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Abstract 
 

Under contract law, in a bilateral contract two or more parties 
owe obligations to each other. Each party acts in reliance that the 
other party will fulfill their respective obligation. If one party fails to 
respect their obligation, then the other party or parties may suffer 
an economic harm. Reliance damages compensate the harmed 
party/ies for the amount of damages they suffered for acting in 

reliance on the other party's contractual obligations. They are most 
often rewarded when the aggrieved party's damages are not 

capable of accurate estimation, and ordering Specific Performance 
would be inappropriate. 

Reliance damages are the type of damages awarded in 
promissory estoppel claims, although they can also be awarded in 
traditional contract breaches. This is appropriate because even if 

there is no bargain principle in the agreement, one party has relied 
on a promise and thus is damaged to the extent of their reliance. 

These damages must be proven with reasonable certainty. It is not 
enough that one party simply guess as to how much they are 

actually damaged. 

In a losing contract, reliance damages will be reduced because 
the aggrieved party cannot be put in a better position had the 

contract been performed. Here, the losses from the contract will be 
subtracted from the reliance damages. 
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 ملخص

 

ن ناك طرفان أو أكثر مدينيبموجب قانون العقود ، في العقد امللزم لجانبين ، يكون ه

بالتزامات تجاه بعضهم البعض. يرتب كل طرف ارتكانا على أن الطرف اآلخر سيفي 

بالتزامه. إذا فشل أحد األطراف في احترام التزامه ، فقد يعاني الطرف اآلخر أو األطراف 

األخرى من ضرر اقتصادي. فخسارة االرتكان تعوض الطرف املتضرر عن مقدار 

لتي لحقت به بسبب ارتكانه على االلتزامات التعاقدية للطرف اآلخر. وغالًبا ما األضرار ا

يتم تعويضه عندما تكون األضرار التي لحقت بالطرف املتضرر لم تقدر تقديرا دقيقا ، 

 وسيكون طلب األداء املحدد غير مناسب.

تعويضات خسارة االرتكان هي من نوع التعويضات املمنوحة في طلب الفسخ 

لزامي ، على الرغم من أنه يمكن أيًضا منحها في انتهاكات العقد التقليدية. يعد هذا اإل

مناسًبا ألنه حتى لو لم يكن هناك مبدأ مساومة في العقد ، فقد ارتكن أحد األطراف 

على الوعد وبالتالي تضرر إلى حد ارتكانه، ويجب إثبات هذه األضرار بيقين معقول؛ فال 

اقع عليه.يكفي أن يخمن طرف واح  د ببساطة مقدار الضرر الو

عند عدم تنفيذ العقد يتم تخفيض التعويضات املترتبة على  االرتكان ألنه ال يمكن 

وضع الطرف املتضرر في وضع أفضل إذا تم تنفيذ العقد. هنا ، سيتم خصم خسائر 

 العقد من خسارة االرتكان.
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 مقدمة

لما كان العقد هو اتفاق قانوني بين طرفيه  وبموجبه يرتبط كال منهما بالتزامات تجاه  
       اآلخر. فيقوم 

 زامه ، إال أنه مع ذلك التوافق ،أحدهما بواجب معين خالل فترة العقد ليؤدي اآلخر الت  
 كل غير متوقع..بالعقد  والذي ما يكون غالبا بش قد يحدث إخالل 

اإلخالل بالعقد هذا  يعني فشل أحد أطراف العقد في تنفيذ االلتزامات التعاقدية خالل  
الوقت المحدد في العقد. فإذا فشل أحد األطراف في أداء  التزامه رغم قيام الطرف اآلخر 

لطرف اخر المطالبة بتعوي  بسبب إخالل بواجباته بموجب العقد ، فيمكن للطرف اآل
 ويتمثل هدف تعوي  الضرر الناشئ عن اإلخالل بالعقد تلك  بأحد أمرين:  ولاأل

: هو وضع الدائن في المركز الذي يشغله على فرض تنفيذ العقد بالصورة  األول     
    الصحيحة في موعده المحدد.  

 وذلك بالنظر إلى المستقبل المتوقع للعقد، ويقال إن التعوي  في هذه الحالة يكون      
 "      Expectation lossعن "خسارة التوقع 

: وهو  وضع الدائن في المركز الذي  كان يشغله على فرض عدم إبرام العقد  الثاني    
 أصاًل.

وذلك بالنظر إلى الماضي، أي لحظة إبرام العقد ويقال إن التعوي  في هذه الحالة     
، وهي المعروفة أيضا باسم إهدار النفقات. فهي واحدة   )1(يكون عن "خسارة االرتكان" 

من الخسائر التي يمكن استردادها إلخالل  العقد. وهو يشير إلى النفقات التي تكبدها 
الدائن اعتماًدا " ارتكانا " على العقد الذي يتم تنفيذه. والهدف من تعوي  األضرار 

ضع الذي كان سيحتله لو كان الناجمة عن خسارة االرتكان هو وضع الدائن في المو 
   )2(العقد قد تم.

                                                           
Yale Law  46L. L. Fuller and William R. Perdue, The Reliance Interest in Contract Damages,   1

Journal 1936, p. 2-4. Available at: cisgw3.law.pace.edu.  

"Also known as wasted expenditure. It is one of the losses that may be recovered for breach of  2

contract. It refers to the expenses incurred by the claimant in reliance of the contract being 

https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/4-107-5907?originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Default)
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وبوجه عام ، فإن الغرض من تعوي   مثل هذه األضرار هو وضع الدائن في الموضع 
الذي كان سيتواجد فيه لو لم يتم إخالل بالعقد .  وذلك يتضمن إسقاطا علي "الضرر 

 المتوقع" و "الضرر باالعتماد" ، وهما أضرار قابلة للتعوي  عنها .

يعد تعوي  الضرر هو العالج القانوني األكثر شيوًعا وهو عبارة عن تعوي  نقدي  و
 لجبر ضرر الطرف المتضرر عن الخسائر.

  

                                                           
performed. The aim of damages for reliance loss is to put the claimant in the position he would have 

been in had the contract never been made. 

Although Expectation loss is the normal measure for assessing damages for breach of contract a 
claimant may claim reliance loss where it is not possible to calculate what his profits would have 
been if the contract had been performed, or if he made a bad bargain and expectation based damages 

would not lead to a substantial recovery. 
It has been held that expectation loss and reliance loss are mutually exclusive to prevent double 
recovery. However, Chitty on Contracts states that this is correct if it is interpreted to mean that the 
claimant should not recover his gross profits expected under the contract and also the wasted 
expenditure incurred in reliance of the contract which he intended to meet from the gross profit. A 
claimant should, in principle, be able to recover for both profit and reliance loss as long as both 

claims do not overlap. 
For further guidance, see Practice note, Damages for breach of contract: an overview. Damages for 
breach of contract: an overview "  by Adam Kramer, Practical Law Dispute Resolution(Sweet & 
Maxwell, 2nd  dition, Chapter 26, paragraph 26-029) https ://uk.practicallaw .thomsonreuters .com 

 
 

https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/1-107-6593?originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Default)
https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/6-533-8545?originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=%28sc.Default%29&comp=pluk
http://www.3vb.com/our-people/jc/adam-kramer
https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/Browse/Home/About/OurteamDisputeResolution?transitionType=Default&contextData=%28sc.Default%29&comp=pluk
https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=0459375761&pubNum=999999&originatingDoc=I250197bee8db11e398db8b09b4f043e0&refType=UB&originationContext=document&transitionType=PLDocumentLink&billingHash=880289721C2E754BE6EC67E56A464C3C1569376E9C88830BA8D38238537F58AB&contextData=(sc.Default)
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 املبحث األول 

 التعويض  عن أضرار الخسائر

ذكرنا أن الهدف من التعوي  هو دائما  أحد أمرين: إما جبر "خسارة التوقع  
Expectation loss أو جبر "خسارة" االرتكان ،"Reliance loss ." 

