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Abstract  

 
Litigation is now a common occurrence, and the 
sport environment is not excluded. The law affects 
all aspects of sport, whether you are an Olympic 
champion, a referee of a soccer game, a fan of 
special team, a constructor or seller of sports 
equipment, or a coach of team. Many circumstances 
do occur in the field of sports through which 
administrators, coaches, referees, et cetera, could be 
entangled in legal disputes on the conducts of their 
duties in sports. With of referee’s career in the sport 
competitions and the effective role of them in the 
result of matches regards to the importance, 
discussion about the duties of referees, their 
responsibilities arising from breaching their duties, 
required factors for imposing liability to them, and 
the Criteria of the standard referees are important. 
In this research, it is tried to analyze different 
aspects of civil liability of referees in the sport 
competitions. 
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  امللخص

  
  

؛ وعامل الرياضة ليس مبنأى عن ذلك ، اللجوء إىل القضاء أمر طبيعي

ًأو مدربا أو حىت بائعا ، ًأو مشجعا  ، ًأو حكما ، ًسواء كنت العبا ف ً

 العديد من ولقد رأينا، جتد القاعدة القانونية املنظمة  ، لألدوات الرياضية

كان موضوعها ، كام أبطاهلا مدربون أو العبون أو حالدعاوى القضائية

  .االحنراف عن السلوك املعتاد االدعاء باألساسي 

ألمر ملباراة اودوره يف حتديد نتيجة ، ومهمة احلكم يف املسابقات الرياضية 

 الناشئة عن واملسؤولية،  احلكمالتزامات واحلديث حول ،ذو شأن

م كل َكَومعايري حتديد احل،  قيام املسؤوليةوأسباب ، بالتزاماتهاإلخالل 

  .ذلك ملن األمهية مبكان

بالتحليل اجلوانب املختلفة للمسؤولية ويف هذا البحث سوف نتناول 

  .م يف املسابقات الرياضيةَكَاملدنية للح
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  املبحث األول

  والتزاماتهطبيعة عمل احلكم 

  :مقدمة

مث ،  ولكنها كانت بداية متواضعة حمدودة منذ القدمبدأت الرياضة يف الظهور 

ً تطورا كبرياطورتت  حىت أصبح ما نراه يف ميادين الرياضة من حيث الشكل ً

 وزيادة عدد املتنافسني، والقوانني املنظمة ،والتنوع يف ا�االت الرياضية  ، والتنظيم

ويرجع هذا التطور إىل االنفتاح ، ً متاما عما كانت عليه يف األيام اخلوايلًاخمتلف

  .يشه اآلناالجتماعي واالقتصادي الذي نع

 كنتيجة متوقعة هلذا التوسع اهلائل يف ميدان املشكالتولقد ظهرت العديد من 

وعلى ،  فيهاولكنها ختتلف حسب طبيعة كل رياضة وعدد املشاركني، الرياضة 

إال ، املشكالت ميكن تصنيفها على أ�ا حوادث عارضة  تلكمعظمالرغم من أن 

  �موعة متداخلة من العواملواألسبابنتاج طبيعيلى أ�ا عالنظر إليهايمكن أ�

لتؤدي بدورها إىل ، املختلفة سواء كانت عوامل اجتماعية أو نفسية ميكن ضبطها 

  .تقليل حجم تلك املخاطر

لى املخطئ  فرض املسؤولية املدنية ع التفكري يفولقد أدى وجود هذه العوامل إىل

 يف ميدان الرياضة جيب ولكن فرض املسؤولية املدنية، وجربه على تعويض الضرر 

أال يسري على نسق واحد فهي ختتلف باختالف نوع املسابقة وباختالف 

ًاملشاركني أيضا ؛ فاملسؤولية املدنية يف رياضة املصارعة ختتلف عن املسؤولية يف 

  .رياضة كرة القدم
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  املطلب األول

  طبيعة عمل احلكم

  

 سواء  والنقاشر املهن املثرية للجدل من أكثمهنة التحكيم يف املسابقات الرياضية

 الشخص املؤهل كذل"هو  احلكم ويف جمال الرياضة أو عند رجال القانون ؛ 

  ."كانت املسابقة فردية أو مجاعيةق سواء َرِلفصل بني اثنني من الفل

  :)١(وحكم املباراة منوط به ثالثة أدوار

 .راراتتطبيق القواعد واختاذ الق ؛ حيث يتوىل As a judgeقاضي  -١

املباراة وعن سري ً ؛ حيث يكون مسؤوال عن As a managerمدير -٢

 .الالعبني

 اليت )conflicts(حل اخلالفاتيناط به  ؛ حيث As a mediatorوسيط -٣

  .قد تنشأ بني الالعبني

وإمهاله ،  هذه األدوار القيام حىت يستطيع ويناط باحلكم الكثري من الواجبات

ولكن بوضع احلكم ،  النتائج الغري مرجوة ظهوريف تلك الواجبات يؤدي إىل 

 الناشئة عن اخلطأ املسؤولية املدنية وإجباره على تعويض األضرار يف إطار

  .)٢( قد يعمل على تقليل هذه األضرارالصادر عنه

 ميارس )(independent contractorكمتعهد مستقلتصنيف احلكم ميكن و

ًموظفا تابعاعمله دون أن يكون   يف حالة  هذا التمييز مهمو، م للجنة احلكاً

                                                 
 )١(  AHMADI E, MOHAMADZADEH H. Sources of stress on the Iran’s 

professional referees [In Persian]. The Olympic Journal. ٢٠٠٩. P١٣  

 )٢( BELOFF H, KERR T, DEMETRIOU, M. Sports Law. Oxford: Hart Publishing, 

١٩٩٩.p ٢١  
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إذا كان ؛ف باآلخرينًأحلق ضررا  أثناء أداء واجباته أو وقوع خطأ من احلكم

