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 عرفان شكر و

 فبحمده تتم الصاٟتات أوال هلل و الثناء الشكر

١تشرفة" األخضري فتيحة" اليت أانرتٍت بتوجيهاهتا ا لؤلستاذة عًتايف ابٞتميلاأتقدـ بشكري اٞتزيل و 
 ، جعلها هللا يف ميزاف حسناهتاوآرائها القيمة سطور و صفحات ىذه ا١تذكرة

ىذا فلهم مٍت فائق االحًتاـ  موضوعي مٞتنة ا١تناقشة لقبو٢تأعضاء  أف أشكركما يسعٍت أيضا 
 والتقدير

 سياسيةو الشكر موصوؿ لكل أساتذة كلية اٟتقوؽ و علـو ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 اإلهـــداء

الكبَت صاحب القلب الطاىر و  إىل من أقتدي بو طواؿ حيايت، و أٛتل اٝتو بكل فخر و اعتزاز
 حفظو هللا و رعاه" "والدي

   حت بكل ما ٘تلك يف سبيل سعادتناض ىل منبع اٟتب و اٟتناف، و زارعة االبتسامة و األملإ

 والديت أطاؿ هللا يف عمرىا""

 "، علي، لطائف، سندس، فاطنة، سعدىاجر"يت و أخوايت: إخو يل إ

 جعل مثواىم اٞتنةرٛتهم هللا و  "جدي و جديت"ىل من ٖتن ٢تم القلوب و ىم ٖتت الًتاب: إ

 "رٯتة"ىل الصديقة و رفيقة الدرب: إ
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 ادللخص

 خسارة يلحق ايماد ضررا يكوف قد و مشروعة، مصلحة أو حق على ينصب أذى كل ىو الضرر    
 غَت مصلحة أو حقا يصيب الذي ىو و أدبيا ضررا يكوف قد و مالو، أو جسمو يف ابلشخص مالية
 فكرة قبوؿ يف طويبل الفقو تردد لذلك و. ا١تعنوية القيم أو الشرؼ أو ابلعاطفة كا١تساس مالية

 لدى التكنولوجي ورالتط واكب و الشعور ىذا تطور الزمن مرور مع و األدبية، األضرار عن لتعويضا
 اىل وعاطفتو كرامتو يف اجملروح الشخص يلجأ أف  العادية األمور من اليـو أصبح حىت اجملتمعات

 .ٟتقتو اليت أضرار عن ابلتعويض اٟتكم طالبا القضاء

 يلـز للغَت ضررا سبب من كل أف تقتضي القانونية ا١تعامبلت يف العامة القاعدة أف فاألصل     
 وهبذا.  للضرر جربا ٥تطئ كل على القانوف يفرضو مدنيا جزاء يعترب األخَت ىذا أف حيث ابلتعويض،

 ومركزه اعتباره لئلنساف يعيد الذي ىو التعويض ىذا أف ابعتبار معنواي ا١تتضررين األفراد حقوؽ تضمن
 وإف حىت للمضرور ابلنسبة األىم ىو ا١تعنوي الضرر عن التعويض يكوف الغالب يف و االجتماعي،

 . آخر اىل فرد من ٗتتلف اليت للمشاعر مراعاة فيو أنو ذلك ماداي تضرر

Résumé 

       Le dommage est tout préjudice causé à un droit ou à un intérêt légitime, et il 
peut s'agir d'un dommage matériel qui cause une perte financière à la personne 
dans son corps ou son argent, et il peut s'agir d'un dommage moral et c'est lui qui 
touche un droit ou un intérêt non financier tel que la préjudice d'émotion, 
d'honneur ou de valeurs morales. Par conséquent, la jurisprudence a longtemps 
hésité à accepter l'idée d'indemnisation des dommages moraux, et avec le temps, 
ce sentiment s'est développé et a accompagné le développement technologique 
des sociétés jusqu'à aujourd'hui, il est normal qu'une personne blessée dans sa 
dignité et son affection recourt à la justice, demandant une décision pour réparer 
les dommages causés. 



    Le principe de base est que la règle générale dans les transactions juridiques 
exige que toute personne qui cause un dommages à autrui soit obligée de 
dédommager, car ce dernier est considéré comme une sanction civile imposée par 
la loi pour chaque erreur de réparation. De cette manière, les droits des personnes 
affectées sont garantis moralement, étant donné que cette indemnisation est celle 
qui concerne l'être humain et sa position sociale, et souvent l'indemnisation du 
dommage moral est la plus importante pour la personne blessée même si elle est 
matériellement endommagée, car elle inclut le respect des sentiments qui diffèrent 
d'une personne à l'autre 
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 مقدمة

 ٕتاذبتها و النقاش حو٢تا فثار واالجتماعية، القانونية النظم يف ابلغة أ٫تية ا١تدنية ا١تسؤولية شكلت   
 يف حىت بل القضاء أحكاـ يف النقاش ىذا آاثر وظهرت أساسها، و تعريفها ٖتديد يف اآلراء

 ٧تد مصطفى العوجي يعرفها ٔتا يلي: بشأهنا وردت اليت التعاريف بُت من و الوضعية، التشريعات
 بفعل أو بفعلو ابألخرين أٟتقو الذي الضرر عن ابلتعويض شخص كل على يقع الذي االلتزاـىي "

 ."عنها يسأؿ أشياء أو أشخاص

 الوسائل استعماؿ عن تنتج ١تخاطر اإلنساف تعرض وتطورىا ا١تعاصرة اٟتياة آاثر من و       
 س٘ت قد التعويض، موجبة الغَت تصيب أضرارا ٖتدث ،(االتصاؿ وسائل)ا٠تدمية و لزراعيةاو  الصناعية
 و نسافاإل بشرؼ يلحق الذي وأ ،(ا١تادي ضرر) سبلمتو و نسافاإل ابٞتسم كا١تساس ا١تايل ابٞتانب

 (.ا١تعنوي الضرر) مثبل العرض ىتك أو القذؼ و كالسب ٝتعتو

 ا١تشروعة ٔتصلحتو أو ا١تدين ْتق مساس كل" نو:أب ا١تعنوي الضرر يعرؼ صبلؿ حسُت علي اٞتبوري
و . "السر فشاءإ أو التشهَت أو اإلىانة أو اإلصابة من ينشأ الذي كاألمل ،مالية خسارة لو يسبب ال

 كيافلل يبدي اىتمامو كاف منخص ابأل اإلنساف حياة يف شيء كل ليست ا١تادة أف من ا١تعلـو 
 بتعويض اٟتكم ىو ىذا ْتثنا يف يهمنا ما و. اجملتمع يف وجوده أركاف كأحد واالجتماعي ا١تعنوي

 ىذا يكوف ما وغالبا اعتباره، و ٔتشاعره مساس من ٟتقو ما نتيجة ا١تتضرر يطلبو الذي مادي الغَت
 يكوف هبذا و القاضي، بتقدير الصحف يف بنشر أو احملكمة قاعة يف علٍت اعتذار طلب إما التعويض

 لقاء لنقود قبضو من فعأر  بقدر اجتماعي اعتباره لئلنساف يعطي إذ األنسب ىو التعويض ىذا
  ٝتعتو. و فوبشر  ا١تساس

موقف التشريع من  توضيح و بيافالبحث عن طبيعة الضرر ا١تعنوي و  ىلإ الدراسة ىذه هتدؼو     
  .بو ا١تضرور ةمطالب عند ا١تعنوي الضرر عن التعويض لتقدير ا١تعتمدة ا١تعايَت
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 أف بارابعت معنواي ضررا ا١تتضررين األفراد حقوؽ ضماف تتجلى يف البحث ىذا أ٫تية لذلك فإف    
 برازإ وكذا ومعارض، مؤيد بُت ا١تفكرين و الفقهاء بُت واسع جدال أاثر الضرر ىذا عن التعويض

  .الضرر ٢تذا القضائية التطبيقات و العملي الواقع ٔتعرفة وذلك اٞتزائري مشرع موقف

 لذاتيةا األسبابأخرى موضوعية، فمن بُت   ولقد  دفعٍت الختيار ىذا ا١توضوع، أسباب ذاتية و    
 اثباتو من حيث  ا١تادي الضرر على تركز الحظت أف أغلب الدراسات  اٞتامعي مساري خبلؿأنو 

 اؿجمل يف حُت مل تويل ىذه الدراسات اىتماما بنفس الدرجة  ا،شيوع األكثر أنو ابعتبارعنو  تعويضالو 
  .فيو التوسعفكانت رغبيت يف البحث و  ا١تعنوي الضرر

 ٗتص كثَتة وقضااي حاالت صادفت اليومية حياتنا و الواقع ىلإ ابلنظر أنو أيضا فضويل أاثر ا٦ت و    
 .ال؟ أـ حقو ا١تضرور استوىف وىل الصادر اٟتكم معرفة يف رغبيت فكانت ا١تعنوي، الضرر

مرتبط بشكل وثيق ابٟتقوؽ واٟترايت  ا١تعنوي الضرر موضوع أما عن األسباب ا١توضوعية، فإف    
 كثَت على حياانأ ابلسلب التكنولوجيا وسائل من العصرية اٟتياة النعكاس ذلكو  ادر لؤلف األساسية 

إحداث أضرار معنوية يف  لتشويو ٝتعتو و صاحبها علم دوف نشرىا و الصورة كالتقاط األشخاص من
  .نفس الفرد

القضائية، ٔتا أف الدراسة تقتضي ٖتليل النصوص القانونية و توضيح اآلراء الفقهية واألحكاـ  و    
 التحليليا١تنهج  و ا١تعنوي، الضرر خصائص و شروطو  صور وصفل الوصفي ا١تنهجفقد اتبعت 

القانوف  قارنة١ت وذلك ا١تقارف ا١تنهج ىلإ ابإلضافة الفقهاء، أراءتفسَت  و القانونية النصوص تحليلل
 .ءالقضا و كل من الفقو موقفو مقارنة  األخرى الوضعية القوانُت مع اٞتزائري 

  نذكر منها ،ويض عن الضرر ا١تعنوي قليلةأف الدراسات القانونية يف ٣تاؿ التع و يف ىذا الصدد ٧تد
التعويض عن الضرر األديب حيث عاٞتو من خبلؿ دراسة  بعنوافأسامة السيد عبد السميع  كتاب

ها بعنواف الرسالة اٞتامعية حملمد يوسف قب تطبيقية بُت فقو اإلسبلمي و القانوف، كما ٧تد أيضا
التعويض عن الضرر األديب )دراسة مقارنة(، و أيضا ٝتية قردي يف مذكرهتا التعويض عن الضرر 
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إبضافة فرع ابلنسبة لنطاؽ ا١توضوعي و  ا قمناا١تعنوي، وما ٗتتلف بو مذكريت عن ىذه الدراسات أنن
 التعويض عن ىذا الضرر، كما عاٞتنا ا١تعايَت ا١تعتمدة يف تقدير الشخصي لتعويض عن الضرر ا١تعنوي

 :إشكالية البحث احملورية على النحو التايل كانت سبق,وابعتبار ما      

 معايَت واضحة للتعويض عنو أـ  يضع ضوابط و و ا١تعنوي لضرريقر التشريع اٞتزائري ا ىل
 ؟ أنو أحاؿ ا١تسألة على القضاء كما فعلت بعض التشريعات

 لتساؤالت منها :ن االشكالية احملورية بعض اوتنبثق ع

 القانوف اٞتزائري ؟_ىل ىناؾ وضوح ١تفهـو الضرر ا١تعنوي يف 1

 _ كيف تعامل القضاء اٞتزائري مع فكرة التعويض عن الضرر ا١تعنوي؟2

 التعويض عن الضرر ا١تعنوي لكرامة األفراد وسياسة ا١تشرع يف _ ىل يوجد توافق بُت إقرار الدستور 3

  :التالية ا٠تطة تعضو  اإلشكاليةلئلجابة عن  و 

 اختيار أسباب ىلإ ابإلضافة الدراسة، وأ٫تية أىداؼ ٖتديد مع لموضوعل ٘تهيدا تضمنت مقدمة
  .الدراسة خطة ووضع اإلشكالية طرح ىلإ وصوالا١تتبع  وا١تنهج ا١توضوع

 مبحثُت خبلؿ من وذلك عنو، التعويض و ا١تعنوي ضررلل ا١تفاىيمي طاراإل يعاًف األوؿ الفصل 
 .ا١تعنوي ضرر عن للتعويض القانوف األساس لتحديد الثاٍل و ا١تعنوي، الضرر ١تفهـو وؿاأل

 مبحثُت اىل تقسيمو مثو  ا١تعنوي ضررال عن التعويض تقدير معايَت تناوؿ الثاٍل الفصل يف و     
 لتقديرا ٖتديد الثاٍل ويف ا١تعنوي، الضرر عن التعويض لتقدير القضائية و  الفقهية ا١تعايَت األوؿ

 .ا١تعنوي الضرر عن لتعويضل التشريعي

ئلشكالية مع استخبلص نتائج البحث و اقًتاح بعض التوصيات لأما عن ا٠تا٘تة فتضمنت إجابة     
  يف ٣تاؿ التعويض عن الضرر ا١تعنوي. 



 

 
 

 

 ول:الفصل األ

يلضرر ادلعنو التعويض عن ىيمي طار  ادلفااإل

  

، فبل يكفي لقياـ ىذه ةتقصَتيالو  ةعقديبقسميها ال ا١تدنية ؤوليةا١تسيعترب الضرر الركن الثاٍل يف 
 .1رضر  ا٠تطأف يًتتب على وقوع أ٪تا ٬تب إ، و ا٠تطأوقوع  ا١تسؤولية

ف ا١تشرع يف بعض مواده خصصها ٢تذا الركن أىذا الركن يف وقتنا ىذا، ٧تد  ة٫تيأتزايد نظرا ل و     
لكن حسب رأي و ضرر معنوي، أىل ىو ضرر مادي  قصودا١تمل يبُت  ، وةعام ةبصفوردىا ألكن 

من    ؿشكاإي أ ثَتو نبلحظ أف الضرر ا١تادي ال ي .النوعُت من الضرر ا١تشرع قصد كبلالفقهاء أف 
 صعوبةالضرر ا١تعنوي الذي يواجو القضاء  ٓتبلؼتعويض عنو، ال ةال من حيث كيفي حيث تعريفو و

 .2و ال خبلؼ فيهاأما تعريفو و شروطيف تقدير التعويض عنو 

ليو يف ىذا الفصل، وذلك من خبلؿ ٖتديد مفهـو الضرر ا١تعنوي يف إوىذا ما سنحاوؿ التطرؽ       
 ساس القانوٍل للتعويض عن الضرر ا١تعنوي.األفيو بُت نما ا١تبحث  الثاٍل فأوؿ، بحث األا١ت

  

                                                           
عمودومسؤولٌة،سهامعزي،الضررالمعنويفًالمسؤولٌةالمدنٌة،مذكرةلنٌلشهادةالماسترفًالمانونتخصص:1

  8،ص3102وٌرة،كلٌةالحموقوالعلومالسٌاسٌة،لسمالمانونالخاص،البجامعةأكلًمحنداولحاج
نوالبوبكروبنفاطمةالزهراءعزوز،الضررالمعنويوآلٌاتتعوٌضهفًالمانونالجزابري،مذكرةمكملةلنٌل 2

 7ص01درار،صأحمددراٌةأٌة،جامعةلحموقوالعلومالسٌاسشهادةالماستر،كلٌةا
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 ول: مفهوم الضرر ادلعنويدلبحث األا

  ، فهو ضررةماليغَت  ةٔتصلحديب يف ا١تساس األيضا الضرر ألق عليو الذي يط يتمثل الضرر ا١تعنوي و
 ةىل تعريف وحقيقإوؿ األحيث نتطرؽ يف ا١تطلب  1،الشرؼ سمعة والو أالوجداف  ٯتس ا١تشاعر و
 ضرر ا١تعنوي.النطاؽ التعويض عن  فيو ما ا١تطلب الثاٍل فنحددأالضرر ا١تعنوي، 

 ادلعنوي و حقيقة الضرر تعريفول: ادلطلب األ 

نواع أضرر ا١تعنوي نوع من الف أوال ابعتبار أىل تعريف الضرر ا١تعنوي نعرؼ الضرر إقبل التطرؽ 
 .والضرر، مث بياف شروطو وصوره وخصائص

 و التشريعف الضرر ادلعنوي يف الفقو يتعر ول: الفرع األ

، مث تعريف ا١تدٍلقو نتطرؽ يف ىذا الفرع إىل تعريف الضرر ا١تعنوي يف كل من فقو االسبلمي و الف
 .يف التشريعالضرر ا١تعنوي 

 الضرر ادلعنوي يف الفقو أوال: تعريف 

 يف الفقو اإلسالميالضرر ادلعنوي  .4

الضماف حيث اعتربوا أساس  ،هءقهاف ىتماـاة ز ٤تطر بسبلمي ٧تد أف الضرر كاف أللفقو اإل فالنسبة 
  .2وال ضرار" من حديث ا١تصطفى صلى هللا عليو و سلم " ال ضرر نطبلقاا

لضرر,  صطبلحياالالتعريف اللغوي و  ىلإا١تعنوي يف الفقو االسبلمي نلجأ لئلحاطة ٔتفهـو الضرر 
 .فقهاء ا١تسلمُت ى مث بياف الضرر ا١تعنوي لد

 

                                                           
عامة،إدارة:تخصصالعاملانونفًالماجستٌرشهادةلنٌلمذكرةدارٌة،اإلالمسؤولٌةفًالضرر،عباسأودٌن1ً

 77ص،3102/3102السٌاسٌة،العلوموالحموقكلٌة،بوالًالأم،مهٌديبنالعربًجامعة
لدراساتالعربٌةالمجلةنتماله،اوالتمصٌرٌةالمسؤولٌةعنالناشادبًاأللضرراعنالتعوٌضمنصور،حمدأمجدأ 2

20ص،29العدد،31المجلدالتدرٌب،ومنٌةاأل
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 تعريف الضرر:.أ 
 :التعريف اللغوي 

 أتيت كلمة الضرر و مشتقاهتا يف معاجم اللغة العربية ٔتعاٍل عدة نذكر منها :

الذي ينفع  وى والضار...(-هللا اٟتسٌت )النافعٝتاء أاف ضد النفع، و الّضار من ظالُضر لف و الضرّ 
و قد . الضرر يف مالو أي نقص النقصاف، نقوؿ دخل عليو  الضرر:و 1،من يشاء ٓتلقو و يضره

لك ذ ع قدرت أبربعة و سبعُت موضعاً، والنصوص الشرعية لفظ الضرر يف عدة مواضي ستعملتا
 عدة نذكر منها: على وجوه

  ْنَساَف الضُّرُّ َدَعااَن ِٞتَْنِبِو َأْو قَاِعًدا َأْو قولو تعاىل"  الشدة:ٔتعٌت الببلء و َوِإَذا َمسَّ اإْلِ
زُيَِّن لِْلُمْسرِِفَُت َما   كذلكُضرٍّ َمسَُّو ۚ   إىلقَاِئًما فَػَلمَّا َكَشْفَنا َعْنُو ُضرَُّه َمرَّ َكَأْف ملَْ َيْدُعَنا 

 .2" يَػْعَمُلوفَ  َكانُوا
 :فقاؿ هللا تعاىل "فَػَلمَّا َدَخُلوا َعَلْيِو قَاُلوا اَي أَيػَُّها اْلَعزِيُز َمسََّنا  ٔتعٌت اٞتوع و العرى

َنا ۖ ِإفَّ اَّللََّ ٬َتْزِي  َنا بِِبَضاَعةٍّ ُمْزَجاةٍّ َفَأْوِؼ لََنا اْلَكْيَل َوَتَصدَّْؽ َعَليػْ َوأَْىَلَنا الضُّرُّ َوِجئػْ
   .3" دِِّقُتَ اْلُمَتصَ 

 :التعريف االصطبلحي 

٦تا  ،لو نو من الصعب ضبط تعريفأال إابلرغم من شيوع فكرة الضرر يف الفقو اإلسبلمي و التشريع 
 :4 ؛ و من ىذه التعريفات ما يليجعل الفقهاء و رجاؿ القانوف يتوسعوف يف تعريف الضرر

                                                           
الجامعً،الفكردار،0طممارنة،دراسةالمدنٌة،المسؤولٌةفًدبًاألالضررتعوٌض،حسٌنجبوريصاللعلً 1

22/22ص،3107سكندرٌة،اإل
03اآلٌةنس،ٌوسورة 2
88اآلٌةٌوسف،سورة 3
تطبٌمٌة،لنماذجدراسةسالمً،اإلالفمهوالجزابريسرةاأللانونفًالمعنويالضررتعوٌض،زٌطةالهاديبنعبد 4

الشرٌعةتخصصالشرٌعة،لسمسالمٌة،اإلوالعلومجتماعٌةاالالعلومكلٌةالماجستٌر،شهادةلنٌلمكملةمذكرة

2ص،3112/3112بأدرار،دراٌةأحمدالعمٌدجامعةلانون،وشرٌعةشعبةسالمٌة،اإل
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ا١تساس ْتق من حقوقو أو  ذى الذي يصيب الشخص من جراءعرفو سليماف مرقس "ىو األ  
أو مالو مصلحة مشروعة لو سواء كاف ذلك اٟتق أو تلك ا١تصلحة متعلقا بسبلمة جسمو أو عاطفتو 

 .1أو حريتو أو شرفو أو غَت ذلك "

األذى الذي يصيب الشخص من جراء ا١تساس ْتق من حقوقو أو " أبنو  أما بلحاج لعريب فعرفو 
 .2"ةلحة مادية أو أدبيكانت ىذه ا١تصٔتصلحة مشروعة سواء  

و ا١تعنوية اليت تلحق أالضرر ىو الذي يتمثل يف ا٠تسارة ا١تادية  بقولو: " ويضا علي فيبليل يعرفأو٧تد 
 .3عليو"ْتق الضحية نتيجة التعدي على من وقع 

يف مالو ذلك ٟتاؽ مفسدة ابألخرين سواء كاف إىو  "ف الضررأ يض هللا فوزيف يرى يف نفس ا١تقاـ و
و نقص أو التلف ا١تادي أسواء ابلنقص  ةمالي ةخسار و عاطفتو فيسبب لو أو عرضو أمو و جسأ

   . 4"ا١تنافع

 :ه التعريفات ٯتكن استخبلص تعريف شامل عن الضررذومن ى

ويعٌت ) و مالوأجسمو  ةبسبلمخبلؿ قانوٍل قد يكوف متعلقا إ نتيجةذى الذي يلحق الشخص األىو 
  .(يقصد بو الضرر ا١تعنوي و حريتو )وأو شرفو أطفتو و ٯتس بعاأبو الضرر ا١تادي( 

 تعريف الضرر ادلعنوي: .ب 

 ةحالمظهرا ماداي كما يف  ٗتذاذا إال إديب األضرر الالتعويض عن  أمبدسبلمي ال يقر اإلف الفقو إ
ف و الفقهاء ا١تسلمو يف ىذا ا١توضوع استعمل  ير.تعز يف ىذه اٟتالة يعاقب ابل و ،القذؼ والشتم

 منها:، ديباألالضرر معٌت ٖتمل  مصطلحات
                                                           

فًاألولالمسمالمدنٌة،المسؤولٌةوالضارالفعلفًلتزاماتاالفًالمدنً،المانونشرحفًالوافًمرلس،سلٌمان 1

722ص,الماهرة،2طاألول،المجلدالعامة،األحكام
الجامعٌة،المطبوعاتدٌوان،7طالثانً،الجزء,الجزابريالمدنًالمانونفًلتزاملالالعامةالنظرٌة،لعربًبلحاج 2

  072،ص3117الجزابر،عكنون،بن
9ص،3113الجزابر،التوزٌع،ولنشرموفمدارلتعوٌض،المستحكالعمل-االلتزاماتفٌاللً،علً 3
والحموقكلٌةغرداٌة،جامعةالوضعً،المانونوسالمًاإلالفمهفًاألدبًالضررعنالتعوٌض،جمٌلةشبٌحً 4

   9،ص310لانون،وشرٌعةتخصصالسٌاسٌة،العلوم
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 ولقد ورد  ،السمعة وديب ا١تتعلق ابلشرؼ األضرر الوىو الذي يعرب بو عن  :ذىمصطلح األ
 .1ابلكبلـ لؤلذى الشريعةكذا بياف ٖترَل  حد القذؼ ومن  اٟتكمةىذا ا١تصطلح يف بياف 

  على  عتداءاديب الناشئ عن األضرر الديب: وىو ما يستدؿ بو عن األتبلؼ اإلمصطلح
تبلؼ إ" من العلماء قو٢تم ىو ةطائفالقيم عن  ابنعلى الزان نقل رأة ا١ت استكراهالشرؼ ففيو 

  . 2"ديبأ
 يف الفقو ادلدين:الضرر ادلعنوي  .2

معيار ا١تساس ابٟتقوؽ الغَت ، فبعضها ركز على ١تصطلح الضرر ا١تعنوي فقهيةريفات التباينت التع
 .اٍل اعتمد يف تعريفو على بياف صور الضرر ا١تعنويالث االٕتاهف أيف حُت  ،ا١تالية

 : وؿاأل االٕتاه.أ 

الضرر الذي يصيب  " نوأبالضرر ا١تعنوي  الفقيو صربي سعدي الذي عرؼي ىذا االٕتاه مؤيد من 
يضا الضرر الذي يصيب أمنو و و نساف يف عاطفتاإلف يصيب أمثالو  و ماديةغَت  ةمصلحنساف يف اإل
 ف ىذا الضرر كثَتأصربي سعدي  وضحأو  ."ذي يًتتب عن السب والقذؼنساف يف ٝتعتو كالاإل

ف يكوف أتتم بعقد يقتضي  األخَتةف ىذه أل ،العقدية ا١تسؤوليةعلى عكس  ا١تدنية ا١تسؤوليةالوقوع يف 
ف يصيب أمثالو  و ،يف تنفيذ العقد يةدبأ ةمصلحنو يتقرر للدائن أال إ ةمالي ةقيمبرامو على شيء ذي إ

ديب الذي يًتتب عن األيضا الضرر أومنو  .عتوإذاطبيبو سرا ال ٬توز  إفشاء نتيجة ٝتعتو ا١تريض يف
على الضرر ا١تادي ا١تتمثل يف نفقات  عبلوة ،التجميل ةعمليثناء أنساف ّتروح اإلتشويو وجو 

ف يشيع أحد الركاب أع يستط معلى موعد وصولو فل أتخرلقطار الذي لك يف حالة اذوك .3جالعبل
  .4صيب بضرر يف عاطفتوأقد عنده فيكوف بذلك  عزيز ةجناز 

                                                           
   28ص،سابك،مرجع،حسٌنجبوريصاللعل1ً
درجةعلىالحصولمتطلباتستكمالالالرسالة،(ممارنةدراسة)األدبًالضررعنالتعوٌضلبلها،ٌوسفدمحمباسل2

   00،ص3119فلسطٌن،نابلس،الوطنٌة،النجاحجامعةفًالعلٌاالدراساتكلٌةالخاص،المانونفًالماجستٌر
ولطباعةالهدىدارااللتزام،مصادراللتزامات،العامةالنظرٌةالمدنً،المانونشرحفًالواضح،سعديصبري3

   202ص،3100الجزابر،التوزٌع،والنشر
الثانً،المجلدعام،بوجهااللتزامنظرٌة،0جالجدٌد،المدنًالمانونشرحفًالوسٌطلسنهوري،اأحمدالرزاقعبد4

 722/727ص،3112لبنان،الحمولٌة،الحلبًمنشورات،2طااللتزام،مصادر
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غَت  ةمصلحو يف أ ا١تاليةالضرر الذي يلحق الشخص يف غَت حقوقو  "عرفو أبنوما بلحاج العريب فأ    
   .1".. الدينيةو معتقداتو أو شعوره أفهو ما يصيب الشخص يف كرامتو  ةمالي

 :االٕتاه الثاٍل.ب 

ىل تعريف الضرر ا١تعنوي يكوف من خبلؿ تبياف صوره إف الوصوؿ أالقائل من أنصار ىذا االٕتاه 
نو ىو ما يصيب الشخص يف شرفو وٝتعتو أ "ٛتد قداد يعرفو أخليل حسن  الشأفحيث ٧تد يف ىذا 

  . 2"نسافاإل ةكرامعلى   واالعتداء بتقوالتيداع السمعة إو من قذؼ وسب وىتك العرض 

 الناحيةنو مساس من اي أو عاطفتو أنساف يف كرامتو اإلىو ما يصيب  "ب شعيضا ٤تفوظ لأ٧تد  و
 .3 "ةمالي ةخسار ف يسبب لو أدوف  لئلنساف النفسية

ف تعريف الضرر ا١تعنوي من خبلؿ بياف صوره ىو ا١تدعى أعبد ا٢تادي بن زيطة  حيث يرى    
ف ا١تصلحة الضرر ا١تعنوي اب١تصلحة يظل معلقا ٔتدى مشروعيتو يف حُت قد تكو  قًتافاف أللًتجيح 

