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  أستاذ القانون المدنيأستاذ القانون المدني

  رئيس مركز الدراسات الدولية بجامعة طنطارئيس مركز الدراسات الدولية بجامعة طنطا  



  مصادر االلتزام مصادر االلتزام 
11--  ةةنطاق المسؤولية التقصيرينطاق المسؤولية التقصيري  

--  النطاق يتعين التمييز بين النطاق يتعين التمييز بين     لتحديدلتحديد::تحديد هذا النطاقتحديد هذا النطاق

المسؤولية المدنية والمسؤولية الجنائية والتمييز بين المسؤولية  المسؤولية المدنية والمسؤولية الجنائية والتمييز بين المسؤولية  

  ..العقدية والمسؤولية التقصيريةالعقدية والمسؤولية التقصيرية

المسؤولية المدنية والمسؤولية الجنائيةالمسؤولية المدنية والمسؤولية الجنائية  --أأ::  

--  المسؤولية المدنية يهتم بها القانون  المسؤولية المدنية يهتم بها القانون  ::اجتماع المسؤوليتيناجتماع المسؤوليتين

,  ,  المدني والمسؤولية الجنائية يهتم بها القانون الجنائيالمدني والمسؤولية الجنائية يهتم بها القانون الجنائي

  والمسؤوليتين يختلفان من حيث األساس ومن حيث الجزاءوالمسؤوليتين يختلفان من حيث األساس ومن حيث الجزاء



  مصادر االلتزاممصادر االلتزام

--  األساساألساس  حيثحيث  فمنفمن::  

يسمييسمي  والذيوالذي  الغيرالغير  حقحق  علىعلى  االعتداءاالعتداء  المدنيةالمدنية  المسؤوليةالمسؤولية  أساسأساس  

  ..حصرحصر  تحتتحت  يقعيقع  الال  وهووهو  المدنيالمدني  بالخطأبالخطأ

--  أيأي..المجتمعالمجتمع  حقحق  علىعلى  االعتداءاالعتداء  فهوفهو  الجنائيةالجنائية  المسؤوليةالمسؤولية  أساسأساس  أماأما  

  والوال  جريمةجريمة  الال  حيثحيث  الحصرالحصر  سبيلسبيل  علىعلى  الواردةالواردة  الجرائمالجرائم  منمن  جريمةجريمة

  ..بنصبنص  إالإال  عقوبةعقوبة

  



  مصادر االلتزام مصادر االلتزام 

--  المدينة الجزاء فيها يتمثل في التعويض أي المدينة الجزاء فيها يتمثل في التعويض أي : : من حيث الجزاءاتمن حيث الجزاءات
وصاحب الحق هو المضرور وهو الذي يملك رفع  وصاحب الحق هو المضرور وهو الذي يملك رفع    ––الضمان الضمان 

وإذا مات المسئول جاز  وإذا مات المسئول جاز    ––الدعوى والتنازل عنها والصلح فيها الدعوى والتنازل عنها والصلح فيها 
أما الجزاء في المسؤولية الجنائية  أما الجزاء في المسؤولية الجنائية  . . مطالبة ورثته بالتعويضمطالبة ورثته بالتعويض

  --والعقوبة شخصيةوالعقوبة شخصية  --فيتمثل في الردع عن طريق توقيع العقوبةفيتمثل في الردع عن طريق توقيع العقوبة
والنيابة العامة هي التي تملك المطالبة بتوقيعها وهي ال تملك والنيابة العامة هي التي تملك المطالبة بتوقيعها وهي ال تملك 

  ..الصلح أو التنازل عن الدعوى إال في حاالت معينةالصلح أو التنازل عن الدعوى إال في حاالت معينة
--    واألصل أن المسؤولية المدنية تقوم كلما قامت المسؤولية  واألصل أن المسؤولية المدنية تقوم كلما قامت المسؤولية

الجنائية ألن الجرائم الجنائية عادة ما تكون جرائم مدنية كما الجنائية ألن الجرائم الجنائية عادة ما تكون جرائم مدنية كما 
  ..هو الحال في جرائم االعتداء على النفس أو المالهو الحال في جرائم االعتداء على النفس أو المال



