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 ـَُِٖ/ُِ/َّ: تاريخ قبكلو للنشر ـَُِٖ/ٓ/ٔ: تاريخ تسلـ البحث
 

 ملخص

علػ  تناكلت ىذه الدراسة مكضكع الدية المستحقة للمتضرر فػ  اححػكاؿ التػ  تسػتحؽ فييػا الديػة كىػك       
ىػذه الدراسػة نانػت ليسػت البحػث فػ   قيد الحياة أك كرثتو عند المكت ف  القانكنيف احردن  كاإلمارات . ىدؼ

مػػف اػػػ ؿ ، فيػػ  دراسػػػة ايببػػت لبيػػاف ع قػػة الديػػػة بػػالتعكيض، طبيعػػة الديػػة كافات فػػات التػػػ  رافقتيػػا
رر إلػ  جانػب الديػة باعتبارىػا ذم ىؿ يجكز المطالبة بػالتعكيض عػف أم ضػ: اإلجابة عل  السؤاليف التالييف

كقد ظير بأنو ف ا ؼ طبيعة تعكيضية؟ كىؿ يجكز الجمع بيف مبلغ الدية كالتعكيض عف الضرر النفس ؟ 
كأنػو يجػكز الجمػع بينيػا كبػيف التعػكيض عػف الضػرر المػال . إف ، عل  أف الدية تعكيض عػف ضػرر جسػدم

علػ  اعتبػار أنػو يػداؿ فػ  المقبػكد مػف ، بشػنؿ منفػرد ف يجكز تعكيض المتضرر عف المعانػاة النفسػيةأنو 
عػػػف فقػػػد  كمكاسػػػاتيـأك ترضػػػية الكرثػػػة ، الديػػػة المتمثػػػؿ فػػػ  ترضػػػية المتضػػػرر كمكاسػػػاتو مػػػف ىػػػذه اإلبػػػابة

حبكؿ المتضرر ، أم تعكيض المتضرر عف الضرر النفس  إل  جانب الدية، مكرثيـ. كالقكؿ با ؼ ذلؾ
 .لو أك يجيزه القانكف كقكاعد العدالةعل  تعكيض مرة أارل كىك ما ف يقب

 

Abstract 

      This study examined Al-diah and damages owed to the injured party or its inheritors 

upon death under Jordanian Civil Law and UAE Civil Transactions Law. It is a study devoted 

to explaining the relationship between Aldiah and compensation by answering the following 

questions: Is it permissible to claim compensation for any damage besides diah as a 

compensatory nature? Is it permissible to combine Diah and compensation for psychological 

damage? In the conclusion the study recommended that the sum of money provided for as Al-

Dian in law is sufficient to compensate injured party for physical and psychological damages. 

To say otherwise, that is, to compensate injured party for psychological damage, together with 

Al-Diah, means granting the injured party compensation once again, which is unacceptable to 

law and rules of justice. 

                                                 

 جامعة اليرمكؾ.نلية القانكف،  (ُ)
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 .املقدمة
كىػػ  عقكبػػة للمسػػؤكؿ ، المػػاؿ المقػػدر شػرعا للمجنػػ  عليػػو أك كرثتػػو الشػرعييف: بالًديػػة أك احرش ييقبػد       

 .   (ُ)فقدهتعكيض للمجن  عليو أك كرثتو الشرعييف عند  -كقتف  ذات ال -كى ، عف الفعؿ الضار
تجب الدية نعقكبة بدلية عكضا عف القباص إف امتنع تطبيقو فاػت ؿ إحػدل شػرا طو أك ك        

ا َ ك: فقد قاؿ اهلل تعػال ، سقكطو بالعفك أك البلح. كتجب نعقكبة أبلية ف  حالة القتؿ الاطأ ََ َوَما ك
َياٌةكُمَلاَاَمٌةكِإَلاهكَأْىَِاِلُمْؤِمٍ كَأْ كَيقْك كَخَطًأكَوَمْ كَقَتَلكُمْؤِمًن كَخَطًأكَفَتْحِريُركَرَقَبٍةكُمْؤِمَناٍةكَوِِ كُتَلكُمْؤِمًن كِإَّلا ِوكِإَّلا

اا َ كِماا ََ ْ ك ااْلكَوُىااَوكُمااْؤِمٌ كَفَتْحِريااُركَرَقَبااٍةكُمْؤِمَنااٍةكَوفِ  َُ ُُِوكَل اا َُ اا َ كِمااْ كَقااْوٍلك ََ ِاُقوفكَفااِ ْ ك اا َُْلكَأْ كَيصا ْ كَقااْوٍلكَبْيااَن
كَفِصَي ُلكَشْيرَك ِْ َيٌةكُمَلَاَمٌةكِإَلهكَأْىَِِوكَوَتْحِريُركَرَقَبٍةكُمْؤِمَنٍةكَفَمْ كَلْلكَيِج ْيِ كُمتَتَ ِبَعْيِ كَتْوَباًةكَوَبْيَنُيْلكِميثَ ٌقكَفِِ

َِيًم  َِيًم كَح َُ  .ِمَ كفلَاِوكَوََ َ كفلَاُوك
لية عنػد تفكيػت منفعػة الجػنس أم ذىػاب منفعػة طػرؼ أك أطػراؼ نما تجب الدية نعقكبة أبػ       

فػػ  جسػػـ اإلنسػػاف ممػػا يػػؤدم إلػػ  فقدانػػو النعمػػة اليػػت أنعميػػا اهلل عليػػو أك باذىػػاب معانييػػا مػػع بقػػا  
نػاحنؼ كاللسػاف كمسػلؾ ، في  تجب بػذىاب العضػك الػذم لػيس لػو نظيػر فػ  جسػـ اإلنسػاف: بكرتيا

اف احعضػػا  الثنا يػػة ناليػػديف كالػػرجليف كاحذنػػيف كالشػػفتيف. نمػػا كتجػػب فػػ  فقػػد، البػػكؿ كمسػػلؾ ال ػػا ط
تجب بذىاب المنفعة نذىاب العقؿ كالببر كالشـ كالسمع كالػذكؽ كالمشػ  كالنػ ـ. فعلػ  سػبيؿ المثػاؿ 

ف بقػ  اللسػػاف حنيػػا تنػكف قػػد ذىبػػت ، تجػب الديػػة بقطػػع اللسػاف نمػػا تجػػب بةبػابة المبػػاب باػػرس كال
ف بقيػػت اليػػداف كذلػػؾ لفقػػداف ، المنفعػػة المقبػػكدة منػػو نمػػا تجػػب بفقػػداف القػػدرة علػػ  اسػػتعماؿ يديػػة كال

المنفعػة المقبػػكدة منيمػا. أمػػا إذا تعػدد محػػؿ المنفعػة كنػػاف بجػز يف ناليػػديف كالعينػيف كاليػػديف كالػػرجليف 
بػاحرش. أمػا إذا نػاف  -عند ػذ-كيسػم  المبلػغ المسػتحؽ، كفيقػد أحػدىما اسػتحؽ المتضػرر نبػؼ الديػة

اسػتحؽ الديػو حنػو كفقدىا بسبب الفعؿ الضػار ، عل  سبيؿ المثاؿ، عيش أب  بعيف كاحدةالمباب ي
ف ناف بعيف كاحدة  . (ِ)يعتبر أنو فقد منفعة الببر كال

أك إثنػ  عشػر ، أك آلػؼ دينػار مػف الػذىب، كمف المقرر أف الدية محػددة شػرعان بما ػة مػف اإلبػؿ       
نمػػا فػػ  يجػػكز لػػكل  احمػػ، ألػػؼ درىػػـ مػػف الفضػػة ر كف للقاضػػ  أف يػػنقص منيػػا شػػي ان أك يزيػػد علييػػا. كال

مػف قبػؿ المشػرع بالسػعر الحػال  للما ػة مػف اإلبػؿ ، أم بالػدينار، يجكز أف تيعادىؿ قيمتيا بالعملة الكرقية
أما احرش فيجب بتفكيت بعض منفعة الجنس كىك قػد ينػكف أرشػان مقػدروا أك  يػر  .(ّ)عل  سبيؿ المثاؿ
مقػػدر ىػك مػػا حػػدد الشػارع مقػػداره بنسػػبة مػػف مبلػغ الديػػة. فمػػف يفقػد الببػػر فػػ  إحػػدل مقػدر. فػػاحرش ال

عينيو أك يفقد منفعة إحدل يديو ييدفىع لو أرش بمقدار نبؼ الديػة. أمػا احرش  يػر المقػدر فيػك مػا لػـ 
التعػػػػكيض كىػػػػك مػػػػا يسػػػػم  بحنكمػػػػة العػػػػدؿ أم ، يػػػػرد بػػػػو نػػػػص فيتػػػػرؾ للقاضػػػػ  تقػػػػديره كفػػػػؽ اجتيػػػػاده
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بقػدر الضػرر التزامػان بالقاعػدة الشػرعية التػ   -لحنكمة العػدؿ كفقان  -   أف يقدر التعكيضالقضا  . عل
كأف الضرر ينب ػ  أف يػزاؿ.  فػ  ينػكف تقػدير حنكمػة العػدؿ جػز نا مػف ، تقكؿ بأف ف ضرر كف ضرار

قػػدارىا حف القاضػػ  ىػػك الػػذم يتػػكل  تقػػديرىا. أمػػا الديػػة كاحرش فمقػػدره شػػرعا كيلتػػـز القاضػػ  بم، الديػػة
دكف زيػػادة أك نقػػص. كف يكجػػد مػػا يمنػػع شػػرعان مػػف أف يجػػاكز التعػػكيض الجػػابر للضػػرر علػػ  أسػػاس 

حف تحقيػػؽ العدالػػة ، (ْ)حنكمػػة العػػدؿ مقػػدار الديػػة الشػػرعية طالمػػا أنػػو جػػابر للضػػرر الػػذم كقػػع فعػػ ن 
الػذم يكجػب ينكف ف  إزالػة آثػار الضػرر التػ  لحقػت بالمضػركر كفقػا لمبػدأ التعػكيض النامػؿ للضػرر 

التعػكيض لنػؿ  فيأاػذ بافعتبػار ت طيػة، عل  القاض  التعكيض عف نؿ عنبر مف عنابر الضػرر
 أنكاع الضرر الجسدم كالمال  كاحدب .

"كيتعػػيف القضػػا  بالديػػة أك احرش عػػف فقػػد أك تفكيػػت منفعػػة نػػؿ عضػػك بجسػـػ المجنػػ  عليػػو ميمػػا        
ف اتحػػد الفعػػؿ نمػػا قضػػ  ، كفػػ  احنػػؼ بالديػػة، فػػ  اللسػػاف بالديػػة   كقػػد قضػػ  النبػػ، تعػػددت الػػديات كال

 .(ٓ)ذنره"لرجؿ بأربع ديات بضربة كاحدة عل  رأسو فأذىب عقلو كسمعو كببره كمنفعة  عمر 
مرتنػب فيػؿ يضػمنيا ، كلنف قد يبػاحب الضػرر الجسػدم أضػرار ماليػة أك أدبيػة تبػيب المضػركر       

 الفعؿ الضار؟
نػؿ ، ر ما عما كرد ف  المادة السابقة): لقانكف المدن  احردن  عل  أنومف ا ِْٕتنص المادة        

مف أتػ  فعػ  ضػارا بػالنفس مػف قتػؿ أك جػرح أك ايػذا  يلػـز بػالتعكيض عمػا أحدثػو مػف ضػرر للمجنػ  
كحرمػكا مػف ذلػؾ بسػبب الفعػؿ الضػار(. يتبػيف مػف ىػذه ، عليو أك كرثتػو الشػرعييف أك لمػف نػاف يعػكليـ

ف أجاز للمجن  عليو أك كرثتو الشرعييف الجمع بػيف مبلػغ الديػة كالتعػكيض المػدن  عػف المادة أف القانك 
 ": مف القػانكف المػدن  كالتػ  كرد فييػا ِّٕ. الظاىر مف نص المادة (ٔ)احضرار الت  ف ت طييا الدية

 ": كالتػ  كرد فييػا أف ِْٕكمػف نػص المػادة ، فػ  الجنايػة علػ  الػنفس كمػا دكنيػا..."، ما يجب مػف مػاؿ
 أنيمػا يعالجػاف مكضػكع الضػرر الجسػدم، نؿ مف أتػ  فعػ  ضػارا بػالنفس مػف قتػؿ أك جػرح أك ايػذا ..."

كأف الديػػػة ىػػػ  تعػػػكيض عػػػف  -كالػػػذم يطلػػػؽ عليػػػو فػػػ  الفقػػػو اإلسػػػ م  كالقػػػانكف المػػػدن  "أذل الػػػنفس"-
فػػالمكت ضػػرر ، علػػ  أسػػاس أف ىػػذا الضػػرر ثابػػت ف يت يػػر مػػف شػػاص  اػػر، الضػػرر الجسػػدم فقػػط
كفقػػػداف الببػػػر أك السػػػمع أك القػػػدرة علػػػ  اإلنجػػػاب كاحػػػد بالنسػػػبة لنػػػؿ شػػػاص ، كاحػػػد بالنسػػػبة للجميػػػع

مسؤكف أـ شابػا عاديػا. كلػذلؾ ، ب يرا أك نبيرا، كببرؼ النظر عف نكنو  نيا أك فقيرا، يتعرض لذلؾ
شػػريعة اإلسػػ مية فػةف مقػػدار الديػػة ثابػت ككاحػػد بالنسػػبة للجميػػع حف أحنػاـ الديػػة مقػػررة بمقتضػ  أحنػػاـ ال

كف يمنف الاػركج علييػا. كىػذا مفػاده أنػو ف يجػكز للمضػركر الػذم قضػ  لػو بديػة عػف فقػد عضػك أك فقػد 
حنمػػا بػػالتعكيض عػػف  -بينػػانمػػا -منفعتػػو طلػػب التعػػكيض عػػف احضػػرار الجسػػدية حف الحنػـػ بالديػػة ىػػك



 يوسف عبيدات .......................................................................................... ية والتعويض يف القانوى املدنياجلنع بني الد

 

 

                                                                                 (01)                                                             م5102، 4 العدد، 52 اجمللد، املهارة

يػػا حنػػو فػػ  ىػػذه فػػ  يجػػكز تعػػكيض المضػػركر عػػف أضػػرار اسػػتحقت الديػػة تعكيضػػان عن، ىػػذا الضػػرر
الحالة ينكف قد جمػع بػيف تعكيضػيف عػف ضػرر كاحػد كىػك مػا ف يجػكز شػرعان أك قانكنػان. أمػا احضػرار 

 .(ٕ)الت  ف تستحؽ عنيا الدية فيجكز الحنـ فييا كالجمع بينيا كبيف مبلغ الدية
لتايكتصاي كفم كبقيكم كأنوفعكفلضارركىايكفرضارفركفلم لياةكوفرضارفركفرِبياةكأوكفلن لايةكف       

كف قػػانكف المعػػام ت المدنيػػة ، لػػـ يتعػػرض القػػانكف المػػدن  احردنػػ  .فلمضااروركنتيجااةكفل عاالكفلضاا ر
كاحضرار التػ  يسػتحؽ المجنػ  عليػو ، اإلمارات  لمسألة أنكاع احضرار الت  تعتبر الدية تعكيضا عنيا

كاإلمارات العربية المتحػدة  مما دفع القضا  ف  نؿ مف احردف، أك أىلو تعكيضا عنيا إل  جانب الدية
إلػػ  التبػػدم ليػػذه المسػػألة اليامػػة. إف أف القضػػا  ممػػث  بمحنمتػػ  تمييػػز دبػػ  كالمحنمػػة افتحاديػػة 

فف  الكقػت الػذم أجػازت فيػو احكلػ  للمتضػرر المطالبػة ، العليا ف  اإلمارات لـ يتفقا عل  مكقؼ كاحد
ثانيػػػة ىػػػذا الحػػػؽ للمتضػػػرر. أمػػػا محنمػػػة منعػػػت ال، بػػػالتعكيض عػػػف الضػػػرر احدبػػػ  إلػػػ  جانػػػب الديػػػة

عنػػدما اعتنقػػت مكقفػػا ممػػاث  للمحنمػػة افتحاديػػة  ُٕٔٗالتمييػػز احردنيػػة فلػػـ تبػػرح بمكقفيػػا إف عػػاـ 
جػكاز المطالبػة بػالتعكيض العليا اإلماراتية. مع العلػـ أف جميػع المحػانـ العليػا فػ  الػدكلتيف تتفػؽ علػ  

 عف الضرر المال  إل  جانب الدية.
حنيػػػا دراسػػػة ، ميمػػػة ىػػػذه الدراسػػػة ليسػػػت البحػػػث فػػػ  طبيعػػػة الديػػػة كافات فػػػات التػػػ  رافقتيػػػا       

ىؿ يجكز المطالبػة : مف ا ؿ اإلجابة عل  السؤاليف التالييف، ماببة لبياف ع قة الدية بالتعكيض
بػػالتعكيض عػػف أم ضػػرر إلػػ  جانػػب الديػػة باعتبارىػػا ذم طبيعػػة تعكيضػػية؟ كىػػؿ يجػػكز الجمػػع بػػيف 

بلغ الديػة كالتعػكيض عػف الضػرر النفسػ ؟ كنظػرا حىميػة ىػذا المكضػكع فقػد تػـ التعػرض لػو فػ  ىػذه م
دراسة متاببة تبيف بشنؿ مباشر ككاضح مكقفا مرفقػا  بةيجادالدراسة لسد فراغ ف  المنتبة القانكنية 

مػػف  كعلػػ  درجػػة، بمبرراتػػو كتقػػديـ مقتػػرح ينتفػػع بػػو المشػػرع كالقاضػػ  لحسػػـ مسػػألة ىػػ  محػػؿ اػػ ؼ
كلتحقيػؽ ال ػرض مػف الدراسػة احىمية ف  الحياة الكاقعية للناس نظػرا لنثػرة المنازعػات التػ  تقػع فييػا. 