 .4ف وصف ا١تصلحة قاصر على تغطيو ٚتيع صور الضررأكما   ةمشروعغَت 

 ا:وتضييق اتوسعيتضمن ف مفهـو الضرر ا١تعنوي أيبلحظ  ُتٕتاىاالتعريف مبلحظة من خبلؿ     
 ،دبيا"أيعد ضررا  ةمشروعغَت  ةبصور  ةغَت مالي ةو مصلحأْتق كل مساس " ىووؿ األ ٕتاهففي اال

 ليشمل كل اٟتاالت ا١تاسة ابٟتقوؽ غَت ا١تالية، أما يف االٕتاه مفهـو الضرر ا١تعنوي فهذا يوسع من
 .5ىذا تضييق ١تفهوموو  ،صور ٖتقق الضرر ا١تعنويلالثاٍل ففيو تعداد 

 

                                                           
  078صسابك،مرجع،لعربًبلحاج 1
دٌوان،7طاألول،الجزء،_االلتزامصادرم_الجزابريالمدنًالمانونشرحفًالوجٌزلدادة،حسنأحمدخلٌل 2

378ص،3101الجزابر،الجامعٌة،المطبوعات

22،ص3117دٌوانالمطبوعاتالجامعٌة،الجزابر،،7ب،المبادئالعامةلمانونالمدنًالجزابري،طشعمحفوظل 3
  

9سابك،صرديوبنسامٌةتومً،مرجعلسمٌة 4  
شهادةنٌللمتطلباتمكملةمذكرةالمعنوي،الضررعنالتعوٌضسامٌة،تومًبن،وبنسامٌةتومًسمٌةلردي 5

اإلدارٌة،والمانونٌةالعوملسمالسٌاسٌة،العلوموالحموقكلٌةلالمة،،0972ماي18جامعةالمانون،فًالماستر

  9صأعمال،لانونتخصص
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 تعريف الضرر ادلعنوي يف التشريعاثنيا:  

   التشريعية الناحيةالتعريف ابلضرر ادلعنوي من  .4

، الفقو ٖتيلها علىالتشريعات بل  ةمهمريف اب١تصطلحات ليست من ف التعأكما ىو معروؼ     
غلبها مل أد ٧ت التعريفات وابلرجوع اىل تلك .دخاؿ التشريع يف اضطراب بُت النص والتعريفإلتجنب 

 أخرىف أيف اٟتُت  ،ف ىذا الضرر قابل للتعويضأابلنص على  ى٪تا اكتفإو لضرر ا١تعنوي ليضع تعريفا 
   .1ت ىذا الضررقامت بتعداد حاال

 ا١تادةفنجد  ستدرؾ النقص الذي ورد يف القانوف ا١تدٍلا١تشرع اٞتزائري اف أ٧تد  الشأفويف ىذا     
يشمل التعويض عن الضرر ا١تعنوي   "ما يلي:  علىتنص  كررم 182تتحدث عن الضرر ا١تعنوي اليت 

يل ٮت حيث ةاملهنا غَت شأ ا١تادةعلى ىذه يؤخذ ما  .2" و السمعةأ الشرؼ وأ ابٟتريةكل مساس 
ف ا١تشرع اكتفى بتعداد صور أإىل ف ذلك غَت موجود نظرا أ٢تا يف حُت  ةسابق ةمادف ىناؾ أللقارئ 

  .3دوف بياف تعريفو السمعة والشرؼ  و اٟتريةيف  احملددةالضرر ا١تعنوي 

 ،ض عن الضرر ا١تعنويالتعوي أ١تبدتبٍت ا١تشرع اٞتزائري يتأكد خرى األ القانونيةالنصوص تتبع وب    
عملو  ةثناء ٦تارسأالعامل  ةيضمن قانوف العمل ٛتاي : "من قانوف العمل 8 ا١تادةجاء يف نص حيث 

    .4"التهديد القذؼ و و اإلىانةشكاؿ أمن كل 

يشمل التعويض عن ما يلي: " نص علىاليت ت من قانوف ا١تدٍل ا١تصري 222 ا١تادةيقابلها نص     
ديب األىل مشوؿ التعويض الضرر إ ابإلشارةف ا١تشرع ا١تصري اكتفى أهنا نرى ف ."ا...يضأديب األالضرر 

 .و ذكر صورهأدوف تعريفو 

 ما يلي: ىمن قانوف ا١تدٍل السويسري عل 47 ةا١تادت ونص
                                                           

،3العدد،01المجلدالسٌاسٌة،والمانونٌةالعلوممجلةإلداري،االمضاءعمٌدةفًالمعنويالضررأحكاملرناش،جمال 1
0221ص،3109سبتمبر

،0972سنةسبتمبر32لالموافك،0292عامرمضان31فًالمؤرخ28-72رلمألمرمكررمن083المادة 2

المتمموالمعدلالمدنً،المانونالمتضمن
 0221صسابك،مرجعلرناش،جمال 3
  المتمموالمعدلالعمل،بعاللاتالمتعلك،0991\17\30فًالمؤرخ00\91رلمالمانونمن8المادة 4
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 للعائلة، رجل وفاة حالة يف أو اٞتسدي، األذىيف  ضحيةابل خاصة ظروؼ اٗتاذ للقاضي ٬توز"
    1 خبلقي."أ كتعويض عادؿ تعويض

  :القضائية الناحيةمن  ادلعنويالتعريف ابلضرر  .2

ىل توضيحو من إالقاضي  أيلجداللتو  وأغموض نص  ةحالمن ا١تقرر يف التفسَت القضائي أنو يف 
 .١تفهـو الضرر ا١تعنوي القضائيةونورد بعض التعاريف  قضائيةخبلؿ قرارات 

ايـ من أ ثبلثةطردت بعد  ةزوجء مستغاًل عوض ف ٣تلس قضاأ٧تد للقضاء اٞتزائري  فبالنسبة    
 .وكرامتها الزوجةهنا غَت بكر فهنا الضرر ا١تعنوي وقع على ا١تساس بشرؼ أ ةْتجزواجها 

درار أجمللس قضاء  اإلدارية الغرفةصادر عن  لو  قراريف  اٞتزائري الدولة٣تلس  أف٧تد يف ا١تقابل  و    
اليت  ابلسيدةديب الذي ٟتق األتعويضا عن الضرر  500,000غ بدفع مبل أبدرارابلزاـ القطاع الصحي 

متمثلة يف حرماهنا  مستدٯتة بعاىةصابتها إولدىا و  ةوفاىل إدت أ الوالدةثناء أطبيو  خطاءألتعرضت 
 2.ىي يف ريعاف شباهبا بد واألىل إمن اال٧تاب 

 1955اكتوبر  13در يف الصا الفرنسيةالنقض  ة٤تكمأيضا قرار من بُت ىذه القرارات ٧تد  و    
يف حُت 3 " ةماليغَت  ةمصلحو يف أ ا١تاليةىو الضرر الذي يلحق الشخص يف غَت حقوقو " عرفتو

نساف يف اإلكل ضرر يؤذي "جاء فيو  1998/4/29يف قرارىا بتاريخ  ا١تصريةالنقض  ة٤تكمقضت 
   4 "و يصيب عاطفتو ومشاعرهأشرفو 

و أو عرضو أالضرر الذي يصيب الشخص يف حريتو  "نو أبرفتو ؼ ع األردنيةالتمييز  ة٤تكمما أ    
 .5"اليت ٟتقت اب١تصاب  اٞتسدية و النفسية ـاآلالجتماعي... وال يشمل و يف مركزه اإلأشرفو 
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 خصائص الضرر ادلعنوي ومتييزه عن ما يشابو الثاين:الفرع 

 ا١تشاهبة لو. صطلحاتا١ت ننبُت يف ىذا الفرع خصائص الضرر ا١تعنوي، مث ٘تييزه ع

 خصائص الضرر ادلعنوي وال:أ

ائص ٘تيزه عن الضرر ا١تادي ا٠تصلو ٣تموعة من نو أمن خبلؿ تعريف الضرر ا١تعنوي نبلحظ 
 :فيما يلي ضحهانو 

 :لئلنسافورود الضرر ا١تعنوي على حقوؽ اثبتو - أ

خرى ذات طابع أو ايل ا١تطابع ات المنها ذ الثابتةاٟتقوؽ  من ة٣تموعنساف ْتكم طبيعتو ئللتثبت  
ما ىو  كل ف يستمتع بوجوده وأاليت تكفل للشخص  الشخصيةمن اٟتقوؽ  األدبيةاٟتقوؽ  و .ديبأ

كيانو ا١تعنوي   ةوٛتايذاتو بنساف يف ٘تيزه اإليضا حق أومنها . 1ا٠تصوصيةاٟتق يف كمرتبط بشخصيتو  
  .2ةمعنويفهذه كلها حقوؽ  ،الشخصيةحريتو  ةايٛتو 

لكل شخص : "28 ا١تادةا١تدٍل اٞتزائري صور من ىذه اٟتقوؽ منها ما جاء يف وف قانلقد ورد يف ال و
ما ؛ أ4"الشخصيةحد التنازؿ على حريتو ألليس " :اليت تنص 46 ا١تادةمث  ؛3"...ركثأفاسم  لقب و

دوف  اٝتو استعماؿلكل من انزعو الغَت يف : "ابلشخصية قةيصلالاٟتقوؽ  ةلزمت ٛتايأف  48 ةادا١ت
 .5" ف يطلب وفق االعتداء والتعويض عما يكوف قد ٟتقو من ضررأانتحل الغَت اٝتو  وأمربر 

لكل من وقع عليو اعتداء غَت مشروع يف حق من : "دٍل ا١تصريا١تتقنُت المن  50 ا١تادة و يقابل ىذا
ىذا  ."رالتعويض عما يكوف قد ٟتقو من ضر  ف يطالب وقف ىذا معألشخصيتو  ا١تبلزمةحقوؽ 

هنا ليست سلطات تقرر لشخص على نفسو لكنها حقوؽ أذه اٟتقوؽ الغالب فيها ىف أويستنتج 
 .٨تو الغَت بقصد االعًتاؼ بوجودىا ةموجه

                                                           
88صسابك،مرجعالسمٌع،عبدالسٌدسامةأ 1
  00صسابك،مرجع،وسامٌةبنتومًلرديسمٌة2

 ،مرجعسابك12/17رلمالمانونمن38المادة 3
المرجعنفسه،72المادة 4
نفسهالمرجع،78المادة 5



 

 

22 
 

ٚتاع علماء إو  ةوالسنسبلمي لتكريس ىذه اٟتقوؽ ٔتقتضى الكتاب اإلالفقو  جاء الشأفيف ىذا و 
تبلؼ إو أ إبزىاقهاما إعليها النفس من االعتداء  ةٛتايمن بُت تلك اٟتقوؽ  و .اإلسبلمية ةماأل

 .2((ابٟتقال إوال تقتلوا النفس اليت حـر هللا  :))هللا تعاىل ما حرموىذا و ، 1جرح وبعضها بضرب 
السبع ا١توبقات قيل اي رسوؿ هللا وما  جتنبواا: ))ف الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص قاؿأهنع هللا يضر  ةىرير بو أما رواه  ةمن السنو 

فدؿ اٟتديث ىنا . 3((كل الراب...أو ال ابٟتق إهلل والسحر وقتل النفس اليت حـر هللا ىي قاؿ الشرؾ اب
الدماء   ةحرمف الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص شدد يف أ كما  .هلكاتا١تي أمن ا١توبقات و عده حرمة قتل النفس على 

 .4  ((اءيف الدم القيامةوؿ من يقضي بُت الناس يـو أ: ))قولو ملسو هيلع هللا ىلصكما يف 

 :ماليةحقوؽ غَت  ا١تعنويةاٟتقوؽ - ب

مثل الذي يصيبو  ةماليغَت  ةانحينو يصيب الشخص يف أسابقا يف تعريف الضرر ا١تعنوي  انكما ذكر 
تايل لاب و ةماليحقوؽ غَت  معنويةػالف اٟتقوؽ أصل األىذا ىو  و .الكرامةو أو الشرؼ أ السمعةيف 
كاف ، و ىذا  مر غَت ٦تكن ومستحيلأمل واألاٟتزف  ةدرجياس قف : النقودكمواؿ  ألف تقاس ابأ٬تب  ال

التعادؿ بُت الضرر الواقع  واستحالو ا١تعنويساسي عند رافضي التعويض عن الضرر األاالعًتاض 
نو أ األدبيةاالعتداء على اٟتقوؽ  نطبلقة فبل يقصد مإلكن ىذا القوؿ ليس على  .5والضرر ا١تستحق

يف كما يل من ضرر مايل مباشر  ى النفاالعتداء عليو قد ينطوي عل ،التعويض ا١تايل نو ال يستحق عنوأ
  ،ذلك االعتداء على حق ا١تؤلف ةدلأمن  و ،ديب ٥تتلط ابلضرر ا١تايلأضرر فيها اٟتاالت اليت يوجد 

كما قد يكوف االعتداء يف ىذه اٟتقوؽ على ضرر مادي غَت مباشر مثالو االعتداء على الكياف 
 .6اٞتسدي لشخص
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 عن الضرر ادلادي: الضرر ادلعنوي متييز ا:اثني

 ا١تادية ا٠تسارةىو فالضرر ا١تادي  :هماليالبد من تعريف كالضرر ا١تادي والضرر ا١تعنوي  للتمييز بُت
ذى ٯتس أكل   لو؛ أو ىو " ةمشروع ةمصلحو أا١تساس ْتق من حقوقو  نتيجةاليت تلحق ا١تضرور 

   .1"و مفوات ١تصاٌف مشروعةأمنها منقصا  ا١تاليةو ذمتو أنساف يف جسمو اإل

و قوؿ أو عرضو من فعل أنو الضرر الذي يصيب االنساف يف شرفو أبديب فيعرؼ األما الضرر أ    
يف  ا١تأو أ تومعامليف  و امتهاانأو تيف ٥تاطب اٖتقَت و كل ما يعترب  ،يعد مهانو لو كما يف القذؼ والسب

 .2عاطفتو

ف الفقهاء يف ذلك اعتمدوا  على معيارين أبينهما حيث ٧تد  ةتفرقال ىلإبعد بياف تعريفهما ٩تلص     
 :على االعتداء ا١تًتتبةاثر اآل طبيعةىل إخر ينظر واآلعليو  ىاٟتق ا١تعتد طبيعةحد٫تا يستند على أ

ذا كاف إيكوف الضرر ماداي  :اٟتق الذي وقع االعتداء عليو طبيعةا١تعيار ا١تعتمد على  .1
ذا كاف االعتداء على حق غَت إما أ ؛شخصيا أـسواء كاف حقا عينيا االعتداء عليو ماليا 

  .دبياأف الضرر يكوف إف األسرةوحقوؽ  ابلشخصية قةيصاللمايل مثل اٟتقوؽ 

 ،حياف ضرر معنوياألعنو يف بعض  أينش ا١تاليةف ا١تساس ابٟتقوؽ أي انتقادا مفاده أالر وجو ٢تذا     
 ،دوف وجو حقكحبس الشخص   ضرر مادي ا١تاليةابٟتقوؽ الغَت يضا عن ا١تساس أوينتج يف ا١تقابل 

 .3معنوي اٟتبس تكوف قد فوتت عليو رْتا فينتج عن ىذا ضرر ألف مدة 

 ةخسار  يسببذا كاف االعتداء إف :عن االعتداء ا١تًتتبةاثر اآل طبيعةعتمد على ا١تا١تعيار  .2
ـ من اٟتقوؽ أ ا١تاليةمن اٟتقوؽ كاف اٟتق ا١تعتدي عليو ء  سوا ،ف الضرر يكوف مادايإف ةمالي

 ا١تعنويةالقيم  ٪تا مسإو  ةمالي ةخسار ذا كاف ىذا االعتداء مل ينتج عنو إما أ ،ا١تاليةغَت 
 .دبياأفيكوف ضررا  الكرامة وكالشرؼ   لئلنساف
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مستقبل يف ٣تاؿ التعدي على  أينشديب اندرا ما األف الضرر أو من ىنا ٯتكن أف تستخلص      
 ،ال يتجزأ ةماد وروح كياف واحد نساف  اإلف أل١تادي الضرر ٮتتلط ابف أالغالب فيو بل ، اٟتقوؽ

نتج عنها إصابة شخص أصيب : ا١تثاؿ التايلكما يف   الضرروابلتايل قد يًتتب على ذلك نوعاف من 
اليت ٟتقت ىذا الشخص  ا١تالية ا٠تسارةتمثل يف يضرراف ضرر مادي  إلصابة، فهذه امستدٯتة عاىة
ما الضرر ا١تعنوي أ ،بسبب العاىة عملالكذا نقص يف دخلو لعجزه عن  و  نفقات العبلج نتيجة

 .1.اليت يشعر هبا ا١تصاب و حزنو على دواـ عجزه عن العمل النفسية ـاآلاليتمثل يف ف

 ، كما يفةمالي ةخسار ال ينتج عنو  اتدبيا ْتأضررا عنوي ا١تالضرر و يف بعض اٟتاالت قد يكوف     
ف ىذا ا١تعيار ىو أايسُت دمحم ٭تِت  فَتى ،شخاصاألحد أيعتز هبا  ةشخصيبلؼ خطاابت تإ ةحال

 .2الضرر ا١تادي و ا١تعيار السليم للتمييز بُت الضرر ا١تعنوي

 الضرر ادلعنويو شروط الفرع الثالث: صور 

 ادلعنويةضرار صور األ وال:أ

االعتداء على  ةيف حال رةالصو ىذه  و تتمثل :ةمادي أبضرار تصلةا١ت ةدبيألضرار األا .1
صابتو إ عليو جراء ىا١تعتد: فبًت يد و نقص القدرة على العملأعجز  عنو ترتبشخص ال
ف يكوف غَت أيشًتط يف ىذا الفعل  و .3من اٟتزف ةحاد ةنفسي ةذا االعتداء يولد حالهب

 فهذا يعترب ةل جهات ٥تتصف كاف وضع اليد على العقار ا١تملوؾ للغَت من قبإف :مشروع
 .4...الشرعيالدفاع  ةيضا حالأمثلتو أومن  ،مىت توافرت شروطو امشروع عمبل

والعرض كما يف القذؼ  الكرامةضرر يصيب : "ىل ثبلثإ األدبيةضرار سنهوري قسم األال و ٧تدذا ى
كما   سرتوأفراد أما يكن من عواطف اٟتناف وحب ٨تو ضرر يصيب الشخص يف  و ،ا٠تطبةفسخ  و
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وضرر يصيب الشخص من جراء  ،و خطيباأو زوجا أحد من اٟتواشي أو أ افرعو أصبل أذا فقد إ
 .1" الثابتة الشخصيةاالعتداء على حقوقو 

تتمثل  ةمادي اضرار أيسبب لو   عليو فإف ذلك ىعتدجسم ا١ت صابةإقتصر االعتداء على عندما ي و    
و انتهازىا لوال عجزه بسبب اليت كاف يف استطاعت ا١تاليةكذلك فوات الفرص و  تكاليف العبلج يف 

 .2حُت شفائواىل  إصابتو من وقت اليت ٟتقتو النفسية و اٞتسمية اآلالـاىل  ةضافإ ،اإلصابةىذه 

 : ما يلي ةمادي أبضرار ا١تتصلة األدبيةضرار األ من بُت و   

نساف: وىو كل مساس ابلشرؼ سواء ابلشتم اإل ةٝتع ديب الواقع على الشرؼ واألضرر ال- أ
 من خبلؿ و اعتباره نسافاإل ةمكانيؤثر على ىذا ما  و ،بالكاذ فًتاءاالو أ بالس وأ

 الضرر اٞتمايلو يتصل بو  .3 نةقواؿ معيأ وأفعاؿ أ ةنسب وأه عن طريق التشهَت بو احتقار 
ظهر ا١ت يف  تغيَت فينتج عنها نسافالندابت اليت تصيب اإل يقصد بو التشوىات و"الذي 

و أزايء أ ةو عارضأتشويو وجو الفناف مثل:  مهنتو السابقة ثر على يؤ  ٦تاالطبيعي لئلنساف 
 .4"الطَتاف ةمضيف

 من تشويوينتج عنو  ما و تلف وأىو كل جرح نساف: ديب الواقع على جسم اإلالضرر األ- ب
 ديبأضرر  ينتج عن ذلكيسببو الذي  األملىل ضافة إاإلبف :عضاءبعض األو أيف الوجو 
 .5على الكسب ا١تادي القدرةنقص يف الو أعبلج ال ا١تاؿ يفىدار إيتمثل يف 

 ةاٟتيا ةحرم ئلنسافل بُت حقوؽ الثابتة بت لئلنساف: منحق اث ىلديب الواقع عالضرر األ- ت
 ةاالعتداء على نشر صور في حالة ف، مثلها حق ا١تلكية وحق ا١تؤلف وكذا   ا٠تاصة و

و ٧تد   ،للتعويض اجبمعنواي مو  ضرراىذا يعترب  هبدؼ التشويو لشخص ما دوف علمو
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جاز ٢تذا دوف علم صاحبها  خرآل ة٦تلوك رضألدخوؿ الشخص يف حالة يضا أذلك ك
ف يطالب ابلتعويض عن ما الحقو من ضرر معنوي ولو مل يصبو ضرر مادي من أخَت األ

 .1ىذا االعتداء
 دبية اجملردة: ضرار األاأل .2

ا١تساس ابٞتانب عن  الناتجالضرر حالة ك ةضرار ماديأي أمن  اجملردة ا١تعنويةضرار يقصد هبا األ 
شاعر لضرر ا١تاس اب١تاوك 2.ن بسبب فقداف ابنهمايوالديقع للالنفسي الذي  األملو مثا٢تا العاطفي 

  .3للرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص ا١تسيئةكاٟتزف الذي يصيب ا١تسلمُت بسبب الرسومات   الدينية

ء ابنتها جرا ةـ تستحق التعويض عن وفااألأف  ردنيةاألالتمييز  ة٤تكميف ىذا ا١توضوع قضت  و    
 .4قابل للتعويض قانوان و٤تتمل غَت  ىو ضرر ٤تقق و و بعمق، صاهبا يف عاطفتهاأما  حادث سَت،

 لئلجابةال يكفي وحده عنوي ا١تف الضرر أحيث اشًتط معاكسا  ايأقضاء ا١تصري تبٌت ر الف أال إ    
 ،اؿػػمػابل افاٟتزف ال يقوم م وػلاألف ،اديي ضرر مأم يصبو ػل لتعويض ما داـاب مدعيػطلب العلى 

 ،وت ا١تضرورٔتو أصابتو إمعيشتو بسبب حياتو و نظاـ  الشخص الذي أتثرال إيستحق التعويض  وال
 .5يف ىذه اٟتالة تقوَلاللعدـ سهولو و ذلك كلو 

 : ةدبياألقيم العن  ةنإتال ةدبياألضرار األ .3

فقد ٯتس ، القذؼ والشتم ةيف حال ماك  الكرامة و عن االعتداء على الشرؼ ةناٚتالضرار األىي  و
 ةر ترتيب خسا مع امكاف ا١تاليةىي بذلك ٗترج عن نطاؽ اٟتقوؽ  اجملٍت عليو و ةالضرر شخصي

تايل لوابعمبلئو عنو  يؤثر يف انصراؼف ذلك قد إمانة التاجر فأالطعن يف  ةحال و مثاؿ ذلك ة،مالي
 .6يف وضعو ا١تايل ختبلؿيرتب ىذا ا
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 شروط الضرر ادلعنوي :اثنيا

 للمضرور:  ةمشروع ةو مصلحأف ينطوي ىذا الضرر على حق أ .1

 فيهامصاٟتو أف بسبب  ٖتوؿ دوف ذلك ةحواجز قانونيغَت أف  ،ةمصاٌف ذاتي قيقلتحإلنساف ايسعى 
وجب أف و ٢تذا  ،عُتتمع مجمل العامةب ادو اآلألنظاـ العاـ أو تكوف ٥تالفة ل ،خرينٔتصاٌف األمساس 
 1 .والعامة ا٠تاصة القانونية اٟتمايةضمن نطاؽ  الذاتيةتلك ا١تصاٌف تكوف 

 ةو مصلحأف ٯتس حقا اثبتا ٭تميو القانوف أيشًتط يف الضرر ا١توجب للتعويض  ٩تلص أنو هبذا و 
ة من فشل عملي اليت تضررت ةألمر ل٭تق  فبل هبذا و ،العامة اآلداب وللنظاـ العاـ  ةغَت ٥تالف ةمشروع

 وأ 2،أف تطلب التعويض عن ىذا الضرر و صحيأطلبتها من طبيبها دوف سبب شرعي  االجهاض
ال و  ةغَت مشروع ا١تصلحةوتضررت من وفاتو فهذه  ةغَت شرعي ةليت تعيش مع عشيقها يف عبلقا

 .3تعويض عنها

  :ديب ٤تقق الوقوعالضرر األف يكوف أ .2

ف ٭تدد أالقاضي  إبمكافو واضحة و ةكيدأ  بصورة وقع فعبل ف يكوف ىذا الضرر قد و أويقصد بو 
 ا١تسؤوليةف الضرر ىو روح أ "بقولو:  كما أشار مصطفى العوجيو  ،معا١تو و التعويض ا١تناسب لو

ذ مل يلحق ابلدائن ضرر ٤تقق إ وهبذا ال يصح التعويض .4"وعلتها اليت تدور معها وجودا وعدما
 .5جسامة ا٠تطأ تومؤكد مهما كان

يكوف وقوعو يف  وأاتما،  اوقوعقد وقع ف يكوف أما  ط للحكم ابلتعويض عن ضرر معنوييشًت ف    
ذلك أف  ؛يكفي للحكم ابلتعويضفهذا ال يف ا١تستقبل  واحتماؿ وقوعيف حالة ما أ ،ايا١تستقبل حتم

 وأ و السبأاالعتداء على ا١تضرور ابلقذؼ مثل  الضرر الذي وقع فعبل ىو الذي ٖتددت عناصره

                                                           

29ص،مرجعسابك،صونٌةعٌدلوالرحٌمعواوشعبد 1  
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 يأيف ا١تستقبل تظهر  اثرهلكن آفهو ضرر ٖتقق سببو فعبل  ما الضرر ا١تستقبلأ ،واىل ٝتعت إبساءة
و بعض عن نتج١تا و أشخص ّترح يف وجهو سبب لو  ةصابإ مثالو و ،٤تقق الوقوع يف ا١تستقبل
كما  و .تٚتاؿ السما حسن ا١تظهر وشًتط ٢تا ياليت  يف وظيفتو ستمراراالالتشوىات اليت ٘تنعو من 

ن طردىا مو أعلى صرؼ ا٠تطاب عنها  اإلشاعة أثرتهنا ليست على خلق و أ ةشيع عن فتاأولو 
 .1عملها

 يقع ٯتكن أفنو سيقع أرر مل يقع بعد وال يوجد ما يؤكد ىو ضف الضرر االحتمايل أحُت ٧تد يف     
افًتاضي وال تبٌت  ونألف يكوف ٤تبل للتعويض أ ٢تذا الضرر ٯتكن، و هبذا ال يقعو ٯتكن أف ال 

 قضت العليا ابحملكمةقانوف ا٠تاص ال ةغرفأف ٧تد يف القضاء اٞتزائري  حيث .حكاـ على االفًتاضاأل
٧تد أف القضاء اٞتزائري ، و هبذا ا١تؤكدة و ةاٟتالّ ضرار ٮتص األ التعويضف أب 1982/6/23بتاريخ 
 .2الضرر احملتمل نعلى عدـ التعويض عاستقر 

كاف ٭تتمل   ةفرصمن هنا حرماف الشخص أفيو: " فيقوؿ ابٟتاج العريب الفرصةفويت تموضوع ما أ    
ي تويف يف حادث مرور من الزواج ٓتطيبها الذ ةعلى فتا ةف تعود عليو ابلكسب كضياع فرصأ

و يف ىذا  .3"ةجراحي ةاٞتراح يف عملي أخط نتيجةالشفاء على ا١تريض الذي تويف  ةوكتفويت فرص
 الفرصةمىت كانت  الفرصة اتالتعويض على فو  مبدأعلى سار  قدقضاء اٞتزائري الالسياؽ ٧تد أف 

 .4"ابة احملكمة العليارقل ٮتضع تقدير القاضي يف ىذه اٟتالة ال و ةوجدي ةحقيقي

 عنوي شخصيا: ا١تيكوف الضرر ف أ .3

ف أو ال ٭تق ألي شخص  صاب طالب التعويض شخصياأف يكوف الضرر أ يقصد يف ىذه اٟتالة
 وأ ةىلياألكالشخص عدَل   ،ف خلفا ٢تذا ا١تصابذا كاإال إصاب غَته الضرر الذي أب بتعويض يطال

                                                           

030سابك،مرجعالسمٌع،عبدالسٌدسامةأ 1  
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3
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 ت،ديب ضرر شخصي ْتف الضرر األأ" الشأفيف ىذا  ردكتور حسُت عامالو يقوؿ  ،1...اجملنوف
   .2"و تركوأبو  ا١تطالبةللمجٍت عليو وحده مطلق التقدير يف 