  مصادر االلتزام مصادر االلتزام 

  فيفي  الحالالحال  هوهو  كماكما  الجنائيةالجنائية  دوندون  المدنيةالمدنية  المسؤوليةالمسؤولية  تقومتقوم  قدقد  كماكما  
  ..المشروعةالمشروعة  غيرغير  والمنافسةوالمنافسة  العملالعمل  حوادثحوادث

--  اجتماعاجتماع  عندعند  أنهأنه  األصلاألصل : :المدنيةالمدنية  علىعلى  الجنائيةالجنائية  المسؤوليةالمسؤولية  تأثيرتأثير  
  ..الخاصالخاص  بطابعهابطابعها  منهمامنهما  كلكل  تحتفظتحتفظ  المسؤوليتينالمسؤوليتين  منمن  كلكل

--  المدنيةالمدنية  المسؤوليةالمسؤولية  تأثرتأثر  منمن  تمنعتمنع  الال  القاعدةالقاعدة  هذههذه  أنأن  إالإال  
  نواحنواح  عدةعدة  فيفي  التأثيرالتأثير  هذاهذا  ويظهرويظهر , ,الجنائيةالجنائية  بالمسؤوليةبالمسؤولية

                                  ::منهامنها

--  عليهعليه  يترتبيترتب  الجزائيةالجزائية  الدعوىالدعوى  تقادمتقادم  عدمعدم : :التقادمالتقادم  حيثحيث  منمن  
  تقادمتقادم  فعدمفعدم , ,صحيحصحيح  غيرغير  والعكسوالعكس , ,المدنيةالمدنية  الدعوىالدعوى  سقوطسقوط  عدمعدم

  ..الجزائيةالجزائية  تقادمتقادم  منمن  يمنعيمنع  الال  المدنيةالمدنية



  مصادر االلتزام مصادر االلتزام 

الجزائيةالجزائية  للدعوىللدعوى  تابعةتابعة  المدنيةالمدنية  الدعوىالدعوى::االختصاصاالختصاص  حيثحيث  منمن, , 
  فيفي  بالتعويضبالتعويض  معامعا  فيهمافيهما  وبفصلوبفصل  الجنائيالجنائي  القضاءالقضاء  أمامأمام  رفعهارفعها  فيجوزفيجوز

  ..الجزائيةالجزائية  فيفي  وبالعقوبةوبالعقوبة  المدنيةالمدنية

--  القضاءالقضاء  أمامأمام  المدنيةالمدنية  الدعوىالدعوى  رفعرفع  منمن  يمنعيمنع  الال  هذاهذا  أنأن  إالإال  
  القاضيالقاضي  علىعلى  يتعينيتعين  وهناوهنا , ,ذلكذلك  فيفي  بالخياربالخيار  فالمدعيفالمدعي , ,المدنيالمدني
  يوقفيوقف  فالجنائيفالجنائي..الجنائيةالجنائية  فيفي  الفصلالفصل  لحينلحين  الدعوةالدعوة  وقفوقف  المدنيالمدني
  المدنيالمدني

--  أمامأمام  الجنائيالجنائي  الحكمالحكم  حجيةحجية))  بهبه  المقضيالمقضي  الشيءالشيء  قوةقوة  حيثحيث  منمن  
  الدعوىالدعوى  فيفي  الصادرالصادر  بالحكمبالحكم  المدنيالمدني  القاضيالقاضي  يتقيديتقيد  ((المدنيالمدني  القضاءالقضاء

  ..باإلدانةباإلدانة  يصدريصدر  وقدوقد  بالبراءةبالبراءة  يصدريصدر  قدقد  الجنائيالجنائي  والحكموالحكم..الجنائيةالجنائية



  مصادر االلتزام مصادر االلتزام 

بالتعويضبالتعويض  وتحكموتحكم  بهبه  المدنيةالمدنية  المحكمةالمحكمة  فتتقيدفتتقيد  باإلدانةباإلدانة  صدرصدر  فإذافإذا  
    ..التعويضالتعويض  تقديرتقدير  فيفي  إالإال  سلطةسلطة  لهالها  يكونيكون  والوال

