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 الممخص

 االصابات الناشئة عن والمعنوية المادية االضرار تعويض ةامكاني بيان الى البحث اىذ سعىي
 الزوجة تتعرض حيث المنزل داخل المنزلية باألعمال القيام نتيجة الزوجة ليا تتعرض التي الجسدية

 اوالى جسدىا وتشويو االصابات الجسدية كاحتراق داخل المنزل الى المنزلية باألعمال قياميا اثناء
 تسبب التي العميقة والجروح المزمنة االمراض من كثير و جسميا اعضاء احد بتر او البصر فقدان

 واألسرية الزوجية بالحياة االستمتاع ةلذ وتفقد المنزل داخل ةمعطم وتجعمياة ومحقق ةمؤكد اضرار ليا
 قيام حال شرعا المنزلية األعمال مع انيا في االساس وعند اغمب الفقياء المسممين غير ممزمة بيذه

حال  المنزلية األعمال بيذه الزوجة اراء الفقياء المسممين بشان الزام اختمفت والواقع انو قد الزوجية
 عن الزوجة تعويض ةامكاني مدى الى البحث بيذه سنخوض قيام الزوجية وصارت اتجاىين وعميو

 داخل المنزل قياميا باألعمال المنزلية تصيبيا جراء التي األضرار المادية والمعنوية
Abstract 

This research seeks to show the possibility of compensating the material and 

moral damages arising from the physical injuries to which the wife suffers as 

a result of doing household chores inside the house. Chronic diseases and 

deep wounds that cause definite and verifiable damages and make them 

disabled inside the home and lose the pleasure of enjoying married and 

family life, although in the first place, and according to most Muslim jurists, 

they are not legally obligated to these housework when the marriage is 

established. If the marriage is established and became two directions, and 

accordingly, we will go into this research to the extent of the possibility of 

compensating the wife for the material and moral damages that she incurs as 

a result of her doing household chores inside the house.             
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 المقدمة
تارًة مادية  بأضرارقد يؤدي العمل المنزلي الذي تقوم بو الزوجة الى اصابتيا 

 اجزاء من جسدىا باالحتراق او بالتشويو او كتضررالجسدية التي تصيبيا  كاألضرار
 بإصابةبتر احد اعضاء جسميا وفقدان البصر وقد تكون تارًة اخرى معنوية تتمثل 

االصابة ولما كان االصل في عن المشاعر واالحاسيس واالنكسار النفسي الناتج 
عن مدى امكانية ان  نتسألنا التعويض عنو حق لنا ان الضرر الواقع ان يكون ممك

 تطالب الزوجة بالتعويض عن االضرار التي اصابتيا جراء الخدمة في المنزل .
حق لنا بعد ذلك التساؤل عن  باإليجابفاذا كانت االجابة عمى ىذا التساؤل 

 الطرف الممزم بالتعويض لمزوجة اىو الزوج ام غيره ؟
ة بالقيام بيذه االعمال كان محل خالف بين الفقياء وذلك ان الزام الزوج

لن يفتح الباب لمقول بان ثبوت التعويض لمزوجة في مثل ىذه الحالة  المسممين وىو ما
 يكون محل اتفاق لدى الفقياء المسممين .

يستفاد وذلك الن نصوصو ال  بأفضلوالحال في ظل التشريع العراقي ليست 
باألعمال المنزلية ) او الزام الزوج بيا( فال يمكننا من خالل الزام الزوجة  بالضرورة منيا

منطوق النصوص القانونية ان نجزم باستحقاقيا التعويض جراء االصابة وفي ذلك ظمم 
يقع عمى الزوجة السيما مع خطورة االصابات التي قد تتعرض ليا وان الزام الزوجة 

المسممين وكذلك اىمل المشرع بيذه االعمال المنزلية كان محل خالف بين الفقياء 
لج ىذا النوع من التعويض بشكل كاٍف رغم اىميتو االعراقي تنظيم ىذه المسألة ولم يع

حيث تتعرض الزوجة الى االصابات البميغة وقد يمنعيا خجميا والعرف والتقاليد من 
المطالبة بحقيا بالتعويض من جراء االصابة وىذا ظمم يقع عمى الزوجة حيث تعرضيا 

محرق وتشويو جسدىا وفقدان بصرىا مع ما قد ترتبو ىذه االصابة من طالقيا او ل
 ىجرىا وىي غير ممزمة بيذه الخدمة المنزلية شرعًا .

 البحث اىميو -اوال" :
نتيجة المادي  الضرر الى الزوجة تعرض معرفة اثرفي  البحث ةاىمي تتجمى

( بصرىا وفقدان الجسم اعضاء احد بتر وا تشويو وا الجسد حرقك)االعمال المنزلية 
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 ان يلفة الحيا ةلذ وفقدان واالحاسيس المشاعر ةواصاب النفسية كاألضرار او معنوية
 الزوجة تصبح حيث اإلصابة عن التعويض الزوجةوتستحق  لمضرر ضامن الزوج
الزوجية  بالحياة االستمتاعة لذ يفقدىا مما المنزل داخل ةمعطم و ةعاجز  او معاقة

 الفائت الكسب و المصمحة يتو فوتواالسرية 
 البحث مشكمو -ثانيا":

 التعويض موضوع دراسة خالل ومن االشكاليات من ا"كثير  بحثنا موضوع يثير
 ليا تتعرض التي الجسدية االصابات عن الناجمة والمعنوية المادية االضرار عن

 الزام بشان المسممين الفقياء اراء تباينت حيث المنزلية باألعمال القيام نتيجة الزوجة
 قراني نصلم يرد  المقدس الشارعحيث ان  و المنزل داخل المنزلية باألعمال الزوجة

الى  الزوجةوعند تعرض  المنزلية الخدمة بيذه الزوجة الزام في شان قاطعصريح 
او بتر احد  وتشويو جسدىا حرقاالضرار المادية والمعنوية جراء االعمال المنزلية ك

 .من المزايا الجسدية ووظائف الجسم  اً يفقدىا كثير  قد يصيبيا ضرراً اعضاء جسدىا 
 الموضوع اختيار باسبا -ثالثا :

 -من اىم االسباب التي دعتني لمبحث في ىذا الموضوع :
 والقانون الشريعة في المختصين من الموضوع ليذا ةخاص دراسة وجود عدم -1

 حيث يوعم المترتبة الخطيرة االثار و البالغة األىمية من وبالرغم العراقفي 
 احد بتر او ىاجسد وتشويوكحرق   الجسيمة باألضرار الزوجة اصابو عتبرت

من أالزوج لم يان حيث  والقانونيةاعتداء عمى حقوقيا الشرعية  جسميا اعضاء
 . من االضرارسالمة الزوجة 

 المرأة الن و وحمايتيا الزوجةحقوق  ظرغبتنا في الخوض في موضوع حف -2
 والقانونية الشرعية بحقوقيا تعريفيا من البد كان المجتمع في االضعف الركن
 بعض تعسف  قبل من عمييا الواقع مضررل ا"ورفع حقوقياا لوحفظ الزوج عمى

 . االزواج
رسم الحدود الشرعية والقانونية لحقوق كال رغبتنا تبيان الحدود الشرعية  -3

  . الزوجين



 هـ4443-م  2022. لسنة  3الثاني ملحق  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 
854 

  البحث منيجيو -رابعا :
 من وذلك البحث ماده استعراض فياالستقرائي  الوصفي المنيج عمى عتمدسن

 االحوال قوانين نصوص و المسالة ىذه في المسممين الفقياء اراء استقراء خالل
 العراقي المدني القانونونصوص  الشخصية العراقي

 
 البحث ةخط -خامسا" :

 والمعنوية المادية االضرار عن التعويض الزوجة استحقاق مدى الى وصللمت
 قسمسن الزوجية قيام حال المنزل داخل المنزلية األعمالقياميا ب جراء تصيبيا التي
 ضرر عن التعويض الزوجة استحقاق االول المطمب في نتناول ينمبمط الى بحثنا

التعويض اساس استحقاق الزوجة  الثاني المطمب في نستعرض فيما المنزلية االعمال
 عن ضرر االعمال المنزلية وفقا لقواعد المسؤولية المدنية .

