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امللخ�ض
تعترب م�ساألة اجلمع بني الدية والتعوي�ص من امل�سائل الإ�سكالية يف القانونني الأردين والإماراتي.
ويربز هذا على وجه اخل�سو�ص يف دولة الإمارات العربية املتحدة كونها من الدول الحتادية التي
يتوزع فيها الخت�سا�ص الق�سائي بني ق�ساء احتادي وق�ساء حملي ،مع ما ي�ستتبع ذلك من احتمال
تباين الجتهاد الق�سائي يف امل�ساألة الواحدة.
مثل هذا الختالف يف الأحكام الق�سائية يف بلد واحد قد يحدث ثلمة يف بنيان العدالة مبا قد
يثريه من ريبة يف نفو�ص املتقا�سني ،الذين يفرت�سون اأن من هم يف مركز واحد ينبغي اأن يعاملوا
معاملة واحدة ،ف�سال عن تع�سريه ،بل حيلولته اأحيانا دون ،توقع ماآلت الدعاوى التي يكونون طرفا
فيها.
من اأجل ذلك ،جاء هذا البحث هادفا -من خالل تتبع اأحكام الق�ساء يف الأردن والإمــارات
يف �ساأن اجلمع بني الدية والتعوي�ص -اإىل اإبراز مواطن الختالف يف تلك الأحكام ،ثم رد ذلك
الختالف اإىل ن�سو�ص القانونني الأردين والإماراتي ذات العالقة واإىل اأحكام الفقه الإ�سالمي،
على اأمل الو�سول اإىل حلول ميكن الأخذ بها بخ�سو�ص امل�سائل املختلف فيها.

الكلمات الدالة :الدية ،التعوي�ص ،القانون ،ال�سريعة.
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Combination Between Diyaah and Compensation
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Abstract
Gathering between Diyaah (blood money) and compensation is a controversial issue in
the Jordanian and UAE legal systems.
This is evident in the United Arab Emirates especially, because it is a federal state, where
the judicial jurisdiction is divided between the federal courts and the local courts. This may
cause a divergence in the legal approaches taken regarding this issue.
Such a divergence may contradict justice, since it affects trust and certainty which
are necessary in litigation. Normally, litigants presume that persons who are in the same
situation, and have the same conditions, should be treated equally.
For this reason, and through studying the rulings decided by the courts in Jordan and UAE
with regard to this issue, this paper aims at shedding light on the points of divergence within
these rulings, so as to find solutions to this problem. Such divergence should be assessed in
light of the relevant laws and Islamic jurisprudence.

Keywords: Blood money, Compensation, Law, Islamic Jurisprudence.
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املقدمة
ل م�ساحة يف اأهمية الدور الذي تلعبه الدية يف توفري و�سيلة فريدة ملعاجلة الإ�سرار بالنف�ص.
فالدية ،باعتبارها املال الواجب بجناية على النف�ص اأو ما دونها ،تتيح نظاما يت�سم باأنه يدور
بني اجلزاءين اجلنائي واملدين ،ويجمع بني بع�ص �سفات كليهما ،وتطيب به النفو�ص وتنمحي به
اخل�سومات.
والدية يف املجمل لي�ست باملو�سوع اجلديد ،بل لقد اأفا�ص فقهاء ال�سريعة منذ اأمد بعيد يف
احلديث عنها ،مف�سلني دقائقها و�سابرين اأغوارها ،كما اأن ال�سروحات القانونية التي تناولتها
لي�ست بال�سحيحة .وعليه ،فاإن هذا البحث لن يتناول الدية بوجه عام ،بل يتناول منها مو�سوعا
حمددا كان وما يزال حمل خالف لدى املحاكم يف الأردن والإمارات ،وهو اجلمع بني الدية
والتعوي�ص .ومرد هذا اخلالف ال�سبه والتداخل بني الدية والتعوي�ص؛ من حيث اإن التعوي�ص هو
ما يلتزم به امل�سوؤول مدنيا قبل من اأ�سابه ب�سرر ،والغالب فيه اأن يكون ماليا .وميكن بناء على
ذلك تلم�ص دوافع هذا البحث ومربراته فيما يثريه اختالف اأحكام الق�ساء الأردين والإماراتي
حول هذا املو�سوع من عدم ارتياح على ال�سعيدين القانوين واملجتمعي .ومن ثم ،كان لزاما تتبع
اأحكام الق�ساء يف هذا ال�سدد ثم رد اخلالف ب�ساأنها اإىل ن�سو�ص القانون ذات ال�سلة واإىل الفقه
الإ�سالمي ،وذلك بهدف الو�سول –بحول اهلل -اإىل مقرتحات كحلول ميكن الدعوة اإىل تبنيها.
وهكذا ،ميكن القول باأن هذا البحث يتخذ من اختالف اأحكام الق�ساء يف الأردن والإمارات
بخ�سو�ص م�ساألة اجلمع بني الدية والتعوي�ص مرتكزا ومنطلقا .فالتنافر بني اأحكام الق�ساء يف
الأردن والإمارات بخ�سو�ص هذه امل�ساألة هو مثار هذا البحث وهو مداره ومن رحمه تولدت فكرته.
ذلك اأن امل�سرع يتغيا عند �س ّنه لت�سريع ينظم مو�سوعا ما الو�سول اإىل اأحكام موحدة ،اأو يف الأقل
متقاربة ،عند تطبيق ذلك الت�سريع على الوقائع املت�سابهة ،وذلك اإر�ساء للعدالة وبعثا لال�ستقرار
يف املجتمع.
ولئن كانت هذه امل�سلمة ل تغيب عن ذهن القا�سي الناظر يف النزاع ،فاإن البحث يقوم على
فر�سية مفادها اأنه طاملا كان القا�سي يف نظام القانون املدين -املاأخوذ به يف الأردن والإمارات -هو
ل�سان القانون ل �سانعه فاإن التوحيد يف الأحكام هو حت�سيل حا�سل لو فهمت الن�سو�ص القانونية
ذات العالقة فهما �سديدا .غري اأن اأفهام الق�ساة -وهم ب�سر يف نهاية املطاف -قد تتباين ب�ساأن
الن�سو�ص الناظمة مل�ساألة ما ،خا�سة اإذا كان الأ�سا�ص الذي بنيت عليه تلك امل�ساألة خمتلفا ب�ساأنه
فقها من جهة ،وكان الق�ساة الناظرون للم�ساألة من خلفيات �ستى ،كما هو احلال بالن�سبة للق�ساء
الأردين الذي يتميز بوجود الق�ساء ال�سرعي اإىل جانب الق�ساء النظامي ،من جهة اأخرى.
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وقد جرى املزج يف هذا البحث بني املناهج :الو�سفي وال�ستقرائي واملقارن .فمن خالل تتبع
الأحكام الق�سائية ال�سادرة عن املحاكم الأردنية ،نظامية و�سرعية ،واملحاكم الإماراتية ،احتادية
وحملية ،جرى ح�سر مناطق الختالف بني هذه الأحكام فيما يتعلق باجلمع بني الدية والتعوي�ص.
بعدئذ ،جرى بيان الأ�سا�ص الذي بنت عليه تلك املحاكم ق�ساءها ،بغية الوقوف على ال�سبب يف ذلك
الختالف ،وفيما اإذا كان له ما يع�سده من الفقه الإ�سالمي ،ومدى ان�سجامه مع الت�سريع الناظم
مل�سائل الدية يف الأردن والإمارات.
وتاأ�سي�سا على ذلك وعطفا عليه ،فاإنه ميكن اإجمال الأ�سئلة التي �سيجيب عنها هذا البحث يف
حمورين من الأ�سئلة:
املحور االأول :اإىل اأي مدى ي�سمح القانون يف الأردن والإمارات باجلمع بني الدية والتعوي�ص؟ كيف
ف�سرت املحاكم يف الأردن والإمارات الن�سو�ص التي تنظم العالقة بني الدية والتعوي�ص؟ هل هنالك
فرق بني التعوي�ص الذي يدفع عن ال�سرر املادي والتعوي�ص الذي يدفع عن ال�سرر الأدبي؟
املحور الثاين :ما موقف الفقه الإ�سالمي من كل ما �سبق؟ ما هي مواطن اللتقاء وما هي مواطن
الفرتاق؟ وكيف اأثر ذلك على اأحكام الق�ساء يف الأردن و الإمارات؟
وبهذا ،يكون هذا البحث خمتلفا اإىل حد بعيد عن الدرا�سات التي �سبقته يف تناول الدية من
زوايا عدة ،منها الآتية:
اأوال :يركز هذا البحث على اجلانب القانوين املدين للدية ،ويبحث يف نقطة حمددة هي مدى جواز
اجلمع بني الدية والتعوي�ص ،فهو بذلك يبتعد عند درا�سة الدية بكافة جوانبها وتفا�سيلها.
ثانيا :يعكف هذا البحث على درا�سة الختالف يف الأحكام الق�سائية فيما يتعلق باملو�سوع حمل
الدرا�سة ويبني اأ�سبابه ،فهو بحث يف اجلانب التطبيقي غالبا.
ثالثا :هذا البحث متخ�س�ص من حيث نطاقه؛ لكونه يعالج املو�سوع حمل الدرا�سة يف اإطار
القانونني الأردين والإمارتي ،فهو يجري على �سبيل املقارنة بني هذين القانونني بغية ال�ستفادة من
جتربة احلكم بالدية يف هذين البلدين ،اآخذين يف احل�سبان ت�سابه القانون املدين يف البلدين من
حيث م�سادره ومنطلقاته ومراميه ،فهو من هذه اجلهة يقارن بني قانونني مقارنة الند للند .غري
اأن البحث ي�ستفيد من متايز النظام الق�سائي يف البلدين :الأردن والإمارات؛ حيث يتميز النظام
الق�سائي الأردين بوجود �سلم ق�ساء �سرعي خمت�ص بنظر الديات ،بينما تتميز الإمارات كدولة
احتادية بوجود هرم ق�سائي احتادي اإىل جانب الق�ساء املحلي ،مما يعني وجود اأكرث من حمكمة
عليا بني احتادية وحملية.
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ويف اخلتام ،فاإنه يوؤمل من هذا البحث اأن ير�سي �سيئا من الفهم لأ�سباب اخلالف حول م�ساألة
اجلمع بني الدية والتعوي�ص ،ثم يو�سي بحلول يرجى منها توحيد الأحكام يف هذه امل�سائل .وبذلك،
تتحقق فائدتان :معرفية فكرية يعنى بها رجال القانون من ق�ساة وحمامني ودار�سني ،اأ�ساتذة
وطالبا ،وعملية تخدم عامة النا�ص ممن يكتب لهم اأن يكونوا اأطرافا يف نزاعات متعلقة بالديات.
وبناء على ما تقدم� ،سيق�سم البحث اإىل مبحثني ،حيث �سيت�سمن كل مبحث مطلبني على النحو
الآتي:
املبحث االأول :جواز اجلمع بني الدية والتعوي�ض.
املطلب االأول :جواز اجلمع بني الدية والتعوي�ض على االإطالق.
املطلب الثاين :جواز اجلمع بني الدية والتعوي�ض عن االأموال.
املبحث الثاين :عدم جواز اجلمع بني الدية والتعوي�ض.
املطلب االأول :عدم جواز اجلمع بني الدية والتعوي�ض على االإطالق.
املطلب الثاين :عدم جواز اجلمع بني الدية وبع�ض اأنواع التعوي�ض.

املبحث االأول
جواز اجلمع بني الدية والتعوي�ض
�سيناق�ص هذا املبحث الجتاه الذي �سارت عليه الأحكام الق�سائية يف الأردن وفحواه جواز اجلمع
بني الدية والتعوي�ص دومنا قيد (مطلب اأول) ،ثم �سيتناول مذه ًبا اآخر حتتمله ن�سو�ص القانون
الأردين ويق�سي بجواز اجلمع بني الدية والتعوي�ص على اأ�سا�ص اأن الدية ُ
تقابل النف�ص وما دون
النف�ص واأن التعوي�ص يقابل ما عدا ذلك من الأ�سرار (مطلب ثان).

