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 :  المقدمة

 يكوف فمف ، الجدوى عظيمةمسألة  تزاماتلواال الحقوؽ تحديد إلى المبادرة إف ريب ال
 النطاؽ في االلتزامات لتنفيذ وينيض الحقوؽ تمؾ بامتيازات يتمتع والتزاماتو حقوقو مف بينة عمى

 ، بيا بصيراً  ماداـ بالتزاماتو الوفاء دوف وال مقصر الحؽ حدود متجاوز غير منيما لكؿ القانوني
 واشتباؾ الحديث العصر في الحياة تعقد في أف عمى , ومضمونيا مداىال مدركا بحدودىا عالما

 يوجد عندما وخاصة وصعوبة مشقة والواجبات الحقوؽ عمى التعرؼ في يجعؿ ما المعامبلت
 الموقؼ ىذا مثؿ وفي ، قانونيةال الحياة  في وال مألوؼ عادي غير جديد موقؼ في اإلنساف
 مشاكؿ حؿ إلى القانوف نصوص ال تيدى المشرع يتوقعيا لـ التي واألحواؿ الظروؼ مف وغيره
 أف يستطيع حتى القانوني مركزه تحديد إلى الحاجةب اإلنساف يشعر ىنا , حاسما عادال حبل الحياة
 فأ شؾ مف وليس, منيا  ليستفيد القانونية وسمطاتو حقوقوعمى و  لينفذىا التزاماتو عمى يتعرؼ

 .  والقضائي والفقيي القانوني المجاؿ في الفاعميف كؿ جيود تضافرت إذا أال يتحقؽ لـ األمر ىذا

 وليةالمسؤ  تعرفو الذي لمتطور مواكبة تشريعات وضع األمر يقتضي القانوني المجاؿ ففي
 عادؿ تعويض عمى الحصوؿ مف يتمكف حتى رتضر الم عمى االثبات عبء وتخفيؼ ، المدنية
 في التأميف شركة_  المدني المسؤوؿ طريؽ عف وأما مباشرة أما الضرر في المتسبب مف ينالو
 مف لممتضرريف جزئية ولو تعويضات تدفع خاصة صناديؽ انشاء عمى والعمؿ_ األحواؿ أغمب
 واجب الف ذلؾ اعسار حالة في كونوبسبب  أو فييا المتسبب يجيؿ اعتداءات او جرائـ جراء
 .  ممواطنيفل والسبلمة األمف رتوفي عمييا يفرض الدولة

 القانونية القواعد صقؿ فيالفقو  يمعبو الذي الدور أحد ينكر فبل ، الفقيي المجاؿ في أما
 . الفقيية والخبلفية المسائؿ في لمقضاء ارشاده وكذلؾ ، وتطويرىا

 عف البحث في كبيرا جيدا يبذؿ ميمتو يؤدي وىو القاضي فأف لمقضاء بالنسبة أما
 أكثر جيدا يبذؿ وىو ، سميما تطبيقا عميو المعروضة الوقائععمى  يطبقو الذي قانونيال النص
 المدنية المسائؿ في وخاصة امامو المعروضة الواقعة يحكـ الذي القانوني النص يجد ال عندما
 القاعدة القانونية مصادر مف يستميميا حموؿ إيجاد في المتمثؿ لمقاضي المبدع الدور يبرز وىنا



 المقدمة

 

 

 المجاؿ  في العامميف لكؿ الجيود بتضافر اال وجو أكمؿ عمى القضاء رسالة تؤدي ولف ىاألخر 
 . القانوني

 إف المدنية، حيث المسؤولية لقياـ الحتمية النتيجة ىو التعويض إف أحد عمى يخفى الو
 ىذه في لمشؾ مجاؿ وال ، المدنية لممسؤولية الجوىرية الوظائؼ إحدى ىي التعويض وظيفة
 أف ، االنساني السموؾ فيو تيذب الذينفسو  الوقت في جبت المدنية وليةالمسؤ  ألف ، الوظيفة
 . االجتماعي غير  السموؾ ضحايا تعويض تكفؿ

 ما بكؿ أىتـ ، التشريعات االخرى شاف ذلؾ في شأنو ، العراقي المشرع إف نجد لذلؾ
 االىتماـ ىذا وينعكس ،المدنية وليةالمسؤ  قياـ عند رالمتضر  يستحقو الذي بالتعويض يتعمؽ
 المواد في المشروع غير العمؿ عف الضرر لتعويض المخصص القسـ في واضح بشكؿ
 .المدني القانوف مف( ٕٖٕ)الى(ٙٛٔ)مف

 ألفقو مف كؿ اىتماـ فع يقؿ ال الصدد ىذا في ، المشرع اىتماـ إف الحقيقة فيو 
 وقد  وتعقيداً  إثارة القانونية تالموضوعا أكثر مف يعد لموضوع تصدييما عند عاـ بشكؿ والقضاء
 األضرار عف عادالً  تعويضا رالمتضر  يعوض إف ينبغي بمقتضاه ميـ مبدأ ذلؾ عف تمخض

 المبدأ ىذا يترجـ أف عمى العراقي المشرع حرص فقد مشروع غير عمؿ جراء مف بو لحقت التي
 محقؽ ضرر كؿ إففي وىو االتجاه الذي ذىب اليو القضاء العراقي , المدني القانوف ثنايا في

 الضرر عف تعويض وال مستقببل أـ حاال المحقؽ الضرر ىذا كاف سواء عنو التعويض ينبغي
 .االحتمالي

 طبيعة بعض معرفة في الصعوبة مف قميؿ غير قدراً  يثير الواضح المعيار ىذا أف غير
 ىذه برزوأ ، احتمالي ضرر مجرد انيا أـ محقؽال ضررمف باب ال ىي ىؿالصور مف الضرر , 

 مف الشخص حرماف في الفاعؿ فييا يتسبب التي الصورة وىي الفرصة فوات حالة ىي الصور
 . خسارة تفادي أو كسب جني ورائيا مف يتوقع فرصة كاف

 ما االنتظار لمعرفة المجدي مف يعد لـ أنو في الحالة ىذه في الصعوبة موطف ويكمف
 غير مستقبؿ أمر عمى الضرر متوقفاً  وقوع عدي لـ إذ يقع فبل سيتخمؼ أـ سيقع كاف الضرر إذا

 عمييا يعمؽ كاف التي الفرصة وضاعت تحديدًا نيائياً  رالمتضر  مركز تحدد فقد الوقوع محقؽ
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 الحيمولة إلى يؤدي الذي الضرر ذلؾ الحالة ليذه البارز خسارة والمثاؿ تفادي أو مكسب تحقيؽ
 يكسب عف أف يأمؿ سباؽ حصاف ؾيمم شخص فيذا معيف سباؽ في سباؽ أشتراؾ حصاف دوف

 المنافسيف أحد أو أحد المشاىديف فيتسبب الماؿ مف كبيراً  قدراً  أو جائزة السباؽ في اشتراكو طريؽ
 طبع في يتأخر ناشر وىذا السباؽ حمبة الجري في مف تمنعو بو إصابة حداثا في أو قتمو في

 جائزة مىع الحصوؿ ويأمؿ فنية أو عممية أو أدبية مسابقة تقديمو في نوى قد مؤلفو كاف مؤلؼ
 يقودىا سيارة فتصيبو الثاني الدور امتحاف أداء إلى طريقو في مكمؿ وىذا طالب،  ضخمة نقدية

كاف  ما عميو ضيعوي االمتحاف أداء وبيف بينو تحوؿ اصابة عادية غير بسرعة سائؽ متيور
عما  التعويض رتضر الم أو المصاب يستحؽ ىؿ وأمثاليا الحاالت ىذه في، نجاح  مف يأممو
 لحؽ الذي الضرر يعد ىؿ أخرى وبعبارة مقداره؟ وما الضرر ىذا طبيعة ىي وما ضرر مف لحقو
 تعويض ال احتمالي ضرر أنو مجرد أـ عنو التعويض طمب في الحؽ لو مؤكداً  ضرراً  رتضر الم

 عنو؟

 تعتمد الفرصةف (ٔ) القانوني المجاؿ في ألحظ لدمج واضحا مثاال تعد الفرصة فوات فكرةف
 واقعة ىناؾ إف تعني الفرصة إف آخر وبمعنى ، وتوقعاتيـ األفراد إرادة مف يفمت الذي لحظا عمى

 ال التي واألحداث الوقائع مف كثير ىناؾ إف المعروؼ ومف ، تحدث ال وقد تحدث قد احتمالية
 الفرصة ورفع ، العمؿ عف البشرية القدرة تتوقؼ حيف تبدأ فالفرصة,  اإلنساف لسيطرة تخضع
 عبلقاتيا وتحديد الفكرة ىذه توضيح ضرورة إلى يدعو القانونية القواعد مرتبة إلى النحو ىذا عمى

  .باالحتماؿ

 القضاء في ال سيما كبيرا رواجا سنوات عدة منذ القت قد الفرصة فوات نظرية إف والواقع
 فرصة فوات عف ضتعوي ىناؾ فاصبح,  الذي قضى بالتعويض عنيا في الكثير مف االحكاـ

 مساعدة عمى الحصوؿ فرصة فوات و,  الخيوؿ سباؽ في الفوز فرصة وفوات ، الميني النجاح
 بوقت لمزواج المحدد الموعد قبؿ قتؿ الذي خطيبيا مف الزواج في فتاة فرصة وفوات ، إعالة أو

 .  الخ... البقاء أو الشفاء فرصة وفوات ، الضرر تجنب فرصة وفوات ، قصير

                                                           
(1) RUELLAN carolin :la perte de chance en droit prive ,revue de la recherché 
juridique,1999-3, p.729    



 المقدمة

 

 

 فوات عف لمتعويض محددة معايير وضع مف بد ال كاف القضائي التطور ىذا وأماـ
 ، الضرر ىذا بتعويض يتعمؽ فيما والحذر الدقة غاية في المحاكـ ـاكاح بدت ولقد ، الفرصة

 باإلضافة الفرصة فوات لفكرة المختمفة التطبيقات عمى اآلراء اتفاؽ لعدـ نظرا طبيعي أمر وىو
 كأداة استخداميا حالة في خاصة الفقو جانب مف ليا تعرضت التي ةالشديد االنتقادات عمى

  .والضرر الخطأ بيف السببية عبلقة مف تحققيـ وعدـ لقضاةا شكوؾ ألخفاء

 فيي , محددا واضحا مفيوما تعكس  الفرصة فوات ةفكر  إف ىنا توضيحو نريد ما إف 
 وىو ،  موجودة نتكا فرصة ضياع موضوعو الضرر أشكاؿ مف شكؿ أو صورة عف عبارة
 الذمة عناصر مف عنصرا ويشكؿ ، نفسو الوقت في مفترض وغير مؤكد غير احتماؿ بمثابة
 في إال أصبل تصوره يمكف ال الفرصة لفوات التعريؼ ىذا إف فيو شؾ ال ومما , رتضر لمم المالية
 . ذاتيا المدنية المسؤولية فكرة إطار

 

 :   الموضوع اختيار مبررات

 ىو( الفرصة فوات  عف التعويض) حوؿ تدور التي الدراسة ىذه موضوع إف المعروؼ مف 
 كانت اختيار ىو إنما القبيؿ ىذا مف موضوع اختيار إف و المدنية وليةالمسؤ  إلى ينتمي موضوع

 :االعتبارات ىذه مقدمة في وتأتي اعتبارات عدة وراء مف

 المدني القانوف شرح ايةعن مف كبير لـ تحظ بقسط الفرصة فوات عف التعويض اف فكرة  -ٔ
 عابرة بالتفاتة إال العناية مف بو جديرة ىي ما ىؤالء الشراح مف تمؽ فمـ مبيمة غامضة فمبثت

 .الضرر انواع بمناسبة

اغمب  تفرد ال حيث, الشراح عند حظيا مف أوفر المشرعيفعند  حظيا يكف ولـ  -ٕ
 ال التي القانونية النظريات مف كثير في تفعؿ كما تنظميا نصوصا النظرية التشريعات لتمؾ

 التمييدي المشروع في واحدة مادة المشرع اىتماـ مف بو حظيت ما كؿ بؿ ،اىمية تعظميا
 خبلفا الفرصة فوات نظرية بذلؾ فبقيت يبدأاف  قبؿ انتيى الذيٜٙٛٔلمقانوف المدني لعاـ 

 . القضاء الضطراب ومبعثاً  الفقو آلراء
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 فييا ويتسبب كثيرة حاالت وجود عمى يدؿ فيو وع،الموض أىمية يؤكد العممي الواقع  -ٖ
 الشخص لجانب اعتبار أي دوف وجودىا ترجحاآلخريف  مصالح تفويت في الناس بعض
 .الضرر لحقو الذي

 القانونية والموضوعات المسائؿ قمة رأس عمى الدواـ عمى المدنية المسؤولية كانت لقد  -ٗ
 الحياة لواقع ترجمة ىي موضوعاتيا ألف ذلؾ في غرابة وال والدراسة والبحث باالىتماـ الجديرة

 الحموؿ تمثؿ المسؤولية وأحكاـ , بينيـ فيما األفراد بيف يومية وخصومات منازعات مف
 حيا سيظؿ الذي وجودىا وأرست نفسيا فرضت لذلؾ الخصومات المنازعات لتمؾ القانونية

 وتقدـ بتطور تتطور متنوعة مرةمست ومنازعاتيا ومتطورة متجددة فالحياة ، المجتمع في دائما
 وقواعدىا المدنية المسؤولية الحكاـ النسبي الثبات عدـ التطور ذلؾ نتيجة مف وكاف الحياة
 ضرورة كذلؾالب يكوف ال مكاف في سائد ىو وما اليوـ كذلؾ يعد لـ باألمس مقبوال كاف فما
 .العالـ مف آخر مكاف في

ص ثابتة , ظيرت مشاكؿ تكتنؼ حياة القانوف لما كانت الحياة متجددة ومتغيرة والنصو   -٘
في كؿ المجتمعات والعصور وىي مشكمة الثغرات , اذ النصوص متناىية والوقائع غير 

 .كانت الحاجة الى المبلئمة بيف عموميات النصوص وحاجات المجتمع ناى متناىية , مف

 عدة منذ القت قد الفرصة فوات ومما دفعنا الى اختيار ىذا الموضوع ايضا اف فكرة   -ٙ
عمى فكرة  يحكـ بالتعويض بناءً  القضاء حيث اخذ مجاؿ القضاء في وقبوال جاً ارو  سنوات

 ليا نجده يقدـ بالرغـ مف ذلؾ لـ إنو إال ىذه الفكرة , استخداـ في توسع فوات الفرصة الذي
ؾ , لذل واضحة بطريقة محتواىا أو مضمونيا بتحديد ييتـ لـ كما محددا ، قانونيا تعريفا

وجدنا اف بحث موضوع فوات الفرصة قد يساعد في بياف مفيوـ الفكرة وبياف االحكاـ 
  القانونية الخاصة بيا .

 :  الدراسة من اليدف

 التطور ضمف تندرج الفرصة فوات نظرية أف عمى ىو التأكيد الدراسة ىذه مف اليدؼ أف (ٔ
 المجتمع لحاجيات و العدؿ فكرة ءمةلمبل الدواـ عمى تسعى التيو  المدنية المسؤولية وتعرف الذي
 مجاؿ أخرىا ولعؿ مجاؿ مف أكثر في وطبقيا الفرصة فوات نظرية القضاء ابتكر بحيث اآلنية

 لو تعويض أي منح فييا يتعذر حاالت في جزئيا تعويضا القضاء يمنح حيث الطبية المسؤولية
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 اتجاه في تسير فرصة فوات يةنظر   وبذلؾ تكوف بحذافيرىا المدنية المسؤولية بأركاف االخذ تـ
 .التعويض فييا ينعدـ حاالت في مستحقا تعويضا بمنحو المتضرر أنصاؼ

( التأكيد عمى اف التعويض عف فوات الفرصة ذو صمة مباشرة بالقانوف , النيا مف الحاجات ٕ
اال مف  تنشأ وال تتطور االجتماعية والحاجة االجتماعية ىي التي تخمؽ النظـ القانونية , فيذه ال

اجؿ تحقيؽ مصالح عممية تنتظر منيا دوف اف يمتفت في البداية الى النظرية في ذاتيا , وما فييا 
مف متانة.. ومف منطؽ وتبرير , اذ غالبا ما تظؿ النظرية ذاتيا موجية بالمصمحة االولى التي 

النتيجة تطمب  دفعت الى التفكير في ايجادىا مع اف ىذا قد ال يبدو صراحة او يعترؼ بو ... اف
 اوال , اما المبدأ فيخمؽ بعد ذلؾ ىذا تاريخ كؿ بناء , فني قانوني.

 بالدراسة، جديرة قضائية سوابؽ بحؽ ُتعد وىي الموضوع، ىذا في قضائية أحكاماً  ىناؾ أف( ٖ
برازىا دراستيا فمعؿ االحتياطية األنظمة مصادر مف القضاء أف إلى إضافة  عمى حافزاً  يكوف وا 
 ودفع المصالح، تحقيؽ مف عميو يترتب لما صراحة، األنظمة بعض في الموضوع اىذ إدخاؿ
 لمشرع والقانوف. مقصد ىي التي الناس حقوؽ وحفظ الباب، ىذا في المفاسد

 أوجو ببياف  طبيعتيا وتحديد الفرصة فوات مفيوـ عمى الوقوؼ الى الدراسة ىذه وتيدؼ  (ٗ
 .احولي أثير الذي الخبلؼ

 رتضر لمم يكفؿ خاص قانوني بتنظيـ العممية المشاكؿ استباؽ الى العراقي عالمشر  دعوة (٘
 .العادؿ التعويض عمى الحصوؿ

 الدراسة  لتعميؽ والبحث لنقاشا باب بفتح الموضوع ىذا جوانب معالجة في اإلسياـ واخيرا( ٙ
 .والقضاء الفقو عمى نفسيا فرضت التي الفرصة فوات عف التعويض مجاؿفي 

 : دراسةال إشكالية

بافتراض اف ىناؾ شخص حـر مف فوز حصانو بجائزة السباؽ  البحث إشكالية تكمف
يف كمضيؼ جو بسبب ينتيجة خطأ الفارس او خطأ الناقؿ , او حرماف شخص مف فرص التع

تعرضو لحادث اصابو بالعجز نتيجة بتر ساقو , او حرماف المدعي بالحؽ المتنازع عميو مف 
بسبب اىماؿ المحامي في الدفاع عف حقوؽ موكمو وتسببو في انقضاء فرصة كسبو اماـ القضاء 
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مكاف صاحب الفرصة اف يطالب بالتعويض . الخ فالسؤاؿ الذي يرد ىنا ىؿ بأمدة االستئناؼ ..
 عنيا , وعمى أي اساس يطالب؟

 صفةأي  بعد لو تثبت لـ في االمثمة السابقة الفرصة صاحب إف الشأف ىذا في القاعدة
ولـ يثبت لو أي حؽ عمى الجائزة او الوظيفة او الحؽ المتنازع عميو , لذا فالسؤاؿ الذي قانونية ,

يعدو اف يكوف صاحب امؿ قد يتحقؽ وقد ال  فيو ال, يطرح ىنا بماذا يطالب صاحب الفرصة ؟ 
يتحقؽ اذ قد تذىب ىذه الفرصة الى الغير , لكف في الوقت نفسو قد ينصرؼ ىذا االمؿ  الى 

 اً ة نفسو , وىنا تبدو مشكمة البحث في تحديد ضياع ىذه الفرصة ىؿ تعد ضرر صاحب الفرص
 وكيؼ يتـ تقدير التعويض عنيا؟, ؟  حاالً  اً اـ ضرر  اً احتمالي اً اـ ضرر  مستقببلً 

ة وضع االحكاـ ونحف نرى اف ىذه اشكالية ميمة جديرة بالبحث والدراسة ومحاول
 ا.بياف مفيوميا وشروطيا واحكاميب الخاصة بيا

 :منيجية الدراسة

اعتمدت الدراسة عمى المنيج المقارف إذ اعتمدنا في بحث ىذا الموضوع عمى المقارنة بيف 
التشريع العراقي وكؿ مف التشريعيف المصري والفرنسي في نطاؽ القانوف المدني مع االشارة الى 

االسبلمي الحنيؼ كما اننا لـ نيمؿ موقؼ الفقو  ,بعض القوانيف األخرى كمما تطمب األمر ذلؾ
راسة عمى المنيج التحميمي ، كما اعتمدت الد رسالتناوما سطره مف أحكاـ شرعية ضمف اطار 

الذي يقوـ عمى أساس تحميؿ الفكرة المعروضة ومناقشتيا في ضوء اآلراء السديدة لكي  وصفيال
عمييا ،  المنصب إف وجد والى الرأي الفقيي  يتـ إسنادىا الى النص التشريعي المعالج ليا

وكذلؾ اعتمدت الدراسة عمى المنيج التطبيقي الذي يقوـ اساسًا عمى االعتماد عمى بياف بعض 
الفرنسي والمصري بشكؿ خاص مع عدـ اغفاؿ موقؼ القضاء العراقي كمما كاف  مواقؼ القضاء

فائدة وتحميؿ ىذه المواقؼ بتسميط الضوء عمى الميـ منيا ومناقشتو لتتـ ال لقضائنا موقؼ معيف ,
البحث. مف البحث في موضوع
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 الفصل االّل

 فْات الفرصة هاُية 

                        

 

 

 

 

 

 

  االّلالفصل 

 فْات الفرصة هاُية

 عف البحث  ثـومف  الفرصة فوات فكرة مفيوـ تحديد عمىالوقوؼ  الفصؿ يذاب سنحاوؿ
نخصص  مبحثيف الى الفصؿ ىذا نقسـ وىكذا القانونية المصادر مستوى عمى الفكرة ىذه اساس

 فوات التعويض عف تأصيؿ الثاني في ونعالج الفرصة فوات مفيـو عف لمكبلـ االوؿ منيا
 .الفرصة
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 األّل الوثحث

 الفرصة فْات هفِْم

تحديد معنى فوات الفرصة لغة واصطبلحا,  ستمـزي الفرصة فوات مفيوـ في البحث أف
 بحيثاالخرى التي قد تشتبو معو مف حيث المعنى  المفاىيـ بعض فع الدقة وجو عمىوتمييزه 
كذلؾ بياف طبيعة فوات و  ، األفكارالمعاني و  لتقارب نظرا بينيما الخمط إلى التشابو ىذا يؤدي

الى ثبلثة مطالب نخصص االوؿ منيا  المبحث ىذا الفرصة وىو االمر الذي يتطمب منا تقسيـ
مطمب الثاني فنخصصو لمتمييز بيف فوات لتحديد معنى فوات الفرصة لغة واصطبلحا اما ال

اما المطمب االخير فنخصصو  االخرى التي تقترب معو في المعنى الفرصة وبعض المفاىيـ
 .لتحديد وبياف طبيعة فوات الفرصة

 

 

 

 الوطلة االّل

 تعريف فْات الفرصة لغة ّاصطالحا

ي ليذه الفكرة  نا بياف التعريؼ المغو    اف الوقوؼ عمى تعريؼ فوات الفرصة يتطمب ـ
ومف ثـ بياف التعريؼ االصطبلحي ليا , لذا نقسـ ىذا المطمب الى فرعيف نخصص االوؿ منيا 

 لبياف التعريؼ المغوي بينما نخصص الفرع الثاني لبياف التعريؼ االصطبلحي .

 الفزصح لفىاخ التعزَف اللغىٌ األول: الفزع

مختمفة , وىذا االختبلؼ في  فً احيانا في معاتستعمؿ قد اف الكممة الواحدة  معروفةمف االمور ال
ومف ذلؾ فوات الفرصة وفوات الفرصة ىو  (ٔ)ال يفسر بالغموض واالبياـ  أفاالستعماؿ يجب 

                                                           
, دار العمػػـ لممبليػػيف , ٔصػػبحي المحمصػػاني , النظريػػة العامػػة لمموجبػػات والعقػػود فػػي الشػػريعة االسػػبلمية , ج ((ٔ

  ٖٚٔ, صٕٜٚٔبيروت , 
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مصطمح مركب مف كممتيف  ىما الفوات والفرصة ولكي يتوضح مفيوـ فوات الفرصة البد مف 
 تعريؼ كؿ منيما عمى حدة. 

 الشَّْيءِ  ِإْدَراؾِ  ِخبَلؼِ  َعَمى َيُدؿ   َصِحيحٌ  ُأَصْيؿٌ  َوالتَّاءُ  َواْلَواوُ  اْلَفاءُ  َفَوتَ )  :تعريف الفوات أولً 
. َذاؾَ  َىَذا ُيْدِرؾْ  َلـْ  َأيْ  َبْيَنُيَما، َما َتَباَعدَ : الشَّْيَئافِ  َوتََفاَوتَ . َفْوًتا الشَّْيءُ  َفاَتوُ : ُيَقاؿُ . ِإَلْيوِ  َواْلُوُصوؿِ 
 َعَمْيِو، ُيْفَتاتُ  اَل  ُفبَلفٌ : ُيَقاؿُ . ااِلْئِتَمارِ  ُدوفَ  الشَّْيءِ  ِإَلى السَّْبؽُ  َوُىوَ  اْلَفْوِت، ِمفَ  َعاؿٌ اْفتِ : َوااِلْفِتَياتُ 

ْصَبَعْيفِ  َبْيفَ  َكاْلُفْرَجةِ  الشَّْيَئْيِف، َبْيفَ  اْلُفْرَجةُ : اْلَفْوتُ : اْلَبابِ  َوِمفَ  .َأْمِرهِ  ُدوفَ  َشْيءٌ  ُيْعَمؿُ  اَل  َأيْ  . اإْلِ
: َوُيَقاؿُ . َوِشْبِيَيا َوِصيَّةٍ  ِمفْ  َأَرادَ  َما َفاَتوُ  َكَأنَّوُ  ُفوِجَئ، ِإَذا اْلَفَواِت، َمْوتَ  َماتَ : ُيَقاؿُ . َأْفَواتٌ  َواْلَجْمعُ 

 َحْيثُ  َأيْ  ،" ِفيوِ  َفْوتَ  ِرْزَقوُ  - َتَعاَلى - المَّوُ  َجَعؿَ : " َفَقاؿَ  آَخرَ  َرُجؿٌ  َوَشَتـَ . الر ْمحِ  َفْوتَ  ِمنِّي ُىوَ 
  (ٔ)(ِإَلْيوِ  َيِصؿُ  َواَل  َيَراهُ 

 :  المنير المصباح في وجاء

بَلةُ  َفاَتتْ  َوِمْنوُ  ِفْعِموِ  َوْقتُ  َفاتَ  َواأْلَْصؿُ  اأْلَْمرُ  َوَفاتَ  َوَفَواًتا َفْوًتا َيُفوتُ  َفاتَ )  َوْقُتَيا َخَرجَ  إَذا الصَّ
 َسَبؽَ  إَذا اْفِتَياًتا ُفبَلفٌ  اْفَتاتَ  ِقيؿَ  َوِمْنوُ  ِبَيا َسَبَقوُ  ِبِذَراعٍ  ُفبَلفٌ  َوَفاَتوُ  ْعَوَزهُ أَ  الشَّْيءُ  َوَفاَتوُ  ِفيوِ  تُْفَعؿْ  َوَلـْ 

 الَ  َأيْ  َعَمْيوِ  ُيْفتَاتُ  اَل  َوُفبَلفٌ  ِفيوِ  ِباأْلَْمرِ  ِمْنوُ  َأَحؽ   ُىوَ  َمفْ  ِفيوِ  ُيَؤاِمْر  َوَلـْ  ِبَرْأِيوِ  َواْستََبدَّ  َشْيءٍ  ِبِفْعؿِ 
 (اْلَواوِ  ِبَضِـّ  تََفاُوتًا ِفيوِ  تََباَيَنا اْلَفْضؿِ  ِفي َوتََفاَوتَا اْخَتَمَفا إَذا الشَّْيَئافِ  َوتََفاَوتَ  َأْمِرهِ  ُدوفَ  َشْيءٌ  ُيْفَعؿُ 

(ٕ) 

 اأْلَمر(َفاتَ )المعجـ الوسيط لمعنى الفوات وما ييمنا مف ذلؾ معنى الفوات الذي جاء بو 
 وبكذا َكَذا ِفي َوُفبَلًنا ُيْدِركوُ  لـ فبَلنا َواأْلَمر َومر مضى َوُفبَلف يفعؿ ـَول وقتو مضى وفواتا فوتا
 (3) أفاتو( َفوتو) يفوتوُ  جعمو اأْلَمر( أفاتو) سبقو

                                                           

, ٗمقػػػايس المغػػػة , ابػػػو الحسػػػف احمػػػد بػػػف فػػػارس بػػػف زكريػػػا, دار الفكػػػر لمطباعػػػة والنشػػػر والتوزيػػػع ,القػػػاىرة ,ج (ٔ)
 .ٚ٘ٗصٜٜٚٔ

الفيػػػػػػػػػومي , مكتبػػػػػػػػػة  عمػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػف محمػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػف أحمػػػػػػػػػد الكبيػػػػػػػػػر , الشػػػػػػػػػرح غريػػػػػػػػػب فػػػػػػػػػي المنيػػػػػػػػػر المصػػػػػػػػػباح ((ٕ
 .ٕٓٙ,صٚجٜٚٛٔلبناف,

دار الػدعوة , القػاىرة ,  ,النجػار محمػد , القػادر عبػد حامػد ,الزيػات أحمػد , مصػطفى بػراىيـا المعجـ الوسيط  , ((ٖ
 .٘ٓٚ, صٕج
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نْيَزةُ :  اُلفْرصةُ ): لغة الفرصة تعريف ثانيا ٌٌ ٌَ  وقد ، َنْوَبةٌ ال و اُؿ  ياصَ رَ تَ وافْ  صاً رَ فُ  ياصَ رّ َؼ
ٌَ  تؾَ كنُ أمَ  ُفْرَصةٌ ال ؾَ تُ رصْ وافَ  زتَ تيَ وانَ  تَ صَ ترّ افَ  دوق, ياابُ اصَ , يارصَ فَ وتَ  :  أي ُفْرَصةٌ ال ينِ صتَ رَ ،واْؼ
 ُفبَلفٌ  َوَجدَ   :ُيَقاؿ النيزة وىي ُفْرَصةٌ ال مف ذتُ آخَ : االزىري قاؿ, اْغَتَنَمَيا َأْيًضا َواْفَتَرَصَيا ,نينتُ كَ أمْ 

 َوَفازَ  اْغتََنَمَيا َأيِ  اْلُفْرَصةَ  ُفبَلفٌ  َواْنَتَيزَ  ، َنْوَبُتؾَ  َأي ْئر،البِ  مف ُفْرَصُتؾ َجاَءت ، ن ْيَزةِ  ، أي ُفْرَصةً 
 (ٔ).(.ِبَيا

 َأيْ  ُفْرَصُتؾَ  َجاَءتْ  ُفبَلفُ  َيا َفُيَقاؿُ  َنْوَبةٌ  ِمْنُيـْ  ِلُكؿ   اْلَقِميؿَ  اْلَماءَ  اْلَقْوـُ  َتَفاَرَص  ِمفْ  اْسـٌ  َواْلُفْرَصةُ 
 ِمْثؿُ  ُفَرٌص  َواْلَجْمعُ  ُمَباِدًرا َلَيا َشمَّرَ  َأيْ  اْلُفْرَصةَ  َواْنَتَيزَ  َلوُ  َفُيَساِرعُ  ِفيوِ  َتْستَِقي يالَّذِ  َوَوْقُتؾَ  َنْوَبُتؾَ 
  (ٕ) َوُغَرؼٍ  ُغْرَفةٍ 

 عمى معمقة احتمالية واقعة تحقؽ إمكانية أو ، قدرية واقعة حدوث طرؽ مف طريقة وىي  
 فيو بما التحقؽ إلى االحتماؿ اقتراب مدى وضيحوت  سابقاً  ومعروفة محددة غير شروط حصوؿ

 وىو المعنى الذي يتفؽ  وطبيعة ىذا البحث., (ٖ) ترجيح مف

 الفزصح لفىاخ االصطالحٍ التعزَف: الثانٍ الفزع

ذا  بالفرصة المقصود أف وجدنا اإلصبلحي المعنى إلى الفرصة لفوات المغوي المعنى مف انتقمنا وا 
 الكسب فرصة فوات ىو الفرصة بفوات المقصود يكوف ثـ ومف, بالكس امكانية او احتماؿ ىو
 ـٍ نْ غُ  تحقيؽ في يتمثؿ والذي, فيو مرغوباً  سعيداً  حدثا يشكؿ الكسب ىذا إف باعتبار المدعي عمى
 (ٗ). الخسارة تجنب أو المأموؿ الكسب تحقيؽ أي ، ـٍ رْ غُ  استبعاد او

قعة معينة , بؿ قيؽ امر ما او واوتطمؽ كممة فرصة ليس فقط عمى طريقة او امكانية تح
القابمة لمتحقؽ والتي غالبا ما يكوف المقصود بيذه الواقعة حدثا ذاتيا الواقعة  تطمؽ ايضا عمى

                                                           
 .ٗٙ, صٜٙ٘ٔادر , بيروت,, دار صٚلساف العرب ابف منظور, ج ((ٔ
 .ٛٙٗ, مصدر سابؽ, ص لكبيرا الشرح غريب في المنير المصباح ((ٕ
 ص ,ٕٜٜٔ ,بيػػروت ، الرسػػالة مؤسسػػة ، ٖ ط أبػػادي, الفيػػروز يعقػػوب محمػػد الػػديف , مجػػد المحػػيط القػػاموس ((ٖ

ٛٓٚ. 
, ٕ,عػػػػددٓٔتيػػػػة, السػػػػنة , مجمػػػػة الحقػػػػوؽ الكوئد. ابػػػػراىيـ الدسػػػػوقي ابػػػػو الميػػػػؿ ,تعػػػػويض تفويػػػػت الفرصػػػػة, ج (ٗ)

 .ٔٔٔ,صٜٙٛٔ
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سارا او مرغوبا فيو , واذا كانت الفرصة تعني االحتماؿ فاف الفرص توضح مدى ىذا االحتماؿ , 
ف ىذا االحتماؿ , وىكذا فاف احتماؿ ومدى امكاف تحققو , فالفرص ماىي اال تحديد لمدى امكا

تحقؽ واقعة او حدث مناسب ىو مدى الفرص التي يتوفر عمييا ىذا الحدث , او تمؾ الواقعة 
 (ٔ)ليتحقؽ أي منيما 

 الفاعؿ فييا يتسبب التي الصورة فوات الفرصة بانيا ذنوف حسف ويعرؼ االستاذ الدكتور
 (ٕ)  خسارة تفادي أو كسب جني وراءىا مف يتوقع كاف فرصة مف الشخص حرماف في

ىو خطأ المدعي عميو الذي يجعؿ وبصورة نيائية الجـز باف االمؿ الذي كاف يراود او 
او اف يتسبب  (ٖ)حققوتالمدعي سيتحقؽ او ال يتحقؽ الف الفعؿ الضار قد قضى عمى احتماؿ 

 او شخص بخطئو في تضيع فرصة عمى االخر مف شانو حرمانو مما كاف يتوقعو مف كسب
 أي المستقبؿ في ينتظر كاف رتضر الم إف عامة بصفة الفرصة بفوات يقصد إذا (ٗ)تجنب خسارة

 المدعي ارتكبو الذي الضار الفعؿ أف أال ، مبلءمة أكثر وضع في أو أفضؿ مركز في يكوف
وبعبارة اخرى اف فوات الفرصة تعني ضياع فرصة عمى شخص  (٘)األمؿ ىذا عمى قضى عميو

  (ٙ)ة او مصمحة غير مؤكدة وذلؾ بسبب خطأ مف شخص اخرفي تحقيؽ فائد

                                                           
 .ٔٔٔالمصدر السابؽ نفسو, ص ((ٔ
 ٕٔٔ-ٕٓٔص ,ٕٙٓٓ, ٔ, دار وائػػػؿ, االردف, طٔج د. حسػػف ذنػػػوف , المبسػػػوط فػػػي شػػػرح القػػػانوف المػػػدني, ((ٕ

 ٖٓٔص,ٜٙ٘ٔ, مطبعػة مصػر,ٔالتقصػيرية والعقديػة, ط, المدنيػة المسػؤولية ,عامر د. حسيف المعنى ىذا وقريب
,  طبػع سػبب بػدوف ، العصرية المكتبة منشورات ، ٔط ، المباحة غير اواالعماؿ المدنية المسؤولية ، يكف وزىدي
 تحقيقػو يتوقػع كػاف ممػا يحػـر الػذي ، اآلخػر عمػى فرصػة تضػييع فػي بخطئػو شخص يتسبب أف" ٕٙ ص ,بيروت

 ."الخسارة تجنب أو كسب مف
, ٜٔٛٔرية , مركػػػز البحػػػوث القانونيػػػة , بغػػػداد, د. سػػعدوف العػػػامري, تعػػػويض الضػػػرر فػػػي المسػػؤولية التقصػػػي ((ٖ

 .ٕ٘ص
, د. حسػػيف عػػامر , مصػػدر ٙٔ, بػػدوف سػػنة طبػػع, ص ٖد. زىػػدي يكػػف , شػػرح قػػانوف الموجبػػات والعقػػود, ج ((ٗ

 .ٖٓٔسابؽ, ص
 .ٖ٘,  صٕ٘ٓٓد. ايمف ابراىيـ العشماوي, تعويض تفويت الفرصة , دار النيضة العربية , القاىرة ,  ((٘
 .ٓٗ٘-ٜٖ٘صٜٜٙٔ, ٔى عبد الحميد عدوي: النظرية العامة لبللتزاـ)مصادر االلتزاـ( طد. .مصطف ((ٙ
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 مناسب حدث احتماؿ اختفاء في يتمثؿ الفرصة فوات اف بعض الفقياء الفرنسيف ويعد
 احتماؿ مجرد ىي الفرصة إف البعض االخر يرى حيف في (ٔ) الفرصة ىذه تتحقؽ أف قبؿ

يجابية )الفوز في السباؽ , الشفاء او ىو الضرر المتمثؿ ال بضياع نتيجة ا (ٕ) يقيف لكؿ مستبعد
او البقاء عمى قيد الحياة ( ولكف يتمثؿ في قيمة الفرصة )االحتماؿ( لمحصوؿ عمى ىذه النتيجة , 

   (ٖ)ومف ثـ خسارة الفرصة ىو شكؿ خاص مف اشكاؿ الضرر

صطمح ما تقدـ مف التعريفات السابقة يمكف الوقوؼ عمى تعريؼ جامع لم وفي ضوء
وىو تعريؼ واف كاف  مصمحة محتممة مشروعة بخطأ الغير فوات  فنعرفيا بانيا فوات الفرصة 

 مختصرا اال اننا نعتقد انو يعطي وصفا مناسبا لمصطمح فوات الفرصة مف حيث المعنى.

 الوطلة الثاًي

تي التوييز تيي فْات الفرصة ّتعض الوفاُين ال

 تمترب هي هعٌاُا

ف حاالت يعد مكمبل لتعريفيا اذ سيتـ حصر اف تمييز فوات الفرصة عما يشتبو بيا م
ىذا المفيوـ وعزلو وتمييزه عما يمكف اف يحدث لبسا فيما بيف ىذه المفاىيـ المتقاربة المفظ او 
الشكؿ ومتباعدة المضموف وال شؾ اف ذلؾ يعطي مفيوما متميز وواضح لفوات الفرصة , ولعؿ 

 اطر ومفيوـ العقد االحتمالي, وىذاض لممخمف ىذه المفاىيـ مفيوـ فوات المنفعة ومفيوـ التعر 
يتطمب منا تقسيـ ىذا المطمب الى ثبلثة فروع نخصص االوؿ لبياف التمييز بيف فوات الفرصة 
وبيف فوات المنفعة فيما نخصص الثاني لتمييز فوات الفرصة والتعرض لممخاطر, ونخصص 

 قد االحتمالي.عالثالث لتمييز فوات الفرصة وال

التمُُز تُن فىاخ الفزصح وفىاخ  الفزع االول :

 المنفعح

                                                           
(1) LESOURD Noelle, "la perte d'une chance" Gazette du palais 1963 -2- p.49. 
(2)BORE Jacques, " L'indemnisation pour les chance perdues, une forme 
d'appréciation quantitative de la causalite dun fait dommageable" Juris Classeur 
Périodique(la semaine juridique)1974-1-2620 p.12  
(3) THÉVENOZ, Luc." La perte d'une chance et sa réparation".Universite de Geneve:, 
2002. p. 241 http://archive-ouverte.unige.ch/unige:8319 



االول                                                                                            الفصل
 ماهية  فوات الفرصة

 

 

اف المنفعة لغة كالمصمحة وزنا ومعنى , فيي مصدر بمعنى النفع, او ىي اسـ لموحدة 
 (ٔ)مف المنافع, والنفع ما يستعاف بو الى الوصوؿ الى الخير , والمنفعة اسـ لكؿ ما ينتفع بو 

مشروعة بواسطة غيرىا , ويضرب  وتعرؼ اصطبلحا بانيا قدرة الشيء الكامنة عمى اشباع حاجة
مثبل لذلؾ الماء , فيو يممؾ القدرة عمى اشباع حاجة الظمآف , ولكف ىذا ال يتحقؽ اال بواسطة 

فاالنتفاع ىو عممية تحصيؿ منافع الشيء  (ٕ)االنتفاع , واالخير عممية خارجة عف ذات المنفعة 
 ( ٖ)الشيء عادةالتسمط عمى ذات ب , أي استيفاء ىذه المنافع وذلؾوثماره 

اما بالنسبة الى تعريؼ الفوات فيو عممية اختبلؿ ذاتي ومباشر لمنافع المعقود عميو 
بتخمفيا او انتقاصيا لسبب موجب لذلؾ كيبلكو كميا او جزئيا ولتحقؽ عيب او تخمؼ وصؼ 

لتزاـ او نتيجة لتنفيذ جزئي او معيب او متأخر لبل معو المنفعة المقصودة كبل او جزءاً  مما تخمؼ
بصورة مباشرة ال تمؾ  ذاتو المعقود عميو لممزايا والفوائد التي ينتجيامما يترتب معو فقداف المتعاقد 

اف  بالمبلحظةوجدير  (ٗ)التي يأمؿ الحصوؿ عمييا بسب المعقود عميو بصورة غير مباشرة , 
ستيفائيا بعد ىناؾ مف يفرؽ بيف الفوات والتفويت الذي يعني تخمؼ او انتقاص المنفعة لعدـ ا

العرض السابؽ يتضح الفرؽ وب (٘)تحققيا خارجا اما الفوات فيو ضياع المنفعة مف غير انتفاع 
 :تيات الفرصة والذي يمكف اجمالو باآلبيف فوات المنفعة وفو 

اختبلفيما مف حيث المفيـو حيث اف فوات الفرصة مفيوميا ىو ضياع كسب مالي او حموؿ -ٔ
ييا لو انتيزت الفرصة , في حيف اف فوات المنفعة مفيوميا ضياع خسارة كاف مف الممكف توق

                                                           
 بمرتضػى، الممقّػب الفػيض، أبػو الحسػيني، الػرّزاؽ عبػد بػف محّمػد بػف محّمػدجواىر القػاموس, تاج العروس مف  ((ٔ

بيدي  .ٕٙ., صٕ, دار اليداية, جالزَّ
د. ضػػمير حسػػيف ناصػػر المعمػػوري , منفعػػة العقػػد والعيػػب الخفػػي, منشػػورات زيػػف الحقوقيػػة , الطبعػػة االولػػى ,  ((ٕ

 .ٕٛ, صٜٕٓٓ
 .ٜٖص,ٜٚٙٔ, شركة الطبع والنشر االىمية , بغداد,  ٔط في نظرية العقد , جد. عبد المجيد الحكيـ , الوسي ((ٖ
 .ٛٚد. ضمير حسيف ناصر, مصدر سابؽ, ص ((ٗ

, مكتبػة ومطبعػة مصػطفى ٘ابو العباس محمد بف احمد بف حمزة الرممػي, نيايػة المحتػاج فػي شػرح المنيػاج ,ج (٘)
 .ٛٙٔ,صٖٜٛٔالبابي الحمبي واوالده, مصر 



االول                                                                                            الفصل
 ماهية  فوات الفرصة

 

 

منافع المعقود عميو مف غير انتفاع أي اف المنفعة موجودة ولكف لـ يتحقؽ االنتفاع منيا بينما 
 الفرصة كانت موجودة لكف المسؤوؿ اضاعيا.

و)محؿ اختبلفيما مف حيث السبب فسبب فوات المنفعة يكوف متعمؽ بذات المعقود عمي-ٕ
فوات الفرصة فأف سبب فواتيا ىو الفعؿ الضار الذي ( او بتنفيذ االلتزاـ , اما سبب المنفعة

 ارتكبو المسؤوؿ.

يظير في نتيجة استيفاء المنفعة مف محميا , ومباشرة الفرصة, ففي الحالة االولى تنتج الفوائد -ٖ
ميو , اما بالنسبة لمفرصة فأف والمزايا والتي تعد نتيجة مباشرة ومؤكدة ينتجيا ذات المعقود ع

فما مف احد يستطيع اف يؤكد بأف الفرصة لو انتيزت لكانت ستفضي  (ٔ)نتيجة مباشرتيا احتمالية 
الى ما كاف يصبو اليو المتضرر , بأف يجني الكسب الذي يأممو ويدفع الخسارة التي يكره تحققيا 

فوات المنفعة يقدر  ذ في حالةيض سيختمؼ تبعا لذلؾ , اوبطبيعة الحاؿ فاف تقدير التعو 
التعويض بما يقابؿ الماؿ في االجارة والتي تعدؿ اجر المثؿ عف تمؾ المدة التي فقدت فييا 

االستعانة بخبراء ...عمى المحكمة .. العراؽ في قرار ليا " تمييزوبذلؾ قضت محكمة   (ٕ)المزايا
ولكف في فوات الفرصة  (ٖ)"  فعةمختصيف لتقدير اجر المثؿ الذي يستحقو المدعي عف فوات المن

انما بقدر قيمة ر تحقيقو و تضر يأمؿ الم ما كاف مباشرتيا , نتيجةيتـ تقدير الفرصة عمى اساس  ال
الذي اكده القضاء في احدى احكامو والذي جاء فيو اف المطالبة الفرصة بحد ذاتيا وىو االمر 

ؿ ال يكوف اال اذا كاف محؿ المنفعة بالتعويض عف تفويت منفعة والتي يقدر تعويضيا باجر المث
موجودا )العقار( فميس لممدعي اف يطالب بالتعويض عف االنتفاع مف ابنية غير موجودة وانما 

                                                           
, مطبعػػة السػػبلـ, ٘مػػرقس, الػػوافي فػػي شػػرح القػػانوف المػػدني , الفعػػؿ الضػػار , الجػػزء االوؿ, طبعػػة  د. سػػميماف ((ٔ

 .ٖٗٔ, صٜٛٛٔالقاىرة , 
 .ٔٙ, ٜٔٚٔعمي الخفيؼ , الضماف في الفقو االسبلمي , معيد البحوث والدراسات القانونية , القسـ االوؿ,  ((ٕ
, منشػػػػور عمػػػػى موقػػػػع السػػػػمطة القضػػػػائية ٕٚٓٓ/ٓٔ/ٜٕ , ىيئػػػػة مدنيػػػػة  ,فػػػػيٕٗقػػػػرار محكمػػػػة التمييػػػػز رقػػػػـ  ((ٖ

 , وقاعدة التشريعات العراقية /http://qanoun.iraqja.iq/view.361االتحادية 

http://qanoun.iraqja.iq/view.361/
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يستحؽ التعويض عف تفويت فرصة تشييد ىذه االبنية وما كاف سيستحقو مف كسب لو انتيز ىذه 
  (ٔ)الفرصة

 الفزصح فىاخ الفزع الثانٍ: التمُُز تُن

 للمخاطز والتعزض

 مقواعدل تخضعاف متماثمتيف حالتيف الفرصة وفوات لمخطر عرضتال حالتي اعتبار يمكف 
 المرجوة بالنتيجة التمتع مف الضحية منع قد الضار الفعؿ يكوف ، الحالتيف كمتا في ألنو ، ذاتيا
 والذي ، المساس ليذا الحقيقي لمسبب الدقيؽ التحديد إمكانية عدـ مع ، لؤلمور العادي السير مف
 ( ٕ)  معروفة غير أخرى عوامؿ أو الضار الفعؿ او الصدفة نتيجة يكوف قد

 والتعرض الفرصة فوات)  الحالتيف في واحداً  يكوف ال رتضر الم مركز وضع إف والواقع
 اف قبؿ رلممتضر  المالية الذمة داخؿ  الفرصة ىذه ظيور يستمـز الفرصة ففوات ( لممخاطر
 معيف شخص يتعرض عندما فإنو ذلؾ مف العكس وعمى ,الضار الفعؿ بسبب وتنعدـ تضيع

 لـ إنو حيث ، خاصة فرصة أية_   الضرر حدوث قبؿ_ المالية ذمتو في يممؾ ال إنو لممخاطر
 أية ليست لديو مثبل باإلعبلـ بااللتزاـ فالدائف ، كسب أو ربح أي عمى لمحصوؿ قبؿ مف يتييأ
 (ٖ) األعبلـ في الحؽ ىو فقط يممؾ ما فكؿ ، ليةالما بذمتو مرت بأنيا القوؿ يمكف فرصة

 ففي ، الحالتيف في موحدا ليس الضرر تحقؽ أو حدوث وقت فأف ذلؾ الى وباإلضافة
 الخطأ، وقوع بمجرد يحدث رتضر الم لمصمحة المبلئـ االحتماؿ ضياع فأف الفرصة فوات حالة
 في عميو يفوت,  السباؽ يوـ فيتأخر عف المالؾ مع موعده يخمؼ الذي الحصاف ناقؿ ففا وىكذا
 التعرض حالة ففي ذلؾ مف العكس وعمى ، السباؽ ىذا في الفوز فرصة فورا ويفقده الحاؿ

 عمى الخطرة المنتجات بائع يغفؿ فعندما ، الخطر يتحقؽ عندما اال الضرر يظير ال لممخاطر
 بذلؾ يعرضو فإنو ، اشتراه الذي الشيء يسببيا قد التي بالمخاطر الزبوف إخبار المثاؿ سبيؿ

                                                           
العػدد  , منشػور فػي النشػرة القضػائية ,ٖٜٚٔ/ٙ/ٕفػي ٕٜٚ, ىيئػة عامػة اولػى ,ٜٕٓقرار محكمة التمييز رقػـ  ((ٔ

  . ٙٚ, صٜ٘ٚٔالثاني , السنة الرابعة , 
(2) BERAUD (M), Le principe de la réparation de la perte de chance" 

www.droit.univparis5.fr/AOCIVCOM/01mé moire/BeraudM.pdf. P3 . 
 .ٚٗٔد. ايمف ابراىيـ العشماوي ,مصدر سابؽ , ص ((ٖ
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 وىكذا ، قبؿ مف موجودة ليست فالمخاطر الخطر تحقؽ إذا إال الضرر يظير وال ، لممخاطر
 مركز إنشاء في عف بياف مخاطر الشيء ,  بسكوتو يساىـ الميني الشخص بأف القوؿ يمكف

 (ٔ) مزبوفل بالنسبة مخاطر عمى ينطوي تعاقدي

 يمكف اضرار يمثبلف لممخاطر لتعرضوا الفرصة فوات مف  كاف كؿ ذاا ذلؾ وعمى
, وىذا ىو جوىر التمييز  محتمؿ ضرر فيو الثاني أما ، محقؽ األوؿ الضرر أف إال , تعويضيا

 بيف التعرض لممخاطر وفكرة فوات الفرصة.

ولثىل  الفزصح فىخ تُن الفزع الثالث: التمُُز

 االحتمال

 في األساسي العامؿ او لعنصراىو  فاالحتماؿ ، دائماً  ةاحتمالي بانيا الفرصة توصؼ
 االحتمالي او النشاط االحتمالي  االمر الذي يقترب في معناه مف مفيوـ العقد (ٕ) الفرصة فوات

فالسؤاؿ الذي يرد ىنا ىو اذا كاف ضياع االحتماؿ في فوات الفرصة ىو التعويض عف ىذا 
االحتمالي الي او النشاط الضياع فيؿ يمكف القوؿ معو اف ضياع ىذا االحتماؿ في العقد االحتم

تمالي عمى اعتبار اف االحتماؿ في كؿ مف فوات الفرصة والعقد االحيبرر التعويض عف ذلؾ ؟ 
  العامؿ االساس في كؿ منيما.

 أبـر الذي الشخص فكا إذا ما معرفةل الفقياء بيف ثارت عديدة خبلفات ىناؾ أف الواقع
 (ٖ)ال أـ يتوقعو كاف كسب عمى صوؿالح فرصة بتفويت التمسؾ يمكنو احتمالي عقداً 

 ، ناحية مف والعقد االحتماؿ بيف توجد التي العبلقة في يكمف الخبلؼ ىذا  إف يبدو و
 مف معيف قدر عمى يحتوي عقد كؿ كاف فاذا. أخرى ناحية مف الفرصة و االحتماؿ وبيف

 التوقعات أو راتالتقدي صميـ في يرد االحتماؿ بأف يتميز االحتمالي العقد إف إال االحتماؿ

                                                           
اشػػػػػار اليػػػػػو المصػػػػػدر  ٜٚٔ, صٜٚٛٔمجمػػػػػة البحػػػػػوث القانونيػػػػػة ,  ( فػػػػػوات الفرصػػػػػة,(Vacarie فػػػػػاكير  ((ٔ

 .ٛٗٔالسابؽ,ص
مجػػػد المؤسسػػػة الجامعيػػػة لمدراسػػػات الموجبػػػات , ترجمػػػة منصػػػور القاضػػػي ,  , (BENABENT)آالف بينابنػػػت  ((ٕ

 .ٕٗٓٓ, بيروت , والنشر والتوزيع
 .ٕٙٔصد. ابراىيـ الدسوقي ابو الميؿ , مصدر سابؽ ,  ((ٖ
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لذلؾ يسمى  قانوني احتماؿ فيو ثـ ومف ، نفسو العقد داخؿ االحتماؿ ىذا يظؿ و , ذاتيا العقدية
فالعقد االحتمالي او عقد الغرر ىو عقد معاوضة يكوف االداء   (ٔ)بالعقد االحتمالي او عقد الغرر

عمى امر غير محقؽ الوقوع  توقفا في مقداره او في وجوده عمىالذي التـز بو احد الطرفيف فيو م
وقت التعاقد تحديد القدر الذي يعطيو احد الطرفيف او القدر الذي  مجرد احتماؿ , بحيث ال يمكف

 العقد ويتميز (ٕ) يأخذه , فبل يعرؼ وقت التعاقد أي العاقديف سيناؿ ربحا وأييما ستصيبو الخسارة
 أحد بو يمتـز الذي األداء بأف  الفرنسي المدني القانوف مف (ٗٓٔٔ) المادة عرفتو كما االحتمالي
 فسواء,  واالحتماؿ لحظا عمى أي محققة غير واقعة عمى ، مداه وفي  وجوده في توقؼي الطرفيف

 االحتماؿ فأف ، رىاف أو مقامرة بعقد او الحياة مدى مرتب إيراد بعقد او تأميف بعقد األمر تعمؽ
 ىناؾ يعد لـ االحتماؿ ىذا اختفى فإذا ،ساسوُ وأ جوىرهُ  يشكؿ  حيث نفسو العقد صميـ في يكوف
 (ٖ) الحالة  ىذه في سببو او موضوعو يفقد ألنو عقد

ذا  وافقوا قد األشخاص أف يعني ذلؾ فأف ، القانوني المجاؿ في درجأ قد االحتماؿ كاف وا 
 الفرصة بفوات لمتمسؾ محؿ إذا ىناؾ يكوف ولف ، احتمالي ضعو  أو مركز في التواجد مبدأ عمى
 ال احتمالي عقد الى االنضماـ طريؽ عف المخاطر فقبوؿ ، البداية مف مقبوال الخطر ىذا ماداـ
 ىذه في تقاـ أف يمكف التي الدعوى يمنع باألدؽ أو فقط يعطؿ ولكنو ، الضرر وجود مف يمنع
 ىذا ضياع أو اختفاء ففا وليذا ، بالفرصة وليست باالحتماؿ تتعمؽ ىنا فالمسألة,  (ٗ)  الحالة

                                                           
 .ٜ٘ٛ, صٜٗٙٔسنة ,,ٕمجمد ٚ,الوسيط في شرح القانوف المدني,ج زاؽ السنيوريد. عبد الر  ((ٔ
, مكتبػػة عبػػد اب وىبػػة, ٔد. اسػػماعيؿ غػػانـ النظريػػة العامػػة لبللتػػزاـ , العقػػد واالرادة المنفػػردة والفعػػؿ الضػػار,ج ((ٕ

 .ٔٚبدوف سنة طبع, ص
ير, الوجيز في نظرية االلتزاـ فػي القػانوف المػدني د. عبد المجيد الحكيـ ,د. عبد الباقي البكري, محمد طو البش ((ٖ

 .ٕٚص ٕٓٔٓ, ٗ, العاتؾ لصناعة الكتاب, نشر المكتبة القانونية , بغداد,طٔالعراقي,ج
لقانوف الوضعي حوؿ المداخبلت في احداث الضرر تقصيرا دراسة مقارنة بيف ا د. جاسـ لفتو سمماف العبودي, ((ٗ

قانونيػػة , كميػػة القػػانوف _جامعػػة بغػػداد , المجمػػد الخػػامس, العػػدداف االوؿ والثػػاني, جمػػة العمػػـو الوالفقػػو االسػػبلمي, م
 ,مكتبػػة القػػاىرة الحديثػػة  ,الجديػػد المسػػؤولية المدنيػػة فػػي القػػانوف المػػدني حسػػف عكػػوش , , د.ٖٙٓص,ٕٓٓٓ
 .ٖٗايمف ابراىيـ العشماوي , مصدر سابؽ , ص,  د. ٕٙٔ,صٜٚ٘ٔ
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 بفوات التمسؾ لحظا سيئ لؤلشخاص يسمح اف يمكف ال االحتمالي معقدل المكوف االحتماؿ
 (ٔ) االحتمالي لمعقد الطبيعي التبلحؽ أو لمسياؽ ثمرة ليس االختفاء ىذا أف أثبتوا إذا أال الفرصة

 مف يأتي مباشر غير اىتماـ فيو ، فقط ضياعيا حالة في الا بالفرصة القانوف ييتـ وال
 وأال الخطأ عمى وجودىا في سابقة الفرصة تكوف أف يجب وليذا ، الفرصة فوات فكرة خبلؿ
 وىي ، الضرر حدوث قبؿ موجودة تكوف أف يجب فالفرصة ، الخطأ وقع عندما اختفت قد تكوف
 حينئذ تكشؼ التي المدنية وليةبالمسؤ  الخاصة اآلليات استخداـ طريؽعف  القانوف عالـ إلى تنتقؿ
  (ٕ)  خاصة أىمية كسبياوت وجودىا عف

 خطأ بسبب السباؽ كسب مف يتمكف لـ الذي بالحصاف الخاص الفرض فأف وىكذا
 اجتماع خصوصية بوضوح المثاؿ ىذا ويبرز ، الصدد ىذا في واضحا مثاال يعد_  الخياؿ_

 االحتماؿ بتمييز يسمح آخر تحميؿ وىناؾ ، معا الفرصة وفوات( الرىاف عقد) االحتمالي العقد
 ىنا الموضوع أف فمع(  الفرصة فوات في الفرصة و االحتمالي العقد في االحتماؿ)  الفرصة عف

الخيوؿ  سباؽ في الضرر ىذا قبوؿ في (ٖ)الشراح بعض وتحفظ تردد ورغـ ، احتمالي بعقد يتعمؽ
 ىذا في لمفرصة فوات ىناؾ يكوف أف يمكف بأنو كثيرة مواضع في اعترؼ القضاء أف أال ,
 غير أو مباشر بأنو الضرر تكيؼ المحاكـ الفرنسية بأف ذلؾ عمى (ٗ) البعض مؽع قدو  لصددا

 التوقع درجة أو الضرر احتماؿ درجة سوى معيار أي إلى االستناد دوف أىوائيا وفؽ مباشر
 لـ احتماؿ وجود عف وينتج ، مشروعا أمرا يبدو الضرر بيذا التسميـ فأنو ذلؾ وعمى , الطبيعي

 (٘)  االحتمالي العقد أطراؼ يقبمو

                                                           
(1)  RUELLAN carolin op.cit, p.732. 

