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چکیده
تا مدتها خسارت معنوی قابل تقویم به پول نبود .از نظر اخالقی نیز زننده بود که خسارت معنوی با پول جبررا ورود.
به همین جهت غرامت نمی توانست ضرر را از بین ببرد .البته هم اکنو نیز از لحاظ فنی تقویم غرامت امری فوقالعاده دقیق و
دوروار است .اما با تکامل روزافزو مفهوم مسئولیت مدنی این اصل پذیرفته ود که هدف از مسؤولیت مدنی این اسرت کرره
حتیاالمکا  ،معادل ضرر به دست بیابد و به این صورت جبرا وود .و با اینکه جربرا ضررر معنوی منحصر به پرداخت پول
نیست اما در جبرا مالی خسارت معنوی با این که ضرر از بین نمیرود اما تسرکینی بررای زیرا دیرده اسرت .تقویرت ننرین
دیدگاههای باعث وده خسارت معنوی در نظام حقوقی بسیاری از کشورها پذیرفته وود .در تحقیق حاضر سرعی ورده اسرت
خسارت معنوی در قانو مدنی مصر به عنوا یکی از قوانین مهم در این زمینه تبیین و تحلیل وود .موضوع مهمی که در ایرن
تحقیق مورد بررسی قرار گرفته جایگاه و روشهای جبرا معنوی در حقوق مصرر اسرت .نترایح تحقیرق حاکیسرت در نطرام
حقوقی مصر خسارت معنوی پذیرفته وده است .در واقع ،در قانو مدنی مصر خسارت معنروی بیشرتر توجره قررار گرفتره و
همانند خسارت مادی رفته رفته در رویه قضایی این کشور پذیرفته وده است .همچنین در حقوق مصر عمدتا جبرا مرادی و
پرداخت نقدی به عنوا ویوه جبرا خسارت معنوی در نظر گرفته وده است و فقط برا درخواست زیا دیده و حکرم دادگراه
به صورت جبرا عینی انجام میوود .عالوه بر این ،حقوق مصر درباره تعیین میزا خسارت اختیارات وسیعی بره قاضری داده
اسرت .تفاوتی برای اموال مثلی و قیمیو آنجا که قیمت باال یا پایین رفته ،وجود ندارد و مالک آ را روز صردور حکرم قررار
داده و درباره مالک مکا مطلبی به صراحت ذکر نشده است .در این تحقیق از روش تحلیلی توصیفی استفاده وده است.
واژگان کلیدی :خسارت معنوی ،اعاده حیثیت ،غرامت ،حقوق مصر.
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 -1مقدمه
تحقیق حاضر درصدد بررسی جایگاه و روش های جبرا خسارت معنوی در حقوق
مصر است .خسارت معنوی از ویژگی خاص خود برخوردار است به نحوی کره عرالوه
بر دووار بود ارزیابی مالی آ  ،دارای ننا تنوع و تکثری است که نیازمنرد مطالعره و
تحقیق گسترده است .به طور کلی خسارت معنوی زیانی است کره بره آزادی و حیثیرت
افراد و اعتبار اوخاص یا احساسات و عواطف خانوادگی ،مذهبی ،ملی یا بعرد غیرمرالی
آفریده فکری ،هنری ،علمی و صنعتی وارد میوود یا درد و رنجی است که در نتیجه از
دست داد سالمتی جسمی پدید میآید یا ناراحتی روانی اسرت کره در زیرا دیرده بره
جهت کریه ود نهره او از حادثهای یا از دست داد عزیزی یا مالحظه درد و رنجش
بوجود میآید .السنهوری ،حقوقدا برجسته مصری نهار حالت برای خسارت معنروی
تصویر کرده است و مدعی است که هر زیا به منرافع و مصرالغ غیرمرالی بره یکری از
حاالت و صور زیر بازگشت میکند -1 .آسیبی که به جسرم مریرسرد ،توضریغ اینکره
جراحات و نقص عضوهای بدنی گاه موجب برخی ضررهای معنوی نظیر اندوه روانری
و زوتی نهره خواهد بود -2 .آسیب به ورف ،آبرو و اعتبار مثل قرذف ،سرب و هتر
حیثیت -3 .آسیب های عاطفی و مربوط به وعور و احساس همانند ربود و جداسرازی
کودک از داما پر مهر مادر به ومار میآیند زیرا در سایهی ننین عواملی حز و انردوه
در وخص پدید میآید .هر عملی که مایه ی زیا به معتقدات دینی و احساسات معنوی
باود ملحق به عوامل پیشین است و در نتیجه خسرارت معنروی بره عاطفره و احسراس
محسوب میوود -4.آسیبهای معنوی که صرفاً در اثر تجاوز بره حقروق مسرلم افرراد
حاصل می وود .مثالً هرگاه کسی ،به رغم ممانعت مال  ،وارد مل

دیگری وود ،مال

می تواند به خاطر تجاوز به حق خویش از او خسارت معنوی مطالبره نمایرد حتری اگرر
هیچگونه زیا مادی نیز ندیده باود (سرنهوری 1954 ،م 864 ،و  .)865سروال اساسری
که در این زمینه مطرح است این است که خسارت معنوی در حقوق مصر نه جایگاهی
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داوته و ویوههای جبرا خسارت معنوی در نظام خقوقی این کشرور بره نره صرورت
است؟ فرضیه تحقیق نیز به ایرن ورکل قابرل طررح اسرت کره در نظرام حقروقی مصرر
خسارت معنوی پذیرفته وده است و جبررا مرادی مهمتررین وریوه جبررا خسرارت
معنوی عنوا وده است .تحقیق حاضرر ترالش مریکنرد برا اسرتفاده از روش توصریفی
تحلیلی و مطالعه کتابخانهای به بررسی سوال و فرضیه مرورد اوراره بدرردازد .در همرین
راستا ابتدا مفهوم و ماهیت خسارت معنوی در حقوق مصر تبیین ورده ،سردج جایگراه
خسارت معنوی در حقوق این کشور و ویوههای جبرا خسارت معنوی مرورد بررسری
قرار گرفته است.

