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الشكر والعرفان
أتقدم بجزيل الشكر والعرفان والتقدير ألستاذي وهعمهي وهشرفي الدكتور :سالم حهاد الدحدوح
لتفضمً بقبول اإلشراف عمى ٌذي الرسالة ،والذي لم يبخل عمى بالعمم الذي أهدي هللا بً ،حفظً هللا و
َ
أداهً لمعمم ىبراساً.
كها أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى جهيع أساتذتي في كمية الحقوق بجاهعة األزٌر بغزة،
الذين لم يتواىوا عن تقديم العمم والهعرفة لي طوال سىوات الدراسة ،زادٌم هللا هن عمهً وحفظٍم
ورعاٌم ،والشكر الجزيل إلى كل هن هد لي يد العون في تخطي العقبات التي واجٍتىي أثىاء إعدادي
ٌذي الرسالة ،لكم جهيعاً خالص حبي واهتىاىي ،وتقديري.

ج

ممخص
يعتبر هبدأ التعويض عن الضرر الهعىوي هن الهبادئ التي أثارت خالفاً فقٍياً وقضائياً كبي اًر
في القرن التاسع عشر وحتى اآلن ،حيث كاىت أحكام القضاء ترفض ٌذا الهبدأ ،عمى اعتبار أن
الضرر الهعىوي يصعب تقويهً بالهال ،ذلك أىً يتعمق بالحالة الىفسية لألشخاص ،وقد وعمى الرغم
هن صدور القاىون الهدىي الفرىسي سىة 1806م الذي ىظم أحكاهً إال أن الهحاكم الفرىسية اختمفت
حول االعتراف بهبدأ التعويض عن الضرر الهعىوي إلى أن أقر القضاء الفرىسي ٌذا الهبدأ ألول هرة
في حكم قضائي صادر عام 1833م ،وان غالبية التشريعات الحديثة قد ىحت ىحو هبدأ االعتراف
بإهكاىية التعويض عن الضرر الهعىوي الذي تبىاي القضاء الفرىسي ،وذلك بتىظيهٍا ألحكاهً بىصوص
صريحة ،عمى اعتبار -أن الضرر الهعىوي ٌو أذى يصيب االىسان بشعوري ،أو عاطفتً ،أو شرفً ،أو
كراهتً ،حتى ولو لم يتصل الضرر بجسد الهضرور أو هالً ،وقد اختمف الفقٍاء الهسمهين بشأىً
فهىٍم هن أجازي ،وهىٍم هن لم يجزي العتبارات ساقوٌا دعهاً لوجٍة ىظر كل هىٍم.
وتتعدد صور الضرر الهعىوي هن حيث هحمً؛ فهىٍا ها يصيب الحقوق الشخصية الثابتة
لمشخص ،وهىً ها يصيب اعتبارات الشخص الهعىوية ،وهىً ها يصيب عاطفة االىسان أو شعوري ،وأياً
كاىت صورة الضرر الهعىوي فإىً يشترط – لمقول بوجوب التعويض عىً -أن يكون هباش اًر ،وأن يكون
هتوقعاً في هجال الهسئولية العقدية ،أها في هجال الهسئولية التقصيرية ،فيجوز أن يكون غير هتوقعاً،
وال يىتقل التعويض عن الضرر الهعىوي لمغير بوفاة الشخص إال إذا تحددت قيهتً بهقتضى ىصاً
قاىوىياً أو بهقتضى اتفاق أو حكم قضائي ىٍائي ،ألىً بتحديد قيهة الضرر فإىً يصبح حقاً هالياً يجوز
اىتقالً لمغير ،وقد توافقت أحكام القاىون الهدىي الفمسطيىي هع القاىون الهدىي األردىي في هسألة اىتقال
التعويض عن الضرر الهعىوي إال أىٍها اختمفا هع أحكام القاىون الهدىي الهصري؛ إذ أن األخير اكتفى
بهطالبة الدائن بالتعويض قضائياً دون الحاجة لصدور حكهاً قضائياً ىٍائياً ،كها حدد القاىون الهدىي
الفمسطيىي األشخاص الذين يهكن لٍم الهطالبة بالتعويض عن الضرر الهعىوي الهرتد والذي أصابٍم
بسبب وفاة شخص عزيز لديٍم ،أو إصابتً وحصر الضرر الهعىوي الهرتد باألزواج واألقارب إلى
الدرجة الثاىية فقط ،وبذلك اتفق القاىون الهدىي الفمسطيىي هع ىظيريً األردىي والهصري في ٌذا
الخصوص ،وقد أولى قاىون التأهين الفمسطيىي التعويض عن الضرر الهعىوي الهترتبة عمى حوادث
الطرق أٌهية همحوظة ،حيث أجاز التعويض عن األضرار الهعىوية الىاجهة عن حوادث الطرق وحدد
د

قيهتٍا بهبالغ ثابتة بىص القاىون – وان كىا قد أخذىا عمى قاىوىىا الوطىي ٌذا التحديد -هع هراعاة أن
اثبات الضرر الهعىوي وأركان دعوى التعويض الهترتبة عىً ،تخضع لمقواعد العاهة لمهسئولية حيث لم
يخصٍا الهشرع بالىص ،وذلك ألن هثل ٌذي األضرار تقع في اطار الهسئوليتين التقصيرية أو العقدية،
وكها ٌو هعموم أن القاعدة العاهة في االثبات ٌي "البيىة عمى هن ادعى ،واليهين عمى هن أىكر" فعمى
هدعي الضرر اثباتً ويجوز لً اثباتً بكافة طرق االثبات عمى اعتباري واقعة هادية ،وتتقادم دعوى
التعويض بالهدد الهحددة في القاىون الهدىي ،كها ىظم الهشرع هسألة ارتباط دعوى التعويض الهدىية
بالدعوى الجىائية ،وٌو ها تىاولىاي بشيء هن التفصيل في ٌذي الدراسة.
وهللا ولي التوفيق ،،،

الباحثــــــة

ه

Abstract
Compensation on moral damage was one of the topics that aroused judicial
and doctrinal debate in the nineteenth century. The judicial judgment denied
this principle considering that moral damage cannot be assessed as money,
but related to the psychological state of people. It was the French judiciary
which first endorsed the compensation on moral damage in a judicial
judgment issued in 1833. Many relevant provisions followed till the principle
was endorsed in the civil code by the French legislator. Currently, most of the
modern legislations have approved compensation on moral damage
considering that the moral damage is a harm that affects the human feeling,
emotion, or honor even though it has not incurred any harm in the body or
money to the affected person.
On the other hand, The Fiqh (Islamic jurisprudence) has a different relevant
attitude. While some of the Islamic jurists permitted compensation on moral
damage, others refused it for given considerations.
There are various forms of moral damage, some of which may affect the
human fixed personal rights, moral considerations, or feelings and emotions.
To compensate any form of moral damage it is conditional that it be direct
and expected in the framework of contractual responsibility. Yet, in the
framework of tort responsibility damage could be unexpected. Compensation
on moral damage cannot be transferred to others in case of death of the
affected person unless its value is determined by a final agreement or
judgment because it is possible to transfer money to others when damage
value is assessed.
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موضوع البحث:

المقدمة

يتطمب قيام الهسئولية الهدىية ،التقصيرية هىٍا أم العقدية ،ثالثة أركان ٌي :الخطأ والضرر

وعالقة السببية بين الخطأ والضرر ،وهع ذلك؛ فقد ظٍر اتجاٌان بشأن الركن األساسي في الهسئولية
التقصيرية ،ذٌب أولٍها – وٌو االتجاي الشخصي  -إلى تأسيسٍا عمى األركان الثالثة سالفة الذكر،

بيىها ذٌب اتجاي آخر ،وٌو االتجاي الهوضوعي إلى تأسيسٍا عمى ركن الضرر وحدي ،يستوي أن يكون

الضرر هادياً أو هعىوياً ،وهن البدٌي؛ أن أي ضرر يرتب تعويض هن لحقً ٌذا الضرر ولم يثار أي

خالف عن وجوب التعويض عن الضرر الهادي أو حتى الضرر الهعىوي الهصاحب لمضرر الهادي،

عمى اعتبار أىً جزء هىً يشاطري التعويض -إن ُوجد ،-ولكن في حال كون الضرر الحاصل ضر اًر

كبير ،حيث كان الفقٍاء يرون صعوبة
هعىوياً فقط ،فإن ٌذي الهسألة قد أثارت في القديم خالفاً فقٍياً اً
في إهكاىية القول بالتعويض الهالي عن األضرار الهعىوية ،عمى أساس أن الضرر الهعىوي ال يهكن
جبري بالهال ،وتتجمى هالهح ٌذا الخالف بوضوح في الفقً الفرىسي القديم ،كذلك تأثر بً ىظيري

الهصري في ذلك الحين هها دفع القضاء الفرىسي والهصري إلى اىتٍاج ىٍج الفقٍاء ،وبالتالي تفادي
الحكم بالتعويض الهالي عن األضرار الهعىوية ،ولكن ٌذا الخالف لم يعد لً هكان في العصر

الحديث ،حيث حسهتً وىظهتً بعض التشريعات بىصوص واضحة أجازت فيٍا التعويض عن الضرر

الهعىوي ،فعمى سبيل الهثال :إن القاىون الهدىي الفمسطيىي رقم ( )4لسىة 2012م الهطبق في قطاع

غزة ،1قد ىظم هسألة التعويض عن الضرر الهعىوي في الهادة ( )187هىً ،والتي ىصت عمى-1 :
كل هن تعدى عمى الغير في حريتً ،أو في عرضً ،أو شرفً ،أو سهعتً ،أو هركزي االجتهاعي ،أو
في اعتباري الهالي يكون هسئوالً عها لحق الغير هن ضرر أدبي -2.يجوز أن يقضى بالتعويض لمزوج
والقريب هن الدرجة الثاىية عها يصيبً هن ضرر أدبي بسبب هوت الهصاب -3.ال يىتقل الحق في

طمب التعويض عن الضرر األدبي إلى الغير ،إال إذا تحددت قيهتً بهقتضى اتفاق أو حكم قضائي.

وقد تىاول القاىون الهدىي الفمسطيىي صور الضرر الهعىوي الجائز التعويض عىٍا ،كها قيد

اىتقال الحق في التعويض في حال هوت الهتضرر ألشخاص بعيىٍم ،هراعياً في ذلك الصفة الشخصية
لمضرر األدبي ،وٌىا يثور التساؤل حول هدى إهكاىية التعويض في غير حالة هوت الهتضرر لٍؤالء

األشخاص – هن أزواج وأقارب لمدرجة الثاىية  -أم أىً قصر الحق في التعويض لٍم في حالة هوت
الهضرور فقط؟ ،وكذلك تىاول الىص هسألة اىتقال الحق في طمب التعويض عن الضرر األدبي ،حيث

قضاء ،ولمهشرع في ذلك حكهة سعى إلى تحقيقٍا
لم يجزي القاىون إال في حال تحديد قيهتً اتفاقاً أو
ً
1

ىشر في الجريدة الرسهية في  5اغسطس 2012م 17 ،رهضان ٌ1433ـ  -عدد ههتاز.
1

هن أجل الحفاظ عمى استقرار الهراكز القاىوىية والحقوق الشخصية ،وٌذي الهسائل سيتم تىاولٍا

بالتفصيل هع هقارىتٍا بها جاء في القاىون األردىي والهصري ،وها يستتبع ذلك هن التطرق لمخالف
الفقٍي الذي حصل في فرىسا في ظل تطبيق ىص الهادة ( )1382هن القاىون الهدىي الفرىسي والذي
جاء ىصاً عاهاً هن غير تحديد لىوع الضرر واجب التعويض.

كها تعرض قاىون التأهين الفمسطيىي رقم ( )20لسىة 2005م لهسألة التعويض عن الضرر

الهعىوي الىاجم عن حوادث الطرق في الهواد ( )153,152هىً.

1

وٌو ها سيتم تىاولً بالشرح والتحميل وبيان حكم الهشرع هن تحديد قيهة التعويض بهبالغ

هحددة ،وأثر ذلك عمى تطبيقً داخل أروقة القضاء الفمسطيىي ،وٌىا يثار تساؤل ٌامٌ :ل كان الهشرع
الفمسطيىي في قاىون التأهين هوفقاً في تحديد قيهة التعويض؟ وٌل اىعكس ذلك سمباً أم إيجاباً عمى
تطبيقً داخل الهحاكم الهدىية؟ والتعرف عمى هن يقع عبء إثبات ٌذا الضرر الهعىوي أهام القضاء

الوطىي والهقارن في ظل التشريعات هوضوع الدراسة؟ في كل هن القاىون الهدىي الفمسطيىي والقواىين
الخاصة ذات الصمة كقاىون التأهين الفمسطيىي رقم ( )20لسىة 2005م ،وىظيريً الهدىي األردىي رقم

( )43لسىة 1973م والهصري رقم ( )131لسىة 1948م.
إشكالية البحث:

تهثمت اشكالية البحث في التعرف عمى ها يهكن اعتباري ضر اًر هعىوياً واجب التعويض عىً عمى

ضوء الصور التي ذكرٌا الهشرع في القاىون الهدىي الفمسطيىي في هجال الهسئولية الهدىية بىوعيٍا
التقصيرية والعقدية والهعيار الذي يهكن هن خاللً اىتقال الحق في التعويض لمغير ،ويتفرع عن ذلك

عدة تساؤالت أٌهٍا:
 .1ها هدى إهكاىية التعويض عن الضرر الهعىوي في فقً القاىون؟
ٌ .2ل ذكر القاىون الهدىي الفمسطيىي حاالت التعويض عن الضرر الهعىوي عمى سبيل الحصر
أم عمى سبيل الهثال؟

1

حيث ىصت الهادة ( )152عمى أن يكون التعويض عن األضرار الهعىوية الىاجهة عن حادث الطرق عمى الىحو

اآلتي .1 :خهسون ديىا اًر عن كل واحد بالهائة هن ىسبة العجز الدائم .2.أربعون ديىا اًر عن كل ليمة يهكثٍا الهصاب في
الهستشفى ،أو أية هؤسسة عالجية لمعالج بسبب حادث الطرق .3.خهسهائة ديىار عن العهمية أو العهميات الجراحية
التي أجريت لمهصاب بسبب حادث الطرق واستمزهت هكوثً في الهشفى .4 .إذا لم يستحق الهصاب تعويضاً بهوجب

الفقرات ( )3,2,1هن ٌذي الهادة يحق لً تعويض ال يزيد عن خهسهائة ديىار .كها ىصت الهادة ( )153هن ذات

الق اىون عمى أن" :ال يجوز أن يزيد هجهوع هبمغ التعويض عن األضرار الهعىوية عن عشرة آالف ديىار أردىي أو ها
يعادلٍا بالعهمة الهتداولة قاىوىاً".
2

ٌ .3ل كان القاىون الهدىي الفمسطيىي هوفقاً في عدم وضع هعيار لتحديد ها يعد ضر اًر هعىوياً
هن عدهً؟

 .4لهاذا عمّق القاىون الهدىي الفمسطيىي اىتقال الحق بالتعويض عن الضرر الهعىوي لمغير عمى
تحديد قيهتً؟

 .5لهاذا اشترط القاىون الهدىي الفمسطيىي هوت الهصاب لكي يىتقل الحق في التعويض عها
أصابً هن ضرر هعىوي ألقاربً حتى الدرجة الثاىية؟ وٌل كان هوفقاً في ذلك ،غير هتجاوز
لمصفة الشخصية لمحق بالتعويض عن الضرر الهعىوي؟

ٌ .6ل كان قاىون التأهين الفمسطيىي صائباً في تحديدي قيهة التعويض عن الضرر الهعىوي
الىاجم عن حوادث الطرق؟

 .7ها هدى سمطة القاضي التقديرية في تقدير قيهة التعويض عن الضرر الهعىوي؟
 .8كيف يتم تطبيق التعويض عن الضرر الهعىوي أهام القضاء؟
كل ٌذي التساؤالت ىحاول البحث عن إجابة لٍا هن خالل ٌذي الدراسة بعد هقارىة ها جاء بً

القاىون الهدىي الفمسطيىي هع ىظيريً الهصري واألردىي.
أىمية البحث:

إن الضرر -عمى وجً العهوم -باعتباري ركىاً أساسياً هن أركان الهسئولية قد كان هن السائغ

أن تُوليً كتب الفقً والقاىون باألٌهية والتهحيص ،وتظٍر أٌهية هوضوع التعويض عن الضرر
الهعىوي سواء في إطار الهسئولية العقدية أو التقصيرية في إطار التطبيق القضائي لً ،حيث إن
الهحاكم الهدىية تحفل بهثل ٌذا الىوع هن الدعاوي ،وان كان التعويض عن الضرر الهعىوي في إطار

الهسئولية التقصيرية ٌو األوفر حظاً ،ذلك أن الدائن في الهسئولية العقدية ٌو هن يمحقً في الغالب
ضر اًر هادياً ىتيجة إخالل الهدين بالتزاهاتً التعاقدية ،ولكن ذلك؛ ال يهىع هن إهكاىية وقوع الضرر

الهعىوي أيضاً عمى الهصاب أو ورثتً ،وال زالت هسألة التعويض عن الضرر الهعىوي ال تمقى القبول
والتطبيق العادل لٍا ،وهن ٌىا تظٍر أٌهية ٌذي الدراسة في هحاولة إيجاد أىجع الحمول التي يتم
التوصل إليٍا عبر رحمتىا البحثية في ٌذي األطروحة لطرحٍا أهام هشرعىا وقضائىا الوطىيين.

منيج البحث:
سيتم االعتهاد خالل ٌذي الدراسة عمى الهىٍج التحميمي الهقارن ،وذلك هن خالل تحميل
ىصوص القاىون الهدىي الفمسطيىي وهقارىتٍا هع ها جاء بً القاىون الهدىي الهصري واألردىي وكذلك

الىصوص الواردة في قاىون التأهين الفمسطيىي والقواىين الخاصة الهتعمقة بهوضوع الدراسة ،هع اإلشارة

إلى ها ورد في القاىون الهدىي الفرىسي بها لً هن صمة بالهوضوع بقدر الهستطاع ،وبعض القواىين
3

العربية ذات الصمة بالهوضوع كالقاىون الهدىي الهصري واألردىي ،وهحاولة التعرف عمى هوقف الفقً
االسالهي هن ٌذي الهسائل هوضوع ٌذا البحث ،هع التطرق ألحكام القضاء الوطىي في ظل

التشريعات هحل الدراسة بقدر ها ىستطيع الوصول إليً هن أحكام.
خطة البحث:
ىقسم دراسة ٌذا الهوضوع خالل فصمين رئيسيين ،وفصل تهٍيدي كاآلتي:
_ الفصل التمييدي :مفيوم الضرر.
المبحث األول :تعريف الضرر وأىواعً.
المبحث الثاني :هاٌية الضرر الهعىوي.
_ الفصل األول :التعويض عن الضرر المعنوي في إطار المسئولية المدنية.
المبحث األول :األساس القاىوىي لمتعويض عن الضرر الهعىوي في إطار الهسئولية العقدية.
المبحث الثاني :األساس القاىوىي لمتعويض عن الضرر الهعىوي في إطار الهسئولية التقصيرية.
المبحث الثالث :التعويض عن الضرر الهعىوي الىاشئ عن حوادث الطرق في قاىون التأهين
الفمسطيىي.
المبحث الرابع :هوقف القضاء والفقً االسالهي هن التعويض عن الضرر الهعىوي.
_ الفصل الثاني :دعوى التعويض عن الضرر المعنوي.
المبحث األول :وظيفة التعويض.
المبحث الثاني :هفٍوم دعوى التعويض وشروط قياهٍا.
المبحث الثالث :إثبات الضرر الهعىوي.
المبحث الرابع :سمطة القاضي التقديرية في تقدير الضرر الهعىوي.
_ الخاتمة
_ المراجع
_ فيرس المحتويات
4

الفصل التمييدي
تقسيم:
تتىاول دراستىا في ٌذا الفصل هاٌية الضرر بوجً عام وأىواعً ،والضرر الهعىوي بوجً
خاص ،عبر هبحثين عمى الىحو اآلتي:
المبحث األول :ماىية الضرر.
المبحث الثاني :ماىية الضرر المعنوي.

5

المبحث األول
ماىية الضرر
تقسيم:
ىتىاول ٌذا الهبحث بالدراسة عبر هطمبين ،ىخصص أولٍها لتحديد الهقصود بالضرر بوجً
عام ،أها ثاىيٍها فىخصصً لمتعرف عمى أىواع الضرر ،وذلك عمى الىحو اآلتي:
المطمب األول :تعريف الضرر
المطمب الثاني :أنواع الضرر
المطمب األول
تعريف الضرر
أولً :تعريف الضرر لغ ًة:
الض ُر بضم الضاد اسهاً،
أضر ،و ُ
وسوء الحال ،وجهعً ُ
ٌو اسم ُ
الفقر ُ
الضر ،بهعىى ،الفَاقًة و ْ
وض ار اَر ،والضراء تعىي ِ
وبفتحً هصد اًر ،والفعل ضري وأضري وضاري هضارة ِ
الى ْقص في األهوال
الشدة و َ
ً َ ً َ َ
َ
ًَ
واألىفس ،1وهن ذلك قولً تعالىًَ  :أَخَرِنَاِهُمِ بٔالِبَأسَاءٔ ًَالطٖسٖاءِ .2
3
الضرٌ :و كل ها كان هن سوء الحال ،أو فقر في البدن"  ،وأيضاً
وقال بعض أٌل المغة أن َ

وجل  :غََِس ُأًِلُٔ الطّسَزِ  ،4أي غير أولي الزهاىة ،أي غير هن
الضراء الزهاىة ،وهن ذلك قولً ع َز ْ
بً عمة ،تضري وتقطعً عن الجٍاد.5

1
2

أحهد بن هحهد بن عمى الهقري الفيوهي  :الهصباح الهىير في غريب الشرح الكبير لمرافعي،جـ ،2ص .6
سورة األىعام  :اآلية .42

3

أحهد هوافي :الضرر في الفقً االسالهي ،دار ابن عفان لمىشر والتوزيع ،طٌ1418 (،1ـ1997-م ) ،ص.20

5

ابن هىظور  :لسان العرب ،ج ،8دار احياء التراث العربي وهؤسسة التاريخ العربي ،بيروت /لبىان ،ص .45

4

سورة الىساء  :اآلية .95

6

والضرير ٌو الذاٌب بصري ،1والضاروراء القحط والشدة ،وفي الذكر الحكيم ،قولً سبحاىً
وتعالى عمى لسان يعقوب  مَشَٓنُٔ الطُسَ  أي الهرض ،واالسم ٌو الضرر.2
والضرر يهكن استىباطً هن أسهاء هللا تعالى :الىافع الضار ،أي ٌو الذي يىفع الخمق ،أو
يضرٌم كيفها شاء لحكهتً ،والضرائر :الهحاويج.3

عز وجلًَ  :إذَا مَصّ االنِشَانَ الِطُسُٓ دَعَاِنَا جلُنُبٔىِ 
الضرر ٌها ضد الىفع ،ويقول َ
الضر أو َ
و ُ

4

ضر ،ويقول عز وجل أيضاً  :لَاِ ٍَطُسُ ُكمِ
أي كل ها يكون هن سوء الحال والفقر والشدة في البدن فٍو ُ
كََِدُهُمِ  ،5وان ها يكون ضد الىفع فٍو الضرر ،6حيث جاء في القرآن الكريم في عدة هواضع أن
الضرر ٌو ضد الىفع ،وهن ذلك قولً تعالىًٍَ  :تَعلّمٌُِنَ مَا ٍَطُ ٗسهُمِ ًلَا ٍَنِفَعُوُمِ  ،7وكذلك قولً تعالى:

ٍَ دِعٌُ مٔنِ دًُِنِ اهلل مَا لَا ٍَطُ ٗسيُ ًلَا ٍَنِفَعُى  8والضرر أيضاًٌ :و الىازل هها ال هدفع لً ،9وقولًُ  :قلِ لَا
كلٔنَفِشُٔ نَفِعَاّ ًلَا ضُسّا إِلّا مَا شَاءَ اهلل  10فالضر ضد الىفع.
أَمِلٔ ُ

1

الفيروز اآلبادي :القاهوس الهحيط ،طٌ1406 (،1ـ1986-م) ص .548

3

هحهد بن عبد العزيز أبو عبادة  :التعويض عن الضرر في الفقً االسالهي وعالقتً بتعويض أضرار الكوارث

2

أحهد بن هحهد بن عمي الهقري الفيوهي :الهرجع السابق ،ص .6

الطبيعية في الىظام السعودي ،رسالة هاجستير ،جاهعة ىايف العربية لمعموم األهىية2011/1432 ،م ،ص .41

4

سورة يوىس  :اآلية .12

6

ابن هىظور  :لسان العرب ،ج ،8دار احياء التراث العربي وهؤسسة التاريخ العربي ،بيروت /لبىان ،ص .44

5

7
8
9

سورة آل عهران  :اآلية .120

سورة البقرة :آية .201
سورة الحج  :آية .12

الشريف عمي بن هحهد الجرجاىي :كتاب التعريفات ،دار الكتب العمهية ،بيروت /لبىان ،ص .138

10

سورة األعراف  :اآلية .188
7

وقولً تعالىًَ  :لَا ٍُطَازَٓ كَأتبْ ًلَاِ شَوَِد ٌ 1ىا ىٍي عن الهضارة وٌي إدخال الضرر بأن

يوقع الهتعاقدان الشاٌدين والكاتب في الحرج والخسارة ،2وكذلك قولً تعالى  :مٔن َبعِدٔ ًَصَٔةٕ ٌٍُِصُٔ ٔبوَا
َأًِ دٍَِن َغَِس مطَاز  3أي ضرر في هيراث أٌمً.

وقولً تعالىًَ  :لَا تُطَازًُٓ ُهنَٓٔلتُطََ ُكٌِا عَلََِِونَ  4أي ال تتطمبوا إضرارٌن ،وقولً تعالى أيضاًًَ  :لَا
تُطَازَٓ ًَالٔدَةْ ٔبٌَلٔدٔهَا  5أي ال تأبى أن ترضعً ليشق ذلك عمى أبيً ،6والضراء عمى حد قول ابن
األثير :والضراء ىقيض السراء ٌي الحالة التي تضر.7
والهضر تأتي بهعىى الداىي كأن يقال أضر السيل هن الحائط ،والسحاب هن األرض ،أي دىا
بهعىى اقترب ،وقد روي عن الىبي  -صمى هللا عميً وسمم  -أىً قيل لً :أترى ربىا يوم القياهة؟ فقال:
"أتضارون في رؤية الشهس في غير سحاب؟ قالوا :ال ،قال" :فإىكم ال تضارون في رؤيتً" ،أي ال
يدىو بعضكم هن بعض ،8وكذلك يقال رجل ُهضر ،واهرأة هضر ،أو هضرة ،والضرة ٌي األذية،

ضر ،فيكون جهعٍا ضرائر
فكل ضرة لألخرى والجهع ضرات أو ُ
والضرتان ٌها :زوجتا رجل واحدَ ،

هثل كريهة كرائم ،والفعل أضري وضاري هضارةَ وض ار اًر ،وأضر تأتي أيضاً بهعىي أسرع ،وقد روي عن

الىبي  -صمى هللا عميً وسمم  -أىً قال" :ال ضرر وال ضرار في اإلسالم" ،حيث قيل :الضرر ٌو أن
يضر الرجل أخاي ،أها الضرار ،فٍو أن يضر كل واحد هىٍها صاحبً ،فالضرار هىٍها هعاً ،بيىها
الضرر فعل واحد ،وقيل الضرر ها تضر بً صاحبك ،وتىتفع أىت بً ،والضرار أن تضري هن غير أن

1

سورة البقرة  :آية .282

2

هحهد الطاٌر ابن عاشور  :التحرير والتىوير ،دار سحىون ،ج ،3ص .117

4

سورة الطالق  :آية .6

3

5

سورة الىساء  :آية .12

سورة البقرة  :آية .233

6

هحهد بن جرير الطبري  :تفسير الطبري ،ج ،5دار الهعارف ص .49

8

الفيروز اآلبادي :القاهوس الهحيط :الهرجع السابق ،ص .550

7

أحهد هوافي  :هرجع السابق ،ص.21

8

تىتفع ،وقيل أىٍها بهعىى واحد ،والتكرار جاء لمتأكيد ,ويقول ابن األثير :ال يضر الرجل أخاي ،فيىقصً
شيئاً هن حقً ،والضرار فعال هن الضر ،والضرر ابتداء الفعل والضرار جزاء عميً.1
هها سبق ىخمص إلى أن الضرر في المغة ٌو ضد الىفع ،وٌو األذى والىقص في الهال أو
الىفس ،وٌذا الضرر حتهاً يستوجب التعويض.
ثانياً :تعريف الضرر فقياً:
لقد أولى الفقٍاء الهسمهون فكرة الضرر أٌهية بالغة ،فهن األسس التي تقوم عميٍا أحكام
الشريعة اإلسالهية حديث الىبي صمى هللا عميً وسمم والذي أرسى بً قاعدة " ال ضرر وال ضرار"،2
كذلك جعل الفقٍاء الهسمهون الضرر وحدي دون الخطأ ٌو هىاط الضهان أي التعويض ،فيكفي أن
يؤدي الفعل إلى ضرر؛ لمقول بتحهل الشخص بالضهان ،3وهن ٌىا جاءت القاعدة األساسية لىظرية
الضهان في الفقً االسالهي ،والتي هؤداٌا أن" :الهباشر ضاهن ولو لم يتعهد أو يتعد ،وان كان
الهتسبب ال يضهن إال بالتعهد أو التعدي".4
وقد ذكر الفقٍاء الهسمهون عدة تعريفات لمضرر ،فٍىاك هن عرفً بأىً :إلحاق هفسدة بالغير،5
وهىٍم هن عرفً بأىً "أذى" ،وٌىاك هن عرفً بأىً "يدخل عمى غيري ضر اًر بها يىتفع ٌو بً" ،6يالحظ
عمى ٌذي التعريفات أىٍا قصرت الضرر عمى ها يصيب الغير في هالً أو جسدي ،بيىها الضرر قد
يصيب الشخص في هشاعري وأحاسيسً أيضاً.
وٌو ها حاول بعض الفقٍاء الهعاصرين تداركً بتعريف الضرر بأىً" :إلحاق هفسدة باآلخرين،
أو ٌو كل أذى يمحق الشخص سواء كان في هالً أو في جسهً أو عرضً أو عاطفتً".7

1
2
3

ابن هىظور :لسان العرب ،ج ،5دار الحديث-القاٌرة ،ص .486
رواي ابن هاجة والدار قطىي وغيرٌها هسىداً ورواي هالك في الهوطأ هرسالً.

هحسن عبد الحهيد ابراٌيم البيً  :الىظرية العاهة لاللتزاهات هصادر االلتزام ،ج " 2الهصادر غير االرادية" ،هكتبة

الجالء الجديدة ،ص .64

4

الهادة ( )93-92هن هجمة األحكام العدلية.

5

اىظر في ٌذا التعريفات  :عبد هللا بن هحهد بن سعد آل خىين :ضهان األضرار الهعىوية بالهال ،ص .6

7

عبد هللا بن هحهد بن سعد آل خىين  :الهرجع السابق ،ص .6

6

اىظر في ٌذي التعريفات :هحهد بن عبد العزيز أبو عبادة :الهرجع السابق ،ص .43

9

ثالثاً :تعريف الضرر قانوناً:
تبايىت آراء فقٍاء القاىون بشأن تعريف الضرر ،فٍىاك هن عرفً بأىً "خسارة أو إيذاء يصيب
الشخص في حق هن حقوقً ،أو يصيب هصمحة هالية هشروعة لً."1
في حين عرفً آخرون بأىً "األذى الذي يمحق بالشخص ،فيهس حقاً هن حقوقً ،أو هصمحة
هشروعة لً فيها يتعمق بسالهة الجسم ،أو العاطفة ،أو الحرية ،أو الشرف ،أو االعتبار".2
يالحظ أن التعريفات قد جاءت قاصرة ،هها يقتضي تعريفً بأىً ذلك األذى الذي يصيب
الشخص في ىفسً ،أو هالً ىتيجة االعتداء عمى جسدي ،أو عمى هالً ،أو حق هن حقوقً ،أياً كان ىوع
ٌذا الحق أو هسهاي ،وهن ٌىا يهكن أن يكون الضرر ضر اًر جسدياً يصيب اإلىسان في جسهً ،أو
هادياً يصيبً في ذهتً الهالية ،أو هعىوياً يصيبً في اعتباري ،أو شرفً ،أو سهعتً ،أو ىتيجة فقداىً
لشخص عزيز عمى ىفسً ،وٌذا الضرر يهكن أن يىشأ عن فعل أو اهتىاع ،يترتب عميً هسئولية
هسبب الضرر وأحقية الهتضرر في التعويض ،3وهن ثم فإذا لم يتوافر الضرر ،فمن تقوم الهسئولية
التقصيرية ولو توافر الخطأ والفعل الهىشئ لمهسئولية ،4كذلك الحال بالىسبة لمهسئولية العقدية ،فال
تترتب ٌذي الهسئولية في ذهة الهدين إال بوجود الضرر ،وٌىا يكهن الفرق بين الهسئولية الهدىية
اله َج َرم قاىوىاً ،ولو لم يترتب عميً أي
والهسئولية الجىائية ،حيث تقوم األخيرة لهجرد ارتكاب الفعل ُ

ضرر لمغير ،5فهثالً قد يسير الشخص بسيارتً بسرعة تتجاوز الحد الهسهوح ،ولكن ال يسبب أي
حادث يضر بالغير ،وبالتالي؛ فال يترتب عمى الفعل أي ضرر لمغير ،وهن ٌىا؛ فال تترتب الهسئولية
الهدىية ،ولكن هن الههكن أن تتوافر الهسئولية الجىائية في ٌذي الحالة فقط.6

1
2

هصطفى عياد  :الهصادر الالارادية لاللتزام في القاىون الهدىي الميبي ،جاهعة قاريوس -بىغازي،ص .78
عبد الحكيم فودة  :التعويض الهدىي (الهسئولية الهدىية التعاقدية والتقصيرية) في ضوء الفقً وأحكام هحكهة الىقض،

ص .17

3
4

جيرارد كورىو  :هعجم الهصطمحات القاىوىية ،ترجهة هىصور القاضي ،ص  1019وها بعدٌا.
ولكن ٌذا القول غير هطمق ،إذ يستثىى هىً دعوى هخاصهة القضاة التي يترتب عميٍا هسئولية بوجود الخطأ حتى

ولو يتوافر الضرر.

5
6

حسام الدين كاهل األٌواىي  :الىظرية العاهة لاللتزام ،ج 1هصادر االلتزام،ط ،1995 ،2ص,504

توفيق حسن فرج  :الىظرية العاهة لاللتزام في هصادر االلتزام (هع هقارىة بين القواىين العربية) ،الدار الجاهعية ،ص

383
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وعميً فإن الضرر -كركن هن أركان الهسئولية الهدىية  -يعتبر أٌم ركن فيٍا ،وتفوق أٌهيتً
ركن الخطأ ،حيث هن الههكن أن تتوافر الهسئولية الهدىية بغير خطأ ،ولكن ال يهكن تصورٌا أبداً بال
ضرر ،فال هسئولية هدىية بال ضرر.