املطلب االأول
جواز اجلمع بني الدية والتعوي�ض على االطالق
نظم امل�سرع الأردين ما ي�ستحق للم�ساب اأو ورثته جراء الفعل ال�سار الواقع عليه يف املواد من
 256اإىل  292من القانون املدين رقم  43ل�سنة 1976؛ حيث ن�ست املادة  256على القاعدة العامة
يف ذلك التي جاء فيها" :كل اإ�سرار بالغري يلزم فاعله ولو غري مميز ب�سمان ال�سرر" ،ثم ق�ست
املادة  266من القانون نف�سه باأن "يق َّدر ال�سمان يف جميع الأحوال بقدر ما حلق امل�سرور من �سرر
وما فاته من ك�سب."...
ثم اأوردت املادة  273من ذلك القانون حكما خا�سا بالفعل ال�سار الواقع على النف�ص بقولها:
"ما يجب من مال يف اجلناية على النف�ص وما دونها ولو كان اجلاين غري مميز هو على العاقلة اأو
اجلاين للمجني عليه اأو ورثته ال�سرعيني وفق ًا للقانون".
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لكن امل�سرع اأردف يف املادة  274من القانون عينه حكما مفاده" :رغم ًا عما ورد يف املادة ال�سابقة
كل من اأتى فع ًال �سار ًا بالنف�ص من قتل اأو جرح اأو اإيذاء يلزم بالتعوي�ص عما اأحدثه من �سرر
للمجني عليه اأو ورثته ال�سرعيني اأو ملن يعولهم وحرموا من ذلك ب�سبب الفعل ال�سار".
وقد ف�سرت املذكرة الإي�ساحية للقانون املدين الأردين( ،)1وكذلك الأحكام ال�سادرة عن املحاكم
ال�سرعية املنوط بها البت يف مو�سوع الديات اإىل جانب م�سائل الأحوال ال�سخ�سية والأوقاف(،)2
املراد من الن�ص الأخري م�سرية اإىل اأن املق�سود به الدية ،واأن احلكم بالتعوي�ص من قبل املحاكم
املدنية ل يغني عن احلكم بالدية من قبل املحاكم ال�سرعية اإذا ما طلب امل�سرور اأو ورثته ذلك.
ففي اأحد الأحكام ال�سادرة عنها موؤخرا ،رف�ست حمكمة ال�ستئناف ال�سرعية( )3الطعن الذي
اأبدته ال�سركة الطاعنة املت�سببة بالوفاة باأن التعوي�ص املدين حمل مطالبة لدى املحاكم املدنية من
قبل الورثة املطعون �سدهم ،وهو يغني عن الدية حيث ل يجوز ا�ستيفاء التعوي�ص مرتني لأن معنى
الدية هو التعوي�ص عن ال�سرر ،ف�سال عن اأن الورثة يتقا�سون خم�س�سات بدل ال�سرر من ال�سمان
الجتماعي(.)4
وقد �سبق للمحكمة اأن اتخذت ذات امل�سلك يف اأحكامها ال�سابقة .فقد خطاأت حمكمة ال�ستئناف
ال�سرعية املحكمة البتدائية ال�سرعية عندما ق�ست باأن امل�ستاأنفني قد ح�سال على التعوي�ص من
اجلهة امل�ستاأنف عليها "ومل تراع اأن الدية من وظائف املحاكم ال�سرعية واأن التعوي�ص خمتلف عن
الدية ...فاملادة ( )273من القانون املدين جعلت ما يجب من مال يف اجلناية على النف�ص وما
دونها ولو كان اجلاين غري مميز هو على العاقلة واملق�سود بذلك الدية ،بينما املادة ( )274ن�ست
على اأنه رغم ًا عما ورد يف املادة ال�سابقة كل من اأتى فع ًال من قتل اأو جرح اأو اإيذاء يلزم بالتعوي�ص
()5
عما اأحدثه من �سرر للمجني عليه اأو ورثته ال�سرعيني فامل�سرع جعل التعوي�ص غري الدية".
( )1املذكرة الي�ساحية للقانون املدين الأردين ،ج.1
( )2وذلك ا�ستنادا للمادة  105من الد�ستور الأردين ل�سنة 1952التي جاء فيها" :للمحاكم ال�سرعية وحدها حق الق�ساء وفق
قوانينها اخلا�سة يف الأمور الآتية:
م�سائل الأحوال ال�سخ�سية للم�سلمني .
ق�سايا الدية اإذا كان الفريقان كالهما م�سلمني اأو كان اأحدهما غري م�سلم ور�سي الفريقان اأن يكون حق الق�ساء يف ذلك للمحاكم
ال�سرعية .
الأمور املخت�سة بالأوقاف الإ�سالمية".
وا�ستنادا اأي�سا اإىل املادة  2من قانون اأ�سول املحاكمات ال�سرعية رقم  31ل�سنة  1959التي جاء فيها" :تنظر املحاكم ال�سرعية
وتف�سل يف املواد التالية -11 ... :طلبات الدية اإذا كان الفريقان م�سلمني وكذلك اإذا كان اأحدهما غري م�سلم ور�سيا اأن يكون حق
الق�ساء يف ذلك للمحاكم ال�سرعية".
( )3حمكمة ال�ستئناف ال�سرعية هي اأعلى حمكمة يف �سلم الق�ساء ال�سرعي الأردين.
( )4احلكم ال�سادر عن حمكمة ا�ستئناف عمان ال�سرعية رقم ( www.lob.gov.jo ،90167 – 2013/3287اآخر زيارة للموقع
.)2016/11/11
( )5احلكم ال�سادر عن حمكمة ا�ستئناف اإربد ال�سرعية يف الق�سية رقم � ،293 -2004/293سدر بتاريخ ( ،2004 /5/5اأ�سار
اإليه حممد عبد اجلواد النت�سة ،التداخل بني الدية والتعوي�ص ،ورقة مقدمة اإىل املوؤمتر الق�سائي ال�سرعي الأردين الأول -عمان،
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ويف حكم اآخر( ،)6ويف معر�ص ردها على �سبب من اأ�سباب ال�ستئناف جاء فيه" :اأن الدية
ال�سرعية هي نوع من اأنواع التعوي�ص ولي�ست عقوبة ول فرق بني الأمرين ،وقد حكم للم�ستاأنف
عليهم بتعوي�ص على امل�ستاأنفة من قبل املحاكم النظامية لوفاة مورثهم ،لذا فاإنه ل يجوز لهم
ا�ستيفاء احلق مرتني" ،بينت املحكمة اأن "الدية لي�ست تعوي�س ًا واإمنا هي عقوبة يف مقابل النف�ص
وتعوي�ص مع ًا ،كما اأن التعوي�ص املحكوم به للم�ستاأنف عليهم بدية مورثهم على امل�ستاأنفة وامل�سدق
متييز ًا ل مينع الق�ساء للم�ستاأنف عليهم بدية مورثهم يف دعوى �سرعية اأمام املحاكم ال�سرعية ول
يعترب احلكم بتعوي�ص لهم دفع ًا ل�ستحقاقهم الدية...وجاء يف املذكرة الإي�ساحية ...ر ِئ َي التفريق
بني املال الذي يجب ب�سبب اجلناية وهو الدية اأو الأر�ص وبني التعوي�ص عن ال�سرر ففي احلالة
الأوىل اإمنا ي�ستحق الدية على النف�ص اأو ما دونها املجني عليه اأو ورثته ال�سرعيون ح�سب الأحكام
ال�سرعية ويف احلالة الثانية يجوز للمت�سررين امل�سار اإليهم ولو من غري الورثة اأن يطالبوا بالتعوي�ص
على قدر ما اأ�سابهم من �سرر ح�سبما ذكر يف املادة ( )267من هذا القانون رعاية للم�سالح
املر�سلة".
وقد تاأكد هذا الجتاه يف حكم اآخر ردت فيه حمكمة ال�ستئناف ال�سرعية على �سبب من اأ�سباب
الطعن مفاده اأن "امل�ستاأنف ح�سل على تعوي�ص عن ال�سرر املادي واملعنوي الذي حلق بالطفل...
نتيجة احلادث م�ساحلة" ،فكان جواب املحكمة" :هناك فرق بني التعوي�ص املدين عن ال�سرر وبني
الدية ال�سرعية اأو الأر�ص...وقد اأو�سحت املذكرة الإي�ساحية ما املق�سود من (املادتني ()273
و ( )274من القانون املدين) وهو اأن املق�سود بالأوىل الدية للورثة واملق�سود بالثانية التعوي�ص
للورثة ول�سائر املت�سررين" ،وبينت املحكمة اأن هذه التفرقة هي ما "جرى عليه العمل يف هذه
املحكمة ال�ستئنافية"(.)7
وقد ذهبت املحكمة اأبعد من ذلك -خمالفة للفتوى ال�سادرة عن دائرة الإفتاء الأردنية( -)8حني
قررت اأن حتى "ما يدفع من �سركة التاأمني ل يغني عن طلب الدية.)9("...
� ،2007ص.)15
( )6احلكم ال�سادر عن حمكمة ا�ستئناف عمان ال�سرعية يف الق�سية رقم � ،60356 -2004/1059سدر بتاريخ ( ،2004/15اأ�سار
اإليه املرجع ال�سابق� ،ص.)15
( )7احلكم ال�سادر عن حمكمة ا�ستئناف عمان يف الق�سية رقم � 61497 -2004 /2200سدر بتاريخ ( ،2004 /12 /26اأ�سار اإليه
املرجع ال�سابق� ،ص.)16
( )8الفتوى ال�سادرة �سمن قرار جمل�ص الإفتاء رقم  )9 /2012( 177الذي �سدر بتاريخ  ،2012 /6 /28والتي راأت فيها دائرة
الإفتاء اأن ما تدفعه �سركات التاأمني يغني عن الدية واأن هذه ال�سركات قد اأ�سبحت اليوم تقوم مقام العاقلة .وممن يرى اأن ما
تدفعه �سركات التاأمني من تعوي�ص يقوم مقام الدية وليد عبد اخلالق( ،انظر وليد �سعيد عبد اخلالق ،الدية والتعوي�ص بني ال�سريعة
والقانون( http://kenanaonline.com/users/foxrever/posts/254373 ،اآخر زيارة للموقع  .)2017/3/22وانظر اأي�سا
الفتوى رقم  113917ال�سادرة يف  1من �سهر ذي القعدة  1429املوافق ( http://fatwa.islamweb.net ،2008 /10 /30اآخر
زيارة للموقع .)2016/5/15
( )9احلكم ال�سادر عن حمكمة ال�ستئناف ال�سرعية يف الق�سية رقم ( ،2003/1097اأ�سار اإليه حممد خري درادكة ،دفع الدية من
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وللوهلة الأوىل ،ميكن اأن نقرر من خالل الأحكام ال�سادرة عن الق�ساء ال�سرعي -وهو الق�ساء
املخت�ص مب�سائل الديات كما �سبق القول -اأن القانون الأردين قد اأجاز اجلمع بني الدية والتعوي�ص
ُ
املطالب به عن �سرر ماد ًّيا اأم اأدب ًّيا ،وذلك باعتبار اأن ن�ص املادة  273اإمنا يتعلق
التعوي�ص
�سواء كان
ُ
بالدية ،يف حني يتناول ن�ص املادة  274التعوي�ص عن ذات الفعل ال�سار الذي حكم لأجله بالدية.
واحلقيقة اأن مدى اجلمع بني الدية والتعوي�ص متوقف يف نظر البع�ص( )10على نظرة امل�سرع
للدية وفيما اإذا كان قد قررها على �سبيل العقوبة اأم قررها على �سبيل التعوي�ص ،فاإن كانت الأوىل
جاز اجلمع بينها وبني التعوي�ص ،واإن كانت الثانية مل يجز اجلمع بينهما وبني التعوي�ص.
وقد فر�ست ق�سية الختالف حول تكييف الدية -فيما اإذا كانت تعوي�سا عن فعل �سار ،يندرج
�سمن مو�سوعات امل�سوؤولية املدنية ،اأم عقوبة عن جرمية واقعة على النف�ص اأو ما دون النف�ص (القتل
اأو ال�سرب املف�سي اإىل املوت اأو الإيذاء وفقا للم�سطلحات القانونية املعا�سرة) -نف�سها على مائدة
البحث ال�سرعي والقانوين حديثا ،حيث طفت اإىل ال�سطح بربوز موجة الأخذ بالقوانني الغربية يف
البالد الإ�سالمية وما تقرره من تق�سيمات للمو�سوعات القانونية مل تاألفه هذه البالد قبل جميء
النظريات القانونية الغربية قبل اأقل من قرنني من الزمان.
ومن هذه الناحية ،فقد افرتق الكتاب ال�سرعيون والقانونيون املعا�سرون يف نظرتهم اإىل الدية
اإىل مذاهب اأربعة :راأي يقول اإنها عقوبة خال�سة ،وثان يرى اأنها تعوي�ص حم�ص ،واأما الراأيان
الآخران فعوان بني ذلك؛ حيث يذهب اأحدهما اإىل اأن الدية عقوبة وتعوي�ص يف اآن واحد ،بينما
يرى الآخر يف الدية تعوي�سا يف حال اخلط أا وعقوبة يف حال العمد ،و�سيجري الوقوف يف ثنايا هذا
البحث عند الآراء الثالثة الأوىل دون الأخري(.)11
فاإذا اأردنا اأن نعزو موقف القانون الأردين اإىل اأحد هذه الآراء فاإنه بال �سك يوافق الراأي الأول
الذي يرى باأن الدية حم�ص عقوبة ،وهو ما ذهبت اإليه جماعة من فقهاء ال�سرع وفقهاء القانون
اأبرزهم ال�سيخ جاد احلق علي جاد احلق الذي قال اإن" :الدية تختلف عن التعوي�ص؛ اإذ يدخل يف
عنا�سر تقدير التعوي�ص مقومات متعددة مادية وج�سدية واأدبية ،بينما الدية جاءت مقدرة �سرع ًا
قبل �سركات التاأمني املعا�سرة ،دار النفائ�ص للن�سر والتوزيع ،عمان ،ط� ،2008 ،1ص .)165
( )10بدوي ،الأحكام العامة يف القانون اجلنائي (ج ،)195/1نقال عن اأحمد فتحي بهن�سي ،الدية يف ال�سريعة الإ�سالمية ،دار
ال�سروق ،بريوت ،ط� ،1982 ،2ص  14و.15
( )11لن يتم احلديث عن الراأي الأخري تف�سيال يف هذا البحث حيث ل يوجد له اأثر ملمو�ص على ال�سعيد القانوين ،لكن يكفي
القول هنا اإن بع�ص الفقه يفرق بني الدية يف حال العمد والدية يف حال اخلط أا و�سبه العمد ،ففي احلالة الأوىل تعترب الدية عقوبة
يف حني هي تعوي�ص يف احلالتني الأخريتني ،ذلك لأنها يف حق القاتل عمدا تعترب عقوبة بديلة عن الق�سا�ص ،والق�سا�ص عقوبة فال
يبدل اإل بعقوبة ،اأما يف القتل اخلطاأ فكونها لي�ست بديال عن الق�سا�ص وتكلف العاقلة بدفعها ،والعاقلة ل تعاقب بل ت�سرتك يف دفعها
من باب التكافل الجتماعي ،فاإنها تعترب تعوي�سا( ،انظر ،فالح بن حممد ال�سغري ،اأحكام الدية يف ال�سريعة الإ�سالمية وتطبيقاتها
يف اململكة العربية ال�سعودية ،املركز العربي للدرا�سات الأمنية والتدريب ،الريا�ص 1412 ،هجرية� ،ص  .70وانظر ،اأي�سا ،حممد خري
درادكة ،دفع الدية من قبل �سركات التاأمني املعا�سرة ،مرجع �سابق� ،ص .)35
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غري داخل يف تقديرها كل ما نتج عن اجلرمية من الأذى واخل�سارة واإمنا كمقابل للنف�ص التي هلكت
بالقتل فقط اأو الأع�ساء التي اأتلفها اجلاين" )12(.فالدية لدى اأ�سحاب هذا الراأي لي�ست تعوي�سا
لالأ�سرار املادية والأدبية التي تلحق بالآخرين من جراء قتل املجني عليه ،واإمنا هي عقوبة مالية
متثل ثمن الدم الذي اأهدر .فربغم اأن الدم املهدرغري قابل للتعيني والتقدير اإل اأن حرمة هذا الدم
يف الإ�سالم اأوجبت حتديد مقدار مكافئ له .ومما �سبق يت�سح اأن للتعوي�ص كيانا م�ستويف ال�سرائط
والأركان وهو بعيد فيما يتعلق باإتالف النف�ص عن الدية التي و�سعها ال�سارع كعقوبة جلرمية ل
كتعوي�ص عن �سرر .وبناء على ذلك ،لي�ص هناك ما يحول من ناحية ال�سرع دون تعوي�ص املت�سررين
()13
من جرائم القتل اأو الإيذاء ف�س ًال عن وجوب الدية.
وثمة من يرى اأن اأيلولة الدية للمجني عليه اأو ورثته قد اأورثت خلطا يف اأذهان البع�ص فظنوا
اأن الدية نوع من اأنواع التعوي�ص وما هي بنوع منه ،ولذلك فاإن القا�سي ل يجوز له "اأن يخلط بني
الدية والتعوي�ص ول يجوز له اأن يجمع بينهما اأو يق�سي بتعوي�ص حم�سوم منه الدية ،ول يجوز له
بداهة �سم عائد الدية اإىل التعوي�ص فهذا غري ذاك...غاية الأمر هنا وذروته و�سنام فهمه هي اأنها
عقوبة مالية ولكنها ل ت�سدد اإىل الدولة اإذ يتم ت�سديدها من املتهم اجلاين اأو عاقلته للمجني عليه
اأو ورثته اأو وليه ،ول يغري اأبد ًا من طبيعة الغرامة كيفية ال�سداد اأو اجلهة التي �سي�سدد لها مبلغ
�لغر�مة"(.)14
وقد �ساق اأ�سحاب الراأي القائل باأن الدية عقوبة حججا تتلخ�ص فيما جتلى لهم من فروق بني
()15
الدية والتعوي�ص ميكن اإجمالها فيما ياأتي:
اأوال :اإن الدية عقوبة جنائية مقررة جزا ًء للجرمية ،ول يتوقف احلكم بها على طلب الأفراد كما
اأنها ل تقدر بالنظر اإىل ما يتبع اجلرمية من اأذى وخ�سارة ،ول توؤدى باعتبارها تعوي�س ًا عما
نتج عن اجلرمية من �سرر ج�سماين ومادي واإمنا كمقابل فقط للنف�ص اأو الأع�ساء التي اأتلفتها
اجلناية ،بغ�ص النظر عما قد يوؤدي اإليه ذلك التلف من اخل�سارة املادية للمجني عليه اأو لورثته.
ثانيا :اإن مقدار الدية ثابت يت�ساوى فيه اجلميع ،اأما مقدار التعوي�ص فيختلف ح�سب مركز املجني
عليه وحالته ال�سخ�سية وح�سب ال�سرر الذي اأ�ساب امل�سرور ومقداره.
ثالثا :اإن الدية جتب باجلرمية نف�سها ،اأما التعوي�ص فال يحكم به اإل اإذا طالب به الطالب واأثبت
( )12نقال عن وليد �سعيد عبد اخلالق ،الدية والتعوي�ص بني ال�سريعة والقانون ،مرجع �سابق.
( )13املرجع ال�سابق .ومن الذين قالوا باأن الدية عقوبة :حممد ر�سدي حممد ا�سماعيل ،اأبو احلمد اأحمد مو�سى ،عبد احلكيم
املغربي ،اأحمد احل�سري� ،سعود الب�سر (انظر ،املرجع ال�سابق .وانظر ،اأي�سا ،اأحمد احل�سري ،ال�سيا�سة اجلزائية ،مج ،3دار
اجليل ،بريوت ،ط� ،1993 ،3ص  ،675حممد خري درادكة ،دفع الدية من قبل �سركات التاأمني املعا�سرة ،مرجع �سابق� ،ص  26وما
بعدها).
( )14وليد �سعيد عبد اخلالق ،الدية والتعوي�ص بني ال�سريعة والقانون ،مرجع �سابق.
( )15انظر ،املرجع ال�سابق.
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ح�سول �سرر له من جرائها.
رابعا :توزع الدية على الورثة ح�سب اأن�سبتهم ،اأما التعوي�ص فيقدر ح�سب ال�سرر الذي حلق
امل�سرور �سخ�سي ًا.
خام�شا :لدائني القتيل ا�ستيفاء ديونهم من الدية املحكوم بها للورثة لأنها تعترب تركة ملورثهم،
ولكن لي�ص لهم ذلك بالن�سبة للتعوي�ص لأنه حمكوم به �سخ�سي ًا لكل م�سرور.
�شاد�شا :لي�ص لغري ورثة القتيل اأي حق يف الدية ،اأما التعوي�ص فيحكم به ملن اأ�سابه �سرر وعلى
قدر هذا ال�سرر.
اأخريا :الدية يف غري العمد تدفعها عاقلة اجلاين غالب ًا ،اأما التعوي�ص فيتحمله هو �سخ�سي ًا.
وقد اأ�ساف البع�ص( )16اإىل ما تقدم حججا اأخرى اأهمها اأن" :الدية عقوبة اأ�سلية يف القتل �سبه
العمد واخلطاأ ،وعقوبة بدليه يف قتل العمد" كما اأن "املال ل يعد قيمة اأو مثال لالآدمي".
وا�سح من جماع ما تقدم اأن الق�ساء ال�سرعي الأردين يتبنى وجهة النظر التي ترى يف الدية
عقوبة وتعوي�ص يف اآن معا كما �سرح بهذا يف اأحد الأحكام امل�سار اإليها �سالفا( .)17وقد اأجاز بناء
على هذا الفهم اجلمع بينها وبني التعوي�ص.
بيد اإن جملة من الأ�سئلة تطرح نف�سها بني يدي هذه ال�ستخال�ص .واأهم هذه الأ�سئلة ،واأولها،
كيف تو�سل الق�ساء ال�سرعي اإىل هذه النتيجة رغم اأن لغة الن�ص مل تعر اهتماما لهذه الت�سنيفات
الفقهية .فاملتق�سي لتنظيم امل�سرع املدين الأردين للدية واللغة التي وظفها ل ُي�س َعف يف حتديد ما
اإذا كانت الدية من وجهة نظره عقوبة اأم تعوي�سا ،حتى واإن كان امل�سرع قد ا�ستعمل يف املادة 273
األفاظا من قبيل" :اجلناية"" ،اجلاين" و "املجني عليه" ،وهي األفاظ ت�سري اإىل طائفة من
اجلرائم ،هي اجلنايات ،التي تعد اأخطر اجلرائم واأ�سدها عقوبة؛ غري اأن ذلك ل ي�سكل م�ستم�سكا
من �ساأنه ربط الدية بجرمية اجلناية املعروفة يف القوانني اجلنائية واعتبارها عقوبة لها ،وذلك
جلملة اأ�سباب اأهمها :اأن امل�سرع املدين مل يق�سد اأبدا ذلك الربط ،بل ا�ستخدم لفظا معروفا لدى
فقهاء ال�سرع الإ�سالمي ،ين�سرف عند بع�سهم اإىل اجلرمية بوجه عام اأو اجلرمية امل�ستوجبة
للق�سا�ص ،اأي التعدي الواقع على النف�ص والأطراف فقط ،دون احلدود والأموال ،بينما ميتد عند
البع�ص الآخر لي�سمل العتداء على النف�ص واملال( .)18ومن جهة اأخرى ،فاإن الدية لو قيل باأنها
( )16راأفت حممود حمبوظ ،اجتاهات العلماء املعا�سرين (الفقهاء والقانونيني) يف تكييف الدية بني العقوبة والتعوي�صhttps:// ،
� •،www.naseemalsham.com/ar/Pages.php?page=readResearch&pg_id=34071&page1=6ص( •،8-5اآخر

