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ABSTRACT
The subject of the right to literary compensation is one of the most difficult
issues where moral damage is combined with material damage in such a
way that the classification of the damage on the part of one particular is
very difficult and therefore work was done in this research. Control it with a
focus on the literary side of it in the event of its existence mixed with the
physical damage, trying to clarify its own definition and conditions and how
to compensate for it and up to the entitlement and transfer to others,
The damage is one of the elements of tort liability as harm to the person in
his money or body or emotion or feeling and all the legislation that the
damage must be achieved because of the malicious act to compensate the
injured for the damage suffered damage is two types of physical injury to
the person in his financial or in his body and damage Literary and the
focus of our research that affects the person in his passion and feeling
must be achieved the legal conditions specified in the damage to be able
to reparation otherwise the injured party protected the law and impossible
to obtain the desired compensation.

-: الكلمات المفتاحية
الحكم بالتعوٌض
المسؤولٌة المدنٌة
األضرار المعنوٌة
األذى
الضرر المادي
المضرور
ًالقانون العراق
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المقدمة -:
لعل من اكثر موضوعات المسؤولٌة المدنٌة التً اثارت جداال كثٌرا بٌن فقهاء القانون المددنً وشدراح هدو
الضرر بوج عام ومبدا الضرر المعنوي ( االدبً ) وتعوٌض بصورة خاصة قٌاسا بالضرر المدادي الدذي
ٌصٌب حق االنسان فً حٌات او تكامل البدنً  ،هذا فضال عن ان القضاء لم ٌستقر على مبدا ثابت لتعرٌف
الضرر المعنوي من حٌث ماهٌت وانواعد وصدور ومددى التعدوٌض عند ولعدل السدبب ٌعدود امدا لسدكوت
بعض التشرٌعات عن النص على مبدا الضرر المعنوي وتعوٌض والى تحدٌد بنص قانونً لم ٌترك مجاال
لمحكمددة الموضددو التوس د فددً تفسددٌر الددنص او النهددا تركددت امددر تحدٌددد ذلددك للقضدداء ممددا جعددل االحكددام
القضائٌة غٌر مسدتقرة علدى مبدد ثابدت تبعدا للنظدرة الفقهٌدة السدائدة فدً تلدك الحقبدة مدن الدممن ومددى تداثر
القضاء ب اٌجابا او سلبا .وٌقول العالمة ابن خلدون " االجتما االنسدانً ضدروري " وٌعبدر الحكمداء عدن
هذا بقولهم " االنسان مدنً بالطب " اي ال بدد لد مدن االجتمدا ( )1وهدو كدائن حدً فدً طبٌعتد ان ٌسدعى
وٌعمل لبناء وتقدم الحضارة االنسانٌة على مر العصدور ومدن السدعً والعمدل ان ٌحتدك االنسدان بغٌدر مدن
الناس ومن شان هذا االحتكاك ان ٌخطئ ومن شان الخطا ان ٌصدٌب الغٌدر بالضدرر ومدن العدالدة تعدوٌض
المضددرور عمددا اصدداب مددن ضددرر ومددن هنددا ظهددرت اهمٌددة التعددوٌض فددً حٌدداة الندداس مددن الناحٌددة الفقهٌددة
والقانونٌة وقد وردت احكام التعوٌض فً مواضٌ عدٌدة فً الفق االسالمً والقانون المددنً الوضدعً وال
شك ان الطرفٌن ( المسؤول والمضرور) ان اتفقا علدى نوعٌدة وكٌفٌدة التعدوٌض عدن طرٌدق الصدل تنتهدً
القضٌة واال ترف القضٌة مام المحاكم المختصة للفصل فٌها وبالتالً فمدن الممكدن انتقدال هدذا الحدق لورثدة
المضددرور عنددد وفاتد دون الوصددول الددى الحكدم النهددائً للقضددٌة وبالتددالً فددان اهمٌددة الموضددو تكمددن فددً
االتً-:
بالنسددبة للتعددوٌض تكمددن فددً كثددرة حدوثد وتكددرار فددً الحٌدداة الٌومٌددة الخاصددة والعامددة وكددذلك وارد فددً
المسؤولٌة المدنٌة والعقدٌة و ٌكون ذا اثر كبٌر وعامل فعل فً حل النماعات بٌن الخصوم .
بالنسبة للضرر تكمن فً ارتفا معدل الشكاوى التً تؤشر على ان قضاٌا وقو االضرار اصبحت ظاهرة
فددً مجتمعاتنددا وتناولتهددا الصددحف واالعددالم والوقددائ والدددعاوى القانونٌددة ممددا ٌسددتدعً الممٌددد مددن البحددث
والدراسة والتقصً الحقاق الحق وتقلٌل مثل هذ التصرفات الخاطئة والمخلة بالنظام العام واالداب العامة ،
وسوف نتناول فً هذا البحث المتواض الكالم عدن تعدوٌض الضدرر األدبدً اسدتنادا للقدانون العراقدً ومدن
خالل ثالثة مباحث وكما فً التفصٌل األتً

()1ابن خلدون ،مقدمة ابن خلدون  ،بٌروت ،لبنان  ،دار الكتب العلمٌة ، 1151،ص.33
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انمبحث االول
تحذٌذ معىى انضرر واوىاعه
بداٌة البد من تحدٌد معنى الضرر لٌتسنى لنا الحدٌث عن تعوٌض الضرر االدبً كوند احدد اندوا الضدرر
وكما فً التفصٌل األتً -:

