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  الشكر والتقدیر

  
*******************************  

 على والتقدیر الشكر خالصب األوسط الشرق بجامعة الحقوق كلیة في تدتيأسا إلى أتقدم

 للمشرف والتقدیر كما وأتقدم بالشكر والمعرفة العلم تحصیل سبیل في بثمن یقدر ال الذي جهدهم

 وثقافیة علمیة خبرة من لدیهم بما لإلنتفاع وقت من لدیهم ما كل همتقدیمعلى ألعضاء لجنة المناقشة و 

نجاز احنج سبیل في   .الدراسة هذه وإ

***********************************  

  جزاكم اهللا جمیعًا عني كل خیر وسدد على طریق الحق خطاكم
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  اإلهداء

************  

*****************************  

  والدي.....  الواجب أداءو  اإللتزام معنى علمني من إلى

  والدتي..... والعلن السر في اهللا طاعة معنى علمني من إلى

  وأخواتي أخوتي.....  ومرضي صحتي في لي وسنداً  عوناً  كان من إلى

لى جمیع من ساهم .... .حببتهمإلى من جعلهم اهللا إخوتي في اهللا ومن أ زمالئي وزمیالتي وأصدقائي وإ

  .....نجاز هذا العمل المتواضع في إ

حترام والعرفان مع المحبة واإل
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مـــن القـــانون ) 266المـــادة (بتعـــدیل نـــص  أن یقـــوم المشـــرع األردنـــيإلـــى وقـــد أوصـــت الدراســـة 

المـــدني األردنـــي بحیـــث یكـــون التعـــویض عـــن ضـــرر تفویـــت الفرصـــة إمـــا علـــى أســـاس نظریـــة حرمـــان 

تجنبهـــا بحیـــث  المضــرور مـــن كســـب مــرجح أو علـــى أســـاس نظریـــة إیقــاع المضـــرور فـــي خســارة مـــرجح

مــن مــا لحــق المضــرور یقــدر الضــمان فــي جمیــع األحــوال بقــدر  : "یصــبح الــنص بعــد تعدیلــه علــى أنــه

من كسب مرجح وبقـدر إیقـاع المضـرور فـي خسـار مـرجح تجنبهـا بشـرط  ضرر وبقدر حرمان المضرور

  ".أن یكون ذلك نتیجة طبیعیة للفعل الضار

  األحكام القضائیة، الفرصة تفویت ضرر التعویض عن :الكلمات المفتاحیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ك 
 

  

Compensation For Damages of Missed Opportunity  
Prepared By The Student  

Ahmad Yaser Mesk  
Supervisor Doctor 

Mohammed Abu Hija  
Abstract 

 

This study was the subject of compensation for damages of missed 

opportunity, which is damaging a private nature due to the large number 

of cases where this damage is similar with other types of damage such as 

the potential damage and future damage, and that the problem of the 

study is the lack of clarity of the basis of the compensation in court 

rulings that building The judge sentenced him to an injured his 

compensation for damage to miss the opportunity, in terms of the 

elements of ambiguity damage to miss the opportunity, and in terms of 

ambiguity of the elements of compensation for damage to miss the 

opportunity. 

This study has found that the Jordanian civil law provision in the 

(section 266) compensation for damage to miss the opportunity on the 

basis of depriving the injured from earning a weighted theory without 

taking in the theory of the rhythm of the injured in the loss was likely 

avoided, as it contained material that: "estimated Guarantee In all cases, 

as much as annexes of the injured damage and death of gain provided 

that this is a natural reaction to the harmful result" . 
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The study recommended that the Jordanian legislator to amend the 

text (section 266) of the Jordanian civil law so that compensation for 

damage to miss the opportunity, either on the basis of depriving the 

injured of gain or weighted on the basis of rhythm theory injured in a 

weighted loss avoided so that the text, as amended that: "Security is 

estimated in all cases, as far as the right of the injured and the extent of 

damage to deprive the injured and unlikely to earn as much as the 

rhythm of the injured in the loss likely be avoided provided that this is a 

natural reaction to the harmful result." 

 

Key words: Compensation For Damages of Missed Opportunity, 

compensation in court 
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  الفصل األول

  الدراسة مقدمة 

  :تمهید: أوالً 

 مــن واســتوجب المناقشــة اســتحقت التــي المواضــیع مــن الفرصــة تفویــت ضــرر موضــوع یعــد

 الفرصـة تفویـت ضـرر فـي یفتـرض حیـث. معالمـه محـدوداً  لـیس إجتهـاد فـي لهـا یعرض أن القضاء

 یحقـق أن فـي الحـظ هلـ تتیح فرصة على یعول وكان ،إلیه تؤول منفعة في یأمل كان المضرور أن

 هـذه مـن لیحرمـه الضـار بفعلـه الضـرر محـدث فـأتى الطبیعـي، مجراهـا وفـق األمـور سارت لو أمله

 أتیحـت لـو عنـه ستكشـف وما الفرصة تلك بجدوى الجزم المستحیل من ویجعل أمله ویبدد ،الفرصة

  1.له

 لككـــذ ویشـــمل ،بالفعـــل الماثـــل الحـــال الضـــرر یشـــمل التعـــویض، واجـــب المحقـــق فالضـــرر

 وقــوع إثــر الراهنــة للحالــة ومؤكــداً  طبیعیــاً  إمتــداداً  یكــون والــذي الحــدوث، المؤكــد المســتقبل الضــرر

 الضــرر یكــن لــم فــإذا. 2المســتقبل فــي ووقوعــه تحققــه دون یحــول مــا هنــاك یكــن ولــم الضــار، الفعــل

،  بـل یضالتعـو  یقبـل فـال وقوعـه، عـدم ویحتمـل وقوعه یحتمل فحسب إحتمالیاً  ضرراً  كان بل محققًا

 التعــویض، إســتحق وتحقــق الضــرر وقــع فــإن اإلحتمــالین مــن أیــاً  تحقــق حــین إلــى اإلنتظــار یتعــین

ن   3.تعویض فال یقع لم وإ

 المدنیـة المسـئولیة في العامة للقواعد تطبیق مجرد الفرصة فویتت ضرر عن التعویض إن

 الضـرر عـن یضالتعـو  فـي الحـق یقـوم لكـي شـروط ثالثـة تـوافر یتعـین لـذلك ، الضرر تعویض في

                                                
 دار. -اإللتزامات– الشخصیة الحقوق مصادر المدني القانون شرح). 2009( حمد نوري وخاطر، إبراهیم، عدنان السرحان،-1

 .370ص ،1ط عمان، والتوزیع، للنشر الثقافة
 .225ص األسكندریة، ف،المعار  منشأة. اإللتزام مصادر). 2005( السید عبد سمیر تناغو،-2
 .287ص األسكندریة، المعارف، منشأة. المدنیة المسئولیة في البحثیة الدراسات). 2007( محمد شوقي أحمد الرحمن، عبد-3
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 الفعــل بــین الســببیة عالقــة وأخیـراً  الضــرر ثــم ، الضــار الفعــل:  وهـي الفرصــة تفویــت علــى المترتـب

  1. الفرصة تفویت في والضرر الضار

  :الدراسة مشكلة: ثانیاً 

 عـــن الضـــرر قیمـــة تقـــدیر فـــي المناســـبة تعـــویضال آلیـــة تحدیـــد فـــي المشـــكلة جـــوهر یكمـــن  

ح أســاس التعــویض الــذي یقـوم القاضــي بنــاًء علیهــا بــالحكم توضــی حیـثذلــك مــن و  الفرصــة، تفویـت

للمضــرور فــي األحكــام الصــادرة بــالتعویض عــن ضــرر تفویــت الفرصــة ســواء كــان بســبب حرمــان 

المضـرور مـن كسـب مـرجح أو بسـبب إیقـاع المضـرور فـي خسـارة مـرجح تجنبهـا، كـذلك مـن حیـث 

قاضــــي توافرهـــا قبــــل الحكــــم توضـــیح عناصــــر الضـــرر الخاصــــة بتفویـــت الفرصــــة والــــذي یراعـــي ال

  .للمضرور بالتعویض له عن ضرر تفویت الفرصة

كـذلك مــن حیــث توضــیح الطبیعــة الخاصــة لضــرر تفویــت الفرصــة الــذي یختلــف فیهــا عــن   

غیره من أنواع الضرر كالضرر المستقبلي والضـرر المحتمـل، ومـن حیـث توضـیح مبـادئ وشـروط 

عناصـــر التعــویض عــن ضــرر تفویـــت التعــویض عــن ضــرر تفویــت الفرصـــة ومــن حیــث توضــیح 

الفرصـــة التـــي یراعــــي القاضـــي توافرهــــا قبـــل الحكــــم للمضـــرور بــــالتعویض لـــه عــــن ضـــرر تفویــــت 

الفرصـة ومـا هـي األسـباب التـي تعتبـر مــانع مـن موانـع التعـویض إذا تحققـت یعفـى محـدث الضــرر 

  .في تفویت الفرصة من تعویض المضرور عن ضرر تفویت الفرصة

  

  

  

  
                                                

 للنشر الثقافة دار .-اإلسالمي بالفقه مقارنة دراسة- األردني المدني القانون في اإللتزام مصادر). 1999( شریف محمد أحمد،-1
 .196ص ،1ط عمان، والتوزیع،
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  :وفرضیاتها الدراسة أسئلة: ثالثاً 

 ؟ الفرصة تفویت ضرر وصف له یمكن محدد تعریف هناك هل -1

 ؟ المضرور على الفرصة تفویت ضرر تأثیر مدى ما -2

  ؟ الفرصة تفویت ضررت في المضرور على الواقع الفعلي الضرر مدى ما -3

 ؟ المضرور عن الفرصة تفویت في للضرر الخاصة الشروط هي ما -4

 ؟ الفرصة تفویت ضرر عنالمضرور  ضلتعوی الخاصة الشروط هي ما -5

أو فـي إطـار  قدیـةالع مسـؤولیةال یكـون فـي إطـار الفرصـة تفویـت ضـرر عـن التعـویض هل -6

 ؟ التقصیریةالمسؤولیة 

 الضـرر وأ المـادي تفویت الفرصة بـالتعویض عـن الضـرر ضرر عن التعویض یرتبط هل -7

 ؟أو غیره من أنواع الضرر  المعنوي

 ؟ الفرصة تفویت ضرر عن بالتعویض المضرور حق في تؤثر حاالت هناك هل -8

  ؟ الفرصة تفویت ضرر عن التعویض تقدیر في الموضوع قاضي آلیة هي ما -9

  :الدراسة أهداف: رابعاً 

 عــدة مــن المشــكلة حیثیــات فــي بعمــق النظــر خــالل مــن الدراســة هــذه هــدف توضــیح یمكــن  

  : نواحي

 المضـــرور علـــى الفرصـــة تفویـــت ربضـــر  یحـــیط الـــذي الغمـــوض عـــن الكشـــف تتنــاول الدراســـة: أوالً 

 محــدث بــه تســبب الــذي الضـرر وبــین المضــرور علــى فعــالً  وقـع الــذي الضــرر بــین العالقــة بإیجـاد

  .الضرر أنواع من غیره عن وتمییزه الضرر
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 عـــن المضـــرور لتعـــویض األساســـیة والمبـــادئ الفرصـــة تفویـــت فـــي الضـــرر عناصـــر تحدیـــد: ثانیـــاً 

  .الفرصة تفویت ضرر عن ضرورالم تعویض وشروط الفرصة تفویت ضرر

 عــن لمضــرورل تعویضقبــل الحكــم بــال وزن البینــات فــي للمحكمــة التقدیریــة الســلطةتوضــیح : ثالثــاً 

  .الضرر محدث به تسبب الذي الفعلي الضرر جراء من علیه یقع قد التي الفرصة تفویت ضرر

  :الدراسة أهمیة: خامساً 

 والتــي نظریــة أهمیــة همـا، أساســیین بینجــان مـن تتكــون علمیــة أهمیـة الدراســة هــذه تتضـمن  

 الطبیعـــة وعلـــى المضـــرور، علـــىالواقـــع  الفرصـــة تفویـــت ضـــرر عـــن مفهـــوم إضـــافة علـــى تحتـــوي

 تعـویض فـي والقضـاء الفقـه نظـرة خالل من التاریخي التطور وعلى الفرصة تفویت لضرر القانونیة

 واألردنیــة، والمصــریة نســیةالفر  والحدیثــة القدیمــة القــوانین فــي الفرصــة تفویــت ضــرر عــن المضــرور

 جانـب ومـن جانـب، مـن كلـه هـذا الضـرر أنـواع مـن غیـره عن الفرصة تفویت ضرر طبیعة وتمییز

العـــادل عـــن ضـــرر تفویـــت  التعـــویض تقـــدیر فـــي العملیـــة األهمیـــة إلـــى الدراســـة هـــذا تتطـــرق آخـــر

 ضــرر بوقــوع إدعائــه عنــد عنهــا التعــویض المضــرور یســتحق التــي الفرصــة جدیــة ومــدى الفرصــة

 وكیفیــة الفرصــة، تفویــت ضــرر بخصــوص القضــائیة اإلجتهــادات خــالل مــن وذلــك الفرصــة تفویــت

 المضـــرور تعـــویضب قرارهـــا فـــي المحكمـــة بهـــا قتنعـــتا التـــي القانونیـــة بـــالطرق الضـــرر هـــذا إثبـــات

 رقــم األردنــي المــدني القــانون فــي األســس أهــم اإلعتبــار فــي واضــعاً  التعــویض، لهــذا تقــدیرها وكیفیــة

  .)1976 سنةل 43(

  :الدراسة حدود: سادساً 

  : بشریة وحدود علمیة وحدود قانونیة وحدود إقلیمیة حدود وهي حدود ثالثة لدراسةا تتناول

الصـادرة  جتهـاداتاإل ضمن إطار التعویض عـن ضـرر تفویـت الفرصـة فـي قعتو : ةقلیمیاإل الحدود

  .الفرنسیة ممحاكال الصادرة عن جتهاداتاإلو  والمصریة األردنیة المحاكم عن
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إطـــار التعـــویض عـــن ضـــرر تفویـــت الفرصـــة فـــي القـــانون المـــدني  ضـــمن قـــعتو : قانونیـــةال الحـــدود

  ).1948لسنة  131رقم (باإلضافة إلى القانون المدني المصري ) 1976لسنة  43رقم (األردني 

وتقــع ضــمن إطــار التعــویض عــن ضــرر تفویــت الفرصــة الواقــع علــى األشــخاص : الحــدود البشــریة

یة مثل موكل المحامي، والمریض، وورثة المتوفى ومن كـان یعـولهم، والموظـف وغیـرهم مـن الطبیع

األشـخاص الطبیعیـة، دون التطـرق إلــى موضـوع التعـویض عـن ضــرر تفویـت الفرصـة الواقـع علــى 

  .األشخاص الطبیعیة مثل الشركات والدوائر والمؤسسات الحكومیة

رر تفویـت الفرصـة مـن حیـث مفهومـه وتمییـزه وتقع ضمن إطار التعـویض عـن ضـ: علمیةال الحدود

عــن غیــره مــن أنــواع الضــرر، ومــن حیــث أســاس التعــویض الــذي یحكــم بــه القاضــي للمضــرور فــي 

ضــرر تفویــت الفرصــة، ومــن حیــث عناصــر ضــرر تفویــت الفرصــة، ومــن حیــث المبــادئ والشــروط 

اإلعفــاء  الواجــب توافرهــا ألجــل تعــویض المضــرور عــن ضــرر تفویــت الفرصــة، ومــن حیــث أســباب

  .من التعویض عن ضرر تفویت الفرصة

  :الدراسة مصطلحات: سابعاً 

 وهـو عاطفتـه، أو حریتـه أو نفسـه أو عرضـه أو مالـه في بالشخص یلحق الذي األذى هو: الضرر

  1.الفرصة تفویت ضرر أو معنویاً  ضرراً  أو مادیاً  ضرراً  یكون أن إما

 وغیــر المنقولــة أموالــه أو المالیــة ذمتــه فــي خســارة مــن المضــرور یصــیب مــا هــو: المــادي الضــرر

  2.المنقولة

 ســمعته أو كرامتـه أو شـعوره أو بعاطفتـه المسـاس نتیجـة المضــرور یجـرح مـا هـو: المعنـوي الضـرر

 3.المالي عتبارها حتى أو اإلجتماعي مركزه أو

                                                
 .40ص القاهرة، والنشر، التألیف لجنة مطبعة. لإللتزام العامة النظریة في الموجز). 1940( الرزاق عبد السنهوري،راجع -1
 .423 صفحة األولى، الطبعة عمان، الجمال، دار مطبعة .اإللتزام مصادر). 2014( عبید صاحب الفتالوي،راجع -2
 .424 صفحة .السابق المرجع نفس). 2014( عبید صاحب الفتالوي،راجع -3
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  1.هذات في الضرر إلى یؤدي الذي الفعل فهو السلوك، في اإلنحراف أو التعدي هو: الضار الفعل

 وذلــك والضــرر الضــار الفعــل ركنــي عــن مســتقل المدنیــة المســؤولیة فــي ركــن هــي :الســببیة العالقــة

  2.بالسبب النتیجة إرتباط الضار بالفعل الضرر بارتباط

  3.بالغیر اإلضرار بعدم القانون في بإلتزام اإلخالل جزاء هي: التقصیریة المسؤولیة

 علـــى الضـــرر ذلـــك وطـــأة مـــن التخفیـــف أو بالمضـــرور لحـــق الـــذي الضـــرر جبـــر وهـــو: التعـــویض

  4.المضرور

  5.الضرر به وقع الذي الشخص وهو: المضرور

  6.المضرور تجاه الضرر وقع منه الذي العادي الشخص وهو: الضرر محدث

  

  

  

  

  

  

                                                
مطبعة دار الثقافة للنشر  .- دراسة مقارنة بالفقه اإلسالمي–مصادر اإللتزام في القانون المدني ). 2010(سلطان، أنور راجع -1

 .299والتوزیع، عمان، صفحة 
الجزء األول، مطبعة دار الثقافة للنشر ). ممصارد اإللتزا(الوجیز في شرح القانون المدني  ).2008(الجبوري، یاسین محمد راجع -2

 .581والتوزیع، عمان، صفحة 
 .306صفحة . مرجع سابق). 2010(سلطان، أنور راجع -3
 .617صفحة . مرجع سابق). 2008(الجبوري، یاسین محمد راجع -4
، مطبعة نهضة مصر، القاهرة، صفحة الجزء الثاني). مصادر اإللتزام(النظریة العامة لإللتزام ). 1954(حجازي، عبد الحي راجع -5

446  .  
  .447صفحة . نفس المرجع السابق). 1954(حجازي، عبد الحي راجع -6
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  الثاني الفصل

  ومنهجیتها السابقة والدراسات النظري اإلطار

  :النظري اإلطار: أوالً 

  :اآلتیة الفصول بحسب الدراسة هذه بتقسیم سأقوم  

  :األول الفصل

 حـدودو  الدراسـة، أهمیـةو  وفرضـیاتها، الدراسة وأسئلة الدراسة، ومشكلة التمهید، نتناول وفیه  

  .الدراسة مصطلحاتو  الدراسة،

  :الثاني الفصل

  .البحث ومنهجیة السابقة، والدراسات النظري، اإلطار نتناول وفیه

  .ةالفرص تفویت ضرر اهیةم: الثالث الفصل

، لغــةً  الفرصــة تفویــت ضــرر معنــى نتنــاول وفیــه صــطالحًا  التــي القــانوني األســاس وأیضــاً  وإ

 مــرجح كســب مــن المضــرور حرمــان نظریــة فــي الفرصــة تفویــت ضــرر عــن التعــویض علیهــا یسـتند

لـى تجنبهـا، مــرجح كـان بخسـارة المضـرور إیقـاع نظریـة وفـي  مــن الفرصـة تفویـت ضـرر عناصـر وإ

لحاقــــ الضــــرر تحقــــق حیــــث  لتفویــــت والنهــــائي المؤكــــد التفویــــت حیــــث ومــــن بالفعــــل بالمضــــرور هوإ

  .أنواع الضرر من غیره عن الفرصة تفویت ضرر یختلف فیما بحث كذلك الفرصة،

  .الفرصة تفویت ضرر عن التعویض أحكام: الرابع الفصل

 فـــي الضـــرر تحقـــق مبـــدأ مـــن الفرصـــة تفویـــت ضـــرر عـــن التعـــویض مبـــادئ نتنـــاول وفیـــه  

لـــى الفرصـــة، ثبـــوت مبـــدأ وفـــي الفرصـــة تیـــفو ت  ضـــرر عـــن للتعـــویض توافرهـــا الواجـــب الشـــروط وإ

وجــود الفعـل الضـار والعالقـة السـببیة بــین الفعـل الضـار والضـرر الفعلــي  حیـث مـن الفرصـة تفویـت

 فـــي الفرصـــة تفویـــت ضـــرر عـــن التعـــویض عناصـــر تنـــاول كـــذلك ، والحقیقـــي فـــي تفویـــت الفرصـــة
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 تیـفو ضـرر ت فـي التعـویض حصـر وأیضـاً  الفرصـة، قیمـة حدیـدت ومعیـار الفرصة قیمة تقدیر كیفیة

 ضـــرر عـــن للتعـــویض التقدیریـــة الموضــوع قاضـــي ســـلطة حیـــث مــن ذاتهـــا الفرصـــة بقیمـــة الفرصــة

  . جزئي تعویض هو الفرصة تفویت ضرر عن التعویض كون وفي الفرصة تفویت

  : الخامس الفصل

لى الدراسة، خالصة عن عبارة هي التي للدارسة خاتمة وفیه  إلیهـا توصـلت التـي النتائج وإ

 مـن أسـئلة طـرح أن سـبق مـا علـى واإلجابـة األربعـة فصـولها فـي الدراسـة إلیه تطرقت ما خالل من

لــى الدراســة، فرضــیات فــي  العملیــة الفائــدة تشــكل والتــي الدراســة مشــكلة حــول الباحــث توصــیات وإ

  .الدراسة هذه من المرجوة والتطبیقة

  :السابقة الدراسات: ثانیاً 

 ،المـدني القـانون فـي الفرصـة تفویـت عـن التعویض). 2005( خلیل سعید خلیل إعبیة 

 عمــان، البیـت، آل جامعـة ،)منشــورة غیـر ماجسـتیر رســالة. (-مقارنـة دراسـة– األردنـي

 .األردن

 كمبــدأ الفرصــة تفویــتضــرر  عــن التعــویض فكــرة ظهــور كیفیــة الدراســة هــذه تناولــت حیــث 

 كـــان ممـــا المضـــرور حرمـــان إال وهـــ مـــا الفرصـــة ویـــتتفضـــرر  أن فكـــرة ىوتبنـــ قضـــائي،

 حـال الضـار بفعلـه بالضـرر المتسـبب لكـن مسـتبعد مغـرم أو مـرجح مغنم من تحقیقه یتوقع

 والضـــرر المحتمـــل الضـــرر همـــا ضـــررین تضـــمنی الفرصـــة تفویـــتضـــرر  وأن ذلـــك، دون

 تفویـت ضـرر عـن للتعـویض توافرهـا الواجـب الشـروط أیضاً  هذه الدراسة وتناولت المحقق،

 .الفرصة
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 ،الضــار الفعــل عــن التمییــز عــدیم مســؤولیة). 2010( صــالح ســعد مشــاري الرشــیدي-

ــة دراســة ــر ماجســتیر رســالة. (-اإلســالمیة والشــریعة الوضــعیة القــوانین بــین مقارن  غی

 .األردن عمان، العلیا، للدراسات األوسط الشرق جامعة ،)منشورة

 المســؤولیة وتعریــف الضــار الفعــل عــن مییــزالت بعــدیم المقصــود الدراســة هــذه تناولــت حیــث

 الوضـعیة القـوانین مـن كـل فـي التمییـز إنعـدام وأسباب ،المدنیة المسؤولیة نواعأو  عام بشكل المدنیة

 .اإلسالمي والفقه

 ،رسـالة. (الفرصـة تفویـت عـن الناشـئ التعـویض). 2011( عیسى ذكریا یوسف أرباب 

 . السودان الخرطوم، ،)منشورة غیر دكتوراة

 وتناولـــت وأنواعـــه، التعـــویض ومفهـــوم وأنواعـــه الضـــرر مفهـــوم الدراســـة هـــذه تلـــتناو  یـــثح

 عــن التعــویض وشــروط والقــانون اإلســالمي الفقــه فــي وأحكامــه الفرصــة تفویــتضــرر  مفهــوم أیضــاً 

 أیضــاً  وتناولــت والقــانون، اإلســالمي الفقــه فــي عنــه التعــویض تقــدیر وكیفیــة الفرصــة تفویــتضــرر 

 فــي الضــرر أن فكــرة ىوتبنــ الفرصــة، تفویــتضــرر  عــن الناشــئ التعــویض يفــ المحــاكم تطبیقــات

 أن یجــــد بــــل مســـتقبالً  ضــــرراً  یتضــــمن وال محـــتمالً  ضــــرراً  یتضــــمن ال ضـــرر هــــو الفرصــــة تفویـــت

 عــن إال یمـنح لــن التعـویض أن أي جـدي وضــرر حـال ضــرر یتضـمن الفرصـة تفویــت فـي الضـرر

  .الواقعة هذه ثحدو  عدم عن ولیس معینة واقعة حدوث فرصة تفویت

 ،رســـالة. (المرتـــد للضـــرر القانونیـــة الطبیعـــة). 2012( قطـــیش الـــدین نـــور الســـكارنة 

 .األردن عمان، العلیا، للدراسات األوسط الشرق جامعة ،)منشورة غیر ماجستیر

 وتطورهـــا التقصـــیریة والمســـؤولیة وتطورهـــا المدنیـــة المســـؤولیة الدراســـة هـــذه تناولـــت حیـــث

 عـــن التعــویض وبمســتحقي رتــدادباإل المتضــررون األشــخاص وتناولــت تــد،المر  بالضــرر والتعریــف
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 التعــویض تقــدیر فــي المحكمــة وســلطة المرتــد الضــرر عــن التعــویض تقــدیر وآلیــة المرتــد، الضــرر

  .المرتد الضرر عن التعویض في المؤثرة والعوامل المرتد، الضرر عن

 مجلـد الحقـوق، مجلـة. الفرصـة تفویـت تعـویض). 2013( الدسـوقي إبـراهیم اللیل، أبو 

 .الكویت سبتمبر، في صدر ،3 العدد ،10 رقم

حیــث تتنـــاول هــذه الدراســـة موضــوع ضـــرر تفویــت الفرصـــة مــن حیـــث الضــرر المحتمـــل ومـــن 

حیــث الضـــرر المحقـــق فـــي تفویـــت الفرصـــة، وتناولـــت هـــذه الدراســـة نظریـــة حرمـــان المضـــرور مـــن 

لــه تجنبهــا، وتناولــت أیضــًا شــروط كســب مــرجح ونظریــة إیقــاع المضــرور فــي خســارة كــان مــرجح 

 .ومدى التعویض عن ضرر تفویت الفرصة

 الفرصـــة تفویـــت ضـــرر تعریـــف تتنـــاول بأنهـــا الســـابقة الدراســـات عـــن الدراســـة هـــذه وتتمیـــز

جتهـادات الفقـه آراء بحـث خـالل مـن بـه مـر الـذي التاریخي والتطور  والمصـریة الفرنسـیة المحـاكم وإ

 أن ســبببو  الفرصــة تفویــت فــي الضــرر معنــى یوضــح دقیــق یــفتعر  یوجــد ال أنــه حیــث واألردنیــة،

ــــالتعویض المطالبــــة المدنیــــة القضــــایا غالبیــــة وبــــل ال معظــــم أن مــــن وبــــالرغم الموضــــوع قاضــــي  ب

ـــــت ضـــــرر عـــــن المضـــــرور تعـــــویض تتضـــــمن  للمضـــــرور دائمـــــاً  یحكـــــم ال أنـــــه إال الفرصـــــة، تفوی

 الفرصــــة تفویــــت فـــي ضــــررال فكـــرةلــــذلكیرى الباحــــث أن  .الفرصـــة تفویــــت ضـــرر عــــن بـــالتعویض

ال بالتأكیـد محتمـل لـیس ضـرر أنـه فـي خاصـة، طبیعـة ذو ضـرر هـو السـابقة الدراسات وبخالف  وإ

ال حــــال فــــي الوقــــع محقــــق ضــــرراً  لــــیس وأنــــه یقــــع، أن إلــــى عنــــه تعــــویض ال فإنــــه  قاضــــي فــــإن وإ

 ضـرر هـو بـل المـادي، الضـرر عـن تعویضـه خـالل مـن عنـه المضرور بتعویض سیقوم الموضوع

 هــذا وقــوع تــرجح التــي الحادثــة ظــروف علــى بنــاء المســتقبل فــي الوقــوع ومؤكــد محقــق بأنــه رضیفتــ



11 
 

وفقــًا للتسلســل الطبیعــي لألمــور لــو ال تــدخل محــدث الضــرر بفعلــه الضــار الــذي أدى إلــى  الضــرر

  . توقف هذا التسلسل الطبیعي

 وأن الفرصــة تفویــت ضــرروتتمیــز هــذه الدراســة أیضــًا فــي توضــیح الطبیعــة الخاصــة فــي 

 آن فــي مســتقبلیاً  وضــرراً  محققــاً  ضــرراً  یتضــمن أنــه مــن تنبــع الضــرر هــذا خصوصــیة فــي الســبب

 أمــل مجــرد المضــرور یدعیــه مــا أن الموضــوع قاضــي لــدى الشــكوك دارت إذا مــا حالــة وفــي واحـد،

فراضـات  محتمــل ضــرر هـو بــل الفرصـة تفویــت بضـرر لــیس المضــرور یدعیـه مــا أن یعتبـر فإنــه وإ

 اإلثبــــات، طــــرق بكافــــة الفرصــــة تفویــــت ضـــرر إثبــــات للمضــــرور المجــــال تاركــــاً  علیــــه تعـــویض ال

 تفویــت ضــرر عــنالمضــرور  لتعــویض األساســیة والعناصــر المبــادئ عــن الدراســة أیضــاً  وتناولــت

  . الفرصة تفویت ضرر عن التعویض كیفیة في الموضوع لقاضي التقدیریة والسلطة الفرصة

  :البحث منهجیة: ثالثاً 

جتهـادات الفقـه آلراء تناولـه فـي الباحث یعتمد  فـي واألردنیـة والمصـریة الفرنسـیة المحـاكم وإ

 رقــم األردنــي المــدني القــانون فــي القانونیــة للنصــوص التحلیلــي الوصــفي المــنهج علــى الدراســة هــذه

 المصـــري،المـــدني  كالقـــانون وغیـــره ،)2002لســـنة  38(والمعـــدل بالقـــانون رقـــم  )1976 لســنة 43(

جتهــادات الفقــه آراء علــى یــزالترك بعــد وأیضــاً   تعریــف إســتنباط علــى خاللهــا مــن یعتمــد المحــاكم وإ

 وعناصـــــر األساســــیة والمبــــادئ الفرصـــــة، تفویــــت ضــــرر وعناصــــر الفرصـــــة، تفویــــت ضــــرر عــــن

زالــــة الفرصــــة، الفریــــت تفویــــت ضــــرر عــــن التعــــویض  الدراســــة بموضــــوع یحــــیط الــــذي الغمــــوض وإ

 التشــریعات بعــض مــع األردنــي المشــرع بموقــف ارنتهــاومق المختلفــة العلمیــة بالمصــادر واإلســتعانة

  ).1948 لسنة 131( رقم المصري المدني القانون ومنها

  

  



12 
 

  الثالث الفصل

  وعناصره الفرصة تفویت ضرر اهیةم

  

 أكثــر مــن الفرصــة تفویــت ضــرر عناصــر إلــى باإلضــافة الفرصــة تفویــت ضــرر مســألة إن

 بشــــأن الخــــالف كثــــرة بعــــد التقصــــیریة، المســــؤولیة مجــــال فــــي الغمــــوض یحیطهــــا التــــي المواضــــیع

 أراء خــالل مـن تتنـاول الدراسـة هـذه فـإن والقضـاء، الفقـه لـدى الفرصـة تفویـت ضـرر عـن التعـویض

جتهادات الفقه  فـي الـدخول قبـل الفرصـة تفویـت ضـرر لمعنى تعریف عن للكشف يسعال القضاء وإ

  .الفرصة تفویت لضرر القانوني األساس مسألة

 الموضـــوع قاضـــي علیـــه یســـتند الـــذي القـــانوني األســـاس هـــو مـــا مســـألة توضـــیح ثـــم ومـــن

 حالــة بـین بـالتفریق الدراسـة هـذه تتناولـهو  الفرصــة؟ تفویـت ضـرر عـن بـالتعویض للمضـرور والحكـم

 إیقـــاع بســـبب أو مـــرجح، كســـب مـــن المضـــرور حرمـــان بســـبب هـــي الفائتـــة الفرصـــة كانـــت إذا مـــا

  .تجنبها له مرجحاً  كان خسارة في المضرور

 اهـذ عناصـر فـي البحـث یقتضـي الفرصـة تفویـت ضـرر عـن التعـویض موضوع فإن كذلك

 كــون حیــث ومــن حقیقیــة؟ غیــر وأوهــام آمــاال مجــرد أنــه أم محقــق الضــرر كــون حیــث مــن ضــررال

 ال وأنــه قریــب وقــت فــي أخــرى مــرة سـتتكرر أنهــا أو ونهائیــة مؤكــدة المضــرور علــى الفائتــة الفرصـة

  .عنه لتعویضا یستحق لكي المضرور على وقع ضرر

 تتنــاول الفرصــة تفویــت ضــرر مجــال فــي والبــاحثین القــارئ علــى یتشــابه قــد مــا مســألة وفــي

 الفرصـة فـي الضـرر عنـه ختلـفی مـا توضـیح یـتم حیـث الضرر، أنواع من غیره عن تمییزه الدراسة

 المســتقبلي، كالضـرر الضـرر أنـواع مــن غیـره وبـین عنهـا التعــویض المضـرور یسـتحق التـي الفائتـة

  .المرتد والضرر المباشر غیر والضرر المباشر والضرر المتفاقم، والضرر المحتمل، ضرروال
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ـــه وذلـــك ـــه كل  وأساســـها الفرصـــة تفویـــت ضـــرر مفهـــوم همـــا، مبحثـــین فـــي بالتفصـــیل نتناول

 عـن وتمییـزه الفرصـة تفویـت فـي الضرر عناصر موضوع تناول ثم ومن أول، مبحثال في القانوني

  .الثاني مبحثال في الضرر أنواع من غیره

  :القانوني وأساسه الفرصة تفویت ضررفهوم م: األول المبحث

 الخســارة أو المــرجح الكســب عــن تعویضــه مـن المضــرور إمكانیــة عــن الــبعض لءیتســا قـد

 تعــویض لموضــوع التطــرق قبــل لكــن ثمینــة، فرصــة المضــرور بنظــر تشــكل التــى تجنبهــا، المــرحج

  .الفرصة تفویت ضرر یصف تعریف عن البحث یجب الفرصة تفویت ضرر عن المضرور

 مــن هنــاك یوجــد هـل وهــي أال األهیمــة بالغـة مســألة عــن اإلجابــة نتنـاول المبحــث هــذا ففـي

 القضــاء؟ إجتهــادات و الفقــه آراء خــالل مــن الفرصــة تفویــت ضــرر وصــف لــه یمكــن محــدد تعریــف

 الفقــه آراء مــن یســتنتج الــذي القــانوني واإلصــطالح اللغــة فــي الفرصــة تفویــت ضــرر معنــى هــو ومــا

ــــاول ثــــم ومــــن القضــــائیة؟ واإلجتهــــادات ــــه یبنــــي الــــذي األســــاس نتن  تكییــــف الموضــــوع قاضــــي علی

   الفرصة؟ تفویت ضرر عن التعویض

 تفویــــت ضــــرر معنـــى إلــــى المبحــــث هـــذا فــــي ســــأتعرض التســـاءالت، هــــذه عــــن ولإلجابـــة

صطالحاً  لغةً  الفرصة لـى األول، المطلـب فـي وإ  تفویـتضـرر  علیـه مقـو ی الـذي القـانوني األسـاس وإ

  .ثانيال مطلبال في الفرصة

  :الفرصة تفویت ضرر تعریف: األول المطلب

 مـادة وثالثـین سـتة فـي 1976 لسنة 43 رقم المدني القانون في األردني المشرع تناول لقد

 طریقــه فــي ســار الــذي اإلتجــاه وكـان الضــار، الفعــل أو التقصــیریة المســؤولیة أحكـام) 256-292(

 خـــالل مـــن الطـــرق بأیســـر لـــه التعـــویض بإیصـــال) المضـــرور( الضـــعیف جانـــب لـــىإ اإلنحیـــاز هـــو
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 لـه السـماح مـع محـدث الضـرر جانـب فـي أن الفعـل الضـار وبافتراض ،فعل الضارال إثبات تسهیل

  1.القرینة هذه بنفي

 الســابق المــواد بــین مــن أحكامــه تنظــیم تــم الفرصــة تفویــت ضــرر عــن التعــویض وموضــوع

 فــي البحــث دون وعناصــرها الفرصــة تفویــت ضــرر لتعــویض التعــرض نــال یمكــن كیــف لكــن ذكرهــا،

 لغـةً  الفرصـة تفویـت ضـرر لمعنـى المطلـب هـذا فـي سـأتعرض لـذلك الفرصـة؟ تفویتضرر  تعریف

، إصطالحاً  الفرصة تفویت ضرر معنى ثم أوالً    : فرعین خالل من ثانیًا

  :لغةً  الفرصة تفویت ضرر تعریف: األول الفرع

 وفـــوت، ضـــرر، هـــي أقســـام ثـــالث مـــن مكـــون اللغـــة فـــي الفرصـــة تتفویـــ ضـــرر معنــى إن

  .وفرصة

  )ضرر(

، ــرُّ ،: بــالفتح أو النَّْفــِع، ِضــدُّ : ویضــمُّ  الضَّ ْصــَدرٌ ،: وبالضــم مَ ُ  اســمٌ ُ  وبــه َضــرَّه ُ  وأَضــرَّه  وضــارَّه

ضــارَّةً  ُ . وِضــراراً  مُ اء ورَ ــارُ ،: والضَّ ، والّشــدَّةُ، القَْحــُط رُ ــرَ ُ  والضَّ ــ الحــاِل، وُســوء  والتَُّضــرَِّة، والتَِّضــرَّةِ  رّ كالضَّ

ــْدُخلُ  والنُّْقصــاُن  ُ  .الشــيءِ  فــي یَ ــرَّاء ،: والضَّ ــُة مانَ ــِس، اَألمــوالِ  فــي والــنَّْقُص  والّشــدَّةُ، الزَّ فُ ــرَّةِ  واألَنْ  كالضُّ

ةِ  ـــرارَ رُ  .والضَّ ـــرَ ُق، الّضـــیُق،: والضَّ ـــیّ ا والضَّ ـــِف  وَشـــفَ ْ ِضـــرُّ . الَكه ـــدَّانِي: والمُ ـــرَّةُ  .ال  الحـــاِل، دَّةُ ِشـــ: والضَّ

  2.واألِذیَّةُ 

  

  

  
                                                

 الطبعة). اإللتزام مصادر األول الجزء( لإللتزام العامة النظریة في الوجیز). 2002( سعید محمد والرحو، علي، حسن الذنون،راجع -1
 .250 صفحة للنشر، وائل دار عمان، األولى،

 للطباعة المعرفة دار بیروت، الثالثة، الطبعة. المحیط القاموس معجم). 2008( الفیروز یعقوب بن محمد الدین مجد آبادي،راجع -2
 .774 صفحة والنشر،
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  ) فوت(

، ُ ، عنه، َذَهب: وفواتاً  فوتاً  األمرُ  فاته ُ ُ  كاْفتاته ُ  وأفاته ُ  إیـاه ـواِت  ومـوُت . غیـره  وهـو. الفَْجـأةُ : الفَ

َت  ــوْ َت  فَِمــِه، فَ ــوْ مِحــهِ  وفَ ــِدِه، رُ ُ  حیــثُ : أي ویَ اه ـــرَ َت . إلیــه یَِصــل وال یَ ــاوَ فَ آنِ  وتَ ــیْ  بینهمـــا مــا تباَعــد: الشَّ

،تَ  تًا ثَةَ  فاوُ لَّ َث َت . أحَسَن  لكاَن  كذا كاَن  لو: النَّاِظرُ  یقولُ . الواو مُ ُ : مالِهِ  في علیه وتَفَوَّ   1.به فاتَه

  )فرصة(

   ُ َصـــه ،: فَرَ ُ ـــه عَ ، قََط ُ ـــه قَّ ، وَخرَ ُ ، وأصـــاَب  وَشـــقَّه ُ ُص  فَریَصـــتَه ـــرْ ـــوى: والفَ ْقـــِل، نَ ـــه المُ . بهـــاءٍ  واحدتُ

َصةُ  ،: وبالضـمِ  الَحـَدُب، منهـا یكـوُن  التـي الریُح : والفَرْ ـُة بَ ُب  النَّوْ ُ . ِفـراٌص  و. والّشـرْ َصـتْه صـةُ  وأْفرَ : الفُرْ

ــه تْ َكنَ َصــها. أمْ َزهــا: واْفتَرَ َ تَه ، والغلــیظُ  الشــدیُد،: بالكســر والِفــراُص،. انْ ــرُ ــِرو وَجــدُّ  األْحمَ مْ ــرَ  بــنِ  لِعَ  أْحمَ

ْفـــریُص . ثـــوٌب : ِفـــراٌص  علیـــه ومـــا. الشـــاِعرِ  ِقیُشـــه: النَّْعـــلِ  أْســـَفلِ  وتَ نْ ِف  تَ ـــرَ َط َصـــةُ . الَحدیـــدِ  ِب فارَ : والمُ

ةُ  بَ ناوَ ُصوا. المُ مْ  وتَفَارَ هُ ئْرَ وها: ِب ُ ب ناوَ   2.تَ

، مـن خـالل التعریفـات اللغویـة الســابقة    إذا بالتـالي یكـون تعریـف ضـرر تفویـت الفرصــة لغـًة