 : تـ تقسيميا إل  مبحثيف كنا ت 
 .ف  جكاز الجمع بيف الدية كالتعكيض مف حيث المبدأ :فلمبحثكفرول
 .دب ف  عدـ جكاز الجمع بيف الدية كالتعكيض عف الضرر اح :فلمبحثكفلث ني

 

ك.يف جواز اجلنع بني الدية والتعويض مو حيث املبدأ :املبحث األول
 

ذىب رأم إل  أنو بالمقارنة بيف اححناـ القضا ية البادرة عػف المحػانـ الشػرعية فػ  احردف        
تبيف كجكد الط بيف الدية كالتعكيض. فقد ذىب الرأم إل  ، كاححناـ البادرة عف المحانـ النظامية
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مما أدل إل  التػدااؿ كالالػط ، القانكف المدن  احردن  دية ِْٕك ِّٕشرع اعتبر المادتيف أف الم
"زجػرا للجنػاة : كأنػو فػرض الديػة نػأم عقكبػة، حف الدية تاتلؼ عػف التعػكيض، بيف الدية كالتعكيض

 -سػػػكا  نانػػػت عقكبػػػة بدليػػػة فػػػ  القتػػػؿ العمػػػد أك أبػػػلية فػػػ  الاطػػػأ- الػػػذيف يرتنبػػػكف جريمػػػة القتػػػؿ
كال رامػػػة التػػػ  تفػػػرض ، معيػػػا عقكبػػػة أاػػػرل ىػػػ  النفػػػارة المتمثلػػػة فػػػ  تحريػػػر رقبػػػة مؤمنػػػةامف تتضػػػ

ذا جاز تقسيـ الشريعة اإلس مية ف  مدكنة قانكنيػة لنانػت  لجريمة ى  عقكبة ف  المعن  كالبكرة كال
(. كيتػابع ىػذا الػرأم ُِٔك ُِِص، ََِْ، الحاج أحمػد بابػا) الدية مف نبيب قانكف العقكبات"

ىػك مػف قبيػؿ  ِْٕك ِّٕيره أف محنمة التمييز احردنية تىعتبر المطالبػة بػالتعكيض كفقػا للمػادة تبر 
كف أثػر للديػة أك العقكبػػة ، مػػف القػانكف المػدن  احردنػ  ِٔٓالتعػكيض المحػض المبنػ  علػ  المػادة 

ثيػره تفاديا للبس كالالط الذم ت ِْٕك ِّٕف  ذلؾ. كيالص بالنياية إل  ضركرة" حذؼ المادتيف 
المذنرات اإليضاحية للقػانكف المػدن  فػ  اعتبػار أف المػادتيف يقبػد بيمػا الديػة". كقػد ذىػب إلػ  أف 

"فقييػا  -نمػا يػرل بػاحب الػرأم- كىػذا، ىذا الالػط سػيؤدم حتمػا إلػ  الجمػع بػيف الديػة كالتعػكيض
 :كإَّلكأنن كنرى (.ُِٔك ُِِص، ََِْ، الحاج أحمد بابا) كشرعيا نرل أنو  ير مقبكؿ"

أف ىذا الرأم استند لتبرير رأيو بعدـ جكاز الجمع بيف الدية كالتعكيض إل  ما ذىػب إليػو بعػض ب -ُ
مػف أف الديػة ىػ  عقكبػػة كليسػت ضػماف. إف أننػا نػرل بػػأف ىػذا الفقػو مػا نػاف إف مؤنػػدا  (ٖ)الفقػو

التػػ  كضػػعيا الشػػرع نعقكبػػة بدليػػة عػػف القبػػاص عنػػد عػػدـ  الماليػػةأف الديػػة ىػػ  مػػف العقكبػػات 
أك ف  أحكاؿ التنازؿ عف القباص أك التبالح عليػو. فلػـ أجػد مػا يػدؿ ، شركط القباص تكفر

عل  تعرض ىذا الرأم إلػ  مسػالة جػكاز الجمػع بػيف الديػة كالتعػكيض عػف احضػرار الماتلفػة أـ 
كلػػيس فػػ  ، ف. كأف تأنيػػد ىػػذا الفقػػو علػػ  أف الديػػة ىػػ  عقكبػػة إنمػػا ىػػك بحػػث فػػ  طبيعػػة الديػػة

 يف الدية مع تعكيض مدن .بياف مدل الجمع ب
فػ  أف الديػة ىػػ  عقكبػة مػف نػػكع  -كىػذا ىػك الػػرأم الػراجح- كمػف المفيػد القػكؿ أنػػو ف اػ ؼ -ِ

كلننيا ف  ذات الكقت ، كبدلية ف  حالة الجرا ـ العمدية، أبلية ف  حالة القتؿ الاطأ، ااص
ضػك أك منفعتػػو كللمتضػػرر فػ  أحػكاؿ فقػػداف الع، تعػكيض مػػدن  يعطػ  للكرثػة فػػ  حالػة القتػؿىػ  

 .  (ٗ)(ِْٔ، ـََِِ، )الجندم
ف نانػػت الديػػة قػد شػػرعت تاريايػػا لتعػػكيض الضػرر الػػذم يلحػػؽ المتضػرر فػػ  كسػػط الباديػػة -ّ ، أنػو كال

إف أف ، كأف الضػػػرر آنػػػذاؾ لػػـػ يتعػػػدل الضػػػرر الجسػػػدم كالنفسػػػ  دكف النظػػػر إلػػػ  معيػػػار العمػػػؿ
أساس الػرزؽ كبالتػال  فػةف تعطيػؿ  فقد أببح العمؿ كالبناعة، احمر ف  كقتنا الحاضر  ير ذلؾ

الجريمػة ممػا أدل إلػ  عػدـ كقػكؼ ضػرر ، الشاص عف عملو يحرمػو مبػدر رزقػو كرزؽ عا لتػو
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نمػػا تجػػاكزه إلػػ  الضػػرر المػػال  المتمثػػؿ فػػ  احذل المػػادم ، إلػػ  الضػػرر الجسػػدم كالنفسػػ  كال
الحػػؽ فػػ  الػػذم يبػػيب الذمػػة الماليػػة للمتضػػرر. فنػػاف مػػف العػػدؿ أف مػػف أبػػابو ىػػذا احذل 

 .(ُُّص ، َََِ، )الافيؼ التعكيض عنو فكؽ ما يحبؿ عليو ندية
مػػف  ِْٕكالمػػادة  ِّٕأف النتيجػػة التػػ  تكبػػؿ إلييػػا ىػػذا الػػرأم بضػػركرة ال ػػا  نػػص المػػادة  -ْ

كبصااحتي ، القػػانكف المػػدن  احردنػػ  ر مػػا ): التػػ  تػػذىب إلػػ  أنػػو ِْٕالمػػادة حف نػػص ، َّلكنعتقاِا
ؿ مػػف أتػػ  فعػػ  ضػػارا بػػالنفس مػػف قتػػؿ أك جػػرح أك ايػػذا  يلػػـز نػػ، فػػ  المػػادة السػػابقة عمػػا كرد

، بػػػالتعكيض عمػػػا أحدثػػػو مػػػف ضػػػرر للمجنػػػ  عليػػػو أك كرثتػػػو الشػػػرعييف أك لمػػػف نػػػاف يعػػػكليـ
للمجن  عليو أك كرثتو الشػرعييف الجمػع إنما فيو إجازة ، كحرمكا مف ذلؾ بسبب الفعؿ الضار(

كلػػيس فػػ  ذلػػؾ  .(َُ)لتػػ  ف ت طييػػا الديػػةبػػيف مبلػػغ الديػػة كالتعػػكيض المػػدن  عػػف احضػػرار ا
العنػػػس أف فػػػ  عػػػدـ إعطػػػا  الحػػػؽ فػػػ  الجمػػػع ىػػػك مػػػا فيػػػو بػػػؿ علػػػ  ، ماالفػػػة شػػػرعية أك قانكنيػػػة

حف القػػانكف يكجػػب تعػػكيض المتضػػرر عمػػا يلحػػؽ بػػو مػػف ضػػرر. ، ماالفػػة كمجافػػاة لمبػػادئ العدالػػة
لتػػػػال  كسػػػػندا لمبػػػػدأ كبا، (ُُ)بضػػػػماف الضػػػػرر فنػػػػؿ إضػػػػرار بػػػػال ير يلػػػػـز فاعلػػػػو كلػػػػك  يػػػػر مميػػػػز

 التعكيض النامؿ للضرر فةنو يجب أف يعكض المتضرر عف أضرار ف ت طييا الدية. 
ثـ يذىب بعض الفقو مؤيدا ىذا افتجاه إل  أف الجمع بػيف الديػة كالتعػكيض مرفػكض فػ  القػانكنيف        

المػػػدن  احردنػػػ   مػػػف القػػػانكف ُِٕ(. كأكرد نػػػص المػػػادة ِْٔ، ـََِِ، )الجنػػػدم احردنػػػ  كاإلمػػػارات 
كف أثػر للعقكبػة الجزا يػة فػػ  ، "ف تاػػؿ المسػؤكلية المدنيػة بالمسػؤكلية الجنا يػػة: التػ  تػنص علػ  أنػو

تجديػػد نطػػاؽ المسػػؤكلية المدنيػػة كتقػػدير الضػػماف". ثػػـ أنػػد أف ىػػذا مػػا اتجػػو إليػػو قػػانكف المعػػام ت 
لحػافت التػ  تسػتحؽ فييػا الديػة "فػ  ا: التػ  تػذىب إلػ  أنػو ِ/ِٗٗالمدنية اإلمارات  بػنص المػادة 

 ما لـ يتفؽ عل  ا ؼ ذلؾ".، ف  يجكز الجمع بيف أم منيما كبيف التعكيض، أك احرش
مػػف القػػانكف  ُِٕفمػػا يظيػػر مػػف نػػص المػػادة ، إف أف مػػا يظيػػر أف ىػػذا الػػرأم قػػد جانػػب البػػكاب       

، بدرجػػة العقكبػػة المقػػررة للفعػػؿ نفسػػو المػػدن  احردنػػ  ىػػك أنيػػا تتحػػدث عػػف أف المسػػؤكلية المدنيػػة ف تتػػأثر
كأف المسػػػػؤكلية الجزا يػػػػة ف تتػػػػأثر بمقػػػػدار التعػػػػكيض المقػػػػرر بمكجػػػػب المسػػػػؤكلية المدنيػػػػة. فػػػػةذا مػػػػا حنػػػـػ 

فػػةف ىػػذا الحنػـػ ف يلػػـز القضػػا  المػػدن  بزيػػادة مقػػدار ، باإلعػػداـ شػػنقا علػػ  مػػف ارتنػػب جريمػػة قتػػؿ متعمػػد
نما يتعيف علػ  القاضػ  تحػرم مػدل ، (ِّٓ، ََِٓ، اطرالتعكيض لكرثة المجن  عليو )السرحاف كا كال

الضرر الكاقع كالحنـ بتعكيض بحجـ ىذا الضرر. كبالتال  فيك ف يشير مف قريػب أك بعيػد إلػ  أف الديػة 
نعقكبة تحجػب عػف المتضػرر حػؽ المطالبػة بػالتعكيض. بػؿ علػ  العنػس فػةف اححنػاـ المتتاليػة البػادرة 

 التمييز احردنية )الت  سيتـ اإلشارة إلييا فحقا( تشير بشنؿ متكاتر إل عف المحانـ الشرعية كمحنمة 
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كأنو ليس ىناؾ ما يمنع مف حبكؿ المتضرر أك كرثتو عل  تعكيض مدن  باإلضافة إل  الدية. 
فالظػػاىر منػػو أنػػو يكافػػؽ رأم ، مػػف قػػانكف المعػػام ت المػػدن  اإلمػػارات  ِ/ِٗٗأمػػا نػػص المػػادة        

"كقد أاػذ : استنادا إل  ما كرد ف  المذنرة اإليضاحية ليذا القانكف الت  كرد فييا أنو، عدـ جكاز الجمع
القػػانكف بػػالرأم الػػذم ف يجيػػز الجمػػع بينيمػػا )الديػػة أك احرش مػػع التعػػكيض( حف المقبػػكد بالديػػة اك 

كالتعػػكيض ىػػك لجبػػر الضػػرر الػػذم لحػػؽ بػػالمجن  ، احرش رتػػؽ الفتػػؽ الػػذم حػػدث علػػ  المجنػػ  عليػػو
، كبالتػػال  فػػ  يجػػكز الجمػػع بينيمػػا حف التعػػكيض ف ينػػكف إف عنػػد عػػدـ كجػػكد الديػػة أك احرش، عليػػو

. إف أف ىػػذا احبػػؿ (ُِ)فػػةذا اسػػتحقت فةنيػػا تنػػكف احبػػؿ كف ينب ػػ  الجمػػع بػػيف البػػدؿ كالمبػػدؿ عنػػو"
ة العليػا كمحنمػة فيك يشير باتفػاؽ المحػانـ العليػا فػ  اإلمػارات )ممثلػة بالمحنمػة افتحاديػ،  ير مطلؽ

تمييز دب ( إل  أف الجمع المحظكر بيف الدية كالتعكيض ىك عندما ينكف التعػكيض مقػررا عػف ضػرر 
فػػ  اػػ ؼ أف مبلػػغ الديػػة ييحنػػـ بػػو عنػػد كجػػكد اإلبػػابة الجسػػدية مػػف قتػػؿ عمػػد عنػػد ابػػداؿ ، جسػػدم

 .  (ُّ)أك قتؿ اطأ أك فقداف منفعة عضك مف الجسـ، القباص بالديو
ىبػػػت المحنمػػػة افتحاديػػػة العليػػػا إلػػػ  عػػػدـ جػػػكاز جمػػػع الديػػػة مػػػع تعػػػكيض مػػػدن  عػػػف ضػػػرر ثػػـػ ذ       
"مف المقرر أف الدية شرعان ى  الماؿ الكاجب دفعػو عكضػان عػف الجنايػة علػ  : ذىبت إل  أنوفقد ، (ُْ)نفس 

يػـػ الػػنفس أك مػػا دكنيػػا فيػػ  بجانػػب اعتبارىػػا عقكبػػة علػػ  الفعػػؿ الضػػار تشػػنؿ تعكيضػػان ل ىػػؿ عػػف فقػػد ذكي
بمػػا مفػػاده أنػػو ف يجػػكز للمضػػركر ، كتعكيضػػان للمضػػركر عػػف حرمانػػو مػػف العضػػك الػػذم فقػػده أك فقػػد منفعتػػو

الػػذم قضػػ  لػػو بديػػة عػػف فقػػد عضػػك أك فقػػد منفعتػػو طلػػب التعػػكيض عػػف احضػػرار احدبيػػة أك النفسػػية أك 
اكؿ ذلػؾ الطلػب فػ  ال ايػة حف الحنـػ بالديػة قػد شػمليا بالضػركرة لػد ،المعنكية الت  أبابتو نتيجة ذلؾ الفقد

مػػف الحنػـػ بالديػػة كىػػ  ترضػػيو المضػػركر كمكاسػػاتو عػػف فقػػد العضػػك أك منفعتػػو. لمػػا نػػاف ذلػػؾ كنػػاف مػػؤدل 
مف قانكف المعام ت المدنية أنػو ف يجػكز تعػكيض المضػركر عػف أضػرار اسػتحقت الديػة  ِٗٗنص المادة 

ف عػف ضػرر كاحػد كىػك مػا ف يجػكز شػرعان أك تعكيضان عنيا حنو ف  ىذه الحالة ينكف قد جمع بيف تعكيضػي
قانكنػان   باػػ ؼ مػػا إذا نػاف قػػد تالػػؼ عػف فقػػد العضػػك أك منفعتػو الػػذم اسػػتحقت عنػو الديػػة شػػيف أك تشػػكيو 

 .(ُٓ)ألحؽ بالمجن  عليو آفمان نفسية فيك ضرر آار ا ؼ ذلؾ الذم ت طيو الدية"
 (ُٔ)فيجػكز للمتضػرر طلػب التعػكيض عنيػا، ديػةأما بالنسبة ل ضرار احارل الت  ف ت طييا ال       