من القانون المدني المصري  قد نصت على أن )ويشمل التعوي  ما  221/1وإن المادة 
لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب. ....( ومن هذا الكسب الفائت ما يأمل 
 المتضرر في الحصول  عليه من كسب تحت أسباب مقبولة حيث أن فرصة تحقيق

الكسب أمره محتمل لكن فوات الكسب أمر محقق بشرط وجود  أسباب مقبولة لذا األمل . 
 وللتفصيل نقسم هذا المبحث على مطلبين .

 

 املطلب األول 

 تعويض ضرر خسائر التوقع

هذا التعوي  يمنح بهدف جبر  خسارة التوقعات الناشئة عن العقد والتي ضيعها   
وهنا يهدف التعوي   المادي " النقدي "  إلى جبر إخالل أحد الطرفين اللتزامه  ، 

اإلخالل بااللتزام العقدي  والذي يتمثل في وضع الدائن في المركز  المتوقع الذي كان  
  )3(سيشغله إذا ما تم تنفيذ العقد

إذن فالتعوي  هذا ينتج من حق الدائن في جبر ضرره الناشئ عن فوات االلتزام بالعقد  
المصلحة األولى بالرعاية في هذا الصدد  هي حماية " امل المتعاقد  عليه ، وعليه تكون 

                                                           
to seek remedy against damages  legal right of contract gives innocent party "Any breach 3

from party in breach. Substantial damages (as opposed to ‘nominal damages2’) are monetary 
compensation for loss suffered as consequence of other party's breach. To obtain substantial 
damages from other party, innocent party must show that they have suffered loss as result of 
breach. Normal aim of court is to put the innocent party in position they would have been 
in had the contract been properly performed. Normal measure is loss of expectation and 

reliance loss may be sought where loss of expectation is difficult to prove. 
Fuller and Perdue3 first proposed that there were three different types of contract damages: 
(1) expectation damages; (2) reliance damages; and restitution damages" David G. Epstein, 
Melinda Arbuckle, Kelly Flanagan, “Contract Law's Two “P.E.’s”: Promissory Estoppel and 

the Parol Evidence Rule”, Baylor Law Review, p.407.  

https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/right-to-justice
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2092521217300640#fn0010
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2092521217300640#fn0015
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في تنفيذ التزامات العقد "   أي توقعاته التي خلقها هذا العقد ولم تكن تنشأ إال من إبرام 
هذا األخير ، وال سيما أن خسارة هذه التوقعات  البد أن تعوض ماديا  من خالل وضع 

  )4( .قدر اإلمكانالدائن في المركز الحاصل عليه ب

وهذا الطرح يتفق وبحق مع المبادئ  السائدة في أحكام العقود، والتي تفرض ضرورة 
  )5(.اإلبقاء على االلتزامات العقدية  وتنفيذها بقدر اإلمكان

والمسألة تدق في  تحديد نطاق االلتزام الذي أخّل به أحد الطرفين " المدين " حتى  
هو التعوي  النقدي عند تحقق 6 (قوانين المدنية  )يمكن تعويضه . واألصل في ال

المسؤولية التعاقدية، حيث يقوم  القاضي  بتقدير الضرر الناتج عن  اإلخالل بالعقد ثم 
  )7(.يحدد القيمة النقدية  لجبر هذا الضرر  

و يختلف  االتجاه الحديث مثل " القانون اإلنجليزي " عن هذه القوانين التي تعتبر الضرر 
الركن الرئيس في أركان المسؤولية العقدية ، ومن ثم يدور التعوي  معه وجودا وعدما ، 
وبناء عليه ال يكفي اإلخالل بااللتزام فقط  حتى يمكن القول بقيام المسؤولية العقدية ، 
بدعوى أن هدف المسؤولية العقدية هو جبر الضرر الواقع، فمع عدم وجود ضرر فال 

.  أو أنه ال يحكم بالتعوي  إاّل بعد التحقق من توافر العالقة  )8 (تقوم  هذه المسؤولية
 السببية بين الضرر وخطأ المدين

وقد نرى اختالفا في االتجاهات القضائية الحديثة مثل  ما اتجه إليه "   القانون اإلنجليزي 
حتى في حالة عدم وجود خسارة مالية جسيمة ، )9(" ، الذي يجيز القضاء بالتعوي  

                                                           
.227, p. 2013th ed., Willan Publishing, 4Mary Charman, Contract Law,  4 

.8David Pearce and Roger Halson, op. cit., p.  5 

يف العقود امللزمة للجانبني، إذا مل يوّف أحد املتعاقدين ابلتزامه جاز للمتعاقد اآلخر بعد إعذاره املدين أن يطالب بتنفيذ    (157) 1 -املادة  6
 العقد أو بفسخه، مع التعويض يف احلالتني إن كان له مقتض.

 .31، ص2009، املكتبة القانونية، بغداد، 6، أحكام االلتزام، ط2انظر د. عبد اجمليد احلكيم، املوجز يف شرح القانون املدين، ج 7
 .403، ص1943انظر د.حلمي هبجت بدوي، أصول االلتزامات، الكتاب األول يف نظرية العقد، مطبعة نوري، القاهرة،    8
، واليت تتلخص وقائعها يف أن شخصا اقرتض 1977يف سنة  SAAMCOهذه املسألة بوضوح هي قضية وهناك سابقة قضائية مهمة تبني  9

كفايتها   ىنقودا وقدم أموااًل لرهنها ضماان للوفاء ابلقرض، وتعاقد املقرض مع شركة متخصصة لتقدير األموال املرهونة وحتديد قيمتها للنظر يف مد
التقدير فأعطت مبلغا أكرب من القيمة احلقيقية لألموال. وعند حلول أجل الوفاء ابلقرض ختلف  لضمان مبلغ القرض. ولكن الشركة أخطأت يف

 التقدير يفاملقرتض عن الوفاء به فأراد املقرض التنفيذ على األموال املرهونة فاكتشف أن قيمتها ال تكفي للوفاء ابلقرض، وذلك ألن الشركة أخطأت 
الوفاء. وعند مطالبة املقرض إبلزام الشركة ابلتعويض قرر جملس اللوردات أن األخرية مسؤولة عن اخلسارة  فضال عن اخنفاض قيمتها السوقية وقت

ال فال مسؤولية و اليت حلقت املدعي مبقدار الزايدة اليت تضمنها التقدير يف قيمة األموال املرهونة، أما ما ترتب على اخنفاض القيمة السوقية هلذه األم
ماليني ابوند حبسب تقدير الشركة يف حني مل  10ماليني ابوند، وكانت القيمة املقدرة لألموال املرهونة  8مة املبلغ املقرتض مثال عنه. فإذا كانت قي
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 nominalث يمكن منح تعوي  للدائن في حاالت معينة مثل "التعوي  االسمي حي
damages وهو يمنح لمجرد اإلخالل بالعقد ولو لم يترتب عليه ضرر للدائن، وهذا ،"

التعوي  يهدف إلى تعزيز الثقة  واالحترام لاللتزامات التعاقدية  والسيما حق الدائن في 
  )10(. )11(.إثبات خطأ المدين

ونرى أن المبدأ العام  الذي يجب اتباعه في هذا الصدد هو  أن الطرف المخل ال     
يسأل إاّل عن النتائج التي تعزى إلى خطأه، وتعريف الخطأ في المسؤولية بشكل عام  

.فمثال االلتزام باتخاذ  )12(يتوقف بالضرورة على الطريقة التي تحدد بموجبها االلتزام 
المعلومات الصحيحة يختلف كليا عن االلتزام بمجرد تقديم العناية الالزمة في تقديم 