زيارة للموقع .)2017/1/1
( )17انظر خالف ذلك ،اأحمد احل�سري ،ال�سيا�سة اجلزائية ،مرجع �سابق� ،ص 876؛ حيث يرى اأن الق�ساء ال�سرعي الأردين ينظر
للدية كحق مايل ل كعقوبة ،ومل يتبني للباحث م�ستند الدكتور احل�سري فيما ذهب اإليه.
( )18املرجع ال�سابق (مج.)18/3
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عقوبة فاإن ذلك ل يف�سي بال�سرورة اإىل كونها عقوبة جنائية وفق ت�سنيف اجلرائم املاأخوذ به
حاليا �سواء يف الأردن اأو الإمارات حيث اجلناية هي ما كانت فيها مدة ال�سجن ثالث �سنوات فاأزيد،
فمن الأفعال التي تدفع ب�سببها الدية ما يعد جنحا يف ظل القانونني كالقتل اخلطاأ.
ثم ،وعلى �سعيد القانون الأردين ،فاإن قانون العقوبات الأردين رقم  16ل�سنة  ،1960وهو
ال�سريعة العامة فيما يخ�ص التجرمي والعقاب ،قد ح�سر عقوبات اجلرائم بالإعدام ،الأ�سغال
ال�ساقة (موؤبدة اأو موؤقتة) ،ال�سجن ،احلب�ص والغرامة( .)19وهكذا ،فاإن الدية لي�ست عقوبة وفقا
للقانون الأردين ،فكيف اعتربتها املحاكم ال�سرعية كذلك؟ اأ�سف اإىل ذلك ،اأن املحاكم املخت�سة
بالعقاب هي املحاكم النظامية ،واملحاكم ال�سرعية لي�ست منها ،بل هي نوع من اأنواع املحاكم الدينية
اخلا�سة بامل�سلمني ،وقد حددت املادة  105من الد�ستور اخت�سا�ص هذه املحاكم ،وقد ان�سب على
م�سائل الأحوال ال�سخ�سية للم�سلمني والوقف والدية ،كما �سبق بيانه.
وثاين الأ�سئلة التي تطرح يف هذا املقام :كيف ي�ستقيم اأن يحكم بالتعوي�ص للم�سرور اأمام
الق�ساء املدين ،ثم بالدية كتعوي�ص للم�سرور وعقوبة للجاين يف اآن معا اأمام الق�ساء ال�سرعي
كما يرى هذا الق�ساء -ف�سال عن العقوبة اجلزائية التي حتكم بها املحاكم اجلزائية .فمن راأىيف الدية عقوبة وتعوي�سا من الآراء الفقهية الأربعة ق�سد اأن تقت�سر العقوبة اجلزائية عليها ل اأن
يوؤاخذ الفاعل -ح�سب ما ذهبت اإليه املحكمة -مرة جزائيا (العقوبة اجلزائية ،كاحلب�ص مثال)
()20
ومرة مدنيا (التعوي�ص) ومرة ثالثة مدنيا وجزائيا (الدية).
وثمة �سوؤال ثالث مرتبط بال�سوؤال الثاين ،وهو :لو افرت�سنا وحدة الخت�سا�ص يف م�سائل
التعوي�ص والدية ،اأي لو افرت�سنا اأن م�سائل الدية والتعوي�ص تنظرها جهة ق�سائية واحدة :الق�ساء
النظامي اأو الق�ساء ال�سرعي ،فهل �سي�سل احلال مبحدث ال�سرر الواحد اأن يدفع مبلغني اأحدهما
دية واآخر على �سبيل التعوي�ص؟ لنرتك اخلر�ص جانبا ولنتكئ يف الإجابة على قرائن ن�ستقيها من
اأحكام الق�ساء النظامي وننقلها على ل�سان بع�ص ق�ساة املحاكم ال�سرعية .فمن جهة الق�ساء
النظامي ،ورغم �سح الأحكام الق�سائية التي جتيب عن هذا ال�سوؤال؛ باعتبار ما متت الإ�سارة اإليه
من اخت�سا�ص الق�ساء ال�سرعي يف م�سائل الدية ،فقد �سبق ملحكمة التمييز وحمكمة ا�ستئناف
عمان اأن بينتا راأيهما يف هذه امل�ساألة يف حكمني قدميني لهما؛ حيث بينت حمكمة التمييز "�أن
اأحكام ال�سريعة ال�سالمية قد ن�ست �سراحة على اأن الورثة ي�ستحقون الدية ال�سرعية يف حال قتل
مورثهم وهذا يعني اأن الدية هي كل ما ي�ستحقه الورثة يف مثل هذه احلالة .ويرتتب على ذلك اأنه
( )19انظر املواد  15 ،14و 16من قانون العقوبات.
(� )20سبق للبع�ص اأن اأ�سار اإىل اأن املحاكم الأردنية ل تلتفت عند احلكم بالدية اإىل ما ي�سدر عن املحاكم الأخرى من اأحكام بهذا
اخل�سو�ص( ،احلاج اأحمد بابا عمي ،مدى جواز اجلمع بني التعوي�ص عن الفعل ال�سار وبني التاأمني على الأ�سخا�ص والأ�سياء ،ر�سالة
ماج�ستري ،غري من�سورة ،جامعة الريموك ،اإربد -الأردن� ،2012 ،ص.)160
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ل يجوز احلكم لهم باأ�سرار اأدبية بالإ�سافة اإىل الدية"( .)21اأما حمكمة ال�ستئناف فقد بينت يف
حكمها "اأن قرار املدعي العام باإ�سقاط احلق العام يف ق�سية جزائية بال�ستناد اإىل قانون العفو
العام ل يعني اإ�سقاط احلقوق ال�سخ�سية التي من �سمنها الدية"(.)22
وهكذا يتبني اأن املحاكم النظامية ترى يف الدية تعوي�سا ،ومن ثم ل جتيز اجلمع بينه وبني
التعوي�ص املدين .وبناء على ذلك ،قد ن�سل اإىل نتيجة �سادمة حقا تتمثل يف احل�سول على اأحكام
خمتلفة حد الت�سارب للم�ساألة الواحدة؛ فاإذا توجه امل�سرور اإىل املحكمة املدنية ابتداء للمطالبة
بالتعوي�ص وحكمت له به ،ثم ميم وجهه �سطر الق�ساء ال�سرعي للمطالبة بالدية حكم له بها اأي�سا،
ويكون بذلك قد جمع بني الدية والتعوي�ص .بينما اإذا ح�سل العك�ص فاإنه �سيح�سل على الدية فقط
كما يظهر من الأحكام ال�سابقة.
وهنا نود اأن نقلب امل�ساألة ونفرت�ص اأن اأمري الدية والتعوي�ص املدين كانا من اخت�سا�ص الق�ساء
ال�سرعي ،فما موقفه اإذا طولب بهما معا عن فعل واحد؟ هل �سيحكم بهما معا ،اأم �سيحكم بالدية
وحدها؟ احلقيقة اأنه ل يوجد حكم ق�سائي �سرعي يجلي موق ًفا كهذا باعتبار ا�ستحالة ح�سوله،
حيث اإن اخت�سا�ص الق�ساء ال�سرعي وارد على �سبيل احل�سر وتبقى الولية العامة للق�ساء
النظامي ،ومن ثم ل ميكن للق�ساء ال�سرعي النظر يف التعوي�ص املدين واإن طلب منه ذلك .غري
اأن ما ورد يف كتابات بع�ص ق�ساة ال�سرع ال�سريف ينبئ بالوجهة التي ميكن اأن يتخذها الق�ساء
ال�سرعي لو ح�سل ذلك الفرتا�ص واقعا ،فقد كتب ال�سيخ حممد النت�سة( )23رئي�ص حمكمة جنوب
عمان ال�سرعية" :اأما التعوي�ص املدين في�سابه الدية ،وهو البديل يف الأحكام الو�سعية عن الدية،
فاإن به معاين» تت�سل بالقانون املدين واأخرى باجلنايات" ،ثم اأ�ساف" :فاإن كانت هناك ازدواجية
بني التعوي�ص والدية فاحلل لي�ص بالت�سييق على الدية واإق�سائها جانب ًا وتهمي�سها من حيث التطبيق
والكم بل ينبغي تعزيز موقف ال�سرع والناأي جانب ًا عن القوانني الو�سعية اإن هي زاحمت اأحكام
ال�سريعة" ،وخل�ص يف النهاية اإىل نتائج قد تكون معربة عما يجول يف اأخالد ق�ساة ال�سرع جتاه
هذه امل�ساألة ،اأهمها الآتية:
" ...يف حالة احلكم بالدية ال�سرعية على اأ�سولها تكون مفردة ول يجوز جمع التعوي�ص املدين
اإليها".
" ...ل يجوز اأخذ التعوي�ص املدين مع الدية بل الواجب الكتفاء بالدية وفق حمدداتها ال�سرعية".
"ل يجوز اأخذ الزيادة على الدية ول اجلمع بني الدية والتعوي�ص بل اإفراد الدية".
( )21حكم حمكمة التمييز رقم  78ل�سنة ( www.lob.gov.jo ،1976اآخر زيارة للموقع .)2016/11/11
( )22حكم حمكمة ا�ستئناف عمان رقم  140ل�سنة ( www.lob.gov.jo ،1969اآخر زيارة للموقع .)2016/11/11
( )23حممد عبد اجلواد النت�سة ،التداخل بني الدية والتعوي�ص ،مرجع �سابق� ،ص.4
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" ...املحاكم ال�سرعية حتكم بالدية بالرغم من وجود اأحكام بالتعوي�ص املدين وهو اجتاه �سليم،
واإن كان ينتج عن ذلك اإثراء املجني عليه اأو ورثته بدون �سبب فلترتك املحاكم النظامية احلكم
بالتعوي�ص املدين".
من ذلك ،يتبني اأن موقف الق�ساء ال�سرعي املجيز للجمع بني الدية والتعوي�ص على الإطالق لي�ص
باملوقف الرا�سخ الذي ل يتزحزح لو متت املطالبة بالدية والتعوي�ص املدين اأمام هذا الق�ساء ،وهو
اأمر متعذر احل�سول كما جرت الإ�سارة �سابقا .ومن هنا ،فاإنه لي�ص ثمة رجم بغيب اأو جتن على
حقيقة لو قيل اإن رف�ص الق�ساء ال�سرعي اللتفات اإىل دفوع املدعى عليهم ب�سبق ح�سول املدعني
على التعوي�ص املدين من لدن الق�ساء النظامي ل ينم عن رغبة يف تبني وجهة النظر التي تقول
بجواز اجلمع بني الدية والتعوي�ص بقدر ما هو انحياز لأحكام ال�سريعة ورغبة يف املحافظة على
اخت�سا�ص املحاكم ال�سرعية.
غري اأن موقف الق�ساء ال�سرعي هذا يعني من الناحية العملية ح�سول الزدواجية فعال ،وهذا هو
املهم يف الأمر بغ�ص النظر عن البواعث وراء هذا املوقف؛ بحيث ميكن للم�سرور اأن ي�سلك �سبيل
الق�ساء النظامي فيح�سل على التعوي�ص ،ثم يتوجه بعدها اإىل الق�ساء ال�سرعي ليطالب بالدية
فيحكم له بها اأي�سا .وكم يود املرء لو اأن الق�ساء ال�سرعي ت�سدى لأ�سل امل�ساألة وبني مدى جمع
جواز اجلمع بني الدية والتعوي�ص وبنى اأحكامه على هذا الأ�سا�ص.

