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   املستخلص
م  یة إن ل شطة الریاض ي األن یعد الحكم الریاضي من األشخاص المھمین ف
ع  خص تق یكن أھمھا فالحكم الریاضي ھو الشخص الذي یقود المباراة وھو أكثر ش

د على عا ق قواع ى تطبی اظ عل ا الحف دة أھمھ ات عدی رة والتزام تقھ مسؤولیات كبی
ا  زام بھ ارین وااللت ین المتب ل الالعب ن قب ة م ناللعب ضال ع ن ف رى م ة أخ  مجموع

ذه  ة لھ ین ونتیج المة الالعب االلتزامات كالحفاظ على سیر المباراة والحفاظ على س
م االلتزامات التي تقع على عاتق الحكم الریاضي في أ إن الحك ثناء قیادتھ للمباراة ف

ة  ین ونتیج الفریق أو الالعب ضرر ب من الممكن أن یرتكب خطأ یؤدي إلى إلحاق ال
  .لھذا الخطأ تثور المسؤولیة المدنیة للحكم الریاضي

ذھب  سؤولیة ف ذه الم انوني لھ اس الق ة واألس ول الطبیع ھ ح سم الفق د انق وق
ة ت ة عقدی سؤولیة ذات طبیع دھا م ى ع ا اتجاه إل دي أم أ العق اس الخط ى أس وم عل ق

ة  سؤولیة ذات طبیع ي م م الریاض سؤولیة الحك د م د ع ھ فق ن الفق اني م اه الث االتج
  .تقصیریة تقوم على أساس الخطأ التقصیري

وإن أركان ھذه المسؤولیة ھي نفسھا األركان العامة للمسؤولیة التقصیریة 
ي الخ سببیة إال أن ركن ة ال ضرر والعالق أ وال ي الخط ض وھ ا بع ضرر لھم أ وال ط

 .الخصوصیة في قیام ھذه المسؤولیة
Abstract:  
     A referee is one of the important figures in sport, if not the 
most important. He is the person who leads the match and is 
responsible for the major responsibilities and several 
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obligations, the most of which is keeping the progress of the 
game and preserving the safety of the players. As a result of 
these commitments undertaken by the referee during his 
leadership of the game, he might make a mistake leading to 
harm the team or the players. Therefore the civil liability of the 
referee arises. 

Jurisprudence has been divided about the nature and the 
legal basis of this liability. The first trend considers it to be of 
a contractual nature based on the contractual mistake. The 
second trend has regarded the liability of the referee to be of 
an omissive nature based on the omissive mistake. 
The pillars of this liability are the same as the general staff, the 
damage and the causal relationship. However, the mistake and 
the damage pillars are specifically the vision deter of this 
liability  

  :املقدمة
ات  شطة والفعالی سان األن ارس اإلن سانیة م ضارات اإلن ة الح ذ بدای من
رة  ر الخط رة وغی ة والخط ة والفردی ا الجماعی واأللعاب الریاضیة بمختلف أنواعھ
ذین  خاص ال ھ لألش ا الترفی ي منھ دة والت دھا العدی ي فوائ ن ف وكان الھدف منھا یكم

رجین یمارسون النشاط الریاضي وكذلك الترفیھ والتس نلیة لجمھور المتف ضال ع  ف
دا  ة ج ي مھم ي ھ صحة الت وة وال ًكون الریاضة تؤدي إلى إكساب جسم اإلنسان الق

  .لكل إنسان منذ ذلك الحین ولحد اآلن
وم  وبسبب االنتشار الكبیر لھذه األنشطة كان البد على ممارسیھا أو من یق

د . بتنظیمھا من وضع أسس وقواعد تنظم ھذه األنشطة ذلك فق ذ ل سان من عى اإلن س
ف  ى مختل اب عل ذه األلع م ھ وانین تحك ة وق د وأنظم اد قواع ى إیج ت إل ك الوق ذل
ى  ارس عل ا تم دم تركھ ة وع ق كریاض المظھر الالئ ا ب ل إظھارھ ن أج ا م أنواعھ
ذلك  د ب ا وتفق دھا جمالھ وي یفق رغبة ممارسیھا األمر الذي قد یظھرھا بشكل فوض

  .سیھاًأیضا روح المنافسة الشریفة بین ممار
ى  وم عل ولما كانت ھذه األنشطة الریاضیة في أغلبھا أنشطة إیجابیة أي تق
ضرورة  ك بال إن ذل اب ف ك األلع د تل ا لقواع یین ووفق ل الریاض ن قب ي م ًأداء حرك
ي  ساھمین ف یین الم یؤدي في كثیر من األحیان إلى حصول أخطاء من قبل الریاض
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اء ذه األخط د وھ ك القواع الفتھم لتل اراة لمخ اق األذى أو المب ي إلح سبب ف د تت  ق
  . اصابتھم أولریاضیین المتنافسینباالضرر 

سبب وبوجو ذي ت ضرر ال د الضرر نتیجة الخطأ البد من مساءلة مسبب ال
  .وجود ھذا الضرربخطئھ ب

ذه  لذلك فقد ظھرت العدید من الدراسات القانونیة التي تھدف إلى معالجة ھ
لیة من المساھمین في األنشطة الریاضیة المشاكل والبحث فیمن یتحمل ھذه المسؤو

ؤدي بخطئ إیجاد قواعد یمكن عن طریقمن ثمو ذي ی ي ال ساءلة الریاض ا م ى ھ ھ إل
  .إصابة ریاضي آخر أو إلحاق األذى والضرر بھ بأي شكل آخر

ساءوالریاضي بشكل ع ب م ذي یوج أ ال ب الخط د یرتك ي ام ق ا ف ًلتھ قانون
ي أو قبل شاط الریاض ل أثناء ممارسة الن ن قب أ م ب الخط یمكن أن یرتك ده ف ھ أو بع

ب  درب أو الطبی ب أو الم یة أو الالع ة الریاض منظم النشاط الریاضي كاتحاد اللعب
  .المشرف على المباراة أو الحكم الذي یقود المباراة وھو موضوع البحث

  

  :أسباب اختیار الموضوع وأھمیتھ
ع إن الحكم الریاضي ھو الشخص الذي یقود المباراة وھو  خص تق ر ش أكث

د  ق قواع ى تطبی اظ عل ا الحف دة أھمھ ات عدی رة والتزام على عاتقھ مسؤولیات كبی
ا  زام بھ ین وااللت ناللعبة من قبل الالعب ضال ع ات ف ن االلتزام رى م ة أخ  مجموع

ب  كالحفاظ على سیر المباراة والحفاظ على سالمة الالعبین والتأكد من قدرة الالع
  .تمرار بھا لخوض المباراة واالسوكفاءتھ

رف أو  بن أي ط دم غ ى ع ؤدي إل ادي ی شكل حی اراة ب ادة المب ذلك قی وك
ذا . االنحیاز إلى أي طرف على حساب اآلخر ا لھ ث لم ة البح ن أھمی ا تكم ومن ھن

ر  ى تغیی ؤدي إل ا ت د یرتكبھ ي ق اء الت اراة وأن األخط الحكم من أھمیة في سیر المب
اء كثیرة یرتكبھا  ھو ما نراه من أخطوأن أسباب اختیارنا للموضوع. نتیجة المباراة

 أو منتخب ریاضي نتیجة ن التي تؤدي إلى خسارة فریق أو العبالحكام الریاضیو
ة أو لقرار خاطأ ن البطول  من قبل الحكم یؤدي إلى خروج ذلك الالعب أو الفریق م

ت  د والوق ن الجھ ر م ك الكثی بیل ذل ي س ذل ف ا وب تعد لھ د اس المباراة بعد أن كان ق
ق أو والم ت للفری س الوق ي نف وي ف ادي ومعن رر م ن أذى وض ك م ع ذل ال وما یتب

اء . الالعب ي أثن ي ف م الریاض ھ الحك وم ب ذي یق دور ال ى ال وھذا یتطلب التأكید عل
ب  یم لتجن اء التحك ي أثن التحكیم وضرورة أن یبذل المزید من الحرص واالھتمام ف

  .األخطاء وإال ترتب مسؤولیتھ عنھا 
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  :حثتساؤالت الب
إن  اراة ف ھ للمب اء قیادت ي أثن نتیجة لاللتزامات التي تقع على عاتق الحكم ف

ین الفریق أو الالعب ضرر ب اق ال ى إلح ؤدي إل . الحكم من الممكن أن یرتكب خطأ ی
ھي مسؤولیة ألذلك یثور التساؤل حول الطبیعة القانونیة لمسؤولیة الحكم الریاضي 

ھا  ا أساس صیریة وم سؤولیة تق ة أم م انوني عقدی أ أالق دي أم الخط أ العق و الخط ھ
أ  ن خط ة م سؤولیة المدنی ان الم ل أن أرك التقصیري وما أركان ھذه المسؤولیة وھ
ذه  ون ھ ن أن تك د م م أم الب سؤولیة الحك وض م ة لنھ ببیة كافی ة س رر وعالق وض
أ  ذات الخط ا وبال ث أركانھ ن حی اص م وم خ اص ومفھ ابع خ سؤولیة ذات ط الم

ضرر ار ال. وال ا معی ا وم م وم سؤولیة الحك ھ م نھض بموجب ن أن ت ذي یمك أ ال خط
د ى الامفھوم ھذا الخطأ؟ وكذلك بالنسبة  م فق أ الحك لضرر الذي قد یترتب على خط

رة  ًیكون ھذا الضرر ضررا مادیا أو جسدیا أو معنویا وغیرھا من التساؤالت الكثی ً ً ً
  .التي قد تثار عند دراسة مسؤولیة الحكم الریاضي

  

  :خطة البحث
ع ا ة بجمی ام واإلحاط ل اإللم ن أج ة وم ث والدراس ذا البح قتضت طبیعة ھ

ة عجوانبھا قدر المستطاع أن یتم تقسیم البحث  ین وخاتم دي ومبحث لى مطلب تمھی
 أما المبحث األول نتكلم في المطلب التمھیدي عن تعریف الحكم الریاضي وواجباتھ

ث  للحكم الریاض التكییف القانوني للمسؤولیة المدنیةفسنتكلم فیھ على ي المبح ي وف
ى تكلم عل وف ن اني س ة الث ا الخاتم ي أم م الریاض ة للحك سؤولیة المدنی ان الم  أرك

  .فسنورد فیھا أھم النتائج والتوصیات التي سنتوصل إلیھا
  

  املطلب التمهيدي
  تعريف احلكم الرياضي وواجباته

م یح صدر حك و م ي وھ اكم أو القاض ْیعرف الحكم لغة بأنھ الح َ َ ََ َ م َْ م والُحك ُك ُْ ُ
َحكم(القضاء بالعدل وقد  َ ُبینھم یحكم بالضم ) َ ْ ًُحكما(َ َحكم(و ) ْ َ َحكم(لھ و) َ َ علیھ أي ) َ

وم(و. قضى بین المتداعین ین الق َحكمت ب ْ م ) َ اكم أو حك و ح نھم فھ صلت بی ْأي ف َ َ– 
َالحكم(و ّوحكمھ(بفتحتین ھو الحاكم ) َ ا(في مالھ ) َ م) تحكیم ھ الُحك ل إلی ُإذا جع ھ ْ  فی
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احتكم( ك) ف ي ذل ھ ف اكم و . علی ى الح وا إل اكموا(واحتكم ة(و). تح ُالمحاكم َ َ (
َّفالحكم إذا ھو القاضي وجمعھ ُحكام. المخاصمة إلى الحاكم ُ َ َ)١(.  

ھأما ي بان م الریاض اراة  (ً اصطالحا فیعرف الحك دیر المب ذي ی ي ال القاض
ن  ھ بسلطتھ المطلقة فیصدر أحكامھ النافذة ضد كل من یحید ع د ل ذلك الب انون ل الق

  .)٢()من كثرة االطالع واالستزادة والمعرفة التامة بقانون اللعبة
ة  ار اللعب انون وإظھ ق الق ب وتطبی ة اللع یم طریق ن تنظ سؤول ع و الم فھ

  .)٣(بصورتھا الحقیقیة واالرتفاع بمستواھا مع ضمان سالمة الالعبین
ة الال ى حمای ل عل اراة ویعم دیر المب ي ی سمح فھو رجل ریاض ین وال ی عب

ة . بأیة أفعال غیر قانونیة مؤذیة أو مضرة للغیر انون اللعب ویجب أن یعرف مواد ق
ي . معرفة تامة لیس لخدمة نفسھ فقط ولكن لخدمة الجمیع صرف ف ذلك الت ھ ك وعلی

النقاط التي لم ینص علیھا القانون، ولھذا فھو یمنح السلطة التامة والسیطرة الكاملة 
  .مھ تكون نھائیة في المباراةعن المباراة وأحكا

سھل  ا ی اكنھم بم ي أم ضعھم ف ھ وی ى زمالئ ال عل وزع األعم ذي ی و ال وھ
د  ویضمن نجاح مھمة التحكیم، كما یشرح ویحدد لھم المطلوب منھم، ثم یشرف بع

فر لدیھ الثقة في قدرتھ على الحكم اویجب أن تتو. ذلك على سیر أعمالھم ویراجعھا

                          

ابــن منظــور جمـــال الــدین محمـــد بــن مكـــرم األنــصاري، لـــسان العــرب، الجـــزء الخــامس عـــشر، ) ١(
المؤسسة المـصریة العامـة للتـألیف واألنبـاء والنـشر، مطـابع كوسـتاتوماس وشـركائه، بـدون سـنة 

ــزء . ٣٤-٣٠طبــــع، ص ــر، الجــ ــومي، المــــصباح المنیــ ــري الفیــ ــي المقــ ــن علــ ــد بــ ــن محمــ ــد بــ أحمــ
ــنة طبـــع، صاأل ــشیخ . ١٥٩-١٥٦ول، مطبعـــة مـــصطفى البـــابي الحلبـــي، مـــصر، بـــدون سـ الـ

-١٣٩، ص١٩٥٨أحمد رضا، معجم متن اللغة، المجلـد الثـاني، دار مكتبـة الحیـاة، بیـروت، 
ــت، . ١٤١ ــ ــالة، الكویـ ــ ــار الـــــصحاح، دار الرسـ ــ ـــرازي، مختـ ــادر الــ ــ ـــد القـ ـــن عبــ ــ ــــد ب ، ١٩٨٣محمـ
 .١٤٩-١٤٨ص

ــورة ) ٢( ــم والكـ ــبحي نـــصیر، الحكـ ــة ، صـ ـــة، مـــصر، الطبعـــة الثانیــ ، مطبعـــة نهــــضة مـــصر، الفجال
 .٦، ص١٩٦٧

منیر جرجس إبراهیم وكمـال عبـد الحمیـد اسـماعیل، كـرة الیـد ، مطبعـة التقـدم، القـاهرة، الطبعـة ) ٣(
 .١٨٦، ص١٩٦٣الثانیة ، 
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یھا ًوالتحكیم، معتمدا على ن ده قاض و وح ا ھ ون فیھ ي یك االت الت ر الح فسھ في أكث
  .)١(األوحد

ادة  ون قی ة یتول انون اللعب دده ق ام یح ن الحك ین م دد مع ادة ع ًولكل لعبة ع
بیل  ى س المباراة وتحكیمھا حسب الواجبات التي یلقیھا علیھم قانون تلك اللعبة وعل

م  حكام ھم حةالمثال ولیس الحصر ففي كرة القدم ھناك أربع و الحك ساحة وھ م ال ك
اراة  ي للمب م الفعل و الحك د ھ ا ویع ائي فیھ رار النھ الرئیس في المباراة وصاحب الق