 .ٖ٘د. ايمف ابراىيـ العشماوي , مصدر سابؽ, ص  ((ٕ
, د. عبػد العزيػز المصاصػمة, المسػؤولية المدنيػة التقصػيرية, ٓٗ-ٕٖد. سعدوف العامري ,مصدر سابؽ ,  ص ((ٖ

, د. عبد المجيد الحكيـ الموجز فػي شػرح القػانوف المػدني ٚٚ, صٕٕٓٓ, دار الثقافة , االردف,ٔالفعؿ الضار, ط
 .ٛ٘ٗ, صٖٜٙٔ, شركة الطبع والنشر االىمية, بغداد, ٕ,طٔاللزاـ مقارنة بالفقو االسبلمي,ج,مصادر ا

 . ٕٖٔ, صٜٜٙٔعبد الباقي سوادي, مسؤولية المحامي المدنية عف اخطائو, دار الثقافة, االردف, ((ٗ
 .٘ٓٔ-ٗٓٔ,ص ٜٔٚٔ, القاىرة,ٔ,  مطبعة الجيبلوي , ط ٔد. خميؿ جريج, النظرية العامة لمموجبات , ج ((٘
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وقد قضت محكمة النقض الفرنسية  بالتعويض عف فوات الفرصة في دعوى تتمخص 
 عف ، الوصوؿ مكاف مف مترا (ٖٓ) بعد عمى وىو ، توقؼ(  وقائعيا باف قائد الحصاف )الخياؿ

 بتعويض المراىف طالب ، اليسار جية مف لتجاوزه يتأىب منافسو كاف بينما حصانو وتعضيد دفع
 الصادر بحكميا النقض محكمة ذلؾ في وأيدتيا ، الستئناؼا محكمة فقضت أصابو الذي الضرر

 .(ٔ) السباؽ في الفوز في المراىف فرصة فوات عف( الخياؿ) بمسؤوليةٕٜٚٔ مايو/-أيار/ٗ في

 يعني ال ذلؾ ففا ، الفرصة بفوات المراىف أصاب الذي الضرر القضاة يصؼ وعندما
 أو الكسب فرصة اف ذلؾ ، لمرىاف السيئة النتيجة عف أممو ابخ الذي المراىف تعويض أبدا

 األطراؼ مف سمفا مقبوؿ باحتماؿ يتعمؽ ىنا فاألمر ، نفسو العقد موضوع في أدرجت قد الخسارة
 بمعنى_ الفرصة فإف ىذا وعمى ، نفسو لمعقد االحتمالي الطابع يبرر الذي ىو االحتماؿ وىذا ،

 حرماف عمى يجازي الفرصة ففوات (ٕ) التعاقدياالحتماؿ  فم تماما تستبعد_  الفرصة فوات
 حدوث فرصة ضياع أو اختفاء عف وينتج"  الغير خطأ" بسبب الرىاف كسب محاولة مف المراىف
 إذا ما معرفة ىي_  الطعف في جاء كما_  الحقيقية والمشكمة ، رالمتضر  لمصمحة مبلئمة واقعة
 الخطأ ىذا يعتبر فيؿ ال؟ أـ بالسباؽ الخاصة االتاالحتم عداد في يدخؿ"  الخياؿ" خطأ كاف
 مف ويفمت بذاتو ليستقؿ عنو ينفصؿ إنو اـ ، نفسو االحتمالي العقد داخؿ االحتماؿ مف نوعا

 (ٖ)؟ بالفرصة ليرتبط"  االحتمالي العقد" عبارة إليو تشير الذي القانوني المجاؿ

 فوات بضرر التسميـ الحالة ىذه في اً متعذر  فسيكوف األوؿ باالفتراض أخذنا لو أننا الواقع
 تكوف والتي حصرىا يتعذر التي العناصر مف مجموعة ضمف يأتي" الخياؿ" فخطأ الفرصة
 وقد"  العقد" مصطمح يحدده الذي القانوني المجاؿ في يدخؿ وىو ، االحتمالي العقد في االحتماؿ

 إحدى ىي لممراىف بالنسبة السيئة ةفالنتيج ، الخطر ليذا التعرض قبموا الذيف األطراؼ عميو وافؽ
 الواقعة لحدوث وسيمة او طريقة سوى ليست"  الخياؿ" وخطأ ، والمقبولة المحتممة النيايات

 االحتماؿ تكوف التي المتعددة العناصر ضمف الخطأ ىذا يدرج لـ اذا فأنو وبالمقابؿ  ، االحتمالية
                                                           

, دالػوز اشػار اليػو د. ابػراىيـ الدسػوقي , مصػدر ٕٜٚٔ/حزيػراف -/ مػايو  ٗفػي ٜٙ٘نقض مدني فرنسي رقـ  ((ٔ
 .ٔٗىامش ٕٓٔسابؽ,ص

(2) RUELLAN carolin op.cit, p.733. 
 .ٖٛد. ايمف ابراىيـ العشماوي , مصدر سابؽ , ص ((ٖ
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 أال ، مستقؿ لضرر سببا يكوف أف كفويم ، الحالة ىذه في األطراؼ توقعات مف يفمت فإنو ،
 (ٔ) الرىاف كسب محاولة فرصة فوات وىو

 وىو ، األطراؼ توقعات في يدخؿ االحتمالي بالعقد خاص احتماؿ:  احتماليف إذا فيناؾ
 بالفرصة خاص اآلخر واالحتماؿ ، المتعاقديف أحد وليةمسؤ  قياـ إلى يؤدي ال قانوني احتماؿ
 وىذا ، ذلؾ عمى ترتب الذي الضرر عف رتضر الم تعويض إلى ضياعيا يؤدي أف يمكف والتي
 تعاقدياً  مقبوؿ األوؿ االحتماؿ:   االحتماليف ىذيف بيف الطبيعة في اختبلفا ىناؾ إف يعني

 بو ويقصد تعاقدياً  مقبوؿ غير الثاني واالحتماؿ ، االحتمالي العقد في االحتماؿ بو ويقصد
 أحيانا مقبوؿ باحتماؿ يتعمؽ المرا فأف األحواؿ جميع وفي ، الفرصة عميو تنطوي الذي االحتماؿ

 العقد في األصمي االحتماؿ عف يستقؿ لذياو "  الخياؿ" فخطأ , أخرى أحياف في مقبوؿ وغير
ذا , السباؽ في الحصاف فوز فرصة مف المراىف حـر االحتمالي  األخرى العناصر توافرت وا 

 (ٕ) الضائعة الفرصة عف تعويض عمى الحصوؿ كنويم رتضر الم فأف ، الحالة ىذه في وليةلممسؤ 

 تحديدا بو ونعني ، االحتماؿ لقبوؿ آخر شكؿ ىناؾ يوجد االحتمالي العقد عف وبعيدا
 بذلؾ يتنازؿ فأنو احتمالي نشاط في المساىمة األشخاص أحد يقبؿ أف فمنذ االحتمالي النشاط
 الصفة تكمف وىكذا, النشاط بيذا ةالمرتبط االحتماالت عف الناتج بالضرر  التمسؾ عف ضمنيا

 المخاطر قبوؿ نظرية إف شؾ وال معيف نشاط بممارسة ترتبط مخاطر وجود في ىنا االحتمالية
 حتى ، الضرر تعويض في تؤثر أف شأنيا مف الرياضي النشاط في واسع نطاؽ في تطبؽ والتي
ؿ المخاطر في مجاؿ ( قبو SAVIGNAC) سافنياؾ ويعرؼ , بالفعؿ موجودا الضرر ىذا كاف ولو

األلعاب الرياضية قائبل )أي شخص يشترؾ في نشاط رياضي بأية صفة حتى لو كاف متفرجًا 

                                                           
 .ٜٕٔصد. ابراىيـ الدسوقي ,القسـ االوؿ , مصدر سابؽ, ((ٔ
 . ٖٚد. ايمف ابراىيـ العشماوي , مصدر سابؽ, ص ((ٕ
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ف كاف ذلؾ يخضع لبعض التحفظات يكوف قد قبؿ بمحض إرادتو المخاطر الناشئة عف ىذا  -وا 
 . (ٔ)النشاط وال يستطيع بالتالي أف يبحث في مدى مسؤولية مف أحدث بو ضررًا(

ر بإرادتو في وضع يدرؾ مسبقًا ما ضر تتواجد الممعناه قبوؿ المخاطر  اخرىوبعبارة 
 .(ٕ)طر يتحمؿ معيا نشوء ضرر قد يصيبوينطوي عميو مف مخا

ر بإرادتو ضر تأف العبلقة بيف إنشاء الخطر وقبولو تكمف في إقداـ الم ما تقدـيتضح م
تي تنتج عنو، فيو بذلؾ يكوف عمى ممارسة الفعؿ الناشئ عنو الخطر وقبولو مقدما لؤلضرار ال

 (ٖ) أسيـ في إنشاء الخطر وقبمو مقدماقد 

  حرماف تستتبع المتوقعة و العادية المخاطر تشمؿ والتي المخاطر قبوؿ فكرة إف والواقع
 مقدما مقبوؿ احتماؿ ولكف فرصة ىناؾ ليس إنو طالما الفرصة فوات مف االستفادة مف رالمتضر 
 فوات فكرة استبعاد شأنو مف"  والمتوقعة العادية" المخاطر قبوؿ فإف وضوحا أكثر أخرى وبعبارة
وبيذا الخصوص يرى الدكتور أياد عبد الجبار مموكي بأف )االشتراؾ في االلعاب  , الفرصة

الرياضية الخطرة كالمبلكمة وسباؽ السيارات ، حيث يعمـ الشخص بالضرر ويرضى بو ، فأف 
بالرغـ مف  يبقى مخطئاً  فاألخيرعى عميو صفة الخطأ ، عف فعؿ المد ال يزيؿرضاء المتضرر 

 (ٗ)ر بالضرر(ضر ترضى الم

                                                           
 , اشػػػار اليػػػو ٓٛ,صٖٜٗٔ,( , المسػػػؤولية التعاقديػػػة عػػػف االصػػػابة الرياضػػػية, بػػػاريسSAVIGNACسػػػافينياؾ) ((ٔ

جامعػػة دكتػػوراه, التقصػػيرية , اطروحػػة  المسػػؤولية فػػي وتعويضػػو الجسػػدي السػػندي , الضػػرر شػػريؼ محمػػد ابػػراىيـ
 .ٗٛ, صٕٕٓٓقانوف ,كمية ال بغداد,

د. طمبػػة وىبػػة خطػػاب , المسػػؤولية المدنيػػة لنقػػؿ االشػػخاص بالمجػػاف, دار الفكػػر العربػػي, القػػاىرة, بػػدوف سػػنة  ((ٕ
 . ٖٙٔ-ٖ٘ٔطبع, ص

 .٘ٛص د. ابراىيـ محمد شريؼ , مصدر سابؽ, ((ٖ
,  مطبعػة بابػؿ,  ٜٚٛٔسػنة د. اياد عبد الجبػار ممػوكي, المسػؤولية المدنيػة عػف االشػياء, اطروحتػو لمػدكتوراه,  ((ٗ

 , دار ٕ, طٔ جػػ  ,الوسيط في شرح القػانوف المػدني, السنيوري الرزاؽ عبد. د – نفسو بالمعنى , ٕٕٙبغداد, ص
   .ٗٓٓٔ ,ص. ٜٗٙٔ , العربية النيضة
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 غير ىو وما مقبوؿ ىو ما بيف تفصؿ التي الحدود أساس عمى الفرصة تعييف يتـ وىكذا
 لف المخاطر قبوؿ نظرية فإف ذلؾ وعمى األخير المجاؿ في حتما الفرصة تندرج حيث ، مقبوؿ
   .ليا سيتعرض التي لممخاطر بالفعؿ مدركا رتضر الم يكوف ما قدرب إال فعالة أو مؤثرة تكوف

 كما الفرصة فوات فكرة استبعاد شأنو مف"  والمتوقعة العادية" المخاطر قبوؿ كاف واذا 
 وما ؟ متوقع غير أو مألوؼ غير الخطر يكوف أف الفكرة ىذه الستخداـ يشترط فيؿ القوؿ سبؽ
 إلى ينتو لـ القضاء أف الواقع ؟ الحالة ىذه في متوقع رغي أو مألوؼ غير بكممة المقصود ىو

 حالة حسب مختمفة بحموؿ يأتي جعؿ القضاء ما وىو ، الصدد ىذا في حاسـ تعريؼ أو معيار
ففي قضية متعمقة بعامؿ كاف يعمؿ منذ عدة شيور في مكاف  حده عمى دعوى كؿ وظروؼ

صيب بأضرار بالغة , قرر القضاء خطر يتوسطو حوض غير مسور فعندما سقط فيو ذات يـو وا
اف العامؿ كاف عارفا بوجود الخطر وقاببل لتحمؿ تبعتو , فبل يمومف اال نفسو الف مف يرض 

 المدنية الدائرة قضتاال اف القضاء خطى خطوة اخرى عندما  (ٔ)باإلصابة ال يشكو اذا تضرر
 طاقـ بأف ، ٜٜ٘ٔ  شباط/مارس ٛ في الصادر حكميا في الفرنسية التمييز/النقض لمحكمة
 البحار في لممنافسة العادية المخاطر قبؿ قد كاف إذا ، االمتعة مع غرؽ الذي ، الشراعي المركب

 بيف لمتمييز معيار حكـال ىذا مف نستخمص أف فيمكف  (ٕ) الموت خطر بالتأكيد يقبؿ لـ أنو إال ،
 يعتبر مخاطر إلى يتعرض البأف  المرء رضاء إف في المقبولة غير والمخاطر المقبولة المخاطر

  (ٖ) وباطؿ مشروع غير ذلؾ ألف الشخص بحياة المساس حد إلى يصؿ ال لكنو ,مقبوال

                                                           
نقػػض مػػدني فرنسػػي نقػػبل عػػف د. جبػػار صػػابر طػػو, اسػػاس المسػػؤولية المدنيػػة عػػف العمػػؿ غيػػر المشػػروع بػػيف  ((ٔ

 .ٕٗٔالضرر, دار الكتب القانونية, مصر, صالخطأ و 
, مدونػػة ٕٛ,رقػػـ  ٕ, النشػػرة المدنيػػة ٜٜ٘ٔمػػارس/ –اذار /ٛنقػػض مػػدني فرنسػػي, الغرفػػة المدنيػػة الثانيػػة, فػػي  ((ٕ

 .ٖٖٛٔالقانوف المدني الفرنسي , مصدر سابؽ, ص
 .ٕٖٓ, مصدر سابؽ ,ص د. سميماف مرقس ((ٖ
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 عبرة ال"  النفس عمى تقع التي الجرائـ في إنو عمى السبلميةا الشريعة فقياء نص وقد
 أحد قاؿ لو ولذا ، حاؿ في االباحة يحتمؿ ماال اإلنساف نفس عصمة ألنو ، عميو المجني بقبوؿ
 (ٔ)" وأذنو القتيؿ قبوؿ رغـ القاتؿ عمى واجبة الدية إف أي ، واجب فالضماف فقتمة  اقتمني لآلخر

 مع تماما تتطابؽ ال أنيا اال ، دائما احتمالية الفرص كانت إذا إنو القوؿ وحاصؿ
 وقد مقبوال يكوف قد فاالحتماؿ  مقبوؿ غير احتماؿ الفرصة فيو تشكؿ الذي بالقدر االحتماؿ

 المجاؿ في مطمقا تندرج ال الفرصة فوات بمعنى الفرصة و مقبوؿ غير ذلؾ مف العكس يكوف
 واقعة ىي أو مقبوؿ غير احتماؿ عف عبارة ألنيا االحتمالي النشاط أو االحتمالي لمعقد القانوني
 .مقدماً  رتضر الم يقبميا لـ محتممة

 بالغ أمرا تبدو الفرصة فوات فكرة مف القريبة المختمفة المفاىيـ بيف الفروؽ ىذه كانت واذا
 كما التعويض بمدى يتعمؽ ما في خاصة األىمية غاية في نتائج عمييا يترتب إنو إال الصعوبة

 .  الحقا سنرى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المطلة الثالث

 فىاخ الفزصح  الف الفمهٍ فٍ مذي التعىَط عنخال

                                                           
 .ٜٖٕ,ص.ٜٚ٘ٔبغداد , , العاني عةمطب االلتزاـ , مصادر فريد فتياف , ((ٔ
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 المحاكـ احكاـ كانت ذاإ إنو ذلؾاف تحديد طبيعة فوات الفرصة ليس باألمر اليسير 
 الضرر ىذا كاف سواء وعن التعويض ينبغي محقؽ ضرر كؿ أف إلى باطراد تتجو المدنية
ذا مستقببل اـ حاال المحقؽ  عف تعويض ال اف عمى كذلؾ دتاضطر  قد األحكاـ ىذه كانت وا 
 ورائيا مف يتوقع كاف فرصة مف وحرمانو شخص عمى الفرصة فوات  ففإ االحتمالي الضرر

 ضرر ىي وىؿ طبيعتيا معرفة في الصعوبة مف قميؿ غير قدرا تثير خسارة تفادي او كسب يجن
 ؟ احتمالي ضرر مجرد أنيا اـ محقؽ

 ما لمعرفة  االنتظار المجدي مف يعد ـل إنو في الحالة ىذه في الصعوبة موطف ويكمف
 غير مستقبؿ أمر عمى متوقفا الضرر وقوع يعد لـ إذ يقع فبل سيتخمؼ أـ سيقع الضرر كاف إذا

 عمييا يعمؽ كانت التي الفرصة وضاعت نيائيا تحديدا رتضر الم مركز تحدد فقد الوقوع محقؽ
 إلى يؤدي الذي الضرر ذلؾ الحالة ىذه في البارز والمثاؿ,  خسارة تفادي أو مكسب تحقيؽ

 أف يأمؿ سباؽ حصاف يممؾ شخص فيذا السباؽ ىذا في سباؽ حصاف اشتراؾ دوف الحيمولة
 او المشاىديف أحد فيتسبب الماؿ مف كبيرا قدرا أو جائزة السباؽ في اشتراكو طريؽ عف كسبي

 ناشر وىذا السباؽ حمبة في الجري مف تمنعو بو إصابة إحداث اوفي قتمو في المنافسيف أحد
 ويأمؿ فنية او أوعممية أدبية مسابقة في تقديمو عمى نوى قد مؤلفو كاف مؤلؼ طبع في يتأخر

 الثاني الدور امتحاف أداء الى طريقو في مكمؿ طالب وىذا ضخمة نقدية جائزة عمى الحصوؿ
 أداء وبيف بينو تحوؿ اصابة عادية غير بسرعة يقودىا متيور سائؽ يقودىا سيارة فتصيبو

 .  (ٔ)نجاح مف يأممو كاف ما عميو ويتضيع االمتحاف

 مف لحقو عما عويضالت رتضر الم أو المصاب يستحؽ ىؿ وأمثاليا الحاالت ىذه في
 لحؽ الذي الضرر يعد ىؿ أخرى وبعبارة ؟ وما مقداره الضرر ىذا طبيعة ىي وما ضرر

 تعويض ال احتمالي ضرر مجرد إنو أـ عنو التعويض طمب في الحؽ لو مؤكدا ضرراً  رتضر الم
 ىاباعتبار , طبيعتيا تحديد في واالختبلؼ والنقاش التردد مف الكثير الفرصة أثارتلذلؾ  ؟ عنو
 نتتبع أف يقتضي الفرصة فوات عف الناتج الضرر طبيعة ولتحديد ؟ ال اـ عنو اً معوض اً ضرر 
فرعيف نخصص االوؿ  في وذلؾ الفرصة فوات طبيعة تحديد في ذىبت التي واالتجاىات اآلراء

                                                           
 .ٕٔٔ صد. حسف ذنوف , مصدر سابؽ, ((ٔ
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منيما لبياف االتجاه الفقيي الرافض لمتعويض عف فوات الفرصة فيما نخصص الفرع الثاني 
 ؤيد لمتعويض عنيا.  لبلتجاه الم

 الفزصح فىاخ عن لتعىَط الزافط االتجاه:  األول الفزع

 تي: وبحسب التوضيح اآل شابا الفقيو و تييوافاس العميد الفقيي االتجاه ىذا تزعـ

 ىؿ" فالمعنو   بحثو خبلؿ مف (SAVATIER) وياتيفاس الفقيو يذىب:  يوتيافاس العميد موقؼ_ ٔ
اف  يوتيافاس العميد يقوؿ الصدد ىذاوفي "  ؟ يسببو لـ ضرر عف يةالمسؤول ينتج إف لخطأ يمكف

 التأويؿ بسبب وضعو إلى مضطروف فنحف ذلؾ ومع شؾ دوف االستغراب يثير قدىذا السؤاؿ 
 (ٔ) المدنية المسؤولية مجاؿ في قرارات لثبلثة أعطي الذي

 ركف والضرر أالخط بيف السببية عبلقة إف عمى يجمعاف والقضاء الفقو إف إلى ويذىب
 الضرر في السبب كاف إذا إال ضارا يكوف ال فالخطأ المدنية المسؤولية في األساسية األركاف مف

 نادرة جدا حاالت في إال ، يقع السببية اثبات عبء إف المعموـحيث مف  , بالضحية حاؽ الذي
 ىذا فأف اً بعط ، بالتعويض المطالب الطرؼ عاتؽ عمى ، لمسببية قانونية القرائف عمى  تقوـ

 ، القاضي قناعة إلى تؤدي أف يكفي القرائف ىذه ولتثمر , الواقع قرائف عف ينتج أف يمكف االثبات
 بأف يقر ضرر بتعويض عميو المدعي عمى ، جزئيا ولو ، يحكـ أف يمكف ال األخير ىذا ولكف

 الضرر باباس حوؿ المدنية المسؤولية قاضي شؾ أف ويعتبر,  مجيوال ظؿ فيو المتسبب لخطأا
 يفرض القانوف كاف واذا , مخفؼ حكـ إلى يترجـ اف إذا يمكف ال,  الضحية لدف مف بو المدعى

 عبء" يحتـر أف يمزمو ذلؾ أجؿ ومف ، إليو رفعتقضية  كؿ في يفصؿ اف القاضي عمى
 أف ينبغي الشؾ مف  تبقى ما بأف ، اليقيف إلى يتوصؿ لـ اذا القاضي إف يوتيافاس ويرى" االثبات
 لـ ىو إذ بشيء لممدعي يحكـ أال ينبغي ثـ ومف ، الثابتة لمقاعدة طبقاً  المديف لمصمحة يفسر

 (ٕ) بحجتو المحكمة إقناع يستطيع

                                                           
(1)SAVATIER Rene, "Une faut peut-elle engendrer la responsabilite dun dommage 
sans lavoir causer?" dalloz 1970 chronique,p.123 
(2) SAVATIER Rene,op.cit, p.123. 
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,  خاصة حاالت في إال القاعدة ىذه مخالفة يمكف ال إنو (SAVATIER) يوتيافاس ويعتبر
 قرينة وجود حاالت أو ، األخير ىذا فيعجز عميو المدعي عمى االثبات عبء نقؿ كحاالت
 يحكـ ال بحيث ، لمقاضي النيج يرسـ والقانوف عميو المدعى جانب في الخطأ تفترض قانونية
 القاعدة ىذه أف , ويذىب الى لمتجزئة القابؿ غير الحؽ بوجود يقنعو لـ الذي لممدعي بشيء
 فقط ليس يثبت أف عميو يجب إنو ذلؾ ، الطبية المسؤولية دعوى في المدعي عمى أيضا تنطبؽ
 القاضي فشؾ ، الضرر في تسبب الذي ىو الخطأ أف ، أيضا يثبت أف ولكف ، والضرر الخطأ

 الخطأ في شكو ذلؾ لو يجيز ال كما ، جزئي بتعويض يحكـ أف لو يجيز ال السببية العبلقة في
 الدعوى رد إلى إال يترجـ أف يمكف ال المسؤولية أركاف مف ركف القاضي في فشؾ ، الضرر أو
 عمى تقوـ أف ينبغي والضرر الخطأ بيف السببية العبلقة أف , ثـ جزئي بتعويض حكـ إلى ليسو 

 وانتقد, وافتراض احتماؿ عمى يقوـ الفرصة مفيوـ إف حيف في ، ومحققة حالة ، مباشرة عناصر
 القضاء ىذا شأف مف أف ورأى الفرصة فوات عف الطبيب مساءلة الى يذىب الذي القضاء بشدة
 حالة تتطمبو قد الذي الزائد الجيد ذلؾ يبذؿ فبل المسؤولية سيؼ مف الطبيب خوؼ مف يزيد أف

 مستمر وانتباه, فأكثر أكثر, أوسع معرفة الطبيب مف الطب تقدـ فيو يتطمب وقت في ، المريض
 .(ٔ)متعددة وأبحاث وحيطة ، فأكثر أكثر

 مبدأ ويقر ، لمستقبمةا والفرصة الماضية الفرصة بيف يميز يوتيافاس نجد اجؿ ذلؾ ومف
 باعتبار ، معنوية قيمة أو ، مالية قيمة لمفرص تكوف أف شريطة األخيرة ليذه بالنسبة التعويض

 حالة منيا ، المستقبمة لمفرصة أمثمة ويضرب ، تعبيره حسب حقيقية فرصة تفويت أماـ نكوف إننا
 رفع أو ، لتقادـبا سقطت حتى الدعوى رفع ييمؿ بخطئو الذي المحامي أو الدعوى وكيؿ

 مستقبمة فرصة الموكؿ عمى تضيع الحاالت ىذه مثؿ في فإنو ، ميعاده فات حتى االستئناؼ
 الذي المتيور لمسائؽ بالنسبة يقاؿ الشيء ونفس ، الحكـ تعديؿ أو الدعوى كسب في تتمثؿ كانت
 لمحياة ىؿتؤ  اختبار في المشاركة وبيف بينو يحوؿ بدنيا عجزا لو فيحدث الطالب يصدـ بطيشو
 المستقبمة الفرصة ىذه ضياع عف يسأؿ أف يجب فالسائؽ ليا تتييأ الضحية كانت التي المينية
 أي) الحاالت ىذه مثؿ في يعوض ما أف يرى ثـ ومف االمتحاف في لينجح لمضحية كانت التي

 ةالفرص ألف ذلؾ ، لممستقبؿ مشروع توقع تعويض أي حقيقية فرصة ( يةالمستقبم الفرصة حاالت
                                                           

(1) SAVATIER Rene,op. cit ,p.124. 
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 فيي الماضية الفرصة أما,  لممستقبؿ بالنسبة الحاالت ىذه مثؿ في تتحدد رأيو  حسب الضائعة
 أف يرى فيو الطبية وليةالمسؤ  رتثي التي الحياة قيد عمى البقاء فرصة أو الشفاء فرصة في تتمثؿ

 ىةالعا أو الموت مف فبلتلئل لممريض كانت التي الفرصة ىي ىنا تعويضيا يراد التي الفرصة
 حصمت قد ، حسـ قد القدر أف بو المؤاخذ االىماؿ او الطيش يرتكب لـ المعالج الطبيب اف لو

 الفقيو يعطي رأيو يوضح ولكي واقع بأمر ولكف ةبفرص يتعمؽ يعد لـ فاألمر الوفاة أو العاىة
 ىذه فأف السحب يتـ فعندما صاحبيا عمى الغير يبددىا التي اليانصيب أوراؽ مثاؿ (يوتيافاس)

 حقوؽ أو مكتسبة حقوؽ أما الحالة حسب ىي بؿ لصاحبيا بالنسبة فرصا تمثؿ تعد لـ األوراؽ
 لمضحية الضرر يحصؿ عندما فييا سـالح ينبغي التي المشكمة أف يعتقد و بالمرة موجودة غير
 المنسوب الخطأ غياب في يقع ال أو سيقع الضرر ىذا كاف ىؿ ىو الطبية المسؤولية مجاؿ في
 المريض سيجنب كاف لمخطأ بتجنبو األخير ىذا فييا يكوف التي الفرضية ففي يبالطب إلى

 سببية بعبلقة مرتبطا يكوف أي سببيا يعتبر الحالة ىذه في الطبيب خطأ فأف لو الحاصؿ الضرر
 ستحصؿ كانت العاىة أو الوفاة أف لو ذلؾ مف العكس وعمى ( الوفاة أو العاىة) الضرر مع

 الشيء الضرر عف أجنبيا يكوف الحالة ىذه في الخطأ فأف الطبيب خطأ بدوف نفسيا بالطريقة
 بواقعة ولكف لممستقبؿ بفرصة يتعمؽ ال األمر فإف ىنا ومف  السببية عبلقة معو تنتفي الذي

 بأف الراسخ االقتناع لو حصؿ إذا القاضي إف النياية في ويقرر مؤكد غير سبب ذات ماضية
 جزئي بتعويض ولو الحكـ ولكف الضرر ىذا بتعويض يحكـ أف فيمـز الضرر سبب ىو الخطأ

 كاف الخطأ بأف الشخصية القناعة تحصؿ لـ   اذا ممكنا يكوف ال لو الحاصؿ الشؾ مع يتناسب
  (ٔ)الضرر لحدوث ضروريا شرطا

  (CHABAS Francois)شابا فرانسو الفقيو موقؼ_ٕ

 عف بالتعويض المتعمؽ ةالفرنسي النقض محكمة قضاء مف موقفو عف شابا الفقيو عبر
 قضايا في الفرنسية اخذت النقض مف اف محكمة  الطبية المسؤولية مجاؿ في الفرصة فوات
 ينتج الخطأ إف يظير بحيث السببية العبلقة عف الطرؼ تغض ثابتيف والضرر الخطأ فييا يكوف

 لقواعدا عف يبتعد حيث مقبوؿ غير األمر ىذا إف , ويعتبر يسببو لـ ضرر عف المسؤولية

                                                           
(1) SAVATIER Rene,op. cit ,p.125 
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 الجراح موأخذة فيو تمت انو الفرنسية النقض لمحكمة قرار في يرى و, المدنية وليةلممسؤ  التقميدية
 لـ بالضرر السببية عبلقتو ولكف ، فيو مجادؿ غير ميني خطأ عمى القابمة او التخدير أوطبيب

 العبلقة بتغا لكف ، بعدىا أو الجراحة أثناء اما توفي قد المريض إف ذلؾ بيقيف ثابتة تكف
 القضاء لكف, معموـ غير ظؿ الوفاة سبب أف عمى تأكيد ىناؾ اف بؿ والضرر الخطأ بيف السببية
 البقاء فرصة أو الشفاء فرصة المريض عمى فوت قد الخطأ إف بعمة الطبيب عمى ذلؾ مع يحكـ
 المسؤولية"  ب او"  الشؾ لفائدة باإلدانة"  أياه ناعتاً  التوجو ىذا بشدة انتقد وقد الحياة قيد عمى
ذا االثبات مادة في موجود غير اليقيف كاف فإذا"  سببية عبلقة بدوف  إال تقوـ ال السببية كانت وا 
 القرار ىذا في موجود غير االحتماؿ ىذا فحتى شابا الفقيو يقوؿ والقوي الراجح االحتماؿ عمى
 ثبت متى حدث كؿ تعد ونيالك المتسامحة بالنظرية تكافؤ االسباب نظرية الفقو ينعت ما فغالبا
 أدانت التي القضية ىذه في متوافر غير االثبات ىذا فحتى  يتحقؽ الضرر ماكاف بدونو إنو

 (ٔ) الحياة قيد عمى البقاء فرصة أو الشفاء فرصة فوات نظرية أساس عمى الطبيب

 الذي القضاء اف اعتبار عمى (ٕ) الشراح بعض مف قبوال القت قد سابقةال اآلراء أف ويبدو
 تعتد التي السميمة القانونية القواعد مع يتفؽ ال ، المدنية المسؤولية مجاؿ في الفرصة بفوات يعتد

 المسؤولية في اساسياً  ركناً  ، والضرر الخطأ بيف السببية عبلقة تعتبر التي و المسؤولية بأركاف
 الحكـ لمقاضي يجوز ال بحيث الركف ىذا توافر عمى الدليؿ إقامة المدعي عمى وتفرض ، المدنية

 القضائية فاألحكاـ عميو, المدعي لخطأ نتيجة الضرر ىذا كاف  اذا أال, ما ضرر عف بالتعويض
وانما تعويض عف ضرر  ، الفرصة فوات عف تعويضافييا  ليس الفرصة فوات عف تعوض التي

 عضيا عف التعويض إف ذلؾ ، االحكاـ ىذه اسباب في ذلؾ عمى التأكيد رغـ (ٖ)فوات كسب
 بحيث خسارة تجنب أو كسب تحقؽ احتماؿ تبديد إلى الخطأ ويؤدي الضرر بركف يتصؿ الفرصة

                                                           

(1  ( SHABAS Francois, "La perte d'une chance en droit francais . In Developpements 

recent du droit de la responsabilite civile" ,publication center detudes juridiques 
europeennes, Geneve, 1991,p.131. 

سػػناوي, التعػػويض القضػػائي فػػي نطػػاؽ المسػػؤولية التعاقديػػة, دار الثقافػػة لمنشػػر والتوزيػػع د. حسػػف حنتػػوش الح ((ٕ
, وفػػػاء حممػػػي ابػػػو جميػػػؿ , الخطػػػأ ٜٛ, د. ضػػػمير حسػػػيف ناصػػػر, مصػػػدر سػػػابؽ , صٖٔٔ,ص ٜٜٜٔ,عمػػػاف,

 .ٖٜ, صٜٜٔٔالطبي ,  دار النيضة العربية, القاىرة, 
 .ٕٓٔضمير حسيف ناصر, مصدر سابؽ, ص د. ((ٖ
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 السير عاؽ قد المسؤوؿ ألف يتحقؽ لف أـ سيتحقؽ الضرر كاف أذا ما معرفة أبدا يمكف ال
 فرصة ، الحالة ىذه في التعويض محؿ فيكوف, لمخسارة المانعة أو الكسب مصدر لموقائع العادي
 ليحدد المستقبؿ إلى التعويض ىذا لتقدير ينظر إف القاضي عمى ويتعيف المستقبؿ في يأمميا
 يجريو أف يمكف ال والتي بتحديده حالة كؿ في تسمح التي لمعوامؿ وفقاً  فيو الفرصة تحقؽ مدى
ومف ثـ يكوف التعويض عنيا تعويض عف ضرر  تحققيا إمكاف لمدى المستقبؿ في بالتوقع إال

ودعا القضاء الى عدـ التعويض عنيا اذ رأى في  (ٔ) مجرد االفتراضمستقبؿ يقوـ عمى 
 (ٕ)التعويض عنيا اثراء لمدائف عمى حساب المديف

 فرصة توجد الفيذىب ىذا االتجاه الى انو  الطبيب عمى المسؤولية دعوى في اما
 ةوفا_  الضرر ألف محققة غير أسبابيا ماضية حادثة بؿ الضار الفعؿ عمييا قضى مستقبمة
 يثور وال ثـ ومف تحققت قد األضرار مف غيرىما  او بالمريض عمقت التي_ العاىة أو الضحية

 فيتحمؿ الطبيب خطأ نتيجة ذاؾ او الضرر ىذا كاف إذا فيما البحث سوى القاضي أماـ
 القضاء فالى ا ويقرر مسؤولية أية بالنتيجة يقوـ فبل الصمة بو منقطع او عنو كاممة المسؤولية

 الضائعة الفرصة عف التعويض بيف يخمط الطبية المسؤولية في الفرصة فوات وضيع الذي
 درجة حسب ال التعويض ويقدر فعبل وقع ضرر  إحداث في التسبب احتماؿ عف والتعويض

كما اعتبر اف مسائمة ( ٖ) الضرر إحداث في الخطأ تدخؿ احتماؿ بنسبة بؿ الفرصة تحقؽ احتماؿ
حرماف الطبيب مف ادنى درجات الحرية في ممارسة عممو , الطبيب عف فوات الفرصة فيو 

فيكوف في خوؼ وقمؽ القؿ ىفوة والسيما واف طبيعة العمؿ الطبي تسيطر عمييا فكرة االحتماؿ , 
ويؤدي حسب وجو ىذا الراي الى احجاـ االطباء عف ممارسة ىذه المينة االنسانية واالجتياد فيو 

(ٗ )   

                                                           
-ٕٛٔ, صٜٜٔٔحسػػف عبػػد الػػرحمف قػػدوس , المصػػادر غيػػر االراديػػة لبللتػػزاـ, مكتبػػة الجػػبلء , مصػػر, د.  ((ٔ

ٖٔٛ. 
 .ٗٔٔد. حسف حنتوش الحسناوي, مصدر سابؽ, ص ((ٕ
 .ٖٜوفاء حممي ابو الجميؿ  , مصدر سابؽ, صد.  ((ٖ
 .ٜ٘ ص سابؽ,د. وفاء حممي ابو الجميؿ , مصدر  ((ٗ
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 عف التعويض معارضو إلييا استند التي الحجج أىـ جماؿا نايمكنومف العرض السابؽ 
 :  الفرصة فوات

 استحقاؽ شروط مف شرط تخمؼ فقد ثـ ومف محتمبلً  اً ضرر  يشكؿ الفرصة فوات ضرر أف_  ٔ
 . محققاً  الضرر يكوف أف وىو التعويض

ذا _ٕ  خطأ وبيف بينو الصمة منقطع الضرر ىذا ففإ فرصة فوات في فعبل ضرر ىناؾ كاف وا 
 . والضرر الخطأ بيف السببية العبلقة وىي المدنية المسؤولية أركاف مف اً ركن فقد ومف ثـ المسؤوؿ

 وعن التعويضوتحديد  تقدير صعوبةل (ضرر فوات الفرصة)عدـ امكاف االخذ بيذا الضرر _  ٖ
 . 

 وأنو  نتيجةااللتزاـ ب إلى بعناية االلتزاـ طبيعة مف يغير الفرصة فوات عف التعويض _أف  ٗ
 فأف كيذا مسؤولية نظاـ ظؿ في إنو يعني الذي الشيء,  عناية بذؿ موضوعو التزاـ كؿ سيطاؿ

 يجب فإنو العقد مف المأمولة النتيجة تحقيؽ فرصة اآلخر عمى بخطئو ضيع إذا بوسيمة ممتـز كؿ
 كاف األجنبي السبب اف يثبت لـ ما, الفرصة ىذه فوات عمى المترتب الضرر يعوض أف عميو

 ذلؾ بعد اليوجد الرأي ىذا حسب التوجو ىذا وتكريس ضياعيا إلى أدى الذي الوحيد السبب وى
 . بوسيمة التزاـ

 خوؼ دوف الطبي العمؿ ممارسة في الحرية مف معقوؿ بحد ليـ واالعتراؼ لبلطباء _ حماية ٘
 سؤوليةالم نطاؽ في الفرصة فوات عف التعويض بعدـ يتعمؽ فيما خاصة المدنية المسؤولية مف

 . الطبية

 .الفرصة فوات عف التعويض معارضو الييا استند التي الحجج أىـ ىذه

 الفزصح تفىاخ لألخذ المؤَذ الفمو:  الثاًي الفرع
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 عمى الرد عاتقو عمى ألفقو ىذا اخذ لذلؾ (ٔ)الفقو مف العظمى الغالبية تبناه االتجاه ىذا
 المدنية المسؤولية في أكانت سواء ةالفرص تافو  عف التعويض معارضو بيا قاؿ التي الحجج
 .خاص بشكؿ الطبية المسؤولية في أـ عاـ بشكؿ

ذا  عنو ال تعويض احتمالي ضرر بأنيا الفرصة فوات إلى ينظر السابؽ الرأي كأف وا 
, إليو الدخوؿ فرصة مف حـر الذي االمتحاف في سينجح المحقؽ غير مف الطالب إف اعتبار عمى
 أف عمى دليؿ وال, فيو االشتراؾ مقررا كاف الذي السباؽ بجائزة لحصافا فوز مؤكد فبل بالمثؿ و

 الذي الموكؿ اف عمى اثبات وال ،فعبًل  بخطيبتو  الزواج سيتـ كاف بحادث قتؿ الذي بالخاط
 فييا الحكـ سيعدؿ أو الدعوى سيكسب بالتأكيد كاف االستئناؼ مواعيد عميو المحامي فوت

 اصحاب يذىب الفروض ىذه مثؿ وفي ، الطبيب اىماؿ لوال تماح المريض لشفاء أو ، لمصمحتو
 تعويض فبل يحدث ال وقد سيحدث كاف كسب عف لمتعويض المجاؿ القوؿ بانو الى الرأي ىذا
 ( ٕ)  افتراضي ضرر او احتماؿ مجرد عف

 مجرد رتضر الم اليو يطمع الذي النيائي الكسب كاف إذا بأنو ذلؾ عمى يرد انو اال
 مف المتضرر حـر الذي المتسبب بفعؿ تحدث لـ الواقعة كوف عف الناشئ الضرر فأف ، احتماؿ
 كاف إذا فإنو السابقة األمثمة وفي, محقؽ ضرر بالفعؿ ىو ، عميو الحصوؿ يأمؿ كاف ما تحقيؽ

 تكف لـ بالذات الفرصة ىذه أف أال احتماؿ مجرد كونو يعدو ال ، رالمتضر  مساعي في لنجاحا
 مكفت لو بالفعؿ الطالب رسوب عمى دليؿ ال إنو إلى إضافة,  خياؿ مجرد األحياف مف كثير في

                                                           
, ٜٜٔٔ, ٔ,طٔ, د. منػػػذر الفضػػػؿ, النظريػػػة العامػػػة لبللتزامػػػات, جٕٗٔد. حسػػػف ذنػػػوف , مصػػػدر سػػػابؽ,ص ((ٔ

, مطبعػػػػػة  االلتػػػػػزاـ ,مصػػػػػادر المػػػػػدني القػػػػػانوف فػػػػػي االلتػػػػػزاـ نظريػػػػػة , اسػػػػػتيت أبػػػػػو حشػػػػػمت أحمػػػػػد. د ,ٕ٘ٔص
,  المعػػػػارؼ دار , االلتػػػزاـ ,مصػػػادرٔ, ج لبللتػػػزاـ العامػػػػة النظريػػػة , سػػػمطاف أنػػػور. , دٖٛٗ, ص.ٜٗ٘ٔمصػػػر,
 دار ,  ٕ, ط والعقدية التقصيرية المدنية المسؤولية , عامر الرحيـ عبد  عامر , حسيفٜٛٗ,ص.ٜ٘ٙٔ القاىرة ,
سػميماف مػرقس ,  , د. ٕٙٛمصدر سابؽ ص , السنيوري الرزاؽ عبد. , دٖٖٙ,ص .ٜٜٚٔ , القاىرة , المعارؼ

 الفقو ضوء في مدنيةال المسؤولية , الشواربي الحميد عبد. و د الديناصوري الديف , د. عزٚٗٔمصدر سابؽ, ص
, مصػادر ٔ, د. عصمت عبد المجيػد, النظريػة العامػة لبللتزامػات, ج ٖٙٔ,مصر,صٜٜٙٔ , ٘,طبعة  والقضاء

, د. ياسػػيف محمػػد الجبػػوري, الػػوجيز فػػي النظريػػة العامػػة ٖٓٙ, صٕٔٔٓ, جامعػػة جيياف,اربيػػؿ,ٔااللتػػزاـ ,طبعػػة 
 :Henri LALOU ٙ٘٘, صٕٔٔٓشػر والتوزيػع, عمػاف ,, مصػادر االلتزامػات , دار الثقافػة لمنٔلبللتزامػات, ج

traite pratique de le responsabilite civil :6ed.  Dalloz .1962 p.93 
 . ٕٚ٘د. عبد الرزاؽ السنيوري , مصدر سابؽ , ص ((ٕ
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 الوقت في الناقؿ أوصمو لو السباؽ في الحصاف لخسارة بالنسبة وكذلؾ ، لبلمتحاف التقدـ مف
 إتماـ عف سيتخمى كاف باطالخ إف اليقيف نعمـ وال ،يكوف ىو الفائز اف لكف مف الممكف المحدد
 دعواه سيخسر كاف الموكؿ فا مؤكد فبل ايضاً  وبالمقابؿ ، حيا بقي لويتـ  فقد بتويخط مف الزواج

 قيد عمى يبقى ولف يشفى لف كاف حتما المريض إف أو ،  ميعاده في قدـ لو  استئنافو يرد أو
 (ٔ) البلزمة الطبية الرعاية لو توفرت لوفقد يشقى او يبقى عمى قيد الحياة  الحياة

 نتائجال عف رالمتضر  بتعويض يتعمؽ ال الفرصة فوتعف  تعويضاف ال وفي الواقع
 بتحقؽ يتعمؽ ذلؾ ألف ، فيو ونجح االمتحاف في اشترؾ لو سيحققيا كاف التي واألدبية المادية
, ما شيئا تساوي ذاتيا بحد الفرصة فا بتقرير فقط يتعمؽ انما ، أكيد غير أمر وىو فعبل النجاح
 فرصة لديو كانت الشخص ألف, مؤكد حقيقي ررض نيائيا وىو رالمتضر  فقده الشيء وىذا

 متحققة وفرصتو موجود الكسب فاحتماؿ  (ٕ) معينة مالية قيمة ليا الفرصة وىذه فقدىا وقد لمنجاح
 ما وىذا حقيقياً  واقعياً  يكوف بؿ, وخياؿ وأحبلـ أماني مجرد رتضر الم إليو يستند ما دائما فميس
 في النيائي لمضرر  االحتمالية الصفة عمى يترتب ما فإف لذلؾ , الحاالت مف الكثير في يحدث
 التحقؽ قدر جعؿ عدـ ىو ، منو وحـر رتضر الم هينتظر  كاف الذي الكسب أي ، الفرصة فوات

 الفرصة وجدت لما وأال عميو يقضي أف دوف مف ويقمؿ يضعفو بؿ كامبل الضرر ىذا في واليقيف
 تحقؽ احتماؿ مف كافياً  قدراً  بالضرورة مفتتض  والتي التحديد السابؽ بمعناىا رالمتضر  لدى

 الحقيقي الضرر يحدد التحقؽ مف القدر ىذا في, مرجحا امرا منو تجعؿ أف درجة إلى الكسب
,  الكسب تحقيؽ في يممكيا كاف التي الفرصة وقدر مدى في يتمثؿ والذي رالمتضر  لحؽ الذي
 لتحقيؽ إمكانية مف تتضمنو ما بقدر تقدر موضوعية قيمة والشؾ ليا الكسب مف الفرصة فيذه

 . (ٖ) الواقع في نصيب مف ليا يتييأ ما يقدر أي الكسب

                                                           
 .ٖٓٔ, د. حسيف عامر, عبد الرحيـ عامر , مصدر سابؽ , صٕٙد. سعدوف العامري , مصدر سابؽ, ص ((ٔ
 الحقػػػػوؽ مصػػػػادر , األردنػػػػي المػػػػدني القػػػػانوف شػػػػرح , خػػػػاطر حمػػػػد , ود. نػػػػوري السػػػػرحاف إبػػػػراىيـ دنافد. عػػػػ ((ٕ

 Noelle  op, cit, p.49  LESOURD, ٖٚٗ, صٜٜٚٔ , ,اربد لمطباعة , الفجر الشخصية
 .ٜٗٔد. ابراىيـ الدسوقي , مصدر سابؽ, ص ((ٖ
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حقا لكؿ شخص في اف ينتيز الفرصة التي أتيحت لو لذلؾ فاف الحرماف  فالفرصة تعد
المرجوة مف جرد االمؿ في الكسب وتحقيؽ النتيجة ممف الفرصة ال يقتصر اثره عمى المساس ب

ومحاولة تحقيؽ الكسب , وسمب ايضًا بالحؽ في انتياز ىذه الفرصة  مساس الفرصة وانما فيو
 . (ٔ)ىذا الحؽ في حد ذاتو يعد ضررا محققا 

 إلى اإلشارة عمى إصراراً  الفرصة بفوات المتعمقة القضائية التطبيقات في نجد لذلؾ
 لو الحكـ لتبرير المتسبب بفعؿ الفرصة فوات نتيجة ربالمتضر  وقع الذي المحقؽ الضرر

 . فرصتو ضياع عف بالتعويض

 فيكوف سانحة فرصة مف الحرماف صورة يأخذ قد الضرر ركف اف"  (.ٕ) األحكاـ أحد في جاء فقد
 مف تبيف ذافإ...  لو سنحت فرصة بو أصيب مف عمى ضيع إنو ناحية مف محققاً  ضرر بذلؾ

 المستأنؼ الحكـ بإلغاء االستئنافية المحكمة لحكمت شكبل قبؿ االستئناؼ كاف لو إنو البحث
 " ضرر اصابو قد المستأنؼ فيكوف

 الموكؿ عمى فوت قد المحامي أف"  الباحثيف أحد يقوؿ الحكـ ىذا عمى التعميؽ وفي
 المحقؽ القدر ىو الفرصة تفو  ،وعد موعده في االستئناؼ برفع بإىمالو الدعوى كسب فرصة
 إلى أممو واحاؿ الكسب في وموكم راود آمؿ عمى قضى قد المحامي يكوف وبضياعيا الضرر مف
 المرجو الكسب تحقيؽ في موكمو عمى الطريؽ قطع قد المحامي ىماؿفإ  (ٖ)تحقيقو يستحيؿ أمر
 لمحكمة قرار في وجاء , محققاً  اً ضرر  الحؽ مما لؤلمور الطبيعي التطور تسمسؿ يوقؼ لـ لو

 أصابتو التي المادية راإلضرا عمى يقتصر المدعي يستحقو الذي التعويض أف" العراقية التمييز
 االضرار مف الضرر ىذا ألف تشييدىا نيتو في التي الحوانيت مثؿ أجر يستحؽ ال لكنو...  فعبل

 تشييد فرصة أي , الفرصة فوات عف التعويض يستحؽ بؿ ، عنيا يعوض ال  التي االحتمالية

                                                           
 .ٗٗٔابؽ, ص, سميماف مرقس, مصدر سٕ٘ٔد. حسف ذنوف , مصدر سابؽ, ص ((ٔ
, اشػػار اليػػو ٜٙٚ,صٖٔ, المحامػػاة السػػنة ٜٜٗٔنيسػػاف/ - /ابريػػؿٚٔفػػي ٖٕٗاسػػتئناؼ مػػدني مصػػري رقػػـ  ((ٕ

 .ٖٔٔسابؽ ص مصدر, عامر الرحيـ عبد, حسيف عامر
 .ٖٛٓ, مصدر سابؽ , ص سوادي محمود الباقي عبد ((ٖ
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 إذا إنو"  آخر حكـ في ذىبت بالمثؿو , (ٔ)" المحقؽ الضرر يعتبر الضرر ىذا ألف الحوانيت ىذه
 فات ما يعادؿ تعويضا يستحؽ فإنو ، بناء إجازة األرض  مالؾ منح بعدـ العاصمة أمانة تعسفت
 بعدـ األمانة تعسؼ بسبب حقو في الضرر لتحقؽ وذلؾ عقاره مف االنتفاع فرصة مف المالؾ
 في يعد_ لفرصةا أي_ القيمة ىذه مف والحرماف ذاتيا في قيمة الفرصة فإف وىكذا , اإلجازة منح
 .(ٕ)"التعويض يستوجب ثـ ومف ، محققاً  وضرراً  ، ضرراً  ذاتو

عمى اآلخر فرصة معينة نتيجة لخطئو  شخاصفي مقاـ تفويت أحد االوىذا يعني انو 
ينبغي أف نفرؽ بيف الفرصة ذاتيا التي ضاعت كضرر محتمؿ غير مؤكد ال مجاؿ لتعويضو 

حرمانو مف االشتراؾ فييا كضرر فعمي مؤكد يمكف عنيا وبيف واقعة تفويتيا عمى العاقد و 
التعويض عنو، فمثبل إذا تسبب الناقؿ بخطئو في حرماف أحد المسافريف مف دخوؿ امتحاف أو 
االشتراؾ في مناقصة عمى إحدى الصفقات ، فإننا نكوف أماـ نوعيف مف الضرر، يعد أحدىما 

ي ضررًا فعميًا مؤكدًا يمكف التعويض عنو ، ضررًا محتمبًل ، وىذا ال يمكف التعويض عنو ، والثان
أما الضرر المحتمؿ فيتمثؿ في عدـ نجاح الطالب المسافر أو عدـ كسبو الصفقة لتأخر الناقؿ 

ر ألنو ليس مف المؤكد أف ضر تة، وىذا الضرر ال يعوض عنو المفي نقمو إلى مكاف المناقص
ث يعد نجاحو في أييما أمرًا المسافر كاف سينجح في االمتحاف أو في كسب الصفقة ، حي

محتمبل قد يحدث وقد ال يحدث ، أما الضرر المؤكد الذي حدث بالفعؿ ليذا المسافر فيتمثؿ في 
حرمانو مف دخوؿ االمتحاف أو المناقصة، والذي يعد ضرر مستقبل ومغايرا عف الضرر المحتمؿ 

القاضي تعويض  ذي يوجػب عمىالمتمثؿ في عدـ النجاح أو عدـ كسب الصفقة، األمر ال
ر عف تفويت الفرصة عميو، أي عف الضرر الناشئ عف كوف الواقعة )أي واقعة الوصوؿ ضر تالم

في الميعاد المتفؽ عميو( لـ تحدث، والتعويض في ىذه الحالة ىو بالضرورة أقؿ مف تعويض 
 (ٖ) الضرر الناشئ عف خسراف الصفقة أو خسراف االمتحاف

                                                           
 . ٖٔ,سنة ٕالعدلية , عدد, مجموعة االحكاـ  ٕٜٛٔ/٘/ٜٔفي  ٕٜٛ/ٗـ/ٕٕٔتمييز مدني عراقي رقـ ((ٔ
, النشػرة القضػائية , العػدد الثػاني , السػنة  ٖٜٚٔ/ٙ/ٕفػي ٕٜٚ/ىيئة عامة اولػى/ٜٕٓتمييز مدني عراقي رقـ ((ٕ

 .ٙٚالرابعة, ص
الضػرر فػي الفعػؿ الضػار وفقػًا  , د. نائػؿ عمػي المسػاعدة , ٕٚ٘, مصدر سػابؽ ,ص الرحمف  عبد د. حمدي ((ٖ

 .ٜٜٖ, صٕٙٓٓ ،ٖ العدد ،ٕٔ المجمد ،المنارة,  لمقانوف األردني
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ذا  عميو المدعى إلى كمو النيائي أو االحتمالي الضرر سنادإ قانوناً  المتعذر مف فكا وا 
 الضرر ىذا بيف ومباشرة أكيدة سببية عبلقة وجود لعدـ منو رتضر الم حرماف في تسبب الذي
 عميو المدعي بيف ومحققة مؤكدة سببية عبلقة بوجود القوؿ يمكف فإنو ، عميو المدعي وفعؿ

 في يتمثؿ أي ، الكسب ىذا عمى لحصوؿا فرصة فقد في يتمثؿ نسبي أو جزئي آخر وضرر
 (ٔ) عميو المدعي عميو واضاعيا  المدعي يممكيا كاف التي الكسب لفرصة الذاتية القيمة

 لمشخص الحاصؿ والضرر الخطأ بيف السببية العبلقة في شؾ كؿ أف صحيحا وليس
 (ٕ)الفقو بعض ذلؾ إلى ذىب كما الفرصة فوات أساس عمى اإلدانة إلى بالضرورة يفضي

 نجد بؿ عشوائية بطريقة المدنية المسؤولية مجاؿ في الفرصة فوات نظرية يطبؽ ال فالقضاء
 الفنية المسائؿ في الخبرة إلى عادة ويمجأ السببية العبلقة في البحث  يدقؽ  الموضوع قضاء
 وىكذا الضرر حدوث في السببية وعبلقتو الخطأ وجود تقدير أجؿ مف خبراء إلى ندتيس بحيث
 كسب فرصة إف لمقاضي اظير إذا المحامي لمسؤولية بالنسبة منعدمة الفرصة يعتبر لقضاءا فإف

 او بالتقادـ سقطت حتى المختصة قضائيةال الجية إلى المحامي بخطأ ترفع لـ التي الدعوى
 لمسؤولية بالنسبة الشأف ىو كما تماما (ٖ) بشيء لمموكؿ يحكـ ال فإنو منعدمة, اآلجاؿ بانقضاء
 مرضية حالة في دخؿ قد المريض كاف متى منعدمة الشفاء فرصة يعتبر القضاء إفف الطبيب
 إف لمقاضي تبيف, أي اذا   العبلج في قصر قد الطبيب كاف ولو حتى فييا رجعة ال بكيفية
 نقضت وىكذا الوفاة او العاىة النيائي الضرر حدوث في دور أي لو ليس الثابت الطبي الخطأ

 بناء لمطبيب الجزئية بالمسؤولية قضى قد كاف الذي االستئناؼ قرار سافرن في العميا المحكمة
 في الثابت الطبي لمخطأ دور أي الموضوع لقضاة يثبت لـ إنو والحاؿ, الشفاء فرصة فوات عمى
اذا جاء فيو" ال يستطيع قضاة الموضوع الذيف تحققوا مف انتفاء الدليؿ عمى العبلقة  العاىة حدود

المتعمد وتحقؽ الضرر اف يمجأوا الى فكرة خسارة الفرصة العتبار الطبيب  السببية بيف الخطأ

                                                           
 .ٜٗٔد. ابراىيـ الدسوقي , مصدر سابؽ ص  ((ٔ

(2) SAVATIER Rene,op. cit ,p.124. 
, مدونػػة القػػانوف المػػدني الفرنسػػػي, ٜٛٚٔتشػػريف االوؿ /اكتػػػوبرٛٔفػػي  , الغرفػػػة االولػػى ,فرنسػػي نقػػض مػػدني ((ٖ

, مركػػز الدراسػػات الحقوقيػػة لمعػػالـ العربػػي , لبنػػاف, , جامعػػة القػػديس يوسػػؼ ٜٕٓٓ/ٛٓٔالطبعػػة العربيػػة , طبعػػة 
 .ٖٚ٘ٔ, صٕٕٔٓ
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في حيف اف ىناؾ مف يقمؿ مف اىمية عبلقة السببية لتكوف . (ٔ)جزئيًا عف تحقؽ الخطر  مسؤوالً 
 إذا"  الحكيـ عبدالمجيد الدكتوروفي ذلؾ يقوؿ  اقرب الى االفتراض مكتفيًا بعنصر الضرر ,

 ما قيؿ فإذا متعديا او متعمدا يكف لـ ولو الضرر ىذا تعويض فعميو ألخر ضررا شخص أحدث
 فنحممو المتضرر ذنب وما ؟ إرادتو رغـ وقع وأنما يرده لـ فعؿ نتيجة فنحممو الشخص ىذا ذنب
 الذمتيف فأي الضرر ىذا تتحمؿ أف يجب وذمتيف ضرراً  أمامنا إف والحقيقة ؟ فيو اليد ضرر
 الذي ىو الضرر لوقوع السبب كاف الذي الشخص باف يقتضياف والمنطؽ العدؿ بتحممو؟ أولى
 (ٕ)" الضرر وقع لما لواله إلنو يتحممو أف يجب

 الفرصة تعوض عندما إذ المستقبمة والفرصة الماضية الفرصة بيف التفرقة (ٖ)لفقوا وأنكر
 ويضلتع األساسي فالشرط ماضية الحاالت جميع وفي بالضرورة تكوف أف البد فأنيا الفائتة
أو  ، الفرس لمالؾ بالنسبة السباؽ ضياع فأف (4) نيائية وبصفة بالفعؿ فاتت قد تكوف أف الفرصة
 بالنسبة الحياة كفقد االصبلح متعذرة اضرار يضاً ىي ا لممتقاضي بالنسبة الدعوى خسراف
 المحتمؿ المستقبؿ عميو يكوف ما يتحدد أف يمكف وال, عبلجو الطبيب أىمؿ الذي لممريض

 لؤلمور العادي التطور يقطع لـ عميو المدعى خطأ أف لو المريض او الدعوى أو لمفرس بةبالنس
 ( 5). الماضي إلى مرتد اال بتخميف

 مف سيغير الحياة عمى البقاء أو الشفاء فرصة فوات فكرة إلى المجوء إف أيضا وقيؿ
 (6) عناية بذؿ أو بوسيمة التزاماً  وليس بنتيجة اً التزام ويجعمو الطبي لتزاـاال طبيعة

 فييا أديف التي القضايا كؿ أف ذلؾ الصحة مف لو أساس ال التخوؼ ىذا اف غير
 بعينيا نتيجة تحقيؽ آجؿ مف تدنو لـ التخدير في االختصاصي طبيب أو الجراح او الطبيب

                                                           
 ٚٗ٘, رقػػػـ ٔالنشػػرة المدنيػػة  ,ٕٜٛٔ/نػػوفمبر -/تشػػريف الثػػاني ٚٔ, فػػي , الغرفػػة االولػػىفرنسػػي نقػػض مػػدني ((ٔ

 .ٖٛ٘ٔمدونة القانوف المدني, مصدر سابؽ, ص
 .ٔٓ٘-ٓٓ٘د. عبدالمجيد الحكيـ ,مصدر سابؽ, ص (ٕ)
 Jacques BORE , op. cit, p.38  , ٘ٔٔالدسوقي , مصدر سابؽ,ص د. ابراىيـ ((ٖ
 .ٙٔٔىيـ الدسوقي , مصدر سابؽ , صاد. ابر  ((ٗ

(5)   Jacques BORE , op. cit, p.38. 
(6) SHABAS Francois, op. cit , p.131   , SAVATIER Rene,op. cit ,p.125 
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 أدانت التي حكاـفاأل (1)لممريض البلزمة العناية بذؿ في التقصير أساس عمى اإلدانة كانت وانما
 ثبوت عمى وقفت قد الحياة قيد عمى البقاء فرصة أو الشفاء فرصة فوات اساس عمى لطبيبا

 عدـ أساس عمى الطبيب فاأد حكـ او قرار ىناؾ وليس ، اىماؿ او رعونة أو غمط طبيال الخطأ
 (2) بنتيجة التزاماً  كاف الطبيب لتزاـا إف لو كما العممية نتيجة أساس عمى او الشفاء

يجب  المدنيإف األضرار في القانوف بة تقدير التعويض فيمكف القوؿ وبالنسبة لصعو 
فَّ قاعدة اليقينية في القانوف تطبؽ فقط عمى واقعة ,و  بات تحققيا عمى نحو معقوؿ ويقينيإث ا 

قامة الدليؿ الكافي  حدوث الضرر ال عمى مبمغ الضرر وعميو فانو إذا نجح المدعي في إثبات وا 
ارة أو األضرار فأفَّ مسالة صعوبة تقدير التعويض ال تقؼ حائبًل أماـ المحكمة لحدوث الخس

ومانعًا مف مطالبة المدعي بالتعويض بعد أف أقاـ الحجة والدليؿ المقنع عمى واقعة تحقؽ الضرر 
 (ٖ)أو الخسارة

 مجاؿ في الفرصة فوات تطبيؽ أف الى يذىب الذي الرأي إلى أخيرا نشير أف ويبقى
 فيكوف ، أعمالو ممارسة في الحرية درجات أدنى مف الطبيب تحـر أف شأنو مف الطبية المسؤولية

 ويؤدي االحتماؿ فكرة عمييا تسيطر الطبي العمؿ طبيعة إف سيما وال ىفوة ألقؿ وقمؽ خوؼ في
 (ٗ) فييا واالجتياد اإلنسانية المينة ىذه ارسةمم عف االطباء أحجاـ إلى النياية في ذلؾ

 وال المريض بشفاء يمتـز ال الطبيب إفيجد  المتأمؿ لذلؾ أف إال الرأي ىذا وجاىة مف الرغـ عمى
 أو العبلج أثناء ليا معرضاً  المريض يكوف التي المخاطر تبعات يتحمؿ وال المرض تطور يمنع
 كطب ، خاصة حاالت في أال ، المريض شفاء بضماف يمتـز ال الطبيب فأف آخر وبمعنى,  بعده

 الطب في األمر في ما وكؿ, معينة نتيجة الطبيب يضمف حيث األسناف طب أو ، التجميؿ

                                                           
 .ٙٔٔد. ابراىيـ الدسوقي , مصدر سابؽ ص ((ٔ
نقػبل عػف د. ايمػف  ٖٓٚ, صٕٜٛٔالمسؤولية المدنية , االركػاف, مكتبػة القػانوف العػاـ والفقػو,  (VINEY)فيني  ((ٕ

 .٘ٔٔابراىيـ العشماوي , مصدر سابؽ, ص
, ٖٓ, ص  القيػػػػػود الػػػػػواردة عمػػػػػى تعػػػػػويض الضػػػػػرر العقػػػػػدي فػػػػػي القػػػػػانوف اإلنكميػػػػػزيد. وليػػػػػد خالػػػػػد عطيػػػػػة ,  ((ٖ

http://www.uobabylon.edu.iq/publications/law_edition4/article_ed4_3.doc 
 .ٜٗوفاء حممي ابو الجميؿ , مصدر سابؽ , ص د. ((ٗ
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 الذي العبلج لو يصؼ وأف والكافية البلزمة العناية بالمريض الطبيب يعنى أف ىو العبلجي
 (ٔ) الحاؿ تحسف أو الشفاء وراءه مف يرجى

 عف المريض نحو لواجبة أدائو إثناء يخرج لـ طبيبال أف طالما الحماية بيذه يتمتع بؿ
 تمؾ عف الطبيب خرج إذا ولكف, مسؤولية تقوـ فبل عمييا المتعارؼ الطبي الفف وأصوؿ عدقوا

 عمى ترتب متى مسؤوليتو النعقاد شرط ىو الذي الخطأ أرتكب قد يكوف فأنو واألصوؿ القواعد
 (ٕ)والضرر الخطر ىذا بيف السببية عبلقة وثبتت لممريض ضرر الخطأ ذلؾ

ذا  أو المريض فإف والثقة الطمأنينة إلى حاجة في لفنييفا مف غيره أو الطبيب كاف وا 
 أف شيء في العدؿ مف ليس أذ, الفنية األخطاء مف الحماية إلى حاجة في العمبلء مف غيرة
ذا تعويض بغير الطبي الخطأ ضحية تضؿ  األخرى الميف أصحاب بمسؤولية يقبؿ الفقو كاف وا 
 في حتى الفرصة فوات نظرية نجد بؿ ثؽوالمو  والناشر والمحامي كالناقؿ الفرصة فوات عف

 بالمسؤولية األمر يتعمؽ عندما الفكرة ىذه لرفض مبرر أي نعتقد ال ثـ ومف (ٖ) اإلدارة مسؤولية
 ذاتيا حد في قيمة لمفرصة إف رأينا وقد نبيمة غاية أي تبرره ال استثناء يعتبر ذلؾ ألف الطبية

 فرصة مف نببلً  أكثر و رفعة أكثر قيمة حياةال قيد عمى البقاء فرصة او الشفاء لفرصة ليسأ
 فأف آخر جانب ومف, (ٗ) تعاقدي رىاف كسب فرصة أو ترقية فرصة او, قضائية دعوى الكسب
 مف أو منيـ تصدر التي األخطاء بسبب المدنية مسؤوليتيـ عمى يؤمنوف أصبحوا األطباء

 بدعوى تتأثر ال لمطبيب اليةالم الذمة يجعؿ الذي الشيء لمينتيـ  مزاولتيـ اثناء مساعدييـ
 . عميو المقامة المسؤولية

التعويض عف فوات الفرصة  ومف ضمنيا  يدعو الذي الرأي إلى نميؿ يجعمنا ذلؾ كؿ
 بيا تسير بكيفية التنظيـ في آخذة ةالمين ىذه وأف خاصةالتعويض عف فوات الفرصة الطبية 

ف والتي متخصصة طبية عاتمجمو  االختصاص متعددة عيادات كؿش في تجاري نظاـ نحو  وا 
                                                           

(1) Jacques BORE , op. cit, p.38. 
 

 .ٜٗ, ص حممي ابو الجميؿ , مصدر سابؽ انظر عكس ذلؾ د. وفاء (ٕ)
 ,سبؽ ذكره .ٕٜٛٔ,  ٖٔ, سنة ٕ, مجموعة االحكاـ العدلية ,عدد  ٕٛ/ٕٕٔتمييز مدني عراقي رقـ  (ٖ)

(4) Jacques BORE , op. cit, p.46. 
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 أيضا تسعى فأنيا االنساف عف والقمؽ المرض دفع في يتمثؿ نبيؿ غرض تحقيؽ إلى تسعى كانت
, االمر الذي ال يمكف معو القوؿ بإعفائيا مف الحاؿ بطبيعة مشروع شيء وىو الربح تحقيؽ إلى

حديثة  ء في احكاـً عبر عنو القضا ما وىذا المسؤولية وخاصة المسؤولية عف فوات الفرصة 
ومف ىذه االحكاـ  ,الطبية المسؤولية مجاؿ في الفرصة فوات عف التعويضنسبيًا والذي يقضي ب

ت الفرصة بنى الحكـ فكرة فوات استئناؼ نينوى بصفتيا األصمية حيث عف محكمة الصادرالحكـ 
"لقد ثبتت حيثيات الحكـ وأسبابو  جاء ضمف دفي مجاؿ تقرير التعويض المادي واألدبي  فق

مسؤولية المدعى عمييا الثالثة بسبب خطأىا أثناء إجراء العممية مما أدى إلى وفاة ولد المدعيف، 
عميو فالمستأنؼ عمييما يستحقاف التعويض المادي واألدبي النيما حرما مف إعالتو ليما مستقببًل 

قبوؿ دعوى تعويض لى افي قرار ليا العراؽ تمييز محكمة  وقضت بذلؾ ايضاً  (ٔ)مف جراء الوفاة"
السيدة التي أقامتيا ضد طبيبيا الذي لـ يعمميا اف حالتيا المرضية قد تؤثر عمى جنينيا وتنقؿ 
اليو المرض فيولد مشوىا وبالفعؿ ولد مشوىًا فحرمت مف فرصة اتخاذ قرار بإسقاط الحمؿ نتيجة 

 .(ٕ) شوىات الجنيف وانتقاؿ المرض إليو فتوفي بعد دقائؽ مف والدتوت

وباإلمكاف تفنيد  قاطعةأصبح جميًا أنيا حجج غير  عرض الحجج والرد عمييا, وبعد
أف  دوف مفقانونية  عقبات وتتجاىؿتصادر بعض الثوابت  ضاالتجاه الراف فحجج ,معظميا

إال بعد التعرؼ عمى  أكيدىاتال يسعنا  والتي ,يا وال تجد مخارَج مف بعض المآزؽتفترض حموال ل
 تيسنتناولو في المبحث اآلما  وىذالقضاء وحتى الشريعة اإلسبلمية موقؼ القانوف وا

 

 

 

 

                                                           
عػف محكمػة اسػتئناؼ نينػوى بصػفتيا األصػمية،  ٕٚٓٓ/ٚ/ٖٕالصػادر بتػاريخ  ٕ٘ٓٓ//منقػوؿٔٙٔ رقـ القرار ((ٔ

 ٕ٘ٓٓ/ اسػػتئناؼ منقػػوؿ/ ٖٙٓٔ/ ٕٙٓٔلقػػرار محكمػػة تمييػػز العػػراؽ المػػرقـ  "غيػػر منشػػور". والقػػرار جػػاء إتباعػػاً 
 .)غير منشور( واكتسب القرار الدرجة القطعية  ٕٙٓٓ/ٔ/ٕ٘بتاريخ 

 .، غير منشور ٕٔٓٓ/٘/ٖٔبتاريخ   ٓ٘ٗ/ٜٗٚتمييز مدني عراقي ذو الرقـ  ((ٕ
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الوثحث                               

 الثاًي

 تأصيل التعْيض عي فْات الفرصة

اف كؿ نظاـ قانوني قد تبنى نظرية لمصادر القانوف خاصة بو , فيناؾ نظاـ قانوني 
رئيسي لمقاعدة القانونية , وبريطانيا والواليات المتحدة اعتبرتا )جيرماني( اعتبر التشريع المصدر ال

القضاء ىو المصدر , وفي فرنسا ومنذ الثورة الفرنسية اعتبر التشريع المصدر الرئيس لمقاعدة 
 (ٔ)القانونية ولكف دور القضاء والمبادئ العامة والفقو بقت تمعب دورًا كمصدر لمقاعدة القانونية 

( مف القانوف المدني العراقي في تحديد مصادر ٔالفقو العراقي عمى المادة ) وفي العراؽ اعتمد
تسري النصوص التشريعية عمى جميع -1]( التي نصتٔ,ٕ,ٖالقاعدة القانونية بفقراتيا)

فإذا لم يوجد نص تشريعي -2في فحواىا, أوالمسائل التي تتناوليا ىذه النصوص في لفظيا 
فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة  ضى العرف,يمكن تطبيقو حكمت المحكمة بمقت

فإذا لم يوجد  اإلسالمية األكثر مالئمة لنصوص ىذا القانون دون التقيد بمذىب معين.