انمطهب االول
مفهىو انضرر
الضرر هو الحاق مفسدة بالغٌر بصورة مطلقة  ،وهو كل اذى ٌلحق بالشخص( )1والضرر هو االذى الذي
ٌصٌب الشخص فً حق من حقوقد او فدً مصدلحة مشدروعة لد  ،وذلدك الحدق او تلدك المصدلحة قدد تكدون
متعلقة بسالمة جسم الشخص او عاطفت او حرٌت او شرف او اعتبار وقد ٌكون متعلقا باموالد فٌسدبب لد
خسارة فٌها سواء كانت ناتجة عن نقصها او عن نقص فً منافعها او عن موال بعض اوصافها ونحو ذلدك
عن كل ما ٌترتب على نقص فً قٌمتها عما كانت علٌ قبل حدوث ذلدك الضدرر( )2والضدرر هدو المحدور
االساسً الذي تدور علٌ المسؤولٌة بوج عام وجودا وعدما فاذا انتفى الضرر فقدد انتفدت المسدؤولٌة مهمدا
كانت درجة جسامة الخطا فهو الذي ٌعطً الحق فً التعوٌض وهو الذي ٌبرر الحكم ب ال الخطأ ()3
فالضددرر ٌعتبددر العنصددر الثددانً والمهددم مددن اركددان المسددؤولٌة المدنٌددة سددواء كددان فددً مجددال المسددؤولٌة
التقصددٌرٌة او العقدٌددة اذ ان المبدددا العددام ان ال مسددؤولٌة بدددون ضددرر فدداذا انتفددى هددذا العنصددر فددال وجددود
للمسؤولٌة المدنٌة وبالتدالً انتفداء التعدوٌض الن التعدوٌض قدرر اصدال لجبدر الضدرر الدذي ٌقد علدى الغٌدر
سواء كان هذا الضرر مادٌدا ٌقد علدى مدال الغٌدر وجسدد او ادبٌدا ٌقد علدى اعتبدار وشدرف ( )4وعدرف
الضرر اٌضا بان كل اذى او تعد ٌصٌب حقا من حقوق الشخص او مصلحة مشروعة وهذا التعرٌف ٌجم
كددل مددا ٌدددخل فددً مضددمون وٌسددتبعد كددل مددا الٌدددخل فٌ د ونسددتخلص مددن هددذ التعددارٌف بعددض العناصددر
االساسٌة للضرر ( )5وهً -:
ان اذى ( فعل ضار) ٌق على الشخص فٌسبب ل حرمان لبعض االمور .
ب -ان ذى ٌصٌب الجسد او الشرف او االعتبار او المال .
إن األذى الددذي ٌلحددق بالمضددرور ٌجددب ان ٌق د علددى حددق او مصددلحة مشددروعة ٌحمٌهددا القددانون المكانٌددة
االعتداد بها الن المصال غٌر المشروعة ال تكون اهال للحماٌة القانونٌة .

انمطهب انثاوً
أوىاع انضرر

( )1ناصر جمٌل محمد الشماٌلة  ،الضرر االدبً وانتقال الحق فً التعوٌض عن ،ط ، 2005 ،1دار اإلسراء للنشر
والتومٌ  ،االردن  ،ص.9
( )2ابراهٌم سٌد احمد  ،الضرر المعنوي فقها وقضاءا  2002 ،المكتب الجامعً الحدٌث  ،القاهرة  ،ص.122
()3
Grided jean-pierre: la dissertation le cas paratique. Et la consultion en droit privet
4ed dalloz france 1996.p203.
( )4قٌس حاتم احمد القٌسً  ،تعوٌض الضرر االدبً  ،رسالة مقدمة للمعهد القضائً لمتطلبات الدراسات القانونٌة العلٌا
القسم المدنً  ،1919،ص.60
( )5ابراهٌم محمد شرٌف  ،الضرر المعنوي وتعوٌض فً المسؤولٌة التقصٌرٌة  ،رسالة ماجستٌر مقدمة الى كلٌة القانون /
جامعة بغداد ،1919 ،ص.25
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سوف نتناول فً هذا المطلب نوا الضرر والتً هً الضرر المادي والضدرر المعندوي فدً فدرعٌن وكمدا
فً االتً-:

انفرع األول
انضرر انمادي
وهو الضرر الذي ٌمثل خالال بمصلحة مالٌة للمضرور  ،وعرف بأن خسدارة تصدٌب المضدرور فدً مالد
كاتالف مدال او تفوٌدت صدفقة او احدداث اصدابة تكبدد المصداب بنفقدات ( )1وعدرف اٌضدا باند كدل مسداس
بحقوق الشدخص الملكٌدة كحدق الملكٌدة وحدق االنتفدا وحدق االرتفداق وحدق الدائنٌدة وكدذلك كدل مدا ٌصدٌب
االنسان فً جسم من جراح وٌترتب علٌ تشوٌ فٌ او عجم عن العمل او ضعف فدً كسدب ( )2وعدرف
اٌضا بان ما ٌلحق االنسان من ضرر فً مال او جسم ٌنتج عن اخالال بمصلحة او حق ذي قٌمة مالٌة()3

انفرع انثاوً
انضرر انمعىىي ( األدبً )
وهددو المسدداس بشددرف الشددخص واعتبددار وسددمعت كالقددذف والسددب وااللددم الددذي ٌصددٌب عاطفت د كمددا فددً
الضرب او االهانة او قتل عمٌم وكذلك انتهاك لحرمة
ملددك الغٌددر سددواء ترتددب علددى ذلددك فددً جمٌد االحددوال خسددارة مالٌددة او لددم تترتددب ( )4وعددرف اٌضددا باند
الضرر الذي ٌصٌب حقا من الحقوق غٌر المالٌة التً التعتبر عنصرا من عناصر الذمة المالٌة ( )5وعرف
وعرف اٌضا بان الضرر الذي الٌق على مصدال مادٌدة او مالٌدة لكند ٌتضدمن اعتدداء علدى مصدال غٌدر
مالٌة ( )6وكذلك عرف بان الضرر الدذي ٌصدٌب االنسدان فدً كٌاند االجتمداعً والنفسدً فٌعدرف بالطداب
الشخصً متناوال االنسان فدً شخصدٌت او نفسد فٌتمثدل عدادة بدألم وحسدرة او شدعورا بدالنقص او احسداس
بالمذلة او انفعال داخلً فٌاتً هذا الضرر ما ٌلحق االنسان فً استقرار النفسً ( )2وقدد اشدارت الدى ذلدك
نص المادة ( )205من القانون المدنً العراقً رقم  40لسنة  1951المعدل .
وعرف ٌضا بان " كل مساس بحق او مصلحة مشروعة ٌسبب لصاحب الحق او المصلحة اذى فً مركم
االجتماعً او فً عاطفت او شعور ولو لم ٌسبب ل خسارة مالٌة ( )1وعرف اٌضا بان الضدرر الدذي ال
ٌصٌب الشخص فً حدق مدن حقوقد المالٌدة بدل فدً شدعور او عواطفد او شدعور او عرضد او شدرف او
كرامت او سمعت ومركم االجتماعً ()9