  الفعلالفعل  نسبةنسبة  عدمعدم  البراءةالبراءة  سببسبب  كانكان  فإذافإذا : :بالبراءةبالبراءة  صدرصدر  وإذاوإذا  
  الال  حتىحتى  بالتعويضبالتعويض  يحكميحكم  والوال  المدنيالمدني  القاضيالقاضي  بهبه  فيتقيدفيتقيد  للفاعلللفاعل

    --الحكمانالحكمان  يتناقضيتناقض

لوجودلوجود  أوأو  جنائيةجنائية  جريمةجريمة  يعديعد  الال  الفعلالفعل  أنأن  البراءةالبراءة  سببسبب  كانكان  وإذاوإذا  
  للقاضيللقاضي  جازجاز  الدعوىالدعوى  لسقوطلسقوط  أوأو  عقابعقاب  مانعمانع  أوأو  مسؤوليةمسؤولية  مانعمانع

  ..بالتعويضبالتعويض  يحكميحكم  أنأن  المدنيالمدني



  مصادر االلتزام مصادر االلتزام 

التقصيريةالتقصيرية  والمسؤوليةوالمسؤولية  العقديةالعقدية  المسؤوليةالمسؤولية::  

  عنعن  المدينالمدين  امتنعامتنع  إذاإذا  العقديةالعقدية  تتحققتتحقق : :المسؤوليتينالمسؤوليتين  منمن  كلكل  نطاقنطاق  
  بالدائنبالدائن  ضرراضررا  الحقالحق  معيبمعيب  وجهوجه  علىعلى  نفذهنفذه  أوأو  العقديالعقدي  التزامهالتزامه  تنفيذتنفيذ

  القانونالقانون  عليهعليه  فرضهفرضه  بمابما  شخصشخص  اخلاخل  إذاإذا  فتتحققفتتحقق  التقصيريةالتقصيرية  أماأما  ––
  بالغيربالغير  اإلضراراإلضرار  عدمعدم  واجبواجب  منمن

--  عقدعقد  وجودوجود  --11 : :شرطينشرطين : :العقديةالعقدية  المسؤوليةالمسؤولية  تحققتحقق  شروطشروط  
  الدائنالدائن  أصابأصاب  الذيالذي  الضررالضرر  يكونيكون  أنأن  --22  والمدينوالمدين  الدائنالدائن  بينبين  صحيحصحيح
  ..العقدالعقد  هذاهذا  تنفيذتنفيذ  عدمعدم  إليإلي  راجعاراجعا



  مصادر االلتزام مصادر االلتزام 

--  المسؤوليتينالمسؤوليتين  بينبين  التمييزالتمييز  فائدةفائدة::  

عندعند  العقديةالعقدية  دراسةدراسة  فيفي  تتمثلتتمثل  نظريةنظرية  الفائدةالفائدة  أنأن  البعضالبعض  يرىيرى  
  مصادرمصادر  دراسةدراسة  عندعند  التقصيريةالتقصيرية  ودراسةودراسة  االلتزامااللتزام  أثارأثار  دراسةدراسة

  فيفي  تتمثلتتمثل  فقطفقط  عمليةعملية  الفائدةالفائدة  أنأن  اآلخراآلخر  البعضالبعضيرى يرى وو  --..االلتزامااللتزام
  ..المدينالمدين  أوأو  الدائنالدائن  هوهو  هلهل  اإلثباتاإلثبات  عبءعبء  يتحمليتحمل  منمن

--  فيفي  تمثلتمثل  التفرقةالتفرقة  فائدةفائدة  أنأن  والواقعوالواقع::  

11--  ويكفيويكفي  األهليةاألهلية  تمامتمام  العقديةالعقدية  المسؤوليةالمسؤولية  لقياملقيام  فيجبفيجب::األهليةاألهلية  
  فقطفقط  التمييزالتمييز  أهليةأهلية  توافرتوافر  التقصيريةالتقصيرية  فيفي