كــان هــو القحــط والشــدة وســوء الحــال الــذي یصــیب المضــرور فــي أمــر ذهــب عنــه وأفاتــه إیــاه غیــره 

  . من الممكن له إنتهازه

  :إصطالحاً  الفرصة تفویت ضرر تعریف: الثاني الفرع

 مـن الشـخص حرمـان أنـه علـى الفرصـة تفویـت ضـرر تعریـف إلـى الشراح من جانب ذهب

 وقـد یتحقـق أن یمكـن كـان مـرجح كسـب هنـاك یكـون إذ بالكسـب علیـه تعـود أن یحتمـل كـان فرصة

  .3قهتحق على الضار بفعله محدث الضرر قضى

                                                
 .1016 صفحة ،السابق المرجع نفس). 2008(راجع آبادي، مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز -1
 .987 صفحة. السابق المرجع نفس). 2008(یعقوب الفیروز راجع آبادي، مجد الدین محمد بن -2
 مرقس، نقالً عن . 38قسم الفقه ص  2 – 1963تفویت الفرص غازیت القضاء   Noelle Lesourdراجع األستاذ نویل لیسور -3

 .136 صفحة. سابق مرجع. )1971(سلیمان



16 
 

 یـؤدي قـد الـذي الضـار الفعـل أنـه علـى الفرصـة تفویـت ضرر تعریف إلى آخر رأي وذهب

 الفرصـــة تفویـــت فضـــرر. خســـارة تحاشـــي أو مـــرجح كســـب تحقیـــق فرصـــة المضـــرور یفقـــد أن إلـــى

 علـى یعـول وكـان تهـدده، خسـارة تحاشـي فـي أو یحققهـا منفعـة فـي یأمل كان المضرور أن یفترض

 فجـاء الطبیعـي، مجراهـا فـي األمور سارت لو یأمله كان ما تحقیق مكانیةإ له تتیح الفرصة هذه أن

 تحقیــق فـي نهائیـاً  أملــه وتبدیـد الفرصـة، هـذه مــن حرمانـه فـي الضـار بفعلــه وتسـبب الضـرر محـدث

  1.إلیه یصبو كان ما

 كانــت إذا مــا بتقریــر یتعلــق أمــر هــو إنمــا الفرصــة تفویــت ضــرر أن إلــى آخــر رأي وذهــب

، المضـرور فقـده الشئ هذا وأن ما شیئاً  تساوي اذاته بحد الفرصة  هنـاك یكـن لـم إذا أنـه ذلـك نهائیـًا

 فـي حقـه إنعـدام تبعـه ممـا الفائتـة لفرصـةفـي ا لمضـرورل المـرجح كسـبال یؤكد أن یستطیع أحد من

 ظلــم فیـه تعـویض أي مــن المضـرور حرمـان أنفـ ذاً إ ،مــرجح كسـب مـن ســیحققه كـان بمـا المطالبـة

 وهــذا الفائتــة لفرصــةفــي ا مضــرورلل المــرجح كســبال عــدم یؤكــد أن أحــد یســتطیع ال بالمقابــل ألنــه

 قیمـة لهـا الفرصـة وهـذه فقـدها وقـد فرصـة لدیـه كانـت المضـرور ألن مؤكـد حقیقـي ضـرر ذاتـه بحـد

 أن القاضـي وعلـى فیـه ریـب ال وجودهـا أن إال قیمتهـا تقـدیر فـي الصـعوبة تكـن ومهمـا معینـة مالیة

  2.القیمة هذه لتقدیر جهده یبذل

 نغــض ال أن یجـب الفرصــة تفویـت ضــرر معنـى وجـدوا ممــن الشـراح جانــب إلـى بـالتعرض

 یجـب هـذا علـى وبنـاًء  الفرصـة، تفویـت ضـرر معنـى فـي والقضـاء الفقـه لیهإ توصل ما عن الطرف

 ضـرر حـول قراراتهـا فـي المصـریة ثـم ومـن الفرنسـیة المحـاكم إلـى توصـلت ومـا الفقهـاء آراء عرض

                                                
 المتحدة، العربیة اإلمارات جامعة). النافع والفعل الضار الفعل( لإللتزام اإلرادیة غیر المصادر). 2002( المرسي محمد زهرة، راجع-1

 . 160 صفحة األول، الطبعة ،64 الجامعة مطبوعات
 .421 صفحة. سابق مرجع. إبراهیم عدنان والسرحان، حمد نوري خاطر، راجع-2
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 المحـاكم إلیـه توصـلت مـا مـع مقارنتهـا اإلعتبـار بعـین واضـع لها، معناً  إلستخالص الفرصة تفویت

  :اآلتي بالتفصیل ذلك كل الشأن، بهذا قراراتها في األردنیة

  :الفرنسي والقضاء الفقه في الفرصة تفویت ضرر تعریف: أوالً 

 قاعــدة ددالصـ هــذا فـي نقــرر أن نسـتطیع ال إننــا: "القـول إلــى الفرنسـي الفقــه مـن رأي ذهـب

 أخــرى أحیانــاً  یعتبــر وقــد حــاالً  ضــرراً  األحیــان بعــض فــي الفرصــة تفویــت یعتبــر فقــد تتغیــر ال ثابتــة

  1".مستقبالً  ضرراً 

 أم تعـویض مسـألة حـل حـول الفرنسـیة المحـاكم لـدى طویل جدل ثاروذهب رأي أنه بعدما 

 أن إلـى قدیمـةال أحكامهـا فـي تـذهب كانـت فقـد الفرصـة، تفویـت ضـرر عن المضرور تعویض عدم

 حقـــوق مـــن حقـــاً  یصـــب لـــم ضـــرر ألنـــه عنـــه، تعـــویض فـــال إذاً  إحتمـــالي ضـــرر هـــو هنـــا الضـــرر

نما المضرور الشخص   .الخسارة تفادي في أو المرجح الكسب في له أمل مجرد على نصبا وإ

 الموقــف إلــى ذلــك بعــد عــادت وأنمــا لبثــت  الفرنســیة المحــاكموبحســب الــرأي الســابق فــإن 

 الفرصــة تفویـت فـي الضــرر أن نحـو علـى الفرنســي الفقـه أحـد عنــه عبـر الـذي مثــل السـلیم القـانوني

 الفرصـة وهـذه السـباق فـي المـرجح الكسـب فرصـةلـه  مـثالً  السـباق فـي فالحصان محقق، ضرر هو

 نقـل عـدم وهـي محـدث الضـرر المسـؤول عـن نقـل الحصـان بفعـل الفرصـة هـذه ضاعت وقد محققة

 مـــن الـــرغم علـــى فیهــا شـــك ال مالیـــة قیمـــة ذاتهــا بحـــد لفرصـــةا ولهـــذه الســباق، حلبـــة إلـــى الحصــان

 لــــه القضــــاء ضــــرورة مــــن المحــــاكم تعفــــي ال التقــــدیر صــــعوبة ولكــــن القیمــــة هــــذه تقــــدیر صــــعوبة

                                                
نقالً عن ) Chance et le droitق الحظ والح(في رسالته والمعنونة بإسم ) Alain Benabentآالن بینالیان (راجع الدكتور -1

. الطبعة األولى، عمان، دار وائل للنشر ).الضرر: الجزء األول(المبسوط في المسؤولیة المدنیة ). 2006(الذنون، حسن علي 
 .212صفحة 
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 وفقـاً  عـادالً  تقـدیراً  القیمـة هـذه لتقـدیر وسعها في ما كل تبذل أن الحالة هذه في علیها إذ بالتعویض

  1.حدة على حالة كل وحیثیات لطروف

 طالمـــا الفرصــة تیــفو ت ضــرر عــن التعــویض حـــاالت جمیــع لیشــمل المبــدأ هــذا إمتــد لقــدو   

 عنـدما الفرصـة تفویـت ضـرر عـن بالتعویض الفرنسیة النقض محكمة اعترفت إذ شروطها، تحققت

 قبــل مــن لجرحهــا مســرحه علــى الغنــاء مــن اوبــرا مغنیــة لحرمــان مســرح لصــاحب بــالتعویض قضــت

    .2األشخاص أحد

 أحكامهـــا خـــالل ومــن الفرنســـیة المحـــاكم أن شـــراح إلــىال مــن آخـــر نـــبجا ذهــب حـــین فــي

 فـــي بخطئـــه شـــخص تســـبب(  بأنهـــا الفرصـــة تفویـــتضـــرر  تعریـــف علـــى اســـتقرت عنهـــا الصـــادرة

 كمــن خســارة، تجنــب حتــى أو كســب مــن تحقیقــه یتوقــع كــان ممــا تحرمــه آخــر علــى فرصــة تضــییع

 سـباق، فـي اإلشـتراك عن المتسابقین أحد بتعویق أو سباق، في یشارك أن المقرر من حصاناً  یقتل

 فـــي اإلســـتئناف إعـــالن فـــي المحضـــر إهمـــال أو حكـــم، عـــن إســـتئناف تقـــدیم فـــي الوكیـــل تـــأخر أو

  3.) موعده

جتهـــادات الفقـــه آراء مـــن عرضـــه ســـبق مـــا خـــالل مـــن الباحـــث یـــرى تقـــدم مـــا علـــى بنـــاًء     وإ

 وفــي ومحقــق، حـال ضــرر تالحـاال بعــض فـي یعتبــر الفرصـة تفویــت ضـرر أن الفرنســیة، المحـاكم

 محــدث مــن الصــادر الضــار الفعــل جــراء كلــه وذلــك محقــق، مســتقبلي ضــرر یعتبــر أخــرى حــاالت

  .الواقع لظروف وفقاً  القیمة مقدرة مالیة قیمة له ضرر وأنه الضرر،

  

                                                
  .211نفس المرجع السابق ، صفحة ). 2006(الذنون، حسن علي عن  لو نقالً األستاذ الراجع رأي -1
 سعدون ،العامري عن نقالً  .362ص 1ج 1956 بالیه دي كازیت 1956 الثاني كانون 26 لیون إستئناف أنظر حكم محكمة-2
 .27 صفحة. سابق مرجع). 1981(
 صفحة منشورة، غیر الخرطوم، ).مقارنة دراسة( الفرصة تفویت عن الناشئ التعویض). 2011( عیسى ذكریا یوسف أرباب،راجع -3

85. 
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  :المصري والقضاء الفقه في الفرصة تفویت ضرر تعریف: ثانیاً 

 أمـر تفویتهـا فـإن محـتمالً  أمـراً  كانـت ولـو حتـى الفرصـة أن المصـري الفقه ذهب جانب من  

 تفویــت فــي الضــرر أن إلــى آخــر رأي وذهــب. 1عنهــا التعــویض یجــب األســاس هــذا وعلــى محقــق

 أقـل فـال الضـرر كـل عـن بـالتعویض للمضـرور یحكـم لـم حـال فـي وأنـه حالیـاً  ضـرراً  یعتبـر الفرصة

  2.الفرصة تفویت في الضرر مجرد عن بالتعویض له یحكم أن من

 الفرصــة، تفویـت ضــرر عـن تعریــف إسـتنتاج یمكــن القضـائیة التطبیقــات خـالل ومــن اً أیضـ

 علــى بــالتعویض للطــاعن قضــى قــد الحكــم كــان إذا " بأنــه المصــریة الــنقض محكمــة قضــت حیــث

 وراء مـــن یترقبهــا كــان فرصــة علیـــه ضــیع قــد بإلتزامهــا علیهـــا المطعــون الشــركة إخــالل أن أســاس

 غیـر مـن یكـون فإنـه سـینمائي كممثـل شـهرته ذیوع وهي علیها، لمتعاقدا األفالم في والتمثیل ظهوره

 أن حـــین فـــي فحســـب أدبـــي ضـــرر بأنـــه الضـــرر هـــذا وصـــف بأنـــه الحكـــم هـــذا علـــى النعـــي المنــتج

 محكمــة إلـى یقـدم لـم كـان متــى مـادي ضـرر أنـه علیـه المنطبــق الحقیقـي الوصـف أن یـرى الطـاعن

 بـالتعویض لـه يقضـ الـذي الضرر خالف به حاق دق محققاً  آخر ضرراً  أن على یدل ما الموضوع

  3. " أجله من

 أن مـــن یمنـــع ال القـــانون بـــأن"  قضـــت فقـــد المصـــریة، الـــنقض لمحكمـــة آخـــر حكـــم وفـــي  

 یأمـــل المضـــرور كـــان مـــا التعـــویض عناصـــر مـــن عنصـــر هـــو الـــذي الفائـــت الكســـب فـــي یحســـب

 فــي الموظــف علــى الفرصــة تفویـت فــإن ثــم ومــن معقولــة أسـباب األمــل لهــذا دام مــا علیــه الحصـول

 عنصـر درجتـه، فـي وهـو حـق بغیـر المعـاش إلـى إحالتـه بسـبب درجتـه مـن أعلـى درجـة إلى الترقیة

                                                
 الطبعة ).اإللتزام مصادر: الثاني المجلد( الجدید المدني القانون شرح في الوسیط). 2000( أحمد اقالرز  عبد السنهوري،راجع -1

 .978 صفحة الحقوقیة، الحلبي منشورات بیروت، الثالثة،
 ةالصفح مصر، مصر، نهضة مطبعة ).اإللتزام مصادر: الثاني الجزء( لإللتزام العامة النظریة). 1954( الحي عبد حجازي،راجع -2

473. 
 .241صفحة. 36 رقم 5 السنة. المدنیة النقض أحكام مجموعة. 1953\12\10 المصریة النقض محكمة عن صادرأنظر الحكم ال-3
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 الـذي الضـرر بـأن القـول أمـا عنهـا، الموظـف تعـویض فـي النظـر یجـب التـي الضـرر، عناصر من

 حـق لموظـفل یتعلـق ال إذ المؤكـد الحـق مرتبـة إلـى یرقى ال أمل مجرد مرده الحالة هذه في یصور

 أمـر تفویتهـا فـإن أمـل مجـرد أو محـتمالً  أمـراً  الفرصة كانت إذا بأنه فمردود مؤكدة ترقیة بتفویت إال

  1." محقق

جتهــادات الفقــه آراء خــالل ومــن الباحــث یــرى تقــدم مــا علــى بنــاًء     أن المصــریة، المحــاكم وإ

 أخــرى حـاالت وفـي الحــاالت، بعـض فـي الوقـوع محتمــل مـادي ضـرر یعتبــر الفرصـة تفویـت ضـرر

 أســـباب علـــى مبنـــي المضـــرور علـــى الفائـــت الكســـب كـــان إذا مـــا بشـــرط الوقـــوع محقـــق ضـــرر أنـــه

  .واإلفتراض األمل مجرد على ولیست موكدة، معقولة

  :األردني والقضاء الفقه في الفرصة تفویت ضرر تعریف: ثالثاً 

 رورالمضــ بتعــویض یتعلــق ال أمــر الفرصــة تفویــت ضــرر أن إلــى رأيالــ جانــب مــن ذهــب

 اإلمتحـان فـي اإلشـتراك فرصـة مثـل الفرصـة مـن یحـرم لـم لـو یسـتحقها كـان وأدبیة مادیة نتائج عن

 غیــر أمــل مجــرد ســوى یكــن لــم المضــرور علــى الفائــت الكســب أن حیــث غیــره، أو الســباق فــي أو

 الضــرر محــدث مــن الضــار الفعــل بســبب تحققــه مســتحیالً  األوان قبــل صــار األمــل هــذا وأن مؤكــد

 ســـارت لــو أملــه تحقــق فــي حظــاً  لــه تجعــل أن شــأنها مــن كــان فرصــة مــن المضــرور حــرم والــذي

 لـم لـو یتحقـق ال أو سـیتحقق بأنـه الجزم نهائیاً  المستحیل من صار قد لكن الطبیعي، سیرها األمور

  2.لألمور الطبیعي السیر هذا وقف في الضار بفعله الضرر محدث یتدخل

  

                                                
 .684 صفحة. 88 رقم 9 السنة. المدنیة النقض أحكام مجموعة. 1958\11\13 المصریة النقض محكمة أنظر حكم-1
 یاسین الجبوري، نقالً عن. 437، المجلد األول، من صفحة قانون المدني األردنيالوافي في شرح الراجع الدكتور سلیمان مرقس، -2

 األولى، الطبعة عمان، والتوزیع، للنشر الثقافة دار ).اإللتزامات مصادر( األردني المدني القانوني شرح في الوجیز). 2008( محمد
 . 556 صفحة
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 أثـــره یقتصــر ال علیــه وتفویتهــا الفرصـــة مــن رالمضــرو  حرمــان نأ كمــا أكــد الــرأي الســـابق

نمــا باألمــل المســاس مجــرد علــى  مــا شــیئاً  تســاوي ذاتهــا فــي الفرصــة هــذه أن بتقریــر األمــر یتعلــق وإ

 وهـذا بـه المـرجح الكسـب أو الفـوز محاولـة ثـم ومن إنتهازها في بالحق مساساً  یعد بها المساس وأن

 ضـرراً  یعـد ذاتـه فـي الحـق هـذا سـلب وأن الفرصـة كتلـ مـن بحرمانـه نهائیـاً  المضرور فقده قد الشئ

ن محققــاً   أن بفكــرة األخــذ یمكــن ال الســابق المثــال إلــى بــالنظر أنــه ذلــك إحتمالیــة، النتیجــة كانــت وإ

 أن بفكــرة األخــذ یمكــن ال كــذلك بالســباق، ســیفوز الحصــان أن أو باإلمتحــان یــنجح ســوف الطالــب

، السـباق سیخسـر الحصـان وأن حتمـاً  اإلمتحان في ینجح لن سوف الطالب  بـالفكرة األخـذ بـل حتمـًا

 فوتـــت قـــد الحصـــان ومالـــك الطالـــب مـــن كـــالً  أن وهـــي الفرصـــة تفویـــت ضـــرر فـــي تطبیقـــاً  األكثـــر

 لــدیهما كانـت ألنهمـا وأكیـد محققـاً  ضـرراً  یعـد ذاتـه بحـد وهـذا والفـوز المـرجح الكسـب فرصـة علیهمـا

  1.فقداها وقد المرجح والكسب الفوز فرصة

 إذا خاصــة المحقــق الضــرر بــین أحیانــاً  یــدق قــد التمییــز أن رأيالــ نــب آخــر مــنجا وذهــب

، ضرراً  یعتبر ما وبین مستقبالً  الضرر هذا كان  علـى فرصـة تفویـت ضـرر حالـة فـي وذلـك مرجحـًا

 المــرجح بالكســب الفرصــة تلــك علیــه تعــود أن المحتمــل مــن كــان حیــث منهــا وحرمانــه مــا شــخص

 المــرجح الكســب مــن المضــرور وحرمــان الفرصــة تفویــت ضــرر لــىع األمثلــة فــإن كــذلك. والفائــدة

 ففـي .اإلمتحـان إلـى الـدخول مـن طالـب حرمـان أو بمسـابقة، اإلشـتراك مـن شـخص كحرمـان كثیرة،

                                                
، والدكتور حسن 437، صفحة شرح القانون المدني األردنيحمد خاطر، راجع الدكتور عدنان إبراهیم السرحان، والدكتور نوري -1

 الجبوري،نقالً عن . 310، صفحة المسؤولیة المدنیة، وحسین عامر، 212، صفحة المبسوط في المسؤولیة المدنیةعلي الذنون، 
 .557 صفحة. السابق المرجع نفس. )2008( محمد یاسین
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الصـادر عـن  الضـار الفعـل ولكـن یتحقـق أن الممكن من كان مرجح كسب هناك یكون األمثلة هذه

  1.المرجح الكسب لتحقیق الطرق كافة على قضىمحدث الضرر 

 موضـوع فـي قضـائیة قـرارات عـدة لهـا األردنیـة التمییـز محكمـة وبالتحدید األردني وللقضاء

 بتعــــویض مســـؤولیتهم فـــي محـــامین علــــى فیهـــا الحكـــم إلـــى حیـــث قضــــت. الفرصـــة تفویـــت ضـــرر

 أحـد وأن المهنیـة واجبـاتهم فـي قصـروا قـد أنهـم بسـبب وذلـك الفرصـة، تفویـت ضـرر عن المضرور

 إجــراءات فــي المقــررة القانونیــة المــدد ضــمن الطعــن تقــدیم فرصــة موكلــه علــى تفــو  قــد المحــامین

 أن وبســــبب الطعــــن، مـــن  المــــرجح الكســــب عـــن خســــارة بموكلــــه ألحـــق ممــــا القضــــائیة الخصـــومة

 جلســات حضـور عـن تغیــب ألنـه للنـزاع المــرجح الكسـب فرصـة موكلــه علـى فـوت قــد آخـر محـامي

 وألحـــق شـــكالً  اإلســـتئناف رد إلـــى أدى ممـــا صـــحیحاً  اً تبلیغـــ الجلســـة لموعـــد تبلغـــه رغـــم المحاكمـــة

  .2اإلستئناف تقدیم فرصة تفویت ضرر عن التعویض موجبةً  خسارة بموكله

 عـــن صـــادر بقـــرار الفرصــة تفویـــت ضـــرر عــن األردنیـــة التمییـــز لمحكمــة آخـــر حكـــم وفــي  

 أن مضــرورلل یمكــن متــى فیــه أوضــحت علیــه، مســتقر قضــائي مبــدأ بمثابــة یعتبــر إذ العامــة الهیئــة

 أن" فیـه جـاء حیـث الفرصـة؟ تفویـت ضـرر هـو ومـا الفرصـة؟ تفویـت ضـرر عـن بالتعویض یطالب

 الرســوم مــع فیهــا البیـع عقــد فســخ التـي لــألرض ثمنــاً  دفعـه الــذي بــالمبلغ المطالبـة المــدعي حــق مـن

 الصــفقة ضــیاع عــن بــالتعویض المطالبــة أمــا العدلیــة، الوكالــة فــي التزویــر ثبــوت بســبب والضــرائب

 بنـد تحـت ینـدرج ذلك فإن األرض لشراء ثمناً  بدفعها قام التي بالمبالغ اإلنتفاع من المدعي وحرمان

 باإلمكـان لـیس فإنـه خسـارة تجنـب أو ربـح تحقیـق فرصـة مـن شـخص یحـرم قـد وأنـه الفرصـة تفویت

                                                
، والدكتور عبد الحي 211الجزء األول، صفحة ، )الضرر(وط في المسؤولیة المدنیة المبسراجع الدكتور حسن علي الذنون، -1

القانون المدني ، والدكتور مصطفى العوجي، 473، الجزء الثاني، صفحة )مصادر اإللتزام(النظریة العامة لإللتزام ). 1954(حجازي
 .556 صفحة .نفس المرجع السابق). 2008( محمد سینیا الجبوري،نقالً عن  .207، الجزء الثاني، صفحة )المسؤولیة المدنیة(
وراجع أیضًا  .1980 صفحة عمان، ،6عدد. )1989(األردنیین المحامین نقابة مجلة ،1986\480حقوق تمییزأنظر حكم مكمة ال-2

 .1664صفحة عمان، ،6عدد ).1989( األردنیین المحامین نقابة مجلة ،1986\574 حقوق تمییز
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 إن یقــــال أن المقبـــول غیــــر مـــن أنــــه إذ مؤكـــدة وغیــــر مســـتقبلیة أمــــور علـــى یتوقــــف ضـــرر تحدیـــد

ن اإلحتمــال بعیــد ذلــك إن حیــث المــدفوع المبلــغ یســتثمر أو یســتغل أن یمكــن كــان المــدعي  ذلــك وإ

 لـم المـدعي أن مالحظـة ومـع ذلـك ضـوء وعلـى وعلیـه. المؤكد الحق مرتبة إلى یرقى ال أمل مجرد

 إعتبارهــا یمكــن ال الحالــة هـذه مثــل وفــي التـي الخبــرة ســوى الفرصـة تلــك تیــفو ت علـى بینــة أیــه یقـدم

 فـي واقـع الصـفقة وضـیاع بالعقـار اإلنتفاع من حرمانه عن للمدعي الحكم فإن وبالتالي ،كافیة بینة

  1".محله غیر

جتهـادات الفقـه آراء بـالتركیز علـى الباحـث یـرى تقـدم ما على بناًء    ه أنـ األردنیـة، المحـاكم وإ

 الضــار بفعلــه الضــرر محــدث أدى محققــاً  ضــرراً  یعــد حــق ســلب هــو الفرصــة تفویــت ضــرر إعتبــر

 لــه تحقــق مــرجح أن قریبــة بفرصــة اإلنتفــاع المضــرور حــرم ممــا لألمــور الطبیعــي الســیر وقــف ىإلــ

  .مؤكدة مستقبلیة أمور في إستثمارها أو إستغاللها للمضرور یمكن الخسارة علیه تجنب أو الربح

 مـــن لهـــا حصـــر ال أعـــداد تحتـــه ینـــدرج الفرصـــة تفویـــت ضـــرر مصـــطلح أن مـــن بـــالرغمو 

 بعـد أنـه إال 2الفرصـة، تفویـت ضـرر عـن دقیـق تعریـف وضـع الصـعوبة من لذلك اإلنساني السلوك

 تفویــت ضــرر عــن قــانوني تعریــف إســتنباط الباحــث یحــاول األردنــي القضــاء إجتهــادات فــي النظــر

 الفرصــة تفــوت ضــرر بتســمیة قــام أحكامــه بعــض فــي األردنــي القضــاء أن یالحــظ كــذلك الفرصــة،

  .والمنفعة الكسب فوات مسمى تحت

 عــن علیــه مســتقر تعریــف علــى القضــائیة واإلجتهــادات الفقــه آراء إتفــاق عــدم مــن بــالرغمو 

 اآلراء هــــذه فــــي أكثــــر والتعمــــق بالبحــــث أنــــه إال المضــــرور، علــــى الواقــــع الفرصــــة تفویــــت ضــــرر

  .الفرصة تفویت ضرر ىعنم عن أوضح صورة تقدیم خاللها من نتمكن واإلجتهادات

                                                
  .772 عمان، ،6و 5و 4عدد ).2013( األردنیین المحامین نقابة مجلة ،2012\2385 حقوق تمییزأنظر حكم محكمة ال-1
 .226 صفحة القانونیة، الوفاء مكتبة القاهرة، األولى، الطبعة. اإللتزام مصادر). 2009( السید عبد سمیر تناغو،راجع -2
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 القضــاء وأحكــام الفقــه آراء كــًال مــن إلــى لتعــرضا بعــد الباحــث یــرى تقــدم مــا علــى بنــاًء إذ   

 المراجــع التركیــز علــى هــذه خــالل مــن المحاولــة یمكــن أنــه الســابقة، واألردنیــة والمصــریة الفرنســیة

 الفرصــة تفویــت ضــرر تعریــف وهــو األول الفرصــة، تفویــت ضــرر لمعنــى تعــریفین إســتنباط الســابقة

 یـرى حیـث الحـدیث، للمـذهب وفقـاً  الفرصـة ویـتتف ضـرر تعریـف هـو والثـاني التقلیدي للمذهب وفقاً 

 الموضـوع قاضـي أن مـن خاصـة طبیعة من الفرصة تفویت ضرر موضوع به یتمتع ما أن الباحث

 أحیــان فــي أنــه إال الفرصــة، تفویــت ضــرر عــن بــالتعویض للمضــرور یحكــم قــد األحیــان بعــض فــي

تفویـــت الفرصـــة ألن المضـــرور عجـــز عـــن إثبـــات عناصـــر ضـــرر  بـــالتعویض لـــه یحكـــم لـــم أخـــرى

إلــى  بالباحــث دفــع مــا هــو الســبب وهــذا ،وعناصــر وشــروط التعــویض عــن ضــرر تفویــت الفرصــة

 دور علـى بـالتركیز وذلـك الفرصـة، تفویـت ضـرر لمعنـى حـدیث وآخر تقلیدي تعریف إیجاد محاولة

 الفرصـة تفویـت ضـرر هـو المضـرور یدعیـه الـذي الضـرر كـان إذا مـا تحدیـد فـي الموضـوع قاضي

  .ال أم

 للمحــاكم القضــائیة التطبیقــات خــالل مــن المــذهب هــذا أنصــار یــرى حیــث: التقلیــدي المــذهب      

 قـــاموا قــد أنهــم الفرصــة، تفویــت ضــرر التعـــویض عــن أحكــامهم فــي واألردنیــة والمصــریة الفرنســیة

 الحــال الضــرر أن بإعتبــار المحتمـل والضــرر الحــال الضـرر بــین مــا وضـع ضــرر تفویــت الفرصـةب

 التعــویض یمكـن ال لـذلك یقـع ال وقـد یقـع قـد المحتمـل الضـرر بینمـا عنـه التعـویض ویمكـن وقـع قـد

  1.عنه

  

  

                                                
 رقم المصریة النقض محكمة محك وأیضاً  ،1982\768 رقم و 1986\574 رقم الحقوقیة األردنیة التمییزأنظر حكم محكمة - 1

  .1958\11\13 ورقم 1953\12\10
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 الفرصـة تفویـت ضـرر عـن التعـویض أن المذهب هذا أنصار یرى حیث: الحدیث المذهب  

 أمــل بضـیاع یتعلــق األمـر أن بإعتبــار المسـتقبل، والضــرر الحـال الضــرر بـین مــا التفرقـة عنــد یـدق

ذات قیمـة لكـن بسـبب الفعـل الضـار الصـادر عـن  مسـتقبلیة ممیـزات لـىع بالحصـول وجدي حقیقي

  1.مستحیالً  أصبحلدرجة أنه  األمل اعیضأدى إلى  محدث الضرر

 الصــادرة واألحكـام القـرارات خـالل مـن الفرصـة تفویـت ضـرر تعریـف عـن البحـث وبعـد إنـه

 تعریــف إیجــاد الصــعوبة مــن أنــه إلــى األســتفادة یمكــن واألردنیــة، والمصــریة الفرنســیة المحــاكم عــن

 عـــدم أهمهـــا أســـباب لعـــدة وذلـــك الســـابقة، المحاولـــة مـــن بـــالرغم الفرصـــة تفویـــت ضـــرر عـــن محـــدد

 تقتضـي التـي األحكـام جمیـع فـي الفرصـة تفویـتضـرر  عـن للمضرور الحكم في المحاكم إضطراد

  .التقصیریة المسؤولیة في المضرور ضرر تعویض

 تفویــت ضــرر عــن بــالتعویض حكمــت تــارةً  أنهــا الســابقة األحكــام خــالل مــن الباحــث یــرىو 

 مــن الفرصــة تفویــت ضــرر عــن التعــویض مســألة أن هــو والســبب تحكــم، لــم أخــرى وتــارةً  الفرصــة

 المطلــب فــي ســنبحثه مــا وهــذا الموضــوع، قاضــي صــالحیات مــن هــي الحــاالت جمیــع فــي عدمــه

 .الفرصة تفویت ضرر في القانوني األساس عنوان تحت الثاني

  :الفرصة تفویت ضررتعویض عن ال أساس: يالثان المطلب

جتهـادات الفقـه آراء خـالل من الفرصة تفویت ضرر تعریف عرض بعد  ینبغـي المحـاكم، وإ

 القاضــي یقـوم التـي القضــایا علـى التركیـز أي الفرصــة، تفویـت لضـرر القــانوني األسـاس نوضـح أن

 إذ بــذلك، لــه حكــم أســاس أي وعلــى الفرصــة تفویــت ضــرر عــن بــالتعویض للمضــرور بــالحكم فیهــا

 فــرعین، خــالل مــن تباعــاً  ســنتناولهما نظــریتین علــى الفرصــة تفویــت لضــرر القــانوني األســاس یقــوم

 الضـرر محـدث عـن الصـادر الضـار الفعـل یشـكل عنـدما القـانوني األسـاس نبحـث األول الفرع ففي
                                                

، )2009(وأیضًا السرحان، عدنان إبراهیم، و خاطر، نوري حمد. 212مرجع سابق، صفحة ). 2006(راجع الذنون، حسن علي-1
  .422مرجع سابق صفحة
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الفعـل  یشـكل عنـدما القـانوني األسـاس نتنـاول الثـاني الفرع وفي مرجح، كسب من للمضرور حرماناً 

  .تجنبها له مرجحاً  المضرور كان خسارة الضار الصادر عن محدث الضرر

  :مرجح كسب من المضرور حرمان نظریة: األول الفرع

 المــرجح الكســب فــرص غالبیــة أن یالحــظ الفرصــة تفویــت ضــرر وصــور حــاالت بــتفحص

 المضـرور حصـول رجـاء فـي یتمثـل إیجـابي، مـرجح كسـب هـي تحقیقهـا إلـى المضـرور یسـعىتي ال

 أو علیــه، متنــازع حــقل مــرجح كســب أو بالعمــل، كترقیــة معینــة، میــزة لــه یرتــب مرغــوب أمــر علــى

 مــن المضــرور حــرم الضـرر محــدث الصـادر عــن الضــار للفعــل نتیجــةً  لكـن. اإلمتحــان فــي النجـاح

نمـا بعد المرجح الكسب فرصة له تثبت لم المضرور ألن ،المرجح الكسب هذا  یتوقعهـا فقـط كـان وإ

 الــبعض لــدى یعتبــر الفائــت الكســب هــذا فــإن ،المــرجح الكســب فرصــة وهــي النتیجــة تحقــق أمــلوی

ال مؤكـد، لـیس ضـرر وهـو مسـتقبلي أو مرجحاً  ، تعویضـه فـي الحـق لمضـرورل ثبـت وإ  ولـیس كـامًال

  .1الفرصة تلك ضیاع ضرر عن تعویضه فقط

 نظریـة لتوضـیح إنـهف وبالتـالي حصرها، یمكن وال متعددة الفائت الكسب حاالت كانت ولما

 للمحــاكم القضــائیة األحكــام مــن مجموعــة إلــى الرجــوع ســیتم مــرجح، كســب مــن المضــرور حرمــان

 فیـــالتكی بحـــث خـــالل مـــن وذلـــك النظریـــة، هـــذه توضـــیح لمحاولـــة األردنیـــة ثـــم والمصـــریة الفرنســیة

 تفویـت ضـرر عـن للمضـرور بـالتعویض الحكـم أساسـه على الموضوع قاضي به قام الذي القانوني

  .الفرصة

  

  

  
                                                

 ،3العدد ،10مجلد ،)الكویت( الحقوق مجلة ).األول القسم( رصةالف تفویت تعویض). 2013( الدسوقي إبراهیم اللیل، أبوراجع -1
 .88صفحة
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  :الفرنسي والقضاء الفقه في الفرصة تفویت ضرر تعویض عنال ساسأ: أوالً 

 فـي الفرنسـیین الفقهـاء مـن الـبعض لـدى الفرصـة تفویـت ضـرر عـن التعـویض مسـألة ثارت

 هــوه عــن ضــرر تفویــت الفرصــة تعویضــ كــان إذا مــا فــي عمیلــه تجــاه المحــامي مســؤولیة موضــوع

 اإلســتحالة مــن أنــه إلــى رأي ذهــب إذ التقصــیریة، المســؤولیة أم ةالعقدیــ المســؤولیة مــن أســاس علــى

 إتفـاق مـن الـرغم وعلـى وعمالئهـم، -المحامي ومنهم– الحرة المهن أصحاب بین عقد وجود تصور

، یكــن لــم اإلســتحالة هــذه لســبب تحلــیلهم أن إال اإلســتحالة تلــك علــى الــرأي هــذا  تبریــرهم ألن موفقــًا

 الحكـم فـي القاضـي قناعـة علـى لـذلك تبعـاً  یـؤثر ممـا متنوعـاً  جاء قد للمحامي التقصیریة للمسؤولیة

 حـــاول لـــذلك مـــرجح، كســـب مـــن المضـــرور حرمـــان عنـــد الفرصـــة تفویـــت ضـــرر عـــن بـــالتعویض

 وذلـك اإلتجـاه هـذا علـى إعتـرض مـن رأي عـن مختلفـة حجـج تقدیم اإلتجاه هذا أنصار من البعض

  1.كالتالي

 مســــؤولیة تأســــیس حــــاولوا الــــذین الشــــراح مــــن جانــــب ذهــــب: 2األول الفریــــق حجــــج ففــــي  

 والعمیــل، المحــامي بــین العقــد فكــرة هــدم طریــق عــن وذلــك تقصــیریة، مســؤولیة أنهــا علــى المحــامي

  :هما نإعتراضی على قام والذي دالنق من تخلو لم الفكرة هذه لكن

 ذيالــو  المهنــي النشــاط طبیعــة أن علــى اإلعتــراض هــذا أنصــار ذهــب: 3األول اإلعتــراض

 إلــى لمهـنهم ممارسـتهم تـؤدي أن یمكـن ال الحـرة المهـن مجــال فـي یعملـون الـذین واقـع مـن قـائمهـو 

 أو العلمیـة أو األدبیـة المهـن أصـحاب یؤدونهـا التـي األعمـال أن أي المدنیة، الناحیة من ملزم عقد

 یتعهـــد الـــذي الشـــخص فـــإن وبالتبعیـــة للعقـــد، موضـــوعاً  وبـــذاتها بنفســـها تكـــون أن یمكـــن ال الفنیـــة
                                                

 القاهرة، والتوزیع، للنشر العربیة النهضة دار. العمیل تجاه للمحامي المدنیة المسؤولیة). 1993( الظاهر عبد محمد حسین،راجع -1
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 تقصـیریة مسـؤولیة المحـامي مسـؤولیة تكـون وبالتـالي بعملـه، األداء علـى یجبـر أن یمكـن ال بأدائها

 عــن یعــوض أن حقــه مــن فــإن مــرجح كســب مــن المضــرور حــرم لــو مــا حــال وفــي عقدیــة ولیســت

  .الفرصة تفویت ضرر

 ال مـــا قضـــیة عـــن دفاعـــه یعـــد الـــذي المحـــامي أن إلـــى الســـابق اإلعتـــراض أنصـــار ذهــبو 

ـــ یجبـــر نمـــا بـــذلك القیـــام ىعل ـــیلهم فـــي هـــؤالء یعتمـــد إذ المهنـــي، بواجبـــه منـــه إلتزامـــاً  وإ  إلنكـــار تحل

 مـــن غیرهـــا عـــن مختلفـــة المهنـــي مـــن المـــؤدى للعمـــل العقلیـــة الطبیعـــة أن علـــى العقدیـــة المســـؤولیة

 العقلــي العمــل بــین الرومــاني القــانون عــن الموروثــة القدیمــة بالتفرقــة تــأثراً  وذلــك الیدویــة، األعمــال

 وبنـاًء  السـجون، فـي المعتقلـین أو العبیـد عمـل وهـو الیدوي العمل وبین واألحرار، النبالء عمل وهو

 یكـون ال عقلیـاً  عمـالً  تعـد المحامـاة ممارسـة أن إلـى اإلعتـراض هـذا أنصـار ذهـب التفرقة هذه على

 مــن فضــل أو خدمــة هــي مــا بقــدر المــرجح الكســب أو العــیش وســیلة ضــمان هــو األساســي هــدفها

  .المحامي بجان

 المحــــامي جانـــب مـــن الخــــدمات هـــذه أداء تخلـــف أو تنفیــــذ عـــدم فـــإن التحلیــــل لهـــذا طبقـــاً   

 عـدم عـن بـالتعویض المطالبة حق المضرور یعطي ال مرجح، كسب المضرورمن الموكل وحرمان

 أن یعنــي ال ذلــك ولكـن المــدني، القـانون لقواعــد طبقـاً  بعمــل بالقیـام التعاقــدي إلتزامـه المحــامي تنفیـذ

نمـا المسـؤولیة، كـل مـن سـیتخلص وبالتالي مدني إلتزام كل من سیتحلل المحامي  مسـؤوالً  سـیكون وإ

 بـــالتطبیق مـــرجح كســـب مـــن المضـــرور حرمـــان و أخطائـــه وعـــن لخدماتـــه أدائـــه فـــي تقصـــیره عـــن

 علـــى بنـــاًء  ولـــیس المـــدني القـــانون فـــي التقصـــیریة بالمســـؤولیة تتعلـــق التـــي والقواعـــد العـــام للقـــانون

  1.العقدیة بالمسؤولیة تتعلق التي دالقواع
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 المحــامي بــین عقــد وجــود تصــور أن إلــى الــرأي مــن جانــب ذهــب: 1الثــاني اإلعتــراض أمــا  

 بـالنظر قـائم إعتراضـهم أن إذ شخصـیة، حقـوق علـى سینصـب العقد هذا مثل أن على قائم وعمیله

 بشخصـــیة تتصـــل مهنتـــه المحــامي أن حیـــث المحـــامي، إلــى بهـــا یعهـــد التــي المصـــالح طبیعـــة إلــى

 عـن خارجـة تعتبـر لـذلك المالیـة، غیـر الحقـوق أو الشخصـیة بـالحقوق یسـمى مـا تمس وهي العمیل

ذا تأجیرها، أو بیعها موضوعه لعقد محالً  تكون أن یمكن وال التجاري التعامل دائرة  هـو هـذا كـان وإ

  .مرجح كسب من حرمانه عن المضرور الموكل تعویض عدم یتصور فكیف المبدأ

ــــة للمســــؤولیة نفــــیهم فــــي اإلتجــــاه هــــذا أنصــــار ذهــــب: 2الثــــاني الفریــــق جــــجح وفــــي  العقدی

تجاههم  لعـدم وذلـك والعمیـل المحـامي بـین العقد وجود عدمأساس  على لتقصیریةا المسؤولیة إلى وإ

 ضـرر عـن بـالتعویض مـرجح كسـب مـن حـرم الـذي للمضـرور الحكـم إلـى یـؤدي ممـا أركانـه، توافر

 منهـــا معینـــة أركـــان تـــوافر لصـــالحیتها یجـــب المعاوضـــات لعقـــود لنســـبةبا أنـــه إذ الفرصـــة، تفویـــت

 والعمیــل المحــامي بــین تبــادل بوجــود اإلتجــاه هــذا أنصــار ویســلم والســبب، والمحــل واألهلیــة الرضــا

 األهلیــة ركنــي لتخلــف العقــد وجــود ینكــر ولكنــه بعضــها، فــي وضــمنیاً  الحــاالت أغلــب فــي صــریحاً 

