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رقم الق�ضية البتدائية 2/2220/ق لعام 1431هـ

رقم ق�ضية ال�ضتئناف 2/4618/�ض لعام 1436هـ

تاريخ اجلل�ضة 1436/11/29هـ

تعوي�ض - تعوي�ض عن عمل مادي - نتائج حتاليل طبي خاطئ - �ضرر معنوي - �ضلطة 

املحكمة يف تقدير التعوي�ض - ال�ضتئنا�ض ب�ضوابق ق�ضائية.

التحاليل  نتائج  جراء  واملعنوية  املادية  الأ�سرار  عن  بتعوي�سه  اجلهة  اإلــزام  عي  املُدَّ مطالبة 

عي لإجراء حتليل فح�ض الزواج ثم تفاجاأ بالتقارير ال�سادرة عن اجلهة  اخلاطئة -  تقدم املُدَّ

والتي تفيد اإ�سابته مبر�ض »الإيدز« خالًفا للحقيقة َحْيُث تبني بعد اإجرائه العديد من التحاليل 

الطبية يف عدة معامل وم�ست�سفيات اأهلية وحكومية اأنَّه �سليم وغري م�ساب باملر�ض، وهو ما 

الأ�سرار  تثبت  التي  امل�ستندات  املدعي  تقدمي  عدم  تبني  تنكره -   ل  التي  اجلهة  خطاأ  يثبت 

اإنَّ  َحْيُث  نتيجة خطاأ اجلهة  معنوية  باأ�سرار  عي  املُدَّ اإ�سابة  الثابت  به -   التي حلقت  املادية 

وعلى  عي  املُدَّ على  �سلبية  اآثاًرا  رتبت  املذكور  باملر�ض  اإ�سابته  اأفادت  التي  التقارير اخلاطئة 

عي مببلغ قدره  )98٫238٫12( رياًل. اأ�سرته وجمتمعه -  اأثر ذلك: اإلزام اجلهة بتعوي�ض املُدَّ

عي  اأقام املُدَّ 1431/4/8هـــ،  ب�سحيفة دعوى اأودعت لدى املحكمة الإدارية بجدة ابتداء يف: 

عن  ريال   )2٫500٫000( مببلغ  تعوي�سه  عليها  املدعى  باإلزام  احلكم  طالًبا  دعــواه  وكالة 

للدائرة،  واإحالتها  ق�سية  وبقيدها  التحاليل اخلاطئة،  نتائج  واملعنوية جراء  املادية  الأ�سرار 

 :

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.
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عقدت لها عدة جل�سات، وفيها اأحال املدعي وكالة اإىل ما ورد بالئحة دعواه مفيًدا اأنَّه عند 

تقدمه لإجراء حتليل فح�ض الزواج تفاجاأ بالتقارير ال�سادرة عن املدعى عليها، والتي تفيد 

اإ�سابته مبر�ض )الإيدز(، وعليه فقد َتَّ اإر�سال التحاليل للم�ست�سفيات احلكومية املتخ�س�سة 

بذلك، واأيدت تلك النتيجة، واأنَّه عندما جلاأ اإىل اإجراء حتاليل اأخرى يف م�ست�سفيات اأهلية، 

ات�سح خالف ذلك، وتقدم بتظلمه للجهات املعنية فتم اإحالته اإىل م�ست�سفيات حكومية اأخرى، 

بتغيري جميع  يقت�سي  قرار  اتخاذ  ال�سحة  بوزير  ا حدا  ِمَّ املر�ض،  �سالمته من ذلك  اأثبتت 

باأنَّه حلقه �سرر مادي ومعنوي حتقق  الأجهزة امل�ستخدمة يف مثل هذه الفحو�سات، م�سيًفا 

خالل فرتة �ستة اأ�سهر، ابتداء من تاريخ الفح�ض الأول والذي كان يف: 1429/10/8هـ، وحتى 

تاريخ الفح�ض الأخري والذي مل ينته اإل يف: 1430/2/5هـ، واأنَّه مل يقم بالحتفاظ بامل�ستندات 

املو�سحة لقيمة الفحو�سات التي قام باإجرائها يف م�ست�سفيات اأهلية كامل�ست�سفى )...(، وخمترب 