، فمن يتخلف عن بذل العناية الالزمة بإعطاء نصيحة ما  قد يعد adviceنصيحة 
مسؤواًل عن كل الخسائر المتوقعة التي  قد تحصل بسبب التزام الطرف اآلخر بالنصيحة 

  )13(.الخاطئة

ة صيحة وتقديم معلومات ال يعتد به  إاّل في حالكما أن هذا التمييز  بين االلتزام بتقديم ن
خسارة التوقع  في الحصول على األداء  الذي يمثل محل االلتزام، أما بخصوص مدى 
 صالحية محل االلتزام هذا  للغرض المخصص له  فال يدخل ضمن هذا التمييز، 

اًل عن فض مثال " فمن يشتري مواد أولية غالبا يتوقع حصوله عليها بشكل وموعد محدد 
إمكانية استعمال هذه المواد  بعد استالمها في األغراض الصناعية المعدة لها ،  ففي هذا 

                                                           
مليون ابوند  4مليون ابوند فقط، فإن مسؤولية الشركة تتحدد مببلغ  2ماليني ابوند، مث نزلت قيمتها بسبب هبوط السوق إىل  6تساو فعاًل إاّل 

 مليون ابوند مقدار اخلسارة الفعلية  6وهو مقدار الفرق يف قيمة األموال، وليس مببلغ  فقط،
  David Pearce and Roger Halson, op. cit., p. 8. 

th edition, Pearson Education Limited, 7Frances Quinn, Contract Law,  Catherine Elliott & 10

Edinburgh Gate, England, 2009, p. 331. 

.8David Pearce and Roger Halson, op. cit., p.  11 

.938Sir Guenter Treitel, op. cit., p.  12 

إذ أراد  2001سنة  Reinsurance Underwriting Ltd v. Johnson & Higgins Ltd Anecoويدعم ذلك ما جاء يف قضية 13

تأمني رغم عدم لشخص ان يربم عقدًا معينًا والتأمني بشأنه، فكلف مسساراً للتأكد من توافر أتمني على اخلطر احملتمل يف السوق فأخربه السمسار بوجود ا

ر كان التزاما بنصيحة، ولذا يعد مسؤواًل عن كامل اخلسارة اليت حلقت ابلطرف اآلخر بسبب دخوله الصفقة وجوده واقعاً. فقررت احملكمة ان التزام السمسا

Lord Hoffmann in SAAMCO (1977), in: Sir Guenter Treitel, op. cit., p .939. 
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المثال إذا تخلف البائع عن تسليم  المواد يكون للمشتري  الحق في التعوي  بقدر قيمة 
البضاعة التي كان يجب أن يتسلمها بالشكل والموعد المتفق عليه ،ذلك باإلضافة إلى 

 عن خسارة األرباح الناتجة عن عدم التسليم" ما فاته من كسب "  تعويضه

ويترتب على ذلك  أن التعوي  البد أن يقدر استنادا  إلى االلتزامات المحددة   
للطرف المخل ، وال يمكن أن  يسأل هذا األخير عن عدم تنفيذ التزام  لم يلتزم به في 

 العقد. 

ثال في فالعامل المفصول تعسفيا قد يحصل ويتضح ذلك بشكل أكبر  في عقد العمل م
على تعوي  من رب العمل بمقدار ما كان سيحصل عليه من عمله طوال مدة عقد 
العمل المحددة فيه ، دون أن يشمل التعوي   هذا ما كان سيحصل عليه من مكافآت 
يعتقد منحها له من رب العمل خالل سريان العقد طالما أنها لم تكن معلنة بالعقد ، 

  )14( .وترجع إلى السلطة التقديرية لرب العمل .

تعقيب : يمكن التوصل إلى أنه أغلب النصوص القانونية ووفقا ألحكام القوانين   
المدنية  نرى أنها أوجبت وضع الدائن من خالل التعوي   في المركز الذي يمكن أن 

إن كان السبيل إلى يشغله إذا ما تم تنفيذ بنود العقد  دون إخالل من الطرف المخل ، و 
ذلك يختلف كثيرا عما يذهب إليه القانون االنجليزي. فنرى أن التعوي  الجابر الذي 

                                                           
rsity Press, th edition, Oxford Unive16Michael Furmston, Cheshire, and Fifoot, Law of Contract,  14

Great Clarendon Street, Oxford, UK,  2012, p. 753.  

توقع، مامل وهذا احلكم نرى ان املشرع العراقي  على سبيل املثال قد عاجله  من خالل قصر التعويض يف املسؤولية العقدية على جرب الضرر املباشر امل 

إذا كان املدين مل يرتكب غشا أو خطأ جسيما فال جياوز يف -3لقانون اليت جاء فيها على أنه )( من ا169يرتكب املدين غشا أو خطأ جسيما. انظر املادة )

ع ارادة الطرفني م التعويض ما يكون متوقعا عادة وقت التعاقد من خسارة حتل أو كسب يفوت(. وقد وجد الفقه ابلقانون املدين ان خري تربير لذلك انه يتماشى

. د.عبد 771رة العقد إال عن الضرر الذي يتوقعه املتعاقدان وقت التعاقد. انظر د.عبد الرزاق امحد السنهوري، مصدر سابق، صاليت مل جتيز التعويض يف دائ

. األمر الذي عده جانب من الفقه أبنه ال حيقق 58اجمليد احلكيم وعبدالباقي البكري وحممد طه البشري، القانون املدين وأحكام االلتزام، مصدر سابق، ص 

حمله الدائن جملرد تعدالة؛ الن يف قاعدة قصر التعويض على الضرر املتوقع فقط، من شأهنا أن تعفي املدين من املسؤولية عن ضرر نتج عن إخالله اباللتزام فيال

دعاوى املسؤولية العقدية مبا تقضي  ؤ يفأن هذا الضرر مل يكن متوقعا وقت التعاقد. كما أن صعوبة التمييز بني الضرر املتوقع وغري املتوقع جتعل من العسري التنب

 .97، ص 1956احملكمة. انظر د.إمساعيل غامن، النظرية العامة لاللتزام، أحكام االلتزام، مطبعة النصر بشربا، 
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، وهذا مؤداه  )15(يحكم به للدائن البد أن يشمل ما لحق به من خسارة وما فاته من كسب
إعادة الدائن لمركزه  الذي كان عليه قبل التعاقد. وعلى الخبراء المختصين حساب 

المدعي بما أنفقه من مصروفات وما أنجزه من التزامات وما كان يمكنه كسبه  مستحقات
لو أنه أتم العمل كامال   والسيما بحث مسألة سبب الفسخ أو اإلخالل  وما اكتسبه 

 16(الطرف المخل من هذا اإلخالل ووقته  )
 

ار خسارة االرتكان  التعويض عن أضر
  

لما كان  األصل في التعوي   الجابر للضرر كما رأينا في وجه نظر االحكام  القضائية 
والنصوص القانونية يهدف إلى وضع الدائن في مركزه الذي كان يمكن أن يشغله على 
فرض تنفيذ بنود العقد، وهو المنهج  المتبع والمعتاد في  تقدير التعوي  عن اإلخالل 

إاّل أن هناك مبدأ آخر جدير بالرعاية  أيضا وهو وضع هذا الدائن ،  )17(بااللتزامات العقد 
المضرور في مركزه الذي كان يشغله على فرض عدم إبرام العقد  من األصل .  " إعادة 
المتعاقدين إلى حالتهما قبل التعاقد " ويتم ذلك من خالل التعوي  عن المصروفات التي 

                                                           
. وأتكيدا 585، ص2000ت، ، منشورات احلليب احلقوقية، بريو 3، ط1، مج1انظر د.عبدالرزاق أمحد السنهوري، الوسيط يف شرح القانون املدين اجلديد، ج    15

