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 اإلهــداء
 إىل مه علماوً الصفات احلِسان

 َ بعطائهما حتى  عجزت أن أحصز مآثزمها وأفضاهلما إىل مه أغدقا علً

 اهلل رعامها  يَّوالد

 ايل مسلكه  ىا أمدوً مبشعل طزٌق العلم وحبب مهإىل 

 وفقهم اهلل أساتذتً

 وتعاىل سبحاوه اهلل مزضاة ٌبتغً ومتعلم عامل كل إىل

 عمثزة هذا اجلهد املتىاضأهدي 
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ت

من   صنةر عن  العبيةنر عمنخ ةجنعم   ن   المفنرةة المويةن عمى الرغم من  عزن   
  ، إا ا  كثةننرة  يننةايا الفعننئ يبوننخقفم يمننيالففم النيةمننألُنننخ  مشننخعر الننية ياامعننرام 

 نن   منن  ، لنن ا  الشننكر ةننم  المبعننر ة  يخ مةننخ ، يمةننةا  الشننخكرة  منن  ا ننئ اامعنننخ 
 اً نن ر ا  اعقةم يكمم  شكر مكةةً  ي رة  اليرة عةنى ا  عفن  ةياع  ااععراف يخلزمةئ 

إلننى كمةنن   يشننكر  البمةنن  يامعنننخن  اليمةنن  معيزفننخً  يننةا  ، نننخ   ننءاا المنن   ًا منن ةةننةر 
 . ب  عميمًخ / يلةم القخني  جصيصخً الةرميك الزخم

ابحارحامدم.م  رةمن  الكعةنو  لةخن  عخز ًا ع  شكر ُاةعخ يععيلف كممخع  يا 

البممة   خيآراقف خعيزةففي  يمث األشراف عمى  خعفعئ عم َّ يقييلف الع حبش
   رى شكر  عخز ًا ع  الي خا اليمثاألثر األكير    انزخ   خالع  كخ  لف الةةةةة،

 عن  كئ جةر ي ي جةر م  ةزخ  . خإلى اهلل ةز ةف خاعرك ز اا  خيمقف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الباحث
 

 قائمة المحتويات



ث

 
 رقم الصفحة المحتوى

 ب اآلية القرآنية
 ت شكر يعقةةر

 1 المقدمة
 2 ماىية مسؤولية المتبوعالمبحث االول: 
 3 مفيوم المسؤولية المطمب االول:
 9 تحقق مسؤولية المتبوع شروطالمطمب الثاني: 
 11 مسؤولية المتبوع عن فعل تابعو احكام:المبحث الثاني
رزيع المعرير عمى العخيع يالمعييع يةعيى : المومب األيئ

 المةءيلة  ية بفخ
11 

حق المضرور في الخيار بالرجوع عمى التابع أو :المطمب األول
 عمى المتبوع

11 

دفع مسؤوليتو تجاه عدم امكان المتبوع :لمطمب الثانيا
 بعض القوانين المضرور في

21 

 21 الخاتمة
 21 االستنتاجات
 21 التوصيات
 22 المصادر



1

 المقدمة

  ننن  مبري ننن  عكننن  لنننم عخيبننن   بنننئ عننن  المعينننيع مةنننءيلة ا  

 العشنننرةبخت  ننن  اآل  عمةفنننخ  ننن  العننن  يخلصنننيرة القةةمننن  العشنننرةبخت

 القةةمنن  المزعمبننخت يةةةنن كننخ  مننخ إلننى ةبننية  لننك  نن  يالةننيب المةةثنن ،

 مةننث ،اةًعننخ ممننةية إلعصننخة  ينشننخو ممننةيةة إزعمخعةنن  عاللننخت منن 

 لوةننر عمعننخج ا  قننة اآل ، عمةفننخ  نن  العنن  يخلصننيرة معوننيرة اآللنن  عكنن  لننم

 مبخمنننئ القةةمننن  المزعمبنننخت  ننن  ةكننن  لنننم انننن  كمنننخ صنننخميفخ، مزفنننية

 يننئ ةمنن معق ال راعنن  عكنن  يلننم البمننخئ، منن  كيةننر عننةة  ةفننخ ةبمننئ يمصننخنع
 إلننى يننر  كنن لك اليةننةو ، الةةيةنن  األةننخلةب اةننعجةام عمننى عقعصننر كخنننت

 الجخصننن  المخزنننخت  شنننيخع الوةنننر يزفنننة ا ةنننعبخن  ظنننخ رة اليزنننية مةننن 

 األعمنننخئ يبننن  اةاا اي الجخصننن  الةنننةخرة لقةنننخةة ينننخلوةر كخ ةنننعبخن 

 .لمجةم يخلنةي  المخئ  ي كمخ  المن لة 

 مةننننننءيلة منننننن  جننننننالئ يةننننننخ   اث  نننننن عكمنننننن  مشننننننكم  اليمنننننن : البحككككككث مشكككككككمة

 عمعننخج يالعنن  الشننخقك  المياعننةع منن  يخععيننخر  عخيبنن   بننئ عنن  المعيننيع

 .لفخ العويةق  لمزخنب نظًرا ي لك ايةع يشكئ يعيعةح يةخ  إلى

 مةنننننننءيلة  عمنننننننى العنننننننيا إلقنننننننخايعنننننننعمج  ا مةننننننن  اليمنننننننث  :البحكككككككث أىميكككككككة

 .ل البرا المةنة  المجخلفخت لخني     عخيب   بئ ع  المعييع

ةفنننننننننننةف اليمنننننننننننث المنننننننننننخل  النننننننننننى يةنننننننننننخ  مففنننننننننننيم مةنننننننننننءيلة   : البحكككككككككككث ىكككككككككككد 
 .المعييع يشريوفخ 
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 ىيكمية البحث

الميمنننننننننننث اايئ: مخ ةننننننننننن  مةنننننننننننءيلة  عنننننننننننم عقةنننننننننننةم  ننننننننننن ا اليمنننننننننننث النننننننننننى ميمثنننننننننننة  
المومنننننننننننننننننب اايئ: مففننننننننننننننننيم المةنننننننننننننننننءيلة  ، يلةننننننننننننننننم النننننننننننننننننى موميننننننننننننننننة   المعيننننننننننننننننيع

منننننننننننننث المي ، يزنننننننننننننخا عمقننننننننننننن  مةنننننننننننننءيلة  المعينننننننننننننيعشنننننننننننننريو يالمومنننننننننننننب الثنننننننننننننخن : 
، يلننننننننة لةننننننننم الننننننننى مةننننننننءيلة  المعيننننننننيع عنننننننن   بننننننننئ عخيبنننننننن   يبنننننننننيا  امكننننننننخم الثننننننننخن 

مننننننننننننن  المعننننننننننننننرير  ننننننننننننن  الجةننننننننننننننخر ينننننننننننننخلرزيع عمننننننننننننننى :المومننننننننننننننب األيئمومينننننننننننننة  
عننننننننننننةم امكننننننننننننخ  المعيننننننننننننيع ة ننننننننننننع :لمومننننننننننننب الثننننننننننننخن يا العننننننننننننخيع اي عمننننننننننننى المعيننننننننننننيع

، ثنننننننننننم زنننننننننننخات الجخعمننننننننننن   يبننننننننننن  القنننننننننننيانة  مةنننننننننننءيلةع  عزنننننننننننخ  المعنننننننننننرير  ننننننننننن 
 يالعيصةخت . ميةنعخ ا م ااةعنعخزخت
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 المبحث االول

مسؤولية المتبوع عن اعمال 

 تابعه في الشرع والقانون

 

 

 

 

 

 
المبحثاالول

 مسؤوليةالمتبوععناعمالتابعهفيالشرعوالقانون
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إ  لياعنننننننننننة القنننننننننننخني  يصنننننننننننيرة عخمننننننننننن  يلياعنننننننننننة المةنننننننننننءيلة  العقصنننننننننننةرة  يصنننننننننننيرة 
عنننننننننننخة غخلينننننننننننخ نعةزننننننننننن  لع منننننننننننئ نظنننننننننننر  ينننننننننننئ جخصننننننننننن  ا ةيعنننننننننننةعفخ الفقفنننننننننننخا اي الق

عنشننننننننننن  مننننننننننن  جنننننننننننالئ مخزنننننننننننن  المزعمنننننننننننع إلنننننننننننى مننننننننننننئ لمشنننننننننننكم  عيازفننننننننننن  يعفننننننننننننةة 
ااةنننننننننعقرار  ةننننننننن  ةزنننننننننة  ةفنننننننننخ ميعنننننننننةع القخعنننننننننةة القخنينةننننننننن  جمنننننننننال ةزنننننننننب مبخلزعننننننننن  

ا ، اي  الننننننننننننننت لنخعنننننننننننننن  النننننننننننننننخ  يإمكخنةنننننننننننننن   عننننننننننننننةالعفخ البةالنننننننننننننن   قننننننننننننننةت  قننننننننننننننة يا 
ا النننننننننننننيع المننننننننننننخكم  نننننننننننن  رة الظمننننننننننننم عنننننننننننننفم .منننننننننننن   نننننننننننننخ ةمكنننننننننننن  القننننننننننننيئ ا   نننننننننننن 

المةننننننننننءيلة  نيننننننننننع منننننننننن  إةمننننننننننخ  لننننننننننةى الفقفننننننننننخا اي القعننننننننننخا ييزننننننننننية جمننننننننننئ  نننننننننن  
لياعنننننننننننة المةنننننننننننءيلة  العقصنننننننننننةرة  العقمةةةننننننننننن  ا ةمكننننننننننن  عةاركننننننننننن  إا ييعنننننننننننع  ننننننننننن ا 

 (1) النيع م  المةءيلة .
 ياألصننئ الصننياب، زخنينن  امننر  فنن ا العنن ام،  نن  المةننءيلة  ينن   القننيئ إ 

 إةزننخب  نني"  ننخ لع ام يا لنن ام،  اما لعنن يننة  الفقنن  ةفننر  إ  إلنن ام، ةقننخئ ا 

 يمصنننخةر  ينننخ راةة ةنننرعيو  فننني "شنننرعخ زنننخقً ا امنننًرا نفةننن  عمنننى الشنننج 

(2) .يالبقننة المنفننرةة ا راةة  نن 
 عمننى المشننرع إةزننخب  فنني" ا لنن ام امننخ .

