
 

 

 

 
 

 املسئولية املدنية للرياضى
 عن فعل األدوات الىت فى حراسته 

 دراسة مقارنة 

 
 
 
 

 دكتور 
 طارق جمعه راشد
 مدرس القانون المدني 

 جامعة القاهرة  –بكلية الحقوق 
 جامعة قطر –وأستاذ مساعد معار بكلية القانون 

 



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –نون واالقتصاد مجلة القا 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

52 

 
 

 

 



 المسئولية المدنية للرياضى 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

53 

 قدمة امل 
 -الـــأل ا عـــ فــي ال  -فـــي ممارســة الالـــاي الرياضـــي الرياضـــ ون يســتمد  

. فــاذا ســلأل اللــيأ (1)أشــياأ أو أدوات تمتلــس بحســأل نــو  الل يــة التــي يمارســون ا
المستمد  فـي ممارسـة الرياضـة ضـررلا لل  ـر )العـأل  أـر أو أفـد المتفـرج  (  فـان 
ا لقواعــد المســئولية  الســلاي وثــور عمــا نذا الــان ال عــأل يســضي عــ  هــقا ال ــرر وفقــل

المطض واجأل اإلثيات(  أ  يسضي عا ـا باعتيـار    اللمصية )المسئولية الملسسة على
ا لقواعد المسئولية الل ئية. ا للليأ ومسئوالل عما يحدثه م  ضرر وفقل  فارسل

تطل ــق أفكــا  المــادة  عــ  مــدك نمكانيــة -هــقا الصــدد فــي -يثــور التســا يو 
ــانون رقـــ   178 بلـــضن نرـــدار القـــانون المـــدني  1948لســـاة  131مـــدني مـــ  قـ

مــدني فرنســي جدوــد( التــي تعــالم أفكــا  المســئولية  1242/1 دة)يقابل ــا نــم المــا
ع  فعل ا شياأ في مجـاي ممارسـة الالـاي الرياضـي والالـر نلـى ا دوات الرياضـية 

  وفي الوقت نفسه الالر نلـى الاـاد  (2)على أن ا أشياأ يمك  أن تسلأل ضررلا لل  ر

 
في    -  1 المهارة  على  تقوم  التي  بأنها “هي  الرياضية  األلعاب  السنهوري  الرزاق  عبد  د.  عرف 

السنهوري   أحمد  الرزاق  دعبد  الجسم". راجع:  المدني  رياضة  القانون  في شرح    –الوسيط 

منشورات الحلبي  –مصادر االلتزام    –نظرية االلتزام بوجه عام  -المجلد الثاني    –الجزء األول  

 . 1019ص    – 506فقرة  – 7ج  -2011ط   –وت لبنان بير  –الحقوقية 

المواد    -2 في  الشيء  فعل  عن  المسئولية  أحكام  المصري  المشرع  (  178،  177،  176نظم 

 ( المواد  في  الفرنسي  المشرع  المشرع  1244،  1243،  1/ 1242ونظمها  إن  حيث   .)

المادة   األشياء حيث نصت  لتشمل كل  المسئولية  أحكام هذه  قد مد  مدني    1242/1الفرنسي 

أيًضا   بفعله الشخصي فحسب، وإنما يسأل  المرء عن الضرر الذي يحدثه  أنه "ال يسأل  على 

  ." التي بحراسته  األشياء  أو عن  يسأل عنهم  الذين  األشخاص  أفعال  الناتج عن  الضرر  عن 

 ومعنى ما تقدم أن المشرع الفرنسي وسع من نطاق المسئولية عن فعل الشيء.  

التشر أن  بالذكر  المادة  وجدير  بعضها مع نص  توافق  قد  المقارنة  العربية  مدني    178يعات 

.  1949لسنة   84مدني بمرسوم رقم  179كالمشرع السوري الذي نقل ذات النص في المادة  

المادة   نص  مع  المضمون  في  ما  ونوًعا  الصياغة  في  اختلفت  اآلخر  مدني    178وبعضها 

المادة   في  المغربي  المشرع  من  كل  على  ذلك  قانون    88وينطبق  قانون    1931من  بشأن 

التي نصت على أن "  ل شخص يسأل عن الضرر الحاصل من األشياء  ك  االلتزامات والعقود 

  - 1 يثبت:التي في حراسته، إذا تبين أن هذه األشياء هي السبب المباشر للضرر، وذلك ما لم  
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فلتــت مــ  فراســته وأن ــا قــد أ  الرياضــي أو ال عــأل ال ــاو  علــى أنــه فــارس ل ــا

 
الضرر؛   لمنع  ضروريا  كان  ما  فعل  فجائي  -  2أنه  لحدث  إما  يرجع  الضرر  لقوة  وأن  أو   ،

والقطري    243وينطبق كذلك على المشرعين الكويتي في المادة    ".قاهرة، أو لخطأ المتضرر 

المادة   المادة    212في  في  واإلماراتي  و   316مدني؛  اتحادي؛  أردني؛    291مدني  مدني 

المادة    231و ونص  التشريعات  هذه  بين  الخالف  أوجه  ويتمثل  عراقي.  مدني    178مدني 

بعضها   أن  في  أمثلة  مصري  ذكر  المصري  النص  على  زاد  والقطري  الكويتي  كالمشرعين 

تعتبر األشياء    لألشياء التي تتطلب عناية خاصة كما ورد في الفقرة الثانية من هذين النصين"

التي تتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منها السيارات والطائرات وغيرها من المركبات  

، واألسلحة، واألسالك والمعدات الكهربائية، والحيوانات،  األخرى واآلالت الميكانيكية والسفن

 ". والمباني، وكل شيء آخر يكون، بحسب طبيعته أو بحسب وضعه، مما يعرض للخطر 

الحارس   أن  واألردني  والعراقي  واإلماراتي  المغربي  اآلخرون  المشرعون  ذكر    -وذكر  كما 

ر المشرعون اإلماراتي والعراقي  ". وذك فعل ما كان ضروريا لمنع الضرر "  -المشرع المغربي  

ما لم يثبت انه  " أو كما ذكر المشرع العراقي "  إال ما ال يمكن التحرز منه واألردني عبارات"  

 ". اتخذ الحيطة الكافية لمنع وقوع هذا الضرر 

وإذا انتقلنا إلى الفقه اإلسالمي، فإننا ال نجد عنوانًا ألحكام المسئولية عن فعل الشيء، وإنما  

تط ومعالجة  نجد  البناء  وتهدم   " العجماء  جناية   " في  الحيوان  فعل  عليها عن  فقهية  بيقات 

اآلالت الميكانيكية في مسألة اصطدام السفن. انظر في هذا المعنى: أحمد عبد الكريم أبو شنب  

اإلسالمي    – والفقه  األردني  القانون  في  الشيء  فعل  عن  المسئولية  المنارة    –أحكام  مجلة 

 . 248 –  247ص  – 2001 – 3ع  – 7مج  –األردن   –ات للبحوث والدراس 

الرياضية من  فعل األداة  ضرار الناتجة عن لية الناشئة عن األئو البعض بأن المس وربما يتصور 

األاأل المجتهدون  الفقهاء  لها  يتعرض  لم  التي  المستجدة  فمور  خاطئ  زعم  وهذا  ن  إ وائل، 

لعاب  بواب فقهية نظمت األ أقهاء بل هناك  لعاب الرياضية تعرض لها الفاالدوات الرياضية واأل

اإل  الرياضية.  الفقه  في  ما فهناك  اإل  سالمي  عبر  كما  والمناضلة  المسابقة  بكتاب  مام  يعرف 

الشربيني أالخطيب  اإل،  عبر  كما  والرمي  السبق  كتاب  الماوردي.  و  الخطيب  راجع:  مام 

سابقة والمناضلة هما  جاء في مغني المحتاج " كتاب الم  6/172الشربيني ـ مغني المحتاج  

سنة: ويحل أخذ العوض عليهما" قال الزركشي: "وينبغي أن يكونا فرض كفاية، ألنهما من  

يقتضيه " بالمسابقة  واألمر  به فهو واجب،  الواجب إال  إلى  يتوصل  الجهاد، وما ال  ؛  وسائل 

بالماور  : راجع الشهير  البغدادي،  البصري  دي  أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب 

الشيخ عادل أحمد    -الشيخ علي محمد معوض    تحقيق   –  ـ الحاوي الكبير  هـ( 450)المتوفى:  

  15ج   –م    1999-هـ    1419األولى،    ط   –لبنان    -دار الكتب العلمية، بيروت    -عبد الموجود 

 . 180 ص  –
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 .  (1)وتسللت في نفداث ال رر ب عأل  أر أو بال  ر

 إشكالية البحث  
 وث ر هقا اليحث عدة تسا الت هي:  

تتطلأل فراست ا عاايـة أارـة أو  الت كيف نعتلر ا دوات الرياضية أشياأ   -
ا لماطوق نم المادة  ميكانيكية      مدني؟  178تطليقل

ممارسـة الل يـة الرياضـية فـي   هل وتصور أن وتدأل اللـيأ المسـتمد  فـي -
نفــــداث ال ــــرر فتــــى ولــــو لــــ  يكــــ  هاــــا  اتصــــاي مــــاد  بــــ   اللــــيأ 
والم رور  وإنما يكفي أن تكون ا داة الرياضية هي أداة ال رر فتـى ولـ  

 تتصل بالم رور اتصاالل مياشرلا.

والقلك هاا  نشـكالية أأـرك تتعلـق بفكـرة فراسـة ا داة الرياضـية وتحدوـد مـ  
الفعلية عل  ا بح ث يكـون لـه السـلطة الفعليـة فـي اسـتعمال ا وتوج   ـا   له الحراسة
 ورقابت ا.  

وإذا الــان ا مــر ولــدو ســ  ل بالاســية لدلعــاإ الفرديــة  فانــه ســ  داد رــعو ة 
بالاسية لدلعاإ الجماعية التي يلتر  ف  ـا أكثـر مـ  العـأل وفـي الوقـت نفسـه وـت  

   سـيطرة فعليـة علـى ا داة المسـتمدمة تيادي السيطرة ب ـا    ييكـون لكـل وافـد مـا
 الل ية؟ في  

 

 
يشترط في الغير الذي ترتفع بخطئه مسئولية الحارس  قضت محكمة النقض المصرية بأنه "    - 1

المشروع   أال غير  بعملهم  يحدثونه من ضرر  عما  قانوناً  الحارس  يسأل  ممن  نقض  يكون   ."

موقع    20/2/2014جلسة    –ق    73لسنة    5841 رقم  الطعن  -مدني   على  منشور  حكم  ؛ 

 : قوانين الشرق 

http://0-www.eastlaws.com.mylibrary.qu.edu.qa/AhkamView.aspx?  

I=363954&H=&HM=0#594409 

 

http://0-www.eastlaws.com.mylibrary.qu.edu.qa/AhkamView.aspx?%20I=363954&H=&HM=0#594409
http://0-www.eastlaws.com.mylibrary.qu.edu.qa/AhkamView.aspx?%20I=363954&H=&HM=0#594409
http://0-www.eastlaws.com.mylibrary.qu.edu.qa/AhkamView.aspx?%20I=363954&H=&HM=0#594409
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 نطاق البحث  
ال واكــر أفـــد أن ممارســـة ألالليـــة ا نلـــطة الرياضــية لـــ  تعـــد هوايـــة  وإنمـــا 

 أريحت بالاسية ليعض ال عل   م اة يمارسون ا على وجه االفتراف.  

 3 التـي نصـت عل  ـا المـادة  -وم  ث  وتحدد نطاق بحثاا مـ  أـ ي التفرقـة  
ــ  ــ   ال مــ ــئون ال علــ ــة شــ ــد الئحــ ــرة القــ ــر  لكــ ــاد المصــ ــة باالتحــ ــادرة مارــ  الصــ

بــ   نــوع   مــ  ال علــ   همــا ال علــون ال ــواة وال علــون  - 4/6/2013 بتــاري 
المحترفون. ف ث نصت هق  المادة على أن "ال علون الملترالون في الرة القـد  نمـا 

  .هواة أو محترفون 

  وـرتي  بعقـد مـا نـاد وتقاضـى بموجيـه ال عأل المحترف هو ال عأل الق  -1
  .مقاب   نلطته الكروية أكثر مما وتحمله م  نفقات

ال عــأل ال ـــاو  هــو ال عـــأل أل ــر المتعاقـــد مــا الاـــاد   ويجــو  لـــه أن -2
وتقاضى اللدالت والمصروفات التي ت طي الالاي  على سل ل المثـاي بـدالت التـدريأل 

 . (1)" ما نلى ذلكواالنتقاي والت قية والسك  والم بس و 

ا  ا محترفــل ا لــقلك يعــد العيــل ا لــام الفقــرة  –وتطليقــل مــ   –مــ  ال ئحــة  1طيقــل
ورتي  بعقد ما ناد مع   بمقابل مـاد  يفـوق المصـاريف التـي وتحمل ـا بلـكل فعلـي 

ا   جراأ ممارسته ل ية الرة القد  ا هاويـل ا للفقـرة  -وفي المقابل يعتلر العيـل مـ   2وفقـل
ا مـا أ  نـاد وال يحصـل علـى مـ  يمـ  –ال ئحة   ارس الرياضـة دون أن يكـون متعاقـدل

 .(2)أ  السأل ماد 

 
   :والالئحة متاحة الكترونيًا على موقع قوانين الشرق على موقعها   -1

http://site.eastlaws.com/GeneralSearch/Home/ArticlesTDetails?Maste

rID=1486255 

الهاوي   -  2 والالعب  المحترف  القدم  كرة  عب  ال  بين  التمييز  أوجه  عن  للمزيد  كذلك     :راجع 

الاله   عبد  كريم  الصادرة عن    –د. رجب  االحتراف  لوائح  في ضوء  القدم  كرة  احتراف  عقد 

http://site.eastlaws.com/GeneralSearch/Home/ArticlesTDetails?MasterID=1486255
http://site.eastlaws.com/GeneralSearch/Home/ArticlesTDetails?MasterID=1486255
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و ااأ على هق  التفرقة يعتلر ال عأل المحترف مرتيطلا بعقد عمـل مـا الاـاد  
ــه ا ل ــل ــ  يكــون تابع ــ  (1)ومــ  ث ــ  ومــ  ث ــي ه ال يمكــ  أن تســاد نلي فراســة ا دوات الت

الرياضـي    ا تكـون فـي فراسـة الاـاد يستمدم ا في ممارسة ا لعاإ الرياضية  وإنم
ويكون هو المسئوي المتلو  ع  تعويض ا ضرار التي سللت ا ا داة الرياضـية أثاـاأ 

. وفـي هـق  الحالـة وتعـ   (2)استعماي ال عأل تابعه ل ا في ممارسة الالاي الرياضي
 

ا لكرة  الوطنية  األخ االتحادات  الدول  وبعض  مصر  في  القدم  لقد  لكرة  الدولي  واالتحاد  رى 

 . 503ص  – 2015 – 88ملحق العدد  –مجلة القانون واالقتصاد   –( )الفيفا 

القدم    - 1 كرة  العب  احتراف  عقد  طبيعة  حول  عب   –راجع  الحفني    دد.  عثمان  عقد    –الحميد 

القانونية   وطبيعته  مفهومه  القدم  كرة  العب  من  –احتراف  العلمي  بحث  المؤتمر  في  شور 

جامعة   الرياضية  التربية  كلية  مع  باالشتراك  أسيوط  جامعة  الحقوق  لكلية  الثالث  السنوي 

 . 2007مارس  – 1مجلد –أسيوط )القانون والرياضة( 

  " أن  من  به  قضي  ما  المصري  القضاء  تطبيقات  وتمييزه   العمل  عقد تكييف في  المناطومن 

العقود   عقد عن من  وغيره  المحكمة    -الوكالة  هذه  قضاء  به  جرى  ما  توافر    -وعلى  هو 

ورقابته، وهو ما نصت عليه   العمل  خضوع العامل إلشراف رب في التي تتمثل التبعية عنصر 

بقولها  674المادة   المدني  التقنين  يتعهد  العمل  عقد" من  الذي  بأن   هو  المتعاقدين  أحد  فيه 

فه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد اآلخر".  خدمة المتعاقد اآلخر وتحت إدارته أو إشرا في  يعمل

مدني   رقم  -نقض  فني    -  1972/  2/ 2جلسة    - ق   35 لسنة - 540 الطعن    -  23مكتب 

 . 121ص

سباقات    -  2 في  المستخدم  الحصان  أن  الفروسية  رياضة  ممارسة  مجال  في  ذلك  أمثلة  ومن 

  عليه قي سيطرته الفعلية المالك يستب  الفروسية يركبه فارس أو خيال ليس مالًكا له والغالب أن 

 الحارس. فيبقى المالك في هذه الحالة هو  هذا الفارس تابعه.حتى بعد أن يسلمه 

  " أنه  إلى  فيه  يذهب  السنهوري  الدكتور  للفقيه  رأي  هناك  أن  بعض  بيد  في  يمنع  شيء  ال 

ل )  كما إذا سلم صاحب الحصان حصانه لخيا   التابع،الحاالت من أن تنتقل السيطرة الفعلية إلى  

jockey  فإن الخيال في هذه الحالة من وقت أن أمسك زمام الحصان    ،( يجري به في السباق

السباق في  به  يجري  هو    ،وبدأ  وأصبح  الحصان  على  الفعلية  السيطرة  إليه  انتقلت  وقد 

راجع:   ."  ويكون المالك مسئوالً مسئولية المتبوع  ،فيكون مسئوالً مسئولية الحارس ،الحارس

 .  1197ص    –المرجع السابق  –ق السنهوري د. عبد الرزا

التبعية   فكرة  ينقاض  أنه  نرى  فإننا  السنهوري  العالمة  إلى  ما ذهب  الرغم من وجاهة  وعلى 

ويحمل الفارس التابع المسئولية على الرغم من أنه ليس هو مالك الحصان؛ ألن الحراسة ال  

يملك  الذي  للمالك  تظل  وإنما  التابع،  إلى  المتبوع  من  والرقابة    تنتقل  بحسبانها    –السيطرة 

على هذا الحيوان. ومما يعضد ما ذهبنا إليه حكم محكمة النقض المصرية    -جوهر الحراسة  

  178حارس األشياء الذي يفترض الخطأ في جانبه على مقتضى نص المادة  في قضائها بأن:  
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 لقيا  مسئولية الاـاد  الرياضـي المتلـو  أن ورتكـأل ال عـأل تابعـه أطـض رياضـيلا يقـي 
ا لام المادة    .(1)مدني مصر    163مسئول ته طيقل

ا لدداة الرياضية ال عـأل ال ـاو  الـق  ال وـرتي  مـا  وفي المقابل يعتلر فارسل
الاـاد  بعقـد عمـلن  نـه يملـك السـلطة الفعليـة علـى ا داة المسـتمدمة فـي ممارسـة 

 الالاي الرياضي.

