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مقدمة
الــذي یعرفــه العــصر الحــالي فــي شــتى المجــاالت المــستمرفــي ظــل التطــور 

االجتماعیــة وغیرهــا تكــاد حیــاة الفــرد والحیویــة والمیــادین العلمیــة االقتــصادیة 
إن تكون سلسلة متصلة من احتماالت النفع والضرر ،تجعله في قلق وتوتر 
دائم على مستقبله ومصیره ،فإذا كان األمر بهذه الصورة بالنسبة لألشخاص 

عقیـدا وحاجـة إلـى العادین ،فال بد إن حیاة الریاضیین أصبحت أیـضا أكثـر ت
توفیر وضمان الوقایة والحمایة مـن اإلضـرار والمخـاطر ثـم مواجهـة أثـار مـا 
قـــد یحـــدث لهـــم مـــن إصـــابات فـــي المجـــال الریاضـــي بالقـــدر الـــذي یـــضمن 
اســتمرار الحیـــاة الكریمـــة للفـــرد والمجتمـــع مـــن خـــالل طـــرق التكفـــل والمتابعـــة 

ةحالناج
مختلــف األنــشطة فــي هــور األضــرار التــي تلحــق بالریاضــي أو الجمظــاهرة و

الفردیة والجماعیة أصبح مـن المواضـیع األكثـر أهمیـة التـي تـشغل الریاضیة 
٠والجمهور البال وتؤرق الریاضیین الممارسین

لكــن بــالرغم مــن كــل اإلجــراءات المتخــذة وتطــور األســالیب المختلفــة التــي تــم 
لتعــرض اســتخدمها علــى مــر الــسنین بهــدف حمایــة الالعبــین ووقــایتهم مــن ا

إلصـــــابات المالعـــــب إثنـــــاء ممارســـــة النـــــشاط الریاضـــــي،إال إن المعـــــدالت 
تكــاد تجــزم إن األمــر والجمهــورالعالمیــة والمحلیــة لإلصــابات بــین الالعبــین

مـــازال مـــن الخطـــورة بالقـــدر الـــذي یـــستلزم الكثیـــر مـــن الدراســـة والعمـــل علـــى 
ــــوفر لالعبــــین ــــوائح ت ــــوانین ول مة عوامــــل األمــــن والــــسالوالجمهــــوروضــــع ق

الریاضـي مـستقبلة هـاكإجراءات وقائیة للحـد مـن المخـاطر ،وأسـالیب یـؤمن ب
عنــدما یتعــرض إلصــابة قــد تعیقــه جزئیــا أو كلیــا عــن ممارســة نــشاطه أو قــد 
تؤثر على حیاته العادیة  وتـؤدى بـه إلـى العجـز الجزئـي  أو الكلـى أو حتـى 

. الوفاة 
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ــــأن الریاضــــي ــــى بحاجــــة والجمهــــور وبالتــــالي ف لمواجهــــة خطــــر ضــــمانإل
اإلصـــابة قبـــل وبعـــد وقوعـــه  ،وذلـــك التخـــاذ اإلجـــراءات الالزمـــة للوقایـــة مـــن 
اإلصـــابة مـــن جهـــة ،والتعامـــل مـــع اإلصـــابة عنـــد حـــدوثها مـــن جهـــة أخـــرى 

لجبــر الــضرر الــذي لحــق بهــم مــن جــراء النــشاط المناســبضمان بتــوفیر الــ
.١الریاضي


درجــات متفاوتــة تــؤدى إلــى متطلباتهــا إن األنــشطة الریاضــیة علــى اخــتالف 

إن بــــل٠التــــي تلحــــق بالریاضــــیین أو الجمهــــور أو غیــــرهماإلضــــرارمــــن 
لیس قاصرا على فترات المنافسة الریاضیة وحسب بل قـد لإلضرارالتعرض 

ٕیتعــرض لهــا الالعــب خــالل مراحــل اإلعــداد المختلفــة واثنــاء التــدریب المهــارة 
ث قــد یــسمح للجمهــور بحــضور هــذه حیــوحتــى بالنــسبة للجمهــوروالخططــي
٠٢التدریبات

ا هـأهمیـة وجـود مظلـة األمـان التـي یـستظل بفـيالبـد مـن التفكیـر لذلك كان 
كل ممارس حتى یؤمن على نفسه من خطر محتمل وقوعه في الحاضـر أو 
المـــستقبل وممـــا الشـــك فیـــه إن التقـــدم العلمـــي فـــي كافـــة فـــروع المعرفـــة قــــد 

التأمین على المخاطر (التأمین على اإلصابات في المیدان الریاضي -عباس جمال:د -١
-الموقع االتىىمنشور علبحث ) الریاضیة 
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ریاضي وأمكن اسـتغالل ذلـك فـي تـوفیر المنـاخ انعكست أثاره على المجال ال
الـــصحي المناســـب مـــن كافـــة الجوانـــب ذات التـــأثیر المباشـــر وغیـــر المباشـــر 

والجمهـــور الـــذي یحـــضر المباریـــات أو علـــى ســـالمة الممارســـین الریاضـــیین
فتطــورت األجهــزة الریاضــیة مــن حیــث الــشكل والمــادة المــصنوعة التــدریبات 

المة الالعبـــین وعـــدلت بعـــض القـــوانین مـــن وســـأمنهـــا مـــن اجـــل مزیـــد مـــن 
الجمهورالمنظمة لكل نشاط بهدف حمایة الالعبین و

كمـــا إن العمـــل والحـــرص قائمـــان علـــى مراعـــاة النـــسب والمقـــاییس العالمیـــة 
المختلفـــــة فـــــي المالعـــــب والقاعـــــات الریاضـــــیة وتطبیـــــق القـــــوانین واللـــــوائح 

إعمـــال العنـــف فـــي والعقوبـــات المناســـبة لالتحادیـــات الریاضـــیة للتقلیـــل مـــن 
٠المالعب والحد من اإلصابات 

مــن فأصــبحرتفــاع معــدالت اإلصــابات الریاضــیة وتفــاقم خطورتهــا الونظــرا
الضروري وضع القوانین واللـوائح وتـوفیر عوامـل األمـن والـسالمة كـإجراءات 
وقایــة للحــد مــن اإلصــابة وكــضوابط تــضع الممارســة الریاضــیة فــي إطارهــا 

اإلتبـاعةوالصحیة واجببیر الطبیة اوالتداإلجراءاتالصحیح،فباإلضافة إلى 
والقوانین التي تنظم اللعبة وتوفر المناخ المناسب والمنـاهج التدریبیـة العلمیـة 

حــد وســائل الــضمان أمین ضــد اإلصــابات الریاضــیة یعتبــر أن التــأالــسلیمة فــ
١الهامة في المجال الریاضي 

أو بالالعـــ(ضرورالمـــویهـــدف البحـــث إلـــى بیـــان كیفیـــة ضـــمان تعـــویض
الـذي یـضمن لهـم مـن المـسئولیة المدنیـةمن خالل نظـام التـأمین ) الجمهور

.الحصول على التعویضات المناسبة

١Bondallaz  J., La responsabilité de l‘organisateur d‘une manifestation
sportive, Droit et sport, Berne- ١٩٩٧, ٦٣ ss, ٦٤
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وأحاول تناول التأمین من المسئولیة المدنیة لمنظمي األنشطة الریاضیة عن 
مــن خــالل عــرض تجربــة المــشرع الفرنــسي جمهوراألضــرار التــي تلحــق بــال

ـــذي یفـــرض التـــ ـــاري مـــن المـــسئولیة المدنیـــة لمنظمـــي األنـــشطة ال أمین اإلجب
الریاضـــیة، وكـــذلك بیـــان اآلثـــار التـــي تترتـــب علـــى هـــذا التـــأمین خاصـــة أنـــه 
یتمیـــز بـــبعض الخـــصائص التـــي تمیـــزه عـــن غیـــره مـــن صـــور التـــأمین مـــن 
المــــسئولیة بــــصفة عامــــة منـــــة حیــــث اســــتبعد تطبیـــــق بعــــض آثــــار الـــــصفة 

١.رار التعویضیة التي تمیز تأمین األض

األمر الذي یستدعى وجوب التدخل التشریعي لفرض التأمین اإلجباري على 
منظمي األنـشطة الریاضـیة بحیـث یـتم تغطیـة مـسئولیتهم المدنیـة عمـا یلحـق 
بالمتفرجین والالعبین  مـن أضـرار نتیجـة لهـذه المـسئولیة، ویتعـین علـى هـذا 

طة الریاضـیة، وأن التشریع المأمول أن یتـضمن تحدیـدا دقیقـا لمنظمـي األنـش
یـــضع فـــي اعتبـــاره الطبیعـــة الخاصـــة لهـــذا النـــوع مـــن التـــأمین، خاصـــة فیمـــا 
یتعلق باآلثار التي تترتب علیه، وأن یتضمن إنشاء صندوق للضمان تساهم 
فیـــه المؤســـسات الریاضـــیة والـــشركات والهیئـــات الداعمـــة للنـــشاط الریاضـــي 

٠لضمان حصول المضرورین على حقوقهم في التعویض 


إلـى تنظـیم معـین فمـن ناحیـة األنشطة الریاضیةتحتاج الغالبیة العظمى من 
فـيأو الـسباحة كالمـشينجد أنـه باسـتثناء بعـض األنـشطة الریاضـیة القلیلـة 

ارســــة ریاضــــتهم، وال موســــائل لمإلــــىیحتــــاج الریاضــــیون . األنهــــار والبحــــار

بحث منشور -ن الحوادث الریاضیةتأمی–عالء حسین على -نفس المعنى دفي-١
الجوانب القانونیة للتامین "لكلیة الشریعة والقانون جامعة اإلمارات بعنوان -٢٢بالمؤتمر 

وما بعدها٣٧٥ص -٢٠١٤مایو-١٤-١٣الفترة من في" واتجاهاته المعاصرة 
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هـا لهـم سـواء كـان یستطیعون أن یحـصلوا علیهـا إال عـن طریـق شـخص یوفر
فــردا أو هیئــة خاصــة أو عامــة، نظــرا ألن هــذه الوســائل تكلــف كثیــرا ، ومــن 

الجماعیـة والمباریـات الریاضـیة األنـشطة الریاضـیةناحیة أخرى نجد أن كـل 
أن یهــتم فـيتقتــضى تنظیمـا، ولهـذا ال غرابـة أيتـستلزم نوعـا مـن التنـسیق، 

. بالهیئات الریاضیةمعظم بالد العالم إهتماما كبیرا فيالمشرع 
عـــصرنا هـــذا لبقـــاء النـــشاط فـــيضـــروريالریاضـــة منظمـــيمـــادام وجـــود و

ومــا هــي .ونمــوه فــإن هــذا یــستلزم بحــث مــسئولیة هــؤالء المنظمــینالریاضــي
الطرق القانونیة لتفادى هذه المسئولیة 

ولكنهــا قــد أخــذت فــي الــسنوات ، إن هــذه المــسألة لیــست جدیــدة بكــل تأكیــد 
عا خاصـا وكبیـرا والـذي یبـرهن ویبـرر القیـام بـالفحص مـن جدیـد األخیرة اتـسا

لألسس القانونیة التي یمكن أن تقیم مسؤولیة النوادي الریاضیة عـن األفعـال 
وهــذه الدرجــة الكبیــرة التــي . التــي تــصیب مــشجعیها أو الالعبــین أو غیــرهم 

تــيللــضرر والأخـذتها تلــك المـسألة تنــتج مــن تفـاقم وخطــورة األفعــال المـسببة 
.الریاضیةتحدث من النوادي 

البحــــث حــــول التــــأمین مــــن المــــسئولیة المدنیــــة لمنظمــــي األنــــشطة بیــــد أن 
یقتــضى التــصدي أوال لتحدیــد مفهــوم مــنظم النــشاط الریاضــي لكــي الریاضــیة 

نستطیع بحث  هذه المسئولیة في إطـار واضـح وبالتـالي یجـب أوال أن نحـدد 
م الــشخص الــذي قــد تعــرض مــن هــم األشــخاص الــذي یمكــن أن یبحــث عــنه

المــــسئول عــــن فــــان، وبــــشكل عــــام . منافــــسة ریاضــــیة أثنــــاءللــــضرر فــــي 
مقابله ریاضیه یكـون هـو مـنظم تلـك أثناءاألحداث التي تكون قد وقعت في 

.المقابلة 
ومــنظم المقابلــة الریاضــیة یكــون كــل شــخص یتحمــل مهمــة أقامــه عــرض أو 

مــوس وفعلــي اإلجــراءات حفــل ریاضــي ویقــع علــى عاتقــه أن یتخــذ بــشكل مل
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تنظـیم نطـاق ، بیع التـذاكر ( التي تضمن السیر الجید لهذا الحفل الریاضي 
ویكــون بــشكل خــاص مــسئول ) اســتقبال وخدمــه المتفــرجین، ومنطقــه اللعــب 

عـن إجــراءات الحیطــة واالحتیــاط الــضروریة مــن اجــل ضــمان امــن الجمهــور 
.والالعبین  

الـشخص الـذي یتحمـل المـنظم اعتبار ویشیر بعض المؤلفین إلى أنه یمكن 
١. المخاطر االقتصادیة والمالیة للعرض الریاضي 

حاالتهــا فــيفــإذا فرغنــا مــن تحدیــد مــن هــو المــنظم إنتقلنــا لبحــث مــسئولیته 
: ثالثة فصولإلىینقسم بحثالمختلفة وبناء علي ذلك فإن هذا ال

.الریاضیةالتأمین من المسئولیة المدنیة واألخطار: فصل تمهیدي 

والذي وفقا له ال ،الجغرافیةالوحدةوهنا تجدر اإلشارة إلى أن عالم كره القدم یحكمه مبدأ ١-
) . مقاطعه أو قارة ، بلد ، منطقه ( یمكن أن یكون هناك إال عضو رئیسي واحد في مكان ما 

والذي فیه كل سلطه ، الریاضة یكون لها شكل هرمي متدرج منظومةوبموجب هذا فإن 
إن النوادي الریاضیة تشكل تخضع لتوجیهات وسیاسات االتحادات التي تكون اعلي منها

وقاعدة الهرم ؛ وتأتى بعد ذلك الرابطات المحلیة أو اإلقلیمیة و تلك الرابطات التي أساس 
والموقف یعتبر أكثر تعقیدا إلى حد ما في مجال كره القد . تخضع هي نفسها لالتحاد القومي 

. بسبب وجود العدید من الرابطات القومیة الممیزة والمنفصلة والعدید من المنافسات المختلفة 
وكل قسم یتكون أیضا في شكل ، رابطه سویسرا لكره القدم تنقسم إلى ثالث أقسام فمثال 
الرابطة العلیا ( والتي تقع على عاتق الرابطات األعلى ، رابطه كره القدم السویسریة : رابطه 

فرابطه كره القدم السویسریة تعتبر أیضا عضوه في االتحاد األوروبي ، ) ورابطه المباریات 
( والذي یعتبر بدوره احد االتحادات الستة األعضاء في االتحاد الدولي لكره القدم لكره القدم

فإن كل رابطه تابعه تلتزم بان تضع ، ومن اجل ضمان الترابط والتماسك في النظام ) . الفیفا 
والذي من خالله تعترف وتقر بالطابع االلزامى للوائح وقرارات ) شرط ( في لوائحها بندا 

فإن مبدأ الوحدة الجغرافیة  ال ، وبذلك ) . بند أو شرط الخضوع والتبعیة ( العلیا االتحادات 
ولكنه یكون من فعل العدید من ، یعنى أن تنظیم مباراة كره قدم یكون من فعل  شخص واحد 

. األشخاص المعنویة الممیزة والمنفصلة 
Zen-Ruffinen P., Droit du sport, Zürich/Bâle/Genève ٢٠٠٢, ٤٣ ss
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فكرة التأمین من المسئولیة: المبحث األول
األخطار الریاضیة: المبحث الثاني
.األنشطة الریاضیةمنظمي: الفصل األول 
تعریف المنظم:المبحث األول

األنشطة الریاضیةمنظميتحت فكرة الفئات المندرجة:الثانيالمبحث 
األنشطة الریاضیةيمنظمعن نطاق الفئات الخارجة :المبحث الثالث
. حاالت تقع على الحدود بین المنظمین وغیر المنظمین:المبحث الرابع

.األنشطة الریاضیةلمنظميالمدنیةمسئولیةال:الثانيالفصل 
. مسئولیة المنظم تجاه الریاضیین: المبحث األول 

.جمهورمسئولیة المنظم تجاه ال: الثانيالمبحث 
. المنظم تجاه الغیرمسئولیة : المبحث الثالث 
مسئولیة أثاردور التأمین من المسئولیة المدنیة في تفادى:الفصل الثالث

٠منظمي األنشطة الریاضیة
لمنظمـــــيتـــــأمین مـــــن المــــسئولیة المدنیـــــةللاألحكـــــام العامــــة:األولالمبحــــث 

٠األنشطة الریاضیة 
طة األنــــشلمنظمــــيآثــــار التــــأمین مــــن المــــسئولیة المدنیــــة :الثــــانيالمبحــــث 
٠الریاضیة
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فصل متهيدي
التأمني من املسئولية املدنية واألخطار الرياضية


نحاول في هذا الفصل التمهیدي أن نعرض لفكرة التـأمین مـن المـسئولیة فـي 

األخطار الریاضیة في مبحث ثانيمبحث أول ثم نعرض لمفهوم 
املبحث األول

فكرة التأمني من املسئولية املدنية
أنحیث ، ١مینأالهامة في التاألنواعلیة المدنیة من ئون المسمیأیعتبر ت

، یتوجب علیه التعویض بموجب القانونباآلخرینكل شخص یلحق ضرر 
، وغیرهم واألطباءالشركات والمنشآت والسیارات والمقاولون فأصحاب

التي األضراریتعرضون بشكل مستمر لدعاوى التعویض المختلفة عن 
المسؤولیة المدنیة هو المنقذ الوحید لهم من مین أتالفیكون،یلحقونها بالغیر

حیث انه یحافظ على استقرارهم المادي ویضمن عدم ، األحوالفي معظم 

د -٧٨-٧٧ص. ١٩٥٨، مطبعة جامعة القاهرة ، التأمین من المسؤولیة ، سعد واصف . د١
د عبد -، ٢٥٦ص -بدون دار نشر–١٩٥٠التأمین والعقود الصغیرة : محمد علي عرفه

. الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، الجزء السابع، المجلد الثاني، عقود الغرر
، دار النهضة العربیة، صـ ١٩٩٠رة والرهان وعقد التأمین، الطبعة الثانیة، عقود المقام

. دراسة مقارنة مع القانونین المصري والفرنسي-التأمین -جالل محمد إبراهیم. د٢٠٦٦
بدون –. عبد المنعم البدراوى، التأمین. د-.١٣١، مطبوعات جامعة الكویت، صـ ١٩٨٩

البیه، التأمین من األخطار الناشئة عن خطأ محسن . ، د٧٢صـ . ١٩٦٣-دار نشر
أحمد شرف الدین، أحكام التأمین في القانون . د-٣٨المستأمن، مكتبة الجالء ، صـ 

رمضان أبو السعود، أصول التأمین، الطبعة . ، د١٩٧٨-٨٦والقضاء، دراسة مقارنة، 
٣١٨، صـ ٢٠٠٠، -بدون دار نشر–الثالثة

.٩١، صـ ١٩٩٥، -بدون دار نشر–أمین من المسئولیةمحمد إبراهیم دسوقي، الت. د
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مالیة مفاجئة غیر مستعدین لها نتیجة اضطرارهم ألعباءتعرضهم 
. التي یسببونها في مصالح الغیر األضرارللتعویض عن 

لیة المدنیة وما هي ئوالمسمنمینأتالهوم شرح مفونحاول في هذا المبحث 
لیة المدنیة وما هي االستثناءات وغیر ئومین المسأالتي یغطیها تاألخطار

.ذلك  


نظامـــا ال ســـبیل أصـــبحأنإلـــىلیة مـــسلكا وعـــرا ئومین مـــن المـــسأســـلك التـــ
أساسإلىیستند في وجوده في فرنسا وهو ، للطعن في صحته ومشروعیته 

أيوالتــشریعات الــسابقة علیــه ولــم یكــن ١٩٣٠تــشریعي مــستمد مــن قــانون 
كانــت جمیعهــا منظمــة لــه فقــد ٕوانمـاللنظــام منــشئواحـد مــن هــذه التــشریعات 

اجتماعیـــة ووســــیلة فعالـــة لتــــدعیم أداةفـــرض وجـــوده قبــــل التـــشریع باعتبــــاره 
.قبل النظام العام الذي حورب باسمه من

مین البحــري حیــث أمــا ظهــر كتــابع للتــأولمین مــن المــسؤولیة أوقــد ظهــر التــ
الخطـأمین ضـد أالتـأمـاالقبطـان أخطـاءیؤمن ضد أنسمح لمجهز السفینة 
حیــث اعتبــر ، واآلدابلمخالفتــه للنظــام العــام محظــوراالشخــصي فقــد كــان 

) .الخطأدعوة الرتكاب ( على حد تعبیر بوتییه 
مین على أمین من المسؤولیة كنظام تابع للتأالتأمین البري بدأتوفي مجال ال

القـرن الثــامن عـشر تابعــا أواخــرمین مــن رجـوع الجــار فـي أفكــان التـاألشـیاء
.ضد الحریق األصليمین أومكمال للت

مین مـن المـسؤولیة المدنیـة أالقرن التاسـع عـشر ظهـر نـوع مـن التـأوائلوفي 
الحــــوادث التــــي تــــسببها للغیــــر الخیــــل مین مــــن المــــسؤولیة بــــسببأهــــو التــــ

یلــزم ســائقي ١٨٢١عــام أمــراوالعربــات حیــث اصــدر مــدیر بــولیس بــاریس 
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مین دفع الغرامات والتعویـضات المـستحقة للغیـر أالعربات بتكوین صندوق لت
. من المسؤولیة المدنیة مینأالتأشكالشكل صحیح من أولواعتبر ، 

نظامـا وأصبحقضاءا فقها ومسئولیةالتأمین من الاستقر ١٨٤٥ومنذ عام 
فـي فرنـسا وفـي نهایـة القـرن التاسـع عـشر تطـور المبـدأمعترف به من حیث 

:هذا النظام تطورا كبیرا بسبب 
ومــا نــتج عنــه مــن اســتهداف اآلالتازدهــار التجــارة والــصناعة واســتعمال -

یة تـشدید المـسؤول-.للمسؤولیة كنتیجـة لمباشـرة النـشاط التجـاري والـصناعي 
. بقصد حمایة المضرور 

مین مـن مـسؤولیة الناقـل ازدهـر هـذا النـوع بـشكل خـاص عـام أوفي مجال التـ
بعــد ظهــور حكــم الــنقض الــشهیر الــذي شــدد المــسؤولیة علــى عــاتق ١٩١١

عتبــر فــي ذمتــه التزامــا عقــدیا أإذ. األشــخاصالنقــل فیمــا یتعلــق بنقــل أمــین
وكنتیجـة لظهـور قـانون ألشیاءابالنسبة لنقل أما.األشخاصضمنیا بسالمة 

وقــــد شــــدد ، مــــن المـــسؤولیة اإلعفـــاءاتفاقــــات بإبطـــالالـــذي قــــضى ١٩٠٥
عـن طریـق إالالخالص منهـا إلىال سبیل فأصبحالقانون المسؤولیة علیهم 

١. التامین ضدها 


مین مــن المــسؤولیة أفــي التــأمــان الحــادث مین مــن الحــوادث ال بــد مــأفــي التــ

یكـــون هنـــاك حـــادث فالمـــسؤولیة تتحقـــق بمجـــرد حـــدوث أنفلـــیس بالـــضرورة 
.خطا یسبب الضرر 

َّمین من الحوادث طرفین فقط هما المؤمن والمؤن له الذي یعتبـر هـو أفي الت ِّ
َّهـم المـؤمن والمـؤمن أطـرافمین المسؤولیة فهناك ثالثة أتأما، المستفید  لـه ِّ

التعـویض حیـث تحـدد لمبـدأمین مـن الحـوادث ال یخـضع أالتأن.والمتضرر 

وما بعدها٧٨ص-مرجع سابق–مین من المسؤولیة أالت، سعد واصف . د١
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أمـــا، عالقـــة بـــالتعویض أيمین بمنتهـــى الحریـــة ولـــیس للـــضرر أمبـــالغ التـــ
وقواعــد لمبــادئمین تعویـضي یخــضع أمین مــن المــسؤولیة المدنیـة فهــو تــأالتـ
.األضرارمین على أالت


مین أبینمـــــا تـــــ، تعویـــــضي أومین مباشـــــر أتـــــاألشـــــیاءمین مـــــن أیعتبـــــر التـــــ
مین أفــي التــ.مین ضــمان أتــأيمین غیــر مباشــر أالمــسؤولیة المدنیــة یعتبــر تــ

مین أفـــــي تـــــأمـــــا، تطـــــابق زمنـــــي بـــــین الـــــضرر والتعـــــویض األشـــــیاءعلـــــى 
ض بوقـوع الـضرر بــالغیر ِّیتحـرك التـزام المــؤمن بـالتعویالمـسؤولیة المدنیـة ال

.بل بدعوى هذا الغیر 
َّمین علـى سـلبیات المـومن لـه أمین مـن الـدین فهـو تـأمین من المسؤولیة تـأالت

.َّمین على ایجابیات المومن له أتاألشیاءمین على أبینما الت

الطـرف الثالـث أوالغیـر مینیة ضد أمین المسؤولیة المدنیة هو تغطیة تأتأن
َّمین والمـــؤمن لـــه أوالطـــرف الثـــاني همـــا شـــركة التـــاألولالطـــرف أنحیـــث ،  َ

مین بموجبــه بتعــویض الغیــر أوتقــوم شــركة التــ، والطــرف الثالــث هــو الغیــر 
َّمن خالل المؤمن لـه عـن أومباشرة  التـي تلحـق بـالغیر سـواء كـان اإلضـرارَ

َّارتكبـه المـؤمن لـه فـي ممتلكاتـه نتیجـة خطـاأوذلـك فـي شخـصه  أنعلـى . َ
َّمین ال یتعدى المـسؤولیة القانونیـة للمـؤمن لـه أحدود هذا النوع من الت ویـتم ، َ

ــــه قبــــل الغیــــر  َّالتعــــویض عنــــدما تتحقــــق مــــسؤولیة المــــؤمن ل مــــن خــــالل أوَ
َّالدعاوي التي یقیمها الغیر على المؤمن له بالمسؤولیة  َ.


أخطـارمین ضـد أخدمـة بعقـد التـأداءعن العالقـة القانونیـة التـي تـنظم َّیعبر

ِّالمــسؤولیة المدنیــة الــذي یوضــح االلتزامــات والحقــوق المتبادلــة بــین كــل مــن 
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مین تــــضمن دفــــع مبلــــغ أشــــركة التــــأنحیــــث . َّشــــركة التــــامین والمــــؤمن لــــه 
ن لـه وذلـك َّالمضرور نتیجـة الـضرر الـذي لحـق بـه مـن المـؤمإلىالتعویض 

والتـي تـنص علیهـا ، َّمین والمـؤمن لـه أفي حدود المتفق علیها بین شـركة التـ
. ضــــمن مـــا یحـــدده القــــانون فـــي حـــاالت معینــــة أو، مین أشـــروط عقـــد التـــ
التأمینیـةالمسؤولیة المدنیة نطاق التغطیـة أخطارمین ضد أویوضح عقد الت

فـــي أوكاتـــه فـــي ممتلأوالتـــي تـــصیب الغیـــر فـــي شخـــصه األضـــراروهـــي ، 
لتـي اوهي المـدة ، التأمینیةمین مدة التغطیة أكما یحدد عقد الت.االثنین معا 

التـي تحـدث خاللهـا اإلضـرارعن تعـویض مسئولةمین أتكون فیها شركة الت
.١


التـي یتعـرضاألضرارحمایة الغیر من إلىمین المسؤولیة المدنیة أیهدف ت

زیـادة إلـىالتـي قـد تـؤدي األضـرارتلـك و، فـي ممتلكاتـه أولها فـي شخـصه 
مین المــسؤولیة أكمــا یهــدف تــ، إفالســهأوإعــسارهإلــىأو، المالیــة أعبــاءه
مـن رجـوع الغیـر علیـه بالمـسؤولیة أيحمایة صاحب المـسؤولیة إلىالمدنیة 

ومـن خـالل . الذي قد یسبب لـه ضـائقة مالیـة ال یقـوى علـى حملهـا األمر، 
ـــة أحمایـــة الغیـــر وحمایـــة صـــاحب المـــسؤولیة یحقـــق تـــ مین المـــسؤولیة المدنی

الذي یعمل على تقدم المجتمع ورقیه األمرالمجتمع ألفراداالستقرار المادي 
.

دار المطبوعات ، التأمین من المسؤولیة عن حوادث السیارات ، فایز عبد الرحمن . د١
١٣١-١٣٠ص. ٢٠٠٦، القاهرة،الجامعیة 
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َّدفعهــا عنــدما یتعــرض المــؤمن لــه یــتم تغطــي هــذه الوثیقــة التعویــضات التــي 

الـــضرر بـــالغیر وهـــذا إلحـــاقإلـــىأدىارتكبـــه أة قانونیـــة نتیجـــة خطـــلمـــسائل
١:الضرر قد یكون 

الجـسدیة التـي تلحـق بـالغیر األضـرار.التي تلحق بممتلكـات الغیـر األضرار
.
َّما تغطي هذه الوثیقة مصاریف الدعاوى القضائیة التي یتكبدها المؤمن لـه ك

ن المـسؤولیة التـي تترتـب أشم ضـده بـاالـدعاوي التـي تقـفـيفـي سـبیل الـدفاع 
مین دفعــــه أوتحــــدد الوثیقــــة التعــــویض الــــذي یترتــــب علــــى شــــركة التــــ.علیــــه 

مین المــسؤولیة المدنیــة مــن جــدول الوثیقــة أوثیقــة تــوتتــألفبــالغیر لألضــرار
یحتــوي جــدول الوثیقــة علــى و.وشــروط خاصــة وشــروط عامــة واالســتثناءات 
ن لــه وقیمــة القــسط وتفاصــیل َّرقــم الوثیقــة ومــدة التــامین واســم وعنــوان المــوم

.َّمین والمؤمن لهأمبالغ التامین وتوقیع كل من شركة الت
تتضمن الـشروط الخاصـة تعهـد الـشركة بـالتعویض عـن الحـوادث التـي تقـع و

مین وذلك في حدود المبالغ المذكورة في العقد لقاء دفع القسط أخالل فترة الت
.أیضاالتأمینیةلتغطیة المذكور في العقد كما تحدد الشروط الخاصة ا

كـان إذاوتتضمن الشروط العامة شروط تجدید الوثیقة وكیفیـة تعـدیل القـسط 
متغیر كما تنص الشروط العامة علـى التعـویض النـسبي فـي أمرمبنیا على 

َّلـــنفس الخطـــر المـــؤمن علیـــه كمـــا تحـــدد الخطـــوات أخـــرمین أحـــال وجـــود تـــ
مین وشروط قبول هذه أیقة التفي حال وجود مطالبة على وثإتباعهاالواجب 

الدار الجامعیة ، عدیم التمییز أفعالالناتجة عن األضرارتعویض، عمران علىمحمد. د١
٤٥-٤٤ص  . ١٩٩٢، لبنان ، 



-١٣٤٤-

، أیاممدته سبعة بإشعارمین أوثیقة التإلغاءالمطالبة كما تنص على جواز 
.مطالبة كاذبة أيالوثیقة فورا لدى اكتشاف ٕوالغاء


َّؤمن لــه فــرد مــن عائلــة المــأيلهــا ضیتعــرالجــسدیة التــي األضــرارتعــویض 
.الحادثكانوا یعملون في خدمته عند وقوع إذا

أوَّملكیتهـــا للمـــؤمن لـــه تـــسببها األشـــیاء التـــي تثبـــتالتـــي األضـــرارتعــویض 
.خدمهأوأسرتهأفرادألحدأوتحت رعایته 

اإلضــرارنتجــت هــذه إذاالممتلكــات أضــرارأوالجــسدیة األضــرارتعــویض 
.حكومیةسلطة امروأعن أوبة الذري وتلوث المیاه والتراإلشعاععن 

نتجــــت عــــن ســــلع إذاالممتلكــــات أضــــرارأوالشخــــصیة األضــــرارتعــــویض 
١.توزیعها أوتوریدها أوخدمتها أوبإصالحهایقوم أوَّینتجها المؤمن له 

یغطــي بعــض هــذه االســتثناءات أنَّالمــؤمن لــه یــستطیع أننالحــظ أنال بــد 
لك بملحق خاص یصدر عـن شـركة وذ، كانت طبیعة عمله تتطلب ذلك إذا

.التامین 
ذلــك فــان بعــض هــذه االســتثناءات موجــودة ویمكــن تغطیتهــا إلــىباإلضــافة
.مین منفصلة أبوثائق ت

املبحث الثاني
األخطار الرياضية

الحق في التعویض بین حوادث السیارات واالجتماعي والمسؤولیة المدنیة ، سمیر االودن . د١
١٢٣ص. ١٩٩٩، مصر ، الفنیة اإلشعاعمكتبة ، 
، من المسؤولیة المدنیة اإللزاميامین المضرور والمستفید من الت، منصور نمحمد حسی. د

.١٩٩٣، مصر ، ة المعارف أمنش
-مرجع سابق، عدیم التمییز أفعالالناتجة عن األضرارتعویض ، عمران ىمحمد عل. د

٤٦ص
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ـــــــــــــــــــــــــــي مفهـــــــــــــــــــــــــــوم اإلصـــــــــــــــــــــــــــابات  فـــــــــــــــــــــــــــي البدایـــــــــــــــــــــــــــة نـــــــــــــــــــــــــــشیر إل
الریاضــــیة ســــواء فــــي الریاضــــیات الفردیــــة أو )المخاطر،اإلضــــرار،الحوادث(

ة فهــي التــي تــسبب فــي العجــز الكلــى أو الجزئــي العاهــة المؤقتــة أو الجماعیــ
١الدائمة وأحیانا إلى الوفاة 

بأنه كل مـساس بالجـسد یقـع "ویعرف الحادث الریاضي من النظرة القانونیة 
أي  كــل حــادث خــارجيبفعــل غیــر متعمــد مــن قبــل المــؤمن لــه عــن ســبب 

٢"مضرورمفاجئ وخارج عن إرادة ال

هـــذا التـــأثیر الخـــارجي مفاجئـــا فاإلصـــابة عبـــارة عـــن خلـــل وعـــادة مـــا یكـــون
یـــصیب عـــضو أو أكثـــر مـــن أعـــضاء الجـــسم ممـــا یـــؤدى إلـــي تعطیـــل هـــذا 
العــضو بــشكل مؤقــت أو دائــم ممــا یحــدث تغیــرات تــشریحیة مثــل الحــد مــن 

في جسد المضرورالحركة الطبیعیة وكذا إحداث تغیرات فسیولوجیة 

الطبعة ) التأمین–العقد –االحتراف (القانون المدني والریاضة –د حسن احمد الشافعي -١
-والنشر اإلسكندریةاألولى دار الوفاء للطباعة

١٤ص-٢٠٠٥
إظهار وتحدید مقومات الجانب -في المرجع السابق-حاول د حسن احمد الشافعي-٢

ٕالفني للتامین طبقا للقانون المصري وامكانیة تطبیقه في التربیة البدنیة والریاضیة فتوصل إلى 
د كان من الطبیعي إن إن هناك إصابة عالیة بین الممارسین لمعظم األنشطة الریاضیة وق

یكون ارتباطا بین مبلغ التامین ،قسط التامین ،نوع الخطر ومواصفاته وأیضا مستوى الالعب 
،وسنه والعوامل األخرى المعبرة عن الشق اإلنساني  ،االقتصادي،القانوني ومن ضمن 

ذ توصیات هذه الدراسة إحاطة أجهزة الشباب والریاضة على كافة المستویات بأهمیة اتخا
ٕإجراءات التامین على الالعبین كأحد وسائل الضمان لمستقبلهم  واجراء المزید من األبحاث 

في هذا المجال على مستوى كل نشاط ریاضي لضمان المزید من الدقة في التصنیف والتقییم  
كأساس لتنظیم عملیة التامین 
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ي تعتبــر نتیجــة لتــأثیرات انفعالیــة شــدیدة ویــدخل مفهــوم اإلصــابة النفــسیة التــ
..تؤدى بدورها إلي عرقلة عملیات الجهاز العصبي

هــي بــدورها أیــضا تــصیب أعــضاء أو جــسد الریاضــیین :اإلصــابة الریاضــیة
خــالل التمرینــات أو المباریــات ممــا یــؤدى إلــى تعطیــل األعــضاء عــن القیــام 

ة هـي ناتجـة عـن تـأثیر  بوظیفتها  الطبیعیة بصورة مؤقتـة واإلصـابة الریاضـی
خــارجي مفــاجئ یتعــدى أو یفــوق قــدرة التحمــل ســواء عــل مــستوى األعــضاء 
السلیمة أو األعضاء المصابة من جراء إصابات خفیفة سابقة تسبب إصابة 

بلیغة تتسبب في توقف وظیفي 


یتحقـق حادث مستقبلي محتمل الوقـوع فقـد یتحقـق وال"یعرف الخطر لغة بأنه
ویكــون مؤكــد الوقــوع لكــن بتــاریخ غیــر معلــوم وال یــتم بمحــض أراده الطــرف 

مین على انه حادث مستقبلي محتمل الوقوع أالمتسبب فالضرر في مجال الت
ال یتوقف تحققه على إرادة الطرفین وحدهما وعلـى الخـصوص إرادة المـؤمن 

٠له 
هـد المتواصـل تعـد ن فكـرة الجأالمجال الریاضي فـفي :فكرة الخطر الریاضي

جوهر الریاضة والریاضة هـي كـل تمـرین أو نـشاط بـدني یهـدف إلـي تحقیقـه 
٠جهد المتواصلنتیجة ویتوقف تنفیذه خصوصا على فكرة ال

األنــــشطة إن الخطــــر مــــرتبط ارتباطــــا وثیقــــا بعــــالم ى جانــــب مــــن الفقــــه ویــــر
مـن سـماتاإلقدام على الخطر وتحمل مـا یحـدث یعـدأنإذا یري الریاضیة

فعالم الریاضة یتمیز بكون المشاركین فیها غالبا مـا یكونـوا النشاط الریاضي
١مستعدین لخوض اكبر اإلخطار

مین على المخاطر التأ(التأمین على اإلصابات في المیدان الریاضي -عباس جمال:د ١
٩ص-مرجع سابق-)الریاضیة 
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إذاتكـــون مقبولـــة خاصـــة أنیمكـــن اإلخطـــاربعـــض الریاضـــيالمجـــال فـــي

تــوخيبقــوانین أوبریاضــة جماعیــة بأنــشطة قــد تكــون خطیــرة األمــرتعلــق 
لحظـة أيفـيبریاضة فردیة ،فمـن الـصعب القـول األمرتعلق ماإذاالحذر 

الریاضـــينفـــرض علـــى أنوبالتاليعـــدم احتـــرام قواعـــد الوقایـــة الـــدنیا،یبـــدأ
التــيحتمــا منعــه مــن اتخــاذ المبــادرات إلــىالتزامــا مفــرط مــن الحــذر ســیؤدى 

خطیرة ومرتبطة بالممارسة الریاضیة ،أحیاناتكون 
یاضات كتسلق الجبال،الغطس یكون الخطر جزء من بعض الرأیضاوتوجد 
سـوء أوالریاضیة خطر الغرق وخطر السقوط وانتفاء الحـذر والعنـف طبیعة

بلغــت إذاإالمجــال المــسئولیة الریاضــیة فــيالتــصرف ال یكــون لهــم معنــى 
الـــضرر الجـــسیم الـــذي یتعـــذر تداركـــهبمعنـــى أن تـــسببغیـــر مقبولـــةحـــدود 

الموتك
فمـن یعـرض "سـلوك الفـرد فـيتعـرف األخطـاركرة تقبـل فویرى البعض أن

تبرئه الغیـر ضـمنیا فينفسه لخطر وهو یعرف طبیعته وامتداده تبرز نیته 
جانــب كمــا یــرى "أمنــههــذا الخطــر ولیــد االلتــزام بالــسهر علــى أنباعتبــار 

مــضرورقبــل فیهــا الیالتــيالحالــة فــين هــذه النظریــة تجــد تطبیقهــا أبــأخــر
توافق ضمنیا على تقبل النتائج مسبقا أي عندرایة الخطر عن وعى و

تعلق بالحوادث التياألحكامبعض فيعلیهاالمعول األخطارفنظریة تقبل 
معرفـــــة حقیقي،الریاضــــیة تفتــــرض وجـــــود ثالثــــة شـــــروط هــــي وجـــــود خطــــر 

.للخطرالریاضيلهذا الخطر ،وتقبل الریاضي


فيوجه القانون نظرا لوجود اختالف فيتشكل عقبة األخطارفكرة تقبل أن
كـل مـن الفقــه والقـضاء حـاول تفـسیر وشــرح نـسبیة عـدم العقــاب أن"وجودهـا 
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تتحقـــق لوجـــود المـــسئولیة الجنائیـــة الأنأيیـــستفید منـــه الریاضـــیین الـــذي
ارك علیه فكـل مـن یـشالمجنيتستند على رضا التيالمبررة ،األفعالبعض 
بجـروح بدنیـة یؤكـد اإلصـابةخطـر إلـىمنافسة ریاضـیة قـد تـؤدى فيبحریة 

١"یكون ضحیةأنعلى انه قبل مسبقا 

مـن جهـة مـن فكـرة تقبـل أصـلهیـستمد مضرورالءوهذا الفعل المبرر لرضا
مـن نظریـة المطابقـة أخـرىومن جهـة المدنيالقانون فيالمعروفةاألخطار

ترى انه مادام والتيبمطابقة القانون مع الواقع االجتماعیة وهى نظریة تقوم
ال یعتبر مخالفة جنائیة بل سـلوكا -حتى العنیف منه-الریاضيالنشاط أن

٠مسئولیة أياجتماعیا مالئما وفعال مبررا ال یستدعى 
أوواقعــة قانونیــة األخطــاراعتبرنــا فكــرة تقبــل إذاتتغیــر فعالیــة هــذه النظریــة 

ووهــمــضرورتــرتبط بعــدم الحیطــة والحــذر مــن قبــل الفعنــدما قــانونيكعمــل 
تعتبر واقعة قانونیة وتكـون الخطرن فكرة تقبلأعلم باحتمال وقوع الخطر فی

تحـــوى التـــيعلـــى ممارســـة الریاضـــة مـــضرورعمـــال قانونیـــا عنـــدما توافـــق ال
مـضرورمـن رضـا الالتأكدالبد من أخرىحقیقة وبعبارة أخطارمبدئیا على 

ال وقـوع ضـرر وان كـان غیـر مـسئول عـن النتیجـة الـضارة احتمـفيالمسبق 
فـــيمخالفـــة الحیطـــة والحـــذر وواإلهمـــالبالقـــصد إمـــاوان العوامــل المرتبطـــة 

أساســـهایمكـــن علـــى التـــيهـــيالریاضـــيالنـــشاط أثنـــاءحالـــة وقـــوع حـــادث 
.یحدث ضررا من عدم مشروعیتهالذيالتفریق بین مشروعیة التصرف 

١Jean Mouly- La responsabilité des organisateurs d'activités sportives :
obligation particulière de prudence ou obligation implicite de résultat ?
(à propos des accidents de karting)- Recueil Dalloz-٢٠٠٠-p ١:٥
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مجـاالت الحیـاة المتعـددة ومـافـيمین احد وسـائل الـضمان الهامـةأالتیعتبر
ظهـــرت علـــى مـــر العـــصور لتحقیـــق ألنظمـــةمحـــصلة تطـــور طویـــل إالهـــو 

مواجهـة مخـاطر الحیـاة وقـد كـان فـياألمـانهـا تحقیـقیقـصد منالتـيالغایة 
ـــة  األمـــانإلـــىمجـــال ظهـــرت فیـــه الحاجـــة أول هـــو مجـــال المخـــاطر البحری

مجال المخـاطر  البریـة فينتشار التجارة البحریة ثم جاء التامین وذلك اثر ا
فــيخلــف خــسائر كبیــرة حیــث فكــر النــاس الــذي١٦٦٦حریــق لنــدن بعقــ

مــن الكــوارث مــستقبال ثــم تبــع ذلــك وحــدیثا أنفــسهمطریقـة تمكــنهم مــن حمایــة 
انتشاره واكتسابه للـشرعیة القانونیـة لـم یـتم سـوى أنالتامین على الحیاة غیر 

تطــورا العــشرین وســرعان مــا شــهد القــرن١٩مــن القــرن الثــانيالنــصف فــي
حجم عملیات التامین وتعددت مجاالته ،في

األخطــــاریعــــد مــــن بــــین هــــذه المجــــاالت حیــــث تــــزداد الریاضــــيوالمجــــال 
الریاضــیة وتنــوع الحــوادث فیهــا حــسب مــستوى المنافــسات ونــوع الریاضــیات 

ـــة الممارســـة التنافـــسی ـــك اثـــر ظهـــور النهـــضة والنـــشاط البدنی ة والترفیهیـــة وذل
مین أشــركات التــوأقبلــتوالمحلــى الــدوليالریاضــیة الــشاملة علــى المــستوى 

ــــك علــــى تغطیــــة  ــــك فــــيالریاضــــیة ســــاعدتها األخطــــاراثــــر ذل األحــــداثذل
لقیـت والتـيعرفتهـا مالعـب كـرة القـدم التـيخاصة تلـك المأساویةالریاضیة 

٠١اإلعالمصدى لدى 

والتامین الفردي وارد في المجال الریاضي فهو یعتبر شكل من أشكال التامین على -١
األشخاص فالمؤمن له یقوم بتامین نفسه من األخطار التى تهدد سالمة جسده وحیاته فهو 

تامین تكمیلي یمكن أن یأخذ شكال فردیا أو جماعیا 
ین لصالح فرد واحد سواء كان للمؤمن هناك حالتین في حالة ما إذا كان التام:الشكل الفردي-

له أو غیره أو قد یكون لمجموعة من األشخاص ینتمون إلى نفس الهیئة أو التجمع مثل 
،فنيأعضاء النادي من العبین وطاقم 
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بـــارى مـــن المـــسئولیة عـــن األضـــرار التـــي تلحـــق الریاضـــیین التـــأمین االج
-:والجمهور في فرنسا

فـي -)Loi AVICEقـانون ( ١٩٨٤یولیـو ١٦إن القـانون الـصادر فـي 
ــــه مــــن خــــالل القــــانون رقــــم ٣٨و ٣٧مــــواده  ــــذي تــــم تعدیل ٦٥٢–٩٢وال

٦٢٧–٢٠٠٠ومــــن خــــالل القــــانون رقــــم ١٩٩٢یولیــــو ١٣والمــــؤرخ فــــي 
االجبــــــارى مــــــنتــــــأمینالیتنــــــاول االلتــــــزام ب-٢٠٠٠یولیــــــو ٦والمــــــؤرخ فــــــي 

مـــــستغلوا مؤســـــسات األنـــــشطة المـــــسؤولیة المدنیـــــة للجماعـــــات الریاضـــــیة و
المسابقات الریاضیةمنظموا الریاضیة و

یكون التامین على أشخاص تتوفر فیهم صفات مشتركة یخضعون لنفس :الشكل الجماعي-
خطار منصوص علیها في قواعد التامین على الشروط التقنیة في تغطیة خطر أو عدة أ

األشخاص 
التأمین على المخاطر (التأمین على اإلصابات في المیدان الریاضي -عباس جمال:د 

١٢ص-مرجع سابق-)الریاضیة 
ومهما كان الشكل الذي یتخذه التامین الفردي فردى أو جماعیا فهو عبارة عن ضمان ضروري 

لخطر الریاضي الذي یالزم ریاضة كرة القدم خاصة لكل ریاضي معرض بصفة دائمة ل
والریاضة األخرى عامة ویسرى مفعول هذا الضمان حسب ماجاء في وثائق التامین على كل 
حادث یؤدى إلى الوفاة اثر حادث ،العجز الدائم الجزئي أو الكلى ،العجز المؤقت عن 

راحیةالممارسة الریاضیة والعمل ،المصاریف الطبیة والصیدلیة والج
Jean Mouly, Charles Dudognon – sport- Rép. civ. Dalloz

٢٠١٢-p١١
Jean Mouly- La responsabilité des organisateurs d'activités sportives :
obligation particulière de prudence ou obligation implicite de résultat ? (à
propos des accidents de karting)
Recueil Dalloz-٢٠٠٠- p١٤
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الفئـات یحـدد ١٩٩٣مـارس ١٨والصادر في ٣٩٢–٩٣والمرسوم رقم 
بالتـــأمین والتـــي تلـــزمهم )٢٢الملحـــق ( ٣٧تطبیـــق المـــادة لالخاضـــعة

: االجبارى من المسئولیة المدنیة
ــــشطة - الجماعــــات الریاضــــیة والمنظمــــین والمــــستغلین لمؤســــسات األن

٣٧الریاضیة والمنصوص علیها في المادة 
الموظفین التابعین لهم سواء بصفة مجانیة أو مدفوعة -
. بتنظیم منافسات ریاضیةالحاصلین علي ترخیص-
تــسجیل التــأمین هــو أن ١٩٩٣مــارس ١٨فــي یوضــح المرســوم الــصادر و 

الـــشرط المطلـــق بالنـــسبة لالنـــضمام لالتحـــاد وكـــذلك بالنـــسبة للحـــصول علـــي 
.ترخیص بتنظیم منافسات ریاضیة

وهـــو یـــشتمل علـــي ضـــمان للمـــسؤولیة المدنیـــة .مـــزدوجویعتبـــر هـــذا التـــأمین 
لنــــسبة القــــانون ال یحــــدد الحــــد األدنــــى للقیمــــة با) ( اإلجباریــــة  ( اإللزامیــــة 

ـــة  ـــة بالنـــسبة للحـــوادث الجـــسدیة ) لـــضمان المـــسؤولیة اإللزامی ، وغیـــر إلزامی
فــإن االتحــاد یتعــین علیــه أن ، " األضــرار الجــسدیة " ولكــن بالنــسبة لــضمان 

.یخبر الریاضي بمقابل ذلك الضمان وبإمكانیة رفضه 
لم یجعل التأمین الفردي لألشخاص إجباري فإنه ١٩٨٤وحتى لو أن قانون 

ـــى أن الجماعـــات الریاضـــیة تكـــون ملزمـــة ٣٨د فـــي مادتـــه یحـــد الفقـــرة األول
بإخطــــار أعــــضائها وبمــــصلحتهم فــــي تــــسجیل عقــــد التــــأمین والــــذي یغطــــي 

١٩٨٤وهــذا االلتــزام باإلخطــار قــد تــم إكمالــه فــي قــانون .الجــسدیةاألضــرار 
الفقـــرة ٣٨المـــادة ( مـــن خـــالل التـــزام بتقـــدیم اســـتمارات ضـــمان للریاضـــیین 

والذي یعتبر التزام معقـد بدرجـة كبیـرة ،األخیرلكن هذا االلتزام و) . الثانیة
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،یوســعوالــذي ٢٠٠٠یولیــو ٦قــد تــم إلغائــه مــن خــالل قــانون الــصادر فــي 
١.الفردیةعلي عكس ذلك االلتزام باإلخطار إلى أهمیة تلك التأمینات 

١Gwendoline Simeon - responsabilités et reparation du dommage
corporel des accidents sportifs-op.cit-p١٠٦

إن تأمین المسؤولیة المدنیة یشمل األضرار الجسدیة والمادیة بشرط إثبات مسؤولیة "ویقرر
التعویض الذي یتم منحه من خالل التأمین وعلي عكس. ممثل أخر للمنافسة أو في التنظیم 

فإن ، والذي ال یخضع لتدخل الغیر والذي فیه یكفي إثبات الضرر ، الفردي ضد الحوادث 
النشاط ) یغطي ( إن الضمان یشمل ) . لنصوص العقد ( التعویض یتم طبقا لألحكام العقدیة 

حاالت التمثیل : االجتماعي الریاضي والمسافات واألنشطة الضروریة الالزمة لتحقیق الهدف
représentations ، األنشطة النظامیة الالئحیةactivités statutaires"
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الفصل األول
األنشطة الرياضيةمنظمي


وهــــو -األنــــشطة الریاضــــیةمنظمــــيمفهــــوم أن نتعــــرض لتحدیــــدیجــــدر بنــــا 

وذلـــك قبـــل التعـــرض إلـــى -الطـــرف األول فـــي عقـــد التـــأمین مـــن المـــسئولیة
٠مسئولیتهم وبالتالي التأمین منها

لتعریــــف مــــن هــــو مــــنظم النــــشاط أوالالتــــصديالــــضروريیبــــدو أنــــه مــــن و
اص الــذین ، ثــم بنــاء علــى ذلــك نتــولى قــدر اإلمكــان تحدیــد األشــخالریاضــي

، ومــن ال یعتبــر كــذلك فــال ١ینطبــق علــیهم هــذا التعریــف فیعتبــرون منظمــین
ــك ینقــسم هــذا مجــال دراســتنا هــذه، فــيتــدخل مــسئولیتهم المدنیــة  ــى ذل وعل

:أربعة مباحث إلىالفصل 
تعریف المنظم: المبحث األول

األنشطةالریاضیةمنظميتحت فكرة الفئات المندرجة:الثانيالمبحث 
األنشطة الریاضیةمنظميعن نطاق الخارجة الفئات :بحث الثالثالم

١٥٦ص-١٩٩٢دار النهضة العربیة –المسئولیة الریاضیة –سعید جبر ٠د-١
بحث ملحق بمجلة الحقوق -عقد احتراف العب كرة القدم-عبد الحمید عثمان الحفنى.د

وما بعدها٥٧ص-١٩٩٥-١٩لرابع  سنة الكویتیة العدد ا
Jean Mouly, Charles Dudognon – sport -op.cit-p٢٣

Jean Mouly- La responsabilité des organisateurs d'activités sportives :
obligation particulière de prudence ou obligation implicite de résultat ? (à
propos des accidents de karting)

-op.cit- p١٨
١Gwendoline Simeon - responsabilités et reparation du dommage

corporel des accidents sportifs-op.cit-p١٠٨
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. حاالت تقع على الحدود بین المنظمین وغیر المنظمین:المبحث الرابع
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املبحث األول
تعريف املنظم


كل من یهـىء للریاضـیین وسـائل ممارسـة "یمكن تعریف منظم الریاضة بأنه 

دئذ تشمل هـذه الـصیغة، لـیس فقـط مـن یتـولى تنظـیم العـروض وعن"الریاضة 
ال یقتصر أيٕالریاضیة وانما أیضا من ینظم األنشطة الریاضیة بوجه عام، 

ٕوانمـــــا یـــــضم أیـــــضا الممارســـــات الفردیـــــة ١.األمـــــر علـــــى تنظـــــیم المباریـــــات
الریاضــة بهــذا المعنــى منظمــيرة كــللریاضــة، والتــدریب علیهــا، بیــد أن أخــذ ف

دخل في هذه الطائفـة أشخاصـا یخـضعون لـنظم مختلفـة للمـسئولیة الواسع سی
مـن مـستغل على سبیل المثال نجد أنه طبقا لهذا التعریف یعتبر منظما كـال

وذلك رغم أن كـال ٢الجبالفيالمیكانیكيحوض السباحة ومستغل المصعد 
منهمــــا یخـــــضع لنظـــــام مــــسئولیة مختلـــــف عـــــن اآلخــــر فـــــاألول یلتـــــزم تجـــــاه 

أيفیلتـزم بـالتزام یتحقـق نتیجـة الثـانيلتزام ببـذل عنایـة فقـط أمـا المنتفعین بإ
. أن مسئولیته مشددة

١Benoit Chappuis- Franz Werro- Beatrice Hurni -
La responsabilité du club sportif pour les actes de ses supporters-

٤٢٦٤٠:unige/ch.unige.archiveouverte://http
- . ٢٠١١, p. ٩٠-٤٥

تستخدم هذه المصاعد في البالد األوروبیة وفي فرنسا خاصة في انتقال الراغبین في ٢
. ممارسة ریاضة التزحلق على الجلید في أعالي الجبال



-١٣٥٦-


علــــى العكــــس مــــن التعریــــف الــــسابق یمكــــن أن نأخــــذ عبــــارة مــــنظم النــــشاط 

بمفهــوم ضــیق وعندئــذ یقتــصر مدلولــه علــى مــن یأخــذ ضــمنا علــى الریاضــي
حیــث ١أو أكثــر مــن المباریــات الریاضــیةمــسئولیته أمــر إعــداد وســیر مبــاراة
هــو الــذي یقــوم باالســتقبال و یكــون مكلفــا "یــرى جانــب مــن الفقــه أن المــنظم

٢"بتنظیم مباریات فریقه و في ظل رعایته تتم المنافسة

ویــرى جانــب أخــر  أن النــادي الــذي یقــوم باالســتقبال هــو مــنظم بالقــدر الــذي 
ویتحمل المخاطر أو ، باشر للمباراة یقوم فیه هذا النادي بضمان التنظیم الم

ویقــوم بتنظــیم اإلنــشاءات التــي ســتتم فیهــا ، النفقــات والتكــالیف االقتــصادیة 
٣وبیع التذاكر ویتخذ اإلجراءات الضروریة لألمن، المباراة 

التمییز بـین إلىهذا التعریف یعطى لفكرة المنظم مدلوال ضیقا، ویؤدي بنا 
قــاول، فالمقـاول یقتـصر دوره علـى أن یــضع المـنظم  بـالمعني الـدقیق والم

تحت تصرف الجمهور أرضا أو مكانا معد إعدادا خاصا، أو أجهـزة وأدوات 
بغرض تمكینـه مـن ممارسـة ) إلى المكان واألدوات(وحیوانات، أو هما معا 

١- R. Savatier : Traité de la responsabilité civile, T.٢. ٢ ed, ١٩٥١, n.
٨٥٩.

"Celui qui prend implicitement sous sa responsabilité la constitution et le
fonctionnement d'une ou plusieurs épreuves sportives".

.٣٥٠، ٢٤٩ص١مشكالت المسئولیة المدنیة ج: جمال زكي: وأنظر
١٣٦-٢p-Bondallaz  J., Responsabilité civile et activité sportive

organisée, RVJ ١٩٩٩
٨- Bondallaz J., La responsabilité pour les préju-dices causés dans les

stades lors de compétition sportive,. Fribourg ١٩٩٦, N ٦٨ ٣
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، مثـــــال ذلـــــك مـــــستغل حـــــوض الـــــسباحة أو مـــــستغل ١ریاضــــیة معینـــــة 
.٢)الباتنوار(

للمـــنظم یعـــاب علیـــه أنـــه یـــؤدى للفـــصل بـــین بیـــد أن هـــذا المفهـــوم الـــضیق
شخــــصین یخــــضعان عملیــــا لــــنفس نظــــام المــــسئولیة وهمــــا مــــستغل حــــوض 
السباحة، واللجنة المنظمـة لمبـاراة معینـة، فهمـا یـتحمالن بـنفس االلتـزام تجـاه 

. ٣المستفیدین أو المشاركین


الریاضـة مـدلوال منظمـيرة أنه من األفضل أن نحـدد لفكـ٤رأى بعض الفقهاء
ففي مذهبهم یعتبـر منظمـا معقوال هو وسط بین النقیضین الواسع والـضیق، 

یقتـصر والـذيالتعریف السابق فيقدمناه الذيللریاضة المقاول بالمعنى 
أما الذین یستعملون (الریاضیة اإلدارةدوره على توفیر وصیانة المكان أو 

كما یـضم تعبیـر مـنظم ) بیدهملریاضيافإن زمام النشاط الریاضيالمرفق 
مـــن یــدیر مـــن الناحیــة الفعلیـــة نـــشاطا -وفقــا لهـــذا المفهــوم الوســـط -

كرة القدم، أو سباقا للدراجات في، كمن ینظم مباراة ریاضیا
للنـاديفـإن صـفه المـنظم ،باالستقبالیقوم الذيالناديعلى عكس صفه و

لكـن بعـض الفقـه و.جـدلوالصـفه موضـعا للنقـاش الضیف تعتبرالریاضي 

١- W. Rabinovitch : EncyClopédie Dalloz, Rep. clv, ٢ ed. n, ١١٣;
Mazeaud et Tune : T.I, N. ٢_١٥٧.

٢- Patinoire وهي صالة أرضها مغطاة بالثلج الصناعي وتمارس فیها أنواع معینة من
.الریاضة

٣- D. veaux : Le droit du sport, les responsabilité, - Posté sur le site
Juris-Classeur. p٣_٤٥٠. n.٣.