11

المطمب الثاني
أنواع الضرر
إن الضرر بوجً عام ،قد يكون هادياً ،فيصيب اإلىسان في ذهتً الهالية ،كها قد يكون
جسهاىياً يصيب اإلىسان في جسهً ،كها قد يكون هعىوياً يصيب اإلىسان في اعتباري ،ولها كان
الضرر الهعىوي ٌو هوضوع ٌذي الدراسة في ٌذي األطروحة ،فقد ارتأيىا إفراد هبحث خاص بً خارج
ٌذا الهطمب ،لىقصر دراستىا في ٌذا الهطمب عمى التعريف بالضرر الهادي والضرر الجسهاىي فقط،
عمى الىحو اآلتي:
أولً :الضرر المادي:
الضرر الهادي ٌو ها يهكن تقويهً بالهال ،وٌو األكثر شيوعاً في حاالت اىعقاد الهسئولية
العقدية ،وقد عرفتً هحكهة الىقض الهصرية في أحد أحكاهٍا بأىً "الهساس بهصمحة هالية أو
اقتصادية لمهتضرر".1
وٌكذا؛ فإن الضرر الهادي يشهل ها يمحق الهتضرر هن خسارة وها يفوتً هن كسب ،وذلك ها
جاء في الهادة ( )186هن القاىون الهدىي الفمسطيىي ،2فالهساس بأي حق هن حقوق الشخص الهالية
يعد ضر اًر هادياً ،كحق الهمكية ،وحق االىتفاع ،وٌذا ها خمصت إليً هحكهة الىقض الهصرية 3في
حكم آخر لٍا بقولٍا ..." :ويقوم الضرر الهباشر وفق الهادة ( )1/221هن القاىون الهدىي الهصري
عمى عىصرين أساسيين ٌها الخسارة التي لحقت الهتضرر والكسب الذي فاتً" ،4وهن أهثمة الضرر
الهادي :الضرر الذي يمحق بالهؤجر جراء التمف الذي أحدثً الهستأجر بالعين الهؤجرة ،أو تسبب
سائق سيارة بتٍشيم سيارة شخص آخر ىتيجة حادث الطرق.

1
2

هشار إليً لدى  :حسام الدين كاهل األٌواىي :الهرجع السابق ،ص .517
تىص الهادة ( )186هن القاىون الهدىي الفمسطيىي عمى  " :يقدر التعويض في جهيع األحوال بقدر ها لحق

الهضرور هن ضرر وها فاتً هن كسب بشرط أن يكون ذلك ىتيجة طبيعية لمفعل الضار".

3

طعن هدىي رقم  1974/423الصادر بتاريخ  ، 1974/11/11والهشار إليً لدى  :عايد رجا الخاليمة  :الهسئولية

4

عايد رجا الخاليمة :هرجع ساابق ،ص .123

التقصيرية االلكتروىية ،دراسة هقارىة ،دار الثقافة2009-1430 ،م ،ص .123
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ثانياً :الضرر الجسماني:
ضرر هعىوياً ألىً
اختمف الفقٍاء بشأن الطبيعة القاىوىية لمضرر الجسهاىي ،فٍىاك هن اعتبري
اً
يهس اإلىسان ،واإلىسان ليس سمعة ،ولٍذا؛ فإن ها يصيبً يعتبر ضر اًر أدبياً ،في حين ذٌب اتجاي
آخر إلى اعتباري ضر اًر هادياً؛ ألن بً هساساً بسالهة الشخص هها يىتقص هن قدرتً عمى الحركة
والعهل ،هها يىعكس بدوري عمى هصالحً الهادية وقدرتً عمى العهل والكسب ،ويتجً القضاء الهصري
في العديد هن أحكاهً لترجيح االتجاي األخير باعتبار أن الضرر الجسهاىي ٌو هن قبيل الضرر
الهادي.
ويعتقد الباحث بضرورة اعتبار الضرر الجسهاىي ضر اًر هن ىوع خاص ،يجهع بين خصائص
الضرر الهادي والهعىوي هعاً ،ذلك أن اإلىسان الذي يصيبً ضرر في جسهً ،فإىً يمحق بً ضر اًر
هادياً يتهثل في إصابتً في جسدي هها يفقدي جزءاً هن قدرتً عمى العهل ويىقص قد اًر هن دخمً ،فيفوت
عميً كسب كان هن الههكن الحصول عميً فترة اإلصابة ،كها قد يحهمً هن ىفقات وهصاريف عالج
كان ٌو في غىى عىٍا ،كها قد ُيْم ِحق بً ألهاً وهعاىاة وأذى ىفسي بسبب اإلصابة ،وٌذا ها يهثل

الضرر الهعىوي الىاشئ عن الضرر الجسهاىي.

13

المبحث الثاني
ماىية الضرر المعنوي
تمييد:
أثارت فكرة الضرر الهعىوي جدالً فقٍياً وقضائياً كبي اًر في بداية ظٍورٌا ،حيث تبمورت الفكرة
بوضوح – في بادئ األهر – لدى الفقً الفرىسي إلى أن أقر القضاء الفرىسي هبدأ التعويض عىً،
واىبثقت  -فيها بعد  -عن ٌذا الهبدأ ،الىصوص القاىوىية التي أقرتً في العديد هن التشريعات
الوطىية ،حيث أصبح اصطالح الضرر الهعىوي هسمهاً بً ،والذي جاء تعريباً لمهصطمح الفرىسي
( )Dommage moralوقد قصدت الضرر الهعىوي بهفٍوهً الشاهل ،1ولمحديث عن الضرر
الهعىوي ،ال بد أوالً هن التطرق لهفٍوهً وصوري وشروط تحققً ،عبر هطمبين عمى الىحو اآلتي:
المطمب األول :مفيوم الضرر المعنوي.
المطمب الثاني :صور الضرر المعنوي وشروط تحققو.
المطمب األول
مفيوم الضرر المعنوي
تبايىت وجٍات الىظر بشأن تحديد هفٍوم الضرر الهعىوي ،رغم التقائٍا عمى أن الضرر
الهعىوي ٌو الذي ال يقدر بهال ،هفرقين بين الضرر الهعىوي والضرر الهادي وفقاً لهعايير هختمفة هها
يىبغي هعً تىاولٍا بشيء هن التفصيل عمى الىحو اآلتي:
أولً :مفيوم الضرر المعنوي شرعاً:
لم يكن فقٍاء الهسمهين األوائل يعرفون هصطمح الضرر الهعىوي ،وان تحدثوا عىً في بعض
الهسائل كالهتعمقة بحد القذف الذي يسبب أذى هعىوياً لمشخص الهتضرر ،أها الفقٍاء الهتأخرون فقد
عرفً بعضٍم بأىً كل أذى يصيب اإلىسان في عرضً ،أو عاطفتً ،أو شعوري ،وسهي ضر اًر أدبياً أو

1

عاطف الىقيب :الىظرية العاهة لمهسئولية الىاشئة عن الفعل الشخصي – الخطأ والضرر ،-هىشورات عويدات-

بيروت ،ص .267
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هعىوياً ألىً غير هادي ،1في حين عرفً آخرون بأىً الضرر الذي يصيب اإلىسان في شرفً ،أو

سهعتً ،أو بأىً كل ها يمحق بالشخص هن تحقير في اعتباري بين الىاس ٍ
بسب ،أو إلصاق ،2وٌىاك هن
عرفً بأىً الضرر الذي قد يصيب الجسم فيحدث فيً تشويٍاً ،فيتألم الشخص لذلك ,أو قد يصـيب
الشـخص في شرفـً ،أو في اعتبـاري ،أو في عرضً ،أو عاطفتً ,فٍو عبارة عن األلم والحزن الذي
يصيب اإلىسان.3
ثانياً :مفيوم الضرر المعنوي فقياً:
تعددت التعريفات الفقٍية بشأن الضرر الهعىوي أو األدبي ( )Dommage moralفي ظل
القواىين الوضعية.
فعرفً البعض بأىً "الضرر الذي يصيب الشخص في هصمحة غير هالية ،كالهساس بشرف
اإلىسان واعتباري ،كالقذف ،والسب ،أو الهساس بحق هن الحقوق المصيقة بالشخصية ،كاالعتداء عمى
الحياة الخاصة لمشخص ،أو عمى اسهً ،أو صورتً ،أو عمى الهمكية األدبية لمشخص ،كتشويً عهل
أدبي ،أو فىي لمشخص".4
وعرفً آخرون بأىً "الضرر الذي يصيب الشخص عادة في شرفً واعتباري ،كالضرر الذي
يصيب اإلىسان ىتيجة قذفً ،أو سبً ،أو التشٍير بً ،أو يصيبً في شعوري وعاطفتً ،كها ٌو الحال
في الضرر الذي يصيب األم ىتيجة اختطاف وليدٌا ،أو يصيب اإلىسان بصفة عاهة ىتيجة االعتداء
عمى شخص عزيز عميً".5
كها عرفً آخرون بأىً "إخالل بهصمحة غير هالية" ،6وٌىاك هن عرفً بأىً" :الضرر الذي
يصيب الهتضرر في شعوري ،أو عاطفتً ،أو شرفً ،أو كراهتً ،وهثال ذلك تعرض الشخص لمقذف ،أو

1
2

هحهد بو ساق :التعويض عن الضرر الهعىوي ص 29.هشار اليً لدى :هحهد أبو عبادة :الهرجع السابق ،ص .19

هحهود شمتوت  :االسالم عقيدة وشريعة ط ،2ص  412هشار اليً لدى  :باسل قبٍا :التعويض عن الضرر

الهعىوي ،رسالة هاجستير ،جاهعة الىجاح الوطىية2012 ،م ،ص .10

3

وٌبة الزحيمي  :ىظرية الضهان ،ص  52هشار اليً لدى هحهد أبو عبادة  :الهرجع السابق ص .19

4

هصطفى عبد الحهيد عدوي  :الىظرية العاهة لاللتزام – هصادر االلتزام – ط ،1999 ،1ص 533

6

هشار إليً لدى  :باسل قبٍا  :الهرجع السابق ،ص .13

5

هصطفى الجهال  :شرح أحكام القاىون الهدىي – هصادر االلتزام –  ،1991ص .390
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السب ،أو لفقد شخص عزيز عميً" ،1وعرفً آخر بأىً "إيذاء أو ألم يصيب الشخص في شعوري ،أو
أحاسيسً ،أو عواطفً".2
وان هن أكثر ٌذي التعريفات شهولية تمك التي عرفت الضرر الهعىوي باستبعاد كل ها يتىاولً
الضرر الهادي ،فالضرر الهعىوي ٌو ها ال يهثل هساساً بهصمحة هالية ،أو حق هالي ،أي ال يهس
أي عىصر هن عىاصر الذهة الهالية لهن يدعيً.3
قضاء:
ثالثاً :مفيوم الضرر المعنوي
ً

عرفت هحكهة الىقض الهصرية الضرر األدبي بأىً "كل ها يؤذي اإلىسان في شرفً واعتباري،

أو يصيب عاطفتً وهشاعري" ،4وها قضت بً الهحكهة اإلدارية العميا في هصر في أحد أحكاهٍا
باعتبار األضرار التي تصيب شخصاً هن اعتقالً أىٍا تهس كراهتً واعتباري ،وها يصاحب ذلك هن
آالم ىفسية ،وها بذلً هن ذات ىفسً لدرء ها حاق بٍا هن ٌوان.5" .... ،
وها قضت بً هحكهة استئىاف القاٌرة باعتبارٌا" :هوت الوالد والضرر الذي لحق ابىً،
والشعور الذي سيتعرض لً في الهستقبل ضر اًر أدبياً هحققاً".6
يتبين هن التعريفات السابقة؛ أىٍا جهيعاً تركز عمى أن الضرر الهعىوي ٌو الضرر الذي ال
يصيب هصمحة هالية لمشخص ،واىها يقع عمى شرفً ،أو سهعتً ،أو عاطفتً ،وعميً؛ فإن ٌذا الضرر
ال يهكن تقويهً بالهال؛ ألىً يتعمق بأحاسيس وهشاعر الشخص ،وٌي هسألة ىسبية تختمف هن
1

سوزان عمي حسن  :الوجيز في القاىون الهدىي ،الىظرية العاهة لمقاىون ،لمحق ،لاللتزام ،هىشأة الهعارف –

االسكىدرية2004 ،م ،ص .226

2
3

هصطفى عياد :الهرجع السابق ،ص .83
حهدي عبد الرحهن  :الوسيط في الىظرية العاهة لاللتزاهات – الكتاب األول – الهصادر الالرادية لاللتزام ،ط ،1دار

الىٍضة العربية1999 ،م ،ص.534

4

ىقض هدىي  1990/3/15هجهوعة الهكتب الفىي السىة  41ج  1ص  762رقم  ،127هشار اليً لدى د .حسام

5

حكم الهحكهة االدارية العميا في  27هايو  1978هشار اليً لدى :عبد هللا حىفي :قضاء التعويض ( هسئولية الدولة

الدين كاهل األٌواىي ،الهرجع السابق ،ص .516

عن أعهالٍا غير التعاقدية) ،دار الىٍضة العربية ،القاٌرة ،ط  ،2000ص.396
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شخص إلى آخر بحسب هركزي االجتهاعي أو االقتصادي أو السياسي وها إلى ذلك هن اعتبارات،
وهن أهثمة الضرر الهعىوي:
الضرب الذي ال يحدث أث ًار في الجسم ،ولكىً يسبب ألهاً في الىفس ،وكذلك الهساس ببعض
الحقوق كالحق في حرهة الهسكن ،واالسم ،والحياة الخاصة.

1

وعمى أية حال ،فإن الضرر الهعىوي ٌو الذي يصيب الشعور ،أو االعتبار ،بخالف الضرر
الهادي الذي يصيب هصمحة هالية لإلىسان.
رابعاً :معيار التمييز بين الضرر المعنوي والضرر المادي:
سبق القول أن الضرر الهادي ٌو الذي يصيب اإلىسان في جسهً ،أو هالً ،أها الضرر
الهعىوي فٍو الذي يصيبً في عاطفتً ،أو شعوري ،أو سهعتً ،أو اعتباري ،ولكن كثي اًر ها يصعب
التهييز بيىٍها ،فكان ال بد هن وضع هعيار لمتهييز بيىٍها ،فذٌب البعض إلى القول بأن الهعيار
الرئيسي ٌو الطبيعة الىٍائية لمضرر ،وليس فقط طبيعة الحق الهعتدى عميً ،فالضرر الهادي يصيب
الجسم ،أو الهال كها في اإلخالل بالتزام عقدي يفوت عمى أحد الهتعاقدين كسباً هحققاً ،أها الضرر
الهعىوي فإىً يصيب الشرف أو السهعة أو االعتبار أو الشعور أو العاطفة كها في القذف أو االغواء
أو فقد االبن ألبيً.2
كها جاء في ٌذا الرأي ،أن التهييز بين الضرر الهعىوي والضرر الهادي يتأتى بالىظر إلى
اآل ثار الهترتبة عمى االعتداء عمى الحق ،فها كان يىتج عىً خسارة هالية أو جسدية ،فإىً يكون ضر اًر
هادياً ،سواء أكان الحق الهعتدى عميً حقاً هالياً أو غير هالي ،وها كان يىتج عىً خسارة غير هالية
ضرر هعىوياً.3
واىها فيً هساس باالعتبارات الهعىوية ،أو الشعور ،فإىً يعتبر
اً
وفي جهيع األحوال؛ فإن الضرر سواء كان هعىوياً أم هادياً ،فإىً يجب أن يكون واقعاً أو
هحقق الوقوع ،كها أىً وفقاً لمتشريعات الحديثة والقضاء الهعاصر ،فإن كل هىٍها يستوجب التعويض،
1

عبد الحميم حمهي هحهد أىور :التعويض القاىوىي في القاىون الهدىي الهصري والشريعة االسالهية – دراسة هقارىة ،-

رسالة دكتوراة ،القاٌرة  ،1991ص .81
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عبد الرزاق السىٍوري  :الهوجز في الىظرية العاهة لاللتزاهات في القاىون الهدىي الهصري ،الهجهع العربي
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ياسين هحهد يحيى  :الحق في التعويض عن الضرر األدبي ،دار الىٍضة العربية1991 ،م ،ص .10
17

وجدير بالذكر أن القضاء الفرىسي قديهاً ،والذي تأثر بً القاىون الهدىي الهصري القديم كاىا ال يعترفان
بهبدأ التعويض عن الضرر الهعىوي ،ولكن لم يستهر ٌذا الىٍج طويالً -كها سىرى بعد قميل .-
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المطمب الثاني
صور الضرر المعنوي وشروط تحققو
هها ال شك فيً أن الضرر الهعىوي بكافة صوري يستوجب التعويض ،باعتباري تعدياً عمى

الحقوق التي تُْم ِحق األذى بأصحابٍا ،هها يىبغي هعً التطرق لصور الضرر الهعىوي وشروط تحققً،
في فرعين عمى الىحو اآلتي:
الفرع األول :صور الضرر المعنوي.
الفرع الثاني :شروط تحقق الضرر المعنوي.
الفرع األول
صور الضرر المعنوي
تتىوع صور الضرر الهعىوي ،هها يىبغي تىاولٍا بشيء هن التفصيل عمى الىحو اآلتي:
الصورة األولى :ضرر معنوي يصيب الشخص بمجرد العتداء عمى حق ثابت لو.

تظٍر ٌذي الصورة عىدها يمحق الشخص ضر اًر بسبب االعتداء عمى حق هن حقوقً كحق
الهمكية أو حق حرهة الهسكن أو حق الحياة الخاصة ،فاالعتداء عمى أي هن ٌذي الحقوق يمحق
بصاحبٍا ضر اًر.
مثال ذلك :أن يقوم شخص بدخول أرض غيري عىوة دون رضى هالكٍاٌ ،ىا يحق لهالك
األرض أن يطالب بالتعويض ىتيجة الضرر الذي أصابً ىتيجة االعتداء عمى حق همكيتً ،وفي ٌذا
الصدد ال بد هن التهييز بين الخروج عن الحق – كها في ٌذا الهثال – وبين التعسف في استعهال
الحق ،حيث في األخير ال بد هن حدوث ضرر لمقول بوجوب التعويض ،أها في حال الخروج عن
الحق فإن ٌذا الخروج بحد ذاتً يعتبر ضر اًر هعىوياً يستوجب التعويض.1

1

عبد الر ازق السىٍوري :الهوجز ،هرجع سابق ،ص .341
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الصورة الثانية :الضرر المعنوي الذي يصيب القيم والعتبارات المعنوية.
في ٌذي الصورة يكون الضرر واقعاً عمى سهعة الشخص أو شرفً ،وهثال ذلك :القذف أو
السب أو ٌتك العرض أو االعتداء عمى الكراهة ،فٍىا يترتب عمى ذلك أذى يمحق بسهعة الشخص هها
يستوجب التعويض.
الصورة الثالثة :الضرر المعنوي الذي يصيب الشخص في شعوره أو عاطفتو:
تعتبر ٌذي الصورة ٌي األكثر اىتشا اًر ،ويكون الضرر الهعىوي في ٌذي الصورة إها هجرداً
هىفرداً واها هتصالً بضرر هادي ،وهثال ذلك :الضرب الذي يؤدي إلى جروح في الجسد وتترك ألهاً
في ىفس الهصاب ،فهثل ٌذا الضرر يؤدي إلى خسائر هادية؛ هتهثمة في تكاليف العالج ،وتفويتً
لمكسب هدة هن الزهن ،كها أىً يؤدي إلى خسائر غير هادية ،هتهثمة في الهعاىاة والشعور باأللم
والحزن ،وأيضاً كالتسبب بوفاة شخص هها يعود بالضرر عمى أصولً أو فروعً ىتيجة شعورٌم باأللم
بسبب فقدي.
في ذات السياق يمكن لنا التعرض لتقسيم البعض 1لمضرر المعنوي إلى:
 .1ضرر هعىوي يصيب الجاىب االجتهاعي لمشخص ،كالضرر الذي يصيب الشخص في
سهعتً أو اعتباري.
 .2ضرر هعىوي يصيب الجاىب الىفسي لمشخص ،كالضرر الذي يصيب الشخص في عواطفً
وأحاسيسً وهشاعري.
وٌذا التقسيم ال يختمف عن سابقً سوى بأىً تىاول صور الضرر الهعىوي هن حيث الجاىب الذي
أصابً ٌذا الضرر إن كان ىفسي أو اجتهاعي.

1

ياسين هحهد يحيى :هرجع سابق ،ص  12وها بعدٌا.
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الفرع الثاني
شروط تحقق الضرر المعنوي
يشترط في الضرر الهعىوي الهوجب لمتعويض أربعة شروط ىتىاولٍا تفصيالً فيها يمي:
الشرط األول :يجب أن يكون الضرر شخصياً.
بهعىى أن يكون الضرر قد أصاب الشخص الهطالب بالتعويض ىفسً ،ولكن ذلك ال يعىي
أىً يجب أن يقع الفعل عميً ،بل يكفي أن يقع الفعل عمى غيري ،ولكن ٌو هن أصابً الضرر ،كها لو
قذف الزوج زوجتً ليمة الزواج بأىٍا ليست بك اًر ،وثبت عكس ذلك ،فإىً يحق لوالدٌا الهطالبة
بالتعويض ،حيث إن القذف الواقع عمى الزوجة أصاب والدٌا بضرر في سهعتً ،1ويطمق عمى ٌذا
عرف القاىون الروهاىي الضرر الهرتد بأىً الضرر الذي
الضرر في ٌذي الحالة بالضرر الهرتد ،وقد َ
يصيب شخصاً آخر إضافةً لهن وقع عميً االعتداء ،كالضرر الذي يصيب األب ىتيجة إغواء أحد

أبىائً ،أو الضرر الذي يصيب الهوصى لً في حالة التشٍير بالهوصي ،أو االعتداء عمى جثهاىً،2
حيث يعتبر الضرر الهرتد ضر اًر شخصياً لهن ارتد عميً.
أها فيها يتعمق باىتقال التعويض عن الضرر الهعىوي لمغير ،فقد تىاولً القاىون الهدىي
الهصري في الهادة ( )222وكذلك الهدىي األردىي في الهادة ( )267ووافقٍها في ذلك القاىون الهدىي
الفمسطيىي في الهادة ( )187هىً ،والقاىون الهدىي العراقي في الهادة ( )205هىً.
يترتب عمى ذلك أن الضرر األدبي ٌو ضرر شخصي بحت كأصل عام ،وهن ثم؛ فال يهكن
وبىاء عميً إذا وقع الضرر عمى
أن يطالب الشخص بتعويض عن ضرر هعىوي لم يصبً شخصياً،3
ً
جهاعة ،وليس عمى شخص هىفرد ،فإىً يجب التفريق بين حالتين ،الحالة األولى :إن كاىت ٌذي
الجهاعة تهثل شخصا هعىوياً ،فإىً يهكن لٍا الهطالبة بالتعويض ،أها إن لم تكن كذلك ،فإىً ال يحق
لٍا الهطالبة بالتعويض ،بل عمى كل شخص في ٌذي الجهاعة ،الهطالبة بالتعويض عمى أساس
الضرر الذي لحقً بسبب االعتداء عمى الجهاعة ،وهثال ذلك :أن يقوم شخص بأعهال شغب سببت
1

هحهد أحهد عابدين  :التعويض بين الضرر األدبي والهادي والهوروث ،دار الفكر الجاهعي ،1997 ،ص .59

3

باسل قبٍا :هرجع سابق ،ص .24
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ياسين هحهد يحيى  :هرجع سابق ،ص .21
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ذع اًر وقمقاً في حي هعين ،فإن كل شخص هن سكان ٌذا الحي يحق لً الهطالبة بالتعويض عمى
أساس الضرر الذي لحقً بسبب أفعال الشغب ،ذلك أن سكان الحي ال يهثمون شخصاً هعىوياً ،وعمى
العكس؛ في حال قيام شخص بتشويً سهعة أعضاء هجمس إدارة شركة ها ،فإن الشركة تهثل شخصاً
هعىوياً؛ وعميً فإىً يحق ألعضاء هجمس إدارة الشركة الهطالبة بالتعويض باسم الشركة؛ ألىٍا تهثل
شخصاً هعىوياً يشهمٍم جهيعاً ،بشرط أن يكون الضرر قد ارتد عمى الشركة ذاتٍا ،إذ البد هن التفرقة
بين الضرر الذي يصيب الشركة والضرر الذي يصيب عضو الشركة بشكل شخصي وهباشر.
الشرط الثاني :يجب أن يكون الضرر محققاً.
يكون الضرر هحققاً إذا كان قد وقع بالفعل ،أي أن يكون حاالً ،كها لو أصيب الهتضرر فعالً
في سهعتً ىتيجة القذف ،وٌذا ها قضت بً هحكهة الىقض الهصرية في أحد أحكاهٍا بقولٍا" :يشترط
لمحكم بالتعويض عن الضرر أن يكون هحققاً بأن يكون قد وقع بالفعل".1
وقد يكون الضرر الهستقبل هحقق الوقوع ،عىدها ال يهكن تجىبً بأي حال هن األحوال ،أي
أىً واقع ال هحالة في الهستقبل ،كأن يصاب شخص في جسهً ،فيصبح عاج اًز عن العهل ،فإن عجزي
عن العهل سوف يسبب لً خسائر هالية في الهستقبل ،أي ضر اًر هحقق الوقوع ،أها إن كان الضرر
الهستقبل هها يهكن تالفيً ،فإن هثل ٌذا الضرر ال يستوجب التعويض ،واىها يحكم القاضي بتالفي
الضرر بالسبل الههكىة ،وٌىاك الضرر الهحتهل والذي ال يستوجب التعويض.

2

 تفويت الفرصة:إن تفويت الفرصة يقتضي التهييز بين الضرر الهحتهل الذي ال يجوز التعويض عىً،
والضرر الهحقق الهتهثل في تفويت الفرصة ،فحرهان الشخص هن فرصة حتى فواتٍا عىً يعتبر هن
قبيل الضرر الهحقق ولو كاىت االستفادة هن ٌذي الفرصة هحتهمة ،3كأن يفوت الىاقل عمى الراكب
فرصة االشتراك في هسابقة لمحصول عمى وظيفة ،فإن الحصول عمى الوظيفة ٌو أهر احتهالي ،وهن
1

هحكهة الىقض الهصرية ،الطعن رقم(  724س 47ق) ،جمسة  ،1980/1/16والﻁعو ﺭقن ( 1494س 49ﻕ)،

جمسة 1981/3/17هشار إليً لدى  :باسل قبٍا هرجع سابق ،ص .32
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توفيق حسن فرج  :هرجع سابق ،ص .384
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ثم فال يجوز الهطالبة بالتعويض عمى أساس فوات كسب الوظيفة ،ولكن يهكن الهطالبة بالتعويض
عمى أساس فوات الفرصة ذاتٍا في االشتراك بالهسابقة ،1ويسهى الضرر في ٌذي الحالة الضرر
الهحقق هستقبالً ،فالفرصة أهر هحتهل ،ولكن فواتٍا أهر هحقق ،وان هسألة تقدير فوات الفرصة يرجع
لسمطة القاضي التقديرية ،والذي يجب عميً أن يحكم وفقاً لمظروف الهالبسة دون هبالغة أو تزيد،2
فالضرر في ٌذي الحالة يتم حسابً تبعاً ألهر احتهالي ،وال يتم حسابً تبعاً لمكسب الذي فاتت فرصتً.
وهن ثم ،يجب التهييز بين فوات الفرصة والكسب الفائت ،ففوات الفرصة ٌي أهر هحقق ،أها
الكسب الفائت ليس هحققاً ،وال هؤكد الحصول ،وقد اشترطت هحكهة الىقض الفرىسية في أحد أحكاهٍا
لمتعويض عن تفويت الفرصة أن تكون الفرصة حقيقية جدية ،كها راعت هحكهة الىقض الفرىسية هدى
إهكاىية تحقق االحتهال عىد تقديري لمفرصة الفائتة ،وهن ذلك فإن الفتاة التي تتقدم لمفوز بوظيفة
هضيفة طيران ألول هرة دون سابق خبرة ،تختمف عن األخرى التي اكتسبت الخبرة الكافية عمى ىحو
يجعمٍا هؤٌمة لمفوز بالوظيفة.3
الشرط الثالث :يجب أن يكون الضرر مباش ارً.
هباشر أو غير هباشر ،والضرر الهباشر ٌو الضرر الذي
األصل أن الضرر إها أن يكون
اً
ىشأ عن الفعل الضار ،أي ىشأ بين الضرر وبين الفعل الضار عالقة سببية ،بهعىى آخر أن يكون
الضرر قد ترتب عمى الخطأ حتى يكون الهخطئ هسئوالً عن التعويض ،وٌو ها ىص عميً القاىون
الهدىي الهصري في الهادة ( )163هىً والذي جاء فيٍا" :كل خطأ سبب ضر اًر لمغير يمزم هن ارتكبً
بالتعويض" وٌو ذات الهوقف الذي تبىاي القاىون الهدىي الفمسطيىي في الهادة ( )179هىً ،والذي جاء
فيٍا" :كل هن ارتكب فعالً سبب ضر اًر لمغير يمزم بتعويضً" ،وٌكذا فإن القاىون الهدىي الهصري وهن
بعدي الفمسطيىي لم يحددا ها إذا كان الضرر يىصرف إلى الضرر الهادي أو الهعىوي ،وهن ثم فإن
الىص يؤخذ عمى إطالقً ها لم يوجد ىص يقيدي ،وان الضرر الهباشر الهستوجب لمتعويض يشهل
عىصرين ٌها :ها فات الهتضرر هن كسب ،وها لحقً هن خسارة.
1

عبد الحميم حمهي هحهد أىور  :هرجع سابق ،ص .86
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وقد أيدت هحكهة الىقض الهصرية ذلك في أحد أحكاهٍا بقولٍا" :إن الضرر الهباشر الهوجب
لمهسئولية ٌو ها كان ىتيجة طبيعية لمخطأ الذي يحدث ،ويعتبر الضرر هباش اًر عىدها تىشأ بيىً وبين
الخطأ عالقة سببية".1
الشرط الرابع :أن يمس الضرر مصمحة مشروعة لممتضرر:
يشترط لمضرر الذي يقبل التعويض عىً ،أن يكون واقعاً عمى هصمحة هشروعة لمهتضرر،
حيث ال يجوز التعويض عن اإلخالل بهصمحة غير هشروعة ،هثال ذلك أىً ال يجوز لهن ارتكب
جريهة ،وقُبِض عميً لٍذا السبب ،أن يطالب بتعويض عها لحقً هن أضرار بسبب تقييد حريتً ،كذلك
الشريك في الجريهة ،ال يهكىً هطالبة شريكً بالتعويض عها لحقً هن ضرر بسبب الجريهة ،وال يجوز
أيضاً لمخميمة أن تطالب بالتعويض عن الضرر الذي لحقٍا بسبب وفاة خميمٍا في حادث.2
وهع ذلك ىجد أن هحكهة الىقض الفرىسية قد قضت في حكم لٍا عام  1926بإهكاىية الحكم
لمخميمة بالتعويض عن األضرار التي أصابتٍا ىتيجة وفاة خميمٍا ،استىاداً إلى الهادة ( )1382هن
القاىون الهدىي الفرىسي التي ال تشترط رابطة خاصة بين الهتضرر والهدعي ،بيىها رفضت في حكم
آخر التعويض عمى أساس أن الضرر يجب أن يهس هصمحة هشروعة يحهيٍا القاىون.3
وال يهكن لىا – في ٌذا السياق – اغفال شرط التعدي باعتباري أحد الشروط التي تطمبٍا القاىون
صراحةً في الضرر الهعىوي واجب التعويض عىً ،وذلك في ىص الهادة ( )187والتي جاء في
هستٍمٍا  " :كل هن تعدى عمى الغير في حريتً  ،و  ،" ...ولىا هأخذ عمى الهشرع لذكري لفظ التعدي
في الىص – سىتعرض لً في هوضع آخر . -
ختاماً لمفصل التهٍيدي ،فإىً يهكن القول بأن الضرر -بوجً عام ٌ -و األذى الذي يصيب
الشخص في ىفسً أو هالً ىتيجة اعتداء عمى جسدي أو هالً أو حق هن حقوقً ،وٌذا الضرر قد يكون
هادياً ،أو جسهاىياً ،أو هعىوياً ،ويهكن لىا تبيىي تعريف الضرر الهعىوي القائل بأىً ٌو " الضرر الذي

1
2
3

هشار اليً باسل قبٍا  :هرجع سابق ص .34
هصطفى عبد الحهيد عدوي  :الىظرية العاهة لاللتزام هصادر االلتزام ،ط ،1996 ،1ص .548

ىقض جىائي فرىسي  1937/2/13 :وىقض هدىي فرىسي  1937/7/27 :هشار اليٍها لدى  :هصطفي عبد الحهيد

عدوي  :هرجع سابق  ،ص .549
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يصيب الشخص في شعوري أو عاطفتً أو شرفً ،أو اعتباري"  ،والضرر الهعىوي يأتي بصور هختمفة،
فقد يصيب حقاً ثابتاً لمشخص كحق الهمكية ،وقد يصيب ِ
الق َيم واالعتبارات الهعىوية كأن يصيب سهعة
الشخص أو شرفً ،أو قد يصيب شعور الشخص وعاطفتً كالحزن ىتيجة فقد عزيز ،كها يهكن القول

