقع على أ تسبب لھ تعیبا جسیما، فإذا لم یكن المعماري مقصرا

ذا كان قد ارتكب خطأ فنیا في إا أمن تعفیھ من المسؤولیة،أعمال ن ھذه األفمن شأعاتقھ،

رب العمل الدلیل علیھ، ن یقیم أصال في جانبھ، ال یلزم أوھو أمر مفترض عملیة التشیید،

و في تفاقم ما كان بھ أبالمبنى  ضررحداث الإقد ساھمت في  األعمالن ھذه أمما یعني 

ن تخفض مقدار التعویض الواجب أفھنا یكون بإمكان محكمة الموضوع صال من عیوب، أ

و في تشدید أالضرر  إحداثعمال في صاحب البناء بنسبة مساھمة ھذه األعلى المعماري ل

عمال بصفة الخطأ وھي مسألة متوقفة على ظروف ن تتصف ھذه األأثاره، ویفترض ذلك آ

 114كل نازلة على حدة.

                                                             
  .266عبد الرحمان حموش، م.س، ص  -113
  .351محمد شكري سرور، م.س، ص  -114
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ث الضرر المتمثل في حداإغیر متى كان السبب الوحید في ال ن فعلأوخالصة ما قیل، 

لقاة على عاتق نھ یشكل سببا أجنبیا یخدم قرینة الخطأ المفترض المإو تعیبھ، فأتھدم البناء 

الذي لحق  و التعیبأن التھدم أثبات إا مو المقاول، ویبقى على عاتقھأالمھندس المعماري 

صل وبحكم القانون ھنا ألنھما في األالمبنى كان سببھ فعل الغیر من أجل انتفاء مسؤولیتھما،

و أبالقوة القاھرة  إالثبات عكسھ إخطأ مفترض في جانبھما، وال یقبل ن الأحیث المخطئان،

 .115و بخطأ الغیرأبخطأ رب العمل نفسھ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .268و  267عبد الرحمان حموش، م.س، ص  -115
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  خاتمة

البناء والتعمیر استجابة لطبیعة التضخم السكاني، مما  أمام التوسع الھائل في حركات

أدى إلى دفع المشتغلین في ھذا المیدان إلى السرعة في إنجاز المباني والمنشآت الثابتة 

األخرى، دون مراعاة منھم لمواصفات الھندسة المعماریة الالزمة، وھو ما یترتب عنھ 

ل أو الغیر، ناھیك عن اآلثار الوخیمة كثیر من الحوادث واألضرار التي قد تلحق رب العم

التي تلحق  باالقتصاد الوطني، وھو األمر الذي جعل التشریعات المعاصرة تولي عنایة 

كبیرة لمسؤولیة المھندس المعماري، على اعتبار أنھ یتحمل القسط الوافر من المسؤولیة في 

دیل الالزمین لجعلھا مواكبة حالة تھدم تلك المباني، من خالل تناول أحكامھا بالتغییر والتع

  للتطورات الھائلة التي یعرفھا میدان التشیید والبناء.

وعلى العكس من ذلك، نجد المشرع المغربي نص ألول مرة على المسؤولیة 

المعدل  769المعماریة للمھندس المعماري في إطار قانون االلتزامات والعقود في الفصل 

فع مدة الضمان إلى عشر سنوات، ولم یخضع والذي ر 1959116دجنبر  8بمقتضى ظھیر 

  بعد ذلك ألي تعدیل.

ولما كان ھذا الفصل حین وضعھ ألول مرة متطورا وكافیا لحمایة أرباب العمل 

ومستھلكي العقارات، إال أنھ یبقى قاصرا في الوقت الراھن لعدم مواكبتھ للتطورات التي 

  یعرفھا المجتمع المغربي.

مغربي وضع مجموعة من النصوص القانونیة ھمت وبالرغم من كون المشرع ال

مجاالت التعمیر والبناء وكذا الھندسة المعماریة، والتي حاول من خاللھا ضبط عمل 

المعماریین وإخضاعھم لمجموعة من المسؤولیات، إال أن ھذا التدخل لم یرق إلى المستوى 

  المطلوب والذي یتوخاه المجتمع المغربي.

لنا أن واقع مسؤولیة المھندس المعماري یعرف أزمة  ومن خالل ما سبق، یتضح

عمیقة على مستوى النص الذي یؤطرھا، والذي وضع في فترة الحمایة والزال ساري 
                                                             

من ظھیر االلتزامات والعقود  769)، المعدل للفصل 1959دجنبر  8( 1379جمادى الثاني  7بتاریخ  1.59.225الظھیر الشریف رقم  -116
  .1913غشت  12الموافق ل  1331رمضان  9الصادر في 
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المفعول بالرغم من الثغرات التي تعتریھ، والدلیل في ذلك عجزه عن ضمان حمایة كافیة 

ھذا الصدد یمكن تسجیل  لرب العمل باعتباره طرف ضعیف في ھذه العالقة التعاقدیة، وفي

  بعض المالحظات الھامة:

إن أجل رفع دعوى الضمان العشري المحدد في ثالثین یوما ھو أجل قصیر جدا  -

مقارنة مع ما علیھ الحال في القوانین المقارنة، ونذكر على سبیل المثال القانون المدني 

دم أو اكتشاف المصري الذي حدد ھذه المدة ثالث سنوات تبتدئ من تاریخ حصول التھ

  العیب.

وجب العمل على توسع نطاق الضمان العشري من حیث العیوب لیشمل ما یمكن أن  -

یوجد في البناء من عیوب تجعلھ غیر صالح للغرض الذي أعد من أجلھ كما ھو الحال في 

  القانون المدني الفرنسي.

تحقق من وكذا الزیادة في مدة الضمان العشري، كون أن مدة عشر سنوات ال تكفي لل -

  متانة البناء وسالمتھ من العیوب.
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