( )1د .عب د المجٌد الحكٌم ،د .عبد الباقً البكري  ،د .محمد ط البشٌر  ،الوجٌم فً نظرٌة االلتمام  ،ج ،1ط،2010 ، 4
ص.212
( )2إبراهٌم سٌد احمد  ،المصدر السابق  ،ص.124
( )3د .حسن علً ذنون  ،المبسوط فً المسؤولٌة المدنٌة  ،شركة التاٌمس للطب والنشر المساهمة  ،بال سنة  ،ص.215
( )4ابراهٌم سٌد احمد  ،المصدر السابق  ،ص.125
( )5د .حسن علً ذنون  ،المصدر السابق  ،ص.215
( )6قٌس حاتم احمد القٌسً  ،المصدر السابق  ،ص.1
( )2د.عاطف النقٌب  ،المسؤولٌة الناشئة عن الفعل الشخصً  ،بٌروت ،ط ،1دٌوان المطبوعات الجامعٌة  ،1913،ص.9
( )1د .سلٌمان مرقس  ،المسؤولٌة المدنٌة  ،دروس لقسم الدكتورا  ،القاهرة  ، 1955،ص.140
( )9د .عبد المجٌد الحكٌم  ،الموجم فً شرح القانون المدنً العراقً  ،مصادر االلتمام  ،ط، 1969 ،2ص533
.
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انمبحث انثاوً
شروط انضرر االدبً انمابم نهتعىٌض
لٌس كل ضرر ٌق للغٌدر ٌسدتوجب التعدوٌض وإنمدا هنداك شدروط البدد مدن توافرهدا بالضدرر بغٌدة مكانٌدة
تعوٌض والتً سوف نتناولها فً خمس مطالب

انمطهب االول
ان ٌكىن انضرر محمما
اي ان الضرر الذي ٌمكن تعوٌض ٌجب ان ٌكون قد وق فعدال او اند سدٌق حتمدا وان ٌكدون ثابدت الوقدو
بشكل مؤكد بحٌث ان محكمة الموضو تكون على ٌقٌن من ان وض المدعً كدان افضدل لدو لدم ٌقد علٌد
ذلك الضرر
فاالعتداء الذي ٌق على شخص فٌؤدي الى االخالل بسمعت وشرف كالمساس بسمعة فتاة فان هذا االضدرار
وان لم تظهر نتائجها حاال اال ان وقوعها واثارها ستظهر مستقبال بشكل اكٌد ( )1والفق والقضاء مجتمعان
مجتمعان على ان اذا لم ٌكن الضرر قد تحقق فٌكفً ان ٌصب وقوع مؤكدا ولو تراخى الى المسدتقبل ()2
( )2وان الضرر االدبً ٌشترط فٌ ما ٌشدترط فدً الضدرر المدادي مدن كدون االخٌدر محقدق الوقدو اي ان
ٌكون حاال اوال وقد وق فعال اي الٌكون افتراضٌا وان الٌكون احتمالٌا وٌكون موجود وثابت وحاال بشدكل
مؤكددد وٌسددتطٌ المضددرور المطالبددة بقٌمتد تعوٌضددا  ،ومددن دون وجددود ال جدددوى وال مصددلحة فددً اقامددة
الدعوى()3وقد قضت محكمة التمٌٌم فً قرار لها " بان االم تستحق تعوٌضا ادبٌا عن دعس طفلهدا ووفاتد
ووفات ال صابة االم بااللم جراء ذلك وهذا ضرر محقق وغٌر احتمالً وقابدل للتعدوٌض بالمدال قانوندا ()4
وثانٌا ان ٌكون الضرر مستقبال وهو الذي تحقق سبب وتراخت اثار كلها او بعضها الى المستقبل او الجدل
الحق فٌكون وقوع فً المستقبل محتما ومؤكدا ()5

انمطهب انثاوً
ان ٌكىن انضرر مباشرا
ٌعرف الضرر المباشر بان ٌنشا ضرورة عن الفعل الضار بحٌث ان وقو هذا الفعل شرطا المما لحددوث
الضرر وكافٌا الحداث ( )6اما الضرر غٌر مباشدر فهدو الضدرر الدذي ٌحددث بصدورة عرضدٌة عدن الفعدل
الضار االصلً غٌر ان ٌتصل ب بصورة غٌدر مباشدرة فٌكدون اتصدال بد عدن طرٌدق سدبب اخدر  ،اي ان
الفعل االصلً ٌبقى عامال الممدا لحصدول ذلدك الضدرر اال اند الٌكدون كافٌدا لوحدد الحدداث النتٌجدة وانمدا
هنالددك اسددباب اخددرى قائمددة بددذاتها شدداركت بانضددمامها الددى الفعددل االصددلً ا والددى تسلسددل وقددو االفعددال
واالحددداث التددً تدداتً بعددد اذ ان ظددروف الفعددال االول وفددرت للضددرر فرصددة حدوث د  ،وهددذا النددو مددن
الضرر ال ٌكفً للمطالبة بالتعوٌض وهذا مااخذت ب اغلب التشرٌعات()2ومن االمثلة عن الضرر المباشر
المباشر وغٌر المباشر فلو تقدم شاب لخطبة فتاة وبعد اجراء عقد القدران ٌقدوم هدذا الشداب بفسد العقدد دون
بٌان اسباب معقول وبصورة مفاجئ وبوقدت غٌدر مناسدب فتصداب الفتداة بدالحمن وٌندتج عدن ذلدك اصدابتها
بمرض الكأب وتقدم على االنتحار وٌرف ذوٌها دعوى المطالبة بالتعوٌض المدادي عمدا اصدابها مدن ضدرر
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()2