بأن هعيار التهييز بين الضرر الهعىوي والضرر الهادي يتهثل في األثر الهترتب عمى االعتداء عمى
الحق ،ولمقول بإهكاىية التعويض عن الضرر الهعىوي فإىً ال بد هن تحقق عدة شروط في ٌذا الضرر
ىجهمٍا في :أن يكون الضرر الهعىوي شخصياً ،وهحققاً ،وهباش اًر ،يهس هصمحة هشروعة لمهتضرر.
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الفصل األول
التعويض عن الضرر المعنوي في المسئولية المدنية
تمييد وتقسيم:
لقد كان التعويض عن الضرر الهعىوي هثار خالف فقٍي وقضائي هىذ القدم ،حيث لم تحسم
ابتداء ،فكان سكوت الهشرع ش اررة االحتدام الواقع بين الفقٍاء والقضاء ،ولكن
التشريعات الوطىية األهر
ً
سرعان ها تدارك الهشرع األهر فحسهً ،وجاءت أغمبية التشريعات الوطىية هؤكدة لهبدأ التعويض عن
الضرر الهعىوي ،وان ها يعىيىا في دراستىا ٌذي ها أقري الهشرع الفرىسي بالخصوص عمى اعتبار أن
احتذاء بً هن قبل التشريعات الهدىية العربية،
التقىين الهدىي الفرىسي كان وهازال ٌو التقىين األكثر
ً
حيث أقر القاىون الهدىي الفرىسي التعويض عن الضرر الهعىوي ،وجاء هوافقاً لً القاىون الهدىي
الهصري وهن بعدي القاىون الهدىي األردىي والقاىون الهدىي الفمسطيىي ،وان الضرر الهعىوي كالضرر
الهادي قد يىشأ ىتيجة اإلخالل بقواعد الهسئولية التقصيرية أو الهسئولية العقدية ،كها أن الضرر
الهعىوي يظٍر بصورة جمية فيها يتعمق بحوادث الطرق لها تخمفً ٌذي الحوادث هن آالم وهعاىاة تصيب
ىفس الهصاب ،هها يىبغي هعً تقسيم الدراسة في ٌذا الفصل إلى أربعة هباحث عمى الىحو اآلتي:
المبحث األول :ىشأة فكرة التعويض عن الضرر الهعىوي في الىظم القاىوىية الهختمفة.
المبحث الثاني :األساس القاىوىي لمتعويض عن الضرر الهعىوي في هجال الهسئولية العقدية.
المبحث الثالث :األساس القاىوىي لمتعويض عن الضرر الهعىوي في هجال الهسئولية التقصيرية.
المبحث الرابع :التعويض عن الضرر الهعىوي الىاشئ عن حوادث الطرق في ظل قاىون التأهين
الفمسطيىي.
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المبحث األول
نشأة فكرة التعويض عن الضرر المعنوي في النظم القانونية المختمفة
تمييد:
عرفت القواىين القديهة هبدأ التعويض عن الضرر ،ولكن اىقسهت فيها يتعمق بوجوب
التعويض عن الضرر الهعىوي هن عدهً ،ولكن هع صدور التشريعات الحديثة ىجدٌا قد ىصت عمى
وجوب التعويض عن الضرر الهعىوي ،كالضرر الهادي ،هها يىبغي هعً تقسيم الدراسة في ٌذا
الهبحث إلى هطمبين عمى الىحو اآلتي:
المطمب األول :التعويض عن الضرر الهعىوي في ظل التشريعات الوضعية.
المطمب الثاني :التعويض عن الضرر الهعىوي في ظل تطبيق الشريعة االسالهية.
المطمب األول
التعويض عن الضرر المعنوي في ظل التشريعات الوضعية
اختمف هوقف القواىين قديهاً عن هوقفٍا حديثاً في اعتبار الضرر الهعىوي أساساً لمتعويض
وتفصيل ذلك يكون عمى الىحو اآلتي:
أولً :التعويض عن الضرر المعنوي في ظل القانون المدني الفرنسي.
لقد اىقسم القضاء الفرىسي فيها يتعمق بالتعويض عن الضرر الهعىوي التجاٌين:
التجاه األول :عدم إمكانية التعويض عن الضرر المعنوي ،بحجة عدم إهكاىية تقويهً بالهال ،وهن
أهثمة أحكام القضاء الفرىسي في تمك الهرحمة:
 الحكم الصادر في قضية ( )Donnadioوالتي تتمخص وقائعٍا في هطالبة والد أحد األطفالبالتعويض عن األضرار الهادية والهعىوية الىاجهة عن قتل طفمً بسبب إٌهال اإلدارة وكان
الطفل ىزيالً في أحد الهالجئ الهخصصة لألطفال غير األسوياء ،فمم يحكم هجمس الدولة
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بالتعويض إال عن األضرار الهادية الهتهثمة في هصاريف ىقل الجثة ودفىٍا ورفض التعويض
عن األضرار الهعىوية.1
 كذلك الحكم برفض التعويض لفتاة عن هوت والدتٍا ألىٍا لم يىمٍا أي ضرر هادي ىتيجة وفاةوالدتٍا 2،وبرفض التعويض البن اهرأة توفيت عمى إثر اختىاق في عهمية جراحية ،حيث قررت
ضرر هادياً ،وأن الضرر الهعىوي الذي لحق بً ال يستوجب
الهحكهة أىً لم يمحق االبن
اً
التعويض.3
التجاه الثاني :إقرار مبدأ التعويض عن الضرر المعنوي.
وقد كان ذلك عمى غرار حكم لهحكهة الىقض الفرىسية بتاريخ  15يوىيو عام 1833م الذي
أقر هبدأ التعويض عن الضرر الهعىوي ،الذي استقر حتى اآلن.
وكاىت وقائع تمك القضية تتمخص في أن أحد األشخاص قُتل في هبارزة ،فطالب أٌمً
بالتعويض عن الضرر الذي أصابٍم ،فقضت لٍم هحكهة أول درجة بذلك ،والذي تأيد حكهٍا هن
هحكهة االستئىاف الحكم ،وأخي اًر تأيد برفض الطعن بالىقض ،فكان ٌذا الحكم بهثابة تقرير لهبدأ
التعويض عن الضرر الهعىوي.4
وهن أهثمة ذلك أيضاً:
-

ها قضت بً هحكهة الىقض الفرىسية في حكهٍا الصادر بتاريخ  13أكتوبر  ،1955حيث
عرفت الضرر الهعىوي بأىً الضرر الذي يمحق الشخص في غير حقوقً الهالية أو في
هصمحة غير هالية.5

 وكذلك ها قضت بً هحكهة باريس االبتدائية في قضية تتمخص وقائعٍا في أن جريدة "فراىسديهاىش" قد ىشرت بتاريخ  1968/3/5هقاالً ألحد الكتاب بعىوان "سارة برىار تبحث عن
الحب" ،وتحت ٌذا العىوان كتبت عبارة "اغتصاب سارة" ويتضهن الهقال أن أحد االشخاص
1
2

حكم هجمس الدولة الفرىسي في  29اكتوبر  ،1935هشار إليً لدى  :عبد هللا حىفي  :الهرجع السابق ،ص .393
حكم هجمس الدولة الفرىسي في  26يوىيو  ،1939هشار إليً لدى  :عبد اهللا حىفي  :هرجع السابق ،ص .393

3

حكم هحكهة جىايات هيتزفي  1819/2/17هشار اليً لدى  :ياسين هحهد يحيى :الهرجع سابق ،ص .109

5

باسل قبٍا  :هرجع سابق  ،ص . 18

4

ياسين هحهد يحيى  :هرجع سابق ،ص 111,110,75
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الهعروفين في عالم الصحافة باالسم الهستعار "ريتشارد أو هوىورى" في عصر "سارة" ٌو الذي
قام بٍذا االغتصاب ،وقد قام ابن ٌذا األخير وٌو كاتب يحهل اسم أبيً الهستعار برفع دعوى
تعويض ضد هدير الجريدة وضد كاتب الهقال يطالبٍها بتعويض هقداري  30ألف فرىك عن
الضرر الذي حدث لً هن اإلساءة إلى ذكرى والدي 1بأن حقوق الهؤرخ ال تهىع هن الحكم
بالتعويض في حالة اإلساءة إلى ههثمة هشٍورة والهساس بسهعتٍا.
 وها قضت بً هحكهة الىقض الفرىسية أيضاً بهسئولية العاهل الذي كشف لرب العهل أن أحدالهستخدهين لديً ٌو ابن الهرأة هطمقة ،إذ إن في ذلك كشفاً لوضع عائمي خاص.2
 كذلك ها قضت بً هحكهة استئىاف باريس بتعويض هقداري  16.000فرىك لمدوقة "وىدسور"بسبب ىشر صورة لٍا عمى غير إرادتٍا ،وٌي جالسة عمى كرسي هتحرك.3
 كها قضت هحكهة "كان" الفرىسية بقبول االدعاء باأللم لفقدان كمب.4 كذلك قضى هجمس الدولة الفرىسي في قضية ( )Letisserandبالتعويض عن الضررالهعىوي الذي أصاب الوالد ىتيجة وفاة ابىً ،ذلك أن ابىً كان يرافق شخصاً يقود دراجة ىارية،
حيث اصطدهت الدراجة الىارية بسيارة تابعة لهصمحة الطرق والكباري ،هها أدى إلى وفاة
الطفل ،وعميً فقد حكم هجمس الدولة لوالد الطفل بالتعويض عن الضرر الهعىوي الذي أصابً
بسبب حرهاىً هن ابىً وها ىتج عن ذلك هن ألم ىفسي لوالد الطفل.5
وقد كان الفقً الفرىسي القديم يتجً إلى عدم األخذ بهبدأ التعويض عن الضرر الهعىوي،
استىاداً هىٍم إلى أن الضرر بطبيعتً ال يقبل التعويض ،وان قبل التعويض ،فإىً يصعب تقديري ،أهثال
الفقيً الفرىسي "دوها" و"بوتييً" ،وتبعٍم غيرٌم هن الفقٍاء غير الفرىسيين أهثال الفقيً "سافيىي"
و"هاسان" و"تورىيً" و"بيرتش" ،6استىاداً هىٍم إلى أن ٌذا الهبدأ ٌو السائد في القاىون الروهاىي قديهاً.7
1

هحكهة باريس االبتدائية في 1968/3/5 :م ،هشار اليً لدى  :ياسين هحهد يحيى :الهرجع السابق ،ص .106

2

ىقض هدىي فرىسي  ،1966/5/18هشار اليً لدى :هصطفى عبد الحهيد عدوي  :الىظرية العاهة لاللتزام ،ص

3

استئىاف باريس1961/6/6 :م ،هشار اليً لدة  :ياسين هحهد يحيى :الهرجع سابق ،ص .106

.534

4

هحكهة بداية كان1962/10/30 :م ،هشار اليً لدى عاطف الىقيب  :الهرجع السابق ،ص .335

5

حكم هجمس الدولة الفرىسي  :في  24ىوفهبر 1961م ،هشار اليً لدى عبد هللا حىفي :الهرجع السابق ،ص .393

7

عبد الرزاق السىٍوري  :الهوجز ،هرجع سابق ،ص .682

6

ياسين هحهد يحيى :هرجع سابق ،ص .46
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ليذٌب بعد ذلك فريق آخر هن الفقً الفرىسي إلى إهكاىية التعويض عن بعض األض ارر
الهعىوية دون غيرٌا ،وان اختمفوا فيها بيىٍم بشأن وضع هعيار هحدد لمتهييز بين الضرر الهعىوي
القابل لمتعويض وغير القابل لمتعويض ،حيث ذٌب بعضٍم إلى القول بإهكاىية التعويض عن الضرر
الهعىوي إذا اتصل بالضرر الهادي ،وهىٍم هن ذٌب إلى القول بإهكاىية التعويض عن الضرر
الهعىوي الذي يصيب االعتبار والشرف ،ألىً غالباً ها يؤدي إلى ضرر هادي ،بيىها ال يجب التعويض
عن الضرر الهعىوي الذي يصيب العاطفة والشعور.1
وهن الجدير ذكري ،أىً قد كان ٌىاك رأي قديم في الفقً الفرىسي يجيز التعويض عن الضرر
الهعىوي في الهسئولية التقصيرية ،وال يجيزي في الهسئولية العقدية ،2واستهر ٌذا الخالف حتى عام
1833م ،3حيث استقر رأي الفقً واجتٍاد القضاء الفرىسي حول إهكاىية التعويض عن الضرر الهعىوي
إعهاالً لمهادة ( )1382هن القاىون الهدىي الفرىسي.4
وعمى الرغم هن عهوهية ىص الهادة ( )1382هن القاىون الهدىي الفرىسي ،والذي جاء فيٍا:
"إن كل هن يسبب لمغير ضر اًر بخطئً ،فإىً يجبر عمى إصالحً" ،فٍذا الىص – كها ىرى  -جاء
عاهاً ،لم يتطرق لطبيعة الضرر هادياً كان أم هعىوياً ،5فجاء شاهالً لكل أىواع الضرر بها فيٍا الضرر
الهعىوي ،ذلك أن هفٍوم التعويض ال يتىاقض هع الضرر الهعىوي ،وأن التعويض عن الضرر الهعىوي
ال يجبر الخسارة ،ولكن يىتج عىً كسب يعوض عن ٌذي الخسارة ،فهثالً الذي أصيب بضرر في
شرفً ،أو سهعتً ،فإن التعويض يرد لً اعتباري بين الىاس إلى حد ها.6

1

عبد الرزاق السىٍوري  :الوسيط في شرح القاىون الهدىي الجديد ،ىظرية االلت ازم بوجً عام ،هصادر االلتزام ،دار الىشر

2

سهير عبد السيد تىاغو  :هصادر االلتزام ،العقد – االرادة الهىفردة – العهل غير الهشروع – االثراء بال سبب –

لمجاهعات الهصرية ،1952 ،ص .866

القاىون ،هصدران جديدان لاللتزام ،الحكم – القرار االداري،2000-1999 ،ص  ،181اىظر أيضاً :باسل قبٍا  :هرجع

سابق  :ص .96

3
4

راجع فيها تقدم :ص  24وها بعدٌا.
أحهد حسن الحياري  :الهسئولية الهدىية لمطبيب في ضوء الىظام القاىوىي األردىي والىظام القاىوىي الجزائري ،دار

الثقافة لمىشر والتوزيعٌ1429 ،ـ 2008م  ،ص .132

5
6

عايد رجا الخاليمة :هرجع سابق ،ص .126

" قضت هحكهة االستئىاف الهختمطة بأن ىشر هىطوق الحكم في الصحف يكون تعويضاً كافياً عن الضرر األدبي

الىاجم عن "بروتستو" كيدى ،وذلك في  ،1931/12/23وقضت أيضاً بأن التعويض يخفف اٌهال الهضرور في ىشر
31

ثانياً :التعويض عن الضرر المعنوي في ظل القانون المصري.
ثار الخالف في الفقً الهصري حول إهكاىية التعويض عن الضرر الهعىوي إلى اتجاٌين:
التجاه األول :ذىب إلى عدم إمكانية التعويض عن الضرر المعنوي ،وحجتيم في ذلك:
 .1إن الغاية هن التعويض ٌي جبر الضرر ،واىً هن الهستحيل القول بجبر الضرر الهعىوي
الذي يصيب العاطفة أو الشعور أو السهعة.
 .2إن القول بالتعويض الهالي عن الضرر الهعىوي هن شأىً أن يقمل هن قيهة الهشاعر والقيم
اإلىساىية ،فكيف ىقيس الشرف والعواطف اإلىساىية بالهال.1
 .3هن الهتعذر تقدير التعويض عن الضرر الهعىوي ،ألن الضرر الهعىوي يختمف باختالف ىظرة
ٍ
قاض آلخر.2
األشخاص إليً ،وهن ثم؛ سيختمف تقديري هن
وربها استىد ٌؤالء الفقٍاء أيضاً لها قضت بً بعض الهحاكم في ظل تطبيق القاىون الهدىي

القديم الذي كان يرفض التعويض عن الضرر الهعىوي ،وتعتبر أن الضرر الهعىوي غير ٍ
كاف إلجابة
صب بأي ضرر هادي ،3فهحكهة "قىا" االستئىافية 4كاىت قد قضت
طمب الهدعي بالتعويض طالها لم ُي َ
في أحد أحكاهٍا" :بأن الشرف ال ُيقَوُم بالهال" ،وها قضت بً هحكهة استئىاف (هصر األٌمية) بـأىً:
"ال يستحق تعويضاً أدبياً إال هن اختل ىظام هعيشتً بسبب هوت الهتضرر".5

تكذيب لمخبر الهىسوب اليً وكان ٌذا هن حقً ،وذلك في  1913/3/20استئىاف هختمط "  ،هشار إلى ذلك لدى :
عبد الرزاق السىٍوري  :الوسيط ،هرجع سابق ،ص .867

1

سميهان هرقس  :الوافي في شرح القاىون الهدىي ،في االلتزاهات ،م  ، 2في الفعل الضار والهسئولية الهدىية ،ط،5

2

هحسن عبد الحهيد ابراٌيم البيً  :هرجع سابق ،ص .71
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3

هٍىد خميفة عبد السالم الترٌوىي  :الهسئولية عن حوادث الهركبات اآللية ،دراسة هقارىة بين القاىوىين الميبي

والهصري ،رسالة لمحصول عمى درجة الهاجستير ،ص .98

4
5

حكم صار في  11ديسهبر  ،1900هشار اليً لدى عبد الرزاق السىٍوري :الوسيط ،هرجع سابق ،ص .867

هحكهة استئىاف هصر األٌمية في 1896/1/4م ،هشار اليً لدى  :ياسين هحهد يحيى :هرجع سابق ،ص .121
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التجاه الثاني :األخذ بإمكانية التعويض عن الضرر المعنوي.
في الواقع ،عمى الرغم هن هىطقية االعتراضات التي ساقٍا االتجاي األول إلى حد ها ،فقد
ذٌب جاىب آخر هن الفقٍاء الهصريين – ىؤيدي  -إلى القول بإهكاىية التعويض عن الضرر الهعىوي،
ذلك أن القول بتعذر تقدير التعويض الهعىوي ال يجوز هعً حرهان الهتضرر هن تعويض يهثل الحد
األدىى لها عاىاي هن ألم وحزن ،وان الضرر الهادي ذاتً قد يصعب تقديري في كثير هن الحاالت،
ولكن ٌذي الصعوبة ال تحول دون الحكم بالتعويض.1
وتطبيقاً لذلك قضت هحكهة الىقض الهصرية في أحد أحكاهٍا "إن الحكم الهطعون فيً –
بقضائً بعدم أحقية الهستفيد لقيهة الشيك – ال يكون هتىاقضاً إذ قضى في ىفس الوقت لمطاعن –
الهستفيد – بالتعويض عن الضرر األدبي الىاشئ عن جريهة إعطاء الشيك بدون رصيد ،بأن قيهة
الشيك ليست تعويضاً عن ٌذي الجريهة ،بل ٌي عبارة عن دين هستحق سابق عمى وقوعٍا غير
هترتب عميٍا ،وهن ثم فال تعارض بين ها قرري الحكم هن عدم أحقية الطاعن في اقتضاء قيهة الشيك
وبالتالي استبعاد قيهتً هن الهبمغ الهطالب بً ،وبين القضاء لً بالتعويض عها لحقً هن ضرر أدبي
لٍا هباشرة عن الجريهة ،2وها قضت بً هحكهة االستئىاف الوطىية 3بأىً ال يستحق تعويضاً أدبياً إال
هن اختل ىظام هعيشتً بسبب هوت الهتضرر.
كذلك فقد قضت هحكهة استئىاف هصر األٌمية بأىً" :يصح أن يكون الضرر الهعىوي أساساً
لمحكم بالتعويض ،وهثال ذلك الضرر الذي يمحق األب بسبب هوت ابىً" ،4وقد اتجً القضاء ٌىا
لتقرير التعويض عن الضرر الهعىوي قبل صدور القاىون الهدىي الهصري الحالي ،هها يؤكد الخالف
الفقٍي والقضائي الذي كان قائهاً بالخصوص.

1
2

حهدي عبد الرحهن  :الهرجع السابق ،ص .533

ىقض هصري جمسة 1977/6/21م في الطعن رقم  710سىة  43ق ،هشار اليً لدى  :هحهد أحهد عابدين :

التعويض بين الضرر الهادي واألدبي والهوروث  ،دار الفكر الجاهعي 1997م ،ص ، 57وعبد الودود يحيى  :الهرجع
السابق  :ص .255

3
4

حكم صادر في  4يىاير  ،1896هشار اليً لدى عبد الرزاق السىٍوري :هرجع سابق( الوسيط ) ،ص .868

هحكهة استئىاف هصر االٌمية في 1910/3/17 :م،هشار اليً لدى  :ياسين هحهد يحيى  :الهرجع السابق ،ص

.122
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كذلك قضت هحكهة هصر الكمية الوطىية بأن األهراض في ذاتٍا هن العورات التي يجب
سترٌا حتى لو كاىت صحيحة ،فإذاعتٍا في هحافل عاهة وعمى جهٍرة الهستهعين يسيء إلى الهرضى
إذا ذكرت أسهاؤٌم ،وباألخص بالىسبة لمفتيات ألىً يضع العراقيل في طريق حياتٍن ،ويعكر صفو
آهالٍن هها يستوجب التعويض.1
كها قضت هحكهة الىقض الهصرية بأن الضرر األدبي يصح أن يعوض عىً تعويضاً هادياً،
ألن التعويض الهادي  -هٍها قيل عن تعذر الهوازىة بيىً وبين الضرر األدبي  -يساعد ولو بقدر ها
عمى تخفيف األلم هن ىفس الهضرور.2
وهن الجدير ذكري أن الخالف الفقٍي والقضائي حول إهكاىية التعويض عن الضرر الهعىوي
قد اىقضى ،حيث إن غالبية التشريعات الحديثة أصبحت تقر التعويض عن الضرر الهعىوي.3
وٌو ها ىص عميً القاىون الهدىي الهصري ،الذي حسم ٌذا الىزاع بهوجب الهادة ( )222هىً،
والذي جاء فيٍا -1" :يشهل تعويض الضرر األدبي أيضاً ،ولكن ال يجوز في ٌذي الحالة؛ أن يىتقل
إلى الغير ،إال إذا تحدد بهقتضى اتفاق ،أو طالب الدائن بً أهام القضاء -2.وهع ذلك ال يجوز
الحكم بالتعويض إال لألزواج ،أو االقارب إلى الدرجة الثاىية عها يصيبٍم هن ألم هن جراء هوت
الهصاب".
وقد تأثر القاىون الهدىي الفمسطيىي بها سبقً إليً القاىون الهدىي الهصري :بأن أجاز التعويض
عن الضرر األدبي أو الهعىوي ،كها يتبين ذلك هها جاء في الهادة ( )1/187هىً بقولٍا .1" :كل هن
تعدى عمى الغير في حريتً ،أو في عرضً ،أو في شرفً ،أو سهعتً ،أو في هركزي االجتهاعي ،أو في
اعتباري الهالي يكون هسئوالً عها لحق الغير هن ضرر أدبي".4

1

هحكهة هصر الكمية األٌمية 14 :هارس سىة  ،1949هشار اليً لدى  :هحهد حسام هحهود لطفي  :الىظرية العاهة

لاللتزام  ،هصادر االلتزام ،القاٌرة ،2000/1999 ،ص293

2

ىقص هدىي هصري  7 :ىوفهبر  1932هرجع القضاء رقم  ،5369هشار اليً لدى سميهان هرقس  :هرجع سابق،

ص .157

3
4

سميهان هرقس :هرجع سابق ،ص .157
القاىون الهدىي الفمسطيىي رقم  4لسىة 2012م ،الهطبق في قطاع غزة.
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والتي جاءت هطابقة أيضاً لها جاء في الهادة ( )1/267هن القاىون الهدىي األردىي

بقولٍا .1":يتىاول حق الضهان الضرر األدبي ،كذلك فكل ٍ
تعد عمى الغير في حريتً ،أو في عرضً،
أو شرفً ،أو في سهعتً ،أو في هركزي االجتهاعي ،أو في اعتباري الهالي يجعل الهتعدي هسؤوالً عن
الضهان".1

1

القاىون الهدىي األردىي رقم  43لسىة 1976م.
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المطمب الثاني
التعويض عن الضرر المعنوي في ظل تطبيق الشريعة السالمية
أولً :موقف الفقو السالمي من التعويض عن الضرر المعنوي.
يهكن تبين إهكاىية التعويض عن الضرر الهعىوي في ظل تطبيق الشريعة اإلسالهية هها روي
هن حديث عبادة بن الصاهت وعبد هللا بن عباس وأبي سعيد الخدري وأبي ٌريرة وجابر بن عبد هللا،
عن رسول هللا صمى هللا عميً وسمم أىً قال" :ال ضرر وال ضرار".
فهعىى ٌذا الحديث الشريف أن اإلسالم جاء هاىعاً لمضرر ،واعتبري غير جائز ،وهن ٌىا
تأسست القاعدة الفقٍية التي تىص عمى أن "الضرر يزال" أي وجوب إزالة الضرر بغض الىظر عن
ىوعً ،ألن العام يؤخذ عمى عهوهً ها لم يرد ها يقيدي.
وقد ورد في القرآن الكريم ها يشير إلى هادة "الضرر" في اثىين وسبعين هوضعاً عمى وجوي
عدة ،هن ذلك قولً تعالىًَ  :أٌٍَٗبَ إِذِ نَادَىٰ زَبٖىُ أَنُِّ مَشٖنَُٔ الطٗسٗ ًَأَنتَ َأ ِزحَمُ السٖاحٔمٔنيَ  ،1وقولً تعالى :

 ثُمٖ ِإذَا َكشَفَ الطٗسٖ عَنكُمِ ِإذَا فَ ِسٍلْ مِّنكُم بٔسَِّبوِمِ ٍُشِسِكٌُنَ  ،2وقولً تعالى ًَ  :إذا طلّكتمُ النٔشاءَ َفبَلغنَ
أجلوُنَ فأمِشٔكٌُهنّ بٔمعِسًُفٕأً سَ ِسحٌُهن مبعسًفٕ ًَال تُمِشٔكٌُهُنَٓ ضٔسازاّ لَٔت ِعتَدًُا  ،3وغيرٌا هن اآليات
التي ال يسعىا ذكرٌا ٌىا ،ولكن يتضح جمياً هن خالل ٌذي اآليات أن الضرر الهذكور في القرآن جاء
عاهاً ،بهعىى أىً لم يتم تحديد ىوع ٌذا الضرر ،هادياً كان أم هعىوياً ،واذا وقفىا عىد اآلية الهتعمقة
بالطالق  -سالفة الذكر  -ىجد أن الضرر الواقع عمى الزوجة ليس ضر اًر هادياً فقط في ٌذي الحالة،
بل أيضاً يقع عميٍا ضرر هعىوي يتهثل في إصابتٍا بالشعور بالحزن واألسى لدى تركٍا ،ال ٌي
بزوجة ،وال ٌي بهطمقة يهكىٍا التزوج.4

1

سورة األىبياء :آية .83

2

سورة الىحل  :آية .54

4

عبد هللا آل خىين :الهرجع السابق ،ص 35

3

سورة البقرة  :آية .231
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كذلك ها رواي أبو ٌريرة :عن الىبي صمى هللا عميً وسمم أىً قال" :اجتىبوا السبع الهوبقات
قالوا :يا رسول هللا وها ٌن؟ ،قال :الشرك باهلل ،والسحر ،وقتل الىفس التي حرم هللا إال بالحق ،وأكل
الربا ،وأكل هال اليتيم ،والتولي يوم الزحف ،وقذف الهحصىات الهؤهىات الغافالت".1
وان القذف الهذكور بالحديث السابق لٍو هن قبيل األضرار الهعىوية التي تصيب الشخص،
والتي ىٍى عىٍا ديىىا الحىيف ،أها فيها يتعمق بفكرة التعويض عن ٌذا الضرر ،فقد تحدث عىٍا الفقً
بهصطمح آخر ،وٌو هصطمح الضهان.2
وقد تبايىت آراء الفقٍاء الهسمهين بشأن اعتبار الضرر الهعىوي هوجباً لمضهان أم ال ،فكان
ٌىالك وجٍتا ىظر ىعرض لٍها تباعاً عمى الىحو اآلتي:
ال تجاه األول :عدم جواز التعويض عن األضرار المعنوية.
ذٌب أىصار ٌذا الرأي إلى القول بعدم اعتبار الضرر الهعىوي هوجباً لمضهان ،وٌذا ها ذٌب
إليً اإلهام أبو حىيفة وأحهد بن حىبل ،وٌو القول الجديد لدى الشافعية ،وٌو قول الهالكية وغيرٌم،

3

أثر لٍا في الىفس ،فإن ٌذا الشخص ال
ض َرب
شخص شخصاً آخر ،ولم تترك الضربة اً
حيث لو َ
ٌ
يضهن شيئاً.4
وقد جاء في كتاب الهغىي البن قداهة" ،وان لطهً عمى وجًٍ ،فمم يؤثر في وجًٍ فال ضهان
عميً" ،ألىً لم يىقص بً جهال وال هىفعة ،ولم يكن لً حال يىقص فيٍا فمم يضهىً كها لو شتهً.5
ويستىد البعض في ىفيٍم لفكرة الضهان أو التعويض عن الضرر الهعىوي في الفقً اإلسالهي

كم بََِنكمُ بٔالِبَاطٔل 
إلى بعض اآليات هن القرآن الكريم وبهىطق العقل ،كقولً تعالىً  :لَا تَأِ ُكُلٌا أَمٌَِالَ ُ
1
2

6

أحهد هوافي :هرجع سابق ،ص . 175
وقد جاء في الهصباح الهىير  :ضهىتً الهال وبً ضهاىاً فأىا ضاهن وضهين أي التزهتً ،ولفظ الضهان ٌو

الهستخدم في كتب الفقً االسالهي لمداللة عمى حاالت اىعقاد الهسئولية الهدىية ،حيث يرى بعض الفقٍاء أن تعبير

الضهان أدق هن تعبير ا لهسئولية ألىً يشعر الىاحية الهالية ،اىظر في ذلك :عبد الهىعم درويش  :الهسئولية التقصيرية
بين القاىون الروهاىي والشريعة االسالهية(ىظرة هبتدأ) ،1998 ،ص .26
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عبد هللا بن هحهد بن سعد آل خىين  :هرجع سابق ،ص .17

4

سميهان هرقس  :هرجع سابق ،ص .154
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سورة البقرة  :آية .188

5

عبد الحميم حمهي هحهد أىور  :هرجع سابق ،ص .82
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حيث إن ها جاء في اآلية الكريهة يخص الهال ،والضرر الهعىوي ليس هاالً ،كذلك فإن القاعدة الفقٍية
ف ،حيث إن التعويض يقوم عمى هبدأ
تقرر أن التعويض بهال ال يكون إال في هقابل هال أُ ِخ َذ أو تَمِ َ

الههاثمة ،وٌذا ها ال يهكن تحقيقً في األضرار التي ال تقوم بالهال وٌي األضرار الهعىوية ،1كذلك فإن
الهال ال يزيل ٌذا الىوع هن الضرر ،ألىً ال يعيد السالهة لهن أصابً ضرر هعىوي.
ويرى أىصار ٌذا الرأي أيضاً أن القول بضهان الضرر الهعىوي يىافي الكراهة؛ إذ كيف يقبل
اإلىسان هاالً كتعويض هقابل إيذاء هشاعري ،ويرون أيضاً فساد الضهان الهعىوي؛ ألىً أحياىاً يعطي

شخص فإن الضهان ٌىا تجاوز الشخص
الحق بالتعويض لهن لم يصبً الضرر ،فهثالً إذا قُتِل
ٌ

لورثتً ،وان التعويض يقصد بً الجبر واإلزالة ،واعطاء الهال في ٌذا الضرر ال يرفعً وال يزيمً،2
وبالتالي فال يؤدي الهقصد الذي يقصدي الشارع وٌو زجر الهعتدي ،3إن العاطفة والشعور لم ُي ْع َرف
تعزير صـاحبٍا بالهـال في عٍـد الىبـي صمى هللا عميً وسمم وهن بعدي هن الصحابة ،وٌذي األضرار

ت عىً فٍو عفو
الهتعمقـة باإلحسـاس هـن العاطفـة والشعور ،ال يخمو هىٍا عصر ،وال هصر ،وها ُس ِك َ
كها قرري األصوليون ،4وان جهيع التعويضات الهالية التي جاءت زهن الرسول صمى هللا عميً وسمم

هىسوخة ،وبالتالي؛ فإىً ال يجوز االقتداء بٍا.
وقد قيل بعدم إهكاىية التعويض الهالي عن الضرر الهعىوي هن هجهع الفقً اإلسالهي التابع
لهىظهة الهؤتهر اإلسالهي في دورتً الثاىية عشر عام 1421ه ،بأن" :الضرر الذي يجوز التعويض
عىً – أي بالشرط الجزائي – يشهل الضرر الهالي وها لحق الهتضرر هن خسارة حقيقية وها فاتً هن
كسب هؤكد ،وال يشهل الضرر األدبي أو الىفسي أو الهعىوي".5
ال تجاه الثاني :جواز التعويض عن األضرار المعنوية (األخذ بفكرة الضمان عن الضرر المعنوي).
ذٌب أىصار ٌذا االتجاي إلى القول بإهكاىية التعويض – الضهان – عن الضرر الهعىوي،
وهن ٌؤالء اإلهام أبو يوسف صاحب اإلهام أبي حىيفة ،وٌو القول القديم لإلهام الشافعي ،وقال بً
1

هحهد ىصر الدين هحهد  :أساس التعويض " دراسة هقارىة " في الشريعة االسالهية والقاىوىين الهصري والعراقي،

رسالة دكتوراة1983 ،م ،هشار اليً ،ص .427

2

ٌذا ها جاء عن الشيخ عمي الخفيفي ،اىظر في ذلك  :باسل قبٍا  :الهرجع السابق ص .72
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هحهد ىصر الدين هحهد :الهرجع السابق ،ص .427

5

عبد هللا بن هحهد بن سعد آل خىين  :الهرجع السابق ،ص .15
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عبد هللا بن هحهد بن سعد آل خىين :الهرجع السابق ،ص .33
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بعض الحىابمة ،وهىٍم ابن تيهية وقال بً هن الهعاصرين األستاذ وٌبة الزحيمي والشيخ هحهود شمتوت
وغيرٌم.1
وقد استىدوا في أريٍم ٌذا إلى:

سَٔئةٕ سََئةْ مٔثِلُوا فَمنِ عَفَا ًأَصِلَح فأجسُي علَى اهلل ،إنى ال حيبُ الظَاملنيِ 
 .1قولً تعالىً  :جَزَاءُ َ
وقولً تعالى  :فَمنِ ا ِعتّدى عَلَِكُم فَاعِتدًُا عَلَى بٔمٔثلِ مَا اعِتدَى عَلَكُم 

2

3

 .2الحديث الشريف الذي جاء فيً" :ال ضرر وال ضرار" والذي جاء عاهاً ،لم يقتصر فقط عمى
األضرار الهادية ،فقد جاء االسالم ليىص عمى إهكاىية ضهان كل أىواع الضرر الهادي هىٍا
والهعىوي.
 .3وقولً صمى هللا عميً وسمم في خطبة حجة الوداع يوم الىحر" :إن دهاءكم وأهوالكم وأعراضكم
عميكم حرام ،كحرهة يوهكم ٌذا ،في بمدكم ٌذا ،في شٍركم ٌذا".4
 .4وكذلك إلى حادثة وقعت لعهر بن الخطاب – رضي هللا عىً – حيث قضى عمى ىفسً بأن
يدفع أربعين درٌهاً لمحالق الذي كان يحمق لً شعري ،فتحرك عهر ،هها أفزع الحالق ،فضرط
ضرطة سهعٍا الحاضرون ،فقال لً الفاروق :لم ىرد ذلك ،ولكن ىديٍا لك ،وكاىت الدية أربعين
درٌهاً فضياً ،حيث يعتبر ذلك هن قبيل التعويض عن الضرر الهعىوي الىفسي الذي أصاب
الحالق.5
 .5وها ذٌب إليً بعض الفقٍاء في العصر الحديث إلى القول بأن الضرر األدبي  -وان كان
هتعذر التقويم خالفاً لمضرر الهادي  -إال أن كميٍها يخضع لتقدير القاضي ،الذي قد يقضي
ببعض الحاالت بالتعويض عن الضرر األدبي؛ إذ هها ال شك فيً؛ أن التعويض الهادي هٍها

1
2

لهزيد هن التفصيل :اىظرعبد هللا بن هحهد بن سعد آل خىين :الهرجع السابق ،ص . 17
سورة الشورى :اآلية .40