مة اخلوض يف الدعوى كلذلك قضت حمكمة التمييز العراقية يف قرار هلا بعد أن نقضت احلكم البدائي الذي قضى ابلفسخ دون احلكم ابلتعويض أبنه "يتعني على احمل

 2014/اهليأة املدنية/1359كسبه فيما لو أمت العمل". قرارها املرقم موضوعا وتعويض املقاول عن مجيع ما أنفقه من املصروفات وما أجنزه من األعمال وما كان يستطيع  

 . )غري منشور(.21/10/2014بتاريخ 

م  يقضي بـ 2008 وتطبيق هلذا املبدأ القائم على احرتام خسارة التوقع تلك   فقد قضت حمكمة النقض املصرية يف حكماً هلا صدر يف األول من يناير من عام16 
هري و أقيم على سببني تنعى الطاعنة بثانيهما على احلكم املطعون فيه القصور يف التسبيب واإلخالل حبق الدفاع، إذ أغفل الرد على دفاعها اجل:" وحيث إن الطعن 

يح كسب فوته العمل جبرفض طلب التعويض عن الضرر املادي املبين على تفويت الفرصة لعدم بيان األسباب املقبولة اليت من شأهنا طبق للمجرى العادي لألمور تر 
ب احلكم ويستوجب يالضار على املطعون ضده األول، سيما وأن جنله املتوىف صغري السن وله مجع من اإلخوة بوسعه أن يستظل برعاية أي منهم عند كربه، مما يع

كان أم غري متوقع   تقصريية يشمل كل ضرر مباشر متوقعيف قضاء هذه احملكمة أن التعويض يف املسؤولية ال –نقضه. وحيث إن هذا النعي غري سديد، ذلك أن املقرر 
مر حمقق، وليس يف القانون أ وأن الضرر بدوره يقوم على عنصرين مها اخلسارة اليت حلقت ابملضرور والكسب الذي فاته، وأنه إذا كانت الفرصة أمرا حمتمال فإن تفويتها

احلصول عليه من كسب مادام هلذا األمل أسباب معقولة. كما أن القانون مل يشرتط سن معينة لالبن  ما مينع من أن حيسب يف الكسب الفائت، ما كان املضرور أيمل
ن هي اقتصرت على إاملتوىف يف حادث للحكم للوالدين بتعويض مادي عن فوات فرصة أملهما يف رعايته هلما يف شيخوختهما، وكانت حمكمة االستئناف غري ملزمة  

 أبن تورد أبسباب حكمها بيان للضرر الذي أصاب املضرور مىت كان احلكم املستأنف قد تضمن هذا البيان –وم به من حمكمة أول درجة تعديل مبلغ التعويض احملك
ضرر املادي  تعويض عن اللولو خال احلكم االستئنايف من إحالة صرحية= =إليه. ملا كان ما تقدم وكان احلكم املطعون فيه قد اعتمد يف قضائه للمطعون ضده األول اب

تعييبه مبا تضمنه هذا   فإن –جنل املطعون ضده األول  –على ما أابن عنه حكم أول درجة يف شأن بيان عناصر هذا الضرر والكسب الفائت نتيجة وفاة اجملين عليه 
 السبب".
.486Wishart, op. cit., p. -Mindy Chen 17 



179 
 

ا العقد، فضاًل عن أي خسارة أصابته بسبب هذا تكبدها الدائن المضرور باالرتكان إلى هذ
  )18(.االرتكان إلى العقد

 وتتضح فكرة خسارة االرتكان  في حالتين :  

الحالة األولى : نفقات الدائن باالرتكان إلى العقد عندما تكون الزمة لتنفيذ االلتزام الذي في 
محل  ن يسلم المبيع فيجانبه، ومثال ذلك اتفاق طرفي عقد البيع على التزام البائع بأ

المشتري فيقوم البائع بتكبد نفقات التحميل والنقل إال أن  المشتري يرف  استالم البضاعة، 
في هذه الحالة للبائع الحق في التعوي  عما تكبده من نفقات ومصروفات لتسليم البضاعة 

 لعقد  ا إلى المشتري في محل االتفاق وذلك بناًء على تحقق ضرر خسارة االرتكان لهذا

.)19( 

الحالة الثانية : نفقات الدائن  باالرتكان إلى العقد دون أن يكون ملزما بذلك، في هذه الحالة 
  )20(.يكون التعوي  وفق خسارة االرتكان أمًرا خاضعًا للسلطة التقديرية للمحكمة .

والتساؤل الذي يثور في هذا الصدد هل يمكن التعوي  عن خسارة االرتكان فيما  
ده الدائن باالرتكان إلى العقد المزمع إبرامه ؟ فيمكن تكبد نفقات في وقت سابق إلبرام يتكب

العقد أصال  ولكن باالرتكان إليه ، في هذه الحالة أيضًا  نرى بجواز التعوي  عنها بناًء 
على خسارة االرتكان. إذا صدر إيجاب وقبول بين الطرفين بأي شكل من األشكال المقررة 

  )21(.قبل الكتابة والتوقيع قانونا ولو 

                                                           
ن إىل وضعه قبل ئومنح التعويض هبذا الشكل يشبه املبدأ يف املسؤولية التقصريية، إذ يكون الغرض من التعويض عند حتقق العمل غري املشروع هو إعادة الدا   18

 ارتكاب العمل غري املشروع وذلك بتعويضه عن اخلسائر اليت نتجت عن هذا العمل.   

   Richard Stone, op. cit., p. 596 (n. 19)   

Janet O'Sullivan 19th ed., Oxford University Press, 5& Jonathan Hilliard, The Law of Contract,  

2012, p. 386. 

تعاقد شخصان على بيع انقلة جاثية يف مكان معني يف البحر، وعندما جّهز املشرتي  1951سنة  Mc Rae v. Commonwealthففي قضية  20

 Sir Guenterمل يعثر عليها يف هذا املكان فطالب بتعويضه عن مجيع ما أنفقه يف محلة اإلنقاذ للبحث عن الناقلة، فحكمت له   محلة إلنقاذ الناقلة

Treitel, op. cit., p .940  .احملكمة بذلك على الرغم من عدم التزامه بدفع هذا املبلغ مبوجب العقد 

إذ اتفق منتج تلفزيوين مع أحد املمثلني على أداء دور البطولة يف مسرحية  1972سنة  .Reed Anglia TV. vوالقضية الرائدة يف ذلك هي قضية  21

رفض إمضاء العقد بعد ذلك فطالبه املنتج  Reedتلفزيونية، وقبل إمضاء العقد النهائي قام املنتج بصرف مبالغ يف التحضري للمسرحية، ولكن املمثل 



180 
 

  

، والذي Restitutionويختلف التعوي  عن خسارة االرتكان عن جزاء االسترداد  
يتقرر للدائن في استرداد ما دفعه للمدين المخل أو غيره  تنفيذًا للعقد كالثمن. فجزاء 

ن نفقات عاالسترداد يتقرر للدائن )اإلثراء بال سبب(، أما تعوي  خسارة االرتكان فيتقرر 
يتكبدها الدائن لتنفيذ العقد، وإن كانت ألشخاص آخرين غير المدين كأجرة شحن ونقل 
المبيع إلى محل إقامة المشتري كما أوضحنا  والتي تدفع إلى الناقل وهو من الغير بالنسبة 

   )22(.للعقد 

 ميعوفي  أغلب القوانين المدنية ال يوجد  ثمة مانع  من الحكم بالتعوي  عن ج     
المصروفات التي أنفقها الدائن باالرتكان إلى العقد، طالما أنها دخلت ضمن  مفهوم الخسارة 
التي لحقت به، وفي اإلطالق الذي تضمنته النصوص القانونية في شأن المصروفات التي 
أنفقها الدائن  نرى انه يجب أن يعوض عن أي مصروفات تكبدها باالرتكان إلى العقد ، 

سلطة التقديرية لقاضي الموضوع  الذي له أن يحكم بتعوي  يغطي هذا الضر وذلك وفقا لل
عن المصروفات التي أنفقها في وقت سابق على إبرام العقد وإن كانت ناتجة عن االرتكان 

 إلى هذا العقد .