 
 المطمب االول

 استحقاق الزوجة التعويض عن ضرر االعمال المنزلية
لمعرفة الضرر المستحق التعويض لمزوجة نتيجة االعمال المنزلية البد لنا من 

الخاصة تعريف التعويض والضرر لغة واصطالحا ثم نمر عمى الشروط العامة و 
لمضرر من االعمال المنزلية ثم نمر عمى خصاص الضرر الناتج من االعمال المنزلية 

 عمى وفق االتي 
 االول الفرع

 معنى الضرر الواقع عمى الزوجة والتعويض عنه
 تعريف الضرر لغًة" واصطالحاً  -اوال":

خوذ من أ, والضرر م (ٔ)الضرر لغًة يعني الضيق والنقصان يدخل في الشيء
 ِمِنينَ ۡ  ُمؤۡ  ٱل ِمنَ  قََِٰعُدونَ ۡ  ٱل َتِويۡ  الا َيس[, وفي قولو تعالى  (ٕ)الضر وىو ضد النفع

َررِ  ُأْوِلي رُ ۡ  َغي  (ٖ)] ٱلضا
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 اما في االصطالح الشرعي والقانوني 
الضرر في االصطالح الشرعي والقانوني ىو الحاق مفسدة  باألخرين وىو فان 

سبب خساره مالية ياو عرضو او عاطفتو ف ايذاء يقع عمى الشخص في مالو او جسمو
االذى الذي يصيب  كذلك بانووعرف الضرر  (ٗ)او حزن او الم او زوال بعض المنافع 

وعرفو اخرون  (٘)الشخص من جراء المساس بحق من حقوقو او بمصمحة مشروعة لو
االعتداء واالذى الذي يصيب االنسان في حق من حقوقو او في مصمحة مشروعة  بانو
وعرف ايضا  (ٙ)وىو ركن اساس في المسؤولية الن المسؤولية تعني التزاما بالتعويض لو

بانو االعتداء واالذى الذي يصيب االنسان في حق من حقوقِو وفي مصمحة مشروعو 
لو سواء كان ذلك الحق او تمك المصمحة متعمقة بسالمة جسمو وعاطفتو او بمالو او 

 (ٚ)الحق او المصمحة قيمو مالية او لم يكن ذلكبشرفو او باعتباره وسواء اكان ىذا 
تعريف الضرر باعتباره اذى  معنالحظ ان التعاريف السابقة جاءت متوافقة  

  هيصيب االنسان في حق من حقوقو وعاطفتو وجسمو وشعور 
و يمكننا ان نستنبط  تعريفًا من خالل ما ذكر اعاله لمضرر من األعمال     

 : المنزلية الذي يصيب الزوجة
ىو االذى وااللم الذي يصيب الزوجة في جسدىا و شعورىا واحساسيا عند [

المزمنة  األمراض وأالعميقة   حأو الجرو تشويو جسدىا  وأكاالحتراق  لمخسارةتعرضيا 
مة وذلك كمو اثناء ممارستيا األعمال المنزلية داخل المنزل حال العاىات المستدي وأ

 .]قيام الزوجية
وبذلك يظير ان المميز االساس ليذا النوع من االذى الذي يمحق الشخص 

 ارتباطو باألعمال المنزلية التي يكون منشؤىا الزوجية .
 تعريف التعويض لغًة واصطالحاً  -ثانيًا :

معنى التعويض لغًة دفع العوض والعوض البدل والمقابل  اي عوضتو تعويضا 
 . (ٜ),التعويض االبدال واقام الشيء مكان اخر (ٛ)اي اعطيتو بدال عن ما ذىب منو 

 التعويض لغًة ىو دفع العوض والبدل عما ذىب من المضرور اً اذ
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   واما في االصطالح الشرعي والقانوني
غيره في قبل عرف التعويض )معاوضة( بانو َجبُر من وقع عميو الضرر من 

غير عما لحقو من تمف الاعتبار وقيل ىو االلتزام بتعويض  وانفس او مال او شرف 
المال او ضياع المنافع او عن الضرر الجزئي او الكمي الحادث في النفس 

يو من جنس الضرر تعادل ما وعرفو اخرون بانو مبمغ من النقود او ترض (ٓٔ)االنسانية
و ما فاتو من الكسب كنتيجة  طبيعية لمفعل الضار وىو  ةلحق المضرور من خسار 

بانو وسيمة القضاء وعرف التعويض (ٔٔ)القضاء لجبر الضرر محوا وتخفيفا  ةوسيم
 (ٕٔ)لمحو الضرر او تخفيف وطأتو 

في  ةاذن فالتعويض اصطالحًا كما جاء في التعريفًات السابقة وىي متقارب 
المعنى االصطالحي حيث ذىبت الى ان التعويض جبٌر لمضرر الذي يوقع في النفس 

تعويض الزوجة عن ضرر األعمال المنزلية موضوع الدراسة ىو وبما ان والمال 
ي ترضية من جنس الضرر ما غ من النقود او ابمم[ىنا نعرف التعويض ان فيمكننا 

طبيعية لمضرر الناشئ عن  ةالزوجة من خسارة اصابتيا او كسب فاتيا كنتيج قلح
 .]عمميا في المنزل 

 الفرع الثاني
 وخصائصو شروط ضرر األعمال المنزلية

 شروط ضرر االعمال المنزلية -اوال :
لوجوب تشترط من الناحية القانونية بصورة عامة مجموعة من الشروط 

التعويض الناتج عن ضرر األعمال المنزلية والتي سنبينيا فيما يمي بتقسيميا الى 
 وذلك بمحاظ خصوصية الضرر الذي نحن بصدد الحديث عنو . شروط عامة وخاصة

وىي الشروط التي يجب ان تتوفر في بصورة عامة أي يشترك الشروط العامة   -اوال:
 -: ر وىذه الشروط ىيانواع الضر فييا كل 

 ان يكون ضرر األعمال المنزلية محققا -ٔ
وىو ىنا ان يكون الضرر محققا اي يجب التأكد من ان طالب التعويض يشترط 

احترق الزوجة ويترتب عمى ىذا مثاًل  )الزوج()الزوجة( قد لحقو اذى من فعل الفاعل
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بانفجار آلة الطبخ واحداث اصابات عميقة فتشويو الجسد بسبب آلة الطبخ التي 
 احضرىا الزوج )غير السميمة والمستيمكة ( اما اذا كان غير محقق فال تعويض فمو

نتفاء الاطمق شخص عمى اخر عيارًا ناريًا فأخطاه  فال يسال الفاعل عن التعويض 
الضرر وال يعني تحقق الضرر وقوعو في الحال بل يكفي ان يصبح مؤكد الوجود ولو 

عمى ىذا اذا اصيب شخص ولم تعرف درجة تراخى وقوع الضرر الى زمن المستقبل و 
اصابتو فانو يجوز لمقاضي ان يحكم بالتعويض عن الضرر الواقع في الحال ويحفظ 
حق المصاب في الرجوع عمى الفاعل فيما لو ساءت حالتو بعد ذلك والضرر المحتمل 

نشا ضرر ضرر غير مؤكد الوقوع والقاعدة فيو عدم التعويض عنو اال بعد وقوعو فاذا 
تسبب بو الزوج لزوجة كانت حاماًل اثناء ممارستيا االعمال المنزلية فاحدث ضربو 

يحتمل معو اجياضيا فان ذلك ال يبيح ليا سمفا المطالبة بالتعويض  بشكلبطنيا عمى 
 . (ٖٔ)عن االجياض فاذا اجيضت فقد تحقق الضرر وحق التعويض

 ةمشروع ةمالي ةان ينصب ضرر األعمال المنزلية عمى حق او مصمح -ٕ
الشرط الثاني لمضرر ىو ان يصيب الضرر حقًا او مصمحة مالية مشروعة 
لممضرور وذلك ان الضرر الذي يمكن التعويض عنو قد يصيب حقًا لممضرور كان 
يحرق شخص دار شخص اخر وقد يصيب الضرر مصمحة مالية مشروعة لممضرور 

كان يعيل بعض ذوي اقاربو دون ان ترتقي الى مرتبو الحق كان يقتل شخص رجاًل 
دون ان يكون ممزما قانونًا بنفقتيم اذ يستطيع ذوي القربى ممن كان القتيل يعيميم 
مقاضاة القاتل لمطالبتو بالتعويض عن حرمانو من اإلعالة اذا ثبت ان القتيل كان 

لو بقي حيا اما اذا لم  ميعيميم عمى نحو  مستمر وانو كان يستمر في االنفاق عميي
مصمحة مالية مشروعة فال يجوز التعويض عنو فال يحكم  او الضرر عمى حقٍ  ينصب

بالتعويض لخميمٍة قتل خميميا الن مصمحتيا المالية التي تأثرت بقتل الخميل ليست 
 . (ٗٔ)مشروعة

وىنا ينبغي ان نذكر الضرر الواقع عمى الزوجة فنقول بان الضرر الذي يصيب 
 بالفعلاء اكان ضررًا ماديًا او ضررًا ادبيًا قد اصاب الزوجة جراء األعمال المنزلية وسو 
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وذلك الن وجودىا وعمميا في منزل الزوجية  مصمحة مالية مشروعة لدى الزوجة
 مشروع .

شخصيًا ويعني ذلك ان يكون الضرر قد اصاب ان يكون ضرر األعمال المنزلية  -ٖ
او  قة كاالحتراأي ان يصيب الزوجة من ضرر األعمال المنزلي (٘ٔ)الشخص المدعي

تشويو الجسد بسبب اىمال الزوج بشكل مباشر مما يؤدي الى نشوء حق التعويض 
 بذمتو بسبب الفعل الضار.

