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May be a defect in the process of building and construction due to take 

into account non-chronological order between the various processes, 

consisting of the building, or origin other stable, so that did not take this 

process from all operations fortunate enough time to be dry and complete 

durability, and strengthens its cohesion, so as to be capable of carrying by 

the following stages. 

It may not be caused by the dissolution of the Association, to be due to a 

defect in the process of construction itself, but due to a defect in the same 

materials, used in this process were to be damaged as a result of moisture 

or analyzed to Contents or reused, going so characteristic coherence 

between her Parts, or be the class of pink is not fit to perform their 

intended purpose of the strain parts of the construction To each other, 

tightening the link, and cohesion As it does not matter in the dissolution of 

this association to be due to a defect in the process of construction and the 

building itself or due to a defect in the same material used in this process, 

so is the case whether this decay in the bond that links between parts of 

the building or origin other stable to be invalid in whole or in part - 

because of the nature of the training or for any reason to build on it, or 

the establishment of other facilities, provided that the defect of this land, 

which can be detected according to the rules of art. 

If not possible to detect a defect bidder, in accordance with these rules, 

that were such a force Employer shall not be responsible for Eng. 

This has taken care of all legislators, the Egyptian and French, to the 

disclosure of Opinions in the applicability of the provisions of this 

responsibility even if it was badly damaged kidneys or in part, that 

occurred in the construction or origin other stable, due essentially to a 

defect in the same land, by providing explicit in each of the articles 621 

civilian Egypt 0.1972 French civilian, as required by each application 

should be appropriate, even if badly damaged due to a defect caused by 

the earth itself. 
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 المقدمة -1
إن المهندس )اإلنشائى أو المعمارى( ومقاول البناء يخضعان ـ بحكم كون كل منهم مرتبطاً مـ  ر  

لـ  ننـد إخـأل أى منهمـا بـالتوام أو أك ـر العمـل بعقـد مقاولـ  ـ لاحكـام العامـ  مـى الم ـئولي  العقديـ   و 
من االلتوامات التى يرتبها نليه العقـد المبـرم بينـه وبـين ر  العمـل   ـواء كـان الـ ا اإلخـأل هـد بـدر منـه 
هبل البدء مى تنفي  العمل  أو أ ناء ال ا التنفي   أو بعد االنتهاء منه متـى كانـت العأهـ  العقديـ  بينهمـا ال 

 و حكماً  لم تنته بعد.توال هائم   معأً أ
كــ ل   مــلن المهنــدس )اإلنشــائى أو المعمــارى( ومقــاول البنــاء يخضــعان مــى خــار  الرابطــ  العقديــ  
التـى تـربط كـأ منهمـا بـر  العمـل ـ للقوانـد العامـ  مـى الم ـئولي  التقتـيري  إ ا تـوامرت أركانهـا وشـروط 

العمــل خــار  نطــاد العقــد  كالضــرر  تطبيقهــا  كمــا لــو كــان خطــ  أى منهمــا هــد ترتــ  نليــه ضــرر لــر 
الج ـــمانى الـــ ى يتـــي  الـــ ا ايخيـــر أ نـــاء ويارتـــه موهـــ  العمـــل مـــ أً   والـــ ى يكـــون أ ا ـــه خطـــ  مـــن 
المهنــدس )اإلنشــائى أو المعمــارى( أو مــن المقــاول  مــى اإلشــرام نلــى موهــ  العمــل أو مراهبتــه  أو كــان 

قــد المقاولــ   المبــرم بــين أى منهمــا وبــين ر  خطـ  أى منهمــا هــد ترتــ  نليــه ضــرر للميــر ايجنبــى مــن ن
العمل  كالجيران أو المارة أو كان حتى هـد ترتـ  نليـه ضـرر يى منهمـا  بانتبـار أن كـأ منهمـا أجنبـى 

 نن اآلخر  النعدام الرابط  العقدي  بينهما.
ـ  (1)ليس ال ا مح ـ   بـل إن مشـرننا المـدنى المتـرى ـ كميـرش مـن مشـرنى الك يـر مـن دول العـالم 

ــال  ايالميــ  الــ ى ت ديــه المبــانى و يرالــا مــن المنشــ ت ال ابتــ  ايخــرى   ــواء نلــى  تقــديراً منــه للــدور الب
الم توى العام أو الخاص وما يحد ه تهدمها أو الم اس ب أمتها   من إوالاد لارواح  وا تاب  لابـدان 

مى التـى  ـدت الـ ش العقـارات تم ـل وتروي  لآلمنين  و الا  بال كين  واالطمئنان  وتخري  لأهتتاد القو 
ننترًا من أبرو نناترش. نقول: تقديراً من مشرننا لكل  ل    لم يكتم بما يخض  له كل من المهنـدس 
)اإلنشـائى أو المعمـارى( ومقـاول البنــاء مـن أحكـام نامــ  لكـل مـن الم ــئوليتين العقديـ  والتقتـيري   نلــى 

ادة نلى  ل  ـ لنـو  خـاص مـن الم ـئولي   أو الضـمان  ح   ايحوال  بل نراش يخضعها متضامنين ـ وي
 من هانوننا المدنى  التى أجراالا نلى الوجه التالى: 156ـ  156ضمن أحكامها المواد من 

يضمن المهندس )اإلنشائى أو المعمارى( والمقاول متضامنين ما يحـد  خـأل نشـر  ـنوات مـن  -6:  156مادة  
بان  أو أهاموش من منش ت  ابت  أخرى و ل  لو كان التهدم ناشئًا نن ني  مى تهدم كلى أو جوئى ميما شيدوش من م

ايرض  اتها  أو كان ر  العمل هد أجاو إهام  المنش ت المعيب   ما لم يكن المتعاهدان مى ال ش الحال   هد أرادا أن 
 تبقى ال ش المنش ت مدة أهل من نشر  نوات.

ى الفقرة ال ابق  ما يوجد مى المبانى والمنشـ ت مـن نيـو  ويشمل الضمان المنتوص نليه م -2        
 يترت  نليها تهديد متان  البناء و أمته.

 وتبدأ مدة ال نوات العشر من وهت ت ليم العمل. -3         
 وال ت رى ال ش المادة نلى ما هد يكون للمقاول من حد الرجو  نلى المقاولين من الباطن. -6         

                                                 

 وما بعدها. 12، ص5انظر مجموعة األعمال التحضيرية للقانون المدنى المصرى، ج( 1)
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هتتر المهندس )اإلنشائى أو المعمـارى( نلـى وضـ  التتـميم دون أن يكلـم الرهابـ  نلـى التنفيـ  إ ا ا:  156مادة 
 لم يكن م ئواًل إال نن العيو  التى أتت من التتميم.

يكــون بــاطًأ كــل شــرط يقتــد بــه إنفــاء المهنــدس )اإلنشــائى أو المعمــارى( والمقــاول مــن الضــمان أو :  156مااادة 
 الحد منه.

 دناوى الضمان المتقدم  بانقضاء  أ   نوات من وهت حتول التهدم أو انكشام العي . ت قط:  156مادة 
 

 أهمية البحث:-2
ال ا التطور مى الكـم والكيـم  واالمتـداد ايمقـى والرأ ـى  مـى مجـال التشـييد والبنـاء  ومـا أتـبحت تم لـه هيمـ  مـا 

لن ــب  لأهتتــاد القــومى  كــ ل  تكــرار حــواد  يشــيد مــن أبنيــ  ومــا يقــام مــن منشــ ت  ابتــ  أخــرى مــن أالميــ  بالمــ  با
انهيــار المبــانى وتقوضــها بعــد ت ــلمها بوهــت وجيــو  بــل وأحيانــًا هبــل ت ــلمها  ومــا يحد ــه  لــ  مــن ترويــ  لآلمنــين 
وم ـاس بال ــكين  العامــ  و ــأم  المــواطنين  ومــا يــ دى إليــه مـن تخريــ  لأهتتــاد القــومى  كــل  لــ  أضــفى نلــى 

الخات  بالمهندس )اإلنشائى أو المعمـارى(  أالميـ  خاتـ   جعلـت المشـرنين يولـون وجـوالهم أحكام ال ش الم ئولي  
تــو  أحكامهــا  بالتعــديل والتنقــيب تــارة وبــالتميير واإلضــام  تــارة أخــرى  والــ ا الــو مــا  ــلكه معــًأ المشــر  الفرن ــى  

ــم يفتــل بينهمــا ماتــل ومنــى كبيــر  إ  تــم اي  6611ل ــن   3ول بالقــانون رهــم بتدخلــه تشــريعيًا لمــرتين متتــاليتين  ل
 .6611ل ن   62وال انى بالقانون رهم 

يقــوم بتشــييد نمــل م ــئواًل نمــا يحــد  مــى الــ ا العمــل مــن أضــرار  طبقــًا  (1)وبــ ل   ــدا كــل معمــارى مــى مرن ــا 
ــًا للقوانــد العامــ  مــى  يحكــام الــ ش الم ــئولي  الخاتــ  مــى  وبهــا الجديــد  و لــ  باإلضــام  إلــى إمكــان م ــاءلته طبق

 الم ئولي  العقدي   أو التقتيري  نلى ح   ايحوال  إ ا تحقد  ب  أى منهما.
ـ  156مقد ظل مشرننا المترى  وال يوال  أمينًا نلى أحكام ال ش الم ئولي  الخاتـ   كمـا جـاءت بهـا المـواد مـن 

بــ  ايربعــين نامــًا نلــى   لــم تمتــد إليهــا يــدش بتعــديل أو تمييــر  ر ــم مــرور هرا6611مــن القــانون المــدنى لعــام  156
تاريخ العمل بتل  ايحكام  ور م ـ وال ا الو ايالم ـ حدو  كل ال ش المتميـرات والتطـورات مـى مجـال التشـييد والبنـاء  
التـى هلبــت الــ ا المجـال رأ ــًا نلــى نقـ   خاتــ  منــ  بدايـ  الــ ا النتــم ال ـانى مــن هرننــا الـ ى نعيشــه اآلن  ور ــم 

والــت تتــرا مــى اآلونــ  ايخيــرة  حتــى  ــدت تشــكل ظــاالرة م لمــ   ينــدى لهــا جبــين كــوار  االنهيــار ومواجعــه التــى ت
ال اند المتـرى   لـ  ال ـاند الـ ى شـيد منـ  مجـر التـاريخ التـروح الهائلـ  وأهـام ايالرامـات الشـامخ  التـى ماوالـت 