حنػػو يطالػػب بتعػػكيض عػػف أضػػرار أاػػرل ، دكف أف يعتبػػر ذلػػؾ جمعػػا بػػيف تعكيضػػيف عػػف ضػػرر كاحػػد
. كلػػذلؾ تطػػكر مكقػػؼ (َّٓ-ِٗٓص ، ََِِ ،،نشػػأت عػػف اطػػأ الجػػان  كف يشػػمليا مبلػػغ الديػػة )زىػػرة

ؽ القضػا  اإلمػارات  علػ  جػكاز الجمػع بػػيف القضػا  اإلمػارات  كأجػاز جمػع الديػة مػع تعػكيض مػدن . فقػد اتفػ
 ي اير تلؾ الت  ت طييا الدية كليس فيو جمع عل  أساس أنو ضرر، المال الدية كالتعكيض عف الضرر 
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 .  (ُٕ)بيف تعكيضيف عف ضرر كاحد
عندما أعطت الحؽ للمتضػرر فػ  طلػب  -أيضا-كىذا ما ذىبت إليو محنمة التمييز احردنية       

"أحناـ الشريعة افس مية قد نبت : قضت بأف فقد، رر المال  إل  جانب الديةالتعكيض عف الض
براحة عل  أف الكرثة يستحقكف الدية الشػرعية فػ  حػاؿ قتػؿ مػكرثيـ كىػذا يعنػ  أف الديػة ىػ  نػؿ 
مػػا يسػػتحقو الكرثػػة فػػ  مثػػؿ ىػػذه الحالػػة. كيترتػػب علػػ  ذلػػؾ أنػػو ف يجػػكز الحنػػـ ليػػـ بأضػػرار أدبيػػة 

 . كىذا مفاده جكاز الحنـ بتعكيض عف ضرر مال .(ُٖ)لدية"باإلضافة إل  ا
 

 .والتعويض عو الضرر األدبي يف عدم جواز اجلنع بني الدية :املبحث الثاني

ذىبػػػت ااتلػػػؼ القضػػػا  اإلمػػػارات  بشػػػأف الجمػػػع بػػػيف الديػػػة كالتعػػػكيض عػػػف الضػػػرر النفسػػػ . فقػػػد        
علػ  أسػاس ، لديػة كالتعػكيض عػف الضػرر احدبػ محنمة تمييز دب  ف  اإلمارات إل  جكاز الجمع بػيف ا

"مػػػف : فقػػد ذىبػػػت فػػ  حنػػـػ ليػػا إلػػػ  أنػػو، أف مبلػػغ الديػػػة يقتبػػر علػػػ  تعػػكيض احضػػػرار الجسػػدية فقػػػط
مػػف قػػانكف  ِٗٗأف المحظػػكر فػػ  حنػـػ نػػص المػػادة  -كعلػػ  مػػا جػػرل بػػو قضػػا  ىػػذه المحنمػػة- المقػػرر

التعػػػكيض عػػػف الضػػػرر المػػػادم الػػػذم يلحػػػؽ  المعػػػام ت المدنيػػػة ىػػػك الجمػػػع بػػػيف الديػػػة أك احرش كبػػػيف
أمػا التعػكيض الػذم يسػتحؽ ، بشاص المضركر نتيجة اإليذا  الكاقع علػ  نفسػو كينتقػؿ بكفاتػو إلػ  كرثتػو

للكرثة ماديا ناف أك أدبيا نتيجة ما أبابيـ شابيا مف أضرار بسػبب كفػاة مػكرثيـ فةنػو ياػرج مػف نطػاؽ 
 .(ُٗ)نو كبيف الدية المحنـك بيا أك احرش"التعكيض الذم عناه المشرع بحظر الجمع بي

فػػ  حػػيف ذىبػػت المحنمػػة افتحاديػػة العليػػا فػػ  اإلمػػارات إلػػ  عػػدـ جػػكاز جمػػع الديػػة مػػع تعػػكيض        
"ف يجكز للمضركر الػذم قضػ  لػو بديػة عػف فقػد عضػك أك : ذىبت إل  أنوفقد ، مدن  عف ضرر نفس 

، النفسػػية أك المعنكيػػة التػػ  أبػػابتو نتيجػػة ذلػػؾ الفقػػد فقػػد منفعتػػو طلػػب التعػػكيض عػػف احضػػرار احدبيػػة أك
بالديػػة كىػػ  ترضػػػيو حف الحنػـػ بالديػػة قػػد شػػمليا بالضػػػركرة لػػداكؿ ذلػػؾ الطلػػب فػػ  ال ايػػػة مػػف الحنػـػ 

 .(َِ)المضركر كمكاساتو عف فقد العضك أك منفعتو"
 ـُٕٔٗقضػػت عػػاـ مػػع ىػػذا الػػرأم احايػػر عنػػدما  -أيضػػان - كقػػد اتفقػػت محنمػػة التمييػػز احردنيػػة       
"أحناـ الشريعة افس مية قد نبت براحة عل  أف الكرثة يسػتحقكف الديػة الشػرعية فػ  حػاؿ : بأف

قتؿ مكرثيـ كىذا يعن  أف الدية ى  نؿ ما يسػتحقو الكرثػة فػ  مثػؿ ىػذه الحالػة. كيترتػب علػ  ذلػؾ 
ة الػرأم احايػر كالػذم . كنعتقػد ببػح(ُِ)أنو ف يجكز الحنـ ليـ بأضرار أدبيػة باإلضػافة إلػ  الديػة"

يتػػدااؿ علػ  اعتبػػار أف ىػذا الضػػرر ، يػرفض جمػػع المتضػرر بػػيف الديػة كالتعػػكيض عػػف الضػرر احدبػػ 
 التالية مع الضرر الجسدم كالذم يعكض عنو بالدية ف  القانكنيف احردن  كاإلمارات . كنسكؽ احسباب
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 : ليذا الرأم
  المبدر احساس لقكاعد الديػة الشػرعية التػ  إف احناـ الشريعة اإلس مية ى:كفلغ يةكم كفلِية -ُ

كف مجػػػاؿ فييػػػا للػػػرأم كالػػػؽ أحنػػػاـ جديػػػدة تتبعيػػػا ، تطبقيػػا المحػػػانـ احردنيػػػة النظاميػػػة منيػػػا كالشػػػرعية
الػػػذم ( ِِ)المحػػػانـ. كالكاضػػػح مػػػف أحنػػػاـ الشػػػريعة اإلسػػػ مية أف المقبػػػكد مػػػف الديػػػة ىػػػك رتػػػؽ الفتػػػؽ

ة ناملة ف  الجسـ أك الػذم أبػاب ذكم المجنػ  عليػو عنػد أباب المجن  عليو نفسو عند فقدانو منفع
أم إبػ ح احذل الػذم أبػابيـ كالمتمثػؿ بفػكات المنفعػة أك ، مكتو. كرتؽ الفتػؽ يعنػ  إبػ حو كسػده

مػػكت المجنػػ  عليػػػو باإلضػػافة إلػػ  شػػػفا   ػػيظ البػػػدكر كا فـ النفسػػية التػػ  أبػػػابتيـ جميعػػا. كفػػػ  
جبر الضػرر الػذم أبػاب المتضػرر سػكا  أنػاف ضػررا جسػديا المقابؿ إف المقبكد مف التعكيض ىك 

أك نفسيا. كبالتال  فةف استحقاؽ الدية يمنع مف استحقاؽ التعػكيض الػذم ف يمنػف اللجػك  إليػو إف عنػد 
 .(ِّ)عدـ كجكد الدية

ف  يجػكز لمػف قضػ  لػو بالديػو إعػادة طلػب التعػكيض عػف احضػرار الجسػدية كاحدبيػة حف الحنـػ        
فال اية مف الحنـ بالدية نمػا تشػمؿ جبػر الضػرر الجسػدم ، ية ينكف قد شمؿ بالضركرة ىذيف النكعيفبالد

 .(ِْ)الفعؿ الضارتشمؿ أيضا جبر ا فـ النفسية الت  لحقت بالمتضرر أك كرثتو عند مكتو بسبب 
تػكؿ أك لػو ى  أيضا مكاساة حقػارب المق، فالدية نما ى  عقكبة عل  القتؿ أك تفكيت المنفعة       

 عند فقد المنفعة كالتافيؼ عنو.
ية -ِ ، أف الجمػع بػيف مبلػغ الديػة كالتعػكيض عػف احضػرار التػ  لحقػت بالمبػاب أك كرثتػو: فلموضُو

كذلػػؾ مػا ف يتحقػػؽ  البػا فػػ  اححػكاؿ التػػ  تجػػب ، إنمػا ينػػكف بالنسػبة ل ضػػرار التػ  تسػػبب اسػارة ماليػػة
كىػػذا مػػا يتحقػػؽ فػػ  حػػؽ اإلنسػػاف فػػ  ، ـ فييػػا احضػػرار بالمػػاؿفييػػا الديػػة. فالديػػة تػػدفع فػػ  أحػػكاؿ ف تقػػك  
كىػك مػػا ، كفػػ  حقػو بػالعيش دكف آفـ نفسػية أك  ػػيظ أك حقػد، الحيػاة كأف ينػكف متمتعػا بنػػؿ منػافع جسػده

، ك نػػػ  كفقيػػػر، بػػػ  فػػػرؽ بػػػيف ر ػػػيس أك مػػػرؤكس كحػػػانـ كمحنػػػـك، يتسػػػاكل جميػػػع النػػػاس فػػػ  التمتػػػع بػػػو
، . محمػد المرسػ  زىػرةُُّ-َُّص، َََِ، سكا  )الافيػؼ اهلل  كب ير كنبير حف الجميع أماـ

(. كلنػػػؿ ذلػػػؾ نػػػاف مقػػػدار الديػػػة بالنسػػػبة لجميػػػع المسػػػلميف كاحػػػد ف ياتلػػػؼ مػػػف ِّٓص، مرجػػػع سػػػابؽ
أم فػػ  القبػػاص كالػػديات ف يفضػػؿ ، "المسػػلمكف تتنافػػأ دمػػاؤىـ": أف فقػػد قػػاؿ النبػػ  ، شػػاص  اػػر

ؿ ذلػؾ نػاف مػف الكاجػب اعتبػار أف الديػة إنمػا ت طػ  ا فـ ة. لننما ناف ف  الجاىلي شريؼ عل  كضيع
كبالكرثػة عنػد مػكت المبػاب. فنمػا يتسػاكل ، النفسية أك المعنكية التػ  تلحػؽ بالمبػاب عنػد فقػده المنفعػة

نليػا ، نؿ الناس ف  حقيـ فػ  الحيػاة كعػدـ الحػاؽ أم ضػرر فػ  الجسػد سػكا  أنػاف عجػزا دا مػا أك مؤقتػا
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فػػةف الجميػػع أيضػػا يتسػػاكل فػػ  ، أك فقػػد حجػػزا  مػػف جسػـػ اإلنسػػاف أك لمنفعػػة ىػػذه احجػػزا كفػػاة ، أك جز يػػا
دكف تمييػز بيػنيـ فػ  ىػذا الشػأف. ، الحؽ ف  إطفا  احلـ كال يظ ف  نفس المبػاب أك ذكم المجنػ  عليػو

 فػػ  بػػحة ل عتقػػاد الػػذم يمنػػف أف يسػػكد بأنػػو يجػػب أف يؤاػػذ بعػػيف افعتبػػار ااػػت ؼ ا فـ بػػيف بنػػ 
نػػؿ ضػػرر يػػؤذم اإلنسػػاف فػػ  ك ، فضػػرر افعتػػدا  علػػ  حػػؽ افنسػػاف فػػ  الحيػػاة كسػػ مة جسػػده البشػػر.

حساسػػػو كمشػػػاعره إنمػػػا ىػػػك ضػػػرر ذم بػػػفة مكضػػػكعية كبالتػػػال  ، شػػػرفو كاعتبػػػاره أك يبػػػيب عاطفتػػػو كال
، فيجػػب أف ف ياتلػػؼ مػػف شػػاص  اػػػر. بمعنػػ  أف ىػػذه احضػػرار أضػػػرار يتسػػاكل فييػػا جميػػع النػػػاس

بمػػا ينب ػػ  معػػو افبتعػػاد عػػف التقػػديرات الشابػػية للضػػرر. فلػػيس ىنػػاؾ مػػف ، حقكقػػا متسػػاكية حنيػػا تمػػس
ظػػرؼ شابػػ  يمنػػف أف يعطػػ  بعضػػا مػػف احفػػراد فػػ  المجتمػػع مػػف الحبػػكؿ علػػ  مػػا يزيػػد أك يػػنقص 

. فينػكف بػػذلؾ قػػد تحققػػت العدالػػة كالمسػاكاة فػػ  المجتمػػع ممػػا يبعػػث (ِٓ)عػف الحػػؽ المسػػاكم لجميػػع احفػػراد
لراحػػة كالرضػػا كالطمأنينػػة بػػيف نػػؿ أفػػراد المجتمػػع. فاإلنسػػاف يستشػػعر الرضػػا عنػػدما يستشػػعر مظيػػرا إلػػ  ا

فنمػػا يطبػػؽ عليػػو يطبػػؽ علػػ   يػػره ببػػرؼ النظػػر عػػف بػػفتو كلكنػػو كثرا ػػو كفقػػره. ، مػػف مظػػاىر العدالػػة
 كىذا أمر منطق  سليـ يناسب كي  ـ الفطرة اإلنسانية كالضمير كالكجداف اإلنسان .

فنمػػا يتعػػػذر تقػػػكيـ احضػػرار الجسػػػدية بشػػػنؿ دقيػػؽ فػػػةف احمػػػر متعػػذر أيضػػػا بالنسػػػبة ل ضػػػرار        
احدبيػػة. إذ نيػػؼ يسػػتطيع القاضػػ  أك الابيػػر انجػػاز ميمػػة حسػػاب التعػػكيض العػػادؿ المسػػتحؽ لػػ فـ 
النفسػػية التػػ  أبػػابت المتضػػرر بسػػبب الفعػػؿ الضػػار؟ كنيػػؼ يمنػػف جبػػر الضػػرر بشػػنؿ نامػػؿ عػػادؿ 

لمبػػاب أك فقدانػػو إحػػدل أعضػػا و أك منفعتيػػا؟ فلػػك أجبنيػػا علػػ  ىػػذه التسػػاؤفت باإليجػػاب عنػػد مػػكت ا
نظػػػرا لبػػػعكبة تقػػػكيـ ىػػػذه احضػػػرار الماتلفػػػة فػػػ  السػػػياقات ، كاإلمنػػػاف لنػػػاف ذلػػػؾ ضػػػربا مػػػف الايػػػاؿ

الماتلفة باات ؼ احشااص كالظركؼ العامة. كلعؿ مػا يػدفعنا للقػكؿ بػذلؾ ىػك الحػرص علػ  تحقيػؽ 
فيمػػػا بػػػيف أفػػػراد المجتمػػػع. فػػػةذا مػػػا أبعػػػدنا احضػػػرار احدبيػػػة عػػػف عنابػػػر التعػػػكيض المشػػػمكلة  العدالػػػة
نظػػرا حف المحػػانـ سػػتلجأ إلػػ  الحنػػـ ، حدل ذلػػؾ إلػػ  ىػػدـ ىػػذه النيػػة الملي ػػة بػػالاير للمجتمػػع، بالديػػة

  بتعػػكيض قليػػؿ فػػ  بعػػض افحيػػاف عػػف احضػػرار النفسػػية الم حقػػة إلزىػػاؽ ركح أك فقػػداف منفعػػة فػػ
لػػ  المبال ػػة فييػػا كزيادتيػػا فػػ  نثيػػر مػف اححيػػاف إذا مػػا تعلػػؽ احمػػر بأبػػحاب الجػػاه كالنفػػكذ ، الجسػـ كال

(. كيترتب عل  إتبػاع ىػذه الطريقػة ىػدر معنػ  المسػاكاة ّّْ-ُّْص، َُٗٗ، )سراج ف  المجتمع
مػػر الػػذم اح، كتنػػريس لمبػػدأ زيػػادة  نػػ  ال نػػ  كفقػػر الفقيػػر، فػػ  التعكيضػػات عػػف احضػػرار المتماثلػػة

(. فيػؿ التػأثير ّْٖ، يعانس بالنياية مقبكد نظاـ التعكيض كسك  تكزيع الثركات ف  المجتمع )سػراج
 المجتمع النفس  إلزىاؽ ركح إنساف أك  ضياع منفعة إحدل الحكاس ياتلؼ بالنسبة لباحب الجاه كنجـك 

 عف بقية بن  البشر حت  يعط  الحؽ ف  طلب تعكيض أنثر؟  
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علػ  أف التعػكيض الػذم تمثلػو الديػة فيػو جػامع مشػترؾ كىػك أنػو ف يػؤدم محػك  التأنيػدمفيد كمف ال       
زالتو مف الكجكد كلنػف ، فيك نكع مف الضرر ف تزكؿ آثاره بالحبكؿ عل  تعػكيض مػادم، ىذا الضرر كال