د .عبد الرماق السنهوري ،الوسٌط،ج،1مصادر االلتمام  ،بٌروت  ،لبنان  ،بال سنة ،ص.151
د .سلٌمان مرقس ،المصدر السابق ،ص.132
المادة ( )6من قانون المرافعات المدنٌة العراقً رقم  13لسنة  1969المعدل.
قرار محكمة التمٌٌم المرقم /6م 1925/1منشور فً مجموعة االحكام العدلٌة . 1925 ،
ناصر جمٌل محمد الشماٌلة  ،المصدر السابق  ،ص.23
قٌس حاتم احمد القٌسً  ،المصدر السابق  ،ص.21
ناصر جمٌل محمد  ،المصدر السابق  ،ص.30
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االعالة اذا كانت الفتاة تنفق على ذوٌها وتعوٌضا ادبٌدا عدن الضدرر االدبدً جدراء اصدابتها بدالحمن وااللدم
فهنالك اضرار مباشرة اصابت ذوي المجنى علٌها واضدرار غٌدر مباشدرة فالضدرر المباشدر ٌتمثدل بتعسدف
الشاب فً استعمال حق بفس العقد وٌكون مسؤوال عنها بٌنما بقٌة االضرار تعد غٌر مباشرة الٌمكن مسألة
الفاعل عنها()1
وان مسالة التمٌٌم بٌن الضرر المباشر وغٌر مباشر امر تكتنف بعض الصعوبات مما حددا بدبعض األسداتذة
الى القول بان مسالة وقائ ٌفصل فٌها قاضً الموضو تبعا لمدا ٌدرا مدن ظدروف كدل مسدالة علدى انفدراد
( )2وان المشر العراقً ال ٌقبل المطالبة بدالتعوٌض عدن الضدرر غٌدر المباشدر امدام المحداكم الجمائٌدة اذ
نصت المادة ( )10من قانون اصول المحاكمات الجمائٌة رقم ( )23لسنة  " 1971من لحق ضرر مباشدر
مادي او ادبً من اٌة جرٌمة ان ٌدعً مدنٌا بالحق المدنً ضد المتهم والمسؤول مدنٌا عن فعل ".

انمطهب انثانث
ان ٌصٍب انضرر حما مكتسبا او مصهحة مشروعة
وبموجب هذا الشرط فان الضرر الٌمكن تعوٌضد اال اذا وقد علدى حدق مكتسدب للمضدرور اذ ان الحقدوق
قبل اكتسابها وصٌرورتها حقٌقة مؤكدة الى جانب صاحبها ال ٌمكن التعوٌض عنها لعدم تاكدد وجودهدا الند
من المعروف ان القانون الٌحمً مصال وهمٌة او غٌر مؤكددة كمدا اند ٌجدب ان ٌقد الضدرر علدى حقدوق
مشروعة والتً تتمت بالحماٌة القانونٌة اذ ال اهمٌة لمصال ال ٌقرهدا القدانون وهدذا هدو اسداس مشدروعٌتها
النها تستمد هذ الصفة من القانون فاذا انعدمت هذ الصفة انعدمت الحماٌة القانونٌة عنها وهذا المبددا متفدق
علٌ فقها وقضاءا ( )3فما دامت الحقوق والمصال المشروعة تعد ممٌة قانونٌة وقضدائٌة مصداحبة للكٌدان
البشري سواء درجت فً المواد القانونٌة او اجتهدادات قضدائٌة بصدٌغة قدرارات احكدام فدان االعتدداء علٌهدا
ٌوجب المسؤولٌة وبالتالً التعوٌض وال نقصد بالحقوق والمصال المشروعة من الجانب المادي فقط وانمدا
جمٌ الحقوق والمصال المشروعة المعنوٌة اٌضا ومن االمثلة على الحقوق المكتسبة حدق االنتخداب وحدق
تولً الوظائف العامة وحق االنسان فً الحٌاة وحق السالمة الجسمٌة وكدذلك حدق الدمواج واالقامدة والتنقدل
والسكن  ..وان المساس باي منها دون وج حدق ٌعدد انتقاصدا للمٌدمة المقدررة قانوندا لصداحب ومدن ثدم ٌعدد
ضررا ٌحصل لمن اصاب ضرر مصلحة فً مسدألة الفاعدل ( )4امدا المصدلحة المشدروعة فقدد تكدون مالٌدة
والتً ٌحرص القانون على حماٌتها وقد تكون مصلحة ادبٌة فلها االهمٌة البالغة فدً القدانون والتدً ٌحدرص
على حماٌتها طالما التخالف قواعد النظام العام واالداب العامة()5