خأته.  و تظل  تشهد وٌتشِهد نلى تأب  ال ا ال اند ونبقريته وا 
 

 خطة البحث: -3
 البح  من خأل مبح ين والما :  نتناول ال ا

 : ماهية العيوب الموجبة لقيام المهندس ) اإلنشائى أو المعمارى (.مبحث أول  3-1

                                                 

ميين القييانون  2971( والمقيياول طقييا ، انظيير ل نييص الميياد  المهنييد  )اشنئيياوى لو المعمييارىولييي  ( 1)
، وكذلك طى صياغتها األخيير  بالقيانون رقيم  2799لسنة  3المدنى الفرنسى طى صياغتها بالقانون رقم

 على التوالى طيما بعد. 97، ص  3وهامش  231، ص 9. هامش  2791لسنة ،   21
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 المطل  ايول: تعريم العي  المعمارى.  3-6-6 
 المطل  ال انى: تعريم المهندس )اإلنشائى أو المعمارى( ودورش مى نملي  التشييد.  3-6-2
 
 لعيوب التى توجب مسئولية المهندس )اإلنشائى أو المعمارى(.مبحث ثانى: أنواع ا  3-2
 المطل  ايول: العي  الناشئ نن محص الترب . 3-2-6
 المطل  ال انى: العي  الناشئ نن خط  مى التتميم. 3-2-2
 المطل  ال ال : العي  الناشئ نن المواد الم تعمل  مى التشييد. 3-2-3
 نن خط  مى التنفي . المطل  الراب : العي  الناشئ 3-2-6
 
 الخاتماة.  -4
 التوصيات.  -5
 العيوب الموجبة لقيام مسئولية المهندس )اإلنشائى أو المعمارى(.ماهية المبحث األول:   1 -3
 المطلب األول : تعريف العيب المعمارى . 6-6-6

 . (1)ة ال ليم  للمبي  " يعرم العي  بتف  نام  ب نه " اآلم  الطارئ  التى تخلو منها الفطر :  تعريف العيب
: الخلل ال ى يحد  بالمبنى أو المنش  ال ابت اآلخر وال ى تقضى أتول التنع  وهواند  ويقصد بالعيب هنا

 (2) الفن خلوش منه.
ونلـى  لــ   مــلن ايضــرار التــى يشـكل تحققهــا  ــببا لتطبيــد أحكــام الـ ش الم ــئولي  الخاتــ . مــى القــانونين المتــرى 

ترة نلى التهدم ال ى يحد  مى البناء  أو المنش  ال ابت اآلخر  كليًا كان ال ا التهدم أو جوئيـًا  والفرن ى لي ت بقا
نما تمتد أيضًا لتشمل العيو  التى يمكن أن تشـو  العقـار الـ ى تـم تشـييدش  ـواء أكانـت نيوبـًا مـى نمليـ  التشـييد  وا 

نــن ا ـــتعمال مــواد  يـــر تــالح   أو نـــن مخالفـــ  والبنــاء  اتهـــا  أو نيوبــًا مـــى التربــ  أو مـــى التتــميم  أو ناتجـــ  
 القوانين واللوائب.

وا  ا كـان المشـر  المتـرى هـد نـص تـراح  ـ كمـا  ـبد أن أشـرنا حـااًل ـ نلـى انتبـار العيـو  مـن موجبـات تطبيـد 
نمــا هيــدش بوتــم معــين  تطلبــه ميــه تــراح    أحكــام الضــمان العشــرى  إال أنــه لــم ي خــ  مــى  لــ  بمطلــد العيــ   وا 

ش أن يكــون العيــ  نلــى درجــ  مــن الج ــام   بحيــ  يترتــ  نلــى وجــودش مــى البنــاء أو المنشــ  ال ابــت اآلخــر  مقتضــا
 مدنى(. 156/2تهديد لمتانته و أمته.) م 

                                                 

، وقريي  519، ص179، رقيم 5عمير، ج مجموعية 2711من لبريل سنة  1نقض مدنى مصرى طى ( 1)
من هذا ما عرطته بيه محكمية اسيتوناي لييون ب"نيه ق النقيصيةل التيى تئيو  الئيو عرضياج، و  تتواجيد 
بالضرور  طى كل ئو من هذا النوعق مذكور طى عقد البيع والمقايضة لألستاذ الدكتور/ توطيي  حسين 

 بها. 1هامش  155، ص 2791طرج ، ا

ياقوت ) محمد ناجى(ل مسوولية المعماريين بعد إتمام األعمال وتسلمها مقبولة مين  طى نف  المعنى ل( 2)
 .2711، دار النهضة العربية ، 2ر  العمل، ا
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كــ ل   مــلن الفقــه والقضــاء المتــريين  يضــيفان نلــى الـــ ا الشــرط التشــريعى شــرطًا عخــر  ي ــتوحيانه مــن القوانـــد 
عي  المـدنى بـه مـى البنـاء  أو المنشـ  ال ابـت اآلخـر  خفيـًا  بحيـ  لـم ي ـتط  ر  العام   هوامه وجو  أن يكون ال

 العمل كشفه نند الت لم.
 
 المطلب الثانى : تعريف المهندس )اإلنشائى و المعمارى( ودوره فى عملية التشييد 6-6-6
نفيــ ش ودرا ــته   الــو مهنـدس إنشــائى يعنــى الم ــئول نـن إنشــاء الهيكــل وت يقصااد بالمهناادس الماادنى:  6-6-6-6

مالمهنــدس المــدنى م ــئول نــن تتــميم وتنفيــ  و ــأم  أى منشــ  وت ــليب هطانــات اينمــدة مــن جميــ  
 النواحى.

 ل  الشخص الحاتل نلى م الل الند ى مـى الند ـ  المعمـار  ي اللـه يقصد بالمهندس المعمارى :   6-6-6-6
د والقيا ـــات المختلفـــ  للمنشـــ ت ين يضـــ  التتـــميمات والخـــرائط والر ـــومات والنمـــا   ويقـــدر ايبعـــا

 .(1)وايبني  المراد إهامتها ويشرم نلى تنفي الا
ب نه " الفنان ال ى يتـمم أو ير ـم ايبنيـ   ويعـين لهـا الن ـ   (2)ولقد  بد أن تضمنه هاموس ايكاديمي  الفرن ي 

 يته وأخيرًا ي وى متروماتها".وايحجام والتق يمات المختلف  والوخرمات المنا ب   مشرمًا نلى تنفي الا تحت م ئول
ومـى متـر نرمـت الئحـ  مواولـ  مهنـ  الهند ـ  المعماريـ  وايتعـا  المهنـدس المعمـارى ب نـه " الشـخص المتميــو 
بقدرتـه نلــى التخطـيط  والتتــميم المعمـارى  والتطبيــد االبتكـارى  والتنفيــ  ولـه إلمــام تـام بفــن البنـاء  ح ــ  ظــروم 

التعميـر والتشـييد  مـى نطـاد التخطـيط العـام  ويتمتـ  بالحمايـ  القانونيـ  التـى تتطلبهـا البيئ  ومقتضياتها  وي ـهم مـى 
 مهنته.

ويشترط أن يكـون حـائوًا نلـى بكـالوريوس مـى الهند ـ  المعماريـ  أو مـا يعادلهـا مـن المـ الأت الهند ـي  ايخـرى  
 المعترم بها بقانون نقاب  المهند ين  وأن يكون نضوًا بنقاب  المهند ين.

وهــد نرمــه اي ــتا  الــدكتور/ ال ــنهورى ب نــه " الــو الــ ى يعهــد إليــه مــى وضــ  التتــميم والر ــوم والنمــا   إلهامــ  
المنش ت  وهـد يعهـد إليـه بـلدارة العمـل واإلشـرام نلـى تنفيـ ش ومراجعـ  ح ـابات المقـاول. والتتـديد نليهـا وتـرم 

 .(3)المبال  الم تحق  إليه
عها أن المهندس المعمارى الو الشخص الطبيعى المتميو بملكاتـه ال النيـ   ونلى  ل  محاتل ال ش التعاريم جمي

ـــين ايبعـــاد والن ـــ   ـــه نلـــى االبتكـــار واإلبـــدا  مـــى التتـــميم  ووضـــ  الر ـــومات والخـــرائط والمقاي ـــات وتعي وهدرت
مـن المالـ  واالتجاالات  كل  ل  بما يتنا   وظروم البيئ  ومقتضياتها  وأن تدخله مى نملي  البناء يكون بتكليم 

 .(4)أو من يم له هانونًا   ولح ابه  وأنه يجم  بين تف  الفنان والفنى ويمارس مهن  حرة  ير تجاري 
 دور المهندس )اإلنشائى و المعمارى( فى عملية التشييد: 6-6-6-6

                                                 

انظيير.. إدوارد  بييان طييى رسييالته ق مسييوولية المهندسييين المعميياريين والتيي"مين منهيياق ، المقدميية إلييى ( 1)
 وما بعدها طى المقدمة. 1، ص 2791جامعة باري  

 . 2191قامو  األكاديمية الفرنسية ( 2)

 .207، ص91، بند 9/2الوسيا ل ج( 3)

 . 31، ص  23ياقوتل المرجع الساب ، بند ( 4)



 1606 أنواع العيوب التى توجب مسئولية  المهندس ) اإلنشائى والمعمارى(

م ــئول نــن تتــميم وتنفيــ  و ــأم  أى منشــ  تتخيلــه مــن حيــ  ت ــليب هطانــات : المهناادس اإلنشااائى  
 مل القواند الداخلي  والخارجي  للمنش ت.اينمدة بحي  تتح

وا  ا كانت مهن  المهندس  المعمارى هد اختلطـت مـ  مهنـ  المقـاول  ردحـًا طـويًأ مـن الـومن بحيـ  كـان   
بعـــض المقـــاولين يقـــوم بتتـــميم البنـــاء وتنفيـــ ش  ميمـــارس بـــ ل  المهنتـــين معـــًا  وكـــ ل  كـــان حـــال بعـــض المهند ـــين 

نه ما إن أوش  القرن العشرون أن يبدأ  حتى كانت المعـالم مـا بـين المهنتـين هـد وضـحت . إال أ(1)المعماريين أيضًا 
 تمامًا  وتميوت كل منهما نن ايخرى.