                                                           
, بغػػداد , ٕٓٔٓ-ٜٕٓٓمحمػػود النعيمػػي, د. عزيػػز جػػواد ىػػادي , دروس فػػي المػػدخؿ لدراسػػة القػػانوف , مكتبػػة( (ٔ

 .ٕٓص
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كل ذلك باألحكام التي أقرىا القضاء والفقو  فيوتسترشد المحاكم -3فبمقتضى قواعد العدالة.
إف عرضت ف وعميو  [يا مع القوانين العراقيةفي البالد األخرى التي تتقارب قوانين ثمفي العراق, 

فبل يكوف أماـ القاضي العراقي التعويض عف فوات الفرصة بشأف  قضية عمى القاضي العراقي
إلييا  أحاؿالتي  ومصادر القاعدة القانونيةفي ىذه الفروض سوى االحتكاـ إلى القواعد العامة 

الشريعة اإلسبلمية  مبادئ, (ٔ)العرؼالتشريع و أعبله والتي ىي  ىالقانوف المدني في المادة األول
 , قواعد العدالة ثـ أحكاـ المحاكـ وآراء الفقياء في العراؽ والببلد األخرى.(ٕ))المبلئمة لمقانوف(

لقاضي يسعؼ ا فبل, التعويض عف فوات الفرصة العرؼ لـ ينشأ بعد بخصوص  وماداـ
لمقانوف المدني,  خرىنتقاؿ إلى المصدر االعميو اال يكوف لزاما ثـ في ىذه الحالة الرجوع إليو

وبذلؾ تقسـ المصادر الى مصادر اصمية وتشمؿ التشريع والعرؼ والشريعة االسبلمية وقواعد 
 .وىي القضاء والفقو او تفسيرية العدالة ومصادر احتياطية 

ولبحث اصؿ فوات الفرصة في ىذه المصادر ينبغي اف نقسـ ىذا المبحث الى مطمبيف 
االصمية مصادر ال عمى مستوىعمى تأصيؿ التعويض عف فوات الفرصة ي المطمب االوؿ نقؼ ف

او التفسيرية اصميا في المصادر االحتياطية  بحثلمقاعدة القانونية وفي المطمب الثاني عمى 
 .لمقاعدة القانونية

 المطلة األول

تأصُل التعىَط عن فىاخ الفزصح فٍ المصادر 

 عذج المانىنُحاالصلُح للما

االصمية  فوات الفرصة عمى مستوى المصادرالتعويض عف الوقوؼ عمى تأصيؿ  اف
نخصص الفرع االوؿ لتأصيؿ التعويض عف فوات الفرصة في ف ا ايقتضي من عدة القانونيةلمقا

                                                           
: ىػو اعتيػػاد النػػاس عمػى سػػوؾ معػػيف فػي تنظػػيـ ناحيػػة مػف نػػواحي حيػػاتيـ االجتماعيػة بحيػػث تنشػػأ منػػو العرررف (ٔ)

عبػػد البػػاقي البكػػري , المػػدخؿ لدراسػػة القػػانوف والشػػريعة االسػػبلمية,  د. راجػػع: قاعػػدة يسػػود االعتقػػاد بأنيػػا ممزمػػة,
 .ٜٖٔ، صٜٗٚٔة االداب , النجؼ االشرؼ, الجزء االوؿ, مطبع

تحكػػػػـ المعػػػػامبلت دوف  تيىػػػػي تمػػػػؾ المبػػػػادئ المسػػػػتقرة فػػػػي الفقػػػػو اإلسػػػػبلمي,وال الشررررريعة اإلسررررالمية مبررررادئ(ٕ)
.عبػػػد البػػػاقي البكػػػري العبػػػادات,أي انيػػػا القواعػػػد الكميػػػة التػػػي أقرىػػػا الفقػػػو اإلسػػػبلمي أو الػػػرأي الغالػػػب فيػػػو. ينظر:د

 .ٛٗٔ,مصدر سابؽ، ص
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يا في الشريعة االسبلمية ونخصص الفرع الثالث اصمالتشريع  ونخصص الفرع الثاني لبحث 
 ة لبحث اصميا في قواعد العدال

 الفرع االّل: التأصيل التشريعي لفْات الفرصة

ممارسة  لمقضاء تييأ التي القانونية، القواعد صياغة في األكبر دوره لمتشريع إف الشؾ
المفكريف  و الفقياء جيود ثمرة تمثؿ  موضوعية قواعد وفؽ في المنازعات، الفصؿ في ميمتو
 المدنية التشريعات خمو مف (ٔ) البعض يراه ام خبلؼ وعمى العممية، القضائية وتطبيقاتيا النظرية

( في NCC) مقانوف المدني الروماني ل المراجع يرى الفرصة، فوات عف التعويض إلى اإلشارة مف
عمى أفَّ ))تفويت الفرصة مف شأنو أف يؤدي إلى حدوث والتي نصت فقرة أربعة  (ٖ٘ٛٔ)المادة 

كانت  كاف الدائف يأمؿ الحصوؿ عمييا إذاضرر قابؿ لمتعويض والذي يختمؼ عف الفائدة التي 
 فرض عمى وحتى الفرصة، فوات موضوع تنظـ قانونية نصوصاً  (ٕ)ىذه الفرصة حقيقية وجدية((

 يعني ال ذلؾ فإف الفرصة، فوات عف التعويض موضوع لتنظيـ بعينيا تخصيص نصوص عدـ
 واستقر ثبت أف لبث ما الذي المبدأ، ليذا تقريره في سميـ قانوني أساس إلى استناد القضاء عدـ

 قوانيفال في التشريعية النصوص إف والشؾ المحاكـ، وأحكاـ الفقياء آراء في فقييا وقضائيا
 فمف الثابت الفرصة، فوات عف التعويض مبدأ لتقرير األساسية والركيزة الدعامة شكؿت ،المدنية 

القانونية  نصوصو في تناوؿ قد المدنية ، لممسؤولية العامة لمقواعد معالجتو في المشرع إف
 الفرصة بكؿ فوات موضوع في لمتطبيؽ فرصتيا تجد التي المبادئ تمؾ لمتعويض، العامة المبادئ
فوات  عف التعويض تناولت التي المختمفة قضائيةال األحكاـ بو تشيد ما ىذا ويسر سيولة
 ؾ:يتضح لو ذل األتية المختمفة التشريعية لمنصوص المتأمؿ افحيث  الفرصة

 كؿ عف التعويض ويكوف:" (ٖ) العراقي مف القانوف المدني ٔ/ؼٜٙٔت المادةنص فقد
 التزاما أو آخر عيني حؽ أي أو منفعة أو ممكية بنقؿ التزاما كاف سواء العقد عف ينشأ التزاـ

                                                           
 .ٗٔٔ-ٖٔٔد. حسف حنتوش الحسناوي , مصدر سابؽ ص ((ٔ

 .ٖٙنقبل عف د. وليد خمد عطية , مصدر سابؽ, ص (ٕ)
 ومػػا خسػارة مػػف الػدائف لحػػؽ مػا التعػػويض يشػمؿ"  اف عمػػى الجزائػري المػػدني القػانوف مػػف(ٕٛٔ)المػادة  تقابميػا ((ٖ

 والمػػادة ".  بػو الوفػػاء عػف لتػػأخره أو تزاـبػاالل المػػديف وفػاء لعػػدـ طبيعيػة نتيجػػة ىػذا يكػػوف أف بشػرط كسػػب مػف فاتػو
 فاتػو ومػا ضػرر مف رتضر الم لحؽ ما بقدر األحواؿ جميع في الضماف يقدر"  االردني المدني القانوف مف(ٕٙٙ)
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 ضياع بسبب كسب مف فاتو وما خسارة مف الدائف لحؽ ما ويشمؿ عمؿ عف بامتناع أو بعمؿ
 المديف وفاء لعدـ طبيعية نتيجة ىذا يكوف أف بشرط استيفائو في التأخير بببس أو عميو الحؽ

 قتؿ مف بالنفس ضار فعؿ كؿ"  نص عمى (ٕٕٓوفي المادة )"  بو الوفاء عف لتأخره أو بااللتزاـ
 ونص"  الضرر أحدث مف بالتعويضات يمـز اإليذاء أنواع مف آخر نوع أي أو ضرب أو جرح أو

 آخر ضار فعؿ أي أو الجرح بسبب الوفاة حالة وفي القتؿ حالة في" (ٔ)( ٖٕٓفي المادة ) كذلؾ
 مف وحرموا المصاب يعيميـ كاف الذي األشخاص تعويض عف مسؤوالً  الضرر أحدث مف يكوف

 في ذكر ما غير آخر ضرر بأي الغير يصيب تعد كؿ"  وكذلؾ"  والوفاة القتؿ بسبب االعالة
مف القانوف المدني المصري منو المادة  ةتيوالمواد اآل (ٕ)" التعويض يستوجب السابقة المواد

 ىذا يكوف أف بشرط كسب مف فاتو وما خسارة مف الدائف لحؽ ما التعويض يشمؿ"  (ٕٕٔ)
 خطأ كف"     (ٖٙٔوالمادة) " بو الوفاء عف لتأخره أو بااللتزاـ المديف وفاء لعدـ طبيعية نتيجة
القانوف المدني  مف(ٕٖٛٔ)والمادة" بالتعويض حدوثو في سببا كاف مف يمـز لمغير ضررا سبب

والمادة  " بالتعويض الضرر منو حصؿ مف يمـز لمغير ضررا سبب فعؿ كؿ"  أف عمىالفرنسي 
 ، كسب مف فاتو وما خسارة مف الدائف لحؽ ما يشمؿ التعويض إف"  القانوفذات  مف( ٖٖٛٔ)

 ." منو عميو ضاع ما أي

 القانوني السند الحصر ال المثاؿ سبيؿ عمى مذكورةال القانونية النصوص في لعؿ
 في العامة لممبادئ كتطبيؽ ، خاص بشكؿ الفرصة فوات عف والتعويض ، عاـ بشكؿ لمتعويض

                                                                                                                                                                      

( مػػػف قػػػانوف المعػػػامبلت المدنيػػػة ٕٜٕوالمػػػادة )". الضػػػار لمفعػػػؿ طبيعيػػػة نتيجػػػة ذلػػػؾ يكػػػوف أف بشػػػرط كسػػػب مػػػف
 أف بشػػرط كسػػب مػػف فاتػػو ومػػا ضػػرر مػػف رالمتضػػر  لحػػؽ مػػا بقػػدر األحػػواؿ جميػػع فػػي الضػػماف االمػػاراتي " يقػػدر

  مػػا التعػػويض يشػػمؿ"  السػػوري المػػدني مػػف القػػانوف (ٔ/ؼٕٕٕوالمػػادة ) "الضػػار لمفعػػؿ طبيعيػػة نتيجػػة ذلػػؾ يكػػوف
 .... "  كسب مف فاتو ما و خسارة مف الدائف لحؽ

 إيػذاء أو جػرح أو قتػؿ مػف بػالنفس ضػارا فعبل أتى مف كؿ"  االردني المدني القانوف مف( ٕٗٚ)  تقابميا المادة ((ٔ
 بسػبب ذلػؾ مػف وحرمػوا ، يعػوليـ كػاف لمػف أو الشػرعييف ورثتػو او عميػو لممجنػي ضػرر مف أحدثو عما بالتعويض

 " الضار الفعؿ

 بضػماف يػزمم غيػر ولػو فاعمػو يمػـز بػالغير اضرار كؿ"  أف األردني المدني القانوف مف( ٕٙ٘) تقابميا المادة  (ٕ)
 لمغيػر ضػررا ويسػبب المػرء مرتكبػو كػاف أيػا عمػؿ كػؿ:"  إف الجزائػري المػدني القػانوف مػف( ٕٗٔ)والمادة"  الضرر

 مػػف عمػػؿ كػػؿ"  المبنػػاني والعقػػود الموجبػات مػػف قػػانوف (ٕٕٔوالمػػادة )"  بػػالتعويض حدوثػو فػػي سػػببا كػػاف مػػف يمػـز
 "  التعويض عمى مميزا كاف إذا فعالو بريج ، الغير بمصمحة مشروع غير ضرر عنو ينجـ الناس أحد
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 أيوعبارة ) ، (اإليذاء أنواع مف نوع أيوعبارة ) ، (الحؽ ضياع )فعبارة ، المدنية المسؤولية
 إلى االستناد امكانية عمى لداللة وغيرىا اتالعبار  ىذه كؿ,  وعبارة )كؿ فعؿ ( ، (آخر ضرر

 الفرصة في حؽ ضياع عف تخرج ال بدورىا التي الفرصة فوات عف لمتعويض القانونية النصوص
 األخرى األضرار أنواع مف ضرر باعتبارىا وكذلؾ اإليذاء أنواع مف نوع وكونيا

 الفقياء ؤلفاتم في وتطور القضاء طريؽ عف نشأ قضائي كمبدأ الفرصة فوات أف كما 
 المدنية المسؤولية تنظـ التي التشريعية النصوص الى باالستناد إال النور يبصر إف لو كاف ما ،

 القانونية النصوص تمؾ بعض إلى اإلشارة نجد ما الغالب وفي, عمييا بناء التعويض وتقرر
 لمقواعد كتطبيؽ الفرصة فوات عف بالتعويض المتعمقة القضائية األحكاـ تسبيب في واضحة
والجدير بالمبلحظة اف ىناؾ عدد مف النظـ القانونية القائمة تقوـ في  (ٔ) التعويض في العامة

وفي ذلؾ يقوؿ الدكتور االساس عمى فكرة التعويض عف فوات الفرص كاستحقاؽ العربوف 
االنتظار بالمبيع وتوقيؼ السمعة حتى يختار المشتري وتفويت السنيوري اف العربوف ىو عوض 

كما اف قانوف المرافعات العراقي قد اوجد تطبيؽ  (ٕ) صة البيع مف شخص آخر لمدة معمومةفر 
يجوز لمف يخشى فوات فرصة  " ٔ/ٙٗٔحيث نص في المادة ليذه الفكرة وضمنيا نصوصو 

االستشياد بشاىد عمى موضوع لـ يعرض بعد اماـ القضاء ويحتمؿ عرضو اف يطمب في 
"  تعجؿ وتكوف المصاريؼ عمى المدعى شاىد اماـ القضاء المسمواجية ذوي الشاف سماع ذلؾ ال
الذي يفترض الرجوع بيا الى احكاـ القانوف و الفرصة بفعؿ الغير  اال انو لـ يبيف جزاء تفويت تمؾ

ىذا باالضافة الى اف الحقوؽ التي تكوف مصدرىا القانوف مجرد امؿ وفؽ التصنيؼ المدني , 
بيف الحؽ المكتسب ومجرد االمؿ فالحؽ في االرث الذي ترتب  الذي اورده الفقو بشأف التمييز

                                                           
القػرارات , , مجموعػة قضػاء محكمػة التمييػز ٜ٘ٙٔ/ٕ/ٕٚفػي  ٜٗٙٔ/حقوقية/ٗٙٗٔتمييز مدني عراقي رقـ  ((ٔ

, ٙٙ/حقوقيػػػة /ٕٓٓٗ,وكػػػذلؾ القػػػرار رقػػػـ ٘٘ص, ٜٜٙٔمطبعػػػة الرشػػػاد, بغػػػداد, ,ٖمجمػػػد, ٜ٘ٙٔالصػػػادرة سػػػنة 
, مطبعػػة الحكومػػة , ٜٚٙٔوٜٙٙٔ,  القػػرارات الصػػادرة سػػنة ٗمػػد, قضػػاء محكمػػة التمييػػز ,مجٜٚٙٔ/ٔ/ ٖٔفػػي

 .ٚٔٔ, صٜٓٚٔبغداد, 
, ٕٔٓٓ, دار احيػػػاء التػػػراث العربػػػي , ٕد. عبػػػد الػػػرزاؽ السػػػنيوري , مصػػػادر الحػػػؽ فػػػي الفقػػػو االسػػػبلمي , ج ((ٕ

  .ٔٓٔ-ٓٓٔص
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 (ٔ)بعد الموت ال يرتب االمجرد امؿ قبؿ وفاة مورثو  بموجب قانوف , فأنو حؽ مضاؼ الى ما
يحمي الفرصة بحكـ وبما اف الفرصة تمثؿ امؿ لو اسباب مقبولة فأنو يمكف القوؿ اف القانوف 

 نصالب ٜٙٛٔ العراقي المدني لمقانوف التمييدي المشروع ياـتأكد بق الذي االمرالقياس مع فارؽ, 
" يجوز الحكـ بالتعويض عف الضرر (ٕ٘ٗالفرصة في المادة ) فوات عف التعويض عمى صراحة

ليؤكد ىذا  الناشئ عف تفويت الفرصة عمى المتضرر اذا رجح لدى المحكمة امكاف االفادة منيا"
 وليقطع الشؾ حوؿ امكانية مى المستوى التشريعي النص عمى االصؿ القانوني ليذه الفكرة ع

 .ابي األخذ

 مثادئ الشزَعح:تأصُل فىاخ الفزصح وفك  الفزع الثانٍ

 اإلسالمُح

 الى وال الفاعؿ خطأ إلى ينظر ال إنو مذاىبو اختبلؼ عمى اإلسبلمي الفقو ميزة إف
 ارادية كانت سواء أنشأتو يالت لمواقعة اعتبار دوف مطمقا الضرر  الى مباشرة ينظر ولكنو ادراكو

 تحقيؽ ىو ذلؾ مف والقصد لضرره جبراً  أصابو عما رالمتضر  تعويض وأوجب ارادية غير اـ
 (2) االجتماعية العدالة

 الضرر إلحاؽ حرمت إنيا عدليا ومف ثوابتيا جميع في عادلة شريعة اإلسبلمية فالشريعة
 االحتياط وترؾ االىماؿ مف حذرت كما اإلشكاؿ مف شكؿ أو الصور مف صورة أي في بالناس

 تمؼ إلى المفضية األضرار فإف ذلؾ ومع واألمواؿ, باألنفس ضراراأل الحاؽ إلى المفضي
 وقمة إىماؿ بسبب اـ والتعدي التعمد بطريقة وقوعيا كاف سواء صونيا يتوقؼ ال واألمواؿ األبداف
 اآلت فيو وانتشرت والطرقات فالمد فيو ازدحمت الذي ىذا زماننا في وبخاصة واالنتباه الحيطة
 وكما ، والمالية الجسمية األضرار وقوع إلى افضى قد ذلؾ كؿ ، الحياة شؤوف جميع في مختمفة
 بمنع وقوعيا بعد إزالتيا أوجبت فقد ، ابتداء بالناس الضرر الحاؽ مف وحذرت الشريعة منعت

 كانت ما إلى الحالة ورد ، حدثتوأ الذي النقص وجبر ، آثارىا وترميـ ومحو ، بأعيانيا استمرارىا

                                                           
 . ٖٚ, صٕٓٔٓ-ٜٕٓٓ د. عزيز جواد ىادي , دروس في المدخؿ لدراسة القانوف, مكتبة محمود النعيمي , ((ٔ

 ٜٛٛٔ, دار القمػػػـ لمطباعػػػة والنشػػػر , دمشػػػؽ ,ٔد. مصػػػطفى احمػػػد الزرقػػػا, الفعػػػؿ الضػػػار والضػػػماف فيػػػو , ط (ٕ)
 .ٕٗٔ,ص
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 عمييا أسس التي القواعد ىذه الكمية القواعدذلؾ ب كؿ (ٔ)  اإلمكاف بقدر الضرر حدوث قبؿ عميو
, سميمة منطقية ومبادئ قواعد عمى اجتياداتيـ وبالتالي الفقيية ومدارسيـ مذاىبيـ المسمميف فقياء
 واإلجماع االستحساف او المرسمة صالحالم باسـ عصر كؿ واقع مع منسجمة عدالة بيا حققوا

 (ٕ) والقياس

الى الفقو االسبلمي قصره الضماف االسبلمي  فقوالباحثيف في الوينسب المعاصروف مف 
عمى االضرار المادية الممموسة الواقعة فعبًل , وما كاف مؤكدًا مف االضرار المستقبمية التي تعد 

ولكف ذىب بعضيـ  (ٖ)ير المؤكدة فبل يعوض عنيا في حكـ الواقعة , اما المصالح او الخسائر غ
الى انو يمكف اف نجد مستندًا لتعويض تمؾ االضرار في السمطة الممنوحة لمقاضي فيما ال نص 

الحؽ واقرار العدؿ ودفع الحرج والمشقة , وأخذًا  ألحقاؽعميو عمبًل بمبدأ السياسة الشرعية 
 فعؿ عنو صدر مف فكؿ (ٗ)سب ما تقضيو الحاجة بمشروعية التعزيرات او الغرامات المالية وبح

 (٘)بغيره الضار لفعمو ىو قيمتو او مثمو بضماف أو أتمفو ما إصبلح أي الضرر بجبر ممـز ضار
 يؤسس ألف كاؼ مبدأ وىو" ضرار وال ضرر ال" والسبلـ الصبلة عميو اب رسوؿ لحديث إعماال
 فعبل يعد ال لمغير ضرر عميو يترتب فعؿ كؿ فأف عميو,  الفرصة فوات عف التعويض عميو

                                                           

, دار القمـ لمطباعة والنشر, دمشؽ , بدوف سػنة ٕد. مصطفى احمد الزرقا , الفقو االسبلمي في ثوبو الجديد,ج (ٔ)
  .ٜٚٚ-ٕٜٔطبع , ص

,  ٔىيـ الزلمػػي , اسػػباب اخػتبلؼ الفقيػػاء فػػي االحكػػاـ الشػرعية , الػػدار العربيػػة لمطباعػػة , ط د. مصػطفى ابػػرا (ٕ)
 .ٖٔٚ, ص,ٜٙٚٔبغداد , 

د. محمد صبري نصار الجندي , في ضماف الضرر المادي الناتج عف فعػؿ ضػار دراسػة فػي القػانوف المػدني  ((ٖ
موازنػة مػع الفقيػيف االسػبلمي والغربػي, مجمػة الحقػػوؽ االردنػي وقػانوف المعػامبلت المدنيػة لدولػة االمػارات , دراسػة 

نظريػة  , د. محمد فػوزي فػيض اب ,ٛٔٔ, صٕٛٓٓىػ ,سبتمبر ٜٕٗٔ, رمضاف ٕٖ, السنة ٖالكويتية , العدد  
, د. وىبػػػة الزحيمػػػي  , نظريػػػة الضػػػماف او المسػػػؤولية المدنيػػػة ٕٜ,ص ٖٜٛٔ, الضػػػماف ، دار التػػػراث، الكويػػػت 

 .ٕٕٔ, صٕٕٔٓ, دار الفكر , ٜالسبلمي, الطبعة والجنائية في الفقو ا
 , منشورة عمى صفحة الويب٘د. عدناف سرحاف , محاضرات الدراسات العميا , جامعة الشارقة , ص  ((ٗ

attachmentid=536&d=1260168836http://www.lawjo.net/vb/attachment.php? 
 . ٕٕٔد. جبار صابر طو, مصدر سابؽ ص ((٘

http://www.lawjo.net/vb/attachment.php?attachmentid=536&d=1260168836
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 ذلؾ تأكيد جاء وقد مخالفتو رفع لشرعا يوجب أف الطبيعي ومف (ٔ) لمشرع مخالؼ وىو مشروعا
 "يزاؿ الضرر" الكمية القاعدةفي 

 واإلتبلؼ ، الضرر عبارات يذكروف بالضماف المتعمقة الفروع في الشريعة فقياء افكما 
 بيا ويقصدوف بالمسؤولية المتعمقة األحكاـ بياف لدى تسببوال والمباشرة واالعتداء والغصب
 ىذه كؿ الكاساني لخص حيث(.ٕ) اإلسبلمي الفقو في المدنية المسؤولية أو الضماف تطبيقات
  (ٖ)"لمضماف موجب تسبباً  أو مباشرة لآلخريف تمؼ عنو نشأ واضرار اعتداء كؿ" قاؿ اذ العبارات

 رجع ثـ سمعة في العربوف دفع مف أف عمى الغراء اإلسبلمية الشريعة فقياء حرص وبمغ
 اتياـ وكذلؾ (ٗ) البائع عمى فرصة ضيع قد  إنو ذلؾ في وحجتيـ دفع ما يفقد فإنو بيعو في

 يصرؼ مما ، الخ...  اإلفبلس وشؾ عمى أنو أو األمانة عديـ بأنو تاجر اتياـ أو بالجيؿ طبيب
 وىذا,  (٘)عنو التعويض يوجب ماليا ضرر تبريع المالي بمورده ويضر معو التعامؿ عف الناس
 الطبيب عمى الكسب فرصة فوات صور مف صورة يكوف أف يعدو ال األمر واقع في ىو الضرر

 فرصة فوات عف التعويض مبدأ تتضمف اإلسبلمي الفقو قواعد أف نرى ىنا ومف التاجر أو
  . غريمو احد فييا اليغبف بكيفية الناس بيف العدؿ توزيع إلى تيدؼ القواعد ىذه الف الكسب

الفزع الثالث: تأصُل فىاخ الفزصح وفك لىاعذ 

 العذالح

ذا قديـ اصطبلح العدالة اصطبلح  مردىا صعوبة نواجو فإننا العدالة معنى تحديد أردنا وا 
نما الممموس المادي بالشيء ليست العدالة إف  ليست فالعدالة ثـ ومف ، معنوية فكرة مجرد ىي وا 

                                                           
 .ٖٕٔص.صبحي محمصاني, مصدر سابؽ , ((ٔ
 .ٕ٘ٔد. جبار صابر طو , مصدر سابؽ ص  ((ٕ
 ٕٜٛٔ,  ٚبػػػػدائع الصػػػػنائع فػػػػي ترتيػػػػب الشػػػػرائع ,عػػػػبلء الػػػػديف الكاسػػػػاني , دار الكتػػػػاب العربػػػػي , بيػػػػروت ,ج ((ٖ

 .٘ٙٔ,ص
 ٜٛٙٔالبػف قدامػػة , ابػو محمػد موفػػؽ الػديف عبػػد اب بػف احمػد بػػف محمػد بػف قدامػػة , مكتبػة القػػاىرة ,  المغنػي ((ٗ

 .ٕٙص ,ٕ, السنيوري , مصادر الحؽ في الفقو االسبلمي,ج ٕٖٕص
 .ٕٗٔد. مصطفى احمد الزرقا , مصدر سابؽ ص ((٘
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نما ذاتو في موضوعيا يتحدد الذي بالشيء  األشخاص باختبلؼ تقديره يختمؼ معنى ىي وا 
  (ٔ)بيا تتأثر التي المختمفة لمعوامؿ تبعا تكييفيا في المجتمعات تتفاوت تقديرية ومسألة

 الواقعية بالمساواة الشعور عف التعبير ىي العدالة بالقوؿ العدالة ليعرؼ الفقو تدخؿ وقد
 لكؿ وبالنسبة حالة كؿ في والجزيئات الظروؼ مراعاة عمى القائمة المساواة وىي المجردة ال

 (ٕ)  االجتماعي التنظيـ وحس االنسانية خير إلى تيدؼ عميا مثؿ عف تصدر وىي ، شخص

 تحكـ بمقتضاىا والتي القويـ العقؿ بيا يوحي التي القاعدة بأنيا أيضا عرفت كما
 (ٖ) المعقوؿ مع والتفاق طبقاً  عادؿ أو ظالـ العمؿ إف بالضرورة

 مف ولعؿ( التشريع وحكمة العقؿ) ىي العدالة اف عمى المسمميف فقياء غالبية ويذىب
 اإلجازة وا بالبطبلف النص فييا يفصؿ ال التي المرسمة المصالح نظرية ذلؾ عمى األمثمة أىـ

 مدة بعد  المفقود زوجة زواج إجازة في كما الشارع مقاصد أو العقؿ مع تتفؽ أحكاـ ليا فتوضع
 تأثير يظير ليا كما مصدرالتعد  اإلسبلمية الشريعة عمى العدالة قواعد تأثير يبدو فيكذا,  معينة
 تحقيؽ ، وتطبيقو سنو مف اليدؼ يزاؿ وما  كاف فالقانوف (ٗ)  القانوف احكاـ تطوير في العدالة
 لممجتمع بالنسبة القانوف ألف األفراد بيف والطمأنينة لموئاـ ضماناً  ، الناس بيف واشاعتيا العدالة

 في الضمير بو يشعر البشرية بخمود خالد إنساني مبدأ العدالة ومبدأ, حقوقو عمى الحفيظ ىو
 العدالة مبدأ اصبح فقد ولذلؾ ذاتي بإلياـ الظمـ مف العدؿ يميز وىو دائما إليو وييفوا أعماقو
  (٘) البارزة معالمو مف ومعمما القانوف سمات مف مبينة سمة

 بالضرورة يقتضي وىذا ، حقو حؽ ذي كؿ إعطاء في المطمؽ مفيوميا يتمخص كذاوى
 الحقوؽ أعطاء معنى يتضمف كما عمييا العدواف مف واالحتراز اآلخريف بحقوؽ االعتراؼ
 لمرأفة الغامض اإلحساس ذلؾ ىي ليست فالعدالة لمستحقييا منيا اعطاؤه يمكف ال عما التعويض

                                                           

 .ٓ٘, ص ٜٙٛٔبغداد , ىانس كمسف , النظرية المحضة في القانوف , مركز البحوث القانونية, (ٔ)
 .ٙ٘ٔ, صالباقي البكري , مصدر سابؽ , عبدٛٗد. عزيز جواد ىادي ,مصدر سابؽ , ص  ((ٕ
 .ٓٔد. عبد السميع سالـ اليراوي, القانوف الطبيعي وقواعد العدالة , دار المعارؼ, سمسمة كتابؾ ص ((ٖ
 .ٛٗد. عزيز جواد ىادي , مصدر سابؽ ص ((ٗ

 .ٙ٘-٘٘ليراوي, مصدر سابؽ صد. عبد السميع سالـ ا (٘)



االول                                                                                            الفصل
 ماهية  فوات الفرصة

 

 

 يعتري ما نقص يسد الذي لمعدؿ االدراؾ ذلؾ ىي انما ولكف يتحكم بالضرورة  يكوف الذي
 القوانيف روح ييف والعدالة لمقوانيف المتمـ واالنصاؼ العدالة قواعد تعد بحيث المكتوب القانوف

 وىو ، جديدة لتشريعات سنو عند العدالة قواعد يراعي فالمشرع (ٔ) ومضمونيا خصوصيتيا في
 قواعد مع متمشية ليجعميا بالفعؿ موجودة تشريعات تعديؿ ىإل فيسعى بيا يتأثر قد ىذا فوؽ

 إف وعميو, التشريعي النص ضوحعند و  تحقيقيا عمى ويعمؿ يتوخاىا أف فعميو القاضي ماا العدالة
 قواعد ال يمجأ الى إنو غير الغموض شابو أو النص افتقد لو فيما طمبيا في ويجد عنيا يبحث
 أي في الفصؿ عف يتنحى أف يستطيع ال قاضيفال تشريعيال النص يعوزه عندما اال العدالة
 إلى االىتداء عف يعجز أف بعد فإنو ، القانوف في ليا حكـ وجود عدـ بحجة عميو تعرض قضية
 مبادئ مف التطبيؽ الواجبة القاعدة يستميـ أف عميو المعروض النزاع عمى يطبقيا قانونية قاعدة
 (ٕ) لمقانوف مباشراً  مصدراً  الحالة ذهى في تكوف العدالة إف بدييي ، العدالة

 النص اعوزه التي الحاالت مف كثير في لمقضاء عوناً  كانت العدالة قواعد إف والحقيقة
 مف كثير في المشرع بيا أخذ ىامة قانونية مبادئ اصدار طريقيا عف ستطاعحيث ا التشريعي
 تحمؿ ونظرية الطارئة ؼالظرو  ونظرية الحؽ استعماؿ في التعسؼ نظرية ذلؾ ومف ، االحياف
 الظروؼ نظرية نجد مثبل ذلؾ فمف القضاء خمؽ مف ىي كثير وغيرىا النظريات ىذه فكؿ التبعة

 مرىقاً  االلتزاـ فيو أصبح وقت في التعاقدي االلتزاـ تعديؿ إلى ورائيا مف القضاء سعى قد الطارئة
 (ٖ)العقد تكويف اثناء توقعيااالمكاف  في تكف لـ مستجدة ظروؼ بسبب مستحيبل أو

ف إنو"  مصر في القضاء قرر وىكذا  قانوف باعتبارىا العقود احتراـ المقرر مف كاف وا 
 يكوف أف يجب إنو إال ، قيري لحادث مطمقة استحالة مستحيبل تنفيذىا يصبح لـ ماداـ المتعاقديف

 بافحس في تكف لـ ظروؼ التنفيذ عند طرأت فإذا ، واألنصاؼ ألعدؿ بمقتضيات مقيدا ذلؾ
 تخؿ بحيث وواجباتيـ الطرفيف حقوؽ عمى تؤثر أف شأنيا مف وكاف التعاقد وقت لمتعاقديفا

                                                           

, ص ٜٗٚٔ, دار النيضة العربية , مطبعة جامعة القاىرة , ٕد. ثروت انيس االسيوطي , مبادئ القانوف , ج (ٔ)
ٔٙٓ. 

 .ٛٗد عزيز جواد ىادي , مصدر سابؽ ص (ٕ)
 .ٜٗد. عزيز جواد ىادي , مصدر سابؽ , ص   (ٖ)
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 األحواؿ مف بحالة يتوقعيا يكف لـ لدرجة مرىقا التنفيذ وتجعؿ خطيرا إخبلال العقد في بالتوازف
 فالمدي مساعدة عمى العمؿ عدال ويجب الظروؼ ىذه مثؿ في العقد احتراـ الظمـ مف يكوف فإنو

 حساب عمى اإلثراء نظرية أممت التي الروح أف"  إلى المحكمة وخمصت " الخراب مف وانقاذه
 القانوف في نصوص وجود عدـ مع الحؽ استعماؿ في التعسؼ ونظرية مشروع سبب دوف الغير
 المتعاقداف يتوقعيا يكف لـ التي الطارئة الظروؼ احتراـ نظرية تممي التيىي نفسيا  بيما خاصة
 (ٔ)" تعاقدال وقت

 الظروؼ نظرية الدعوى ىذه في نداس قد القضاء إف الحكـ يذاب السنيوري الفقيو اعتبر وقد
 بقواعد مباشرة فتتصؿ جذورىا تمتد سبب ببل اإلثراء قاعدة إف رأى كما العدالة الى مبادئ الطارئة
 (ٕ) العدالة

لة واعتبارىا المصدر وتجدر االشارة اف المشرع العراقي قد نص عمى االخذ بقواعد العدا
"عمى انو اذا طرأت ظروؼ استثنائية عامة لـ والتي نصت  ٕ/ٙٗٔالوحيد لمتطبيؽ في المادة 

يكف في الوسع توقعيا وترتب عمى حدوثيا اف تنفيذ االلتزاـ التعاقدي , واف لـ يكف مستحيبل, 
ف مصمحة الطرفيف  صار مرىقا لممديف بحيث ييدده بخسارة فادحة جاز لممحكمة بعد الموازنة بي

اف تنقص االلتزاـ المرىؽ الى الحد المعقوؿ اف اقتضت العدالة ذلؾ, ويقع باطبل كؿ اتفاؽ عمى 
 خبلؼ ذلؾ"

 في القاضي إليو ييتدي ما ىو ليس ىنا بالعدالة المقصود إف نعمـ أف ويجب 
 األنصاؼو  العدالة بروح وتقديره وشعوره بضميره الحكـ وجية مف بظروفيا الدعوى خصوصيات

 إلى ليا والتي األفراد سموؾ تحكـ التي األساسية المبادئ بيا المراد بؿ, عمييا اإلنساف فطر التي
  (3)وأصولو القانوف فقو مف مستنبطة مبادئ وىي, واالستمرار الثبوت صفة ما حد

                                                           

اشػػار اليػػو د.  ٖٙص ,ٕ, مجمػػة المحامػػاة عػػدد ٖٜٔٔ/ؿابريػػ -/نيسػػافٜفػػي  ٔٗمػػدني مصػػري رقػػـ  اسػػتئناؼ (ٔ)
 .ٔٔ٘, مصدر سابؽ, صٔقانوف المدني جعبد الرزاؽ السنيوري , الوسيط في شرح ال

 .ٕٓ٘السابؽ , صمصدر الد. عبد الرزاؽ السنيوري ,   ((ٕ
 والترجمػػة ليؼالتػػأ لجنػػة مطبعػػة ، والتجاريػػة المدنيػػة المػػواد فػػي حامػػد فيمػػي ود. محمػػد حامػػد فيمػػي, الػػنقض  (ٖ)

 .ٜٛص  ٖٜٚٔ القاىرة ، والنشر



االول                                                                                            الفصل
 ماهية  فوات الفرصة

 

 

 العدالة قواعد إلى استند قد الفرصة فوات عف بالتعويض قضى الذي القضاء إف ونعتقد
 أف بدعا فميس ثـ ومف (1) اإلنسانية الفطرة إلى االقرب ىي العدالة قواعد اف حيث, اؼواإلنص
 إف ذلؾ مبتغاه الرسمية المصادر في يجد ال عندما العدالة قواعد مف أحكامو القضاء يستميـ
 وقواعد القانوف مصادر كؿ في الةدالع عف البحث القاضي مف تقتضي لمناس الواجبة العدلة
 محيص ال فعندئذ تجاىميا أو اغفاليا ينبغي ال القانونية القاعدة مصادر مف رمصد العدالة
 الناس بيف والمساواة األخاء فيو يسود صالح مجتمع بناء أرادت ىي إف ةلادالع التزاـ عف لمقوانيف

. 

 المطلة الثانٍ

المصادر  فٍ الفزصح فىاخ تأصُل التعىَط عن

 للماعذج المانىنُح التفسُزَح

لمقاعدة القانونية بأحكاـ القضاء واراء الفقو القانوني والتي   صادر التفسيريةتتمثؿ الم
يمجأ الييا القاضي عندما ال تسعفو المصادر االصمية لمتطبيؽ عمى الوقائع التي تعرض عمية  
فالسؤاؿ الذي يرد ىنا ىؿ وجدت فكرة فوات الفرصة التطبيؽ في ىذه المصادر ؟ وبمعنى اخر 

 اء والفقو مف فكرة فوات الفرصة ؟كيؼ تعامؿ القض

وبغية االجابة عمى ىذا السؤاؿ البد مف اف نقسـ ىذا المطمب الى فرعيف االوؿ في بحث 
اصؿ فوات الفرصة عمى مستوى القضاء والفرع الثاني في بحث اصؿ فوات الفرصة عمى مستوى 

 الفقو .

 الفزع االول: التأصُل المعائٍ لفىاخ الفزصح

 العممي الجانب يمثؿ إنو خاصة قواعد القانوف تطوير في بيرك دور لمقضاء أف
 القانوف في خبراء القضاة إف" في ىذا االطار يقوؿ احد الفقياء و  , القانوف لقواعد والتطبيقي
 وترسيخ نشأت في الفضؿ لو كاف لذلؾ, (ٕ)" األمر سمطة وليـ مطمؽ تقدير وليـ ، والوقائع

                                                           

 .ٙ٘عبد السميع سالـ , مصدر سابؽ , ص (ٔ)
, ٜٚٗٔد. عبػػد المػػػنعـ الشػػػرقاوي, نظريػػػة المصػػمحة فػػػي الػػػدعوى , مكتبػػػة عبػػد اب وىبػػػة , الطبعػػػة االولػػػى ,   (ٕ)

 . ٘٘ٔمصر , ص
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 الظروؼ كنظرية النصوص مف العديد في المشرع عمييا نص يالت القانونية المبادئ مف العديد
 يد عمى واستقرت نشأت التي القانوف نظريات مف وغيرىا حؽ استعماؿ في والتعسؼ الطارئة
 .  القضاء

 التعويض ينبغي محقؽ ضرر كؿ أف إلى باطراد تتجو المدنية المحاكـ فمف المعروؼ اف
,  (ٔ)الضرر االحتمالي عف تعويض وال , مستقببل اـ حاالً  المحقؽ الضرر ىذا كاف سواء عنو

تتبع ب ترتب عف فوات الفرصة وذلؾفأف مف شأف ىذا التحميؿ اف يساعد في تحديد الضرر الم
ومعرفة  تعاممو معيا وفيما اذا وجدت ىذه الموقؼ القضائي مف التعويض عف فوات الفرصة 

 مف كؿ في القضائي الموقؼ نستعرض أف بد الوبغية االحاطة بيذا الموقؼ الفكرة اثرىا لديو, 
 :اآلتية الفقرات في وذلؾ العربيوبعض القضاء  والعراؽ ومصر فرنسا

  الفرنسي القضاء موقف اوًل:

 الفرصة فوات عف بالتعويض المطالبة الدعاوى مف الكثير القديـ الفرنسي القضاء رفض
 يكوف أف وىو الضرر شروط مف شرط اىـ فقد الفرصة فوات عف المتولد الضرر إف اعتبار عمى
 فقد  (ٕ)مؤكد غير لكونو عنو التعويض وؿببق التسميـ يمكف ال احتمالي الضرر فيذا محققا

 اذ (ٖ) الغير خطأ نتيجة بالسباؽ الحصاف راؾاش عدـ عف التعويضالمحاكـ الفرنسية  رفضت
 ىنا الضرر يعد اذ الحصاف فوز مف التأكد لعدـ التعويض رفضيا صراحة اإلحكاـ ىذه قررت

 أف يستطيع ال أحد أي إف الا وميزاتو الحصاف خصاؿ كانت ميما إنو ذلؾ ، محققا ال محتمبل

                                                           

 .ٕٓٔد. حسف ذنوف  , مصدر سابؽ ص (ٔ)
 .ٕٔٔالمصدر السابؽ , ص (ٕ)
جازيػػػػت دي ٖٜٔٔتمػػػػوز/ -/يوليػػػػؤٖ,محكمػػػػة السػػػػيف التجاريػػػػة ٜٕ٘-ٕ-ٜٛٛٔدالػػػػوز ٜٙٛٔ/ٖ/ٕٗليمػػػػوج, (ٖ)

( وكػذلؾ بالنسػبة لقتػؿ حصػاف كػاف ٔٔٔ,ىػامش )ٛٗٔ,د. ابػراىيـ الدسػوقي , مصػدر سػابؽ, صٖٔ-ٖٜٔٔباليو
در , نقػػبل عػػف د. سػػميماف مػػرقس , مصػػ٘ٚٔ-ٕ-ٜٗٓٔدالػػوز ٖٜٓٔ/ٛ/ٛمقػػررًا اف يشػػترؾ فػػي السػػباؽ ,رواف 

 .ٗٗٔسابؽ, ص
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 مف بةو خطمال حرماف عف التعويض رفضت كما(ٔ)ويفوز بالسباؽ األوؿ سيصؿ كاف بأنو يزعـ
 (ٕ)الزواج ىذا إتماـ فرصة مف وحرمانيا باطالخ ىذا موت نتيجتو بخطيبيا االقتراف

 إلى ينظر كاف إنو, الفرصة فوات عف التعويض الفرنسي القضاء رفض في السبب ولعؿ
 لذلؾ احتمالية بطبيعتيا النتيجة وىذه,  القتيؿ مف الزواج أو ، السباؽ الفوز أي الفرصة نتيجة

 الضرر بأف أحكاميا مسببة الفرصة فوات عف بالتعويض الحكـ البداية في المحاكـ رفضت
 . احتمالي ضرر صةالفر  فوات عف الناشئ

 بمجرد المساس عمى أثره يقتصر ال فرصة مف الحرماف أف وبحؽ فرأت عادت انيا غير
 وأف الفوز ىذا محاولة وفي الفرصة ىذه انتياز في بالحؽ مساسا فيو أف بؿ الفوز في األمؿ
 إذا بأنو فقضت ، احتمالية مباشرتو نتيجة كانت وأف محققاً  ضرراً  يعد ذاتو في الحؽ ىذا سمب
 فأف  اً احتمالي ضررا يكوف أف يعدو ال السباؽ جائزة مف قتؿ الذي الحصاف مالؾ حرماف كاف

 محكمة ألزمت كما (ٖ) محققاً  ضرر يعد فيو االستمرار أو السباؽ في االشتراؾ فرصة مف حرمانو
 عمى وترتب موعده في (٘) استئناؼ صحيفة عبلفا في أىمؿ  الذي (ٗ) المحضر الفرنسية ضقالن

 تأخير الف (ٙ) بالتعويض موعده في االستئناؼ تقديـ في المستأنؼ عمى الفرصة فوات خطئو
 يجعمو بؿ كميا الدعوى قيمة عف مسؤوال يجعمو ال حكـ في االستئناؼ تقديـ عف الدعوى وكيؿ

 فيو نجاحو رجحاف نسبة مراعاة مع االستئناؼ ىذا فرصة فوات مقابؿ عمى مقصورة مسؤوليتو

                                                           

 .ٕٚد. سعدوف العامري , مصدر سابؽ , ص (ٔ)

 كمػػاؿ محمػود .د عنػػد إليػو مشػػار ، ٛٙٗ - ٕ-  ٖٜٛٔ باليػو دي جازيػػت ٖٜٛٔ مػايو ٕٗ بػػاريس اسػتئناؼ (ٕ)
 ٕ٘٘ ص، ٜٛٚٔ ، القػػػاىرة جامعػػػة مطبعػػػة ، ٖ طبعػػػة ، لبللتزامػػػات العامػػػة النظريػػػة فػػػي الػػػوجيز ، زكػػػي الػػػديف

, مدونػة ٜٜٛٔيونيػو/  –/ حزيػراف ٕٗالنقض المدني الفرنسػي , الغرفػة المدنيػة الثانيػة ,فػي  , وقرار (ٖٕ)ىامش 
 .ٖٚ٘ٔالقانوف المدني الفرنسي , مصدر سابؽ, ص

  .ٗٗٔص ,سابؽ  مصدر ,مرقس  سميماف .د ٕٖٜٔتشريف االوؿ / -اكتوبر /ٕٚليوف استئناؼ ((ٖ
 سب المصطمح العراقي.مصطمح مصري يقصد بو القائـ بالتبميغ ح المحضر (ٗ) 
 بو تبميغ عريضة االستئناؼ حسب المصطمح العراقي. يقصد مصري اعبلف صحيفة االستئناؼ مصطمح ((٘
,  ٔ, النشػػرة المدنيػػة ٕٚٓٓينػػاير/ -/كػػانوف الثػػانيٙٔفػػيٕٓنقػػض مػػدني فرنسػػي , الغرفػػة المدنيػػة االولػػى رقػػـ  ((ٙ

 .ٖٚ٘ٔمدونة القانوف المدني الفرنسي , مصدر سابؽ , ص
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 محكمة وذىبت (ٔ) , بالنظر الحتماؿ الحصوؿ عمى قرار اكثر مبلئمة نجاحو ـعد نسبة إلى
 عناصر في حيا بقي لو سيناليا القتيؿ كاف التي الترقية فرصة إدخاؿ الى الفرنسية النقض

 قضية وفي (ٕ) حادثة في الموظفيف كبار أحد مقتؿ عف المسؤوؿ عمى فرضتو الذي التعويض
 الحصوؿ اختبار دخوؿ مف حـر الذي المرشح تعويض فرنسيةال" بوردو" محكمة قررت أخرى
 عمى فوت قد الطبيب خطأ ألف وذلؾ عالجو الذي الطبيب خطأ بسبب معينة وظيفة عمى

 رةتضر لمم الفرنسية النقض محكمة وقضت (ٖ) الوظيفة عمى لمحصوؿ المنافسة فرصة المريض
 بدراسة مجاليا في تتمتع والتي ويةج مضيفة بوظيفة تعيينيا فرصة فوات عف بالتعويض المدعية

 الحادث أف ذلؾ ، فييا لموظيفة البلزمة والشروط الصفات كافة توافر إلى إضافة متخصصة
 فوات عف القدـ لكرة فريؽ تعويض تـ كما( ٗ) بيا التعييف في فرصتيا مف حرمانيا في تسبب
ف فإنو وادثالح أحدى نتيجة العبيو أحد فقداف بسبب ليا تعرض التي الربح فرصة  الربح كاف وا 
 أف إال ، احتمالياً  ضررا رتضر بالم يمحؽ الكسب ىذا وضياع الترجيح فيو يتوافر احتماليا كسباً 
 بالتعويض المحكمة حكمت محققاً  ضرراً  يمثؿ الربح ذلؾ لتحقيؽ والمنافسة المشاركة فرصة فوات
يعتبر فيو  ٕٓٓٓيناير/ -اني/كانوف الث٘في  لذلؾ اصدر مجمس الدولة الفرنسي قراراً  (٘)عنو

الفرصة ضررًا معوضا عنو يختمؼ عف الضرر النيائي وتقييـ ىذا الضرر بنسبة االصابة 
 . (ٙ)النيائية 

 ثانيًا: موقف القضاء المصري
                                                           

, مدونػػػة القػػػانوف المػػػدني ٔ, النشػػػرة المدنيػػة ٕٚٓٓسػػػبتمبر/  –/ايمػػػوؿ ٜٔفػػي  ٜٕٗنقػػض مػػػدني فرنسػػػي رقػػػـ  ((ٔ
 .ٖٚ٘ٔالفرنسي, مصدر سابؽ, ص

, مرقس  سميماف ., مجموعة احكاـ النقض المدنية اشار اليو ,دٜٗٙٔنيساف/ -/ابريؿ٘ٔفرنسي, مدني نقض  ((ٕ
 .ٖٖىامش  ٘ٗٔص ,سابؽ مصدر

 .ٗٔٔ,اشار اليو د. حسف حنتوش , مصدر سابؽ , ص ٕٕٔ,دالوز,صٜٓ٘ٔي فرنسي ,حكـ قضائ ((ٖ
 .ٕ٘٘,اشار اليو ,السنيوري , مصدر سابؽ,صٜٔٚٔنقض مدني فرنسي, سنة  ((ٗ
, دار الثقافػة ,  ٔنقض فرنسي اشار اليو ,د. عزيز جبر ,الضرر المرتد وتعويضو فػي المسػؤولية التقصػيرية,ط ((٘

 .ٜٓٔ,ص ٜٜٛٔعماف, 
(6) C. Muller ,la perte d'un chance Etude indemnisation en droit Suisse ,notamment 
dans la responsabilite  medicale :in revue international de droit compare. Vol. 55N2 
,Avril-juin 2003.pp482-484. 
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 المحاكـ افنجد  المسألة ىذه في الصادر األحكاـ استعراض مف فأنو مصر في أما
 بتعويض االستئناؼ محكمة قضت فقد , الفرنسي قضاءال عميو استقر الذيف بالرأي تأخذ المصرية
 وتسببو االستئناؼ صحيفة اعبلف في المحضر إىماؿ نتيجة ضرر مف لحقيا عما المستأنؼ

 قرارىا في جاء وقد ، عميو الفرصة وفوات الميعاد بعد لرفعو شكبلً  االستئناؼ قبوؿ عدـ في بذلؾ
 ، متعذرا كاف وأف الفرصة ىذه وتقويـ...  سانحة فرصة مف حرماف صورة يأخذ قد الضرر أف: 
 تكف لـ اف الحقيقة مف قريبة صورة في إجراءىا عمى المحكمة تعيف قد الحاؿ ظروؼ أف اال

 الوقوؼ ينبغي...  الحالية الدعوى في بالتعويض الحكـ إف ذلؾ عمى ويترتب ، تماما ليا مطابقة
 فاذا,  الميعاد بعد أعمف الذي ئنافيااست في قةمح االستئناؼ صحيفة مقدمة كانت إذا ما عمى
 الحكـ بإلغاء االستئنافية المحكمة لحكمت شكبلً  قبؿ استئنافيا كاف لو إنو بحثة مف تبيف

 الكسب في يحسب إف مف القانوف يمنع البانو  أيضا وقضت(ٔ)ضرر اأصابي قد فيكوف المستأنؼ
 ليذا ماداـ عميو الحصوؿ ؿيأم ضررتالم كاف ما التعويض عناصر مف عنصر ىو الذي الفائت
 مف أعمى درجة إلى الترقية في الموظؼ عمى الفرصة فوات فأف ثـ ومف , معقولة أسباب األمؿ
 التي الضرر عناصر مف عنصر ، درجتو في وىو حؽ بغير المعاش إلى إحالتو بسبب درجتو
 مرده لحالةا ىذه في يصور الذي الضرر بأف القوؿ أما ، عنيا الموظؼ تعويض في النظر يجب
 مؤكدة ترقية بفوات اال حؽ لمموظؼ يتعمؽ ال اذ المؤكد الحؽ مرتبة إلى يرقى ال أمؿ مجرد
ذا محقؽ أمر تفويتيا فأف أمؿ او مجرد محتمبل إمرا الفرصة كانت إذا بأنو فمردود  كاف فمتى وا 
 ثـ حؽ بغير المعاش إلى إحالتيا عف تعويضا يستحؽ الطاعف أف قرر قد فيو المطعوف الحكـ
 بقى أنو لو معاش مف عميو يحصؿ وما مرتب مف سيبمغو كاف ما التعويض تقدير عند استبعد

 خالؼ قد يكوف فإنو المعاش إلى إحالتو وقت بإحالتو العبرة إف بمقولة الستيف سف الى الخدمة في
 كانت إذا إنو المحكمة ىذه قضاء في المقرر مف إف إلى أخرى قضية في وذىبت(ٕ)القانوف

                                                           
 د ايضػًا عنػد إليػو شارةوم ٜٙٚ ، ٜٜٗٔ ، ٖٔ لسنةا ، المحاماة مجمة ، ٜٜٗٔ-ٖٕٗمصر حقوؽ استئناؼ ((ٔ
 ووارد. ، ٖٛٔص ٜٛ٘ٔمعيػػد الدرسػػات العربيػػة العاليػػة، ,المدنيػػة  المسػػؤولية فػػي محاضػػرات ، مػػرقس سػػميماف. 

مصػػػػدر سػػػػابؽ  , سػػػوادي عبػػػػدالباقي عنػػػػد وكػػػذلؾ ,ٕ ٛ ص سػػػػابؽ مصػػػػدر  ، العػػػامري ايضػػػا  عنػػػػد د. سػػػػعدوف
 .ٖٔٔص
, سػعيد ٜٚٛٔ-ٖٜٔٔ, قضاء النقض المدني ٜٛ٘ٔ/ٔٔ/ٖٔؽ جمسةٕٗلسنة ٛ٘ٔنقض مدني مصري رقـ  ((ٕ

 . ٜٛٔاحمد شعمة , منشأة المعارؼ , االسكندرية , ص
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 ما الفائت الكسب في يحسب أف مف القانوف يمنع وال محقؽ أمراً  فواتيا فأف محتمبل أمراً  فرصةال
 الحكـ وكاف ، مقبولة اسباب األمؿ ليذا ماداـ كسب مف عميو الحصوؿ يأمؿ رالمتضر  كاف

 في ليما ابنيما رعاية في الطاعنيف عمى الفرصة فوات وصؼ إلى ذىب قد فيو المطعوف
 احتمالي أمر وىي ألبويو اإلبف مف المرجوة الرعاية بيف بذلؾ فخمط ، احتماؿ ابأني شيخوختيما

 األوؿ الطاعف إف األوراؽ في الثابت كاف ولما محقؽ أمر وىو الرعاية ىذه في األمؿ فوات وبيف
نو الشيخوخة سف بمغ  طالبا كاف الذي ابنو فقد عمى أشير خمسة فوات قبؿ المعاش الى احيؿ وا 
 اف في ابويو عند األمؿ يبعث الذي األمر عشر عاما ثمانية العمر مف وبمغ العامة الثانوية في

ذا ، برعايتو يستضبل   إذا فيو المطعوف الحكـ فأف.  امميما بضياع فرصتيما فاتت فقد افتقداه وا 
 أف مف يمنع ال أيضا وقررت (ٔ) القانوف خالؼ قد يكوف التعويض تقدير عند العنصر ىذا استبعد
 المشروع غير العمؿ عميو فوت كسب رجحاف مف رلممتضر  كاف ما التعويض عناصر يف يدخؿ
وعمى ما جرى  (ٕ) عنو التعويض يجب محقؽ أمر تفويتيا محتمبل أمراً  الفرصة كانت إذا إنو ذلؾ
ر ضر تمميا أمر محقؽ يجيز لفوات أمرا محتمبل فإف الفرصة قضاء ىذه المحكمة أنو إذا كانت بو

ويض عنيا ، وال يمنع القانوف مف أف يدخؿ في عناصر التعويض ما كاف أف يطالب بالتع
إال أف ذلؾ مشروط بأف  الفرصة ر يأمؿ الحصوؿ عميو مف كسب مف وراء تحقؽ ىذهضر تالم

 ترجيح كسبيكوف ىذا األمؿ قائما عمي أسباب مقبولة مف شأنيا طبقا لممجرى الطبيعي لؤلمور 
 حتى الفرصة مف الحرماف كاف إذا إنو قررت وأخيرا (ٖ) عالمشرو  غير الضار العمؿ عميو فوتو
 اقاموا الطاعنيف إف الثابت وكاف محتمبل أمرا منيا اإلفادة كانت ولو محقؽ ضرر ىو فواتيا
 مؤلفيـ طبع عف ضده المطعوف امتناع عف الناشئ المادي الضرر عف التعويض بطمب دعوى

                                                           
وبػنفس  ٜٓٔ, مجموعػة سػعيد احمػد شػعمة , مصػدر سػابؽ, صٜٜٚٔ/٘/ٙٔؽ جمسػة  ٘ٗلسػنة ٓٙٛالطعف ( (ٔ

, والطعػػف ٜٜٛٔؿ/كػػانوف االو –/ديسػػمبر ٘ٔقضػػائية , فػػي جمسػػة الثبلثػػاء  ٚٙلسػػنة  ٘ٛٚالموضػػوع الطعػػف رقػػـ 
قاعػػدة التشػػريعات واالجتيػػادات صػػفحة , منشػورة عمػػى ٕٔٓٓاذار/–/مػػارس ٕٛقضػػائية فػػي  ٖٙلسػػنة ٕٕٛٓرقػـ 

 www.arablegalportal.orgالمصرية
 ٜٓٔ, مجموعة سعيد احمد شعمة , المصدر السابؽ, صٜٔٛٔ/ٔٔ/ٚٔؽ جمسة  ٛٗلسنة  ٓٛٔٔالطعف  ((ٕ
, موقػػػع البوابػػػة ٖٖٙٔص  ٘ٗؽ س  ٖٙلسػػػنة  ٜٜٗٔ/  ٔٔ/ ٓٔؽ جمسػػػة  ٖٙلسػػػنة  ٖٓٓٗالطعػػػف رقػػػـ  ((ٖ

 .http://www.cc.gov.eg/index.htmlالقانونية لمحكمة النقض المصرية
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 خبلؿ تسويقو فرصة عمييـ ضيع بما الدعوى بشأنيا المقاـ السنوات خبلؿ عنيـ أصولو وحبس
 سند عمى التعويض طمب برفض قضى اذ المطعوف الحكـ فأف ، محقؽ ضرر وىو المدة تمؾ
وطمب التعويض المادي اذا ما  (ٔ) القانوف تطبيؽ في أخطأ قد يكوف احتمالي الضرر ىذا أف مف
 السابقة االحكاـالى اف نخمص  وىكذا (ٕ)ؽ دوف تحديد يشمؿ التعويض عف فوات الفرصة اطم

 عتبرحيث ي الفرصة فوات عف التعويض وجوب ىو واحد مبدأ حوؿ تدورلمقضاء المصري 
يستوجب التعويض عنو متى كانت مبنية عمى  محققاً  ضرراً الفرصة  فوات القضاء المصري

 .اسباب معقولة ومقبولة 

  العراقي القضاء ثالثًا: موقف

 مترددا يجد انو كاف الفرصة فوات عف التعويض مف فووموق العراقي لمقضاء المتتبع إف
 عدة في يذىب كاف حيث محتمبل ضرر إياىا معتبرا الفرصة فوات عف التعويض تقرير في

 اف وجد"  بأنو العراقية التمييز محكمة قضت فقد, الفرصة فوات عف التعويض رفض إلى أحكاـ
 خطبتيا مف الزواج طالبي أحجاـ وى التعويض مطالبة في المميزة إليو تستند الذي السبب
 التعويض إف وحيث ، الخياؿ مجاؿ في الزعـ ىذا بقي وقد ، عميو المميز مف زواجيا إلشاعة
 موافقا المميزة الدعوى برد القاضي الحكـ فيكوف ذلؾ يتأيد ولـ محقؽ ضرر لتبلفي بو يحكـ

 محكمة فيو اصرت فرصة فوات عف تعويضاً  يعتبر اف يمكف قرارا نقضت وقد  (ٖ)"  لمقانوف
 المدعي مطالبة في وقائعيا تتمخص الدعوى في محققا الضرر اعتبار عمى بغداد بداءة

 - ٜٙ٘ٔ الدراسية السنة الكمية في الدواـ مف منعو الذي الحقوؽ كمية عميد مف بالتعويض
 عف تأخره ىي المادية واالضرار...  ومادية معنوية ضرار عدة المنع ىذا لو سبب وقد ٜٚ٘ٔ
 الخدمة مدة مف االستفادة وحرمانو التعييف في الشيادة درجة مف واالستفادة المينة ومزاولة التخرج

 ىذا اف المحكمة اعتبرت حيث بالتعويض يقضي  حكما بغداد بداءة محكمة فأصدرت , التقاعدية
                                                           

,  ٕٜٔ, مجموعػػػة سػػػعيد احمػػػد شػػػعمة , مصػػػدر سػػػابؽ, ص ٜ٘ٛٔ/ٖ/ٗٔؽ جمسػػػة  ٕ٘لسػػػنة  ٖٚٛالطعػػػف  ((ٔ
  http://www.cc.gov.eg/index.html ومنشور ايضا عمى موقع البوابة القانونية لمحكمة النقض المصرية

, ٕٛ٘, صٓٙ, قاعػػػدة رقػػػـ ٘٘, المكتػػػب الفنػػػي ٕٗٓٓ/ٙ/ٖ, فػػػي ٗٙسػػػنة  ٜ٘٘ٗنقػػػض مػػػدني مصػػػري رقػػػـ ((ٕ
 المصدر السابؽ. 

 .ٖٔ٘, ص ٔمد, قضاء محكمة التمييز, مج ٜٙ٘ٔ/ٙ/ٕٔفي  ٔٙٚتمييز مدني عراقي رقـ /حقوقية  ((ٖ

http://www.cc.gov.eg/index.html
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 سنة الحقوؽ كمية مف التخرج عف هتأخر  سبب  المدعي فصؿ اف اكم حؽ وجو دوف كاف المنع
 في موظؼ او كمحاـ عممو حرمانو ثمرات وىو لممدعي ضرر سبب اف نتيجتو مف كاف كاممة
 القانوف مف (ٕٚٓ) والمادة (ٕٗٓ) المادة الى مستندتاً   كاممة سنة الحقوؽ اجازة ليا تؤىمو وظيفة
 الييئة قرار فجاء البداءة محكمة عميو فأصرت ىذا القرار نقضت التمييز محكمة أف إال , المدني
 أف يجب بو المطالب الضرر اف" بينيا مف اسباب لعدة لمحكـ ناقضاً  التمييز لمحكمة العامة
كما رفض التعويض عف فوات فرصة النجاح  (ٔ)" الوقوع محتمؿ يكوف أف يكفي وال محققا يكوف
ال يتحمؿ المتيـ تبعة رسوب المجنى عميو في عامو "قرار لمحكمة تمييز العراؽ قضت بأنو  في 
سي بحجة دىسو لو خطأ بسيارتو الف النجاح في الدراسة أمر محتمؿ لتدخؿ عوامؿ كثيرة الدرا

فيو كالمواظبة عمى الدراسة واالجتياد فييا والقابمية العقمية والقدرة عمى استيعاب المعمومات 
وحفظيا وال ينفرد بيا عامؿ تييئة الشخص نفسو لمدراسة، اف ذلؾ التعويض أنما يكوف عف 

وال يعوض عف الضرر االحتمالي الحتماؿ  ,يجة طبيعية لمفعؿ ي وقع فعبًل وكاف نتالضرر الذ
 (ٕ)" وجوده وانعدامو وال يجوز تحميؿ مرتكب الضرر تبعة نتيجة قد ال تقع

 ضررا باعتباره الفرصة فوات عف التعويض يرفض كاف العراقي القضاء إف يتضح وىكذا
 التمييز لمحكمة العامة الييئة اصدرتو قرارا فيو صدر الذيوىو العاـ  ٖٜٚٔ عاـ حتى احتمالي
 جنحت المحكمة إف وجد الدعوى موضوع عمى النظر عطؼ ولدى"  حيثياتو في جاء والذي
 لـ األبنية ىذه إف حيف في بموجبيا ابنية مف سيقيمو وما المدعي قدميا التي بالخرائط لؤلخذ
 موجودة غير ابنية مف االنتفاع عف التعويض يطالب إف لممدعي فميس الوجود حيز إلى تبرز
 عدـ في العاصمة أمانة تعسؼ ثبت إذا االنتفاع مف الفرصة تفويتعف  التعويضب يستحؽ وانما
أال اف  ء العراقي يعوض عف فوات الفرصة ,فمنذ ذلؾ التاريخ بدأ القضا (ٖ).. " البناء إجازة منحو

                                                           
 . ٘٘,ص ٖ, قضاء محكمة التمييز, مجمد ٜ٘ٙٔ/ٕ/ٕٚ,حقوقية في  ٗٙٗٔتمييز مدني عراقي رقـ ((ٔ

 (
ص الثػػاني , السػػنة الخامسػػة , عػػددال ,النشػػرة القضػػائية , ٜٗٚٔ/ٗ/ٚٔ , فػػي ٕٜٗٔتمييػػز مػػدني عراقػػي رقػػـ (ٕ

ٖٕٙ. 
, ٙٚالنشرة القضائية , العدد الثاني , ص ,ٖٜٚٔ/ٙ/ٕفيٕٜٚ/ىيئة عامة اولى /ٜٕٓتمييز مدني عراقي رقـ (ٖ)

 .ٜٚ, صٜ٘ٚٔالنشرة القضائية ,العدد الثاني , السنة الرابعة , ٖٜٚٔ/ٙ/ٙفي  ٕٜٚـ/ٖ/ٖ٘ وكذلؾ القرار رقـ
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 يكفي عمى حد وصفو اف  يكوف مف شكؾ في ذلؾ وذىب الى اف ىذا ال(ٔ)ىناؾ مف الشراح 
 التمييز لمحكمة بحكـ مستشيدا الفرصة فوات عف يعوض العراقي القضاء إف بالقوؿ أساسا
 بإلزاـ لمنقؿ المركزية الشركة طمب برد التمييز محكمة فيو قضت والذي (ٕ)ٜٛٚٔ في صادر

 االستئناؼ ةمحكم قرار في عمييا الطعف فرصة تفويتو عف بالتعويض الشركة وكيؿ المحامي
 الضرر كوف عمى قرارىا التمييز محكمة بنت وقد ، الشركة أرصدة عمى الحجز عنو نجـ الذي
 محكمة الف مرجح غير احتمالي ضرر"  ىو لمحكـ وكيميا تمييز عدـ جراء بالشركة لحؽ الذي

 في المتأمؿ أف أال " لمقانوف لموفقتو بتصديقو ستقضي كانت التمييز وقوع فرض وعمى التمييز
 فوات مبدأ عمى التأكيد العكس ىو بؿ الفرصة فوات عف لمتعويض رفضاً  ليس فيو الحكـ ىذا

 في لمشركة فرصة وجود لعدـ إال التعويض ترفض لـ الحقيقة في التمييز محكمة اف ذلؾ الفرصة
 الشركة وكيؿ قاـ ولو سيقع كاف الحجز الف منعدمة الشركة فرصة اف أي, الحجز ايقاع تجنب
 . الفرصة النعداـ الضرر معو ينعدـ الذي األمر,  ئناؼباالست

 لـ أنيا أال الفرصة فوات عف التعويض فييا القضاء رفض أحكاـ ثمة أف فرض وعمى
 األحكاـ قمة مف الرغـ فعمى الفرصة فوات عف بالتعويض الرامية القضائية السياسة مف تنؿ

ف خاصة التمييز محكمة عميو رتسي مبدأ وبحؽ تشكؿ أنيا اال الفرصة فوات عف الصادرة  وا 
, الفرصة فوات عف التعويض نحو سائرة التمييز محكمة إف يبيف األحكاـ ليذه التاريخي التسمسؿ
 أف عمى دليؿ تمييز محكمة في ىيئة أعمى مف الفرصة فوات قرار التعويض عف صدور ويعتبر
 محكمة مف آخر رارق بصدور تأكد الذي العرقي القضاء في عنو معوض مبدأ الفرصة فوات

 ألف وذلؾ الفرصة فوات التعويض يستحؽ المدعي إف"  فيو جاء حيث العامة بييئتيا التمييز
 مف الييئة الصادر القرار وكذلؾ(ٖ)... "  محققاً  أمرا تفويتيا فأنو محتمبلً  أمرا كانت إذا الفرصة
 لتقدير بالخبرة باالستعانة اضيالق االستئنافي الحكـ تأييد: "  التمييز العراقية محكمة في الموسعة

 كافة بتنفيذ معيا المتعاقدة الشركة قياـ عدـ نتيجة مرجح ربح مف المستأنفة الشركة عمى فات ما
                                                           

 .ٖٛ,د. عزيز ىادي جبر, مصدر سابؽ صٓٓٔد. ضمير حسيف  ناصر , مصدر سابؽ ,ص (ٔ)

 .ٖٗٔ-ٖٓٔ, ص ٖٖعدد االوؿ والثاني , السنة , مجمة القضاء , ال ٚٚتمييز مدني عراقي رقـ  (ٕ)
, مجموعػػػة االحكػػػاـ العدليػػػة , ٜ٘ٚٔ/٘/ٖٔبتػػػاريخ  ٜ٘ٚٔ/ىيئػػػة عامػػػة اولػػػى /ٚٔتمييػػػز مػػػدني عراقػػػي رقػػػـ  ((ٖ

 .ٕٗ, صٜ٘ٚٔ, ٙ, السنةٕالعدد
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 بالعقد بو المسموح الحد العمؿ حجـ تقميص في تجاوزت قد كونيا ، عمييا المتفؽ العمؿ مقادير
 أيدتيا وقد كسب مف فاتيا عما عويضبالت لممستأنفة االستئناؼ محكمة قضت وقد ،% ٕٓ البالغ

 (ٔ)" ذلؾ في التمييز محكمة

 اإلطار في الكسب فرصة فوات عف بالتعويض أخذت قد العراقية التمييز محكمة إف أي
 ىذه في عنو بالتعويض تطالب والذي المدعية الشركة عمى فات الذي كسبال ألف ذلؾ ، العقدي
 بؿ فعبلً   محقؽ غير كسب لكنو وترجحو وتأمم كانت معيف ربح عمى الحصوؿ ىو الدعوى
الشركة  عمى فوت العقدية بالتزاماتيا األخرى الشركة اخبلؿ ألف ذلؾ محقؽ ضرر وفواتو احتمالي
 بيا يمحؽ األولى مف الحرماف ألف فعبل الربح تحقيؽ وليس الكسب ذلؾ تحقيؽ فرصة المدعية
ولعؿ  , عنو تعويض ال احتمالي ررض مجرد الثانية مف الحرماف بينما, عنو يعوض محقؽ ضرر

, فقد مف قبؿ القضاء العراقي  ف ىذا الضرر معوض عنويثة نسبيًا يدؿ عمى اصدور قرارات حد
 ضمف جاء في احد القرارات القضائية الصادرة عف محكمة استئناؼ نينوى بصفتيا األصمية

ب خطأىا أثناء إجراء العممية "لقد ثبتت مسؤولية المدعى عمييا الثالثة بسب حيثيات الحكـ وأسبابو
مما أدى إلى وفاة ولد المدعيف، عميو فالمستأنؼ عمييما يستحقاف التعويض المادي واألدبي 

كما عوض القضاء العراقي عف فوات ( ٕ)و ليما مستقببًل مف جراء الوفاة"النيما حرما مف إعالت
 التحقؽ مف تشوىاتو  فقضى الفرصة في حالة حرماف االـ مف اتخاذ القرار بإجياض الجنيف عند

قبوؿ دعوى تعويض السيدة التي أقامتيا ضد طبيبيا الذي لـ يعمميا اف حالتيا المرضية قد  "بأف 
تؤثر عمى جنينيا وتنقؿ اليو المرض فيولد مشوىا وبالفعؿ ولد مشوىًا فحرمت مف فرصة اتخاذ 

 (ٖ)وفي بعد دقائؽ مف والدتو" قرار بإسقاط الحمؿ نتيجة تشوىات الجنيف وانتقاؿ المرض إليو فت

ومف خبلؿ مراجعة ىذا القرار وأسبابو نجد اف محكمة التمييز أقامت المسؤولية عمى الطبيب 
عمى أساس الخطأ بالتشخيص المتمثؿ بعدـ التزاـ الطبيب بالتبصير في التشخيص إذ لو قاـ 

                                                           

 .ٖٕ, صٖ, مجموعة االحكاـ العدلية ,العدد ٜٚٛٔ/ٜ/ٜٕفي   ٙٛ/ٖٖ٘تمييز مدني عراقي رقـ  (ٔ)
عػػػف محكمػػػة اسػػػتئناؼ نينػػػوى بصػػػفتيا األصػػػمية،  ٕٚٓٓ/ٚ/ٖٕالصػػػادر بتػػػاريخ  ٕ٘ٓٓ/س/ٔٙٔرار رقػػػـ القػػػ ((ٕ

بتػاريخ  ٕ٘ٓٓ/ اسػتئناؼ / ٖٙٓٔ/ ٕٙٓٔ"غير منشور". والقػرار جػاء إتباعػًا لقػرار محكمػة تمييػز العػراؽ المػرقـ 
 )غير منشور( واكتسب القرار الدرجة القطعية بمضي المدة. ٕٙٓٓ/ٔ/ٕ٘

 ، غير منشور . ٕٔٓٓ/٘/ٖٔبتاريخ   ٓ٘ٗ/ٜٗٚلتمييز العراقية رقـ قرار محكمة ا (ٖ)
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مكانية إصابتو بعد ليو وى مرضية تنتقؿ إالطبيب بتبصير األـ الحامؿ بحقيقة وضع الجنيف وا 
إلى إصابتو بتشوىات خمقية مما يعني احتماؿ اتخاذىا قرارًا بإسقاط الجنيف وعدـ  منيا قد يؤدي

وبذلؾ نخمص الى اف القضاء العراقي  صة اتخاذ مثؿ ىكذا قرار,قياـ الطبيب بذلؾ فوت عمييا فر 
عويض عف فوات االولى كاف يرفض التالتعويض عف فوات الفرصة قد مر بمرحمتيف بشأف 

ليعوض عف في المرحمة الثانية الفرصة معتبرا اياىا ضرر احتمالي اال انو عدؿ عف موقفو ىذا 
 فوات الفرصة بعدىا ضرر محقؽ يستحؽ صاحبيا التعويض عف التسبب في ضياعيا .

  العربي القضاء رابعًا: موقف

 يذىب حيث, فرصةال فوات عف التعويض مف العربي القضاء موقؼ فابيوالبد اخيرا مف 
 عدة صدرت اذ , الفرصة فوات عف التعويض نحو الحديث اتجاىو في العربي القضاء اغمب
 عميو المتفؽ مف -ٔ"  إنو فيو جاء حكماً  األردنية التمييز محكمة أصدرت فقد ذلؾ تؤكد إحكاـ
 لقانونيةا الطعف مدد ويموكم عمى ويفوت المينية واجباتو في يقصر الذي المدعي أف قضاءو  فقيا

 أف أال محتمبل أمرا كانت وأفاف الفرصة  -ٕ الطعف مف وونيكسب عما الفرصة بتفويت مسؤوؿ
 خطأ أف األردنية التمييز لمحكمة آخر حكـ في وجاء (ٔ)"عنو التعويض يجب محقؽ أمر تفويتيا

 الحؽ مما ، شكبل االستئناؼ رد في تسببت قد ، تبميغو رغـ الحضور عف بتغيبو المحامي
 منطوؽ في جاء وقد االستئناؼ ىذا تقديـ في الفرصة فوات عف لمتعويض موجبا ضرر لموكؿبا

 النقض لتدارؾ معينة ةمد المستأنؼ إمياؿ في االستئناؼ لمحكمة الممنوح الخيار أف"   الحكـ
ًٌ  المستأنؼ كاف إذا اال أعمالو يمكف ال ، االستئناؼ الئحة في  حالة وفي المحكمة أماـ حاضرَا

                                                           

, منشور عمى قاعدة ٜٓٛٔ, صٙ, عددٜٜٛٔ, حقوؽ, سنة النشر ٜٙٛٔ/ٓٛٗ رقـ مدني اردني تمييز (ٔ)
 ، التشريعات االردنية

http://www.lob.gov.jo/ui/principles/search_no.jsp?no=480&year=1986&PrincType=

7&PrincPage=001980       المطبعة  ٜٜٛٔ, سنةٙومنشور كذلؾ في مجمة نقابة المحاميف االردنييف ,عدد,
   .ٜٓٛٔالوطنية , عماف ,ص

http://www.lob.gov.jo/ui/principles/search_no.jsp?no=480&year=1986&PrincType=7&PrincPage=001980
http://www.lob.gov.jo/ui/principles/search_no.jsp?no=480&year=1986&PrincType=7&PrincPage=001980
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 ىنا مف المحامي خطأ ويعتبر القانوف بمقتضى لو الممنوحة الفرصة نفسو عمى يفوت غيابة
   (ٔ)"لمتعويض اً موجب

إف القانوف ال يمنع مف  حكـ ليا " في العميا االتحادية المحكمةفي دولة االمارات قضت و 
أف يحسب في الكسب الفائت الذي ىو عنصر مف عناصر التعويض عف الضرر المادي ، ما 

ر يأمؿ الحصوؿ عميو ما داـ ليذا االمؿ أسباب معقولة وذلؾ باعتبار أف الفرصة تضر الم كاف
ف كانت أمرا محتمبل أو مجرد أمؿ إال أف تفويتيا ضرر محقؽ   وبشأف ، التوجو ذات وفي (ٕ)وا 

 برعاية كبره عند يستظؿ أف في فرصتو فقد في المتمثؿ المادي الضرر عف الوالديف أحد تعويض
ولما كاف الحكـ المطعوف فيو قد أقاـ قضاءه برفض طمب حيث جاء فيو "  بحادث توفىالم ابنو

السيدة / ....... تعويضيا عما أصابيا مف ضرر مادي مف جراء فقدىا ما كاف ليا مف امؿ في 
أف تستظؿ برعاية ابنيا المتوفي عمى ما أورده في أسبابو مف انو " خصص ليا راتب شيري 

تجدد مدى الحياة وىو عائد كاؼ لتمبية حاجاتيا المعيشية يضاؼ الى درىـ م ٖٓٓٓمقداره 
مرتبيا الشيري الذي تتقاضاه مف وظيفتيا كمدرسة ولـ تثبت أف ىذه الموارد ال تكفي العانتيا 
عمى اعباء الحياة المادية " فإنو يكوف قد صادر عمى االـ حقيا في الرعاية الموجودة مف االبف 

ولـ يفطف الى أف تفويت االمؿ في ىذه الرعاية وىو امر محقؽ يتعّيف  ألمو وىي امر احتمالي
و بالخطأ في تطبيؽ القانوف وبقصور يوجب عتبار لدى تقدير التعويض مما يصيبأخذه في اال

إف قضاء ىذه المحكمة استقر ...... عمى أنو إذا كانت الفرصة (ٖ) "نقضو في ىذا الخصوص 
محقؽ ، وال مانع َقاُنوًنا أف يحسب في الكسب الفائت ما كاف أمرًا محتمبًل فإف تفويتيا ضرر 

ولما كاف طمب  ما داـ ليذا األمؿ أسباب معقولة ,ر يأمؿ الحصوؿ عميو مف كسب تضر الم
الطاعنيف التعويض عف الكسب الفائت يقوـ عمى االدعاء ، بأف وفاة مورثيما فّوت عمييما فرصة 

                                                           

دة التشػػريعات االردنيػػة, ،منشػػور عمػػى قاعػػٗٙٙٔص  ، ٙ عػػدد ؽ,، حقػػو ٜٙٛٔ/ٗٚ٘رقػػـ مػػدني اردنػػي تمييػػز (ٔ)
 مصد سابؽ.