وهذا يتفق وما قرره القضاء بخصوص التعوي  الذي يستحقه الدائن عن خسارة  
ان قد دفعه إلى المدين... من تأمينات وبدل إيجار وما صرفه االرتكان ، إذ يشمل "ما ك

  )23(.على تصديق العقد من رسوم وطوابع"

تعقيب : وإجماال نرى أن هناك عنصرين للتعوي   وفقا للتفصيل السابق وهما: الخسارة 
 الحاصلة ، الكسب الفائت.

                                                           
الذي كان يؤمل إبرامه، وحكمت احملكمة له بذلك وقد حاول بعضهم تسويغ هذا احلكم   بعده تسويغات اال اننا  ابلتعويض عما أنفقه ابالرتكان إىل العقد

 ,Catherine Elliott & Frances Quinnنرى اهنا احملكمة كانت سابقة يف ترسيخ هذه الفكرة وإن مل تذكرها صراحة  فال مسوغ هلذا احلكم 

op. cit., p .346   خسارة االرتكان .أكثر وضوحا من 

.9-8, p. 1998Joachim Dietrich, Restitution: A New Perspective, The Federation Press, Sydney,  22 

 .15، منشور يف النشرة القضائية، مصدر سابق، ص18/3/1974بتاريخ  73/ هيئة مدنية اثنية عقار/1573قرارها قرار رقم  23
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، والتي )24(الضارالخسارة الحاصلة : هي النقص في ثروة المضرور المترتب على الفعل 
 تدخل خسارة االرتكان في إطارها 

، )25(الكسب الفائت : هو ما كان المضرور يأمل ألسباب مقبولة الحصول عليه من كسب
والتي تدخل خسارة التوقع في إطارها، والسؤال الذي يدق في هذا  الصدد  هو  األساس 
القانوني للمسؤولية عن خسارة  التوقع وخسارة االرتكان  والتي غالبا ما تنشأ قبل إبرام العقد  
 فهل تعد من  قبيل المسؤولية العقدية السابقة ام تدخل ضمن اطار المسؤولية التقصيرية ؟ 

من القانون المدني  يقتصر التعوي  في المسئولية العقدية في  221ا لنص المادة طبقً 
غير حالتي الغش والخطأ الجسيم على الضرر المباشر الذي يمكن توقعه عادة عند التعاقد 
أما في المسئولية التقصيرية فيكون التعوي  عن أي ضرر مباشر سواء كان متوقًعا أو 

هو ما يكون نتيجة طبيعية لخطأ المسؤول إذا لم يكن في  غير متوقع والضرر المباشر
االستطاعة توقيفه ببذل جهد معقول ويقاس الضرر المتوقع بمعيار موضوعي ال بمعيار 
شخصي بمعنى أنه ذلك الضرر الذي يتوقعه الشخص العادي في مثل الظروف الخارجية 

وقع مقداره ر فحسب بل يجب تالتي وجد فيها المدين وقت التعاقد وال يكفي توقع سبب الضر 
 ومداه.

ة على أساس المسئولية العقدي –على ما جرى به قضاء هذه المحكمة  –وتقدير التعوي  
مدني  221أخف منه على أساس المسئولية التقصيرية إذ نصت الفقرة األولى من المادة 

اضي فالق إذا لم يكن التعوي  مقّدرًا في العقد أو بنص في القانون -1مصري  على أنه"
ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، بشرط أن  التعوي هو الذي يقّدره، ويشمل 

ضرر نتيجة ي الوفاء به، ويعتبر اليكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بااللتزام أو للتأخر ف
 )26(طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوّقاه ببذل جهد معقول."

ويعتبر تقدير هذا  التعوي  عن الضرر من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضى الموضوع  
لتي اسواء التعوي  عن المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية و  -في تقديره  للتعوي  

يدخل في حسابه هذين العنصرين) ما لحقة من خسارة  وما فاته من كسب ( ، فيقوم بتعيين  

                                                           
 ق[ 2011لسنة  1935]الطعن رقم  24
 ق[ 63لسنة  7085ق[ ]الطعن رقم  37لسنة  31ق[ ]الطعن رقم  24لسنة  158]الطعن رقم  25

 (15/1/2007ق جلسة  64لسنة  4797)الطعن رقم  26

https://eastlawsacademy.com/ForumSectionView.aspx?Q=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6
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عناصر الضرر فيقدر أواًل ما أصاب المضرور من خسارة ، ثم يقدر ما فات المضرور 
من كسب ، ومجموع هذين العنصرين يمثل قيمة التعوي  . وتخضع لرقابة محكمة النق  

ر بهذه الكيفية  بتعيين العناصر المكونة له ألنها من  مسائل تقدير التعوي  عن الضر 
 )27(القانون 

يلتزم كل من سبب بخطأه ضررًا للغير بالتعوي  ،  المدني القانون من  163وطبقًا للمادة 
ويشمل التعوي  كل ضرر مباشر متوقع أو غير متوقع بعنصريه الخسارة التي لحقت 

 )28( .المضرور والكسب الذي فوته عليه العمل الضار

 في األول من يناير عاموتطبيق لذلك تقول محكمة النق  المصرية في حكمها الصادر 
م بأنه:"ً  إذا كانت الفرصة أمرا محتماًل فإن تفويتها أمر محقق، وليس في القانون 2008

ما يمنع من أن يحسب في الكسب الفائت ، ما كان المضرور يأمل في الحصول عليه من 
 )29(كسب ما) خسارة التوقع (

لتعاقد يمكن توقعه عادة وقت اويقتصر التعوي  في المسؤولية العقدية على الضرر الذي 
 )30( إال في حالتي الغش أو الخطأ الجسيم، فيلزم المدين عن الضرر غير المتوقع

                                                           
ض املرسل يمسئولية الناقل تتمثل ىف أن يسلم البضاعة إىل املرسل إليه ىف ميناء الوصول طبقا للبيان الوارد بشأهنا ىف سند الشحن، وأن يلزم بتعو  27

 ق[. 36لسنة  45إليه عما حلقه من خسارة وما فاته من كسب طبقاً ملا يتوقعه الشخص املعتاد.  ]الطعن رقم 
من  1/  221التقصريية يشمل كل ضرر مباشر، متوقعاً كان هذا الضرر، أو غري متوقع، ويقوم الضرر املباشر وفقاً للمادة  التعويض يف املسؤولية 28

ويض عالقانون املدين على عنصرين أساسني مها اخلسارة اليت حلقت املضرور والكسب الذي فاته. وكان احلكم املطعون فيه قد اقتصر يف تقدير الت
ة حسب فواتري الشراء، مغفالً يف تقديره عنصراً أساسياً من عناصر الضرر املباشر هو ما عساه يكون قد فات الوزارة الطاعنة من  على قيمة البضاع

 ق[ 39لسنة  423كسب، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ يف تطبيقه.  ]الطعن رقم 
من القانون  1/  221الضرر أو غري متوقع ويقوم الضرر املباشر وفقاً للمادة  لتعويض يف املسؤولية التقصريية يشمل كل ضرر مباشر متوقعاً كان هذا

 ق[ 67لسنة  1252املدين على عنصرين أساسيني مها اخلسارة اليت حلقت املضرور والكسب الذي فاته.  ]الطعن رقم 