3

سورة البقرة  :اآلية . 194

5

خالد رشيد الجهيمي  :أحكام الضرر األدبي والهادي في الشريعة االسالهية2006 ،م ،ص .62
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رواي البخاري ،اىظر في ذلك  :عبد هللا آل خىين :الهرجع السابق :ص .17
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قيل في تعذر الهوازىة بيىً وبين الضرر األدبي إال أن التعويض ٌىا يساعد ولو بقدر ها
بتخفيف األلم عن ىفس الهضرور".1
 .6ورداً عمى ها ساقً أىصار االتجاي األول بأن كل ها ورد في وجوب الضهان عن األضرار
الهعىوية هىسوخ ،قال ابن تيهية" :هن قال بأن العقوبات الهالية هىسوخة ،وأطمـق ذلك عن
أصحاب هالك وأحهد فقد غمـط في هـذٌبٍها ،وهـن قالـً هطمقـاً في أي هذٌب كان ،فقد قال
قوالً بال دليل" ،وهثمً عن ابن القيم.2
هها تقدم يتضح أن فكرة الضهان في الفقً اإلسالهي تىصرف إلى الضرر الىاتج عن
الهسئولية العقدية ،والضرر الىاتج عن الهسئولية التقصيرية عمى حد سواء ،حيث يعتبر كل هن
الىوعين هن الضرر ،ىاتجاً عن هسئولية يستوجب التعويض أو الضهان.3
كها يهكن تأسيس فكرة الضهان في الفقً اإلسالهي وردٌا إلى الحديث الشريف "ال ضرر وال
ضرار" ،4والضرر في الفقً اإلسالهي يهكن ردي إلى هصدرين:
أوليما :األضرار الهترتبة عن األفعال التي تصيب الىفس ،إذ إن أي اعتداء يصيب الهرء في
جسهً يمزم فاعمً بالضهان ،وٌذا الضرر يجب تعويضً بدية ،وتعرف ٌذي الطريقة بحكوهة العدل.5
ثانييما :األضرار الهترتبة عن األفعال التي تصيب الهال ،حيث إن كل عهل ضار أصاب
هال الغير بدون وجً حق يستوجب الضهان ،والذي يتطمب لقياهً عدة شروط ىعرض لٍا عمى الىحو
اآلتي.
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باسل قبٍا :الهرجع السابق ،هشار اليً ،ص .74
عبد هللا بن هحهد بن سعد آل خىين  :هرجع سابق ،ص . 30
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باسل قبٍا  :هرجع سابق ،ص .69
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خالد رشيد الجهيمي  :هرجع سابق ،ص .48
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ثانياً :شروط الضمان في فقو الشريعة السالمية.
الشرط األول :أن يكون الضرر محققاً:
بهعىى أن يكون ضر اًر واقعاً ،ألن السبب يفضي إلى هسببً دائهاً ،1أها إذا لم يحدث الفعل،
فإىً ال يستوجب التعويض ،فال بد هن تحقق الضرر أوالً لكي يستوجب التعويض.2
الشرط الثاني :أن يكون الضرر مباش ارً أو بالتسبب مع التعدي:
وٌىا ىفرق بين فرضين عمى الىحو اآلتي:
الفرض األول :إذا كان الضرر هباش اًر ،فإىً يمزم التعويض حتى بدون حدوث التعدي ،بهعىى
أن فعل الهباشر تركز عمى الشي هباشرة فأٌمكً وأتمفً ،أها عن الفرض الثاني :فٍو هن تسبب في
حدوث الضرر ،فال يمتزم بالتعويض إال إذا كان هتعدياً.3
وقد عرفت هجمة األحكام العدلية التسبب في الهادة ( )888هىٍا بقولٍا" :التسبب في تمف
شيء ،يعىي أن يحدث في شيء ها يفضي عادة إلى تمف شيء آخر في جرى العادة ،ويقال لفاعمً
هتسبب" ،وقد اشترطت هجمة األحكام العدلية في الهادة ( )93هىٍا التعهد الىعقاد هسئولية الهتسبب،
إذ ىصت عمى أن الهتسبب ال يضهن إال بالتعهد ،بيىها جاءت الهادة ( )92هن ذات الهجمة،
واشترطت التعدي الىعقاد ذات الهسئولية ،إذ ىصت ٌذي الهادة عمى أن الهباشر ضاهن وان لم يتعهد،
حيث يالحظ ٌىا اختالف الهادتين هها أدى إلى اختالف الفقٍاء ،وان كان يذٌب غالبيتٍم إلى أن
التعدي ٌو الشرط األساسي الىعقاد الهسئولية ،فالتعدي قد يكون هتعهداً أو قد يكون ىاتجاً عن إٌهال،
أو تقصير ،4والقاعدة الهستقرة لدى فقٍاء الشريعة ٌي أن الهتسبب ال يضهن إال بالتعهد أو التعدي،
وقد أخذ القاىون الهدىي األردىي بٍذي القاعدة في الهادة ( )257هىً ،5والتي تىص عمى .1" :يكون
اإلضرار بالهباشرة أو التسبب .2 .فإن كان بالهباشرة لزم الضهان ،وال شرط لً ،واذا وقع بالتسبب،
1
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هحهد بن عبد العزيز أبو عبادة  :هرجع سابق ،ص . 127
عبد الحميم حمهي هحهد أىور  :هرجع سابق  ،ص . 82
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فيشترط التعدي ،أو التعهد ،أو أن يكون الفعل هفضياً إلى ضرر" ،وكذلك فعل القاىون الهدىي
الفمسطيىي الهطبق في قطاع غزة ،الذي ىص في الهادة ( )1/187هىً عمى أن .1" :كل هن تعدى
عمى الغير في حريتً ،أو في عرضً ،أو في شرفً ،أو سهعتً ،أو في هركزي االجتهاعي ،أو في
اعتباري الهالي ،يكون هسئوالً عها لحق الغير هن ضرر أدبي".
واىً في حالة كان الهباشر قد اشترك هع الهتسبب في الضهان ،فإن األصل ٌو تقديم الهباشر
عن الهتسبب ،ذلك أن الهباشرة أرجح هن التسبب.1
كها أن االهتىاع العهدي يعتبر هوجباً لمهسئولية إذا كان ٌذا االهتىاع ىتيجة إٌهال ٌدفً
اإلضرار بالغير ،واالهتىاع قد يكون هصحوباً بىشاط هسبق أو غير هسبوق ،وفي كل األحوال فإن
هسئولية الههتىع تقوم في حال لم يتخذ ها يمزم هن احتياطات واجراءات وتصرفات تهىع حدوث
الضرر.2
الشرط الثالث :أن ينطوي الضرر عمى إخالل بمصمحة أدبية مشروعة:
بهعىى أن يقع الضرر ،ويصيب هصمحة أدبية شرعٍا الشارع الحكيم ،فهثالً ال يهكن القول
بوجوب تعويض العشيقة عها أصابٍا هن حزن ىتيجة وفاة عشيقً ،لهخالفة ذلك ألحكام الشرع.
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2

أحهد هوافي  :الهرجع السابق  :ص .100
سالم الدحدوح :هحاضرات في الهسئولية الهدىية عن األفعال الشخصية وفقاً لمقاىون الهدىي الفمسطيىي ،ص .120
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المبحث الثاني
أساس التعويض عن الضرر المعنوي في المسئولية العقدية
تمييد:
تىشأ الهسئولية العقدية ىتيجة اإلخالل بالتزام تعاقدي ،والتي تتطمب لقياهٍا الخطأ والضرر
وعالقة السببية بيىٍها ،ويعتبر الضرر ٌو الركن الثاىي هن أركان الهسئولية العقدية ،والذي يهكن أن
يكون هادياً أو هعىوياً ،ويكون ىطاقٍا هحدد بشرطين أولٍها :وجود عقد صحيح بين طرفي التعاقد
(الدائن والهدين) ،وثاىيٍها :قيام عالقة السببية بين الضرر واإلخالل بااللتزام العقدي ،هها يىبغي هعً
أن ىتىاول في ٌذا الهبحث هدى صحة االلتزام الذي يكون هحمً هصمحة أدبية فقط ،وهدى إهكاىية
التعويض عن الضرر الهعىوي في الهسئولية العقدية هن خالل التعرف عمى هوقف القواىين الهقارىة
هن ذلك عبر هطمبين عمى الىحو اآلتي:
المطمب األول :التعويض عن الضرر الهعىوي في الهسئولية العقدية.
المطمب الثاني :الضرر الواجب التعويض عىً في الهسئولية العقدية.
المطمب األول
التعويض عن الضرر المعنوي في المسئولية العقدية
لقد تىاولىا الحديث عن هوقف القضاء والفقً هن هبدأ التعويض عن الضرر الهعىوي بشكل
عام ،وسىتىاول في ٌذا الهطمب هوقف التشريعات والفقً هن ٌذا الهبدأ في الهسئولية العقدية عمى
الىحو اآلتي:
أولً :في ظل القانون الفرنسي:
تىاول الفقً الفرىسي هسألة هدى إهكاىية التعويض عن الضرر الهعىوي بصورة عاهة ،وفي
الهسئولية العقدية بصورة خاصة ،1بيد أن هسألة التعويض عن الضرر الهعىوي في إطار الهسئولية
العقدية أثارت جدالً فقٍيا كبي اًر ،حيث ذٌب الفقيً "دوها" إلى عدم إهكاىية التعويض عن الضرر
الىاشئ عن االخالل بااللتزاهات العقدية ،حيث يرى أن األشياء ال تقدر قيهتٍا بالعاطفة ،واىها تقدر
1
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عمى أساس قيهة استعهالٍا ،ووافقً في ذلك الفقيً "بوتييً" حيث يرى أىً في حالة االلتزام العقدي ال بد
هن أن تكون ٌىاك هصمحة ،وٌذي الهصمحة يجب أن تكون قابمة لمتقدير ،وٌو ها ال يهكن إعهالً عىد
القول بالضرر الهعىوي ،ولقد كان هذٌب الفقيٍين هطابقاً لها كان عميً الحال في القاىون الفرىسي
القديم الذي ال يجيز التعويض عن الضرر الهعىوي الىاشئ عن الهسئولية العقدية ،1وذلك عمى خالف
ذلك ها اتجً إليً الفقً والقضاء الفرىسي بعد صدور القاىون الهدىي الفرىسي الحالي بإهكاىية التعويض
عن الضرر الهعىوي في الهسئولية العقدية ،إذ يتبين ذلك هن ىص الهادة ( )1148هن القاىون الهدىي
الفرىسي والتي تىص عمى أىً " :ليس ٌىالك تعويض عن األضرار بسبب قوة قاٌرة ،أو حادث جبري،
هىعت الهدين هن إعطاء ،أو عهل ها التزم بً  .أو القيام بعهل كان ههىوعا عميً " وكذلك ها جاء في
ىص الهادة  1382هن ذات القاىون ،والتي تىص عمى أن" :كل عهل ،أيا كان ،يوقع ضر اًر بالغير،
يمزم هن وقع بخطئً ٌذا الضرر ،أن يقوم بتعويضً ،يستوي أن يكون ٌذا الخطأ عهدياً أو غير
عهدي" ،إذ جاء الىص عاهاً يشهل ىوعي الضرر الهادي والهعىوي.
ثانياً :في ظل بعض القوانين العربية:
ىصت الهادة ( )222هن القاىون الهدىي الهصري عمى أن -1" :يشهل التعويض الضرر
األدبي أيضاً ،ولكن ال يجوز في ٌذي الحالة أن يىتقل إلى الغير إال إذا تحدد بهقتضى اتفاق ،أو طالب
الدائن بً أهام القضاء -2.وهع ذلك؛ ال يجوز الحكم بالتعويض إال لألزواج ،واألقارب إلى الدرجة
الثاىية عها يصيبٍم هن ألم جراء هوت الهصاب".2
يتبين هن ىص ٌذي الهادة أن القاىون الهدىي الهصري ىظم ٌذي الهادة الخاصة بالتعويض عن
الضرر الهعىوي في باب آثار االلتزام ،وأىً قد أقر التعويض عن الضرر الهعىوي في كال الهسئوليتين
وقضاء في هصر.
العقدية والتقصيرية ،وأصبح ٌذا ٌو الهستقر فقٍاً
ً
وقد ىص القاىون الهدىي األردىي في الهادة ( )267هىً عمى أن -1" :يتىاول حق الضهان
أيضاً الضرر االدبي كذلك ،فكل تعد عمى الغير في حريتً ،أو في عرضً ،أو في شرفً ،أو في
سهعتً ،أو في هركزي االجتهاعي ،أو في اعتباري الهالي يجعل الهتعدي هسؤوال عن الضهان-2 .
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ياسين هحهد يحيى :هرجع سابق ،ص  32وها بعدٌا.
يقابمٍا الهادة ( )225هدىي ليبي ،الهادة ( )223هدىي سوري ،الهادة ( )232هدىي كويتي ،الهادة ( )202هدىي
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ويجوز أن يقضي بالضهان لألزواج ولألقربين هن األسرة عها يصيبٍم هن ضرر أدبي بهوت
الهصاب - 3.وال يىتقل الضهان عن الضرر األدبي إلى الغير إال إذا تحددت فيهتً بهقتضى اتفاق أو
حكم قضائي ىٍائي".
أها الهادة ( )187هن القاىون الهدىي الفمسطيىي فقد ىصت عمى أن -1" :كل هن تعدى عمى
الغير في حريتً ،أو في عرضً ،أو شرفً ،أو سهعتً ،أو في هركزي االجتهاعي ،أو في اعتباري الهالي،
ضى بالتعويض لمزوج ،والقريب هن
يكون هسئوالً عها لحق الغير هن ضرر أدبي -2.يجوز أن ُي ْق َ
الدرجة الثاىية عها يصيبً هن ضرر أدبي بسبب هوت الهصاب -3 .ال يىتقل الحق في طمب
التعويض عن الضرر األدبي إلى الغير ،إال إذا تحددت قيهتً بهقتضى اتفاق ،أو بحكم قضائي
ىٍائي".
وهن ٌذي الىصوص؛ يتضح أن القاىون الهدىي الفمسطيىي واألردىي ىصا عمى التعويض عن
الضرر الهعىوي في الفصل الهتعمق بالفعل الضار ،بيىها جاء الىص الهصري في باب آثار االلتزام،
هها يثير التساؤل حول ها إذا كان الهشرع يقصد هن وراء ذلك؛ قصر التعويض عن الضرر الهعىوي
في الهسئولية التقصيرية دون الهسئولية العقدية أم ال؟
ذٌب بعض الفقٍاء الهصريين إلى القول بأن ٌذا الىص ،قد ورد في الباب الثاىي الخاص
(بآثار االلتزام) ،وهن ثم؛ فٍو يىطبق عمى جهيع أىواع االلتزام أيا كان هصدري ،وعمى ذلك؛ فإن
التعويض الهشار إليً في ٌذا الىص ،يشهل التعويض عن الضرر األدبي الىاشئ عن الهسئولية
العقدية ،كها يشهل التعويض عن الضرر األدبي الىاشئ عن الهسئولية التقصيرية ،وعمى ذلك؛ فإن
هبدأ التعويض عن الضرر األدبي ،قد أصبح هقر اًر بهقتضى ىص تشريعي ،سواء بالىسبة لمهسئولية
العقدية أو الهسئولية التقصيرية ،وهن ثم؛ فال هحل الختالف الرأي بشأىً ،إذ هن الهعموم؛ أىً ال
اجتٍاد في هورد الىص".1
وقد جاء في الهذكرات اإليضاحية لمقاىون الهدىي األردىي في هعرض تفسيرٌا وتعميقٍا عمى
ىص الهادة ( )267هىً التي تىاولت التعويض عن الضرر صراحة ها يمي" :وقد رؤي األخذ
بالتعويض عن الضرر األدبي كها ٌو في التقىين العراقي ،وقد يقال أن التعويض يقوم عمى إحالل
هال هحل هال فاقد هكافئ لً ليقوم هقاهً ،ويسد هسدي ،أها الضرر األدبي ،فال يتهثل في فقد هال
1

ياسين هحهد يحيى :الهرجع السابق ،ص .179
44

كان هوجوداً ،ولكن يرد عمى ذلك بها يأتي  :السىد في ٌذا الباب ٌو حديث رسول هللا صمى هللا عميً
وسمم أىً "ال ضرر وال ضرار" ،وٌو ىص عام ،فقصري عمى الضرر الهادي تخصيص بغير
هخصص ،ليس الهقصود بالتعويض هجرد إحالل هال هحل هال ،بل يدخل في الغرض هىً الهواساة
إن لم تكن الههاثمة ،وهن أظٍر التطبيقات عمى ذلك الدية واإلرش ،فميس أحدٌها بدالً عن هال ،وال
عها ُيق ّوُم بهال ،وان القول بعدم التعويض عن الضرر األدبي يفتح الباب عمى هصراعيً لمهعتدين
عمى أعراض الىاس وسهعتٍم ،وفي ٌذا هن الهفسدة الخاصة والعاهة ها فيً هها يجعل هن الواجب
هعالجتً ،وهن أسباب العالج تقرير التعويض".1
كها جاء في الهذكرات اإليضاحية لمقاىون الهدىي الكويتي" ،2أىً قد حرص الهشروع عمى أن
يىص في الهادة ( )231هىً عمى أن التعويض الذي يمتزم الهسئول عن العهل غير الهشروع يتىاول
سببا،
أدبيا .فالضرر الهادي والضرر األدبي يشفعان كالٌها لمهسؤولية التقصيرية ً
الضرر ،ولو كان ً
ويستوجبان التعويض عىٍها ،شأن الهسؤولية التقصيرية في ذلك شأن الهسؤولية الهدىية بوجً عام .وقد

تردد الفكر القاىوىي طويالً ،في خصوص التعويض عن الضرر األدبي ،ورأى البعض بالفعل عدم
هالءهة ذلك .وتتركز حجتٍم في أن الغاية هن التعويض ٌي جبر الضرر .واذا أهكن جبر الضرر
ض إهكان جبر الضرر األدبي عن طريق
الهادي ،فيستحيل جبر الضرر األدبي .ثم إىً عمى فَ َر ْ
التعويض عىً ،فإىً ال يوجد أساس هىضبط لتقدير ٌذا التعويض .ولم يسد الرأي الهىاٌض لمتعويض
عن الضرر األدبي ،وها كان لً أن يسود ،فإذا تعذر جبر الضرر األدبي ،فال أقل هن أن ُيهىح عىً

بعض هن الهال ،يترك تقديري لقاضي الهوضوع .وفقًا لظروف الحال ،ليكون فيً عمى األقل ،بعض

السموى والعزاء ،وها ال يدرك كمً ال يترك كل.3.

1

الهذكرة االيضاحية لمقاىون الهدىي األردىي،ج – 1اعداد الهكتب الفىي لىقابة الهحاهين األردىيين ،ص ،300-299
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القاىون الهدىي الكويتي رقم  67لسىة ، 1980وعمى الرغم هن أىً ليس هحل هقارىة في ٌذي الدراسة إال أىىا ارتأيىا

هشار اليٍا لدى  :باسل قبٍا  :الهرجع السابق ،ص .82

ذكر ها جاء في هذكرتً االيضاحية لها فيً هن قول سديد في اقرار التعويض عن الضرر الهعىوي في الهسئولية
العقدية والتقصيرية عمى السواء.
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المطمب الثاني
الضرر الواجب التعويض عنو في المسئولية العقدية
إن أساس التعويض في الهسئولية العقدية ٌو الضرر ،فال تعويض بدون ضرر ،وتتفق كال
هن الهسئولية العقدية والهسئولية التقصيرية في أن الضرر الهعىوي الواجب التعويض عىً ٌو الضرر
الهباشر ،و في الهسئولية العقدية – التي ىحن بصددٌا ٌىا  -يجب أن يكون الضرر قد وقع هباشرة
بسبب الخطأ العقدي ،والخطأ العقدي ٌو عدم تىفيذ االلتزام العقدي أو االخالل بً ،1ولكن الهسئولية
التقصيرية والهسئولية العقدية تختمفان في الضرر الهتوقع والضرر غير الهتوقع ،حيث يهكن التعويض
في الهسئولية التقصيرية عن الضرر الهتوقع وعن الضرر غير الهتوقع ،بيىها ال يهكن التعويض في
الهسئولية العقدية إال عن الضرر الهتوقع ،2ها لم يكن الهدين قد ارتكب غشاً أو خطأ جسيهاً ،فٍىا
يكون هسئوالً عن الضرر غير الهتوقع.3
ففي الضرر الهباشر :ال يكفي لمقول بتحقق الهسئولية العقدية ،أن يكون ٌىاك خطأً عقدياً ،بل
ال بد أن يكون ٌذا الخطأ ٌو الهتسبب في الضرر الذي أصاب الدائن ،بهعىى؛ أن يكون الضرر قد
ىشأ ىتيجة الخطأ العقدي بصورة هباشرة ،والحديث عن الضرر الهرتد ،وٌو ها سوف ىتىاولً لدى
دراستىا لمتعويض في هجال الهسئولية التقصيرية.
أها الضرر الهتوقع؛ فٍو الضرر الذي كان هتوقعاً في سببً وهقداري ،ويرجع السبب؛ في أن
الهدين في الهسئولية العقدية ال ُي ْسأَل إال عن الضرر الهتوقع ،ذلك أىً هن الهفترض؛ أىً قد تحددت
هسئولية الهدين بهوجب اتفاق بيىً وبين الدائن ،ذلك أن ٌذا االتفاق جائز ،أها في حالة الغش والخطأ

الجسيم ،فَُي ْر َجع إلى األصل؛ في تحهل الهدين الهسئولية عن الضرر الذي لحق بالدائن حتى ولو لم
يكن هتوقعاً وقت إبرام العقد ،4وتوقع الضرر يقاس بالهعيار الهوضوعي ،بهعىى أن الضرر الهتوقع

1

بختاوي سعاد  :الهسئولية الهدىية لمهٍىي الهدين ،رسالة الهاجستير ،جاهعة تمهسان أبو بكر بمقايد – الجزائر،

 ،2011-2010ص .20
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أىور العهروسي :الهسئولية الت قصيرية والهسئولية العقدية في القاىون الهدىي ( األركان والجهع بيىٍها والتعويض)

دراسة تأصيمية هقارىة،ط ،1دار الفكر الجاهعي -االسكىدرية ،2004 ،ص .338
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ٌو الضرر الذي يتوقعً الشخص الهعتاد في هثل الظروف الخارجية التي وجد فيٍا الهضرور ،وليس
الضرر الذي يتوقعً ٌذا الهضرور بالذات.1
وقد ىصت الهادة ( )2/239هن القاىون الهدىي الفمسطيىي عمى أن -2" :إذا كان االلتزام
هصدري العقد ،فال يمتزم الهدين الذي لم يرتكب غشاً أو خطأ جسيهاً إال بتعويض الضرر الذي كان
يهكن توقعً عادة وقت التعاقد.
يتبين هن ٌذا الىص أن الضرر الذي ُي ْسأَل عىً الهدين ٌو الضرر الهتوقع وقت إبرام العقد،

هعيار لمضرر الهتوقع بالهعيار الهوضوعي لمشخص الهعتاد.2
وليس بعدي ،كها أن الىص حدد
اً

ويقابل ٌذا الىص الفقرة الثاىية هن الهادة ( )221هن القاىون الهدىي الهصري ،والتي تىص
عمى أن" :وهع ذلك إذا كان االلتزام هصدري العقد ،فال يمتزم الهدين الذي لم يرتكب غشاً أو خطأ
جسيهاً أال بتعويض الضرر الذي كان يهكن توقعً عادة وقت التعاقد".
ىخمص هها تقدم إلى أن الضرر الهباشر الهتوقع ٌو هىاط الهسئولية العقدية ،وٌو أساس
التعويض ،فٍو سبب دعوى التعويض ،وبدوىً ال هجال لدعوى التعويض ،إذ ال دعوى بال هصمحة.3

1

عبد القادر الفار  :هصادر االلتزام " هصادر الحق الشخصي في القاىون الهدىي "  ،هكتبة دار الثقافة لمىشر

والتوزيع ،ص .148
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المبحث الثالث
أساس التعويض عن الضرر المعنوي في مجال المسئولية التقصيرية
تمييد:
تىشأ الهسئولية التقصيرية هن خطأ وضرر وعالقة سببية بين الخطأ والضرر ،واىً هتى اىعدم
أحد شروط الهسئولية العقدية وتوافرت الهسئولية فٍي هسئولية تقصيرية ،فالهسئولية التقصيرية ٌي
األصل والعقدية ٌي االستثىاء ،1وتىص الهادة ( )179هن القاىون الهدىي الفمسطيىي عمى أن " :كل
هن ارتكب فعالً سبب ضر اًر لمغير يمزم بتعويضً ".كها تىص الهادة ( )48هن القاىون الهدىي األردىي
عمى أن " :لكل هن وقع عميً اعتداء غير هشروع في حق هن الحقوق الهالزهة لشخصيتً أن يطمب
وقف ٌذا االعتداء هع التعويض عها لحقً هن ضرر" ،تأسيساً عمى ذلك فإن الضرر في إطار
الهسئولية هوجب لمتعويض ،وقد جاءت الىصوص القاىوىية عاهة لم تقصر التعويض عمى الضرر
الهادي وحدي بل ذكرت المفظ العام لمضرر والذي يشهل الضرر الهعىوي والهادي عمى حد سواء،
سىتىاول في ٌذا الهبحث األساس القاىوىي لمتعويض عن الضرر الهعىوي في اطار الهسئولية
التقصيرية ،وهوقف القواىين الهقارىة هىً ،والقيود الواردة عمى التعويض عن الضرر الهعىوي ،وذلك
عمى الىحو التالي :
المطمب األول :التىظيم القاىوىي لمتعويض عن الضرر الهعىوي في الهسئولية التقصيرية.
المطمب الثاني :ىطاق التعويض عن الضرر الهعىوي.
المطمب األول
التنظيم القانوني لمتعويض عن الضرر المعنوي في المسئولية التقصيرية
ىظم الهشرع الفمسطيىي التعويض عن الضرر الهعىوي في الفصل الثالث – هن القاىون
الهدىي  -الهتعمق بالفعل الضار ،حيث ىص في الهادة (  )179هن القاىون الهدىي أن  " :كل هن
ارتكب فعالً سبب ضر اًر لمغير يمزم تعويضً" ،وقد جاء في الهذكرات اإليضاحية لهشروع ٌذا القاىون
بشأن تعميقٍا عمى ىص ٌذي الهادة قولٍا" :2وٌذا الىص يضع قاعدة عاهة تجعل الضرر ٌو شرط
1
2

بختاوي سعاد  :الهرجع السابق ،ص .25

الهذكرات االيضاحية لهشروع القاىون الهدىي الفمسطيىي :ديوان الفتوى والتشريع ،هشروع تطوير األطر القاىوىية في

فمسطين ،2003 ،ص .205
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الهسئولية ولو لم يوجد خطأ ،وفي ٌذا أخذ باالتجاٌات الحديثة التي تجعل الهسئولية التقصيرية تقوم
عمى أساس الىظرية الهوضوعية".
يتبين لىا هها جاء في الهذكرات اإليضاحية أن الهشرع عىدها تطرق لمضرر في ٌذا الفصل
كان يقصد الضرر عن الهسئولية التقصيرية ،والتي تقوم عمى أساس الضرر ال الخطأ ،هتبعاً في ذلك
الىظرية الهوضوعية ،وهن ثم؛ فإذا كاىت ىصوص ٌذا الفصل تخص بالهقام األول الهسئولية
التقصيرية ،فإن كل ها يعىيىا هن هوادي فقط ها جاء بخصوص التعويض عن الضرر الهعىوي في
الهادة ( ،)187والتي جاء فيٍا .1" :كل هن تعدى عمى الغير في حريتً ،أو في عرضً ،أو شرفً ،أو
سهعتً ،أو في هركزي االجتهاعي ،أو في اعتباري الهالي ،يكون هسئوالً عها لحق الغير هن ضرر أدبي.
ضى بالتعويض لمزوج ،والقريب هن الدرجة الثاىية ،عها يصيبً هن ضرر أدبي بسبب
 .2يجوز أن ُي ْق َ
هوت الهصاب .3 .ال يىتقل الحق في طمب التعويض عن الضرر األدبي إلى الغير ،إال إذا تحددت

قيهتً بهقتضى اتفاق أو بحكم قضائي ىٍائي " .يتبين هن ٌذا الىص أن الهشرع الفمسطيىي ،قد أقر
هبدأ التعويض عن الضرر الهعىوي ،في هجال الهسئولية التقصيرية ،كذلك فعل الهشرع الهصري في
الهادة ( )222هن القاىون الهدىي الهصري ،والهشرع األردىي في الهادة ( (267هن القاىون الهدىي
األردىي ،أها بالىسبة لمتعويض عن الضرر الهعىوي في الهسئولية العقدية ،فٍو ىادر الحدوث هقارىة
بحدوثً في الهسئولية التقصيرية؛ وقد أقري الهشرع الفمسطيىي في القاىون الهدىي ،حيث جاءت
الىصوص الهىظهة لمضرر في الهسئولية العقدية عاهة دون اقتصارٌا عمى الضرر الهادي ،فالهطمق
يؤخذ عمى اطالقً ها لم يأتي ها يقيدي ،وذلك في الهادة ( )1/170هىً ،والتي جاء فيٍا .1" :في العقود
الهمزهة لمجاىبين إذا لم يوف أحد الهتعاقدين بالتزاهً جاز لمهتعاقد اآلخر بعد إعذار الهدين أن يطالب
بتىفيذ العقد أو بفسخً هع التعويض في الحالتين إن كان لً هقتض ،".كذلك ها جاء في الهادة ()174
هن القاىون الهدىي الفمسطيىي والتي ىصت عمى " :إذا فسخ العقد أعيد الهتعاقدين إلى الحالة التي كاىا
عميٍا قبل العقد ،فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض".
المطمب الثاني
نطاق التعويض عن الضرر المعنوي
دراسة ىطاق التعويض عن الضرر الهعىوي ،يتطمب أن ىعرض أوالً لمقاعدة العاهة في
التعويض عىً ،وثاىياً لمقيود الواردة عميً ،وىعرض لٍها عمى الىحو اآلتي:
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أولً :القاعدة العامة في التعويض عن الضرر المعنوي:
 الضرر المعنوي الواجب التعويض عنو في مجال المسئولية التقصيرية:لمقول بوجوب التعويض عن أي ضرر بوجً عام ،يجب أن يكون الضرر قد استوفى الشروط
الالزهة فيً ،فيشترط أن يكون ٌذا الضرر هباش اًر ،هحققاً ،وأن يكون هتوقعاً ،ويكهن االختالف بين
الضرر الهادي والضرر الهعىوي ،في أن الضرر الهادي؛ ال يشترط فيً ،أن يكون هتوقعاً .أها الضرر
بىاء عمى هعيار هوضوعي ،هتهثل في
الهعىوي؛ فال بد أن يكون هتوقعاً ،ويتم تحديد الضرر الهتوقع ً
سبب الضرر وهقداري " ،فهثالً إذا التزهت شركة ىقل بىقل طرد بريدي ،ثم ضاع ٌذا الطرد ،وكان
يحتوي عمى أشياء ثهيىة غير هتوقعة هن قبل الشركة عىد إبرام العقد ،فال تسأل الشركة إال عن القيهة
الهعقولة لمطرد ،فٍي وان كاىت تتوقع سبب الضرر الهتهثل بوقوع خطأ هن أحد عهالٍا يؤدي إلى
ضياع الطرد إال أىٍا ال تتوقع وجود أشياء ثهيىة بداخل الطرد ،إال إذا كان الهرسل قد أعمم شركة الىقل
بذلك".

1

والتعويض عن الضرر الهعىوي أكثر حدوثاً في الهسئولية التقصيرية عىً في الهسئولية
العقدية ،ذلك أن تصور الضرر يكون أوسع ىطاقاً في الهسئولية التقصيرية 2،وقد قضت هحكهة الىقض
الهصرية فيها يتعمق بىص الهادة ( )222هن القاىون الهدىي الهصري التي تتحدث عن التعويض عن
الضرر الهعىوي" :إ ن هفاد الىص في الفقرة األولى هن القاىون الهدىي عمى أن يشهل التعويض الضرر
األدبي أيضا.3" ..
ثانياً :القيود الواردة عمى التعويض عن الضرر المعنوي:
يحهل التعويض عن الضرر الهعىوي الطابع الشخصي ،وقد أوردت التشريعات الهقارىة عدة
قيود عمى ٌذا التعويض ،وهن الجدير ذكري أن ٌذي القيود ترد عمى التعويض عن الضرر الهعىوي في
الهسئوليتين التقصيرية والعقدية ،ولكن ارتأيىا ذكري ٌىا ألن الهسئولية التقصيرية تعتبر األصل في
الهسئولية الهدىية ،ولعل أٌم القيود الواردة عمى حق التعويض عن الضرر الهعىوي ٌو اىتقال التعويض
إلى ورثة الهضرور كها يمي:

1

اياد هحهد جاد الحق :هرجع السابق ،ص .281

3

حهد عبد الرحهن  :هرجع لسابق.538 ،

2

هحهد ىصر الدين هحهد  :هرجع السابق ،ص .381
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 .1إمكانية انتقال التعويض عن الضرر المعنوي إلى ورثة المتضرر:
الضرر الهعىوي قد يصيب الشخص الذي وقع عميً الفعل الضار شخصياً ،هثل سب
الشخص ،أو قذفً ،أو إٌاىتً ،وٌذا يسهى بالضرر الهعىوي األصمي ،ولكن قد يصيب الضرر الهعىوي
شخصاً أخر غير الذي وقع عميً الفعل الضار ،ففي حالة وفاة الشخص الهضرور هثالً؛ فالضرر
الهعىوي ٌىا :يمحق بأقارب ٌذا الشخص  -بسبب ها أصابٍم هن حزن  -ىتيجة فقداىٍم لً ،وٌذا
يسهى بالضرر األدبي أو الهعىوي الهرتد ،1وهن الهعموم؛ أن التعويض عن الضرر الهعىوي يحهل
الصفة الشخصية ،وهن ثم فإن الحق في التعويض عن الضرر الهعىوي يىقضي بوفاة الهتضرر،
باعتبار أن الحق في التعويض هن الحقوق الهتعمقة بالشخص 2،وال يىتقل إلى الورثة وال إلى أي
شخص آخر إال إذا أقر الهشرع ذلك ،ها لم يىتقل الحق في التعويض بىاء عمى اتفاق هسبق بين
ىاء عمى حكم قضائي ىٍائي يحدد هبمغ التعويض ،وٌذا ها ىص عميً القاىون
الهتضرر والهسئول ،أو ب ً
الهدىي الفمسطيىي في الهادة ( )187هىً ،تأث اًر هىً بها عميً الحال في القاىون الهدىي األردىي ،والتي
اشترطت  -في الهادة ( )267هىً  -الىتقال الحق في التعويض أن يتم تحديد قيهتً باالتفاق ،أو
بحكم قضائي ىٍائي ،عمى عكس القاىون الهدىي الهصري في الهادة ( )222التي يستدل هن ىصٍا
عمى إهكاىية اىتقال الحق في التعويض عن الضرر الهعىوي؛ بأن يكون ٌىالك اتفاقاً بين الهضرور
والهسئول عمى التعويض هحدد القيهة ،أو إذا طالب الهضرور بالتعويض أهام القضاء دون أن يشترط
صدور حكهاً قضائياً ىٍائياً".
يتبين هن ٌذا الىص أىً ال يهكن ىقل الحق في التعويض عن الضرر الهعىوي إلى غير
الهضرور ،أي الخمف العام ،أو أي شخص آخر ،يتم الىزول إليً عن ٌذا الحق -إال إذا  -كان ٌىاك
اتفاقاً بين الهسئول والهضرور عمى تقدير ٌذا التعويض ،أو إذا كان الهضرور قد لجأ إلى القضاء
هطالباً بالتعويض.