محي  اختتت ايولى بوض  التتميم والر ومات والمقاي ات وأحيانـًا اإلدارة واإلشـرام  اهتنعـت ال انيـ    
تختلـم نـن  (2)  الفنـان الـ ى يتميـو ب نـه يمـارس مهنـ  حـرة بدور التنفي   ونلـى  لـ  أتـبب المهنـدس المعمـارى  لـ

 .(3)مهن  كل من المقاول   والمورد مى أنها مهن  حرة  ير تجاري   ال ت عى إلى الك   وال تضار  نليه 
وال ا المعنـى الـو مـا أكدتـه الئحـ  مواولـ  مهنـ  الهند ـ  المعماريـ  وايتعـا    ـالف  الـ كر  حيـ  نرمـت   

 (4)نها " مهن  مني  حرة كريم   مجالها التعمير والبناء لإلن ان أينما كان ...... "ال ش المهن  ب 
 

 المبحث الثانى: أنااواع العيااوب التى توجب مسئولية المهندس )اإلنشائى أو المعمارى(.  3-2
م بـايرض نف ـها تتنـو  الـ ش العيـو  وتتعـدد بتنـو  أ ـبابها وتعـدد مجالهـا ممنهـا مـا يرجـ  إلـى مـان  ـ أو أك ـر ـ هـا

التى أهيم نليها البناء أو المنش  ال ابت اآلخر. ومنها ما يكون متدرش خط  مى التتميم  اته  كما أن منها مـا يجـد 
أ ا ــه مــى المــواد الم ــتعمل  مــى التشــييد  كــ ل  مــلن منهــا مــا يكــون منشــ ش خطــ  مــى نمليــ  التشــييد والبنــاء  اتهــا  

  القـوانين واللـوائب المنظمـ  لهـ ا المجـال مـن مجـاالت النشـاط البشـرى  لكـن لمـا وأخيرًا مقد يكون  ب  العي  مخالفـ
نمـا الـو نيـ  متتـل بكـل نـو  مـن اينـوا  ايربعـ  ايولـى  لــ ل   كـان الـ ا العيـ  ايخيـر لـيس نيبـًا هائمـًا ب اتـه  وا 

أربع  يخـتص كـل نـو  بواحـد  ملننا  نتناول معها تبانًا   ونلى  ل  م نحاول ـ مى إيجاو ـ ب ط ما أجملناش مى بنود
 منها.

                                                 

ب"نه ل الئخص الذى يمار  طن  2971، 2991حتى لقد عرطه قامو  األكاديمية الفرنسية طى ابعته ( 1)
 البنا.

حيي  قيررت طييه ل لن  511ـ  2ـ  2722وز دالي 2179من ديسيمبر  21انظر نقض مدنى طرنسى طى ( 2)
 المهند  المعمارى ـ على عك  المقاول ـ لي  بتاجر.

وهو ما حرصت على ت"كيده التقنينات المختلفية المنظمية لمهنية الهندسية المعماريية طيى طرنسيا، بيد اج  (3)
مهنيييد  وتقنيييين الواجبيييات المهنيييية لل 2710ديسيييمبر  32بتقنيييين جيادييييت وتعديليييه وميييروراج بقيييانون 

ينياير سينة  3طيى  2799لسينة  1، وانتهيا  بالقيانون رقيم 2712سبتمبر سنة  11المعمارى الصادر طى 
 2710ميار  سينة  10طيى  2710لسينة  129والقرارات المابقة له ، والتى لهمها القيرار رقيم  2799

ذات التياري  بي 2710لسينة  121بيالتقنين الجدييد للواجبيات المهنيية للمهنيد  المعميارى، والقيرار رقيم 
  والمتعل  بحمل لق  مهند  معمارى. 

 2791لسيينة  99هييذا وييينظم مهنيية الهندسيية المعمارييية طييى مصيير حالييياج قييانون نقابيية المهندسييين رقييم ( 4)
بئيي"ن النظييام الييداخلى للنقابيية والقييرار  2795لسيينة  1233و وحتييه التنفيذييية والقييرار الييوزارى رقييم 

 ل بعض لحكامه.بتعدي 2799لسنة 3991الوزارى رقم 
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ايرض الى  ل  الم طب الم احى  ال ى يعتبر الركيوة المادي  التى يقوم نليها البناء. أو المنشـ  ال ابـت اآلخـر  
م بهــا المشــتملون مــى مجــال ويتتــل بهــا اتتــال هــرار  ولــ ل   ويجــ  أن تكــون الــى موضــو  أول درا ــ  منيــ   يقــو 

المعمار  ويج  أن تكون ال ا الدرا    اي  مى الده  والتعمد  نظـرًا لدهـ  وخطـورة مـا يترتـ  نليهـا مـن نتـائ    لـ  
 أن متان  البناء و أمته تتوهم نلى مدى تأب  ايرض التى  يرتكو نليها وهدرتها نلى تقبل أحماله.

  أو ال ــاح  الفرن ــي   نلــى أن درا ــ   (1) ــواء نلــى ال ــاح  المتــري   ويكــاد اإلجمــا  ينعقــد  مــى الــ ش الحالــ  
الترب  ومحص ختائتها تقـ  نلـى نـاتد المهنـدس اإلنشـائى ) المـدنى(   بـل وتعتبـر مـن أولـى مهـام وظيفتـه  لمـا 

ابـت اآلخـر  يتوامر لديه من خبرة مني  مى الـ ا المجـال  ولمـا يملكـه مـن نناتـر التقـدير يالميـ  البنـاء أو المنشـ  ال 
 الموم  إنشا ش  ومدى ا تجاب  ختائص الترب  له.   

المهندس المعمارى ـ من المعلوم وال ى ال جدال ميه ـ أن من أولـى مهـام الـ ش المهنـ  الـو وضـ  تتـميمات البنـاء 
أو المنشـــ  ال ابــــت اآلخـــر المومــــ  إنشــــا ش ووضـــ  التتــــميمات الـــ ش يقتضــــى نمــــل الخـــرائط والر ــــومات والنمــــا   

اي ات من وتفي  وكمي  وتقديري  او ت ميني . وكل الـ ش أنمـال ال يمكـن للمهنـدس المعمـارى أن يقـوم بهـا نلـى والمق
الوجــه ايكمــل دون الرجــو  إلــى المهنــدس اإلنشــائى لوضــ  درا ــ  م تفيضــ  للتربــ  ومعرمــ  ختائتــها ليعــرم أن 

نفيـ  ميهــا ومـا أ مانهــا  والكــ ا ممعرمـ  الــ ا كلــه المـواد أن ــ  للتنفيـ  بهــا  ومــا مقـدار الكميــات التـى  ــيحتاجها الــ ا الت
  مالتتـميم لـيس مجـرد مجمونـ  مـن الخطـوط (2)يقتضى بالضـرورة معرمـ  كاملـ  بـايرض التـى  ـيقام نليهـا العقـار

نمــا الــو  (3)تر ــم نلــى ايوراد طــواًل ونرضــًا نتيجــ  تتــور نظــرى لبنــاء ي ــتحيل تطبيقــه نلــى الطبيعــ  المعــدة لــه وا 
مـن اينمـال ت ـعى نحــو تحقيـد الـدم واحـد الـو إهامـ   لــ  العقـار المطلـو  إنشـا ش نلـى أ ــاس مجمونـ  متكاملـ  

  ليم  وخال من العيو  التى ت ب  تهدمه أو تهدد  أمته ومتانته.
ولكـــن الـــل يـــرتبط ضـــمان نيـــو  ايرض  الممكـــن كشـــفها بالمهنـــدس المعمـــارى بتـــفته واضـــعًا للتتـــميمات  أم 

ومراهبًا له؟ بحي  يـدور الـ ا الضـمان وجـودًا ونـدمًا مـ  التـف  التـى كانـت  ـب  إ ـنادش  بانتبارش مشرمًا نلى التنفي 
 إليه.

ينبمى أن نبين أن النا  حال  معين  ال يتطرد إليها الش  مى القول بم ئولي  المهندس المعمارى واض  التتميم 
وهـت ـ باإلضـام  إلـى وضـ  التتـميم نن نيو  الترب   والى الحال  التى يكون ميها ال ا المهندس مكلفـًا مـى نفـس ال

بملحقاته ـ بمهم  اإلشـرام والرهابـ  نلـى التنفيـ   مفـى الـ ش الحالـ  يكـون مكلفـًا بمهمـ  شـامل   وبالتـالى يكـون م ـئواًل 
 (4)م ئولي  كامل  نن نيو  الترب   التى ت ب  تهدمًا كليًا أو جوئيًا مى البناء أو تهديدًا لمتانته و أمته

                                                 

 وما بعدها. 71، ص 10.  ياقوتل المرجع الساب ، بند  51طتحى غي ل قانون المهند ، ص( 1)

 .51طتحى غي ل المرجع الساب ، ص ( 2)

، دار الفكيير 2713ئييكرى سييرورل مسييوولية المنييتر عيين األضييرار التييى تسييببها منتجاتييه الخايير ، ا( 3)
 .91، 92، ص  10العربى الحدي . بند 

حييي  يقييرر سيييادتهل ق لن طحييص التربيية  92، ص10نظيير.. ئييكرى سييرورل المرجييع السيياب ، بنييد ا( 4)
يعتبير ميين صييميم مسيووليات المهنييد  المئييري علييى التنفييذ لساسيياج، وميين بيا  لولييى المكلييي بمهميية 

 ئاملةق.
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تى ي ور بش نها ال ا الت ا ل  مهى حالـ  المهنـدس المعمـارى الـ ى يكلـم بوضـ  التتـميم مقـط  دون أما الحال  ال
اإلشــرام والرهابــ  نلــى التنفيــ  مهــل ي ــ ل الــ ا نــن نيــو  ايرض بانتبــارش واضــعًا للتتــميم  أم يكــون بمنــ ى نــن 

 تتر مقط نلى من يكلم به ا.الم ئولي  نن ال ش العيو  حي  لم يكلم باإلشرام والرهاب  نلى التنفي   بل تق
يــ ال  جانـــ  مـــن الفقـــه الفرن ـــى إلـــى أن الــ ا المهنـــدس المعمـــارى ال يضـــمن نيـــو  ايرض إال إ ا كـــان مكلفـــًا 

 باإلشرام نلى اينمال ومراهب  التنفي .
مــى حـــين يـــرى جانـــ  عخـــر مـــن الـــ ا الفقـــه أن المهنـــدس اإلنشـــائى يظـــل ضـــامنًا لعيـــو  ايرض  ولـــو لـــم يكلـــم 

الرهاب  نلى تنفي  اينمال  أى ولو اهتتر دورش نلى مجرد وض  التتميمات والمقاي ات مقـط  م ـتندًا باإلشرام و 
 مى  ل  نلى أن جس الترب  ـ أى محص الترب  .