 
 الشروط الخاصة بضرر األعمال المنزلية -:نياثا
 ةً ان يكون الضرر الواقع عمى الزوجة من زواج صحيح سواء كانت الزوجية حقيقي -ٔ

 .او حكما او معتدة من طالق رجعي 
 .ان يكون فاعل الفعل الضار زوجا تسبب بخطئو بضرر لمزوجة  -ٕ
 .ولتيا األعمال المنزلية داخل المنزل اان يكون الضرر قد حدث اثناء مز  -ٖ

 من األعمال المنزلية الذي يقع عمى الزوجةالناتج خصائص الضرر  -:ثالثاً 
جممو من  بيتميز الضرر الناتج عن األعمال المنزلية حال قيام الزوجية 

 -: صور الضرر عمى النحو االتيمن الخصائص يمتاز بيا عن غيره 
 يرد الضرر عمى حق ثابت لمزوجة -ٔ

في سالمة جسدىا وحقيا في سالمة مشاعرىا واحاسيسيا وحقيا في  مرأةان حق ال
يرافقيا حال قيام الزوجية وحال وجودىا ية والقانونية عدم االعتداء عمى حقوقيا الشرع

وعند تعرضيا لمضرر اثناء ممارستيا األعمال المنزلية وعمميا في منزلية الزوجية 
فأنيا تستحق المزمنة  األمراضوتعرض جسدىا لالحتراق والتشويو او الجروح او 

مال المنزلية شرعًا بيذه األع ةباألساس غير ممزم تعويضًا ليذا الضرر خصوصًا وانيا
طبيعية  ةمن الحقوق الثابتة لمزوجة ىو حقيا في ان تعيش حياه زوجيوذلك الن 

ذلك ومستقرة وعند تعرضيا ليذه االضرار من جراء الخدمة المنزلية  سوف يعرضيا 
 . ياواحاسيس ىاالى االذى النفسي واالنكسار االجتماعي وااللم الذي يمس مشاعر 
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طيمة عقد حق الزوجة ان تعيش االمان والسالم في جسد خالي من التشويو ان 
ال يكون عمميا الزواج وطيمة قياميا بمتطمباتو كاألعمال المنزلية ثابت ليا فينبغي ان 

في المنزل سببًا لحرمانيا من ىذه الحقوق  وقد نص االعالن العالمي لحقوق االنسان 
بنود التي تدعو الى احترام ىذه الحقوق عمى ال ٜٛٗٔالذي صدر في باريس عام 

والدفاع عنيا مثل حق االنسان في الحياة و حقو في سالمة جسده وحقو في سالمة 
 كيانو المعنوي وذلك بحرمو االعتداء عمى سمعتو وعاطفتو .

حرمان الزوجة من متع الحياة إذ أن لمزوجة الحق في الحفاظ يؤدي الضرر الى   -ٕ
التمتع بالحياة الزوجية المشروعة وعند تعرضيا في وليا الحق  سالمة جسميا وحياتيا

تشويو جسدىا وحدوث عاىات مستديمة او جروح واالالم بسب العمميات  والالحتراق 
مباىج الحياة االسرية بالتمتع   فيمنعيا من حقيا فان ذلك يالطبية التي تخضع ليا 

من مباىج الحياة يخمق في النفس الضيق مما يولد انكسارًا نفسيًا والمًا ذاتيًا فالحرمان 
والكبت وىذا الضرر ينتج عنو منع الزوجة من حقيا في ان تعيش حياة زوجية مستقرة 

 متمتعة بمباىج الحياة الزوجية . 
كبتر احد اعضائيا او تؤدي الى ضرر مادي يرد الضرر بصورة اصابة جسدية  -ٖ

داخل المنزل مما يفقدىا مردودات  فقدان البصر حيث تفقد الزوجة قدرتيا عمى العمل
العمل فيكون التعويض عنو بالضرر الذي لحق بالمصمحة التي فاتت )والكسب الفائت 

او قد تصاحب ذلك اضرار  من جراء االصابة الجسدية نتيجة األعمال المنزلية (
 .معنوية تتضمن األآلم  واالنكسار النفسي  وغيرىا

 المطمب الثاني
الزوجة التعويض عن ضرر االعمال المنزلية وفقًا لقواعد المسؤولية  اساس استحقاق

 المدنية
تعرف المسؤولية المدنية بانيا  االلتزام بتعويض الضرر المترتب عمى االخالل          

بالتزام اصمي ويترتب عمى ىذا االخالل ضرر لمغير فيصبح مسؤوال قبل المضرور 
 .  (ٙٔ)وممزم بتعويضو عما اصابو من ضرر
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وىي تنقسم الى مسؤولية جراء ارتكاب الفعل الضار)تعاقديًا او تقصيريًا( ومسؤولية جراء 
 الفعل النافع )االثراء دون سبب ( .

وتعرف المسؤولية التعاقدية بانيا اخالل بالتزام عقدي والتزام بتعويض الضرر   
 المترتب عمى االخالل .

بينما تعرف المسؤولية التقصيرية بانيا التزام من احداث الضرر غير مشروع بالغير  
 ( ٚٔ))بتعويض(ىذا الغير

واما االثراء دون سبب فيعرف بانو اغتناء ذمة شخص بسبب افتقار ذمة شخص اخر 
 . (ٛٔ)دون سبب مشروع

لية يمكن ان والواقع ان تعريف الزوجة التي تصاب بأضرار جراء قياميا باألعمال المنز 
يجد لو اساسًا في ىذه التقسيمات من جية فان المسؤولية عن الفعل الضار تمكن 
الزوجة من المطالبة بالتعويض اما عمى اساس المسؤولية التعاقدية )لوجود عقد بيميما 
استدعى قياميا بيذه االعمال( واما عمى اساس المسؤولية التقصيرية )إلمكان تصور 

 او مفترض من قبل الزوج ادى الى احداث الضرر بيا( . وجود قبل خاطئ قائم
ومن جية اخرى فان المسؤولية عن الفعل النافع تمكنيا من المطالبة بالتعويض          

 عمى اساس الكسب دون سبب .
 الفرع االول

 مدى امكان استحقاق الزوجة التعويض عمى اساس الكسب دون سبب
بالتعويضات عمى اساس الكسب دون سبب البد لمعرفة كيفية مطالبة الزوجة  

لنا من تعريف بالكسب دون سبب ثم نمر عمى الشروط العامة والخاصة باألعمال 
 المنزلية ثم نمر عمى كيفية تقديرىا .

يعرف الكسب دون سبب او االثراء بال سبب او االغتناء دون سبب بانو اغتناء 
وعرفو اخرون بانو  (ٜٔ)مشروعذمة شخص بسبب افتقار بذمة شخص اخر دون سبب 

انتقال قيمو مالية من ذمة الى اخرى دون ان يكون ليذا االنتقال سبب قانوني يرتكز 
ان الكسب دون سبب في الى ن يوذىب بعض الفقياء المسمم (ٕٓ)عميو كمصدر لو 
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)ال ضرر الوارد في الحديث الشريف (ٕٔ)الشريعة مبدا عام عمى القاعدة الفقيية 
 .(ٕٕ)وإلضرار (

او من شيء  هبال سبب ان كل  من نال او اثرى من عمل غير  لكسبويقصد با
لو منفعة ولو بحسن نيو دون سبب قانوني فانو يمزم برد ىذا لمغير قدر ما اثر بو وفي 

 . حدود ما لحقو من خساره
و يمكننا ان نضع تعريفًا لمكسب دون سبب بانو ]قيام شخص بعمل نافع يؤدي بو 

 .حسابو دون سبب مشروع او قانوني ليذا االثراء[ان يثري شخص عمى 
من القانون المدني العراقي )كل شخص ولو كان غير مميز  ٖٕٗالمادة  نصتحيث 

يحصل عمى كسب مشروع عمى حساب شخص اخر يمتزم في حدود ما كسبو بتعويض 
 بعد( مافيو زال كسبو من لحقو ضرر بسبب ىذا الكسب ويبقى ىذا االلتزام قائما ول

قد اقرت القاعدة من القانون المدني العراقي  ٖٕٗوعمى ىذا يتضح من نص المادة 
بالتعويض عند عمى حساب غيره  ىان القانون يمزم اي شخص اغتنى واثر  العامة وىي 

 تحقق شروطو .
االثراء بال سبب في بعض الحاالت فمن دفع شيًء ضانا انو واجب عميو فتبين  

ى من قبضو من غير حق فاذا كان ىذا الشيء نقودًا او عدم وجوبو فمو الرجوع بو عم
مثميات كان رجوع بدين متعمق بالذمة . كااللتزام بالنفقة عادة مبمغ من النقود فيو دين 

(. حيث عنصر الخدمة احد عناصر النفقة المفروضة عمى الزوج وان ٖٕمتعمق بالذمة )
 ىي غير متبرعة .طالبت الزوجة ببدل االجرة عن االعمال التي قامت بيا و 

يمكننا ان نقول ان الزوجة عندما تقدم خدمة األعمال المنزلية حال قيام  وىنا 
الزوجية داخل المنزل من كنس وعجين وطبخ وغسل المالبس وكثير من األعمال 