22--  العقديةالعقدية  المسؤوليةالمسؤولية  لقياملقيام  شرطشرط  اإلعذاراإلعذار  عامةعامة  كقاعدةكقاعدة::اإلعذاراإلعذار  
  ..التقصيريةالتقصيرية  فيفي  لهله  حاجةحاجة  الال  انهانه  حينحين  فيفي



  مصادر االلتزام مصادر االلتزام 

33--  الضررالضرر  عنعن  الضمانالضمان  يكونيكون  العقديةالعقديةالمسئولية المسئولية   فيفي::الضمانالضمان  مدىمدى  
  أيأي  الضمانالضمان  يكونيكون  التقصيريةالتقصيريةالمسئولية المسئولية   وفيوفي  المتوقعالمتوقع  المباشرالمباشر
  ..المتوقعالمتوقع  وغيروغير  المتوقعالمتوقع  المباشرالمباشر  الضررالضرر  عنعن  التعويضالتعويض

44--  المسؤوليةالمسؤولية  فيفي  المسئولينالمسئولين  تعددتعدد  حالةحالة  فيفي  التضامنالتضامن::التضامنالتضامن  
  المسؤوليةالمسؤولية  فيفي  قانوناقانونا  ثابتثابت  انهانه  حينحين  فيفي  يفترضيفترض  الال  العقديةالعقدية

  التقصيريةالتقصيرية

55--  اإلعفاءاإلعفاء  علىعلى  االتفاقاالتفاق  يجوزيجوز : :المسؤوليةالمسؤولية  منمن    االتفاقياالتفاقي  اإلعفاءاإلعفاء  
  والوال  --المصريالمصري  فيفي  التقصيريةالتقصيرية  خالفخالف  علىعلى  العقديةالعقدية  المسؤوليةالمسؤولية  منمن

  ..األردنياألردني  فيفي  المسؤوليتينالمسؤوليتين  منمن  أيأي  منمن  اإلعفاءاإلعفاء  علىعلى  االتفاقاالتفاق  يجوزيجوز

    



  مصادر االلتزام مصادر االلتزام 

--    ال يجوز الجمع بين  ال يجوز الجمع بين  ::الجمع والخيرة بين المسؤوليتينالجمع والخيرة بين المسؤوليتين
وال الجمع بين عناصر وال الجمع بين عناصر , , المسؤوليتين فال يجوز المطالبة بتعويضينالمسؤوليتين فال يجوز المطالبة بتعويضين

  ..المسؤوليتين ولو طالب بتعويض واحدالمسؤوليتين ولو طالب بتعويض واحد

فالبعض يري جواز فالبعض يري جواز : : والخيرة بين المسؤوليتين محل خالفوالخيرة بين المسؤوليتين محل خالف
أن العقدية تجب  أن العقدية تجب      والغالب في الفقهوالغالب في الفقه  ––االختيار من قبل الدائن االختيار من قبل الدائن 

  ..التقصيريةالتقصيرية

 ((ركانركانأأ  33))أركان المسئولية أركان المسئولية  

الخطاءالخطاء  

الضررالضرر  

عالقة السببية بين الخطاء والضررعالقة السببية بين الخطاء والضرر  



  مصادر االلتزام مصادر االلتزام 
المسؤولية عن فعل الغيرالمسؤولية عن فعل الغير  

11--  أنه ال يجوز أن يسأل شخص عن  أنه ال يجوز أن يسأل شخص عن    ::القاعدة في الفقه اإلسالميالقاعدة في الفقه اإلسالمي
" " وال تزر وازرة وزر أحرى وال تزر وازرة وزر أحرى " " ضرر أحدثه غيره لقوله تعالى ضرر أحدثه غيره لقوله تعالى 

ال يكلف اهلل نفسا إال وسعها لها ما كسبت وعليها ال يكلف اهلل نفسا إال وسعها لها ما كسبت وعليها " " وقوله تعالى وقوله تعالى 
  ""ما اكتسبتما اكتسبت

 إال إذا كان اإلنسان إال إذا كان اإلنسان     ,,""كل نفس بما كسبت رهينةكل نفس بما كسبت رهينة" " وقوله تعالى وقوله تعالى
كذلك  كذلك    --..مكرها إكراها ملجئا فعندئذ يكون المكره بالكسر مسئوالمكرها إكراها ملجئا فعندئذ يكون المكره بالكسر مسئوال