لـق  " يمـارس ولما الان مصطلح الرياضي يطلق بصفة عامة على اللمم ا
 

ة الفعلية على  من القانون المدني، هو ذلك الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي تكون له السلط

الشيء، ألنه   استعمال  به  المنوط  تابعه  إلى  الحراسة منه  تنتقل  واستقالالً، وال  الشيء قصداً 

  السيطرة المادية على الشيء وقت استعماله، إال إنه إذ يعمل لحساب متبوعه  للتابع  وإن كان 

يف مما  للمتبوع  خاضعاً  يكون  فإنه  تعليماته،  ويتلقى  بأوامره  ويأتمر  العنصر  ولمصلحته  قده 

الذي   هو  كان  لو  كما  الشيء  على  الحارس  هو  وحده  المتبوع  ويجعل  للحراسة  المعنوي 

المفترض   الخطأ  أساس  للمسئولية على  الموجبة  الحراسة  قيام  في  العبرة  أن  ذلك  يستعمله، 

  285الطعن    –". نقض مدني  هي بسيطرة الشخص على الشيء سيطرة فعلية لحساب نفسه 

. غير أن ذلك ال  396ص    –  1ج  -16مكتب فني    –  1965/  3/   25جلسة    –ق    30لسنة  

يمنع القول بأن العالمة السنهوري من المحتمل أنه يقصد فيما ذهب إليه أن التابع قد يسأل  

األداة   استعمل  بأن  النادي  متبوعه  تعليمات  عن  فيها  يخرج  التي  الحالة  في  حارًسا  بصفته 

الحالة    الرياضية لمصلحته الشخصية أو استولى عليها الرياضي. وفي هذه  النادي  دون علم 

هذا   من  قريب  انظر  المفترض.  بمقتضى خطئه  الرياضية ومسئواًل  األداة  سيكون هو حارس 

دار المطبوعات    –مصادر االلتزام  –النظرية العامة لاللتزام  –المعنى: د. رمضان أبو السعود 

 . 443ص  – 2002الجامعية 

ق الالعب يقتضي " أن يكون قد صدر منه سلوك عنيف شرس  إن قيام الخطأ المدني في ح  -  1

وكان   مقصوًدا،  كان  السلوك  هذا  وأن  المطلوب.  الحد  قوته  في  ويتجاوز  نية  سوء  عن  ينم 

لم   لكنه  المنافس،  بالالعب  ضرًرا  يلحق  أن  واحتمال  لخطورته  مدرًكا  ارتكبه  الذي  الالعب 

نرا  الذي  الجسيم  الخطأ  لالعب.  يكترث بذلك. وهذا هو مفهوم  المدني  للخطأ  مناسبًا  معياًرا  ه 

الضرر   حجم  على  وليس  ذاته  في  السلوك  جسامة  على  يعول  أنه  المعيار  هذا  من  والواضح 

المترتبة عليه. فالخطأ الذي يقيم مسئولية الرياضي ال يستنتج من الضرر الذي لحق خصمه،  

هو ما ال يمكن األخذ به  ، وLa faute virtuelleوإال فنحن نتحول إلى فكرة الخطأ المفترض 

جابر محجوب على   د.  راجع  الرياضية"  المسئولية  مجال  األلعاب    -في  مخالفة  اعتبار  مدى 

للتعويض   موجبًا  مدنيًا  خطأ  القانون    –الرياضية  مؤتمر  في  سيادته  قدمها  بحثية  ورقة 

اللجنة   مع  بالتعاون  قطر  جامعة  القانون  كلية  نظمته  الذي  في    األولمبيةوالرياضة  القطرية 

 . 19ص    – 2017فبراير  20، 19الفترة من  
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نلاطلا رياضيلا ع  طريق القيا  بمجموعة م  التدرييات اللدنية " وم  ث  وتسا هـقا 
المصــطلح ليلــمل جميــا الرياضــ    بمــا فــي ذلــك الرياضــيات الفرديــة أو الجماعيــة 

ــة ال ـــواة أو المحتـــرف   لـــقا  ثرنـــا اأتيـــار عاـــوان هـــقا اليحـــث ليكـــون   (1)ورياضـ
  فعـل ا دوات التـي فـي فراسـته قارـدو  بـقلك بيـان المسئولية المدنية للرياضي عـ

عـ  فراسـة ا دوات الرياضـية المسـتمدمة فـي ممارسـة   هقا الرياضيمدك مسئولية  
 الالاي الرياضي.

أو  أو جمـاعي و الالر نلى أن ممارسة ا لعاإ الرياضية قد تت  بلـكل فـرد 
أو لــدداة  رديــةالففــان الحراســة بالتي يــة ســتكون علــى نــوع  : الحراســة  ملــتر  

 ل ا.  الل ية الرياضية والحراسة الجماعية أو الملترالة

و ااأ على ما تقد  سيقتصر نطاق اليحث على دراسة ث ث مسائل هـي بيـان 
ــالتي  ــئولية الرياضـــي فـــي فـ ــة ومسـ ــا للحراسـ ــية اللـــيأ أاضـ ــة ا داة الرياضـ ماهيـ

ية التـي تكـون فـي الحراسة الفردية أو الجماعية والملترالة ع  فعـل ا دوات الرياضـ
 :فراسته ع  ممارسة الالاي الرياضي وذلك في ث ثة ميافث

 ا داة الرياضية الليأ أاضا للحراسة  ماهيةالميحث ا وي:  
 لدداة الرياضية    الحراسة الفرديةالميحث الثاني:  

 الميحث الثالث: الحراسة الجماعية أو الملترالة لدداة الرياضية

 
عقد احتراف العب كرة القدم مفهومه وطبيعته القانونية    –انظر: عبد الحميد عثمان الحفني    -  1

بحث منشور في المؤتمر العلمي السنوي الثالث لكلية الحقوق جامعة أسيوط باالشتراك مع    –

)الق أسيوط  جامعة  الرياضية  التربية  والرياضة(  كلية    –  2007مارس    –  1مجلد    –انون 

 . 23ص
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 املبحث األول 
 ة الرياضية كشيء خاضع للحراسة األدا   ماهية 

 178التـي نلمت ـا المـادة  -يقت ي تطل ـق المسـئولية عـ  فراسـة ا شـياأ 
ا   -مدني   وجود أداة رياضية في فراسة ال عأل  وأن تتدأل هق  ا داة تـدأ ل نيجابيـل

ييصـيح الاـاد  أو ال عـأل ال ـاو  فارسـ ا مسـئوالل عـ  هـقا   (1)فـي نفـداث ال ـرر
مفترضة  تلاى على قرياة نف ت فراسة ا داة م  تحت وـد ال عـأل ال رر مسئولية  

. وتلـك القرياـة قاطعـة ال يمكـ  ل عـأل أن وـتملم ما ـا بافـي المطـض )2(الحارس ل ا

 
  - 1ج -15 مكتب فني  - 22/2/1964- جلسة  – ق 29 لسنة  104 الطعن رقم  - مدني نقض  - 1

 . 240ص

حيث قضت محكمة استئناف باريس بمسئولية أحد العبي ألعاب القوى عن إصابة زميله في    - 2

المطرقة من يده ال يعتبر من قبيل القوة   الفريق نتيجة انزالق المطرقة من يده. حيث إن انفالت

 القاهرة التي تعفي من المسئولية. راجع: 

Paris, 28 Nov. 1961: D. 1962. 620, note Noirel  .La même solution prévaut en 

matière de jeu de quilles ou de boules (Besançon, 31 janv. 1964, Gaz. Pal. 

1964. 1. 156). 
الح هذا  أن"  ويتفق  من  المصرية  النقض  محكمة  به  قضت  مع  األشياء  كم  حارس  مسئولية 

عليها   يتمثل    هي   178المادة  في  المنصوص  خطأ  قوامها  تقصيرية  تقصير    في مسئولية 

بذل ما تقضيه الحراسة عليه من عناية خاصة تحول دون أن يفلت زمامه    في   الشيءحارس  

-  1980/ 4/ 23جلسة    -ق 46 لسنة  214الطعن رقم  -". نقض مدني  من يده فيحدث الضرر 

 . 1181ص  -  1ج  - 31مكتب فني  

المفترض غير   الخطأ  بناء مسئولية حراسة األشياء على أساس  إليه أن  ومما تجدر اإلشارة 

"بقي العكس  إلثبات  إلى    قابل  العشرين  القرن  منذ مستهل  تطور مستمر  كان    اليوم.في  فقد 

إلثبات   قابالً  األمر  بادئ  الخطأ  قابل    ،العكسافتراض  غير  أصبح  الخطأ    لذلك.ثم  وكان 

األشياء   على  مقصوراً  إلى    المنقولة،المفترض  جاوزها  دائرة    العقار.ثم  من  يستثني  وكان 

التي يحركها عمل   األشياء  المفترض  القاعدة    ونحوها،كالسيارات  اإلنسان،  الخطأ  ثم عممت 

جميع   الشيء    األشياء. فشملت  بين  تفريق  هناك  مفترضاً  يكون    الخطر،وكان  فيه  الخطأ 

وهكذا أصبحت دائرة الخطأ    التفرقة. ثم زالت هذه    الخطأ،والشيء غير الخطر يطلب فيه إثبات  

  اإلنسان،متحركاً بقوته الذاتية أو محركاً بيد    عقاراً، منقوالً كان أو   شيء،المفترض تتسع ألي 

  يبني فهو    (.garde)ولم يستبق القضاء الفرنسي إال معنى " الحراسة    خطر.خطراً أو غير  

)  فعل  المسئولية عن   حراسته  في  خطأ   " على  وهذا    .(  faute dans la gardeالشيء 



 المسئولية المدنية للرياضى 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

61 

ــلأل  ــات السـ ــى نثيـ ــه علـ ــية لـ ــئولية بالاسـ ــا المسـ ــ لة دفـ ــر وسـ ــة. وتقتصـ فـــي الحراسـ
أاضــا للحراســة ومــ  ثــ  وتعــ   تحدوــد ماهيــة ا داة الرياضــية اللــيأ . (1)ا جالــي

 
المرجع   –س". راجع: د. عبد الرزاق السنهوري الخطأ مفترض افتراضاً غير قابل إلثبات العك 

 . 1223ص   –السابق 

   راجع في الفقه الفرنسي: - 1

Durry, L'adéquation des notions classiques du droit de la 

responsabilité au fait sportif, Les problèmes juridiques du sport: 

responsabilité et assurance: Économica 1984, p. 29 

وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض الفرنسية بأنه " ال تقوم مسئولية الحارس إال إذا أثبت  

ثبت الحارس أن حدوث الضرر كان بسبب أجنبي  المضرور حصول الضرر بفعل الشيء ما لم ي

   ال يد له فيه ".

“responsabilité du gardien est subordonnée à la condition que la 

victime avait rapporté la preuve que la chose a été, en quelque 

manière et ne fût-ce que pour partie, l'instrument du dommage, sauf 

au gardien à prouver qu'il n'a fait que subir l'action d'une cause 

étrangère”. 

Cass. 2e civ., 5 janv. 1994, n° 92-15.443: JurisData n° 1994-000067 ; 

Bull. civ. 1994, II, n° 14 ; Dr. et patrimoine janv. 1995, p. 79, obs. 

F. Chabas) 

بأن "   المصرية في قضائها  النقض  به محكمة  المادة  وهذا ما قضت  المقررة في  المسئولية 

من القانون المدني تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء افتراضاً ال   178

بات أنه لم يرتكب  يقبل إثبات العكس ومن ثم فإن هذه المسئولية ال تدرأ عن هذا الحارس بإث 

في   الذي  الشيء  من  الضرر  يقع  ال  حتى  والحيطة  العناية  من  ينبغي  بما  قام  وأنه  ما  خطأ 

حراسته وإنما ترتفع هذه المسئولية فقط إذا أثبت الحارس أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي  

الغير  المضرور أو خطأ  السبب ال يكون إال قوة قاهرة أو خطأ  نقض    ...". ال يد له فيه وهذا 

رقم ا  -مدني   فني   12/1963/ 12 جلسة  - ق  29  لسنة   17لطعن    -3ج    -14 مكتب 

  -3ج    -  17 مكتب فني  -  1966/ 22/11 جلسة  - ق 32لسنة  203  الطعن رقم ؛  1156ص

لقيام هذه المسئولية أساسا قبل الحارث    -في هذه الحالة    –. ويكون من المتعين  1712ص  

بفع  وقع  قد  الحادث  أن  المضرور  يثبت  مدني  ل  أنه  نقض  الطعن    -الشيء. 

. حكم منشور الكترونيا على موقع قوانين  1994/  21/12جلسة    - ق 63 لسنة 8342 رقم

 الشرق 

 http://0-www.eastlaws.com.mylibrary.qu.edu.qa/AhkamView.aspx?  

I=67784&H=&HM=0#283555 . 

http://0-www.lexisnexis.com.mylibrary.qu.edu.qa/fr/droit/search/runRemoteLink.do?A=0.5378963368323826&bct=A&service=citation&risb=21_T25202546534&langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23ccass%23sel1%251994%25year%251994%25decisiondate%2519940105%25onum%2592-15.443%25
http://0-www.lexisnexis.com.mylibrary.qu.edu.qa/fr/droit/search/runRemoteLink.do?A=0.5499719739551187&bct=A&service=citation&risb=21_T25202546534&langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23lnfr%23ref%25000067%25sel1%251994%25year%251994%25decisiondate%251994%25
http://0-www.eastlaws.com.mylibrary.qu.edu.qa/AhkamView.aspx?%20I=67784&H=&HM=0#283555
http://0-www.eastlaws.com.mylibrary.qu.edu.qa/AhkamView.aspx?%20I=67784&H=&HM=0#283555
http://0-www.eastlaws.com.mylibrary.qu.edu.qa/AhkamView.aspx?%20I=67784&H=&HM=0#283555
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لحراسة  ومـدك تطلـأل االتصـاي المياشـر بـ   لومدك استل ا  تدأل ا اإليجابي المحل  
 الم رور؟ ا داة الرياضية و     

 و ااأ عليه نقس  هقا الميحث نلى مطلل  :

ا داة الرياضــية ومــدك اشــتراي تــدأل ا اإليجــابي فــي  مف ــو المطلــأل ا وي: 
 نفداث ال رر.