 -2مفهوم و جایگاه خسارت معنوی در حقوق مصر
کلمه ی خسارت از لغات زبا عربی است که در زبا فارسی نیز استعمال مریگرردد
و در فرهنگ های لغت مختلف برای این کلمه معانی مشابه و احیاناً مختلفی ذکر گردیده
است :ننانکه کلمه خسارت در «المعجم الوسیط» بره معنری «زیرا کررد در تجرارت»
معنی نمودهاند و مولف المنجد ضرر را به معنای ضد نفع ،وردت ضریق ،سرو حرال و
نقص وی دانسته است (معلوف1973،م )447،مولف قاموس المحیط و قابوس الوسیط
آ را به معنای ضد نفع ،ودت ،سو حال ،نقص در اموال و انفج دانسته است .مرال و
جاه و ضَرّ ( وز فَعل ) پیوسته مقابل نفع بکار رفته است (راغرب االصرفهانی 1404،ق،
.)293
 -1-1-2مفهوم خسارت معنوی
در حقوق مصر تعریفی از ضرر معنروی ارایره نشرده اسرت .از دیردگاه السرنهوری،
حقوقدا ورهیر مصرری منظرور از ضررر « اخرالل بره حرق یرا نفرع مرالی غیرر» اسرت
(السنهوری .).854 ،1384،در تعریف السنهوری البته ضرر معنوی نادیده انگاوته ورده و
صرفا به ضرر مادی اواره وده اسرت .در مرراده  170قرانونی مردنی مصرر از خسرارت
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معنوی به «ضرر ادبی» تعبیر وده اسرت .به عقیده السنهوری خسارت معنروی کره از آ
به ضرر ادبی یاد میکند وارد ود ضرر به ورف و اعتبار و عرض و نیرز بره عاطفره و
دل رحمی و وعور است (السرنهوری 1954 ،م ،ج  .)681 ،1احمرد ادریرج نیرز زیرا
معنوی را ننین تعریف میکند" :زیا معنوی (یا ادبری) زیرانی اسررت کره برر ورعور،
احساسات ،آبرو ،وخصیت و اعررتبار انررسا مررترتب مریورود (احمرد)316 ،1372 ،
برخی دیگر از حقوقدانا مصری ،ضرر معنوی را به این صورت تعریف کردهاند« :ضرر
الیمج الذمه الملیه بل یصیب الشخص فی ورفه او فی سمعته او فی سرمعته او مرکرزه
االجتماعی» (کرم1987،م« )306 ،ضرری که موجب لطمه به امور مالی وخص نمیورود
بلکه ضرری که اصابت میکند به ورافت و اعتبار و خوونامی (سرمعه) ورخص یرا بره
وخصیت و موقعیت اجتماعی وخص آسیب میرساند ،ضرر معنوی نامیده میوود».
در قانو مدنی مصر جبرا ضرر معنوی الزم دانسته وده اسرت .مراده 222را همرا
قانو مذکور داوته :جبرا خسارت ضرر معنوی را نیز وامل میوود ولری انتقرال ایرن
حق به غیر زیا دیده جز در صورت تعیین آ به موجب قرارداد یا مطالبه زیرا دیرده از
دادگاه امکا پذیر نمیباود .در هر صورت حکم به جبرا خسارات ناوی از اندوه فوت
مصدوم تنها در حق ز و وهر و خویشاوندا نسبی ترا درجره دوم امکرا پرذیر اسرت
(السنهوری 1954 ،م ،ج  .)105 ،1در رای دیوا تمیز مصرر بره ورماره  526و  99در
سال 2000میالدی این مطلب به صراحت ذکر وده است که عالوه بر ضرر مرادی؛ اگرر
ضرر معنوی نیز وارد وده باود جبرا وامل هر دو ضرر خواهد بود.
 -2-1-2جایگاه خسارت معنوی در حقوق مصر
برخرری جبرررا مررالی خسررارت معنرروی را براسرراس قواعررد عمررومی مسررئولیت
مدنیغیرممکن میدانند .به تعبیر دیگر ،از آنجایی که زیا معنوی فاقد جنبه مادی است،
قاضی نمیتواند میزا آ را دقیقاً تعیین کرده وخطاکار را بره جبررا آ محکروم کنرد.
بنابراین ،او مجبور است میزا ضرر را با درجة تقصیر زیانکار مقایسه کند .بدیهی اسرت
خطا ،هر نه سنگین تر باود ،حکم به خسارت نیز بیشتر مریورود و در حقیقرت مبلر
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پرداختی به جای اینکه جبرا ضرر باود ،جریمه و کیفر است و این مطلبی است که برا
مقصد قواعد عمومی مسئولیت مدنی و انفکاک آ از مسئولیت کیفرری سرازگار نیسرت
(سعید 1985 ،م .)67 ،برخی در تبیین دلیل نظری منکرین نوورتهانرد« :نرو خسرارت
معنوی قابل تقویم به پول نیست ،لذا پرداخت غرامت نمریتوانرد ضررر را از برین ببررد
(لورراسا.)107 ،1375 ،
بعضی نظر به عدم مماثلت بین ضرر و نیرزی کره بررای جبررا آ داده مریورود،
جبرا مالی آ را محال تلقی کردهاند نو به رغرم ایرن دسرته از حقوقردانا برا ایرراد
خسارت معنوی ضرورتاً هیچگونه ضرر مادی به زیا دیده وارد نشده که با مرال جبررا
وود و اصوالً به همین جهت ضرر مادی را ضرر مالی و ضرر معنوی را ضررر غیرمرالی
نامیدهاند .برخی نووتهاند« :خسارت معنوی را نمریتروا برا پرول ارزیرابی کررد حتری
اگرمبلغی پول در عرض درد و رنح یا اندوه و یرا از برین رفرتن زیبرایی بره زیرا دیرده
پرداخت وود این مبل درد را مرتفع نمیسازد و حز را از بین نمیبرد و زیبایی از بین
رفترره را بررازنمیگردانررد )57 ، 2006،stark Dogeدر همررین حررال ،بسرریاری از
حقوقدانا استدالل مخالفین جبرا مالی خسارت معنوی را نندا مسرتحکم نیافترهانرد
لذا جبرا زیا معنوی را در صورتی که ارکا مسرئولیت مردنی ووررایط مطالبرة در آ
تمام باود ممکن و میسور دانستهاند (سنهوری 1954 ،م ،ج  .)867 ،1زیرا آ ها تصرور
کردند هدف از جبرا بازگرداند زیا دیده به حالت و وضع سابق است ،در حرالی کره
با ننین تلقیای از جبرا نه بسا برخی از خسارتهای مادی نیز قابل جبررا نیسرتند.
در حقوق بسیاری از کشورها از جمله فرانسه خسارت معنوی پذیرفتره ورده اسرت .در
حقوق فرانسه عالوه بر مواد  1382و  1383که به طرور کلری ورامل خسرارات معنروی
هستند،تبصره  2ماده  3قانو آئین دادرسی کیفری فرانسره نیرز مقررر مریدارد« :دعروی
مدنی که در مورد خسارات مادی قابل پذیرش اسرت ،نسربت بره خسرارات جسرمی و
معنوی که از فعل موضوع دعوا ناوری وردهانرد نیرز قابرل پرذیرش اسرت(jourdain
.)9 ، 1988،
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حقوق مدنی مصر در بسیاری موارد متاثر از حقوق مدنی فرانسه است .حقوق قردیم
فرانسه به تصور اینکه قانو روم تنها جبرا خسارت معنوی در مسئولیت مردنی خرارج
از قرارداد را پذیرفته است فقط جبرا آ را در مسرئولیت مردنی خرارج از قررارداد بره
رسمیت وناخته است (سنهوری 1954 ،م ،ج  .)865-866 ،1در حقروق جدیرد فرانسره
متن خاص و صریحی در جبرا خسارت معنوی به مال وجود ندارد ( لورراسا ،پیشرین
ص  .)62با وجود این دادگاههای فرانسه از قدیماالیام به جبرا مالی آ الترزام داورته و
احکام زیادی صادر کردند .رویه ی قضایی در جبرا خسارت معنوی تردید به خرود راه
نداده و از سال  1833جبرا مالی آ را پذیرفته است (سنهوری ،هما  .)866 ،البتّه ایرن
رویه اوالً مبال خسارت معنوی را کمترر از خسرارت مرادی تعیرین کررده ،ثانیراً تعرداد
اوخاصی را که اجازه اقامه دعوی دارند محدود دانسته است (لورراسا ،پیشرین ص .)63
برخی از نویسندگا حقوقی در این زمینه نووتهاند« :در فرانسره اولرین برار در ورورای
دولتی در سال  1934در یکی از آرای خود به خانمی که صرورتش در اثرر حادثرهای در
آزمایشگاه مجروح وده و زیبایی اولیه ی خود را از دست داده بود حرق داده اسرت کره
عالوه بر خسارت مادی ،خسارت معنوی را نیز مطالبه کند (ابوالحمد .)9 ، 1349
برخی از نویسندگا اذعا دارند کره خسرارتهرای معنروی قابرل جبررا برا پرول
نمیباود ،ننین خساراتی نه تنها ی