  ..ال يأخذ الفقه اإلسالمي بمبدأ افتراض الخطأال يأخذ الفقه اإلسالمي بمبدأ افتراض الخطأ



  مصادر االلتزاممصادر االلتزام

المضرورالمضرور  طلبطلب  علىعلى  بناءبناء  للمحكمةللمحكمة  يجوزيجوز  

--  بهبه  المحكومالمحكوم  الضمانالضمان  بأداءبأداء  الفاعلالفاعل  غيرغير  تلزمتلزم  أنأن  مبررامبررا  رأترأت  إذاإذا  
  بالنسبةبالنسبة  المتبوعالمتبوع  وحالةوحالة  --الرقابةالرقابة  متوليمتولي  حالةحالة : :حالتينحالتين  فيفي

  ..التابعالتابع  ألفعالألفعال

رقابتهرقابته  فيفي  همهم  عمنعمن  الرقابةالرقابة  متوليمتولي  مسؤوليةمسؤولية : :أوالأوال::  

  11--  الرقابةالرقابة  متوليمتولي  مسؤوليةمسؤولية  تحققتحقق  شروطشروط::  

  هماهما  شرطانشرطان::  



  مصادر االلتزام مصادر االلتزام 

ممنممن  ضارضار  فعلفعل  صدورصدور  --بب , ,آخرآخر  علىعلى  شخصشخص  الرقابةالرقابة  يتولىيتولى  أنأن  --أأ  
    الرقابةالرقابة  تحتتحت  هوهو

التزامالتزام  وجودوجود  منمن  فالبدفالبد : :آخرآخر  علىعلى  شخصشخص  الرقابةالرقابة  يتولىيتولى  أنأن  --أأ  
  الحالالحال  هوهو  كماكما  القانونالقانون  إماإما  مصدرهمصدره  االلتزامااللتزام  وهذاوهذا : :بالرقابةبالرقابة
  الحالالحال  هوهو  كماكما  االتفاقاالتفاق  وإماوإما , ,بنهبنهاا  علىعلى  األباألب  لرقابةلرقابة  بالنسبةبالنسبة
  ..المرضيالمرضي  عنعن  العقليةالعقلية  األمراضاألمراض  مستشفيمستشفي  مديرمدير  لمسؤوليةلمسؤولية  بالنسبةبالنسبة

  أشخاصأشخاص  وجودوجود  منمن  البدالبد  كماكما  --تكفيتكفي  فالفال  الفعليةالفعلية  الرقابةالرقابة  مجردمجرد  أماأما  
  إلىإلى  وإماوإما  القصرالقصر  لحالةلحالة  يرجعيرجع  أنأن  إماإما  األمراألمر  وهذاوهذا  للرقابةللرقابة  حاجةحاجة  فيفي

    والجسميةوالجسمية  العقليةالعقلية  الشخصالشخص  حالةحالة



  مصادر االلتزام مصادر االلتزام 

--  تكون أصال لولي النفس األب أو الجد أو  تكون أصال لولي النفس األب أو الجد أو  ::والرقابة علي القاصروالرقابة علي القاصر
العم أو غيرهم وقد تنتقل لالم وللمعلم في الفصل ولمدير العم أو غيرهم وقد تنتقل لالم وللمعلم في الفصل ولمدير 

المدرسة أو معلم الحرفة في الفترة التي يكون فيها القاصر في  المدرسة أو معلم الحرفة في الفترة التي يكون فيها القاصر في  
  هذه المدرسة أو الحرفة ثم تعود إلي القائم علىهذه المدرسة أو الحرفة ثم تعود إلي القائم على

--  يتحرر الشخص من يتحرر الشخص من : : الرقابة بسبب الحالة الجسمية أو العقليةالرقابة بسبب الحالة الجسمية أو العقلية
الرقابة ببلوغه سن الرشد إال إذا أصابه جنون أو عته أو غفلة أو  الرقابة ببلوغه سن الرشد إال إذا أصابه جنون أو عته أو غفلة أو  