والكـــ ا هضـــى بـــ ن وضـــ  التتـــميمات والمقاي ـــات الوتـــفي  والكميـــ  للمشـــرو  مـــن جانـــ  المهنـــدس المعمـــارى  
 ادة للترب  التى  يقام نليها البناء.يقتضى من المهندس اإلنشائى درا   ج

بل وحتى لو كانـت ايرض مختـارة بمعرمـ  ر  العمـل  وحتـى لـو كـان البنـاء منشـ  لمـدة م هتـ   ملنـه يتعـين نلـى 
المهنــدس اإلنشــائى أن يت كــد مــن أن طبيعــ  ايرض ت ــتجي  لمقتضـــيات البنــاء المومــ  إهامتــه نليهــا  ونحــن مـــن 

 ما  بد أن أبديناش.جانبنا أميل إلى ال ا الرأى ل
 

 الموانع التى تقوم باألرض: 6-6-6-6

 ال ش الموان  هد تكون هانوني  كما هد تكون طبيعي .
م ما نن القانوني  منها   مم الها أن تكون ايرض مملوك  للدول  أو لا يار  أو منوون  ملكيتها للمنفعـ  العامـ   

 ق  خار  خط التنظيم.أو أن يكون مقررًا نليها حد ارتفاد أو أك ر  أو ت
والكشم نن ال ش الموان  ليس مى حاج  إلى ننـاء  لـ  أنـه بمكنـه المهنـدس المعمـارى أن يطلـ  مـن ر  العمـل 

 م تندات ملكتيه له ش ايرض  كى يت كد من الملكي  وحدودالا.
مــا أن ترجــ  إلــى وأمــا نــن الموانــ  الطبيعيــ  منهــا  مهــى إمــا أن ترجــ  إلــى التكــوين الجيولــوجى للتربــ    اتهــا  وا  

 أ با  الجوار.
م ما نن ايولى منها: مقد تكون الترب  رمليـ  أو طففليـ  إلـى امتـداد بعيـد مـى بـاطن ايرض  أو تربـ  ردميـ  ناتجـ  
نــن تــراكم ردميــات  ــابق  مــى الــ ا المكــان  أو تربــ  رخــوة ال تتمتــ  بقــدر مــن التــأب   لتحمــل أ قــال البنــاء المومــ  

ربــ  ملحيـ  تعمــل نلــى ت كــل اي ـيا  الحديديــ  التــى يـتم بهــا البنــاء إلــى  يـر  لــ  مــن العيــو    أو ت(1)إنشـا ش نليهــا
 التى ترج  إلى طبيع  التكوين الجيولوجى للترب .

وأمــا نــن ال انيــ  منهــا والــى التــى ترجــ  إلــى أ ــبا  الجــوار: ممنهــا: أن تقــ  ايرض المومــ  إهامــ  البنــاء نليهــا 
حي  تكون مهددة بتأطم ايموا  وت  يرات المد والج ر أو معـل الرطوبـ   أو تكـون بالقر  من حام  نهر أو بحر  ب

موجـودة نلـى خـوان للميـاش الجوميـ  ناليـ  المن ـو   ممـا يجعلهـا مـى حاجـ  إلـى معالجـ  خاتـ  إلـى  يـر  لـ  مــن 
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اآلخـر  المـراد إهامتـه  أ با  ونوامل تجعل ايرض  ير تالح  كليًا أو جوئيًا لتحمل أ قال البناء أو المنشـ  ال ابـت
 نليها.

ونلى  ل  ملن أول نمل يج  أن يقوم به المهندس المعمارى ـ أو المقاول نلى ح ـ  ايحـوال ـ بعـد الت كـد مـن 
الوض  القانونى لارض الو الت كد من ندم وجود موان  طبيعي  تحول كليًا أو جوئيًا دون البناء نلى ايرض   واء 

  العمـل  أو مـن المقـاول  ولــه أن ي ـتخدم مـى  لـ  كامـ  الو ـائل العلميـ  الحدي ــ  كانـت الـ ش ايرض مقدمـ  مـن ر 
التى يمكنه اال ـتعان  بهـاويقوم المهنـدس المـدنى بعمـل الدرا ـات واالختبـارات والج ـات والتحلـيأت الكاميـ  للتعـرم 

قــال العقــار الــ ى  ــيقام نلــى طبيعــ  التكــوين الجيولــوجى للتربــ  والت كــد مــن مــدى تــأبتها وهــدرتها نلــى تحمــل أ 
 نليها  ومدى تقبلها لطرد العأ  المختلف  التى تجعلها أك ر تأب   وأشد مقاوم .

مل ا أ فرت الدرا ات والفحوص واالختبارات التى أجراالا للتربـ  نـن نيـ  بهـا يترتـ  نليـه حـدو  تهـدم كلـى أو 
دد متانتــه و ــأمته  وجــ  نليــه أن يخطــر ر  جوئـى  لمــا الــو مومــ  إنشــا ش نليهـا مــن بنــاء أو منشــ   ابــت  أو يتهـ

 العمل حااًل بالنتيج .
نلى أن العيـ  مـى ايرض الـ ى ي ـ ل ننـه المهنـدس اإلنشـائى طبقـًا يحكـام الـ ش الم ـئولي  الخاتـ   يجـ  أن 

 يكون مما يمكن كشفه طبقًا ي الي  الفن وطرهه.
ل الطــرد واي ــالي  التــى تتبــ  نــادة مــى جــس أمــا إ ا كــان ممــا يتعــ ر كشــفه نلــى المهنــدس الفطــن  مــ  ا ــتعما

الترب  واختبارتهـا بمـا مـى  لـ  الرجـو  إلـى الخـرائط الجيولوجيـ  للمنطقـ  لمعرمـ  التـاريخ الجيولـوجى للتربـ   مـلن الـ ا 
 يعتبر من هبيل القوة القاالرة التى يتحلل المهندس اإلنشائى بها من ال ش الم ئولي .

 
 لناشئ عن خطأ فى التصميم .المطلب الثانى : العيب ا  6-6-6

إن ايمر يمدو أك ر ده   نندما يكون من وض  ال ا التتميم المعي   الو المهندس المعمارى  المكلم بوضـعه 
من هبل ر  العمل ـ والو ايمر المال  بانتبارش تاح  االختتاص ايتـيل بـه ـ بينمـا اهتتـر دور المقـاول نلـى 

 ا ل نن مدى م ئولي  المهندس )اإلنشائى أو المعمارى( نن الـ ا التتـميم  مجرد تنفي ش. مفى ال ش الحال  ي ور الت
والـل يظــل م ــئواًل نمــا أتــابه مــن نيــو   ولــو لــم يكلـم اإلشــرام والرهابــ  نلــى تنفيــ ش ؟ ومــا مــدى م ــئولي  الــ ى 

 اهتتر دورش نلى تنفي ش نما شابه من نيو  ؟.
م بينـه وبـين ر  العمـل التوامـًا بنتيجـ  مقتضـاالا  أن يقـدم الش  أن المهندس المعمارى ملتوم بمقتضى العقد المبر 

لهـــ ا ايخيـــر تتـــميمات خاليـــ  مـــن العيـــو   ومطابقـــ  للر بـــات المبـــداة مـــن هبـــل ر  العمـــل   وكـــ ا لقوانـــد الفـــن 
ميهـا المعمارى  ولكام  القوانين واللوائب المنظم  له ا اللون من النشاط البشرى  وم تندة إلى درا ـات واميـ   معمـواًل 

ح ابًا لكل الحواد  والمتميرات التى يمكن توه  حـدو ها طيلـ  متـرة بقـاء البنـاء هائمـًا  ومـدى ت  يرالـا نليـه  ومـ خو ًا 
 .(1)مى االنتبار كام  الظروم المحيط  بالموه  
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مل ا ما هدم المهندس المعمارى ـ نلى العكـس مـن  لـ  ـ تتـميمات معيبـ  بعيـو  ترتـ  نليهـا جعـل العقـار  يـر 
تالب للهدم ال ى أهيم من أجله  ملن النتيج  المنطقي  والقانوني  ل ل   أن ي  ل الـ ا المهنـدس ـ طبقـًا يحكـام الـ ش 
الم ئولي  الخات ـ نن ال ش العيـو  التـى تضـمنها تتـميمه  والتـى أ ـفرت نـن الـ ش ايضـرار   ينـه كـان هـد التـوم 

لتـوم بـه  مضـًأ نـن أنـه كـان بلمكانـه معالجـ  الـ ش العيـو  بنتيج  معينـ    وهـبض المقابـل ننهـا  دون أن يفـى بمـا ا
 أ ناء إشرامه نلى التنفي   محقت ل ل  م اءلته.

 لكن الل يظل المهندس المعمارى ضامنًا لعيو  تتميمه   ولو لم يكلم اإلشرام والرهاب  نلى التنفي ؟.
 ت ا ل باإل بات .يجم  الفقه المترى ـ ممن تعرض له ش الم  ل  ـ نلى اإلجاب  نلى ال ا ال

مـن القــانون المـدنى  التـى تقضــى ب نـه " إ ا اهتتـر المهنــدس  152ولعـل  ـندش مـى  لــ   الـو نمـوم نــص المـادة 
المعمارى نلى وض  التتميم   دون أن يكلـم الرهابـ  نلـى التنفيـ   لـم يكـن م ـئواًل إال نـن العيـو  التـى أتـت مـن 

ى م ئولي  المهندس المعمارى  نن العيو  التـى تلحـد بالبنـاء التتميم" ميمكن أن ي تدل من نموم ال ا النص  نل
أو المنشــ  ال ابــت اآلخــر  والتــى يكــون متــدرالا مــا وضــعه مــن تتــميمات معيبــ  حتــى ولــو لــم يكلــم الرهابــ  نلــى 

 التنفي   وال ا مى الحقيق  هول منطقى يتفد وطبائ  ايمور   مما كان ينبمى يحد  يرش أن يحمل وورش.
لكل ما هدمنا ملننا نرى م  إجما  الفقه المترى  واي لبي  ال احق  من الفقه الفرن ى  التى ي يدالا ونلى  ل   و 

القضاء  أن المهندس المعمارى يظل م ئواًل نن ضمان العيو  التى تتي  ما وضـعه مـن تتـميمات  ومـا نملـه 
 م يقم ر  العمل بتكليم عخر ب ل .من مقاي ات  حتى ولو لم يكلم باإلشرام والرهاب  نلى تنفي  ما وضعه   ول

إمـا إ ا كلـم ر  العمــل مهند ـًا معماريـًا عخــر يتـولى اإلشــرام والرهابـ  نلـى التنفيــ   مـلن الت ـا ل ي ــور نـن أ ــر 
 ل  نلى م ـئولي  المهنـدس المعمـارى ايول نـن نيـو  مـا وضـعه مـن تتـميمات وم ـاد مـا نملـه مـن مقاي ـات  

 ؟ أم تظل باهي  ر م  ل ؟.الل تنتهى به ا التكليم م ئوليته
إن المهندس المعمـارى الـ ى ال يكلـم اإلشـرام والرهابـ  نلـى تنفيـ  مـا وضـعه مـن تتـميمات  ال يكـون م ـئواًل ـ 
كقاندة متى أ ند اإلشرام والرهاب  نلى التنفي  إلى مهندس معمارى عخر ـ نن نيو  الـ ش التتـميمات التـى  ـدت 

نما ي  ل ننها أ تـًأ ويضـمن نيوبهـا المهنـدس المعمـارى الـ ى كلـم باإلشـرام والرهابـ  نلـى من م ئولي   يرش  وا 
 تنفي الا بعد أن هام بفحتها ومراجعتها.