 (الننننخ ع الفبنننئ) المشنننريع البمنننئ يخلعنننخل  يمصنننخةر  ,"منننخ امنننًرا شنننج 

 ,يالمةنننخ ة يا ةنننعةالا القنننخني ي  (العنننخر الفبنننئ) المشنننريع غةنننر يالبمنننئ

 إراةة إلننى ايا ةبننية ا لنن ام يةنمننخ الشننج  إراةة إلننى ايا ةبننية  ننخ لع ام

 (3) .الشخرع
                                                           

( ةننننالم عينننننة ال  نننننرة عينننننة اهلل الفنننننعالي    ينيةننننئ مفنننننة  كنننننخظم  يةننننن  ،  الع صنننننةئ القنننننخنين   1)
لممةننننءيلة  غةننننر الميخشننننرة  نننن  القننننخني  اانكمةنننن   ، مزمنننن  الممقنننن  الممنننن  لمبمننننيم القخنينةنننن  

 .7/ الةن  الةخةة  ،   يالةةخةة  ،البةة الثخلث
 ةي  ، العنرر عنصنر عمنى المشنريع غةنر البمنئ عن  المةنءيلة  إلخمن  :زينخر ون ، ( 2)

 .231   .البرا ، نشر  ةن  ةي  .الةة  صالح زخمب  منشيرات :.و
 يالعشنرةبخت ا ةنالمة  الشنرةب   ن  ا لعن ام نظرةن  :عي ةن  النخصنر عينة البونخر، ( 3)

 . 231   . 1975 .نخشر ةي  . نشر يمة ةي  .و ةي  .البرية 
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المعينننننننننننيع يعخيبننننننننننن  اينننننننننننة لننننننننننننخ مننننننننننن  ا  نقةنننننننننننم  ننننننننننن ا الميمنننننننننننث عمنننننننننننى يلمبر ننننننننننن  
شننننننننننرعخ امننننننننننخ المومننننننننننب الثننننننننننخن   ةيننننننننننة   مةننننننننننءيلة  المعيننننننننننيعموميننننننننننة  اايئ ةيننننننننننة  
 شريو مةءيلة  المعييع

طلباالولالم

 المتبوعشرعامسؤولية

 ي نن  المةةثنن  القننيانة   نن  المعيبنن  البخمنن  القخعننةة ا ةننالم  الفقنن  الننر
 الشننرةب   قنن  عننرف  ننئ يلكنن  الشجصنن ، عنن   بمنن  ا نةننخ  مةننءيلة 

  بننئ عنن  صننير المةننءيلة  منن  كصننيرة المعيننيع مةننءيلة  ا ةننالمة 
 الوةر؟
 ةننرى منن   منننفم ,يشنن نفخ قفننخاالف اجعمننف  قننة المةننءيلة  يفنن   ةعبمنن   ةمننخ
 يا  ،(1)المةننءيلة   نن   منن  النننيع  نن ا ةبننرف ا ةننالم  ا الفقنن  ا 

 عنن  عجننرج ا المكننر  ياآلمننر شنن    نن  الننيارةة ااةننعثنخقة  المننخات
 اآلمننر المكننر  مةننءيلة  ةبعيننر منن  ي نننخك شجصننة ، مةننءيلة  كينفننخ

 (2)الوةر   بئ ع  مةءيلة 
 امةثن  عنرر عن  ا نةنخ  ةةن ئ ا ا   ن  ب الشنرة  ن  المقنررة القخعنةة إ 

 ورةن  عن   لنك ةكني  ا  إا ممةن ، غةنر العنرر امنةث من  كنخ  يلني غةنر 
 ةكني  المخلن   ن    فن  المكنر  ةنة  ن  كخآللن  المكنر  ةزبنئ ممزًقنخ إكراً نخ إكرا ن 

                                                           

المعيننيع ةراةنن  مقخرننن  ، زخمبنن  القننخ رة ، كمةنن  القننخني  اوريمنن   مةننءيلة  مممننة، ( عمننر 1)
 . 20   ،1972 ةكعيرا  )غةر منشيرة( ،

 الميننخن  المنةن  القنخني   ن  العنخيع اعمنخئ عن  المعينيع ونالئ عزنخج ، مةنءيلة  (  2)
 ،2003 .لمكعننخب المةةثنن  المءةةنن  :ونرايم  .و ةي  .مقخرننن  ةراةنن  . ياألرةنن 

 38. 
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 الميخشنر من لن  لعن ةمن  ي لنك امةثن  الن    ني ألنن  العنرر عن  مةنءيا المكنر 
 (1)اآلل  من ل  -الميخشر ي ي-المكر  يعن ةئ

 ا  عمننى امننة إزيننخر " ي ننن  ا كننرا ينزننة منن  نخمةنن  ااكننرا  يمةننب عبرةننف 
 (2)"يخ جخ   رعخ  ةي  م  م  يوةر عمال ةبمئ
 ةن  يمةنث امنر عمنى يمكنري   نةة  منخ عمنى غةنر  القنخةر عفةةنة " ي نن  عنرف كمنخ
 (3)"رعخ  ي  عف 

 يلننع يمنن  (الننراا يكةننر( خمكرً نن يننخأل ى العفةةننة مننن  يلننع منن  يةةننمى
 مكرُ خ العفةةة عمة 

 مكرُ ننخ  بمنن  النن   يالشنن ا ينن  مكرً ننخ ينن  المفننةة يالشنن ا,(الننراا يفننعح) 
 (4)عمة 
 المن مير عن  لمعنمخ  نخ ةنخ ةبعينر الن   يمنة   ني العنخم اي الممزن ا ا كنرا  ا 

 عخًمنخ ا كنرا  يكنخ  لوةنر  منخئ إعنالف عمنى إنةنخًنخ امنة اكنر   مني يعمةن  المكنر ،
 المبننى، مةنث من  المعمنف ألنن  يمنة ، المكنر  اآلمنر عمنى ةكني  العنمخ   نخ 

 نخلًصنخ ا كنرا  كنخ  يا  ااجعةنخر، مةنميب انن  مبننى عمنى اآللن  يمن لن  يالمكنر 

                                                           

 نشنر يمنة ةي  .1 و .ا ةنالم  الفقن   ن  المعمفنخت عنمخ  :مممنة ةنمةمخ  اممنة،(  1)
  633   . 1985 .نشر ةار ةي 

 ةار :القخ رة. عخيب  "جو " انمراف ع  المعييع مةءيلة  :اممة ممخة مممة را ت( 2)
  35   ، .1987 .البرية  النفع 

 .مقخرنن  ةراةن  .يالقنخني  الشنرةب  ينة  ا كنرا  نظرةن  :مفةنيب البنخمر  من ام  خقنئ(  3)
 37   ، 2005 .المةةث الزخمب  المكعب

  35   ةخي ، مصةر عخيب ، "جو " انمراف ع  المعييع مةءيلة  را ت ممخة،(  4)
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 المكنر  ةزبنئ ا الننخل  ا كنرا  أل  المكنر ، عمنى  خلعنمخ  ممزن ا غةنر اي
 (1)"اصال ااجعةخر ةةمب ا ألن  المكر  ةة    آل 
 العبرةنف  ن ا عمنى يةءجن  ,"لفنًرا الشن ا  بنئ إلنى ا لزنخا " ي نن  عنرف يلنة
 ةبنةم ممنخ اجن  ي ني ,ا لزنخا ةيزنب الن   الشنةةة ا كنرا  من  ةقعنرب ي نن 

 .الرعخ
 امنخ(2)  الفبنئ من  المننع العبرةنف من  اجنرج لنة "الشن ا  بنئ" ي نن  القنيئ ي ن 

 ا عنالف أل  ,يالمةنعكر  المكنر  عمنى ةقنع األرزنح عمنى  فني لمعنمخ  يخلنةني 
 يالعةنيب يالميخشنرة، يخلعةنيب المكنر  يمن  ياةنو  غةنر من  المةنعكر  من  صنةر
 يلكن  ،لمبقنئ يالةنيي  المقةقن  الصنةير ينة   نر  ا مةنث ،ةنياا الفبنئ  ن 

 ا  المبمنيم يمن ،  األرزنح  ن  المكنر  عمنى النفخةن   ن  العنمخ  عممنئ ةةنعقر
 (3)إكرا خ ةةمى  ال الممزئ غةر امخ زئالمم ا كرا  ي ي يامة نيع ا كرا 
 مةننءيلة  ةنيب  نني الممزن ا ا كنرا  ا  لنننخ عينة  قنة  اآلمككر مسككؤوليةامكا 