محرومیت نابجا ،بلکره یر

مجرازات خودسررانه

میباود .گفته میوود که نو گذوته غیرقابل برگشت است و برگردانرد اوضراع بره
وضعیت سابق غیرممکن است ،لذا آسیب باید جبرا وود و میزا خسارت تعیین ورود
( . )98 ، 2014،Gorunدر طی سالهرای ،1970 – 1952بخرش قضرایی هیچگونره
تغییراتی در خصوص عدم پرداخت خسارت مالی برای جبررا خسرارتهرای معنروی
نداوته است (  )92 ، 1953 ،Supereme Law Courtدر این راستا ،دیروا عرالی
کشور فرانسه درخصوص خسارتهای معنوی حکمی صادر کرد که نشا میداد قربانی
جنایت مشمول خسارت غیرمرادی ناوری از آسریب مریباورد و در اثرر انجرام اعمرال
غیرقانونی ،آسیب وارده تبعات جسمی و روانی نامطلوب به دنبال دارد .بستری ود در
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بیمارستا  ،آگاهی نسبت بره بیمراری ،درد و رنرح ناوری از محرومیرت مرادام العمرر از
زندگی عادی ،بیانگر غم و اندوهی است که داللت بر جبرا خسارات معنوی دارد.
پرداخت خسارات معنوی برای خسارتهای فیزیکی و روانری ناوری از جررائم ،بره
غیر از مواردی کره مسرتقیماً بررخالف وررایط زنردگی و سرالمتی فررد اسرت ولریکن
تأثیرگذار بر فرد میباود مانند حبج و وکنجه غیرقرانونی ،اخراذی ،تجراوز ،ضررب و
وتم ،دستگیری غیرقانونی و بازرسی توهین آمیز ،رفتار خشن به طور کلی مرورد تأییرد
است ،اگرنه نظراتی برخالف این امر وجود دارد؛ زمانی که جرم و جنایت خطرنراک و
نه پیامد آ وجود دارد ،خسارتهایی ایجراد مریکنرد کره در درجره اول تأثیرگرذار برر
ارزشهای اجتماعی ،اقتدار ملری ،عردالت و جامعره اسرت و در وهلره بعردی برر فررد
تأثیرگذار است .فقه ،حامی این نظریره اسرت کره خسرارات ناوری از جررائم خطرنراک
میتواند جبرا وود کره در وهلره اول از سرایر ارزشهرای اجتمراعی و درجره دوم از
وخص متحمل آسیب جسمی یا روانی ،حمایت میکند .آسیب محرومیت که در قرانو
ایتالیا به "آسیب بیولوژیکی" و در قانو فرانسه به "اخرتالل عملکررد" معرروف اسرت.
آسیب محرومیت عبارت است از محروم کرد ی

فرد از لذتهای زندگی که از دست

رفتن فرصتهای غنیسازی ،سرگرمی و تمدد اعصاب را در ی

زنردگی نرمرال ورامل

میوود ( ) ،100 ،1990،Diana Gorun
برای جبرا خسارت بردنی نره به صورت عمد یا خطا و نه به نفج یا اعضا ،دیه
یا قصاص در نظر گرفته وده اسرت کره بررحث از آ از حوصرله ایرن نوورتار خرارج
است .رأی وماره  2068مورخ  1985-3-21دادگراه تجدیردنظر دادگراه حقروقی مصرر
مقرر کرده است خرسارت مادی و معنوی توسط قاضری سرنجیده مریورود و براسراس
زما صدور حکم پرداخت میوود (عرفه1994،؛  )47در صرورتی کره تمرام وررایط و
ارکرا مرسؤولیت جمع باود ،اثر مهم و اصلی آ  ،حق جبرا خسرارت اسرت کره بره
استناد این حق ،زیا دیده میتواند با رجوع به انجام دهنده فعل زیانبار خواهرا جبررا
خسارت وارد بر خویش وود .بدین ترتیب ،رابرطه دینی (تعهد) بین زیا دیرده و عامرل
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ورود آ به وجود میآید (باریکلو )129 ،1385 ،از آنجا که قوانین حقوق مصر برگرفتره
از حقوق فرانسه و فقه اسالمی (اهل سنت) است ورایط و ارکرا مسرؤولیت مردنی آ
وباهت بسیاری با حقوق ایرا دارد .در مراده  163ق .م .مصرر بره جبررا خسرارت و
ارکا آ از جمله خرطا و غریرقانونی بود ضرر تصریغ وده است (المرزوقری 2009 ،
م  .) 45-44 ،در صورتی که ارکا مسؤولیت مدنی و ورایطش کامرل باورد حکرم بره
جبرا خسارت مریورود .در رأی ورماره  240/36مرورخ  8/4/1971و ورماره 29/34
مورخ  27/6/1967دادگاه تجدیدنظر مصر به علرت ایرن کره ارکررا مررسؤولیت ثابرت
نشده ،حکم به جبرا خسارت داده نشده است (عرفه1994 ،؛ .)26

 -3روشهای جبران خسارت معنوی در حقوق مصر
در نحوهی ارزیابی و جبرا زیا مادی ،مشکل نندانی وجود ندارد .وقتی که مرالی
تلف وود ،بدل جایگزین آ میگردد ،و در صورتی که نقصی بر مرال مرادی وارد آیرد
مابه التفاوت (ارش) به مال