منشػور عمػى بوابػػة  ,القضػائيةٚٔ, السػنة  ٜٜٙٔ / ٔٔ/ ٜٔفػي  ٜٙٔ,ٚٚٔ,ٙٙٔطعػف امػارتي اتحػادي رقػـ  (ٕ)
  http://www.elaws.gov.ae/ArLegislations.aspx التشريعات االمارتية,

قضػائية, منشػور عمػى صػفحة بوابػة التشػريعات  ٚٔ, السػنة ٜٜٙٔ/ٖ/ٜٔفي  ٕٖٗطعف امارتي اتحادي رقـ  (ٖ)
اداري فيمػا يتعمػؽ بمسػؤولية االدارة عػف تعػويض  ٕٓٔٓ/ٓٔ/٘في  ٖٗ٘االماراتية , مصدر سابؽ., والطعف رقـ 

 فوات الفرصة التي فاتت بسببيا, المصدر السابؽ.
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أنيما شيخاف كبيراف تقدـ بيما العمر وال معيؿ ليما غيره كسب عطفو وحنانو ورعايتو ليما سيما و 
، وأنيما كانا يأمبلف إنفاقو عمييما في كبرىما ، وكاف ليذا األمؿ أسباب معقولة خاصة وأف 
مورثيما كاف يعمؿ ويحصؿ عمى أجر مف عممو ، وأنو كاف في مقتبؿ عمره وأنو كاف معيميما 

 بالتعويض المبناني القضاء قضى كما (ٔ)يذا التعويض الوحيد ، مما يتعيف معو القضاء ليما ب
 اخذ كما (ٕ)المدعي  لو تعرض الذي حادثال بسبب المستقبؿ في الترقية فرصة ضياع عف

 عاما ٜٔ العمر مف البالغ الشاب وفاة اف مقررا, فرصة فوات عف التعويض بفكرة الميبي القضاء
والذي  كاف ما والداه عمى ضاعا,  الحياة في قوطري وشؽ,  دراستو مف االنتياء عمى اوشؾ ًٌ

 القضاء إف ويبدو (3)" المادية الحياة مطالب حاجة في والمساعدة العوف يد مد مف نوينتظره م
 فقو دأب حيث"  أحكامو إحدى في جاء حيث الفرصة ضياع بتعويض لؤلخذ يستجيب التونسي
 الضرر مف فرعا باعتباره صةالفر  بفوات المتعمؽ الضرر إف اعتبار عمى المحكمة ىذه قضاء
 ممموسة أسس عمى تقديره يمكف وجدي ومحدد ثابت ضرر وجود بو الحكـ يقتضي المادي
 (4") وواقعية

 بيا لبلستشياد أوردناىا العربي القضاء أصدرىا التي والقرارات األحكاـ مف جممة ىذه
والمصري  الفرنسي ضاءالق عرفيا مثمما العربي القضاء عرفيا فكرة الفرصة فوات فكرة أف عمى

وبذلؾ نخمص الى اف فوات الفرصة تجد في التطبيؽ القضائي الجانب العممي , والعراقي
  لمتعويض عنيا. 

 

                                                           
, بوابػػة  التشػػريعات االماراتيػػة ٕٔٓٓ/ٕٔ/ٕٙقضػػائية فػػي ٕٕ, لسػػنة  ٕٚطعػػف  مػػدني امػػاراتي اتحػػادي رقػػـ  ((ٔ

 مصدر سابؽ.
, نقػػػبل عػػػف د. خميػػػؿ جػػػريج ,مصػػػدر ٖٗ٘, صٕٜٚٔ, كػػػانوف االوؿ,ٕٔة,عددمجمػػػة نقابػػػة المحػػػاميف السػػػوري (ٕ)

 .٘ٓٔسابؽ, ص 
اشػػار اليػػو سػػعد عبػػد الكػػريـ العسػػبمي, المسػػؤولية المدنيػػة عػػف النشػػاط  ٜٜٔٔ/ٔ/ٚٔ ٖٛٔاسػػتئناؼ ليبيػػا رقػػـ  (ٖ)

 .٘ٔٔ,صٜٜٗٔ,ٔمنشورات جامعة قاريونس بنغازي, الطبي, 
, محمػػػػد محفػػػػوظ, ٜٕٙ, صٕٔٓٓ,مجموعػػػػة قػػػػرارات ٕٔٓٓ/٘/ٕٔ, ٜٜٕٕٙالقػػػػرار االسػػػػتئنافي تػػػػونس رقػػػػـ  ((ٗ

 .ٓ٘,صٕٕٔٓ,منشورات مجمع االطرش لمكتاب المختص, تونس ,ٕالنظرية العامة لبللتزاـ,ج
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 الفمهٍ لفىاخ الفزصح الفزع الثانٍ: التأصُل

 الفقو ميمة إف بحؽ قيؿ فقد الغامضة القانونية القواعد تفسير في اف لمفقو القانوني دور
 بصياغةالفقو  يكتفي الو  يقرراف المشرع و والقاضي يقترح فالفقو نظاـ لىإ الغموض تحويؿ ىي

 النظاـ في مفيوـ لكؿ مكانا ويخصص, ما مجموعة ضمف يدرجيا إنوواالختبلفات  التصورات
 اآلراء واختبلؼ تعدد يفسر ما وىذا ، ونيائياً  واحداً  حبل يفرض ال الفقو إف التأكيد مع القانوني
 تحظى قد بؿ تنظير مجرد تبقى ال قد الفقيية اآلراء ىذه أف إلى اإلشارة وتجدر (ٔ) الفقيية
 تحظى وقد,  والصواب الدقة غاية في أحكاما عمييا فيبني درجاتو مختمؼ عمى القضاء باىتماـ

ذا  بأحكاميا المخاطبيف حاجة يمبي متكامبل تشريعا فيصوغيا المشرع باىتماـ اآلراء ىذه  رجعنا وا 
 وذلؾ بشأنيا القضائي االجتياد عرفو الذي المسار واكب قد الفقو إف نجد الفرصة فوات فكرة إلى
 لجبر تعويض عف البحث ومحاولة الفرصة فوات عف لممسؤولية تعرض قضائي حكـ أوؿ منذ

 مؤيد بيف ذلؾ في اختمؼ بؿ واحدا مسارا يتخذ لـ القانوني الفقو اف أال, عمييا المترتب الضرر
اف الفقو القانوني انقسـ الى اتجاىيف االوؿ يرى في فوات الفرصة ضرر  (ٕ)ث رأيناحي ومعارض

احتمالي تأثرا بالنتيجة االحتمالية لمفرصة في حيف ذىب االتجاه الثاني ويمثؿ غالبية الفقو وعف 
حؽ الى اف فوات الفرصة ضرر محقؽ الف التسبب في تفويتيا فيو اعتداء عمى الحؽ في 

وجب التعويض عنا , وبذلؾ يجد التعويض عف فوات الفرصة االصؿ انتيازىا االمر الذي يست
مف ثـ يمكف االستناد اليو في تبرير التعويض عنيا بعده المصدر و الفقيي لدى الفقو القانوني 

 .القانونية القاعدة االحتياطي  لمصادر

                                                           
 .٘٘ٔد. عبد المنعـ الشرقاوي , مصدر سابؽ, ص  ((ٔ
 يراجع المطمب الثالث مف ىذا الفصؿ,( (ٕ
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المتتبع لتطور المسؤولية المدنية منذ استقبلليا عف المسؤولية الجنائية يبلحظ انيا لـ  اف
تنتو بعد مف التحوؿ المستمر ولعؿ ذلؾ راجع الى التطورات السريعة التي تشيدىا المجتمعات 

دنية في القانوف الفرنسي والحقيقة اف المسؤولية الم (ٔ)التي استجدت معيا فرص حدوث الضرر
كانت ذات نشأة شخصية , وقد وضع ىذا التنظيـ ليواجو واقع العبلقات االجتماعية في نياية 

 (ٕ)القرف الثامف عشر وىي الفترة التي وضع فييا تقنيف نابميوف 

ومف المعموـ اف المسؤولية المدنية طبقا لمقانوف العراقي قد تأثرت في جوىرىا بمفيـو 
مسؤولية المدنية في القانونيف الفرنسي والمصري باعتبارىما مف المصادر التاريخية ووظيفة ال

لمقانوف المدني العراقي لذلؾ ظير ىذا التأثير عمى المستوى القانوني والقضائي ,عندئذ اخذ الفقو 
والقضاء عمى عاتقو تطوير المسؤولية طبقا لممستجدات التي جاءت نتيجة التقدـ الذي عرفتو 

معات , وفي ظؿ ىذه التحوالت التي عرفتيا البشرية برزت فكرة فوات الفرصة كنتيجة ليذا المجت
التطور , حيث برزت ىذه الفكرة كنتيجة حتمية ليذا التفاعؿ عمى مستوى االجتياد القضائي اوال 

 وعمى مستوى الفقيي ثانيا لتخرج فكرة قانونية مستجمعو لكؿ مقوماتيا.

ىنا ما المقصود بالمسؤولية عف فوات الفرصة , وىؿ يمكف اال اف السؤاؿ الذي يرد 
ر يحيؽ بو ىذا تضر تصور وجود مسؤولية بدوف وجود ضرر وبالتالي وجود مصاب او م

الضرر, وىؿ يعني ىذا انو يحؽ لنا اف نقوؿ انو حيثما توجد فرصة تفوت شخصا مف االشخاص 
ساؤؿ بالنفي امر واضح ال يحتاج الى ا التذفيناؾ مسؤولية عف فوات فرصة ؟ اف االجابة عمى ى

ر قد يكوف تضر المبياف فقد يوجد الضرر وال تنيض المسؤولية ذلؾ اف ىذا الضرر الذي يمحؽ 
ر)مف فاتتو الفرصة( نفسو وحينئذ ال معنى مطمقا لحماية ىذا الشخص مف نتيجة فعؿ المتضر 

اف الذي يتأخر في احظار الحصاف الناحية القانونية وألقاء نتائج فعمو عمى الغير ,  فمالؾ الحص
في الوقت المحدد بخطئو فيفوتو السباؽ ويضيع عميو ما كاف يأممو مف فوز ال يستحؽ حماية 

وليس االمر كذلؾ في حالة ما اذا كاف فوات  بلئمة عمى نفسو ,القانوف وليس لو اال اف ينحي بال

                                                           
د. مقػػػدـ السػػػعيد , التعػػػويض عػػػف الضػػػرر المعنػػػوي فػػػي المسػػػؤولية المدنيػػػة , الطبعػػػة االولػػػى , دار الحداثػػػة ,  ((ٔ

 .٘,صٜ٘ٛٔبيروت,
 حميد البيو, حقيقة ازمة المسؤولية المدنية ودور تأميف المسؤولية, طبع مكتبة الجػبلء الجديػدةعبد الد. محسف  ( (ٕ

 .ٕ, صٖٜٜٔ,المنصورة ,سنة 
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ف ومصمحتيف متعارضتيف الفرصة نتيجة عمؿ شخص اخر فنحف نجد انفسنا اماـ شخصيف اثني
شخص مف فاتتو الفرصة الذي يطالب بالتعويض وشخص الفاعؿ يحاوؿ التخمص مف ىذا 
التعويض , ىذا التنازع بيف المصمحتيف المتضاربتيف ىو لب المسؤولية وجوىرىا , ومف ىنا نقوؿ 

ىذا اف الشخص يكوف مسؤوال كمما كاف القانوف يمزمو بتعويض الضرر الذي لحؽ باآلخريف و 
فالمسؤولية عف فوات الفرصة اذا ىي االلتزاـ الذي يقع عمى الشخص معنى المسؤولية , 

بتعويض الضرر الذي ألحقو باآلخريف بتفويتو الفرصة عمييـ بفعمو او بفعؿ االشخاص الذي 
 يسأؿ عنيـ او االشياء التي يسأؿ عنيا.

البلزمة لقياـ مسؤولية  ولكي تتحقؽ المسؤولية عف فوات الفرصة البد مف تحقؽ االركاف
محدث الضرر, فالمسؤولية عف فوات الفرصة عقدية كانت اـ تقصيرية ال تقوـ اال بتوافر ثبلثة 
اركاف وىي الخطأ والضرر والعبلقة السببية الربطة بيف الخطأ والضرر ونخصص لكؿ ركف منيا 

 مبحثًا مستقبًل .

 

 

 

 

 

 

 

 الوثحث االّل

 لفرصةالخطأ في الوسؤّلية عي فْات ا
اف التطور الذي عرفتو المسؤولية المدنية دار حوؿ فكرة الخطأ بحيث اخذت ىذه الفكرة 
تضعؼ شيئا فشيئا حتى كادت تختفي في بعض الحاالت تحت ستار الخطأ المفترض افتراضا 
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لذلؾ بدأت اىمية ( ٔ)يقبؿ العكس ومرة تحت ستار الخطأ المفترض افتراضا ال يقبؿ اثبات العكس 
ركف في المسؤولية تتقمص خاصة بعد ظيور النظرية الموضوعية , فالخطأ في الخطأ ك

المسؤولية المدنية اصبح في مقدمة المسائؿ التي تشغؿ االف رجاؿ الفقو والقضاء ذلؾ الف 
دعاوى التعويض قد زادت زيادة مطردة واذا اردنا اف نرد ىذه الزيادات الى اسبابيا وجب اف نذكر 

بحت في حوزة االنساف وما يترتب عمى استنباط ىذه القوى وتسخيرىا مف وفرة القوى التي اص
نية سواء ومع ذلؾ بقى الخطأ محتفظا بو كأساس لممسؤولية المد (ٕ)خطر ييدد االرواح واالمواؿ 
قتضي اف نقسـ وبغية الوصوؿ الى مفيوـ الخطأ في فوات الفرصة ي كانت عقدية اـ تقصيرية ,

لبياف  انيخصص االوؿ في بياف مفيوـ الخطأ عف فوات الفرصة والثن يفمبىذا المبحث الى مط
 الخطأ في فوات الفرصة . تطبيقاتاىـ 

 طلة االّلالو

 هفِْم الخطأ في فْات الفرصة

في الواقع يصعب تحديد مفيوـ الخطأ وبياف المراد منو , لذلؾ لـ ينعقد اجماع الفقو عمى 
رة الخطأ نسبية تتأثر بظروؼ الحاؿ والبيئة تعريؼ الخطأ والسبب في ذلؾ يعود الى اف فك

كما انيا فكرة غير محددة التصاليا الوثيؽ باألخبلؽ ,  (ٖ)المحيطة بالشخص محدث الضرر 
ولما كانت االفكار االخبلقية يعوزىا التحديد والضبط وجب اف تكوف فكرة الخطأ غير محددة وال 

واقع في الفقو والقضاء عمى حد سواء في الخبلؼ الكما ترجع صعوبة ذلؾ ايضا  (ٗ)منضبطة 
اغمب التشريعات اغفمت ، عف عمد وضع تعريؼ  الف( ٘) في وصؼ الفعؿ بانو خطأ اـ ال

لمخطأ واناطت بشراح القانوف القياـ بيذه الميمة ، وقد بذؿ كؿ ىؤالء محاوالت في سبيؿ وضع 
طوي عمى الخطأ ، رغبة منيـ في فالفقياء األوائؿ ضيقوا عمى دائرة األفعاؿ التي تن ,ىذا التعريؼ

في حيف ذىب المعاصروف في , تقييد المسؤولية ومف ثـ الوصوؿ الى اإلعفاء مف التعويض 

                                                           
 .ٚٙٛد. عبد الرزاؽ السنيوري , مصدر سابؽ , ص ((ٔ
 ,مصػر , مكتبػة عبػد اب وىبػة  ,الطبعة الثانية  ,المسؤولية المدنية في القانوف المصري د. مصطفى مرعي ,  ((ٕ

 .ٚ, صٜٗٗٔ
 .ٖٖٔد. خميؿ جريج, مصدر سابؽ, ص ((ٖ
 .ٕ٘ٔسابؽ , صد. محمد ابراىيـ الدسوقي , مصدر  ((ٗ
د. فتحػي عبػد الػرحيـ عبػد اب، دراسػات فػي المسػؤولية التقصػيرية، ينظر تفصيبل حوؿ موقؼ الفقو والقضاء :  ((٘

 .٘٘ص، ٕ٘ٓٓمنشأة المعارؼ , اإلسكندرية ، 
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التوسيع مف دائرة األفعاؿ التي تشكؿ وصؼ الخطأ ، رغبة منيـ في تسييؿ ثبوت المسؤولية 
 .  (ٔ)المدنية ، ومف ثـ االلتزاـ بالتعويض

لمخطأ قد اثارت جدال ونقدا شديديف وذلؾ بسبب اف كؿ فقيو والمبلحظ اف تعريفات الفقو 
, في تعريفو كاف متأثرا بإحدى النظريتيف نظرية الخطأ او نظرية الضرر مف جية ومف جية 

لذلؾ  (ٕ) اخرى لما اصاب مفيوـ الخطأ نفسو مف تطور بتأثير النظريات الحديثة في المسؤولية
لكف قد يؤخذ عمى ىذا التعريؼ انو  (ٖ)المشروع  عرؼ البعض الخطأ بأنو العمؿ الضار غير

غير دقيؽ , فما المقصود بالعمؿ غير المشروع. اما الفقيو )جوسراف( فيعرؼ الخطأ بانو" انتياؾ 
واالعتراض  (ٗ)لحرمة حؽ ال يستطيع مف انتيؾ حرمتو اف يعارضو بحؽ اقوى او بحؽ مماثؿ 

لـ يبيف  ألنوؽ تبقى بحاجة الى التحديد , ذلؾ عمى ىذا الرأي ىو انو غير محدد , اذ اف الحقو 
ماىية ىذه الحقوؽ ونوعيا وحدودىا وأنما اطمؽ ذلؾ , وىذا االطبلؽ يجعؿ مف التعريؼ غير 

و(التعريؼ االتي لمخطأ فيقوؿ اف" الخطأ ىو االخبلؿ بواجب يتيافاويورد )س (٘)محدد وال منضبط
بذلؾ يحمؿ الخطأ الى عنصريف ىما العنصر  وىو (ٙ)سابؽ كاف باإلمكاف معرفتو ومراعاتو " 

المادي وىو االخبلؿ بواجب ما والعنصر المعنوي  وىو امكانية المعرفة بذلؾ الواجب ومراعاتو , 
اال اف ىذا التعريؼ غير جامع وغير مانع فمف حيث انو غير جامع يبلحظ انو يخرج التعسؼ 

ومف حيث انو غير مانع , فانو يدخؿ  في استعماؿ الحؽ عمى اعتبار انو ال يمثؿ اخبلاًل ,
ضمف الخطأ كؿ ما يعتبر واجبا سواء اكاف الواجب قانونيا اـ ادبيا ثـ انو ال يحدد الدرجة 

ويقترب مف ىذا التعريؼ الذي قاؿ بو )ديموج( اذ اف ( ٚ)المطموبة إلمكانية العمـ بالواجب ومراعاتو

                                                           
 ومػػػا ٜ٘ٔ، صٜٗ٘ٔينظػػػر تفصػػػيبل : د. سػػػميماف مػػػرقس ، دروس فػػػي المسػػػؤولية المدنيػػػة لطمبػػػة الػػػدكتوراه  ((ٔ

 .بعدىا
 . ٙ٘ٔ, مصدر سابؽ, صٔد. سميماف مرقس ,الوافي ,ج ((ٕ
, د. عبػػد ٖٗٗ, عبػػد الحػػي الحجػػازي مصػػدر سػػابؽ , صٚٚٚالسػػنيوري ,مصػػدر سػػابؽ , صعبػػد الػػرزاؽ د.  ((ٖ

نطاؽ المسؤولية المدنيػة , د. حسف الخطيب , ٖٕٔ, د. حسف عمي ذنوف , صٚٛٗالمجيد , مصدر سابؽ , ص
 . ٓٙ-ٙ٘, ص البصرة ,مطبعة حداد  ,التقصيرية والمسؤولية التعاقدية 

 .ٔٛٔنقبل عف د. عبد السبلـ التونجي , مصدر سابؽ, ص ((ٗ
 .ٛٚٚ, مصدر سابؽ, صٔ, السنيوري ,جٖٖٕد. حسف عمي ذنوف , صدر سابؽ, ص ((٘
 .ٗٚٔحسيف عامر, مصدر سابؽ , ص نقبل عف ((ٙ
 .ٚ٘طو, مصدر سابؽ, ص, د. جبار صابر ٛٚٚالسنيوري , مصدر سابؽ , صد. عبد الرزاؽ  ((ٚ
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انب االعتداء وتوجو نفس االنتقادات اف الخطأ لديو ىو اعتداء عمى حؽ يدرؾ المعتدي فيو ج
واذ ا تركنا ىذه  (ٔ)و( الى ىذا التعريؼ ايضا ييتافاالى تعريفي االستاذيف )جوسراف وسالموجية 

التعاريؼ نجد اف مفيـو الخطأ يتحدد وفؽ اكثر المفاىيـ تقببل واستقرارا لدى الفقو والقضاء وذلؾ 
تحدد بعده نوع المسؤولية استنادا الى نوع االلتزاـ لي( ٕ)بتعريؼ الخطأ بانو اخبلؿ بالتزاـ سابؽ

 المخؿ بو لتكوف تقصيرية اذا كاف التزاما قانونيا, وعقدية اذا كاف االلتزاـ المخؿ بو عقديا.

والقضاء  (ٖ)غير اف اشتراط الخطأ لترتيب المسؤولية لـ يجد تقببل مف جانب الفقو 
ما بعد التطور الذي شيدتو المجتمعات مف قياـ المعاصريف لما ينتج عنو مف مجافاة لمعدؿ السي

المعامؿ والمصانع الكبيرة ووقوع االصابات العديدة واالضرار الكثيرة حيث اصبحت اآللة منتشرة 
ر مف تضر في جميع المجاالت ,مما قد يؤدي الى حصوؿ اصابات وحوادث دوف اف يتمكف الم

 (ٗ)في المسؤولية القائمة عمى الخطأ اثبات خطأ في جانب محدث الضرر وفقا لمقاعدة العامة
فأخذا عمى عاتقيما استنباط وسائؿ جديدة لسد النقص , بغية تحقيؽ العدالة بالنسبة لممتضرريف , 
وازاء ىذا الوضع لـ يكف اماـ الفقو الحديث اال االستعانة بالنظرية المادية او الموضوعية في 

ر واستبعدت الخطأ , وجدير بالذكر اف لمفقو المسؤولية التي جعمت قواـ المسؤولية عنصر الضر 
االسبلمي قصب السبؽ في ىذا المضمار فقد تقدـ عمى كؿ النظريات والتشريعات منذ ما يقارب 
اربعة عشر قرنا في التسميـ بالمسؤولية المادية وفي اقرار مبدأ الغـر بالغنـ ولـ يأبو بعنصر 

                                                           
أسػػاس المسػػؤولية التقصػػيرية ومسػػؤولية عػػديـ التمييػػز فػػي الشػػريعة اإلسػػبلمية والقػػوانيف  د. فخػػري رشػػيد مينػػا ,  ((ٔ
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ؿ الضار ضامنا عواقب فعمو  بصرؼ النظر الخطأ في التصرفات الفعمية فقد جعؿ مرتكب الفع
 (ٔ)عف التعمد او التعدي

اذًا تطور الحياة يؤثر في تطور القانوف بنفس االتجاه, لذلؾ نبلحظ اف المسؤولية العقدية , 
اصبحت ال تقوـ عمى فكرة الخطأ او فكرة المؤاخذة , وانما مستمدة عناصرىا مف فكرة موضوعية 

بلؿ الذي اصاب التوازف االقتصادي في عبلقة االلتزاـ بسبب نقص مؤداىا ضرورة معالجة االخت
او عيب او تأخير في تنفيذ ذلؾ االلتزاـ , او ضرورة اعادة التوازف بشكؿ اخر في حالة انييار 

فالرأي الغالب في الفقو متجو الى عدـ  , عينياً  نفيذاً تالتوازف االصمي , الستحالة تنفيذ االلتزاـ 
طأ في المسؤولية العقدية , او عمى االقؿ الى اعتباره ميمبًل , بمعنى اف مجرد اشتراط توافر الخ

عدـ التنفيذ لبللتزاـ يحرؾ المسؤولية , دوف حاجة الى اثبات خطأ , مالـ يثبت المديف قياـ السبب 
وىذا ما يمكف اف توحي  (ٕ)االجنبي , فبل يجوز لو اف يثبت عدـ التنفيذ غير راجع الى تقصيره 

( مف القانوف المدني العراقي والتي تنص عمى انو " اذا استحاؿ عمى ٛٙٔص المادة )بو ن
الممتـز بالعقد اف ينفذ االلتزاـ عينا حكـ عميو بالتعويض لعدـ الوفاء بالتزامو ما لـ يثبت استحالة 
ذ التنفيذ قد نشأت عف سبب اجنبي ال يد لو فيو , وكذلؾ يكوف الحكـ اذا تأخر الممتـز في تنفي

( مف القانوف المدني الفرنسي والتي تنص عمى انو "عمى اف كؿ التزاـ ٕٗٔٔالتزامو" والمادة )
( مف ٕ٘ٔبعمؿ او بامتناع عف عمؿ ينقمب الى تعويض اذا لـ يقـ المديف بو بتنفيذه" والمادة )

 حكـ اعيني االلتزاـ ينفذ اف المديف عمى استحاؿ القانوف المدني المصري والتي جاء فييا " اذا
 ال اجنبي سبب عف نشا قد التنفيذ استحالة اف يثبت لـ ما ، بالتزامو الوفاء لعدـ بالتعويض عميو
" وىذا ما اكده القضاء في  التزامو تنفيذ في المديف تأخر اذا كذلؾ الحكـ ويكوف ، فيو لو يد

 اللتزامو المديف تنفيذ عدـ العديد مف االحكاـ ومنيا حكـ محكمة النقض المصرية والذي جاء فيو"
 األجنبي السبب قياـ ىو أثبت اذا اال عنو يدرؤوىا ال التي وليتومسؤ  يرتب خطأ يعتبر التعاقدي

 مف خطأ أو قاىرة قوة أو فجائيا حادثا يكوف قد السبب وىذا ، السببية عبلقة بو تنتفي الذي
صدر منو خطأ الف أي ال يستطيع التخمص مف المسؤولية حتى واف لـ ي الغير , مف أو رالمتضر 
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 الفندؽ صاحب وفي قرار اخر قضت بانو " التزاـ (ٔ)الخطأ ىنا اقرب ما يكوف مفترضًا "
 حاجة دوف العقد قياـ الدائف اثبات يكفي فيو عناية ببذؿ التزاـ  نزالئو سبلمة عمى بالمحافظة

 (ٕ) التزامو" فيذتن في العادي الشخص عناية بذؿ أنو بأثبات وليتومسؤ  نفي ولممديف الخطأ ألثبات
 وىذا ىو مفيـو الخطأ في المسؤولية العقدية 

 مف (ٕٗٓ) المادة نص الى - اما مفيوـ الخطأ في المسؤولية التقصيرية فاذا ما نظرنا
 ماذكر غير اخر ضرر باي الغير يصيب تعد كؿ)  اف عمى نصت التي العراقي المدني القانوف

 نصت التي المصري المدني القانوف مف (ٖٙٔ) لمادة, وا( التعويض يستوجب السابقة المواد في
 التقنيف مف (ٕٖٛٔ) , والمادة(  بالتعويض ارتكبو مف يمـز لمغير ضررا سبب خطا كؿ) اف عمى

 يمـز بالغير ضررا ويحدث االنساف عمى يقع كاف ايا فعؿ كؿ اف) جاء فييا التي الفرنسي المدني
مف التقنيف  (ٖٖٛٔ) والمادة( الضرر ذاى يعوض اف بخطئو الضار الفعؿ ىذا اوقع مف

 بخطئو يحدثو الذي الضرر عف مسؤوال االنساف ال يكوف)  اف عمى ايضاً  نصت التي المذكور
فكممة )تعد( وكممة  االثبات واجب اف الخطأ نجد فأننا -( ايضا تبصره عدـ او بإىمالو بؿ فقط

اف  لييا اعبله يفيـ منيافي نصوص المواد المشار ا )كؿ خطأ( وكممة)بخطئو( المقررة
 الشخص خطأ يثبت اف الضرر مدعي عمى االمر الذي يتعيف المسؤولية ال تقوـ بدوف خطأ,

 , وقع الذي والضرر الخطأ ىذا بيف السببية عبلقة عف فضبل ، الضار الفعؿ منو صدر الذي
 في بحقو المطالبة رالمتضر  عمى  وامتنع المسؤولية انتفت ، الخطأ ىذا اثبات عف عجز فاف

اال اف تفاقـ الحوادث وعدـ تمكف المصاب مف الحصوؿ عمى التعويض وفقا  (ٖ)التعويض 
لنصوص القاعدة العامة دفع الفقو الى البحث عف وسائؿ جديدة ابتكرىا مف خبلؿ دراسة 

( ٕٖٛٔالقضايا المعروضة ,فقد ذىب الفقيو )سالي( الى اف الخطأ المقصود في نص المادة )
المدني الفرنسي ما ىو اال الفعؿ الذي ينشأ عنو الضرر, او ىي عمى االقؿ ال مف القانوف 

تقصد بالخطأ سوى مجرد التسبب في االضرار بالغير , وانيا ليست اال تطبيقا لقاعدة العدالة 
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التي تقضي باف يكوف لكؿ شخص ثمرة عممو, محاوال بذلؾ جعؿ المسؤولية موضوعية أي بدوف 
سالي( وجد فيما بعد اف االعماؿ التحضرية لمتقنيف المدني الفرنسي ال لكف الفقيو ) (ٔ)خطأ 

اال اف  (ٕ)تساعده في رأيو وانيا صريحة في استمزاـ الخطأ كأصؿ عاـ لممسؤولية التقصيرية 
الفقيياف )سالي وجوسراف( استمرا عمى المناداة بإحبلؿ فكرة تحمؿ التبعة محؿ فكرة الخطأ لبناء 

ص في نطاؽ المسؤولية الشيئية بصياغة نظرية كاممة سميت بنظرية تحمؿ المسؤولية , وباألخ
اال اف المتأمؿ لنصوص المسؤولية عف الغير او االشياء واف كانت قد  (ٖ)التبعات المستحدثة 

تقيـ المسؤولية بناءًا عمى خطأ مفترض , يجد اف المشرع لـ ييمؿ فكرة الخطأ في تقرير 
الفرض يمكف اثبات عكسو باف يثبت المتبوع او صاحب الشيء  المسؤولية الشيئية , الف ذلؾ

انو لـ يصدر منو خطأ باتخاذه الحيطة واليقظة في سموكو , وبذلؾ تنتفي المسؤولية واف كاف 
 ىناؾ ضرر , وىو االمر الذي اكده القضاء في الكثير مف احكامو منيا قرار محكمة التمييز

 لعدـ المدعي بتعويض عميو تنتفي المدعى اف مسؤولية في العراؽ والذي جاء فيو " االتحادية
 و جاء في قرار اخر " اف (ٗ)لمرد "  موجبة ىذه والحالة الدعوى وتكوف منو صادر خطأ وجود

 يكوف عميو المدعى فاف لذلؾ عميو المدعى خطأ عف وليس اجنبي سبب عف نشأ قد الضرر
 جرى ما وعمى - نقض المصرية " المقرروجاء في قرار اخر لمحكمة ال (٘)بالضماف" ممزماً  غير
 خطأ مف الثبلثة أركانيا بتوافر إال تقوـ ال التقصيرية وليةالمسؤ  أف - النقض محكمة قضاء بو

 (ٙ)بينيما "  تربط سببية وعبلقة رتضر الم حؽ في واقع ضرر إلى وؿالمسؤ  جانب في ثابت
لمتذرع بو بالخطأ الواقع برابطة فالمسؤولية المدنية ترتب منذ اف يثبت وجود ارتباط الضرر ا

سببية مبلئمة وتتوفر ىذه الرابطة عندما يشكؿ الخطأ العامؿ الذي مف بيف غيره مف العوامؿ 
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المثارة قد ادى دورًا مخبًل فعميًا غير تارؾ لغيره مف العوامؿ اال مجرد طابع ثانوي رغـ انيا 
  ( ٔ)ساىمت قميبًل في التسبب بالضرر

واالحكاـ السابقة تقرر القاعدة العامة في ىذا الصدد وىي اف وىكذا فاف النصوص 
ر اقامة الدليؿ عميو اال في اساس الخطأ الذي يتعيف عمى المتضر المسؤولية المدنية مبنية عمى 
 ( ٕ)ر مف اثباتوع عمى افتراض الخطأ واعفاء المتضر احواؿ قميمة نص فييا المشر 

ت الفرصة يتحدد وفؽ المعنى الذي جاءت نخمص مما تقدـ الى اف مفيوـ الخطأ في فوا
 تخطر التي والكنى النعوت سائر عف ُيغنى بو محكمة النقض المصرية في اف مفيوـ الخطأ 

 اإليجابي والفعؿ السمبى الفعؿ يتناوؿ فيو  المشروع غير العمؿ عف التعبير معرض في لمبعض
 عمى يفرض التزاـ فثمة,  ءسوا حد عمى العمد والفعؿ اإلىماؿ مجرد إلى داللتو وتنصرؼ, 

 ىذا ويقتضى,  الخطأ فييا ينطوي التي ىي النيى ىذا ومخالفة,  بالغير اإلضرار عدـ الكافة
 انحرؼ فإذا,  ألفعالو المدرؾ العادي الرجؿ عناية بذؿ إعمالو يوجب التصرؼ في تبصراً  االلتزاـ

 يرتب بما الخطأ وعمي وثبت تعدى فقد العادي الشخص سموؾ في المألوؼ عف سموكو في
 (ٖ)ذمتو  في وليةالمسؤ 

ويبلحظ اف المحاوالت التي بذلت الستبداؿ تحمؿ التبعة بالخطأ اساسا لممسؤولية بوجو عاـ لـ 
تنجح اال في حمؿ المشرع عمى اصدار تشريعات عديدة ينظـ فييا احواال مخصوصة مف 

 العمميات جراء المتضرريف تعويض ولعؿ اخرىا قانوف اساس الضمافالمسؤولية المدنية عمى 
 .ٜٕٓٓلسنة  ٕٓاالرىابية رقـ  والعمميات العسكرية واالخطاء الحربية
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 الثاًي الوطلة

 الفرصة فْات في الخطأتطثيمات 

 فكرة مجاؿ في حاسـ دور فييا لمخطأ كاف التي التطبيقات الىـ المطمب ىذا في نعرض
 تعرؼ ال الفرصة فوات فكرة إف ذلؾ معنى ليس يقاتالتطب ليذه نعرض اننا واذ الفرصة فوات
 المسؤولية تطبيقات في ليذه الفكرةحيث تعرؼ  ذلؾ مف العكس بؿ أخرى مجاالت في ليا تطبيقا
 . سواء حدٍ  عمى والتقصيرية العقدية المدنية

 فْات الفرصة الفرع االّل: خطأ الوحاهي في

 المطموبة العناية يبذؿ أف المحامي عمى إذ ، عناية ببذؿ التزاـ ىو محاـ كؿ التزاـ أف
 فالقاعدة, العادي الشخص عناية نوعيا كاف أيا القضايا بمباشرة ممـز فيو , الموكؿ إليو عيد فيما
 صاحب يمزمو أف ال يتصور إنو ذلؾ نتيجة معينة, بتحقيؽ موكمة تجاه يمتـز ال المحامي إف

 يد في ليس ذلؾ ألف,  البراءة عمى الحصوؿ حتمية أو لصالحو كسب الدعوى بتحمؿ الدعوى
واالدلة  والدفاع المحكمة اختبلؼ منيا ، كثيرة عناصر ذلؾ في تتدخؿ بؿ وحده المحامي
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في  المحامي عمى التعويض دعوى يقيـ أف لموكؿ يجوز فبل ثـ ومف (ٔ) النظر وجيات واختبلؼ
 يرد استثناء ولكف قد تادةالمع والعناية الحرص كؿ بذؿ قد المحامي  ماداـ دعواه خسارتو حالة
,  معينة نتيجة تحقيؽ عمى والموكؿ المحامي بيف العقد في مف اف يجري اتفاؽ القاعدة ىذه عمى
 جمسات بحضور او التزامو, التمييز تقديـ او االستئناؼ بتقديـ المحامي التزاـ حالة في كما

و مف اتفاؽ تحققت مسؤوليتو حتى عندئذ اذا لـ يقـ المحامي بتنفيذ ما التـز ب (ٕ)بنفسو المرافعة
 واف اثبت انو بذؿ مف العناية ما يبذلو الرجؿ المعتاد .

 نوع عمى نقؼ أف نريد ما بقدر المحامي مسؤولية طبيعة تحديد في الخوض بصدد ولسنا
 مع ، المحامي تقصير بسبب الموكؿ عمى الفرصة فوات في والمتمثؿ المحامي مسؤولية مف
 في بحقوقيـ المطالبة ترؾ يفضموف ما غالبا الدفاع اخطاء مف المتضرريف مف اً كثير  إف العمـ

 اخطاء إثبات لصعوبة منيـ تقديرا المحاميف نقابة إلى شكاواىـ برفع واالكتفاء ، التعويض
 (ٖ)األحواؿ  مف كثير في المسؤولية مف اإلفبلت عمى المحاميف ولقدرة المينية المحاميف

 لممطالبة الدعاوى وكبلء ضد الموكميف دعاوى بقبوؿ فرنسا في القضاء اعترؼ لقد
 مسؤولية وبقياـ دعواه رفع في الفرصة فاقد بحؽ معترفا الضائعة الفرصة فوات عف بالتعويض
 الدعوى كسب فرص إف لمقاضي تبيف ,فاذا (ٗ) الفرصة بضياع المحقؽ الضرر عف المحامي

 إلى بحاؿ يصؿ ال جزئي تعويضب لمموكؿ حكـ, القضاء انظار عمى عرضت لو سانحة كانت

                                                           
 .ٕٓ٘, صٜٜٙٔ,  , القاىرةٖعبد العزيز سميـ  قضايا التعويضات , الذىبي لمنشر , ط  ((ٔ
 .ٜٔ٘عبد العزيز سميـ ,مصدر سابؽ , ص ((ٕ
 .ٙعبد الباقي محمود سوادي, مصدر سابؽ, ص ((ٖ
, وقػرار الػدائرة المػدني لمحكمػة ٜٗٛٔمػارس/  -/ اذارٕٚوكاف ذلؾ بحكـ صػادر محكمػة بػورج الفرنسػية فػي  ((ٗ

انوف المػػدني الفرنسػػي , مصػػدر سػػابؽ.   , مدونػػة القػػٕٙ, النشػػرة المدنيػػة رقػػـ ٜٜٛٔفبرايػػر/ –/شػػباط ٚالػػنقض فػػي 
كما اخػذت الػدائرة المدنيػة  ٜٖٓ- ٔ- ٜٔٛٔ, محكمة سيريٜٜٛٔتموز/ -/يوليو ٚٔواحكاـ دائرة العرائض في 

, اشار الى القػرارات ٕٕ٘ -ٔ- ٜٗٔٔ, مجمة دالوزٜٔٔٔاذار/ -/مارس ٕٚبنفس الحؿ في حكميا الصادر في
 .ٜٛبؽ, صاالخيرة د. ابراىيـ الدسوقي , مصدر سا
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 فبل منعدمة شبو أو منعدمة الدعوى كسب فرص إف لمقاضي ظير اذا اما, المأموؿ الكسب حد
 (ٔ.)بشيء لمموكؿ يحكـ

 الفرصة بضياع الموكؿ تجاه المحامي مسؤولية تقوـ كيؼ ىو ىنا يرد الذي فالسؤاؿ
 عمى تقوـ انيا يرى دعوىال كسب فرصة فوات عف المحامي لمسؤولية المتأمؿ ؟ اف عميو

 مف أصبل الدعوى سماع عدـ إلى يؤدي قد المحامي اىماؿ في اف أوليما تتمثؿ اثنتيف فرضيتيف
 أنظار عمى قضيتو عرض مف الوكيؿ بخطأ حـر قد الموكؿ أف آخر بمعنى أو,  القضاء طرؼ

 ارتكبو ما خطأ ولكف القضاء إلى رفعت قد تكوف الدعوى فإف الثانية الفرضية في أما.  القضاء
 ىذه في, الدعوى خسراف في ساىـ قد يكوف جريانيا أثناء أو الدعوى عرض عند المحامي
 يخسر الموكؿ فإف االولى الفرضية في أما الدعوى فخسر حظو جرب قد الموكؿ يكوف الفرضية
عمى كؿ فرضية مف  التفصيؿ مف بشيء ونقؼ القضاء ساحة عمى حظو يجرب أف دوف قضيتو
 ضيات :ىذه الفر 

 أو المحامي اذا لم ترفع الدعوى اصال الى الجية القضائية بسب اىمال :الفرضية الولى
 تقصيره

 في كما لمحؽ المسقط التقادـ اجؿ انقضاء قبؿ الغير عمى دعوى برفع المحامي يكمؼ قد
 يفالميندس عمى ترفع التي الدعاوى او (ٕ) المبيع في عيب بسبب البائع عمى ترفع التي الدعاوى

 حتى الدعوى ىذه رفع في المحامي أىمؿ فإذا (ٖ) البناء عيوب بسبب البناء مقاولي أو المعمارييف
 فوات عف فقط ولكف الحؽ ضياع أساس عمى ليس يسأؿ فيو االدعاء في موكمو حؽ سقط
. فأغفاؿ المحامي رفع الدعوى الموكمة اليو حتى .الوكيؿ ىماؿبإ فضاعت سانحة كانت فرصة

ادـ يشكؿ خطأ سمبيًا مف شأنو اف يحـر الوكيؿ مف احتماؿ تحقؽ حدث مناسب سقطت بالتق
                                                           

, مدونػة القػانوف المػدني الفرنسػي , ٜٛٚٔ /اكتػوبر -/تشػريف االوؿٛٔاالولػى فػي  ,الغرفػةنقض مػدني فرنسػي  ((ٔ
 .ٕٚ٘ٔص, د. عز الديف الديناصوري , د. عبد الحميد الشواربي, مصدر سابؽ , ٖٚ٘ٔمصدر سابؽ, ص

اف العيب اذا انقضت ستة اشير مف وقت ( مف القانوف المدني العراقي " ال تسمع دعوى ضمٔ/ ٓٚ٘المادة ) ((ٕ
 تسميـ المبيع...."

العراقي " تسقط دعوى الضماف المنصػوص عييػا فػي ىػذه المػادة بانقضػاء  المدني القانوف ( مفٗ/ٓٚٛالمادة) ((ٖ
, ٖٓٗ, ٜٕٙ, ٕٗٗ, ٕٖٕ, ٕ٘ٔسػػنة واحػػدة مػػف وقػػت حصػػوؿ التيػػدـ  او انكشػػاؼ العيػػب" وانظػػر كػػذلؾ المػػواد 

 نوف.مف نفس القا ٖٔٗ
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محامي عف رفع دعوى بعد انقضاء المدة الوفي ذلؾ قرر القضاء مسؤولية  (ٔ)مرغوب فيو 
  (ٕ)القانونية مقررة اف الضرر ىنا ىو خسارة فرصة ربح دعوى اماـ القضاء 

 خسرىا: اذا رفع المحامي الدعوى فالفرضية الثانية

 في المحامي واجبات عمى المعدؿ ٜ٘ٙٔ لسنةٖٚٔ العراقي رقـ المحاماة قانوف نص
 حضور ٜٜٙٔ لسنة ٖٛالعراقي رقـ المرافعات قانوف نظـ كما  الرابع الباب مف الثاني الفصؿ

 المواد ىذه اوضحت حيث والرابع والثالث الثاني الباب في مباشرتيا وكيفية الدعوى في المحامي
 خطأ يشكؿ القانونية االجراءات ىذه مراعاة عدـ ثـ ومف,  فييا والسير الدعوى مباشرة اجراءات

عنو , عميو تقوـ مسؤولية المحامي في ىذه الفرضية في حالتيف االولى   يسأؿ المحامي جانب مف
 بسبب عدـ احتراـ المحامي المواعيد المقررة قانونا والثانية اغفاؿ المحامي لشكميات الدعوى.

 :فويت المحامي اآلجال القانونيةت -أ

 مواعيد أو حكـ استئناؼ مواعيد موكمة عمى بتفويتو القانونية لآلجاؿ المحامي تفويت يتمثؿ
 منع إلى يؤدي المواعيد تمؾ بأىمالو اذ الموكؿ مواجية في نيائيا الحكـ ىذا واصبح حكـ تمييز
 محكمة حتى أو استئناؼ مةمحك أو درجة أوؿ محكمة سواء الدعوى نظر مف قضائية جية أي

 كأف اولى مرحمة في وخسرىا سبؽ التي الدعوى استئناؼ في الموكؿ حؽ فيسقط (ٖ) التمييز
 لرفعو المقررة المدة تنتيي حتى المقضي الشيء قوة بعد يكتسب لـ استئناؼ رفع المحامي ييمؿ

 ىو أـ محققا ضررا الموكؿ لحؽ الذي الضرر يعتبر فيؿ ، باتا إىمالو بسبب الحكـ ويصبح
ذا احتمالي؟ ضرر مجرد  كسب فوات أساس ؟ىؿ عمى يقـو أساس اي عمى محققا ضرراً  كاف وا 

  ؟ فحسب الدعوى كسب فرصة فوات أساس عمى أـ الدعوى

 ماداـ االستئناؼ ىذا بخسارة مسبقا القوؿ يمكف ال كما مؤكد امر غير االستئناؼ كسب أف
 فرصة موكمو عمى فوت قد المحامي أف ىو قولو يمكف ما فأف لذلؾ ، لمدعوى يتصدى لـ القضاء

                                                           
(1)LESOURD noelle  op, cit, p.49   

مدونػػة القػػانوف , ٕٖٔ, رقػػـ ٔالنشػػرة المدنيػػة  , ٕٔٓٓديسػػمبر/ –/كػػانوف االوؿ ٛٔ, فػػي  نقػػض مػػدني فرنسػػي ((ٕ
 .ٖٓٔٔالمدني الفرنسي , مصدر سابؽ, ص

 .ٓٔٗ, مصدر سابؽ, صٔد. سميماف مرقس , ج ((ٖ
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 قضى قد المحامي يكوف الفرصة ىذه وبفوات,  موعده في االستئناؼ رفع بإىمالو الدعوى كسب
 (ٔ) تحقيقو يستحيؿ أمر مف امر ممكف إلى أممو وحوؿ الكسب في موكمو راود طالما آمؿ عمى

او  لربح مصدر تكوف أف يمكف كاف لوقائعا مف سمسمة تطور إيقاؼ إلى أدى قد المحامي فخطأ
 لممستأنؼ بالتعويض بمصر االستئناؼ محكمة قضت النظرة ىذه اساس وعمى (ٕ) تجنب خسارة

 شكبل االستئناؼ قبوؿ عدـ في بذلؾ وتسببو االستئناؼ صحيفة إعبلف في المحضر ىماؿإ عف
 سانحة فرصة مف حرماف ةصور  يأخذ قد الضرر أف المحكمة قرار تضمف وقد الميعاد بعد لرفعو
 ثـ ومف , لو سنحت فرصة بو أصيب مف عمى ضيع انو ناحية مف محققاً  ضرراً  بذلؾ فيكوف
 نجاح احتماؿ درجة كانت أيا موكمو عمى الفرصة فوات عف مسؤوؿ المحامي اعتبار يجب
 التعويض يستوجب اً محقق اً ضرر  يعد ذاتو حد في الفرصة فوات اف ذلؾ الدعوى وكسب الطعف

كما قضت بذلؾ محكمة النقض الفرنسية عف اىماؿ المحامي بتفويتو المدة القانونية عمى  (ٖ)
 .(ٗ)موكمو 

 اغفال المحامي لشكميات الدعوى) عيب في الشكل(-ب

 الدعوى كإقامة محددة شكميات واجراءات التقاضي مجاؿ في المرافعات قانوف يتطمب
 المدعى وأسماء والتاريخ المحكمة اسـ اناتوبي (٘)الكاممة  المدعي طمبات متضمنة بعريضة
 او المدعي وتوقيع واسانيدىا وأدلتيا ووقائعيا الدعوى موضوع وبيانات إقامتيـ ومحاؿ عمييـ
 وفوات الحقوؽ ضياع إلى يؤدي التقاضي مجاؿ في الشكميات ليذه المحامي فإغفاؿ (ٙ)وكيمو 

                                                           
 .ٖٛٓعبد الباقي محمد سوادي , مصدر سابؽ, ص ((ٔ
 .ٕٖد. سعدوف العامري , تعويض الضرر, مصدر سابؽ, ص  ((ٕ
 ٖٕٗ,  ص ٖٔ, المحامػػػػاة  , السػػػػنة  ٜٜٗٔنيسػػػػاف/ -/ ابريػػػػؿٚٔ, فػػػػي ٜٖٚاسػػػػتئناؼ مػػػػدني مصػػػػري رقػػػػـ  ((ٖ

, قاعدة التشريعات واالجتيػادات المصػرية , ٜٜٗ, صٖٜ٘ٔ/ٗ/ٖٕقضائية جمسة  ٕٓ, لسنة ٕ٘٘,والطعف رقـ 
 مصدر سابؽ.

, مدونة القانوف المدني الفرنسي, مصدر سػابؽ , ٜٜٚٔيوليو/  –/تموز  ٛ, في ٖٕٗي فرنسي رقـ نقض مدن ((ٗ
 .ٖٓٔٔص
 ".كؿ دعوى يجب اف تقاـ بعريضة( مف قانوف المرافعات العراقي" ٔ/ ٗٗالمادة)  ((٘
 ة :يجب اف تشتمؿ عريضة الدعوى عمى البيانات االتي( مف قانوف المرافعات العراقي "ٙٗالمادة ) ((ٙ
 اسـ المحكمة التي تقاـ الدعوى اماميا .  - ٔ
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 عريضة خمو بسبب تكوف القبوؿ عدـ حاالت مف كبيرا عددا إف بحيث ، اصحابيا عمى الفرصة
المطعوف فقد نقضت  القرار مف نسخة إرفاقيا عدـ أو ، وضوحيا عدـ أو األسماء مف الدعوى

 التي البيانات عمى مشتممة تكف لـ الدعوى محكمة التمييز في العراؽ حكـ بسبب اف عريضة
ما ذىبت اليو   قرار لياوقد ايدت في   (ٔ)المدنية   المرافعات قانوف مف ٙٗ المادة اوجبتيا

 ولـ واضحة وغير غامضة جاءت الدعوى عريضة محكمة االستئناؼ برد دعوى المدعي الف
 النياية في المحكمة تحكـ وىكذا (ٕ)فيو "  المحكمة تنظر لكي لممدعي طمب اي تتضمف
 ىإل رفعت أنيا لو الدعوى كسب بإمكانو كاف(  الموكؿ) الضحية إف ليا تبيف ما اذا بتعويض
 مف العكس وعمى, لؤلمور العادي المجرى أخذت الدعوى اف لو أي المختصة القضائية الجية
,  رفعت لو فيما ستخسر حاؿ كؿ عمى كانت الدعوى اف ليا تبيف ما اذا الطمب المحكمة ترد ذلؾ

 عمى عرضت التي الدعاوي كؿ ففي (ٖ)اي لـ تكف ىناؾ لممدعي أي فرصة في انجاح دعواه
 مسؤولية أف إلى يذىب القضاء إف يبلحظ فانو الدعوى كسب فرصة فوات اؿمج في القضاء
 شيء وىذا الدعوى كسب وليس الدعوى كسب فرصة العميؿ عمى فوت كونو في تكمف المحامي
 أساسي.

 موكمو عمى الفرصة فوات عف مسؤوال المحامي اعتبار يجب إنو نرى تقدـ ما ضوء وفي 
 كسب أو الطعف نجاح احتماؿ درجة كانت أيا األحكاـ في الطعف كفرصة عنو يدافع مف أو

                                                                                                                                                                      

 تاريخ تحرير العريضة .  - ٕ
فاف لـ يكف لممدعى عميو محؿ اقامة  ,عميو ولقبو ومينتو ومحؿ اقامتو  اسـ كؿ مف المدعي والمدعى - ٖ

 معمـو فأخر محؿ كاف بو . 
 بياف المحؿ الذي يختاره المدعى لغرض التبميغ .  - ٗ
ع الدعوى فاف كاف منقوال ذكر جنسو ونوعو وقيمتو واوصافو واف كاف عقارا ذكر موقعو وحدوده بياف موضو  - ٘

 او موقعو ورقمو او تسمسمو . 
 وقائع الدعوى وادلتيا وطمبات المدعى واسانيدىا .  - ٙ
 ". توقيع المدعى او وكيمو اذا كاف الوكيؿ مفوضا بسند مصدؽ عميو مف جية مختصة - ٚ
-http://www.iraq , قاعػػدة التشػػريعات العراقيػػة  ٕٓٔٓ/ٓٔ/ٖٔ, فػي   ٚٚٓٔي عراقػػي رقػػـ تمييػز مػػدن ((ٔ

ild.org. 
 ,  المصدر السابؽ نفسو.ٜٕٓٓ/ٙ/ٜ, في  ٜٚٛتمييز مدني عراقي رقـ  ((ٕ
, مدونة القػانوف المػدني الفرنسػي , ٜٛٚٔاكتوبر/ –/تشريف االوؿ ٛٔاالولى ,في  نقض مدني فرنسي , الغرفة ((ٖ

 .ٖٔٔ, عبد الباقي محمود سوادي , مصدر سابؽ , ص ٖٚ٘ٔسابؽ, ص مصدر
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 الكسب احتماؿ درجة أما التعويض يستوجب محققاً  ضرراً  ذاتو حد في الفرصة فوات الف الدعوى
بما يقابؿ ذلؾ  التعويض مبمغ نقص ضعيفا الكسب احتماؿ كاف فإذا التعويض تقدير في فتدخؿ

 االحتماؿ .

 خ الفزصحالفزع الثانٍ: الخطأ الطثٍ فٍ فىا

 عف بؿ الخطأ عف بمنأى ليس األخرى العموـ مف غيره شاف ذلؾ في شأنو الطب عمـ أف
 في كالخطأ الطبي لمخطأ فرصاً  نجد وأف بد ال فإنو الطب عمـ تقدـ فميما, أحيانا الخطأ كثرة

 , لجراحيةا العمميات في الخطأ أو التخدير في الخطأ او الرعاية في التقصير أو الداء تشخيص
 وقاطعة نيائية بصفة تستبعد أف يمكف ال ولكنيا العممي التقدـ مع األخطاء ىذه فرص تقؿ وقد
 (ٔ) المناؿ بعيد مازاؿ حمـ ىو االستبعاد ىذا فمثؿ

 كاف إذا إال الجسدي ضرره أو المريض موت عف يسأؿ ال الطبيب إف المعروؼ فمف
 الظاىرة احدث الذي ىو تدخؿ الطبيال فييا يكوف حاالت فيناؾ , لذلؾ األكيد السبب ىو خطأه

 تخدير مضاعفة أو اضطرابات إلى أدى المريض جسـ داخؿ مادة نسياف ذلؾ مثاؿ المرضية
 ىذه مثؿ في إنو فيو الشؾ فمما  اختناقو إلى أدى مما المريض معدة خمو مف التأكد دوف

ف لضررا حدوث في الوحيد السبب ىو كاف الطبي الخطأ إف المحقؽ مف يكوف الحاالت  وا 
 وىي أخرى حاالت ىناؾ لكف , (ٕ) كاممة مسؤولية اال تكوف أف يمكف ال عنو المترتبة المسؤولية

 سوى أثر مف لو يكف لـ الرعاية في تقصير أو العبلج في خطأ الطبيب خطأ فييا يكوف غالبة
 يكوف تالحاال ىذه في الطبيب فخطأ ، تتطور المريض منيا يشكو التي المرضية الحالة ترؾ إنو
 العمـ لمعطيات والمطابؽ المناسب العبلج بإعطائو المريض تجاه لـ يمتـز الطبيب ألف ثابتا

 لعجز المريض او وفاتو األكيد السبب ىو الطبيب خطأ أف يثبت لـ لكف في الوقت نفسو,  الثابت
نما مثبل,  خطأ لوال وإن بمعنى الحياة قيد عمى البقاء فرصة أو الشفاء فرصة عميو فوت إنو ثبت وا 

 عف ىنا يسأؿ ال فالطبيب  المريض او لبقائو حيا لذلؾ لشفاء أكبر فرصة ىناؾ لكاف الطبيب
 مف المريض حرماف عف فقط يسأؿ لكف الخطأ ىذا بسبب يقينا حدث إنو يثبت لـ الذي الموت

                                                           
د. سػيير منتصػر , المسػؤولية المدنيػة عػف التجػارب الطبيػة فػي ضػوء قواعػد المسػؤولية المدنيػة لؤلطبػػاء , دار  ((ٔ

 .ٛ-ٙ, صٜٜٓٔالنيضة العربية , مصر, 
 .ٙٙٔص .ٜٜٜٔ , لمنشر الجديدة الجامعة دار د. محمد حسيف منصور , المسؤولية الطبية , ((ٕ
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 التي الفرصة ىذه بقدر الضرر يقدر وحينئذ, عميو فوتيا او فرصة البقاء التي الشفاء فرصة
 (ٔ)عمى المريض  ضاعت

ونود اف نقؼ في ىذا الفرع عمى استعراض االخطاء الطبية التي اديف مف اجميا الطبيب 
 عمى اساس فوات الفرصة في اآلتي:

 

 وًل: فوات الفرصة بسبب الخطأ في التشخيص أ

 اولى جية مف منطويا كاف إذا إال الطبيب مسؤولية التشخيص في الخطأ مجرد ال يثير
 تسرع مفاده الذي"  التشخيص في الخطأ" عميو يطمؽ ما وىو الطبي الفحص في اؿاىم عمى

 الطبية بالتحاليؿ االستعانة أو لممعمومات االستماع دوف المريض حالة وتقرير بت في الطبيب
 ذلؾ يشكؿ عندما ثانية جية ومف , الصحية لحالتو سميـ تشخيص إلى الوصوؿ مف تمكنو التي

 (ٕ) التشخيص في العممي بالخطأ يسمى ما وىو الطب ولياتبأ جسيما جيبل الخطأ

 األصؿ في ال تقوـ الطبيب مسؤولية"  أف المصرية النقض لمحكمة في قرار جاء فقد
نما المريض شفاء ىي غاية بتحقيؽ يمتـز إنو عمى  شفائو سبيؿ في الصادقة العناية ببذؿ يمتـز وا 

 عمما زمبلئو اوسط مف يقظ طبيب يقدمو ما مناطو العناية بذؿ في الطبيب واجب كاف ولما.
 العممية واألصوؿ المينة تقاليد مراعاة مع لعممو ممارستو أثناء بو المحيطة الظروؼ في ودراية
 فإف فييا االجتياد باب لينفتح المينة أىؿ فييا اختمؼ التي المسائؿ عف النظر وبصرؼ الثابتة

 يمحؽ الذي الضرر عف مسؤوليتو ستوجبي خطأ يعد الواجب ىذا أداء عف الطبيب انحراؼ
 , بالضرر ارتباطو إلى يؤدي بما تدخؿ قد الخطأ ىذا ماداـ العبلج فرصة عميو ويفوت بالمريض

 إلى مستشفى مف مريضتو بنقؿ أمر قد طبيب الطاعف إف حصؿ قد فيو المطعوف الحكـ كاف فإذا
 بشأنيا يجب ما واتخاذ حصيالف المختص القسـ إلى إحالتيا وقبؿ الوفاة وشؾ عمى وىي آخر
 بعدـ الطاعف ادعاء لو يبرره ال خطأ التصرؼ ىذا الحكـ واعتبر وفاتيا في التعجيؿ إلى ادى مما

                                                           
 ٚٙٔد. محمد حسيف منصور,  مصدر سابؽ , ص ((ٔ
 ٗٙ-ٔٙ, صٕٙٓٓعمي عصاـ غصف , الخطأ الطبي , منشورات زيف الحقوقية , بيروت , ( (ٕ
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 المريضة إحالة دوف ليحوؿ يكف لـ صحتو بفرض االدعاء ىذا اف اذ الجراحي التدخؿ ضرورة
 الوقت في المستشفى ىذا مف نقميا وتأخير ليا البلـز العبلج وتقرير لفحصيا المختص القسـ إلى

 (ٔ)" القانوف صحيح التـز قد يكوف الحكـ فإف المرضية لحالتيا المبلئـ

 في وال فييا تناقشو أف لممحاكـ يجوز وال لمعممية أدائو عف يسأؿ أف يمكف ال فالطبيب
 قواعد بو تسمح الذي النطاؽ في كاف إنو طالما عميو يعرض مريض ألي يعطيو الذي التشخيص

 مف مستواه إلى فيو ينظر المرض تشخيص في الطبيب خطأ أف بالتذكير وجدير, الفنية الطب
 ادؽ يعتبر االختصاصي الطبيب خطأ إف البدييي مف إنو ذلؾ أخرى جية مف وتخصصو جية
 معرفة في خطئو عف يسأؿ ال االختصاصي أف كما العاـ الطب في طبيب خطأ مف التقدير في

اذ يتكوف بيف الطبيب ومريضو عقد حقيقي يتضمف  (ٕ)اصو اختص دائرة في يدخؿ ال مرض
بالنسبة لمطبيب الممارس التزامًا بتأميف العناية الدقيقة والمناسبة ومع مراعاة الظروؼ االستثنائية 

 (ٖ)المطابقة لممعطيات العممية المكتسبة

 رتأخي إلى أدى الذي المرض تشخيص في الفاحش بالخطأ أيضا الفرنسي القضاء واعتد
القضاء  ذىب كما (ٗ) وخيمة عواقب مخمفا الى ولد معاقاً  بعد فيما تطورت التي الحصبة عبلج
 عمى وخيمة عواقب رتب الذي الخطير التطور بسبب كاف والعبلج التشخيص تأخير اعتبار إلى

 خطورة اقؿ صحي وضع في يكوف أف فرصة المريض عمى فوتت قد األخطاء ىذه وأف المريض
مسؤولية  خاطئاذ يتحمؿ االطباء بسبب اصرارىـ عمى تشخيص حاليا  عميو يوجد الذي مف

                                                           
نقػػبل عػػف ادوار غػػالي الػػذىبي,  ٖٔ, سػػنة  ٜٙٙٔاذار/ –/ مػػارس ٕٕ, فػػي  ٖٔٛتقػػض مػػدني مصػػري رقػػـ  ((ٔ

 ٜ٘ٔ-ٜٗٔ, صٜٔٚٔ, ٔالمريض, مجمة ادارة قضايا الحكومة ,ع خطأ الطبيب وتفويت الفرصة عمى
 .ٛٙٔد. محمد حسيف منصور , مصدر سابؽ ,ص  ((ٕ
, مدونػة القػانوف المػدني الفرنسػي, مصػدر سػابؽ, ٕٜٙٔاكتػوبر/ –/تشػريف االوؿ  ٖٓنقض مدني فرنسي, في  ((ٖ

 .ٖٙٗٔص
, مدونػػة ٙ٘ٔ, رقػػـ ٔ, النشػػرة المدنيػػة ٜٜٙٔمػػارس / –/ اذار ٕٙنقػػض مػػدني فرنسػػي , الغرفػػة االولػػى , فػػي  ((ٗ

 .ٜٕٗٔالقانوف المدني الفرنسي, مصدر سابؽ, ص
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 لمطبيب بالنسبة الحكـ نفس و (ٔ)خسارة فرصة تجاه المريض في تحمؿ عواقب اخؼ لمرضو
 جراحة إجراء إلى أدى مما السرطاف، معيد تعميمات رغـ المعيود العبلج وصؼ عف امتنع الذي

 الشفاء في الفرص بعض المريض افقد االمتناع فيذا شيور، عدة بعد لممريض حتمية أصبحت
 و محققة، بؿ افتراضية ليست ذلؾ مع أنيا إال ضئيمة كانت إف و الفرص ىذه و التحسف، في أو

 مف القضاء بو يقضي الذي التعويض لكف و ذلؾ عف الناتج الضرر بتعويض الطبيب يمتـز
 الناجمة األضرار كؿ يساوي كامبل ليس و جزئيا يكوف التحسف أو الشفاء أو الحياة فرصة ضياع
 .(ٕ)أخر ضرر أي أو عاىة أو وفاة أكانت سواء الخطأ، عف

 ثانيا: فوات الفرصة بسبب التقصير في اتخاذ الحيطة الالزمة

 اف االلتزاـ الذي يقع عمى عاتؽ كؿ طبيب في اف يبذؿ جيودا صادقة متفقة مع ما
 فيعتبر ذلؾ عف مساءلتو يستوجب الواجب بيذا بلؿاإلخ إف بحيث الطبي العمؿ مقتضيات توجبو
 الشامؿ الفحص إجراء عدـ أو,  التخدير بطبيب االستعانة دوف مريض تخدير عممو في تقصيرا
لذلؾ ذىب القضاء في احدى القضايا الى اعتبار  (ٖ) الجراحية العممية اجراء قبؿ المريض لحالة
 مف بشأف إجراء أي يتخذ لـ كونو إلى باإلضافة مينية ضرورة اية تبرره تكف لـ  الطبيب غياب
 خطأ يشكؿ غيابو بو اثناء االتصاؿ يتعذر إنو يعمـ كاف وقت في االقتضاء عند مقامو يقوـ

نو خاصة مساءلتو يستوجب  قاعة غادر قد كاف الطبيب كوف الطبي الخطأ تفاقـ مف زاد قد وا 
 إلى الطريؽ في المتنقؿ السرير مىع وىي حتى دما تنزؼ والمريضة متسرع فحص بعد العمميات
 محرومة نفسيا وجدت( ت) السيدة إف لممحكمة ثبت وحيث ) القوؿ إلى المحكمة وذىبت غرفتيا

 فيو وضعت طبيب مف العقد بمقتضى عمييا تحصؿ اف حقيا مف كاف التي اليقظة الرعاية مف

                                                           
, مدونػة القػانوف المػدني الفرنسػي  ٜٜٚٔيوليو /–/تموز ٛفي  ٖٕٛنقض مدني فرنسي , الغرفة االولى , رقـ  ((ٔ

، غيػر  ٕٔٓٓ/٘/ٖٔ بتاريخ  ٓ٘ٗ/ٜٗٚقرار محكمة التمييز العراقية رقـ , وايضًا  ٖٛ٘ٔ, مصدر سابؽ , ص
 منشور.