قد  أف يكوف فعبل خطأشخصيا  التعويضطالب صاب أ ةهم عبار ال تفأف ينبغي يف ىذا الشأف  و    
هنا أ الدخلة ةقذؼ الزوج زوجتو ليل ذلك يف حالة و وليإف الضرر قد تعدى أبل  ،وقع على غَته

اىل  الزوجة عدىف القذؼ تأوالدىا اٟتق يف التعويض ابعتبار ف لإليست بكر وثبت عكس ذلك ف
شخاص مث ارتد ىذا حد األأصاب أ ذ كاف ضررإا١ترتد ٔتعٌت  ديبابلضرر األ ما يسمىىذا  و ،بيهاأ

ن حق من وقع عليو ىذا الضرر حقا شخصيا يف التعويض مستقبل ع ينتجخر فآرر اىل شخص الض
 .3صليالفعل الضار األ

ضرار اليت ٘تس ْتقوؽ العماؿ األك  ةعلى ٚتاعىو الضرر الذي يقع و  ا،الضرر ٚتاعيإذا كاف ما أ    
 :حالتُتنفرؽ ىنا بُت ف ،كُتو ا١تستهلأ

 مستقل عن  يطالب كل فردحيث  :ا١تعنوية ةلشخصياب ةىذه اٞتماع ٘تتععدـ  ةحال
جراء ما وقع للجماعة اليت ينتمي نو ٟتقو ضرر شخصي من أإثباتو  اآلخرين ابلتعويض بعد

 .4ليهاإ
 ة وقوع ضرر ففي حالالشخصية ا١تعنوية ىذه اٞتماعة  اكتساب ةما اٟتالة الثانية ىي حالأ

الشخص  ةقع الضرر ٔتصلحذا و إما أ" ،رر شخصياالضليها يكوف إا١تنتمُت  األفراد ألحد
ر ا١تاسة اب١تصاٌف اٞتماعية ضراماعة ا١تطالبة ابلتعويض عن كل األ٭تق ٢تذه اٞت وا١تعنوي ذات
 .5"٢تذه ا١تهنة
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 ديب مباشرا: ف يكوف الضرر األأ .4

توفره يف ٬تب ىذا الشرط  و ،ف يكوف الضرر مباشراأ ديبٞتواز التعويض عن الضرر األ شًتطي
يلـز كل مطالب و  ،ا١ترتكب للخطأ مباشراف يكوف أيقصد هبذا الضرر  و بنوعيها، ا١تدنية ا١تسؤولية

فبل  ،ا٠تطأ ا١ترتكب و الضرر الواقعبُت  السببية ةرابطالف يثبت توافر ألتعويض عن الضرر ا١تعنوي ل
فتغيَت ىو سبب يف الضرر  ا٠تطأف يكوف أبل ٬تب  ،يضار الدائن فأ ف ٮتطئ ا١تدين وأيكفي 

 .1الرابطة السببية ينفي قياـ ا١تسؤولية

الثاٍل يتمثل العنصر  و ،اليت ٟتقت اب١تضرور ا٠تسارة األوؿ :يشمل الضرر ا١تباشر على عنصرينو     
على ذلك  األمثلة من و .ن اب١تاؿير ن العنصييقـو القاضي بتقوَل  ىذهنا ف ،والكسب الذي فات يف 
 ،ؼتبلند اإلعتقـو  فا٠تسارة :خرلآل ةدينار ٦تلوك 100000قيمتها  لسيارةتبلؼ الشخص إ ةحال
ىو  ،تبلؼ و قيمتها عند البيعالفرؽ بُت قيمتها عند اإلهو فصاحب السيارة  الكسب الذي فاتأما 

 .2ما يقصد بو ما فاتو من كسب

 عنو: تعويضالف ال يكوف ىذا الضرر سبق أ .5

أوىف ذا إف ،ى أكثر من تعويض إلصبلح ضرر واحدا١تقصود هبذا الشرط أف ال ٭تصل ا١تضرور عل  
لكن  و ؛نفذ التزامو فيكوف بذلك قدللمضرور ن تعويض اختياراي ٔتا ٬تب عليو م ا١تسؤوؿ عن الضرر

ا١تضرور استفاد من أف  ة حالما يفأ"... .الرجوع عليو ٔتا مل يكن قد تناولو تعويضو جوازىذا ال ينفي 
على  اٟتالةؤقت مث حدد مقدار التعويض الكامل فيتعُت يف ىذه ا١تتعويض العلى سبيل  التعويض
 .3"خصم ىذا التعويض ا١تؤقت من مقدار التعويض الكامل ا١تدنية احملكمة
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من  48 ا١تادة تحيث نص ،اٞتمع بُت التعويضات أللمشرع اٞتزائري ٧تده يرفض مبد ابلنسبة و    
الضماف  ٢تيئة" ٮتوؿ قانوان على:  ا١تتعلق اب١تنازعات يف ٣تاؿ الضماف االجتماعي 83/15قانوف رقم 

 ...."ضد ا١تتسبب يف اٟتادث ا١تختصة القضائيةماـ اٞتهات أف ترفع دعوى أاالجتماعي 

رؾ ذات ٤ت ةمُت على ا١تركبات الربيأالت ةإبلزاميا١تتعلق  15/74مر من األ 10 ١تادةيف ا جاءكما 
ف ٬تمع مع التعويضات أال ٯتكن  السابقةف التعويض ا١تنصوص عليو يف ا١تواد إ".. :وبنظاـ التعويض

ف القضاء أغَت  .ابلتعويض عن حوادث العمل.."اليت يستوفيها نفس الضحااي بعنواف التشريع ا١تتعلق 
 1990/6/30رية ا١تؤرخ يف  االدا الغرفةيف العليا  احملكمةحيث جاء يف قرار  مغايرااي أداري تبٌت ر اإل
 ا١تسؤوليةسس أما دامت  ا١تبدأىذا  نو يف ما يتعلق ابٞتمع بُت التعويضُت ال شيء يتعارض وأ"

 1."قامت بشكل قاطع يفطسبا١تستشفى اٞتامعي  ةف مسؤوليٗتتلف أل

 إشكاالت حول انتقال حق التعويض :ادلطلب الثاين

اٟتقوؽ  ذلك أنو من ،أنو يقرر للمتضرر األصلي األصل يف حق طلب التعويض عن الضرر ا١تعنوي
 ، كما لو رفع دعوى أوعدموديب من األضرر الحدوث وحده من يقرر فهو  ،ابلشخصية قةيصالل

  .2االستغناء عنها

ف يطالب أدوف  ديباأل من الضررصلي ا١تتضرر األ ةوفا ةو يف حالى اإلشكاؿ الذي يثور ىنالكن     
٨تاوؿ ا ما ذى و.  3 ؟أو التنازؿ عنها مباشرهتا و رفع ىذه الدعوىا١تتويف  للورثةابلتعويض فهل ٭تق 

 .لتعويض عن الضرر ا١تعنويللنطاؽ ا١توضوعي و الشخصي ل طرؽمن خبلؿ الت اإلجابة عتو

 من حيث ادلوضوع ول:الفرع األ

ف يف ىذا اختلف الفقو يف ذلك وظهر إتاىاف يتنازعاو يقصد بو موضوع اٟتق ا١تنتقل لورثة، حيث 
 .لةأا١تس
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 نتقاؿ اٟتق يف التعويض عن الضرر ا١تعنوياالٕتاه ا١تقيد الول: االجتاه األ .1

 تضرر ا١تعنوي ىو حق شخصي ْتف اٟتق يف التعويض عن الأاالٕتاه أصحاب ىذا ي أحسب ر 
حسب قوؿ علي كاظع يف ذلك هم تحجي و 1،الورثةىل إال ينتقل و على ا١تضرور وحده  يقتصر

دليل على نزولو عن  ىالدعو ا١تتضرر قبل رفع ة وفا "فأب استندوا عليها تقضي رومانية ةدقاعاٟتاجم 
ف الضرر ال أساس ذلك أ و .2"عن ا١تسؤوؿ اف ا١تتضرر عفأبذلك يفًتض  ذا اٟتق يف التعويض وى

حىت يستطيع  الذمةال ينقص من ىذه  هبذا فهو و ،غَت مايل اللمضرور لكونو ضرر  ا١تالية الذمةٯتس 
طابع ديب ذو ا٢تدؼ من التعويض عن الضرر األ" و يرى صبلؿ حسُت علي اٞتبوري أف .اهب ا١تطالبة

كثر ٦تا أللمسؤوؿ  عقوبةيعترب التعويض  صابو الضرر شخصيا وأشخصي يقضي منح التعويض ١تن 
 صاب مورثهم من ىذاأعلى حساب ا١تسؤوؿ بسبب ما  للورثةثراء إنو يعد أىو تعويضا للمضرور كما 

 .3"الضرر

 الورثةىل إديب القائل ابنتقاؿ اٟتق عن الضرر األ :االجتاه الثاين .2

دوف  الورثةىل إق يف التعويض عن الضرر ا١تعنوي انتقاؿ اٟت جوازىل إاالٕتاه أنصار ىذا ذىب  
يف موقفهم  و استندوا ،4مل يتنازؿ عنو أف ا١تتوىفصاحبو ماداـ  ةبو حاؿ حيا ا١تطالبةاشًتاط حصوؿ 

ا١تضرور من  ة١تصلح أينش من حيث التعويض، فهو الضرر ا١تادي مثل ديب مثلوالضرر األ فأعلى 
إ٪تا ليست شرطا لنشوئو  ىل الورثة ْتق انتقاؿ التعويض إ ا١تطالبة، كما أف لفعل الضاروقت وقوع ا

و يرى أصحاب ىذا االٕتاه أف دعوى  .فنشوء اٟتق يكوف قبل ا١تطالبة بو ،ىي استعماؿ لو فقط
ٖتدث فقد  ،انتقاؿ اٟتق يف التعويض عن الضرر األديب اليت يرفعها الورثة ال يشًتط رفعها قبل الوفاة

 .بو للمطالبةفبل ٬تد ا١تضرور وقتا كافيا   فجأة ةىذه الوفا
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 الًتضيةبُت  و ة اٟتق يف التعويض ابعتباره وسيلبُت ٖتديد الفرؽ أفأضاؼ أنصار ىذا االٕتاه  و    
  ضرر وقوع البل قىل ما كاف عليو إاٟتاؿ  ةعادإ بو ال يقصدالتعويض ف" :ثرا ٢تذا اٟتقأتبارىا ابع ا١تعنوية

  .1"للمضرور الًتضيةمن  نوع توفَت إ٪تا و 

  من تلك االجتاىاتسالمي و الفقو اإل ادلقارنةالتشريعات موقف: 

ما ابلنسبة لفقهو القانوٍل أ ؛أنو نص على جواز انتقاؿ ىذا اٟتق من عدمو د٧تال القانوف الفرنسي يف 
ا مف :الورثةىل إديب يض عن الضرر األيقضي بعدـ جواز انتقاؿ اٟتق يف التعو وؿ األ: فانجد إتاىف

 ف يطالبواأللورثة تايل ٭تق لهذا دليل على تنازلو عن ىذا اٟتق، و اببنفسو فا١تورث يطالب بو  مل داـ
يتبٌت رأاي ف االٕتاه الثاٍلأما  .وفي ٢تم حق فبل ثهمصاب مور أما ما أ ،صاهبم ىم من جراء اٟتادثأا ٔت

داـ أف ا١تتضرر األصلي ا م ا١تتوىف ورثةىل إديب يف التعويض عن الضرر األانتقاؿ اٟتق و ٬تيز  معاكسا
 .2مل يتنازؿ صراحة عن ىذا اٟتق

ؿ اٟتق يف التعويض قاانتّتواز االٕتاه الثاٍل القائل ٗتذ رأي ا١تشرع ا١تصري او يف ا١تقابل ٧تد أف     
 : ا١تصرين التقنُت ا١تدٍلم 222  في ا١تادة، ف3التقييدلكن بنوع من  الورثةىل إديب عن الضرر األ

حدث ذا إال إىل الغَت إف ينتقل أ اٟتالةيضا لكن ال ٬توز يف ىذه أديب "يشمل التعويض الضرر األ
 .4.." ماـ القضاءأو طالب بو الدائن أٔتقتضى اتفاؽ 

سارت على نفس  الكوييت واللييب قد سوري والكخرى  األ التقنيات أيضا٧تد ىل ذلك فة إاإض و    
بُت مل ي و لةأا١تسسكت عن ىذه  فقط ا١تشرع اٞتزائرين عأما ، شرع ا١تصريا١ت الرأي الذي سلكو

 .5 موقفو
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ض عن الضرر ٟتق يف التعوياجواز انتقاؿ تبنوا فقهاء الشريعة اإلسبلمية قد أف  ٧تد نفس السياؽيف  و
 .1لورثة يف أي ٣تاؿ كافإىل اينتقل  فضمن تركة ا١تتوىفابعتبار أنو يدخل  ا١تعنوي

 من حيث األشخاصالفرع الثاين: 

ـ أ اٚتيع يهملإىل ينتقل ثة ر للو عنوي انتقاؿ اٟتق يف التعويض عن الضرر ا١ت ةيف حالنتساءؿ ىنا أنو  
خرين  شخاص اآلىل األإثره أدى تع الذي يب ا١ترتددالضرر األ ةفي حالف ؟بذاهتم فراد معينُتأىل إ

و أبرز مثاؿ على ذلك  ؛صاهبمأ١تا  ترضيةاٟتق يف اٟتصوؿ على ؤالء د أف ٢ت٧ت قاربو األ كاألزواج
و زوجو ابعتبار فقدىم لعزيز  لضرر ا١تعنوي كل من أوالد ا١تتوىفجرٯتة قتل يف حق مورثهم فيلحق ا

حيث ٧تد  :2الشأفالتشريعات يف ىذا اختلفت  لقد و ،و اٟتزفعليهم يولد ٢تم الكثَت من األمل 
ىل إقارب واأل لؤلزواجال إا١تدٍل "ال ٬توز اٟتكم ابلتعويض من قانونو  222 ا١تادة ا١تشرع ا١تصري يف

ابلتعويض على  ا١تطالبةصر حق قهبذا  و ؛صاب"ا١تمن جراء موت  ملأعما يصيبهم من  الثانية الدرجة
والد أ  والد واأل اٞتداتف و اٞتداف و بواف واأل :ىم و الثانية الدرجةب ا١تيت اىل قار أاٟتي  و  زوجال

كم ابلتعويض ف ٭تأملـز قانوان كمو ابلتعويض ٢تؤالء القاضي يف حف .خواتاأل و األخوة ووالد األ
  .موت ا١تصاب نتيجةمل حقيقي أب من ىؤالءإصابتو ١تن يثبت 

ديب ٬توز اٟتكم ابلتعويض عن الضرر األال " نويد عبد السميع أيرى أسامة السو يف ىذا السياؽ     
ال  و ٠تطيبةال  ا٠تاالت وال ٠تطيب و خواؿ واأل العمات و عماـ واأل خوات واأل و األخوة والدأل

   .3"صاهبمأديب أمهما ادعوا بوجود ضرر  و ، نفوسهممهما كاف ا١تيت قريبا اىل لؤلصدقاء

 لؤلزواجف يقضي ابلضماف أ".. ٬توز  على أنو 267ا١تادة ت نص ٍلا١تد ردٍلالتقنُت األو     
ف أمن ىذا النص ضح يتف ."ديب بسبب موت ا١تصابأعما يصيبهم من ضرر  األسرةقارب من واأل

 .4فقط قارباأل زواج وديب ىم األي التعويض عن الضرر األا١تشرع اعترب مستحق
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سهم  منو ٢تأو ا١تضرور طا١تا أ عويض لكل ورثة ا١تتوىفقاؿ التجاز انتأ قدفسبلمي الفقو اإل يف ماأ    
ا١تيت ْتسب  ةتثبت لورث ةف الديأو دليل على ذلك  ،شخاص معينُتأمل يقتصر على  يف ا١تَتاث و

 1.يتلقوهنا عن مورثهم رثهم وإ

 ساس القانوين للتعويض عن الضرر ادلعنويادلبحث الثاين: األ

ىذا و ، 2رضامع مؤيد وبُت ما  القانوف بُت الفقهاء وي نقاشاالتعويض عن الضرر ا١تعن ةلأاثرت مسأ
كما قاـ  .ي للتعويض عن الضرر ا١تعنويهالفق وقف التشريعي وا١توؿ بعنواف ما نبينو يف ا١تطلب األ

ف ىذا التعويض أفهناؾ من يرى  :عن الضرر ا١تعنوي للتعويض القانونية الطبيعةيضا حوؿ أا٠تبلؼ 
تعويض يشكل ترضية الف أخر آحُت يرى فريق  لو، يف ةخاص عقوبةٯتثل  للمسؤوؿ و زجر ٔتثابة

   .يف ا١تطلب الثاٍلوضحو أ اىذا م و ،3للمضرور

 ول: ادلوقف التشريعي والفقهي من التعويض عن الضرر ادلعنويادلطلب األ

١تقارف(، موقف كل من التشريع)من خبلؿ دراسة مقارنة بُت التشريع اٞتزائري وايف ىذا ا١تطلب نفصل 
 و الفقو )بُت مؤيدين و معارضُت( من التعويض عن الضرر ا١تعنوي. 

 : ول: ادلوقف التشريعيالفرع األ

 لبعض التشريعات العربية(، ضافةإلابالفرنسي و ا١تصري،  وال موقف التشريع ا١تقارف)الروماٍل وأنبُت 
 .مث نتناوؿ موقف ا١تشرع اٞتزائري

 :وال: يف التشريع ادلقارنأ

فكرة التعويض عن الضرر ا١تعنوي يف كل من القانوف الروماٍل، الفرنسي  نناقشاسة مقارنة كدر 
 . ا١تصريو 

                                                           
 727سابك،صعبدالسمٌع،مرجعأسامةالسٌد1

022صسابك،مرجعالعوجً،مصطفى 2
23سابك،صسٌن،مرجععلًالجبوريصاللح 3



 

 

36 
 

 :فكرة التعويض عن ضرر ادلعنوي يف القانون الروماين .4

ف ا١تساس ابلشرؼ ىذا أل و ،ي االنتقاـالروماف فكرة التعويض عن الضرر ا١تعنوي يف ظل تفش رفض
فع مبلغ نقدي كمقابل ىو كوف د خرآالعتبار  و، 1ا١تادي كرب من الضررأ ةقب عليو بشدو ع

كاف قانوف القصاص ىو  و" .الموآف عن و ٗتفيأ لًتضية ا١تضرور ةؼ ال يكوف وسيلللمساس ابلشر 
ٟتق أا١تسؤوؿ عن الفعل الذي اقًتفو و فرض العقوبة ا١تماثلة على  دؼيف القانوف الروماٍل هب الغالب

 ةصبحت ٢تا وظيفأٔترور الزمن  العقوبة و ، 2"البديل ةقود تقـو بوظيفلذلك كانت الن ،ضررا ابلضحية
صبح أ ذإعلى شرؼ الشخص الطبيعي ذلك بعدما كثرت االعتداءات  و ،خرى ىي وظيفو الًتضيةأ

 .3ضرار ا١تعنويةألللمضرور اٟتق يف التعويض عن ا

 ةسؤوليتصلة اب١تا١ت حواؿ األبعض ديب يف التعويض عن الضرر األ جازأف القانوف الروماٍل أغَت     
 ةٛتاي التقرير و ستحقنساف تإلا ةيف اٟتيا امور أف ٙتة أ"ذلك العهد ة قر قضاأ و, العقدية و ةتقصَتيال

بسبب ما تعويض ١تن أوذي يف عاطفتو ال ىمن ذلك منح دعو  و ،4"ةمالي ةالقانوف ولو مل تتصل بقيم
لو مل يؤثر على قدرتو على  ن جرح حىت وصابو مأكاف يعاٍل بسبب ما من  سرتو ولكل أصاب أ

 .5العمل

 :فكرة التعويض عن الضرر ادلعنوي يف القانون الفرنسي .2

ف الفقهاء الفرنسيُت قصروا أال إ ،أتثر القانوف الفرنسي بنظَته الروماٍل يف التعويض عن الضرر ا١تعنوي
 الفقيو الذي قدموأ ا٠تط ذلك ىو التفسَتسبب  و ،التعويض عن ا١تسؤولية التقصَتية دوف العقدية
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اللتزاـ العقدي فعدـ تنفيذ ا، 1 دوما لرفض القانوف الروماٍل تعويض الضرر ا١تعنوي يف اجملاؿ التعاقدي
 .2ةمادي ةثبت الدائن ما ٟتقو من خسار أذا إال إال يوجب التعويض 

واز التعويض قد  انقش الفقهاء يف فرنسا ج و" :لة حيث قاؿأالسنهوري ٢تذه ا١تس قد تعرض ىذا و
ذا مل يكن اآلف إ و ،ديب يف ا١تسؤولية العقدية بوجو خاصبوجو عاـ وعن ضرر األ ديبلضرر األعن ا

ف بعض من الفقهاء إهم فػا يعتد بػػػة خصومػمسؤولية التقصَتيػيف ال ديباألضرر الواز التعويض عن ػػػجػل
انت تقاليد القانوف الفرنسي القدَل ال يف ا١تسؤولية العقدية حيث ك ديباألال ٬تيز التعويض عن الضرر 

 .3 "من الفقهاء الفرنسيُت الذي يروف جوازه َتي كثأذلك اب١تخالفة ر  ٕتيز ىذا التعويض و

 ةسنVillers cotret مر ا١تسمىف تراجعت بصدور األإف ىذه النظرة الضيقة ما لبثت أغَت     
حيث  .4وي عند تقدير التعويضعلى وجوب اعتبار العنصر ا١تعن 88 ةالذي نص يف ماد 1538

ضرر دوف تنص على التعويض عن ال ةعام ة١تدٍل الفرنسي بصفمن التقنُت ا 1382جاءؾ ا١تادة 
ف نية ا١تشرع  مل أ"ذنوف يف ىذا الصدد الحسن علي  يرى، و ـ معنوايأٖتديد طبيعتو ماداي كاف 

 :كاآليت، فقد جاء النص  1"هجواز   عنوي وال اىل عدـالضرر ا١تىل جواز التعويض عن إتنصرؼ ال 
ىذا الفعل الضار ٓتطئو  را للغَت يلـز من وقعويسبب ضر  نساف وي كاف يقع من اإلأ"كل فعل 

 ."ابلتعويض الضرر

وؿ يرى االٕتاه األ :فسَتىا اىل إتاىُتم الفقو يف تهنا جاءت عامة فانقسأنبلحظ من نص ا١تادة     
ما االٕتاه أ ،تعويض عنوالوابلتايل ٬تب  ،معنوي مادي و ف الضرر ا١تقصود يف ىذه ا١تادة ىو ضررأ

 .ف ا١تراد بو ىو ضرر ا١تادي فقط ويقتصر التعويض عليو دوف الضرر ا١تعنويأالثاٍل فَتى 

 نقضال ةضرر ا١تعنوي بينما سبق حملكمالعن  قر ّتواز التعويضأ ف ا١تشرع الفرنسي عاد وأال إ    
ف عدـ استطاعتو تقدير التعويض عن الضرر أ"ل القرف ا١تاضي واعتربت وائأالفرنسية هبيئتها العامة يف 
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ىذا االٕتاه اىل استمر اجتهاد احملاكم يف  و ،1"عنوي ابلنقود ال ٭توؿ دوف اٟتكم للضحية ابلتعويضا١ت
قرار التعويض عن الضرر ا١تعنوي منذ عاـ إالقضاء الفرنسي على  ٚتع الفقهاء وأيومنا ىذا  حيث 

 .2م من عدـ وجود نص صريحابلرغ 1943

 :فكرة التعويض عن الضرر ادلعنوي يف القانون ادلصري .3

ضاء مر الذي جعل الق٬تيز التعويض عن الضرر األديب األما مل يرد نص يف القانوف ا١تصري القدَل 
ف ذ قضت بعض احملاكم أبإ ،ألدبية قبل صدور القانوف اٞتديدضرار اا١تصري مًتددا يف التعويض األ

ف الشرؼ ال أ" و ،ي ضرر ماديأالتعويض ما داـ ا١تدعي مل يصبو  ديب ال يكفي لطلباأل الضرر
نو تقوَل ىذا الضرر أل ةديب لعدـ سهولللحكم ابلتعويض ا١تايل عن ضرر األنو ال ٤تل أ ـ اب١تاؿ ويقو 

 .3"ساسا لتقدير ا١تاؿأف يكوف أال يصح 

فذ القضاء ا١تصري قبل صدور القانوف ا١تدٍل النا قو وي لدى الفأنو استقر الر أال إرغم ىذا الًتدد      
ا١تصرية بقبوؿ التعويض عن  ستئناؼاال ة٤تكم فقد قضت ،ديبعلى وجوب التعويض عن الضرر األ

هنا راعت يف تقدير أالنقض اٞتنائية يف قرار ٢تا  ةكما قضت ٤تكم  ،ديب يف حكم ٢تااألضرر ال
نفقها أهنا راعت ا١تصاريف اليت أكما   ،سياآف ٕتعلو أستطيع هنا ال تأف يكوف مواسيا طا١تا أالتعويض 
 .4 يف العبلج

ذلك بنص ضرر ا١تعنوي و القر جواز التعويض عن أ١تدٍل ا١تصري اٞتديد نو بصدور القانوف اأغَت      
يضا ولكن ال أديب ضرر األالنو يشمل التعويض عن أ ":علىوىل اليت تنص يف فقرهتا األ 222ا١تادة 

 5" ماـ القضاءأو طلب الدائن بو أذا ٖتدد ٔتقتضى اتفاؽ إال إىل الغَت إف ينتقل أىذه اٟتالة  ٬توز يف
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ـ " ليس الضرر الذي يلحق األ ونأمصر األىلية يف قرار ٢تا يف االستئناؼ  ةكما قضت ٤تكم     
ينها يف هنا تفقد فيو عضدا يعيضا ألأدبيا فقط بل يصيبها ضرر مادي أمن جراء قتل ابنها الطفل 

لو كاف القاتل  و مادي وأديب أصاهبا من ضرر أٟتق دائما يف طلب التعويض عن ما ٢تما ا ا١تستقبل و
 "1.الوالد طفل قتيل

 :فكرة التعويض عن الضرر ادلعنوي  يف ابقي التقنيات العربية .4

بصريح ذلك  ديب وضرر األالىل جانب مؤيدي التعويض عن إالوقوؼ لقانوف ا١تدٍل األردٍل ااختار 
لك فكل تعدي ديب كذ"يتناوؿ حق الضماف الضرر األما يلي:  على تنص منو اليت 267نص ا١تادة 

و يف اعتباره ا١تاؿ أو يف مركزه اجتماعي أو يف ٝتعتو أو يف شرفو أيف عرضو و أعلى الغَت يف حريتو 
 .2 "٬تعل ا١تتعدي مسؤوال عن  ضماف

ديب على التوايل الضرر األ( 78 77() 83 82)ا١تادتُت  ا١تغريب من تونسي والناف تقنيال جعلو     
 ٬تاب التعويضإدـ ا١تساواة مع الضرر ا١تادي يف على ق

يعتد ابلضرر ا١تادي مث  أبف الضرر األديب 2 الفقرة 134نص ا١تادة تقنُت اللبناٍل يف المث تبل٫تا     
ذا كاف ىناؾ ما يربرىا من إاحملبة  فأىل شإف ينظر بعُت االعتبار أٯتكن للقاضي "نو أىل ذلك إضاؼ أ

 .3 "الرحم ةو صلأالقرابة الشرعية  ةصل

 اثنيا: يف التشريع اجلزائري 

اٟتديثة ات الوضعية نقرت معظم التقنيأضرر ا١تعنوي الثَت حوؿ التعويض عن أد اٞتدؿ الذي بع
حذوىم  مل ٭تذ يشرع اٞتزائر ا١تلكن  .التعويض عن الضرر ا١تعنوي مثلو مثل الضرر ا١تادي وجوب

  .4لة مقلدا يف ذلك التقنُت الفرنسي القدَلأسكت عن ىذه ا١تسو 
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 سبابأوما  ؟لو يعترب رافضافهل ا١تشرع اٞتزائري بعدـ النص على التعويض عن الضرر ا١تعنوي     
  نو ترؾ اجملاؿ مفتوح لبلجتهاد والبحث ؟أ أـ ؟ذلك

نة وىل قبل تعديل القانوف ا١تدٍل لسألتُت اكثر نتناولو من خبلؿ مرحلألتوضيح موقف ا١تشرع  و
 .1اثنية بعد تعديلوو  2005

 : 2005موقف ادلشرع اجلزائري قبل تعديل القانون ادلدين لسنة  .4

جواز  خاليا من أي نص يؤكد صراحة مبدأ ١1975تدٍل اٞتزائري الصادر سنة جاء القانوف ا   
قانوف ا١تدٍل اٞتزائري اليت تقابلها يف المن  124ا١تادة أف حيث ٧تد  ،التعويض عن الضرر ا١تعنوي

فهنا يقع  .جاءت مطلقة وال ٘تيز بُت الضرر ا١تادي و الضرر ا١تعنوي 1382التقنُت الفرنسي ا١تادة 
 .2عدـ النص صراحة على ضرر ا١تعنويبا١تشرع يف قصور 