 الممنةث  ني المكنر  ا  اععينخر عمنى غةنر  امةثن  الن   العنرر عن  المكنر 
 مةنءيلة  يميعنيع الميخشنرة من  النيى ةنيي  ا  اةنخ  عمنى ي لنك لمعنرر
 (4)منفخ بيلرة المكر  يمةءيلة  شية  اآلمر

                                                           

ةة ، ، ةار الةننبخ 1 و .ا ةننالم  الفقن   ن  المعمفنخت عنمخ  مممنة اممنة، ةنمةمخ (  1)
 .34،  1985القخ رة ، 

  54   ةخي ، مصةر ا كرا ، نظرة  البخمر ،  خقئ(  2)
  38   ةخي ، مصةر عخيب ، "جو " انمراف ع  المعييع مةءيلة  را ت ممخة ، (  3)
  34   ةخي ، مصةر العخيع، اعمخئ ع  المعييع مةءيلة  والئ عزخج،(  4)
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 ممنك  ن  اي ممكن   ن  عمنال ةبمنئ ين   غةنر  ةن مر من   ني ينخآلمر يالمقصنية
 عمنف البمنئ  ن ا عمنى يعرعنب اآلمنر ممنك  ن  ين  المن مير البمنئ كنخ   نإ ا غةنر ،
 (1) الصرةح األ   نيع م  المخل         األمر أل   خعم  عمى عمخ   ال

 ةن ع  ين   ا ةنعبالا زن ي  عمنى غةنر  ةن مر من  " ي نن  الفقن   ن  اآلمنر يةبنرف
 (2)" الوةر ممك    اي اآلمر ممك    عمال
 ةكني  يلنة اآلمنر ممنك  ن  ةكني  لنة المن مير عمنئ ا  ةعينة  العبرةنف  ن ا من 
 المخلعة ؟  خعة     العمخ  ةزب م   بمى ,الوةر ممك   
 عمننى عننمخ   ننال ,اآلمننر ممننك  نن  يالبننخ ينن  المنن مير البمننئ كننخ   ننإ ا

 امننر  يلننة الشنن   صننخمب ا   لننك ,عممنن  نعةزنن  ةًقخشنن اعمننف إ ا المنن مير
 ممننك  نن  العصننرف ةيننةح يا    ,صننرةًمخ إ ًنننخ البمننئ يإعةننخ  لنن  ا   لننة

 (3)مةءيلةع  عنعف  ييخلعخل  اآلمر
 ينخألمر عينرة  نال ,الوةننر ممننك  نن  يالًبننخ ينن  المنن مير البمنئ كنخ  إ ا امنخ

 يبننةم ًعخشننر  مكمننف األصننئ  نن  المنن مير أل  ,اآلجننر ممننك  نن  يخلعصننرف
 ,شننرًعخ يخوننئ الوةننر ممننك  نن  يخلعصننرف األمننر ا  ييمننخ ,يننخلوةر ا عننرار
 عمنى شن ا يا المخلن   ن    ن  المقةقن  المةنءيئ  ني المن مير  نإ  ييخلعنخل 
 (4)اآلمر
 ا   ني اآلمنر ةي  المن مير مةنءيلة  ةنيب ا  المعقةمن  األمثمن  من  ةععنح
  ني  ننخ المةنءيلة   مبةنخر  لنك يعمنى الممزن ا ا كنرا  ننيع من  ةكن  لنم األمنر

                                                           

  30   عخيب ، "جو " افانمر  ع  المعييع مةءيلة  ممخة، را ت(  1)
 .31المصةر نفة  ،  (  2)
 . 32   ةخي  مصةر العخيع، اعمخئ ع  المعييع مةءيلة  ، والئ عزخج(  3)
 . 31   الةخي ، المصةر ممخة، را ت(  4)
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 ةنياا المن مير  بنئ عن  مةنءيا اآلمنر ةكني   ن ا يعمنى الممزن ا العنخم ا كنرا 
 (1)العخم ا كرا  نيع م  األمر كخ  إ ا الوةر ممك    ام ممك     البمئ كخ 

 األمنيائ  ن   يمن  غةنر  عمنئ عن  مةنءيا الشنج  ةكني  اجنرى امنياا ي ننخك
  فن  .الجنخ  ياألزةنر ةنةة  من  المن مير ةميالجنخ ايةن  من  المن مير الصني 
 اينن  األب امنر إ ا انن  ةفةنة منخ المنفةن  كعنب  ن  زنخا  قنة المن مير الصني  مخلن 
 زنخر  ار  إلنى يانعشنرت الننخر ياةنعبرت  فبنئ ارعن   ن  ننخًرا ةشنبئ ا  الينخل 
 عنمخ  عنةم  ن  يالةنيب األب، عمنى  ننخ  خلعنمخ   ةفنخ، منخ يبن   نخعمف
 ةقعن  الن   المبنني  ا كنرا  يمن لن  اينن  اليالنة امنر  ا اععينخر  ني ا ين 

 (2)ألية  ا ي  وخع  ييزيب
 ةفبنئ ا  لن  جخةًمنخ األجةنر امنر  نإ ا ةنةة ، من  المن مير يخلجنخةم ةعبمن  ي ةمنخ
 يننخلوةر العننرر إلمننخ   بمنن  عمننى يعرعننب ينن  امننر مننخ الجننخةم  فبننئ شننةًقخ

 لجخةمن  الةنةة امنر ا  لنك   ن  يالةنيب. الجنخةم ةي  الةنةة عمنى  ننخ  خلعنمخ 
  ن    ن   ةكني  لةنةة ، الجنخةم وخعن  يزنيب يةنيب المبنني  ا كنرا  ليةنئ من 

 نعنخق  عن  المةنءيئ  ني الةنةة ةكني  يين لك الفبنئ، عمنى مزينر يك نن  المخلن 
 (3)الوةر مخئ إعالف إلى اةى ال   امر
 ملن يا   المنةة  ن  نفةن  يعةنمةم األزنرة ةةنعم  الن    فني الجنخ  األزةنر امنخ

 أل  مةنع زر  لوةنر ةبمنئ ا  ةمكنن  ا لمجةمن  شنفًرا ةةنع زر كمن  ةبمنئ،
 (4)لممةع زر مةعمق  جاللفخ المةع زرة المةة    منخ ب 

                                                           

 ( 637   ةخي ، مصةر ا ةالم ، الفق     المعمفخت عمخ  ، ةمةمخ  اممة .( 1)
 ( 34   ةخي ، مصةر عخيب ،  بئ  ع المعييع مةءيلة  عزخج، والئ(  2)
 ( 643   ةخي ، مصةر ا ةالم ، الفق     المعمفخت عمخ  ةمةمخ  اممة ،(  3)
 ( 647   المصةر نفة  ، (  4)
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 مءلعًنخ عمنال ليامنة ةبمنئ الن   " ي نن  الجنخ  األزةنر الفقفنخا عنرف يلقنة
 يمنن  ،"ةبمنئ لننم يا  المننةة  نن  نفةنن  يعةننمةم األزننر يةةننعم  يخلعجصنة 

 يالميظنف الممنئ  ن  ياألزةنر المصننع  ن  يالبخمنئ المنن ئ  ن  مالجنخة امثمعن 
 األزةننر امكننخم ا ننم يمنن  لمخلكفننخ، يخلنةنني  لمةننةخرة يالةننخق  المكيمنن   نن 

 المن  ي  عممن  عن   منك اي صنف ، ينال ةنة   ن   منك منخ ةعنم  ا انن  الجنخ 
نمنخ  ةن   ا القصنخر  ن زةر يالمجنةيم، الةنةة عمنى الشن    ن ا  ن  العنمخ  يا 

 ثنيب عجنر  يا  ا األةنعخ  ةجنخلف ا  إا من  ي  عمنئ من  عجنر  خمن ةعنم 
 عمننى العنمخ  يةيقنى األزةننر ةعنم   ننال المبعننخة األزةنر ة  من  القصنخرة
 (1)األزةر عمى ةكي  العمخ   خ  مبعخة غةر الة  كخ  إ ا امخ األةعخ ،

 الدولة وعمال األمير عمال عن المسؤوليةاما 
 ينرا  ينةًاا المةنءيلة  من  يمنزنخة شنج  ا  ا ةنالمة  الشنرةب   ن  ةيزنة ا

 شنج   كنئ الننخ ، من   نرة اصنور معنى المنخكم اي يخلجمةفن  الممثنئ الةيلن 
 المزعمنع، امنخم مةنءيلةع  إلنى يخ عنخ   اهلل امنخم ياليالن  ا بخلن  عن  مةنءيئ

  قةنئ مونةن  ومنب  ن  ارةنئ - عنن  اهلل رعن  الجونخب ين  عمنر ا  ريى  قنة
 مننخل  يةمنن  ةننخ " :يلخلننت مننخمال يكخنننت مننراةال  ف عننت عمننر، ازةينن  لفننخ