١٦٠ص-مرجع سابق–المسئولیة الریاضیة –سعید جبر ٠د-٤
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علـى سـبیل االسـتثناء الـضیف إالالنـاديصفه المـنظم علـى إضفاءال یقبل 
١.خاصةوبالقدر الذي یتحمل فیه هذا النادي الضیف التزامات 

فإن مسألة معرفه ما إذا ما كان النادي الضیف  یمكن أو یجب ، ومع ذلك 
تــأثیر فــي رأینــا أيأن یــتم تكییفــه علــى انــه مــنظم مباشــر یظــل ســؤال بــدون 

هــو مــدى ، ومــا یعتبــر حاســم وقــاطع علــى العكــس . علــى مــدى مــسئولیته 
االلتزامــــات التــــي یتحملهــــا تجــــاه المــــشاهدین أو تجــــاه أشــــخاص آخــــرین قــــد 

٢.تعرضوا لألذى والضرر أثناء مباراة 

والحقیقة أن الفرق بـین المقـاول مـن جهـة، والمـنظم بـالمعني الـدقیق مـن 
بعــض األحیــان مــن الدقــة بمكــان، فمــستغل حــوض فــيجهــة أخــرى یبــدو 

. حوضه یعتبر منظما حقیقیافيالسباحة عندما یقیم مباراة 
المقــاول والمــنظم (اعتبارنــا الفــارق الــدقیق بــین الحــالتین فــينأخــذ ولكــي

على من له دور فعال في )محرك(یمكن أن نطلق عبارة ) بالمعنى الضیق
ارة مــستغل علــى مــن یقتــصر دوره تنــسیق وتنمیــة األنــشطة الریاضــیة وعبــ

علــى أن یــضع تحــت تــصرف عمالئــه الریاضــیین منــشآت ریاضــیة، لكــن 

Bondallaz  J., Responsabilité civile et activité sportive organisée- op.cit-
p٦٤ -١-

٢Benoit Chappuis- Franz Werro- Beatrice Hurni -
La responsabilité du club sportif pour les actes de ses supporters-op.cit-

p٦٨
یمكن أن یحدث أن تنظم مباراة بواسطة طرف ثالث خاصة في أعقاب عقوبة " ویرى انه 

تأدیبیة یتم اتخاذها من قبل االتحاد الرئیسي نظرا لسلوك مشجعي احد الفرق  والطرف الثالث 
تي یمكن ال یكون منظما إال لو انه تحمل جزء من تنظیم المباراة ؛ ومع ذلك تظل المسئولیة ال

" .أن یتعرض لها  باعتباره مالك اإلستاد 
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یـدخالن تحـت مـدلول مـنظم )المحرك والمستغل(على أیة حال كال الفئتین 
.طبقا لهذا المفهوم الوسطالریاضيالنشاط 

تحقیـق النـشاط فـيمضمون فكرة المنظم هنا، من یـساعد فيلكن ال یدخل 
فـــيمـــع بقائـــه خـــارج نطاقـــه مثـــل صـــاحب المـــصاعد المیكانیكیـــة ضـــيالریا

ــــشتاء . الجبــــال ــــيفــــصاحب المــــصعد یــــساعد راغبــــى ممارســــة ریاضــــیة ال ف
أعلــى الجبــال لكــن یظــل إلــىعلــى الجلیــد بــنقلهم بمــصعده االنــزالقمحطــات 

خارجــا عــن نطــاق ریاضــتهم هــذه ألنهــم ال یمارســونها داخــل مــصعدة وذلــك 
نطـــاق ممارســـة ریاضـــة فـــيیـــدخل الـــذيلـــسباحة علـــى عكـــس مـــدیر حمـــام ا

مـــسبحه ولهـــذا ال یعتبـــر فـــيالـــسباحة حیـــث أن عمـــالؤه یمارســـون ریاضـــتهم 
الـذيیعتبـر كـذلك وهـذا االعتبـار هـو الـذيالثـانياألول منظما على عكـس 

حـــدود فـــيیجعلنـــا نـــرجح المـــدلول الوســـط للمـــنظم ألنـــه یحـــصر هـــذه الفكـــرة 
. معقولة
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الثانياملبحث 
األنشطة الرياضيةمنظميحتت فكرة ت املندرجةالفئا

یتضح من المدلول الوسط لتعریف المنظم أن هناك فئتین رئیـستین تنـدرجان 
، ومــستغلوا المنـــشآت الریاضـــيمحركــي النــشاط : تحــت هــذا المــدلول همـــا

.نحاول بیان هاتین الفئتینیليوفیما .١الریاضیة



فـيیقومون بدور فعـال ٢األنشطة الریاضیةمحركينا فیما سبق إلى أن أشر

تشجیع وتنمیة األنشطة الریاضیة والتنسیق فیما بینها ، ویضطلع بهذا الدور 
فـيبصفة رئیسیة الهیئات الریاضیة إال أن هناك أشخاص آخرون یشاركون 

تـساعد القیام به سواء بصفة محترفین أو بصفة عرضیة، كمـا أن هنـاك فئـة 
. الریاضيالنشاط محركينبین ما یعد من یليالمنظمین فى أعمالهم وفیما 



٢٧- Benoit Chappuis- Franz Werro- Beatrice Hurni- La responsabilité
du club sportif pour les actes de ses supporters- op.cit-p٦٩

Bondallaz  J., Responsabilité civile et activité sportive organisée- op.cit-
p٦٤

 Jean Mouly, Charles Dudognon – sport -op.cit-p٢٩
Jean Mouly- La responsabilité des organisateurs d'activités sportives :
obligation particulière de prudence ou obligation implicite de résultat -
op.cit- p٢٨

١Gwendoline Simeon - responsabilités et reparation du dommage
corporel des accidents sportifs-op.cit-p١٢٨

ومابعدها١٦٢ص-مرجع سابق–المسئولیة الریاضیة –سعید جبر ٠د-٢
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تنظیم األنشطة الریاضیة وتكاد فيتضطلع الهیئات الریاضیة بالدور األكبر 
وهـذه الهیئـات قـد تكـون . فیمـا یتعلـق بتنظـیم المباریـاتاحتكـاريتتمتع بـدور 

المعــدل ١٩٧٥لــسنة ٧٧قــد نــص القــانون رقــم و. عامــة وقــد تكــون خاصــة
الخاص بالهیئـات الخاصـة للـشباب والریاضـة ١٩٧٨لسنة ٥١بالقانون رقم 

فـيكاملـة ) خاصـةيأ(تعتبر هیئـة أهلیـة "على تعریف هذه الهیئات بقوله 
تطبیـق أحكـام هـذا القـانون كـل جماعـة ذات فـيمیدان الـشباب والریاضـة 

خاص طبیعیین أو اعتباریین ال تستهدف تنظیم مستمر تتألف من عدة أش
ٕ، ویكـــون الغـــرض منهـــا تحقیـــق الرعایـــة للـــشباب واتاحـــة المـــاديالكـــسب 

الظـــروف المناســـبة لتنمیـــة ملكـــاتهم وذلـــك عـــن طریـــق تـــوفیر الخـــدمات 
إطـار فـيالریاضیة والقومیـة واالجتماعیـة والروحیـة والـصحیة والترویحیـة 

للــشباب األعلــىعه المجلــس یــضالــذيالــسیاسة العامــة للدولــة والتخطــیط 
). المادة األولى("والریاضة

حقیقتهــا فــيهــيالهیئــة الریاضــیة الخاصــة ویتــضح مــن هــذا الــنص أن 
سـتثنى هـذه الهیئـات أ، إال أن المشرع المـصري جمعیة من الناحیة القانونیة

ـــــانون رقـــــم  ـــــسنة ٣٢مـــــن الخـــــضوع ألحكـــــام الق ـــــات ١٩٦٤ل ـــــشأن الجمعی ب
یمنــع مــن كونهــا شخــصا اعتباریــا خاصــا تطبــق لكــن هــذا الو. والمؤســسات

. بشأنه قواعد المسئولیة المدنیة
ــالمعنى الــسابق ــات الریاضــیة ب ١الریاضــیةالنــواديویعتبــر مــن قبیــل الهیئ

المـــدن أو القـــرى واالتحـــادات الریاضـــیة، واللجنـــة فـــيومراكـــز الـــشباب ســـواء 
.  ااأللعاب الریاضیة وغیرهمدربياألولمبیة المصریة وجمعیة 

رغم أن النوادي الریاضیة تعتبر هیئة ریاضیة خاصة إال أن المشرع نص على أنها -١
ذلك بما ال یتعارض مع بشأن األندیة و١٩٤٩لسنة ١٥٢تستمر في الخضوع للقانون رقم 

).من قانون اإلصدار٦المادة (١٩٧٥لسنة ٧٧أحكام القانون رقم 
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تضطلع بمسئولیة التيبعض األحیان تحدید الهیئة فيوالحقیقة أنه یصعب 
، وذلـك الـوطنيمعـین أم االتحـاد االقلیمـى، أم االتحـاد ناديالمنظم هل هي 

. إذا وقع الحادث أثناء مباراة تهم أكثر من هیئة
تقــــع خــــارج نطــــاق المباریــــات تعتبــــر الهیئــــة التــــيوقــــد حكــــم بــــأن الحــــوادث 

نطاقهـــا نـــشاطه فـــيیمـــارس والتـــيإلیهـــا المـــضرور، ینتمـــيالتـــية الریاضـــی
التـياإلصـابةمثال ذلك المسئولة كمنظم هيأثناء وقوع الحادث الریاضي

وصـدر ١مسئوال عنهاالناديیعتبر والذيالفروسیة ناديتلحق أحد أعضاء 
.٢حكم بنفس المعنى بشأن جمعیة التربیة البدنیة 

راة ریاضـیة، فـإن الهیئـة المنظمـة هـي التـي تـسأل حالة تنظـیم مبـافيأما 
نـــاديوقـــد حكـــم تطبیقـــا لـــذلك بمـــسئولیة تقـــع أثناءهـــاالتـــيعـــن الحـــوادث 

٣النـاديقام بتنظیمـه هـذا الذيوقع أثناء العرض الذيللطیران عن الحادث 

.ونفس الحل تقرر بمناسبة مباراة كرة قدم وسباق سیارات
ـــة الریاضـــیة المنظمـــة تكـــون مـــسئولة عمـــا یقـــع أثنـــاءومـــن المقـــرر أن الهیئ

وبنــاء ٤مــن حــوادث حتــى لــو اســتعانت بالعبــین غیــر منتمــین إلیهــاالمبــاراة

١- Civ., ٢٦ avril ١٩٦٣, Bull. civ, l, n. ٢٢٢; J.C.P. ١٣٣٠٧-"_١٩٦٣, Note
Esmein; S. ٣٣_١٩٦٤, note F. Tarabeux; D. ٤٤٠_١٩٦٣, G.P. ١٩٦٣-

٢٠٠_٢.
١هامش رقم ١٦٤ص-مرجع سابق–ولیة الریاضیة المسئ–سعید جبر ٠دمشار إلیه لدى 

٢- "Education physique". Civ. ٧ novembre ١٩٦٧, Bull. civ. l, n. ٣٢٦;
D.S. ١٩٦٨, somm. ٢٦.

٢هامش رقم ١٦٤ص-مرجع سابق–المسئولیة الریاضیة –سعید جبر ٠دمشار إلیه لدى 
٣- Civ., ٢٧ mai ١٩٥٩, Bull. civ. ll, n. ٣٩٦.
٢هامش رقم ١٦٤ص-مرجع سابق–المسئولیة الریاضیة –سعید جبر ٠دشار إلیه لدى م
٤- civ. ١٣ Juillet ١٩٨٢, Bull. civ ١. n, ٢٦٤. D.S. ٢٢٥_١٩٨٣, noteE.

Agostini.
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ــــإن  ــــك ، ف ــــى ذل ــــاديعل ــــداعيالن ــــاراة، ال ــــذيللمب ــــرق وال ــــستقبل ف النــــواديی
المـــدعوة ویكـــون النـــواديیحمـــل صـــفة المـــنظم ولیـــست الـــذياألخـــرى، هـــو 

ینتمــيالعــب ال بفعــللــو وقــع الحــادث ة مــسئوال حتــىاللمبــارالــداعيالنــادي
جانــب هــذا فــيٕواذا ثبــت الخطــأ ١للفریــق المنـافسینتمــي، ولكــن النــاديلهـذا 

متبوعــا النــاديالالعــب، فــإن نادیــه یكــون أیــضا مــسئوال إلــى جانبــه باعتبــار 
)المخطئالالعب (یسأل عن أفعال تابعه 

أولـى یعتبـر وهذا یحدث بصفة خاصة بشأن الالعبین المحترفین، ومن باب
ة مسئوال كمنظم إذا كان الحادث قد نشأ عن خطـأ أحـد اللمبارالداعيالنادي

ونفـس الحـل یطبـق أیـضا إذا كـان مـصدر ٢المتفرجین، أیا كـان هـذا المتفـرج
.٣المضیفالناديأعدها التيالضرر التجهیزات الریاضیة 

لریاضــيایقتــصر دورهــا علــى اإلشــراف التــيمــع ذلــك فــإن الهیئــة الریاضــیة 
. مباراة معینة ال تعتبر مسئولة كمنظمفي

١هامش رقم ١٦٥ص-مرجع سابق–المسئولیة الریاضیة –سعید جبر ٠دمشار إلیه لدى 
١ - Riom, ٣٠ novembre ١٩٣١. D.P. ٨١_٢_١٩٣٢, note J. Loup.; S.

١٩٣٢_ ٢_ ١١٣.

٢- T.G. ١. Lyon, ٢٥ Juin ٦١٧_١٩٨٦, note G. Sousi.
ًفي هذه القضیة أطلق أحد مشجعي النادي المدعو صاروخا ناریا فأصاب متفرجا وأرداه قتیال،  ً ً ً

.فحكمت المحكمة بمسئولیة النادي الداعي للمباراة عن هذا الحادث
٣- civ. ٩ Janvier ١٩٦٣. Bull. civ., n. ٣٢.

في هذه القضیة كان هنا باب في مدرجات المتفرجین یفتح على فراغ فاتكأ علیه أحد 
:ًالمتفرجین فانفتح فجأة مسببا الحادث، وأنظر هذا

- civ. ٨ novembre ١٩٨٣. Bull civ.l, n. ٢٥٧ .
ًددا كبیرا من المتفرجین یدخلون منهحیث انسدت أبواب اإلستاد ألن النادي المضیف ترك ع ً .
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وتطبیقا لـذلك حكـم بـأن االتحـاد الفرنـسي للـدراجات لـیس مـسئوال كمـنظم عـن 
میـدان للـدراجات، وكـان دور االتحـاد فیـه هـو ضـمان فـيجرت التيالمباراة 

سیرها بصورة قانونیة من الناحیة الریاضیة، أما صفة المنظم فتثبـت للـشركة 
.١نظمت المباراةوالتيلى استغالل میدان السباق، تتوالتي

یقتـــصر التـــيومـــن بـــاب أولـــى، ال یحمـــل صـــفة المـــنظم، الهیئـــة الریاضـــیة، 
. الریاضيالمجال فيدورها على إبداء انصح والمشورة 


معلمـــو الریاضــــة یعتبـــرون أیــــضا منظمـــین، وذلــــك بحكـــم ســــلطاتهم ودورهــــم 

فهــم یتحملــون بمــسئولیاته، بیــد أنــه وبالتــالي، الریاضــيالنــشاط الموجـه لــسیر 
هـــذا الـــصدر التمییـــز بـــین مـــا إذا كـــان المعلـــم یـــؤدى عملـــه علـــى فـــيیجـــب 

. استقالل أو كان على العكس تابعا لهیئة ریاضیة معینة
فـــإذا كـــان المعلـــم یعمـــل لحـــساب نفـــسه، فإنـــه یحمـــل صـــفة المـــنظم ویـــسأل 

. ٣الجبالمتسلقيومرشد ٢أستاذ التنسمسئولیته وقد حكم بذلك بشأن
فــيمــثال، فإنــه غالبــا یكــون كنــاديأمــا إذا كــان تابعــا لهیئــة ریاضــیة معینــة 

الـذيهـو النـاديهـو المـسئول عـن أفعالـه، ألن النـاديمركز التابع، ویكـون 
صفة المنظم وقـد حكـم القـضاء الفرنـسي بهـذا المعنـى ضیحمل في هذا الفر

.٤

١- civ. ٦ février ١٩٥٨, Bull. civ, ll, n. ١١٣.
١٦٦ص-مرجع سابق–المسئولیة الریاضیة –سعید جبر ٠دمشار إلیه لدى 

٢- Civ. ٢٠ Juin ١٩٨٤, Bull. civ. Il, n.١١٢; J.C.P. ٢٨٠_١٩٨٤
١هامش ١٦٧ص-مرجع سابق–اضیة المسئولیة الری–سعید جبر ٠دمشار إلیه لدى 

٣- T.G.J. Grenoble "Le Monde" ١٣ novembre ١٩٨٦.
٢هامش ١٦٧ص-مرجع سابق–المسئولیة الریاضیة –سعید جبر ٠دمشار إلیه لدى 

انظر في ذلك-٤
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، لمعلم المستقل والمعلـم التـابع ال یـستوعب كـل الفـروضهذا التمییز بین ا
ـــانونيالریاضـــة لهـــم وضـــع معلمـــيألن هنـــاك بعـــض  غـــامض، ویـــصعب ق

فـــيیثـــور شـــك وبالتـــاليإدراجهـــم تحـــت فئـــة أو أخـــرى مـــن هـــاتین الفئتـــین، 
اعتبــارهم منظمــین مــن عدمــه، غیــر أنــه ممــا یخفــف مــن حــدة المــشكلة، أنــه 

علـم تابعـا لهیئـة معینـة فإنـه یظـل مـسئوال عـن حالة ما إذا اعتبر المفيحتى 
تقـــوم المـــسئولیة التـــضامنیة للهیئـــة الریاضـــیة وبالتـــاليأخطائـــه الشخـــصیة، 

یتبعها، وذلك تطبیقا للقاعدة العامة من تضامن المـسئولیة عـن الذيوالمعلم 
وهـــو مـــا یقــرر الفقـــه والقـــضاء الفرنـــسیین ) مــدني١٦٩مـــادة (الفعــل الـــضار 
١الناقصالتضامنيلتزام تطبیقا لفكرة اال

الطیــران ومــدارس التزحلــق علــى نــواديمرشــديوقــد حكــم تطبیقــا لــذلك بــأن 
تحمــل صــفة التــيهــيفإنهــا وبالتــاليأو المــدارس، للنــواديالجلیــد تــابعون 

.٢المنظم ومسئولیاته


فین لكـــن الهیئـــات الریاضـــیة والمعلمـــون الریاضـــیون یعتبـــرون منظمـــین محتـــر
ال یركزون كل نشاطهم واهتمامهم أيإلى جانبهم یوجد منظمون عرضیون، 

Bondallaz  J., Responsabilité civile et activité sportive organisée- op.cit-
p٦٥

Benoit Chappuis- Franz Werro- Beatrice Hurni-
La responsabilité du club sportif pour les actes de ses supporters—op.cit-

p٦٩
١- Werro F., La responsabilité civile, Berne ٢٠٠٥, N ٨٨٣
٢- Pau, ٣٠ novembere ١٩٦٧, G.P. ٢١٨_١_١٩٦٨, note Rabinovitch;

Chambery, ٢٠ Janvier ١٩٧٦, O.S. ٢٠٩_١٩٧٧, note Rabinovitch. et ٦
juin ١٩٧٨, J.CP. ١٩٢٨٦_١١_١٩٨٠, note Sarraz _ Bournet.

١هامش١٦٨ص-مرجع سابق–المسئولیة الریاضیة –سعید جبر ٠دمشار إلیه لدى 
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ــــشاط فــــي ــــصفة عارضــــة، الریاضــــيٕالریاضــــة، وانمــــا یقومــــون بتنظــــیم الن ب
. حالة قیامهم بهذا التنظیمفيال یكتسبون صفة المنظم إال وبالتالي

ضاء یقتــصر نــشاطها علــى تنظــیم قــالتــيوالهیئــات النــواديمــن هــذا القبیــل 
العطـــالت وأوقـــات الفـــراغ واألنـــشطة الـــسیاحیة فهـــذه الهیئـــات تكتـــسب صـــفة 
المـنظم وتتحمـل مـسئولیاته بنـاء علــى العقـود المبرمـة بینهـا وبـین المــستفیدین 

تنظمهــا ویكتــسب وصــف المــنظم العرضــي أیــضا لجــان التــيمــن األنــشطة 
ـــــاالت  تجعـــــل مـــــن ضـــــمن برامجهـــــا تنظـــــیم أنـــــشطة ریاضـــــیة، التـــــياالحتف

تتحمل مسئولیات المنظم إما بنفسها إذا فهيوبالتالياریات الریاضیة، كالمب
١. كانت تتمتع بالشخصیة المعنویة، أو بواسطة الهیئة المنبثقة عنها


قد یحتاج محركو الریاضة لمعاونین إلنجـاز مهمـتهم، وهـؤالء المعـاونون قـد 

قــدین مــن البــاطن مــع المــنظم ، ، وقــد یكونــوا متعا٢یكونــوا تــابعین للمنظمــین
قــد الریاضــيوفــى الحــالتین یعملــون تحــت مــسئولیته، كمــا أن تنظــیم النــشاط 

بالحفــاظ المكلفــینیقتــضى االســتعانة برجــال الــسلطة العامــة كرجــال الــشرطة 
فـيعلى النظام أثناء مباریات كرة القدم، أو أثناء سباق سـیارات أو دراجـات 

ال الــسلطة العامــة ال یكونــون هنــا خاضــعین والحقیقــة أن رجــ. الطریــق العــام
. ال یـسأل المـنظم عـن أفعـالهموبالتاليلسلطة المنظم بل لسلطاتهم الرئاسیة 

: ولذلك نقتصر على بیان وضع الفئات األخرى من المساعدین 


١٦٨ص-مرجع سابق–سعید جبر ٠د-١
٢- Werro F., - Friedrich  Yan, - La responsabilité du sport dans ses

rapports avec d‘autres sportifs : thèmes choisis selon le droit actuel et
selon l‘avant-projet de révision du droit de la responsabilité civile, -

FOËX - ٢٠٠٤ - N ١١١٨ss et ١١٥٤
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ٕلــیس للتــابع صــفة المــنظم وعلــى ذلــك ال یتحمــل مــسئولیته، وانمــا یــسأل عــن 
، والمادتــــان مــــصريمــــدني١٦٣تطبیقــــا لــــنص المــــادة أخطائــــه الشخــــصیة

المنظم مع ، وتكون مسئولیته هنا بالتضامن ١فرنسيمدني١٣٨٣، ١٣٨٢
المتبـــوع حیـــث یـــسأل األخیـــر عـــن فعـــل الغیـــر، وال یـــسأل التـــابع عـــن أوجـــه 

بیـد أن تطبیـق الشخـصيال تـرجح لخطئـه التيالتنظیم، فيالقصور العامة 
أمــام تــابع بــالمعنى الـدقیق ألن تحدیــد معنــى التــابع هـذه الحلــول یفتــرض أننـا 

. بعض األحیانفيقد یدق الریاضيالمجال في
ـــالمنظم بعقـــد عمـــل فـــيالشـــك و ـــابع فـــیمن یـــرتبط ب ـــوافر صـــفة الت كمعلمـــيت

لتــابع لقیــام مــسئولیته التــضامنیة اوالطقــم اإلداري فهنــا یــؤدى خطــأ ٢الریاضــة
ین أیــضا الحكــم حیــث یعتبــر تابعــا مــع المــنظم كمتبــوع ویعــد مــن قبیــل التــابع

فـــإن خطـــأه یـــؤدى لنـــشوء مـــسئولیته وبالتـــالياختارتـــهالتـــيللهیئـــة الریاضـــیة 
. جانب هذه الهیئة وذلك تطبیقا للقواعد العامةإلىالتضامنیة 

الطیــــران، ولكــــن الــــراجح أنهــــم نــــواديمعلمــــيوقــــد ثــــار الــــشك حــــول وضــــع 
الطیران، أما إذا نواديلحساب یعتبرون تابعین متى كانوا یمارسون أعمالهم 

ــــسألون عــــن  ــــرون منظمــــین وی ــــإنهم یعتب ــــون لحــــسابهم الخــــاص ف كــــانوا یعمل
أعمــالهم بهــذه الـــصفة وقــد ســبقت اإلشـــارة إلــى ذلــك، وأمـــا بالنــسبة لالعبـــین 
فإنهم إذا كانوا محترفین، اعتبروا تابعین للمنظم أما إذا كـانوا هـواة، فـإنهم ال 

فة شخصیة عن أفعالهم یعدون تابعین له ویسألون بص


١Werro F., Responsabilité civile-op.cit-p٤٤
٢- civ. ٢٥ Juin ١٩٨٠ : Bull. civ. Il, n. ١٦٣; O.S. ١٩٨١, ١.A. ٤٤, abserv.

F. Alaphilippe el J.P. Karaquillo.Paris ٢٥ Juin ١٩٨٠ : G.P.
١_١٩٨١_somm.
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وهنـا ال . قد یستعین المنظم بمقاول من الباطن یتولى تنفیـذ التزامـات المـنظم
ال أيیخلو األمر من أحد فرضین إما أن توجد مقاولة حقیقیـة مـن البـاطن، 

یكون المستفید من أعمال المنظم قد تعامل مباشرة مع المقـاول مـن البـاطن، 
تعاقد عن أعمـال المقـاول مـن الذيا یعتبر المنظم مسئوال تجاه المستفید وهن

٦٦١/٢یعمـــل تحـــت مـــسئولیة المـــنظم تطبیقـــا لـــنص المــــادة الـــذيالبـــاطن 
.١مدني
حیث یقتـصر دور المـنظم علـى تعریـف زبائنـه بمـنظم الثانيالفرض فيأما 

أنـشطة خـصوص فـيأخر یقوم هذا األخیـر بالتعاقـد مـع ذوى الـشأن مباشـرة 
تعاقد علیها المنظم األول، فإننا نكون أمام منظمین متعاقدین التيغیر تلك 

الــشأن ویتحمــل كــل منهمــا مــسئولیته عــن تنفیــذ العقــد المــستقل الــذي ذيمــع 
أبرمــه دون أن تنــشأ بینهمــا أیــة عالقــة تــضامنیة ألن التــضامن ال یفتــرض، 

). مدني٢٧٩مادة (ٕوانما یكون بناء على اتفاق أو نص القانون 



النـشاط محركـيالریاضة یعد أقل شأنا من دور منظميدور هدا الفریق من 

الریاضـي، ال یتولون إدارة النشاط الریاضیةالمنشآت مستغليألن الریاضي
التــيٕنفــسه، وانمــا یقتــصر دورهــم علــى تــوفیر وصــیانة المنــشآت الریاضــیة، 

٢. الریاضيالنشاط یجرى داخلها

١٩٧٥دیسمبر ٣١ویقابل هذا النص في القانون الفرنسي المادة األولى من قانون -١
.الخاص بالمقاولة من الباطن

J.O. ٣ Janvier ١٩٧٦; J.C.P. ٤٣٦٩٨-١١١-١٩٧٦.
٢٢٧- Benoit Chappuis- Franz Werro- Beatrice Hurni- La responsabilité

du club sportif pour les actes de ses supporters- op.cit-p٧٦
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كـــل مـــن الفئتـــین المنظمتـــین، دورياألهمیـــة بـــین فـــيورغـــم هـــذا االخـــتالف 
للمـــسئولیة، حیـــث یـــسأل مـــستغلوا القـــانونيفإنهمـــا تخـــضعان لـــنفس النظـــام 

الثابــت، إذا مــا وقــع مــنهم الشخــصيالمنــشآت الریاضــیة علــى أســاس الخطــأ 
ون منـشآتهم، وهـذا إخالل بالتزامهم بضمان سـالمة األشـخاص الـذین یـستعمل

. التزاما بوسیلة-االلتزام یعتبر كقاعدة عامة 
المنــشآت الریاضــیة، مــستغل حمــام الــسباحة أو صــالة مــستثمريومــن قبیــل 

ة أو أماكن االستحمام أو محطات االنزالق على یأومنصات الرما) الباتیناج(
.الجلید

Bondallaz  J., Responsabilité civile et activité sportive organisée- op.cit-
p٦٤

 Jean Mouly, Charles Dudognon – sport -op.cit-p٥٤
Jean Mouly- La responsabilité des organisateurs d'activités sportives :
obligation particulière de prudence ou obligation implicite de résultat -
op.cit- p٧٧

٢Gwendoline Simeon - responsabilités et reparation du dommage
corporel des accidents sportifs-op.cit-p١٥٨
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املبحث الثالث
لرياضيةاألنشطة امنظميعن نطاق اخلارجة الفئات 


نظرا ألنهم ال یمكن أن ١الریاضةمنظميیستبعد الریاضیون من نطاق فكرة 

بید أن البعض یـرى . نفس الوقتفيیكونوا منظمین ومستفیدین من التنظیم 
بتنظــیم مبــاراة ریاضــیة یــشاركون فیهــا یقومــونعنــدما أنفــسهمأن الریاضــیین 

تهم كریاضـیین، ویحـدث ذلـك بـصفة فإنهم یعتبرون منظمـین إلـي جانـب صـف
. المباریات الودیةفيخاصة 

ألنــه ال مــانع مــن أن یحمــل الــشخص الــصفتین قبــولمالــرأيرى أن هــذا أو 
صـدر التـينفـس الوقـت، ویـسأل عـن أفعالـه مـسئولیة تتفـق والـصفة فـيمعا 

بحسب ما إذا كان قد أتـى فعلـه باعتبـاره مجـرد أي. بمقتضاها الفعل الضار
. ارس الریاضة، أم باعتباره منظما للمباراةالعب یم

طـرف صـفتيیحمـل أي٢ٕواذا كان من الجائز أن یتعاقد الشخص مـع نفـسه
المـصالح، أفـال یجـوز لـه أن تجمـع فـيذلك من تـضارب فيالعقد، على ما 

والمنظم مع عدم وجود عقبة قانونیة أو فعلیة ؟الریاضيصفتي


خاص الــذین یبیعــون األدوات الریاضــیة، أو یــؤجرون یقــصد بــالموردین األشــ
أمـــاكن لممارســـة الریاضـــة، أو خـــدمات لـــنفس الغـــرض فهـــؤالء بعیـــدون عـــن 

-مرجع سابق–المسئولیة الریاضیة –سعید جبر ٠دراجع في األحكام القضائیة -١
١٧٣ص

مدني فبعد أن نصت هذه المادة على حظر تعاقد الشخص مع نفسه ١٠٨أنظر المادة -٢
لك أو أجازه القانون أو قواعد كقاعدة عامة، أجازت ذلك استثناء إذا رخص األصیل في ذ

.التجارة
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الـذيوال یعتبرون منظمین، وال یخضعون لنظـام المـسئولیة الریاضيالنشاط 
یخــضع لــه منظمــو الریاضــة، بــل یــسألون عــن تنفیــذ التزامــاتهم الناشــئة عــن 

مع المنظمین وهذه تختلف طبیعتها من حالة إلى أخـرى أبرموها التيالعقود 
ــــد بیــــع كمــــا  ــــع األدوات فــــيحــــسب مــــضمون العقــــد فقــــد یكــــون عق ــــة بی حال

یلبـسها التـيصورها المختلفـة ویعـد مـن هـذا القبیـل بیـع الخـوز فيالریاضیة 
ســـباق الموتوســـیكالت وهنـــا یلتـــزم المـــورد بالتزامـــات البـــائع فـــيالمـــشاركون 

. ب الخفیةوأهمها ضمان العیو
١تباشــر فیــه الریاضــةالــذيوقــد یكــون العقــد إیجــارا مثــال ذلــك مــؤجر المكــان 

وعندئذ یلتزم المورد بأن یضع تحت تصرف المستأجر سـواء كـان منظمـا أو 
ـــذيریاضـــیا شـــیئا خالیـــا مـــن العیـــوب الخفیـــة وصـــالحا ألداء االنتفـــاع  ـــم ال ت

كاألشــخاص الــذین تــأجیره مــن أجلــه وقــد یكــون عقــد عاریــة ألدوات الریاضــة 
تقیمهــا التــيالعــروض فــيالفروســیة، الســتخدامها لنــواديیعیــرون أحــصنتهم 

.٢وذلك دون مقابلالنواديهذه 

١- Poitiers ٢٢ janvier ١٩٤١, G.P. ١٣٦_١_١٩٤١.
.وهو متعلق بتأجیر أماكن لممارسة الریاضة

T.C. 'Seine ٢٢ Octobre ١٩٥٤, G.P. ٢٢١_١_١٩٥٥.
.وهو خاص بتأجیر قوارب للسباق

٢_ T.G. inst. Anasnes_sur_Helpe ١٥ janvier ١٩٧٤ :J.C.P. ١٩٧٥, Il,
١٨١٦٦, note MA.

١٧٤ص-مرجع سابق–المسئولیة الریاضیة –سعید جبر ٠دراجع في األحكام القضائیة 
civ. ٢٩ mars ١٩٧٧ : Bull. civ. ll, n. ١٠٣, J.CP

١٩٧٧_IV_١٤٦, D.S. ١٩٧٧, I.R. ٣٢٨, abserv. C. larroumet. وفي نفس
المعنى
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املبحث الرابع
حاالت تقع على احلدود بني املنظمني وغري املنظمني

)رياضة الفروسية(
مجالهـــا فـــيیتعامـــل التـــياألنـــشطة الریاضـــیةتعتبـــر ریاضـــة الفروســـیة مـــن 

أشـــخاص متعـــددون بعـــضهم یعـــد منظمـــا والـــبعض اآلخـــر ال یعتبـــر كـــذلك، 
مـــنجنـــب ثـــالث فئـــاتإلـــىوالحقیقـــة أنـــه بـــصدد هـــذه الریاضـــة نجـــد جنبـــا 

الموردون وأهمهم مؤجر الحصان ومحركو النشاط الریاضي وأخیرا مستثمروا 
. المستقلةالتزاماتهاولكل فئة من هذه الفئات الثالث . المنشآت الریاضیة

یلتــزم الـذين ناحیـة میـزت محكمــة الـنقض الفرنـسیة بـین مــؤجر الحـصان فمـ
، وبخاصـة التزامـه بتقـدیم حـصان خـال اإلیجـاربااللتزامات الناشئة عن عقـد 

، ومتعهـد النزهـة بـالخیول الـذي یقـوم بـدور أكثـر نـشاطا، حیـث ١من العیوب
فـإن ، وكما قدمنا ٢یجب أن یسهر علي ضمان سالمة الفرسان أثناء الرحلة

المــؤجر یعتبــر مــوردا ولــیس منظمــا، أمــا متعهــد النزهــة بــالخیول فیعــد منظمــا 
. ویسأل مسئولیته

. معیــار معــین إلجــراء هــذا التمییــزإلــىوقــد لجــأت محكمــة الــنقض الفرنــسیة 
فقـد بحثــت فیمــا إذا كـان هنــاك مرشــد أو مــصاحب لراكبـي الخیــل فــي الرحلــة 

، أم ال یوجــــد هــــذا المرشــــد لنــــشاط الریاضــــيافیكــــون الــــدور هنــــا دور مــــنظم 

١- Civ. ٢١ décembre ١٩٦٤ : Bull. civ. l, n. ٥٩٣; civ., ١٧ février ١٩٨٢,
J.C.? ١٩٨٢_IV_١٦٢.

٢- civ. ٢٧ mars ١٩٨٥ J.CP ١٩٨٥_IV_٢٠٥; civ ١١ mars ١٩٨٦.
J.C.P١٩٨٦, I`V, ١٤٨.
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یكــون مــن قــدم الحــصان هــو مجــرد مــؤجر لــه، ألن األخیــر ال یلتــزم بتقــدیم و
. ١مرشد للفرسان الذین یستأجرون أحصنته

، وقـــد یكـــون مجـــرد الریاضـــيوالمـــنظم كمـــا علمنـــا قـــد یكـــون محركـــا للنـــشاط 
مــستغل للمنــشأت الریاضــیة ونــستطیع أن نجــد هــاتین الفئتــین مــن المنظمــین 

یاضــة الفروســیة فــإذا كــان الــشخص یــنظم نزهــة باألحــصنة، أو تــدریبا رفــي
علـى دورهریاضیا على الفروسیة، فإنه یكون محركـا ریاضـیا أمـا إذا اقتـصر 

ممارســة فــيوضــع األحــصنة والمــضمار والمرشــدین تحــت تــصرف الــراغبین 
ولكــن رغــم التمییــز بــین ٢الفروســیة، فإنــه یكــون مــستغال للمنــشآت الریاضــیة

الفئتین فإنهما تخضعان لنفس نظام المـسئولیة، حیـث یلتزمـان بوسـیلة هاتین
. الشخصیة الثابتةأخطائهموال یسأالن إال عن 

یقـوم بـدور الـذيالحـالتین، فـالمنظم فـينطاق هذه المـسئولیة یختلـف أنبید 
المحرك والمنشط لریاضة الفروسـیة، عـن طریـق تنظـیم مباریـات أو تـدریبات 

مــــستغليإشــــرافه، تكــــون مــــسئولیته أشــــد مــــن مــــسئولیة بمبــــادرة منــــه وتحــــت
یقتــصر دورهــم علــى تــوفیر وصــیانة هــذه المنــشآت، الــذيالمنــشآت كریاضــة 
.٣نفسهالریاضيمباشرة النشاط فيدون أن یتدخلون 

النــــشاط محركــــياالعتبــــار أن تــــشدید مــــسئولیة فــــيلكــــن یجــــب أن نــــضع 
علـــى عـــاتقهم، ألن ذلـــك ال یـــصل إلـــى درجـــة إلقـــاء التـــزام بنتیجـــة الریاضـــي

یقتـضى أن نكیـف العقـد بیـنهم وبـین الفرســان علـى أنـه عقـد نقـل، وهـذا غیــر 

١- civ. ١٠ mai ١٩٨٣. D.S. ١٩٨٤. I.R ١٨٦. abserv. E. wagner.
٢- D. veaux : op. cit. n, ٣٢.
٣- civ ١٢ février ١٩٨٠. j.c.p. ١٩٨٠_IV _١٦٨, civ. ٤ mars ١٩٨٠. j.c.p.

١٩٨٠_IV_١٩٧.
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بیده الرقابـة علـى الحـصان كـأداة الذيممكن ألن الفارس ولیس المدرب هو 
.١نقل





نه منظمي األنشطة الریاضـیة، قـد تقـع یقوم على شئوالذيالریاضيالنشاط 

أثناءه حوادث معینة، بفعل خطأ هؤالء المنظمین، ویتسبب عنها ضرر، إمـا 
یقتـــصرالـــذین للجمهـــور ، أو الریاضـــيللریاضـــیین الـــذین یمارســـون النـــشاط 

دورهــم علــى مــشاهدته، أو للغیــر ممــن ال ینتمــون لهــذه الفئــة أو تلــك، وبنــاء 
هذه فية المدنیة لمنظمي األنشطة الریاضیة على ذلك نتولى بحث المسئولی

:  التاليالحاالت الثالث على الوجه 
. مسئولیة المنظم تجاه الریاضیین: المبحث األول 

.جمهورمسئولیة المنظم تجاه ال: الثانيالمبحث 
. مسئولیة المنظم تجاه الغیر: المبحث الثالث 

و ص ٣٣٥-٣١٤ص١٩٧٨مشكالت المسئولیة المدنیة، الجزء األول ط: جمال ذكي-١
االلتزام بضمان السالم وتطبیقاته في بعض العقود ط : ، محمد علي عمران٣٥٧–٣٥٤

.١٣٩–١٢٨ص١٩٨٠
Mazeaud et Tunc : T.I, nos. ٢_١٥٧, ١٥٨; D. veaux : op. cit no. ٥٠;

Jayal_poupart : op.cit, p. ١٨٩;
Savignac : la responsabilité contractuelle en matière de spectacles sportifs,

paris ١٩٤٣,P.٤ .
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املبحث األول
نيمسئولية املنظم جتاه الرياضي

تجــــاه الریاضــــیین، أن نبــــین أوال األســــاس ١یقتــــضى بحــــث مــــسئولیة المــــنظم
یلـــي، وفیمـــا القـــانونيلهـــذه المـــسئولیة ثـــم بعـــد ذلــك نتنـــاول نظامهـــا القــانوني

: مطلبین متتالیین فينتناول هاتین المسألتین 



لمسئولیة المنظم الریاضي نعرض لبیان ما إذا القانونيس بصدد بیان األسا

تقـــع التـــي، ثـــم نبـــین طبیعــة االلتزامـــات ٢كانــت مـــسئولیة عقدیـــة أم تقــصیریة
مـــا إذا كانـــت إلتزامـــات بوســـیلة أم أيعلـــى عـــاتق المـــنظم تجـــاه الریاضـــیین 

. بتحقیق نتیجة





األنــــشطةمنظمــــيعلــــى أن العالقــــة بــــین اســــتقر القــــضاءو٣جــــرى الفقــــه
ـــــة عقدیـــــة ـــــشطة ، عالق ـــــذین یمارســـــون هـــــذه األن ـــــین ال . ١الریاضـــــیة والالعب

وبمقتضى هذا العقد یلتزم المنظم بالسهر على سالمة الالعبین 

١-Bondallaz J., La responsabilité pour les préjudices causés dans les stades
lors de compétition sportive- op.cit- N ٦٨ ss

١١ص-مرجع سابق-المسؤولیة في المنافسات الریاضیة-د حسن احمد الشافعي-٢
٣- Benoit Chappuis- Franz Werro- Beatrice Hurni-

La responsabilité du club sportif pour les actes de ses supporters- op.cit-
p٦٩

-  Werro  F., Responsabilité civile, - op.cit- N ٦٤٩ ss, ٦٥٣;
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، فــإن مــسئولیة المــنظم قــع حــادث أصــاب الالعــب بــضرر مــاوإذا وبالتــالي
. تكون مسئولیة عقدیة ال تقصیریة

قد یكون عقدا صریحا وهـو األصـل والریاضيیربط بین المنظم الذيوالعقد 
فـــيكالعقــد بـــین مـــشغل المنــشآت الریاضـــیة والریاضـــیین الــذین یـــستخدمونها 

الفروسـیة، نـاديممارسة الریاضة مثال العقد بین مستغل حمام السباحة، أو 
وقـد یكـون العقـد ضـمنیا، كمـا . هة والـسباح أو الخیـال مـن جهـة أخـرىمن ج

فـيإذا تعاقد منظم للعروض الریاضیة مع جمهور یستدعیه بمكبـر الـصوت 
.٢الریاضيمكان العرض 

وهو األصل كما هوالمنظم قد یكون عقد معاوضالریاضيكما أن العقد بین 
اضـیة یتقاضـون أجـرا ممـن فمستغلوا المنـشآت الری. قد یكون من عقود التبرع

ولكن قد تقوم بعض الجمعیات الخیریة بإقامة منـشآت ریاضـیة . ینتفعون بها
وتتیح الدخول فیها للجمهور دون مقابـل، وقـد یفعـل مثـل ذلـك هـواة الریاضـة 
ومــشجعوها، بــل إن الــسلطات العامــة نفــسها قــد تقــوم بتهیئــة أمــاكن لممارســة 

ة بــأجر أو بــدون أجــر، فــإن عالقــة وســواء قامــت الخدمــة الریاضــی. الریاضــة
٣.عالقة عقدیة هيبالریاضيالمنظم 

- Chappuis  B., Le moment du dommage, Zürich/Bâle/Genève ٢٠٠٧, N
٤٤٠

بدون دار -قبول المخاطر الریاضیة ودوره فى تحدید المسؤولیة المدنیة–د لطفى البلشى -١
٦٣ص-١٩٩٤-نشر

.٣٢٤ص١مشكالت المسئولیة ط: جمال زكي: في هذا المعنى بالنسبة لعقد الریاضة-٢
Mazeaud et Tunc : T.l, - op.cit- n. ١٥٧, P. ٢٠٦.; Savatier : T.ll, -

op.cit- n. ٨٥٩.
١٨٠ص-مرجع سابق–المسئولیة الریاضیة –سعید جبر ٠د-٣
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والمنظم عقدا مؤقتا الریاضيوال محل للتمییز هنا بین ما إذا كان العقد بین 
معــین، كمبــاراة أو ســباق للــدراجات وقتــيریاضــيیبــرم بینهمــا بــشأن نــشاط 

ریاضیة كناد ینضم لجمعیة الذيمثال أو كان عقدا دائما وهو حالة الالعب 
فـيالنـاديیكـون وبالتـاليمـا بینهمـا، ئمعین مثال فهذا االنضمام یعد عقـد دا

هــذا النــادي مــسئوال تجــاه الالعــب كمــا قــد یعیبــه مــن جــراء ممارســة األنــشطة 
فـيمسئولیة عقدیـة، مثـال ذلـك األعـضاء الناديینظمها هذا التيالریاضیة 

. ١ناد للطیران


، یـستتبع القـول بأنـه الریاضـيإعتبار العقد هو أسـاس مـسئولیة المـنظم تجـاه 
إذا وقع الحادث الضار قبل بدء سـریان العقـد أو بعـد انقـضائه فـإن مـسئولیة 

٢.المنظم عن هذا الحادث تكون مسئولیة تقصیریة

التيالفترة أيللعقد الزمنيومن هنا كان من األهمیة بمكان تحدید النطاق 
تقع أثناءهـا التيتكون مسئولیة المنظم عن الحوادث والتيون ساریا فیها یك

. مسئولیة عقدیة
مــن ٣ثــارت هــذه المــسألة بــصفة خاصــة بالنــسبة لمــستغل األلعــاب الحدیدیــة

ناحیة أولى ثار التساؤل عن لحظة بدء سریان العقد وذلك بمناسبة الحوادث 

.اقيالعربات الكهربیة والسوكوهي األلعاب التي توجد في مدن المالهي لتسلیة الجمهور -١
مرجع -تحدید المسؤولیة المدنیةفيقبول المخاطر الریاضیة ودوره –البلشى لطفيد -٢

وما بعدها٦٥ص -سابق
٣- civ., ٣٠ octobre ١٩٦٨, j.c.p, ١٥٨٦' -١١_١٩٦٩, note Rabut.

١٨١ص-مرجع سابق–المسئولیة الریاضیة –سعید جبر ٠دمشار إلیة
٦٩ص-مرجع سابق-لیة في المنافسات الریاضیةالمسؤو-د حسن احمد الشافعي
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اب، وهـم علـى مـسرح اللعبـة نفـسها تقع أثناء تزاحم المنتفعین بهذه األلعالتي
. الدورانفيوقبل أن تبدأ 

هـذا الـصدد بـشأن بیـان فيوالمالحظ أن محكمة النقض الفرنسیة قد ترددت 
بعــض القــضایا ففــيالحدیدیــة ، األلعــابیبــدأ فیــه ســریان عقــد الــذيالوقــت 

ســیارة مــن الــسیارات فــينجــدها تــرفض اعتبــار اتخــاذ المــستفید موقعــه فعــال 
علــى أرضــیه الــصالة، بــدءا لــسریان العقــد، ولكنهــا تقتــصر التــيبائیــة الكهر

تلـك هـي، وال تبین ما إذا كانت لحظة سریان العقـد السلبيعلى هذا التقریر 
یــدخل فیهــا التــياللعبــة، أم تلــك تــذكرةیــشتري فیهــا المــضرور التــياللحظــة 

.تتحرك فیها هذه السیاراتالتيإلى األرضیة 
ضیة أخــــرى الحقــــة وقــــع فیهــــا الحــــادث أثنــــاء وقــــوف قــــفــــيبینمــــا نجــــدها 

یحــیط بمــضمار اللعبــة نجــدها تقــیم الــذيالمــضرور علــى رصــیف االنتظــار 
الظـروف " وتقـرر أن عقـديالحدیدیـة علـى أسـاس األلعابمسئولیة مستغل 

المــشاركة إلــىأن نیــة المــضرور، إنــصرفت فــيكانــت ال تــدع مجــاال للــشك 
التــذكرة وأشــترىقــد دخــل إلــى صــالة األلعــاب، اســتعمال اللعبــة، ففــيالفوریــة 

١"استعمال األدواتفيتخوله الحق التي

هـذه القـضیة األخیـرة، یقـوم فـيأخذت بـه محكمـة الـنقض الذيأن الحل أي
علـــى أســــاس قـــصد المتعاقــــدین كمــــا یتـــضح مــــن قیامـــه بــــبعض التــــصرفات 

. المادیة


محكمة النقض مستندا إلى أن نیة إبرام العقد إلیهم یؤید ما ذهبت فالبعض ل
ن یعدل عن قراره، أو أنه لن لتصرف یؤكد أن المتعاقد من یجب أن تستنج 
حالـــة لعبــة الـــسیارات الكهربائیــة، لـــیس مــن المؤكـــد أن فــيیمنــع مــن تنفیـــذه 

١٨١ص-مرجع سابق-١
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خول المتعاقــد ســیجد حــاال ســیارة متاحــة لــه  ، أو أنــه سیــستعمل حقــه فــي الــد
. إلى المضمار في أول فرصة

التــيالــسریان منــذ اللحظــة فــيأن العقــد یعتبــر قــد بــدأ األخــرورأى الــبعض 
بتمكــین المــستفید مــن اســتعمال اللعبــة، ١تنفیــذ التزامــه فــيیبــدأ فیهــا المــنظم 

تمــارس فیهــا هــذه اللعبــة فمــثال متــى أجــاز مــدیر التــيوذلـك حــسب الظــروف 
تتحرك فیـه الذيالدخول إلي المكان فيلمستفید صالة السیارات الكهربائیة ا

تنفیـــذ تعهـــده بتمكینـــه مـــن إحـــداها، فـــيالـــسیارات، فإنـــه یعتبـــر بـــذلك قـــد بـــدأ 
٢. السریانفيیكون العقد قد بدأ وبالتالي

الـــصواب، ألنـــه إذا كـــان مـــن إلـــىهـــو األقـــرب الثـــانيالـــرأيأن لـــيویبـــدو 
الــدخول، فــإن بــدء ســریانه الــصحیح أن العقــد ینعقــد منــذ لحظــة شــراء تــذكرة

یبـدأ فیـه المـنظم الـذيالوقت فيبصدد مسئولیة المنظم العقدیة ال یكون إال 
هـذه االلتزامـات تمكینـه مـن اسـتعمال لتنفیـذ تعهداتـه تجـاه المـستفید، وأوفي

الـسریان منـذ فـيمثالنا، ولهـذا فـإن العقـد یبـدأ فيإحدى السیارات الكهربائیة 
مـــضمار الـــسیارات إلـــىحة للمـــستفید بالـــدخول لحظـــة ســـماح صـــاحب الـــصال

إحــداها، وفــى ضــوء هــذا المبــدأ فــيحتــى ولــو لــم یكــن قــد اتخــذ مكانــه بعــد 
نــستطیع أن نقــرر أن محكمــة الــنقض الفرنــسیة عنــدما رفــضت إعتبــار اتخــاذ 

الــسیارة الكهربائیــة بـدءا لــسریان العقــد، كــان یجــب علیهــا فــيالمـستفید مكانــه 
الــسریان فــيوتقــرر أن العقــد یبــدأ الــسلبيالتقریــر أن تــذهب ألبعــد مــن هــذا 

)الـسیاراتإحـدىاتخـاذ المـستفید مكانـه فـي (هـذه اللحظـة المتـأخرة فـيلـیس 

٧٠ص-مرجع سابق-المسؤولیة في المنافسات الریاضیة-د حسن احمد الشافعي١
دار النهضة العربیة -المسؤولیة المدنیة بین التقید واإلطالق-د إبراهیم الدسوقي أبو اللیل

وما بعدها٩٠ص-١٩٨٠-القاهرة
١٨٢ص-سابقمرجع–٢
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منــذ أن أجــازه صــاحب الــصالة أيولكــن مــن لحظــة ســابقة علــى هــذا الوقــت 
هـــذا عـــن وقـــت بـــدء . تتحـــرك فیـــه الـــسیاراتالـــذيالـــدخول إلـــى المكـــان فـــي

. سریان العقد
فیهـا سـریان ینقـضيالتـيثار التنازل منطقیـا عـن اللحظـة ة ثانیة، من ناحی

الریاضيالعقد بحین إذا وقع حادث بعد ذلك فإن مسئولیة المنظم عنه تجاه 
. تكون تقصیریة

تقــع بعــد توقــف الــسیارات عــن التــيوقــد ثــار هــذا التــساؤل بمناســبة الحــوادث 
. الحركة فوق أرضیه المضمار

ضت إحـــدى المحـــاكم بـــأن مـــسئولیة مـــستغل صـــالة قـــفبـــصدد هـــذه المـــسألة، 
بــالطبع و. ١الــسیارات الكهربائیــة تبقــى حتــى خــروج المــستفید مــن المــضمار

فإن المحكمة تقصد بقاء مسئولیته العقدیة 
أن هــذه المــسئولیة تظــل حتــى یخــرج المــستفید لــیس فقــط مــن المكــان أرىو 

الرصــیف المحــیط تتحــرك فیــه الــسیارات، بــل أیــضا أثنــاء وجــوده علــى الــذي
یوصــله إلــى األرض الخارجیــة المحیطــة الــذيبهــذا المكــان، أو علــى الــسلم 

. بمكان اللعبة


عقدیـة، فـإن ذلــك الریاضــيإذا كـان األصـل أن تكـون مــسئولیة المـنظم تجـاه 
بـــین المـــنظم یفتـــرض طبقـــا للقواعـــد العامـــة، أن یكـــون هنـــاك عقـــد صـــحیح 

قــد األخیــرأصــاب الــذيالمــضرور، وأن یكــون الــضرر والریاضــيالمــسئول 

١- T. Paix Saint _ Didier_en velay. ٥ septembre ١٩٥٧. G.P.
٢٢٥_٢_١٩٥٧.

١٨٣ص-انظر المرجع السابق
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وقع بسبب عدم تنفیذ األول لهذا العقد، فهـذان همـا الـشرطان اللـذان یحـددان 
. ١نطاق المسئولیة العقدیة

وبنــاء علــى ذلــك إذا لــم یتــوافر هــذان الــشرطان كانــت مــسئولیة المــنظم تجــاه 
وفضال عن ذلك فإن مسئولیته تكون تقصیریة ٢، مسئولیة تقصیریةالریاضي

أو الرتبـاط الریاضـيإما مراعـاة لمـصلحة ورثـة ٣في حاالت أخرى استثنائیة
نبـــین یلـــي، وفیمـــا الجنــائيالــدعوى المدنیـــة بالـــدعوى الجنائیــة أمـــام القـــضاء 

الریاضـــــيتكـــــون فیهـــــا مـــــسئولیة المـــــنظم تجـــــاه التـــــيالحـــــاالت االســـــتثنائیة 
٤. تقصیریة

.وما بعدها١٠٥٢ص ٥١٣بند ١ج: الوسیط: السنهوري-١
٧٤ص-مرجع سابق-المسؤولیة في المنافسات الریاضیة-د حسن احمد الشافعي

مسؤولیة التقصیریة للمتعاقد دراسة فقهیة قضائیة في العالقة ال-حسینرد محمد عبد الظاه
٤٩ص-٢٠٠٤المؤسسة الفنیة للطباعة والنشر القاهرة –التبادلیة بین نوعى المسؤولیة 

٢-Benoit Chappuis- Franz Werro- Beatrice Hurni-
La responsabilité du club sportif pour les actes de ses supporters- op.cit-

p٧٧
٣Werro F, Quelques ruminations sur les relations entre la responsabilité

contractuelle et
la responsabilité délictuelle à partir d‘un accident de téléski, DC ٢٠٠١ ١٠

ss, ١٤
 (cité : WERRO F., DC ٢٠٠١ .(

٤Werro F., La responsabilité civile, op.cit, N ٨٨٩
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والریاضــيالمــنظم عقــد بــینهنــاك حــاالت ال یمكــن أن نقــول فیهــا أن هنــاك 

حتــى ولــو كــان هــذا العقــد ضــمنیا، وفــى مثــل هــذه الحــاالت تكــون مــسئولیة 
. تقصیریة ولیست عقدیةالریاضيالمنظم تجاه 

ركة التي تـستغل حولي تكییف عالقة الشالفرنسيالفقه فيوقد ثار الخالف 
یـرى . الـذین یمارسـون هـذه الریاضـةباألشخاصعلي الجلید االنزالقمحطة 

البعض أنه ال یمكن القول بأن الشركة التي تستغل هذه المحطة ترتبط بعقـد 
مـسئولیتنا تجاهـه إال علـى أسـاس الخطــأ بالتــاليمـع مـن یـستعملها، وال تقـوم 

وقـد صـدرت أحكـام مـن . مثالصیانة مسالك االنزالق فيالتقصیرى كإهمال 
بینمـا یـرى آخـرون علـى العكـس مـن ذلـك . الـرأيتؤید هـذا ١الفرنسيالقضاء 

التـــــي یـــــستعمل هـــــذه الریاضـــــيأن مثـــــل هـــــذه الـــــشركات تـــــرتبط بعقـــــد مـــــع 
٢.المحطات

فیمــا بـین الــدائن إاللمـا كانــت المـسئولیة العقدیــة ال تقـوم ومـن جهــة أخــرى، 
فــإن مــسئولیة المــنظم تجــاه الالعــب تكـــون ٣والمــدین اللــذین یربطهمــا العقــد

الـــذيتقـــصیریة ال عقدیـــة إذا كـــان الالعـــب یطالـــب بتعـــویض عـــن الـــضرر 
. تعاقد معهالذيأحدثه له منظم آخر غیر المنظم 

١- civ.٢٤ novembre ١٩٥٥, Bull. civ. ll,n.٥٣٤; Toulouse, ١٨juin ١٩٦٥,
٠.S.٧٣٠٠_١٩٦٦ ١ espèce, note W.Rabinovilch; civ., ٢١ juin ١٩٦٧, j.c.p,
١٥٣٤٨_١١_١٩٦٨,note W.Rabinovilch, O.S. ٦٣٢_ ١٩٦٧; G.p.
٢١٠_٢_١٩٦٧ note c. Blaevoet; Toulouse ٢٤ mai ١٩٦٦, O.S. ٧٣٠_١٩٦٦,

٢ espèce, note W. Rabinovitch.
٢- Mazeaud et Tune: T.I,n. ٢_١٥٧ p.٢٠٦
.١٠٥٤ص ١السنهوري جـ-٣

٨٠ص-مرجع سابق-المسؤولیة في المنافسات الریاضیة-د حسن احمد الشافعي
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دعــــاوى مــــسئولیة أقامهــــا الالعبــــون فــــيبــــذلك الفرنــــسيوقــــد حكــــم القــــضاء 
محلیـة، ضـد نظمتهـا جمعیـات ریاضـیةالتـيألمبـارزهمسابقة فيالمشاركون 

لهــذه اللعبــة، فالعقــد كــان یــربط الریاضــیین الــدوليواالتحــاد الــوطنياالتحــاد 
فــــإن مــــسئولیة هــــذه األخیــــرة تجــــاههم مــــسئولیة وبالتــــاليبالجمعیــــة المحلیــــة، 

تجـاه والـدوليعقدیة، على العكس من ذلك فإن مـسئولیة االتحـادین الـوطني 
.١عقد بین الطرفینمسئولیة تقصیریة لعدم وجود تبارزینهؤالء الم


تقـصیریة أیـضا، إذا كـان العقـد المبـرم الریاضـيتكون مسئولیة المـنظم تجـاه 

، أو كــــان قــــابال لإلبطــــال وتقــــرر إبطالــــه، أمــــا قبــــل الحكــــم ٢بینهمــــا بــــاطال
باإلبطـــال، فـــإن العقـــد القابـــل لإلبطـــال ســـواء لـــنقص األهلیـــة، أو لعیـــب عـــن 
عیوب الرضاء، یظل طبقـا للقواعـد العامـة قائمـا منتجـا ألثـاره، ویترتـب علـى 

خاصـة بالنـسبة ولهـذه المـسألة أهمیـة٣. اإلخالل به قیـام المـسئولیة العقدیـة
المحترفــون مـع نـوادیهم فـبعض هـؤالء الالعبــین الالعبـونیبرمهـا التـيلعقـود 

صـحة هـذه العقــود قــد یثـور الـشك حــولو بالتـالي. یبلغـوا سـن الرشــد بعـدلـم

١- Paitiers, ١٥ juin ١٩٦٠, ١١١_٠.١٩٦١, rote P.Esmein
:ًبناء على الطعن في حكم استئناف ومؤیدا لهوأنظر حكم النقض الصادر

civ. ١٣ décembre ١٩٦٣, Bull. civ. ll, N. ٨٢٥.
Civ ٢,٨ juin ١٩٦٧, O.S. ٦٣١_١٩٦٧, G.p.ًوأنظر أیضا: ٢٤٥_٢_ ١٩٦٧

مرجع -تحدید المسؤولیة المدنیةفيقبول المخاطر الریاضیة ودوره –البلشى لطفيد ٢
وما بعدها٦٢ص -سابق

٣-Benoit Chappuis- Franz Werro- Beatrice Hurni-
La responsabilité du club sportif pour les actes de ses supporters- op.cit-

p٧٨
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مـــدى صــحة هـــذه العقـــود بـــالنظر لــسن الالعبـــین یتوقـــف علـــى فـــيوالفــصل 
. تكییف العقد ومدى ما یقتضیه من أهلیة

یــــربط بــــین الالعــــب الــــذيأن العقــــد الفرنــــسيالقــــانون فــــيومــــن المعــــروف 
القــانون فــي، ویعتبــر هــذا العقــد صــحیحا ١المحتــرف ونادیــه هــو عقــد عمــل

ــداه ، إذا كــان الالفرنــسي أصــیب التــيممارســة اللعبــة فــيالعــب قــد أذنــه وال
فيتكون مسئولیة المنظم وبالتاليبمناسبة ممارستها، وهذا ما یحدث غالبا، 

غیـاب إذن الوالـدین فـإن محكمـة فـيوحتـىهذه الحالة عقدیة ال تقـصیریة ، 
التمییز، وذلـك علـى غـرار مـا بـبأهلیة فعلیة مرتبطـة تكتفيالنقض یمكن أن 

مسئولیة الالعبین تجاه بعضهم البعض فيبشأن أهلیة قبول األخطار فعلته 
مــــدني ٣-٣٨٩لمـــادة ا، كمـــا أنهـــا تــــستطیع أیـــضا االســـتناد إلــــى الـــنص ٢

یجیـــز للقاصـــر أن ینفـــرد بالقیـــام بالتـــصرفات المتعلقـــة بالحیـــاة الـــذيفرنـــسي 
.٣الیومیة
یـه بأنـه أن یكیف عقد الالعب المحترف مـع نادالمصريالقانون فيویمكن 

اثنتـيلصحة هذا العقـد أن یكـون الالعـب قـد بلـغ بالتاليعقد عمل ویشترط 
قانون العمل، فـال یكفـى أن یكـون ممیـزا لعشرة سنة على األقل وذلك تطبیقا 

وذلك ما قررته صراحة محكمة النقض الفرنسیة فیما یتعلق بعالقة العب كرة القدم المحترف ١
.بنادیه

civ. ٢١ janvier ١٩٨١, D.s. ١٩٨٢, I.R. ٨٩, ds F. Alaphilippe et
j.Karaquillo.