اك )٢(ن ھما مراقبا الخطوط والحكم الرابعھناك حكمان مساعداو ، أما في السلة فھن
ةةسبعة حكام ثالث ا )٣( منھم داخل الساحة وھم حكام الساحة وأربعة حكام طاول ، أم

أما كرة . )٤(نھم حكام ساحة والباقي حكام مساعدو حكام اثنان منةھا تسعالطائرة ففی
م ساعدون لھ ذا . )٥(الید فھناك خمسة حكام اثنان منھم حكام ساحة وباقي الحكام م ھ

دو  ة التایكوان ي لعب ثال ف ة فم اب الفردی ا لأللع ة أم اب الجماعی بعض األلع ًبالنسبة ل
وحكم آخر یجلس على الطاولة أي ) نمساعدی(ھناك حكم ساحة وأربعة حكام ركن 

فضال  حكام حكم ساحة ةأما لعبة المصارعة فتضم ثالث. )٦(أنھ یوجد فیھا ستة حكام
  .)٧()النزال(حكمین آخرین مساعدین لھ في قیادة المباراة عن 

ون  ذین یقوم ام ال دد الحك رى بع ن األخ ز ع وھكذا نالحظ أن كل لعبة تتمی
ًعا تشترك تقریبا في وجود حكم أو أكثر یكون ھو الحكم بتحكیم المباراة إال أنھا جمی ً

ل الرئیس الذي یقود المباراة والذي یعول على قراراتھ في حسم وقیادة المباراة بشك
و ام الحقیقی م الحك و أو ھ ي وھ ھ أو فعل ث أن قرارات اراة حی ر للمب از التعبی ن إن ج

  .قراراتھم ھي التي تعتمد في سیر المباراة بشكل نھائي
نقع على الحكم مسؤولیات جسیمة إذ أنھ وت وم فضال ع اراة یق ھ للمب  إدارت

رم . بتوجیھ الالعبین سھ وأن یحت رم نف ھ أن یحت إن عملھ كموجھ وكمعلم یتطلب من
الالعبین وأن یتحمل الصعوبات التي تالقیھ في عملیة توجیھ الناس وعلیھ أن یحب 

                          

 .١٠٣صبحي نصیر، مصدر سبق ذكره، ص) ١(

 .انظر القانون الدولي لكرة القدم) ٢(

 .ون الدولي لكرة السلةانظر القان) ٣(

 .انظر القانون الدولي لكرة الطائرة) ٤(

 .انظر القانون الدولي لكرة الید) ٥(

 .انظر القانون الدولي للعبة التایكواندو) ٦(

 .انظر القانون الدولي للعبة المصارعة) ٧(
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يیرغبالالعبین وأن ال یعتبرھم أعداء ولھذا فإن من ال  ھ  ف ا علی ون موجھ ً أن یك
  .أن یتنحى عن التحكیم ألنھ ال یمتلك المؤھالت الالزمة للتحكیم

ط  د فق م ال تعتم ن الحك ة ع و اللعب إن الفكرة التي یكونھا الریاضیون ومحب
ًعلى المستوى الذي یظھره الحكم في معرفتھ للقانون، وإنما بناء على تصرفاتھ قبل 

ذلكبدء المباراة وخاللھا وفي  ن . فترات الراحة وبعد انتھاء المباراة ك د م ا الب وھن
ات أو  ن المخالف اد ع ین باالبتع ھ الالعب م توجی ب الحك ن واج یس م ھ ل ذكیر أن الت
ة أي  ي معاقب اون ف ا وأن ال یتھ ون حازم م أن یك ى الحك ًالسلوك السيء، بل أن عل

  .)١(العب حتى وإن اعتذر الالعب عن المخالفة التي ارتكبھا
ھ  ا علی ي منھ م الریاض ى الحك ع عل ات تق ن الواجب ة م اك مجموع إن ھن ف

رض  ذلك ف ارین وك ین المتب صل ب زاع یح ي أي ن صل ف ة والف انون اللعب ق ق تطبی
اوقانون العقوبات على المتبارین المخالفین لقواعد اللعبة داف ھ سجیل األھ ذلك ت  وك

اروأو الن سجلھ المتب ذي ی ت ال اط أو الوق ة الق ة اللعب سب طبیع م ن ح وم الحك ي یق ت
ذلك  اراة وك بتحكیمھا ویتوجب علیھ احترام قراراتھ التي یتخذھا في أثناء سیر المب
دم  رة الق ًیجب علیھ أن یكون قریبا بشكل مستمر من الالعبین المتبارین فمثال في ك ً
صل  ا یح شاھدة م ًیكون قریبا دائما من موقع وجود الكرة حتى یتسنى لھ معرفة وم ً

اراة . تبارین باستمرارمن أفعال بین الم ھ للمب ي قیادت وإن من أھم واجبات الحكم ھ
بشكل حیادي ودون محاباة ألي العب أو فریق وأن یضمن سیادة الروح الریاضیة 
ى  ب عل ي یتوج ًبین جمیع الالعبین ھذا فضال عن العدید من الواجبات األخرى الت

  .)٢(الحكم االلتزام بھا

                          

ـــزء األو.د) ١( ــدم، الجــ ـــرة القـــ ــسن، كـ ـــامر محـــ ـــاتي وثـ ـــاهر البیــ ـــدري ومـ ــد البــ ــامي الـــــصفار ومؤیــ ل، ســ
  .٦٧، ص١٩٨١مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، الموصل، 

.  مـا بعـدها١١٨صـبحي نـصیر، مـصدر سـبق ذكـره، ص: للتفصیل عن واجبـات الحكـم انظـر) ٢(
ــامي الـــصفار وآخــــرون، مـــصدر ســــبق ذكـــره، ص.د ــراهیم .  ومــــا بعـــدها٦٧سـ ــر جـــرجس إبــ منیــ

ضــیاء الخیــاط وعبــد .  ومــا بعــدها١٨٩وكمــال عبــد الحمیــد إســماعیل، مــصدر ســبق ذكــره، ص
ـــل،  ــل، الموصـ ــة والنــــشر، جامعــــة الموصــ ـــب للطباعــ ــة دار الكتـ ــرة الیــــد، مدیریــ ــم، كــ ـــریم قاســ الكـ

 . وما بعدها٤٣٠، ص١٩٨٨
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  املبحث األول
  للمسؤولية املدنية للحكم الرياضيالتكييف القانوني 

ي  ا ھ ي وم الحكم الریاض صود ب دي المق ب التمھی ي المطل ا ف د أن بین بع
ذا  ي ھ الواجبات الملقاة على عاتقھ في أثناء مشاركتھ في النشاط الریاضي سنبین ف
المبحث التكییف القانوني للمسؤولیة المدنیة للحكم الریاضي أي بمعنى آخر الطبیعة 

  .انوني لھذه المسؤولیةواألساس الق
وم  ذي تق انوني ال اس الق اختلف الفقھاء بشكل عام في تحدید الطبیعة واألس
ي  علیھ المسؤولیة المدنیة للمساھمین في األنشطة الریاضیة كمنظم النشاط الریاض
أو الالعب الخصم أو المدرب أو الطبیب المشرف على المباراة أو الحكم الذي یقود 

 من الفقھاء إلى أن مسؤولیة المساھم في األنشطة الریاضیة ھي فذھب قسم. المباراة
ممسؤولیة ذات طبیعة عقدیة و ن ث ھ م دي وعلی أ العق اس الخط ى أس وم عل ا تق  فإنھ

ة سؤولیة عقدی اء . تكون مسؤولیة الحكم الریاضي ھي م ن الفقھ ر م سم اآلخ ا الق أم
سؤول ي م یة ھ شطة الریاض ي األن ة فذھب إلى أن مسؤولیة المساھم ف یة ذات طبیع

سؤولیة من ثمتقصیریة و ذلك م ون ب صیري وتك أ التق اس الخط ى أس  فإنھا تقوم عل
ق  صیریة وتطب سؤولیة تق ي م یم ھ الحكم عن األخطاء التي یرتكبھا في أثناء التحك

  .علیھ أحكام ھذه المسؤولیة
  

ث  ذا المبح سم ھ ا سنق ى ثالثعألھمیة ھذا الموضوع فإنن ا ةل ب وكم  مطال
  :یأتي

  المسؤولیة العقدیة للحكم الریاضي:  األولالمطلب
  المسؤولیة التقصیریة للحكم الریاضي: المطلب الثاني
  تحدید الطبیعة القانونیة للمسؤولیة المدنیة للحكم الریاضي: المطلب الثالث
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  املطلب األول
  املسؤولية العقدية للحكم الرياضي

اه ذا االتج صار ھ ذھب أن ساھمین)١(ی سؤولیة الم ى أن م شطة  إل ي األن  ف
ة و ة عقدی سؤولیة ذات طبیع ي م م ھ منھم الحك ن ض یة وم مالریاض ن ث إن م  ف

م الر ا الحك ي یرتكبھ اء الت ن األخط ئة ع سؤولیة الناش ھ الم اء قیادت ي أثن ي ف یاض
ادة للمباریات  ام الم انون ) ١٦٨(ًالتي تلحق ضررا بالغیر تدخل ضمن أحك ن الق م

سؤولیة ویذكر أصحاب ھذا اال. )٢(المدني العراقي ذه الم تجاه أن العقد الذي یرتب ھ
ة ة الریاض ى ممارس ضمنیة عل اق اإلرادات ال ل باتف مني یتمث د ض و عق وإن . ھ

مني وإن  الریاضیین الذین یمارسون النشاط الریاضي یرتبطون فیما بینھم بعقد ض
ل  ونھا بك أحد بنود ھذا العقد ھو التزام الریاضیین بتطبیق قواعد اللعبة التي یمارس

  .)٣(قة وأمانةد
ین  رض ب ادل ومفت مني متب ا ض اك رض ون ھن ذلك یك ا ل ھ تبع ھ فإن ًعلی

ل وإن . الریاضیین یتضمن االلتزام بتطبیق قواعد اللعبة التي یمارسونھا بشكل كام
ون أي  ذین یمارس یین ال ل الریاض ن قب صادرة م ھذه اإلرادة الضمنیة المفترضة ال

                          

ــر) ١( ـــة، .د: انظـــ ــ ــسؤولیة المدنی ــ ـــد المـ ـــي تحدیــ ـــیة ودوره فــ ـــاطر الریاضــ ـــول المخــ ــ ــشي، قب ــ ـــي البـل لطفــ
مــسؤولیة المدنیــة للمــساهمین فــي تنظــیم محمــد ســلیمان األحمــد، ال.د. ٦٣، ص١٩٩٤القــاهرة، 

األنشطة الریاضیة، اطروحـة دكتـوراه غیـر منـشورة مقدمـة إلـى كلیـة القـانون، جامعـة الموصـل، 
، ١٩٩٢سـعید جبــر، المــسؤولیة الریاضــیة، دار النهــضة العربیــة، القــاهرة، .د. ٦٢، ص٢٠٠٠

ــابات فـــي. ١٠ص ــة عـــن اإلصـ ــسؤولیة المدنیـــة الناجمـ ــاهر قاســـم، المـ  بعـــض ألعـــاب محمـــد طـ
الـدفاع عــن الــنفس، رســالة ماجــستیر غیــر منــشورة مقدمــة إلــى كلیــة القــانون، جامعــة الموصــل، 

 .١٠، ص٢٠٠١

ـــادة ) ٢( ــا المــ ــ ــــصري والم) ٢١٥(تقابلهـ ــدني المـ ــ ــانون المـ ــ ـــن القــ ــانادمــ ــ ـــن ) ١١٤٧(و) ١١٣٧ (تـ مـــ
 .القانون المدني الفرنسي

 .٦٤بق ه، صاسالمصدر اللطفي البلشي، .د. ١٠بق ، صاسالمصدر السعید جبر، .د) ٣(



  المسؤولیة المدنیة عن األخطاء التي یرتكبها الحكم الریاضي في أثناء التحكیم
  

Rafidain Of Law Journal, Vol. (14), No. (51), Year (16) 

١٠٨

ث أن نوع من األلعاب الریاضیة ھي مصدر احترام ا حی زام بھ  قواعد اللعبة وااللت
  .)١(ھذه القواعد ال توضع من قبل سلطة تشریعة مختصة

صیر  ل ق ة ذو أج د جمعی ًویعرف العقد المدعى بوجوده ووفقا لذلك بأنھ عق
  .)٢(ةقیق غرض مشترك وھو ممارسة الریاضیھدف إلى تح

ون  یة یرتبط شطة الریاض ي األن ساھمین ف إن الم ا ًوتأسیسا على ذلك ف فیم
نھم ا بی اتھم فیم م عالق ي تحك ي الت ة ھ ة عقدی نھم برابط ذه . بی ع ھ یس جمی ن ل ولك

ة  روابط القانونی ذه ال ن ھ د م الروابط القانونیة ممكن أن توصف بأنھا عقدیة فالعدی
ًتخرج عن وصفھا عقدا طبقا لمفھوم العقد الذي نادى بھ أصحاب ھذا االتجاه وذلك  ً

دم  سبب ع وافرب ینت رة ب لة مباش شطة  ص ي األن ساھمین ف خاص الم ض األش  بع
  .)٣(الریاضیة

ومن ضمن ھؤالء المساھمین الذین یخرج وصف عالقتھم ببعضھم اآلخر 
دربین أو  ین أو الم ع الالعب ھ م م وعالقت و الحك ة ھ ة عقدی ا عالق فھا بأنھ ن وص ع
رة  لة مباش ة ص الفرق والمنتخبات الریاضیة فال یوجد بین الحكم وأي من ھؤالء أی

دممكن  ھ العق . أن توصف بأنھا رابطة عقدیة فھذه العالقات ال تنطوي على ما یعنی
ة  ة العقدی ى أن العالق ذھبون إل اه ی ذا االتج صار ھ ولكن على الرغم من ذلك فإن أن

ودة ب نموج رغم م ى ال خاص عل ؤالء األش اكین ھ یس ھم ھ ل لة   ان رة ص مباش
الغیر أو على أساس أنھ ویفسرون ذلك إما على أساس أنھ عقد فیھ اشتراط لمصلحة 

  .عقد ضمن مجموعة عقدیة
ب  درب أو المنتخ ق أو الم ب أو الفری ًووفقا للرأي األول فإنھ بإمكان الالع

وافرالرجوع على الحكم على أساس المسؤولیة العقدیة على الرغم من عدم  لة ت  ص
 مباشرة فیما بینھم كون جمیع األشخاص المشاركین والمساھمین في اللعبة تربطھم

                          

ــره، ص.د) ١( ـــبق ذكــ ـــصدر سـ ـــشي، مــ ـــي البلـ ـــره، . ٦٥لطفـ ـــبق ذكــ ـــم، مـــــصدر سـ ــاهر قاسـ ـــد طــ محمــ
 .١١ص

 .١١ًنقال عن محمد طاهر قاسم، مصدر سبق ذكره، ص) ٢(

كمــا فــي عالقــة أحــد المتفــرجین بأحــد منتــسبي القــائم بتنظــیم النــشاط الریاضــي، والعالقــة بــین {) ٣(
. فــرجین، والعالقــة بــین القـائم بتنظــیم النــشاط الریاضــي وأحــد منتــسبیهأحـد الریاضــیین وأحــد المت

ــد ــا یعنیـــه العقـ ــى مـ ــات ال تنطـــوي علـ محمـــد .د:  للمزیـــد مـــن التفـــصیل انظـــر}فكـــل هـــذه العالقـ
محمـــد طــاهر قاســم، مــصدر ســـبق .  ومــا بعــدها٦٤ســلیمان األحمــد، مــصدر ســـبق ذكــره، ص

