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الخالصة:
أن التعوٌض بأٌة صورة كان ٌنسجم مع دولة القانون العصرٌة ذات المنحى الدٌمقراطً فٌه تخضعع اددارة
لسلطة القضاء فً وجوب منح التعوٌض عن األضرار التً لحقت بالشخص المتضرر ؼٌر أن هذا الضرر معن جانعب
اددارة تجاه األفراد ال ٌكون دائما ً فً صورة ضرر مادي الذي ٌكون على شكل خسعارة مادٌعة تصعٌب األفعراد وٌمكعن
تعوٌضه بسهولة فً حٌن أن النوع اآلخر من الضرر العذي ٌيٌعر بععض ادشعكاالت عنعد المطالبعة والتععوٌض عنعه هعو
الضرر األدبً الذي ٌصعٌب الرعرد فعً ذمتعه المعنوٌعة فهعو األلعم والحعزن والهعم العذي ٌنتعاب صعاحب الشعأن فع ٌمكعن
التعوٌض عنه بمجرد منح الضرر مبلػ من المال دزالة هذا الضرر.
فً البداٌة كان االخذ بالتعوٌض عن االضرار المعنوٌة عل ٌعد مجلع الدولعة الررنسعً .فبعالرؼم معن ان هعذا
المجل قد رفض فً بداٌة األمر التعوٌض عن االضرار المعنوٌة وأتجه نحو التعوٌض عن األضرار المادٌعة فقعط ال
انه فً نهاٌة االمر بدأ عهداً جدٌدا ب اعتناق مذهب التعوٌض ععن األضعرار المعنوٌعة والتقعى بعذلا معع القضعاء الععادي.
و قد وجد ذلا التحول ترحٌب كامعل معن جانعب فقعه القعانون الععام فعً فرنسعا وولعد مععه عهعد جدٌعد معن ادنصعاؾ كعان
القضاء ادداري بحاجة لٌه لٌزٌد من يقة المتقاضٌن بعدالته وحكمه.
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Abstract:
The compensation in any form it would be compatible with the modern law state
with democratic orientation in which the administration will subject to the authority
of the judiciary in obligating the granting compensation for the damages affected
the individuals. These damages can be easily compensated but not all damages
will be in the form of material loss by the administration towards the individuals.
Some kinds of damages might raise some problems while prompting or
compensating such as moral damages. These damages affect the individual in the
moral side and caused him pain, sadness, suffer and concern. Thus, the
administration could not compensate with an amount of money to remove such
damage.
The French Council of State was the first to take of the compensation for moral
damages. Though this council has refused compensation for moral damages and
headed towards compensation for material damage only, eventually it began a
new era of embraced the policy of compensation for moral damages and met with
the other ordinary justice. This new approach fined entire welcome by the common
law jurisprudence in France. With this approach a new era of fairness was born.
The administrative court was in need for it to increase the public confidence in its
justice.
Key words: |compensation|, |material damage|, |Administrative
|Justice|, |The French Council of State|.
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المقدمة:
تقععوم اددارة العامععة فععً العصععر الحععدٌم علععى مبععدأ
المشععروعٌة والععذي ٌمكععن تلخٌصععه بأنععه مبععدأ سععٌادة حكععم
القععانون أي بعبععارة أخععر خضععوع األعمععال الصععادرة منهععا
لما تسنه السلطة التشرٌعٌة من تشرٌعات وقوانٌن وهعذا هعو
مدلول خضوع اددارة للقانون .ؼٌر ن هذا الخضعوع ٌبقعى
مسعععالة نةرٌعععة بحتعععة ذا لعععم توجعععد وسعععائل مشعععروعة ٌمكعععن
لألفراد بهعا مراقبعة اددارة عنعد قٌامهعا بواجباتهعا الوةٌرٌعة
بحٌععم ٌكععون لهععم ردهععا لععى جععادة الحععق والصععواب كلمععا
خرجت عن حدود القانون بقصد او من دون قصد.
وعلععى هععذا األسععا فقععد ٌحععدم مععن الناحٌععة العملٌععة
صعابة فعرد أو بععض األفععراد بأضعرار معن جعراء تصععرفات
اددارة مما ٌترتب علٌه تحقٌق مسؤولٌتها عن هعذا النشعاط
ومن يم لزامها بعان تععوض المتضعرر معن ذلعا معن خع ل
دفعها لعه شعك معن التععوٌض مقابعل الضعرر .وممعا ال شعا
فٌععه أن هععذا التعععوٌض بأٌععة صععوره كععان ٌنسععجم مععع دولععة
القانون العصرٌة ذات المنحعى العدٌمقراطً السعلٌم الخاضععة
فٌه تجاه األفراد لسلطات الحق ومقتضٌات العدل وادنصاؾ
التً تتضمنها وتؤكدها رقابة قضائٌة فعاله.
و لما كان النشاط ادداري الخاطئ قد ٌرتعب أضعرار
مالٌه و معنوٌة لإلفراد تلتزم االدارة بالتعوٌض عنه ن حعة
أن تعوٌض الضرر المالً ال ٌيٌر أٌة شعكاالت ألنعه عبعارة
عععن خسععارة تصععٌب المتضععرر فععً ذمتععه ألمالٌععه ؼٌععر أن
تعوٌض الضرر المعنوي ٌيٌر الكيٌعر معن ادشعكاالت وذلعا
الن هذا الضرر ال ٌصٌب المتضرر فً ذمتعه المالٌعة و نمعا
فً ذمته المعنوٌة ألنه عبارة عن الهم واأللم او الحزن العذي
ٌنتاب صاحب الشعأن ومعن يعم فع ٌمصعكن تقوٌمعه بعالنقود
ومن هنا ف ٌمكن تعوٌضه وقد وجد هذا األمر اسعتجابة لعه
فععً القععانون ادداري ذ ةععل مجل ع الدولععة الررنسععً ولمععده
طوٌلة ٌرفض التعوٌض ععن األلعم المعنعوي بمرعرده ال ذا
صعاحبته أضعرار مالٌععه ولعم ٌععدل عععن هعذا المسعلا ال منععذ
مطلع الستٌنات من القرن العشرٌن .وال شا أن هذا االتجعاه
القضائً من جانب مجل الدولة الررنسً بعٌد ععن كعل معا
حققه فً مجال بنعاء نةرٌعات وقواععد القعانون ادداري كمعا
انععه ٌعععد موقرععا متخلرععا قٌاسععا لمععل سععار علٌععه القضععاء العععادي
والذي استقر على تعوٌض الضرر المعنوي.
ووفقععا لمععا تقععدم تععم تقسععٌم هععذا الموضععوع لععى فصععلٌن
أساسعٌٌن مععا عععن الرصععل األول فانععه سععٌكر لبحععم ماهٌععة
الضرر المعنوي ونتناول ذلا فعً مبحيعٌن فالمبحعم األول
منه سوؾ ٌكون مخصصا لتحدٌعد مرهعوم الضعرر المعنعوي
وفععً المبحععم اليععانً نتنععاول أنععواع الضععرر المعنععوي الععذي
ٌمكن تصور التععوٌض عنعد وقعوع العمعل ادداري الخعاطئ.
أمعا الرصعل اليععانً فسعٌكون مخصصعا لبحععم موقعؾ القضععاء

ادداري من تعوٌض الضرر المعنوي فعً مبحيعٌن فبالنسعبة
للمبحعععم األول سعععوؾ ٌكعععون معععدارا لبحعععم موقعععؾ القضعععاء
العراقععً وبشععأن المبحععم اليععانً فسععوؾ نبععٌن فٌععه موقععؾ
القضعععاء ادداري المقعععارن ونعنعععً بعععذلا القضعععاء ادداري
الررنسعععً والقضعععاء ادداري المصعععري بوصعععرهما نموذجعععا
للمقارنععة يععم نختععتم هععذا البحععم بخاتمععه توضععح النتععائ التععً
توصلنا لٌها بهذا الشأن.