املطلب الثاين
جواز اجلمع بني الدية والتعوي�ض عن االأموال
تبني يف املطلب ال�سابق اأن امل�سلك الذي انتهجه الق�ساء ال�سرعي الأردين تف�سريا وتطبيقا
لن�سو�ص القانون يجيز اجلمع بني الدية والتعوي�ص ،وهو ما يعد عمال باملذهب الذي يرى يف الدية
عقوبة خال�سة ،رغم اأن الأحكام ال�سادرة عنه ت�سدح باأن الدية عقوبة وتعوي�ص يف اآن معا ،وهو
ما يعني اأن الدية جزاء للجاين على جنايته وتعوي�ص للمجني عليه عما اأ�سابه ،الأمر الذي ي�ستلزم
عمليا عدم جواز اجلمع بينهما؛ باعتبار اأن هذه النظرة تقت�سي اأن الدية تعوي�ص للمجني عليه واإن
كانت يف نف�ص الوقت عقوبة للجاين ،ومن ثم فاإن املجني عليه ل يجوز له اأن يتلقى التعوي�ص مرتني.
اأمام ذلك كله ،فاإن قراءة اأخرى ميكن طرحها على �سعيد القانون الأردين تعطي تف�سريا اآخر
لن�سو�ص القانون املدين الناظمة للدية .وفحوى هذه القراءة اأن ما ق�ست به املادتان  273و274
من القانون املدين وما جاء يف املذكرة الإي�ساحية من �سرح لهما ،وفق ما مت بيانه �سابقا ،وما ورد
يف اأحكام الق�ساء ال�سرعي من كون الدية جتمع بني العقوبة والتعوي�ص معا اإمنا ي�سري اإىل اجتاه يف
الفقه الإ�سالمي يرى اأن الدية تخت�ص بجرب ال�سرر الذي حاق بالنف�ص وما دونها ويخت�ص التعوي�ص
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بجرب ما حل بالأموال من نق�ص وخ�سران.
وقد عرب البع�ص عن هذا الجتاه بقوله" :وقد تو�سلنا...من خالل درا�ستنا لالأحكام العامة للدية
يف الفقه الإ�سالمي اإىل نظرية عامة للتعوي�ص تتكون من عن�سرين اأحدهما خا�ص وحتكمه قواعد
الدية والآخر عام وحتكمه القواعد العامة ،والعن�سران مكمالن بع�سهما البع�ص بحيث ل ميكن
ال�ستغناء باأحدهما عن الآخر ...وبذلك قد و�سح لنا اأن الفقه الإ�سالمي قد عرف تعوي�ص كل اأنواع
ال�سرر بجانب ال�سرر البدين املعو�ص بالدية ،حيث عو�ص عن نفقات العالج من اأجرة الطبيب
املعالج اإىل ثمن الدواء وعو�ص عن التعطل وفقد الدخل خالل فرتة العالج وعرف تعوي�ص الأموال
الأخرى التي تتلف بالفعل ال�سار من فقد مالب�ص ونقود املجني عليه واإتالف حيواناته واأمتعته وغري
ذلك من الأ�سرار ،كما عو�ص عن ال�سرر الأدبي بجانب ال�سرر املادي .)24("...ومي�سي اإدري�ص
�سارحا معتقده بالقول..." :وقد تبني لنا اأن الفرق بني تعوي�ص الأموال وتعوي�ص ال�سرر البدين يف
الفقه الإ�سالمي ينح�سر يف اأن تعوي�ص املال يجب فور وقوع الفعل ال�سار وتعوي�ص ال�سرر البدين
يجب بعد اندمال اجلرح ومرور �سنة واأن مقدار تعوي�ص املال يخ�سع للقواعد العامة فيكون مقداره
القيمة اإن كان قيميا واملثل اإن كان مثليا ،اأما تعوي�ص ال�سرر البدين فيخ�سع لقواعد خا�سة فيكون
مقدرا من قبل ال�سارع اأو يتم تقديره بالتحكيم اإن كان ال�سرر يف ع�سو لي�ص له قدر معلوم ،واإن
تعوي�ص املال يتحمله اجلاين وحده من ماله اخلا�ص وتعوي�ص ال�سرر البدين تتحمله العاقلة يف
حالة اخلطاأ ،وخالف ذلك لي�ص بينهما اأي متييز يوؤدي اإىل اختالف طبيعة كل منهما ،)25("...وقال
اأي�سا ،تاأكيدا لذلك" :وقد تبني لنا اأي�سا اأن دية الن�سان لي�ست هي الوحيدة التي اأفرد لها ال�سارع
الإ�سالمي تنظيما قانونيا خا�سا بل ات�سح لنا اأن هناك اأ�س�سا معينة لتعوي�ص حيوانات احلمل
والركوب تختلف عن اأ�س�ص تعوي�ص حيوانات اللحوم ،وكذلك هناك قواعد خا�سة بتعوي�ص حيوانات
احلرا�سة وال�سيد يف الفقه الإ�سالمي ،كل ذلك يف اإطار نظرية عامة للتعوي�ص ،وبذلك مل يرتك
للقواعد العامة للتعوي�ص يف الفقه ال�سالمي اإل الأموال املادية التي لي�ست فيها روح"(.)26
وقد احتج اإدري�ص(- )27من جملة ما احتج به -مبا فعله �سيدنا علي ر�سي اهلل عنه مع قوم قتل
منهم �سيدنا خالد ر�سي اهلل عنه ،فبعثه النبي �سلى اهلل عليه و�سلم ليديهم فعو�سهم حتى عن
مليغة الكلب ،وهو الظرف الذي يلغ فيه الكلب ،واإناء احللب ،ثم قال :هل بقي لكم �سيء؟ ثم
اأعطاهم ب�سبب روعية اأ�سابت ن�ساءهم و�سبيانهم حني وردت عليهم اخليل ،وقال :هذا لكم بروعة
�سبيانكم ون�سائكم .فيت�سح من ذلك اأن �سيدنا علي قد دفع ديات القتلى ثم دفع قيمة الأموال التي
( )24عو�ص اأحمد اإدري�ص ،الدية بني العقوبة والتعوي�ص يف الفقه الإ�سالمي املقارن ،دار الهالل ،بريوت ،ط� ،1ص.603
( )25املرجع ال�سابق� ،ص .603
( )26املرجع ال�سابق� ،ص .602
( )27املرجع ال�سابق� ،ص .572
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اأتلفت حتى اأقل �سيء موجود يف املنزل مثل مليغة الكلب واإناء احللب ،ثم عو�سهم عن الأ�سرار
الأدبية الناجتة عن اخلوف الذي اأ�سابهم حني دخول اخليل اإىل م�ساكنهم.
وتف�سري اأحكام القانون على هذا النحو له نظائر من �سريح القانون الأردين واملقارن .فعلى
�سعيد القانون الأردين ،جاء يف املادة  183من قانون اجلزاء الأردين امللغى رقــم  105ل�سنة :1924
ت�سبب يف جرحه نِّ
ور�سه بال ق�سد منه ت�ستوفى منه
"اإذا جرح
ٌ
�سخ�ص اآخ َر اأو �سربه خطاأ اأو ّ
م�ساريف اجلراحة واأر�ص (دية) الع�سو ال�سرعي اإذا كان ذلك الفعل موجبا لقطع اأو تعطيل ع�سو
من اأع�ساء اجلريح."...
اأما على �سعيد القانون املقارن ،فقد ن�ست املادة  177من القانون الهمايوين العثماين( )28على
جواز اجلمع بني الدية والتعوي�ص بقولها" :من قطع اأو يعطل ع�سو �سخ�ص اآخر باجلرح اأو ال�سرب
ت�ستوفى منه م�ساريف اجلراحة والدية التي يحكم بها عليه"( .)29كذلك ،قررت املادة ()258
من القانون املدين الكويتي رقم  67ل�سنة  1980املبد أا العام الذي يح�سر التعوي�ص عن ال�سرر
الالحق بالنف�ص بالدية بقولها" :يقت�سر �سمان اأذى النف�ص على الدية كلها اأو جزء منها وفق ًا
لأحكام ال�سرع الإ�سالمي وما ت�سمنه جدول الديات امل�سار اإليه يف املادة  251مع مراعاة حتديد
مقدار الدية الكاملة على نحو ما تق�سي به املادة املذكورة" ،لكن املادة ( )259من القانون ذاته
جاءت لتكمل احلكم املراد مبينة اأن التعوي�ص عن الأ�سرار املادية التي ل ت�سيب النف�ص يبقى
حمكوما بالقواعد العامة يف التعوي�ص حيث ورد فيها" :ل يحول ا�ستيفاء الدية باعتبارها �سمان ًا
عن اأذى النف�ص دون حق امل�سرور بالتعوي�ص عن امل�سار الأخرى على من يلتزم به وفق ًا لأحكام
امل�سئولية عن العمل غري امل�سروع ما مل يثبت اأنه نزل عن حقه فيه".
وهكذا ،وطاملا اأن من ي�ستحق الدية هم املجني عليه ،اأو ورثته( )30يف حال وفاته ،وهي تق�سم
عليهم ح�سب الأن�سبة ال�سرعية( )31يف املرياث ،فاإنه يت�سح ،اأن الدية ،يف حال وفاة امل�سرور ويف
حال حياته ،ل ت�ستهدف من ت�سرر جراء فقده اأو اإ�سابته ،بل ت�ستهدف املجني عليه ب�سفته هذه �أو
وارثه كوارث يرث منها ح�سب فرائ�ص اهلل ،ويحرم منها من حرم من املرياث وحتجب عمن حجب
منه ،اأما التعوي�ص في�ستحقه كل من م�ست اجلناية حقا من حقوقه اأو فوتت عليه م�سلحة م�سروعة،
وهو يف ال�سرر الأدبي لالأزواج والأقربني من الأ�سرة(.)32
( )28ومعلوم مدى تاأثر القوانني الأردنية بالقوانني العثمانية� ،سيما واأن بع�سها ما يزال �ساريا يف الأردن حتى اللحظة ،واأبرز مثال
على ذلك جملة الأحكام العدلية ل�سنة .1876
( )29نقال عن عو�ص اأحمد اإدري�ص ،الدية بني العقوبة والتعوي�ص يف الفقه الإ�سالمي املقارن ،مرجع �سابق� ،ص.543
( )30املرجع ال�سابق� ،ص.357
( )31ن�ست على ذلك املادة  250من القانون املدين الكويتي �سراحة بقولها" :اإذا ا�ستحقت الدية عن فقد النف�ص ،يتقا�سمها الورثة
وفقا لالأن�سبة ال�سرعية".
( )32انظر املادة  2 /267من القانون املدين الأردين.
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والتفرقة بني الدية والتعوي�ص على هذا النحو هي عني ما اأ�سارت اإليه املذكرة الإي�ساحية للقانون
املدين الأردين ،والتي جاء فيها" :ر ِئ َي التفريق بني املال الذي يجب ب�سبب اجلناية ،وهو الدية ،اأو
الأر�ص اأو حكومة العدل وبني التعوي�ص عن ال�سرر ،ففي احلالة الأوىل اإمنا ي�ستحق الدية عن النف�ص
�أو ما دونها املجني عليه اأو الورثة ال�سرعيني ح�سب الأحكام ال�سرعية ،ويف احلالة الثانية يجوز
للمت�سررين امل�سار اإليهم ولو من غري الورثة اأن يطالبوا بالتعوي�ص على قدر ما اأ�سابهم من �سرر
ح�سبما ذكر يف املادة ( )267من هذا امل�سروع رعاية لقاعدة امل�سالح املر�سلة".
ومرد التفرقة على هذه ال�ساكلة مقام النف�ص الآدمية ال�سامي ،والتي ل ميكن اإنزالها منزلة
عرب فقهاء ال�سرع عن هذا يف غري مو�سع ،فقد قال بع�سهم" :الدية لي�ست مبثل
الأموال .وقد ّ
للمتلف(...لأن) املماثلة بني ال�سيئني تعرف �سورة اأو معنى ،ول مماثلة بني املال والآدمي �سورة
وال�ستغال بطاعته ليكون خليفة يف الأر�ص ،واملال
ول معنى ،والنف�ص خملوقة لأمان ِة اهلل تعاىل
ِ
خملوق لإقامة م�سالح الآدمي به ليكون مبتذل يف حوائجه ...ل يجب مقابلة النف�ص املتلفة قتال اإل
يف املو�سع الذي يجب بتعذر اإيجاب املثل فحيئنذ يجب املال بالن�ص بخالف القيا�ص ،وهو يف حالة
اخلطاأ لأن املثل نهاية العقوبات املعجلة يف الدنيا ،واخلاطئ معذور فتعذر اإيجاب املثل عليه ،ونف�ص
املقتول حمرمة ل ي�سقط جزء منها بعذر اخلاطئ فوجب �سيانتها عن الهدر فاأوجب ال�سرع املال يف
حالة اخلطاأ ل�سيانة النف�ص املحرمة عن الإهدار ل بطريق اأنه مثل كما اأوجب الفدية على ال�سيخ
الهرم الفاين عند وقوع الياأ�ص به عن ال�سوم وذلك ل يدل على اأن الإطعام مثل ال�سوم"(.)33
لذلك ،ت�ساءل البع�ص منهم" :كيف يقوم اململوك املبذول (اأي املال) مقام املالك الباذل اأم
كيف ينتفع (اأولياء املقتول) مبال القاتل مقام النتفاع بحياة الأب ال�سفيق والولد احلبيب والأم
الرفيق والويل ال�سريف ،كانوا ينتفعون بحياته وعقله ودينه وعطفه واإح�سانه وراأيه ون�سرته وتاأديبه
وتهذيبه وعلمه اإن كان عاملا وب�سلطته وجاهه اإن كان وجيها ذا �سلطان ،فتحريت العقول يف وجه
()34
جرب ما فات على املقتول وعلى اأوليائه."...
وتف�سري الن�ص على هذا النحو؛ بحيث ت�ستهدف الدية امل�ساب ،بينما ي�ستهدف التعوي�ص
امل�سرور فيما اأ�سابه يف ماله وارثا كان اأو غري وارث ،ل ينفي احتمال وجود تف�سري اآخر جتري فيه
التفرقة ل على اأ�سا�ص �سخ�سية امل�سرور فح�سب ،بل على اأ�سا�ص اأنواع ال�سرر (مادي ومعنوي) يف
املرتبة الأوىل ،مع الأخذ بعني العتبار �سخ�سية امل�سرور اأحيانا ،وهو ما �سرناه يف املبحث الثاين
من خالل درا�سة الأحكام ال�سادرة عن الق�ساء الإماراتي.
(� )33سم�ص الدين حممد بن �سهل ال�سرخ�سي ،املب�سوط ،ج  ،26دار املعرفة ،بريوت( ،د.ت)� ،ص.63
( ..." )34فاأر�سد اهلل تعاىل العقول املتحرية بالق�سا�ص ،"...اأبو عبد اهلل حممد بن عبد الرحمن البخاري ،حما�سن الإ�سالم
و�سرائع الإ�سالم ،مكتبة القد�سي ،القاهرة 1357 ،هجرية� ،ص  100و.101
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املبحث الثاين
عدم جواز اجلمع بني الدية والتعوي�ض
يتناول هذا املبحث عدم جواز اجلمع بني الدية والتعوي�ص� ،سواء جاء ذلك على الإطالق (املطلب
الأول) ،اأو يف بع�ص اجلوانب (املطلب الثاين).

املطلب االأول
عدم جواز اجلمع بني الدية والتعوي�ض على االإطالق
ن�ست املادة  299من قانون املعامالت املدنية الإماراتي رقم  5ل�سنة  198535على اأنه" :يلزم
التعوي�ص عن الإيذاء الذي يقع على النف�ص .على اأنه يف احلالت التي ت�ستحق فيها الدية اأو الأر�ص
فال يجوز اجلمع بني اأي منهما وبني التعوي�ص ما مل يتفق الطرفان على غري ذلك" .يت�سح من هذا
الن�ص اأن القا�سي ممنوع من اجلمع بني الدية والتعوي�ص على الإطالق ،وهذا هو الأ�سل (الفرع
الأول) ،غري اأن هذه القاعدة تبدو مكملة؛ بحيث ميكن لأطراف العالقة التفاق على خالفها ،وهذا
هو ال�ستثناء (الفرع الثاين).