  .١٢-١١ذكره، ص
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ى  ھ عل ین أطراف ا ب ود الرض رض وج منیة تفت ود ض ي عق بالمنظم للنشاط الریاض
ة ة وأمان ل دق ھ بك زام بتطبیق ة وااللت انون اللعب ا لق ي وفق شاط الریاض . ًممارسة الن

شاط  ي الن شاركین ف رین الم یین اآلخ صلحة الریاض تراط لم ا اش ود فیھ ذه العق وھ
م –          الریاضي یتعھد بمقتضاه كل ریاضي مشارك باللعبة ضمنھم الحك  – وب

  .)١(باحترام قواعد اللعبة وعدم تجاوزھا تجاه المشاركین اآلخرین
شرط  ذا ال م بھ ل الحك ا أخ إذا م زام–ف ب أو - االلت ررا بالالع ق ض ً وألح

ًالفریق مثال فإنھ بإمكان الالعب أو الفریق مقاضاتھ على أساس إخاللھ بھذا االلتزام 
  . العقدیةعلى وفق أحكام المسؤولیة

م  ین الحك ا ب ة م ة قائم ة العقدی ى أن العالق ذھب إل ذي ی اني ال أما الرأي الث
ضرر  ن المت ل م اط ك اس ارتب ى أس والالعب أو الفریق أو المدرب أو المنتخب عل
دة  رض أو لوح والمسؤول بمجموعة عقدیة تقوم على بعضھا البعض إما لوحدة الغ

  .)٣( في الفقھ الفرنسيویؤید ھذه النظریـة اتجاه حدیث. )٢(المحل
م  ى الحك ًعلیھ فإن الالعب أو الفریق أو المنتخب مثال یستطیع الرجوع عل

 ال یرتبطون معھ بعقد مباشر وھو بالنسبة للعقد المبرم بین أي واحد مبالرغم من أنھ
ل  دة المح م وح ھ معھ ن تربط ر، لك ن الغی د م ي یع شاط الریاض نظم للن نھم والم م

ن ووحدة الغرض وأن مصلحت ھ م ق علی زام المتف ذ االلت م بتنفی ام الحك ھم تتطلب قی
                          

ــره، ص.د) ١( ــبق ذكـ ــر، مـــصدر سـ محمـــد طـــاهر قاســـم، مـــصدر ســـبق ذكـــره، . ١١-١٠ســـعید جبـ
 .١٣-١٢ص

وهي تعطـي الحـق لكـل مـن كـان غیـر ذي مـصلحة ) تیسي(الستاذ  تنسب هذه النظریة الى ا{) ٢(
ن هـذا عقدیة مـن رفـع دعـوى المـسؤولیة العقدیـة علـى شـخص ال یـرتبط معـه بعقـد مباشـر، ولكـ

 وكــال العقــدین تربطهمــا وكــذلك المتــضرر یــرتبط معــه بعقــدالــشخص یــرتبط مــع شــخص آخــر، 
ًإمــا وحـــدة الغـــرض أو وحــدة المحـــل، وبهـــذا فإنــه یعـــد طرفـــا فــي عقـــد یتـــآلف مــع عقـــد أو أكثـــر 

  .}لتكوین مجموعة عقدیة
Neilj.Dougherty, David Auxter: Sport physical Activity and the Low 

Human kinetics putlishers, U.S.A 1994, p.274. 
  .١٣مصدر سبق ذكره، صمحمد طاهر قاسم،     

صــبري حمــد خــاطر، الغیــر عنــد العقــد، اطروحــة دكتــوراه غیــر منــشورة مقدمــة إلــى .ًنقــال عــن د) ٣(
محمد سلیمان األحمـد، مـصدر سـبق ذكـره، .د. ٢٣٢، ص١٩٩٢كلیة القانون، جامعة بغداد، 

  .١٥٦ص



  المسؤولیة المدنیة عن األخطاء التي یرتكبها الحكم الریاضي في أثناء التحكیم
  

Rafidain Of Law Journal, Vol. (14), No. (51), Year (16) 

١١٠

جھتھ مع المنظم بتطبیق قواعد اللعبة والذي أدى عدم التزام الحكم بھا إلى تعرضھ 
  .)١(للضرر

شطة  ي األن ة ف سؤولیة العقدی وعلیھ خلص جانب من الفقھ إلى أن دائرة الم
ي  شاط الریاض ي الن ساھمین ف ع الم شمل جمی سع لت یة تت م الریاض اس أنھ ى أس عل

شاط  ة الن و ممارس رض وھ س الغ ا نف ود لھ ة عق نھم بمجموع ا بی ون فیم یرتبط
  .)٢(الریاضي أي أنھا تشكل مجموعة عقدیة واحدة

  
  املطلب الثاني

  املسؤولية التقصريية للحكم الرياضي
ھ شطة )٣(ذھب الجانب الثاني من الفق ي األن ساھمین ف سؤولیة الم ى أن م  إل

 من ثمالحكم الریاضي ھي مسؤولیة ذات طبیعة تقصیریة والریاضیة ومن ضمنھم 
ھ  اء قیادت ي أثن ي ف م الریاض فإن المسؤولیة الناشئة عن األخطاء المرتكبة من الحك

من القانون ) ٢٠٢(ًللمباریات والتي تسبب ضررا بالغیر تدخل ضمن أحكام المواد 
  .)٤(المدني العراقي وما بعدھا

ي  بب ذلك الخطأ بإلحاق ضررفالریاضي إذا ما ارتكب خطأ وتس الغیر ف ب
ب  ًأثناء ممارسة األنشطة الریاضیة یسأل تقصیریا عن ذلك الخطأ وبضمنھم الالع
ذا  ا ھ وع بحثن ي موض م الریاض ذلك الحك ابعیھم وك ة وت نظم البطول اد وم واالتح

                          

 .١٤-١٣محمد طاهر قاسم، مصدر سبق ذكره، ص) ١(

 .١٥٧-١٥٦حمد سلیمان األحمد، مصدر سبق ذكره، صم.د: انظر في المعنى نفسه) ٢(

ــیة ) ٣( ــة فــــي الجــــرائم الناشــــئة عــــن األلعــــاب الریاضــ ــة(وداد القیــــسي، اإلباحــ ــة مقارنــ ، رســــالة )دراســ
  .١٦٦، ص١٩٩٠ماجستیر غیر منشورة مقدمة إلى كلیة القانون، جامعة بغداد، 

-Jean – Yves LASSALLE: Lesrponsabilites civile et penale des 
auteurs de violences sportives J.C.P.La semie Jurdique Eition 
generale, No.49- 6/12/2000. p.2224. 

ومــا بعــدها مــن ) ١٣٨٢(مــن القــانون المــدني المــصري ومــا بعــدها و) ١٦٣ (تــانتقابلهــا الماد) ٤(
 .القانون المدني الفرنسي
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یة  الى عدم وتوافروالسبب في ذلك یعود شطة الریاض ي األن  عقد بین المساھمین ف
  .)١(ونھم یلتزمون بالتزام قانوني مفاده عدم اإلضرار بالغیرًفضال عن ك

ة أو  ستلزمات البطول وفیر م ا بت زم قانون ًفاالتحاد مثال أو منظم البطولة یلت ً
ن أن كافة المباراة ل ممك وع أي فع دم وق ا وع شتركین فیھ المة الم ى س اظ عل  للحف

انوني ى ًیلحق ضررا بھم نتیجة عدم االلتزام بھذا االلتزام الق لھ إل ود أص ذي یع  وال
ًاللوائح الریاضیة والتي ھي مجموعة من القواعد التي تصدر تنفیذا لقوانین معینة، 
ان  ل، وبی یم العم ى تنظ من قبل الھیئات الریاضیة، دولیة كانت أم وطنیة، تھدف إل
یم  ة تنظ ین كیفی ا تب ا، كم ة لھ الھیكل التنظیمي في الھیئة الریاضیة والھیئات التابع

ویبدو أن إلزامیة ھذه اللوائح نابعة من المصدر الذي تستند إلیھ . ات الریاضیةاللقاء
ت  ًفي اإلصدار، فھي عادة تصدر في ضوء قانون نافذ في دولة معینة، حتى لو كان
ة  ل اللجن ن قب ق م ي المطب اق األولمب سبة للمیث شأن بالن و ال ا ھ ة، كم وائح دولی ل

ان . لى القانون السویسريًاألولمبیة الدولیة والذي صدر استنادا إ ع اللج وتلتزم جمی
ى  ضمام إل ھ واالن ضمام إلی ى االن ة عل د الموافق اق بع ذا المیث ة بھ ة الوطنی األولمبی
ادات  ة واالتح ان األولمبی ذه اللج اللجنة األولمبیة الدولیة التي اعتمدتھ، كما تلتزم ھ

ى  بلوائحھا وأنظمتھا الداخلیة ال– الدولیة والوطنیة –الریاضیة  صادرة باالستناد إل
اءات . القوانین الدولیة في الدول الموجود فیھا محال إقامتھا فعلى الھیئة المنظمة للق

الریاضیة أن تتقید بتعلیمات ولوائح وأنظمة اللجان األولمبیة واالتحادات الریاضیة 
  .)٢(التي تشكلت بموجب لوائحھا المعمولة

  
  
  
  
  

                          

ــك {) ١( ــ ـــذي ینتهــ ــ ـــى ال ــب علـــ ــ ـــر ویترتــ ــ ــذاء الغی ــ ـــدم إیــ ــب عـــ ــ ــة  یجـ ــ ـــة والعدالــ ــدة األخالقیـــ ــ ــذه القاعـ ــ هــ
ــسؤوال  ــون مــ ــأ یكـ ــذي أحدثــــه فالـــذي یرتكـــب الخطـ ــیة أن یعـــوض الـــضرر الـ ًاالجتماعیـــة األساسـ

  .}عنه
-Pierre voirin Gilles Goubeaux: Droit Civil, L.G.DJ.Tomej, 27 

edition, paris, 1999, p.434. 
 .٢١٩محمد سلیمان األحمد، مصدر سبق ذكره، ص.د) ٢(
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لعبة وقانون االتحاد الریاضي لتلك اللعبة كما یعود ھذا االلتزام إلى قانون ال
د  ات یع ذه االلتزام ي بھ ل الریاض ا أخ إذا م د ف یس العق ة ول وقانون اللجنة األولمبی

انوني و التزام ق ال ب مًمخ ن ث سؤولیة م ام الم اس أحك ى أس ساءلتھ عل ن م  یمك
  .)١(التقصیریة

اد أو الم ساءلة االتح سي بم ھ الفرن ن الفق ب م ده جان رأي یؤی ذا ال نظم وھ
ون  ذین یعمل ھ وال ابعون ل للنشاط الریاضي عن األخطاء التي یحدثھا األشخاص الت
في موقع أداء النشاط الریاضي وفي أثنائھ ومن ضمنھم الحكم الریاضي الذي یعمل 
نقض  ة ال ھ محكم ا أیدت و م ھ وھ ھ وتوجیھ ضع لرقابت نظم ویخ راف الم ت إش تح

  .)٢(الفرنسیة
ریعي خاص یحكم ھذه المسؤولیة الناتجة ولما كان ال یوجد ھناك تنظیم تش

 كان البد لألحكام الخاصة –عن األضرار الناجمة عن ممارسة األنشطة الریاضیة 
 فإنھا ھي التي من ثموالقواعد العامة للمسؤولیة التقصیریة من أن تقوم بھذا الدور و

شكل  رار ب ك األض ت تل واء وقع یة س شطة الریاض تحكم األضرار الناشئة عن األن
د م الف لقواع شكل مخ باشر مثل وقوعھا من قبل الالعب الخصم بضرب خصمھ ب

ا  ارس فیھ ي یم یاء الت ل األدوات واألش ون بفع أن تك ر ك اللعبة أو بشكل غیر مباش
ون  ب أن تك ي یج یات الت النشاط الریاضي كاألجھزة الریاضیة والواقیات واألرض

ة بمواصفات خاصة فإذا كان فیھا عیب وأدى إلى إلحاق ضرر  بریاضي آخر نتیج
زم  ھ ملت أ ألن ذا الخط ن ھ سؤوال ع ون م ي یك شاط الریاض نظم الن ًھذا الخلل فإن م
ى  اظ عل ك للحف بتوفیر المستلزمات واألجھزة الریاضیة بشكل سلیم بحیث یؤدي ذل
زام  و الت ضرر أو األذى وھ ھم لل دم تعرض رین وع یین اآلخ ل الریاض المة ك س

ة انون اللعب ھ ق ھ علی ذ. )٣(یفرض سبة للوك ال بالن ا أدى لك الح ي إذا م م الریاض حك
ى ًخلالارتكابھ  یة إل وائح الریاض ا أو الل ة أو قانونھ د اللعب  أو خطأ في تطبیق قواع

ادي أو  واء الم ضرر س واع ال ن أن وع م ًإلحاق ضررا بالالعب أو الفریق من أي ن
ن  م ع سأل الحك ضرر أن ی ق للمت یعطي الح ك س إن ذل وي ف الجسدي أو حتى المعن

  .تعویض ھذا الضرر على اعتبار أنھ مسؤول عنھ

                          

ــره، ص.د) ١( ـــبق ذكــ ـــصدر سـ ـــشي، مــ ـــي البلـ ـــره، . ٦٢لطفـ ـــبق ذكــ ـــم، مـــــصدر سـ ــاهر قاسـ ـــد طــ محمــ
  .٢٨ص

-Jean- Yves LASSALLE: Op.cit, p.2224. 
  .١٣٥-١٣٤محمد سلیمان األحمد، مصدر سبق ذكره، ص.د: ًنقال عن) ٢(
 .٢٨محمد طاهر قاسم، مصدر سبق ذكره، ص) ٣(
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سؤولیة ینوعلیھ فإن مسؤولیة الریاضی ي م ي ھ م الریاض ضمنھم الحك  وب
ذه  وق وھ تقصیریة ولیست عقدیة، ألن القانون قد وضع حمایة عن الكثیر من الحق

أالحقوق محمیة ضد نشاط الغیر و شاط خاط دة كل نشاط مؤذ لآلخرین ھو ن  فالقاع
م اإلضرار بالغیر ولكن لھذه القاعدة بعض االستثناءات ومن ضمنھا العامة ھي عد

األنشطة الریاضیة فالریاضي عندما یشارك في النشاط الریاضي فإنھ من المحتمل 
أن یتعرض للضرر ولكنھ ال یستطیع أن یطالب بالتعویض على أساس ذلك إذا كان 

ت قوا ا الضرر قد حدث في أثناء ممارسة النشاط الریاضي وكان ة وقانونھ د اللعب ع
یة  شطة الریاض اء األن ى إلغ ا إل یؤدي حتم ك س الف ذل ول بخ ًقد تم احترامھما والق

أي أنھ في حالة مساءلة الریاضي عن أي ضرر قد یلحقھ بالغیر حتى . )١(بشكل عام
لو كان الریاضي قد التزم بقواعد اللعبة فإن ذلك سیؤدي بالجمیع إلى ترك ممارسة 

ي خو شاط الریاض ة والن ساءلة القانونی ن الم ا م مًف ن ث رة م سارة كبی تكون الخ  س
واء  ة س د جم ن فوائ ا م ا لھ د م ى أح ى عل للمجتمع وھو ترك الریاضة التي ال یخف