-مرجع سابق–المسئولیة الریاضیة –سعید جبر ٠دراجع في األحكام القضائیة السابقة
١٧٨ص

٢- civ, ١٣ novembre ١٩٨١. D.S ١٩٨٢, IR., ٣٠٠, obs. c larroumet.
١٨٥ص-انظر المرجع السابق

٣- Montanier: les actes de la vie courante en matière d'incapacités:
J.C.P.٣٠٧٦_١_١٩٨٢.
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من قـانون الوالیـة علـى المـال، وذلـك ألن قـانون ٦٢كما یقضي نص المادة 
مل فینص على أحكام الوالیة على المال یتضمن أحكاما عامة أما قانون الع

ثــم إن قــانون العمــل قــانون الحــق فینــسخ قــانون الوالیــة علــى المــال ١خاصــة
. حدود التعارض بینهمافيوهو السابق علیه 


، بالتبعیــة للــدعوى الجنــائيإذا رفعــت دعــوى المــسئولیة المدنیــة إلــى القــضاء 

وهذا یفترض ٢المنظم تتحول من عقدیة إلى تقصیریة الجنائیة، فإن مسئولیة
٣. ضحیة لها تكون جریمة جنائیةالریاضيأن الواقعة الضارة التي وقع 


وفـاة الالعـب فـإن إلـىوقع بمناسـبة ممارسـة الریاضـة الذيإذا أدى الحادث 

ن الـضرر ورثته یستطیعون بصفتهم الشخصیة مطالبة المنظم بتعویـضهم عـ
.أصابهم من جراء موت مورثهمالذي

٤ضـــمنيودعـــوى المـــسئولیة كـــان یمكـــن تأسیـــسها هنـــا علـــى وجـــود اشـــتراط 

لمــصلحتهم عقــده الالعــب المتــوفى مــع المــنظم، وذلــك علــى غــرار مــا یفعــل 

.٣٠١ص١٩٩١شرح قانون العمل، : حسام األهواني: وفي هذا المعنى١
مرجع –) التأمین–العقد –االحتراف (القانون المدني والریاضة الشافعي،حسن احمد -

٣٦ص -سابق
٢- crim, ١٢ décembre ١٩٤٦, j.c.p, ٣٦٢١_١١_١٩٤٧, note R.Rodiere.
٣Werro F., Responsabilité civile- op.cit-p١٧٨
مرجع -قبول المخاطر الریاضیة ودوره في تحدید المسؤولیة المدنیة–د لطفي البلشى ٤

وما بعدها٦٧ص -سابق
٧٥ص-مرجع سابق-المسؤولیة في المنافسات الریاضیة-د حسن احمد الشافعي

٩٠ص-مرجع سابق-المسؤولیة المدنیة بین التقید واإلطالق-د إبراهیم الدسوقي أبو اللیل
وما بعدها

٥٩ص-المسؤولیة التقصیریة للمتعاقد مرجع سابق-د محمد عبد الظاهر حسین
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ال األسـاسحـادث نقـل أشـخاص إال أن، هـذا فـيیتـوفى الذيورثة المسافر 
لــن وبالتــاليالناقــل ملتزمــا بتحقیــق نتیجــة یفیــد ورثــة الالعــب، ألنــه إذا كــان 

یكلف خلفاء المـسافر المتـوفى بإثبـات خطـأ الناقـل، فـإن المـنظم لـیس ملتزمـا 
المتــوفى دعــواهم الریاضــيإال ببــذل عنایــة ، ممــا یعنــى أنــه إذا أقــام خلفــاء 

، ســـــیلتزمون بإثبـــــات خطـــــأ المـــــنظم، وســـــیحرمون مـــــن عقـــــديعلـــــى أســـــاس 
نــصوص علیهــا بــصدد المــسئولیة التقــصیریة عــن بقرینــة الخطــأ الماالســتفادة

وعــن فعــل ) فرنــسيمــدني١٣٨٥، مــصريمــدني١٧٦مــادة (فعــل الحیــوان 
). مدني فرنسي١٣٨٤، مصريمدني١٧٨مادة (األشیاء غیر الحیة 

مـن الرجـوع بـدعوى مباشـرة الفرنـسيالقانون فيبل أكثر من ذلك قد یحرموا 
إذا كانت قـد اسـتبعدت مـن : المنظمتغطى مسئولیةالتيعلى شركة التأمین 

١.نطاق التأمین المسئولیة الناشئة عند عقد

فلــم یعتـرف القــضاء بعــد للمـضرور كقاعــدة عامــة المــصريأمـا فــي القـانون 
فلــــیس . تــــأمین المــــسئولیةفــــيمواجهــــة شــــركة التــــأمین فــــيبــــدعوى مباشــــرة 

فــيللمــضرور هــذه الــدعوى إال إذا نــص القــانون علــى ذلــك كمــا هــو الحــال
التـــأمین و٢مـــن المـــسئولیة عـــن حـــوادث الـــسیاراتاإلجبـــاريقـــانون التـــأمین 

أو تبــــین أن وثیقــــة ٣المعمــــاريمــــن مــــسئولیة المقــــاول والمهنــــدس اإلجبــــاري
.٤لمصلحة الغیراالشتراكالتأمین قصد بها 

Werro F., - Friedrich  Yan,- Responsabilité civile- op.cit-p١٤٥١

.١٩٥٥لسنة ٦٥٢المادة الخامسة من القانون رقم -٢
.١٩٨٢لسنة ٢األولى من القانون رقم المادة-٣
فبرایر ١٨، ١٠٧٩ص ٦، مجموعة أحكام النقض، السنة ١٩٥٥مایو ٥: نقض مدني-٤

١٩، نفس المجموعة السنة ١٩٦٨یونیه ٤، ١٧٢ص ١٦، نفس المجموعة السنة ١٩٦٥
، نفس ١٩٧٢ینایر ٢٠، ٤٣ص ٢١نفس المجموعة،سنة ١٩٧٠ینایر ٨، ١٠٩٩ص 

.١٠١ص ٢٢لسنة المجموعة ا
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یمیــل إلعطــاء المــضرور دعــوي مباشــرة حتــى لــو لــم المــصريإال أن الفقــه 
.١تشریعيیكن هناك نص 


بـــسبب الریاضـــيإذا كـــان أحـــد الریاضـــیین یطالـــب بمـــسئولیة مـــنظم النـــشاط 

تقـــیم مـــسئولیة هـــى أحـــد تابعیـــه فـــإن بعـــض المحـــاكم الفرنـــسیة وأرتكبـــهخطــأ 
فرنـسي الخاصـة  بمـسئولیة المتبـوع مدني١٣٨٤المتبوع على أساس المادة 

نحــو تطبیــق قواعــد المــسئولیة التقــصیریة ریة عــن أفعــال التــابع تتجــهیالتقــص
وهــى تفعــل ذلــك غافلــة عــن حقیقــة . بمجــرد أن یتمــسك المــدعى بخطــأ التــابع

مـــدني فرنـــسي تتعلـــق بالمـــسئولیة التقـــصیریة عـــن ١٣٨٤/٥أن نــص المـــادة 
فالمـــدین المتعاقـــد إذا كـــان مـــسئوال عـــن ٢فعـــل الغیـــر ، وفـــرق بـــین الحـــالتین
، العقــدىمــه فــي تنفیــذ مــا یتعهــد بــه بمقتــضأفعــال تابعیــه أو مــن یقومــون مقا

ٕفإن مسئولیته هنا ال تقوم بصفته متبوعا، وانما بصفته متعاقدا لم ینفـذ عقـده 
٣.ومسئولیته هذه یتحملها كما لو كان هو الذي قام بنفسه بتنفیذ العقد

أحكـام محكمـة فـيهذا الخلط بین المسئولیتین نجده یحدث ولو ضـمنا حتـى 
، إال أن نتائجـــــه لیـــــست جــــسیمة فـــــي مجـــــال المـــــسئولیة ٤الــــنقض الفرنـــــسیة

، سعد ٢٥٦ص ١٩٥٠-بدون دار نشر-التأمین والعقود الصغیرة: محمد علي عرفه-١
.٤٠٧ص١٩٥٨-بدون دار نشر-التأمین من المسئولیة: واصف

;G.viney: بشأن الفرق بین المسئولیتین أنظر-٢ traite de droit civil, les
obligations, la responsabilité

conditions, L.G.D. f. ١٩٨٢,n_٧٨٩
٣Werro F., - Friedrich  Yan, La responsabilité du sport dans ses rapports
avec d‘autres sportifs : thèmes choisis selon le droit actuel et selon

l‘avant-projet de révision du droit de
 la responsabilité civile, - op.cit-p١٤٧

٤- Civ. ٣١ mars ١٩٦٥: Bull civ, ١١, n. ٣٢٦
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أو عقــديالریاضــیة، ألنــه ســواء أقمنــا مــسئولیة المــنظم المتبــوع علــي أســاس 
الحــالتین إثبــات خطــأ وقــع مــن جانــب فــيأســاس تقــصیرى، فإنــه یجــب علــي

تقــــوم فیهــــا مــــسئولیة المــــنظم التــــيالحــــاالت اغلــــبفــــيالتــــابع، حیــــث أنــــه 
البـــد مـــن أيمـــه ببـــذل عنایـــة، ولـــیس بتحقیـــق نتیجـــة، التعاقدیـــة، یكـــون التزا

. العقديإثبات خطئه 
–

عــن ســلوك مــساعدوه والمعیــار ، إن النــادي یكــون مــسئوال مــسئولیة تقــصیریة 
األساسي لتحدید صفه المساعد في ضوء هذا النص هو وجـود عالقـة تبعیـة 

. شخصیه بین النادي الریاضي والمساعد 
یجــب أن یكــون النــادي قــادرا علــى إعطــاء التعلیمــات واألوامــر وقــادرا علــى و

ویتحمــل مــسئولیه اإلعمــال الغیــر مــشروعه التــي یــتم .مــساعدهمراقبــه عمــل 
، ارتكابهـــا مـــن قبـــل احـــد مـــساعدیه فــــي أثنـــاء قیامـــه بإتمـــام وانجـــاز عملــــه 

تیــار باسـتثناء إثباتــه انــه قــد بــذل كــل االهتمــام الــضروري مــن جانبــه فــي االخ
.والتعلیمات واألوامر ومراقبه مساعدیه وكذلك التنظیم في منشأته 

أو األشـــخاص المكلفـــون بمراقبـــه ، ن موظفـــوا األمـــن اوعلـــى ســـبیل المثـــال 
المداخل وخدمه الحاضـرین أو األشـخاص الـذین یقومـون بالخدمـة والمـراقبین 

ن الـذین وكذلك الموظفـون المتطـوعی، یكونوا من حیث المبدأ مساعدو للنادي
.یساعدون النادي في تنظیم المباراة 
كان الالعبون یكونوا مساعدین لنادیهموالفقه مختلف حول مسألة ما إذا

یكــون الالعبــون تحــت ســیطرة ورقابــه ، فــالبعض یــري انــه أثنــاء مــده المبــاراة 
ویكــون لــدیهم قــدر مــن ، الــذي یكــون مــوكال ومفوضــا مــن االتحــاد ، الحكــم 
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، باللعبة وبالشروط والمقتضیات الحالیـة لریاضـه المنافـسة المرتبط، الحریة 
١.والتي یمكن أن تمثل عائقا أمام القبول بعالقة التبعیة 

، ویعتبر جانب أخر أن فقط الالعبون المحترفـون یكونـوا مـساعدین للنـادي 
ُولكن لیس الالعبون الهواة الذین یشاركون في منافسه ریاضیه ویعتبرون أن 

النادي فیما یتعلـق بالـسلوك الـذي ال مساعدوعبون المحترفون هم هؤالء الال
. یمكن للنادي أن یتحمل المسئولیة عنه

إن هــذه التمیــز ال یطبــق بــشكل عــام علــى كــل الالعبــین ، ومــن وجهــه نظــري
إن الخـالف والجـدل حیث الذین یشاركون في المباریات التي ینظمها النادي 

، فـي الغالـب فیـه عملیـه تطبیقیـه كبیـره في تلك النقطـة لـیس لـه مـع ذلـك أهم
لو أن احد الالعبین قد سبب ضررا ما للمشاهدین المتفرجین فـي أثنـاء سـیر 
احد المباریات  فإن مسئولیه النادي ستكون قائمه على أیـه حـال وذلـك نظـرا 

.النتهاك التزامها المتعلق باألمن 
دون علــى أنهــم فــإن المــشاهدین المتفــرجین والمــشجعین ال یبــ،العكــسوعلــى 

عالقـــة تبعیـــة شخـــصیه أيوذلـــك فـــي ضـــوء عـــدم وجـــود ،للنـــاديمـــساعدین 
.المنظمتربطهم بالنادي 

حالـــة فـــيإن مـــسئولیه النـــادي عـــن أفعـــال مـــشجعیه لـــن تكـــون أذا قائمـــه إال 
بأحد واجباتـه الخاصـة ولـم یتخـذ اإلجـراءات الـضروریة لحمایـة الغیـر إخالله

٢.من حدوث أي ضرر 

-Benoit Chappuis- Franz Werro- Beatrice Hurni-١٠٠
La responsabilité du club sportif pour les actes de ses

٧٩ p-cit. op-supporters responsabilités et-Gwendoline Simeon
١٦٥p--cit. op-u dommage corporel des accidents sportifstreparation d

٢Benoit Chappuis- Franz Werro- Beatrice Hurni-
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فـيمنظم النشاط الریاضي ملتزم ببذل عنایة تجـاه مـن یـشاركون أناألصل 

والـــذین تعاقـــد معهـــم فهـــو ال یلتـــزم ١ینظمـــهالـــذيالریاضـــيممارســـة النـــشاط 
ــــضى أن یكــــون  ــــك ألن ممارســــة الریاضــــة تقت ــــق نتیجــــة، وذل تجــــاههم بتحقی

وأنهم أول من یهمه أمـر ٢.حسن تنفیذ العقدفيریاضیین أنفسهم دور نشط لل

La responsabilité du club sportif pour les actes de ses supporters- op.cit-
p٨٠

Glenn M ,Wong - Essentials of sports law- op.cit-p١٨٠
، ٣١٥ص ٢مشكالت المسئولیة المدنیة جـ: جمال زكي: تعلیم الریاضةفیما یتعلق بعقد١

.١٣٥ص: االلتزام بضمان السالمة: ومحمد عمران
Mazeaud et tunc-op.cit- n ٥٧'١

-مرجع سابق-قبول المخاطر الریاضیة ودوره في تحدید المسؤولیة المدنیة–د لطفي البلشى 
وما بعدها٧١ص

٧٩ص-مرجع سابق-لمسؤولیة في المنافسات الریاضیةا-د حسن احمد الشافعي
٩٧ص-مرجع سابق-المسؤولیة المدنیة بین التقید واإلطالق-د إبراهیم الدسوقي أبو اللیل

وما بعدها
٦٨ص-المسؤولیة التقصیریة للمتعاقد مرجع سابق-د محمد عبد الظاهر حسین

المرجع : ، عمران٣٢٥السابق ص المرجع : جمال ذكي: وفیما یتعلق بعقد ممارسة الریاضة
، ١٣٦ص : السابق

مرجع –) التأمین–العقد –االحتراف (القانون المدني والریاضة الشافعي،حسن احمد -
٤٦ص -سابق

٢Bondallaz J., La responsabilité pour les préjudices causés dans les stades
lors de compétition sportive-op.cit- N ٧٣
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التــياألنــشطةفــيالــسهر علــى ضــمان ســالمتهم وهــذا المبــدأ ینطبــق حتــى 
یمارس فیها المنظم رقابته على نشاط الالعبین كأن یفرض علیهم مدربا، أو 

إلىلحووال یتهذه الحاالت یظل التزامه ببذل عنایة فيفحتىمعلما معینا  
مـــرات فـــيالتـــزام بتحقیـــق نتیجـــة، وهـــذا مـــا أكدتـــه محكمـــة الـــنقض الفرنـــسیة 

أو ١عدیــــدة ، وبــــصفة خاصــــة فیمــــا یتعلــــق بمــــن ینظمــــون نزهــــات بــــالخیول
. ٢یتعهدون بتدریب الراغبین على الفروسیة

إال ببــذل عنایــة ولــیس بتحقیــق الالعــبومــادام أن المــنظم ال یلتــزم تجــاه 
هـذا فـيع علیه عبء إثبات خطأ المنظم فإذا فـشل نتیجة، فإن الالعب یق

، وقـد حكمـت محكمـة اسـتئناف اإلثبات لم تكن هناك مسئولیة علـى المـنظم
ریاضــة االنــزالق ممارســيبــاریس بــذلك بمناســبة دعــوى مــسئولیة أقامهــا أحــد 

دعــاه إلــى إتیــان الــذيهــو األخیــرعلــى الجلیــد ضــد مدربــه، مــدعیا أن هــذا 
الریاضـــيبته بینمـــا أنكـــر المـــدرب ذلـــك وادعـــى أن أدت إلصـــاالتـــيالحركـــة 

لــم یثبــت وجــود وبالتــاليالمتــدرب هــو الــذي قــام بهــذه الحركــة بمبــادرة منــه، 
.٣خطأ ، فرفضت المحكمة دعوي التعویض


إذا كــان األصــل أن المــنظم ملتــزم فقــط ببــذل عنایــة، فــإن هــذا األصــل تــرد 

. معینةءاتاستثناعلیه 

١- civ., ٦ juin ١٩٦١: Bull. civ, i,n. ٢٢٢
٢- civ., ٣٠ avril ١٩٦٥, D.١٩٦٥_ j_٧٠٩.
٣- Paris ٢٣ mai ١٩٨٦, G.p.٤ avril ١٩٨٧.

-مرجع سابق–المسئولیة الریاضیة –سعید جبر ٠دراجع في األحكام القضائیة السابقة
١٩٨ص
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: نادرة وتتعلق بفروض هامـشیة ونـذكر منهـا حـالتیناستثناءاتوالحقیقة أنها 
١.هما ریاضة القفز بالباراشوت واأللعاب الحدیدیة

الــذيالنــاديبالنــسبة للقفــز بالباراشــوت، قــضت محكمــة اســتئناف بــاریس أن 
مـن كان قد نظم عرضا للقفز بالباراشوت وجعـل االشـتراك فیـه متاحـا لجمیـع

یتقدم دون أن ینبه المشاركین إلى خطورة ممارسة هذه الریاضة بالنسبة لمن 
لم یتعودوا علیها، یعد ملتزما بنتیجـة، وتنعقـد مـسئولیته بمجـرد وقـوع الحـادث 

.٢دون حاجة إلثبات وقوع خطأ من جانبه 
بـشأن تحدیـد طبیعـة الفرنـسيأما بالنسبة لأللعاب الحدیدیة فقد تردد القـضاء 

مــستغلها تجــاه مــن یمارســون هــذه األلعــاب والقــضاء األخیــر لمحكمــة مالتــزا
٣هو التزام بتحقیق نتیجةااللتزامالنقض الفرنسیة یرى أن هذا 

حیث قضت بالنـسبة لهـذه . وقد قررت ذلك بالنسبة للعبة السیارات الكهربائیة
مواجهـــة فـــيالمـــضرور الـــدائن بـــالتزام محـــدد بالـــسالمة "اللعبـــة بالـــذات بـــأن 

لـیس علیــه إثبـات خطــأ ضـده، ویتعــین )  مــستغل األلعـاب الحدیدیــة(لمقـاول ا
غیــر أجنبــيإلــى ســبب بالتزامــهعلــى هــذا األخیــر أن یبــرر رجــوع اإلخــالل 

أن طبیعـة العقـد إلـىاسـتناداتأییـد الفقـه االتجـاهوقد القى هذا ٤منسوب إلیه
١Benoit Chappuis- Franz Werro- Beatrice Hurni-

La responsabilité du club sportif pour les actes de ses supporters- opcit-
p٨١

٢- Paris ٢ avril ١٩٨١, juris_data, n.٢١٥٢٦.
جمال ذكي المرجع السابق : أنظر في تطور القضاء الفرنسي بالنسبة لهذه المسألة-٣

.وما بعدها٣٢٩ص
٤- civ. ٣ avril ١٩٧٣. G.p. ١_١٩٧٣_somm. ١٢١

:وفي نفس المعنى من حیث االلتزام بنتیجة
- civ.١٣ novembre ١٩٧٤, G.p.١_١٩٧٥_ sommi .٥; civ ١٢ février ١٩٧٥,

j.c,p. ١٨١٧٩_٢_١٩٧٥, noie viney
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لمقاول أن یفقد تفرض االلتزام المحدد بالسالمة فال یخطر ببال العمیل، وال ا
.١"الحدیدیةباأللعابأو تمس سالمته، حین یقصد التسلیة . األول حیاته

: محمد عمران المرجع السابق: ، وفي نفس المعنى٣٣٥ص: المرجع السابق: جمال ذكي-١
.١٣٢، ١٣١ص
مرجع –) التأمین–العقد –االحتراف (القانون المدني والریاضة الشافعي،حسن احمد -

٣٨ص -سابق
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تقوم أساسا علـى اإلخـالل الریاضيرأینا فیما سبق أن مسئولیة المنظم تجاه 
هـو مـن حیـث المبـدأ التـزام -رأینـاكما االلتزامعقدي ، ومادام أن هذا بالتزام

القـانونيببذل عنایة فإن المـسألة الرئیـسیة التـي تعـرض بـصدد بحـث النظـام 
مـــسألة خطـــأ المـــنظم، أمـــا عنـــصر الـــضرر وعالقـــة هـــيلمـــسئولیة المـــنظم 

الــسببیة فهمــا ال ینطویــان علــى خــصوصیة معینــة بــصدد مــسئولیة المــنظم، 
صر الخطأ والحقیقة أن ركن الخطأ وبالتالي فإننا نقتصر هنا على دراسة عن

: نقطتین هامتینفيیثیر البحث المنظممسئولیة في
تـــؤثر علـــي تقـــدیر خطـــأ مـــنظم النـــشاط التـــيفیجـــب أوال معرفـــة العوامـــل 

یتمثـل فیهـا هـذا الخطـأ التـي، ثم التعـرف علـى الـصور المختلفـة الریاضي
١.من الناحیة العملیة

١Benoit Chappuis- Franz Werro- Beatrice Hurni-
La responsabilité du club sportif pour les actes de ses supporters- op.cit-

p٨٥
إن . ة الواقعة والراهنة إن التزام المنظم یعتمد قبل كل شئ على خصوصیة الحال"حیث یقرر

الشروط والمقتضیات والمتطلبات ال یمكن أن یتم تحدیدها مره واحده فقط ولكن یجب أن یتم 
فإن النادي یجب أن یتخذ كل اإلجراءات المتوافقة ، وبشكل عام . تحدیدها حاله بحاله 

ون والمالئمة بشكل موضوعي من اجل منع وقوع وحدوث الضرر ومع ذلك ال یمكن أن یك
النادي ملزما بعیدا عما یمكن أن یكون مطلوبا بشكل عقالني ومعقول منه وذلك في ضوء 

وال یمكن أن نتوقع أو ننتظر منه انه یمنع كل األضرار الممكنة . الظروف الملموسة والراهنة 
ذلك التنظیم الذي یكون صعبا بشكل مبالغ فیه ، باستثناء قیامه بتنظیم مباراة كره القدم ، 

، وفي احد الحاالت الملموسة . النفقات الباهظة إلجراءات األمن المطلوبة والضروریة بسبب
یجب كذلك القیام بعملیه تقییم ، ومن اجل تحدید مدى االلتزام الذي یقع على عاتق المنظم 

. وتقدیر للمصالح والمنافع الموجودة والقائمة 
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ینبغي أن نفحص ما هي المخاطر ، لقیام بهذا التقییم والتقدیر للمصالح والمنافع ومن اجل ا
النمطیة والخاصة التي یتحملها ویشتمل علیها تنظیم المباراة وما هي درجه القابلیة ومدى 

ال یجب على المنظم أن یتخذ إال اإلجراءات الضروریة ، وفي الواقع . التوقع لتحققها وحدوثها 
.بشكل موضوعي ) ممكن توقعها ( ر التي تبدو أنها متوقعه لمنع المخاط

إن هذا الشرط یشمل ویضم شرط عالقة السببیة المالئمة والمناسبة و النادي ال یكون مسئول 
عن كل الضرر الذي یحدث أثناء المباراة ولكن فقط یكون مسئول عن األضرار التي تكون لها 

لكن وجود هذه العالقة ال یتم التأكید و.وتصرفاتهاعالقة سببیه مالئمة ومناسبة مع سلوكها
علیها إال لو أن الضرر الذي قد وقع یدخل في المجرى الطبیعي لألشیاء واألمور ومجرى 

انه ( الخبرة والتجربة العامة للحیاة ویبدو بشكل استداللي وتجریبي على انه من الممكن توقعه 
.موضوعيبشكل ) متوقع 

بدو هاما وكبیرا وكلما كان الخطر الذي یمكن أن یتعرض له المشاهد وكلما كان الخطر ی
فكلما أمكننا أن نتوقع وننتظر من النادي الریاضي أن یتخذ اإلجراءات ، والمتفرج كان خطیرا 

فمن الواضح والبدیهي أن ، وعلى هذا النحو . الضروریة لتجنب واستبعاد هذا الخطر 
أثناء تنظیم مباراة یحضر فیها العدید من العشرات من المخاطر التي یمكن التعرض لها في 

اآلالف من المشاهدین المتفرجین ال تكون هي نفس اإلخطار والمخاطر في مباراة یحضر فیها 
عدد قلیل من الناس والنوادي الریاضیة ال یجب أذا أن تتخذ نفس إجراءات األمن في 

هتمام والحرص من جانب المنظم الذي سوف نطالب مزیدا من اال، وبنفس الطریقة . الحالتین
یجب أن یعرف أن المقابلة الریاضیة یكون فیها أمكانیه واحتمالیه للتدفق المتزاید بشكل خاص 

وذلك نظرا لعامل وعنصر المنافسة وعدد المتفرجین أو السلوك ، من المشاهدین المتفرجین 
و. المعتاد من مشجعي احد الفریقین الموجودین 

والتي كان یتابعها حوالي ، و قضى  أن النادي المنظم لمباراة هوكي هامه على هذا النح
أن المشاهدین و أمكانیهكان علیه أن یضع في الحسبان احتمالیه ، خمسه أالف مشاهد 

المتعصبین یقومون بإلقاء أشیاء على الزجاج ویستهدفون الحكم ؛ وقد اعتبرت المحكمة أن 
االهتمام والحرص وذلك ألنه لم یتخذ اإلجراءات المالئمة المنظم قد اخل بواجبه المتعلق ب

منع أالوعیه الزجاجیة عند الدخول والتذكیر بتعلیمات ( والمناسبة من اجل منع هذا الخطر 
) . األمن من خالل مكبرات صوتیه بشكل خاص 

سوف یتم الوضع في االعتبار للوسائل التي یجب أن تكون لدى المنظم ، وفضال عن ذلك 
وكلما كان . في حدود اإلمكانیات التقنیة الفنیة ، اجل منع وقوع وحدوث مخاطر معینه من
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إجراء األمن من السهل تحقیقه والقیام به وكلما كان فعاال في منع خطر اإلضرار فكلما كان 
. هذا اإلجراء یفرض نفسه على المنظم 

اذ اإلجراءات المعتادة أو فإن النادي الریاضي ال یمكنه أن یكتفي باتخ، وفضال عن ذلك 
حیث أننا نعتبر ونرى انه البد في كل وقت أن یقوم بتوفیق تنظیمه مع الحالة . المألوفة 

والمنظم ال ) . البد وان یقوم بتطبیق التقنیات الحدیثة المتقدمة على تنظیمه ( المتقدمة للتقنیة 
( فسیه یتصرفون في المعتاد یمكنه إذا أن یبرأ نفسه وذلك من خالل استناده لحقیقة أن منا

بنفس الطریقة أو أن مدیریه والقائمین علیه یجهلون االبتكارات والتقنیات ) بشكل اعتیادي 
الحدیثة في مجال المحافظة على األمن ؛ وینبغي علیه أن یستعلم عن طریقه احترام واجبه 

.المتعلق باالهتمام والحرص 
أثیرها على اللعبة تستحق أیضا أن یتم وضعها في إن تكلفه اإلجراءات التي یجب اتخاذها وت

ولو أن إجراء األمن یؤدى إلى مضایقات ومتاعب كبیره بالنسبة لحجم وتكرار . االعتبار 
فسوف نكف على أن نطالب النادي المنظم بذلك ، الخطر الذي یمكن أن یمنعه ذلك اإلجراء 

تزم بان یتخذ اإلجراءات التي تسبب فإن النادي المنظم ال یكون إذا مل، ومن حیث المبدأ . 
ٕوتؤدى إلى نفقات متجاوزه وكبیره وتتجاوز بشكل واضح قدرته وامكانیته المالیة 

ولو أن المنظم یمكنه أن یتخلى أحیانا عن اتخاذ إجراء األمن المكلف بشكل كبیر أو الغیر 
ئمة ومناسبة فیجب علیه مع ذلك أن یخبر ویعلم المشاهدین بالخطر بطریقه مال، مالئم 

خاصة عندما یكون قد حدد بعض ، ویجعلهم متنبهین للخطر الذي یمكن أن یتعرضون له 
السلوكیات التي فیها قدر من الخطر وعلى النادي الریاضي أن یوضح على سبیل المثال 
بطریقه واضحة المناطق التي یمكن أن یصل إلیها الجمهور أو التي ال یكون بإمكانه أن 

وسوف یراقب  أیضا أثناء المباراة احترام الموانع والحدود التي تم . یدخلها یصل إلیها أو 
. وضعها خاصة من خالل الشباب أو من خالل مجموعه المشجعین الهائجین بشكل خاص 

إن النادي المنظم یكون علیه في الواقع أن یضع في االعتبار حقیقة أن كل المشاهدین 
وضوعة المتفرجین ال یتبعون التعلیمات الم

ولو أن بعض المشاهدین المتفرجین یعرضون أنفسهم للخطر وال یحترمون قواعد ولوائح 
فیجب على النادي المنظم إذا أن یحثهم ویدفعهم إذا إلى النظام ، اإلستاد أو تعلیمات الحكم 

. وان یكون له رد فعل نتیجة لذلك 
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هنــاك عوامــل متعــددة تــؤثر علــى تقــدیر المحــاكم لخطــأ المــنظم أولهــا مــدى 
بالریاضــيااللتــزام بــاللوائح الریاضــیة، یــضاف إلــى ذلــك الظــروف الخاصــة 

ـــذينفـــسه الریاضـــيالمـــضرور، وطبیعـــة النـــشاط  وقـــع بمناســـبته الحـــادث ال
. واليالتنبحث هذه المسائل الثالث على یليالضار، وفیما 


تــنظم األنــشطة الریاضــیة ســواء التــيیقــصد بــاللوائح الریاضــیة هنــا، القواعــد 

الدولـة محلیـة كانـت أو فـيكانت هـذه القواعـد مـن وضـع الـسلطات الرسـمیة 
واالتحـادات كـالنواديقومیة أو كانت مـن وضـع الهیئـات الریاضـیة الخاصـة 

اللــــوائح الخاصــــة بتنظــــیم المباریــــات أو إقامــــة المــــسابقات الریاضــــیة ومنهــــا 
األمــــاكن فــــياألمــــاكن المخصــــصة للریاضــــة، أو فــــيالریاضــــیة المختلفــــة 

التـدریب علیهـا تعلـیم الریاضـة، أوفيیجب مراعاتها التيالخاصة والقواعد 
سواء تعلقت هذه القواعد بمكـان أو أدوات ممارسـة الریاضـة، أو بالریاضـیین 

١. أنفسهم

مـدي تـأثیر االلتـزام بهـذه اللـوائح علـى تـوافر هـيتثور هنا التيوالمسألة 
. الریاضيخطأ 


كل مخالفة مـن جانـب المـنظم للـوائح الریاضـیة یعـد خطـأ مـن جانبـه :أوال
.٢یوجب مسئولیته متى توافرت عناصر المسئولیة األخرى

مرجع –) التأمین–العقد –ف االحترا(حسن احمد الشافعي، القانون المدني والریاضة -١
٥٦ص -سابق

.٣٥٥ص: المرجع السابق: جمال زكي-٢
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ولیة مــنظم ألعــاب ریاضــیة بهلوانیــة لخطئــه المتمثــل وتطبیقــا لــذلك حكــم بمــسئ
كمـا ونیتعلـق بهـا الالعبـالتـيعدم وضع سجادة أرضیة أسفل القضبان في

تقــضى اللــوائح وذلــك لكــي تخفــف الــصدمة علــى الالعــب عنــد وقوعــه علــى 
.١األرض

كمـا حكــم بمــسئولیة مــنظم مبـاراة مالكمــة عــن وفــاة مالكـم نتیجــة المبــاراة لمــا 
علیــه قبــل المبــاراة كمــا تقــضى بــذلك الطبــيم یــتم توقیــع الكــشف ثبــت أنــه لــ

ـــذيكمـــا حكـــم بمـــسئولیة صـــاحب حمـــام الـــسباحة، عـــن الحـــادث ٢اللـــوائح ال
عن الطبیعة الزلقة ألرضیة ناشئأصاب أحد رواده إذ تبین أن هذا الحادث 

.٣هذا الشأنفيالحمام، والمخالفة لما تقضى به اللوائح المعمول بها 
یعنـى أنـه بمنـأى عـن الخطـأ فقـد المـنظم للـوائح الریاضـیة، الحتـراما:ثانيا

وبالتـاليیكون المنظم ملتزما بـاللوائح، ولكنـه أخـل بواجبـات الحیطـة والحـذر 
إداريیحـصل علـى تـرخیص الـذيوتطبیقا لذلك، فـإن المـنظم ٤یعد مخطئأ

ة فرضــتها جهــالتــي، ویلتــزم بكــل التعلیمــات اإلداریــة ریاضــيبإقامــة عــرض 
اإلدارة ، یمكـــن مـــع ذلـــك أن یعـــد مخطئـــأ، ألنـــه باإلضـــافة لمـــا تتطلبـــه هـــذه 

یملیهــا واجــب التــيالــضروریةاالحتیاطــاتالتعلیمــات یجــب أن یتخــذ كافــة 
. همسؤولیتٕواال انعقدت ٥الیقظة واالنتباه

١- Paris, ٢٥ février ١٩٨٧: D.S.١٩٨٧, I.R.٧٠
٢- Paris, ٢١ décembre ١٩٣٣, D. ٣٤_٢_١٩٣٥, note loup.
٣- T.G.inst. Seine, ١٨ novembre ١٩٦٣, G.P ٣٥٧_١_١٩٦٤.
٤- Mazeaud et Tune. T.I,n. ٤٩٨; Savatier. T.ll,n.٨٦١.
٥- Civ., ٢٨ Novembre ١٩٦٨, D.١٩٦٧_ somm.٤.
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، إذا كانــت لوائحــه ال تــنص علــى الریاضــيویطبــق هــذا المبــدأ علــى االتحــاد 
حتــى لــو كانــت هــذه اللــوائح قــد حظیــت بتــصدیق الجهــة الكافیــة االحتیاطــات

. ١اإلداریة
عدم فيوتطبیقا لذلك حكم بمسئولیة جمعیة العاب ریاضیة لخطئها المتمثل 

ـــدربین بأحزمـــة األمـــان وهـــم یمارســـون األلعـــاب بـــالتعلق  ـــد التالمیـــذ المت تزوی
تحـاد وضـعها االالتـيال تـستلزمه اللـوائح اإلجـراءبقضبان ثابتة رغم أن هذا 

.٢الریاضیة، إال أن واجب الیقظة واالنتباه یوجبهلأللعابالدولي
نـــاديوتأكیـــدا لهـــذا المبـــدأ قـــضت محكمـــة الـــنقض الفرنـــسیة، بعـــدم مـــسئولیة 

وقع ألحد المتسابقین، أثناء سـباق للـدراجات نظـم الذيعن الحادث ریاضي
علـى ، فـضال مـن أنـه حـصلالنـاديبمعرفة هذا النادي لما ثبت لهـا مـن أن 

.٣تنظیمهفيخطأ أيترخیص من الجهة اإلداریة بتنظیم الجهة، لم یرتكب 


سن المضرور، ودرجة خبرته من جهة فيیتمثل الوضع الخاص للمضرور 
االعتبـــار بـــصفة خاصـــة عنـــد تقـــدیر خطـــأ فـــيأولـــى یـــدخل ســـن المـــضرور 

فالمـدرب یجــب علیـه أن یعطـى التلمیــذ المـدربین تجـاه تالمیــذهم الریاضـیین، 
تتناسـب مـع سـنه، فمـدرب الفروسـیة مـثال التـيالجرعة من التعلـیم الریاضـي 

١- T.C. Seine, ٢٠ juin ١٩٣١, ١٤_٢_٠.١٩٣٢,. note Loup., Paris ٢١
décembre ١٩٣٣, D. ٦٤_٢_١٩٣٥, note Loup.

٢- Paris, ١٧ Juin ١٩٨٧, D.S. I.R. ١٧٦.
-مرجع سابق–المسئولیة الریاضیة –سعید جبر ٠دراجع في األحكام القضائیة السابقة

١٩٧ص
مرجع –) التأمین–العقد –االحتراف (القانون المدني والریاضة الشافعي،حسن احمد -

٦٦ص -سابق
٣- CIV., ٢١ Avril ١٩٦٦, Bull. civ. ١٩٦٦_ll_n.٤٥٣.
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أشــد ممــا یتبــع احتیاطــاتیجــب علیــه عنــدما یــدرب فرســانا صــغارا أن یتخــذ 
العاشرة بحصان تبدو علیه عالمات التهیج في، فال یعهد إلى صبى ١عادة

تتلقــــى دروس التــــيوال یتــــرك للــــصبیة ٢یــــةدون أن یتخــــذ االحتیاطــــات الكاف
لعــدم خبرتهــا والتــيالفروســیة مهمــة إحــضار الحــصان مــن المرعــى المجــاور 

٣الظهـرعـاريكـان الـذيتصاب عند محاولة الصعود على ظهـر الحـصان 

.٤ترویعهفيوال یترك تلمیذه أخرى تمتطى حصانا جموحا ساهم هو بفعله 
ئــا إذا وضــع تحــت تــصرف صــبیة یعــد مخطاإلجــازاتومــدیر مخــیم قــضاء 

صغار أرجوحة جماعیة، وكان یمكن أن یعتبـر خطـؤه أقـل جـسامة، لـو كـان 
٥هؤالء الصبیة أكبر سنا

والحقیقـة أن القــدر مـن العنایــة والمالحظــة الواجـب علــى المـنظم یــزداد كلمــا 
سن ال تسمح بأن نتركهم یسهرون علـى فيكان الخاضعون لهذه المالحظة 

فـــي، إذا كانـــت تـــؤثر الریاضـــيبیـــد أن حداثـــة ســـن التلمیـــذ . ســـالمة أنفـــسهم
تقـــدیر خطـــأ المـــنظم، فـــإن هـــذا األثـــر ال یـــصل إلـــى حـــد قلـــب التـــزام المـــنظم 

، وقــع الــصبيأصــاب الــذيوجعلــه التزامــا بتحقیــق نتیجــة، فــإذا كــان الحــادث 
مــــن جــــراء مباشــــرة نــــشاط ریاضــــي مناســــب كــــسنه، ودون إمكــــان نــــسبة أي 

.٦ن هذا األخیر ال تقع علیه أي مسئولیةتقصیر إلي المنظم، فإ

١- T.G. inst. Pontoise, ٩ mars, ١٩٦٠. G.P ٩_١٩٦٠_somm. ١٤.
٢- Civ., ٣٠ avrilb ١٩٦٥. D.١٩٦٥_J_٧٠٩.
٣- Civ., ١٨ Novembre ١٩٨٦. J.C.P ١٩٨٧_iv_٣٧.
٤- civ., ١٠ février ١٩٨٧. D.S ١٩٣٧, ir.٤٣.
٥- Civ., ٤ Décembre ١٩٦٨, J.C.P ١٩٦٩_iv_٢٣.
٦- civ ١٣ juin ١٩٦٧, J.C.P.IV _١١٥.
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تقـدیر خطـأ فـيالمـضرور تـؤثر الریاضـيفإن درجة خبرة من جهة أخرى، 
الـواجبین علـى المـنظم یزیـد كلمـا كانـت االنتباهالمنظم، إذ أن قدر الیقظة و

المتدرب قلیلة الریاضيخبرة 
١. ومعظم تطبیقات هذا المبدأ تتعلق بریاضة الفروسیة

عنـــدما رفــــض -المبتـــدئحكـــم بمـــسئولیة مـــدرب فروســــیة، أمـــر تلمیـــذه فقـــد 
حصانه قفز الحاجز بأن یضع قدمه علـى األرض، فـإنزلق التلمیـذ مـن علـى 

جانـــب مـــدرب فـــيوثبـــت أیـــضا الخطـــأ ٢صـــهوة الجـــواد وجـــرح برفـــسة منـــه
الفروســـیة ألنـــه وضـــح تلمیـــذه أمـــام حـــواجز غیـــر متناســـبة مـــع قدراتـــه علـــى 

. ٣القفز
بحـصان متهـیج، وكـان مبتـدئمـدرب أخـر ألنـه عهـد إلـى تلمیـذ وفـى جانـب 

لــم یتخــذ مــا یلــزم الــذي، وكــذلك أعتبــر مخطئــا المــدرب ٤یمتطیــه دون ســرج
عنــدما ســلك طریقــا شــاقا ومنحــدرا، فقــد كــان یجــب مبتــدئلمنــع وقــوع تلمیــذ 

. ٥على المدرب أن یأمر تلمیذه بالنزول، أو یمسك بلجام حصانه

-مرجع سابق–المسئولیة الریاضیة –سعید جبر ٠السابقة دراجع في األحكام القضائیة ١
١٩٨ص
مرجع –) التأمین–العقد –االحتراف (حسن احمد الشافعي، القانون المدني والریاضة -

٧٦ص -سابق
٢- civ, ٣٠ avril ١٩٦٥. ٠.١٩٦٥_J_٦٠٩.
٣- Paris, ٧ décembre ١٩٦٨, D.S. ٢٦_١٩٦٩.
٤- Nimes, ٨ Janvier ١٩٦٩. D. ١٩٦٩J_١٩٦.

٥- T.G. inst. Tarascan_sur_Rhone, ١٨ mal ١٩٦٦, G.P. ٢_١٩٦٦_
Somm_, P.٢١٢.
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طــس، حكـــم بمــسئولیة المـــدرب ألنــه لـــم یعــود تلمیـــذه وفــى مجــال ریاضـــة الغ
.١على الغطس قبل ممارستهالمبتدئ

كمـــا حكـــم بمـــسئولیة مـــدرب التربیـــة البدنیـــة ، الـــذي جعـــل التلمیـــذ یقفـــز مـــن 
.٢إرتفاع كبیر غیر متناسب مع قدراته

كانت الریاضة التي یدیرها المنظم فإنه یجب أن یراعي التناسـب أیاوعموما 
.مستوي قدرات الریاضيبین سلوكه و


فــإن وبالتـاليتعـرض ممارسـیها ألخطــار جـسیمة، األنـشطة الریاضــیةبعـض 

هذا النوع من الریاضات، یلقى على عاتق من یضطلع بتنظیمه، واجب بذل 
من هذا القبیل سباق . العنایة والحرص الشدیدین لضمان سالمة من یمارسه

علــى طــول الــسباق إال شــيءأيلــدراجات حیــث یجــب أال یتــرك الــسیارات وا
خاصـــــة عنــــد مكـــــان وصـــــول ٣ویخــــضع لنظـــــام دقیــــق، وال یتـــــرك للــــصدفة

إلحـرازیبذلونـه الـذيالمتسابقین فكل تركیـز المتـسابقین ینـصب علـى الجهـد 
منظمـــيفـــإن أمـــر ســـالمتهم یقـــع عبـــؤه كـــامال علـــي عـــاتق وبالتـــالي. الفـــوز

. السباق
یتمتـع الریاضـیون التـين ذلك، فإن هنـاك بعـض الریاضـات وعلى العكس م

بالیقظـة المـنظمفـإن التـزام وبالتـالي، االسـتقاللممارستها بقدر كبیر من في
فــإن مــسئولیته ال تنعقــد إال وبالتــاليواإلنتبـاه یكــون أقــل شــدة وأضــیق نطاقــا، 

٤.جانبهفيإذا اثبت خطأ بین 

١- T.G. inst. Seine, ١٧ novembre ١٩٦٥, précité,
٢- civ. ٧ novembre ١٩٦٧. R. T.D.C. ١٩٦٧ _ ٣٦٦, obs, Durry.
٣- civ ٢٨ novembre ١٩٦٦. Bull. civ. ١٩٦٦_l,n.٥٢٤.

٤ Werro F., Responsabilité civile –op.cit-p٧٧
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أن یرتكبهــا منظمــوا النــشاط . یمكــنالتــيمــن الــصعب أن نحــصى األخطــاء 
هـــذا النـــشاط، خاصـــة وأن هـــذه فـــيتجـــاه الریاضـــیین المـــساهمین الریاضـــي

ولكـن یمكـن أن نعطـى أمثلـة عملیـة عدیـدة . األخطاء تختلف من عقد ألخـر
یمكــــن أن ترتكــــب قبــــل ســــیر المبــــاراة أو النــــشاط التــــيعــــن هــــذه األخطــــاء 

ولكن یجب قبل بیـان هـذه األخطـاء أن نـضع . بعدهأوأثناءه،، أو الریاضي
یرتكبها األشخاص الذین یستعین بهم المـنظم التيأن األخطاء االعتبارفي 
التيتنفیذ العقد، تعتبر تماما كأنها أخطاء المنظم نفسه، بالنظر للقواعد في

. تحكم المسئولیة العقدیة عن فعل الغیر


هــذه المرحلــة تقــع علــى عــاتق المــنظم التزامــات معینــة یكــون إخاللــه بهــا فــي
ـــزام بالتبـــصیر: التـــزامین همـــافـــيویمكـــن إجمالهـــا . جانبـــهفـــيخطـــأ  ، ١االلت

. . وااللتزام بإعداد مكان وأدوات ممارسة الریاضة


أيالریاضــينــشاط نظم أن یبــصر المقــدمین علــى ممارســة المــیجــب علــى ال
الریاضيالنشاط ة أوراالمرتبطة بالمبااالستثنائیةیلفت نظرهم إلى األخطار 

وما بعدها٢٠٤ص–مرجع سابق -راجع في األحكام القضائیة السابقة  د سعید جبر

مرجع –) نالتأمی–العقد –االحتراف (حسن احمد الشافعي، القانون المدني والریاضة -
٧٦ص -سابق

-بدون دار نشر–االلتزام بالتبصیر -في شرح االلتزام بالتبصیر یراجع د سهیر منتصر-١
١٩٩٩



-١٤٠٤-

فمن یقوم بتنظیم سـباق للـدراجات، فـي طریـق سـیظل ١.سیشتركون فیهالذي
احتیاطاتأثناء السباق یجب أن ینبه المتسابقین إلي العاديمفتوحا للمرور 

ومـن یقـوم ٢فـي الطریـق أثنـاء الـسباقالسالمة التي یقتـضیها وجـود اآلخـرین 
علـــى الجلیـــد بالجبـــال، یجـــب أن یرشـــد االنـــزالقریاضـــة فـــيبوظیفـــة مـــدرب 

تعترض طریقهم، ویبین لهـم العالمـة التيممارس هذه الریاضة إلى العقبات 
یركب فرس جموح كان یجب علیـه أن الذي، ومدرب الفروسیة ٣الدالة علیها

. ٤م هذه الفرسهقرب فترفسینبه تالمیذه حتى ال یتبعوه عن
ــــة ألخــــرى حــــسب مــــستوى االلتــــزامأن وبــــدیهي ــــف مــــن حال ــــصیر یختل بالتب

وبنـــاء علـــى ذلـــك حكـــم بـــأن معلـــم الریاضـــيالنـــشاط فـــيالالعـــب المـــشارك 
لــم ینبــه تالمیــذه المبتــدئین إلــى ألنــهاكــب الــشراعیة یعــد مــسئوال رریاضــة الم

. ٥حیالهاتیاطاتاحخطورة المناورة المقدمین علیها وما یجب من 

مرجع -قبول المخاطر الریاضیة ودوره في تحدید المسؤولیة المدنیة–د لطفي البلشى ١
وما بعدها٧٩ص -سابق

١٢٣ص-مرجع سابق-ضیةالمسؤولیة في المنافسات الریا-د حسن احمد الشافعي
١٤٥ص-مرجع سابق-المسؤولیة المدنیة بین التقید واإلطالق-د إبراهیم الدسوقي أبو اللیل

وما بعدها
٩٨ص-المسؤولیة التقصیریة للمتعاقد مرجع سابق-د محمد عبد الظاهر حسین

٢- Paris ٢٤ mai ١٩٨٣, G.P. ١_١٩٨٤_somm. ٢٠٥.
٣- T.G. Inst.Seine, ١٦ novembre ١٩٦٢, G.p. ٣٠٦_١_١٩٦٣, note W.R.

٤- T.G. Inst. Fontainebleau, ١٠ février ١٩٧١, J.c.p. ١٩٦١, J.C.P. ١٩٧٢,
ll_١٦٩٥٨. note A.Rabut.

٥- Paris ٣٠ mai ١٩٧٨, G.P. ٣٨٩_٢_١٩٦٨.
وما بعدها٢٠٥ص–مرجع سابق -د سعید جبرراجع في األحكام القضائیة السابقة 

مرجع –) التأمین–العقد –االحتراف (القانون المدني والریاضة الشافعي،احمد حسن -
٤٨ص -سابق



-١٤٠٥-

لـم ینبـه الفارسـة الـذيبینما حكم على العكس من ذلـك بـأن مـدرب الفروسـیة 
إلـــى مـــا یجـــب عملـــه عنـــد الوقـــوع مـــن فـــوق الحـــصان ال یعتبـــر مخطئـــا ألن 

.١الفروسیة فيالفارسة كانت ذات خبرة كبیرة 
وعلـــــى أیـــــة حـــــال، فـــــإن االلتـــــزام بالتبـــــصیر یـــــرتبط فقـــــط بـــــبعض األخطـــــار 

علــى عــدم الرجبــينــاديیمكــن مــثال أن نلــوم المحــددة، ولهــذا الاالســتثنائیة
.٢وذویه إلى الخطورة المرتبطة بممارسة هذه الریاضةالریاضيت نظر فل

أبرمـــة المـــنظم، الـــذيینـــصب االلتـــزام بالتبـــصیر أیـــضا علـــى حالـــة التـــأمین 
وفــى هــذا الــصدد یجــدر التنبیــه إلــى أن . لتغطیــة الریاضــیین المتعاقــدین معــه

تلزمـه التـيمنظم ال یعتبر مخطئا لمجـرد أنـه اقتـصر علـى إبـرام التأمینـات ال
إذا لم ینبه المشاركین فـي جانبهفيالخطأ یثبتولكن ٣بها القوانین واللوائح

عقده، سـواء مـن ناحیـة نطـاق الذيإلى عدم كفایة التأمین الریاضيالنشاط 
ألنه من المحتمل ٥طیهم الوثائقغأو من ناحیة األشخاص الذین ت٤الضمان

الـذيكان سیعقد تأمینا تكمیلیا لـو أنـه علـم بعـدم كفایـة التـأمین الریاضيأن 
. أبرمه المنظم


. ٦یلتــــزم المــــنظم بتــــوفیر المنــــشأت واألدوات الریاضــــیة الخالیــــة مــــن العیــــوب

ر مـــسئوال ألنـــه لـــم یـــشر ویترتـــب علـــى ذلـــك أن مـــستغل حمـــام الـــسباحة یعتبـــ

١ - civ. ٢٢ mars ١٩٨٣, Bull. civ. l,n.١٠٦.
٢- Toulouse ١٤ avril ١٩٧٧: D.S. ١٩٧٩, ١R.٣١٤, obs. F. Alaphilippe et
٣- T.G. inst. Paris ٢٦ juin ١٩٧٣, D.S. ١٩٧٤, -١٨٥, note,

W.Rabinavitch. Sol. imp., Toulouse ١٥ avril ١٩٧٧, précité.
٤- civ., ١٦ juillet ١٩٨٦, Bull. civ. l,n.٢٠٩.
٥- Civ, ١٦ avril ١٩٧٥, D.S. ٥١٤_١٩٧٦, note A.chirez.
وما بعدها٢٠٢ص–مرجع سابق -د سعید جبرراجع في األحكام القضائیة -٦



-١٤٠٦-

١مطمـئنالریاضـيفیـه سترخىیمكن أن یالذيبصورة صحیحة إلى المكان 

أحــد رواد الحمــام لوجــود اللــوح لــسقوطأو ألن لوحــا مــبلال مــن الخــشب أدى 
، أو إلصـــابة أحـــد رواد المـــسبح بـــسبب قفـــزه مـــن علـــى ٢علـــى أرض لزجـــة

أو ٣المــــــسبحالواجـــــب بالنــــــسبة لعمـــــق میــــــاهاالرتفــــــاعالـــــسقالة أعلــــــى مـــــن 
ــــه الصــــطدامه ــــسبة فــــيبخــــشبة مثبت لمــــستخدميمكــــان یجعلهــــا خطــــرة بالن

أو لغــرق طفـــل بــسبب عـــدم صـــفاء ٤الحــوض دون وجـــود مــا ینبـــه إلــى ذلـــك
.٥العمقالمتفاوتةٕالمیاه واهمال إقامة الحواجز بین األحواض 

وبالمثــل حكــم بمــسئولیة جمعیــة ریاضــیة، عــن حــادث وقــع أثنــاء مبــاراة وثــب 
فــيغمــره المطــر الــذيألن الجمعیــة المــذكورة تركــت كومــة مــن الرمــل نظــرا 

، وحكــم أیــضا بمــسئولیة جمعیــة ٦ینــزل فیــه الواجــب بعــد القفــزالــذيالمكــان 
فــيالعــب التــنس الــصبيتلقاهــا التــيریاضــیة عــن ضــربة مــضرب التــنس 

.٧وجهه بسبب عدم إعداده إعداد كافیا لممارسة هذه اللعبة
تتمثــــل عیــــوب التجهیــــزات الریاضــــیة المنــــسوبة لخطــــأ فیمــــا یتعلــــق بالــــسباق 

الـذيالفریـق جـانبيأنه لم یتخذ اإلجراءات الكافیة للحمایـة علـى فيالمنظم 
ــــسباق خاصــــة  وهنــــاك حكــــم شــــهیر أدان . ٨المنعطفــــاتفــــيســــیجرى فیــــه ال

١- civ. ٢ mars ١٩٨٣. J.c.o. ١٩٨٣_IV_١٥٨.
٢- Aix ٩ mai ١٩٨٥, .Juris_Data, n.٤٣٤٦٩.
٣- orleans, è -n.US ١٩٧٦, G.p. ١٩٦٧ -٢_somm.٧
٤- Paris, ٢١ novembre ١٩٥٨, précité
٥- Paris, ٢١ décembre ١٩٦٤, D. ١٩٦٥_somm. ٤٢
٦- civ., ٧ novembre ١٩٧٦, D.S. ١٩٦٨, somm.٢٦.
٧- Aix ٦ février ١٩٨٠, D.s. ١٩٨٢, J.R. ٩١, obs. F. Alaphilippe et J.p.

Karaquillo.
٨- Poitiers ٢٩ juin ١٩٨٣, O.S. ٦١_١٩٨٤, note G.Daverat.



-١٤٠٧-

االحتیاطـاتمیدان للدراجات، نظرا ألنـه لـم یتخـذ فيسباق دراجات منظمي
، احتیاطیــةبــأن یجهــز إضــاءة الكهربــائينقطــاع التیــار تواجــه احتمــال االتــي

الـذيعـن میـدان الـسباق وأدى الظـالم الكهربـائيالتیار أنقطعوقد حدث أن 
، وأدیــن أیـــضا ١وجــد المتــسابقون أنفـــسهم فیــه إلـــى وقــوع تــصادمات متتالیـــة

میــــدان لــــسباق الــــدراجات ألنــــه أضــــعف رؤیــــة فــــيمــــنظم ســــباق للــــدراجات 
أقامهــــا قریبــــا جــــدا مــــن التــــياالســــتراحةبــــسبب كبــــائن المتــــسابقین للمیــــدان

. ٢مضمار السباق
الفروسیة بأال یعد مكانا صالحا لممارسة ریاضـة ركـوب الخیـل، ناديویلتزم 
تسیر علیها الخیول غیر مناسـبة التيیعد مسئوال إذا كانت األرض وبالتالي

رح خطـــــر أدى لجـــــشـــــيءأو إذا كـــــان قـــــد أهمـــــل رفـــــع ٣للفرســـــان المبتـــــدئین
ملتزمــــة أیــــضا بـــأن تــــضع تحـــت تــــصرف الفرســــان النـــواديوهــــذه .٤الفارســـة

مـــسئوال إذا قـــدم حـــصانا عـــصبیا النـــاديأحــصنة خالیـــة مـــن العیـــب، فیعتبـــر 
وصاحب ملعـب الجولـف، یجـب أن یـضع تحـت . ٥ینطلق فجأة بسرعة كبیرة

.٦على خطورة بالنسبة لهمتنطويبحالة طیبة وال أرضاروادهتصرف 

١- Rennes ٢٠ octobre ١٩٨١, O.S. ١٩٨٣, IR ٢٥٤٩, Obs.F. Alaphilippe
et J._ pkaraquillo.

٢- RENNES ٢٠ octobre ١٩٨١, O.S. ١٩٨٣. I.A. ٢٥٩ oBS F Alaphilippe
et J._p.Karaquillo.

٣- Rennes, ٢ décembre ١٩٧١, G.P. ١_١٩٧٢_somm. ٢٣
٤- Paris ٢٣ décembre ١٩٨٥. Juris Data, n.٢٦٩١٩.
٥- civ. ٢٧ mars ١٩٨٥. J.C.P. ١٩٨٥_iv_٢٠٥.

عدهاوما ب٢٠٦ص–مرجع سابق -راجع في األحكام القضائیة  د سعید جبر
مرجع –) التأمین–العقد –االحتراف (حسن احمد الشافعي، القانون المدني والریاضة -

٨٧ص -سابق
٦- T.C. Seine, ٦ février ١٩٦١, G.p.١٢٧٦_١٩٦١.



-١٤٠٨-


فــإذا أخــل بــالتزام الریاضــيیلتـزم المــنظم بالتزامــات معینــة أثنــاء سـیر النــشاط 

فیجــب علیــه أن یكفــل لهــم الكــوادر مــسئولیتهمنهــا أعتبــر مخطئــا، وانعقــدت 
الفنیــة المناســبة لحاجـــاتهم، وأن یراقــب ســـیر النــشاط الریاضـــي وأخیــرا یجـــب 

١. زمة لضمان سالمتهمكافة اإلجراءات الالاتخاذعلیة 


وجود كوادر فنیة معینـة كالمـدربین والحكـام الریاضيتقتضى مباشرة النشاط 

أن یــوفر الریاضــيوالمنقــذین وحــراس الــسباق،  فیجــب علــى مــنظم النــشاط 
هـــــذه الكـــــوادر، ویجـــــب أن یراعـــــى فیهـــــا أن تكـــــون كافیـــــة مـــــن حیـــــث عـــــدد 

وعــدد الریاضــيدد بــالطبع علــى حجــم النــشاط ویتوقــف هــذا العــ٢األشــخاص
هـــذه الكـــوادر التخـــصص فـــيرواد المرفـــق الریاضـــي، كمـــا یجـــب أن یتـــوافر 

وأن یكونـــوا علـــى قـــدر كبیـــر مـــن الخبـــرة والكفـــاءة ســـواء مـــن حیـــث ٣الواجـــب
.١اللیاقة البدنیة، أو حسن تقدیرهم لألمور

وما بعدها٢٠٤ص–مرجع سابق -د سعید جبرراجع في األحكام القضائیة السابقة -١
٢- Aix, ٦ février ١٩٨٠, D.S. ١٩٨٢, I.R ٩١. obs.F Alapbillppe et

J._p.Karaquillo ..
.ًوفي هذه القضیة كان المدرب واحدا لعدد كبیر من راغبي تعلم التنس

Rennes, ٢٣ mars ١٩٨٢. Juris Data, n.٤٠٥٦٣.
.ًمدیر مدرسة الفروسیة یقوم وحده بتدریب أحد عشر متدربا دون أن یستعین بأي مدرب آخر

Paris, ٢٣ novembre ١٩٨٣, G.p. ١_١٩٨٤. somm. ٢٠٧.
سباق دراجات كان یضم أكثر من مائة متسابق، وكان یقوم بحراسته طاقم حراسة مجهز 

.ًلحراسة سباق ألربعین فردا فقط
٣- Paris, ٢٣ novembre ١٩٨٣, G.p. ٢_١٩٨٢. somm. ٢٤٧.

عهد إلى مساعد مدرب غیر مؤهل بتدریب أشخاص على الفروسیة
- civ.٣٠ avril ١٩٦٥. O.S. ٧٠٩_١٩٦٥.



-١٤٠٩-


راقبــة ســیر النــشاط الریاضــي وهــذه الرقابــة تــتم یجــب علــي المــنظم أن یكفــل م

أوال بالنسبة في النشاط الریاضي، وبصفة خاصة إذا كان المنظم یقوم بـدور 
. معلم كمعلم الفروسیة أو معلم السباحة

وتطبیقا لذلك حكم بمسئولیة مدرب الفروسیة، الذي كان یرافـق مجموعـة مـن 
یعـانون بعـض الـصعوبات تالمیذه، ألن تـرك بعـضهم مـن كـانوا فـي المـؤخرة

. ٢مع جیادهم، وذلك لكي یلحق باآلخرین الذین كانوا في المقدمة
وبالمثــل حكــم بمــسئولیة مــستغل المــسبح إلهمــال تابعیــه فــي مالحظــة صــبي 

كما حكم بأن من یـنظم سـباقا للـدراجات .٣كانوا یعرفون أنه ال یجید السباحة
ب أال یجعــل المتــسابقین فــي الطریــق العــام، الــذي یظــل مفتوحــا للمــرور، یجــ

.٤یغیبون عن أعینه
، ومنـــع ٥ملتـــزم أیـــضا بمالحظـــة نـــشاط روادهـــا" الباتنـــاج " غل صـــالة تومـــس

٦.ممارستهم الخطرة

كان صبي سنة عشرة أعوام یتدرب على الفروسیة على ید مدرب، ولم یتنبه األخیر إلى 
.اإلمساك بلجام الحصان عندما بدت علیه عالمات الهیجان

- Montpellier, ١٥ mars ١٩٨٤, Juris. data, n. ٤٥٩.
رجرها الحصان لمسافة كانت الفروسیة تتدرب على الحصان فسقطت على األرض، وج

.  هاذًخمسین مترا دون أن یتدخل أحد من تابعي نادي الفروسیة إلنقا
١- Paris ٣ février ١٩٨٢, D.S. ١٩٨٤, I.R. ١٨٦, obs. E. wagner.
٢- Paris, ٢٨ juin ١٩٦٣, précité.
٣- civ, ١٦ juillet ١٩٦٤, G.P. ٤٠٠_٢_١٩٦٥.
٤- Paris, ٢٠ octobre ١٩٦١, j.c.p ١٢٤٩٧_١١_١٩٦٢.
٥- civ. ٨ février ١٩٦١, ٢٥٤_٠.١٩٦١.
٦- Bordeau: ٢٥ avril ١٩٨٥. juris Data, n.٤٠٨١٢

وما بعدها٢٠٩ص–مرجع سابق -راجع في األحكام القضائیة  د سعید جبر



-١٤١٠-

وفى حالة األنشطة الریاضیة الجماعیة ، یكون المـنظم مـسئوال عـن اإلهمـال 
الرقابـــة، لـــیس فقـــط بالنـــسبة للمــضرور نفـــسه، بـــل أیـــضا بالنـــسبة لـــسائر فــي
. النشاطفيشاركین الم
الفروســیة عــن حــادث وقــع بــسبب قیــام نــاديتطبیقــا لــذلك حكــم بمــسئولیة و

كمــا حكــم بــأن ١صــبى بــضرب حــصان كــان یمتطیــه زمیلــه فطرحــه أرضــا
ــــسباحة یعــــد مــــسئوال إذا تــــرك أحــــد رواده یــــستعمل شــــرفه . مــــستغل حمــــام ال

ه لـرواد أو أدى عـدم مالحظتـ٢الغطس بینما هناك سباح أخر یتحرك أسـفلها
.٣المسبح إلى تدافع السباحین وسقوط أحدهم

خطئه ، إذا لم تكـن الظـروف تـسمح لـه النعداملكن ال یعتبر المنظم مسئوال 
ٕیجـب أال ننـسى أنـه ملتـزم ببـذل عنایـة، واذا و. الوقت المناسبفيبالتدخل 

كــل مـرة یقـع فیهـا حـادث فمعنـى ذلــك أن فـيحاولنـا أن ننـسب إلیـه خطـأ مـا 
. إلى التزام بتحقیق نتیجةعنایةببذل التزامسیتحول من التزامه

مرجع –) التأمین–العقد –االحتراف (حسن احمد الشافعي، القانون المدني والریاضة -
٩١ص -سابق

١- Nimes, ١٠ décembre ١٩٧٠. O.S. ١٩٧١, somm. ٩٢., lyon ٢١ juin
١٩٧٣. D.S. ١٩٧٣. somm. ١١٦٠.

٢-civ. ٢٠ octobre ١٩٧١ , G.P. ١٩٧٢_I_somm. ١٦.
٣- Renne, ٢٣ mars ١٩٨٢, juris data, n.٤٠٥٦٣



-١٤١١-


ســــیجري خــــارج األمــــاكن المخصــــصة لممارســــة الریاضــــيإذا كــــان النــــشاط 

الطــرق العامــة، والنزهــة فــيمــسابقة الــدراجات فــيالریاضــة كمــا هــو الــشأن 
للمتـسابقین أو أن یختار المـسار األمـن الریاضيمنظم البالخیول، فإن على 

الریاضیین بصفة عامة فإذا كـان خـط الـسیر یتـضمن خطـورة معینـة بالنـسبة 
١. للریاضیین فإن المنظم یسأل عما ینشأ عن ذلك من حوادث

مــسارا یقتــضى أختــاروتطبیقــا لــذلك حكــم بمــسئولیة مــنظم نزهــة بالخیــل ألنــه 
ى إلـى یحـدث رنینـا عنـد عبـور األحـصنة فوقـه، ممـا أدمعـدنيكوبريعبور 

. ٢إصابة راكبهفيهیاج أحد األحصنة وتسببه 
وقـت ممارســة : ضــوء مجموعـة عناصـر منهــافـيوتحدیـد المـسار اآلمــن یـتم 

. النشاط وعدد المشاركین فیه، ومستوى قدراتهم
وقــت مــا، وال یكــون كــذلك فــي وقــت آخــر بــسبب فــيفالمــسار قــد یكــون آمنــا 

فـيعلـى خطـورة ینطـويال الـذيفالممر وبالتاليغیره ، ظروف الطقس أو
مما یؤدى . تتعذر معه الرؤیةالذيحد ذاته، قد یكون خطرا بسبب الضباب 

. ٣لوقوع الحوادث

١Benoit Chappuis- Franz Werro- Beatrice Hurni-
La responsabilité du club sportif pour les actes de ses supporters- op.cit-

p٨٧
٢- chambery ٦ juin ١٩٧٨, j.x.p. ١١_١٩٨٠- ١٩٢٨٦, note p. sarraz_

Bournet.
٣- Paris ٢٣ novembre ١٩٨٣, G.p. ١_١٩٨٤_ somm. ٢٠٧.