 يةنمم، عمةن  اهلل صنمى النين  اصنمخب عمنر  خةعشنخر   زفعنت، ،"يلبمنر
نمنخ شن ا عمةن  لنة  ا  يبعنفم عمةن    شنخر اامنخم  يكنخ  يمنءةب، يائ  ني يا 
 عقنيئ، منخ : عمنر  قنخئ راةن ، ةينة لنم )كنرم اهلل يزفن (  وخلنب اين  ين  عمن 
  منم  نياك  ن  لنخليا كنخنيا يا  راةفنم، اجون   قنة ،ينراةفم لنخليا كنخنيا إ : لنخئ

 ةنيةمك،  ن  يلنة خ يالقنت ا  ععفنخ اننت ألننك عمةنك ةةعن  ا  ارى لنك، ةنصنميا
 (2)"ليمك عمى عقةمفخ معى عيرح ا عمة  ع مت:ل  عمر  قخئ
 
 

المطلبالثاني
                                                           

 35   ةخي ، مصةر عخيب ،  بئ ع  المعييع مةءيلة  عزخج،  والئ(  1)
 36   ، المصةر نفة (  2)
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 تحققمسؤوليةالمتبوعشروط
خيع يمةننننننننث ةكنننننننني  ا  عكنننننننني   نننننننننخك ةننننننننمو   بمةنننننننن  ةمخرةننننننننفخ المعيننننننننيع عمننننننننى العنننننننن

األجةننننننننننر جخعننننننننننع لممعيننننننننننيع ، يلننننننننننة  منننننننننن  العننننننننننرير  ا  عكنننننننننني   نننننننننن   الةننننننننننمو  
عقةةننننننننننن  عقننننننننننننيم عمننننننننننننى ااجعةننننننننننننخر يا ا  عكننننننننننني  شننننننننننننرعة  يا ةشننننننننننننعرو ا  ةكنننننننننننني  
 ننننننننننننننخك عقنننننننننننننة ينننننننننننننة  العنننننننننننننخيع يالمعينننننننننننننيع ، يلننننننننننننني يزنننننننننننننة البقنننننننننننننة ،  منننننننننننننة  مننننننننننننن  
العنننننننننرير  ا  ةكننننننننني   ننننننننن ا البقنننننننننة صنننننننننمةمخً ،  مننننننننني كنننننننننخ   ننننننننن ا البقنننننننننة ينننننننننخوالً  

ك عاللننننننننننن  العيبةننننننننننن  ميزنننننننننننيةة ، كمنننننننننننخ انننننننننننن  ا ةشنننننننننننعرو ا  ةكننننننننننني  ليقةنننننننننننت  ننننننننننننخ
 (1) المعييع منّرًا    اجعةخر العخيع

 م  لخني  المةن  البرال  عمى مخ ة ع  : 219نصت المخةة ي 
ليمننننننننننةةخت يالمءةةننننننننننخت ااجننننننننننرى العننننننننن  عقننننننننننيم يجةمنننننننننن  عخمنننننننننن  المكيمننننننننن  يا -1

، يكنننننننننننئ شنننننننننننج  ةةنننننننننننعوئ امنننننننننننةى المءةةنننننننننننخت الصننننننننننننخعة  اي العزخرةننننننننننن  
، مةنننننننننننننءيلي  عننننننننننننن  العنننننننننننننرر الننننننننننننن   ةمةثننننننننننننن  مةنننننننننننننعجةمي م ، ا ا كنننننننننننننخ  

 العرر نخشقخ ع  عبة يلع منفم اثنخا لةخمفم يجةمعفم .
ةةننننننننننعوةع المجننننننننننةيم ا  ةننننننننننعجم  منننننننننن  المةننننننننننءيلة  ا ا اثيننننننننننت اننننننننننن  ينننننننننن ئ  -2

نيوننننننننن  مننننننننن  البنخةننننننننن  يمننننننننننع يلنننننننننيع العنننننننننرر ، اي ا  العنننننننننرر كنننننننننخ  منننننننننخ ة
  (2) اية يالبخ معى لي ي ئ     البنخة  .

                                                           

نظرةنننننن     نننننن  شننننننرح القننننننخني  المننننننةن  الزةةننننننة اليةننننننةو   (ة. عيننننننة الننننننر ا  اممننننننة الةنننننننفير 1)
،  ، يةننننننريت  ، ةار إمةننننننخا العننننننراث البرينننننن   1، ج مصننننننخةر االعنننننن ام  االعنننننن ام ييزنننننن  عننننننخم

 1116-1115   ، يال ةن  نشر  لينخ 
( عينننننة المزةنننننة المكنننننةم ي عينننننة الينننننخل  اليكنننننر  ي مممنننننة وننننن  اليشنننننةر ، النننننيزة   ننننن  نظرةننننن  2)

،  1، ج 2112لنننننننن  ، مكعينننننننن  الةنننننننننفير  ، يوننننننننةاة ، االعنننننننن ام  نننننننن  القننننننننخني  المننننننننةن  البرا
 259 . 

http://samilawfirm.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=7873&action=edit#_ftn5
http://samilawfirm.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=7873&action=edit#_ftn5


12

يلنننننننننم ةعنننننننننع المشنننننننننرع البرالننننننننن  لخعنننننننننةة عخمننننننننن  عقنننننننننرر مةنننننننننءيلة  ا  معينننننننننيع عننننننننن  
اا بننننننننننننخئ العننننننننننننخرة الصننننننننننننخةرة منننننننننننن  عخيبنننننننننننن  معننننننننننننى عننننننننننننيا رت شننننننننننننريوفخ . ي نننننننننننني 
النننننننننننننف  النننننننننننن   ةننننننننننننمكع  يبنننننننننننن  القننننننننننننيانة  المةنةنننننننننننن  المةةثنننننننننننن  يمنفننننننننننننخ العقنةننننننننننننة  
المصنننننننننر  .  لنننننننننك انننننننننن  منننننننننةة اشنننننننننجخ  مننننننننن  عقنننننننننع عمنننننننننةفم مةنننننننننءيلة  المعينننننننننيع 

يالمشننننننننننخر الةفننننننننننخ يننننننننننخنفم :  219عنننننننننن  عخيبنننننننننن   نننننننننن  الفقننننننننننرة اايلننننننننننى منننننننننن  المننننننننننخةة 
لمءةةننننننننننخت ااجننننننننننرى العنننننننننن  عقننننننننننيم يجةمنننننننننن  عخمنننننننننن  يكننننننننننئ المكيمنننننننننن  ياليمننننننننننةةخت يا

 (1) شج  مقةق  اي مبني  ةةعوئ مءةة  صنخعة  اي عزخرة  .
 
،  ةبعينننننننننننننننر   يمننننننننننننننن  اامثمننننننننننننننن  عمنننننننننننننننى  لنننننننننننننننك الميظنننننننننننننننف  ننننننننننننننن  ي ارة الصنننننننننننننننم  
الصنننننننننننم  يعةننننننننننن ئ عننننننننننن  كخ ننننننننننن  ا عمنننننننننننخئ ياأل بنننننننننننخئ  عنننننننننننخيع لننننننننننني ارة   ميظنننننننننننفال

لننننننننننم عكنننننننننن   –ي ارة الصننننننننننم   –العننننننننننخرة العنننننننننن  ةقننننننننننيم يفننننننننننخ ييظةفعنننننننننن  رغننننننننننم انفننننننننننخ 
منننننننننرة  ننننننننن  اجعةخر نننننننننخ لفننننننننن ا العنننننننننخيع مةنننننننننث ا  عبةةنننننننننن  لنننننننننة عنننننننننم منننننننننثال مننننننننن  لينننننننننئ 
  ةةننننننننننننيا  الجةمنننننننننننن  المةنةننننننننننننن  ، يلكنننننننننننن  ةكفننننننننننننن  ا  ةكنننننننننننني  لفنننننننننننننخ ةننننننننننننمو   بمةننننننننننننن 

 يلةعفخ ع  ا بخل  عزخ  الوةر.عمخرةفخ عمة  لعمق  مةء 
ةقععننننننننن  لةنننننننننخم مةنننننننننءيلة  المعينننننننننيع عننننننننن  عممننننننننن  عخيبننننننننن  ، عنننننننننيا ر شنننننننننريو ثالثننننننننن  

لةننننننننننخم عاللنننننننننن  العيبةنننننننننن  يننننننننننة  منننننننننن  ةننننننننننراة عمممنننننننننن  المةننننننننننءيلة  ييننننننننننة  منننننننننن  ايلفننننننننننخ 
امنننننننننننةث العنننننننننننرر ، ثخنةفمنننننننننننخ صنننننننننننةير جوننننننننننن  مننننننننننن  العنننننننننننخيع . ثخلثفنننننننننننخ صنننننننننننةير خ 

 ننننننننن   الشنننننننننريو الجوننننننننن  اثننننننننننخا لةنننننننننخم العنننننننننخيع يجةمننننننننن  معييعننننننننن  ، يةننننننننننعور   ننننننننن  
 الثالث  عمى العبخلب :

                                                           

، مصنننننننةر ةنننننننخي (عينننننننة المزةنننننننة المكنننننننةم ي عينننننننة الينننننننخل  اليكنننننننر  ي مممنننننننة وننننننن  اليشنننننننةر ، 1)
 259 . 
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التبعيككككككة بككككككين مككككككن يككككككراد تحممككككككو المسككككككؤولية الشككككككرط االول : قيككككككام ع قككككككة 
 وبين من احدث الضرر