 . (ِٔ)كالضرر احدب  حبكؿ المضركر لنفسو عل  بديؿ عما أبابو مف الضرر الجسدم ةمقبكد
أكفل -ّ  يكجػػب ىػػذا المبػػدأ أف ي طػػ  مبلػػغ الديػػة التعػػكيض عػػف احضػػرار: تعااوياكفلَ ماالكلَضااررمباِا

إف أنػو ف يعتبػر تقػديرا جزافيػػا ، الجسػدية كالنفسػية. فػر ـ أف مبلػغ الديػة محػدد مسػػبقا مػف قبػؿ الشػرع
كبالتػػال  ف يعتبػػر اسػػتثنا  حقيقيػػا بػػؿ ظاىريػػا علػػ  مبػػدأ التعػػكيض النامػػؿ للضػػرر حنػػو ، للتعػػكيض

 ،طػػ  أضػػرارا يتسػػاكل فييػػا النػػاس فنػػاف لزامػػا أف ينػػكف مبلػػغ التعػػكيض كاحػػدا بالنسػػبة للجميػػع )سػػرحافي 
ََُِ ،َُٓ.) 
الدية ى  تعكيض عف أضرار ف يمنف فييا إعادة احمر إل  ما ناف عليػو. فمػف المفيػد اإلشػارة        

ممػػػا يكجػػػب معػػػو رفػػػع ىػػػذا  ،إلػػػ  أف إلحػػػاؽ الضػػػرر بػػػأمكاؿ النػػػاس يعػػػد عمػػػ  ماالفػػػا للشػػػرع كالقػػػانكف
"ف ضػػرر كف  :كمػف ىنػا جػا ت القاعػدة النليػة بػػأف "الضػرر يػزاؿ" كالتػ  أبػليا فػ  قكلػو ، الضػرر
تػػ ؼ مػػاؿ مرتنػػب الفعػػؿ الضػػار يػػؤدم إلػػ  ، ضػػرار" كالمقبػػكد بالضػػرار ىػػك مقابلػػة الضػػرر بمثلػػو. كال

فػ   ،(ُٔٓ، ُٖٓٗ، ف أحمػدىذه النتيجة كليذا السػبب نػاف القبػاص فػ  احمػكاؿ  يػر مشػركع )سػليما
نمػا لػو التعػكيض فقػط، ايار للمتضرر عند إت ؼ مالو بيف القبػاص كطلػب التعػكيض كمقبػكد . (ِٕ)كال

التعػػكيض ىػػك إعػػادة المضػػركر إلػػ  الحالػػة التػػ  نػػاف علييػػا قبػػؿ كقػػكع الفعػػؿ الضػػار الػػذم أدل إلػػ  
منػػف تحقيقػػو فػػ  حالػػة احضػػرار كىػػك مػػا ف ي، المػػكت أك فقػػد منفعػػة فػػ  الجسػػـ كا فـ المرافقػػة لػػذلؾ

الجسػػػدية كاحضػػػرار المعنكيػػػة. فنػػػاف مبلػػػغ الديػػػة الضػػػامف ليػػػذه احضػػػرار جميعػػػا حيػػػث "لػػػـ يػػػر فقيػػػا  
كىػذا فػ  نػؿ حػاؿ ، اإلس ـ مح  للضماف المال  أك التعكيض بالماؿ عف ضرر ف يرتفع بدفع المػاؿ

التعػػكيض فػػ  احضػػرار احدبيػػة كف فػػ   كمػػف ثػػـ لػػـ يػػركا، فييػػا فقػػد مػػاؿ قػػا ـ افعتػػدا ف يترتػػب علػػ  
 إذ ليس ف  دفع المػاؿ فييػا إعػادة احمػر إلػ  مػا نػاف عليػو"، الضرر بفقد احمؿ ف  ماؿ متكقع حدكثو

 .(َّٖ، َََِ، )الافيؼ
أك احلػـػ النفسػػ  كالفاجعػػة المترتبػػة علػػ  ، كبمػػا أف مػػكت اإلنسػػاف أك فقػػده أحػػد اعضػػا و أك منفعتػػو       

نػػاف احكلػػ  إعمػػاؿ مػػا يستشػػعر جميػػع النػػاس ، قػػكؿ بأنيػػا تسػػاكم مبل ػػا معينػػا مػػف النقػػكدذلػػؾ ف يمنػػف ال
بالمسػػاكاة كالعدالػػة فػػ  الحبػػكؿ علػػ  تعػػكيض نامػػؿ للضػػرر. كللػػؾ فقػػد أحسػػف الشػػرع عنػػدما حػػدد مبلػػغ 

دكف تػرؾ أمػر تحديػد مبلػغ التعػكيض إلػ  المحػانـ التػ  قػد ، الدية عكضا عف احضرار الجسدية كالنفسػية
 يمايز بيف احفراد بحسبجأ تقدير التعكيض عف ىذه احضرار اعتمادا عل  المعيار الشاب  الذم تل

 .ةافجتماعيمنانتيـ 
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تػػـ إقػػرار نظػػاـ الديػػة مػػف قبػػؿ الشػػريعة اإلسػػ مية فػػ  كسػػط الباديػػة حيػػث نػػاف أىليػػا  ت ريخياا ًك -ْ
النظػػر إلػػ  البػػناعة  يقتػػاتكف علػػ  منتجػػات الحيكانػػات الماتلفػػة كمينػػتيـ الرعػػ  كجمػػع النػػ  دكف
"يتعػدل إلػ   يػر احلػػـ  كالعمػؿ علػ  مسػتكل النػاس جميعػا. فلػـ ينػف ضػرر الجػرا ـ فػ  ذلػؾ الكقػت

الجسمان  أك النفس  الذم يعتاض عنو بالديات".  ما حبػؿ مػف تطػكر فػ  عبػرنا الحػديث جعػؿ 
مػة يتعػدل إلػ  ممػا أبػبح معػو ضػرر الجري، العمؿ ىك أساس العيش بالنسبة ل البية أفراد المجتمػع

أم احضػرار الماليػة. ليػذا السػبب ، إلحاؽ أضرار  ير الجسػدية أك النفسػية بػالمجن  عليػو أك كرثتػو
نػػاف مػػف العػػدؿ أف يعطػػ  مػػف ييبػػاب بيػػذه احضػػرار الحػػؽ فػػ  المطالبػػة بتعػػكيض عنيػػا  يػػر ذلػػؾ 

نػكع مػػف فنػػاف الضػرر المػػال  ىػك فقػط ذلػػؾ ال ،(َّٖ، َََِ، )الافيػؼ الػذم يمػنح بمكجػػب الديػة
 احضرار الت  يمنف أف يطالب بالتعكيض عنيا باإلضافة إل  مبلغ الدية.

احضػػرار الجسػػدية كالنفسػػية التػػ  تنػػت  عػػف الفعػػؿ الضػػار فػػ  اححػػكاؿ كمػػف المفيػػد التنكيػػو إلػػ  أف        
التػػػ  تسػػػتحؽ بيػػػا الديػػػة بينيػػػا جػػػامع مشػػػترؾ كىػػػك أنيمػػػا مفترضػػػة ليسػػػت فػػػ  حاجػػػة إلػػػ  إثبػػػات. بينمػػػا 

فػػةف أثبػػت اسػػتحؽ التعػػكيض ، رار الماليػػة فليسػػت مفترضػػة بػػؿ كاجبػػة اإلثبػػات علػػ  مػػف يػػدع  بيػػااحضػػ
كف ينػػػػكف فػػػػ  ذلػػػػؾ جمعػػػػا بػػػػيف الديػػػػة كالتعػػػػكيض حف الحنػػػـػ بالديػػػػة ف يشػػػػمؿ ، عنيػػػػا إلػػػػ  جانػػػػب الديػػػػة

كىػػػ  ترضػػػية  -نمػػػا بينػػػا- التعػػػكيض عػػػف احضػػػرار الماليػػػة لعػػػدـ شػػػمكليا فػػػ  ال ايػػػة مػػػف الحنػػـػ بالديػػػة
ف نانػػػت فػػػ  ال مبػػػاب أك كرثتػػػو كمكاسػػػاتيـ عػػػف فقػػػد مػػػكرثيـ ممػػػا لحػػػؽ بيػػـػ مػػػف أسػػػ  كلكعػػػة. فالديػػػة كال

الضػرر المػادم حقيقتيا "عقكبة أبلية كتعكيض معا إف أف ذلؾ ف يحػكؿ دكف المطالبػة بػالتعكيض عػف 
 .(ِٖ)الذم لـ تتناكلو الدية"

: القػانكف المػدن  كالتػ  كرد فييػامػف  ِّٕالمػادة " الذم أكرده المشرع احردن  ف  مصطَحك"فلن س -4
مػػف  ِٗٗكالمشػػرع اإلمػػارات  فػػ  المػػادة ، ..." دكنيػػا كمػػا الػػنفس علػػ  الجنايػػة فػػ ، مػػاؿ مػػف يجػػب "مػػا

"يلػػـز التعػػكيض عػػف اإليػػذا  الػػذم يقػػع علػػ  : قػػانكف المعػػام ت المدنيػػة اإلمػػارات  عنػػدما نػػص علػػ  أنػػو
ةكفايك، ..." النفس ،كفياوكَما كأناوكيطَاقكَُاهكفلجلِاكفلَغاةكفلعربياة.ىذفكفلمصطَحكم كفرل  ظكفلمشتَر

ُىاَوكفلااِذيك :كقد كرد ف  محنـ التنزيؿ بما يػدؿ علػ  معنػ  الػركح فػ  قكلػو كيطَقكأيض كَُهكفلروح.
ََُ كِإَلْيَي  ٍَِةكَوَجَعَلكِمْنَي كَزْوَجَي كِلَيْل َُْلكِمْ كَنْ ٍسكَوفِح َخَََق

 ُسكفتاقُاوفكَيا كأَيهَيا كفلناا: كف  قكلػو سػبحانو، (ِٗ)
َِةٍك َُْلكِمْ كَنْ ٍسكَوفِحا َُُلكفلاِذيكَخَََق َربا

"اهلل يتػكف  احنفػس حػيف مكتيػا كالتػ  لـػ : كفػ  قكلػو جػؿ ج لػو، (َّ)
. كلػذلؾ فػ  نقػر (ُّ)تمت ف  مناميػا فيمسػؾ التػ  قضػ  علييػا المػكت كيرسػؿ احاػرل إلػ  أجػؿ مسػٌم "

حؽ عليو الدية متعلؽ باحذل الػذم يبػيب جسػد اإلنسػاف الرأم الذم يذىب إل  أف أذل النفس الذم تست
دكف  يػػره مػػف الضػػرر احدبػػ . كف نكافػػؽ مػػف ذىػػب إلػػ  أنػػو "فػػ  الشػػريعة اإلسػػ مية فالمقبػػكد بػػالنفس 
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ف فػ  الػنفس ما ػة مػف اإلبػؿ" فػ  يمنػف كفقػا للحػديث الشػريؼ أف ينػكف استنادا إل  الحػديث الشػريؼ  ..." كال
قلنا بذلؾ لتساكت الديات بيف احفػراد حنيـػ ليـػ ركحػا كاحػدة كىػذا مػا لـػ يقػؿ بػو  المقبكد بيا الركح إذ لك

(. ف أكافػؽ ىػذا الػرأم حف ِّٗ، َُٗٗ، عبدالسػ ـأحد حف دية المرأة علػ  النبػؼ مػف ديػة الرجػؿ" )
عنػ  كقػد كرد فيػو مػا يػدؿ كفػ  مكاقػع نثيػرة علػ  أف الػنفس بم، أبؿ الشريعة اإلس مية ف  القرآف النػريـ

الػػركح. ثػـػ إف اسػػتناد ىػػذا الػػرأم إلػػ  الحػػديث الشػػريؼ فيػػو قبػػكر مػػف ناحيػػة أف نلمػػة الػػنفس الػػكاردة فػػ  
كف يمنػػف افسػػتدفؿ علػػ  أنيػػا كردت بمعنػػ  الجسػػد علػػ  اف ، الحػػديث قػػد تعنػػ  الػػركح نمػػا تعنػػ  الجسػػد

ف ديػة المػرأة ىػ  فنمػا ذىػب بعػض الفقػو إلػ  أ، فيذا أمر محؿ ا ؼ دية المرأة ى  نبؼ دية الرجؿ.
مكافقػػة تامػػة  (ِّ)كأكافػػؽ ىػػذا الػػرأم الثػػان ، ذىػػب آاػػركف إلػػ  أنيػػا نديػػة الرجػػؿ تمامػػا، نبػػؼ ديػػة الرجػػؿ

ك:  ا تيةل سباب 
مػػراة -أ  فقػػد قػػاؿ ، مػػا كرد فػػ  القػػرآف النػػريـ فػػ  تشػػريع الديػػة نػػاف لفظػػا عامػػا لػػـ يميػػز بػػيف رجػػؿ كال

ََ َ كِلُماْؤِمٍ كَأْ كَيْقتُاَلكمُك: تعال  ْؤِمًنا كِإَّلكَخَطاًأكَوَماْ كَقَتاَلكُمْؤِمًنا كَخَطاًأكَفَتْحِرياُركَرَقَباٍةكُمْؤِمَناٍةكَوَم ك
َُاْلكَوُىاَوكُماْؤِمٌ كَفَتْحِريارُك ُُِوكَل ا َُ ا َ كِماْ كَقاْوٍلك ََ ِاُقوفكَفاِ ْ ك ا َيٌةكُمَلاَاَمٌةكِإَلاهكَأْىَِاِوكِإَّلكَأْ كَيصا كَرَقَباٍةكَوِِ

ََ َ كِمْ كَقْوٍلكبَك ْ ك َيٌةكُمَلَاَمٌةكِإَلهكَأْىَِِوكَوَتْحِرياُركَرَقَباٍةكُمْؤِمَناٍةكَفَماْ كُمْؤِمَنٍةكَوفِ  َُْلكَوَبْيَنُيْلكِميثَ ٌقكَفِِ ْيَن
َِيًم  َِيًم كَح َُ كَفِصَي ُلكَشْيَرْيِ كُمتَتَ ِبَعْيِ كَتْوَبًةكِمَ كفلَاِوكَوََ َ كفلَاُوك ِْ . فلـ يرد ف  ىػذه ا يػة َلْلكَيِج

بؿ عل  العنس فةف المتدبر ل يات ،   التفرقة بيف الرجؿ كالمرأة ف  الديةأية اشارة اك دفلة عل
الكاردة ف  القرآف النريـ ف  مسا ؿ القتػؿ العمػد أك الاطػأ يجػد أف العقكبػة سػكا  أنانػت قبابػا 

كف ، فما جا  ف  ىذه ا يات النريمة إف القاتؿ اطأ  ير آثػـ أك دية أنيا كاحدة بالنسبة للجميع.
، بالنفػارة كالديػة كلننو لما ناف الفعؿ الذم أتاه شنيعنا قبيحا أمػر اهلل ،   محاـر اهللمجترئ عل

 كسكا  أناف المقتكؿ ذنرا أك أنث .، سكا   ناف القاتؿ ذنرنا أك أنث 
فقػد أراد بػذلؾ إبطػاؿ عػادات الجاىليػة التػ  نانػت ، عندما عن  الشارع بتحديد الدية بمبلغ محػدد -ب 

مرجػػع ، سػػراجتبعػػا لقػػكة العشػػيرة كع قػػة الجػػان  بيػػا )،  نػػ  كفقيػػر، تفػػرؽ بػػيف شػػريؼ ككضػػيع
فمػا زاد بعيػػر فيػك مػػف أمػر الجاىليػػة. ، "ديػة الاطػػأ ما ػة بعيػػر: (. فقػد قػػاؿ .ْْٔص، سػابؽ

فنيػػؼ نقػػكؿ بعػػد ذلػػؾ أف الشػػريعة اإلسػػ مية فرقػػت بػػيف الرجػػؿ كالمػػرأة فػػ  الديػػة؟ فيػػؿ الرجػػؿ 
فػػ  القػػرآف النػػريـ ف يفػػرؽ فػػ  معنػػ  الػػنفس نمػػا كرد فػػ  كالمػػرأة ليسػػت نػػذلؾ؟ فمػػا جػػا  ، نفػػس

بػػؿ أف نلمػػة الػػنفس ننػػره قبػػد بيػػا نػػؿ بنػػ  البشػػر. كىػػؿ يعقػػؿ أف ، ا يػػات المشػػار ليػػا سػػابقا
، كقػكة القبيلػة ةافجتماعييبطؿ اإلس ـ عادة التفريؽ ف  مقدار الدية بيف قتيؿ كآار تبعا للمنزلة 

 كاهلل الذم الؽ السماكات كاحرض أف ،قؿ مف إنسانية الرجؿ؟ فالمرأة أثـ يأت  كيقر أف إنسانية 
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 .(ّّ)اإلس ـ نٌرـ المرأة أيما تنريـ
ىناؾ اتجاه قضا   يؤيد أف الدية لنؿ نفس دكف تمييز علػ  أسػاس الجػنس. فقػد ذىبػت محنمػة  -ج 