الفصل األول
المبحث انول
ماهٌة الضرر المعنوي
تمععار اددارة نشععاطاتها الٌومٌععة مععن خع ل أعمالهععا
المتنوعععة القانونٌععة او المادٌععة والتععً تهععدؾ منهععا لععى تنرٌععذ
القععوانٌن و شعععباع الحاجععات العامعععة لألفععراد .ومعععن األمعععور
الطبٌعٌعععة أن تتصعععل اددارة بعععاألفراد عنعععد أدائهعععا لنشعععاطاته
المتقدمعة وقعد ٌععؤدي ذلعا لععى أخطعاء ومعن يععم لعى أضعرار
تصٌب الررد فً شخصه او ماله ولٌ هنعاا أدنعى شعا أن
المصععلحة العامععة تقضععً بحماٌععة األفععراد وذلععا عععن طرٌععق
خضاع تصرفات اددارة الضارة لحكم القانون.
هذا وان كانت مسعالة تععوٌض األضعرار المادٌعة أمعراً
مسععتقرا علععى صعععٌد التشععرٌع والقضععاء والرقععه فععً القععانون
ادداري ميلما هو فً القانون المدنً فان الضرر المعنعوي
لععم ٌحععة بميععل هععذا االجمععاع ومععن اجععل خضععاع األضععرار
المعنوٌة التعً تتسعبب بهعا الهٌئعات اددارٌعة للتععوٌض ٌلعزم
علٌنععا بٌععان مرهومععه وصععوال لععى تعرٌرععه بشععكل ٌععؤدي لععى
تجنب الجدل حول تعوٌضه.
ومن هنا ٌتوزع هذا الرصل لعى مبحيعٌن نععرض فعً
المبحم األول تحدٌد مرهوم الضرر المعنعوي وفعً المبحعم
اليانً نتناول أنواع الضرر المعنوي.
المطلب انول
أونً :مفهوم الضرر المعنوي
نتناول فً هذا المبحم تحدٌد مرهوم الضعرر المعنعوي
فعععً مطلبعععٌن ٌخصعععص المطلعععب األول للتعرٌعععؾ بالضعععرر
المعنععععوي وفععععً المطلععععب اليععععانً نعععععرض ذاتٌععععة الضععععرر
المعنوي وذلا من اجعل معرفعة معٌعار التمٌٌعز بعٌن الضعرر
المعنوي والضرر المالً وذلا لكون الضرر المعنوي ٌأتً
فً أكير األحٌان ممتزجا بالضرر المالً.
ثانٌاً :تعرٌف الضرر المعنوي

بعععععادب ذي بعععععدء نقعععععول ن التعرٌرعععععات التعععععً قٌلعععععت
بخصوص الضرر المعنوي ال تخرج عما قاله فقهاء القعانون
المدنً( .)1وتأكٌداً لذلا سوؾ نقؾ على أهم هذه التعرٌرات:

من التعرٌرات السعابقة للضعرر المعنعوي ٌتبعٌن لنعا
انععه ٌععرد علععى حقععوق يابتععة لإلنسععان وان هععذه الحقععوق ؼٌععر
مالٌه ونبٌن فٌما ٌأتً هاتٌن السمتٌن للضرر المعنوي (.)1

فقععد ذهععب بعععض فقهععاء القععانون ادداري لععى تعرٌععؾ
الضرر المعنوي بأنه هو ذلا الضرر العذي ٌصعٌب ادنسعان
فً نرسه سواء كانعت هعذه ادصعابة مادٌعه كجعرح جسعمه او
تشععوٌه او معنوٌععة تنصععب علععى كرامتععه و حساسععه وشععرفه
وسمعته وعرضه وشعوره وعاطرتعه او ؼٌعر ذلعا ( )2وبعذلا
فان أصحاب االتجاه ٌركزون على الصور التعً ٌتجسعد فٌهعا
الضرر المعنوي.

-1ورود الضرر المعنوي على حقوق ثابتة لإلن ان- :

وذهب آخرون لى تعرٌؾ الضعرر المعنعوي بأنعه
هو الضرر النات ععن نشعاط المرافعق العامعة وأذ ٌصعٌب
األشخاص فً سعمعتهم او فعً كعرامتهم او ٌسعبب لهعم ال معا
نرسععٌه ( .)3ومععن جهععة أخععر ن حععة جانبععا آخععر مععن فقهععاء
القانون العام قد عرؾ الضرر المعنعوي معن خع ل المرهعوم
المخععالؾ للضععرر المععالً بععالقول انععه هععو ذلععا األذ الععذي
ٌصععٌب الحقععوق ؼٌععر المالٌععة أي علععى ؼٌععر الذمععة المالٌععة
لإلنسان كالضرر الذي ٌقع على جسد ادنسعان او حقعه فعً
الحٌععاة او حقععه فععً اسععمه او شععرفه او عرضععه او كرامتععه او
حقه فً المصنرات التً ٌقوم بها (.)4
وعلععى هععذا االتجععاه ذاتععه ٌسععٌر القضععاء االداري فععً
تعرٌرععه للضععرر المعنععوي ذ جععاء فععً احععد قععرارات مجل ع
شور الدولة اللبنعانً بتعارٌ  1964/11/27معا ٌعأتً :أن
قضاء هذه المحكمة جر على انه فً مجعال تحدٌعد الضعرر
األدبعععً فهعععو الضعععرر العععذي ال ٌمععع المعععال ولكنعععه ٌصعععٌب
مصععلحه ؼٌععر مالٌععه للمضععرور بأنععه ٌصععٌب فععً شعععوره او
عاطرته او كرامته او شرفه ومن حٌم انعه بتطبٌعق معا تقعدم
على الوقائع المايلة ٌبٌن أن منازعة الجهة اددارٌة للمطعون
ضععده فععً خضععاع سععلعه ٌقععوم باسععتٌرادها للضععرٌبة علععى
االسععععته ا هععععو أمععععر ال ٌؤذٌععععه فععععً مشععععاعرها وعواطرععععه
والمطعون ضده ٌشتؽل بالتجارة وكونه تاجرا ٌعنً أن ميل
هععذه المنازعععات ال تم ع شععرفه او تنععال مععن سععمعته ذ هععً
محض خ ؾ فً ترسٌر نص من نصعوص القعانون الواجعب
التطبٌق او فً ما هو بند الضرٌبة الواجب خضاع البضاعة
المستوردة دحكامه (.)5
ومعععن خععع ل هعععذه التعرٌرعععات ٌبعععدو لنعععا أن الضعععرر
المعنععوي هععو الشعععور بععاألذ النععات عععن ادخ ع ل بحععق او
بمصلحة ؼٌر مالٌه لإلنسان فتسبب له ألما ً وحزنا وال ٌلحق
بالمتضععرر أي خسععارة مالٌععه وبععذلا ٌةهععر لنععا أن الضععرر
المعنوي ٌحصل عند المسا بحق او بمصلحه ؼٌر مالٌه.
المطلب الثانً
ذاتٌة الضرر المعنوي
نعتمد بالذاتٌعة فعً هعذا الصعدد خصعائص الضعرر
المعنععوي ومعٌععار تمٌٌععزه عععن الضععرر المععالً ووفقععا لععذلا
سععوؾ نبععٌن سععمات الضععرر المعنععوي ومعٌععار تمٌٌععزه عععن
الضرر المالً فً النقطتٌن اآلتٌتٌن:
أونً :خصائص الضرر المعنوي:

أكدت الرقرة ( )1من المادة ( )40من القانون المدنً
العراقً رقم ( )40لسنة  1951ان ادنسان ٌتمتع بحكم
كونه أنسانا ً بجمله حقوق كيٌرة منها ما هو مالً وما هو
معنوي (أدبً) والحقوق المعنوٌة عدٌدة منها تلا التً تكرل
للشخص أن ٌستمتع بوجوده وبكل ما هو مرتبط بشخصه
ارتباطا ً ال ٌقبل االنرصام والؽالب فً هذه الحقوق أنها ال
تعد سلطه تقرر للشخص على نرسه ٌكون له بموجبها أن
ٌتصرؾ فً نرسه كٌرما ٌشاء ولكنها حقوق موجهة نحو
الؽٌر ٌقصد بها االعتراؾ بوجود هذا الشخص وحماٌته (.)6
هذا ولقد كان ف سرة القانون الطبٌعً ٌطلقون على
هذه الحقوق تسمٌة الحقوق الطبٌعٌة او الحقوق اليابتة
لإلنسان ولم ٌكن القانون الرومانً ٌعرؾ الحقوق المعنوٌة
التً تيبت لإلنسان بوصرها مجموعه من الحقوق قائمه
بذاتها ؼٌر أن حماٌة هذه الحقوق كانت تتم عن طرٌق
دعو قصد منها حماٌة شخصٌة ادنسان بصره عامه وقد
كان ٌطلق على هذه الدعو اسم دعو االعتداء .أما
التشرٌعات الحدٌية فقد أقرت بعدد كبٌر من الحقوق المعنوٌة
لإلنسان ومنها القانون األرجنتٌنً والقانون النمساوي
والذي ٌنص على أن كل نسان له حقوق طبٌعٌه تنشأ بمجرد
كونه أنساناً.
أما يف القانون الفرنسي ،فعلى الرغم من انو كان وليد الثورة
واملبادئ املدونة يف إعالن حقوق اإلنسان ،إال انو مل يتكلم عن جانب
كبري من احلقوق املعنوية اليت تثبت لإلنسان وخاصة احلقوق الشخصية ،و
قد سارت على غرار القانون الفرنسي مجيع الدول اليت سنت قوانينها على
غراره و منها القانون املدين االيطايل الصادر عام  1865والقانون املدين
املصري القدمي الصادر عام  ،1883إال أن القضاء استطاع أن يضع يف
طائفة تلك احلقوق كثريا مما مل ينص عليو املشرع ،ومن مث فقد اعرتف
لإلنسان بكثري من احلقوق املعنوية اليت ميكنو استعماهلا حبرية دون أن يكون
مانعا أمام استعمال اآلخرين حلقوقهم .ويف إطار التشريعات العربية
احلديثة ،نالحظ أهنا مل ختل من تنظيم بعض من حقوق اإلنسان املعنوية،
وهلذا جند أن التشريع العراقي نص بأنو (يكون لكل شخص اسم

ولقب .)1( )...وكذلك فقد نص على أن (لكل من نازعو الغري يف
استعمال لقبو بال مربر ولكل من انتحل الغري لقبو أن يطلب وقف ىذا
التعرض وان يطلب التعويض إذا حلقو ضرر من ذلك) ( .)4كما انو نص
يف الفقرة ( )1من املادة ( )40من القانون املدين العراقي ( )40لسنة
 1951املعدل بان (كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية غري
حمجور عليو يكون كامل األىلية ملباشرة حقوقو املدنية) .وعلى ىذه احلقوق
ذاهتا نص القانون املدين املصري اجلديد ،بل انو زاد عليو يف الفقرة ( )1من
.
القانون املدين العراقي بقولو (ليس ألحد النزول عن حريتو الشخصية)

وفً هذا ادطار ٌتجسد عدد كبٌر من الحقوق
المعنوٌة التً تيبت لإلنسان ميل حقه فً تمٌٌز ذاته وحماٌة
كٌانه المعنوي والبدنً وحماٌة حرٌاته الشخصٌة وهً
كلها حقوق معنوٌة يابتة له نصت بمضمونها الرقرة ( )1من
المادة ( )46من القانون المدنً العراقً.
-2أن الحقوق المعنوٌة هً حقوق غٌر مالٌة- :
ٌعذهب الرقعه لعى القعول ن الحقعوق المعنوٌعة (األدبٌعة)
التععً هععً محععل التعععدي فععً الضععرر المعنععوي لٌسععت حقوقععا
مالٌه كمعا أنهعا ال تععد أمعواالً ولهعذا فالنهعا ال ٌمكعن أن تقعا
بالمقٌا المشترا الذي تقعا بعه ععادة األمعوال وهعو النقعود
( . )7هذا وان القعول المتقعدم ٌععد محعل نةعر فلعٌ معنعى أن
مععن شععان المسععا بهععذه الحقععوق ال ٌصععلح ن ٌسععتحق عنععه
تعوٌض مالً بحسب األصل فاالعتداء علٌها قد ٌرتب علٌه
ضععرر مععالً مباشععرة وذلععا فععً الحالععة التععً ٌوجععد الضععرر
المعنوي فٌها مقترنا بالضرر المالً كما هو األمر فً حالعة
االعتععداء علععى حععق المؤلععؾ مععي كمععا أن االعتععداء علعععى
الحقوق المعنوٌة قد ٌنطعوي علعى ضعرر معالً ؼٌعر مباشعر
كما ٌحدم فً حالة االعتداء علعى الكٌعان الجسعدي لإلنسعان
فرععً هععذه الحععاالت ال جععدال فععً وجععوب االلتععزام بتعععوٌض
الضععرر ولكععن الؽالععب أن ٌترتععب علععى المسععا بععالحقوق
المعنوٌة ضعرر ؼٌعر معالً او أدبعً و العذي هعو عبعارة عمعا
ٌصٌب النر من الم وحزن والذي كعان ٌوجعد حولعه خ فعا
فٌمععععا ذا ٌمكععععن التعععععوٌض عنععععه بالمععععال أم ال فلقععععد كععععان
االعتععراض األساسععً عنععد رافضععً التعععوٌض عععن الضععرر
المعنوي هو استحالة التعادل بٌن الضعرر الواقعع والتععوٌض
المسععتحق ومععن هنععا فقععد قععالوا بعععدم جععواز التعععوٌض عععن
الضعرر المعنعوي ألنععه ؼٌعر معالً وال ٌمكععن تقوٌمعه بععالنقود.
ولكن هذا االعتراض معناه مردود لما هعو مععروؾ معن أن
المسعععاواة او التععععادل بعععٌن الضعععرر والتععععوٌض لعععٌ معنعععاه
المساواة التامة بٌنهما ولعذلا ٌجعب أن ٌقعدم التععوٌض دائمعا
بالتقرٌععععب صععععحٌح أن هععععذا التقععععدٌر التقرٌبععععً أسععععهل فععععً
األضرار المالٌة منه فً حالة األضرار المعنوٌة ال أن هذا
ال ٌمنعععع معععن مكانٌعععة حصعععول التقعععدٌر التقرٌبعععً فعععً حالعععة
الضرر المعنوي(.)6
ومعن هنععا وجعب أن ٌعطععى للمتضععرر مبلؽعا مععن المععال
لععٌ علععى أسععا انععه معععادل فععً الكععم والكٌععؾ للسععرور او
السعععادة الزائلععة ولكععن بوصععره وسععٌلة للتخرٌععؾ عععن األلععم
والحزن الذي حل به وهذا هو الحل ذاته العذي نصعت علٌعه
التشرٌعات المدنٌة ومنها القانون المدنً العراقعً العذي نعص
بان التعوٌض ٌشمل الضرر المادي والمعنوي (.)1
ثانٌا  :معٌار تمٌٌز الضرر المعنوي -:
أن الضرر المعنعوي ٌنعدر أن ٌعأتً مسعتق لوحعده فعً
مجال التعدي على الحقوق بل الؽالعب فٌعه أن ٌعأتً ممتزجعا
مععع ؼٌععره مععن الضععرر المععالً ولهععذا كععان ال بععد مععن معٌععار
ٌمكن من خ له التعرؾ على الضعرر المعنعوي لٌكعون بعذلا
وجوده محددا استناداً لى معا تمٌعز بعه معن خصعائص وهعو
أمععر حععرص علٌععه جانععب مععن الرقععه ال أنهععم لععم ٌترقععوا علععى
معٌار محدد و نما ةهر هناا معٌاران للتمٌٌز وهما:

المعٌار األول :وٌسمى بمعٌار طبٌعة الحق او المصلحة التً
مسها الرعل ؼٌر المشروع.
المعٌااار الثااانً :وٌسععمى بمعٌععار النتععائ او اآليععار المترتبععة
على الرعل ؼٌر المشروع.
فاستناداً لى المعٌار األول ٌكون الضرر مالٌا ذا كعان
الحق او المصلحة مالٌه وسواء كان ذلا من الحقعوق العٌنٌعة
أم الحقوق الشخصعٌة .أمعا ذا كعان الحعق او المصعلحة ؼٌعر
مالٌععه هكععذا هععو الحععال بالنسععبة للحقععوق اللصععٌقة بشخصععٌة
ادنسعان فعان الضعرر عنعد ذلععا ٌكعون معنوٌعا ( .)8أمعا طبقعا ً
للمعٌار اليانً فعان الضعرر ٌكعون مالٌعا عنعدما ٌترتعب علعى
المسا بالحق او المصلحة خسارة مالٌه وسواء كان الحعق
أم المصلحة مالٌعه أم ؼٌعر مالٌعه وٌكعون الضعرر معنوٌعا او
أدبٌا ً عندما ٌصعٌب ادنسعان فعً جسعمه ممعا ٌسعبب لعه ال معا
جسمانٌة او نرسٌة او تصٌبه فً عاطرته او شرفه او كرامتعه
او فً أي شًء أخر معنوٌا ٌحعرص علٌعه ادنسعان دون أن
(.)9
ٌنت له خسارة مالٌه
ونحععن بععدورنا نععر أن المعٌععار الععراجح للتمٌٌععز بععٌن
الضرر المعنوي والضرر المالً هو المعٌار األول ذ ٌجب
أن ٌؤخذ بنةر االعتبار طبٌعة الحعق او المصعلحة التعً وقعع
علٌها اال عتداء معن دون النةعر لعى النتعائ الناجمعة معن هعذا
االعتداء .ومن هنا فان المسعا بجسعد ادنسعان ٌععد ضعررا
ؼٌر مالً ميله فً ذلا ميل أصل هذا الحعق ( .)10ولكعن هعذا
ال ٌعنععً همععال مععا جععاء بععه أصععحاب المعٌععار اليععانً ذ أن
علععى القاضععً أن ٌأخععذ بنةععر اعتبععاره مععا ترتععب علععى هععذا
المسععا مععن نتععائ عنععد تقرٌععر التعععوٌض ال ع زم دص ع ح
األضرار المعنوٌة التً تحديها اددارة.
المبحث الثانً
أنواع الضرر المعنوي
فً الواقع لم ٌترق الرقه علعى اتجعاه واحعد بشعأن تحدٌعد
أنواع الضرر المعنوي و نما برز اتجاهعان فعً هعذا الشعأن
ٌععر االتجععاه األول ان الضععرر المعنععوي ٌنقسععم لععى نععوعٌن
فقعط .بٌنمعا ٌعر االتجعاه اليعانً أن الضعرر المعنعوي ٌتحعدد
بأربعة أنواع ووفقا لما ٌأتً:
المطلب األول – انتجاه األول:
وٌعععذهب أصعععحابه لعععى رد األضعععرار المعنوٌعععة لعععى نعععوعٌن
وهما:
النوع األول :الضرر المعنوي المقترن بالضرر المالً
وهنا فان الضرر المعنوي ٌكون مصحوبا بضرر
مالً وهو ما ٌطلق علٌعه بالضعرر المخعتلط( )11وذلعا بعان
ٌععنجم عععن الضععرر المعنععوي ضععررا مالٌععا فععالذا مععا نععت عععن
األعمععال الضععارة الصععادرة عععن اددارة جروحععا او تلرععا فععً
جسم المتضرر فان األضرار هنا رؼم كونها معنوٌة لما قعد
ٌلحق الشخص المتضرر من آالم جسعدٌة وتشعوٌه فالنهعا معع
ذلا تحدم أضرار مالٌة تتجسعد فعً نرقعات المعالجعة وؼٌعره
مععن المبععالػ الناجمععة عععن فتععرة التوقععؾ وكععذلا فععان تعععرض
رب األسععرة لحععادم ؼالبععا مععا ٌسععبب ألفععراد أسععرته ضععررا

معنوٌا متمي بالهم والحزن وضررا مالٌا متمي بحرمعانهم
من المورد المعالً العذي ٌعؤمن لهعم اسعتمرار الحٌعاة الكرٌمعة
(.)12
النوع الثانً :الضرر المعنوي غٌر المقترن بضرر مالً

ٌملكهععا ادنسععان ذ أن فقععدانها ٌولععد ألمععا ً وحزنععا لصععاحبها
ع وة على الخسائر المالٌة التعً تلحعق بعه .وأمعا الصعنؾ
اليععانً فٌتميععل بععاآلالم الناشععئة عععن االعتععداءات الواقعععة علععى
جسم ادنسان والتً تميل ضررا معنوٌا (.)16
المطلب الثانً – انتجاه الثانً

وفعععً هعععذه الحالعععة ٌقعععع الضعععرر معععن دون أن ٌكعععون
مصععحوبا بععأي ضععرر مععالً وهععو مععا ٌطلععق علٌععه بالضععرر
المعنوي البحت( .)2كما هو فً حالة القذؾ او السب او ٌذاء
السمعة الذي ٌصٌب الشرؾ واالعتبار والكرامة والطمأنٌنة
والمكانة والمزاٌا والمعتقدات التً ٌحرص علٌها ادنسان فً
محٌطه او وسطه من دون أن ٌكون لعذلا ايرعلعى األعمعال
المالٌة او االقتصادٌة التً ٌقوم بها الشخص المتضرر(.)13

-1الضععرر المعنععوي (األدبععً) الععذي ٌصععٌب جسععم ادنسععان
وذلععا كععاآلالم الناتجععة عععن الجععروح والتشععوٌه الععذي ٌتركععه
الرعل الضار ذا لم ٌنت عن ذلا نرقات مادٌة.

هذا وقد ذهعب بععض أصعحاب هعذا االتجعاه لعى تقسعٌم
األضرار المعنوٌة لى مجمعوعتٌن تسعمى األولعى باألضعرار
التً تم الجانب االجتماعً للذمعة المعنوٌعة واليانٌعة وهعً
التً تصٌب الجانب العاطرً او الشعوري للذمة المعنوٌة.

-2الضعععرر المعنعععوي العععذي ٌصعععٌب ادنسعععان فعععً شعععرفه
واعتباره وسمعته وكرامته كالقعذؾ والسعب وهتعا الععرض
والتحقٌر والتشهٌر فكل هذه األعمال تحدم ضررا معنوٌعا
ذ تضر بسمعة الشخص وتؤذي شرفه واعتباره بٌن النا .

وواضعععح لنعععا أن المجموععععة األولعععى معععن ادضعععرار
المعنوٌة تكون مرتبطة دائما او فً اؼلعب األحٌعان بضعرر
مالً .ولهذا فٌجب منح المتضرر الحعق فعً الحصعول علعى
التعععوٌض نتٌجععة األفعععال المععذكورة .أمععا المجموعععة اليانٌععة
فهععً علععى العك ع تمامععا مععن المجموعععة األولععى أذانهععا ؼٌععر
مرتبطعععة دائمعععا او فعععً اؼلعععب األحٌعععان بعععأي ضعععرر معععالً
وبسبب ذلا ٌرفض الكيٌر من الرقهاء التعوٌض عن المسا
بالعواطؾ او المشاعر فطالما أن األلم والحزن وهو الضعرر
المعنوي لم ٌؤير مطلقا على الذمة المالٌة للشخص ومعن يعم
لععم تلحععق بععه أي خسععارة مالٌععة ولهععذا فع تعععوٌض .هععذا وقععد
أضععاؾ هععؤالء الرقهععاء لععى جانععب هععاتٌن المجمععوعتٌن مععن
األضععرار المعنوٌععة أضععراراً أخععر طبٌعٌععة معنوٌععة وعلععى
سععبٌل الميععال ال الحصععر األفعععال التععً تشععكل اعتععداء علععى
المعتقععععدات الدٌنٌععععة واآلالم الناتجععععة عععععن صععععابة ادنسععععان
بالتشوٌه (.)14

-3الضعععرر المعنعععوي العععذي ٌصعععٌب ادنسعععان فعععً عاطرتعععه
وشعععوره وحنانععه وذلععا كقتععل والععد او ابععن او زوج او أ .
فكععل هععذه األعمععال تصععٌب المتضععرر فععً عاطرتععه وشعععوره
وتدخل فً نرسه الؽم والحزن.