 
مدى مسئولية المقاول الذى اقتصر دوره على التنفياذ عان عياوب التصاميم الاذى وضاعن المهنادس  6-6-6-6

 المعمارى المكلف بوضعن من قبل رب العمل.
اص المهنـــى مــى مجــال التشــييد والبنــاء  يخـــتص المهنــدس المعمــارى  أتــًأ  بوضـــ  إنــه طبقــًا لقوانــد االختتــ

التتميمات والمقاي ات الأوم  للمشـرو   مـى حـين يخـتص المقـاول بتنفيـ الا  مـل ا مـا أتـت الـ ش التتـميمات معيبـ  
  أو جعلـه  يـر تـالب بعي  ـ أو نيو  ـ أدى إلى تهدم العقار المشـيد كليـًا أو جوئيـًا  أو الـددش مـى متانتـه و ـأمته

للهدم ال ى أنشئ من أجله  مما مدى م ئولي  المقاول نن ال ش العيو   إلى جان  المهندس المعمارى واض  ال ش 
 التتميمات.

إن المقاول ال ي  ل نن تهدم أو تعي  مى البناء ال ى شـيدش  أو المنشـ  ال ابـت الـ ى أهامـه  ننـدما يكـون هـد نفـ  
  والمقاي ـات التـى وضـعها المهنـدس المعمـارى  ولكـن الحكـم ال يكـون كـ ل   إ ا كانـت بكل ده  وأمان  التتـميمات
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ال ش التتميمات والمقاي ـات  واضـح  الف ـاد  ظـاالرة العيـ   كمـا لـو كانـت مخالفـ  لقوانـد الفـن  التـى ال يمكـن أن 
 يجهلها م ل ال ا المقاول المجر   والتى البد وأن يلمحها من الوالل  ايولى.

 
 بعض مظاهر الخطأ فى التصميم بالنسبة للمهندس اإلنشائى:  6-6-6-6
أخطاااأ أو عيااوب التصااميم التااى ماان شااأنها أن تاالدى رلااى تهاادم العقااار كليااات أو ج ئيااات  أو تهاادد متانتاان  - أ

 وسالمتن.
من ال ش ايخطاء ما يكون منش ش مخالف  هوانـد الفـن المعمـارى  اتهـا  كمـا أن منهـا مـا يكـون مرجعـه إلـى مخالفـ  

 القوانين واللوائب المنظم  له ا المجال من النشاط البشرى.
وتتم ـل ايولـى: مـى تتـميم أ ا ـات  يـر كاميـ  لحمــل البنـاء أو المنشـ  ال ابـت اآلخـر. كـ ن تكـون  يـر مرتبطــ  
ـًا  مـن  بعضها ببعض ارتباطًا كاميًا  أو أن تكون  ير م تندة إلى طبق  تلب  مى باطن ايرض  أو  ير كاميـ  كما

ي  ندد هواندالا  أو كيفًا  ك ن تكون ن   تكوينها نلى  ير ما تقتضيه أتول الفن وهواندش  مـيًأ إلـى التـومير ح
 مى حديد الت ليب  أو اي منت أو مواد العول أو  ير  ل .

نـاء ونفس ال ا يمكن أن يقال أيضًا   بالن ب  لانمدة  والكمرات  واي ـقم والجـدران  وجميـ  الهياكـل الحاملـ  للب
  مما يجعلها  ير هادرة نلى ا ـتيعا  مـا تتعـرض لـه مـن ويـادة مـى التحميـل يى  ـب  مـن اي ـبا   ويميـل إلـى 

 نلى ناحي  الضعم ال ى ي دى إلى ظهور العي  بها.
ك ل  هد تتم ل مـى الخطـ  مـى هيا ـات ايبعـاد المختلفـ   بحيـ  تكـون  يـر متنا ـب  و ـم  اينمـدة الحاملـ   أو 

اي ــقم  أو الكمــرات  الرابطــ   أو مــى هيــاس ووايــا االرتفــا  واالنخفــاض المختلفــ   نلــى خــأم مــا  الجــدران  أو
 تقتضيه هواند الفن   وأتول التنع . 

كمــا يمكــن أن تتم ــل أيضــًا مــى الخطــ  مــى تتــميم المنــام  العامــ  بالبنــاء  كالخطــ  مــى تحديــد أمــاكن دخــول ميــاش 
أماكن خرو  مياش الترم  أو تتريم مياش ايمطـار بحيـ  يمـر بهـا بـالقر  الشر  وأماكن التم ي  بها  أو تحديد 

 من هواند ارتكاو البناء أو أماكن حمله متجعلها مهددة مى متانتها وتأبتها.
أو مــى تتــميم اي ــقم ب ــم  مخــالم لقوانــد الفــن وأتــوله  مــ  ات ــا  ميــه  دون توويــدش " بكمــرة" حاملــ  مــى 

 منتتفه  بحي  تكفل له مقاوم  أكيدة تحول دون  قوطه.
ن أن العنيفــ  مــن ايناتــير والريــاح  دو  أو مــى وضــ  التتــميم بشــكل يجعــل العقــار دائمــًا نرضــ  أمــام التيــارات

 ب  من المقاوم  لها. بتعميد أ ا اته وتقويتها  ودنمه بايربط  الخر اني  الأوم  بحي  تجعلـه يكفل له درج  منا
 يتمد لم ل ال ش التيارات.

أو وض  تتميم لبناء  نلى خوان للمياش الجوميـ   أو بـالقر  مـن شـاطئ البحـر  دون اتخـا  االحتياطـات الكاميـ  
أخطار ارتفا  المياش أو حـدو  الفيضـانات  حتـى ولـو أخـ ت الـ ش  التى تتطلبها هواند الفن وأتول التنع   لتوهى

 الفيضانات طاب  المفاج ة  إ  أنها مما يدخل مى دائرة التوه .
أمــا مــا كــان منهــا مرجعــه إلــى مخالفــ  القــوانين واللــوائب: مــيمكن التم يــل لهــا بالتتــميمات التــى ال ترانــى ميهــا مــا 

النــوول باي ا ــات إلــى نمــد معــين بــالنظر إلــى طبيعــ  ايرض  وارتفــا  تقــررش تلــ  القــوانين واللــوائب مــن ضــرورة 
 البناء الموم  إنشا ش وا تعماالته المعد لها.
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أو مــن ضــرورة أن تكــون الجــدران مــن  ــم  معــين  رهــ  وك امــ   ح ــ  مكانهــا مــن البنــاء  ارتفانــًا أو انخفاضــًا  
 داخليًا أو خارجيًا  دانم  أو  ير دانم   والك ا.

ضرورة أن تكون اي ا ات أو الركائو أو اينمدة الخر اني  بن   معينـ  مـن مـواد تكوينهـا المختلفـ  مـن أو من 
 حديد الت ليب واي منت والمكونات ايخرى للخر ان  الم لح .

أو أن تكون من أحجام معين   م خو ًا مى االنتبار بعدالا أو هربها بعضـها الـبعض  أو ايحمـال المعـدة لحملهـا  
 ن تشترط أن يكون  ل  من مواد معين   كحديد ت ليب من نو  خاص أو أ منت من تنم معين  والك ا.أو أ

وجــدير بالــ كر  أن مخالفــ  التتــميم لمــا تقضــى بــه القــوانين واللــوائب مــى الــ ا الختــوص  يعــرض البنــاء للتهــدم 
 الكلى أو الجوئى  أو يهدد متانته و أمته بالخطر.

ب  نلـى الناحيـ  التنظيميـ  كتجـاوو خـط التنظـيم  أو تجـاوو هـدر االرتفـا  الم ـموح ك ل  هـد تكـون المخالفـ  منتـ
بــه  أو القــدر الم ــموح بــه مــى البــرووات أو المطــأت  أو وضــ  تتــميم مخــالم كليــ  للــنمط المعمــارى ال ــائد مــى 

و مخالف  التتميم للنمط المنطق  أو الحى أو المدين   وال ى تحتمه هوانين ولوائب التنظيم المختت  به ش ايماكن  أ
 من الواجهات  ال ى تتطلبه تل  القوانين واللوائب وتل  م ئولي  المهندس المعمارى .