, نقػبل عػػف د. محمػد حسػػيف منصػور , مصػػدر سػػابؽ , ٜٙٛٔديسػػمبر/  –/كػانوف االوؿ  ٗٔاسػتئناؼ بػػاريس  ((ٕ
, مدونػة القػانوف ٓٛٔ, رقـ ٔ, النشرة المدنية ٜٜٛٔمايو/ –/ ايار ٜٔ, نقض مدني فرنسي الصادر في ٜٙٔص

 .ٖٚٗٔالمدني الفرنسي, مصدر سابؽ, ص
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 . ٙٙٗ, صٕٛٓٓالجامعي , مصر, 
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 تأميف إلى عودتو بمجرد يبادر ـول الكافية الطبية العناية لممريضة يوؿ لـ الذي الطبيب ىذا, ثقتيا
 ضيع قد يكوف بالتزامو الطبيب اخبلؿ أف المحكمة خمصت بو التبكير في جدواه تكمف عبلج
 (ٔ) لمشفاء( ميمة فرصة( ت) السيدة عمى

 فوات عف بالتعويض القوؿ عمييا القضاء أسس التي الطبية األخطاء مف جممة ىذه
 ىذا رأس وعمى الفقو بعض لدف مف شديدا انتقادا لقي دق التوجو القضائي  ىذا اف اال , الفرصة

 لـ ضرر عف المسؤولية ينتج أف لخطأ  يمكف ىؿ"  بعنواف لو بحث في وييتافاس العميد الفقو
 مساءلة فيو يعارض"  الطبي االلتزاـ طبيعة تغيير نحو"  بعنواف لو بحث في شابا والفقيو" يسببو

 .الفرصة فوات عف الطبيب

 في ثابتا كاف عمييا المعمؽ القضايا في الطبي الخطأ بأف يقر الفقو ىذا إف المبلحظ لكف
بيقيف  ثابتا كاف الطبيب خطأ أف (يوتيافا)س يقوؿ في ذلؾ لمشؾ مجاال يدع ال بما الطبيب حؽ

 والقرارات األحكاـ مختمؼ يستعرض بعد اف نجده )شابا( اذ الفقيو إليو يذىب الرأي ونفس (ٕ)
 نسب فقد القضايا ىذه كؿ في يقوؿ الطبية المسؤولية مجاؿ في الفرصة فوات بنظرية المرتبطة

, وىكذا فاف مسألة  (ٖ)لمشؾ مجاال يدع ال بما ثابت ميني خطأ التخدير وطبيب الطبيب الى
الطبيب عف فوات الفرصة لـ تُدنُو بسبب جرأتو وال ادانتُو مف اجؿ مخاطر مرتبطة بالعمؿ الطبي 

 تشخيص الداء االمر الذي فوت عمى مريضو ي العبلج او بسبب خطأ فيولكف بسبب تقصير ف
 . ميمة لمشفاء او البقاءفرصة 

 

 

 

 

                                                           
 -/اذارٚفػي  , والقػرار الصػادرٛٚٔ, رقػـ ٔالنشػرة المدنيػة  ٜٜٛٔمػايو/ –/ ايػار ٕٚنقض مدني فرنسي فػي  ((ٔ

, مدونػة القػانوف المػدني ٕٔٙ, رقـ ٔ, النشرة المدنية ٕٗٓٓابريؿ/ –/نيساف ٜ, والقرار الصادر في ٜٙٙٔمارس/
 .ٖٚٗٔ, مصدر سابؽ, ص

(2) SAVATIER Rene,op.cit, p.123. 
(3) SHABAS Francois op. cit, p.133 
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 الفزع الثالث

فىاخ الفزصح نتُجح االخالل تتنفُذ عمذ او 

 االنهاء التعسفٍ للمفاوظاخ

و, بتنفيذ ما التـز بو وعدـ التأخير في المديف عاتؽ عمى التزاـ يفرض صحيح عقد قياـ إف
 مف الناشئ اللتزامو المديف تنفيذ عدـ ىو العقدي واف اي اخبلؿ بذلؾ يشكؿ خطأ عقديًا , فالخطأ

كما  "المتعاقديف شريعة العقد" لقاعدة طبقا التزامو تنفيذ عميو يجب بالعقد التـز فالمديف الذي العقد
 الناس بيف الثقة وتوجب وما تتفؽ وبصورة نية بحسف التزامو تنفيذ المتعاقديف مف كؿ عمى يجب

 بالتراضي او القانوف في نص بمقتضى إال تعديمو وال العقد عف الرجوع الحدىما يجوز وال (ٔ)
 العقد في المديف يقـ لـ ,فاذا (ٖ)ممكنا ذلؾ كاف متى عينيا تنفيذا تنفيذه عمى ويجبر (ٕ) بينيما
 عف ناشئا بااللتزاـ المديف ـقيا عدـ يكوف أف ذلؾ في ويستوي العقدي الخطأ ىو ىذا كاف بالتزامو
 ناشئا بااللتزاـ المديف قياـ عدـ كاف لو حتى يتحقؽ العقدي الخطأ أف بؿ ، إىمالو عف أو عمده
 تحقؽ إذا إنو األخيرة الحالة ىذه في يبلحظ ولكف القاىرة كالقوة فيو يد لو ال أجنبي سبب عف

 تتحقؽ وال ، تنعدـ - العقدية ةفي المسؤولي ركف وىي- السببية عبلقة فاف ، العقدي الخطأ
 اذا " العراقي والتي جاء فييا المدني القانوف مف (ٛٙٔ) المادة عميو تنص ما وىذا (ٗ)المسؤولية
 لـ ما بالتزامو الوفاء لعدـ بالتعويض عميو حكـ عينا االلتزاـ ينفد أف بالعقد الممتـز عمى استحاؿ
تأخر  إذا الحكـ يكوف وكذلؾ ، فيو يد لو ال أجنبي سبب عف قد نشئت التنفيذ استحالة يثبت

                                                           
 .ٔٙٔص, سابؽ مصدر, البشير طو محمد, البكري الباقي عبد. د,  الحكيـ المجيد عبد. د  ((ٔ
 .مدني العراقي( , مف القانوف الٔؼ/ٙٗٔالمادة ) ((ٕ
( مػف القػانوف المػدني المصػري " ٔؼ /ٜٜ( , مف القانوف المدني العراقي , وتقابميػا المػادة )ٔؼ/ٕٙٗالمادة ) ((ٖ

 .ينفذ االلتزاـ جبرا عمى المديف"
 .ٖٚ٘-ٖٙ٘, مصدر سابؽ, صٔد. عبد الرزاؽ السنيوري, الوسيط, ج ((ٗ
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 تحقؽ ولعدـ عينا تنفيذه استحالة نتيجة يكوف إنما ىنا االلتزاـ فانقضاء" التزامو تنفيذ في الممتـز
 بسبب متعذرا أو مضطربا تنفيذه وكاف عقد ابـر إذا وعميو كانيا,ار  أحد بانعداـ العقدية المسؤولية

 ىو المباشر رالمتضر  يكوف عندما األقؿ عمى مقبوال يكوف الضرر تعويض فاف عقدي خطأ وقوع
ومف امثمة اخبلؿ  (ٔ) عميو المتفؽ العقد تنفيذ فرصة تفويت أساس عمى بالتعويض يطالب الذي

 فرصة ذلؾ نتيجة تفوتو الذي المسافر نقؿ عف الناقؿ المتعاقد بالوفاء بالتزامو التعاقدي تخمؼ
 كاف مناقصة في االشتراؾ ,او تفوتو فرصة فيو النجاح إلى يسعى الذي كاف االمتحاف دخوؿ
 في فيو اشتراكو المزمع السباؽ حمبة إلى الحصاف إيصاؿ في الناقؿ ، او تأخر كسبيا يأمؿ
 في اخبلؿ وتقاعس السباؽ وضياع الجائزة عميو , أو في االشتراؾ فرصة فتفوتو ، المحدد الوقت
، او  مؤلفو تسويؽ فرصة المؤلؼ فتضيع عمى سنوات عدة أصولو وحبس مؤلؼ عف طبع الناشر

 كؿ ففي اخبلؿ المحامي في استئناؼ حكـ فتضيع عمى موكمو فرصة كسب الحؽ المتنازع عميو
 عف أي ، فحسب عميو الفرصة فوات عف رالمتضر  تعويض يتعيف فإنو وغيرىا األمثمة تمؾ

 درء أو منفعة جمب كاف سواء رتضر لمم المتوقع الكسب تحقيؽ فرصة ضياع عف الناشئ الضرر
 بالتزاماتو أخؿ الذي ، المديف لممتعاقد الضار الفعؿ مع سببية بعبلقة يرتبط الضرر وىذا  خسارة
لغرض الحكـ بالتعويض فأنيا تمـز المدعي بأف يثبت إف ىناؾ  نجد إف المحاكـلذلؾ  , العقدية

يثبت فقط واقعة تحقؽ  إخبلال وقع في العقد نتج عنو ضرر لممدعي بيد أنو عمى المدعي أف
الضرر وليس عميو أف يثبت مقداره بؿ عميو أف يثبت أف ىناؾ ضررًا قد تحقؽ ويشفعو بدليؿ 

محكمة النقض الفرنسية قضت وىكذا  (ٕ) ؿ لممحكمة التي سوؼ تقدر التعويضراجح مقبو 
ميا ,عف االخبلؿ بالتزا بمسؤولية الشركة التي قامت بتركيب جياز انذار في حالة السرقة

التعاقدي الف عممية السرقة تمت ولـ يعمؿ جياز االنذار لذلؾ اعتبرت الشركة مخمة بالتزاميا 
العقدي ومسؤوؿ عف تعويض فوات فرصة عمى العميؿ في تجنب السرقة او الحد مف اثارىا في 

ب بالتزاميا العقدي بسب اف الشركة التي قامت بتركيب جياز االنذار اخمتالحكـ الذي جاء فيو " 

                                                           
 .ٛٔٔد. ايمف العشماوي, مصدر سابؽ, ص ((ٔ
فسخ عقد  . وجاء حكـ لممحكمة االتحادية العميا في االمارات اف "ٖٗليد خالد عطيو , مصدر سابؽ, صد. و  ((ٕ

يجيػػز لمطػػرؼ المتضػػرر مطالبػػة الطػػرؼ اآلخػػر بػػالتعويض شػػامبل مػػا لحقػػو مػػف خسػػارة ومػػا فاتػػو مػػف  –المقاولػػة 
أصاب سمعتو واعتبػاره كسب مع اعتبار تفويت الفرصة ضرر محقؽ . شمولو التعويض عف الضرر األدبي عما 

 منشور عمى موقع بوابة التشريعات االماراتية. ٕٔٓٓ/٘/ٖٔ,قضائيةٕٔ, لسنةٕٛأو عاطفتو " الطعف
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عجز الجياز وعدـ قدرتو عمى العمؿ واف الضرر الناتج عف ىذا العجز يتمثؿ في تفويت فرصة 
        (ٔ)تجنب السرقة وىو ضرر مستقؿ عف السرقة نفسيا" 

المقرر في الشريعة االسبلمية عمى الوفاء بالعقود وااللتزامات في مواطف و حيث اف 
لذلؾ فاف الوفاء  َيا َأي َيا الَِّذيَف آَمُنوا َأْوُفوا ِباْلُعُقوِد ى : قولو تعالكالنبوية كثيرة مف الكتاب والسنة 

وعمى  جب الجزاء عمى مف اخؿ بيامنيا يو  بشيءبالعقود وااللتزامات واجب شرعي واف االخبلؿ 
مشروعية يجيز ب  ـٜٗٚٔ/ىػٜٖٗٔ/ٛ/ٕٔتاريخ بٕ٘قرارًا رقـىيئة كبار العمماء ذلؾ اصدرت 

عمى مظنة بو خبلؿ بالعقود عمى اعتبار انو عقوبة مالية في مقابؿ اال العوض عف االخبلؿ
 (ٕ)الضرر وتفويت المنافع 

 بمرحمة تسمى أولية بمرحمة يمر والقبوؿ االيجاب عف طريؽ العقد انعقاد أف أال
 أو مفاجئة بصورة أو سبب دوف العقدية المفاوضات بقطع المتفاوضيف احد يقوـ فقد المفاوضات

 خطأ العدوؿ القوؿ اف ذلؾ يمكف ىؿ ىنا يرد الذي فالسؤاؿ , واوجبو سبؽ الذي بوايجا يعدؿ
 .  المفاوض مسؤولية بشأف اتجاىيف ىناؾ أف نقوؿ التساؤؿ ىذا عمى لئلجابة ؟ المسؤولية يوجد

  اوًل :التجاه التقميدي

 اثر أي يرتب ال مادي عمؿ ىي العقدية المفاوضات اف يروف االتجاه بيذا القائموف
 عمى أثر أي يرتب ال فالقانوف التعاقد الى نيائي وبشكؿ المتعاقديف إرادة تتجو لـ طالما

 أي دوف يراه الذي الوقت في المفاوضات قطع في حر متفاوض فكؿ العقدية المفاوضات
 بنظرية يسمى ما المجاؿ ىذا في وقد سادت  (ٖ)اتفاؽ  الى يصبل لـ  الطرفيف ماداـ مسؤولية

 ىذه  كانت وقد العقد مفاوضات في دخولو مخاطر طرؼ كؿ يتحمؿ بموجبيا والتي االحتمالية
ف ، المفاوضات فترة خبلؿ التعاقد حرية مبدأ حماية ضرورة إلى تستند النظرية  التزاـ أي فرض وا 

                                                           
, مدونػة القػانوف ٜٜٛٔاكتوبر / –/ تشريف االوؿ ٙ, في ٕٙٚنقض مدني فرنسي الغرفة المدنية االولى , رقـ  ((ٔ

 .ٗٓٔٔمصدر سابؽ, ص’ المدني الفرنسي 
,  ىػٜٖٙٔىػ ٜٖ٘ٔإلصدار : مف شواؿ إلى ربيع األوؿ لسنة , إج  ,العدد الثاني ,ث اإلسبلمية مجمة البحو  ((ٕ

 .ٜٖٔص
 ٔ,صٕٙٓٓ, ٕٚكريـ كاظـ الشمري, المسؤولية في الفترة ما قبؿ التعاقد, مجمة الفتح, عدد ((ٖ
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ذا( ٔ)العقد  المفاوضات إعاقة إلى يؤدي قد المرحمة ىذه  تقـو عبلقة العقدية المفاوضات كانت وا 
 في المتفاوض حرية تقييد مطمقا المقبوؿ غير فمف امرىا إغفاؿ القانوف عمى يستحيؿ ياطرفي بيف
 عف الناس تردد واال الحدود أبعد إلى مكفولة تظؿ أف يجب حرية فتمؾ يتعاقد ال أو يتعاقد أف

 لكبل الحؽ إعطاء مبدأ إقرار يقتضي الذي األمر بيا التعامؿ وتراجع مفاوضات أي في الدخوؿ
 تعذر لو حتى عنيا تعويض أو مساءلة أي ترتيب دوف المفاوضات مف االنسحاب في الطرفيف
 ثنائي باتفاؽ إال بأخرى ارادة اقتراف عمى الموافقة عدـ في فالحؽ (ٕ) بينيما اتفاؽ إلى الوصوؿ
 بالتزاـ شخص اجبار المنطقي غير مف يكوف اذ بو المساس يجوز ال مقدسا شيئا يعد متبادؿ
 عف االمتناع حؽ اف(  ربيير) الفرنسي الفقيو يرى فمثبل (3) فيو المساىمة بيرغ ال تعاقدي
 (4) حدود ليا تجد أال يجب التعاقد حرية واف محتـر حؽ التعاقد

  ثانيًا : التجاه الحديث

 ال النظر لوجيات تبادؿ مجرد الحديث المفيوـ وفؽ عمى العقدية المفاوضات تعد لـ
 دراسات تستمـز العممية الناحية مف اصبحت العقدية المفاوضاتف قانوني أثر اي قطعيا يرتب
 مرحمة يشمؿ أصبح الذي العقود في النية حسف مبدأ تطور وأماـ, كبيرة مالية مبالغ وأنفاؽ عممية
 ذلؾ كؿ أدى التعاقد حرية مبدأ انحسار واماـ التنفيذ مرحمة عمى قاصرا كاف أف بعد العقود تكويف
 بأنو ذاتو المفاوضات قطع تكييؼ الممكف مف واصبح العقدية لمفاوضاتا قطع مفيوـ تطور إلى
 البدء فمجرد , النية حسف لمبدأ العقدية المفاوضات اخضاع أساس عمى المسؤولية يوجب خطأ

 والذي التفاوض في النية حسف بمبدأ التقيد وىو الطرفيف عمى التزاما يفرض التفاوض بإجراءات
 فقد عميو (5) وجدية مقنعة اسباب ببل المفاوضات قطع طرؼ ألي يجوز ال إنو المباشرة أثاره مف

                                                           
لمعمػػـو الشػػرعية  د. ايمػػف دواس , المسػػؤولية عػػف قطػػع المفاوضػػات دوف سػػبب جػػدي, مجمػػة  جامعػػة الشػػارقة ((ٔ

 .ٛٙٔ, صٕٛٓٓشباط,/,فبرايرٔ, ع٘والقانونية, مجمد
-ٖٕ,صٖٕٓٓفػػؤاد العمػػواني, د. جمعػػة الربيعػػي , االحكػػاـ العامػػة لمتفػػاوض  والتعاقػػد عبػػر االنترنػػت, بغػػداد,  ((ٕ

ٕٗ. 
 .ٛٛ, بدوف اسـ مطبعة , صٖٜٙٔد. صبلح الديف زكي , تكويف الروابط العقدية فيما بيف الغائبيف , ((ٖ
 .ٙٗمصدر سابؽ , ص, الربيعي  جمعة. د, العمواني  نقبًل فؤاد ((ٗ
, ٖ, عػددٔجامعػة النيػريف , المجمػد /د. صبري حمػد خػاطر , قطػع المفاوضػات العقديػة , مجمػة  كميػة الحقػوؽ ((٘

 .ٕٗٔ-ٕٕٔ, صٜٜٚٔ
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 وفؽ عمى يتصرؼ اف طرؼ كؿ مف يستمـز الذي القانوني نظاميا العقدية لممفاوضات اصبح
 تتكوف التي المشروعة بالثقة أخؿ فقد المبدأ ىذا عف سموكو في أنحرؼ فإذا النية حسف مبدأ

 المفاوضات قطع تكييؼ يمكف ىنا ومف خطأ المفاوض تكابار  ويعني العقدية المفاوضات نتيجة
 مف معيف مقدار وال اإلضرار نية توافر الخطأ ىذا في يشترط وال المسؤولية يوجب خطأ ذاتو في

 (ٔ)خطأ  جسامة

 بالثقة اخبلالً  ىو المفاوضات عف العدوؿ حالة في يرى السائد االتجاه فإف وىكذا
 ذلؾ طبيعة تحديد شاف في انقسـ رائيو  الفقو اف اال, ليةالمسؤو  يوجب خطأ ويعتبر المشروعة

 الخطأ الى قسميف:

 السابقة الفترة في الخطأ ىيرنج( أفاب ىذا االتجاه ويتزعمو الفقيو )يرى اصح الول:
 خطأ عقدي ىو العقد ىذا بطبلف الى أدى أـ العقد أنعقاد عدـ عميو ترتب وسواء التعاقد عمى
األخر عمى  الطرؼ لحؽ الذي الضرر بتعويض مرتكبو عاتؽ عمى العقدية المسؤولية يثير

 التعاقد عمى مقدـ شخص كؿ يتعيد بمقتضاه ، تعاقد بكؿ مقترف ضمني عقد وجود افتراض
 يكوف وبذلؾ العقد بطبلف يوجب سبب جانبو مف يقـو ال وباف التصرؼ بصحة األخر لمطرؼ
 بأيجاب الضماف عقد فيتـ التعيد ليذا ضمنياً  قبوالً  أيضاً  نفسو الوقت في األخر المتعاقد رضاء
 (ٕ)ضمنييف وقبوؿ

المسؤولية في الفترة السابقة عمى التعاقد في حالة عدـ  مبنى أف يرى اصحاب ىذا االتجاه الثاني:
التقصيرية الف العقد ال يتـ اال باقتراف االيجاب والقبوؿ وىذا لـ  اتماـ التعاقد ىو المسؤولية

 (ٖ) كاـ المسؤولية التقصيرية ىي التي تطبؽ في حالة عدـ وجود عقديحصؿ وعميو فاف اح

                                                           
 .ٕمصدر سابؽ , ص, الشمري  كاظـ كريـ ((ٔ
 .ٗٗ-ٖٗ، ص ٜٜٛٔالنيريف ،  لمماجستير , جامعة رسالتو العقدية ، المفاوضات ، براؾ سميماف. د ((ٕ
 قضػت , وىذا االتجاه تبنتػو محكمػة الػتقض المصػرية حيػث ٖٔد. صبري حمد خاطر ,  مصدر سابؽ  , ص ((ٖ

 المفاوضػة قطع في حر متفاوض فكؿ قانوني أثر أي بذاتيا عمييا يرتب ال ماديا عمبل إال ليست المفاوضة"  بأنو
 العػػػدوؿ ىػػػذا يرتػػػب وال ، لعدولػػػو المبػػػرر ببيػػػاف يطالػػػب أو مسػػػؤوليو أليػػػة يتعػػػرض إف دوف يريػػػد الػػػذي الوقػػػت فػػػي

 اآلخػر بالطرؼ ضرر عنو نتج إذا التقصيرية المسؤولية معو تتحقؽ خطأ بو اقترف اذا أال عدؿ مف عمى مسؤولية
 مجرد اعتبار يجوز فبل ثـ ومف ، الطرؼ ذلؾ عاتؽ عمى يقع الضرر وىذا الخطأ ذلؾ اثبات وعبء ، المتفاوض
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 ، راجحا او محتمبل امرا العقد ابراـ كاف إذا إنو لمقضاء الحالي لمتطور بالنسبة ويبلحظ
 وتمنحو ، اآلخر لمطرؼ محققا ضررا يشكؿ الحالة ىذه في المفاوضات إنياء تعد المحاكـ فإف

 محاكـ إحدى منظور ىذا خبلؿ مف النقض محكمة أيدت وقد , الفرصة فوات عف تعويضا
 حتى بانتظاـ يمنح كاف الذي ، التمويؿ بقطع تسببت ألنو البنؾ مسؤولية تقريرىا في االستئناؼ

, مشروعيف نشاط استئناؼ بقصد تجرى كانت التي المفاوضات إنياء في لمقانوف وفقا الحيف ذلؾ
 القائـ االحتماؿ اعتبارىـ في أخذوا"  الثانية ةالدرج قضاة اف الى النقض محكمة أشارت وقد

 تفويت في المتمثؿ المصغر الضرر ىذا عمى التعويض قصروا أنيـ ، المشروعيف ىذيف بتنفيذ
 (ٔ) " الفرصة

 المفاوضات قطعت الذي العقد ابراـ فرصة بفوات ىنا يتعمؽ ال األمر إف(  ىيرنج) ويرى
 كاف رتضر فالم ، مماثمة بشروط الغير مع جديد عقد ـابرا فرصة بتفويت ولكف ، بشأنو الدائرة
 ضاعت التي الفرصة أي اف أفضؿ نتيجة إلى تؤدي أخرى مفاوضات يجري أف شؾ ببل يمكنو
ويؤيد  تعسفية بطريقة بو الخاصة المفاوضات قطعت الذي العقد غير آخر عقد إبراـ فرصة ىي

(  اتفاؽ او) عقد إبراـ فرص في التفكير العبث مف إنو يرى حيث التحديد ىذا بشدة بعض الشراح
 المفاوضات قطع الذي الطرؼ مع يتفاوض لـ لو رتضر الم إف تصور يمكف إنو غير ، ينعقد لـ

 قضية في وىذا ما اخذ بو القضاء(ٕ) الغير مع بديبل عقد يبـر أف بأمكانو لكاف تعسفي بشكؿ
 تـ طمبيما عمى وبناء ، ما عقار بيع عرض قبوؿ في رغبتيما أعمنا زوجيف بأف وقائعيا تمخصت

 أشير ثبلثة مضي بعد ولكنيما ، لمشراء البلـز التمويؿ توفير مف يتمكنا كي العرض مدة تمديد
 ىو بالتعويض الحكـ مناط حيث قرر إف ، الشراء عدـ في القاطعة نيتيمنا عف افصحا أخرى

                                                                                                                                                                      

 - /شػباطٜنقػض مػدني فػي  " توفرىػا عمػى الػدليؿ أو الخطػأ لعنصػر المكوف ىو ذاتو المفاوضة اتماـ عف العدوؿ
 .ٖٖٗ, ص ٕ٘رقـ ٛٔ, مجموعة احكاـ النقض , السنةٜٚٙٔ/فبراير

انوف المػػػدني مدونػػػة القػػػ, ٕٜ, رقػػػـ ٔالنشػػػرة المدنيػػػة  , ٜٜٗٔفبرايػػػر/ -/ شػػػباطٕٕفػػػي , نقػػػض مػػػدني فرنسػػػي  ((ٔ
 .ٚٓٓٔالفرنسي , مصدر سابؽ, ص 

 .ٕٙٔ-ٕ٘ٔد. ايمف ابراىيـ العشماوي , مصدر سابؽ, ص ((ٕ
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 لـ وبذلؾ عنو النكوؿ يمكف ال إنو وباعتقاده بعرضو ممـز إنو اعتقد البائع كاف إذا فيما البحث
 .(ٔ)لبيعو  فرصا عنو اضاع أمرا وذلؾ المدة ىذه طواؿ بالعقار يتصرؼ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوثحث الثاًي

 الضرر في الوسؤّلية عي فْات الفرصة

 أصاب الضرر الذي عف يسأؿ ال الشخص إف المدنية المسؤولية في العامة المبادئ مف
 لمغير ضرر يسبب خطأ فكؿ ثـ ومف (ٕ) الضرر ليذا االكيد سببال ىو خطؤه كاف اذا اال غيره

                                                           
, وقرار النقض الفرنسي ٕ٘نقبل عف د. ايمف دواس مصدر سابؽ, ص ٕٙٓٓ/ٕ/ٕٕنقض مدني فرنسي في   ((ٔ

, مدونة القانوف المدني الفرنسي, ٚ٘ٔ, رقـ ٖ, النشرة المدنية ٕٕٓٓيوليو/ –/تموز ٖ, الغرفة المدنية الثالثة ,في 
 .ٚٓٓٔمصدر سابؽ, ص

 .ٗٓٗد. منذر الفضؿ , مصدر سابؽ , ص ((ٕ
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 إال المدنية المسؤولية في بو يعتد وال منتجا يكوف ال فالخطأ (ٔ)الضرر ىذا بتعويض مرتكبو يمـز
 إذا التعويض طمبات رفض القضاء عمى يتحتـ ثـ ومف ، معنويا أو ماديا ضررا لممدعي سبب إذا
  (ٖ)واالتجاه القضائي بيذا المعنى قديـ  (ٕ)الخطأ  وجد وا الضرر وجود لممحكمة يثبت لـ

 (ٗ)مصمحة  في مف حقوقو أو حؽ في الشخص يصيب اآلذى بأنو الضرر ويعرؼ
ذلؾ الحؽ او تمؾ المصمحة قد يكوف متعمقا بسبلمة جسـ الشخص او عاطفتو او   (٘)مشروعة لو 

فيسبب لو خسارة فييا سواء كانت ناتجة عف بحريتو او بشرفو واعتباره, وقد يكوف متعمقا بأموالو 
نقصيا او عف نقص منافعيا او عف زواؿ بعض اوصافيا ونحو ذلؾ مف كؿ ما يترتب عمى 

  (ٙ)نقص في قيمتيا عما كانت عميو قبؿ حدوث ذلؾ الضرر

وقد عرؼ الضرر في الفقو االسبلمي بتعاريؼ متعددة , حيث عرفو البعض تعريفا 
كما عرؼ ايضا بانو االذى الذي يصيب  (ٚ)لحاؽ مفسدة باالخريف" موجزا ومبسطا بانو" ا

 أو ماديا يكوف أف اما فالضرر  (ٛ)الشخص في كؿ ما حرمتو الشريعة المساس بو عمى االخريف 
 نقص إلى يؤدي رتضر بالم مالية خسارة يمحؽ الذي االذى ذلؾ المادي بالضرر ويراد أدبيا أو
اما  االتبلؼ طريؽ عف الممكية كحؽ المالية حقوقو مف حؽب المساس ذلؾ مثاؿ المالية ذمتو في

                                                           
 .( مف القانوف المدني المصري ٖٙٔ( مف القانوف المدني العراقي  تقابميا المادة )ٕٗٓالمادة ) ((ٔ
 .ٜالعامري, مصدر سابؽ, ص د. سعدوف ((ٕ
,  ٜٖ, صٔ, قضػػاء محكمػػة تمييػػز العػػراؽ ,عػػدد ٖٜٙٔ/٘/ٕٛة ,فػػي حقوقيػػ, ٜٔٔرقػػـ  ,تمييػػز مػػدني العػػراؽ ((ٖ

 .ٜٙ, صٔ, قضاء محكمة تمييز العراؽ, عددٖٜٙٔ/ٔ/ٜٕحقوقية -ٖٚٔٔوالقرار رقـ 
 ال مشػروعة غيػر مصػمحة عمػى االعتػداء اف اذ القػانوف يحمييا مصمحة عمى االعتداء)  ىنا بالمصمحة يقصد ((ٗ

 .ٓٗص ,مصدر سابؽ  , السعيد مقدـ. د ذلؾ الى يشير( لمتعويض بابا يفتح
وفي ىذا المعنى ايضا  ٘ٛ٘, صٜٔٚٔ ,دار النيضة العربية  ,مصادر االلتزاـ د. عبد المنعـ فرج الصدة ,  ((٘

 .ٛٔٔمصطفى مرعي , مصدر سابؽ, ص
 .ٙٗالشيخ عمي الخفيؼ, مصدر سابؽ, ص ((ٙ
  .ٖٗمصدر سابؽ , ص د. محمد فوزي فيض اب , ((ٚ
 .ٕٕٔر صابر طو , مصدر سابؽ , صد. جبا ((ٛ
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 ومركزه واعتباره وسمعتو اإلنساف بشرؼ يمحؽ الذي فيو االذى األدبي بالضرر المقصود
  (ٔ)االجتماعي

وىو  (ٕ) بالتعويض التزاما تعني المسؤولية ألف المسؤولية في أساسي ركف فالضرر
اـ وجودا وعدما , فاذا انتفى الضرر, فقد انتفت المحور الذي تدور عميو المسؤولية بوجو ع

المسؤولية ميما كانت جسامة الخطأ فيو الذي يعطي الحؽ في التعويض وىو يبرر الحكـ بو ال 
وقد جاء في قرار لمحكمة النقض المصرية ما يمي " فاذا لـ يثبت وقوع ضرر فعبل فبل  (ٖ) الخطأ

  (ٗ)دية" فبل محؿ لمبحث عف المسؤولية تقصيرية كانت اـ عق

وفي الفقو االسبلمي ليس كؿ اتبلؼ يوجب الضماف , فاذا وقع الضرر فعبل وجب 
فاذا لـ يترتب عمى الفعؿ او االتبلؼ ضرر , فبل ( ٘)التعويض الف السبب يفضي الى مسببو 

يوجب الضماف كما لو ذبح رجؿ شاة الخر ال ترجى حياتيا , لـ يضمف قيمتيا سواء كاف اجنبيا 
اذ انو بعممو افاد مالكيا ولـ يضره وانو بعممو ىذا لـ يفوت عميو لحميا  (ٙ)يا استحسانا او راعيا ل

لحميا , في حيف يفوت عميو لو انو تركيا فتفمت بدوف ذبح , وليذا لو كاف مكاف الشاة فرس مثبل 
 (ٚ)فانو يضمف قيمتيا وقت ذبحيا التبلفو مااًل , وىو ضرر كاف مف المحتمؿ اف ال يكوف 

 مف فانو المعنوية أو المالية حقوقو مف حؽ في المدعي يصيب ما ىو الضرر كاف فاذا
 ، بيا المساس الضحية تدعي التي المصمحة او الحؽ في المشروعية شرط يتوافر أف الضروري

 الضرر تقسيـ عمى الفقو دأب وقد (ٛ) واآلداب العاـ لمنظاـ مخالفا المصمحة ىذه تكوف ال بحيث
                                                           

 . ٕٗٓد. حسف ذنوف , مصدر سابؽ , ص( (ٔ
, د. سػميماف مػرقس , ٕٕٔمصػدر سػابؽ ص , البشػير طػو محمػد , البكػري البػاقي ,عبد الحكيـ المجيد د. عبد ((ٕ

 .ٕ٘ٛ-ٕٗٛ,صٜٚ٘ٔ , مطبعة العاني, االلتزاـ ,مصادر فتياف , فريدٖٖٔمصدر سابؽ,ص
 .ٕٕ٘, د. حسف عمي ذنوف , مصدر سابؽ, صٕ٘٘لحكيـ , مصدر سابؽ, صد. عبد المجيد ا ((ٖ
 . ٕٙ٘, صٕٛ, المحاماة السنة ٜٚٗٔاذار/ -/مارسٕٚفي   ,ٕٚٔرقـ ,نقض مدني مصري  ((ٗ
 .ٓ٘الشيخ عمي الخفيؼ, مصدر سابؽ, ص ((٘
, ص ىػػ  ٖٛٓٔ ، المطبعػة الخيريػة ، مصػرٔابي محمد بف غانـ بف محمد البغػدادي، مجمػع الضػمانات ، ط ((ٙ

ٖٓٛ. 
 ٕٗٔ.د. جبار صابر طو, مصدر سابؽ, ص ((ٚ
 .ٕ٘ٓالمصدر السابؽ نفسو , ص ((ٛ
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 عمى الوقوؼ عمى يساعدنا اف التقسيـ ىذا شأف مف وأف,  مالياحت وضرر محقؽ ضرر إلى
 والقضاء الفقو إف ذلؾ,  لو القابؿ غير والضرر الفرصة فوات في لمتعويض القابؿ الضرر
 الضرر أف عمى أيضا ومجمعاف االحتمالي والضرر المحقؽ الضرر بيف التمييز عمى مجمعاف
 بفوات الخاص اإلشكاؿ حؿ أمكف التمييز ابيذ اذ ، التعويض في الحؽ يخوؿ وحده المحقؽ

 فوات في المحقؽ الضرر األوؿ في نتناوؿ مطالب ثبلثة إلى المبحث ىذا نقسـ الفرصة وىكذا
 وأىمية الضرر لتحديد الثالث ونخصص الفرصة فوات في االحتمالي الضرر الثاني وفي الفرصة
 .الفائتة الفرصة

 

 

 

 

 

 

 األّل الوطلة

 الفرصة تفْا في الوحمك الضرر

 الضرر يكوف متى ولكف ,(ٔ)المحقؽ بالضرر الضرر وجود عمى والقضاء الفقو يعبر
 التأكد او يكفي ؟ حاال يكوف أف أـ يجب ، الواقع في ويتجسد فعبل يتحقؽ أف يجب وىؿ ؟ محققا
 ؟ المستقبؿ في سيتحقؽ إنو لمشؾ مجاال يدع ال بما

 مستوى عمى األقؿ عمى يمكف الذي أي ، المحقؽ الضرر أف مفاده مبدأ الفقو وضع لقد 
 الضرر دوف الضرر المستقبؿ او الحاؿ الضرر ىو عنو ، المسؤولية دعوى سماع المبدأ

 ما ذلؾ ؟ الفرصة فوات عف المسؤولية في المستقبؿ او الضرر الحاؿ الضرر ىو فما االحتمالي
 :اآلتييف الفرعيف في عنده نقؼ

                                                           
 .ٖٖٔد.منذر الفضؿ, مصدر سابؽ, ص  ((ٔ
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 الفزع االول: فىاخ الفزصح ظزر حال

 وجو عمى ثابتا بو المدعى كاف إذا محققا يكوف الضرر إف األمر بادئ القوؿ يمكف 
 أف لو أفضؿ وضع في سيكوف  التعويض طالب إف مف واثقا القاضي يكوف بحيث(  ٔ) التأكيد
 ضرر القضاء اماـ يثار قد لكف (ٕ) مسؤوليتو عميو ترتبت الذي الفعؿ يرتكب لـ عميو المدعى

 بأف ، قائما ظؿ الضرر تحقيؽ في الشؾ ألف المستقبؿ في تحققو مف التأكد فيمك وال محقؽ غير
 ضياعاً  المدعي بفعؿ عميو ضاعت لكنيا ، خسارة تجنب أو كسب تحقيؽ فرصة لممدعي كانت
 ليا تكوف لف أنيا غير ، الحاضر في موجودة ىي أو الماضي في وجدت الخسارة فآثار ,نيائيا
 : اآلتية األمثمة نورد ذلؾ ولتوضيح (ٖ)المستقبؿ  في عواقب أية

  سباق حمبة إلى الفرس وصول تأخير إلى الذي يؤدي الناقل خطأ أول:

 صاحبو فحـر الناقؿ بخطأ السباؽ حمبة يدخؿ لـ الذي الفرس في التقميدي المثاؿ يتجمى
 ضرر ىو الفرصة مف الحرماف يعتبر بحيث ، السباؽ جوائز أحدى عمى الحصوؿ فرصة مف

 كسب فرصة الفرس مالؾ عمى فضاعت المستقبؿ في عواقب أية لو وليست وانتيى مضى محقؽ
 (ٗ) السباؽ جوائز إحدى

  الرىان كسب من المراىن الى حرمان الذي يؤدي الفرس قائد خطأ ثانيا:

 مقربة عمى كاف عندما الفرس يعضد لـ كونو الفرس قائد إلى تنسب التي األخطاء مف
 كسب فرصة ففقد,  عميو راىف الذي الرىاف كسب فرصة مف اىفالمر  فحـر الوصوؿ خط مف

 محكمة عف صادر قرار المعنى بيذا جاء وقد ومحقؽ حاؿ ضرر ىوو  الرىاف كسب أو الجائزة

                                                           
 مػػػف لػػو الحكػػـ المػػػدني المػػدعي طمػػب لصػػػحة القػػانوف بمقتضػػى يجػػػب " إنػػو المصػػرية الػػػنقض محكمػػة قضػػت ((ٔ

 المسػتقبؿ فػي ولػو والتأكيػد اليقػيف وجػو عمػى ثابتا بو المدعى الضرر يكوف أف مدنية بتعويضات الجنائية المحكمة
 –/يونيػػػػو ٙٔفػػػػي  ٕٔٗنقػػػػض مػػػػدني مصػػػػري رقػػػػـ  ".البداىػػػػة يكفػػػػي ال الضػػػػرر وقػػػػوع باحتمػػػػاؿ االدعػػػػاء ومجػػػػرد
 السػنيوري. ،د ٘ٔ ص ، سابؽ ,مصدر العامري سعدوف. د عف نقبل ٙٗٚ ص ,  ٕٛ المحاماة, ٜٚٗٔحزيراف/

 .ٛ٘ٛص ،ٔج الوسيط ،
 .ٕٙٓ, مصدر سابؽ , صٔد. حسف ذنوف , ج ((ٕ
 .ٕٕٔ, مصدر سابؽ , صٔد. حسف ذنوف , ج ((ٖ
 .ٕٓٔد. ابراىيـ الدسوقي , مصدر سابؽ , ص ((ٗ
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 يقطع ما يوجد ال الخيؿ سباؽ مجاؿ في كاف إذا" بانو  القوؿ إلى ذىبت حيث باريس استئناؼ
 ، رسميا تعمف لـ النتيجة دامت وما ، الوصوؿ خط زيتجاو  لـ ماداـ الفائز، الفرس معرفة بيقيف
ذا  لـ الذي الفرس قائد اعتبار مف  يمنع ال ذلؾ فإف ، الغرر بالضرورة يتضمف السباؽ كاف وا 

 السباؽ مندوبي مع التحقيؽ ذلؾ يؤكد كما ، الوصوؿ خط مف االقتراب يمـز بما الفرس يعضد
 فقد اف,  عميو راىف ما يقابؿ كسب تحقيؽ فرصة المراىف عمى ضيع قد كونو ، إلييـ واالستماع

 ويرتبط ومحقؽ حاؿ ضرر ىو بؿ افتراضي ضرر وال احتمالي ضرر ليست التي الفرصة ىذه
 يبرر السباقات قانوف عميو ينص لما طبقا بالتزاماتو المخؿ الفرس قائد خطأ مع سببية بعبلقة
 (ٔ)" المحكمة قدرتو الذي التعويض منح مبدئو

  الناقل تأخر بسبب الزيتية لوحاتو عرض من الرسام مانثالثا: حر 

 عرض مف الناقؿ بخطأ يتمكف لـ الذي الرساـ والمحقؽ الحاؿ لمضرر آخر وكمثاؿ
 ضررا يمثؿ ايضا بالجائزة فيذا فائزا اعبلنو فرصة عميو فضاعت العرض خبلؿ الزيتية لوحاتو
 الى بحاؿ يصؿ ال التعويض فأف لقضاياا ىذه مثؿ في أنو إلى اإلشارة وتجدر (ٕ) وحاال محققا
 تعويض يمكف ال...  والمراىف ، ، والرساـ الفرس فمالؾ المدعي عمى ضاعت التي المنفعة حد

 الوكيؿ عميو يفوت الذي المتقاضي وكذلؾ, المأموؿ او الكسب الجائزة بقيمة الضائعة فرصيـ
 الضرر إف ذلؾ, ترفع لـ التي ىالدعو  بقيمة تعويضا يناؿ أف يمكنو ال الدعوى استئناؼ فرصة
 بؿ, المدعي عمى فاتت والتي ، كسبيا المأموؿ المبالغ ىو ليس القضايا ىذه كؿ في الحالي
  (ٖ)كسبيا  في األمؿ فقد ىو الحاؿ الضرر

 بخطأ ىدرىا ويعتبر ، ذاتيا حد في الفرصة فوات عند يقؼ أف لمقاضي يمكف وىكذا
 في األمؿ بمجرد المساس عمى يقتصر ال الفرصة فوات إف ذلؾ ، بذاتو قائما ضررا المسؤوؿ
 انتياز ىو بحؽ ماسا يأتي بؿ ، المأمولة النتيجة بموغ أي الخسارة تجنب أو الكسب تحقيؽ

                                                           
 –/تشػػػػريف االوؿ  ٜونقػػػػض جنػػػػائي فرنسػػػػي فػػػػي  ٜٓٚٔ/ تشػػػػريف الثػػػػاني -/نػػػػوفمبرٕٔ فػػػػي بػػػػاريس اسػػػػتئناؼ ((ٔ

, د. ايمػف العشػماوي , مصػدر سػابؽ, ٖٚ٘ٔر سػابؽ ص , مدونة القانوف المدني الفرنسي , مصد ٜ٘ٚٔاكتوبر/
 .ٖٔٔص
 .ٕٕٔ, مصدر سابؽ , صٔد. حسف ذنوف , ج ((ٕ
 .ٖٓٔص , د. حسيف عامر , مصدر سابؽ,ٗٗٔ, مصدر سابؽ,صٔد. سميماف مرقس, الوافي ,ج ((ٖ
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 ىذا ضياع فأف ثـ ومف الخسارة تمؾ تجنب أو الكسب ذلؾ لتحقيؽ منيا اإلفادة ومحاولة الفرصة
 (ٔ)احتمالية  تظؿ المأموؿ الكسب نتيجة كانت واف التعويض يستوجب مؤكدا ضررا يعتبر الحؽ

 ضررا الفرصة فوات في رأت اذ الفرنسية النقض محكمة أوضحتيا التي ىي الوجية ىذه
ف مناسب حدث وقوع احتماؿ المدعي عمى ضاع قد المسؤوؿ بفعؿ انو تبيف كمما محققا  كاف وا 
 القضايا مف كثير في القضاء عميو الذي يسير ىو التوجو وىذا (ٕ)مؤكد  غير امر الفرصة تحقؽ
 في يدخؿ أف مف يمنع ال القانوف"  أف مف إليو ذىب ما مثبل ذلؾ ومف الفرصة فوات تيـ التي

 إنو وذلؾ المشروع غير العمؿ عميو فوتو كسب رجحاف مف رتضر لمم كاف ما التعويض عناصر
 (ٖ)عنو(  التعويض يجب محقؽ أمر فواتيا فأف محتمبل أمرا الفرصة كانت إذا

 مستمثل ظزر الفزصح الفزع الثانٍ: فىاخ

 بعاىة شخص كإصابة المستقبؿ إلى نتائجيا وتراخت سببو تحقؽ ضرر ىو المستقبؿ الضرر
 الخسائر ولكف محققة فاإلصابة الكسب مف وحرمتو المعتادة بأعمالو القياـ عف اعجزتو بدنية
 وبمعنى (ٗ) المستقبمة األضرار مف تعد الكسب عف عجزه جراء مف المتضرر أصابت التي المالية
 أف بعد أكيد المستقبؿ في حصولو يكوف انما مقوماتو بكؿ حاال يحصؿ ال الضرر تحقؽ إف آخر

 الضرر حصوؿ حالة في لممتضرر ويمكف مستقببل, تحققو عمى تعمؿ التي المعطيات لو تجمعت
 يمنح القاضي فإف حقيقية بصورة تقديره يمكف الضرر كاف فإذا الدعوى، مباشرة المستقبؿ
 ضرره تفاقـ إذا حتى لممتضرر الراىنة الحالة حسب حدده واال الحاؿ لمضرر المقابؿ التعويض

                                                           
 .ٗٗٔ-ٖٗٔ, مصدر سابؽ ٔد. سميماف مرقس, الوافي, ج ((ٔ
نقػػػبل عػػػف د. حسػػػف ذنػػػوف , مصػػػدر سػػػابؽ ,  ٜٓٚٔتشػػػريف الثػػػاني/ -/نػػػوفمبرٕٓفػػػي  ,نقػػػض مػػػدني فرنسػػػي ((ٕ

 .ٕٔٔص
, موقع البوابػة القانونيػة لمحكمػة ٘ٛٙ, ٚٗ, سنة ٜٜٙٔ/ٗ/ٕٔقغي  ٔٙلسنة ٜٜ٘ٔنقض مدني مصري رقـ  ((ٖ

, مدونػػػة القػػػانوف ٜ٘ٚٔاكتػػػوبر/–/تشػػػريف االوؿ ٜالػػػنقض المصػػػري , مصػػػدر سػػػابؽ , نقػػػض جنػػػائي فرنسػػػي قػػػي 
القضػػائية, فػػي  ٕٕلسػػنة  ٕٙٚ،  ٚٛٔ, طعػػف اتحػػادي امػػاراتي رقػػـ ٖٚ٘ٔصػػدر سػػابؽ, صالمػػدني الفرنسػػي , م

 , بوابة التشريعات االماراتية.ٕٕٓٓ/ٓٔ/ٙٔ
 ٗٔ.د. زىدي يكف , مصدر سابؽ , ص ((ٗ
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( مف مشروع القانوف المدني العراقي ٖٕٗوىذا ما اكدتو المادة )( ٔ) حدة عمى بو المطالبة أمكنو
كبل او بعضا الى بقوليا  " يكوف الضرر مستقببل اذا تحقؽ سببو وتراخت اثاره  ٜٙٛٔلسنة 

 واألصؿ االحتمالي بالضرر يسمى ما وىذا مؤكدة غير المستقبؿ الضرر يكف قد ولكف المستقبؿ" 
 الضرر تقسيـ أف إلى (ٖ)الفقو ويذىب( ٕ)فعبل وقع اذا إال بتعويض فيو يحكـ أال الضرر ىذا في

 وما لمتعويض بؿقا ىو ما بيف الفاصؿ الحد يعتبر افتراضي وضرر احتمالي ضرر إلى المستقبؿ
  مختمفتيف صورتيف في يأتي أف يمكف الفرصة لفوات المستقبؿ الضرر فاف كذلؾ. وىكذا ليس ىو

 المستقبؿ  إلى يمتد أو يستمر ولكنو الحاؿ في الضرر يتحقؽ أف -ٔ

  المستقبؿ في إال يتحقؽ أال -ٕ
  :حالة في ذلؾ تمخيص مستقببل فييا الضرر يكوف حيث الفرصة فوات مجاؿ في ويمكف

 اواًل : فوات فرصة االرتقاء الى مركز دراسي او ميني

 ثانيًا: الحرماف مف فرصة المساعدة واالعالة)الضرر المرتد(

 ونقؼ بشيء مف التفصيؿ عمى كؿ الحالة .

  ميني أو دراسي مركز إلى الرتقاء فرصة فوات اوًل:

 كاف المدعي إف بافتراض ميني او دراسي مركز إلى االرتقاء فرصة فوات مفيوـ يتجمى
 في عمييا يعوؿ كاف سانحة لفرصة انتيازه خبلؿ مف مستقببل اليو ستؤوؿ كانت منفعة في يأمؿ
مف حصولو عمى شيادة دراسية او دورة تدريبية تمكنو مف  ما يأممو تحقيؽ مف تمكنو انيا

 لو فيما االلتحاؽ بمينة معينة او يحسف بيا مركزه الوظيفي او تمنحو ترقية او ميزة في عممو
 أمالو كؿ وبدد الفرصة ىذه عميو فوت المسؤوؿ فعؿ لكف, الطبيعي مجراىا وفؽ األمور سارت

 انتيازىا. في

                                                           
، منشػػػورات عويػػػدات ، بيػػػروت  ٖطد. عػػػاطؼ النقيػػػب , النظريػػػة العامػػػة لممسػػػؤولية عػػػف الفعػػػؿ الشخصػػػي ,  ((ٔ

 .ٕ٘ٛ, ص ٜٗٛٔ
 .ٖٚٗمصدر سابؽ , ص , حجازي الحي . عبدد ((ٕ
 .ٕٗد. سعدوف العامري , مصدر سابؽ , ص ((ٖ
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 مف العديد في يتوقؼ لكونو نظرا الضرر ىذا وتحديد تقدير بصعوبة (ٔ)الفقو  ويقر 
 ىاوتحديد بيا التكيف يصعب وضياعيا الفرصة فوات غير خارجية أخرى أمور عمى تطبيقاتو
 ورجحاف الضرر احتماؿ مدى تحديد معو يتعذر الذي األمر ، الضرر إحداث في دورىا واظيار
 الفرصة. فوات نتيجة تحقيقو

 تتطمب بكونيا الحالة ىذه صعوبة إف الدسوقي إبراىيـ الدكتور يقوؿ الصدد ىذا وفي
 والتحديد ليقيفا وعدـ الغموض يشوبو مستقبمي وكبلىما الفرصة لفوات بتقريريف القياـ ضرورة
 أو ، رتضر الم سيجرييا كاف التي او الدراسة االمتحاف في النجاح احتماؿ مدى تقدير أوال فيجب

 إليو يؤدي أف يمكف ما وتنبؤ تخيؿ ذلؾ بعد يتعيف ثـ فييا االشتراؾ يزعـ كاف التي المسابقة في
 أو معيف عمؿب االلتحاؽ في يتمثؿ آخر نجاح مف ، تحقيقو فرض عمى ، المحتمؿ النجاح

 القضاء حذر يبرر ما ذلؾ ولعؿ( ٕ)افضؿ  عمؿ أو كترقية أخرى مزايا أو ميزة عمى الحصوؿ
 مزدوجا احتماال تتضمف التي الحاالت ىذه في االحتمالي الضرر لتحقؽ بسيولة تقبمو وعدـ
 الكثير في الرجحاف عمى االفتراض أو االحتماؿ مجرد ويطغي التحقؽ فرص يقمؿ الذي األمر

 ةعشر  التاسعة العمر مف تبمغ فتاة  رسوب بصدد ، القضاء قرر فقد لذلؾ وتطبيقا, الحاالت فم
 يتمثؿ ضرر مف الفتاة ىذه تدعيو ما صحة عدـ ، لو تعرضت حادث بسبب الثانوية مرحمة في
 (ٖ) وىميا أو نظريا ضررا وكونو الضرر النعداـ نظرا الصيدلة بمينة التحاقيا فرصة فوات في

ؿ لمقرار السابؽ  يجد عف حؽ اف رفض القضاء لمتعويض عف ضياع ىذه الفرصة عمى فالمتأم
لجدية الرغـ مف فقد مركز دراسي او ميني بكوف الفرصة في ىذا القرار لـ تصؿ الى درجة مف ا

 الذيف السف صغار لمتبلميذ بالنسبة خاصة يدؽ بصفة اال اف األمر لتتخذ اساسا لمتعويض,
مف  , لذلؾ يقترح الوضوح وعدـ بالغموض مستقبميـ يتسـ حيث, الدراسية يـحيات بدء في مازالوا
البحث فيما يحتمؿ اف يكوف عميو مستقبؿ الطالب لو لـ يتعرض لمحادث ثـ البحث عف  (ٗ)الفقو 

أثير المحتمؿ ليذا الحادث عميو وذلؾ باالعتداد بطبيعة الدراسة التي وصؿ الييا الصغير الت
                                                           

 .ٜٔ, د . ابراىيـ الدسوقي  , مصدر سابؽ, صٕٓٔ, مصدر سابؽ, صٔد. حسف ذنوف ج ((ٔ
 .ٕٜص, سابؽ مصدر,  االوؿ القسـ, الدسوقي ابراىيـ. د ((ٕ
, نقػػبل  ٜٚٙٔ,المجمػػة الفصػػمية لمقػػانوف المػػدني, ٜٚٙٔايػػار/ – /مػػايؤٕفػػي  ٖٚٛرقػػـ , نقػػض مػػدني فرنسػػي  ((ٖ

 .ٕٜالدسوقي, مصدر سابؽ,ص ابراىيـ. عف د
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اده وتقبمو ليذه الدراسة منذ بدايتيا وتقدمو فييا ومينة والديو ودرجة تعمميـ ووظائفيـ  ومدى استعد
او مينيـ وكذلؾ بالنسبة الخوتو اف وجدوا حيث تحدد المراكز التي وصموا الييا والدراسات التي 

 انيوىا. 

 ىذه عمى الحصوؿ كاف اذا ما اال اننا نعتقد اف حؿ ىذا االشكاؿ يكمف في اف نفرؽ بيف
 لشروط تخضع التي الميزة تمؾ وبيف, المدة شرط اال معينة شروط تتطمب ال بأف تمقائية الميزة

 .اخرى ومتطمبات

 ثابتا الضرر يكوف الحادث جراء مف ضرر المتضرر اصاب ما اذا االولى لمحالة فطبقا
 ومف لمينيةا مسيرتو مواصمة مف المتضرر منع الحادث ىذا اف اذ لمفرصة تفويتا مجرد ال محققا

 االستناد دوف الزمف مف مدة بعد سيناليا كاف مؤكدة(  نجاح , ترقية) الميزة تمؾ مف حرمانو ثـ
 اخرى. شروط الى

 فقدانيا يجعؿ اضافية وشروط اخرى عوامؿ عمى الميزة اعتماد فاف الثانية الحالة في اما
 تقؼ شروطًا لمترقية اذ  مثبًل شروط الجدارة واالقدمية المتضرر لو تعرض الذي الحادث بسبب
ضرر حاؿ  الحادث عف المترتب الضرر اعتبار اماـ كحاجز الترقية لنيؿ االضافية الشروط ىذه

ر البالغ مف العمر التاسعة تضر يستوجب التعويض لذلؾ قرر القضاء الفرنسي اف حرماف الم
تعويض الف ما والثبلثوف مف الحصوؿ عمى شيادة الدكتوراه اثر حادث تعرض لو , ال يقبؿ ال

ر مف ضرر يستند الى كسب نظري وىمي وليس ضررا محققا او مرجحا تضر يدعيو الم
ر كاف كبير السف ولـ يمارس أي نشاط تدريسي او عممي يكوف لشيادة الدكتوراه تضر فالم

 تصبح اف تأمؿ كانت التي الضحية إف اعتبار إلى وفي قرار اخر (ٔ)المحتممة تأثير عميو 
 وذلؾ ، الحادث بسبب عمييا ضاعت التي الفرصة عف تعويض طمب في محقو جو مضيفة
 تمقت يتمثؿ بكونيا فرص بناًء عمى تتوفر كانت لكنيا بذلؾ وعود عندىا يكف لـ إنيا مف بالرغـ
النقض المصرية عف  محكمة كما افصحت (ٕ) جو  مضيفة تصبح ألف يؤىميا الخارج في تدريبا

                                                           
 ٖٕٓ, ص -ٕ-, المجموعػة المدنيػة ٖٜٚٔتشػريف االوؿ/  - / اكتػوبرٓٔفػي  ٕٗ٘نقض مدني فرنسي رقػـ  ((ٔ
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 في وقؼ قد الحكـ كاف يحة مف ذلؾ ما قضت بو مف انو "إذاىذا االتجاه في احكاـ متعددة وصر 
 معاشو بيف بالفرؽ الحكومة عمى لمموظؼ القضاء حد عند خطأ عف الناشئ الضرر جبر

 اف الى ذلؾ في مستندا خمت التي لواء رتبة إلى الترقية فرصة عف يعوضو ولـ راتبو وصافي
 فيو تتصرؼ لمحكومة حؽ ىي بؿ ، الجدارةو  األقدمية شرائط فيو تحققت ولو حقا ليست الترقية
 لو سنحت التي الفرصة مف حرمانو إف ذلؾ  أخطأ قد يكوف فأنو حسيب وال رقيب ببل تشاء كما

 آخر قرار في وجاء (ٔ)" فيو النظر يتعيف الضرر عناصر مف عنصر ىي الترقية عمى لمحصوؿ
 مف أعمى درجة إلى ترقيةال في الموظؼ عمى الفرصة تفويت إف" نفسيا  المحكمة عف صادر
 الضرر عناصر مف عنصر خدمتو مدة انتياء قبؿ حؽ بغير المعاش إلى إحالتو بسبب درجتو
 امرا فواتيا فاف محتمبل امرا الفرصة كانت فإذا عنو الموظؼ تعويض في النظر يجب الذي
 ماالتعويض  عناصر مف عنصر وىو الفائت الكسب في يحسب أف مف القانوف يمنع وال محقؽ
 كاف فإذا ثـ ومف ، مقبولة اسباب االمؿ ليذا ماداـ كسب مف عميو الحصوؿ يأمؿ رتضر الم كاف

 ترقية احتماؿ فرصة فوات إف ، التعويض طمب رفض سبب في قاؿ قد فيو المطعوف الحكـ
 سف بموغ قبؿ الخدمة مف فصمو جراء مف أصابو الذي المادي الضرر تقرير في ال يدخؿ الطاعف
 في خطأ عمى ينطوي القوؿ ىذا فأف ,حؽ عميو ينبي أف يصح وال احتماؿ مجرد وألن المعاش
 اإلطبلقات مف وأنيا باألكثرية التقيد دوف باالختيار تتـ الترقية تكوف أف ذلؾ مف يناؿ وال, القانوف
 (ٕ)"  الخدمة في باقيا الموظؼ يكوف أف ذلؾ محؿ إذ لمموظؼ الرئيسة الجيات تممكيا التي

 مف أعمى درجة إلى الترقية في الموظؼ عمى الفرصة فوات اف ايضا المصري قضاءال وأعتبر
 التي الضرر عناصر مف عنصر درجتو في وىو حؽ بغير المعاش إحالتو الى بسبب درجتو
 عنيا.  الموظؼ تعويض في النظر يجب

 ثانيًا : الحرمان من المساعدة والعالة )الضرر المرتد(

 كاف إذا إال غيره ضرر اصاب عف بتعويض يطالب أف يستطيع ال الشخص اف األصؿ
 فيو ال يستطيع اف األساس  ىذا ،وعمى مثبل وارثا كاف باف لو خمؼ أو المصاب عف نائبا
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 مورثة مف الميراث طريؽ عف جاء بحؽ بؿ بنفسو اكتسبو بحؽ الحالة ىذه في بالتعويض يطالب
 كاف الحادثة في المتوفى إف األشخاص عضب يدعي قد لكف (ٔ) وارث بأنو يثبت إف إال عميو وما

 يدعوف ثـ ومف بحياتو أودى الذي لمحادث تعرضو لوال األياـ مف القادـ في ويعيميـ سيساعدىـ
 كانت  او اف الضحية بمساعدتيـ المتوفى قياـ مف مستقببل حرمانيـ في يتمثؿ بضرر إصابتيـ
 مشاركة في االبوييف أمؿ فيضيع رزاى مستقبؿ إلى أو المينية حياتيا في ترقية إلى تتطمع

 الينية حياتو الزوج مقاسمة الى تتطمع كانت التي الزوجة امؿ يضيع أو السعيدة حياتو الضحية
 عف تعجزه بإصابة اصابتو أوعمى عميو المجني وفاة عمى يترتب اف المتصور مف بات ثـ ومف

تقبمية التي كانت مف في تحقيؽ المكاسب المس ذويو  فرصة ىذا الكسب عمى بفوات الكسب
المؤمؿ اف تحصؿ عميو الضحية , واوضح صورة ليذا النوع مف الضرر ىو الحرماف مف 
االعالة, ولبياف موقؼ الفقو والقضاء مف التعويض عف الحرماف مف االعالة باعتبارىا ضررا مرتد 

 البد مف اف نفرؽ بيف حالتيف:

 باإلنفاؽ ومنتظـ مستمر بشكؿ لمعيؿا بيا يقوـ إعالة ىناؾ  تكوف : أف الحالة الولى
 متفقا (ٖ)والقضاء  (ٕ)والفقو  محققاً  ضرراً  يعتبر االحالة ىذه في االعالة وقطع,  يعيميـ مف عمى
 ىو وأنما الضار الفعؿ مرتكب تحققو دوف حاؿ مجرد بأمؿ يتعمؽ ال األمر أف والواقع,  ذلؾ في

 في يتمتع المدعي وكاف الفعؿ ارتكاب قبؿ ةقائم كانت التي اإلعالة ىو واقع أمر عمى اعتداء
 ىدـ ولكنو الى القدر االعالة مصير الفعؿ مرتكب يترؾ فمـ االقتصادي األمف مف بشيء ظميا
 ومستمرة قائمة محترمة مالية مصمحة عمى اعتداء أماـ إذا فنحف المطمئنة المعيشة تمؾ بفعمتو

 القتؿ في يقاؿ ال ،لذلؾ يقع ال وقد ستقبؿالم في يقع قد شيء في أمؿ مجرد أماـ ولسنا ومنظمة
 حياة أف المحقؽ مف ليس عمى اعتبار إنو الحياة استمرار في األمؿ مجرد عمى اعتدى القاتؿ اف

                                                           
 .ٗٛد. عبد العزيز المصاصمة , مصدر سابؽ , ص ((ٔ
, د. صبلح الػديف النػاىي , اىػـ القػرارات واالجتيػادات القضػائية , ٙٗد. سعدوف العامري , مصدر سابؽ ,ص ((ٕ

 .ٖٚ, ص ٜ٘ٚٔمطبعة الحوادث , بغداد ,
 شػرطي راتػب المػدعوس المتػوفى والد تناوؿ"  بأنو قررت حينما يةالعراق التمييز محكمة سارت االتجاه ىذا وفي ((ٖ
 أبػاه يسػاعد كػاف االبػف ذلػؾ بػأف ثبػت قػد مػاداـ ابنػو فقػداف عػف الناتج المادي الضرر عف التعويض مف يحرمو ال
 .ٕ٘ٚص ,ٕ السنة, ٜٔعدد ,العدلية  الوقائع, ٜٓٛٔ/ٕ/ٚ في ٜٓٛٔ/مدنية, ٛٗٔ القرار رقـ"  اإلعالة في
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قائمة  اعالة مف لمحرماف بالنسبة القوؿ ىذا مثؿ يقاؿ ال كما القتؿ جريمة لوال مستمرة كانت القتيؿ
(ٔ) 

 يعيميـ كاف مف مطالبة جواز إلى فذىب األخير جاهاالت بيذا العراقي الفقو تأثر وقد 
 أف بشرط موتو أو بقتمو إعالتو مف حرمانيـ جراء مف أصابيـ الذي الضرر عف بالتعويض القتيؿ
 تكوف وأف معيميـ عاش لو مؤكدة كانت استمرارىا فرص وأف مستمرة كانت اإلعالة كوف يثبت

 ولذا ، العاـ النظاـ أو لآلداب مخالفة غير ؿبالمعي عبلقتيـ تكوف أف أي مشروعة ىؤالء مصمحة
 (ٕ)مصرعو  قبؿ بالفعؿ يعيميا كاف الذي خميميا فقد عف بالتعويض المطالبة لمخمية فميس

: اف ال تكوف اعالة في الوقت الحاضر لكف مف المحتمؿ اف تكوف كذلؾ في  الحالة الثانية
ف سيساعدىـ مستقببل لوال تعرضو المستقبؿ كادعاء بعض االشخاص اف المتوفى في الحادث كا

ر تضر لذلؾ الحادث أي يدعوف اصابتيـ بضرر في المستقبؿ يتمثؿ في حرمانيـ مف قياـ الم
بمساعدتيـ واعانتيـ نتيجة وفاتو , والف الضرر مستقبمي وال يوجد ما يؤكد تحققو, حيث اف 

حياة المتوفي فبل  حرماف المدعى عمييـ مف المساعدة قد يتحقؽ لسبب او آلخر حتى في حالة
ر اف الضرر سيزداد تضر يكوف الضرر اال احتماليا , ويتحقؽ بصفة خاصة اذا ما ادعى الم

ر وتأثير ذلؾ عمى مدى تضر تفاقما مستقببل نتيجة لما كاف متوقعا مف تحسف لممركز المالي لمم
 االعالة فرصة دفق بتعويض المطالبة واألزواج لئلباء فيؿ يحؽ (ٖ)اعانتو لو ظؿ عمى قيد الحياة 

 معيف أف حادث في المتوفى لزوجة يحؽ وىؿ ؟ األياـ قادـ في الزوج أو اإلبف مف المأمولة
 سواء المستقبؿ في زوجيا وضعية إليو ستؤوؿ كاف ما بحسب الضرر تقدير القضاء مف تطمب
 ؟ المينية حياتو أو العادية لحياتو بالنسبة

تأكد مف وجود الفرصة ,أي احتماؿ او في مثؿ ىذه الحاالت يتعيف عمى القاضي ال
فرصة الكسب واحتماؿ زيادتو مستقببل , فاذا كانت االعالة محتممة فأف فواتيا بخطأ المسؤوؿ 

                                                           
 .ٗٚالناىي , مصدر سابؽ , ص الديف صبلح .د ((ٔ
 , المعػارؼ , مطبعػة االلتػزاـ مصادر , األوؿ الكتاب , لبللتزاـ العامة النظرية في الوجيز د.غني حسوف طو , ((ٕ

 .ٖٙٗ-ٕٙٗ, ص ٜٓٚٔ , بغداد
 .ٕ٘ٔالذىب , مصدر سابؽ , ص ابو وصفي. د ((ٖ
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 وقائعيا تتمخص قضية في ذلؾ عف التعويض القضاء ويقرر (ٔ) ضررا محقؽ يستوجب التعويض
 بنجاح الطب دراسة أنيى دق القتيؿ ىذا وكاف وفاتو إلى أدى حادث آثر شخص اصيب"  باالتي
 فقضت الجراحة في لمتخصص يعمؿ وكاف باريس مستشفيات في مقيـ كطبيب واشتغؿ ممحوظ
 تبشر كانت التي الوقائع ىذه كؿ االعتبار بنظر آخذة القتيؿ ىذا لزوجة بالتعويض المحكمة
  أف قضت , كما (ٕ) شؾ أي دوف منو ستستفيد زوجتو كانت والتي القتيؿ ليذا زاىر بمستقبؿ
 إلى حاجة في يصبحاف عندما والدىما مساعدة مف حرمانيما عف بالتعويض الوالديف مطالبة
 إليو يذىب فيما القضاء وحجة , مساعدة إلى حاجة في والدىما موت وقت يكونا لـ ولو مساعدة

 ال ولدىـ عمى مساعدة االبويف اعتماد وأف الكبر يبمغا عندما لوالديو عونا يصبح قد الولد اف
 كما (ٖ) واكيدا حاال ماديا ضرر يعتبر لو فقدىما أف ذلؾ المناؿ البعيدة اآلماؿ قبيؿ مف يعتبر
 تفويت ولكف احتمالي امر ألبويو االبف مف المرجوة الرعاية بأف المصرية النقض محكمة قضت
   (ٗ) ابنيما بفقد الفائت الكسب عف تعويضيـ يجب ثـ ومف محقؽ أمر الرعاية ىذه في األمؿ ىذه

التي  ةاال اف القضاء يتشدد وعف صواب في التعويض عف فوات فرصة االعالة في الحال
تكوف فييا الفرصة ضعيفة تبمغ حدا مف الضعؼ اف تكوف وىمية مف امثمة ذلؾ ما قضت بو 

 صغير طفؿ مف اإلعالة مف الحرماف عف ينشأ الذي الضرر محكمة التمييز العراقية في أف
 غير طفبل ضار فعؿ نتيجة المتوفى أو القتيؿ كاف إذا"  أنو فقررت مالياحت ضرر ىو ألبويو
عالة الكسب عمى قادر  بالتعويض عف الحرماف المطالبة حؽ عمييا يترتب ال وفاتو فأف ، أحد وا 
 يـو في الكسب عمى قادرا سيكوف البقاء لو كتب لو الطفؿ ىذا بأف لمقوؿ مجاؿ وال ، اإلعالة مف

                                                           
 .ٜٚد. ابراىيـ الدسوقي , مصدر سابؽ ,ص ((ٔ
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 .ٖٕٔمصدر سابؽ ص
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 .٘ٚالعزيز المصاصمة , مصدر سابؽ , ص
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 , قاعدة التشريعات واالجتيادات المصرية , مصدر سابؽ. ٕٔٓٓمارس /  –/اذار ٕٛ
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وقضت محكمة  (ٔ)" المحتمؿ ال المحقؽ الضرر ىو عنو يعوض الذي ررالض وأف األياـ مف
إذ كاف الحكـ االبتدائي المؤيد بالحكـ المطعوف فيو قد اكتفي في مقاـ  "النقض المصرية في

عمي ما أورده مف أف الوفاه فوتت عمي المطعوف ضدىا  الماديقضاءه بالتعويض عف الضرر 
ىا المتوفي في شيخوختيا دوف أف يعف ببحث وتمحيص فرصة األمؿ في أف تستظؿ برعاية ولد

عاما  ٕٔما أثارتو الطاعنة مف أف ىذا األمؿ غير وارد ألف المتوفي كاف طفبل يبمغ مف العمر 
يعاؿ وال يعوؿ أحدا أف ليا ثبلثة أبناء قصر يكفي أف تستظؿ برعاية أييـ في شيخوختيا أو أف 

انتيي إليو مف أف وفاة اإلبف فوتت عمي المطعوف  يبيف األسباب المقبولة التي تبرر وجو ما
أف تستظؿ برعايتو ليا في شيخوختيا وىو ما مف شأنو أف يجيؿ باألسباب التي  ضدىا أمميا في

الكسب الفائت ويعجز محكمة النقض عف مراقبة صحة  ىيض عمأقاـ عمييا قضاءه بالتعو 
 (ٕ) "معيبا بالقصورتطبيقو ألحكاـ القانوف ، فأف الحكـ المطعوف فيو يكوف 

 الولد موت حادثة وقوع وقت الوالديف يسار حالة بيف التمييز ويرى بعض الفقو بوجوب 
, المستقبؿ في لمساعدتو ابدا يحتاجا لف ربما انيما اعتبار عمى ليما التعويض دفع عدـ ثـ ومف
 مساعدتو فرصة لفقدىما ليما التعويض وجوب وبالتالي موتو وقت المادي ضيقيما حالة وبيف
اال اف ىذا الراي لـ يمؽ قبوال مف بعض الفقو عمى اعتبار اف ىذا التمييز  (ٖ)حيا  بقي لو ليما

غير مقنع النو ماداـ المستقبؿ مجيوال فميس مف المؤكد اف الوالداف سيبقياف عمى حالة اليسار 
سب كوف المعيؿ والحقيقة اف القضاء ال يرفض التعويض ب (ٗ)التي كانا عمييـ وقت موت ولدىما 

صغير السف بؿ لعدـ جدية الفرصة مما يجعميا وىمية , أي اف ىذا االمر ال يؤخذ عمى اطبلقو 
فاف الحرماف المترتب عمى مقتؿ طفؿ صغير ليس كمقتؿ الفتى الذي يوشؾ اف يبمغ سف الكسب 

قرارا ولـ تقضي وىكذا نقضت محكمة التمييز العراقية  (٘) والرشد وال امؿ في االعالة لوالديو سواه