بــ   ا داة الرياضـــية و ـــ   لــأل االتصـــاي المياشـــر المطلــأل الثـــاني: مـــدك تط
 .رورالم 

 املطلب األول 
 األداة الرياضية ومدى اشرتاط تدخلها اإلجيابي يف إحداث الضرر   مفهوم 

ال يمكــ  أن تقــو  مســئولية ال عــأل ال ــاو  أو الاــاد  الرياضــي عــ  ال ــرر 
ا لـام ا -الااج  ع  فعل ا داة الرياضية نال نذا وقا ال ـرر مـدني  178لمـادة طيقـل

ا فـي نفـداث ال ـرر. ومـ  ثـ    - بفعل اللـيأ وهـو مـا يقت ـي تدألـه تـدأ ل نيجابيـل
: مــا هــو المقصــود باللــيأ )ا داة الرياضــية( الماضــا للحراســة   ــ   أوالل ا:نل ــل  وثاني

 بيان مف و  التدأل اإليجابي للليأ )ا داة الرياضية(.

 للحراسة   أوال: مفهوم الشيء )األداة الرياضية( اخلاضع 
فــي  بضنــه -لقــد عرفــت محكمــة الــاقض المصــرية اللــيأ الماضــا للحراســة  

 
ال يعتبر الفعل سبباً أجنبياً إال إذا كان خارجاً عن الشيء فال  ومما تجدر اإلشارة إليه كذلك أنه  

وقوع   إلى  مباشرة  ويؤدي  نتائجه  درء  أو  دفعه  أو  توقعه  يمكن  وال  بتكوينه  الحادث.  يتصل 

مدني   نقض  رقم   -انظر:  منشور    . 2010/ 4/ 1جلسة    – ق  67 لسنة  4509  الطعن  حكم 

 الكترونيًا على موقع قوانين الشرق  

http://0-www.eastlaws.com.mylibrary.qu.edu.qa/AhkamView.aspx?  

I=314187&H=&HM=0#437738 

 

 

http://0-www.eastlaws.com.mylibrary.qu.edu.qa/AhkamView.aspx?%20I=314187&H=&HM=0#437738
http://0-www.eastlaws.com.mylibrary.qu.edu.qa/AhkamView.aspx?%20I=314187&H=&HM=0#437738
http://0-www.eastlaws.com.mylibrary.qu.edu.qa/AhkamView.aspx?%20I=314187&H=&HM=0#437738
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 –وعلـى مـا جـرك بـه ق ـاأ هـق  المحكمـة  -م  القانون المـدني   178فك  المادة  
بضنه " هو ما تقت ي فراسته عااية أارة نذا الان أطـرال بطليعتـه أو أطـرال بلروفـه 

 .(1)..".عادة بضن يحدث ال رروم بساته بضن يصيح في وضا أو في فالة تسمح  

يســتل   هــقا الق ــاأ أن يكــون اللــيأ محــل الحراســة فــي فاجــة نلــى عاايــة 
أارـة متـى الــان أطـرلا بطليعتـه أو بســلأل اللـروف وم بسـات جعلتــه فـي وضــا أو 

 .  (2)في فالة تسمح عادة بضن يحدث ال رر

لــيأ و تطل ـق هـقا المف ـو  علـى المسـضلة محـل الدراسـة يمكـ  القـوي بـضن ال
الماضا للحراسة متاو  بحسيان أن محلـه أداة رياضـية تمتلـس طليعت ـا فسـأل نـو  
الل يـــة أو الالـــاي الرياضـــي. ومـــ  ثـــ  قـــد تكـــون ا داة عيـــارة عـــ   لـــة ميكانيكيـــة 
ــأل  ــرك تتطلـ ــية أأـ ــيارات(  أو أدوات رياضـ ــياق السـ ــي سـ ــيكل فـ ــيارة أو الموتوسـ )السـ

ــة فــي رياضــة ا ــل اللاديي ــة أارــة مث ــة أو هــي أطــرة فراســت ا عااي لصــ د أو الرماي

 
ال  - 1 األشياء  قد استخلص  الحادث هو من  فيه  الذي وقع  السباحة  أن حمام  فيه  المطعون  لحكم 

التي تتطلب حراستها عناية خاصة بالنظر إلى ظروف الحادث ومالبساته استناداً إلى ما قرره  

عرضه   من  25أن  وعمقه  من    6  -  5م  وثابت  الحادث.  وقوع  يوم  في  ممتلئاً  كان  وأنه  م 

اط الرياضي بأندية الشركة أن الحمام يقع في وسط النادي وال يمكن منع  أقوال... مسئول النش 

االقتراب منه لرواد النادي.... ومثل هذا الحمام يعتبر شيئاً خطراً في مثل هذه الظروف طالما  

بإذن مالكه أو تعين عليه حراسة تمنع ذلك وهو   إليه إال  الدخول  أنه غير محاط بسور يمنع 

ة وقوع الحادث.... وأن الثابت من أقوال المسئولين المذكورين..... أن  األمر الذي انتفى ساع

" الساعة  بعد  اإلنقاذ2الحمام  عن  مسئول  به  يكون  ال  مدني    .." "  رقم   -نقض    الطعن 

 . 145ص    – 1ج  -40 مكتب فني  1/1989/ 15 جلسة  -ق 56 لسنة  1781

وا   -  2 المطرة  ا شياأ  ب    التفرقة  الفرنسي  الق اأ  تلاى  يسضي  لقد  بح ث  المطرة   أل ر  شياأ 
أن   أساس  الم يار  على  هقا  استيعد  فق . ف ث  ا شياأ  ا وي م   الاو   فعل  الحارس ع  

 فدوث ال رر بفعل الليأ يكلس  بقاته  ع  أنه شيأ أطر. 
V. Muriel Fabre. Magnan, Droit des obligations: Tome 2, 

Responsabilité civile et quasi-contrats   

Paris: Presses universitaires de France, DL 2010 p. 245;et G. Terré, 

Ph. Simler et Y. Le quette, Les obligation, Précis Dalloz, 10e éd. 

2009, no 767, p. 764. 

http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Paris
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Presses
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=universitaires
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=France
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بطليعت ا مثل السيف في رياضـة الميـار ة أو المطـورة ناشـئة بحسـأل اللـروف التـي 
يجر  ف  ا استعماي ا داة الرياضية ويتمثل ذلك في الـرة القـد  أو عصـاة ال ـوالي أو 

وفي المقابل قد يستمد  ف وانلا الما هو ا مر في سياق الفروسـية. وفـي   .(1)الجولس
حالــة تثلــت لــه رــفة الحــارس ويســضي مــدنيلا عــ  ا ضــرار التــي تســلل ا هــق  هــق  ال

 .(2)ا شياأ م  أضرار لل  ر

ا:  
ً
 بيان مفهوم التدخل اإلجيابي للشيء )األداة الرياضية(. ثاني

ا سـيعوي  نن تدأل ا داة الرياضية في نفداث ال رر يعد شرطلا م ملا وجوهريـل
. وفـي المقابـل واتفـي (3)اللـ ئية مـ  عدمـه  عليه القاضي في نثيـات ييـا  المسـئولية

ــت  ــض نذا أثلـ ــرال المطـ ــأل افتـ ــدأال عـ ــي أن تـ ــلليلا الرياضـ ــدأ ل سـ ــان تـ ــيأ الـ ل اللـ

 
النهضة العربية    –المسئولية الرياضية    –انظر في ذات المعنى: د. سعيد جبر    - 1 القاهرة دار 

المادة  70ص    –1992 ذكرت  وقد  فقرة    1966.  فرنسي  لأللعاب    1مدني  أنواع  بعض 

على  نصها  في  باستعمال    الرياضية  الخاصة  األلعاب  السابقة  المادة  حكم  من  يستثنى   " أنه 

الخيلوب   ، السالح بسباق  أو  بالعربات  ،الجري  الكرة  ،وبالمسابقة  من    ،وبلعب  ذلك  وبغير 

 األلعاب التي تقوم على المهارة ورياضة الجسم".  

Art. 1966  Les jeux propres à exercer au fait des armes, les courses à 

pied ou à cheval, les courses de chariot, le jeu de paume et autres 

jeux de même nature qui tiennent à l'adresse et à l'exercice du corps, 

sont exceptés de la disposition précédente . 

حراسة    - 2 في  تكون  فإنها  التجهيزات،  أو  األبنية  حراسة  عن  الناشئة  للمسئولية  بالنسبة  أما 

جبر   سعيد  د.  للمزيد:  راجع  الرياضي.  النشاط  الس–منظمي  وما    156ص    –ابقالمرجع 

 بعدها.  

حيث    -  3 السهل.  باألمر  ليس  الرياضية  األداة  أو  للشيء  اإليجابي  بالتدخل  المقصود  تحديد  إن 

تكمن الصعوبة في ضرورة أن يكون الفعل منسوبًا إلى األداة الرياضية من جانب وفي الوقت  

الرياضية   األداة  فعل هذه  يكون  آخر   -نفسه  تماًما عن   -من جانب  الذي    مستقاًل  الالعب  فعل 

يكون   الضار  الفعل  بأن  القول  يمكن  اإلشكالية  لهذه  وحاًل  الرياضية.  األداة  محرك  هو  يكون 

منسوبًا إلى األداة الرياضية متى قامت عالقة السببية بينها وبين الضرر حال ما إذا كانت هذه  

أحمد حشمت أبو   األداة في وضع أو حالة تسمح عادة بإحداث الضرر. انظر في هذا المعنى: د. 

  -2ط   –مصادر االلتزام    –الكتاب األول    –نظرية االلتزام في القانون المدني الجديد    –ستيت  

 . 511ص  – 1954مطبعة مصر شركة مساهمة مصرية 
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ا  .(1)مح ل

لللـيأ أو  يوم  هاـا ال يقـس مف ـو  فعـل اللـيأ عاـد فـد التـدأل اإليجـاب 
ا فــي  ا داة الرياضــية ا أفيانــل  بعــض وإنمــا قــد يكــون الــدور اإليجــابي لللــيأ مفترضــل

ســاكالا لحلــة  -المتصــل مــا موضــا ال ــرر  -الحــاالت التــي يكــون ف  ــا اللــيأ 
. بمعاــى أنــه الــان فــي وضــا شــاذ  أو فــي أل ــر الوضــا الــق  (2)ررفــدوث هــقا ال ــ

وضـــا  أو فالـــة تســـمح عـــادة بـــضن يحـــدث  يكـــون عليـــه بـــضن يصـــيح فـــي يجـــأل أن
 .  (3)ال رر

ــية  ــاقض الفرنسـ ــة الـ ــي أن محكمـ ــاأ الفرنسـ ــات الق ـ ــ  تطليقـ ــتيعدت ومـ اسـ
 

   انظر في هذا المعنى في الفقه الفرنسي:  - 1

F.TERRé ,Ph.SIMLER et Y.LEQUETTE , Les obligations , 10 éd 

Paris: Dalloz, ,2005. n 743 et s . 

وذلك بغض النظر عن    الضرر،  إحداث  ايجابيًا في  ادورً   الشيءيلعب    أن فقد أكد على ضرورة  

 . ا أم ساكنً  ، امتحركً  الشيءكون هذا 

يشترط في خطأ المضرور إذا كان هو  وفي ذات المعنى قضت محكمة النقض المصرية بأنه "  

رابطة السببية بين فعل الشيء والضرر الذي    طاع بانقالدعامة التي يستند إليها الحارس للقول  

السبب   هو  يكون  وأن  به  الضرر  يحدث  أن  شأنه  من  فعل  أي  المضرور  يصدر عن  أن  وقع 

رابطة السببية إذا كان تدخل الشيء في حدوث الضرر سلبيا    انقطاع المباشر له وهو ما يعني  

أ تجنب  ممكن  أو  التوقيع  ممكن  المضرور  خطأ  كان  ولو  حتى  مدني  ثارهمحضا  نقض   ."-  

 .  1013 ص  2ج  45 مكتب فني  - 1994/ 6/ 15 جلسة - ق  63 لسنة  92 لطعن رقما

2 - Cass. civ. 2e, 18 septembre 2003  Mme Georgette Muzac, épouse 

Duran c/ Caisse primaire d'assurance maladie des Landes Petites 

affiches, 15 juin 2004 n° 119, P. 19 

Le «rôle actif» de la chose étant parfois présumé dans des hypothèses 

où la chose, entrée en contact avec le siège du dommage, était inerte 

au moment de sa survenance. 

عبد    - 3 حمدي  خالد  د.  الساكنة:  األشياء  ومشكلة  للشيء  اإليجابي  التدخل  عن  للمزيد  وراجع 

طة السببية: بحث في تحديد مدلول فعل الشيء والمسئولية عن حوادث السيارات  : رابن الرحم

  25ع -13مج   –جامعة المنوفية    –في القانون الفرنسي، مجلة البحوث القانونية واالقتصادية  

 . 492ص  – 2004-
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تضسيســـا علـــى أن االســـتعماي  tremplinمســـئولية مـــالكي أدوات القفـــ  بالـــدراجات 
 .(1)العاد  ل ق  ا دوات ال يسمح عادة بضن يحدث ضررلا بال  ر

وفي المقابل ق ـت محكمـة اسـتئااف ليمـوس بمسـئولية العـأل الجولـس عاـدما 
أسسـت مسـئولية ضرإ الكرة فضرابت العيلا  أر معه في ملعأل الجولس. فالمحكمـة  

ــي نفــداث  ــس ( ف ــرة الجول ــة لللــيأ )ك ــرة المســاهمة المادي ــى أســاس فك ال عــأل عل
 .(2)ال رر بال عأل اآلأر

الرياضــية المســتمدمة فــي ممارســة الالــاي الرياضــي  نملــم نلــى أن ا دوات
ف ـ ل عـ  قابل ت ـا ن   ستكون مح ل للحراسة وقابلة  ن تث ر المسـئولية بـدون أطـض

ا دوات الســلأل فــي ذلــك نلــى أن هــق  يرجــا و . (3) للفحــم والرقابــة ن تكــون محــ ل 
الرياضية تعتلر م  ا شياأ التي يمكـ  لمـ  يمـارس الالـاي الرياضـي بواسـطت ا أن 

 يمارس عل  ا السيطرة الفعلية.

 
1 -Cass. 2e civ., 24 févr. 2005, n° 03-18.135: JurisData n° 2005-027093 ; 

RTD civ. 2005, p. 407, obs. P. Jourdain. 

إن هذا القضاء أكد على مسألة مهمة تتعلق بأن الخطأ يكون مفترًضا في جانب الالعب متى  

األداة   فتطلب  خاصة.  عناية  حراستها  تتطلب  التي  األشياء  من  الرياضية  األدوات  كانت 

الذي يعول عليه    -مدني مصري  178طبقًا لنص المادة    –ناية خاصة هو المعيار الرياضية لع

الفتراض الخطأ في جانب الحارس. حيث إن القانون يفرض على الحارس بالنسبة لهذا النوع  

من األشياء أو األدوات الرياضية التزاًما بأن يتخذ كل االحتياطات الالزمة ليبعد خطرها عن  

ذا لم تكن األداة الرياضية في حاجة إلى عناية خاصة أو كما جاء في هذا  الغير. وفي المقابل إ

(  االستعمال العادي لهذه األدوات ال يسمح عادة بأن يحدث ضرًرا بالغير  الحكم القضائي )أن 

هي   لذلك  تبعًا  النتيجة  وتكون  االلتزام،  هذا  من  يعفى  الرياضية  األداة  حارس  الالعب  فإن 

   .مدني مصري  163ي الواجب اإلثبات طبقًا لنص المادة  مسئوليته عن الخطأ الشخص

2 - CA Limoges, 25 nov. 1993: JurisData n° 1993-051498 ; D. 1995, 

somm. p. 62, note J. Mouly. 