ومععن ناحٌععة أخععر فقععد قسععم جانععب آخععر مععن الرقعععه
األضععرار المعنوٌععة لععى نوعٌن وذلععا اسععتنادا لععى المةهععر
الععذي ٌتخععذه كععل نععوع فهععً قععد تكععون ذات مةهععر خععارجً
ملمععو كمععا هععو الحععال بالنسععبة لععألذ الععذي ٌلحععق الرنععان
والذي ٌقتضً دوره بالةهور بهٌئة معٌنة ولهذا فأي ضعرر
ٌصععٌبه مععن جععراء أعمععال اددارة ؼٌععر المشععروعة كما هععو
الحععال بالنسععبة لععى أعمالهععا المادٌععة ٌعععد ضععررا معنوٌععا ذا
مةهر خارجً وقد ال ٌكون لها اي مةهر خارجً كما هو
الحععال بالنسععبة لععى أعمالهععا المادٌععة ٌعععد ضععررا معنوٌععا ذا
مةهر خارجً وقد ال ٌكون لها أي مةهر خارجً كمعا هعو
الحال بالنسعبة لعى األذ العذي ٌلحعق ادنسعان معن القعذؾ او
السععب فهععو ٌعععد ضععررا معنوٌععا لععٌ لععه أي مةهععر خععارجً
ملمعععو ( .)15ومعععن جانعععب آخعععر ن حعععة أن بععععض الرقهعععاء
الررنسععٌٌن فقععد قسععم األضععرار المعنوٌععة لععى قسععمٌن قسععم
ٌسمى باألضرار المعنوٌة البحتة وهعً ناتجعة ععن االعتعداء
علعععى الحقعععوق ؼٌعععر المالٌعععة والحقعععوق اللصعععٌقة بشخصعععٌة
ادنسععان وحقععوق األسععرة .أمععا القسععم اآلخععر فهععً أضععرار
ناتجععة ع عن االعتععداء الجسععمانً وهععً علععى صععنرٌن أولهمععا
ٌحعععدم عنعععد المسعععا او أتععع ؾ األشعععٌاء والحٌوانعععات التعععً

وٌعععذهب أصعععحابه لعععى رد الضعععرر المعنعععوي لعععى
الحاالت اآلتٌة:

-4الضععرر المعنععوي الععذي ٌصععٌب ادنسععان نتٌجععة االعتععداء
على مصلحة او حق يابت له حتى ولو لم ٌترتعب علعى هعذا
االعتععداء ضععرر مععالً .كمععا فععً حالععة االسععتٌ ء علععى ملععا
الؽٌر وكذلا فعً حالعة سعناد عمعل فنعً او علمعً لعى ؼٌعر
صاحبه وكذلا األعمعال التعً تصعٌب ادنسعان فعً معتقداتعه
الدٌنٌعععة الن ادخععع ل بالقامعععة الشععععائر الدٌنٌعععة ٌععععد ضعععرراً
معنوٌا ً(.)17
هذا وقد اخذ بهذا التقسٌم بعض فقهاء القانون ادداري (.)14
المبحث الثانً
موقف القضاء اإلداري من تعوٌر الضرر المعنوي
ٌمكن القول بان موقؾ القضاء سواء كعان عادٌعا ً أم
دارٌ عا ً مععن تعععوٌض الضععرر المعنععوي ٌتععأير لععى حععد بعٌععد
بالموقؾ التشعرٌعً معن هعذه المسعالة ولهعذا نجعد فعً أحٌعان
كيٌعععرة أن القضعععاء فعععً دولعععة معٌنعععة مسعععتقر علعععى تععععوٌض
الضععععرر المعنععععوي نتٌجععععة لوجععععود نععععص تشععععرٌعً ٌقضععععً
بتعوٌضه وفً أحٌان أخر تر أن دولعة أخعر لعم ٌسعتق
قضاؤها علعى تععوٌض الضعرر المعنعوي ال بععد معدة زمنٌعة
طوٌلة بسبب خلعو او سعكوت التشعرٌع ععن تععوٌض الضعرر
المعنععوي .ومععن اجععل معرفععة موقععؾ القضععاء ادداري مععن
تعوٌض الضرر المعنوي سعوؾ نععرض ذلعا فعً مبحيعٌن
نخصعععص المبحعععم األول لمعرفعععة الموقعععؾ القضعععائً فعععً
العراق وفً المبحم اليانً نعرض موقؾ القضعاء ادداري
المقارن.
المطلب األول
موقف القضاء فً العراق

لؽرض معرفة الموقؾ القضائً فً الععراق ٌتععٌن
علٌنا بٌان ذلا فعً مطلبعٌن نخصعص المطلعب األول لبحعم
موقؾ القضاء العراقً قبل صعدور القعانون رقعم  106لسعنة
 1989وفععً المطلععب اليعععانً نتنععاول موقعععؾ القضععاء بععععد
صدور القانون رقم  106لسنة .1989
الفرع األول
مرحلة ما قبل صدور القانون رقم  106ل نة 1989
لقد تأير موقؾ القضاء العراقً بالموقع التشرٌعً
للقععوانٌن النافععذة فٌععه ولهععذا ن حععة بأنععه وخ ع ل مععدة تطبٌععق
األحكام العدلٌة فً العراق لم تكن هناا أٌة تطبٌقات قضعائٌة
للضععرر المعنععوي وذلععا الن مجلععة األحكععام العدلٌععة لععم تقععر
بتعوٌضععععه الن التعععععوٌض او الضععععمان كمععععا ٌسععععمٌه فقهععععاء
الشرٌعة ادس مٌة معال والضعرر المعنعوي ال ٌمكعن تقعدٌره
بالمععععال .ولهععععذا ن حععععة أن التعععععوٌض كععععان ٌقتصععععر علععععى
األضرار التً تصٌب األموال .وٌبدو أن محطة التمٌٌز فعً
العراق كانت آنذاا مقتنعة بعذلا ( .)18وبعالرؼم معن صعدور
قانون الضمانات رقم ( )54لسنة  1943والعذي اخعذ بمبعدأ
تعععوٌض الضععرر المعنععوي بشععكل محععدد ال أننععا ن حععة أن
التطبٌقات القضائٌة اقتصرت علعى التصعرفات الضعارة التعً
تقع بٌن األفراد ( )19ولم نعير علعى أي قعرار قضعائً ٌشعٌر
لععى تعععوٌض الضععرر المعنععوي النععات عععن أعمععال اددارة
الضعععارة خععع ل معععدة سعععرٌان القعععانون المعععدنً ععععام 1954
والععذي اخععذ بمبععدأ التعععوٌض عععن الضععرر المعنععوي بشععكل
صرٌح وشامل (.)20
هععذا ومععن الجععدٌر بالععذكر هنععا أن القضععاء العراقععً
كعععان خععع ل هعععذه الرتعععرة قضعععاء موحعععدا ٌتعععولى حسعععم كافعععة
المنازعات مدنٌة او دارٌة وقد ةل الوضع على حاله حتى
مع اتجاه الشرع العراقً لى نشاء ما سعمً آنعذاا بالمحعاكم
اددارٌة بموجب القانون رقم ( )140لسنة  .1977ونتٌجعة
لعععذلا فقعععد كانعععت المحعععاكم تمعععار والٌتهعععا بالنسعععبة للحكعععم
بالتعوٌض علعى الهٌئعات اددارٌعة بسعبب تصعرفاتها المخالرعة
للقانون (.)21
ومععن أوائععل تطبٌقععات القضععاء العراقععً بهععذا الشععأن
حكمه بخصوص دعو أقامها المعدعً علعى وزٌعر الداخلٌعة
ٌطالب فٌها بالتعوٌض لتقٌٌعد األخٌعر قامعة األول فعً منطقعة
معٌنة ومما جعاء فٌعه (لعد التعدقٌق والمداولعة ...ةهعر لهعذه
المحكمععة أن وزٌعععر الداخلٌعععة بادضععافة لوةٌرتعععه قعععد فعععرض
ادقامععة ادجبارٌععة علعععى المععدعً وسععلبه حعععق محععل قامتعععه
وسبب له بذلا ضرر ما كان لٌحصل لعو أن المعدعً أعطعى
لعععه حعععق االختٌعععار ...لعععذلا ...قعععرر لعععزام المعععدعً علٌعععه
بادضععافة لوةٌرتععه بمبلععػ .)22( )...وواضععح لنععا أن القضععاء
العراقً قد عوض صاحب الشأن عن األضرار التً أصابته
رؼم عدم تصرٌحه بذلا.
وفععً حكععم آخععر أكععد القضععاء العراقععً علععى أحقٌععة
المدعً بالمطالبة بتعوٌض األضرار المالٌعة والمعنوٌعة معن
جععراء قٌععام مععدٌر مصععلحة البرٌععد والبععرق ومععدٌر التلٌرونععات
ضععافة لوةٌرتهمععا بقطععع االتصععال التلٌرععونً مععن دون وجععه
حق( .)23وكعذلا معن التطبٌقعات األخعر بهعذا الشعأن حكمعه
العععذي ورد فٌعععه معععا ٌلعععً (لعععد التعععدقٌق والمداولعععة وجعععد ان