  .اإلعتراض من الفریق هذا یسلم لم لكن ه،آثار  إلنعدام ینكره كما والسبب

 إلـى بالنسـبة السـابق الفریـق حجـج أن إلى الشراح من جانب ذهب حیث: األول اإلعتراض  

 یبلـغ لـم الـذي المحـامي أن المنطقـي مـن لـیس فإنـه وموكلـه، المحـامي بـین المبـرم العقـد فـي األهلیة

 أخطائـــه عـــن یســـأل ال أن 21 هفیـــ الرشـــد ســـن كـــان والـــذي الفرنســـي القـــانون ظـــل فـــي الرشـــد ســـن

 مــرجح، كســب مــن حرمــه حــال فــي الفرصــة تفویــت ضــرر عــن المضــرور عمیلــه وتعــویض المهنیـة
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سـتثنائیة نادرة حاالت إال ینتج لم العملي الواقع أن علماً   محـامین إلـى الـدعاوى فیهـا أسـندت التـي وإ

  1.قصر

 إذ وموكلـه، المحـامي بـین رمالمبـ العقـد وآثار للسبب بالنسبة جاء حیث: الثاني واإلعتراض  

 اآلخــر مــن فكــالً  للجــانبین ملزمــة أصــبحت وموكلــه المحــامي بــین العالقــة فــإن الســبب ناحیــة مــن

 منــه، یتقاضــاها أتعــاب مقابــل موكلــه عــن بالــدفاع المحــامي یقــوم إذ لــه، یؤدیــه عمــا مقابــل ینتظــر

 ولـــیس القضـــاء، أمـــام المنظـــور النـــزاع فـــي حقـــهل المـــرجح كســـبال مقابـــل للمحـــامي یـــدفع والموكـــل

ال القضــائي النــزاع لحقــه فــي المــرجح كســبال مــن حرمانــه  ومــن بــالتعویض، المحــامي علــى رجــع وإ

 أي فــي إرادتــه عــن الرجــوع فــي والموكــل المحــامي مــن كــل حــق عــن الكــالم فــإن العقــد آثــار ناحیــة

 هـذا علـى یترتـب لمـا الـدعوى تـرك فـي المحـامي حـق جانـب مـن خاصـة بـه التسـلیم یمكن ال لحظة

 المضــرور بتعــویض مســؤوالً  المحــامي یعــد بحیــث مــرجح، كســب مــن المضــرور حرمــان مــن التــرك

 تـرك فـي برغبتـه موكله إخطار الترك قبل المحامي على الواجب من إذ الفرصة، تفویت ضرر عن

یجـاد أمـوره یتـدبر أن لـه تسـمح معقولـة مـدة وقبل مناسب وقت في الدعوى  ال حتـى آخـر محـامي وإ

  2.لدعوىل المرجح كسبال صةفر  من یحرم

 تترتـب فإنـه موكلـه، إتجـاه للمحـامي العقدیـة المسـؤولیة مـن بالرغم أنه إلى آخر رأي وذهب

 الغیـر أن فـي المسـألة هذه تبریر یجد الرأي وهذا الغیر، مع عالقته في تقصیریة مسؤولیة ذمته في

 هــذه فــي إلیــه ینســب الــذي الضــار الفعــل فــإن ثــم ومــن تعاقدیــة عالقــة بأیــة المحــامي مــع یــرتبط ال

 أن إعتبـر الفقـه بعـض فإن كذلك بالغیر، اإلضرار عدم مضمونه قانوني بإلتزام اإلخالل هو الحالة

 أكثــر بــل أخــرى أحیانــاً  وعقدیــة أحیانــاً  تقصــیریة تكــون إذ مزدوجــة مســؤولیة هــي المحــامي مســؤولیة
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 الفعــل إثبــات وجــوب علــى الحــالتین فــي تقــوم أنــه إذ التقســیم، هــذا رفــض مــن هنــاك فــإن ذلــك مــن

 بتحقیــق إلتــزام ولــیس عنایــة ببــذل إلتــزام هــو المحــامي إلتــزام أن خاصــة المحــامي، قبــل مــن الضــار

 بــأن القــول یتعــین ثــم ومــن للموكــل، توفیرهــا الواجــب الحمایــة عــن بالبحــث یعصــف مــا وهــو نتیجــة،

  1.القانون نص عن ناشئة قانونیة مسؤولیة هي موكله تجاه المحامي مسؤولیة

 فــي التقلیدیـة التطبیقــات أشـهر مـن لهــي قضـائي لنــزاع محـالً  تكـون التــي الحقـوق إن كـذلك

، األســبق كــان أنــه حیــث الفرصــة، تفویــت ضــرر عــن التعــویض  الفرنســي القضــاء قبــل فقــد ظهــورًا

 فـي ثـممـن و  م1889 العـام منـذ علیـه متنـازع حـق خسـارة فـي الفرصـة تفویـت ضـرر عـن التعویض

  .م1982 العام منذ األردن في ثم ومن م1910 لعاما منذ المصري القضاء

 تجــاه المحــامي مســؤولیة فــي الفرصــة تفویــت ضــرر عــن الســابقة الفقــه آراء فــي النظــر بعــد  

 المحـــاكم أحكـــام إلـــى بـــالنظر موكلـــه مواجهـــة فـــي للمحـــامي المدنیـــة المســـؤولیة هـــذه أن إال موكلـــه،

 قبــــل مــــن وقوعــــه ثبــــت ضــــار فعــــل وعوقــــ تتطلــــب والتــــي عقدیــــة مســــؤولیة أنهــــا إعتبــــرت الفرنســــیة

 وضـرر الضـار الفعـل مـن كـالً  بـین سـببیة عالقـة وقیـام الفرصـة، تفویـت ضـرر وحصول المحامي،

  2.بنیس الفرنسیة اإلستئناف محكمة إلیه ذهبت ما هو اإلتجاه وهذا الفرصة، تفویت

 ةنتیجـــ فیـــه المتنـــازع لحـــقالمـــرجح ل كســـبال فرصـــة بضـــیاع الفرنســـي القضـــاء إعتـــد أیضـــاً   

 كسـبال فرصـة موكلـه علـى فـوت ممـا المرافعـة، باب إقفال بعد دفاعه مذكرة بتقدیم المحامي إهمال

                                                
المجلة المغربیة للدراسات القانونیة والقضائیة، . تفویت الفرصةالمسؤولیة المدنیة للمحامي عن ). 2010(نقالً عن جوهر، وفاء -1

  .15، صفحة3عدد
نفس المرجع ). 2010(نقالً عن جوهر، وفاء C.A. Nice 22 Decembre 1959 Dalloz- 1960- 440 .راجع -2

  .15صفحة .السابق
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عتـد لـدعوى،ل المـرجح  فیــه المتنـازع لحـقل المـرجح كســبال فرصـة بضـیاع أیضـاً  الفرنســي القضـاء وإ

  1.التقاضي درجات من درجة علیه فوت مما موكله لصالح بالنقض المحامي طعن عدم نتیجة

 حــقفــي ال موكـللل المــرجح كسـبال فرصــة المحــامي بإضـاعة الفرنســي القضـاء عتــدإ كـذلك

 یرتكبـــه خطــأ كـــل لیشــمل الفرنســـي القضــاء أحكـــام إمتــدت حیـــث قضــائي، نـــزاع فــي علیـــه متنــازعال

 یترتـب قـد والتـي وغیرهـا والتمییـز واإلسـتئناف الدعوى لوائح مثل القانونیة لتصرفاته صیاغته بصدد

عتــد ،المــرجح الكســب فــي موكــلال فرصــة تیــفو ت علیهــا  أیضــاً  فرســاي لمحكمــة الفرنســي القضــاء وإ

 فـي والمزایـدة اإلشـتراك مـن العمیـل منع نتیجة ،المرجح الكسب فرصة تیفو ت ضرر عن بالتعویض

  2.بالمزایدة اإلشتراك في العمیل أحقیة رغم العلني بالمزاد البیع عملیة

 مــرجح كســب مــن المضــرور حرمــان عنــد الفرصــة تفویــت ضــررتعــویض عــن ال ســاسأ هــو مــا إذا

جتهادات الفقه آراء إلى بالنظر   الفرنسیة؟ المحاكم وإ

جتهــادات الفقــه آراء خــالل مــن الباحــث یـرى    القضــائي لإلجتهــاد منتقــداً  الفرنســیة المحــاكم وإ

 فـي القـانوني األسـاس أن إعتبـار إلى فیه ذهبت والتي -إلیه اإلشارة سابق - الفرسیة نیس لمحكمة

 بســبب وذلـك عقدیـة، مسـؤولیة هـي موكلـه تجــاه المحـامي مسـؤولیة تكـون أن الفرصـة فویـتت ضـرر

ن المحامي إلتزامات أن  حـال فـي المسـؤولیة مـن یعفیـه ال ذلـك أن إال العقـد فـي علیها اإلتفاق تم وإ

 موكلـــه علـــى مـــرجح كســـب تیـــفو ت إلـــى التقصـــیر هـــذا وأدى واجبـــه بـــأداء أهمـــل أو قصـــر لـــو مـــا

 یتضـمن أن المسـتحیل مـن أنـه وحیث القضاء، أمام علیه متنازع حقب المرجح بكسال من وحرمانه

  .حصر تحت تقع ال كثیرة أنها حیث المحامي على المفروضة الواجبات كافة العقد

                                                
). 2013(عن أبو اللیل، إبراهیم الدسوقي  نقالً . 274ص  332رقم  -1-نوفمبر، المجموعة المدنیة  18أنظر حكم مدني فرنسي -1

 .90صفحة . مرجع سابق
، نقالً عن أبو 387-1-1932سیري  1932مایو  26، وأیضًا أنظر عرائض فرنسي 1971یولیو  7أنظر حكم محكمة فرساي -2

 .90صفحة. مرجع سابق). 2013(اللیل، إبراهیم الدسوقي 
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 الفرصـة تفویـت ضـرر فـي القـانوني األسـاس یكـون أن األنسـب مـن أنـه الباحـث یـرى كذلك  

 عــــن الحــــال هــــو كمــــا تقصــــیریة،ال مســــؤولیةال علــــى أســــاس موكلــــه تجــــاه المحــــامي مســــؤولیة عــــن

، تقصـــیریة مســـؤولیة هـــي والتـــي الغیـــر أمـــام مســـؤولیته  إلتـــزام إعتبـــار یمكـــن ال أنـــه والســـبب أیضـــًا

 القــانوني األســاس أن یتبــع ممــا عنایــة، ببــذل إلتــزام ولــیس نتیجــة بتحقیــق إلتــزام موكلــه أمــا المحــامي

 تقصــیریة مســؤولیة هــي منــه الموكــل وحرمــان محــاميلل المــرجح كســبال فرصــة تفویــت ضــرر عــن

 أو القضــیة ربـح أو البـراءة مثـل لموكلــه نتیجـة بتحقیـق یلتـزم ال المحــامي ألن وذلـك عقدیـة، ولیسـت

 وهنـــاك الخصـــم محـــامي هنـــاك بـــل وحـــده المحـــامي فیهـــا یـــتحكم ال النتیجـــة هـــذه أن حیـــث الطعـــن

  .لقناعته وفقاً  الدعوى نهایة في یحكم قاضي

  :المصري والقضاء الفقه في الفرصة تفویت ضررض عن تعویال ساسأ: ثانیاً 

 حرمانـه فـي المضـرور، بـه یـدعي الـذي الفرصة تفویت ضرر یتمثل ما كثیراً  أن یالحظ إذ  

 المعیشـــي المســتوى تحســین مــن تمكنــه والتــي الوظیفیــة رتبتـــه ترقیــة مــن حصــوله ینتظــر كــان ممــا

  .ولعائلته له واإلجتماعي

 إلــى الترقــي فرصــة تیــفو ت ضــرر عــن المضــرور تعــویض أن إلــى جانــب مــن الــرأي ذهــب  

 كانــت مهمــا محققــاً  كســباً  یعتبــره وال دائمــاً  رجحــاً م كســباً  الترقیــة مــن الحرمــان أن یعتبــر أعلــى درجــة

 مــــن لـــه الموظـــف ترقـــي فرصــــة تقریـــر أن أســـاس علـــى وذلــــك الحـــدوث، وشـــیكة أو قریبـــة الترقیـــة

  1.له كتسباً م حقاً  ولیس العمل جهة تمتلكها التي اإلطالقات

 الموظــف علـى الفرصـة تفویـت ضـرر تعـویض أن إلـى فقـهال مـن آخـر جانـب أیضـاً  وذهـب  

 إعتبـاره فـي یـدخل ال بالخطـأ، التقاعـد إلـى إحالتـه بسـبب أعلـى درجـة إلـى الترقي فرصة فاتته الذي

                                                
وفي نفس المعنى نقض . 88رقم  684ص  9موعة أحكام النقض السنة ، مج1958نوفمبر  13نقض مدني مصري حكم أنظر -1

نقالً عن أبو .  709ص  378رقم  5مجموعة عمر  1949فبرایر  3، 107ص  44، مجموعة عمر رقم 1943مدني أول ابریل 
 .96صفحة . نفس المرجع السابق). 2013(اللیل، إبراهیم الدسوقي 
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 ترقیتــه أن إذ لــه، حقــاً  لیســت ترقیتــه ألن الموظــف علــى الفرصــة تفویــت ضــرر فــي النتیجــة عنصــر

 عـدم هـو عنـه الموظـف تعـویض یمكـن الـذي الفرصـة تفویـت ضـرر بینمـا محقق، وغیر مرجح أمر

 الضــرر عناصــر مــن عنصــر وهــي المــوظفین مــن غیــره مثــل ذاتهــا الترقیــة فرصــة الموظــف إعطــاء

 حرمانـــه مـــن المضـــرور الموظـــف تعـــویض فـــي باإلعتبـــار أخـــذها یجـــب التـــي الفرصـــة تفویـــت فـــي

  1.الترقیة فرصة

 ضــرر موضــوع فــي وصــریحة متعــددة أحكامــاً  أصــدرت المصــریة لــنقضا محكمــة أن كمــا  

 التعـویض ضـمن الحكـم أدخـل إذا" بأنـه قضـت حیـث منهـا، الموظـف وحرمان الترقیة فرصة تفویت

 فـال األوان قبـل المعـاش علـى إحالتـه بسـبب الترقـي فرصـة مـن الموظـف علـى فـات مـا بـه المحكـوم

 ولـیس للموظـف الرسـمیة الجهـات تملكهـا التـي القاتاإلط من الترقي بأن القول فإن ذلك، في خطأ

 هــي الــوزارة كانــت إذا أمــا. الخدمــة فــي یعمــل باقیــاً  الموظــف یكــون أن بالبداهــة محلــه مكتســباً  حقــاً 

 منـاص فـال باطـل، قـرار علـى بناء السن بلوغه بدعوى) التقاعد( المعاش إلى الموظف أحالت التي

 فـي بحقـه اإلخـالل عن نشأت التي الضرر عناصر ضمن الموظف على الترقیة تفویت إدخال من

 مــن عنصـر هــو الـذي الفائــت الكسـب فــي یحسـب أن یمنــع ال القـانون ألن ذلــك الخدمـة، فــي البقـاء

  2".معقولة أسباب له األمل هذا دام ما علیه الحصول یأمل المضرور كان ما التعویض عناصر

 الضـرر جبـر فـي وقـف قـد كـمالح كـان إذا"  بأنـه المحكمـة نفـس فیـه قضـت ثـان حكـم وفي

 ولــم راتبــه وصــافي معاشــه بــین بــالفرق الحكومــة علـى للموظــف القضــاء حــد عنــد خطــأ عــن الناشـئ

                                                
وآخر  -120رقم  275: ص 5، مجموعة القواعد القانونیة ج1946) دیسمبر(ون أول كان 12أنظر حكم محكمة النقض المصریة -1

) أبریل(نیسان  17محكمة النقض المصریة  – 36رقم  241: ص 5مجموعة أحكام النقض ج 1953) دیسمبر(كانون أول  10في 
-1942غازیت دوباله  1940) یلأبر (نیسان  30في . ف.ن.دائرة العرائض في م – 769: ص 234رقم  31المحاماة السنة  1949

العمل غیر المشروع ). 1985(نقالً عن حمزة، محمود جالل . 378-709-5: ق.ق.شباط م 3محكمة النقض المصریة  -37
 .103الطبعة األولى، دمشق، صفحة  .بإعتباره مصدرًا لإللتزام

نقالً عن . 863یه في السنهوري ص مشار إل 107ص  44رقم  4، مجموعة عمر 1943\4\1أنظر حكم نقض مدني مصري في -2
 .28صفحة. مرجع سابق). 1981(العامري، سعدون 
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 حقـاً  لیسـت الترقیـة أن إلـى ذلـك فـي مسـتنداً  خلـت، التـي اللـواء رتبـة إلـى الترقـي فرصة عن یعوضه

 رقیــب بـال تشــاء مـاك فیــه تتصـرف للحكومــة حـق هــي بـل والجــدارة األقدمیـة شــرائط فیـه تحققــت ولـو

 الترقیـة علـى للحصـول لـه سـنحت التـي الفرصـة مـن حرمانـه أن إذ اخطـأ، قد یكون فإنه حسیب وال

 ذلــك أن لــو الحكــم قالــه مــا یصــح كــان ولقــد فیــه النظــر یتعــین الضــرر عناصــر مــن عنصــر هــي

 قــاتاإلطال مــن الترقــي بــأن القــول یصــح حیــث فعــالً  الــوزارة ترقــه ولــم الخدمــة فــي بقــي قــد الضــابط

 الســن بلوغــه قبــل المعــاش علــى أحالتــه قــد والــوزارة أمــا معقــب، بــال بهــا وتســتقل الــوزارة تملكهــا التــي

 تملــك ال ملزمــاً  صــحیحاً  آخــر قــراراً  ذلــك فــي مخالفــة ســنه تقریــر فــي اتخذتــه باطــل قــرار علــى بنــاء

  1".التضمین قضاء رقابة فوق الخاطئ تصرفها جعل یسوغ ال القول هذا فإن نقضه

جتهـادات الفقـه آراء خـالل مـن الباحث یرى بناًء   إلیـه ذهبـت مـا منتقـداً  المصـریة المحـاكم وإ

 األســاس أن حیــث ،ةالترقیــ فرصــة مــن المضــرور حرمــان بشــأن الســابق قرارهــا فــي الــنقض محكمــة

 بــل لــه، حقــاً  ذاتهــا فــي ترقیــةال أن إعتبــار علــى یكــن لــم الترقیــة فرصــة مــن المضــرور تعــویض فــي

 بإحالــة العمــل جهــة قیــام وأن العمــل، جهــة حقــوق مــن هــي الترقیــة فــي موظــفال حــق أن إعتبــرت

 ترقیتــه عــدم فــي الصــالحیة مطلــق لهــا أن أســاس علــى الترقیــة یســتحق وهــو المعــاش إلــى الموظــف

حالته ن حتى التقاعد إلى وإ  كانـت محققـه فرصـة مـن وحرمـان ظلـم فیـه التقاعـد سـن إلى یصل لم وإ

  .الموظف مصلحة في

 تفویــــت ضــــرر عــــن الموظــــف تعــــویض أســــاسفــــي  األنســــب اإلعتبــــار أن الباحــــث یــــرىو 

 الالزمــة الشــروط تــوافر عــدم أو تــوافر مــدى هــو الترقیــة فرصــة حرمانــه مــن الموظــف علــى الفرصـة

 وغیرهــا واألهلیــة، الكفــاءة ناحیــة ومــن الخدمــة، مــدة ناحیــة ومــن الســن، ناحیــة مــن الوظیفیــة للترقیــة

 لكـــال ملزمـــاً  یكـــون والـــذي الـــداخلي نظامهـــا فـــي العمـــل هـــةج تضـــعها التـــي والشـــروط النـــواحي مـــن
                                                

). 1981( سعدون العامري، عن نقالً . 275ص 120 رقم 5 عمر مجموعة ،1946\12\12 في مصري مدني نقضأنظر حكم -1
  .29 صحفة. سابق مرجع
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 عنــدما إذ رتبــه، نفــس مــن المــوظفین جمیــع الشــروط هــذه فــي یتســاوى وأن القــانون، بحكــم الطــرفین

لـى المطلوبـة الشـروط تـوافر إلـى باإلعتبـار تبحـث الموظـف ترقیة حق في المحكمة تنظر  تسـبیب وإ

 لموظـف الترقیـة العمـل جهـة لمـنح تالفیـاً  كلـه وذلـك الموظـف، لترقیـة رفضـها حالـة فـي العمـل جهة

 الــذین المــوظفین جمیــع لــدى تتــوافر لــن والطبــع هــي التــي والخاصــة الشخصــیة إلعتباراتهــا وفقــاً  مــا

  .الرتبة نفس من الترقیة یستحقون

  :األردني والقضاء الفقه في الفرصة تفویت ضرر عن تعویضال أساس: ثالثاً 

 ضـــرر فـــي تحقیقـــه إلـــى یســـعى المضـــرور كـــان الـــذي جحالمـــر  الكســـب أن إلـــى رأي ذهـــب  

 تكـون مـا غالبـاً  منفعـة فـي یأمـل كـان المضـرور هـذا أن بـإفتراض یتمثـل عـام بشـكل الفرصة تفویت

 أنهــا إذ أملـه، لتحقیـق علیهـا یعـول كـان التـي الفرصـة هـذه بفضـل إلیـه سـیؤول إیجابیـاً  مرجحـاً  كسـباً 

 الصــادر الضــار الفعــل أن إال لألمــور المعتــاد رىالمجــ ســیر وفــق لــه معینــه میــزة للمضــرور ترتــب

 للكســب مصــدراً  تكــون أن المــرجح مــن التــي الوقــائع سلســلة تطــور أوقــف قــد الضــرر محــدث عــن

 المضــرور وحــرم المــرجح الكســب هــذا فــي األمــل وبــدد الفرصــة هــذه تفویــت إلــى أدى ممــا. المــرجح

 كسـب بأنـه الكسـب فرصـة مـن ورالمضـر  حرمان أن إعتبار إلى الرأي هذا ذهب حیث تحقیقه، من

  1.مؤكداً  ولیس مرجح فائت

 المضــرور حرمــان بشـأن األردنیــة التمییــز محكمـة عــن حـدیثاً  صــدر حكــم هنـاك فــإن أیضـاً 

 عــن المضــرور بتعــویض تقضــي أســاس أي علــى المحكمــة خاللــه مــن أوضــحت مــرجح كســب مــن

 عـن الصـادر رارالقـ أن حیـث مـرجح، كسـب مـن المضـرور حرمـان حـال فـي الفرصـة تفویت ضرر

ـــة تـــأخر"  أن علـــى بـــالنص جـــاء العامـــة الهیئـــة  عـــرض وتقـــدیم إعـــداد فـــي) علیهـــا المـــدعى( العامل

 العمـل عقـد بموجـب بإلتزامهـا منهـا إخـالالً  یشـكل المحـددة المـدة إنتهاء حتى العطائین في اإلشتراك
                                                

رسالة . (-دراسة مقارنة–القانون المدني األردني التعویض عن تفویت الفرصة في ). 2005(راجع إعبیة، خلیل سعید خلیل -1
  .11، جامعة آل البیت، عمان، األردن، صفحة )ماجستیر غیر منشورة
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 العقـــدي الخطــأ هــذا ویعتبــر. المــدني القــانون مــن) 814( والمــادة العمــل قــانون مــن) 19( والمــادة

 مـن) 363و 360( المـادتین فـي علیهـا المنصـوص العقدیـة المسؤولیة ألحكام وفقاً  للضمان موجباً 

 بمـا تقـدره التـي هـي المحكمـة فـأن القـانون أو العقد في مقدراً  التعویض یكن لم فإذا. المدني القانون

 طبیعیـة نتیجـة یكـون وأن فعلـي ضـرر مـن الـدائن لحـق ما ویشمل وقوعه حین فعالً  الضرر یساوي

 قــد بإلتزامهــا بالوفــاء علیهــا المــدعى تــأخر أن وحیــث بــه الوفــاء فــي التــأخر أو بــاإللتزام الوفــاء لعــدم

مكانیـة العطـائین في اإلشتراك فرصة المدعیة على فوت  یشـكل ذلـك فـإن المدعیـة علـى إحالتهمـا وإ

  1....."إحتمالیاً  ولیس فعلیاً  ضرراً 

 التمییـــز لمحكمـــة الســـابق القـــرار مضـــمون فـــي بـــالتعمق حـــثالبا یـــرىبنـــاًء علـــى مـــا تقـــدم 

 تفویـت ضـرر موضـوع فـي األردنـي القضـاء تبناهـا قـد نـواحي ثـالث إسـتخالص یمكن أنه األردنیة،

 بتعـــویض) الضـــرر محدثـــة( علیهـــا المـــدعى علـــى حكـــم الـــنص ظـــاهر أن یالحـــظ حیـــث الفرصـــة،

 مــن عطــائین لخســارة أدى قــقومح فعلــي ضــرر أنــه بإعتبــار الفرصــة تفویــت ضــرر عــن المضــرور

 ال أو یقــع قــد إحتمــالي فائــت كســب أنــه أو إحتمــالي ضــرر أنــه بإعتبــار ولــیس كســبهما لــه المــرحج

 المــدة فــي بالعطــائین اإلشــتراك علــى القــدرة یملــك ال أو یســتوفي لــم علیــه المــدعى أن كــالقول یقــع،

 فــــي اإلشـــتراك بتقـــدیم تبـــادر  قـــد كثیـــرة منافســـة شـــركات هنـــاك أن كـــالقول أو لإلشـــتراك، المحـــددة

 األردنــي القضــاء أخــذ فقــد إذا فیهمــا، لإلشــتراك طلبهــا بتقــدیم المضــرور شــركة قیــام قبــل العطــائین

  .األولى الناحیة من هذا محتمل ولیس فعلي ضرراً  بإعتباره الفرصة تفویت ضرر عن بالتعویض

 المسـؤولیتن بـین لخیـرةا بمبـدأ أخـذ قـد األردنـي القضـاء أن الباحـث یـرى الثانیـة الناحیة وأما  

 الســابق القــرار مــن الواضــح أن ذلـك الفرصــة، تفویــت ضــرر عـن التعــویض فــي والتقصــیریة العقدیـة

 مبلـغ علـى أطرافـه إتفـاق هـو العقـود جمیـع في واألصل الضرر، ومحدث المضرور بین عقد وجود
                                                

 عمان، ،12 و11 و10عدد الستون، السنة ،)2012(األردنیین المحامین نقابة مجلة ،2012\1238 حقوق تمییزأنظر -1
 .1463صفحة
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 العقــد، فــي هـاعلی المنصــوص بإلتزاماتـه بــاإلخالل العقـد طرفــي أحــد قیـام حالــة فـي للتعــویض معـین

 طریــــق للمحكمـــة یعـــد لـــم فإنــــه العقدیـــة للمســـؤولیة وفقـــاً  اإلتفـــاقي التعــــویض تعـــذر حالـــة فـــي لكـــن

 الضـــار الفعـــل ألحكـــام وفقــاً  إال الضـــرر محدثـــة علیهـــا المــدعى بإلتزامـــات اإلخـــالل عـــن للتعــویض

    .التقصیریة المسؤولیة في والضرر

 تفویــت ضـرر عــن تعویضـه فـي األردنــي القضـاء أنفـإن الباحـث یــرى  الثالثــة الناحیـة وأمـا

 لرقابـــة تخضـــع ال ألنهـــا الســـلطة، مقیـــدة غیـــر عـــدمها أو الفرصـــة وجـــود فـــي تقـــدیره یكـــون الفرصـــة

، منهــا األعلــى المحكمــة  تقــدیر فــي المطلقــة الصــالحیة صــاحبة هــيأن محكمــة الموضــوع و  درجــًة

 فــإن القــانون تطبیــق فــي الخطــأ حالــة فــي إال ،وفــي وزن البینــات ال أم الفرصــة تفویــت ضــرر وجــود

 عـدم أم الفرصـة تفویـت ضـرر عـن التعـویض تقـدیر فـي الصـالحیة صـاحبة تصـبح التمییز محكمة

  .عنه التعویض

 فــي القـانون صـحیح أصـاب األردنـي القضـاء أن أیضــاً  الباحـث یـرى سـبق مـا إلـى وبـالنظر  

 أصــالةً  لــقمتع النــزاع كــان ولــو حتــى الفرصــة تفــوت ضــرر عــن المــدعي المضــرور شــركة تعــویض

، واإلنصــاف العدالــة مبــادئ راعــى قــد بــذلك أنــه لســبب العقدیــة، المســؤولیة مجــال فــي  والحكــم  أوًال

 حكمـــه فــي وأنـــه الــدعوى، فــي الخصـــوم یقــدمها التــي والبـــراهین األدلــة حجیــة و جدیـــة لدرجــة وفقــاً 

 الـــذي الفرصـــة تفویـــت ضـــرر مـــن الظلـــم عمــق یشـــفي بقـــرار الضـــعیف الطـــرف خاطـــب قـــد الســابق

  .بإلتزامتها الضرر محدثة علیه المدعى شركة إخالل جراء من صابهأ

  :تجنبها المرجح من بخسارة المضرور إیقاع نظریة: الثاني الفرع

 مــرجح كسـب مــن المضـرور حرمـان نظریــة فـي الفرصــة تفویـت ضـرر صــور عـرض وبعـد

 علــى لعمــلا جهــة مـن أو موكلــه، علــى المحــامي مـن الصــادر الضــار الفعــل نتیجـة تكــون قــد والتـي

 دهااتعــد یمكــن ال التــي الصــور كثیــر الحــاالت مــن غیرهــا أو شــركات بــین بیــع عقــد أو الموظــف،
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 كـان خسـار فـي المضـرور إیقـاع صورة في الفرصة تفویت ضرر أن حین في الحصر، سبیل على

ن تجنبها له مرجحاً   تتمثـل فیهـا الفرصـة تفویـت ضرر حاالت أشهر من أن إال ة أیضاً كثیر  كانت وإ

 األســرة رب لوفــاة نتیجــةً  أو مریضــه، علــى الطبیــب مــن الصــادر الضــار للفعــل نتیجــةً  یكــون أن فــي

    1. للغیر المعیل وأ لها المعیل

 یكــون أن یمكــن الفرصــة تفویــت ضــرر فــي مــرجح كســب مــن المضــرور حرمــان أن وكمــا

ن الفرصـة، تفویـت ضـرر عـن للتعـویض أساساً   رورالمضـ فـي تتمثـل المـرجح الكسـب هـذا صـورة وإ

 تفویـت ضـرر فـي سـلبیة صـور أیضـاً  هنـاك لكـن اإلیجابیـة، صـورته فـي الفرصـة تفویـت ضرر عن

 أصـبحت لكنهـا تجنبهـا، لـه مرجحـاً  كـان بخسـارة المضـرور إیقاع في تتمثل المضرور على الفرصة

 فرصـة فاتتـه عنـدما فالمضـرور إذاً  الضـرر، محـدث منالصادر  الضار الفعل نتیجة ومحققة ةأكید

 اً مؤكـد ضـرراً  أصـبح المسـتقبل فـي یقـع أن مرجحـاً  كان ضرر تجنب فرصة أي الخسارة ههذ تجنب

 ومحققـة مؤكـدة ذاتهـا وفـي األصـل حیـث مـن تكون ال المضرور لحقت التي الخسارة وهذه ،اً ومحقق

 تفویـــت ضـــرر عـــن المضـــرور لتعـــویض المالئـــم القـــانوني األســـاس الموضـــوع قـــاض یجـــد أن ىإلـــ

  :التالي التقسیم حسب ولهتنا سیتم ما وهذا .فرصة

  :الفرنسي والقضاء الفقه في الفرصة تفویت ضرر عن تعویضال أساس: أوالً 

 مـوت عـن الضـرر محـدث بمطالبة الوالدین إمكانیة حول الفرنسي الفقه لدى تساؤل ثار إذ  

 مرجحـاً  كـان خسـارة فـي إیقاعهمـا جـراء مـن الفرصـة، تفویـت ضـرر عـن بالتعویض القاصر ولدهما

عتبــاره ذلـــك یســـتطیعان ال أنهمــا أم بهـــا إصـــابتهما یــدعیان والتـــي جنبهـــات لهمــا  ال محتمـــل ضـــرراً  وإ

 بإســــتطاعة أن ریــــب وال المســــألة هــــذه حــــول الفرنســــي الفقــــه فــــي اآلراء تضــــاربتو  .عنــــه تعــــویض

 عـــالج فـــي أنفقاهـــا التـــي والمصـــاریف الفرصـــة تفویـــت ضـــرر عـــن بـــالتعویض یطالبـــا أن األبـــوین

                                                
  .104صفحة . نفس المرجع السابق). 2013(راجع أبو اللیل، إبراهیم الدسوقي -1
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 الضــرر محـدث مطالبـة فـي حقهمـا مـن هـل ولكــن. شـفائه إلـى التوصـل غـرضل وفاتـه قبـل الصـغیر

 ثانیـة جهـة مـن حقهمـا مـن وهـل وتعلیمـه؟ الصـغیر لتربیـة أنفقاهـا التـي المصـاریف عـن بتعویضهما

 الشـــیخوخة ســن یبلغــان عنــدما لهمــا الولــد هــذا مســاعدة مــن حرمانهمــا عــن التعــویض مطالبــة فــي

  1مساعدته؟ إلى ویحتاجان

 عــن بــالتعویض یطالبــا أن الوالــدین حـق مــن لــیس أنــه إلــى الفرنسـي الفقــه مــن جانــب ذهـب

 قــد وتعلیمــه الصــغیر تربیــة علــى صــرفاها التــي النفقــات أن بإعتبــار وذلــك الفرصــة، تفویــت ضــرر

 ذهـب كمـا الصـغیر مـوت فإن ذلك من العكس على بل. زیادتها إلى الحادث یؤدي ولم فعالً  أنفقت

 الفرصـة تفویـت ضـرر إلحـاق إلـى ال البحتة المادیة الناحیة من یؤدي هأن إلى الفقه من آخر جانب

  .المقبلة السنوات في عنهما المباشرة األعباء تخفیف إلى بل بوالدیه

 مـــن حرمانهمـــا عـــن بـــالتعویض الوالـــدین مطالبـــة یخـــص الـــذي التســـاؤل إلـــى بالنســـبة وأمـــا  

 غالبیتـه فـي الفرنسـي القضـاء فـإن المسـاعدة، إلـى حاجـة فـي یصـبحان عنـدما لهمـا ولدهما مساعدة

  2.المساعدة إلى حاجة في ولدهما موت وقت في یكونا لم ولو للوالدین بالتعویض یقضي

 التعـویض تقـدیر فـي باإلعتبـار األخـذ رفـض إتجـاه فـي الفرنسـیة النقض محكمة سارت وقد

 هـذه بـأن قرارهـا معللـةً  سـیارة حادثـة فـي حتفـه القـى متبنـى ولد على صرفت التي التعلیم نفقات عن

 قـرار وفـي بـالتعویض، المطالـب عـاتق علـى یقـع الـذي) اإلعالـة( النفقـة واجب ضمن تدخل النفقات

                                                
 21صفحة . مرجع سابق). 1981(نقالً عن العامري، سعدون . أنظر األستاذ سافاتیه، واألستاذ مورانج-1
، و مورانج في تعلیق له على قرار لمجلس الدولة الفرنسي 553راجع األستاذ سافاتیه، المسؤولیة المدنیة، الطبعة الثانیة، فقرة -2

ومشار إلیة في رسالتنا عن تقدیر التعویض عن األضرار  549ص 1951منشور في دالوز  1951كانون الثاني  25الصادر في 
 .23و21صفحة . نفس المرجع السابق). 1981(نقالً عن العامري، سعدون . 207الجسیمة، ص 
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 الصـغیر تربیـة علـى أنفقـت التـي المصاریف عن الوالدین تعویض أیضاً  المحكمة هذه رفضت آخر

  1.الفائدة عدیمة بحادث موته بسبب وأصبحت

 الكبــر یبلغــان عنــدما لوالدیــه عونــاً  یصــبح قــد ولــدال أن إلــى ذهــب الفرنســي القضــاء أن إال  

 قضــت ذلــك وعلـى المنــال، البعیــدة اآلمـال قبیــل مـن یعتبــر ال ولــدها مسـاعدة علــى األم إعتمـاد وأن

 األم علــى وقـع قـد حقیقــي الفرصـة تفویـت ضـرر یعتبــر أنـه وعلـى لولـدها فقــدها عـن بـالتعویض لهـا

  2.وأكید حال مادي ضرر جراء

 أنــــه الفرنســـي والقضــــاء الفقـــه آراء عـــرض خــــالل ومـــن الباحــــث یـــرىدم بنـــاًء علـــى مــــا تقـــ  

 التعــویض الموضــوع قاضــي یؤســس أن الممكــن غیــر مــن فإنــه الســابقة، التســاؤالت علــى باإلجابــة

 أن علــــى تجنبهــــا لهمــــا مرجحــــاً  كــــان خســــارة فـــي الوالــــدین إیقــــاع فــــي الفرصــــة تفویــــت ضــــرر عـــن

 علیهمـــا وضـــاعت الخســـارة مـــن جـــزءاً  كانـــت لیمـــهوتع الصـــغیر تربیـــة فـــي أنفقاهـــا التـــي المصـــاریف

لتــزام واجــب بمثابــة تعتبــر ألنهــا فیهــا الفرصــة  مــن لــیس كــذلك طفلهمــا، تجــاه الوالــدین علــى أدبــي وإ

 فــي الوالــدین بإیقــاع الفرصــة تفویــت ضــرر عــن التعــویض فــي حكمــه القاضــي یؤســس أن الممكــن

 إذ المستشـفى فـي طفلهمـا بقـاء فتـرة اءأثنـ الصـغیر عـالج على أنفقاها التي المصاریف جراء خسارة

 أن یفتـــرض بـــل الفرصـــة، تفویـــت ضـــرر ولـــیس المـــادي بالضـــرر مضـــمونة المصـــاریف هـــذه تعتبــر

 مـن الوالـدین حرمـان أسـاس علـى الحـال هـذه فـي الفرصـة تفویـت ضـرر تعـویض فـي التركیـز یكون

  . الشیخوخة سن هما یبلغان وعندما یكبر عندما لهما الولد هذا مساعدة

  

                                                
تموز  8ي فرنسي نقض مدن. 632، صفحة 2، ج1963، كازیت دي بالیه 1963تموز  8أنظر حكم نقض جنائي فرنسي، -1

 .23صفحة . مرجع سابق). 1981(، العامري، نقالً عن سعدون 203، صفحة 1، ج1954، النشرة المدنیة 1954
من الصحیفة  4المشار إلیه في هامش رقم  77ص  1940دالوز الدوري . 1939نوفمبر  20) عرائض(أنظر حكم نقض فرنسي -2

ستئناف باریس، 9ص  15فقرة  2ج  1957النشرة المدنیة  1957الثاني  كانون 3السابقة، وأنظر أیضًا نقض مدني فرنسي   10، وإ
 .23صفحة . مرجع سابق). 1981(مع تعلیق األستاذ اللو، نقالً عن العامري، سعدون  137، صفحة 1، ج1920آذار 
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  :المصري والقضاء الفقه في الفرصة تفویت ضرر عن تعویضال أساس: انیاً ث

 فـي والتقصـیریة العقدیـة المسـؤولیة نـوعي بـین فـرق ال أنـه المصـري الـرأي مـن جانب ذهب  

 كـان خسـارة فـي المضـرور إیقـاع عنـد الفرصـة تفویـت ضـرر تعویض عن األطباء مسؤولیة دعاوى

 نتیجـة، بتحقیـق إلتزامـاً  ولـیس عنایـة ببـذل إلتـزام بنظـرهم طبیـبال إلتـزام ألن وذلـك تجنبها، له مرجح

 مســــؤولیة هــــي الطبیــــب مســــؤولیة أن إعتبــــار علــــى المصــــریة المحــــاكم علیــــه جــــرت مــــا هــــو وهــــذا

 ذهـب لمـا منتقـداً  كـان رأي هنـاك أن إال ،1أیضـاً  المصـري الفقـه غالبیـة إلیـه ذهب ما وهذا تقصیریة

عتبــر الفقــه غالبــة إلیــه  وذلــك عقدیــة، مســؤولیة الفرصــة تفویــت ضــرر عــن الطبیــب ةمســؤولی أن وإ

 ال وأنــه العــالج مباشــرة قبولــه بمجــرد بــه تعهــد الــذي العــالج بــإلتزام الطبیــب إخــالل عــن تنشــأ ألنهــا

 مطـــالبین المـــریض وفـــاة حـــال فـــي ورثتـــه أو المـــریض یكـــون أن المســـؤولیة هـــذه طبیعـــة مـــن یغیـــر

  2.الضرر محدث الطبیب جانب من الضار الفعل بإثبات

 بفكــرة أخــذت قــد المصــریة الــنقض محكمــة أن مــن الــرغم فعلــى المصــري القضــاء عــن أمــا

 الفعـل لیثبـت المـریض علـى یكفـي بأنـه قضـت أنهـا إال التجمیل، جراحة مجال في المحتمل الضرر

 عـدم علـى قضـائیة قرینـة أقـام قـد بـذلك ویكـون إهمالـه، ترجح واقعة یقدم أن التجمیل لجراح الضار

 یــــدرأ لكــــي علیــــه ویتعــــین الطبیــــب إلــــى بمقتضــــاها اإلثبــــات عــــبء فینتقــــل إللتزامــــه الطبیــــب تنفیــــذ

  3.اإلهمال وصف عنه تنفي أن شأنها من والتي الضرورة حالة قیام یثبت أن نفسه عن المسؤولیة

                                                
ینایر  23ًا إستئناف مصر ، وأنظر أیض244ص  6ملحق القانون واإلقتصاد  376 – 1156 – 1راجع مجموعة القواعد القانونیة -1

 78 – 24المحاماة  1943دیسمبر  30، اإلسكندریة اإلبتدائیة الوطنیة 265رقم  42المجموعة  85 – 258 – 22المحاماة  1941
  .50صفحة. مرجع سابق). 1971(نقالً عن مرقس، سلیمان . 35 –
نقالً عن . وما بعدها 162ص  1937ون واإلقتصاد سنة راجع تعلیق في مسؤولیة الطبیب ومسؤولیة إدارة المستشفى، مجلة القان-2