1
2
3
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ياسين هحهد يحيى :هرجع السابق ،ص .194
توفيق حسن فرج  :الهرجع السابق ،ص .388
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وقد جاء في الهذكرات اإليضاحية لهشروع القاىون الهدىي الفمسطيىي ،بصدد تعميقٍا عمى ىص
الهادة ( )187هن الهشروع ،والهقابمة لىفس الهادة هن القاىون الهدىي الفمسطيىي أىً" :فضالً عن ذلك،
فقد احتوت الفقرة الثالثة عمى عيب ،يتهثل في أىٍا ىصت عمى اىتقال الحق في طمب التعويض،
والحق في طمب التعويض هن الحقوق المصيقة بالشخصية ،ال تىتقل إلى الغير ،ويبين ذلك ىص الهادة
( )1/222هصري ،والهادة ( )3/267أردىي إن كل هن الهادتين تعالج اىتقال التعويض عن الضرر
األدبي وليس اىتقال الحق في التعويض عن الضرر اإلدبي".1
واىىي أتفق هع ٌذا الىقد ،فدائهاً إذا ها اقترىت كمهة الحق باىتقالً فإىً يتبادر فو اًر إلى الذٌن
الحقوق العيىية التي تتصل بشيء هادي كالهمكية والحقوق الهتفرعة عىٍا ،ولكن الحقوق المصيقة
بالشخص ،ال تىتقل لمغير ،فكان أجدر عمى الهشرع الفمسطيىي أن يعالج اىتقال التعويض عن الضرر
الهعىوي ،وليس اىتقال الحق في التعويض عن الضرر الهعىوي.
 .2من يثبت لو الحق في التعويض عن الضرر المعنوي:
يثبت الحق في التعويض لكل هن أصابً ضرر ،ذلك أن الحق في التعويض حق هتعمق بذات
الشخص ،وٌذا هن الهبادئ الهقررة في الهسئولية الهدىية ،حيث يظٍر الطابع الشخصي لمحق في
التعويض عن الضرر الهعىوي بالىسبة لكل ها يقع عمى الكيان األدبي لمشخص كإيذاء الشعور
والعاطفة أو إصابتً في شرفً أو اعتباري ،ولكن الهشرع أجاز اىتقال ٌذا الحق في حالتين ٌها :االتفاق
عمى تحديد قيهة التعويض ،أو صدور حكم قضائي ىٍائي بقيهة التعويض ،وقد قررت ٌذا الهبدأ
الهادة ( )1382هن القاىون الهدىي الفرىسي ،والهادة  163هن القاىون الهدىي الهصري ،2وكذلك الهادة
( )179هن القاىون الهدىي الفمسطيىي ،وفي ٌذا السياق ال بد هن التفرقة بين الضرر الذي أصاب
الهتوفى ،فإن ٌذا الحق قد قرر الهشرع عدم اىتقالً إال بهقتضى اتفاق أو حكم قضائي هحدد فيً قيهة
التعويض وبين الضرر الذي يصيب ذوي الهتوفى ،وٌذا الضرر يعرف بالضرر الهعىوي الهرتد ،أها
بالىسبة لألشخاص الذين يحق لٍم الهطالبة بالتعويض ىتيجة وفاة شخص فقد حددٌم الهشرع عمى
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2

الهذكرة االيضاحية لهشروع القاىون الهدىي الفمسطيىي :هرجع سابق ،ص .220
ياسين هحهد يحيى :هرجع السابق ،ص .196
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سبيل الحصر ،1وجاء في الهادة ( )187هن القاىون الهدىي الفمسطيىي أىٍم :األزواج واألقارب إلى
الدرجة الثاىية 2،ويكون التعويض عها أصابٍم هن ألم ىفسي وحزن بسبب هوت الهصاب.
وىالحظ ٌىا أن التعويض عن الضرر الهعىوي لم يفقد طابعً الشخصي فٍو هقرر لهن
أصابٍم الضرر بأشخاصٍم ،كها ىالحظ أن الهشرع قد ذكر األشخاص الذين يحق لٍم الهطالبة
بالتعويض عن الضرر الهعىوي ،بسبب وفاة شخص عمى سبيل الحصر ،وذلك سداً لباب التحايل
وااللتفاف واستغالل الىص التشريعي لهآرب شخصية ،فمم يكن بهقدور الهشرع أن يحدد ٌؤالء
األشخاص بأقارب الهتوفى ألكثر هن الدرجة الثاىية ،حيث بذلك تتسع دائرة األشخاص اضافة إلى
ضعف احتهالية حزىٍم البالغ عمى وفاة ٌذا الشخص وصاحب الحق في التعويض ،ولكن يختمف
األهر إذا كان هتعمقاً بضرر هادي ،حيث لم يحدد الهشرع االشخاص الذين يحق لٍم الهطالبة
بالتعويض عن الضرر الهادي الذي لحق بٍم بسبب وفاة شخص آخر ،حيث في ٌذي الحالة إذا أثبت
الشخص أىً قد تضرر هادياً هن وفاة شخص آخر ،فإىً يثبت لً التعويض ،كأن يكون هعاالً هن
الهتوفى ،وقد قضت هحكهة الىقض الهصرية " بأىً إذا كان الهشرع قد خص األزواج واألقارب إلى
الدرجة الثاىية بالتعويض عن الضرر األدبي ،فمن يكون ذلك ليحرهٍم هن حق أصيل في التعويض
عن الضرر الهادي ،إن توافرت شروطً" ،3والذي جاء تطبيقاً لىص الفقرة الثاىية هن الهادة ( )222هن
القاىون الهدىي الهصري التي وضعت حكهاً خاصاً في حالة الحزن الذي يصيب أقرباء شخص توفى،
حيث قصرت ٌذا الحق عمى زوج الهتوفى ،وعمى أقاربً 4حتى الدرجة الثاىية.

1

" لم يحدد الهشرع الفرىسي بىص تشريعي االشخاص الذين لٍم الحق في التعويض عن الضرر االدبي الهرتد كها لم

يضع هعيا ار لٍذا التحديد يستٍدي بً القضاء في ٌذا الشأن ،هها أثار خالفاً وجدالً كبي اًر في الفقً والقضاء الفرىسي
حتى اآلن ،".أىظر تفصيل ذلك :ياسين هحهد يحيى :هرجع سابق ،ص .198

2
3

جاء ٌذا الحكم هطابقاً لهثيميً في القاىون الهدىي الهصري والقاىون الهدىي األردىي.

ىقض هدىي هصري في  1964/4/30هجهوعة الىقض س  14رقم  99ص  ،621هشار اليً لدى  :توفيق حسن

فرج :هرجع سابق ،ص .390

4

القرابة تشهل قرابة الىسب وقرابة الهصاٌرة ،واختمف الفقً حول الهقصود بالقرابة في ٌذي الهادة وكان الرأي الراجح

لمفقً بأن الهشرع قصر الحق عمى قرابة الىسب دون قرابة الهصاٌرة ،اىظر تفصيل ذلك لدى  :جهيل الشرقاوي :هرجع
سابق ،ص .526
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وىىوي – في ٌذا السياق -إلى أن الحق ال يثبت إال في حالة الحزن بسبب وفاة شخص آخر ،أها إن
كان قد أصاب الشخص بسبب غير الوفاة ،فال يعتد بً وفقاً لها جاء في ٌذا الىص.1
كها ال يجوز الحكم لغير الذين حددٌم القاىون ولو كاىوا هن أقارب الهتوفى هاداهت القرابة
تجاوزت الدرجة الثاىية.
ويجب أيضاً أن يكون الضرر قد أصاب الهتوفى قبل وفاتً وتسبب بوفاتً ،وان كان الهوت
ضرر
حق عمى كل إىسان – َإال  -أن التعجيل بً ،إذا حصل بفعل فاعل ،فإىً يمحق الهجىي عميً
اً
هحققاً ،2والهجىي عميٍم؛ ٌم األشخاص الذين لحق بٍم ضرر بسبب الوفاة ،وفيها يتعمق بالضرر
األدبي ٌم الهحددون وفق القاىون.
الحكهة هن ٌذا القيد الذي وضعً الهشرع بالىسبة لمتعويض عن الضرر الهعىوي دون الهادي
تكهن في أن التعويض عن الضرر الهعىوي يكون هتصالً بشخص الهضرور أكثر هن الضرر الهادي،
فالضرر الهادي يدخل ضهن دائرة التعاهل ،وهن ثم فإىً يىتقل لمغير بالحوالة في حالة الحياة،
وبالهيراث أو الوصية في حالة الوفاة ،أها الضرر الهعىوي؛ فٍو هتصل باعتبارات شخصية تخص
العاطفة ،والشعور ،واعتبارات الشرف ،والسهعة ،هها يقتضي تقييد اىتقالً.
ىخمص هها سبق إلى أن الهشرع قد اشترط الىتقال الحق في التعويض عن الضرر الهعىوي
في حال الحياة أو بعد الوفاة ،أن يكون ٌذا الضرر قد تحقق بً أحد األهرين:
األمر األول :أن تكون قد تحددت قيهة التعويض بهقتضى اتفاق بين الهضرور والهسئول عن
الضرر ،والعمة هن وراء ٌذا الشرط؛ أىً يسد باب البحث عن وجود الضرر الهعىوي هن عدهً ،فتحديد
قيهة الضرر الهعىوي يحسم أهر وجودي ،وألن الضرر الهعىوي هتصل بالشخص ذاتً ،فال يصح ترك
تقديري لغير الهضرور كالوارث.3
األمر الثاني :أن يكون الهتضرر قد طالب بالتعويض عن الضرر الهعىوي أهام القضاء،
وذلك وفقاً لمقاىون الهدىي الهصري ،أها القاىون الهدىي الفمسطيىي واألردىي فقد اختمفا عن الهصري
حيث لم يكتف القاىوىان الفمسطيىي واألردىي بالهطالبة القضائية لمتعويض ،بل اشترطا أن تكون قد
1

جهيل الشرقاوي :هرجع سابق ،ص .526

2

أىور العهروسي :الهسئولية التقصيرية والهسئولية العقدية في القاىون الهدىي ( األركان والجهع بيىٍها والتعويض )
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هحسن عبد الحهيد ابراٌيم البيك :هرجع سابق ،ص .73

دراسة تأصيمية هقارىة ،دار الفكر الجاهعي – االسكىدرية ،ط ،2004 ،1ص .155
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تحددت قيهة التعويض وفقاً لحكم قضائي ىٍائي ،بيىها ىجد أن القاىون الهدىي الهصري اكتفى أن يكون
الهضرور قد رفع دعوى لمهطالبة بالتعويض لمقول بإهكاىية اىتقال ٌذا الحق لمغير ،حيث هطالبة
الهتضرر بالتعويض عن الضرر الهعىوي تجزم هسألة وجود الضرر ،وأىً يعاىي هىً .وتبقى هسألة
اإلثبات فقط؛ والتي يترك أهرٌا لتقدير القاضيٌ ،ذا وفقاً لمقاىون الهدىي الهصري ،أها الهشرع
الفمسطيىي واألردىي فقد اشترطا صدور حكم قضائي ىٍائي ،وهن ثم ال يهكن اىتقال الحق – وفقاً
لمتشريع الفمسطيىي واألردىي -بهجرد رفع الهتضرر دعوى أهام القضاء ،بل ال بد أن يكون قد صدر
في ٌذي الدعوى حكهاً قضائياً ىٍائياً هحدداً فيً قيهة التعويض ،وقد اىتقدت الهذكرة االيضاحية لهشروع
القاىون الهدىي الفمسطيىي هوقف الهشرع بقولٍا " ولم يوفق الهشرع في ذلك؛ إذ كان يجب أن يكتفي
برفع الدعوى القضائية لمهطالبة بالتعويض عن الضرر األدبي قبل هوتً لكي يىتقل التعويض إلى
الغير ،وٌذا ها ذٌبت إليً األقمية في المجىة  -إال أن األغمبية  -رأت األخذ بىص الهادة  267أردىي
كها ٌو " ،1وٌو ها لم يراعيً واضعي القاىون الهدىي الفمسطيىي في صيغتً الىٍائية التي صدر بٍا ٌذا
القاىون.
وقد قضت هحكهة الىقض الهصرية بٍذا الخصوص بأىً" :ال يجوز أن يعطى ٌذا التعويض
استٍداء  -بها ٌو هىصوص عميً  -في الفقرة الثاىية التي اعطت لٍم
لغير األقارب إلى الدرجة الثاىية
ً
الحق في التعويض في حالة الهوت ،وٌو بطبيعتً أشد وطأة هن هجرد االصابة".2
ثالثاً :الضرر المعنوي المرتد:
الضرر الهرتد ٌو ذلك الضرر الذي يىعكس عمى شخص آخر غير الهتضرر األصمي ،وذلك
لوجود رابطة أو عالقة بين الهتضرر األصمي وبين هن اىعكس عميً الضرر ،وٌو إها أن يكون هادياً
أو أدبياً ،وها يعىيىا ٌىا ٌو الضرر األدبي الهرتد ،والذي يتهثل في الحزن واأللم الىفسي الذي يصاب
بً الشخص ىتيجة وفاة شخص عزيز لديً ،عمى أن يكون سبب الوفاة ىاتجاً عن خطأ ،كاالبن الذي
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الهذكرات االيضاحية لهشروع القاىون الهدىي الفمسطيىي :هرجع سابق ،ص .220

ىقض هدىى هصرى في 1993/4/29م :طعن رقم 755س 59ق ،هشار اليً لدى :حهدي عبد الرحهن  :هرجع
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يتألم ويحزن لهوت والدي ،حيث يفترض في الضرر الهرتد أن يكون ٌىاك شخص آخر غير الهضرور
األصمي ،هع استقالل الضرر الهرتد عن الضرر األصمي كياىاً وهظٍ اًر.1
وٌىا يثار التساؤل حول ها إذا كان يجوز لكل هتضرر أن يطالب بتعويض عن ضرري األدبي الهرتد؟
سبق القول أن ٌذي الهسألة؛ قد حسهٍا الهشرع ،بأن حدد األشخاص الذين يجوز لٍم الهطالبة
بضررٌم األدبي الهرتد ،وٌم األزواج ،واألقارب إلى الدرجة الثاىية فقط.2
وفي سياق حديثىا ٌذا ،يثار تساؤل آخر حول ها إذا كان الهشرع قد أجاز التعويض عن
الضرر الهعىوي الذي يصيب أقارب الشخص ىتيجة هوتً فقط؟ أم أىً يجوز لٍم الهطالبة بالتعويض
في حال إصابتً؟
حسم هشرعىا الفمسطيىي ٌذا الخالف بهوجب الهادة ( )187التي ىصت عمى أن األزواج
واالقارب هن الدرجة الثاىية يحق لٍم الهطالبة بالتعويض بسبب هوت أو إصابة الشخص ،أها الهشرع
الهصري فقد حصر حقٍم في الهطالبة بالتعويض ىتيجة وفاة الشخص فقط ،وان ذٌب بعض الفقٍاء
الهصريين إلى القول بأن القضاء الهصري يجيز التعويض عن الضرر الهعىوي الهرتد في حال
اإلصابة ،كها في حالة الوفاة ،استىاداً هىٍم إلى أن القاىون الهدىي الهصري في الهادة ( )222هىً ،قد
أجاز التعويض عن الضرر األدبي دون تخصيص ،وهن ثم قيدي باألشخاص الذين يهكن لٍم الهطالبة
بالتعويض ،ولم يحدد حاالتً وأسباب استحقاقاتً ،حيث إن القاىون أجاز التعويض في أشد أىواع
الضرر ،وٌو الهوت ،فهن باب أولى إجازتً في حالة االصابة.3

1

هصطفى عبد الحهيد عدوي  :هرجع سابق ،ص.551

3

حسام الدين كاهل األٌواىي  :هرجع سابق ،ص .530

2

حسام الدين كاهل األٌواىي  :هرجع سابق ،ص .529
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المبحث الرابع
التعويض عن الضرر المعنوي الناشئ عن حوادث الطرق في ظل قانون التأمين الفمسطيني
تمييد:
عالج قاىون التأهين الفمسطيىي رقم  20لسىة 2005م األحكام الهتعمقة بحوادث الطرق ،وها
يىشأ عىٍا هن إصابات وحاالت وفاة ،تستوجب التعويض لمهتضرر أو ذويً ،ويضم عقد التأهين
الذي يىظهً القاىون طرفين وٌها الهؤهن :وٌي شركة التأهين والهؤهن لً؛ وٌو سائق الهركبة،
وسىتحدث في ٌذا الهبحث عن التعويض الهقرر وفق قاىون التأهين الفمسطيىي لمهتضررين بسبب
حوادث الطرق ،وذلك عبر هطمبين عمى الىحو اآلتي:
المطمب األول :أساس الهسئولية في هجال التأهين.
المطمب الثاني :هدى إهكاىية التعويض عن الضرر الهعىوي الىاشئ عن حوادث الطرق والهطالبة
بً وتقديري.
المطمب األول
أساس المسئولية في مجال التأمين
يكون تأهين الهركبات إها تأهيىاً الزاهياً أو تأهين الطرف الثالث ،أو أن يكون تأهيىاً شاهالً،
ويقصد بالتأهين اإللزاهي ٌو التأهين االجباري بهوجب قاىون التأهين الفمسطيىي الذي يغطي األضرار
التي تمحق بالهصابين هن حوادث الطرق  ،حيث تكون شركة التأهين همزهة بتعويض الهصابين داخل
الهركبة ،أو الهشاة عمى الطرق ىتيجة حوادث الطرق ،ولسىا ٌىا في هعرض الحديث عن أىواع
التأهين ،وان االلتزام بتعويض هصابي حوادث الطرق ٌو التزام ذو شقين حيث يىشأ هن الهسئولية
التقصيرية لهرتكب الفعل الضار ،ويىشأ أيضاً هن الهسئولية العقدية لشركة التأهين ،وعميً فإن التزام
الهؤهن لً (سائق الهركبة) يقوم عمى أساس قواعد الهسئولية التقصيرية ،والتزام الهؤهن وٌي شركة
التأهين يقوم عمى أساس قواعد الهسئولية العقدية ،وان أساس الهسئولية الهدىية يختمف باختالف
التشريعات الهقارىة ،حيث ىجد أن الهشرع الفمسطيىي واألردىي يقيم الهسئولية الهدىية عمى أساس
الضرر أخذاً بذلك بالىظرية الهوضوعية ،بيىها الهشرع الهصري يقيم الهسئولية الهدىية عمى أساس
الخطأ تأث اًر بالىظرية الشخصية ,حيث تىص الهادة ( )179هن القاىون الهدىي الفمسطيىي عمى" :كل
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هن ارتكب فعالً سبب ضر اًر لمغير يمزم بتعويضً" ،وتىص الهادة (  )256هن القاىون الهدىي األردىي
عمى" :كل إضرار بالغير يمزم فاعمً ولو غير ههيز بضهان األضرار".
ويستىد الهشرع الفمسطيىي واألردىي في ٌذي الىصوص عمى القاعدة الفقٍية التي ىصت عميٍا
هجمة األحكام العدلية أىً "ال ضرر وال ضرار" في الهادة ( )19هىٍا ،وقاعدة "الضرر يزال" الواردة في
الهادة ( )20هىٍا ،أها الهشرع الهصري فقد ىص في الهادة ( )163هن القاىون الهدىي الهصري عمى
أن" :كل خطأ سبب ضر اًر لمغير يمزم هن ارتكبً بالتعويض".
وعميً؛ فإن أساس الهسئولية في حوادث الطرق يقوم عمى كمتا الهسئوليتين العقدية والتقصيرية،
ويشترط لتوافرٌها الشروط األساسية هن خطأ وضرر وعالقة سببية بين الخطأ والضرر.
ويجب أن يتحقق في الضرر الشروط القاىوىية الهتفق عميٍا فقٍاً ،وٌي أن يكون الضرر
هباش اًر ،وأن يكون هحقق الوقوع ،وأن يكون هتوقعاً ،إال في حالتي الغش والخطأ الجسيم ،وقد سبق لىا
تىاول ٌذي الشروط بالشرح في ٌذي الدراسة.1
ويتهثل الضرر الهعىوي الىاجم عن حوادث الطرق بكل ها يمحق الهتضرر هن آالم وهعاىاة
أثىاء فترة العالج ،وبعد ذلك بسبب ها قد يحدث لً هن تشوٌات أو إعاقة تهىعً عن العهل ،ويهكن
القول أن الضرر الهعىوي الذي تىاولً الهشرع الفمسطيىي في قاىون التأهين الفمسطيىي يتهثل في:
 .1اآلالم الجسدية التي يعاىي هىٍا الهصاب جراء الحادث بسبب الجروح أو الكسور أو العهميات
الجراحية التي أجراٌا.
عجز
 .2اآلالم الىفسية التي يهر بٍا الهصاب بسبب ها حدث لً هن اصابات قد تكون سببت لً
اً
هؤقتاً أو دائهاً أو حرهاىاً هن بعض هتع الحياة لفترة هؤقتة أو دائهة.
 .3اآلالم التي تصيب العاطفة والشعور وٌذي اآلالم تصيب ذوي الهتوفى أو الهضرور.2

1
2

اىظر ص  18وها بعدٌا ،هن ٌذي البحث.
هٍىد خميفة الترٌوىي :هرجع سابق ،ص  102وها بعدٌا.
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المطمب الثاني
مدى إمكانية التعويض عن الضرر المعنوي الناشئ عن حوادث الطرق والمطالبة بو وتقديره
أجاز الهشرع الفمسطيىي في قاىون التأهين التعويض عن الضرر الهعىوي الىاشئ عن حوادث
الطرق ،وأوالي بىصوص تشريعية تحدد كيفية تقديري ،كها تىاول الهشرع الضرر الهعىوي الذي يمحق
بورثة الهصاب ،وحدد قيهتً أيضاً ،وٌو ها ىتىاولً تفصيالً عمى الىحو اآلتي:
أولً :مدى إمكانية التعويض عن الضرر المعنوي الناشئ عن حوادث الطرق:
تىص الهادة ( )144هن قاىون التأهين الفمسطيىي عمى " .1يسأل كل هن يستعهل هركبة آلية،
أو يأذن باستعهالٍا ،عن تعويض الهصاب عن كل ضرر جسهاىي ،أو هادي ،أو هعىوي ىاتج عن
حادث طرق ،كان لمهركبة دخل فيً .2 .تكون هسئولية هن يستعهل الهركبة أو هن يأذن باستعهالٍا
هسئولية كاهمة وهطمقة عن تعويض الهصاب  -بغض الىظر  -عها إذا كان خطأ هن جاىبً ،أو هن
جاىب الهصاب أو لم يكن".
يتبين هن ٌذي الهادة؛ أن قاىون التأهين الفمسطيىي ،قد أقر التعويض عن الضرر الهعىوي
الىاشئ عن حوادث الطرق؛ إضافة إلى الضرر الهادي والجسهاىي ،كها أىً يمزم هستعهل الهركبة أو
الهأذون باستعهالٍا بالتعويض  -بغض الىظر  -عها اذا كان ٌو الهتسبب بالفعل الضار أو لم يكن،
خارجاً بذلك عن القواعد العاهة لمهسئولية ،والتي توجب التعويض عمى قائد الهركبة سواء أكان هالكٍا
أو هأذوىاً بقيادتٍا باعتباري الهباشر لمضرر أو الهتسبب فيً ،ولعل الحكهة هن وراء ذلك ٌو وضع
قاعدة صارهة تجبر هستعهمي الهركبات – هالكاً أو هأذوىين  -عمى أخذ أقصى درجات الحيطة
والحذر أثىاء استعهال ٌذي الهركبات ،وذلك لمحد هن حوادث الطرق الهترتبة عن إٌهال أو طيش،
ولمتخفيف عن الهضرور عواقب الضرر الذي يمحق بً ،ولكن يعاب عمى الهشرع الفمسطيىي فصمً
بين الضرر الجسهاىي والهادي حيث أن الضرر الجسهاىي يىدرج ضهن الضرر الهادي أو الهعىوي،
فكان ال بد هن ذكر ىوعي الضرر الهادي والهعىوي فقط دون ذكر الضرر الجسهاىي كأىً ىوع هستقل
هن أىواع الضرر ،وان األضرار الهعىوية التي تمحق بالهصاب غالباً ها تكون ىاجهة عن الضرر
الهادي الذي لحق بً ،والذي أفقدي القدرة عمى الكسب لفترة هن الزهن أو هدى الحياة ،ولكن في
اعتقادىا أىً أراد أن يؤكد عمى هسئولية هستعهل الهركبة الهتسببة في حادث الطرق عن كل أىواع
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الضرر التي ههكن أن تمحق بالهضرور سواء أكاىت أضرار هادية في ههتمكاتً الخاصة أو جسهاىية
تمحق بً باإلضافة إلى تهكيىً هن حقً في الهطالبة عن أية أضرار هعىوية تمحق بً.
ثانياً :المطالبة بالتعويض عن الضرر المعنوي الناشئ عن حوادث الطرق وتقديره:
 .1المدعي بالتعويض عن الضرر المعنوي:
أ .المضرور (المصاب):
ال يعتبر الهصاب طرفاً في عقد التأهين الهبرم بين الهؤهن وٌي "شركة التأهين" ،والهؤهن لً
وٌو "قائد الهركبة" ،وعمى الرغم هن ذلك؛ فقد أعطى الهشرع الهصاب حق الهطالبة بالتعويض عن
الضرر الجسهاىي والهادي والهعىوي الذي لحق بً ،وذلك وفقاً لمهادة ( )151هن قاىون التأهين
الفمسطيىي والتي ىصت عمى أن" :لمهصاب حق إقاهة الدعوى لمهطالبة عن األضرار الجسدية والهادية
والهعىوية التي لحقت بً جراء الحادث ،ضد الهؤهن والهؤهن لً هعاً أو ضد الهؤهن أو الصىدوق
فقط".
يتبين هن ىص ٌذي الهادة؛ أن الهشرع الفمسطيىي قد أجاز لمهصاب أن يرفع دعوى أهام
القضاء لمهطالبة بالتعويض عن األضرار الهادية أو الجسهاىية (الجسدية) أو الهعىوية التي لحقت بً
ضد شركة التأهين أو الهؤهن أو الصىدوق هباشرة ،ويأتي ٌذا التعويض تأسيساً عمى قواعد الهسئولية
التقصيرية (الفعل الضار) ،وليس عمى أساس قواعد الهسئولية العقدية ،حيث أن الهصاب ليس طرفاً
في العقد الهبرم بين شركة التأهين والهؤهن ،وهن الجدير ذكري أىً يهكن أن يأتي تعويض الهصاب
عمى أساس عقدي في حالة ها إذا كان الهصاب ٌو السائق فإن تعويضً يتأتى عمى أساس العقد
الهبرم بيىً وبين شركة التأهيىن ولكىىا – ٌىا – لسىا في هعرض الحديث عن كافة حاالت الضرر التي
يهكن أن يتعرض لٍا الهصاب ،فاكتفيىا بذكر ها ٌو غالب الحدوث ،وٌو أن يكون الهصاب شخص
آخر غير قائد الهركبة وبالتالي فإن تعويضً يأتي عمى اساس الهسئولية التقصيرية.
ويكون الهشرع بذلك قد وفر حهاية هجدية لمهصاب ،حيث أعطى لً حق الهطالبة بالتعويض
هن أي طرف هن األطراف السابق ذكرٌا دون قيد ،ولعل ها يؤخذ عمى الهشرع أىً في الهادة
( )1/144هن قاىون التأهين الفمسطيىي قد استخدم هصطمح األضرار الجسهاىية ،في حين أىً استخدم
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هصطمح األضرار الجسدية في الهادة ( )151هن ذات القاىون ،هها كان يىبغي عميً أن يوحد
الهصطمحات وٌو ها ىتهىى عميً تداركً.
وقد ىصت الهادة ( )152هن قاىون التأهين الفمسطيىي عمى الهبالغ الهستحقة لمتعويض عن
األضرار الهعىوية الىاشئة عن حوادث الطرق عمى سبيل التحديد ،ولم يترك األهر لتقدير القاضي،
بقولٍا" :وىرى أن الهشرع الفمسطيىي لم يكن هوفقاً في ذلك حيث كان بهقدوري تحديد حد أدىى لمتعويض
دون تحديدي بشكل كاهل ،حيث إن هقدار الضرر وحجهً يختمف تبعاً لمظروف الهحيطة بالهصاب".
ب .ورثة المتوفى:
ىصت الهادة ( )154هن قاىون التأهين الفمسطيىي عمى أن" :إذا أدى الحادث إلى وفاة
الهصاب ،فإن الهبمغ الذي يدفع لورثتً خهسون بالهائة هن الحد األقصى الهذكور في الهادة ()153
هن ٌذا القاىون هطروحاً هىٍا حصة الورثة الهعالين وفقاً لحجة حصر اإلرث ".هها يتطمب هىا ذكر
الهادة ( )153والتي تىص عمى أن" :ال يجوز أن يزيد هجهوع هبمغ التعويض عن األضرار الهعىوية
عن عشرة آالف ديىار أردىي أو ها يعادلٍا بالعهمة الهتداولة قاىوىاً".
هها سبق يتبين لىا أن الهشرع الفمسطيىي أعطى ورثة الهتوفى الحق في الهطالبة بالتعويض
عن الضرر الهعىوي الذي لحق بٍم بسبب وفاة الهصاب ىتيجة حادث سير.
وقد جاء هوقف الهشرع الفمسطيىي في قاىون التأهين هتفقاً هع هوقفً في القاىون الهدىي وذلك
في ىص الهادة ( )187هن القاىون األخير ،والتي تعطي لورثة الهتوفى الحق في الهطالبة بالتعويض
عن األضرار الهعىوية التي لحقت بٍم بسبب هوت الهصاب ،واتفق بذلك هع ىظيريً األردىي
الهصري ,وجاءت أحكام القضاء هوافقة لٍذا الهبدأ ولم تخرج عىً.
فقد قضت الهحكهة العميا الميبية في أحد أحكاهٍا بشأن تكييفٍا لضرر الهوت ،بأىً ضرر
هعىوي ،بقولٍا "إىً ال هراء في أن الهوت يهس الحق في الحياة ،وأن ٌذا الحق ليس هالياً ،واىها ٌو
ضرر أدبي هحض ،وبالتالي؛ فإن الحق في التعويض عىً ،ال يىتقل إلى ورثة الهتضرر إال إذا كان
قد طالب بً ،أو اتفق بشأىً قبل وفاتً طبقاً لىص الهادة ( )225هدىي ليبي ،وهن ثم؛ فإىً وىتيجة
لذلك ،فإن حق التعويض عن الضرر الهعىوي ال يىتقل بهوت الهجىي عميً ،وال يكون لورثتً أي حق
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في الهطالبة بً" 1ويكون بذلك القضاء الميبي قد خالف ها ٌو هستقر لديىا في التشريع والقضاء
الفمسطيىي ،وكذلك الهصري واألردىي ،ولكن الهستفاد هن ٌذا الحكم أن الهحكهة العميا الميبية قد
اعتبرت أن الوفاة بحد ذاتٍا ضر اًر أدبياً.
أها بالىسبة لمضرر الهعىوي الهرتد الذي يحدث ىتيجة األلم والحزن الىاجهين عن فقد شخص
عزيز أو إصابتً بحادث أدى إلى عجزي عن العهل هثالً ،فقد حدد الهشرع الفمسطيىي في القاىون
الهدىي األشخاص الذين لٍم حق الهطالبة بالتعويض عن الضرر الهعىوي ،وٌم األزواج ،واألقارب
حتى الدرجة الثاىية ،وان الورثة الذين تحدث عىٍم قاىون التأهين الفمسطيىي ٌم الهحددين في القاىون
الهدىي أىفسٍم ،ويعاب عمى ىصوص قاىون التأهين أىً ذكر لفظ الورثة هطمقاً هها قد يفسري البعض
بأىً يشهل كل هن ٌو هن ورثة الهتوفى وفقاً لحجة حصر اإلرث؛ وهن ثم يكون حق لً الهطالبة
بالتعويض عن الضرر الهعىوي الىاشئ عن وفاة الهصاب بحادث طرق ،وكان األجدر بقاىون التأهين
الفمسطيىي أن يحدد االشخاص الذين لٍم الحق في التعويض كها ٌو الحال في القاىون الهدىي ،ولكن
يهكىىا القول أىً في حالة خمو الىص التشريعي الخاص عن حكم هسألة ها فيكون لىا عىدئذ الرجوع
لمىص العام وٌو الىص الوارد في القاىون الهدىي ،لذا فإىىا ىرى بأن الورثة الذين قصدٌم الهشرع في
قاىون التأهين ٌم االشخاص الهحددين وفق الهادة ( )187هن القاىون الهدىي وٌم األزواج واالقارب
إلى الدرجة الثاىية.
وفي ذلك قضت الهحكهة العميا بغزة بصفتٍا هحكهة ىقض بتأييد الحكم الهستأىف الذي قضى
بتعويض ورثة الهتوفى بهبمغ  5000ديىار ،وفقاً لىص الهادة ( )153هن قاىون التأهين الفمسطيىي،
وذلك بقولٍا " :هبمغ األلم والهعاىاة ٌو هبمغ األضرار الهعىوية حسب ىص الهادة ( )154وٌو %50
هن الحد األقصى الهذكورة في الهادة ( )153أي خهسة آالف ديىار هن عشرة آالف ديىار فإن ٌذا ها
يتعمق باألضرار الهعىوية".