اعتلت صحته أو أصابه مرض كالصرع فتعود عليه الرقابة اعتلت صحته أو أصابه مرض كالصرع فتعود عليه الرقابة 
لمدير لمدير ( ( اتفاقااتفاقا))لصاحب الوالية على النفس أولصاحب الوالية على النفس أو( ( قانوناقانونا))

  ..المستشفي أو الطبيب أو الممرض أو غيرهمالمستشفي أو الطبيب أو الممرض أو غيرهم



  مصادر االلتزام مصادر االلتزام 

  

لقياملقيام  والبدوالبد    ::الرقابةالرقابة  تحتتحت  هوهو  ممنممن  ضارضار  فعلفعل  صدورصدور  بب    

  متوليمتولي  مسؤوليةمسؤولية))  الحالةالحالة  لهذهلهذه  وفقاوفقا  علىعلى  الرقابةالرقابة  متوليمتولي  

  إثباتإثبات  منمن  فالبدفالبد  العامةالعامة  القواعدالقواعد  أساسأساس  علىعلى  وإنماوإنما  ((الرقابةالرقابة

  تقصيرهتقصيره



  مصادر االلتزاممصادر االلتزام

  

الرقابةالرقابة  متوليمتولي  مسؤوليةمسؤولية  أساسأساس : :ثانياثانيا::  

الرقابةالرقابة  فيفي  التقصيرالتقصير  هوهو    

والتأديبوالتأديب  التربيةالتربية  سوءسوء  أوأو..  

  



  مصادر االلتزام مصادر االلتزام 

  

--  الرقابةالرقابة  متوليمتولي  مسؤوليةمسؤولية  دفعدفع  كيفيةكيفية::  

جانبهجانبه  منمن  التقصيرالتقصير  بنفيبنفي    

الذيالذي  الضررالضرر  وبينوبين  المفترضالمفترض  التقصيرالتقصير  بينبين  السببيةالسببية  عالقةعالقة  بنفيبنفي  أوأو  
  ..المضرورالمضرور  لحقلحق

--  اتخذاتخذ  وانهوانه  الرقابةالرقابة  فيفي  بواجبهبواجبه  قامقام  انهانه  بإثباتبإثبات::التقصيرالتقصير  نفينفي  
  المشمولالمشمول  منمن  الضارالضار  الفعلالفعل  الغيرالغير  لتجنيبلتجنيب  المعقولةالمعقولة  اإلحتياطاتاإلحتياطات

  بالرقابةبالرقابة



  مصادر االلتزاممصادر االلتزام

--   فيكون بإقامة الدليل على أن  فيكون بإقامة الدليل على أن    ((المفترضةالمفترضة))ونفي عالقة السببية ونفي عالقة السببية

الضرر كان سيقع ال محالة حتى ولو قام بواجبه في الرقابة أي  الضرر كان سيقع ال محالة حتى ولو قام بواجبه في الرقابة أي  

القوة القاهرة أو فعل  القوة القاهرة أو فعل  ))يثبت قيام الفعل بالسبب األجنبي يثبت قيام الفعل بالسبب األجنبي 

  ((المضرور نفسهالمضرور نفسه

  



  مصادر االلتزاممصادر االلتزام

--  بالرقابةبالرقابة  المشمولالمشمول  عليعلي  الرقابةالرقابة  متوليمتولي  رجوعرجوع::  

أنأن  فلهفله  الضررالضرر  قيمةقيمة  وضمنوضمن  الرقابةالرقابة  متوليمتولي  مسؤوليةمسؤولية  ترتبتترتبت  إذاإذا  

  غيرغير  كانكان  ولوولو  مالهماله  فيفي  بالرقابةبالرقابة  المشمولالمشمول  علةعلة  القيمةالقيمة  بهذهبهذه  يرجعيرجع

  ..مميزمميز

--  الرقابةالرقابة  متوليمتولي  عليعلي  واحدةواحدة  دعوىدعوى  المضرورالمضرور  يرفعيرفع  منمن  ودائماودائما  

  ..معامعا  عليهماعليهما  واحدواحد  حكمحكم  يصدريصدر  حتىحتى  بالرقابةبالرقابة  والمشمولوالمشمول