 انظر:  - 3

J. HUET La responsabilité dans la fourniture d’informations 

inexactes ; RTD.civ. 1984 , p. 519 et s   

 

http://0-www.lexisnexis.com.mylibrary.qu.edu.qa/fr/droit/search/runRemoteLink.do?A=0.45353043831917306&bct=A&service=citation&risb=21_T25202546534&langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23ccass%23sel1%252005%25year%252005%25decisiondate%2520050224%25onum%2503-18.135%25
http://0-www.lexisnexis.com.mylibrary.qu.edu.qa/fr/droit/search/runRemoteLink.do?A=0.40515390916332295&bct=A&service=citation&risb=21_T25202546534&langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23lnfr%23ref%25027093%25sel1%252005%25year%252005%25decisiondate%252005%25
http://0-www.lexisnexis.com.mylibrary.qu.edu.qa/fr/droit/search/runRemoteLink.do?A=0.7807231835528988&bct=A&service=citation&risb=21_T25202546534&langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23lnfr%23ref%25051498%25sel1%251993%25year%251993%25decisiondate%251993%25
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 املطلب الثاني 
 مدى تطلب االتصال املباشر بني األداة الرياضية وبني املضرور 

ا مياشــرلا داة الرياضــية بالم ــرور اتصــاالل قــد ال وتصــل اللــيأ أو ا    (1)ماديــل
ــى ا لعــاإ الرياضــية التــي مــدني 178ســتطلق أفكــا  المــادة  ومــا ذلــك ســللت  عل

ــال  ر دون اتصــاي مياشــر مــا الم ــرور أضــرارلا ــر مياشــر  .ب فاالتصــاي ســيكون أل 
   .(2)ب ا ما في نفداث ال رر

 ومن أمثلة ذلك يف القضاء الفرنسي:

بســـلأل  يـــادة مفرطـــة فـــي الســـرعة تســـللت ف  ـــا  المتســـابقاتنفـــدك  نرـــابة
الدراجـــة ال وائيـــة المســــتعملة فـــي المســــابقة ممـــا أدك الـــى تصــــاد  بـــ   دراجتــــي 

 .)3(المتسابقت   في  أر مسار المسابقة

على الجل ـد اعتلرتـه المحكمـة متسـليلا فـي   فلقو الاسية ل عأل الق  الان وت  
ا  دوات ال ومـ    ت فلق التي جعلـت سـرعة المتسـابق فائقـةال رر ن  نه الان فارسل

 
االتصال المادي بين الشيء، والمضرور ليس شرًطا في القضاء الفرنسي لتطبيق نص المادة    -1

 مدني جديد(.  1فقرة   1242ويقابلها )   1فقرة 1384

 ومن تطبيقات القضاء الفرنسي في ذلك ما يلي: 

Cass Civ 2er , 4 oct. 1961 , D. 1961 , note P. Esmein: 3 févre 1966 , 

D.1966.349, note A. tunc. Cass.Civ 2er , 12 nov. 1958 , JCP 1959. 

11.11011 r. Rodière .   

 . 346د. سمير عبد السيد تناغو، نظرية االلتزام، المرجع السابق، ص   - 2

3 -Cass. 2e civ., 22 mars 1995, n° 93-14.051: JurisData n° 1995-000682 ; 

D. 1998, somm. p. 43, obs. J. Mouly ; JCP G 1995, I, 3893, obs. 

G. Viney ; RTD civ. 1995, p. 904, obs. P. Jourdain ; Resp. civ. et 

assur. 1995, comm. 195, obs. H. Groutel ; Dr. et patrimoine juill.-

août 1995, p. 73, obs. F. Chabas. 

ظروف   في  توجد  عندما  الخطورة  بصفة  تكتسي  ولكنها  بطبيعتها  خطرة  ليست  هنا  الدراجة 

القضاء إليه هذا  استند  ما  للغير. وهذا  بالنسبة  تجعلها خطرة  الزيادة    ،معينة  فالدراجة بسبب 

 . بحت خطرة وتسببت في حدوث التصادم بين دراجتي المتسابقين المفرطة في السرعة أص

http://0-www.lexisnexis.com.mylibrary.qu.edu.qa/fr/droit/search/runRemoteLink.do?A=0.0013682214720092123&bct=A&service=citation&risb=21_T25202546534&langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23ccass%23sel1%251995%25year%251995%25decisiondate%2519950322%25onum%2593-14.051%25
http://0-www.lexisnexis.com.mylibrary.qu.edu.qa/fr/droit/search/runRemoteLink.do?A=0.6040569572328619&bct=A&service=citation&risb=21_T25202546534&langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23lnfr%23ref%25000682%25sel1%251995%25year%251995%25decisiondate%251995%25
http://0-www.lexisnexis.com.mylibrary.qu.edu.qa/fr/droit/search/runRemoteLink.do?A=0.4299412564142109&bct=A&service=citation&risb=21_T25202546534&langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23fr_jcpg%23article%253893%25sel1%251995%25pubdate%25%2F%2F1995%25art%253893%25year%251995%25part%25I%25
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قدي  م  التقاـ    1384وأسست المحكمة فكم ا على المادة    ث  نج  عا ا ال رر
. وقــد اعتمــدت المحكمــة )1(مــدني جدوــد( 1فقــرة  1242المــدني الفرنســي ويقابل ــا )

فتى في فالة عد  وجود اتصـاي مياشـر   ييا  المسلولية لحارس الليأ  نفس قرياة
 .(2)والم رور  الليأ  ب  

قد وتدأل الليأ في نفداث ال ر بال  ر دونما اتصـاي    وفي الفقه اإلس مي
ا نلـى  كما لو جفلـت الدابـة مـ  رـوت اللادييـة التـي رماهـا الصـياد... نذا الـان قارـدل

 .(3)نجفال ا  فانه ي م 

وفي الق ـاأ الفرنسـي ق ـت محكمـة الـاقض الفرنسـية بضنـه " يمكـ  تضسـيس 
ــئولي ــادة المسـ ــاس المـ ــى أسـ ــرة  1384ة علـ ــا ) 1فقـ ــرة  1242ويقابل ـ ــدني  1فقـ مـ

 
1 - CA Chambéry, 19 oct. 1954: RTD civ. 1955, obs. H. et L. Mazeaud. – 

Plus récemment, CA Chambéry, 2e ch., 11 sept. 2007, 

n° 06/02069: JurisData n° 2007-343622 ; Gaz. Pal. 20-21 févr. 2008, 

p. 36, note A. Paluel). 

2 - CA Grenoble, 8 juin 1966: JCP G 1967, II, 14928, note 

W. Rabinovitch. – CA Grenoble, 2e ch., 19 déc. 2006, 

n° 05/01870: JurisData n° 2006-324528 ; Resp. civ. et assur. avr. 

2007, comm. 129, obs. C. Radé. "“Le skieur et ses skis forment un 

ensemble, et que le déplacement du skieur dépend étroitement de ses 

skis, de telle sorte que, même si son corps seul entre en collision avec 

un tiers ce sont bien ses skis qui sont l'instrument du dommage” . 

لقد اعتبرت المحكمة أن الرياضي المتزحلق وأدواته بمثابة شيء واحد أو كالهما شيء واحد.  

المتزحلق   الشيئية حتى ولو كان المضرور قد اصطدم بجسم  المسئولية  ومن ثم تطبق أحكام 

تها. وعللت المحكمة قضاءها بأن حركة المتزحلق تعتمد بشكل  نفسه وليس بأدوات التزحلق ذا

كبير على أدواته التي تمنحه وسيلة حركة أسرع من إمكانياته الشخصية ونتيجة لذلك تعتبر  

 هذه األدوات هي المتسببة في إحداث الضرر. 

)المغنى    - 3 المتوفى سنة  قدامة  بن  أحمد  بن  عبدهللا  بن  وهو شرح عل630ألبي محمد  ى  هـ( 

( الخرقي  الحسين  بن  عمر  القاسم  أبي  الخرقي  بالقاهرة،  234مختصر  الحديث  ط/دار  هـ(، 

 . 306ص  5، ج م(.1996  -هـ  1416ط/األولى 

 

http://0-www.lexisnexis.com.mylibrary.qu.edu.qa/fr/droit/search/runRemoteLink.do?A=0.33428239400316917&bct=A&service=citation&risb=21_T25202546534&langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23lnfr%23ref%25343622%25sel1%252007%25year%252007%25decisiondate%252007%25
http://0-www.lexisnexis.com.mylibrary.qu.edu.qa/fr/droit/search/runRemoteLink.do?A=0.13382038450714162&bct=A&service=citation&risb=21_T25202546534&langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23lnfr%23ref%25324528%25sel1%252006%25year%252006%25decisiondate%252006%25
http://0-www.lexisnexis.com.mylibrary.qu.edu.qa/fr/droit/search/runRemoteLink.do?A=0.3516091281949818&bct=A&service=citation&risb=21_T25202546534&langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23fr_respcivass%23article%25129%25sel1%252007%25pubdate%25%2F%2F2007%25art%25129%25year%252007%25part%25comm.%25
http://0-www.lexisnexis.com.mylibrary.qu.edu.qa/fr/droit/search/runRemoteLink.do?A=0.3516091281949818&bct=A&service=citation&risb=21_T25202546534&langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23fr_respcivass%23article%25129%25sel1%252007%25pubdate%25%2F%2F2007%25art%25129%25year%252007%25part%25comm.%25
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فرنسي جدود( فتى في فالة عد  وجـود التحـا  أو اتصـاي مياشـر بـ   اللـيأ الـق  
أفدث ال رر والم ـرور. و التـالي وتحمـل الم ـرور عـألأ نثيـات التـدأل اإليجـابي 

هـو  فلـقالمت   للليأ في نفداث ال رر ويتع   عليه أن يقي  الدل ل على أن مـرور
و التـالي تسـلأل    الم ـرور  المت فلقالق  الانت له ع قة مياشرة في اأت ي توا ن  

 .(1)الم الس في فصوي ال رر له"

ــيأ وا داة  ــ   اللـ ــاد  بـ ــاي المـ ــ و  االتصـ ــد  لـ ــى عـ ــد  نلـ ــا تقـ ــم ممـ نملـ
الرياضية و    الم رور  وما ذلـك سـيكون اللـيأ أو ا داة الرياضـية متسـليلا فـي 

 ال رر بطريق أل ر مياشر ب   ا داة الرياضية والم رور.نفداث  

 
1 -Civ. 2e, 5 janv. 1978: Bull. civ. II, no 110. 
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 املبحث الثاني  
 لألداة الرياضية  احلراسة الفردية  

تقــا المســئولية عــ  فعــل ا دوات المســتمدمة فــي ممارســة الالــاي الرياضــي 
على م  لـه  أو ب ـد  فراسـت ا. والحراسـة فـي معااهـا العـاد   والمتـداوي فـي عـرف 

ذلـك أن الحراسـة بمـدلول ا  .(1)و  الحراسة في الالرية اللـ ئية  الااس ال يطابق مف 
ــي ــه يكف ــا يعاــى أن ــى اللــيأ  مم ــى بالمحافلــة  والرقابــة عل ــاد  تتجل أن وثلــت  الع

ل ـوفر لافسـه سـلأل اإلعفـاأ   الحارس أنه أفسـ  المحافلـة  أو الرقابـة علـى اللـيأ
التـي تقـو  ل اللـيأ  ا نلرية المسئولية ع  فعـم  المسئولية  وهقا ما ال يستقي  م

 .(2)أر ل بمع ي ع  تقص ر يستيعد  الحارس  أو نهماي وثلته المت رر

تحدوــد المقصــود ب ـا. ومــ  ثــ  يمكــ  الفرديــة يقت ـي الحــدوث عــ  الحراسـة و 
ا  القوي بضن ف  تستل   الحراسة أن يكـون الحـارس جـدورلا   مدلوي الحراسة ليس جامدل

رقابــة اللــيأ  وإنمــا " تــرتي  أرــ ل بمــدك  ب ــا  وال تتويــف علــى درجــة الفاأتــه فــي

 
فالمعنى اللغوي للحراسة مختلف تماًما عن معناها القانوني. فإذا كانت الحراسة تعني لغويا    - 1

بمدلوله الحراسة  فإن  له،  تحدث  التي  األضرار  من  وصيانته  الشيء  على  القانوني    ا الحفاظ 

تعني القيام باتخاذ جميع االحتياطات الضرورية ضد األضرار التي يمكن يسببها الشيء للغير.  

القاهرة دار    –مصادر االلتزام    –النظرية العامة لاللتزام    –د. محمود السيد عبد المعطي خيال 

 .  404ص   – 2013-هضة العربية الن

 وراجع في الفقه الفرنسي: 

A. Besson, La notion de garde dans la responsabilité du fait des 

choses, thèse, Dijon,1927 et aussi ; 

B. Goldman ; La détermination du gardien responsable du fait des 

choses inanimées ; thèse, Lyon 1946.  

A. Tunc, La détermination du gardien dans la responsabilité du fait 

des choses inanimées, JCP 1960, 1, 1592. 

مقارنة    مقارنة دراسة" أساس مسئولية حارس األشياء " دراسة    الفار:  ر عبد القاد  المحامي  - 2

الثالث   االنظمة  كلية  رسا   –  اإلسالمي   –  ي أمريك  نجلو األ  –  الالتيني بين  دكتوراه  الحقوق  لة 

 . 30ص   1988جامعة القاهرة 
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ــا وإدارة  ــتعماله اللـــيأ توج  ـ ــتق له فـــي اسـ ــقو   .(1)اسـ ــال اه فـــي هـ ــا سـ ــقا مـ وهـ
 المطلل  :

 املطلب األول 
 الفردية لألداة الرياضية   حتديد املقصود باحلراسة 

الحراســة ل ــة: ففــء اللــيأ وتع ــد   يقــاي: فــرس اللــيأ يحرســه  وفرســه 
ا: ففله لحراسة لفء يطلـق علـى الرجـل الـق  وـلتم  علـى ففـء شـيأ ال   وا(2)فرسل

 .(3)ولم  أن يمون ييه

الحارس في ل تاا العادية هو عامل يع د نليه م  قلل مالـك اللـيأ بالسـ ر و 
ا هـو فـارس اللـيأ المملـو  لـرإ العمـل   على رعاوتـه  وال يكـون هـقا العامـل قانونـل

لقــانوني للحراســة. وفــارس ا شــياأ وإنمــا ويقــى هــقا ا أ ــر هــو الحــارس بــالمف و  ا
مــدني  فــي ق ــاأ  178الــق  يفتــرل المطــض فــي جانيــه علــى مقت ــى نــم المــادة 

محكمــة الــاقض المصــرية هــو " ذلــك اللــمم الطليعــي أو المعاــو  الــق  تكــون لــه 
الســلطة الفعليــة علــى اللــيأ قصــدال واســتق الل  وال تاتقــل الحراســة ماــه نلــى تابعــه 

لليأ   نه وإن الان للتابا السيطرة المادية علـى اللـيأ وقـت الماوي به استعماي ا
ــى  ــضوامر  ويتلقـ ــضتمر بـ ــلحته ويـ ــه ولمصـ ــاإ متلوعـ ــل لحسـ ــه نذ يعمـ ــتعماله  نال ننـ اسـ
تعليماتــه  فانــه يكــون أاضــعال للمتلــو  ممــا يفقــد  العاصــر المعاــو  للحراســة ويجعــل 

مله  ذلــك أن المتلــو  وفــد  هــو الحــارس علــى اللــيأ المــا لــو الــان هــو الــق  يســتع
العلـــرة فـــي ييـــا  الحراســـة الموجيـــة للمســـئولية علـــى أســـاس المطـــض المفتـــرل هـــي 

 
النقيب:  -1 الناشئة    د. عاطف  للمسئولية  العامة  فعلالنظرية  القانونية    عن  مبادئها  في  األشياء 

 . 37ص   1980 األولى سنةالطبعة باريس،  ،وأوجهها العملية. منشورات عويدات بيروت

   . 221/ 3ن منظور ـ لسان العرب  ، اب3/183ابن سيده ـ المحكم والمحيط االعظم  -2

العرب   -3 لسان  ـ  منظور  المعاصرة  122/ 3ابن  العربية  اللغة  معجم  ـ  عمر  مختار  أحمد  د.   ،

1 /472 .   
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. والمقصــود بــضن (1).".بســيطرة اللــمم علــى اللــيأ ســيطرة فعليــة لحســاإ نفســه
يكـون اللــيأ محــ ل للحراسـة أن يكــون هــقا اللــيأ أاضـعلا لســيطرة فعليــة  وليســت 

ا  واســتق الل  الحراســة باعتيارهــا ماــاي تحدوــد المســئولية فــالعلرة فــي   (2)قانونيــة قصــدل
 .(3)الحراسة الفعلية  دون القانونية  ع  ا ضرار الااجمة بفعل ا شياأ هي

ــضن " المقــرر  ــاقض المصــرية فــي ق ــائ ا ب ــه محكمــة ال فــي  –وهــقا مــا أكدت
مــ  القــانون المــدني أن  178أن مفــاد الــام فــي المــادة  -ق ــاأ محكمــة الــاقض 

مســئولية علــى أســاس المطــض المفتــرل طيقــال ل ــقا الــام ننمــا الحراســة الموجيــة لل
تتحقق بسيطرة اللمم على الليأ سيطرة فعلية فـي االسـتعماي والتوجيـه والرقابـة 

 .(4)لحساإ نفسه"
 

  -  1ج- 16  مكتب فني  -  1965/ 5/ 23جلسة   –  ق  30لسنة   285 الطعن رقم   -نقض مدني    - 1

 . 396ص

  -1ج  -51 مكتب فني  -  3/2000/ 23جلسة   -ق   62 لسنة  3492 الطعن رقم  -نقض مدني    - 2

 . 464ص  

محمد  د.  و   193ص    -  1960المطبعة العالمية    النظرية العامة لاللتزام   : الحي حجازي  د د. عب -3

رسالة دكتوراه مقدمة لجامعة القاهرة، بعنوان " المسئولية عن األشياء " دراسة   :لبيب شنب 

وحواشيها. د. أسامة    60نبذة    .1957الفرنسي  مقارن بالقانون    المصري  المدنيفي القانون  

دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة للنشر    –أحمد بدر: فكرة الحراسة في المسئولية المدنية  

بعدها.   33ص  2005 كذلك   وما  منتصر:  :وانظر  سهير  في    د.  الحراسة  مدلول  تحديد 

سنة   شمس،  عين  جامعة  دكتوراه  رسالة  األشياء،  عن  أحمد  و.  1977المسئولية  يحيى  د. 