يف هذه احلالة تكون غري  احلكام جلنةفإن احلكم يعمل كمتعهد مستقل 

،  ، ولن تكون مسؤولة عموما عن تصرفات احلكممسؤولةعن تعويض املضرور

 فإ�ا ستصبح وظف تابع للجنة احلكامولكن إذا مت تصنيف عمل احلكم كم

مسؤولة عن تعويض الضرر مبوجب النظرية القانونية ملسؤولية املتبوع عن خطأ 

 reasonable( ؛ أل�ا مل تبذل العناية الواجبة )vicarious liability(التابع 

care(يف اختيار ذلك املسؤول )١( .  

ً متعهدا موظفا أو احلكمكان وامليزة الوحيدة األكثر إحلاحا يف حتديد ما إذا 

ارسها على أفعال مت أن للجنة احلكام درجة السيطرة اليت ميكن هيمستقال 

فهو ، جلنة احلكام ال خيضع عموما لسيطرة  املستقلفاحلكم؛احلكم

ويتكفل بشراء  نفقاته اخلاصة، ويتحمل،  تؤهله للعمليتميزمبهارات معينة

  .مباراة على أساس كل أجرهويتم دفع ،مالبسه اخلاصة وأدواته 

على أي حال جتدر اإلشارة إىل أن وضع احلكم خيتلف من دولة إىل أخرى و

احلكموجلنة العالقة القانونية بني وكذلك على طبيعة على أساس قوانني الدولة 

  .احلكام

  

                                                 
 )١( CADKIN J. Sports official Liability: Can sue if the ref missed a call? Colorado: 

University of Denver Sturm, College of Law, ٢٠٠٧.p ٢٤  
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  املطلب الثاين

   احلكمالتزامات

  على املشاركنياحلكمتجاه الرياضيني �ا يضطلع اليت االلتزاماتيتم حتديد

  : قانونينيأساسنيعلىتستند هي وبذلك  ف أو القانون العقدحسب 

  : تجاه الالعبين الواجبة متعلق بالعناية عقدي أساس

 اخلاصة �م، فإن احلكام احلكام وقوانينالتشغيلاستنادا إىل العقد املربم بني 

 الالعبنيأن وعلى الرغم من ، ملزمون برعاية الالعبني يف املسابقات الرياضية

 سالمتهم ولكن، ال يشاركون كقاعدة عامة يف عملية التعاقد مع احلكام

 وبالتايل، فإن العالقة  ، أو اهلدف من العقداالغاية بوضوح على أ�حمددة

 ينظر إليها على أ�ا ترسي أساسا واجلهة اخلاصة بتشغيلهالتعاقدية بني احلكام 

 فيما املنوطة �م الواجبات أداء قانونيا للمسؤولية يف حال فشل احلكام يف

  .)١(يتعلق بسالمة املشاركني

  :متعلق بإدارة المباراة قانوني أساس

 اليت يفرضها العقد ، فإن قواعد معظم األلعاب الواجباتوباإلضافة إىل 

على سبيل املثال، تفرض قواعد ؛  احلكام سلطة على الرياضينيمتنحالرياضية 

النزول احلكام مسؤولية التأكد من إمكانية معظم األلعاب الرياضية على 

 السلوكيات غري القانونية أو  باإلضافة إلىتوقيع اجلزاء على يف امليدان،للعب

إخراج الذين ينحرف سلوكهم بشكل وكذلك ، رصدهاتم يغري اآلمنة اليت 

وبالتايل، فإن احلكام قادرون على ممارسة درجة من . صارخ عن احلدود املقررة

                                                 
 )١( CARPENTER LJ. Legal Concepts in Sport: A Primer. ٢nd ed. Champaign: 

IL: Sagamore, ٢٠٠٠.p ٣٦  
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 يتحملون التزاما قانونيا فهملى أعمال وسلوك الرياضيني، وبالتايل، السيطرة ع

  .)١(بذلك

  