"ف مجاؿ ل جتيػاد مػع كجػكد الػنص : تمييز دب  إل  المساكاة بيف المرأة كالرجؿ ف  الدية بقكليا
بتحديػػد مقػػدار  ُُٗٗ( لسػػنة ُٕافكلػػ  مػػف القػػانكف رقػػـ ) المػػادةكحيػػث أف  ،البػػريح الكاضػػح

الدية الشرعية للمتكف  اطأ مػف افشػااص تػنص علػ  أف "تحديػد الديػة الشػرعية للمتػكف  اطػأ 
كىػ   ،ك تابػيصمطلقة مػف  يػر تقييػد أ المادةألؼ درىـ ف  ىذه  َُٓمف افشااص بمبلغ 

 فػػةف مػػؤدل ىػػذا الػػنص ىػػك تحديػػد الديػػة الشػػرعية للمتػػكف  اطػػأ بمبلػػغ، عبػػارة بػػريحة ككاضػػحة
كليس بحيحا القكؿ بأف مؤداه ىك مجرد معادلػة ، ... ببرؼ النظر عما اذا ناف ذنرا أك أنث 

نمػػػا حػػػدد مبلػػػغ الديػػػة ، لقيمػػػة الديػػػة بػػػالنقكد حف الشػػػرع لػػػـ يعبػػػر عػػػف ذلػػػؾ بػػػراحة أك ضػػػمنا كال
 .(ّْ)..." الشرعية للمتكف  اطأ بالنقكد ذنرا ناف أك أنث 

فػػةف ييبػػار إلػػ  ، مػػا ىػػك ثابػػت شػػرعا أنػػو فػػ  حالػػة امتنػػاع الحنػػـ بالقبػػاص نعقكبػػة أبػػلية -د 
العقكبة البدلية كى  الدية. كبالتال  فةنو ف يجكز الجمع بيف القباص كالدية حف الجمػع بػيف 

كالثابػػػت أف ، (ِْٔ-ُْٔص، ـََِٖ، عػػػكدةؿ )البػػػدؿ كالمسػػػتبدؿ ينافيػػػاف طبيعػػػة افسػػػتبدا
ىػؿ يعقػؿ أف ، . كعنػدما يػتـ اسػتبداليا بالديػة(ّٓ)عقكبة القباص كاحدة بالنسػبة لجميػع النػاس

ثػـ نمػايز بينيمػا عنػد اللجػك  ، تنكف عقكبة القباص كاحدة بالنسبة للجميع ذنرا نػاف اك أنثػ 
فػةف ، ة ف تمييػز فييػا بػيف ذنػر كأنثػ للعقكبة البدلية أم الدية؟ فبما أف عقكبة القباص كاحػد

 العقكبة البدلية يجب أف تنكف نذلؾ. 
تبػػيف أف الػػرأم المتػػداكؿ بتنبػػيؼ ديػػة  (ّٔ)بعػػد دراسػػات جػػادة كمكضػػكعية مػػف قبػػؿ أىػػؿ العلػػـ -ق 

 كف ف  السنة النبكية المشرفة.، المرأة ف يستند إل  نص بريح بحيح ف ف  القرآف النريـ
و بقيمػػة نبيػػرة تسػػتكعب كتنفػػ  لجبػػر الضػػرر الجسػػدم كالنفسػػ  الػػذم يشػػير إلػػ  أنػػمقااِفركفلِيااةك -ٔ

بالاطأ. كحت  فػ   عاابة كأنيا تيدفع عند ارتناب عمؿ  ير مشرك ، لحؽ بالمباب أك أىؿ المتكف 
حنيػػػـ ، حالػػػة القتػػػؿ العمػػػد كتنػػػازؿ أىػػػؿ المقتػػػكؿ تعتبػػػر الديػػػة عقكبػػػة بدليػػػة إلطفػػػا  ال ػػػيظ مػػػف نفكسػػػيـ

)كىأىف تىٍعفيػػكٍا : المسػػلميف جميعػػان علػػ  العفػػك فقػػاؿ فقػػد حػػث اهلل ، مػػف اهلل ينتظػػركف احجػػر كالثػػكاب 
أىٍقػػرىبي ًللت ٍقػػكىل(
اابػػة ، ةثرا  مسػػتحؽ الديػػة علػػ  حسػػاب مرتنػػب الفعػػؿ الضػػارىػػدفي لػػيس فػػاحمرك.(ّٕ)

 القتػؿ أك عنػدما يقػع عفػك ممػف يملػؾ العفػك فػ ، كأنيا تدفع ف  حالة القتػؿ أك فقػداف العضػك أك المنفعػة اطػأ
 .العمد أك مبالحة

 كليذا فقد أحسف باحب افاتباص ف  نؿ مف احردف كاإلمارات عندما تبن  مكقؼ معادلة        
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عػػادة النظػػر فييػػا ، حنيا أسػػيؿ علػػ  النػػاس عنػػد احدا مقػػدار الديػػة الشػػرعية بالعملػػة المحليػػة بػػيف كقػػت كال
. كالسػبب فػ  ىػذه السياسػة (ّٖ)للضػرر ف  ضك  ت ير قيمة اإلبؿ لتنكف تعكيضا حقيقيا جابراكآار 

تباعػان فػ  التقػدير ، ىك أف اإلبؿ لػـ تعػد مػف احمػكاؿ المتداكلػة بػيف ال البيػة العظمػ  مػف المسػلميف كال
 .(ّٗ)الذم قدرىا بالذىب كالفضة )العملة المتداكلة يكم ذ( لسنة رسكؿ اهلل 

فػ  القتػؿ الاطػأ عشػرة آفؼ دينػار  قرر مجلس اإلفتا  ف  احردف أف دية النفس ُٖٖٗفف  عاـ        
ذىػب المجلػس إلػ  ، أردن . كبعد مض  ما يزيد عل  كاحد كعشريف عامنا عل  آار تقدير للدية الشػرعية

فػػةف ديػة القتػػؿ الاطػػأ  -بأىػؿ الابػػرة افسػػتعانةكبعػػد  -أنػو نظػػرا لت يػػر الظػركؼ افقتبػػادية كقيمػػة العملػة
كدية القتؿ العمػد كشػبو العمػد ىػ  امسػة كعشػركف ألػؼ ، ن بالدينار احردن  ى  عشركف ألؼ دينار أرد

عنػدما قػدرىا المشػرع ب مػا ت   ـََِّأما ف  اإلمارات فقد ناف آار تحديد للدية عاـ  .(َْ)دينار أردن 
 .  (ِْ)ب ما ة كامسكف ألؼ درىـ ُُٗٗبعد ناف قد قدرىا عاـ ، (ُْ)ألؼ درىـ إمارات 

إلػػػػ  عػػػػدـ جػػػػكاز جمػػػػع الديػػػػة مػػػػع تعػػػػكيض مػػػػدن  عػػػػف ضػػػػرر ذىبػػػػت المحنمػػػػة افتحاديػػػػة العليػػػػا        
"ف يجػػكز للمضػػركر الػػذم قضػػ  لػػو بديػػة عػػف فقػػد عضػػك أك فقػػد منفعتػػو : ذىبػػت إلػػ  أنػػوفقػػد ، (ّْ)نفسػػ 

حف الحنػـػ  ،طلػػب التعػػكيض عػػف احضػػرار احدبيػػة أك النفسػػية أك المعنكيػػة التػػ  أبػػابتو نتيجػػة ذلػػؾ الفقػػد
ؾ الطلػػػب فػػػ  ال ايػػػة مػػػف الحنػػـػ بالديػػػة كىػػػ  ترضػػػيو المضػػػركر بالديػػػة قػػػد شػػػمليا بالضػػػركرة لػػػداكؿ ذلػػػ
 .(ْْ)كمكاساتو عف فقد العضك أك منفعتو"

"أحنػػػاـ : بػػػأف ـُٕٔٗعنػػػدما قضػػػت عػػػاـ  -أيضػػػا-كىػػػذا مػػػا ذىبػػػت إليػػػو محنمػػػة التمييػػػز احردنيػػػة       
ثيـ كىػذا الشريعة افس مية قد نبت براحة علػ  أف الكرثػة يسػتحقكف الديػة الشػرعية فػ  حػاؿ قتػؿ مػكر 

يعن  أف الدية ى  نؿ ما يستحقو الكرثة ف  مثؿ ىذه الحالػة. كيترتػب علػ  ذلػؾ أنػو ف يجػكز الحنـػ ليـػ 
، . كلـ يبدر بعػد ىػذا الحنـػ أم قػرار ماػالؼ أك مكافػؽ لمضػمكنو(ْٓ)بأضرار أدبية باإلضافة إل  الدية"

دأ جػػػػكاز الجمػػػػع بػػػػيف الديػػػػة حتػػػػ  ا ف تشػػػػير كتؤنػػػػد مبػػػ ـُٕٔٗفنػػػؿ القػػػػرارات القضػػػػا ية البػػػػادرة منػػػذ 
كالتعكيض عف احضرار الت  ف ت طييػا الديػة. كنػأف المحنمػة تؤنػد أف المبػدأ الػذم تـػ إقػراره بيػذا الحنـػ 

كبمػػا مفػػاده أنػػو ف يبػػح تعػػكيض المتضػػرر عػػف المعانػػاة النفسػػية بشػػنؿ مسػػتقؿ ، ف زاؿ سػػارم المفعػػكؿ
ف عيد ذلؾ تعكيضا عف، حنو يداؿ ف  مضمكف الدية  مرتيف.الضرر نفسو  كال

 
ك.اخلامتة
حفػػراد المجتمػػع كنفػػكذ بعضػػيـ ك نػػاىـ  افجتمػػاع مػػف الثابػػت شػػرعا أنػػو ميمػػا تبػػايف المرنػػز        

 فىييـ ف  تقدير قيمة الدما  سكا  )أم ف  قيمة الدية( عف فقداف منفعة الجسـ، كانتما يـ لقبا ؿ نبيرة
زا  ذلؾ لػـ ينػف  ريبػا أف ت قضػ  المحػانـ بػذات المبلػغ علػ  مػف تسػتحؽ عليػو أك المكت الاطأ. كال
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 إذ أف اإلبابات متماثلة كاحمر الذم يدعك إل  تماثؿ مبلغ الديػة تطبيقػا ل بػؿ بػأف التعػكيض، الدية
 ىك مقابؿ الضرر.

كقد أمنف القكؿ أيضا أف القانكف المدن  كنػذلؾ أحنػاـ المحػانـ قػد أقػرت بشػنؿ ف لػبس فيػو        
التعػكيض عػف تنػاليؼ العػ ج كفػكات النسػب كنػؿ مػا تشػملو احضػرار الماليػة.  -إل  جانب الدية-

فيذه الدراسة دللت عل  أف الدية المقررة ف  الشريعة اإلس مية لـ تشػرع تعكيضػان نػام ن عػف جميػع 
فيػ  تشػمؿ التعػكيض عػف احضػرار الجسػدية ، احضػرار التػ  تلحػؽ المتضػرر بسػبب الفعػؿ الضػار

رار الماليػػة التػ  يسػػتطيع المتضػػرر المطالبػة بػػالتعكيض عنيػػا إلػ  جانػػب الديػػة. كاحدبيػة دكف احضػػ
فقد جػا ت الديػة مقػدرة شػرعان دكف أف يػداؿ فػ  تقػديرىا احضػرار الماليػة التػ  تاتلػؼ فػ  طبيعتيػا 

 عف احضرار الت  ت طييا الدية. 
المتضػػػرر عػػػف المعانػػػاة فقػػػد ثبػػػت باحدلػػػة التػػػ  سػػػيقت فػػػ  ىػػػذه الدراسػػػة أنػػػو ف يجػػػكز تعػػػكيض        

علػػ  اعتبػػار أنػػو يػػداؿ فػػ  المقبػػكد مػػف الديػػة المتمثػػؿ فػػ  ترضػػية المتضػػرر ، النفسػػية بشػػنؿ منفػػرد
أم ، عػػف فقػػد مػػكرثيـ. كالقػػكؿ باػػ ؼ ذلػػؾ كمكاسػػاتيـأك ترضػػية الكرثػػة ، كمكاسػػاتو مػػف ىػػذه اإلبػػابة

عػكيض مػرة أاػرل حبػكؿ المتضػرر علػ  ت، تعكيض المتضرر عف الضػرر النفسػ  إلػ  جانػب الديػة
كىك ما ف يقبلػو القػانكف كقكاعػد العدالػة. فالقاعػدة ىػ  افلتػزاـ بمبػدأ التعػكيض النامػؿ للضػرر فػ  نػؿ 

علػ  ، علػ  أف ذلػؾ مشػركط بامتنػاع جمػع المتضػرر بػيف عػدة مبػالغ للتعػكيض، عنبػر مػف عنابػره
حسػػاب المسػػؤكؿ كلػػيس فربػػة إلثػػرا  المتضػػرر علػػ  ، اعتبػػار أف التعػػكيض ىػػك كسػػيلة لحبػػر الضػػرر

عػػػف الفعػػػػؿ الضػػػار. كىػػػػذا ىػػػػك رأم المحنمػػػة افتحاديػػػػة العليػػػا فػػػػ  اإلمػػػػارات كالتػػػ  تػػػػكاترت اححنػػػػاـ 
القضا ية البادرة عنيا لتأنيد ىذا المبدأ ف  نؿ مناسبة. كىذا أيضا ىك تكجو محنمة التمييز احردنيػة 

مكافػػػؽ لمضػػػمكنو. فنػػػؿ كلػػػـ يبػػػدر بعػػػد ىػػػذا الحنػػػـ أم قػػػرار ماػػػالؼ أك ، ُٕٔٗالػػػذم أعلنتػػػو عػػػاـ 
حت  ا ف تشير كتؤنػد مبػدأ جػكاز الجمػع بػيف الديػة كالتعػكيض  ُٕٔٗالقرارات القضا ية البادرة منذ 

عػف احضػرار التػ  ف ت طييػػا الديػة. كنػأف المحنمػػة تؤنػد أف المبػدأ الػذم تػػـ إقػراره بيػذا الحنػػـ ف زاؿ 
المعانػػاة النفسػػية بشػػنؿ مسػػتقؿ حنػػو كبمػػا مفػػاده أنػػو ف يبػػح تعػػكيض المتضػػرر عػػف ، سػػارم المفعػػكؿ

ػػد ذلػػؾ تعكيضػػا عػػف الضػػرر نفسػػو مػػرتيف. كنعتقػػد بػػأف احمػػر أبػػبح ، يػػداؿ فػػ  مضػػمكف الديػػة ف عي كال
يػػدفع إلػػ  تػػداؿ المشػػرع فػػ  احردف لحسػػـ ىػػذه المسػػألة كالػػنص بػػراحة علػػ  جػػكاز الجمػػع بػػيف الديػػة 

ؿ المشػرع اإلمػارات  الػذم يجػب أف كالتعكيض عف الضرر المػال  فقػط. كلػذات العلػة أيضػا يجػب تػدا
لينػػكف التكجػػو القضػػا   ىػػك ذاتػػو فػػ  نػػؿ أرجػػا  ، بػػيف المحػػانـ العليػػا فػػ  اإلمػػارات افاػػت ؼيكقػػؼ 
ممػا ينمػ  الشػعكر بالعدالػػة كالرضػا لػدل نػؿ المتقاضػيف عنػػدما يحبػؿ المتضػرر علػ  المبلػػغ ، الدكلػة
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 ف الضرر النفس  إل  جانب الدية فػ  نػؿكعندما يمنع مف الحبكؿ عل  تعكيض ع، ذاتو ف  نؿ إمارة
 أرجا  الدكلة.