يقضي ٔتبدأ التعويض ف التقنُت ا١تدٍل اٞتزائري رغم حداثتو مل أيت بنص أيرى مقدـ السعيد " و     
الشيء  ،ليهاإؿ ٖتضَتية ٯتكن للباحث االستناد عماأيدعم ذلك عدـ وجود  و ،عن الضرر ا١تعنوي

   .3"مر تعقيداالذي زاد األ

أيخذ ابلتعويض عن الضرر  نو الأمثل ىذا النص يف القانوف ا١تدٍل فهل يفسر سكوت ا١تشرع عن     
 :تيةبرروا رأيهم ابٟتجج اآل و تبٌت بعض الفقهاء ىذا الرأي ا١تعنوي؟

النهج االشًتاكي  ف يسَت علىأراد أا١تعنوي  ف ا١تشرع اٞتزائري برفضو التعويض عن الضررأ .1
 ا١تعنوي الضرر و ٫تا يرفضاف التعويض عن ،سوفيايت و الصُت الشعبيةالٖتاد الذي انتهجو اال

 الضرر ا١تعنوي سبلمية اليت ترفض التعويض عنراد اتباع سبيل الشريعة اإلأنو أ .2
اليت  131ما فاتو من كسب ا١تنصوص عليو يف ا١تادة  الدائن من خسارة و ما ٟتقف معيار أ .3

 1 .ىو معيار مقتصر على الضرر ا١تادي فقطمكرر من )ؽ. ـ. ج(  182 ا١تادة ىلإٖتيل 
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يقضي يتاف ا١تشرع بنص صريح إف عدـ أقوؿ الذي ي لعريباو من مؤيدي ىذا االٕتاه ٧تد بلحاج     
صريح يضاؼ  ٔتبدأ التعويض عن الضرر ا١تعنوي يعترب نقصا يف التشريع ينبغي تداركو بتكريسو يف نص

ف ا١تشرع اٞتزائري يتبٌت أيرى عارضو و يخر آأي فريقا ف ٢تذا الر أال إ .(ج .ـ .ؽ) 131ا١تادة  إىل
  من أدلتهم: فكرة التعويض عن الضرر ا١تعنوي وعلى رأسهم علي علي سليماف

نو نص عليو أعنوي لوقع يف تناقض مع نفسو ذلك ف ا١تشرع رفض التعويض عن الضرر ا١تأو ل- أ
فيها  ءجراءات اٞتزائية اليت جامن قانوف اإل 4/3خرى متفرقة منها نص ا١تادة أيف نصوص 

ومن  .لدعوى العموميةلليو تبعا إبو يف الدعوى ا١تدنية اليت ترفع ف ٭تكم أللقاضي اٞتزائي  أف
ف تكوف مًتتبة أال بشرط إصل ال ٗتتص ابلدعوى ا١تدنية ف احملكمة اٞتزائية يف األأعلـو ا١ت

  حملكمةذه اف ٯتنح ٢تأيعقل  هلزائية، فجراء استثنائي للمحكمة اٞتإنو أي أعن جرٯتة جنائية 
 2 صبل ؟أـر منو احملكمة ا١تدنية ا١تختصة ٖت اٟتق يف اٟتكم ابلتعويض عن ىذا الضرر و

للمحكـو عليو ا١تستفيد من الرباءة  جراءات اٞتزائيةقانوف اإل مكرر من 531ادة كما منحت ا١ت
  3ولذوي حقوقو اٟتق يف طلب التعويض عن الضرر ا١تادي و ا١تعنوي

ضرر الالتعويض عن  أمبدفيها  ة على تبٍت ا١تشرع اٞتزائري النصوص القانونية الدالُتمن ب و     
و معنوي أي عنف بدٍل أر ظهتا الثانية اليت تنص على" ٭تيف فقر  1996من دستور  34ا١تادة ا١تعنوي 

 .4"ي مساس ابلكرامةأو أ
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يف حق  تنص على "لكل من وقع عليو اعتداء غَت مشروع 47يضا يف القانوف ا١تدٍل ا١تادة أو٧تد     
ها وتلي ،قو من ضرر"ا ٟتوقف ىذا االعتداء والتعويض عن م ف يطلبألشخصيتو  ةقوؽ ا١تبلزماٟتمن 

ف يطلب أمن انتحل الغَت اٝتو  دوف مربر و زعو الغَت يف استعماؿ اٝتوف لكل من انأ" : 48ا١تادة 
من القانوف ا١تدٍل  ُتادتا١ت ُتتاىل ىإالنظر بف ، قو من ضرر"ا ٟتوقف ىذا االعتداء والتعويض عن م

 .1ل الضرر ا١تعنوييشخص من قبلف الضرر اليت يلحق ابأ٧تد 

على التعويض عن الضرر ا١تعنوي ا١تًتتب تنص اليت  5يف مادتو  1984رة يف سنو مث جاء قانوف األس
 .على فسخ ا٠تطبة

ف معيار ما ٟتق الدائن من ف القوؿ أبإ قائبل: " ووقفمعلي علي سليماف يف تدعيم ضاؼ أو     
 ف ىذا ا١تعيارأذ إ ،على الضرر ا١تادي قوؿ غَت سديد الإفاتو من كسب ال يصدؽ  ما و ةخسار 

عن طبيب يف مقدرتو  ةكاذب  ةشاعإفقد يتسبب شخص يف نشر لتعويض الضرر ا١تعنوي ليضا أيصلح 
يف الصرؼ عن عيادتو وعلى  ةفادح ةتلحقو خسار  و وينصرؼ عنو ا١ترضى وطبية فتتأثر بذلك ٝتعت

 .2"ب الذي كاف ٬تنيويفوت بذلك الكس ا١تساعدين و

ما حصوؿ ا١تضرور على ديب ىو دائضرر األالعن  تعويضالنو ليس ا٢تدؼ من أنخلص من ذلك ف    
ذا صرؼ يف سبيل التسلية إىذا الضرر  ف ا١تاؿ قد يساعد على التخفيف عنأصحيح " ،ا١تاؿ

 ىل القضاء على اإلشاعة الكاذبة وإدى ألو كاف رمزاي مىت  لتعويض كافيا ووالنسياف لكن قد يكوف ا
 .3 "ترضية ا١تضرورىل إ

 : 2005 ةبعد تعديل القانون ادلدين لسن ريموقف ادلشرع اجلزائ .2

االنتقاد ا١توجو  ثَت حوؿ موقف ا١تشرع اٞتزائري من التعويض عن الضرر ا١تعنوي وأبعد اٞتدؿ الذي  
فقاـ بتدارؾ الفراغ  ،نو يعترب الشريعة العامةأو صراحة يف القانوف ا١تدٍل برغم بعدـ النص علي إليو
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ضمن القانوف و ا١تت 2005لية يجو  20ا١تؤرخ يف  10\05م  ا١توجود وتعديلو ٔتوجب القانوف رق
 182ذلك يف ا١تادة  ف ا١تشرع نص صراحة على التعويض عن الضرر ا١تعنوي وأحيث ٧تد فيو  ،ا١تدٍل

و أو الشرؼ أ" يشمل التعويض عن الضرر ا١تعنوي كل مساس ابٟترية  :مكرر اليت تنص على
يبلت بشأف أخذه ٔتبدأ التعويض قد وضع حدا لكل التأو بذلك يكوف  ا١تشرع اٞتزائري و ، "السمعة

أحد اليـو ينازع بشأف التعويض عن الضرر ا١تعنوي فشأنو شأف الضرر فبل  الضرر ا١تعنوي، عن
 :نواعأىل ثبلثة إتقسيم الضرر ا١تعنوي  ابستقراء ىذه ا١تادة ٯتكن و،. ا١تادي

 ضرر معنوي ميس ابحلرية - أ

رد سواء ابلتطفل على ا٠تاصة للف ةيااٟتالواسع تشمل االعتداء على ف كلمو اٟترية ٔتفهومها أ٧تد 
ومن صور االعتداءات الواقعة على و تفصل سهاـ عزي قائلة: " و ٨توىا. سرارهأء فشاإو أ٤تادثتو 
يعترب الضرر  وة، لشهر اخر الستعمالو كلقب آعائلي قياـ شخص ابنتحاؿ لقب شخص اللقب ال

تنتهي و ضع فيها الشخص رىن اٟتبس ا١تؤقت و حق كاٟتالة اليت يو ا١تعنوي قيد اٟترية بدوف وج
 .1"قضيتو بصدور حكم الرباءة

 ميس الشرف ضرر معنوي - ب

وكل الصفات ا١تكونة لشرفو كاألمانة عنوية الغَت ابحًتاـ كرامتو ا١ت ةطالبمحق كل شخص من 
 .شخص بضرر معنويالصيب يقيم فا١تساس هبذه الو مثلها، والصدؽ 

 ميس السمعة يضرر معنو  - ت

لمركز تبعا لي ٗتتلف و ى ،قدرة اليت يكتسبها الفرد نتيجة اندماجو يف ٣تتمع مااليقصد ابلسمعة 
و أو سب أافًتاء كاذب فأي  .سمعة اليت يتمتع هبا القاضي غَت ٝتعة اجملـرالفللشخص: االجتماعي 

ت الدالة على ا١تساس برز اٟتاالأمن . 2يستوجب التعويض معنواي اشتم ٯتس ابلسمعة يعترب ضرر 
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فقد تستمر  ،معنواي ماداي و اضرر و أىلها يسبب للمخطوبة هو العدوؿ عن ا٠تطبة ف ةابلسمعة حال
يطلب ا٠تاطب من ا١تخطوبة ، و قد خرينآ فيفوت عليها خطاابمث تفسخ لثبلث سنوات ا٠تطبة 

 .معنوايو ماداي رت خسبذلك قد  و ترؾ دراستها مثبل وعند العدوؿ تكوفأمن وظيفتها  اهتستقالا

نو قيد اٟتاالت التعويض عن الضرر ا١تعنوي يف ثبلث أوجو انتقاد للمشرع اٞتزائري يف  قد ىذا و     
 .تعويضال خرى تستوجبأمستبعدا حاالت ، السمعةو رؼ و الشىي ا١تساس ابٟترية  صور فقط و

ف احملاكم أ ةىل درج"إعن الضرر ا١تعنوي التعويض  أف القضاء الفرنسي توسع يف مبدأحُت يف 
 .1"معينة ةفة طلبات التعويض دوف تقييد ْتالصبحت تستجيب لكاأ

 تعويض عن الضرر ادلعنويالالفقهي من  الثاين: ادلوقفالفرع 

  سالمياإليف الفقو  :والأ  

ضرار على النواحي ا١تادية دوف ا١تعنوية اليت اكتفى ألسبلمي اقتصر يف تعويض اف ٚتهور الفقو اإلإ
ي  أو التعزيز أالثابت بنص الكتاب  ةجلد 80ة جنائية عليها كحد القذؼ ا إب٬تاب عقوبفيه
وينقسم 2،حد فيها و جناية الأ ةمعصي ذلك يف كل ي القاضي وأىل ر إقوابت غَت ا١تقدرة ا١تفوضة الع

ؤيد لو  و رأي م ،وؿ رافض ١تبدأ التعويض عن الضرر ا١تعنويىل رأيُت األإمية الفقهاء الشريعة  اإلسبل
 :يتكاآلدلة نعرضها  أ ي حجج وأولكل ر 

  الرأي القائل جبواز التعويض عن الضرر ادلعنوي: .1

ن بو يوسف ودمحم بأعن الضرر ا١تعنوي حيث قاؿ  تعويضا االٕتاه جواز الذنصار ىأيرى 
ىو  مل ورش األأثر ٬تب عليو ألو  مل يبق و ف من شج رجبل فالتحمتأ )ا١تذىب اٟتنفي(ٟتسنا

ذا زاؿ إف الشيء أوحجتو يف ذلك  )ا١تذىب اٟتنفي(.يب يوسفأعند )تقدير خربة( عدؿحكومة 
نو أٙتن الدواء بفعلو ١تا الزمو فك و جره الطبيبأوقاؿ دمحم عليو  ،ؿ فيجب تقوٯتوفاألمل اٟتاصل مل يز 
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على  )تعويضها(ف تزيد حكومتهاأ٬توز  ءشبلالف اليد أيرى بعض الشافعية و ذلك من مالو. خذ أ
بينما ذىب  .حد الوجهُتأعلى  رمل يبق شُت ففيو التعزي و ف التحم اٞترحإف ،صبع دوف يد صحيحإ

بكم ابلناطق لعدـ وجود النفع يف اللساف األ د الشبلء ابلصحيحة وىل عدـ القصاص يف اليإا١تالكية 
اإلسبلمي يف الفقو  ديبضرر األالتدؿ القائلوف ابلتعويض عن و اس. 1حكومة عدؿفيو ٪تا إصبل و أ
فمن )) :قولو تعاىليف مضموهنا ابلتعويض عن ىذا الضرر وذلك  آلية اليت جاءت إبطبلقها واب

يقوؿ عبد السميع  ىذه اآلية ةوجو داللو يف  ،((و ٔتثل ما اعتدى عليكماعتدى عليكم فاعتدوا علي
 ةن قتل ْتديدتل ٔتثل ما قتل بو فمصل يف القصاص ىو ا١تماثلة فمن قتل بشيء قاأل أسامة: "...

من  ةدلي أبأنصار ىذا الر أاستدؿ  و .2"ال يتعدى القدر الواجب قتل هبا ومن قتل ْتجر قتل هبا و
من  ))هنع هللا يضر قاؿ الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص ةيب ىرير أعن  حدثنا سعيد ا١تقريبقاؿ يب ذئب أ ابنالنبوية فعن  ةالسن

ف  إال درىم  يكوف دينار و ف الأمنو اليـو قبل  و شيء فليحللوأحد من عرضو أل ةكانت لو مظلم
خذ من سيئات صاحبو فحمل أف مل يكن لو حسنات إ منو بقدر مظلتو و ذخأكاف لو عمل صاٌف 

ا١تتعلقة ابلعرض)الضرر ا١تعنوي( و الكبلـ عن  املل من ا١تظالتحلاٟتديث فيحوز حسب ىذا . ((عليو
خذ العوض أ ةمشروعيعن العرض و ىو دليل على ا التحلل هبميشَت إىل إمكاف الدينار والدرىم 

   .3ضالعر الضرر الواقع على ا١تايل عن 

   :الرأي القائل بعدم جواز التعويض عن الضرر ادلعنوي .2

ف يضع أنو ال يليق ابإلنساف أعويض عن ضرر ا١تعنوي على اعتبار الت ةنصار ىذا االٕتاه فكر أاستبعد  
ما أاليت ٯتكن تقوٯتها اب١تاؿ ضرار ألعن اإال  ضيفبل تعو   .ايلا١ت كربايئو و كرمتو موضع تقوَل شرفو و

 .4سبلميالضماف يف الفقو اإل ةمعنواي فبل تعوض عنها طبقا لنظرياالعتداءات اليت ٖتدث ضررا 
ىل ما  إرد اٟتاؿ الغرض منو ف التعويض اب١تاؿ أاإلسبلمية يف تربير موقفهم اىل  فقهاء الشريعة استندو 

ال رؼ جرح الشيف حالة ف دفع مبلغ نقدي ا ال يتحقق ذلك ألو ىذ ،قبل وقوع الضرركانت عليو 
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غَت عويض ا١تتمثلة يف جرب الضرر الغاية من التابلتايل ففقد و ال يصلحو، و ا١تضرور ما إىل يعيد 
 .1متحققة

مادامت "ديب بتعويض ا١تايل ضرر األال ةنو ال مربر ١تعاٞتأالسيد عبد السميع  ةسامأيرى  و     
الشريعة قد فتحت ٣تاال لقمعو بزواجر التعزيزية فاألضرار األدبية اليت تصيب الشخص يف شعوره 

كل اعتداء على حدا مثل حد اكتفاء ابلعقوبة اٞتنائية ا١تقررة لو للضماف  ةعاطفتو ال تكوف موجبو 
 .2"و التعزيز يف االعتداءات اليت ال حد ٢تاأالقذؼ 

 :القانونيف  :اثنيا

ليت  عارضة ااثرت العديد من الدراسات نظرا للمأالضرر ا١تعنوي من النظرايت اليت لتعويض عن ف اإ
 ٢تامؤيد  معارض وللفكرة بُت  ،كانت تواجهها

 : التعويض عن الضرر ادلعنوي أادلوقف ادلعارض دلبد .1

نو يستحل أاعتبارات من بينها  ةا١تعنوي لعد الضرر التعويض عن ةعرض جانب من الفقو فكر 
، ي شيءأوال ينقص من ذمتو  ةية نتائج ماليأ ف الضرر ا١تعنوي ال يلحق اب١تضرورتعويضو ماداي أل

و يستحيل بدوف خرؽ حيث يرى "أن ي الكانًتي يف كتابو "االلتزاـ"نصار ىذا االٕتاه بودر أمن و 
ابنعداـ لل ذلك ، و يع3"ا١تبادئ األساسية العامة للمسؤولية ا١تدنية ضماف تعويض الضرر ا١تعنوي

ف أذ كيف ٯتكن ١تبلغ نقدي إ:ع تعويض للضحية الفائدة من اٟتكم على ا١تسؤوؿ عن الضرر بدف
   .4األديبٯتحو الضرر 

تحقق من مداه يتطلب الف ألرر ا١تعنوي اب١تاؿ كن تقوَل الضنو ال ٯتأ" :ويقوؿ حسن علي الذنوف    
ىذا  صاب ا١تضرور وأمل الفعلي الذي فو األمشاعرىا ا١تختلفة ١تعر  رية وعماؽ النفس البشأالغوص يف 

ف أيضا ليس من ا٠تلق أحاسيس ويضيف األ العواطف و فراد يف الشعور ومر غَت ميسور لتفاوت األأ
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و اختو فيكوف ذلك ٙتنا أو ٦تن انتهت عرض  ابنتو أخص مبلغ من ا١تاؿ من عشيق زوجتو يتقاضى ش
 . 1"و اختوأتو و ٙتن انتهاؾ شرؼ ابنأا لتفريط زوجتو يف عرضه

وع من الضرر ايل ٢تذا النا١تغَت على الطابع قد ركزوا  ىذا االٕتاه يمعارضفخبلصة ىذا الرأي أف     
، و حىت يف حاؿ التسليم ّتواز التعويض عن الضرر اثرهأنو يستحيل ٤تو ورفض التعويض عنو أل

 : ٖتديد مبلغ التعويض ةيصطدـ ابستحالا١توضوع س ف قاضيإفا١تعنوي و أدائو الغرض ا١تطلوب 
 ساس يستند؟أي أ ىفعل

 :ضرر ادلعنويالالتعويض عن  أيؤيد دلبدادلوقف ادل .2

وحىت  لئلنصاؼالتعويض عن الضرر ا١تعنوي ْتجج رافضيو واعتربوىا منافيو  أنصار مبدأمل يقتنع      
فكبل٫تا  ،دأا١تبمن حيث  صعوبةي أا١تعنوي كالضرر ا١تادي ال يثَت  ف الضررقالوا أب ، ولؤلخبلؽ

من مث ٬تب التعويض عن الضرر ا١تعنوي تعويضا نقداي طا١تا كاف  قابل للتعويض مىت توفرت شروطو و
    .2للتعويض القابلةضرار تعد ٔتثابو قيد يف األ ا١تشروعيةففكرة  ،ىذا الضرر مشروعا

عل ا١تريض يتحمل رضاء للنفس ٕتإ ةوسيل يعترب ف التعويضأىل إىذا االٕتاه نصار أكما استند      
مت يكوف الضرر ا١تعنوي قد ى ا١تبتغحقق ذا إف ،١تاؿ ٔتا يعود عليو ابلنفعمن خبلؿ استعماؿ االمو آ

 .3وض عنيعو الت

 ا١تنكرة السلبية النظريةنصار أف يعطى ٢تا مفهـو ضيق كما يفعل أالتعويض ال ينبغي  ةف عبار إ     
ليت كانت عليها قبل وقوع ا اٟتالةىل إشياء رد األف ا١تقصود ابلتعويض للتعويض عندما يقولوف أب

ض كاٟتادث الذي يلحق التعوي دائرةمن  ا١تاديةضرار رج العديد من األف القوؿ بذلك ٮتأل ،الضرر
ٚتيع اٟتاالت اليت يؤدي الضرر فيها  ةعام ةبصف و، مثيل لو تبلؼ ماؿ الإحالة يف و أعجزا بدنيا 

ف ال ٨تـر ا١تضرور أ٬تب :" ..." Tribes ستاذيقوؿ األ ضو كماىل القضاء على شيء ال ٯتكن تعويإ
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الضرر  ةزالإىل إال هتدؼ  ا١تدنية ا١تسؤوليةف .1"من اٟتكم يصدر ١تصلحتو االستفادةضررا معنواي من 
ما فقده ابلضرر للحصوؿ على ما يعادؿ  لضحيةأماـ ااؿ اجملفتح ، و ذلك يتحقق بصبلحوإىل إ٪تا إو 

   2.األديب

 ةتقدير الضرر ا١تعنوي خاص ابستحالةف القاضي يصطدـ أنصار التعويض من أا ما يذىب اليو مأ    
من التقدير  مكافإستاذ "تريباس"  ذ يرى األإ ،ًتف بضرر مادي فهو قوؿ غَت صحيحذا كاف غَت مقإ

و و و يرد إليرضيابلشكل الذي يللمضرور  هف يوفر أالبلـز الذي ٯتكن  قدرالالقاضي عن حبلؿ ْتث 
ٟتالة االجتماعية اب ستعاف إذا اليس مستحيبلمنها. و ىذا ٦تكن و  اليت ضاعت القيمة ا١تعنويةتو ذم

 3.و مثلها ٦تا يساعد على التقدير للمضرور ومركزه ا١تاؿ

حبلؿ النقود إ تعٍت ال١تضرور معنوي  من اٟتكم ٔتبلغ من النقود دؼا٢تىذا مع التأكيد على أف     
. وتدعيما لئلنساف ةومادي ةمعنوي نفعةتعود ٔت النقودلو، و َت نوع من الًتضية ٍت توف٪تا تعإ٤تل الضرر و 

ف من ا٠تَت اٟتصوؿ على تعويض حىت ولو كاف غَت مبلئم خَت من عدـ أ"  اؾلذلك يرى االستاذ سًت 
 4."تعويض عنو هنائيا

إال أف  ،عنويالضرر ا١ت عن عويضتالهاء حوؿ من جداؿ ونقاش بُت الفق رغم كل ما حصل و    
 دعوى و أصبحت ،الوضعيةبعض التشريعات  قننتو قد دخل هنائيا حيز التطبيق والضرر  ىذا

   يف تقديره.واسعة سلطة  للقضاة، و ولة قضائيامعنواي مقب ارر ضرور ضا١تاليت يرفعها  تعويضال
   للتعويض عن الضرر ادلعنوي القانونية الطبيعة: دلطلب الثاينا 

 طبيعة فأ الإ .الضرر طبيعة ْتسب وٮتتلف و لذلك  الضرر جرب ىلإ يهدؼ عاـ لبشك التعويض فإ
 ما وىذا ،التعويضستفيد من ا١ت يراىا اليت تلك عن داللتها ٗتتلف بو ا١تلـز جانب يف التعويض
 ا١تطلب ىذا يف لو سنتطرؽ
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 سيؤولللم ةخاص كعقوبةول: التعويض  الفرع األ

وذلك قبل ظهور  البدائيةقد عرفت منذ القدـ لدى الشعوب  ا٠تاصة العقوبة ةف فكر أمن ا١تعلـو 
ترفع ابسم اجملتمع ضد  ةعام ىكدعو  اٞتنائية ىالدعو وقبل تنظيم  ،التشريعيةو  القضائيةالسلطتُت 

ا ٭تيط بو من مٕتاه إاف على سلوؾ االنس ا١تسيطرةىي  البشريةولقد كانت الغرائز  1.مرتكب اٞترٯتة
و مالو كاف يولد لديو رده فعل إتاه أنساف يف جسمو داء يقع على اإلاعت ُعد أي و، الكائنات
نساف البدائي بل ىو يف ص ليس شعورا غريزاي فحسب لدى اإلاصلقابخذ واأل نتقاـفاال :ا١تعتدي

وف و يكوف التها حق القياـ بو، القبيلةو أ األسرةفراد أميع ٞتاجب مقدس و  القدٯتةبعض اجملتمعات 
 .١2تعتدي عليويلحق اب او عار في

ونطاقها وكاف  ا٠تاصة العقوبة ةف اجملٍت عليو ىو الذي ٭تدد كيفيكا  العامة السلطةيف ظل غياب  و    
 ةكانت فكر  و ،و مالوأشرفو  بدنو أوٟتق ضررا بأاب اٞتاٍل الذي اىتمامو يف ىذا الصدد ىو عق

ثر كأفكار أتولدت  اٞتماعة ومع تطور. 3على االنتقاـ من اٞتاٍل اساسأتقـو يف  ا٠تاصة العقوبة
التخلي  ةونظري الشخصية اب١تسؤولية ا١تسؤوليةفكار حصر ن ىذه األم ،النتقاـيف افراط اإلاعتداال من 

شراء غريزة  ةاليت كانت ٔتثاب ةالديأ ىل مبدإوصوال  ،عتدي والتربؤ منوا١تعن  العشَتةٗتلي ٔتعٌت 
 . 4االنتقاـ

يف االنتقاـ وحده ال  الرغبة ابإلشباعو رضاء نفسإف أف وجد أبث نساف البدائي مل يلف اإلأغَت     
 اب١ترارةبدوف اصبلح وىو ما سبب لو الشعور  ا١تاديةاثره أ ةلو بل بقي ،رضاء الكامللتحقيق اإليكفي 

رضاء رضاء ا١تادي وكذلك اإلٖتقق لو اإلاليت  الوسيلةعلى ا١تضرور البحث عن  امل لذلك كاف الزمواأل
 ةظهر نظاـ الديو لذلك اؿ يزداد ْتسب االعتداء الضرر بقدر من ا١ت ةتغطي ةذلك ٔتحاولو  ،النفسي
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عن تعويض مايل  ةعبار  ةودي، 1القصاص اديبتف" اليت تسمح للجاٍل االختيارية ةوال "ابلديأ أالذي بد
 ةعشَت  االنتقاـ لدى غريزةوىي ٔتثابو شراء  ،العقوبة ةزلتدفع للمتضرر ْتيث ينزؿ ىذا التعويض من

 .2ردىاعشَتتو لو أ وللمجٍت علي٬توز  ةاختياريكانت الدية يف البداية ف، اجملٍت عليو

فاجملٍت عليو   :االنتقاـ الفردي أدت اىل استمرار مبدأمن  مغاالة تتضمنو ٔتا كانت  ةف الديأغَت     
اجملتمع بعصر ربط  . ىذا األمر وسععشَتتو ةسرتو سبيل القصاص استنادا على قو أ كاف يفضل ىو و

ويلـز اجملٍت عليو  أبدائها" اليت تلـز اٞتاٍل اإلجبارية ةنظاـ" الدي ، فازداد الشعور أب٫تية اٟتروب والفنت
وقعت  جرٯتةبتحديده يف كل  اٞتماعةمن حيث مقدارىا اليت يتكفل نظاـ  ةفهي اجباري" ،بقبو٢تا

 .3"التفاؽ الطرفُت مًتوكاو عمد بعدما كاف ذلك أعلى عن ا٫تاؿ 

 الفكرةاىل  فلجأواىل ا٬تاد مزااي لتدعيم نظريتهم الوصوؿ إ ا٠تاصة العقوبة نظريةنصار أولقد حاوؿ     
عنوي مستحيبل ا١تعل الضرر ْتكم عدـ  قابليتها للتعويض النقدي اليت ٕت ا١تعنويةشياء األ"ف أب القائلة

تزوؿ يف نظرىم  االستحالةف ىذه أ غَت .4"ف اٟتكم ابلتعويض النقدي يكوف دائما ٖتكيمياإومن مث ف
 ةبلئما١تتقدير  لذي ارتكبو ا١تسؤوؿ وا ا٠تطأ ةاليت تستطيع تقييم جسام ا٠تاصة العقوبة ةبتطبيق فكر 

لتقدير التعويض  كأساسصلح  أف نظريتهم أضافوا و أ. 5لصاٌف ا١تضرور العقوبة٦تا يسمح بتوقيع  ا١تالية
يسر من تقدير أ العادية ابلعقوبةاٟتكم  ةا ٬تعل مهمخطاء مف القاضي اعتاد على تقدير األأل

بادئ ١تدعي وىذا ٥تالف ا١تهل يكتفي ابلرجوع لطلب ف :التعويض الذي يسبب للقاضي اشكاال
ف أب: "Repert ستاذاأل ىير و  .؟خطورةو يعتمد على تقديره للتعويض و يف ذلك أثبات اإل

اليت  ا٠تاصةعقوبة الساس أ٪تا على إالًتضية و  ةساس نظريأض عن الضرر ا١تعنوي ال يقـو على التعوي
ا١تسؤوؿ  ةلشيء الذي يرضي ا١تضرور ىو معاقبف اا يف شكل تعويض معتقدا يف ذلك أب٬تب النطق هب
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للعقاب ا١تسؤوؿ عن الضرر  دةيحالو  الوسيلة ألهنا العقوبةة بفكر  االستعانةىل إ ف القضاء اضطرأو 
 1."ٓتطأا١تعنوي الذي ٭تدثو 