  :التزامات الحكم بالتفصيل

 قبل  المستخدمةوالمعدات واألدواتلعب والمرافق مفحص سطح ال-١

  .خالل المسابقةتها استمرار سالمضمان بدء المباراة و

قواعد ؛ فدمة يف املباراةومن واجب احلكام التحقق من املرافق واملعدات املستخ

 كرة القدم، املصارعة، كرة السلة، الكرة الطائرة  مثلخمتلف األلعاب الرياضية

 اليت سيتم واألدوات املرافق بفحصالتزامهم متلي على احلكام وغريها

 وينبغي إبالغ املنظمني بأي حالة خطرة يكتشفها ،استخدامها يف املسابقة

  .صحيحها قبل بدء اللعبةاحلكام، وينبغي اختاذ خطوات لت

 ،رقيام املسابقة يف مكان مل يراعى فيه استخدام املعايري الصحيحةمن اخلطف

ويف هذه احلالة على احلكم حتويل املسابقة إىل مكان توافرت فيه املعايري 

  .وإذا مل يتوافر هذا املكان فعلى احلكم تأجيل املسابقة، الصحيحة

يف مكان مل تتوافر فيه عبني من املشاركة  أن مينع الالًاحلكم أيضاجيب على و

املعايري الصحيحة أو كانت األدوات واملعدات املستخدمة غري مناسبة ؛ ففي 

مباريات كرة القدم جيب على احلكم تأجيل املباراة إذا كانت أرضية امللعب 

ًوجيب عليه أيضا استبدال األدوات الغري صاحلة ، غري صاحلة أو مليئة باحلفر 

  . أخرى صاحلة كالكرة وشباك املرمىبأدوات

                                                 
 )١( DOBBS DB. The law of tort. St. Paul: West Publishing Co. ٢٠٠١,p ١١٤.  
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ًومن التزامات احلكم أيضا االستماع إىل املالحظات اجلدية والبناءة اليت 

  .)١(وحماولة تاليف كل ما شأنه تعطيل املباراة، يبديها املدربون واملعلمون 

ًكما يلتزم احلكم أيضا بفحص األدوات اليت يستخدمها الل
اعب نفسه؛ ٢

 املوجودة أمام القضاء عدم تطبيق احلكم لقواعد فمن الدعاوى الكثرية

ال سيما قواعد السالمة اليت تتطلب معدات خاصة كارتداء ، السالمة  

أو عدم استعمال األدوات اليت من املمكن أن تسبب ) helmet(اخلوذة 

ًوالذي نشاهده أحيانا يف ) earring(ضرر كارتداء الالعب للقرط 

  . املباريات

 جراءاتاإل اختاذ بشأن مسؤولية واضحة احلكمتحمل ، يوعلى أية حال

  .ناسبة حلماية الرياضيني املعنينياملفورية ووالتدابريال

 أثناء أو اكتشفهاحتذير الرياضيني املتنافسني من أي خماطر معروفة له  -٢

 إىل األخطار اليت يدركها االلتزام ال ميتد هذا ولكن، املسابقةالتفتيش قبل 

  .يدركها الشخص العادييت كان من املمكن أن املنافسون أو ال

 على احلكم أال يبدأ  جيب؛ حيث الطقس والظروف املناخيةالتنبيه حبالة-٣

وإذا بدأت جيب أن يوقفها الحتمالية إصابة ، املسابقة يف طقس غري مناسب 

  .  املشاركني بأضرار جسيمة

                                                 
 )١( DOUGHERTY NJ, AUXTER D, GOLDBERGER AS, HEINZMANN GS. 

Sport, Physical activity and the law. Campaign, Illinois: Human Kinetics, 

١٩٩٤, p١١  
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املشجعني مثل الكامريات وكذلكإبقاء منطقة اللعب خالية من املعدات  -٤

 . الالعبنيبةإىل إصاألن ذلك قد يؤدي

 وتنقسم القواعد الرياضية، من ،قواعدال املشاركني وإنفاذ ضبط تصرفات -٥

 :قانوين، إىل فئتنيالنظور امل

 

 :الرئيسي للرياضة الهيكل تشكل التي مجموعة القواعد األساسية  ) أ(

ليه املسابقة ؛ تعترب مبثابة اخلطوط العريضة اليت جيب أن تسري عوهذه القواعد 

كعدم السماح حلارس املرمى يف كرة القدم أن يلمس الكرة خارج منطقة 

 ضمن فئة أخطاء واإلخالل �ذه ا�موعة من القواعد يندرج،معينة 

 ،خيتلف باختالف كل لعبة خاص جزاءوهلا، ) sport errors (الرياضة

ب  على أ�ا أخطاء قانونية توجالتجاوزاتولكن ال ميكن عد هذه 

 .)١(املسؤولية إال إذا مت االتفاق على تعويض غري تقليدي

 :الزمة الالحيطةاتخاذ تفرضعلى الرياضيين مجموعة القواعد التي   ) ب(

عبني يف املباراة، َّواهلدف من هذه القواعد هو توفري ظروف آمنة وصحية لال

 .لثين العنف ، وتشجيع اللعب النظيف

ولكن ، كلية االنتهاكات ة أن مينعخالل املسابقة الرياضيال ميكن للحكم و

 واليت من شأ�ا التقليل املناسبة لتطبيق القواعد املعقولةعليه بذل العناية 

ويلقى على عاتق احلكم مسؤولية التأكد من أن ، من تلك االنتهاكات 

                                                 
 )١( DOUGHERTY NJ. Principals of safety in physical education and sport. 