)ألنو في االصل ىو الممزم بتييئة األعمال تعني اثراء في ذمة الزوج ىذه االخرى فان 
عمى حساب افتقار ذمة الزوجة وذلك الن ىذه األعمال ال تستند الخدمة كما اسمفنا ( 

الى مسوغ شرعي وقانوني حيث ان الشارع المقدس لم يمزم  الزوجة بيا بنص قراني 
وليذا فان امكان التعويض عتيا عمى ىذا االساس الكسب دون سبب  قاطع الداللة 
 (ٕٗ)ليس بمستبعد
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إلزام الزوجة بالخدمة المنزلية وتخصيص أراء الفقياء المسممين بشان  تولما تباين
أجرة عمى ىذه األعمال كما راينا في المباحث السابقة  وكذلك قانون االحوال الشخصية 

حيث فرض لمزوجة نفقة عمى الزوج من تاريخ الزواج الصحيح  ٕٗالعراقي في المادة 
روف و خدمة وىي تشمل) الطعام والكسوة والسكن ولوازميا وأجرة التطبيب بالقدر المع

ان الزوج ممزم  ٕٗنالحظ من نص ماده  فأننامثاليا معين ( ألَ  الزوجة التي يكون
بإحضار الطعام والكسوة وتوفير السكن ولوازميما وأجرة التطبيب وكذلك خدمة الزوجة 
التي تحتاج الى معين  كالمعاقة او التي تعاني من المرض او تكون مما تخدم في بيت 

 أىميا 
فان قامت الزوجة باألعمال المنزلية مع كل ما تقدم ذكره ولم يمكن حمل قياميا 
ىذا عمى التبرع فان فعميا ىذا يشكل سببا قانونيا وشرعيًا لوجود حالة اثراء في ذمة 

ال يوجد ىنالك سبب قانوني او سبب شرعي قاطع وصريح  ليذا االثراء في ذمة و الزوج 
 ٱلاِذي لُ ۡ  َوَلُينا ِمث[زوجة وكما في قولو تعالى الزوج عمى حساب افتقار ذمة ال

 . (ٕ٘) ]ۡ  ُروفِ ۡ  َمعۡ  ِبٱل ِىنا ۡ  َعَمي

 شروط الكسب دون سبب  -ٕ
يشترط لتحقيق الكسب دون سبب توافر ثالثة شروط يمكننا ان نقسم الشروط الى 

تميز يفالعامة تشمل كل دعوى اثراء دون سبب وشروط خاصة وخاصة شروط عامة 
 . في شان االعمال المنزلية بين الزوجين الذي يكون دون سبب  كسببيا ال

 الشروط العامة -أ
 -لديمومة الكسب دون سبب تشترط في كل دعوى كسب دون سبب شروط عامة ىي :

 اثراء المدين الشرط االول : 
االثراء ىو كل منفعة مادية او معنوية تكون ليا قيمة مالية يحصل عمييا المثري 

تحقق ىذا الشرط لدعوى االثراء بال سبب أي ال بد من زيادة قيمة ما في من وال بد 
حصول شخص  اً عمييا االلتزام فاألثراء اذ ينبنيالمالية الن الزيادة ىذه المثري ذمة 

عمى مال او منفعة وخالصة القول ان االثراء يعني كل ما شأن ان يؤدي الى اكتساب 
نتفاع بيذا المال لبعض من الوقت واالثراء مال جديد من منقوالت او عقارات او اال
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صورتين االثراء االيجابي حيث يجب ان يكون ىناك اثراء بالفعل ويكون االثراء ايجابيا 
عندما تزداد ذمة المدين المالية واالثراء السمبي ويتم ذلك بانقاص عنصر سالب من 

ة ىي سمبية وان ذمة المثري بمعنى انقاص من ذمتو المالية فكل نقص في ناحية الذم
بتوفير اقتصادي في جانب  كان ذلك بقضاء دين او بتفادي نشوء دين جديد او

 .النفقات
وقد يكون ذلك االثراء مباشرا او غير مباشٍر ويكون االثراء مباشرا اذا تحقق في 
العالقة بين المكتسب والمفتقر دون تدخل شخص ثالث حيث يكون الكسب غير مباشٍر 

ة او تدخل شخص ثالث مثل الكسب الذي يحققو مالك السفينة نتيجة اذا تتحقق بواسط
انقاذىا بفعل الربان الذي القى بعض البضائع الممموكة لمغير والمشحونة عمى ظيرىا 
وغالبا قد يكون االثراء ماديًا او معنويا كما في بعض االمثمة السابقة وقد يكون معنويا 

عالج طبيب لو وكسب المتيم من كالكسب الذي يحصل عميو المريض صحيا من 
 .(ٕٙ)عمل المحامي
 افتقار الدائن  -الشرط الثاني :

يقابل ىذا الشرط االول اذ ينبغي ان يكون ىناك اغتناء من جانب المدين و  
وافتقار في جانب الدائن وان يكون ىذا االفتقار نتيجة لذلك االغتناء فاذا لم يترتب عمى 

 دعوى وال تعويض مثال ان يقوم شخص بأنشاء دار اغتناء المدين افتقار الدائن فال
فخمو او مصنع او حديقة او ممعب في منطقو من المناطق فيفيد جيرانو عرفا بان 
ترتفع اسعار اراضييم بعض الشيء ففي ىذا المثال ال يجوز ليذا الشخص الرجوع 

تقار من جانبو عمى اصحاب االراضي المجاورة بما اثروا بو الن ىذا االثراء ال يقابمو اف
كاالغتناء ايجابي وسمبي و مادي ومعنوي فاالفتقار االيجابي يمثل لو بشخص يبني 
عمى ارض لمغير ببناء بمواد ممموكو لو فانو يفتقر في شان ىذه المواد واالفتقار السمبي 
يمثل لو بفوات المنفعة كان يسكن شخص دار اخر اغتصابا دون عقد واالفتقار 

تجر من خبره من انسان وصالتو التجارية  فالشخص الذي نفع المعنوي ان يفيد م
 .(ٕٚ)المتجر بيذه الخبرة  يفتقر

 قيام عالقو السببية بين االثراء واالفتقار  -الشرط الثالث :
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ال يكفي لتحقيق الكسب دون سبب حصول اثراء في ذمة وافتقار في ذمة اخرى 
ار الدائن اما اذا لم يترتب عمى االثراء وانما ينبغي ان يكون اثراء المدين ناتجًا عن افتق

افتقار فال يتحقق الكسب دون سبب وال تنيض دعواه فمفاد عالقة السببية ىو ان 
 .(ٕٛ)االفتقار يعتبر سببا والثراء النتيجة

 عدم وجود سبب قانوني لألثراء  -الشرط الرابع :
 يشترط لتحقق االثراء بدون سبب عدم وجود سبب مشروع يجيز لممثري

 (ٜٕ)االحتفاظ بالمنفعة التي حصل عمييا نتيجة افتقار الدائن
األعمال  تو جراء الزوج عمى حساب افتقار زوج لدعوى كسبالشروط الخاصة  -ب

 المنزلية
اثراء الزوج وحصولو عمى منفعة مادية او معنويو يمكن تقديرىا  -الشرط االول :

بالنقد و اثراء الزوج قد يكون ايجابيا وقد يكون سمبيا وقد يكون مباشرًا وقد يكون 
غير مباشر اما االثراء االيجابي فيو دخول قيمة مالية بذمة الزوج وقد دخمت 

عجن وطبخ وغسل المالبس بالفعل وىي قيام الزوجة باألعمال المنزلية من كنس و 
و كثير من األعمال االخرى وان ىذه األعمال توفر لمزوج المثري  كثيرًا من المال 
الذي يدخل ذمة الزوج عمى حساب ذمة الزوجة الن الزوجة غير ممزمة بيذه 

, ولوال قيام الزوجة الخدمة شرعًا وقانونًا وانما اإللزام فييا عمى عاتق الزوج اصاًل 
 نفق الزوج عمى ىذا العنصر من النفقة مااًل .بالخدمة أل

افتقار الزوجة حيث تقوم الزوجة بأعمال المنزل لمصمحة الزوج  -الشرط الثاني :
واالفتقار يكون ماديًا ومعنويا حيث الزوجة تقوم بأعمال المنزل وتبذل جيدا و 

مى تتعرض الى ارىاق بدني دون اتفاق مسبق او عدم دفع أجرة الخدمة لمزوجة ع
القيام باألعمال المنزلية ولقد تحقق ىذا الشرط ايضًا واية ذلك ذىاب جانب من 

داخل المنزل وان  ياالفقو االسالمي الى ان لمزوجة أجرة عمى األعمال التي تؤدي
 في ذمتيا .  اً عدم دفع األجرة لمزوجة يعتبر افتقار 
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وىذا الشرط و شرعي ان ال يستند اثراء الزوج الى سبب قانوني ا -الشرط الثالث :
متحقق في دعوى كسب الزوج ألننا رأينا اتجاه غالبية الفقو االسالمي الى عدم الزام 