الفرع االأول
االأ�شل عدم اإمكان اجلمع بني الدية والتعوي�ض
يت�سح من �سريح ن�ص املادة  ،299الذي �سيق اآنفا ،عدم جواز اجلمع بني الدية والتعوي�ص.
وبهذا اأغلق امل�سرع الإماراتي الباب اأمام القا�سي؛ فلم يجعل له �سلطة تقديرية يف اأن يحكم
بالدية والتعوي�ص معا .والن�ص قد جاء على الإطالق دون تقييد ،والقاعدة اأن "املطلق يجري على
اإطالقه" .ومن ثم ،فاإنه ل ميكن وفقا لقراءة الن�ص ظاهريا اإل اأن توؤدي اإىل القول باأنه ل ميكن
اجلمع بني الدية والتعوي�ص عن ال�سرر ماديا كان اأو اأدبيا.
ويوحي هذا احلكم باأن القانون الإماراتي ينظر اإىل الدية باعتبارها تعوي�سا ،وبالتايل ل يجوز
اجلمع بينها وبني تعوي�ص اآخر كي ل يجرب الفعل الواحد مرتني منعا لأكل اأموال النا�ص بالباطل.
وهو بذلك يجيء انعكا�سا للراأي ،الذي �سبقت الإ�سارة اإليه ،والذي يرى القائلون به اأن الدية تعوي�ص
حم�ص ل �سلة له بالزجر والعقاب من قريب اأو بعيد ،وقد اأطلق عليه تارة" :التعوي�ص ال�سرعي"(،)36
وتارة اأخرى" :التعوي�ص املو�سوعي"( ،)37وتارة ثالثة" :الت�سعري ال�سرعي/الإلزامي"( .)38ومن
( )35و�سي�سار اإليه فيما بعد بقانون املعامالت املدنية الإماراتي.
( )36عو�ص اأحمد اإدري�ص ،الدية بني العقوبة والتعوي�ص يف الفقه الإ�سالمي املقارن ،مرجع �سابق� ،ص .564
( )37حممد د�سوقي ،تقدير التعوي�ص بني اخلطاأ وال�سرر ،مطابع رم�سي�ص ،الإ�سكندرية( ،د.ت)� ،ص .64
( )38الزرقا ،الفعل ال�سار وال�سمان فيه� ،ص ،137مع مالحظة اأن املرحوم الزرقا يعترب اأن الدية عقوبة وتعوي�ص يف اآن معا،
(املرجع ال�سابق� ،ص .)133
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القائلون بهذا الراأي :ح�سني توفيق ر�سا ،وحممود �سلتوت ،واأحمد ال�سعيد �سرف الدين ،واإبراهيم
()39
اأبو الليل ،وحممد د�سوقي ،وعو�ص اإدري�ص ،وعبد الرحمن خلفي وراأفت حمبوظ.
وقد نعى بع�ص ال�سرعيني من اأ�سحاب هذا الراأي على جميزي التم�سك بالدية مع الأخذ بالقوانني
الو�سعية يف التعوي�ص جت�سمهم عناء اإثبات وجود الزيادة من كتب الفقه الإ�سالمي لهدف مطابقة
القوانني الو�سعية ،مع اأن الأحرى بامل�سلم التم�سك باأحكام ال�سريعة ومنها الدية بكل اأحكامها ونبذ
()40
الأحكام الو�سعية.
وتكمن فل�سفة الدية كتعوي�ص �سرعي فيما نقله اإدري�ص عن بع�ص الفقهاء( ،)41حيث قال" :فالدية
يف الت�سريع الإ�سالمي عن�سر من عنا�سر التعوي�ص ال�سرعي اأفرد لها ال�سارع تنظيما قانونيا خا�سا
يختلف عن تنظيم غريها من اأبدال املتلفات ،وذلك تكرميا وت�سريفا لالآدمي ،ومتييزا له عن
الأموال واملاديات ،وقطعا للطريق ملا كان متبعا يف اجلاهلية من املغالة يف طلبها ،واعتبارا للطبيعة
اخلا�سة للمتلف من الإن�سان الذي ي�سعب على الب�سر تقوميه باملال دون اأن يكون ذلك تعديا حلدود
اهلل تعاىل واأكال لأموال النا�ص بالباطل ...ول �سك يف اأن تقدير بدل املتلف يف الإن�سان بالتخمني
واجتهاد الق�ساة فيه اأكل لأموال النا�ص بالباطل لعدم ت�ساوي البدل مع ال�سرر ،ويف قيا�ص الإن�سان
بالأموال وو�سعه مو�سع املاديات اإهدار لآدميته وهذا غري جائز يف الت�سريع الإ�سالمي ،باعتبار
الإن�سان خليفة اهلل يف الأر�ص".
وقد ا�ستند اأن�سار فكرة كون الدية تعوي�سا خال�سا اإىل حجج نقلية من كتابات قدامى الفقهاء
التي توؤيد كون الدية تعوي�سا ،رغم اأن النقا�ص يف عهدهم مل يتطرق لتكييف الدية وفيما اإذا كانت
تدفع عقوبة اأم تعوي�سا .ومما ا�ستندوا اإليه من هذا القبيل ما جاء يف املغني لبن قدامة من اأن
الدية "بدل متلف حقا لآدمي فكان متعينا كعو�ص الأموال"( ،)42وما جاء يف املب�سوط لل�سرخ�سي
من كون" :الدية بدل عن التلف ول يختلف التلف باخلطاأ والعمد"( ،)43وت�سبيه الكا�ساين لها ببدل
الثوب املتلف ،حيث قال" :والدية عبارة عن بدل النف�ص الآدمي املتلفة كعو�ص الأموال ،وهي بهذا
( )39انظر ،حممد خري درادكة ،دفع الدية من قبل �سركات التاأمني املعا�سرة ،مرجع �سابق� ،ص  28و ،30عو�ص اأحمد اإدري�ص،
الدية بني العقوبة والتعوي�ص يف الفقه الإ�سالمي املقارن ،مرجع �سابق� ،ص ،564حممد د�سوقي ،تقدير التعوي�ص بني اخلطاأ وال�سرر،
مرجع �سابق� ،ص  ،64عبد الرحمن خلفي ،مدى م�سوؤولية الدولة عن تعوي�ص �سحايا اجلرمية ،جملة ال�سريعة والقانون ،جامعة
الإمارات العربية املتحدة ،ع � ،2011 ،47ص  312و ،313راأفت حممود حمبوظ ،اجتاهات العلماء املعا�سرين (الفقهاء والقانونيني)
يف تكييف الدية بني العقوبة والتعوي�ص ،مرجع �سابق� ،ص  16و.19
( )40حممد عبد اجلواد النت�سة ،التداخل بني الدية والتعوي�ص ،مرجع �سابق� ،ص.10
( )41وقد نقل هذا عن �سم�ص الدين ال�سرخ�سي واأبي بكر الرازي( ،انظر عو�ص اأحمد اإدري�ص ،الدية بني العقوبة والتعوي�ص يف
الفقه الإ�سالمي املقارن ،مرجع �سابق� ،ص  564و .565
( )42اأبو حممد عبد اهلل بن اأحمد ابن قدامة ،املغني ،ج  ،7مكتبة ابن تيمية ،القاهرة� ،1965 ،ص .760
(� )43سم�ص الدين حممد بن �سهل ال�سرخ�سي ،املب�سوط ،ج  ،26مرجع �سابق� ،ص.61
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العتبار ل تختلف عن ق�سمة ثوب املتلف"( .)44ومما احتجوا به اأي�سا تقدير بع�ص القدماء لها
بالقيا�ص على الأموال .فبخ�سو�ص ما ي�سيب العبد من جراحات ،راأى املو�سلي اأن "يقوم العبد
املجروح �ساملا و�سليما ،فما نق�ست اجلراحة من القيمة يعترب من الدية "(.)45
وف�سال عن ذلك� ،ساق من ذهبوا اإىل اأن الدية تعوي�ص خال�ص حججا عقلية كثرية ا�ستمدوها
من اأحكام الدية والتعوي�ص يف ال�سرع ،وميكن تلخي�سها يف الفروق بني الدية والعقوبة التي ذكرها
()46
اإدري�ص ،واأهمها الآتية:
اأول :وجوب العقوبة (التعزير) مع الدية ،ولو كانت الدية عقوبة ملا وجبت معها عقوبة اأخرى.
ثانيا :يتحمل غري اجلاين عبء دفع الدية يف حال اخلطاأ ،ولو كانت الدية عقوبة ملا حتملها غري
اجلاين ،لأن العقوبة يف ال�سريعة والقانون �سخ�سية.
ثالثا :قبول �سهادة الن�ساء يف الديات دون العقوبات.
رابعا :قبول الكفالة يف الديات وعدم قبولها يف العقوبات.
خام�سا :عدم وجوب العقوبة على املخطئ ووجوب الدية عليه.
�ساد�سا :عدم جواز القيا�ص يف العقوبات وجواز ذلك يف الديات غري املقدرة.
�سابعا :تعدد الديات بالفعل الواحد وعدم تعدد العقوبات بالفعل الواحد.
ثامنا :تقدير الدية بقدر ال�سرر ،فال تزيد عن ال�سرر.
تا�سعا :عدم توفر عن�سري الزجر والردع يف الدية اإذا مل يتحملها اجلاين نف�سه.
عا�سرا :دخول الدية يف تركة القتيل.
حادي ع�سر :الدية تخ�ص املجني عليه فقط ول ت�سيب الدولة منها �سيء.
ثاين ع�سر :جواز التنازل عن الدية.
ورغم كل ما تقدم ،اإل اأن موقف القانون الإماراتي ينبغي اأن ل ي�ستقى من قانون املعامالت املدنية
وحده ،ذلك اأن قانون العقوبات الحتادي رقم  3ل�سنة  1987قد نظم الدية باعتبارها جرمية من
اجلرائم( .)47فاإذا ُجمع هذا احلكم اإىل ما ورد يف قانون املعامالت املدنية بخ�سو�ص الدية فال
( )44نقال عن عو�ص اأحمد اإدري�ص ،الدية بني العقوبة والتعوي�ص يف الفقه الإ�سالمي املقارن ،مرجع �سابق� ،ص.565
( )45عبد اهلل بن حممود املو�سلي ،الختيار لتعليل املختار ،ج ،5بريوت ،دار املعرفة ،ط� ،1975 ،3ص .42
( )46عو�ص اأحمد اإدري�ص ،الدية بني العقوبة والتعوي�ص يف الفقه الإ�سالمي املقارن ،مرجع �سابق� ،ص  574وما بعدها .وانظر،
راأفت حممود حمبوظ ،اجتاهات العلماء املعا�سرين (الفقهاء والقانونيني) يف تكييف الدية بني العقوبة والتعوي�ص ،مرجع �سابق،
�ص  11وما بعدها.
( )47جاء يف املادة ( )1من قانون العقوبات الحتادي" :ت�سري يف �ساأن جرائم احلدود والق�سا�ص والدية اأحكام ال�سريعة
الإ�سالمية ."...ويالحظ ،على هام�ص هذا الهام�ص ،اأن امل�سرع الإماراتي قد اختار يف هذه املادة تق�سيم اجلرائم على اأ�سا�ص
العقوبات ،والأن�سب اأن تو�سف الدية باعتبارها عقوبة ل جرمية .وجند لهذا التق�سيم نظري يف بع�ص القوانني العربية التي اأخذت
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حمي�ص عندئذ من القول اأن الدية وفقا للقانون الإماراتي عقوبة يف حق اجلاين تعوي�ص يف حق
املجني عليه ،وهو ما داأبت بع�ص املحاكم العليا يف الإمارات على تاأكيده يف الكثري من اأحكامها(،)48
كما اأكد عليه بع�ص الفقه القانوين(.)49
وهذا يعني اأن موقف القانون الإماراتي ،ك�ساأن القانون الأردين( ،)50يتفق يف جممله مع وجهة
نظر يتبناها نفر من فقهاء ال�سريعة يرون يف الدية عقوبة -غرامة على وجه التحديد -من جهة
وتعوي�سا من جهة اأخرى ،بحيث ت�ستهدف من اجلهة الأوىل زجر اجلاين عن اإهدار دم حرام،
بينما تبتغي من اجلهة الثانية تعوي�ص املجني عليه اأو ذويه عما قا�سوه ب�سبب اجلرمية ،مع الأخذ
بعني العتبار اأن الدية تتمايز عن العقوبة يف بع�ص الوجوه اأبرزها اأن اجلاين ل يتحملها وحده
اأحيانا ،على خالف العقوبة التي يلزم اأن تكون �سخ�سية ،كما اأنها ل ت�سب يف �سالح اجلماعة
كالغرامة(.)51
وثمة يف كتابات قدامى فقهاء ال�سريعة ما ي�سري اإىل هذه الفكرة ،اأي احتمال الدية للمعنيني معا:
العقوبة والتعوي�ص .فقد ورد يف مب�سوط ال�سرخ�سي" :ولأن النف�ص حمرتمة بحرمتني ،ويف اإتالفها
هتك احلرمتني جميعا؛ حرمة حق اهلل تعاىل وحرمة حق �ساحب النف�ص ،وجزاء حرمة اهلل تعاىل
()52
العقوبة زجرا ،وجزاء حرمة العبد الغرامة جربا."...
اأما على ال�سعيد القانوين ،فقد عرب الفقيه القانوين عبد القادر عودة عن هذا الراأي بقوله":
والدية مقدار معني من املال ،وهي اإن كانت عقوبة اإل اأنها تدخل يف مال املجني عليه ول تدخل
خزانة الدولة ،وهي من هذه الناحية اأ�سبه بالتعوي�ص خ�سو�س ًا واأن مقدارها يختلف تبعا جل�سامة
الإ�سابات ويختلف بح�سب تعمد اجلاين للجرمية وعدم تعمده لها ...واأف�سل ما يقال يف الدية اأنها
عقوبة وتعوي�ص مع ًا ،فهي عقوبة لأنها مقررة جزاء للجرمية ،واإذا عفا املجني عليه عنها جاز تعزير
بالدية كعقوبة ،كقانون العقوبات القطري رقم  11ل�سنة  ،2004الذي انتهج يف مادته الأوىل النهج ذاته ،مق�سما اجلرائم على اأ�سا�ص
العقوبات.
( )48انظر اأحكام املحكمة الحتادية العليا :طعن رقم  437ل�سنة ( 2013مدين) �سدر يف  ،2014 /2 /21طعن رقم  403ل�سنة
( 2009مدين) �سدر يف  ،2009 /12 /31طعن رقم  430ل�سنة  28الق�سائية (مدين) �سدر يف  2009 /5 /6طعن رقم  559ل�سنة
( 2012جتاري) �سدر يف  ،2013 /3 /4طعن رقم  515ل�سنة  21الق�سائية (مدين) �سدر يف  2001 /10 /23وطعن رقم  324ل�سنة
 17الق�سائية (مدين) �سدر يف  ،1996 /3 /19وانظر حكم حمكمة التمييز الدبوية :طعن مدين رقم � 2010 /3سدر يف /6 /27
( http://www.mohamoon-uae.com .2010اآخر زيارة للموقع .)2016/11/22
( )49انظر ،ب�سار املومني ،اإياد جاد احلق وقي�ص عبد ال�ستار� ،سرح م�سادر اللتزام غري الإرادية يف قانون املعامالت املدنية
الإماراتي ،مكتبة اجلامعة ،ال�سارقة ،ط� ،2015 ،1ص ،62حممد املر�سي زهرة ،امل�سادر غري الإرادية لاللتزام ،مطبوعات جامعة
الإمارات العربية املتحدة ،العني ،ط� ،2002 ،1ص ،506راأفت حممود حمبوظ ،اجتاهات العلماء املعا�سرين (الفقهاء والقانونيني)
يف تكييف الدية بني العقوبة والتعوي�ص ،مرجع �سابق� ،ص .20
( )50مر احلديث يف املبحث الأول عن موقف الق�ساء ال�سرعي الأردين من الدية واأنه ي�سرح بكونها تعوي�سا وعقوبة يف اآن واحد.
( )51فالح بن حممد ال�سغري ،اأحكام الدية يف ال�سريعة الإ�سالمية وتطبيقاتها يف اململكة العربية ال�سعودية ،مرجع �سابق� ،ص .71
(� )52سم�ص الدين حممد بن �سهل ال�سرخ�سي ،املب�سوط ،ج  ،26مرجع �سابق� ،ص.61
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اجلاين بعقوبة تعزيرية مالئمة ،ولو مل تكن عقوبة لتوقف احلكم بها على طلب املجني عليه ،وملا
جاز عند العفو عنها اأن حتل حملها عقوبة تعزيرية ،وهي تعوي�ص لأنها مال خال�ص للمجني عليه
ولأنه ل يجوز احلكم بها اإذا تنازل املجني عليه عنها"(.)53
وكما ورد �سابقا ،فاإن امل�سرع الإماراتي يف تخيريه املجني عليه اأو ذويه بني الدية والتعوي�ص يكون
قد �ساير فقهاء ال�سريعة الذين قالوا مبنع اجلمع بني الدية والتعوي�ص .ولكن امل�سرع يف الوقت ذاته
قد اأف�سح املجال اأمام املجني عليه اأو ذويه لالختيار بني الدية والتعوي�ص.
وهكذا ،يكون امل�سرع الإماراتي قد تبنى راأيا ذهب اإليه بع�ص �سراح القانون فحواه اأن الدية
والتعوي�ص يف مرتبة واحدة واأن للمدعي اخليار بني اأن يطلب الدية فقط اأو التعوي�ص املدين.
واأ�سا�ص هذا الراأي ما جاء يف قانون العقوبات امل�سري املختلط ل�سنة  1875من اإعطاء امل�سرور
اخليار بني اأخذ الدية وفق ًا لأحكام ال�سريعة الإ�سالمية اأو التعوي�ص وفق ًا للقانون املدين .فقد ن�ست
املادة  227من هذا القانون على اأنه "يف جميع الأحوال املبينة يف هذا الباب تقدر الدية بح�سب
ال�سريعة الإ�سالمية لالأ�سخا�ص ال�سارية عليهم اأحكام تلك ال�سريعة اأو الت�سمينات املدنية املقررة
بح�سب الأحكام والإجراءات الواردة يف القانون العام" .وقد علق اأولئك ال�سراح على هذه املادة
مبينني اأن ل�ساحب امل�سلحة اأن يطلب ا�ستيفاء الدية اأو اأن يطلب التعوي�ص املدين ،وهما يف نظر
القانون نوعان من الت�سمينات اخلا�سة ويف درجة واحدة ،واملطالبة باأحدهما تعني التنازل عن
ً ()54
الآخر فال جمال للجمع بينهما جزئي ًا اأو كليا.
وبهذا ،يكون امل�س نِّرع الإماراتي قد اأعر�ص عن تبني اجتاه يف الفقه الإ�سالمي املعا�سر يلتقي مع
الجتاه ال�سابق يف عدم جتويز اجلمع بني الدية والتعوي�ص لكنه يختلف معه يف وجوب ح�سر حق
املجني عليه اأو ورثته يف الدية وحدها دون التعوي�ص ،بحيث ل يكون اأمام هوؤلء فر�سة لالختيار بني
الدية والتعوي�ص .وقد ذهب اإىل هذا الجتاه الأخري الأ�ستاذ الزرقا الذي يرى اأن منطق ال�سريعة يف
جنايات النف�ص وما دونها هو الت�سعري ال�سرعي اأو الإلزامي للوحدة الأ�سا�سية يف ح�ساب ال�سمان اأو
التعوي�ص املايل ،وهي :دية النف�ص اأو الأر�ص اأو حكومة العدل التي يراعى فيها اأن تكون من�سجمة مع
املقادير ال�سرعية املحددة يف الديات والأرو�ص ،ول يجوز ترك ذلك لتقدير القا�سي .وهذا التعوي�ص
يفرت�ص اأن يغطي حكم ًا جميع الأ�سرار التي حلقت بامل�سرور من اجلناية .والغاية من ذلك امل�ساواة
( )53عبد القادر عودة ،الت�سريع اجلنائي الإ�سالمي مقارنا بالقانون الو�سعي ،ج ،1دار الكتاب العربي ،بريوت� ،ص 668و.669
وانظر يف ذات الجتاه الذي يرى اأن الدية عقوبة يف حق اجلاين تعوي�ص للمجني عليه :اأحمد فتحي بهن�سي ،الدية يف ال�سريعة
الإ�سالمية ،مرجع �سابق� ،ص  ،48و حممد �سراج� ،سمان العدوان يف الفقه الإ�سالمي ،دار الثقافة للن�سر والتوزيع القاهرة ،ط،1
� ،1990ص .442
( )54انظر حممد عبد اجلواد النت�سة ،التداخل بني الدية والتعوي�ص ،مرجع �سابق� ،ص .19وانظر ،اأي�سا ،بدوي ،الأحكام العامة
يف القانون اجلنائي (ج ،)195/1نقال عن عو�ص اأحمد اإدري�ص ،الدية بني العقوبة والتعوي�ص يف الفقه الإ�سالمي املقارن ،مرجع
�سابق� ،ص.591
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ومنع الغلو يف التقديرات ال�سخ�سية لل�سرر .فالعقوبة يف حالة العمد كافية للزجر ،واأما يف حال
اخلطاأ فاإن ت�سعرية التعوي�ص املايل التي تعتمد دية النف�ص وحدة قيا�سية اإجمالية كافية جلرب �سرر
()55
املجني عليه يف ج�سمه.