٣nd ed. Reston, Virginia: National Association for Sport and Physical 

Education, ٢٠٠٢,p١٦  
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؛ الطريقة اليت ميارسها كل العب تسري على حسب القواعد املعمول �ا 

  . ملسؤولية احلكم خالل املسابقةفذلك يدخل يف اإلطار العام

  يعترب ركل الساق من األفعال اخلطرة وضد في كرة القدم، على سبيل املثال،ف

ًوإذا ما أقدم أحد الالعبني على فعل ذلك متعمدا أو ، قواعد اللعبة 

سوف يكرر ، ومل جيازى على ذلك ، حىت كان ذلك عن طريق الصدفة 

ى فد أفلت من العقاب سوف ُعب عندما يروالال، ذلك مرة أخرى 

للعبة ًمما يؤثر سلبا على مستوى ا، حياول بقية الالعبني أن حيذون حذوه 

وعندما خيفق احلكم يف فرض القواعد اخلاصة باحتكاك ، وأداء الالعبني 

 فإنه يضع ،الالعبني و اعرتاضهم على قراراته والتصرفات غري الالئقة 

ذلك يضفي على ذلك السلوك  ؛ إذ أنه ب حرجنفسه يف موقف قانوين

مما مينح الفرصة على طبق من ذهب للمشارك املشني طابع االستحسان 

  .)١(ن يقاضيهالذي أصيب بضرر أل

ًوللحكم السلطة الكافية وأيضا االلتزام باختاذ التدابري املضادة ملنع هذه 

وذلك عن طريق توقيع العقاب على ، التصرفات اخلطرة واملمنوعة

  .ين تصدر عنهم مثل هذه األفعالاملشاركني الذ

فإذا تراخى احلكم عن توقيع اجلزاءات والعقوبات املناسبة يف وقت وقوع 

  . للمساءلة القانونيةًكان معرضا االنتهاكات 

 .ممارسة سلطة الرقابة واإلشراف أثناء سري املسابقةواستمرارها حىت �ايتها -٦

                                                 
 )١( FAST K. Sport liability law. A guide for amateur sports organizations 

and their insurers. Vancouver: Dolden Wallace Folick LLP, ٢٠٠٤,p١٤  
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سب ملن يصاب من طلب تقدمي العالج املناًمن التزامات احلكم أيضا  -٧

؛ فاحلكم غري ملزم بتقدمي اإلسعافات األولية أو العالج الالعبني

ً ما يراه مناسبا لعالج ولكنه ملزم باستدعاء الطبيب املعاجل لتقدميبنفسه

 .الالعب املصاب

 موجودة ومعدا�م األطباء التأكد من أن احلكميف املقام األول، جيب على و

 أن كل فريق من املتوقع أن بداهة إىل خالل املنافسة؛ هذا باإلضافة

  .من ضمن أعضائه الطبيب يكون

 عند حدوث ضرر لالعب يستوجب ًاوجيب على احلكم إيقاف اللعب فور

وبعدها حيدد احلكم ما إذا كان الالعب غري قادر على ،عالجه 

االستمرار يف اللعب حبيث جيب تبديله أو أنه حيتاج إىل مساعدة بسيطة 

ويقع على عاتق احلكم مسؤولية ، ها استئناف اللعب يستطيع من بعد

استدعاء البدالء عن طريق املدرب وكذلك السماح غري املقيد لنزول 

 جيب على ًوحتقيقا لذلك ، الفريق الطيب يف أي وقت إذا استدعى األمر

 على دراية تامة بالقواعد اليت حتكم التوقف عن اللعب يكون أن احلكم

 عدم االلتزام بقوانني اللعبة فيما يتعلق ويعد،وكذلك الوقت الضائع 

  .)١(لمصاب ومعاجلته إمهااللبتوفري العالج الطيب 

  

                                                 
 )١( FEINER S. The personal liability of sports officials: don’t take the game 

into your own hands, take them to court! Sport Law Journal.١٩٩٧, p١٦  
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٢٠٤

  

  املبحث الثاين

  املسؤولية املدنية للحكم

  

اآللية وهذه ، قواعد املسؤولية التقصريية املسؤولية عن اإلصابات الرياضية حتكم

 املخطئعلىجيرب  هلذه القواعد  ًطبقاو،االنتهاك  حلماية حقوق األفراد من وضعت

  . من جراء فعلهتعويض الضرر الذي حلق بالشخص املتضرر

وبعبارة أخرى فإن قواعد املسؤولية التقصريية يتم إعماهلا عندما  يتسبب شخص 

يف وقوع ضرر لشخص آخر أو عندما يتخلف شخص عن تقدمي واجب قانوين 

  .لشخص آخر مما سبب له ضررا

اهلدف األمسى من تطبيق قواعد املسؤولية التقصريية ليس  أن وجتدر اإلشارة إىل

  .معاقبة مسبب الضرر وإمنا تعويض املضرور عن األضرار اليت حلقت به

، إمهالهقبل إجبار احلكم على حتمل املسؤولية عن إصابة الالعب، جيب إثبات و

القة ع، اخلطأ، االلتزام: دراسة أجل ذلك، هناك أربعة عناصر حتتاج إىل نوم

  .ر، الضرالسببية

وهذه العناصر السابقة سوف يتم دراستها وتطبيقها على احلكم الذي يتوىل إدارة 

ينفي وجود املسؤولية ، سوف األركان أي من هذه وختلف،املسابقة الرياضية 

  .)١(التقصريية

  