  مصادر االلتزاممصادر االلتزام

مسؤولية المتبوع عن فعل التابعمسؤولية المتبوع عن فعل التابع::  

    شرطان  شرطان  : : شروط تحقق مسؤولية المتبوع عن فعل التابعشروط تحقق مسؤولية المتبوع عن فعل التابع

ووقوع الفعل الضار من التابع حال  ووقوع الفعل الضار من التابع حال  : : عالقة التبعية ثانياعالقة التبعية ثانيا::أوالأوال

  ..تأديته وظيفته أو بسببهاتأديته وظيفته أو بسببها

أن يكون للمتبوع سلطة فعلية في  أن يكون للمتبوع سلطة فعلية في    --11: : عالقة التبعيةعالقة التبعية: : أوالأوال

ال ال   --: : ويترتب علي ذلك ما يليويترتب علي ذلك ما يلي::التوجيه والرقابة على التابعالتوجيه والرقابة على التابع

    يشترط لتوافر عالقة التبعية وجود عقديشترط لتوافر عالقة التبعية وجود عقد



  مصادر االلتزاممصادر االلتزام

التابعالتابع  اختياراختيار  فيفي  حراحرا  المتبوعالمتبوع  يكونيكون  أنأن  يشترطيشترط  الال  كماكما      

((هذههذه  عنهمعنهم  تسألتسأل  الحكومةالحكومة  تعينهمتعينهم  التيالتي  البلديةالبلدية  المجالسالمجالس  موظفيموظفي  
  ((تعينهمتعينهم  فيفي  اختياراختيار  لملم  يكنيكن  لملم  وإنوإن  المجالسالمجالس

--  يكونيكون  أنأن  ويجبويجب  --عملهعمله  عنعن  أجراأجرا  العملالعمل  يتلقىيتلقى  أنأن  يشترطيشترط  الال  كماكما  
  الرقابةالرقابة  يستوجبيستوجب  ماما  وهيوهي  المتبوعالمتبوع  علىعلى  فعليةفعلية  سلطةسلطة  للتابعللتابع

  سلطةسلطة  لهله  الذيالذي  الرقابةالرقابة  متوليمتولي  خالفخالف  علىعلى,,معينمعين  عملعمل  فيفي  والتوجيهوالتوجيه
  انعدمتانعدمت  ذلكذلك  يوجديوجد  لملم  فإذافإذا    ,,معينمعين  بعملبعمل  تختصتختص  الال  عامةعامة  فعليةفعلية

  الفعلالفعل  أساسأساس  علىعلى  تقومتقوم  أنأن  ويمكنويمكن  التابعالتابع  فعلفعل  عنعن  المتبوعالمتبوع  مسؤوليةمسؤولية
    ..الشخصيالشخصي



  مصادر االلتزاممصادر االلتزام

––  لصديقهلصديقه  وسيارتهوسيارته  كسائقهكسائقه , ,لغيرهلغيره  التابعالتابع  المتبوعالمتبوع  أعارأعار  وإذاوإذا  

  الرقابةالرقابة  سلطةسلطة  انتقلتانتقلت  إذاإذا  إالإال  أفعالهأفعاله  عنعن  مسئوالمسئوال  ظلظل , ,ألخرألخر

  ..المستعيرالمستعير  إليإلي  والتوجيهوالتوجيه

--  الناحيةالناحية  منمن  الرقابةالرقابة  علىعلى  قادراقادرا  المتبوعالمتبوع  يكونيكون  أنأن  يشترطيشترط  والوال  

  السيارةالسيارة  كصاحبكصاحب  اإلداريةاإلدارية  الناحيةالناحية  منمن  يملكهايملكها  أنأن  يكفييكفي  بلبل  الفنيةالفنية

  الرقابةالرقابة  فيفي  حقهحقه  منمن  ذلكذلك  يمنعهيمنعه  الال  القيادةالقيادة  يعرفيعرف  الال  الذيالذي

  ..المسؤوليةالمسؤولية  وبالتاليوبالتالي  والتوجيهوالتوجيه



  مصادر االلتزاممصادر االلتزام

وقوع الفعل الضار من التابع حال تأديته وظيفته أو  وقوع الفعل الضار من التابع حال تأديته وظيفته أو  : : ثانياثانيا
  ::بسببهابسببها