 
أخطاأ أو عيوب التصميم التى من شأنها أن تجعل البناأ  غير صالح ألداأ الهدف الذى شيد مان  6-6-6-6

 أجلن.
ء  اتــه  أو إ فــال الجانــ  الجمــالى ميــه  أو يمكــن حتــر الــ ا النــو  مــى  ــأ  مظــاالر: إ فــال المــرض مــن البنــا

 إالدار نوامل الراح  وايمان مى ا تعماله.
مل فال المرض من البناء  اته مقتضاش أن يض  المهندس المعمارى تتميمًا لبنـاء يختلـم مـى المـرض الـ ى  -6

 يفى به  نن المرض ال ى أرادش ر  العمل. وطل  من المهندس أن يتمم له:
الجمالى مى المبنـى: مقـد يكـون أحيانـًا مـن أ ـبا  جعـل البنـاء  يـر تـالب لتحقيـد الهـدم أما إ فال الجان   -2

ال ى أنشئ من أجله إ ا كان ال ا الجان  الجمالى مى البناء يم ـل أالميـ  كبـرى بالن ـب  لهـ ا الهـدم. كمـا لـو 
والجماليـ   أو دار كان المبنى المطلو  تتميمه مندهًا مختتًا ال ـتقبال نـوالء مـن  وى االالتمامـات الفنيـ  

لعرض مختلم أنمال الفنانين من ر امين  ونحاتين  ومتورين  إلـى  يـر  لـ  أو مطعمـا مـن طـراو معـين 
يرمو لبلد معين أو يج د من مترة ومني  محددة له ا البلد  ملو تمم مهندس معمارى بناء من ال ا النـو   مـن 

 ود يختلــم نــن الــ ود المر ــو  إبــراوش مــى  نمــط أو طــراو يختلــم نــن الــنمط أو الطــراو المطلــو   أو مــن
البناء أو  الى مى أنمال الوين  "الديكورات" ميه إلى حد اإلمراط ال ى تمقته النفس  ملنه ب ل  يكون هد جعـل 
البناء  ير تالب لتحقيد الهدم المنشود من إنشائه. ويتبب لقاء  لـ  م ـئواًل طبقـًا يحكـام الـ ش الم ـئولي   

 ني  ـ متدرش التتميم ـ جعله  ير تالب لتحقيد الهدم المقتود من تشييدش. لما شا  البناء من

كــ ل  مــلن إالــدار نوامــل الراحــ  وايمــان  مــى ا ــتعمال البنــاء  هــد يجعلــه أحيانــًا  يــر تــالب لتحقيــد الهــدم  -3
المنشـــود منـــه  م ـــال  لـــ : تتـــميم متـــح  لمرضـــى ايمـــراض العتـــبي    يـــر م ـــتومي  لمقتضـــيات العـــول 

ممــا يجعلهــم دائمــًا مــى اضــطرا  م ــتمر  أو لمرضــى " الرومــاتيوم"  يــر مــوودة بعوامــل التدمئــ  التــوتى  
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المنا ب   أو لمرض التدر  تنقتها نوامل التهوي   التى يتطلبها ال ا النو  من المرض. أو لمـرض العيـون 
 وترتف  ميها درج  اإلضاءة الطبيعي  أو التناني  إلى حد ال يريب نيون المرضى.

ا يتضــب لنــا ك ــرة أنــوا  ايخطــاء التــى يمكــن أن تشــو  التتــميم وتنونهــا   ممــا ي ــتوج  نلــى المهنــدس والكــ 
المعمارى  أن يب ل مى ال ا العمل   وهتارى جهدش   ومبل  نلمه ومنه  مرانيـًا مـى وضـعه  مـا تقضـى بـه القـوانين 

يخرجه نلى الوجـه الأئـد بحمـل ا ـمه   واللوائب  وما توجبه هواند وأتول الفن المعمارى ومعطيات المهن . بحي 
ن كــان المقابــل ننــه واليــدًا  أو ايجــر ميــه ي ــيرًا   مــلن الــ ا لــن  خاليــًا مــن كــل نيــ   بعيــدًا نــن كــل شــائب   حتــى وا 
يعفيه من الم ئولي   جنائي  ومدني   ختوتًا إ ا نلمنا خطورة ما يترتـ  نلـى التقتـير ميـه مـن حـواد   وبشـان  

 ميه من كوار . ما يحد  ب ب  الخط 
 

التــى يضــعها المهنــدس المعمــارى ننــد وضــعه للتتــميم   الخطااأ فااى التصااميم و فااى المقايسااات:   6-6-6-6
والمقاي ات التى هد يترت  نلى الخط  ميهـا تهـدم مـى البنـاء أو تعيبـه بعيـ  يهـدد متانتـه و ـأمته الـى 

نهــا مــردمين نليــه بيــان مظهــر المقاي ــ  الوتــفي  والمقاي ــات الكميــ  . ويح ــن أن نعــرم كــل نــو  م
 الخط  ميها ومدى ج امته.

الى نبارة نن بيان كتابى يضعه المهندس المعمارى  يوضب ميه انوا  المواد المختلف  الأومـ   المقايسة الوصفية:
 لتنفي  التتميمات التى وضعها  وطبيع  كل نو   وتفاته وختائته التى تميوش نن  يرش   وكيفي  ا تخدامها.

الخطـــ  مـــى الـــ ش الحالـــ  الـــو أن يقـــرر المهنـــدس اإلنشـــائى مـــوادًا ال تتـــلب بطبيعتهـــا  أو بعوامـــل أخـــرى  ومظهـــر
م ـــاندة   إلهامـــ  البنـــاء أو المنشـــ  ال ابـــت اآلخـــر  المومـــ  إهامتـــه  أو أن تكـــون الـــ ش المـــواد حدي ـــ  اال ـــتعمال أو 

 االبتكار  بحي  لم ت بت بعد تأحيتها الم كدة مى م ل ال ا العمل. 
المهندس اإلنشائى بوهونه مى م ل ال ش ايخطاء  نند وضعه له ا النو  من المقاي ات  يعرض نف ـه للم ـاءل  و 

طبقـًا يحكـام الـ ش الم ـئولي  الخاتـ   محـل الدرا ـ   إ ا أدت الـ ش ايخطـاء ـ كمـا  ـبد القـول ـ إلـى تهـدم كلـى أو 
دد متانتـه و ـأمته  أو يجعلـه  يـر تـالب للهـدم جوئى مى العقار  أو أن يعتريه من جرائهـا نيـ  ـ أو نيـو  ـ يهـ

 ال ى أنشئ من أجل الوماء به.
مهى نلى العكس من المقاي ات الوتفي  ـ ال تتعلد بكيم المواد الأوم  لتنفي  التتميم    أما المقايسة الكمية:

نمــا تخــتص ببيــان كمهــا   ــواء تعلــد الــ ا الكــم ببيــان الن ــ  المختلفــ  لكــل المــواد الم ــتخد م  مــى البنــاء  والتــى وا 
باندماجها معًا  وتبها مى هوالبها المعلوم   ينت  اليكل البناء المراد تشييدش  أو تتعلد ببيان الكميـات اإلجماليـ  مـن 

 المواد  المطلو  الحتول نليها لتشييد البناء.
لى  إ  أن الخطـ  مـى ومظهر الخط  مى ال ا النو  من المقاي ات  يتعلـد أك ـر بـالكم الن ـبى  ولـيس بـالكم اإلجمـا

ح ا  الكم الن بى  الو ال ى يترت  نليه م اد التركيب  العضوي  التى  ـيتكون منهـا البنـاء مـى النهايـ   كـ ن تكـون 
الخر ان  الم لح  مكون  من ن   متفاوت  جدًا من المواد المختلف   أو تكون ن ب  حديد الت ليب  يـر كاميـ  بدرجـ  

  ير م لوم .
ش التركيبـ   ممـا يترتـ  نليـه ـ ح ـ  ن ـبته ـ حـدو  تهـدم مـى البنـاء  كليـًا كـان أو جوئيـًا  أو والشـ  أن م ـاد الـ 

ظهــور نيــ  بــه يهــدد متانتــه و ــأمته  أو يجعلــه ـ نلــى ايهــل ـ  يــر تــالب للهــدم الــ ى أنشــئ مــن أجلــه. ممــا 
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يجتهـا حـدو  الـ ش ايضـرار ي توج  م ئولي  المهندس اإلنشائى واض  ال ش المقاي ات المعيبـ  أو التـى كـان مـن نت
 بالبناء.
 

مدى مسئولية المهندس اإلنشائى عن الخطأ فى تصميم أعمال الخرسانة المسلحة وحساباتها التى  6-6-6-5
 يضعها المهندس أو مكتب دراسات متخصص فيها:

لمتم ـــل مـــى اهتضـــى التطـــور التقنـــى والعلمـــى  مـــى مجـــال التشـــييد والبنـــاء  والتو ـــ  العمرانـــى  الرأ ـــى وايمقـــى  ا
نتــرنا الحاضــر  مـــى ايبــرا  وناطحــات ال ـــحا   أن ي ــب  نلـــى أنمــال الخر ــان  الم ـــلح  واي ا ــات أالميـــ  

 . (1)خات   وأن تنفرد بدرا ات متختت  متعمق 
إن المناط مى تطبيد أحكام ال ش الم ـئولي  الخاتـ   وبالتـف  الفعليـ   أى بالمباشـرة  ولـيس بالتـف  الحقيقيـ  أو 

مــا كانــت الــ ش اينمــال ) أى أنمــال الخر ــان  الم ــلح  لا ا ــات وح ــاباتها( بح ــ  طبيعتهــا جــوءًا ال اللقــ . ول
يتجوأ من مهم  المهندس اإلنشائى مى ايتـل  لـ ل  مـلن مـن يباشـرالا يكـون مـى حكـم المهنـدس اإلنشـائى   وي ـال 

ا  متـى تـوامرت شـروط الـ ش الم ــئولي   بالتـالى ـ طبقـًا يحكـام الـ ش الم ـئولي  الخاتـ  ـ نـن ايخطـاء التـى تـرد بهـ
 وموجبات تطبيد أحكامها.

 
 المطلب الثالث : العيب الناشئ عن المواد المستعملة فى التشييد .  3-2-3

نلى أنه يجـ  نلـى المهنـدس أن يـرمض هبـول المـواد ـ  ـواء كـان مقدمـ  مـن ر  العمـل نف ـه أو المقـاول  التـى 
 ــبا  ـ يداء المــرض الــ ى ختــها بــه مــى المقاي ــات الوتــفي  التــى يــرى أنهــا  يــر تــالح  ـ رأى  ــب  مــن اي

ال كان م ئواًل ـ إلى جان  المقاول نن هبوله له ش المواد   المير تالح   ال يما إ ا أدى ا تعمالها إلى  وضعها ـ وا 
أو جعلـه  يـر  حدو  تهدم كلـى أوجوئـى بالبنـاء أو المنشـ  ال ابـت اآلخـر  أو إلـى نيـ  يتهـددش مـى متانتـه و ـأمته

 تالب للهدم ال ى شيد من أجله.
نلى أن المهندس اإلنشائى ـ ش نه شان المقاول ـ ال يكون م ئواًل نن العيـو  التـى يمكـن كشـفها  أو كـان ينبمـى 
نليه اكتشامها  ينها ال تخفى نلى رجل الفن من م له  ومى  ات ظرومـه أمـا إ ا كانـت الـ ش العيـو  ي ـتحيل نليـه 

 له من نناي  الرجل الحريص مى شئونه الخات   ملنها تعد بالن ب  له بم اب  ال ب  ايجنبى المعفـى كشفها مهما ب
 من الم ئولي  إ  ايتل أال تكليم بم تحيل.