نقطة ميمة كىػ  أف ااػت ؼ المحػانـ العليػا فػ  اإلمػارات ف يقػكد إلػ  نتػا    -ىنا -كنسجؿ       
بػػؿ ليػػا نتيجػػة إيجابيػػة مفادىػػا ااػػت ؼ كجيػػات النظػػر القضػػا ية التػػ  تكضػػع علػػ  طاكلػػة ، سػػلبية

ؿ إلػ  الػرأم الػذم يقتنػع بػو أنثػر لتكحيػد اححنػاـ بعػد ذلػؾ. المشرع مع مبرراتيا لتعينو عل  الكبك 
نما بأحناـ المحانـ للكبكؿ بالنيايػة إلػ   فينكف بذلؾ قد استعاف ليس فقط بآرا  الفقيا  كنتاباتيـ كال
قاعدة قانكنية مكحدة. عل  أف ذلؾ مرىكف بتداؿ المشرع السػريع كالمسػتمر لتحقيػؽ اليػدؼ المرجػك 

 البادر ف  نؿ أرجا  الدكلة.ف  تحقيؽ كحدة الحنـ 
 ِٗٗكالمػادة ، احردنػ  مف القػانكف المػدن  ِْٕالمادة كبنا  عل  ما تقدـ نكب  بتعديؿ نص        

نػؿ مػف أتػ  ، )باإلضػافة إلػ  الديػة: لتببح عل  النحػك التػال  مف قانكف المعام ت المدنية اإلمارات 
التعكيض عما أحدثو مف ضػرر مػال  للمجنػ  عليػو فع  ضارا بالنفس مف قتؿ أك جرح أك إيذا  ييلـز ب

يجػػكز الجمػػع بػػيف . كف أك كرثتيػػا لشػػرعييف اك لمػػف نػػاف يعػػكليـ كحرمػػكا مػػف ذلػػؾ بسػػبب الفعػػؿ الضػػار
 .(الدية كالتعكيض عف الضرر احدب  ما لـ يتفؽ عل  ا ؼ ذلؾ

ك
ك.اهلوامش

                                                 

 حنيػانيػا مقػررة جػزا  للجريمػة كىػ  تعػكيض فقد قيض  بأف: "الدية عقكبة كتعكيض معػا عقكبػة ح (ُ)
مػػاؿ اػػالص يػػؤدم للمجنػػ  عليػػو اك كارثػػو بسػػبب جنايػػة، كف يجػػكز الحنػػـ بيػػا اذا تنػػازؿ مسػػتحقيا 

ف  المحػػانـ الشػػرعية تنظػػر دعػػاكل الديػػة ببػػفتيا الحقكقيػػة ف الجزا يػػة. كقػػد نبػػت المػػادة عنيػػا، كال
مف الدستكر احردن  عل  أنو "للمحانـ الشرعية كحػدىا حػؽ القضػا  كفػؽ قكانينيػا الاابػة  َُٓ

ف  قضايا الدية إذا ناف الفريقاف ن ىما مسلميف أك ناف أحدىما  ير مسلـ كرضػ  الفريقػاف فف 
مػػف المػػادة الثانيػػة مػػف  ُُالقضػػا  فػػ  ذلػػؾ للمحػػانـ الشػػرعية" كىػػذا مػػا اندتػػو الفقػػرة ينػػكف حػػؽ 

مػػػف الدسػػػتكر احردنػػػ  قػػػد نبػػػت علػػػ   َُِقػػػانكف أبػػػكؿ المحانمػػػات الشػػػرعية نمػػػا أف المػػػادة 
"تمارس المحانـ النظامية ف  المملنػة افردنيػة الياشػمية حػؽ القضػا  علػ  جميػع افشػااص فػ  

... باسػػتثنا  المػػكاد التػػ  قػػد يفػػكض حػػؽ القضػػا  فييػػا الػػ  محػػانـ  كالجزا يػػةجميػػع المػػكاد المدنيػػة 
قػرار  انظػر:. "دينية اك محانـ اابة بمكجب احناـ ىذا الدستكر اك أم تشريع اار نافذ المفعكؿ

 مكقع قسطاس. – ـَُِٓلسنة  ِّْٔمحنمة است ناؼ عماف الشرعية الحنـ رقـ 
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ة، التشػريع الجنػا   اإلسػ م  مقارنػا بالقػانكف الكضػع ، راجع فػ  تفبػيؿ ذلػؾ عبػدالقادر عػكد (ِ)
كفلضام   نظرياة. كىبة الزحيلػ ، ِْٔ-ُْٔ، صـََِٖ (،ُ)طمؤسسة الرسالة ناشركف، لبناف، 

 ،المعابػر، دار الفنػر أوكأحَ لكفلملؤوليةكفلمِنيةكوفلجن ئيةكفايكفل قاوكفاللا:مي:كِرفلاةكمق رناة
 .ّْٔ-ّْْ، صـََِّة طبع د، إعاـُٖٗٗسكرية،  ،كدار الفنر  لبناف

مجمكعػػة مػػف المحاضػػرات اعتمػػدت فييػػػا بشػػنؿ ر يسػػ  علػػ  أحنػػػاـ المحػػانـ العليػػا فػػ  اإلمػػػارات،  (ّ)
اإلمػارات  ،-جامعػة الشػارقة-، كألقيت عل  طلبػة البنػالكريكس كالماجسػتير فػ  القػانكف، نليػة القػانكف

فػ  ذلػؾ حنـػ للمحنمػة افتحاديػة  انظػر. كبالػذات َُِٓحتػ   ََُِالعربية المتحدة بػيف احعػكاـ 
 ََِِ/ُُ/ُِالقضػػػػا ية بػػػػادر بتػػػػاريخ  ِِلسػػػػنة  ٕٓٗك  ٕٔٓطعػػػػف رقػػػـػ  -العليػػػػا اإلماراتيػػػػة

 مدن (.)
 .فلمرجعكفلل بقكذفتو (ْ)
 .فلمرجعكفلل بقكذفتو (ٓ)
قضت محنمة است ناؼ إربد بأنو: "ااطػأت المحنمػة عنػدما قالػت أف المسػتأنفيف قػد حبػ  علػ   (ٔ)

ف الجيػػػة المسػػػتأنؼ علييػػػا كلػػػـ تراعػػػ  أف الديػػػة مػػػف كظػػػا ؼ المحػػػانـ الشػػػرعية كأف التعػػػكيض مػػػ
( مػف القػانكف المػدن  جعلػت ِّٕالتعكيض ماتلؼ عف الدية.. كأف الضماف  ير الديػة فالمػادة )

ما يجب مف ماؿ ف  الجناية عل  النفس كما دكنيا كلك نػاف الجػان   يػر مميػز ىػك علػ  العاقلػة 
( نبػت علػ  أنػو ر مػان عمػا كرد فػ  المػادة السػابقة نػؿ ِْٕة بينمػا المػادة )كالمقبكد بػذلؾ الديػ

مػف أتػػ  فعػػ ن مػػف قتػػؿ أك جػػرح أك إيػػذا  يلػػـز بػػالتعكيض عمػػا أحدثػػو مػػف ضػػرر للمجنػػ  عليػػو أك 
قػػرار محنمػػة اسػػت ناؼ إربػػد الشػػرعية رقػػـ  ".كرثتػػو الشػػرعييف فالمشػػرع جعػػؿ التعػػكيض  يػػر الديػػة

قػػرار محنمػػة اسػػت ناؼ عمػػاف الشػػرعية أيضػػا  انظػػر. ََِْ/ ٓ/ٓتػػاريخ  ِّٗ -ََِْ/ ِّٗ
 مكقع قسطاس. – َُِٔلسنة  ٓٓٗرقـ 

نمػا ىػ  عقكبػة فػ  مقابػػؿ  (ٕ) فقػد قضػت محنمػة اسػت ناؼ عمػاف الشػرعية: "فػةف الديػػة ليسػت تعكيضػان كال
 المسػػتأنفةالػػنفس كتعػػكيض معػػان، نمػػا أف التعػػكيض المحنػػـك بػػو للمسػػتأنؼ علػػييـ بديػػة مػػكرثيـ علػػ  

كالمبدؽ تمييزان ف يمنع القضا  للمستأنؼ علييـ بدية مكرثيـ فػ  دعػكل شػرعية أمػاـ المحػانـ 
( مػف ِّٕالشرعية كف يعتبر الحنػـ بتعػكيض ليػـ دفعػان فسػتحقاقيـ الديػة حيػث نبػت المػادة )

كجػػػػػا  فػػػػػ  المػػػػػذنرة  ».. «( منػػػػو ِْٕفػػػػ  حػػػػػيف نبػػػػػت المػػػػػادة ) »..«القػػػػانكف المػػػػػدن  احردنػػػػػ  
ليػػاتيف المػػادتيف رؤم التفريػػؽ بػػيف المػػاؿ الػػذم يجػػب بسػػبب الجنايػػة كىػػك الديػػة أك احرش اإليضػػاحية 

كبيف التعكيض عػف الضػرر ففػ  الحالػة احكلػ  إنمػا يسػتحؽ الديػة علػ  الػنفس أك مػا دكنيػا المجنػ  
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عليو أك كرثتو الشرعيكف حسب اححناـ الشرعية كف  الحالػة الثانيػة يجػكز للمتضػرريف المشػار إلػييـ 
لػػك مػػف  يػػر الكرثػػة أف يطػػالبكا أمػػا بػػالتعكيض علػػ  قػػدر مػػا أبػػابيـ مػػف ضػػرر حسػػبما ذنػػر فػػ  ك 

( مف ىذا القػانكف رعايػة للمبػالح المرسػلة". قػرار محنمػة اسػت ناؼ عمػاف الشػرعية رقـػ ِٕٔالمادة )
 .كمكضكعو دية ََِْ/ ُٓتاريخ  َّٔٓٔ -ََِْ/ َُٗٓ

الزحيل ، نظريػة الضػماف أك أحنػاـ المسػؤكلية المدنيػة  كيستند ىذا الرأم ال  رأم مكافؽ عند كىبة (ٖ)
كالجنا يػػػة فػػػ  الفقػػػو اإلسػػػ م : دراسػػػة مقارنػػػة، دار الفنػػػر المعابػػػر لبنػػػاف كدار الفنػػػر سػػػكرية، 

بف القيـ الػذم قػاؿ اكفييا استند الدنتكر الزحيل  إل  قكؿ  ِّٕ، صـََِّة طبع د، إعاُٖٗٗ
ف شػرع العقكبػات فػػ  الجنايػات الكاقعػػة بػيف النػػاس فيػو: "نػاف مػػف بعػض حنمتػػو سػبحانو كرحمتػػو أ

بعضػػيـ علػػ  بعػػض فػػػ  النفػػكس كاحبػػداف كاحعػػراض كالمػػػكاؿ نالقتػػؿ كالجػػراح كالقػػذؼ كالسػػػرقة، 
فػػأحنـ سػػبحانو كجػػكه الزجػػر الرادعػػة عػػف ىػػذه الجنايػػات  ايػػة اإلحنػػاـ كشػػرعيا علػػ  انمػػؿ الكجػػكه 

 اية ما يناسبيا مف العقكبة ...".كرتب عل  نؿ جن المتضمنة لمبلحة الردع كالزجر...
 ، مكقع قسطاس.َُِٔلسنة  ََُُحنـ محنمة است ناؼ عماف الشرعية رقـ  :انظرك  (ٗ)
قضػػت محنمػػة اسػػت ناؼ إربػػد بأنػػو: "ااطػػػأت المحنمػػة عنػػدما قالػػت أف المسػػتأنفيف قػػد حبػػػ   (َُ)

نـ الشػػرعية علػػ  التعػػكيض مػػف الجيػػة المسػػتأنؼ علييػػا كلػػـ تراعػػ  أف الديػػة مػػف كظػػا ؼ المحػػا
( مػف القػانكف المػػدن  ِّٕكأف التعػكيض ماتلػؼ عػف الديػة.. كأف الضػماف  يػر الديػة فالمػادة )

جعلػػت مػػا يجػػب مػػف مػػاؿ فػػ  الجنايػػة علػػ  الػػنفس كمػػا دكنيػػا كلػػك نػػاف الجػػان   يػػر مميػػز ىػػك 
 ( نبت عل  أنو ر مان عمػا كرد فػ  المػادةِْٕعل  العاقلة كالمقبكد بذلؾ الدية بينما المادة )

السػػابقة نػػػؿ مػػػف أتػػ  فعػػػ ن مػػػف قتػػػؿ أك جػػرح أك إيػػػذا  يلػػػـز بػػػالتعكيض عمػػا أحدثػػػو مػػػف ضػػػرر 
قػػرار محنمػػة اسػػت ناؼ  ".للمجنػػ  عليػػو أك كرثتػػو الشػػرعييف فالمشػػرع جعػػؿ التعػػكيض  يػػر الديػػة

 ـ.ََِْ/ ٓ/ٓتاريخ  ِّٗ -ََِْ/ِّٗإربد الشرعية رقـ 
 مف القانكف المدن  احردن . ِٔٓالمادة  (ُُ)
 .ََّلمذنرة اإليضاحية لقانكف المعام ت المدنية اإلمارات ، ص ا (ُِ)
ؽ ع نقػض مػدن ، جلسػة تػاريخ  ُٗلسػنة  ٗحنـ المحنمة افتحادية العليا ف  الطعػف رقـػ  :انظر (ُّ)

. الذم ذىبت بو المحنمة إل  أنو: "ف يجكز أف يقض  بتعكيض إضػاف  عػف ذات ُٕٗٗ/ٕ/ُْ
إضاف  عف ذات العضك مػف الجسـػ حالػة بتػره أك ذىػاب معنػاه الكفاة ف  حالة المكت أك بتعكيض 

أك قلعػػو أك جرحػػو جرحػػا جا فػػا أك شػػجو بجانػػب ديػػة الكفػػاة أك احرش المقػػدر شػػرعا إلبػػابة ذلػػؾ 
 العضك أك الجز  مف الجسـ ما لـ تنف ىنالؾ أضرار أارل لـ ت طييا الدية اك احرش المقدر".
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كاز الجمػع بػيف الديػة كالتعػكيض عػف الضػرر احدبػ ، بينما ذىبػت محنمػة تمييػز دبػ  إلػ  جػ (ُْ)
 -عل  أساس أف مبلغ الدية يقتبر عل  تعكيض احضرار الجسدية فقط، محنمة تمييز دبػ 

. ـََِٔينػاير  ُٔطعػف مػدن ، جلسػة اححػد  ـََِٓلسػنة  ِّٗك ـََِٓلسنة  ُِٔطعف رقـ 
 .ُٓٗٗ/ٓ/ٕحقكؽ تاريخ الجلسة  -ُْٗٗلسنة  ّّْالطعف رقـ  :أيضا انظر

القضػػا ية،  ِِلسػػنة  ٕٓٗك ٕٔٓحنػػـ المحنمػػة افتحاديػػة العليػػا افماراتيػػة فػػ  الطعػػف رقػػـ  (ُٓ)
 /ْ/ٓالقضػػػا ية، بجلسػػػة  ِْلسػػػنة   ٖٖٕمػػػدن (. الطعػػػف رقػػـػ ) ََِِ/ُُ/ُِبػػػادر بتػػػاريخ 

 /ِ/ُٕؽ.ع نقػػػػض مػػػػدن ، بجلسػػػػة  ُٖلسػػػػنة  ّٖٔك  ِٖٓأبضػػػػا الطعػػػػف رقػػػـػ  انظػػػػر. ََِٔ
 ِّّالطعنػػاف رقػػـ . ُّٗٗ/ُ/ِٔالقضػػا ية، بجلسػػة  ُْلسػػنة  ٖٕك ِٖ. الطعنػػاف رقػـػ ُٖٗٗ

 .ُِٗٗ/ٓ/ُّالقضا ية، بجلسة  ُّلسنة  ِّٕك
ؽ ع نقػض مػدن ، جلسػة  ُٗلسػنة  ٗحنـ المحنمة افتحاديػة العليػا فػ  الطعػف رقػـ  :انظر (ُٔ)

. الػػػػذم ذىبػػػػت بػػػػو المحنمػػػػة إلػػػػ  أنػػػػو: "ف يجػػػػكز أف يقضػػػػ  بتعػػػػكيض ُٕٗٗ/ٕ/ُْتػػػػاريخ 
ذات الكفػػاة فػػ  حالػػة المػػكت أك بتعػػكيض إضػػاف  عػػف ذات العضػػك مػػف الجسػػـ  إضػػاف  عػػف

حالة بتره أك ذىاب معناه أك قلعو أك جرحو جرحا جا فا أك شجو بجانػب ديػة الكفػاة أك احرش 
المقػػدر شػػرعا إلبػػابة ذلػػؾ العضػػك أك الجػػز  مػػف الجسػػـ مػػا لػػـ تنػػف ىنالػػؾ أضػػرار أاػػرل لػػـ 

 ت طييا الدية اك احرش المقدر".
القضػا ية  ُٓلسػنة  ٖٓحنـ المحنمة افتحادية العليا ف  الطعػف رقػـ  :عل  سبيؿ المثاؿ انظر (ُٕ)

 انظر .ُّٗٗ /ٔ/ُّالقضا ية بجلسة  ُْلسنة  ِّٔ. أيضا طعف رقـ ُّٗٗ/ْ/ِٕبجلسة 
، جلسػة ََِٓلسػنة  ِّٗك ََِٓلسػنة  ُِٔحنـ محنمة تمييز دب  ف  الطعػف رقػـ  :أيضان 
 .ََِٔيناير  ُٓاححد 

ىي ة اماسية. كقضت فػ  حنػـ  ُٕٔٗ-ٓ-ِِاريخ تبادر ب ُٕٔٗ/ٖٓتمييز حقكؽ رقـ  (ُٖ)
آاػػر أنػػو: "يحػػؽ لكرثػػة المتػػكف  المطالبػػة بػػالتعكيض عمػػا أبػػابيـ مػػف ضػػرر مػػادم كمعنػػكم 

نو ف ينػكف دااػ  فػ  ذمػة نتيجة كفاة مكرثيـ نكف التعكيض ليس مف ضمف ترنة المتكف  ح
 ،اػر مػػف أقػارب المتػػكف ىػػك ضػرر شابػػ  ياتلػؼ مػف شػػاص  المتػكف  قبػؿ كفاتػػو كانمػا 