()1
()2
()3
()4
()5

د.سعدون العامري ،تعوٌض الضررفً المسؤولٌة التقصٌرٌة  ،بال سنة ،ص.19
ابراهٌم محمد شرٌف  ،المصدر السابق  ،ص.24
د.سعدون العامري  ،المصدر السابق  ،ص.45
محمد ٌحًٌ المحاسنة  ،عناصر تقدٌر الضرر االدبً والتعوٌض عن  ،بحث منشور فً مجلة العلوم القانونٌة ،
المجلد ،16العدداالول  ،2001،ص.20
ناصر جمٌل محمد الشماٌلة  ،المصدر السابق  ،ص.46
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انمطهب انرابع
ان ٌكىن انضرر شخصٍا نمه ٌطانب به
اي ان الضرر ٌجب ان ٌصٌب شخص المطالب بالتعوٌض ولٌس شخصا خر غٌر الن المطالبة القضائٌة
ان ٌطالب االنسان بحقوق ولٌس المطالبة بحقوق غٌر من المتضررٌن النهم اولى بالمطالبدة بحقدوقهم عدن
االضرار التً تصٌبهم دون حاجة لقٌام الغٌر بهذ المهمدة ( )1ومدن المعلدوم ان طلدب التعدوٌض الٌقبدل اال
من المتضرر نفس ( )2او من ل صفة قانونٌة وهذا تطبٌقا لقاعدة ( ال دعوى دون مصدلحة ) فدالمراد بهدذا
الشرط ان ٌكون الضرر قد اصاب طالب التعوٌض ( المدعً ) بصورة شخصٌة فٌكون االذى قد لحق جسد
المتضددرر او مال د او الجانددب االدبددً فتقددام الدددعوى وٌطلددق علٌهددا ( بالدددعوى الشخصددٌة ) ( )3وقددد اجددام
القانون للغٌر ان ٌتولى المطالبة بالتعوٌض عن االضرار التً لحقدت بشدخص غٌدر او شدرف او اعتبدار ،
بشرط ان تكون ل صفة قانونٌة وهذ الصفة تستمد من القانون واالتفاق فالوكٌل والنائب ٌتمكنان مدن اقامدة
دعددوى المطالبددة بددالتعوٌض نٌابددة عددن مددوكلهم او مددن ٌنددوب عند قانونددا وان نتٌجددة المطالبددة ال تعددود الددٌهم
شخصٌا وانما تنسحب الى المضرور وكذلك الحال بالنسبة للدائن الذي ٌنوب عن مدٌن فً اسدتعمال حقدوق
االخٌددر اي ان الدددعوى الشخصددة تبقددى حتددى بالنسددبة الددى مددن هددو غٌددر مؤهددل لرفعهددا  ،كعدددٌم االدراك او
ضعف االدراك لعاهة فً عقلد او لعدارض مدن عدوارض االهلٌدة الن هنالدك نائبدا قانونٌدا عدن المجندون او
المعتددو او عدددٌم التمٌٌددم ( )4وقددد قضددت محكمددة التمٌٌددم العراقٌددة بقولهددا " ال ٌص د للمحكمددة ان تقضددً
بالتعوٌض عن الضرر االدبً لوالد المعتدى علٌ القاصر نتٌجة مالحق بسمعت جراء الحادث بل ٌقتضً ان
ٌكون الحكم بالتعوٌض اضافة لوالٌت على القاصر(.)5

انمطهب انخامس
ان الٌكىن انضرر لذ سبك تعىٌضه
لما كان التعوٌض هو جبر للضرر المعنوي الحاصل هادفا الى رضاء المضرور ترضٌة كافٌة ولٌس امالة
ما نتج عن هدذا المسداس غٌدر المشدرو ،لدذا فدان جبدر الضدرر المعندوي ال ٌجدوم ان ٌكدون وسدٌلة الثدراء
المضرور بال سبب على حساب المسؤول فال ٌص ان ٌؤدي الى حصدول المصداب علدى تعدوٌض الضدرر
المعنوي الواحد مرتٌن وال على اكثر مما ٌلمم لجبر الضرر( )6فاذا حصل المتضدرر علدى تعدوٌض جدراء
تعرض للضرر فان ال ٌجوم ل المطالبة بالتعوٌض مرة خرى عن نفس الضرر لعدم جوام الحصول على
التعددوٌض مددرتٌن الن التعددوٌض وجددد صددال لجبدر الضددرر الحاصددل فدداذا عددوض صددب االمددر منتهٌددا واذا
حصل عكس ذلك اي ان ٌحصل المضرور على التعوٌض مرتٌن فان ذلك ٌعد اثراء للمضرور على حساب
المسددؤول عددن الضددرر وهددذا امددر ال تجٌددم قواعددد العدالددة ( )2فاالصددل ان الغاٌددة مددن التعددوٌض هددو جبددر
الضدرر االدبددً ولددٌس اثددراء المتضدرر علددى حسداب الفاعددل او انددمال العقداب علٌد اي ٌهدددف الددى ارضدداء
المضرور ترضدٌة كافٌد ولدٌس امالدة مدا ٌندتج عدن هدذا المسداس غٌدر المشدرو ولهدذا الٌجدوم ان ٌحصدل
المتضرر على اكثر مما ٌلمم لجبر الضرر او على التعوٌض األدبً الواحدد مدرتٌن ( )1وهدو مبددا عدام لد

()1
()2
()3
()4
()5
()6
()1

فرٌد فتٌان  ،مصادر االلتمام  ،بغداد ، 1952 ،ص.211
د.حسن علً ذنون  ،المصدر السابق ،ص.112
قضت محكمة التمٌٌم فً قرار لها المرقم /1023م/3تامٌن 1991/فً  " 2002/2/14بالمام شركة التامٌن الوطنٌة
بتادٌتها طالب التعوٌض المصاب نتٌجة تعرض لالصابة تعوٌضا مادٌا وادبٌا.
د .جابرصابر ط  ،اساس المسؤولٌة المدنٌة عن العمل غٌر المشرو بٌن الخطا والضرر  ،دار الكتب القانونٌة  ،مصر
 ،بالسنة ،ص.121
قٌس حاتم احمد القٌسً ،المصدر السابق ،ص.115
ناصر جمٌل محمد الشماٌلة  ،المصدر السابق .49 ،
()7
Jourdin- pafrice ; le principles de la responsabilite civile dalloz;paris; 2000.p138.
د.سلٌمان مرقس ،المصدر السابق  ،ص.159
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مجاالت خرى كعدم جوام الحصدول علدى الفوائدد التاخٌرٌدة عدن مبلد التعدوٌض المحكدوم بد حٌدث ذهبدت
محكمة التمٌٌم العراقٌة الى ان "ال ٌجوم تعدد التعوٌض عن نفس الواقعة "()1

انمبحث انثانث
أحكاو انتعىٌض األدبً
نصت المدادة ( )205مدن القدانون المددنً العراقدً علدى احكدام التعدوٌض االدبدً حٌدث ان سدبق ان بٌندا ان
التعوٌض ماهو اال جبر للضرر الذي ٌلحق بالمصاب سواء كان هذا الضرر مادٌا او معنوٌا ( ادبً ) كدون
النصوص التً وردت لم تفرق بدٌن اندوا التعدوٌض كمدا ورد فدً ندص المدادة ( )204مدن القدانون اعدال
والتً وضعت القاعدة العامة فً تعوٌض اي ضرر والمادة ( )205من القانون نفس جاءت ضمن االحكدام
المشتركة لالعمال غٌر المشروعة والتً
سارت على نفس االتجا وسوف نتناول هذا المبحث فً اربعة مطالب ابتداءا بطرق التعوٌض االدبدً ومدن
ثم تقدٌر التعوٌض االدبً وبعدها باستحقاق التعوٌض وانتقال و خٌرا بموقف المشر العراقً من وكما فً
التفصٌل االتً-:

انمطهب االول
طرق انتعىٌض االدبً
عندما تثبدت مسدؤولٌة الفاعدل عمدا لحدق المتضدرر مدن ضدرر فاند ٌتعدٌن علدى القاضدً ان ٌلدمم المسدؤول
بتعدوٌض المضددرور لجهددر الضددرر الدذي اصدداب  ،فددالتعوٌض هددو وسدٌلة القضدداء علددى الضددرر او تخفٌددف
وطأت وهو الجماء العام عن قٌام المسؤولٌة المدنٌدة ( )2والغالدب ان ٌكدون التعدوٌض بشدكل عدام مبلد مدن
المال ولكن قد ٌكون شٌئا اخر غٌر المال وكما فً االتً -:
اوال -:التعوٌض العٌنًٌ :عرف التعوٌض العٌنً بان " الحكم باعادة الحال الى ما كانت علٌ قبل ان ٌرتكب
المسؤول الخطأ الذي ادى الى قو الضرر" ( )3ومما الشك ان افضل طرٌقة للتعوٌض وتحقٌدق المقصدود
منها هً امالة ما اصاب المضرور من ضدرر وذلدك باعادتد الدى نفدس الحدال التدً كاندت علٌد قبدل وقدو
الضرر فهذ الطرٌقة تمٌل الضرر عٌنا وٌرى بعض الفقهداء ان هدذا الندو مدن التعدوٌض ٌعتبدر مدن انجد
االنوا الن ٌؤدي الى امالة الضرر بصورة نهائٌة والبعض االخر من الفقهاء ٌجد ان التعوٌض النقدي هو
االصل الن اكثر سهولة فً التطبٌق وشٌوعا فً العمل القضائً ( )4وقدد اخدذ المشدر العراقدً فدً المدادة
( )209من القانون المدنً العراقً بكلتا الطدرٌقتٌن (التعدوٌض النقددي والتعدوٌض بمقابدل ) وتدرك لقاضدً
الموضو حرٌة اختٌار الطرٌقة التً ٌراها مناسدبة للتعدوٌض فداذا امكدن تعدوٌض الضدرر عٌندا واال لجدأت
المحكمة الى التعوٌض النقدي ()5
ثانٌددا  -:التعددوٌض بمقابددل  :وٌقصددد بد ادخددال قٌمددة فددً ذمددة المضددرور تعددادل القٌمددة التددً فقدددها( . )6فقددد
ٌصعب فً احٌان كثٌرة اللجوء الى التعوٌض العٌنً وذلك اما لعدم مالئمة ظدروف الحدادث لهدذا التعدوٌض
او الن المتضرر ذات ال ٌطلب وانما ٌطالب بمقابل كتعوٌض بدٌل للضدرر الدذي لحدق بد النتفداء التعدوٌض
( )1د .حسن علً ذنون  ،المصدر السابق ،ص.130
( )2المسؤولٌة المدنٌة وهً التمام شخص بتعوٌض عن ضرر الحق بالغٌر سواء كان هذا االلتمام محددا بنصوص او غٌر
محدد وقد تكون عقدٌة او تقصٌرٌة.
( )3د .سعدون العامري  ،المصدر السابق  ،ص.49
( )4د.سلٌمان مرقس  ،المصدر السابق  ،ص.112
( )5تنص المادة ( )209من القانون المدنً العراقً " ٌقدر التعوٌض بالنقد وٌجوم للمحكمة تبعا للظروف وبناءا على طلب
المتضرر ان تامر باعادة الحال الى ما كانت علٌ ا وان تحكم باداء امر معٌن او ٌرد المثل من المثلٌات وذلك على سبٌل
التعوٌض "
.
( )6ابراهٌم محمد شرٌف  ،المصدر السابق  ،ص.232
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عٌنددا اي بمثددل الضددرر الددذي لحددق بالمتضددرر ،وهددذا النددو مددن التعددوٌض نصددت علٌد المددادة ( )209مددن
القانون المدنً العراقً المعدل.
والتعوٌض بمقابل قد ٌكون تعوٌضا نقدٌا او غٌر نقدٌا وسوف نحاول اعطاء فكرة عن كال النوعٌن :
التعددوٌض النقدددي حٌددث ٌعتبددر التعددوٌض النقدددي هددو االكثددر شددٌوعا علددى الصددعٌد العملددً وفددً التطبٌقددات
القضائٌة وهو ٌعنً قٌام القاضً بتحدٌد مبل واجدب دفعد للمتضدرر عندد حصدول الضدرر وعلدى المحكمدة
تقدٌر المبل عن طرٌق االستعانة باهل الخبرة واالختصاص وهدذا مدا اسدتقر علٌد الفقد والقضداء واخدذ بد
المشر العراقً ونص علٌ فً المادة ( )209من القانون المدنً العراقً المعدل ()1
التعوٌض غٌر النقدي وهو الذي ٌتوسط التعوٌض العٌنً والتعوٌض النقدي فهو لٌس باعادة الحدال الدى مدا
كانت علٌ قبل وقو الضرر كما ان لٌس مبل تعٌن المحكمة بشكل ٌتكافأ م الضرر على اقل تقدٌر وانما
هو ما تامر ب المحكمة بدأداء امدر معدٌن علدى سدبٌل التعدوٌض ( )2ومدن االمثلدة علٌد كدالحكم بنشدر قدرار
المحكمة بالصحف وعلى نفقة المسؤول عن الضرر االدبً اذا كان ٌتضمن تكذٌب اشاعة او خبر