1

2

حكم الهحكهة العميا الميبية في قضية طعن 44/183ق بتاريخ  ،2002/4/30اىظر تفصيل ذلك لدى  :هٍىد

الترٌوىي :هرجع سابق ،ص .112

2

طعن رقم  ،2011/471اىظر تفصيل ذلك لدى  :حجازي القرشمي وعادل خميفة :هرجع سابق ،ص  160وها

بعدٌا.
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ثالثاً :تقدير التعويض عن الضرر المعنوي في ظل قانون التأمين الفمسطيني:
حدد قاىون التأهين الفمسطيىي الهبالغ الهستحقة لمتعويض عن األضرار الهعىوية التي تمحق
الهصاب تحديداً واضحاً في ىص الهادة ( )152هىً بقولٍا " :يكون التعويض عن األضرار الهعىوية
الىاجهة عن حوادث الطرق عمى الىحو اآلتي -1 :خهسون ديىا اًر عن كل واحد بالهائة هن ىسبة
العجز الدائم -2 .أربعون ديىا اًر عن كل ليمة يهكثٍا الهصاب في الهستشفى أو أية هؤسسة عالجية
لمعالج بسبب حادث الطرق -3 .خهسهائة ديىار عن العهمية أو العهميات الجراحية التي أجريت
لمهصاب بسبب حادث الطرق واستمزهت هكوثً في الهشفى -4 .إذا لم يستحق الهصاب تعويضا
بهوجب الفقرات ( )3,2,1هن ٌذي الهادة يحق لً تعويضاً ال يزيد عن خهسهائة ديىار أردىي أو ها
يعادلٍا بالعهمة الهتداولة قاىوىاً".
يتبين هن ىص ٌذي الهادة أن الهشرع الفمسطيىي لم يترك أهر تقدير التعويض عن الضرر
الهعىوي لمقاضي ،بل حددي ٌو بقيم ثابتة ،ولكن الهشرع الفمسطيىي لم يكن هوفقاً في ذلك ،فكان هن
األجدر بً أن يضع حداً أقصى لتمك القيم دون أن يحددٌا بهبمغ ثابت ،حيث أن الظروف تختمف هن
حالة إلى أخرى ،وان كان هبرري في ذلك ٌو إغالق باب التحايل واإلثراء بال سبب ،فإن وضع الحد
االقصى يجىبً ٌذي العمة ،إضافة إلى أن الهشرع ال يجوز لً إغفال دور قاضي الهوضوع في التقدير
حسب كل حالة عمى حدة.
وان ها يجري العهل بً أهام القضاء الفمسطيىي ٌو أن األضرار الهعىوية ال تخرج عن ثالثة
أهور وٌي:
 العجز الطبي الوظيفي الدائم :والذي يحددي تقرير الطبيب الهختص. الهكوث في الهستشفى :فيكون هن حق الهصاب هبمغ أربعين ديىا اًر أردىياً عن كل ليمة يهكثٍابالهستشفى.
 العهمية الجراحية :يكون هن حق الهصاب تعويض هقداري  500ديىار عن العهميات الجراحيةالتي أجراٌا.
وقد فرق الهشرع الفمسطيىي في تقدير التعويض عن الضرر الهعىوي تأسيساً عمى طبيعة
الشخص الذي يطالب بالتعويض ،فإن كان الشخص الهطالب بالتعويض ٌو الهصاب ىفسً ،فإن
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الهشرع الفمسطيىي قد ترك أهر تقدير التعويض لقاضي الهوضوع وفقاً لمظروف والوقائع الهطروحة
أهاهً ،ولكىً لم يترك األهر بهطمقً لسمطة القاضي التقديرية ،بل وضع حداً أقصى في الهادة ()153
– سالفة الذكر  -ال يجوز أن يتجاوزي التعويض هٍها بمغ الضرر ،وٌو هبمغ عشرة آالف ديىار أردىي
أو ها يعادلٍا بالعهمة الهتداولة قاىوىاً  ،أها إن كان الهصاب قد توفى وطالب ورثتً بالتعويض عن
الضرر الهعىوي الذي لحق بٍم بسبب وفاتً فمم يترك الهشرع الفمسطيىي لقاضي الهوضوع سمطة
تقديرية في تقدير قيهة ٌذي التعويضات ،وحددٌا في ىص الهادة ( )154بخهسين بالهائة هن القيهة
الهذكورة في الهادة ( )153وٌي خهسة آالف ديىار أردىي ،وذلك بعد أن يطرح هىٍا حصة الورثة
الهعالين.
وٌىا يثار التساؤل حول الورثة الهعالينٌ ،ل استثىاٌم الهشرع هن حق الهطالبة بالتعويض؟
وٌل ها يطرح هن هبمغ الخهسة آالف ديىار أردىي ٌو حق لٍم؟
لم يتطرق الهشرع الفمسطيىي لتىظيم ٌذي الهسألة ،هها يحتم عميىا الرجوع لىظام اإلعالة
الهعهول بً في الهحاكم الفمسطيىية قبل صدور وسريان قاىون التأهين الفمسطيىي ،وقد ثار خالف
فقٍي حول هدى اهكاىية الجهع بين بدل االعالة والتعويض عن األضرار الهعىوية1،وقد قررت هحكهة
الىقض الفمسطيىية في حكم لٍا اهكاىية الجهع بين الهبمغين ،كها يتبين هن قولٍا " أها فيها يتعمق
بالسبب الخاهس هن أسباب الطعن فٍو غير وارد ألن الهادة ( )154هن قاىون التأهين رقم 20لسىة
 2005أجازت الجهع بين ها يستحقً الهعالين والورثة هن جراء وفاة الهصاب كتعويض عن الضرر
الهعىوي الذي لحق بٍم 2".بيىها لم تجز ذات الهحكهة الجهع بين الهبمغين وقررت أن تحكم بها ٌو
أفضل لمهدعي 3.وفي حال لم يكن لمهتوفى هعالين فإن الورثة ال يستحقون إال هبمغ الخهسة آالف
ديىار الهىصوص عميٍا في القاىون وقد أكدت ٌذا هحكهة الىقض الفمسطيىية في حكم لٍا حيث جاء
فيً " فإن الهدعين بصفتٍها األب واألم لمهرحوهة الطفمة ال يىطبق عميٍها صفة الهعالين حتى يقال
1

حسام عدىان هحهد حطاب  :هسئولية شركات التأهين عن تعويض هتضرري حوادث الطرق وهقدار التعويض "

دراسة هقارىة" ،رسالة هاجستير ،جاهعة الىجاح الوطىية ،2012 ،ص .68

2

ىقض هدىي فمسطيىي رقم  2009/122 ،2009/96الصادر بتاريخ  ،2009/9/8هشار اليً لدى  :حسام حطاب :

هرجع سابق ،ص .68

3

ىقض هدىي فمسطيىي رقم  2009/188 ،2009/169الصادر بتاريخ  ،2009/7/14هشار اليً لدى  :حسام

حطاب :هرجع سابق ،ص .68
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أىٍها يستحقان بدل فقدان الدخل الهستقبمي ،وبأن القول بخالف ذلك؛ فيً تحهيل لمىصوص القاىوىية
الهىظهة ألحكام تعويض الورثة طبقاً ألحكام الهادة ( )154وداللة الهادة  153هن القاىون الهذكور
هها ال تحتهل وٌذا غير جائز قاىوىاً".1
رابعاً :تقادم دعوى التعويض عن األضرار الناشئة عن حوادث الطرق:
ىصت الهادة ( )159هن قاىون التأهين الفمسطيىي عمى أن" :تتقادم دعوى الهطالبة بالتعويض
عن األضرار الىاشئة عن حوادث الطرق إذا لم ترفع خالل ثالث سىوات هن تاريخ وقوع الحادث أو
تاريخ الحصول عمى تقرير طبي ىٍائي إذا تجاوزت الهدة الثالث سىوات الهذكورة" ،ويأتي ٌذا الىص
هتفقاً هع ىص الهادة ( )2/5هن قاىون التأهين االجباري الهصري.2
يتبين هن ىص ٌذي الهادة أن الهشرع الفمسطيىي قد قيد دعوى الهطالبة بالتعويض بهدة قاىوىية
ال تتجاوز الثالث سىوات ،حيث تبدأ ٌذي الهدة هن تاريخ وقوع الحادث أو هن تاريخ الحصول عمى
تقرير طبي ىٍائي (أي هن تاريخ استقرار الحالة) وليس هن تاريخ عمم الهضرور بوقوع الضرر ،3حيث
ال يحق لمهضرور بعد هضي ٌذي الهدة الهطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق بً سواء كان ٌذا
الضرر هادياً أو هعىوياً ،حيث جاء ىص الهادة عاهاً لم يقصر الهدة عمى ىوع ضرر دون آخر ،وىرى
في ذات السياق سريان حكم الهادة عمى ورثة الهصاب الهتوفى ،حيث إن العمة هن تقادم الدعوى ذاتً
في كل األحوال ،فقد قرر الهشرع التقادم عمى فرض أن الساكت عن حقً لكل ٌذي الهدة يعتبر هتىازالً
عىً أو عمى األقل هٍهالً في الهطالبة بً ،فعوقب بحرهاىً ،كذلك يريد الهشرع هن وراء تحديد الهدة
تخفيف العبء عمى القضاء ،والهحافظة عمى الهراكز القاىوىية واستقرار الحالة ،ويسري عمى تقادم ٌذي
الدعوى القواعد العاهة لمتقادم هن حيث اىقطاع الهدة ووقفٍا.4

1
2
3

ىقض هدىي رقم  2010/325الصادر في  ،2011/5/5هشار اليً لدى  :حسام حطاب  :هرجع سابق ،ص .69
هحهد حسين هىصور  :هرجع سابق ،ص .333
يختمف بدء سريان هدة التقادم ٌىا عن بدء سرياىً في دعوى التعويض الىاشئة عن الفعل الضار قبل الهسئول عن

الضرر حيث تبدأ هدة سريان التقادم فيٍا هن تاريخ تحقق عمم الهضرور بوقوع الضرر  ،اىظر في ذلك الهادة ()199

هن القاىون الهدىي الفمسطيىي.

4

هحهد حسين هىصور  :هرجع سابق ،ص .335
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الفصل الثاني
دعوى التعويض
تمييد:
يحق لمهضرور المجوء لمقضاء لطمب التعويض عها لحق بً هن أضرار هادية وهعىوية عمى
حد سواء ،ويتم ذلك عن طريق دعوى يرفعٍا الهضرور أهام القضاء ،فالدعوى القضائية ٌي عبارة عن
وسيمة قضائية لمهطالبة بحهاية حق أو هركز قاىوىي وقع عميً اعتداء ،وقد أكد الهشرع هبدأ الهطالبة
ال
بالتعويض ،في الهادة ( )179هن القاىون الهدىي الفمسطيىي والتي تىص عمى" :كل هن ارتكب فع ً
سبب ضر اًر لمغير يمزم بتعويضً" وكذلك الهادة ( )163هن القاىون الهدىي الهصري والتي ىصت عمى:
"كل خطأ سبب ضر اًر لمغير يمزم هن ارتكبً بالتعويض" وكذلك الهادة ( )256هن القاىون الهدىي
األردىي والتي ىصت عمى" :كل اضرار بالغير يمزم فاعمً ولو غير ههيز بضهان األضرار" ،وسىتىاول
في ٌذا الفصل هفٍوم دعوى التعويض وشروط قياهٍا وكيفية إثبات الضرر الهعىوي في دعوى
التعويض ،وتقدير التعويضات ودور القاضي في ذلك ،عمى أن يكون ذلك في الهباحث التالية:
المبحث األول :هاٌية دعوة التعويض.
المبحث الثاني :إثبات الضرر الهعىوي وسمطة القاضي في تقدير التعويض عىً.
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المبحث األول
ماىية دعوى التعويض
تمييد:
ال يهكن لمهدعي رفع دعواي لمهطالبة بتعويض عن الضرر الذي لحق بً إال إذا توافر الضرر،
حيث ال تعويض إال عن ضرر ،ألن هىاط الهسئولية الهدىية عقدية كاىت أو تقصيرية ٌو الضرر،
وٌذا ٌو الهذٌب الذي اعتىقً الهشرع الفمسطيىي واألردىي حيث أخذا بالىظرية الهوضوعية ،عمى عكس
الهشرع الهصري الذي اعتىق الىظرية الشخصية واعتبر أن الخطأ ٌو هىاط الهسئولية ،وسىتىاول
تفصيل ذلك في الهطالب التالية:
المطمب األول :هفٍوم التعويض ووظيفتً.
المطمب الثاني :هفٍوم دعوى التعويض.
المطمب األول
مفيوم التعويض ووظيفتو
أولً :مفيوم التعويض:
بداية ىتىاول تعريف التعويض لغة ثم اصطالحاً وقاىوىاً عمى الىحو اآلتي:
 .1التعويض لغ ًة:
يعىي العوض وجهعً األعواض ،ىقول (عاض) و (أعاض) أي (عوضً تعويضاً) ،استعاض
1
أي طمب العوض  ،والعوض يعىي البدل ويقال :عاض هىً وبً ،والعوض هصدر قولك عاضً عوضاً

وعياضاً وهعوضة وعوضً وأعاضً وعاوضً ،واالسم الهعوضة.2
أها هصطمح العوض فمم يشيع لدى فقٍاء الهسمهين ،بل استخدهوا هصطمح الضهان ،والذي يهكن
تعريفً بأىً ٌو " تضهين االىسان ،وٌو الحكم عميً بتعويض الضرر الذي أصاب الغير هن جٍتً".3

1

رائد كاظم الحداد  :التعويض في الهسئولية التقصيرية ،رسالة هاجستير ،جاهعة الكوفة ،ص .71

3

رائد كاظم الحداد  :هرجع السابق ،ص .72

2

ابن هىظور  :لسان العرب ،جـ ،5هرجع سابق ،ص .55
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وهعىى الضهان لدى الفقٍاء يىصرف عمى أهرين :1أوليما :االلتزام بها عمى الغير هن هال،
وٌو ضم ذهة إلى ذهة في تحهل الهال عىً ،وثانييما :الغراهة بتحهل ها استٍمكً اآلخرين هن أجرة
هغصوب ،أو قيهة أو هثالً لمتالف ،وعرفً البعض بأىً" :عبارة عن رد هثل الٍالك إن كان هثمياً أو
قيهتً إن كان قيهياً" ،في حين عرفً البعض اآلخر بأىً "شغل الذهة بها يجب الوفاء بً هن هال ،أو
عهل ،والهراد ثبوتً فيٍا هطموباً أداؤي شرعاً عىد تحقق شرط أدائً".2
والضهان في الشريعة االسالهية يتهثل في القصاص أو الدية أو االرش أو حكم العدل،
والقصاص.3
 .2التعويض قانوناً:
جاء في تعريف التعويض في اصطالح القاىون أىً" :التعويض عن الضرر الذي يقوم بً
هدىيا عن إعادة التوازن الذي أخل بً الضرر ،ويقضي بإعادة وضع الضحية إلى
الشخص الهسئول ً
الحالة التي يكون فيٍا لو أن الضرر لم يحدث".4

وجاء أيضاً أن التعويض" :هبمغ هن الهال يدفع لشخص هعين هقابل ضرر لحق بً ،وٌو
هشتق هن كمهة عوض ،أي دفع البدل الذي ذٌب ،وٌو ها يعطى لمهرء هقابل ضرر لحق بً ،ويقدر
في الهسئولية غير التعاقدية طبقاً لحجم الضرر ،وتطبيقاً لهبدأ الهوازاة بين الضرر والتعويض".5
وجاء أيضاً أن التعويض" :وسيمة القضاء لجبر الضرر ،وٌو يدور هع الضرر وجوداً وعدهاً،
وٌو الجزاء الهترتب عمى قيام الهسئولية الهدىية ،فالتعويض في الهسئولية العقدية يتأثر بجساهة
الخطأ .أها في الهسئولية التقصيرية فإىً يتأثر بهقدار الضرر".6

1
2
3

عبد هللا بن هحهد بن سعد آل خىين  :الهرجع السابق ،ص  5وها بعدٌا.
هشار اليً لدى باسل قبٍا  :الهرجع السابق ،ص .19
هشار اليً لدى :باسل قبٍا الهرجع السابق ،ص .20

4

جيرار كورىو :هرجع سابق ،ص .511

6

رائد الحداد :هرجع سابق ،ص .73

5

بشار عدىان همكاوي :هعجم تعريف هصطمحات القاىون الخاص ،ط ،2008 ،1ص .62
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وجاء أيضاً أن التعويض" :إعادة التوازن الذي اختل بسبب الضرر ،واعادة الهتضرر إلى
حالتً التي سيكون عميٍا بفرض عدم تعرضً لمفعل الضار ،بحيث ال تبقى خسارة بدون تعويض وال
كسب يزيد عن قيهة الضرر".1
وقد اعترفت جهيع التشريعات الوطىية بالتعويض عن الضرر األدبي – كها أسمفىا سابقاً.-

2

وذلك بعد خالف فقٍي وقضائي كبير حسهً الهشرع الهدىي الفمسطيىي وكذلك الهصري واألردىي
بىصوص قاىوىية واضحة.
والتعويض الذي يجبر الضرر الهعىوي؛ قد يكون هن جىس الضرر كىشر اعتذار في الجريدة
التي ىشرت القذف ،وقد يكون ىقداً إذا كان قد لحق الهضرور خسارة أو فوات كسب.
ثانياً :وظيفة التعويض:
أوجدت التشريعات الوطىية التعويض هن أجل جبر الضرر وردع الهسئول ،وكذلك كجزاء
لمفعل ،وقد كان التعويض في القاىون الروهاىي قديهاً يتهثل في الغراهة الهالية أو العقوبة كجزاء
لمجريهة الخاصة ،إال أن القاىون الروهاىي قديهاً لم يكن يعترف بالتعويض عن الضرر الهعىوي إال إذا
كان الفعل الذي تسبب بالضرر الهعىوي هها يعاقب عميً جىائياً كالسب والقذف ،أها غيري هن الضرر
الهعىوي فال يهكن التعويض عىً.3
وقد ذٌب البعض إلى أن التعويض ٌو ىوع هن الجزاء الخاص ،بهعىى أىً كمها ارتفع
التعويض كمها شعر الهتضرر براحة أكثر ،ولكن ٌذا التصور ال يتوافق هع الهفٍوم القاىوىي
لمتعويض ،والذي يتأسس عمى هقدار الضرر الذي أصاب الهتضرر ،هن أجل إصالحً أو جبري قدر
اإلهكان.

1

4

أحهد شوقي عبد الرحهن  :هرجع سابق ،ص .65

2

اىظر ص  23هن ٌذي الدراسة وها بعدٌا.

4

عاطف الىقيب :هرجع سابق ،ص .421

3

باسل قبٍا  :هرجع سابق ،ص .47
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وذٌبت هحكهة التهييز العراقية في حكم لٍا إلى القول بأن" :التعويض الذي يحكم لمهضرور،
ال يصح اعتباري عقاباً عمى الخصم اآلخر ،أو هصدر ربح لمهتضرر ،واىها ٌو جبر لمضرر".1
ولمحديث عن وظيفة التعويض في الفقً االسالهي ،ال بد هن التىويً إلى أن فقٍاء الهسمهين
لم يستعهموا كمهة هسئولية أو تعويض؛ بل استعاضوا عىٍها بهصطمح الضهان ،وقد ذٌب البعض إلى
القول بأن تعبير الضهان أدق ألىٍا تشعر بالىاحية الهالية بيىها تعبير هسئولية تبرز فيً ىاحية هحاسبة
الشخص هن ىاحية الجزاء ال هن الىاحية الهالية".2

وقد عرف اإلسالم ىظام الدية والقصاص ،وهن ذلك قولً تعالى ً لَ ُكمِ فُٔ الِكَصَاصِ حََاةْ ٍَا أًُلُٔ
الِأَلِبَابِ 

3

فالتعويض في اإلسالم لً وظيفة عقابية هتهثمة في القصاص هن الهسئول " العين بالعين
والسن بالسن" كها أن لمتعويض وظيفة رادعة ،ذلك أىً يتأثر بهدى جساهة الخطأ أو الفعل الضار،4
ويهكن القول أيضاً؛ أن لمتعويض وظيفة إصالحية هتهثمة في جبر الضرر التي اتفقت عميٍا حيث يتم
تقدير التعويض بالتىاسب هع الضرر الذي أصاب الهتضرر.

1

اىظر تفصيل ذلك  :رائد كاظم حداد ،هرجع سابق ،ص .74

2

عبد الهىعم درويش  :هرجع سابق ،ص .26

4

باسل قبٍا  :هرجع سابق ،ص .57

3

سورة البقرة  :اآلية .179
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المطمب الثاني
مفيوم دعوى التعويض
أولً :تعريف دعوى التعويض:
يقصد بالدعوى بوجً عام ،أىٍا وسيمة يمجأ إليٍا الشخص لمهطالبة بحق ،أو هركز قاىوىي لً،
تعرض لالعتداء ،وقد عرف البعض دعوى التعويض بأىٍا " الوسيمة القضائية التي يستطيع الهضرور
عن طريقٍا الحصول هن الهسئول عمى تعويض الضرر الذي أصابً إذا لم يسمم بً الهتضرر اتفاقاً،
وتسهى دعوى الهسئولية الهدىية".1
في حين عرفت هحكهة الىقض الهصرية دعوى التعويض في حكم لٍا بأىٍا "الوسيمة القضائية
التي يستطيع الهتضرر عن طريقٍا الحصول هن الهسئول عن تعويض الضرر الذي أصابً إذا لم
يسمم بً قاىوىاً ،وأىً يجب أن يثبت أىً صاحب الحق الذي وقع الضرر هاساً بً ،واال كاىت دعواي غير
هقبولة".2
ودعوى التعويض قد تكون ىاشئة عن الهسئولية التقصيرية ،أي عن الفعل الضار ،كها قد
تكون ىاشئة عن الهسئولية العقدية ،أي ىتيجة اإلخالل بالتزام عقدي ،وان كان ال بد هن اإلشارة إلى أن
التعويض أوسع ىطاقاً في الهسئولية التقصيرية عىً في الهسئولية العقدية.
ويهكن لىا تعريف دعوى التعويض عن الضرر الهعىوي بأىٍا "هطالبة الهتضرر أهام القضاء
بالتعويض عها فاتً هن كسب ولحق بً هن خسارة ىتيجة الضرر الهعىوي الذي تعرض لً".
ثانياً :طرفا الدعوى:
دعوى التعويض لٍا طرفان :وٌها الهدعي والهدعى عميً ،تفصيل ذلك عمى الىحو اآلتي:

1
2

سميهان هرقس  :هرجع سابق ،ص .569

ىقض هدىي هصري في الطعن رقم  8835لسىة 64ق جمسة 1995/10/25م ،هشار اليً لدى هقال لدى هركز

األبحاث والهحاضرات القاىوىية هىشور بتاريخ  24ىوفهبر 2014م ،لم ُيذكر اسم هؤلفً.
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 .1المدعي
الهدعي في دعوى التعويض ٌو الشخص الذي يبادر بطرح الىزاع أهام القضاء ،والهطالبة
بالتعويض ، 1وٌو الدائن أو الهضرور ذاتً أو ههثالً في ىائبً أو خمفً العام ،وذلك عمى الىحو اآلتي:
أ .المضرور:2
قد يكون الهضرور ٌو ذاتً الذي وقع عميً الفعل الضار ،وٌىا يسهى الهضرور األصمي ،وقد
يكون شخصاً آخر غير هن وقع عميً الفعل الضار وٌو ها يطمق عميً الهضرور باالرتداد ،3فهثالً:
إذا تعرض شخص لحادث سيارة ،فإىً يكون الهتضرر األصمي ،ويكون الهتضررون باالرتداد أفرادي،
ىتيجة ها يصيبٍم هن حزن بسبب إصابة هورثٍم أو فقد لإلعالة ،فجهيعٍم لٍم الحق في طمب
التعويض ،وٌىاك هن أطمق عمى ذوي الهتضرر بالهتضرر الفرعي ،4والذين حددٌم الهشرع الفمسطيىي
في الهادة ( )2/187هن القاىون الهدىي الفمسطيىي بأىٍم األزواج واألقارب إلى الدرجة الثاىية ،وٌو
بذلك يتفق هع الهشرع األردىي 5والهشرع الهصري.6
وعميً فال يحق لغير الهتضرر الهطالبة بالتعويض ،فالهتضرر وحدي ٌو الذي لً الحق في
التعويض ،وقد يحدث أن يعمن الهتضرر رغبتً في التىازل عن التعويضات التي تحكم لً بٍا الهحكهة
1
2

باسل قبٍا  :هرجع سابق ،ص .112
قضت هحكهة الىقض الهصرية في أحد أحكاهٍا بأىً  " :ال يكفي لمحكم بالتعويض لصاحب األرض التي تعطمت

زراعتٍا بسبب قيام الحكوهة باىشاء هصرف أن يثبت تحقق الضرر بل يجب أيضاً أن يكون طالب التعويض ٌو
الهضرور فعالً ،فاذا كاىت األرض هؤجرة لمغير وأحالت الهحكهة الدعوى عمى التحقيق الثبات تىازل صاحب االرض
لمهستأجر عن هقابل الضرر ثم أصدرت حكهٍا بالتعويض لصاحب االرض هكتفية بالتحدث عن ثبوت الضرر وتقدير

التعويض دون أن تقول كمهتٍا في ىتيجة التحقيق ،فإن حكهٍا يكون قاص اًر هبتو اًر يستوجب ىقضً ".ىقض هدىي هصري

في  ،1955/11/10هجهوعة الهكتب الفىي ،س  ،6ص  ،1457هشار اليً لدى  :هصطفى الجهال :هرجع سابق،
ص .413

3

عبد الحكيم فودة :هرجع سابق ،ص .161

5

هادة  267هدىي أردىي .

4

6

عبد الحكيم فودة :هرجع سابق ،ص .161
هادة  222هدىي هصري ،ويالحظ أن الهشرع الهصري أعطى لٍؤالء االشخاص الحق في طمب التعويض عن

الضرر الهعىوي الىاشئ عن هوت الهصاب فقط ،عمى عكس الهشرع الفمسطيىي واالردىي المذان أجا از لٍم الهطالبة

بالتعويض عن الضرر الهعىوي بسبب وفاة أو اصابة الهضرور ،وعمى الرغم هن ذلك فقد اتجٍت احكام القضاء
الهصري الى تعويض ٌؤالء بسبب الضرر الهعىوي الذي لحق بٍم هن اصابة الهضرور.
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لصالح جٍة خيرية أو هؤسسة تقدم هىفعة عاهة ،ويحدث ٌذا كثي اًر في التعويض عن األضرار
الهعىوية ،ولكن ال يجوز لمهتضرر أن يطمب هن الهحكهة أن تحكم بالتعويض لصالح ٌذي الجٍة،
ولكن عميً أن يطالب بالتعويض لىفسً فإذا ها أعمن رغبتً بعد ذلك بالىزول عن ٌذا الحق لجٍة
أخرى ،فال هاىع هن ذلك.1
ب .المضرور شخصاً معنوياً:
وىنا يثار تساؤل :وىو ىل يجوز لمشخص المعنوي أن يكون طالباً لمتعويض؟
اإلجابة عمى ٌذا التساؤل تتبمور بعد التعريف بالشخص الهعىوي ،فالشخص الهعىوي ٌو عبارة
عن شخص لً حقوق وعميً التزاهات ،ولً ذهة هالية هستقمة عن أعضائً ،2كالشركة أو الهستشفى
هثالً ،وعميً؛ فيجوز أن يكون الشخص الهعىوي دائىاً أو هديىاً ،وعميً ،فإىً يجوز لمشخص الهعىوي أن
يطالب بالتعويض عمى أساس الهسئولية التقصيرية أو العقدية ،فهثالً إذا أتمف شخص هبىى تابعاً
لهؤسسة أو شركة ،فإىً يحق لٍذي الهؤسسة أو الشركة طمب التعويض عن األضرار التي لحقت بٍا
بسبب ٌذا الفعل الضار ،وفي سياق حديثىا عن الضرر الهعىوي ،فإىً قد يتعرض الشخص الهعىوي
ألضرار هعىوية كالسب أو التشٍير ،كأن يقوم شخص بتشويً سهعة شركة عن طريق التشٍير بٍا في
هواقع التواصل االجتهاعي ،أو الهجالت ،أو بين الىاس ،فٍىا يحق لٍذي الشركة هطالبة ٌذا الشخص
بالتعويض عن األضرار الهعىوية التي لحقت بسهعتٍا ،والتي قد تكون أثرت عمى هركزٌا االجتهاعي،
أو اعتبارٌا الهالي.
كما يثور تساؤل آخر مقتضاه :ىل يجوز ليذا الشخص المعنوي المطالبة بالتعويض عن
األضرار التي تصيب أعضاءه؟ كأن ترفع ىقابة العهال دعوى عمى رب العهل الذي ىشر هقاالً ضد
أحد أعضاء هجمس إدارة الىقابة يىال هن شرفً؟ وٌىا ىقول بأىً يجوز لٍذي الىقابة الهطالبة بالتعويض
عن الضرر الهعىوي الذي لحق عضو هن أعضائٍا ،ولكن بالهقابل ال يجوز لهجهوعة هن األشخاص
1

وفي ذلك قضت هحكهة الىقض الهصرية لمهجىى عميً بالتعويض عمى أساس أىً طمبً لىفسً هقابل الضرر الذي

لحقً هن الجريهة قائمة  " :اىً اذا كان قد ذكر أىً هستعد بعد الحكم لمتبرع بالهبمغ الذي يحكم لً لجٍات الخير ،فاىٍا
هع ذلك تقضي لً بً ،وٌو وشأىً ----فيً بعد ذلك ".ىقض جىائي في  16ابريل  1945الهحاهاة  27رقم  216ص

 ،520هشار اليً لدى  :عبد الرزاق السىٍوري ( :الهوجز) هرجع سابق ،ص .916

2

" ولكن قد تهتد الذهة الهالية لمشخص الهعىوي ألعضائً في حالة الشركة العادية ".
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ال يهثمون في هجهوعٍم شخصاً هعىوياً أن يطالبوا بالتعويض بسبب ضرر لحق أحدٌم ،فكل شخص
لً أن يطمب التعويض عها لحق بً شخصياً هن أضرار.1
ت .نائب المضرور:
يهثل الهضرور في بعض الحاالت ىائبً أهام القضاء ،إذ يكون الىائب ههثالً عن الهضرور
الهدعي وليس هدعياً ،حيث أن أٌمية التقاضي تستوجب أن يكون الهدعي صالحاً لمهطالبة القضائية،
وعميً يهكن تعريف أٌمية التقاضي بأىٍا " صالحية الشخص هن الىاحية القاىوىية لهباشرة إجراءات
التقاضي أهام القضاء بكافة أىواعً" ،فإذا لم يكن الشخص أٌالً لهباشرة إجراءات التقاضي أهام
القضاء فال يجوز لً رفع الدعوى إال بولي أو وصي أو قيم كها حدد القاىون الهدىي.
"لقد بيىت هجمة االحكام العدلية في الباب األول هن الكتاب الرابع عشر هىٍا شروط صحة
الدعوى في الهادة  1616هن الهجمة بأن يكون الهدعى والهدعى عميٍها عاقمين ،فدعوى الهجىون
والصبي غير الههيز ليست بصحيحة .ولكن يصح أن يكون أولياؤٌها وأوصياؤٌها هدعين عىٍها أو
هدعى عميٍم بالوالية والوصاية".2
وهن ثم؛ فإن الهدعي إن كان ىاقص األٌمية ،فإىً يىوب عىً وليً ،أو وصيً في إقاهة
الدعوى ،فإذا كان الهتضرر قاص اًر يىوب عىً ىائبً ،وٌو الولي أو الوصي ،واذا كان الهتضرر
هحجو اًر عميً يىوب عىً القيم. 3
والذي يهثل الهتضرر قاىوىاً وفقاً لقاىون الوالية الهصري رقم (ٌ )1952/119و الولي أو الوصي في
حالة كان الهتضرر قاص اًر ،والقيم إذا كان الهتضرر هحجو اًر عميً م ( ،)65والسىديك في حالة كون
الهتضرر هفمساً ،وىاظر الوقف إذا كان الهتضرر وقفاً ،والوكيل إذا كان الهتضرر شخصاً بالغاً راشداً
وعين وكيل لً.4

1
2

عبد الحكيم فودة :هرجع سابق ،ص .162
سائد وحيد كاهل حهد هللا :اىقطاع سير الدعوى الهدىية في ظل القاىون الفمسطيىي ،دراسة هقارىة ،رسالة هاجستير،

جاهعة الىجاح الوطىية ،2009 ،ص 8

3
4

عبد الرزاق السىٍوري :الهوجز ،هرجع سابق ،ص .918

هحهد الهىجي  :دعوى التعويض ،هىشأة الهعارف باإلسكىدرية ،ط 2003 ،3م ،ص.105
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وىذكر في ذات السياق ىص الهادة ( )79هن قاىون أصول الهحاكهات الهدىية والتجارية
الفمسطيىي رقم ( )2لسىة 2001م والتي تىص عمى أن" :يجب أن يكون كل هن طرفي الخصوهة
هتهتعاً باألٌمية القاىوىية التي تتعمق بٍا الدعوى واال وجب أن يىوب عىً هن يهثمً قاىوىاً ،فإن لم يكن
لً ههثل قاىوىي تعين الهحكهة الهختصة هن يهثمً".
يتبين هن ٌذا الىص أىً قد اشترط أن يكون طرفي الدعوى كاهمي األٌمية القاىوىية ،واال فإن
لم يكن أحدٌها ،كذلك وجب أن يىوب عىً هن يهثمً قاىوىاً ،وٌو الولي أو الوصي أو القيم.
ث .خمف المضرور:
خمف الهضرور ،إها أن يكون خمفاً عاهاً يتهثل في الورثة والهوصى لٍم ،أو خمفاً خاصاً وٌو
الدائن والهحال لً أو غيرٌم ،ويقصد بالخمف العام "ٌو كل شخص عمى قيد الحياة يخمف شخصاً
توفاي هللا في كل ذهتً الهالية هن حقوق ،أو التزاهات ،أو في جزء هىٍا كالوارث والهوصى لً بجزء هن
التركة".1
وبخصوص الحديث عن التعويض عن الضرر الهعىوي ،يجدر بىا أن ىشير إلى أىً فيها
يتعمق بالضرر الهادي فإن الوارث يستطيع أن يطالب بالتعويض عن الضرر الذي لحق بهورثً ،كها
يستطيع الهضرور أن يحول حقً في التعويض إلى شخص آخر ،وٌو الهحال لً ،ولكن األهر يختمف
إذا كان الضرر الهراد التعويض عىً ٌو ضرر هعىوي ،ذلك أىً ال يىتقل إلى خمف الهضرور إال بعد
أن يتحدد قيهتً بهوجب اتفاق ،أو حكم قضائي ىٍائي ،وٌذا ها ىصت عميً الهادة ( )178هن القاىون
الهدىي الفمسطيىي في فقرتٍا الثالثة بقولٍا .3..." :ال يىتقل الحق في طمب التعويض عن الضرر
األدبي إلى الغير ،إال إذا تحددت قيهتً بهقتضى اتفاق ،أو بحكم قضائي ىٍائي" ،هتفقاً بذلك هع
الهشرع األردىي في الهادة ( )3/267هن القاىون الهدىي األردىي ،وقد كان الهشرع الهصري أكثر
حكهة ،حيث ىصت الهادة ( )222هن القاىون الهدىي الهصري عمى أىً" :ال يىتقل التعويض عن
الضرر األدبي إلى الغير إال إذا تحدد بهقتضى اتفاق ،أو طالب بً الدائن أهام القضاء" ،2وهن ثم فإن

1
2

عبد الحكيم فودة  :الىسبية والغيرية في القاىون الهدىي ،دار الفكر العربي ،سوتير1996 ،م ،ص .6
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الهشرع الهصري يكون قد اكتفى بالهطالبة القضائية لمتعويض دون وجوب صدور حكهاً قضائياً
ىٍائياً.1
حيث تعتبر هطالبة الهدين ،وظٍور إرادتً في الهطالبة بالحق في التعويض عن الضرر
الهعىوي ،أن التعويض أصبح حقاً هالياً كسائر الحقوق الهالية يىتقل لموارث ،ويجوز لمدائن استعهالً،
أها قبل ذلك؛ فال يجوز اىتقال ٌذا الحق ،ألىً غير قابل لالىتقال.
ج .حالة تعدد المضرورين:
قد يتعدد الهضرورون ضر اًر هعىوياً هن الخطأ الواحد ،كأن يقوم شخص بسب هجهوعة هن
األشخاص ،كذلك هثالً أن يقوم شخص بقتل شخص آخر ويكون قد أضر بالهعالين إذ أفقدٌم اإلعالة
أو أقاربً وأصابٍم الحزن واأللم الىفسي ،وفي كل األحوال؛ فإن كل هتضرر لً أن يرفع دعوى
شخصية هستقمة باسهً دون أن يتأثر بدعاوي اآلخرين ،وال تضاهن بين الهتضررين.2
 .2المدعى عميو:
الهدعى عميً في دعوى التعويض عن الضرر الهعىوي ٌو الشخص الذي تسبب بالضرر
الهعىوي ،وٌو الهسئول عن الضرر " فاعل الضرر " في هجال الهسئولية التقصيرية ،والهخل بالتزاهً
العقدي في الهسئولية العقدية ،وفي كل األحوال ال يثبت ذلك إال بإثبات عالقة السببية بين الخطأ الذي
قام بً ٌذا الشخص ،وبين الضرر الذي تسبب بً لمهضرور لمقول بقيام الهسئولية ووجوب التعويض،
وعميً؛ فإن دعوى التعويض ترفع عمى الهسئول عن الفعل الضار ،أو الهسئول عن االلتزام العقدي
(الهدين).
وقد جاء القاىون الهدىي الفمسطيىي خالياً هن الىصوص التشريعية التي تىظم اختصام الهدعى
عميً في دعوى التعويض عن الضرر الهعىوي هها يقتضي العودة إلى القواعد العاهة في دعوى
تهكن الهدعي هن الرجوع بالهسئولية عمى الخمف العام لمهسئول أو الخمف الخاص،
الهسئولية التي َ
ولكن في سياق الحديث عن الضرر الهعىوي باعتباري ذو طبيعة خاصة ،تحتم هعً وضع قواعد قاىوىية
خاصة تتعمق بدعوى التعويض الخاصة بً ،وهن ثم فال يهكن لمهدعي الرجوع عمى الخمف العام ،أو
1
2

الهذكرات االيضاحية لهشروع القاىون الهدىي الفمسطيىي  :ص .220
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الخاص عمى الهسئول الذي تسبب بالضرر الهعىوي ،إال في هجال الهسئولية العقدية التي تتأسس عمى
وجود عقد هبرم بين طرفيً ،أها إذا كان الضرر الهعىوي ىاتجاً عن فعل ضار قام بً الهسئول؛ فٍىا ال
يجوز الرجوع عمى خمفً العام أو الخاص لها لمفعل – في ٌذي الحالة – هن طابع شخصي هتصالً
بالشخص الهسئول ،ال يجيز هعً أن يتحهل الخمف العام ،أو الخاص لمهسئول تبعة أفعالً إال إن
كاىت هتصمة بشيء هادي ،ذلك أن التعويض  -في حالة الضرر الهادي  -يكون تعويض هال هقابل
هال ،أها في حالة الضرر الهعىوي؛ فإىً ال يهكن تصوري ،وبٍذا كان الهشرع قاص اًر عن وضع ىص
يىظم ٌذي الهسألة ،فكان ال بد هن وضع هادة في القاىون الهدىي تىص عمى " عدم جواز الرجوع عمى
خمف الهسئول العام أو الخاص في حال كان الضرر الذي تسبب بً ضر اًر هعىوياً".
كذلك يهكن أن يكون الشخص الهعىوي هدعياً ،كها يهكن أن يكون هدعى عميً ،وفي حال
تعدد الهسئولين عن الفعل الضار ،فإىٍم يمتزهون بالتضاهن بتعويض الضرر.
ثالثاً :شروط قيام دعوى التعويض عن الضرر المعنوي:
تخضع دعوى التعويض عن الضرر الهعىوي لألحكام العاهة لمهسئولية ،وهن ثم فيشترط
لقياهٍا الشروط الواجبة في أي دعوى ترفع أهام القضاء ،وٌذي الشروط ىتىاولٍا بشيء هن التفصيل
عمى الىحو اآلتي:
 .1المصمحة:
تىص الهادة الثالثة هن قاىون أصول الهحاكهات الهدىية والتجارية الفمسطيىي عمى ٌذا بقولٍا:
" -1ال تقبل دعوى ،أو طمب ،أو دفع ،أو طعن ،ال يكون لصاحبً هصمحة قائهة فيً يقرٌا القاىون.
 -2تكفي الهصمحة الهحتهمة إذا كان الغرض هن الطمب االحتياط لدفع ضرر ،أو االستيثاق لحق
يخشى زوال دليمً عىد الىزاع فيً -3 .إذا لم تتوافر الهصمحة قضت الهحكهة هن تمقاء ىفسٍا بعدم
قبول الدعوى".
يتبين هن ٌذا الىص أن الهصمحة ٌي شرط أساسي لقبول الدعوى أهام القضاء ،فال دعوى
بال هصمحة ،ويجب أن تكون الهصمحة قائهة ،وال يجوز أن تكون الهصمحة هحتهمة إال في حاالت
هعيىة حددتٍا الفقرة الثاىية ،كها أن الفقرة الثالثة هن ٌذي الهادة تبين أن الدفع بعدم قبول الدعوى في
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حالة عدم توافر الهصمحة ٌو دفع هتعمق بالىظام العام حيث أجاز القاىون لمهحكهة أن تقضي بعدم
قبول الدعوى هن تمقاء ىفسٍا دون طمب الهدعى عميً ذلك الدفع.
 .2الصفة:
يجب أن يكون الهدعي ذا صفة حتى يهكن لمقاضي قبول دعواي ،كها يجب أن يكون الهدعى
عميً ذو صفة ،أها إذا رفعت الدعوى هن غير ذي صفة ،أو عمى غير ذي صفة ،فإن الهحكهة تحكم
بعدم قبول الدعوى.
 .3األىمية:
يجب أن يتهتع الشخص باألٌمية القاىوىية لرفع الدعوى ،وٌو شرط يهكن تبيىً هها ىصت
عميً الهادة ( )79هن قاىون أصول الهحاكهات الهدىية والتجارية الفمسطيىي بقولٍا" :يجب أن يكون
كل هن طرفي الخصوهة هتهتعاً باألٌمية القاىوىية التي تتعمق بٍا الدعوى واال وجب أن يىوب عىً هن
يهثمً قاىوىاً فإن لم يكن لً ههثل قاىوىي تُعيِ ُن الهحكهة الهختصة هن يهثمً".
ويقصد باألٌمية بوجً عام صالحية الشخص ألن يتحهل االلتزاهات ويكتسب الحقوق ،وتزول
أٌمية الشخص ،إها بوفاتً أو بفقدي لألٌمية ،ويفقد الشخص أٌميتً إذا اعتراٌا أحد عوارض األٌمية وٌي
الجىون والعتً والسفً والغفمة 1أو هواىعٍا ،فإذا فقد الهدعي أو الهدعى عميً األٌمية ،اىقطع السير في
الدعوى إلى حين تعيين وصي أو ولي أو قيم يىوب عن الشخص فاقد األٌمية.2

1

تىص الهادة ( )111هن القاىون الهدىي الفمسطيىي عمى  " :يقع باطالً تصرف الهجىون والهعتوي إذا صدر التصرف

بعد تسجيل قرار الحجر وهع ذلك إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر ،فال يكون باطالً ،إال إذا كاىت حالة

الجىون أو العتً شائعة وقت التعاقد ،أو كان الطرف اآلخر عمى بيىة هىٍا ،".وتىص الهادة ( )112هن ذات القاىون

عمى "  . 1التصرف الصادر هن الهغفل أو السفيً بعد صدور قرار الحجر وتسجيمً ،يسري عميً ها يسري عمى تصرف
الصبي الههيز هن أحكام ،ها لم يىص القاىون عمى خالف ذلك .2.أها التصرف الصادر هىً قبل صدور قرار الحجر
وتسجيمً فيكون صحيحاً ،إال إذا كان ىتيجة استغالل أو تواطؤ .3.تكون الوالية عمى السفيً وذي الغفمة لمهحكهة ،أو
لهن تعيىً الهحكهة قيهاً عميً وليس ألبيً أو لجدي والية عميً".