  -مقارنة، المرجع السابق  دراسة    –: المسئولية عن األشياء في ضوء الفقه والقضاء  موافى

 وما بعدها.  38ص  

. متاح  27/5/2015  جلسة  -ق    83لسنة    – 12124  - رقمالطعن   - مدني   -نقض مدني    - 4

 الكترونيًا على موقع قوانين الشرق  

http://0-www.eastlaws.com.mylibrary.qu.edu.qa/AhkamView.aspx? 

I=2703&H=&HM=0#8917 

وهذا ما أكدت عليه أيًضا محكمة النقض المصرية في قضائها بنقض أحد االحكام في دعوى  

فيها   بأعمال عهد  بالقيام  مقاول  إلى  القاهرة  مياه  معينة    مرفق  مناطق  في  الطرق  في  الحفر 

بالقاهرة لوضع أنابيب المياه ثم ردم الحفر ورفع المتخلفات الناتجة عن هذه األعمال، وكان  

للتيار   الكهربائية وأصبحت غير عازلة  انكشفت األسالك  أن  الحفر  نتيجة هذا  الكهربائي،  من 

أن  ب   كمت محكمة االستئناف. حالطاعن في إحدى الحفر فصعقه التيار ومات لساعته  فسقط ابن 

http://0-www.eastlaws.com.mylibrary.qu.edu.qa/AhkamView.aspx?%20I=2703&H=&HM=0#8917
http://0-www.eastlaws.com.mylibrary.qu.edu.qa/AhkamView.aspx?%20I=2703&H=&HM=0#8917
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واستقر الق اأ في فرنسا ماق الحك  الـق  أرـدرته محكمـة الـاقض الفرنسـية 
علــى ا أــق بالريــة  دعــوك فرانــك فــي 1941ديســملر  2فــي دوائرهــا المجتمعــة فــي 

الحراسة الفعلية التي تقو  على أن الحارس هو الق  تكون له السـلطة الفعليـة علـى 
 .(1)ييما وتعلق برقابته وإدارته وتوج  ه   الليأ

ــى اللــيأ هــي ا ســاس  ــة عل ــا ســلق أن ممارســة الســيطرة الفعلي وت ــح مم
علـى اللـيأ   لثلوت الحراسة عليه  وأن هـق  الحراسـة تتحقـق مـ  ممارسـة الحـارس

لسلطات االستعماي  والتوجيه  والرقابـة  واإلشـراف علـى اللـيأ  أو أن مااط ـا هـو 

 
إلى   الحادث  مكان  في  الحفر  أعمال  على  الفعلية  سيطرته  عن  تخلى  قد  القاهرة  مياه  مرفق 

المقاول ألنه نص في عقد المقاولة على أنه مسئول وحده عن اإلصابات واألضرار التي تحدث  

لمرفق ال يكون  أثناء سير العمل وأنه التزم بإحاطة الحفر والخنادق بحواجز من الحبال وأن ا

مسئولية   بعدم  قضاءه  ذلك  على  الحكم  ورتب  نهائياً،  العمل  استالم  له  يتم  أن  إلى  مسئوالً 

صاحب    هو مياه القاهرة    مرفق  المرفق. نقضت محكمة النقض هذا الحكم بأنه استناًدا إلى أن

الفعلية   الحفرالسيطرة  أعمال  هذ   على  وتظل  للمقاول،  قدمها  التي  المياه  أنابيب  ه  وعلى 

الحراسة للمرفق المذكور وال تنتقل إلى المقاول إذ العقد المبرم بينهما هو من عقود األشغال  

العامة يمارس المرفق العام بمقتضاه سلطته في الرقابة والتوجيه واإلشراف على هذه األعمال  

راها  تحقيقاً للمصلحة العامة، ويقوم فيه المقاول بالعمل لحساب المرفق، وكانت الحفر التي أج

تتطلب حراستها عناية   التي  األشياء  التي كشفت عنها هي من  الكهربائية  المقاول واألسالك 

أساسها   مسئولية  بالطاعن  أحدثته  الذي  الضرر  عن  مسئوالً  المذكور  المرفق  فيكون  خاصة 

سالفة الذكر وال تنتفي عنه هذه المسئولية إال إذا أثبت    178خطأ مفترض طبقاً لنص المادة  

 . الضرر كان بسبب أجنبي ال يد له فيه  أن وقوع

  2 ج   -25 مكتب فني  -  1974/ 31/12 جلسة - ق  39 لسنة  543 الطعن رقم   -نقض مدني  

-  1ج   -  28فني    مكتب  -  1/3/1977جلسة -ق 43 لسنة   -538 الطعن رقم؛  1557 ص   -

 متاح الكترونيًا على موقع قوانين الشرق   .591ص

http://0-www.eastlaws.com.mylibrary.qu.edu.qa/AhkamView.aspx? 

I=5010&H=&HM=0#22488 

 انظر:  -1

Cass. réunies, 2 décembre 1941, Consorts Connot c/ Franck Les 

grands arrêts de la jurisprudence civile, 11ème éd par F. Terré et Y. 

Lequette, Dalloz, 2000, n° 193 

http://0-www.eastlaws.com.mylibrary.qu.edu.qa/AhkamView.aspx?%20I=5010&H=&HM=0#22488
http://0-www.eastlaws.com.mylibrary.qu.edu.qa/AhkamView.aspx?%20I=5010&H=&HM=0#22488
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 .  (1)اآلمرة  السيطرة

ا لـقلك يكـون سـائق  فـي  –( pilote du side-car crossدراجـة )الوتطليقـل
التي ورالل ا سائق ومرافق جانلي هو المسـئوي الحـارس عـ  فعـل   -الق اأ الفرنسي

ننه هو الـق  يملـك سـلطة السـيطرة والقيـادة علـى الدراجـة  وذلـك هق  الدراجة. ف ث 
بعكس المرافق الـق  ورالـأل بجـوار  فانـه ال يملـك أيـة سـيطرة أو رقابـة علـى الدراجـة. 
وم  ث  يكون له الحق في الرجو  بالتعويض على السائق ع  ال ـرر الـق  أرـابه 

دون أطـــض  يس علـــى أســاس المســئوليةعلــى أســاس مســئولية فراســـة ا شــياأ ولــ
 .)2(المماطر(قلوي نلرية  )

 
القانون    - 1 في  دراسة  األشياء،  عن  المسئولية  شنب:  لبيب  محمد  مقارن    المصري  المدنيد. 

عن    ةد. يحيى أحمد موافى: المسئولي  .85ص    64نبذه    -المرجع السابق    الفرنسي،بالقانون  

وما    42ص    1992المعارف عام  منشأة  اإلسكندرية، دار    األشياء في ضوء الفقه والقضاء،

 بعدها. 

2 - Civ 2e, 14 avr. 2016, no 15-17.732: D. 2016. 894. 
وان   ل ا  ا  فارسل باعتيار   نليه  والالر  الدراجة  سائق  مسئولية  أن  على  الحك   هقا  أكد  لقد 

حك  تطل ق نلرية الم رور س رجا بالتعويض على أساس مسئولية فراسة ا شياأ واستيعد ال
الفرنسي   الق اأ  بان  القوي  نود  الصدد  هقا  وفي  المماطر.  زمنية  قلوي  لفترة  يرفض  كان 

طويلة أن يتمسك الرياضي المضرور من فعل الشيء، بالمسئولية عن فعل األشياء المنصوص  

إلى نظرية قبول المخاطر. والسبب في ذلك مرجعه    1/ 1384عليها في المادة   مدني استناداّ 

الرياضي يعرف المخاطر المرتبطة باستعمال الشيء، وزيادة على ذلك فإنه يفترض قبوله    أن

 لها من واقع مشاركته في النشاط الرياضي. انظر: 

A. Dumery, Le refoulement de l'acceptation des risques de la 

responsabilité du fait des choses: pas décisif vers une exclusion 

définitive de cette théorie? L. P. A 9 nov. 2011,P.11. 
وقد تعرض فقهاء الشريعة اإلسالمية لمسألة الحراسة الفعلية ومسئولية حارس األداة أو اآللة  

الرياضية بصدد مناقشتهم لمدى مسئولية الشخص الرديف الذي يركب بجوار سائق الدراجة  

 البخارية؟ 

عن  مسئوليته  في  الفقهاء  اختلف  ويعزى    لقد  الرياضية،  لآللة  الفعلي  الحارس  مع  الضرر 

أم   السائق  )الدراجة(  اآللة  هذه  على  اليد  له  من  بيان  إلى خالفهم حول  اختالفهم  في  السبب 

 الريف أم هما معاً ـ السائق والرديف ـ. وخالف الفقهاء في ذلك يرجع إلى قولين: 

 والرديف.  القول األول: وقوع المسئولية على االثنين معاً السائق  
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ويعد األساس في المسئولية عند أصحاب هذا القول من الحنفية، والشافعية في أصح الوجهين  

اآللة   فعل  عن  الناتج  الضرر  عن  ومسئوليتهما  ـ  الرديف  ـ  له  والمرافق  الراكب  تضمين  في 

 يرجع إلى أمرين: 

ال  إن  الثاني:  اآللة.  اليد على  له  له كالهما  الراكب والمرافق  أن  معاً،  األول:  لالثنين  آلة  دابة 

 فتشاركا في المسئولية، فصارا كالقاتلين عن طريق المباشرة. 

 القول الثاني: عدم وقوع المسئولية على الرديف إال إذا أحدث الرديف باآللة شيئاً فيسأل عنه. 

ذهب أصحاب هذا القول من المالكية، والشافعية في وجه، والحنابلة إلى نفي المسئولية عن  

وإسنادها إلى سائق الدراجة؛ وذلك ألن السائق هو المتصرف فيها والقادر على كفها،    المرافق

أعلى من سائق   دور  أي  للمرافق  يكون  أال  بشرط  وذلك  المسئول عنها،  هو  فيكون  ثم  ومن 

 الدراجة، كما لو كان المرافق هو الذي يتولى تدبيرها، فيكون عليه المسئولية. 

 القول الراجح: 

أقوال   عرض  مسئولية  بعد  في  نفرق  أن  هو  الراجح  أن  يتضح  أدلتهم  في  والنظر  الفقهاء 

المرافق، بين كونه مجرد مرافق ال يتحكم في اآللة بشيء وبين كونه يشارك الالعب أو سائق  

السيطرة على اآللة فيسأل عن اآللة   له نوع من  قيادتها والتحكم فيها، فإن كان  الدراجة في 

يتحكم في اآللة بشيء فال يسأل عنها، وتقتصر المسئولية على  مثله مثل سائقها وإن كان ال  

هو   وهذا  اآللة،  يقودون  ممن  حكمه  في  ومن  الرياضي  الالعب  وهو  لآللة  الحقيقي  السائق 

وهو   المسئولية،  تحمل  أساس  في  المقبول  وهو  الثاني،  القول  أصحاب  تعليل  من  المستفاد 

 القيادة والتصرف. 

   :انظر للمزيد 

هـ( ـ  587ء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي )المتوفى:  عال )  الكاساني

الشيخ عادل أحمد عبد    -الشيخ علي محمد معوض   تحقيق  -في ترتيب الشرائع    بدائع الصنائع

" والرديف    345  ص   -  10  ج   -  2003  -2ط  –لبنان    -دار الكتب العلمية، بيروت    -الموجود 

الكفا ـ  محمد أمين بن عمر عابدين ابن عابدين )رة"،  والركاب سواء، وعليهما  رد المحتار  ( 

عابدين(  ابن  )حاشية  المختار  الدر  الكتب ـ    على  ص    –  10الجزء    –  1423-2003  عالم 

274 . 

ـ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ  (  حمد بن محمد الخطيب الشربينى  )الخطيب الشربيني  

م ـ  1994  -هـ  1415،  1ط   –  ـه1421-2000  بنانل  -دار الكتب العلمية، بيروت    -  المنهاج

" ولو كان عليهما راكبان فهل يجب الضمان عليهما أو يختص باألول دون    567  ص   -  5ج

 . الرديف؟ وجهان، أو وجهما األول" 

المغني   ـ  قدامه  السابق    –ابن  راكبان،    484  ص  -  12  جـالمرجع  الدابة  على  كان  فإن   "

ا ألنه  منهما  األول  على  منهما  فالضمان  األول  يكون  أن  إال  كفها  على  القادر  فيها  لمتصرف 

 صغيراً أو مريضاً أو نحوهما، ويكون الثاني المتولي لتدبيرها، فيكون الضمان عليه". 

ـ النوادر والزيادات    (هللا بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني أبو محمد  عبد ) القيرواني  أبو زيد  

  522ص   - ج13  - 1999  -ار الغرب اإلسالمي دات ـ  على ما في المدونة من غيرها من األمه 
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لاـــاد  الرياضـــي بمســـئولية اوفـــي المقابـــل ق ـــت محكمـــة الـــاقض الفرنســـية 
كحــارس عــ  الحــادث الــق  أودك بحيــاة شــمم تــضرجح علــى العمــود ا فقــي لمرمــي 
كــرة القــد  المتحــر  والــق  تــر  م مــ ل لعــدة أيــا  بجــوار فجــرة ت   ــر الم بــس. وقــد 

علــى عــد  اتمــاذ االفتياطــات ال  مــة مــ  قلــل الاــاد  فــي تضسســت هــق  المســئولية 
 .(1)ذلك المرمى في المكان الممصم له ففء

ا  لعـاإ  والقلك ق ت المحكمة بمسئولية الااد  الرياضـي الـق  نلـ  اجتماعـل
القوك ع  ال رر الق  فـدث  فـد الملـارال   فـي هـقا االجتمـا  الـق  أمسـك ب ـد  

ريقــة علــوائية. وقــد أسســت المحكمــة مســئولية وافــدة مــ  هــق  الجــوالت ورماهــا بط
الااد  على أساس أن له سلطة الرقابة والتوجيه على الجوالت التي بق ت ملقـاة فـي 

 .(2)سافة اللعأل بعد نتما  المسابقات  وم  ث  يسضي الحارس ع  هق  الجوالت  

ا بلــضن مــدك مســئولية متســلق جيــاي ا لــأل بواســطة  لقــد الــان الق ــاأ متــرددل

 
" إذا صنع بها الرديف شيئاً من غير علم المقدَّم، فهو الضامن إذا علم أن المقدَّم ال يقدر على  

 خصها وقاله أشهب". 

1 -Civ. 2e, 7 mars 1985: pourvoi no 83-15.867. Une association sportive 

doit être déclarée partiellement responsable de l'accident mortel 

survenu à une personne qui s'était suspendue à la barre horizontale 

d'un portique de «but amovible» entraînant son basculement, dès 

lors que ladite association, propriétaire du but, s'était bornée à 

déposer celui-ci simplement enchaîné et cadenassé à proximité des 

vestiaires au lieu de le ranger dans un local clos et verrouillé et 

qu'elle n'avait pas assuré la surveillance de ce matériel qui était sur 

le terrain depuis de nombreux jours.   
2 - CA. Paris, 9 juill. 1975: JCP 1976. IV. 158. 

 وانلر بالاسية لمسئولية الحارس في رياضة الجولس:

 لقد طلق الفرنسي مسئولية فراسة ا شياأ على ل ية الجولس باعتيار  الحارس 
- Limoges, 25 nov. 1993: D. 1995. Somm. 62, obs. J. Mouly  

- Paris, 10 mars 1976: Gaz. Pal. 1976. 2. 554. et Paris, 28 févr. 1963: D. 