)...(، وم�ست�سفى )...(، واملركز )...(، واأن م�ستنده يف دعواه جميع التقارير ال�سادرة عن 

املدعى عليها، والتي تثبت �سالمته من املر�ض، وعلى قرار الهيئة ال�سحية ال�سرعية رقم )...( 

دَّ م�ست�سفى )...(، وم�ست�سفى  عي �سِ 1431/01/23هـــ، يف الق�سية املرفوعة من املُدَّ وتاريخ 

)...(، وم�ست�سفى )...(، وم�ست�سفى )...( بامل�ساعدية، و)...( بجدة، م�سيًفا باأن التحاليل 

َرت  ا�ستغرقت �ستة اأ�سهر، واأنها اأثبتت خلوه من ذلك املر�ض، واأن الهيئة ال�سحية ال�سرعية قرَّ

�سرف النظر عن دعواه لعدم اخت�سا�سها بنظرها، ثم ختم دعواه طالًبا احلكم بتعوي�سه مببلغ 

ثِّل املدعى  )2٫500٫000( ريال جراء تلك الأ�سرار املادية واملعنوية، وبعر�ض ذلك على ُمَ

عي على  املُدَّ فاإنَّه عند عر�ض دعوى  باملو�سوع  يتعلق  فيما  اأنَّه  فيها:  عليها، قدم مذكرة جاء 
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اجلهات ذات العالقة كانت اإفادتها ح�سبما يت�سح من امل�ستندات املرفقة على النحو التايل: 

اأوًل: م�ست�سفى )...( مبوجب خطابهم رقم: )...( يف: 1430/7/2هـ على النحو التايل: ح�سر 

1429/6/10هـ  اأول مب�ست�سفى )...( يف:  عي لإجراء فحو�سات الزواج ال�سحي كطرف  املُدَّ

َحْيُث اأظهرت نتيجة الفح�ض املبدئي بتاريخ: 1429/6/20هـ احتمالية اإ�سابته بفريو�ض نق�ض 

َتَّ اإجراء اختبار التاأكيد )W.B( يف نف�ض امل�ست�سفى  املناعة املكت�سبة )B20( )B24( ثم 

الفح�ض  نتيجة  اأظهرت  كما  الثانية،  للمرة  الفح�ض  اإيجابية  النتائج  واأظهرت  والتاريخ، 

اإيجابية  1429/11/4هـــ  مل�ست�سفى )...( يف:  وردت  والتي  التاأكيدي مب�ست�سفى )...( بجدة 

ا بالن�سبة لإفادة رئي�سة ق�سم امل�سليات مب�ست�سفى )...( بجدة، واملوجه اأ�سلها  الفح�ض، واأمَّ

لعمل  حملية  عينات  ثالث  اإليهم  وردت  الدم،  وبنك  املختربات،  على  العام  امل�سرف  ل�سعادة 

الفح�ض التاأكيدي لفريو�ض الإيدز )W.B(، فالعينة الأوىل برقم: ) - 2( نتيجتها اإيجابية، 

اإيجابية،  نتيجتها  كانت   )35( برقم:  والثالثة  �سلبية،  نتيجتها  كانت   )46( برقم  والثانية 

بالريا�ض  الدم  وبنك  املركزي،  املخترب  مدير  املختربات  عام  مدير  باإفادة  يتعلق  فيما  ــا  واأمَّ

مبوجب خطابه املوجه اأ�سله ملدير عام املختربات وبنك الدم بالوزارة بالريا�ض برقم: )...( 

َتَّ ا�ستالم )6 عينات( على النحو التايل: العينات الثالثة القدمية  1430/2/8هـ َحْيُث  يف: 

ال�سابقة للمدعي، والعينة اجلديدة له مع عينتني ل�سخ�سني غريه، َحْيُث �سحب العينتني بح�سور 

عي فقد اأجري له يف  اأخ�سائي املخترب )...( ع�سو اللجنة املكلفة، وبعد التاأكد من هوية املُدَّ

ق�سم الفريو�سات يف املخترب املركزي بالريا�ض فكانت النتيجة �سلبية، وال�سخ�ض �سليم وغري 