حكم ابلتعويض عن الضرر املادي اإلخالل م": املقرر يف قضاء هذه احملكمة أنه يشرتط لل2007مارس  14وقد قضت يف احلكم الصادر يف 
مبصلحة مالية للمضرور، )وأن يكون الضرر حمققا أبن يكون قد وقع ابلفعل أو يكون وقوعه يف املستقبل حتميا )حكم حمكمة النقض املصرية، 

،جمموعة أحكام النقض  35القانونية،  ق، جمموعة القوانني واملبادئ 74)لسنة  3777م، يف الطعن رقم )14/3/2007الدائرة املدنية، الصادر يف 
 .119،ص 2010م(. اجلزء األول، هـيئة قضااي الدولة، 2008- 2007)

 
 ق، جمموعة76لسنة  17459يف الطعن رقم  1/1/2008)حكم حمكمة النقض املصرية يف حكمها الصادر يف  29

 القوانني(

 
؛ وهذا ما قرره القضاء اإلداري 538،ص  21ق، املكتب الفين، س36ة لسن 45م رقم 31/3/1970حكم حمكمة النقض املصرية الصادر يف 30 )

م بقوهلا:" ... فإذا ما صدر حكم احملكمة حميًط ما حلق 2003من يناير عام  4املصري، حيث قضت احملكم اإلدارية العليا يف حكمها الصادر يف 

http://www.eastlaws.com/TashView.aspx?I=384
http://www.eastlaws.com/TashView.aspx?I=384
http://www.eastlaws.com/TashView.aspx?I=384
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 املطلب الثاني  

 شروط  التعويض عن خسارة االرتكان 
 

إن أساس التعوي  عن خسارة  التوقع وخسارة االرتكان يرجع إلى المسؤولية عن فعل 
والتي  قد تقوم على اإلخالل بواجب عقدي او  قانوني هو اإلخالل ذاته كقاعدة عامة 

االلتزام بعدم اإلضرار بالغير، بمعنى أن التعوي  يستلزم توافر أركان المسؤولية والمتمثلة 
 في الخطأ والضرر المحقق من فوات الفرصة، وعالقة السببية بينهما .

لفعل ، وأن تكون بين اوالتعوي  ال يتم إال عن ضرر واقع نتيجة فعل صادر عن سببه 
والضرر عالقة سببية، لتكتمل بذلك أركان المسؤولية، ومن ثم سنتناول فيما يلي شروط 
التعوي  عن خسارة  التوقع وخسارة االرتكان   باعتباره تطبيق للقواعد العامة في المسؤولية 

 المدنية، وذلك على النحو التالي:

اتت ن، فيتعين أن تكون فرصة تحقيق الكسب قد ففيما يتعلق بخسارة االرتكا أوال  الضرر :
بصفة مؤكدة ونهائية على المضرور، بحيث يحرم نهائيا من الكسب الذي كان يتوقع 
تحقيقه؛ ألنُ   التعوي  يكون تعطيل المنفعة والتفويت لها، مما يترتب عليه ضررا محقق 

 بالمضرور.

ذا عة تأكد حصولها، وال يتوافر هوطبيعة الحال البد أن يكون  التفويت قد وقع على منف
الشرط وال يجوز تعوي  المضرور عنها إذا كان تحقق المنفعة هو أمر احتمالي قد يحدث 
وقد ال يحدث ، ؛ ألن التفويت قد وقع على منفعة لم يتأكد حصولها، وإنما حصولها هو 

لمنفعة ق اأمر محتمل قد ال يحدث وقد ال يحدث، فالضابط في هذا الشرط هو أن يكون تحق
 )31(فيها مؤكد الحصول لو لم يقع التقصير الذي أدى إلى فوات الفرصة

                                                           
  فإنه ال تثريب عليها إن هي قضت بكافة عناصر الضرر الناتجاملضرور من خسارة وما فاه من كسب، فقد أصابت صحيح القانون، ... ومن مث

عن خطأ املدعى عليه، شامال بتعويض إمجايل عن أضرار متعددة، ما دامت انقشت كل عنصر على حدة، وبينت وجه أحقية طلب التعويض فيه 
 م2009من مارس عام  28أو عدم أحقيته". وهذا هو عني ما قررته حرفيا يف حكمها الصادريف 

 ق. 49لسنة  8606م طعن رقم 28/3/2009)حكم احملكمة اإلدارية العليا الصادر يف 

 
 

 .197م، ص 2009حممد املرزوقي، مسؤولية املرء عن الضرر الناتج عن تقصريه، الشبكة العربية لألحباث والنشر، بريوت  31
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الخطأ هو واقعة  قد ترتبط بالعقد أو مجردة قائمة بذاتها، متى تحققت أوجبت ثانيا : الخطأ :
مسؤولية مرتكبها عن تعوي  الضرر الناشئ عنها، ومن ثم يقع عبء إثبات الخطأ،  على 

ين عليه أن يثبت بدليل قاطع ال يدع مجاال للشك  فيه أن المدين  عاتق المدعي، حيث يتع
 )32(قد أخطأ، وترتب على هذا الخطأ تفويت فرصة الربح أو الكسب.

 ثالثا: عالقة السببية:

ويشترط للتعوي  عن خسارة االرتكان  أن تتوافر عالقة مباشرة بين الخطأ الذي ارتكبه 
المسؤول والضرر الذي أصاب المضرور، بمعنى أن يكون تفويت فرصة الكسب قد نتج 

 )33(عن خطأ المسؤول 
 

 املبحث الثاني

 أساس التعويض عن خسارة االرتكان

 

كرة الخسارة محل البحث كان لزاما أن نبحث لتوضيح األساس القانوني للتعوي  عن ف 
 موقف الفقه من  مبدأ التعوي  عن فكرة الخسارة نفسها 

 املطلب األول 

 املوقف الفقهي من التعويض عن فكرة الخسارة

 أوال: الموقف في الفقه الفرنسي :

                                                           
م أبن:" ... ال جيوز االستناد إىل االستنتاج أو االفرتاض حلسم 2009عاممن ديسمرب  5وقد قضت احملكمة اإلدارية العليا يف احلكم الصادر يف 32 

 قيام ركن اخلطأ من عدمه، بل جيب أن تكون الوقائع اثبتة ثبوت يقيين حبسبان أن األحكام القضائية تبىن على القطع واليقني ال على الظن
قائع قاطعة و  –املضرور  –قصريية جلهة اإلدارة إال إذا قدم صاحب الشأن والتخمني، وال يكون األمر كذلك يف جمال حتديد مسئولية اإلدارة الت

 53)لسنة  615م، يف الطعن رقم )5/12/2009تؤدى وجواب إىل حسم اخلطأ يف جانب جهة اإلدارة حكم احملكمة اإلدارية العليا الصادر يف 
 ق.ع.

 
 ؛ علي جنيده، النظرية العامة48جع السابق، صرضا متويل وهدان، الوجيز يف املسؤولية املدنية )الضمان(، املر  33

 . 48لاللتزام، املرجع السابق، ص 
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ن عإن الفقه والقضاء الفرنسي لهما  دورًا مهمًا في وضع قواعد ومبادئ تقدير التعوي  
الضرر  بشكل عام ومبدأ تعادل  التعوي  مع ما وقع من الضرر، سواء  في نطاق 

 المسؤولية التقصيرية والعقدية  .