1963. Somm. 85. 



 المسئولية المدنية للرياضى 
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فسـق    ادما ألحق ال رر بمتسلق  أر ع  طريق فجر داس عليـه بقدمـهالحياي ع
الحجــر علــى المتســلق الثــاني. ف ــث اعتلــر بعــض ق ــاة الموضــو  أن الحجــر الــق  
ألحق ال رر بالمتسابق الثاني الان دور  سلليلا في نفـداث ال ـرر  وأن الحلـل الـق  

ا فــي ســقوي ال حجــر  و التــالي فــان يســتعمله المتســلق هــو الــق  تــدأل تــدأ  نيجابيــل
ومـا نـتم  نفـ ت الحلـلعـ  المتسلق الق  الان معه الحلل هو فارسه وهو المسئوي 

 .(1)عاه م  ضرر للمتسابق اآلأر  

ا بمويـــف  -وفـــي المقابـــل ذهـــأل الـــيعض اآلأـــر مـــ  ق ـــاة الموضـــو   مليـــدل
ا  -محكمة الاقض     نلى أن المتسلق الق  تسـلأل فـي نسـقاي الحجـر ال يعتلـر فارسـل

ــا ــو  مســئول ته عــ  فعــل الحجــرو الت ــى ســلطة   لي ال يمكــ  أن تق ــار  نل ــك الفتق وذل
الرقابــة والتوجيــه علــى الحجــر الــق  تســأل فــي نفــداث ال ــرر للم ــرور  و التــالي 

 1فقـرة    1242مـدني فرنسـي ويقابل ـا )  1فقـر     1384استيعاد تطل ق نم المـادة  
 .(2)مدني جدود(  

المعمـوي عليــه فـي ثلـوت الحراســة  ولمـا الانـت السـيطرة الفعليــة هـي الم يـار 
القارــر الحــارس عــ  ال ــرر الــق  ال عــأل فــان الســلاي وثــور فــوي مــدك مســئولية 

 تسليه ا داة الرياضية التي يمارس ب ا نلاطه الرياضي.

فــي فقيقــة ا مــر نن اإلجابــة عــ  هــقا الســلاي تعتمــد بلــكل الل ــر علــى مــدك 
ارسته لسلطات االستعماي والرقابـة م  مم  ت يهقتثلوت الحراسة الفعلية للقارر بما  

 والتوجيه على ا داة الرياضية التي أفلتت م  فراسته وسللت ضررلا بال  ر.

( فـــي ق ـــائ ا Bourges)وهـــقا مـــا ذهلـــت نليـــه محكمـــة اســـتئااف بورجيـــه 

 
1 -CA Aix-en-Provence, 8 mai 1981: JCP G 1982, II, 19819, note 

P. Sarraz-Bournet. 

2 CA Paris, 17e ch., sect. A, 9 mai 2000, n° 1998/17739: JurisData 

n° 2000-113722) et (Cass. 2e civ., 24 avr. 2003, n° 01-00.450: JCP G 

2004, II, 10049, note E. Gavin-Millan-Oosterlynck. 
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http://0-www.lexisnexis.com.mylibrary.qu.edu.qa/fr/droit/search/runRemoteLink.do?A=0.17596366138070085&bct=A&service=citation&risb=21_T25202546534&langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23fr_jcpg%23article%2510049%25sel1%252004%25pubdate%25%2F%2F2004%25art%2510049%25year%252004%25part%25II%25
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ا  13بمســئولية القارــر اليــالل مــ  العمــر  عــ  ال ــرر الــق  ســليه لطفــل  أــر عامــل
ــاأ  ــاإ  ممارســته إلفــدكأثا ــا  برمــي القــر  ألع ــدما ق ــوك عا ــل  فجــره هــقاالق الطف

وقـــد اســـتادت المحكمـــة فـــي فكم ـــا نلـــى أن  القـــوك.الم ـــرور فـــي مجمـــا ألعـــاإ 
وإنمـا هـي مرتيطـة بممارسـته لسـلطات   الحراسة ليست مرتيطة بعمـر وسـ  الحـارس

ف ـ ل عـ    االستعماي والتوجيه والرقابة على القر  المسـتمد  فـي ممارسـة الل يـة
. وفــي ذات االتجــا  ق ــت محكمــة اســتئااف بــاريس (1)ألرتــه فــي ممارســت افطاتـه و 

عـ  فراسـة ا شـياأ وا دوات المسـتمدمة عاملا    13بمسئولية قارر بالل م  العمر  
في ممارسته لرياضة الت فلق علـى الجل ـد عاـدما رـد  مت فلـق  أـر بـضن نـ ي نلـى 

ن وتمتـا بمرفلـة عمريـة أسفل الماحدر ا أ ر. فك  القاضـي بمسـئول ته ن  نـه الـا
ا مر الق  ولـرر أنـه الـان يملـك السـلطة الفعليـة   كايية ومعرفة وألرة ب ق  الرياضة

 .(2)م  استعماي وتوجيه ورقابة  فلقعلى أدوات الت  

 املطلب الثاني 
 . األدوات الرياضية: النادي الرياضي أم الالعب   حراسة   تثبت له حتديد من  

ــا ــد مـــ  تثلـــت لـــه رـــفة الحـ رس علـــى ا دوات المســـتمدمة فـــي يكـــون تحدوـ
ممارســة ا نلــطة الرياضــية مــ  أــ ي تحدوــد مــ  تكــون لــه الســلطة اآلمــرة عل  ــا. 

 
1 - CA Bourges, 1re ch., 26 mai 1985: JurisData n° 1985-044618, 

avalable sur , http://0-www.lexisnexis.com.mylibrary.qu.edu.qa/fr/  

droit/auth/checkbrowser.do?ipcounter=1&cookieState=0&rand=0.86

51001926350594&bhcp=1 

2 -CA Paris, 7e ch., sect. B, 24 mai 1985: JurisData n° 1985-022243, 

available sur ,www.lexisnexis.com.mylibrary.qu.edu.qa, Sur la garde 

des skis, V. aussi: Grenoble, 19 déc. 2006: RCA 2007. Comm. 129, 

Radé , Paris, 17 avr. 1986: Gaz. Pal. 1987. 1. Somm. 138 , TGI 

Grenoble, 14 oct. 1982: D. 1984. IR 178, obs. Marty, Chambéry, 18 

mars 1968: JCP 1968. II. 15489, note Rabinovitch , Lyon, 29 janv. 

1962: JCP 1962. II. 12697, (2e esp.), note Rabinovitch. 

http://0-www.lexisnexis.com.mylibrary.qu.edu.qa/fr/droit/search/runRemoteLink.do?A=0.9868755451339934&bct=A&service=citation&risb=21_T25202546534&langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23lnfr%23ref%25044618%25sel1%251985%25year%251985%25decisiondate%251985%25
http://0-www.lexisnexis.com.mylibrary.qu.edu.qa/fr/%20droit/auth/checkbrowser.do?ipcounter=1&cookieState=0&rand=0.8651001926350594&bhcp=1
http://0-www.lexisnexis.com.mylibrary.qu.edu.qa/fr/%20droit/auth/checkbrowser.do?ipcounter=1&cookieState=0&rand=0.8651001926350594&bhcp=1
http://0-www.lexisnexis.com.mylibrary.qu.edu.qa/fr/%20droit/auth/checkbrowser.do?ipcounter=1&cookieState=0&rand=0.8651001926350594&bhcp=1
http://0-www.lexisnexis.com.mylibrary.qu.edu.qa/fr/%20droit/auth/checkbrowser.do?ipcounter=1&cookieState=0&rand=0.8651001926350594&bhcp=1
http://0-www.lexisnexis.com.mylibrary.qu.edu.qa/fr/droit/search/runRemoteLink.do?A=0.6632866989301623&bct=A&service=citation&risb=21_T25202546534&langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23lnfr%23ref%25022243%25sel1%251985%25year%251985%25decisiondate%251985%25


 المسئولية المدنية للرياضى 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

79 

ف ــــــث نن الق ــــــاأ المصــــــر  مســــــتقر علــــــى أن " ا رــــــل أن تكــــــون الحراســــــة 
فـي  اللـيأ نال أنه نذا باشر شمم  أر أ فة السيطرة الفعليـة علـى الليأ لمالك

مالكـه وسـواأ  لحساإ نفسه فان الحراسة تكون له دون االستعماي والتوجيه والرقابة  
 .  (1)أو دون نرادته" بارادة المالك يأالل انتقلت له السيطرة الفعلية على

ا ل قا الق اأ يكون الاـاد  أو ال عـأل ال ـاو  هـو الحـارس   الرياضـي  وتطليقل
ــا عليــه دعــوك المســئولية عــ   ــدداة الرياضــية  طالمــا اــل هــو الحــائ  ل ــا  وترف ل

 .(2) ضرار التي تسلل ا هق  ا دوات ل عأل  أر أو لل  را

فــي فقيقــة ا مــر نن هــق  المســضلة تتعلــق بمــدك نمكانيــة االعتــداد بالريــة 
 الحراسة القانونية  أ  نلرية الحراسة الفعلية للليأ.

ا لماطق نلرية الحراسة القانونية   التـي طـره الـل مـ  الق ـاأ الفرنسـي   -وفقل
يلل الااد  هو الحارس لـدداة الرياضـية علـى الـرأل   -مل ب ا والق اأ المصر  الع

ا علـى ا داة  م   واي سيطرته عل  ا وانتقال ا نلى ال عأل الق  يقـو  بالسـيطرة فعليـل
ا لممارســة ال و اــاأ علــى ذلــك الرياضــية.  ا الرياضــي الــق  يســتضجر قار ــل يعتلــر فارســل

ق  يســتضجر فصــانلا لممارســة رياضــة القــوارإ أو التجــديف مــ  مالكــه أو الفــارس الــ
 .رياضية رالوإ الم ل

أما في ضوأ نلرية الحراسـة الفعليـة التـي تلااهـا الفقـه ورسـم ا فـي أفكامـه 
ف ـي تقـو  علـى أسـاس ثلـوت الحراسـة لمـ  يسـيطر    والفرنسـي  المصـر    و الق اأ

ــيس  ــون ال عــأل هــو الحــارس  ول ــك يك ــى ذل ــاأ عل ــى ا داة الرياضــية  و ا ا عل ــل فعلي
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النشاط    -  2 ممارسة  في  المستخدمة  األداة  مالك  أن  مفادها  قانونية  قرينة  القضاء  هذا  أقام  فقد 

ية  الرياضي هو حارسها. ولما كان النادي الرياضي أو الالعب الهاوي هو مالك األداة الرياض 

التي    – الرياضية  لألداة  ملكيتهما  إثبات  عبء  من  ويعفى  عليهما  على  يرجع  المضرور  فإن 

بدون    –مصادر االلتزام    –د. سمير عبد السيد تناغو    :سببت له الضرر. انظر في هذا المعنى

 . 295ص   – 2000-1999ناشر 
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 الرياضي.الااد   

محكمــة الــاقض المصــرية فــي فكــ  فــدوث ل ــا  وهــقا مــا نستملصــه مــ  فكــ 
بمعاـى أنـه   -»جرك الق اأ والفقه على عـد  جـوا  تج ئـه الحراسـة    قررت ييه أنه:

ــر مالكــه ولحســاإ الحــارس ــى اللــيأ ل   ــة عل كــان  – نذا انتقلــت الســيطرة الفعلي
نتجـت بسـلأل اسـتعماله أو مسئوالل عـ  ا ضـرار الااشـئة عـ  اللـيأ سـواأ  الحارس

أن يعلمه وذلـك فتـى ال يكلـس  لع أل في تكوي  الليأ ذاته  ول  يك  بوسا الحارس
 .(1)عرفة سلأل ال رر قلل رفا دعوا .."الم رور بم

وهــقا مــا أكــد عليــه الحكــ  الــق  أرــدرته الجم يــة العموميــة لمحكمــة الــاقض 
الجم يــات الرياضــية    فــي ق ــائ ا بــضن "وايفــة2007وون ــو  29الفرنســية بتــاري  

ــه الالــاي الرياضــي  ع ــائ ا  وأن ــا تكــون مســئولة عــ   هــي تالــي  وإدارة وتوجي
ا ضرار التي يسلل ا هلالأ لدك ممارسة هقا الالـاي "متـى نسـأل نلـى وافـد أو أكثـر 

 .(2)م  هلالأ ا ع اأ أطض جسي ..."

ة التــي و اــاأ علــى مــا تقــد  تكــون هاــا  قرياــة علــى أن مالــك ا داة الرياضــي
ولكا ـا قرياـة ليسـت    يستمدم ا ال عأل في ممارسـة الالـاي الرياضـي هـو فارسـ ا

 
على  ، حكم منشور  2005أغسطس    28، جلسة  57ق  للسنة  2133نقض مدني طعن رقم    - 1

 موقع قوانين الشرق 

 http://0-www.eastlaws.com.mylibrary.qu.edu.qa/AhkamView.aspx? 

I=319704&H=&HM=0#438494 

(2) Cass., Ass. Plén. 29 juin 2007, Bull civ ass plen. No 7; A. Paulin, 

Association sportive et responsabilite du fait d'autrui et le dèlicat 

mariage de la belle et la bête , Gaz. Pal. 30 déc. 2007, no 364, p. 2; P 

Polère Gaz. Pal. 7 nov. 2007, no 311; J. François, Fait générateur de 

la responsabilité du fait d'autrui: confirmation ou évolution?, D. 

2007, p. 2408; P. Jourdan, Associations sportives ; L'Assemblée 

Plenière confirme l'exigence d'une faute de l'auteur du dommage, 

R.T.D. civ. 2007, p. 782. 

http://0-www.eastlaws.com.mylibrary.qu.edu.qa/AhkamView.aspx?%20I=319704&H=&HM=0#438494
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قاطعــة ويمكــ  نثيــات عكســ ا عــ  طريــق نثيــات الاــاد  أو ال عــأل ال ــاو  أن ا داة 
 .(1)الرياضية قد انتقلت فراست ا نلى شمم  أر ليس هو مالك ا

لفرنســية مــ  ومــ  تطليقــات الق ــاأ الفرنســي مــا ق ــت بــه محكمــة الــاقض ا
عـد  مســئولية متســلق جيـاي ا لــأل الــق  وضــا أطـض رجلــه علــى فجـر ولــ  يكــ  لــه 
سلطة الرقابة والتوجيه على هقا الحجر الق  ملى عليـه  و التـالي ال يمكـ  اعتيـار  

ا له ن وذلك الفتقار  نلى سلطتي الرقابة والتوجيـه علـى الحجـر الـق  تسـأل فـي   فارسل
 .  (2)نفداث ال رر للم رور

ــى الاــاد   وفــي ــون مــ  أل ــر المتصــور نســااد المســئولية نل ذات الســياق يك
ا على وجود ع أل في راا أدوات رياضة الجميا . ومـ  ثـ  ال تقـو   الرياضي تضسيسل

ا ل ق  ا دواتمسئولية الااد     .(3)نال نذا الان فارسل

ــى  ــاد  الرياضــي مســئوال الحــارس عل ــار الا ــه ال يمكــ  اعتي وق ــي الــقلك بضن
 رج   نذا أأفــق المتفــرس أو الملــجا فــي نقامــة الــدل ل علــى أن ســل مــدرجات المتفــ

 
 . 600ص    –سابق المرجع ال  –د. جابر محجوب   : راجع في هذا المعنى - 1

2 -Civ. 2e, 24 avr. 2003: Bull. civ. II, no 116 24 avr. 2003: Bull. civ. II, 

no 115 . 
3 -Civ. 2e, 8 juin 1994: Bull. civ. II, no 152; D. 1996. Somm. 31, obs. F. 

Lagarde 

في في  إن وجود عيب خ  وهذا الحل هو الذي تبنته محكمة النقض المصرية في قضائها بأنه "

قائدة   خطأ  ينفي  أجنبيا  وسببا  قاهرة  قوة  يصلح  كان  وإن  الحادث  وقوع  إلى  أدى  السيارة 

فعل   بين  السببية  عالقة  به  يتوافر  ذاته  العيب  هذا  فإن  الجنائية  مسئوليته  وبالتالي  السيارة 

الشيء والضرر وتتحقق به المسئولية الشيئية لحارسه ألن فعل الشيء الذي أحدث الضر إذا  

إلى عيب فيه ولو كان خفيا في التصميم أو التكوين أو التركيب ال يعتبر أجنبيا عن    ا راجعً كان  

هذه   مثل  عن  الناجمة  األضرار  لمواجهة  المقرة  المسئولية  هذه  لدرء  يصلح  وال  الشيء 

يدفع   أجنبيا  سببا  مكوناتها  في  خلل  أي  أو  السيارة  إطار  انفجار  يعد  ال  ثم  ومن  المخاطر 

حكم    .2006/ 6/ 12جلسة   – ق   61 لسنة212 الطعن رقم -. نقض مدني  "مسئولية حارسها 

 منشور الكترونيًا على موقع قوانين الشرق  

http://0-www.eastlaws.com.mylibrary.qu.edu.qa/AhkamView.aspx? 