 :ما يلي ا٠تاصة العقوبة ةلفكر  ا١توجهةمن االنتقادات  أف غَت     

ف كاف ا١تسؤوؿ مؤمنا من إمُت أالت ةاليت يتحمل فيها تعويض شرك اٟتالةال تتفق مع  ةهنا فكر أ- أ
 .ا١تسؤولية

يف  ديب يكوفالتعويض عن الضرر األ، و ٔتا أف طأا٠تالقصد يف  تتطلب عقوبةالف أ كما- ب
 .مقبولة العقوبة فكرةال تكوف  ذههبو  ،ا٠تطألى تعتمد ع اليت ال ا١تسؤوليةاٟتاالت 

ؽ خبلؤلل ألهنا منافيةديب الضرر األ عويضتعن  ا٠تاصة العقوبة ةالفقو ينكر صفإف - ت
  .2الحتوائها فكرة االنتقاـ

 التعويض كرتضية للمضرور: الفرع الثاين 

٬تاد نظرية بديلة عنها ٝتيت بنظرية نظرا النتقادات ا١توجهة لنظرية العقوبة ا٠تاصة اجتهد الفقو يف إ
 ،الًتضية، فنجد أنصار ىذه النظرية اعتمدوا على الفصل بُت ا١تسؤولية ا١تدنية و ا١تسؤولية اٞتزائية
 .ابعتبار أف ا١تسؤولية ا١تدنية هتدؼ إىل التعويض على عكس ا١تسؤولية اٞتزائية اليت هتدؼ إىل العقاب

ن الضرر ا١تعنوي ٯتثل ترضية للمضرور عما ٟتقو من أمل فحسب رأي ىذا االٕتاه أف التعويض ع
يدعو أنصار ىذه النظرية اىل التأكد من أف التعويض عن الضرر نفسو ، لكن يف السياؽ وحزف

أنو ليس من الشرط أف يتناسب التعويض  فا١تعنوي ال يكوف إثراء ١تضرور على حساب الغَت، كما يرو 
ستطيع ية بتوفَت ىذه الًتضي غَت أنو .٣تاؿ الضرر األديبيف صعب  ذلكإثبات مع حجم الضرر ألف 

، فيعد ىذا ٗتفيفا تربع ببعض ا١تاؿالا ذك للًتفيو عن نفسو و ةو سياحيأ ةديني ةالقياـ برحلضرور ا١ت
 نيةا١تد ١تسؤوليةاألساس الذي تقـو عليو ا هنا  تتفق مع أه النظرية ذنصار ىأكما يرى .3عن آالمو

٬تمع يف  ألنو"ىذا االٕتاه الذي يًتجح يف نظران  :عبد هللا مربوؾ ٧تار بقولويدعو إليو  ماذا ىو 
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عنصراف ٫تا اللذاف يضيفاف على الىذاف  و ،الردع صبلح واإلديب بُت عنصري التعويض الضرر األ
ما يعطيو فضبل ع ،ىل القبوؿإقرب إٔتعلو  ةخاص مةءمبلديب تقدير التعويض يف ىذا الضرر األ

 . 1"ا٠تطأيف التقدير يقتضيو تغيَت ظروؼ  ةالقاضي من حري

بعض ا١تتضررين  ، كما أفمقبولةنتائج غَت  تعطيا هنأ النظرية٢تذه اليت وجهت نتقادات من بُت اال    
لتعويض لأساسا ال تصح أف تكوف إف ىذه النظرية يمكن القوؿ فال يستوفوف حقوقهم كاملة، و٢تذا 

 .2نصوص التشريعيةلل نظرا ١تخالفتها عن الضرر ا١تعنوي

  لتعويض عن الضرر األديب:لمن الطبيعة القانونية  اجلزائريموقف ادلشرع 

 ئيلس القضااجملصادر عن  حكمما جاء يف بدليل  الًتضية ةبنظري أخذف القضاء اٞتزائري أ ٧تد
  ."يقدرونو طبقا ١تا بد ٢تم جربا للخواطر القضاةف التعويض بيد إ": 1976\11\6 على بتاريخاأل

جرب  ف التعويض ىوأ" 1987/4/22جديد لو بتاريخ  على يف حكماجمللس األقضى كما     
ف يكوف زائدا أنو ال ٬توز إمكافئا ١تقدار الضرر ف وف كامبل وف يكأف وجد إ ىذا اٞترب و للمضرور و

 ةمكوف التعويض فيها زائدا على جساف يأاليت ٯتكن  ا٠تاصة العقوبةكم اقصاء لنظرية حيف  عليو و
 3".الضرر
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 ري تقدير التعويض عن الضرر ادلعنويالفصل الثاين: معاي

 .للضرر، و ذلك جربا لغَتل اعلى كل من سبب ضرر  اجزاء مدني ابعتبارهيلـز القانوف التعويض     
 قضائيا ابلتعويض ةطالبا١تمضرور لكل حق ىذا الضرر فيالبلزمة ٞترب يعترب التعويض أحد الوسائل و 
يف ٣تاؿ  و .سببية(الضرر و عبلقة الطأ، و ا٠ت) مىت توفرت شروط قياـ ا١تسؤولية ضرارأٟتقو من ا مع

هبا يف تقدير  من وضع القاضي لبلستعانة ىي، طرؽ ٥تتلفة ف ىناؾ معايَت وأ٧تد التعويض 
،  عن الضرر ا١تعنوي( القضائية لتقدير التعويض)ا١تعايَت وؿىذا ما نبينو يف ا١تبحث األ و التعويض،

 ،تعويضالذلك بتبياف ثبلثة طرؽ لتقدير  يضا طرؽ تقدير التعويض عن الضرر ا١تعنوي وأنوضح  كما
تشريعي لتعويض عن نفصلها يف ا١تبحث الثاٍل )التقدير الاليت  نواع التعويض و تطبيقاتوأىل إضافة إلاب

 .الضرر ا١تعنوي(

  



 

 

54 
 

 دلعنويول: ادلعايري القضائية لتقدير التعويض عن الضرر اادلبحث األ

وىو  ، ماموأنزاع مطروح  ةالتعويض عن الضرر ا١تعنوي يف حالتقدير  ةسلطللقاضي خوؿ القانوف     
 عتمد يف ذلك على معايَت مضبوطة.ي

 القضائية ادلستنبطة من التشريع ادلعايري ول:ادلطلب األ 

ورد  للمراجعة٤تاور  ةٔتثاب" تعترب القضائيةا١تعايَت أف   عواش و عيدؿ صونية الرحيم عبديرى     
 ةالوقائع بغي و لؤلدلةحسن قيادتو  تكوف من صنع القاضي يستخدمها وفقا لتقديره و و ،الوقائع اليها

انزاؿ  حيث يربز نشاط القاضي التقديري يف ٘تكنو من فصل يف النزاع و، ١تنازعةالوصوؿ اىل حل 
ض ا١تناسب لضرر كم ابلتعوييظهر ذلك يف ٣تاؿ التعويض من خبلؿ اٟت اٟتكم ا١تناسب عليو، و

 .1"فيو دور القاضي اال٬تايب والفعاؿ، يظهر رالذي ٟتق اب١تضرو 

   الظروف ادلالبسةول: الفرع األ 

بس الشخص ا١تضرور كوضعو تبلذلك أهنا  ،تقدير التعويض أساسياتمن  ا١تبلبسةالظروؼ  إف     
 تقديريتم حيث  2.العائليةظروفو  أو، و جنسوأو حالتو الصحية أو مركزه االجتماعي أالثقايف 

 اٞتسديةا١تضرور  ةحال أيخذ بعُت االعتبار و ،يس موضوعساأساس ذايت ال على أالتعويض على 
جرح يف فيعترب ىذا اٞترح أخطر بكثَت من ّترح  و أصيبلسكري ابفمن كاف مريضا  :والصحية

يعوؿ زوجتو  فا١تتزوج الذي :يةالعائلا١تضرور  ةحال كذلك يكوف ٤تبل لبلعتبارو ٦تا  جسم سليم.
 ا١تالية اٟتالةكما يؤخذ بعُت االعتبار ،3 بعز األ الواقع على ضررالمن  شدأيكوف ضرره  وطفالأو 

فالضرر  ،التعويض من الفقَتاىل  ةقل حاجأغنيا كاف  ا١تضروركاف   أنو إذا، لكن ىذا ال يعٍت للمضرور
اليت  اإلصابة نتيجةتبلؼ الكسب الفائت للمضرور خا ا١تقصود ىو٪تا إ فقَتا، و أوصاب غنيا أواحد 

و ٧تد أيضا أف حالة ا١تضرور ا١تهنية  .شدأكرب كاف الضرر البلحق بو أكسبو  فمن كاف ،ٟتقت بو
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شد بكثَت من الذي يصيب وجو أ اضرر  يلحق هبا ةفتشويو وجو ٦تثلالبد أف تؤخذ بعُت االعتبار 
   .1و منجمأعامل يعمل يف مصنع 

فهل يقتصر نطاقها على الظروؼ  ا١تبلبسةخذ ابلظروؼ خبلؼ فقهي حوؿ األ ثَتأ ولقد   
 أخذواهاء الذين الفق بُت من و ؟2للمسؤوؿ الشخصيةـ ٘تتد لتشمل الظروؼ أللمضرور  الشخصية
ىي  ":بقولو ا١تبلبسةظروؼ السنهوري  الذي يعرؼ د وف ا١تسؤوؿ ٧تد طضرور فقا١تبظروؼ 

اليت ٖتيط  الشخصيةر ال الظروؼ اليت تبلبس ا١تسؤوؿ، فالظروؼ الظروؼ اليت تبلبس ا١تضرو 
 .3"فاده بسبب التعويض كل ىذا يدخل يف حساب القاضي عند تقديره للتعويضأما  اب١تضرور، و

الذي ينسب  ا٠تطأ ةو جسامأ ا١تاليةللمسؤوؿ كظروفو  الشخصيةف الظروؼ أ"السنهوري  يضيفو 
عن الضرر  كاملالعويض تالف للمضرور يض الذي ٬تب عليو، ألعند تقدير التعو ، ال يعتد هبا اليو

و  أذا كاف ا١تسؤوؿ ثراي إال يزيد  و كاف خطؤه يسَتا، وأذا كاف ا١تسؤوؿ فقَتا إال ينقص  الذي ٟتقو
و ، الشخصية وظروف ةحدثو من ضرر دوف مراعاأه جسيما، فهو يدفع التعويض بقدر ما أكاف خط

 العقوبةا١تعموؿ هبا يف التعويض عن  ا٠تطأ ةامسالضرر ال بقدر ج ةف التعويض يقدر بقدر جسامأ
        .4"ال الضررإفيو  ىشيء موضعي ال يراعي التعويض ا١تدٍل فف، اٞتنائية

نو ٬توز أ" :رقسمسليماف  ، يقوؿعتداد فقط بظروؼ احمليط اب١تضروري القائل ابالأخبلفا للر  و     
ىل إ، مستندا يف ذلك ا٠تطأ ةٔتا يف ذلك جسام ا١تبلبسةوؼ ظر ف يقاـ وزف لأالتعويض دير عند تق

نُت ما جرت عليو احملاكم من تق قصدواف واضعي ىذا القانوف أاليت تدؿ على  التحضَتيةعماؿ األ
ىو هبذا يؤيد  و. 5"ضرورا١تفقر  ليسار ا١تسؤوؿ و و ا٠تطأ ةوزف يف تقدير التعويض ٞتسام ةقامإ

 .يضاأا١تسؤوؿ  رالقائلُت بوجوب االعتداء بضر 
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خذ يف االعتبار ابلظروؼ األ بضرورة"ستاذ دمحم حسنُت بقولو يضا األأتبناه ي الذي يأىو الر  و     
ابلشخص  ا٠تاصة و الداخليةبُت الظروؼ  التفرقة، مع وجوب من الواقع قًتابلبلاب١تسؤوؿ  احمليطة

كظرؼ   ا٠تارجيةاالعتداد ابلظروؼ نو ٬تب أب ا١تعيار اجملرد اىل معيار شخصي، يف اٟتُت تقل هناأل
  .1"ا١تكاف الزماف و

 ة..مع مراعا". :ما يلينصت على  131 ا١تادةزائري ٧تد اٞتىل التقنُت ا١تدٍل إعدان  اذإ و     
ظروؼ الأو اب١تضرور  ةصظروؼ خاال جاء بصفة مطلقة و مل ٮتص نصو ىو ، "ا١تبلبسةالظروؼ 

 .2اب١تسؤوؿ على سواء ةخاص

العليا تتناوؿ  ةكماحملعن  الصادرةمن القرارات  ةاىل القضاء اٞتزائري سنجد ٣تموع نظرو ابل     
بتاريخ الصادر  39694 ملف رقم العليا ابحملكمة ا١تدنية الغرفةمنها قرار  ا١تبلبسة الظروؼ ةلأمس

 : يلي ماك القرارـ( حيث جاء يف  ب(و )ب. يف قضيو بُت )ـ.1985/5/8

ف التعويض ٮتضع يف تقديره إقانوف ا١تدٍل فالمن  (130 و131 و182) ادو ا١تنص  مؤدىذا كاف إ"
  للضحية ا١تبلبسةا١توضوع اىل مراعاهتم الظروؼ  ةمن طرؼ قضا اإلشارةف عدـ أ القاضي و ةلسلط

    .3"ضللنق ويعرض ٬تعل قرارىم غَت سليم و ا٠تسارةقيامهم بتحديد  و

 النيةحسن  مبدأ الفرع الثاين: 

نتفاء الغش كما ا ، والنزاىة و االستقامةكما ترى زاىية حورية سي يوسف"  النية يقصد ْتسن 
 ا١تادة حيث نصت، 4"ص متعاقد يف تنفيذ ما استلـز بوخبلإف يكوف من أيقصد هبا ما ٬تب 

ويبلحظ  .5ية"ْتسن الن من التقنُت ا١تدٍل اٞتزائري "٬تب تنفيذ العقد طبقا ١تا اشتمل عليو و 107/1
،  النيةقد تتوافر ا١تسؤولية رغم حسن  ذإثر يف تقدير التعويض، أال يكوف لو  لنيةاف حسن أويبلحظ 
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يعترب ف ،مكاف معرفتهاإمع  اٟتقيقة٫تاؿ يف ٖتري إعن  الناشئةا١تبيع  ةٔتلكي عدـ العلم ةكما يف حال
حقية أنو قد حكم بعدـ أ قاؿ سعيد مقدـ" كماو  ،(ج .ـ)ؽ. 399ا١تادة حكاـأتنطبق عليو  خطأ

 ٙتة ما يربر ما وقع فيو من غلطذا كاف إ، النيةطلب التعويض من البائع ملك الغَت حسن شًتي يف ا١ت
  .1"أمل يقع منو خط اذإأي 

ثر يف مقدار التعويض ألو  عة البائف حسن نيأو ريبَت يرايف  ستاذين الفرنسيُت ببلنيوؿ ف األأغَت     
من اختصاص ٤تكمة  ةضوعيمو  ةلأمس ئهاأو سو  النيةحسن  ةلأمس و ،2تقديره أيف مبد وليس

ال يف إال يعمل بو  سوئهاو أ النيةحسن  أمبدكما أف . عليها ةالنقض رقاب حملكمةليس ا١توضوع 
 ةعبلقال ، وضرر، وأمن خط الثبلثةركاهنا أبتوافر  فالعربة التقصَتية ا١تسؤوليةما يف أ ،العقدية ا١تسؤولية

 1\837 ا١تادةنصت عليو ا مثالو م و ة،نيالالشخص حسن  ةمايٟت راثأانوف قد يرتب الق و .3ةسببيال
من  838 ا١تادةتضيف  و "،النيةيكسب اٟتائز ما يقبضو من ٙتار ما داـ حسن " ج( ـ. )ؽ.من 
و قصر يف قبضها من أؤوال عن ٚتيع الثمار اليت قبضها مسالنية  يكوف اٟتائز سيئ" ج( ـ. )ؽ.

يستفاد من ىذا  ة،نيالالشخص حسن  ةٟتماي ااثر أرتب القانوف يقد  و ،صبح فيو سيئاأالوقت الذي 
ما أما يلـز برده ىو الشيء ذاتو،  فإف، ىل مالكوإشيء اللـز اٟتائز برد أذا إنو أ ا١تخالفةالنص ٔتفهـو 

    .4"النيةال ابلتعويض عن قيمتها مىت كاف حسن  الثمار فبل يلـز بردىا و

  الضرر ادلتغري الفرع الثالث:

النقصاف بغَت استقرار يف إتاه  و الزايدةيقصد ابلضرر ا١تتغَت ما يًتدد بُت "  :وؿ سعاوي سيلياتق 
على القاضي عند فو هبذا  .5"خرىآ بُت فًته و طارئةلتغَت قد ٭تدث تبعا لظروؼ اىذا  اتو وذب

رر إىل غاية لمتضرر من وقت وقوع الضللتعويض أف أيخذ بعُت االعتبار التغَتات اليت وقعت لتقديره 
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حالة كسر ساؽ أحد ا١ترضى نتيجة سقوطو فوؽ طاولة العمليات  و مثالو ،1صدور اٟتكم ابلتعويض
 ،مستدٯتة عاىةعنها  فنتجقد تطورت  اإلصابةعند مطالبتو ابلتعويض كانت  وأثناء التخدير، 

لتعويض ل يرهيف تقدف يدخل أ اٟتالةما استوجب بًتىا، فيتعُت على القاضي يف ىذه تعفنت ساقو ف
 .مستدٯتة عاىةنو أفيقدر القاضي الضرر على  اٟتكم،من يـو وقوعها اىل يـو صدور  اإلصابةتطور 

ف مل إ"...فعلى ، حيث نصتالضرر ا١تتغَت ةيف حال (ج ـ. ؽ.)من 131 ا١تادةلقد عاٞتت و       
ف أف ٭تتفظ للمضرور ابٟتق يف أ، فلو هنائية ةف يقدر مدى التعويض بصفأر لو وقت اٟتكم سييت

 .ر"ابلنظر من جديد يف التقدية معين ةيطالبو خبلؿ مد

من جديد يف  النظر ةعادإ مكافإعلى  ةقر صراحأ زائرياٞتف ا١تشرع أ ا١تادةيتضح من نص     
تقدير  ةعادإ١تضرور ْتق ا حتفاظاب قرتأ العليا ةكماحمليف قرار صادر عن  و ،التعويض ا١تقدر سلفا

  . 2عويض من جديدالت

  النفقة ادليؤقتة الفرع الرابع:

٬تب أال يتجاوز ىذا  ، ويقصد هبا التعويض الذي ٖتكم بو احملكمة قبل اٟتكم بتعويض النهائي
تسمى  و ،3يتم التعامل هبا يف كثَت من القرارات القضائية اٞتزائرية و ،التعويض قيمة التعويض النهائي

 و ٬تب ،4تعيُت خبَت لتقدير التعويضي ةيقرره القاضي يف حالالذي زئي ا١تسبق ابلتعويض اٞتأيضا 
 :التاليةاالعتبارات  ةمراعا النفقةقبل اٟتكم هبذه 

وقع على فعل ضار ، وذلك بتحقق تقـو ا١تسؤولية سواء كانت عقدية أو تقصَتية ف أ .1
 ا١تتضرر نتيجة خطأ ا١تسؤوؿ.   

 5."إلعدادىا ةطويل ة١تد ةجصر تقدير التعويض ال تزاؿ يف حاف تكوف عناأ" .2
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 ال ٭تكم هبذه النفقة إال إذا رأى القاضي أف للمضرور ضرورة تدعو لذلك.ف أ .3
 .1يقدر بو الضررالنهائي الذي  مبلغ التعويضمبلغ التعويض  يتجاوزأف ال ٬تب  .4

 خرىاألعايري ادل ادلطلب الثاين: 

 ، ز ىي كاآليت:راجعنورد يف ىذا ا١تطلب بعض ا١تعايَت ا١تتفق عليها يف أغلب ا١ت

  الفرصةتفويت  الفرع األول:   

 ابلكسب عليو تعود أف ٭تتمل كاف فرصة من الشخص حرماف أهنا "أبهنا العريب لحاجيعرفها ب
 على الشفاء فرصة وكتفويت ،مرور حادث يف تويف الذي ٓتطيبها الزواج من فتاة على فرصة كضياع
ضررا قائما  الفرصةتفويت  يعترب وهبذا. 2"جراحية ليةعم يف اٞتراح خطأ نتيجة تويف الذي ا١تريض

نقلو من ل أجرة سيارةمع سائق  العبو أيتعاقد طالب أف  من أمثلتها و ،يستوجب التعويض ٤تققاو 
نتج عنو ٦تا  ،عقد النقل تنفيذيف  فعلم السائق بذلك فيتخلأقد  ، وباراةا١تو أمتحاف اال جراءإلقريتو 
يف ٣تاؿ نقل الدـ   آخرأيضا مثاال د٧ت و .باراةا١تو أ بلمتحافلمن التقدـ  عببللا وأالطالب  افحرم

شخص مصاب ابلفَتوس و ضاعت منو فرصة نقل الدـ اليت كاف أيمل هبا يف ٖتقيق غايتو  ةيف حال
و أ ،زوجها ا١تريض عن الزوجة بسبب إل٧تابا ةفرصو كذلك حالة ضياع ، االجتماعية أو الوظيفية

 معنواي افيسبب بذلك ضرر شلل االبن، ينتج عنها ا١تخدر من  ةزائد ةير جرععطاء طبيب التخدإ
 .3عن فقدىم ولدىم  الوحيد لوالدينل

 اخلربة الطبية الفرع الثاين:

 .٤تلف لدى احملاكمخبَت و طبيب ٥تتص ٬تب القياـ هبا من طرؼ لذا  للغاية ةدقيق تعد ىذه ا١تهنة  
و لتكوف مهمة ا٠تبَت انجحة يقوؿ أٛتد  ،ضى حكم قضائيو قد تكوف ىذه ا٠تربة ابتفاؽ أو ٔتقت

من  ا١تقدمةواثئق الطبلع على الذي يكوف عميقا و اال الضحيةا٠تبَت يف فحص  ةتتمثل مهم": شاعة
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للحصوؿ  للضحيةيقـو ا٠تبَت ابستجواب شفوي  ، وليها يف ا١تلف الطيبإا وا١تشار و يزودىا هبأطرفو 
ٟتياتو حىت ال  الواقعية الوضعيةتصنيفو يف  و الضحية ةشخصي ةعرف، ١تبشأنو ةعلى توضيحات دقيق

 .1"يعترب التقرير ٖتليبل بسيطا حوؿ شخصيتو

 التعويض بقدر الضرر الفرع الثالث:

مساواي لو ف يكوف صاب ا١تضرور أبأف يراعي حجم الضرر الذي أعلى القاضي عند تقديره للتعويض 
ضرور خر يؤذي ا١تآىل نشوء ضرر إلضرر لتقدير السليم ـ ال، حيث يؤدي عدال انقص عنو غَت زائد و

ىو جرب   جلو وأغرض الذي يقرره من الج التعويض من ف ال ٮتر أالذي ٬تب  و ،نفسو يف شعوره و
نساف من ديب من اإلانب األاٞتف أ" القطريةالتمييز  ةقضت ٤تكمىذا السياؽ يف  و .الضرر ال زايدتو
ف تراعي أفبل بد  ةغلى قيمأصل ىو ْتسب األ و وجدانوأو شعوره أو و عاطفتأاعتباره  حيث شرفو و

ال  و مساواييكوف التعويض ، و أف سىأو أمل أصاب ا١تضرور من أيف تقديرىا للتعويض ما  احملكمة
 .2"ف ا١تقصود مواساتوأليو يف اٟتُت إ١تو فتسيء أ ةلتو اىل زايدآي بسبب ضديؤ 

  ورالتقييد بطلبات ادلضر  الفرع الرابع:

فالقاضي مقيد بطلبات  ،عليو ةما تقدـ بطلبو ا١تضرور دوف زايدال يتجاوز التعويض أيعٍت ىذا  و
ماـ أتطبق  ةعام القاعدةىذه  و ،وفق ما يقدره ا٠تبَت ٦تا طلبو أبكثرال يستطيع اٟتكم  ا١تدعي و

 3.ال يستطيع ٕتاوزوىا فالقاضي ملـز ابلتقييد بطلبات ا٠تصـو و ،ٚتيع جهات القضاء
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 التقديرية  قاضيال سلطةالعليا على  احملكمة ةقاب: ر  اخلامسالفرع 

 ةادا١تذلك ابلنص عليها يف  ، و(ـ إ. )ؽ.  العليا يف احملكمةتناوؿ ا١تشرع اٞتزائري اختصاصات  
ليس يف ا٠تصومة، فاحملكمة  الفصل يف اٟتكم و يقتصر علىالعليا  احملكمةدور ف أحيث بُت  358

 .1اكم الدنيااحمل أتخذ موقف وسط بُت ا١تشرع وة ة اجتماعيالعليا كهيئ

ف تدخل يف أاليت ٬تب  و ا١تكونة للضرر قانوانتفرض ىذه الرقابة على القاضي تعيُت العناصر  و    
ف أ٬تب  للوقائع اقانوني اتكييفيعد تعيُت للعناصر الىذا  و ٖتديدىا بوضوح.و ، حساب التعويض

ف أالقاضي من توفر الشروط اليت ٬تب ف يتأكد من خبللو أالبد  و .٥تتلف عناصر الضرريشمل 
 .تتوافر حىت يكوف الضرر مستحقا للتعويض

قاضي  نو ينبغي علىأ".. 1993/ 1/ 6العليا بتاريخ  ةكماحملحيث جاء يف قرار صادر عن     
، فقد قريبهمحقة بو من جراء البلضرار ا١تطعوف ضده للتعويض عن األ طلباتف يستجيب لأا١توضوع 

ىي على وجو ا٠تصوص سن  نو ملـز بذكر العناصر ا١توضوعية اليت ٘تكنو من ٖتديد التعويض وإف
 .2.."جرهأو أدخلو الدوري  نشاطو ا١تهٍت و حية والض

 ل للتعويض عنوعنصر غَت قابدخاؿ إنب ىو ٕتلرقابة ىذه ا ضف ا٢تدؼ من وراء فر أالواضح  و     
قد ا١توضوع  ةف ٤تكمأتصحح كل ما ترى أف "العليا  ةلمحكملدد ٯتكن ىذا الصيف  و .لتقديريف ا

ف تستعُت أ٢تا  و ،تعويض ٔتقتضى القانوفللو اب فأساس ا٠تطأ ال شأالتعويض على دخلتو يف تقدير أ
 .3"ةتبحالمور الفنية أٓتبَت يف 
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 :لقيود اليت ترد على سلطو القاضي اأوال : 

ب عليو بعض القيود ٬تتفرض عليو ، بل ةمطلق ةويض ليست سلطلقاضي يف تقدير التعا ةف سلطإ 
 1 :نعرضها فيما يلي ،عند اصدار حكمو ابلتعويضمراعاهتا 

 :طلبات اخلصوم .1

 أنو يكوف قد ارتكب خطإف" ةصحيح ةو دفع قدـ بصور أيف كل طلب  تلباب االقاضي ملزم كاف  ١تا 
،جوىراي يف اٟتكم في يعد ذلك مربرا  و قضى أبكثر ٦تا طلبو وأ ما لو قضى ٔتا مل يدع فيو ا٠تصـو

  .2"للطعن فيو

قييد احملكمة بطلبات ا٠تصـو لعل التربير ا١تنطقي لضرورة تيشرح دمانة دمحم ىذا القيد بقولو: " و    
دفع  حدد مطالبو ه ٔتا يريده من خصمو وعريضة دعواف ا٠تصم عندما طالب يف أساسو يف أ٬تد 

خرى أمن جهة  وفق ١تا يطلبو ا٠تصم ىذا من جهة، و داره ا١تدفوع ٭تدد، فمقالرسـو ْتدود ما طلبو
 .3ف ٭تًـت تلك االرادةأعلى القاضي  ىو تعبَت عن ارادتو وف ما يطلبو ا٠تصم إف

خل ا١تدين أمقدار التعويض ا١تستحق فيها لو  ا١تدين على التفاؽ بُت الدائن وأف اذا ٧تد ٢تو    
لشرط ا ةف يراعي قيمأعلى القاضي فىل القضاء إمر وصل األفيها و  (شرط اٞتزائي)بتنفيذ التزامو

طلبات فبل ابلفصل يف ما يعرض عليو من  ةالقضاء ٤تدد ةف وظيفأل ،ال ٭تكم أبكثر منو اٞتزائي و
ؿ فيها خارج أمور مل يسأيضا اإلجابة على أال ٯتلك  و ،مور مل تعرض عليوأٯتلك والية التدخل يف 

 .4وض عليونطاؽ القضااي ا١تعر 
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 :تحديد القانوينلا .2

