
   

 ط

 

 الملرررررخص
 فيهالتعويض عن الضرر المعنوي للشخص المعنوي والعوامل التي تؤثر 

 )دراسة مقارنة(
 إعداد الطالب

 ةفراس محمود سالمه الشوابك
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 الدكتور محمد أبو بكر
 م9191/ 9102األردنية  جامعة الزيتونة

الت ووج ع  الضرر الم نوي للشخص الم نوي وال وامل التي تناولت هذه الدراسة  

المختل ة، وم رفة مدى  والتشرة ات القواني  في وذل  م  خالل دراسة مقارنة فوه،تؤثر 

بوا  أهموة الت ووج ع  الضرر الم نوي و مالئمة النصوص القانونوة الخاصة سذل ، 

ومدى استحقاق  ،بهلضرر المادي والنصوص القانونوة المت لقة وشروطه وصورة وتميينه ع  ا

م رفة الم ايير  الشخص الم نوي للت ووج ع  الضرر الم نوي وال وامل المؤثرة فوه، و ذل 

 وأنواعه. تقدير الت ووج وطرقه على وا سس

وعلى الرغم م  أ  ال قه والقانو  وب ج قرارات القضا  قد ووجدت الدراسة أنه 

لشخص الم نوي ح  الت ووج ع  الضرر الم نوي، وذل  أسوًة بالشخص الطسو ي، أعطى ا

وهو ما أكدت علوه آرا  ال قها  القانونيي ، وما جا  في إسناد الرأي الشرعي النابع م  ال قه 

الشرعي المستند إلى نصوص القرآ  الكرةم وا حاديح النسووة الشرة ة، وما جا  في نصوص 

ال سوما ا ردني وال رنسي والمصري وال راقي، ف لى سسيل المثال فإ  المادة القواني  المقارنة 

على أنه:"  ل إضرار ( م  القانو  المدني ا ردني جا ت صرةحة وواضحة إذ نصت 916)

إال أ  ما يؤخذ على القضا  ا ردني  بالغير يلنم فاعله ولو غير ممين بضما  الضرر".

تك  لديها أي اعتراف بالت ووج ع  الضرر الم نوي الذي  والمصري وال راقي أ  أح امهم لم
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وصي  الشخص الم نوي إذ أنها اعتمدت على النصوص القانونوة بال موم؛ أي أ  التشرةع 

ي والمصري وال راقي وا ردني قد أعطى الشخص الم نوي ح  الت ووج ع  الضرر الم  

 إال أ  القضا  لم ومنحه ذل  الح  في  ثير م  قراراته.

 بمصلحة المساس ع  ينتج متحق  هو الم نوي  الضرر أ  إلى الدراسة خلصت وقد

 والسم ة, والكرامة بالشرف  المساس م ينة حاالت إلى إرجاعه ووم   مادي، غير ح  أو

تن يذ ا ح ام و  الم نوي  للشخص الم نوي  الضرر ع  الت ووجوش ل و  .والم انة واالعتبار

لة ووصو  النظام ال ام وو تسر رادع قوي لكل م  تسول له المت لقة سذل  أسمى صور ال دا

، وم  ناحوة أخرى و  س الم نوي  ح  الشخصن سه م  ارتكا  مخال ة م نووة أو أدسوة في 

تن يذ ا ح ام الصادرة م  الجهات القضائوة مدى قوة الدولة ووجودها وبسط ن وذها وسوادتها 

 ذي ح  حقه بصورة مشروعة.  ل ووأخذ ،وفرج ا م  والنظام في المجتمع