  .50صفحة . مرجع سابق). 1971(مرقس، سلیمان 
مشار إلیه لدى أحمد . 166رقم  1075صفحة  20مجموعة أحكام النقض س 1969یونیو  27أنظر حكم نقض مدني مصري -3

التعویض عن تفویت فرصة الشفاء أو ). 2009(نقالً عن الهامش من دراسة الدكتور سید، أشرف جابر . 81شرف الدین، ص 
 .45، الصفحة 2009\، صدرت في أكتوبر496، العدد 100مجلة مصر المعاصرة، مصر، مجلد . الحیاة
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 للطبیــب الضــار الفعــل معیــار فیــه حــددت المصــریة الــنقض لمحكمــة آخــر حكــم فــي أیضــاً   

 علمــاً  زمالئــه أوســط مــن یقــظ طبیــب یقدمــه مــا مناطــه العنایــة بــذل فــي الطبیــب واجــب إن" بقولهــا

 العلمیـة واألصـول المهنـة تقالیـد مراعـاة مـع لعملـه، ممارسته أثناء به، المحیطة الظروف في ودرایة

 هـــذه وجـــدت إن وحتـــى المهنـــة، هـــذه أهـــل فیهـــا إختلـــف التـــي المســـائل عـــن النظـــر بصـــرف الثابتـــة

  1".الحاالت جمیع في الطبیب خطأ على قاطعاً  إثباتاً  تبریع ال علیها فالخروج األصول

جتهـادات الفقـه آراء عرض خالل ومن الباحث ؤیدیبناًء على ما تقدم     المصـریة المحـاكم وإ

 مرجحـاً  بخسـارة المضـرور إیقـاع فـي الفرصة تفویت ضرر أن إعتبار إلى ذهب الذي للرأي السابقة

 عقـد وجـود فـرض علـى حتـى ذلـك عقدیـة، مسـؤولیة یسـتول تقصـیریة مسـؤولیة أنها على تجنبها له

 ولـــیس عنایـــة ببـــذل إلتـــزام هـــو بـــذلك إلتزامـــه وأن مـــثالً  للعملیـــة إجرائـــه قبـــل والمـــریض الطبیـــب بـــین

 ال جسـیم ضـار بفعـل قیامـه أو إهمالـة حالـة فـي المسـؤولیة مـن یعفیـه ال ذلـك أن إال نتیجة، تحقیق

 یقــوم أن بالعملیــة المحیطــة والظــروف العلمیــة ةوالدرجــ اإلختصــاص فــي مثلــه آخــر لطبیــب یمكــن

 المضــرور إصــابة إلــى أدى أو المــریض وفــاة إلــى أدى ســواء اإلهمــال أو الضــار الفعــل هــذا بمثــل

 عـــن المضـــرور تعـــویض مســـؤولیة تكـــون األحـــوال جمیـــع فـــي فإنـــه ،أو بعاهـــة مؤقتـــة دائمـــة بعاهـــة

 فــي القــانوني األســاس أن علــى یؤكــد مــا هــو وهــذا الطبیــب، مســؤولیة هــي تجنبهــا المــرجح الخســارة

  .التقصیریة المسؤولیة هو الفرصة تفویت ضرر

  :األردني والقضاء الفقه في الفرصة تفویت ضرر تعویض عنال أساس: ثالثاً 

 هـــي عــام بشــكل مهنتـــه فــي المــریض تجـــاه للطبیــب المدنیــة المســـؤولیة أن إلــى رأي ذهــب  

 وجهـة مـن الطبیـب أن أي شـفاء، مسـؤولیة یستول الطب مجال في الطبیب ومهارة معرفة مسؤولیة

 نتـائج عـن مسـؤول فهـو وسـائل، مـن إسـتعماله فـي یقصـر أو یسـتعمله عمـا مسـؤول الرأي هذا نظر
                                                

مشار إلیه لدى أحمد شرف  88 رقم 631 صفحة 17س النقض أحكام مجموعة 1966 مارس 22 مصري مدني نقضأنظر حكم -1
 .49 صفحة. السابق  المرجع نفس). 2009( جابر أشرف ،سیدامش من دراسة الدكتور اله عن نقالً . 49، ص 21الدین، بند 
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 أن یجـب التـي باألشـیاء الجهـل أو الخفة أو اإلهمال أو التروي عدم بسبب ذلك أكان سواء تقصیره

  1.طبیب كل یعرفها

 مســؤولیة كانــت ســواء للطبیــب المهنیــة ةالضــار  لاألفعــا أن الــرأي مــن آخــر جانــب وذهــب

 بــین الــرأي هــذا نظــر فــي فــرق ال أنــه حیــث واحــدة، طبیعــة ذات هــي تقصــیریة، مســؤولیة أم عقدیــة

 فــــي الضــــار الفعــــل وأن المتعاقــــدین، قــــانون هــــو العقــــد ألن القــــانوني، واإللتــــزام التعاقــــدي اإللتــــزام

عناصـر  مـن عنصـراً هـذا الـرأي  وفـق النهایـة فـي یعـد ریةیوالتقص العقدیة بنوعیها المدینة المسؤولیة

  2.التقصیر

 بـالعالج الطبیـب إلتـزام"  أن علـى لهـا حـدیث حكـم فـي األردنیـة التمییـز محكمة قضت وقد

 شـــفاء وهــي غایــة بتحقیــق إلتــزام ولــیس عنایــة ببــذل إلتـــزام هــو یوجــد لــم أم عــالج عقــد وجــد ســواء

نما المریض  علـم فـي المسـتقرة األصـول مـع وتتفـق ویقظتـه شـفائة فـي الصـادقة العنایة ببذل یلتزم وإ

  3" . الطب

 الطبــي العمــل یعتبــر" أنــه علــى لهــا آخــر حكــم فــي األردنیــة التمییــز محكمــة أیضــاً  وقضــت  

 بمعرفـة فنیـة خبـرة المحكمـة أجـرت إذا إال الطبیـب مسـؤولیة تقریـر یمكـن وال متخصصة فنیة مسألة

ذا. والمعرفة الدرایة ذوي أطباء  فـي خلصـوا أطبـاء ثالثـة بمعرفـة الخبـرة اإلسـتئناف محكمة جرتأ وإ

 لحــق الــذي الضــرر ســبب أن) أوالً : (خــالل مــن اإلحتــراز وقلــة والتقصــیر اإلهمــال أن إلــى تقریــرهم
                                                

بحث مقدم إلى مؤتمر األخطاء الطبیة  خطأ الطبیب وأحكامه في الفقه اإلسالمي،). 1999(راجع األستاذ أحمد بن یوسف الدرویش -1
المسؤولیة المدنیة للطبیب ). 2011(شوابكة، جهاد جمیل نقالً عن ال. 32بین الشریعة والقانون المنعقد في جامعة جرش، األردن، ص

، عمان، )القسم الخاص(رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة الشرق األوسط، كلیة الحقوق .عن األخطاء الطبیة في مجال مهنته
 .  35صفحة 

، 36مجلة المحامون السوریة، السنة. بالمسؤولیة المدنیة التقصیریة المترتبة على عمل الطبی). 1992(راجع األستاذ محمد شقفة -2
نفس المرجع ). 2011(نقالً عن الشوابكة، جهاد جمیل . 61، ص5، ط1، واألستاذ سلیمان مرقس، ج135، ص 1991، 5العدد

 .37صفحة .  السابق
منشورات مركز  ،2009\5\14، صارد عن هیئة خماسیة بتاریخ 2008\2119، رقم )الحقوقیة(قرار محكمة التمییز األردنیة  أنظر-3

. 152المسؤولیة الطبیة، اإلسكندریة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، ص). 1996(عدالة، وأنظر منصور، محمد حسین، منصور، محمد 
 .39صفحة .  نفس المرجع السابق). 2011(نقالً عن  الشوابكة، جهاد جمیل 
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 جهـاز إلـى عائـد وهـذا الجهـاز مـن والمـاء الملـح هما السائلین فقدان عن ناتجاً  كان المدعیة بصدر

 حیــث مــن المشــكلة مــع بالتعامــل المعــالج الطبیــب یقــوم أن ملیــةالع بعــد الحكمــة مــن وكــان الصــدر

جـراء الجهاز إستبدال  عـادة تقـوم للجهـاز المـزودة الشـركات وأن خاصـة الالزمـة الجراحیـة العملیـة وإ

 وتشـوه ضـرر لحـق فقـد الجراحیـة للمضاعفات نتیجة أنه) ثانیاً . (ذلك حدوث عند األجهزة بتعویض

  1".المضاعفات هذه إلصالح یلزم بما یقوم أن علیه المدعى على وكان الیسرى العین بجفن

جتهـادات الفقـه آراء عـرض خـالل ومـن الباحث یرىبناًء على ما تقدم     الفرنسـیة المحـاكم وإ

ــــة، والمصــــریة  لقاضــــي یمكــــن ثابــــت قــــانوني أســــاس إیجــــاد أو وضــــع اإلســــتحالة مــــن أنــــه واألردنی

 إلـى الضـار الفعـل أدى سـواء الفرصـة یـتتفو  ضـرر عن المضرور بتعویض علیه الحكم الموضوع

 لـــه مرجحـــاً  كـــان خســـارة فـــي المضـــرور إیقـــاع إلـــى أدى أو مـــرجح كســـب مـــن المضـــرور حرمـــان

 تحـت تقـع ال الفرصـة تفویـت ضـرر فیهـا یتمثـل التـي والحـاالت الصـور أن إلـى نظـراً  وذلـك تجنبها،

 فــــي بــــالحكم وعالموضــــ قاضــــي یقــــوم أساســــه علــــى الــــذي اإلعتبــــار إخــــتالف إلــــى ونظــــراً  حصــــر،

  .األخرى عن دعوى كل ظروف إختالف بحسب الفرصة تفویت ضرر عن التعویض

 عــن التعــویض للمضــرور بــالحكم أساســه علــى الموضــوع قاضــي إلیــه ینظــر مــا فــإن كــذلك  

 محقـق الضـرر كـون حیـث مـن الفرصة تفویت ضرر عناصر في البحث هو الفرصة تفویت ضرر

، مؤكـداً  تفویتـاً  المضـرور علـى ةالفرصـ تفویـت كـان إن حیـث ومـن الوقوع  سـنتناوله مـا وهـذا ونهائیـًا

  .الفصل هذا من الثاني المبحث في بالتفصیل

  

  

  
                                                

 مركز منشورات ،2007\9\3 بتاریخ خماسیة هیئة عن صادر ،2007\968 رقم ،)الحقوقیة( األردنیة التمییز محكمة قرارأنظر -1
 .22 صفحة.  السابق المرجع نفس). 2011( جمیل جهاد الشوابكة،نقالً عن   .عدالة



46 
 

  :الضرر أنواع من غیره عن وتمییزه الفرصة تفویت ضرر عناصر: الثاني المبحث

 القـــانوني، وأساســـه تعریفـــه فـــي توضـــیحه ســـبق مـــا خـــالل ومـــن الفرصـــة تفویـــت ضـــرر إن

 الضــرر لمحـدث الضـار الفعــل عـن نتیجـة یعـد أنــه بحیـث المدنیـة المسـؤولیة كــانأر  مـن ركنـاً  یعتبـر

 تعـــویض عـــن الضـــرر محـــدث مســـائلة یمكـــن وبالتـــالي ونهـــائي، مؤكـــد ضـــررٍ  تحقـــق إلـــى أدى ممــا

 وقـــوع بغیـــر تقـــوم وال تنشـــأ ال بنوعیهـــا المدنیـــة فالمســـؤولیة الفرصـــة، تفویـــت ضـــرر فـــي المضـــرور

 ألجــل هــو المضــرور تعــویض فــإن إذا رور،للمضــ وعةمشــر  مصــلحة یمــس نهــائيو  محقــق ضــرر

  .المضرور مصلحة أصاب الذي الفرصة تفویت ضرر جبر

 الضـرر هـو عنـه التعـویض إلـى الدعوى في المضرور یسعى الذي الفرصة تفویت وضرر  

، به لحق الذي  كسـب تحقیـق فرصـة مـن المضـرور بحرمـان إمـا الضـرر هذا یتمثل أن بمعنى فعلیًا

 أضـرار مـن ذلـك عـدا ومـا تجنبهـا، لـه مرجحـاً  كـان لخسـارة المضـرور إیقاع في مثلیت أن أو مرجح

 قاضـــي أن كـــون عنهـــا التعـــویض قبـــلی ال المضـــرور آمـــال محـــض مـــن أو إفتراضـــیة تكـــون فإنهـــا

 إلـــى ترقـــى مصـــلحة یمـــس ال الضـــرر أن أو جدیـــة غیـــر أنهـــا یجـــد فیهـــا یبحـــث عنـــدما الموضـــوع

 األول المطلـــب مطلبـــین، المبحـــث هـــذا فـــي نتنـــاول توضـــیحال فـــي وزیـــادةً  عنهـــا، التعـــویض مســـتوى

 فــي وفعلــي حقیقــي ضــرر تحقــق حیــث مــن الفرصــة تفویــت ضــرر عناصــر بحــث إلــى فیــه تعــرضن

 بـین مـا التمییـز نتنـاول ثـممـن و  للفرصـة، والنهـائي المؤكد التفویت حیث ومن الفرصة تفویت ضرر

 المســتقبلي، الضــرر مثــل الضــرر أنــواع مــن غیــره عــن یختلــف مــا عتبــاراب الفرصــة تفویــت ضــرر

 المرتــد، والضــرر مباشــر، الغیــر والضــرر المباشــر، والضــرر المتفــاقم، والضــرر المحتمــل، والضــرر

  .ثاني مطلب في كله وذلك
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  :الفرصة تفویت ضرر عناصر: األول المطلب

 فعلــي ضــرر تحقــق األول هــو فــي أمــرین بتــوافر تكتمــل الفرصــة تفویــت ضــرر عناصـر إن  

، مؤكداً  تفویتاً  الفرصة تفویت الثاني هو فيو  وحقیقي،  أن إذن حـین للمضـرور یمكـن بحیـث ونهائیـًا

 جــراء مـن الفائتـة الفرصــة كانـت مـالو بحـال ســواء علیـه فاتـت التـي الفرصــة عـن بـالتعویض یطالـب

 مـرجح المضـرور كـان خسارة جراء من الفائتة الفرصة كانت أم مرجح كسب من المضرور حرمان

  :التالیین الفرعین في الفرصة تفویت ضرر عنصري من كالً  بتناول وذلك تجنبها،

  :وحقیقي فعلي ضرر تحقق: األول الفرع

 تفویــت ضــرر فــي وحقیقــي فعلــي ضــرر لتحقــق مفهــوم إیجــاد إلــى لــرأيا مــن جانــب ذهــب  

 یكــون أن إذا یفتــرض عنــه للتعــویض قــابالً  الفرصــة تفویــت فــي الضــرر یكــون حتــى وأنــه الفرصــة،

، ال الضـــرر ذلـــك مـــن التیقنأن یقـــوم قاضـــي الموضـــوع بـــ نـــىبمع محققـــًا  لعـــدم عنـــه تعـــویض فـــال وإ

 هـــذا رأي بحســـب یكفـــي بـــل بالفعـــل، الضـــرر وقـــوع ةبالضـــرور  یعنـــي ال ذلـــك لكـــن. الضـــرر تحقـــق

 عنـد تجنبـه، ممكـن غیـر یكـون أن أي وقوعـه في شك وال مستقبالً  محالة ال واقعاً  یكون أن الجانب

  1.للتقدیر قابالً  الضرر هذا یصبح إذن

 التعــویض واجــب المحقــق الضــرر فــإن الســابق اإلتجــاه رأي بحســب بــل فقــط، ذلــك ولــیس  

 الحــال الضــرر یشــمل -الفرصــة تفویــت فــي الضــرر تحقــق عناصــر أي– الفرصــة تفویــت فــي عنــه

 الضــــرر كــــذلك ویشــــمل الضــــرر، محــــدث مــــنالصــــادر  الضــــار للفعــــل نتیجــــةً  بالمضــــرور الماثــــل

 الضـار، الفعـل وقـوع إثـر الراهنـة للحالـة ومؤكداً  طبیعیاً  إمتداداً  یكون ألنه الحدوث المؤكد المستقبل

ن  اإلتجــاه رأي وبحســب. المســتقبل فــي ووقوعــه تحققــه دون یحــول مــا هنــاك فــإن كــذلك یكــن لــم وإ

، السـابق  إحتمالیــاً  ضــرراً  إذا یكــون فإنــه الفرصــة تفویــت فـي محقــق غیــر الضــرر كــان إذا أنــه أیضــًا
                                                

 ذكریا یوسف أرباب،نقالً عن . 523، رقم 2وسافتییة، المسؤولیة المدنیة، ج. 216، رقم 1راجع مازووتنك، المسؤولیة المدنیة، ج-1
 .113 صفحة. ابقس مرجع). 2011(
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 أي تحقــق لحــین اإلنتظـار یتعــین بــل عنـه التعــویض یقبــل فـال وقوعــه، عــدم تمـلویح وقوعــه یحتمـل

ن عنــه التعــویض المضــرور یســتحق الضــرر وتحقــق وقــع فــإن اإلحتمــالین، مــن  ال فإنــه یقــع لــم وإ

  1.عنه تعویض

 یكــون فقــد حــاالً  یكــون أن الفرصــة تفویــت ضــرر فــي یشــترط ال أنــه إلــى آخــر رأي وذهــب  

 التعـویض یكـون وال. محققـاً  وقوعـه یكـون أن بشـرط التعـویض تقـدیر فـي یـدخل ذلـك ومـع ،یاً مستقبل

نمـا ،مرجح أمر فهي ذاتها في الفرصة عن  اجتیازهـا محاولـة مـن المضـرور بحرمـان تفویتهـا عـن وإ

 الفرصـة تفویـت ضـرر إعتبـار من یمنع ال اإلحتمالیة من قدر وجود وأن محقق،ال ضررال هوفهذا 

 وجـود فـإن ثـم ومـن كبیـرة، بدرجـة الضـرر وقوع برجحان هي الرأي هذا بحسب فالعبرة محققاً  ضرراً 

، الضــرر إعتبـــار مــن یمنـــع ال اإلحتمالیــة مـــن ضــئیل قــد  ضـــرر كافــة تقـــدیر تعــذر إذا وأنـــه محققــًا

 كافــة إكتمــال حــین إلــى المؤقــت بــالتعویض یحكــم أن الموضــوع لقاضــي یمكــن فإنــه الفرصــة تفویــت

  2.الفرصة تفویت ضرر عناصر

 األخیــــر هــــذا یطالـــب لكــــي بالمضــــرور الضـــرر إلحــــاق یتعــــین أنـــه إلــــى آخــــر يرأ وذهـــب

 تحقیـق محاولـة فـي اإلتجـاه هـذا رأي بحسـب یتمثـل قـد والـذي الفرصـة تفویت ضرر عن بالتعویض

 الحــالتین فــي یمثــل ذلــك تحقیــق عــدم وأن مــا، خســارة أو ضــرر تجنــب فــي أو معــین مــرجح كســب

 یتمثـــل عنـــدما محققـــاً  ضـــرراً  تعتبـــر ذاتهـــا فـــي الفرصـــة تیـــفو ت مجـــرد إذ للمضـــرور، محققـــاً  ضـــرراً 

 كـذلك السـلبي، أو اإلیجـابي للمضـرور المـرجح الكسـب فـي تحقیقه إلى الفرصة تسعى الذي الهدف

 یصـــیب ضــرراً  ذاتـــه فــي الفرصــة تفویـــت فــي الضــرر یمثـــل ال حــاالت هنــاك أن اإلتجـــاه هــذا یــرى

 مركــزاً  الفرصــة تفویــت فــي الضـرر علــى المترتــب المركــز یكـون ال عنــدما وذلــك خاصــة، المضـرور

                                                
  .113 صفحة. سابق مرجع). 2011( ذكریا یوسف أرباب،راجع -1
 .162 صفحة. سابق مرجع). 2002( المرسي محمد زهرة،نقالً عن  .G.viney, op. cit. .no 278. P. 342راجع -2



49 
 

،  علیـه یجـب بـل عنـه للتعـویض الفرصة تفویت ضرر یثبت أن یكفي ال المضرور أن بمعنى ضارًا

  1.عنه التعویض یطالب والذي أصابه الذي الفعلي الضرر إثبات

 مثــل الغــرر عقــود فــي الفرصــة تفویــت ضــرر تعــویض یمكــن ال أنــه إلــى آخــر رأي وذهــب

 إحتمــال یتوقــع المتعاقــدین مــن كــالً  أن اإلتجــاه هــذا رأي بحســب ذلــك والمقــامرة، نــةوالمراه التــأمین

 الضـرر، هـذا تبعـة علیـه قـعی منهمـا مـن تحدیـدب مقـدماً  یقومـان امـفإنه وبالتـالي العقـد، نتیجة حدوث

 محــدث ضــد الرجـوع المــؤمن یملــك ال حیـث األشــخاص تــأمین عقـد فــي خاصــة بصـفة یحــدث وهـذا

 مجـال أن وحیـث منـه، قبولـه وتـم متوقعاً  كان وقع الذي الخطر أن إلى تناداً إس الحادث في الضرر

 والمراهنــة التــأمین عقــد عــن تفصــیل فــي الــدخول مــن نفــع فــال الدراســة موضــوع لــیس الغــرر عقــود

  2.وغیره

 قــد إبنتهــا أن بإثبــات المدعیــة قیــام الفرصــة، تفویــت فــي فعلــي وحقیقــي ضــرر تحقــق ومثـال

 وفــاة أن علــى القاضــي حكــم حیــث وظیفــة، فــي التعیــین وشــك علــى كانــتو  بنجــاح دراســتها أنجــزت

 مــن إبنتهـا حرمـان عـن فقـط لـیس بـالتعویض، والــدتها دعـوى یبـرر لـه تعرضـت حـادث نتیجـة إبنتهـا

نمــــا التعیــــین فرصـــة نخراطهــــا التعیــــین ذات مــــن حرمانهــــا عــــن أیضــــاً  وإ  أي المهنیــــة، الحیــــاة فــــي وإ

  3.فرصة تیفو ت مجرد فقط ولیس محقق ضرر عن تعویضها

  

  

                                                
عن أبو اللیل، إبراهیم  نقالً . مالحظات فاسیر 140 – 1 – 1979داللوز  1978مایو  2تجاري فرنسي  2راجع في هذا المعنى -1

 .126صفحة . مرجع سابق). 2013(الدسوقي 
. مرجع سابق). 2013(نقالً عن أبو اللیل، إبراهیم الدسوقي . 441، رقم 1راجع في تفصیل ذلك بیسون وبیكار، التأمین البري، ج-2

 .126صفحة 
جازیت بالیه  1969اكتوبر  10معنى، باریس وراجع في نفس ال. 58 – 1 – 1976، جازیت بالیه 1975یولیو  9راجع باریس -3

 .95صفحة . مرجع سابق). 2013(نقالً عن أبو اللیل، إبراهیم الدسوقي . 39 – 1 – 1970
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 فــي وحقیقــي فعلــي ضــرر تحقــق عنصــر فــي شخصــي أو موضــوعي معیــار هنــاك هــل إذا

  الفرصة؟ تفویت

 وحقیقــي فعلـي ضـرر تحقـق عــن وأمثلـه آراء مـن سـبق مـا إلــى التعـرض وبعـد الباحـث یـرى  

 لكـن حـال ضـرر أنـه یعنـي الفرصـة تفویـت فـي فعلـي ضـرر تحقـق عنصـر أن الفرصـة، تفویـت فـي

 تفویـت فـي الفعلـي الضـرر تحقـق وأن للمضـرور، مالیـة قیمـة ذات مصـلحة تمـس قبلیةمسـت آثـار له

ن الضــرر، محــدث مــن الصــادر الحــال للضــرر طبیعــي إمتــداد هــو المضــرور علــى الفرصــة  لــم وإ

 یقـع ال وقـد یقـع قـد إحتمـالي ضـرراً  یكـون بالتـالي فإنـه الفرصـة تفویـت فـي فعالً  محقق الضرر یكن

  .عنه تعویض ال إذا

 وجــود عــن بحثــه فــي الموضــوع قاضــي عنــه یبحــث الــذي المعیــار أن الباحــث یــرى كــذلك

 ألن وذلــك شخصــي، ولــیس موضــوعي معیــار هــو الفرصــة تفویــت فــي فعلــي ضــرر تحقــق عنصــر

 الضــرر، محـدث ولــیس المضـرور عــاتق علـى یقـع الفرصــة تفویـت فــي الضـرر تحقــق إثبـات عـبء

 أدلــة مــن المضــرور یقدمــه لمــا وفقــاً  ررالضــ تحقــق أســاس علــى التعــویض فــي یحكــم القاضــي وأن

 أو مـرجح كسـب فیهـا مصـلحة وللمضـرور مالیـة قیمـة ذات بهـا یـدعي التـي فرصـة تفویـت أن علـى

  . خسارة تجنب

 الموضـوع قاضـي یحكـم لكـي وحـد یكفـي ال الفرصـة تفویـت فـي الضـرر تحقق عنصر لكن  

 المؤكــــد التفویــــت ووهــــ ثــــاني عنصــــر تــــوفر أیضــــاً  یجــــب بــــل المضــــرور، لصــــالح عنــــه بــــالتعویض

  .الثاني الفرع في سنتناوله ما وهذا للفرصة، والنهائي
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  : للفرصة والنهائي المؤكد التفویت: الثاني الفرع

 أنـه للفرصـة، والنهـائي المؤكـد التفویـت عنصـر مفهـوم إیجـاد محـاوالً  رأيال من جانب ذهب  

 إثـر إلیـه سـتؤول كانـت منفعـة من تحقیقه یأمل كان عما بالتعویض المطالبة للمضرور یتسنى لكي

 الطبیعـي، هـاامجر  وفـق األمـور سـارت لو فیما فعالً  مصلحته لتحقیق فرص من له توفر لما إنتهازه

 ویضــیع أكیــدة بصــفة الفرصــة هــذه تفویــت فــي الضــرر لمحــدث الضــار الفعــل یتســبب أن یجــب أنــه

  1.نهائي بشكل إنتهازها في األمل

 المبتغـــى الهـــدف هـــذا تحقیـــق إمكانیـــة علـــى الضـــار بفعلـــه الضـــرر محـــدث یقضـــي بحیـــث

، للمضـــرور  تفویـــت أن إال مؤكـــداً  ولـــیس مرجحـــاً  ذاتـــه فـــي الهـــدف كـــان ولـــو حتـــى أنـــه أي نهائیـــًا

، أصــبح بشــكل أمــره ثبــت المضــرور علــى الفرصــة  یطالــب إنمــا المضــرور فــإن وبالتــالي مســتحیًال

 مــن ونهــائي قطعــي بشــكل منــه حــرم ومــا مــرجح كســب مــن فاتــه عمــا بــالتعویض الضــرر محــدث

  2. الخسارة تجنبه أو الربح له ستحقق تقع لم كانت أنها لو كما فرصة،

 ىیخفـ ال أنـه إال الفرصـة تفویت ضرر عن التعویض جواز من بالرغم أنه إلى رأي وذهب

 لـیس الفائـت فالكسـب ثـم ومـن تمامـاً  مؤكـدة لیست ذاتها في فالفرصة. التعویض هذا تقدیر صعوبة

. ذاتهــا الفرصــة تحقــق برجحــان بالضــرورة مــرتبط الكســب تحقــق رجحــان أن إذ. اآلخــر هــو مؤكــداً 

 عـن المسـتحق التعـویض تقدیر عند الحسبان في الترجیح هذا یؤخذ أن یجب أنه ذلك على ویترتب

 الكســـب أســـاس علـــى یقـــدر ال التعـــویض هـــذا أن الـــرأي هـــذا بحســـب لـــذلك. الفرصـــة تفویـــت ضــرر

نمـاى المضـرور عل إدراكه فرصة فاتت الذي المرجح  فتقـدیر. الكسـب تحقـق إحتمـال أسـاس علـى وإ

                                                
. 28، بیروت، ص1ط. الخطأ والضرر \النظریة العامة في اإللتزامات الناشئة عن الفعل الشخصي  ).1983(راجع عاطف النقیب-1

 .71صفحة . مرجع سابق). 2005(لیل نقالً عن إعبیة، خلیل سعید خ
نقالً عن إعبیة، خلیل سعید . 382، عمان، ص2، ط1ج ).مصادر اإللتزام(النظریة العامة لإللتزامات ). 1992(راجع منذر الفضل-2

 .71صفحة . مرجع سابق). 2005(خلیل 
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 ذاتـــه فـــي فالضـــرر. بنجـــاح الفرصـــة إجتیـــاز إحتمـــال مـــدى مـــع متناســـباً  یكـــون أن یجـــب التعـــویض

  1.تحققها رجحان ضعف أو قوة مدى في فیتمثل الضرر مدى أما الفرصة تیفو ت في یتمثل

 هـو الفرصـة لتفویـت والنهـائي المؤكـد التفویـت عنصر أن إلى رأيال من آخر جانب وذهب

 هــذا الفرصـة، تفویــت فـي فعلـي ضــرر تحقـق وهـو ســبقه الـذي للعنصـر والمعقــول الطبیعـي اإلمتـداد

 المؤكــد التفویــت عنصــر یتضــمن مــاذا إیجــاد الــرأي هــذا یحــاول أخــرى ناحیــة ومــن ناحیــة، مــن كلــه

 هــــو التعــــویض عنـــه الواجــــب الفرصـــة تفویــــت فــــي الضـــرر أن أوالً  یــــرى حیـــث للفرصــــة، والنهـــائي

 كــان خســارة بوقــع أو مــرجح كســب مــن بحرمانــه أكــان ســواء بالمضــرور لحــق الــذي الفعلــي الضــرر

 وفـــرص طـــرق وجـــود أیضـــاً  یشـــترط أنـــه إغفـــال عـــدم یجـــب وثانیـــاً  یتجنبهـــا، أن للمضـــرور مـــرجح

 الوقـوع مـرجح الفرصـة تفویـت یكـون بحیـث الخسـارة تجنب أو المرجح الكسب هذا لتحقیق مشروعة

، ولـیس مستقبالً   الطبیعیـة النهایـة فـي حـدوثها المؤكـد مـن وقـائع علـى مبنیـة تكـون أن بمعنـى نظریـًا

  2.لألمور العادي المجرى وقائع لسلسلة

 المؤكــد التفویــت عنصــر یتضــمن مــاذا بحــث أیضــاً  محــاوالً  الشــراح مــن آخــر جانــب وذهــب  

 هنـــاك یكـــون ال أن یجـــب ونهائیـــاً  مؤكـــداً  للفرصـــة المضـــرور فقـــدان یكـــون أن ألجـــل أنـــه والنهـــائي،

، األمـر إلیـه سـیؤل ما لمعرفة محل  سـیقع الفرصـة تفویـت ضـرر كـان إذا مـا معرفـة بمعنـى مسـتقبًال

 أصـبح بـل مرجحـة، أو مسـتقبلیة وأمـور وقـائع علـى متوقفـاً  یعـد لم الفعلي الضرر تحقق ألن ال، أم

، األمــور تتغیــر أن المــرجح غیــر مــن أنــه بحیــث نهائیــاً  الوضــع  الضــرر محــدث أن حیــث مســتقبًال

                                                
 المرسي محمد زهرة،نقالً عن . 274األول، صالكتاب ). مصادر اإللتزام(مذكرات في نظریة اإللتزام ). 1978(راجع أحمد سالمة -1
 .164 صفحة. سابق مرجع). 2002(
 .138 صفحة. سابق مرجع. )2011(ذكریا یوسف أرباب،راجع -2
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 بالنســـبة تعـــد أن الممكـــن مـــن كانـــت التـــي األحـــداث ومجریـــات الوقـــائع تطـــور أوقـــف الضـــار بفعلـــه

  1.الخسارة عدم أو المرجح للكسب مصدراً  للمضرور

 دخـــول مـــن حـــرم طالـــب أحقیـــة عـــن هـــو للفرصـــة، والنهـــائي المؤكـــد التفویـــت علـــى ومثـــاالً   

 المؤكــــد التفویـــت عـــن بـــالتعویض الضـــرر حـــدثم مطالبــــة فـــي حـــادث بســـبب مســـابقة أو إمتحـــان

 یتعلـق ال الفرصـة تفویـتضـرر  تعـویض فـي األمر أن اإلمتحان، لذلك التقدم في لفرصته والنهائي

 ونجـح اإلمتحـان فـي إشـترك لـو سـیحققها كـان التي واألدبیة المادیة النتائج عن المضرور بتعویض

 أن بتقریــر فقــط األمــر یتعلــق إنمــا أكیــد، غیــر أمــر وهــو فعــالً  النجــاح بتحقــق یتعلــق ذلــك ألن فیــه

، المضرور فقده الشيء وهذا ما شیئاً  تساوي ذاتها بحد الفرصة ن نهائیـًا  یسـتطیع ال الطالـب كـان وإ

 مـن حرمانـه أن إال مؤكـد غیـر للنجـاح تحقیقـه ألن نجاح من سیحققه كان عما بالتعویض المطالبة

 ضـــرر أیضــاً  وهـــذا عنــه، التعـــویض یســتحق فعلیـــاً  ضــرراً  أصـــابه الحــادث بســـبب اإلمتحــان دخــول

 مالیــة، قیمــة تســاوي الفرصــة وهــذه فقــدها وقــد للنجــاح فرصــة لدیــه كانــت الطالــب ألن مؤكــد حقیقــي

  2.له ظلم فیه عنها تعویضه وعدم منها وحرمانه

   للفرصة؟ والنهائي المؤكد التفویت عنصر في شخصي أو موضوعي معیار هناك هل إذا

 موضــوعي معیــار مــن یبحــث القاضــي أن آراء، مــن ســبق لمــا عــرضالت وبعــد الباحــث یــرى

 شــرطین، یتــوفر أن خــالل مــن عنهــا التعــویض یمكــن ونهائیــة ةمؤكــد الفائتــة الفرصــة تكــون أن فــي

 بحیــث الضــرر محــدث قبــل مــن الضــار الفعــل یــتم أن یجــب الســابق المثــال إلــى بــالرجوع هــو األول

 وقتـه فـي اإلمتحـان دخـول مـن الطالـب حرمـان وهـو لألمـور والمنطقـي الطبیعـي التسلسل أوقف أنه

 لـن الضـار الفعـل یكـون أن ونهائیـة مؤكـدة تكـون ألن الفرصـة تفویـت فـي یشـترط وثانیـاً  له، المحدد

                                                
داللوز  1971نوفمبر  23، نقض جنائي فرنسي 400 – 1 – 1961جازیت بالیه  1961فبرایر  17أنظر حكم مدني فرنسي -1

 .124 صفحة. سابق مرجع. الدسوقي یمإبراه اللیل، أبونقالً عن . 1972
 .71 صفحة. سابق مرجع). 2005( خلیل سعید خلیل إعبیة،نقالً عن . 382ص. مرجع سابق). 1992(راجع منذر الفضل-2
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 بمعنـى البعیـد، المسـتقبل فـي إال یكون نل الفرصة هذه تكرار فإن تقدیر أقل على أو مستقبالً  یتغیر

 التفویـت عنصـر یتحقـق وبـذلك منـه نهائیـاً  حـرم قـد أنـه أو لـةطوی فتـرة بعد إال یعاد لن اإلمتحان أن

 .الفائتة للفرصة والمؤكد النهائي

  :الضرر أنواع من غیره عن الفرصة تفویت ضرر تمییز: الثاني المطلب

 عناصــر علیــه قــومی الــذي القــانوني واألســاس الفرصــة تفویــت ضــرر لتعریــف التطــرق بعــد  

 أنـــــواع مـــــن معـــــه یتشـــــابه قـــــد ممـــــا الضـــــرر هـــــذا یـــــزتمی مـــــن البـــــد فإنـــــه الفرصـــــة، تفویـــــت ضـــــرر

  .الفصل هذا عنوان هو الذي الفرصة تفویت ضرر مفهوم توضیح في زیادة وذلك الضرراألخرى،

 الفـرع فـي المسـتقبلي والضـرر الفرصـة تفویـت ضـرر بـین مـا التمییـز إلـى الباحث یسعى إذ

لــى الثــاني، الفــرع فــي مــلالمحت والضــرر الفرصــة تفویــت ضــرر بــین مــا التمییــز ثــم ومــن األول،  وإ

 بــین مــا التمییــز وأخیــراً  الثالــث، الفــرع فــي المتفــاقم والضــرر الفرصــة تفویــت ضــرر بــین مــا التمییــز

 الرابــع، الفــرع فــي المرتــد والضــرر المباشــر غیــر والضــرر المباشــر والضــرر الفرصــة تفویــت ضــرر

  :  التالي بالتفصیل كله وذلك

  :المستقبلي والضرر الفرصة تتفوی ضرر بین التمییز: األول الفرع

 أو كلهــــا آثــــاره وتراخــــت ســــببه، تحقــــق ضــــرر هــــو المســــتقبلي الضــــرر أن إلــــى رأي ذهــــب  

 ممـا حیاتـه مسـتقبل فـي ربـح مـن المضـرور سـیحققه كـان مـا كـل یشـمل وهو المستقبل، إلى بعضها

 كـــمح فـــي یعتبـــر اإلتجـــاه هـــذا نظـــر وبحســـب الضـــرر هـــذا وأن مســـتقبلي، ضـــرراً  أكثرهـــا أن یعتبـــر

 هـو المسـتقبلي الضـرر أن إلـى آخـر إتجـاه وذهـب 1.والتعـویض المسـؤولیة ویستتبع المحقق الضرر

                                                
 .99صفحة . مرجع سابق). 2011(نقالً عن أرباب، یوسف زكریا عیسى . 129ص . مرجع سابق). 1988(راجع سلیمان مرقس-1



55 
 

 مؤقـت بتعـویض الحكـم فیمكنـه حدوثـه حـین الضـرر تقـدیر القاضـي عیویستط الوقوع، محقق ضرر

  1.التعویض إستكمال في بحقه للمضرور اإلحتفاظ مع

 ضــــرر كــــل ولــــیس بعــــد یقــــع لــــم ضــــرر هــــو المســــتقبلي الضــــرر أن إلــــىآخــــر  رأي ذهــــب

 محققــاً  الضــرر یكــون أن یجــب إذ. عنــه التعــویض الواجــب الضــرر عناصــر مــن یســتبعد يمســتقبل

 عناصــــر فــــي بـــه یعتــــد الــــذي الضـــرر فــــي فــــالمهم. مســـتقبلي كــــان أم بالفعــــل وقـــع قــــد كــــان ســـواًء 

 ضـرر فهـو وقوعـه المؤكـد غیـر المسـتقبلي الضـرر أمـا. ال أم وقـع سـواًء  محققـاً  یكون أن التعویض

  2.تعویضه الواجب الضرر عناصر من یستبعد محتمل

 نظـر عنـد اإلعتبـار فـي المسـتقبلي الضرر یؤخذ لكي أنه إلى أير لا من آخر جانب وذهب

، الضـرر وقــوع یكـون أن أوالً  همــا، بصـفتین یتصـف أن یجــب التعـویض دعــوى فـي القاضـي  مؤكــدًا

 لكـي فإنـه اإلتجـاه هـذا نظر وبحسب ضرر،ال بشأن التعویض قیمة تحدید باإلمكان یكون أن وثانیاً 

 یمكـن وبـذلك جسـدیاً  ضرراً  بالمضرور ألحق قد الضار الفعل یكون أن یجب الشرطان هذان یتوفر

  3.المستقبلي الضرر عن التعویض یشمله ما یحدد أن للقاضي

 المسـتحق الفرصـة تفویـت ضـرر بـین الفـرق وضحت قد األردنیة التمییز محكمة فإن كذلك

 المطالبــة أمــا: " أنــه القــرار فــي نــص حیــث المحقــق غیــر المســتقبلي الضــرر بــین عنــه، التعــویض

 لشــراء ثمنـاً  بـدفعها قــام التـي بالمبـالغ اإلنتفـاع مــن المـدعي وحرمـان الصــفقة ضـیاع عـن بـالتعویض

 أو ربـح تحقیـق فرصـة مـن شـخص یحـرم قـد وأنـه الفرصـة تفویـت بنـد تحـت یندرج ذلك فإن األرض

 مـن أنـه إذ مؤكـدة وغیـر مسـتقبلیة أمـور على یتوقف ضرر تحدید باإلمكان یسل فإنه خسارة تجنب

                                                
العمل غیر المشروع بإعتباره ). 1985(نقالً عن حمزة، محمود جالل . 317ص .المسؤولیة المدنیة). 1956(راجع حسین عامر-1

  .101دمشق، صفحة. مصدرًا لإللتزام
 .158 صفحة. سابق مرجع). 2002( المرسي محمد زھرة،راجع -2
 الثالثة، الطبعة الحقوقیة، الحلبي منشورات. المدنیة المسؤولیة) الثاني الجزء( المدني القانون). 2007( مصطفى العوجي،راجع -3

 .200 صفحة لبنان، بیروت،
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 ذلــك إن حیــث المــدفوع المبلــغ یســتثمر أو یســتغل أن یمكــن كــان المــدعي إن یقــال أن المقبــول غیــر

ن اإلحتمال بعید   1". المؤكد الحق مرتبة إلى یرقى ال أمل مجرد ذلك وإ

 جــراء مــن منزلــه جــدار یتصــدع كمــن تقبليالمســ الضــرر عــن كثیــرة أمثلــة هنــاك فــإن أیضــاً 

 صـاحب فمطالبـة المسـتقبل، فـي محقـق كلهـا الـدار ربمـا أو الجـدار فسـقوط جاره به قام الذي الحفر

 أن ویمكـــن 2.ســـلیم أســـاس علـــى ویقـــوم فیـــه عیـــب ال المســـتقبلي الضـــرر عـــن بـــالتعویض الجـــدار

 منــدوباً  أو طبیبــاً  یعمــل الــذي رالمضــرو  ســیتكبدها التــي بالنفقــات ممــثالً  المســتقبلي الضــرر یتصــور

 ممـــا إلصـــالحها وقتـــاً  ســـیارته تســـتغرق حیـــث حـــادث جـــراء بأضـــرار ســـیارته أصـــیبت قـــد للمبیعـــات