م�ساب بفريو�ض الإيدز، َوَحْيُث اإنَّ املديرية مل تدخر جهًدا يف �سبيل التحقق من �سحة النتائج؛ 
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القا�سي: »باإلزام وزارة ال�سحة )...( باأن تدفع لـ:)...( مبلغًا وقدره: )98٫238٫12( ثمانية 

ال�ستئناف  ملحكمة  وباإحالته  هللة«،  ع�سر  واثنا  رياًل  وثالثون  وثمانية  ومائتان  األفًا  وت�سعون 

اأ�سباب حا�سلها  الإدارية مبنطقة مكة املكرمة، اأ�سدرت حكمها القا�سي بنق�ض احلكم على 

عي وما غرمه من مبالغ ومراجعات  اأن: على الدائرة ح�سر الأ�سرار املادية التي يذكرها املُدَّ

للم�ست�سفيات لإجراء التحاليل والفحو�سات وتعوي�سه عنها، وما قد يكون قد حتقق من اأ�سرار 

1436/6/25هـــ، وفيها اكتفى  للدائرة، وبا�سرت نظرها بجل�سة  اأعيدت الق�سية  معنوية، ثم 

على  مبنًيا  علًنا  احلكم  هذا  فاأ�سدرت  للمداولة،  اجلل�سة  رفع  الدائرة  َرت  قرَّ ثم  الأطــراف، 

التايل.

عي من اإقامة الدعوى احلكم باإلزام املدعى عليها تعوي�سه عن  وملا كان غاية ما يهدف اإليه املُدَّ

الأ�سرار املادية واملعنوية جراء نتائج التحاليل اخلاطئة؛ وِمْن َثمَّ فاإنها مندرجة يف اخت�سا�ض 

املحاكم الإدارية طبًقا للمادة )13/ج( من نظام ديوان املظامل ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم: 

بالف�سل  الإدارية  املحاكم  اأن: »تخت�ض  ت على  َن�سَّ التي  1428/9/19هـــ،  وتاريخ:  )م/78( 

يف الآتي: ج -  دعاوى التعوي�ض التي قدمها ذوو ال�ساأن عن قرارات اأو اأعمال جهة الإدارة«، 

كما تدخل يف الخت�سا�ض املكاين لهذه املحكمة طبًقا لقرار جمل�ض الق�ساء الإداري يف البند: 

هذه  اخت�سا�ض  وتدخل يف  ـــ،  1432/7/5ه وتاريخ  رقم: )4(  جل�سته  )الثاين( من حم�سر 

لعام  ورقم: )44(  1432هـ  لعام  رقم: )242(  الديوان  رئي�ض  قراري  نوعيًا مبوجب  الدائرة 

عي بها، وهو يتما�سى مع اإجراءات العمل املعمول بها، َحْيُث بينوا مكمن اخلطاأ  وِمْن َثمَّ اإبالغ املُدَّ

و�سححوه، لذلك فتطلب مديرية ال�سوؤون ال�سحية مبحافظة جدة احلكم بعدم قبول الدعوى 

الأطراف  قرر  ثم  النظام،  من  �سحيح  اأ�سا�ض  على  قيا�سها  لعدم  مو�سوًعا،  ورف�سها  �سكاًل، 

الكتفاء، ورفعت اجلل�سة للمداولة، وحكمت الدائرة بحكمها رقم، )2/3/111 لعام 1433هـ( 

القا�سي بـ »اإلزام وزارة ال�سحة باأن تدفع لـ:)...( مبلغًا وقدره )40٫000( اأربعون األف ريال 

ا بحكم حمكمة ال�ستئناف رقم: )1/743 لعام 1434هـ(،  على �سبيل التعوي�ض«؛ فورد منقو�سً

عي عن  فبا�سرت الدائرة النظر يف الدعوى، وعند ح�سور الأطراف �ساألت الدائرة وكيل املُدَّ

الدعوى، فاأحال اإىل لئحتها، ثم طلبت الدائرة مدة تقدمي تاريخ علم موكله بتقرير امل�ست�سفى 

املر�ض،  من  �سالمته  املثبت  عليها  املدعى  بتقرير  علمه  وتاريخ  الإيــدز،  مبر�ض  اإ�سابته  عن 