  .على الصعید الشخصي أم العام
واد  ق الم شأن تطبی سي ب ضاء الفرن ھ الق تقر علی ا ) ١٣٨٢(وھذا ما اس وم

  .)٢(لمسؤولیةبعدھا من القانون المدني الفرنسي بشأن ھذه ا
ى  ع عل ي تق ات الت ن االلتزام د م اك العدی وبالنسبة للحكم الریاضي فإن ھن
ر  ن أكث عاتقھ في أثناء قیادتھ للمباریات إلى درجة یمكن القول فیھا أن الحكم یعد م
المساھمین في النشاط الریاضي الذین تقع على عاتقھم المحافظة على سیر المباراة 

دم بشكل صحیح وسلیم والمحافظ ة على تطبیق قواعد وقانون اللعبة واحترامھا وع
ي  ساھمین ف رین الم یین اآلخ ین والریاض المة الالعب ى س ة عل ا والمحافظ مخالفتھ

  .النشاط الریاضي وعدم إلحاق أي ضرر بھم
ً جدا من الالعبین المتبارین وبذلك فإنھ یستطیع أن یتابع ًافالحكم یكون قریب

اراة وح ات المب ح مجری شكل واض ى ب ثال عل درة م ث الق ن حی یین م ة الریاض ًال
االستمرار في المباراة أو من حیث وقوع األخطاء من قبل أحدھم وتشخیصھا ومنع 
یر  ى س اظ عل ا للحف ة ارتكابھ ي حال ذاره ف ك وإن ن ذل ي م ب أو الریاض ك الالع ذل
شأن  ب ب رار المناس اذه للق المباراة وسالمة الریاضیین اآلخرین وفي حالة عدم اتخ

                          

  : انظر في المعنى نفسه) ١(
- Boris starck, Henri Roland, Laurent Boyer: Obligations, 1-

Responsabilite de lictuelle, Litec, paris, 1991, p.43. 
(2) Gode Civil, Edition 2001, 100 emeedition, DALLOZ, Paris, 2001, 

p.1086.  
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ى مخا ك إل ر وأدى ذل ب آخ ررا بالع ق ض د یلح ذي ق ًلفة ارتكبھا أحد الالعبین وال
ون  ھ یك ل فإن ضرر بالفع اق ال م –إلح سؤولیة – الحك ا للم أ موجب ب خط د ارتك ً ق

ھ  المدنیة التقصیریة على أساس مخالفتھ لتطبیق قواعد وقانون اللعبة التي تحتم علی
  .ن المخالفةفي مثل ھذه الحالة اتخاذ القرار المناسب بشأ

  
  املطلب الثالث

  حتديد الطبيعة القانونية للمسؤولية املدنية للحكم الرياضي
  

ة  د الطبیع ي تحدی ین ف اھین المختلف بعد أن بینا في المطلبین السابقین االتج
القانونیة للمسؤولیة المدنیة للحكم الریاضي ورأینا أن أحد االتجاھات یذھب إلى عد 

بیعة عقدیة تقوم على أساس الخطأ العقدي مبررین ذلك طبیعة ھذه المسؤولیة ھي ط
بالعدید من المبررات والحجج أوردناھا في المطلب األول أما االتجاه الثاني فیذھب 
صیري  أ التق اس الخط ى أس وم عل صیریة تق ي تق سؤولیة ھ ذه الم ة ھ ى أن طبیع إل

انيًاوأوردنا حجج ا .  ومبررات ھذا الرأي في المطلب الث د لن ان الب ي ك ین ف أن نب
  .ھذا المطلب الرأي الذي نؤیده والذي نعتقد أنھ األصوب

صیریة  ي تق ي ھ م الریاض ونحن نرى أن الطبیعة القانونیة لمسؤولیة الحك
تقوم على أساس الخطأ التقصیري ونؤید المبررات التي قدمھا أصحاب ھذا االتجاه 

  : وھيھوتدعم  أخرى تؤكد ھذا الرأيًاولكننا نضیف إلیھا أسباب
  من حیث وجود العقد: ًأوال

سؤولیة  ي م م ھ الحظنا أن االتجاه األول الذي ذھب إلى عد مسؤولیة الحك
وده  رض وج د المفت ھ العق عقدیة وأن التزام الحكم بتطبیق قواعد اللعبة یفرضھ علی

ضمن اتفاق ذي یت یین وال ي ًابین الریاض م الریاض ضمنھم الحك یین وب ین الریاض  ب
رینبااللتزام بتطبیق قوا یین اآلخ اه الریاض رغم . عد اللعبة واحترامھا تج ى ال وعل

 عقد بین الحكم والریاضیین المتبارین كما یتضح لنا من خالل تحلیل توافرمن عدم 
د  ق أح ن طری ك ع رروا ذل اه ب ذا االتج حاب ھ نھم إال أن أص ة بی روابط القانونی ال

ود  ر أي وج صلحة الغی تراط لم ھ اش د فی ود عق ا وج ا إم رین ھم نظم أم ع م د م عق
رض  یین یفت ة الریاض النشاط الریاضي والحكم فیھ اشتراط لمصلحة الغیر وھم بقی
ات  یم المباری ھ بتحك اء قیام ي أثن ة ف د اللعب ق قواع م بتطبی ام الحك تراط قی ھنا االش

ة أي أن ) وھذا كلھ افتراض( ة عقدی من مجموع د ض ھ عق و أن اني فھ ر الث ا األم أم
الریاضي بعقد فیھ بند یقضي باحترام وتطبیق قواعد الحكم یرتبط مع منظم النشاط 

ومنظم النشاط الریاضي یرتبط مع الریاضیین اآلخرین بعقود . اللعبة من قبل الحكم
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مأخرى مشابھة لعقد الحكم و دة من ث ة واح ة عقدی ون بمجموع ا یرتبط إنھم جمیع ً ف
ذا اال صار ھ سر أن رین یف ذین األم ق ھ اه ھدفھا ھو النشاط الریاضي وعن طری تج

ا  وجود ھذا االلتزام المفترض على عاتق الحكم بتطبیق قواعد اللعبة وعدم مخالفتھ
دة  في أثناء قیادتھ للمباراة وھذا كالم غیر سلیم ال من الناحیة العلمیة وال العملیة لع
ذي  أسباب ومن ھذه األسباب أن التزام الحكم بتطبیق قواعد اللعبة أساسھ القانون ال

الریاضیة المختصة باللعبة وھي لیست بحاجة إلى قبول أو موافقة تضعھ االتحادات 
مة من قبل الحكم أو باقي الریاضیین على تطبیقھا فھي بالنسبة لھم تكون آمرة وملز

أثیر في منھ ال یؤثر ًوموافقتھم علیھا من عدمھ أمر مفروغ ھ أي ت یس ل ا ول  فعالیتھ
ي ةف ا اإللزامی ذه ال.  طبیعتھ زام لھ فة اإلل ي وإن ص یة الت وانین الریاض د والق قواع

رغم  ى ال ریقین عل ن ط سبھا ع یة تكت ادات الریاض ضعھا االتح ضعھا ت م ی ا ل انھ
عت ا وض صة وإنم شریعیة مخت لطة ت شرع أو س یة إال أن ھاالم ات ریاض  جماع

ات  راء المباری اء إج ا أثن ا وتطبیقھ زام بھ ضرورة االلت ا وب رف بھ شرع اعت الم
وطني الطریقة األولى. )١(الریاضیة شرع ال ل الم ن قب شریعیا م ضا ت د تفوی ا تع ً أنھ ً

یم  ل تنظ المتتبع لمراح وانین ف د والق ذه القواع ع ھ ات بوض ذه الجماع ھ لھ وض ب ف
ا ) ٣٠(األنشطة الریاضیة ومن خالل نص المادة  ظ أنھ ي یالح اق األولمب من المیث

  .)٢(اأعطت االتحادات الریاضیة مھمة وضع قواعد األلعاب الریاضیة التي تمثلھ
ذا  ادات بھ ذه االتح رف لھ ة تعت ة الدولی ة األولمبی إن اللجن نص ف ذا ال وبھ

من من ثماالختصاص و ون ض ي یك ة الت  یتحتم على جمیع اللجان األولمبیة الوطنی
وانین  ة ق ون غالبی د ك ذه القواع زام بھ اب االلت اتحاداتھا اتحادات تمارس ھذه األلع

ا اللجان األولمبیة الوطنیة تنص على االلت ة ومنھ زام بقواعد اللجنة األولمبیة الدولی
) ٢٠(ما نصت علیھ المادة الرابعة من قانون اللجنة األولمبیة الوطنیة العراقیة رقم 

  .)٣(١٩٨٦لسنة 

                          

 .٥٨-٥٦محمد طاهر قاسم، مصدر سبق ذكره، ص) ١(

تحــادات الدولیـة هـي كمــا  إن مهمـة اال-أ (... مـن المیثــاق األولمبـي علـى) ٣٠(نـصت المـادة ) ٢(
ــي تعتنـــي بهـــا -١: یـــأتي ــة باللعبـــة الریاضـــیة التـ ــوانین الخاصـ ــشریع وتطبیـــق القـ ــة تـ تتـــولى مهمـ
.(... 

ــة رقـــم ) ٣( ــة األولمبیـــة الوطنیـــة العراقیـ ــسنة ) ٢٠(نـــصت المـــادة الرابعـــة مـــن قـــانون اللجنـ  ١٩٨٦لـ
ترسـیخ مبـادئ اللجنـة األولمبیـة الدولیـة عـن  -٢: .... تعمل اللجنة على تحقیـق مـا یلـي(على 
 ). ١١١(رقم ...)  الحفاظ على القواعد والمبادئ األولمبیة -ب: .... طریق
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مو ن ث ذم إن ھ ضعھا  ف ا ت حنا آنف ا أوض د كم د ًه القواع ادات بع ك االتح تل
اب تفویض المشرع الوطني لھا بوصفھا أي اعترافھ بھا كقوانین خاص ذه األلع ة بھ

  .وبذلك تكتسب صفتھا اإللزامیة
ن  د م راد العدی الل إی ن خ زام م صفة اإلل أما الطریق الثاني فھو اكتسابھا ل
زام  فة اإلل یة ص قوانین العقوبات لنصوص قانونیة تعطیھا أي لھذه القواعد الریاض

ات العراق انون العقوب ا ق ي في التطبیق على ممارسي تلك األنشطة الریاضیة ومنھ
  .)١()٦٠(وقانون العقوبات المصري في نص المادة ) ٤(في نص المادة 

ق قواع        احترام وتطبی زمین ب ون ملت ام إذا یكون انون فالحك م الق ة بحك د اللعب
 والتي تلزمھم بتطبیقھا وفي حالة مخالفتھم لھا ًآنفالقوانین التي ذكرناھا ًاستنادا الى ا

ة فإنھم سیعرضون أنفسھم للمساءلة ال نقانونی ضال ع ل ف ن قب ة م ساءلة اإلداری  الم
ار ك المب ائج تل ادات بنت ك االتح راف تل دم اعت دولي وع ي االتحاد الوطني وال اة الت

  .ھا قواعدأو  اللعبة خالف الحكم فیھا قانون
شاط  نظم الن والسبب اآلخر ھو على فرض صحة وجود العقد المبرم بین م

ن الریاضي وبقیة المساھمین في النشاط الر م یك و إذا ل ا وھ یاضي یثور السؤال ھن
  ھناك منظم للنشاط الریاضي فما ھو الحل؟

ثال  أي ما اه فم ذا االتج ًھو مصیر العقد المفترض على وفق رأي أنصار ھ
د قا اتففي حالة أین العق ا ف م لتحكیمھ  فریقین على إجراء مباراة بینھما وحضر حك

  .المزعوم بین المنظم وبقیة الریاضیین
 هوجودبب آخر یمكن أن نورده ھو أن ھذا العقد المزعوم لو كان وھناك س

راف ًاصحیح ذه األط  البد أن یرتب التزامات على عاتق أطرافھ فإذا ما أخل أحد ھ
ضا . في التزامھ فإنھ سوف تثور المسؤولیة العقدیة بحقھ ا أی ًوالسؤال الذي یثور ھن

ي بتحكیم المباراة وفي حالة ھو ھل یمكن إلزام الحكم من قبل منظم النشاط الریاض
  ًعدم تحكیمھ ھل یمكن مساءلتھ قانونا عن ذلك؟

ن  ھ م ان فإن بب ك ضر ألي س م یح ًفإذا ما غاب الحكم مثال عن مباراة أو ل
یین  ن الریاض ن أي م نظم أو م ل الم ن قب الناحیة القانونیة ال یمكن مساءلة الحكم م

دالعقدي المفترض لعن تعویضھم عن إخاللھ بالتزامھ  اك عق دعي و كان ھن ا ی  كم
  .ًأنصار ھذا االتجاه وأكثر ما یمكن فعلھ ھو معاقبتھ إداریا من قبل اتحاد اللعبة

                          

الجریمـة إذا وقـع ( المعـدل علـى ١٩٦٩من قانون العقوبات العراقـي لـسنة ) ٤١(نصت المادة ) ١(
ًالفعـل اســتعماال لحــق مقــرر بمقتــضى القـانون ویعتبــر اســتعماال للحــق  أعمــال -٣........... : ً

  ...).العنف التي تقع أثناء األلعاب الریاضیة متى كانت قواعد اللعبة قد روعیت
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صار  وده أن رض وج ذي یفت ًوھذا یدل أیضا على عدم صحة وجود العقد ال
ال (ًفضال عن أن ھناك قاعدة قانونیة معروفة في الفقھ المدني تقضي بـ . ھذا االتجاه

اق ًیعد عقدا، كل ا ي نط اق ف ع االتف ب أن یق ل یج انوني، ب ر ق داث أث ى إح تفاق عل
  .)١()القانون الخاص، وفي دائرة المعامالت المالیة

ي  شاط الریاض ساھم الن ین م ة ب ل الرابط الل تحلی ن خ ھ م ظ أن والمالح
رة  ي دائ ة ف ة داخل ذه الرابط ون ھ االت تك اك ح ن أن ھن رغم م ى ال والحكم أنھ عل

شاط أنفالمعامالت المالیة  ھ في الغالب ال تكون داخلة فیھا فغالبیة المساھمین في الن
و  ي ھ شاط الریاض تھم الن ن ممارس دفھم م ون ھ ین یك ام أو العب الریاضي من حك
ممارسة نشاط اجتماعي لھ فوائد عدیدة لإلنسان والمجتمع كما یھدفون إلى ممارسة 

د أی. ھوایة معینة یرغبون في ممارستھا دیھم لةوال یوج ة ل ب أي  نی د أو ترتی لتعاق
وافر. ني عقديأثر قانو ل وھذا دلیل آخر على عدم ت ن قب وده م دعى بوج د الم  العق

  .أنصار االتجاه العقدي
  

  من حیث االلتزامات: ًثانیا
سؤولیة  د م الحظنا في المطلب األول أن أنصار االتجاه الذي یذھب إلى ع

ام شكل ع ي ب شاط الریاض ي الن ساھمین ف ي والم م الریاض ة الحك سؤولیة عقدی  م
ات  ذه االلتزام خاص وأن ھ ؤالء األش اتق ھ ى ع دة عل ات عدی ضعون التزام ی
ن  اه وم مصدرھا إرادة المتعاقدین والعقد المفترض الذي نادى بھ أنصار ھذا االتج

و زام بت سالمة وااللت ضمان ال زام ب ثال االلت ات م ذه االلتزام من ھ شًض آت فیر المن
وواألد زام بت یة وااللت اتوات الریاض یر فیر المالك ة س صة ومراقب ة المخت  الفنی