قاطع وصريح من إلزام الزوجة باألعمال الزوجة باألعمال المنزلية لغياب أي نص 
 .المنزلية 

بعد ان بينا الشروط الخاصة و الشروط العامة و توفر شروط الكسب دون   
بتعويض المفتقر من  اإللزامبتعويض الزوجة عن األعمال المنزلية جائز  سبب الخاصة

 قبل المثري اما وسيمة الوصول الى ىذا الجزاء وىي دعوى الكسب دون سبب
وىي دعوى تطمب فييا الزوجة التي حصل افتقار عمى حساب ذمتيا واثراء في  

 ذمة زوجيا وتطمب التعويض جزاء الكسب دون سبب 
زوجة تطمب تعويضا عن األعمال المنزلية التي مارستيا  عمى ذلك مثاالً ونسوق 

حال قيام الزوجية من كنس وعجن وطبخ و غسل المالبس دون ان يستند قياميا بيذه 
وعميو فان  األعمال المنزلية الى سبب قانوني او شرعي طبقا لنظرية الكسب دون سبب

 .التعويض عن الكسب دون سبب ىدعو وسيمة الوصول ىي 
يجب عمى المفتقر وىو ىنا الزوجة ان تقيم دعوى المطالبة بالتعويض خالل 
ثالث سنوات من تاريخ عمميا باالفتقار و اذا لم يتحقق العمم فخالل خمس عشرة سنة 

المادة نصت من تاريخ نشوء حقيا في الرجوع اي من تاريخ تحقق االفتقار عمى ذلك 
دعوى الكسب دون سبب في جميع االحوال ال تسمع [من القانون المدني العراقي  ٕٕٗ

 ]عمم فيو الدائن بحقو في الرجوع المتقدمة بعد انقضاء ثالث سنوات من اليوم الذي 
وعمى ىذا فان ىذه المدة تبدأ من اليوم الذي تعمم فيو الزوجة بحقيا في الرجوع عمى 

 .الزوج 
ذي نشأ فيو وال تسمع الدعوى كذلك بعد انقضاء خمس عشرة سنة من اليوم ال [

اذ ان التعويض ىو جزاء الكسب دون سبب وىو ما ينبغي ان يقدمو  ]حق الرجوع
ىو ان التعويض ينبغي ان يكون في  ٖٕٗالمثري الى المفتقر وما يستفاد من نص 

حدود ما كسب المثري اي يكون بقدر االقل من القيمتين قيمو االثراء وقيمو االفتقار 
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يطالب بأكثر مما خسر واال أل ثرى عمى حساب غيره  وذلك الن المفتقر ال يجوز ان
 (ٖٓ)دون سبب ىو االخر

 
 كيفيو تقدير االثراء واالفتقار -ٖ

تقدير كل االثراء واالفتقار يختمف باختالف تحقق االثراء فاذا كان االثراء قد 
بمقدار االثراء واالفتقار يساوي ىذا المبمغ  تحقق بدخول مبمغ من النقود في ذمة المثري

اما اذا ظير االثراء واالفتقار في صورة خدمة او عمل يقوم بو المفتقر لمصمحة المثري 
فان االثراء يقدر بقدر اإلفادة التي عادت عمى ( وىذا ىو الذي ييمنا في محل الدراسة )

 . (ٖٔ)المثري بسبب كل من الخدمة والعمل
 الفرع الثاني

 التعويض عمى اساس المسؤولية مدى امكان استحقاق الزوجة
 األعمال ادائيا حال الزوج مع عمل عقد ابرام الزوجة امكانية بخصوص

 كون عن النظر بغض ومنتظم دوري بشكل تدفع أجرة داخل المنزل مقابل المنزلية
فاننا نرى  عمل ورب كعامل تعاقدية ىناك عالقة تكون وانما وزوجة زوجاً  المتعاقدين

 . التعاقد آليو التالي المثال في سنبين الشي يمنع من ىذا التعاقد وعميو
 كنس من المنزلية باألعمال قياميا حال الزوج مع عمل عقد تبرم : زوجة مثال

 ومنظم دوري بشكل تدفع أجرة مقابل فقط المنزل داخل مالبس وغسل وطبخ وعجن
 .المنزلية األعمال ليذه

 اذن والزوجة الزوج طرفين بين عمل منظم عقد امام نحن ىنا ان نقول يمكننا
 داخل المنزلية األعمال ادائيا عن لمزوجة أجرة بتخصيص قانونًا" ممزما" الزوج اصبح
 عند والضمان والصحية المالية الحقوق كافة وليا عامل والزوجة عمل رب كونو المنزل

 لممسؤولية العامة القواعد وفق المنزلية األعمال ادائيا عند االضرار الى تعرضيا
 ٖٚالعراقي رقم  العمل قانون وفق العمل عقد ينطوي عميو تعريف وىو ما التعاقدية

سوء أكان كان صريحا او ضمنيا" شفويا" او تحريرا"  اتفاق )اي ٔلممادة  ٕ٘ٔٓلسنة 
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 يقوم بموجبو العامل بالعمل او تقديم خدمة تحت ادارة واشراف صاحب العمل لقاء اجر
  .(ٕٖ)أيًا كان نوعو(
 عقد ٜٓٓ المادة في ٜٔ٘ٔ لسنو ٓٗ رقم العراقي المدني القانون وعرف

 ويكون االخر الطرف لخدمة عممو يخصص بان طرفيو احد بو بانو )عقد يتعيد العمل
 .(ٖٖ)االخر( الطرف بو اجر يتعيد مقابل وادارتو توجييو تحت ادائو في

 تنظم تضمنا نصوصاً  العراقي المدني والقانون العمل قانون ومن ىذا نرى ان
 تمك في تنحصر المدني القانون في الواردة االلتزامات وتكاد العمل صاحب التزامات

 صاحب عمى القانون يرتبيا التي االلتزامات وىناك العقد مضمون يقتضييا التي
 .(ٖٗ)العمل

 العمل صاحب عمى القانون التي يقتضييا االلتزامات -ٔ
 العمل مخاطر من العامل بوقاية االلتزامات  -ٕ
 االجر بدفع االلتزام  -ٖ

  (ٖ٘)وىناك التزامات يرتبيا قانون العمل العراقي عمى العامل
 يمتزم العامل بان يودي عممو خالل وقت العمل المحدد قانونًا"ٖٕٔنصت المادة 

 اداء العمل المتفق عميو في العقد  -ٔ
 العملالطابع الشخصي اللتزام العامل ألداء  -ٕ
 اطاعة أوامر صاحب العمل . -ٖ

اذًا فأننا نرى ان الزوجة تثبت ليا الحقوق القانونية والشرعية بموجب العقد المبرم بينيا 
وبين الزوج حيث الزوج ممزما" بتقديم االجر المتفق عميو في العقد وتييئة ادوات العمل 

زم بتعويض الزوجة عن اآلمنة والسميمة التي تخص اعمال المنزل وكذلك فان الزوج مم
 االضرار التي تتعرض ليا داخل المنزل . وىو ما نراه الحقاً 

 
 الفرع الثالث

مدى امكان استحقاق الزوجة التعويض عن الضرر المادي والمعنوي جراء قياميا 
 عمى اساس المسؤولية عن الفعل الضار. بالخدمة المنزلية
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ة الى اصابتيا بأضرار تكون تارة ماديقد يؤدي العمل المنزلي الذي تقوم بو الزوجة 

وقد  ةكاألضرار البدنية التي تصيبيا كإحراق جسدىا وتشويييا و اصابتيا بجروح عميق
ضرارًا معنوية وىي التي تتمثل في اصابو المشاعر واالحاسيس أتكون تارة اخرى 

وسنبين الضرر المادي والضرر االدبي واساس  واالنكسار النفسي جراء اإلصابة 
 لمسؤولية عن الفعل الضار وفق المسؤولية التقصيرية .ا
 
 تعريف الضرر المادي والضرر االدبي  -ٔ

بعد ان بينا في الفروع السابقة معنى الضرر الذي يقصد بو االذى وىو ضد النفع 
وقد عرفو الفقياء والمحدثون عمى انو الضرر الذي يصيب الشخص في حق او 
مصمحة مشروعة لو وىو ركن اساسي في المسؤولية الن المسؤولية تعني التزاما 

 .تفي المسؤولية بالتعويض والتعويض يقدر بقدر الضرر وبانتفائو  تن
 والضرر عمى نوعين الضرر المادي والضرر االدبي 

فالضرر المادي ىو اخالل بمصمحة لممضرور ذات قيمة مالية ويجب ان يكون 
وعرفو اخرون بانو ( ٖٙ)ىذا االخالل محققا وال يكفي ان يكون محتمال يقع او ال يقع

و احداث اصابو تكبد خساره تصيب المضرور في مالو كأتالف مال او تفويت صفقو ا
وُعّرَف ايضا بانو كل اذى يصيب االنسان فيسبب لو خسارة   (ٖٚ)المصاب النفقات