مال داده میوود .و تا آنجا که ممکن است سعی در انجرام

آ (اعاده وضع به حالت قبل از ورود ضرر) خواهد ود ،و اگر این امر میسّر نگردید ،از
طریق جایگزینی اقدام میوود اما در زیا معنوی قابلیت اعاده وضرع بره حالرت سرابق
وجود ندارد و ترمیم خسارت بیشتر جنبه خشنود کننده و تسکین دهنده دارد ،لذا بررای
جبرا معنوی طرقی مخلتف پیشنهاد وده است که بسته به نوع ضرر مورد استفاده قررار
میگیرد که این مبحث متضمن روشهای جبرا خسارت معنوی است.
 -1-3اعاده وضعیت سابق
اگر جبرا خسارت به گونهای باود که وضعیت زیا دیده به وررایط قبرل از وقروع
خسارت برگردد و زیا دیده در ورایطی قرار گیررد کره هری اثرری از خسرارت وارده
باقینماند جبرا به بهترین و کاملترین نوع تحقق یافته ،ولی در عمل به نردرت امکرا
دارد ورایط زیا دیده کامالً به وضعیت سابق برگردد.
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مراد از اعادة وضعیت به حال سابق ،تنها استقرار مجدد وضعیتی نیست کره پریش از
ایراد خسارت وجود داوته است بلکه باید آ را به معنای استقرار وضعیتی دانسرت کره
در صورت عدم تحقق فعل زیا بار مریتوانسرت تحقرق داورته باورد .براسراس ننرین
تعریفی از اعادة وضعیت ،نقش جبرانی وسیعتر و کاملتری از موقعیرت موجرود سرابق،
مورد توجه قرار میگیرد.
به هر حال قردر متریقن اعرادة وضرعیت ،جبررا خسرارت بره گونرهای اسرت کره
موقعیتزیا دیده به وضعیت پیش از ایراد خسارت برگردد بره نحروی کره زیرا وارده
محو و منتفی گردد .لذا این روش را به جبرا عینی یا امحای زیا نام نهادهاند (لورراسا،
پیشین ،ص .)150برخی معتقدند جبرا عینی در مسئولیت قراردادی ویوع دارد ولی در
مسئولیت ناوی از ضما قهری به منزلة استثنا است (سعید 1985 ،م؛ .)178
در خسررارت معنرروی مرروارد بسرریار انرردکی از آ برره روش اعررادة وضررعیت سررابق
قابلجبرا است .به عنوا نمونه ،دریافرت مبلر پرول ،جهرت تررمیم اعضرای برد برا
بازگشت منافع از بین رفتة اعضا را با کمی تسامغ ،میتوا از مصادیق اعراده وضرعیت
و جبرا عینری بره ورمار آورد .بردو تردیرد عضرو تررمیم ورده دقیقراً دارای تمرامی
ویژگیهای فیزیکی و کارکردهای پیشین خود نیست ولی گفته میورود کره زیرا دیرده
حالت پیشین خویش را بازیافته اسرت .یرا حرداقل مرراد از تررمیم ،رسرید بره ننرین
وضعیتی است که عرف آ را بازگشت به حالت سابق تلقری مریکنرد یرا اگرر در یر
جمعی به وخصی توهین وودعذرخواهی زیانکار در هما جمع از زیا دیده ،نه بسرا
به اعاده حیثیت او به وضعیت سابق میانجامد .یا پخرش نوارهرای موسریقی مطررب در
ی

مجتمع مسکونی که بیشتر ساکنین آ به موازین ورعی پایبندی دارند موجب لطمره

به عواطف مذهبی آ ها میوود .حکم به ترک پخش موسیقی ،اعادة وضعیت سرابق بره
ومار میآید .یا کند پوستر واعالمیه متضمن لطمه به حیثیرت ورخص یرا بازگردانرد
عکج یا فیلم ویدئویی مراسم عروسی نیز از مصادیق اعادة وضرعیت پیشرین بره ورمار
میآید.
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در حقوق مصر در حقوق مصر جبرا خسارت به صورت عینی پذیرفته وده اسرت
(باز اللبررنانی .)245 ،1986،سرنهوری مرینویسرد« :جبررا عینری غالبرا در مسرؤولیت
قراردادی صورت میپذیرد؛ امرا میتوا فروضری از آ را بررای مسرؤولیت قهرری نیرز
تصور کرد؛ مثل این که وخصی برای اضرار به همسایه و جلروگیری از رسرید نرور و
هوا به مل

او ،دیواری را در زمین خود بنا کند .در این مورد ،احداث کننرده دیروار در

برابر همسایه از مرسؤولیت قرهری برخوردار است و باید ضرر وارده را جبرا کنرد .در
اینجا جبرا خسارت به صورت عینی و با تخریب دیوار اسرت (سرنهوری 1954 ،م ،ج
 ».)824 ،1بند دوم از ماده  171ق .م  .جدید مقرر میدارد« :قاضی میتواند با توجره بره
اوضاع و احوال و به درخواست زیا دیده ،خرواستار اعراده وضرعیت بره حالرت سرابق
گردد» .اگر جبرا خسارت مطرابق ایرن وریوه صرورت پرذیرد زمرا و مکرا تخمرین
خسارت در آ جایگاهی ندارد.
برای جبرا خسارت به این نکات توجه میوود:
الف) وضعیت قبل از وقوع فعل زیانبار.
قاضی باید برا تروجه بره نوع ضرر وارد ،طوری حکم به جبررا ضررر کررند کرره
زیا دیده تا حد امکا در وضعیت قبل از وقوع فعل زیانبار قرار گیررد یرا حرداقل اگرر
جبرا به عین ممکن نیست ،در وضرعیت نرزدی

بره وضع سابق قرار گیرد (براریکلو،

1385؛  )210ماده  171ق .م  .مصر به لزوم جبرا کرامل ضرر تصریغ دارد.
ب) تناسب روش جبران خسارت با ضرر
بین روش جبرا و ضرر وارد باید سنخیت عرفری برقررار باورد .در نتیجره ،روش
جبرا هرر خرسارتی ،برا توجه به متعلق آ  ،متفاوت خواهد بود .بره همرین جهرت در
ماده  2ق .م.مصر .مرقرر ورده است« :در مروردی کره عمرل واردکننرده زیرا موجرب
خسارت مادی یا معنوی زیا دیده وده باود  ،دادگاه پج از رسیدگی و ثبروت امررر ،او
را بره جربرا خسارت مزبور محکوم مینماید و ننانچه عمل واردکننده زیرا موجرب
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یکی از خسارات مزبور براود ،دادگراه او را بره جبرا همرا نروع خسراراتی کره وارد
نموده ،محکوم خواهد نمود».
در حقق فرانسه نیز اصل اساسی این است که جبرا خسارت با ضرر و زیرا وارده
مطابقت داوت باود .با توجه به این ،قضات باید ضرر و زیا وارده را با دقرت ممکرن
محاسبه کنند و تمام جوانب مطرح وده را در نظر بگیرند .پج میزا خسارت ،مشرمول
محدودیت نمیوود به ویژه محدودیت در خسارت قابل پیشبینی که در قانو قررارداد
اعمال میوود ،در مسائل مربوط به جرم اعمال نمیوود .میزا غرامت مستقل از ودت
خطا در ابتدای خسارت است ( . )300، 1996 ،Yues-lousisماده  171ق .م مصرر
نیز درباره ترناسب وریوه جربرا خسارت با ضرر صراحت دارد.
بر این اساس ی

مبل یکجا پرداخت نمریورود .مریتروا تصرور کررد کره حتری

کونکترین اوتباهات منجر به قضاوت برای مبل بسیار هنگفرت خسرارت مریورود .از
سوی دیگر ،قاضی نمیتواند خسارات را به منظور تأیید اهمیرت اقردام صرورت گرفتره
افزایش دهد .درهمین راستا ،نه ورایط مالی واکی و متهم در نظر گرفته مریورود و نره
این واقعیت که آیا متهم بیمه یا بیمه نشده است.
یکی دیگر از اصول اساسی این است که جبرا خسارت نمیتواند کمتر و یا بیشرتر
از ضرر و زیا باود .در نتیجه ،هنگامی که وی نرابود ورده دسرت دوم باورد ،وراکی
مستحق ارزش پولی ی

وی مشابه میباود.