-١٤١٢-

ـــارفـــيیؤخـــذ الریاضـــيالنـــشاط فـــيكمـــا أن عـــدد المـــشاركین  فیعـــد . االعتب
الطریق العـام لعـدد فيسباق دراجات فيالمنظم مخطئا إذا سمح باالشتراك 

.١الثة أضعاف العدد المقررمن المتسابقین یساوى ث
وقــدرات ممــارس النــشاط الریاضــي لهــا تأثیرهــا الخــاص علــى تحدیــد المــسار 
األمـن، وتطبیقـا لــذلك حكـم بمــسئولیة مـنظم تــدریب غطـس تحــت المـاء علــى 

فـيمـن ال تتعـدى خبرتـه الغطاسـینعمق ثمانیة عشر متـرا بینمـا یوجـد بـین 
مــا ســبق أن أشــرنا إلیــه یالحــظ هنــا و. الغطــس عمــق متــرین ونــصف المتــر

. الطریـق األمـناقتـضاءفـيبالنسبة لاللتزام بالرقابة من أنه یجب أال نتـشدد 
ببــذل عنایـة إلــى التـزام بتحقیــق االلتـزامحتـى ال یــصل بنـا األمــر إلـى تحویــل 

٢.نتیجة


ة أثنـــاء ســـیر النـــشاط یجـــب علـــى المـــنظم أن یتخـــذ إجـــراءات األمـــن المناســـب

وقد حكم بأن مدیر مضمار الفروسیة یعد مـسئوال ألنـه لـم یجعـل . ٣الریاضي

١- Toulouse ١٣ mai ١٩٨٥, précité,
٢٠٨ص-مرجع سابق-د سعید جبر-٢
مرجع –) التأمین–العقد –االحتراف (حسن احمد الشافعي، القانون المدني والریاضة -

٩٧ص -سابق
-مرجع سابق-قبول المخاطر الریاضیة ودوره في تحدید المسؤولیة المدنیة–د لطفي البلشى 

وما بعدها٨٨ص 
١٤٤ص-قمرجع ساب-المسؤولیة في المنافسات الریاضیة-د حسن احمد الشافعي

١٦٤ص-مرجع سابق-المسؤولیة المدنیة بین التقید واإلطالق-د إبراهیم الدسوقي أبو اللیل
وما بعدها

١٤٤ص-المسؤولیة التقصیریة للمتعاقد مرجع سابق-د محمد عبد الظاهر حسین
٣Benoit Chappuis- Franz Werro- Beatrice Hurni-



-١٤١٣-

حالــــة وقــــوع فــــيیــــضع علـــى رأســــه الخــــوزة الواقیــــة للـــرأس المبتــــدئالفـــارس 
طریـــق فـــيســـباق للـــدراجات جـــرى منظمـــي، كمـــا حكـــم بمـــسئولیة ١الحـــادث

، وفـى ٢ار الـسباقتحـدد مـسالتـيمفتوح للمرور، ألنهم لم یضعوا العالمـات 
. ٣قضیة أخرى ألنهم لم یتخذوا إجراءات األمن الالزمة عناد مفترق الطرق

لكـــن نظـــرا ألن التـــزام المـــنظم التـــزام ببـــذل عنایـــة، فإننـــا ال یمكـــن أن نعتبـــره 
الطریـق العـام ولـم یخـصص سـیارة تتقـدم فيمخطئا إذا نظم سباقا للدراجات 
الطریـق أو إذا لـم یجعـل رجـل شـرطة هـذا فـيكل متسابق لتنبه سائر المـارة 

.٤ال توجد فیها خطورة تذكرالتياألماكن في
النهایــة إلــى أن اإلجــراءات الالزمــة لــضمان الــسالمة أثنــاء ســیر فــيونــشیر 
ضـــوئها فـــيیتحـــدد التـــيضـــوء نفـــس العوامـــل فـــيتتحـــدد الریاضـــيالنــشاط 
، ومـستوى وقت ممارسة النـشاط، وعـدد المـشاركین فیـه: ، وهىاألمنالمسار 
. قدراتهم


فــيالریاضــیین المــشاركین ألحــدقــد یرتكــب المــنظم خطــأ عقــب وقــوع حــادث 
هـذا الخطـأ أنإلـىینظمـه، وهنـا تقـوم مـسئولیة المـنظم بـالنظر الذيالنشاط 

وان لــم یكــن قــد ســبب الحــادث، إال أنــه قــد یــؤدى الســتفحال نتائجــه الــضارة 
أو عدم كفایة وسائل اإلنقاذ وقد یؤدى لعدم إمكان حـصول رتأخیمثال ذلك 
فــيالمــضرور علــى تعــویض كــاف مــن المــسئول كإهمــال المــنظم الریاضــي

La responsabilité du club sportif pour les actes de ses supporters- op.cit-
p٨٨

١- civ. ٣٠ avril ١٩٦٥, précité
٢- civ. ٣٠ juillet ١٩٦٥, précité
٣- Montpellier ٢٨ mai ١٩٧١, G.p. ١٩٧٢_ ١_somm.٢٣.
٤- Poitiers, civ ١٠ mars ١٩٨٢, précité



-١٤١٤-

مثـــل هـــذه الحـــاالت یـــؤدى خطـــأ ففـــيالبحـــث عـــن المـــسئول عـــن الحـــادث، 
الـــذيالتقلیـــل مـــن الـــضرر فـــيالمـــنظم إلـــى تفویـــت فرصـــة علـــى المـــضرور 

١. كاملحقیقيیض الحصول على تعوفيیعانیه، أو 


قـد یرتكبـه المـنظم یتحقـق بـصفة خاصـة الـذيهذه الصورة من صور الخطـأ 

تنـشأ التـيبمناسبة ریاضة الغطس تحت الماء بسبب كثرة الحوادث الخطیرة 
ألنهــــا تــــسمى إصــــابات الطفــــوالتـــيبمناســـبة ممارســــة هــــذه الریاضــــة وهــــى 

وقــــد حكـــم بمــــسئولیة . تـــصیب الغطاســـین عنــــد عـــودتهم مــــن أعمـــاق البحـــر
إلـى اسـتناداهـذه الحـوادث فـيهذه الریاضة عمـا یـصیب الغطاسـین منظمي

عــــدم تجهیــــز أشــــخاص مختــــصین باالســــتعانة فــــيخطــــأ المــــنظم المتمثــــل 
، أو٢مكـان صـعود الغطاسـینفيصالحة، وذلك أوكسجینبأجهزةومزودین 

اإلجــراء، حتـى لـو لــم یكـن هـذا ٣هـذا المكــانفـيلرادیو بــااتـصالعـدم وجـود 
.٤مفروضا بقانون أو بالئحة

، عــن اســتحماموعلــى العكــس مــن ذلــك، حكــم بعــدم مــسئولیة مــستغل مكــان 
غرق أحد رواده، متى ثبت أنه اتخذ على الفور إجـراءات اإلنقـاذ، وأن سـبب 

ببـــذل لتزامـــااالتـــزام المـــنظم اعتبـــار، ألن مـــن نتـــائج ٥الحـــادث ظـــل مجهـــوال
تظــــل غیــــر معروفــــة الــــسبب تقــــع علــــى عــــاتق التــــيعنایــــة، أن األضــــرار 

.المضرور

١Werro  F., Chappuis  B., Responsabilité civile- Le moment du
dommage- - op.cit-N ٤٤٠

٢- Poitiers, ١٨ juin ١٩٨٠, trois arrets: juris data, n.٤٥٦, ٨٠٣٩٢, ٨٠٥٠٨.
٣- Toulouse ١٣ mai ١٩٨٥; juris data, n.٤١٧٠٤ l' /
٤- Poitiers, ١٨ juin ١٩٨٠, précité.
٥- civ, ٢٠ octobre ١٩٧١, j.c.p. ١٩٧٨. IV_٣٠.
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البحــث فــياألنــشطة الریاضــیة إهمــاال منظمــينــستطیع أن ننــسب إلــى لكــي

فإننـــا نفتـــرض أن هـــذا الریاضـــيأصـــاب الـــذيعـــن المـــسئول عـــن الحـــادث 
وفـى : ٕب مباشرة إلى المنظم، وانمـا یرجـع إلـى فعـل الغیـرالحادث غیر منسو

لدیـه الوسـائل الالزمـة لتحدیـد الـذيبعض األحیـان یكـون المـنظم هـو الوحیـد 
هنــا الغیــر فــإذا تقــاعس عــن ذلــك فإنــه یكــون قــد حــال بــین المــضرور وبــین 

عــن الحــادث ویــصبح هــو نفــسه المــسئول بــسبب الحقیقــيمالحقــة المــسئول 
المنـــشآت الریاضـــیة مـــستغليالمـــسألة تهـــم بـــصفة خاصـــة هـــذه . إهمالــه هـــذا

ـــق یتولـــون هـــم فـــيفنظـــرا ألن الحـــادث یقـــع . كـــأحواض الـــسباحة مكـــان مغل
حالـة وقـوع الحـادث أن یحرصـوا علـى عـدم تـرك فـيمراقبته فإن من واجبهم 

.١المنزل لمكان الحادث قبل التعرف على هویته

١- Civ. ٢٠ octobre ١٩٧١, précitéخاص بمستغل حمام السباحة
civ. ٨ février ١٩٦١, Bull. civ, J,n.٩٣; Paris ٣٠ avril ١٩٧٦, juris data ٢٢٩

".والحكمان متعلقان بمستغل صالة الباتناج"
وما بعدها٢١١ص–مرجع سابق -راجع في األحكام القضائیة  د سعید جبر

مرجع –) التأمین–العقد –االحتراف (لقانون المدني والریاضة االشافعي،حسن احمد -
٩٩ص -سابق

-مرجع سابق-قبول المخاطر الریاضیة ودوره في تحدید المسؤولیة المدنیة–د لطفي البلشى 
وما بعدها٩٧ص

١٥٣ص-مرجع سابق-المسؤولیة في المنافسات الریاضیة-د حسن احمد الشافعي
١٧٤ص-مرجع سابق-المسؤولیة المدنیة بین التقید واإلطالق-و اللیلد إبراهیم الدسوقي أب

وما بعدها
١٥٦ص-المسؤولیة التقصیریة للمتعاقد مرجع سابق-د محمد عبد الظاهر حسین
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الثانياملبحث 
اجلمهورمسئولية املنظم جتاه 


لها صلة وثیقة بالنشاط التي-بعد الریاضیین-المشاهدون هم الفئة الثانیة 

ریاضـــيال یوجـــد نـــشاط األحیـــانمعظـــم فـــيونـــستطیع القـــول انـــه الریاضــي
ــــشاهده جمهــــور وحــــضور الجمهــــور للعــــروض الریاضــــیة أنیمــــارس دون  ی

احیـة غالبـا بصفة عامة، والمباریات بصفة خاصة أمر یهم المنظمـین فمـن ن
ما تكون مشاهدة الجمهور للعروض والمباریات بمقابل وهذا مـا یكـون مـوردا 

مــسئولیة المــنظم انعقــادفــإن احتمــال أخــريمالیــا هامــا للمــنظم، ومــن ناحیــة 
مـــسئولیة الریاضـــیین تجـــاه هـــؤالء قیـــامتجـــاه المـــشاهدین أكبـــر مـــن احتمـــال 

ر مرتبطـا مـع المـنظم الن المـشاهد غالبـا مـا یكـون قبـل وقـوع الـضراآلخرین
ٕواخــالل . بعقــد تنــشأ عنــه التزامــات متعــددة علــى عــاتق المــنظم تجــاه الــشاهد

وعلــى . المــنظم بأحــد هــذه االلتزامــات یــؤدى النعقــاد مــسؤلیته تجــاه المــشاهد
أیــةقبــل وقــوع الــضرر بالــشاهد -ال تربطــهالریاضــيالعكــس مــن ذلــك فــان 

تجــاه الریاضــيه علــى عــاتق وااللتــزام الوحیــد المتــصور وقوعــ. عالقــة عقدیــة
هـــو االلتـــزام العـــام بمراعـــاة الحیطـــة الریاضـــيالمـــشاهد قبیـــل وقـــوع الحـــادث 
. والحذر حتى ال یضر بالغیر

أولمطلـــب فـــيیقتـــضى أن نبـــین لجمهـــوروتنـــاول مـــسئولیة المـــنظم تجـــاه ا
. القانونيمطلب ثان نظامها فيأساس هذه المسئولیة ثم نوضح 
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لمـــسئولیة المـــنظم تجـــاه المـــشاهدین یقتـــضى بیـــان القـــانونيبحـــث األســـاس 
ثــم بیــان التــزام . قــصیریةتمــا إذا كانــت عقدیــة أم أيطبیعــة هــذه المــسئولیة 

المنظم تجاه المشاهدین ما إذا كان التزاما بوسـیلة أم بتحقیـق نتیجـة وهـذا مـا 
: يیلنتناوله فیما 




:جمهور من خالل ما یليتجاه الیمكن لنا التعرض لطبیعة مسئولیة المنظم


كــان یـــرى أن مـــسئولیة المـــنظم تجـــاه ١الفرنـــسيالقـــدیم للقـــضاء هوهــو االتجـــا
ج قـد تعاقـد المشاهدین مسئولیة تقـصیریة دون أن یبحـث فیمـا إذا كـان المتفـر

كــان یطبــق علــى هــذه المــسئولیة أحكــام المــادتین وبالتــاليمــع المــنظم أم ال 
، وتقتـضى مـن المتفـرج إثبـات الفرنـسيالمـدنيمن التقنـین ١٣٨٣، ١٣٨٢

مـا حكـم االتجـاهخطأ المنظم لتقوم مسئولیة هذا األخیر، ومن تطبیقـات هـذا 
یبــــا جــــدا مــــن بــــه مــــن مــــسئولیة المــــنظم عــــن إصــــابة متفــــرج كــــان یجلــــس قر

فــيتركــه یجلــس الــذيالالعــب، وهــذه الجلــسة ترجــع بــالطبع إلهمــال المــنظم 
، كمـــا حكـــم أیـــضا بمـــسئولیة المـــنظم مـــسئولیة جزئیـــة ٢هـــذا المكـــان الخطـــر

أیــضا بمــسئولیة المــنظم وقــضى ٣وقــوع الحــادثفــيلمــساهمة خطــأ المتفــرج 
بــت مــن أرض الملعــب، لمــا ثفــيعــن إصــابة أحــد المتفــرجین بــسبب التــزاحم 

٢١٤ص-مرجع سابق-راجع في األحكام القضائیة  د سعید جبر١-
مرجع –) التأمین–العقد –االحتراف (القانون المدني والریاضة الشافعي،حسن احمد -

١٠٣ص -سابق
-

٢- T.c. Bordeaux, ٩ novembre ١٩٣٣, G.p. ١٠٣١_٢_١٩٣٣.
٣- Riom, ٣٠ novembre ١٩٣١, D.p. ٨١_٢_١٩٣٢,note j.loup,
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یعمــل علــى إخــالء أرض الملعــب مــن أنطــویال قبــل أنتظــرأن المــنظم قــد 
.١جانب المنظمفياندفع إلیه، واعتبر ذلك خطأ الذيالجمهور 

ومادام القـضاء كـان یعتبـر مـسئولیة المـنظم تجـاه المتفـرج مـسئولیة تقـصیریة 
فإنــه أدانــه علــى أســاس المــسئولیة المفترضــة عــن فعــل األشــیاء غیــر الحیــة،

عــن رجبــيمــن هــذا القبیــل مــا حكــم بــه القــضاء مــن مــسئولیة مــنظم مبــاراة 
.٢سورانهیارإصابة متفرج بسبب 


: محكمة النقض تمیز بین فرضینفأصبحت، يالفرنستطور القضاء 

إذا ثبــت أن المتفــرج قــد تعاقــد مــع المــنظم، فــإن هــذا العقــد ینــشأ عنــه التــزام 
مــــسئولیة المــــنظم تجــــاه المتفــــرج بالتــــاليوتكــــون بــــسالمة المتفــــرج،ضــــمني

أمــا إذا ثبــت أنــه لــم یكــن هنــاك عقــد بینهمــا، فــإن مــسئولیة . مــسئولیة عقدیــة
. المنظم تكون عندئذ مسئولیة تقصیریة

حكـــم لمحكمـــة الـــنقض الفرنـــسیة فـــيهـــذا التمییـــز ورد صـــراحة بـــشكل قـــاطع 
فصل فیها هذا يالتوتتلخص وقائع القضیة ١٩٦٣٣ینایر ٩صادر بتاریخ 

إلـى أسـتندمـدرجات اإلسـتاد فـيأن شابا من المتفرجین الجالـسین فيالحكم 
وكانـت . الفـراغفـيباب ظنه جزءا من الجدار، فإذا به ینفتح ویسقط الـشاب 

محكمــــة الموضــــوع قــــد قـــــضت بمــــسئولیة المــــنظم لكنهـــــا مــــن قبیــــل الحـــــذر 
یریة فلمـا عرضـت التقـصالعقدیـة و: إلـى المـسئولیتین معـااستندتوالحرص 

القــضیة علــى محكمــة الــنقض، أقــرت مــسئولیة المــنظم، لكنهــا أســستها علــى 
إخاللــه فــيحیــث اعتبــرت أن خطــأ المــنظم یتمثــل . المــسئولیة العقدیــة فقــط

١- Poitiers ٢٨ mars ١٩٣٣, s.١٩٣٤_ ٢_ ١٢ .
٢- Poitiers ٢٢ janvier ١٩٤١, G.P ١٣٦_١_١٩٤١.
٣- civ. ٩ janvier ١٩٦٣, Bull. civ, ll, n.٣٢.
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بــالتزام بالــسالمة ناشــئ عــن العقــد بینــه وبــین المتفــرج المــضرور، وهــو التــزام 
١.ببذل عنایة


مــسئولیة المــنظم تجــاه المتفــرج تكــون عقدیــة متــى وجــد عقــد یــربط بــین إذن 

عن إخالل المـنظم بااللتزامـات الناشـئة عـن الریاضيالطرفین ونشأ الحادث 
فـيوالمالحظ أن هذا هو الحاصـل فعـال . هذا العقد وأهمها االلتزام بالسالمة

فــيشــك وال . الغالــب یوجــد عقــد بــین المــنظم والمــشاهدففــيمعظــم األحــوال، 
التـــيوجـــود هـــذا العقـــد إذا كـــان المتفـــرج قـــد دفـــع مقابـــل دخولـــه إلـــى الـــساحة 

غیـــر ٢فهنـــا یقـــوم بـــین المـــنظم والمـــشاهد عقـــدالریاضـــيیجــرى فیهـــا النـــشاط 
.٤وذلك منذ أن یحصل األخیر على تذكرة الدخول إلى الساحة٣مسمى

نظم وافــق المــالــذيأيالمجــانيبیــد أن الــشك قــد ثــار حــول فــرض المــشاهد 
ـــساحة، لمـــشاهدة النـــشاط  ـــى ال ـــه إل ـــى دخول المبـــاراة دون أن أوالریاضـــيعل

بة لرجـــال الـــصحافة سكمـــا هـــو الحـــال مـــثال بالنـــ. یتقاضــى منـــه مقـــابال لـــذلك
. واإلذاعة والتلفزیون الذین یتولون التغطیة اإلعالمیة للمباریات

١Benoit Chappuis- Franz Werro- Beatrice Hurni-
La responsabilité du club sportif pour les actes de ses supporters- op.cit-

p٨١
٢- civ. ١٣ février ١٩٦٢, D. ١٩٦٢_somm. ١٠١ , T.g. inst. Seine, ٩ février

١٩٦١,٠. ١٩٦٢_somm. ١٢٢;
٣- Blin: note sous: civ -١٢ juillet ١٩٥٤, J.x.P. ١٩٥٤_ ٨٣٣١-٢

 Mazeaud et Tune: T.J, - op.cit- n.١٦١.
٤- T.G. inst. Seine, ٩ février ١٩٦١, précité; Paris ٧ juin ١٩٦٣, D.

١٩٦٤_J_٤٣, note Azard.
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ن قــضت بعــض األحكــام بــأن مــسئولیة المــنظم تجــاه هــذا النــوع مــن المــشاهدی
وقـد أیـدها ١هـذه الحالـةفـيمسئولیة تقصیریة لعدم وجـود عقـد بـین الطـرفین 

. ٢ذلك جانب من الفقهفي
ألنــه یبــدو أن إنكــار الــصفة العقدیــة للعالقــة ٣محــل نظــرالــرأيبیــد أن هــذا 

المقابــل وهــذا یــوحى بــأن انعــدامكــان بــسبب المجــانيبــین المــنظم والمــشاهد 
لطرفین شرط لوجود العقد، بینما ذلك غیر وجود أداءات متقابلة على عاتق ا

. صحیح ألنه كما توجد عقود المعارضة، توجد عقود تبرعیة
إلـى أن هنـاك عقـد بـین المـنظم ٤الراجحالرأيوعلى العكس من ذلك یذهب 

والمشاهد المجاني رغم أنه لم یدفع مقـابال لدخولـه إلـى سـاحة المبـاراة مـا دام 
تكــون مــسئولیة المــنظم تجــاه هــذا وبالتــاليأن المــنظم قــد وافــق علــى دخولــه، 

دفـع الـذيذلـك مثـل المـشاهد فـيالنوع مـن المـشاهدین مـسئولیة عقدیـة مثلـه 

١- civ, ٧ février ١٩٦٦, D. ١٩٦٦_L٢٦٥; civ, ١٧ mars ١٩٦٥, j.c.p.
١٩٦٥_IV _ ٥٩; Riom, ٣٠

novembre ١٩٣١ précité.
٢١٧ص-مرجع سابق-راجع في األحكام القضائیة  د سعید جبر

مرجع –) التأمین–العقد –االحتراف (القانون المدني والریاضة الشافعي،حسن احمد -
١٠٤ص -سابق

٢-Rodiere, note sous civ. ٢٧ mai ١٩٥٢, précité Foyer: Juris_class.civ.
fasc. ٣٣- c.s.n.ss.

:أنظر في نقد هذا الرأي-٣
Mazeaud et Tune: T.I- op.cit-,n.٢_١١٥; Joyal _ Poupart thèse précitée,

no ١٩٤ et ١٩٥.
٤- Mazeaud et Tune: T.I, - op.cit- n.٢_١١٥; rabinovitch: Encyclopédie

Dalloz, Resp. civle, VI sports, n.٧٦, D.veaux: op.cit, n.١١٣;
joyal_pouport: thèse précitée, no ١٩٦- ١٩٩.
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حیـثلمعنـى اوقـد قـضت محكمـة الـنقض الفرنـسیة بهـذا . ثمن تـذكرة الـدخول
.١مكان خطرفيأصیبت سیارة صحفي كان المنظمون قد جعلوه 

المـنظم تجـاه المـشاهدین أنهـا مـسئولیةفـينخلص مما سبق إلى أن األصـل 
. المجانيحالة المشاهد فيمسئولیة عقدیة لوجود عقد بین الطرفین حتى 


حـاالت معینـة، فـياسـتثناءتكون مسئولیة المنظم تجاه المشاهدین تقـصیریة 

تتعلــــق بمــــصلحة ورثــــة العتبــــاراتإمـــا لعــــدم وجــــود عقــــد بــــین الطـــرفین، أو 
، وذلـك علـي ٢لمضرور، أو نظـرا لتبعیـة الـدعوى المدنیـة للـدعوي العمومیـةا

:التفصیل التالي
مكـــان عـــام متـــاح التواجـــد فیـــه فـــيقـــد نظـــم الریاضـــيإذا كـــان النـــشاط ) ١(

ســباق الــسیارات فــيللجمهـور دون مقابــل أو أیــة قیــود أخــرى كمــا هــو الحــال 
ون المـــشاهدون غیـــر یجـــرى فـــي الطریـــق العـــام فهنـــا یكـــالـــذيأو الـــدراجات 

تـــربطهم بـــه أیـــة صـــلة عقدیـــة، فیعتبـــرون مـــن الغیـــر المعـــروفین للمـــنظم و
حالـة وقـوع حـادث ضـار فـيال تكون مسئولیته تجاههم وبالتاليبالنسبة له، 

.٣بهم مسئولیة عقدیة بل مسئولیة تقصیریة 
، دون أن یكــون قــد دفــع ٤إذا تــسلل احــد المتفــرجین إلــى مكــان المبــاراة) ٢(

ن تـــذكرة الـــدخول، ودون أن یكـــون المـــنظم قـــد وافـــق علـــى دخولـــه مجانـــا، ثمـــ
التعاقد مـع المـنظم، فيعن عدم رغبته وینبئقانونيفیكون موقفه هنا غیر 

١- civ., ٢١ janvier ١٩٨١, Bull, civ, i.n.٢٦.
وما بعدها٢١٩ص-مرجع سابق-راجع في األحكام القضائیة  د سعید جبر٢

٣- civ., ٣١ octobre ١٩٥٧, Bull. civ, ll, n. ٦٧٣.
Resquilleurs" المحتالون"طالح الفرنسي ویسمى هؤالء في االص٤
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ـــة بینهـــا، وتكـــون مـــسئولیة المـــنظم تجاهـــه،  حالـــة فـــيفتنعـــدم العالقـــة العقدی
. إصابته، مسئولیة تقصیریة

لمتفـــــرج فـــــإن خلفـــــاءه یـــــستطیعون بحیـــــاة االریاضـــــيإذا أودى الحـــــادث ) ٣(
العقـد فـياشـتراط لمـصلحتهم (عقـديمطالبة المنظم بالتعویض على أسـاس 

كما یستطیعون مطالبته على أساس تقصیرى، )یربط المنظم بالمشاهدالذي
. وهذا األساس األخیر أفضل لهم ألنه یتیح لهم اإلستفادة من قرینة الخطأ

شاهد ناشــئا عــن فعــل للمــنظم یعتبــر أصــاب المــالــذيإذا كــان الــضرر ) ٤(
یـة، ورفـع المـشاهد دعـوى المـسئولیة المدنیـة عـن هـذا الفعـل أمـام ئجریمة جنا

فـيیـة بالتبعیـة للـدعوى العمومیـة، فـإن هـذه المحكمـة تقـضى ئالمحكمـة الجنا
صیریة، رغـم أن خطـأ المـنظم هنـا قـالدعوى المدنیة على أساس المسئولیة الت

.عقديیعد إخالال بالتزام 
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التزامــاألقــت علــى عــاتق المــنظم ١الفرنــسيبعــض األحكــام القدیمــة للقــضاء 
فيبتحقیق نتیجة بمقتضاه یلتزم المنظم بتمكین المتفرج من مشاهدة المباراة 

، وقد كانت هذه ٢سالمة وأمان، وقد وجد هذا القضاء تأییدا من جانب الفقه
لــشاهد المــضرور، ألنــه احكــام تهــدف مــن وراء ذلــك إلــى ضــمان تعــویض األ

األخیـرٕجانب المنظم وانمـا تفتـرض مـسئولیة هـذا فيلن یكلف بإثبات خطأ 
بمجرد وقوع الحادث، ولن یستطیع اإلفالت من المسئولیة إال بإثبات الـسبب 

. األجنبي
أياه العكــس االتجــفــيأدى بــه إلــى االســتقرار الفرنــسيلكــن تطــور القــضاء 

، ٣أن التــزام المــنظم فیمــا یتعلــق بــسالمة المــشاهد هــو التــزام ببــذل عنایــةفــي

١- Orleans, ١٩ avril ١٩٣٧, ü.p, ٦٨_٢_١٩٣٨, note j loup., T.c. albi ٣٠
juin ١٩٤٨, J.CP. ١٩٤٩_IV_ _٣٦, T.c. veaoul ٢٨ juin ١٩٥٥, D. ١٩٥٦,

somm. ٥٥.
وما بعدها٢٢١ص-مرجع سابق-سعید جبرالقضائیة دفي األحكام راجع
-مرجع سابق-قبول المخاطر الریاضیة ودوره في تحدید المسؤولیة المدنیة–ي البلشى د لطف
مرجع -المسؤولیة في المنافسات الریاضیة-د حسن احمد الشافعيوما بعدها١٠٤ص

مرجع -المسؤولیة المدنیة بین التقید واإلطالق-د إبراهیم الدسوقي أبو اللیل١٥٢ص-سابق
المسؤولیة التقصیریة للمتعاقد مرجع -د محمد عبد الظاهر حسینوما بعدها١٧١ص-سابق
١٥٢ص-سابق

٢- Foyer, Juris. class. civ. fasc. ٣٣ p.٢٣
وأن كان هذا الفقیه یقصر االلتزام بتحقیق نتیجة في هذه الحالة على فرض جلوس المشاهد (

ًساكنا في مقعدة حیث یكون دوره هنا سلبیا محضا ً ً.(
٣- civ., ١٢ juillet ١٩٥٤, J.C.P. ٨٣٣١-١١_١١٩٥٤, ١ ere espèce, note H.

Blin.
:یتعلق بمشاهد سباق الفروسیة
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تكفــل ســالمته، لكــن دون أن یــصل األمــر التــيجمیــع اإلجــراءات باتخــاذأي
. یلتزم المنظم بتحقیقهاالتيلحد جعل هذه السالمة النتیجة 

أن مـــنظم محكمـــة الـــنقض الفرنـــسیة هـــذا المبـــدأ صـــراحة بقولهـــاتوقـــد أكـــد
ال یلتزم، فیما یتعلق بسالمة المـشاهدین، إال بـالتزام ببـذل الریاضياالحتفال 

هــذا القــضاء المــستقر، نظــرا ألن المــشاهد ١عنایــة وقــد انتقــد بعــض الفقهــاء
أيقــد أســلم نفــسه للمــنظم وتابعیــه بالتــاليغالبــا مــا یكــون دوره ســلبیا ویكــون 

المبـاراة، فكـان األفـضل بنـاء عول علیهم في ضمان سـالمته أثنـاء مـشاهدته
لكن . بتحقیق نتیجةالتزاماعلى ذلك أن یكون التزام المنظم تجاه المشاهدین 

صر التـزام المـنظم فیمـا یتعلـق بـسالمة المـشاهد یقـ٢الجانب األكبر مـن الفقـه
تكفــل ســـالمة التــياتخـــاذ جمیــع االحتیاطــات أيعلــى االلتــزام ببــذل عنایــة 
ـــد المـــشاهدین ولكنـــه ال یلتـــز المبـــاراة أو انتهـــاءم بـــردهم ســـالمین معـــافین عن

. المسابقة

civ.٢٣ novembre ١٩٦٦,D.١٩٦٦_J_٣١٣,note cabrillac.
civ, ١٨ novembre ١٩٧٥ j.c.p. ١٩٧٦_IV _١٥.

١Tourneau. La responsabilité' civile, ٣ ed. ١٩٨٢, Dalloz n.٨٣٠.
٢Savatier: responsabilité, T.II, - op.cit- n ٨٦٠ et ٨٦١: H.et L. Mazeaud:

observations, A.T .. D.C. ٩٨-١٩٥٥: Rodiere: note sous ٢٧ mai ١٩٥٢,
précité; Blin: note sous ١٢ juillet ١٩٥٤, précité.
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لمسئولیة المـنظم تجـاه المـشاهدین ینـصب أساسـا علـى القانونيبحث النظام 
إبـــراز الـــصور العملیـــة لخطـــأ المـــنظم وذلـــك مثلمـــا فعلنـــا بالنـــسبة لمـــسئولیة 

تجاه الریاضیین ولقد رأینا من قبل أن المنظم قد یسأل تجاه المـشاهد المنظم
أسـاسمخال بالتزام ببذل عنایة، وقد یـسأل علـى باعتبارهعقديعلى أساس 

الـذيللمـنظم تجـاه المـشاهد العقـدينبـین صـور الخطـأ یلـيتقصیرى، وفیما 
. ددهذا الصفيتعاقد معه، ثم نعرض بإیجاز لوضع مسئولیته التقصیریة 

ذلــك نــود أن ننبــه إلــى أنــه إذا كانــت مخالفــة المــنظم فــيولكــن قبــل الــشروع 
جانبــه خطــأ فــإن مجـرد التزامــه بــاللوائح ال یجعلــه فـيللـوائح الریاضــیة تكــون 

رغـــم ذلـــك إذا كـــان واجـــب وعنـــده الخطـــأبمنـــأى مـــن المـــسئولیة، فقـــد یثبـــت 
مة إجـــــراءات إضـــــافیة لـــــضمان ســـــالاتخـــــاذالحیطـــــة والحـــــذر یقتـــــضى منـــــه 

ٕالمشاهدین حتى لو لم تكن اللوائح تلزمه بها، واال قامت مسئولیته إذا قـصر 
. ١إتخاذهافي

١- civ. ١٣ février ١٩٦٢, Bull. civ, l,n.٩٧
,.civ:     وأنظر رغم ذلك ٣٠ janvier ١٩٦٨, Bull. civ. l,n.٣٩

حیث قضت المحكمة بعدم مسئولیة المنظم النتفاء خطئه بشأن إصابة أحد المشاهدین لمباراة 
ًرجبي نظرا ألن المسافة التي كانت بین أرض الملعب والجمهور الجالس لمشاهدة المباراة 

.مسافة قانونیة أجازها االتحاد الریاضي المختص
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المــنظم ملتزمــا فقــط ببــذل عنایــة بــشأن ســالمة المتفــرج اعتبــاریترتــب علــى 

یحــصل علــى لكــيتعاقــد معــه، أن یلتــزم األخیــر بإثبــات خطــأ األول، الــذي
وثبوت الخطأ من عدمه مسألة تختلف حسب . أصابهالذيالضررتعویض

ظروف كل قضیة علـى حـدة، ویمكـن أن نـورد أمثلـة تبـین أن القـضاء یكـون 
معاملـــة المـــنظم عنـــدما یكـــون المـــضرور متفرجـــا، أكثـــر منـــه فـــيأكثـــر شـــدة 

.مباراةفيعندما یكون ریاضیا یشارك 


سـوء تنظـیم . یرتكبهـا منظمـي األنـشطة الریاضـیةالتـيمن األخطاء الـشائعة 
جلــــوس المتفــــرجین، خاصــــة عــــدم تــــرك مــــسافة كافیــــة بــــین مكــــان الجلــــوس 

. الریاضيیتحرك فیه الریاضیون أثناء مباشرتهم نشاطهم الذيوالملعب 


شاط یمكن أن یقع من المنظم خطأ متعلق بظروف إخـالء مكـان ممارسـة النـ
ظـــروف تتنـــافى مـــع فـــيفقـــد یحـــدث هـــذا اإلخـــالء . مـــن الجمهـــورالریاضـــي

ـــذلك حكـــم بمـــسئولیة . واجـــب ضـــمان ســـالمة المـــشاهدین ـــا ل منظمـــيوتطبیق
مالبـسها ، ولـم فـيمباراة تـنس عـن إصـابة إحـدى المـشاهدات بحریـق نـشب 

ممــرات فــيیــتمكن أحــد مــن إســعافها بالــسرعة الواجبــة، وذلــك بــسبب الزحــام 
.١شاهدین، بسبب ضخامة عددهممدرج الم

١- civ. ١٧ mai ١٩٨٣, Bull. clv. l,n.٢٥٧ .
مایو ١٩وقد رفض هذا الحكم الطعن الموجه لحكم محكمة استئناف باریس والصادر في 

١٩٨٢.
- D.S. ١٨٨٣, I.A. ٥٠٨, obser. Alaphilippe et Karoquiilo.
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بمراقبـة الریاضـيالنـشاط منظمـيبعض األحكام ذهبت إلى حد تقریر التـزام 

خاصـة إذا كانـت الظـروف " اإلسـتاد " المشاهدین عنـد دخـولهم إلـى الـساحة 
متحمسین الـذین یحتمل معها أن یكون من بین المتفرجین فئات المشجعین ال

١.مباریات كرة القدمفيللعنف أحیانا خاصة یتجهون

مبـاراة كــرة منظمـي، بمــسئولیة ٢وتطبیقـا لـذلك قـضت محكمــة لیـون االبتدائیـة
أطلقـه مـشاهد نـاريقدم عن وفاة أحد المشاهدین، على أثر جرحـه بـصاروخ 

رین المبـاراة أمـمنظمـيوقـد نعـت المحكمـة علـى . آخر لم یتم التعـرف علیـه 
جلــوس المتفــرجین أن یباعــدوا فــيأنهــم لــم یراعــوا : یجــسدان خطــأهم، أولهمــا

فهو أنهم لم یتحققوا عند باب الثانيالفریقین بصورة كافیة، أما مشجعيبین 
الفــریقین ال یحملــون أشــیاء خطــرة مــع مــشجعيمــن أن اإلســتادالــدخول إلــى 

عنــف أثنــاء وقــوع أعمــالباحتمــالتنبــئأن كــل الظــروف والمؤشــرات كانــت 
حالـة وجـود فـيیـرى أن هـذا االلتـزام ال یبـرر إال ٣بیـد أن الفقـه. هذه المباراة

ظــروف خاصــة بمبــاراة معینــة ألن القاعــدة العامــة تقــضى بــأن المــنظم لــیس 
بمناســـبة ٤وهـــذا مـــا قررتـــه محكمـــة الـــنقض. مـــسئوال عـــن تـــصرفات المتفـــرج

لم یتم التعرف علیـهإصابة أحد المتفرجین بسبب مفرقعة أطلقها متفرج آخر
والحقیقــة أن القــول بغیــر ذلــك معنــاه أن التــزام المــنظم صــار التزامــا بتحقیــق 

ـــا علـــى حكـــم. نتیجـــة ـــه بعـــض الفقهـــاء تعلیق لیـــون محكمـــةوهـــذا مـــا یقـــول ب
.االبتدائیة السابق ذكره

وما بعدها٢٢٥ص-مرجع سابق-راجع في األحكام القضائیة  د سعید جبر١
٢- T.G.lnst. Lyon:, ٢٥ juin ١٩٨٦, O.S. ٦١٧_١٩٨٦, note G.Sousi.
٣- D.veaux: op.cit. n. ١٢٣.
٤- civ. ١٨ novembre ١٩٧٥, Bull. civ. l, n.٣٣٦; j.c.p, ١٩٧٦_IV_ ١٥.
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لمــنظم تجــاه هنــاك حــاالت اســتثنائیة، تكــون فیهــا مــسئولیة اأنرأینــا مــن قبــل 

إلىواالنتقال هنا من مجال المسئولیة العقدیة . المشاهدین مسئولیة تقصیریة
عملیــــة إذا كانــــت المــــسئولیة أهمیــــةمجــــال المــــسئولیة التقــــصیریة، لــــیس لــــه 

الثابــت تطبیقــا للمــادة الشخــصيالخطــأ أســاسالتقــصیریة للمــنظم تقــوم علــى 
، الن المتفرج سيفرنمدني١٣٨٣، ١٣٨٢، والمادتین مصريمدني١٦٣

ةمسؤولیأنالمضرور سیلتزم بإثبات خطا المنظم، وهذا ما كان سیحدث لو 
ة تقــوم علــى أســاس یكانــت مــسئولیة المــنظم التقــصیرإذاأمــا . عقدیــةاألخیــر

ـــشيءأنـــه حـــارس  ـــا )مـــسئولیة مفترضـــةأي(الحیـــوان أوالحـــيغیـــر لل ، فهن
سیــستفید مــن ) رورالمــشاهد المــض(تترتــب نتیجــة عملیــة هامــة ألن المــدعى 

وذلـك علـى عكـس الحـال . قرینة المـسئولیة، ولـن یكلـف بإثبـات خطـأ المـنظم
١. المسئولیة العقدیةفي

إلــــى وضــــع المــــسئولیة التقــــصیریة للمــــنظم تجــــاه بإیجــــازنــــشیر یلــــيوفیمــــا 
. كانت مسئولیة مفترضةأوالمشاهد سواء كانت قائمة على خطأ، 


طالــب المــشاهد المــنظم بــالتعویض عــن األضــرار التــي ســببها لــه األخیــر إذا

خطــأ بفعلــه أو بفعــل تابعیــه، فــإن علــى المــشاهد أن یثبــت خطــأ المــنظم أو
أن یحــاول المــنظم وطبیعــي. المــسئولیة العقدیــةفــيتابعیــه، كمــا هــو الحــال 

خطئـه أو نفـيباإلفالت من المـسئولیة أو التخفیـف منهـا بقـدر اإلمكـان، إمـا 
خطــأ الغیــر، وهــذه مــسائل تختلــف مــن حالــة بإثبــات خطــأ المــشاهد نفــسه أو

. إلى أخري، حسب ظروف كل قضیة

وما بعدها٢٢٦ص-مرجع سابق-راجع في األحكام القضائیة  د سعید جبر١
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حكــم بمـسئولیة المــنظم عنهــا مــسئولیة كاملــة، أن التــيالثابتــةمـن األخطــاء و
أمــاكن فــيوهــم واقفــون الریاضــيیتــرك المــنظم المتفــرجین یتــابعون النــشاط 

فـيیـشاهد سـباق سـیارات الذيیترك المنظم الجمهور خطیرة، مثال ذلك أن 
منعطفــات خطیــرة علــى الطریــق دون أن یكفــل لهــم فــيالطریــق العــام یقــف 

.١الحمایة الالزمة
ومـــن األخطـــاء مـــا یـــؤدى إلـــى قیـــام مـــسئولیة مـــشتركة عـــن الحـــادث بـــین -

كل منهما لخطأ ، دون أن یستغرق ارتكابالمنظم والمشاهد، وذلك إذا ثبت 
مثال ذلك ما حكـم بـه مـن مـسئولیتهما المـشتركة، . أحدهما خطأ األخرخطأ 

بتهور إلـى أندفعسباق دراجات، ألن هذا المشاهد مشاهديعن إصابة أحد 
.٢خط وصول السباق ولم یعترض المنظم على تصرفه هذا

فـــيخطـــأ أيإذا ثبـــت أنـــه لـــم یرتكـــب المدنیـــةالمـــنظم المـــسئولیة تفـــادىی-
فـــيوالحقیقـــة أن هـــذا فـــرض إســـتثنائى، إذا أخـــذنا یاضـــيالرتنظـــیم النـــشاط  

تــشدد القــضاء تجــاه المنظمــین، لكــن علــى أیــة حالــة متــى ثبــت أن االعتبــار
المنظم قد قام بكل ما یجب علیه مـن ناحیـة ضـمان سـالمة المـشاهدین، فلـم 

كمـا یفلـت المـنظم أیـضا مـن . جانبه تقصیر ما، فال مسئولیة علیـهفيیثبت 
المشاهد أنه كان یجـب أدعىالتيا تبین أن إجراءات السالمة المسئولیة، إذ
جــرى فیــا التــيضــوء الظــروف فــي، كانــت مــستحیلة اتخاذهــاعلــى المــنظم 

أصـیب أثنـاء مبـاراة الـذيومـن قبیـل ذلـك، إدعـاء المتفـرج . الریاضيالنشاط 
ع شــبكة بــین المــشاهدین ضنظم أن یــمــعلــى الجلیــد أنــه كــان علــى الهــوكي

.والالعبین

١- Civ. ٢ octobre ١٩٨٢. I.R.٩٣. obs F. Alaphilippe et J.p.Karaquillo.
٢- Lyon, ١٧ janvier ١٩٥١, S.١٩٥١, chr. ٣٨
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حالة ما إذا ثبت أن خطأ المضرور یستغرق خطأ المنظم، فينفس الحل و
ولهذا حكم برفض . فبسیطالثانيبالنظر إلى أن خطأ األول جسیم أما خطأ 

حـــادث أثنـــاء ســـباق ســـیارات، حیـــث أنـــه فـــيدعـــوى ورثـــة المـــشاهد المتـــوفى 
صـدرت إلیـه مــرارا التـيمكـان خطیـر، رغـم األوامـر فـيأصـر علـى الوقـوف 

وقــد ادعــى الورثــة أنــه كــان مــن . بتــرك هــذا المكــان لخطورتــه. لمنظمــینمــن ا
الواجــب علـــى المنظمـــین أن یبعــدوا مـــورثهم بـــالقوة مــن هـــذا المكـــان، ونـــسبوا 

إلى هؤالء المنظمین خطأ بعدم إبعاده، إال أن المحكمة رأت أن خطأ بالتالي
ة المــشاهد الجــسیم یجــب خطــأ المنظمــین البــسیط، فرفــضت دعــوى المــسئولی

.١السباقمنظميأقامها ورثته ضد التي


إذا أقــــام المتفــــرج دعــــواه بالمــــسئولیة ضــــد المــــنظم علــــى أســــاس المــــسئولیة 
ـــــان (المفترضـــــة  ـــــان مـــــصريمـــــدني) ١٧٨، ١٧٦المادت ، ١٣٨٤، والمادت

، فإنه لن یلتزم بإثبات خطأ المنظم، ویكون مـن الـسهل فرنسيمدني١٣٨٥
لحصول على تعویض، وهنا قد نجد أنفـسنا أمـام موقـف غریـب یتعلـق لیه اع

دون أن یــدفع " اإلســتاد" ودخــل إلــى أحتــالالــذيبحالــة المتفــرج المخــالف 
الــذيفهــذا المــشاهد ســیكون وضــعه أفــضل مــن زمیلــه . قیمــة تــذكرة الــدخول

ألن هـــذا األخیـــر ســـیقیم دعـــواه ضـــد المـــنظم علـــى القـــانونيدخـــل بـــالطریق 
ئولیة العقدیـة، إذ أنـه مـرتبط معـه بعقـد، ومـادام أن المـنظم ملتـزم أساس المس

تجاهه بالتزام بوسیلة ولیس بتحقیق نتیجة، فإن على المشاهد أن یثبت خطأ 
المــنظم، أمــا المــشاهد المتــسلل فإنــه یطالــب المــنظم بالمــسئولیة التقـــصیریة، 

الحــير غیـالـشيءٕألنـه لـم یتعاقـد معـه، واذا كانـت هـذه المـسئولیة عـن فعـل 

١- CIV. ٣١ octobre ١٩٥٧ Bull civ ll, n. ٦٧٣.
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لـــن یكلـــف المـــشاهد أيأو فعـــل الحیـــوان، فإنهـــا ســـتكون مـــسئولیة مفترضـــة، 
. المتسلل بإثبات خطأ المنظم

تــــدین المــــنظم بالمــــسئولیة تجــــاه المتفــــرج علــــى التــــيوالمالحــــظ أن األحكــــام 
الغالب من فيإلى أنه عأساس فكرة الحراسة تكاد تكون منعدمة ، وهذا یرج

الـضرر، وهـو مـثال كـرة القـدم أو التـنس، فـيب األحوال یكون الشيء المتسب
حراســـة المـــنظم، ولكـــن فـــيحراســـة الالعـــب ولـــیس فـــيوقـــت وقـــوع الحـــادث 

ـــین فـــيیختلـــف األمـــر إذا كـــان الالعبـــون تـــابعین للمـــنظم كمـــا  حالـــة الالعب
. المحترفین

إصــــابة أحــــد فــــيدون مبــــاراة نظمهــــا نــــادیهم، وتــــسببوا ؤفــــإذا كــــان هــــؤالء یــــ
یــستخدمونها، فــإن المــسئولیة التــيق األدوات الریاضــیة المــشاهدین عــن طریــ

تجــاه المــشاهدین، ولــیس علــى عــاتق النــاديالمفترضــة تقــع هنــا علــى عــاتق 
ذلك أن التبعیة والحراسـة ال یجتمعـان، ألن التبعیـة ال فيوالسبب . الالعبین
وهــذا مــا یؤكــده ١جــوهر الحراســةهــيالتــيلطة األمــر علــى الــشيء ســتتفــق و

. ٣أو مصر٢فرنسافيض سواء قضاء النق
ـــة الالعـــب المحتـــرف، متبوعـــا وحارســـا فـــيیعتبـــر فالنـــادي التـــيداة لـــألحال

وقـد نقـضت محكمـة الـنقض الفرنـسیة . الریاضـيیمارس بها الالعب نـشاطه 
.٤نفس الوقتفيلكرة القدم وحارساالالعب تابعا أعتبرحكما 

.١٥٢٥ص١الوسیط جـ: السنهوري-١
Savatier: Note sous civ ٣٠ décembre ١٩٣٧..١٩٣٦- op.cit- - p ١٥

٢- CIV., ٣٠ décembre ١٩٣٦, précité.
، نقض ٥٣١ص٨٢، رقم ١٨، مجموعة أحكام النقض، السنة ١٩٦٧مارس ٢نقض مدني ٣

.قضائیة٤٥لسنة ١٠٧٢، طعن رقم ١٩٧٩إبریل ١٢مدني 
٤-civ. ٩ novembre ١٩٦٠, Bull. civ. Il, n.٦٥٦ .
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حراسـة المـنظم فـيةالـضرورومن جهة أخرى، فإن هناك أشیاء تعتبـر بحكـم 
وهــى األشــیاء األخــرى غیــر أدوات ممارســة الریاضــة، فــإذا أصــیب المــشاهد 

اإلصـــابةبـــضرر بفعـــل هـــذه األشـــیاء، فـــإن المـــنظم یـــسأل تجاهـــه عـــن هـــذه 
مدرجات المتفرجین، فيسور أو حاجز انهیارمثال ذلك . مسئولیة مفترضة

. یؤدى إلصابة بعض المشاهدین
إذا كــان إعمــال المــسئولیة المفترضــة للمــنظم نخلــص إذن ممــا ســبق أنــه 

حكــم فــيتجــاه المــشاهدین متــصور نظریــا ، إال أنــه مــن الناحیــة العملیــة 
تظل المفارقة المدهـشة بـین وضـع وبالتالي. أو یكاد یكون منعدما. النادر

یجـب علیـه، لیحـصل علـى والـذيدفـع ثمـن تـذكرة الـدخول، الـذيالمتفرج 
تـسلل الـذيخطأ األخیر، والمتفرج المخالف من المنظم، أن یثبت تعویض

أيیمكنــه التمــسك بالمــسئولیة المفترضــة للمــنظم، والــذيإلــى الــساحة ، 
ـــات الخطـــأ ـــى تعـــویض دون حاجـــة إلثب ووجـــه . یمكنـــه الحـــصول منـــه عل

هــذا الوضــع الــشاذ، أنــه یــشجع المــدعى المــشاهد علــى اإلدعــاء فــيالخطــورة 
یــدفع مقــابال لدخولــه، وذلــك حتــى بأنــه قــد تــسلل إلــى مــدرجات الملعــب، ولــم

. یستفید من هذا الموقف الشاذ
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هـذه الحالـة القــضاء فـيللخـروج مـن هـذا المـأزق، أن نطبـق الفقـهأقتـرحوقـد 
لــم یــدفع الــذيمجــال النقــل، حیــث یحــرم الراكــب المخــالف فــياســتقر الــذي

قیمـــة تـــذكرة الـــسفر مـــن التمـــسك بالمـــسئولیة المفترضـــة نظـــرا لموقـــف غیـــر 
التعــویض حتــى لــو ثبــت خطــأ فــيحــق أي، أو حتــى حرمانــه مــن نونيالقــا

المــدعى علیــه، وبــذلك یكــون موقــف المتفــرج المخــالف مثــل موقــف المتفــرج 
فـــيالحالـــة األولـــى، أمـــا فـــيالریاضـــيدفـــع مقابـــل مـــشاهدته العـــرض الـــذي

.التعویض عقوبة له على خطئهفيالحالة الثانیة فیكون سقوط حقه 
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املبحث الثالث
مسئولية املنظم جتاه الغري


تناولنـــا فیمـــا ســـبق مـــسئولیة المـــنظم تجـــاه الالعبـــین الـــذین یمارســـون النـــشاط 

ویبقـى لنـا أن نبحـث . الـذین یـستمتعون بمـشاهدتهلجمهـور، وتجاه االریاضي
من هاتین الطـائفتین أليتنتميمسئولیة المنظم تجاه فئة من األشخاص ال 

موكــب مــرورة الغیــر ومثالــه مــن یــسیر فــي الطریــق أثنــاء الــسابقتین وهــى فئــ
ـــك  ســـباق الـــدراجات فتـــصدمه دراجـــة فیقـــع علـــى األرض مـــصابا، ویكـــون ذل

. تنظیم سیر السباقفيالحادث نتیجة خطأ 
نظـــرا ألن الغیـــر لـــیس بیـــنهم وبـــین المـــنظم أیـــة رابطـــة قانونیـــة فـــإن مـــسئولیة 

مـــسئولیة عـــن فـــيمثلـــت تجـــاههم تكـــون مـــسئولیة تقـــصیریة، ســـواء تاألخیـــر
نـــشیر بإیجـــاز إلـــى یلـــي، وفیمـــا ١أو عـــن فعـــل األشـــیاءالشخـــصيالخطـــأ 

. هذین الفرضینفيمسئولیة المنظم التقصیریة تجاه الغیر 

وما بعدها٢٣٢ص-مرجع سابق-د سعید جبرراجع -١
مرجع –) التأمین–العقد –االحتراف (اضة القانون المدني والریالشافعي،حسن احمد -

١١١ص -سابق
-مرجع سابق-قبول المخاطر الریاضیة ودوره في تحدید المسؤولیة المدنیة–د لطفي البلشى 

وما بعدها١٠٩ص
١٥٥ص-مرجع سابق-المسؤولیة في المنافسات الریاضیة-د حسن احمد الشافعي
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تفترض المسئولیة التقصیریة عـن الفعـل الشخـصي، أن المـنظم أرتكـب خطـأ 
بــضرر معــین، ولمــا كــان الــضرر ال یثیــر هنــا صــعوبة أدي إلصــابة الغیــر

. تذكر، فإننا نكتفي باإلشارة إلي الخطأ وعالقة السببیة


أدى لوقوع الحادث، وعندئذ ستكون الذيقد یثبت أن خطأ المنظم وحده هو 
ذلــك خطــأ المــضرور نفــسه، أو خطــأ فــي، وقــد یــشترك معــه كاملــةمــسئولیته 

فـيصـدرت التينظم بمسئولیه مخففة ،  ومعظم األحكام الغیر، لیتحمل الم
وقــع علــى األرض بفعــل الــذيهــذا الــشأن كانــت بمناســبة إصــابة أحــد المــارة 

. الطریق العامفيیجرى الذيسباق الدراجات أثناءالمتسابقین 
) یحیـد(انعقدت معه مـسئولیة المـنظم كاملـة، كونـه لـم الذيفمن قبیل الخطأ 

نظــم الــسباق، والمقــصود بالتحییــد هنــا، هــو أن یــستبعد عبــور المــدن عنــدما
فقـد كـان . تحدث بین المتسابقین أثنـاء عبـور المـدنالتيالمنظم أثر الفروق 

من شأن هذا التحیید أن یجعل المتسابقین یبطؤن من سیرهم، ما دام أن كل 
. ١متسابق یعرف أن السبق الذي یحققه أثناء عبور المدن لن یحسب له

الـــسباق وســـط انطـــالقلقبیـــل أیـــضا، كـــون المـــنظم قـــد حـــدد نقطـــة مـــن هـــذا ا
منطقة مزدحمة بالسكان، بدال من أن یحددها عند مخرج المدینة، مما ترتب 

خافضا رأسه، مرأنطلقالذيعلیه أن أحد المتسابقین 
، ٢فــوق رجــل یبلــغ مــن العمــر ثمانیــة وســتین عامــا كــان یعبــر الطریــق بــبطء

الطریـق فـيإجراء من شأنه منع المارة من العبور يأوكون المنظم لم یتخذ 

١- Req. ١٦ juin ١٩١٤, D.p. ١٩٤_١_١٩١٧.
٢- Grenoble, ١٣ janvier ١٩٣٣ G.p. ٥٠٠_١_١٩٣٣
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، أو كونـــه لـــم یرتـــب مراقبـــة ١الـــسباق ، أثنـــاء عبـــور المتـــسابقینأتخـــذهالـــذي
.٢خاصة عند مفترق طرق خطیرة

مــــع باالشــــتراكوعلــــى العكــــس مــــن ذلــــك یمكــــن أن تنعقــــد مــــسئولیة المــــنظم 
، وذلـــك ٤رأو تكـــون مـــشتركة بـــین المـــنظم والمتـــسابق والمـــضرو٣المتـــسابقین

.یصدر فیها الحكمالتيالواقعة فيبحسب تعدد األخطاء 
وقـــد یفـــضل المـــضرور أن یطالـــب الغیـــر بالمـــسئولیة ،علـــى أن یرجـــع الغیـــر 

فمالــــك . إحــــداث الــــضررفــــيه أســــاهم خطــــالــــذيبالمــــسئولیة علــــى المــــنظم 
الــــسباق وتمكــــن مــــن الهــــرب مــــن میــــدان فــــيكــــان مــــشتركا الــــذيالحــــصان 

فــيســیارة بأضــرار، یعتبــر مــسئوال عــن هــذا الــضرر الــسباق، وأصــاب ســائق
أنـــه حـــارس حیــوان، إال أنـــه یـــستطیع الرجـــوع أســاسمواجهــة الـــسائق، علـــى 

على منظم السباق بجـزء مـن هـذه المـسئولیة إذا اثبـت خطـأ فـي جانبـه، كـأن 
مكــان غیــر محكــم الغلــق ممــا مكنــه مــن الهــروب فــيكــان الحــصان محجــوزا 

. ٥منه

١- Montpellier, ٢٢ décembre, juris data, n. ١٣٨٤.
٢- civ. ٢١ décembre ١٩٦٦, Buil, civ., n.٩٨٣.
٣- Toulouse, ١٥ décembre ١٩٣٢, D.p. ٤٥_٢_١٢٣٤ note loup.

٤- Aix, ٢٢ juin ١٩٥٥, D. ٦٠٠_١٩٥٥.
٥- civ. ١٢ mars ١٩٧٠, Bull civ. ll,n.٩٧.