مالية في اموالو سواء اكانت ناتجة عن نقصيا او نقص منافعيا او عند زوال بعض 
 .اوصافيا

اذًا الضرر المادي ىو ضرر يصيب االنسان في ذمتو المالية وفي حق من حقوقو 
ويجب  صمحة يحمييا القانون وأحداث اصابو في الجسم  تسبب الجروح لممضرورالمشروعة او م

 .شرطان ان يتوافر لتحقق الضرر المادي 
 اخالل بمصمحة مالية لممضرور  -أ

 ان يكون ىذا االخالل محققا  -ب
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لممضرور او مجرد مصمحة مالية مثل حق  اً قد تكون المصمحة التي اخل بيا حق
المضرور في سالمتو مثل التعدي عمى الحياة او اتالف عضو او احداث جرح او اصابة الجسم 
او العقل باي اوجو من اوجو الضرر من شانو ان يخل بقدرة الشخص عمى الكسب او يكبده 

ىو ان يموت العالج ويجب ان يكون االخالل محقق الوقوع أي قد وقع فعال و نفقة 
        .(ٖٛ)مضرور او يصاب في جسمو او مالو

]كل فعل ضار  من القانون المدني العراقي عمى انا  ٕٕٓنصت المادة  ولقد   
بالنفس من قتل او جرح او اي نوع اخر من انواع االيذاء يمزم بالتعويضات من احدث 
الضرر [ يالحظ عمى ىذا النص انو جاء عامًا من دون ان يحدد تمك االضرار التي 

من القانون المدني العراقي] كل تعِد يصيب  ٕٗٓتستوجب الضمان وجاء في المادة 
 . ما ذكر في المادة السابقة يستوجب التعويض [ غير باي ضرر اخر غيرال

  تعريف الضرر االدبي -ثانيا :
في مركزه  ىكل مساس بحق او مصمحة يسبب لصاحب الحق او المصمحة اذ

بانو  ,  وعرفو اخرون(ٜٖ)االجتماعي او عاطفتو وشعوره ولو لم يسبب لو خسارة مالية
 بوُ ث فيو من تشويو وقد يصيدحالضرر الذي يصيب الجسم وما يمحق بو من الم او ي

في الشرف واالعتبار والعرض وقد يصيب الحنان و العاطفة والشعور الظاىر ىو ضد 
, وعرفتو محكمة التمييز (ٓٗ)النفع و ىو االذى بغير حق الذي يستوجب التعويض

العراقية ان الضرر االدبي الضرر الذي يصيب غير في حريتو وفي عرضو او في 
او في مركزه االجتماعي او في اعتباره المالي بحيث يجعل  شرفو او في سمعتو

 .(ٔٗ)المعتدي مسؤوال عن الضرر االدبي الذي لحق بغير
اذن الضرر االدبي ىو ضرر يصيب المضرور في مشاعره و احساسو وعاطفتو 
وىو ال يمس قيمو مالية لممضرور وانما يصيب المضرور في مشاعره واحساسو 

 .واالعتباروانتياك في الشرف 
 (ٕٗ) والضرر االدبي في عمم القانون لو عدة تطبيقات

م الناتج عن الجروح والتمف لألاالجسم ك ينتج عن االصابة فيالضرر الذي  -ٔ
 .الذي ينجم عن ذلك دون ان يترك اثرا واال اصبح مادياً 
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الضرر الذي يصيب الشرف واالعتبار والعرض وايذاء السمعة ونحو ذلك ما  -ٕ

 .يضر بسمعة المصاب ويؤذي شرفو واعتباره بين الناس 
الضرر الذي يصيب العاطفة والشعور والحنان لممضرور ويمحق بو كل عمل  -ٖ

  .يصيب الشخص في معتقداتو الدينية وشعوره االدبي
الضرر الذي يصيب المضرور لمجرد االعتداء عمى حق ثابت لو حتى وان لم  -ٗ

 .يصبو ضرر مادي 
العائدة عمى اي حق من الحقوق اثناء االعمال المنزلية ان االعتداء الذي يقع 

غير المالية الذي يعرف بالضرر االدبي  يختمف عن الضرر المادي الن لمزوجة 
الكرامة والعاطفة وبالتالي فيو غير ممموس الضرر االدبي يمس االحساس والشرف و 

وليس لو وجود مالي ولكن ىنا يأتي الضرر عمى صورتو المادية من ىو حرق وتشويو 
وجروح وفي صورتو المعنوية الحزن وااللم الذي تالقيو الزوجة من جراء الضرر الذي 

معاصرة تتعرض لو من ىذه في حالة حدوث الضرر ولذلك اجازت التشريعات المدنية ال
التعويض عنو كما في  اآلالم التي تصيب الزوجة في جسدىا من قواعدىا اليامة 

والجروح العميقة وتشويو جسدىا مما يجعميا في حالة عدم استقرار وعدم ارتياح وتشكل 
ليا عقدًا نفسية وجسدية تمنعيا من مزاولة اعماليا وتأثر عائمتيا بيذا الضرر وليذا فان 

 .ضرار يكون مشموال بأحكام التعويض االدبيالتعويض عن ىذه اال
عمى انو )يتناول حق  ٔفقرة  ٕ٘ٓوكما نصت المادة من القانون المدني العراقي 

غير في حريتو اوفي عرضو اوفي شرفو الالتعويض الضرر االدبي كذلك فكل تعٍد عمى 
وال عمى اوفي سمعتو اوفي مركزه االجتماعي او في اعتباره المالي يجعل المتعدي مسؤ 

التعويض( وقد جاء في قرار لمحكمو التمييز العراقية ان ]ما خمفو الحادث بجسم 
  ]عن اصابتو ادبياً  اً تقاضي المصاب تعويضلالمصاب من اضرار يعتبر اسبابًا قانونيو 

بقوليا ]ان خطورة الحادث في وحده في قرارىا وقضت ايضا محكمو التمييز العراقية 
ممية الجراحية التي اجريت لممصاب تجعل التعويض غير مبالغ المعالجة الطويمة والع

فيو وان االالم النفسية وحرمان المصاب من خالل ىذه المدة من مباىج الحياة و رقوده 
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بالمستشفى وما خمفو الحادث بجسمو كل ىذه االسباب يحق بموجبيا تقاضي مبمغ 
 .(ٖٗ)التعويض[

تقوم المسؤولية المدنية عمى الخطأ  وبما ان الضرر روح المسؤولية المدنية حيث
والضرر والعالقة السببية بين الخطأ والضرر بمعنى ان الشخص الذي لم يصب بضرر 

لذا فيمكننا ان نقول ىنا انو عند تعرض الزوجة الى  (ٗٗ)ال يمكنو ان يطالب بالتعويض
و  االضرار المادية نتيجة األعمال المنزلية كحرق جسدىا و اصابتيا بجروح عميقة

اصابتيا بحالة فقدان بصرىا او حدوث بتر في احد اعضاء جسميا يقعدىا عن العمل 
الذي ينشأ جراء االعمال لمضرر المتصورة والمتوقعة داخل المنزل ونظائرىا من االمثمة 

واساسيا فعٌل غير مشروع بأضرار ان ىذه االضرار التي تصيب الزوجة المنزلية ف
 .يشكل المسؤولية التقصيرية 

لتوضيح فكرة تعويض الزوجة عندما تتعرض لمحرق او تشويو جسدىا او فقدان و 
بصرىا و اصابتيا بجروح عميقة تؤدي الى بتر احد اعضائيا لتصبح معطمو تماما 

المثال نسوق من جراء األعمال المنزلية داخل المنزل  توكل ىذه االصابات جاء
 :االتي

زوجو تطمب تعويضا عن الحروق التي اصابتيا وتشويو جسدىا بالكامل 
الطبخ التي سببت االحتراق  بآلةواصبحت معطمو داخل المنزل نتيجة اىمال زوجيا 

 . حيث ان الطباخ مستيمك و قديم و غير مؤمن بشكل صالح لالستخدام
لقانون من ا ٕٕٓنص المادة لالريب ىنا في ان الزوج يمتزم بالتعويض وذلك 

كل فعل ضار بالنفس من قتل او جرح او ضرب او اي نوع اخر من [المدني العراقي 
 . ]انواع االيذاء يمزم بالتعويضات من احدث الضرر

اذا كانت األعمال التي ينتج عنيا الضرر لمزوجة غالبيا سبب فعل فوعميو 
الساس الذي يستند الزوجة نفسيا داخل المنزل خالل ممارستيا لمخدمة المنزلية فما ىو ا

 ؟لتضمين الزوج االضرار المادية والمعنوية التي تصيب الزوجة من ىذه األعمال  وعمي
عن ما ض عويتيستند عميو في الاساس االضرار الذي ان يمكننا ان نقول ىنا 

الزوجة من حرق وتشويو و تعطيل احد اعضائيا او بتر احد اعضاء و لتتعرض 
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ة عن االشياء وذلك الن الزوج ممزم قانونًا" بتييئة المسكن في الواقع مسؤولي ىوالزوجة 
الشرعي ومن مقومات وشروط المسكن الشرعي وجود االثاث المالئم فيو, وىذا االثاث 