 -2-3پرداخت غرامت
از آنجا که ویوهی جبرا کامل یا اعاده وضع در بسیاری موارد امکرا پرذیر نیسرت،
ویوهی دیگری که معموالً برای جبرا نسربی یرا نراقص خسرارت برگزیرده مریورود،
پرداخت خسارت و یا داد پول و یا هر نوع مال دیگری و یرا انجرام فعرل و یرا تررک
فعلی است که به داوری عرف جایگزین مناسرب و عادالنرهای بررای خسرارت وارده و
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آنچه زیا دیده از دست داده محسوب میوود و در غالب موارد بتواند تسرلّی بخرش و
ارضاکننده خاطر او باود.
در واقع اگر جبرا خسارت به صورت عررینی مررتعذر باورد جبررا خسرارت بره
صورت داد معادل صورت میپذیرد .در این روش غالبا نمیتوا زیا دیده را در عرین
وضعیت قبل از وقوع فعل زیانبار قرار داد و نانار او را در مثل و ماننرد وضرعیت قبرل
ازانجام فعل زیانبار قرار میدهند (امین 1362،؛ .)125
در بند دوم ماده  171ق .م  .جدید مصر مقرر وده است« :خسارت به صورت نقدی
تعیین میوود» .در این کشور غالبا در دعراوی مسرؤولیت قررهری حررکم برره جبررا
خسارت نقدی میوود (بدر بالل 2007،؛  )345سنهوری مینویسد« :هر ضرری حتی از
نروع معنوی آ قابل تقویم به پول است و قاضری بره خسرارت نقردی حکرم مریکنرد
(سنهوری 1954 ،م ،ج  .»)825 ،2ننا که مالحظه گردید در قانو مصر هرر دو وریوه
خرسارت یعنی اعاده به وضع سابق و پرداخت معادل آ به وجه نقد پذیرفته ورده ،امرا
نکته قابل توجه این است که در قانو ایرا و فقه وریعه و عرامه اصل اولری در جبررا
خسارت  ،جبرا عینی و اعاده وضع به سابق است و پرداخت معرادل جنبره اسرتثنایی و
درجه دوم دارد ،در حرالی کره برا دقت در تبصرره  2مراده  171ق .م  .مصرر مریتروا
دریافت این کشور اصل اولی در جبرا خرسارت را پرداخررت نررقدی قررار داده و در
صورت درخواست زیا دیده ،به جبرا عینی حکم داده میورود .در رأی ورماره 2345
مورخ  12/1958 /16دادگاه تجدیدنظر مرصر ترصریغ ورده است که جبررا خسرارت
به صورت نقدی است ،مگر این که زیا دیده درخواسرت جبررا عررینی کررند (عرفره،
1994؛ .)34

 -4نحوه تعیین میزان خسارت
در خصوص نحوه تعیین و ارزیابی خسارت معنوی در حقوق مصر بایرد گفرت کره
ماده قانونیای که ارتباط مستقیم با تعیین میرزا خسرارت دارد مراده 170قرانو مردنی
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مصراست .این ماده مقرر میدارد« :میزا خسارت ناوی از زیا واردة به متضرر توسرط
قاضی مطابق ضوابط مواد 221و  222برا توجره بره وررایط و اوضراع و احروال تعیرین
میوود .در صورتی که برای قاضی در زما صدور حکم تعیین قطعی میرزا خسرارت
مقدور نباود ،میتواند حق زیا دیده را برای مدتی معین محفوظ نگه دارد ترا او بتوانرد
طی آ مدت تجدیدنظر نسبت به میزا خسارت را درخواسرت نمایرد» یقردر القاضری
مدی التعویض ............ ..برای توضیغ بیشتر مواد221و  222قرانو مردنی مصرر کره در
متن ماده 170قانو مذکور قید گردیده به ترتیب ذکر میگردد .مراده  221قرانو مردنی
مصر مقرر میدارد« :اگر میزا خسارت به موجب قرارداد یا قانو مشخص نشده باورد،
قاضی باید آ را تعیین کند .خسرارت ورامل زیرا واردة بره متضررر و از دسرت داد
منفعت می وود ،مشروط بر اینکه نتیجه طبیعی عدم ایفای تعهد یا تاخیر در آ باورد .و
در صورتی زیا نتیجه طبیعی به ومار میآید که بستانکار نتواند با تالش متعارف خرود
از وقوع آ جلوگیری کند .معذل

ننانچه تعهد به موجب قرارداد پدیدآمرده باورد در

صورتیکه بدهکار مرتکب تقلب و خطای سرنگین نشرده باورد فقرط ملرزم بره جبررا
خسارتی است که در هنگرام عقرد قررارداد قابرل پریشبینری بروده اسرت» اذا لرم یکرن
التعویض................
ماده 222قانو مذکور نیز ننین مقرر مریدارد« :زیرا معنروی هرم مشرمول جبررا
خسارت میوود و لیکن در این حالت حق جبرا خسرارت از زیرا دیرده بره دیگرری
منتقل نمی گردد .مگر اینکه به موجب توافرق طررفین ایرن حرق تعیرین ورده باورد یرا
بستانکار آ را از دادگاه مطالبه نموده باود .معذل

صدور حکرم بره جبررا خسرارت

معنوی در مورد تالم روحی ناوی از مرگ زیا دیده فقط برای همسر و خویشاوندا ترا
طبقه دوم امکا پذیر است (یشتمل التعویض الضرر).
از این ماده قانونی ننین برداوت میوود که مالک در جبرا خسارت ،وجود ضرر
مستقیم است پج هر رووی که برای جبرا خسارت انتخاب گردد ،اعم از جبرا عینی
یا به طریق معادل :از طریق پرداخت وجره نقرد یرا جبررا غیرنقردی ،میرزا خسرارت
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براساس ضرر مستقیم با توجه به اوضاع و احوال ارزیابی میگرردد .ضررر مسرتقیم کره
نتیجه طبیعی فعل زیا بار است .هم زیا واردة به متضررر را ورامل مریورود و هرم از
دست داد درآمد و منفعت را و قابل پیشبینی بود یا نبود ضرر در آ تاثیری ندارد.
ورایط اوضاع و احوال وقوع فعل زیا بار ممکن است مربوط بره وارد کننردة زیرا
باود یا مربوط به زیا دیده و یا در ارتباط با خطای ارتکابی .در مراده 170قرانو مردنی
مصر در این باره ننین آمده« :میزا خسرارت ناوری از زیرا واردة بره متضررر توسرط
قاضی ..با توجه به وررایط اوضراع و احروال تعیرین مریگرردد ( .یقردر القاضری مردی
التعویض) .............
وارد کنندة زیا تحت وررایط و اوضراع و احروالی مرتکرب فعرل زیرا برار ورده،
همچنین زیا دیده نیز دنار ورایط خاصی میباود ،زیا وارده گاهی ناوری از خطرای
بزرگ است و برخی اوقات ی

خطای ساده موجب ورود ضرر و زیا مریگرردد .آیرا

منظور رعایت ورایط اوضاع و احوال مذکور در قانو همه این موارد است؟
بنا بر دکترین حقوق مصر بدو و

اوضاع و احوال و ورایطی که زیا دیرده دارد،

موثر در تعیین میزا خسارت است .و لیکن در دو مورد دیگر ،بین حقوقردانا مصرری
اختالف نظر وجود دارد .با این وصف از اهمیت اوضاع و احوال در هرر سره مرورد بره
تفکی

صبحت خواهیم کرد.