                                                           
 ,سػابؽ  مصػدر  نقبل  عف  د. صػبلح الػديف النػاىي , ٜ٘ٚٔ ٜ٘ٚٔ/٘/ٕٔفي  ٚٚتمييز مدني عراقي رقـ  ((ٔ

 .ٕٜص
, قاعػػدة ٖٖٙٔص ,  ٘ٗ نةسػػ ,  ٜٜٗٔ/  ٔٔ/ ٓٔ , فػػيؽ  ٖٙلسػػنة ,  ٖٓٓٗنقػػض مػػدني مصػػري رقػػـ  ((ٕ

 التشريعات واالجتيادات المصرية.
 .ٙٚص , سابؽ مصدر,   المصاصمة العزيز د. عبد , نقبًل عفٕٚٚ)مازو وتنؾ( , المسؤولية المدنية , ص ((ٖ
 .ٕٗد. سعدوف العامري , مصدر سابؽ, ص ((ٗ
 .ٕٜص, سابؽ  مصدر د. صبلد الديف الناىي ,  ((٘
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 يكوف أف بالضرورة ليس..  بالتعويض باالستناد الى صغر السف حيث جاء في حيثياتو " 
 وليس لو المناسب العمؿ عمى قادرا الصغير يكوف أف يجوز فقد دائما الكبار مف المعيؿ

 (ٔ)" بكامميا اإلعالة نفقات يتحمؿ الذي ىو المعيؿ يكوف أف أيضا بالضرورة

 الوطلة الثاًي

 الضرر االحتوالي في فْات الفرصة

 اف االمر وغاية سيقع انو يؤكد ما يوجد ال و يقع لـ ضرر ىو  االحتمالي اف الضرر
 فوات في االحتمالي الضرر اما (ٖ)لذلؾ ال تصح المطالبة بالتعويض عنو ( ٕ)محتمؿ  وقوعو
 منشودا أمبل لو بةبالنس وكاف المدعي إليو يرغب كاف الذي الكسب ذلؾ في يتمثؿ فإنو الفرصة
 التحقؽ مستحيؿ الكسب ذلؾ يصبح عميو المدعي فعؿ ونتيجة ، تحقيقو إلى يسعى مرغوبا وىدفا
 يمكف فبل نيائيا منو المدعي وحرماف ىنا الكسب عدـ تحقؽ ورغـ,  محتمبل ممكنا كاف اف بعد
 بالتأكد امحقق يكوف أف يتعيف لمتعويض القابؿ الضرر اف ذلؾ التعويض واجب ضررا ذلؾ عد

 كسب عمى ىنا يرد فالحرماف يتحقؽ لـ وىذا ، رتضر بالم لحقت التي الخسارة مف والتيقف
 في االحتمالي والضرر (ٗ)محققا  فعميا ضررا يمثؿ ال فقط احتمالي كسب مف والحرماف احتمالي

,  ققوتح وينتظر المدعي يأممو الذي االحتمالي بالكسب يتمثؿ ايجابيا يكوف اف اما الفرصة فوات
 ال الفرصة فوات في االحتمالي فالضرر لذلؾ,  معينة خسارة تجنب في يتمثؿ سمبيا يكوف وقد

 . منيما كؿ في االحتماؿ مراعاة مع الحقة خسارة أو فائتاً  كونو كسبا مف يخرج

 خسارة تجنب أو الكسب تحقيؽ في تمثؿ سواء االحتمالي الكسب فإف الحاؿ وبطبيعة
 او فرصة بتوافر أي إليو تؤدي طرؽ أو طريقة بوجود التحقؽ ممكف وأ محتمبلً  يكوف أف يجب
 إصابة يعني فواتو فاف,  فقط محتمبل وليس الوقوع محقؽ الكسب كاف فإذا ,تحقيقو  ترجح فرص
 شحنة تسمـ ينتظر تاجراً   كاف فمو لكسبو فرصة فوات مجرد فقط وليست محقؽ بضرر رتضر الم

                                                           
, ص ٚ, السػنة ٔ, مجموعػة االحكػاـ العدليػة , عػدد ٜٙٚٔ/ٕ/ٜٔفػي   ٖ/مدنيػةٜ٘ٚتمييز مدني عراقي رقػـ  ((ٔ

ٕٙ. 
 .٘ٚ٘ص , سابؽ مصدر ,ٔ,ج  السنيوري الرزاؽ د. عبد ((ٕ
 .ٕٕٔالبشير, مصدر سابؽ, ص طو محمد , البكري الباقي الحكيـ ,عبد يدالمج د. عبد ((ٖ
 .ٙٛد. ابراىيـ الدسوقي  , القسـ االوؿ , مصدر سابؽ , ص ((ٗ
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 الذي الضرر فاف تالفة وصمت أو البضائع ىذه تصؿ لـ الناقؿ خطأ ونتيجة إليو مرسمة بضائع
ذا,  فرصة فوت مجرد وليس محققا ضررا يكوف التاجر يمحؽ  وليس مستحيبل الكسب كاف وا 

 لذلؾ لفرصة فوات او ضياع ىناؾ يكوف لف ثـ ومف لتحقيقو فرصة تتواجد فمف ممكنا أو محتمبل
 القوؿ حد إلى كافية بدرجة االحتماؿ ىذا حقؽيت وأف التحقؽ محتمبل الكسب يكوف أف يتعيف
وىكذا فاف الضرر االحتمالي في فوات الفرصة يتحدد في  (ٔ) وقوعو عدـ عمى وقوعو بترجيح

نتيجة الفرصة االمر الذي كاف القضاء قديما يقع في الخمط بينو)نتيجة الفرصة( وبيف الضرر 
مف ذلؾ ما قضت بو   اً احتمالي اً ضرر  المحقؽ في فوات الفرصة ويرفض التعويض عنيا باعتباره

حكمت بو محكمة الموضوع بالتعويض عف  اً محكمة التمييز العراقية في قرار ليا نقضت بو حكم
 . (ٕ)فوات فرصة معتبرة ذلؾ ضررًا احتماليًا 

فالسؤاؿ الذي يطرح ىنا كاف الضرر االحتمالي ضررًا غير مؤكد ال يمكف التعويض واذا 
 يطمؽ والذي ، ذاتيا حد في الفرصة ىذه ضياع ىو التعويض عنو؟ ىؿ أي مف االضرار يتـ

 الخسارة او الفائت الكسب في المتمثؿ االحتمالي الضرر ىو اـ األولي الضرر الفقو عميو
  ؟ بو االخذ يتـ الضرريف مف أي بمعنى, النيائي الضرر الفقو عميو يطمؽ والذي البلحقة

 مف أنيما إال ، واحد آف في وتأكيد احتماؿ عمى الفرصة فوات عف التعويض يستند
 سوؼ الضائعة الفرصة إف المحتمؿ مف أذ مختمفيف أمريف عمى يقعاف بمعنى ، مختمفة طبيعة
 يعوض الذي أنو بمعنى, ضررا بو يمحؽ مما أكيدة بصفة ضاعت قد الفرصة ىذه أف إال تتحقؽ
 مف حرمانو في عميو رصةالف فوات جراء مف رالمتضر  يمحؽ الذي المحقؽ الضرر ىو عنو

ذا عامة بصفة معيف كسب تحقيؽ فرص أو وسيمة  الضرر بيف ربطنا وليس الضرر االحتمالي, وا 
 الضرر الستبعاد فرص مف رتضر الم عمى فات فيما يتكوف فاألوؿ  االحتمالي والضرر المحقؽ

ينبغي أف نفرؽ و في مقاـ تفويت أحد العاقديف عمى اآلخر فرصة معينة نتيجة لخطئو (ٖ)االحتمالي
بيف الفرصة ذاتيا التي ضاعت كضرر محتمؿ غير مؤكد ال مجاؿ لتعويضو عنيا وبيف واقعة 
تفويتيا عمى العاقد وحرمانو مف االشتراؾ فييا كضرر فعمي مؤكد يمكف التعويض عنو، فمثبل إذا 

                                                           
 .ٚٛد. ابراىيـ الدسوقي , مصدر سابؽ , ص ((ٔ
 .٘٘, صٖ, قضاء محكمة التمييز , مجمد  ٜ٘ٙٔ/ٕ/ٕٚ/حقوقية في  ٗٙٗٔتمييز مدني عراقي رقـ  ((ٕ
 .ٗٗٔ-ٖٗٔسميماف مرقس , مصدر سابؽ , ص د. ((ٖ
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صة عمى تسبب الناقؿ بخطئو في حرماف أحد المسافريف مف دخوؿ امتحاف أو االشتراؾ في مناق
إحدى الصفقات ، فإننا نكوف أماـ نوعيف مف الضرر، يعد أحدىما ضررًا محتمبًل ، وىذا ال يمكف 
التعويض عنو ، والثاني ضررًا فعميًا مؤكدًا يمكف التعويض عنو ، أما الضرر المحتمؿ فيتمثؿ 

ة، المناقصفي عدـ نجاح الطالب المسافر أو عدـ كسبو الصفقة لتأخر الناقؿ في نقمو إلى مكاف 
ر ألنو ليس مف المؤكد أف المسافر كاف سينجح في ضر توىذا الضرر ال يعوض عنو الم

االمتحاف أو في كسب الصفقة ، حيث يعد نجاحو في أييما أمرًا محتمبل قد يحدث وقد ال يحدث 
، أما الضرر المؤكد الذي حدث بالفعؿ ليذا المسافر فيتمثؿ في حرمانو مف دخوؿ االمتحاف أو 

مستقبل ومغايرا عف الضرر المحتمؿ المتمثؿ في عدـ النجاح أو  اً ناقصة، والذي يعد ضرر الم
ر عف تفويت الفرصة ضر تعدـ كسب الصفقة، األمر الذي يوجػب عمى القاضي تعويض الم

عميو، أي عف الضرر الناشئ عف كوف الواقعة )أي واقعة الوصوؿ في الميعاد المتفؽ عميو( لـ 
ىذه الحالة ىو بالضرورة أقؿ مف تعويض الضرر الناشئ عف خسراف تحدث، والتعويض في 

 الكسب مف الحرماف في المتمثؿ االحتمالي لمضرر فإف ذلؾ ومع( ٔ) الصفقة أو خسراف االمتحاف
 ضوئو في اذ ، الفرصة فوات في المحقؽ الحقيقي الضرر حساب عند خاصة أىمية االحتمالي

 الكسب تحديد وأىمية ضرورة كانت ىنا , ومف التعويض الواجب األخير الضرر ىذا تقدير يمكف
 يرجع الفرصة فوات عند تحديده لمضرر عف القضاء نجد اف الفرصة , لذلؾ فوات في االحتمالي

 أيضا إليو يرجع بؿ ، الفرصة وتحقؽ وجود لتقدير االحتماؿ ىذا ومدى االحتمالي الكسب إلى
ف سبالك فرصة ففوات,  فواتيا عف التعويض لتقدير  ىذا اف اال محققا ضررا ذاتو في كاف وا 
 احتماؿ انعدـ فإف,  احتمالي كسب الى عنو التعويض وفي وجوده في يستند المحقؽ الضرر
ف الفرصة انعدمت الكسب  ضياعيا لمجرد التعويض وتعيف الفرصة وجدت لمكسب احتماؿ وجد وا 

(ٕ). 

                                                           
محمػد .، .د ٕٛ٘ص ,مصػدر سػابؽ,  حمػدي عبػد الػرحمف . ، .د ٖٛٔص مصػدر سػابؽ, ، سيمر تناغو د. ((ٔ
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 ضرر مف يقابمو وما مالياالحت الكسب يحتمو الذي الدور أىمية مدى يظير ىنا ومف
 الفرصة ضياع عمى المترتب المحقؽ الضرر تحديد في الكسب ىذا تحقؽ عدـ حالة في احتمالي

 عنيا . التعويض وفي

 

 الوثحث الثالث

 عاللة السثثية في فْات الفرصة

 الغير أصاب الذي الضرر عف يسأؿ ال الشخص إف المدنية المسؤولية في المقرر مف
 والضرر الخطأ بيف سببية عبلقة تقوـ أف أي ، الضرر ليذا األكيد السبب ىو خطئو كاف إذا إال
 ما مباشرة عبلقة توجد أف معناىا والضرر الخطأ بيف ما الرابطة السببية عبلقة أف المعموـ ومف ،

  مف شخص عمى ضرر يقع عندما بأنو القوؿ ويمكف ، والضرر المسؤوؿ وارتكب الذي الخطأ بيف
 الشخص مسؤولية بقياـ الجـز يمكف ال فإنو تبصر عدـ أو رعونة أو لخطأ نتيجة آخر شخص
 البسيطة النتيجة ىذه يقبؿ ال المنطؽ القانوني والعقؿ اف ذلؾ بالتعويض والزامو مباشرة األخير
نما  آخر بتعبير أو الشخص ىذا نشاط بسبب حصؿ قد الضرر يكوف أف ذلؾ عف فضبل يمـز وا 
  (ٔ) والضرر الشخص ىذا نشاط بيف السببية عبلقة توافر يمـز

ذا  المسؤولية أركاف مف ركف بكونيا السببية لعبلقة التقميدي المفيوـ ىو ىذا كاف وا 
 أف اـ الفرصة لفوات السببية العبلقة عمى المفيوـ ىذا ىؿ ينطبؽ ىنا يرد الذي فالسؤاؿ.  المدنية
 القاضي بيا يأخذ أف لتي يمكفا السببية وما ىي ؟ الفرصة بفوات خاصا وصفاً  المفيـو ليذا

 سبب نظرية اـ االسباب تعادؿ نظرية ىؿ ىي ، الفرصة فوات عف التعويض موضوع في لمفصؿ
 :اآلتية المطالب في عنده سنقؼ ما وىذاوكيؼ يتـ اثباتيا؟  ؟ المبلئـ

 

 

                                                           
وف سػنة طبػع دبػ , ، مصػر ، دار النيضة العربية المدنية عبلقة السببية في المسؤوليةد. عبد الرشيد مأموف ,  ((ٔ
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 الوطلة االّل

 هفِْم عاللة السثثية لفْات الفرصة

 االحتمالي والضرر الفرصة فوات بيف سببيةال عبلقة ىو ىنا نواجيو ما اف شؾ ال
 عبلقة أيضانفسو  الوقت في تمثؿ التي ، رتضر الم يأممو كاف الذي الكسب في قيمتو المحددة
 ىذا أف باعتبار ، ذاتيا الفرصة قيمة في والمتمثؿ المحقؽ والضرر الفرصة فوات بيف السببية
 ليس ىنا المقصود أف بيد, حتمالياال الضرر مف نسبة أو جزء إال الواقع في ىو ما الضرر
 التعويض مبدأ وتقرير الفرصة فوات لوجود توافره مفترض أمر فيذا العبلقة ىذه ووجود تحقيؽ
 تسبب بقدر إذ, السببية ىذه ومدى قدر ايضاح ىو ىنا والمطموب فالمقصود لذلؾ (ٔ)عنيا 
 الضرر إلى التعويض ىو انصراؼ األصؿ إف ذلؾ (ٕ)قيمتيا  تقدر الكسب تحقيؽ في الفرصة
 عف رتضر الم تعويض فيعني الفرصة فوات عف التعويض اما مداه في والمؤكد وجوده في المؤكد
  (ٖ) المسؤوؿ خطأ إلى راجع ولكنو مداه أو وجوده في مؤكد غير ضرر

 بقدر تقدر الفرصة ىذه فأف معيف كسب إلى بالضرورة تؤدي ما فرصة كانت فاذا
 الذي الكسب عف الكامؿ التعويض يستوجب منيا فالحرماف لذلؾ, صافنق دوف تماما ذاتو الكسب

 محقؽ ضرر أماـ نكوف بؿ كسب فرصة فوات بصدد ىنا نكوف فبل  ثـ ومف رتضر الم منو حـر
 أو يحتمؿ بؿ معيف كسب إلى بالضرورة تؤدي ال الفرصة كانت إذا اما, كسب  فوات في يتمثؿ
 يحتمؿ بؿ لمكسب الفرصة تحقيؽ مف التيقف يتـ لـ اإذ آخر وبمعنى ذلؾ إلى تؤدي أنيا يرجح
, إليو تؤدي أف يمكف الذي االحتمالي الكسب مف فقط نسبة تمثؿ قيمتيا فاف,  فقط يرجح او ذلؾ

 لعبلقة الكمي التقدير أف إلى الفرصة , ونظرا عميو تنطوي الذي االحتماؿ بقدر النسبة ىذه وتحدد
 ال ، الفرصة ىذه إليو تؤدي أف يمكف كاف الذي حتمالياال والكسب الفرصة فوات بيف السببية

                                                           
الفرصػة عمػى صػاحب الفػرس فػي المشػاركة فػي السػباؽ ومحاولػة  ضػاعت الناقؿ لما خطا ومثاؿ ذلؾ انو  لوال ((ٔ

 الفوز بو. 
 .ٜٙٔد. ابراىيـ الدسوقي , مصدر سابؽ , ص ((ٕ
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 يمكف ال مجيولة أخرى احتمالية عناصر فيو تؤثر بؿ, مقدما معمومة وعناصر أسس عمى يقوـ
 بالظف يتسـ فيو لذلؾ التخميف عمى يقوـ السببية لعبلقة الكمي التقدير ىذا فأف بيا التكيف

 الكمي التقدير فإف ىنا ومف (1) العادية السببية بو ـتتس الذي والتأكيد اليقيف وليس واالحتماؿ
 أي السببية لعبلقة المرجح أو المحتمؿ القدر تحديد عمى يقوـ الفرصة فوت في السببية لعبلقة
 ىو كما إحداثو المؤكد القدر وليس ضرر مف أحدثتوُ  قد الفرصة فوات تكوف أف المحتمؿ القدر
 الضرر احدث في مؤكد ودورىا معروفة وعوامؿ أسباب عمى تقوـ التي العادية السببية في الحاؿ
 غير االحتمالي دورىا ىو الفرصة فوات عف التعويض في السببية عبلقة يميز ما فأف لذلؾ

 االحتماؿ لعنصر ادخاؿ سوى الواقع في ذلؾ الى الضرر وما الفرصة فوات إسناد في المحقؽ
 (ٕ) السببي نصربالع االحتمالي العنصر دمج أي السببية عبلقة في

 يتميز خاص مفيـو الفرصة فوات في السببية عبلقة أف لنا وبناًء عمى ما تقدـ يتضح
 فوات في السببية لعبلقة المفيوـ ىو ىذا كاف إذا لكف , اليقيف عمى وليس االحتماؿ عمى بقياميا
 ؟  السببية نظريات في واإليضاح التبرير لو يجد فيؿ الفرصة

 االسثاب تعادل : نظزَح االول الفزع

 نظريتو عرض "الذي "von Boreبوري  فوف األلماني الفقيو ىو النظرية ىذه صاحب
 بيف ضرورية عبلقة اال ىي ما السببية بأف القوؿ الى ذىب وقد (٘ٛٛٔوٓٙٛٔعاـ) بيف ما

 (ٖ)االثر لتحقيؽ ضروري امر االثر فالسبب و السبب

 االسباب مف لمجموعة نتيجة يحدث الضرر اعتباراف إلى النظرية ىذه أنصار ذىب وقد
 احد الغاء  واف االسباب مف لمجموعة وانما واحد لسبب نتيجة ليس فيو ليحدث كاف ما وبدونيا

 حتى الضرر احداث في متعادلة تكوف االسباب فكؿ االسباب يؤدي الى عدـ قياـ الضرر ىذه
 السببية القدرة االخر لمسبب يعطي سبب كؿ الف يقع ال الضرر فاف االسباب أحد اختفى إذا

 ومف (ٗ)الجدوى  عديمة االخرى االسباب تكوف وبدونو الضرر لحدوث سبب اساساً  كؿ فاف وىكذا
                                                           

 .ٓٚٔراىيـ الدسوقي ,  مصدر سابؽ , صد. اب ((ٔ
(2)Jacques BORE op. cit, p.17 . 
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 جميع إي, بعيدا  كاف ميما الضرر إحداث في دخؿ لو سبب كؿ أف النظرية ىذه مؤدى يكوف ثـ
  (ٔ) إحداثو في باسب يعتبر منيا واحد وكؿ متكافئة تعد الضرر إحداث في تدخمت التي األسباب

 وىو األوؿ شقيا يفرضو معيف ويقيف تأكيد عمى الواقع في تقـو األسباب تعادؿ فنظرية
 بحيث الضرر وقوع في دورا لو إف يقينا يثبت الذي بالحادث إال لمضرر كسبب اعتدادىا عدـ
 فوات مع قبولو يمكف ال وىذا ، الضرر وقع لما الحادث ىذا تحقؽ لوال إنو معو القوؿ يمكف

 سيفوز الحصاف كاف الناقؿ خطأ لوال مثبل الخيؿ سباقات في القوؿ يمكف ال حيث الفرصة
 كانت أو بو آلـ الذي المرض مف سيشفى المريض كاف الطبيب خطأ ولوال وأكيدا حتما بالسباؽ
 الذي الحادث لوال إنو القوؿ يمكف ال , كذلؾ...  الحياة قيد عمى سيبقى كاف أو ستنجح العممية

 عف المسؤوؿ , ففعؿ معينة بوظيفة بالفعؿ ستمحؽ كانت ساقيا بتر عنو ونتج الفتاة لو عرضتت
 وىذا احدثو الذي ىو يقينا ليس و الضرر لحدوث إمكانية إيجاد عمى دوره يقتصر  الفرصة فوات

 أخرى ناحية االسباب , ىذا مف ناحية ومف  تعادؿ نظرية مفيوـ  مع يتعارض الحاؿ بطبيعة
 المسؤولية بتقسيـ القضاء يقوـ الضرر إحداث في فواتيا اشترؾ التي الفرص تعدد ةحال ففي

 كؿ إلى ينسب فيو لذلؾ الضرر احداث في تسببيا بقدر كؿ المتعددة الفرص ىذه بيف والتعويض
 في اشتركت التي واألسباب فالعوامؿ األسباب تعادؿ نظرية أما الضرر مف فقط جزء سبب

 الضرر كؿ أحدث قد منيا كؿ ويعد الضرر إنتاج في متساوية تعادلةم جميعيا الضرر إحداث
 المدعي خطأ انعداـ حالة في إنو ذلؾ األسباب تعدد حالة في المسؤولية تقسيـ تقبؿ فبل لذلؾ
 الضرر إحداث في فعاؿ بدور الحالة ىذه في ستقوـ األخرى األسباب كانت إذا ما يعمـ ال عميو
 (ٕ)ال  إـ

 بصفة المدنية المسؤولية مستوى عمى انتقادا القت  قد االسباب تعادؿ نظرية اف الواقع
 اسبابا جميعا وتجعميا الضرر وقوع تحيط التي المختمفة واإلحداث الوقائع بيف تمييزىا لعدـ عامة

                                                           
 .ٕ٘ٓٔد. عبد الرزاؽ السنيوري , مصدر سابؽ , ص ((ٔ
 .ٔٚٔ-ٓٚٔص, سابؽ مصدر, الثاني القسـ, الدسوقي ابراىيـ. د  ((ٕ
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وبذلؾ فاف ىذه النظرية ال تقدـ التبرير وااليضاح لعبلقة السببية في فوات  (ٔ)تفرقة  دوف لمضرر
 الفرصة 

 المنتج السثة : نظزَح الثانٍ عالفز

 لمضرر تعويض عف البحث في القضاء تساعد ال األسباب تعادؿ نظرية كانت إذا
 اف وفي ىذا الصدد يمكف القوؿ  ؟ المنتج السبب نظرية تساعده فيؿ, الفرصة فوات عف المترتب
 مف الذي الفاعؿ السبب عمى تقؼ اف األسباب تكافؤ نظرية عكس تحاوؿ المنتج السبب نظرية
 النظرية ليذه انحاز وقد (ٕ) احداثو في المتسببة العوامؿ مختمؼ بيف مف الضرر يحدث أف شأنو
 السبب نظرية والذىاب إلى االسباب تعادؿ نظرية ترؾ عمى ساعد ومما (ٖ)الفقو مف كبير جانب
 خطا راستظيا اليسير مف أصبح بحيث كثرت المفترض الخطأ عمى القانونية القرائف اف المنتج

 (ٗ)وبروزا  وضوحا أكثر أخرى أخطاء إلى ينضـ المسؤوؿ جانب في مفترض

 يتمثؿ "  von kriesكريس" فوف األلماني الفقيو إلى تنسب والتي النظرية ىذه ومضموف
 مجموع عمى بالضرورة يترتب إنما فعبل يتحقؽ حدث كؿ في أف تكمف االنطبلؽ نقطة في اف
 أف مفاده يقولو أف يريد ما لتوضيح مثبل( كريس فوف) ب, ويضر  قبؿ مف القائمة الروابط
 عشر الرمي جرى إذا فمثبل ، موضوعية مادية طبيعة فذو الممكف اما ، ذاتية طبيعة ذو المحتمؿ

 الحدث بأف بالقوؿ تسمح جممتيا في المحيطة الموضوعية فالظروؼ ست اليدؼ وأصيب مرات
 ال أـ الحدث يتحقؽ سوؼ ىؿ سمفا نعمـ أف طيعنست ال ألننا ىنا فاألمر محتمؿ , يتحقؽ سوؼ

خبلؿ  وذلؾ مف اف يكوف موضوعيا ممكف إنو الحوادث مف حادثا نسمي وىكذا , ذاتي فالمحتمؿ
 بالقوؿ تسمح الظواىر عمى السارية الوضعية لمقوانيف طبقا الظروؼ ىذه كانت إذا معينة ظروؼ

 (٘)يتحقؽ  سوؼ الحادث بأف

                                                           
 .ٕٔٓد. عاطؼ النقيب , مصدر سابؽ, ص ((ٔ
 .٘ٔٔمصطفى مرعي, مصدر سابؽ, ص ((ٕ
, د. عبد الػرزاؽ السػنيوري , ٕٓٗد. عبد المجيد الحكيـ , عبد الباقي البكري, طو البشير,  مصدر سابؽ, ص ((ٖ
 .٘ٛبد الباقي البكري, مصدر سابؽ ص, د. ع ٙٓٔ, مصدر سابؽ, صٔج
 .ٕٙٓٔص, سابؽ مصدر, ٔج,  السنيوري الرزاؽ عبد. د ((ٗ
 .ٜٚٔ-ٜٙٔد. عمي عبيد الجيبلوي , مصدر سابؽ , ص ((٘
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 ىذه أنصار استعمؿ المبلئمة والعوامؿ وغير المبلئمة عوامؿال بيف التمييز أجؿ ومف
 منتجا سببا الفعؿ العتبار ومفاده ," النتيجة لتحقيؽ الموضوعي االحتماؿ" يسمى ضابطا النظرية

 اعتباره يكفي وال , محتمبل أمرا الضرر فحدوث األخرى األسباب بقية دوف بمفرده يعمؿ أف بد ال
 حدوث احتماؿ السبب ىذا لدى يتوفر أف بد ال بؿ, وقع لما لواله وأنو الضرر حدوث في عامبل
 عكس (ٔ) الفعاؿ او المنتج بالسبب عميو يطمؽ ما وىو لؤلمور العادي المجرى حسب الضرر
 بالسبب باقترانو إحداثو في فقط يسيـ ما وأف الضرر ذلؾ عادة يحدث ال الذي العارض السبب
 في وزف لو يقاـ ال الذي العارض السبب ويسقط مسؤوليةال لتقرير األخير بيذا فيؤخذ المنتج
 . (ٕ) وسببو الضرر بيف القانونية السببية رابطة تقصي

 يبدو والذي الضرر إلحداث مبلءمة األكثر لمعامؿ تحديدىا في النظرية ىذه إف وواضح
 ذلؾ فيتضم بما الموضوع لقاضي يترؾ الذي التقدير مف كبير قدر عمى تقوـ لو الحقيقي السبب

 بؿ التاـ واليقيف التأكيد عمى تقوـ ال إلييا تصؿ التي فالنتائج لذلؾ, أيضا واحتماؿ تخميف مف
 ، شخصيا وليس موضوعيا وترجيحا احتماال كاف واف والترجيح االحتماؿ مف كبيرا قدرا تفترض

 في وتماثؿ اربتق يوجد ىنا , مف والتحقؽ اليقيف إلى ثـ ومف  والحقيقة الواقع مف كثيرا يقربو مما
 الظاىر بالوضع االحتماؿ بعنصر يعتد فكبلىما الفرصة وفوات المنتج السبب نظرية بيف األفكار

 بدور تتعمؽ جوىرية أساسية نقطة حوؿ ويختمفاف ذلؾ بعد يبتعداف ولكنيما السببية تقدير في
 يعتد ال بلئمةالم السببية عبلقة تقرير فعند , منيما كؿ في االحتماؿ بعنصر االعتداد ودرجة

 وليس اليقيف إلى لموصوؿ وسيمة باعتباره إال إليو ينظر وال منو بد ال ضروري كعنصر باالحتماؿ
 إلى نمجأ تحقيقو تعذر أماـ الذي اليقيف عف بديبل باعتباره بؿ لذاتو مقصود ليس فيو ذاتية كقيمة
 يمكنيا وال جوىرىا يعد الذي االحتماؿ ىذا بالضرورة تفترض فيي الفرصة فوات , أما لو بديؿ
 الطبيب خطأ لوال إنو التأكيد وجو عمى القوؿ يمكف ال مثبل العبلج فرصة فقد حالة ففي, تركو 
 التأكيد أيضا يمكف ال الخيؿ بسباؽ الفوز فرصة فقد حالة في المرض مف سيشفى المريض كاف
,  تقريره يمكف ما وكؿ ، الحصاف قائد خطأ أو الناقؿ خطأ لوال بالسباؽ سيفوز كاف الحصاف إف

                                                           
, ٕٙٓٓ, االردف, ٔ, دار وائػؿ لمنشػر , طٖد. حسف ذنوف , المبسوط في المسؤولية المدنية ,رابطة السببية ,ج ((ٔ

 .ٕٕ-ٕٔص
 .ٖٚٗمرقس , مصدر سابؽ , ص د. سميماف ((ٕ
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 , فمع السباؽ كسب أو المريض لشفاء احتماؿ ىناؾ كاف الخطأ لوال إنو الحاالت ىذه مثؿ وفي
 عامة بصفة الناقؿ خطأ أو الحصاف قائد خطأ أو الطبيب خطأ بأف الجـز يمكف ال الفرصة فوات
  (ٔ) لمضرر المنشئ بالسب كاف إنو  القوؿ يمكف ال كذلؾ, الكسب لفوات منو بد وال ضروريا خطأ

 ودور اىمية حولو الفرصة وفوات المنتج السبب نظرية بيف االختبلؼ ىذا اف غير
 عمى االعتماد في معا اشتراكيما دوف يحوؿ ال منيما كؿ في بو االعتداد ومدى االحتماؿ عنصر
 ىنا ودالمقص)الضرر تحقيؽ في اشتركت التي المختمفة واالسباب لمعناصر السببي التأثير معيار
 تقدير يتـ الحالتيف كمتا , ففي (ٕ)التعويض وتقدير المسؤولية تقرير عند( االحتمالي الضرر

 المنشئ بالفعؿ الضرر تربط التي واألكيدة المباشرة السببية عبلقة إلى استنادا التعويض
 ، الفرصة فوات حالة في الجزئي التعويض تقدير عند الذي يحدث األمر نفس وىو لممسؤولية

 لمتعويض تقديره عند القاضي يقارف حيث ، الطبية المسؤولية موضوعات في خاصة صفةب
 لمحالة السببي التأثير مع الشفاء فرصة مف المريض حـر الذي الطبيب لخطأ السببي التأثير

 الطب تقدـ ومدى ذاتيا المرض حالة الى بالنظر   العبلج وتقبؿ لمشفاء قابميتو الصحية ومدى
 حالة ففي االحتماؿ عامؿ عمى يتوقؼ الحالتيف بيف فرقا ىناؾ مازاؿ التشابو لؾذ ورغـ ، فييا
 القاضي فأف المبلئمة السببية لنظرية اعماال رتضر لمم المرضية الحالة بسبب التعويض تقييد
 حالة في اما اليقيف وجو عمى الضرر احداث في معا اشتركا معروفيف سببيف بيف بالمقارنة يقوـ

 محتممة ذاتيا ىي العوامؿ مف لمعديد المحتممة االثار بيف تجرى المقارنة افف الفرصة ضياع
 بؿ أكيد غير السببي دوره الشفاء فرصة فوات في تسبب الذي الطبي فالخطأ ، أكيدة وليست
 بالنسبة ايضا الحكـ ونفس الضارة النتيجة إلى يؤدي انو عمى يؤخذ فانو ذلؾ ومع , فقط محتمؿ
 (ٖ) السببي واثرىا دورىا في مؤكدة غير تكوف متعددة خارجية اخرى لعوامؿ

 المفيـو فاف لذلؾ بيا خاصا مفيوما الفرصة فوت في السببية لعبلقة اف إذا يتضح
 المنتجة السببية نظرية في او االسباب تعادؿ نظرية في تمثمت سواء السببية لعبلقة التقميدي
 تعدد نظرية إف , ذلؾ الفرصة تفوا عمى المترتب الضرر عف التعويض تبرير في تعجز

                                                           
(1) BERAUD (M), op. cit, P.23 . 

 .٘ٚٔ-ٗٚٔص , سابؽ  مصدر,  د. ابراىيـ الدسوقي( (ٕ
 .ٙٚٔص, سابؽ   د. ابراىيـ الدسوقي , مصدر ((ٖ
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 تساعد كانت إذا فيي المنتجة النظرية أما ، التبرير ىذا تقديـ في رأينا كما عاجزة تظؿ األسباب
 يبحث الفقو جعؿ ما وىذا القانونية الناحية مف التعويض ىذا تأسيس في تكفي ال ذلؾ مع فانيا
 آالتي المطمب في عنده نقؼ ما ىذاو  واالحتماؿ السببية بيف الجمع في تمثمت أخرى حموؿ عف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوطلة الثاًي

 الجوع تيي السثثية ّاالحتوال

 الذاتية القيمة لتبرير كأساس تصمح المنتجة السببية نظرية إف عرضو سبؽ مما تبيف لقد
 بفكرة أخذىا تعميؽ سوى ذلؾ في ينقصيا وال فواتيا عف التعويض تبرير ثـ ومف لمفرصة
 جوىريا عنصرا وجعميا التعويض تقدير في بيا وتعتد المبدأ حيث مف بيا تأخذ التي ، االحتماؿ
 اعتبر حيث )بوري( الفقيو إليو دعا ما وىذا أو عرضي , تبعي عنصر مجرد وليس لذاتو مقصود

 القانوف يجمع الذي السببي المفيوـ  ضمف إال ممكنا يكوف ال الفرصة فوات تعويض تبرير إف
 الفرصة فوات عف لمتعويض تفسير إعطاء مف يمكف الذي الشيء حتمالياال بالقانوف السببي
 المنطؽ يتطمب مما الرغـ عمى مؤكدة وليست بحتة احتمالية بأسباب تعتد بكونيا تتميز التي

 لو المسبب والفعؿ الضرر بيف ومباشرة مؤكدة سببية عبلقة قياـ ضرورة مف لمتعويض القانوني
 في تعترؼ التي السببية بفكرة التعويض ىذا وتقدير الفرصة تفوا عف التعويض بوري برر وقد,

 بالقانوف السببي القانوف اسماه بما باالحتماؿ السببية باختبلط ما أمرا أو واقعة اسباب تعدد حالة
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 ما واقعة او لظاىرة المختمفة األسباب بتحميؿ إنو مؤداىا حقيقة إلى ذلؾ في مستندا , االحتمالي
 تقرير فإف لذلؾ, معيف  حد إلى مجيوال يكوف أكثر أو عامبل الحاالت عجمي وفي دائما نجد

 مف لقدر محؿ ىناؾ يكوف بؿ والتأكيد اليقيف عمى دائما يقوـ ال ظاىرتيف بيف السببية عبلقة
 التعويض في بيا يعتد التي السببية عبلقة أف )بوري( يرى التفكير ىذا إلى , استنادا االحتماؿ

 تعتد أي مؤكدة وليست فقط محتممة بأسباب لؤلخذ مجاال يفسح أف يجب الفرصة فوات عف
 (ٔ)المؤكدة  وليست المحتممة بأثارىا االسباب ليذه بالنسبة

 ينظر أال يجب السببية عبلقة مفيوـ في التوسع بيذا إنو الدسوقي ابراىيـ الدكتور ويرى
 إدخاؿ مع  يعقؿ فبل ررالض لوقوع منيا بد ال التي الضرورية الواقعة إنو عمى السبب إلى

 الشرط بأنو السبب فوصؼ لذلؾ واليقيف التأكد نطمب و نعود السببية في االحتماؿ عنصر
 عمى, الفرصة فوات عمى تطبيقيا في وليس التقميدي معناىا في السببية مع إال يتفؽ ال الضروري

 بحت نظري احتماؿ مجرد إنو عمى بو ويعتد إليو ينظر ال السببية عبلقة في االحتماؿ عنصر إف
 االعتماد يمكف حقيقية قيمة يمثؿ بحيث مدروسة عممية أسس عمى وتقديره حسابو يتـ بؿ ،

 بنسبة الشفاء يجمب ما عبلجا إف الطبية الخبرة واقع مف ثبت إذا العبلج فرص مجاؿ ففي, عمييا
 حد إلى يصؿ إنو اال اليقيف حد إلى يصؿ ال كأف وأف,  معقوال دليبل يعد ذلؾ فإف%  ٜٓ

 اليقيف الى الوصوؿ تعذر ما إذا خاصة معقولة درجة إلى بو االعتداد معو يمكف الذي الترجيح
 (ٕ) والتأكد

 التي الحديثة العامة المشروعات في يحدث بما لنظريتو وتدعيما تأكيدا )بوري( ويستشيد
 الخبرة عامؿ مىع منيا جانب في تقوـ التي الحسابية المعطيات عمى العممية أنشطتيا في تستند
 معيف عبلج التباع تبريره في الطبيب يقوؿ كأف مسبقا المحسوبة التقديرات بعض عمى اي

 (ٖ)"ونجاحو صبلحيتو أثبتت السوابؽ الف الدواء ذلؾ لو وصفت اني" لممريض

 عمى بؿ السببية مجاؿ تركو يعني ال ذلؾ فإف الفرصة بفوات القاضي يعتد عندما وىكذا 
 فإنو الفائتة الفرصة قيمة القاضي يقدر فعندما االحتماؿ قانوف إلى باإلشارة ايعتمدى ىو العكس

                                                           
(1) Jacques BORE op. cit, p.23 . 

 .ٚٚٔد. ابراىيـ الدسوقي , مصدر سابؽ, ص ((ٕ
(3) Jacques BORE op. cit, p.24. 
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 ليذا ، ذلؾ عمى ترتب التي والضرر الفرصة فوت الذي الفعؿ بيف والعبلقة التقابؿ حسابيا يقدر
 إذا ما بياف مثبل الطبي الخبير مف فيطمب ، العبلقة ىذه لبياف الخبرة أىؿ إلى يمجأ ما كثيرا فيو
 عادة الشفاء يجمب العبلج ىذا بأف الخبير أجابو فإذا, الشفاء الغالب في يجمب معيف عبلج كاف
ف الذي معقوؿ ترجيح عندئذ القاضي حوزة في يكوف  كافيا يكوف انو األ اليقيف عف يبتعد كاف وا 
 بأف الخبير اجاب اذا أما, الطبيب لمساءلة تكفي والضرر العبلج عدـ بيف عبلقة وجود لتقرير

 يقينا يممؾ عندئذ القاضي فأف خمسمائة منيـ شفى العبلج بيذه عولج مريض الؼ بيف فم
 تكوف ال ثـ ومف, لمشفاء اثنتيف بيف مف واحدة فرصة يممؾ كاف المريض إف لتقرير كافيا حسابية
نما كاممة الشفاء في المريض فرصة  (ٔ) فقط بالنصؼ تقدر وا 

 بيف السببية العبلقة في شؾ لو يقع ماعند القاضي إف الفرصة فوات عمى عيب ولقد
 عمى جزئي بتعويض ويحكـ المفيوـ ىذا إلى يمجأ فإنو لممدعي الحاصؿ والضرر الطبي الخطأ
 (ٕ)اليقيف  ال عمى الشؾ

 الرجحاف إنما الحقيقة إلى الوصوؿ ندعي ال القانوف عالـ في إننا يبلحظ المتأمؿ أف أال
 دمج أف عمى وبحؽ يؤكد )بوري( الفقيو فأف , وليذا المطمؽ دوف النسبي اليقيف بموغ اي  الكافي
 قد مما الرغـ فعمى ، البحت القانوني المنطؽ مع يتعارض ال االحتمالي لمقانوف السببي القانوف
 مف التعويض ما يفترضو ومع المسؤولية تستمزمو ما مع يتناقض التفكير ذلؾ إف وىمة ألوؿ يبدو

 إال ، والتعويض لممسؤولية الموجب والفعؿ الضرر بيف لسببيةا عبلقة تحقؽ مف التأكد ضرورة
 محدد نظاـ اي القاضي عمى يفرض لـ فالمشرع التناقض ليذا وجود عدـ يتضح التدقيؽ مع إنو

 واالخذ باالعتداد لو سمح بؿ, المجاؿ ىذا في فقط واليقيف التأكيد قبوؿ عميو يفرض ولـ بو يتقيد
 يقع , لذلؾ تقديره لمطمؽ تترؾ التي القرائف بمساعدة اليو يصؿ معقوؿ او واقعي إنساني بتأكيد
 مف اإلثبات عممية لو تسيؿ التي العممية األفكار تقدـ باتباع السببية فكرة تعميؽ القاضي عمى
 , كما مختمفة بنسب لمتحقؽ قابمة تكوف االحتمالية الظواىر اف توضح التي الحسابية األرقاـ اتباع
 اعتداء أو انكارا يتضمف ال العممية والحقائؽ األسس عمى المبني باالحتماؿ القاضي اعتداد أف

 التعويض في فالحؽ اإلثبات عبء نقؿ مجرد عمى دورىا يقتصر فالقرائف اإلثبات , قواعد عمى

                                                           
 .ٖٗٗ, ص ٜٜٔٔد. اسعد عبيد الجميمي , الخطأ في المسؤولية الطبية , جامعة بغداد , كمية القانوف , ( (ٔ

(2) Rene SAVATIER, op , cit , p.23.  



اركان                                                                                الثاني الفصل
 المسؤولية في فوات الفرصة

 

 نسبي معنى في القاضي يستخدـ المجاؿ ىذا وفي (ٔ)مطمؽ وليس نسبيا تأكيدا إال يعرؼ ال
 فيو يعظـ الذي الضرر غالبا ىو المحقؽ فالضرر اإلطبلؽ مف قريب أو مطمؽ معنى ليا كممات

 ذلؾ فيو يقؿ الذي فيو المحتمؿ الضرر اما, بو القانوف اعتداد درجة إلى والترجيح االحتماؿ
  (ٕ) بو االعتداد عدـ درجة الى االحتماؿ

 االحتماالت وحساب الجادة العممية المعطيات إلى القاضي وصوؿ كيفية عف أما
 مبدأ يظير أف غرابة فبل لذلؾ, والتخصص المعرفة أىؿ واستشارة الخبرة إلى المجوء فيتـ ديرىاوتق

 بتحديد ومختصا خبيرا نفسو القاضي فيو يكوف الذي المجاؿ ذلؾ في الفرصة فوات عف التعويض
 لنفس القانوني مستشاره أو محاميو خطأ نتيجة المدعي عمى فاتت التي النجاح فرص وقيمة مدى

 المجاف إلى القاضي يعيد حيث الطبية المسؤولية مجاؿ في القضاء ىذا تطور فقد أيضا عمةال
  (ٖ) المريض يممكيا كاف التي الفرص تحديد المختصة الطبية

 يرجع فيما إنو وحيث" التي جاء فييا  قراراتو إحدى في الفرنسي القضاء أكده ما وىذا
 حيث باتة، بكيفية وجودىا يثبت لـ الطالب كاف ذاإ فأنو والضرر الخطأ بيف السببية عبلقة إلى

ثمة عبلقة سببية بيف الحادث الذي  بأف لمقوؿ كافية ومتسقة محددة قرائف القضية ىذه في تتوافر
 (ٗ)"وقع ضحيتو رجؿ وبيف اجياض زوجتو بعد عدة اسابيع , اثر الصدمة النفسية التي اصابتيا 

 القوية القرائف عمى يعتمد القاضي إف يقرر ذا ايضا المصري القضاء عميو ما يسير , وىو
 الى الوفاة سواء بالمريض حتما مؤديا كاف الطبيعي سيره في المرض إف مثبل ثبت فإذا والمحددة
 تبعث المريض حالة كانت إذا  اما موتو عف الطبيب يسأؿ فبل, تجرلـ  ـا العممية لو اجريت

                                                           
(1  ( Jacques BORE , op. cit, p.16. 
(2) (H-L) Mazeaud – (A)- Tunc-Traite de la responsabilite-Tome-2-Paris-1970.P.216. 

 .ٜٚٔد. ابراىيـ الدسوقي ,مصدر سابؽ, ص ((ٖ
, مدونػػػة القػػػانوف المػػػدني ٖٖٙٔ, صٖٜٚٔمػػػايو/ –/ايػػػار ٚٔنقػػػض مػػػدني فرنسػػػي , الغرفػػػة المدنيػػػة الثانيػػػة,  ((ٗ

 الفرنسي , مصدر سابؽ.
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 يعتبر فإنو الشفاء فرصة عميو يفوت المعالج يبالطب مف خطأ اي فأف شفائو إلى االطمئناف عمى
 (ٔ) المسؤولية لقياـ كافيا سببية برابطة بالضرر مرتبطا

 

 

 

 

 

 الوطلة الثالث

 اثثات عاللة السثثية في فْات الفرصة

 مف القانوف يحددىا التي بالطرؽ القضاء أماـ الدليؿ إقامة ىو اإلثبات إف المعروؼ مف
 بيذا المحكمة اقناع ىو جوىره في اإلثبات يكوف مف ثـ ومف ,عميو متنازع حؽ تأكيد أجؿ

 نظرية إف بحؽ الفقو بعض ويعتبر (ٕ) عميو المدعي أو المدعي جانب مف ذاؾ أو االدعاء
 التي النظرية ىي بؿ ، العممية الحياة في تطبيقا وأكثرىا القانونية النظريات أىـ مف ىي اإلثبات

 ىو إذا فاإلثبات ، منازعات مف أنظارىا عمى يعرض ما في وـي كؿ عف تطبيقيا المحاكـ تنفؾ ال
 وجود ادعاء إف ذلؾ القانونية الوقائع مف التحقؽ في القاضي عمييا يعوؿ التي الضرورية األداة
 عميو يصعب القضاء فإف عميو الدليؿ بتقديـ يصطحب لـ إذا المدعي جانب مف نزاع محؿ حؽ

 مف كثير اف بؿ, دليؿ عميو يقـ لـ إذا منو نفع وال لو قيمة ال فالحؽ, االدعاء ىذا بصدؽ التسميـ
 محؿ الحؽ ىذا عمى دليؿ ينقصيـ ألنيـ اال لشيء ال حقوقيـ ثـ ومف دعواىـ يخسروف الناس

  (ٖ) عميو الدليؿ صاحبو يقدـ لـ ما قيمتو مف يتجرد الحؽ وأف االدعاء

                                                           
المسػؤولية  نقبًل عػف د. محمػد حسػيف منصػور, ٜٕٜٔنيساف/ –في  /ابريؿ ٜحكـ محكمة العطاريف المصرية  ((ٔ

 .ٕٔٔ, ص ٜٜٜٔ, مصر , دار الجامعة الجديدة لمنشر  ,الطبية 
الكتػػػب لمطباعػػػة والنشػػػر, جامعػػػة الموصػػػؿ, , دار المػػػدني العراقػػػيقػػػانوف االثبػػػات احكػػػاـ د. عبػػػاس العبػػػودي,  ((ٕ

 .٘, صٜٜٔٔ
  ,مصدر سابؽ.ٕالقانوف المدني, ج د. عبد الرزاؽ السنيوري , الوسيط في شرح ((ٖ
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( مف ٚوفؽ المادة ) مدعييا مىع الفرصة وجود إثبات عبء يقع العامة لمقواعد واعماالً 
المدعي ىو مف  -ثانياً  البينة عمى مف ادعى واليميف عمى مف انكر -اوالً  قانوف االثبات العراقي"

 "بقاء االصؿيتمسؾ بخبلؼ الظاىر، والمنكر ىو مف يتمسؾ با

 عمى البقاء أو الشفاءالكسب او  في مف فاتت عميو الفرصة لدى الفرصة وجود فإثبات 
 لذلؾ ,وخمفو ورثتو او ر مف ضياع الفرصةتضر الم عمى أي بالتعويض المدعي عمى يقع الحياة

اف خسارة  ثبتلـ ي طالما الفرصة فوات عف التعويض طالب ادعاء الفرنسي القضاء يقبؿ لـ
 الطبي في المجاؿ الفرصة اثبات أف غير (ٔ)مباشرة بالفعؿ الضار الفرصة كانت اكيدة ومتصمة

 عبلج او جراحية أثر عممية المتوفى ورثة يتمكف فمكي الصعوبات ضبع تثير خاصة بصفة
 منيـ يقتضي ذلؾ فأف لمورثيـ الحياة عمى البقاء أو الشفاء فرصة وجود عمى التدليؿ مف طبي
 وفاة حالة ففي الحاالت مف الكثير في عمييـ يدؽ امر وىذا ، مورثيـ لوفاة الحقيقي السبب إثبات

 الجراحالطبيب او  كاف إذا ما يثبتوا اف لورثتو يمكف كيؼ,  مثبل جراحية عممية أثر المريض
 يعمموف ال كانوا إذا خاصة والجراحة الطب في معيف أسموب باتباع مورثو تفادي وفاة يمكنو
 بمحكمة المدنية الدائرة دفعت التي ىي العممية الصعوبة ىذه ولعؿ ؟ لموفاة الحقيقي السبب
 حكميا ذلؾ ومف أحكاميا بعض في اإلثبات ىذا  عبء مف مدعيال اعفاء إلى الفرنسية النقض
 المريض وفاة عف المعالج الطبيب بمسؤولية أخذت الذي ٜٜٙٔ-اذار/مارس – ٛٔ في الصادر

 التأكيد وجو عمى معروفة غير ضمت الوفاة اسباب مف الرغـ عمى ذلؾ بعبلجيا يقوـ التي
ىو الذي وأف لـ يكف اكيدًا اف ىذا الخطأ  بيبالطخطأ  أف الى في الحكـ استندت وقد, والتحديد

 أف إلى االشارة وتجدر (ٕ) تسبب بموت المريض فأنو عمى االقؿ قد حـر ىذا االخير فرصة البقاء
 شفاء ىي معينة بنتيجة التزاـ عميو يقع الطبيب اف تدع لـ االخرى األحكاـ مف وغيره الحكـ ىذا

 يثير ما أف بيد, فعبل ثبت قد الطبيب خطأ ألف مةبوسي بالتزاـ فقط يمتـز مازاؿ بؿ المريض
 تسببت التي العناية ترؾ وبيف الوفاة بيف السببية عبلقة وجود تحقؽ تقرير كيفية ىو ىنا التساؤؿ

  الواقع أف ؟ مجيوال ظؿ الوفاة سبب إف بينما المريضة أصابت التي والحمى المرض تطور في
                                                           

, مدونػة القػانوف المػدني الفرنسػػي ,  ٕٜٜٔاكتػوبر/ –/ تشػريف االوؿ ٗٔفػي   ,ٕٔٗرقػـ  ,نقػض مػدني فرنسػي ((ٔ
 .ٖٚ٘ٔص
, مدونػة القػانوف المػدني الفرنسػي ,  ٜٜٙٔمػارس / –/ اذار ٛٔنقض مدني فرنسي الغرفة المدنية االولػى فػي  ((ٕ

 . ٖٛ٘ٔص
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 لذلؾ, الفرصة تحقؽ في االحتماؿ لعنصر كبيرا زناو  يقيـ الفرصة لفوت تعويضو  عند القضاء
 الحسنة اإليجابية الفرص بيف بالمقابمة تحققيا احتماؿ دىوم الضائعة الفرصة قيمة بتقدير يقوـ
 المختمفة لمفرص التقييـ وىذا صالحو غير في التي السمبية والفرص رتضر الم صالح في التي

 ففي عمييا والتعرؼ حصرىا بعد المختمفة الفرص يذهل الدقيقة الجدية المقارنة بالضرورة يفترض
 الذي الحصاف وحالة السباؽ في المشتركة الخيوؿ وموقؼ حالة بيف المقارنة تتـ الخيؿ سباقات

 أيضا المقارنة تجري باستئنافيا المحامي يقـ لـ التي الدعوى حالة وفي االشتراؾ ىذا مف حـر
 في كذلؾ االستئناؼ ىذا تـ لو صدوره يتوقع كاف لذيا االستئناؼ وحكـ الصادر الحكـ قيمة بيف

 الواقع في يمكف ال المقابمة وىذه السيئة والفرص الحسنة الفرص بيف المقابمة تتـ الطبية المسائؿ
 كذلؾ ويتـ استبعاده ويأمؿ يتوقع المريض كاف الذي او الخطر المرض تحديد تـ إذا إال إجراؤىا
 ظؿ فإذا فييا المتواجد والمكاف الزماف ظروؼ في الطبيب يايممك التي التدخؿ إمكانية تحديد
 وجود تقدير في كبيرة صعوبة سيواجو القاضي إف شؾ فبل, الغموض يكتنفو مجيوال الوفاة سبب

  (ٔ) خاصة بصفة الطبية المسائؿ قيمتيا ومدى الفرصة

 الطبية ايةلمعن واغفالو المعالج الطبيب خطأ إثبات الطبية المسائؿ في يكفي فبل لذلؾ
 كانت إذا ما تحديد ذلؾ إلى باإلضافة يتعيف بؿ المريضة لدى حياة أو الشفاء فرصة فوات لقبوؿ
 (ٕ)لمعبلج  البلحقة المريض حالة مع محتممة ولو سببية عبلقة عمى األخطاء ىذه

ف السببية العبلقة اثبات أف ونعتقد  اركاف إثبات عميو ألف التعويض مدعي عمى كانت وا 
ف خاصة الحاؿ قرائف طريؽ عف سيبل الغالب في يكوف اثباتيا أف إال ليةالمسؤو   العناصر ىذه وا 

 القرائف لوضوح إثباتيا إلى الحاجة وتنتفي بؿ, اإلثبات طرؽ بكافة إثباتيا لمدائف مادية وقائع تعد
 - ابشأني مف الجدؿ الكثير اثير والتي الطبية لممسؤولية بالنسبة وحتى ، الحاالت مف كثير في
ف  االلتزاـ أصؿ الف -ذويو أو المريض - التعويض مدعي عمى اإلثبات أف فييا األصؿ كاف وا 
 اإلىماؿ أو الخطأ قرينة بوجود المديفالى  الدائف مف ينتقؿفإف ىذا العبء  عناية بذؿ فييا

 ماوثانيي مباشر أوليما بطريقيف نفييا المديف سعفي و و   , نفييا  عبء عميو عندئذ ليقع, الطبي
 السبب يكف لـ التقصيري خطأه أف إثبات طريؽ عف نفييا فيو المباشر الطريؽ اما مباشر غير

                                                           
(1  ( Jacques BORE ,op. cit, p.40 

 .ٕٓٔص, سابؽ مصدر,  الدسوقي ابراىيـ. د ((ٕ
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 وجود اثبات طريؽ عف نفييا فيو المباشر غير الطريؽ وأما, المدعي  أصاب الذي الضرر في
 الذي ىو األجنبي السبب اف أو الضرر عنو نشأ الذي بالعمؿ القياـ إلى المديف دفع أجنبي سبب
 في اإلنساف إلرادة دخؿ ال حدثا كؿ األجنبي بالسبب ويقصد, بالمدعي  مباشرة الضرر ؽألح

.(ٔ)حدوثو  او تبلفي نتائجو درء يمكف وال توقعو وسعيو في وليس وقوعو

                                                           
, د. جاسػػـ ٕٔٗ-ٕٓٗد. عبػد المجيػػد الحكػيـ ود. عبػػد البػاقي البكػػري ومحمػد طػػو البشػير, مصػػدر سػابؽ, ص ((ٔ

 . ٖٙٙ, د. سميماف مرقس , مصدر سابؽ, صٜٕ٘لفتو سمماف العبودي , مصدر سابؽ ,ص
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 الثالثالفصل 

ّطرق  فْات الفرصةالتعْيض عي  تحذيذ

 تمذيرٍ
يتمثؿ باألذى الواقع  فوات الفرصةالبد لمفعؿ الضار مف نتيجة تتمثؿ بالضرر، وضرر 

 مسؤولية ى الفاعؿ، ما يترتب عمنتيجة فوات فرصة كسب او تجنب خسارة الشخص عمى
تطاع ترضية بجبره قدر المس ض عف قيمة الضرر الحاصؿالمسؤولية  ىو التعويأثر إصبلحو، ف

وطرؽ تعويضو في المسؤولية  فوات الفرصةر، لذا يشكؿ تقدير التعويض عف ضرر ضر تلمم
 .رضر تمدار االىتماـ لدى الفقو والقضاء وصواًل إلى تحقيؽ التعويض المناسب لمم مدنيةال

فأف ، المدنية في المسؤوليةفوات الفرصة  وبغية الوصوؿ إلى ىدؼ التعويض عف ضرر
ليس بميمة سيمة , لكوف ىذا الضرر يرتبط بضرر احتمالي مف جية والختبلؼ  تحديده قضائيا

مع وجوب التقيد بمدى معايير تقديره مف جية اخرى , ومف اجؿ االحاطة بيذا الموضوع  
نبيف في االوؿ ،  الفصؿ إلى مبحثيف قسمنا الكبلـ في ىذا،  الضرر دوف التأثر بالعوامؿ االخرى

 .عف فوات الفرصةتقدير التعويض  الفرصة ونبيف في الثاني طرؽوات التعويض عف ف تحديد
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوثحث االّل

 ّشرّطَ التعْيض عي فْات الفرصة تحذيذ

اذا كاف مف اثار المسؤولية عف فوات الفرصة اف تحدث اثرا عمى طرفي النزاع فاف ىذا 
لزاـ المعتدي عمى الحؽ االثر االصؿ فيو التمكيف مف ذات الحؽ المدعى او المسؤوؿ عنو, أي ا

الضماف لما احدثو تعديو صيانة لمحقوؽ وتحميبل لو تبعة تصرفو او التزامو, فأف تعذر ذلؾ ,كأف 
تعرض مكاف الحؽ الى التمؼ او فوات منفعتو, فمف حؽ صاحب الحؽ اف يعوض حقو , الف 
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ف شكؿ الى اخر, الحؽ في التشريع االسبلمي والوضعي ال يسقط مف تمقاء نفسو , وانما يتحوؿ م
والف الشرع حمى الحقوؽ ومف حمايتو لمحقوؽ الزامو المعتدي عمى الحؽ الضماف لما احدثو 

اؤؿ الذي يرد ىنا وىو ما , واذا كانت المسؤولية عف فوات الفرصة بيذا الوصؼ فالتس (ٔ)تعديو 
التعويض  ةمداه ؟  ومف ىنا يتعيف بياف حقيقىذا التعويض ؟ وما ىي شروطو ؟ وما  ىو حقيقة

عف فوات الفرصة في مطمب اوؿ ثـ بياف شروط ىذا التعويض في المطمب الثاني ثـ بعد ذلؾ 
 بياف مدى ىذا التعويض في المطمب الثالث.

 
 المطلة االول

 التعىَط عن فىاخ الفزصح حمُمح

المقصود بالتعويض، تصحيح التوازف الذي اختؿ وأىدر نتيجة وقوع الضرر إلى ما كاف 
ر عمى حساب المسؤوؿ إلى الحالة التي كاف متوقعًا اف يكوف عمييا ضر تالم بإعادةلؾ عميو، وذ

 . (ٕ)لو لـ يقع الفعؿ الضار
ر، فبل يزيد عميو وال ضر تالتعويض مع الضرر المحدث بالم يتكافاوبمعنى أخر أف 

ر ضر لقضاء لجبر الضرر الذي لحؽ المتفااللتزاـ بالتعويض المدني ىو وسيمة ا (ٖ) ينقص عنو
وذلؾ بإزالة الضرر او التخفيؼ مف وطأتو , فرضو القانوف عمى كؿ مف سبب بفعمو ضررًا لمغير 

فيو التزاـ جزائي يفرضو القانوف عمى المديف جزاء اخبللو بالتزاـ اولي , سواء كاف ىذا  (ٗ)
لقانوف االلتزاـ منصوص عميو في القانوف كالواجبات التي يفرضيا قانوف المرور اـ اكاف يفرضو ا

, كما انو اثر ايجابي مف اثار  (٘)بطريقة غير مباشرة نتيجة االعتراؼ لمغير بحقوؽ معينة 
المسؤولية المدنية في التشريع االسبلمي , وليذا االثر دور فاعؿ في استقرار النظاـ في الدولة  

                                                           

ة لمنشر والتوزيع, د. امجد عمي سعادة, النظرية العامة لممسؤولية  القضائية في التشريع االسبلمي , دار الثقاف ((ٔ
 .ٕٛٚ, صٕٓٔٓعماف, 

 .٘ٔص مصدر سابؽ , , مرغريت كمب -ديفيد كمب (ٕ)
 .ٜٛٔابراىيـ محمد شريؼ , مصدر سابؽ , ص د.  (ٖ)

 .ٗٛٔد. عبد العزيز المصاصمة , مصدر سابؽ , ص ((ٗ
, ص , د. عبػػػد العزيػػػز المصاصػػػمة , مصػػػدر سػػػابؽ ٚٓ٘د. سػػػميماف مػػػرقس ,الػػػوافي , مصػػػدر سػػػابؽ , ص ((٘

ٔٛٗ. 
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يض بيذا وفي حماية الحقوؽ , ذلؾ الف الحؽ يفقد قيمتو اف لـ تكف لو دعوى تحميو , والتعو 
المعنى يراعي البعد النفسي لدى صاحب الحؽ الفائت او المعتدى عميو , الف التعويض يكوف 
نظير فوات حقو , فيحًوؿ اختصاص الشخص مف محؿ الحؽ االصمي الى محؿ بدلي اقتضت 
الضرورة التعويض بو لعدـ التمكف مف تحقيؽ اختصاصو باألصؿ لفوات ذاتو او منفعتو , 

  (ٔ)ض تحقيؽ معنى الحؽ وفائدتو لتعذر تحقيؽ ذاتو فيراعى في العو 
اال اف االمر لـ يكف كذلؾ في الشرائع القديمة فقد كاف الفعؿ الضار في المجتمعات 
البدائية يستتبع رد فعؿ مماثؿ لو , فكاف مف حؽ المتضرر اف يثأر لنفسو واف يمحؽ االذى بمف 

ر يندفع في استعماؿ ىذا الحؽ ف المتضر ء لحؽ الثأر مف  حدود فكااضره, ولـ يكف في البد
حسبما تمميو عميو غريزتو الجامحة وكاف ىذا االندفاع يستثير عشيرة الجاني فيتبادؿ الطرفاف 
ايقاع االذى بعضيما ببعض ردحا طويبل مف الزمف ربما استغرؽ عدة اجياؿ الى اف يتـ الصمح 

  (ٕ)بيف الفريقيف 
ويض بحؽ تغيير في تاريخ البشرية ال نو نقمتيا مف لذلؾ يعتبر االىتداء الى فكرة التع

, وال احد ينكر الدور الذي ادتو االدياف  (ٖ)الفتف والحروب بسبب الثأر الى المساكنة والميادنة 
 (ٗ)السماوية في تيذيب النفوس وكبح الجماح ممحة الى الميادنة والمساكنة والدعوة الى السمـ

ب او فرصة تجنب خسارة , بالشروط التي سيتـ بيانيا وعمى ىذا االساس فاذ وجدت فرصة كس
ر فاف الحرماف منيا أي فواتيا عمى صاحبيا بغير حؽ , يستوجب التعويض عنيا باعتبار اف ىد

ومف خبلؿ ىذا المفيـو يتبيف لنا حقيقة مفيوـ  (٘)رالفرصة ىو ضرر محقؽ اصاب المتضر 

                                                           

 .ٜٕٚ-ٕٛٚد. امجد عمى سعادة , مصدر سابؽ , ص( (ٔ
 .ٖٗٔد. سعدوف العامري , مصدر سابؽ , ص ((ٕ
د. ابػػراىيـ الدسػػوقي ابػػو الميػػؿ, المسػػؤولية المدنيػػة بػػيف التقييػػد واالطػػبلؽ, طبػػع دار النيضػػة العربيػػة, القػػاىرة ,  ((ٖ

 .ٙٔدوف سنة طبع, ص
ْف جَ  "تعػػالى  ولػػوقومػػف ذلػػؾ  ((ٗ ػػْمـِ فَػػاْجَنْح َليَػػاَواِ  ُخػػِذ اْلَعْفػػَو َوْأُمػػْر , وقولػػو تعػػالى" ٔٙ" سػػورة االنفػػاؿ, ايػػةَنُحػػوا ِلمسَّ

 .ٜٜٔ" سورة االعراؼ, اية ِباْلُعْرؼِ 
د. عبػػد المعػػيف لطفػػي جمعػػة , موسػػوعة القضػػاء فػػي المسػػؤولية المدنيػػة التقصػػيرية والعقديػػة , الكتػػاب االوؿ,  ((٘
 .٘, صٜٜٚٔ, عمـ الكتاب , القاىرة , ٕج
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مى اخر بطريؽ القضاء في مقابؿ ما التعويض عف فوات الفرصة بأنو ثبوت حؽ جديد لشخص ع
 فوت عميو مف حؽ.  

 

 الوطلة الثاًي

 شرّط التعْيض عي فْات الفرصة

 لو يكوف الغير بفعؿ خسارة تجنب فرصة او كسب تحقيؽ فرصة عميو فاتت مف كاف اذا
 الشروط تحقؽ يكفي وىؿ التعويض ىذا منح شروط عف نتساءؿ أف لنا, التعويض في الحؽ
اف التعويض عف فوات الفرصة يقتضي باإلضافة الى  اـ -ف المسؤولية المدنية اركا - العامة

  ؟ ىذه الشروط , شروطا أخرى

,يتضح  لنا اف التعويض عف فوات  القانوني الفقو وأراء القضاء استقراء أحكاـ مف خبلؿ
 انما ىو تطبيؽ لمقواعد العامة في المسؤولية -فرصة الكسب او تجنب الخسارة  -الفرصة 

المدنية , الذي يتعيف توافر الخطأ او الفعؿ الضار الموجب لممسؤولية ثـ الضرر وعبلقة سببية 
بيف الضرر والخطأ , باإلضافة الى شروط اخرى عبر عنيا القضاء في احكامو وبينيا الفقو في 
آرائو , ومف ثـ فاف القاضي في تقديره لتحقؽ الضرر المترتب عف فوات الفرصة ينبغي اف 

 ؽ , باإلضافة الى اركاف المسؤولية , مف وجود الشروط االتية: يتحق

 اواًل : ضرورة وجود فرصة ممكنة

 ثانيًا: اف تكوف الفرصة جدية وحقيقية     

 ثالثًا: اف تفوت الفرصة عمى المدعي بصفة نيائية     

 رابعًا: قياـ شؾ في العبلقة السببية الرابطة بيف الخطأ والضرر النيائي     

 ممكنة فرصة وجود ًل :ضرورةاو 

اف القوؿ بوجود فرصة ما , فأف ذلؾ يوجب  وجود  كسب محتمؿ او مرجح التحقيؽ , 
وىذا وحده ال يكفي لمقوؿ بوجود فرصة بؿ يتعيف اف توجد باإلضافة الى ذلؾ طريقة او طرؽ 

, كما  لتحقيؽ ىذا الكسب , ىذه الطرؽ تمثؿ فرص تحقيؽ الكسب وتجعمو محتمبل وليس نظريا
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, فمجرد اشتراؾ حصاف في سباؽ ال ( ٔ)يتعيف اف تكوف الفرصة جدية وحقيقية كما يقرر القضاء 
يكفي لعد ذلؾ فرصة لتحقيؽ الفوز وكسب السباؽ , بؿ يتعيف اف يتوافر ما يرجح احتماؿ فوز 

 ودالمنش تحقؽ الكسب احتماؿ مدى بيف كبير ارتباط الواقع في ، ىنا الحصاف بالسباؽ, ويوجد
 كمما ، مرجحا الكسب كاف كمما أي ، الكسب تحقيؽ احتماؿ درجة زادت فكمما ، الفرصة وجدية
 الكسب ىذا يكوف ما بقدر ، لمكسب الجدية الفرصة توافر وبقدر ، لتحقيقو جدية فرصة وجدت
 فرصة وقمت بعدت كمما الكسب احتماؿ قؿ فكمما كذلؾ صحيح , والعكس ومرجحا محتمبل
 التحقؽ محتمؿ يكوف إف يتعيف بؿ ذاتو في محتمبل اليدؼ يكوف أف ال يكفي  ا, وىكذ تحقيقو
 (ٕ)رتضر الم يممكيا التي الفرص أو الفرصة طريؽ عف

 مستحيمة الفرصة تكوف ال أف فيعني مستحيمة ,  غير أي ممكنة الفرصة كوف اما
 اال يكوف يجب ذاوىك, الواقع أرض عمى يتحقؽ ال الخياؿ مف ضربا اصبحت واال ماديا التحقيؽ
 كسب فرصة وجود نتصور أف يمكف فبل مستحيبل الضائعة الفرصة مف مأموال كاف الذي الكسب

 يكمؼ اف في يتراخى الذي فالموكؿ ثـ ومف, التحقيؽ مستحيؿ الكسب ىذا ضائعة اذا كاف
 لقبوؿ قانونا المقررة المدة تنتيي حتى ضده الصادر الحكـ عمى االستئناؼ برفع المحامي

 ممؼ بأعداد لممحامي عادة تسمح ال وجيزة بفترة انتيائيا قبؿ اليو يسعى او شكبل الستئناؼا
 في السبب ىو المحامي بأف االدعاء ذلؾ بعد يمكنو ال الموكؿ ىذا فأف المحكمة يداعووا القضية
نما ضائعة فرصة ىناؾ تعد فمـ ثـ ومف الكسب ىذا لتحقيؽ يحوزىا كاف التي الوسيمة ضياع  وا 

الفرصة  عميو ضيع المحامي باف ادعائو ذلؾ بعد الموكؿ مف يقبؿ ال تحققو مستحيؿ كسب جديو 
(ٖ) 

                                                           

, نقػػبل عػػف  د. ٖٓٛالمجموعػػة الجنائيػػة , صٜٜٚٔشػػباط/  -/فبرايػػرٕٔفػػي ٖٗٔنقػػض جنػػائي فرنسػػي رقػػـ  ((ٔ
 .ٕٗٔسميماف مرقس , مصدر سابؽ , ص

 .ٜٓٔد. ابراىيـ الدسوقي ابو الميؿ , القسـ االوؿ, مصدر سابؽ , ص ((ٕ

 .٘ٔٗ-ٗٔٗص ,ٕٗٓٓنيضة العرية , المسؤولية التقصيرية , دار ال , حسيف الظاىر عبد محمد. د  ((ٖ
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وعمى ذلؾ يبدأ القضاة اوال بالتحقؽ مف وجود الفرصة ثـ البحث عف جديتيا لذلؾ قضت 
 بالتعويض يطالب أف رتضر لمم يجيز كاف واف الفرصة بانو " تفويت (ٔ)محكمة النقض المصرية 

 وراء مف كسب مف عميو الحصوؿ في يأمؿ رالمتضر  كاف ما عناصره في يدخؿ أف عمى عنو
 شأنيا مف مقبولة أسباب عمى قائما االمؿ ىذا يكوف بأف مشروط ذلؾ إف إال الفرصة ىذه تحقيؽ
 حتى اي " المشروع غير الضار العمؿ عميو فوتو كسب ترجيح لؤلمور العادي لممجرى طبقا
 تحققيا اف ال يكوف احتماؿ اي ضعيفة الفرصة ىذه  تكوف ال اف يجب فانو الفرصة توجد عندما

 (ٕ)ضعيفًا 

 ثانيًا: ان تكون الفرصة جدية وحقيقية

 مف المحقؽ الضرر بيف يقع الفرصة فوات ضرر بأف القوؿ المنطقية الناحية مف يمكف 
 مسألة مف موقفو عف القضاء يعمف أف أجؿ , ومف (ٖ) أخرى ناحية مف المحتمؿ والضرر ناحية

, فقط او احتمالي محقؽ بأنو أما الضرر يصؼ اف عميو لزاما كاف الفرصة فوات عف التعويض
,  وجدية حقيقية تكوف اف يجب الضائعة الفرصة اف مؤداه معيار الى ذلؾ سبيؿ في لجأ وقد

 إف الممكف مف كاف رتضر الم ينتظره كأف الذي الكسب أو الربح إف مف القضاة يتأكد وبذلؾ
 صغير طفؿ والدي لطمبات القضاء يستجيب , فبل (ٗ) اصبل يقع لـ الضار الفعؿ إف ول يتحقؽ

 والذي السف بيما تقدـ عندما ولدىما مف يتوقعانو كاف الذي المأموؿ الكسب تعويض اجؿ مف
 يقبؿ ولكي, احتمالي كسب ىو إنما الكسب ىذا لكوف المسؤوؿ بخطأ الولد بفقد عمييما ضاع

 (٘)تحقيقو يرجى كاف احتمالي كسب ىناؾ يكوف أف يجب الضائعة ةالفرص تعويض القضاء

                                                           

, قاعػدة ٕٙٛٔ, مجموعػة المكتػب الفنػي, صٜٜ٘ٔ/ٔٔ/ٖٓؽ في ٖٙلسنة  ٘ٛٓٚنقض مدني مصري رقـ  ((ٔ
 التشريعات واالجتيادات المصرية, مصدر سابؽ.