كثر ما أ التعويض سلفا، و لغتقدير التعويض نص قانوٍل ْتيث يتوىل ٖتديد مبقد يكوف مصدر  
 ةمعين ةينص على طريق يتدخل ا١تشرع و ةعلى اعتبارات معين ابناء و .1العمل انوفيبلحظ ذلك يف ق

إذا كاف القاضي أماـ ىذه اٟتالة ، ف. عويض٬تب مراعاهتا عند تقدير الت و يبُت اٟتدود اليتأللتعويض 
 .2احملكمة العليا ةٮتضع فيها القاضي لرقاب ةقانوني ةلأمراعاة ذلك التحديد الذي يعد مس وجب عليو

  حالة اخلطأ ادلشرتك: .3

حداث الضرر فيكوف إدين يف ا١ت أىل جانب خطإالدائن  أيشًتؾ خطأف  " ا١تقصود اب٠تطأ ا١تشًتؾ
 ال يتحمل ا١تدين ا١تسؤوليةحالة ا٠تطأ ا١تشًتؾ  فيف .3"ا١تدين أخط لدائن وا أللضرر سبباف خط

لك اٟتالة ف يراعي تأعلى القاضي  و ةي تكوف ا١تسؤولية ٥تففأ، أالكاملة بقدر ما صدر عنو من خط
 ض.القاضي يف تقديره للتعوية ن ىذا ا١تنطلق تعد قيدا على سلطم ، وأيخذىا بعُت االعتبار و
تباطا وثيقا ا٠تطأ ا١تشًتؾ يرتبط ار  ةـ اٟتكم بو من طرؼ القاضي يف حالو عدأعويض وانقاص الت"

للدائن على حساب ا١تدين، فمن  اءثر إف يكوف التعويض مصدر أٔتبدأ عدالة التعويض، فبل ٬توز 
 .4"حداثوإذا كاف قد اشًتؾ مع ا١تدين يف إ ف يتحمل الدائن جزاء من الضررأالعدؿ 

ف ينقص أ "٬توز للقاضي على: ج( .ـ ؽ.) 177ا١تادة يف نص  هنجدف زائريشرع اٞتا١تما أ     
    .5و زاد فيو"أحداث الضرر إالدائن قد اشًتؾ يف كاف ا  ذو ال ٭تكم ابلتعويض إألتعويض، مقدار ا

 : عن الضرر ادلعنوي التعويض الكامل و العادل .4
يث ف التعويض كامبل ْتف يكو أة العامة يف التعويض القضائي القاعد :التعويض الكامل- أ

ما فاتو من كسب كذا  ، وشروعا١تغَت راء الفعل ج ةيشمل ما ٟتق ا١تضرور من خسار 
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حداثو. إثبت مسا٫تتو يف تمن الضرر ما مل  ةي نسبل ْتيث ال يتحمل ا١تضرور أببسبب الفع
يكوف عندما خبلؿ اباللتزاـ صبلح الضرر الناشئ عن اإلإ ىلإ اأساس أبدا١تذ يهدؼ ىذا إ

 ابلنسبة الكامل التعويض ٯتثبلف العنصراف اففهذلضرر، ا تكافؤ بُت التعويض وال يتحقق
 .1و ال ٬تٍت منو الغٌت ةسار ا٠تحيث ال يتحمل ا١تضرور  للمضرور،

ىل إمواؿ األ ةعادإ ف يكوف كافيا إلصبلح الضرر وأف التعويض الكامل للمضرور يقتضي إ     
وما  ةدائن من خسار العويض الكامل ما ٟتق الت أار، ويشمل مبدقبل صدور الفعل الضوىل حالتها األ

 .2نلقاضي بتقدير مايل ٢تذين العنصريذ تكوف العملية التقديرية لإفاتو من كسب 

 يتم ، ْتيث الصاب ا١تضرورأ يكوف التعويض معادال للضرر الذيف أ٬تب  التعويض العادل: ب_
الثاٍل  و اوؿ فقَت ف يكوف األأك  و ا١تسؤوؿ، من ا١تضرورو االجتماعي لكل أتقديره اب١تركز االقتصادي 

اصل ذ يتم تقدير التعويض على ضوء الضرر اٟتإو العكس، أعف ابلتايل مبلغ التعويض افيض ،اغني
 .3عتبارات الشخصيةفعبل بغض النظر عن ٥تتلف اال

 وقت تقدير التعويض:نيا :اث

يف وقت الحق تغيَت على ىذا  يطرأ مث ا١تسؤوؿ،أ صاب الشخص بضرر معُت انتج عن خطقد ي 
ت الذي يتعُت على القاضي وقالار يف ىذا الشأف ثي و ابلنسبة ١تداه، وأابلنسبة لقيمتو  ءسوا الضرر
 .4الذي يبٍت عليو تقدير التعويض ضررال ةبو عند ٖتديد قيم داالعتدا

اليت ٬تب على  ةهما١ت الوقت الذي ٬تب مراعاتو عند تقدير التعويض تعد من مسائل ةلأف مسإ     
٤تاكم "ف أضفى عليو تلك األ٫تية يعود اىل ألعل السبب الذي  ُت االعتبار، وف أيخذىا بعأالقاضي 

 ةى ا١تعروضة عليها على وجو السرعة، بل قد تستمر ١تدحياف ال تبث يف الدعاو غلب األأا١توضوع يف 
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و لسبب يرجع أائي اليومي العمل القض ةسواء كاف السبب يف ذلك يعود لزٛت ةليست بقصَت 
       .1"سهم كعدـ اٟتضور يف يـو ا١ترافعةنفأللخصـو 

يف التعويض من اتريخ اٟتكم  اٟتق أىل ينش :جدؿ فقهي حوؿ وقت تقدير التعويضو قد اثر      
منهما  ةقد ظهرت هبذا الصدد نظريتاف نعرض كل واحد و ؟من وقت وقوع الضرر أنو ينشأو أبو؟ 

 .2على حدة

يا صار هنائ فمىت صدر اٟتكم ابلتعويض و التعويض من اتريخ صدور اٟتكم: وء اٟتق يفنش- أ
ف أفي نظره ف، مازو ونصار ىذه النظرية الفقيأمن  ترتب للمضرور اٟتق يف التعويض، و

قدار ا١تدد ف اٟتق يف التعويض يظل حقا غَت ٤تأل ،لو ال كاشف منشئاٟتكم ابلتعويض 
    .3توجد وقت اٟتكملك وجب االعتداد ّتميع العناصر اليت ، لذواٟتكم ىو الذي ٭تدده

 انتظار صدور اٟتكم لو ابلتعويض، لكي ف ا١تضرور يظل يفأنصار ىذه النظرية أيضيف  و     
٢تذه النظرية قضت  اتطبيق و .كمف يقدر لو ذلك وقت اٟتأف من العدؿ إمن مث ف شياء ويستبدؿ األ

ال من إ أال ينش ف حق ا١تضرور يف التعويضأبقو٢تا  1936نوفمرب  5ية بتاريخ النقض الفرنس ة٤تكم
   .4اتريخ صدور اٟتكم

تعويض من اتريخ ابلنشوء اٟتق يف ال لي القائأخبلؼ للر : شوء اٟتق من وقت وقوع الضررن- ب
تعويض يكوف بوقوع ف العربة يف تقدير الأىل إ غلبيو شراح القانوفأصدور اٟتكم يذىب 

ال  ف يصاب الشخص ابلضررأنو قبل أ و ،5شوء اٟتق يف التعويضذا كتاريخ نى الضرر
 ،بتاريخ وقوع الضررف العربة إذلك فل وء حق لو يف التعويض عما مل يصبو، ويتصور نش

 .ال مقررا ٟتق التعويض ال منشأ لوإواٟتكم ليس 
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عتبار على اال بعُتف يؤخذ أف كبل الرأيُت ٬تب أيرى الفقيو علي علي سليماف و يف ىذا ا١توضوع    
من  أف اٟتق يف التعويض ينشي القائل أبأف الر إعلى العمـو ف و. ةف ينظر طبقا لكل منهما من انحيأ

منطقيا، ىو ا١تقبوؿ  ي السائد وأت اكتماؿ عناصر ا١تسؤولية ىو الر ي من وقأوقت نشوء الضرر، 
الضار ىو  ف الفعلأ ، ابإلضافة اىلللحقوؽ ةليست منشئ و ةصل كاشفحكاـ تعترب يف األف األأل

لكن  ، وةية على اعتباره كذلك بنصوص صر٭تقد نصت قوانيننا العرب ، ومصدر اٟتق يف التعويض
اثر مل يكن ٣ترد نشوء اٟتق يف أيرتب عليو  يقويو و ثبت اٟتق فيو واٟتكم الذي يصدر ابلتعويض ي

 .1التعويض يرتبها من قبل

 ادلعنويض عن الضرر ادلبحث الثاين: التقدير التشريعي للتعوي 

ماداي سواء كاف ضررا  ٓتطئوحدثو ا١تسؤوؿ أر ا١تباشر يكوف بقدر الضرر الذي ف التعويض عن الضر إ
يف )التعويض العيٍت  ا١تتمثلةشكالو أ ىل تعريف التعويض وإوال أنتطرؽ يف ىذا ا١تبحث و  .2معنواي ـأ

و اتفاقيا أ)قانونيا  ا١تختلفةقدير التعويض ا١تطلب الثاٍل ٨تدد طرؽ تو  يف ا١تطلب األوؿ، (،وا١تقابل
 للتعويض عن ضرر ا١تعنوي. القضائيةلتطبيقات الثالث ا طلب١تا تناوؿ ةيقيتطب وكدراسة _قضائيا(.

 و أشكالو مفهوم التعويضاألول: ادلطلب 

 ةنظمأيزه عن ما ٮتتلط بو من ٪تمث و فقها،  شرعا ف ٨تدد معناه لغة وأقبل تعريف التعويض ٬تب 
  .كامل لكل عناصره جل الوصوؿ اىل ٖتديد شامل وأذلك من  ، وةقانوني

 و متييزه ول: تعريف التعويضالفرع األ  

ننا ٨تدد معناه من الناحية اللغوية، مث نبُت موقف الشريعة اإلسبلمية، إعطاء تعريف للتعويض فإل 
 .3ةتعاريف فقهي ةاىل ٣تموع للنص
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 تعريف التعويضوال: أ

 ف اللغويالتعري .4

ايه بدال ما ذىب منو فهو إعطاه أعوضا: ، عواض، عاضو بكذاأاٞتمع  ىو العوض ٔتعٌت البدؿ و  
 .ؿ العوضأي سأاعتاض فبلف  خذ العوض، وأاعتاض منو  عائض، و

العوض مصدر  بو، و عواض عاضو منو وأٚتع  البدؿ وىو جاء يف لساف العرب العوض  و     
 .1ةاسم ا١تعوض عاوضو و عاضو وأ عوضة وعوضو وم عياضا و قولك عاضو عوض و

  التعريف االصطالحي .2
 : االصطبلح الشرعي- أ

٪تا إ ف فقهاء الشريعة اإلسبلمية ال يستعملوف اصطبلح التعويض عند اٟتديث عن جرب الضرر، وإ
صبلح التعويض عند إيستعملوف مصطلح الضماف، فالضماف عندىم ٭تمل يف طياتو ما يقصد بو من 

وجبت الشريعة اإلسبلمية على ا١تعتدي ضماف فعلو ابلتعويض عن الضرر أو قد  .لقانوف ا١تدٍلفقهاء ا
ذلك رعاية للحقوؽ  و ،عاطفتو ـأعرضو  ـأجسمو  ـأكاف يف مالو أسواء صاب ا١تضرور أالذي 
 وأحق الضماف  ةعلى مشروعييف الداللة مصادر التشريع تواترت  لقد و .مواؿ من االعتداءؤلل ةوٛتاي

 . 2زجرا للمعتدين قمعا لعدواف و للضرر و اا١تطالبة ابلتعويض عن الضرر، جرب 

 :االصطبلح الفقهي- ب

 بقولو إف التعويض  من بُت الفقهاء الذين عرفوا التعويض اصطبلحا ٧تد ٤تمود دمحم انصر بركات
يًتتب  ، و"يعٍت اٟتكم ابلضماف على شخص ما لتعديو اٟتكم ١تسؤوليتو على الضرر الواقع على غَته

جربه ابلتعويض  و على قياـ مسؤوليتو عن الضرر وجوب العمل بوجو عاـ على منع االستمرار فيو
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 و ضياع ا١تنافعأ" االلتزاـ بتعويض الغَت عما ٟتقو من تلف ا١تاؿ  أبنو ةالسحيلي وىيبو تو عرف و".عن
 .1"و كلي اٟتادث ابلنفس اإلنسانيةأو عن الضرر اٞتزئي أ

ي الواقعة اليت  أة للحق يف التعويض، ئمنش ة"ىو واقع التعويضأف  ارج فتح هللا الندمحمو يرى     
إبساءة ما إ ما ابلتعدي الذي يقع من الفاعل، وإلنشوء اٟتق يف التعويض، ويكوف ذلك  اكانت سبب

   .2استعماؿ اٟتق بوجو عاـ"

 االصطبلح القانوٍل: - ت

عناصره يف  ىذا نتيجة لوضوح فكرتو و للتعويض، و القانوف كثَتا بوضع تعريف دقيق اءمل يهتم فقه
 124ذلك كما جاء يف التشريع ا١تدٍل اٞتزائري حيث نصت ا١تادة  ا١تدنية، و التشريعات الوضعية و

يسبب ضررا للغَت يلـز من كاف السبب يف  نو "كل فعل أاي كاف يرتكبو الشخص ٓتطئو، وأمنو على 
ذا انعدـ إنو" أعلى  1مكرر  124 ةادا١تضا من خبلؿ نص يأقد نص ا١تشرع  و ."حدوثو ابلتعويض

 .3ل الدولة ابلتعويض عن ىذا الضرر"يد فيو تتكفمل تكن للمتضرر  ا١تسؤوؿ عن الضرر اٞتسماٍل و

 عما يشاهبوالتعويض  : متييزاثنيا 

وضاع على طبيعة التعويض وجدان من ا١تبلئم مقارنتو ببعض األ ةلغرض الوقوؼ ابلصورة واضح 
  .تتقارب مع طبيعة التعويض لقانونية اليت ٖتمل طبيعة قد تشابو وا
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 :التعويض و العقوبة .4
الشروع،  ةالعقوبة ىي جزاء يفرض ضد كل من ارتكب جرٯتة دوف اٟتاجة لوقوع الضرر كما يف حال

   .1يف تقديره ة٫تيأف لبعض االعتبارات أذا وقع الضرر، كما إال إتعويض ال يقضي بو البينما 

مكاف و  اجملٍت عليو من االعتبارات منها اٞتاٍل و ةف العقوبة ىي شيء ذايت يتأثر ٔتجموعأْتيث     
ا٠تطأ، بينما ال يكوف ألي تلك االعتبارات أتثَتا على التعويض،  ةكذا درج ارتكاب اٞترٯتة وزماهنا و

 عدما. و وجودا ومقداره، فهو يدور مع نو شيء موضوعي ال يراع فيو اىل الضرر وأعلى اعتبار 
لة ال أة تسقط بوفاة احملكـو عليو، بينما ىذه ا١تسَت خف ىذه األإالعقوبة ف ةشخصي أانطبلقا من مبد

جرٯتة  فرض العقوبة مقيد ٔتبدأ ال تعديتو إىل ورثتو. و من جهة أخرى فإفتؤثر على التعويض فيجوز 
 ماأ٭تدد العقوابت لكل منهما،  جرائم و فعاؿ اليت تعدا١تشرع اٞتنائي ٭تدد األو  ،ال بنصإوال عقوبة 

 .2تبعا ١تقدار الضرر ا١تراد جربه دالتعويض فبل يوجد ٖتديد ١تقداره، فمقداره يتحديف 

  ة:التعويض والغرامة التهديدي .2
 ةزمنيوحدة ي أو ألزاـ ا١تدين أبدائو عن كل يـو ىي مبلغ من ا١تاؿ ٭تكم القاضي إب الغرامة التهديدية

كما ىو واضح و   .ها ا١تدين عن تنفيذ التزامو عينا بعد صدور اٟتكم إبلزامو هبذا التنفيذٯتتنع في خرىأ
  ، بل ا١تقصود هبا هتديد ا١تدين ءليس الغرض من الغرامة التهديدية تعويض الدائن عن التأخر يف الوفاف

 . ٛتلو على التنفيذ العيٍت ، وادهعن للتغلب على ٦تانعتو و

 ه،و عدـ وجودأ ضررالهنا ال ترتبط بوجود ألتهديدية ٗتتلف عن التعويض حيث عليو فالغرامة ا و    
سباب اليت ف يبُت األألقاضي فيو فبلبد لفاٟتكم فيها ال ٬تب فيو التسبيب ٓتبلؼ اٟتكم ابلتعويض 

 .3ال كاف حكمو عرضة لنقضإ صدار اٟتكم وإدفعتو ايل 
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  التعويض والغرامة ادلدنية .3
ٕتاه الدولة،  ةمن التزامات مالي مفراد نتيجة ٥تالفاهتم ١تا يًتتب يف ذمتهعلى األ الغرامة ا١تدنية تفرض

يكوف الغرض من فرضها ضماف  و .ةخَتيغرامات أتو أضرائب  جهزهتا كالتزاـ بدفع رسـو وأحد أو أ
ضرر من قبل اٞتهة اليت تتوىل فرضها على الثبات إفرضها ال يشًتط ل و"حسن سَت ا١ترافق العامة، 

النتظار اٟتكم فهي تعد  ةيتم ٖتصيلها دوف اٟتاج فراد، لعدـ تنفيذىم تلك االلتزامات ا١تالية، وألا
ليس  لمتضرر ولللخزينة العمومية، بينما التعويض يكوف  ىدالغرامة ا١تدنية تؤ  تعويضا عن الضرر، و

 .1"للخزينة العمومية

ف التعويض نظاـ أية ا١تشاهبة لو، نقوؿ وضاع القانونمن خبلؿ ٘تييز التعويض عن غَته من األ     
صبلح إىل إا١تدين، بل  ةىل معاقبإمدنيا ٤تضا ال يهدؼ  ذا كاف التعويض جزاءإقانوٍل قائم بذاتو، ف

 .2ال عبلقو لو ّتسامة ا٠تطأ اٟتكم بو ىو مقدار الضرر اٟتاصل و أساس و ،الضرر

  الفرع الثاين: أنواع التعويض

 من  32ا ما يتضح من خبلؿ ا١تادة ذى منح التعويض على طريقتُت، و اعتمد ا١تشرع اٞتزائري يف
ف يكوف التعويض مقسطا، كما أيعُت القاضي طريقة التعويض تبعا لظروؼ، و يصح " ج( ـ. )ؽ.

 .3مينا"لزاـ ا١تدين بتقدَل أتإف يكوف ايرادا مرتبا، و ٬توز يف ىاتُت اٟتالتُت أيصح 

اٟتالة اليت كاف عليها إىل زالتو، ْتيث يرجع ا١تضرور إقيق التعويض ىي يقة ا١تثالية لتحو ١تا كانت الطر 
اندر التطبيق يف التعويض عن الضرر فهو ا ما يسمى "ابلتعويض العيٍت"، ذقبل وقوع الضرر، و ى

لذا ال ٬تد  رضائو،إ٪تا ابلتخفيف عن ا١تضرور و إ غلب اٟتاالت ال يكوف إبزالتو وأيف "و  ،ديباأل
 .4"التعويض ٔتقابل ىلجوء الال الإديب مامو يف حاالت تعويض الضرر األأ القاضي سبيبل
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 التعويض العيين  أوال:     

ذ يهدؼ اىل ٤تو ما ٟتقو من ضرر، إف التعويض العيٍت ىو الطريقة الناجعة ابلنسبة للمضرور، إ  
يعة اإلسبلمية اليت صل يف الشر ىو األ ىل ما كانت عليو، وإ ةالاٟت ةعادإي أطا١تا كاف ذلك ٦تكنا 

 1،"ف كاف قيميا فبثمنوإ عدـ مثليا وجب تعويضو ٔتثلو وأو أتلف أذا كاف الشيء الذي إنو أ"تقضي 
حسن أف إخر فآذا كسر الزجاج السيارة ٦تلوكا لشخص إمثاؿ ذلك  :ٞترب الضرر ةفهو خَت وسيل
   .2وىلعادتو اىل حالتو األإ صبلح الزجاج وإتعويض لو ىو 

تعويض العيٍت شائع الوقوع يف ا١تسؤولية العقدية، فبل يكوف لو يف نطاؽ ا١تسؤولية التقصَتية الف إ    
 .3، فغالبا ما يتعذر اٟتكم بو يف ىذه األخَتةيف حالة االستثناءال إ

ورد لو بعض ألكن  ةالقانوف الفرنسي مل ينص عليو صراح أف أما ابلنسبة للقوانُت الوضعية فنجدو    
ال ٬ترب الدائن على تسليم الشيء غَت الذي "نو الذي يقضي أب 1243نها نص ا١تادة م ،التطبيقات

 ."عبل منوأو أالتـز بتسليمو ا١تدين، حىت لو كاف ما يعرضو ا١تدين مساواي لو يف قيمتو 

نو أ اليت تنص على 132جاز ا١تشرع ذلك من خبلؿ نص ا١تادة ألتشريع اٞتزائري فقد و ابلنسبة ل    
. "ف أيمر إبعادة اٟتالة اىل ما كانت عليوأبناء على طلب ا١تضرور  و اضي تبعا للظروؼ٬توز للق"
ال إو غَت مبلئم أذا كانت تنفيذ االلتزاـ عينا غَت ٦تكنا، إج(  بقو٢تا " ـ. ؽ. 174ضاؼ ا١تادة )أو 
 ةغرام بدفع لزاـ الدائن هبذا التنفيذ وف ٭تصل على حكم إبأذا قاـ بو ا١تدين نفسو جاز للدائن إ

 .4 "عن ذلك متنعااذ  ةهتديدي

َتى الفقيو روجي ف صدد البحث يف التعويض العيٍت، ف بعد الشراح ٮتلطوف يفأذكر لاٞتدير اب و     
كبلمية،   ةمنازع "نوالتنفيذ العيٍت أب نصار فكريت التعويض العيٍت وف ا٠تبلؼ بُت األأدي بوبييو 
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ىل إالدائن  ةعادإيؤدي اىل  و ،خبلؿ اباللتزاـينجم عن اإليزيل الضرر الذي  فالتنفيذ العيٍت ٯتحو و
فيبقى  ضرر،الف التعويض العيٍت ال يرفع ذلك أخبلؿ بو، يف اٟتُت الوضع الذي كاف فيو لوال اإل

نو ال ٬توز أقضاء  من ا١تقرر فقها و و .ايقدـ للدائن بديبل عنو يكوف كافي خبلؿ اباللتزاـ قائما واإل
التعويض العيٍت  أمثلة من  و. 1"لتنفيذ العيٍتل١تدين مستعدا ذا كاف اإقابل ١تتنفيذ ابف يطلب الأللدائن 

عبلانت على إو نشر أو كرامتو بسبب تعليق أبسمعتو  ةساءإ أيالشخص  يلحقف أكذلك، 
مر بنزع يضا األأعبلانت، كما ٬توز للقضاء بتمزيق ىذه اإليف ىذه اٟتاالت لقضاء ا فيأمر ،درافاٞت
 .2خرآضرار لتاجر ألقب ٕتاري منافس قد يًتتب عنهما  وأ ةالفت

 التعويض ِبقابل اثنيا:     

أما يف حالة كاف ف يكوف ٤تل االلتزاـ نقل حق معُت قد ىلك، أك ٦تكنغَت صبح التنفيذ العيٍت أذا إ 
لتنفيذ ف القاضي ال يكوف ملزما ابٟتكم ابإجبار ا١تدين عليو، فإلكن ال ٯتكن  و التنفيذ العيٍت ٦تكنا

و تقدـ بو أطالب بو الدائن  و اذا كاف ٦تكنإبو  ايكوف ملزم"بل  ،العيٍت حىت لو ٘تسك بو الدائن
و يفرض على أف يتمسك أليس ١تدين  يف ا١تقابلو  .صل يف ا١تسؤولية العقديةا١تدين ابعتباره ىو األ

 .3؟كناالدائن تعويض اب١تقابل بدال من التنفيذ العيٍت مىت كاف ىذا التنفيذ ٦ت

 :و غَت نقديأ ما نقدايإالتعويض ٔتقابل يكوف  و 

 ـأصل يف جرب الضرر سواء كاف ضررا ماداي يعترب التعويض النقدي األالتعويض النقدي : - أ
ذلك ا١تبلغ من ا١تاؿ الذي ٯتنح للمضرور من قبل "يقصد ابلتعويض النقدي  معنواي، و

و عدـ تنفيذ أسؤولية التقصَتية(، فعل الضار )ا١تالتعويضو عن الضرر الذي ٟتقو بسبب 
 ؽ.)من 132 ةادا١تمن  2ىذا ما نصت عليو الفقرة  ، و4"التزاـ عقدي )ا١تسؤولية العقدية(

    . 5..": " يقدر التعويض ابلنقد(ج ـ.
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نواع التعويض و ىو طريق الطبيعي حملو الضرر أىم أ النقدييف الوقت الراىن يعترب التعويض  و
لتقوَل، لوسيلة  ،لتبادؿلهنا وسيلة أىل إ ضافةإ تعترب،ف النقود أىل إلك ذلسبب يف يعود ا صبلحو، وإو 

لحكم ابلتعويض غَت لمل يكن ىناؾ سبيل  لذا و يف كل حالة يتعذر فيها اٟتكم ابلتعويض عينا و
 .1ف ٖتكم ابلتعويض نقداأتعُت على احملكمة ينقدي ال

يراد بتقدَل و هبذا اإلأه مسؤوال هبذا التعويض ا١تقسط و طبقا لذلك يلـز القاضي ا١تدين ابعتبار      
ف ٭تكم على ا١تسؤوؿ عن أفبل يوجد ىناؾ ما ٯتنع القاضي من  .مُت حىت يكوف السداد مضموانأت

يراد مرتب يعطى للمضرور، إىل إمُت مثبل لتحويلو أالت ةىل شركإمن النقود  اف يدفع مبلغالضرر أب
 .2مُت للدائنأت ةويكوف ىذا ٔتثاب

 :غَت النقديتعويض ال- ب
ماـ القاضي، فهو ال أالتعويض النقدي  ف ىذا نوع من التعويض ىو الوسط بُت التعويض العيٍت وإ

نو ال ٭تكم بتعويض نقدي يتوىل تقديره أ٭تكم إبعادة اٟتاؿ اىل ما كانت عليو قبل وقوع الضرر، كما 
اليو  أر معُت على سبيل التعويض تلجمأ٪تا ىنا ٭تكم القاضي أبداء إكافئ الضرر الواقع، يبشكل 

ف ٭تصل ٔتثل أا١تضرور  ةالنقدي، فقد يكوف من مصلح احملاكم عند تعذر اٟتكم ابلتعويض العيٍت و
صابو أف ٭تصل على الشيء الذي أنقدي النو ال يستطيع ابلتعويض أىذا التعويض عندما يرى 

ا تقضي بو بعض كم،3ركز االجتماعيا١ت يت ٘تس السمعة وضرار األدبية الالضرر، السيما يف األ
ىذا  و ،انة ا١تدعي عليو يف الصحفالقذؼ بنشر اٟتكم الذي قضى إبد السب و ىاحملاكم يف دعاو 

ن م 2شرع اٞتزائري يف الفقرة ا١تكده أىذا ما  و.4ديبالنشر يكوف تعويضا غَت نقدي عن الضرر األ
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عاانت تتصل ابلفعل الغَت أبداء بعض اإلذلك على سبيل التعويض  ف ٭تكم وأو أ"...  132 ةادا١ت
 .1"مشروع

خرب عائلتها  أمث ، ةطبيب بفحص مريض قياـ ةحالو ذلك يف  اؿ الطيباجمل يف ىذه ا١تادةتطبيق  و    
فتقدـ  يب بسبب الكذب، فصدر حكم إبدانتوهنا حامل، فرفعت شكوى ضد الطبكذاب أب

عنوي ا١تضرر الغَت نقدي عن  انشر تعويضلايعترب ىذا  بنشر ىذا اٟتكم يف الصحف، و ةمحكملل
 .2ق اب١تريضةٟت

 ف االقتصار على ىذا النوع من التعويض قد يعترب تعويضا كافيا عنأستاذ السنهوري يعتقد األ و     
منو ا١تعٌت الذي  ا١تقصودف ىو تعويض غَت نقدي أل صاب ا١تدعي، وأالضرر ا١تعنوي الذي 

 .3يتضمنو

  ير التعويض: طرق تقدالثاينادلطلب 

كل نوع من و سنعرض   ،القضاء ةو بواسطأ-تفاؽاال -القانوف ىناؾ ثبلثة مصادر لتقدير التعويض 
 :ىىذه ا١تصادر على حد

 التقدير القانوينول: الفرع األ

 ف يكوف القاضي عندأنو ٯتكن أالقاضي، غَت  ةف يتم ٔتعرفأالتعويض صل الغالب يف تقدير األ  
قواعد يسمح تطبيقها  و اذلك نتيجة لوضع ا١تشرع أحكام ، ؤتبلغ معُت ااٟتكم ابلتعويض ملزم