الفرع الثاين
جواز االتفاق على اجلمع بني الدية والتعوي�ض
واأما جتويز القانون الإماراتي اأخذ الزيادة على الدية باتفاق الطرفني فذلك ل يخد�ص يف كون
الدية تعوي�سا ،بل يجد اأ�سله يف ما يراه بع�ص الفقهاء من جواز اأخذ تعوي�ص زائد على الدية
ا�ستنادا اأول اإىل القاعدة العامة يف جواز الرتا�سي على الدية( ،)56وثانيا اإىل ما قرره الفقهاء
يف اأر�ص الأمل ،ومراعاة لقاعدة عموم رفع ال�سرر ،ومواكبة للظروف املتنوعة للمتقا�سني وقوة
العدوان ،الأمر الذي قد يوجب الت�سدد ،ف�سال عن اأن الدية مل ت�سرع تعوي�س ًا كام ًال عن جميع ما
ي�سيب املجني عليه ،ومن ثم يجوز اأن ينال املجني عليه تعوي�س ًا مالي ًا ينظر فيه اإىل تعوي�ص ما
()57
حدث ،كما اأن التعوي�ص فيه من اإر�ساء للنف�ص واإزالة للحقد ما مل يالحظ يف ت�سريع الدية.
واإذن ،فاإن اجلمع بني الدية والتعوي�ص ل ياأتي هنا لكون الدية عقوبة بل لأنها يف نظر البع�ص من
الفقهاء تعوي�ص لكنه تعوي�ص ناق�ص ،كما نقل عن ال�سيخني علي اخلفيف وحممد في�ص اهلل(.)58
فقد جاء على ل�سان ال�سيخ علي اخلفيف يف ذلك" :اإن الديات والأرو�ص لي�ست تعوي�س ًا كام ًال ،واإمنا
هي تعوي�ص عن حق احلياة الذي يت�ساوى جميع النا�ص يف التمتع به .وهذا ل مينع القول باأن ينال
املجني عليه تعوي�س ًا مالي ًا ينظر فيه اإىل تعوي�ص ما حدث" .ومما يوؤيد ذلك يف نظره اأنه اإذا ُر ِئ َي اأن
ثمة �سرر ًا كبري ًا قد نزل باملجني عليه ب�سبب هذه اجلرمية فلي�ص من العدل عدم مراعاته والت�سوية
يف اجلزاء بني جرميتني اإحداهما مل حتدث �سررا ذا بال واأخرى اأحدثت �سررا كبريا .ثم اإن
التعوي�ص واإن كان يجب عن �سرر مايل يتمثل يف فقد مال موجود وفق ما تق�سي به نظرية ال�سمان
يف الفقه الإ�سالمي ،وذلك ما ل يتحقق غالب ًا يف الأحوال التي جتب فيها الديات والأرو�ص ،ولكن
ميكن اإقامة ال�سمان على اأ�سا�ص اآخر وهو تخفيف الأمل عن امل�ساب واإر�ساء نف�سه واإذابة الغل
واحلقد من قلبه ،وذلك ما يقوم به املال حيث يدفع اإليه ،وميكن حينئذ القول بجواز التعوي�ص عن
�سرر مل يالحظ يف فر�ص الدية وتقديرها .ومن جهة ثالثة ،فاإن ال�سريعة حني اأقرت الدية يف و�سط
البادية التي يعي�ص اأهلها من نتاج احليوانات وثمار النخيل وما اأ�سبه ذلك اأقرتها دون نظر اإىل
( )55م�سطفى اأحمد الزرقا ،الفعل ال�سار وال�سمان فيه ،دار القلم ،دم�سق ،ط� ،1988 ،1ص ،137مع مالحظة اأن الزرقا يجيز
اإ�سافة نفقات العالج اإىل الدية (املرجع ال�سابق� ،ص.)137
( )56انظر عو�ص اأحمد اإدري�ص ،الدية بني العقوبة والتعوي�ص يف الفقه الإ�سالمي املقارن ،مرجع �سابق� ،ص.566
( )57حممد عبد اجلواد النت�سة ،التداخل بني الدية والتعوي�ص ،مرجع �سابق� ،ص.8
( )58نقال عن وليد �سعيد عبد اخلالق ،الدية والتعوي�ص بني ال�سريعة والقانون ،مرجع �سابق.
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ال�سناعة والعمل على م�ستوى النا�ص جميع ًا ،اإذ مل يكن �سرر اجلرائم يف هذا املحيط يتعدى اإىل
غري الأمل اجل�سماين اأو النف�سي الذي يعتا�ص عنه بالديات ،اأما يف ع�سرنا هذا فقد ت�ساعفت فيه
متطلبات احلياة وتكاليفها مما جعل معظم النا�ص يعي�سون من اأعمالهم ،لهذا فاإن �سرر اجلرمية
ل يقف عند الأ�سرار اجل�سمانية اأو النف�سية بل كثري ًا ما يتجاوزها اإىل اأ�سرار مادية حتول دون
العمل والك�سب ،وهنا قد يرى من العدل اأن يكون ملن اأ�سابته تلك الأ�سرار احلق يف تعوي�ص زائد
()59
على ما يعطاه من الدية.
واأما ال�سيخ حممد �سراج فاإنه يرى اأن الدية متثل احلد الأدنى للغرامة املقدرة �سرعا يف اإتالف
النف�ص اأو املعاين( )60القائمة بها ،ويف هذا ي�ستوي النا�ص جميع ًا ل فرق بينهم ،اأما الزيادة على
هذا احلد لوجود �سبب يبيح هذه الزيادة وفق القواعد ال�سرعية للم�سوؤولية فهو الذي يحقق مبد أا
العدالة( .)61فالدية توؤكد امل�ساواة بني النا�ص جميع ًا يف التعوي�ص عن الأ�سرار املتعلقة بالنف�ص
ومعانيها ،يف حني تعمل الزيادة عليها على تاأكيد معنى العدالة.

املطلب الثاين
عدم جواز اجلمع بني الدية وبع�ض اأنواع التعوي�ض
الفرع الأول :عدم جواز اجلمع بني الدية والتعوي�ص عن ال�سرر املادي الالحق بامل�ساب
يرى بع�ص الفقه اأن الدية جابرة لل�سرر املادي فقط ،حيث يلخ�ص بع�ص ال�سرعيني وجهة النظر
هذه بالقول�" :سرعت الدية باجلناية على النف�ص وما دونها دون النظر اإىل ال�سرر الأدبي ،اأما
التعوي�ص فيكون عو�سا عن ال�سرر الأدبي وهو ال�سرر الواقع على ذمة الإن�سان وعواطفه كالقذف
وال�سب والأمل نتيجة لفقد قريب من الأقارب"( .)62غري اأن الدية -ح�سب وجهة النظر هذه -ل
ت�سمل جميع الأ�سرار املادية بل هي مقابل للنف�ص اأو الأع�ساء املتلفة دون اأن متتد ملا يعقب ذلك من
اأ�سرار مادية(.)63
( )59حممد عبد اجلواد النت�سة ،التداخل بني الدية والتعوي�ص ،مرجع �سابق� ،ص.9
( )60املعاين هي احلوا�ص ووظائف الأع�ساء ،وديتها خمتلفة عن دية تلف الع�سو نف�سه ،فلفقدان الأذن دية ولزوال ال�سمع دية
اأخرى ،ولتلف الدماغ دية ولفقدان الذاكرة دية اأخرى ،وجلدع الأنف دية ولفقدان حا�سة ال�سم دية اأخرى ،ولقطع الل�سان دية
ولذهاب النطق دية اأخرى...وهكذا .لذلك ،قد جتب اأكرث من دية للفعل الواحد .فقطع الأع�ساء التي ل نظري لها يف البدن ويفوت
بها جمال اأو منفعة بها قوام النف�ص كالأنف والل�سان يقوم مقام قتل النف�ص .وهذا يعني اأن دية الأع�ساء قد تتجاوز دية النف�ص اإذا
تعددت اأو كان يف الع�سو قطع مع فوات منفعة اأو معنى( ،انظر ،حممد اأبو زهرة ،اجلرمية والعقوبة يف الفقه الإ�سالمي (العقوبة)،
دار الفكر العربي ،القاهرة� ،1976 ،ص 591وما بعدها ،النووي ،اأبو زكريا يحيى بن �سرف النووي ،املجموع �سرح املهذب لل�سريازي،
ج  ،20مكتبة الإر�ساد ،جدة( ،د.ت)� ،ص  496وما بعدها .وانظر ،كذلك ،وهبة م�سطفى الزحيلي ورم�سان علي ال�سرنبا�سي،
العقوبات ال�سرعية واأ�سبابها ،دار القلم للن�سر والتوزيع ،دبي ،ط� ،1987 ،1ص  304وما بعدها).
( )61حممد �سراج� ،سمان العدوان يف الفقه الإ�سالمي ،مرجع �سابق� ،ص 451وما بعدها.
( )62خالد ر�سيد اجلميلي ،الدية واأحكامها يف ال�سريعة الإ�سالمية والقانون ،ر�سالة دكتوراة ،من�سورة جامعة بغداد -العراق� ،ص
.756
( )63اأحمد فتحي بهن�سي ،الدية يف ال�سريعة الإ�سالمية ،مرجع �سابق� ،ص.14

د .ﻓﺮاس ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻜﺴﺎﺳﺒﺔ

ﻣﺠﻠﺔ اﻟـﺤﻘﻮق
اﻟﻤﺠﻠــــــــﺪ ) ( 15
اﻟﻌــــــــــﺪد ) ( 2

وقد ظهر اأثر هذا الراأي يف الأحكام ال�سادرة عن حمكمة التمييز يف دبي وحمكمة التمييز يف
راأ�ص اخليمة ،حيث اأجازت املحكمتان اجلمع بني الدية اأو الأر�ص والتعوي�ص عن ال�سرر الأدبي،
فالدية -وفقا لهما -جترب ال�سرر املادي الذي يلحق ب�سخ�ص امل�ساب نتيجة الإيذاء الواقع على
نف�سه وينتقل اإىل الورثة بوفاته ،اأما الأ�سرار املادية والأدبية التي ت�سيب الأقارب نتيجة فقد
قريبهم فيجب التعوي�ص عنها تعوي�سا م�ستقال عن الدية ،وبناء على ذلك فهما ي�سكالن تعوي�سني
عن �سررين م�ستقلني ل ازدواج بينهما(.)64
ولالأ�ستاذ الزرقا موقف متميز يف هذا ال�سدد .فقد �سبقت الإ�سارة اإىل اأن الزرقا يرف�ص اجلمع
بني الدية والتعوي�ص ويرى اأن حق امل�سرور ينح�سر يف الدية ،ورغم ذلك فاإنه يتفق مع الجتاه الذي
يرى يف الدية تعوي�سا عن ال�سرر املادي ل الأدبي ،فقد ذهب اإىل اأن الدية عو�ص قدرته ال�سريعة
()65
عن ال�سرر الذي يلحق اأولياء القتيل وورثته ،وي�سعب الت�سليم باأنه �سرر اأدبي بل هو �سرر مادي
غري اأن ما ينبغي مالحظته اأن الزرقا يرف�ص فكرة التعوي�ص املايل عن ال�سرر الأدبي اإجمال،
وياأخذ على من اأجاز التعوي�ص املايل عن ال�سرر الأدبي اأن الأمثلة الفقهية التي ا�ست�سهدوا بها على
التعوي�ص عن هذا ال�سرر لي�ست من ال�سرر الأدبي ،فالأمل ،وال�سني ،وفوات الزينة الطبيعية كلها
اأ�سرار مادية ل خالف على جواز التعوي�ص املايل عنها ،وهي على هذا النحو ل ت�سلح لالحتجاج
�سرع ًا على التعوي�ص املايل عن ال�سرر الأدبي ،واأن بع�ص ما يو�سف باأنه �سرر اأدبي هو �سرر مادي
ومن ذلك :الأمل الناجم عن ال�سرب ولو مل يرتك اأثر ًا ،ونق�ص جمال ع�سو من الأع�ساء ،وال�سرر
الأدبي الذي له انعكا�سات مالية مثل اتهام طبيب باجلهل اأو اتهام تاجر بعدم الأمانة ،مما يوؤدي
()66
اإىل ان�سراف النا�ص عن التعامل معه.
وهكذا ،فاإن ال�سرر الأدبي يف نظر الزرقا منح�سر يف ت�سويه ال�سمعة وتلويث ال�سرف ،وهو واإن
اأكدت ال�سريعة حترميه؛ حيث ينربي حد القذف يف ال�سريعة مثال جليا على حماربته ،لكن منهج
ال�سريعة يف معاجلة هذا ال�سرر اإمنا هو التعزيز الزاجر ،ولي�ص التعوي�ص املايل ،وذلك مرده اأن
( )64بخ�سو�ص الأحكام ال�سادرة عن حمكمة متييز دبي ،انظر :طعن مدين رقم � 2011 /281سدر يف  ،2012 /1 /22الطعن
املدين ذا الرقم � 2011/24سدر يف  ،2011 /9/28طعن مدين رقم � 2010/3سدر يف  ،2010 /6 /27الطعن املدين ذا الرقم
� 2010 /53سدر يف  ،2010/12/19الطعن املدين ذا الرقم � 2010 /258سدر يف  ،2010 /10 /31الطعن املدين ذا الرقم /194
� 2007سدر يف  ،2007 /10 /28الطعن املدين ذا الرقم � 2007 /78سدر يف  ،2007 /5 /27الطعن املدين ذا الرقم 2000 /252
�سدر يف  ،2000 /10 /15الطعن املدين ذا الرقم � 1990 /257سدر يف  1991 /5 /5والطعن املدين ذا الرقم � 1990 /106سدر
يف  .1991 /1 /27وبخ�سو�ص الأحكام ال�سادرة عن حمكمة متييز راأ�ص اخليمة ،انظر الطعن ذا الرقم  90ل�سنة  2الق�سائية �سدر
يف  ،2008/3/9والطعنني ذوي الرقمني  22و 23ل�سنة  3الق�سائية �سدرا يف http://www.mohamoon-uae. ،2008/11/30
( comاآخر زيارة للموقع .)2016/11/22
( )65م�سطفى اأحمد الزرقا ،الفعل ال�سار وال�سمان فيه ،مرجع �سابق� ،ص .125
( )66املرجع ال�سابق� ،ص .123
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()67