كــ ل  نلــى المهنــدس المشــرم نلــى التنفيــ  أن ي ــهر جاالــدًا نلــى ضــمان تنفيــ  مــا جــاء بهــ ش المقاي ــات  ومــا 
تقام   حتــى ال يجـد القــائمون بالتنفيــ  مرتـ   ــانح  للتأنـ  لتحقيــد مــ ربهم ضـمنه كرا ــات الشـروط بكــل دهــ  وا ـ

المادي . و ل   إما با تبدال المواد الموتوم  أتًأ مى المقاي    أو مـى كرا ـ  الشـروط بمـواد أخـرى أرخـص منهـا 
اداء ايم ـل.  عرًا أو اهل تكلف   أو ا تخدام مواد من نفس ما الو موتوم لكـن مـن رتـ  أهـل ممـا الـو مطلـو  لـ

أو مواد  بد ا تعمالها  مقلت ب ل  تأحيتها. وتقتيرش مى أداء التوامه بالرهاب  واإلشرام ال ا ال يقل خطـورة ـ إن 
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لم يود ـ مـن الناحيـ  العمليـ  تقتـيرش مـى التوامـه ال ـابد ـ منتيجـ  كـأ التقتـيرين  هيـام م ـئوليته ـ طبقـًا يحكـام الـ ش 
 امرت شروطها من شكلي  وموضوني .الم ئولي  الخات  ـ متى تو 

 
 المطلب الرابع : العيب الناشئ عن خطأ فى التنفيذ .  3-2-4

المقتود بالتنفي  النا: الو تشكيل البناء  أو المنش  ال ابـت اآلخـر  بجعلـه حقيقـ  ملمو ـ  مـى حيـو الوجـود  و لـ  
مــى القوالــ  المختتــ  لهــا  نــن طريــد دمــ  مجمونــ  مــن المــواد   وتركيــ  بعضــها مــ  الــبعض اآلخــر  وتــبها 

 بحي  تكون مى النهاي  البناء المطلو  طبقًا للتتميم ال ى وض  له  كل  ل  طبقًا لقواند متبع .
من  ل  يتضب لنا أن التنفي  يشتمل نلى نمليتـين منفتـلتين: نمليـ   النيـ   ونمليـ  ماديـ  أمـا العمليـ  ال النيـ   

تتميمات البناء ومقاي اته وكرا ات الشـروط الأومـ  لـه   لـ  أن والى التى يختص بها المهندس المعمارى واض  
الـ ا المخـتص ننـدما يحـدد ـ مـى المقاي ـات الوتـفي  ـ المـواد التـى يريـد ا ـتخدامها مـى التنفيـ   ويبـين ختائتـها 

لمختلفـ    يوضب أيضًا ـ مى ال ش المقاي ات وبكرا ات الشروط ـ كيفيـ  ا ـتخدامها كمـًا  بتحديـد الن ـ  ا(1)وأوتامها
للتركي   وكيفًا  ببيان كيفي  إتمام ال ا التركي   واي لو  الواجـ  اتبانـه ميـه  كـل  لـ  طبقـًا للمواتـفات المعمـول 

 بها  وهواند الفن وأتول التنع   وبما يتفد والقوانين واللوائب المنظم .
  جامعــًا مانعــًا  بحيــ  ال يتــر  وباختتــار   يجــ  أن يكــون بيــان مهنــدس التنفيــ  مــى ا ــتخدام المــواد شــاميًا واميــاً 

مرت  لأختيار بين طريـد وأخـرى  ممـا ي ـب  االرتجـال واالرتبـا  مـى التطبيـد  معليـه أن يبـين ميـه أمضـل الطـرد 
م ال بل للتنفي   دونما لبس أو  موض  و ل  حتى ي تى اال تخدام  ديدًا والتنفي  هويمًا .  لأ تخدام  وأْهوف

ا الم توى من البيان والوضوح  ما يضعه من تعليمات وهواند أخـرى تتعلـد ببـاهى ك ل   يج  أن يكون نلى ال 
جوانــ  التنفيـــ  ايخــرى  م ـــل ضــرورة رر الطـــو  ايحمـــر بالمــاء هبـــل ا ــتخدامه مـــى البنــاء مباشـــرة  وكـــ ل  رر 

نرض  للتفتـت مـن التبات الخر اني  بالماء نددًا معينًا من المرات  حتى يتم تما كها  وتقوى تأبتها  وال تكون 
ت  ير حرارة الجو أو برودته. وأيضـًا نـدم البـدء مـى المرحلـ  التاليـ  إال بعـد الت كـد مـن تمـام  ـأم  المرحلـ  ال ـابق   
وا تعدادالا لقبول مـا بعـدالا مـن المراحـل  إلـى  يـر  لـ  مـن التعليمـات والقوانـد التـى تضـمن دهـ  التنفيـ  و ـأمته  

 لواهي  من ايمراض التى يتع  نأجها بالعقاهير إ ا ما دالمت الج م وتمكنت منه.والتى تعتبر بم اب  ايمتال ا
به ا القدر من القواند والتعليمات ي االم المهندس اإلنشـائى مـى نمليـ  التنفيـ   لـيس الـ ا مح ـ   بـل إنـه ي ـاالم 

رة مــى موانيــد مختلفــ   أيضــًا مــى الجانــ  المــادى منهــا و لــ  باإلشــرام نليــه  ومراهبتــه نــن ك ــ   بوياراتــه المتكــر 
واختباراته التى يجريها نلى مفردات ال ش العملي   بل وله مـى  لـ  أن يطلـ  مـن المقـاول إتـأح اينمـال التـى تـم 

 تنفي الا تنفي ًا معيبًا.
نلى أن م ئولي  المهندس اإلنشائى نن إخأله مى القيام بواجبه مى نمليـ  التنفيـ    ـواء مـى جانبهـا النظـرى أو 

نما الـى م ـئولي  أتـلي    العملى  نلى ما  بد بيانه ـ ليس م ئولي  احتياطي  لم ئولي  المقاول نن نملي  التنفي  وا 
أ ا ــها نــدم ومائــه بالتواماتــه العقديــ  مــن نــدم وضــ  مقاي ــات  ــليم  خاليــ  مــن العيــو   أو إالمالــه مــى اإلشــرام 

 نه وبين ر  العمل.والرهاب  نلى نملي  التنفي   نلى خأم مقتضى العقد المبرم بي
                                                 

هذا طيما يتعل  بدور المهند  المعميارى طيى اختييار الميواد، باشضياطة إليى دوره طيى الرقابية عليهيا ( 1)
 ها من قبل ر  العمل لو المقاول.عند توزيع
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هد يكون العي  مى نملي  التشييد والبناء راجعًا إلى ندم مراناة الترتي  الومنـى بـين العمليـات   
المختلفــ  المكونــ  للبنــاء  أو المنشــ  ال ابــت اآلخــر  بحيــ  لــم ت خــ  كــل نمليــ  مــن الــ ش العمليــات حظهــا الكــامى مــن 

  كها  حتى تكون هادرة نلى حمل المراحل التالي  نليها.الوهت كى يتم جفامها وتكتمل تأبتها  ويقوى تما
نما يرج   ل  نلى  وهد ال يكون  ب  انحأل ال ش الرابط  وانفتالها الو ني  مى نملي  التشييد والبناء  اتها  وا 

لها  ني  مى المواد نف ها  الم تعمل  مى ال ش العملي  ك ن تكون تالف  نتيج  رطوبـ  أو تبلـل لحقهـا أو معـاد ا ـتعما
مت ال  ب ل  خاتي  التما   بين جوئياتها  أو تكون مـن تـنم ردال ال يتـلب لت ديـ  المـرض المقتـود منهـا مـن 

حكام ربطها وتما كها.  شد أجواء البناء بعضها إلى بعض  وا 
وكما أنه ال يهم مى انحأل ال ش الرابط   أن يكون ب ب  نيـ  مـى نمليـ  التشـييد والبنـاء  اتهـا  أو ب ـب  نيـ  

المواد نف ها الم ـتعمل  مـى الـ ش العمليـ   مكـ ل  الحـال  إ ا مـا كـان الـ ا االنحـأل مـى الرابطـ   التـى تـربط بـين  مى
أجواء البناء أو المنش  ال ابت اآلخر  ب ن تكون  ير تالح  كليًا أو جوئيًا ـ ب ـب  طبيعتهـا التكوينيـ  أو يى  ـب  

ط  أن يكون ني  ايرض ال ا مما يمكن كشفه ومقـًا لقوانـد الفـن. عخر ـ للبناء نليها   أو إهام  منش ت أخرى  شري
أما إ ا ا تحال كشم ني  ايرض  ومقًا له ش القوانـد  مـلن  لـ  يكـون مـن هبيـل القـوة القـاالرة و ال يكـون المهنـدس 

 م ئواًل ننه.
الــ ش  الــ ا ولقــد حــرص كــل مــن المشــرنين  المتــرى والفرن ــى  نلــى اإلمتــاح نــن هتــدالما مــى  ــريان أحكــام

الم ئولي  الخات  حتى ولو كان التهدم الكلى أو الجوئى ال ى حد  مى البناء أو المنشـ  ال ابـت اآلخـر  راجعـًا مـى 
مــدنى متــرى   126أ ا ــه إلــى نيــ  مــى ايرض  اتهــا  و لــ  بــالنص التــريب نلــى  لــ  مــى كــل مــن المــادتين 

لـو كـان التهـدم راجعـًا مـى  ـببه إلـى نيـ  مدنى مرن ى  إ  تقضى كـل منهمـا بـ ن الضـمان يكـون مقتضـى و  6612
 ايرض  اتها.

ك ل  هد يكون  ب  التهدم ـ كليًا كان أم جوئيًا ـ نيبًا مى التتميم  اته  لعدم مراناة ايتول الفنيـ  مـى وضـعه  
   طبقًا يتول الهند   المعماري   ومى ال ش الحال   يكون المهندس المعمارى ال ى هام بوض  ال ا التتميم المعيـ

والــ ى ترتــ  نليــه حــدو  الــ ا التهــدم الكلــى أو الجوئــى بالعقــار  م ــئواًل دون المقــاول ـ أمــام ر  العمــل  نــن الــ ا 
مـدنى متـرى(  إال إ ا كـان الخطـ  مـى التتـميم  ممـا يمكـن للمقـاول المجـر  كشـفه  ولـم ينبـه إليـه  152التهدم )م 

 بالضــمان مــى مواجهــ  ر  العمــل  إلــى جانــ   لــ  أيــًا مــن المهنــدس اإلنشــائى أو ر  العمــل ممــا يجعلــه م ــئوالً 
 المهندس.