معععوروم المعععدعٌٌن . . .قعععد تعععوفً نتٌجعععة صععععقه بالتٌعععار
الكهربائً . . .وعلٌه ٌكون الممٌز ضافة لوةٌرتعه مسعؤوال
عن تعوٌض ورية الطرل المتوفً.)24( )...
ومععن أحكععام القضععاء العراقععً الحدٌيععة بهععذا الشععأن
حكمععه الععذي جععاء فٌععه (لععد التععدقٌق والمداولععة وجععد ان...
الحكععم الممٌععز صععحٌح وموافععق للقععانون وذلععا الن مسععؤولٌة
الممٌععز اضععافة لوةٌرتععه متحققععة عم ع باحكععام المععادة()223
من القانون المدنً العراقً لعدم اتخاذه االحتٌاطعات ال زمعة
لمنع تعرض االشخاص الى االصابات البدنٌة .)25( )...هعذا
وان الضعععرر المعنعععوي ال ٌقتصعععر علعععى االفععععال المادٌعععة
الخاطئة التً تقع من السلطة االدارٌعة عنعد مباشعرة نشعاطها
و نما قد ٌنجم عن القرار االداري المخالؾ للقانون ومعن يعم
للقضاء العراقً الوالٌة العامة للنةر فعً كعل ضعرر معنعوي
ٌلحق بعاالفراد معن القعرار االداري ؼٌعر المشعروع كمعا جعاء
بقرار محكمة التمٌٌز فً .)26( 1968/3/2
وقععد ورد فععً قععرار محكمععة التمٌٌععز المععرقم (408
مدنٌععععة ياليععععة) فععععً 1999/3/14مععععا ٌععععأتً (لععععد التععععدقٌق
والمداولة وجد ان المدعً علٌه اليانً اضافة الى وةٌرته قعد
قرر توقٌؾ المعدعً (ٌ )25ومعا بعدعو ععدم تأدٌتعه للمبعالػ
التععً أنرقهععا ...وهععذا ؼٌععر صععواب اذ ان بامكععان مععن ٌععدعً
حقوقا قبل اخر مراجعة المحعاكم المدنٌعة للمطالبعةعن طرٌعق
رفععع دعععو بخصععومه فقٌععام المععدعً علٌععه اليععانً بتوقٌععؾ
المدعً ال سند له من القانون وٌستدعً التعوٌض.)...
الفرع الثانً
مرحلة ما بعد صدور القانون رقم  106ل نة 1989
بعد انشعاء القضعاء االداري فعً الععراق بموجعب احكعام
القانون رقم  106لسنة ( 1989قانون التعدٌل اليانً لقانون
مجل شور الدولة رقم  65لسنة  )1979اصبح لمحكمة
القضاء االداري اختصاص الحكعم بعالتعوٌض ععن االضعرار
الناشععئة عععن القععرارات االدارٌععة الصععادرة مععن دوائععر الدولععة
والقطاع االشعتراكً والتعً لعم ٌععٌن مرجععا للطععن فٌهعا اال
ان المشرع العراقً قٌعد هعذا االختصعاص بعان تكعون دععو
التعوٌض قد رفعت بصورة تبعٌة لدعو االلؽاء(.)27
ومععن تطبٌقاتععه بهععذا الخصععوص حكمععه الععذي ذهععب فٌععه
بتعععوٌض االضععرار البدنٌععة والنرسععٌة التععً اصععابت المععدعً
جراء حجزه ؼٌر المشروع ومما جاء فً ذلا (لد التدقٌق
والمداولععة وجععد ان المععدعً ٌطالععب ببقٌععة المبلععػ الععذي قععدره
الخبٌر فً الدعو المرقمة ...وحٌم ان المحكمعة اصعدرت
قرارها المؤر فً  1994/12/24قضت فٌه باللؽاء القرار
االداري المعتعععرض علٌعععه واعتمعععاد مبلعععػ التععععوٌض ...النعععه
استند الى الوقائع اليابتة وجاء مسعتوفٌا للشعروط المنصعوص
علٌها فً المادة ( )144من قانون االيبات رقم ( )107لسنة
.)28(1979
وحٌعم ان المعدعً فعً الععدعو السعابقة كعان قعد طالععب
بجععزء مععن مبلععػ التعععوٌض محترةععا بالمطالبععة بالبععاقً وقععد
اعطته المحكمعة بقرارهعا هعذا الحعق ونةعرا الكتسعاب الحكعم
الصادر فً الدعو درجة البتات وتصدٌقه من الهٌئة العامة
فً مجل شعور الدولعة لعذا فقعد اصعبحت دععو المعدعً

مستكملة السباب الحكعم انهعا تعتبعر بمنزلعة العدعو المنةمعة
الى الدعو السعابقة علٌعه قعرر الحكعم بعالزام المعدعً علٌعه
(امٌن بؽداد) اضافة لوةٌرته بتأدٌته العى المعدعً المبلعػ. . .
ومقععداره ( )115000مائععة وخمسععة عشععر ألععؾ دٌنععار.)...
كما ان الضرر المعنعوي قعد ٌكعون نتٌجعة القعرارات االدارٌعة
ؼٌر المشروعة.
المطلب الثانً
موقف القضاء انداري المقارن
معععن اجعععل معرفعععة اتجاهعععات القضعععاء االداري بشعععأن
التعوٌض عن الضرر المعنوي سوؾ نقسم هذا المبحم الى
مطلبععٌن نخصععص المطلععب األول لدراسععة موقععؾ القضععاء
االداري الررنسعععً وفععععً المطلععععب اليععععانً نوضععععح موقععععؾ
القضاء االداري المصري.
الفرع األول
موقف القضاء اإلداري الفرن ً
لقععد تباٌنععت اتجاهععات مجل ع الدولععة الررنسععً بشععأن
التعوٌض عن الضرر المعنوي تبعا لمعا ذا كعان هعذا األخٌعر
مقترنععا بأضععرار مالٌععة او انععه تحقععق لوحععده دون ان ٌكععون
مصحوبا بأضرار مالٌة.
-1الضرر المعنوي المصحوب بضرر مالً- :
فععً هععذه الحالععة ٌععذهب مجل ع الدولععة الررنسععً الععى
الحكععم بععالتعوٌض عععن الضععرر المعنععوي كلمععا كععان مقترنععا
بأضعععرار مادٌعععة اي انعععه ال ٌععععوض ععععن الضعععرر المعععادي
لوحععده و نمععا ٌحكععم بمبلععػ جمععالً لتؽطٌععة ك ع الضععررٌن
(.)4
المادي والمعنوي
ومن تطبٌقاته بهعذا الشعأن حكمعه الصعادر فعً قضعٌة
( )Delechوالععذي تععم بموجبععه تعععوٌض الضععرر المعنععوي
المقتععرن بضعععرر مععادي أصعععاب أحععد المدرسعععٌن المنقعععولٌن
حععدٌيا الععى القرٌععة نتٌجععة القععامتهرً مكععان ؼٌععر صععحً ممععا
أد لععى تععدهور صععحة أطرالععه وذلععا بسععبب رفععض العمععدة
والمجل البلدي تسلٌمه المرتاح الخاص بالمسكن المخصص
له دون اي مسوغ مشروع (.)29
وكعععذلا حكمعععه الصعععادر بتعععارٌ  1927/1/27فعععً
قضععٌة ( )Aziberوالتععً تععتلخص وقائعهععا بععان أحععد األفععراد
فرضت علٌه حد العقوبة التأدٌبٌة بطرٌق الخطأ مما أد
الععى صععابته بأضععرار معنوٌععة ومادٌععة فطعععن بهععذه العقوبععة
امام مجل الدولة الررنسً الذي قضى لعه بتععوٌض جمعالً
عععن األضععرار التععً نالتععه دون ان ٌحععدد صععراحة نععوع هععذه
األضرار (.)30
هععذا وقععد تطععور قضععاء مجل ع الدولععة الررنسععً نحععو
تحدٌد مبلػ معٌن للتعوٌض عن الضرر المعنعوي واخعر ععن
الضرر المادي وهو ما أكده فعً قضعٌة ()Mays simith
والعععذي ٌعععتلخص بعععان وزارة التجعععارة والصعععناعة الررنسعععٌة
أبرمت عقدا دارٌا مع أحد الوسطاء فً لندن لتورٌد أربععٌن
طنا من الصلب فلما أتم الشخص المذكور العملٌة المتقدمعة