                                                 
 )١( GARDINER S, JAMES M, ROGER W, O’LEARY J, BOYES S, BLACKSHAW 

I, CAIGER A. Sport Law. ٢nd ed. UK: Cavendish Publishing, ٢٠٠١,p٩  
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  املطلب األول

  حتديد مدى التزام احلكم

 عن اإلمهال هألوىل يف حتديد مسؤوليتإن حتديد مدى التزام احلكم هو اخلطوة ا

 اليت نوقشت سابقا ميكننا أن نضيف أن بالتزاماتاحلكموفيما يتعلق ، الصادر عنه 

لخص يف تنفيذ األنظمة والقواعد ومحاية سالمة ت تالتزاماتاحلكمومهامهمجيع 

  .الالعبني

تنفيذ األنظمة والقواعد ومحاية سالمة احلكمملزمب أن مت إثباتبعد أن و

 معيار العناية املطلوبةحنددأن  جيب ولكن،احلكم هنا ملتزم ببذل عناية فالالعبني،

هذا داء بالغرضأل اليت جيب أن تفي العناية أو مستوى )العناية املطلوبةمستوى (

  .حتديد مدى عناية احلكموبعبارة أخرى، ،االلتزام

 وحتت  فوريبشكل من املالحظ والثابت أن اختاذ القرارات من قبل احلكم تتم 

 سلوك احلكام جيب أن يذهب املتخصصون إىل القول بأن وبالتايل، ،كبري ضغط 

جيب أن يكون و؛ احلكميقاس وفقا ملعيار أكثر تساهال ال يقيد حرية تقدير 

وإذا افرتضنا أناحلكمقد ،  دون خوف من التقاضي مبهامه يف القيام ًاحلكمحرا

حتميله املسؤولية يف خضم ميكن ال وأحدث خطأ غري مقصودفحبسن نية تصرف 

إمهال الشخص  ولذلك، يبدو من املعقول أن يكون معيار ، التحرك السريع هذا

  .)١( كافيا للتحقق من أداء احلكمالعادي 

 احلكم ألن للعناية املطلوبة مناعيارالشخصالعادمي سلوك نعترب أن  القولال ميكنناو

. والقواعد واألنظمة الرياضيةهارات احلكم مب ليس لديه معرفة الشخصالعادي

                                                 
 )١( GOLDBERGER A, DOUGHERTY N, CARPENTER L. Sport, Physical 

Activity, and the Law٣nd ed. Urbana, IL: Sagemore, ٢٠٠٧,p١٣  
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٢٠٦

املسابقات  خالل العاديالشخص  أن يتصرفمثل احلكموبالتايل، ال يتوقع من 

صيف احلكم َذلك احل يف تقييم أداء احلكم هو املتبعاملعيار ولذلك، فإن ،الرياضية

، ويتصرف حبرص يتم قياس مستواه من منظور القواعد الرياضية ، مناسبإىل حد 

ًا مناسبا وخربة مناسبة باإلضافة إىل وجود احلكم يف نفس ى تدريبتلقحكم  ً

 اليت من املمكن أن تلحقبكلطبيعة النشاط الرياضي واملخاطر الظروف مثل 

  .نشاط ودرجة الضرر اليت ميكن أن ترتتب على ذلك

  

 التي يجب أن يسير على نهجها المعاييرمجموعة من وعلى أية حال هناك 

  :الحكم

ومنها ، اليت تسنها السلطة  القوانني واللوائح لوتشم: المكتوبةالمعايير  -١

 والسياسة ، واألدوات املستخدمةمعايري املعداتوكذلك قوانني البناء 

 أو منشأة رياضية معينة، لنشاط رياضي معنيواألدلة اإلجرائية 

 . الداخليةواإلجراءاتخطة إدارة املخاطر والسياسات كذلك و

 

والعادات اليت  املمارسات الشائعة  عبارة عني وه:المكتوبةالمعايير غير  -٢

يف رياضة  النظارات اعتاد عليها الالعبون يف رياضة معني ؛ مثل لبس

 . يف سباق الدراجاتوذ لبس اخلو، التنس 
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٢٠٧

 قرارات احملاكم اليت تعاجل حاالت وهي عبارة عن–السوابق القضائية -٣

قضاة اآلخرين بشأن السلوك  إرشاداتللمن شأ�ا تقدميوقائع مماثلة و

 .املالئم ، وكذلك إىل املسؤولني اإلداريني واملدربني والقادة

  وخربتهاحلكممعرفة وهو عبارة عن احلدس املبين على –الحس السليم -٤

 على ته قدركوكذل، صائبا أن شيئا ما ال يبدو آمنا أو اليت تشعره

 .)١(إدراك املخاطر الكبرية والتصرف وفقا لذلك

  

  

                                                 
 )١( HART JE, RITSON RJ. Liability and Safety in Physical Education and 

Sport. Axon Hill: AAHPERBD, ٢٠٠٢,p١٨  
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٢٠٨