 التعويض عن حوادث العمل كما ىو اٟتاؿ يف  ،ىل مبلغ جزايف يكوف ىو التعويضإ وصوؿابل
 .4ا١ترورحوادث و 
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من النقود عُت  اف ٤تل االلتزاـ بُت أفراد مبلغ"إذا ك (ج ـ. ؽ.)من  186حسب نص ا١تادة  و    
أتخر ا١تدين يف الوفاء بو، فيجب عليو أف يعوض للدائن الضرر البلحق  ت رفع الدعوى ومقداره وق

 .1"من ىذا التأخَت

  التقدير االتفاقيالفرع الثاين: 

 ٖتددف أألطراؼ العقد مح ذ يسإقوع يف نطاؽ ا١تسؤولية العقدية، ىذا نوع من التعويض كثَت الو  
ال يوجد ما ٯتنع من ذلك  و ،خبلؿ اباللتزاـ اإل ة حالتعويض يفالداؤه من أٔتوجب االتفاؽ ما ٬تب 

 : على ما يلي (ج ـ. )ؽ. 183ذ نصت ا١تادة إقانوان، 

و يف اتفاؽ الحق، مع أالتعويض ابلنص عليها يف العقد،  ةمقدما قيم اف ٭تددأ٬توز للمتعاقدين "
 . 2ج" ـ. ؽ. 181اىل  176حكاـ ا١تواد أ ةمراعا

لغالب دفع اتفاؽ ٔتقتضاه يلتـز شخص بقياـ أبمر معُت يكوف يف ا" أبنو سليماف مرقس عرفو و     
 ،صلي يف الوفاء بذلك االلتزاـ األَتأتخو أصلي مقرر يف ذمتو أخبللو ابلتزاـ إ ةمبلغ من النقود يف حال

          .   3ائن عما يصيبو من ضرر بسبب ذلك"تعويضا للد و أتخَتا وأجزاء على ىذا االخبلؿ 
ف كجزاء ايرتبو ا١تتعاقد و ،يصلكشرط من شروط العقد األ  ةاديسمى ابلشرط اٞتزائي ألنو يرد عقد  و

لذي يربط الدائن اب١تدين الشرط اٞتزائي ابعتباره بندا يف العقد ا و .دين ابلتزاموخبلؿ ا١تإ ةيف حال
ف ىذا يًتتب إ، فيف العقددد احملاخبلء ا١تدين ابلتزامو  ةال يف حالإال يستحق ىو  صل، وْتسب األ

 .4صلياأ اليس التزام و ااتبع االتزامابعتباره االلتزاـ ابلشرط اٞتزائي  عنو
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ذ إثر ابلنسبة لؤلضرار اٞتسدية، يبقى عدَل األ ، وا١تسائل االقتصاديةيف اٞتزائي  يطبق الشرطو     
لتعويض لن يعيد ألنو مهما كاف مبلغ ا االنساف يف جسمو ٤تل اتفاؽ مايل ةسبلم ف تكوفأال ٯتكن 

 .1ينةال الطمأن ال البهجة و للمضرور حالتو الصحية األصلية و

 الطبيعة القانونية للشرط اجلزائي:أوال:    

صبل يف أـ بو ا١تدين صلي ىو ما التز االلتزاـ األ صلي، واألبللتزاـ ل ااتبع اعترب الشرط اٞتزائي التزامي 
و ٯتتنع عن أ و يقـو بعملأ ةنقل ملكيعن لتـز ا١تدين خر لبللتزاـ. فمثبل قد يآو يف مصدر أالعقد 

ذا إما  ة يقدراف بواسطتو التعويض يف حالمع الدائن على مبلغ معُت بذلك يتفق ا١تدين و ،قياـ بعمل
 . خل ا١تدين ابلتزاموأ

 ةالبف يقـو ٔتطأعليو ال يستطيع الدائن  وصلي، بللتزاـ األل ااتبع اعترب التزامفالشرط اٞتزائي ي     
ف يعرض على أف ا١تدين ال ٬توز عليو إابلتايل ف و ،ذا كاف تنفيذه ٦تكناإصلي ا١تدين سوى اباللتزاـ األ

     . صليااللتزاـ األ إالالدائن 

 شروط الشرط اجلزائي:اثنيا :  

ف من شروط استحقاؽ الشرط اٞتزائي ابعتباره تعويضا حدده ا١تتعاقداف سلفا، ىي شروط قياـ إ 
    ا١تدين ابلتزامو ؿاخبل ةال يف حالإنو ال يستحق أساس أذلك على  ، وةعام ةة ا١تدنية بصفا١تسؤولي

من ا١تدين، وضرر يصيب  أتتمثل ىذه الشروط يف وجود خط ىذا يرتب قياـ ا١تسؤولية ا١تدنية، و و
 .2ر ا١تديناعذإليها شرط إيضاؼ  ، ورتربط ا٠تطأ ابلضر  ةسببي ةعبلق الدائن، و

  ة القاضي يف ختفيض الشرط اجلزائي:سلطاثلثا: 

ف ٮتفض مبلغ التعويض أنو ٬توز للقاضي أعلى " (ج ـ. ؽ. )من 184تنص الفقرة الثانية من ماده  
وتنص ا١تادة  ،"صلي قد نفذ يف جزء منوف االلتزاـ األأو أبالغا فيو ف التقدير كاف مأا١تدين أثبت ذا إ
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لقاضي لمد النزاع، فأ إطالةىو يطالب ْتقو يف  يتو وذا تسبب الدائن بسوء نإ" (ج ـ. ؽ.)من 187
و ال يقضي بو اطبلقا على ا١تدة اليت طاؿ فيها النزاع دوف أف ٮتفض مبلغ التعويض احملدد يف االتفاؽ أ

 ".مربر

 :ف ٮتفض الشرط اٞتزائي يف ثبلث حاالت ىيأنو ٬توز للقاضي ألنا  فيتبُت 

 رط اٞتزائي كاف مفرطاثبت ا١تدين اف الشأذا : إاٟتالة األوىل

 صلي قد نفد يف جزء منوذا كاف االلتزاـ األإ :اٟتالة الثانية

 .مد النزاعأ ةذا تسبب الدائن بسوء نيتو يف اطالإ :اٟتالة الثالثة

 التقدير القضائي  الفرع الثالث: 

التعويض غَت ذا كاف إما  ةوىل القاضي تقدير التعويض يف حال، يتاالتفاقي بلفا للتقدير القانوٍل وخ 
ىو ما نص عليو  و 1بقا ١تا تفتضيو الظروؼ ا١تبلبسة،ذلك ط ، وو اتفاقا بُت الطرفُتأ٤تدد قانوان 

ق بقولو "يقدر القاضي التعويض عن الضرر الذي ٟت (ج ـ. ؽ.)من  131ا١تشرع اٞتزائري يف ا١تادة 
ف ألو وقت اٟتكم  يتيسرف مل إالظروؼ ا١تبلبسة، ف ة، مع مراعا182ا١تصاب طبقا ألحكاـ ا١تادة 

للنظر  ةمعين ةف يطالب خبلؿ مدأف ٭تتفظ للمضرور ابٟتق يف أهنائية فلو  ةيقدر مدى التعويض بصف
 و يفأعويض مقدرا يف العقد تالاذا مل يكن " نوأعلى  175تقضي ا١تادة  من جديد يف التقدير". و

يف  ةواسع ةف القاضي لو سلطأ من خبلؿ ىذه النصوص يتضح، 2"القانوف فالقاضي ىو الذي يقدره 
يف  الظروؼ ا١تبلبسة، و ةللظروؼ مع مراعا اٖتديده تبع ينو وىو الذي يقـو بتعي تقدير التعويض و

يض مراعيا يف ذلك الضرر تنفيذ العيٍت ٭تدد القاضي مقدار التعو الرفض على رار ا١تدين إص ةحال
 3صاب الدائن وتعنت ا١تدين.أالذي 
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 عنويادلضرر التطبيقات القضائية للتعويض عن ال الثالث:ادلطلب 

التعويض عن الضرر ا١تعنوي مركزين على القضاء  أ ىذا ا١تطلب موقف القضاء من مبديف نتناوؿ 
ىل حاالت إمن مث نتطرؽ  و، نوف ا١تدٍل اٞتزائريمن مصادر القا اا١تصري ابعتبار٫تا مصدر  الفرنسي و

 عن الضرر ا١تعنوي للتعويض ةقيتطبي

 ول: موقف القضاءع األالفر 

 .مث نبُت موقف ا١تشرع اٞتزائري ا١تصري(، -ا الفرع موقف القضاء ا١تقارف) الفرنسيذنتناوؿ يف ى

  القضاء الفرنسي :والأ   

قد استقر  ، وديب أاي كاف مظهرهيف القضاء ابلتعويض عن الضرر األ النقض الفرنسية ةمل تًتدد ٤تكم 
مر بعض الًتدد يف ٣تاراة ظهرت يف ابدئ األأستئناؼ الفرنسية قد نت ٤تاكم االف كاإ قضاؤىا ىذا و

من  النقض. و ةعليو ٤تكمتسَت  ف على السَت على غرار مااآل ةهنا ٣تمعأال إالنقض،  ة٤تكم
، يكفي ث ا١ترورنتيجة حادث من حواد توىفا١توالد أف اٟتزف الذي يستشعر بو قضت أبأهنا حكامها أ

 .ي ضرر ماديألو مل يصبهم من جراء اٟتادث  عويض حىت وْتد ذاتو للحكم ٢تم ابلت

يض ر ج فيلم ينطوي على تعسينمائية ألهنا قامت إبنتا  ةيضا ابلتعويض على شركأقضت  و     
فراد ىذه أحد أٖتط من قدر  ورواب الوسطى وأكية القدٯتة اليت كانت ٖتكم دوؿ سر ا١تلإبحدى األ

 1.العائلة

مل النفساٍل الذي يصيب االنساف ف األالنقض أب ةالدائرة ا١تدنية حملكم صادر عنالم كاٟتو ٧تد يف  
ىل إديب ز لو ا١تطالبة ابلتعويض الضرر األيف تلك القضية (٬تو  لو ناضواف ٯتلكو) كاف حامن قتل حي

 .جانب ما يستحقو من تعويض عن ضرر ا١تادي
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حكاـ ٣تاميع األ٘تؤل  جدا ةكثَت   ديبضرر األالتعويض عن يف الالفرنسية حكاـ ف األإعليو ف و     
 1.شروحهم ومؤلفات الفقهاء و

  ا١تصريالقضاء  اثنيا:   

 قنا ةعن الضرر ا١تعنوي، فقد قضت ٤تكمف التعويض أضاء ا١تصري يف البداية مًتددا بشكاف الق
نو أباالستئناؼ الوطنية  ةقضت ٤تكم و .فبل ٤تل للتعويض عنو ف الشرؼ ال يقـو اب١تاؿاالستئنافية أب

صيب الشخص بضرر أذا إيعٍت  ،بسبب موت ا١تضرور ةعيشا١تنظاـ  اختلذا إال إال يستحق التعويض 
 ،عنويا١تضرر القضت ابلتعويض عن  يها وأم ا١تصرية عن ر لكن سرعاف ما عدلت احملاك ،2مادي

 ايسبب ضرر  ٝتائهم يف احملافل العامةأذكر  مراض الناس وأ ةذاعإف حدى احملاكم االبتدائية أبإفقضت 
ف يدفع لوالدي سؤوؿ أبا١تلزاـ حدى احملاكم إبإكما قضت   .للمريض يستحق عليو التعويض معنواي

كاف   ن حرماهنما ٦تجنيو تعويضا عن الضرر ا١تادي ا١تتمثل يف 3000 لغيف حادث سيارة مب بن ا١تتوىفا
 .3مل لفقد االبنأ و حزف  يف ديب ا١تتمثل جنيو تعويضا عن الضرر األ 4000لغ مب ، وينفقو عليهما

 القضاء اٞتزائري اثلثا:  

ف القضاء أنو يف ذلك شأنواع الضرر ا١تعنوي شأتعويض ٥تتلف الئري كاف مستقرا على ف القضاء اٞتزاإ
، هاد احملاكم الفرنسية هبذا الصدداالت يستنَت ابجتاٟتنو ال يزاؿ يف كثَت من أذ إا١تصري،  الفرنسي و

ابلتعويض عن الضرر ا١تعنوي  و التقنُت ا١تدٍل اٞتزائري من نص يقضيذلك على الرغم من خل و
 ةمن فقر  3ف ا١تشرع اٞتزائري نص يف ا١تادة )أيف حُت  .غَتىا ا فعلت التشريعات العربية وكم  ةصراح

ىو ا١تبدأ الذي تطبقو الغرؼ  ، وةالضرر ا١تعنوي صراحعن ج( على مبدأ التعويض  أ. ؽ.)من  4
 .4يد من قضائهااٞتزائية يف العد
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الذي  1979سبتمرب  26اٞتناايت جمللس قضاء اٞتزائر بتاريخ  ةمن ذلك ٧تد حكم ٤تكم و     
ن لف دينار جزائري (كتعويض عأ ُتست 60000، ٔتبلغ )ةفتا قضى يف دعوى االعتداء على شرؼ

. 1زائري( كتعويض عن الضرر ا١تعنويلف دينار جأٜتسة عشر  15000مبلغ ) الضرر ا١تادي و
حادث مرور  ةيف قضي 1976نوفمرب  6على بتاريخ األ ئيقضااللمجلس لوجاء يف حكم صادر 

 ةادي لكوف الضحية حديثي ضرر مأـ مل يصبها ف األأمع  و سنوات،  6عمرىا  ةودى ْتياة ابنأ
 على الشعور ابألملاألىو يف نظر اجمللس  ، وتصاهبا ىو ضرر معنوي ْتألكن الضرر الذي  السن، و

ف ال يكوف سببا أٔتا بدا ٢تم جربا للخواطر، بشرط ٪تا يعوض من طرؼ القضاء إ يقدر اب١تاؿ الو 
لف د.ج( الذي قضى أ ُتٜتس 50000على مبلغ )لس األاجملعليو اعترب قرار  ، وحشثراء الفالئل

 .2" ق بوالدة الضحية تقديرا مقبواللضرر ا١تعنوي الذي ٟتلا١توضوع كتقدير  ةبو قضا

 ثاين: حاالت تطبيقية لتعويض عن الضرر ادلعنويالفرع ال 

اجملاالت ف أمع العلم  ،ديبألاالضرر  نع ةرد بعض التطبيقات العمليو ف نأ٬تدر بنا  ما سبقىل إ ةضافإ
 الفرعنوجز بعضها يف ىذا  تطورىا، و ةاٟتيا ةنشطأبتعدد  ةاليت يقع فيها متعدد

 :واالعتبار والشرف ةالضرر ادلعنوي ادلاس ابلسمع  أوال:   

فراد أماـ أف ٭تافظ على شخصيتو أىو  ي ٣تتمعأيعيش يف  ف اٟتق الذي يتمتع بو كل شخصإ
و أو السبب أو اعتباره عن طريق فعل القذؼ أي فعل ٯتسو يف شرفو أ ةيتحقق ذلك ٔتعاقب و ،اجملتمع

 .3ةا١تختلف ةُت الوضعيالقوان كفلتو الدساتَت ونو حق من اٟتقوؽ اليت  أذلك  ،مثبل ةاالفًتاءات الكاذب

  :ةالسمع االعتبار و موقف الفقو من التعويض عن الضرر ادلاس ابلشرف و .4

ذلك  ابلتعويض عنو، و ةو االعتبار ضررا معنواي يستحق ا١تطالبأف كل ما يصيب الشرؼ أيعترب الفقو 
ما ٯتس  ، وةحقَتيتال ةىانإلاالحساس اب و ةلسمعا ءاذالقذؼ من اي ب عن السب و١تا قد يًتت
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اعتداء على  اء وما يطاؿ السمعة من إيذ ، وو اٟتياء من فعل فاضحأالشرؼ من ىتك العرض 
حساس اإل يذاء الشعور وإىو  ةا١تعنوي لدى الفقو يف ىذه اٟتال ف معيار الضررأحيث ٧تد  .ةالكرام

ف أو  ،هباي من قصد ذتؤ  ةالفًتاءات الكاذبا قذؼ والو أسب الفعبارات  .النفسي مل اٟتسي وابأل
 .نس نفس اٞتاٞتزاء من  ألفو تقدَل اعتذار أف لنشر يف الصحابم تتٞترب ىذا الضرر  ةفضل طريقأ

 ة:ر ادلاس ابلشرف واالعتبار والسمعموقف القضاء من التعويض عن الضر  .2

 ةسمعالعن االعتداء على  ةالناشئ ة ضرار ا١تعنويالقضاء على تعويض ا١تضرور عن األ استقر 
ى ذف يؤ أديب ىو يف ٖتقيق الضرر األ العربةنو "أعلى  ةالنقض ا١تصري ةحيث قضت ٤تكم ،العتباروا
ف مل يتحقق شيئا من و إمشاعره و عاطفتو  حساسو وإو يصاب يف أاعتباره  نساف يف شرفو واإل

 .1نتفى موجب التعويض عنها"اذلك 

 دج 500 ٔتبلغ مستغاًلٔتجلس قضاء  الشخصيةحواؿ األ دائرةيف ىذا الصدد قضت  و     
ايـ من زواجها أ ثبلثةبسبب طردىا بعد  الزوجةا١تعنوي الذي ٟتق  كتعويض عن الضرر اٞتسمي و

 .ذويها زوج مل يدخل هبا، فلحقها من ىذه التهمة عار مس شرفها والف أمع  ار هنا ليست بكأ ةبدعو 

 ةبواسطة بطاق فاء ابلدينابلو  ةالدائن مدين ةف مطالبأالنقض الفرنسية  ةكذلك اعتربت ٤تكم و     
  .2ا١تدين ةمن قبيل االعتداءات ا١تاسة بسمعتعد  لفاظ مهينة و مهددةأ شمل على عبارات وت ةبريدي

 الضرر الذي يصيب العاطفة و الشعور اثنيا:

ما يتعلق منو ابلتعويض  ة، خاصالعملية ةر الوقوع يف اٟتياكثأىو الشعور  و ابلعاطفةف الضرر ا١تاس إ 
يشعر هبا  وـ اليت تلحقو الو بسبب اآلأيز عليو شخص عز  ةصيب ا١ترء بسبب وفاذي يمل العن األ

ـ و و األأوالد االعتداء على األ خطفو، و مو وأحضاف أنتزاع الطفل من اف"عند وقوع حادث مؤمل، 
 و تدخل اىل قلبو الغم شعوره و وىذه االعماؿ تصيب ا١تضرور يف عاطفتو  كل  ،الزوجو أب األ
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شعوره  و الدينيةعماؿ كل عمل يصيب الشخص يف معتقداتو يلحق هبذه األ واٟتزف، و سىاأل
 .1"ديباأل

ف القضاء يف إالتعويض عن الضرر العاطفي، ف أرافض ١تبد بُت مؤيد و اف كاف الفقو منقسمإ و    
ىت صبح يقضي حأ نو توسع يف تطبيقو وأتعويض عن ىذا النوع من الضرر بل فرنسا مستقر على ال

 .2بفعل الغَت ألليفو١تالك اٟتيواف ابلتعويض عن الضرر العاطفي الذي يلحقو بسبب فقده 

 ةاخلطبالعدول عن  الطالق و ادلعنوي الناتج عن الزواج و الضرر اثلثا:

 جمال اخلطبة يف .4

 ةمن ٣تل 2ة ىو ما ٧تده يف ماد ، والعربيةغلب القوانُت أوعد ابلزواج، ىذا ما نصت عليو  ةا٠تطب
من (3و  2)ا١تادتُت  ، واٞتديدة ا١تغربية األسرة ةمدون من 5 ا١تادة و، التونسية الشخصيةحواؿ ألا

من قانوف  5ا١تشرع يف ا١تادة  التشريع اٞتزائري فقد نصيف ما أ. 3الشخصية لؤلحواؿقانوف السوري 
   .٬4توز للطرفُت العدوؿ عن ا٠تطبة" و ،"ا٠تطبة وعد ابلزواجأف  سرة علىاأل

 ا٠تطبةف أذلك  .ي تعويض لذاتوأال يوجب  الطرفُت، و لكبل امشروع احق ا٠تطبةترب العدوؿ عن يع 
 مىت طالبنو ٬تب التعويض عنو إا نتج عن ىذا العدوؿ ضرر معنوي فذإلكن  الزواج رضائياف، و و

 . 5ثبتوأبو ا١تتضرر و 

و نعاًف  ،ا٠تطبعدوؿ عن الن ١تعنوي الناتج عشكاؿ حوؿ التعويض عن الضرر اىنا يثار اإل و      
 .التشريع الوضعي سبلمي وقارنة بُت الفقو اإلذلك من خبلؿ ا١ت
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  :سالميالفقو اإل يف التعويض الناتج عن العدول عن اخلطبة  - أ

عدوؿ عن الالتعويض عن الضرر ا١تعنوي الناتج عن  ةلأيف مس اإلسبلمية الشريعةاختلف الفقهاء 
  د.ثاٍل مؤيال وؿ منكر وألظهر بذلك إتاىاف ا و ،ا٠تطبة

 نصار ىذا أحيث ذىب ، ٧تيبشقر و الشيخ دمحم نصاره عمر سليماف األأمن  :وؿاالٕتاه األ
و استندوا يف  ،ا٠تطبة نكار التعويض عن الضرر ا١تعنوي الناتج عن العدوؿ عنإىل إاالٕتاه 
 : ما يليدلة عدة نوجزىا يف أعلى  مموقفه
 سباب أال لسبب من إنو ال يكوف أ، فا١تفروض فيو ا٠تطبة طبيعةف التعويض ال يتفق و أ

ثر ما، أال يًتتب عليها  ليست بعقد و ا٠تطبة وضار، الفعل الو أابلعقد  كاإلخبلؿااللتزاـ  
، و ىو عقد ا٠تطبةف أاب تعويضو يقرر ٬تإىل إمن ذىب  هنا وعد، وأمر وكل ما يف األ

 .1ناقضت
 ع العدوؿ عنها حقا قد جعل الشار  ىو الزواج، و لعقد خطَت و ة٘تهيدي ةمقدم ا٠تطبةف أ

اـ ابألقدلو  الكاملة اٟتريةبد من ترؾ فبلعليو  ذا توافرت مربراتو وإشرعيا للخاطب 
زواج ابللزاـ ضمٍت للخاطب إعدوؿ لكاف يف ذلك اللو حكم ابلتعويض عن  وواإلحجاـ. 

ىذا ال ٬توز يف العقود  شر، وكراه غَت مباإمر ىنا يف األفصار طوبتو مع رغبتو عنها، من ٥ت
 .2مطلقا فكيف يف عقد الزواج

 ف أليس التغرير، كما  و غًتارؿ كثَتا ما تكوف بسبب اإلابلتعويض عند العدو  ا١تطالبةف أ
تبلء بو، يرتب مسؤوليتها االخ يف حق نفسها اب٠تروج مع ا٠تاطب و ا١تخطوبةتفريط 
يف نفس ا١تعٌت  اطب. وؿ عنها ىذا ا٠تذا عدإال يستحق تعويضا  و )األخبلقية(ةالدايني

 الناتجللضرر ا١تعنوي  وزانال تقيم  اإلسبلمية الشريعةف أ آرائوحد أيب زىرة يف أيرى الشيخ 
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ىيهات  لشرع، ولمبناه ٥تالف  و اٞتنسي االستهواءمن قبل  ألنو ا٠تطبةعن العدوؿ عن 
 .1 سبلـ على ذلك بتعويض اآلٙتُتف يشجع اإلأ

 ا٠تطبةا١تعنوي ا١تصاحب للعدوؿ عن الضرر ي ا١تؤيد للتعويض عن أ: ىو الر االٕتاه الثاٍل ،
 :صلُتأيو على أ ر مصطفى السباعي حيث استدؿ يفومن أنصاره 

 يف كثَت  حنيفةبو أماـ اإل ا١تبدأقد قاؿ هبذا  استعماؿ اٟتق"، و ة"اساء أوؿ: مبدصل األاأل
اٞتوار، كما  وؽحق ، واإلجازة و، وكالةال وعلى القاصر،  الواليةمن فروع الفقو يف مسائل 

       .خرينالفقهاء اآلقاؿ بو عدد من  منشوره يف فقهو، و ةماـ مالك يف مسائل كثَت قاؿ بو اإل
بو اليـو  اصبح مسلمأالتعويض عن العدوؿ عن ا٠تطبة  مبدأمن الناحية العملية فإف  و     

يكوف للعادؿ بد أف ف المفاده أو ، ربيةالعوىو من ا١تبادئ اليت نصت عليها معظم القوانُت 
  .2قياـ مانع من موانع الزواجكمربر  

 لزاـ الشخص نفسو و االلتزاـ عندىم ىو إ :يف الفقو ا١تالكي "االلتزاـ أمبد"صل الثاٍل: األ
 ةربعأذي يفًتؽ فيو القضاء ابلوعد اىل ال على شيء، و امعلقو أ اطلقمؼ من ا١تعرو  ئاشي

ٚتاع ا كاف اإل١ت و"... .سبب قد دخلالكاف  ا١تبٍت على سبب و دالوع شهرىا تنفيذأقواؿ، أ
نفسهم، كاف البد أ ا١تالكيةزواج حىت عند فقهاء لليس ملـز اب اب٠تطبةف الوعد أمنعقدا على 

 .3"القوؿ بوجوب التعويض عنو و ود هبذا الوعد،من اعتبار الضرر الناشئ عن النق
 :يف التشريع الوضعيعن اخلطبة  التعويض عن الضرر الناتج عن العدول - ب

 نورد، ا٠تطبةضرر ا١تعنوي الناتج عن العدوؿ عن التعويض عن العلى  العربيةاتفقت معظم التشريعات 
 :مثلة عنهااألبعض 

يف ىذا اجملاؿ  ، وعنويا١تضرر الالتعويض عن  ةشكاليإاثرة إف للقضاء ا١تصري السبق يف حيث كا    
ىذا  اج، وال ٘تهيدا لعقد الزو إليست  ا٠تطبةف أ" اىل 1939/12/14ة ا١تصري ضالنق ةذىبت ٤تكم
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نو أ ي وقت شاء، خصوصا وأ ف يعدؿ عنو يفأحد ا١تتواعدين، فلكل منهما أالوعد ابلزواج ال يقيد 
يف مباشرتو، ١تا للزواج من خطر يف شؤوف  اٟتريةف يتوفر للمتعاقدين كامل أ٬تب يف ىذا العقد 

ذا كاف الوعد ابلزواج إلكن  حد طرفُت مهددا ابلتعويض، وأذا كاف إال إف ىذا ال يكو  اجملتمع، و
نها استقبلال اتما، ع ةخرى مستقلأعاال فأا ٣ترد وعد فالعدوؿ قد الزمتهما هنمأالعدوؿ عنو ابعتبار و 
 ةستكوف مستوجب هناإفا١تتواعدين،  أبحددبيا أو أماداي  اٟتقت ضرر أفعاؿ قد كانت ىذه األ و
حد ذاهتا بغض النظر عن عدوؿ ٣ترد هنا ىي يف أساس أذلك على  لى من وقعت منو، وضمُت عالت
 .1"لتعويضل ةموجب ةفعاؿ ضار أ

مارس  17صفاقس حكما بتاريخ  ة١تدين االبتدائية احملكمةصدرت أد التشريع التونسي فقيف ما أ     
 نالزواج، لك إل٘تاـاطبُت للخ ا١تطلقة اٟتريةيًتؾ ف الوعد ابلزواج أ"حيث  ٔتا يلي:يقضي  1986

 ةمدني ةلأيرتب ىذا التعسف مس نو ال ٯتكن التعسف فيو، وإف كاف حقا لكل منهما، فإ النكوؿ و
 .2"بغـر الضرر من جراء عدـ احًتاـ الناكل )العادؿ( ٔتا التـز بو ا١تطالبةٗتو٢تم 

ذلك و  ا٠تطبةلعدوؿ عن قد نص ا١تشرع اٞتزائري، ابلتعويض عن الضرر ا١تعنوي ا١تصاحب  ىذا و    
عدوؿ  لىذا ترتب عإنو: "أعلى  األسرةمن قانوف  2فقرة  5  ا١تادةيف نص  واضحة و ةصر٭ت ةبعبار 
 .3حد الطرفُت جاز اٟتكم لو ابلتعويض"و معنوي ألأضرر مادي  ةطبا٠تعن 

وؿ عن عدالن ٢تا تؤكد على حق ا١تتضرر م العليا يف قرار احملكمةف أابلرجوع اىل القضاء ٧تد  و     
عًتاؼ الشخص اقرار القضائي ىو ف اإلأمن ا١تقرر نو: "أعويض فجاء فيو يف اٟتصوؿ على ت ا٠تطبة
ذا إنو أيضا أمن ا١تقرر  على ا١تقر، و ةقاطع ةىو حج ماـ القضاء، وأعى هبا عليو مد ةقانوني ةبواقع

من مث  ابلتعويض، وُت جاز اٟتكم حد الطرفو معنوي ألأضرر مادي  ةترتب عن العدوؿ عن خطب
ف اجمللس أاٟتاؿ  القضية١تا كاف الثابت يف  و .يعد خرقا للقانوف بدأينا١تف القضاء ٔتا ٮتالف ىذين إف