 -1-4اوضاع و احوال زیاندیده
اوضاع و احوال جسمانی ،روحی و خانوادگی زیرا دیرده بره هنگرام تعیرین میرزا
خسارت طبق ماده 170قانو مدنی مصرر بایرد مرورد توجره قررار گیررد .زیررا ،میرزا
خسارت بر مبنای ضرری است که به زیا دیده میرسد و این امر با معیار واقعی و ذاتی
(سنهوری 1954 ،م  ،ج )971 ،1سنجیده مریورود .یعنری بایرد دیرد واقعرا نره میرزا
خسارت به زیا دیده وارد وده است.
پج بی تردید ورایط اوضاع و احوالی که زیا دیده در آ قرار گرفته ،اعم از وضع
جسمانی و ت ندرستی و وضعیت خانوادگی ،در میزا ضرر واقعی او موثر است .و نبایرد
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میزا خسارت را با معیار نوعی و انتزاعی سنجید .بدین نحرو کره دیره بره یر

انسرا

متعارف از آ فعل زیانبار نه میزا خسارت وارد میود ،هما را مالک قررارداد (ایرن
امر وبیه به ا است.)........
برای مثال ،اگر عملیات حفاری وهرداری سبب ورود خسارت به ساختمانی گردیده
و باعث ویرانی آ وود ،وهرداری مسئول خسارت به بار آمده است .حتی در صورتیکه
ساختما قدیمی بوده و از استحکام برخروردار نباورد ایرن مسرئولیت محقرق اسرت و
نمیتوا گفت اگر ساختما نوساز و محکم بود ویررا نمریگشرت( .دادگراه اسرتیناف
مختلط سال ( )1948سنهوری 1954 ،م؛ .)972
پج تندرستی ،دارایی ،عائلهمندی و میرزا درآمرد همره از وررایطی هسرتند کره در
تعیین میزا خسارت زیا دیده موثرنرد .بررای مثرال زیرا دیردهای کره ازدواج کررده و
فرزندانی داوته باود ،ضرر و زیا ناوی از حادثه برای او بیشرتر از هنگرامی اسرت کره
مجرد باود .و جراحتی که بر بیمار وارد میوود خطرناکتر اسرت از جراحتری کره بره
فردی سالم وارد میگردد (ادریج1372 ،؛ .)324
همانگونه که گفته ود موقعیت مالی زیا دیده و میرزا درآمرد آ در تعیرین مقردار
خسارت موثر است .این بدا معنی نیست که اگر زیا دیده ثروتمند باود نیاز کمتری به
جبرا خسارت دارد تا وخص فقیر .بلکه منظور این است که ضرر واحردی بره فرردی
ثروتمند و فقیر وارد آید ،اختالف در منفعتی است که هر ی

از این دو به موجب زیا

وارده از دست می دهند .برای مثال ،اگر دست کارگری ساده و جراحری حراذق برر اثرر
حادثه قطع وود ،منافعی که این دو به سبب آ از دست میدهند یکسا نمیباود.
برخی اوقات زیا دیده دارای ورایطی است که با مطالبه جبرا خسرارت وضرعیت
او از گذوته بهتر میوود اما همانطور که جبرا خسارت باید موجب وود تا زیا دیرده
در وضع سابق خود قرار گیرد ،نباید باعث گردد تا منفعتی بیش از ضرر واردة بره خرود
را کسب کند .برای مثال اگر ماوین وخصی در حادثه از بین رفت نباید بره وسریله داد
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ی

ماوین جدید آ را جبرا نمود و ننانچه داد ماوینی در وضرعیت سرابق ممکرن

نباود باید قیمت هما ماوین فرسوده پرداخت گردد (مرقسی1992 ،؛ .)546
حال اگر فعل زیانبار موجب وود که زیا دیرده از جهتری دیگرر متنفرع گرردد ،ایرن
وضعیت نیز باید در تعیین میزا خسارت به حساب میآید .بررای مثرال ،دیروا کشرور
مصر در رای مورخ 3فوریه سال 1949میگوید« :ایرادی ندارد دادگاه رسیدگیکننرده بره
پرونده در تعیین میزا خسارت کارمندی که بره نراحق از خردمت منفعرل ورده اسرت
رهایی از وظایف وغلی را درنظر بگیرد» (سنهوری 1954 ،م؛ .)973
همچنین در رای دیگری ننین حکم کرده« :ننانچه ضرری که زیا دیرده جبررا آ
را مطالبه نموده و مدعی است از اجرای پروژه آبیاری زیانی به او وارد وده موقتی باود
و بعد از پایا کار پروژه زیا دیده بهره وافری از آ برده به نحوی که قطعاً جبرا زیا
وارده را در مدت کوتاهی بکند و مزایایی آ پروژه هم برای اوقاتی میماند ،دادگاه تالی
درحکم خود مبنی بر اینکه محلی برای جبرا خسارت وجود ندارد ،خطا و تقصیری را
مرتکب نشده است» (سنهوری1944،م؛ )973
بنابراین رویة قضایی نیز در ارزیابی خسارت منافعی را که از جهت فعل زیا بار بره
متضرر میرسد در نظر میآورد.
 -2-4اوضاع و احوال واردکنندۀ زیان
پج از بررسی اینکه وضاع و احوال و ورایط حاکم بر زیا دیده در تقویم خسرارت
نقشی موثر دارد این

باید دید آیا ورایطی که بر وارد کنندة زیا مسئولی است هرم در

ارزیابی خسارت و تعیین میزا آ اثری دارد یا خیر؟
برخالف مساله پیشین این موضوع در بین حقوقدانا مصری اختالفی است .برخری
از آنا میگویند فقط اوضاع و احروالی کره زیرا دیرده برا آ مواجره اسرت در تعیرین
خسارت تاثیر میگذارد ولی ورایط حاکم بر وارد کنندة زیا هیچگونه تاثیری در تقویم
میزا خسارت ندارد و مقدار خسارت براساس وضع مالی مسئول ارزیابی نمیورود ترا
ننانچه واردکنندة زیا فردی ثروتمند و یا برعکج فردی فقیر و محتاج باود ،مروثر در
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میزا خسارت بوده و سبب افزایش یا کاهش آ گردد .بر این اساس اگرر فررد مسرئول
زیا  ،فردی عائله مند بوده و خانواده بزرگی را اداره کند ،یا وخص مجردی باود ،میزا
خسارتی که باید بدردازد ،هی تفاوتی ندارد .در واقع مالک در پرداخت خسارت بوسیله
مسئول و واردکنندة زیا  ،ضرری است که بوجرود آورده و وررایط و اوضراع و احروال
حاکم بر وی هی تاثیری در برآورد خسارت ندارد .از این رو ،اگر مسئول ،به جهتری از
خسارت به بار آمده سود کرده باود باعث نمیوود که بریش از ضررر نیرزی بدرردازد،
برای مثال ،اگرسارق با مال مسروقه خود را از درگیر ود با بحرا مرالی نجرات داده و
منفعت بزرگی کسب کرده باود ،این امر موجب افزایش میزا خسارت او نمیورود .و
فقط باید به مقدار آنچه که سرقت کرده بدردازد ،نه به میزانی کره منفعرت کسرب کررده
است (سنهوری1944 ،م؛ .)973
برخالف ایرن نظرر برخری دیگرر از حقوقردانا مصرر معتقدنرد عبرارت «الظرروف
المالسیه» که در ماده 170قانو مدنی مصر آمده ،ورایط و اوضاع و احروال هرر یر