ةزنننننننننب لقةنننننننننخم عاللننننننننن  العيبةننننننننن  ا  ةكننننننننني  لممعينننننننننيع ةنننننننننمو   بمةننننننننن   ننننننننن  إصنننننننننةار 
العيزةفننننننننخت يالعبمةمننننننننخت إلننننننننى عخيبنننننننن  العنننننننن  ةجعننننننننع لفننننننننخ العننننننننخيع  نزننننننننخ  عمننننننننئ 

 (1) .مبة 
يعمننننننننننى  نننننننننن ا األةننننننننننخ  ، ةزننننننننننب ا  ععننننننننننيا ر  نننننننننن  عاللنننننننننن  العيبةنننننننننن  الجصننننننننننخق  

 (2) :العخلة 
ةزنننننننننننب ا  عكننننننننننني  الرلخيننننننننننن  يالعيزةننننننننننن   ننننننننننن  عمنننننننننننئ مبنننننننننننة  ةقنننننننننننيم يننننننننننن  العنننننننننننخيع - ا

لمةنننننننننننخب المعينننننننننننيع يمصنننننننننننممع  : امنننننننننننخ إ  كخننننننننننننت الرلخيننننننننننن  عخمننننننننننن  كرلخيننننننننننن  األب 
عمننننننننننى يلننننننننننة  ، ننننننننننال ةبعيننننننننننر األينننننننننن  عخيبننننننننننًخ لنننننننننن  ، يا عقننننننننننيم مةننننننننننءيلة  المعيننننننننننيع ، 

 . ييف ا ععمة  مةءيلة  المعييع ع  مةءيلة  معيل  الرلخي 
ا ةشنننننننننننعرو لقةنننننننننننخم عاللننننننننننن  العيبةننننننننننن  يزنننننننننننية عقنننننننننننة ينننننننننننة  العنننننننننننخيع يالمعينننننننننننيع ، - ب

ةشننننننننننعرو عننننننننننيا ر الةننننننننننمو  الفبمةنننننننننن  ،  نننننننننننإ  يزننننننننننةَّ البقننننننننننة  ننننننننننال ةشننننننننننعرو  ةننننننننننن  ا  
 . ةكي  صمةمخً 

ععمقنننننننن  عاللنننننننن  العيبةنننننننن  يلنننننننني لننننننننم ةكنننننننن  المعيننننننننيع مننننننننرًا  نننننننن  اجعةننننننننخر عخيبنننننننن  . - ت
 . مخ ةام   ا العخيع ةجعع لرلخي  يعيزة  المعييع

ةشنننننننننننعرو ا  ةعقخعنننننننننننى العنننننننننننخيع ازنننننننننننرًا عننننننننننن  عممننننننننننن  معنننننننننننى عقنننننننننننيم عاللننننننننننن   ا- ث
 . العيبة 

                                                           

( ة . اننننننننير ةنننننننموخ  ، المنننننننيز   ننننننن  مصنننننننخةر االعننننننن ام ، منشننننننن ة المبنننننننخرف يخاةنننننننكنةرة  ، 1)
 . 398،   1996القخ رة ، 

 . 399  مصخةر االع ام ، مصةر ةخي ،  ( ة . انير ةموخ  ، الميز   2)
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ا ةشننننننننننننعرو ا  عكنننننننننننني  العيبةنننننننننننن  العصننننننننننننخةة  ي نننننننننننن  عننننننننننننرعيو عننننننننننننخةة يننننننننننننخألزرة - ج
شننننننننننراف  نمننننننننننخ ةكفنننننننننن  ا  عكنننننننننني  العيبةنننننننننن  لخنينةنننننننننن  ععمثننننننننننئ يخلجعننننننننننيع لرلخينننننننننن  يا  يا 

 .المعييع
 الشرط الثاني : صدور خطأ من التابع . 

مةنننننننننننءيلة  العنننننننننننخيع  ننننننننننن  اةنننننننننننخ  مةنننننننننننءيلة  المعينننننننننننيع يلننننننننننن لك ةزنننننننننننب لقةنننننننننننخم ا  
مةنننننننننننءيلة  المعينننننننننننيع عمقننننننننننن  مةنننننننننننءيلة  العنننننننننننخيع . يمةنننننننننننءيلة  العنننننننننننخيع ا ععمقنننننننننننن  
اا عنننننننننة عننننننننيا ر اركخنفننننننننخ ي نننننننن  مقننننننننةمعفخ ركنننننننن  الجونننننننن  ،  ننننننننإ  لننننننننم ةصننننننننةر منننننننن  
العننننننننننننخيع  بننننننننننننئ  جننننننننننننخوئ  ننننننننننننإ  مةننننننننننننءيلةع  لنننننننننننن  ععقننننننننننننرر يخلعننننننننننننخل  لنننننننننننن  ععقننننننننننننرر 

 مةءيلة  المعييع .
 رط الثالث : صدورىا الخطأ اثناء قيام التابع بخدمة متبوعوالش

ي نننننننني شننننننننرو عيننننننننرت عننننننننن  القننننننننيانة  يعبننننننننخيةر مجعمفنننننننن  عننننننننءثر  نننننننن  عمةةننننننننة مفننننننننخة  
اثنننننننننننننخا لةننننننننننننخم المةننننننننننننعجةمة   :.  قننننننننننننة عيننننننننننننر عننننننننننننن  المشننننننننننننرع البرالنننننننننننن  يننننننننننننخلقيئ 

يجننننننننننننةمعفم( يعيننننننننننننر عننننننننننننن  القننننننننننننخني  المننننننننننننةن  المصننننننننننننر  يننننننننننننخلقيئ  نننننننننننن  الفقننننننننننننرة 
 :)    مخل  ع ةة  العخيع يظةفع  اي يةييفخ. ( 174اايلى م  المخةة)

عقننننننننننيم مةننننننننننءيلة  المعيننننننننننيع ةزننننننننننب ا  ععمقنننننننننن  مةننننننننننءيلة  العننننننننننخيع ، ةزننننننننننب  يلكنننننننننن 
 .يليع الفبئ اثنخا ع ةة  اليظةف 

عمقنننننننننن  مةننننننننننءيلة  العننننننننننخيع :ةزننننننننننب ا  ةرعكننننننننننب العننننننننننخيع جونننننننننن  ةةننننننننننيب عننننننننننررًا - ا
 .لموةر ، يةزب إثيخت اّ    ا العرر زخا نعةز  جو  العر   العخيع

 (1) :يليع العرر اثنخا ع ةة  اليظةف - ب
ي نننننننننني الجونننننننننن  النننننننننن   ةرعكينننننننننن  العننننننننننخيع ي نننننننننني ةننننننننننءة  عمنننننننننناًل منننننننننن  اعمننننننننننخئ 
يظةفعننننننننن  ،كمةننننننننننءيلة  الةيلنننننننننن  عنننننننننن  رعيننننننننننن  امننننننننننة ا ننننننننننراة الشننننننننننرو  النننننننننن   

                                                           

 . 411( ة . انير ةموخ  ، الميز     مصخةر االع ام ، مصةر ةخي  ،  1)
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ب شجصنننننننننننًخ يبةنننننننننننخر  ننننننننننننخر  ، يمةنننننننننننءيلة  شنننننننننننرك  المنننننننننننخ الت عننننننننننن  اصنننننننننننخ
األعنننننننننرار العننننننننن  ةةنننننننننييفخ لموةنننننننننر ةنننننننننخق  المخ مننننننننن  الننننننننن   عزنننننننننخي  الةنننننننننرع  

 .(1) القخنينة 
رلخينننننننننن  يعيزةنننننننننن  ،  نننننننننخألب لنننننننننن  الرلخينننننننننن   يا ةكفننننننننن  ا  ةكنننننننننني   نننننننننننخك مومننننننننن     

عمنننننننننى يلنننننننننة  ، يمبمنننننننننم المر ننننننننن  ةّيزننننننننن  صنننننننننيّة  ، يا ةمننننننننن م ا  ةكننننننننني   ننننننننن   ننننننننن   
المخلنننننننننن  اليلننننننننننة اي الصنننننننننني  عننننننننننخيع ، يننننننننننئ ا يننننننننننة منننننننننن  ا  عكنننننننننني   نننننننننن   الرلخينننننننننن  
يالعيزةننننننننننن   ننننننننننن  عمنننننننننننئ مبنننننننننننة  ةقنننننننننننيم يننننننننننن  العنننننننننننخيع لمةنننننننننننخب المعينننننننننننيع يععراجنننننننننننى 

إ ا لنننننننننم ةيقنننننننننى لنننننننننةى المعينننننننننيع عاللننننننننن  العيبةننننننننن  يعراجننننننننن  الرلخيننننننننن  يالعيزةننننننننن  معنننننننننى 
ةنننننننننننمو  كخ ةننننننننننن   ننننننننننن  الرلخيننننننننننن  يالعيزةننننننننننن  انبنننننننننننةمت عاللننننننننننن  العيبةننننننننننن  كخلويةنننننننننننب 
الننننننننننننننن   ةبمنننننننننننننننئ  ننننننننننننننن  مةعشنننننننننننننننفى جنننننننننننننننخ  لمةنننننننننننننننخي   نننننننننننننننال ةبعينننننننننننننننر عخيبنننننننننننننننخً  