I=127048&H=&HM=0#298887 

http://0-www.eastlaws.com.mylibrary.qu.edu.qa/AhkamView.aspx?%20I=127048&H=&HM=0#298887
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 .  (1)له ال رر  هو الق  سلأل  مدرجات الجماه ر التي تلاهد سياق الم وي

ــ   ــدالل مـ ــد بـ ــا ال ـ ــطلح وضـ ــلمون مصـ ــاأ المسـ ــتمد  الفق ـ ــل اسـ ــي المقابـ وفـ
 .(2)يعاي الحيا ة واالست  أ والقيض مصطلح الحراسة وهو

مي أن ال ـــمان  أو المســـئولية عـــ  اإلضـــرار التـــي ونجـــد فـــي الفقـــه اإلســـ 
تحـــدث ا ا شـــياأ ننمـــا تـــا ض علـــى فكـــرة الحراســـة الفعليـــة المعروفـــة فـــي القـــوان   

. ويتضكـد ذلـك مـ  (3)ررها م  استعماي  وتوجيـه  ورقابـةالوض ية  وذلك بتحقق عاا
 التــي -فــي فــدوث   عــ  ضــمان ذوك ا وــد  علــى الدابــة  -أــ ي عيــارات الفق ــاأ 

تصدق على عاارر السيطرة الفعلية المعروفة في القانون الوضـعي  وإن الـان الفقـه 
ــد  المقابــــل لت ــ مي يســــتمد  تعل ــــر »ذ  ال ــ ــارس  فــــي الفقــــه اإلســ عل ــــر »الحــ

   .(5). فقد جاأ في ذلك أن   " يصرفون ا  ويس رون ا اليفما شاأوا  (4)القانوني
 

1- Civ. 2e, 19 oct. 1961: Bull. civ. II, no 675. 

 .  1ص  –الضمان  –؛ الخفيف  65ص  –الضمان  : الزحيلي -2

وتجدر اإلشارة إلى أن استعمال مصطلح الحراسة لم يكن محل اتفاق بين القوانين الوضعية.  

المشرعان المصري والسوري   الفرنسي    تأثًرا  –فقد استخدم  الحراسة.    –بالمشرع  مصطلح 

القول   إلى  التصرف. وذهب رأي  العراقي واألردني مصطلح  المشرعان  استخدم  المقابل  وفي 

بأن مصطلح وضع اليد الذي استخدمه الفقه اإلسالمي يعتبر أدق وأوفى بالداللة على المعنى  

أحمد   راجع:  القانونيون.  استخدمه  الذي  الحراسة  مصطلح  من  يشير المقصود    -شحادة 

رسالة    –دراسة فقهية مقارنة    –المسئولية عن حراسة األشياء واآلالت في الفقه اإلسالمي  

األردنية    –دكتوراه   دار  110ص    –  2005الجامعة  موقع  على  متاحة  رقمية  نسخة   .

 المنظومة اإللكتروني على الرابط: 

http://0-search.mandumah.com.mylibrary.qu.edu.qa / 

الحراسة وعالقة السببية في المسئولية عن األشياء،    : لوهاب أبو الخيراعبد    ع عبد السميد.    - 3

 . 34ص  1988مكتبة وهبة 

دراسة مقارنة    –المسئولية عن حراسة األشياء    : انظر في ذات المعنى: أمجد محمد منصور  - 4

الق  رسالة  في  اإلسالمي،  والفقه  المصري  المدني  المنصورة  انون  جامعة  ،  1994دكتوراه، 

 . 64ص

للعالم العالمة شمس الدين الشيخ محمد بن  حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،  الدسوقي:    - 5

( المتوفى  الدسوقي  الحلبي  1230عرفة  البابي  عيسى  العربية،  الكتب  إحياء  دار  ط/  هـ(، 

المبسوط ألبي بكر محمد بن أحمد بن    السرخس،. وراجع  242ص    6ج   القاهرة  -وشركاه  

http://0-search.mandumah.com.mylibrary.qu.edu.qa/
http://0-search.mandumah.com.mylibrary.qu.edu.qa/
http://0-search.mandumah.com.mylibrary.qu.edu.qa/
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ــة(1)فيــةكمــا أن المســتقر عليــه لــدك جم ــور الفق ــاأ مــ  الحا   (2)  والمالكي
أن رــافأل ا داة أو اآللــة الرياضــية والل يمــة هــو مــ   (4)  والحاابلــة(3)واللــاف ية

ا علـى مـا  اإلضـرار التـي تحـدث ا  وتحمل المسـئولية الااشـئة عـ  لل  ـر  وذلـك تضسيسـل
   :ولي

ـ ييــاس ال ــرر الاــاتم عــ  فعــل ا داة الرياضــية والمســئولية عا ــا علــى 1
اللــأل الصــ د والمســئولية عاــه  فكمــا أن اللــأل الصــ د نذا أرســله  ال ــرر الاــاتم عــ 

رـافيه فــضتلس شــ ئلا فـان رــافيه وتحمــل ضــرر  فكـقلك فعــل ا داة الرياضــية وتحمــل 
ال عأل الرياضي المسئولية عا ا بجاما أن فعـل الـل مـ  اآللـة والكلـأل ماسـوإ نلـى 

 
، ص  26هجريا، ج    1324هـ( الطبعة األولى مطبعة دار السعادة  490أبي سهل السرخس )

190 . 

أصابت    " الراكب ضامن لما وطئت الدابة وما 352/  10الكمال بن الهمام ـ شرح فتح القدير   (1)

أو   أو كدمت  أو رأسها  إذا صدمت"بيدها أو رجلها  األنهر    ,خبطت وكذا  ـ مجمع  زاده  شيخ 

3 /273 .   

" من "المجموعة" قال ابن وهب عن مالك:  520/ 13أبو زيد القيرواني ـ النوادر والزيادات  (2) 

وما وطئت بيد أو رجل أو اصابت بيدها أو فمها، وعليها راكب، فإن كان الراكب يحركها أو  

)  : نظرايشيلها أو يضربها، فترمح، فهو ضامن"   الدين أحمد بن  القرافي  أبو العباس شهاب 

)المتوفى:   بالقرافي  الشهير  المالكي  الرحمن  عبد  بن  الذخيرة  هـ(684إدريس  الغرب    )  -ـ 

  المدونة الكبرى رواية سحنون اإلمام مالك ابن أنس ـ    .؛264ص -12ج    -  1994  -اإلسالمي 

 . 396ص    -11ج  – 1324- -مطبعة السعادة -وزارة األوقاف السعودية   -

الحاوي الكبير  (3)  ـ  أتلفته برأسها  470/ 13الماوردي  " فان كان معها صاحب ضمن جميع ما 

سائقًا" أو  قائًدا،  أو  راكبًا،  كان  سواء  وذنبها  ورجلها  البيان    ,ويدها  ـ    ، 12/63العمراني 

   . 7/400النووي ـ روضة ـ الطالبين 

المغني(4)  ـ  قدامه  السابق    -ابن  أو غيره  481ص/ 12  ج  –المرجع  معها  كان صاحبها  فإن   "

إبراهيم بن محمد بن  ابن مفلح ) :راجع فعلى من يده عليها ضمان ما أتلفته من نفس أو مال "

المبدع في شرح  ـ    هـ( 884عبد هللا بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان الدين )المتوفى:  

  ؛ 466ص - 7ج   -م   1997  -هـ   1418األولى،    -لبنان   –دار الكتب العلمية، بيروت   - المقنع

منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى )المتوفى:  البهوتي )

اإلقناعـ    هـ( 1051 متن  عن  القناع  العلمية   -  كشاف  الكتب  شرح  ؛    200  ص -6ج    -  دار 

 .  417/ 6الزركشي  



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –نون واالقتصاد مجلة القا 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

84 

 .  (1)رافيه

كـان مسـئوالل حت تصرفه فـ أن ا داة الرياضية في فو ة ال عأل الرياضي وت2
 ".  (3)وقد قاي رلى هللا عليه وسل  "على ال د ما أأقت  (2)عا ان  ن ود  عل  ا

ـ نن م  الواجأل على ال عأل الرياضي أن يحفء اآللة ع  الجاايـة  ويمكاـه 3
والمياشـر  (4)ففل ا نذا رالل ا  فلما وقعـت الجاايـة ما ـا الـان هـو المتسـلأل فـي ذلـك

   .(5)هو الق  فعل ذلك  لإلت ف  فصار الضنه

 
البهيمة إذا كانت مع    " ألن فعل466ص   -13  ج -المرجع السابق    -الماوردي ـ الحاوي الكبير(1) 

ما   أكل  صاحبه  أرسله  إذا  كالكلب  إليها،  منسوب  معها  يكن  لم  وإن  إليه،  منسوب  صاحبها 

   .صاده، وإذا استرسل بنفسه لم يؤكل" 

ابن   ،" ألنها تحت يده وعليه تعهدها وحفظها، لشمول اليد"400/ 7النووي ـ روضة الطالبين  (2) 

المغني   ـ  يمكنه  483/  12قدامه  يده عليها"  " وألنه  أو  راكبها  كان  إذا  الجناية  عن  حفظها 

   .63/ 12العمراني ـ البيان  

"  صلى هللا عليه وسلم  دب قال: قال رسول هللاالحديث رواه الحسن البصري عن سمرة بن جن (3) 

الكب السنن  ـ  النسائي  وأخرجه   " تؤديه  حتى  أخذت  ما  اليد  باب  على  العارية،  كتاب  ـ  رى 

 ( رقم411/ 3المنيحة  العارية  5783،  في  باب  البيوع،  كتاب  ـ  الدرامي  سنن  ـ  الدرامي   ،)

ـ كتاب الصدقات2596، رقم  136/ 2مؤداه)  ابن ماجه ـ سنن بن ماجه  العارية    ،(،  /  2باب 

رقم  802 تضمين    ،(2400،  في  باب  البيوع،  كتاب  ـ  داود  أبي  سنن  ـ  داود  أبو 

باب ما جاء في أن    ،اب البيوع(، الترمذي ـ سنن الترمذي ـ كت 3561(، رقم  296/ 3العارية) 

  ، قال أبو عيسى الترمذي:" هذا حديث حسن صحيح"  ،(1266، رقم  293/ 2العارية مؤداه ) 

   (. 11482، رقم 149/ 6البيهقي ـ السنن الكبرى ـ كتاب العارية، باب من قال ال يغرم ) 

 .  " لتسببه"12/264القرافي ـ الذخيرة  (4) 

الهمام  (5)  ابن  الدي )الكمال  الهمام  كمال  بابن  المعروف  السيواسي  الواحد  عبد  بن  محمد  ن 

عبد الرزاق  تحقيق    -شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي  - هـ(861)المتوفى:  

المهدي  العلمية  -غالب  الكتب  الدابة  352ص    10ج –  2003 – 1424  -دار  صاحب  ألن   "

 .  فكأنهما وطئا جميعًا "مباشر لإلتالف؛ ألن ثقله وثقل الدابة متصاًل بالمتلف، 
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   لث الثا بحث  امل 
 الرياضية   اة لألد أو املشرتكة  احلراسة اجلماعية  

ــ   ــة مــــ ــة ال تعدديــــ ــة تيادليــــ ــاأ أن الحراســــ ا وق ــــ ــل ــه فق ــــ ــتقر عليــــ المســــ
» alternatif et non cumulatif « (1)   بمعاـى أن ـا ال تثلـت للمصـ   اثاـ .

و الحارس الق  تكـون لـه في نفس الوقت  وإنما يجأل أن تثلت للمم وافد فق  ه
. و اـاأ علـى ذلـك ال يمكـ  أن تكـون الحراسـة لعـدة )2)السيطرة الفعلية على اللـيأ  

 أشما  في وقت وافد على نفس الليأ أو ا داة الرياضية.

وم  ث  يمك  القوي بضن الحراسة الجماعية تعتلر استثااأ على الملـدأ القائـل 
 .  (3)بضن الحراسة تتيادي وال تتعدد

حقق الحراسة الجماعية عادما يكون الثا   أو أكثـر مـ  ا شـما  علـى وتت
ا وفـي ذات الوقـت سـلطات االسـتعماي والرقابـة والتوجيـه شـريطة   ا داة الرياضية معـل

بمعاـى أن يكـون فـراس ا داة  (4)ارسة هق  السـلطات مـ  طليعـة وافـدةأن تكون مم
مــالك   لــدداة الرياضــية أو الرياضــية جمــيع   فــي مرالــ  قــانوني وافــد بــضن يكونــوا 

ــرر  ــويض المت ـ ــ لت مون بتعـ ــة سـ ــق  الحالـ ــي هـ ــا. وفـ ــتضجري  ل ـ ــتع ري  أو مسـ مسـ
ــق  فصــل بفعــل اللــيأ أو ا داة الرياضــية  ــا   عــ  ال ــرر ال مت ــاما   ييمــا ب 

 
1 - Cive. 30 déc. 1936, DP 1937. 1. 5, rapp. Josserand, note Savatier. - 

Cive. 2e, 11 mai 1956, D. 1957. 121, note Rodière. - 19 févr. 1958, 

D. 1958. 531. - 23 nov. 1972, JCP 1973. IV. 9. - 1er juin 1987, Gaz. 

Pal. 1988. 1. Somm. 39, obs. Chabas. - Civ. 1re, 16 oct. 1990, no 88-

18.357, D. 1990. IR 254. 

،  413ص    -2011  -3ط   –راجع: د. جالل محمد إبراهيم مصادر االلتزام: دار النهضة العربية    - 2

414  . 

 450ص   –المرجع السابق –انظر في هذا المعنى: د. محمود الخيال  - 3

الوجيز فى النظرية العامة لاللتزامات فى    -د جمال الدين زكي  انظر في هذا المعنى: د.محمو  - 4

 . 675ص   –1978مطبعة جامعة القاهرة  – ون المدنى المصرى القان

http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.7.10.&SearchText1=%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%ac%d9%8a%d8%b2+%d9%81%d9%89+%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%b1%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9+%d9%84%d9%84%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa+%d9%81%d9%89+%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86%d9%89+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%89+%2f&criteria1=0.
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.7.10.&SearchText1=%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%ac%d9%8a%d8%b2+%d9%81%d9%89+%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%b1%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9+%d9%84%d9%84%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa+%d9%81%d9%89+%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86%d9%89+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%89+%2f&criteria1=0.
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.7.10.&SearchText1=%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%ac%d9%8a%d8%b2+%d9%81%d9%89+%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%b1%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9+%d9%84%d9%84%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa+%d9%81%d9%89+%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86%d9%89+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%89+%2f&criteria1=0.
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.7.10.&SearchText1=%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%ac%d9%8a%d8%b2+%d9%81%d9%89+%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%b1%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9+%d9%84%d9%84%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa+%d9%81%d9%89+%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86%d9%89+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%89+%2f&criteria1=0.
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 . (1)الموجودة تحت فراست  

ا لــقلك ق ـت محكمــة الــاقض الفرنسـية بضنــه فــي لحلـة وقــو  الحــادث  وتطليقـل
 .(2)العأل يمارس على الرة التاس نفس سلطات الرقابة والتوجيهكان الل  

 
من    - 1 ألكثر  المشتركة  الحراسة  تحت  الراضية  األداة  كانت  إذا  ما  حالة  بشأن  التساؤل  ويثور 

العب وتسببت في ضرر ألحدهم. فالسؤال هل يمكن لهذا األخير الالعب المضرور أن يتمسك  

الالعبين   مواجهة  في  المفترضة  التي  بالمسئولية  الرياضية  لألداة  معه  الحارسين  اآلخرين 

سببت له الضرر. لقد أجاب عن هذه الفرضية أد. سعيد جبر عندما ذهب إلى القول بأن الالعب  

لن يستطيع التمسك بالمسئولية المفترضة في مواجهة الالعبين اآلخرين الحارسين معه لألداة  

الالعب المضرور سيطالب نفسه في هذه    الرياضية وإال ستكون النتيجة غير منطقية؛ ألن هذا 

الحالة بجزء من المسئولية على اعتبار أنه أحد حراس األداة الرياضية التي نشأ عنها الضرر.  