النشاط الریاضي وغیرھا من االلتزامات التي تقع على عاتق المساھمین في تنظیم 
  .)٢(النشاط الریاضي

ذه  ولكن من خالل تحلیل ھذه االلتزامات ودراستھا بتمعن یتضح لنا بأن ھ
إن إرامن ثمااللتزامات ھي التزامات یفرضھا القانون علیھم و ا أي  ف یس لھ م ل دتھ

زام  و الت ثال ھ سالمة م ضمان ال االلتزام ب ھ ف ن عدم زام م ذا االلت ول ھ ًتأثیر في قب
الغیر رار ب دم اإلض ب بع ي توج ة الت دة القانونی ذلك . ًقانوني معروف وفقا للقاع وك

ي مالكاتااللتزام بتوفیر  راس ھ ذین والح ام والمنق  فنیة مختصة كالمدربین والحك

                          

ــاهرة، .د) ١( ــات المـــصریة، القــ ــشر للجامعــ ــة العقــــد، دار النـ  ٤٦، ص١٩٥٦ســـلیمان مــــرقس، نظریـ
 .وما بعدها

 .٢٢٩محمد سلیمان األحمد، مصدر سبق ذكره، ص.د) ٢(
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ل ًأیضا التزامات یفر ن قب ة وم اد اللعب ضھا علیھم قانون اللعبة المعتمد من قبل اتح
ة و ماللجنة األولمبیة الدولیة واللجنة األولمبیة الوطنی ن ث ام دم مخالفتھ ب ع .  یتوج

یس  ة ول ات قانونی ل التزام ا باألص ا كلھ ث أنھ ات حی ة االلتزام وكذلك بالنسبة لبقی
ا أو ة علیھ ي الموافق ضھا، وإلرادة الشخص دخل فیھا أو ف م و رف ن ث بیل م ى س عل

دم  ى ع وا عل ا أن یتفق ا ذكرن ي كم شاط الریاض المثال فإنھ ال یمكن للمساھمین بالن
ن  ثال ال یمك الحكم م اراة ف یر المب تطبیق قواعد اللعبة أو إحدى ھذه القواعد أثناء س

اء أی دم أو إلغ رة الق ة ك ي لعب زاء ف ربات الج اء ض ى إلغ  ةأن یتفق مع الفریقین عل
ة قاعدة د اللعب ع قواع ق جمی زم بتطبی و مل یة فھ اب الریاض اقي األلع ي ب ة ف  قانونی

ك  ي ذل تراكھم ف د اش خاص عن ى األش وبدقة فھناك كثیر من االلتزامات یتوجب عل
ة  م بالموافق اه إرادتھ النشاط أو العمل االلتزام بھذه االلتزامات بغض النظر عن اتج

تدخین في مناطق معینة كحافالت نقل أو ال فعلى سبیل المثال وضع إشارات بمنع ال
ھ  د بین ود عق ن وج الركاب أو القطارات ال تحتاج إلى موافقة الراكب على الرغم م
الغیر أو  رار ب دم اإلض اده ع انوني مف زام ق و الت زام ھ ذا االلت ل إذ أن ھ ین الناق وب

  .إلحاق ضرر بالغیر
دأ علیھ فإن التزام الحكم ھو التزام قانوني یفرضھ ع           ذلك مب انون وك ھ الق لی

اق  سبب بإلح م والت ل الحك ن قب د م ذه القواع الل بھ الغیر وأن اإلخ عدم اإلضرار ب
ا ًاالضرر بأحد الریاضیین ھو إخالل بالتزام قانوني ولیس عقدی ذكر ھن د أن ن  والب

زام  ى االلت ن أن یرق دي وال یمك زام العق ن االلت م م بأن االلتزام القانوني أسمى وأھ
  .ى مصاف االلتزام القانوني الذي ھو أھم وأجدر بالرعایة والتطبیقالعقدي إل

ر ؤفااللتزام العقدي من الممكن إلغا ذا غی راف وھ ل األط ه أو تعدیلھ من قب
ا. متصور أو موجود في األنشطة الریاضیة ه أو ؤأما االلتزام القانوني فال یمكن إلغ

زا. تعدیلھ إال من قبل الجھة التي وضعتھ ان الت ة فلو ك د اللعب ق قواع م بتطبی م الحك
ة  د اللعب ًالتزاما عقدیا لكان باإلمكان كما ذكرنا تغییر أو تعدیل أو إلغاء بعض قواع ً
ن  ي وال أي م شاط الریاض نظم الن م وال م ا ال الحك سلطة ال یملكھ ذه ال ن ھ ولك
ذا  عت ھ ي وض ة الت ل الجھ ن قب تم إال م ي ال ت الالعبین أو المشاركین اآلخرین فھ

دیا من ثمًن كما ذكرنا ذلك آنفا، والقانو یس عق ا ول ا قانونی ً فإنھ یكون منطقیا التزام ً ً ً
ي  صیریة ھ سؤولیة التق و أن الم انوني ھ والذي یترتب على مخالفة ھذا االلتزام الق

  .التي تثور نتیجة ھذه المخالفة لھذا االلتزام
م الریا اله للحك دم أع ا تق الل م ن خ ي علیھ فإن الطبیعة القانونیة م ي ھ ض

سأل  اراة ی الل المب طبیعة تقصیریة ولیست عقدیة وأن الخطأ الذي یرتكبھ الحكم خ
ًعنھ تقصیریا ولیس عقدیا ً.  
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  املبحث الثاني
  أركان املسؤولية املدنية للحكم الرياضي

  

بعد أن بینا في المبحث األول الطبیعة واألساس القانوني للمسؤولیة المدنیة 
وم للحكم الریاضي وتبین لنا أن صیریة تق سؤولیة تق ي م سؤولیة ھ ذه الم ة ھ  طبیع

ذه  ان ھ ث أرك ذا المبح ي ھ ین ف ا أن نب د لن صیري الب أ التق اس الخط ى أس عل
  .المسؤولیة

ذكر  ي وھنا البد أن ن ي ھ م الریاض صیریة للحك سؤولیة التق ان الم أن أرك
سب ة ال ضرر والعالق بیة نفسھا األركان العامة للمسؤولیة التقصیریة وھي الخطأ وال

أ  ولكن ھذه األركان لھا بعض الخصوصیة في ركنین من أركانھا وھما ركن الخط
ا  ذلك فإنن ة ل د العام ي القواع سھ ف و نف سببیة فھ ة ال ن العالق ا رك ضرر أم ن ال ورك
ي  صوصیة الت حین الخ ضرر موض أ وال ي الخط ث ركن ذا المبح ي ھ ین ف سوف نب

ى اا تتمیزان بھ ھ ال ة أما ركن العالقة السببیة فنحیل سؤولیة المدنی ة للم د العام لقواع
ث  ذا المبح سیم ھ ا تق ق أرتأین ي عالتقصیریة ومن ھذا المنطل اول ف ین نتن ى مطلب ل

ن  ث رك صص لبح د خ اني فق ا الث األول ركن الخطأ التقصیري للحكم الریاضي أم
  .الضرر الذي یسببھ الحكم الریاضي نتیجة خطأه

  

  املطلب األول                                          

  أــــــــاخلط
یقصد بالخطأ في المسؤولیة التقصیریة بأنھ إخالل الشخص بالتزام قانوني 

  .)١(مع إدراكھ لھذا اإلخالل
  
  
  

                          

ـــص.د) ١( ـــرج الـــ ــ ـــنعم فـ ــد المـــ ــ ــاهرة، صعبــ ــ ـــة، القــ ــــضة العربیـــ ــزام، دار النهــ ــ ــــصادر االلتــ . ٤٤٩دة، مــ
ــي، ج.د ــود المغربــ ـــات والعقــ ــانون االلتزامـ ـــوء قــ ــي ضـ ــات فــ ـــة االلتزامــ ـــري، نظریـ ـــأمون الكزبـ ، ١مـ

 .٣٦٧، ص١٩٧٤، ٣مصادر االلتزام، ط
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لى ثالث درجات، الخطأ الجسیم ع الخطأ من حیث جسامتھ )١(وقد قسم الفقھ
ھ). التافھ(والخطأ الیسیر والخطأ الطفیف  ي الفق ر ف اه آخ أ )٢(وھناك اتج سم الخط  ق

  :لى أنواع عدة ھيعمن حیث جسامتھ 
  ).الخطأ التافھ(ًالخطأ الطفیف جدا 

 .الخطأ الیسیر أو الطفیف
 .الخطأ الجسیم

 .الخطأ اإلرادي
 .الخطأ غیر المغتفر

 .الخطأ العمد
  .الغش

واع  ا األن صدي أم ر الق أ غی من الخط ثالث األول ض واع ال دخل األن وت
  . الخطأ القصدياألربعة األخیرة فھي تدخل ضمن

وم  ام یق شكل ع صیري ب أ التق ومن خالل التعریف أعاله یتبین لنا أن الخط
  .)٣()التمییز(على عنصرین األول مادي وھو التعدي والثاني معنوي وھو اإلدراك 

ًوقد رأینا سالفا . ویقصد بالتعدي بأنھ اإلخالل بالتزامات أو واجبات قانونیة
ي أن القوانین الریاضیة واجبة اال تباع وملزمة على كل من یمارس النشاط الریاض

  . وأن مخالفة الریاضي لھذه القوانین یترتب علیھ مساءلتھ عن تلك المخالفة
  
  
  

                          

ــا، .د) ١( ـــي، المینــ ــسؤولیة التقــــصیریة، دار األلفـ ــأ فــــي نطــــاق المــ ــم فــــوذة، الخطــ ــد الحكــ ، ١٩٩٥عبــ
 .٢٠-١٧ص

ــر ) ٢( ــن التفــــصیل انظــ ــة .د:  لمزیــــد مــ ــسؤولیة المدنیــ ــذنون، المبــــسوط فــــي المــ ــسن علــــي الــ ) ٢(حــ
عـادل أحمـد الطـائي، المـسؤولیة المدنیـة .د. ١٧٣، ص٢٠٠١الخطأ، المكتبة الوطنیة، بغداد، 

 .٥٢، ص١٩٩٩للدولة عن أخطاء موظفیها، دار الثقافة، عمان، 

ــسنهوري، الوســــیط .د) ٣( ـــرزاق الــ ــد الـ ـــاهرة، ط)ر االلتــــزاممــــصاد(عبــ ــة، القـ ، ٢، دار النهــــضة العربیــ
ــــصریة، .د. ٨٨١، ص١٩٦٤ ــات المــ ــ ـــشر للجامعــ ــ ــــضار ، دار النـ ــ ــل ال ــ ـــرقس، الفعــ ــ ـــلیمان مـ ــ سـ

  .٥٠-٤٩،      ص١٩٥٦، ٢القاهرة، ط
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زام  یین االلت ى الریاض رض عل وانین وف ذه الق رف بھ شرع اعت إذ أن الم
  .)١(بتطبیقھا في أثناء ممارسة األنشطة الریاضیة

د : وھنا یثور تساؤل زام متى یمكن أن نع ذا االلت ال بھ ي مخ م الریاض ًالحك
و  ا ھ اراة؟ وم ھ للمب اء قیادت القانوني والذي ھو تطبیقھ لقانون وقواعد اللعبة في أثن

  ًمعیار عد الحكم مخطئا في التزامھ القانوني ھذا؟ 
سؤو ي الم أ ف ھ خط الل ب د اإلخ ذي یع لیة ًبشكل عام إن االلتزام القانوني ال

ة  ًالتقصیریة ھو دائما التزام لوكھ الیقظ ببذل عنایة وھو أن یصطنع الشخص في س
والتبصر حتى ال یضر بالغیر فإذا انحرف عن ھذا السلوك كان ھذا االنحراف خطأ 

  .)٢(یستوجب مسؤولیتھ التقصیریة
أ  اس الخط أما بخصوص معیار قیاس االنحراف فھو معیار موضوعي فیق

د صیة للمعت روف الشخ ى الظ ھ إل ر فی رد ال ینظ ار مج سلوك بمعی د ب ا یقی ي وإنم
  .)٣()الرجل المعتاد الذي یمثل جمھور الناس(شخص مجرد وھو الشخص العادي 

ة  ن طائف خص م و ش ا ھ ان وإنم خص ك ادي أي ش وال نعني بالشخص الع
دي  ھ التع ع من ذي وق سھ ال شخص نف أ(ال ي ) الخط ة ال وف ھ الخارجی س ظروف نف

  .الداخلیة وھو سلوك یقوم على درجة وسط من الفطنة والتبصر
یة  اب الریاض ة األلع اء ممارس وعلیھ فإن قیاس الخطأ الذي یحصل في أثن

ة )٤(یتم على وفق معیار موضوعي ھو مراعاة قواعد اللعبة ، الذي استلزمتھ الطبیع
ة العملیة الخاصة لممارسة النشاط الریاضي الذ ي یتم من خالل احترام قواعد معین

  .مقننة لمعظم األلعاب
                          

ــره، ص) ١( ــبق ذكــ ـــصدر ســ ــرحمن القیــــسي، مـ ـــد الــ ـــا .د. ١٦٦وداد عبـ ـــیالوي، رضـ ـــد الجـ ـــي عبیـ علـ
 أطروحـة دكتـوراه غیـر منـشورة مقدمـة إلـى كلیـة القـانون، المتضرر وأثره في المسؤولیة المدنیة،

 . وما بعدها٢٠٣، ص١٩٩٠جامعة بغداد، 

عبــد المــنعم فــرج الــصدة، مــصدر .د. ٨٨٢عبــد الــرزاق الــسنهوري، مــصدر ســبق ذكــره، ص.د) ٢(
  .٤٥٠سبق ذكره، ص

ة حـسن أحمـد الـشافعي، المــسؤولی.د. ٤٥٢عبـد المـنعم فـرج الـصدة، مـصدر ســبق ذكـره، ص.د) ٣(
 .٨٠، ص١٩٩٧في المنافسات الریاضیة، منشأة المعارف، اإلسكندریة، 

ــة{) ٤( ـــي :  قواعــــد اللعبــ ـــة فـ ــددة ومطــــورة ومقننـ ـــة اآلن بــــصورة محــ ـــة العــــادات المقبولـ هــــي مجموعـ
ــة  ــة األولمبیــ ـــة واللجنــ ـــة الدولیـ ـــة واللجنــــة األولمبیـ ــادات الدولیـ ـــعها االتحــ ــت بوضـ مجموعــــات قامــ

  . وما بعدها٦٤اهر قاسم، مصدر سبق ذكره، صمحمد ط: للتفصیل انظر. }الوطنیة
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ط  م متوس و الحك یة ھ سة الریاض ي المناف م ف سبة للحك أ بالن ار الخط فمعی
ن  ة م ل لعب اري بك ي المھ ي األداء الحرك ة ف ة الفنی ن الناحی رص م المستوى والح

ك . األلعاب إن ذل أ أم ال ف د أخط ن وعلیھ فإذا ما أردنا معرفة ھل أن الحكم ق تم ع ی
م  ل الحك طریق االستعانة بخبراء من اللعبة نفسھا والذین بدورھم سوف یقیمون فع
ا  د مرتكب د ع ذه القواع الف ھ د خ ان ق إذا ك ة ف د اللعب ھ قواع ضي ب ًعلى وفق ما تق

ا د مخطئ . )١ً(للخطأ أما إذا كان فعلھ غیر مخالف لتلك القواعد فإنھ بھذه الحالة ال یع
ًؤاال وھو ھل أن الحكم یسأل عن أي خطأ یرتكبھ أي بمعنى والبد لنا ھنا أن نسأل س