 ةكفنننننننننننننن  ا  ةبمننننننننننننننئ شننننننننننننننج  لمةننننننننننننننخب شننننننننننننننج  آجننننننننننننننر يا،  (2) لممةعشننننننننننننننفى
يشنننننننننننكئ مةنننننننننننعقئ ةي  ا  ةجعنننننننننننع لرلخيعننننننننننن  يعيزةفننننننننننن  ،  فننننننننننننخ ا ةبعينننننننننننر عخيبننننننننننننًخ 
، كمننننننننننخ  نننننننننني المننننننننننخئ يخلنةنننننننننني  لممقننننننننننخيئ النننننننننن   ةمعنننننننننن م يإنزننننننننننخ  عمننننننننننئ لمةننننننننننخب 
شنننننننننننننننج  آجنننننننننننننننر ةي  ا  ةجعنننننننننننننننع  شنننننننننننننننرا   اي إةارعننننننننننننننن  اي رلخيعننننننننننننننن  ،  نننننننننننننننال 

األجةنننننننننر عمةننننننننن  ةنننننننننمو   ةبعينننننننننر المقنننننننننخيئ عخيبنننننننننًخ لنننننننننرب البمنننننننننئ إا إ ا كنننننننننخ  لفننننننننن ا
 .(3)  بمة     الرلخي  يالعيزة 

                                                           

 ننننننن  القنننننننخني  المنننننننةن  الميننننننننخن    مةنننننننءيلة  المعينننننننيع عننننننن  اعمنننننننخئ عخيبننننننن   ونننننننالئ  (عزنننننننخج1)
  ، 2113  ليننننننخ   ونننننرايم   المءةةننننن  المةةثننننن  لمكعنننننخب  ،  ةراةننننن  مقخرنننننن   ياألرةنننننن 

  96. 
ةنننننخي  مصنننننةر   1اليةنننننةو  ننننن  شنننننرح القنننننخني  المنننننةن  الزةةنننننة ج   (عينننننة النننننر ا  الةننننننفير 2)

  1117 
 97ةخي    مصةر   مةءيلة  العخيع ع  اعمخئ معييع   والئ  عزخج(3)

http://samilawfirm.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=7873&action=edit#_ftn5
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يلننننننننننننة ععنننننننننننني ع الرلخينننننننننننن  يالعيزةنننننننننننن  يننننننننننننة  اكثننننننننننننر منننننننننننن  شننننننننننننج  يامننننننننننننة ،  ننننننننننننإ ا  
م كننننننننننخنيا اةننننننننننعجةم عننننننننننةة اشننننننننننجخ  شجصننننننننننخ يامننننننننننةاً   نننننننننن  عمننننننننننئ مشننننننننننعرك لفنننننننننن

، يكنننننننننننخنيا مةنننننننننننءيلة  عننننننننننن  عممننننننننننن  يخلععنننننننننننخم    كمفنننننننننننم معينننننننننننيعة  لمةنننننننننننعجةمفم
، كمنننننننننخ انننننننننن  لنننننننننة  مننننننننن  العنننننننننرير  ا  ةكننننننننني  المعينننننننننيع لنننننننننخةراً    (1) ةمنننننننننخ يةننننننننننفم

منننننننننن  النخمةنننننننننن  الفنةنننننننننن  ، يننننننننننئ ةكفنننننننننن  ا  ةكنننننننننني  منننننننننن   عمننننننننننى الرلخينننننننننن  يالعيزةنننننننننن 
النخمةننننننننن  ا ةارةننننننننن   ننننننننني صنننننننننخمب الرلخيننننننننن  يالعيزةننننننننن  ،  صنننننننننخمب الةنننننننننةخرة منننننننننثال 

 فننننننننني معينننننننننيع لةنننننننننخققفخ ،يمنننننننننخ انننننننننن  ةممنننننننننك   معنننننننننى لننننننننني لنننننننننم ةكننننننننن  ةبنننننننننرف القةنننننننننخةة
يكنننننننننننن لك الكننننننننننننخةر الوينننننننننننن  معيننننننننننننيع   ةننننننننننننمو   بمةنننننننننننن  عمةنننننننننننن  يخلرلخينننننننننننن  يالعيزةنننننننننننن 

 .(2)   المةعشفىلصخمب المةعشفى ال   ةبمئ لمةخي   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                           

ةننننخي  مصننننةر ،  1عيننننة الننننر ا  الةنننننفير  ، اليةننننةو  نننن  شننننرح القننننخني  المننننةن  الزةةننننة ج (1)
  1122 

ةننننخي  مصننننةر ،  1ليةننننةو  نننن  شننننرح القننننخني  المننننةن  الزةةننننة ج عيننننة الننننر ا  الةنننننفير  ، ا(2)
  1122 
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http://samilawfirm.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=7873&action=edit#_ftn5


17









 المبحث الثاني

مسؤولية المتبوع  احكام

 عن فعل تابعه
 














المبحثالثاني

مسؤوليةالمتبوععنفعلتابعهاحكام

مةنننننننننننننءيلة  المعينننننننننننننيع ةننننننننننننةعم عقةنننننننننننننةم  ننننننننننننن ا الميعنننننننننننننيع النننننننننننننى ا  ةراةنننننننننننن  اثنننننننننننننخر 
 ننننننننننن  الجةنننننننننننخر المعنننننننننننرير  مننننننننننن عاللعنننننننننننة  اةخةنننننننننننةعة  ، األيلنننننننننننى ععمثنننننننننننئ  ننننننننننن  

عننننننننننةم ، امننننننننننخ الثخنةنننننننننن   عركنننننننننن  عمننننننننننى يننننننننننخلرزيع عمننننننننننى العننننننننننخيع اي عمننننننننننى المعيننننننننننيع
 امكخ  المعييع ة ع المةءيلة  عزخ  المعرير    القيانة .

 المطلب األول
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 علىالتابعأوعلىالمتبوعحقالمضرورفيالخياربالرجوع
إ ا عمققنننننننننننننت مةننننننننننننننءيلة  العنننننننننننننخيع يبننننننننننننننة عننننننننننننننيا ر شنننننننننننننريوفخ ، كننننننننننننننخ  لممعننننننننننننننرير 
المننننننننننن   ننننننننننن  ر نننننننننننع ةعنننننننننننيا  لمموخليننننننننننن  ينننننننننننخلعبية  ، يلنننننننننننة ةننننننننننني  القنننننننننننيئ يننننننننننن   
مةنننننننننننءيلة  المعينننننننننننيع  ننننننننننن  مةنننننننننننءيلة  عيبةننننننننننن  ،  نننننننننننال ععنننننننننننيا ر عزنننننننننننخ  المعينننننننننننيع إا 

عفننننننننننخا مةننننننننننءيلة  عيبننننننننننًخ لقةننننننننننخم مةننننننننننءيلة  العننننننننننخيع ،  مةننننننننننءيلة  المعيننننننننننيع عنعفنننننننننن  يخن
 العخيع لةيب م  األةيخب النخ ة  . 

( منننننننننننننةن  عرالننننننننننننن  عمنننننننننننننى انننننننننننننن : ) عقنننننننننننننةر الممكمننننننننننننن  217ا  نصنننننننننننننت المنننننننننننننخةة )
العبننننننننية   نننننننن  زمةننننننننع اامننننننننيائ يقننننننننةر مننننننننخ لمنننننننن  المععننننننننرر منننننننن  عننننننننرر يمننننننننخ 
 خعنننننننننننن  منننننننننننن  كةننننننننننننب يشننننننننننننرو ا  ةكنننننننننننني   نننننننننننن ا نعةزنننننننننننن  ويةبةنننننننننننن  لمبمننننننننننننئ غةننننننننننننر 

 ( منننننننننننننننن  مشننننننننننننننننريع193ييفنننننننننننننننن ا الجصنننننننننننننننني  نصننننننننننننننننت المننننننننننننننننخةة ) المشننننننننننننننننريع(
القنننننننننخني  المننننننننننةن  الفمةننننننننننوةن  ، ييمنننننننننخ ا   نننننننننن   المننننننننننخةة زنننننننننخات ميا قنننننننننن  لننننننننننن  

مننننننننننن  القنننننننننننخني  المنننننننننننةن  المصنننننننننننر  ، لننننننننننن ا ةنننننننننننةراع  يةراةننننننننننن   (1)(174المنننننننننننخةة )
( منننننننننننن  القننننننننننننخني  174 نننننننننننن ا الميعننننننننننننيع الشننننننننننننريمخت الننننننننننننيارةة يشنننننننننننن   المننننننننننننخةة )

 المةن  المصر  ، يمخ لعت ي  اةعًخ ممكم  النق  المصرة  . 
المعنننننننننننرير ةكننننننننننني  الجةنننننننننننخر ، امنننننننننننخ ا  ةرزنننننننننننع عمنننننننننننى يةنينننننننننننن  عمنننننننننننى  لنننننننننننك ا  

مننننننننننننخ ا  ةرزننننننننننننع عمةفمننننننننننننخ مبننننننننننننًخ  مننننننننننننخ ا  ةرزننننننننننننع عمننننننننننننى المعيننننننننننننيع ، يا  العننننننننننننخيع ، يا 
 (2)يا ثنخ  مععخمنخ  امخم  

                                                           

 (نصت     المخةة عمى ان  :1)
ةكنننني  المعيننننيع مةننننءيًا عنننن  العنننننرر النننن   ةمةثنننن  عخيبنننن  غةنننننر المشننننريع معننننى كننننخ  يالبنننننًخ  -1