2
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المبحث الثاني
إثبات الضرر المعنوي وسمطة القاضي في تقدير التعويض عنو
تمييد:
تىص القاعدة العاهة في االثبات بأن "البيىة عمى هن ادعى واليهين عمى هن أىكر" فهدعي
الشيء عميً إثباتً ،وقد أجاز القاىون إثبات الواقعة الهادية بكافة طرق اإلثبات ،وان حدوث الضرر
الهعىوي يعتبر هن قبيل الضرر الهعىوي الجائز إثباتً بكافة طرق اإلثبات ،وقد أكد الهشرع الفمسطيىي
في القاىون الهدىي عمى أن التعويض يهكن أن يكون ىقداً أو عيىاً ،وقد أعطيت لمقاضي الذي يىظر
الىزاع في ٌذا السياق سمطة في تقدير التعويض تبعاً لمظروف الهالبسة ،هها يىبغي هعً تقسيم الدراسة
في ٌذا الهبحث إلى هطمبين عمى الىحو اآلتي:
المطمب األول :إثبات الضرر.
المطمب الثاني :كيفية التعويض عن الضرر الهعىوي وهداي.
المطمب األول
إثبات الضرر
تىص الهادة الثاىية هن قاىون البيىات الفمسطيىي رقم  4لسىة 2001م عمى أن" :عمى الدائن
إثبات االلتزام ،وعمى الهدين إثبات التخمص هىً" ،يتبين هن ٌذا الىص أن عبء إثبات الضرر يقع
عمى هن يدعيً ،وٌو الشخص الذي يطالب بالتعويض ،1ويستطيع الهدعي إثبات الضرر بكافة طرق
اإلثبات 2عمى اعتبار أن الضرر واقعة هادية 3سواء كان الضرر الهعىوي ىاشئاً عن هسئولية تقصيرية
أم عقدية ،إذ العبرة بالضرر ذاتً الذي حدث ،إذ يقع عمى الدائن في الهسئولية العقدية أيضاً عبء

1

هصطفى الجهال  :هرجع سابق ،ص 392
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طرق االثبات وفقاً لقاىون البيىات الفمسطيىي والتي جاءت في الهادة ( )7هىً ٌي  .1 " :االدلة الكتابية  .2الشٍادة

3
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إثبات وقوع الضرر سواء كان الضرر هادياً أم هعىوياً ،فالضرر الهعىوي ال يفترض وكذلك الهادي ،بل
يجب إثباتٍها حسب القواعد العاهة الهتبعة في ذلك.1
فعمى الهدعي أن يثبت هقدار الضرر الهعىوي الذي أصابً ،فإن كان ٌذا الضرر هرتبطاً
بضرر هادي قد أصابً ولم يستقر الضرر الهادي بعد ،فإن عميً االىتظار حتى تستقر اإلصابة ،ألن
الهتضرر يطالب بالتعويض الىٍائي ،وهع ذلك؛ فإىً يجوز لً أن يطالب بتعويض هؤقت إذا كان
الضرر لم يستقر إال بعد سىوات ،ويطالب بالتعويض الىٍائي بعد استق ارري ،2وأن يطمب بدفعً تحت
الحساب في ضوء ها توفر هن ىفقات وهصاريف عالج ،أو الهطالبة بفتح اعتهاد هن شركة التأهين
لتغطية ىفقات العالج والعهميات والهصاريف الهستعجمة إلى حين استقرار الحالة وهن ثم تقدير قيهة
التعويض الكمي الهادي والهعىوي هعاً.
وال يكفي أن يقيم طالب التعويض الدليل عمى وجود الضرر الهعىوي ،فيجب عميً إثبات
العىاصر الثالثة التي تشكل األركان االساسية لقيام الهسئولية واجبة التعويض 3وعميً فال بد أن يثبت
طالب التعويض توافر السببية 4بين ها وقع عميً هن ضرر هعىوي وبين الخطأ الذي قام بً الهسئول،5
وال يكفي أن يكون الخطأ ٌو السبب الذي ترتب عميً الضرر ،بل يجب أن يكون ٌو السبب الهباشر
والهىتج.6
وفي حال قيام القريىة عمى توافر عالقة السببية بين الضرر الهعىوي والخطأ ،يهكن لمهدعى
عميً – الهسئول – أن يىفى ٌذي العالقة بإثبات أن الضرر ،قد حدث لسبب أجىبي ،ال يد لً فيً،
"فهتى أثبت الهتضرر الخطأ والضرر ،وكان هن شأن ذلك الخطأ أن يحدث عادة ٌذا الضرر ،فإن
1

يفترض الضرر الهادي في حالة استحقاق فوائد قاىوىية أو اتفاقية عن االلتزاهات الىقدية ،اىظر في ذلك :اياد جاد
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القريىة عمى توافر عالقة السببية بيىٍها تقوم لصالح الهتضرر ،ولمهسئول ىقض ٌذي القريىة بإثبات أن
الضرر قد ىشأ عن سبب أجىبي ال يد لً فيً".1
ويعرف السبب األجىبي بأىً القوة القاٌرة ،أو الحادث الفجائي ،أو خطأ الهضرور ،أو خطأ
الغير ،فإذا ها أثبت الهسئول ٌذا السبب األجىبي ،فإىً تىتفى عىً الهسئولية وبالتالي يىتفي التعويض.2
 إثبات الضرر المعنوي المرتد:إن إثبات الضرر الهعىوي ،بحد ذاتً ٌي هسألة صعبة – كها تقدم – وان األهر أكثر صعوبة
في حالة إ ثبات الضرر الهعىوي الهرتد ،ألىً أهر يتعمق بالحالة الىفسية لمشخص الذي أصابً الضرر
الهعىوي الهرتد ،حيث لم يقع االعتداء عميً هباشرة ،بل وقع عمى شخص قريب لً ،وهسألة إثبات تأثر
ٌذا الشخص ،واصابتً بضرر هعىوي أصاب عاطفتً ،أو شعوري ٌو أهر صعب ،هها دفع الهشرع إلى
تحديد أشخاص الضرر الهعىوي الهرتد باألزواج واالقارب حتى الدرجة الثاىية.3
وهن الجدير ذكري ،أن إثبات الضرر ٌو هسألة هوضوعية ال رقابة فيٍا لهحكهة الىقض عمى
قاضي الهوضوع ،4طالها وجدت أسباب سائغة.

1
2
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بذلك ،في الطعن هدىي رقم 22/73ق ،جمسة  ،1976/12/19هجمة الهحكهة العميا عدد  4السىة  13ص  ،74هشار
اليً لدى ىفس الهرجع.
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المطمب الثاني
كيفية التعويض عن الضرر المعنوي وتحديد مداه
أولً :كيفية تحديد التعويض عن الضرر المعنوي:
يتحدد التعويض في دعوى التعويض عن الضرر الهعىوي بالتعويض عن الضرر الهباشر
الهتوقع ،1وٌىا يجب التفرقة بين ها إذا كاىت دعوى التعويض ىاشئة عن الهسئولية العقدية ،أو عن
الهسئولية التقصيرية ،ففي دعاوى التعويض الىاشئة عن الهسئولية العقدية ،ال بد أن يكون الضرر
هباشر وهتوقعاً  ،أها في هجال الهسئولية التقصيرية فيهكن أن يكون الضرر غير هتوقعاً ،ذلك أن
اً
بىاء عمى إرادة الهتعاقدين وبالتالي؛ فإن كل ها ورد
الهسئولية العقدية تقوم عمى العقد ،الذي يتم إبراهً ً
فيً هن شروط ىاشئة عن اتفاق أطرافً ،وعميً فقد افترض القاىون أن إرادة أطرافً اىصرفت إلى جعل
الهسئولية عن الضرر هقصورة عمى الهقدار الذي يتوقعً الهدين وارتضاي في العقد .2وقد استثىى
الهشرع الهدىي الهصري  -ووافقً في ذلك الفمسطيىي واألردىي  -هن ذلك حالتي الخطأ الجسيم والغش
ألن الهدين في ٌذي الحالة يكون قد رجع إلى األصل بعد ابطال الشرط االتفاقي الذي كان يعدل هىً
هقدار الهسئولية.
وفي ذلك قضت هحكهة الىقض الهصرية في أحد أحكاهٍا بأىً "يجب العتبار الضرر هتوقعاً،
أن يتوقعً الشخص العادي في هثل الظروف الخارجية التي وجد فيٍا الهدين وقت التعاقد ،وال يكفي
سبب الضرر ،فحسب ،بل ويجب أيضاً توقع هقداري وهداي  ،3"...وكها سبق القول بأن الضرر الهباشر
ٌو الضرر الذي تقوم بيىً وبين الفعل الضار عالقة السببية.4
وفي ذات السياق قضت هحكهة الىقض الهصرية في أحد أحكاهٍا بأن "تقدير التعويض عمى
أساس الهسئولية العقدية أخف هىً في هجال الهسئولية التقصيرية ،ذلك أىً طبقاً لىص الهادة ()221

1

اىظر تفصيل ذلك  :هحهد الهىجي  :هرجع سابق ص  ،272اىظر كذلك  :عبد الرزاق السىٍوري :الوسيط ،هرجع

سابق ،ص .934

2
3

هحهد شريف عبد الرحهن :هرجع سابق ،ص .427
ىقض هدىي هصري  1973/4/17 :هجهوعة هحكهة الىقض  ،109/616/1/24ىقض هدىي هصري

 1971/2/24هجهوعة هحكهة الىقض  ،30/172/1/22هشار اليٍها لدى  :هحهد الهىجي :هرجع سابق ،ص .276

4

جهيل الشرقاوي :هرجع سابق ،ص .526
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هن القاىون الهدىي يقتصر التعويض في الهسئولية العقدية عمى الضرر الهباشر هتوقع الحصول ،أها
في الهسئولية التقصيرية؛ فيكون التعويض عن أي ضرر هباشر ،سواء كان هتوقعاً أو غير هتوقع".1
وال بد لىا هن االشارة ٌىا إلى أىً في هجال الهسئولية العقدية؛ ال بد هن إعذار الهدين قبل
الهطالبة بالتعويض عن األضرار التي لحقت الدائن سواء األضرار الهادية أو الهعىوية ،وٌذا ها أكدي
الهشرع في ىص الهادة ( )218هن القاىون الهدىي الهصري والتي تىص عمى أىً "ال يستحق التعويض
إال بعد إعذار الهدين ها لم يىص عمى غير ذلك" ،وقد قضت هحكهة الىقض الهصرية أن "التأخير في
التىفيذ ال يكفي لتحقق الهسئولية إال بإعذار الهتأخر ،ويترتب عمى اإلعذار إهكاىية أن يصبح الهدين
هسئوالً عن التعويض" ،2وقد وافق الهشرع الفمسطيىي ها جاء في القاىون الهدىي الهصري حيث تىص
الهادة (  )243هىً عمى" :ال يستحق التعويض إال بعد إعذار الهدين ها لم يوجد اتفاق أو ىص يقضي
بخالف ذلك".
ثانياً :مدى التعويض عن الضرر المعنوي:
التعويض بوجً عام قد يكون عيىياً كها يهكن أن يكون ىقدياً ،وٌو ها يهكن تبيىً هن ىص
الهادة ( )1/189هن القاىون الهدىي الفمسطيىي ،والتي جاء فيٍا " .1يقدر التعويض بالىقد .2 .يجوز
لمهحكهة تبعاً لمظروف ،وبىاء عمى طمب الهتضرر ،أن تأهر بإعادة الحالة إلى ها كاىت عميً ،أو أن
تحكم بأهر هعين هتصل بالفعل الضار" ،وٌكذا يهكن أن يكون التعويض عيىياً بإزالة الضرر ،أي
بإزالة الفعل الضار ،أو إزالة أثر الخطأ ،3كأن يأهر القاضي بإعادة الحالة إلى ها كاىت عميً ،أو أن
يحكم بأداء أهر هعين.4
وفي ذلك قضت هحكهة التهييز األردىية في حكم لٍا "بأن الطبيب يسأل عن إلحاقً التشويً
في وجً الهجىي عميٍا ،ويمزم بتكاليف عهمية التجهيل إلعادة الحال إلى ها كان عميً ،إضافة إلى ها

1

ىقض هدىي هصري  1965/11/11هجهوعة أحكام الىص ،س  -16ص  ،1009اىظر تفصيل ذلك لدى :ياسين

هحهد يحيى :هرجع سابق ،ص .191

2

ىقض هدىي هصري  ،1970/12/10طعن  45س  36ق السىة  21ص  ،1216هشار اليً لدى  :هحهد أحهد

عابدين :هرجع سابق ،ص .149
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سوزان عمى حسن  :هرجع سابق ،ص .230
عبد هللا حىفي  :هرجع سابق ،ص .398
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حكهت بً هحكهة الهوضوع هن تعويض عهل بأحكام الهادتين (266و  )274هن القاىون الهدىي
األردىي".1
وهن الجدير بالذكر أن القاضي ليس همزهاً بالحكم بالتعويض العيىي إال إذا كان ذلك ههكىاً
وطالب بً الهدعي ،2هع هراعاة أن تقدير التعويض هن الهسائل الهوضوعية التي ال يخضع فيٍا
القاضي لرقابة هحكهة الىقض ،ويكون تقدير التعويض عن الضرر في حدود ها طمبً الهتضرر،3
عمى أن يراعي القاضي عىد تقديري لمتعويض الظروف الهالبسة ،وٌذا ها قضت بً هحكهة الىقض
الهصرية في أحد أحكاهٍا بأن "تقدير الضرر ،وهراعاة الظروف الهالبسة عىد تقدير التعويض الجابر
لً هسألة هوضوعية تستقل بٍا هحكهة الهوضوع ،وحسبٍا أن تقيم قضاءٌا عمى أسباب سائغة تكفي
لحهمً" ،4وهن أهثمة التعويض بأداء أهر هعين :أن يحكم القاضي بىشر حكم إداىة الهسئول عن السب
والقذف في الصحف.5
ويدخل في حساب التعويض عن الضرر الهعىوي تعيين العىاصر الهكوىة لً ،وتعتبر ٌذي
الهسألة هن هسائل القاىون التي يخضع فيٍا القاضي لرقابة هحكهة الىقض ،6وفي كل األحوال ال
يجوز أن يحكم لمهتضرر بأكثر هن تعويض عن الضرر الواحد.7
يقدر بقدر ها لحق الهتضرر هن ضرر ،وها فاتً هن
وان تقدير التعويض في جهيع األحوال َ

كسب إذا كان ىاشئاً عن الهسئولية التقصيرية ،وذلك وفقاً لىص الهادة ( )186هن القاىون الهدىي
1

تهييز حقوق  ،95/424ص  2689هحاهي جهال هدغهش ،دعاوي تعويض الضرر الهعىوي في ق اررات هحكهة

التهييز األردىية لسىة  1996وهاقبمٍا ،هودع لدى دائرة الهكتبة الوطىية رقم  1996/4/514بىد  ،31هشار اليً لدى :
أحهد حسن الحياري :الهسئولية الهدىية لمطبيب في ضوء الىظام القاىوىي األردىي والىظام القاىوىي الجزائري ،دار الثقافة

لمىشر والتوزيع2008/1429 ،م ،ص

2

الهادة ( )171هدىي هصري ،اىظر تفصيمً لدى  :سوزان عمي حسن :هرجع سابق ،ص  ،231ويقابمٍا في القاىون

الهدىي الفمسطيىي الهادة ( .)189

3
4

ىقض جىائي هصري  ،1978/4/30اىظر تفصيمً لدى  :ياسين هحهد يحيى :هرجع سابق ،ص .119
ىقض هدىي هصري  1983/1/12هجهوعة هحكهة الىقض  ،47-188-1-34هشار اليً لدى  :هحهد هىجي :

هرجع سابق ،ص .276

5

سوزان عمي حسن :هرجع سابق ،ص .230

7

عبد الحكيم فودة :هرجع سابق ،ص .26

6

أىور العهروسي  :هرجع سابق ،ص .159
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الفمسطيىي ،ولكىً يقدر بهقداري في العقد في هجال الهسئولية العقدية ،ولكن إذا لم يتم تحديدي في العقد
فإىً يشهل ها لحق الدائن هن خسارة ،وها فاتً هن كسب ،وذلك وفقاً لمفقرة األولى هن الهادة ()239
هن القاىون الهدىي الفمسطيىي.
ثالثاً :سمطة القاضي في تقدير التعويض عن الضرر المعنوي:
لمحديث عن سمطة القاضي التقديرية في تقدير التعويض عن الضرر الهعىوي ال بد لىا هن
التعرف عمى طبيعة ٌذي السمطة ،فالسمطة التقديرية لمقاضي ٌي سمطة هىحٍا القاىون لمقاضي يعهل
بٍا األخير عقمً وهىطقً ،ويراعي الظروف الهحيطة بالدعوى إلصدار الحكم ،حيث ترك الهشرع
لمقاضي في بعض الحاالت هجاالً لالختيار بين الحمول ،ولكن ٌذي السمطة ليست هطمقة ،فٍي هقيدة
بالقيود التي وضعٍا الهشرع ،وغالباً ها يعهل القاضي سمطتً التقديرية في هجال هسائل الواقع التي ال
يخضع فيٍا لرقابة هحكهة الىقض.1
وفي سياق حديثىا عن دعوى التعويض عن الضرر الهعىوي ،فإن الهشرع ترك لمقاضي تقدير
التعويض الهالئم لكل حالة ،دون أن يحدد هقدار التعويض بىصوص تشريعية.
وعميً فإن القاعدة العاهة في التعويض تقضي بأن يمتزم القاضي بالتعويض الذي حددي
الهشرع بالىص القاىوىي ،ويسترد القاضي سمطتً التقديرية في تقدير التعويض وكيفية تىفيذي في حال
غياب الىص القاىوىي عن تقدير التعويض عن الضرر ،كها ٌو الحال في الضرر الهعىوي ،حيث لم
يحدد الهشرع هقداري لصعوبة ذلك أىً أهر هتعمق بالحالة الىفسية والهعىوية لألشخاص.
ولكن سمطة القاضي في تقدير التعويض عن الضرر الهعىوي هقيدة بعدة قيود وٌي:
 .1أن يقدر القاضي التعويض بهقدار الضرر الهعىوي الذي أصاب الهتضرر ،فالحكم بالتعويض
عن الضرر يرتبط بالضرر الواقع عمى الهتضرر وليس جساهة الخطأ.2

1

عبد هللا خميل الفرا :سمطة القاضي التقديرية في ظل قاىون أصول الهحاكهات الهدىية الفمسطيىي ،دراسة هقارىة،

2

عبد هللا حىفي  :هرجع سابق ،ص .401

رسالة لىيل درجة الدكتوراي في قاىون الهرافعاتٌ1429 ،ـ 2008 -م ،.ص  15وها بعدٌا.

85

 .2ال يهكن لمقاضي أن يحكم بتعويض زائد عها طمبً الهتضرر ولكن لً أن يحكم بتعويض أقل
هها طمبً.1
 .3في حالة الضرر الهعىوي الهرتد ال يحكم القاضي لألشخاص الذين يثبت لٍم ٌذا الحق وفقاً
لمقاىون لهجرد صمتٍم بالهتضرر األصمي ،ولكن ال بد أن يتثبت هن أىً قد أصابٍم ضرر هن
جراء هوت أو إصابة الهتضرر.2
 .4إن العبرة بتحديد الضرر تكون يوم صدور الحكم وليس يوم وقوع الضرر ،وعميً فإن تقدير
التعويض الهستحق لمهتضرر ال يكون بقيهة الضرر ذاتً وقت وقوعً ولكن بقدر ها لحق
بالهتضرر هن ضرر وقت الحكم هع هراعاة ها فاتً هن كسب وها لحق بً هن خسارة.3
 .5كها أىً ال يهكن لمهتضرر الحصول عمى أكثر هن تعويض عمى ىفس الضرر هٍها تعدد
هرتكبي الخطأ.4
 .6يجب عمى القاضي أن يراعي في تقدير التعويض الظروف الهالبسة ،5أي حالة الهتضرر وها
يحيط بً هن ظروف ،فعميً أن يقدر التعويض عمى أساس شخصي ال هوضوعي ،وفي ذلك
قضت هحكهة الىقض الهصرية "رجوع العاهل لعهمً واعادتً اليً وهوافقة رب العهل عمى ذلك
يعتبر خير تعويض يغطي الهطالبة بالتعويض األدبي عن الفصل التعسفي الذي قام بً
صاحب العهل".

1
2

6

سوزان عمى حسن :هرجع سابق ،ص .229
هصطفى عبد الحهيد عياد :هرجع سابق ،ص .86

3

أحهد شوقي عبد الرحهن :هرجع سابق ،ص  ،116أىظر أيضاً :عبد هللا حىفي  :هرجع سابق ،ص  401وها بعدٌا.
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استىاداً لمهادة ( )170هن القاىون الهدىي الهصري والتي تىص عمى  " :يقدر هدى التعويض عن الضرر الذي لحق
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عبد الحكيم فودة :هرجع سابق ،ص  ،26اىظر ايضاً :عبد هللا حىفي :هرجع سابق ،ص  401وها بعدٌا.

الهضرور طبقاً ألحكام الهادتين  222 /221هراعياً في ذلك الظروف الهالبسة" ويقابمٍا الهادة ( )2/189هن القاىون

وبىاء عمى طمب الهضرور أن تأهر بإعادة الحالة
الهدىي الفمسطيىي والتي جاء فيٍا  " :يجوز لمهحكهة تبعاً لمظروف،
ً
إلى ها كىت عميً أو أن تحكم بأهر هعين هتصل بالفعل الضار "... .
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ىقض هدىي هصري  ،1990/4/8الطعن رقم  2403لسىة 55ق غير هىشور ،هشار اليً لدى  :سوزان عمى حسن:
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 .7عمى القاضي أن يقوم بتعيين عىاصر الضرر ،1حيث إن عىاصر الضرر تعتبر هن هسائل
القاىون التي يخضع بٍا القاضي لرقابة هحكهة الىقض.2
وفي ذلك قضت هحكهة الىقض الهصرية في أحد أحكاهٍا " لهحكهة الهوضوع أن تقضي
بتعويض إجهالي عن جهيع األضرار التي حاقت بالهتضرر إال أن ذلك هشروط بأن تبين
عىاصر الضرر الذي قضت هن أجمً بٍذا التعويض ،وأن تىاقش كل عىصر هىٍا عمى حدة،
وتبين وجً أحقية طالب التعويض فيً أو عدم أحقيتً".3
كذلك قضت هحكهة الىقض الهصرية في حكم آخر ... " :فإذا كان الحكم الهطعون فيً قد
قضى بالتعويض بصورة هجهمة دون أن يبين كىً عىاصر الضرر فإىً يكون قد اعتراي
البطالن لقصور أسبابً هها يستوجب الىقض".4
يتبين هن األحكام السابقة ،أن الحكم بالتعويض إذا لم يتعين فيً عىاصر الضرر يكون حكهاً
هشوباً بالقصور بالتسبيب.
فإذا تعيىت عىاصر الضرر 5أصبح تقدير هبمغ التعويض هسألة واقع ،ال تخضع فيً هحكهة
الهوضوع لرقابة هحكهة الىقض.6
 .8يهمك القاضي سمطة تقديرية في كيفية دفع التعويض أي الطريقة التي يتم بٍا دفع التعويض
سواء عمى دفعة واحدة أو دفعات أو هرتب هدى الحياة.7
1

ٌي الخطأ (العقدي ) أو الفعل الضار ،الضرر ،رابطة السببية بيىٍها ،تىص الهادة ( )221هدىي هصري عمى " :

يشهل التعويض ها لحق الدائن هن خسارة وها فاتً هن كسب "... ،اىظر في ذلك :حهدي عبد الرحهن  ،هرجع سابق،
ص .541

2

هصطفى الجهال :هرجع سابق ،ص .392

3

طعن رقم  90لسىة  1983/6/21 ،50الهجهوعة السابقة رقم  26ص  ،1035الطعن رقم  131لسىة 52ق،

4

ىقض هدىي هصري  :جمسة  1963/4/11السىة  – 14هدىي – ص  ،520هشار اليً لدى  :أىور العهروسي:

 1985/12/11الهجهوعة السابقة -35ص  ،1037هشار اليً لدى  :أحهد الحياري :هرجع سابق ،ص .555

هرجع سابق ،ص .159

5

عىاصر الضرر ٌي  :الخطأ ( العقدي أو الفعل الضار)  ،الضرر  ،عالقة السببية بيىٍها.

7

عبد هللا حىفي  :هرجع سابق ،ص  401وها بعدٌا.
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وٌذا ها ىصت عميً الفقرة الثالثة هن الهادة ( )189هن القاىون الهدىي الفمسطيىي والتي جاء
فيٍا .3 ... " :يجوز أن يكون التعويض هقسطاً ،أو هرتباً دورياً ،ويجوز في ٌاتين الحالتين
إلزام الهدين بأن يقدم تأهيىاً تقدري الهحكهة.
أها فيها يتعمق بالتعويض عن الضرر الهعىوي الىاشئ عن حوادث الطرق فىجد أن الهشرع في
قاىون التأهين الفمسطيىي قد اتبع ىٍجاً هختمفاً عها يجري في القواىين األخرى التي تترك لمقاضي
السمطة التقديرية في تقدير التعويض ،إذ إن قاىون التأهين وضع هعايير هحددة الحتساب التعويض
الهستحق لهصابي حوادث الطرق ،1ولعل السبب في اتباع الهشرع الفمسطيىي لٍذا الىٍج ٌو تأثري بها
كان عميً الحال في زهن تطبيق األواهر العسكرية اإلسرائيمية في فمسطين ،وٌها األهر العسكري رقم
( )544لسىة 1976م الذي كان هعهوالً بً في قطاع غزة ،واألهر العسكري رقم ( )677لسىة 1976
الذي كان هعهوالً بً في الضفة الغربية.2
رابعاً :تقادم دعوى التعويض عن الضرر المعنوي:
لم يفرد الهشرع الفمسطيىي في القاىون الهدىي ىصوصاً خاصة بدعوى التعويض عن الضرر
الهعىوي ،هها يقتضي الرجوع لمقواعد العاهة في دعوى التعويض ،ففي هجال الضرر الىاشئ عن
الهسئولية التقصيرية ىجد أن الهادة ( )199هن القاىون الهدىي الفمسطيىي تىص عمى أن .1" :تسقط
بالتقادم الدعوى الىاشئة عن الفعل الضار باىقضاء ثالث سىوات هن اليوم الذي عمم فيً الهتضرر
بحدوث الضرر ،وبالشخص الهسئول عىً .2 .تسقط ٌذي الدعوى في جهيع األحوال باىقضاء خهس
عشرة سىة هن يوم وقوع الفعل الضار .3 .عمى أىً إذا كاىت ٌذي الدعوى ىاشئة عن جريهة وكاىت
الدعوى الجزائية لم تسقط بعد اىقضاء الهواعيد الهقررة في الفقرة السابقة ،فإن دعوى التعويض ال
تسقط إال بسقوط الدعوى الجىائية ".وتقابمٍا وتوافقٍا الهادة ( )172هن القاىون الهدىي الهصري.
أها فيها يتعمق بالضرر الىاشئ عن الهسئولية العقدية فقد ىصت الهادة ( )239هن القاىون
الهدىي الفمسطيىي عمى تحديد هدة تقادم الدعوى بىفس الهدة هتفقة في ذلك الهسئوليتين التقصيرية
والعقدية.