بيػا  كالحنػـالمطالبة بالديػة ... ك ( مف القانكف المدن ِْٕ( ك)ِّٕ( ك)ِٕٔ/ِلنص المكاد ) كفقان 
ف تنػػػاف  المطالبػػػة بػػػالتعكيض عػػػف الضػػػرر كالحنػػػـ بػػػو طالمػػػا أف ىنػػػاؾ فػػػرؽ بػػػيف التعػػػكيض 

 ،( مػػف السػػتكرَُٓكفقػػا لػػنص المػػادة ) ،المػػدن  عػػف الضػػرر كبػػيف الديػػة الشػػرعية أك اإلرش
 -َُُِلسنة  ََُٖ( مف القانكف المدن ". تمييز حقكؽ رقـ ِْٕ( ك)ِّٕ( ك)ِٕٔ/ِكالمادة )
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 مكقع قسطاس. ـ،َُُِ/ٕ/ُٖ تاريخ
طعػف مػدن ، جلسػة  ََِٓلسػنة  ِّٗك ََِٓلسػنة  ُِٔطعػف رقػـ  -محنمة تمييػز دبػ  (ُٗ)

حقػكؽ تػاريخ الجلسػة  -ـُْٗٗلسنة  ّّْرقـ الطعف  :أيضا انظر. ََِٔيناير  ُٔاححد 
 .ـُٓٗٗ/ٓ/ٕ

القضػػا ية،  ِِلسػػنة  ٕٓٗك ٕٔٓحنػػـ المحنمػػة افتحاديػػة العليػػا افماراتيػػة فػػ  الطعػػف رقػػـ  (َِ)
 /ْ/ٓالقضا ية، بجلسة  ِْلسنة   ٖٖٕمدن (. الطعف رقـ ) ََِِ/ُُ/ُِبادر بتاريخ 

. ُٖٗٗ/ِ/ُٕقػض مػدن ، بجلسػة ؽ.ع ن ُٖلسػنة  ّٖٔك ِٖٓضػا الطعػف رقـػ يأ انظر. ََِٔ
 ِّٕك ِّّالطعنػػػاف رقػػػـ . ُّٗٗ/ُ/ِٔالقضػػػا ية، بجلسػػػة  ُْلسػػػنة  ٖٕك ِٖالطعنػػػاف رقػػـػ 

 .ُِٗٗ/ٓ/ُّالقضا ية، بجلسة  ُّلسنة 
ىي ة اماسية. كقضت فػ  حنػـ  ُٕٔٗ-ٓ-ِِاريخ تبادر ب ُٕٔٗ/ٖٓتمييز حقكؽ رقـ  (ُِ)

عمػػا أبػػابيـ مػػف ضػػرر مػػادم كمعنػػكم آاػػر أنػػو: "يحػػؽ لكرثػػة المتػػكف  المطالبػػة بػػالتعكيض 
نو ف ينػكف دااػ  فػ  ذمػة نتيجة كفاة مكرثيـ نكف التعكيض ليس مف ضمف ترنة المتكف  ح
كفقػػا  ،اػر مػػف أقػارب المتػكف المتػكف  قبػؿ كفاتػػو كانمػا ىػك ضػػرر شابػ  ياتلػؼ مػػف شػاص  

كالحنػػـ بيػػا ف ة المطالبػػة بالديػػ... ك ( مػػف القػػانكف المػدن ِْٕ( ك)ِّٕ( ك)ِٕٔ/ِلػنص المػػكاد )
تناف  المطالبة بالتعكيض عف الضرر كالحنـ بػو طالمػا أف ىنػاؾ فػرؽ بػيف التعػكيض المػدن  

كالمػػادة  ،( مػػف السػػتكرَُٓكفقػػا لػػنص المػػادة ) ،عػػف الضػػرر كبػػيف الديػػة الشػػرعية أك اإلرش
 -َُُِلسػػػنة  ََُٖ( مػػػف القػػػانكف المػػػدن ". تمييػػػز حقػػػكؽ رقػػػـ ِْٕ( ك)ِّٕ( ك)ِٕٔ/ِ)

 مكقع قسطاس. -َُُِ/ٕ/ُٖتاريخ 
ََ َنتَا كَرْتًقا كَفَ تَْقَن ُىَما ك :مبدر ىذا التعبير قكلو  (ِِ) كفللااَم َوفِاكَوفَرْرَاك َََ اُرونكَأ ا أَوَلاْلكَياَركفلااِذيَ ك

كَشْهٍءكَحُهكأََفا:كُيْؤِمُناو  َُلا رض كىػذا مػا يعنػ  أف السػماكات كاح. [َّ :احنبيػا ]َوَجَعََْن كِمَ كفْلَمآِءك
أم انفبػػػلتا بقػػػدرة اهلل سػػػبحانو. كبتطبيػػػؽ ذلػػػؾ علػػػ   نانػػػت ملتبػػػقتيف مت زمتػػػيف ففتقيمػػػا اهلل 

الدية الت  يعتبر ىدفيا رتؽ الفتػؽ أم إبػ ح النسػر الجسػدم كالنسػر فػ  الاػكاطر الػذم أبػاب 
 المباب أك كرثة المجن  عليو. 

 .ُُٗٗ/ُُ/ِِالقضا ية تاريخ  ُّلسنة  ٕٗاتحادية عليا طعف رقـ  (ِّ)
إبريػؿ  ٓالقضػا ية، تػاريخ  ِْلسػنة  ٖٖٕراجع حنـ للمحنمة افتحادية العليا افماراتيػة رقػـ  (ِْ)

 .ـََِٔسنة 
 



 يوسف عبيدات .......................................................................................... ية والتعويض يف القانوى املدنياجلنع بني الد

 

 

                                                                                 (21)                                                             م5102، 4 العدد، 52 اجمللد، املهارة

 

فػػ  تبريػػر أف الديػػة ف تعتبػػر اسػػتثنا  مػػف مبػػدأ التعػػكيض النامػػؿ للضػػرر حنيػػا ت طػػ   انظػػر (ِٓ)
لتػ  ت طييػا الديػة( أضرار يتماثؿ فييا جميع الناس )مع الا ؼ مع ىذا الرأم ف  احضرار ا

الفعػػػؿ  -عػػػدناف سػػػرحاف، المبػػػادر  يػػػر اإلراديػػػة ل لتػػػزاـ )الحػػػؽ الشابػػػ ( الفعػػػؿ الضػػػار
القػػػانكف فػػػ  قػػػانكف المعػػػام ت المدنيػػػة اإلمػػػارات  كفقػػػا حبػػػكلو مػػػف الفقػػػو اإلسػػػ م : -النػػافع

ربيػة اإلمػارات الع -الشػارقة -دراسة معززة بأحدث تكجيات القضا  اإلمارات ، منتبػة الجامعػة
 .ُُٓ-َُٓ، صـََُِ (،ُ)طالمتحدة، 

القضػا ية  ِِلسنة  ُْٕك ٕٔطعف رقـ  -راجع ف  مقبكد الضرر احدب  حنـ اتحادية عليا (ِٔ)
 )مدن (. ََِِ/ُ/ُٓبادر بتاريخ 

تسػتحؽ بينما ينػكف الايػار للمجنػ  عليػو أك كرثتػو بػيف القبػاص أك أاػذ الديػة فػ  الحػافت التػ   (ِٕ)
 فييا الدية.

 .ُِٗٗمف مايك سنة  ُّالقضا ية، تاريخ  ُّلسنة  ِّٕ، ِّّحادية عليا ف  الطعناف رقـ ات (ِٖ)
 مف سكرة احعراؼ. ُٖٗا ية  (ِٗ)
 مف سكرة النسا . ُا ية  (َّ)
 مف سكرة الزمر. ِْا ية  (ُّ)
يمػة ف  افتجاه الذم يذىب إل  المساكاة بيف دية المرأة بدية الرجؿ: محمد أبػك زىػرة، الجر  انظر (ِّ)

الشيخ ىناؾ إلػ   حيث أشار َٔٓالقاىرة، ص -كالعقكبة ف  الفقو اإلس م ، دار الفنر العرب 
لػػ  جانػػب  أف افتجػػاه القا ػػؿ بتنبػػيؼ ديػػة المػػرأة: "نظػػر إلػػ  الماليػػة، كلػػـ ينظػػر إلػػ  ا دميػػة كال

عتػدا  الزجر للجان . كالحقيقة أف النظر ف  العقكبة إل  قكة اإلجراـ ف  نفػس المجػـر كمعنػ  اف
علػػ  نفػػس اإلنسػػانية، كىػػ  قػػدر مشػػترؾ عنػػد الجميػػع ف ياتلػػؼ بػػاات ؼ النػػكع، فالديػػة فػػ  ذاتيػػا 
عقكبة للجان  كتعػكيض حكليػا  المجنػ  عليػو، كعلػ  ذلػؾ ينب ػ  أف تنػكف ديػة المػرأة نديػة الرجػؿ 

العديػػد مػػف أعػػ ـ العبػػر الحػػديث مشػػار إلػػييـ فػػ  نتػػاب محمػػد أحمػػد  :أيضػػا انظػػرعلػػ  سػػكا ". 
 .ُّٓ، كف  نتاب محمد المرس  زىرة، مرجع سابؽ، صْْٕ-ِْٕسراج، مرجع سابؽ، ص

ااٍرك: -تعػػال  –الىػػؽ النسػػا  كالرجػػاؿ سػػكا   قػػاؿ  إف  اهلل  (ّّ) ََ َُْلكِمااْ كَذ َياا كأَيهَياا كفلنااا ُسكِإنااا كَخََْقَناا 
َْرَك كَأ َُْلكُشُعوًب كَوَقَب ِئَلكِلَتَع َرُفوفكِإ ا َِايٌلكَخِبيارٌكَوأُْنَثهكَوَجَعََْن  َُ كفلَااَوك َُْلكِإ ا َِكفلَااِوكأَْتَقا  ْن ُِ َُْلك الحجػرات: ]َم

ٍلػػػؽ المػػػرأة نعمػػػةه عظيمػػػة ينب ػػػ  أف . الىػػػؽ المػػػرأة مػػػف الرجػػػؿ كاهلل [، ُّ ثيػػـػ لػػػيعلـ الرنجػػػاؿ أف  اى
ػؿ المػكد ة كالرحمػة،  يىٍحمىدكا ربيـ  ٍلؽ المرأة، كجعليػا مؤنسػةن للرجػؿ تحبي ػؿ علييا  حف  باى كيحبي
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فىػػدة السػػنف العػػاطف ، فػػاهلل  ػػا، كجعىػػؿ ربانػػا ًمػػف ىػػذه احزكاج بنػػيف كحى  .جعىػػؿ لنػػا ًمػػف أنفسػػنا أزكاجن
أنثػر فػ  القػرآف ًمػف آيػات تػدؿا علػ  المسػاكاة بػٍيف  -جػؿ  ج لػو-فالنؿا متساكو فػ  اإلنسػانية، فػاهلل 

كر التػػ  تسػػتطيع المػػرأةي أف تشػػارؾ الرجػػؿ كالمػػرأة، سػػكا  نانػػٍت ىػػذه المسػػاكاة فػػ  التنليػػؼ، أك احمػػ
فػػػ  ىػػػذا المكضػػػكع عبػػػد الػػػرحمف الطػػػكا ،  انظػػػر .فييػػػا الرجػػػؿ ًمػػػف  يػػػر أف يػػػؤثنر علػػػ  أينيكثتيػػػا

:www.alukah.net/social http///0/27616/ رابػط المكضػكع: مظػاىر تنػريـ اإلسػ ـ للمػرأة، 
k#ixzz4UWe6TGU  ُتاريخ آار زيارة/ُ/َُِٕ. 

فبرايػػر  ،العػػدد الاػػامس ،مجلػػة القضػػا  كالتشػػريع ،ُْٗٗابريػػؿ  ّراجػػع فػػ  حنميػػا البػػادر فػػ    (ّْ)
 .َُِٕص ،ُْرقـ  ،ـُٕٗٗ

َُلُككَُِت َككَنَمُنوفكفلاِذي َككَأيهَي كَي  تعال : قاؿ (ّٓ) ََْي كِب ْلَعْباِِككَوفْلَعْباُِككِبا ْلُحر ككرهكفْلحُككفْلَقْتََهكِفيكفْلِقَص ُصككَُ
ِ ايَككَفَما ْككِبا ُرْنَثهكَوفُرْنَثه َِفءٌككِبا ْلَمْعُرو ِككَف ت َبا عٌككَشاْيءٌككَأِخياوِككِما ْككَلاوُككُُ كَذِلا َككِبِ ْحَلا  ٍككِإَلْياوِككَوَأ
َُالْككِم ْككَتْخِ ي ٌك َِىكَفَما ِككَوَرْحَماةٌككَرب  تَا ُْ اَذف ٌككَفََاوُككَذِلا َككَبْعاَِككف  تعػال  كقػاؿ .[ُٖٕ البقػرة:]َأِلايلٌككَُ
فكُمْؤِمًناا كَيْقتُاالْككَوَماا ْك امػػرأة: أك رجػػ  المقتػػكؿ أنػػاف سػػكا  للقاتػػؿ، ا اػػرة فػػ  الجػػزا  محػػددا ًِ اا كُمَتَعم 
فكَجَينالُككَفَجَزفُؤهُك ًِ ََْيوِككفللُككَوَغِض َككِفيَي كَخ ِل ِاككَوَلَعَنوُككَُ َُ َذفًب كَلوُككَوَأ ِظيًم كَُ َُ[: النسا ّٗ]. 

مػػػف أفضػػػؿ الدراسػػػات فػػػ  ىػػػذا البػػػدد دراسػػػة الباحػػػث مبػػػطف  عيػػػد البيابػػػنة، الػػػذم ذىػػػب ك  (ّٔ)
أنػػو: "مػػف دراسػتنا المكسػػعة كالمستفيضػػة لمسػػألة ديػػة المػرأة فػػ  النتػػاب كالسػػنة، كا ثػػار  تكبػؿ إلػػ 

الكاردة عف بعػض أفػراد البػحابة كالتػابعيف، إضػافة إلػ  معالجتنػا لطبيعػة دعػكل افجمػاع كالقيػاس 
ه المسػألة، فةننػا نسػتطيع القػكؿ كبنػؿ افطم نػاف كالثقػة: إف ديػة المػرأة علػ  مثػؿ ديػة بابكص ىذ

الرجػؿ سػػكا  بسػػكا  كذلػػؾ لتضػػافر احدلػػة كالمرجحػػات التػػ  تؤنػػد ىػػذه الحقيقػػة، كىػػ  مجمكعػػة أدلػػة 
كمرجحات يمنف إجماليا ف  ا تػ : إف ا يػة التػ  أثبتػت مشػركعية الديػة فػ  القػرآف النػريـ شػملت 

ع الفقيا  كالمفسريف الرجؿ كالمرأة عل  حد سػكا ، كلـػ تفػرؽ بينيمػا بشػ   )كديػة مسػلمة إلػ  بةجما
 لـػ يثبػت فػػ  السػنة المطيػرة حػديث كاحػػد بػحيح بػريح يػدؿ علػػ  تنبػيؼ ديػة الرجػػؿ ... أىلػو(
فقد احتجكا بحػديث معػاذ بػف جبػؿ الػذم يقػكؿ: "ديػة المػرأة علػ  النبػؼ مػف ديػة الرجػؿ"، كقػد  ...