 أجـــل مـــن یتكبــدها التـــي المصــاریف إلـــى باإلضــافة هـــذا وقتـــه وضــیاع عملـــه متابعــة مـــن ســیحرمه

  3.المستقبلي ضررال عن التعویض یتضمن كله فهذا المهني نشاطه لمتابعة أخرى سیارة إستئجار

 حقیقـة فـي یكمـن الضـررین مـن كـل بـین ةفرقـتال جـوهر أن الباحـث یـرى تقـدم مـا علـى بناًء 

 مـا أو بـالربح علیـه سـیعود كـان مـرجح كسـب عـن یعـوض الفرصـة تفویـت ضـرر فـي المضـرور أن

 المـرجح كسـبال هـذا ضـیاع إلـى أدى الضـار بفعلـه الضـرر محـدث تـدخل لكـن خسـارة، مـن یتجنبه

 ال المسـتقبلي الضـرر بینمـا المسـتقبل، فـي یتكـرر أن اإلستحالة من أنه بحیث نهائیاً  ورالمضر  عن

ال مؤكــد حــالي ضــرر جــراء المضــرور ینفقهــا التــي النفقــات مجمــوع یكــون أن إال یعــدو  لــن فإنــه وإ

  .المستقبل في خسارة من ینفق قد ما عن یعوض

 أن أعتبــــرت المحكمــــة أن ،الســــابق القضــــائي القــــرار إلــــى بــــالرجوع أیضــــاً  الباحــــث ویــــرى  

 عــن للتعــویض محــالً  یكــون أن یصــلح ال ةمؤكــد غیــر مســتقبلیة أمــور علــى یتوقــف الــذي الضــرر

فتراضــــات أمــــل مجــــرد تكــــون أن إال تعــــد ال يهــــف الفرصــــة تفویــــت ضــــرر  لكــــن المضــــرور، مــــن وإ
                                                

-4 رقم عدد األردنیین، المحامین نقابة مجلة). 2012\2385(رقم. -العامة الهیئة عن صادر– األردنیة التمییز محكمة قرارأنظر -1
 .772 صفحة ،2013 وحزیران وایار نیسان والستون، الحادیة لسنة ،5-6
 .101 صفحة. سابق مرجع). 1985( جالل محمود حمزة،نقالً عن . 317ص. مرجع سابق). 1956(عامر راجع حسین-2
 .200 صفحة. سابق مرجع). 2007( مصطفى العوجي،نقالً عن .  .Colmar. 20 mars 1969. JCP. 1970. IV.Iراجع -3
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 أمـــور علـــى یتوقـــف الضـــرر كـــان إذا المخالفـــة لمفهـــوم وفقـــاً  بـــالرجوع إلـــى القـــرار القضـــائي الســـابق

  .الفرصة تفویت ضرر عن للتعویض محالً  تكون ألن تصلح قد فإنها الوقوع ومؤكد مستقبلیة

  :المحتمل والضرر الفرصة تفویت ضرر بین التمییز: الثاني الفرع

 أنـــه رأیهـــم بحســـب یعـــد إذ عنـــه التعـــویض یوجـــب ال المحتمـــل الضـــرر أن إلـــى رأي ذهـــب  

 لقیــام كافیــاً  یكــون ال وبالتــالي ســیقع أنــه یؤكــد مــا یوجــد ال أي الوقــوع، مؤكــد غیــر مســتقبلي ضــرر

 المحتمــل الضــرر أن إلــى آخــر إتجــاه وذهــب 1.عنــه المضــرور بتعــویض الضــرر محــدث مســؤولیة

 تاریخـــه تحدیـــد تعـــذر بســـبب وذلـــك بـــالتعویض المطالبـــة دائـــرة عـــن یخـــرج إذ الحصـــول مؤكـــد غیـــر

    2.عنه التعویض تقدیر تعذر وبالتالي

 أنـه یؤكـد مـا یوجـد وال یقـع لـم الـذي الضـرر هـو المحتمـل الضـرر أن إلى آخر رأي وذهب

 مـن وقوعـه إحتمـال درجـة تتفـاوت ضـرر وأنـه وقوعـه، وعـدم وقوعه یحتمل ضرر هو إذ یقع سوف

فتراضیاً  وهمیاً  یعتبر حداً  والوهن الضعف من فتصل وضعفاً  قوةً  عدمه  التعـویض یكـون ال حیـث وإ

  3.فعالً  الضرر یتحقق أن بعد إال المدنیة ةالمسؤولی معه تتحقق وال واجباً  عنه

 یقـع قـد الوقـوع محقـق غیـر مسـتقبلي ضـرر هـو المحتمـل الضـرر أن إلـى آخـر رأي وذهب  

 یلتــــزم ال ثـــم ومـــن الضــــرر محـــدث مســـؤولیة یســــتدعي ال الضـــرر هـــذا بــــأن واألصـــل یقـــع ال وقـــد

 المضــرور فیثــري یقــع فــال الضــرر هــذا مثــل یتحقــق أن أمــل علــى بتعــویض یحكــم قــد إذ. بتعویضــه

                                                
 جالل محمود حمزة،نقالً عن . 146 – 1 – 1916سیریه  1916) جانفیه(كانون الثاني  42أنظر حكم محكمة النقض الفرنسیة -1
  .101 صفحة. سابق مرجع). 1985(
نقًال  .Rrq. 1 Juin 1932. D. 1932. 1. 102 et Rapport. Pilon et S. 1933. 1. 49 note H. Mazeaudراجع -2

  .198 صفحة. سابق مرجع). 2007( مصطفى العوجي،عن 
 .555 صفحة. سابق مرجع). 2008(محمد یاسین الجبوري،نقالً عن . 141-140ص. مرجع سابق). 2013(راجع سلیمان مرقس-3
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 وعندئــذ بالفعــل یقــع حتــى اإلنتظــار مــن منــاص ال لــذلك. الضــرر محــدث حســاب علــى ســبب بــدون

  1.تعویضه یجب حاالً  ضرراً  یكون

 تفویـــت ضـــرر بـــین الفـــرق موضـــحةً  لهـــا حكـــم فـــي األردنیـــة التمییـــز محكمـــة قضـــت كـــذلك

 المحكمـة قضـت إذ ،عنـه تعـویض ال الـذي اإلحتمالي الضرر وبین عنه التعویض الواجب الفرصة

 تقـدره التـي هـي المحكمـة فـإن القـانون أو العقـد في مقدراً  التعویض یكن لم إذا: "أنه على قرارها في

 یكــون وأن فعلــي ضــرر مــن الــدائن لحــق مــا ویشــمل وقوعــه حــین فعــالً  الواقــع الضــرر یســاوي بمــا

 بالوفـاء علیهـا المـدعى أخرتـ أن وحیـث بـه الوفـاء فـي التـأخر أو باإللتزام الوفاء لعدم طبیعیة نتیجة

مكانیـة العطـائین في اإلشتراك فرصة المدعیة على فوت قد بإلتزامها  فـإن المدعیـة علـى إحالتهمـا وإ

  2".إحتمالیاً  ولیس فعلیاً  ضرراً  یشكل ذلك

ــــى الحامــــل ضــــرب المحتمــــل الضــــرر لــــىع األمثلــــة ومــــن    معــــه یحتمــــل ضــــرباً  بطنهــــا عل

 ولـم یقـع لـم أنـه دام مـا اإلجهـاض عـن بتعـویض سـلفاً  الـبتط أن لها یجوز فال عدمه أو إجهاضها

 ومثـال. 3التعـویض یسـتوجب حـاالً  یصـبح الضـرر فـإن اإلجهـاض یقـع أن بعـد أمـا سـیقع، أنه یتأكد

 رقمهــا وكــان آخــر لشــخص مملوكــة یانصــیب ورقــة شــخص یمــزق أن المحتمــل الضــرر عــن آخــر

 الجــائزة قیمــة الورقــة مالــك أفقــد قــد رقــةالو  تلــك مــزق الــذي الشــخص بــأن القــول یمكــن ال حیــث ثابتــاً 

 تخلفــه أو تحققــه یتوقــف إحتمــالي ضــرر هــو الضــرر هــذا ألن الیانصــیب، لهــذا المخصصــة األولـى

                                                
 محمد زهرة،نقالً عن .  263ص. مرجع سابق). 1978(، وأحمد سالمة473ص. مرجع سابق). 1954(راجع عبد الحي حجازي-1

 .156 صفحة. سابق مرجع). 2002( المرسي
 رقم عدد األردنیین، المحامین نقابة مجلة). 2012\1238( رقم. -مةالعا الهیئة عن صادر– األردنیة التمییز محكمة قرارأنظر -2

 .1463 صفحة ،2012 أول وكانون ثاني وتشرین أول تشرین الستون، للسنة ،12 و11 و10
نقالً عن . 531ص . الطبعة الثالثة. مصادر اإللتزام. وعبد المجید الحكیم. 134ص. مرجع سابق). 1971(راجع سلیمان مرقس-3

 .20 صفحة. سابق مرجع). 1981( سعدون العامري،
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ال متحققــاً  الضــرر كــان الورقــة تلــك وربحــت الســحب تــم فــإن الســحب نتیجــة علــى نتفــى تخلــف وإ  وإ

  .1أصالً  وجوده

 الضــرر عــن الفرصــة تفویــت فــي الضــرر بــه یتمیـز مــا أن الباحــث یــرى تقــدم مــا علــى بنـاًء   

 مرجحـاً  كـان محققـة خسـارة إلـى وأدى بالمضـرور فعـالً  وقـع الفرصة تفویت ضرر أن هو المحتمل،

 مــن المضــرور عجــز إلــى الضــار بفعلــه الضــرر محــدث یتــدخل لــم لــو مســتقبالً  علیهــا الحصــول لــه

 لیسـت المضـرور خسـارة یجعـل ممـا بالفعـل یقـع لم اإلحتمالي الضرر أن حین في علیها، الحصول

فتــراض وهــم مجــرد هــي بــل همحققــ  األخیــر المحكمــة قــرار یؤكــده مــا وهــذا. باألصــل لــه صــحة ال وإ

 ولـم مفتـرض المحتمـل الضـرر بینمـا ومحقـق حـال ضـرر هـو الفرصـة تفویت ضرر أن تذكر  حین

  .بالفعل یتحقق ما لم عنه التعویض یمكن ال لذا وقوعه یتحقق

  :المتفاقم والضرر الفرصة تفویت ضرر ینب التمییز: الثالث الفرع

 إعــادة مــن المضــرور بــه یطالــب مــا هــو المتفــاقم الضــرر أن إلــى الفقــه مــن جانــب ذهــب

 تفـاقم یكـون ال أن شـرط اإلعـادة هـذه یبـرر جدیـد سـبب یطـرأ عنـدما لـه المقـرر التعویض في النظر

 والضــرر الضــار الفعــل بــین تــربط التــي الســببیة حلقــة عــن خارجــة وأســباب لعوامــل نتیجــة الضــرر

  2.سابقاً  الحاصل

 نصـت حیـث السـابق، اإلتجـاه بهـذا لهـا قـرار فـي فرنسـیة إستئناف محكمة قضت فقد كذلك  

ن إضـافي بتعـویض یطالـب أن حالتـه تفـاقم حـال فـي للمتضـرر یحـق: "أنـه قرارها في  قـبض كـان وإ

نمـا نهائیـاً  مقطوعـاً  كـان غالمبلـ هـذا أن علـى یـدل مـا القضـیة في لیس ألنه الحادث، بتاریخ مبلغاً   وإ

                                                
 .556ة صفح. سابق مرجع). 2008( محمد یاسین الجبوري،نقالً عن . 141ص. مرجع سابق). 1971(راجع سلیمان مرقس-1
  .201. سابق مرجع). 2007( مصطفى العوجي،راجع -2
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 فـــي حدوثــه یمكـــن مــا أخـــذ دون الحاضــرة الجـــریح حالــة عـــن التعــویض ســـبیل علــى بـــاألحرى كــان

  1".اإلعتبار بعین المستقبل

 وتـــم مـــا، حــادث جـــراء قدمــه فـــي بســیط بضـــرر أصـــیب كمــن هـــو المتفــاقم الضـــرر ومثــال

 بعجــز إصـابته إلــى أدت یةجسـد بمضــاعفات المضـرور أصـیب فتــرة وبعـد بالكامــل، عنـه التعـویض

 أو المضــرور، مــن إهمــال أو الطبیــب، مــن ضــار فعــل صــدر أن ذلــك حصــول فــي دخــل وال دائــم

 للمضـــرور یمكـــن الحالـــة هـــذه فـــي منـــه، المشــكو العجـــز حصـــول فـــي ســـاهمت ســـابقة عاهـــة وجــود

  .المتفاقم الضرر نتیجة الضرر محدث على بتعویض الرجوع

 المتفــاقم، والضــرر الفرصــة تفویــت ضــرر بــین التمییــز أن الباحــث یــرى تقــدم مــابنــاًء علــى   

 الـذي الفرصـة تفویـت ضـرر فـي الضـرر محـدث مـن الصـادر الضـار الفعـل نتیجـة في التركیزب هو

 مـرجح كسـب لـه جالبـاً  حصـوله یأمـل المضـرور كـان مـا وهو الطبیعي األمور سیر توقف إلى أدى

 إلـى أدى لكنـه الضـرر محـدث مـن الضـار الفعـل نفـس هـو المتفـاقم الضـرر بینمـا المسـتقبل، فـي له

، علیــه وقــع الــذي الفعلــي الضــرر عــن تعویضــه عنــد متوقــع غیــر بشــكل الضــرر زیــادة  ولكــن ســابقًا

ال توقعهــا یأمــل كــان مــا فرصــة علیــه فاتــت قــد المضــرور یكــون أن بالضــرورة لــیس  تــم قــد كــان وإ

  .  عنها تعویضه

 والضـرر المباشـر غیـر والضرر المباشر لضرروا الفرصة تفویت ضرر بین التمییز: الرابع الفرع

 :المرتد

 رابطـــة الضـــار بالفعـــل إرتـــبط الـــذي الضـــرر ذلـــك هـــو المباشـــر الضـــرر أن إلـــى رأي ذهــب

 ولــم لــه طبیعیــة نتیجــة وكــان مباشــراً  إتصـاالً  الضــار بالفعــل متصــل الضــرر أن أي والنتیجــة السـبب

 المباشـر الضـرر فـإن اإلتجـاه هـذا أير  وبحسـب معقـول، جهد بذلب یتفاداه أن المضرور بوسع یكن
                                                

 قرار فرنسي ئنافإستحكم  .Cass. Civ. 12 october 1972. JCP. 1974. 17609. Note Malaurieأنظر -1
 .201 صفحة. سابق مرجع). 2007( مصطفى العوجي، عن نقالً . 20 ص 1951 اللبنانیة القضائیة النشرة 1950\10\16
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 هــو المتوقـع المباشـر فالضـرر متوقـع، غیـر مباشـر وضــرر متوقـع مباشـر ضـرر نـوعین إلـى ینقسـم

 غیـر المباشـر الضـرر بینمـا لـه طبیعیـة نتیجـة وكـان مباشـراً  إتصاالً  الضار بالفعل المتصل الضرر

  1.الضار للفعل مألوفة طبیعیة نتیجة یعتبر ال الذي الضرر هو المتوقع

 یكــن لــم الــذي الضــرر ذلــك أنــه الســابق اإلتجــاه نفــس یــرى المباشــر غیــر الضــرر عــن وأمـا  

 قطـع أجنبـي سـبب الضـار الفعـل وبـین بینـه فصـل الـذي الضرر أنه أي الضار للفعل مباشرة نتیجة

 المسـؤولیتین فـي الضـرر مـن النوع هذا عن تعویض ال أنه اإلتجاه هذا رأي وبحسب السببیة رابطة

  2.والتقصیریة عقدیةال

 بشــخص یلحــق الــذي الضــرر ذلــك هــو أنــه الــرأي مــن إتجــاه یــرى المرتــد الضــرر عــن وأمــا

 ًا آخـرشخصـ یصـیب الضـرر أن أي المضـرور، الشخص إلصابة نتیجةً  لكنه المضرور غیر آخر

  3.بالتبعیة

 الضـــحیة یصـــیب الـــذي الضـــرر یكـــون أن هـــو المرتـــد الضـــرر أن إلـــى آخـــر رأي وذهـــب

 یرتبطــــون آخــــرین أشخاصــــاً  أو شخصــــاً  تصــــیب أخــــرى ألضــــرار مصــــدراً  الضــــار لفعــــلل المباشــــرة

 یقتصــــر ال الــــرأي هــــذا وبحســــب. صــــداقة حتــــى أو مصــــاهرة أو قرابــــة برابطــــة المباشــــرة بالضــــحیة

نمـا األصـلي، المضـرور أقارب على المرتد الضرر  بالمضـرور لـه كانـت شـخص كـل ذلـك یشـمل وإ

  4.لضارا الفعل بسبب تر تأث مصلحة أو عالقة

 ةحصــاد آلــة یســتأجر كالــذي المباشــر غیــر والضــرر المباشــر، الضــرر علــى األمثلــة ومــن  

 ممـا تسـلیمها، فـي التـأخر أو علیهـا المتفـق اآللة وتسلیم التنفیذ عن باإلمتناع بإلتزامه المؤجر فیخل

                                                
 .266 صفحة. سابق مرجع). 2002( سعید محمد والرحو، علي، حسن الذنون،راجع -1
 .267 صفحة. سابق مرجع). 2002( سعید محمد والرحو، علي، حسن الذنون،راجع -2
، 241طبعة أولى، عمان، ص . الضرر المرتد وتعویضھ في المسؤولیة التقصیریة). 1998(راجع الدكتور عزیز كاظم جبر-3

الوجیز في النظریة العامة ). 1978(والدكتور محمود جمال الدین ذكي. 241ص. مرجع سابق). 2006(والدكتور حسن على الذنون
 .558 صفحة. سابق مرجع). 2008( محمد سینیا الجبوري،نقًال عن . 558ص . لإللتزامات

دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه . النظریة العامة للضرر المرتد في المسؤولیة التقصیریة). 1983(راجع رسالة الدكتور حسن أبو النجا-4
 .166 صفحة. سابق مرجع). 2002( المرسي محمد زھرة،نقًال عن ). 2(من جامعة باریس
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 تزیــد بــأجرة لكــن الســابقة لآللــة مشــابهة أخــرى حصــاد ماكنــة إســتئجار إلــى المســتأجر معــه یضــطر

 حصـادها لتـأخر المحاصـیل بعـض تلـف فـي بإلتزامـه إخاللـه نتیجة المؤجر به تسبب ما وأن عنها،

 عضــال، مــرض بســبب المســتأجر والــد وفــاة إلــى المطــاف نهایــة فــي أدى التــي المســتأجر وخســارة

 المــال تــوفر وعــدم المحصــول خســارة بســبب مرضــه فتــرة فــي بــه والعنایــة معالجتــه عــن عجــز ألنــه

 ببـدل الفـرق فـي هنـا یتمثـل المتوقـع المباشـر الضـرر فإن المثال هذا خالل من إذا. تهلمعالج الالزم

 والضـرر الثانیـة، الحصـاد آلـة إسـتئجاره عنـد اإلیجـار قیمـة زیـادة مـن المسـتأجر دفعه الذي اإلیجار

 حصـــاد عـــن المســـتأجر تـــأخر نتیجـــة المســـتأجر محصـــول بعـــض تلـــف هـــو المتوقـــع غیـــر المباشـــر

 المبــالغ دفــع عــن وعجــزه فقــره نتیجــة المســتأجر والــد وفــاة فهــو مباشــر الغیــر رالضــر  أمــا محصــوله،

  .1بالمرض إصابته عند ومعالجته المستمرة الطبیة للعنایة الالزمة

 فالقتـل آخـر شـخص بقتـل شخص تسبب وأن حصل لو كما فمثاله المرتد الضرر عن وأما  

 المقتــول كــان ممــن وذویــه ولالمقتــ أهــل یصــیب ضــرر هــو ثــم حیاتــه فــي المقتــول لحــق ضــرر هنــا

 أهـــل أصـــاب ضـــرراً  بـــه اإلخـــالل یعـــد الـــذي والحـــق رزقهـــم، مـــورد ینقطـــع ســـوف إذ قانونـــاً  یعـــولهم

 المقتـول أن ثبـت إذا فإنـه ولـذلك المقتـول أبـیهم قبـل النفقـة فـي حقهـم هـو تبعـاً  وذویه وأوالده المقتول

 أصـــاب الـــذي المـــادي ضـــررال عـــن بـــالتعویض المطالبـــة فـــي ســـیتحدد حقهـــم فـــإن عـــائلهم یكـــن لـــم

  2.المرتد الضرر عن التعویض دون ذاته المقتول

 المباشــر، والضــرر الفرصــة تفویــت ضــرر بــین الفــرق أن الباحــث یــرى ذكــر مــا علــى بنــاًء   

 المباشــر الضــرر ففــي الســببیة، العالقــة خــالل مــن یكمــن المرتــد والضــرر المباشــر، غیــر والضــرر

 الضـــرر محـــدث بـــین مـــا باإلتصـــال المباشـــر والضـــرر رالضـــا الفعـــل بـــین الســـببیة العالقـــة تكـــون

 والضـرر الضـار الفعـل بـین تكـون السـببیة العالقـة فـإن المباشر غیر الضرر وفي فقط، والمضرور
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 وفـــي األول، المضـــرور ضـــرر مـــن متضـــرر آخـــر شـــخص وأي الضـــرر محـــدث بـــین مـــا بالتســـبب

 محـــدث بـــین مـــا بالتبعیـــة رروالضـــ الضـــار الفعـــل بـــین تكـــون الســـببیة العالقـــة فـــإن المرتـــد الضـــرر

 الفعــل بــین تكــون الســببیة العالقــة فــإن الفرصــة تفویــت ضــرر فــي بینمــا. المضــرور وأقربــاء الضــرر

 المسـتقبل فـي مـرجح كسـب مـن تحقیقـه فـي یأمـل المضـرور كـان مـا بـین بـالترجیح والضـرر الضار

 فـي بالتفصـیل تناولسـن مـا هـو وهـذا وجـدیتها، ثبوتهـا حیث من بها یدعى التي الفرصة حقیقة وبین

  .  الدراسة هذه من الرابع الفصل
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  الرابع الفصل

  الفرصة تفویت ضرر أحكام التعویض عن

  

 المضـرور لتعـویض األنسـب الحل فهم من جزء هو الفرصة تفویت ضرر مفهوم تناول إن  

 رور،للمضــ بــأذى تســبب الــذي الضــرر هــذا جبــرمــن  بــد ال أنــه حیــث الفرصــة، تفویــت ضــرر عــن

 وخلـف لألمـور الطبیعـي السـیر توقـف إلـى أدى الذي الضرر محدث من الضار للفعل نتیجة وذلك

 محـدث یفلـت أن یتصـور ال لـذلك بالمسـتقبل، حصـوله فـي یأمل المضرور كان ما لكل نهایة وراءه

جباره محاكمته دون الضار فعله من الضرر   . المضرور تعویض على وإ

 أولــى مـن وأنـه الفرصـة، تفویـت ضـرر مفهـوم السـابق الفصـل فـي الدراسـة تناولـت أن وبعـد  

 حقوقــه، مــن حــق أي أو المضــرور مصــلحة یصــیب ضــرر كــل تعــویض واإلنصــاف ةالعدالــ قواعــد

 بالمضـرور، تلحـق التـي األضـرار مـن غیـره عـن خاصة طبیعة ذو الفرصة تفویت ضرر أن وحیث

 المبحـــث خــالل مــن الدراســـة اولهســتتن مــا وهـــذا الفرصــة تفویــت ضـــرر آثــار تنــاول مـــن بــد ال فإنــه

  .الفرصة تفویت ضرر عن التعویض وشروط مبادئ شرح إلى فیه نتطرق الفصل هذا من األول

 التـــي البینــات ووزن تقــدیر حیـــث مــن األهمیــة فـــي بــالغ دور الموضــوع قاضـــي فــإن كــذلك  

ـــــت ضـــــرر إلثبـــــات المضـــــرور یقـــــدمها  للمضـــــرور القاضـــــي یحكـــــم أن یمكـــــن ال إذ الفرصـــــة، تفوی

 مـــا وهـــذا الفرصـــة تفویــت ضـــرر عـــن المضــرور تعـــویض ألجـــل البینــات بحـــث بعـــد إال لتعویضبــا

 عناصــــر شــــرح إلــــى فیــــه نتطــــرق الفصــــل هــــذا مــــن الثــــاني المبحــــث خــــالل مــــن الدراســــة ســــتتناوله

  .الفرصة تفویت ضرر عن التعویض
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 الفرصة تفویت ضرر عن التعویض وشروط مبادئ: األول المبحث

 فــي یقـدر التعــویض واجـب محققــاً  ضـرراً  بإعتبــاره الفرصـة یــتتفو  ضـرر عــن التعـویض إن

 منــه وحــرم مــرجح كســب مــن یأملــه المضــرور كــان فیمــا تمثــلذي یالــ حقــقالم الضــرر بقــدر الواقــع

ضـــاعة تفویـــت فـــي وتبریـــره أساســـه التعـــویض هـــذا یجـــدو  الضـــرر، محـــدث بفعـــل  لـــدى كـــان مـــا وإ

 بقـدر تقـدر هـي ولـذلك ،المـرجح الكسـب هـذا لتحقیـق وحقیقیـة وجدیـة معقولـة، فرصة من المضرور

 والـذي أصـابه الـذي المحقـق الضـرر تمثـل أنهـا بإعتبـار المضـرور، علـى فاتـت التي الفرصة وقیمة

  .للتعویض أساساً  یكفي

 الكســـب مـــن المضـــرور حرمـــان فـــي لـــیس الفرصـــة تفویـــت ضـــرر تعـــویض فـــي العبـــرة إذن

، ضرراً  یمثل ال وحده الحرمان أن بسبب المرجح نمـا محققـًا  مـن فعـالً  المضـرور لحـق فیمـا العبـرة وإ

 حســـاب فـــإن لـــذلك المـــرجح، الكســـب هـــذا تحقیــق لفرصـــة فقدانـــه فـــي تتمثـــل محققـــة وخســـارة ضــرر

 جدیـة ضـوء علـى یكـون المضـرور لحقـت التـي الفرصـة تفویـت فـي والمحقق الفعلي الضرر وتقدیر

 الضــرربمقــدار  موضــوعال قاضــي الفرصــة هــذه قیمــة قــدریو  الفائــت، الكســب فرصــة مــن یملكــه مــا

  1.المضرور لحق الذي الفعلي

 تنــاول مــن بــد ال نــهإف الفرصــة، تفویــت ضــرر عــن التعــویض موضــوع إتســاع مــن وبــالرغم

 تكملـة بمثابـة تعـد هـي والتـي الفرصـة، تفویـت ضـرر عن للتعویض توافرها الالزم والشروط المبادئ

 وهـي مختلفـة، زاویـة مـن لكـن ابق،السـ الفصـل في تناولها سبق التي الفرصة تفویت ضرر لعناصر

 مــن المقدمـة البینـات ووزن للتعـویض تقـدیره فـي الموضــوع قاضـي یؤدیـه الـذي الـدور علـى بـالتركیز

 المبـــادئ األول مطلبهـــا فـــي الدراســـة هـــذه تتنـــاول حیـــث الفرصـــة، تفویـــت ضـــرر إلثبـــات المضـــرور
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 تفویـت ضـرر عـن ویضالتعـ شروط تتناول ثم ومن الفرصة، تفویت ضرر عن للتعویض األساسیة

  .الثاني المطلب في الفرصة

  :الفرصة تفویت ضرر عن للتعویض األساسیة المبادئ: األول المطلب

 الفرصــة تفویــت ضــرر أن یعتبــر أصــبح القضــاء أن الحاضــر الوقــت فــي فیــه شــك ال ممــا  

 ممیـزات علـى بالحصـول وجـدي حقیقـي أمـل بضـیاع یتعلـق األمر كان لما التعویض، واجب ضرر

 وحیـث الضـرر، محـدث مـن الصادر الضار بالفعل مستحیالً  وأصبح األمل هذا ضاع إذا بلیةمستق

 وهمـــا بــالتعویض للمضـــرور الحكــم قبـــل الموضــوع قاضــي علیهـــا یســتند مبـــادئ التعــویض لهــذا أن

 المضــرور إثبــات ومبــدأ األول، الفــرع فــي وسـنتناوله وجــدیتها الفرصــة وجــود مبــدأ أساســیین، مبـدأین

  :التالي التفصیل حسب المطلب، هذا من الثاني الفرع في لفرصةا تفویت لضرر

  :وجدیتها الفرصة وجود مبدأ: األول الفرع

 تفویت ضرر عن التعویض من المقصد أو الھدف یكون أن یكفي ال أنھ إلى رأي ذھب  

 التحقق محتملة الفرصة تكون أن من بد ال بل الوقوع، ھمرجحالفرصة  تكون بأن الفرصة

 أن ثانیًا یشترط القاضي أن بمعنى والوسائل، الطرق من المضرور یملكھ بما ستقبًالم والحدوث

 كسب رجحان القاضي یبني بأن والخیال األفكار ولیدة تكون أن ال وحقیقیة جدیة الفرصة تكون

  1.معقولة أسباب على الفائتة للفرصة روالمضر

 أنــه ذلــك تحققهــا الضــرورةب تعنــي ال بنظــره الفرصــة جدیــة أن إلــى الســابق الــرأي ویضــیف

 لــه تــوافرت ولــو حتــى مطلقــة بصــفة التحقــق إلــى دائمــاً  یــؤول ال اإلحتمــال فــإن النســبیة لمبــدأ تبعــاً 

 لهــا لمــا الفرصــة جدیــة مــدى تحدیــد فــي األفضــل الطریقــة هــي والواقــع الحــال ظــروف وأن مســبباته،

 ظـروف وأن وأحاسیسـه، مشـاعره مـن المضـرور إختلقـه الـذي األمل مجرد عن تمییزها في دور من

 یملكهــا محــددة بوســیلة معینــة فرصــة تحقــق رجحــان مــدى علــى تــدل التــي هــي أیضــاً  والواقــع الحــال
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 تزیـد بنظـره الجدیـة فالفرصة والتحقق، الیقین درجة إلى األحوال من بحال تصل ال لكنها المضرور

  .الیقین عن وتقل األمل عن

 أن الفرصــة تفویـت ضـرر عــن التعـویض إلمكانیـة یشـترط القضــاء أن إلـى آخـر رأي ذهـب  

 فیهـــا ســـیمارس كـــان التـــي اللحظـــة قـــرب مـــدى علـــى یســـتند وذلـــك. وجدیـــة حقیقیـــة الفرصـــة تكـــون

 تعتبــر الفرصــة فــإن الفرصــة إجتیــاز وشــك علــى كــان فــإذا. منهــا حرمانــه وقــت فرصــته المضــرور

 وشــك علــى كــان أو إیاهــا ممارســته خــالل فرصــة مــن حــرم قــده أنــ المضــرور أثبــت فكلمــا. حقیقیــة

  1.إفتراضیة ولیست حقیقیة الفرصة كانت كلما ممارستها،

 الشــوط عــن تــأخر الــذي الســباق بحصــان وجــدیتها الفرصــة وجــود عــن هنــا مثــاالً  ونضــرب  

 إلــى نقلــه عــن المســؤول مــن صــدر الــذي الخطــأ بســبب وذلــك بــه، یــركض أن المفتــرض مــن الــذي

 كــل وكانــت 2جــائزة،لل المـرجح كســبالو  الــربح فرصـة ومــن الســباق فــي المشـاركة مــن فحرمــه الحلبـة

 فــارس قبــل مــن وتدریبــه الحصــان هــذا علــى المبذولــة العنایــة إلــى وبــالنظر أنــه إلــى تشــیر التوقعــات

 فـي وبـالنظر األحصـنة، سـباق مجـال فـي لـه السـابقة الخبـرات إلـى وبالنظر العمل وفریق الحصان،

ـــو مـــا  العالیـــة الجـــودة إلـــى أیضـــاً  وبـــالنظر ان،الحصـــ هـــذا فیهـــا شـــارك ســـباقات بعـــدة ســـابقاً  فـــاز ل

 التــي الدائمــة والمتابعــة وعالجــه وتغذیتــه الحصــان تربیــة ســبیل فــي تنفــق التــي الباهظــة والتكــالیف

 القـول باإلمكـان كلـه ذلـك وبعـد فإنـه المجـال، هـذا فـي متخصصین رعایة تحت الحصان هذا یتلقها

  .السباق في األولى الجائزة یكسب أن له مرجح الحصان هذا أن

                                                
 محمد زهرة،نقالً عن  .Civ.2e.3 nov 1977,D. 1972,p.667–com.19. juill.1971,D.1972. somm.,p.52أنظر -1
  .163 صفحة. سابق مرجع). 2002( مرسيال
 .25 صفحة. سابق مرجع). 1981( سعدون العامري،راجع -2
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 عـــن بـــالتعویض الحصـــان نقـــل عـــن المســـؤول یطالـــب أن الحصـــان هـــذا صـــاحب یســـتطیع هـــل إذا

 بجـائزة الـربح لفرصـة تفویتـه وعـن السـباق فـي الحصان مشاركة عدم جراء من أصابه الذي الضرر

   السباق؟

 نقـــل عـــن المســـؤول مـــن التعـــویض یســـتحق الحصـــان صـــاحب المضـــرور أن فـــي شـــك ال

 بینمــا المحــدد، الوقـت فــي السـباق حلبــة إلــى الحصـان وصــول بعـد یتعلــق الــذي الشـق فــي الحصـان

 المــرجح كســبال فــي علیــه الفرصــة تفویــت عــن الحصــان صــاحب بتعــویض یتعلــق الــذي الشــق فــي

 یــأتي أنــه بحیــث .شخصــیة ولیســت موضــوعیة ناحیــة مـن فیــه البحــث یجــب األمــر هــذا فــإن ةلجـائز ل

 حصـــوله مـــدى فـــي المضـــرور علـــى الفائتـــه الفرصـــة مضـــمون وتقـــدیر رقابـــة فـــي أوالً  القاضــي دور

 المعتـاد للمجـرى وفقـاً  فیها النظر إستمر لو للدعوى المدعي خسران لدیه ترجح فإذا الحق هذا على

ال لألمور   1.عنها التعویض ورفض فرصة ثمة وجود یستبعد فإنه وإ

  رصة؟الف تفویت ضرر عن المضرور لتعویض وجدیتها الفرصة وجود مبدأ أهمیةما  إذا

 مــن للقاضــي تــرجح إذا أنــه الســابق المثــال إلــى بــالرجوع الباحــث یــرىبنــاًء علــى مــا تقــدم 

 للفـوز وتحضـیره الحصـان تدریب في المبذول للجهد اإلعتبار واضعاً  الدعوى حیثیات فحص خالل

 للمجــرى وبــالنظر أیضــاً  فإنــه الجــائزة، ربــح ســبیل فــي بــذلها الــذي والشــاقة الطویلــة والخبــرة والعنــاء

  .عنها بالتعویض له ویحكم المضرور على الفائته الفرصة بوجود سیقرر لألمور المعتاد

 بــل محققــه الفرصــة تكــون أن بالضــرورة لــیس أنــه عتبــرا الــذي للــرأي منتقــداً  الباحــث ویــرى

 تحققهـا بالضـرور تعنـي أنهـا الفرصـة جدیـة فـي بالقول ذهب أنه لو یاحبذ إذ نسبیة، تكون نأ یكفي

 الفرصــة جدیــة أن أي ةیــحقیق یجعلهــا مــا هــو الفائتــة الفرصــة فــي الجدیــة وجــود نأل العكــس، ولـیس

                                                
المجلة فصلیة للقانون (وأنظر في إنتقاد هذه الطریقة هیبرو  -13226-2-األسبوع القانوني – 1963أبریل  29أنظر مدني فرنسي -1

المرجع ). 2011(نقالً عن أرباب، یوسف ذكریا عیسى ) 573ص 1970والمجلة الفصلیة للقانون المدني  8-6ص 1963المدني 
 .136صفحة . السابق
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 قاضــي یتبــع أن یــا حبــذا لــو كــذلك بــاآلخر، لصــیق منهــا كــالً  واحــدة لعملــة وجهــین الفرصــة وجــودو 

 اإلثبـات وحریـة التـرجیح لمبـدأ بـل النسـبیة لمبـدأ وحقیقتهـا الفرصـة جدیـة مـدى تحـري عند الموضوع

  .الضار الفعل عن التعویض دعاوى كافة في األصل هو ذافه الطرق، بكافة

 إلـــى یتطـــرق لـــن الســـابق للمثـــال وبـــالرجوع المضـــرور ذلـــك أن أیضـــاً  الباحـــث یـــرى حیـــث

 بالمئـة، مئـة أو بالمئـة تسـعون بالجـائزة فـوزه نسـبة لكـان السـباق فـي حصـانه شـارك لـو بأنه اإلدعاء

 مـــن الصـــادر الضـــار الفعـــل بســـبب وأنـــه ،أصـــالً  بالســـباق مشـــاركته عـــدم هـــو الواقـــع أن حـــین فـــي

 أمهــر یــد علــى الحصــان تــدریب مــن المبــذول والعنــاء الجهــد كــل فــإن الحصــان، نقــل عــن المســؤول

 مــن الكثیـر وغیـره العلــف أنـواع أجـود مـن وســقیاه الحصـان إطعـام ومــن الـدولیین، والخبـراء الفرسـان

 إنقطــاع دون العنــاء مــن وغیــره ذلــك كــل متتابعــة طبیــة وتحالیــل فحوصــات مــن الباهظــة التكــالیف

 إثباتـــه المضـــرور علـــى یجـــب مـــا هـــو هـــذا الـــریح، مهـــب فـــي ضـــاع قـــد بالســـباق الفـــوز ألجـــل فقـــط

 محــددة نســبة بوضــعه ولــیس بالســباق، والفــوز المــرجح الكســب فرصــة تفویــت ضــرر عــن لتعویضــه

  .بالسباق الفوز أو المرجح الكسب فرصة تفویت عن وتخمین

  : الفرصة تفویت لضرر المضرور تإثبا مبدأ: الثاني الفرع

 مــدعیها عــاتق علــى یقــع والحقیقیــة الجدیــة الفرصــة وجــود إثبــات عــبء أن إلــى رأي ذهــب  

 تفویـت ضـرر إثبـات أن إلـى آخـر رأي وذهـب 1.لإلثبات العامة للقواعد إعماالً  وذلك المضرور أي

 علـى وحتـى التقصـیریة، المسـؤولیة ضـمن یكون قد كما العقدیة المسؤولیة إطار في یرد قد الفرصة

 یـذكر إنعكـاس لـه لـیس اإلخـتالف هـذا فإن المسؤولیتین، من كل في اإلثبات قواعد إختالف فرض

 بضـرر المـدعي المضـرور مـن یكفـي ال فإنـه اإلتجـاه هـذا رأي وبحسـب ذاتهـا، الفرصـة إثبـات علـى

 المـدعى الضـرر محـدث وبـین بینـه العقـد وجـود إثبـات العقدیـة المسـؤولیة أحكـام في الفرصة تفویت

                                                
 .47 صفحة. سابق مرجع) . 2005( خلیل سعید خلیل إعبیة،راجع -1
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 علیـه وضـاعت لـه مرجحـه كانـت فرصـة مـن یدعیه ما إثبات المضرور على أیضاً  یجب بل علیه،

 ضــرر عــن بــالتعویض المطالبـة بهــدف عقــد مــن بینهمـا مــا تنفیــذ فــي الضـرر محــدث إخــالل نتیجـة

  1.الفرصة تفویت

 العقدیــة نالمســؤولیتی بــین مــا اإلثبــات طبیعــة فــي فــرق ال أنــه إلــى آخــر إتجــاه ذهــب كــذلك  

 عنــد تثبــت ال ظاهریــة فــروق هــي الفــروق وأن النتیجــة وفــي الســبب فــي تتحــدان فهمــا والتقصــیریة،

 المضـرور علـى یكـون حیـث التقصیریة، المسؤولیة إطار في جلیاً  یظهر ما وهذا فیها النظر إمعان

 والضــرر الضــار الفعــل وقــوع إثبــات عــبء تحمــل الفرصــة تفویــت ضــرر عــن بــالتعویض المطالــب

 نهـائي كسـب مـن لـه یسـعى كـان مـا تحقیـق فـي والحقیقیـة الجدیـة فرصـته تفویـت فـي بـه لحـق لذيا

 بإثبــات المضــرور تكفــل أي الفرصــة، تفویــت وضــرر الضــار الفعــل بــین الســببیة وعالقــة لــه مــرجح

 لحـق مـا إثبـات مـن یـتمكن لكـي الضـرر محـدث بفعـل  علیـه وفاتـت له توفرت التي الجدیة الفرصة

  2.قيحقی ضرر من به

 لعنصــر كبیــراً  وزنــاً  یقــیم الفرصــة تفویــت ضــرر عــن تعویضــه عنــد فإنــه القضــاء عــن وأمــا  

 بالمقابلـة تحققهـا تـرجیح ومـدى الضـائعة الفرصـة قیمـة تقدیر یقوم لذلك الفرصة، تحقق في الترجیح

 غیـــر فـــي التـــي الســـلبیة الفـــرص وبـــین المضـــرور صـــالح فـــي التـــي الحســـنة اإلیجابیـــة الفـــرص بـــین

 الفـــرص لهـــذه والدقیقــة الجدیـــة المقارنــة بالضـــرورة یفتـــرض المختلفــة للفـــرص التقیــیم هـــذاو  صــالحه،

 الطبیـب بمسـؤولیة  الفرنسـیة المحـاكم إحـدى قضـت حیـث.  3علیهـا والتعـرف حصـرها بعد المختلفة

 المریضــــة، لــــدى یــــزدادان والعطــــب الــــدم فقــــر تــــرك فــــي والعنایــــة المالحظــــة بإهمالــــه تســــبب الــــذي

                                                
 .53صفحة . مرجع سابق). 2005(راجع إعبیة، خلیل سعید خلیل -1
 .54صفحة . مرجع سابق). 2005(راجع إعبیة، خلیل سعید خلیل -2
 Jacques Bore: L'indemnisation pour les chances: une forme d'appreciation: ریه راجع في ذلك بو -3

quantitative de la causalite d'un fait dommageable, J.C.P., 1974, I.D.2620. . نقالً عن أبو اللیل، إبراهیم
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 للشــفاء تتماثــل قبــل منزلهــا إلـى تعــود حــدیثاً  أنجبــت التــي المریضـة تركــت التــي ةالممرضــ ومسـؤولیة