ولكن إ ا كان لـيس  مـ  خـأم هـد  ـار بالن ـب  لتطبيـد أحكـام الـ ش الم ـئولي  الخاتـ  ننـدما يكـون التهـدم ـ كليـًا 
د ـ كـان أم جوئيـًا ـ ناشـئًا نـن أ ـبا  ماديـ  نلـى النحـو الـ ى بينـا حـااًل  مـلن الخـأم هـد  ـار بالن ـب  لهـ ا التطبيـ

 ال يما مى الفقه الفرن ى ـ نندما يكون التهدم معووًا إلى ني  هانونى شا  نملي  التشييد والبناء.
مبينما ي ال  الفقه المال  ـ ات اهًا م  هتد المشر  من تقريرش يحكـام الـ ش الم ـئولي  ـ إلـى ضـرورة تطبيـد أحكـام 

لــ  مــن الفقــه وجهــًا للتفرهــ  بــين نيــ  مــادى ونيــ  الــ ش الم ــئولي  الخاتــ  مــى الــ ش الحالــ   حيــ  ال يــرى الــ ا الما
هانونى  طالما كانت النتيج  التى أمضى إليها كل من العيبين واحدة  والى حدو  التهدم الكلـى أو الجوئـى بالعقـار  
مه ش النتيج  ب اتها كامي  لتبرير تطبيـد أحكـام الـ ش الم ـئولي  الخاتـ  طالمـا لـم ي ـتط  المعمـارى  مهند ـًا كـان أم 

 قاواًل  إ بات هيام ال ب  ايجنبى ال ى أدى إلى هيام ال ا العي  أو  ا  مى العقار ال ى تم تشييدش.م
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 التوصيات   -5
مـدنى  بمـا يـ ال  والفجـوة التـى أوجـدالا التطـور المتأحـد مـى الـ ا  156تعديل نص الفقرة ايولـى مـن المـادة  -6

نلى إخضا  كـل المهند ـين والفنيـين الـ ين أ ـفر  المجال  بين القانون والواه  العملى  و ل  بالنص تراح 
 اء  يحكام ال ش الم ئولي  الخات .التطبيد المعاتر نن مشاركتهم مى نملي  التشييد والبن

لقد عن ايوان لتنظيم مهن  المقاول المعمارى تنظيمًا منيًا وهانونيًا  أ وة بمهن  المهنـدس المعمـارى  بحيـ  يـتم  -2
تاتهم  وأالمي  اينمال التى يباشرونها كمًا وكيفًا  وب ل  تـنظم كيفيـ  مباشـرة توتيم المقاولين ح   تخت

ال ش المهنـ   والتـ مين مـن م ـئولياتها  وت ـهل نمليـ  مراهبتهـا  و لـ  حتـى ال يكـون مجـرد تـوامر رأس المـال ـ 
 .(1)ركما يقول اي تا  الدكتور/ محمد شكرى  رور ـ الو الم الل الوحيد الرتياد ال ا المجال الخطي

ك ل   عن ايوان إليجـاد نـو  مـن الرهابـ  الفنيـ   يـتم بمقتضـاالا مراجعـ  كـل مـا يتعلـد بعمليـ  التشـييد والبنـاء   -3
بدءًا بجس الترب  الموم  إهام  البناء أو المنش  ال ابـت اآلخـر نليهـا  مـرورًا بمراجعـ  التتـميمات والمقاي ـات 

ل أو التركيبات المختلف   ومحص المواد المقدم  للتنفي  بهـا  والح ابات المختلف    واء ما تعلد منها بايحما
ومتابعــ  أ ــلو  التنفيــ  أواًل بــ ول  والكــ ا  حتــى يــتم إنجــاو العمــل المطلــو   وبــ ل  يمكــن تــدار  الخطــ  مــور 

 وهونه  وهبل تفاهم ع ارش.

  طبقًا لما تراش محققًا لمرضه  وال ب س مى أن تتولى ووارة اإل كان والمرامد تنظيم ال ا النو  من الرهاب  الفني 
موتــًأ للمقتــود منــه  كــ ل    ال بــ س  أيضــًا مــى أن يــنظم   بــايداة التشــريعي  المنا ــب    إنشــاء مكاتــ  
خات  له ش الرهاب  ـ نلى ن د المكات  اال تشاري  ـ تتولى القيام بها بناء نلى طلـ  تـاح  المتـلح  مـى 

 ل إليها من مهام ـ طبقًا يحكام ال ش الم ئولي  الخات . ل    وتكون م ئول  ـ مى حدود ما يوك
النص تراح  نلى إخضـا  المقـاول مـن البـاطن ـ  ـواء مـى العأهـ  ميمـا بينـه وبـين ر  العمـل أو ميمـا بينـه  -6

نمـااًل لأنتبـارات التـى  ـقناالا مـى  وبين المقاول ايتلى ـ يحكام ال ش الم ئولي  الخات   تحقيقـًا للـدوام   وا 
 من الدرا  . مكانها

كــ ل   نــرى أنــه تــار مــن الضــرورى اآلن  أن يخضــ  المشــر  المتــرى وبــالنص التــريب   يحكــام الـــ ش  -5
الم ـئولي  الخاتـ   كـل إنشـائى مهند ـًا كـان أم مقـاواًل ـ يمـتهن تشـييد ايبنيـ  وبيعهـا   ـواء بيـ  البنـاء تحـت 

أو نلــى جــوء منــه  وكــ ل  مــن يمتهنــون  التشــييد أو بعــد تمــام إنجــاوش  و ــواء وهــ  البيــ  نليــه مــى مجمونــه
تنان  المبانى  ابق  التجهيو مى مجمونها  أو مى أجواء منها وبيعها  أو من ي توردون ال ش المتـنونات  
أو يتولــون توويعهــا مــى متــر  و لــ  تي ــيرًا نلــى المشــترى ـ الــ ى الــو مــى الحقيقــ  ر  العمــل المقتــود 

   لجبر ما لحقه من أضـرار  وتـنظم ال ـلط  المختتـ  بتنظـيم بالحماي  ـ مى الحتول نلى التعويض المنا
 وتوجيه أنمال البناء طريق  تحديد التاريخ ال ى ميه يكون العقار المشيد هد تار تام اإلنجاو تالحًا للت لم.

 مدنى  تعديًأ من شانه أن يو   مى دائرة العيو  التى تشكل نطاهاً  156تعديل نص الفقرة ال اني  من المادة  -1
موضونيًا ل ريان أحكام ال ش الم ـئولي  الخاتـ   بحيـ  يجعلهـا تشـمل  باإلضـام  إلـى تلـ  العيـو  المـ كورة 
بها ـ أى التى تهدد البناء أو المنش  ال ابت اآلخر  مى متانته و أمته ـ العيو  ايخرى التى يكون من شـ نها 

                                                 

 من الخاتمة. 1، بند 113انظر.. محمد ئكرى سرورل المرجع الساب ، ص ( 1)
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جـل الومـاء بـه. مـ  ا ـتبدال نبـارة " مـا أن تجعل العمل المقام  يـر تـالب لتحقيـد المـرض الـ ى أنشـئ مـن أ
يوجد " الموجودة بالنص الحالى  بعبارة " مـا يظهـر " و لـ  جبـًا لمـا  ـار مـن خـأم ـ أ ا ـه العبـارة ايولـى ـ 
حول حد ر  العمل مى الرجو  ب حكام ال ش الم ئولي  الخات   ب ب  ما يظهر من نيو  بعد انقضاء مـدة 

 ودالا بالعقار هبل الت لم  و ل  حتى تكون العبرة بالظهور ال بالوجود.الضمان  إ ا ا تطا  أن ي بت وج

ك ل   يح ن لو أنش  المشر  المترى ضمانًا عخر  إلى جان  الضـمان العشـرى  تكـون مدتـه  ـنتين مـ ًأ    -1
انتبــارًا مــن تــاريخ الت ــلم  يضــمن بموجبــه المهنــدس المشــرم نلــى التنفيــ  والمقــاول متضــامنين مــ  مــن يقــوم 

ريد أو تركي  أى من ايجهوة الميكانيكي  أو الكهربائي  الأوم  للبناء أو المنشـ  ال ابـت اآلخـر  كفـاءة أداء بتو 
 .ال ش ايجهوة لوظيفتها التى ختتت يدائها مى العقار المشيد

 
 قائمة المراجع 

 .6616د. توميد ح ن مر  : نقد البي  والمقايض    م     ال قام  الجامعي    .6

) محمــد نــاجى(: م ــئولي  المعمــاريين بعــد إتمــام اينمــال وت ــلمها مقبولــ  مــن ر  العمــل  د. يــاهوت  .2
 .6616  دار النهض  العربي    6ط

د. إدوارد البــان مــى ر ــالته " م ــئولي  المهند ــين المعمــاريين والتــ مين منهــا"   المقدمــ  إلــى جامعــ   .3
 .6611مايو  36باريس والتى نوهشت مى 

 . 6161فرن ي  مى طبعته  هاموس ايكاديمي  ال .6

  516ـ  6ـ  6666دالوو  6161من دي مبر  66نقض مدنى مرن ى مى  .5

 .6611د. متحى  ي : هانون المهندس طبع    دار المعرم     .1

شـــكرى  ـــرور: م ـــئولي  المنـــت  نـــن ايضـــرار التـــى ت ـــببها منتجاتـــه الخطـــرة   دار الفكـــر العربـــى  .1
 .6613الحدي   

مـــى شـــرح القـــانون المـــدنى المتـــرى   ط دار  15   ـــند 1ى: الو ـــيط   نبـــد الـــرواد أحمـــد ال ـــنهور  .1
 . 6616النهض  العربي  

 :مجموعات قضائية 

" مجمونـ   2717ـ  2732مجمون  القواند القانوني  التى هررتها محكم  النقض واإلبرام ابتـداء مـن نـام  -2
 محكم  النقض .  المكت  الفنى لتبوي  ايحكام    2719حتى  2717نمرو ابتداء من نام 

حتـى اآلن   إتـدار المكتـ   2717مجمون  أحكام النقض الدائري  ـ المدني  والجنائي    ابتداء من نـام  -1
 الفنى لتبوي  ايحكام بمحكم  النقض.