  

  املطلب الثاين

  أركان املسؤولية املدنية للحكم

  

، ًإن أركــان املــسؤولية املدنيــة عمومــا ثالثــة وهــي اخلطــأ وعالقــة الــسببية والــضرر 

  .وفيما يلي سنقوم بدراسة هذه األركان ولكن فيم خيص املسؤولية املدنية للحكم

  
  

  الركن األول 

  )اإلخالل بااللتزام( اخلطأ 

الفــــشل يف أداء الواجــــب أو عــــدم ممارســــة العنايــــة " ة بأنــــه يعــــرف اخلطــــأ عــــاد

  ". املطلوبة اليت ميكن لشخص معقول أن ميارسها يف ظروف مماثلة

قـد سلوك احلكم "أن يثبت أن ) الرياضي( جيب على املدعي ، وبعبارة أخرى 

التغيـري يف نتيجـة  وأن هـذا االحنـراف أدى إىل ة املطلوبـالعناية عن معيار فاحنر

  "أدت إىل حلوق أضرار به أو بةاللع

ـــة املـــسؤولية نظـــرا لـــصعوبة  ًوإثبـــات اإلخـــالل أو اخلطـــأ مـــن شـــأنه أن يرفـــع عتب

ــــــــرجيب  ــــــــة ال ــــــــسبب طبيعتهــــــــا كلعب اإلثبــــــــات يف بعــــــــض األلعــــــــاب الرياضــــــــية ب

Rugby)(.  

ًويف أحيان أخرى ال يلزم إثبات اخلطأ وذلك عنـدما يكـون احلكـم تابعـا للجنـة 

، بــل مــا يلــزم يف هــذه احلالــة هــو وجــود الــضرر  ، احلكــام وال يعمــل كمــستقل

ال وهــذا طريــق أيــسر بالنــسبة للمــضرور ؛ إذ أن اخلطــأ يف هــذه احلالــة مفــرتض 
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٢٠٩

ً حينئذ طبقا لقواعـد  احلكم الذي أخل بواجباتهفيسأل ، يكلف املضرور إثباته ٍ

  .)١(املسؤولية غري املباشرة وهي مسؤولية املتبووع عن خطأ التابع

  

  
  

  ركن الثاينال

  عالقة السببية

  

أو أمهــــل أو أهــــدر مــــصلحة خاصــــة حقيقــــة أن املــــدعى عليــــه قــــد انتهــــك إن 

جيـــب علـــى ولكـــن ، لقيـــام دعـــوى مـــسؤولية ناجحـــةلـــيس ســـببا كافيـــا باملـــدعي 

 اليت يلتمس التعويض عنها قد تسببت بالفعـل أو اإلصابةاملدعي أن يثبت أن 

رى، جيـــب علـــى الرياضـــي أن تفاقمـــت بـــسبب إمهـــال املـــدعى عليهوبعبـــارة أخـــ

  .)٢(الواقعي واملباشرحلدوث الضرريثبت أن إمهال احلكم هو السبب 

طلب ُتأكد من مجيع األسباب، ولن ي للبذل أي حماولة من قبل احملكمةُ ولن ت

من املدعى عليه أن يشرح سبب تصرفه بالطريقة اليت قام �ا، فاملسألة الوحيدة 

ليــــه يف إصــــابة املــــدعي، وجيــــب أن تكــــون الــــيت �مهــــا هــــي مــــسامهة املــــدعى ع

 فــإذا مل تتحقــق ،واجــبلاإلصــابة الــيت حلقــت بــه نتيجــة النتهــاك املــدعى عليــه 

                                                 
 )١( HEALEY D. Sport and the law. ٣nd ed. Australia: University of New 

South Wales Press Ltd, ٢٠٠٥,p١٩  

 )٢( KATOZIAN N. Sport error (fault) and sport liability [In Persian]. Journal 

of law and Political Science. ١٩٩٩,p٢٥  
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٢١٠

عالقــة الـــسبببية الــيت تـــربط بــني اخلطـــأ والــضرر مل يكـــن بوســع املـــدعي املطالبـــة 

  .)١(بالتعويض عن األضرار اليت حلقت به

  وهنا يطرأ سؤالني ال بد من اإلجابة عليهما

 ؟ أو هل تسبب إمهال املتهم اخلطأ بسبب حدث الضررهل : األولالسؤال

  يف تفاقم الضرر املعين أو تفاقمه؟

إصابة قوية مبا فيه الكفاية اخلطأ والضرر هل كانت الصلة بني :السؤال الثاني

  لتربير فرض املسؤولية؟ 

غض النظر عن مقدار اإلمهال فبإذا كان اجلواب على هذه األسئلة ال، 

 من للخطأ الصادر األضرار للرياضي املضرور أن يعوض عنال ميكن احلاضر، 

ًأما إذا كان السبب فعليا حىت ولو كان من ضمن سلسلة من  ، احلكم

  .)٢(األسباب املتتالية فهنا نكون بصدد مسؤولية مكتملة األركان

ًولكن غالبا ما يكون إثبات السببية بني اخلطأ والضرر أكثر تعقيدا يف حال ة ً

م ؛ بسبب تدخل أسباب أخرى قد تكون سامهت بشكل ما يف احلك

ولكن ملعاجلة هذه املسألة هناك طريقة مبتكرة تسمى طريقة ، إحداث الضرر 

                                                 
 )١( KEETON WP, KEETON RF. Torts: cases and materials. ٢nd ed. St. Paul, 

Minnesota: West Publishing Co, ١٩٧٧ KEETON WP, KEETON RF. Torts: 