رفضععت الحكومععة الررنسععٌة ان تصععادق علٌهععا معللععة بعععدم
حاجتها لهذا النوع من الصلب.
ونتٌجعععة لعععذلا رفعععع الوسعععٌط دععععو للتععععوٌض ععععن
األضرار المالٌة التً أصابته وععن األضعرار المعنوٌعة التعً
ترتبت على ذلا فحكم لعه المجلع بعالقرار الصعادر بتعارٌ
 1927/12/23بتعععوٌض عععن األضععرار المادٌععة والمعنوٌععة
محددا مبلؽا معٌنا لذلا (.)29
ٌتضعععح لنعععا ممعععا تقعععدم ان القضعععاء االداري الررنسعععً
ٌضعععع االضعععرار المعنوٌعععة موضعععع االعتبعععار كلمعععا رافقتهعععا
اضرار مالٌة فٌعوض عن الضررٌن معا بصعورة اجمالٌعة
اال انعععه ٌ حعععة ان مجلععع الدولعععة الررنسعععً لعععم ٌطبعععق هعععذه
القاعدة بشكل مطلق اذ انه ٌستينً منها حالة كون االضرار
المعنوٌععة هععً اعتععداء علععى الشعععور والوجععدان لرقععد عزٌععز
فان هذه الصورة ٌترتب علٌها اضرار مادٌة ومعنوٌة وكان
المنطععق ٌقضععً بععان تطبععق بشععانها القواعععد السععابقة اال انععه
عامل هعذه الحالعة معاملعة مختلرعة ٌنبؽعً دراسعتها معع موقرعه
بشأن االضرار المعنوٌة البحتة (.)25
-2الضرر المعنوي المنفرد -:
لقد مر مجل الدولعة الررنسعً بشعان التععوٌض ععن
الضععرر المعنععوي البحععت بععٌن عهععدٌن مختلرععٌن األول قبععل
عععععام  1961واليععععانً منععععذ عععععام  1961وحتععععى الوقععععت
الحاضر.
أ -موقف القضاء الفرن ً قبل عام .1961
ةل مجل الدولعة الررنسعً خع ل هعذه المعدة متشعددا
فً موقره ومن يم فقد رفض فكرة التععوٌض ععن االضعرار
المعنوٌععة اذا لععم تصععاحبها اضععرار مالٌععة ومععن تطبٌقاتععه بهععذا
الشأن حكمه فً قضٌة ( )Donnadieoوتعتلخص وقائععه
فً ان والدا ارسل احعد اطرالعه المتشعوه العى ملجعا مخصعص
الٌواء هذه الرئة من االطرال اال ان الطرل قتل بسبب اهمعال
اددارة فلمعععا طالعععب ابعععوه بعععالتعوٌض قعععرر المجلععع بعععان
التعوٌض الوحٌعد العذي ٌسعتحقه ٌكعون ععن االضعرار المالٌعة
التً لحقته والتً تتميل فً مصارٌؾ الجنازة ودفنها (.)29
وفععً قضععٌة (  )C. Zushroitرفععض المجل ع
دعععو حركتهعععا فتعععاة تطالعععب بععالتعوٌض عمعععا اصعععابها معععن
اضرار جراء وفاة والعدتها النهعا علعى حعد قولهعا لعم ٌصعبها
اي ضرر مالً من جراء وفاتها كمعا ان ةعروؾ حٌاتهعا لعم
تتؽٌععر( .)31ولقععد ةععل مجلعع الدولععة الررنسععً خعع ل هععذه
المعععدة ٌقعععؾ بالمرصعععاد الي محاولعععة لتععععوٌض االضعععرار
المعنوٌة بمرردها او مع الضرر المادي اذا اقترنت معه كما
فً الحاالت السابق االشارة لها (.)25
ب-موقف القضااء الفرن اً مناذ عاام  1961وحتاى الوقا
الحاضر
بععدا مجلعع الدولععة الررنسعععً عهععدا جدٌععدا وذلعععا
بتعوٌض الضعرر المعنعوي معع الععدول ععن فكعرة التععوٌض
ععن الضعرر المعنععوي خع ل المرحلعة السععابقة وكعان بداٌععة
هذا االتجاه حكمه الصادر فً  1961/11 /24فً قضعٌة (

 )Letisserandوتعععتلخص ةروفهعععا بعععان صعععدمت سعععٌارة
حكومٌة عجلة كان ٌسعتقلها معواطن وابنعه ولقٌعا مصعرعهما
فعععً الحعععال فحركعععت زوجعععة القتٌعععل دععععو تطلعععب فٌهعععا
التعوٌض عن االضعرار المالٌعة والمعنوٌعة ولعم ٌجعد مجلع
الدولة الررنسً اٌعة صععوبة فعً ذلعا وقضعى للزوجعة بمعا
ارادتعععه ولكعععن يعععارت الصععععوبة عنعععدما رفعععع والعععد الرجعععل
المتوفً و جعد الصعؽٌر فعً الوقعت ذاتعه دععو ٌطالعب فٌهعا
بالتعوٌض عما لحق به معن اضعرار معنوٌعة نتٌجعة لرقعد ابنعه
وحرٌععده وممععا زاد فععً هععذه الصعععوبة ان المععدعً لععم ٌععزعم
وجععود اٌععة اضععرار مالٌععة اصععابته وقععد قععام مرععوض الدولععة
(هومان )بتقعدٌم تقرٌعره العى المجلع حشعد فٌعه كعل االسعانٌد
ال زمة لتعوٌض الضرر المعنوي ومما قالعه فعً هعذا الشعأن
(انكم بتخلٌكم عن قاعدة بالٌة تخطاها الزمن انما تسعتجٌبون
بعد طول انتةار االمعانً وضعمٌر العدالعة وتحققعون بالتعالً
وبكل امانعة قدسعٌة رسعالة القاضعً التعً تهعدؾ فعً اي حعال
وزمعان الععى اعطععاء كنةععام اجتمععاعً ممععا ٌناسععبه مععن قواعععد
قانونٌة منصرة وعادلة )(.)32
وعلى اير ذلعا تخلعى مجلع الدولعة الررنسعً ععن
اتجاهعععه السعععابق واصعععدر حكمعععا صعععرٌحا وقاطععععا فعععً هعععذه
الععدعو جععاء فٌععه (بععالرؼم مععن انععه لععم ٌيبععت ان مععوت السععٌد
لوتسٌران قد سبب ضررا مادٌعا لوالعده المعدعً ولعم ٌترتعب
علٌععه تؽٌٌععر فععً ةععروؾ معٌش عة والععده المععدعً فععان االلععم
النرسً الذي تحمله لرقد ابنعه قبعل االوان قعد سعبب لعه ضعررا
معنوٌا ٌقدر بالؾ فرنا فرنسً )(.)33
وبععذلا ٌكععون قضععاء مجلعع الدولععة الررنسععً قععد
تحول الى اعتناق مذهب التعوٌض ععن االضعرار المعنوٌعة
والتقى بذلا معع القضعاء الععادي ونحعن بعدورنا نؤٌعد صعحة
هععذا االتجععاه اذ ال ٌجععوز ان ٌبقععى القضععاء االداري متخلرععا
عن اتجاه المحاكم العادٌة كما ان هذا االمر ال ٌلٌق بالقضاء
االداري صاحب الدور االنشائً فً تكوٌن نةرٌات وقواععد
القانون االداري.
هذا وقد وجد ذلا التحول ترحٌبعا كعام معن جانعب
فقعععه القعععانون الععععام فعععً فرنسعععا وولعععد مععععه عهعععد جدٌعععد معععن
االنصععاؾ كععان القضععاء االداري بحاجععة الٌععه لٌزٌععد مععن يقععة
المتقاضعععٌن بعدالتعععه وحكمعععه كمعععا اسعععتمر مجلععع الدولعععة
الررنسً بعد هذا التعارٌ ٌحكعم بتععوٌض الضعرر المعنعوي
الععذي ٌصععٌب اقععارب المتععوفً وان كععان بشععكل دقٌععق اذ هععو
حرص على احاطة اعماله هذا المبدا بقٌود دقٌقة تقضً بعان
ٌكون وجود الضعرر المعنعوي مؤكعدا بحٌعم ال ٌحٌطعه ادنعى
شععا فععً ذلععا .ومععن احكامععه الحدٌيععة التععً تعععد تطبٌقالهععذا
االتجععاه الجدٌععد حكمععه الصععادر فععً  25تشععرٌن األول عععام
 1988فً قضٌة (.)4()Gordien
ومن ناحٌة اخر فقد اجاز مجل الدولة الررنسعً
التعععوٌض عععن الضععرر المعنععوي الععذي ٌصععٌب اخععر نتٌجععة
العجز او العوق الذي ٌصٌبه من النشاط االداري ومعن ذلعا
حكمه فً  20شباط  1976فرً هذا الحكم تم تعوٌض فتعاة
راشدة معوقة عن االلم المعنوي بسبب الحادم الواقع لوالدها
والباقً على قٌد الحٌاة (.)29