ة وىي حراسة  يجب عمى الزوج اسالذي يمتزم الزوج بتوفيره وقد يكون محتاجا لمحر 
يض عند تسبب ذلك الشيء بالتعو  فيمتزم )ليس الزوجة( ان يمارسيا عمى ذلك الشى 

 .مباشرة ومسببة تقوم عمى أساس المسؤولية التقصيرية بأضرار 
من كان تحت [كل بان من القانون المدني العراقي  ٖٕٔحيث قضت المادة  

اشياء اخرى تتطمب عنايو خاصة لموقاية من ضررىا يكون  واتصرفو االت ميكانيكيو 
الحيطة الكافية لمنع وقوع ىذا الضرر ىذا مسؤوال عما تحدثو من ضرر ما لم يثبت ان 

 .]مع عدم االخالل بما يرد في ذلك من احكام خاصة
من القانون المدني العراقي ان المسؤولية تقع  ٖٕٔاذن  يالحظ من نص مادة 

 ةخاص ةمن كان تحت تصرفو اآلالت ميكانيكية واشياء اخرى تتطمب عناي[عمى كل 
عما تحدثو من ضرر ما لم يثبت انو اتخذ الحيطة يكون مسؤواًل لموقاية من ضررىا  

المقصود بالتصرف و السيطرة الفعمية عمى الشيء عمى النحو الذي عمى و  ]الكافية
الشيء فان االصل في ما يكون شيء تصرفو ومالك االلو الميكانيكية او الشيء الذي 

 .يتطمب عنايو خاصة لموقاية من ضرىا 
تطالب بالتعويض عن االضرار التي ان الزوجة وفي المثال المذكور اعاله  ان 

الطبخ غير  ةلآحدثت ليا كاحتراق جسدىا وتشويييا او بتر احد اعضائيا من ضرر 
المؤمنة بالشكل السميم والمسؤول ىنا الزوج ألن قانون االحوال الشخصية العراقي في 

واضح ىنا ان و لمزوج  اً اشترط ان يكون االثاث ممموك ٕن  ف يوالعشر  الخامسةالمادة 
يقم بأخذ الحيطة والحذر وطرق االمان والسالمة داخل المنزل وصيانة ىذا المالك لم 
 ىذه االثاث .

اذن تقوم ىذه المسؤولية وفقا ال حكام القانون العراقي عمى فكرة تقصير من 
 كان تحت تصرفو شيء يتطمب عناية خاصة لموقاية من ضرره .

نتيجة االعمال المنزلية يأتي عن طريق استحقاق الزوجة التعويض وعميو 
 -مطالبة الزوجة بالتالي :
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الزوجة تستطيع ان تطالب بالتعويض عمى اساس المسؤولية التعاقدية اذا كانت قد  -ٔ
 تعاقدت عمى القيام بالخدمة المنزلية .

الزوجة تستطيع ان تطالب بالتعويض عمى اساس المسؤولية التقصيرية اذا لم تكن  -ٕ
 دت )المسؤولية عن االشياء ( .قد تعاق

الزوجة تستطيع ان تطالب بالتعويض عمى اساس المسؤولية الكسب دون سبب  -ٖ
 حتى وان لم يتحقق ليا ضرر االصابة .

 المادية االضرار عن الزوجة تعويض فكره الدراسة ىذه اذن نرى مما تقدم من    
 وتشويو كاحتراق الزوجية قيام حال المنزلية باألعمال قياميا عند يصيبيا التي والمعنوية
 والجروح االمراض من وكثير البصر وفقدان الجسم اعضاء احد او فقدان جسدىا 
 نقصان الى الضرر ىذا يؤدي حيث الضرر ىذا عن بالتعويض الحق فممزوجة العميقة

 جسدىا تشويو عند ومكانتو ومزاياىا الجسدية القدرات في ونقصان جسدىا سالمو في
تصبح معاقة ومعطل عن  جسميا اعضاء احد فقد وعند الجمال مزايا من الكثير تفقد

العمل داخل المنزل حيث تضعف قوتيا وتؤثر ىذه االعاقة عمى العمل والكسب وفوات 
مما  واألسرية الزوجية الحياه ىذه االصابات عمى استمتاعيا بمذة  المصمحة وتؤثر

 االصابات ىذه عن بالتعويض لم فالمطالبةيخمق في داخميا الشعور بالكبت والحزن واال
 المزايا من الكثير فقدت اال ني لمزوجة ترضيو و لمضرر المادية والمعنوية ىو جبر

 شرعا ممزمو غير باألساس العائمي واالمان وىي رواالستقرا والحياتية والصحية الجمالية
 نتيجة اصابيا الذي الضرر بالتعويض عن مطالبتيا وعميو المنزلية الخدمة بيذه

 .المنزلية االعمال
 الخاتمة

بعد االنتياء من البحث في موضوع فكرة تعويض الزوجة عن الضرر نتيجة االعمال 
المنزلية استطعنا التوصل الى مجموعة من النتائج والتوصيات نسطرىا عمى شكل نقاط 

  -كاالتي :
 النتائج -اوال:
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الزوجة عن المحدثون وضع تعريف لتعويض  لم يتناول الفقياء المسممون -ٔ
الضرر المادي والمعنوي نتيجة قياميا باألعمال المنزلية في كتب الفقو 

كالمًا عن وضع عمى وجو العموم كذلك ال نرى فيو االسالمية والفقو القانوني 
بحق الزوجة لكون تعريف لتعويض الزوجة ونحن نرى ان في ذلك اجحافًا 

ان حقوقيا االنسانية حيث عمى لم الجسيم ىو اعتداء تعرضيا الى االذى واال
 اهلل سبحانو وتعالى خمقيا وجعميا بأحسن تصوير .

حرمت الشريعة االسالمية تحريما قاطعا تعمد اضرار االنسان في غيره او ان   -ٕ
يكون سببا في احداث ىذا الضرر وقد الزم الشارع المقدس عند االعتداء عمى 

ا المعتدي بالمال وىو ما يعرف في الفقو االسالمي النفس او طرف من اطرافي
والزوجة في منزل باسم الديات وىذا الجزاء المالي الذي يعطي صفت التعويض 

 الزوجية مصداق من مصاديق ذلك .
 المنزل داخل المنزلية االعمال نتيجة الزوجة ليا تتعرض التي االضرار تعتبر -ٖ

 السالمة تامين وعدم والحذر الحيطة اخذ عدم و الزوج اىمال بسبب كانت اذا
 الكيربائية األجيزة استخدام كالطبخ و المنزلية االعمال مزاولو اثناء لمزوجة
 من ٖٕٔ المادة وفق لمتعويض قابمو اً اضرار  االخرى االعمال من وكثير
عن االشياء الن الزوج مكمف  المسؤوليةواساسيا ىو  العراقي المدني القانون

 لتييئة االثاث المناسب وىو مسؤول عن سالمتو . شرعًا وقانوناً 
 بنوعيو الضرر الزوجة ىو عمى الواقعة المنزلية االعمال نتيجة الضرر يعد -ٗ

 احد بتر او الجسد وتشويو كاالحتراق الزوجة جسد يصيب الذي المادي
 لذة وفقدان واالحاسيس المشاعر اصابو االدبي والضرر الجسم اعضاء

المادية والمعنوية تفقد  أضرار ىذه  و وجية واألسريةالحياة الز  االستمتاع
واساس  الزوجة كثير من المزايا والجمالية وفوات المصمحة والكسب الفائت

 التعويض فييا المسؤولية التقصيرية .
 الذي وااللم االذى ىو الزوجة عمى الواقع المنزلية االعمال ضرر تعريف يمكن -٘

 وتشويو لالحتراق تعرضيا عند واحساسيا وشعورىا جسدىا في الزوجة يصيب
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 المنزلية باألعمال قياميا حال المزمنة واالمراض العميقة الجروح و جسدىا
 . المنزل داخل

 الضرر يرد مختمفة صور في الزوجة عمى الواقع المنزلية االعمال يرد ضرر -ٙ
 اعضائيا احد كبتر جسديو اصابو بصوره الضرر ويرد لمزوجة ثابت حق عمى

 في الحق ولمزوجة الحياه متاع من الزوجة كحرمان الضرر ويرد البصر وفقدان
 خالي من التشويو والجروح . جسدىا سالمو عمى الحفاظ

 حيث المنزلية مجرد قياميا باألعمال  نتيجة الضرر عن الزوجة تعويض يمكن -ٚ
 واجب غير ىو بما بقياميا افتقار في ذمة الزوجة جراء عاده يأتي الضرر
وال تمزم بو شرعًا وقانونًا فاذا قامت بو غير متبرعة ترتب عمى ذلك  عمييا

 عمى يأتي التعويض وىذا الزوج ذمو في اغتناء عمييا ويترتباغتناء في الذمة 
والنصوص القانونية في القواعد العامة في الكسب  سبب دون الكسب اساس