المسؤولية العقدية: نرى أن الفقه الفرنسي لم يغفل فكرة التعوي  عن الخسارة كمبدأ  .1
مدني فرنسي والتي قضت بأن )) التعويضات  1149عام وذلك  استنادًا إلى نص المادة 

 المستحقة للدائن تشمل ، بوجه عام ، ما لحقه من خسارة وما فاته من كسب (( 

، ورغم عدم وجود  نص فقد ذهب الرأي إلى   أما في مجال المسؤولية التقصيرية .2
 1382أعمال ذات مبدأ  التعوي  عن فكرة الخسارة من خالل ما يستنبط من أحكام المادة 
 34.(مدني فرنسي التي ألزمت مرتكب الخطأ بالتعوي  عن الضرر الذي تسبب فيه )

كمة الموضوع تعقيب :  إن اطالق  هذا مع إعمال مبدأ السلطة التقديرية المطلقة لمح 
يجعل من تطبيق  فكرة التعوي  عن الخسارة  في حد ذاته نهجًا عمليًا  في الفقه الفرنسي 

(. والسيما يجعل  للتعوي  القدرة على تحقيق هدف إعادة المضرور 35بشكل متكامل )
إلى حالته قبل أن يقع  الضرر ،فنرى  القضاء الفرنسي  في هذا الصدد استند في تأصيل 

أ إلى  لب المسؤولية المدنية والمتمثل في إعادة التوازن الذي سبق أن  اختل بوقوع  هذا المبد
 36 .(الضرر وعلى نفقة المسؤول عنه )

وبهذا يجب أن ال  يتجاوز التعوي  قدر الضرر من جهة و أن ال يقل عنه من جهة 
 37 .(أخرى  )

 ثانيا :الموقف في الفقه المصري :  

 عين،سـنتناول ذلك من خـالل فـر 

                                                           
Le obligations  –Viney   34،op cit  

،  دينظر يف ذلك الدكتور سعدون العامري:تعويض الضرر يف املسؤولية التقصريية،مطبعة وزارة العدل ، منشورات مركز البحوث القانونية ، بغدا35 
 .164، ص 1981

Chamber civile de La cour de cassation civ   36 Dec  ( Dalloz) [ Pecueil Dalloz 
sirey]Civ.  

 عن العقوبة اً إن املبدأ املتقدم يعد نتيجة منطقية ومباشرة النفصال املسؤولية املدنية عن اجلنائية حيث صار التعويض املدين جزاءاً مستقالً ومتميز 37  "
لقانون املدين نظر يف ذلك الدكتور عبد الرزاق أمحد السنهوري : الوسيط يف شرح اي ضرر وال يتأثر بعوامل تقدير العقوبة "اجلنائية يهدف إىل جرب ال

 .973، ص 1952، اجلزء األول ، نظرية االلتزام بوجه عام ، مصادر االلتزام ، الطبعة األوىل، 
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الفرع األول نبحـث  فيه عن األساس القانوني للمسؤولية عن حرمان المضرور من كسب  
 مرجح، )خسارة التوقع (

وفي الفرع الثـاني نبحث فيه عن األساس القانوني للمسؤولية عن خسارة كان مرجحًا 
 رور  تجنبها ) خسارة االرتكان (للمض

 نظریة حرمان املضرور من الكسب املؤكد 

إن فـرص الكسـب المـرجح التي يسـعى المضـرور غالبا  إلـى تحقيقها هـي كسـب مـرجح  
إيجـابي، وهـو ضـرر ضياع هذا الكسب  وهو لـيس مؤكـد، وٕاال ثبـت للمضـرور الحـق فـي 
تعويضـه كـاماًل، ولـيس فقط تعويضه عن ضرر ضياع تلك الفرصة . حيث التعوي  

 الفرصة فقط  المطلوب هنا هو تعوي  ضياع

حيث إن ضـرر ضياع الفرصـة  يتمثـل فـي رجـاء حصـول المضـرور علـى أمـر مرغـوب   
فيه  يرتـب لـه ميـزة مستقبلية ،  مثل ترقيـة العمـل، أو كسـب مـؤكد لحـق محل تنازع ، أو 
 نجـاح فـي اختبار ما . لكـن نتيجـًة لهذا الفعل الضـار حـرم المضـرور مـن هذا الكسب

 المؤكد.

( من التقنين المدني في اطار المسؤولية عن العمل الشخصي  172ونرى أن المادة )  
تنص على أن:" تسقط بالتقادم دعوى التعوي  الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء 
ثالث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الفعل وبالشخص المسئول عنه. 

كل حال ، بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير وتسقط هذه الدعوى في 
وفقًا للنص السالف ذكره اليدع مجاال للشك في ان  172المشروع". إن إطالق نص المادة 

المشرع بذكره بقاء قيام حالة المسؤولية التقصيرية  عن العمل غير المشروع قائمة  ال تسقط 
ول عنه ، هو قرينة على عدم استبعاد سنوات  من العلم بحدوث الفعل والمسؤ  3قبل 

 المسؤولية  المدنية عن ضياع الفرصه النها ضرر لحق بشخص نتيجة فعل الغير 

)من ذات القانون على أن:" يسقط الحق في إبطال العقد إذا  140كما أن نص المادة رقم )
طال بلم يتمسك به صاحبة خالل ثالث سنوات، ... وفى كل حال ال يجوز التمسك بحق اإل

 لغلط أو تدليس أو إكراه إذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد .
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(فتنص على أن:" وتسقط دعوى البطالن بمضي خمس عشرة سنة  141أما المادة رقم )
 من وقت العقد".

ووفق شروط محددة قد أقر القضاء في مصر  التعوي  عن الربح الفائت، ،في العديد من 
المضرور عما أصابه من أضرار، يتعين أن يشمل  كل ما لحقه أحكامه بإعتبار تعوي  

وهو ما كان  يتوقع المضرورالحصول عليه عن  من خسارة، و ايضا كل ما فاته من كسب،
كسباذا كان لهذا األمل أسباب معقولة، وهو ما أقره أيضا قضاء مصر اإلداري ، فقد قضت 

م، بــالتعوي  2006ن نــوفمبر من عــام مــ 7محكمة القضاء اإلداري في الحكم الصـادر في 
ومن حيـث إن المدعي رشح نفسـه لعضـوية المجلـس الشعبي  "عــن تفويــت الفرصــة بأن:

المحلي لمحافظة القاهرة عن دائرة الخليفة في االنتخابات، التـي كـان محددا إلجرائها تـاريخ 
 في أن يكـون رمـزه الهـالل باعتباره أولم، ولقـد نـازع الجهـة اإلداريـة في أحقيته 8/4/2002

المرشحين المتقدمين بأوراقهم وليس المدعو مصطفى درويش مصطفى؛إال أنها لم تجبه 
ق، حيـث قضت محكمة 56لسنة  8254إلى طلبه مما اضطره إلـى إقامة الدعوى رقـم 

لمذكور رمـز الهـالل لالقضاء اإلداري بهيئة أخـرى، بوقـف تنفيـذ قـرار الجهة اإلداريـة تحديـد 
دون المدعي، وأمرت بتنفيـذ الحكم بمسودته وبدون إعـالن، ثـم قامـت الجهـة اإلداريـة بـإجراء 

م، حيث فاز فيها منافس المدعي علـى مقعـد الفئـات ممـا جعـل 8/4/2002االنتخابات في 
لقضـاء ق أمـام محكمـة ا56لسـنه  13919، 10441المدعي يقـيم الـ دعويين رقمي 
بإلغــاء قــرار الجهــة اإلداريــة بــإعالن النتيجــة  15/7/2003اإلداري، و التــي قضت بجلســة

وإعــادة االنتخابات بين جميع المرشحين على مقعـد الفئـات، والثابـت مـن األوراق أن المـدعي 
مـين ن في هـذين الحكبضرورة تنفيذ هذا القضاء، وأنـه لمـا تـم الطعـ 9/8/2003أعلـن بتاريخ 

ق، قضـت بجلسـة 49لسـنه  15542أمـام المحكمة اإلدارية العليا حيث قيـد بـرقم 
برف  الطعن ومصادرة الكفالة األمر الذي يكون معه قد ثبـت علـى وجـه  16/5/2005