وتقدمي م�ستند يو�سح ما كان يتقا�ساه من راتب اأثناء فرتة ال�ستة اأ�سهر املراد عنها التعوي�ض، 

فاأجاب باأن تاريخ علم موكله باملر�ض كان يف: 1429/8/24هـ، واأن تاريخ علمه بتقرير املدعى 

عليها ب�سالمته من املر�ض كان يف: 1430/5/28هـ، كما قدم م�ستنًدا يو�سح ما كان يتقا�ساه 

موكله من راتب، مبيًنا باأن الإدارة التي يعمل فيها موكله رف�ست اإعطاءه تعريًفا بالراتب اأثناء 

فرتة اتهام املدعى عليها له باملر�ض، مكتفية باإعطائه تعريًفا براتب ال�سنة احلالية، م�سيًفا 

باأن العالوة ال�سنوية تقدر مببلغ )250( رياًل، واأن راتبه الآن )11٫756( رياًل، وراتبه يف فرتة 

ال�ستة اأ�سهر املراد التعوي�ض عنها يبلغ )10٫756( رياًل، ثم ح�سر طلب موكله يف التعوي�ض 

ثِّل املدعى عليها الكتفاء،  عن الأ�سرار الالحقة به جراء ت�سرف املدعى عليها، كما قرر ُمَ

ثم رفعت اجلل�سة للمداولة، واأ�سدرت الدائرة حكمها رقم: )271/د/اإ/2/3 لعام 1435هـ( 
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القا�سي: »باإلزام وزارة ال�سحة )...( باأن تدفع لـ:)...( مبلغًا وقدره: )98٫238٫12( ثمانية 

ال�ستئناف  ملحكمة  وباإحالته  هللة«،  ع�سر  واثنا  رياًل  وثالثون  وثمانية  ومائتان  األفًا  وت�سعون 

اأ�سباب حا�سلها  الإدارية مبنطقة مكة املكرمة، اأ�سدرت حكمها القا�سي بنق�ض احلكم على 

عي وما غرمه من مبالغ ومراجعات  اأن: على الدائرة ح�سر الأ�سرار املادية التي يذكرها املُدَّ

للم�ست�سفيات لإجراء التحاليل والفحو�سات وتعوي�سه عنها، وما قد يكون قد حتقق من اأ�سرار 

1436/6/25هـــ، وفيها اكتفى  للدائرة، وبا�سرت نظرها بجل�سة  اأعيدت الق�سية  معنوية، ثم 

على  مبنًيا  علًنا  احلكم  هذا  فاأ�سدرت  للمداولة،  اجلل�سة  رفع  الدائرة  َرت  قرَّ ثم  الأطــراف، 

التايل.

عي من اإقامة الدعوى احلكم باإلزام املدعى عليها تعوي�سه عن  وملا كان غاية ما يهدف اإليه املُدَّ

الأ�سرار املادية واملعنوية جراء نتائج التحاليل اخلاطئة؛ وِمْن َثمَّ فاإنها مندرجة يف اخت�سا�ض 

املحاكم الإدارية طبًقا للمادة )13/ج( من نظام ديوان املظامل ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم: 

بالف�سل  الإدارية  املحاكم  اأن: »تخت�ض  ت على  َن�سَّ التي  1428/9/19هـــ،  وتاريخ:  )م/78( 

يف الآتي: ج -  دعاوى التعوي�ض التي قدمها ذوو ال�ساأن عن قرارات اأو اأعمال جهة الإدارة«، 

كما تدخل يف الخت�سا�ض املكاين لهذه املحكمة طبًقا لقرار جمل�ض الق�ساء الإداري يف البند: 

هذه  اخت�سا�ض  وتدخل يف  ـــ،  1432/7/5ه وتاريخ  رقم: )4(  جل�سته  )الثاين( من حم�سر 

لعام  ورقم: )44(  1432هـ  لعام  رقم: )242(  الديوان  رئي�ض  قراري  نوعيًا مبوجب  الدائرة 
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عي قد ظهرت نتيجة التحليل ال�سحيحة  ا عن قبول الدعوى �سكاًل: وملا كان املُدَّ 1436هـ، واأمَّ