 .ٕٚد. ايمف ابراىيـ العشماوي , مصدر سابؽ ,  ((ٕ
 .ٕ٘ٔد. حسف ذنوف , مصدر سابؽ , ص ((ٖ
 .ٔٚ-ٓٚص, سابؽ مصدر, العشماوي  ىيـابرا ايمف. د ((ٗ
 .ٗٔٗص,  سابؽ مصدر,  الظاىر عبد حسيف محمد. د ((٘
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 كانت الضائعة الفرصة اف مف شديدة بعناية يتحقؽ القضاء إف ىنا بالمبلحظة والجدير
 ٜٜٙٔشباط/ -/فبرايرٜٕالفرنسية في  النقض محكمة فييا فصمت دعوى ففي وجدية حقيقية
 بالعمى إصابتو إلى ادى عمؿ لحادث ضحية كاف شركة في مستخدما اف في وقائعيا تتمخص
 بعبلقة بالحادث يرتبط مغتفر غير خطأ ارتكبت قد العمؿ صاحب بأف االستئناؼ محكمة فقضت
 ولقد عممو في ترقية عمى حصولو فرصة ضياع عف رالمتضر  تعويض رفضت إنيا إال سببية
 يعمؿ الذي رر المتض" بأف النقض قضت محكمة إف غير بالنقض، لمطعف محبل الرفض ىذا كاف
 أو خبرة أية الوقت ىذا في لديو يكف لـ الحادث وقوع وقت عاما ٕٙالعمر مف ويبمغ مخزف في

 جدية تكف لـ المزعومة الفرصة إف يعني وىذا , ترقية عمى الحصوؿ بتوقع لو تسمح مينية ثقافة
  (ٔ)قانوني بشكؿ حكميا بررت قد االستئناؼ محكمة تكوف وبذلؾ

 شعور عمى يتوقؼ الذي االمؿ مجرد عف تتميز التعويض مجاؿ في فالفرصة وىكذا
 فالمريض شخصيا وليس موضوعيا تقديرا تقدر بأنيا الفرصة تتميز بينما ، صاحبو ونفسية

 مف ذلؾ ومع الشفاء في األمؿ لديو يكوف قد( االيدز) المناعة كنقص خطير بمرض المصاب
 جدية تكوف أف الفرصة في  اذاً  فيشترط,  اءالشف في حقيقية جدية فرصة ال يممؾ الطبية الوجو

عماال األمؿ مجرد عف ليا تمييزا حقيقية أو  نظره عند القاضي إف نجد الفرصة لجدية , وا 
 فرص مدى بتقدير اوال يقوـ امامو عميو متنازع رتضر لمم حؽ كسب فرصة فوات عف التعويض
 النظر استمر لو لمدعوى دعيالم خسراف لديو ترجح فإذا الحؽ ىذا عمى الحصوؿ في رالمتضر 

 فإف أخرى ناحية مف ، التعويض عف فوات الفرصة رفض لؤلمور المعتاد لممجرى وفقا فييا
ف احتماؿ سوى ليست فيي واليقيف التحقؽ عف أيضا تتميز الفرصة  لتحقؽ ومعقوال كافيا كاف وا 

 في نشترط كنا إذا, ف الطريقة بيذه األمر ذلؾ تحقؽ رجحاف , بمعنى محددة بطريقة معيف امر
 , ما أمر وقوع مف واليقيف التحقؽ عف تعبر إنيا ذلؾ  يعني فبل وحقيقية جدية تكوف إف الفرصة

ف فيي  الذي,  المعيار ىذا إلى استنادا اليقيف درجة تصؿ ال انيا األ األمؿ مجرد تعمو كانت وا 
 التأكد دوف رجحافال حد الى الفرصة تحقؽ احتماؿ درجة وصوؿ اي الفرصة وتحقؽ وجود يحدد

                                                           

 سبؽ ذكره. ٜٜٙٔشباط/  –/فبراير ٜٕنقض مدني فرنسي في  ((ٔ



ن فوات الفرصة التعويض عحديد ت                      الثالث                               الفصل
 وطرق تقديره

 

 

, فالقضاء رغـ توسعو في تطبيؽ فوات الفرصة فانو ظؿ يؤكد دائما عمى انو ال يجوز  (ٔ)واليقيف 
 ما , وىو  (ٕ)التعويض عف فوات الفرصة اال اذا كانت حقيقية وجدية وقائمة عمى اسباب مقبولة 

 تحققو إمكانية كانت اإذ اال الضرر االعتبار بعيف ياخذ ال القاضي إف بقولو الفقو عنو عبر
 عميو المدعى خطأ فوتيا التي النجاح فرص , أف بمعنى االحتماؿ مف كافية درجة عمى تتوفر
  (ٖ)إلى الماضي  االحتماالت بحساب الضائعة الفرص القاضي يقدر بحيث وجدية حقيقية كانت

 كمما اهمؤد تكميميا معيار أحيانا المحاكـ تضيؼ الضائعة الفرصة جدية تقدير آجؿ ومف
 كمما, فيو تتحقؽ اف الممكف مف كاف الذي الوقت عف بعيدا الفرصة فيو ضاعت الذي الوقت كاف
 الخارجية االحداث بسبب وذلؾ, ضعيفا كاف تحققيا في األمؿ بأف النياية في نقر أف طبيعياً كاف 
 كمما الواقع يف بعيدا األمؿ تحقؽ كاف كمما  أخرى وبعبارة, الحالة  ىذه في تتدخؿ أف يمكف التي
, ويتجمى ىذا التطمب في حالة امكانية استغبلؿ  (ٗ) جدية غير او محققة غير الفرصة كانت

فرصة متاحة في المستقبؿ فيذا المظير المستقبمي لمفرصة يحتـ عمى القضاء عند تقديره لجدية 
ع , الفرصة الضائعة ادخاؿ عنصر الزمف الذي كاف المدعي يتوقع فيو تحقيؽ االمؿ الضائ

ويظير ىذا الطمب بصفة خاصة عندما يطمب التعويض عف ضياع فرصة الحصوؿ عمى مركز 
, مما يفرض عمى القضاة بحث دراسي او ميني ليتقرر عمى اساسيا جدية الفرصة او عدميا 

رفض التعويض بطمب مف االـ واالب الذيف ي , لذلؾ نجد (٘)فرص النجاح ألجؿ منح التعويض
, ما يعني اف القضاء قد استخدـ معيارا ( ٙ)عاـ ٕٔالذي يبمغ  مف العمرتوفي ابنيما الصغير 
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 فالربح او الكسب يجب اف يكوف حدوثو متوقعا خبلؿ فترة وشيكة الوقوع ,زمنيا في ىذا الصدد
 تقترب مف وقوع الفعؿ الذي فوتيا

 ثالثًا: ان تفوت الفرصة عمى المدعي بصفة نيائية 

 فرصة تكوف إف يجب التعويض واجب محققا ضررا رهباعتبا الفرصة فوات يتحقؽ لكي
 الكسب مف نيائيا يحـر  بحيث ر,المتضر  عمى ونيائية مؤكدة بصفة فاتت قد الكسب تحقيؽ
 . (ٔ) يأممو كاف الذي

 كسب فرصة جعؿ ميعاده فات حتى بو كمؼ الذي االستئناؼ يرفع لـ الذي فالمحامي
 والطبيب , القضاء عمى الدعوى  عرض بالمكاف يعد لـ اذ نيائية , بصفة استئنافيا الدعوى
نيائية  بصفة مستديمة عاىة بغير الشفاء فرصة المريض عمى فوت يكوف التشخيص في بخطئو

 عمقت قد العاىة , ألف ونيائية مؤكدة بصفة المريض عمى فاتت ىذه الشفاء فرصة إف ذلؾ ,
 ويأممو يتوقعو او تحقيقو الى رتضر مال يسعى الذي لمكسب بالنسبة يكفي كاف , فاذا (ٕ) بالمريض

 يقينا تـ أي ، محققا يكوف إف يجب منو والحرماف الكسب ىذا فوات فإف ، محتمبل كسبا يكوف أف
 سواء الكسب ىذا بيا يحقؽ أف رلممتضر  يمكف كاف التي الفرصة فوات نيائية بسبب وبصفة
 (ٖ)متوقعة  خسارة أو ضرر دفع في يتمثؿ سمبيا كسبا اـ عميو بالحصوؿ إيجابيا كسبا اكاف

 اـ سيقع الضرر كاف إذا ما لمعرفة االنتظار المجدي مف يعد لـ لمفرصة النيائي الفقد فمع
 تحدد فقد الوقوع محقؽ غير مستقبؿ أمر عمى متوقفا الضرر وقوع يعد لـ , اذ يقع فبل سيتخمؼ

 (ٗ) خسارة تفادي أو يؽتحق عمييا يعمؽ كاف التي الفرصة وضاعت نيائية تحديدا رالمتضر  مركز
 تكوف اف يمكف كاف االحداث التي ومجريات الوقائع تطور عميو المدعي اوقؼ , حيث (ٗ)
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 الناقؿ خطأ بسبب يصؿ لـ الذي الحصاف اشتراؾ دوف وانتيى بدأ الخيؿ فسباؽ لمكسب مصدرا
 فالطع مدة وانقضت باالستئناؼ فييا يطعف لـ التي والدعوى ، لمسباؽ المحدد الموعد قبؿ

بخطأ الطبيب قد  عجزه او المريض , ووفاة ثانية مرة فييا النظر يعاد ولف نيائية بصفة خسرت
 بصفة حرميا جوية مضيفة بعمؿ االلتحاؽ تأمؿ كانت التي الفتاة لحؽ الذي كالعجز تحقؽ ,
 دير  ىنا اخرى, واليقيف مسابقة اي ومف بؿ لبلختبار اقيمت التي المسابقة في االشتراؾ مف نيائية
 كاف إذا إنو بمعنى,  رتضر الم إليو يتطمع كسب مف مرجحا أو محتمبل كاف ما عكس عمى

 أو الخيؿ سباؽ في كالفوز معينة ميزة تحقيؽ في يتمثؿ ايجابا رتضر الم يأممو كاف الذي الكسب
 ىذه مف أي تحقيؽ عدـ في يكوف ىنا اليقيف فاف ، مسابقة في النجاح او ترقية عمى الحصوؿ

 كاف واذا,  المسابقة اجتياز عدـ او الترقية ضياع او ، السباؽ خسارة مف يتأكد افب المزايا
 مف عميو يترتب وما معيف مرض كتوقي معينة خسارة أو ضرر تجنب في يتمثؿ المأموؿ الكسب
 عف الناتج العجز او بالوفاة الخطر وقوع في يتمثؿ ىنا اليقيف فاف,  الحياة عمى البقاء أو الشفاء
 (ٔ)استمراره و  المرض

 مازاؿ النيائي الضرر وجود كاف اذا ألنو منطقي أمر وبحؽ  الشرط ىذا فأف اشتراط لذلؾ
 محؿ يكوف ال ثـ ومف محضا احتماليا ضررا سيكوف الضرر ىذا , فاف المستقبؿ عمى يتوقؼ
والذي غالبًا ما تعبر عنو محكمة النقض الفرنسية بقوليا يشكؿ وحده فوات  (ٕ) تعويض ألي
ولقياـ مسؤولية الميني  (ٖ)صة يمكف التعويض عنيا الزواؿ الحالي واالكيد إلمكانية محتممة فر 

  (ٗ)شرط اف يبيف كيؼ اف خسارة الفرصة كنت اكيدة وانيا متصمة مباشرة بالفعؿ الضار

 االخير ىذا يقـ ولـ العقاري الرىف تجديد بميمة المحامي إلى يعيد الذي الموكؿ فاف وىكذا
 المقررة المدة مف يطيؿ جديد قانوف صدر ولكف ، قانونا المحددة المدة في المطموب باألجراء
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 فإنو, صدوره وقت القائمة الحاالت عمى رجعي باثر تطبيقو يكوف أف المشرع وقرر الرىف لتجديد
 بصدور إنو إال التجديد إجراءات اتخاذ في المحامي تقصير مف الرغـ عمى الحالة ىذه مثؿ في

 لـ الفرصة ضياع فأف ثـ ومف ذلؾ إلى الوسيمة الموكؿ يفقد لـ التجديد مدة بإطالة جديدال القانوف
 (ٔ)آخر محاـ إلى الرىف ىذا بتجديد بالقياـ يعيد اف يمكنو الموكؿ الف نيائيا يعد

 النيائي والضرر الخطأ بين الرابطة السببية العالقة في شك رابعًا: قيام

ر لقياـ مسؤولية الفاعؿ تجاه المتضر اره ركف ثانيا ال يكفي في الضرر حتى يمكف اعتب
اف يكوف ىذا الضرر محققا في وجوده , وانما البد اف يكوف ىذا الضرر المحقؽ حصؿ كنتيجة 
مباشرة لمخطأ المدعى بو , وىو ما يطمؽ عميو الفقو " الضرر المباشر" وىو ما يكوف نتيجة 

ي المسؤولية التقصيرية , او لعدـ الوفاء بااللتزاـ , طبيعية لئلخبلؿ بالتزاـ عدـ االضرار بالغير ف
 او التأخير في الوفاء بو في المسؤولية التعاقدية. 

النيائي أي الكسب والضرر كركف في المسؤولية عف فوات الفرصة ليس ىو الضرر 
 بخطأ السباؽ في لـ يشارؾ الذي الفرس حالة ر يأممو او يصبو اليو , ففيالذي كاف المتضر 

 ميعاده فات حتى يرفع االستئناؼ لـ الذي والمحامي جائزة السباؽ، صاحبو عمى فضاعت قؿالنا
 المبلئـ الدواء المريض يعط فمـ المرض تشخيص في أخطأ الذي والطبيب دعواه، الموكؿ فخسر
 ىذه كؿ في السببية العبلقة عف نبحث أف أردنا فإذا... المستديمة العاىة رتضر عمقت بالم حتى

 الدعوى وأف بالجائزة، سيفوز كاف السباؽ في شارؾ لو الفرس بأف  الجـز يمكف ال فإنو ،القضايا 
 يعمـ ما فكؿ العاىة,  مف سيسمـ كاف الطبيب خطأ لوال المريض وأف ستكسب، كانت رفعت لو
 األحداث، مف سمسمة تطور قطع قد( الطبيب -المحامي -الناقؿ) عميو المدعى خطأ أف ىو

,  استئنافا الدعوى النظر في , وعدـ السباؽ حمبة إلى الفرس دخوؿ عدـ لىإ أدى الذي الشيء
 لمالؾ بالنسبة السباؽ الفوز بجائرة عدـ إلى أدى وذلؾ كمو لممريض , المبلئـ الدواء إعطاء وعدـ

لى لمموكؿ، بالنسبة الدعوى خسراف والى الفرس،  لممريض، بالنسبة المسػتديمة حمؿ العاىة وا 
  والمحامي الناقؿ مف كؿ خطأ مع مباشرة ترتبط بصمة ال األضرار ىذه ,ولكف يةنيائ أضرار وىي
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الكسب  أي النيائي، والضرر الفاعؿ خطأ بيف السببية عبلقة في الشؾ والطبيب , لوجود
حدا  ما وىو .الفرصة فوت عف مجاؿ المسؤولية في الجزئي التعويض يفسر الذي ىو الضائع،
قضاء الذي يقضي بالتعويض عف الفرصة الضائعة دوف الضرر اف ال القوؿ إلى الفقو ببعض

 والضرر المدعى عميو  فعؿ بيف السببية لدى القضاء في العبلقة شؾ قياـ يعني النيائي فذلؾ
, وىذا الشؾ في عبلقة السببية بيف خطأ الفاعؿ والضرر النيائي الكسب المأموؿ ,  (ٔ)النيائي 

 اؿ المسؤولية عف فوات الفرصة .ىو الذي يفسر التعويض الجزئي في مج

( الى ىذا التوجو في القضاء يوتيافاتقاد الشديد الذي وجيو الفقيو )سوقد ال حظنا االن
وخاصة في مجاؿ المسؤولية الطبية الى القوؿ اف شؾ قاضي المسؤولية المدنية حوؿ اسباب 

مح لمقاضي اف الضرر المدعى بو مف لدف الضحية ال يمكف اف يترجـ بواسطة حكـ مخفؼ يس
يقدر االدانة بمقدار تدخؿ الخطأ في انتاج الضرر, معتبرا اف القانوف اذا كاف يفرض عمى 
القاضي اف يفصؿ في كؿ دعوى رفعت اليو فمف اجؿ ذلؾ عميو اف يحتـر عبء االثبات , واذا 
و لـ يتوصؿ القاضي الى يقيف تاـ فأف ما تبقى مف الشؾ ينبغي اف يفسر لمصمحة المدعى عمي

   (ٕ) طبقا لقاعدة العامة ومف ثـ ال يحكـ لممدعي بشيء اذا لـ يستطيع اقناع المحكمة بحجتو

المسؤولية  في المدعي عمى أيضا تنطبؽ القاعدة ىذه أف(  يوتيفااس ) و يرى الفقيو
ىذا  أف أيضا يثبت أف ولكف والضرر, الخطأ فقط ليس يثبت أف عميو يتوجب أنو ذلؾ الطبية،
العبلقة ال  في ىذه القاضي شؾ أف الفقو، ىذا يرى ىنا ومف الضرر,  في تسبب لذيىو ا الخطأ
 القاضي الضرر, فشؾ أو الخطأ في الشؾ بذلؾ يسمح ال كما جزئي، بتعويض بالحكـ لو يسمح
 , جزئي الى تعويض وليس الدعوى رفض إلى إال يؤدي أف يمكف ال المسؤولية ، أركاف أحد في

 أنو اعتبار إلى شابا( ذاىبا الفقيو) الطبية المسؤولية مجاؿ في القضائي ، جوالتو  ىذا أيضا وانتقد
 االحتماؿ عمى إالً  تقوـ السببية ال كانت واذا اإلثبات ، مادة في موجود غير اليقيف كاف إذا

                                                           

 .ٗٗٔ, د. سميماف مرقس , مصدر سابؽ , صٕٗٔد. حسف ذنوف , مصدر سابؽ, ص ((ٔ
(2) Rene SAVATIER O.PCT .P123. 
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 عف صدرت القرارات التي في نظره ، في موجود غير االحتماؿ ىذا فحتى والقوي ، الراجح
 (ٔ) المسؤولية الطبية مجاؿ في الفرصة فوات لنظرية المطبقة سيةالفرن النقض محكمة

الضرر  بالضرورة يحدث لـ الخطأ كاف إذا أنو يرى الفقو مف آخر جانب ىناؾ أف غير
يفز  لـ  السباؽ في يشارؾ لـ الفرس فؤلف (ٕ)الضرر ىذا إمكانية عمى أبقى قد فإنو ، النيائي

 وألف مصالحو، عف الدفاع مف المدعي يتمكف لـ ي أجموف يرفع لـ االستئناؼ وألف بالجائزة ،
 ليذا تتـ لـ لذلؾ المبلئـ ، العبلج لممريض يعط لـ وبالتالي ,المرض تشخيص في أخطأ الطبيب
 -المحامي -الناقؿ) المسؤوؿ خطأ أف إلى اإلشارة تنبغي المرض , ولكف مقاومة إمكانية األخير
 في ضياع الفرصة الف (ٖ) المرجوة النتيجة فقد أي الفرصة لفقد شرطا ضروريا، ليس( الطبيب
عمى وجو  يعمـ ال الغير بحيث بسبب أو طبيعية عوامؿ بسبب يحصؿ قد الفرصة ، فوات نظرية

 مف الرىاف كاف أف ذلؾ المدعي، عمى الرىاف ضيع الذي ىو اليقيف اف يكوف خطأ الفاعؿ
 ىذا ضياع السببية بيف عبلقة ثبوت غياب فإف ثـ ومف الخطأ, يحصؿ لـ ولو يضيع أف الممكف
 الجزئي. الذي يبرر التعويض وىو الفرصة ، فوات نظرية في أساسية سمة ىو والخطأ ، الرىاف

 

 

 

 الوطلة الثالث

 هذٓ التعْيض عي فْات الفرصة

تكمف الصعوبة االساسية في التعويض عف فوات الفرصة في تحديد وتقدير مدى وقدر 
بدأ التعويض ذاتو , فالقاعدة العامة في تقدير التعويض ىي معادلة التعويض عنيا , وليس في م

التعويض مع ىذا  ر بحيث يتناسبتضر وجبر الضرر, كؿ الضرر المحقؽ الذي اصاب الم

                                                           
(1) Francois CHABAS O.PCT P.131. 
(2)Jacques BORE O.PCT .P1. 
(3) Francois CHABAS O.PCT P.131. 
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ر الى الحالة التي كاف عمييا قبؿ وقوع يد عنو وال يقؿ , أي اعادة المتضر الضرر فبل يز 
 .ض العادؿما يعبر عنو بمبدأ التعوي, وىذا  (ٔ)الضرر

اال اف ىذا المبدأ  تعترضو  صعوبة كبيرة في تطبيقو  عمى فوات الفرصة تتمثؿ في اف 
الضرر في ىذه الحالة يتعذر حسابو وتحديده تحديدا واقعيا , ألنو يعتمد عمى الحدس والتخميف , 

وانما ر , االحتمالي الذي كاف يأممو المتضر  فيو ال يشمؿ كؿ الضرر االحتمالي المقابؿ لمكسب
  (ٕ)يمثؿ نسبة فقط مف ىذا الضرر

ومف ىنا كانت صعوبة تحديد التعويض عف فوات الفرصة , فيو يقدر اوال عمى اساس 
ضرر احتمالي وليس عمى اساس ضرر محقؽ في ذاتو , وىو يحدد ثانيا بنسبة فقط مف ىذا 

ذا القدر تتحدد الضرر تقدر بقدر ومدى احتماؿ تحقؽ الفرصة الضائعة لمكسب االحتمالي , فبي
  (ٖ)ر ومف ثـ يتحدد قدر التعويض عنيا تضر قيمة الفرصة ذاتيا التي كاف يممكيا الم

ولتحديد مدى التعويض عف فوات الفرصة ينبغي اف نتعرض اوال لمقاعدة العامة في 
تحديد التعويض عف فوات الفرصة والتي تقتصر عمى قيمة الفرصة الفائتة في الفرع االوؿ ثـ 

 ثار التي تترتب عمييا في الفرع الثاني .بياف اال

 الفزع االول: لصز التعىَط علً لُمح الفزصح

ر الى الحالة التي كاف عمييا قبؿ تضر اذا كاف االصؿ في المسؤولية المدنية اعادة الم
وقوع الضرر , فأف ىذا االصؿ يتعذر تطبيقو في حالة المسؤولية عف فوات الفرصة الف الضرر 

ر الى الحالة نفسيا التي كاف عمييا قبؿ وقوع الضرر يتعذر معو اعادة المتضر  ات الفرصةفي فو 
, الف مف شروط التعويض عف فوات الفرصة الفقد النيائي والمؤكد لمفرصة لذلؾ كاف االصؿ في 

                                                           

 .ٓٗٔد. حسف حنتوش, مصدر سابؽ, ص ((ٔ
, مدونة القانوف المدني الفرنسػي, ٖٜٚٔمارس/ –/اذار  ٕٚنقض مدني فرنسي , الغرفة المدنية االولى , في  ((ٕ

 .ٖٚٚ, د. حسف ذنوف , مصدر سابؽ, صٖٛ٘ٔمصدر سابؽ, ص
, مدونػة القػانوف المػدني الفرنسػي, ٖٜٚٔمػارس/  -/اذارٕٚنقض مدني فرنسػي , الغرفػة المدنيػة االولػى, فػي  ((ٖ

 .ٚ٘ٔ, د. ابراىـ الدسوقي ابو الميؿ , القسـ الثاني , مصدر سابؽ, صٖٛ٘ٔ, صمصدر سابؽ
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التعويض عف فوات الفرصة المجوء الى التعويض النقدي كطريؽ طبيعي لجبر الضرر واصبلحو 
(ٔ) . 

ر فانو يبدأ تضر ي عند تقديره لمتعويض المقابؿ لمضرر الذي لحؽ الملذلؾ فاف القاض
اوال بتحديد ىذا الضرر ثـ يقـو بتقديره وتقويمو ماليا ثانيا , أي تحديد المبمغ المقابؿ لو فاذا طبقنا 

 ذلؾ عمى فوات الفرصة فمف يخرج االمر عف احد التصوريف او االتجاىيف اآلتييف:

القاضي الفرصة بحد ذاتيا وينظر الييا عمى انيا مجرد وسيمة او اف يغفؿ  :التصور الول 
طريقة لتحقيؽ كسب معيف ليس ليا قيمة خاصة بيا , وانما تتحدد قيمتيا في الكسب الذي تؤودي 
اليو ومف ثـ يكوف ضياعيا  فقدا ليذا الكسب , الشيء الذي يحدد التعويض عنيا بيذا الكسب , 

 لديو تكوف إف أساسا يتطمب الفرصة فقد تعويض أجؿ مف الطريقة ىذه إلى القاضي لجوء إف اال
 كسبا الكسب ىذا يكوف ال بحيث الخسارة تجنب أو الكسب فرصة تحقؽ حوؿ كبيرة قناعة

ال واليقيف التأكد حد إلى بو يصؿ الذي الحد إلى مرجحا يكوف بؿ فقط محتمبل  شؾ أدنى فأف وا 
 جدية مف القاضي يتأكد أف فبعد ، كامؿ عويضبت الحكـ عمى يجرؤ لف يجعمو لمقاضي يحصؿ
 الضرر كؿ عف بتعويض يحكـ فانو  محقؽ ضرر فواتيا عمى يترتب بحيث وتحققيا الفرصة
 (ٕ) تحققيا وعدـ الفرصة فوات عف الناجـ

 الفرصة إف باعتبار تبريرا األكثر النو اإلتباع واجب ويعتبره الحؿ الفقو ىذا بعض ويؤيد
 في يرغب ال الفرصة ىذه مثؿ يممؾ فمف لمكسب فرصة مجرد أي كذلؾ تظؿ أف بيا ال يقصد
 تحقيقيا في يرغب اي ذاتو الكسب في يرغب بؿ معيف كسب لتحقيؽ وسيمة كمجرد بيا االحتفاظ

 لو عمييا يكوف التي الحالة في رالمتضر  وضع يجب فواتيا عف التعويض تقدير فعند لذلؾ
 في رلممتضر  وضعا ذلؾ عد واال ذاتيا الفرصة ةقيم عف تعويضو وليس الفرصة ىذه تحققت
 .(ٖ)تحققت  لو وليس الفرصة ىذه باع لو عمييا يكوف التي الحالة او المركز

                                                           

 . ٖٓٗد. منذر الفضؿ, مصدر سابؽ, ص ((ٔ
 .ٕٛ٘ص, سابؽ مصدر, االوؿ القسـ,  الدسوقي ابراىيـ. د ((ٕ
, سابؽ مصدر,  الدسوقي ابراىيـ. , نقبل عف دٜٚٔالفرصة والقانوف,ص (alain BENABENT)االف بينابنت ((ٖ
 .٘ٛٔ, د. ايمف العشماوي , مصدر سابؽ , ص ٜٕ٘ص
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 فكرة عمى يقضي بو األخذ أف يجد لمتحديد الضرر وفؽ ىذا التصور, المتأمؿ أف أال
 القاضي يعوض إف فأما األمريف عف أحد يخرج لف الطريقة بيذه الف األخذ الفرصة فوات وجوىر
 تعويضا رتضر الم يتوقعو أو يأممو كاف الذي المحتمؿ الكسب في والمتمثؿ االحتمالي الضرر
الضرر  ىذا إلى نظر قد القاضي يكوف وعندئذ منو حـر الذي الكسب ىذا قيمة في يتمثؿ كامبل
 فرصة ضياع مجرد أماـ نكوف فبل  ثـ ومف,  محتمؿ ضرر فقط وليس محقؽ ضرر إنو عمى
 التعويض حاالت مف حالة أماـ نكوف بؿ ,منو  التيقف وليس الضرر احتماؿ مف بو تتميز بما
 أو جدية فرصة وجود عدـ الى استنادا تعويض باي القاضي يقضي أال واما , محقؽ ضرر عف

 أساس ال وىميا أو نظريا ضررا منو الحرماف يكوف ثـ ومف نظري كسب مجرد بؿ لمكسب حقيقة
 في إنو أي ,ايضا الفرصة فوات فكرة تنتفي وىنا ضرر, اماـ اي ال نكوف اننا معنىب الواقع مف لو

 اماـ نكوف األولى الحالة ففي الفرصة فوات حالة أو فرض أماـ الواقع في نكوف ال الحالتيف
 نكوف ال الثانية الحالة وفي الفرصة فوات عف فقط وليس الكامؿ التعويض يستوجب محقؽ ضرر
 ثابت.  ضرر أماـ

 , اف ينظر القاضي الى فوات فرصة الكسب عمى انيا ذات قيمة ذاتية خاصة :التصور الثاني
 عمى المترتب الضرر فيحدد تحقيقو إمكانية مف رتضر الم حـر الذي الكسب قيمة عف ومستقمة

 في يرى الذي والقضاء (ٔ)الفقو  بو يأخذ ما وبحؽ الرأي وىذا فقط القيمة ىذه في الفرصة فوات
 لحؽ الذي المحقؽ الضرر يتمثؿ فقط وفييا ,القيمة ىذه في خاصة ذاتية قيمة فرصةال فقد
 الفرنسي في اكده القضاء ما قيمتيا وىذا بقدر التعويض يقدر ثـ ومف فواتيا نتيجة رر ضتالم

منيا "في حالة خسارة الفرصة ال يمكف اف يكوف التعويض عف الضرر اال جزئيًا" احكامو العديدة 
تعويض يجب قياسو عمى الفرصة المفقودة وال يمكف اف يساوي المنفعة التي كانت قد " اف ال (ٕ)

                                                           

, د. حسػػيف عػػامر  ٗٗٔ, د. سػػميماف مػػرقس , مصػػدر سػػابؽ, صٕٗٔد. حسػػف ذنػػوف , مصػػدر سػػابؽ , ص( (ٔ
 .ٖٓٔوعبد الرحيـ عامر, مصدر سابؽ, ص

, مدونػػػػة القػػػػانوف المػػػػدني الفرنسػػػػي , مصػػػػدر سػػػػابؽ, ٖٜٚٔمػػػػارس/ –/ اذار ٕٚنقػػػػض مػػػػدني فرنسػػػػي , فػػػػي  ((ٕ
 .ٖٛ٘ٔص



ن فوات الفرصة التعويض عحديد ت                      الثالث                               الفصل
 وطرق تقديره

 

 

التعويض عف قيمة االرباح طالب   دعوىفي ورفضت  (ٔ)وفرتيا ىذه الفرصة فيما لو تحققت "
مبمغ ـ بسبب قطع تعسفي لممفاوضات مؤكدة عمى اف تالمحتممة مف ابراـ العقد والذي لـ ي

تحقيؽ االرباح  فقط ,  فرصة ىذه الحالة يعادؿ فوات فير تضر لممئو اعطايكمف الذي الضرر 
  (ٕ)االرباح المرتجاة مف العقدوليس كؿ مبالغ 

 التي الكسب تحقيؽ احتماؿ مف قدرا في ذاتيا تتضمف الكسب فرص مف فرصة فكؿ
تيا قيم تتحدد لمكسب الفرصة تحقؽ احتماؿ اي االحتماؿ مف القدر وبيذا,  إليو تؤدي أف يمكف

 الفرصة فوات التعويض يكوف ال الطريقة ىذه فمع لذلؾ أيضا فقدىا عف التعويض ويتحدد قدر
 ، عمييا الحصوؿ يأمؿ كاف التي لمميزة الكاممة القيمة عمى رالمتضر  يحصؿ , فبل (ٖ) جزئيا إال

نما  قد كانت لو الميزة عمى حصولو احتماؿ درجة مع يتعادؿ القيمة تمؾ مف جزء عمى يحصؿ وا 
فالفرصة المفقودة ال يمكف اف تساوي المنفعة التي تحققيا الفرصة  (ٗ) ليا التقدـ فرصة لو أتيحت

 (٘)فيما لو تحققت

 الضرر بمقارنة تحدد والتي الضائعة الفرصة قيمة عمى يقتصر الجزئي التعويض ىذا
 وقع الذي سبيالن المحقؽ بالضرر رتضر الم يأممو كاف الذي االحتمالي لمكسب المقابؿ االحتمالي

في  حصانو اشراؾ مف يتمكف لـ الذي الحصاف فمالؾ ، (ٙ) الكسب تحقيؽ فرصة ضياع نتيجة
                                                           

, ٕٓٙ, رقػػـ ٔ, النشػػرة المدنيػػة ٜٜٛٔيوليػػو/ -/ تمػػوزٙٔنقػػض مػػدني فرنسػػي , الغرفػػة المدنيػػة االولػػى , فػػي  ((ٔ
 . ٖٛ٘ٔالمصدر السابؽ, ص

, مدونػػػة القػػػانوف المػػػدني الفرنسػػػي , مصػػػدر ٖٕٓٓنػػػوفمبر/ -/ تشػػػريف الثػػػانيٕٙنقػػػض تجػػػاري فرنسػػػي , فػػػي  ((ٕ
 .ٖ٘ٗٔسابؽ, ص

, المصػػدر السػػابؽ, ٙٚٔ, رقػػـ٘, النشػػرة المدنيػػة ٜٜٜٔاكتػػوبر/–تشػػريف االوؿ /ٜٔنقػػض تجػػاري فرنسػػي , فػػي ((ٖ
 . ٖٛ٘ٔص
,  ٜٜٛٔ ,القػػػػػاىرة  ,مصػػػػػادر االلتػػػػػزاـ  , ٔج ,النظريػػػػػة العامػػػػػة لبللتػػػػػزاـ  د. حسػػػػػاـ الػػػػػديف كامػػػػػؿ االىػػػػػواني, ((ٗ
 .ٕٔ٘ص
, المصدر ٕٓٙرقـ  ,ٔ, النشرة المدنية ٜٜٛٔيوليو/–/تموز ٙٔنقض مدني فرنسي , الغرفة االولى, في ( (٘

 .ٖٛ٘ٔالسابؽ,ص

, مدونة القػانوف المػدني الفرنسػي , مصػدر ٜٜٛٔيونيو/ -/حزيرافٚنقض مدني فرنسي , الغرفة االولى , في  ((ٙ
, مصػػدر سػػابؽ, ٔ, د. سػػميماف مػػرقس , الػػوافي جٕٓٙص, سػػابؽ  مصػػدر , الدسػػوقي ابػػراىيـ. د.ٖٛ٘ٔسػػابؽ, 
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 الجائزة مف حرمانو أما السباؽ جائزة كسب فرصة مف حـر قد يكوف الناقؿ تأخر نتيجة السباؽ
 اؽبالسب سيفوز كاف الحصاف إف يؤكد ما يوجد ال حيث احتمالي ضرر لو بالنسبة فيكوف ذاتيا
 لذلؾ بالسباؽ الفوز فرصة فقد عف يخرج فبل المحقؽ الضرر , اما فيو اشترؾ قد كاف لو

 كسب في رتضر الم لدى كاف التي الفرصة بقيمة فقط باالعتداد يقدر أف يجب فالتعويض
 ىذه تقدير صعوبة مف الرغـ عمى فييا الشؾ مالية قيمة ذاتيا بحد , فالفرصة(ٔ) لمسباؽ الحصاف
خمص مف ذلؾ اف التعويض يتحدد بقدر الفرصة الضائعة المعتبرة بحد ذاتيا وذلؾ ن (ٕ)القيمة

 باالستقبلؿ عف القيمة الخاصة لمكسب المأموؿ .

الفزع الثانٍ: االثار التٍ تتزتة علً تحذَذ 

 التعىَط تمُمح الفزصح

اذا كاف الرأي السائد يذىب الى اف تحديد التعويض عف فوات الفرصة يتحدد بقيمة  
, أي اف التعويض عف فوات  (ٖ)فرصة والذي ال يصؿ بأي حاؿ الى مقدار الكسب المأموؿال

الفرصة جزئيا بالنسبة لمكسب النيائي, قد يبدو لموىمة االولى انو تعويض جزئي عف الضرر 
 االمر الذي يتعارض  ومبدأ التعويض الكامؿ عف الضرر.

لذي يقاس بنسبة مف الكسب اال اف المتأمؿ لمتعويض الجزئي عف فوات الفرصة وا
يقة االمر مع االحتمالي فقط , وليس بقيمة الكسب االحتمالي النيائي الكمي ال يتعارض في حق

ر مف تضر لمضرر, والذي يفترض جبر الضرر وتعويض ما لحؽ الم مبدأ التعويض العادؿ
  ضرر , حيث بالفرض اف الضرر الذي ثبت وتحقؽ  يكوف واجب التعويض ىو فقد الفرصة
)فرصة الحصوؿ عمى كسب معيف ( , اما الكسب في ذاتو فيو مجرد كسب احتمالي , وليس 
محققا , ومف ثـ فبل نواجو في الواقع بالنسبة ليذا الكسب اال مجرد احتماؿ يستبعد كؿ تأكيد 
وثبوت , االمر الذي يتعذر معو رفع ىذا االحتماؿ الى مستوى اليقيف والزاـ المسؤوؿ بتعويض 

ر فالتعويض الجزئي في حالة فقد الفرصة يتفؽ في الواقع مع قدر ومدى الضرر كؿ الضر 
                                                           

 .ٖٕٔد. حسف ذنوف ,  مصدر سابؽ , ص ((ٔ

 .ٕٕٔالمصدر السابؽ نفسو ص ((ٕ
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المترتب عمييا , فيو تعويض جزئي اذا نظرنا الى الضرر االحتمالي وقارناه بو , ولكنو تعويض 
   (ٔ)ر والمتمثؿ في فوات فرصة الكسب تضر كامؿ اذا نظرنا الى الضرر المحقؽ الذي لحؽ بالم

ر عمى تضر مؿ لمضرر يسري في تعويض الفرصة الفائتة فبل يحصؿ المفمبدأ الجبر الكا
القيمة الكاممة لمميزة التي كاف يأمؿ في الحصوؿ عمييا , وانما يحصؿ عمى جزء مف تمؾ القيمة 

ر يحت لو فرصة التقدـ ليا , والمتضر يتعادؿ مع درجة احتماؿ حصولو عمى الميزة لو كانت قد أت
الميزة وليس عمى قيمتيا كاممة فأنو يحصؿ عمى تعويض كامؿ اذ يحصؿ عمى جزء مف قيمة 

 ( ٕ)لمضرر المتمثؿ في تفويت الفرصة وليس عمى تعويض جزئي لضرره 

واذا رجعنا الى التقسيمات المعتادة  لمضرر والتي تصنفو مف حيث نوعو الى ضرر 
ر مف فقد الفرصة ضر تمادي وضرر ادبي بتقسيماتيما وعناصرىما المختمفة , امكننا القوؿ اف الم

ال يستند الى ضرر متميز في عناصره عف الضرر االحتمالي والتي تكوف الفرصة احد اسباب 
استبعاده وعدـ تحقيقو , أي اف الضرر المستند اليو في فوات الفرصة ال يكوف مف حيث الكـ 

ر , تضر في الكسب الذي كاف يتوقعو الم متميزا عف الضرر النيائي او االحتمالي , المتمثؿ
فالحرماف مف العبلج المبلئـ مثبل يكوف سببا محتمبل او ممكنا لوفاة المريض , وال يمكف القوؿ 
انو سبب لجزء فقط مف ىذا الضرر , واف كاف ىذا ال يعني انو السبب الوحيد , بؿ يمكف اف 

ؾ تشاركو اسباب اخرى , عندئذ تعدد اسباب الضرر ويكوف كؿ منيا  سببا جزئيا لضرر , لذل
فاف التعويض الجزئي ال يتقرر الف الضرر نفسو الذي وقع يكوف جزئيا  وانما الف التسبب فيو 

بيف فوات الفرصة  السببية الكافية جزئيا فقط , فالتعويض عف فوات الفرصة يقدر بقدر عبلقة
, وىكذا تكوف السببية الجزئية التي تتحقؽ مع فوات الفرصة ىي  (ٖ)والضرر الذي ترتب عمييا 

التي تبرر التعويض الجزئي االمر الذي يترتب عمى ىذا المبدأ امكاف اف تتعدد ديوف التعويض 
بتعدد الفرص الضائعة والتي كانت تؤدي الى الكسب االحتمالي, وامكاف تعدد المسؤوليف عف 

 فوات الفرصة وىذا ما سنبينو تباعا.

                                                           

 . ٕٙٔد. ابراىيـ الدسوقي , القسـ الثاني , مصدر سابؽ , ص ((ٔ
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 اول: تعدد التعويض  بتعدد الفرص الضائعة

لمسؤولية المدنية تقوـ بتوافر اركانيا وبالمثؿ فاف المسؤولية عف فوات مف المعموـ اف ا
الفرصة تقوـ بتوافر اركانيا , وىي فعؿ محدث الضرر والضرر المحقؽ بتفويت فرصة الكسب 
وعبلقة السببية بينيما , والمسؤولية عف فوات الفرصة قد تنشأ بفعؿ منفرد مف قبؿ مسؤوؿ واحد , 

االسباب , ويكوف نتيجة وجود اكثر مف سبب اشتراكيا جميعا في احداث  وقد يجتمع مع غيره مف
أي اف الفعؿ المنشئ لممسؤولية  (ٔ)رتضر الضرر المتمثؿ في فوات فرصة الكسب عمى الم

والموجب لمتعويض ليس في حقيقة االمر سوى احد االسباب االحتمالية لمضرر المتمثؿ في 
ر , وكانت المسؤولية تقرر وكذلؾ التعويض وفقا ضر ف مف الكسب الذي كاف يأممو المتالحرما

لمتأثير السببي لمعوامؿ المختمفة التي ساىمت في احداث الضرر , فاف النتيجة المنطقية لذلؾ , 
ىي امكاف اشتراؾ عدة اسباب في احداث ىذا الضرر نتيجة اشتراؾ ىذه االسباب جميعا في 

عندئذ تكوف ىذه االسباب قد اشتركت جميعا  ر في الكسب المأموؿ ,تضر تفويت الفرصة عمى الم
ر بحيث در الفرصة التي اضاعيا عمى المتضر في تحقيؽ النتيجة الضارة ويسأؿ المسؤوؿ بق
 .(ٕ)تتعدد ديوف التعويض بتعدد الفرص الضائعة 

ويأخذ القضاء الفرنسي بيذا الحؿ في كثير مف احكامو مف ذلؾ ما قضت بو محكمة  
حرماف مريض مف فرصة الحياة واصابتو بالنوبة القمبية اثناء العممية  النقض الفرنسية بخصوص

, باشتراؾ خطأ الجراح النو لـ يقـ بفحص المريض مف الناحية الطبية قبؿ اجراء العممية لمتأكد 
تستعمؿ في مثؿ ىذه مف قابميتو لتحمميا , وخطأ المستشفى الذي لـ تتوافر بو المادة المنبية التي 

, فيذا الضرر الذي  (ٖ)مف االشياء الضرورية التي يمـز تواجدىا باألماكف الجراحية الحاالت وتعد
لحؽ بالمريض قد اشترؾ في احداثو اكثر مف فعؿ , فأضاع كؿ مف الجراح والمستشفى عمى 

 المريض مف فرصة البقاء عمى قيد الحياة.

                                                           

 .ٚٗٔد. عبد العزيز المصاصمة , مصدر سابؽ, ص ((ٔ
 .ٗٙٔد.  ابراىيـ الدسوقي , مصدر سابؽ , ص ((ٕ
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 ثانيا: تعدد المسؤولون عن فوات الفرصة 

وات الفرصة مسألة عمى قدر مف االىمية , تتعمؽ بطبيعة يثير تعدد المسؤولوف عف ف
ضياع الفرصة عف كؿ  كؿ مف المتسببيف فييسأؿ المسؤولية في ىذه الحالة وما اذا كاف 

مف  فقط بقدر ما تسبب في فواتو, اـ يسأؿ كؿ منيـ او تضامميةمسؤولية تضامنية  الضرر
 بينيـ؟ (ٔ)او تضامـضرر دوف تضامف 

نص خاص  ال يوجد ألنوف في القانوف المدني الفرنسي فانو مستبعد فبالنسبة لمتضام
وبذلؾ كاف موقؼ القضاء , ا في المسؤولية التقصيرية عند تعدد المدينيف بالتعويض يقررى

في احكامو بشأف التضامف مف ذلؾ " ال يقضى بالتضامف بيف المدينيف اال في الحاالت الفرنسي 
فبل  (ٕ)مكف استنتاجو مف مجرد التزاميـ بالتعويض عف الضرر المنصوص عمييا في القانوف وال ي

                                                           
 ىػؤالء كػبل مػف فػاف متعػددوف، مػدينوف يوجػد كمييمػا فػي أف تتمثػؿ نقطػة فػي التضػامف، و يمتقػي كػؿ مػف التضػامـ ((ٔ

 ىنػاؾ اال اف  بأكممػو تجػاه الػدائف،  الػديف عػف مسػؤوال يكػوف – التضػامني أو التضاممي االلتزاـ في سواء – المدينيف

 الديف ذات عف المسؤولوف فيو يتعدد التزاـ التضامني الطبيعة, فااللتزاـ و المصدر ناحية مف االلتزاميف، بيف ؼاختبل

نمػا يفتػرض ال معػروؼ، والتضامف كمػا أداءه، في بينيـ تضامف مع  والتضػامف، اتفػاؽ، أو نػص مػف بػو لمقػوؿ بػد ال وا 

 وحدة مف تنشا ىذه المحؿ ووحدة المحؿ ، موحد ولكنو الروابط متعدد االلتزاـ يجعؿ أو االتفاؽ القانوف بنص كاف سواء

,   المػدينيف بػيف تبادليػة نيابػة تسػميتو عمى اصطمح ما تخمؽ اليدؼ في الوحدة وتمؾ الروابط في وىذا التعدد المصدر،
 يقبؿ ماثؿ والم بأداء  يمتزموف لكنيـ أيضا، الديف بكؿ المتعددوف المسؤولوف يمتـز التضاممي االلتزاـ في حيف في

 يوجػػػد مػػػدينوف التضػػػامـ واحػػػد، ففػػػي ىػػػدؼ إلػػػى ترمػػػي ولكنيػػػا متميػػػزة التزامػػػات تعاصػػػر إلػػػى ذلػػػؾ ويرجػػػع التجزئػػػة
 مصػدر فيػو المسػؤولوف ويتعػدد فيػو يتعػدد فالتضػامـ متماثمػة بالتزامػات آخػر شػخص مواجػو فػي ممتزمػوف متعددوف

 فشػركو الضػرر، تعػويض كامػؿ عػف مسػؤوؿ منيمػا كػؿ لػو والمػؤمف التػاميف فشػركة الديف محؿ تعدد ويمحقو الديف
 أيضػػػا مسػػؤوؿ لػػػو التعػػويض، والمػػؤمف ىػػػذا ومقػػدار مػػدى مػػػف العقػػد يقػػػرره وحسػػبما التػػاميف عقػػػد بموجػػب التػػاميف

. ضػػمير حسػػيف المعمػػوري , االلتػػزاـ االنضػػماممي , مجمػػة . القػػانوف يعينػػو الػػذي والمقػػدار بالمػػدى لكػػف بػػالتعويض
 .ٖٕٔ-ٕٓٔ, صٕٛٓٓ, سنة ٔ, عددٗٔنسانية , مجمد جامعة بابؿ لمعمـو اال

, مدونػػة القػػانوف المػػدني ٔٚ,رقػػـ ٘, النشػػرة المدنيػػة ٜٛٚٔفبرايػػر/  –/ شػػباط ٕٓنقػػض تجػػاري فرنسػػي , فػػي  ((ٕ
 . ٕٜٔٔالفرنسي , مصدر سابؽ , ص
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فبل يستطيع قضاة الموضوع , باالستناد الى خطأ مشترؾ بيف الميندس المعماري ومقاوؿ البناء , 
    (ٔ)استنتاج وجود رابطة تضامنية بينيما 

مضرر بالنسبة ل حالة تعدد االسباباما بالنسبة لمتضامـ فقد اخذ القضاء الفرنسي بو في 
الواحد مف ذلؾ حكـ محكمة النقض الفرنسية الذي جاء فيو" يجب اف يحكـ عمى كؿ واحد مف 
المسؤوليف عف احداث الضرر ذاتو بالتعويض الكامؿ عنو , دوف االخذ بعيف االعتبار توزيع 
المسؤولية الذي يقوموف بتحديده في ما بينيـ والذي ال يؤثر في مدى التزاماتيـ تجاه الطرؼ 

  (ٕ)ضرر" المت

عمى وىناؾ مف يؤيد ىذا الحؿ بالنسبة لممسؤولية عف فوات الفرصة في حالة تعددىا 
اعتبار اف االفعاؿ واالخطاء المتعدد تكوف اسبابًا لضرر واحد وىو الحرماف مف الكسب 
االحتمالي ومف ثـ تكوف قد اشتركت جميعيا في احداث نفس النتيجة الضارة االمر الذي 

ية التضاممية وفقًا لمنظاـ الفرنسي عمى اعتبار اف كؿ منيما يكوف مسؤواًل عف يستوجب المسؤول
 (ٖ)كؿ الضرر , اساس االلتزاـ التضاممي 

اال اف المتأمؿ لذلؾ ال يمكف معو قبوؿ ذلؾ االمر مع فوات الفرصة لسببيف : اوليما  
عف فوات الفرصة سببًا النو واف كانت كؿ مف االخطاء او االفعاؿ الموجبة لممسؤولية والتعويض 

لمضرر االحتمالي اال انو لـ يثبت انيا كانت السبب الضروري او الحقيقي الذي يتطمبو االلتزاـ 
, وثانييما النو يتعذر القوؿ التضماممي بؿ ىي مجرد اسباب احتمالية تتميز بيا فوات الفرصة 

الفرصة تميز بتحديدىا اف كؿ خطأ مف ىذه االخطاء قد احدث كؿ الضرر االحتمالي الف فوات 
لمضرر وقصره عمى ذلؾ الذي يرتبط بعبلقة سببية مباشرة مع الخطأ او الفعؿ الموجب لممسؤولية 
, بمعنى انيا تحدد مسؤولية كؿ خطأ مف ىذه االخطاء التي اشتركت في احداث الضرر المحقؽ 

الحصوؿ ر بعض فرص تضر بقدر ما تسبب فيو كؿ مف ىذه االخطاء يكوف قد فوت عمى الم
                                                           

السػػػابؽ,  , المصػػػدرٜٗٙٔديسػػػمبر/  –/كػػػانوف االوؿ ٗٔنقػػػض مػػػدني فرنسػػػي , الغرفػػػة المدنيػػػة االولػػػى , فػػػي  ((ٔ
 .ٕٜٔٔص
, مدونػػة القػػانوف المػػدني ٜٗٛٔديسػػمبر/ –/كػػانوف االوؿ ٘نقػػض مػػدني فرنسػػي , الغرفػػة المدنيػػة الثالثػػة , فػػي  ((ٕ

 .ٖٜٔٔالفرنسي , مصدر سابؽ, ص
 .٘ٙٔد. ابراىيـ الدسوقي ابو الميؿ, القسـ الثاني , مصدر سابؽ , ص ((ٖ
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عمى الكسب المأموؿ ولكنيا ليست نفس الفرص بؿ فرص مختمفة متعددة, االمر الذي يفرض 
نفسو , الخطأ اما اذا ارتكب جميع المتسببيف  (ٔ)استقبلؿ ديوف التعويض ويستبعد التضامـ بينيما

ر نفس فرص الحصوؿ عمى الكسب الذي كاف يأممو فينا يمكف تضر ومف ثـ اضاعوا عمى الم
 (ٕ)بمسؤوليتيـ عمى وجو التضامـالقوؿ 

مف القانوف ( ٕٚٔنجد اف المادة )والمصري حيث لقانوف المدني العراقي اما في ا 
اذا تعدد المسؤولوف عف عمؿ غير مشروع كانوا متضامنيف في -ٔنصت" المدني العراقي 

مف دفع ويرجع  -ٕالتزاميـ بتعويض الضرر دوف تمييز بيف الفاعؿ االصمي والشريؾ والمتسبب 
التعويض باكممو عمى كؿ مف الباقيف بنصيب تحدده المحكمة بحسب االحواؿ وعمى قدر جسامة 
التعدي الذي وقع مف كؿ منيـ , فأف لـ يتيسر تحديد قسط كؿ منيـ في المسؤولية يكوف التوزيع 

 عف ولوفالمسؤ  تعدد ( مف القانوف المدني المصري" اذاٜٙٔعمييـ بالتساوي" ونصت المادة )
 بينيـ فيما وليةالمسؤ  وتكوف ، الضرر بتعويض التزاميـ في متضامنيف كانوا ضار عمؿ

  التعويض" فى منيـ كؿ نصيب القاضي عيف اذا اال ، بالتساوي

يتطمب التضامف الى جانب تعدد المسؤوليف وحدة النصوص السابقة وكما ىو واضح ب
نفسو , أي العمؿ غير المشروع ض واحد مف المسؤوليف عف تعوي المصدر بأف يكوف التزاـ كؿ

الضار الذي صدر مف كؿ منيـ ووحدة المحؿ أي الضرر بأف يكوف الضرر الذي احدثو  الفعؿ
االخروف , لذلؾ ال يمكف اقامة التضامف في حالة تعدد كؿ منيـ ىو نفس الضرر الذي احدثو 

 . (ٖ)محؿة المسؤوليف عف ضياع الفرصة لعدـ تحقؽ شروط التضامف مف وحدة مصدر ووحد

 لثاًيالوثحث ا

ّسلطة  عي فْات الفرصة تمذير التعْيضطرق 

 المضاء فيَ

                                                           
(1) Jacques BORE op. ,cit. ,p133 

 .ٙٙٔـ الدسوقي ابو الميؿ , القسـ الثاني , مصدر سابؽ, صد. ابراىي ((ٕ
, دار الفكر الجامعي, االسكندرية , ٕد. انور العمروسي , التضامف والتضامـ والكفالة في القانوف المدني , ط ((ٖ

 .ٕٕٕ, صٜٜٜٔ
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تصحيح التوازف الذي اختؿ وأىدر نتيجة وقوع الضرر إلى ما ىو المقصود بالتعويض  
ر عمى حساب المسؤوؿ إلى الحالة التي كاف متوقعًا اف يكوف ضر تالم بإعادةكاف عميو، وذلؾ 

 . (ٔ)لضارعمييا لو لـ يقع الفعؿ ا
ر، فبل يزيد عميو وال ضر تالتعويض مع الضرر المحدث بالم يتكافاوبمعنى أخر أف 

، واذا كانت وظيفة القضاء في تحقيؽ ىذا التكافؤ يسيرة في حالة الضرر المادي،  (ٕ) ينقص عنو
خاصة اف ضرر فوات الفرصة يجمع صور  ،فوات الفرصة فاف وظيفتو صعبة في حالة ضرر 

لكف ىذه الصعوبة في التقدير ال تحوؿ دوف اجرائو عمى وجو يقارب  دي واالدبي ( ,الضرر) الما
بيف التعويض والضرر بشكؿ متناسب بالرغـ مف صعوبة الموازنة بينيما، مادامت الغاية مف 

 ر.ضر تالتعويض جبر الضرر وترضية الم
سواء تـ تقديره ر، ضر ت، يمـز محدثو بتعويض الم (ٖ) بعد تحقؽ شروطو فوات الفرصة فضرر 

فالتعويض االختياري يتـ عف طريؽ االتفاؽ بيف محدث الضرر ,  اختيارًا أو جبرًا بواسطة القضاء
،  (ٗ) ر عمى تقدير التعويض بالشكؿ المناسب لؤلخير، قبؿ عرض القضية أماـ القضاءضر توالم

ر يمجأ عادة ضر تالمأخؿ المسؤوؿ بالتزامو فإف  فإذا لـ يحدث مثؿ ىذا االتفاؽ بيف الطرفيف، أو
إلى القضاء إللزاـ المسؤوؿ بدفع التعويض المناسب والكامؿ المقدر مف قاضي الموضوع حسب 

 سمطتو الكاممة.
 فوات الفرصةوبغية إالحاطة بسمطة القاضي في تقدير التعويض المناسب عف الضرر   

دور القاضي في تقدير  تقديره، يتعيف اف نقسـ ىذا المبحث إلى مطمبيف، نبحث في أوليما وكيفية
 .تقدير التعويض عف فوات الفرصة طرؽالتعويض، وفي ثانييما 

                                                           

اض، كػػـر ، دعػػاوى الضػػرر البػػدني فػػي القػػانوف االنكميػػزي، ترجمػػة ىنػػري ريػػ ,مرغريػػت كمػػب  –ديفيػػد كمػػب  (ٔ)
 .٘ٔص , ٜٗٛٔشفيؽ، الطبعة الثانية ، مطبعة دار الجيؿ ،بيروت، 

 .ٜٛٔابراىيـ محمد شريؼ, مصدر سابؽ , صد.   (ٕ)
 . مبحث االوؿ مف ىذا الفصؿيراجع ال  (ٖ)
يبلحظ اف التعويض االختياري أو االتفاقي شائع في العػراؽ فػي حػوادث قتػؿ الخطػأ، ويسػمى عػادة )بالفصػؿ   (ٗ)

ي( ويشير د. حسف الذنوف بيذا الصدد، الى أف االتفاؽ عمى التعويض بعد وقوع العقد يعد صمحًا بموجػب العشائر 
( المػػدني العراقػػي، ويصػػبح العقػػػد ممزمػػًا وال يجػػوز اقامػػة الػػػدعوى لممطالبػػة بػػالتعويض اسػػتنادًا لممػػػادة ٜٛٙالمػػادة)

 . ٕ٘ٙص ,صدر سابؽم ,ٔ,ج ، )اشار إلى ذلؾ في مؤلفو المبسوط ( المدني العراقئٕٚ)
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 الوطلة األّل

 دّر الماضي في تمذير التعْيض

مف المبادئ المستقرة في الفقو والقضاء مبدأ التعويض الكامؿ لمضرر ميما كاف نوعو، 
وع لتقدير ية لمحكمة الموضلكف ىذا االطبلؽ خفؼ مف شموليتو وحدتو وجود مبدأ السمطة التقدير 

 (ٔ) ر، ما جعؿ ىذيف المبدأيف متكامميف مف الناحيتيف العممية والنظريةضر تالتعويض المناسب لمم

، بيد أف سمطة المحكمة في تقدير التعويض ليست مطمقة مف كؿ قيد بؿ ىي مقيدة بالعديد مف 
بالنسبة لحاالت معينة  القيود، بعضيا قيود تشريعية ينظميا المشرع ويفرضيا بنصوص خاصة

مف التعويض كما في حالة عدـ تجاوز التعويض المالي عف االصابة الجسدية في قانوف 
تعويض المتضرريف جراء العمميات  وقانوفٜٔٚٔ( لسنة ٜٖالعراقي رقـ ) الضماف االجتماعي

ف أو لسقؼ مالي معي ٜٕٓٓ( لسنة ٕٓرقـ ) الحربية واالخطاء العسكرية والعمميات االرىابية
، والبعض االخر  (ٕ) حصر عناصر الضرر القابمة لمتعويض بالخسارة البلحقة وبالكسب الفائت

مف نطاؽ  سمطة القضاء وتقيده في تقدير التعويض كما في حالة يود قضائية ومنطقية تحد بق
عيما مبدأ عاـ مفاده عدـ جواز الحكـ بالتعويض عما يزيد في طمب المدعي فالقيداف يجم

ر تعويضًا كامبًل عف االضرار التي لحقتو، أذ يكوف التعويض مساويًا لمضرر ضر تلمتعويض ا
 .(ٖ) كافيًا لجبره الذي لحقو،

لتطبيقو في مجاؿ االضرار المالية فإنو  مجاؿ رحبواذا كاف لمبدأ التعويض الكامؿ 
 المحض ومافوات الفرصة يصطدـ مف الناحية العممية بصعوبة لدى تقدير التعويض لضرر 

قيمة الفرصة التصؿ الى مقدار الكسب االحتمالي غير مالية، ألف مالية و يترتب عمية مف نتائج 
، ما يجعؿ ر عف فقداف كسب وليس فرصة كسب تضر اذ تقديرىا بذلؾ الكسب يعني تعويض الم

                                                           

 . ٗٙٔص ,مصدر سابؽ, د. سعدوف العامري  (ٔ)
تقػدر المحكمػة التعػويض فػي  "  مف القانوف المدني العراقػي (ٕٚٓ)ومثؿ ىذه القيود ما ورد في احكاـ المادة   (ٕ)

جميع االحػواؿ بقػدر مػا لحػؽ المتضػرر مػف ضػرر ومػا فاتػو مػف كسػب بشػرط اف يكػوف ىػذا نتيجػة طبيعيػة لمعمػؿ 
 ."المشروع غير

, ٕٗٙ, رقػػػـ ٔ, النشػػرة المدنيػػة ٕٗٓٓنػػوفمبر/ -/تشػػريف االوؿٜنقػػض مػػدني فرنسػػي , الغرفػػة االولػػى, فػػػي   (ٖ)
حيث جاء فيو" اف التعويض عف الضرر الذي يجب اف  ٖٛٙٔمدونة القانوف المدني الفرنسي ,مصدر سابؽ, ص

تعػػويض الضػػرر فػػي المسػػؤولية  ,وقي أبػػو الميػػؿ بػػراىيـ الدسػػيكػػوف كػػامبًل اليمكػػف اف يتجػػاوز قيمػػة الضػػرر" , د. ا
 .ٙ٘ص ,ٜٜ٘ٔ ,مطبوعات جامعة الكويت  ,المدنية 
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ولكي يكوف تقدير التعويض واقعيًا أو معاداًل لمضرر، ,  ميمة القاضي غير يسيرة في تقويميا
عمى القاضي اف يعتد بصفة أساسية بالضرر الذي لحؽ المصاب مف جراء نشاط يتعيف 
ر وظروفو الشخصية التي تؤثر في مدى الضرر الذي ضر تؾ بحالة الم، معتدًا في ذل المسؤوؿ

يصيبو، دوف اعتداد بالظروؼ االخرى المبلبسة لوقوع الضرر، وبصفة خاصة ظروؼ المسؤوؿ، 
الجتماعي، وعادة يسمى ىذا النوع مف التعويض بالتعويض كجسامة خطأه ومركزه المالي وا

 .(ٔ) المعادؿ
لكّف ىذا االتجاه الموضوعي في تقدير التعويض لـ يكف ىو الغالب دائمًا، فقد برز في 
ساحة الفقو اتجاه اخر ينادي بإسناد دور أكبر لمخطأ في المسؤولية التقصيرية، متجاوزًا بذلؾ 

نما إلسناد أثر اخر لمخطأ الفكرة القائمة بحصر أثر ال خطأ في تحديد الشخص المسؤوؿ فقط، وا 
يتأثر مقدار التعويض صعودًا ونزواًل حسب درجة جسامة الخطأ، ففي تقدير التعويض أيضًا، 

وىذا االتجاه في الفقو يعرؼ عادة باالتجاه الشخصي لتقدير التعويض، وتتمثؿ فكرتيـ في 
 .(ٕ) العقوبة الخاصة لممسؤوؿ

أف التطور الفقيي بيذا المجاؿ لـ يكف خاتمة المطاؼ، فقد برز اتجاه جديد في  الواقع
الفقو المعاصر ينادي بفكرة التعويض العادؿ لجبر الضرر معتدًا في تقدير التعويض بالجانب 
االخبلقي لممسؤولية المدنية، مبتعدًا بذلؾ عف مبدأ التعويض الكامؿ المنادى بو في االتجاه 

ر والتعويض ضر توجب ىذه الفكرة ال ضرورة لمتعادؿ بيف الضرر الذي لحؽ المالموضوعي، وبم
، وبمفيوـ أخر (ٖ) ، بؿ يكفي ىنا بتعويض عادؿ يتحدد وفقًا لظروؼ كؿ حالة الذي حصؿ عميو

                                                           

دراسػػػة  ,مصػػادر االلتػػػزاـ  ,د. محمػػد لبيػػػب شػػػنب , ٗ-ٖص  ,المصػػػدر السػػػابؽ , د. محمػػد ابػػػراىيـ دسػػوقي  (ٔ)
قػانوف الموجبػات المبنػاني، ، عممػًا اف ٕٔٔص  ,ٜ٘ٛٔ ,الدار الجامعية  ,مقارنة في القانونيف المصري والمبناني 

منو إلى ىذا النوع مف التعويض، حيث تنص عمى )اف العوض الػذي يجػب لممتضػرر  (ٔ/ٖٗٔ)يشير في المادة 
 يجب اف يكوف في االساس معاداًل لمضرر الذي حؿ بو(. -مف جـر أو شبو جـر

 العدد , مجمة القضاء,  في تعيينو المدني الجنائي الجسماني وانعداـ الدقة حجـ التعويض ,مكي ابراىيـ لطفي (ٕ)
 .ٙٙص  ,ٜٗٚٔنقابة المحاميف , بغداد , ,ٜٕنة الس ,ٗوٖ
, د. جميؿ حسف الساعدي , الظروؼ المبلبسة لمضرر ٔ٘ص  ,مصدر سابؽ , د. ابراىيـ الدسوقي ابو الميؿ (ٖ)

, ٜٜٙٔ, العدد االوؿ , ٔٔالمجمد جامعة بغداد, –في المسؤولية التقصيرية , مجمة العمـو القانونية , كمية القانوف 
 .ٖٕٔص
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فأف فكرة التعويض العادؿ تقابؿ مفيوـ تطبيؽ العدالة، في حيف تقابؿ  فكرة التعويض المعادؿ 
 .(ٔ)مفيـو تطبيؽ العدؿ

وفي الواقع العممي تعرض عمى القضاء بعض الحاالت تقضي فييا العدالة بالتعويض 
ر، مستندًا فيو قاضي الموضوع الى نّص ضر تفيو ظروؼ المسؤوؿ وظروؼ الم العادؿ مراعياً 

، فبل يكوف تقدير التعويض كامبًل وانما تقديرًا عاداًل معتدًا بالظروؼ  تشريعي أو سمطتو التقديرية
، مف درجة خطأ المسؤوؿ وحالة الطرفيف المالية فضبًل عف الظروؼ  سة لوقوع الضررالمبلب

 .(ٕ) األخرى
وقد تبنت بعض التشريعات فكرة التعويض العادؿ، فجعمت منو مبدأ عامًا لمتعويض إلى جوار 
مبدأ التعويض الكامؿ، ما يعطي دفعًا لقاضي الموضوع لبلعتداد بظروؼ الطرفيف لدى تقدير 

 يض السيما درجة خطأ المسؤوؿ والمركز المالي لطرفي الدعوى.التعو 
( منو عمى ٕ/ٗٗالتشريعات، قانوف االلتزامات السويسري، إذ نصت المادة )ىذه ومف 

انو )إذا لـ يحدث الضرر عمدًا وال نتيجة خطأ جسيـ، وكاف تعويضو يعرض المديف لضائقة 
 .(ٖ) مالية، فاف القاضي يمكنو عدالة انقاص التعويض(

وبمعنى اخر يتـ تقدير التعويض ذاتيًا بالنسبة لطرفي الدعوى وفؽ مبدأ التعويض 
ر مف ضرر ومدى ما صدر ضر تالعادؿ، فيضع قاضي الموضوع في اعتباره مدى ما لحؽ الم

ر ضر تالمبلبسة التي تحيط بكؿ مف الممف المسؤوؿ مف خطأ، ومراعيًا في ذلؾ جميع الظروؼ 
 .(ٗ)ا مركزىما الماليوالمسؤوؿ معًا، والسيم

                                                           
اف ثمة فارقًا ىامًا بيف العدؿ والعدالة يصمح اف يكوف معيارًا لمتمييز بينيما واف قامت فكرتيما عمى اساس  ((ٔ

المساواة , ىو اف فكرة العدؿ تقـو عمى المساواة المجردة التي تعتد بالوضع الغالب واف فكرة العدالة تقـو عمى 
:د. عبد الباقي البكري , مبادئ العدالة  لظروؼ الخاصة والجزيئيات الواقعيةالحقيقية التي تعبأ بالمساواة ا

مفيوميا ومنزلتيا ووسائؿ ادراكيا, مجمة العمـو القانونية والسياسية , كمية القانوف جامعة بغداد, عدد خاص 
 .ٛ٘, صٜٗٛٔبمناسبة االحتفاؿ باليوبيؿ الماسي لمكمية , 

,  االسػػكندرية ,مؤسسػة الثقافػة الجماىيريػة  ,تقػػدير التعػويض بػيف الخطػأ والضػػرر , ابػراىيـ الدسػوقي د. محمػد (ٕ)
 . ٜص, بدوف سنة طبع 

 .ٔرقـىامش  , ٓٗ٘ص  ,مصدر سابؽ, حسيف عامر د. (ٖ)
 .ٔٔمصدر سابؽ ص ,د. محمد ابراىيـ الدسوقي  (ٗ)
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اما غالبية التشريعات المدنية كالتشريع العراقي والتشريع المصري، فقد اكتفت بذكر 
بعض التطبيقات المتفرقة لفكرة التعويض العادؿ، ما يعني أف ىذا النوع مف التعويض يعد 

في وجوده استثناء مف األصؿ العاـ لتقدير التعويض في التشريعات المدنية المعاصرة، ويتطمب 
 نصًا خاصًا.