ال�سريعة ل تعترب �سرف الإن�سان و�سمعته مال ميكن تعوي�سه مبال اآخر.
واحلقيقة اأن املقام ل يت�سع ملناق�سة مدى �سوابية ما ذهب اإليه الزرقا بخ�سو�ص تعريف ال�سرر
الأدبي الذي يخالفه فيه ثلة من فقهاء القانون كال�سنهوري والعطار وعبد الودود يحيى ،اإذ ال�سرر
الأدبي يف نظرهم هو ما ي�سيب الإن�سان يف حق اأو م�سلحة غري مالية "مثل الأمل الذي ي�سيب
ال�سخ�ص نتيجة اإ�سابته بجروح نتيجة فعل �سار ارتكبه الغري وما قد ي�سفر عن ذلك من عاهة اأو
ت�سوه يخلف حالة نف�سية �سيئة �سواء يف مراحل العالج اأو بعدها...اأو الأذى الذي ي�سيب ال�سخ�ص
جراء موت عزيز لديه نتيجة فعل �سار"( ،)68اأو ما ي�سيب الإن�سان يف معنوياته وقيمه غري املالية
مثل "الأمل والأ�سى واملعاناة النف�سية والبدنية الناجتة عن الإ�سابة اأو موت �سخ�ص عزيز اأو ال�سب
والقذف واحلرمان من متع احلياة ومباهجها ومظاهرها اجلمالية"(.)69
فاملهم ،اإذن ،اأن الزرقا يرى يف الدية جابرا لل�سرر املادي ل الأدبي ،هذه هي الفكرة التي تهمنا
هنا .ورغم اأن قدامى فقهاء ال�سريعة مل يعرفوا التفرقة بني �سرر مادي و�سرر اأدبي اإل اأن بع�سهم
يتفق مع ما ذهب اإليه الزرقا من حيث النتيجة ،اإذ ل يجب يف نظرهم التعوي�ص عن الآلم الناجتة
عن الإيذاء .فقد ذكر ذلك يف مو�سع عن اأبي حنيفة( ،)70وتابعه فيه كثري من الفقهاء حيث جاء على
األ�سنة بع�سهم اأنه" :لو قلعت �سن اإن�سان فنبت مكانها اآخر ملا وجبت الدية لأن اجلناية قد زالت...
لأن املال اإمنا يجب يف اجلناية اإذا اأحدثت نق�سا يف اجلمال اأو منفعة ومل يحدث �سيء من ذلك"،
وكذلك "ل يجب قود اأو دية ملا يرجى عوده من منفعة اأو عني يف مدة يقولها اأهل اخلربة"( ،)71كما
اأنه "اإذا قلب �سخ�ص على راأ�ص اآخر ماء حارا فتلف منبت �سعره فينقطع بالكلية بحيث ل يعود
وجبت ديته واإن رجى عوده اإىل مدة انتظر اإليها واإن عاد ال�سعر قبل اأخذ الدية مل جتب فاإن عاد
بعد اأخذها ردها .)72("...وقالوا اأي�سا" :ول يكون التقومي اإل بعد برء اجلرح لأن اأر�ص اجلرح املقدر
اإمنا ي�ستقر بعد برئه فاإن مل تنق�سه اجلناية �سيئا بعد الربء مثل اأن قطع اإ�سبعا اأو يدا زائدة اأو قلع
حلية امراأة فلم ينق�سه ذلك بل زاده ح�سنا فال �سيء على اجلاين لأن احلكومة لأجل جرب النق�ص
( )67املرجع ال�سابق� ،ص .124
( )68ال�سهابي اإبراهيم ال�سرقاوي ،م�سادر اللتزام غري الإرادية يف قانون املعامالت املدنية الإماراتي ،الآفاق امل�سرقة للن�سر
والتوزيع ،عمان ،ط� ،2011 ،1ص  120و.121
( )69انظر ،حممد املر�سي زهرة ،امل�سادر غري الإرادية لاللتزام ،مرجع �سابق� ،ص .476
( )70زين الدين ابن جنيم ،البحر الرائق �سرح كنز الدقائق ،ج ،8دار الكتاب الإ�سالمي ،القاهرة ،ط 1311 ،2هجرية� ،ص .388
مع مالحظة اأن اأبا يو�سف يرى اأن يف الأمل حكومة عدل ،غري اأن الطحاوي قد ف�سر ما ذهب اإليه اأبو يو�سف من ا�ستحقاق الأر�ص
عن الأمل باأجرة الطبيب ،وبهذا ل يخرج ما ذهب اإليه اأبو يو�سف عن راأي اأبي حنيفة (انظر املرجع ال�سابق( ،ج� ،8ص .)388هذا،
ويرى اأبو زهرة اأن العدل يقت�سي اأن يكون يف اجلروح تعوي�ص ولو برئت (اأبو زهرة ،اجلرمية والعقوبة يف الفقه الإ�سالمي ،مرجع
�سابق� ،ص.)596
( )71نقال عن عو�ص اأحمد اإدري�ص ،الدية بني العقوبة والتعوي�ص يف الفقه الإ�سالمي املقارن ،مرجع �سابق� ،ص.585
( )72اأبو حممد عبد اهلل بن اأحمد ابن قدامة ،املغني ،مرجع �سابق ،ج � ،8ص .11
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ول نق�ص ههنا فاأ�سبه ما لو لطم وجهه فلم يوؤثر"( .)73كذلك ،ل دية عن الآلم النف�سية الناجتة عن
امتهان الكرامة وفوات الزينة "فلو حلق راأ�ص اإن�سان اأو حليته ثم نبت فال �سيء عليه لأن النابت قام
مقام الفائت فكاأنه مل يفت اجلمال اأ�سال"(.)74
واإذا اأردنا اأن نرد هذا املوقف اإىل اأ�سا�ص ي�ستند اإليه وجب النظر يف اأحكام الدية يف الفقه
الإ�سالمي ،ومنها احلر�ص على "عدم اإهدار اأي جزء من الإن�سان حتى لو كان �سبب الإ�سابة فعل
ال�سخ�ص امل�ساب نف�سه"( .)75ففي كل احلالت ال�سابقة ات�سح اأن ثمة اأملا نف�سيا (�سررا اأدبيا) قد
اأمل بامل�سرور لكن جزءا منه مل ينتق�ص ،لذلك ذهب اأولئك الفقهاء اإىل عدم وجوب الدية.
ويف ختام هذا الفرع ،فاإنه يالحظ اقرتاب ما ورد فيه اإىل حد ما من التف�سري الذي ميكن اأن
يعطاه ن�ص املادة  274من القانون املدين الأردين ،والذي جرت مناق�سته يف املطلب الثاين من
املبحث الأول؛ حيث تبني هنالك وجود قراءة ميكن البناء عليها مفادها التمييز بني ما ي�سيب
املجني عليه نف�سه من اأ�سرار وما ي�سيب ماله اأو مال غريه وارثا اأو غري وارث ،فاإذا كانت الدية
ت�ستهدف احلالة الأوىل فاإن التعوي�ص ي�ستهدف احلالة الثانية.

الفرع الثاين
عدم جواز اجلمع بني الدية والتعوي�ض عن ال�شرر االأدبي
�سارت املحكمة الحتادية العليا وحمكمة النق�ص يف اأبو ظبي على نهج واحد مغاير لق�ساء
حمكمتي التمييز يف دبي وراأ�ص اخليمة ،اإذ رف�ست املحكمتان اجلمع بني الدية والتعوي�ص عن
ال�سرر الأدبي؛ حيث ل يجوز ملن ق�سي له بالدية املطالبة بالتعوي�ص عن الأ�سرار الأدبية اأو النف�سية
لدخولها يف الدية .وباملقابل ،جتوز املطالبة بالتعوي�ص عن الأ�سرار املادية والأ�سرار الأدبية
النا�سئة عن الأ�سرار املادية .وعلة ذلك اأن الدية تغطي الآلم النف�سية واملعنوية ،ومن ثم فاإنه ل
يجوز اجلمع بينها وبني التعوي�ص عن هذه الآلم واإل عد ذلك جمعا بني تعوي�سني عن �سرر واحد
()76
وهو ما ل ي�ستقيم –يف نظر املحكمتني� -سرعا ول قانونا.
( )73املرجع ال�سابق� ،ص .59
( )74عالء الدين اأبي بكر بن م�سعود الكا�ساين ،بدائع ال�سنائع يف ترتيب ال�سرائع ،القاهرة ،ج ،10مطبعة الإمام( ،د.ت)� ،ص
.4799
( )75عو�ص اأحمد اإدري�ص ،الدية بني العقوبة والتعوي�ص يف الفقه الإ�سالمي املقارن ،مرجع �سابق� ،ص  .580وتطبيقا لذلك ،فقد
ق�سى �سيدنا عمر ر�سي اهلل عنه بالدية ل�سخ�ص �سرب حمارا بع�سا تك�سرت فاأ�سابته ب�سظية يف عينه ففقاأتها ،فحكم له بالدية
تدفعها عاقلته( ،انظر ،املرجع ال�سابق� ،ص.)580
( )76انظر اأحكام املحكمة الحتادية العليا :الطعن ذا الرقم  437ل�سنة ( 2013مدين) �سدر يف  ،2014 /2 /21الطعن ذا الرقم
 403ل�سنة ( 2009مدين) �سدر يف  ،2009 /12 /31الطعن ذا الرقم  527ل�سنة ( 2012جتاري) �سدر يف  ،2013 /3 /17الطعن
ذا الرقم  559ل�سنة ( 2012جتاري) �سدر يف  ،2013 /3 /4الطعن ذا الرقم  581ل�سنة  18الق�سائية (مدين) �سدر يف /1 /18
 ،1998الطعون ذات الأرقام  222 ،161و 242ل�سنة  20الق�سائية (مدين) �سدرت يف  ،1999 /3 /14الطعن ذا الرقم  515ل�سنة
 21الق�سائية (مدين) �سدر يف  2001 /10 /23والطعنني ذوي الرقمني  148و  177ل�سنة  22الق�سائية (مدين) �سدرا يف /13
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ويجد هذا النهج �سنده يف الراأي الذي ينظر اإىل الدية كتعوي�ص عن ال�سرر الأدبي الذي ي�سيب
املجني عليه اأو ذويه ي�ستهدف جرب اآلمهم النف�سية واإطفاء غيظ قلوبهم .فقد نقل عن علي اأبو
هيف قوله" :الدية لي�ست اإل تعوي�سا عن ال�سرر املعنوي النا�سئ عن اجلرمية"( ،)77كما نقل عن
اأحمد ال�سعيد �سرف الدين القول باأن "الدية وان كانت حتمل معنى التعوي�ص فهي ل تعو�ص اإل
ال�سرر الأدبي .)78("...وبناء على ذلك ،اإذا طلب امل�سرور التعوي�ص عن ال�سرر املادي بقي له احلق
يف طلب الدية مبثابة تعوي�ص عن ال�سرر الأدبي الذي اأ�سابه(.)79
واعتبار الدية عو�سا عن ال�سرر الأدبي له اأ�سل يف اآراء قدامى الفقهاء امل�سلمني؛ حيث راأينا من
قبل اأن اأبا يو�سف يرى لالأمل اأر�ص حكومة عدل ،وجاء يف البحر الزخار" :ويف الأمل حكومة ...يف
()80
الإيالم حكومة".
ومهما يكن ،فاإن هذا الراأي الذي تبنته املحكمة الحتادية العليا وحمكمة النق�ص يف اأبو ظبي يبقى
عر�سة للنقا�ص من حيث متانة الأ�سا�ص الذي ا�ستند عليه .فلئن كان بع�ص الفقهاء يعتربون الدية
موا�ساة للمجني عليه فاإن ذلك لي�ص م�سلما به بني جميع الفقهاء .فاملدقق فيما ورد بهذا ال�سدد
يجد اأن اجتاها مقدرا يف الفقه الإ�سالمي يرى يف دفع الدية من العاقلة موا�ساة للجاين ل املجني
عليه ،اإذ توا�سي العاقلة اجلاين اإذا حتملت الدية وتفتدي نف�سه .وقد عرب عن هذا الراأي املتاأخرون
من الفقهاء واملتقدمون .فقد عرب اإدري�ص من املتاأخرين عن هذا الجتاه بقوله" :وقد اأجمع فقهاء
املذاهب ال�سالمية على اأن حتمل العاقلة للدية من قبيل املوا�ساة والتعارف مع اجلاين"( ،)81ويقول
الزرقا" :الدية تلزم العاقلة على �سبيل املوا�ساة والتخفيف عن اجلاين"( ،)82وقد اأكد الزحيلي
 .2002 /3وانظر ،كذلك ،اأحكام حمكمة النق�ص الظبوية :طعن رقم  1219ل�سنة � 2011ص � 5سدر يف  2011 /8 /16و الطعون
اأرقام  319 ،215و  321ل�سنة � 2010ص � 4سدرت يف ( http://www.mohamoon-uae.com ،2010 /9 /28اآخر زيارة للموقع
 .)2016/11/22وانظر ،عدنان �سرحان ،امل�سادر غري الإرادية لاللتزام ،مكتبة اجلامعة ،ال�سارقة ،ط� ،2010 ،1ص .138ويرى
�سرحان اأن هذا التف�سري الذي تبنته املحكمتان يعطل ن�ص املادة  239من قانون املعامالت املدنية التي جتيز اأن يق�سى بال�سمان
لالأزواج والأقربني من الأ�سرة عما ي�سيبهم من �سرر اأدبي ب�سبب موت امل�ساب؛ اإذ اأن هذا التف�سري يحرم غري الورثة من التعوي�ص
ولو كانوا من اأقرب القربني (املرجع ال�سابق� ،ص .)137وتو�سيحا لوجهة النظر هذه ،وعلى �سبيل املثال ،الأخ ل يرث اأخاه املتوفى
يف حال وجود الإبن الذي يحجبه .ولذلك� ،سيحرم الأخ من التعوي�ص عن ال�سرر الأدبي اإذا اعترب هذا ال�سرر م�سمول بالدية؛ لأن
الدية ي�ستحقها الورثة دون غريهم .ول يتفق املومني وجاد احلق وعبد ال�ستار مع �سرحان يف هذا الراأي ،بل يذهبون اإىل اأن الدية
تغطي ذلك وفيها تر�سية للم�سرور (ب�سار املومني ،اإياد جاد احلق وقي�ص عبد ال�ستار� ،سرح م�سادر اللتزام غري الإرادية يف قانون
املعامالت املدنية الإماراتي ،مكتبة اجلامعة ،ال�سارقة ،ط� ،2015 ،1ص.)65
( )77اأبو هيف ،الدية يف ال�سريعة ال�سالمية� ،ص  ،141نقال عن عو�ص اأحمد اإدري�ص ،الدية بني العقوبة والتعوي�ص يف الفقه
الإ�سالمي املقارن ،مرجع �سابق� ،ص.591
( )78حممد خري درادكة ،دفع الدية من قبل �سركات التاأمني املعا�سرة ،مرجع �سابق� ،ص .31
( )79اأحمد فتحي بهن�سي ،الدية يف ال�سريعة الإ�سالمية ،مرجع �سابق� ،ص  12و.13
( )80حممد عبد اجلواد النت�سة ،التداخل بني الدية والتعوي�ص ،مرجع �سابق� ،ص.7
( )81عو�ص اأحمد اإدري�ص ،الدية بني العقوبة والتعوي�ص يف الفقه الإ�سالمي املقارن ،مرجع �سابق� ،ص .568
( )82م�سطفى اأحمد الزرقا ،الفعل ال�سار وال�سمان فيه ،مرجع �سابق� ،ص.133