عي لهذه املحكمة يف: 1431/4/8هـ، فيكون قد تقدم خالل  له يف: 1430/5/28هـ، وتقدم املُدَّ

املدة املن�سو�ض عليها، وملا كان نظام املرافعات اأمام ديوان املظامل ال�سادر باملر�سوم امللكي 

رقم: )م/3( يف: 1435/1/22هـ َن�ضَّ يف املادة )6/8( على اأنَّه »فيما مل يرد به َن�ضَّ خا�ض، ل 

ت�سمع الدعاوى املن�سو�ض عليها يف الفقرتني )ج، د( من املادة )13( من نظام ديوان املظامل 

عى به.. الخ«؛ واإذ ا�ستوفت الدعوى �سائر  بعد م�سي ع�سر �سنوات من تاريخ ن�سوء احلق املُدَّ

ا عن مو�سوع الدعوى:  َرة �سرًعا ونظاًما، فاإنَّه يتعني قبولها �سكاًل، واأمَّ اأو�ساعها ال�سكلية املَُقرَّ

عي يطلب احلكم باإلزام املدعى عليها تعوي�سه عن الأ�سرار املادية واملعنوية جراء  وملا كان املُدَّ

ة التق�سريية  نتائج التحاليل اخلاطئة، وملا كان من لزم القول بالتعوي�ض توافر اأركان امَل�ْسوؤُوِليَّ

اإجراءاتها  ب�سالمة  تدفع  عليها  واملدعى  بينهما(،  ال�سببية  والعالقة  وال�سرر  )اخلطاأ  وهي: 

وتطلبه احلكم برف�ض الدعوى، وملا كان الثابت من الأوراق اأنَّه ل تدافع بني الأطراف يف ثبوت 

خطاأ املدعى عليها يف نتيجة التحليل املجرى للمدعي، وهو ما اأفادت به املذكرات املقدمة من 

عي التعوي�ض عن ال�سرر املادي املَُتَمثِّل يف مراجعات م�ست�سفيات  الطرفني، وملا كان طلب املُدَّ

عي  املُدَّ اإ�سابة  اأثبتت عدم  والتي  الأولية،  التحليل  نتيجة  من  للتاأكد  لإجراء فحو�سات  اأهلية 

مبر�ض )الإيدز(، وال�سرر املعنوي املَُتَمثِّل يف الفزع واخلوف وتردي حالته النف�سية، فاأما عن 

ال�سرر املادي: وملا كان املدعى مل يقدم م�ستندات تفيد ذلك ال�سرر فاإن الدائرة تنتهي اإىل 

ا عن ال�سرر املعنوي: وملا كانت نتيجة التقرير  ا يدعيه من اأ�سرار مادية، واأمَّ عدم تعوي�سه عمَّ

عي نف�سه، كما  عي مري�ض بالإيدز ترتب اأثاًرا �سلبية تعود على املُدَّ اخلاطئة التي اأفادت اأن املُدَّ



3077

تعود على اأ�سرته وجمتمعه، فمر�ض الإيدز من اأ�سنع الأمرا�ض واأخطرها، والتعاي�ض معه كمن 

باأنَّه م�ساب بهذا املر�ض قد يذهبه عقله، ل�سيما  الإن�سان  يتعاي�ض مع املوت، وجمرد �سعور 

له  اأن املجتمع �سينظر  اإىل ذهن امل�ساب  يتبادر  اأول ما  واأن  واأنَّه يف جمتمع م�سلم حمافظ، 

نظرة دنيئة، اإذ اإن امل�ساب بهذا املر�ض يف نظرة املجتمع هو من كانت له عالقات حمرمة، 

ا منبوًذا يف اأ�سرته وحميطه، ول�سك اأن جمرد  وِمْن َثمَّ ي�سبح مو�سوًما بالعار، وي�سحى �سخ�سً

قناعة  ي�سكل يف  الذي  الأمر  واملعنوية �سرر حم�ض،  املر�ض احل�سية  التفكري يف عواقب هذا 

الدائرة �سرًرا معنوًيا بيًنا، وملا كان ال�سارع نهي عن الأ�سرار واأمر برفع ال�سرر كما جاء يف 