فتبػػيف مػػف ذلػػؾ نلػػو أف قػػكليـ بتنبػػيؼ ديػػة المػػرأة ف يعتمػػد علػػ  حػػديث  ... مػػا  بضػػعفوحنػـػ العل
بػػحيح بػػالمرة، كىػػذه نتػػب السػػنة بػػيف أيػػدييـ فػػةف كجػػدكا فييػػا حػػديثا بػػحيحا بػػريحا كاحػػدا فقػػط 
ف لػـػ يجػػدكا كنحػػف متأنػػدكف أنيػـػ لػػف يجػػدكا فػػالحؽ  يقػػكؿ بتنبػػيؼ ديػػة المػػرأة رجعنػػا إلػػ  قػػكليـ، كال

رضػكاف -كلػيس فػ  ا ثػار الػكاردة عػف البػحابة  ... ، كالدليؿ أجدر كأحػؽ أف يقتفػ أكل  أف يتبع
أثػػر كاحػػد بػػحيح بػػريح يػػنص علػػ  أف ديػػة المػػرأة علػػ  النبػػؼ مػػف ديػػة  -اهلل علػػييـ أجمعػػيف

 

http://www.alukah.net/social/0/27616/#ixzz4UWe6TGUk
http://www.alukah.net/social/0/27616/#ixzz4UWe6TGUk
http://www.alukah.net/social/0/27616/#ixzz4UWe6TGUk
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كقػػد كقفنػػا علييػػا كاحػػدا كاحػػدا، كعالجنػػا أسػػانيدىا، كلمسػػنا مػػا فييػػا مػػف الضػػعؼ كالػػكىف،  ... الرجػػؿ
راجع ف  ىػذا مبػطف  عيػد البيابػنة، ديػة  المحققكف ف  تكىينيا الحنـ بردىا". كما قالو العلما 

، بيػركت،  المرأة ف  ضك  النتاب كالسنة )تماـ دية المرأة، كتيافت دعكل التنبيؼ(، دار ابػف حػـز
 كما بعدىا. ُْٓـ، ص ُٓٗٗ

يابػنة كف  دراسة حديثة ذىب، الشػيخ القرضػاكم مكافقػا كممتػدحا دراسػة الباحػث مبػطف  الب
 نتػب كفػ  كالحػديث، التفسػير نتػب فػ   يٍبػت كقػدالمشار إلييا ف  اليامش السابؽ، إل  أنػو: "

 التػ  احدلػة إلػ  كراجعػا جػذكره، مػف المكضػكع مناقشا كاحبكؿ، الفقو نتب كف  كا ثار، السنف
 كاإلجمػاع كالسػنة القػرآف كالفتػكل: كافجتيػاد الفقػو أىػؿ علييػا يعتمػد كالتػ  اححنػاـ، منيا تستنبط
 ىػػذا أف لػػ  تبػػيف كمكضػػكعية، بحيػػاد احمػػر مناقشػػة كبعػػد البػػحابة. كأقػػكاؿ كالمبػػلحة كالقيػػاس
 كالػػذم الرجػؿ، ديػػة مػف النبػؼ علػػ  المػرأة ديػة أف المتبكعػػة المػذاىب لػدل اشػػتير الػذم الحنػـ
 ف نمػا سػنة، كف نتػاب مػف الدفلػة بريح الثبكت بحيح نص يسنده ف بو معمكف قركنا استمر
فٍ  ثابػػت، بػػحاب  قػػكؿ كف معتبػػرة، مبػػلحة كف قيػػاس، كف إجمػػاع يسػػنده  قػػكؿ أف الػػراجح نػػاف كال

 رسػكؿ  يػر معبػـك كف كالبػكاب، الاطػأ عليػو يتػكارد حنػو اهلل، ديػف ف  بحجة ليس البحاب 
 القرضػاكم، يكسػؼالملزمة. الحجػة ىػك إجمػاعيـ فينػكف شػ  ، علػ  البػحابة يجمػع لـ ما اهلل،
:www.qaradawi.net http//  رابػط ،ََِٓ/َُ/ُِ النشػر تػاريخ اإلسػ مية، الشػريعة فػ  المػرأة ديػة

4760-/new/Articles 
 مف سكرة البقرة. ِّٕا ية  (ّٕ)
كمػا كرد مػػف تقػديرىا ب يػػر اإلبػػؿ إنمػا نػػاف يراعػػ  فيػو قيمػػة اإلبػؿ كيػػدؿ علػػ  ذلػؾ مػػا ركم عػػف  (ّٖ)

نػػاف يقػػـك ديػػة الاطػػأ علػػ  أىػػؿ القػػرل  عمػػرك بػػف شػػعيب عػػف أبيػػو عػػف جػػده "أف رسػػكؿ اهلل 
ذا  أربعما ػػة دينػػار أك عػػدليا مػػف الػػكرؽ كيقكميػػا علػػ  أثمػػاف اإلبػػؿ إذا  لػػت رفػػع فػػ  قيمتيػػا، كال

ما بػيف أربعما ػة دينػار إلػ  ثمانما ػة  ىاجت رابا نقص مف قيمتيا، كبل ت عل  عيد الرسكؿ 
: علػ  أىػؿ البقػر مػا ت  كؿ اهلل دينار أك عدليا مف الكرؽ: ثمانية أفؼ درىـ، قاؿ: كقض  رسػ
: )العقػؿ ميػراث بػيف كرثػة القتيػؿ بقره، كمف نانت دية عقلو ف  الشا  فألفا شاة، كقاؿ رسكؿ اهلل 

( ْْٔٓعلػػ  قػػرابتيـ فمػػا فضػػؿ فللعبػػبة ... الحػػديث( سػػنف أبػػ  داكد بػػاب ديػػة احعضػػا  رقػـػ )
( فػ  القسػامة بػاب ّْك ِْ/ ٖ( كسػنف النسػا   )جْٗٓٗص/ ُطِطبعة مبػطف  الحلبػ  )ج

:مجلػػس اإلفتػػا  كالبحػػكث كالدراسػػات اإلسػػ مية  قػػرار انظػػر نػـػ ديػػة شػػبو العمػػد.  /ٕ) (ُِٗ) رقػـػ
 ـ.ََِٗ/ٕ/ِّىػ، المكافؽ َُّْ/ٖ/ُ، بتاريخ الشرعية الدية تقدير ف  النظر إعادة (ََِٗ
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 بالعملػػة الشػػرعية الديػػة تقػػدير (ُِ) رقػػـ:مجلػػس اإلفتػػا  فػػ  المملنػػة احردنيػػة الياشػػمية كقاارفر (ّٗ)
كـُٖٖٗ/ٔ/ِّ المكافؽ: ىػ،َُْٖ/ُُ/ٗ بتاريخ: ،احردنية

: مجلػس اإلفتػا  كالبحػكث كالدراسػات اإلسػ مية قرفر (َْ)  تقػدير فػ  النظػر إعػادة (ََِٗ/ٕ) (ُِٗ) رقـػ
 ـََِٗ/ٕ/ِّىػ، المكافؽ َُّْ/ٖ/ُبتاريخ ،كةالشرعي الدية

 .ََِّلسنة  ٗالمادة احكل  القانكف افتحادم رقـ  (ُْ)
 .ُُٗٗلسنة  ُٕالمادة احكل  القانكف افتحادم رقـ  (ِْ)
بينما ذىبت محنمة تمييز دب  إل  جكاز الجمع بيف الدية كالتعكيض عف الضرر احدب ، علػ   (ّْ)

عل  تعكيض احضرار الجسدية فقط، فقد ذىبػت فػ  حنػـ ليػا إلػ   أساس أف مبلغ الدية يقتبر
أف المحظػكر فػ  حنػـ نػص المػادة  -كعل  مػا جػرل بػو قضػا  ىػذه المحنمػة- أنو: "مف المقرر

مف قانكف المعام ت المدنية ىك الجمع بينـ الديػة أك احرش كبػيف التعػكيض عػف الضػرر  ِٗٗ
ذا  الكاقع عل  نفسػو كينتقػؿ بكفاتػو إلػ  كرثتػو، المادم الذم يلحؽ بشاص المضركر نتيجة اإلي

أمػػا التعػػكيض الػػذم يسػػتحؽ للكرثػػة ماديػػا نػػاف أك أدبيػػا نتيجػػة مػػا أبػػابيـ شابػػيا مػػف أضػػرار 
بسبب كفاة مػكرثيـ فةنػو ياػرج مػف نطػاؽ التعػكيض الػذم عنػاه المشػرع بحظػر الجمػع بينػو كبػيف 

لسػنة  ِّٗك ََِٓلسػنة  ُِٔرقػـ طعػف  -الدية المحنـك بيػا أك احرش". محنمػة تمييػز دبػ 
لسػػنة  ّّْالطعػػف رقػػـ  :أيضػػا انظػػر. ـََِٔينػػاير  ُٔطعػػف مػػدن ، جلسػػة اححػػد  ـََِٓ
 .ـُٓٗٗ/ٓ/ٕحقكؽ تاريخ الجلسة  -ـُْٗٗ

القضػػا ية،  ِِلسػػنة  ٕٓٗك ٕٔٓحنػػـ المحنمػػة افتحاديػػة العليػػا افماراتيػػة فػػ  الطعػػف رقػػـ  (ْْ)
 /ْ/ٓالقضػػا ية، بجلسػػة  ِْلسػػنة   ٖٖٕف رقػػـ مػػدن (. الطعػػ) ََِِ/ُُ/ُِبػػادر بتػػاريخ 

 /ِ/ُٕؽ.ع نقػػض مػػدن ، بجلسػػػة  ُٖلسػػنة  ّٖٔك ِٖٓالطعػػف رقػػػـ  :ضػػان يأ انظػػر. ََِٔ
الطعنػػػاف رقػػػـ . ـُّٗٗ/ُ/ِٔالقضػػػا ية، بجلسػػػة  ُْلسػػػنة  ٖٕك ِٖ. الطعنػػػاف رقػػػـ ـُٖٗٗ
 .ـُِٗٗ/ٓ/ُّالقضا ية، بجلسة  ُّلسنة  ِّٕك ِّّ

ىي ػػػة اماسػػػية. كقضػػػت فػػػ   ـُٕٔٗ-ٓ-ِِاريخ تػػػبػػػادر ب ُٕٔٗ/ٖٓتمييػػػز حقػػػكؽ رقػػػـ  (ْٓ)
حنػػػـ آاػػػر أنػػػو: "يحػػػؽ لكرثػػػة المتػػػكف  المطالبػػػة بػػػالتعكيض عمػػػا أبػػػابيـ مػػػف ضػػػرر مػػػادم 

ف ينػكف دااػ   حنػوكمعنكم نتيجة كفاة مكرثيـ نكف التعكيض ليس مف ضمف ترنة المتػكف  
مػػػف أقػػػارب  اػػػر فػػػ  ذمػػػة المتػػػكف  قبػػػؿ كفاتػػػو كانمػػػا ىػػػك ضػػػرر شابػػػ  ياتلػػػؼ مػػػف شػػػاص 

المطالبػػة بالديػػة ... ك ( مػػف القػػانكف المػػدن ِْٕ( ك)ِّٕ( ك)ِٕٔ/ِكفقػػا لػػنص المػػكاد ) ،المتػػكف 
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كالحنػػػـػ بيػػػػا ف تنػػػػاف  المطالبػػػػة بػػػػالتعكيض عػػػػف الضػػػػرر كالحنػػػـػ بػػػػو طالمػػػػا أف ىنػػػػاؾ فػػػػرؽ بػػػػيف 
( مػػػػف َُٓكفقػػػا لػػػنص المػػػادة ) ،التعػػػكيض المػػػدن  عػػػف الضػػػرر كبػػػيف الديػػػة الشػػػرعية أك اإلرش

 ََُٖ( مػػػػف القػػػػانكف المػػػػدن ". تمييػػػػز حقػػػػكؽ رقػػػـػ ِْٕ( ك)ِّٕ( ك)ِٕٔ/ِكالمػػػػادة ) ،سػػػػتكرال
 مكقع قسطاس. -ـَُُِ/ٕ/ُٖ تاريخ -َُُِلسنة 

 
كك.قائنة املراجع

  ،فلجمعكبي كتعوياكفلملؤوليةكفلمِنيةكوتعاوياكفلتاأمي :كِرفلاةكق نونياةالحاج أحمد بابػا 
 كفلتعويضاا اكفلملااتمِةكماا كفلتااأمي كمق رنااةكلمااِىكجااوفزكجمااعكفلمضااروركفلمااؤم كلااوكبااي

، مػع فلملتمِةكم كفلملؤوليةكفلمِنيةكبلب كإحِفثكفلخطركم كفلغيركفلطر كفلث لث وفرخرة
 إبراز لػرأم الشػريعة اإلسػ مية فػ  مجػاؿ نظريػة الفعػؿ الضػار كالتػأميف بماتلػؼ أنكاعػو، منشػكرات

 .ـََِْ (،ُ)طالحلب  الحقكقية، 
  ،ضرركفلن سكفيكفلق نو كفلوضعيكوفل قوكفاللا:ميكوفلاِولكفلتعوياكُ سعيد عبدالس ـ 

 .ِّٗ، ص َُٗٗاإلسنندرية،  -، مؤسسة شباب الجامعةفلعربية
  ،ط، ضم  كفلمتَ  اكفيكفل قوكفالل:ميسليماف محمد أحمد(ُ،) ،ُٖٗٓ. 
  ،مؤسسػة الرسػالة ناشػركف،فلتشريعكفلجن ئيكفالل:ميكمق رن كب لقا نو كفلوضاعيعبدالقادر عكدة ، 

 . ِْٔ-ُْٔ، ص ََِٖ (،ُ)طلبناف، 
  ،شرحكفلق نو كفلماِنيكمصا ِركفلحقاوقكفلشخصايةك)فَّللتزفما ا(عدناف السرحاف كنكرم ااطر 

 .ـََِٓاإلبدار الثان ،  (،ُ)طعماف، ، دار الثقافة للنشر كالتكزم ِرفلةكمق رنة،
  ،فل عاالك-فلمصاا ِركغيااركفالرفِيااةكل:لتاازفلك)فلحااقكفلشخصااي(كفل عاالكفلضاا رعػػدناف سػػرحاف 

 فلق نو كفيكق نو كفلمعا م:اكفلمِنياةكفالما رفتيكوفقا كرصاولوكما كفل قاوكفاللا:مي:-فلن فع
اإلمارات العربيػة  - الشارقة ،، منتبة الجامعةِرفلةكمعززةكبأحِثكتوجي اكفلقض ءكفالم رفتي

 .ـََُِ (،ُ)طالمتحدة، 
  ،ـَََِاىرة، الق ،، دار الفنر العرب فلضم  كفيكفل قوكفالل:ميعل  الافيؼ. 
 فػػ  النظػػر إعػػادة (ََِٗ/ٕ) (ُِٗ) رقػػـ:مجلػػس اإلفتػػا  كالبحػػكث كالدراسػػات اإلسػػ مية  قػػرار 

 ـ.ََِٗ/ٕ/ِّىػ، المكافؽ َُّْ/ٖ/ُ، بتاريخ الشرعية الدية تقدير
  أحناـ المحانـ العليا ف  اإلمارات، المحاضرات اعتمدت فييا بشنؿ ر يس  عل مجمكعة مف 
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 اإلمػارات  -الشػارقةجامعػة -لكريكس كالماجسػتير فػ  القػانكف، نليػة القػانكفكألقيت علػ  طلبػة البنػا
ف شػا  اهلل تعػال . إ . كستارج بكرقة بحثيػة قريبػان ـَُِٓحت   ََُِالعربية المتحدة بيف احعكاـ 

 ِِلسػػػنة  ٕٓٗك ٕٔٓطعػػػف رقػػـػ  -فػػػ  ذلػػػؾ حنػػـػ للمحنمػػػة افتحاديػػػة العليػػػا اإلماراتيػػػة انظػػػرك 
 مدن (.) ََِِ/ُُ/ُِالقضا ية بادر بتاريخ 

  ،َٔٓالقاىرة، ص، دار الفنر العرب  فلجريمةكوفلعقوبةكفيكفل قوكفالل:مي،محمد أبك زىرة.  
  ،ضم  كفلعِوف كفيكفل قوكفاللا:مي:كِرفلاةكفقيياةكمق رناةكبأحَا لكفلملاؤوليةمحمد أحمد سراج 

 .ّّْ-ُّْ، صـَُٗٗالقاىرة، ، ، دار الثقافة للنشر كالتكزيعفلتقصيريةكفيكفلق نو 
  ،النكيػت، جامعػة ، ، مجلػة الحقػكؽفيكضم  كفلضرركفلجلِيكفلنا ت كُا كفعالكضا رمحمد الجندم

 .ِْٔـ، صََِِمارس  -ىػُِّْمحـر - السنة السادسة كالعشركف -العدد احكؿ
  ،فلمصاا ِركغيااركفالرفِيااةكفاايكقاا نو كفلمعاا م:اكفلمِنيااةكلِولااةكفالماا رفامحمػد المرسػػ  زىػػرة 

مطبكعػات جامعػة اإلمػارات العربيػة المتحػدة،   علكفلضا ركوفل عالكفلنا فع(،فلعربيةكفلمتحِةك)فل
 .ـََِِ (،ُ)ط

 ََّالمذنرة اإليضاحية لقانكف المعام ت المدنية اإلمارات ، ص. 
  ،ُِاوىك ِيةكفلمرأةكفيكضوءكفلَت  كوفللنةك)تما لكِياةكفلمارأة،كوتي فاامبطف  عيد البيابػنة

، بيركت،  فلتنصي (،  كما بعدىا. ُْٓ، صـُٓٗٗدار ابف حـز
  ، نظريةكفلضم  كأوكأحَ لكفلملؤوليةكفلمِنياةكوفلجن ئياةكفايكفل قاوكفاللا:مي:كىبة الزحيل 

، ـََِّة طبػع د، إعاـُٖٗٗ، دار الفنر المعابر لبناف كدار الفنر سكرية، ِرفلةكمق رنة
 .ّْٔ-ّْْص

 رابػط ،ـََِٓ/َُ/ُِ النشػر تػاريخ ،فاللا:ميةكفلشاريعةكفايكفلمرأةكِية القرضاكم، يكسؼ 
4760-http://www.qaradawi.net/new/Articles. 

ك

كفلقوفني كوأحَ لكفلمح َل:ك
  ـُٕٔٗلسنة  ّْالقانكف المدن  احردن  رقـ. 
  ـُٖٓٗقانكف المعام ت المدنية اإلمارات  لسنة. 
 ةأحناـ محنمة التمييز احردني. 
 .أحناـ محانـ افست ناؼ الشرعية احردنية 
 .أحناـ المحنمة افتحادية العليا اإلماراتية 
 . أحناـ محنمة تمييز دب 
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