د .ﻓﺮاس ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻜﺴﺎﺳﺒﺔ

ﻣﺠﻠﺔ اﻟـﺤﻘﻮق
اﻟﻤﺠﻠــــــــﺪ ) ( 15
اﻟﻌــــــــــﺪد ) ( 2

ذلك قائال" :وال�سبب يف اإلزام العاقلة بالدية اأن جنايات اخلط أا تكرث ودية الآدمي كثرية فاقت�ست
احلكمة اإيجابها على العاقلة على �سبيل املوا�ساة للقاتل والإعانة له تخفيفا عنه ،)83("...وهو نف�ص
ما ذهب اإليه احل�سري الذي بني اأن احلكمة من اإ�سراك العاقلة يف الدية تكمن من ناحية يف
الرغبة يف التخفيف على املخطئ الذي قد يلحقه الإجحاف اإن هو تكبد الدية منفردا ،ومن ناحية
اأخرى وجوب حتمل العاقلة للدية ب�سبب تق�سريهم يف حفظ املخطئ الذي ما كان لريتكب ما فعل
اإل لكونه قد ركن اإىل ن�سرتهم وا�ستعز بباأ�سهم ومن ثم مل يحرتز يف اأفعاله(.)84
اأما املتقدمون فقد ورد عنهم الكثري مما يوؤيد هذا الجتاه ناأتي هنا على بع�سه ،حيث يقول
�ساحب نهاية املحتاج" :واإذا وجبت (الدية) على اجلاين موؤجلة فمات اأثناء احلول �سقط واأخذ من
تركته لأنه واجب عليه اأ�سالة ،واإمنا مل توؤخذ من تركة من مات من العاقلة لأنها موا�ساة ،)85("...
كما ورد يف ال�سرح الكبري مع املغني" :واإمنا العاقلة توا�سي القاتل فيما وجب بجنايته"( ،)86وجاء يف
مطالب اأويل النهى" :لأن التحميل على �سبيل املوا�ساة للقاتل والتخفيف عنه ول يخفف عن اجلاين
مبا يثقل غريه"(.)87
و�سفوة القول فيما تقدم اأن الراأي الذي تبنته املحكمة الحتادية العليا وحمكمة النق�ص يف اأبو
ظبي والذي يعترب الدية جابرة لل�سرر الأدبي دون املادي له اأ�سا�ص ي�سنده من الفقه الإ�سالمي ،غري
اأن هذا الأ�سا�ص غري م�ستقر �سرعا كما تبني مما ورد اآنفا يف هذا املطلب ،ناهيك عن كونه غري
متفق عليه ق�ساء كما تبني من جملة ما ورد يف هذا املبحث مبطلبيه .ومع ذلك ،فاإن هذا الراأي،
�ساأنه �ساأن الراأي الذي تبنته حمكمتا التمييز يف دبي وراأ�ص اخليمة ،يتداخل اإىل حد ما مع الراأي
الذي طرح على �سعيد القانون الأردين يف املطلب الثاين من املبحث الأول ،حيث جرى التمييز بني
ال�سرر الذي ي�سيب النف�ص والذي يجرب بالدية وال�سرر الذي ي�سيب املال ويجربه التعوي�ص.
اخلامتة
احل ُّر ِب حْ ُ
ا�ص ِيف ا حْل َق حْت َلى حْ ُ
احل نِّر
قال تعاىل يف حمكم التنزيلَ " :يا اأَ ُّي َها ا َّل ِذينَ ا َآم ُنو حْا ُك ِت َب َع َل حْي ُك ُم ا حْل ِق َ�س ُ
وف َو َاأ َداء ِاإ َل حْي ِه ِب ِاإ حْح َ�س ٍان"...
َوا حْل َع حْب ُد ِبا حْل َع حْب ِد َوالأُن َثى ِبا ُلأن َثى َف َمنحْ ُع ِف َي َل ُه ِمنحْ اأَ ِخي ِه َ�س حْي ٌء َفا نِّت َبا ٌع ِب حْ َامل حْع ُر ِ
( )83وهبة م�سطفى الزحيلي ،الفقه الإ�سالمي واأدلته ،ج ،6دار الفكر دم�سق ،ط� ،1984 ،1ص  .329وانظر ،ماجد �سالح القدان،
اأحكام ال�سمان يف اجلنايات يف ال�سريعة الإ�سالمية ،ر�سالة ماج�ستري ،من�سورة ،اأكادميية نايف العربية للعلوم الأمنية ،الريا�ص-
ال�سعودية� ،2003 ،ص .79
( )84اأحمد فتحي بهن�سي ،الدية يف ال�سريعة الإ�سالمية ،مرجع �سابق� ،ص 14و.15
(� )85سم�ص الدين حممد ابن اأبي العبا�ص ،نهاية املحتاج اإىل �سرح املنهاج ،ج  ،7دار الفكر ،بريوت.373 ،1984 ،
( )86موفق الدين اأبي اأحمد ابن قدامة و�سم�ص الدين اأبي الفرج املقد�سي ،ال�سرح الكبري مع املغني ،ج ،9دار الكتاب العربي،
بريوت� ،1983 ،ص .518
( )87عو�ص اأحمد اإدري�ص ،الدية بني العقوبة والتعوي�ص يف الفقه الإ�سالمي املقارن ،مرجع �سابق� ،ص.568
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( .)88وقد ذكر ابن العربي عند تف�سريه هذه الآية الكرمية اأن" :هذا قول م�سكل تبلدت فيه األباب
العلماء واختلفوا يف مقت�ساه" ( .)89ويقول الزرقا يف �ساأن املادة  274من القانون املدين الأردين
التي �سبق اإيراد ن�سها" :حكم هذه املادة يحتاج من الناحية ال�سرعية اإىل مزيد من التاأمل
والتمحي�ص".90
وقد �سلط هذا البحث ال�سوء على ق�سية مهمة من ق�سايا الدية التي جاءت بها الآية الكرمية
�سالفة الذكر و�سمنت اأحكامها يف القانون الأردين وقانون املعامالت املدنية الإماراتي ،األ وهي
ق�سية اجلمع بني الدية والتعوي�ص .وقد حاول البحث درا�سة اجلانب التطبيقي من املو�سوع؛ حيث
مت الرتكيز على الختالف حول هذه امل�ساألة يف الق�ساءين الأردين والإماراتي .ويف النهاية خل�ص
البحث اإىل جملة من النتائج نوردها تباعا تليها التو�سيات:
اأوال :نظم امل�س نِّرع الأردين الدية يف القانون املدين ،دون قانون العقوبات ،وذلك �سمن اأحكام الفعل
ال�سار؛ يف املادتني  273و 274على وجه التحديد .بينما نظمها امل�سرع الإماراتي يف املادة 299
من قانون املعامالت املدنية �سمن اأحكام الفعل ال�سار اأي�سا ،وكذلك يف املادة الأوىل من قانون
العقوبات.
ثانيا :من خالل تنظيم امل�سرع الأردين الدية �سمن اأحكام القانون املدين وتنظيم امل�سرع الإماراتي
اإياها �سمن قانون املعامالت املدنية اإ�سافة اإىل قانون العقوبات ميكن الفرتا�ص اأن امل�سرع
الأردين قد نظر اإىل الدية على اأنها تعوي�ص بينما نظر اإليها امل�سرع الإماراتي باعتبارها عقوبة
يف حق اجلاين تعوي�سا يف حق امل�سرور.
ثالثا :ما ورد اآنفا ب�ساأن موقف القانون الأردين يناق�ص من جهة اأحكام القانون التي جتيز اجلمع
بني الدية والتعوي�ص ،الأمر الذي يعني اأن القانون ينظر للدية على اأنها عقوبة ،ويناق�ص من جهة
اأخرى اأحكام الق�ساء ال�سرعي التي ما فتئت توؤكد على اأن الدية تعوي�ص وعقوبة يف اآن واحد.
رابعا :رغم اأن املادتني  274من القانون املدين الأردين و 299من قانون املعامالت املدنية الإماراتي
قد عاجلتا العالقة بني الدية والتعوي�ص ،اإل اأن املحاكم يف الأردن والإمارات قد اختلفت حول
تف�سري هاتني املادتني ،مما اأدى اإىل ت�سارب الأحكام بخ�سو�ص اإمكانية اجلمع بني الدية
والتعوي�ص.
فبالن�سبة للق�ساء الأردين فقد اختلفت نظرة املحاكم النظامية ممثلة براأ�ص الق�ساء النظامي
(حمكمة التمييز) حني عر�ص الأمر عليها يف بع�ص الق�سايا القدمية عن نظرة الق�ساء ال�سرعي
( )88البقرة.178:
( )89اأبو بكر حممد بن عبد اهلل ابن العربي ،اأحكام القران ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط� ،2003 ،3ص .96
( )90م�سطفى اأحمد الزرقا ،الفعل ال�سار وال�سمان فيه ،مرجع �سابق� ،ص.136
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املخت�ص د�ستوريا يف املنازعات املتعلقة بالدية .ففي حني ترف�ص حمكمة التمييز اجلمع بني الدية
والتعوي�ص؛ حيث احلكم بالتعوي�ص يغني عن الدية يف نظرها ،فاإن حمكمة ال�ستئناف ال�سرعية
ترى عك�ص ذلك واأن احلكم بالتعوي�ص ل يغني عن احلكم بالدية.
اأما يف الإمارات ،فامل�ساألة اأكرث تعقيدا من ذلك؛ حيث برز اجتاهان لدى املحاكم يف �ساأن
هذه امل�ساألة :اجتاه تبنته حمكمة التمييز يف دبي وحمكمة التمييز يف راأ�ص اخليمة؛ حيث اأجازت
املحكمتان اجلمع بني الدية والتعوي�ص عن ال�سرر الأدبي ،لأن الدية جترب ال�سرر املادي الذي
يلحق ب�سخ�ص امل�ساب نتيجة الإيذاء الواقع على نف�سه وينتقل اإىل الورثة بوفاته ،اأما الأ�سرار
املادية والأدبية التي ت�سيب الأقارب نتيجة فقد قريبهم فيجب التعوي�ص عنها تعوي�سا م�ستقال عن
الدية .واأما الجتاه الآخر فهو الذي �سارت عليه املحكمة الحتادية العليا وحمكمة النق�ص يف اأبو
ظبي ،وهو على ت�ساد مع الجتاه ال�سابق؛ حيث رف�ست املحكمتان اجلمع بني الدية والتعوي�ص عن
ال�سرر الأدبي ،فمن ق�سي له بالدية ل يجوز له املطالبة بالتعوي�ص عن الأ�سرار الأدبية لدخولها يف
الدية .غري اأنه جتوز املطالبة بالتعوي�ص عن الأ�سرار املادية والأ�سرار الأدبية النا�سئة عن الأ�سرار
املادية.
خام�شا :يالحظ من جممل البحث اأن القانونني الأردين والإماراتي يفرتقان عند النظر يف
الن�سو�ص القانونية ال�سرفة؛ حيث اإن ن�سو�ص الأول جتيز يف ظاهرها اجلمع بني الدية
والتعوي�ص بينما يرف�ص �سريح القانون الإماراتي اجلمع بني الدية والتعوي�ص اإل اإذا جرى
التفاق على خالف ذلك .ولكن يالحظ يف الوقت نف�سه اإمكانية اقرتاب القانونني الأردين
والإماراتي فيما يخ�ص اجلمع بني الدية والتعوي�ص عند تطبيق الن�سو�ص على اأر�ص الواقع.
فلو قدر اأن يكون املرجع الق�سائي فيما يخ�ص الدية والتعوي�ص واحدا يف الأردن والإمارات
لأمكن اإر�ساء فهم موحد للعالقة بني الدية والتعوي�ص اأو القرتاب من ذلك .فقد لوحظ اأن
الق�ساء ال�سرعي يف الأردن يتغافل عن التعوي�ص الذي حتكم به املحاكم النظامية رغبة يف
التم�سك باحلكم بالدية وباخت�سا�ص املحاكم ال�سرعية ،رغم اإن قراءة اأخرى لن�ص املادة 274
من القانون املدين الأردين قد تبدي معنا مغايرا لق�ساء املحاكم ال�سرعية.
وبناء على ما تقدم ،فاإن البحث يخل�ص اإىل اأن احللول التي ميكن اجرتاحها ملعاجلة م�سكلة
ت�سارب الأحكام يف �ساأن اجلمع بني الدية والتعوي�ص يف الأردن والإمارات هي قانونية بالدرجة
الأوىل ل �سرعية .فلئن كان من ال�سحي اأن تختلف الآراء يف ال�سريعة الإ�سالمية حول م�ساألة عملية
ما ،حيث "اختالف الأئمة رحمة لالأمة" ،فاإنه ل يجوز اأن تختلف الأحكام القانونية يف البلد الواحد
حول تلك امل�ساألة ،لأن من �ساأن ذلك اأن يخلخل ميزان العدالة ويبعث �سيئا من الريبة يف م�سائر
الدعاوى املنظورة اأما الق�ساء.
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واحللول القانونية التي ميكن طرحها يف هذا ال�سدد ل تخرج عن اقرتاحني هما تو�سيات هذا
البحث:
اأوال :يقرتح الباحث على امل�سرع يف الأردن والإمارات اإ�سفاء مزيد من الو�سوح على الن�سو�ص
القانونية ذات العالقة مبو�سوع الدية بوجه عام وباجلمع بني الدية والتعوي�ص بوجه خا�ص.
ثانيا :يقرتح الباحث توحيد الخت�سا�ص الق�سائي فيما يتعلق مب�سائل الدية اأو يف الأقل فيما
يتعلق باملختلف عليه منها ،ومن ذلك ق�سية اجلمع بني الدية والتعوي�ص .وهنا يربز دور حمكمة
التمييز يف الأردن واملحكمة الحتادية العليا يف الإمارات ،فطاملا ثبت اأن اجلمع بني الدية
والتعوي�ص م�ساألة خالفية يف البلدين فحبذا لو اأعطي الخت�سا�ص فيما يتعلق بهذه امل�ساألة
لهاتني املحكمتني .وبهذا ميكن الو�سول اإىل تف�سري موحد للن�سو�ص القانونية يوؤدي اإىل ان�سجام
الأحكام الق�سائية.
قائمة املراجع
القوانني

الد�ستور الأردين ل�سنة1952
القانون املدين الأردين رقم  43ل�سنة 1976
جملة الأحكام العدلية ل�سنة 1876
قانون اجلزاء الأردين رقــم  105ل�سنة 1924
القانون املدين الكويتي رقم  67ل�سنة 1980
قانون املعامالت املدنية الإماراتي رقم  5ل�سنة 1985
قانون العقوبات القطري رقم  11ل�سنة 2004
قانون العقوبات الأردين رقم  16ل�سنة 1960
قانون العقوبات امل�سري املختلط ل�سنة 1875
قانون العقوبات الإماراتي رقم  3ل�سنة 1987
قانون اأ�سول املحاكمات ال�سرعية الأردين رقم  31ل�سنة 1959
الكتب

اأبو بكر حممد بن عبد اهلل ابن العربي ،اأحكام القران ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط.2003 ،3
اأبو زكريا يحيى بن �سرف النووي ،املجموع �سرح املهذب لل�سريازي ،مكتبة الإر�ساد ،جدة( ،د.ت).
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اأبو حممد عبد اهلل بن اأحمد ابن قدامة ،املغني ،مكتبة ابن تيمية ،القاهرة.1965 ،
اأبو عبد اهلل حممد بن عبد الرحمن البخاري ،حما�سن الإ�سالم و�سرائع الإ�سالم ،مكتبة القد�سي،
القاهرة 1357 ،هجرية.
اأحمد احل�سري ،ال�سيا�سة اجلزائية ،دار اجليل ،بريوت ،ط.1993 ،3
اأحمد فتحي بهن�سي ،الدية يف ال�سريعة الإ�سالمية ،دار ال�سروق ،بريوت ،ط.1982 ،2
ال�سهابي اإبراهيم ال�سرقاوي ،م�سادر اللتزام غري الإرادية يف قانون املعامالت املدنية الإماراتي،
الآفاق امل�سرقة للن�سر والتوزيع ،عمان ،ط.2011 ،1
ب�سار املومني ،اإياد جاد احلق وقي�ص عبد ال�ستار� ،سرح م�سادر اللتزام غري الإرادية يف قانون
املعامالت املدنية الإماراتي ،مكتبة اجلامعة ،ال�سارقة ،ط.2015 ،1
وهبة م�سطفى الزحيلي ،الفقه الإ�سالمي واأدلته ،دار الفكر دم�سق ،ط.1984 ،1
وهبة م�سطفى الزحيلي ورم�سان علي ال�سرنبا�سي ،العقوبات ال�سرعية واأ�سبابها ،دار القلم للن�سر
والتوزيع دبي ،ط.1987 ،1
زين الدين ابن جنيم ،البحر الرائق �سرح كنز الدقائق ،دار الكتاب الإ�سالمي ،القاهرة ،ط،2
 1311هجرية.
موفق الدين اأبي اأحمد ابن قدامة و�سم�ص الدين اأبي الفرج املقد�سي ،ال�سرح الكبري مع املغني ،دار
الكتاب العربي ،بريوت.1983 ،
حممد اأبو زهرة ،اجلرمية والعقوبة يف الفقه الإ�سالمي (العقوبة) ،دار الفكر العربي ،القاهرة،
.1976
حممد املر�سي زهرة ،امل�سادر غري الإرادية لاللتزام ،مطبوعات جامعة الإمارات العربية املتحدة،
العني ،ط.2002 ،1
حممد د�سوقي ،تقدير التعوي�ص بني اخلطاأ وال�سرر ،مطابع رم�سي�ص ،الإ�سكندرية( ،د.ت).
حممد �سراج� ،سمان العدوان يف الفقه الإ�سالمي ،دار الثقافة للن�سر والتوزيع القاهرة ،ط.1990 ،1
حممد خري درادكة ،دفع الدية من قبل �سركات التاأمني املعا�سرة ،دار النفائ�ص للن�سر والتوزيع،
عمان ،ط.2008 ،1
م�سطفى اأحمد الزرقا ،الفعل ال�سار وال�سمان فيه ،دار القلم ،دم�سق ،ط.1988 ،1
نقابة املحامني الأردنيني ،املذكرة الإي�ساحية للقانون املدين الأردين ،ج.1
عبد اهلل بن حممود املو�سلي ،الختيار لتعليل املختار ،بريوت ،دار املعرفة ،ط.1975 ،3
عبد القادر عودة ،الت�سريع اجلنائي الإ�سالمي مقارنا بالقانون الو�سعي ،ج ،1دار الكتاب العربي،
بريوت.
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عدنان �سرحان ،امل�سادر غري الإرادية لاللتزام ،مكتبة اجلامعة ،ال�سارقة ،ط.2010 ،1
عو�ص اأحمد اإدري�ص ،الدية بني العقوبة والتعوي�ص يف الفقه الإ�سالمي املقارن ،دار الهالل ،بريوت،
ط.1
عالء الدين اأبي بكر بن م�سعود الكا�ساين ،بدائع ال�سنائع يف ترتيب ال�سرائع ،القاهرة ،مطبعة
الإمام( ،د.ت).
فالح بن حممد ال�سغري ،اأحكام الدية يف ال�سريعة الإ�سالمية وتطبيقاتها يف اململكة العربية
ال�سعودية ،املركز العربي للدرا�سات الأمنية والتدريب الريا�ص 1412 ،هجرية.
�سم�ص الدين حممد ابن اأبي العبا�ص ،نهاية املحتاج اإىل �سرح املنهاج ،دار الفكر ،بريوت.1984 ،
�سم�ص الدين حممد بن �سهل ال�سرخ�سي ،املب�سوط ،دار املعرفة ،بريوت( ،د.ت).
البحوث
وليد �سعيد عبد اخلالق ،الدية والتعوي�ص بني ال�سريعة والقانونhttp://kenanaonline.com/ ،
( users/foxrever/posts/254373اآخر زيارة للموقع .)2017/3/22

حممد عبد اجلواد النت�سة ،التداخل بني الدية والتعوي�ص ،ورقة مقدمة اإىل املوؤمتر الق�سائي
ال�سرعي الأردين الأول -عمان.2007 ،
عبد الرحمن خلفي ،مدى م�سوؤولية الدولة عن تعوي�ص �سحايا اجلرمية ،جملة ال�سريعة والقانون،
جامعة الإمارات العربية املتحدة ،ع .2011 ،47
راأفت حممود حمبوظ ،اجتاهات العلماء املعا�سرين (الفقهاء والقانونيني) يف تكييف
الدية بني العقوبة والتعوي�صhttps: //www.naseemalsham.com/ar/Pages. ،
( php?page=readResearch&pg_id=34071&page1=6اآخر زيارة للموقع
.)2017/1/1
الر�شائل العلمية

احلاج اأحمد بابا عمي ،مدى جواز اجلمع بني التعوي�ص عن الفعل ال�سار وبني التاأمني على
الأ�سخا�ص والأ�سياء ،ر�سالة ماج�ستري ،غري من�سورة ،جامعة الريموك ،اإربد -الأردن.2012 ،
ماجد �سالح القدان ،اأحكام ال�سمان يف اجلنايات يف ال�سريعة الإ�سالمية ،ر�سالة ماج�ستري،
من�سورة ،اأكادميية نايف العربية للعلوم الأمنية ،الريا�ص -ال�سعودية.2003 ،
خالد ر�سيد اجلميلي ،الدية واأحكامها يف ال�سريعة الإ�سالمية والقانون ،ر�سالة دكتوراة ،من�سورة
جامعة بغداد -العراق.

ﻣﺠﻠﺔ اﻟـﺤﻘﻮق
اﻟﻤﺠﻠــــــــﺪ ) ( 15
اﻟﻌــــــــــﺪد ) ( 2

د .ﻓﺮاس ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻜﺴﺎﺳﺒﺔ

املواقع وقواعد البيانات االلكرتونية
).اآخر زيارة للموقع http://www.mohamoon-uae.com (22/11/2016
).اآخر زيارة للموقع www.lob.gov.jo (11/11/2016
).اآخر زيارة للموقع http://fatwa.islamweb.net (15/5/2016
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