وما بعدها٢٣٦ص-مرجع سابق-سعید جبرالقضائیة دراجع في األحكام 
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الـذيطبقا للقواعد العامة، یفلت المنظم من المسئولیة ، إذا اثبـت أن الخطـأ 

وقد حكـم بـذلك  بـشأن قـضیة ١الحادث الضارفيارتكبه لم یكن هو السبب 
ـــسباق دراجـــات حـــدثت فـــيتـــتلخص وقائعهـــا  طریـــق مفتـــوح فـــيأن تجربـــة ل

وعنـــدما التجربـــة إلـــى ذلـــك ، فـــي، ولـــم یقـــم المـــنظم بتنبیـــه المـــشاركین للمـــارة
محاولة االنطالق، لوجود فيمساعدة أحد المتسابقین المارةحاول شاب من 

. صعوبة، أصیب الشاب نتیجة ذلكفياألخیر 



للـشيءقد یطالب الغیر المنظم بالمسئولیة، علـى أسـاس أن األخیـر حـارس 

علـى أن ) ١٨٧المـادة ( اسـتنادا إلـى نـص المـادة ٢رروقع بفعلـه الـضالذي
كـــل مـــن تـــولى حراســـة أشـــیاء تتطلـــب حراســـتها عنایـــة خاصـــة أو حراســـة ((

آالت میكانیكیــة یكــون مــسئوال عمــا تحدتــه هــذه األشــیاء مــن ضــرر، مــا لــم 

١Bondallaz  J., Responsabilité civile et activité sportive organisée-
op.cit- p٧٧

Bondallaz J.,- La responsabilité pour les préjudices causés dans les stades
lors de compétition sportive op.cit- p٤٣٧

Responsabilité civileWerro F., - Friedrich  Yan -La responsabilité du
sport dans ses rapports avec d‘autres sportifs : thèmes choisis selon le droit
actuel et selon l‘avant-projet de révision du droit de la responsabilité

civile,- op.cit- p٤٤١
-مرجع سابق-قبول المخاطر الریاضیة ودوره في تحدید المسؤولیة المدنیة–د لطفي البلشى 

وما بعدها١٣٢ص 
١٧٥ص-مرجع سابق-المسؤولیة في المنافسات الریاضیة-د حسن احمد الشافعي

للریاضيمثال ذلك األدوات الریاضیة واألحصنة التي یوفرها المنظم٢
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یثبـــت أن وقـــوع الــــضرر كـــان بـــسبب أجنبــــي ال یـــد لـــه فیــــه هـــذا مـــع عــــدم 
ونحـاول فـي هـذا المطلـب ١))ام خاصـة اإلخـالل بمـا یـرد فـي ذلـك مـن أحكـ

م یكن القانون الروماني یكرس أي قواعد خاصة للمسؤولیة الناشئة عن األشیاء غیر الحیة، ل١
ٕوانما كان یطبق علیها قواعد المسؤولیة عن العمل الشخصي في الحاالت االستثنائیة التي 
كان یقرر فیها مثل هذه المسؤولیة وذلك بالنسبة لألشیاء التي لم تكن تستطیع الحركة من
ٕتلقاء نفسها، وانما اإلنسان هو الذي یحركها، وبالتالي إذا نجم عن تحركها ضرر للغیر، 

ومثال ذلك سقوط شيء من دار، . عن عمله الشخصيمسئوالفاإلنسان الذي یحركها یعد 
ًفإذا ألحق الشيء في مثل هذه الحال ضررا بالغیر یلتزم صاحبه . وكذلك سقوط شيء معلق
وكان یحق للمضرور أن یطالب بالتعویض عن . امه هو شبه الجریمةبالتعویض، ومصدر التز

الضرر الذي لحق به بموجب دعوى خاصة كانت تسمى دعوى الفعل المجرد، وكانت هذه 
وكذلك الحال بالنسبة .المسئولالدعوى تنتقل إلى ورثة المضرور، ولكنها ال تتعدى إلى وارث 

ٕرر مبدأ عاما لهذه المسؤولیة، وانما كان ینص على للقانون المدني الفرنسي القدیم، فلم یكن یق ً
وكانت هذه . بعض الحاالت الخاصة التي یمكن أن ینشأ الضرر فیها عن فعل األشیاء
وهذا ما كان . ًالنصوص تطبیقا للقاعدة العامة في المسؤولیة التقصیریة عن العمل الشخصي

. وانین المدنیةفي كتابة حول القDomatیشیر إلیه الفقیه الفرنسي دوما 
، وهو أول تقنین مدني معاصر في العالم، یكرس ١٨٠٤ولم یكن التقنین المدني الفرنسي لعام 

وبالتالي أراد واضعو هذا التقنین . ًأحكاما خاصة للمسؤولیة الناشئة عن األشیاء غیر الحیة
المنصوص تطبیق القاعدة العامة للمسؤولیة التقصیریة، وهي المسؤولیة عن العمل الشخصي،

وبالمقابل فقد خص هذا التقنین المسؤولیة الناشئة . علیها١٣٨٣و ١٣٨٢علیها في المادتین 
عن تهدم البناء، وكذلك المسؤولیة الناشئة عن فعل الحیوان بأحكام خاصة بهما، وبالتالي فقد 

. استثناهما من القاعدة العامة في المسؤولیة التقصیریة
الكبیر الناجم عن تطور العلم وبالتالي اكتشاف اآللة وظهور ونتیجة التطور االقتصادي 

وسائل النقل الحدیثة من قطارات وطائرات وسیارات وبواخر، تطورت أحكام المسؤولیة الناشئة 
ًعن األشیاء غیر الحیة، وخاصة اعتبارا من أواخر القرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرین، 

ًتطورا سریعا ومواكبا للتطور ا ً وبالتالي وجد الفقه والقضاء في فرنسا . القتصادي في المجتمعً
أن بقاء هذه المسؤولیة خاضعة للقاعدة العامة في المسؤولیة التقصیریة فیه إجحاف بحق 
المضرور، ألنه في الكثیر من األحیان لم یكن باستطاعة المضرور إثبات الخطأ في جانب 

.المسئول
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ذلك الفقه، إلى وسائل عدة لتخفیف عبء اإلثبات على ونتیجة ذلك لجأ القضاء، وأیده في
ففي البدایة توسع القضاء في . المضرور ومنحه التعویض الالزم لجبر الضرر الذي لحق به

، ثم المسئولتقریر الواجبات القانونیة، ثم بعد ذلك توسع في األخذ بقرائن الحال إلثبات خطأ 
وبعد ذلك توسع القضاء في مفهوم البناء من أجل توسع باألخذ في نظریة االلتزام بالسالمة، 

. ًعلى حارس اآللة قیاسا على حارس البناء١٣٨٦تطبیق المادة 
فوجد . ولكن هذه الوسائل لم تكن ناجحة، مما دفع بالفقه والقضاء إلى البحث عن وسیلة أخرى

سي التي تنص من التقنین المدني الفرن١٣٨٤/١الفقه ضالته في الجملة األخیرة من المادة 
ٕعلى أن یسأل الشخص لیس فقط عن اإلضرار التي تنشأ عن عمله الشخصي، وانما یسأل 

ًأیضا عن أعمال األشخاص الذین یجب أن یؤدي حسابا عن أعمالهم،  أو عن فعل األشیاء (ً
أن هذا ١٨٠٤وكان االعتقاد السائد وقت صدور هذا التقنین في العام ). التي تحت حراسته

، التي تكرس مسؤولیة الحیوان، ١٣٨٥للمسؤولیة المنصوص علیها في المادتین النص یمهد 
تكرس ١٣٨٤/١وأول من قال بأن المادة . التي تكرس مسؤولیة حارس البناء١٣٨٦والمادة 

في الجملة األخیرة منها مسؤولیة حارس األشیاء غیر الحیة هو الفقیه البلجیكي لوران 
Laurantوأید هذا األساس الجدید للمسؤولیة . ١٨٧٦المدني في العام وذلك في كتابه القانون

، ١٦/٦/١٨٩٦ًومن ثم كرس القضاء أیضا هذا األساس الجدید في . ًالفقه في فرنسا أیضا
وترددت بعد ذلك .ًوقال بأن المسؤولیة تقوم على خطأ مفترض افتراضا ال یقبل إثبات العكس

انوني لهذه المسؤولیة فتارة قررت الخطأ محكمة النقض الفرنسیة في تحدید األساس الق
ًالمفترض افتراضا ال یقبل إثبات العكس، وتارة أخرى الخطأ المفترض افتراضا یقبل إثبات  ً

==العكس، ثم المسؤولیة المفترضة، ثم الخطأ في الحراسة، ثم المسؤولیة بقوة القانون
-الجزء الثامن-زامالمفید في شرح مصادر االلت-عبد الحمید عثمان/ یراجع د== 
وما بعدها٥٦٧ص

ًوتوسع القضاء الفرنسي شیئا فشیئا قي مجال تطبیق هذه المسؤولیة حتى أصبحت تشمل  ً
استطاع القضاء الفرنسي من خالل استناده على الجملة األخیرة من المادة و. جمیع األشیاء

ة من أكثر أن یخلق نظری) أو عن فعل األشیاء التي تحت حراسته(... وهي ١٣٨٤/١
ولم یجار المشرع المصري التطور الحاصل في . النظریات تطبیقا في مجال المسؤولیة المدنیة

ًالقضاء الفرنسي، وانما توقف في منتصف الطریق مراعیا أوضاع البالد االقتصادیة، فكرست  ٕ
المسؤولیة الناشئة عن األشیاء غیر الحیة فقط بالنسبة لآلالت ) مصري.م١٧٨المادة (

.یكانیكیة واألشیاء التي تتطلب حراستها عنایة خاصةالم
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أن نعــرض لألســاس القــانوني وشــروط مــسئولیه المــنظم ثــم نعــرض لموقــف 
القضاء الفرنسي في ذلك







الفقــه وتــردد القــضاء حــول أســاس المــسؤولیة الناشــئة عــن األشــیاء اخــتالف
. غیر الحیة

ذهب فریــق مــن الفقهــاء إلــى أن هــذه المــسؤولیة تقــوم علــى أســاس تحمــل فــ
التبعـة، فمــن ینتفـع مــن الـشيء علیــه أن یتحمـل مــا یحدثـه مــن ضـرر للغیــر 

.ًوفقا للقاعدة القائلة بأن الغرم بالغنم
نهم، وهــــو األغلبیــــة، إلــــى أن أســــاس هــــذه فــــي حــــین یــــذهب فریــــق آخــــر مــــ

.ًالمسؤولیة هو خطأ مفترض افتراضا ال یقبل إثبات العكس
حـدد أسـاس هـذه المـسؤولیة یلم المشرعویعود سبب هذا االختالف إلى أن 

. بشكل صریح
ومـــن الرجـــوع إلـــى األعمـــال التحـــضیریة للقـــانون المـــدني المـــصري نجـــد أن 

مهیدي لهذا القانون قد تـرددت بـین أساسـیین المذكرة اإلیضاحیة للمشروع الت
ًلهذه المسؤولیة وهما الخطأ المفترض افتراضـا ال یقبـل العكـس، والخطـأ فـي 

.والخطأ المفترض هو خطأ في رعایة الشيء أو إهمال الشيء١.الحراسة
أمــا الخطــأ فــي الحراســة فیقــصد بــه أن القــانون یــنص علــى التــزام قــانوني 

وبمعنـى آخـر . ویعد اإلخالل بهـذا االلتـزام خطـأبحراسة الشيء غیر الحي،

-٤٣٤مجموعة األعمال التحضیریة للقانون المدني المصري، الجزء الثاني، ص: أنظر-١
٤٣٦.
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فإن كل إخالل بالتزام قانوني بالحراسـة یعـد خطـأ، هـو الخطـأ فـي الحراسـة، 
١.مؤسس هذه النظریةH Mazeaudًوفقا لما ذهب إلیه الفقیه الفرنسي 

الـــذي لـــه الـــسیطرة الفعلیـــة علـــى المـــنظم الریاضـــيووفـــق هـــذه النظریـــة فـــإن 
ویترتـــب . األدوات تـــضر بـــاآلخرین ملـــزم بـــأن ال یتـــرك األدوات الریاضـــیة

عــن ذلــك الــضرر مــسئوال)الحــارس(یكــون المــنظم الریاضــي علــى ذلــك أن
بـــسبب إخاللـــه بالتزامـــه القـــانوني بحراســـة هـــذا الـــشيء، وهـــو التـــزام بنتیجـــة، 
وبالتــالي فهــو یرتكــب خطــأ وهــو الخطــأ فــي الحراســة، وذلــك ألن عــدم تنفیــذ 

ًعقـدیا أو قانونیـا الـذي یعـود إلـى فعـل المـدین نفـسه یعـد االلتزام، سـواء كـان ً
ویجب علـى المـضرور أن یثبـت حـدوث الـضرر بفعـل الـشيء، حتـى . خطأ

. یقوم الخطأ في جانب الحارس
.٢.ًالسنهوري أیضا بهذه النظریةالفقیه الكبیر وقد أخذ 

لــة وأنــا أرى بــأن تحمــل التبعــة كأســاس لهــذه المــسؤولیة هــو أقــرب إلــى العدا
. والمنطق القانوني

-
یتوقف قیام المسؤولیة الناشئة عـن األشـیاء غیـر الحیـة علـى تـوافر شـرطین، 

أن یتـــولى شـــخص حراســـة شـــيء تتطلـــب حراســـته عنایـــة خاصـــة أو : وهمـــا
.حراسة آالت میكانیكیة، وأن یحدث الضرر بفعل الشيء

حراسـة شـيء یتطلـب حراسـته الریاضـيأن یتـولى المـنظم -ل الشرط األو
: عنایة خاصة أو حراسة آالت میكانیكیة

: أنظر باللغة الفرنسیة-١
H., L., J. Mazeaud et F. Chabas, Les obligations, Tome II, op.cit.,

N°٥٣٩, p.٥٩٣.
، مصادر االلتزام، المرجع السابق، بند ...عبد الرزاق السنهوري، الوسیط. د:أنظر في ذلك-٢

.وما یلیها١٠٩٧وما یلیه، ص٧٣٣
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.بیان المقصود من الحراسة وكذلك الشيء١یتطلب هذا الشرط

وما بعدها، ٢٢عاطف النقیب، النظریة العامة للمسئولیة الناشئة عن فعل األشیاء، ص/ د١
، ٣١/١٢/١٩٧٤فيمدني؛ ونقض ١٩٨١باریس -،  منشورات عویدات، بیروت ٢ط 

. ٢٦٣رقم ١٥٥٧، ص ٢٥ق، مجموعة النقض، ٥٤٣/٣٩طعن 
، ملف ٢/٤/١٩٩٤فى٣١٦الفتوى رقم فيالفتوى والتشریع لقسميأفتت الجمعیة العمومیة 

أن الشخص مدني) ١٧٨(مفاد المادة "بأن ١٣/٤/١٩٩٤، جلسة ٣٢/٢/٢٤٤٠رقم 
ًیسبب ضررا له مكنة السیطرة على شئ یلتزم بحراسته حتى الالذيالمعنويأو الطبیعي

جانبه والتزم بتعویض الغیر عما یلحقه من فيللغیر فإذا أخل بهذا االلتزام أفترض الخطأ 
.."  ضرر بسبب الشئ الخاضع لحراسته
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أن الجملــة ١٨٩٦ســبق بیــان أن القــضاء الفرنــسي، عنــدما قــرر فــي العــام 

ًمن التقنین المدني تكرس مبدًأ عامـا للمـسؤولیة ١٣٨٤/١خیرة من المادة األ
ًالناشــئة عــن األشــیاء غیــر الحیــة، قــد توســع شــیئا فــشیئا فــي مفهــوم الــشيء  ً

. حتى أصبح یشمل كل شيء مادي غیر حي
فكـان القـضاء . لـم یجـار القـضاء الفرنـسي فـي تطـورهمـصري ولكن المشرع ال

، ویقــصر بــین األشــیاء المنقولــة واألشــیاء العقاریــةالفرنــسي فــي البدایــة یمیــز
نطـــاق تطبیـــق المـــسؤولیة الناشـــئة عـــن األشـــیاء غیـــر الحیـــة علـــى األشـــیاء 

.المنقولة دون األشیاء العقاریة
ولكــن بعــد فتــرة نبــذت محكمــة الــنقض الفرنــسیة هــذا التمییــز، وطبقــت أحكــام 

ـــى العقـــار ـــى المنقـــول وعل ـــك قـــ. هـــذه المـــسؤولیة عل ـــم بعـــد ذل صر القـــضاء ث
الفرنــسي نطــاق تطبیــق المــسؤولیة عــن األشــیاء غیــر الحیــة فــي حالــة مــا إذا 
ًكــان الــضرر ناجمــا عــن فعــل مــستقل للــشيء، ویكــون األمــر كــذلك إذا وقــع 
ًضرر من شيء غیر محرك بید اإلنسان، أو كان محركا بید اإلنسان ولكنـه 

ًكان مصابا بعیب ذاتي كان سببا في إحداث الضرر، وكان عل ى المضرور  ً
. ًثم بعد فترة هجرت محكمة النقض الفرنـسیة هـذا المعیـار أیـضا. إثبات ذلك

ثـم بعـد ذلـك أخـذ القـضاء الفرنـسي یمیـز بـین األشـیاء الخطـرة واألشـیاء غیـر 
ـــة علـــى  الخطـــرة، وطبـــق أحكـــام المـــسؤولیة الناشـــئة عـــن األشـــیاء غیـــر الحی

. األشیاء الخطرة فقط دون األشیاء غیر الخطرة
. ًعد ذلك هجر القضاء الفرنسي هذا المعیار أبضاثم ب
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توســـع فـــي مفهـــوم الـــشيء واشـــترط فقـــط حراســـة الـــشيء، وذلـــك فـــي القـــرار و
١٣/٢/١٩٣٠.١الصادر عن الهیئة العامة لمحكمة النقض الفرنسیة بتاریخ 

أن المشرع كرس معیار التمییز ) مصري. م١٧٨المادة (ویتبین من نص 
شــــیاء غیــــر الخطــــرة، ویقــــصر نطــــاق تطبیــــق بــــین األشــــیاء الخطــــرة واأل

. المسؤولیة الناشئة عن األشیاء غیر الحیة على األشیاء الخطرة فقط
م هــذه األشــیاء بــاآلالت المیكانیكیــة علــى إطالقهــا، ١٧٨وقــد حــددت المــادة 

. وتــشمل اآلالت المیكانیكیــة. واألشــیاء التــي تتطلــب حراســتها عنایــة خاصــة
رات والبواخر والسفن والدراجات الناریة، واألسلحة السیارات والقطارات والطائ

وهــو مــا یمكــن قیاســه علــى األدوات .(اآللیــة وغیرهــا مــن اآلالت المیكانیكیــة
) والمعدات الریاضیة من باب أولى

ــــم تــــشترط المــــادة  ــــة . م١٧٨ول ــــب حراســــتها عنای فــــي هــــذه اآلالت أن تتطل
هـــذه العنایـــة خاصـــة، وذلـــك ألن المـــشرع افتـــرض أن حراســـتها تتطلـــب مثـــل

وأمـا األشـیاء التـي تتطلـب حراسـتها عنایـة خاصـة . ألنها تعمل بمحرك ذاتي
فقد جاءت مطلقة، وبالتالي فهي تشمل األشیاء التي تتطلـب حراسـتها عنایـة 
خاصة بطبیعتها، أي األشیاء الخطرة بطبیعتها، وكـذلك تـشمل األشـیاء التـي 

بالحـادث، أي األشـیاء تتطلب حراستها عنایة خاصة بظروفها التـي أحاطـت
٢.الخطرة بحسب الظروف التي تكتنفها

:ُالدراجات التي تدفع بالجهد البشرى

، منشور في مجلة دالوز سیریه، ١٣/٢/١٩٣٠الهیئة العامة لمحكمة النقض الفرنسیة، -١
.Repert، تعلیق ١٢١، ص١، الجزء ١٩٣٠

یرى بعض الفقهاء أن األشیاء التي تتطلب حراستها عنایة خاصة هي األشیاء وبالمقابل -٢
، المجلد الثاني، ...، الفعل الضار...سلیمان مرقس، الوافي. د: الخطرة بطبیعتها فقط، أنظر

.١٠٦١-١٠٦٠، ص٣٤٢المرجع السابق، بند 
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وبــالرغم مــن أن درجــات الركــوب لیــست مــن اآلالت المیكانیكیــة ألنهــا تعمــل 
غیــر أن قــانون الطفــل اعتبــر . بقــوة الجهــد البــشرى ولــیس بقــوة الــدفع الــذاتي

لهــذه الــدراجات نــوع مــن الظــروف ركــوب األطفــال دون الثامنــة مــن عمــرهم 
ولــذلك لــم یجــز للمــنظم . المالبــسة التــي تتطلــب عنایــة خاصــة فــي حراســتها

ٕالریاضــي أو لعمــالهم تأجیرهــا إلــى هــؤالء األطفــال واال كــانوا مــسئولین عمــا 
. ١ینجم عن ذلك من أضرار للغیر وللطفل نفسه

ـــدة وهـــى إلـــزام الحـــارس  المـــنظم -المـــؤجر (وهـــذا القـــانون جـــاء بإضـــافة جدی
بتعــویض الــضرر الــذي لحــق الطفــل ذاتــه بــالرغم مــن أنــه فاعــل ) الریاضــي
ویترتب على ذلك أن الحارس في هذه الحالة ال یـستطیع أن یـدفع . للضرر 

ًفــضال عــن حرمانــه مــن حــق الرجــوع علیــه أو . مــسئولیته بخطــأ المــضرور 
هـذا وآیـة ذلـك أن. على متولي رقابته بما وفاه من تعویض للغیر المـضرور

القـــانون حـــاول حمایـــة الطفـــل، دون الثامنـــة مـــن عمـــره، مـــن مخـــاطر ركـــوب 
الـــدراجات، ولـــذلك ألقـــى بـــالتزام علـــى عـــاتق مؤجریهـــا وعمـــالهم بعـــدم تأجرهـــا 
ًلهم، فإذا أخل بهذا االلتزام كان مسئوال عن الـضرر الـذي یقـع بفعـل الدراجـة 

ًلـك إعمـاال للحكـم وذ. سواء أكان المضرور الغیر أم كان الطفل راكبها ذاته 
هـذا مــع " ... الــذي یـنص علـى أنــه ] مـدني) ١٧٨(المـادة [الـوارد فـي عجــز 

".عدم اإلخالل بما یرد في ذلك من أحكام خاصة
: المسئولیة عن حوادث السیارات التي تقع أثناء حیازة المستأجر لها

ة الرسمیة، نشر بالجرید(١٩٩٦لسنة١٢من قانون الطفل رقم) ٥٢(تنص المادة)   ١(
دراجات الركوب لمؤجريال یجوز " على أنه ) ٣٩، السنة ٢٨/٣/١٩٩٦في} تابع{١٣العدد

ٕسنوات، واال كانوا مسئولین عما ینجم عن  ذلك من ثمانيوعمالهم تأجیرها لمن تقل سنه عن 
".أضار للغیر وللطفل نفسه
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اث ضـرر للغـري، بتـأجري سـيارته آلخـر؛ فـإذا تـدخلت الـسيارة يف إحـدالرياضـيقد يقوم املـنظم 
. أثناء حيازة املستأجر هلا، فهل املسئولية تقع على عاتق املنظم الرياضـي ؟ أم علـى املـستأجر؟


 ًقائــد الــسیارة المــؤجرة مــؤهال للقیــادة ومرخــصا لــه بــذلك مــن الجهــة ً

ففـي هـذه . لحسابهالمختصة، سواء أكان هو مستأجر السیارة أم كان یقودها
ًالحالــة یــسأل المــستأجر باعتبــاره حارســا للــسیارة ألن الــسیطرة الفعلیــة علیهــا 

ًوباإلضافة لذلك فإنه یمكن أن یسأل باعتباره متبوعـا إذا كانـت . أصبحت له
لـــه علیـــه الـــسلطة الفعلیـــة متـــى كـــانهنـــاك عالقـــة تبعیـــة بینـــه وبـــین قائـــدها 

.  المتمثلة في الرقابة والتوجیه
 ًقائـد الـسیارة المـؤجرة لــیس مـؤهال للقیـادة وغیـر مـرخص لـه بــذلك

مــــن الجهــــة المختــــصة، ســــواء أكــــان هــــو مــــستأجر الــــسیارة أم كــــان یقودهــــا 
ًففي هذه الحالة یسأل المـؤجر باعتبـاره حارسـا للـسیارة ألن الـسیطرة . لحسابه

غیـر مؤهـل الفعلیة علیها تظل له وال تنتقل إلى المستأجر؛ طالمـا أن قائـدها
.        لذلك



سئولیة المدنیة لألستاذ  المفيهذا المعنى تعلیقات على األحكام الفرنسیة فيأنظر )١(
Georges Durry٣إدور غالى الدهبى، مجلة إدارة هیئة قضایا الدولة ، ع/ عرض د ،

.  ١٠٠٥، ص ١٩٧٠سنة ٩-٧، ١٤س
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فذهب البعض إلى القول ١.فقد تردد الفقه والقضاء في تحدید المقصود بها
بـــأن المقـــصود بالحراســـة هـــو الحراســـة المادیـــة، وبالتـــالي فمـــن لـــه الحراســـة 
ًالمادیة على الشيء یعد حارسا ویسأل عن الضرر الذي یلحق هذا الـشيء، 

ًویترتب على ذلك أن التـابع یعـد حارسـا، . ناء وجوده تحت حراسته، بالغیرأث
أن المقـــصود بالحراســة هـــو فـــي حـــین یــرى الـــبعض اآلخــر.وكــذلك الــسارق

الحراســة القانونیــة، فــال یمكــن أن یكــون الــشيء فــي حیــازة شــخص حتــى یعــد 
ٕحارســـا لـــه، وانمـــا یجـــب أن یقـــوم الـــشخص بعمـــل قـــانوني حتـــى تنتفـــي عنـــه  ً

.ة كالبیع واإلعارةالحراس
ًیترتب على ذلك أن التابع ال یعـد حارسـا، وكـذلك الحـال بالنـسبة للـسارق، و

ـــك ـــة و. ٕوانمـــا الحـــارس فـــي مثـــل هـــذه الحـــاالت هـــو المتبـــوع والمال فـــي نهای
المطــاف قــررت محكمــة الــنقض الفرنــسیة بــأن الحــارس هــو مــن لــه الــسیطرة 

ه والتصرف فیه، أي من له ٕالفعلیة على الشيء بحیث یمكن له رقابته وادارت
ســلطة االســتعمال والتوجیــه والرقابــة علــى الــشيء بحیــث یــستطیع اســتعماله 

٢.لحساب نفسه

و األصــل أن المالــك هـــو الحــارس، وذلـــك ألن المالــك هــو مـــن لــه الـــسیطرة 
الفعلیة على الشيء ما لم یثبت بأن الحراسة قد انتقلت إلى غیـره وقـت وقـوع 

، ٢/٤/١٩٩٤فى٣١٦الفتوى والتشریع فال الفتوى رقم لقسميأفتت الجمعیة العمومیة )    ١(
أن الشخص مدني) ١٧٨(المادة مفاد"بأن . ١٣/٤/١٩٩٤، جلسة ٣٢/٢/٢٤٤٠ملف رقم 
ًله مكنة السیطرة على شئ یلتزم بحراسته حتى ال یسبب ضررا الذيالمعنويأو الطبیعي

جانبه والتزم بتعویض الغیر عما یلحقه من فيللغیر فإذا أخل بهذا االلتزام أفترض الخطأ 
.."  ضرر بسبب الشئ الخاضع لحراسته

، ١٩٤٢، منشور في مجلة دالوز ٢/١٢/١٩٤١فرنسیة، الهیئة العامة لمحكمة النقض ال-٢
.Repert، تعلیق ٢٥ص
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ان یقــود الــسیارة وقــت الحــادث، یبقــى المالــك فــإذا لــم یعــرف مــن كــ. الــضرر
١.طالما أنه لم یستطع إثبات انتقال الحراسة علیها إلى الغیرمسئوال

ویبقى البـائع حارسـا للـشيء قبـل تـسلیمه علـى الـرغم مـن انتقـال ملكیتـه مـن 
المـــشتري بمجـــرد انعقـــاد عقـــد البیـــع فـــي المنقـــوالت، والتـــسجیل فـــي الــــسجل 

رات، وال یعــد المــشتري حارســا إال بعــد تــسلمه المبیــع، العقــاري بالنــسبة للعقــا
ًحتى لو كان عقد البیع بـاطال أو قـابال لإلبطـال، وذلـك ألن الـسیطرة الفعلیـة  ً

. على الشيء تكون للمشتري في هذه الحاالت
ویمكن أن تنتقل الحراسة للغیر بموافقـة المالـك كمـا فـي عقـد البیـع ، أو عقـد 

قـــد الـــرهن الحیـــازي، وعقـــد الودیعـــة، وعقـــد نقـــل اإلیجـــار أو عقـــد العاریـــة وع
كمـا . البضائع، شـریطة أن یـتم تـسلیم الـشيء للغیـر فـي جمیـع هـذه الحـاالت

یمكن أن تنقل الحراسة دون موافقـة المالـك ودون علمـه، كمـا فـي الـسرقة، إذ 
ًأن الــسارق یعــد حارســا للــشيء المــسروق وذلــك ألنــه یملــك الــسیطرة الفعلیــة 

أنور طلبه، / أ(ق ٥٥لسنة ٧٥٩الطعن رقم في١٩٨٨أكتوبر ٢٦فيمدنينقض ١
حتى ١٩٨٢، المستحدث من ٢قررتها محكمة النقض، جالتيمجموعة المبادئ القانونیة 

تكون له الذيالمعنويأو يالطبیعحارس الشئ هو الشخص "جاء فیه ) ٥٤٥، ص١٩٩٦
الفعلیة على الشئ وال تنتقل الحراسة إلى تابعه المنوط به استعمال الشئ ) السیطرة(السلطة 

ًألنه وان كان للتابع السیطرة المادیة علیه إال أنه ال یعمل لحساب نفسه وانما یكون خاضعا  ٕ ٕ
".     الحارس على الشئللحراسة ویكون المتبوع وحدهالمعنويللمتبوع بما یفقده العنصر 

جلسة -ق ٥٣لسنة١٢٧١فى الطعن رقم -الدائرة المدنیة والتجاریة -قضت محكمة النقض 
دیسمبر / أكتوبر-٣١س٤منشور بمجلة هیئة قضایا الدولة،ع(١٣/١/١٩٨٧

ًوكانت المسئولیة الشیئیة ومسئولیة المتبوع مالك السیارة  وفقا "... ، بأنه )١٤٣،ص١٩٨٧
حراسة مالكها ولو أسند  قیادتها إلى سائق تابع له، ومن ثم فيًمعا، فالسیارة تعتبر للنظامین 

ًیسأل كمتبوع عن أخطاء تابعه فضال عن مسئولیته كحارس على السیارة عما تلحق من 
..". ضرر بالغیر
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ال یعـد التـابع حارسـا للـشيء، وذلـك ألنـه ال یملـك الـسیطرة و بالمقابل. علیه
. الفعلیة علیه

ٕكما ال یعد من تعلم قیادة السیارة حارسا، وانما المدرب هو الذي یعـد حارسـا 
. ألنه هـو الـذي یملـك الـسیطرة الفعلیـة علـى الـسیارة ال المتـدرب علـى القیـادة

تحــــان الحــــصول علــــى أمــــا إذا انتهــــى التــــدریب وتقــــدم المتــــدرب الجتیــــاز ام
رخــصة ســوق، فــإن المتــدرب یعــد فــي مثــل هــذه الحــال حارســا، وال یعــد مــن 
یمتحنــه هــو الحــارس، ألن الــسلطة الفعلیــة علــى الــسیارة تنتقــل إلــى المتــدرب 

ٕواذا توقـــف صـــاحب الـــسیارة فـــي شـــارع كـــان الوقـــوف فیـــه . فـــي هـــذه الحـــال
ًمـــأجورا، فیبقـــى مالـــك الـــسیارة حارســـا لهـــا علـــى الـــرغم مـــن  ًأنـــه دفـــع مقـــابال ً

ًكذلك ال یعد النائب، قانونیا كان أم اتفاقیا أم .لوقوف سیارته في ذلك الشارع ً
ًقضائیا، حارسـا للـشيء المملـوك لألصـیل، حتـى لـو كـان هـو الـذي یـستعمله  ً

.لحساب األصیل


أو شـيء یحتــاج ریاضــیهآالت حراسـةالمــنظم الریاضـيال یكفـي أن یتـولى 
ٕحراسته إلى عنایة خاصة من أجل أن تتحقق المسؤولیة عن األشیاء، وانما 

كمـــا ال .ال بـــد أن یحـــدث الـــضرر بفعـــل هـــذه اآلالت المیكانیكیـــة أو الـــشيء
ٕیكفي أن یحدث الضرر بفعل الشيء أو اآلالت المیكانیكیة، وانما البـد مـن 

ویكــون األمـــر . إحــداث ذلــك الــضررًأن یتــدخل الــشيء تــدخال إیجابیــا فــي 
أمــا إذا . كــذلك إذا كــان الــشيء فــي وضــع یــسمح عــادة بــأن یحــدث الــضرر

عــن الــضرر مــسئوالالمــنظم الریاضــيًكــان تــدخل الــشيء ســلبیا فــال یكــون 
وال یتطلــب التــدخل اإلیجــابي للــشيء أن یكــون هنــاك اتــصال مــادي . الواقــع

فــإذا كانــت ســیارة. ضررمباشــر بــین الــشيء وجــسم المــضرور أو مالــه المتــ
تسیر بسرعة جنونیة داخل المدینة، فخـاف عـابر سـبیل وسـقط علـى السباق
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عـــن مـــسئوالاألرض ممـــا أدى إلـــى إصـــابته بـــضرر، یكـــون حـــارس الـــسیارة 
تعــویض ذلــك الــضرر علــى الــرغم مــن عــدم االتــصال المــادي المباشــر بــین 

.السیارة وبین المضرور
خـــالل ســـیرها حـــصاة أصـــابت أحـــد قالـــسباكـــذلك الحـــال إذا قـــذفت ســـیارة 

عـن تعـویض ذلـك مـسئوالًاألشخاص وألحقت به ضررا، یعد حارس الـسیارة 
وبمجــرد وقــوع الــضرر بفعــل شــيء یفتــرض أن تــدخل هــذا الــشيء . الــضرر

للمـنظم ًكان إیجابیا، ولكن هذا االفتراض یقبل إثبات العكـس وبالتـالي یحـق 
ًسـلبیا بحتـاًأن یثبت أن تدخل الـشيء كـان تـدخالالریاضي فـإن اسـتطاع .  ً

إثبات ذلك، أنتفت عالقة السببیة بین الشيء والضرر الواقع، ویترتـب علـى 
ویكون ١.عن تعویض ذلك الضررمسئوالال یعد المنظم الریاضيذلك أن 

ًتـــدخل الـــشيء ســـلبیا إذا كـــان المـــضرور قـــد ســـعى الهیـــا وغـــافال وعـــن قلـــة  ً ً
.علم بطریقة تشغیلهالمعدات ریاضیه دون احتراز بأن تصدى 

وقد یتعاصر وجود فعل شيء مع فعل شيء آخر فـي اتجـاه معـاكس، كمـا 
ففـي مثـل هـذه الحـال، یتحمـل كـل حـارس . لو حصل اصطدام بین سیارتین

وتكــون المــسؤولیة ٢.مــسؤولیة الــضرر الــذي أحدثــه الــشيء الــذي فــي حراســته
. على أساس القواعد العامة، أي الخطأ واجب اإلثبات

عن فعـل مسئوالالمنظم الریاضيأن یلحق الضرر بالغیر حتى یعد ویجب
وبالتــالي قــد یكــون . كــل شــخص غیــر الحــارسویقــصد بــالغیر هنــا. الــشيء

، مصادر االلتزام، المرجع السابق، بند...عبد الرزاق السنهوري، الوسیط. د: أنظر في ذلك-١
.وما یلیها١٠٨٩وما یلیه، ص٧٢٨

محمد وحید الدین سوار، المصادر غیر اإلرادیة لاللتزام، المرجع السابق، : أنظر في ذلك-٢
.١٧٧، ص٧٨١بند 
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ًالغیــر أجنبیــا عــن الحــارس، وقــد یكــون تابعــه، كمــا قــد یكــون مالــك الــشيء 
. نفسه إذا كانت حراسة هذا الشيء كانت قد انتقلت إلى شخص غیره





زود الذيهل هو المنظم : یثور التساؤل عمن تثبت له حراسة هذه األشیاء

١استخدمها؟الذيأم أنه الالعب . الریاضیین بها

فـيبین ما إذا كـان الحـادث الـضار قـد وقـع نجدان القضاء الفرنسي قد میز
وقت عدم استعمالهم فيمال الریاضیین للشيء سبب الحادث، أم أثناء استع

: ٢له
ســبب الحــادث للــشيء الریاضــيكــان الحــادث قــد وقــع أثنــاء اســتعمال أذا-أ

یكــون مــسئوال عمــا وبالتــاليیكــون عندئــذ فــي حراســة الالعــب، الــشيءفــإن 
ال ینشأ عنه من أضرار اللهم إال إذا كان الالعب تابعا للمنظم، كما هو الحـ

حراسـة المـنظم، رغـم فـيعندئـذ الـشيءشـأن الالعـب المحتـرف، فیعتبـر في
یـد الالعـب، لمـا أشـرنا إلیـه سـابقا مـن أن الحراسـة والتبعیـة فـيوجـوده مادیـا 

علــى ذلــك أن المــنظم هــو وینبنــي. نفــس الــشخصفــيتجتمعــان صــفتان ال
یـــد فـــيللغیـــر مـــن أضـــرار وهـــو الریاضـــيالـــشيءیـــسأل عمـــا یـــسبیه الـــذي

. العب المحترفال

ویشیر سیادته إلى األحكام التالیةوما بعدها٢٣٥ص-مرجع سابق-رسعید جبد -١
٢- Paris, ١٦ novembre ١٩٧٧, Juris data, n.٥٤٩ .
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التــيالمــستقرة، فــإن بعــض األحكــام قــضت بــأن األشــیاء المبــادئورغــم هــذه 
حراسـة الــنظم، ویــسأل فــيعهـد بهــا المـنظم إلــى الریاضـیین، تظــل رغــم ذلـك 

. لیسوا تابعین لهأنهمعما تسببه للغیر من ضرر، رغم 
عمـا مثال ذلك ما حكم به من مسئولیة منظم نزهة بـالقوارب فـي نهـر الـسین 

كمــا . ١أنفــسهمرغــم أنــة كــان فــي حراســة المتنــزهین . فیــه القــارب مــن حــادث
حكــم أیــضا بمــسئولیة مــنظم نزهــة خیــول عــن إصــابة أحــدثها أحــد األحــصنة 

.٢عندما جمح وأفلت من ید راكبهالمارةبأحد 

١- T.c. Seine, ٢٢ octobre ١٩٥٤, G.p. ٢٢١_١_١٩٥٥.
٢- T.paix Rennes, ٣ mai ١٩٥٦, G.p. ٨٦_٢_١٩٥٦.
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، ولــم یعــد ١اآلونــة األخیــرة تزایــدا ملحوظــافــيالریاضــيلقــد تزایــد النــشاط 

وأضحت الدول ٢نشاطا ترفیهیا بل أصبح مجاال لالستثمارالریاضيالنشاط 
٣٠تستثمر فیه وتجعله ضمن أولویات التنمیة لدیها

األخطـــــار زادت حـــــاالت وقـــــوع الریاضـــــيوكلمــــا زادت ممارســـــة النـــــشاط 
نفـسه، وبعـضها یـصیب الریاضـيالریاضیة، وهذه األخیـرة بعـضها یـصیب 

.جمهور، وبعضها یصیب الغیر كالالریاضيالقائمین على النشاط 
أمــر الریاضـيإذا كانـت تنمیـة المهــارات الفردیـة وتـشجیع ممارســة النـشاط و

یــة الوقــت نفــسه تــوفیر الوســائل واآللیــات القانونفــيمرغــوب فیــه فإنــه یجــب 
٤.الریاضیةتوفر سبل مواجهة األخطار التيالكافیة 

باعتبـــاره آلیـــة الریاضـــيومـــن هنـــا نـــشأ نظـــام التـــأمین ضـــد أخطـــار النـــشاط 
لحـق بالمـضرور، فمـن ضـمن أشـكال الـذيقانونیة تعمل على جبـر الـضرر 

١Guy Courtieu, Assurance Terrestres, Activités de sport et de loisir
Assurances-

Posté sur le site Juris-Classeur ٧٠, No. ١.
.set٦n °,٢٠١٠,Vuibert,portdu sDroit,Charles Amson-٢

التأمین على المخاطر (عباس جمال، التأمین على اإلصابات في المیدان الریاضي -٣
وما بعدها١٢ص -مرجع سابق) الریاضیة 

التأمین اإلجباري من المسئولیة المدنیة لمنظمي األنشطة -د حسن حسین البراوى-٤
-٢٢بحث منشور بالمؤتمر –دراسة مقارنة –لمتفرجین الریاضیة عن األضرار التي تلحق با

" الجوانب القانونیة للتامین واتجاهاته المعاصرة "لكلیة الشریعة والقانون جامعة اإلمارات بعنوان 
٤٤٤ص -٢٠١٤مایو-١٤-١٣في الفترة من 
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ظهــرت تحــت تــأثیر التطــور العــام للحیــاة االجتماعیــة التــيالتــأمین الجدیــدة 
.١الریاضينطاق ممارسة النشاط فيأمین واالقتصادیة الت
عدة صور فهناك تـأمین مـن المـسئولیة، الریاضيالمجال فيویتخذ التأمین 

تــنظم األنــشطة الریاضــیة وتــشرف التــيفالمجموعــات الریاضــیة واالتحــادات 
حالــة مــا إذا لحــق فــيعلیهــا عــادة مــا تبــرم وثــائق تــأمین تغطــى مــسئولیتها 

وقــد یتخـذ التــأمین . الریاضـيممارسـة النــشاط أو الغیــر ضـرر مــن الریاضـي
بالتــأمین مــن ) الریاضــي(صــور التــأمین لألشــخاص حیــث یقــوم المــؤمن لــه 

٢.الریاضيقد یتعرض لها نتیجة لممارسته للنشاط التياإلصابات البدنیة 

یــــستطیعون عــــن الریاضــــيالنــــشاط فــــيأو المتــــداخلین الریاضــــيٕواذا كــــان 
ر مـا یـضمن یاألنشطة الریاضیة توفمنظميع یبرمونها مالتيطریق العقود 

لهم مواجهة ما یتعرضون له من أخطار ریاضـیة إال أن األمـر علـى خـالف 
ذلك بالنسبة للمتفرجین، بحیـث إذا مـا لحـق بهـؤالء ضـرر فإنـه ال توجـد آلیـة 

ــــى لتعــــویض العــــادل، ومــــا حــــدث ســــتاد فــــيقانونیــــة تــــضمن حــــصولهم عل
ث راح ضــحیة هــذه الحادثــة عــدد مــن بعیــد عنــا حیــغیــر الریاضــيبورســعید 

الشباب ولم نجد جهة أو هیئة مسئولة تتولى تعویض ذویهم تعویضا عادال، 
األنــشطة لمنظمــيمــن هنــا نتبنــى أهمیــة التــأمین مــن المــسئولیة المدنیــة 

١-M. picard et A. besson,, Les assurances terrestre, tome premier, Le
contrat d'assurances, Cinquième édition par André besson, LGDJ, ١٩٨٢,

n ° ٣.
٢-Daniel Veaux et paulette Veaux - Fornerie, sport et droit des

assurances- Posté sur
 le site Juris-Classeur- Civil Art. ١٣٨٢ a ١٣٨٦ -p ١-٤٥٠, No. ٧٠ et s.
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الریاضــیة، باعتبــاره آلیــة قانونیــة یمكــن بهــا تغطیــة مــسئولیتهم وتــوفیر 
١التعویض للمضرورین

جعل التأمین من الفرنسيأن المشرع فيراسة هذا الموضوع وتبدو أهمیة د
یولیــو ١٦فــيالــصادر ٦١٠المــسئولیة الریاضــیة إجبــارا بمقتــضى القــانون 

والخــــاص ١٩٩٢یولیــــو ١٣فــــيالــــصادر ٦٥٢والمعــــدل بالقــــانون ١٩٨٤
-٦٢٧بتنظیم وتنمیة األنشطة البدنیـة والریاضـیة، والمعـدل بمقتـضى قـانون 

٢٠٠٠
قـانون الریاضـة ونـص علــى فـيوقـد أدمـج هـذا القـانون ٢٠٠٠و یولیـ٦فـي

.٢الفرنسيمن قانون الریاضة ٣٢١المادة فياإلجباريالتأمین 
تلحـق التـيویلتزم منظمـو األنـشطة الریاضـیة بتعـویض الغیـر عـن األضـرار 

بهم نتیجة لمسئولیة المنظمین، ویشكل التعویض عبئا على المنظمین، لذلك 
لتــضمن حــصول اإلجبــاريكفرنــسا إلــى فــرض التــأمین لجــأت بعــض الــدول

ــــى عــــاتق  ــــى التعــــویض ولتخفــــف أعبــــاء المــــسئولیة مــــن عل المتــــضررین عل
باإلیجـــــاب علـــــى تـــــشجیع زیـــــادة ممارســـــة النـــــشاط یـــــنعكسالمنظمـــــین ممـــــا 

الریاضي

تفرقة تنظم النشاط الریاضي ولكن المشرع المصري قام في مصر توجد عدة قوانین م-١
بإصدار قانون الهیئات الخاصة للشباب ١٩٧٥لسنة ٧٧بتجمیع هذه القوانین في القانون رقم 

لسنة ٥١والمعدل بالقانون رقم ) ٣١/٧/١٩٧٥في ٣١الجریدة الرسمیة العدد ( والریاضة 
.) ٣/٨/١٩٧٨في ٣١الجریدة الرسمیة العدد ( ١٩٧٨

٢-Buy (F), Marmayou (j-M), Poracchia (D) & Rizoo (F), Droit du
sport, Manuel L.G.D.J, ٢٠٠٦, No. ٧١٩ .

Christophe Albiges, stéphane Darmaisin et Olivier Sautel, Responsabilité
de l’orgnisateur de mainfestatons sportives, juris classeur Responsabilité

civile et Assurances- Posté sur le site Juris-Classeur-p ٤٥٠- ٣٠, n ° ٧١٩.
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املبحث األول
األنشطة ملنظميتأمني من املسئولية املدنيةللاألحكام العامة

الرياضية


لمـؤمن لـه أو عقد به یلتزم المـؤمن أن یـؤدى إلـى ا"التأمین بصورة عامة هو 
إلى المستفید الذي أشترط التـأمین لـصالحه مبلغـا مـن المـال، أو إیـرادا مرتبـا 

حالــة وقــوع الحــادث المــؤمن ضــده وذلــك فــي فــيأو أي عــوض مــالي آخــر، 
". مقابل أقساط أو أیة دفعة مالیة أخرى یؤدیها المؤمن له للمؤمن

یاضـیة عقـد ال یخـرج الرعن الحوادثوالتأمین من المسئولیة المدنیة الناشئة 
المیــــدان فــــيعــــن المفهــــوم العــــام لعقــــد التــــأمین، بیــــد أن تحدیــــد مــــضمونه 

وتحدید طبیعته القانونیة یستلزم الوقوف على أهم عناصره الریاضي
فـــيممثلـــة بـــالخطر المـــؤمن منـــه وأطرافـــه، حیـــث أن هـــذه العناصـــر تـــساهم 

ةوالشخصیتحدید نطاق هذا التأمین من الناحیتین الموضوعیة 
یحتــل التــأمین مــن المــسئولیة الریاضــیة مكــان الــصدارة بــین صــور التــأمین و

هــو الــسبب األول: ، ویرجــع ذلــك إلــى ســببینالریاضــيالمجــال فــياألخــرى 
٣٢١بمقتـضى المـادة الفرنـسيفرضـه المـشرع الـذياإلجبـارينظام التأمین 

أن غالبیــــة صــــور ممارســــة النــــشاط الثــــانيوالــــسبب مــــن قــــانون الریاضــــة، 
الریاضـیة وعـادة مـا والنـواديادات والهیئـات حـتكون من خالل االتلریاضيا

هــذه االتحـادات أو النـوادي علــى أسـاس أنهــا یفـضل المـضرور الرجــوع علـى 
والتجمعـات والنـوادي، لـذلك تحـاول هـذه االتحـادات أكثر مالءة من المـسئول
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أن حالــة مــا إذا اســتطاع المــضرور فــيمــسئولیتهاالریاضــیة أن تــؤمن مــن 
١.یقیم مسئولیتها عن الضرر

لمنظميمن المسئولیة المدنیةاإلجباريتأمین ولتناول األحكام العامة لل
-:نقسم هذا المبحث إلى المطالب اآلتیةاألنشطة الریاضیة

المطلب األول
األنشطة لمنظميللتأمین من المسئولیة المدنیةالتشریعيالتنظیم 

.الریاضیة تجاه المتفرجین
الثانيلب المط

األنشطة لمنظميلتأمین من المسئولیة المدنیة لالموضوعیةالقواعد
.الریاضیة

المطلب الثالث
.األنشطة الریاضیةلمنظميلتأمین من المسئولیة المدنیة لاألسس الفنیة 

التأمین اإلجباري من المسئولیة المدنیة لمنظمي األنشطة -د حسن حسین البراوى-١
٤٤٨ص-مرجع سابق-الریاضیة عن األضرار التي تلحق بالمتفرجین

التأمین على المخاطر (لریاضي عباس جمال، التأمین على اإلصابات في المیدان ا-
وما بعدها١٢ص -مرجع سابق) الریاضیة 
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انتهــى بــه إلــى أن نــص علــى التــأمین ١تــشریعيبتطــور الفرنــسيمــر القــانون 
مــن القــانون رقــم ٣٧المــادة فــيمــن المــسئولیة المدنیــة الریاضــیة اإلجبــاري

الــصادر ٦٥٢والمعــدل بالقــانون رقــم ١٩٨٤یولیــو ١٦فــيالــصادر ٦١٠
٢٠٠٠-٦٢٧بمقتـضى قـانون ٣٧، ثم عدلت المادة ١٩٩٢یولیو ١٣في
فـيقـانون الریاضـة فـيالمشرع الـنص علـى ذلـك وأعاد٢٠٠٠یولیو ٦في

.٢من قانون الریاضةL ٣٢١المادة 

مجال فيمن المسئولیة أإلجباربدأت األوساط الریاضیة الفرنسیة تعرف نظام التأمین -١
، ثم ١٩٤٥أكتوبر ٢٨فيوكان ذلك بصدور أول أمر ١٩٤٥عام فيالمنافسات الریاضیة 
عرفت والتيیولیو ٦فيوالثانيمایو، ٥فياألول صدر قراران١٩٦٢بعد ذلك وفى عام 

نطاق ممارسة النشاط فيوهذه القرارات حددت محتوى االلتزام بالتأمین Herzogت رااربق
واصدر القانون الفرنسيتدخل المشرع Herzogعام من صدور قرارات ٢٢، وبعد الریاضي

ة األنشطة البدنیة والریاضیة والخاص بتنظیم وتنمی١٩٨٤یولیو ١٦فيالصادر ٦١٠رقم 
، وصدر بعد ذلك ١٩٩٢یولیو ١٣فيالصادر ٦٥٢عدل بمقتضى القانون رقم والذي

تضع االلتزام التيتضمن بعض األحكام والذي١٩٩٣مارس ١٨في٣٩٢المرسوم رقم 
:ذلك فيراجع : موضع التنفیذاإلجباريبالتأمین 

Guy Countrieu, Assurance Terrestres, Activités de sport et de loisir,
juris-Classeur, civil Annexes, Assurances-op.cit, p ٥٧٠, No. ٢٢ et s.

٢- L'article L. ٣٢١ "Les associations, les sociétés et les fédérations
sportives souscrivent Pour l'exercice de Leur activité des garanties
d'assurance Couvrant Leur responsabilité civile, Celle de their préposés
ous Bénévoles et Celle des partiquants [le port de du. Les licenciés et les
partiquants Sont considérés COMME DES niveaux Entre Eux. CES
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فــيبعـض الحــاالت كمـا هـو الحـال فـينظم التـأمین مـن المــسئولیة المدنیـة یـ

من المسئولیة عـن اإلجباريوالتأمین ١من حوادث السیاراتاإلجباريالتأمین 
فــال توجــد نــصوص الریاضــينطــاق ممارســة النــشاط فــيأمــا . ٢ءتهــدم البنــا

األنــشطة لمنظمــيمــن المــسئولیة المدنیــة اإلجبــاريقانونیــة تفــرض التــأمین 
.٣الریاضیة

GARANTIES couvrent also Les Arbitres ET juges, Dans l'exercice de
their activities."

یفرضه المشرع المصري بمقتضى قانون التأمین اإلجباري من المسئولیة المدنیة الناشئة -١
. ٢٠٠٧لسنة ٧٢عن حوادث المركبات رقم 

یفرض المشرع المصري التأمین اإلجباري من المسئولیة عن تهدم البناء بمقتضى المادة -٢
في شأن توجیه وتنظیم أعمال البناء والمعدلة ١٩٧٦نة لس١٠٦الثامنة من القانون رقم 

١٩٨٣لسنة ٣٠ثم القانون رقم ١٩٨٢لسنة ٢بالقانون رقم 
من خالل األندیة الریاضیة واالتحادات مصرفيیتم تنظیمه الریاضيیالحظ أن النشاط -٣

من الریاضيط فرنسا فیتم تنظیم ممارسة النشافيتضم عدد من األندیة، أما التيالریاضیة 
خالل األندیة واالتحادات الریاضیة وكذلك الجمعیات والشركات الریاضیة، ولذلك فإن مصطلح 

تحت لوائه وینطويأوسع نطاقا من مصطلح االتحادات واألندیة، الریاضيالنشاط منظمي
، الریاضيكل التجمعات والكیانات المرخص لها من قبل السلطات لتنظیم ممارسة النشاط 

على غیره لسعته وداللته على الریاضيالنشاط منظميفضلنا استخدام مصطلح لذلك
المقصود 

٤٤٩ص-مرجع سابق-د حسن حسین البراوى
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"ولیة بــصفة عامــة بأنــه مــصر وفرنــسا التــأمین مــن المــسئفــيیعــرف الفقــه 

تلحـــق بـــه نتیجـــة التـــيبموجبـــه یـــؤمن المـــؤمن لـــه مـــن األضـــرار الـــذيالعقـــد 
فالتـأمین مـن المـسئولیة یغطـى النتـائج المالیـة "لرجوع الغیر علیه بالمـسئولیة

التــــأمین مــــن فــــيفــــالخطر ١.المترتبــــة علــــى المــــسئولیة المدنیــــة للمــــؤمن لــــه
دیـن فـيٕحق بالمضرور، وانما یتمثل یلالذيالضرر فيالمسئولیة ال یتمثل 

یطالبه بـه المـضرور والذيیصیب الذمة المالیة للمؤمن له، الذيالتعویض 
٢.استنادا إلى قواعد المسئولیة

، الجزء السابع، المدنيشرح القانون في، الوسیط السنهوري، المصريالفقه فيانظر -١
، التأمینفيد الجدیالمدنيمحمد على عرفه، شرح القانون . ، د٢٠٦٦، صـ مرجع سابق
محمود جمال الدین ذكى، مشكالت المسئولیة المدنیة، الجزء . ، د٢٥٣، ، صـ مرجع سابق

، ١٦، صـ ١٩٥٨، ، مرجع سابقسعد واصف، التأمین من المسئولیة، . ، د٢٣١، صـ الثاني
.١٠، ، صـ مرجع سابقالمسئولیة، نالتأمین م، دسوقيإبراهیممحمد . د

:ر كل من وفى الفقه الفرنسي أنظ
- M. picard et A. besson, Les assurances terrestres, tome premier, Le
contrat d’assurance, cinauiéme edition par andré besson- op.cit, No.

٣٥٠, P. ٥١٧ .
- Francoise Cocral,, La responsabilité civile et contrat d’assurance, ١٩٩٠,

- Posté sur le site Juris-Classeur- No. ٥٦٥.
- Geneviéve Viney, La responsabilité: effets, L.G.D.J., ١٩٨٨, - Posté sur

le site Juris-Classeur- No. ٣٥٦
مرجع .دراسة مقارنة مع القانونین المصري والفرنسي-التأمین -جالل محمد إبراهیم. د٢

.١٣١، صـ سابق
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ویترتــــب علــــى ذلــــك أن التــــزام المــــؤمن بالــــضمان ال یقــــوم إال إذا قامــــت أوال 
طة ثم یرجـع المـضرور علـى مـنظم األنـش١مسئولیة منظم األنشطة الریاضیة

الریاضــــیة بــــالتعویض، بحیــــث تــــصبح الذمــــة المالیــــة لألخیــــر مثقلــــة بــــدین 
لو قامت مسئولیة المنظم، ولم یرجع علیـه المـضرور بـالتعویض فالتعویض، 

آلخرأولسبب 
فــــإن التــــزام المــــؤمن بالــــضمان ال یتحقــــق، ومعنــــى هــــذا أنــــه ال یكفــــى التــــزام 

بل یـشترط أن یرجـع ، الریاضيالنشاط مسئولیة منظمالمؤمن بالضمان قیام 
٢.علیه المضرور بالتعویض

األنشطة الریاضیة تجاه المتفرجین قد تكون عقدیـة، حیـث منظميومسئولیة 
یتعاقـــد المـــنظم مـــع المتفـــرجین لمـــشاهدة المبـــاراة، ویكـــون العقـــد بیـــنهم محلـــه 

فـيالفرنـسيینظمها المنظم، ویرى القضاء التياالستمتاع بمشاهدة المباراة 
بید المتفرج لمشاهدة المباراة من شأنه أن یجعل مسئولیة المنظم وجود تذكرة 

تجـــاه المتفـــرج مـــن طبیعـــة عقدیـــة، ویلتـــزم المـــنظم بـــااللتزام بـــضمان ســـالمة 
، لــذلك ال تقــوم مــسئولیة المــنظم إال إذا ٣المتفــرجین وهــو التــزام ببــذل عنایــة

یــرى أنســبق الــذكر أن جانــب مــن الفقــه و. ٤أثبــت المــضرور خطــأ المــنظم
١--Fabrice Rizzo Réflexions relatives a la responsabilité civile des clubs

sportifs a l’égard des spectateurs, petits Affiches, ٠٨ juillet ٢٠٠٢, No,
١٣٥, P. ٤.

من قانون التأمین١٢٤-١یشترط المشرع الفرنسي ذلك صراحة في المادة -٢
٣- Mouly (J.), La responsabilité des organisateurs d’activés sportives :

obligation particulère de prudence ou obligation implicite de resultat-
op.cit- chr.٢٧٨

Philippe Le Tourneau,, la responsabilité civile - op.cit- No. ٨٣٠.
٤- Bordeaux, ٢٨ avr. ١٩٨٦, JCP, ١٩٨٧, éd. G. ٢٠٨٨٥, note E.

AGOSTINI. Paris ٩ mars ٢٠٠٩, no. ٠٦/٠٠٧٩٥٠.
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لـم یـدفع الـذيالمجـانيحالـة المتفـرج فـيم تكون عقدیة حتـى ظمسئولیة المن
١.مقابل مشاهدته للمباراة، متى وافق المنظم على دخوله إلى ساحة المباراة

كـل حالـة ال یـرتبط فیهــا فـيوقـد تكـون مـسئولیة المـنظم تقـصیریة وهــى تقـوم 
العدیـــد مـــن بالفرنـــسيالمـــنظم مـــع المـــضرور بعقـــد، وتزخـــر أحكـــام القـــضاء 

مــن الریاضــينطــاق مباشــرة النــشاط فــيتكــون فیهــا المــسئولیة التــياألحكــام 
طبیعـــة تقـــصیریة، وهـــذه المـــسئولیة التقـــصیریة قـــد تقـــوم علـــى خطـــأ واجـــب 

حالة ما إذا ارتكب المنظم خطأ شخصیا، وقـد تقـوم علـى فياإلثبات، وذلك 
مــضرور لحــق بالالــذيحالــة مــا إذا كــان الــضرر فــيخطــأ مفتــرض، وذلــك 

٢.حراسة المنظمفينتیجة لفعل حیوان أو آلة 

األنــشطة الریاضــیة هــو لمنظمــيوحیــث أن التــأمین مــن المــسئولیة الریاضــیة 
نوع من أنواع التأمین من المسئولیة لـذلك یـسرى علیـه مـا یـسرى علـى عقـود 
التأمین من المسئولیة بصفة عامة، وعقد التأمین مـن المـسئولیة ال ینعقـد إال 

د المؤمن، والمؤمن له، وتم االتفاق علـى تحدیـد الخطـر المـؤمن منـه، إذا وج
وبمـا أن عقـد التــأمین مـن المـسئولیة الریاضــیة هـو عقـد تــأمین، فإنـه یخــضع 

فــيعقــد الـــتأمین، ونــشیر فــيتحــدد نطــاق الــضمان التــيللــضوابط والحــدود 

٤٥١ص-مرجع سابق-د حسن حسین البراوى: انظر 
١- Christophe Albiges, Stéphan Darmaisin et Olivier Sautel,

Respnsabilité de l’organisateur de manifestations sportives, juris Classeur
Civil Code- Posté sur le site Juris-Classeur-p ٣٠-٤٥٠, No, ٩٨ et s.

٢- Cass. ٢ e civ., ٢ Oct ١٩٨٠, No ٧٨- ١٦.٦١٦: Bull. Civ. ١٩٨٠,II, N
١٩٩; D. ١٩٨٢, inf. Rap. P. ٩٣, obs. F. Alaphilippe. Et J-P, Karaquillo-
Cass ٢e civ., ١٣ janv. ١٩٨٨, N ١٦.٥٦١-٨٤: juris Data No ١٩٨٨- ٠٠٠٤٦;

Bull. Civ. ١٩٨٨, II, No ١١.
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ق أطراف العقد، الخطر المؤمن منه، نطاهيهذا المطلب إلى ثالثة مسائل 
.الضمان 





الذيهو والمؤمنطرفا عقد التأمین من المسئولیة هما المؤمن والمؤمن له، 

یتحمــــل النتــــائج المالیــــة المترتبــــة علــــى قیــــام مــــسئولیة المــــؤمن لــــه ورجــــوع 
مقابل ما یحصل علیه من أقـساط مـن في، وذلك ضالمضرور علیه بالتعوی

، فالطبیعة الخاصة لعقد التـأمین معنويدائما شخص . والمؤمن١.لهالمؤمن 
والمـؤمن . فیه یـصعب معـه أن یكـون المـؤمن شخـصا طبیعیـاالفنيوالجانب 

، ٢یتمتــع بتغطیــة المــؤمن مــن آثــار مــسئولیته المدنیــةالــذيلــه هــو الــشخص 
یـسمح لـه بتنظـیم قـانونيكیـان أيأو االتحـاد، أو الریاضـيالناديوهو هنا 

دراسة مقارنة لعقد التامین من الناحیة الفنیة -الضمانأصول–السعود أبود رمضان -١
٢١٧-٢١٦ص-١٩٩٢-بدون طبعة–الدار الجامعیة-والقانونیة 

-١٩٩٤اإلسكندریةمنشاة المعارف –بدون طبعة -الضمانأحكام-توفیق حسن فرج-د
٧٨ص
من المسئولیة عن حوادث السیارات مع دراسة شرح قانون التامین االجبارى -سعد واصف–د 

٤٣ص-١٩٦٣المطبعة العالمیة -لنظام صندوق الضمان
-الجزء الثالث-عقد التامین-العقود المسماة-شرح القانون المدنى-د محمد كامل مرسى

٤٠٤و٤٠٣ص-٢٠٠٥-بدون طبعة-منشاة المعارف اإلسكندریة
٢- Maud Asselain, Assurance de dommagr, Régles generals. – Objet du

contrat: risqué et valeurs garantis, uris Classeur Responsabilité civile et
Assurances - Posté sur le site Juris-p ١٠-٥١٠, No. ١٧.
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حینمـــا یبـــرم عقـــود تـــأمین تغطـــى مـــسئولیته، ومـــسئولیة ١األنـــشطة الریاضـــیة
٢.تابعیه المدنیة

ــادة  ــأمین وفقــا لــنص الم مــن قــانون ٣٢١.Lالملتزمــون بــإبرام عقــود الت
:الفرنسيالریاضة 

مــــن المــــسئولیة یكــــون اإلجبــــاريفــــإن التــــأمین L٣٢١طبقــــا لــــنص المــــادة 
٣علىمفروضا 

درج تحـــــت طائفـــــة المجموعـــــات الریاضـــــیة ینـــــ: المجموعـــــات الریاضـــــیة-١
تتولى األمـور الفنیـة للعبـة، والجمعیـات الریاضـیة، التياالتحادات الریاضیة 
٤.والجماعات الریاضیة

.منظموا األنشطة والمباریات الریاضیة -٢
ســواء كــان المــستغل یقــوم بالنــشاط بنفــسه، : مــستغلوا المنــشآت الریاضــیة-٣

هـــذا المعنـــى مـــستغلو الـــصاالت الریاضـــیة، فـــيأو بواســـطة الغیـــر، ویـــدخل 
، غیر ٥صاالت الجمانزیم، وبصفة عامة معلموا األنشطة الریاضیة والبدنیة

صاالت الـرقص فعلیـه التـزام بـإبرام عقـود تـأمین تغطـى لمستغليأنه بالنسبة 

١- Charles Amson, Droit du sport, théorie et partique, op. cit, p. ٢١ et s.
٢- Guy Courtieu, op. cit. no. ٢٦.

Sabine Bertolaso. Contrat d’assurance, Régles communes,
Fonctionnement du contrat, Responsabilité civil et Assurances. - Posté

sur le site Juris-p ٤٠-٥٠٥, no, ٢٧.
٤٥٣ص-مرجع سابق-د حسن حسین البراوى: انظر -٣
٤- Guy Courtieu, Assurance Terrestres, Activités de sport et de loisir,

Juris-Classeur, Civil Annexes, Assurances, op. cit,p ٥٧٠, No. ١٧.
٥- Romain Boffa, contrats du sport, juris Classeur Contrats –

Distribution- Posté sur le site Juris-p٣١٠, No. ١٤.
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١٠مــن قــانون ) ٥(مــسئولیته، وهــذا االلتــزام مفــروض بمقتــضى نــص المــادة 
.علیم الرقص والخاص بت١٩٨٩یولیو 

التـزام الهیئـات واالتحـادات الریاضـیة بـإبرام الفرنسيوحتى یضمن المشرع 
عقود تأمین تغطى مسئولیتها، فإنه فرض جزاء جنائیا، فـضال عـن الجـزاء 

-L٣٢١ المـادةفيحالة عدم االلتزام بما نص علیه المشرع في، المدني
. من قانون الریاضة ٢




.المجموعات الریاضیة-
.الریاضیةمنظمو األنشطة واالستعراضات -
.مستغلوا المنشآت الریاضیة -
.للمستغلالتابعون للمجموعات الریاضیة، والتابعین للمنظم، والتابعین -
١.الریاضيممارسة النشاط فيالالعبون والمشاركون -





تـأمین المـسئولیة هـو رجـوع المـضرور علـى المـؤمن فـيالخطر المؤمن منـه 
وفى التـأمین مـن المـسئولیة . ، استنادا إلى مسئولیة المؤمن له٢له بالتعویض

٤٥٤ص-رجع سابقم-د حسن حسین البراوى: انظر ١

حسام الدین كامل األهوانى، المبادئ العامة للتأمین، ، بدون ذكر الناشر ومكانه، سنة / د٢
١٣ص .  ١٩٩٥

، نادي ٣، ط –دراسة في القانون والقضاء المقارنین –أحمد شرف الدین، أحكام التأمین / د
٦، ف ١٢ص . ١٩٩١القضاة، القاهرة ، سنة 
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األنـــــشطة منظمـــــيرجـــــوع المـــــضرور علـــــى فـــــيالریاضـــــیة یتمثـــــل الخطـــــر 
األنـــــشطة لمنظمـــــية المدنیـــــة الریاضـــــیة بـــــالتعویض نتیجـــــة لقیـــــام المـــــسئولی

٠الریاضیة
التقـصیرى، فـنص المـادة والعقـديبـشقیهاویشمل التأمین المسئولیة المدنیة 

Lیقـرر أإلجبـاريیفرض التأمین الذيمن قانون الریاضة الفرنسي٢-٣٢١
أن عقــود التــأمین تغطــى المــسئولیة المدنیــة بــال فــرق بــین المــسئولیة العقدیــة 

١.یةوالمسئولیة التقصیر

. والخطر المؤمن منه قد یكون صادرا من المؤمن له، أو من تابعه
قد أمـن مـن مـسئولیته، وارتكـب خطـأ ألحـق الریاضيفإذا كان منظم النشاط 
حقــه المــسئولیة التقــصیریة، فــإذا رجــع علیــه الغیــر فــيضــررا بــالغیر، قامــت 

بــالتعویض فــإن المــؤمن یــضمن هــذا الخطــر، وقــد یكــون الخطــأ صــادرا مــن 
Lو تــنص المــادة ٢التــابع، ومــع هــذا یــضمنه المــؤمن مــن قــانون ٢-١٢١

تحــدث التــيعلــى أن المــؤمن یــضمن الخــسائر واألضــرار الریاضــة الفرنــسي
١٣٨٤بفعل أشخاص یكون المؤمن لـه مـسئوال عـنهم مـدنیا بمقتـضى المـادة 

، لــذلك یــرى الفقــه أن التــأمین یغطــى المــسئولیة المدنیــة المــدنيمــن القــانون 
المنــــــشآت الریاضــــــیة والتــــــابعین ومــــــستغلياألنــــــشطة الریاضــــــیة ظمــــــيلمن

٣.الریاضيممارسة النشاط فيوالالعبین والمشاركین 

١- Laurent Bloch, Régles particuliéres a l’assurance de respnsabilité
Responsabilité civil et Assurances, - Posté sur le site Juris-p ٥١١- ١٠,

No. ١١٦ et .
محسن البیه، التأمین من األخطار . ، د٧٢صـ . ١٩٦٣. عبد المنعم البدراوى، التأمین. د-٢

٣٨ء ، صـ الناشئة عن خطأ المستأمن، مكتبة الجال
٣- G. Courtieu, op. cit. No. ٢١.