يقينـي، خطـأ الجهـة اإلدارية في عدم تنفيذها خاصة وأن أحكام محكمة القضاء اإلداري تنفذ 
ـاذا معجـال وإن تم الطعن فيها أمام المحكمة اإلدارية العليا إعماال لصريح حكم المادة نف
)مـن قـانون مجلـس الدولة، وقد ترتب على ذلك تفويت فرصة المدعي في دخول  50)

االنتخابات مرة ثانية بنتيجة إقـرار الجهة اإلدارية السلبي باالمتناع عن تنفيذ هذين الحكمين 
به ركن الخطأ. ومن حيث إنه عن ركن الضرر فإن من شأن تفويت فرصة مما يتوافر 
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الدخول في االنتخابـات مـرة أخرى قد ألحق بالمدعي أضرارا أدبية، تمثلت في األلم الـذي 
حـاق بـه مـن جـراء حرمانـه مـن تنفيــذ أحكــام صــادرة لصــالحة، كمــا أن عــدم إدراج الرمــز 

م، قـد حرمـه 8/4/2002أمــام اســمه في االنتخابات التـي أجريت في الخــاص بــالهالل 
فرصـة تعـرف الناخبين عليـه وعلـى انتماءاته الحزبية، وتقدر المحكمة جملة التعوي  الذي 
تلزم الجهـة اإلداريـة بـه بعشـرة آالف جنيـه أخـذه في االعتبار أن إلغـاء قـرار الجهة اإلداريـة 

 )38(     ـان مـن ضـمن عناصـر تقديرها للتعوي ". بحكـم قضـائي ك

 
 املطلب الثـاني

 للمضرور  تجنبها ) خسارة 
ً
األساس القانوني للمسؤولية عن خسارة كان مرجحا

 االرتكان (

هنا تقوم خسارة االرتكان بشكل واضح على أساس الخطأ المفترض في جانب المدين 
انوني المقصود باالفتراض  هنا هو افتراض االلتزام القبااللتزام ، ولكن يجب التنويه إلى أنه 

، وليس مجرد عبء إثبات ، وعلى المدعى عليه أن يثبت  فقط قيام االلتزام و أن  الكامل
 النفقات التي تكبدها في األداء ، أو التحضير لألداء هي سبب مطالبته بالتعوي   .

وقعها الفرص التبعية المتوقعة التي توينبغي هنا  أن يؤخذ في االعتبار أيضا  الفوائد  و 
لم يكن هناك وعد صريح أو  المّدعي  وتأكد أن يكسبها من أداء المدعى عليه حتى لو

ضمني من المدعى عليه بذلك،  إال انه ال ينبغي أن يمتد افتراض المسؤولية تلك  ليشمل 
لعقد وإنما على ا جميع أنواع النفقات التي تكبدها المطالب بالتعوي  عن خسائر االرتكان

يكتفي فقط بالخسائر والفوائد المؤكدة الن التفويت هو أمر محقق قد يستتبعه ضرر ، 
ال يوجد أساس لتمديده إلى  كل الحاالت  هذا ، إال أنه صعوبة تحديد على الرغم من و

 التي تم فيها تكبد النفقات.

                                                           
 ق، الدائرة السابعة عقود 58لسنة  6883م يف الدعوى رقم 7/11/2006)راجع حكم حمكمة القضاء اإلداري الصادر  38

ق، 57لسنة  12199م، دعوى رقم 7/11/2006"فردية."؛ وراجع حكمهـا املتعلق ابلتعويض عن التخطي يف الرتقية، والصادر يف نفس اجللسة، 
ادر يضات"؛ وراجع حكمهـا املتعلق ابلتعويض عن التخطي يف التعيني لوظيفة ملحق ثقايف بناء على مسابقة، والصالدائرة السابعة " عقود إدارية تعو 

 ق، الدائرة العاشرة عقود " زوجي".56لسنة  4930م، دعوى رقم 16/3/2008يف 
 



189 
 

لى فيها المدعي قادرًا ع وعندما نطبق أحكام المسؤولية المفترضة في الحاالت التي يكون 
مة ، فأن السلطة التقديرية للمحك صاف   مكسب إثبات أن أداء المدعى عليه كان سيؤدي إلى

ال يمكنها أن تعترض على التعوي   في هذه الحالة عن كل من النفقات المهدرة وخسائر 
 األرباح بشرط أن تحسب األضرار حسابا دقيقا.
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 خاتمة

أن يكون منح التعوي  عن النفقات المهدرة وخسارات االرتكان  أال  من المقبول اآلن على
يعد  استثناء من الهدف المعتاد لمنح التعويضات عن انتهاك العقد؛ فيجب إذن على 
القضاء على األقل أن يمنح  هذه التعويضات علي نطاق واسع ، وال يمكن االحتجاج بعدم 

ن الطبيعة المشروعة للتعوي  عن خسائر قدرتهم على حساب الربح فإن ذلك  ال يغير م
التوقعات و االرتكان. وبداًل من قياس التوقعات بدقة ، يمكن أن نقترب قدر اإلمكان من 

 األدلة المتوفرة والقواعد الموضوعية األخرى.

 ومن خالل هذا البحث تم التوصل إلى النتائج التالية:

لقانوني الكامل ، وليس مجرد عبء إن افتراض التعوي  يتطلب عبء االلتزام ا أواًل: 
اإلثبات ، وعلى المدعى عليه أن يثبت أن النفقات التي تكبدها في األداء ، أو التحضير 

 لألداء ، لم يكن المدعي قد استعادها. 

:  عند تحديد ما إذا كانت المسؤولية المفترضة قد تم دحضها ، فينبغي أن تؤخذ في ثانياً 
التي يتوقعها المّدعي من جني أداء المّدعى عليه ، على الرغم  االعتبار المنافع المتوقعة

 من أنها لم تكن موضوع وعد صريح أو ضمني من المّدعى عليه.

: ال ينبغي أن يمتد افتراض التعوي  ليشمل جميع أنواع النفقات التي تكبدها المطالب ثالثا 
،  ة تحديد هذا القيدبالتعوي  عن خسائر االرتكان على العقد ، وعلى الرغم من صعوب

فال يوجد أساس لتمديده إلى الحاالت التي تم فيها تكبد النفقات،وإنما يكتفي فقط بالخسائر 
 والفوائد المؤكدة ألن التفويت هو أمر محقق قد يستتبعه ضرر 

: عند تطبيق أحكام المسؤولية المفترضة ، سيكون من المخالف للمبدأ تجاهل الظروف رابعاً 
كان من شأنها تمكين المدعى عليه من دفع المسؤولية عن هذه األضرار ،  الطارئة التي

 أو تقليل مبلغ التعوي 

في الحاالت التي يكون فيها المدعي قادرًا على إثبات أن التزام المدعى عليه كان خامسا: 
سيؤدي إلى ربح صاف   ومؤكد  غير محتمل ، ال يمكن هنا رف  فكرة التعوي  عن كل 

 المهدرة وخسائر األرباح المؤكدة . من النفقات 

  



191 
 

 التوصيات

يجب أن تسعى األغراض التعويضية بالضرورة إلى توفير بديل مالي لهذه األضرار أوال:    
 المتمثلة في خسائر التوقع وخسائر االرتكان 

: إثراء االستناد على مبدأ  حفظ المركز القانوني لطرفي االلتزام  وبقائه دون خلل أو ثانيا
 ضرر ما لم يكن االلتزام وسيلة لتحسينه.

: االعتداد بفكرة المنفعة التي تأكد حصولها نتيجة االلتزام الذي لم يتم وجواز التعوي  ثالثا
 عنها .

المسؤولية المفترضة  لطرفي االلتزام في حفظ  كل منهما المركز القانوني لآلخر  رابعا :
 خسارة االرتكان تصلح أساسا وبحق للتعوي  عن خسارة التوقع و 
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