، ن السـببیة عالقـة بأن المحكمة قررت حیث تمامًا  فوتـا قـد أنهمـا إال والوفـاة الخطـأین بـین تقـم لـم وإ

 علــى الممرضـة ومســؤولیة الطبیـب بمســؤولیة المحكمـة قضـت لكــن ،1الشـفاء فرصــة المریضـة علـى

 المحقـق الضـرر وبـین الممرضـة ومـن الطبیـب مـن الضـار الفعـل بین السببیة لعالقةا إرتباط أساس

  .الفرصة تفویت في

 عــن بــالتعویض یطالــب الــذي المــدعي بشــأن األردنیــة التمییــز محكمــة أیضــاً  قضــت كــذلك  

 حیــث األرض، لشــراء ثمنــاً  بــدفعها قــام التــي بالمبــالغ اإلنتفــاع مــن المــدعي وحرمــان الصــفقة ضــیاع

 وعلـــى"  بأنــه المحكمـــة قضــت لكــن المـــدفوع، المبلــغ یســـتثمر أو یســتغل أن یمكــن كـــان أنــه یــدعي

 التــي الخبــرة ســوى الفرصـة تلــك فــوات علــى بینـة أیــة یقــدم لــم المـدعي أن مالحظــة ومــع ذلــك ضـوء

 مــن حرمانــه عــن للمــدعي الحكــم فــإن وبالتــالي كافیــة بینــة إعتبارهــا یمكــن ال الحالــة هــذه مثــل وفــي

 وسـائل مـن وسـیلة الفنیـة الخبـرة أن وصـحیح. محلـه غیـر في واقع الصفقة وضیاع ربالعقا اإلنتفاع

 المحاكمـات أصـول قـانون مـن) 83( والمـادة البینـات قـانون مـن) 6\2( المـادة ألحكـام وفقـاً  اإلثبات

 بفـــوات الضـــرر وقـــوع إلثبـــات ولـــیس الضـــرر عـــن التعـــویض مقـــدار إلثبـــات تصـــلح فهـــي المدنیـــة

، محققــاً  ضــرراً  ولــیس يإحتمــال ضــرر وهــو الصــفقة  أضــاع أنــه یــدع لــم المــدعي أن وحیــث ومؤكــدًا

 ممــا الفنیــة الخبــرة ســوى الفرصــة تلــك إضــاعة یثبــت مــا البینــات مــن یقــدم ولــم ومحققــه أكیــدة فرصــة

  2".السبب هذا رد إستوجب

 حالــة بـین المقارنــة تـتم الخیــل سـباقات فـي الفرصــة تفویـت ضــرر إثبـات علــى األمثلـة ومـن  

 وفـي السـباق، هـذا فـي اإلشـتراك مـن حـرم الـذي الحصـان وحالـة بالسـباق المشـاركة ولالخیـ وموقف

                                                
 .57 صفحة. سابق مرجع). 2005( خلیل سعید خلیل إعبیة، عن نقالً  ،1969 لورلیانز فرنسي، مدني حكمأنظر -1
-4 رقم عدد األردنیین، المحامین نقابة مجلة). 2012\2385(رقم. -العامة الهیئة عن صادر– األردنیة التمییز محكمة قرارأنظر -2
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 وحكـم الصـادر الحكـم قیمـة بـین أیضـاً  المقارنـة تجـري باستئنافها المحامي یقم لم التي الدعوى حالة

 المقارنـة تـتم الطبیـة المسـائل فـي وكـذلك اإلسـتئناف، هـذا تـم لـو صدوره یتوقع كان الذي اإلستئناف

 تحدیــد تــم إذا إال الواقــع فــي إجراؤهــا یمكــن ال المقارنــة وهــذه الســیئة والفــرص الحســنة الفــرص بــین

 التــي التــدخل إمكانیــة تحدیــد یـتم إذ إســتبعاده، ویأمــل یتوقــع المـریض كــان الــذي الخطــر أو المـرض

 یكتنفـــه مجهــوالً  الوفـــاة ســبب ظـــل فــإذا فیهــا المتواجـــد والمكــان الزمـــان ظــروف فـــي الطبیــب یملكهــا

 فــي قیمتهــا ومــدى الفرصــة وجــود تقــدیر فــي كبیــرة صــعوبة ســیواجه القاضــي أن شــك فــال لغمــوضا

  1.خاصة بصفة الطبیة المسائل

 طــرق بكافــة إثباتــه یمكــن الفرصــة تفویــت ضـرر إثبــات أن الباحــث یــرى تقــدم مــا علــى بنـاًء   

 وهـــو علیــه الفرصــة تفویــت ضـــرر وقــوع یــدعي مــن عــاتق علـــى یقــع اإلثبــات عــبء وأن اإلثبــات،

 المدنیــة المســؤولیة بــین مــا الفرصــة تفویــت ضــرر إثبــات طریقــة فــي أیضــاً  فــرق ال وأنــه المضــرور،

  .التقصیریة والمسؤولیة

 أن لــو احبــذ یــا أنــه الســابق، األردنیــة التمییــز محكمــة قــرار إلــى بــالرجوع الباحــث یــرى لكــن  

 لیســـت وحـــدها بـــرةالخ لمـــاذا تفســـر وأن بـــالتعویض للمضـــرور الحكـــم عـــدم بتســـبب قامـــت المحكمـــة

 فـــي وزنهـــا لهـــا اإلثبـــات طـــرق مـــن طریقـــة الخبـــرة أن علمـــاً  الفرصـــة؟ تفویـــت ضـــرر إلثبـــات كافیـــة

 أن یالحـظ لكـن للخبـرة، النهـائي بـالتقریر الطعـن اآلخـر الطرف حق من وأن القاضي قناعة تشكیل

 التقریـر إعـادة صـالحیاتها مـن أن حـین في الخبرة تقریر في جاء بما تقتنع لم اإلحترام مع المحكمة

نتداب الخبرة ورد  ألحكـام مراعـاة وذلـك أخـرى مـرة الفرصـة تفویـت ضـرر عـن للكشـف جدد خبراء وإ

 كــان المضــرور إلــى بالنســبة كــذلك النهــائي، الخبــرة بتقریــر تقتنــع لــم المحكمــة أن حالــة فــي العادلــة،

 اإلثبــات، ائلوســ مــن بغیرهــا الفرصــة تفویــت ضــرر إثبــات فــي كوســیلة الخبــرة یــدعم أن واجبــه مــن

                                                
 .120 صفحة. سابق مرجع). 2013( الدسوقي إبراهیم یل،الل أبوراجع -1
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 تفویـت ضـرر أن فـي المحكمـة لقناعـة زیـادة ذلـك فـي ألن منفـردة إثبـات وسیلة الخبرة یجعل ال وأن

 الفرصــة، تفویــت ضــرر عــن الخبــرة إجــراء قبــل المضــرور لــدى كــان حیــث وحقیقــي، جــدي الفرصــة

 جمیعــاً  أنهــا حیــث والیمــین، واإلقــرار والقــرائن والشــهود الكتابیــة باألدلــة اإلثبــات محاولــة علیــه كــان

 علــى األولویــة لهــا أن یعنــي ممــا اإلثبــات قــانون فــي الخبــرة إجــراء علــى الترتیــب فــي ســابقة تعتبــر

 اإلفتـــراض ســـبیل علــى المضـــرور قــام مـــا فــإذا الفرصـــة، تفویـــت ضــرر فـــي بــالخبرة اإلثبـــات إجــراء

 الحكــم انرجحـ مـن سـیزید ذلــك كـان والخبـرة والشـهود الكتابیـة باألدلــة الفرصـة تفویـت ضـرر بإثبـات

  .الفرصة تفویت ضرر عن له بالتعویض للمضرور

  :الفرصة تفویت ضرر عن التعویض شروط: الثاني المطلب

 الحكـــــم فـــــي األساســـــیة القاعـــــدة هـــــي الشخصـــــیة أفعـــــالهم عـــــن األشـــــخاص مســـــؤولیة إن  

 المــــدني القـــانون خصـــص وقـــد الفرصـــة، تفویـــت ضــــرر مـــن المضـــرور تعـــویض عـــن بالمســـؤولیة

 واألفعــــال المســـؤولیة، هــــذه عـــن العامـــة األحكــــام لتنظـــیم) 287-256 المــــواد( مـــادة 32 األردنـــي

 ضـــرر فـــي الشخصـــیة األفعـــال عـــن المســـؤولیة تتحقـــق ال إذ والمـــال، الـــنفس علـــى الواقعـــة الضـــار

 وهـــو أال حكمهـــا علیهـــا ترتـــب الشـــروط تلـــك تحققـــت فـــإذا شـــروطها، تتحقـــق لـــم مـــا الفرصـــة تفویـــت

  .1ةالفرص تفویت ضرر عن التعویض وجوب

 فــي العامــة للقواعــد تطبیــق مجــرد هــو الفرصــة تفویــت ضــرر عــن التعــویض أن الواقــع اإذً 

 التعـویض فـي الحـق یقـوم لكي شروط ثالثة توافر یتعین لذلك الضرر، وتعویض المدنیة المسؤولیة

 ثـم للمسـؤولیة، الموجـب الضـار الفعـل أو اإلضـرار: وهي الفرصة تفویت على المترتب الضرر عن

 الدراســة تناولــت أن ســبق قــد أنــه وحیــث ،2والضــرر الضــار الفعــل بــین الســببیة العالقــة ثــم الضــرر،

 شـــرط تنـــاول علـــى سیقتصـــر المطلـــب هـــذا فـــإن إذا الفرصـــة، تفویـــت فـــي المحقـــق الضـــرر مســـألة
                                                

 .510 صفحة. سابق مرجع). 2008( محمد یاسین الجبوري،راجع -1
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 الفــرع فــي الســببیة العالقــة شــرط تنــاول ثــم ومــن منــه، األول الفــرع فــي الضــار الفعــل أو اإلضــرار

  : التالي یلبالتفص وذلك الثاني،

  :الفرصة تفویت ضرر عن للتعویض )اإلضرار(الضار الفعل شرط: األول الفرع

 عــن التقصــیر هــو أو عنــده الوقــوف الواجــب الحــد مجــاوزة هــو اإلضــرار أن إلــى رأي ذهـب  

 فاإلضــرار علیــه، الضــرر یترتــب ممــا الفعــل عــن واإلمتنــاع الفعــل فــي إلیــه الوصــول الواجــب الحــد

  1.مشروع غیر بفعل الضرر إحداث بالتحدید یعني وهو الضرر مفهوم نع یختلف المعنى بهذا

 تطبیـق مجـرد لكونهـا الفرصـة تفویـت ضـرر عـن التعـویض نظریة أن إلى آخر رأي وذهب

 مجـــال فـــي أثیــرت أنهـــا أي لهــا، الموجـــب للفعــل خـــاص طلـــب لهــا لـــیس للمســؤولیة العامـــة للقواعــد

 الضـــرر هــذا إعتبــار ومــدى الفرصــة ویــتتف ضـــرر عــن لتعویضــه المضــرور علــى الواقــع الضــرر

، ولـــیس محققـــاً  األحیـــان بعـــض فـــي یكـــون أن الممكـــن مـــن أنـــه درجـــة إلـــى مرجحـــاً  ضـــرراً   إحتمالیـــًا

 الضـــرر لتعــویض یكفــي مرتكبـــه مســؤولیة قیــام یســتوجب ضـــار فعــل كــل فـــإن الــرأي هــذا وبحســب

  2.نفسه الضار الفعل عن النظر بصرف الفرصة تفویت على المترتب

 أهـــم بإعتبـــاره الخطـــأ عـــن تكلمـــت عامـــة المدنیـــة القـــوانین أن أیضـــاً  بالـــذكر دیرالجـــ ومـــن

 القـانون أمـا مسـؤولیة، فـال الخطـأ هـذا إنعـدم فـإذا التقصـیریة، المسـؤولیة عـن التعویض في الشروط

 یكـــون أن أي اإلضـــرار، وجـــود إشـــترط أنـــه حیـــث اإلســـالمي، بالفقـــه متـــأثراً  فكـــان األردنـــي المـــدني

 فــي األردنــي المــدني القــانون نــص فــي ظــاهر وذلــك 3الخطــأ، عــن بــدالً  وذلــك عمشــرو  غیــر الفعــل

  ". الضرر بضمان ممیز غیر ولو فاعله یلزم بالغیر إضرار كل): " 256 المادة(

                                                
. الجزء األول. المدني األردني وراجع أیضًا المذكرات اإلیضاحیة للقانون. من القانون المدني األردني) 256(أنظر نص المادة -1

 .522 صفحة. سابق مرجع). 2008( محمد یاسین الجبوري،نقالً عن . 277-275ص
 .132 صفحة. سابق مرجع). 2011( عیسى ذكریا یوسف أرباب،راجع -2
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 المســؤولیة فــي یختلــف ال المســؤولیة أركــان كأحــد الضــار الفعــل أن إلــى رأي ذهــب كــذلك

 مـع فیـه یتعـارض الـذي بالقـدر إال عـام، شـكلب المسؤولیة أحكام في عنه الفرصة تفویت ضرر عن

 ضـرر عـن التعـویض فـي حقـقالم الضـرر وطبیعة الفرصة تفویت ضرر في المسؤولیة خصوصیة

 عـن بـالتعویض المطالبـة دعـوى في الضار الفعل فإن األخیر اإلتجاه هذا وبحسب الفرصة، تفویت

 مـورس التـي والظـروف بالكیفیـة إرتكابه لكن حقیقته في باإلضرار یتسم ال قد الفرصة تفویت ضرر

  1.فرصته علیه فیفوت بالمضرور الضرر یلحق أن شأنه من فیها

 فقــد الفرصــة تفویــت ضــرر فــي اإلضــرار أو الضــار الفعــل علــى القضــائیة التطبیقــات ومــن  

 وذلــك الفرصــة، تفویــت ضــرر عــن موكلــه بتعــویض محــامي علــى األردنیــة التمییــز محكمــة قضــت

عتبرتـه القانونیـة الطعـن مـدد تفویـت إلـى أدت التي المهنیة واجباته في تقصیره جراء  أمـام مسـؤوالً  وإ

ن الفرصــة وأن الطعــن، هــذا مــن ن الكســب المــرجحعــ موكلــه  تفویتهــا أن إال محــتمالً  أمــراً  كانــت وإ

 المضــــرور للموكـــل الحكـــم إلـــى أدى الـــذي الضـــار الفعــــل فـــإن إذا التعـــویض، یوجـــب محقـــق أمـــر

همال تقصیر وه الحالة هذه في بالتعویض  أن للمحـامي تبـین إذا لكـن الضـرر، محدث المحامي وإ

نـه النهائي الحكم أن إثبات عبء المحامي على یقع عندها سیرد كان قدم لو الطعن  مـا یوجـد ال وإ

 یقــدمها لــم جدیــدة بینــات وجــود أو القــانون، تطبیــق فــي خطــأ وجــود مثــل الطعــن، لتقــدیم بــه یــدعي

  2.األولى الدرجة محكمة امأم الدعوى نظر أثناء المحامي

 لوظیفـة المتقدمـة سـاق بتـر هـي الفرصـة تفویـت ضـرر فـي الضار الفعل على األمثلة ومن  

 یكـون هنـا والتعـویض للتعـویض، قـابالً  جسـمانیاً  ضـرراً  ذاتـه فـي الضـرر یكون إذ الجویة، المضیفة

 نفســه الضــار عــلالف أن یمنــع ال وهــذا الســاق فقــد فــي یتمثــل الــذي المحقــق الجســماني الضــرر عــن
                                                

الضرر المرتد وتعویضه في المسؤولیة ). 1998(وراجع أیضًا عزیز جبر. 101ص. مرجع سابق). 1971(راجع سعدون العامري-1
 .98صفحة . مرجع سابق). 2005(إعبیة، خلیل سعید خلیل نقالً عن . 96- 93ص. التقصیریة

، نقالً عن األحمد، أشرف جهاد وحید 1986\9\20، بتاریخ )1986\480(، رقم -هیئة خماسیة–) حقوق(أنظر قرار محكمة التمییز-2
 .رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة الشرق األوسط، عمان، األردن. المسؤولیة المدنیة للمحامي عن الخطأ المهني). 2012(



76 
 

 التـي الفتـاه علـى المطلوبـة الوظیفـة فـي التعیـین فرصـة تفویت ضرر هو آخر ضرر في سبباً  یكون

، وذلـــك فـــي حـــال مـــا إذا بتـــر الطبیـــب ســـاق الفتـــاه وهـــي لیســـت بحاجـــة ضـــروریة إلـــى ســـاقها بتـــرت

لجـوء إلـى عملیة البتر أو أن هناك طریقة أخرى كان یمكن للطبیب فیها معالجـة سـاق الفتـاة دون ال

 1.بتر ساقها

 فــي الضــار الفعــل إعتبــار إلــى إتجهــت اآلراء غالبیــة أن الباحــث یــرى تقــدم مــا علــى بنــاًء   

 المدنیــة للمســؤولیة العامــة القواعــد علیــه تنطبــق آخـر ضــار فعــل ألي مشــابه الفرصــة تفویــت ضـرر

 هنــاك لــیس لتــاليوبا. التقصـیریة المســؤولیة فــي أم العقدیـة المســؤولیة فــي الضـار الفعــل أكــان سـواء

 لتأصـیل محاولـة فـي الضـار الفعـل علـى المدنیـة للمسـؤولیة العامـة القواعد هذه إنزال دون یحول ما

 اإلضــــرار همــــا نـــوعین علــــى اإلضــــرار أن وحیـــث الفرصــــة، تفویــــت ضـــرر عــــن التعــــویض نظریـــة

 ررللضـ الوحیـد السـبب هـو الضـرر محدث فعل یكون عندما فإنه ،اإلضرار غیر المباشرو  المباشر

 والضــرر الضــرر محــدث فعــل بــین آخــر فعــل یتــدخل أن دون المضــرور علــى الفرصــة تفویــت فــي

 فـي. الفرصـة تفویـت ضـرر فـي مباشـراً  اإلضـرار أو الضـار الفعـل یكـون عنـدها الفرصـة تفویـت في

 علــى الفرصــة تفویــت فــي للضــرر الوحیــد الســبب هــو لــیس الضــرر محــدث فعــل یكــون عنــدما حــین

 عنـدها الفرصـة تفویـت فـي والضـرر الضـرر محـدث فعـل بـین تخلل آخر فعل هناك ألن المضرور

  .الفرصة تفویت ضرر في بالتسبب اإلضرار أو الضار الفعل یكون

  

  

  

                                                
 . 156 صفحة. سابق مرجع). 2013( الدسوقي إبراهیم اللیل، أبوراجع -1
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 أو معتـوه أو مجنـون ضـرر محـدث مـن صـادراً  اإلضـرار كـان سـواء أنـه أیضاً  الباحث یرى  

 الفرصـة تفویـت ضـرر عـن للتعـویض شـرطاً  بـه یعتـد اإلضـرار یبقى فإنه ممیز، غیر صبي أو نائم

 یســــتوجب الــــذي اإلســــالمي بالفقــــه األردنــــي المــــدني القــــانون تــــأثر بســــبب وذلــــك المضــــرور، علــــى

 فـــي والتمییـــز اإلدراك مســـتوى عـــن النظـــر بغـــض بـــالغیر إضـــرار كـــل علـــى التعـــویض أي الضــمان

  .الضرر محدث

  :الفرصة تفویت ضرر عن للتعویض السببیة العالقة شرط: الثاني الفرع

 المحــددة اإللتزامــات مجــال فــي كبیــرة عــام بشــكل الســببیة العالقــة أهمیــة أن إلــى رأي ذهــب  

 التقصـــیریة، مســـؤولیةال فـــي أم العقدیـــة مســـؤولیةال فـــي ســـواء باإلتســـاع آخـــذ بنتیجـــة اإللتزامـــات أي

 بـین مـا مباشـرة عالقـة قیـام ومعناها بشقیها، المدنیة المسؤولیة في علیه متفق شرط السببیة وعالقة

 الضــرر، محــدث مــن الضــار الفعــل بیــان أي الفرصــة، تفویــت فــي المحقــق والضــرر الضــار عــلالف

 الفعــل عــن مســتقل شــرط أنهــا الــرأي هــذا بحســب الســببیة فالعالقــة بالمضــرور، لحــق الــذي والضـرر

 ضـرراً  شـخص أحـدث لـو كمـا ضـار فعل یوجد أن دون السببیة العالقة توجد قد أنه بحجة الضار،

 فالســببیة إذا التبعیــة، تحمــل أســاس علــى مســؤولیته وتتحقــق ضــار فعــالً  عتبــری ال منــه صــدر بفعــل

  1. غائب الضار الفعل لكن قائمة الحالة هذه في

 ال قـدر علـى تحتـوي الفرصـة تفویـت ضـرر فـي السـببیة العالقـة أن الفقـه من جانب وذهب  

 العالقـة فـي لتـرجیحا قـدر تحدیـد علـى یقوم الفرصة قیمة تقدیر أن عنه فینتج الرجحان من به بأس

 إحداثـه یقینـاً  یؤكـد مـا ال ضـرر من تهایفو ت یلحقه أن یرجح ما تساوي الفرصة قیمة أن أي السببیة،

                                                
مرجع ). 2011(سف ذكریا عیسى نقالً عن أرباب، یو . 17ص. الضرر المعنوي فقهًا وقضاًء  ).2007(راجع إبراهیم سید أحمد-1

 .139صفحة . سابق
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 إســـناد فـــي ومؤكـــدة محـــددة أســـباب علـــى تقـــوم كونهـــا العادیـــة الســـببیة شـــأن هـــو كمـــا الضـــرر مـــن

  1.الضرر

 عالقــة بــه تلــفتخ مــا هــي الســببیة بعالقــة التــرجیح عنصــر دمــج أن إلــى آخــر رأي وذهــب  

 فـــي الفرصــة تفویـــت فــدور الحـــاالت، مــن غیرهــا عـــن الفرصــة تفویـــت ضــرر تعـــویض فــي الســببیة

 درجــة بلغــت مهمــا الیقــین إلــى یصــل ال دور هــو المــرجح الكســب وتفویــت النهــائي الضــرر إحــداث

  2.ترجیحه

 المؤدیـــة األســباب تعــدد حالــة فــي خاصــة الفرصــة تفویــت ضــرر فــي الســببیة عالقــة لكــن  

 نظریـات عـدة هنـاكنجـد أن  ،السـببیة عالقـة فـي العامـة للقواعـد وفقـاً  عنـد تطبیقهـا الضرر ثإلحدا

 فهــم خاللهــا مــن یمكــن الفرصــة تفویــت وضــرر الضــار الفعــل بــین العالقــةهــذه  تفســیر إلــى تهــدف

  :هي النظریات وهذه الفرصة، تفویت ضرر عن المضرور لتعویض السببیة العالقة شرط

  :السببیة العالقة في) األسباب تكافؤ( ألسبابا تعادل نظریة: أوالً 

 فـي إشـتركت التـي األسـباب بكـل تعتـد أنهـا النظریة هذه مفاد أن إلى الفقه من جانب ذهب

، منها أي كان ولو الفرصة تفویت ضرر إحداث  وقـوع فـي تـداخلت التـي األسـباب جمیـع ألن بعیـدًا

 هــذا بحســب النظریــة هــذه ومعنــى لنتیجــة،ا لحصــول متكافئــة النظریــة لهــذه وفقــاً  تعتبــر الضــرر هــذا

 كانـت سـواء بـه یعتـد لكـي الفرصـة تفویـت ضـرر إحـداث في األسباب كل إشتراك ضرورة هو الرأي

 مـن بـد فـال النتیجـة إحـداث فـي نصـیب أي لـه یكـن لـم الـذي السـبب أمـا عارضـة، أو منتجة أسباب

                                                
نقالً عن إعبیة، . 116-115ص. الطبعة الثانیة، القاهرة. المسؤولیة المدنیة في القانون المصري). 1944(راجع مصطفى مرعي-1

 .126صفحة . مرجع سابق). 2005(خلیل سعید خلیل 
-310الطبعة األولى، مصر، ص. التقصیریة والعقدیة: المدنیةالمسؤولیة ). 1956(حسین عامر. راجع الفقیه الفرنسي بوریه-2

 .126صفحة . مرجع سابق). 2005(نقالً عن إعبیة، خلیل سعید خلیل . 311
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 مـن طویلـة فتـرة والمصـري الفرنسـي القضـاء النظریـة بهـذه أخذ قد كذلك المعادلة، هذه من إستبعاده

  1.الحقاً  عنها عدال أنهما إال الزمن

 تعــــویض علــــى تطبیقهــــا صــــالحیة إلــــى بــــالنظر األســــباب تعــــادل نظریــــة تقیــــیم عنــــد لكــــن

 مـا أن وهـو األول: هـامین أمـرین یالحظ الرأي من جانب فإن الفرصة تفویت ضرر عن المضرور

 وكــل الحاصــل الفرصــة تفویــت ضــرر بــین الســببیة عالقــة قیــام هــو األســباب تعــادل نظریــة تفترضــه

 أي بـه، إال الضـرر ذلـك قیـام یمكـن ال بحیـث الضـرر، ذلـك إلحـداث ضروري عامل أو ضار فعل

 الضــرر إیقــاع فـي نســبیاً  كـان عامــل كـل علــى ذلــك وینطبـق الضــرر، إلیقـاع الــالزم الشـرط هــو أنـه

 بحیـث الضـرر إلحـداث ضـروري امـلع كـل وتسـاوي تعـادل یعنـي ممـا العوامـل، تلـك بین تفرقة بال

  2.إحداثه في عارضاً  أو أصلیاً  منتجاً  سبباً  السبب ذلك كان سواء به إال یقع ال

 واألحـداث الوقـائع مـن كثیـر بـین تمیـز ال األسـباب تعادل نظریة أن وهو الثاني األمر وأما

 أي الســببیة، قــةلعال الكیفــي التقــدیر فـي بــذلك تعتــد فهــي الضــرر إحـداث فــي تتســبب التــي المختلفـة

 الفعـــل هـــذا بإرتكـــاب إال یحـــدث ال الضـــرر كـــون الضــرر إحـــداث فـــي الضـــار الفعـــل تســـبب بكیفیــة

 فـي الضـار الفعـل مسـاهمة وقـدر لكمیـة أي السـببیة، للعالقـة الكمي للتقدیر إعتبار أي دون الضار

ــــة إیقاعــــه، فــــي الحقیقــــي دوره لمعرفــــة الضــــرر إیقــــاع  عــــویضلت الســــببیة عالقــــة مــــع ذلــــك وبمقارن

 بشـرط األسـباب تعـادل نظریـة فـإن اإلتجـاه هـذا وبحسـب فإنـه الفرصـة تفویـت ضـرر عـن المضرور

 إال الضــرر یقــع أن یمكــن ال بحیــث الضــرر بإیقــاع یقینــاً  تســببه حقیقــة علــى یقــوم معــین بعامــل أو

 تفویـت ضـرر فـي المتمثـل الضـار الفعـل أن حقیقـة مـع یتنـافى مـا وهـذا الضـار الفعـل ذلـك بإرتكـاب

مكانیـة تـرجیح إیجـاد عـن یزیـد ال فهـو الضـرر إیقـاع فـي تسـببه تـرجیح علـى أثـره یقتصـر فرصةال  وإ
                                                

الجزء –السهل في شرح القانون المدني مصادر اإللتزام ). 2014(الفقیه األلماني فون بیري، نقالً عن الفتالوي، صاحب عبید راجع -1
 .431ار الجمال، الطبعة األولى، عمان، األردن، صفحة مطبعة د.  -الثاني

المسؤولیة المدنیة ). 2002(راجع الفقیه الفرنسي بول اسمان، ومارتي، وأكس، ولیجال، كل ذلك في مؤلف عبد العزیز اللصاصمة-2
 .127فحة ص. مرجع سابق). 2005(إعبیة، خلیل سعید خلیل نقالً عن . 70الطبعة األولى، القاهرة، ص. التقصیریة
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 المــرجح للضــرر إیقاعــه فــي والیقــین التأكیــد درجــة إلــى قطعــاً  یصــل ال أنــه غیــر الضــرر، إحــداث

  1.الفرصة تفویت في المتمثل

 تهــــتم أنهــــا إلــــى رأي ذهــــب إذ النقــــد، مــــن تخلــــو لــــم كــــذلك األســــباب تعــــادل نظریــــة أن إال

ن األســباب جمیــع فــي اإلعتبــار بنظــر األخــذ إلــى الحقیقــة فــي تــؤدي فهــي بالمبالغــة  علــى كانــت وإ

 كـذلك األسـباب، هـذه لـوال لیقع كان ما الضرر أن مؤكداً  صار كلما الواقع الضرر مع بعیدة عالقة

  .واحد ضرر عن یسأل أن یمكن األشخاص من محدود غیر عدداً  أن نتائجها من فإن

 قلیـــل الطریـــق عـــابر فـــي األســـباب، تعـــادل نظریــة فـــي الســـببیة العالقـــة علـــى األمثلـــة ومــن

 الشــارع فــي وســقط الرصــیف علــى تجــاري محــل صــاحب یعرضــها بضــاعة فــي تعثــر الــذي اإلنتبــاه

 أهملـوا قـد فیـه العـاملین أن إال المستشـفى إلـى فنقـل كبیـرة بسرعة قائدها یقودها كان سیارة فصدمته

 هـــذا ففـــي القلــب، عضـــلة فــي ضـــعف مـــن یعــاني كـــان الــذي المصـــاب تـــوفيف إســعافه، ســـرعة فــي

 وصـاحب المستشـفى علـى الضـرر عـن بـالتعویض الرجـوع فـي الحـق لهـم المتـوفى ورثـة فـإن المثال

  2. السیارة وسائق التجاري المحل

  :السببیة العالقة في) المنتج( الفعال السبب نظریة: ثانیاً 

 ضـررل أسـباب عـدة وجـود عنـد الفعـال أو المنـتج سبببال یعتد الذيذهب جانب من الرأي   

 منتجـاً  السـبب ویعتبـر العارضـة أو الثانویـة األسـباب إسـتبعاد عنيت أن هذه النظریة ،تفویت الفرصة

 ویــرى 3.هإلحداثــ وحــده كافیــاً  كــان وأنــه لــه نتیجــة كــان تفویــت الفرصــة ضــرر أن ثبــت إذا فعــاالً  أو

تفویـت  ضـرر إحـداث إلـى عـادةً  یـؤدي الـذي المـألوف سـببال هو المنتج السبب أنإلى  آخر جانب

تفویــت  ضــرر إحــداث إلــى یــؤدي ال الــذي المــألوف غیــر الســبب هــو العــارض الســبب وأن الفرصــة

                                                
 .128 صفحة. سابق مرجع). 2005( خلیل سعید خلیل إعبیة،راجع -1
 .426 صفحة. سابق مرجع). 2009( حمد نوري وخاطر، إبراهیم، عدنان السرحان،راجع -2
 .432 صفحة. سابق مرجع). 2014( عبید صاحب الفتالوي، عن نقالً  كریس، فون األلماني الفقیهراجع -3
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 والسـبب المنـتج السـبب بـین مـا التفرقـة یجـب وأنـه عرضـیة بطریقـة إحداثه في یساهم ولكنه الفرصة

  1.الفرصة تفویت ضرر إحداث في العارض

 ةصـــالحی إلـــى بـــالنظر) المنـــتج(الســـبب الفعـــال  نظریـــة تقیـــیم عنـــده إلـــى أنـــه وذهـــب إتجـــا

 الفعــال الســبب نظریــة أن القــول إلــى الفرصــة تفویــت ضــرر عــن المضــرور تعــویض علــى تطبیقهــا

 الموضـوع لقاضـي التقدیریـة السـلطة فـي المتمثـل والتخمـین والظـن الرجحـان من بقدر تعتد )المنتج(

 البحـث خـالل مـن إذ الفرصـة، تفویـت ضـرر إحداث في مالئمة أو الیةفع األكثر العامل تحدید في

 أیهـا وتقـدیر الفرصـة تفویـت ضـرر إحـداث فـي وشاركت ساهمت التي المختلفة للعوامل والتمحیص

 مـن تخلـو ال هـذه والتخمـین التقـدیر عملیـة فـإن وبـالطبع خسـارة، فـي المضرور إلیقاع مالئمة أكثر

ن الترجیح عنصر   2.شخصیة ال ةموضوعی كانت وإ

ـــم أیضـــاً  النظریـــة هـــذه أن إال ـــو ل  وقـــوع تـــرجیح أن إلـــى رأي ذهـــب إذ أیضـــاً  النقـــد مـــن تخل

 بالضــرور یعبــر ال قــد لألمــور العــادي للمجــرى وفقــاً  آخــر دون معــین بســبب الفرصــة تفویــت ضــرر

 ةللوهلـ یبـدو قـد أنـه ذلـك الفرصـة، تفویـت وضـرر الضـار الفعـل بـین ةیالسـبب العالقـة حال واقع عن

 وغیــر منـتج غیـر الفرصــة تفویـت ضـرر إیقــاع فـي العارضـة أو المســاهمة األسـباب أحـد أن األولـى

 الضــار الفعــل بــین مــا الســببة عالقــة تحقیــق فــي رئیســاً  دوراً  لــه كــان أنــه الحقــاً  یكتشــف لكــن فعــال

  3. الفرصة تفویت وضرر

  

                                                
دار المسیرة للنشر والتوزیع، الطبعة األولى، عمان، . مصادر اإللتزام في القانون المدني). 2009(مد راجع عبیدات، یوسف مح-1

 .332األردن، صفحة 
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 .130صفحة . مرجع سابق ).2005(إعبیة، خلیل سعید خلیل 
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 تأسیسـاً  الفرصـة تفویـت ضـرر فـي السـببیة العالقـة في بالتوسع األخذ إلى آخر رأي وذهب  

 إیجـــاد عـــن عـــاجزتین المنـــتج الســبب ونظریـــة األســـباب تعـــادل نظریــة النظـــریتین مـــن كـــالً  أن علــى

 اإلتجــاه هــذا فبحســب الفرصــة، تفویــت ضــرر فــي الســببیة لعالقــة الســلیم القــانوني والتبریــر التفســیر

 العامـــل یجــادإل واإلحتمــال الســببیة بــین مــا تجمــع الفرصــة تفویــت ضــرر فــي الســببیة العالقــة فــإن

 فــإن كــذلك الفرصــة، تفویــت ضــرر عــن المضــرور لتعــویض ومهمــاً  كبیــراً  دوراً  لعــب الــذي المحتمــل

 العامـل كـون إلـى تسـتند ال الفرصـة تفویـت ضـرر فـي السـببیة العالقـة أن نـادى األخیر اإلتجاه هذا

 تســعت أن یجــب بــل بــه إال الضــرر وقــوع یمكــن ال بحیــث الفرصــة تفویــت ضــرر لوقــوع منــه بــد ال

 تفویــت ضـرر فـي النهـائي الضـرر إیقـاع فـي یغلـب الـذي اإلحتمـالي العامـل لتشـمل السـببیة العالقـة

 تقــدیر فــي الخبــرة عامــل علــى باإلعتمــاد محــددة علمیــة أســس إلــى باإلســتناد یمكــن وذلــك الفرصــة،

  1.الفرصة تفویت ضرر في السببیة العالقة في اإلحتمال عنصر وحساب

 هـو الفرصـة تفویـت ضـرر فـي السـببیة عالقـة فـي المنـتج السـبب نظریـة علـى األمثلـة ومن  

 منـــه فتســـرق ســـیارته علـــى للمحافظـــة الالزمـــة اإلحتیاطـــات أخـــذ فـــي یهمـــل الـــذي الســـیارة صـــاحب

 یقــع المثــال هــذا ففــي المــارة، مــن مــا شــخص دهــس إلــى یــؤدى ممــا عالیــة بســرعة الســارق ویقودهــا

 الســـیارة صــاحب ولـــیس الســیارة ســارق تقعـــا علــى المتـــوفى لورثــة الفرصــة تفویـــت ضــرر تعــویض

 الســبب هــو الســیارة ســارق أن یتضــح إذ الســرقة، مــن لمنعهــا االزمــة اإلحتیاطــات أخــذ فــي المهمــل

 هــو الســیارة صــاحب وأن الفرصــة تفویــت وضــرر الضــار الفعــل بــین مــا الســببیة عالقــة فــي المنــتج

 ورثـــة علـــى الفرصـــة تتفویـــ وضـــرر الضـــار الفعـــل بـــین مـــا الســـببیة عالقـــة فـــي العـــارض الســـبب

  2.المتوفى
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  :السببیة العالقة في األردني المدني القانون موقف: ثالثاً 

 أن ةضــرور  عــن األخیــر شــطرها فــي األردنــي المــدني القــانون مــن) 266( المــادة نصــت إذ  

 عنــه، المضــرور تعــویض یــتم لكــي الضــار للفعــل طبیعیــة نتیجــة الفرصــة تفویــت فــي الضــرر یكــون

 محــدث مــن الضــار الفعــل بــین مباشــراً  الفرصــة تفویــت ضــرر فــي الســببیة قــةالعال كــونت أن یعنــي

 الفعـل بـین السـببیة العالقـة تـوافرت فـإذا المضـرور، علـى الواقع الفرصة تفویت ضرر وبین الضرر

 ال الفرصــة تفویــت وضــرر لــألول، طبیعیــة نتیجــة الثــاني یكــون بــأن الفرصــة تفویــت وضــرر الضــار

 تفویـــت ضـــرر حـــدوث إلـــى یـــؤدي الضـــار الفعـــل كـــان إذا إال الضـــار للفعـــل طبیعیـــة نتیجـــة یعتبـــر

 أن المضـرور بإمكـان یكـن لـم إذا كـذلك یعتبـر وهـو لألمـور والمألوف العادي المجرى وفق الفرصة

 یجـــب وال مباشـــراً  یعتبـــر ال الفرصـــة تفویـــت ضـــرر فـــإن ذلـــك غیـــر أمـــا معقـــول جهـــد ببـــذل یتوقـــاه

  1.مسؤوالً  الضرر محدث یكون ال المباشرة یةالسبب العالقة إنقطعت فإذا عنه التعویض

 المـادة ونـص) 2\257( المـادة نـص فـإن األسـباب تعـدد حـال فـي السـببیة العالقـة عـن أما  

غیــر المباشــر یشــترط  الفرصــة تفویــت ضــرر فــي أن توضــح األردنــي المــدني القــانون مــن) 258(

 إذا مـا حالـة فـي وأنـه رر،ضـ إلـى مفضـیاً  أو أن یكـون الفعـل الضـرر محـدث مـن التعدي أو التعمد

 فـي المعتبـر الضـار الفعـل فـإن األسـباب بتعـدد أي المباشرة وغیر المباشر السببیة العالقة إجتمعت

 الســبب تشــكل المباشــرة الســببیة العالقــة دام مــا أن یتضــح إذ للمباشــر، هــو الفرصــة تفویــت ضــرر

 یكـــون بـــذلك فإنـــه خـــرآ فعـــل الفرصـــة تفویـــت وضـــرر الضـــار الفعـــل بـــین یتوســـط ال الـــذي القریـــب

 المشـــرع موقـــف أن علـــى كافیـــة دالئـــل وجـــود یتضـــح كلـــه ذلـــك ومـــن المنـــتج، الســـبب هـــو المباشـــر
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 للعالقـــة تفســـیره فـــي الفعـــال أو المنـــتج الســـبب نظریـــة األردنـــي المـــدني القـــانون فـــي ىتبنـــ األردنـــي

  1.الفرصة تفویت وضرر الضار الفعل بین السببیة

 تفویــت ضــرر محــدث إلــزام فــي الســببیة العالقــة دور أن الباحــث یــرى تقــدم مــا علــى بنــاًء   

 عــدم أو الفرصــة تفویــت ضــرر عــن المضــرور تعــویض إمــا بــین مــا یــدور بــالتعویض أنــه الفرصــة

 األسـباب متعـددة أو المباشـرة ةیالسـبب العالقـة شـرط توافر إذا ما حال في ذلك ،مطلقاً  عنه هتعویض

 عالقـة وجـد إذا الفرصـة تفویـت ضرر عن رورالمض لتعویض مجاالً  یجد قد الموضوع قاضي فإن

 تعـویض عملیـة فـي الموضـوع ضـياق دور ویكـون الفرصة، تفویت وضرر الضار الفعل بین سببیة

 المنـتج العامـل عـن القاضـي بحث وفي وترجیح تخمین من التعویض تقدیر على تنطوي المضرور

  .الفرصة تفویت لضرر

 وضـرر الضـار الفعـل بـین السببیة العالقة بیةنس بمبدأ أخذ الذي الموقف أن الباحث ویرى  

 األحــوال مــن حــال فــي یمكـن ال هأنــ ذلــك القــول، مـن إلیــه ذهــب فیمــا موفقـاً  یكــن لــم الفرصــة تفویـت

 وبالنتیجــة الفرصــة تفویــت ضــرر تحقــق عــن أخــرى نســبةإعطــاء  وأ الضــار للفعــل مــا نســبة إعطــاء

 اإلثبــات حریــة لمبــدأ مخالفــة مــن ذلــك فــي لمــا والتناســب، النســبة علــى قائمــة الســببیة العالقــة فــإن

 ضــرر بتعــویض یطالــب مــن الــذي وأن التقصــیریة، المســؤولیة فــي أو العقدیــة المســؤولیة فــي ســواء

 أو تجنبهـــا المــرجح الخســـارة حجــم بإثبـــات بدایــة قیمتهـــا یقــدر الـــذي المضــرور هـــو الفرصــة تفویــت

 الموضــوع قاضـي دور یــأتي ثـم ومــن یدعیـه مـا عكــس إثبـات الضــرر محـدث وعلــى الفائـت الكسـب

  .جانب من كل هذا الطرفین كل یدعیه ما وزن في

 تفویــت ضــرر فــي الســببیة العالقــة فــي بالتوســع أخــذ الــذي الموقــف فــإن آخــر جانــب ومــن  