  لتھ عنھ؟ الذي یرتكبھ الحكم لكي یمكن مساءآخر ما مدى جسامة الخطأ
أن الخطأ من حیث الجسامة ینقسم على أنواع عدة وإذا ما أردنا ًلقد بینا آنفا 

ن داء ع واع ًمعرفة مدى جسامة الخطأ الذي یسأل عنھ الحكم فإن الحكم یسأل ابت  أن
د  أ العم ر والخط ر المغتف أ غی أ اإلرادي والخط ي الخط ا وھ صدي كلھ أ الق الخط

مًوالغش ذلك أن الحكم الریاضي عند ارتكابھ ھذا الخطأ كان قاصدا لھ و ھ من ث  فإن
ى  أ وعل ذا الخط ة ھ رر نتیج ن ض ي م یعلم بما قد یلحق الفریق أو الالعب الریاض

أ ل ذا الخط اب ھ ام بارتك صدي الرغم من ذلك ق أ الق ذا الخط ن ھ سأل ع ھ ی ذلك فإن
رق أو  د الف ھ ألح ي قرارات التحیز ف م ب ام الحك ي قی بشكل عام ومن أمثلتھ العملیة ھ
ز  الالعبین أو التواطئ سواء أكان ذلك بمقابل مادي أو بدون مقابل وثبت ھذا التحی

و ى وج دل عل ا ی اراة مم ھ للمب اء قیادت ي أثن م ف ك الحك د أو التواطئ في قرارات ذل
م من ثمقصد فیھا و ا الحك سأل عنھ صدي وی أ الق اف الخط د أوص ا أح  ینطبق علیھ

ف . ًتقصیریا أ الطفی و الخط ذي ھ صدي وال ر الق أ غی سبة للخط لكن األمر یدق بالن
  .والخطأ الیسیر والخطأ الجسیم) التافھ(

اب عاب الریاضیة بشكل عام یظھر لنا من خالل مالحظة األل ذه األلع أن ھ
صوصی ز بخ ا تتمی ة أو مة تمیزھ رة الحرك ي كث شریة وھ شطة الب اقي األن ن ب

تعمال  االحتكاك بین المتبارین أو كثرة استعمال األجھزة الریاضیة وتنوع ھذا االس
عبة من ثمأو األنشطة و ون ص ات تك ھ للمباری  فإن مھمة الحكم الریاضي عند قیادت

ل ال ن قب اء م وع األخط اله إذ أن وق اه أع ا أوردن ك لم دا وذل ذه ًج ي ھ یین ف ریاض
األنشطة بشكل عام أمر وارد ومقبول من قبل الریاضیین وحتى المجتمع، فال یمكن 
د  وف تفق ا س اء وإال فإنھ ود أخط بل ومن المستحیل أن یخلو نشاط ریاضي من وج
صول  ع ح ذین یتوق یین ال الكثیر من جمالیتھا وتشویقھا لألفراد ومن ضمن الریاض

م أن الخطأ من قبلھم في أثناء المب ى الحك اریات ھو الحكم الریاضي فقد یصعب عل
                          

ـــسه) ١( ــى نفــ ــ ــي المعنـ ــر فـــ ـــارف، .د: انظـــ ــشأة المعــ ـــانون، منـــ ـــة والقــ ـــشافعي، الریاضــ ـــد الــ ـــسن أحمــ حــ
 .٦٢لطفي البلشي، مصدر سبق ذكره، ص.د. ٣٦، ص١٩٨٨االسكندریة، 



  )١٦(، السنة ) ٥١ (، العدد) ١٤(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 

Rafidain Of Law Journal, Vol. (14), No. (51), Year (16) 

١٢٣

ا  ام علیھ ي تق ساحة الت ب أو ال زاء الملع ع أج ى جمی سیطرا عل ا أو م ون منتبھ ًیك ً
د ال  ھ ق ى أن ؤدي إل د ی المباراة أو أن یسیطر أو یالحظ حركة جمیع الالعبین مما ق

رارا  یصمن ثمینتبھ إلى فعل أو حدث یرتكب في أثناء المباراة و رار ًدر ق ذا الق وھ
م ًیكون خطأ ثال أو زخ اراة م رعة المب ً نتیجة عدم المالحظة الدقیقة للحكم بسبب س

شكل  دث ب شاھدة الح المباراة أو أن الزاویة التي یقف فیھا الحكم لم تتح لھ فرصة م
 ومع ذلك فإن مثل ھذه األخطاء تعتبر ًومن ثم فإن قراره سوف یكون خطأصحیح، 

رغم من األخطاء المغتفرة ال ى ال ام عل شكل ع ور ب یین والجمھ دى الریاض مقبولة ل
اء مما قد تسببھ من  تغییر لنتائج المباریات وأن مساءلة الحكام عن مثل ھذه األخط

لة ًأیة منافسة ریاضیة خوفا من المساءؤدي إلى عزوف جمیع الحكام عن تحكیم ست
 بالنسبة للخطأ غیر ، لذلك فإنھ یجب حسب رأینا أن تقتصر مسائلة الحكم)١(القانونیة

ذكاء  ل ال خص قلی القصدي فقط عن الخطأ الجسیم وھو الخطأ الذي ال یرتكبھ إال ش
ا أ فیم ن الخط وع م ذا الن ذرا فھ ة وح اس حیط و ًوالعنایة أي أنھ ال یرتكبھ أقل الن  ل

ن ارتكب من قبل الحكم ممكن مساء سامة ال یمك ن الج ة م ى درج ھ عل لتھ عنھ كون
  .)٢(ثل ھذا الخطأمسامحتھ على ارتكاب م

                          

رة فـــي رفـــع الحكـــم الـــسویدي مـــارتن هانـــسون الـــذي قـــاد مبـــاراة فرنـــسا وجمهوریـــة ایرلنـــدا األخیـــ) (١(
 عــن نفــسه مــسؤولیة هــدف فرنــسا النــاتج مــن لمــسة یــد للمهــاجم ٢٠١٠تــصفیات كــأس العــالم 

تیــري هنــري والــذي أســفر عــن حرمــان المنتخــب االیرلنــدي مــن فرصــة المــشاركة فــي المونــدیال 
وكــان هنــري لمــس الكــرة بیــده قبــل أن یمررهــا لزمیلــه ولیــام غــاالس الــذي ســجل هــدف . المقبــل

 مـن ایـاب الملحـق األوربـي، مـا سـمح لهـا بالتأهـل إلـى ١٠٣سا في الدقیقة لفرن) ١-١(التعادل 
واعتبرهـا نـسون أن الرؤیـة كانـت معدومـة . نهائیات كأس العالم للمـرة الثالثـة عـشر فـي تاریخهـا

أدركـــت أنـــه لـــیس ) سیودســـتران الـــسویدیة(أمامـــه وأمـــام زمیلـــه الحكـــم المـــساعد، وقـــال لـــصحیفة 
ــأي ــدثا مؤســــفا أثــــر. خطــ ــان حــ ًكــ ـــاز ً ــأ الجهـ ــم یكــــن خطــــأي أو خطــ ــه لــ ــدا، لكنــ ــى ایرلنــ ــرا علــ ً كثیــ

  ).التحكیمي
http://sports.maktoob.com/news.      16/5/2010 

ـــ ) (٢( ــسؤول لـ ــري مـ ــسؤولي ثـــالث هیئــــات ) الخبـــر(كـــشف مـــصدر جزائـ ــر لـــدى مـ عـــن اســـتیاء كبیـ
اف ومیــشال كرویـة كبـرى لكـرة القـدم وهــم جوزیـف بالتیـر رئـیس الفیفـا وعیــسى حیـاتو رئـیس الكـ

ـــاراة  ــه مبــ ــرت فیــ ـــذي جــ ــیم الـ ـــستوى التحكــ ــن مـ ــدم، مــ ــرة القــ ـــي لكــ ـــاد األوربـ ـــیس االتحـ ــي رئـ بالتینــ
 =وقـت تحركـت اآللــة یـأتي هـذا االسـتیاء العـالمي فـي. المنتخـب الجزائـري أمـام نظیـره المـصري
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  املطلب الثاني
  )١(ررـــــــــالض

ي  ھ، أو ف ن حقوق ق م ي ح شخص ف صیب ال ذي ی و األذى ال ضرر ھ ال
سم  سالمة ج ة ب ون متعلق صلحة تك ك الم ق أو تل ك الح ھ ذل شروعة ل صلحة م م

ًوقد یكون متعلقا بأموالھ فیسبب . الشخص أو عاطفتھ أو بحریتھ أو بشرفھ واعتباره
ن زوال لھ خسارة فیھا س ا أو ع ص منافعھ ن نق صھا أو ع ن نق ة ع ت ناتج واء كان

بعض أوصافھا ونحو ذلك عن كل ما یترتب على نقص قیمتھا عما كانت علیھ قبل 
  .)٢(حدوث ذلك الضرر

                                                               

 الجزائریـة للمطالبــة بمعاقبـة الحكــم البینینـي كــوفي كوجیـا، علــى خلفیـة األخطــاء الكارثیـة التــي=
ارتكبهــا فــي مبــاراة الــدور نــصف النهــائي، حیــث مــنح ثــالث بطاقــات حمــراء لتحطــیم معنویــات 

ـــاد . الخــــضر ــیط عیــــسى حیــــاتو رئــــیس االتحـ ــن محــ ــن مــــصادر مــ ونقــــل المــــسؤول الجزائــــري عــ
العبــث الــذي طــال مبــاراة مهمــة جمعــت بــین فــریقین (األفریقــي لكــرة القــدم، اســتیاءه الــشدید مــن 

ـــرة ــساسیات كبیــ ــ ــا حـ ــ ــاف ، و)بینهمـ ــ ـــام للكـ ـــین العــ ــسؤولیة األمــ ـــى مـــ ـــري إلــ ـــسؤول الجزائــ ـــار المــ أشــ
المصري مصطفى فهمي في عملیة استمالة الحكـم البینینـي لمحاصـرة المنتخـب الجزائـري أمـام 

  .نظیره المصري
معلوماتنــا تــشیر إلــى أن الحكــم البینینــي كــوفي كوجیــا لدیــه ســوابق غیــر (وقــال المــسؤول الجزائــري 

ر رئـــیس االتحـــاد الـــدولي لكـــرة القـــدم ومیـــشال بالتینـــي رئـــیس االتحـــاد وبالنـــسبة لبالتیـــ). مـــشرفة
األوربــي لكــرة القــدم فــإن العبــث بمبــاراة الــدور نــصف النهــائي أظهــر مــرة أخــرى الــصورة الــسلبیة 

ــوال ــي دور أنغــ ــة الـــسوداء فـ ــاراة الجزائــــر ومـــصر هـــي النقطـ ــیم مبـ ــل تحكـ ــرة األفریقیـــة وجعـ ).      للكـ
http://www.elbashayeronline.com/news.        20/5/2010 

، )١(حـــسن علـــي الـــذنون، المبـــسوط فـــي المـــسؤولیة فـــي المـــسؤولیة المدنیـــة .للتفـــصیل انظـــر د) ١(
 . ومابعدها١٥٥، ص١٩٩١الضرر، شركة التایمس للطبع والنشر، بغداد، 

جبار صابر طه، إقامـة المـسؤولیة المدنیـة عـن العمـل غیـر المـشروع علـى عنـصر الـضرر، .د) ٢(
  .١٠٤، ص١٩٨٤طبعة جامعة بغداد، بغداد، م
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ذه  وھر ھ و ج ة وھ سؤولیة المدنی ام الم ي قی اس ف والضرر ھو الركن األس
رة األولى  فھو یعد الشراالمسؤولیة فال تقوم المسؤولیة المدنیة بدون وجود الضرر،

ًلة ومعھ تدور المسؤولیة وجودا وعدما شدة وضعفاالتي تنطلق منھا المساء ً ً)١(.  
ا،  زام ھن ل االلت و مح ضرر ھ التعویض وال ا ب سؤولیة التزام ي الم ًوتعن

ویض  دار التع دد مق ضرر ویتح ر ال ستھدف جب د فالتعویض ی ضرر وتتزای در ال بق
لیة في القانون المعاصر والتقلیل من الخطأ في  للمسؤواأساسأھمیة الضرر بوصفھ 

صدد ذا ال فھ . )٢(ھ ضرر بوص صلح ال ي ی ن اأساسولك د م التعویض الب ة ب  للمطالب
  :توافر بعض الشروط وھذه الشروط ھي

  ً. أن یكون الضرر محققا:ًأوال
  . أن ال یكون قد سبق التعویض عنھً:ثانیا
  .ً)شخصیا(ً أن یكون ماسا بالمدعي نفسھ ً:ثالثا

  .)٣( أن یكون قد انصب على حق للمدعي أو مصلحة مشروعة لھً:رابعا
  

ً ھي أوال الضرر ةومن تعریف الضرر یتضح لنا أنھ ینقسم على أنواع ثالث
سیم ) األدبي(ًالمادي وثانیا الضرر المعنوي  و التق ذا ھ سدي وھ ضرر الج ا ال ًوثالث

  .)٤(الحدیث ألنواع الضرر
رار الت م ومن خالل متابعة األض اء الحك ة أخط یین نتیج ق بالریاض ي تلح

فإن المالحظ أنھا تشمل النوعین األول والثاني على األغلب أي أن أخطاء الحكم قد 
                          

ــة .د) ١( ــ ـــدار الجامعیـ ــاني، الــ ـــصري واللبنـــ ـــانون المــ ـــي القــ ــزام فــ ــ ـــادئ االلتـ ــسعود، مبــ ـــو الـــ ـــضان أبــ رمــ
؛ محمـــد أحمـــد عابـــدین، التعـــویض بـــین الـــضرر ٢٣١، ص١٩٨٤للطباعـــة والنـــشر، بیـــروت، 

 .٥٤، ص١٩٩٥المادي واألدبي والموروث، منشأة المعارف باالسكندریة، االسكندریة، 

سـمیر سـهیل ذنــون، المـسؤولیة المدنیــة الناشـئة عــن فعـل اآلالت المیكانیكیــة، رسـالة ماجــستیر ) ٢(
 .١٣، ص١٩٨٤مقدمة إلى كلیة القانون، جامعة بغداد، غیر منشورة، 

الـضرر، ) ١(حـسن علـي الـذنون، المبـسوط فـي المـسؤولیة المدنیـة .لمزید من التفصیل انظر د) ٣(
ــره،  ــبق ذكـ ــابر طـــه، مـــصدر ســـبق ذكـــره، ص.؛ د٢١٣-١٦٠صمـــصدر سـ -١٠٩جبـــار صـ

 .٥٩-٥٧؛ محمد أحمد عابدین، مصدر سبق ذكره، ص١١١
(4) – T.M.Fonta'me, R.Cavalerie, J.A.Hassen Porder Dictionnaire de 

Droit, foacher,Paris, 1996, p.149. 
- V.Pierre Gilliho Genges PEYRARD: Droitcivil, (4) Les obligations 

Tomez, L'Hermes,Lyon, 1991, P.238. 
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ًفإنھا نادرا ما . )١(ًتلحق بالریاضیین أضرارا مادیة أو معنویة أما األضرار الجسدیة
نت ا س ذلك فإنن ات ل ھ للمبارای اء تحكیم ي أثن ذا تتحقق نتیجة لخطأ الحكم ف ي ھ كلم ف

وع ى لاا بالنسبة مط ألھمیتھ الضرر المادي والضرر األدبي فقلىالمطلب ع موض
  :البحث

  الضرر المادي: ًأوال
فھو الضرر الذي یصیب . )٢(ھو الضرر الذي یسبب للشخص خسارة مالیة