cases and materials. ٢nd ed. St. Paul, Minnesota: West Publishing Co, ١٩٧٧, 

p١٩  

 )٢( KITCHEN J, CORBETT R. Negligence and Liability: A Guide for 

Recreation and Sport Organizations. Edmonton, Alberta: Centre for Sport 

and Law Inc. ١٩٩٥,p٨٩  
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٢١١

"but-for test")هذا ومفاد ،  السبب احلقيق أو املباشر ملعرفةاختباروهو)١

إذا كان " ؟Yكانت ستقع، هل X وجودلوال"االختبار هو طرح سؤال يقول 

  .Y للنتيجة السبب الفعلي أو املباشر هو X نعم، فإن العامل اجلواب

 املتهم، مل تكن لسرعةولكن بالنسبة : " بأنيقالعلى سبيل املثال، قد 

  ". السيارة قد خرجت عن نطاق السيطرة، وبالتايل فإن املدعى عليه مسؤول

  

  

                                                 
 )١( LOOMIS J. The emerging law of referee malpractice. Seton Hall Journal 

of Sports Law. ٢٠٠١,p٢٦  
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٢١٢

  الركن الثالث

  ضررال

  

اخلطــأ أو أن يـؤدي ة املدنيـةفيجب مـن أركـان املـسؤولي الثالـث الـركنالـضرر هـو 

 أو ممتلكاتـــه أضـــرار أو خـــسائر إىل شـــخص املـــدعي أو  حـــدوث إىلاإلخـــالل 

اخلطــأ أو بعبــارة أخــرى غيــاب الــضرر يعــين عــدم وجــود و، مــصلحة خاصــة بــه

ال ضـــرر، ال  "ًميكننـــا أن نـــردد عبـــارة كانـــت تـــردد قـــدميا يف رياضـــة كـــرة الـــسلة 

  .)١(”No harm, no foul“" خطأ

أو مل يقــع ،  ًب أن يكــون الــضرر قــد وقــع فعــال وهنــا ال تثــور أيــة مــشكلة وجيــ

 فــسبب الــضرر قــد حتقــق ولكــن آثــاره بعــد ولكنــه مؤكــد الوقــوع يف املــستقبل ؛

 بعاهة مستدمية حتجز عـن العبكلها أو بعضها تراخت يف املستقبل كإصابة 

عـن ن جـراء عجـزة  فبعـوض عـن الـضرر الـذي وقـع فعـال مـالكسب مـستقبال ،

 يف اللعــبً يف احلــال وعــن الــضرر الــذي ســيقع حتمــا نتيجــة عجــزه عــن اللعــب

  .)٢(املستقبل فالتعويض مشل الضرر احلايل والضرر املستقبل احملقق الوقوع

  
  

  

                                                 
 )١( MORAKINYO E. Legal liability of referees for negligence during sports 

competition. International Sports Law Review Pandektis (ISLR/Pandektis). 

٢٠٠٨,p٣٥  

 )٢( SCHOBERT G, SMITH R, TRENTADUE J. Sport law. USA: West Croup, 

١٩٨٦,p٨٩  
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٢١٣

  

    :اختصاص القضاء بالدعاوى اليت تقام ضد احلكم مدى:تعقيب

  

ن إن املتأمل يف أحكام القضاء املتعلقة بقضايا احلكام جند أ

ا�ال األول هو جمال  ، تم فيهما رفع دعاوى ضد احلكاميهناكمجالينمختلفين

وا�ال الثاين اإلصابات الشخصية، اليت يقاضي فيها احلكم بسبب اإلمهال، 

هو جمال التعقيب القضائي على قرارات احلكم واليت تنطوي على أخطاء يف 

هدف يف وجود واحتساب ، ؛ كاحتساب ركلة جزاء غري مستحقة التحكيم 

ًتسلل وغري ذلك من أخطاء نراها كثريا يف كرة القدم
)١(.  