از

زیا دیده و واردکننده زیا را در بر میگیرد و باید در تعیین میرزا خسرارت ،وررایطی
که مسئولی بر زیا دیده و مسئول زیا است؛ در نظرر گرفتره ورود .و وضرع اقتصرادی
مسئول هم در تعیین میزا خسارت نقش دارد (مرقسی1992 ،م؛ .) 522
 -3-4شدت خطا
یکی دیگر از ورایط بحث انگیز در تعیین میزا خسارت ،میزا خطای مرتکب فعل
زیا بار است .نرا که گاهی خطای ساده و کون

زیا بزرگی را بره همرراه مریآورد،

ننا که گاهی خطای بزرگ زیا اندکی را به بار مریآورد .در ایرن مسراله هرم نظررات
حقوقدانا مصری متفاوت است .برخی معتقدند که عبارت «ورایط اوضراع و احروال»-
«الظروف المالبسه» مذکور در ماده  171قانو مدنی وامل بزرگی خطا هم میوود و در
تایید این نظر به روند قانونگذاری و مذاکرات انجرام ورده در مرورد ایرن مراده اسرتناد
میکنند و میگویند قبل از قانو جدید دادگاهها مصر بزرگی خطرا را در احکرام لحراظ
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میکردند اما برای عمل خود استناد قانونی نداوتند و به همین جهت دیوا این رویره را
نمیپسندید و بعضاً به موجب آ حکم فرجام خواسته را نقض میکرد.
و لیکن تدوین کنندگا الیحه قانو مدنی جدید برای ایجاد مستند قرانونی و بنیرا
نهاد این رویه در ماده  237الیحه مذکور ،عبارت ......با توجه بره وررایط و اوضراع و
احوال و بزرگی خطا .....« -مراعیا فی ذل

الظورف و جسامه الخطا» را ذکر کردند.

اما کمیسیو قانو مدنی مجلج سنا با آ مخالفت کرده و معتقد بودند این عبرارت
برای خسارت عناصری -اوضاع و احوال بزرگی خطا -را ذکر نموده که در قانو مدنی
پیشین وجود نداوته سدج رئیج کمیسیو مزبور پیشنهاد کرد در متن مراده بره عبرارت
«ورایط اوضاع و احوال» نرا که ،بزرگی خطا هم داخل در اوضاع و احوالی اسرت کره
قاضی آ را به حساب آورده و کمیسیو با این پیشنهاد موافقت کررد .پرج مقصرود از
اوضاع و احوال بزرگی خطای وارد کنندة زیا نیز میباود (مرقسی ،پیشین ،ص 548به
بعد).
برخی دیگر از حقوقدانا مصری از این نظر انتقاد کرده و معتقدند میرزا خسرارت،
نباید به بزرگی خطای وارد کننده زیا توجه وود ،هرگاه ورایط مسئولیت تحقرق یابرد،
برای تعیین میزا خسارت باید به مقدار زیا متضرر توجه کررد ،نره بره انردازه خطرای
ارتکابی .بنابراین هر نند خطای مسئول سراده و کونر

باورد بایرد همرة زیرا هرای

مستقیم ناوی از آ را ترمیم کرد ،در مقابل هرر قردر خطرا برزرگ باورد ،نبایرد میرزا
خسارت ،بیش از ضرر وارده باود .و از ایرن امرر بره عنروا وجره تمرایز برین جبررا
خسارت و کیفر یاد کردهاند (سنهوری1944 ،م؛ .)973 -974
در هر صورت رویه قضایی مصر نه در گذوته و نه بیش از تصویب قانو مردنی
جدید و نه در حال حاضر ،تمایل برر ایرن دارد کره بزرگری خطرا را در تعیرین میرزا
خسارت به حساب آورد .این نیزی است که به نظر با عدالت سازگاری دارد اما جبرا
خسارت را به کیفر و مجازات نزدی