لتعويض من الطاعن عن الضرر طلب ا ا١تتضمنةرفضو الدعوى  و ا١تستأنفاٟتكم  إبلغائوالقضائي 
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قد خالفوا القانوف ومىت   فضاء يكونو ماـ القأفسخ لطعوف ضدىا ابا١تقرار إلرغم من صيب بو ابأالذي 
 .1كاف ذلك يستوجب نقض القرار ا١تطعوف فيو

نو حيث قضت أب 1991/ 4/ 23صادر يف ال العليا يف اٞتزائر ةكمقرار حمليضا يف أكما جاء     
صابتها من جراء أاليت  ا١تعنوية و ا١تاديةضرار عن األ للمخطوبةدفع تعويض  ا٠تطبة"على العادؿ عن 

ف لو أدليل  ةقام،ف ا١تدعي عجز عن أ ةف الثابت يف قضيسنوات، أل 4اليت دامت  ٠تطبةافسخ 
 الزوجةصاب أف الضرر قد أ و للزوجةىو حق اثبت شرعا  ليو زوجتو عند الزواج، وإمسكن أتوي 

 .2"وتسنوات كخطيب 4انتظارىا  نتيجة

مر اثبت أ ا٠تطبةعدوؿ عن ف التعويض عن الضرر ا١تعنوي ا١تًتتب عن الأمن ىذا يتضح  و     
ف أغَت  .ي عليو ما يسري على الضرر ا١تادياجتهادات القضاء، يسر  حكاـ القانوف وأٔتوجب 

ذ غالبا ما يكوف التعويض يف ىذه إثبات الضرر ا١تعنوي، إؿ يكمن يف شكاؿ اٟتقيقي يف ىذا اجملااإل
 ا٠تطبةف ذلك أل ٝتعتو، و ساس بشرفو وو ا١تأاليت تلحق اب١تعدوؿ عنو  النفسية ـالابآل امرتبط اٟتالة

ف يًتؾ أ ؿف العدو أمن ش ذا٢ت و شهار بُت احمليطُت بوإبل ىي ٤تل السري،  ابألمريف طبيعتها ليست 
   .3ا١تعدوؿ عنو ةاثرا يف نفسيأ

  يف الطالق و اخللع   .2

نو ظلم أي تبُت للقاضلكن إذا  ،رادتوإيقاع الطبلؽ ال ٯتكن التحكم يف إعند تصميم الزوج على 
 للزوجة ابلنسبةكذلك اٟتاؿ  . وحكم عليو ابلتعويض للتعسف والده ابستعماؿ ىذا الطبلؽأزوجتو و 

 .عند استعما٢تا ٟتقها يف ا٠تلع

سباب ف جانب من األأذا ما تبُت لقاضي إتطبيقات لدى بعض احملاكم ف ا١تبدأكاف ٢تذا  و    
البيض  ةخذت بو ٤تكمأىذا ما  ، والزوجةتحملو خر تأجانب  اىل الطبلؽ يتحملو الزوج و الدافعة

                                                           

372مسعودةنعٌمةإلٌاس،مرجعسابك،ص 1  
373صالمرجعنفسه،   2  

377،صالمرجعنفسه 3



 

 

87 
 

 ابلنتيجة و ،منهماطلب ب الزوجية الرابطةذ قضت بفك إ،  2001\5\5يف يف حكم صادر ٢تا 
يتبع ذلك رفض طلب  و انعدـ التعسف اٟتالة، يف ىذه اب١تتعة ا١تتعلقة الزوجةاستبعاد طلبات 

 .1التعويض

ف أ" حيث :جاء يف حيثياتو 15/02/2004يف  عُت الصفراء حكما ةكما صدر عن ٤تكم     
ص ابلطبلؽ، لطلب ا١تدعي ا٠تا االستجابة٢تذا وجب  بيد الزوج و العصمةف تقرر أب الشرعية القاعدة

 الزوجة وىذا الطبلؽ للزوجُت معا، فالزوج تسرع يف طلب الطبلؽ،  ةلكن وجب ٖتميل مسؤولي
، حيت ةيف البيت الزوجي ةظروؼ اٟتياـ توفَت جها بسبب عدزو  ةالصلح الرجوع لعصم ةلرفضها ّتلس

ْتسب  ا١تتعةا١تدعي عليها تفقد حقوقها يف  نو حسب القوؿإف الفرقةابلنظر اىل ا١تسؤوؿ عن ىذه 
مقابل ( د.ج 20,000) بلغ عشرين ألف دينارٔت احملكمةلذلك قضت ٢تا  نصيبها عن ىذا الطبلؽ و

 .2" ا١تتعة ١تطلقو
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 اخلامتة

 ا١تسؤولية يفحاولت أف أظهر أ٫تية وجود الضرر ابعتباره ركنا أساسيا ه الدراسة ىذمن خبلؿ     
رغم عدـ  و للتعويض، موجباف فكبل٫تا معنواي أو ماداي كاف سواء التعويض الستحقاؽ ا١تدنية

 نصو االعًتاؼ ْتق التعويض عن الضرر ا١تعنوي إال يف وقت متأخر ضمن القانوف اٞتزائري إال أن
اف يعًتي ىذا قد أزاؿ الغموض الذي كف . ج(ـ .ؽ) من مكرر 182 ا١تادةصريح يف بشكل  عليو

البحث يف مدى ابلتايل جنب القضاء عبء  ا١توقف اٟتقيقي للمشرع و ساعد يف توضيح اٟتق و
  وجوبو من عدمو.

 يت ال االقًتاحات بعض توضع خبل٢تا من النتائج من ٚتلة إىل تتوصل البحث ىذا ختاـيف و 
  .إضافة قيمة ٢تذه الدراسة تكوف قد أهنا تاعتقد

 أوال : النتائج 

 ضررال صور بتعداد قامت من فمنها تباينت ا١تعنوي للضرر الفقهية اتالتعريف أف .1
 لكن ،تعريفها يف اليةا١ت غَت و ا١تالية اٟتقوؽ تقسيم على اعتمدت أخرى و ا١تعنوي،

 .موفا١تض نفس ٢تا و واحد قالب يف تصب ٧تدىا ذلك كل رغم
 نفس ٢تما أف للقارئ فيظهر ا١تادي ابلضرر متصبل ا١تعنوي الضرر يرد قد ما غالبا .2

 ولقد .ا١تادي الضرر و ا١تعنوي الضرر بُت التمييز توجب لذا صائصا٠ت و الشروط
 عليو، ا١تعتدى اٟتق طبيعة إىل يستند أحد٫تا معيارين على ذلك يف الفقهاء اعتمد
 .االعتداء على ا١تًتتبة أاثر إىل ينظر وأخر

 فبل بو ا١تطالب ىو األصلي ا١تتضرر كاف إذا ا١تعنوي الضرر عن التعويض  حالة يف .3
 عن ابلتعويض الورثة طالب و ا١تضرور تويف إذا يثور اٞتدؿ لكن ذلك، يف شكاؿإ

 شروط..( واالردٍل وا١تصري الفرنسي) التشريعات بعض حددت فقد الضرر، ىذا
 األصلي ا١تتضرر بو يطالب أف الشروط ىذه ومن لو، ستحقُتا١ت و اٟتق ىذا انتقاؿ
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 للسلطة تركو و اٞتزائري ا١تشرع عليو ينص مل القيد ىذا أف إال .وفاتو قبل القضاء أماـ
 .لقاضيل التقديرية

 اجملروح الشخص يلجأ أف البديهي من أصبح أنو ٧تد القضاء و الفقهاء أراء ابستقراء .4
 .ابلتعويض ١تطالبةإىل ا شعوره أو كرامتو يف

 ا١تؤيد الرأي :موقفُت ىلإ ا١تعنوي الضرر عن التعويض بشأف اإلسبلمي الفقو انقسم .5
 ما ٔتثل عليو فاعتدوا عليكم اعتدى فمن..)) ابآلية ذلك يف استدلوا و للتعويض
 عنويا١ت ضررال عن التعويض لفكرة امعارض فجاء الثاٍل الرأي أما ،((عليكم اعتدى

 .مايل تقوَل موضع اعتباره و شرفو يضع أف ابإلنساف يليق ال أنو اعتبار على
 غربية أو كانت عربية ا١تعنوي الضرر عن التعويض مبدأ أقرت اٟتديثة التقنينات غالبية .6

 ا١تعنوي الضرر عن ابلتعويض قضى اٞتزائري القضاء أفكما   ،اٞتزائري التشريع منها و
 .2005 لسنة دٍلا١ت قانوفال صدور قبل حىت

 نص يف ذلك و ا١تعنوي الضرر عن التعويض جواز على صراحةاٞتزائري  ا١تشرع نص .7
 أتثريبدو أنو  و ،اٟتصر سبيل على عنويا١ت الضرر صور فيها وردفأ مكرر 182 ا١تادة

 (. ؼـ.  .ؽ) 1382 مادة خبلؿ من الفرنسي اب١تشرع ذلك يف
 من أينش وا١توضوع  قضاة اختصاص من موضوعية مسألة التعويض تقدير مسألة فإ .8

 كاشفة األحكاـ أف ذلك مسؤولية عناصر اكتماؿ وقت من أي الضرر نشوء وقت
 .للحقوؽ منشئة وليست

 أنو يرى من فهناؾ معنوي، الضرر عن للتعويض القانونية الطبيعة حوؿ خبلؼ قاـ .9
قد تبٌت  و .للمضرور ترضية أنو يرى أخر فريق و لو، خاصة عقوبة و للمسؤوؿ زجر

 بتاريخ األعلى لساجمل قرارمن خبلؿ  ذلكيتضح  و الًتضية يةنظر  اٞتزائريالقضاء 
6\11\1976. 
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 اثنيا : التوصيات 

ندعو ا١تشرع اٞتزائري لوضع أحكاـ تتعلق ابلتعويض عن الضرر ا١تعنوي ْتيث تكوف  .1
ٞتة كل جوانب ىذه تبدو لنا قاصرة عن معا مكرر 182 ا١تادةف مشوال، أكثر دقة و

 .ا١تسألة ا١تهمة
ال  ابلتعويض يف جانب طريف النزاع أي ال ضرر و اٟتكمالعدؿ يف  ىأف يراعنقًتح  .2

، ا١تعنوي ا١تعوض عنو دد تفاصيل التعويض من حيث نوع الضررو أف ٖت، ضرار
 (...ضرر ٚتايل ، ضرر أتمل )

 األشخاص خاصة من حيث عنويا١ت ضررال عن التعويض٭تسن لو مت ٖتديد نطاؽ  .3
 ا١تسألة ىذه عن سكتالقانوف اٞتزائري قد  أف كذل ،التعويض ٢تذا ا١تستحقُت

 .األخرى ابلتشريعات مقارنة
 ااعتبار  يعطي ال أنو ذلك العادؿ، التعويض ىو ا١تعنوي للضرر األنسب التعويض إف .4

 الضرر حساب على فيو التقدير يتم إذ ،للمضرور االقتصادي أو االجتماعي لمركزل
 .األدٌل ين األقصى و، مع وضع ٣تاؿ مناسب بُت اٟتدفقط اٟتاصل
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 قائمة ادلصادر و ادلراجع 

I. القرآن الكرمي برواية حفص 
II. :ادلصادر القانونية 

 الدستور: .1
 رقم رائسي مرسـو ٔتوجب الصادر ،1996 سنة اٞتزائري الدستور.أ 

 ،1996 ديسمرب 7ؿ ا١توافق ىػ،1471 رجب 26 يف ا١تؤرخ ،96/438
 نوفمرب 28 استفتاء عليو ؽا١تصاد الدستور، تعديل نص إبصدار ا١تتعلق

 و ا١تعدؿ ،1996 ديسمرب 8 يف ا١تؤرخة 76 العدد الرٝتية اٞتريدة ،1996
 .ا١تتمم

 القوانُت: .2
، 2008فرباير 25، ا١توافق ؿ 1929صفر  18ا١تؤرخ يف  08/09القانوف .أ 

 21ا١تتضمن قانوف اإلجراءات ا١تدنية و اإلدارية، اٞتريدة الرٝتية العدد 
 .2008يل أفر 23ا١تؤرخة يف 

 يونيو09 ؿ ا١توافق ،1404 رمضاف 09 يف ا١تؤرخ 11\84رقم القانوف.ب 
 12ا١تؤرخة يف  24اٞتريدة الرٝتية رقم  األسرة، قانوف ا١تتضمن و ،1984
 .ا١تتمم و ا١تعدؿ، 1984جواف 

 العمل، بعبلقات ا١تتعلق ،1990\04\21 يف ا١تؤرخ11\90 رقم القانوف.ج 
   .ا١تتمم و ؿا١تعد، 17اٞتريدة الرٝتية العدد

 القرارات: .3
 8/5/1985ا١تؤرخ يف  39694قرار الغرفة ا١تدنية ابحملكمة العليا رقم .أ 
ا١تؤرخ يف  24599قرار غرفة القانوف ا٠تاص ابحملكمة العليا رقم .ب 

23/6/1982 
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 ،6/1/1993 يف ا١تؤرخ ،87411رقم قرار الغرفة ا١تدنية ابحملكمة العليا،.ج 
 .50 العدد القضاة، نشرة

رقم القضية  1979/مايو/29غرفة اإلدارية ٔتجلس اٞتزائر يف قرار ال.د 
469/1399. 

III. :ادلراجع ادلتخصصة يف ادلوضوع 
، تعويض الضرر األديب يف ا١تسؤولية ا١تدنية، دار الفكر حسُتصبلؿ علي اٞتبوري  .1

 . 2014، اإلسكندرية، مصر،1اٞتامعي، ط 
، دار اٞتامعة اٞتديدة، ، التعويض عن الضرر األديبعبد السميع عبد السميعأسامة  .2

 .2007اإلسكندرية، مصر، 
مقدـ، نظرية التعويض عن الضرر ا١تعنوي يف ا١تسؤولية ا١تدنية، ا١تؤسسة الوطنية سعيد  .3

 .1992للكتاب، اٞتزائر، 
IV. :ادلراجع القانونية العامة 

 ،4ط الثاٍل، اٞتزء, اٞتزائري ا١تدٍل القانوف يف لبللتزاـ العامة النظريةبلحاج، العريب  .1
 .2007اٞتزائر، عكنوف، بن اٞتامعية، ا١تطبوعات ديواف

 لنشر، وائل دار ،1ط الضرر، ا١تدٍل، القانوف شرح يف ا١تبسوط الذنوف، حسن  .2
 .2006 األردف، عماف،

 الفعل،التقصَتية ا١تسؤولية ا١تدٍل، القانوف شرح يف الواضح سعدي، صربي  .3

 .2011سنة ،اٞتزائر ا٢تدى، دار ،دراسة مقارنة للتعويض، ا١تستحق              

 االلتزاـ نظرية ،1ج اٞتديد، ا١تدٍل القانوف شرح يف الوسيطالسنهوري، عبد الرزاؽ  .4
 لبناف، اٟتقوقية، اٟتليب منشورات ،3ط االلتزاـ، مصادر الثاٍل، اجمللد عاـ، بوجو

2005. 
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 اٞتزائر، التوزيع، و لنشر ىومة دار للمنتج، ا١تدنية ا١تسؤوليةسي يوسف، زاىية  .5
2009. 

 .اٞتزائر اٞتامعية، ا١تطبوعات ديواف ،1ط ،علي سليماف، النظرية العامة اللتزاـعلي  .6
 منشورات ،4ط الثاٍل، اٞتزء ا١تدنية، ا١تسؤولية: ا١تدٍل القانوفالعوجي، مصطفى  .7

 .2009 اٟتقوقية، اٟتليب
 اٞتزائر، وزيع،والت لنشر موفم دار لتعويض، ا١تستحق العمل: االلتزاماتفيبليل، علي  .8

2002. 
 األوؿ، اٞتزء االلتزاـ، مصادر: اٞتزائري ا١تدٍل القانوف شرح يف الوجيزقدادة، خليل  .9

 .2010اٞتزائر، اٞتامعية، ا١تطبوعات ديواف ،4ط
 ا١تطبوعات ديواف ،4ط اٞتزائري، ا١تدٍل لقانوف العامة ا١تبادئلشعب، ٤تفوظ  .10

 .2007 اٞتزائر، اٞتامعية،
 لتزامات،اال يف الثالث، اٞتزء ا١تدٍل، القانوف شرح يف وايفمرقس، السليماف  .11

، 5ط العامة، األحكاـ األوؿ، القسم ا١تدنية، وا١تسؤولية الضار الفعل اجمللد الثاٍل،
 .1988لبناف، اٟتقوقية، ا١تنشورات

 و لنشر عفاف بن دار األوؿ، اجمللد اإلسبلمي، الفقو يف الضررا١توايف، أٛتد  .12
 .1997 السعودية، العربية ملكةا١ت ،1ط التوزيع،

V. :اجملالت 
 أىل جامعة, ا١ترفقية العسكريةاألخطاء  يف ا١تعنوي الضرر عن التعويضاٟتاجم، علي  .1

 .2009 عشر، السادس د العد البحوث، بوابة البيت،
 االجتهاد ٣تلة التعويض، لعدالة اٟتديثة القضائية التشريعية ا١تعايَتدمانة، دمحم  .2

 ،1 العدد اٞتزائر،، لتامنغست اٞتامعي ا١تركز االقتصادية، و ةالقانوني لدراسات
 .2012 جانفي
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 ا١تقارنة، القانونية الدراسات ٣تلو ا١تعنوي، الضرر عن التعويض طبيعةعبوب، زىَتة  .3
 .2016 ديسمرب الثالث، العدد

 و القانونية العلـو ٣تلة اإلداري، القضاء عقيدة يف ا١تعنوي الضرر أحكاـقرانش، ٚتاؿ  .4
 .2019 سبتمرب ،2 العدد ،10 اجمللد السياسية،

 ا١تنارة، ٣تلة يف مقاؿ األردٍل، لقانوف وفقا الضار الفعل يف الضررا١تساعدة، انئل  .5
 .2006 ،3 العدد ،12 اجمللد

 انتقالو، و التقصَتية ا١تسؤولية عن الناشئ األديب الضرر عن التعويضمنصور، أ٣تد  .6
 .39العدد ،20اجمللد التدريب، و األمنية لدراسات العربية اجمللة

VI. :الرسائل اجلامعية 
  الدكتوراهأطروحات: 

 دراسة والطبلؽ الزواج مسائل بعض يف الضرر عن التعويضإلياس، مسعودة  .1
 والعلـو اٟتقوؽ كليو ا٠تاص، القانوف يف الدكتوراه شهاده لنيل رسالو مقارنو،

 2009 امعية،اٞت السنو تلمساف،، ابلقائد بكر يبأ جامعو السياسية،
2010. 

 دراسة الطبية، ا١تنتوجات آاثر و ٥تاطر عن ا١تدنية ا١تسؤوليةبن شرفة، نسيمة  .2
 جامعة خاص، قانوف ٗتصص القانوف، يف دكتوراه  شهادة لنيل رسالة مقارنة،

 .2018\2017 السياسية، والعلـو اٟتقوؽ كلية تلمساف،، بلقايد بكر يبأ
 اطروحة ،(مقارنة دراسة)الطيب ا٠تطأ عن ا١تدنية ا١تسؤوليةقوادري، ٥تتار  .3

 اإلسبلمية، العلـو قسم اإلنسانية، العلـو و اإلسبلمية اٟتضارة كلية دكتوراه،
 .2010\2009 جامعة وىراف، قانوف، و شريعة ٗتصص

 :رسائل ماجستَت 
 األضرار عن الناشئ ا١تعنوي الضرر عن التعويضمها آؿ اثٍل،  .1

 كلية متطلبات كأحد رسالة ،(القطري فالقانو  يف مقارنة دراسة)اٞتسدية
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 ٗتصص القانوف، كلية قطر، جامعة ا١تاجستَت، شهادة على للحصوؿ القانوف
 .2018 خاص، قانوف

 يف ا١تاجستَت شهادة لنيل مذكرة االدارية، ا١تسؤولية يف الضررأودٍل، عباس  .2
 كلية بواقي، أـ ،مهيدي بن العريب جامعة عامة، إدارة، ٗتصص العاـ قانوف

 .2015/2016 السياسية، العلـو و اٟتقوؽ
 اٞتزائري، القانوف يف ا١تدنية ا١تسؤولية نطاؽ يف التعويضبيطار، صابرينة  .3

 أدرار، دراية، أٛتد جامعة القانوف، يف ا١تاجستَت شهادة لنيل مكملة مذكرة
 .2015 األساسي، ا٠تاص القانوف فرع السياسية، وعلـو اٟتقوؽ كلية

 لنيل مذكرة العقدية، ا١تسؤولية يف الضرر عن التعويض ـأحكادىيمي، أشواؽ  .4
 جامعة مدنية، مسؤولية و عقود ٗتصص قانونية العلـو يف ا١تاجستَت شهادة
 اٟتقوؽ، قسم السياسية، العلـو و اٟتقوؽ كلية ابتنة، ،٠تضر ٟتاج

2013\2014. 
 و اٞتزائري األسرة قانوف يف ا١تعنوي الضرر تعويضبن زيطة، عبد ا٢تادي  .5

 شهادة لنيل مكملة مذكرة تطبيقية، لنماذج دراسة اإلسبلمي، الفقو
 ٗتصص الشريعة، قسم اإلسبلمية، والعلـو االجتماعية العلـو كلية ا١تاجستَت،

 أبدرار، دراية أٛتد العقيد جامعة قانوف، و شريعة شعبة اإلسبلمية، الشريعة
2005/2006. 

 يف ا١تاجستَت شهادة لنيل مذكرة الطيب، اجملاؿ يف الضررعباش، كرٯتة  .6
 مدرسة السياسية، العلـو و اٟتقوؽ كلية ا١تهنية، ا١تسؤولية قانوف فرع القانوف،
 تيزي معمري، مولود جامعة السياسية، والعلـو االساسي لقانوف الدكتوراه

 .2011 وزوو،
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 الستكماؿ الرسالة ،(مقارنة دراسة) األديب الضرر عن التعويضقبها، ابسل  .7
 الدراسات كلية ا٠تاص، القانوف يف ا١تاجستَت درجة على ٟتصوؿا متطلبات

 .2009 فلسطُت، انبلس، الوطنية، النجاح جامعة يف العليا
 لنيل مكملة مذكرة اإلدارية، ا١تادة يف اصبلحو وآليات قرانش، الضررٚتاؿ  .8

 اٟتقوؽ كلية تلمساف، بلقايد، بكر أيب جامعة القانوف، يف ا١تاجستَت شهادة
 معمق، اداري قانوف ٗتصص العاـ، القانوف قسم السياسية، علـو و

2015\2016. 
 :مذكرات ا١تاسًت 
 القانوف يف تعويضو وآليات ا١تعنوي الضررعزوز، فاطمة الزىراء و  بوبكرنواؿ  .1

 جامعة السياسية، العلـو و اٟتقوؽ كلية ا١تاسًت، شهادة لنيل مكملة مذكرة اٞتزائري،
 .2016/2017،درارأ دراية ٛتدأ

 عن التعويض يف االسرة شؤوف لقاضي التقديرية السلطةتغزليت، ٚتيلة و  تقراشوردة  .2
 جامعة شامل، خاص قانوف ٗتصص اٟتقوؽ، يف ا١تاسًت شهادة لنيل مذكرة الضرر،

 القانوف قسم السياسية، العلـو و اٟتقوؽ كلية ّتاية، ،مَتة الرٛتاف عبد
 .2016/2017ا٠تاص،

 لنيل مذكرة ا٠تطبة، عن لعدوؿ ا١تصاحب ا١تعنوي الضرر عن التعويضذميخة، كنزة  .3
 بسكرة، جامعة شخصية، أحواؿ و قانوف ٗتصص السياسية، العلـو يف ا١تاسًت شهادة
 .2016\2015 السياسية، العلـو قسم السياسية، العلـو و اٟتقوؽ كلية

 ١تعيبة،ا منتوجاتو أضرار عن للمنتج ا١تدنية ا١تسؤوليةاتبيت، سعاد سعاوي و سيليا  .4
 جامعة السياسية، والعلـو اٟتقوؽ كليو ا٠تاص، القانوف يف ا١تاسًت شهاده لنيل مذكره

 .2016/2017ّتاية، مَتا، الرٛتن عبد
 الوضعي، القانوف و اإلسبلمي الفقو يف األديب الضرر عن التعويضشبيحي، ٚتيلة  .5

 .201ف،قانو  و شريعة ٗتصص السياسية، العلـو و اٟتقوؽ كلية غرداية، جامعة
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 ضمن ٗترج مذكرة للمنتج، ا١تدنية ا١تسؤولية عن النإتة القانونية االاثرطالب، زينة   .6
 جامعة السياسية، العلـو و اٟتقوؽ كلية اٟتقوؽ، يف ا١تاسًت شهادة نيل متطلبات
 .2014/2015الوادي، ٠تضر، ٛتة الشهيد

 اإلدارية، وليةا١تسؤ  يف لتعويض القابل الضررشارؼ، صبلح الدين و  طيباويدمحم  .7
 و اٟتقوؽ كلية مسيلة، بوضياؼ، دمحم جامعة أكادٯتي، ا١تاسًت شهادة لنيل مذكرة

 .2018\2017 عمومية، ومؤسسات دولة ٗتصص اٟتقوؽ، قسم السياسية، علـو
 القانوف يف ا١تاسًت شهادة لنيل مذكرة ا١تدنية، ا١تسؤولية يف ا١تعنوي الضررعزي، سهاـ  .8

 العلـو و اٟتقوؽ كلية بويرة،، اوٟتاج ٤تند أكلي جامعة مسؤولية، و عقود: ٗتصص
 .2013 ا٠تاص، القانوف قسم السياسية،

 عن التعويض يف للقاضي التقديرية السلطةعيدؿ، صونية عواووش و عبد الرحيم  .9
 كلية ا١تاسًت، شهادة لنيل مكملة مذكرة اٞتزائري، ا١تدٍل القانوف يف ا١تعنوي الضرر

 ّتاية، مَتة، الرٛتاف عبد جامعة ا٠تاص، القانوف قسم ياسية،الس العلـو و اٟتقوؽ
2016/2017. 

 شهادة نيل ١تتطلبات مكملة مذكرة ا١تعنوي، الضرر عن التعويضقردي،ٝتية  .10
 السياسية، العلـو و اٟتقوؽ كلية قا١تة، ،1945ماي 08 جامعة القانوف، يف ا١تاسًت

 .2018/2019،عماؿأ قانوف ٗتصص اإلدارية، و القانونية العـو قسم

 



 

 
 

 فهرس احملتوايت

 

 الصفحة ا١توضوع
 أ مقدمة

 13 اإلطار ا١تفاىيمي لضرر ا١تعنوي و التعويض عنوالفصل األوؿ: 
 14 بحث األوؿ: مفهـو الضرر ا١تعنويا١ت   

 14 ا١تطلب األوؿ: تعريف و حقيقة الضرر ا١تعنوي       
 14 ي يف الفقو و التشريعالفرع األوؿ: تعريف الضرر ا١تعنو            
 21 الفرع الثاٍل: ٘تييز الضرر ا١تعنوي و خصائصو           
 24 الفرع الثالث: شروط و صور الضرر ا١تعنوي           

 31 إشكاالت انتقاؿ حق التعويض عن الضرر ا١تعنويا١تطلب الثاٍل:        
 31 الفرع األوؿ: من حيث ا١توضوع            

 34 الفرع الثاٍل: من حيث األشخاص           
 35 ا١تبحث الثاٍل: األساس القانوٍل لتعويض عن الضرر ا١تعنوي  

 35 ا١تطلب األوؿ: ا١توقف الفقهي و التشريعي لتعويض عن الضرر ا١تعنوي       
 35 الفرع األوؿ: ا١توقف الفقهي          
 44 الفرع الثاٍل: ا١توقف التشريعي          

 48 ا١تطلب الثاٍل: الطبيعة القانونية لتعويض عن الضرر ا١تعنوي       
 49 الفرع األوؿ: التعويض عقوبة خاصة للمضرور          
 51 الفرع الثاٍل: التعويض ترضية للمضرور          

 53 الفصل الثاٍل: معايَت تقدير التعويض عن الضرر ا١تعنوي
 54 القضائية لتعويض عن الضرر ا١تعنوي ا١تعايَتا١تبحث األوؿ:    

 54 ا١تستنبطة من التشريع القضائية ا١تطلب األوؿ: ا١تعايَت       
 59 األخرىا١تطلب الثاٍل: ا١تعايَت        

 65 ا١تبحث الثاٍل: التقدير التشريعي لتعويض عن الضرر ا١تعنوي    
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 66 ا١تطلب األوؿ: طرؽ تقدير التعويض       
 73 ا١تطلب الثاٍل: مفهـو التعويض و أشكالو       

 77 ا١تطلب الثالث: التطبيقات القضائية عن التعويض عن الضرر ا١تعنوي       
 87 ا٠تا٘تة

 90 قائمة ا١تراجع
 97 فهرس احملتوايت

 