احلديث الذي ح�سنه اأهل العلم »ل �سرر ول �سرار«، وقد اأجمع العلماء على ذلك املعنى، وملا 

كان من القواعد الكربى يف ال�سريعة قاعدة )ال�سرر يزال(، ول يقت�سر ذلك على �سرر دون 

غريه بل يعم كل �سرر �سواء اأكان مادًيا اأم معنوًيا، وحيث قد ذهب بع�ض الفقهاء اإىل جواز 

جرب ال�سرر املعنوي باملال، ومن ذلك ما روي عن حممد بن احل�سن يف اجلراحات التي تندمل 

دون اأن يبقي لها اأثر اأنَّه »يجب فيها حكومة عدل بقدر ما حلق املجروح من الأمل« )املب�سوط 

81/26( فقدر الأمل باملال، وجاء يف جممع ال�سمانات »ولو �سج رجال فالتحمت ومل يبق لها 

اأثر.. قال اأبو يو�سف: عليه اأر�ض الأمل، وهو حكومة عدل« )جممع ال�سمانات 171(. واإذا وجب 

ذلك يف جمرد الأم وهو �سرر معنوي فمثله الفزع واخلوف والهلع، وقد يكون ذلك يف بع�ض 

�سوره اأعظم اأثًرا على املرء من جمرد الأمل، ف�سال عن احلالة النف�سية الع�سيبة التي عا�سها 

خالل هذه الفرتة وهو بني موؤكد وناٍف للمر�ض، وعن النعمان بن ب�سري  قال: كنا مع ر�سول 

اهلل  يف م�سري؛ فخفق رجل على راحلته، فاأخذ رجل �سهًما من كنانته، فانتبه الرجل ففزع، 
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)96٫804+ 1434٫12= 98238٫12( ، وبه تق�سي الدائرة، ول ينال من ذلك ما قد يثار من 

عي مق�سده جرب ال�سرر ولي�ض الإثراء، اإذ ما اعتمدته الدائرة يف معيار  اأن التعوي�ض حلال املُدَّ

ح�ساب التعوي�ض مل يكن اإثراء، اإذ يف ق�سايا التعوي�ض عن ال�سجن ليوم واحد، ا�ستقر ق�ساء 

ديوان املظامل بتعوي�ض املت�سرر عن كامل اليوم يف حني راتبه عن 8 �ساعات فقط بحجة تقييد 

احلرية له، والوا�سح اجللي اأن ذلك التقييد اأرحم واأهون من العذاب والأمل النف�سي واإن كان 

وت�ستمر  احلياة  معها  ت�ستع�سي  حلالة  بال�سخ�ض  يوؤدي  قد  املعنوي  ال�سرر  اأن  �سيما  طليًقا، 

اأ�سرارها مدى العمر وتنتج معها اأمور ل حتمد عقباها، بخالف ال�سجن فاإنَّه مع خروجه منه 

وتعوي�سه عن ذلك يتال�سى ويجرب ال�سرر.

باأن  ال�ضحية مبحافظة جدة  لل�ضوؤون  العامة  املديرية  باإلزام  الدائرة:  لذلك حكمت 

تدفع للمدعي )...( مبلغاً وقدره: )98.238.12( ثمانية وت�ضعون األفا ومائتان وثمانية 

وثالثون رياًل واثنا ع�ضر هللة.

واهلل املوفق و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

:

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.

تقت�سي  امَل�ْسوؤُوِليَّة  قواعد  كانت  وملا  م�سلًما«،  يروع  اأن  لرجل  يحل  »ل   : اهلل  ر�سول  فقال 

اأمني  اأمناء، وكل  القائمني عليها  اأن  العامة باعتبار  الإدارة عن �سوؤون وليتها  ت�ساأل جهة  اأن 

ا ائتمن عليه فاإذا انحرف عن الغاية املاأمولة فيه، اأدت ت�سرفاته اإىل انتكا�سه على  م�سوؤول عمَّ

ْن وقع عليه ال�سرر بطلب ما  اأحوال الرعية، واختالل م�ساحلهم وحقوقهم املكفولة لهم ِمَّ