--  يجب أن تقوم المسؤولية في حق التابع يجب أن تقوم المسؤولية في حق التابع : : تحقق مسؤولية التابعتحقق مسؤولية التابع
  --أي أن يرتكب فعل غير مشروع يترتب عليه ضرر للغيرأي أن يرتكب فعل غير مشروع يترتب عليه ضرر للغير

والمضرور هو المسئول عن إثبات هذه المسؤولية إال إذا كانت والمضرور هو المسئول عن إثبات هذه المسؤولية إال إذا كانت 
  مفترضهمفترضه

--  إذا قامت مسؤولية المتبوع بتوافر  إذا قامت مسؤولية المتبوع بتوافر  ::أساس مسؤولية المتبوعأساس مسؤولية المتبوع
شروطها السابقة فال يجوز نفيها إال بنفي مسؤولية التابع بوجود  شروطها السابقة فال يجوز نفيها إال بنفي مسؤولية التابع بوجود  

  ..السبب األجنبيالسبب األجنبي



  مصادر االلتزاممصادر االلتزام

المتبوعالمتبوع  مسؤوليةمسؤولية  طبيعةطبيعة  فيفي  الفقهالفقه  واختلفواختلف::  

واختلفواختلف  ،،الصحيحالصحيح  وهووهو  الغيرالغير  فعلفعل  عنعن  مسؤوليةمسؤولية  وقيلوقيل  شخصيةشخصية  قيلقيل  

  أساسهاأساسها  فيفي  الفقهالفقه

  المتبوعالمتبوع  شخصيةشخصية  امتدادامتداد  أيأي  الحلولالحلول  وقيلوقيل  القانونيةالقانونية  النيابةالنيابة  فقيلفقيل  

  أوأو  ضامنضامن  المتبوعالمتبوع  أنأن  أيأي  الضمانالضمان  وقبلوقبل  التابعالتابع  بشخصيةبشخصية  وحلولهاوحلولها

  ..للتابعللتابع  كفيلكفيل



  مصادر االلتزاممصادر االلتزام

يجوز للمضرور أن يرفع الدعوى علي يجوز للمضرور أن يرفع الدعوى علي ::رجوع المضرور علي التابعرجوع المضرور علي التابع

غير أن الغالب أنه يرفع الدعوى علي المتبوع  غير أن الغالب أنه يرفع الدعوى علي المتبوع      المتبوع والتابعالمتبوع والتابع

  الفتراض يسارهالفتراض يساره

--  للمتبوع أن يرجع على التابع بما  للمتبوع أن يرجع على التابع بما  ::رجوع المتبوع على التابعرجوع المتبوع على التابع

  ..دفعه ضمانا لهدفعه ضمانا له

  



  مصادر االلتزاممصادر االلتزام

سببسبب  بالبال  اإلثراءاإلثراء : :  ثانيًاثانيًا  

بهبه  يقترنيقترن  أنأن  يلزميلزم  الال  اإلثراءاإلثراء  النالن  مشروعةمشروعة  قانونيةقانونية  واقعةواقعة  وهيوهي  

  المثريالمثري  منمن  خطاءخطاء

ماديةمادية  منفعةمنفعة  أيأي  علىعلى  المدينالمدين  حصولحصول : :  المدينالمدين  إثراءإثراء _ _11  أركانهأركانه  

  بالمالبالمال  تقويمهاتقويمها  يمكنيمكن  معنويةمعنوية  أوأو

اإلثراءاإلثراء  تجردتجرد  أيأي  السببالسبب  انعدامانعدام  المدينالمدين  إثراءإثراء  نتيجةنتيجة  الدائنالدائن  افتقارافتقار  

  السببالسبب  منمن



  المصدر الخامس من مصادر االلتزامالمصدر الخامس من مصادر االلتزام

  القانونالقانون

  ..يعتبر نص القانون المصدر الخامس من مصادر االلتزاميعتبر نص القانون المصدر الخامس من مصادر االلتزام