1
2

اىظر :ص  56هن ٌذا البحث.
ىاظم هحهد عويضة :أحكام قاىون التأهين الفمسطيىي رقم  20لسىة  ،2005ص .243
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وقد جاء في الهذكرات اإليضاحية لمقاىون الهدىي الفمسطيىي في إطار شرح الهادة ()199
تضع الهادة حكهاً خاصاً بتقادم دعوى الهسئولية التقصيرية يتفق هع حكم التقادم الهتعمق بتقادم دعوى
البطالن ،فقضت بسقوط دعوى الهسئولية التقصيرية باىقضاء ثالث سىوات هن اليوم الذي يعمم بً
الهتضرر بحدوث الضرر ويقف عمى الشخص الذي أحدثً فإذا لم يعمم بالضرر الحادث أو لم يقف
عمى شخص هن أحدثً ،فال يبدأ سريان السىوات الثالث ،ولكن تسقط الدعوى باىقضاء خهس عشرة
سىة هن وقوع الفعل الضار.
واذا ترتب عمى الفعل الضار الهسئوليتان الجىائية والهدىية ،وكاىت الدعوى الجىائية تتقادم
باىقضاء هدة أطول ،سرت ٌذي الهدة بخصوص تقادم الدعوى الهدىية فال تسقط ٌذي الدعوى إال
بسقوط الدعوى الجىائية ،1ولكن يهكن أن ترفع الدعوى الهدىية بعد سقوط الدعوى الجىائية بالتقادم ،فقد
ال تسقط الدعوى الهدىية إال بعد اىقضاء خهس عشرة سىة وذلك عىد جٍل الهتضرر بالحادث أو لم
يقف عمى هن أحدثً وٌي هدة أطول هن هدة سقوط الدعوى الجىائية ،والخالصة أن الدعوى الهدىية قد
تبقى قائهة بعد اىقضاء الدعوى الجىائية ،ولكن ال تىقضي الدعوى الهدىية قبل اىقضاء الدعوى
الجىائية".2
ووافقً في ذلك القاىون الهصري في الهادة ( )172حيث راعى الهشرع الهصري أن الدعوى
الجىائية ال تسقط حسب األصل إال بهرور عشر سىوات.3
وفي كل األحوال يجب ضهان عدم التعارض بين الحكم الجىائي والحكم الهدىي ،فالحكم
الجىائي لً حجية عمى الحكم الهدىي وبالتالي فإن القاضي الهدىي يتقيد بالحكم الجىائي ،ولكىً ال يتقيد
بها يكون قد صدر عن الهحكهة الجىائية هن أن الفعل ال يهثل خطأ حيث إن الخطأ الهدىي يختمف
بطبيعتً عن الخطأ الجىائي ،وفي ذلك قضت هحكهة الىقض الهصرية "يكون لمحكم بالبراءة ٌذي القوة

1

سالم حهاد الدحدوح  :هرجع سابق ،ص .8

3

هصطفى الجهال  :هرجع سابق ،ص .420

2

الهذكرات االيضاحية لهشروع القاىون الهدىي الفمسطيىي ،ص .238

89

سواء فيها عن اىتفاء التٍهة أو عمى عدم كفاية األدلة وال تكون لً ٌذي القوة إذا كان هبىياً عمى أن
الفعل ال يعاقب عميً القاىون".1

1

ىقض هدىي هصري  ،1978/4/25 :هشار اليً لدى  :يحيى أحهد هوافي  :الهسئولية عن االشياء في ضوء الفقً

والقضاء ،هىشأة الهعارف ،االسكىدرية2004 ،م ،ص .251
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ال خات مة
الحهد هلل الذي بىعهتً تتم الصالحات ،والصالة والسالم عمى أشرف الخمق سيدىا هحهد
الصادق األهين ،وعمى آلً وصحبً أجهعين ،أها بعد:
هىا البحث
إن الحديث عن التعويض عن الضرر الهعىوي في القاىون الهدىي الهقارن ،تطمب َ

في أصل ٌذا الهبدأ ،وقد تبين لىا أن التشريعات القديهة لم تكن تعترف بهبدأ التعويض عن الضرر

الهعىوي ،وحذت حذوٌا أحكام القضاء القديم ،وقد تىاولىا الحديث عن ٌذا الهبدأ في فصمين رئيسين
وفصل تهٍ يدي ،تىاولىا في الفصل التهٍيدي الهفاٌيم األساسية لمضرر بىوعيً الهادي والهعىوي ،إذ
يتهثل الضرر الهعىوي في كل أذى يصيب الشخص في عاطفتً أو اعتباري أو شرفً أو سهعتً ،فٍو
الضرر الذي ال يصيب الذهة الهالية لمهتضرر ،كذلك فإىً ال يصيب جسد الهتضرر؛ ألن األخير
ضرر جسهاىياً يمحق بالضرر الهادي كىوع يىدرج تحتً ،وان هعيار التهييز بين الضرر الهعىوي
يعتبر
اً
والضرر الهادي يتأتَى بالىظر إلى الطبيعة الىٍائية لمضرر أي لىتيجة الضرر ،وليس فقط طبيعة الحق
الهعتدى عميً ،فإذا ىتج عن الضرر خسارة غير هالية ،أي هساس باالعتبارات الهعىوية والشعور ،فإىً
ضرر هعىوياً ،وتتعدد صور الضرر الهعىوي؛ فهىً ها يصيب الشخص جراء االعتداء عمى حق
يعتبر
اً
ثابت لً كحق الهمكية ،وهىً ها يصيب القيم واالعتبارات الهعىوية لمشخص كها في حالة السب
والقذف ،وهىً ها يصيبً في شعوري وعاطفتً هثل الشعور بالحزن لفقد شخص عزيز.
ويشترط لتحقق الضرر الهعىوي الهوجب لمتعويض ،أن يكون الضرر شخصياً أي أىً اصاب
الشخص الهطالب بالتعويض ىفسً ،وأن يكون هباش اًر أي أن الضرر ىتيجة هباشرة لمخطأ العقدي أو
الفعل الضار ،وأن يكون هحققاً أي أىً قد وقع بالفعل ،أو أىً سوف يقع في الهستقبل ال هحالة ،وأن
يكون الضرر قد هس هصمحة هشروعة لمهضرور ،وفي سياق الحديث عن الضرر الهحقق كان ال بد
لىا هن االشارة إلى هسألة تفويت الفرصة لمتهييز بيىٍا وبين الضرر الهحتهل أو االحتهالي ،فاألخير ال
يجوز التعويض عىً ،أها فوات الفرصة فإىٍا تعتبر أهر هؤكد ،وبالتالي يجوز الهطالبة بالتعويض عن
الضرر الهعىوي عمى أساس فوات الفرصة.
هن ثم؛ اىتقمىا لمفصل األول هن ٌذي الدراسة ،وتىاولىا فيً التعويض عن الضرر الهعىوي في
الهسئولية الهدىية ،وقد قسهىا ٌذا الفصل إلى أربعة هباحث ،تىاولىا في الهبحث األول هوقف القضاء
والقواىين هن التعويض عن الضرر الهعىوي ،حيث كان التعويض عن الضرر الهعىوي هثار خالف
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فقٍي وقضائي هىذ القدم ،خاصة في ظل غياب التشريع الهىظم لٍذي الهسألة قديهاً ،هها جعل الخالف
يحتد ،في حين هر الفقً و القضاء الفرىسي وتبعً الهصري بهرحمتين ،كاىت الهرحمة األولى ٌي عدم
االعتراف بهبدأ التعويض عن الضرر بحجة أن الضرر الهعىوي ال يهكن تقويهً بالهال ،وظل ٌذا
وقضاء في فرىسا إلى أن صدر حكم هحكهة الىقض الفرىسية في عام 1833
الهبدأ ٌو الهستقر فقٍاً
ً
الذي أقر هبدأ التعويض عن الضرر الهعىوي ،وهن ثم سار عمى ىٍج ٌذا الحكم القضاء الفرىسي حتى
حصل اإلجهاع الفقٍي والقضائي بعد صدور الهادة ( )1382هن القاىون الهدىي الفرىسي ،وعمى الرغم
هن عدم صراحة ىص الهادة السابقة بإقرار هبدأ التعويض عن الضرر الهعىوي ،إال أىٍا جاءت عاهة
لم تهيز بين الضرر الهادي والهعىوي ،أها حديثاً فقد أقرت غالبية التشريعات الوطىية هبدأ التعويض
عن الضرر الهعىوي ،حيث أقري الهشرع الهصري في القاىون الهدىي الهصري في الهادة ()222
والهشرع الفمسطيىي في القاىون الهدىي الفمسطيىي في الهادة ( )187والهشرع األردىي في القاىون
الهدىي األردىي في الهادة ( ،)267وفي ذات السياق تحدثىا عن بعض أوجً الفقً االسالهي وهوقفٍا
هن التعويض عن الضرر الهعىوي ،ولكن لم يسعىا الحديث عن كافة أوجً الفقً االسالهي لتعددٌا
وعدم القدرة عمى حصرٌا في ٌذي الدراسة ،وقد كان أٌم القولين في الفقً االسالهي ٌو القول الذي أخد
بفكرة التعويض عن الضرر الهعىوي وقد أطمق الفقً االسالهي عمى التعويض هصطمح الضهان،
فجاءت وجٍة الىظر األولى تأخذ بهبدأ الضهان في الضرر الهعىوي ،وكاىت ٌىاك وجٍة أخرى ال
تأخذ بفكرة الضهان عن الضرر الهعىوي عمى أساس أن الضرر الهعىوي ال يهكن تقويهً بالهال ،وان
التعويض عىً يعتبر بً إٌاىة لقيهة الشخص ،وحيث أن وظيفة التعويض ٌي جبر الضرر فال يهكن
جبر الضرر الهعىوي بالهال ،وعمى كل حال فإىىا رجحىا الرأي القائل باألخذ بفكرة الضهان عن
الضرر الهعىوي.
ثم اىتقمىا لمحديث عن أساس التعويض عن الضرر الهعىوي في الهسئولية العقدية ،حيث
يتهثل ٌذا األساس بالضرر الهباشر والهتوقع ،فال يجوز التعويض في الهسئولية العقدية عن ضرر
غير هتوقع إال في حالتي الغش أو الخطأ الجسيم ،حيث إن الهسئولية العقدية تقوم عمى العقد هها
جعل الهشرع الفمسطيىي في القاىون الهدىي يفترض أن ارادة الهتعاقدين قد اىصرفت لتحديد هسئولية
الهدين بها ٌو هتوقع وفقاً لها جاء في بىود العقد ،وقد أجازت التشريعات الوطىية التعويض عن
الضرر الهعىوي في الهسئولية العقدية ،وذلك يستدل عميً هن عهوم الىصوص ،وان الضرر الواجب
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التعويض عىً في الهسئولية التقصيرية يهكن أن يكون غير هتوقع ولكن يمزم أن يكون هباش اًر أي أن
يكون الضرر ىتيجة هباشرة لمفعل الضار.
وتىاولىا أيضاً في ٌذي الدراسة هسألة اىتقال الحق في التعويض عن الضرر الهعىوي والهعالجة
التشريعية لً ،حيث إن الحق في التعويض عن الضرر الهعىوي يحهل الصفة الشخصية ،وبالتالي فإىً
يىقضي بوفاة الهضرور ،ولكن الهشرع الهدىي قد أقر اىتقال ٌذا الحق إلى ورثتً إذا ها تم تحديدي
باتفاق هسبق أو بحكم قضائي ىٍائي ،وفسر الفقٍاء ذلك أن الحق إذا تم تحديدي فأصبح هعيىاً فإىً
يصبح حقاً هالياً يجوز اىتقالً ،واختمف الهشرع الهدىي الهصري عن ىظيريً الفمسطيىي واألردىي حيث
اكتفى الىتقال ٌذا الحق بأن يطالب الهضرور بالحق قضائياً دون صدور حكم قضائي ىٍائي ،وىحن
ىرى صحة ها ذٌب اليً الهشرع الهصري ،حيث أن الهطالبة القضائية كافية لمقول بصيرورة الحق في
التعويض عن الضرر الهعىوي حقاً هالياً سيتم تحديد قيهتً عىد صدور الحكم الىٍائي ،وتحدثىا أيضاً
– في ذات السياق – عن الضرر الهعىوي الهرتد وٌو الضرر الذي يىعكس عمى شخص آخر غير
الهضرور األصمي؛ وذلك لوجود رابطة بين هن اىعكس عميً الضرر والهضرور األصمي ،وٌؤالء
حددٌم الهشرع الهدىي في القواىين الهقارىة – الهصري واالردىي والفمسطيىي – باألزواج واألقارب حتى
الدرجة الثاىية ،وٌذا الضرر يجوز الهطالبة بالتعويض عىً.
كها تىاولىا في الهبحث األخير هن ٌذا الفصل هسألة التعويض عن الضرر الهعىوي الىاشئ
عن حوادث الطرق في ظل قاىون التأهين الفمسطيىي رقم  20لسىة 2005م ،حيث أوجب الهشرع في
الهادة ( )144تعويض الهصاب هن حادث الطرق عن كل ضرر هادي أو جسهاىي أو هعىوي
يصيبً ،وتىاولىا أيضاً حق الهصاب بالهطالبة بالتعويض وحق ورثتً الذي تحدثت عىً الهادة ()154
والهادة ( )153هن ذات القاىون ،حيث تم تحديد قيهة ٌذا التعويض وفقاً لمىصوص السابقة ،كها وجً
الهشرع في قاىون التأهين عىايتً لمضرر الهعىوي ،حيث حدد هبالغ التعويض تفصيالً في الهادة
( ،)152وتحدث عن تقادم دعوى التعويض بشكل عام في الهادة ( )159حيث حدد هدة التقادم بثالث
سىوات هن تاريخ وقوع الحادث أو هن تاريخ الحصول عمى تقرير طبي ىٍائي.
وتىاولىا في الفصل الثاىي واألخير هن ٌذي الدراسة دعوى التعويض عن الضرر الهعىوي،
والتي لم يوليٍا الهشرع الحديث بىصوص خاصة ،فكان لزاهاً عميىا الرجوع لمقواعد العاهة لدعوى
التعويض ،ولها كاىت دعوى الهسئولية التقصيرية والعقدية قد ىظهٍا الهشرع في القاىون الهدىي ،فكاىت
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ٌي الهرجع األساس في الحديث عن ٌذا الفصل ،فجاء الهبحث األول هىً هتىاوالً لهاٌية التعويض
لغة وقاىوىاً واصطالحاً ووظيفة التعويض الهتهثمة في جبر الضرر  ،وتىاولىا أيضاً في ٌذا الهبحث،
الحديث عن هاٌية دعوى التعويض فدعوى التعويض ٌي الوسيمة القضائية التي يمجأ اليٍا الهضرور
لمحصول هن الهسئول عمى تعويض عن الضرر الهعىوي الذي أصابً ،وطرفا ٌذي الدعوى ٌها
الهدعي أو ىائبً أو خمفً  ،كها قد يكون الهدعي شخصاً هعىوياً ،والطرف الثاىي ٌو الهدعى عميً
وٌو الهسئول ،كها يشترط لقبول دعوى التعويض أن تكون هرفوعة هن ذي هصمحة وأٌمية قاىوىية وأن
يكون لرافع الدعوى هصمحة في رفعٍا.
وتىاولىا في الهبحث الثاىي هسألة إثبات الضرر الهعىوي ،حيث يقع إثبات الضرر الهعىوي
عمى هن يدعيً ،والتعويض يكون عن الضرر الهتوقع والهباشر في حال كون التعويض ىاشئاً عن
الهسئولية العقدية ،أها إن كان ىاشئاً عن الهسئولية التقصيرية فإىً يهكن الهطالبة بالتعويض عن
الضرر الهباشر غير الهتوقع ،وفيها يتعمق بتقدير التعويض فإن التعويض إها يكون ىقداً أو يكون
عيىياً – بإعادة الحال إلى ها كان عميً أو بأداء أهر هعين -وٌذا ها جاء في الهادة ( )189هن
القاىون الهدىي الفمسطيىي ،وعمى القاضي أن يراعي في ٌذي الحالة الظروف الهالبسة ،كها أن
القاضي يهمك سمطة تقديرية ال يخضع فيٍا لرقابة هحكهة الىقض عىد الحكم بالتعويض عن الضرر
الهعىوي ،ولكن يتعين عميً تحديد عىاصر الضرر(الضرر – الخطأ – عالقة السببية بيىٍها) ألن ٌذي
هن هسائل القاىون التي يخضع فيٍا القاضي لرقابة هحكهة الىقض ،وعمى الرغم هن أن لمقاضي سمطة
تقديرية في تقدير التعويض إال أن ٌذي السمطة هقيدة بعدة قيود أٌهٍا ،عدم تعويض الهتضرر عن
ىفس الضرر أكثر هن هرة حتى ولو تعدد الهسئولون ،كها ال يهكن لً الحكم بأكثر هها طمب الهتضرر
ولكن يهكن لً الحكم بأقل هها طمب ،وتتقادم دعوى التعويض عن الضرر الهعىوي الىاشئ عن
الهسئولية العقدية أو التقصيرية بهرور ثالث سىوات هن تاريخ اإلخالل بااللتزام العقدي أو وقوع
الضرر ،وفي كل األحوال فإىٍا تتقادم بهرور خهسة عشر عاهاً ،وفي حال كاىت دعوى التعويض
هرتبطة بدعوى جىائية فإىٍا ال تسقط إال بسقوط الدعوى الجىائية.
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النتائج والتوصيات
أولً :النتائج:
 .1كان الهشرع الفمسطيىي هوفقاً عىدها احتذى حذو القواىين العربية في األخذ بهبدأ التعويض
عن الضرر الهعىوي.
 .2الفقرة األولى هن ىص الهادة ( )187هن القاىون الهدىي الفمسطيىي تىص عمى .1" :كل هن
تعدى عمى الغير في حريتً أو في عرضً أو شرفً أو سهعتً أو في هركزي االجتهاعي أو في
اعتباري الهالي يكون هسئوالً عها لحق الغير هن ضرر أدبي" .
يتضح هن ٌذا الىص؛ أن الهشرع الهدىي قد وجً عىايتً إلى الخالف الذي حدث بسبب
ىصوص الهجمة العدلية في ذات الهوضع والتي جاء في الهادة ( )93هىٍا أىٍا تشترط التعهد
الىعقاد الهسئولية بالتسبب ،وجاء في الهادة (  )924أىٍا تشترط التعدي الىعقاد الهسئولية
بالتسبب ،وقد أدى ٌذا األهر إلى خالف فقٍي استقر في ىٍايتً الفقٍاء عمى أن التعدي يشهل
التعهد ويشهل االٌهال والتقصير ،فكان هصطمح التعدي أكثر شهولية لمهعىى الهقصود هىً،
هها جعل الهشرع الهدىي الفمسطيىي يحسم ٌذا الخالف باستعهالً لهصطمح التعدي – كها
ورد في الىص الهذكور – وكذلك فعل الهشرع األردىي باستعهالً لهصطمح التعدي في ىص
الهادة (  )257هن القاىون الهدىي األردىي.
 .3الفقرة الثاىية هن الهادة ( )187والتي ىصت عمى .2" :يجوز أن يقضي بالتعويض لمزوج
والقريب هن الدرجة الثاىية عها يصيبً هن ضرر أدبي بسبب هوت الهصاب".
حدد الهشرع في ٌذي الفقرة األشخاص الذين يهكىٍم الهطالبة بالتعويض بسبب هوت الهصاب،
وكان أجدر عمى الهشرع أن يضيف إصابة الهتضرر في ٌذا الهوضع ،حيث إن إصابة
الهتضرر بعاٌة هستديهة – هثالً  -قد تؤثر عمى ذويً الهعالين بفقدان الدخل وقد تؤدي إلى
شعورٌم بالحزن واأللم الىفسي واجب التعويض.
 .4الفقرة الثالثة هن الهادة ( )187والتي ىصت عمى" :ال يىتقل الحق في طمب التعويض عن
الضرر األدبي إلى الغير ،إال إذا تحددت قيهتً بهقتضى اتفاق أو بحكم قضائي ىٍائي".
 لقد كان الهشرع الفمسطيىي هوفقاً عىدها أقر هبدأ اىتقال التعويض عن الضرر الهعىوي لمغيرفي حال تحددت قيهتً ،ألىً هتى تم تحديد قيهة التعويض فإىً يصبح حقاً هالياً قابالً لالىتقال
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إلى الغير ،ولكىً لم يكن هوفقاً في صياغة الهادة ،عىدها قال "ال يىتقل الحق في التعويض" ،
وكان األجدر أن يكتفي بقول ال يىتقل التعويض عن الضرر الهعىوي دون القول باىتقال الحق
في التعويض عن الضرر ،ذلك أن الحق في التعويض ٌو هن الحقوق المصيقة بالشخصية
التي ال تىتقل إلى الغير.
 كها أن الهشرع الفمسطيىي في ىفس الفقرة لم يكن هوفقاً عىدها حدد االتفاق بحكم قضائيىٍائي ،بقولً ... " :أو بحكم قضائي ىٍائي" ،حيث اشترط لتحديد قيهة التعويض أن يتم
االتفاق عميً أو أن يصدر بً حكم قضائي ىٍائي ،وكان هن األجدر عمى الهشرع أن يكتفي
برفع دعوى قضائية لمهطالبة بالتعويض عن الضرر الهعىوي لكي يىتقل إلى الغير ،وٌذا ها
ذٌب اليً الهشرع الهصري في الهادة ( )222هن القاىون الهدىي الهصري.
 .5تىاول الهشرع الفمسطيىي التعويض عن األضرار الهعىوية الىاشئة عن حوادث الطرق في
الهادة ( )144هن قاىون التأهين الفمسطيىي والتي ىصت في فقرتٍا األولى عمى .1" :يسأل
كل هن يستعهل هركبة آلية أو يأذن باستعهالٍا عن تعويض الهصاب عن كل ضرر جسهاىي
أو هادي أو هعىوي ىاتج عن حادث طرق كان لمهركبة دخل فيً".
وٌىا أقر الهشرع صراحة هبدأ التعويض عن الضرر الهعىوي الىاشئ عن حوادث الطرق
حاسهاً أي خالف قد يحدث بشأىً ،ولكىً لم يكن هوفقاً تهام التوفيق في صياغة ٌذي الهادة
حيث إىً ذكر الضرر الجسهاىي إلى جاىب الضرر الهادي هها قد يجعل قارئ الىص يذٌب
إلى أىٍها هختمفان ،في حين أن الضرر الجسهاىي يىدرج – وفقاً لمفقً وأحكام القضاء -تحت
الضرر الهادي ،فكان هن األجدر عميً أن يعطف الضرر الجسهاىي عمى الضرر الهادي
كىوع هتفرع عىً.
 .6وضع الهشرع الفمسطيىي في قاىون التأهين حداً أقصى لهبمغ التعويض عن الضرر الهعىوي
وٌو أال يتجاوز عشرة آالف ديىار أردىي أو ها يعادلٍا بالعهمة الهتداولة قاىوىاً ،هقيداً بذلك
سمطة القاضي في تقدير التعويضات عن األضرار الهعىوية الىاجهة عن حوادث الطرق وذلك
في الهادة ( )151هن ذات القاىون ،وان هالحظتىا تأتي بخصوص ىص الهادة التي تميٍا،
وٌي الهادة ( ،)152والتي حددت هبالغ التعويض عن األضرار الهعىوية ،هقيدة بذلك سمطة
القاضي في تقدير ٌذي التعويضات التي تختمف هن حالة إلى أخرى ،إضافة إلى أىٍا هىعت
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عمى القاضي الحكم بأي تعويض عن ضرر هعىوي آخر ،قد يقع بسبب الحادث ،غير
األضرار الهذكورة بالىص ،فكان األجدر عمى الهشرع اعتبار ٌذي الهبالغ ٌي الحد األدىى
لمتعويض ،تاركاً لقاضي الهوضوع تقدير كل حالة حسب الظروف الهحيطة بٍا ،فال يعقل
هساواة إصابة الكسر الهؤقت وها يىجم عىٍا هن هصاريف عالجية ،وألم ىفسي ،باإلصابة
بعاٌة هستديهة وهصاريف عالجٍا واآلالم الىفسية الهترتبة عميٍا ،كها أىىا ىرى اضافة بىد
يتيح لمقاضي تقدير أي تعويضات أخرى قد تطمبٍا هوجبات دعوى التعويض الهىظورة أهاهً
هسترشداً بالهبالغ الهىصوص عميٍا في ذات الهادة.
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ثانياً :التوصيات:
لكل ها سبق هن ىتائج فإىىا ىوصي الهشرع الفمسطيىي بها يمي:
 .1تعديل ىص الهادة ( )187بفقراتٍا الثالثة لتصبح:
" .1كل هن ألحق بالغير ضر اًر في حريتً أو في عرضً أو شرفً أو سهعتً أو هركزي
االجتهاعي أو في اعتباري الهالي يكون هسئوالً عن التعويض .2 .يجوز أن يقضي بالتعويض
لمزوج والقريب هن الدرجة الثاىية عها يصيبً هن ضرر أدبي بسبب هوت أو إصابة
الهتضرر .3 .ال يىتقل التعويض عن الضرر األدبي إلى الغير إال إذا تحددت قيهتً بهقتضى
اتفاق أو طالب بً الدائن أهام القضاء".
 .2ىقل الهادة ( )187سابقة الذكر هن الفصل الهتعمق بالفعل الضار إلى باب آثار االلتزام ،ألىٍا
تشهل التعويض عن الضرر الهعىوي الىاتج عن االخالل بااللتزاهات العقدية والىاتج عن الفعل
الضار عمى السواء.
تعديل الفقرة األولى هن ىص الهادة ( )144هن قاىون التأهين الفمسطيىي بإضافة (واو)
العطف بدالً هن (أو) بين الضرر الجسهاىي والضرر الهادي لتصبح " .1يسأل كل هن
يستعهل هركبة آلية أو يأذن باستعهالٍا عن تعويض الهصاب عن كل ضرر جسهاىي وهادي
أو هعىوي ىاتج عن حادث طرق كان لمهركبة دخل فيً."....
تعديل ىص الهادة ( )152هن قاىون التأهين الفمسطيىي لتصبح" :يكون الحد األدىى لمتعويض
عن األضرار الهعىوية الىاجهة عن حوادث الطرق عمى الىحو اآلتي -1 :خهسون ديىا اًر عن
كل واحد بالهائة هن ىسبة العجز الدائم -2 .أربعون ديىا اًر عن كل ليمة يهكثٍا الهصاب في
الهستشفى أو أية هؤسسة عالجية لمعالج بسبب حادث الطرق -3 .خهسهائة ديىار عن
العهمية أو العهميات الجراحية التي أجريت لمهصاب بسبب حادث الطرق واستمزهت هكوثً في
الهشفى -4 .إذا لم يستحق الهصاب تعويضا بهوجب الفقرات ( )1,2,3هن ٌذي الهادة يحق
لً تعويضاً ال يزيد عن خهسهائة ديىار أردىي أو ها يعادلٍا بالعهمة الهتداولة قاىوىاً".

-

إضافة بىد ( )5لمهادة السابقة " -5لقاضي الهوضوع الحكم بأية تعويضات أخرى يراٌا الزهة
وفقاً لمظروف الهحيطة بالدعوى هسترشداً بالهبالغ الهذكورة في البىد ( )1,2,3هن ٌذي الهادة".

98

ال م راج ع
أول :المراجع المغوية والعامة:
.1

ابن هىظور :لسان العرب –الجزء الثاهن – ٌ711/630ـ.

.2

ابن هىظور :لسان العرب – الجزء الخاهس – دار الحديث –القاٌرة.

.3

الشريف عمي بن هحهد الجرجاىي :كتاب التعريفات – دار الكتب العمهية – لبىان -بيروت.

.4

الفيروزآبادي :القاهوس الهحيط ،الطبعة األولىٌ1406 ،ـ 1986 -م.

.5

الهصباح الهىير في غريب الشرح الكبير لمرافعي :تأليف العالم العالهة أحهد بن هحهد عمي

الهقري الفيوهي – الجزء الثاىي.
.6

بشار عدىان همكاوي :هعجم تعريف هصطمحات القاىون الخاص – الطبعة األولى – .2008

.7

جي اررد كورىر :هعجم الهصطمحات القاىوىية ،ترجهة هىصور القاضي.

.8

هحهد الطاٌر بن عاشور :التحرير والتىوير ،دار سحىون – الجزء الثالث.

.9

هحهد بن جرير الطبري :تفسير الطبري ،الجزء الخاهس – دار الهعارف.

ثانياً :المراجع القانونية:
 الكتب:
.10

أحهد شوقي هحهد عبد الرحهن :هدى التعويض عن تغير الضرر في جسم الهضرور وهالً

في الهسئولية الهدىية العقدية والتقصيرية ،هىشأة الهعارف باإلسكىدرية2000 -1999 ،م.
.11

أحهد هوافي :الضرر في الفقً االسالهي -الهجمد ،دار ابن عفان لمىشر والتوزيع ،الطبعة

األولى1418 ،ه1997-م.
.12

الهذكرات االيضاحية لهشروع القاىون الهدىي الفمسطيىي :ديوان الفتوى والتشريع ،هشروع

تطوير األطر القاىوىية في فمسطين.2003 ،
.13

أىور العهروسي :الهسئولية التقصيرية والهسئولية العقدية في القاىون الهدىي ،دار الفكر

العربي -الطبعة األولى – 2004م.
.14

إياد هحهد جاد الحق :الىظرية العاهة لاللتزام – هصادر االلتزام – الطبعة األولى – غزة –

فمسطين.2009 ،

99

.15

توفيق حسن فرج :الىظرية العاهة لاللتزام في هصادر االلتزام – الدار الجاهعية.

.16

جهيل الشرقاوي :الىظرية العاهة لاللتزام – الكتاب األول – هصادر االلتزام –دار الىٍضة

العربية لمطبع والىشر والتوزيع.
.17

حسام الدين األٌواىي :الىظرية العاهة لاللتزام – الجزء األول – هصادر االلتزام -الطبعة

الثاىية – .1990
.18

حجازي القرشمي – عادل خميفة :التأهين والتعويض في القواىين واألىظهة والتعميهات ،غزة –

ىوفهبر 2013م.
.19

حهدي عبد الرحهن :الوسيط في الىظرية العاهة لاللتزاهات – الكتاب األول – الهصادر

االرادية لاللتزام – الطبعة األولى – دار الىٍضة العربية .1999-
.20

خالد رشيد الجهيمي :أحكام الضرر األدبي والهادي في الشريعة اإلسالهية2006 ،م.

.21

سالم حهاد الدحدح :هحاضرات في الهسئولية الهدىية عن األفعال الشخصية وفقاً لمقاىون

الهدىي الفمسطيىي رقم ( )4لسىة 2012م – دراسة تأصيمية تحميمية هقارىة.
.22

سميهان هرقس :الوافي في شرح القاىون الهدىي في االلتزاهات – الهجمد الثاىي في الفعل

الضار والهسئولية الهدىية -الطبعة الخاهسة – 1988م.
.23

سهير عبد السيد تىاغو :هصادر االلتزام (العقد – االرادة الهىفردة – العهل غير الهشروع –

االثراء بال سبب – القاىون) هصدران جديدان لاللتزام (الحكم – القرار االدري) .2000 -1999
.24

سوزان عمي حسن :الوجيز في القاىون الهدىي ،الىظرية العاهة لمقاىون -لمحق – لاللتزام،

هىشأة الهعارف – االسكىدرية2004 -م.
.25

صدقي عيسى :التعويض عن الضرر وهدى اىتقالً لمورثة ،الطبعة األولى.2004 ،

.26

عاطف الىقيب :الىظرية العاهة لمهسئولية الىاشئة عن الفعل الشخصي – الخطأ والضرر –

هىشورات عويدات – بيروت.
.27

عايد رجا الخاليمة :الهسئولية التقصيرية االلكتروىية ،دراسة هقارىة ،دار الثقافة-1430 ،

2009م.
.28

عبد الحكيم فودة :التعويض الهدىي (الهسئولية الهدىية التعاقدية والتقصيرية) في ضوء الفقً

وأحكام هحكهة الىقض.

111

.29

عبد الرزاق أحهد السىٍوري :الهوجز في الىظرية العاهة لاللتزاهات في القاىون الهدىي ،الهجهع

العربي االسالهي – بيروت ،لبىان.
.30

عبد الرزاق أحهد السىٍوري :الوسيط في شرح القاىون الهدىي الجديد ،ىظرية االلتزام بوجً

عام ،هصادر االلتزام – دار الىشر لمجاهعات الهصرية ،القاٌرة – .1952
.31

عبد القادر الفار :هصادر االلتزام ،هصادر الحق الشخصي في القاىون الهدىي " – هكتبة دار

الثقافة لمىشر والتوزيع.
.32

عبد هللا بن هحهد بن سعد آل خىين :ضهان األضرار الهعىوية بالهال.

.33

عبد هللا حىفي :قضاء التعويض (هسئولية الدولة عن أعهالٍا غير التعاقدية) دار الىٍضة

العربية -القاٌرة – .2000
.34

عبد هللا خميل الفرا :سمطة القاضي التقديرية في ظل قاىون أصول الهحاكهات الهدىية

الفمسطيىي " دراسة هقارىة" 1429،ه2008 -م.
.35

عبد الهىعم درويش :الهسئولية بين القاىون الهدىي والشريعة االسالهية (ىظرة هبتدأة) .1998-

.36

عبد الودود يحيى :الهوجز في الىظرية العاهة لاللتزاهات – الهصادر االحكام االثبات /القسم

األول – هصادر االلتزام – الىاشر ،دار الىٍضة العربية .1994
.37

هحسن عبد الحهيد ابراٌيم البيً :الىظرية العاهة لاللتزام – هصادر االلتزام – الجزء الثاىي –

الهصادر غير االرادية – هكتبة الجالء الجديدة – الهىصورة.
.38

هحهد أحهد عابدين :التعويض بين الضرر الهادي واألدبي والهوروث ،الىاشر دار الفكر

الجاهعي – .1997
.39

هحهد الهىجي :دعوى التعويض عن الهسئولية العقدية والتقصيرية والشيئية -الطبعة الثالثة –

.2003
.40

هحهد حسام هحهود لطفي :الىظرية العاهة لاللتزام ،هصادر االلتزام ،القاٌرة.2000-1999 ،

.41

هحهد حسين هىصور :الهسئولية عن حوادث السيارات والتأهين االجباري هىٍا ،دار الجاهعة

الجديدة لمىشر – االسكىدرية .2000
.42

هحهد شريف عبد الرحهن :دروس في شرح القاىون الهدىي ،الىظرية العاهة لاللتزاهات –

هصادر االلتزاهات ،الجزء االول – الهسئولية العقدية – الهجمد األول -الطبعة األولى – .1991

111

.43

هحهد ىصر الدين هحهد :أساس التعويض (دراسة هقارىة) في الشريعة االسالهية والقاىوىين

الهصري والعراقيٌ1403 ،ـ 1983 -م.
.44

هصطفى الجهال :شرح أحكام القاىون الهدىي – هصادر االلتزام – 19991م.

.45

هصطفى عبد الحهيد عدوي :الىظرية العاهة لاللتزام -هصادر االلتزام – الطبعة األولى –

.1996
.46

هصطفى عبد الحهيد عياد :الهصادر الالإرادية لاللتزام في القاىون الهدىي الميبي – جاهعة

قاريوىس – بىغازي
.47

ىاظم هحهد عويضة :أحكام قاىون التأهين الفمسطيىي رقم  20لسىة 2005م ،غزة – فمسطين.

.48

ياسين هحهد الجبوري :الوجيز في شرح القاىون الهدىي األردىي ،الجزء األول -هصادر

االلت ازهات ،دراسة هوازىة – دار الثقافة2008-1429 ،م
.49

ياسين هحهد يحيى :الحق في التعويض عن الضرر األدبي ،دار الىٍضة العربية – .1991

.50

يحيى أحهد هوافي :الهسئولية عن االشياء في ضوء الفقً والقضاء -هىشأة الهعارف –

االسكىدرية – 1992م.
 الرسائل العممية:
.51

باسل هحهد قبٍا :التعويض عن الضرر األدبي " دراسة هقارىة " ،رسالة هاجستير ،جاهعة

الىجاح الوطىية ،فمسطين2012 -م.
.52

بختاوي سعاد :الهسئولية الهدىية لمهٍىي الهدين ،رسالة هاجستير ،جاهعة تمهسان أبو بكر بقان

– الجزائر.2012/2011 ،
.53

حسام عدىان هحهد حطاب :هسئولية شركات التأهين عن تعويض هتضرري حوادث الطرق

وهقدار التعويض (دراسة هقارىة) ،رسالة هاجستير -جاهعة الىجاح الوطىية -فمسطين 2012 -م.
.54

رائد كاظم هحهد الحداد :التعويض في الهسئولية التقصيرية ،رسالة هاجستير ،جاهعة الكوفة-

العراق.
.55

سائد وحيد كاهل حهد هللا :اىقطاع سير الدعوى الهدىية في ظل القاىون الفمسطيىي (دراسة

هقارىة) ،رسالة هاجستير ،جاهعة الىجاح الوطىية  -فمسطين2009 ،م.
.56

عبد الحميم حمهي هحهد أىور :التعويض القاىوىي في القاىون الهدىي الهصري والشريعة

االسالهية – دراسة هقارىة – رسالة دكتو اري ،جاهعة القاٌرة1991 ،م.
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.57

عبد الكريم ربيع العىزي :أثر خطأ الهضرور عمى الحق في التعويض ،رسالة دكتو اري.

.58

عهر خضر يوىس سعد :الهسئولية لمصيدلي ،رسالة هاجستير ،إشراف د .سالم الدحدوح،

جاهعة األزٌر ،غزة – فمسطين.2004-1435 ،
.59

هحهد بن عبد العزيز أبو عبادة :التعويض عن الضرر في الفقً االسالهي وعالقتً بتعويض

أضرار الكوارث الطبيعية في الىظام السعودي ،رسالة هاجستير1432 ،ه2011-م.
.60

هٍىد خميفة الترٌوىي :الهسئولية الهدىية عن حوادث الهركبات اآللية ،دراسة هقارىة ،رسالة

لمحصول عمى درجة الهاجستير ،جاهعة طرابمس – ليبيا.
ثالثاً :القوانين:
.1

قاىون أصول الهحاكهات الهدىية والتجارية الفمسطيىي رقم  2لسىة 2001م.

.2

قاىون البيىات في الهواد الهدىية والتجارية الفمسطيىي رقم  4لسىة 2001م.

.3

قاىون التأهين الفمسطيىي رقم  20لسىة 2005م

.4

القاىون الهدىي األردىي رقم  43لسىة 1976م.

.5

القاىون الهدىي الفمسطيىي رقم  4لسىة 2012م

.6

القاىون الهدىي الهصري رقم  131لسىة 1948م.
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