وما بعدها٤٥٤ص-مرجع سابق-د حسن حسین البراوى
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یتطلــب تــوافر صــفة الحــادث الریاضــي، والحــادث لــهوقیــام مــسئولیة المــؤمن 
واقعة مفاجئـة وغیـر متوقعـة "كما تعرفه وثائق التأمین الریاضي ١الریاضي 

وغیـــر عادیـــة تقـــع نتیجـــة للنـــشاط الریاضـــي أو نتیجـــة وال یمكـــن التنبـــوء بهـــا
لأللعـــاب الریاضـــیة ومـــا یتعلـــق بهـــا مـــن أنـــشطة وتفـــضي إلـــى آثـــار ونتـــائج 

الحــوادث فــي، وبنــاء علــى ذلــك ســنعرض الــشروط الواجــب توافرهــا " مختلفــة
:ثم اآلثار المترتبة علیهاالریاضیة

:احلوادث الرياضية يفالشروط الواجب توافرها : أوال
٢عقد الـتأمین بصورة عامة وظیفتین رئیسیتین، وظیفة فنیةفيیؤدى الخطر 

فــيیقــوم علیهــا تقــدیر االحتمــاالت التــيبوصــف الخطــر أحــد األســس الفنیــة 
الخطـــر هنـــا أن یكـــون فـــيعملیـــة التـــأمین وفـــق قـــوانین اإلحـــصاء، ویـــشترط 

لعقد الوقوع ، ووظیفة قانونیة بوصف الخطر محالحتملموزعا ومتماثال وم
متعلـق بمحـض إرادة رالوقـوع وغیـالتأمین ویشترط فیه أن یكون غیر محقق 

.٣أحد أطراف العقد، ومشروعا غیر مخالف للنظام العام واآلداب
ٕوتخضع الحوادث لریاضیة لهذه الشروط الفنیة والقانونیة للخطر، وان كانـت 

الفنیة كما سنرى ال یمكنها ضبطها من خالل الشروط٤الحوادث الریاضیة 

دار -"دراسة تحلیلیة تطبیقیة مقارنة "التعویض عن اإلصابة الریاضیة -صباح خضر-د
وما بعدها١٩٣ص –الكتب القانونیة 

وما بعدها٣٨٣ص -مرجع سابق-تأمین الحوادث الریاضیة–عالء حسین على -د١
٨٥ص-١٩٩٦دار النهضة العربیة -عقد التامینأحكامشرح -سرورشكريد محمد -٢

وما بعدها
، مرجع سابق صـ ٧عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، جـ. د-٣

.وما بعدها ١٢١٨
التأمین على المخاطر (عباس جمال، التأمین على اإلصابات في المیدان الریاضي-٤

وما بعدها٩-مرجع سابق–) الریاضیة 
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ــــشروط  واإلحــــصائیة نظــــرا لطبیعــــة ونــــوع هــــذه الحــــوادث، أمــــا مــــن حیــــث ال
القانونیــة فإنــه باإلضــافة إلــى الــشروط العامــة بــأن تكــون الحــوادث الریاضــیة 
حــوادث غیــر محققــة، وغیــر متعلقــة بمحــض إرادة المتعــادین، وغیــر مخالفــة 

بعـــض للنظـــام العـــام واآلداب، فإنـــه یمكـــن أن نـــستخلص مـــن وثـــائق التـــأمین
:الشروط الخاصة بالحوادث الریاضیة، حیث یشترط أن تكون هذه الحوادث

:مفاجئة وغیر متوقعة-١
الریاضــــي أو مــــشاهد المبــــاراة النــــشاط فــــيلــــم یكــــن بمقــــدور المــــشارك أي

اى أن یقـــع الـــضرر خـــالل فتـــرة زمنیـــة قـــصیرة ومحـــددة ال یفـــصل ،١توقعهـــا
یمكــن أن یحــدد وقــت حدوثــه بدایتــه  عــن نهایتــه اى فاصــل زمنــي وبالتــالي 

ومصدره ولو لم یظهر أثره فور وقوعه بل قد یستغرق ظهور نتائجه فترة من 
الزمن فالعبرة تكون بوقوع الحادث فجأة بصرف النظر عن سـرعة أو تراخـى 

٢.ظهور اإلصابة المتسببة عنه

والسؤال المطروح هنا هل عنصر المباغتة الذي تنـتج عنـه إصـابة  الالعـب 
ور یتعلــق بالفعــل الــذي أدى إلــى إصــابته وحــده أم بالــضرر الــذي أو الجمهــ

وقع على الالعب أم بالجروح أو الكسور التي تنتج عنه

ذاته كان العقد فيًإذا كان محل االلتزام مستحیال " مدني على أنه ) ١٣٢(تنص المادة ١
".  ًباطال 

یقع عقد التأمین " من المشروع التمهیدي للقانون المدني على أنه ) ١٠٣٨(تنص المادة -١
ر المؤمن منه كان قد زال أو كان قد تحقق في الوقت الذي تم فیه ًباطال إذا تبین أن الخط

).  ٢٢٣، ص ٥مجموعة األعمال التحضیریة للقانون المدني، ج " ( العقد 
التعویض عن إصابة العمل بین مبادئ المسئولیة -د حسن عبد الرحمن عبد القدوس-٢

وما ١٢٧ص -١ط١٩٨٩-نصورةالم–مكتبة الجالء الجدیدة -المدنیة والتأمین االجتماعي
بعدها
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هناك من یرى بأن العبـرة فـي الحـادث المفـاجئ هـي بالفعـل المنـشئ للـضرر 
بصرف النظر عن سرعته أو بطء ظهور أثره الضار اى أن المفاجئة تتمثل 

بالفعل المنشئ للضرر
في نظري العبرة تكون بالعوارض التي تظهر على جسم المـضرور ولـیس و 

بالفعـل الــذي تنـتج عنــه اإلصـابة األمــر الــذي ینـتج معــه انـه حتــى وان تــأخر 
ظهور أعراض اإلصابة فان هناك قرینة على وجـود الحـادث الـذي أدى إلـى 

االصابه
ب بعـض األلعـافـيمـن عدمـه تبـدو صـعبة الریاضـيومسألة توقع الحـادث 

الریاضیة نتیجة لطبیعة نشاط هذه األلعاب وما تتطلبه من حركات واحتكاك 
هـــذا فـــيعرضـــت علـــى القـــضاء التـــيبـــین الالعبـــین، ومـــن أبـــرز القـــضایا 

.nderwriters vالـصدد قـضیة  Rychel ١٧فــيوتـتلخص وقائعهـا أنـه
الهــــوكيالجنــــاح األیــــسر لفریــــق arren Rychelكــــسر ١٩٨٨دیـــسمبر 
مع الالعب Fightاعه أثناء صراع رذColorado Avalancheاألمریكي

Murray Baon من فریقVamcouver Canucks ونتیجة للحادث فإن
Rychel لـم یعـد قـادرا علـى شـد قبـضتهTight Fist فـإدعى بأنـه لـم یعـد ،

Nationalللهـوكياألمریكـيالـدوريفـيهنـاك فریـق  (NHL) Hockey
League اإلصابة، فقـدم التعاقد معه بهذه فيیرغبRychel مطالبـة إلـى

التى كان تعاقد معها علـى وثیقـة تـأمین ضـد Lioyd’s of Londonشركة 
Professional athlete disability insuranceالعجــز أو مــا یعــرف

policyكانـــت تقـــضى بحـــصوله علـــى تعـــویض عـــن العجـــز الكلــــى والتـــي
دت المحكمـــــة وقـــــد أیـــــ. رفـــــضت المطالبـــــةLioyd’sالـــــدائم، إال أن شـــــركة 

االبتدائیــة موقــف الــشركة ومنحتهــا حكمــا یقــضى بأنــه ال یمكــن عــد الــصراع 
نتجـت عنـه حادثـة غیـر متوقعـة تثیـر مـسئولیة التـيحدث أو اإلصـابة الذي
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شركة التأمین وتستلزم دفـع مبلـغ التـأمین بموجـب الوثیقـة، فهـذا الحـادث أمـر 
ستة مواسم فيقد قام السیما وأن الالعب نفسه الهوكيلعبة مثل فيمتوقع 

أمـــــام محكمـــــة Rychel، احتـــــد هـــــوكيســـــابقة بـــــثالث وثالثـــــین مـــــصارعة 
سترة خصمه وهـو فياالستئناف بأن سبب اإلصابة هو أن یده كانت عالقة 

، Hockey Fightالهـوكيصـراع فـيحـدث غیـر متوقـع مـشمول بالتـأمین 
وأن رفضت المحكمة هذا اإلدعاء وأكدت أن اإلصابة كانـت بـسبب الـصراع

.الهوكيلعبة فيال یعد أمرا غیر متوقع الصراع
:یتعلق باأللعاب الریاضیةریاضيأن تكون ناشئة عن نشاط -٢

األلعــاب والمباریــات فــيوتمثیــل الدولــة النــاديفــيذلــك اللعــب فــيویــدخل 
واالتحـاد النـاديینظمـه الـذيمعنى النشاط التـدریب فيالوطنیة، كما یدخل 

ٕأیـضا الـسفر مباشـرة مـن والـى األنـشطة الریاضـيلنـشاط ، ویشمل االریاضي
، واإلقامـــــة خـــــارج المنـــــزل والنـــــاديأمـــــاكن العمـــــل فـــــيالمـــــذكورة، واإلقامـــــة 

١المباریاتفيللمشاركة 

ال تتعلـــق التـــيهـــذا وتحـــرص وثـــائق التـــأمین علـــى اســـتثناء بقیـــة األنـــشطة 
ولغیــر باألنــشطة الریاضــیة الــسابقة ومــن أمثلتهــا الــسفر ألغــراض شخــصیة

األنشطة المذكورة أعـاله، كمـا یتثنـى عقـد التـأمین مـن التغطیـة كـل األنـشطة 
ال تتعلــق بریاضــة الالعــب المــؤمن لــه، وكــل األنــشطة الخطــرة ، علــى التــي

األمریكــــيالهــــوكيدوريفــــيالهــــوكيالعــــبعلــــى ٢غــــرار وثــــائق التــــأمین

١Glenn M. wong, Chris Deubert, op. cit, p. ٥٢١- ٥٢٢.
، ١٩٧٩، دار النهضة العربیة، القاهرة، سنة ١ود المدنیة الكبیرة طقخمیس خضر ، الع/ د٢

،٢٢٤، ف ٣٧٧ص 
القاهرة جمال الحكیم، عقود التأمین من الناحیتین التأمینیة والقانونیة، دار المعارف، -د

. ،٣٢، ص ١ج١٩٦٥
.  ٦٠٠، ف ١٢٢٢، ص )٣(، مرجع السنهوريعبد الرزاق أحمد / د
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(NHL) أمین ، وتـستثنى وثـائق تـالهـوكيتقتصر التغطیة فقط علـى أنـشطة
Major league Beseballاألمریكـــيالـــدوريفـــيالبیـــسبول العبـــي

(MLB) ١.تقع خارج هذه اللعبة التيكل الحوادث

:السبب الخارجي للضرر الجسدي-٣
المثیــر -وفقــا للقواعــد العامــة فــي عقــد التــأمین یلــزم أن یكــون ســبب الحــادث

التكــــوین قــــوة خارجیـــة اى ســــبب اجنبــــى عــــن -لمـــسئولیة المــــنظم الریاضــــي
ـــا أم غیـــر  الجـــسماني والعـــضوي للمـــضرور وال یهـــم مـــا إذا كـــان الفعـــل مادی

.مادي ایجابیا أم سلبیا
ٕوال یـــشترط فـــي القـــوة الخارجیـــة أن تالمـــس جـــسم المـــضرور وانمـــا یكفـــى أن 
تكون هي السبب المؤدى إلى اإلصابة بشكل من اإلشكال كاإلصابات غیر 

عنــى واســع لیــشمل صــحته بوجــه المباشــرة فیجــب أن یفــسر جــسم اإلنــسان بم
عــــام بحیــــث تعــــد االضــــطرابات النفــــسیة والعــــصبیة مــــن األضــــرار الجــــسدیة 

.وبالتالي تعد حادثا ریاضیا یثیر مسئولیة المنظم الریاضي
كمــا أن الــضرر الجــسدي قــد یتمثــل فــي المــساس بالــسمة الجمالیــة لإلنــسان 

طــــرق إلــــى بــــالنظر إلــــى طبیعــــة الریاضــــة التــــي یمارســــها الریاضــــي عنــــد الت
موضــوع الــضرر الجمــالي للریاضــي إذ أن هنــاك بعــض األنــشطة الریاضــیة 
تقتضى بحسب طبیعتها مظهرا جمالیا فیمن یزاولهـا كریاضـة كمـال األجـسام 

.والجمباز

حسام الدین كامل األهوانى، / ؛ ود٢٥٩، ف٤١٦، ص )١٢(خمیس خضر، مرجع / د)٢(
.٤٦، ص )٥(مرجع 

٣٨٩ص -مرجع سابق-تأمین الحوادث الریاضیة–عالء حسین على -د١
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والــضرر الجمــالي ال یقتــصر علــى حالــة التــشویه الــذي یــصیب الوجــه فقــط 
ذ أن هـــذه  ٕوانمـــا یـــشمل التـــشویه الـــذي یـــصیب اى جـــزء مـــن أجـــزاء الجـــسم إ

١.اإلصابة قد تمنع من ممارسة الحرفة أو قد تؤدى إلى عرقلتها

:آثار الحوادث الریاضیة : ثانیا
یترتـــب علـــى الحـــوادث الریاضـــیة آثـــارا مختلفـــة تجـــاه مـــن یتعـــرض للحـــادث، 

:یأتيحیث یمكن تقسیم هذه اآلثار إلى ما 
نـــتج عـــن ویـــراد بهـــا اإلصـــابة الجـــسدیة التـــي ت:اإلصـــابات الشخـــصیة -١

الحــــادث الریاضــــي ولــــیس عــــن ســــبب آخــــر مثــــل األمــــراض، یتعــــرض لهــــا 
:إلى النتائج اآلتیة فتفضيالمشاركون في النشاط الریاضي

تـسبب بهــا التـي٢فقـدان الحیـاة النـاتج عـن اإلصـابة الجـسدیةأي:الوفـاة-أ
عقــد فــيفیــؤول مبلــغ التــأمین هنــا إلــى الــشخص المــستفید الریاضــيالحــادث 
یمكن وبالتاليتحدده جداول وثیقة تأمین الحوادث الریاضیة ، والذيالتأمین 

هــذه الحالــة عــن التــأمین علــى الحیــاة فــيتمییــز تــأمین الحــوادث الریاضــیة 
، حیــث یغطــى الریاضــيالنــشاط فــيقــد یكتتــب بــه أیــضا مــن یــشارك الــذي

التعویض عن إصابة العمل بین مبادئ المسئولیة -القدوسد حسن عبد الرحمن عبد ١
١٣٨ص-مرجع سابق-المدنیة والتأمین االجتماعي

-القاهرة-دار النهضة العربیة-عالقة السببیة فى المسئولیة المدنیة-د عبد الرشید مأمون  
وما بعدها٦٦ص–بدون سنة نشر 

-رالخطأ والضر–الشخصيئة عن الفعل النظریة العامة للمسؤولیة الناش–د عاطف النقیب 
٢٥٩ص–١٩٨٤)باریس-بیروت(منشورات العویدات

حسام الدین كامل / ؛ ود٦٠٤، ف ١٢٣٣عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، ص / د٢
وما بعدها؛ ٦٨األهوانى، مرجع سابق، ص 

رنة بین القانونین دراسة مقا–محمد حسام محمود لطفي، األحكام العامة لعقد التأمین / د
١٩٩٠، سنة ٢، ط . المصري والفرنسي، غیر مدون علیه اسم الناشر أو محل النشر

٦٥ص
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التــــأمین علــــى الحیــــاة خطــــر الوفــــاة ألســــباب كثیــــرة دون أن یــــشترط حــــدوث 
، وعلــى هــذا تبقــى وثیقتــا هــذین النــوعین مــن ریاضــيبب حــادث المــوت بــس

.التأمین منفصلتین
النـشاط فـيقد ینتج عن اإلصابة الجسدیة عجز المشارك :العجز الدائم-ب

ـــه أو عملـــه بـــصورة دائمـــة -أو المـــشاهد-الریاضـــي عـــن االســـتمرار بوظیفت
صـابة، یستمر حسب وثائق التأمین أثنا عشر شهرا متتالیـة بعـد حـصول اإلو

.بحیث ال توجد فرصة لتحسن حالة المشارك حتى یعود إلى العمل 
وقد یكون الجز الدائم عجزا كلیا ، أو عجزا جزئیا عن العمل ، وقـد اعتـادت 

تـسبب العجـز التـيجداولها تعدادا للحاالت فيوثائق التأمین على أن تدرج 
ـــدائم، ومبلـــغ التـــأمین عـــن كـــل حالـــة، ومـــن هـــذه الحـــاالت الـــشلل وفقـــدان ال

١.أعضاء الجسم

ــــدائم  ــــاة التــــيوتجــــدر اإلشــــارة إلــــى أن إصــــابة العجــــز ال تقــــضى علــــى الحی
قـــد تــــسمى -أو تقــــضى علـــى عمـــل مــــشاهد المبـــاراة-الریاضـــیة للمـــشارك

للوظیفة، وقد تدرج هذه اإلصابة عند بعض شـركات التـأمین المنهيبالعجز 
( عنــــوان تغطیــــة واحــــدة وضــــمن فــــصل واحــــد تحــــت فــــيمــــع حالــــة الوفــــاة 

، للداللــة علــى أن مبلــغ التــأمین بموجــب هــذا الغطــاء )مــستحقات رأس المــال
ســواء بــسبب وفاتــه الریاضــيیــشمل فقــدان مــصدر الــدخل للمــشارك بالنــشاط 

.فیدفع مبلغ هذا الغطاء للمستفید،أو بسبب العجز الدائم

١ Glenn M. wong, Chris Deubert, The Legal & Business Aspect of
Career-Ending Disability Insurance policies In professional and College
Sports, Villanova Sports and Ent. Law Journal, vol. ١٧, p. ٤٧٣, ٢٠١٠, P.
٤٩٣.
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ـــــت -ج ـــــع اإلصـــــابة :العجـــــز المؤق ـــــدما تمن ویتحقـــــق العجـــــز المؤقـــــت عن
من العمـل لفتـرة طویلـة مـن الـزمن، الریاضيالنشاط فيشارك الشخصیة الم

لكنه یستطیع العودة للعمل بعد زوال اإلصابة، فیحصل المشارك علـى مبلـغ 
هـي، وهذه الفتـرة ١یصبح فیها غیر قادر على العملالتيالفترة فيالتأمین 

اإلثنـــا عـــشر شـــهرا التالیـــة لوقـــوع اإلصـــابة وقبـــل انقـــضائها ، ألن اســــتمرار 
وتجـدر اإلشـارة إلــى أن .العجـز أكثـر مـن ذلـك یعنـى أنـه أصـبح عجـزا دائمـا 

للعجــز المؤقــت مــصطلح التــأمینيبعــض وثــائق التــأمین تطلــق علــى الغطــاء 
، وذلـك تعبیـرا عـن ٢المستحقات األسبوعیة ، وقد یسمى أیضا بفقدان الدخل

خلـه هذه اإلصابة یكون تعویـضا عـن فقـدان المـشارك لدفيأن مبلغ التأمین 
لعــبء دفــع النــاديأنقطــع بــسبب اإلصــابة، أو تحمــل الــذيالــدوريهومرتبــ

المصاب طیلة فترة اإلصابة، فیدفع مبلغ التأمین أو المشاهدرواتب الالعب
حـــسب االكتتـــاب بالوثیقـــة علـــى شـــكل دفعـــات دوریـــة النـــاديللمـــؤمن لـــه أو 

.خالل مدة التغطیة
أیـــضا بالمـــصاریف ریاضـــيالویتمثـــل اثـــر الحـــادث : النفقـــات الطبیـــة -٢

من اإلصابة الجسدیة والتعافيینفقها المصاب ألغراض العالج التيالطبیة 
خـــالل فتـــرة أثنـــا عـــشر شـــهرا مـــن تـــاریخ هـــذه اإلصـــابة، حیـــث ســـیكون مبلـــغ 

ومـن أمثلـة هـذه النفقـات . ٣التأمین هو النفقات الطبیة المدفوعة لهذا الغـرض
، وغیرهـا مـن النفقـات حـسب نـوع الطبیعـيعملیات كـسور العظـام ، والعـالج 

اإلصابة والریاضة، وقد یفرد لكل مجموعة مـن النفقـات غطـاء خـاص داخـل 

١Glenn M. wong, Chris Deubert, op. cit, p. ٤٨٢, ٤٩٣
٢Rod Hughes, sports Risk Management, Newsletter, OAMPS

Insurance Brokers, issue ٣ Jan ٢٠١٢.p٥٥
٣Rachel Corbett, op. cit. p. ٣٣.



-١٤٧٦-

اإلصــابات الریاضــیة مــن بالالعــوثیقــة التــأمین، كمــا یكــون إلعــادة تأهیــل
.غطاء مستقل

ویراد بهـا مـا یتكبـده المـصاب بـسبب : مستحقات اإلعانة أثناء اإلصابة-٣
ریف رعایــــة منزلیـــــة أثنـــــاء فتـــــرة اإلصـــــابة أو مـــــن مـــــصاالریاضـــــيالحــــادث 

مـــصاریف رعایـــة األطفـــال بـــسبب عجـــز المـــصاب عـــن تأدیتهـــا بنفـــسه، أو 
منزلـــه فـــيیـــدفعها لباحـــث مؤهـــل التـــيمـــصاریف البحـــث والدراســـة المنزلیـــة 

جـراء اإلصـابة، وذلـك خـالل الرسميبسبب عجزه عن حضور مكان تعلیمه 
.فترة اثنا عشر شهرا من تاریخ اإلصابة

ـــدخل المتوقـــع -٤ قـــد تـــؤدى اإلصـــابة الریاضـــیة إلـــى أن یفقـــد : خـــسارة ال
مـا -وكذلك المـشاهد المـضرور-یلعب فیه الذيالناديبل حتى الریاضي

كان یتوقع الحصول علیه من دخل أو أرباح، فقد تؤدى إصابة الالعب إلى 
، أو إلــى أن یخــسر الالعــب الریاضــيالمیــدان فــيانخفــاض قیمتــه الــسوقیة 

كــان یطمــح الحــصول علیــه ویحــصل علــى دور آخــر الــذيالمــصاب الــدور 
حــرم نجومــه أو مجموعــة مــن العبیــه إلــى خــسارة الــذيأقــل دخــال مــن الــدور 

كــــان یمكــــن أن التــــيالمباریــــات والخــــروج مــــن التــــصفیات، فیخــــسر العوائــــد 
١.یجنبها من ذلك

بعــــض وثــــائق تــــأمین أنســــبقت اإلشــــارة إلــــى: المــــسئولیة الشخــــصیة-٥
فــيلحــوادث الریاضــیة قــد تتــضمن غطــاء للمــسؤولیة الشخــصیة للمــشاركین ا

عمـــا یـــسببه هـــؤالء للغیـــر مـــن أضـــرار جـــسدیة أو أضـــرار الریاضـــيالنـــشاط 
فـي، علـى اعتبـار أن تحقـق مـسؤولیة المـشارك ٢بممتلكاتهم بـسبب المـشاركة

فـيوقـع أثنـاء المـشاركة، فینـدرج ریاضيما هو إال حادث الریاضيالنشاط 

١Glenn M. wong, Chris Deubert, op. cit. p. ٤٩٤- ٤٩٧.
٢- Helen Belden, op. cit. p. ٤٨.
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ــــــتأمین ضـــــمن الحـــــوادث الریاضـــــیة األخـــــرى كاإلصـــــابات نظـــــر شـــــركات ال
.الشخصیة والمصاریف الطبیة





محـــددات أولهـــا ةالتـــأمین مـــن المـــسئولیة الریاضـــیة بعـــدفـــيیتحـــدد الـــضمان 
أو االتفـــــاقى، ویتحـــــدد الـــــضمان ثانیـــــا بمبلـــــغ القـــــانونيحـــــاالت االســـــتبعاد 

ذيلــضمان بطبیعــة التــأمین مــن المــسئولیة وكونــه الــضمان، وثالثــا یتحــدد ا
.صفة تعویضیة 

:الضماناستبعاد -أوال
التــــأمین مــــن المــــسئولیة قــــد یكــــون مباشــــرا، أو غیــــر فــــياســــتبعاد الــــضمان 

وثیقـة التـأمین فـيمباشر، واالستبعاد المباشر یذكر فیه المـؤمن والمـؤمن لـه 
فيصر المباشر وفیه یناألخطار المستبعدة من الضمان، أما االستبعاد غی

التـيیضمنها المـؤمن صـراحة وتـصبح األخطـار التيالوثیقة على األخطار 
واســتبعاد . ١الوثیقــة مـستبعدة مـن الـضمان بــشكل غیـر مباشـرفـيیـرد ذكرهـا 

الــضمان قــد یكــون اســتبعادا قانونیــا، وقــد یكــون اســتبعادا اتفاقیــا،  واالســتبعاد 
لـــى اســـتبعاد بعـــض األخطـــار مـــن یتحقـــق حینمـــا یـــنص المـــشرع عالقـــانوني

یتحقــق حینمــا الــذينطــاق الــضمان، أمــا االســتبعاد االتفــاقى فهــو االســتبعاد 
.یتفق المؤمن والمؤمن له على استبعاد بعض األخطار 

:القانونياالستبعاد -
یكــــون المــــؤمن مــــسئوال عــــن مــــن المــــستقر علیــــة فــــي القــــانون المــــصري أن

غیــر المتعمــد، ویكــون مــسئوال كــذلك األضــرار الناشــئة عــن خطــأ المــؤمن لــه 

١- G.viney, La responsabilité, effets, op. cit,. No. ٣٦٨.
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ــــاهرة  أمــــا الخــــسائر .عــــن األضــــرار الناجمــــة عــــن حــــادث مفــــاجئ أو قــــوة ق
یحـدثها المـؤمن لـه عمـدا أو غـشا، فـال یكـون المـؤمن مـسئوال التيواألضرار 

١.عنها، ولو اتفق على غیر ذلك

یجمع على أنـه نـص عـام یـشمل كـل أنـواع التـأمین بمـا فیهـا المصريالفقه و
.٢مین من المسئولیةالتأ

علــى عــدم جــواز التــأمین مــن الخطــأ العمــدى الــصادر الفرنــسيویجمــع الفقــه 
، والعلـة مـن منـع التـأمین مـن الخطـأ العمـدى ترجـع إلـى أن ٣من المؤمن لـه

الخطـر أال یكـون فيمن أساسیات وجود عقد التأمین وجود الخطر،ویشترط 
لـه، وفـى جـواز نوالمـؤمن، المؤم: من الطرفینأيمتوقفا على محض إرادة 

التأمین من الخطأ العمدى، تعلیق لتحقـق الخطـر علـى محـض إرادة المـؤمن 
إضافة إلى أن المنع من ٤یقوم علیه الخطر الذيله، وهذا ینفى االحتمال، 

عبد المنعم البدراوى، المرجع . ، د١٥٤٧المرجع السابق، صـ . الوسیط: السنهوري-راجع-١
، دار النهضة العربیة، ١٩٨٤كبیرة، خمیس خضر، العقود المدنیة ال. ، د٦٩السابق، صـ 

أحمد شرف الدین، أحكام التأمین في القانون . وما بعدها، د٣٨٨الطبعة الثالثة، صـ 
. ، د١٥٢جالل إبراهیم، المرجع السابق، صـ . ، د١٧٢صـ السابق،والقضاء، المرجع 

٣١٨صـ السابق،رمضان أبو السعود، أصول التأمین، المرجع 
. وما بعدها٢٣٧صـ السابق،ین ذكى، مشكالت المسئولیة المدنیة، المرجع جمال الد. د-٢

.٩١، التأمین من المسئولیة، المرجع السابق ، صـ دسوقيإبراهیممحمد . وأیضا د
٣- M. picard et A. besson, Les assurances terrestres, tome I, Le contrat

d’assurance, ,
 op. cit,, No ٦٧.

 Yvonne Lambert-Favire, Droit des assurances, Dalloz, ١٩٩٨, P. ٢٦١ et s
.
٤- Sabin Bertolaso, Contrat d’assurance, Le risqué objet du contrat, juris

classeur Responsabilité civil et Assurances, op. cit,p ٢٠-٥٠٥, No. ٥١ et s.
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تـــأمین الخطـــأ العمـــدى أمـــر یتعلـــق بالنظـــام العـــام واآلداب، ألنـــه لـــو أجیـــز 
ـــأمین مـــن الخطـــأ العمـــدى لكثـــرت الحـــو ـــالت ، وفـــى ذلـــك إضـــرار هادث العمدی

. ١باألشخاص واألموال
ویقـــع ٢هـــذا المبـــدأ بخـــصوص ریاضـــة الرجبـــىالفرنـــسيوقـــد طبـــق القـــضاء 

٣.عبء إثبات الخطأ العمدى للمؤمن له على عاتق المؤمن

:االستبعاد االتفاقى -
عقد التأمین من المسئولیة من العقـود الرضـائیة، لـذلك یملـك كـل مـن طرفیـه 

العقــد شــریطة أال تخــالف النظــام العــام فــيمــا یــشاء مــن شــروط أن یــشترط
، ولــــذلك یملـــــك المـــــؤمن أن یـــــستبعد بعــــض األخطـــــار مـــــن نطـــــاق ٤واآلداب

علــى نطــاق التــأمین، فالحریــة العقدیــة تــسمح ألن یتفــق المــؤمن والمــؤمن لــه 

من التقنین ٧٦٨المادة فيالنص :" أنه وفى ذلك قضت محكمة النقض المصریة ب-١
یكون المؤمن مسئوال عن األضرار الناشئة عن خطأ المؤمن له غیر -١" المدني على أنه 

أما -٢. المعتمد وكذلك یكون مسئوال عن األضرار الناجمة من حادث مفاجئ أو قوة قاهرة 
المؤمن مسئوال عنهما ولو الخسائر واألضرار التي یحدثها المؤمن له عمدا أو غشا فال یكون

اتفق على غیر ذلك، مؤداه أنه ال یجوز التأمین عن الخطأ العمدى، وهذا الخطر متعلق 
. قضائیة٦١لسنة . ٤٧٦٦الطعن رقم . ١٩٩٣فبرایر ١فينقض مدني ". بالنظام العام

.٣٠٥صـ. قضاء النقض في التأمین للمستشار سعید شعلة
٢- Toulous, ٤ janv. ١٩٧٣, RGAT, ١٩٧٤, p. ٣٦٣; cass. Civ., ٧ juin

١٩٧٤. Gaz. Pal. ١٩٧٥, ١, p. ٣٧١. Note M morgeat.
٣Cass. Civ., ١٥ Janv. ١٩٩١, RGAT, ١٩٩١, p. ١٧٣; Cass. Civ. ٧ juin

١٩٧٤, Gaz. Pal. ١٩٧٥, ١, p. ٣٧١. Note M morgeat.
٧٢ص-١٩٦٣-بدون دار نشر-التامین-د عبد المنعم البدراوى-٤

-مكتبة الجالء-المستأمنعن خطا الناشئةاألخطارالتامین من -د محسن عبد الحمید البیه
٣٨ص-بدون سنة نشر
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لـذلك یجـوز للمـؤمن أن یـستبعد بعـض ١نیـشمله عقـد التـأمیالـذيالـضمان 
. اق الضماناألخطار من نط

فــيویـسرى علـى هــذا االسـتبعاد االتفــاقى مـا یــسرى علـى االســتبعاد االتفـاقى 
كــل فــروع التــأمین، بمعنــى أن شــروط االســتبعاد یجــب أن یكــون منــصوصا 

وثیقـــة التـــأمین، فاالســـتبعاد ال یفتـــرض، ویجـــب أن تكـــون شـــروط فـــيعلیهـــا 
٢. االستبعاد واضحة محددة

وط لمبدأ التفسیر الضیق، ویمكن تصور هذه الشرالفرنسيویخضع القضاء 
نطـاق التـأمین مـن المـسئولیة الریاضـیة، بـأن فـيمثل هذه الـشروط االتفاقیـة 

أن یــضمن المــسئولیة العقدیــة الریاضــيیــشترط المــؤمن علــى مــنظم النــشاط 
ویمكـــن االتفــاق أیــضا علــى اســـتبعاد . لمــسئولیة التقــصیریة أو العكــسادون 

حیـــث یـــرى الـــبعض أن اســـتبعاد ٣هـــا التـــابعیتـــسبب فیالتـــيبعــض األخطـــار 
نطــــاق التــــأمین مــــن فــــيبعــــض األخطــــار الناشــــئة عــــن فعــــل التــــابع جــــائز 

٤.المسئولیة المدنیة بصفة عامة

١- M. picard et A. besson, op. cit., p. ١١٠. (Cass. ١re civ., ١٢ mai ١٩٩٣,
No. ١٤.١٢٥-٩١: juris Data N٠ ١٩٩٣- ٠٠١٧٥٩; RGAT ١٩٩٣, p. ٧٦٠,

note R. Maurice.
٢- Rochex et Courtieu, Le droit du contrat d’assurance terrestre,

L.G.D.J, p. ٩١. Cass. ١er civ., ٤ juin ٢٠٠٢, No. ١٥-٩٩. ١٥٩, ٩٩-
١٦.٣٧٣: juris Data no ٠١٤٤٥٧-٢٠٠٢. Cass. ٢e civ., ١٢ avr. ٢٠١٢, No
٢٠.٨٣١-١٠et ٢١.٠٩٤-١٠: juris Data No ٢٠١٢- ٠٠٧٦٦٠; Resp. civ. Et

assur. ٢٠١٢, comm.. ٢١٩ .
وما بعدها٤٥٧ص-مرجع سابق-د حسن حسین البراوى-٣
٤- G. Courtieu, op. cit., No. ٢٤.
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التـيإلـى إمكانیـة اسـتبعاد بعـض األخطـار المـصريالفقـه فيویذهب اتجاه 
ة النهایـفـيیتسبب فیها التابع من الضمان بـشرط أال یكـون االسـتبعاد مؤدیـا 

١.إلى استبعاد التأمین استبعادا عاما غیر محدد

تنــتج التــيویمكــن االتفــاق بــین المــؤمن والمــؤمن لــه علــى اســتبعاد األخطــار 
، ما لـم تكـن طبیعـة الریاضـة ذاتهـا تـستلزم اسـتخدام النهريعن وسائل النقل 

ریاضـة القـوارب الـشراعیة، ویمكـن االتفـاق علـى فـياألنهار، كما هو الحال 
تكـون نتیجــة لتلـوث الهــواء أو التـيد مـن نطــاق الـضمان األضــرار أن یـستبع

.ترجع إلى تلوث البیئة بصفة عامة التياألضرار أيالماء أو التربة، 

.١١١محمد إبراهیم الدسوقي، المرجع السابق، صـ . د-١
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:مبلغ الضمان-ثانیا
علـــــى حـــــسب مـــــا إذا كـــــان التـــــأمین مـــــن ١یتوقـــــف تحدیـــــد مبلـــــغ الـــــضمان

ففــي٢تــأمین مــن خطــر محــدد أم تــأمین مــن خطــر غیــر محــدد أمالمــسئولیة،
یــتم الــذيالخطــرالتــأمین مــن خطــر محــدد یعــرف المــؤمن والمــؤمن لــه قیمــة 

التأمین منه، ومثال ذلك تأمین الناقل من مسئولیته عن فقد البضاعة، فقیمة 
٣البضاعة محددة

التأمین مـن خطـر غیـر المحـدد فـالمؤمن والمـؤمن لـه، ال یعرفـا وقـت فيأما 
ومثــــال ذلــــك التــــأمین مــــن حــــوادث إبــــرام العقــــد قیمــــة الخطــــر المــــؤمن منــــه، 

. السیارات، وتأمین المهندس من مسئولیته المدنیة
أن یــضمن المــؤمن تعــویض كــل قیمــة الــضرر هــيهــذه الحالــة فــيوالقاعــدة 

یصیب المؤمن له، ما لم یكن المؤمن والمؤمن له قد اتفقـا علـى وضـع الذي
القیمتـین، هـذه الحالـة بأقـلفـيحد أقصى للضمان، وینحصر التزام المـؤمن 

یعیة من المشروع التمهیدي للقانون المدني، التي أدرجتها الجنة التشر) ١٠٦٤(تنص المادة ١
متى تحقق الخطر أو حل أجل  العقد، أصبح التعویض أو " ، على أنه )٧٨٧(تحت رقم 

ًالمبلغ المستحق بمقتضى عقد التأمین واجب األداء بعد مضى ثالثین یوما من الوقت الذي 
یخطر فیه المؤمن بالبیانات التي تسمح له بالتثبت من صحة ما یطلبه المؤمن علیه ومدى ما 

٣٣٧، ص ٥مجموعة األعمال التحضیریة للقانون المدني، ج " (قوق یتمسك به من ح
ًمقدرا أو قابال للتقدیر " أضیفت عبارة (*) ًقصدا لداللة على أن التزام المؤمن قد یكون في " ً

شكل دفع مبلغ التأمین المقدر في عقد التأمین أو یكون في صورة تعویض یقدر بقدر الضرر 
للداللة على " أو من یحل محله " أضیفت عبارة (**).  ن منهالناجم عن تحقق الخطر المؤم

أن الدائن بدفع مبلغ التأمین أو التعویض قد یكون المؤمن له أو خلفه العام أو الخاص أو 
.ًالشخص المعین في عقد التأمین مستفیدا

٢G.viney, op. cit., No. ٣٨٨.
.وما بعدها٥٦محمد على عرفه، المرجع السابق، صـ . د٣
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وینــدرج التــأمین مــن المــسئولیة الریاضــیة ١٢.قیمــة التعــویض، أو قیمــة التــأمین

١Laurent Bloch, Assurances de dommages., Régles particuliéres a
l’assurance de responsabilité., Le particularisme de l’assurance de
responsabilité civil, juris Classeur Responsabilité civile et Assurances,

Posté sur le site Juris-Classeur-p٥١٠, No. ٩٠.
هذا النوع من التأمین هو الذي یكون محله أموال المؤمن له ولیس األضرارمنالتأمین٢

ویتمیز التأمین من األضرار بأنه ذو ) كالتأمین على األشیاء والتأمین من المسئولیة(شخصه 
صفة تعویضیة، ولذلك فإن مبلغ التأمین الذي یلتزم المؤمن بالوفاء به للمؤمن له یتحدد بأقل 

:، ویساهم في تحدیده عوامل ثالثة هي)مقدار الضرر ومبلغ التأمین(یمتین الق
ًفمثال لو أن .یحدد االتفاق التزام المؤمن بدفع مبلغ التأمین للمؤمن له:االتفاق–العامل األول 

وتحقق ) جنیه٣٠٠٠٠(شخص اتفق مع المؤمن على التأمین على منزله ضد الحریق بمبلغ 
یستطیع المؤمن له أن یطالب المؤمن إال في حدود هذا المبلغ المحدد الخطر المؤمن منه فال

ًاتفاقا في عقد التأمین، حتى لو كانت قیمة التلفیات التي لحقت المنزل تجاوز هذا المبلغ، 
غیر أن التحدید .شریطة أال یجاوز مقدار الضرر الناجم عن تحقق الخطر المؤمن منه 

ر العامل الوحید، بل تساهم معه عوامل أخرى في تحدید هذا االتفاقى لمبلغ التأمین ال یعتب
.المبلغ، كمبدأ التعویض ومبدأ النسبیة

إلى أن التأمین من األضرار ذو صفة –ًآنفا –نوهنا : مبدأ التعویض –العامل الثاني 
ًتعویضیة، بمعنى أن مبلغ التأمین یقدر بقدر الضرر الذي لحق المؤمن له فعال من جراء 

ففي المثال السابق إذا كانت قیمة التلفیات الناجمة عن تحقق خطر .الخطر المؤمن منهتحقق
فإن المؤمن له ال یستطیع مطالبة المؤمن إال في حدود ) جنیه١٥٠٠٠(حریق المنزل كانت 

ًوذلك طبقا مبدأ .)٢(طالما أنه ال یجاوز مبلغ التأمین المتفق علیه في العقد .هذه القیمة
ویضیة في التأمین من األضرار التي تقدر مبلغ التعویض بقدر الضرر، وال تسمح الصفة التع

للمؤمن له باإلثراء على حساب تحقق الخطر المؤمن منه، حتى لو كان من عقد تأمین آخر 
الخطر -في نفس الوقت –أو استحق تعویض من المسئول عن هذا الضرر الذي یمثل 

منزل محل عقد تأمین آخر وحصل المؤمن له على منه ًفمثال لو كان ال).  ٢(المؤمن منه 
على تعویض یغطى مقدار الضرر الذي لحق بالمنزل، فال یكون له الحق في الرجوع على 
المؤمن اآلخر لمطالبته بذات التعویض  إال إذا كان مبلغ التأمین الذي حصل علیه من 

لمؤمن اآلخر بالفارق بین المؤمن األول ال یغط كامل الضرر فیكون من حقه الرجوع على ا
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التأمین من الخطـر غیـر المحـدد، وفـى هـذه الحالـة قـد یـضمن المـؤمن تحت
تلحــق بــالمؤمن لــه أثنــاء ســریان مــدة الــضمان، وقــد یتفــق التــيكــل األضــرار 

حدیــد مبلـــغ تأيالمــؤمن مــع المــؤمن لــه علــى وضـــع حــد أقــصى للــضمان، 

٢٠٠٠٠(بمبلغ ) أ(ًفمثال لو كان قد أمن على المنزل لدى المؤمن .هذا المبلغ ومقدار الضرر
٣٠٠٠٠(وكانت مقدار الضرر ) جنیه١٥٠٠٠(بمبلغ ) ب(وأمن علیه لدى المؤمن )  جنیه
١٠٠٠٠(بما یغطى الضرر) ب(بكامل مبلغ التأمین ومطالبة ) أ(فیكون له مطالبة ) جنیه
ٍوكذلك األمر لو تسبب الغیر بخطأ منه في احتراق المنزل المؤمن علیه ضد الحریق  .)جنیه

ًواستحق المؤمن له منه تعویضا عن ذلك یغطى كل الضرر الناجم عن الحریق، فال یكون له 
.ًالحق في الرجوع على المؤمن مطالبا إیاه بمبلغ التأمین

یلتزم بالوفاء –في التأمین من األضرار –أن المؤمن : قاعدة النسبیة –العامل الثالث 
مبلغ التأمین أو مقدار (للمؤمن له، عند تحقق الخطر المؤمن منه، بأقل القیمتین 

أن یكون مبلغ التأمین أقل من قیمة الشئ -في الواقع العملي –غیر أنه یحدث .)الضرر
ق الخطر المؤمن منه إلى هالك ، فإذا أدى تحق)٢(المؤمن علیه ویعرف بالتأمین البخس 

وكان مبلغ التأمین ) جنیه٤٠٠٠٠(فمثال لو كانت قیمة المنزل . بعض هذا الشئ ولیس كله
وقدرت التلفیات الناجمة عن تحقق خطر الحریق بمبلغ ) جنیه٣٠٠٠٠(المتفق علیه 

٢٠٠٠٠(ففي ضوء هذا المثال هل یتقاضى المؤمن له ما یغطى الضرر .)جنیه٢٠٠٠٠(
في ظل إعمال –واإلجابة .؟، أم یتقاضى نسبة تتعادل مع قیمة الشئ ومبلغ التأمین ؟) نیهج

نجد أن المؤمن له لن یتقاضى ما یغطى كامل الضرر، بالرغم من أنه لم –قاعدة النسبیة 
یجاوز مبلغ التأمین المتفق علیه، بل یتقاضى نسبة تعادل ما احترق من المنزل مع قیمة 

التعویض الذي یدفعه المؤمن للمؤمن :بالكیفیة اآلتیة) ٢(لم یتفق على غیر ذلك المنزل كله ما 
قیمة المنزل ÷ مبلغ التأمین × مقدار الضرر = له 

بید أنه یستطیع المؤمن له أن .جنیه١٥٠٠٠= ٤٠٠٠٠÷ ٣٠٠٠٠× ٢٠٠٠٠
عن قیمة الشئ یتفادى تطبیق مبدأ النسبیة عند تحقق الخطر، الذى یقل فیه مقدار الضرر

المؤمن علیه ومبلغ التأمین المتفق علیه، بأن یتفق مع المؤمن على عدم تطبیق هذا المبدأ 
.على عالقتهما التأمینیة

–بدون سنه أو مكان نشر -المفید في شرح  عقد التامین البرى-عبد الحمید عثمان-د
١١١ص
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مــع مالحظــة أن التــأمین مــن المــسئولیة الریاضــیة هــو تــأمین مــن ١.التــأمین
یخـــضع لمبـــدأ الـــصفة التعویـــضیة، فـــال یجـــوز لمـــنظم النـــشاط أياألضـــرار، 

دفعـه الـذيأن یحصل من المـؤمن علـى أكثـر مـن مبلـغ التعـویض الریاضي
مــــة مواجهتــــه أو المــــضرور بــــأكثر مــــن قیفــــيالمــــضرور، وال یلــــزم المــــؤمن 

مـن المـسئولیة الریاضـیة فـإن تحدیـد اإلجبـاريوفى نطاق التأمین ٢التأمین ،
نطـــاق الـــضمان خاصـــة مبلـــغ الـــضمان متـــروك للمتعاقـــدین، ومـــنظم النـــشاط 

٣.، إعماال لمبدأ الحریة العقدیةالریاضي

:حدود ترجع إلى طبیعة التأمین من المسئولیة-ثالثا
مین مــن المــسئولیة وهــذا النــوع مــن التــامین مــن المــسئولیة الریاضــیة هــو تــأ

التــأمین یدرجــه الفقــه تحــت تــامین األضــرار فتــأمین  األضــرار یــشمل التــأمین 
على األشیاء والتامین من المسئولیة

ویتمیــز تــأمین األضــرار بخــصائص مختلفــة عــن تلــك التــي یتمیــز بهــا تــأمین 
األشـخاص ولعــل أهــم هـذه الخــصائص التــي یتمیــز بهـا تــأمین األضــرار هــي 

الصفة التعویضیة ویترتب على هذه الصفة نتائج معینه
:الصفة التعویضیة-أوال

١-١٢١.Lتــأمین األضــرار إلــى نــص المــادة فــيتــستند الــصفة التعویــضیة 
٤، فعقــد التــأمین مــن المــسئولیة هــو عقــد تعــویضالفرنــسيمــن تقنــین التــأمین

١F. cocral, op. cit, No. ٥٧٥.
٢Maud Asselain, Assurance de dommagr, Régles generals. – Objet du

contrat: risqué et valeurs garantis, Responsabilité civile et Assurances-
Posté sur le site Juris-Classeur-p ١٠-٥١٠ .

٣Guy Courtieu. Activités de sport et de loisir, juris Classeur Civil
Annexes, op. cit, No. ٣١

٤M. Asselain, op. cit. No. ١٢ et s.
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جـع بـه رالـذيعلـى مقـدار التعـویض إالفالمؤمن له لن یحصل من المـؤمن 
النظر عن قیمة مبلغ التـأمین، فقـد یقـل التعـویض صرفالمضرور علیه، وب

عن قیمة التأمین، ومع ذلك، ال یحصل المؤمن له إال على مـا یـساوى مبلـغ 
التعویض فقط، وقد یكون مبلغ التعویض أكبر مـن قیمـة مبلـغ التـأمین، وفـى 

، فالهـدف مـن هذه الحالة، لن یحصل المؤمن لـه إال علـى قیمـة التـأمین فقـط
تأمین األضرار، ومنها تأمین المـسئولیة هـو أال یكـون فيالصفة التعویضیة 

عقـد التـأمین عمـا لوضـع أفـضل بعـد تحقیـق الخطـر، بفـضفـيالمؤمن لـه، 
ال یجـــب أن یكـــون عقـــد التـــأمین مـــن أي، ١كـــان علیـــه قبـــل تحقیـــق الخطـــر

أن هــذه الــصفة ، ویــرى الفقــه٢المــسئولیة وســیلة للكــسب واإلثــراء للمــؤمن لــه
٣.تملیها اعتبارات الخشیة من تعمد وقوع الخطر للمؤمن منه أو المضاربة

:تترتب على الصفة التعویضیةالتيالنتائج -ثانیا
النتیجــة : التـأمین مـن المــسئولیة نتیجتـانفــيیترتـب علـى الــصفة التعویـضیة 

أن المؤمن له لن یحصل على تعویض أعلى من قیمة الـضرر، هياألولى 
والنتیجة الثانیة أنه یمكن االتفاق على أن یحـصل المـؤمن لـه علـى تعـویض 

.أعلى من قیمة الضرر 
المـــؤمن لـــه ال یحـــصل علـــى تعـــویض أعلـــى مـــن قیمـــة -النتیجـــة األولـــى

:الضرر
أن المـؤمن لـه لـن یحـصل هـيالتعویـضیة الـصفةتترتـب علـى التـيالنتیجة 

رجــع بــه المــضرور ذيالــمــن المــؤمن إال علــى مــا یــوازى مقــدار التعــویض 
.١٩٢٣، صـ ٧السنهوري، الوسیط، جـ١
دراسة مقارنة في . أبو زید عبدالباقى مصطفى، الصفة التعویضیة في تأمین األضرار. د٢

السنة التاسعة . العددان السابع والثامن. مجلة المحاماة. القانونین المصري والفرنسي
.٨٤صـ . والخمسون

٣Yvonne Lambert-Faivre, Droit des assurances, op. cit,. P. ٣٥٧.
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النظــر عــن قیمــة التــأمین، فــإذا كــان مبلــغ التــأمین أكبــر مــن صرفعلیــه، وبــ
قیمــة التعــویض، فــإن المــؤمن لــه لــن یحــصل إال علــى قیمــة التعــویض فقــط، 
ٕإعمــاال لمبــدأ الــصفة التعویــضیة، واذا كــان مبلــغ التعــویض أكبــر مــن قیمــة 

مین فقــط ویتفــرع عــن التــأمین فــإن لمــؤمن لــه لــن یحــصل إال علــى قیمــة التــأ
:ذلك 

إذا تعــددت عقــود التــأمین، بمعنــى أن المــؤمن لــه أبــرم أكثــر مــن عقــد تــأمین 
لدى أكثر من مؤمن على الخطر نفسه، وتحقق الخطر، فإن المؤمن له، لن 
یحصل مـن مجمـوع هـذه العقـود إال علـى مـا یـساوى مقـدار التعـویض، سـواء 

١.ان ذلك من المؤمنین جمیعا، أو من أحدهمك

ـــأمین ـــین مبلـــغ الت حـــدود فـــيوهـــو یكـــون . ال یجـــوز للمـــؤمن لـــه أن یجمـــع ب
٢.وبین ما یرجع به على الغیر المسئول عن الحادث. الضرر

ألضــرار، ال یمنــع مــن االتفــاق اتــأمین فــيإن وجــد مبــدأ الــصفة التعویــضیة 
علــى أن یحــصل المــؤمن لــه علــى تعــویض أقــل مــن قیمــة الــضرر، ویتحقــق 

:حالتینفيذلك 
:ىالتغطیة اإلجبارمشرط عد-١

یــشترط المــؤمن، طبقــا لهــذا الــشرط، علــى المــؤمن لــه عــدم تغطیــة جــزء مــن 
منـع في، هو إیجاد الحافز لدى المؤمن له ٣الخطر والهدف من هذا الشرط

حالـة وقوعـه، یعـادل قیمـة فـيوقوع الخطر، حیث سیتحمل جـزء مـن نتائجـه 

.١٩٢٧، صـ ٧جـ. ، الوسیطالسنهوري١
٨٥صـ . مرجع سابق. أبو زید عبدالباقى مصطفى، الصفة التعویضیة في تأمین األضرار. د
.
٢Courtieu, op. cit., p. ٢٣٢.
٣Yvonne Lambert-Faivre, Droit des assurances, op. cit., No. ٥٦٣.
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نع علـى المـؤمن لـه أن یـؤمن علـى لمؤمن بالتأمین، ویمتایغطیه الذيالجزء 
اإلجبـاريٕهذا الجزء المستبعد لدى مؤمن آخـر، واال فقـد شـرط عـدم التغطیـة 

١.قیمته

:شرط عدم تغطیة الكوارث الصغیرة-٢
یقــصد بــه أن الجزئــيشــرط عــدم تغطیــة الكــوارث الــصغیرة أو شــرط اإلعفــاء 

ال تبـــدأ المـــؤمن یـــشترط علـــى المـــؤمن لـــه عـــدم تغطیـــة الكـــوارث الـــصغیرة، فـــ
، كأن یتفق على أن یغطى المؤمن خطر ٢تغطیة المؤمن إال بعد رقم معین

مائـة ألـف تقل قیمتها عن التي، ویبقى األخطار مائة ألف جنیةفیما یجاوز 
غیــر مــشمولة بالتــأمین ویتحملهــا المــؤمن لــه، وهــذا هــو شــرط اإلعفــاء جنیــة

ـــأمین الحظـــت أن وجـــود. ٣البـــسیطالجزئـــي ـــد أن شـــركات الت ـــشرط بی هـــذا ال
تحقق الخطر، فإذا كانت قیمة الخطـر فياألخیر یجعل للمؤمن له مصلحة 

١١٠٠ٕن لــه وحــده، وان كانــت قیمــة الخطــر متحملهــا المــؤمائــة ألــف جنیــة
تحملها المؤمن وحده، لذلك عمدت شركات التأمین على إدراج شـرط یقـضى 

بحیـث إذا بأن یتحمل المؤمن له جزء یسیر من الخطر، ال یشمله الضمان، 
وقــع الخطــر تحمــل المــؤمن لــه قیمــة هــذا الجــزء، قــل أو كثــر، ومــا زاد علــى 

أال فـيلـه مـصلحة دائمـة للمـؤمنذلك یتحمله المؤمن، فیجعل المؤمن بذلك 
.یتحقق الخطر مطلقا

:قاعدة النسبیة-النتیجة الثانیة

١٩٢٨، صـ ٧السنهوري، الوسیط، جـ١
٢Yvonne Lambert-Faivre, Droit des assurances, op. cit., No. ٥٦٥.
٣F. cocral, op. cit., No. ٥٧٦.
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ــــائج الــــصفة  ــــسبیة تعــــد نتیجــــة مــــن نت ــــه أن قاعــــدة الن ــــب مــــن الفق ــــرى جان ی
، وأیـا كانـت وجهـة ١یضیة، بینمـا یعتبرهـا الـبعض قاعـدة مـستقلة بـذاتهاالتعو

نظر الفقه، فإننا نشیر إلـى المقـصود بهـذه القاعـدة ومـدى إمكانیـة األخـذ بهـا 
األنـــــشطة لمنظمـــــيمــــن المـــــسئولیة المدنیـــــة اإلجبـــــارينطـــــاق التـــــأمین فــــي

.الریاضیة 
لــى شــئ بأقــل مــن تفتــرض قاعــدة النــسبیة لتطبیقهــا أن المــؤمن لــه قــد أمــن ع

قیمته، فإذا تحقق الخطر المؤمن منه، وهلك الشئ هالكا كلیا، استحق مبلغ 
التــأمین كــامال، وال مجــال لتطبیــق قاعــدة النــسبیة، أمــا إذا هلــك الــشئ هالكــا 
جزئیا، فإن المؤمن لـه لـن یحـصل علـى تعـویض كامـل، حتـى ولـو كـان هـذا 

ر التعــویض علــى نــسبة ٕالتعــویض أقــل مــن قیمــة مبلــغ التــأمین، وانمــا یقتــص
المبلــغ المــؤمن بــه إلــى قیمــة الــشئ المــؤمن علیــه كاملــة، ویــرى الفقــه أن هــذه 
القاعـــــدة مجـــــال تطبیقهـــــا هـــــو التـــــأمین مـــــن األضـــــرار دون التـــــأمین علـــــى 

، وفـى التــأمین مـن األضــرار تـسرى علـى التــأمین علـى األشــیاء ٢األشـخاص
لمــسئولیة ال تــسرى إال التــأمین مــن افــيوالتــأمین مــن المــسئولیة، غیــر أنهــا 

التـشریع فـيمن المسئولیة محدد القیمة، وهـذه القاعـدة ال یوجـد التأمینعلى 
فـينص یفید األخذ بها، لـذلك یـرى الفقـه أنـه ال یجـوز األخـذ بهـا، المصري

نطـــاق التـــأمین مـــن المـــسئولیة، إال إذا تـــضمن عقـــد التـــأمین شـــرطا صـــریحا 

حسن محمد الصباغ، الصفة التعویضیة في تأمین األضرار، رسالة دكتوراه من جامعة ١
اوما بعده١٩٦، صـ ١٩٨٣. القاهرة

–بدون سنه أو مكان نشر -المفید في شرح  عقد التامین البرى-عبد الحمید عثمان-د
١١٢ص

٢Courtieu, op. cit., p. ٢٥٢.
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نطـاق التـأمین فـياعـدة لـن یؤخـذ بهـا ونعتقد أن هذه الق. ١٢یوجب األخذ به 
األنشطة الریاضـیة، فـاألخیر تـأمین لمنظميمن المسئولیة المدنیة اإلجباري

غیــر محـــدد القیمــة، وقاعـــدة النـــسبیة یــشترط لتطبیقهـــا أن تكــون قیمـــة الـــشئ 
فــيالمــؤمن علیــه مقــدرة أو قابلــة للتقــدیر، وال یعــرف المــؤمن ومــنظم النــشاط 

یلحـق المـنظم الـذيالریاضیة وقت العقد قیمة الـضرر التأمین من المسئولیة 
.من جراء رجوع المضرور علیه بالتعویض 

مـــن اإلجبـــاريمـــدى إمكانیـــة تطبیـــق هـــذه النتـــائج علـــى التـــأمین -ثالثـــا
المسئولیة الریاضیة

Dنـــصت المـــادة  مـــن القـــسم الخـــاص بالمراســـیم واللـــوائح بقـــانون ٣-٣٢١
مــن المـــسئولیة الریاضـــیة اإلجبـــاريوضــعت لتـــضع التــأمین والتـــيالریاضــة 

مواجهـة فـيفرنسا على أن المؤمن ال یستطیع أن یتمسك فيموضع التنفیذ 
:یليالحق بما متلقيالمضرور أو 

.٢٧٦جمال ذكى، المرجع السابق، صـ . د١
–بدون سنه أو مكان نشر -المفید في شرح  عقد التامین البرى-عبد الحمید عثمان-د

١١٢ص
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Dنـــص فـــيونعتقـــد أن مـــا جـــاء  فیمـــا عـــدا شـــرط التخفـــیض . ٣-٣٢١
التــــأمین مــــن فــــيول إلیــــه بتطبیــــق القواعــــد العامــــة یمكــــن الوصــــ. الجزئــــي

المسئولیة إال إذا كان محـدد القیمـة، والتـأمین مـن لمنظميالمسئولیة المدنیة 
فـإن هـذه القاعـدة لـن وبالتـاليالمسئولیة الریاضیة تـأمین غیـر محـدد القیمـة، 

وبالنـسبة للـسقوط فإنـه ال . نطـاق التـأمین مـن المـسئولیة الریاضـیةفـيتطبق 
ـــك ألن حـــق فـــيمواجهـــة المـــضرور فـــيرى یـــس ـــأمین مـــن المـــسئولیة، ذل الت

دفــع ینــشأ بعــد وأيذمــة المــؤمن، فــيالمــضرور یثبــت بوقــوع الخطــر ویتأكــد 

الضمان نتیجة لعدم قیامه فينطاق عقد التأمین، سقوط حق المؤمن له فيیقصد بالسقوط،١
بتنفیذ أحد االلتزامات الملقاة على عاتقه، ویتناول الفقه دراسة السقوط عادة باعتباره جزاء لعدم 

كل حالة یتخلف فيإخطار المؤمن له المؤمن بالكارثة، إال أن المجمع علیه، أنه جزاء، یقع 
ویتمیز السقوط . یفرضها علیه عقد التأمینالتيه، عن تنفیذ التزام من التزاماته، فیها المؤمن ل

، فهو الماضيفيالمستقبل، أو فيبأن عقد التأمین یظل موجوا مع تحقق السقوط، سواء 
یحصل علیها المؤمن قبل وقوع التيیترتب على مخالفة التزام مدد، وعلى ذلك فإن األقساط 

دفع األقساط فيسقوط، تكون حقا له ویحتفظ بها، ویستمر المؤمن له المخالفة الموجبة لل
ٕالضمان، ویستحق مبلغ التأمین إذا التزم بتنفیذ التزاماته، وان كان فيالتالیة على سقوط حقه 

هذا ال یمنع أن یتحقق السقوط ثانیة إن تقاعس المؤمن له عن تنفیذ أحد التزاماته مرة أخرى، 
ارتكبها المؤمن له أو لم یلحقه التيحق المؤمن ضرر من المخالفة فالسقوط یترتب سواء ل

.ضرر
، دار ١٩٨٠–١٩٧٩. الضمانفيسرور، سقوط الحق شكريمحمد . ذلك دفيانظر 
.وما بعدها ٤٢٢، صـ قأحمد شرف الدین، المرجع الساب. ، دالعربيالفكر 
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وقــوع الحــادث ال یحــتج بــه علــى المــضرور، بعــد أن ثبــت حقــه نهائیــا علــى 
.مبلغ التأمین







فيالخسائر فالمؤمن فيفكرة تبادل المساهمة ىیقوم التأمین عموما عل
، ١جمعها منهمیاألقساط ویحددعالقته بالمؤمن لهم لیس إال وسیطا بینهم 

ٕواذا ما تحقق الخطر بالنسبة ألحدهم ساهم بقیة المؤمن لهم من خالل 
بالنسبة ألحدهم ساهم بقیة ٕاألقساط وجمعها منهم، واذا ما تحقق الخطر

المؤمن لهم من خالل األقساط المدفوعة بتعویض الخسائر المترتبة على 
تأمین المنظمات فيهذا الخطر، وذلك سواء كان التأمین تبادلیا كما 

ٕالریاضیة ألعضائها، أو تأمینا تجاریا تقوم به شركات التأمین، وان كانت 
ال یسعى لتحقیق الربح، الذيدليالتباالتأمین فيفكرة المساهمة أوضح 

األقساط بشكل یحقق له األرباح حدیدیسعى لتالذيالتجاريمقارنة بالتأمین 
.قیاسا مع احتماالت تحقق الخطر 

دراسة –یته في الفقه اإلسالمي ومدى مشروع–عبد اهللا مبروك النجار، عقد التأمین / د١
عبد الرزاق أحمد / د١١ص. ١٩٩٤، دار النهضة العربیة، القاهرة  سنة ١مقارنة، ، ط  

مرجع –عقود الغرر –المجلد الثاني -٧–السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني 
٥٤٢، ف ١٠٨٦ص –سابق

مرجع سابق–ون والقضاء المقارنین دراسة في القان–أحمد شرف الدین، أحكام التأمین / د١
٦، ف ١٢ص –
، ١٣ص –مرجع سابق-حسام الدین كامل األهوانى، المبادئ العامة للتأمین/ د١
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تتمثل بتقدیر احتماالت تحقق الخطر وتقوم فكرة المساهمة على أسس فنیة
عدد بالنسبة لجمیع المؤمن لهم طبقا لقوانین اإلحصاء، وذلك بإحصاء

دفعت عنها وتقدیر احتمال تحقق هذه التيتحققت، والمبالغ التياألخطار 
بالنسبة لعدد المؤمن لهم طبقا لقانون الكثرة بحیث المستقبلفياألخطار 

.كلما زاد عدد المؤمن لهم كلما قلت احتمالیة تحقق هذه األخطار
حصائیة وحتى یكون تقدیر االحتماالت ممكنا على أساس المعلومات اإل

الخطر من الناحیة الفنیة أن یكون متفرقا فيوقانون الكثرة، أشترط 
تأمینالفيمنتظم الوقوع، بید أن العملیة الفنیة أيومتجانسا وموزعا 

عن الحوادث الریاضیة تعترضها الناشئةاالجبارى من المسئولیة المدنیة 
دخول المیدانفيبعض الصعوبات تجعل شركة التأمین مترددة 

التيهذا المطلب بیان تلك الصعوبات، والعوامل في، وسنحاول ١الریاضي
المسئولیة المدنیة لمنظم تقدیر احتماالت تحققفيتساعد شركات التأمین 

األقساط، حدیدالحوادث الریاضیة وتالنشاط الریاضي والناشئة عن
اآلتیة الفروعفيتغطیة الحوادث الریاضیة، وذلك فيوالخیارات المتاحة لها 

:
صعوبات تقدیر الخطر:الفرع األول

تقدیر احتماالت الحوادث الریاضیة فيالعوامل المساعدة :الثانيالفرع 
وتحدید األقساط

الخیارات المتاحة للمؤمن:الفرع الثالث
الحوادث من المسئولیة المدنیة عنتأمینالأنواع وثائق : الفرع الرابع

الریاضیة

٣٩٦ص -مرجع سابق-تأمین الحوادث الریاضیة–عالء حسین على -د١
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قطــاع المعلومــات الریاضــیة إحــصائیة دقیقــة فــيإن شــركات التــأمین تحتــاج 
مقارنة بعـدد المسئولیة المدنیةحتى تتمكن من تقدیر األقساط الكافیة لتأمین 

إطــار الحــوادث الریاضــیة لــیس بإمكــان شــركات فــي، بیــد أنــه ١المــؤمن لهــم
تحقیـق فـيتـساهم یمكـن أنالتـيالتأمین جمـع كـل المعلومـات عـن العوامـل 

الحوادث الریاضـیة، ممـا یـصعب معـه تقـدیر احتمـاالت تحقـق هـذه الحـوادث 
والتوصل إلـى تحدیـد األقـساط، وهـو مـا یحـدث نفـورا لـدى هـذه الـشركات مـن 

٢.الریاضيالدخول إلى المیدان 

حتمـاالت تحقـق الومسألة عدم تـوافر المعلومـات اإلحـصائیة الدقیقـة الالزمـة 
تعود إلى أسباب كثیرة تتعلق بطبیعة الحوادث، فالحوادث الحوادث الریاضیة

الریاضــیة مــزیج غیــر عــادى مــن عوامــل الخطــر ووتیــرة اإلصــابة بــاختالف 
، إذ هنـــاك ألعـــاب تعـــد بیئـــة نـــشطة للحـــوادث الریاضـــیة ٣األلعـــاب الریاضـــیة

ٕ، واضافة إلى كون جسديبسبب طبیعتها وما تتطلبه من بذل جهد واحتكاك 
ضـــیة غیـــر متجانـــسة بطبیعتهـــا فإنهـــا مـــن ناحیـــة ثانیـــة غیـــر الحـــوادث الریا

تترتب التيقیمتها، حیث تتفاوت قیمة الحوادث بحسب النتائج فيمتجانسة 
علیهــا، كمــا تتفــاوت دخــول الالعبــین ومرتبــاتهم بحــسب تخصــصهم وأدوارهــم 

فـيووصولها إلى معدالت خیالیـة أحیانـا ، ممـا یربـك عمـل شـركات التـأمین 

.  ٤٤، ف ٤٤، ص سابقأحمد شرف الدین، مرجع / د١
مرجع -شرح أحكام عقد التأمین-مد شكري سرورمح٠یراجع د-وفى تصنیف المخاطر

وما بعدها١٠٩ص-سابق
٢Daniel A Engel, The ADA and life, and disability insurance: where is

the liability ? ٣٣.TROT & INS. L. J. ١٩٩٧- ١٩٩٨, P. ٢٢٧.
٣Katherine S. Fast, op. cit,. p.٣.
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اط ، یضاف إلى ذلك من ناحیة ثالثة تباین مدد عقـود الالعبـین تقدیر األقس
فطــــول مــــدة بعــــض هـــــذه العقــــود جعــــل تقـــــدیر احتمــــاالت تحقــــق الحـــــوادث 
الریاضیة أمرا ال یمكن الوصول إلیه بسهولة، مما دفـع الـشركات إلـى دخـول 

١.بحذرالریاضيسوق التأمین 

٣٩٧ص -مرجع سابق-وادث الریاضیةتأمین الح–عالء حسین على -د١
G.viney, op. cit., No. ٣٨٩.