يجربه بالتعوي�ض �سواء اأكان ذلك ال�سرر مادًيا اأم معنوًيا، واإن تعني اإثبات اخلطاأ وال�سرر، 

عي تعوي�سه عن الأ�سرار املادية واملعنوية، ولأن  فالعالقة بينهما تربز متاأكدة يف مطالبة املُدَّ

عي كان ب�سبب خطاأ املدعى عليها املَُتَمثِّل دون �سند �سحيح، ما يجعل  ال�سرر الواقع على املُدَّ

قد  املظامل  ديوان  كانت حماكم  وملا  عليها  املدعى  منعقدة يف عمل  الثالثة  امل�سوؤولية  اأركــان 

)1432/2/2/282هــــ(  رقم:  احلكم  يف  وذلك  املعنوي،  ال�سرر  عن  التعوي�ض  مببداأ  اأخذت 

ال�ــســتــئــنــاف  حمــكــمــة  بــحــكــم  واملــــوؤيــــد  )2/4961/ق/1431هـ(  رقــــم:  الــقــ�ــســيــة   يف 

رقم: )2/44( لعام 1433هـ، الأمر الذي تنتهي الدائرة معه اإىل اإلزام املدعى عليها بتعوي�ض 

ا اأنَّ الدائرة هي اخلبري الأول، فرتى الدائرة اأن جرب اأ�سرار  عي عن ال�سرر املعنوي، َومِبَ املُدَّ

املدة  تلك  خالل  راتب  من  ي�ستلمه  كان  ما  وفق  مادًيا  ا  تعوي�سً بتعوي�سه  يكون  كافة  عي  املُدَّ

التي عا�سها م�سطرًبا ل يعلم ما توؤول اإليه حاله، وهي من تاريخ: 1429/8/24هـ اإىل تاريخ: 

عي  اأ�سهر فاإن راتب املُدَّ اأيام، فعن الت�سعة  اأ�سهر واأربعة  ا جمموعة ت�سعة  1430/5/28هـــ مِبَ

ا عن  تلك املدة )10٫756( ريال؛ وِمْن َثمَّ فاإنَّه ي�ستحق )10756× 9= 96٫804( ريالت، اأمَّ

الأربعة اأيام، فاإن راتبه اليومي ي�ساوي )10٫756÷30= 358٫53( فيكون راتبه لالأربعة اأيام 

عي من التعوي�ض  )358٫53× 4= 1434٫12( رياًل، وعلى ذلك فيكون جمموع ما ي�ستحقه املُدَّ
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)96٫804+ 1434٫12= 98238٫12( ، وبه تق�سي الدائرة، ول ينال من ذلك ما قد يثار من 

عي مق�سده جرب ال�سرر ولي�ض الإثراء، اإذ ما اعتمدته الدائرة يف معيار  اأن التعوي�ض حلال املُدَّ

ح�ساب التعوي�ض مل يكن اإثراء، اإذ يف ق�سايا التعوي�ض عن ال�سجن ليوم واحد، ا�ستقر ق�ساء 

ديوان املظامل بتعوي�ض املت�سرر عن كامل اليوم يف حني راتبه عن 8 �ساعات فقط بحجة تقييد 

احلرية له، والوا�سح اجللي اأن ذلك التقييد اأرحم واأهون من العذاب والأمل النف�سي واإن كان 

وت�ستمر  احلياة  معها  ت�ستع�سي  حلالة  بال�سخ�ض  يوؤدي  قد  املعنوي  ال�سرر  اأن  �سيما  طليًقا، 

اأ�سرارها مدى العمر وتنتج معها اأمور ل حتمد عقباها، بخالف ال�سجن فاإنَّه مع خروجه منه 

وتعوي�سه عن ذلك يتال�سى ويجرب ال�سرر.

باأن  ال�ضحية مبحافظة جدة  لل�ضوؤون  العامة  املديرية  باإلزام  الدائرة:  لذلك حكمت 

تدفع للمدعي )...( مبلغاً وقدره: )98.238.12( ثمانية وت�ضعون األفا ومائتان وثمانية 

وثالثون رياًل واثنا ع�ضر هللة.

واهلل املوفق و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

:

حكمت املحكمة بتاأييد احلكم فيما انتهى اإليه من ق�ضاء.