انمطهب انثاوً
تمذٌر انتعىٌض االدبً
ان تقدٌر التعوٌض كقاعدة عامة ٌتركم على مبدد تناسدب التعدوٌض للضدرر الحاصدل فدال ٌجدوم ان ٌدنقص
التعوٌض عن الضرر الن فً هذ الحالة ال ٌفً بالغرض من وهو جبدر الضدرر وبدذلك ٌتضدرر المصداب
( )3كذلك ال ٌجوم ان ٌكون التعوٌض اكثر من الضرر الن هذا اثراء للمتضرر على حساب المسؤول عن
الضرر والقضاء ٌتقٌد بهذا المبد كلما كان ذلك ممكنا ( )4فاالصل ان ٌتكافأ التعوٌض م الضرر المحدث
المحدث بالمضدرور فدال ٌمٌدد علٌد وال ٌدنقص عند واذا كاندت وظٌفدة القضداء تحقٌدق هدذا التكدافؤ بصدورة
ٌسددٌرة فددً الضددرر المددادي فددان وظٌفت د صددعبة وشدداقة فددً حالددة الضددرر المعنددوي ( االدبددً ) اال ان هددذ
الصعوبة فً التقدٌر ال تحول دون اجرائ على وج ٌقارب بٌن التعوٌض والضرر بشدكل متناسدب بدالرغم
من صعوبة الموامنة بٌنهما مادامت الغاٌة من التعوٌض جهر الضدرر وتحقٌدق العدالدة  ،فالضدرر المعندوي
بعد تحقق شروط (ٌ )5لمم محدث بتعوٌض المضرور سدواء تدم تقددٌر اختٌدارا او جبدرا بواسدطة القضداء
فالتعوٌض االختٌاري ٌتم عن طرٌق االتفاق بٌن الطرفٌن ( محدث الضدرر والمضدرور ) علدى تقددٌر قٌمدة
التعوٌض بالشكل المناسب لالخٌر قبل عرض القضٌة امام القضاء علما ان هذا النو من التقددٌر شدائ فدً
العراق واذا لم ٌحدث االتفاق او حدث ولكن المضرور لم ٌقتن كلٌا بجهر الضرر فان المضرور ٌلجا عدادة
الى القضاء إللمام محدث الضرر بدف التعوٌض الذي ٌقدر القاضً وبالتالً فدان قاضدً الموضدو ٌتمتد
بسلطة كاملة فً تقدٌر التعوٌض المناسب والعادل الذي توجه قواعد تفرٌد االحكام القضائٌة (. )6

انمطهب انثانث
استحماق انتعىٌض االدبً واوتمانه
لقد اثار موضو استحقاق التعوٌض االدبً اختالفدا فدً الفقد وبددرجات متفاوتد فدً التشدرٌ وقدد دار هدذا
االختالف حول درجة القرابة المطلوب بالمصاب الستحقاق هذا الندو مدن التعدوٌض فداالختالف ال ٌنصدب
على مدى استحقاق المتضرر ذات للتعدوٌض االدبدً جدراء تعرضد للضدرر فدذلك متفدق علٌد فدً التشدرٌ

()1
()2
()3
()4
()5
()6

د .سعدون العامري  ،المصدر السابق  ،ص.150
قٌس حاتم احمد القٌسً  ،المصدر السابق  ،ص.15
مصطفى مرعً ،المسؤولٌة المدنٌة فً القانون المصري،ط،19361ص.343
جبار صابر ط  ،المصدر السابق ،ص.110
راج المبحث الثانً فً الصفحة رقم .9
محمد ٌحً المحاسنة  ،المصدر السابق  ،ص.40
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والفق والقضاء الن هذا االستحقاق ٌعتبر حقا طبٌعٌا ومشدروعا للمصداب ( )1اال ان الخدالف ٌنصدب علدى
استحقاق قارب ذوي المصاب او الذٌن تربطهم ب رابطة معٌنة كالموج والصداقة وغٌرها وعمدا اذا كدان
اي من هؤالء ٌستحق التعوٌض االدبً جراء تعرض المصاب الى الضرر االدبدً وممدا الشدك ان المشدر
العراقً اقر مبد استحقاق التعوٌض االدبً فً الفقدرة ( )2مدن المدادة ( )205مدن القدانون المددنً العراقدً
ولم ٌحدد درجة معٌنة لالستحقاق اذ حددت المستحقٌن لهذا التعوٌض هم الموجٌن واالقارب ()2
وان مسددألة تحدٌددد الددموجٌن ال تثٌددر مشددكلة الن التعددرف الٌهددا ٌكددون مٌسددورا لوجددود الرابطددة الموجٌددة امددا
االقارب فقد استقر القضاء العراقً على تحدٌدهم فً الدرجة الرابعة ()3
اما بالنسبة النتقال التعوٌض االدبً فاننا النقصد ب انتقال التعوٌض االدبً وانما نقصد ب كٌفٌة انتقال الدى
المتضددرر ذات د الن ذلددك امددر واض د لكددون المتضددرر بطبٌعددة الحددال ٌسددتحق هددذا التعددوٌض جددراء وقددو
الضرر االدبً علٌ كالطعن فً شرف او االساءة الدى سدمعت طالمدا امكدن اثبدات وقدو هدذا الضدرر وانمدا
ٌتعلددق موضددو االنتقددال بالنسددبة الددى غٌددر المتضددرر كاقارب د وموجت د ومددن ٌددرتبط مع د بعالقددة ٌقرهددا
القانون( )4وان هذا التعوٌض ٌنتقل الى الغٌر فً حالة وقو هذا الضرر على المصاب المتوفً الذي توفى
تددوفى قبددل ان ٌحصددل علددى التعددوٌض الند لددو كددان قددد حصددل علٌد فاند ٌصددب ضددمن تركتد المالٌددة التددً
ٌستحقها الورثة  ،وقد نص المشر العراقً فً الفقرة ( )3من المادة ( )205على " ال ٌنتقل التعوٌض عن
الضرر االدبً الى الغٌر اال اذا تحددت قٌمت بمقتضى اتفاق او حكم نهائً "()5