.وما بعدها ٥٩محمد على عرفه، المرجع السابق، صـ . د١
١Laurent Bloch, Assurances de dommages., Régles particuliéres a

l’assurance de responsabilité., Le particularisme de l’assurance de
responsabilité civil, juris Classeur Responsabilité civile et Assurances, op.

cit,-p٥١٥, No. ٩٩.
١F. cocral, op. cit, No. ٥٧٨.
١Maud Asselain, Assurance de dommagr, Régles generals. – Objet du

contrat: risqué et valeurs garantis, Responsabilité civile et Assurances, op.
cit,-p ٥١٩

١Guy Courtieu. Activités de sport et de loisir, juris Classeur Civil
Annexes, op. cit, No. ٣٥

١M. Asselain, op. cit. No. ١٢ et s.
.١٩٢٣، صـ ٧السنهوري، الوسیط، جـ١
صـ -ابقمرجع س-أبو زید عبدالباقى مصطفى، الصفة التعویضیة في تأمین األضرار. د١

٨٩.
١Yvonne Lambert-Faivre, Droit des assurances, op. cit,. P. ٣٥٩.
.١٩٢٧صـ -مرجع سابق،٧جـ. ، الوسیطالسنهوري١
١Courtieu, op. cit., p. ٢٣٢.
١Yvonne Lambert-Faivre, Droit des assurances, op. cit., No. ٥٦٣.
١٩٢٨صـ-مرجع سابق-٧السنهوري، الوسیط، جـ١
١Yvonne Lambert-Faivre, Droit des assurances, op. cit., No. ٥٦٥.
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تقـدیر الحـوادث الریاضـیة فـيتعترض شـركات التـامین التيرغم الصعوبات 

ــــى عــــدة عوامــــل تــــساعدها الریاضــــيإال أن شــــركات التــــأمین  فــــيتــــستند إل
، والوصــول الریاضــيالمیــدان فــي١الوقــوف علــى خــصائص وعوامــل الخطــر

إمكانیــة التــأمین ومعــدالت إلــى تقــدیر لالحتمــاالت یقتــرب مــن الدقــة لتحدیــد
األقــساط، الســیما بالنــسبة للریاضــیین فهــم أكثــر عرضــة للحــوادث الریاضــیة 

:، ومن هذه العوامل الریاضيالنشاط فيبحكم دورهم 
:الریاضيالنشاط فيالمشارك سن-١

مــــن الریاضــــيفالــــشخص األكبــــر ســــنا عرضــــة لإلصــــابة والتــــأثر بالحــــادث 
األقــدم یكـــون أكثــر عرضــة لإلصـــابة یاضــيالرالــشخص األقــل ســنا، فمـــثال 

.الریاضيبدایة مشواره فيالذيالریاضيبالعجز الدائم من 
:الریاضيیؤدیه الذيالدور -٢

تأخذها شركات التأمین بعین االعتبار عند تحدید األقـساط التيمن العوامل 
وموقعـه مـن الریاضـيالنـشاط فـيیؤدیـه الالعـب الذيٕواجراء التأمین الدور 
تـــــأمین الحـــــوادث الریاضـــــیة تكـــــون مرتفعـــــة علـــــى فـــــياللعـــــب ، فاألقـــــساط 

الریاضـــیین الـــذین تـــسند لهـــم أدوار تجعلهـــم أكثـــر عرضـــة لإلصـــابات، علـــى 
ســبیل المثــل تكــون معــدالت أقــساط تــأمین الحــوادث الریاضــیة علــى الالعــب 

١F. cocral, op. cit., No. ٥٧٦.
وما ١٩٦صـ -مرجع سابق-حسن محمد الصباغ، الصفة التعویضیة في تأمین األضرار١

بعدها
راجع في الشروط الفنیة الالزم توافرها في تقدیر احتمال الخطر-١
وما بعدها١٠٩ص-مرجع سابق-شرح أحكام عقد التامین-سروريشكرمحمد ٠د
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لعبــــة البیــــسبول أكبـــر مــــن معــــدالت أقـــساط التــــأمین علــــى فـــيقـــاذف الكــــرة 
یتطلــــب الــــذيالالعبــــین اآلخــــرین، وذلــــك بــــسبب دور وموقــــع هــــذا الالعــــب 

المطلـــوب للكـــرة مقارنـــة بغیـــره مـــن الرمـــيالـــضغط علـــى الـــذراع نظـــرا لكمیـــة 
هذه اللعبة، وبإضافة هذا العامـل إلـى العامـل األول فـإن معـدل فيالالعبین 

ل سـنة أكبـر مـن معـد) ٣٢(قسط التأمین لقاذف كرة بیسبول یبلغ من العمـر 
١.سنة) ٢٥(قسط التأمین لقاذف كرة یبلغ من العمر 

:لإلصابةالتاریخ السابق -٣
یعــــانى مــــن إصــــابات ســــابقة یكــــون أكثــــر عرضــــة لتطــــور الــــذيفالریاضــــي

ذا فإن وثائق التأمین تشترط على الریاضیین الخضوع للفحـص لاإلصابات، 
حــق مــن األطبــاء الممارســین المــسجلین لــدى شــركات التــأمین، ومــنالطبــي

هــــذه الــــشركات أیــــضا أن تطلــــب شــــهادة طبیــــة بهــــذا الخــــصوص أو تطلــــب 
.السجالت الطبیة للریاضیین

:الریاضيالنشاط فيیتقاضاه المشارك الذيالدخل -٤
تأخـــذ شـــركات التـــأمین بنظـــر االعتبـــار عنـــد إجـــراء التـــأمین وتحدیـــد أقـــساط 

فكلما الریاضيالنشاط فيومبلغ التأمین مقدار الدخول المحتملة للمشاركین 
فكلمــا الریاضــيزادت هــذه الــدخول زاد معهــا حجــم الغطــاء واألقــساط الســیما 
د ضـالتـأمین فـيزادت هذه الدخول زاد معها حجـم الغطـاء واألقـساط السـیما 

كـرة القـدم العبـيالتـأمین علـى فـيواألقـساط التأمینيالغطاء مالعجز، فحج
لالعبـياع الـدخول المحتملـة األلعاب األخرى نظرا الرتففيأكبر من غیرها 

.كرة القدم مقارنة بغیرهم 
:الریاضيالنشاط فيالقدرة البدنیة للمشارك -٥

١Glenn M. wong, Chris Deubert, op. cit, P. ٤٨٤, ٤٩٤.
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ضــعیفة فإنــه یكــون الریاضــيالنــشاط فــيإذا كانــت القــدرة البدنیــة للمــشارك 
بنیته وبدنه لن فيیعانى من ضعف الذيبفالالعمعرض أكثر لإلصابة، 

حیــث یحتمــل تعرضــه لعجــز دائــم، ممــا مــن اإلصــابةللتعــافيیكــون مــؤهال 
.یرفع من احتمالیة تحقق الخطر وزیادة األقساط

:بالالعنجومیة -٦
ریاضته ویتقاضى دخال عالیا فإنه باإلضافة فينجما الریاضيفإذا ما كان 

إلى تأثیر دخلـه علـى عملیـة التـأمین یكـون أكثـر عرضـة للحـوادث الریاضـیة 
، وهــذا مــا تأخــذه الریاضــيالنــشاط فــيركته ألنــه یجلــب األضــواء أثنــاء مــشا

.إبرام التأمین وتحدید األقساطفيشركات التأمین بالحسبان عندما ترغب 
:شخصیة الالعب وسلوكه -٧

حـساباتها عنـد إجـراء التـأمین شخـصیة الریاضـیین فيشركات التأمین تضع
وادث تعـرض الالعبـین للحـفـيالمتعاقد معهم وسلوكهم، لمـا لـذلك مـن تـأثیر 

الریاضیة ، فالسلوك غیر المنضبط لـبعض الالعبـین وتعرضـهم للمـضایقات 
أمـــر عنـــد شـــركات التـــأمین یزیـــد مـــن فـــرص تحقـــق الریاضـــيخـــارج المیـــدان 

١.الحوادث الریاضیة

١Glenn M. wong, Chris Deubert, op. cit, P. ٤٨٦, ٤٨٧.
Yvonne Lambert-Faivre, Droit des assurances, op. cit., No. ٥٦٧.

١F. cocral, op. cit., No. ٥٧٨
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الفرع الثالث
اخليارات املتاحة للمؤمن

تقــدیر احتمــاالت فــيتعتــرض عمــل شــركات التــأمین التــيأمــام الــصعوبات 
هـذا المجـال، فـإن فيدث الریاضیة، وقلة المعلومات اإلحصائیة تحقق الحوا

:یأتيمجموعة من الخیارات وكما إلىهذه الشركات تلجأ 
: التأمینيتقسیم الغطاء -١

بة تالمتراآلثاریوفره بحسب الذيالتأمینيحیث یقوم المؤمن بتقسیم الغطاء 
فاة والعجز الـدائم، إذ یمكن أن یكون هناك غطاء للوالریاضيعلى الحادث 

وغطاء للعجز المؤقـت، وغطـاء للمـصاریف الطبیـة، وغطـاء لنفقـات اإلعانـة 
المنزلیــة والدراســیة داخــل نفــس الوثیقــة، بــل یمكــن توزیــع المــصاریف الطبیــة 

وغطــــاء للكــــسور وآخــــر الطبیعــــيعلــــى أكثــــر مــــن غطــــاء، غطــــاء للعــــالج 
تقـــدیراتها بـــصورة لألســـنان، أن هـــذا التقـــسیم یتـــیح لـــشركات التـــأمین مراجعـــة

.أكثر دقة 
:إعادة التأمین -٢

تتیح عملیة إعادة التأمین للمؤمن التنازل عن جـزء مـن المخـاطر إلـى شـركة 
تـــأمین أخـــرى مقابـــل نـــسبة مـــن األقـــساط، وذلـــك بهـــدف زیـــادة قـــدرة المـــؤمن 

ٕ، واعــادة ١علــى تحمــل المخــاطر ومواجهــة احتمــاالت تفــاقم الخطــراألصــلي

١٩٣السابق،صـ رجع،المالسنهوريقعبد الرزا.د١
شرح أحكام -سرورشكريمحمد ٠دكأحد فنون التامین یراجع ) أعادة التأمین(لدراسة وافیه في 

وما بعدها١٠٩ص-مرجع سابق-عقد التامین
٧٢ص-١٩٦٢بدون دار نشر –أعادة التامین -ود عبد الودود یحیى

وما ١٩٦صـ -مرجع سابق-یضیة في تأمین األضرارحسن محمد الصباغ، الصفة التعو
بعدها
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الوالیات المتحدة تتقاسم فيالریاضيده شركات التأمین التأمین أسلوب تعتم
بموجبه مخاطر الحوادث الریاضیة مع شركات إعـادة التـأمین، بمـا یزیـد مـن 

.قدرتها على تحمل مخاطر هذه الحوادث 
:تقاسم المخاطر مع المنظمات والنقابات الریاضیة -٣

الخطــر مــع إلــى تقاســم الریاضــيالمیــدان فــيتلجــأ بعــض شــركات التــأمین 
، الریاضـــيالنـــشاط فــيینتــسب إلیهـــا المـــشاركون التـــيالمنظمــات والنقابـــات 

هــيولى تــبحیــث تحــتفظ هــذه المنظمــات والنقابــات بجــزء مــن هــذا الخطــر لت
تأمینـــــه ألعـــــضائها بینمـــــا تتـــــولى شـــــركات التـــــأمین والمنظمـــــات والنقابـــــات 

حــوادث الریاضــیة تــتمكن هــذه الــشركات مــن خاللــه قبــول تــأمین المخــاطر وال
، وهــذا أســلوب لجــأت إلیــه الــشركات االســترالیة لزیــادة ١الریاضــیة المتفاقمــة

قــدرتها علــى تــأمین الحــوادث الریاضــیة، كمــا یــسمح بخفــض أقــساط التــأمین 
وأعـضاء المنظمـات والنقابـات الریاضـیة منظمي األنـشطة الریاضـیةویشجع 

یة ، وتعتمــد علــى شــراء وثائقهــا بعــد ارتفــاع أقــساط تــأمین الحــوادث الریاضــ
الـشركات البریطانیـة أیــضا أسـلوب تقاسـم المخــاطر مـع المنظمـات الریاضــیة 

تلجـأ Lioyd’s of Londonبـدال مـن إعـادة التـأمین حیـث نـرى أن شـركة 
تجمـــع فـــيإلـــى االتفـــاق مـــع المنظمـــات والنقابـــات الریاضـــیة والـــدخول معهـــا 
ة مــن تــأمین لتـأمین أعــضاء هـذه المنظمــات والنقابــات ممـا یمكــن هــذه الـشرك

.المختلفةالحوادث 

–مرجع سابق–دراسة في القانون والقضاء المقارنین –أحمد شرف الدین، أحكام التأمین / د
٦، ف ١٤ص 

، ١٥ص –مرجع سابق-حسام الدین كامل األهوانى، المبادئ العامة للتأمین/ د١
١Glenn M. wong, Chris Deubert, op. cit, P. ٤٩٧, ٤٩٨, ٥٠٢.
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:استثناء بعض المخاطر -٤
ال والتــيحیــث یقــوم المــؤمن باســتثناء بعــض الحــوادث الریاضــیة مــن وثائقــه 

تـستثنى التـيیمكن تقدیر احتماالت تحققها بدقة، لذا نرى كثیـر مـن الوثـائق 
األنــشطة الریاضــیة الخطــرة مثــل تــسلق الجبــال الرتفاعــات كبیــرة، والغــوص 

ماق معینة تحددها هـذه الوثـائق، وقیـادة بعـض أنـواع وأحجـام المحركـات ألع
.ریاضة السیاراتفي
:الریاضيقبول التأمین بجزء من قیمة الحادث -٥

لتـأمین الحـوادث الریاضــیة، المـاليهـذه الطریقـة تقلیـل حجـم الغطـاء فـيیـتم 
یاضیین جداولها نسب مئویة لما تدفعه للرفيحیث نرى وثائق التأمین تدرج 

مـن مبلـغ التــأمین المحـدد عـن كــل إصـابة، وهـذا یعنــى أن المـؤمن لـه ســوف 
ال تـــدفعها شـــركة التـــأمین وبـــذلك التـــيیتحمـــل القیمـــة المتبقیـــة مـــن اإلصـــابة 

١.توقى الحوادثفيیكون له مصلحة شخصیة 

.١٠٩٤عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، صـ . د١
وما بعدها١١١ص-مرجع سابق-شرح أحكام عقد التامین-سرورشكريمحمد ٠د

٤٤ص-مرجع سابق–أعادة التامین -ود عبد الودود یحیى
وما ١٩٧صـ -مرجع سابق-حسن محمد الصباغ، الصفة التعویضیة في تأمین األضرار

بعدها
–مرجع سابق–دراسة في القانون والقضاء المقارنین –أحمد شرف الدین، أحكام التأمین / د

١٢٢ص 
٤٥ص –مرجع سابق-حسام الدین كامل األهوانى، المبادئ العامة للتأمین/ د
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:إتباع منهج فاعل إلدارة المخاطر -٦
بإتبــاع مــنهج الریاضــيعملیــة التــأمین فــيیمكــن تجــاوز الــصعوبات الفنیــة 

ـــة مـــن خـــالل اإلدارة ١إلدارة المخـــاطر ـــة القانونی ـــك مـــن الناحی ســـواء كـــان ذل
والدفاع، أو حتـى مـن ناحیـة فنیـة مـن التقاضيٕالفاعلة للمطالبات واجراءات 

خـــــالل قیـــــام شـــــركات التـــــأمین ســـــواء بنفـــــسها أو بالتعـــــاون مـــــع المنظمـــــات 
یــة مــن الحــوادث الریاضــیة ، والجمعیــات الریاضــیة باتخــاذ االحتیاطــات الواق

البیئة الریاضیة، كإتباع إجراءات تفتیش وصیانة فيووضع معاییر للسالمة 
الریاضـــــيللمعـــــدات والمنـــــشآت الریاضـــــیة ، وتوعیـــــة المـــــشاركین بالنـــــشاط 

والكـــوادر الریاضـــیة بمخـــاطر الحـــوادث الریاضـــیة، أن مـــن شـــأن هـــذه اإلدارة 
ـــة لمخـــاطر الحـــوادث الریاضـــیة أن تق ـــة حجـــم الفاعل لـــل مـــن الناحیـــة القانونی

المطالبـات، أو تقلــل مــن الناحیــة الفنیــة نــسبة تحقــق الحــوادث الریاضــیة،وفي 
الحالتین ینعكس األمر علي انخفاض أسعار األقساط وبالتالي زیـادة اإلقبـال 

.الحوادث الریاضیة من المسئولیة المدنیة الناشئة عنتأمینالعلي 

بدون دار -العقود المدنیة -حلميد سهیر منتصر د وفاء -)مینأفن عقد الت(فيراجع -١
٤٤ص-١٩٩١-شر ن

وما بعدها٣٢ص-ردار نشبدون –عقد التأمین –المهديد نزیه الصادق أیضا
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الفرع الرابع
احلوادث الرياضيةمن املسئولية املدنية عنتأمنيلاأنواع وثائق 

المــسئولیة المدنیــة قطــاع الریاضــة وفــى مجــالفــيتحــرص شــركات التــأمین 
الحـــوادث الریاضـــیة علـــى تنویـــع مـــا تـــصدره مـــن وثـــائق تـــأمین الناشـــئة عـــن

هـــذه الحـــوادث، وتلبـــى المـــسئولیة المدنیـــة الناشـــئة عـــن تغطـــى جمیـــع آثـــار 
باالكتتاب، حیـث نـرى أن هنـاك وثـائق تـأمین شـاملة جمیع حاجات الراغبین 

:یأتيللحوادث الریاضیة، ووثائق متنوعة حسب آثار هذه الحوادث وكما 
:وثیقة التأمین الشاملة للحوادث الریاضیة-١

وشـركة Lioyd’s of Londonتـصدر بعـض شـركات التـأمین مثـل شـركة 
QBEع ز، فتــوریاضـیةوثـائق تـأمین شـاملة تغطـى أغلـب آثـار الحـوادث ال

الوثیقة بحیث یغطى كل فصل حـادث اخلآثار هذه الحوادث على فصول د
معین، ویكون للمؤمن له اختیار التغطیة عنها جمیعا بموجب كـل الفـصول، 

، ةالوثیقـفـيأو یختار التغطیة عن حادث معـین بموجـب الفـصل المحـدد لـه 
عجـــز الـــدائم أو تـــؤدى إلـــى الوفـــاة أو الالتـــيوتغطـــى هـــذه الوثـــائق الحـــوادث 

، بالحوادث الشخصیةالعجز المؤقت تحت فصل واحد یسمى 
بعــض الوثــائق باســم المــستحقات فــيوقـد یفــرد للعجــز المؤقــت فــصل مـستقل 

فصل فيلنفقات الطبیة ااألسبوعیة أو فقدان الدخل، كما تغطى هذه الوثیقة 
آخـر وقـد تــوزع هـذه النفقـات حــسب أنواعهـا علـى عــدة فـصول، وتغطـى هــذه 

.فصل مستقلفيالوثائق أیضا نفقات اإلعانة المنزلیة والدراسیة 
التـــيوتـــضیف بعـــض الوثـــائق فـــصال مـــستقال أیـــضا للمـــسؤولیة الشخـــصیة 

بسبب ما یحدثه من ضـرر بـاآلخرین الریاضيالنشاط فيیتحملها المشارك 
أبدانهم أو ممتلكاتهم على اعتبار أن هذه المـسؤولیة أیـضا مـن الحـوادث في

.سببها األلعاب الریاضیةتالتي
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:وثیقة تأمین العجز الدائم-٢
sports coverوشــركة HCCتــصدر بعــض شــركات التــأمین مثــل شــركة 

وثـــائق تـــأمین منفـــردة مـــن بینهـــا وثیقـــة العجـــز الـــدائم التـــي بموجبهـــا یحـــصل 
عــن فقــدان یــساوى التعــویض المطلــوب منــه المــؤمن أو المــستفید علــي مبلــغ 

عـــن العمــل بــصورة دائمـــة أو مــشاهد المبــاراةبعـــالالالــداخل بــسبب عجــز 
١.جراء اإلصابة

:وثیقة تأمین العجز المؤقت-٣
النــشاط الریاضــي مــنرفیهــا المــضروتغطــي هــذه الوثیقــة الحالــة التــي یكــون 

غیر قادر علي العمل لفترة مؤقتة وقـد یـضاف فـي هـذه الوثیقـة تـأمین فقـدان 
لمـــصاریف الطبیـــة ونفقـــات هـــذه الوثیقـــة تغطیـــة لفـــيالـــدخل ، وقـــد یـــضاف 

للنـــواديالعـــالج مـــن اإلصـــابة ، كمـــا یمكـــن أن یكتـــب بوثیقـــة فقـــدان الـــدخل 
ــــآت  ــــة الرواتــــب والمكاف ــــرة التــــيالریاضــــیة لتغطی ــــدفعها لالعبــــین خــــالل فت ت

٢.اإلصابة

:وثیقة تأمین الشخص -٤
تـأمینالعـن نـوع جدیـد مـن HCCتتعامل بها شركة التيتعبر هذه الوثیقة 

النـــواديالحـــوادث الریاضـــیة تكتتـــب بـــه ولیة المدنیـــة الناشـــئة عـــنمـــن المـــسئ

١Seeunderwriting/operating companies/about/com.hcc.www://http
aspx.Default/١٧٥/tabid/HCC specialty/Agenciessports.www//http,

cover.com and see john de mestre, peter thiel
٤٠٦ص -مرجع سابق-تأمین الحوادث الریاضیة–عالء حسین على -د-٢

وما ١٩٦صـ -مرجع سابق-حسن محمد الصباغ، الصفة التعویضیة في تأمین األضرار
بعدها

مشكلة تعویض الضرر الذي یسببه شخص غیر محدد من بین ،محمد شكري سرور -
٤٣ص-مرجع سابق،مجموعة محددة من األشخاص
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التـي تتحملهـا فـي حالـة التعویـضاتالریاضیة حیث تـضمن لهـا هـذه الوثیقـة 
اجتیــاز التــصفیات أو المباریــات الفاصــلة بــسبب إصــابة ألحــد العبیهــا عــدم

هذه الوثیقة اسـتنادا إلـى توقعـاتفي، ویتم التعاقد ریاضيحادث فيالنجوم 
مبلغـا للنـاديالموسم السابق، حیث تدفع شـركة التـأمین فيالریاضيالفریق 
.١التعویضات المحتملةیعادل 

تتنــافس وان شــركات التــأمینیتبــین لنــا ممــا تقــدم تعــدد وتنــوع وثــائق التــأمین
فیمـــا بینهـــا لتطـــویر منتجاتهـــا مـــع هـــذه الوثـــائق بـــشكل أنعكـــس علـــى تطـــور 

یعــد یغطــى فقــط اإلصــابات الشخــصیة لــمالــذيالریاضــيصــناعة التــأمین 
ــــضمن  ــــل أخــــذ ی ــــات اإلعانــــة ب المــــسئولیة المدنیــــة ومــــصاریف العــــالج ونفق

، ممـــا یؤكـــد اســـتقاللیة هـــذا التـــأمین وطبیعتـــه لمنظمـــي األنـــشطة الریاضـــیة 
.الخاصة 

١ Glenn M. wong, Chris Deubert, op. cit. p. ٤٩٥-٤٩٤.
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الثانياملبحث 
األنشطة الرياضيةملنظميآثار التأمني من املسئولية املدنية 

تترتــب علــى التــيمــسئولیة إلــى تغطیــة النتــائج المالیــة یهــدف التــأمین مــن ال
مــسئولیة المــؤمن لــه، فــإذا قامــت مــسئولیة المــؤمن لــه ورجــع علیــه المــضرور 
بالتعویض قام التزام المؤمن بالضمان، بید أن آثار التأمین من المسئولیة ال 

، ١تنحصر بین المؤمن والمؤمن له، بل تتعدى ذلك إلى الغیر

١Daniel A Engel, The ADA and life, and disability insurance: where is
the liability - op. cit, P. ٢٢٧.

٣٩٩ص -مرجع سابق-تأمین الحوادث الریاضیة–عالء حسین على -د١
G.viney, op. cit., No. ٣٩٩.

.وما بعدها ٦٩محمد على عرفه، المرجع السابق، صـ . د١
١Laurent Bloch, Assurances de dommages., Régles particuliéres a

l’assurance de responsabilité., Le particularisme de l’assurance de
responsabilité civil, juris Classeur Responsabilité civile et Assurances, op.

cit,-p٥١٧, No١٠١.
١F. cocral, op. cit, No. ٥٨٨.
١Maud Asselain, Assurance de dommagr, Régles generals. – Objet du

contrat: risqué et valeurs garantis, Responsabilité civile et Assurances, op.
cit,-p ٥٢١

١Guy Courtieu. Activités de sport et de loisir, juris Classeur Civil
Annexes, op. cit, No. ٣٥

١M. Asselain, op. cit. No. ١٢ et s.
.١٩٢٣، صـ ٧السنهوري، الوسیط، جـ١
٩٠صـ -مرجع سابق-قى مصطفى، الصفة التعویضیة في تأمین األضرارأبو زید عبدالبا. د١
.
١Yvonne Lambert-Faivre, Droit des assurances, op. cit,. P. ٣٥٩.
.١٩٢٧صـ -مرجع سابق،٧جـ. ، الوسیطالسنهوري١
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الرجـوع فـي) بالجمهـور أو الالعـ(ول مدى حق المـضرور فیثار التساؤل ح
حــول لالتــساؤالمباشــر علــى المــؤمن لــه لیطالبــه بمبلــغ التــأمین، كــذلك یثــور 

الرجوع على الغیـر المـسئول عـن الحـادث، ولـذلك فـإن فيمدى حق المؤمن 
.بحث آثار التأمین من المسئولیة یقتضى بحث المسائل األربعة التالیة 

وثائق التأمین من المسئولیة عـن الحـوادث الریاضـیة فيهریة الشروط الجو-
في مطلب أول

المطلب الثالث-ثاني في مطلب .التزامات منظمي األنشطة الریاضیة -
التزامات المؤمن

١Courtieu, op. cit., p. ٢٣٢.
١Yvonne Lambert-Faivre, Droit des assurances, op. cit., No. ٥٦٦.
١٩٢٨صـ -مرجع سابق-٧السنهوري، الوسیط، جـ١
١Yvonne Lambert-Faivre, Droit des assurances, op. cit., No. ٥٦٧.
١F. cocral, op. cit., No. ٥٧٦.
وما ١٩٦صـ -مرجع سابق-حسن محمد الصباغ، الصفة التعویضیة في تأمین األضرار١

بعدها
١Glenn M. wong, Chris Deubert, op. cit, P. ٤٨٤, ٤٩٤
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املطلب األول
الشروط اجلوهرية يف وثائق التأمني من املسئولية عن احلوادث 

الرياضية
نمضموروط عامة وأخرى خاصة تحدد تشمل وثائق التأمین عموما على ش

یتحملهـا المتعاقـدان، وسـنبحث التزامـات المتعاقـدین التـيالتأمین وااللتزامات 
تـأمین الحـوادث فـيهـذا المطلـب الـشروط الجوهریـة فـيالحقا، بینما نتنـاول 

یمكـــن تقـــسیمها إلـــى ثالثـــة أنـــواع، شـــروط تتعلـــق بـــسریان والتـــيالریاضـــیة 
، وشروط تتعلق بمنازعات التأمین الریاضيلحادث التأمین، وشروط تتعلق با

:اآلتيعلى النحو 
الفرع األول

الشروط املتعلقة بسريان التأمني من املسئولية 


:شرط المدة -١
المواســـم لـــشرط فتــرة ســـریان التــأمین متمثلـــة بعــدد الـــسنوات أوایحــدد هــذا 

المسئولیة المدنیة الناشئة عنن تغطیةمیأقبلت فیها شركة التالتيالریاضیة 
واحــد ریاضــيالحــوادث الریاضــیة، وغالبــا مــا تكــون مــدة هــذا التــأمین موســم 

ــــى اخــــتالف مــــدد المواســــم الریاضــــیة وبــــاختالف األلعــــاب وحــــسب نــــوع  عل
ینتهيمعین كبطولة ریاضیة ریاضيوقد تكون مدة التأمین لنشاط . ١الوثیقة

مــــن أدوارهــــا وتــــصفیاتها، ویالحــــظ أن مــــدة التــــأمین بانتهائهــــا أو بــــالخروج

٤١٠ص -مرجع سابق-تأمین الحوادث الریاضیة–عالء حسین على -د-١
٩٢صـ -مرجع سابق-أبو زید عبدالباقى مصطفى، الصفة التعویضیة في تأمین األضرار. د

وما ١٩٧صـ -مرجع سابق-حسن محمد الصباغ، الصفة التعویضیة في تأمین األضرار
بعدها
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تحدیـــد قـــسط ومبلـــغ التغطیـــة لـــذا تحـــرص وثـــائق فـــيالتـــأمین عامـــل جـــوهر 
جداولها حسب نوع الریاضة والوثیقةفيالتأمین على تحدید مدة السریان 

: شرط وقف التأمین -٢
ـــــه  ـــــيویـــــصطلح علی ـــــأمین ف ـــــائق الت أو Discontinue Coverageوث

Cooling off period وبموجبـــه یتوقـــف ســـریان الــــتأمین لفتـــرة محـــددة
وألسباب معینة على أن یقوم المؤمن بإعادة أقساط الـتأمین للمؤمن له خالل 

ویسمح هذا الشرط لشركات التأمین بإعادة تقییم المخـاطر قبـل . فترة التوقف
ــــك  ضــــوء التغیــــرات فــــياســــتئناف التــــأمین عنــــد انتهــــاء فتــــرو التوقــــف، وذل

تأجیــــل النــــشاط وتغیــــر المالعــــب وظــــروف لخطــــر نتیجــــة الفــــيالمحتملــــة 
١.اللعب

: شرط تجدید التأمین . ٣
یسمح هذا الشرط لطرفي العقد تجدیـد فتـرة التـأمین بعـد أن تنتهـي هـذه الفتـرة 

باإلفـــصاحودون أن یتحقـــق الحـــادث الریاضـــي ، علـــي أن یقـــوم المـــؤمن لـــه 
.تؤثر علي تحقق الخطرأنیمكنعن أي وقائع جدیدة

:شرط إلغاء التأمین.٤
یــسمح اإللغــاء لطرفــي العقــد بإلغــاء وثیقــة التــأمین خــالل فتــرة معینــة ، حیــث 

یـوم مـن تـاریخ ٣٠یستطیع المـؤمن لـه إلغـاء الوثیقـة خـالل فتـرة تكـون عـادة 
.إشعار المؤمن له شركة التأمین باإللغاء 

ت التـي كما یكون للمؤمن بموجب هذا الشرط إلغاء وثیقة التـأمین فـي الحـاال
یوم من تـاریخ ٣٠ها الوثیقة أو یحددها القانون خالل فترة تكون أیضا تحدد

إشـــعار شـــركة التـــأمین المـــؤمن لـــه باإللغـــاء ، وفـــي الحـــالتین تـــستبقي شـــركة 
ـــم الـــذيالتـــأمین األقـــساط لحـــین ســـریان اإللغـــاء وتعیـــد للمـــؤمن لـــه القـــسط  ل

١- Glenn M. wong, Chris Deubert, op. cit. p. ٤٩٣.
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مین حتـى خـالل ویالحظ أن للمـؤمن لـه حـق إلغـاء التـأ.تتحمل عنه خطر ما
فتــرة التوقــف علــى أنــه إذا كــان التــأمین لفتــرة قــصیرة كــأن یكــون لنــشاط یبــدأ 

یــوم فــإن المــؤمن لــه یــستطیع ممارســة حــق اإللغــاء قبــل ٢١خــالل وینتهــي
ٕبدایـة النـشاط أو انتهـاء فتـرة التوقـف أیهمـا أقـرب، واذا كـان المـؤمن لـه أكثــر 

.المؤمن بذلكٕمن واحد بموجب موافقتهم على اإللغاء واشعار 



اشـتهرت بهـا وثـائق الریاضـيهناك مجموعة من الـشروط المتعلقـة بالحـادث 
.تأمین الحوادث الریاضیة من أبرزها 


بطبیعـة اللعبـة ة نـمخـاطر كامنتیجـة تتصف بعض الحوادث الریاضـیة بأنهـا 

، ممـا ١جـسديوال یمكن تجنبها لما تتطلبه هذه اللعبة من حركات واحتكـاك 
دفـع شــركات التــأمین إلـى اشــتراط أن یبــذل المــؤمن لـه العنایــة المعقولــة لمنــع 

.حادث أو إصابةأيوقوع 


بـأن اضـيالریوثـائق تـأمین العجـز الـدائم یلتـزم بموجبـه فيیدرج هذا الشرط 
یبذل قصارى جهده إلعادة التأهیل بعد اإلصابة والعودة إلى ممارسة النشاط 

من المسئولیة الناشئة عنتأمینال، لیتفادى المؤمن بذلك دفع مبلغ الریاضي
العجـز الــدائم ، بیــد أن هــذا الــشرط قــد یكــون مــصدرا الخــتالف بــین الطــرفین 

ویـدعى عـدم قدرتـه علـى االحتیـال علـى هـذا الـشرط الریاضـيعندما یحـاول 
العـــودة لممارســـة النـــشاط بعـــد اإلصـــابة، فیكـــون علـــى شـــركات التـــأمین هنـــا 

١-Katherine S. Fast, op. cit, p. ٨-٧.
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ٕإثبات عدم التزام المـؤمن لـه بهـذا الـشرط واثبـات قـدرة الالعـب علـى ممارسـة 
١.النشاط

:
یتعلق هذا الشرط بـالعجز المؤقـت وبمـصاریف اإلعانـة أثنـاء اإلصـابة وذلـك 

ألكثــر مــن حالــة عجــز بــصورة الریاضــي أو احــد المــشاهدینتعــرض عنــدما ی
متعاقبـــة جـــراء نفـــس اإلصـــابة فبموجـــب هـــذا الـــشرط تعتبـــر شـــركات التـــأمین 

أثنــاء الریاضـي أو احــد المـشاهدینیتعـرض لهــا التــيفتـرات العجــز المتكـررة 
أشهر أو أكثر فترة عجـز واحـدة الحتـساب مبلـغ ٦عودته للنشاط خالل مدة 

٢التأمین




تتــضمن وثــائق التــأمین عــادة شــرطا یتعلــق بتحدیــد القــانون الواجــب التطبیــق 
ٕوالمحكمة المختصة بنظر النزاع الناشئ عن عقد الــتأمین، وان كـان الغالـب 

الحـــوادث الریاضـــیة حـــسم مـــن المـــسئولیة المدنیـــة الناشـــئة عـــن تـــأمینالفـــي
اتفـاق فـيعن طریق التحكیم، وهنا یجب أن یكون شـرط التحكـیم المنازعات 

ٕوثیقــة التــأمین واال كــان هــذا الــشرط فــيخــاص مــستقل عــن الــشروط العامــة 
. باطال

١Glenn M. wong, Chris Deubert, op. cit, P. ٤٨٩-٤٨٨.
٤١٣ص -مرجع سابق-تأمین الحوادث الریاضیة–عالء حسین على -د٢
دد من بین مشكلة تعویض الضرر الذي یسببه شخص غیر مح،محمد شكري سرور -

٤٤ص-مرجع سابق،مجموعة محددة من األشخاص
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الغالـب تكـون غیـر معلنـة، كمـا أن فـيالریاضيویالحظ أن قرارات التحكیم 
أدى إلـــى نـــدرة مــــا یعـــرض مـــن المنازعــــات الریاضــــيشـــیوع شـــرط التحكـــیم 

١.ضیة أمام القضاءالریا

مثـــل شــــركة الكبــــرىتنفـــرد بعــــض وثـــائق التــــأمین الـــصادرة عــــن الـــشركاتو
QBE التقاضــيفــيبــإیراد شــرط یخــول المــؤمن التــصرف باســم المــؤمن لــه

اتخاذ في، وتعطیه سلطة كاملة الریاضيوتسویة الدعاوى المتعلقة بالحادث 
ـــزم المـــؤ ـــة المتعلقـــة بـــذلك، ویل ـــه بالتعـــاون مـــع كافـــة اإلجـــراءات القانونی من ل

.هذا الخصوص وتزویده بكافة البیانات واألدلةفيالمؤمن 
فإن الریاضيعن الحادث مسئولحال وجود فيویفهم من هذا الشرط أنه 

الــذيالمــسئولالتــسویة مــع هــذا فــيشــركة التــأمین ســتحل محــل المــؤمن لــه 
مین تــأفــي، وشــرط الحلــول هــذا ال یمكــن تطبیقــه الریاضــيتــسبب بالحــادث 

فمبلـــغ . األشـــخاص ألن هـــذا التـــأمین یتمیـــز بعـــدم خـــضوعه لمبـــدأ التعـــویض
التـــأمین فیـــه ال یعـــد تعویـــضا ممـــا یتـــیح للمـــؤمن لـــه الجمـــع بینـــه وبـــین مبلـــغ 

الرجــوع فــيالتـأمین، وهــذا یــستلزم منــع المـؤمن مــن الحلــول محــل المـؤمن لــه 
بعــض وثــائق فــيعلــى مــن تــسبب بالحــادث، علــى هــذا فــإن شــرط الحلــول 

الحــــوادث الریاضــــیة یؤكــــد الطبیعــــة المــــسئولیة المدنیــــة الناشــــئة عــــنأمینتــــ
.المستقلة لهذا التأمین

١Glenn M. wong, Chris Deubert, op. cit, p. ٥١٧ .
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األنشطة الریاضیة هـو لمنظميمن المسئولیة المدنیة اإلجباريعقد التأمین 
ویفـرض ، ١أمین مـن أحكـاملذلك یخـضع لمـا یخـضع لـه عقـد التـ. عقد تأمین

:هيعقد التأمین على المؤمن له عدة التزامات 
التزامه باإلدالء بـالخطر، والتزامـه بـدفع القـسط، والتزامـه بإخطـار المـؤمن 

٢.تحقق الكارثةأيبوقوع الخطر 


ه لـــذا تحـــرص وثـــائق بظـــروف المـــؤمن لـــه وحالتـــالریاضـــيیـــرتبط الحـــادث 

الحـــوادث الریاضـــیة علـــى التأكیـــد علـــى عـــنتـــأمین مـــن المـــسئولیة المدنیـــةال
التــيالتــزام المــؤمن لــه أو المــؤمن لهــم عنــد تعــددهم بتقــدیم كافــة المعلومــات 

. ٣یمكن أن تؤثر على التأمینوالتيالوثیقة فيیطلبها المؤمن 
موأخالقهـنالالعبـیك وهذه المعلومات قد تكون بیانات شخصیة تتعلـق بـسلو

نطـاق الحـوادث الریاضـیة تحظـى بأهمیـة كبیـرة ألن تحقـق الحـادث فيوهى 
قــد یكــون بــسبب ســوء ســلوك الالعــب، وقــد تكــون هــذه المعلومــات الریاضــي

وهو ما یعرف بالتزام المؤمن له باإلدالء بجمیع البیانات الالزمة-١
-مرجع سابق-حسن محمد الصباغ، الصفة التعویضیة في تأمین األضرار-یراجع في ذلك

هاوما بعد٢٠٠صـ 
–مرجع سابق–دراسة في القانون والقضاء المقارنین –أحمد شرف الدین، أحكام التأمین / د

-، ٢٥ص –مرجع سابق-حسام الدین كامل األهوانى، المبادئ العامة للتأمین/ د٢١ص 
١٦٠ص–مرجع سابق-العقود المدنیة -د سهیر منتصر د وفاء حلمي

١٤٥ص-مرجع سابق-د محمد على عرفه
٢L. Bloch, Régles particuliéres a l’assurance de responsabilité, op. cit.

p٥١١.
١٤٢٠–١٤١٣، المصدر السابق، صـ السنهوريعبد الرزاق . د٣
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ومــا یــؤثر علیــه مــن ظــروف، الریاضــيبیانــات موضــوعیة تتعلــق بالحــادث 
ز هـذه البیانـات یعمـل فیهـا، ومـن أبـرالتـيونـوع الریاضـة نالالعبیمثل سن 
موتــاریخ اإلصــابات ، وقـــد یتطلــب ذلــك إخـــضاعهنالالعبـــیالطبــيالتــاریخ 

. للفحص قبل إبرام عقد التأمین
یقــدر أهمیتهــا التــيالحــصول علــى المعلومــات علــىومثلمــا یحــرص المــؤمن 

فإنــــه یحــــرص أیــــضا علــــى االلتــــزام بــــاحترام خــــصوصیة الریاضــــيللحــــادث 
الشخــــصیة ومعالجتهــــا بطریقــــة تحفــــظ مهوالحفــــاظ علــــى معلومــــاتنالالعبــــی
.سریتها

ـــأمین تعتبـــر  ـــزام فـــإن شـــركات الت دم قیـــام عـــٕواذا أخـــل المـــؤمن لـــه بهـــذا االلت
المؤمن له بتقدیم المعلومات المطلوبة، أو تقدیمه معلومـات خاطئـة ومـضللة 

الوقــائع یبـــرر لهــا إلغـــاء وثیقــة التـــأمین والتحلــل مـــن فـــيســوء نیـــة وتحریــف 
تخفـــیض مبلـــغ التـــأمین فـــيبلـــغ التـــأمین، أو یعطیهـــا الحـــق التزامهـــا بـــدفع م

مـن المـؤمن الریاضـيحسب تأثیر اإلخالل بهذا االلتزام علـى وقـوع الحـادث 
٠١المسئولیة عنه

ولقد أكد القضاء على أهمیة التزام المؤمن له بتقدیم المعلومات الضروریة وقت االكتتاب ١
تفاقم الخطر مثلما حصل فيبیانات قد یلعب دورا بارزا بوثیق التأمین، ذلك أن كتمان بعض ال

New Yorkضد نادي هوكي الجلید األمریكي Boston Mutualفى قضیة شركة 
Islander وتتلخص وقائع القضیة أن هذا النادي أمن لدى شركة التأمین المذكورة على العبه

Brett Lindrosء إبرام العقد أن یمأل ضد مخاطر العجز المؤقت، وكان على النادي أثنا
لم Islandersاستمارة التأمین التي تتطلب ذكر التاریخ الطبي المفصل لالعب، بید أن نادي 

إلى أزمات صحیة خطیرة العام Lindorsیضمن هذه االستمارة بیانات تتعلق بتعرض العبه 
، ١٩٩٥ام في ربیع عIslandersاللعب لفریق Lindrosالسابق، وبعد إبرام التأمین باشر 

عانى الالعب المذكور ثالث إصابات خطیرة ١٩٩٥ومن هذا الوقت وحتى نوفمبر من عام 
٤.٣أضطرته للتقاعد، فقدم النادي وثیقة التأمین إلى الشركة المؤمنة للمطالبة بقیمتها البالغة 

٥عن المدة المتبقیة من عقده والبالغ Lindorsملیون دوالر، مع الجزء األكبر من راتب 
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نـاء سـریان التـأمین بكـل مـا یفرض القانون على المؤمن له إخطار المؤمن أث
مـن تـأمینال، وهـو مـا تؤكـده وثـائق ١یستجد من معلومات تؤثر علـى التـأمین

% ٨٠سنوات، وبموجب وثیقة تأمین الحوادث الریاضیة المبرمة فإن شركة التأمین تدفع للنادي 
من راتب الالعب خالل فترة العجز، على اعتبار أن الالعب غاب عن المباریات بسبب 

المطالبة وأدعت بأن النادي أخل بالتزامه بتقدیم Boston Mutualاإلصابة، رفضت شركة 
بالالعب ولم یكشف عن تعرضه لثالث أزمات صحیة سابقة أثناء توقیعه البیانات المتعلقة 

على وثیقة التأمین، فأقامت الشركة دعوى قضائیة إللغاء هذه الوثیقة أمام محكمة والیة 
Massachusetts وقد أیدت المحكمة طلبها بإلغاء وثیقة التأمین على أساس أن قانون والیة
Massachusettsأي متعاقد بتقدیم المعلومات الطبیة إلى شركة التأمین یعتبر أن عدم قیام

أن یكون بقصد الخداع الفعلي، وأن یزید هذا الخداع من احتمالیة : خداعا إذا تحقق فیه أمران 
طعن النادي . تحقق الخطر، وقد تحقق هذان األمرین حسب رأى المحكمة في عمل النادي

مذكورة، وأثناء مراجعة القرار للتحقق من توافر بالقرار لدى دائرة االستئناف في المحكمة ال
األمرین اللذین اشترطهما القانون وجدت دائرة االستئناف أن سلوك النادي كان إهماال في 
أقصى حدوده، وأنه یزید من تفاقم الخطر واحتمال تحققه، كما أنها استمعت إلى شهادة طبیب 

یؤثر في تقییم األخطار الصحیة لالعبین، النادي الخاص الذي أید بأن تاریخ الحاالت الطبیة
وبناء على ذلك أیدت دائرة االستئناف الحكم االبتدائي للمحكمة باعتبار الكتمان خداعا یزید 

.من مخاطر الخسارة للمؤمن
Glenn M. wong, Chris Deubert,, op. cit, p. ٥١٧ – ٥١٩.

٤١٧ص -قمرجع ساب-تأمین الحوادث الریاضیة–عالء حسین على -د
وهو ما یعرف بالتزام المؤمن له باإلخطار عن كل ما یستجد من ظروف یترتب علیها -١

تفاقم الخطر
د محمد على -١٦٥ص–مرجع سابق-العقود المدنیة -د سهیر منتصر د وفاء حلمي-

د عبد المنعم ١١٧ص–مرجع سابق -د محمد على عمران٢٠٥ص -مرجع سابق-عرفه
د -١٦١فقره -مرجع سابق-د محمد كامل مرسى٣٨٧ص-جع سابقمر-البدراوى
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ترتــــب علــــى إخــــالل یالحــــوادث الریاضــــیة والمــــسئولیة المدنیــــة الناشــــئة عــــن
المــؤمن لــه بـــذلك حــق المـــؤمن بإلغــاء وثیقـــة التــأمین وعـــدم دفــع مبلغهـــا، أو 

.ل بهذا االلتزام على تحقق الخطرتعدیل مبلغ التأمین بحسب تأثیر اإلخال


أن االلتزام بدفع قسط التأمین هو أهم االلتزامات التي یلقى بهـا عقـد التـأمین 
فالقــسط هــو المقابــل المــالي لتحمــل المــؤمن تبعــة ١.علــى عــاتق المــؤمن لــه

بیـد أنـه .والوفـاء بمبلـغ التـأمین عنـد تحققـه) بث اآلمان(الخطر المؤمن منه 
فالقسط .هو سبب التزام اآلخر-في العقد –إذا كان محل التزام كل طرف 

یمثـــل محـــل التـــزام المـــؤمن لـــه وســـبب التـــزام المـــؤمن بتحمـــل تبعـــة الخطـــر 
.المؤمن منه

تحــددها هــذه التــيأكتتــب بوثیقــة تــأمین بــدفع األقــساط الــذيیلتــزم الــشخص 
مقابلهــا فــيتعهــد المــؤمن لتــياالمبــالغ فــيالوثیقــة ، وتتمثــل هــذه األقــساط 

. الریاضيالحادث المسئولیة المدنیة عنبتغطیة

عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، / د١٠٠فقره -مرجع سابق-محمود جمال زكى
؛ ٦١٨ف ١٢٥٨ص 

حسام الدین كامل األهوانى، / ؛ ود٣١٠، ف ٤٦٥خمیس خضر، مرجع سابق، ص / ود
. ١٨٥ص )  ١٠(ي، مرجع محمد حسام محمود لطف/ ؛ ود١٤٣، ص )٥(مرجع 

یجوز للمؤمن له الذي التزم بدفع أقساط دوریة، أن " مدني على أنه ) ٧٥٩(تنص المادة ١
یتحلل في أي وقت من العقد بإخطار كتابي یرسله إلى المؤمن قبل انتهاء الفترة الجاریة، وفى 

". هذه الحالة تبرأ ذمته من األقساط الالحقة 
من له الذي التزم بدفع أقساط دوریة أن ینهى العقد في أي وقت للمؤ) ٩٤٦(وتنص المادة 

/ أنظر في هذا المعنى د". ًبشرط إعالم المؤمن خطیا برغبته وتبرأ ذمته من األقساط الالحقـة 
.٢٢٨، ص )١٠(محمد حسام محمود لطفي، مرجع 

. ٦٣٣، ف ١٢٩٠، ص )٣(عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع / د
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وهنــاك عــدة عوامــل جوهریــة یأخــذها المــؤمن بالحــسبان لتحدیــد األقــساط عنــد 
تــؤثر علــى تقــدیر االحتمــاالت التــيقبــول التـــأمین، فباإلضــافة إلــى العوامــل 

وطبیعـــة ر نـــوعوتحدیـــد األقـــساط كمـــا مـــر بنـــا، فـــإن المـــؤمن یأخـــذ باالعتبـــا
. ، ومبلغ التأمین المتفق علیه، ومدة التأمینالریاضة

كمـــا تحـــدد وثـــائق التـــأمین تـــاریخ دفـــع األقـــساط وطریقـــة دفعهـــا حیـــث یمكـــن 
تأدیتهــا علــى شــكل دفعــة ســنویة واحــدة نقــدا أو بــصك أو مــن خــالل بطاقــة 

.ائتمان 
مـــة حـــق ویترتـــب علـــى إخـــالل المـــؤمن لـــه بهـــذا االلتـــزام حـــسب القواعـــد العا

تـأمین بـأن امتنـاع المـؤمن لـه عـن الفسخ العقد، كما تقرر وثائق فيالمؤمن 
دفعه، أو عدم االلتزام بدفع مبلغ القسط كامال، فيقسط، أو التأخر أيدفع 

١.یعطى لشركة التأمین الحق بإلغاء وثیقة التأمین


لــه حتــى یـتمكن المــؤمن مــن الوقــوف هـو التــزام فرضــه المــشرع علـى المــؤمن 

ـــه ـــة مـــن عدمـــه، وتـــوافر شـــروط قیـــام الـــضمان فـــي حق ، ٢علـــى تحقـــق الكارث
والكارثــة فــي التــأمین مــن المــسئولیة تتحقــق بوقــوع الخطــر المــؤمن منــه، أي 

؛ ٦٤١، ف ١٣١٢عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، / د-ا المعنىانظر فى هذ-١
محمد / ؛ ود٣٢٢، ف ٤٧٤خمیس خضر، مرجع سابق ، ص / ؛   ود٦٤٢، ف ص١٣١٥

.٢٤٣حسام محمود لطفي، مرجع سابق ، ص 
٢٤٦ص  . ٢٤١محمد حسام محمود لطفي، مرجع سابق ، ص / أنظر قرب هذا المعنى د

ام المؤمن له المتعلق باإلخطار بوقوع الخطر المؤمن منهوهو معروف بالتز٢
١٣٢٤ص -مرجع سابق-لمزید من التفصیل یراجع د عبد الرزاق السنهورى

١٩٦ص–مرجع سابق-العقود المدنیة -د سهیر منتصر د وفاء حلمي-
١٧١ص–مرجع سابق -د محمد على عمران٢٠٥ص -مرجع سابق-د محمد على عرفه

٣٢٤-مرجع سابق-د نزیه المهدي٣٥٣ص-مرجع سابق-نعم البدراوىد عبد الم
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رجــــــوع الجمهــــــور أو الریاضــــــي أو الغیــــــر علــــــى مــــــنظم النــــــشاط الریاضــــــي 
ل المدة المتفق علیها مع ، ویتعین أن یقوم المنظم باإلخطار خال١بالتعویض

المؤمن في عقد التـأمین، فـإن لـم یكـن هنـاك اتفـاق علـى المـدة، فـإن المـشرع 
الفرنسي یوجب أن یتم اإلخطار خالل خمسة أیام من وقـوع الكارثـة، ویمكـن 
االتفــاق علــى مــدة أطــول مــن هــذه المــدة، ویقــف ســریان هــذه المــدة إذا كانــت 

أو لـــم یعلــم المـــؤمن لــه بوجـــود عقـــد هنــاك قـــوة قــاهرة حالـــت دون اإلخطــار، 
. ٢التأمین

، بیـد أن هـذا ٣الضمانفيحالة عدم اإلخطار هو سقوط الحق فيوالجزاء 
وثیقـــة التـــأمین، فـــيمتوقـــف علـــى أن یكـــون جـــزاء الـــسقوط منـــصوص علیـــه 

فــيألن حقــه یثبــت المــضرورمواجهــة فــيفالــسقوط ال یفتــرض، وال یــسرى 
تنـشأ التـيمواجهتـه بالـدفوع فـيال یحـتج ذمة المـؤمن بمجـرد تحقـق الخطـر و

.بعد ثبوت حقه 




١F. cocral, op. cit., No. ٥٨٦.
وما بعدها٤٦٦ص-مرجع سابق-د حسن حسین البراوى

وما ٢٠٦صـ -مرجع سابق-حسن محمد الصباغ، الصفة التعویضیة في تأمین األضرار
بعدها

–مرجع سابق–في القانون والقضاء المقارنین دراسة –أحمد شرف الدین، أحكام التأمین / د
٢٢ص 

، ٣٥ص –مرجع سابق-حسام الدین كامل األهوانى، المبادئ العامة للتأمین/ د
٢Yvonne Lambert- Faivre, op. cit., p. ٣٢٥ et s .
٣G. viney, op. cit., No ٣٩٢.
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لمنظمي النشاط ١االلتزام الرئیسي على عاتق المؤمن هو أداء مبلغ التأمین
وهـذا ال ٠٢أو أحـدا مـن الجمهـور علیـة بـالتعویضرجـوع الریاضـيفي حالة 

٢٠٧ص–قمرجع ساب-العقود المدنیة -د سهیر منتصر د وفاء حلمي-١
٢Daniel A Engel, The ADA and life, and disability insurance - op. cit, P.

٢٣١.
٤٢١ص -مرجع سابق-تأمین الحوادث الریاضیة–عالء حسین على -د

G.viney, op. cit., No. ٤٠٢.
.وما بعدها ٧١محمد على عرفه، المرجع السابق، صـ . د

Laurent Bloch, Assurances de dommages., Régles particuliéres a
l’assurance de responsabilité., , op. cit,-p٥١٨, No١٠٣.

F. cocral, op. cit, No. ٦٠٤.
Maud Asselain, Assurance de dommagr, Régles generals. –, op. cit,-p

٥٢٧
Guy Courtieu. Activités de sport et de loisir, juris Classeur Civil

Annexes, op. cit, No. ٣٩
M. Asselain, op. cit. No. ٣٢ et s.

.١٩٣١، صـ ٧السنهوري، الوسیط، جـ
.٩٠صـ -مرجع سابق-أبو زید عبدالباقى مصطفى، الصفة التعویضیة في تأمین األضرار. د

Yvonne Lambert-Faivre, Droit des assurances, op. cit,. P. ٤١١.
.١٩٣٢صـ -مرجع سابق،٧جـ. ، الوسیطيالسنهور

Courtieu, op. cit., p. ٢٤٢.
Yvonne Lambert-Faivre, Droit des assurances, op. cit., No. ٥٧٦.

١٩٣٣صـ -مرجع سابق-٧السنهوري، الوسیط، جـ
Yvonne Lambert-Faivre, Droit des assurances, op. cit., No. ٥٧٧.