 من     مخئ ع ةة  اليظةف  اي يةيفخ .
نننننت لنننن  عمةنننن  ةننننمو  يعقننننيم رايونننن  العيبةنننن  يلنننني لننننم ةكنننن  مننننرًا  نننن  اجعةننننخر عخيبنننن  ، معننننى كخ -2

  بمة     رلخيع  ي   عيزةف  . 
 .  256ةخي  ،   مصةر (ممخة ، را ت ، مةءيلة  ع  انمراف )جو ( عخيب  ، 2)
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 ننننننننننإ ا رزننننننننننع المعننننننننننرير عمننننننننننى العننننننننننخيع ةي  المعيننننننننننيع يلننننننننننف األمننننننننننر عنننننننننننة  نننننننننن ا 
المننننننننننننننة أل  العننننننننننننننخيع مةننننننننننننننءيئ مننننننننننننننةنةًخ مةننننننننننننننءيلة  شجصننننننننننننننة  ، يةكنننننننننننننني  عمننننننننننننننى 

ثيننننننننننت العننننننننننرر يالجونننننننننن  يعاللنننننننننن  الةننننننننننيية  ، ي نننننننننن   نننننننننن   المعننننننننننرير  نننننننننننخ ا  ة
المخلنننننننننن  ةكنننننننننني  لمعننننننننننخيع المنننننننننن   نننننننننن  نفنننننننننن  مةننننننننننءيلةع  ويقننننننننننًخ لمقياعننننننننننة البخمنننننننننن  ، 
يلننننننننة  لمعننننننننخيع  نننننننن   نننننننن   المخلنننننننن  منننننننن  إةجننننننننخئ المعيننننننننيع  نننننننن  الننننننننةعيى المقخمنننننننن  
عمةننننننننننننن   مةنننننننننننننءيلة  المعينننننننننننننيع مقنننننننننننننررة لمصنننننننننننننمم  المعنننننننننننننرير يلنننننننننننننة  العنننننننننننننخيع ، 

 .   (1)مةك يفخ ةي  غةر  يلف ا  إ  المعرير يمة   ي ال   ةع
يلكنننننننن  إ ا كننننننننخ  المعيننننننننيع لننننننننة ةننننننننخ م يجوقنننننننن   نننننننن  إمننننننننةاث العننننننننرر  ننننننننإ  لمعننننننننخيع 
ا  ةرزننننننننع عمننننننننى المعيننننننننيع يزنننننننن ا منننننننن  العبننننننننية  ةعنخةننننننننب مننننننننع لننننننننةر مننننننننخ ةننننننننيي  
منننننننننن  عننننننننننرر ، يا ةيزننننننننننة مننننننننننخ ةمنننننننننننع منننننننننن  ا  ةومننننننننننب العننننننننننخيع إةجننننننننننخئ المعيننننننننننيع 

نمنننننننننننخ يخععينننننننننننخر  مةنننننننننننءيًا مبننننننننننن  عننننننننننن    نننننننننن  النننننننننننةعيى يلنننننننننننة  يصنننننننننننفع  معييعنننننننننننًخ يا 
العننننننننننرر ليزننننننننننية جونننننننننن  مشننننننننننعرك ي لننننننننننك معننننننننننى ةعفننننننننننخةى عبننننننننننةة الننننننننننةعخي  عنننننننننننة 

 . (2)الرزيع ويقًخ لمقياعة البخم     المةءيلة  
يا  ا رزنننننننننننننع المعنننننننننننننرير عمنننننننننننننى المعينننننننننننننيع يمنننننننننننننة   نننننننننننننال ةومنننننننننننننب منننننننننننننن  إثينننننننننننننخت 
مةننننننننننننننءيلةع  أل  مةننننننننننننننءيلةع  مفعرعنننننننننننننن  يمكننننننننننننننم القننننننننننننننخني  عقننننننننننننننيم الننننننننننننننى زخنننننننننننننننب 

معينننننننننننننيع يمنننننننننننننة  يا ةمننننننننننننن م مةنننننننننننننءيلة  العنننننننننننننخيع ، يعمةننننننننننننن  ةةنننننننننننننعوةع ا  ةوخلنننننننننننننب ال
 .   (3)يإةجخئ العخيع    الةعيى المقخم   

يا  ا رزننننننننننع المعننننننننننرير عمننننننننننى المعيننننننننننيع يمننننننننننة  اةعننننننننننًخ  إننننننننننن  ةزنننننننننني  ل جةننننننننننر ا  
ةجعصننننننننم عخيبنننننننن   نننننننن  الننننننننةعيى يا  ةومننننننننب المكننننننننم عمننننننننى عخيبنننننننن  يمننننننننخ لننننننننة ةمكننننننننم 

                                                           

 .  625ةخي  ،   مصةر (األ يان  ، مةخم ، النظرة  البخم  لاللع ام ، 1)

 .  625الةخي  ،   مصةر (ال2)

 .  122ةخي  ،   مصةر خيع ، (عزخج ، والئ، مةءيلة  المعييع ع  اعمخئ الع3)
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ينننننننننن  المعننننننننننرير . ي لننننننننننك لمننننننننننخ لممعيننننننننننيع منننننننننن  مصننننننننننمم   نننننننننن   نننننننننن ا ااجعصننننننننننخم 
يلة  العنننننننننننخيع ،  نننننننننننإ ا اةنننننننننننعوخع  ننننننننننن ا ةرا مةنننننننننننءيلة  أل  مةننننننننننءيلة  عيبةننننننننننن  لمةنننننننننننء 

؛ ي ننننننننننني يويةبننننننننننن  المنننننننننننخئ النننننننننننةر مننننننننننن  المعينننننننننننيع عمنننننننننننى النننننننننننة خع عننننننننننن  نفةننننننننننن  ، 
اةننننننننننعفخة المعيننننننننننيع منننننننننن   لننننننننننك يانعفننننننننننت يخلعننننننننننخل  مةننننننننننءيلةع   نننننننننني . امننننننننننخ إ ا لننننننننننم 
ةةنننننننننعوةع العنننننننننخيع ، كنننننننننخ  مكنننننننننم العبنننننننننية  مزننننننننن  عمةننننننننن   نننننننننال ةمكنننننننننن  ا  ةبنننننننننية 

عمةننننننننن  المعينننننننننيع يمنننننننننخ اي نننننننننخ   ةمنننننننننخيئ نفننننننننن  يلنننننننننيع الجوننننننننن  منننننننننن  عننننننننننةمخ ةرزنننننننننع 
 . (1)لممعرير م  العبية  الممكيم ل  

عمنننننننننننننى العنننننننننننننخيع يالمعينننننننننننننيع مبنننننننننننننًخ يخععيخر منننننننننننننخ مةنننننننننننننءيلة  الرزنننننننننننننيع ممعنننننننننننننرير يل
يخلععنننننننننننننخم   ةكننننننننننننني  كنننننننننننننئ منفمنننننننننننننخ مةنننننننننننننءيًا عننننننننننننن  كخمنننننننننننننئ العبنننننننننننننية  عزنننننننننننننخ  
المعننننننننننننرير ، يا  ا كننننننننننننخ  لمعننننننننننننخيع شننننننننننننرةك  نننننننننننن  الفبننننننننننننئ العننننننننننننخر  خننننننننننننن  ةزنننننننننننني  

المعينننننننننننننيع اي عمنننننننننننننى المعينننننننننننننيع يشنننننننننننننرةك لممعنننننننننننننرير ا  ةرزنننننننننننننع عمنننننننننننننى العنننننننننننننخيع ي 
العنننننننننننخيع اي عمنننننننننننى العنننننننننننخيع يشنننننننننننرةك  ،  خلمعنننننننننننرير لننننننننننن  المرةننننننننننن   ننننننننننن  ا  ةر نننننننننننع 

 .   (2)الةعيى عمى ا  يامة م  المةءيلة  الثالث  
 
 

لمطلبالثانيا

 بعضالقوانينعدمامكانالمتبوعدفعمسؤوليتهتجاهالمضرورفي
ا  بنننننننننن  القننننننننننيانة ااعزننننننننننخ  نمنننننننننني إمكخنةنننننننننن  ة ننننننننننع مةننننننننننءيلة  المعيننننننننننيع  نننننننننن  ي

عزةننننننننن  لممعينننننننننيع ينفننننننننن  المةنننننننننءيلة  عننننننننن  نفةننننننننن  اا ا   ننننننننننخك لنننننننننيانة  عزةننننننننن  

                                                           

 .  226ةخي  ،   مصةر (األ يان  ، مةخم ، النظرة  البخم  لاللع ام ، 1)

 

 .  1149 – 121ةخي  ، مصةر ، 1(الةنفير  ، عية الر ا  ، اليةةو ، ج2)
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( 219المنننننننننخةة )يلنننننننننة يةننننننننننخ منننننننننخ نصنننننننننت عمةننننننننن   مثنننننننننئ  ننننننننن ا اامنننننننننر لممعينننننننننيع ،
 نننننننننننن  يمثنننننننننننننخ  نننننننننننن ا  نننننننننننن  الميمننننننننننننث اايئ منننننننننننن  القننننننننننننخني  المننننننننننننةن  البرالنننننننننننن  

 .   المومب الثخن 
 القننخني ي  الفمةننوةن  المشننريع ميلننف جننخلف لننة البرالنن  القننخني  ا 