انمطهب انرابع
مىلف انمشرع انعرالً مه انتعىٌض االدبً
كددان العددراق جددمءا مددن الدولددة العثمانٌددة كمددا هددو معددروف والتددً كانددت تطبددق ( مجلددة االحكددام العدلٌددة )
باعتبارها التشرٌ االساسً وعلى الرغم من انتهاء فترة العهد العثمدانً التدً دامدت طدوٌال فدً العدراق فقدد
ظلددت المجلددة مطبقددة فٌد ولددم ٌصدددر اي قددانون ٌعددالج التعددوٌض االدبددً وبقددً الحددال الددى ان صدددر قددانون
الضمانات رقم ( )54لسنة  1943والذ نص على التعوٌض االدبً وقضدت بد المحداكم العراقٌدة وفدً عدام
 1951صدر القانون المدنً العراقً رقم  40لسنة  1951والذي اورد نصا صرٌحا علدى مبددا التعدوٌض
االدبً فً المادة ( )205من والتً تنص "  -1كل تعد على الغٌر فً حرٌت او فً عرض او شرف او فً
سمعت او فً مركم االجتماعً او فً اعتبار المالً ٌجعل المتعدي مسؤوال عن التعوٌض  -2وٌجدوم ان
ٌقضً بالتعوٌض لالمواج ولالقربٌن من االسرة عما ٌصٌبهم من ضرر ادبً بسبب موت المصاب  -3وال
ٌنتقل التعوٌض عن الضرر االدبً الى الغٌدر اال اذا تحدددت قٌمتد بمقتضدى اتفداق او حكدم نهدائً ( )6وقدد
طبقت المحاكم العراقٌة مضمون النص المذكور فً الكثٌر من القرارات القضائٌة وسنعرض بعدض االمثلدة
منها -:
قرار محكمة التمٌٌم المرقم  243/2008فً  31/8/2009والخداص بحدق اشدقاء المتدوفً جدراء الصدعق
الكهربائً بالمطالبة بالتعوٌض االدبً عما اصابهم من اسى وحمن عن وفاة شقٌقهم
قرار محكمة التمٌٌم المرقم  1650فً  21/12/2012والخاص بالمطالبة بنشر تكذٌب للمقال المنشور فً
جرٌدة العالم بتارٌ  26/7/2011بالعدد  158تحت عنوان تقرٌر هندسً .

()1

()2
()3
()4
()5
()6

Boiron jean-dammage corporel- thespour le doctrat en droit et soutenuoes
decembre;paris; 1995.p54.
انظر نص المادة ( )205الفقرة ( )2من القانون المدنً العراقً.
قضت محكمة التمٌٌم بقرارها المرقم /122م 910/1فً  1910/1/30بقولها " ٌستحق التعوٌض االدبً اقرباء المتوفً
من الدرجة الرابعة " االحكام العدلٌة ،3 ،س،13ص.13
جبار صابر ط  ،المصدر السابق ،ص.110
د .حسن علً ذنون  ،المصدر السابق  ،ص.223
د .عبد الرماق عبد الوهاب  ،تعوٌض الضرر االدبً فً القانون السوٌسري والعراقً  ،بحث منشور فً مجلة القضاء ،
 ،العدد،1964 ، 2ص.23-22
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قرار محكمة التمٌٌم المرقم  385/1946فً  10/11/1949والخاص استحقاق الموجة للتعوٌض االدبدً
عن اتهام موجها لها بانها مانٌة .
قرار محكمة التمٌٌم المرقم  1952/ 114فً  3/1952 /10المتضمن التعوٌض االدبً نتٌجة نشدر مقدال
فً الصحف والمجالت متضمنا كلمات والفاظ تمس بسمعة شخص معٌن قذفا .
قددرار محكمددة التمٌٌددم رقددم  /6مدنٌددة اولددى  1975/المنشددور فددً مجموعددة االحكددام العدلٌددة  /العدددد الثددانً
والمتضمن استحقاق االم تعوٌضا ادبٌا عن دعس طفلتها ووفاتد الصدابة االم جدراء ذلدك بعاطفتهدا وحنانهدا
وشعورها )1( .

انخاتمة
ٌعتبددر موضددو الحددق فددً التعددوٌض عددن الضددرر االدبددً مددن الموضددوعات البالغددة الصددعوبة حٌددث ٌوجددد
الضددرر االدبددً ممموجددا بالضددرر المددادي علددى نحددو ٌجعددل تصددنٌف الضددرر مددن جانددب معددٌن امددرا بددال
الصعوبة ولذلك جرى العمل فً هذا البحث على ان ٌكون تغلٌب الجانب االدبً فً الموضو هدو المسدو
لدراست لغرض استجالء المبادى العامة التً تحكم م التركٌم على الجاندب االدبدً مند فدً حالدة وجدود
مختلطا م الضرر المادي محاولٌن اٌضاح تعرٌف الخاص ب وشروط وكٌفٌة التعوٌض عن وصدوال الدى
استحقاق وانتقال للغٌر  ،فالضرر هو احد اركان المسؤولٌة التقصٌرٌة كون االذى الذي ٌلحق بالشخص فً
مال او جسد او عاطفت او شعور وتتفق جمٌ التشرٌعات على وجوب تحقق الضرر بسبب الفعل الضدار
لٌصدار الدى تعدوٌض المضددرور عمدا اصداب مدن ضددرر فالضدرر نوعدان مدادي ٌصدٌب الشدخص فدً ذمتد
المالٌة او فً جسد وضرر دبً وهو محور بحثنا الذي ٌصٌب الشدخص فدً عاطفتد وشدعور وال بدد مدن
تحقق الشروط القانونٌة المحددة فً الضرر لٌكون قابال للجبر وإال فقدد المضدرور حماٌدة القدانون واسدتحال
علٌ الحصول على ما ٌبتغٌ من تعوٌض .

()1

د .منذر عبد الحسٌن الفضل  ،الضرر المعنوي فً المسؤولٌة المدنٌة  ،بحث منشور فً مجلة العلوم القانونٌة والسٌاسٌة
 /المجلد ،6العدد االول والثانً  ،1912 ،ص.255
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