 تسعُو .دون سبب 
 والمقترحات الوصايا
 الزواج عقد في شرط ادراجالنص عمى امكانية  العراقي المشرع عمى نقترح -1

 الزوجة لتعويض وذلك الزوجة ليا تتعرض التي االضرار ضمان عمى ينص
 واحده بجممو والتعويض يأتي الضرر ىذا عن

 في قانون االحوال الشخصية يمزم صريح نص ايجاد العراقي المشرع ان نقترح -2
وتشويو الجسد وبتر احد اعضاء كاالحتراق  الجسيم الضرر بتعويض الزوج

بالتعويض  اسوةً  المنزلية قياميا باألعمال نتيجة الزوجة لو تتعرض الجسم الذي
حتى  عن الطالق التعسفي حيث تتعرض الزوجة لمضرر المادي والمعنوي

تكون ليذا التعويض خصوصية مميزه عن التعويض في ظل القواعد العامة في 
 .القانون العراقي 

المشرع العراقي االخذ بنظام التعويض او الضمان المقرر بالفقو نقترح عمى  -3
 االسالمي بخصوص االعتداءات او االعمال الغير المشروعة عمى النفس .
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حول اشاره شيخ االزىر الى فقيو مغربي اسمو ابن عربون وفتواه عن الكد والسعاية وىي فتوى ليا 

من الظمم البين ان سياق تاريخي معروف وميم حول المرأة التي تشارك الزوج في تكوين ثروتو وانو 
تأخذ فقط حقيا في الميراث بينما ىي شريكة في المال والجيد التجاري في ثروتيا في عمميا او بماليا 

 فينا ينبغي ان تأخذ نصيبا" من المال خارج الميراث .
https://mubasher.aljazeera.net/opinions      ص ٘ٔ:ٔٓوقت الزيارة 

 ٕ٘ٔٓلسنة  ٖٚينظر قاعدة التشريعات العراقية قانون العمل رقم -ٕٖ

https://www.legal-research.online/
https://www.bbc.com/arabic/worldوقت
https://www.bbc.com/arabic/worldوقت
https://mubasher.aljazeera.net/opinions
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 احكام قانون عقد العمل في القانون المدني لم تعد نافذة بعد صدور قانون العمل . -ٖٖ
, ٖٕ٘الدكتور عدنان العابد, قانون العمل, بال طبعو, المكتبة القانونية, بغداد, ص ) -ٖٗ

ٕ٘ٓ,ٕٖ٘ ,ٕٗ٘) . 
 . (ٖٕٓ,ٕٕٙ,ٕٕٗالمصدر السابق , ص )-ٖ٘
 مصدر سابق  ٕٕٔ, ص ٔفي نظرية االلتزام, ج الوجيز الدكتور عبد المجيد الحكيم, -ٖٙ
 مصدر سابق ٘ٔالدكتور وىبو الزحيمي, نظرية الضمان, ص -ٖٚ
, ص ٖااللتزام, ج  الدكتور عبد الرزاق احمد السنيوري, الوجيز في شرح القانون المدني لنظرية-ٖٛ

ٖٗٚ 
  ٖٔٔالبالد العربية. ص  تقنياتية في نالدكتور سميمان مرقس, المسؤولية المد -ٜٖ
, ص ٔالدكتور عبد الرزاق احمد السنيوري, الوجيز في شرح القانون المدني لنظرية االلتزام, ج -ٓٗ

ٜ٘٘ 
اشار اليو ابراىيم  ٕٜٜٔ/ٕ/ٕٙمدنية اوال,  ٘ٚينظر قرار محكمة التمييز االتحادية, المرقم -ٔٗ
  ٕٕٔ, ص ٗىدي المختار من قضاء محكمة التمييز , جاالمش
االدبي في الفقو االسالمي والقانون الكويتي, دراسة  رفيد سعد الدبيس الرشيدي, ضمان الضر  -ٕٗ

 ٔ٘ٛٔفقييو مقارنو , ص 
السنة  ٕٔ, العدد منشور, مجموعة االحكام العدلية  ٜٓٛٔ/ٖ/ٚٔ ٔم  ٙٚانظر قرارىا المرقم  -ٖٗ

 . ٚٔالحادية عشر ص 
 . ٕٕٔالدكتور عبدالمجيد الحكيم, مصادر االلتزام, ص  -ٗٗ

 المصادر

 انمزآٌ انكزَى -اوال :
 

 انهغح   يصادر -: َُاشا
, , دار ادُاء انكرة انعزتُح 1تٍ فارص, يعجى يماَُض انهغح  , غااتى انذظٍ سكزَا  -1

 انماهزج

, دار ادُاء 3انذٍَ يذًذ اتٍ يكزو االَصارٌ اتٍ يُظىر, نظاٌ انعزب, غ ًالج -2

 1111نثُاٌ, -انرزاز انعزتٍ ,تُزوخ

يٍ جىاهز انمايىص, دار انفكز  ذاض انعزوص ,انشتُذٌ انذُفٍيذًذ يزذعً  -3

 و.1114نهطثاعح وانُشز وانرىسَع, تُزوخ, 
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 انماَىَُح انًصادر -:شانصا
 1111, تغذاد 1انًثظىغ فٍ انًظؤونُح انًذَُح, غانذكرىر دظٍ عهٍ انذَىٌ,  -1

, 5انذكرىر طهًُاٌ يزلض, شزح انماَىٌ انًذٍَ فٍ االنرشاياخ وانفعم انعار, غ  -2

 انماهزج,

انذكرىر طهًُاٌ يزلض, يذاظزاخ فٍ انًظؤونُح انًذَُح فٍ ذمُُاخ انثالد انعزتُح,  -3

 1191يعهذ انثذىز وانذراطاخ انعزتُح, يطثعح انجُالوٌ 

ذكرىر عثذ انزساق ادًذ انظُهىرٌ, انىجُش فٍ شزح انماَىٌ انًذٍَ نُظزَح ان -4

 .1,ضاالنرشاو

 انًكرثح انماَىَُح, تفذاد,1انذكرىر عثذ انًجُذ انذكُى, انىجُش فٍ َظزَح االنرشاو, غ -5

 انذكرىر عذَاٌ انعاتذ, لاَىٌ انعًم, تال غثعه, انًكرثح انماَىَُح, تغذاد  -6

انًصادر غُز االرادَح  نالنرشاو, انذك انشخصٍ, ص نذكرىر عذَاٌ طزداٌ, ا  -9

161 

 1118, دار انمهى, ديشك 1, انًذخم انفمهٍ انعاو, غاانذكرىر يصطفً ادًذ انشرل -8

, 1, دار انفكز, ض1انذكرىر وهثه انشدُهٍ, َظزَح انعًاٌ فٍ انفمه االطاليٍ, غ  -1

 .15ص

عح انًعارف تغذاد انذكرىردظٍُ عهٍ انذَىٌ, اصىل االنرشاو, تال غثعح, يطث  -11

1191 

 

 انزطائم واالغارَخ -:راتعا
فهذ طعذ انذتُض انزشُذٌ, ظًاٌ انعز االدتٍ فٍ انفمه االطاليٍ وانماَىٌ  -1

 انكىَرٍ, دراطح فمهُه يمارَه

 انثذىز وانًماالخ -:خايظا
  https://www.legal-research.online لاَىَُح اتذاز انُد فٍ يُشىر تذس -1

 و 11:11  انشَارج ولد

دىل يذكًح صُُُح ذفزض عهً رجم دفع  BBC NEWSيمال يُشىر فٍ يىلع  -2

ولد انشَارج          https://www.bbc.com/arabic/world,  ذعىَط يانٍ

 ص12:11

انكذ وانظعاَح واعطاء انًزأج اكصز يٍ يىلع انجشَزج يمال يُشىر عهً انُد فرىي  -3

ولد انشَارج         https://mubasher.aljazeera.net/opinionsيُزاشها

 ص .  11:15

 يصادر انمزاراخ انمعائُح -: طادطا
,  انعذنُح االدكاو يجًىعح, يُشىر 19/3/1181 1 و 96 انًزلى لزارها اَظز -1

 19 ص عشز انذادَح انظُح 21 انعذد

https://www.bbc.com/arabic/world%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20وقت
https://mubasher.aljazeera.net/opinions%20,%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20وقت%20الزيارة%2001:15
https://mubasher.aljazeera.net/opinions%20,%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20وقت%20الزيارة%2001:15
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 انُه اشار 26/2/1112, اوال يذَُح 95 انًزلى, االذذادَح انرًُُش يذكًح لزار َُظز -2

 122 ص, 4ض,  انرًُُش يذكًح لعاء يٍ انًخرار انًشاهذٌ اتزاهُى

 مىاٍَُ ان -: طاتعا
 

 2115نظُح  39لاَىٌ انعًم رلى  -1

  1189نظُح  91لاَىٌ انعًم رلى  -2

 1151نظُح  41لاَىٌ انًذٍَ انعزالٍ رلى  -3
 