 المشنننرع ةنننخيى إ  .المةنةننن  المجخلفنننخت يلنننخني  األرةنننن  المنننةن 
 ) المننخةة  نن  الرلخينن  معننيل  مةننءيلة  يننة  صننرةح يننن  البرالنن 

 كننال عننم  ينن   ( 219 ) المننخةة  نن  المعيننيع يمةننءيلة  ( 218
 ة ننع زننيا  عمننى  ةفننخ ننن  ثخنةنن   قننرة المنن كيرعة  المننخةعة  منن 

  نن  ةزنني   لننك عمننى يينننخا أليلننى،ا الفقننرة  نن  المقننررة المةننءيلة 
 األشننجخ  منن  يغةننر م ياليمننةةخت لمةيلنن  البرالنن  المننةن  القننخني 
 مةننءيلة  عةنن ئ العنن  الجخصنن  األشننجخ  منن  اي البخمنن  المبنيةنن 
 المةننءيلة   نن   ة ننع ايلننى  قننرة ( 219 ) لممننخةة ي قًننخ ايعننةاا مقننررة
مننخ نفةننفخ عنن  الجونن  ينفنن  إمننخ  لننة مننخ يننة  الةننيية  عاللنن  ينفنن  يا 

 (1) .العخيع ارعكي  ال   العخر يالفبئ جو  م  منفخ يلع ةكي 
 يمننخ لننخم اننن  مننثال ةثيننت ا  المةننءيلة   نن   عمةنن  عقننع لمنن   ةزنني 
 النن   العننرر  نن ا مثننئ لعفننخة  يالعيزةنن  الرلخينن  منن  عمةنن  ةزننب
 اليازنب يفن ا لةخمن  ا  ةثينت ا  لن  زنخ   لنك عمةن  عبن ر  نإ  يلنع،
 (2) .يفخ يلع الع  يخلصيرة العرر عيلي  ةي  لةميئ كخ  مخ
 
 

                                                           

 لمويخعنن  البمننم ةار .1 و . ةنن  يالعننمخ  العنخر الفبننئ :الر لنخا، اممننة مصنوفى(1)

 .98، م 1988 ، ةمش  ، يالنشر

 ةار ،المبخصنر المزعمنع  ن  المةنةن  لممةنءيلة  ك ةنخ  العنرر :ر نخع ، نصنر مممنة(2)

 .65،   م 1978 ، القخ رة ،البرية  النفع 
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 الخاتمة
 االستنتاجات والتوصيات
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الخاتمة

 ا مخونن  ييبننة عخيبنن ،  بننئ عنن  المعيننيع لمةننءيلة  يمثنننخ جننالئ منن 
 :العخلة  النعخق  إلى عيصمنخ ، قةلةر المةعوخع  يخلميعيع

 
 االستنتاجات

 مةننءيلة   نن البرالنن   المننةن   خني لنن  نن  المعيننيع مةننءيلة  إ  -1
 ةي  ميخشننرة المعيننيع عمننى ةرزننع ا  لممعننرير ةزنني  إ  اصننمة ،
 .العخيع عمى الرزيع إلى المخز 

عمننى  زننخا ، البرالنن  القننخني   نن  المعيننيع مةننءيلة  عنظننةم إ  -2
 اعوننخ  مةنمننخ مقنن ، عمننى المصننيئ المعننرير عمننى ةةننفئ نمنني

 المعيننيع عمننى اي العننخيع عمننى الجةننخر يننخلرزيع  نن  المنن  المشننرع
 .كمةفمخ عمى اي

لصننننننننننر المشننننننننننرع البرالنننننننننن  مةننننننننننءيلة  المعيننننننننننيع عنننننننننن  اعمننننننننننخئ عخيبنننننننننن   نننننننننن   -3
منننننننننخئ ع ةةننننننننن  اليظةفننننننننن  يلنننننننننم ةشنننننننننمئ مخلننننننننن  لةنننننننننيب اليظةفننننننننن  كمنننننننننخ  بنننننننننئ 

 المشرع اارةن  .
 

 التوصيات
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( مننننننننن  القنننننننننخني  المنننننننننةن  البرالننننننننن  يعمنننننننننى النمننننننننني 219نيصننننننننن  يعوةنننننننننر المنننننننننخةة )
 :ااع  
 رلخيعن   ن   بمةن  ةنمو  ا عنرار  منن يلنع من  عمنى لن  كخننت من  - ا

 الفبننئ كننخ  إ ا عخيبنن  اجعةننخر  نن  مننُرا ةكنن  لننم يلنني يعيزةفنن ،
 .يظةفع  ع ةة  مخئ    العخيع م  صةر لة العخر

 .نفة  ع  المةءيلة  ة ع    الم  لممعييع يةكي  - ب
 
 

 
 
 
 

 المصادر
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 المصادر
 القرآن الكريم

 ةي  .1 و .ا ةنالم  الفقن   ن  المعمفنخت عنمخ  :مممنة ةنمةمخ  اممنة، -1
 .نشر ةار ةي  نشر يمة

اننننننير ةنننننموخ  ، المنننننيز   ننننن  مصنننننخةر االعننننن ام ، منشننننن ة المبنننننخرف يخاةنننننكنةرة    -2
 . 1996، القخ رة ، 

 ةار . عخيبن  "جون " انمنراف عن  المعينيع مةنءيلة  :اممنة ممنخة مممنة را نت -3
  .1987، القخ رة النفع  ،

الي    ينيةننننئ مفننننة  كننننخظم  يةنننن  ،  الع صننننةئ ةننننالم عيننننة ال  ننننرة عيننننة اهلل الفننننع  -4
القنننننننخنين  لممةنننننننءيلة  غةنننننننر الميخشنننننننرة  ننننننن  القنننننننخني  اانكمةننننننن   ، مزمننننننن  الممقننننننن  

 .المم  لمبميم القخنينة  يالةةخةة  ،البةة الثخلث/ الةن  الةخةة  
، ةار  1 و .ا ةننالم  الفقنن   نن  المعمفننخت عننمخ  مممننة اممننة، ةننمةمخ  -5

 1985الةبخةة ، القخ رة ، 
 المننةن  القننخني   نن  العننخيع اعمننخئ عنن  المعيننيع وننالئ عزننخج ، مةننءيلة  -6

 المةةثن  المءةةن  :ونرايم  .و ةي  .مقخرنن  ةراةن  . ياألرةنن  الميننخن 
 2003 .لمكعخب
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 عنصننر عمننى المشننريع غةننر البمننئ عنن  المةننءيلة  إلخمنن  :زيننخر ونن ، -7
 ةننن  ةي  البننرا ،  الننةة  صننالح زخمبنن  منشننيرات :.ةي  و ، العنرر

 ر .نش
عيننننننة الننننننرمم  ، اممننننننة شننننننيل  مممننننننة : مةننننننءيلة  المعيننننننيع يخععيننننننخر . مخرةننننننخ .  -8

 . 1976ةي  يمة نشر . ةي  ةار النشر .
  اليةننننننةو  نننننن  شننننننرح القننننننخني  المننننننةن  الزةةننننننة   عيننننننة الننننننر ا  اممننننننة الةنننننننفير  -9

، ةار إمةننننننننخا العننننننننراث   1، ج مصننننننننخةر االعنننننننن ام  نظرةنننننننن  االعنننننننن ام ييزنننننننن  عننننننننخم
 .  ، يال ةن  نشر  ، لينخ  ، يةريت  البري 

عيننننننننة المزةننننننننة المكننننننننةم ي عيننننننننة اليننننننننخل  اليكننننننننر  ي مممننننننننة ونننننننن  اليشننننننننةر ،  -11
النننننيزة   ننننن  نظرةننننن  االعننننن ام  ننننن  القنننننخني  المنننننةن  البرالننننن  ، مكعيننننن  الةننننننفير  ، 

 . 1، ج 2112يوةاة ، 
 نننن  القننننخني  المننننةن    مةننننءيلة  المعيننننيع عنننن  اعمننننخئ عخيبنننن   وننننالئ  عزننننخج -11

  ونننننننرايم   المءةةننننننن  المةةثننننننن  لمكعنننننننخب  ،  رنننننننن ةراةننننننن  مقخ  الميننننننننخن  ياألرةنننننننن 
 . 2113  لينخ 

 ا ةنالمة  الشنرةب   ن  ا لعن ام نظرةن  :عي ةن  النخصنر عينة البونخر، -12

 . 1975 .ةي  نخشر . نشر يمة ةي  .و ةي  .البرية  يالعشرةبخت

المعينننيع ةراةننن  مقخرنننن  ، زخمبننن  القنننخ رة ، كمةننن   مةنننءيلة  مممنننة، عمنننر -13
 1972 ا  )غةر منشيرة( ،القخني  اوريم  ةكعير 

 المزعمنع  ن  المةنةن  لممةنءيلة  ك ةنخ  العنرر :نصنر ر نخع ، مممنة -14

 . م 1978 البرية ، القخ رة ، النفع  ةار المبخصر،

 ةار .1 و . ةنن  يالعننمخ  العننخر الفبننئ :اممننة الر لننخا، مصننوفى -15

 .م 1988 ةمش ،  يالنشر،  لمويخع  البمم



27

 .يالقننخني  الشننرةب  يننة  كننرا ا  نظرةنن  :مفةننيب البننخمر  منن ام  خقننئ -16
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