 فـي السـببیة العالقـة توسیع في مبرر من هناك لیس أنه إذ ذلك، في موفقاً  غیر أیضاً  كان الفرصة
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 أو العامـل إیجـاد فـي واإلحتمـال السـببیة العالقـة بین یجمع عیارالم أن بحجة الفرصة تفویت ضرر

 الســببیة العالقــة بــین یجمــع المعیــار أن حــین فــي الفرصــة تفویــت لضــرر المحــدث المباشــر الســبب

 عامـــل علـــى اإلعتمـــاد معـــه یحـــتم الـــذي اإلحتمـــال بعنصـــر القـــول وأن اإلحتمـــال، ولـــیس والتـــرجیح

 علــى حجــة وحــدها بــالخبرة یعتــد لــم الــذي األردنــي القضــاء فــي علیــه مــردود القــول هــذا فــإن الخبــرة

 فــي إلیــه المشــار المحكمــة قــرار فــي واضــح وذلــك الفرصــة تفویــت ضــرر فــي الســببیة العالقــة وجـود

  .السابق المطلب من الثاني الفرع

  :الفرصة تفویت ضرر عن التعویض عناصر: الثاني المبحث

 قیمـة فـإن بعـد تتـیقن لـم حـین فـي مضـرورلل المـأمول للكسـب تحقیقهـا رجـح إذا الفرصـة إن

 تلـك فـي الرجحـان بقـدر تحـدد وهـي المـأمول، المـرجح الكسـب ذلـك من نسبة تعادل قد الفرصة تلك

 والفعـــل الفرصـــة تفویـــت فـــي ضـــررال بـــین تـــربط التـــي هـــي الســـببیة عالقـــة أن یعنـــي ممـــا الفرصـــة،

 لعالقـــة القیمـــي التقـــدیر وأ الفرصـــة قیمـــة حدیـــدت فـــي ومـــداها قـــدرهام علـــى المعـــول وهـــي الضـــار،

 السـببیة عالقـةال علـى أثـره یعكـس فإنـه تـیقن عـدم مـن المرجح الكسب علیه ینطوي لما نظراً  السببیة

  .الفرصة تفویتضرر ب تربطه التي

 ومحــددة معروفــة أســس علــى یبنــى أن یمكــن ال العالقــة تلــك تقــدیر أن إلــى ذلــك یــؤدي إذ

،  أنهــا مــن بـالرغم الفرصــة، تفویــت ضـرر عــن رورالمضــ لتعـویض عناصــر علــى تنطـوي بــل مسـبقًا

 الیقـــین علـــى تقـــوم التـــي العادیـــة الســـببیة عالقـــة عـــن تختلـــف والتـــي والتخمـــین الشـــك مـــن تخلـــو ال

 المطلـــب فــي نتنـــاول مطلبــین، خـــالل مــن المبحـــث هــذا فـــي نتناولــه مـــا هــو الفـــرق وهــذا ،1والتأكیــد

 التعــویض عـن حصــر الثــانيالمطلـب  فــي تنـاولن حــین فــي ،الفائتـه الفرصــة قیمـة تقــدیرعـن  األول

  .الفائته الفرصة بقیمة
                                                

، الطبعة األولى، مصر، 4المجلد. للدعاوى واألوراق القضائیة المطول في شرح الصیغ القانونیة). 1992(راجع سید بغال-1
 . 125 صفحة. سابق مرجع). 2005( خلیل سعید خلیل إعبیة،نقالً عن . 384-382ص
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  :الفائته الفرصة قیمة تقدیر: األول المطلب

 ال فإنـه الفرصـة، تفویـت ضرر عن المضرور لتعویض األساسیة المبادئ إلى التطرق بعد  

 العملــي التطبیــق إلــى التطــرق یجـب إذ الفرصــة، تفویــت ضــرر عــن التعـویض شــروط تنــاول مــن بـد

 عــن األول فـي نتنـاول فـرعین، خـالل مـن وذلـك الفرصــة تفویـت ضـرر عـن المضـرور ویضتعـ فـي

  : الفائته الفرصة قیمة ردیقت معیار الثاني في ونتناول ،الفائته الفرصة قیمة تقدیر كیفیة

  :الفائته الفرصة قیمة تقدیر كیفیة: األول الفرع

 الــذي الضــرر قیمــة فــي مثــلیت الفائتــه الفرصــة قیمــة تقــدیر أن إلــى الفقــه مــن جانــب ذهــب  

 ففـي مـرحلتین، علـى تقـدیرها یمكـن الفائتـه الفرصـة وأن الفرصـة، تفویـت ضـرر فـي المضـرور لحـق

 المـرجح األصـلي الكسـب فـي یتمثـل والـذي النهـائي الضـرر قیمة وتقدیر حساب یتم األولى المرحلة

 مجـــرد الفائتـــه الفرصـــة قیمـــة تقـــدیر یكـــون وهنـــا فرصـــته، تیـــفو ت بســـبب المضـــرور منـــه حـــرم الـــذي

. الفرصـة تفویـت ضـرر مـع بالمقارنـة فیها إختالف ال الضرر قیمة تقدیر في العامة للقواعد تطبیق

 تحقیـــق مــن لهــا مهیــًأ كـــان ومــا الفائتــه الفرصــة فـــي األهمیــة قــدر تحدیــد یـــتم الثانیــة المرحلــة وفــي

 الفائتــه فرصــةال تســتحقه كانــت الــذي المــرجح الكســبهــذا  تقــدیر خــالل مــن وذلــك المــرجح لكســبا

 علـى فـات الـذي المرجح الكسب من القدر هذا فیمثل المضرور على الضرر محدث أضاعها التي

ــــة القیمــــة المضــــرور ــــهائفال للفرصــــة الذاتی ــــذي ت  المــــرجح الكســــب مــــن فقــــط جــــزءاً  دائمــــاً  یكــــون وال

  1.النهائيو 

 ورللمضـــر  مهیــأة كانــت طریقــة أو وســیلة مجـــرد هــي الفائتــه الفرصــة أن آخــر رأي وذهــب

 فعلــيال القــدر عــن المضــرور تعــویض یحــتم ممــا نهــائي،و  مــرجح كســب مــن یأملــه كــان مــا لتحقیــق

 فــي القضـاء وأن ،هالفائتـ الفرصـة أهمیـة قــدر علـى بنـاًء  تقـدیره یـتم والــذي حقـقالم الضـرر ذلـك مـن

                                                
 .168 صفحة. سابق مرجع). 2013( الدسوقي إبراهیم اللیل، أبوراجع -1
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 رصـةالف تفویـت فـي حقـقالم الضـرر قیمـة بتحدیـد بدایـةً  یقـوم إنمـا هالفائتـ الفرصة لهذه تقدیره عملیة

 علــى بـالتعرف أو للمضـرور رجحالمـ النهــائي المـرجح الكسـب علـى بــالتعرف وذلـك المضـرور علـى

  1.تجنبها للمضرور المرجح الخسارة

ــــة ومــــن   ــــى األمثل ــــة عل  تقــــدیر فــــإن الفرصــــة تفویــــت ضــــرر عــــن المضــــرور تعــــویض كیفی

 ،جحمــر  كســب مــن فاتــه ومــا خســارة مــن المضـرور لحــق مــا أســاس علــى یكــون أن بــد ال التعـویض

 وعــد علــى األخیــر هــذا وحصــل معــین بمبلــغ إشــتراها آخــر شــخص ســیارة مــا شــخص أتلــف مــا فــإذا

 تعـــویض الفرصـــة تفویـــت ضـــرر محـــدث أي الضـــار الفعــل مرتكـــب علـــى فـــإن أكبـــر بمبلـــغ بشــرائها

 هــي وهــذه الضــرر محـدث بــه تســبب الــذي التلـف إصــالح قیمــة كامــل عـن الســیارة مالــك المضـرور

 علـى یزیـد بـثمن ربـح مـن توقعـه عمـا أیضـاً  وتعویضـه تجنبهـا، للمضرور اً مرجح كان التي الخسارة

  2. الفائت الكسب هو وهذا للسیارة شرائه ثمن

 علــى هالفائتــ الفرصــة قیمــة تقــدیر فــي األمثــل الطریقــة أن الباحــث یــرى تقــدم مــا علــى بنــاًء   

 ففـي الفرصـة، تفویـت ضـرر یقـع لـم حالـة فـي المضـرور یأملـه كان ما على بالتركیز هو المضرور

 أهمیــة إلــى بــالنظر الفائتــه الفرصــة تقــدر أن یجــب فإنــه المضــرور علــى مــرجح كســب تیــفو ت حالــة

 مـن الضـار الفعـل أن حال في المضرور یدعیه الذي المرجح الكسب حقیقة ومدى المرجح الكسب

، یقــع لــم الضــرر محــدث  نكــا خســارة هــي الفائتــه الفرصــة كانــت إذا مــا فــي الحــال هــو وكــذلك فعــًال

 أهمیـــة إلـــى أكثـــر بـــالنظر الفائتـــه الفرصـــة تقـــدر أن یجـــب فإنـــه المضـــرور یتجنبهـــا أن المـــرجح مـــن

 أو المالیـــة الخســـارة وقیمـــة الخســـارة هـــذه وقـــوع تحقـــق ومـــدى الخســـارة تجنـــب األقـــل علـــى أو الـــربح

  .الضرر محدث من الضار الفعل نتیجة المضرور أصابت التي الجسدیة

                                                
 .119 صفحة. سابق مرجع). 2005( خلیل سعید خلیل إعبیة،راجع -1
 .447 صفحة. سابق مرجع ).2014( عبید صاحب الفتالوي،راجع -2
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 علـــى یشــكل ال بـــالبیع الوعــد أن مـــن بــالرغم أنـــه الســابق المثـــال خــالل مـــن الباحــث ویــرى

 بحـد فرصـة هـذه لكـن السـیارة، شـراء عن بالرجوع الحق له أن لسبب بالشراء قانونیاً  إلتزاماً  المشتري

 للســیارة، شــرائه ســعر عــن یزیــد بســعر ســیارته وبیــع المــرجح الكســب فرصــة للمضــرور تشــكل ذاتهــا

 التـي قیمـةال عـن السـیارة قیمة نقصان إلى أدت حقیقة ارةخس هو للسیارة الضرر محدث إتالف وأن

 لشــراء المشـتري ذلـك عـودة فـي ومؤكـدة نهائیـة فرصــة ضـیاع إلـى تـؤدي وقـد للبیـع معروضـة كانـت

 الـذي المشـتري مـن یجعـل آخـر سبب هناك لكن به، وعد الذي من أقل بسعر ولو تلفها بعد السیارة

 بیــع عقــود فــي الشــكلیة إشــترط القــانون أن وهــو البــائع بــه وعــد بمــا زمملــ غیــر الســیارة بشــراء وعــد

 ســـماب التـــرخیص دائـــرة فـــي الســـیارة تســـجیل قبـــل تـــزاملإ كـــل أن بمعنـــى الرضـــائیة، ولـــیس الســـیارات

 قبــل منــه صــدر الــذي الوعــد فــي التســجیل قبــل قانونــاً  ملزمــة قیمــة أي لــه یكــون ال الجدیــد المشــتري

 بوجــود یعلــم لــم الــذي الجدیــد للمشــتري یحــق إذ الخفــي العیــب حالــة فــي أثــر لــه ذلــك أن إال الشــراء،

 مـن) 513( المـادة بـنص الجدیـد للمشـتري یحـق فإنـه الضـرر محـدث بـه تسـبب الذي الخفي العیب

ســتردادو  أشــهر ســتة خــالل البیــع عــن الرجــوع األردنــي المــدني القــانون بالتــالي مــن و  الســیارة، ثمــن إ

 الضـرر ومحـدث البـائع مـن كـالً  علـى لفرصـةا تفویـت ضـرر عن بالتعویض الرجوعحق المضرور 

 مرجحــاً  كـان خسـارة فــي المضـرور المشـتري إیقـاع إلــى أدى خفـي عیـب فیهــا سـیارة بیـع عملیـة ألن

  .الضرر محدث بها تسبب التي األضرار أو العیوب بإخفاء یقوم لم البائع أن لو تجنبها له

  :الفائته الفرصة قیمة قدیرت معیار: الثاني الفرع

 فــــي المضــــرور حــــق مــــع تتناســــب بطریقــــة الفرصــــة قیمــــة تقــــدیر عملیــــة تجــــري نأ ألجــــل  

 لهـذه األنسـب القیمـة قـدیرلت مـا اً معیـار  هناك یكون أن من البد الفرصة، تفویت ضرر عن تعویضه

 قیمــة لتحدیــد معــین معیــار إیجــاد إمكانیــة عــن المختلفــة اآلراء الفــرع هــذا فــي ســنتناول لــذا الفرصــة،

  .الفرصة
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 العالقـة فـي ینحصـر الفائتـه الفرصـة قیمة تقدیر معیار أن إلى الفقه من بجان ذهب حیث

 تفویـت بـین السـببیة العالقـة أن إذ الفرصـة، تفویـت فـي المحقـق والضـرر الضـار الفعـل بین السببیة

 والتــي المضــرور یأملــه كــان الــذي المــرجح الكســب قیمــة یحــدد الــذي هــو حقــقالم والضــرر الفرصــة

 فــي المتمثــل المحقــق والضــرر الفرصــة تفویــت ضــرر بــین الســببیة العالقــةب نفســه الوقــت فــي تتمثــل

 وأن حقـقالم الضـرر مـن نسـبة أو جـزء إال هـو مـا الضـرر هذا أن بإعتبار ذاتها، في الفرصة قیمة

 إذ الســببیة هــذه ومــدى قــدر إیضــاح هــو بــل فقــط الســببیة عالقــة ووجــود تحقیــق لــیس هنــا المقصــود

  1.ة الفرصة الفائتهقیم تقدر المرجح لكسبا تحقیق في الفرصة تسبب بقدر

 الــذي الســببیة لعالقــةل الكمــي التقــدیر علــى تتوقــف الفرصــة قیمــة نآخــر إلــى أ رأي ذهــبو 

 وعناصــر أســس علــى یقــوم ال الســببیة لعالقــةل الكمــي التقــدیر وأن العالقــة، هــذه وقــوة بمــدى یتحــدد

 ولـیس السـببیة لعالقـةل المـرجح القـدر تحدیـد أساس على یقوم الفرصة قیمة تقدیر بل مقدماً  معلومة

  2.والظن بالتخمین یتسم تقدیر فهو لذلك العادیة، السببیة في الحال هو كما إحداثه المؤكد القدر

 عــن التعــویض تحدیــد تــاریخ مــن هــو الفرصــة قیمــة تقــدیر معیــار أن إلــى آخــر رأي وذهــب

 خـــالل مـــن علیـــه كـــان امـــ إلـــى الحـــال إعـــادة هـــو المضـــرور تعـــویض مـــن الغایـــة أن إذ الفرصـــة،

 یـــوازي بمـــا المفقـــود المـــال عـــن باإلستعاضـــة أو الضـــار، بفعلـــه الضـــرر محـــدث أفســـده مـــا إصـــالح

 بصـــورة یــتم أن یجـــب الفرصــة قیمـــة تحدیــد فـــإن الفائــت الـــربح أو الحاصــلة الخســـارة عــن تعویضــه

  3.التعویض من الغایة تحقق

  

                                                
 .169 صفحة. سابق مرجع). 2013( الدسوقي إبراهیم اللیل، أبوراجع -1
 .170 صفحة. سابق مرجع). 2013( الدسوقي إبراهیم اللیل، أبونقالً عن . راجع األستاذ بوریه-2
 .671 صفحة. سابق مرجع). 2004( مصطفى العوجي،راجع -3
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 وهمـــا، أمــرین بـــین مــا مییـــزالت یجــب الفرصــة قیمـــة تحدیــد عنـــد نــهإلـــى أ ذهــب رأي آخــرو 

 الــدعوى نتیجــة إنتظــار دون الحاصــل الضــرر إصــالح إلــى المضــرور بمبــادرة یتعلــق األول األمــر

 أو الشـــــيء إلصــــالح بحاجــــة فالمضــــرور الحقــــاً  یتفــــاقم قــــد ضــــرر وجــــود عنــــد غالبــــاً  ذلــــك ویــــتم

 أو الفرصـة قیمـة بتقـدیر بنفسـه المضرور یبادر أن إما الحال هذه ففي یماثله، بما عنه اإلستعاضة

 عنــدها یســتجیب لــم إذا أمــا مشــكلة، فــال إســتجاب فــإذا النفقــات قیمــة لتحمــل الضــرر محــدث بــدعوة

 األمـر أمـا. الفرصـة لقیمـة تقـدیره حسـب علـى التقصـیریة المسؤولیة دعوى إقامة من للمضرور البد

 واالسـتبدال الحاإلصـ إجـراء إلـى هـو لیبـادر الـدعوى فـي لـه الحكـم المضـرور نتظـارإب یتعلق الثاني

 تمكــین وهــي منـه الغایــة باإلعتبـار آخــذاً  الحكــم صـدور بتــاریخ الفرصـة قیمــة تحــدد الحالـة هــذه ففـي

 فیمـا بالبـاقي الضـرر محـدث علـى بعـد فیمـا والعـودة یمكـن مـا بقـدر الضـرر إصـالح مـن المضرور

 الـدعوى فـي النظـر أثنـاء إرتفعـت قـد اإلصـالح نفقـات كانت ما فإذا الفرصة، قیمة من تقدیره یتم لم

 مـن فإنـه التضـخم أو األسـعار إرتفـاع أو النقـد قیمـة تـدني بسـبب إرتفعـت ذاتهـا الفرصـة قیمة أن أو

 فـإن كـذلك الفـرق، هـذا حـدوث جـراء مـن یمكنـه مـا علـى والحصـول المطالبـة عنـدها المضرور حق

 قیمـــة لـــه یـــدفع لـــم الضــرر محـــدث أن طالمـــا اإلصـــالحات بــإجراء یقـــوم ال أن المضـــرور حـــق مــن

  1.باإلصالحات الشروع ثم الفرصة قیمة تقدیر قبل المال قبض إنتظار بل له المحكوم التعویض

 بــالتحري هــو الفرصــة قیمــة لتقــدیر الحقیقــي المعیــار أن إلــى الفقــه مــن آخــر جانــب وذهــب

ستبعاد المضرور على الواقع المحقق الضرر تأثیر مدى عن  الضـار الفعـل جسـامة عن دور أي وإ

 أن بحجــة وذلــك عنهــا، التعــویض مبلــغ أو الفرصــة قیمــة تقــدیر فــي الضــرر محــدث نعــ الصــادر
                                                

 .C.A. Paris. 2 decembre 1926. D. 1927.2.117 note H.Aراجع -1
C.A. Paris. 2 juillet 1935. G.P. 1935.2.682.  

Voir Leon Mazeaud. L'evalution du prejudice et la hausse des prix en cours d'inst ance. JCP 
1942.1.275 et Cass. Req. 24 mars 1942. G.P. 1942.1.224 et JCP. 1942. II. 1973. 

Civ. 10 mai 1950. D. 1950. 465 et 2 aout 1950. D. 1951. Som. 31. Poitiers 2 juin 1942. D. A. 
  .677صفحة . مرجع سابق). 2004(نقالً عن العوجي، مصطفى . 133 .1942
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 الفعـــل عـــن النظـــر بغـــض الضـــرر غیـــر شـــئ وال الضـــرر، كـــل یشـــمل أن یجـــب المـــدني التعـــویض

، أم یســـیراً  أكـــان الضـــار  التعـــویض مبلـــغ تقلیـــل أو زیـــادة إلـــى المحـــاكم إتجـــاه إنتقـــدوا كـــذلك جســـیمًا

ـــة مخالفـــة مـــن ذلـــك فـــي لمـــا الضـــرر محـــدث مـــن الضـــار الفعـــل جســـامة بحســـب بحجـــة أن  للعدال

 قــد ممــا یســیراً  الضــرر محــدث مــن الضــار الفعــل كــون كامــل تعــویض علــى لــن یحصــل المضــرور

 مـا إلـى إضـافة حـق وجـه وبـدون لـه ید بغیر ضرر من أصابه ما تبعة النهایة في المضرور یحمل

 ممـــا جســـیم الضـــار الفعـــل نأ بحجـــة الضـــرر یجـــاوز قـــد تعـــویض مـــن الضـــرر محـــدث یتحملـــه قـــد

 1.حق بدون الضرر محدث حساب على المضرور إثراء یستتبع

 علــى الفرصــة قیمــة تحدیــد بمعیــار نــادى الــذي الــرأي أن الباحــث یــرى تقــدم مــا علــى بنــاًء   

 علـــى الفرصـــة تفویـــت فـــي المحقـــق والضـــرر الضـــار الفعـــل بـــین الســـببیة عالقـــة فـــي كمـــي أســـاس

، یكن لم المضرور  المجـال فـإن السـببیة للعالقـة كمـي أسـاس علـى الفرصـة تقـدیر تـم إذا ألنه موفقًا

 ذلـك یـؤدي ممـا الفرصة قیمة تقدیر یلحق الذي التعویض تقدیر في والظن للتخمین مفتوحاً  سیكون

 ظلـم أو تسـتحقه مـا عـن یزیـد بمـا الفرصـة تخمـین حـال فـي الضرر لمحدث ظلم إلى الحال بطبیعة

 ذهــب الــذي الــرأي أن كــذلك الباحــث ویــرى. تســتحقه ممــا أقــل الفرصــة تخمــین حــال فــي للمضــرور

، یكـــن لــم الفرصـــة عــن التعـــویض تحدیــد بتـــاریخ هــو الفرصـــة تقــدیر معیـــار أن إلــى  أن ذلـــك موفقــًا

 تكرارهــا إســتحالة مــن الفرصــة بــه تتمیــز لمــا صـعوبة فیــه ســابقاً  علیــه كــان لمــا الحــال إعــادة محاولـة

ال الحقـــاً   مجـــال فـــي ذلـــك كـــان ســـواء الفرصـــة تفویـــت بضـــرر ولـــیس مادیـــاً  ضـــرراً  تعتبـــر فإنهـــا وإ

  .التقصیریة المسؤولیة مجال في أو العقدیة المسؤولیة

    

                                                
 صفحة. سابق مرجع). 1981( سعدون العامري، أیضاً  راجعو  ،122 صفحة. سابق مرجع). 2005( خلیل سعید خلیل إعبیة،راجع -1

170. 
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 الـــرأي هـــو الفائتـــة للفرصـــة الحقیقیـــة القیمـــة تقـــدیر فـــي األنســـب المعیـــار أن الباحـــث یـــرىو 

 الصـادر الضـار الفعـل وجسـامة تفویـت الفرصـة ضـرر جسـامة عـن التحري إلى ینظر الذي األخیر

 فــي المحقــق الضــرر قیمــة تناســب قیمــة تحدیــد علــى التركیــز حــال فــي ألن الضــرر، محــدث عــن

 وهـــي الضـــرور، لتعـــویض المناســـبة القیمـــة الموضـــوع قاضـــي یجـــد أن بـــدیهیاً  فإنـــه الفرصـــة تفویـــت

 إذ اإلثبـات، طـرق بكافـة إثباتهـا محاولـة للمضـرور یمكـن خاللهـا من التي الوحیدة القانونیة الطریقة

 تحدیــد أساســه علــى یمكــن الــذي المعیــار هــو الفرصــة تفویــت فــي المحقــق الضــرر قیمــة رتقــدی أن

  . الفرصة قیمة

  :الفائته الفرصة بقیمة التعویض حصر: الثاني المطلب

 قیمـة تحدیـد یمكـن أساسـه علـى الـذي والمعیـار الفائتـة الفرصـة قیمة تقدیر كیفیة تناول بعد

 ضـــرر عـــن المضــرور تعـــویض فـــي العملــي التطبیـــق إلـــى التوصــل مـــن البـــد فإنــه الفائتـــة الفرصــة

 المحكمـة سـلطة فیـه نتنـاول األول الفـرع وهمـا، فـرعین خـالل مـن سـنتناوله ما وهذا الفرصة، تفویت

 أســــباب فیـــه نتنـــاول الثـــاني الفـــرع وفـــي الفرصــــة، تفویـــت ضـــرر عـــن الجزئـــي للتعـــویض التقدیریـــة

 .الفرصة تفویت ضرر عن التعویض من اإلعفاء

  :الفرصة تفویت ضرر عن الجزئي للتعویض التقدیریة المحكمة سلطة: ولاأل  الفرع

 مـدى وتقـدیر تحدیـد فـي الفرصة تفویت ضرر عن التعویض في األساسیة الصعوبة تكمن  

 هـــي التعــویض تقـــدیر فــي العامـــة فالقاعــدة ذاتـــه، التعــویض مبـــدأ فــي ولـــیس الفائتــه الفرصـــة وقــدر

 مــع التعـویض یتسـاوى بحیـث المضـرور أصـاب الـذي المحقـق الضـرر كـل للضـرر، وجبـره معادلتـه

 مبــدأ تطبیــق أن غیـر. الكامــل التعـویض بمبــدأ عنـه یعبــر وهـذا یقــل، وال عنـه یزیــد فـال الضــرر هـذا

 هـذه فـي الضـرر أن فـي تتمثـل كبیرة صعوبة تعترضه الفرصة تیفو ضرر ت على الكامل التعویض

،حقیقیـ واقعیـاً  تحدیـداً  وتحدیـده حسـابه یتعـذر الحالـة  فهـو والتخمـین، الحـدس علـى تقـدیره یعتمـد بـل ًا
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نمـــا المضــرور، یأملـــه كــان الـــذي مــرجحال للكســـب المقابــل محقـــقال الضــرر كـــل یشــمل ال  یتمثـــل وإ

  1.الضرر هذا من فقط نسبة

 یـدخل الفرصـة تفویـت ضـرر عـن المضـرور تعـویض عـن بحثه في البدء عند القاضي إن

 تعــــویض تقــــدیر أوالً  وهمــــا، طــــریقتین فــــي للــــدعوى نظــــره عنــــد الفرصــــة تفویــــت لضــــرر تقــــدیره فــــي

الكسـب المــرجح  علــى بنـاًء  المضـرور تعــویض تقـدیر أو الفرصـة الفائتـه ذاتهــا علــى بنـاًء  المضـرور

  .الفرصة تفویت ضرر عن الجزئي التعویض آثار تناول إلى نتطرق ثم ومن ،والنهائي الفائت

  :ذاتها ئتهالفا الفرصة على بناًء  المضرور تعویض تقدیر: أوالً 

 ذاتهــا الفائتــة الفرصــة علــى بنــاًء  المضــرور تعــویض فــي القضــاء طریقــة أن إلــى رأي ذهــب  

 لــذلك یكفــي وال الفرصــة، تتحقــق لــم لــو إلیهــا یصــبوا كــان التــي الحالــة فــي المضــرور وضــع یســتلزم

ال ذاتهـــا، الفائتـــه الفرصـــة قیمـــة عـــن المضـــرور تعـــویض  بمثابـــة االتجـــاه هـــذا وبحســـب ذلـــك كـــان وإ

 یســعى الفائتــه الفرصــة صــاحب ألن تحققهــا، عــن ولــیس الفرصــة هــذه بیــع عــن المضــرور ویضتعــ

 اإلحتفــاظ فــي ال الفرصــة تلــك إغتنــام فــي یرغــب فهــو النهــائيالمــرجح و  الكســب لتحقیــق ورائهــا مــن

 یجــب فإنــه جزئیـاً  تعویضــاً  الحالـة هــذه فـي الفرصــة تفویــت ضـرر عــن للتعـویض إذا. بیعهــا أو فیهـا

، ولــیس مرجحــاً  النهــائي رالضــر  یكــون أن  مؤكــداً  المــأمول النهــائي المــرجح الكســب كــان فــإذا محققــًا

 ضـرر مجـرد عـن ال الفائـت الكسـب ذلـك كـل عـن الكامـل التعـویض یستحق المضرور فإن ومحققاً 

  2.الفرصة تفویت

  

                                                
 .156 صفحة. سابق مرجع). 2013( الدسوقي إبراهیم اللیل، أبوراجع -1
 خلیل سعید خلیل إعبیة،نقالً عن  .Alain Banabent, Ja chance et le droit, 1933, No: 237. P. 179راجع -2
 .159 صفحة. سابق مرجع ).2001( ذكریا یوسف أرباب، أیضاً  وراجع. 109 صفحة. سابق مرجع). 2005(
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 مـا فرصـة كانـت إذا فیمـا المضـرور لتعـویض تقـدیره فـي القاضـي أن إلـى آخـر رأي وذهـب  

 تمامــاً  ذاتـه المـرجح الكسـب بقـدر تقـدر الفرصـة هـذه فـإن مـرجح كسـب إلـى والضـرورة بـالحتم تـؤدي

 حــرم الــذي المــرجح الكســب عــن الكامــل التعــویض یســتوجب منهــا الحرمــان فــإن لــذلك نقصــان دون

 نكـون بـلمـرجح  كسـب فرصـة تفویـت ضـرر بصـدد الحالـة هـذه تكـون فـال ثـم ومـن المضـرور، منه

 ال ذاتهـا فـي الفرصـة كانـت إذا بینمـا ،مـرجح كسـب مـن ضـاع امـ كـل فـي یتمثـل محقق ضرر أمام

 یــتم لــم إذا آخــر بمعنــى ذلــك، إلــى تــؤدي أنهــا مــرجح بــل معــینمــرجح  كســب إلــى بالضــرورة تــؤدي

 المــرجح الكســب مــن فقــط نســبة تمثــل قیمتهــا فــإن ذلــك یــرجح بــل الكســب فرصــة تحقیــق مــن التــیقن

  1.الفرصة علیة تنطوي الذي الرجحان ربقد النسبة هذه وتحدد إلیه تؤدي أن یمكن الذي

 یفتـرض أنـه إذ المفـاهیم في واضحاً  خلطاً  یشكل قد لما اإلنتقاد من الرأي هذا یسلم لم لكن  

 حالــة فــي وخصوصــاً  فیهــا، وجــوده یثبــت ال قــد أحــوال فــي الفرصــة تفویــت فــي محقــق ضــرر وجــود

 أن إلـــى ینظــر عنــدما وذلــك حقــاً  یقــع لــم الفرصــة تفویــت ضــرر عــن بــالتعویض أشــخاص مطالبــة

 تعــویض بــأي لهــم ىیقضــ ال أن یجــب وهنــا فرضــي، أو نظــري أنــه علــى النهــائيو  المــرجح كســبهم

 بعیــد نظــري كســب فهــو المــرجح بالكســب لهــم حقیقــة أو جدیــة فرصــة أي وجــود عــدم إلــى باإلســتناد

، یشــكل ال وضــیاعه لظــنوا اآلمــال محــض مــن الواقــع عــن  عــن التعــویض مفهــوم فــإن لــذلك ضــررًا

 الكامــل بــالتعویض یقضـي حــین القاضـي فعــل عـن یخــرج الســابق للـرأي وفقــاً  الفرصـة تفویــت ضـرر

، ولــیس محققــاً  فیــه الضــرر كــون الفرصــة تفویــت ضــرر أمــام یكــون ال ألنــه  هــو كمــا كــذلك مرجحــًا

 یقضــي ال حینهــا أساســاً  الفرصــة لتفویــت وجــود فــال ضــرر أي القاضــي أمــام یكــون ال عنــدما الحـال

  2.مطالبته في مضرورلل تعویض بأي

                                                
 .169 صفحة. سابق مرجع). 2013( الدسوقي إبراهیم اللیل، أبوراجع -1
 .110 صفحة. سابق مرجع). 2005( خلیل سعید خلیل إعبیة،-2
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 یبـررهمـا  لـه الفائتـه الفرصـة علـى بناًء  المضرور لتعویض تقدیره في الموضوع قاضي لكن  

 یؤكـد مـا أیضـاً  یوجـد فـال السـباق بجائزة سیفوز الحصان أن یؤكد ما یوجد ال كان فإذا األمثلة، من

ذا یفوز، لن أنه یؤكد ما أي ذلك عكس  الـدعوى أو لحـقل جحالمـر  كسـبال یؤكـد مـا یوجـد ال كـان وإ

  1.خسرانها یؤكد ما أیضاً  یوجد فال موعده في اإلستئناف تم لو

  :الفائت الكسب على بناًء  المضرور تعویض تقدیر: ثانیاً 

 إلـــى ینظـــر أن أســـاس علـــى المضـــرور لتعـــویض تقـــدیره فـــي القاضـــي أن إلـــى رأي ذهـــب  

نمــا بهــا خاصــة قیمــة لهــا ولــیسمــرجح  كســب طریقــة أو وســیلة مجــرد أنهــا علــى الفرصــة  تتحــدد وإ

 الكســـب لهــذا وفقــاً  وضــیاعها تهــایفو ت یكـــن ثــم ومــن إلیــه، تــؤدي الـــذي المــرجح الكســب فــي قیمتهــا

 ویتأكــد القاضــي یتــیقن أن فبعــد بقــدره، التعــویض ویقــدر فیــه الفرصــة تفویــت ضــرر فیتحــددالمــرجح 

 یحكــــم فإنــــه محقــــق ضــــرر تهــــایفو ت علــــى یترتــــب بحیــــث كــــاف بقــــدر وتحققهــــا الفرصــــة جدیــــة مــــن

 هـذا فـأن الـرأي هـذا وبحسـب تحققهـا، وعـدم الفرصـة تفویـت عـن النـاجم الضـرر كل عن بالتعویض

 أي كـذلك تظـل أن بهـا یقصـد ال الفرصـة أن بإعتبـار وتبریـراً  مناسـبة وأكثر اإلتباع واجب هو الحل

 كمجــرد بهــا اإلحتفــاظ فــي یرغــب ال الفرصــة هــذه مثــل یملــك فمــن ،المــرجح الكســب فرصــة مجــرد

 تقــدیر فعنــد لــذلك تحقیقهــا، فــي یرغــب أي ذاتــه الكســب فــي یرغــب بــل رجحمــ كســب لتحقیــق لةوســی

ـــة فـــي المضـــرور وضـــع یجـــب الفرصـــة تفویـــت ضـــرر عـــن التعـــویض  لـــو علیهـــا یكـــون التـــي الحال

ال ذاتهــا الفرصــة قیمــة عــن تعویضـه ولــیس الفرصــة، هــذه تحققـت  فــي للمضــرور وضــعاً  ذلــك عـد وإ

  2.تحققت لو ولیس الفرصة هذه باع لو علیها یكون التي الحالة أو المركز

                                                
  .148 صفحة. سابق مرجع). 2013( الدسوقي إبراهیم اللیل، أبوراجع -1
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 صفحة. سابق مرجع). 2005( خلیل سعید خلیل إعبیة، أیضاً  راجع. 160 صفحة. سابق مرجع). 2011( ذكریا یوسف أرباب،
111. 
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 فقـــد هــو األمـــر حقیقــة فـــي فائــت كســـب كــل أن إذ اإلنتقـــاد مــن الـــرأي هــذا یســـلم لــم ولكــن  

 الفرصــة تیـفو ت نتیجــة المضـرور لحـق الــذي المحقـق الضـرر یتمثــل فقـط خاصـة، قیمــة لهـا لفرصـة

 مــن قــدراً  ذاتهــا فــي نتتضــم الكســب فــرص مــن فرصــة فكــل. قیمتهــا بقــدر التعــویض یقــدر ثــم ومــن

 الكســب فرصــة تحقیــق رجحــان مــن القــدر وبهــذا إلیــه، تــؤدي أن یمكــن الــذي الكســب قتحقــ تــرجیح

، فقـــدها عـــن التعـــویض قـــدر ویتحـــدد قیمتهـــا تتحـــدد  یكـــون ال أیضـــاً  الطریقـــة هـــذه فمـــع لـــذلك أیضـــًا

، إال الفرصـــة تیـــفو ضـــرر ت عـــن التعـــویض  یكـــون أن یجـــب كـــامالً  التعـــویض یكـــون لكـــي إذ جزئیـــًا

 ضــرراً  الكســب هــذا مــن الحرمــان یكــون ثــم ومــن مرجحــاً  فقــط ولــیس یقینیــاً  للكســب الفرصــة تحقیــق

 القاضـــي تقـــدیر فـــي الطـــریقتین بـــین مـــا التفرقـــة ومـــا الفرصـــة، فقـــد نطـــاق عـــن نخـــرج وهنـــا محققـــاً 

 1.منه طائل ال تزیداً  إال للتعویض

ــــى آخــــر رأي وذهــــب    تفویــــت ضــــرر عــــن التعــــویض یكــــون أن بالضــــرورة یعنــــي ال أنــــه إل

 جبــــر فـــي یتمثـــل التعـــویض ألن. كـــامالً  التعـــویض علــــى یحصـــل قـــد فالمضـــرور. جزئیـــاً  الفرصـــة

 بنجــاح الفرصـة المضـرور إجتیـاز أن إلـى ونظـراً . المـرجح الكسـب فرصـة مـن حرمانـه وهـو الضـرر

 یقـــع لـــم لــو المضـــرور علیــه سیحصـــل كـــان ممــا أقـــل إذاً  یكــون التعـــویض فـــإن عــادةً، مؤكـــداً  لــیس

جتیـــاز ادثالحـــ ـــة فـــي یتمثـــل ال فـــالتعویض. بنجـــاح الفرصـــة المضـــرور وإ  فـــي الفرصـــة تفویـــت حال

نمـا الفرصــة تحقـق مــن المنتظـر المــرجح الكسـب فقـدان  الكســب علـى الحصــول فرصـة فقــدان مـن وإ

  2.المرجح

  

                                                
وریه مقاله ، ب105، ستارك، اإللتزامات رقم 1559، رودییر، المسؤولیة المدنیة رقم 278ص 1راجع مازو، المسؤولیة المدنیة ج-1

 .160صفحة . مرجع سابق). 2013(نقالً عن أبو اللیل، إبراهیم الدسوقي . 558شارتییه، رقم  6رقم  1974باألسبوع القانوني 
. مرجع سابق). 2002(نقالً عن زهرة، محمد المرسي . .Benabent, Droit civil, obligations. No 482, P. 242راجع -2
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 تـم قـد كـان لوظیفـة التقـدم فرصـة مـن حرمانـه عـن متسـابق تعـویض مقـدار هـو ذلـك ومثال  

 ومثـال. بنجـاح المسـابقة إجتـاز لـو علیـه سیحصـل كـان الـذي المرتـب قیمـة مـن لأق عنها، اإلعالن

. مؤكـداً  لألمـور العـادي المجـرى بحسـب نجاحـه كان متفوقاً  طالباً  المضرور كان لو كما أیضاً  ذلك

 الكســب تیــفو ت عــن تعــویض مقــدار مــع یتعــادل یكــاد الفرصــة تیــفو ت عــن تعویضــه مقــدار فیكــون

  1.النجاح وهو ذاته المرجح

  :الفرصة تفویت ضرر عن الجزئي التعویض آثار: ثالثاً 

 المضــرور إعــادة هــو التقصــیریة أو العقدیــة ســواء المدنیــة المســؤولیة فــي األصــل كــان إذا  

 بعـــض فـــي تطبیقـــه یتعـــذر قـــد األصـــل هـــذا فـــإن الضـــرر، وقـــوع قبـــل علیهـــا كـــان التـــي الحالـــة إلـــى

 تفتـرض ألنهـا الفرصـة، تفویـت رضـر  فـي المضـرور تعـویض عـن الضـرر محدث مسؤولیة حاالت

 إلــــى اللجـــوء ســـوى القاضـــي أمـــام یكـــون لـــن لـــذا ثانیـــةً  تعـــود ولـــن نهائیـــاً  ضـــاعت قـــد الفرصـــة أن

 بتحدیــد یبــدأ فإنــه المضــرور لحــق الــذي للضـرر المقابــل للتعــویض القاضــي تقــدیر وعنــد. التعـویض

، وتقویمــه بتقــدیره یقـوم ثــم الضــرر هـذا  الســابق الطــرق ألحــد وفقـاً  لــه لالمقابــ المبلــغ تحدیـد أي مالیــًا

  2. المضرور تعویض تقدیر في ذكرها

 الفرصـة تفویـت ضـرر حالـة فـي یتقـرر الـذي الجزئـي التعـویض تقـدیر وذهب إتجاه إلى أن

 علـــى تفـــت لـــم لـــو الفرصـــة، إلیـــه تـــؤدي أن یمكـــن الـــذي المـــرجح الكســـب مـــن معینـــة بنســـبة یتحـــدد

 فـإن المـرجح الكسـب فرصـة فقـد فـي یتمثل ورالمضر  أصاب الذي المحقق الضرر فألن المضرور

 التعـــویض هـــذا. منـــه حـــرم الـــذي المـــرجح الكســـب بكـــل ولـــیس الفرصـــة هـــذه بقـــدر یقـــدر التعـــویض

 المحقـــق الضــرر بمقارنــة إال تحدیــده یمكــن ال الضــائعة الفرصــة قیمــة علــى یقتصــر الــذي الجزئــي
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 نتیجـــة وقـــع الـــذي لنســـبيا المحقـــق بالضـــرر المضـــرور یأملـــه كـــان الـــذي المـــرجح للكســـب المقابـــل

  1.المرجح الكسب تحقیق فرصة ضیاع

 الهامـة، النتـائج بعـض الفرصـة تفویت ضرر عن الجزئي التعویض مبدأ على یترتب كذلك  

 كانــت والتــي الضــائعة الفــرص تعــددت إذا مــا حــال فــي التعویضــات تعــدد إمكــان مقــدمتها فــي یــأتي

 تفویـــت ضـــرر فـــي المســـؤولین تعــدد كـــذلكو  األولـــى، الناحیـــة مـــن هــذا المـــرجح الكســـب إلـــى تــؤدي

  .ثانیة الناحیة من هذا التعویضات تعدد في ذلك یتبع قد مما الفرصة

 فـإن وبالمثـل أركانهـا، بتـوافر تقوم المدنیة المسؤولیة أن إلى2رأي ذهب األولى الناحیة فمن  

 محـــدث مـــن الضـــار الفعـــل وهـــي أركانهـــا، بتـــوافر تـــنهض الفرصـــة تفویـــت ضـــرر عـــن المســـؤولیة

 محـــدث ففعـــل بینهمـــا، الســـببیة وعالقـــة المـــرجح الكســـب فرصـــة بتفویـــت المحقـــق والضـــرر الضـــرر

