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لتعويض عن الحرمان من مباىج الحياة، الناتجة ما يتعمق با ُجل  تم في ىذه الدراسة جمع      

عن األضرار الجسدية، وذلك في فصول خمسن من بينيا الفصل االستياللي، وقد ىدفت ىذه 

الدراسة إلى التأصيل لفكرة التعويض عن ضرر الحرمان من مباىج الحياة بصورة متفردة عن 

وصواًل إلى التعويض الكامل عن  بقية األضرار، ليس بيدف تضخيم التعويض والمبالغة فيو؛ بل

 الضرر الذي حاق بالمصاب.

حيث اسُتيمت ىذه الدراسة بالفصل التمييدي الذي بين فيو الباحث أىداف الدراسة ومشكمتيا      

مع التعريج عمى الدراسات السابقة في ىذا الخصوص، ثم باشرت الدراسة في الفصل الثاني 

وصواًل  ،ىج الحياة من حيث مفاىيمو وصوره وماىيتوبالبحث في توضيح ضرر الحرمان من مبا

 إلى تعريفو.

أما في الفصل الثالث، فقد أسست ىذه الدراسة لفكرة التعويض عن ضرر الحرمان من      

مباىج الحياة وبينت األساس القانوني الذي تقوم عميو، معرجة عمى الشروط الخاصة في 



الفصل الرابع في عممية تقدير التعويض عن  التعويض عن ىذا الضرر، وتِبع ذلك البحث في

 ىذا الضرر، واالعتبارات التي تدخل في تقدير التعويض، والصور الممكنة لذلك. 

عتبار ضرر الحرمان من اوقد ظيرت نتيجة الدراسة في الفصل الخامس، والتي تمثمت ب     

تفردًا بخصائصو، وىذا ما مباىج الحياة ضررًا معنويًا شخصيًا ناتجًا عن اإلصابة الجسدية، وم

 دعا الباحث إلى الدعوة إلى تفريده تشريعيًا؛ وصواًل لتفريده بالتعويض الخاص بو.  
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Abstract 

In this study everything related to compensation for the deprivation 

of the joys of life resulting from bodily harm was collected in five 

chapters, including the introductory chapter. This study aimed to 

consolidate the idea of compensation for the harm of being deprived of 

the joys of life separately from the rest of the damages. With the aim of 

inflating and exaggerating compensation; Rather, it leads to full 

compensation for the damage caused to the injured. 

As this study began with an introductory chapter in which the 

researcher explained the aims of the study and its problem, with an 

introduction to previous studies in this regard, and then began the study in 

the second chapter by searching to clarify the harm of deprivation of the 

joys of life in terms of its concepts, images, and what they are, up to its 

definition. 

As for in the third chapter, this study established the idea of 

compensation for the harm of deprivation from the joys of life and 

showed the legal basis upon which it is based, introducing the special 

conditions in compensation for this harm, and this was followed by 

research in Chapter Four in the process of estimating compensation for 



this harm, and the considerations that Interference with the compensation 

estimate, and possible images for this. 

The result of the study appeared in the fifth chapter, which was 

represented by considering the harm of depriving of the joys of life as a 

personal moral harm resulting from physical injury, and unique in its 

characteristics, and this is what prompted the researcher to call for its 

legislative singularity. Down to its uniqueness through its compensation. 

 