فالقانوف المدني العراقي، أورد مواد قانونية متعددة تتعمؽ بالتعويض العادؿ وعمى سبيؿ 
( منو، المتعمقة بمسؤولية الصبي المميز أو غير المميز أو مف ٜٔٔالمثاؿ، ما ورد في المادة )

و، المتضمنة حالة ( منٕ/ٕٕٔ، وكذلؾ ما ورد في المادة ) (ٔ) في حكميما مف عديمي اإلدراؾ
( منو، المتعمقة ٕ/ٕٗٔو ٕ/ٖٕٔ، وكذلؾ المادتاف ) (ٕ)الدفاع الشرعي عف النفس أو عف الغير

 ، أذ يقتصر التعويض في ىذه الحاالت عمى الضرر الذي يراه القاضي مناسباً  (ٖ) بحالة الضرورة
 ، مراعيًا مركز الخصوـ ومقتضيات العدالة. 

ة والقضائية والتشريعية في تقديرىا لمتعويض سواء كاف وميما كانت االتجاىات الفقيي
عاداًل أو معاداًل، فاف التعويض القضائي ال يبرز إلى الوجود إال بعد نشوء الضرر وتحقؽ 

نعداـ االتفاؽ بيف الطرفيف عمى تقديره، ىنا تبدأ وظيفة القاضي بتحديد الضرر اشروطو كاممة، و 
أو تقويمو، أي حساب التعويض  إلى تقدير ىذا الضرر الذي لحؽ بالمصاب، ثـ ينتقؿ بعد ذلؾ

، ذلؾ  (ٗ)المقابؿ لو، فالقاضي يبدأ بتحديد الضرر واجب التعويض وينتيي بتقدير ىذا الضرر
الف معظـ األنظمة القانونية لـ تعط  لمتقدير القضائي قدرًا مف االىتماـ والتنظيـ، وانما اكتفت 

تنظـ ىذا التقدير، والتي كثيرًا ما تقرر في صياغة عامة، بالقميؿ مف النصوص التشريعية التي 
تاركة تقدير التعويض لمقاضي وفقًا لسمطتو التقديرية، مف دوف تحديد تفصيمي ودقيؽ لمعناصر 

 .(٘) المختمفة التي يتعيف عمى القاضي مراعاتيا في ىذا المجاؿ

                                                           

 ( مف القانوف المدني المصري.ٕ/ٗٙٔتقابميا المادة ) (ٔ)
 .( مف القانوف المدني المصريٙٙٔتقابميا المادة ) (ٕ)
 ( مف القانوف المدني المصري.ٛٙٔتقابميا المادة ) (ٖ)
 .٘ٙص  , مصدر سابؽ , د. ابراىيـ الدسوقي ابو الميؿ (ٗ)

 .ٕٕٓد. ابراىيـ محمد شريؼ , مصدر سابؽ, ص (٘)
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ؿ في الجانب بالماضرر فوات الفرصة وميما ذكر عف صعوبة تقدير التعويض عف  
فاف ىذه الصعوبة ال تحوؿ دوف اف يحكـ قاضي الستناد الفرصة الى ضرر احتمالي ,العممي 

، وعادة ينحصر نطاؽ التعويض في المسؤولية  فوات الفرصة الموضوع بالتعويض عف ضرر
دىس ، كما في حالة (ٔ)المباشر، سواء كاف متوقعًا أو غير متوقع فوات الفرصة بالضررعف 

مع انيا لـ  التوظيؼ , فوتت عمييا الحادثة، فاة كانت متجو لحضور مسابقة توظيؼ شخص لفت
مسؤواًل مدنيًا عف  فاعؿ، فيكوف الحادثلوال اصابتو بيذا ال حرمانيا مف التوظيؼتكف لتؤدي إلى 

، ولـ يكف في وسعو أف يتوقع  متقدمة الى ىذه المسابقة ياالمجنى عمي ف، ولو كاف يجيؿ اذلؾ
، اما الضرر غير المباشر فبل تعويض عنو النقطاع حرمانيا التوظيؼإلى  حادثةىذه ال أف تؤدي

فرصة كسب  ياوالد المجنى عميعمى  فات، كما إذا  (ٕ) العبلقة السببية بينو وبيف خطأ المسؤوؿ
ال يسأؿ  حادث الفتاةفاف المسؤوؿ عف  نتيجة النشغالو بمداواتو  أبنتو التي تعرضت لمحادث,

وات النقطاع العبلقة السببية بيف فعمو غير المشروع وفالد الفتاة ع فرصة كسب عمى و ضياعف 
 (ٖ)يا والد المجنى عميعمى  فرصة كسب
الحالية والمستقبمية يخضع لسمطاف  ضرار فوات الفرصةكاف تقدير التعويض عف ا لذلؾ

لموضوعية أو محكمة الموضوع مف دوف رقابة مف جية قضائية أعمى، ألف ذلؾ مف المسائؿ ا
، وبيذا قضت محكمة  (ٗ) تختص بيا دوف معقب في غالبية التشريعات المدنيةالتي الواقعية 
الفرنسية " بما اف لقضاة الموضوع سمطة مطمقة في تقدير مدى الضرر وطرؽ التعويض النقض 

الكامؿ عنو , فأف محكمة االستئناؼ تتجاىؿ مدى سمطتيا عندما تصرح بقصد رفض طمب 

                                                           

 مصػػدر سػػابؽ,  د. سػػميماف مػػرقس , ٛ٘٘ص ,مصػػدر السػػابؽ ,د. عبػػد المجيػػد الحكػػيـ ,بيػػذا المعنػػىينظػػر   (ٔ)
 دار , ٔط ,الضػػرر األدبػػي ومػػدى ضػػمانو فػػي الفقػػو اإلسػػبلمي والقػػانوف  ,د. عبػػد اب مبػػروؾ النجػػار, ٕٜٔ ,ص

 .ٕٚٗص  ,ٜٜٓٔ ,النيضة العربية 
  , ٖٙٔص ٕٓٓٓ-ٜٜٜٔ,االسػػػكندرية  ,مصػػػادر االلتػػػزاـ  ,بيػػػذا المعنػػػى د. سػػػمير عبػػػد السػػػيد تنػػػاغوينظػػػر  (ٕ)
 .ٖٕٓ, د. ابراىيـ محمد شريؼ ,مصدر سابؽ ص ٜ٘ٗص مصدر سابؽ , ,حمد حشمت ابو اسيتا

مػػع مبلحظػػة وجػػود بعػػض التشػػريعات المدنيػػة تػػنص عمػػى تعػػويض الضػػرر غيػػر المباشػػر كقػػانوف االلتزامػػات  ((ٖ
 (ٖٗٔ) ( منو وقانوف الموجبات والعقود المبناني في المادةٜٜالسويسري في احكاـ المادة )

دعػػوى التعػػويض عػػف المسػػؤولية  ,د. محمػػد المنجػػي , ٕٗٗص ,سػػابؽ,مصػػدر  ,حمػػد حشػػمت ابػػو اسػػتيتا  (ٗ)
 .ٜٕ٘ص ,ٜٜٜٔ ,الطبعة الثانية  ,المدنية بصفة عامة 
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وفي قرار اخر" اف تحديد وجود الضرر ومداه يعود تقديرىما لقضاة  (ٔ)ر بعدـ وجود نص"المتضر 
 في - " المقرر المصرية بافوبذلؾ قضت ايضًا محكمة النقض  (ٕ)الموضوع بسمطة مطمقة"

 الدعوى في الواقع فيـ تحصيؿ في التامة السمطة الموضوع لمحكمة أف - النقض محكمة قضاء
 عداه ما وطرح منيا إليو تطمئف بما واألخذ بينيا والموازنة إلييا المقدمة ستنداتوالم األدلة وتقدير

 مف ذلؾ في عمييا رقابة وال بينيما السببية وعبلقة والضرر وليةلممسؤ  الموجب الخطأ واستخبلص
 تقيـ وأف بيا اقتنعت التى الحقيقة تبيف أف فحسبيا سائغاً  استخبلصيا جاء طالما النقض محكمة
تقدير الضرر وتحديد التعويض "  , وجاء في قرار اخر (ٖ) لحممو" تكفى أسباب عمى اقضاءى

الجابر لو مف مسائؿ الواقع التي يستقؿ بيا قاضي الموضوع وال يخضع فييا لرقابة محكمة 
  (ٗ)" في قضائو اساسًا معقوالً النقض ماداـ قد اعتمد 

 وجود وتقرير اثبات في تقديرية سمطة الموضوع لقاضي أف وقضاء فقيا بو المسمـ فمف 
 المتنازع , والحؽ أخرى أحيانا ويتسع أحيانا مجاليا يضيؽ السمطة ىذه ولكف, فيو المتنازع الحؽ
 عمى ترتبت التي الخسارة تجنب فرصة أو الكسب فرصة أي الفرصة وجود ىو فرصتو بفوات فيو

 في مطمقة سمطة لمقاضي يكوف ذلؾ سبيؿ وفي التعويض في الحؽ ثبوت الغير بخطأ ضياعيا
 الموضوع قاضي سمطة تقتصر , وال سببية وعبلقة وضرر خطأ مف المسؤولية اركاف وجود تقدير
 فقد بيف عبلقة السببية وجود تقرير إلى أيضا تمتد بؿ وضياعيا الكسب فرصة وجود تقدير عمى

 فرصة فواتب واعترافو الموضوع قاضي تقرير إف لدرجة ضرر مف ذلؾ عمى ترتب وما الفرصة
 (٘)السببية  عبلقة بتوافر االعتراؼ يعدؿ الكسب

                                                           
, مدونة القانوف ٖٚٓ, رقـ٘, النشرة المدنية ٜٜٛٔديسمبر/–/كانوف االوؿ ٘نقض تجاري فرنسي , في  ((ٔ

   .ٖٓٚٔ, مصدر سابؽ, ص المدني الفرنسي
, المصدر السابؽ, ٜٕٗ, رقـٔ, النشرة المدنيةٜٜٔٔيوليو/–/تموز ٙٔنقض مدني فرنسي ,الغرفة االولى ,في  ((ٕ

 .ٖٓٚٔص

, منشػػػػػور عمػػػػػى موقػػػػػع قاعػػػػػدة التشػػػػػريعات ٛٚصػػػػػفحة  ٕ٘ٓٓ/ٗ/ٕٛفػػػػػي  ٛٙلسػػػػػنة  ٕٛالقػػػػػرار ذو الػػػػػرقـ   ((ٖ
 .واالجتيادات المصرية

قضػاء الػنقض  ,اشػار اليػة سػعيد احمػد شػعمة ٜٙٙٔ/٘/ٜٔي فػ ٕٖلسػنة  ٖٓٔمصػرية ذو الػرقـمػدني نقض  (ٗ)
 ٖٜٚٙ, وقرارىػا ذو الػرقـ)ٛٙص ,بػدوف سػنة النشػر ,دار الفكػر الجػامعي ,ٜٜٗٔ-ٖٜٔٔ ,المدني فػي التعػويض

 .منشور عمى قاعدة التشريعات واالجتيادات المصرية ٜٚ, صفحةٕ٘ٓٓ/٘/ٛفي ٕٚلسنة 
 .ٕٔٔد. ابراىيـ الدسوقي , مصدر سابؽ , ص ((٘
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لكف ذلؾ ال يعني أف محكمة الموضوع ال تخضع بشكؿ مطمؽ لرقابة المحكمة العميا 
، أو ىؿ ىو ضرر  (ٕ) ، ىؿ ىو محقؽ أو احتمالي (ٔ)بالنسبة لممسائؿ القانونية فتكييؼ الضرر

لقانونية  مسائؿ االال؟ تعد كميا مف  ـمباشر أو غير مباشر ووصؼ الفعؿ ىؿ ىو خطأ أ
صحة ما تجريو محكمة الموضوع مف عمى  فتمارس رقابة (ٖ) خاضعة لرقابة المحكمة العمياال

استخبلص يتعمؽ بتوافر شروط الفرصة أي تحققيا وجديتيا ومشروعيتيا وكونيا قد اعتدت بفقد 
انونيا أي ترتيب حكـ القانوف تمؾ الفرصة اـ ال , وسمطة محكمة الموضوع  في تكيؼ الوقائع ق

عمى ما حصمتو يخضع لرقابة محكمة التمييز , الف وصؼ أي واقعة مف الوقائع وصفا قانونيا 
 قضاة أف مف تتحقؽ كما (ٗ)يستمـز تعريؼ ىذا الوصؼ , وتحديد المعنى المقصود بو قانونا 

 أي في الحاؿ ىو كما الفرصة بفوات يتعمؽ فيما الخصوـ طمبات عمى فعبل أجابوا قد الموضوع
 (٘) المدنية المرافعات قانوف ( مفٜ٘ٔ) المادة نص تنادىا الىمف خبلؿ اس ,آخر موضوع

 طمبات عمى والرد االحكاـ تسبيب لعدـ النقض أحكاـ في تزايدا ىناؾ إف ويبلحظ 
والذي اكدت فيو محكمة التمييز  ٕٔٔٓ-ٔ-ٖٕفي  الصادر الحكـ مثبل ذلؾ مف الخصوـ

 تستند وأف عمييا بنيت التي االسباب عمى مشتممة االحكاـ تكوف أف يجب وضوح انو "العراقية  ب

                                                           

ذكر االسػتاذ ضػياء شػيت خطػاب أف التكييػؼ القػانوني، عبػارة عػف عمميػة قانونيػة يقػـو بيػا القاضػي دوف اف   (ٔ)
معيد البحوث ,  يكوف مقيدًا بتكييؼ المدعي لمدعوى أو تكييؼ المدعى عميو ليا، ورد ذلؾ في مؤلفو. فف القضاء

بػاف المحكمػة مقيػدة فػي تكييفيػا بالوقػائع  -جػيويضيؼ د. محمػد من ,ٜ٘ص,  ٜٗٛٔ,بغداد  , والدراسات العربية
 .ٖٓ٘مصدر سابؽ  ص, والطمبات المطروحة عمييا 

 .ٕٗٗص ر سابؽمصد ,د. احمد حشمت ابو استيت (ٕ)
د.عبػػػػد الحػػػػي  , ٙٛٓٔص ,مصػػػػدر سػػػػابؽ ,د. السػػػػنيوري , ٕٙص, مصػػػػدر سػػػػابؽ,  د. عبػػػػد الحكػػػػيـ فػػػػوده (ٖ)

 . ٕٓ٘ص ,مصدر سابؽ, حجازي 
 .ٜٖٗص , سابؽ  مصدر, ي مرع مصطفى. د ((ٗ
 عمى مشتممة االحكاـ تكوف اف يجب - ٔ( مف قانوف المرافعات العراقي والتي تنص عمى انو  " ٜ٘ٔالمادة ) ((٘

 تػذكر اف المحكمػة عمػى-ٕ  القػانوف فػي المبينػة الحكػـ اسػباب احد الى تستند واف عمييا بنيت التي االسباب عمى
 التػػي القانونيػة والمػواد الخصػـو اوردىػا التػي والػدفوع االدعػػاءات رد او قبػوؿ عمػى حممتيػا التػي االوجػو حكميػا فػي

( مػػػف قػػػانوف المرافعػػػات المصػػػري وتػػػنص "يجػػػب اف يوضػػػح الحكػػػـ بإيجػػػاز ٘٘ٗ"  تقابميػػػا المػػػادة ) الييػػػا اسػػػتندت
 ادعاءات ومطالب الخصـو واالدلة التي قدموىا ,كما يجب اف يكوف الحكـ مسببا
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وغالبا ما تستخدـ محكمة االستئناؼ نفس الصيغة  (ٔ)بالقانوف"  المبينة الحكـ اسباب أحد إلى
-ٙ-ٖٔالسابقة او صيغة اخرى مماثمة كما ىو الحاؿ عمى سبيؿ المثاؿ في الحكـ الصادر

 المادة مف والثانية االولى الفقرتيف بأحكاـ تمتـز لـ الموضوع محكمة اف و "والذي جاء في ٕ٘ٓٓ
 اف يجب وانما جزافاً  تصدر ال القضائية االحكاـ اف وحيث المدنية المرافعات قانوف مف (ٜ٘ٔ)

 قانوني ىو ما تقرر ثـ ومف الييا المقدمة الدفوع مناقشة عمييا المحكمة واف ومعممة مسببة تكوف
  (ٕ)نقضو" قرر لذلؾ القانوف حكـ خبلؼ صدر قد كاف المميز الحكـ اف وحيث دموع مف منيا

ميمة القاضي في وصفو لموقائع عمى انيا تشكؿ فوات فرصة , خاضعة  لذلؾ تكوف
لرقابة محكمة التمييز ألنيا مسألة وصؼ قانوني , وىذا ما يتيح ليا تحديد مفيوـ فوات الفرصة 

السببية بيف الخطأ الثابت والنتيجة النيائية الضارة , اما مسألة  ورسـ االطار القانوني لعبلقة
وبيذا مستقؿ في ذلؾ ,  تقدير التعويض أي تحديد احتماؿ تحقؽ الفرصة  فقاضي الموضوع

 أف - النقض محكمة قضاء في - " المقررالمعنى قضت محكمة النقض المصرية باف 
ف وليةلممسؤ  الموجب الخطأ استخبلص  لمحكمة التقديرية السمطة حدود في دخؿي مما كاف وا 
 الوصؼ ىذا نفى أو خطأ بأنو التعػويض طمب عميو المؤسس الفعؿ ىذا تكييؼ أف إال الموضوع

وفي  (ٖ)"  النقض محكمة لرقابة الموضوع محكمة قضاء فييػا يخضع التى المسائؿ مف ىو عنو
لتعويض بوصفيا مسألة قرار اخر ليا بخصوص تعييف عناصر الضرر التي تدخؿ في حساب ا

تعيف عناصر الضرر التي تدخؿ في حساب التعويض مف مسائؿ القانوف التي " قانونية، ورد فيو 
تخضع لرقابة محكمة النقض اما تقدير الضرر وتحديد التعويض الجابر لو فيو مف مسائؿ الواقع 

لذلؾ فاف  (ٗ)"نةيوجب القانوف اتباع معايير معيالتي تستقؿ بو محكمة الموضوع متى ما لـ 
محكمة الموضوع تخضع لرقابة محكمة التمييز فيما يتعمؽ بعناصر الضرر ومدى ادخاليا في 

                                                           
, منشػور فػي موقػع قاعػدة ٕٔٔٓ/  المنقػوؿ المدنية الييأة/  ٕٔٔٓ/ٔ/ٖٕفي  ٖٓٙٔتمييز مدني عراقي رقـ  ((ٔ

 .التشريعات العراقية
 ., منشور في موقع قاعدة التشريعات العراقية ٕ٘ٓٓ/ـ/٘ٛٙ/العدد ٕ٘ٓٓ/ٙ/ٖٔاستئناؼ مدني عراقي في  ((ٕ

قػػػع قاعػػػػدة منشػػػور عمػػػى مو  ٓ٘ٔصػػػفحة  ٕٗٓٓ/ٕٔ/ٙٔفػػػي ٖٚلسػػػنة  ٖٕٚٗنقػػػض مػػػدني مصػػػري رقػػػـ   (ٖ)
  .التشريعات واالجتيادات المصرية

اشػػار اليػػو عػػز  ٜ٘ٛٔ/ٕٔ/ٔٔالقضػػائية فػػي  ٕ٘لسػػنة  ٖٔٔٔقػػرار حكػػـ محكمػػة الػػنقض المصػػرية ذوالػػرقـ   (ٗ)
 .ٕٔٓٔص ,مصدر سابؽ, د. عبد الحميد الشواربي ,الديف الديناصوري
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تقدير التعويض حيث اف اغفاؿ قاضي الموضوع لضرر فوات الفرصة ضمف عناصر الضرر 
 عف التعويض المادي يوجب النقض مف قبؿ محكمة التمييز وىذا ما قضت بو في احد احكاميا "

 وطمب الفرصة ىذه فوات عف مادى تعويض ىو شيخوختيما في ألبويو االبف إعالة فرصة فوات
 (ٔ) الفرصة" ىذه فوات عف التعويض يشمؿ تحديد دوف أطمؽ ما إذا المادي التعويض

يتمتعوف بسمطة مطمقة في  النقض الفرنسية اف قضاة الموضوعوكثيرا ما تؤكد محكمة 
ة مف ذلؾ مثبل الحكـ الذي ايدت فيو محكمة النقض تقدير مبمغ التعويض عف فوات الفرص

محكمة االستئناؼ في تقديرىا الضرر الذي اصاب ارممة وطفميا اثر وفاة الزوج في حادث 
مرور, وقد كاف ىذا االخير يستعد لمعمؿ كمضيؼ جوي بعد اف نجح في بعض االختبارات , وقد 

لذي اصاب الزوجة وطفميا مستندة في اكدت محكمة االستئناؼ والتي قدرت الضرر االقتصادي ا
ذلؾ الى الحرماف مف الدخؿ السنوي كما لو كاف الحصوؿ عميو امرا مؤكدا , فانيا تكوف قد 

سمطتيا المطمقة في اف  -استنادا الى اسباب خالية مف القصور او التناقض-استخدمت بذلؾ
لتعويضات المناسبة ليا تقدر في حدود طمبات الخصوـ خطورة االضرار الناتجة عف الجريمة وا

جاء فيو " يتوجب عمى المتضرر فقط اف يحدد المبمغ الذي يقدر بو االضرار  وفي قرار اخر (ٕ)
المختمفة التي اصابتو عمى اف تتمثؿ ميمة القاضي عندئذ بأف يتأكد مف صحة الطمب واف يحدد 

  (ٖ)" بسمطتو المطمقة الجزاء مف ىذه االضرار المرتبطة بخسارة فرصة تجنبيا 
ومع ذلؾ فاف محكمة التمييز لـ تتردد في اف تؤكد حقيا في ممارسة قدر مف الرقابة 
عمى تقديرات قضاة الموضوع عندما ترى ذلؾ ضروريا مف ذلؾ مثبل الحكـ الذي انتقدت فيو 
محكمة النقض الفرنسية قضاة الموضوع في تقديرىـ لمضرر االقتصادي الذي اصاب ارممة 

ر مباشرة اثر وفاة الزوج حيث قدرت محكمة االستئناؼ التعويض عمى اساس وطفميا بطريقة غي
الدخؿ المالي لؤلسرة وقت وفاة الزوج , في حيف انو كاف يجب عمييا في الواقع اف تأخذ في 

ر المباشر في الوقت الذي صدر فيو الحكـ , وفي ىذه تضر اعتبارىا االجر الذي كاف يستحقو الم
                                                           

منشػور  ٕٛ٘,صٚٓٔقػـ القاعػدة , ر ٕٗٓٓ/ٙ/ٖالدائرة المدنية فػي  ٗٙلسنة ٜ٘٘ٗنقض مدني مصري رقـ  ((ٔ
 .عمى موقع قاعدة التشريعات واالجتيادات المصرية 

 ٜ٘ٔ, نقبل عف د. ايمف العشماوي, مصدر سابؽ, ص ٜٜٙٔمارس / –/اذار ٖٔنقض جنائي فرنسي في  ((ٕ
سػػي, , مدونػػة القػػانوف المػػدني الفرنٜٜٚٔيوليػػو / –/تمػػوز ٛنقػػض مػػدني فرنسػػي , الغرفػػة المدنيػػة االولػػى ,فػػي  ((ٖ

 , مصدر سابؽ.ٖٛ٘ٔص
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ى فرصة لمترقية , وكاف يجب عمى قضاة الموضوع مراعاة ذلؾ في الدعوى كانت لدى المتوف
  (ٔ)حكميـ , اما وانيـ لـ يفعموا ذلؾ فاف حكميـ يكوف غير قائـ عمى اساس مف القانوف

الوقت ضوع والقيود الواردة عميو في وتوضح ىذ االحكاـ مبدأ التقدير المطمؽ لقضاة المو 
تبسط محكمة التمييز رقابتيا رة عف قضاة الموضوع االحكاـ الصادمف خبلؿ تسبيب الذي و نفسو 

 موضوع عمى شديدة رقابةمسبوقة ب, عمى صحة التقديرات الخاصة بالضرربطريقة غير مباشرة 
 باعتباره مف مسائؿ القانوف التي توجب التدقيؽ مف قبؿ محكمة التمييز .  الحؽ

 

 

 

 

 

 المطلة الثانٍ

 تمذَز التعىَط عن فىاخ الفزصح طزق

ر مف فرصة ما الى تضر ؼ السمطة التقديرية لقاضي الموضوع في اثبات حرماف المتيد 
الحكـ بتعويض مناسب لذلؾ الضياع , وبتعبير اخر كمما توافرت في الفرصة نسبة احتماؿ كافية 
لتحققيا لوال الخطأ الثابت , اعتبر ضياعيا ضررا اكيدا ومحققا يستوجب التعويض لجبر الضرر, 

ر مف جراء تضر لتعويض محدد بقيمة الفرصة باعتبارىا الضرر الذي لحؽ المواذا كاف ىذا ا
فوات الفرصة عميو, فالسؤاؿ الذي يرد ىنا ىو كيؼ يمكف ترجمة ضياع الفرصة الى مقدار مالي 
, ومف ثـ تحديد التعويض المستحؽ؟ وعمى أي اساس او أي معيار يمكف تقدير قيمة الفرصة في 

 مجرد وسيمة او ىدؼ لتحقيؽ كسب مأموؿ اـ تجنب خسارة متوقعة؟  باعتبارىاىؿ حد ذاتيا , 
ىنا يكمف الغموض الذي تتميز بو فوات الفرصة , ومف اجؿ ازالة ىذا الغموض , لجأ 
القضاء الى التمسؾ بمقدار التعويض المناسب لمضرر النيائي , وربطو بنسبة احتماؿ تحقؽ 

, لكف صعوبة ىذه الطريقة دفع القضاء ات الفرصةالنتيجة المرجوة كطريقة مثمى لمتعويض عف فو 
الى اتباع طريقة اخرى وىي طريقة التقدير الجزافي لضرر الفرصة مستندًا عمى سمطتو المطمقة 

ف لمتعويض عف فوات الفرصة يقتافي تقديره لمتعويض عف الضرر , وبذلؾ تكوف ىناؾ طر 
                                                           

, مدونػػة ٕٚٔ, رقػػـ ٕ,النشػػرة المدنيػػةٜٜٗٔنػػوفمبر/ -/تشػػريف الثػػانيٕنقػػض مػػدني فرنسػػي, الغرفػػة الثانيػػة, فػػي  (ٔ)
 .ٖٔٚٔالقانوف المدني الفرنسي, مصدر سابؽ, 
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ريقة التعويض الجزافي لمفرصة , وبغية االولى طريقة التحديد المحدد بقيمة الفرصة والثانية ط
االحاطة بياتيف الطريقتيف سنقسـ ىذا المطمب الى فرعيف نبيف في الفرع االوؿ الطريقة االولى ثـ 

   نبيف في الفرع الثاني الطريقة الثانية
 الفزع االول: التعىَط المحذد تمُمح الفزصح

الضائعة فقط, وليس بمقدار يتحدد مقدار التعويض عف فوات الفرصة في قيمة الفرصة 
ىذا التقدير  (ٔ)الفائدة المرجوة منيا لو تحققت, االمر الذي اكده القضاء في اكثر مف مناسبة 

وـ عمى وجود ضرريف المحدد بقيمة الفرصة يعكس خصوصية فوات الفرصة باعتبارىا تق
دوف تعويض ىو ضرر فوات الفرصة فقط و الضرر االكيد الذي يتـ تعويضو  مختمفيف , االوؿ

 .الضرر الثانير تضر الحالة النيائية التي يتواجد فييا الم
ومف اجؿ التوصؿ الى اسناد قيمة مالية لمفرصة الضائعة ممثمة في قيمة الضرر الذي 

 ر فأنيا تقدر عمى مرحمتيف ىما : تضر لحؽ الم

ي  كما في مرحمة أولى يتـ حساب وتقدير الضرر االحتمالي  أو النيائ المرحمة الولى :
الفرصة  عبسبب ضيا رضر تلكسب المأموؿ ألذي حـر منو الميسميو الفقو، والذي يتمثؿ في ا

فرصة الدفاع في  تابالنسبة لفو  والمتمثؿ في قيمة الحؽ المتنازع فيو، عميو بخطأ المسؤوؿ
قاء ت فرصة البالفو  اؽ بالنسبة لسباؽ الخيوؿ، وفي قيمة الحياة، بالنسبةبالدعوى، وفي جائزة الس

ة الشفاء بغير صفر  يا بالنسبة لمحرماف مفائعمى قيد الحياة، وفي التمتع بمباىج الحياة وىن
 (ٕ)وىكذا ر مف وراء تحقيؽ الفرصةضر تعاىة، وفي نيؿ الكسب الذي كاف يتوقعو الم

ويذىب جانب مف الفقو الى القوؿ انو ينبغي استبعاد جسامة الخطأ الذي يرتكبو المسؤوؿ  
وتقدير التعويض الجابر ليا , معتبرا اف جسامة  ار لتحديد قيمة الفرصةصة كمعيعف فوات الفر 

, اذ قد يترتب عف خطأ يسير  (ٖ)الخطأ , ليست دليبل ومعيار لمقدار الضرر المترتب عميو 
ضرر جسيـ , وعمى العكس مف ذلؾ قد ال يحدث الخطأ الجسيـ اال ضررا يسيرا , بؿ وقد ال 

                                                           
(1) cass.1 ere civ:9mai 1973,16 juil.1998, 6av.2000. cite in: M.BERAUD ,op. cit, p 30. 

 .ٚٙٔابراىيـ الدسوقي , القسـ الثاني , مصدر سابؽ , صد.  ((ٕ
 . ٚٙٔد. ابراىيـ الدسوقي , مصدر سابؽ , ص ((ٖ
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وفي مثؿ ىذه الحالة ال يكوف ىناؾ محؿ لمتعويض حتى ولو كاف يحدث أي ضرر بالمرة , 
  ( ٔ)الخطأ الجسيـ خطأ مينيا 

الكامؿ ىو دفع ىدؼ مبدأ التعويض حيث يرى اف  ونفس الرأي يذىب اليو غالبية الفقو  
ر بشكؿ معادؿ لقدر الضرر وقيمتو، مف دوف اف يتأثر مقدار التعويض ضر تالتعويض إلى الم
ارات أو الظروؼ الخارجية عف الضرر، بمعنى اخر يقدر التعويض تقديرًا وحجمو باالعتب

تكوف العبرة فيو بمدى الضرر فقط دوف أي ظرؼ اخر، وخاصة ما يتعمؽ لموضوعيًا، 
ال تكوف لدرجة جسامة خطأ ىذا االخير وال لظروفو الخاصة )كمركزه وحالتو  مف ثـبالمسؤوؿ، و 

  (ٕ)تأثير في تقدير التعويض المالية االجتماعية والتأمينية( أي
موضوعًا  الموضوعي لمتعويض يكوف تقديراً  فالتقديروىو االمر ذاتو في الفقو االسبلمي  

ر عمى السواء، كما ىو الحاؿ في ضر ت، فبل يعتد بظروؼ المسؤوؿ والم ر والمسؤوؿضر تبحتًا لمم
أو جسد االنساف، بما  تقدير الدية في الشريعة االسبلمية عف ضماف االذى الذي يمحؽ النفس

 (ٖ).ريف وميما اختمفت ظروفيـ الخاصةضر تتتميز بو مف صفة الثبات والتساوي لجميع الم

لدى تقدير التعويض حسب وجية نظر ىذا  بظروؼ المسؤوؿواذا كاف االصؿ عدـ االعتداد 
لدى المسؤوؿ  بظروؼ، فاف جانب اخر مف الفقو المدني يرى وجوب االعتداد  الجانب مف الفقو

. (ٗ)تقدير التعويض مف قاضي الموضوع مؤسسيف اتجاىيـ عمى الجانب الواقعي لتقدير التعويض
ففي الواقع العممي يميؿ قاضي الموضوع إلى زيادة مبمغ التعويض أو تخفيضو حسب جسامة 

 (٘)لتمييز بة محكمة ااخطأ المسؤوؿ، ماداـ تقديره لمتعويض مسألة وقائع يستقؿ بيا دوف مف رق
                                                           

 .ٖٓٓد. حسف ذنوف , مصدر سابؽ , ص  ((ٔ
, المسػػؤولية المدنيػػة بػػيف التقييػػد د. ابػػراىيـ الدسػػوقي ابػػو الميػػؿ ,  ٜٓٗص , مصػػدر سػػابؽ,  د. انػػور سػػمطاف ((ٕ

, د. سػػمير عبػػد السػػيد تنػػاغو , ٜٛٓٔص  , مصػػدر سػػابؽ,  د. السػػنيوري , ٗٛٔص, مصػػدر السػػابؽواالطػػبلؽ 
 .ٔٙ٘ص , مصدر سابؽ , د. عبد المجيد الحكيـ , ٖٕٙص, مصدر سابؽ

 .ٕٚ٘ص ابراىيـ محمد شريؼ, مصدر سابؽ, ((ٖ
ابػراىيـ د. محمد  , ٖٚٗص, ٜٗٙٔطبعة  ,االلتزامات ,الجزء الثاني,شرح القانوف المدني  ,د. سميماف مرقس (ٗ)

, مصدر سػابؽ ,د. حسف  ذنوف ,ٕٚٔص, مصدر سابؽ ,د. سعدوف العامري, ٚ٘ٗص ,مصدر سابؽ, الدسوقي
 .ٖٔٓص

 , ٜ٘ٗص ,مصػػػدر سػػػابؽ, د. احمػػػد حشػػػمت ابػػػو سػػػتيت  , ٛٙص ,مصػػػدر سػػػابؽ, . عبػػػد الحػػػي حجػػػازيد (٘)
  .ٙٚٗص ,مصدر سابؽ ,د. محمد ابراىيـ الدسوقي , ٕٗٔص ,مصدر سابؽ, عبد الباقي البكريد.
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أنو ال يجوز اف  حيث يذىب مقضاء ،لاالخير تجاه االف جانبًا مف الفقو الفرنسي ينتقد لك 
ر والمسؤوؿ، ضر ت، الف ىذا االتجاه غير عادؿ بالنسبة لمم يتحوؿ التعويض إلى عقوبة خاصة

ر مف التعويض الكامؿ باستقطاع جزء منو، إذا كاف الخطأ يسيرًا لكونو ضر تفبل يجوز حرماف الم
، فيذا االتجاه جسيماعف الخطأ، كما ال يجوز لو اف يستفيد مف جسامة الخطأ إذا كاف اجنبيًا 

 (ٔ) ، التي ال تفصؿ بيف العقوبة والتعويض السابقة األزمنةلمقضاء يعود بو إلى 

وظروفو لمدى االعتداد بخطأ المسؤوؿ  قوواذا كاف ىذا ىو واقع االمر بالنسبة التجاه الف 
، ال سيما  فاف القضاء لـ يكف بعيدًا عف ىذا الواقع, عويض عف الضرر لدى تقدير التاالخرى 

 اف تقدير التعويض يدخؿ ضمف السمطة التقديرية لمقاضي.
محكمة النقض الفرنسية عف موقفيا القضائي ورفضت االعتداد بجسامة خطأ  حيث عبرت 

أي اعتبار  المسؤوؿ لدى تقدير التعويض وربطت حجـ التعويض بمقدار الضرر وحده دوف
" يجب احتساب التعويض البلـز لتغطية الضرر لمظروؼ االخرى، فقضت في قرار ليا جاء فيو 

 (ٕ)الحاصؿ تبعًا لقيمة ىذا الضرر دوف اف تؤثر جسامة الخطأ عمى مبمغ التعويض المذكور" 
وفي مصر اتجو القضاء المصري الى رفض ادخاؿ ظروؼ المسؤوؿ ضمف تقدير  

لمحكمة النقض المصرية قضت بانو )لما كاف التعويض ىو مقابؿ الضرر  ففي قرارالتعويض 
ر مف الفعؿ الضار وال يصح اف يتأثر بدرجة خطأ المسؤوؿ عنو أو درجة ر ضتالذي يمحؽ الم

غناه، فاف ادخاؿ جسامة الخطأ ويسار المسؤوؿ عنو بيف العناصر التي راعتيا عند تقدير 
  (ٖ)نقضو( التعويض، يجعؿ الحكـ معيبًا متعيناً 

اما القضاء العراقي فانو يبدو عمى موقؼ االتجاه الموضوعي لدى تقدير التعويض عف  
الضرر ، فالقرارات الصادرة مف محكمة التمييز تشير بصورة صريحة إلى ربط حجـ التعويض 

او الظروؼ  زيادة أو نقصانًا مع الضرر الحاصؿ مف دوف اف تأخذ بجسامة خطأ المسؤوؿ
لدى تقدير التعويض، فقد ورد في قرار لمحكمة التميز أنو )وجد اف  ةؼ مؤثر و ر ظك االخرى,

                                                           

 .ٕٚٔص ,مصدر سابؽ,  اشار إلى ذلؾ د. سعدوف العامري ((ٔ
نوف المدني الفرنسي , مصدر سابؽ, ا, مونة القٜٗٙٔمايو/ -/ايارٛنقض مدني فرنسي , الغرفة االولى في  ((ٕ

 .ٖٛٙٔص
 د. نقػػػبًل عػػػف ,ٜٛٗٔديسػػػمبر/ –/كػػػانوف االوؿ ٕٓ, فػػػئٚ٘حكمػػػة الػػػنقض المصػػػرية ذو الػػػرقـ قػػػرار حكػػػـ م (ٖ)

 . ٜٖ٘ص ,مصدر سابؽ, حسيف عامر وعبد الرحيـ عامر
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ظروؼ القضية تستدعي التشديد في الحكـ ويزيد التعويض إلى مبمغ يتناسب مع االضرار االدبية 
وفي قرار اخر ليا قضت باف )شركة التأميف مسؤولة عف  (ٔ) والمادية في مثؿ ىذه االحواؿ(

 (ٕ) …(لنظر عف خطأ السائؽ في الحادثتعويض الضرر بصرؼ ا
قدر التعويض تجاه طرفي الدعوى تقديرًا موضوعيًا مف ي االتجاه القضائييعني أف وىذا  

يكوف تقدير التعويض تقديرًا موضوعيًا بالنسبة لممسؤوؿ، ف , دوف اف يتأثر بدرجة خطأ المسؤوؿ
اعى الظروؼ الخاصة بيذا ر، حيث تر ضر تخصي ذاتي أي واقعي بالنسبة لممولكنو تقدير ش

وىكذا يتعيف مع , ، دوف االعتداد بظروؼ المسؤوؿ  االخير في تقدير التعويض الذي يستحقو
ر في كؿ حالة عمى حدة وفقًا ضر تالتقدير الواقعي اف يتـ تقدير قيمة الضرر بالنظر إلى الم

ر ضر تاصاب الم ، والتي يصؿ بيا إلى حقيقة الضرر الذي لمنظرة التي يراىا قاضي الموضوع
 فعبًل.

، وما كاف  ، فيتـ فييا تحديد قدر األىمية في الفرصة المرحمة الثانية يأما ف :المرحمة الثانية
، وذلؾ مف خبلؿ تقدير الكسب الذي كانت ستستحقو  مف تحقيؽ لمكسب المأموؿ ليا امتييئ

يمثؿ القيمة الذاتية  ر، وىذا القدر مف الكسب الفائتضر تأضاعيا المسؤوؿ عمى الم الفرصة التي
ي كاف يصبو الذالضائعة، والذي يجب أف يكوف دائما جزءا فقط مف الكسب المأموؿ  لمفرصة

وات الفرصة يقوـ القاضي بتحديد األسباب المختمفة التي كاف فوىكذا في حاالت ,  رضر تالم إليو
امؿ مف العوامؿ تكوف الفرصة مجرد ع عندماوالذي لـ يتحقؽ ,   الكسب المأموؿ عمييا يتوقؼ

 تحديد دور الفرصة في تحقيؽ الكسب عمى ضوء مدى مشاركة العوامؿبإليو، ثـ يقـو  التي تؤدي
فقد يكوف لمفرصة دور أكبر في تحقيؽ الكسب، وقد ال يكوف ليا إال دورا ضئيبل فقط،  األخرى،

 (ٖ) .ليا أي دور بالمرة قد ال يكوف بؿ

                                                           

المنشػػػور فػػػي , ٜٗٙٔ/ٕٔ/ٜٔوبتػػػاريخ  ٜٗٙٔ/ التميزيػػػة/ ٚٛٗقػػػرار محكمػػػة التمييػػػز فػػػي العػػػراؽ ذو الػػػرقـ  (ٔ)
 .ٙٚٗص ,ٜٛٙٔ ,د بغدا ,  مطبعة االدارة المحمية ,المجمد الثاني ,قضاء محكمة تميز العراؽ

اشػار اليػو القاضػي ,ٕٜٛٔ/ٙ/ٜٔبتػاريخ  ٕٛ/ الييئػة العامػة/ ٕٓٗذو الػرقـ  قرار محكمة التمييز فػي العػراؽ (ٕ)
 .ٜٕص, ٕٓٓٓالجزء االوؿ , المكتبة القانونية ,, معيف القضاة  ,ابراىيـ المشاىدي

 .ٛٙٔد. ابراىيـ الدسوقي , القسـ الثاني, مصدر سابؽ, ص ((ٖ
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  (يوتيافاس)ولعؿ ىذا ما جعؿ  ,د قيمة الفرصةو تعترض القضاء صعوبة كبيرة في تحدي 
بقيمة اصطبلحية فكؿ مراىف في  أف الفرصة ال يمكف اف تقتنى ، أو أف يتنازؿ عنيا أال يقوؿ

 (ٔ) قيمة فرصتو بحسب التصور الذي يعطيو ليا سباؽ الخيوؿ مثبل، يكوف حرا في تقدير
لـ يميز بيف مبدأ  الى انوذاىبا ,  ىذا الرأي معتبرًا أنو يقوـ عمى خمط الفقومف وانتقد  

 (ٕ).جية , وتحديد القيمة الموضوعية لمشيء مف جية أخرى الحرية التعاقدية مف
الى المقارنة  في كؿ األحواؿ بالرجوع فيو يرى أف قيمة الفرصة تقاس  (بوري)أما الفقيو  

 بالضرورة إجراء تضيوىذه المقارنة تق, بيف الفرص الجيدة والفرص الرديئة التي كانت لممدعي 
ففي حالة سباؽ الخيوؿ مثبل تتـ المقارنة بيف النتائج التي , مقارنة جدية بيف األولى والثانية

ي السباؽ , والنتائج السابقة لمفرس الذي حـر مف المشاركة في السباؽ ف أحرزتيا الخيوؿ المشاركة
 القاضي يجري المقارنة بيف قيمة ، فإف وبالنسبة لمدعوى القضائية التي لـ تستأنؼ, بخطأ الناقؿ

وفي مجاؿ ,  الدعوى المحكومة وقيمة االستئناؼ الذي ضاع عمى صاحبو، بإىماؿ الوكيؿ
أو النجاة  في الشفاء المسؤولية الطبية فإف المقارنة تتـ بيف الفرص الجيدة التي كانت لممريض

   (ٖ) مف الموت وبيف الفرص الرديئة التي كانت لو
ر مف جراء فوات الفرصة ضر تلمتعويض المقابؿ لمضرر الذي لحؽ الم تقديرهفالقاضي عند  
الضرر، ثـ يقوـ بتقديره ماليا، أي بتحديد المبمغ المقابؿ لو , ذلؾ  يبدأ أوال بتحديد ىذا اف عميو

في التعويض في حدود الكسب الذي يثبت لممحكمة أف المدعي  وؿ الحؽخأف فوات الفرصة ي
أي اف مقدار  (ٗ)طأ المدعى عميو نتيجة خالفرصة الضائعة  ؿ بينو وبيفكاف سينالو لو لـ يح

التعويض الذي يتقرر في حاالت المسؤولية عف فوات الفرصة يتحدد بنسبة معينة مف الكسب 
اليو الفرصة لو لـ تفت االحتمالي المأموؿ الذي كاف يسعى اليو المدعي والذي يمكف اف تؤدي 

ر انما يتمثؿ في فقد تضر والف الضرر المحقؽ الذي اصاب الم ر بخطأ المسؤوؿ ,عمى المتضر 

                                                           
(1) Rene SAVATIER op. ,cit. ,p 26. 
(2) BENABEN Alain op. , cit. p 192. 
(3) Jacques BORE op. ,cit. ,p40. 

د. جميػػؿ حسػػف السػػاعدي , مبلحظػػات فػػي نصػػوص المسػػؤولية التقصػػيرية فػػي القػػانوف المػػدني العراقػػي, مجمػػة  ((ٗ
د. ابػػراىيـ ,ٓٙٗ, صٕٓٓٓ, العػػدداف االوؿ والثػػاني, ٘ٔجامعػػة بغػػداد, المجمػػد –العمػػـو القانونيػػة , كميػػة القػػانوف 

 .ٜٛٔر سابؽ, صالعشماوي, مصد
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فرصة الكسب فقط , وليس فقد ىذا الكسب في حد ذاتو , ومف ثـ يكوف مف الطبيعي اف يقدر 
  (ٔ)ر منو تضر التعويض بقدر ىذه الفرصة وليس بكؿ الكسب الذي حـر الم

 

لفرصة الضائعة ال يمكف وىذا يقودنا الى القوؿ اف التعويض الذي يقتصر عمى قيمة ا 
ر , بالضرر تضر تحديده اال بمقارنة الضرر النيائي المقابؿ لمكسب االحتمالي الذي كاف يأممو الم

االولي )فوات الفرصة( أي الضرر المحقؽ النسبي الذي وقع نتيجة ضياع فرصة تحقيؽ الكسب 
الناقؿ , يكوف قد حـر  فمالؾ الحصاف الذي لـ يتمكف مف اشراؾ حصانو بالسباؽ نتيجة تأخر (ٕ)

مف فرصة كسب جائزة السباؽ , اما حرمانو مف الجائزة ذاتيا فيكوف بالنسبة لو ضرر احتماليا 
حيث ال يوجد ما يؤكد اف الحصاف كاف سيفوز بالسباؽ لو كاف قد اشترؾ فيو , اـ الضرر 

قدر باالعتداد المحقؽ ىنا فبل يخرج عف فقد فرصة الفوز بالسباؽ , لذلؾ فالتعويض يجب اف ي
ر في كسب الحصاف لمسباؽ , ويتـ ذلؾ بمقارنة قيمة الفرصة التي كانت لدى المتضر فقط ب

  (ٖ)الحصاف بغيره مف االحصنة االخرى التي اشتركت في السباؽ
ذا أردنا أف نترجـ ذلؾ بمغة الحساب واالرقاـ واعتبرنا أف الفرصة لو تحققت كانتو    ا 

دينار وأف احتماؿ تحقيؽ ىذا الكسب كاف ال يمثؿ  (ٓٓٓ,ٓٓٔ)ب  ستجمب لممدعي كسبا يقدر
ب  ( الكسب االحتمالي أي تقدرٔ/ ٗ%، فإف قيمة ىذه الفرصة تقدر عندئذ بربع )ٕ٘ سوى

% فإف قيمة  ٓ٘أما إذ ا كانت درجة احتماؿ تحقيؽ الكسب تصمى إلى ,  دينار (ٓٓٓ,ٕ٘)
, دينار(  ٓٓٓ,ٓ٘)مى المدعي أي الكسب االحتمالي الضائع ع الفرصة تقدر عندئذ بنصؼ

% أي ٓٓٔكمما زاد التعويض ولكف دوف أف يصؿ إلى  وىكذا، كمما زادت درجة احتماؿ التحقؽ
 درجة احتماؿ تحقيؽ الكسب كمما تضاءؿ التعويض التعويض الكامؿ، وبالعكس كمما تضاءلت

  (ٗ) إالليس  تكوف الفرصة المدعى بيا وىماً  إلى أف يصؿ إلى حد الصفر أي عندما

                                                           

 .٘ٗٔد. سميماف مرقس , مصدر سابؽ , ص ((ٔ
 .ٛٛٔد. ابراىيـ العشماوي, مصدر سابؽ, ص ((ٕ
 .ٔٙٔ, د. ابراىيـ الدسوقي , مصدر سابؽ, صٕٗٔد. حسف عمي ذنوف , مصدر سابؽ, ص ((ٖ
 .ٜٙٔقريب ىذا المعنى د. سعدوف العامري , مصدر سابؽ , ص ((ٗ
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طبيعة الضرر الخاص  بعيف االعتبار وىكذا، فإف القاضي عند تقديره لمتعويض فإنو يأخذ 
يتأرجح فييا احتماؿ التحقؽ بدرجة  ، ذلؾ أف فوات الفرصة الجدية المتمثؿ في فوات الفرصة

 يقدر القاضي مبمغ التعويض الجابر , وعمى ضوء ىذا االحتماؿ أوفر مف الفرصة غير الجدية
  (ٔ)ضررلم

 فعف طريؽ بحث ظروؼ الواقع ومقارنة الفرص الجيدة والفرص الرديئة التي كانت 
 لمضحية، يمكف لمقاضي أف يصؿ إلى تقدير قيمة تقريبية لمفرصة، وتتمثؿ ىذه القيمة في مدى

رية ظكما يمكف لمقاضي أف يستعيف بن,  توقؼ الكسب عمييا ومدى نسبة تحقيقيا ليذا الكسب
لقدر ونسبة مساىمة الفرصة في تحقيؽ الكسب  ف أجؿ التوصؿ إلى تقدير تقريبياالحتماالت م

كما يمكف أف يستعيف بالخبرة في ىذا المجاؿ، , رضر تير عمى المغاالحتمالي الضائع بخطأ ال
 .(ٕ) المسؤولية الطبية مثبل في وخاصة في المسائؿ الفنية، كما ىو الشأف

 االحتمالي حسابي لقيمة الفرصة ولنػسبة تحقيؽ الكسبوقد سبؽ أف رأينا أف ىذا التقدير ال 
 في العبلقة السببية الرابطة بيف خطأ المدعى عميو وفوات ثما ىو في واقع األمر سوى بح

 ومف ثـ, ، وبالنتيجة بحث في الدور السببي الذي لعبو الخطأ في تفويت الكسب المأموؿ الفرصة
 يدور حوؿ السببية االحتمالية مفرصة الضائعةفإف البحث الذي يجريو القاضي عند تعويضو ل

وقد رأينا أف ىذا  الكافية التي سبؽ واف اوضحنا فييا القوؿ عند التطرؽ لدراسة العبلقة السببية
السببية بيف فوات الفرصة  النيج يؤدي بالضرورة إلى أف قيمة الفرصة تتوقؼ عمى مقدار عبلقة

تتوقؼ عمى التغيير الكمي  آخر، فإف قيمة الفرصةوالضرر النيائي الذي ترتب عمييا، وبمعنى 
أف ىذا التقدير الكمي لعبلقة  لعبلقة السببية الذي يتحدد بمدى وأىمية ىذه العبلقة وجدير بالذكر

االحتمالي وليس اليقيف والتأكيد الذي  السببية يقوـ عمى الحدس والتخميف لذلؾ فيو يتسـ بالظف
 .(ٖ)تتسـ بو السببية العادية

 يقـو ، أي تقدير قيمة الفرصة ذا، فإف التقدير الكمي لمسببية في نظرية فوات الفرصةوىك 
الخطأ  ساس عمى تحديد القدر المحتمؿ أو المرجح الذي يربط العبلقة السببية القائمة بيفباأل

                                                           

 .ٜٚ, مصدر سابؽ , صد. عبد العزيز المصاصمة  ((ٔ
(2) Jacques BORE op. ,cit. ,p22. 

 .ٓٚٔد. ابراىيـ الدسوقي , مصدر سابؽ , ص ((ٖ
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 الذي والضرر اي القدر المحتمؿ الذي يكوف الخطأ قد أحدثو مف ضرر، وليس القدر المؤكد
 ، أي عندما تتوافر كؿ أركاف ىده المسؤولية الضار في األحواؿ العادية لممسؤولية يحدثو الفعؿ

ومف ىنا يظير أف ما يميز عبلقة السببية في ,  وعبلقة سببية رابطة بينيما مف خطأ وضرر
االحتمالي غير المحقؽ في إسناد الضرر النيائي لممدعى  ىو دورىا التعويض عف فوات الفرصة

ىذه العبلقة السببية   قدرإعطاء قيمة الفرصة الضائعة  إلى يؤدي بالضرورة عميو الشيء الذي
  (ٔ)الجزئية فقط 

:  الولىوبذلؾ نصؿ الى اف دراسة الفرصة عف طريؽ االحتماالت تؤدي الى نتيجتيف ىما  
 تضفي درجة احتماؿ تحقؽ الفرصة صفة المشروعية عمى مبمغ التعويض الممنوح ليا.

ر, فاذا تضر تحدد االحتماالت بالتدقيؽ جزء الكسب الذي اضاع عمى الم: ف اما الثانية 
ر كاف يد عمى اف المتضر بمغت نسبة تحقؽ الفرصة الضائعة درجة عالية يمكف بواسطتيا التأك

سيستفيد مف النتيجة المرجوة مف تحققيا , فاف القاضي يقبؿ تعويض الكسب الضائع , اما اذا 
الفرصة ليست حقيقية  كوف معدومة , في ىذه الحالة تعداو تكاد ت تبيف اف نسبة االحتماؿ ضئيمة

 , واف ضياعيا يبقى مجرد ضرر احتمالي غير قابؿ لمتعويض.
  

 الفزع الثانٍ: التمذَز الجزافٍ للفزصح

لمحددة بقيمة الفرصة والتي واذا كاف االصؿ في طريقة التقدير لمفرصة يكوف بالطريقة ا
ؿ الى التقدير , وال نقوؿ التقدير الحقيقي , وانما التقريبي لضرر فوات الوسيمة المثمى لموصو  تعد

فرصة تحقيؽ كسب او تجنب خسارة , اال اف محاكـ الموضوع نجدىا تكتفي بتقديـ مقدار معيف 
كتعويض لفوات الفرصة دوف االشارة الى الطريقة التي بواسطتيا توصمت الى تحديد ذلؾ المبمغ 

, وىذا راجع الى  (ٕ)اف الفرصة كانت حقيقية واكيدة او حقيقية وجدية  , فيي تقتصر عمى القوؿ
السمطة التقديرية الممنوحة لقاضي الموضوع في كيفية حساب التعويض , فيو يقوـ بالتقدير 

أف المحاكـ النقدي لفوات الفرصة دوف تحديد نسبة احتماؿ تحققيا لوال الخطأ الثابت , أي 
لفوات الفرصة وتكتفي  وتفسير طريقة حساب وتقدير تعويضيا"عدـ إيضاح   -عمميا -تفضؿ

                                                           
 .ٓٚٔالمصدر السابؽ نفسو , ص ((ٔ
 .٘ٗٔد. سميماف مرقس , مصدر سابؽ , ص ((ٕ
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عميو كبيرة وفي ىذا االتجاه يسير  عادة بتقرير أف الفرصة كانت جدية، أو أكيدة أو جدية بدرجة
 .القضاء 

إنو ال تثريب عمى القاضي في عدـ إفصاحو ويرى : ويؤيد جانب مف الفقو ىذا االتجاه
ويض طالما وضح أف المبمغ الذي حكـ بو يعوض الفرصة التي تقدير التع لمطريؽ الذي سمكو في

, مبررا ذلؾ بالنظر الى االحتماؿ الذي تتضمنو فوات الفرصة فيجد  (ٔ)رضر تفاتت عمى الم
 القاضي نفسو مجبرا عمى حساب دقيؽ لعنصر االحتماؿ وفؽ الطريقة االولى 

مف المؤسؼ أف ) انو قوؿ إلى الويذىب ىذه الطريقة  غير اف جانبا مف الفقو مف ينتقد
حتى  قضاة الموضوع ال يميموف عادة إلى بياف كؿ عنصر مف عناصر الحكـ في التعويض العاـ

إذ جرى العمؿ عادة أف يذكر بوجو , يمكف معرفة ما يحكـ بو بالنسبة لفقد المكاسب المتوقعة 
قريبيًا وليس تقديرًا ألف تقدير التعويض في ىذه الحاالت لف يكوف اال تو ،  (ٕ)اإلجماؿ...( "؟

، أو ال يشير  (ٖ) ، ما يترتب عميو اما مغاالة في التقدير أو تقديره باقؿ مما ىو مستحؽ محدداً 
 فوات الفرصة قاضي الموضوع في حكمو إلى صور الضرر محؿ البحث مكتفيًا بالقوؿ أف ضرر

ر عنو تعويضًا ر ضتبشقيو المادي والمعنوي المتولد نتيجة المساس غير المشروع يستحؽ الم
نسبة  إجماليًا قدره كذا وبالتالي ليس مف الممكف معرفة ما إذا كاف الحكـ قد ادخؿ في اعتباره

ثير أ، ومدى ت ، وكذلؾ ضرر اختصار مدة الحياة احتماؿ تحقؽ الفرصة الى الكسب النيائي
،  لتعويضعند تقدير ا اف كاف مف ذوي الدخؿ الثابت أو غير الثابت الكسبفرصة العجز عمى 

، ما يشكؿ غموضًا في ماىية التقدير كاف ينبغي معو  أو انو اقتصر عمى بعض ىذه الجوانب
 .(ٗ) القاضي المجوء إلى التحميؿ المفصؿ لعناصر الضرر الواجب التعويض

 
 في اسموب التقدير االجمالي لمتعويض عف ضرر لذلؾ نأمؿ مف القضاء اف يعيد النظر

ريف في الحصوؿ ضر تفي كثير مف االحياف إلى اىدار حقوؽ الم ، لكونو يؤدي فوات الفرصة

                                                           

 ٔٙٔ.، ص  إبراىيـ الدسوقي , مصدر سابؽد.  ((ٔ
 .ٖٜٕصمصدر سابؽ , ديفيد كمب و مرغريت سيمفيا كمب،  ((ٕ
 .ٜٙص ,ٖٜٜٔ ,بغداد  ,دار الحرية لمطباعة  ,مناقشات قانونية  ي,ابراىيـ المشاىد (ٖ)
 .ٕٛص ,ٜٓٛٔ ,القاىرة , المطبعة الحديثة , التعويض عف فقد توقع الحياة , د. محمد ناجي ياقوت   (ٗ)
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 عمى تعويض عف ضرر محقؽ تقضي العدالة والقانوف الحكـ بو ال اف يترؾ ببل تعويض،
لمضرر وكافة صوره  ة بالمحاكـ اف تدقؽ النظر في كؿ  عنصر مف العناصر المكون فاألولى

 بإيضاحيا لكيفية تقدير تعويض فوات الفرصة واف تدخميا في االعتبار عند تقدير قيمة التعويض
وعناصر الضرر حتى يمكف مراقبة صحة تطبيقيا لمقانوف وتجنب الخمط بيف ىذه العناصر , 

االخرى , لبياف مدى معادلة التعويض لمضرر ومف ثـ التعويض المناسب الذي يتفؽ وقيمة 
 (ٔ)الفرصة 

" تعويض ضرر فوات فرصة  عمى اف ت عنو محكمة النقض الفرنسيةاالمر الذي عبر 
حصوؿ المريض عمى نتائج افضؿ لحالتو الصحية او تجنبو ضرر االعاقة ال يتـ بطريؽ 

ر , لذا كاف عمى محكمة االستئناؼ تضر الجزاؼ, بؿ البد اف يمثؿ جزء مف االضرار البلحقة بالم
لقضاة وجاء في قرار اخر" ال يجوز  (ٕ)تقدير التعويض المناسب لمختمؼ ىذه االضرار" 

 (ٖ)الموضوع اف يحددوا الضرر بطرؽ االنصاؼ بمبمغ جزافي"
يعني  ال ضرر فوات الفرصةلكف استقبللية قاضي الموضوع في تقدير التعويض عف 

أف  اذ ، بؿ العكس ىو الصحيح (ٗ) بانو غير ممـز باالستعانة بخبير أو أكثر في االمور الفنية
بخبير مختص أو اكثر لتقدير التعويض  ستعانةاالقاضي الموضوع بحكـ الواقع يتوجب عميو 

وكما اف تقدير الضرر االدبي ليس امرا واضحا تماما , فاف تقدير الضرر الناتج ،  (٘) المناسب
                                                           

فػػػػػػي   ٗٙطعػػػػػػف المدنيػػػػػػة سػػػػػػنة ال الػػػػػػدائرة ٜ٘٘ٗكمػػػػػػا ورد فػػػػػػي قػػػػػػرار محكمػػػػػػة الػػػػػػنقض المصػػػػػػرية ذو الػػػػػػرقـ  ((ٔ
 , منشور عمى موقع قاعدة التشريعات واالجتيادات المصرية  باف" المقػرر ٕٛ٘صٚٓٔرقـ القاعدة ٕٗٓٓ/ٙ/ٖ
 القػانوف فػي يكػف ولػـ سػائغة أسػبابو كانػت متػى التعػويض تقػدير أف - الػنقض محكمػة قضاء بو جرى ما وعمى -

 فػي النقض محكمة مف عمييا معقب وال عالموضو  محكمة سمطة مف خصوصو في معينة معايير باتباع يمـز نص
 قضػائيا لحمػؿ كافيػة التعػويض تقػدير شػأف فػي المحكمػة أوردتيػا التى األسباب وكانت سائغاً  تقديره كاف متى ذلؾ
." 

(2) cass. 1ere civ,17 dec. 1988 cite in :M.BERAUD, op. cit, p 31. 
القانوف  ة, مدونٜٕٙ, رقـ ٔ, النشرة المدنية ٜٜٙٔيوليو/ –/تموز ٖنقض مدني فرنسي, الغرفة االولى في ( (ٖ

 .ٖٛٙٔالمدني الفرنسي , مصدر سابؽ, ص
/ مرافعػػات، المشػػرع العراقػػي اجػػاز لقاضػػي الموضػػوع االسػػتعانة بػػراي الخبػػراء فػػي حالػػة ٕ٘ٔاسػػتنادًا لممػػادة   (ٗ)

 وجود ما يقتضي ذلؾ في الدعوى. 
مصػػػػػػػدر  ,د. حسػػػػػػػيف وعبػػػػػػػد الػػػػػػػرحيـ عػػػػػػػامر, ٕٙٔص ,مصػػػػػػػدر سػػػػػػػابؽ ,د. محمػػػػػػػد عبػػػػػػػد الظػػػػػػػاىر حسػػػػػػػيف (٘)

 .ٖٙ٘ص,سابؽ
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عف فوات الفرصة قد يفسح المجاؿ لمتحكـ , وىذا ىو السبب في اف قضاة الموضوع كثيرا ما 
ف لآلراء التي يبدونيا والنتائج التي يحاطوف في ىذا الصدد ويمجأوف الى الخبراء حيث يكو 

, وىكذا يمكف القوؿ بانو فيما عدا الحاالت ( ٔ)يتوصموف الييا تأثير كبير عمى حكميـ النيائي 
التي يكوف فييا القاضي نفسو خبيرا , فانو يقدر التعويض الذي سيمنحو عف فوات الفرصة 

ة مف الوصوؿ الى قرار بعيد بمساعدة اشخاص مينييف ومتخصصيف وىو ما يمكنو في النياي
 عف التحكـ قدر المستطاع .

بسمطة مطمقة في  ال انيـ ما زالوا يتمتعوفبالخبراء , ا وعمى الرغـ مف استعانة القضاء
تقدير قيمة التعويض عف الضرر الناتج عف فوات الفرصة , وىو ما اكده الحكـ الصادر عف 

" يدخؿ في السمطة المطمقة لمحكمة االستئناؼ القضاء الفرنسي والذي اشار فيو بوضوح الى انو 
تحديد قيمة التعويض عف الضرر المترتب عمى فوات الفرصة  –والتي لـ تتقيد برأي الخبير –

 ( ٕ),....وبذلؾ يكوف حكميا قائما عمى اسباب مبررة قانونا"

فحالة التشويو الحاصمة لشخص أو اصابتو بعجز جزئي أو كمي سواء كاف مؤقتًا أو 
ومدى نسبة ، ومدى تأثير ذلؾ في قدرتو في العمؿ، فضبًل عف االالـ النفسية والعضوية ماً دائ

يمكف لقاضي الموضوع تقديرىا اال إذا استعاف بوصؼ مف  خبير  ، الخطأ المسؤوؿ عنيا 
ميمة الخبير عمى  فوات فرصة االصابة بعاىة تتركزففي  , مختص في مجاؿ الطب الجراحي

اىية ذاكرًا خصائصو وحجـ التشويو ومدى امكانية إجراء عممية جراحية وصؼ الضرر بدقة متن
، تاركًا العناصر  ، ودرجة االالـ النفسية والعضوية الحاصمة لممصاب لتخفيؼ صورة التشوه

الشخصية )كالجنس والعمر والمركز االجتماعي والحالة المينية( لقاضي الموضوع في حالة عدـ 
 (ٖ) العناصر الموضوعية التي اختص بياتوليو ربط ىذه العناصر مع 

وعادة تمجأ المحاكـ بشكؿ اختياري إلى الخبراء القضائييف المختصيف لتقدير التعويض 
كافة مف دوف اف  رتضر مع األخذ بالظروؼ الموضوعية والشخصية لممفوات الفرصة  عف ضرر

                                                           

 .ٜٛٔد. ايمف ابراىيـ العشماوي, مصدر سابؽ, ص ((ٔ
, مدونػة ٕ٘ٚ, رقػـ ٔ, النشػرة المدنيػة ٜٜٛٔاكتػوبر/ -/تشريف االوؿٙنقض مدني فرنسي , الغرفة االولى ,في ((ٕ

 .ٖٙٔٔالقانوف المدني الفرنسي , مصدر سابؽ,ص

 .ٜ٘ٔ, د. سعدوف العامري ,مصدر سابؽ, صٕٙٓمصدر سابؽ, ص د. ابراىـ محمد شريؼ, ((ٖ
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كافة العناصر المؤثرة في اف يدرج في تقريره  عمى الخبيرحيث يتعيف  تقوـ بيذه المياـ بنفسيا،
بغية استحصاؿ قناعة قاضي ,  ، مقدرًا التعويض عف النتائج المالية والمعنوية تقدير التعويض

الموضوع واال فاف القاضي غير ممـز باتباع تقرير الخبير كبًل أو جزءًا إذا كاف غامضًا أو لـ 
عويض المقدر مغالى فيو أو جاء تراءى لقاضي الموضوع اف الت فاذا،  (ٔ) يتبع ما افيـ مف اجمو

غامضًا لعدـ بياف عناصر الضرر جاز لقاضي الموضوع تكميؼ الخبير مجددًا لتبلفي النقص 
( مف قانوف المرافعات المدنية أو ٖٗٔالوارد في تقريره بتقرير أضافي استنادًا الحكاـ المادة )

طتو بجميع الظروؼ المحيطة احالة اوراؽ الدعوى لخبير اخر لتقدير التعويض مجددًا بعد احا
 .(ٕ) بوقائع الدعوى

في اختياره لطرقة قاضي الموضوع يتمتع بسمطة تقديرية واسعة ف فإ ومف العرض السابؽ
وانما مقيدة بحدود قيمة ،  ، لكنيا ليست مطمقة مف كؿ قيدتقدير التعويض عف فوات الفرصة 

يا اف تستعيف بالخبراء مف اجؿ الفرصة , كما اف سمطة المحكمة في تقدير التعويض تجيز ل
تقدير دقيؽ خاصة في المسائؿ الفنية , كؿ ذلؾ مقيد برقابة محكمة التمييز والتي تحرص عمى 

 صة .صحة االستخبلص الذي يتوصؿ اليو قاضي الموضوع المتعمؽ بعنصر ضرر فوات الفر 

                                                           

عمػػى أف )راي الخبيػر ال يقيػػد المحكمػػة  ٜٜٚٔلسػػنة  ٓٚٔ( مػف قػػانوف االثبػػات المػرقـ ٕ/ٓٗٔتػنص المػػادة ) (ٔ)
 وعمييا إذا قضت بخبلؼ رايو اف تضمف حكميا االسباب التي اوجب عدـ االخذ براي الخبير كبًل أو بعضًا((

 ٕٜٛٔ/ٓٔ/ٕٙفػي  ٕٜٛٔ/ االولػى/ ٙٓٙٔبقرارىػا المػرقـ  ,قررت محكمة التمييز فػي العػراؽ ,لمعنىوبيذا ا (ٕ)
ليس لممحكمة اف تحكـ بتعويض يقػؿ عمػا قػدرة الخبػراء إذا اعتقػدت اف تقريػرىـ مغػالى فيػو، وانمػا يمػـز اف )…أنو 

السػنة الثالثػة عشػر  ,العػدد الرابػع ,يةتعيد موضوع التقدير إلى خبراء جدد..( القرار منشور في مجمة االحكاـ العدل
 .  ٔٓٔص ,ٖٜٛٔ