مینماید (ادریج1992 ،؛ .)324

 -4-4تعیین میزان خسارت بوسیله قانون
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در اصل ارزیابی خسارت باید توسط قاضی با رعایت قواعد مربوط کره ذکرر آ هرا
گذوت صورت گیرد ولیکن در برخی موارد قانو عهدهدار تعیین میزا اخیر را مطالبره
نمائید این زیا در ارزیابی خسارت دادگاه به حساب نیامده و درباره آ حکمی صرادر
نشده است با اصل اعتبار امر قضاوت وده منافاتی ندارد.
ننانچه ارزش پول در آینده تنزل کند ،نمیتوا آ را در ومار ضرر آینرده غیرقابرل
پیشبینی به حساب آورد .بنابراین اگر دادگاه پرداخرت مبلغری وجره نقرد را بره عنروا
جبرا خسارت تعیین کند ننانچه این مبل بر حسب مفاد حکم بطرور دفعتراً واحرده و
یکباره به زیا دیده پرداخت گردد او خود بایرد بررای تعیرین ارزش پرول تردبیری کنرد
واردکنندة زیا در این خصوص مسئولیتی ندارد .اما اگر در حکم پرداخت بره صرورت
مستمری پیشبینی گردد با تنزل ارزش پول ،ملب مستمری از آ تراثیری مریپرذیرد ترا
جایی که ممکن است برای جبرا خسرارت کرافی نباورد و لریکن هرم در ایرن فررض
زیا دیده نمیتواند تقاضای تجدیدنظر نسبت به مقدار ماهیانه را از دادگاه بنماید ،نرو
حکم از اعتبار امر قضاوت وده برخوردار بوده و اقامه دعوای جدید به دلیرل آنکره هرر
دو دعوا دارای مضوع واحد هستند ممکن نیست.
برای پیشگیری از این مشکل بهترین راه حل تعیین مستمری براساس واخص متغیر
و مناسب با مخارج زندگی است.
در اصل ارزیابی خسارت باید توسط قاضی با رعایت قواعد مربوط کره ذکرر آ هرا
گذوت صورت گیرد و لیکن در برخی موارد قانو عهدهدار تعیین میزا خسارت ورده
است .مهمترین موردی که قانونگذار اقدام به تعیین میزا خسارت نموده جایی است که
کسی متعهد به پرداخت مبلغی پول است و قانو به سبب تاخیر متعهرد در پرداخرت و
بهرهبرداری از آ  ،مبلغی را به عنوا خسارت تاخیر تادیه مشخص و مقرر نموده است.
در قانو مدنی مصر ماده  226درصدد بیا مرواردی اسرت کره مشرمول ایرن خسرارت
میوود و میزا آ را نیز معین کرده و ننین مقرر میدارد« :هرگاه متعهد به مبلغی وجه
نقد بوده و مقدار آ در هنگام مطالبه معلوم باود ،ننانچه مدیو در پرداخت آ تراخیر
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کند ،ملزم است خسارتی را که ناوی از تاخیر است بدردازد .این خسارت در امور مردنی
 4درصد و در امور تجراری  5درصرد اسرت .خسرارت تراخیر تادیره از تراری تقردیم
دادخواست وروع میوود مگر این که قرارداد یا عرق تجارتی تراری دیگرری را بررای
وروع آ تعیین کرده باود «اذا کا محل االلتزام مبلغاً من النقود.»...،
البته در حقوق مصر تعیین میزا خسارت توسط طرفین قرارداد نیز ممکن اسرت در
این فرض نرخ سودی که در مقابل تاخیر تادیه یا هر امر دیگری مقرر مریگرردد مطرابق
مفاد ماده  227قانو مدنی مصر نمیتواند بیش از 7درصد باود.
اما آیا خسارت تاخیر تادیه به زیا دیده تعلق میگیرد؟ پیش از این مالحظه ود کره
زیا دیده از زما وقوع حادثه زیانبار مستحق جیرا خسارت است و حکم دادگراه ایرن
حق را مستحکم و ثابت مینماید .پج وقتی زیا دیرده از همرا زمرا حادثره مسرتحق
جبرا خسارت است ،آیا میتوا گفت به سربب تراخیر واردکننرده زیرا در پرداخرت
خسارت ،زیا دیده از تاری وقوع حادثه زیانبار مستحق دریافرت خسرات تراخیر تادیره
میوود؟
بی تردید پج از صدور حکم دادگاه مبنی بر پرداخت مبلغری وجره نقرد بره عنروا
جبرا خسارت ننانچه واردکنندة زیا در پرداخت آ تاخیر کند ،زیرا دیرده از تراری
تقدیم دادخواست مستحق خسارت تاخیر تادیه میگردد .نرا که مطابق ماده  226قانو
مدنی مصر در این حالت متعهد به ،مبلغی وجه نقد بوده و مقدار آ نیرز هنگرام تقردیم
دادخواست معلوم است ،اما نسبت به زما پیش از صدور حکم که هنوز میزا خسارت
توسط دادگاه تعیین نشده است ،در بین حقوقدانا مصری اختالف نظرر اسرت ،برخری
معتقدند با قیدی که قانونگذار در ماده  226قانو مدنی مصر آورده است یعنری «معلروم
بود مقدار طلب» زیا دیده ازتاری وقوع زیا مستحق دریافت خسرارت تراخیر تادیره
نمیوود .نو مبل خسارت هنوز معلوم نیست و دادگاه میتواند با توجره بره وررایط
اوضاع و احوال وعناصر دیگر که یکی از آ ها هم اطاله دادرسی است میرزا خسرارت
را تعیین کند پج لزومی به خسارت تاخیر تادیه نیست (مرقسی1992 ،؛ .)558
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همچنین برای تایید این نظر میتوا به سیر تقنینی و مذاکرات مجلرج قانونگرذاری
درباره این ماده استناد کرد .زیرا مطابق ماده 124قانو مدنی سابق مصرصرفاً همرین کره
متعهد به ،مبلغی وجه نقد بود ازتاری مطالبه رسرمی طلبکرار مسرتحق خسرارت تراخیر
تادیه میگردید .اما تدوین کنندگا پیشنویج قانو جدیرد اسرتحقاق خسرارت تراخیر
تادیه را مشرط گردند به اینکه مقدار متعهد به ،در زما ایجاد تعهد معلوم باود و وقتری
در مجلج سنا پیشنهاد حذف این قید مطرح گردید در رد آ گفنه ود منظرور از آورد
این قید عدم ومول خسارت تاخیر تادیه نسبت به جبرا خسارت است.
برخی دیگر از حقوقدانا مصری معتقدند زیا دیده از تاری وقروع حادثره مسرتحق
خسارت تاخیر تادیه میباود ،زیرا هرگاه متعهد به مبلغی وجه نقد باورد ،یرا در زمیرا
ایجاد تعهد ،مقدار آ معلوم است و یا اینکه در زمرا تقردیم دادخواسرت مقردار آ را
خواها مشخص میکند .البته با قیدی که در پریشنرویج قرانو مردنی جدیرد وجرود
داوت یعنی معلوم المقدار بود در زما ایجاد تعهد ،زیرا ناوری از فعرل نامشرروع از
ومول ماده 226مذکور خارج میگردید .اما نو در نهایت مجلج سنا ایرن قیرد را بره
معلوم المقدار بود در زما مطالبه تبدیل نمود ،ورط مزبور خاصیت و اهمیت خرود را
از دست داده و کارایی الزم را دیگر ندارد .نرا که تعهد به پرداخرت وجره نقرد در هرر
صورت هنگام مطالبه و تقدیم دادخواست مقدارش از سوی خواها مشخص میگرردد.
اگر نه ممکن است دادگاه مقدار آ را تغییر دهد .پج این قید نمیتواند زیا ناوری از
عمل نامشروع را از ومول خسارت تادیه خارج کند (سنهوری1944 ،م؛ .)888
به نظر میرسد قول اول ارحح باود زیرا یکری از اثررات حکرم دادگراه در دعروای
جبرا خسارت تعیین ویوه جبرا خسارت است .و پیش از صدور حکم معلوم نیسرت
که متعهد به نیزی است ،وجه نقد است یا غیر آ  .زیرا بر طبق قسرمت دوم مراده 171
قانو مدنی دادگاه میتواند حکم به جبرا عینی یا غیرنقدی کند؛ به عالوه در صرورتی
که متعهد به ،وجه نقد است تعیین میزا آ به وسیله دادگاه صورت میگیرد .پج ،پیش
از صدور حکم ،نمیتوا گفت طلب زیا دیده مقدارش معلوم است.
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نتیجهگیری و پیشنهاد:
 .1خسارت معنوی در حقوق مصر بااستناد بره مراده  171قرانو مردنی و قاعرده فقهری
الضرر قابل جبرا است و دادگاهها با توجه به اوضاع و احوال عامل زیا و زیا دیده و
تعرفه هایی مثل تجرد و تاهل و سن و جنج و ورغل و موقعیرت اقتصرادی و موقعیرت
اجتماعی و ودت لطمه و تناسب خسارت با ضرر مبادرت به صدور حکم با وجره نقرد
مینماید.
 .2ارزیابی و تعیین خسارت معنوی در حقوق مصر در زما صدور حکم است نه زمرا
اجرای حکم که این قابل ایراد است که خسارتی با وجه نقد پرداخت میوود با گذوت
زما از صدور حکم تا اجرای حکم ارزش پول کراهش مرییابرد کره مغرایر برا قواعرد
مسئولیت مدنی و دور از منطق حقوقی و عدل و انصاف است.
 .3در حقوق مصر اصل اولی در جبرا خسارت معنوی وجه نقرد یرا پرول اسرت و در
صورتی که زیا دیده تقاضای اعاده به وضع سابق را بخواهد دادگاه مبادرت بره صردور
حکم به اعاده به وضع سابق مینماید و خسارت زیا دیده و ویوه جبرا بررای دادگراه
حائز اهمیت است.
 .4مطالبه خسارت معنوی در حقوق مصر برای ورثه تا درجره دوم اسرت یعنری پردر و
مادر و جد و جده و فرزند و خواهر و برادر است آ هم به وررطی کره بتواننرد ضررر
معنوی وارد به خود را اثبات کنند.
 .5در حقوق مصر به صراحت جبرا خسارت معنوی نه از لحاظ جسمی و روحری و
روانی و وخصیتی در قانو مدنی با وجه نقد یا پول تصریغ گردیده است.
 .6پیشنهاد می گردد ارزیابی و تعیین خسارت معنوی در زما صدور حکم نباود نرو
با گذوت زما از صدور تا اجرای حکم ،ارزش پول به علت تورم کاهش مرییابرد کره
این امر مغایر با منطق حقوقی و قاعده عدل و انصاف است.
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