وتبدو اهمٌة هعذا الحكعم انعه ٌععد اسعتكماال ل تجعاه
الجدٌد الذي ٌسعلكه مجلع الدولعة الررنسعً اذ هعو قبعل ععام
 1976كععان ٌجعععل مععن التعععوٌض عععن الضععرر المعنععوي
مقتصرا علعى وفعاة شعخص قرٌعب معن طالعب التععوٌض اال
انه بعد ذلا التارٌ اجعاز التععوٌض ععن االلعم النرسعً العذي
ٌلحق صاحب الشأن نتٌجة عجز او اعاقة شخص عزٌز معن
جراء النشاط االداري (.)34
الفرع الثانً
موقف القضاء انداري فً مصر
سار القضاء االداري المصري على النه ذاته العذي
سعععلكه القضعععاء الععععادي اذ هعععو ٌقضعععً بتععععوٌض الضعععرر
المعنوي ومن تطبٌقاته فً هذا الشعأن حكمعه العذي جعاء فٌعه
(ان المطالبة بتعوٌض الضرر االدبً . . .على حق لما فعً
االصععرار عععن عععدم تنرٌععذ الحكععم الصععادر مععن امتهععان بععالػ
بحقوق المحكوم له واذالل امام زم ئه ) ( .)35وورد اٌضا
فععً احععد احكامععه مععا ٌععاتً ( ان صععدور قععرار اداري باطععل
بالنقل النوعً من وةٌرة محام الى وةٌرة كاتعبٌ . . .جععل
البلدٌعة مسععؤولة عععن تععوٌض المععدعً ادبٌععا لهعذا القععرار مععن
(.)36
مسا بكرامته واعتباره وتايٌره فً نرسه )
كما تسٌر المحكمة االدارٌة العلٌعا علعى العنه ذاتعه
فً التعوٌض عن الضرر المعنوي النات عن االعتقال خ فا
للقانون ومن تطبٌقاتها فً ذلا حمهعا الصعادر فعً  27اٌعار
 1978والذي جعاء فٌعه ( . . .كعان حرٌعا بجهعة اددارة فعً
مجال الحرٌات العامعة ان ٌكعون تعدخلها لعه مبعررات قانونٌعة
مشععروعة امععا وقععد انترععت اسععباب االعتقععال . . .قانونافععان
القععرار بععه ٌعععدو بععاط وٌسععوغ . . .طلععب التعععوٌض عععن
االضععرار الناجمععة مععن جرائععه امععا االضععرار التععً اصععابت
شخصه معن جعراء اعتقالعه ومسعت كرامتعه واعتبعاره واالالم
النرسعععٌة التعععً صعععاحبت ذلعععا . . .فعععذلا جمٌععععا معععن قبٌعععل
االضرار االدبٌة التً لحقته من جراء القعرار الطععٌن والتعً
ٌقتضً له التعوٌض عنها.)37( )...
وفعععً حكمهعععا الصعععادر فعععً  4شعععباط  1979قضعععت
بالتعوٌض ععن الضعرر المعادي والمعنعوي النعاجم ععن تعاخر
اددارة العمدي فً تنرٌذ الحكم الصادر لصعالح الطعاعن النعه
على حد قولها ( من شانه ان ٌضاع المدعً بالحزن واالسى
على حرمانه من حق يابت مشروع .)...اما القضاء االداري
فعً سععورٌا ولبنععان فانععه ٌبعدو لنععا ان ٌحكععم بتعععوٌض الضععرر
المعنو ي المع زم للضعرر المعادي وال ٌععوض ععن الضعرر
المعنوي المنررد (.)4
ونحععن بععدورنا ال نؤٌععد اتجععاه هععذه المحععاكم النععه ٌعععد
صد للموقؾ المتخلعؾ العذي سعار علٌعه اول االمعر مجلع
الدولعععة الررنسعععً خاصعععة وان التشعععرٌع والقضعععاء الععععادي
مستقر على تعوٌض الضرر المعنوي.
الخاتمة
لقد تبٌن لنا فٌما تقدم ان الضرر المعنوي ٌصٌب جانبا
مهما من الحقوق المعنوٌة ال زمة ل فراد وهذه الحقوق
تعرؾ بالذمة المعنوٌة ل نسان نتٌجة لما تقوم به اددارة من

نشاطات فً اطار ادائها لواجباتها الوةٌرٌة ومن يم اضحى
ضمان هذه الحقوق امرا ال مرر منه تحقٌقا لمبدا
المشروعٌة ومن جهة اخر فقد تاكد لنا بشكل جلً ان
الضرر المعنوي كان محط اهتمام الرقه فً القانون المدنً
بٌنما لم ٌحة بميل هذا االهتمام فً القانون االداري اال فً
وقت متاخر وان هذا االمر طبٌعً طالما ان القانون
االداري كان حدٌم النشاة مقارنة برروع القانون االخر .
هذا وقد توصلنا الى ان الضرر المعنوي هو الشعور باالذ
الذي ٌصٌب االنسان فً حق من حقوقه او مصلحة ؼٌر
مالٌة مشروعة ذات قٌمة قانونٌة وسواء ترتب على ذلا
خسارة مالٌة ام لم ٌترتب.
وبشأن ذاتٌة الضرر المعنوي تبٌن لنا ان هذا الضرر
ٌنررد عن بقٌة االضرار االخر وتحدٌدا الضرر المالً
بمٌزتٌن اساسٌتٌن اولهما :ان الضرر المعنوي ٌرد على
حقوق يابتة ل نسان كحقه فً حماٌة جسده وحرٌاته
االساسٌة االخر التً نةمها المشرع بنصوص قانونٌة.
ويانٌهما :ان الحقوق المعنوٌة هً حقوق ؼٌر مالٌة ولكن
بالرؼم من ذلا فان المسا بهذه الحقوق ٌمكن تعوٌضه
باعتبار ان هذا االخٌر من شانه ان ٌجلب شعورا سارا
للمتضرر وان لم ٌكن مساوٌال لم والحزن الذي حل به اال
انه ٌخرؾ منه الى حد كبٌر جدا.
وبشأن معٌار تمٌٌز الضرر المعنوي عن الضرر
المالً ةهر لنا ان هناا معٌاران للتمٌٌز ووقتها رجحنا
المعٌار الداعً الى التركٌز على طبٌعة الحق او المصلحة
التً مسها الرعل االداري الخاطىء مع االخذ بنةر االعتبار
النتائ التً ترتبت على العمل االداري ؼٌر المشروع عند
تقرٌر التعوٌض ال زم الص ح الضرر المعنوي.
ومن جهة يانٌة فقد تبٌن لنا ان القضاء العادي و
االداري فً العراق ومصر مستقر على تعوٌض الضرر
المعنوي بٌنما وجدنا ان مجل الدولة الررنسً كان مختلرا
فً هذا الشأن النه كان ٌرفض التعوٌض عن الضرر
المعنوي اال اذا رافقته اضرار مالٌة وبسبب االنتقادات التً
وجهت لهذا الموقؾ القضائً فقد بدا مجل الدولة الررنسً
عهدا جدٌدا منذ عام  1961وحتى الوقت الحاضر حٌم
اخذ بتعوٌض االضرار المعنوٌة سواء رافقتها اضرار مالٌة
ام لم تصاحبها وعندها قلنا ان الموقؾ القدٌم من القضاء
االداري الررنسً ال ٌنسجم مع دوره المعروؾ فً القانون
االداري خاصة انه قد تخطى خطوات كبٌره سبق فٌها
الشأن.
هذا
فً
العادي
القضاء
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