F. cocral, op. cit., No. ٥٨٦.
وما ٢٢٢صـ -مرجع سابق-حسن محمد الصباغ، الصفة التعویضیة في تأمین األضرار

بعدها
Glenn M. wong, Chris Deubert, op. cit, P. ٤٩٤, ٤٩٤
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وعنــد وقــوع الحــادث المــنظم أوالیتحقــق إال بوقــوع الحــادث المثیــر لمــسئولیة 
الریاضي المؤمن من المسئولیة عنـه یتوجـه المـؤمن لـه بالمطالبـة إلـى شـركة 
التــأمین بموجــب وثیقــة التــأمین المبرمــة بینهمــا، وبموجــب هــذه المطالبــة یقــوم 
المؤمن بـدفع مبلـغ التـأمین الـذي حددتـه الوثیقـة، بیـد أن حـق المـؤمن لـه فـي 

٠یسقط خالل فترة محددةالمطالبة بمبلغ التأمین 
:ونتناول التزامات المؤمن في الفروع اآلتیة

المطالبة بمبلغ التأمین: األولفرعال
حدود مبلغ التأمین وتسویته:الثانيفرعال

المؤمن اللتزامه بالضمانكیفیة وفاء:الفرع الثالث
المطالبة بمبلغ التأمینفيسقوط الحق : رابعالفرعال




یحصل على مبلغ التأمین، لكيالبد للمؤمن له من توجیه المطالبة للمؤمن 
فترة بوالمؤمن إما أن یقبل هذه المطالبة أو یرفضها، وقد تمر هذه المطالبة 

تعرف بفترة االنتظار قبل البت بقبولها أو رفضها، وذلك لتحدید مدى 
تعویض الذي یتحمله المنظم مقدار الیتحدد على ضوئهاالتياإلصابة 

، ذلك أن طبیعة الحوادث الریاضیة ١مبلغ التأمینوبالتالي یمكن تحدید
٠یستلزم المرور بهذه الفترةلضررتفاقم الوتشابكها واحتما


أمین من تاریخ إخطاره بالحادث تیصبح المؤمن ملزما بدفع مبلغ الـ

والتثبت منه، بید أن اإلخطار یة المدنیة عنهالریاضي المؤمن من المسئول

٩٤فقره-مرجع سابق-د محمود جمال الدین زكى-١
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ال یكون كافیا لمطالبة المؤمن السیما إن كان ال یتضمن كل البیانات 
.١المطالبةفيالضروریة الالزمة للبت 
المطالبة خالل فترة معقولة بالرفض أو القبول، فيوعلى المؤمن أن یبت 

خطار فور وقوع الحادث فهو یرفضها مثال إذا أخل المؤمن له بالتزامه باإل
الریاضي، أو یجد المؤمن أن المطالبة غیر صحیحة ألن الحادث الریاضي

أو تكون . وثیقة التأمین فيلم یؤد إلى أإلصابة المؤمن منها والمحددة 
المطالبة احتیالیة یحاول فیها المؤمن له خداع المؤمن بالحصول على مبلغ 

ن اإلصابة لم تقع أثناء سریان اللمطالبة االتأمین، وقد یرفض المؤمن 
، وفى كل الریاضيولیس الحادث سبب أخرالتأمین ، أو أنها كانت نتیجة 

األحوال على المؤمن أن یبلغ المؤمن له بأسباب رفض المطالبة كتابة 
.وبصورة واضحة

رفض المطالبة عند وجود ما یبرر فيوقد أكد القضاء على حق المؤمن 
.٢ةذلك من الناحیة القانونی

.١٣٤٢عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، صـ . د١
Aceضد شركة Donald Mitchellدم األمریكي كما حصل في قضیة العب كرة الق٢

American Insurance company والتي تتلخص وقائعها في أنMitchell وقع عقد
ملیون دوالر، وبعد شهر من العقد ٣.٦بمبلغ Dallas Cowboysلثالث سنوات مع نادي 

، Ace American Insurance companyأكتتب ببولیصة تأمین ضد العجز مع شركة 
، وضع في أثرها على ٢٠٠٣وبعد ذلك أصیب الالعب في كاحله األیسر قبل بدایة موسم 

وعند بدایة المعسكر التدریبي لفریق ٢٠٠٤یولیو ٣٠قائمة االحتیاط طیلة الموسم، وفى 
Cowboys وقعMitchell إقرارا طبیا صرح فیه بأنه ال یعانى في ذلك الوقت من أي إعاقة

من لعب كرة القدم، وبعد ثالثة أیام من بدایة المعسكر التدریبي بدأ جسدیة أو عقلیة تمنعه 
Mitchell یشعر بألم في كاحله دفعه إلى االنقطاع عن الفریق فوقع للنادي تنازال طبیا یفید

بأنه لم یكن یعانى من أي إعاقة جسدیة أو عقلیة لحقت به في ذلك الوقت نتیجة لخدمته 
وبعد مغادرة الالعب للنادي استشار إخصائى بالقدم والكاحل كالعب كرة قدم محترف للنادي، 
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أما إذا وافق المؤمن على المطالبة فإن علیه حینئذ دفع مبلغ التأمین ، وبین 
من المسئولیة المدنیة الناشئة تأمینالفي-الرفض والقبول قد تمر المطالبة 

.فترة تعرف بفترة االنتظار ب-الحوادث الریاضیةعن


تأمینالبعض وثائق فيف أو كما تعرWaiting periodفترة االنتظار 
الحوادث الریاضیة بفترة التأجیل من المسئولیة المدنیة الناشئة عن

Deferment period أو فترة االستبعادExcluded periodفترة وهي
شهرا من تاریخ وقوع اإلصابة ال ١٢مدتها الریاضيوقوع الحادث تلي

فيمین، وتشترط هذه الفترة یلتزم فیها المؤمن بقبول المطالبة ودفع مبلغ التأ
لتساعد على تحدید مدى إصابة الشخصیةتغطى اإلصابات التيالوثائق 

منها وعودته المضرورونوع اإلصابة، ومدى إمكانیة تعافى المضرور

٢٢أخبره بأنه أصبح عاجزا عن لعب كرة القدم احترافیا نتیجة لحالة كاحله، فقدم الالعب في 
مطالبة إلى شركة التأمین للحصول على مبلغ العجز الدائم، إال أن الشركة ٢٠٠٤سبتمبر 

، فرأت المحكمة أن ٢٠٠٦دعوى قضائیة في فبرایر علیها Mitchellرفضت المطالبة، فأقام 
أن یقدم ،شهرا، ١٢الالعب حتى یستحق مبلغ التأمین یجب أن یعانى من عجز كلى لمدة 

وكما بینت شركة التأمین للمحكمة لم یكن Mitchellبعد نهایتها شهادة عجز دائم، إال أن 
رك فعال في نشاط كرة القدم مع فریق عاجزا تماما بالمعنى المقصود في وثیقة التأمین، ألنه شا

Cwboys شهرا التالیة ١٢السیما في معسكره التدریبي قبل بدایة موسم اللعاب وخالل فترة
لإلصابة األولى، مما یدل على أن اإلصابة األولى التي لحقت بالالعب لم تحرمه من ممارسة 

أیدت المحكمة موقف شركة ليوبالتا، للناديالتدریبيالمعسكر فيالنشاط، ألنه ظل مستمرا 
التأمین فى رفض المطالبة وردت دعوى المؤمن له

Glenn M. wong, Chris Deubert, op. cit., p. ٥٢٢- ٥٢٤.
ما بعدهاو٤٢٥ص -مرجع سابق-تأمین الحوادث الریاضیة–عالء حسین على -د

٩٥فقره-مرجع سابق-د محمود جمال الدین زكى
.١٣٤٤وري، المرجع السابق، صـ عبد الرزاق السنه. د٢
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وبالتالي مبلغ التعویض الذي سیلتزم به منظم ،الریاضيلممارسة النشاط 
النشاط الریاضي

فيانت اإلصابة دائمة أم مؤقتة، لیتحدد بمعنى آخر تحدید فیما إذا ك
یدفعه الذيضوء ذلك موقف المؤمن من قبول أو رفض المطالبة والمبلغ 

١.عند قبول المطالبة

العجز التأمین من المسئولیة عنوثیقةفيفقد رفض المؤمن المطالبة 
خالل فترة االنتظار الریاضيالكلى الدائم إذا عاد الالعب لممارسة النشاط 

Ace American Insuranceضد شركة Mitchellقضیة فيا رأینا كم
company وقد یقبل المؤمن هذه المطالبة إذا تبین له خالل هذه الفترة ،

أن الالعب مصاب بعجز مؤقت ال دائم فیستحق دفعات العجز المؤقت ال 
مبلغ العجز الدائم، على أن المؤمن هنا ال یلتزم بدفع مستحقات العجز 

عن مدة –إن كانت مغطاة –وال نفقات اإلعانة المنزلیة والدراسیة المؤقت
أو هذه الفترة بل یكون الدفع بعد انتهائها، كما یمكن أن یتعرض الالعب

فيخالل فترة االنتظار إلى الوفاة بسبب اإلصابة السیما المشاهد المصاب
د نوع ومدى تحدیفيوثائق العجز الدائم، فتتجلى هنا أهمیة فترة االنتظار 

.للمؤمنالنهائيضوء ذلك االلتزام فياإلصابة لیتحدد 
یتبین فیها خالل فترة التيویالحظ من جهة أخرى أن هناك بعض الحاالت 

بالعجز الدائم لعدم قدرته على معاودة أو المشاهداالنتظار إصابة الالعب
مزاولة النشاط فیدفع له المؤمن مبلغ هذا العجز إال أنه بعد ذلك یعود ل

، مما یدفع شركات التأمین إزاء هذه االحتمالیة إلى اشتراط الریاضيالنشاط 

١ Glenn M. wong, Chris Deubert, op,. cit., p. ٤٩٠ .
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أن یعید المؤمن له ما استفاد من مبلغ التأمین إذا ما عاود مزاولة الریاضة 
.١

١Glenn M. wong, Chris Deubert, op. cit., p. ٤٩٠ .
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بعد قبول المؤمن مطالبة المؤمن له أو بعد مرور فترة االنتظار وبلورة
صاحب أوللمؤمن فإن علیه دفع مبلغ الـتأمین للمؤمن له النهائيااللتزام 

فیما الحق كالخلف العام أو المستفید، وسنبحث حدود مبلغ التأمین وتسویته 
:یلي


الحوادث من المسئولیة المدنیة الناشئة عنتأمینالتحدد بعض وثائق 
الریاضيعند وقوع الحادث المنظمیستحقها التيالریاضیة حدودا للمبالغ 

ضوء هذه الحدود یختلف باختالف فيالمؤمن منه، بید أن ما یتم دفعه 
فيبعض اإلصابات ال یدفع المؤمن كل المبلغ المحدد، ففياإلصابة، 
أنواعه یدفع دوهو أحتأمین األشخاص وتأمین اإلصابات فيحین أنه 

الوثیقة ، وهذا دلیل آخر على عدم خضوع فيالمؤمن كامل المبلغ المحدد 
تأمین الحوادث الریاضیة لجمیع أحكام تأمین األشخاص، حیث أن ما یدفعه 

:كاآلتيتأمین الحوادث الریاضیة یكون فيالمؤمن 
بالنسبة إلصابة الوفاة أو العجز الدائم فإن المؤمن یلتزم بدفع المبلغ -١

تحدد المصابینإال أنه عند تعدد % ١٠٠وثیقة التأمین بنسبة فيالمحدد 
الدائم الجزئيالوثیقة حدا أقصى لتغطیهم عن حالة الوفاة، وبالنسبة للعجز 

المصابوبتر األعضاء یكون مبلغ الـتأمین نسبة مئویة لكل عضو یفقده 
.جداول الوثیقةفيمن مبلغ التأمین المحدد 

من یكون عادة نفقات بالنسبة إلصابة العجز المؤقت فإن ما یدفعه المؤ-٢
أو على أساس األجر للمصاباألسبوعيأسبوعیة تحدد على أساس األجر 

مقسما على عدد األسابیع، وذلك تعویضا عما فقده من دخل خالل السنوي
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أسبوعا من تاریخ ٥٢فترة اإلصابة، وكحد أقصى یدفع المؤمن ما یعادل 
الوثیقة، وعادة فية اإلصابة أو من تاریخ فترة االنتظار إن كانت مشروط

ما تحدد جداول هذه الوثیقة مبلغ معین یدفع عن كل أسبوع أو أن یدفع 
من صافى مجموع الدخل خالل فترة أإلصابة أیهما أقل، مما % ٧٥المؤمن 

تأمین فيیعنى أن المؤمن ال یدفع كل مبلغ التأمین كما هو معتاد 
.األشخاص 

ج فإن ما یدفعه المؤمن یكون أما عن النفقات الطبیة ومصاریف العال-٣
الوثیقة لكل نوع من فيأیضا على شكل نسبة مئویة من المبلغ المحدد 

شهرا من تاریخ اإلصابة ١٢تغطى فترة والتيأنواع هذه النفقات 
بالنسبة لنفقات اإلعانة أثناء اإلصابة فإن المؤمن یلتزم بدفع مبلغ -٤

اریخ أول مصاریف إعانة أسبوعا من ت٢٦یغطى فترة عجز ال تتجاوز 
الذيتحملها المؤمن له، وذلك على شكل نسب مئویة من مبلغ التأمین 

.تحدده الوثیقة لكل نوع من أنواع اإلعانة المنزلیة أو الدراسیة
من المسئولیة لتأمینلبعض الوثائق المستحدثة فيما یدفعه المؤمن -٥

ثیقة تأمین فقدان وففيالحوادث الریاضیة له حدود أخرى مختلفة، عن
قبل اإلصابة وقیمة للریاضيالقیمة یدفع المؤمن الفرق بین القیمة السوقیة 

حصل علیه بعد اإلصابة، وفى وثیقة تأمین خسارة الدور الذيالعقد 
من قیمة ) تكون عادة النصف(المتوقع یحدد مبلغ التأمین بنسبة معینة 

أال یتجاوز مجموع هذه كان یشغله الالعب قبل اإلصابة، علىالذيالدور 
كان الذيیلقاه الالعب بعد اإلصابة قیمة الدور الذيالنسبة مع قیمة الدور 

١.یشغله الالعب قبل اإلصابة

١ Glenn M. wong, Chris Deubert, op. cit., p. ٤٩٦ – ٤٩٧.
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الریاضيالنشاط فيیدفع المؤمن عن المسؤولیة الشخصیة للمشارك -٦
فيتغطیها بعض وثائق التأمین الحوادث الریاضیة المبلغ المحدد التي

تكبده المؤمن له أیهما أقل، ذلك الذيالفعليد أقصى أو المبلغ الوثیقة كح
أن تأمین المسؤولیة هو تأمین أضرار یخضع لمبدأ التعویض فال یحصل 

.المؤمن له على أكثر مما تكبده من خسارة


نظرا لطبیعة الحوادث الریاضیة المتشابكة وتفاقم اإلصابات الناشئة عنها،
الحوادث الریاضیة قد من المسئولیة المدنیة الناشئة عنتأمینالفإن وثائق 

یدفعه المؤمن السیما عند تعدد الذيتتطلب إجراء تسویة للمبلغ 
:یأتيوكما المضرورین من الحادث الریاضي

مبلغ أيمبلغ یدفعه المؤمن عن العجز المؤقت سوف یخصم من أي-١
جز الدائم إذا حدثا من نفس اإلصابة وكنتیجة یدفعه عن حالة الوفاة أو الع

.المضرورلنفس مطالبة 
فإن المؤمن یلتزم بدفع الحد األقصى للمبلغ المضرورینحالة تعدد في -٢

المضرورینالوثیقة، وفى حالة عدم كفایته فإنه یوزع على عدد فيالمحدد 
.بالتناسب

التأمین أو جزء كجزء من التسویة یحتفظ المؤمن بحق استرداد مبلغ -٣
من منه عند حصول ما یستدعى ذلك، فلو دفع المؤمن مبلغ التأمین

وفاتهبعد افتراض أو احد المشاهدینبالالعحالة وفاةالمسئولیة في
بعد ذلك حیا فإن المضرور، ثم ظهر الریاضيختفائه أثناء النشاط ال

١.المؤمن یسترد ما دفعه

دهاوما بع٤٣٢ص -مرجع سابق-تأمین الحوادث الریاضیة–عالء حسین على -د١
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یــتم عــن طریــق أي، وديوفــاء المــؤمن اللتزامــه بالــضمان قــد یكــون بطریــق 
:الطریقینالتسویة الودیة، وقد یكون بطریق القضاء ونشیر إلى 


مـع المتفـرجین علـى الریاضـيالنـشاط منظميتتحق التسویة الودیة بتصالح 

لمـــــنظم علـــــى المـــــؤمن بمـــــا دفعـــــه مبلـــــغ التعـــــویض، ثـــــم بعـــــد ذلـــــك، یرجـــــع ا
للجمهــور أو للمــضرور، ، والتــسویة الودیــة تحــق فائــدة للمــنظم، وللمــؤمن، و

، وتعمل على توفیر الوقت والجهـد لألطـراف الثالثـة، وال الریاضي أو الغیر 
حاالت معینة قد فيالتسویة الودیة شكال معینا ، بید أن المؤمن فيیشترط 

، الجمهــور أو الریاضــي أو الغیــر نــشاط مــع یتخــوف مــن أن یتواطــأ مــنظم ال
صـلحا بمبلـغ یغـالى فیـه، خاصـة أن المـنظم یعلـم أن الثـانيفیعقد األول مـع 

النهایــة، لـــذلك جــرت عـــادة فــيســیتحمل مبلــغ التعـــویض الـــذيالمــؤمن هــو 
وثیقـة التـأمین شـرط عـدم تـصالح المـؤمن فـيشركات التأمین على أن تـدرج 

الف المــــنظم هــــذا الــــشرط وتــــصالح مــــع ، فــــإذا مــــا خــــ١لــــه مــــع المــــضرور
.مواجهة المؤمن في، فإن هذا الصلح ال ینفذ المضرور

التــسویة الودیــة فــيوقــد تتــضمن وثیقــة التــأمین شــرطا یفیــد أن یقــصر الحــق 
، ومثــل هــذا الــشرط جــائز مــن الناحیــة القانونیــة، ولكــن ٢علــى المــؤمن فقــط

٣.یجب االتفاق علیه صراحة، فهو شرط ال یفترض

٢٠١، المرجع السابق، صـ دسوقيإبراهیممحمد . د١
٢M. picard et A. besson, op. cit., No. ٣٧١.
٣Courtieu, op. cit., p. ٣٢٢ et s.

وما بعدها٤٦٨ص-مرجع سابق-د حسن حسین البراوى
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اللجــوء إلــى القــضاء، هــيالوســیلة الثانیــة لتنفیــذ المــؤمن اللتزامــه بالــضمان 

الریاضــيعلــى مــنظم النــشاط المــسئولیةحیــث یقــوم المــضرور برفــع دعــوى 
ـــى  یطالبـــه بـــالتعویض عمـــا لحقـــه مـــن ضـــرر، ویرجـــع المـــنظم بعـــد ذلـــك عل

.المؤمن 



علــى المنظمـین المــسئولین، ال شــأن ضروررفعهـا المــالتــيدعـوى المــسئولیة 

فـيللمؤمن بها، ولكن والحتمال حدوث تواطؤ بین المنظم والمتفرجین یؤدى 
النهایة إلى استحقاق المتفرجین لمبلغ التعویض، وهذا ضد مصالح المـؤمن، 

یتقاعس المنظم عن رفع الدعوى مطمئنا إلى أن المـؤمن سـیتحمل ألنه ربما
لـــذلك نجـــد أن شـــركات التـــأمین تـــضمن وثیقـــة التـــأمین ٠النهایـــةفـــينتیجتهـــا 

دعـوى فـيالخاصة بالمسئولیة بنودا من شأنها أن تـسمح للمـؤمن أن یتـدخل 
النهایـــة لإلضـــرار فـــيالمـــسئولیة، لیراقـــب ســـیرها علـــى نحـــو ســـلیم، ال یـــؤدى 

١.به

ه أن تتضمن وثائق التأمین شرط یلزم المؤمن ل: شرط تقدیم المستندات-١: من هذه البنود١
یقدم للمؤمن كافة المستندات، واألوراق المتصلة بالدعوى المرفوعة علیه، من قبل المضرور، 
كاإلنذارات وصحف الدعاوى، وأوامر الحضور، حتى یراقب المؤمن سیر الدعوى، ومدى 

اتخذها المؤمن له، ویمكن هذا الشرط المؤمن من أن یحدد موقفه، أما التيسالمة اإلجراءات 
أما ترك إدارة الدعوى للمؤمن له وحده، وأما أن یتولى بنفسه إدارة ،مع المضرور، بالتصالح 
. الدعوى 

وثیقة التأمین على المؤمن له فيومعناه أن المؤمن یشترط : شرط عدم اإلقرار بالمسئولیة -٢
عدم إقرار المؤمن له للمضرور بالمسئولیة، وذلك تجنبا لحدوث تواطؤ بین المؤمن له 

، االنفعالر، وال یعتد باإلقرار الصادر من المؤمن له دون تفكیر، وتحت تأثیر والمضرو
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فيیصدر عقب وقوع الحادث، ویترتب على مخالفة هذا الشرط عدم سریانه الذيكاإلقرار 
.الضمان فيمواجهة المؤمن، أو سقوط الحق 

سئولیة، ویهدف قد یشترط المؤمن على المؤمن له إدارة دعوى الم: شرط إدارة الدعوى-٣
سیرة الدعوى، فيالمحتمل من قبل المؤمن له التهاونالمؤمن من هذا الشرط أن یتجنب 

خاصة أنه یعلم أن نتائجها تقع على المؤمن، ومتى اشترط المؤمن له مثل هذا الشرط، كان له 
مواجهة المضرور، ویرى الفقه أن هذا الشرط هو نوع من فيأن یدیر دعوى المسئولیة 

فيٕالة، واذا خالف المؤمن له هذا الشرط، فإن الجزاء عادة ما یكون سقوط الحق الوك
:ذلك فيراجع . الضمان

Yvonne Lamert-Faivre, op. cit., No. ٦٥٦ et s.
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علـــــى المـــــنظم بـــــدعوى المـــــسئولیة، وقـــــام المـــــنظم بـــــدفع جمهـــــورإذا رجـــــع ال

التعویض لهم، فإن المنظم، یرجع بعد ذلك علـى المـؤمن، لیطالبـه بالـضمان 
: ویكون ذلك بأحد الطریقین 

فـيحتى یبت دعوى المسئولیة،فيأن یدخل المنظم المؤمن الطریق األول
قـــضیة واحـــدة، ویملـــك المـــؤمن أن فـــيدعـــوى المـــسئولیة ودعـــوى الـــضمان 

دعـوى المـسئولیة لیـدفعها عـن المـنظم ممـا یعنـى عـدم قیـام فـيیتدخل بنفسه 
. ١بالضمانالتزامه

هــو دعــوى الــضمان األصــلیة، حیــث یقــوم المــنظم بعــد دفــع الثــانيوالطریــق 
على المؤمن، یطالبه فیها بأداء برفع دعوى مدنیة، ضرور التعویض إلى الم

.الضمان


عــن العقــد، أجنبــيعقــد التــأمین، فهــو فــيالقاعــدة أن المــضرور لــیس طرفــا 
وطبقا لمبدأ نسبیة آثار العقد، فإن آثار العقد تنحصر بین المـؤمن والمـنظم، 

وى غیــر المباشــرة طبقــا وال یملــك المــضرور الرجــوع علــى المــؤمن إال بالــدع
ــــللقواعــــد العامــــة، حیــــث یــــستعمل دعــــوى مد ــــه(ة ین ــــه ) المــــؤمن ل تجــــاه مدین

لـى تغطیـة األضـرار المالیـة اوالتأمین مـن المـسئولیة یهـدف أساسـا ) المؤمن(
یجیــز الفرنــسيتترتــب علــى مــسئولیة المــنظم، لــذلك فــإن تقنــین التــأمین التــي

.Lذلــك مــن نــص المــادة للمــضرور الرجــوع مباشــرة علــى المــؤمن یــستفاد
٣-١٢٤

١A. Besson, Le contrat d’assurance ,, op. cit. No. ١٤٢.
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تقـــضى بأنـــه یجـــوز للمـــؤمن أن یـــدفع لـــشخص غیـــر المـــضرور، مبلـــغ التـــي
فـيالتأمین كله أو بعضه الملتـزم بـه، متـى لـم یحـصل المـضرور علـى حقـه 

، ١سبب مسئولیة المؤمن لهالذيالتعویض الناتج عن الفعل الضار 
مـؤمن بـصفة عامـة مصر فال توجـد دعـوى مباشـرة للمـضرور تجـاه الفيأما 
ٕیقرر مثل هـذه الـدعوى، وان كـان الفقـه یـرى قانونيحالة وجود نص فيإال 

نطـــاق التـــأمین حمایــــة فــــيوجـــوب االعتـــراف بمثـــل هــــذه الـــدعوى المباشـــرة 
٢.للمضرور

١- Laurent Bloch, Régles particuliéres a l’assurance de responsabilité. La
mise en oeuvre de l’assurance de remponsabilité civile, ,, op. cit.p ١١-

٢٠, No. ٤٠ et s.
، ٢٦٠شرح القانون المدني الجدید في التأمین،مرجع سابق  صـ : محمد على عرفه. د-٢

مجلة القانون .الدعاوى المباشرة المترتبة على عقد التأمین: محمد على عرفه . وانظر أیضا د
ویشترط الفقه لممارسة هذه . وما بعدها٢٠٧، العدد األول، صـ ١٩٤٦، ١٦السنة . واالقتصاد

الدعوى المباشرة، أن تتوافر في المضرور الصفة في رفع الدعوى، وأن یتم اختصام المؤمن له 
ن، وأن في الدعوى، ویتعین على المضرور أن یثبت وجود عقد التأمین بین المؤمن له والمؤم

یثبت كذلك مسئولیة المؤمن له
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شترك یلحق بالمتفرجین قد ینتج عن خطأ المـنظم وحـده، وقـد یـالذيالضرر 

حالـة المـسئولیة هـيإحـداث الـضرر، وهـذه فـيخطأ الغیر مع خطـأ المـنظم 
التضامنیة، 

أن یرجع على الغیـر ضروروفى بدین التعویض للمالذيفهل یملك المؤمن 
باعتبـاره ١التعـویض ؟فـيوقوع الضرر بقدر نصیبه فيبخطئه أسهمالذي

من مـن مـسئولیته، ٕمسئوال عن وقوع الضرر، واذا فرض وكـان هـذا الغیـر مـؤ
أســهم الــذيفهــل یملــك مــؤمن المــسئولیة األول أن یرجــع علــى مــؤمن الغیــر 

.إحداث الضرر؟ فيبخطئه 
فـيیرى الفقه أن حلول المؤمن على الغیر المسئول عن الحادث غیر جائز 

التــأمین مــن األضــرار فــينطــاق التــأمین علــى األشــخاص، بینمــا هــو جــائز 
ویمكن تصور . ٢شیاء أو تأمینا من المسئولیة سواء كان ذلك تأمینا على األ

یـسهم فیهـا التـيالحالـة فـيالتأمین من المسئولیة الریاضیة فيحالة الرجوع 

لمزید من البیان حول حق المؤمن في الرجوع على الغیر الذي تسبب بفعله في تحقق ١
، ف ١٤١٣ص سابقعبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع / الخطر المؤمن منه، أنظر د

جع حسام الدین كامل األهوانى، مر/ وما بعدها؛ ود٧٦٠ف ١٥٢٧وما بعدها وص ٦٩٥
١٩٩، ص سابق

سعید . وما بعدها، د٤٩٩أحمد شرف الدین، المرجع السابق، صـ . د: ذلكفيانظر -٢
٤٢العربیة، صـ النهضة، دار ١٩٩٣جبر، رجوع المؤمن على الغیر المسئول عن الحادث 

:الفرنسيالفقه فيوما بعدها، وانظر 
Maud Asselain, Assurance de dommages.- Régles generals d’assurance,

juris Classeur civil Annexes op. cit., No. ٨١ et s.
A. Besson,, op. cit., No. ٣٣٣;

 Courtieu, op. cit., p. ٢٦٨.
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وهــذه حالــة . إحــداث الــضررفــي) المــؤمن لــه(فعــل الغیــر مــع فعــل المــنظم 
. المسئولیة التضامنیة

الرجــــوع علــــى الغیــــر المــــسئول عــــن فــــيوحلــــول المــــؤمن محــــل المــــؤمن لــــه 
وثیقــة فــيلحــادث، مقــرر بــنص القــانون، فــال یتطلــب لــسریانه وجــود نــص ا

.التأمین، أو اتخاذ إجراءات حوالة الحق 
الرجـوع علـى الغیـر مرتكـب فيحلول المؤمن محل المؤمن له فيویشترط 

:الحادث شرطان 
. ١الشرط األول أن یكون المؤمن قد دفع مبلغ التأمین للمؤمن له

( تجیــز الحلــول التــين عبــارات النــصوص القانونیــة وهــذا الــشرط یــستفاد مــ
) مصريمدني٧٧١مادة 

أن تكون للمؤمن له دعوى مسئولیة تجاه الغیر المـسئول الثانيالشرط و
عن الحادث

مقــدور المــؤمن لــه أن یطالــب الغیــر بــالتعویض، ســواء كــان فــيیكــون أي
. ٢یریةذلك من خالل دعوى مدنیة من طبیعة عقدیة أو من طبیعة تقص

ویترتـــب علـــى الحلـــول أن رجـــوع المـــؤمن علـــى الغیـــر مقیـــد بحـــدود مـــا دفعـــه 
ذمـــة الغیـــر فـــيالـــذيالمـــؤمن للمـــؤمن لـــه ، حتـــى ولـــو كـــان قیـــد التعـــویض 

٣المسئول أكبر من قیمة ما دفعه المؤمن للمؤمن له

١- M. picard et A. besson, op. cit., No. ٣٣٦.
٢M. picard et A. besson, op. cit., No. ٣٧٢; Lambert-Faivre, op. cit.,

No. ٦٠٣.
٣G. viney, La responsabilité: effets, op. cit., No. ٤٣٦, Yvonne Lambert-

Faivre,op. cit,No. ٦٠٤.
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یتحدد حـق كما. وهذا الحكم من النظام العام، فال یجوز االتفاق على خالفه
ذمـة الغیـر، فـإذا كـان دیـن فـيیثبت الذيبل الغیر بدین المسئولیة المؤمن ق

التعویض أقل مما دفعه المؤمن للمؤمن له، فإن المؤمن ال یرجع على الغیر 
.المسئول إال بمقدار دین المسئولیة فقط 




الخالف إلى التحكیم أو التأمین یحال طرفيخالف بین أيعند حصول 
المطالبة بمبلغ فيالقضاء للبت فیه، بید أن حق المؤمن له أو المستفید 

التأمین یسقط بعد مرور مدة التقادم، فال یمكن بعد مرور هذه المدة 
١.المطالبة بمبلغ التأمین أو اللجوء إلى القضاء للمطالبة به 

لمسئولیة المنظم المسبب وبما أن المطالبة تكون بعد وقوع الحادث 
سنوات تسرى من ٣، فإن مدة تقادم دعوى هذه المطالبة تكون الریاضي

علم فیه ذوو الشأن بوقوع الحادث ال من تاریخ وقوع الحادث الذيالیوم 
٠نفسه ، ویعد هذا الحكم من النظام العام فیبطل كل شرط أو اتفاق یخالفه

قادم الثالثي سواء كانت وكل الدعاوى الناشئة عن عقد التامین تسقط بالت
تحمى حقا للمؤمن له أو للمستفید أو للمؤمن ومن ذلك دعوى المؤمن له 

ضد المؤمن للمطالبة بالتعویض أو المبلغ المؤمن به

تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمین بانقضاء ثالث سنوات ) ١(–٧٥٢مادة ١
:ة ومع ذلك ال تسرى هذه المد) ٢(.الدعاوىمن وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه 

حالة إخفاء بیانات متعلقة بالخطر المؤمن منه ، أو تقدیم بیانات غیر صحیحة في.أ
فى . ب.علم فیه المؤمن بذلك الذيأو غیر دقیقة عن هذا الخطر إال من الیوم 

.علم فیه ذوى الشأن بوقوعه الذيحالة وقوع الحادث المؤمن منه إال من الیوم 
١٣٦٣ص سابقاق أحمد السنهوري، مرجع عبد الرز/ لمزید من البیان ، أنظر د

٩٩فقره -مرجع سابق–د جمال زكى –٣٨٢ص-مرجع سابق-د عبد المنعم بدراوى



-١٥٣٦-

أما الدعاوى التي تنشأ عن عقد التامین فال تسرى علیها مدة التقادم 
شئا عن ویعتبر نا. الخاصة بعقد التامین بل تخضع للتظلم الخاص بها 

عقد التأمین
دعوى المسئولیة التي یرفعها المضرور على المسئول أذا كان -١

.هذا األخیر قد أمن نفسه من هذه المسئولیة
الدعوى المباشرة التي یرفعها المضرور على المؤمن في حالة -٢

التأمین من المسئولیة
دعوى المؤمن له على السارق في حالة التأمین من السرقة -٣

في الحریق في حالة التأمین من الحریقوعلى من تسبب 
دعوى الحلول عندما یحل المؤمن له في الرجوع على المسئول -٤

عن الحادث المؤمن منه
دعوى الدائن المرتهن أو الدائن صاحب حق االمتیاز بماله -٥

من حق على مبلغ التأمین الن هذه الدعوى تستند إلى القانون 
ال إلى عقد التأمین

ین للمطالبة بسمسرته الن هذه الدعوى تنشأ دعوى سمسار التأم-٦
.من عقد السمسرة ال من عقد التأمین

بید أن شركات التأمین ونتیجة لطبیعة الحوادث الریاضیة واحتمال تفاقمها 
الریاضي المسبب قد تشترط سریان هذا التقادم من تاریخ وقوع الحادث 

ث الریاضیة رغم لتفادى احتمال تداخل الحوادلمسئولیة المنظم الریاضي
١٠إضراره بمصلحة المؤمن له أو المستفید 

Colinضد شركة Stanley smagalaكما حصل في قضیة العب كرة القدم األمریكي ١
Owen وتتلخص وقائعها في أنSmagalaنادية مع نبعد تعاقده لمدة سPittsburgh

steelers اكتتب بوثیقة تأمین الحوادث الریاضیة مع شركة ١٩٩٢قبل موسمColin
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-اخلامتة-

Owen وكیل شركةLioyd’s London ومن بین شروط هذه الوثیقة ضمان المؤمن له ،
في حالة العجز الدائم، على أال تقل أي مطالبة من المؤمن له حتى المطالبة بمبلغ العجز 

سنوات من تاریخ وقوع العجز ٣وى قضائیة بعد مرور الكلى الدائم وال یحق له رفع أي دع
بركبته الیمنى خالل مباراة قبل Smagalaأصیب ١٩٩٢أغسطس ١٧في . الكلى الدائم

بدایة الموسم خضع على أثرها لعملیة جراحیة لم یتمكن بعدها من اللعب مع الفریق، ظهرت 
أغسطس ٢٣ته عن الفریق في لدیه مشاكل في الركبة فخضع لعملیة سحب أوتار للركبة أبعد

أجرى الالعب اختبارا مع فریق كشافة في الدوري األمریكي لكرة ١٩٩٤، وفى مارس ١٩٩٣
القدم لكنه عجز عن الركض لمسافة صغیرة، وأصبح على أثرها عاجزا عن الحصول على 

لتحصیل مبلغ العجز، لكن الشركة رفضت المطالبة، Lioyd’sعمل، فوجه مطالبة إلى شركة 
على Illinoisأمام محكمة ١٩٩٦دیسمبر ٣١علیها دعوى قضائیة في Smagalaفرفع 

أساس إخالل شركة التأمین بالعقد، فأیدت المحكمة موقف الشركة في رفض المطالبة، فقام 
١٩٩٤مارس ١٣الالعب باستئناف الحكم مدعیا بأن إصابة العجز الكلى الدائم لم تبدأ حتى 

مع فریق الكشافة وهو ما یمنحه الحق في إقامة الدعوى ضد الشركة عندما فشل في االختبار
سنوات من تاریخ ثبوت اإلصابة ٣على اعتبار أن مدة التقادم ١٩٩٧مارس ١٣حتى تاریخ 

أغسطس ١٧أو العجز، بید أن محكمة االستئناف وجدت أن تاریخ العجز الكلى الدائم هو 
أي ١٩٩٢أغسطس ١٧عب حیث أصیب في بعد سنة واحدة من تاریخ إصابة الال١٩٩٣

كان یستطیع رفع Smagalaبعد آخر مرة لعب فیها بنجاح مع فرقه، وبناء على ذلك فإن 
أشهر من الوقت الذي هو رفع فیه الدعوى فعال ٤أي قبل ١٩٩٦أغسطس ١٧الدعوى في 

التي تقرر وفى مواجهة ذلك دفع الالعب بأن المحكمة یجب أن تتبع قواعد القانون العام . 
بأن التقادم یبدأ سریانه من التاریخ الذي كان فیه الشخص یعلم وبإمكانه العلم بحصول 
الضرر، بید أن محكمة االستئناف رفضت هذا الدفع لوجود شرط یحدد سریان التقادم، وبالتالي 
صادقت على قرار المحكمة االبتدائیة الذي یقضى بتأیید موقف شركة التأمین المدعى علیها 

.في رفض المطالبة
Glenn M. wong, Chris Deubert,, op. cit, p. ٥١٩, ٥٢١.
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ــــدول، وأضــــحى  ــــدى معظــــم ال ــــراهن ل ــــت ال ــــة فــــي الوق ــــات التنمی تتنــــوع أولوی
االســـتثمار الریاضـــي ضـــمن أهـــم هـــذه األولویـــات، فلـــم تعـــد الریاضـــة نـــشاطا 
ٕیهــدف إلــى تقویــة جــسد اإلنــسان والحفــاظ علیــه، وانمــا أصــبحت أهــم أوجــه 

ــــي تنمیتها،وكلمــــا زادت االســــت ــــدول ف ــــه ال ــــذي تعــــول علی ــــصادي ال ثمار االقت
ممارســـة النــــشاط الریاضـــي زادت حــــاالت وقــــوع األخطـــار الریاضــــیة، وهــــذه 
األخیـــرة بعـــضها یـــصیب الریاضـــي نفـــسه، وبعـــضها یـــصیب القـــائمین علـــى 

. النشاط الریاضي، وبعضها یصیب الغیر كالمتفرجین
وتــشجیع ممارســة النــشاط الریاضــي أمــر ٕواذا كانــت تنمیــة المهــارات الفردیــة

مرغــوب فیــه فإنــه یجــب فــي الوقــت نفــسه تــوفیر الوســائل واآللیــات القانونیــة 
الكافیة التي توفر سبل مواجهة األخطار الریاضي، 

ومــن هنــا نــشأ نظــام التــأمین ضــد أخطــار النــشاط الریاضــي باعتبــاره آلیــة 
مــن ضــمن هــو فقانونیــة تعمــل علــى جبــر الــضرر الــذي لحــق بالمــضرور، 

أشـــكال التـــأمین الجدیـــدة التـــي ظهـــرت تحـــت تـــأثیر التطـــور العـــام للحیـــاة 
. االجتماعیة واالقتصادیة

ویتخذ التأمین في المجال الریاضي عدة صور فهناك تأمین من المسئولیة، 
فالمجموعات الریاضیة واالتحادات التي تنظم األنشطة الریاضیة وتشرف 

ین تغطى مسئولیتها في حالة ما إذا لحق علیها عادة ما تبرم وثائق تأم
. الریاضي أو الغیر ضرر من ممارسة النشاط الریاضي

ألشخاص حیث یقوم المؤمن له على اوقد یتخذ التأمین صور التأمین 
بالتأمین من اإلصابات البدنیة التي قد یتعرض لها نتیجة ) الریاضي(

.لممارسته للنشاط الریاضي
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تداخلین في النشاط الریاضي یستطیعون عن ٕواذا كان الریاضي أو الم
طریق العقود التي یبرمونها مع منظمي األنشطة الریاضیة توفر ما یضمن 
لهم مواجهة ما یتعرضون له من أخطار ریاضیة إال أن األمر على خالف 
ذلك بالنسبة للمتفرجین، بحیث إذا ما لحق بهؤالء ضرر فإنه ال توجد آلیة 

ى لتعویض العادل، وما حادثة ستاد بورسعید قانونیة تضمن حصولهم عل
الریاضي غیر بعید عنا حیث راح ضحیة هذه الحادثة عدد من الشباب ولم 

نجد جهة أو هیئة مسئولة تتولى تعویض ذویهم تعویضا عادال 
من هنا نتبنى أهمیة التأمین من المسئولیة المدنیة لمنظمي األنشطة 

كن بها تغطیة مسئولیتهم وتوفیر الریاضیة، باعتباره آلیة قانونیة یم
جعل التأمین الذي التعویض للمضرورین انتهاجا لمسلك المشرع الفرنسي 

١٦الصادر في ٦١٠بمقتضى القانون یامن المسئولیة الریاضیة إجبار
١٩٩٢یولیو ١٣الصادر في ٦٥٢والمعدل بالقانون ١٩٨٤یولیو 

یة، والمعدل بمقتضى قانون والخاص بتنظیم وتنمیة األنشطة البدنیة والریاض
وقد أدمج هذا القانون في قانون ٢٠٠٠یولیو ٦في ٢٠٠٠-٦٢٧

من قانون الریاضة ٣٢١المادة فيالریاضة ونص على التأمین اإلجباري 
.الفرنسي

ٕواذا كان المـشرع المـصري یـنظم النـشاط الریاضـي بمجموعـة مـن النـصوص 
یفـــرض التـــأمین اإلجبـــاري مـــن القانونیـــة المتفرقـــة، إال أنـــه ال یوجـــد تـــشریع

المسئولیة الریاضیة، ونأمل أن یحذو المشرع المصري حذو المشرع الفرنسي 
.في فرض التأمین اإلجباري من المسئولیة الریاضیة

ولقد تم تناول التأمین من المسئولیة المدنیة لمنظمي األنشطة الریاضیة عـن 
لمــشرع الفرنــسي األضــرار التــي تلحــق بــالجمهور مــن خــالل عــرض تجربــة ا

ـــاري مـــن المـــسئولیة المدنیـــة لمنظمـــي األنـــشطة  ـــذي یفـــرض التـــأمین اإلجب ال
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الریاضـــیة، وكـــذلك بیـــان اآلثـــار التـــي تترتـــب علـــى هـــذا التـــأمین خاصـــة أنـــه 
یتمیـــز بـــبعض الخـــصائص التـــي تمیـــزه عـــن غیـــره مـــن صـــور التـــأمین مـــن 
ــــصفة  ــــث اســــتبعاد تطبیــــق بعــــض آثــــار ال المــــسئولیة بــــصفة عامــــة منــــة حی

.تعویضیة التي تمیز تأمین األضرار ال
وتحدیــد المــسئول )المــؤمن لــه(ویــسبق ذلــك تحدیــدا لمــنظم النــشاط الریاضــي

مــــــدنیا عــــــن األضــــــرار التــــــي تلحــــــق بالالعــــــب أو الجمهــــــور وطبیعــــــة هــــــذه 
.المسئولیة

أن الریاضـة مجــال خـصب للدراســات القانونیــةیمكننـا فــي النهایـة أن نقــرر-
یجة حتمیة لممارسة النشاط الریاضي، ومن ضمن وأن األخطار الریاضیة نت

األخطار الریاضـیة مـا یتعـرض لـه الجمهـور المتـابع للنـشاط الریاضـي حیـث 
تعـد الریاضـة مـن المجـاالت المـستحدثة للتـأمین فلـم تـزل أرضـها رخـوة تحــت 
أقدام المؤمنین الذین یحاولون رغم كـل الـصعوبات التـي تعتـرض عملهـم فـي 

.إلى هذا المجال واالستثمار فیه قطاع الریاضة الدخول 
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-توصيات-
ســلطات التــشریع فــي مــصر بتنظــیم التــأمین الریاضــي وخاصــة أوصــى-١

التـــأمین اإلجبـــاري مـــن المـــسئولیة المدنیـــة الریاضـــیة، وذلـــك ضـــمن القـــوانین 
تنظــیم التــأمین علــى أن یراعــا عنــدالریاضــیة التــي نوصــى أیــضا بإصــدارها 

دنیة الریاضیة في القوانین الریاضیة المنـشودة مـا اإلجباري من المسئولیة الم
:یأتي 

مراعاة الطبیعة الخاصة للتأمین اإلجباري من المسئولیة المدنیة لمنظمي -أ
النـــشاط الریاضـــي بأحكـــام خاصـــة تمیـــزه عـــن غیـــره مـــن صـــور التـــأمین مـــن 

.المسئولیة المدنیة بصفة عامة خاصة فیما یتعلق بتحدید آثار هذا التأمین
رأینــا أن التــأمین اإلجبــاري مــن المــسئولیة المدنیــة الریاضــیة قــد یجمــع حیــث 

األضـرار، كمـا منتأمینالألشخاص و على اتأمین الخصائص متعددة من 
أن التأمین الریاضي الذي تمارسه الشركات العالمیة یشمل أنشطة تدخل في 

.جمیع هذه األنواع
ة المدنیة الریاضیة وتنوع مراعاة األحكام الخاصة بالتأمین من المسئولی-ب

وثائقــه وتطــور الــشروط الــواردة فیهــا، ونظــام المطالبــة وتــسدید مبلــغ التــأمین، 
.ویمكن االستفادة في ذلك من تجربة الشركات العالمیة

االهتمــــام بتطــــویر المهــــن المرتبطــــة بتــــأمین الحــــوادث الریاضــــیة كمهنــــة -ج
عة التـأمین الریاضـي الوسطاء والوكالء واالستشاریین، ذلـك أن ازدهـار صـنا

مـــرتبط بتطـــور هـــذه المهـــن التـــي یمكـــن أن تـــؤدى إلـــى التـــرویج ألهمیـــة هـــذا 
.التأمین في الوسط الریاضي 

یمكــــن للقــــوانین الریاضــــیة المنــــشودة أن تــــضع معــــاییر إلدارة المخــــاطر -د
الریاضیة تساهم في تذلیل العقبـات أمـام صـناعة التـأمین الریاضـي، وتـساهم 
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أقساطه، مما یجعله متاحا لجمیع المشاركین فـي النـشاط في خفض تكالیفه و
.الریاضي

ونعتقد أنه یجب أن یتضمن هذا التشریع النص علـى صـندوق ضـمان، -ه
علـــى غـــرار صـــنادیق الـــضمان فـــي فرنـــسا، تـــساهم فیـــه النـــوادي واالتحـــادات 
الریاضــــــیة وكافــــــة منظمــــــي األنــــــشطة الریاضــــــیة بحیــــــث نــــــضمن حــــــصول 

.مباشرة من خالل هذا الصندوق المتفرجین على التعویض
حـــث الهیئـــات واالتحـــادات والنـــوادي الریاضـــیة علـــى االهتمـــام بالتـــأمین -٢

الریاضــي للتقلیــل مــن أثــار المــسئولیة المدنیــة لهــم عــن األضــرار التــي تلحــق 
.بالالعبین أو الجمهور 
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قائمة المراجع
:المرجع العامة: أوال
دار -المسؤولیة المدنیـة بـین التقیـد واإلطـالق-یلإبراهیم الدسوقي أبو الل-

١٩٨٠-النهضة العربیة القاهرة
أحمــد شــرف الــدین، أحكــام التــأمین فــي القــانون والقــضاء، دراســة مقارنــة،-

.١٩٧٨،  بدون دار نشر
دراسة في القانون والقضاء المقـارنین –أحمد شرف الدین، أحكام التأمین -

١٩٩١سنة ،نادي القضاة، القاهرة ، 
بـــدون دار ،مـــشكالت المــسئولیة المدنیـــة، الجـــزء األول،جمــال الـــدین ذكي-

.١٩٧٨طبعة ،  نشر
بـدون دار جمال الـدین ذكـى، مـشكالت المـسئولیة المدنیـة، الجـزء الثـاني،-

.١٩٨٠،   نشر
جــــالل محمــــد إبــــراهیم، التــــأمین ،دراســــة مقارنــــة مــــع القــــانونین المــــصري -

ات جامعة الكویت ، مطبوع١٩٨٩. والفرنسي
حسام الدین كامل األهوانى، المبادئ العامة للتأمین، ، بدون ذكر الناشـر -

.  ١٩٩٥ومكانه، سنة 
ــــدین كامــــل األهــــواني- ــــانون العمــــل،،حــــسام ال ــــشر،شــــرح ق ــــدون دار ن ،  ب

١٩٩١.
التعویض عن إصابة العمل بین مبادئ -حسن عبد الرحمن عبد القدوس-

-المنصورة–مكتبة الجالء الجدیدة -التأمین االجتماعيالمسئولیة المدنیة و
١٩٨٩

ـــة، الطبعـــة - ـــة الكبیـــرة،  دار النهـــضة العربی خمـــیس خـــضر، العقـــود المدنی
١٩٨٤الثالثة،
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،   بــدون دار نــشررمــضان أبــو الــسعود، أصــول التــأمین، الطبعــة الثالثــة،،-
٢٠٠٠

قـد التـامین مـن دراسـة مقارنـة لع-الـضمانأصـول–الـسعود أبـورمضان -
١٩٩٢-بدون طبعة-الدار الجامعیة –الناحیة الفنیة والقانونیة 

سعد واصف، التأمین من المسئولیة، دراسة في عقد النقـل البـرى، مطبعـة -
١٩٥٨جامعة القاهرة، 

١٩٩١-بدون دار نشر -العقود المدنیة -حلميسهیر منتصر د وفاء -
الشخـصيمسؤولیة الناشـئة عـن الفعـل النظریة العامة لل–عاطف النقیب -
١٩٨٤)باریس-بیروت(منشورات العویدات-رالخطأ والضر–
ومــــدى مــــشروعیته فــــي الفقــــه –عبــــد اهللا مبــــروك النجــــار، عقــــد التــــأمین -

١٩٩٤دراسة مقارنة،  دار النهضة العربیة، القاهرة  سنة –اإلسالمي 
بـدون ســنه أو -البـرىمینأالمفیــد فـي شـرح  عقـد التــ-عبـد الحمیـد عثمـان-

مكان نشر
الوســـیط فـــي شـــرح القـــانون المـــدني الجـــزء األول الـــسنهوري، عبـــد الـــرزاق-

المجلـد الثـاني . العقـد،المجلد األول .١٩٨١مصادر االلتزام، الطبعة الثالثة 
المجلـدات مـن إعـداد المستـشار ،العمل الضار واإلثراء بـال سـبب والقـانون،

-العقــود الــواردة علــى االنتفــاع بالــشيء،دس الجــزء الــسا-مــصطفي الفقــى 
األحكـــام العامـــة لإلیجـــار الطبعـــة الثانیـــة ،المجلـــد األول . اإلیجـــار والعاریـــة

.من إعداد المستشار مصطفى الفقى١٩٨٨
.١٩٦٣،   بدون دار نشرعبد المنعم البدراوى، التأمین،-
١٩٨٩، بدون دار نشر،مصادر االلتزام،عبد المنعم البدراوى -
١٩٩٢،  بدون دار نشر،مصادر االلتزام،عبد المنعم الصده -



-١٥٤٥-

االتجاهـــات المعاصـــرة فـــي أســـاس ونظـــام إباحـــة ،عبـــد الـــرؤوف مهـــدي -
. ٣، العدد ٢٧السنة . مجلة إدارة قضایا الحكومة. الجریمة الریاضیة

نون مجلـة القـا. عالقة الـسببیة فـي المـسئولیة المدنیـة،عبد الرشید مأمون -
. العددین الثالث والرابع٤٩واالقتصاد ، السنة 

دار النهـضة -عالقة السببیة فـى المـسئولیة المدنیـة-عبد الرشید مأمون  -
–بدون سنة نشر -القاهرة-العربیة

بــدون دار ،المــوجز فــي النظریــة العامــة لإللتزامــات،عبــد الــودود یحیــى -
.١٩٨٠،  نشر

١٩٦٢بدون دار نشر –التامین أعادة -عبد الودود یحیى-
عــــن خطــــا الناشــــئةاألخطــــارالتــــامین مــــن -محــــسن عبــــد الحمیــــد البیــــه-

بدون سنة نشر-مكتبة الجالء-المستأمن
١٩٩٥،   بدون دار نشرمحمد إبراهیم دسوقي، التأمین من المسئولیة،-
مـشكلة تعـویض الـضرر الـذي یـسببه شـخص غیـر ،محمد شكري سـرور -

.١٩٨٣،  بدون دار نشر،مجموعة محددة من األشخاصمحدد من بین
دار النهـــضة العربیـــة -عقـــد التـــامینأحكـــامشـــرح -ســـرورشـــكريمحمـــد -

١٩٩٦
بــدون دار محمــد علــى عرفــه، شــرح القــانون المــدني الجدیــد فــي التــأمین،-

.١٩٤٩،نشر
١٩٥٠،  بدون دار نشر،التأمین والعقود الصغیرة،محمد علي عرفه-
المـــسؤولیة التقـــصیریة للمتعاقـــد دراســـة فقهیـــة -د عبـــدالظاهر حـــسینمحمـــ-

المؤســــسة الفنیــــة –قــــضائیة فــــى العالقــــة التبادلیــــة بــــین نــــوعى المــــسؤولیة 
٢٠٠٤للطباعة والنشر القاهرة 
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دراسـة مقارنـة –محمد حسام محمود لطفي، األحكام العامـة لعقـد التـأمین -
ن علیـــه اســم الناشــر أو محـــل بــین القــانونین المــصري والفرنـــسي، غیــر مــدو

١٩٩٠، سنة ٢، ط . النشر
عقــــد -العقــــود المــــسماة-شــــرح القــــانون المــــدني-محمــــد كامــــل مرســــى-

٢٠٠٥-بدون طبعة-منشاة المعارف اإلسكندریة-الجزء الثالث-التامین
محمـــود جمـــال الـــدین ذكـــى، مـــشكالت المـــسئولیة المدنیـــة، الجـــزء الثـــاني،-

.١٩٩٠،بدون دار نشر
:المراجع المتخصصة: انیاث
. أبـــو زیـــد عبـــدالباقى مـــصطفى، الـــصفة التعویـــضیة فـــي تـــأمین األضـــرار-

العـــددان . مجلـــة المحامـــاة. دراســـة مقارنـــة فـــي القـــانونین المـــصري والفرنـــسي
.السنة التاسعة والخمسون. السابع والثامن

–العقـــد –االحتـــراف (القـــانون المـــدني والریاضـــة الـــشافعي،حـــسن احمـــد -
٢٠٠٥الطبعة األولى دار الوفاء للطباعة والنشر اإلسكندریة،) تأمینال
منـــــشأ -المـــــسؤولیة فـــــي المنافـــــسات الریاضـــــیة-حـــــسن احمـــــد الـــــشافعي-

١٩٩٧المعارف اإلسكندریة 
التــأمین اإلجبــاري مــن المــسئولیة المدنیــة لمنظمــي ،حــسن حــسین البــراوى-

–دراسـة مقارنـة –ین األنشطة الریاضیة عـن األضـرار التـي تلحـق بـالمتفرج
لكلیـة الـشریعة والقـانون جامعـة اإلمـارات بعنـوان -٢٢بحث منشور بالمؤتمر 

٢٠١٤،مایو" الجوانب القانونیة للتامین واتجاهاته المعاصرة"
حـــسن محمـــد الـــصباغ، الـــصفة التعویـــضیة فـــي تـــأمین األضـــرار، رســـالة -

.١٩٨٣. دكتوراه من جامعة القاهرة
.١٩٩٢دار النهضة العربیة الریاضیة،ة المسئولی،سعید جبر-
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دار النهضة الحادث،سعید جبر، رجوع المؤمن على الغیر المسئول عن -
١٩٩٣العربیة،

شــرح قــانون التــامین االجبــارى مــن المــسئولیة عــن حــوادث -ســعد واصــف-
١٩٦٣المطبعة العالمیة -السیارات مع دراسة لنظام صندوق الضمان

ق فــي التعــویض بــین حــوادث الــسیارات واالجتمــاعي الحــ، ســمیر االودن -
.١٩٩٩، مصر ، الفنیة اإلشعاعمكتبة ، والمسؤولیة المدنیة 

.١٩٩٩،بدون دار نشر،االلتزام بالتبصیر ،سهیر منتصر-
التـــأمین (عبـــاس جمـــال، التـــأمین علـــى اإلصـــابات فـــي المیـــدان الریاضـــي -

-ع االتـــــــــىبحـــــــــث منـــــــــشور علـــــــــى الموقـــــــــ) علـــــــــى المخـــــــــاطر الریاضـــــــــیة 
q#/eg.com.google.www://https
بحـث ملحـق -عقد احتراف العب كـرة القـدم-عبد الحمید عثمان الحفنى-

١٩٩٥-١٩بمجلة الحقوق الكویتیة العدد الرابع  سنة 
عــالء حــسین علــى ، تــأمین الحــوادث الریاضــیة، بحــث منــشور بــالمؤتمر -

الجوانــــب القانونیــــة "،لكلیــــة الــــشریعة والقــــانون جامعــــة اإلمــــارات بعنــــوان ٢٢
.٢٠١٤مایو" للتامین واتجاهاته المعاصرة

دار ، التــأمین مــن المــسؤولیة عــن حــوادث الــسیارات ، فــایز عبــد الــرحمن -
.٢٠٠٦، القاهرة،المطبوعات الجامعیة 

المـــسؤولیة تحدیـــدفـــيقبـــول المخـــاطر الریاضـــیة ودوره –البلـــشى لطفـــي-
١٩٩٤-بدون دار نشر-المدنیة

ــــدمحــــسن- ــــد الحمی ــــأمین مــــن األخطــــار الناشــــئة عــــن خطــــأ عب البیــــه، الت
.المستأمن، مكتبة الجالء

بدون سنة نشر
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محمـــد شـــكري ســـرور، ســـقوط الحـــق فـــي الـــضمان، دار الفكـــر العربـــي ، -
١٩٨٠.

مجلــة . ینمحمــد علــى عرفــه ، الــدعاوى المباشــرة المترتبــة علــى عقــد التــأم-
١٩٤٦، ١٦العدد األول،  السنة . القانون واالقتصاد

، تعویض األضرار الناتجة عن أفعال عدیم التمییـز ، محمد على عمران -
.١٩٩٢، لبنان ، الدار الجامعیة 

،االلتــزام بــضمان الــسالم وتطبیقاتــه فــي بعــض العقــود،محمــد علــي عمران-
.١٩٨٠طبعة ،بدون دار نشر

مین اإللزامــي مـــن أالمــضرور والمـــستفید مــن التـــ، نـــصور محمــد حــسین م-
.١٩٩٣، مصر ، منشأة المعارف ، المسؤولیة المدنیة 

:المراجع العامة باللغة الفرنسیة-ثالثا
- A. besson, Le contrat d’assurance : LGDJ, ٥e éd. ١٩٨٢
-Beudant et Lerebourg - Pigeonniere : cours de droit
civil francais, T.g par Rodiere. Posté sur le site Juris-
Classeur
- Francoise Cocral, La responsabilité civile et contrat
d’assurance, Posté sur le site Juris-Classeur ١٩٩٠
- Geneviéve Viney, La responsabilité: effets, L.G.D.J.,
١٩٨٨
- G.viney; traite de droit civil, les obligations, la

responsabilitéconditions, L.G.D. f. ١٩٨٢
-Guy Courtieu,. Sabine Bertolaso. Contrat
d’assurance, Régles communes, Fonctionnement du
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contrat Responsabilité civil et Assurances- Posté sur le site
Juris-Classeur
-Laurent Bloch, Régles particuliéres a l’assurance de
respnsabilité, juris Classeur Responsabilité civil et
Assurances- Posté sur le site Juris-Classeur
-Laurent Bloch, Assurances de dommages., Régles
particuliéres a l’assurance de responsabilité., Le
particularisme de l’assurance de responsabilité civil, juris
Classeur Responsabilité civile et Assurances- Posté sur le
site Juris-Classeur
-M. picard et A. besson, Les assurances terrestres, tome
premier, Le contrat d’assurance, cinauiéme edition par
andré BESSON, L.G.D.J., ١٩٨٢
-M. Picard et A. Besson, Les assurances terrestre, tome
premier, Le contrat d'assurances, Cinquième édition par
André Besson, LGDJ, ١٩٨٢
Marty et Raynaud P.: Droit civil, Paris ١٩٦٢, T.II, Vol.

I-
- Mazeaud : Traite theorique et pratique de la
responsabilite civile delictuelle et contractuelle. T.I, ٦ed.
١٩٦٥ par B.L.Mazeaud et A.
-Maud Asselain, Assurance de dommagr, Régles
generals. – Objet du contrat: risqué et valeurs garantis, uris
Classeur Responsabilité civile et Assurances- Posté sur le
site Juris-Classeur
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-- M. picard et A. besson, Les assurances terrestres,
tome I, Le contrat d’assurance, cinquiéme edition
L.G.D.J, ١٩٨٢
- Nadeau A.R. : Tralte de la responsablilte civile
delictuelle, Montreal, wilson et lafeur, Posté sur le site
Juris-Classeur ١٩٧١
-Philippe Le Tourneau, la responsabilité civile, Dalloz,
١٩٨٢
- Planiol et Ripert: Traite pratique de droit civil
fran)'ais, T. vi , ٢ ed. par Esmein. Posté sur le site Juris-
Classeur
R. Savatier : Traité de la responsabilité civile, T.٢. ٢ ed,

١٩٥١-
-R.Savatier et L. Mazeaud: responsabilité,
observations, A.T. D.C. ١٩٥٥
- Rodiere: note sous ٢٧ mai ١٩٥٢, précité; Blin: note
sous ١٢ juillet ١٩٥٤- Posté sur le site Juris-Classeur
-Sabin Bertolaso, Contrat d’assurance, Le risqué objet
du contrat, juris classeur Responsabilité civil et Assurances
-Posté sur le site Juris-Classeur
- Starlk B. : Droit civil, obligation, ٢ed. T.I, par H.
Roland et L. Boyer, Litec ١٩٨٥.
-Tourneau. La responsabilité' civile, ٣ ed., Dalloz١٩٨٢



-١٥٥١-

- Tourneau Ph. : La responsabilite civile, Dalloz ١٩٧٢,
١٩٨٢.
- Viney G. : Traite/ de droit civile, les abligations, la
responsabilite, conditions. L.G.D.J. ١٩٨٢.
-Werro F., La responsabilité civile, Berne ٢٠٠٥

Werro  F., Chappuis  B., Responsabilité civile--
Le moment du dommage- Zürich/Bâle/Genève ٢٠٠٧
-Yvonne Lambert-Favire, Droit des assurances, Dalloz,
١٩٩٨



-١٥٥٢-

:المراجع المتخصصة باللغة الفرنسیة-رابعا

- Aberkane H.:  Du dommage cause par une personne
indeterminèe dans un groupe determne de pers- onne,
R.T.D.C. ٥١٦-١٩٥٨.
- Azema J. : La responsabilite en matiere de sports, , Paris
١٩٣٥.
-Bondallaz  J., La responsabilité de l‘organisateur d‘une
manifestation sportive, Droit et sport, Berne ١٩٩٧
- Bondallaz  J., Responsabilité civile et activité sportive
organisée, RVJ ١٩٩٩
- Bondallaz J., La responsabilité pour les préju-dices
causés dans les stades lors de compétition sportive,.
Fribourg ١٩٩٦
-Benoit Chappuis- Franz Werro- Beatrice Hurni-
La responsabilité du club sportif pour les actes de ses
supporters-

٤٢٦٤٠-٢٠١١:unige/ch.unige.archiveouverte://http
-Buy (F), Marmayou (j-M), Poracchia (D) & Rizoo
(F), Droit du sport, Manuel L.G.D.J, ٢٠٠٦
- Bergeron R. : Le sport, phenomene social, sa
reglementation et le problème de la responsabilite' lyon
١٩٣٦.



-١٥٥٣-

- Bore J. : La causalite partielle en noir et blanc ou les
deux images de l'obligation "in solidum" j.c.p. ١٩٧١

٢٠١٠,Vuibert,du sportDroit,AmsonCharles-
- Compaguilhen R. : La 'notion d'acceptation des
risques sportifs et le droit / de la responsabilite civil, , Paris
١٩٦١.
-Christophe Albiges, stéphane Darmaisin et Olivier
Sautel, Responsabilité de l’orgnisateur de mainfestatons
sportives, juris classeur Responsabilité civile et Assurances
- Posté sur le site Juris-Classeur
-Christophe Albiges, Stéphan Darmaisin et Olivier
Sautel, Respnsabilité de l’organisateur de manifestations
sportives- Posté sur le site Juris-Classeur

--Charles Amson, Droit du sport, théorie et partique,
Vuibert ٢٠١٠
- Durry G. : Aspects juridiques de l'arbitrage,
publications de la faculte de droit et des sciences
economiques de limoge- Posté sur le site Juris-Classeur
- D. veaux : Le droit du sport, les responsabilité- Posté
sur le site Juris-Classeur
Daniel Veaux et paulette Veaux - Fornerie, sport et
droit des assurances, Juris- classeurs, Civil Art. ١٣٨٢ a
١٣٨٦- Posté sur le site Juris-Classeur



-١٥٥٤-

- Esmein P. : De l'influence de l'acceptation des .r Lsques
par la victime eventuelle d'un accident. R.T.D.C. ١٩٨٣.
- Foyer J. : Sports, chasse et loisirs, juris dlasseurs,
responsabilite civil, ١٩٧١
Fabrice Rizzo, Réflexions relatives a la responsabilité
civile des clubs sportifs a l’égard des spectateurs, petits

Affiches, ٠٨ juillet ٢٠٠٢-
- Gabr S. : La survenance du sinistre dans l'assurance de
dommages, Rennes, ١٩٧٩
- Gade P. : Regles du j eu et responsabilite in, les
problemes juridiques du sport, centre de droit et du sport
de l'universite de Nice, colloque du ١٨-١٧ mais ١٩٨٣,
Economica. ١٩٨٤.

--Guy Courtieu, Assurance Terrestres, Activités de
sport et de loisir- Civil Annexes, Assurances- Posté sur le

site Juris-Classeur
 responsabilités et reparation du-Gwendoline Simeon

 universite henry-dommage corporel des accidents sportifs
٢٠٠٥ novembre١-١٨nancy.poincare

- Hovorat J. : l'idee d'acceptation des risques dans la
responsabilite civil, Bib. Dr. Pr. ١٩٦٩, L.G.D.J.
- Hovorat J. : La repression des atteintes a l'integrite
corporelle.
consecutive al'exercice des sports, D. ١٩٦٩



-١٥٥٥-

- Joyal-Poupart R.: La responsabilite civile en matiere
de sports, , Paris ١٩٧٣.
-Jean Mouly- La responsabilité des organisateurs
d'activités sportives : obligation particulière de prudence
ou obligation implicite de résultat ? (à propos des accidents
de karting)
- Recueil Dalloz-٢٠٠٠-

Jean Mouly, Charles Dudognon – sport- Rép. civ.
Dalloz٢٠١٢
- Le Roux L. : La responsabilite en matiere sportive, -
Rennes ١٩٣٥.
- Mayer D. : La garde en commun. R.T.D.C. ١٩٧٥-
١٩٧.
- Mayraud : L'enigme des fautes simultannees, Revue du
Barreau du Quebec. ١٩٥٨.
- Musset M.-R. : La responsabilite sportive et le
reglement du jeu, etude critique de la juris prudence,
these Posté sur le site Juris-Classeur, Lyon ١٩٣٨.
- Montanier: les actes de la vie courante en matière

d'incapacités: J.C.P.١٩٨٢
-Mouly (J.), La responsabilité des organisateurs d’activés
sportives : obligation particulère de prudence ou
obligation implicite de resultat,D,٢٠٠٠



-١٥٥٦-

-Pache J. -J. : La responsabilite' civile en matiere de
sports, these, Lauzanne ١٩٥١.
- Perrault Ch. : Le sport de boules de neige et
l'acceptation des risques, ١٩٦٥.
- Rabinovitch w. : Encyclopedie Dalloz, civil VII, ٢eed,
Mise a Jour ١٩٨٧, Sports.

- Romain Boffa, contrats du sport, juris Classeur
Contrats  Distribution- Posté sur le site Juris-Classeur
- Savignac J. : La responsabilite contractuelle en matiere
de spectaces sportifs, Paris ١٩٤٣.
- Tunc A. : L'enfant et la balle. j.c.p. ١٩٨٨-١-١٩٦٦.
- Veaux D. : Le droit du sport, les responsabilites. Litec
١٩٨٧.
- Vinot G. : De la responsabilite civile en matière
d'accidents de chasse, these, Paris ١٩٣٧.
-Werro F., - Friedrich  Yan,- La responsabilité du
sport dans ses rapports avec d‘autres sportifs : thèmes
choisis selon le droit actuel et selon l‘avant-projet de
révision du droit de
la responsabilité civile, - FOËX -٢٠٠٤
-Werro F,  Quelques ruminations sur les relations entre
la responsabilité contractuelle et la responsabilité
délictuelle à partir d‘un accident de téléski, DC - ٢٠٠١



-١٥٥٧-

-Zen-Ruffinen P., Droit du sport, Zürich/Bâle/Genève
٢٠٠٢



-١٥٥٨-

-:یةمراجع باللغة االنجلیز-خامسا
-Daniel A Engel, The ADA and life, and disability
insurance: where is the liability ? ٣٣.TROT & INS. L. J.
١٩٩٧- ١٩٩٨
-Glenn M. wong, Chris Deubert, The Legal &
Business Aspect of Career-Ending Disability Insurance
policies In professional and College Sports, Villanova
Sports and Ent. Law Journal, vol. ١٧, ٢٠١٠
-Glenn M ,Wong - Essentials of sports law- Library of
Congress Cataloging-in-Publication Data-٢٠١٠-
-Rod Hughes, sports Risk Management, Newsletter,
OAMPS Insurance Brokers, issue ٣ Jan ٢٠١٢.