احلكم وبصفة عامة، حتجم عن والذي ينظر ألحكام القضاء يرى أن احملاكم 

 أخطاء يف ی قرارات امللعب امليدانية، سواء کانت تنطوي علفيما خيص 

 الدعاوىوكل  ، عدم تطبيق لقاعدة ما أو تطبيقها بطريقة معيبة أو التحكيم

وما زالت احملاكم مستمرة على اتباع  ، قد أحجم عنها القضاءيف هذا ا�ال 

هذا النهج وهو عدم بسط واليتها على قرارات احلكم اليت يتخذها على أرض 

  . أو فسادامللعب يف أثناء إدارته للمباراة ما مل يكن مثة احتيال

  

                                                 
 )١( SCHOT N. Negligent liability in sport. Sports Law E Journal. ٢٠٠٥p٩٠  
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  خامتة

  :ونتناول فيها النتائج والتوصيات

  :ائجالنت

ليسوا مبنأى عن تطبيق ويف املهن املختلفة املتمدنة  يف ا�تمعات البشرمجيع 

وبصفة عامة، فإن أي أعمال غري قانونية تؤدي إىل . ملسؤولية املدنيةأحكام ا

 ومع ذلك، فإن مدى ،املدنية  املسؤولية  تطبيق تؤدي إىلالضرر بالناسإحلاق 

 الشخص وحالة، الضرردار املسؤولية خيتلف من شخص آلخر وفقا ملق

وهذا .  يغطي عامل الرياضةاملدنية كما أن فرض املسؤولية  ، املتضرر، وغريها

 األخرى، يكون ا�االتاألنشطة واملسابقات الرياضية، مثل جمال يعين أنه يف 

  .خرينباآلًالشخص مسؤوال إذا قام بعمل غري قانوين وأحلق أضرارا

واألدوار اليت  يف خمتلف ا�االت الرياضية يتها وأمههنة احلكاممبوفيما يتعلق 

 همرياضية، وكذلك فيما يتعلق مبهامهم وواجبا�م، املبارياتال يف يلعبو�ا

 إىل إصابة العب، مبا يف ذلك عدم تنفيذ القواعد إمهاليؤدين عن أي ومسؤول

  .وقوع األضرار للحماية من  واملعايري املتبعة،الالزمة 

 احلكم مسؤوال أم ال، تنظر احملاكم يف العديد من ولتحديد ما إذا كان

  :على سبيل املثال. العوامل

  .املطلوبة من احلكم جتاه الالعبواجب الرعاية • 

  . ذلك الواجب من قبل احلكمإمهال• 

  .ذلك اإلمهال الالعب الناتج عن إصالة• 

  .قياس مقدار الضرر• 



٨/٢٩/٢٠١٨ 

 
 

 

 
 

 
 

٢١٥

  .درجة اليقني بأن الالعب قد عاىن من الضرر• 

  .والضرربني سلوك احلكام رجة السببية د• 

 باحلكام خيص فيما دراستها وفحصها يتم  أنالعناصر املذكورة أعاله جيبو

 وجتدر اإلشارة إىل أن عدم وجود .يتولون مهمة إدارة املسابقة الرياضيةالذين 

مينعتعويض الضرر مبوجب قواعد املسؤولية أي من هذه العناصر، سوف 

  .املدنية

  :التوصيات

 األنشطة الرياضية واملسابقات أمر عنعلى الرغم من أن فصل احلوادث 

 املتعمدخطاء واإلمهال والتصدي اجلادلأل األنظمة والقواعد إال أنمستحيل، 

على مجيع  ومن الضروري بالتايل  ،تقليل هذه احلوادث يؤدي إىل ميكن أن

من املخاطر اليت املسؤولني عن إدارة املبارياتأن يبذلوا جهودا متضافرة للحد 

مبادئ وقواعد السلوك األخالقي ًأيضا ينبغي تطوير ، يتعرض هلا املشاركون 

يف مجيع األلعاب الرياضية وجلميع الفئات من العبني ومدربني وحكام 

  .ومسؤولني

وما من شك ،  يف حالة تطور أصبح ا�تمع اآلن فقد من ناحية أخرى، و

أ�م يستطيعون احلصول على تعويضات  ا�تمع يزدادون وعيا بأفراديف أن 

 وبسبب تزايد ،املسابقات الرياضيةقانونية عن اإلصابات اليت حتدث يف جمال 

إىل ماسة  هناك حاجة القانونية فإنخماطر اإلصابات ووعي الناس حبقوقهم 

  .املعرفة واحلنكة واخلربة يف إدارة املبارياتحكام للأن يكون 
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عد الحكام على حماية أنفسهم من واإلرشادات التالية سوف تسا

  :الدعاوى المحتملة

 خلطوط اجلانبية واخلطوط النهائيةافحص سطح اللعب، مبا يف ذلك ا -١

 . واحملتملةاحلالية للمخاطر ًجتنبا

 وال تسمح، لبدأ املباراة ما إذا كانت الظروف اجلوية مناسبة حدد -٢

 .قرارك على بالتأثريللمدربني أو املسؤولني الرياضيني اآلخرين 

 . الكرة واملرمى والشباكاللعبة مثلوأدوات فحص معدات ا -٣

املنوه عنها  معدات السالمة املطلوبة قد ارتدوا من أن الالعبني تأكد -٤

 . الرياضيةاملؤسسات أو اللعبمن قبل قواعد 

 من أن سالمتهموتأكد من أجل  أنفسهمني الالعبأدوات افحص  -٥

  .تلحق الضرر �مات قد  أي جموهرات أو ملحقيرتدون ال نيالالعب

  ،التعليم والتثقيف الرياضي للجميع توفري وأخريا جيب 

 املتعلقة بقضايا احلكم يف خمتلف  الرياضية نشر العديد من ا�التوكذلك

  .األلعاب الرياضية
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