ھ ویم ثروت ي تق دخل ف ي ت وق الت ن الحق ق م سمھ أو ح ھ أو ج ي مال شخص ف . )٣(ال
شمل فالضرر المادي لیس فق ضا ی ل أی ًط الضرر الذي یلحق بممتلكات المضرور ب

ضرر  ون ال د یك شروعة وق ر الم ة غی ن المزاحم ئة ع صادیة الناش سارة االقت الخ
رح أو  داث ج ضو أو إح الف ع اة أو إت ى الحی دي عل ضرور فالتع ق للم الال بح ًإخ
ھ  ل بقدرات أنھ أن یخ ن ش ضا ألن م ًإصابة الجسم أو العقل بأذى ھو ضرر مادي أی

  .)٤(لى الكسب أو یكبده نفقة العالجع
د  فالضرر المادي إذا ھو كل إخالل بمصلحة للمضرور ذات قیمة مالیة وق

  .)٥(ًتكون المصلحة المالیة للمضرور حقا أو مجرد مصلحة مالیة

                          

 یعـرف الــضرر الجــسدي بـاألذى الــذي یلحــق سـالمة الكیــان البــدني لإلنـسان ویــسبب تعطیــل {) ١(
ســـعدون .د: للتفـــصیل انظـــر. }أحـــد أعـــضاء الجـــسم أو إصـــابته بمختلـــف الرضـــوض والكـــسور

ــسؤولیة التقـــصیریة، مطبعـــة وزارة العـــدل، ــامري، تعـــویض الـــضرر فـــي المـ ، ١٩٨١ بغـــداد، العـ
  . وما بعدها١٠١ص

 .١٠٦جبار صابر طه، مصدر سبق ذكره، ص.د) ٢(

عبـد الحمیـد عمـر وشـاحي، نظریـة االلتزامــات فـي القـانون المـدني، مطبعـة التفـیض األهلیــة، .د) ٣(
 .٥٥؛ محمد أحمد عابدین، مصدر سبق ذكره، ص١٩٥، ص١٩٤٠بغداد، 

بي، المـــسؤولیة المدنیــة فــي ضـــوء الفقــه والقـــضاء، عزالــدین الدناصــوري وعبـــد الحمیــد الــشوار.د) ٤(
ــة، القــــاهرة،  ــة للطباعــ ــاهرة الحدیثــ ـــصدر ١٥٨-١٥٧، ص١٩٨٨القــ ـــون، مـ ــهیل ذنـ ـــمیر ســ ؛ سـ

 .١٥سبق ذكره، ص

ــبق ذكــــره، ص.د) ٥( ــسنهوري، مـــصدر سـ ــهیل ذنـــون، مـــصدر ســــبق ٩٧٠عبـــدالرزاق الـ ؛ ســـمیر سـ
ــره، ص ــ ــشواربي، .؛ د١٤ذكــ ــ ــ ـــد ال ــ ــد الحمیـ ــ ـــوري وعبــ ــ ـــدین الدناصـ ــز الـــ ــ ــره، عــ ــ ـــبق ذكــ ــــصدر ســـ مــ

 .١٥٧ص
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وإذا ماعدنا إلى موضوع بحثنا نالحظ أن الحكم قد یسبب نتیجة أخطائھ في 
 من األضرار المادیة مما یسبب خسارة اقتصادیة أثناء قیادتھ للمبارایات في الكثیر

الفریق  ین ف ادي مع سب م ة ك ھ فرص وت علی د یف ا ق ا م ي ومنھ ق أو الریاض للفری
صول  ا للح سة فیھ ة والمناف ة معین ول بطول اراة أو دخ عندما یتم إعداده لخوض مب
ك  ل تل ن أج ة م الغ طائل صرف مب على اللقب أو الكأس في تلك البطولة فإنھ یقوم ب

عدادات من حیث دخولھ في معسكرات تدریب وتوفیر طاقم تدریب ومستلزمات اإل
ة أو  ك البطول ًتدریب كلھا تكلفة بالوقت الحاضر مبالغ طائلة خصوصا إذا كانت تل

ھ في خسارة ذلك ًال فإذا ما تسبب الحكم نتیجة خطئالمنافسة على مستوى عالمي مث
دوى الفریق فإن ذلك سوف یؤدي إلى خسارة كل تلك ا لمبالغ وذھابھا سدى دون ج

ة  سر نتیج م یخ ھ ل حیحة أي أن ر ص ة غی سر بطریق د خ كون الفریق أو الریاضي ق
اعت  م وض ل الحك ن قب ع م أ وق ة خط سر نتیج المنافسة الریاضیة الشریفة وإنما خ
ھ  ق ل د یحق ذي ق وز ال ھ الف وت علی د تف سارة ق ذه الخ علیھ كل تلك المبالغ كما أن ھ

ًأو مبالغ مادیة نتیجة ذلك الفوز فضال عما قد یترتب لذلك الفریق فوائد مادیة كبیرة 
ة  الغ طائل یھم مب در عل د ی ذي ق ة وال دى األندی ود ل ى عق ھ عل صول العبی ن ح م
اھرة  ا ظ رت فیھ ي ظھ رى الت اب األخ ض األلع ًخصوصا في لعبة كرة القدم أو بع

الحكم نتیجة ھذا كل تلك الخسارة المادیة ممكن أن یتسبب بھا . االحتراف الریاضي
  .الخطأ

  
  )األدبي(الضرر المعنوي : ًثانیا

ر  صلحة غی صیب م ن ی ھ ولك ھو الضرر الذي ال یصیب الشخص في مال
ویعرف . )١(مالیة ومثالھ تشویھ الجسم، وتفویت الجمال والحط من الكرامة والسمعة

ضرر  ھ ال ضا بأن صادي(ًأی ر االقت ة ) غی شعوریة والعاطفی اة ال س الحی ذي یم ال

                          

ــق أحكــــام ) ١( ــسؤولیة التقـــصیریة وفــ إبـــراهیم محمــــد الجـــزازي، الــــضرر المعنــــوي وتعویـــضه فــــي المــ
القــانون المـــدني األردنــي، رســـالة ماجــستیر مقدمـــة إلـــى كلیــة القـــانون، الجامعــة األردنیـــة، غیـــر 

  .١٩، ص١٩٩٣منشورة، 
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ھلإل س رفاھیت ا یم سان كم معتھ . )١(ن سان وس رف اإلن ق ش ذي یلح و األذى ال أو ھ
  .)٢(واعتباره ومركزه االجتماعي

راء )٣(كما عرفھ البعض ن ج ضرور م ھ الم  بأنھ األلم النفسي الذي یشعر ب
إصابة مادیة تلحق جسده كالكسور والجروح والتشویھ الذي یصیبھ منھا بجانب ما 

ابات من أضرار مالیة كنفقات العالج والعجز عن الكسب تؤدي إلیھ مثل تلك اإلص
و  ي ھ ضرر األدب داء، فال ذا االعت ة لھ وقد یترتب الضرر األدبي على اآلثار المادی
م  ن األل ارة ع ة عب ي الجمل و ف الضرر الذي ال یمس المال وال المصلحة المالیة وھ

  .والحزن الذي یصیب اإلنسان
ب الشخص في حق من حقوقھ أو في ًوقد عرف أیضا بأنھ األذى الذي یصی

  .)٤(مصلحة مشروعة لھ ذات قیمة معنویة
ة  ھ العائلی رء وحقوق شخص الم صل ب ا یت ى م صر عل ي یقت ضرر األدب فال
ار  سمعة واالعتب رض أو ال ویتأتى في اإلیذاء بالشعور أو األحاسیس وبما یمس الع

املة ارة ش ان وبعب زن أو حرم ن ح ة م صیب العاطف شھیر أو ی ذف أو ت ل بق و ك  ھ
شروعة . )٥(مساس بالناحیة النفسیة للذمة األدبیة فھو كل مساس بحق أو بمصلحة م

ي  اعي أو ف زه االجتم ي مرك صلحة أذى ف ق أو الم احب الح یسبب لصاحبھ أي ص
ا ذا .  خسارة مالیةةعاطفتھ أو شعوره ولو لم یسبب لھ أی ھ نفع ًأي ولو لم یفوت علی

  .)٦(قیمة مالیة ولم یكبده أعباء مالیة

                          

یر غیــر منــشورة مقدمــة إلــى كلیــة وســن ســلمان داؤد، تعــویض الــضرر األدبــي، رســالة ماجــست) ١(
 .٧، ص٢٠٠٠القانون، جامعة بغداد، 

ـــره، .د) ٢( ــبق ذكـــ ــ ــــصدر سـ ـــضرر، مــ ــ ـــة، ال ــسؤولیة المدنیـــ ــ ـــي المـ ـــسوط فـــ ــذنون، المبــ ــ ــي الــ ــ ـــسن علـ حــ
 .١٥٨ص

ـــزام، ج.د) ٣( ـــصادر االلتـ ــة لاللتــــزام، مـ ـــة العامــ ــشرقاوي، النظریـ ـــل الــ ـــة، ١جمیـ ، دار النهــــضة العربیـ
، مــصادر ٢حــي حجــازي، النظریــة العامــة لاللتزامــات، جعبــد ال.؛ د٤٨٤، ص١٩٨١القــاهرة، 

 .٤٧٣، ص١٩٥٤االلتزام، مطبعة نهضة مصر، 

، مــصادر االلتــزام، دار النهــضة العربیــة، ١عبــد الــودود یحیــى، المــوجز فــي نظریــة االلتــزام، ج) ٤(
 .٢٣٣، ص١٩٨٧القاهرة، 

 .٢١إبراهیم محمد الجزازي، مصدر سبق ذكره، ص) ٥(

 .٢٢الجزازي، المصدر السابق نفسه، صإبراهیم محمد ) ٦(
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ان )١(ویقسم أغلب الفقھاء س الكی ا یم ھ م دة فمن واع ع ى أن ضرر عل  ھذا ال
سمعة سان . االجتماعي للشخص كخدش الشرف أو ال ا لإلن ا ثابت س حق ا یم ھ م ًومن ً

كأسمھ أو صفو حیاتھ ومنھ ما یمس الشعور والعواطف كاأللم الذي ینتاب الشخص 
شویھ لوفاة أحد أحبائھ ومنھ ما یصیب الجسم وإن لم یؤثر ل كت  في القدرة على العم

ھ ) الضرر الجمالي(الوجھ  شعور ب م وال سمیة(أو تبریح األل ضرر ) اآلالم الج أو ال
اة  ع الحی ن مت ان م ي(الذي یؤدي إلى الحرم ع أو ) الترفیھ ك المت ھ تل وت علی أو یف

  .یمس مركزه االجتماعي وسمعتھ في المجتمع أو یحط من مكانتھ وكرامتھ واسمھ
ر العودة م ظ أنوب ا نالح وع بحثن ى موض رى إل د ة أخ ي ق م الریاض  الحك

ھ في أثناء قیادتھ للمباراة إلى العدید من األضرار المعنویة أھمھا یسبب نتیجة خطئ
ى  أ إل ذا الخط صوصا إذا أدى ھ ھ خ ي ومكانت ق الریاض سمعة الفری ساس ب و الم ًھ

سبب ھ ى خسارة الفریق وإبعاده عن مجریات البطولة أو المنافسة فقد ی أ إل ذا الخط
ة  ك البطول الكثیر من اآلالم النفسیة للفریق ولالعبین الذین أعدوا أنفسھم لخوض تل
وي  من أجل الحصول على البطولة أو اللقب أو الكأس كما قد یؤدي إلى ضرر معن

اة أي  ع الحی ن مت نعھم م ي م يآخر یتمثل ف رر ترفیھ ى ض ؤدي ال نعھم ی ك بم  وذل
ذه نتیجة الخسارة من التمتع والف ي ھ وه ف ن أن یحقق ن الممك رح بالفوز الذي كان م

ً ا مھمًا ونفسیًا معنویًاًالمباراة أو البطولة فضال عن أن الریاضة أصبحت تمثل جانب
دى  ة إح بحت الریاض ث أص ل حی دول كك ور وال دى الجمھ ل ول یین ب لدى الریاض

ا ستوى الع ى الم ا عل دول ومعرفتھ ك ال روز تل را لب شكل مؤش ي ت ائل الت لمي ًالوس
دث  ا یح م كم وعلى مستوى الساحة الدولیة وإن التسبب بخسارتھا نتیجة خطأ الحك
ررا  ا ض سبب لھ د ی ًفي العدید من مبارایات كرة القدم مثال في البطوالت العالمیة ق ً
ًمعنویا ونفسیا كبیرا لھا أي للفریق وللجمھور المتمثل بالشعب الذي ینتمي إلیھ ذلك  ً ً

ألذى بسمعة تلك الدولة ویحط من مكانتھا بین الدول على  قد یلحق امن ثمالفریق و
اریف  الل التع ن خ المستوى الریاضي وھذا ھو الضرر المعنوي بعینھ كما رأینا م
السابقة وقد شھدت العدید من بطوالت العالم األولمبیة أو بطوالت كأس العالم لكرة 

ور شجعي وجمھ ل م ن قب ار م االت انتح صول ح ي وح دوث المآس دم ح رق الق  الف
                          

، ١٩٤٣حكمـــت بهجـــت بـــدوي، أصـــول االلتزامـــات، الكتـــاب األول، مطبعـــة نـــوري، القـــاهرة، .د) ١(
ــل الـــشرقاوي، مـــصدر ســـبق ذكــــره، ص.؛ د٤٠٥ص ــتیت، .؛ د٤٨٤جمیـ ــد حـــشمت أبـــو ســ أحمـ

بــد ع.؛ د٤٤٠، ص١٩٥٤نظریـة االلتــزام فـي القــانون المــدني الجدیـد، مطبعــة مـصر، القــاهرة، 
، نظریـة االلتـزام، مطبعـة النـدیم، بغـداد، ١المجیـد الحكـیم، المـوجز فـي شـرح القـانون المـدني، ج

 .٥٣١، ص١٩٧١
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ن  ھ م ھ وخروج سارة فریق ة خ ھ نتیج سر فریق ذي خ د ال اھیر البل یة وجم الریاض
ذه  صول ھ ي ح سبب ف م ت ل الحك البطولة وقد تكون ھذه الخسارة نتیجة خطأ من قب

  .الخسارة
  اخلامتة

ًبعد أن انتھینا من بحثنا المتواضع ھذا فإنھ الزما علینا أن نذكر أھم النتائج 
  :إلیھا من خالل ھذا البحثوالتوصیات التي توصلنا 

  النتائج: ًأوال
اس . ١ ة واألس د الطبیع ي تحدی ام ف شكل ع وا ب د اختلف انون ق اء الق ا أن فقھ رأین

دھا  ن ع نھم م ي فم م الریاض ة للحك سؤولیة المدنی ھ الم وم علی القانوني الذي تق
ود  ین وج دي مفترض أ العق اس الخط ى أس وم عل مسؤولیة ذات طبیعة عقدیة تق

یة عقد ضمني یت شطة الریاض ة األن ى ممارس مثل باتفاق اإلرادات الضمنیة عل
ل  ة ذو أج د جمعی ھ عق بین الریاضیین وقد عرف ھذا العقد المدعى بوجوده بأن

  .قصیر یھدف إلى تحقیق غرض مشترك وھو ممارسة الریاضة
سؤولیة          ي م م الریاض سؤولیة الحك د م د ع ھ فق ن الفق اني م ب الث ا الجان أم