 مـــن غیـــره مـــع یجتمـــع وقـــد التعـــویض طلـــب علیـــه یقـــوم الـــذي الضـــرر بإحـــداث ینفـــرد قـــد الضـــرر

 فـــي المتمثـــل الضـــرر إحـــداث فـــي جمیعـــاً  أشـــتركوا ســـبب مـــن أكثـــر وجـــود نتیجـــة ویكـــون األســباب،

 قـــد الفرصــة تفویــت فــي حقــقالم الضــرر فــإن إذا المضــرور، علــى حالمــرج الكســب فرصــة تفویــت

 الفــرص أحــد تضـییع هــو سـبب كــل مــؤدى ویكـون مســبب، مـن أكثــر بالمضــرور إلحاقـه فــي یشـترك

 فرصــة مــن أكثــر بدایــة لــه تــوافرت قــد المضــرور أن یعنــي ممــا ،رجحالمــ ســبالك لتحقیــق المتــوافرة

 المحقـــق الضـــرر عـــن للتعـــویض منهـــا لكـــ وصـــالحیة منهـــا كـــل شـــروط تـــوافرت وبفـــرض ســـانحة،

 سـبباً  یشـكل منهـا كـل كـون مرجح كسب من یرجوه كان ما المضرور على الفرصة بتفویت المتمثل

 محقـق ضـرر كـل عـن مناسـب تعـویضب الحكـم القاضـي علـىأن  شك ال فإنه الضرر لذلك مرجحاً 

 تـوفرت فرصـة لكـ قیمـة بقـدر جزئـي تعـویض كل یقدر بحیث فرصته، تفویت جراء بالمضرور وقع

                                                
 .160صفحة . مرجع سابق). 2013(راجع أبو اللیل، إبراهیم الدسوقي -1
نقالً عن إعبیة، خلیل . 147الطبعة األولى، القاهرة، ص. المسؤولیة المدنیة التقصیریة). 2002(راجع عبد العزیز اللصاصمة-2

 .163صفحة . مرجع سابق). 2013(راجع أیضًا أبو اللیل، إبراهیم الدسوقي . 114صفحة . مرجع سابق). 2005(سعید خلیل 
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 التعـــویض دیـــون تعـــدد یعنـــي ممـــا الضـــرر محـــدث مـــن الضـــار الفعـــل بســـبب علیـــه وضـــاعت لـــه

  1.فرص من المضرور على فات ما بتعدد بها المحكوم

 تعـدد إذا: "بأنـه األردنـي المـدني القـانون مـن) 265( المـادة نصـت فقـد الثانیة الناحیة ومن  

 بالتسـاوي تقضـي أن وللمحكمـة فیـه نصیبه بنسبة مسؤوالً  منهم كل كان ضار، فعل عن المسؤولین

 ذلـــك فــي متــأثراً  األردنــي المــدني القــانون أن إلـــى رأي ذهــب إذ". بیــنهم فیمــا والتكافــل التضــامن أو

 الضـار الفعـل عـن المسـؤولین تضـامن عـدم فـي القـوانین مـن غیـره عـن إختلـف قـد اإلسـالمي بالفقه

 مـن كـل مسـاهمة نسـبة لتحدیـد المحكمـة مـن حكـم علـى الحصول من للمضرور بد ال أنه ویضیف

 تحكــم أن أو التعــویض، فــي مــنهم كــل حصــة مقــدار وتحدیــد بــه، الضــار الفعــل إیقــاع فــي إشــترك

، بـــالتعویض مــنهم أي علـــى الرجــوع مــن المضـــرور لیــتمكن بالتضـــامن، علــیهم المحكمــة  ثـــم كــامًال

 نســــبة بموجــــب همحصصـــ مــــن المحكمــــة قدرتـــه مــــا بمقــــدار شـــركائه علــــى مــــنهم دفعـــه مــــن یرجـــع

 مبــــدأ إعمــــال فــــرض وعلــــى. الحصــــص تلــــك تحدیــــد تعــــذر إذا بالتســــاوي أو بالضــــرر، مســــاهمتهم

 علــــیهم المضــــرور رجــــوع عنــــد الفرصــــة تفویــــت ضــــرر إحــــداث فــــي یشــــتركون مــــن بــــین التضــــامن

 مقتضــــى فــــإن عنـــه، الخــــروج للقاضــــي األردنـــي المــــدني القـــانون فــــي جــــائز مبـــدأ وهــــو بـــالتعویض

 عـن المسـؤولین مـن كـل فیلتزم. الضرر ووحدة المصدر وحدة أي الضار لفعلا وحدة هو التضامن

 إختیـار لـه أن كمـا التعـویض، في كامالً  بحقه منهم أي على الرجوع وللمضرور كله التعویض دین

  2.جمیعاً  علیهم برفعها یلزم فال منهم أیاً  على الدعوى رفع

                                                
مرجع ). 2013(راجع أیضًا أبو اللیل، إبراهیم الدسوقي . 114صفحة . مرجع سابق). 2005(راجع إعبیة، خلیل سعید خلیل -1

 .163صفحة . سابق
، مطبعة التوفیق، 1الجزء . مجلة نقابة المحامین األردنیین. المذكرات اإلیضاحیة للقانون المدني األردني. جع طارق نبیل وآخرونرا-2

راجع أیضًا أبو اللیل، إبراهیم . 117صفحة . مرجع  سابق). 2005(نقال عن إعبیة، خلیل سعید خلیل . 296-295عمان، ص
 .165 صفحة. مرجع سابق). 2013(الدسوقي 
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 عــن المســؤولین تعــدد إذا یضالتعــو  فــي التضــامن لقیــام محــل ال نــهإلــى أ آخــر رأيوذهــب 

 آثــار تحكمــان اللتــان التضــامني لإللتــزام الممیزتــان الخاصــیتان لتخلــف وذلــك الفرصــة تفویــت ضـرر

 أنـه فالغالـب. المصـدر ووحـدة الضـرر وحـدة وهمـا المتضـامنین، والمـدین الـدائن بـین فیمـا التضامن

 المســؤولیة مصــدر ونیكــ المضــرور علــى الواقــع الفرصــة تفویــت ضــرر عــن المســؤولین تعــدد عنــد

 الضــرر إلخــتالف واحــد بــدین المســؤولین إلتــزام عــدم إلــى إضــافة المســؤولین مــن كــل بــین مختلــف

  1.منهم كل فعل على المترتب الفرصة تفویت في المحقق

 قیمــة علــى بنــاًء  الجزئــي التعــویض تقــدیر بــین التفرقــة أن الباحــث یــرى تقــدم مــا علــى بنــاًء   

 النتیجـــة ناحیـــة مـــن لـــه أســـاس ال الفرصـــة فـــي الفائـــت الكســـب قـــدارم علـــى بنـــاًء  أو ذاتهـــا الفرصـــة

 ســیخلص للفرصـة، والنهـائي المؤكـد التفویـت عنصـر فـي یبحـث عنـدما الموضـوع قاضـي أن بسـبب

 فائــت كســب األمــر حقیقــة فــي تكــون أن إمــا هــي المضــرور علــى الفائتــه الفرصــة أن إلــى بالنهایــة

 ســــلطة فــــإن النتیجــــة فــــي إذا تجنبهــــا، رورللمضــــ مــــرجح كــــان خســــارة تكــــون أو للمضــــرور مــــرجح

 علـــى والتركیـــز النظـــر هـــو الفرصـــة تفویـــت ضـــرر عـــن الجزئـــي التعـــویض فـــي التقدیریـــة المحكمـــة

 تقــدیر  ثــم ومــن الفرصــة تفویــت ضــرر عــن للتعــویض ســلیم أســاس إیجــاد أجــل مــن ذاتهــا الفرصــة

 یجــوز أن یكــون ، وأنــه فــي جمیــع األحــوال الالفرصــة تفویــت ضــرر قیمــة عــن المناســب التعــویض

  .تعویض المضرور عن ضرر تفویت الفرصة أكثر من مقدار الفرصة الفائته

 الفـرص تعـدد فرضـیة فـإن الفرصـة تفویـت ضـرر عـن المتضـررین تعـدد عـن الباحث ویرى  

 ثانیــة مـرة تتكـرر ال وأنهــا واحـدة الفرصـة أن هـو األعــم الغالـب وأن خاصـةً  اإلســتحالة مـن شـئ فیـه

 الحالـة هـذه ففـي المتـوفى، یعـولهم كـان مـن علـى الواقـع الفرصـة تفویـت ررضـ مثل اإلطالق، على

                                                
نقالً عن . 136ص. الطبعة األولى ).دعوى التعویض(الموسوعة القانونیة في المسؤولیة المدنیة ). 2002(راجع عمرو الفقي -1

. سابق مرجع). 2013( الدسوقي إبراهیم اللیل، أبو أیضاً  راجع. 117 صفحة. سابق  مرجع). 2005( خلیل سعید خلیل إعبیة،
 .165 صفحة
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 ضـــرر عــن للتعــویض تقــدیرها فــي المحكمــة نظــر مـــدار هــو اإلعالــة فرصــة عــن التعــویض یكــون

  .المعیل وفاة إلى بالنظر لیسهي اإلعالة و و  واحدة فرصة عن المتضررین لكل الفرصة تفویت

 تفویــت ضـرر عـن المسـؤولین تعـدد فـي موفقــاً  كـان األردنـي المشـرع أن عـن الباحـث ویـرى  

 ضـــمانات تـــوفیر مـــن یكفـــي مـــا فیـــه ذلـــك أن إذ والتضـــامن، بالتكافـــل المضـــرور بتعـــویض الفرصـــة

 جمیــع علـى بـالرجوع الفرصــة تفویـت ضـررعـن  التعــویض فـي لحقـه إســتیفائه فـي للمضـرور عادلـة

  .السابق ونالقان من) 251( المادة مع یتفق كما أحدهم على أو المسؤولین

  :الفرصة تفویت ضرر عن التعویض من) المسؤولیة موانع( اإلعفاء أسباب: الثاني الفرع

 إلـى نتطـرق الفرصـة تفویـت ضـرر عـن التعـویض مـن اإلعفـاء أسـباب تنـاول في البدء قبل  

 األحــوال مــن حــال بــأي یجــوز ال أنــه ذي ورد فیــهوالــ) 2\364( المــادة فــي األردنــي المــدني القــانون

 للمحكمـة یجـوز: " أنـه على المادة نصت حیث العقدیة المسؤولیة من اإلعفاء على األطراف إتفاق

 التقـــدیر یجعـــل بمـــا اإلتفـــاق هـــذا فـــي تعـــدل أن الطـــرفین أحـــد طلـــب علـــى بنـــاًء  األحـــوال جمیـــع فـــي

 للمســــؤولیة بالنســــبة الحــــال هــــو وكــــذلك".  ذلــــك یخــــالف إتفــــاق كــــل بــــاطالً  ویقــــع للضــــرر مســــاویاً 

 یقضــــي شــــرط كــــل بــــاطالً  یقــــع: " أنــــه القـــانون نفــــس مــــن) 270( المــــادة نصــــت حیــــث التقصـــیریة

ــــة المســــؤولیة مــــن باإلعفــــاء ــــك فــــي والســــبب" الضــــار الفعــــل علــــى المترتب  المســــؤولیة أحكــــام أن ذل

 مــن اإلعفــاء علــى اإلتفــاق جــواز أن كمــا علیهــا الخــروج یجــوز وال العــام بالنظــام متعلقــة التقصــیریة

 مـا علـى الضـعیف الطـرف بإرغـام األشـخاص مـن القـوي للطـرف المجال یفتح التقصیریة المسؤولیة

 أنـه یعلـم طالمـا والحـذر الحیطـة تـوخي دون الضـارة األفعـال من یشاء ما إرتكاب وبالتالي یریده، ال

  1.یسببها التي األضرار عن یسأله من یوجد ال

                                                
 .346 صفحة. سابق مرجع). 2009( محمد یوسف عبیدات،راجع -1



102 
 

 المقصـود معنىبـال یشـكل ال معینـاً  فعـالً  أن علـى القـانون یـنص عنـدما أنـه إلـى رأي وذهب

 أحــدث مــا إذا مشــروع حــق أنــه علــى یعتبــر الفعــل هــذا شــخص أي ممارســة إذاً  فیكــون ضــار فعــل

، الفرصــة تفویــت ضــرر إعتبــر النیــة حســن حــدود ضــمن الفرصــة تفویــت ضــرر  نتیجــةً  أي مشــروعًا

 أن كمـا الضـرر، محـدث عـاتق علـى عنـه بـالتعویض إلتـزام یترتـب فـال الحق، هذا لممارسة طبیعیة

 عادیــاً  تصـرفاً  فیشـكل طبیعتـه إلـى النظـر بعـد الضـار الفعـل بصـفة یتصـف ال أن یمكـن ذاتـه لالفعـ

ن عنـه، صدر من على مسؤولیة فال القانونیة واألحكام األنظمة مع ومتفقاً  ومألوفاً   ضـرر أحـدث وإ

 ســبیل ال فإنــه رأيالــ هــذا بحســب ولكــن الحاصــل، للتصــرف عادیــة نتیجــةً  بإعتبــاره الفرصــة تفویــت

 علــى وارد غیــر األمــر وهــذا ذاتــه الحــق ممارســة بمنــع ســوى هــذا الفرصــة تفویــت ضــرر منــع إلــى

 فــي اإلنســان لحیــاة مرافــق كحــدث هــذا الفرصــة تفویــت ضــرر تحمــل إذاً  یترتــب فإنــه لــذا اإلطــالق،

  1.المعاصرة المجتمعات

 جمیـــع بإثبـــات التعـــویض مـــدعي المضـــرور بـــه یقـــوم اإلثبـــات عـــبء أن إلـــى رأي وذهـــب  

 قــرائن طریــق عــن إثباتهــا یســهل قــد الرابطــة هــذه ولكــن الســببیة، رابطــة فیهــا بمــا لمســؤولیةا أركــان

 علــى دلیـل إلـى یحتـاج ال األمـر أن یبـدو بحیـث واضـحة القـرائن هـذه تكـون مـا غالبـاً  أنـه أي الحـال

ن. الســـببیة العالقـــة تـــوافر  هـــذه یهـــدم بـــأن مســـؤولیته یـــدفع أن مـــن الضـــرر محـــدث یمنـــع ال هـــذا وإ

 فعلــه بــین الســببیةالعالقــة  ینفــي وبــذلك اإلعفــاء أســباب مــن ســبب تــوافر إثبــات طریــق مــن نالقــرائ

 ینفـــي أن أیضـــاً  لـــه ویجـــوز. المضـــرور لحـــق الـــذي الفرصـــة تفویـــت المحقـــق فـــي ضـــررالو  الضـــار

 عنــه، أجنبــي آخــر لســبب نتیجــةً  كــان الفرصــة تفویــت ضــرر أن علــى الــدلیل إقامــة بطریــق الســببیة

 ســبب هنـاك كـان أم الفرصــة تفویـت ضـرر حــدوث فـي الوحیـد هــو األجنبـي بالسـب هــذا أكـان سـواء

 إذاً  .تفویــت الفرصــة ضــرر نــتج عنــه الــذيو  آخــر مثــل الفعــل الضــار الصــادر مــن المضــرور نفســه
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 یكـــون وأن الحـــادث، حصــول فـــي شـــأن الضــرر لمحـــدث یكـــون ن الأ األجنبــي الســـبب فـــي یشــترط

  1.حصوله تفادي ممكن غیر أي یهتالف ممكن غیر یكون وأن متوقع، غیر الحادث

 أو الخطـأ وصـف الضـار الفعـل عـن ینفـي األجنبـي السـبب أن إلـى الفقـه من جانب وذهب

 أثبـــت إذا بالضـــمان ملتزمـــاً  یكـــون ال الضـــرر محـــدث وأن. الســـببیة برابطـــة لـــه عالقـــة وال التعـــدي

نمـا السـببیة رابطـة نفي إلى یرجع ال ذلك لكن األجنبي السبب  التعـدي أو الخطـأ وصـف نفـي إلـى وإ

 التبریــــر لكــــن واحــــدة األجنبــــي الســــبب إثبــــات علــــى المترتبــــة فالنتیجــــة. إلیــــه المنســــوب الفعــــل عــــن

 أو الخطــأ أركــان مــن ركــن والتمییــز اإلدراك وهــو التعمــد أن إلــى ناحیــة مــن ذلــك ویرجــع. مختلــف

 فـــال حقیقیـــة، إرادة ودون إدراك دون الضــار الفعـــل صـــدر فــإذا. عمومـــاً  القـــانوني الفقــه فـــي التعــدي

 یخـرج ال قـاهرة بقـوة یفاجـأ الـذي الشخص سلوك أن كما. محدث إلى الضار الفعل ینسب أن یمكن

  2.ضار فعالً  إرتكب قد یكون ال ثم ومن العادي الرجل مسلك عن

 عـبء عاتقـه علـى یقـع فإنـه المسـؤولیة لنفـي الضـرر محـدث یختـاره الـذي الطریق كان وأیاً 

 سـنتناوله مـا وهـذا القـاهرة والقـوة الفجـائي الحـادث یشـمل فهـو األجنبـي بالسـب إثبات أو السببیة نفي

، ، نفســـه المضـــرور فعـــل ثـــم أوًال ـــًا ، الغیـــر فعـــل ثـــم ثانی ـــًا  فـــي ذاتهـــا القانونیـــة األســـباب أنهـــا أي ثالث

  : اآلتي بالتفصیل كله وذلك. المسؤولیة من اإلعفاء

 تفویــت ضــرر عــن التعــویض مســؤولیة موانــع مــن كمــانع القــاهرة والقــوة الفجــائي الحــادث: أوالً 

  :الفرصة

 علـــى یـــدالن لكنهمـــا مختلفـــان تعبیـــران القـــاهرة والقـــوة الفجـــائي الحـــادث أن إلـــى رأي ذهـــب  

 اإلخـالل علـى الشـخص یجبـر تالفیـه ممكـن وغیـر الحصـول متوقع غیر أمر به یقصد واحد معنى

 أكثــــر إن بـــل قـــاهرة قـــوة أو ةفجائیـــ حـــوادث ذاتهـــا فـــي تعتبـــر حـــواث توجـــد وال المدنیـــة، بإلتزاماتـــه
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 الحـــال لظـــروف تبعـــاً  الصـــفة هـــذه لهـــا تثبـــت ال أن یصـــح كـــذلك تكـــون أن یتصـــور التـــي الحـــوادث

نفجـار والحریـق واإلضـراب والثـورة فالحرب األجنبي، السبب شروط ولتوافر  حـوادث تعتبـر اآلالت وإ

 فــي یســتفید أن ولــه ا،فیهــ الشــروط تلــك تــوافر یثبــت أن كــذلك بإعتبارهــا یتمســك مــن وعلــى فجائیــة

عتبــار الشــروط تلــك بــإفتراض تســمح التــي األحــوال قــرائن مــن ذلــك  یثبــت أن إلــى فجائیــاً  الحــادث وإ

  1.ذلك عكس خصمه

 ضــار لفعــل نتیجـة إمــا یقـوم التقصــیریة المسـؤولیة فــي ذلـك تبریــر أن إلـى آخــر رأي وذهـب  

ما قصدي  المتمثلـة القـاهرة بـالقوة للتـذرع محـل ال الحـالتین كلتـا ففـي إحتـراز، وقلـة اإلهمـال نتیجـة وإ

 وذلـك منـه، المشـكو الفرصـة تفویـت ضـرر أحـدث ممـا للدفع قابل وغیر متوقع غیر مفاجئ دثابح

  2. الضار الفعل فكرة مع ائتالفها لعدم

 بإثباتـه إمـا عنـه المسـؤولیة یـدفع أن الضـرر محـدث علـى یكفي فإنه السابق الرأي وبحسب

 الفرصــة تفویــت وضــرر الضــار فعلــه بــین الســببیة الصــلة قیــام عــدم وأ الضــار الفعــل إرتكابــه عــدم

مـا الحاصل،  الفعـل بنفـي إمـا إذاً  تنحصـر القانونیـة فالمسـألة. تبصـر عـدم أو إهمـاالً  إرتكابـه عـدم وإ

مـا اإلهمـال أو الضـار  إذا أمــا. الحاصـل الفرصـة تفویـت ضـرر وبـین بینهمــا السـببیة الصـلة بنفـي وإ

 نسـب مـا بـین مفقـودة تكـون السـببیة عالقـةال فـإن المفـاجئ دثاللح نتیجةً  الفرصة تفویت ضرر وقع

 تفویـت ضـرر بـین فقـط عالقـةال هـذه تقـوم إذ الحاصـل، الفرصـة تفویـت وضـرر الضـرر محدث إلى

 إذا أمـا. عنـه المسـؤولیة نافیـة وبالتـالي بـه الضـرر محـدث عالقة حاجبة المفاجئ دثاوالح الفرصة

 القـوة جانـب إلـى الفرصـة تفویـت ضرر حدوث في الضرر محدث نع الصادر الضار الفعل ساهم
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 للقاضـي ویعـود إحداثـه، فـي الضـار الفعـل مسـاهمة بقـدر المسـؤولیة من جزءاً  یتحمل عندها القاهرة

 أو إهمـال أم قصـد عـن كـان سـواء وأهمیته، الضار الفعل خطورة باإلعتبار خذاً آ النسبة هذه تحدید

 مســؤولیة فــال بكاملــه الفرصــة تفویــت ضــرر بإحــداث القــاهرة ةالقــو  تســببت حــال وفــي. تبصــر عــدم

 الفرصــــة تفویــــت وضــــرر إلیــــه ینســــب مــــا بــــین الســــببیة عالقــــةال قیــــام لعــــدم الضــــرر محــــدث علــــى

  1.الحاصل

وذهـب جانـب مـن الشـراح إلـى وجـوب التفرقـة بـین الحـادث الفجـائي والقـوة القـاهرة وال ســیما 

واعتبـــروا الحـــوادث الخارجـــة عـــن هـــذه المشـــروعات  فیمـــا یتعلـــق بحـــوادث المصـــانع ووســـائل النقـــل

خروجــًا مادیــًا بأنهـــا قــوة قـــاهرة، وأمــا الحـــوادث التــي ترجــع إلـــى أمــر داخلـــي كــامن فـــي الشــئ ذاتـــه 

كإنفجــار آلــة فــي مصــنع وخــروج القطــار عــن ســكة الحدیــد بأنهــا حــوادث فجائیــة، ورتبــوا علــى ذلــك 

  2.الحادث الفجائي قصر دفع مسؤولیة التعویض على القوة القاهرة دون

 ضــرر حــدوث فــي یتســبب حــادث هــي القــاهرة القــوة أن إلــى أيالــر  مــنآخــر  جانــب وذهــب

 محــدث عــن الصــادر الضــار للفعــل دور أي معهــا ینعــدم لدرجــة مــؤثراً  دوره ویكــون الفرصــة تفویــت

 إذا إال المســـؤولیة مـــن الضـــرر محـــدث إعفـــاء إلـــى تـــؤدي قـــاهرة قـــوة الحـــادث یعتبـــر وال الضـــرر،

 وعــدم الفجــائي، الحــادث أو القــاهر القــوة توقــع إمكانیــة عــدم وهــي، الفجــائي الحــادث شــروط تتـوافر 

 الــذي الشــئ عــن خــارج الفجــائي الحــادث یكــون وأن الفجــائي، الحــادث أو القــاهرة القــوة دفــع إمكانیــة

 شــئ یوجــد ال أنــه أي الضــرر فــي الوحیــد السـبب هــو الحــادث یكــون وأن الحــادث، وقــوع فــي تسـبب
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 دخــل علیــه للمـدعى یكــون وأال القـاهرة، القــوة بجانـب الفرصــة تفویــت ضـرر إحــداث فـي ســاهم آخـر

  1.القاهرة القوة حدوث في

  :الفرصة تفویت ضرر عن التعویض مسؤولیة موانع من كمانع المضرور فعل :ثانیاً 

 تسـبب قـد المضـرور أن المسـؤولیة دعـوى فـي الضـرر محـدث أثبـت إذا أنـه إلى رأي ذهب  

 الفرصـة تفویـت ضـرر إسـتفحال فـي أو أصـابه الذي الفرصة تفویت ضرر حدوث في الضار بفعله

 ألن منــه، وقــع الــذي الضــار الفعـل غیــر أجنبیــاً  ســبباً  الفرصــة تفویـت لضــرر أن أثبــت فقــد بإهمالـه،

 أن منـه یتوقـع أن حقـه ومن فیه، ضار فعل ال سلیماً  مسلكاً  المضرور یسلك أن یتوقع أن حقه من

 فـي یكـن لـم ألنـه الضـار، الفعل هذا توقع أنه یثبت أن إلى یحتاج فال ضار، فعل فیه سلوكاً  یسلك

 مسـتفادة الفرصـة تفویـت وضـرر المضـرور مـن الضـار الفعـل بـین السـببیة كانت فإذا. تفادیه وسعه

 أمــام المفترضــة الســببیة هــذه ســقطت التحقیــق، وجــه علــى ال التــرجیح ســبیل علــى الحــال قــرائن مــن

 یتحمـــل أن وجــب فإنـــه الفرصــة، تفویـــت وضــرر المضـــرور مــن الضـــار الفعــل ینبـــ الثابتــة الســببیة

  2.من أحد بالتعویض المطالبة في الحق له یكون فال الضار الفعل نتیجة نفسه المضرور

 أن هــو التقصــیریة، المســؤولیة مجــال فــي قانونــاً  المكــرس المبــدأ أن إلــى آخــر رأي وذهــب  

 تفویــت الفرصــة ضــرر لحــدوث الوحیــد الســبب كــانو  نفســه المضــرور مــن صــدر إذا الضــار الفعــل

 وال الضــار فعلــه نتــائج المضــرور فیتحمــل آخــر، شــخص أي عــن المســؤولیة یحجــب أن شــأنه فمــن

 حــدوث فــي المضــرور مــن الضــار الفعــل ســاهم إذا أمــا. آخــر عــاتق علــى المســؤولیة إللقــاء مجــال

. الفرصـــة تفویـــت ضـــرر يمســـبب بـــین المســـؤولیة توزیـــع للقاضـــي یعـــود فإنـــه تفویـــت الفرصـــة ضـــرر

 إذا أمـا الفرصـة، تفویـت ضـرر فـي سـببیاً  بحصـوله المـدلي الضـار الفعل یتصل أن من بد ال ولكن
                                                

 ,.cass. Crim., 8 juill. 1971, D. 1971, p. 625, not E.Robert. –civ. 2e, 16 juill., 1969, Bull. Civراجع -1
no 253. -  . 244صفحة . مرجع سابق). 2002(نقالً عن زهرة، محمد المرسي. 

الحادیة والثالثین، نبذة مجلة القانون واإلقتصاد، السنة  .نظریة وضع المصالح). 1961(راجع الدكتور ثروت أنیس األسیوطي -2
 .495صفحة . مرجع سابق). 1971(مرقس، سلیمان نقالً عن .  509، ص368
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 مــن معــف ســببعلــى أنــه  بــه یعتــد فــال الفرصــة تفویــت ضــرر علــى مباشــر تــأثیر مــن لــه یكــن لــم

  1.الفرصة تفویت ضرر عن التعویض مسؤولیة

 المضـــرور مـــن الضـــار الفعـــل بـــین الســـببیة ةالعالقـــ كانـــت إذا أنـــه إلـــى آخـــر رأي وذهـــب  

 قـــد أیضـــاً  المضـــرور أن الضـــرر محــدث وأثبـــت التحقیـــق وجـــه علــى ثابتـــه الفرصـــة تفویـــت وضــرر

 تفویــت لضــرر أن بــذلك ثبــت فقــد الســابق، الفــرض فــي كمــا الحــادث وقــوع فــي الضــار بفعلــه تســبب

 الفعــل حالــة الحالــة هــذه وتســمى بینهمــا المســؤولیة فتــوزع الضــار فعلــه منهمــا لكــل ســببین الفرصــة

 یقــدم األول الســبب فــإن لآلخــر نتیجــة الضــارین الفعلــین أحــد كــان إذا أنــه غیــر. المشــترك الضــار

  2. إرتكبه لمن كلها المسؤولیة تحمیل ویوجب ویستغرقه التالي على

  :الفرصة تفویت ضرر عن التعویض مسؤولیة موانع من كمانع الغیر فعل: ثالثاً 

 لحـــــق الـــــذي تفویـــــت الفرصـــــة ضـــــرر أن الضـــــرر محـــــدث أثبـــــت ذاإ أنـــــه إلـــــى رأي ذهـــــب  

 أثبـــت قــد یكـــون بــذلك فإنـــه عنــه أجنبـــي شــخص مـــن الصــادر الضـــار الفعــل إلـــى راجــع المضــرور

 وركـــن الفرصــة، تفویــت وضــرر األجنبــي الضــار الفعـــل بــین الســببیة ركــن بركنیــه األجنبــي الســبب

 السـببیة كانـت فـإن. غیـره عـن الصـادرة ضـارةال األفعال یتوقع أن المرء على لیس ألن التوقع إنتفاء

 الضـــار الفعـــل إعتبـــر التحقیـــق وجـــه علـــى ثابتـــة غیـــر الضـــار والفعـــل الفرصـــة تفویـــت ضـــرر بـــین

 عــن أجنبــي ســبب ألنــه. الفرصــة تفویــت ضــرر حــدوث فــي الوحیــد الســبب هــو الغیــر عــن الصــادر

 بتعــویض یطالــب أن للمضــرور ویصــبح األخیــر هــذا مســؤولیة عنــه تنتفــي وبالتــالي الضــرر محــدث

ن. الغیـر ذلك من الفرصة تفویت ضرر  أن ثبـت فقـد التحقـق وجـه علـى ثابتـة السـببیة تلـك كانـت وإ

 -الــدعوى فــي أدخــل إذا– والغیــر الضــرر محــدث مــن كــل وأصــبح ســببین الفرصــة تفویــت لضــرر

 بحیـث بینهمـا بالتضـامن المضرور قبل مسؤولین وكانا الفرصة، تفویت ضرر تعویض عن مسؤوالً 
                                                

 .361صفحة . مرجع سابق). 2007(العوجي، مصطفى راجع -1
 .500صفحة . مرجع سابق). 1971(مرقس، سلیمان راجع -2
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، بـالتعویض أیهمــا علـى یرجــع أن لـه یجـوز  علــى یرجـع أن منهمــا التعـویض وفــى لمـن وجـاز كــامًال

 توزیـــع فـــي كمـــا بـــاآلخر أحـــدهما عالقـــة فـــي بینهمـــا المســـؤولیة توزیـــع ویكـــون. فیـــه بنصـــیبه اآلخـــر

 اآلخـر سـبب الـذي هـو الضارین الفعلین أحد كان إذا إال الضرر ومحدث المضرور بین المسؤولیة

 ویهـدر وحـده المعتبـر هـو یبقـى فحینئذ ویستغرقه اآلخر على یسمو بحیث الجسامة من حداً  بلغ أو

  1.المضرور عن الصادر الضار الفعل في تقدم كما اآلخر، الضار الفعل

 كمــــانع الغیــــر مــــنالصــــادر  الضــــار بالفعــــل للتــــذرع یفتــــرض أنــــه إلــــى آخــــر رأي وذهــــب

 بضـــرر التســبب إلیــه ناســباً  الضـــرر محــدث علــى الــدعوى أقـــام قــد المضــرور یكــون أن للمســؤولیة

. ثالــث شــخص بــل الفرصــة تفویــت بضــرر هــو یتســبب لــم بأنــه األخیــر هــذا فــأدلى الفرصــة تفویــت

 كـالقول الفرصـة، تفویـت لضـرر مسـبب ضـار فعـل بـأي یقـم لـم أنـه یثبـت أن الحالـة هـذه في ویكفي

 تســبب آخـر شخصـاً هنـاك  أن بـل إحداثــه، فـي دور لـه یكـن لـم حراســته تحـت الواقـع الشـئ أن ثالً مـ

 الضــــار بالفعــــل یتمســــك أن یســــتطیع ال المتبــــوع أن ذلــــك ومثــــال 2.إحداثــــة فــــي ســــاهم أو كلیــــاً  بــــه

. للمتبـوع بالنسـبة الغیـر مـن لـیس فالتـابع الغیـر أمـام مسـؤولیته من یتخلص لكي التابع عن الصادر

 مســؤولیتهم لــدفع لقاصــرا ابــنهم عــن الصــادر الضــار بالفعــل التمســك واألم األب یســتطیع ال كــذلك

 التمسـك العقدیـة المسـؤولیة نطـاق فـي للمـدین یجـوز ال كمـا للغیـر، اإلبـن سـببها التـي األضـرار عن

 أو العقـــدي اإللتـــزام تنفیـــذ عـــدم عـــن مســـؤولیته مــن للـــتخص مســـاعدیه عـــن الصـــادر الضـــار الفعــل

  3.الدائن مواجهة في به اإلخالل

  

                                                
 .502صفحة . مرجع سابق). 1971(مرقس، سلیمان راجع -1
 .383صفحة . مرجع سابق). 2007(العوجي، مصطفى راجع -2
 .267صفحة . مرجع سابق). 2002(زهرة، محمد المرسي نقالً عن . .G. VINEY. OP. CIT., NO 388. P. 458 راجع -3
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 مــن مــانع األجنبــي الســبب أو اإلعفــاء أســباب ارإعتبــ أن الباحــث یــرى تقــدم مــا علــى بنــاًء   

 حالـة ففـي.  األجنبـي السـبب بـإختالف تختلـف الفرصة تفویت ضرر عن التعویض مسؤولیة موانع

 مــن الفرصــة تفویـت ضــرر عـن المضــرور تعـویض إلــى النظـر فــإن الحـرب وقــوع مثـل القــاهرة القـوة

 أن یســـتطیع لـــن الوقـــت ذلـــك يفـــ المضـــرور وأن خاصـــة التعقیـــد مـــن كبیـــر قـــدر فیـــه القضـــاء قبـــل

 المعنـــوي الضــرر عــن وال یعولــه كــان ممــن فقــده الــذي المــادي الضــرر عــن ال بــالتعویض یطالــب

 ضــرر عـن بــالتعویض یطالـب أن لــه یمكـن فكیـف الفوضــى إلنتشـار الحــرب حالـة بــه تسـببت الـذي

  .الفرصة تفویت

 المضــرور مــن رالضــا الفعــل بســبب هــو الفرصــة تفویــت ضــرر كــان إذا أنــه الباحــث ویــرى  

 هـذه فـي ألنـه الفرصـة تفویـت ضـرر عـن التعـویض مـن المضـرور یحـرم أن البدیهي من فإنه نفسه

 الفرصــة تفویــت ضــرر كــان إذا نــهیضــًا أأ الباحــث ویــرى .هــو محــدث الضــرر نفســه یكــون الحالــة

 یســتحق ال الحالــة هــذه فــي المضــرور أن یعنــي ال ذلــك فــإن الغیــر مــنصــادر  ضــار فعــل بســبب

 مسـؤولیة بتحمـل الملـزم هـو لیس شخص بمطالبة قام قد المضرور أن هو المفترض بل ،التعویض

 الضــار الفعــل أحــدث أنــه یعتقــد كــان شــخص إختصــم أنــه إذ الفرصــة تفویــت ضــرر عــن التعــویض

 مـن الـذي هـو إختصـمه الـذي غیـر آخـر شـخص هنـاك أنـه إذ ذلـك، غیـر هـي الحقیقـة أن حین في

 أن حــق وجــه دون المضــرور إختصــمه الــذي الضــرر حــدثم علــى مــا وكــل الضــار الفعــل أحــدث

 آخــر شــخص هنــاك بــل الضــار الفعــل أحــدث مــن هــو لــیس أنــه اإلثبــات طــرق بكافــة إلثبــاتاب یقــوم

  .الضار الفعل أحدث الذي هو غیره
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  الخامس الفصل

  والتوصیات والنتائج الخاتمة

  :الخاتمة

فـــي ســـبیل  عمـــل المتواضـــع كـــانقـــول بـــأن هـــذا الوفـــي نهایـــة هـــذه الدراســـة ال یســـعني إال ال  

فــي موضــوع التعــویض عــن اإلســتفادة ممــا تناولتــه  وى تمكــن اآلخــرینإرضــاء اهللا والرقــي إلــى مســت

مـن خـالل تنـاول  توصـلت ضرر تفویت الفرصة والذي لم یكن من السـهل التعمـق فـي تفاصـیله، إذ

  :كالتالي وهي والتوصیات النتائج من مجموعة إلى هذه الدراسة

  :تائجالن: أوالً 

  لــم یســتقر الفقــه وال القضــاء علــى تعریــف محــدد ودقیــق یعبــر عــن ضــرر تفویــت الفرصــة

یمكــن مــن خاللــه توضــیح معنــى هــذا الضــرر بســبب الطبیعــة الخاصــة التــي تحــیط بضــرر 

 .تفویت الفرصة

  كثـــرت الحـــاالت التـــي یتشـــابه فیهــــا ضـــرر تفویـــت الفرصـــة مــــع غیـــره مـــن أنـــواع الضــــرر

مســـــتقبلي شـــــكل صــــعوبة للقضـــــاء فــــي الحكـــــم للمضـــــرور كالضــــرر المحتمـــــل والضــــرر ال

بتعـویض عــادل عــن ضـرر تفویــت الفرصــة نظـرًا إلــى إســتحالة تكـرار الفرصــة الفائتــة علــى 

 .المضرور مرة أخرى

  أن الضـــرر فـــي تفویـــت الفرصـــة یتكـــون مـــن عنصـــرین همـــا، العنصـــر األول وهـــو تحقـــق

لنهـائي للفرصــة، وأنـه یجــب ضـرر فعلــي وحقیقـي، والعنصــر الثـاني وهــو التفویـت المؤكــد وا

تــوافر مبــادئ وشــروط ألجــل أن یســتحق المضــرور التعــویض عــن ضــرر تفویــت الفرصــة، 

ومبادئ التعویض عن ضرر تفویت الفرصة هما مبدأین، المبدأ األول وهـو وجـود الفرصـة 
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وجــدیتها، والمبــدأ الثــاني هــو إثبــات المضــرور لضــرر تفویــت الفرصــة، وشــروط التعــویض 

) اإلضـرار(الفرصة هما شرطین، الشرط األول وهو تـوافر الفعـل الضـار عن ضرر تفویت 

للتعویض عن ضرر تفویت الفرصة، والشرط الثاني وهو تـوافر العالقـة السـببیة بـین الفعـل 

 .الضار و الضرر المحقق في تفویت الفرصة

  بـالتعویض عـن ضـرر تفویـت الفرصـة ) 266المـادة (أن القانون المدني األردني نـص فـي

أســاس مــن نظریــة حرمــان المضــرور مــن كســب مــرجح دون األخــذ فــي نظریــة إیقــاع  علــى

یقــدر الضــمان فــي : " المضــرور فــي خســارة كــان مــرجح تجنبهــا، إذ وردت المــادة كالتــالي

جمیع األحوال بقدر مالحق المضرور من ضرر وما فاته مـن كسـب بشـرط أن یكـون ذلـك 

 ". نتیجة طبیعیة للفعل الضار

  :تالتوصیا: ثانیاً 

  أن یجتهــد البـــاحثون فــي مجـــال ضــرر تفویـــت الفرصــة والفقـــه والقضــاء فـــي إیجــاد تعریـــف

واضــح لمعنــى ضــرر تفویــت الفرصــة، ویجــد الباحــث أن التعریــف المناســب لضــرر تفویــت 

هـو سـلب حــق المضـرور الـذي حــرم مـن كسـب مـرجح أو الــذي وقـع فـي خســارة : الفرصـة 

حدث الضـرر ممـا أدى إلـى توقـف السـیر مرجح تجنبها بسبب الفعل الضار الصادر من م

الطبیعــي لألحــداث ونــتج عنــه ضــرر فعلــي محقــق الوقــوع مســتقبًال ذو قیمــة مالیــة یســتحق 

 .المضرور التعویض عنه

  أن یقــوم قاضــي الموضــوع بتعــویض المضــرور فــي ضــرر تفویــت الفرصــة تعویضــًا عــادًال

تفویــت الفرصــة مــن  بنــاًء علــى أســباب معقولــة وذلــك بــالتركیز علــى تــوافر عناصــر ضــرر

وجود ضرر محقق وفعلي ومن وجود تفویت مؤكـد ونهـائي للفرصـة، وأیضـًا بـالتركیز علـى 
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تــوافر مبــادئ التعــویض عــن ضــرر تفویــت الفرصــة مــن حیــث تــوافر مبــدأ وجــود الفرصــة 

وجــدیتها ومــن حیــث تــوافر مبــدأ قــوة أدلــة اإلثبــات للمضــرور فــي ضــرر تفویــت الفرصـــة، 

موضــوع أیضــًا التحقــق مــن تــوافر شــروط التعــویض عــن ضــرر وعلــى أن یراعــي قاضــي ال

تفویت الفرصة مـن حیـث وقـوع الفعـل الضـار ومـن حیـث تـوافر العالقـة السـببیة بـین الفعـل 

 .الضار والضرر المحقق والفعلي في تفویت الفرصة

  أن یتأكد قاضي الموضوع قبل الحكم للمضرور بالتعویض عن ضـرر تفویـت الفرصـة مـن

ضرر في تفویـت الفرصـة، وأن یتأكـد مـن تـوافر مبـادئ وشـروط التعـویض توافر عناصر ال

 .عن ضرر تفویت الفرصة

  مــن القــانون المــدني األردنــي بحیــث ) 266المــادة (أن یقــوم المشــرع األردنــي بتعــدیل نــص

یكـون التعـویض عـن ضـرر تفویـت الفرصـة إمـا علـى أسـاس نظریـة حرمـان المضـرور مـن 

قــاع المضــرور فـــي خســارة مــرجح تجنبهــا ویصـــبح كســب مــرجح أو علــى أســـاس نظریــة إی

یقــدر الضــمان فــي جمیــع األحــوال بقــدر مــا لحــق المضــرور  : "الــنص بعــد تعدیلــه كالتــالي

 ةمــن كســب مــرجح وبقــدر إیقــاع المضــرور فــي خســار  مــن ضــرر وبقــدر حرمــان المضــرور

  ".مرجح تجنبها بشرط أن یكون ذلك نتیجة طبیعیة للفعل الضار
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