وافرم على أساس الخطأ التقتقصیریة تقو دم ت ك لع ین صیري وذل ھ وب د بین  عق
ات وإن  رق أو المنتخب ین أو الف ل الالعب ي مث شاط الریاض ي الن ساھمین ف الم
ي  دة ھ ذه القاع الغیر وھ رار ب دم اإلض الحكم ملتزم بالتزام قانوني عام مفاده ع

ھ لل اء قیادت ي أثن ا ف ي یرتكبھ اء الت ن األخط اراة وإن التي تحكم مسؤولیتھ ع مب
و  ا ھ اراة أھمھ ھ للمب الحكم یقع على عاتقھ العدید من االلتزامات في أثناء قیادت
د  ن العدی ًالمحافظة على تطبیق قانون وقواعد اللعبة من قبل المتبارین فضال ع

  .من االلتزامات األخرى
سؤولیة              م م سؤولیة الحك د م ذي یع اني ال رأي الث د ال ى تأیی ا إل د ذھبن وق

تقصیریة تقوم على أساس الخطأ التقصیري وأیدنا المبررات والحجج التي آتى 
اه وأ ذا االتج حاب ھ ا أص دعمبھ رى ت باب أخ ا أس فنا علیھ اهض ذا االتج   ھ

  .وترجحھ
ان . ٢ سھا األرك ي نف ي ھ م الریاض صیریة للحك سؤولیة التق تبین لنا أن أركان الم

سببیة العامة في المسؤولیة المدنیة التقصیریة وھي ال ة ال ضرر والعالق خطأ وال
ضرر أ وال ي الخط ي ركن صوصیة ف ض الخ سبة . لكن ھذه األركان لھا بع فبالن

ار  و معی انوني ھ ھ الق ا بالتزام م مخطئ د الحك ار ع ا أن معی أ رأین ركن الخط ًل
ادي  شخص الع ار ال و معی رد ھ ار مج أ بمعی اس الخط وعي فیق ل (موض الرج

ع وھو ) المعتاد الذي یمثل جمھور الناس شخص من نفس طائفة الحكم الذي وق
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ة  ى درج منھ الخطأ وفي نفس ظروفھ الخارجیة ال الداخلیة وھو سلوك یقوم عل
  .وسط من الفطنة والتبصر

لة الحكم عنھ فقد رأینا بأنھ یجب نسبة لجسامة الخطأ الذي یمكن مساءأما بال         
ن مسائلة الحكم عنھ كما ًأن یكون خطأ جسیما أما الخطأ التافھ أو الیسیر فال یمك

ر  أن الحكم یسأل عن كل خطأ قصدي وقع منھ وھو الخطأ اإلرادي والخطأ غی
  .المغتفر والخطأ العمد والغش

رار ق         أن األض ا ب ر لن د ظھ ضرر فق ركن ال سبة ل ا بالن م أم سببھا الحك د ی
ةالریاضي نتیجة خطئ ادي نتیج ا الم دة فمنھ اراة عدی ھ للمب ا ھ في أثناء قیادت  لم

ضیاع  ة ل رة نتیج ة كبی صادیة ومالی سارة اقت ن خ ب م ق أو الالع سببھ للفری ی
فرصة الفوز للفریق أو الالعب وخسارة كل األموال التي صرفت على الالعب 
ى  صول عل ة الح ین فرص ى الالعب وت عل أو الفریق إلعداده للبطولة كما قد یف

  .لة نتیجة ھذه الخسارةًعقود احتراف لدى األندیة والتي تدر علیھم أمواال طائ
الًأن الحكم الریاضي یسبب ضرراكما             زن ول ً معنویا أیضا نتیجة للح الم ً

ذه اآلالم ال  سارة وھ ذه الخ ة ھ ب نتیج ق أو الالع النفسیة التي یعاني منھا الفری
د ضا تمت ي أی ى ًتقتصر فقط على الفریق أو الالعب بل ھ شجعي  ال ور وم جمھ

م ذلك الفریق أو الال رر وأل ن ض ھ م سببھ ل د ی ا ق عبھ وم ده وش ذلك لبل ب وك ع
  .نتیجة ھذه الخسارة التي كانت بسبب خطأ الحكم الریاضي

  
  التوصیات: ًثانیا

رورة . ١ ى ض ة إل ة والدولی ة الوطنی ان األولمبی یة واللج ادات الریاض دعو االتح ن
ذه  ى ھ صوص إل افة ن یة وإض اب الریاض وانین األلع ى ق دیالت عل راء تع إج

یة الق سات الریاض ي المناف ة ف ة والنزیھ ائج العادل ق النت ى تحقی ؤدي إل وانین ت
ًفالریاضة تبقى دائما عنوانا للنزاھة والروح  ن الریاضیة العالیة أھم ما یمیزھا مً

رى شریة األخ شطة الب ار . غیرھا من األن ى ابتك ثال إل دیالت م ذه التع ود ھ ًوتق
صا ق وإن اق الح ن إحق ا م ن خاللھ ن م ذي وسائل ممك ب ال ق أو الالع ف الفری

تحقاقھ  ذ اس تعرض للخسارة نتیجة خطأ الحكم الریاضي إلتاحة الفرصة لھ ألخ
  .العادل في نتائج المبارایات والبطولة

رورة . ٢ ى ض یة إل اب الریاض ادات األلع یة واتح شطة الریاض ي األن دعو منظم ن
م  ین الحك وف تع د س ي بالتأكی ة والت ات الحدیث ى التقنی اد عل اذ االعتم ي اتخ ف

ن  ھ م ین ل ذھا ویتب ي یتخ رارات الت ي الق ر ف القرارات الصحیحة أو إعادة النظ
ى ال الل ھذه التقنیات خطأ ما ومن ثمخ اراة حت اء المب ذه أثن  یصحح قراراتھ ھ
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ك  یترتب علیھ خسارة للفریق أو الالعب الذي وقع علیھ الخطأ وال یتحقق لھ ذل
  .نتیجة ھذا القرار أي ضرر

ة التأكید . ٣ ان األولمبی اب واللج ادات األلع یة واتح شطة الریاض ي األن ى منظم عل
درة  اءة والق حاب الكف ن أص ام م ار الحك رورة اختی ى ض ة عل ة والدولی الوطنی
ة  روفین بالنزاھ وا مع ب أن یكون ا یج د كم شكل جی وانین ب ن الق ین م والمتمكن

والت أو المبا شوب البط ى ال ی دة حت سمعة الجی ات والحیاد ومن أصحاب ال رای
  .أي شك من قبل أي جھة أو فریق أو العب

وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین والصالة والسالم على سیدنا محمد            
ل  ا ك ر لن ال أن یغف ل وع سألھ ج سید المرسلین وعلى آلھ الطیبین الطاھرین ون

  .تقصیر أو خطأ أو سھو بدر منا فالكمال  وحده وهللا من وراء القصد
  

ادرــاملص 
 الكتب: ًأوال

  
زء  .١ رب، الج سان الع ابن منظور جمال الدین محمد بن مكرم األنصاري، ل

ابع  الخامس عشر، المؤسسة المصریة العامة للتألیف واألنباء والنشر، مط
 .كوستاتوماس وشركائھ، بدون سنة طبع

زء األول،  .٢ ر، الج صباح المنی ومي، الم أحمد بن محمد بن علي المقري الفی
 .عة مصطفى البابي الحلبي، مصر، بدون سنة طبعمطب

د، .د .٣ دني الجدی انون الم ي الق زام ف ة االلت تیت، نظری و س شمت أب د ح أحم
 .١٩٥٤مطبعة مصر، القاھرة، 

ى .د .٤ جبار صابر طھ، إقامة المسؤولیة المدنیة عن العمل غیر المشروع عل
 .١٩٨٤عنصر الضرر، مطبعة جامعة بغداد، بغداد، 

شرقاوي.د .٥ زام، ججمیل ال صادر االلت زام، م ة لاللت ة العام ، دار ١، النظری
 .١٩٨١النھضة العربیة، القاھرة، 

كندریة، .د .٦ ارف، االس شأة المع حسن أحمد الشافعي، الریاضة والقانون، من
١٩٨٨. 

شأة .د .٧ یة، من سات الریاض ي المناف سؤولیة ف شافعي، الم د ال سن أحم ح
 .١٩٩٧المعارف، اإلسكندریة، 

ة حسن علي الذنون،.د .٨ سؤولیة المدنی ة ) ٢( المبسوط في الم أ، المكتب الخط
 .٢٠٠١الوطنیة، بغداد، 
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ة .د .٩ سؤولیة المدنی ي الم سؤولیة ف ، )١(حسن علي الذنون، المبسوط في الم
 .١٩٩١الضرر، شركة التایمس للطبع والنشر، بغداد، 

وري، .د .١٠ حكمت بھجت بدوي، أصول االلتزامات، الكتاب األول، مطبعة ن
 .١٩٤٣القاھرة، 

اني، .د .١١ صري واللبن انون الم ي الق زام ف ادئ االلت سعود، مب و ال رمضان أب
 .١٩٨٤الدار الجامعیة للطباعة والنشر، بیروت، 

دم، .د .١٢ رة الق سن، ك امر مح سامي الصفار ومؤید البدري وماھر البیاتي وث
ل،  ة الموص شر، جامع ة والن ب للطباع سة دار الكت زء األول، مؤس الج

 .١٩٨١الموصل، 
ة سعدون .د .١٣ صیریة، مطبع سؤولیة التق ي الم ضرر ف ویض ال العامري، تع

 .١٩٨١وزارة العدل، بغداد، 
 .١٩٩٢سعید جبر، المسؤولیة الریاضیة، دار النھضة العربیة، القاھرة، .د .١٤
سلیمان مرقس، الفعل الضار ، دار النشر للجامعات المصریة، القاھرة، .د .١٥

 .١٩٥٦، ٢ط
اھرة، سلیمان مرقس، نظریة العقد، دار النش.د .١٦ صریة، الق ات الم ر للجامع

١٩٥٦. 
صر،  .١٧ ة، م صر، الفجال ضة م ة نھ ورة ، مطبع م والك صبحي نصیر، الحك

 .١٩٦٧الطبعة الثانیة ، 
ة  .١٨ ب للطباع ة دار الكت د، مدیری رة الی م، ك ریم قاس د الك ضیاء الخیاط وعب

 .١٩٨٨والنشر، جامعة الموصل، الموصل، 
ا، دار عادل أحمد الطائي، المسؤولیة المدنیة لل.د .١٩ اء موظفیھ دولة عن أخط

 .١٩٩٩الثقافة، عمان، 
ي، .د .٢٠ صیریة، دار األلف سؤولیة التق اق الم ي نط أ ف ودة، الخط م ف عبد الحك

 .١٩٩٥المینا، 
عبد الحمید عمر وشاحي، نظریة االلتزامات في القانون المدني، مطبعة .د .٢١

 .١٩٤٠التفیض األھلیة، بغداد، 
زام، ٢اللتزامات، جعبد الحي حجازي، النظریة العامة ل.د .٢٢ صادر االلت ، م

 .١٩٥٤مطبعة نھضة مصر، 
یط .د .٢٣ سنھوري، الوس رزاق ال د ال زام(عب صادر االلت ضة )م ، دار النھ

 .١٩٦٤، ٢العربیة، القاھرة، ط
دني، ج.د .٢٤ انون الم رح الق ي ش وجز ف یم، الم د الحك د المجی ة ١عب ، نظری

 .١٩٧١االلتزام، مطبعة الندیم، بغداد، 
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لصدة، مصادر االلتزام، دار النھضة العربیة، القاھرة، عبد المنعم فرج ا.د .٢٥
 .بدون سنة طبع

، مصادر االلتزام، دار ١عبد الودود یحیى، الموجز في نظریة االلتزام، ج .٢٦
 .١٩٨٧النھضة العربیة، القاھرة، 

ي .د .٢٧ ة ف سؤولیة المدنی شواربي، الم د ال د الحمی وري وعب دین الدناص عزال
 .١٩٨٨دیثة للطباعة، القاھرة، ضوء الفقھ والقضاء، القاھرة الح

سؤولیة .د .٢٨ د الم ي تحدی یة ودوره ف اطر الریاض ول المخ شي، قب ي البل لطف
 .١٩٩٤المدنیة، القاھرة، 

مأمون الكزبري، نظریة االلتزامات في ضوء قانون االلتزامات والعقود .د .٢٩
 .١٩٧٤، ٣، مصادر االلتزام، ط١المغربي، ج

ة، المج .٣٠ تن اللغ م م ا، معج د رض شیخ أحم اة، ال ة الحی اني، دار مكتب د الث ل
 .١٩٥٨بیروت، 

وروث،  .٣١ ي والم ادي واألدب ضرر الم محمد أحمد عابدین، التعویض بین ال
 .١٩٩٥منشأة المعارف باالسكندریة، االسكندریة، 

ت،  .٣٢ الة، الكوی صحاح، دار الرس ار ال رازي، مخت ادر ال د الق ن عب د ب محم
١٩٨٣. 

ماع .٣٣ د اس د الحمی ال عب راھیم وكم رجس إب ر ج ة منی د ، مطبع رة الی یل، ك
 .١٩٦٣التقدم، القاھرة ، الطبعة الثانیة ، 

  
  الرسائل واألطاریح الجامعیة: ًثانیا

سؤولیة  .١ ي الم ضھ ف وي وتعوی ضرر المعن زازي، ال د الج راھیم محم إب
ى  التقصیریة وفق أحكام القانون المدني األردني، رسالة ماجستیر مقدمة إل

 .١٩٩٣یر منشورة، كلیة القانون، الجامعة األردنیة، غ
ة،  .٢ ل اآلالت المیكانیكی سمیر سھیل ذنون، المسؤولیة المدنیة الناشئة عن فع

شورة،  ر من داد، غی ة بغ انون، جامع ة الق ى كلی ة إل ستیر مقدم الة ماج رس
١٩٨٤. 

شورة .د .٣ ر من وراه غی ة دكت د، اطروح د العق ر عن اطر، الغی صبري حمد خ
 .١٩٩٢مقدمة إلى كلیة القانون، جامعة بغداد، 

ة، .د .٤ سؤولیة المدنی ي الم ره ف ضرر وأث ا المت یالوي، رض د الج ي عبی عل
داد،  ة بغ انون، جامع ة الق ى كلی ة إل شورة مقدم ر من وراه غی ة دكت أطروح

١٩٩٠. 
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شطة .د - ٤ یم األن ي تنظ ساھمین ف محمد سلیمان األحمد، المسؤولیة المدنیة للم
انو ة الریاضیة، اطروحة دكتوراه غیر منشورة مقدمة إلى كلیة الق ن، جامع

 .٢٠٠٠الموصل، 
ض  - ٥ ي بع ابات ف ن اإلص ة ع ة الناجم سؤولیة المدنی م، الم اھر قاس د ط محم

ة  ى كلی ة إل شورة مقدم ر من ستیر غی الة ماج نفس، رس ن ال دفاع ع ألعاب ال
 .٢٠٠١القانون، جامعة الموصل، 

اب  - ٦ ن األلع ئة ع رائم الناش ي الج ة ف سي، اإلباح رحمن القی د ال وداد عب
ة )ارنةدراسة مق(الریاضیة  ى كلی ة إل ، رسالة ماجستیر غیر منشورة مقدم

 .١٩٩٠القانون، جامعة بغداد، 
شورة  - ٧ ر من وسن سلمان داؤد، تعویض الضرر األدبي، رسالة ماجستیر غی

  .٢٠٠٠مقدمة إلى كلیة القانون، جامعة بغداد، 
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  القوانین: ًرابعا
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 .ولمبيالمیثاق األ -١٢
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