ومن ثم ال يكون هناك بد من الرجوع عليهم طبقًا لقواعد المسئولية عن فعل الشخصي تطبيقًا  

 . 76ص    –ع السابق المرج –مدني مصري. راجع: د. سعيد جبر  163لنص المادة 

حيث إنه   2000مايو سنة  18وذات الحل تبنته محكمة النقض الفرنسية في حكم أصدرته في  

" سقط أحد المتسلقين في مسابقة للتسلق على الصخور، وجر لدى سقوطه متسلقًا آخر. رفع  

ضرر،   من  لحقه  عما  بالتعويض  للمطالبة  ومؤمنه  األول  المتسلق  ضد  دعوى  األخير  هذا 

الحكم،  رفضته  ألغت  النقض  محكمة  لكن  الخطأ.  على  الدليل  قيام  لعدم  االستئناف  محكمة  ا 

معتبرة أن ما صدر من المتسلق من سلوك تسبب فى سقوط متسلق آخر يعد خطأ في معنى  

 مدني، يكفي لقيام مسئولية مرتكبه". انظر:  1382المادة 

Cass. 2e civ. 18 mai 2000, Bull. Civ. II, no 85; Gaz. Pal. 2 févr 2001, 

p. 48, note F. Chabas; V. également, Cass. 2e Civ. 20 nov. 2003, Bull. 

Civ. II, no 356; J.C.P. éd. G. 22 sept. 2004, no 39, p. 1627, note G. 

Viney; D. 2004, p. 300, note G. Bouché; J.C.P. 2004, II,. 10017, note 

J. Mouly. 

2 - Cass. 2e civ., 20 nov. 1968: JurisData n° 1968-099277 ; RTD civ. 

1969, p. 335, obs. G. Durry. – Solution ultérieurement confirmée, CA 

Angers, 3e ch., 18 mars 1982: JurisData n° 1982-040553 ; D. 1983, 

inf. rap., p. 258, obs. F. Alaphilippe et J.-P. Karaquillo). Cette 

formule, également reprise lors de l'utilisation d'un ballon de 

football (CA Caen, 20 mai 1969: RTD civ. 1970, p. 175, obs. 

G. Durry) ou d'une balle de hockey sur gazon (TGI Bordeaux, 6e ch., 

28 avr. 1986: JurisData n° 1986-042372 ; JCP G 1987, II, 20885, note 

E. Agostini), s'impose dès lors que les joueurs se renvoient la chose à 

http://0-www.lexisnexis.com.mylibrary.qu.edu.qa/fr/droit/search/runRemoteLink.do?A=0.8927087389894461&bct=A&service=citation&risb=21_T25202546534&langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23lnfr%23ref%25099277%25sel1%251968%25year%251968%25decisiondate%251968%25
http://0-www.lexisnexis.com.mylibrary.qu.edu.qa/fr/droit/search/runRemoteLink.do?A=0.8889023988863932&bct=A&service=citation&risb=21_T25202546534&langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23lnfr%23ref%25040553%25sel1%251982%25year%251982%25decisiondate%251982%25
http://0-www.lexisnexis.com.mylibrary.qu.edu.qa/fr/droit/search/runRemoteLink.do?A=0.8071083913159868&bct=A&service=citation&risb=21_T25202546534&langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23lnfr%23ref%25042372%25sel1%251986%25year%251986%25decisiondate%251986%25
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 في هقو  المطلل  :وم  ث  ساعرل للروي و ثار فكرة الحراسة الجماعية  

 املطلب األول 
 أو املشرتكة   شروط احلراسة اجلماعية 

ــوافر عــدة شــروي  ــة البــد ان تت ــي نكــون بصــدد فراســة جماعي تتمثــل فــي لك
 :  اآلتي

 إىل عدة أشخاص يف نفس الوقت   احلراسة   : إسناد أواًل 

تتحقق الحراسة الجماعية لدك الفقه المليـد ل ـا عاـدما تسـاد فراسـة اللـيأ 
ا  فــي ذات الوقـــت أو بـــا فرك ا داة الرياضـــية نلــى عـــدة أشـــما  يمارســـون جميعـــل

 سلطات متماثلة

. فـالعلرة فـي الحراسـة الجماعيـة (1)   ل ـقا اللـيأعل  ا  ولو ل  يكونوا مالك
وهــقا مــا  .(2)الفعليــة علــى ا داة الرياضــية وذلــك ب ـض الالــر عــ  ملك ت ــا بالسـلطة

أنـه يجـو  تعـدد  -ق ت به محكمـة الـاقض المصـرية فـي ق ـاأ ل ـا بـضن " المقـرر 
الحــراس  ويقصــد بــقلك أن تثلــت الحراســة  كثــر مــ  شــمم علــى نفــس اللــيأ نذا 

الســلطة الفعليــة ل ــ  تســاوت ســلطات   فــي االســتعماي واإلدارة والرقابــة بلــري ييــا  
جميعا, وييقى فق ـ  فـي تو يـا المسـئولية ييمـا ب ـا   أو رجـو  أفـده  علـى اآلأـر 

 .(3(مردودا نلى القواعد العامة في القانون المدني

 
l'origine du préjudice subi et deviennent, de manière collective, 

titulaires de la qualité de co-gardiens. 

1 - MAYER, La garde en commun, RTD civ. 1975. P.197 

اإلدريسي    - 2 األزمي  المعنى: عمر  هذا  الفقه    –انظر في  في  للشيء  الجماعية  الحراسة  فكرة 

 .  115ص   – 2007 – 3،  2العدد  –المغرب  –مجلة الحقوق  –والقضاء 

مدني   -  3 رقم   -نقض  فني مك  -  2007/ 4/ 15 جلسة  -ق   70 لسنة 5432 الطعن    -  52 تب 

 . 11ص  – 1ج

عن بروز أحد أسالك الكهرباء من أحد صناديق توزيع    -موضوع الدعوى    –الحادث  لقد نجم  

إلى وفاة المجني   العام مما أدى  الطريق  الموجودة في  وكانت هذه الصناديق    عليه،الكهرباء 
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وأكدتـــه المحكمـــة الـــقلك فـــي ق ـــاأ  أـــر ل ـــا بـــضن " المقصـــود بعـــد  تج ئـــة 
ــة  ــرور  -الحراسـ ــة الم ـ ــى اإلطـــ ق م -فمايـ ــا علـ ــود ب ـ ــيس المقصـ ــدد ولـ ــا تعـ اـ

فكلمـا باشـر سـلطات الحراسـة أكثـر مـ  وافـد فـي  ن  أو الانـت ممارسـت     الحـراس
علــى ســل ل   و ــ ل ــا علــى نحــو متصــل ومتــداأل دون أن تاتقــل الســيطرة الفعليــة 

االنفراد فليس في نصو  القانون المدني ما يماا م  اعتياره  جميعال فراسال سـواأ 
أو تعـــدد  -  والمســـتضجري  لعـــ   وافـــدة مثـــل المـــ   علـــى اللـــ و  -اتحـــد ســـاده  

ــاده   ــويض  -سـ ــ  تعـ ــئوالل عـ ــا   مسـ ــل مـ ــون الـ ــر  أن يكـ ــد الملـ ــا وفى بمقارـ فـ
ييمــا ب ــا   أو رجــو  أفــده  علــى  الم ــرور مــا بقــاأ فق ــ  فــي تو يــا المســئولية
 .(1)أل ر  طيقال للقواعد المقررة في القانون المدني 

ة فقيقــة وفعليــة مــث ل عاــد ومــ  ثــ  تفتــرل الحراســة الجماعيــة وجــود فراســ
ممارسة ل ية الرة القد  بح ث تكون الكـرة فـي فيـا ة واسـتعماي جميـا ال علـ   دون 
ا  أن يســتضثر وافــد مــا   دون اآلأــري  بســلطة الرقابــة والتوجيــه علــى الكــرة  تضسيســل
على أن الل العأل ال يملك نال تمرير الكـرة نلـى  م لـه فـي الفريـق أو وتحمـل هجمـات 

ماــافس الــق  يحــاوي العلــو  ســلأل ســلطة الحراســة مــا   علــى تلــك الكــرة. الفريــق ال
ا ممـا يحـوي دون نمكانيـة امتـداد  و التالي فان مدة االفتفـا  بـالكرة تكـون قصـ رة جـدل
ســلطة التوجيــه ال ماــي علــى الكــرة. و اــاأ علــى ذلــك استملصــت محكمــة الــاقض أن 

 
ال الشركة  لحراسة  الحادث  وقت  تخضع  الكهربائي  التيار  تحوي  أسالك  من  فيها  طاعنة  وما 

الحكم   الشركة    المحلي،وهيئة كهرباء مصر ووحدات  إذ رفض دفع  المطعون فيه  الحكم  فإن 

فإنه ال يكون قد    بالتعويض، الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وإلزامها  

وأسس المحكمة قضائها على فكرة الحراسة الجماعية في    .خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه

بأ الحراسة على    ن " قضائها  المحلي  الحكم  لها ووحدات  التابعة  القابضة والشركات  للشركة 

الطاقة الكهربائية والمنشآت التابعة لها كل في حدود اختصاصها الوظيفي والمكاني. فيستطيع  

التعويض من   وإذا استوفى حقه في  يقيم دعواه قبل أي منهم أو عليهم جميعاً  المضرور أن 

الب ذمة  برئت  بالمادة  أحدهما  عمالً  في    284اقين  وشأنها  جهة  وكل  المدني  القانون  من 

 ". من القانون المدني  169الرجوع على شركائها في الحراسة عمالً بنص المادة 
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وقــت فصــوي  –عل  ــا  الــق  أــرس مــ  ماطقتــه ل يعــد الكــرة ال يملــك فــارس المرمــى
ــه والرقابــة -الحــادث  ــقو  يمــث ن عاصــرا الحراســة علــى اللــيأ  ســلطات التوجي الل

 .  (1)الق  أفدث ال رر

ا:
ً
 سلطة الرقابة والتوجيه الفردية على األداة الرياضية    ب غيا   ثاني

نن ثلــوت ســلطة الرقابـــة والتوجيــه علــى ا داة الرياضـــية هــو الم يــار الـــق  
ولية. ومـ  ثــ  ال تتحقـق الحراسـة الجماعيـة أو الملـترالة علــى بموجيـه تثلـت المسـئ

ا داة الرياضية نال نذا الان لجميا ال علـ   سـلطة فعليـة علـى اللـيأ أداة ال ـرر  
وهو ما وتحقق بصفة عامة في ا لعـاإ الجماعيـة. وهـو مـا يعاـي أن مجـاي تطل ـق 

 ــا ال علــون الــرة نلريــة الحراســة الملــترالة يكــون فــي الرياضــيات التــي وتقــاذف ف 
مع اة الكرة القد  والرة التـاس  والسـلة المـا سـارك فـي التطليقـات الق ـائية ال فقـة. 
والسلأل في ذلك يكم  في أن مثل هق  الل يـات يسـتعمل ال علـون الكـرة علـى سـل ل 
التتابا والتيادي بمعاى أن الل العأل وتقاذف الكـرة لخأـر وال يحـتفء ب ـا فـي فراسـته 

ا مـا تمتعـه بسـلطات الرقابـة والتوجيـه لمدة طويلة  وإن مـا تكـون فراسـته للكـرة لحليـل

 
1- Cass. 2e civ., 13 janv. 2005: LPA 24 mai 2006, p. 17, note D. R. 

Martin ; RTD civ. 2005, p. 410, obs. P. Jourdain “au cours du jeu 

collectif comme le football, qu'il soit amical ou pratiqué dans une 

compétition officielle, tous les joueurs ont l'usage du ballon mais nul 

n'en a individuellement le contrôle et la direction ; que l'action qui 

consiste à taper dans le ballon pour le renvoyer à un autre joueur ou 

dans le but ne fait pas du joueur qui détient le ballon un très bref 

instant le gardien de celui-ci ; que le joueur qui a le ballon est 

contraint en effet de le renvoyer immédiatement ou de subir les 

attaques de ses adversaires qui tentent de l'empêcher de le contrôler 

et de le diriger, en sorte qu'il ne dispose que d'un temps de détention 

très bref pour exercer sur le ballon un pouvoir sans cesse disputé”. 
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 .)1(عل  ا أثااأ تلك اللحلة

ق ــي باســتيعاد تطل ــق فكــرة الحراســة الجماعيــة بالاســية لممارســة  ومــ  ثــ 
وذلـك بسـلأل أن ال علـ   الــقو  يحتفلـون بكـرة ال ــوالي   ل يـة ال ـوالي علـى الجل ــد

م ب ــا الاــاد  ة والحراســة والتوجيــه التــي يمــتلمــدة قصــ رة ال يملكــون ســلطة الرقابــ
 .(2)الرياضي مالك الكرة

ــاقض الفرنســية الــقلك ــضن ال عــأل المصــاإ وق ــت محكمــة ال ــه أن  ب ال يمكا
ا الـى نـم  واسأل المسئولية الى ال عأل الق  قا  باإلرساي ا وي لكرة التاس اسـتاادل

وذلــك  ني جدوــد(مــد 1فقــرة  1242مــدني فرنســي ويقابل ــا ) 1فقــرة  1384المــادة 
أثااأ مقابلة في التاس ا رضي ف ث يمارس الل العأل م  ال عل   نفس السـلطات 

 .(3)والص فيات م  التوجيه والرقابة على الكرة

ــ   علـــى ا داة  ــلطات ل علـ ــق  السـ ــا  هـ ــ  تكـــ  هاـ ــه لـ ــ  نذا ثلـــت أنـ ومـــ  ثـ
 الرياضيةن فاناا ساستيعد تطل ق قواعد مسئولية فراسة ا شياأ.  

ا لـــقلك اســتيعدت المحكمـــة المســئولية المحتملـــة آلبــاأ ا طفـــاي عـــ  وتطل يقــل
تعويض الطفل القارر الم ـرور الـق  أرـ أل بجـروه نتيجـة أنـه الـان يقـود السـيارة 

ا علــى ســيارة الســياق بافســه. ف ــث نن  هــقا الطفــل القارــر الم ــرور الــان جالســل

 
1 - E. Cornut, Quand les phases du jeu sportif commandent une 

approche plus casuistique de la garde commune,note, D. 2005. 2435ن 
P. Jourdain, La garde du ballon de football – Patrice Jourdain – 

RTD civ. 2005. 410 
2 - Grenoble, 4 sept. 2012, Assoc. Hockey Club de Morzine Avoriazar 

a. c. /X. RG no 11/00383: préc. Note 7. 
3 -Civ. 2e, 20 nov. 1968: Bull. civ. II, no 277; RTD civ. 1969. 335, obs. 

Durry G, Angers, 18 mars 1982: D. 1983. IR 258, obs. F. Alaphilippe 

et J.-P. Karaquillo. Contra: Civ. 2e, 28 mars 2002: Bull. civ. II, 

no 67; RTD civ. 2002. 520, note Jourdain.  
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. والسـلأل فـي عـد  (1)والان له سلطة الرقابـة والتوجيـه عل  ـا  (Karting)الكارت ام
ــيارات  ــى السـ ــ  علـ ــلطة ل ـ ــة سـ ــوت أيـ ــد  ثلـ ــو عـ ــاي هـ ــلالأ ا طفـ ــاأ هـ ــئولية  بـ مسـ
المستمدمة في السـياق. وثلـت مـ  وقـائا الـدعوك أن الطفـل الم ـرور الـان يجلـس 

وفي المقابـل لـ  يكـ  ليـاقي    و  د  مقابض للتحك  والسيطرة في السيارة   في السيارة
لتوجيــه لكــي تثلــت فــي فق ــ  الحراســة لســيارة ســياق ا طفــاي القــدرة علــى الرقابــة وا

 .(2)الكارت ام  

نن الحراسـة الجماعيـة تاتفـي عاـدما يحتكـر شـمم  يمك  القـوي و صفة عامة 
وافد سلطة االستعماي الفعلي لدداة الرياضـية وسـلطتي الرقابـة والتوجيـه عل  ـا  ومـ   

وف د. وم  أمثلـة ذلـك مـا  ث  نذا توافرت تلك اللروي يعتلر هقا ال عأل هو المسئوي ال 
 فدث عادما أر أل طفل قارر في ع اه بكرة تاس رم ت بم رإ الرة تاس.  

اعتلرت محكمة االسـتئااف أن الـرة التـاس الانـت تحـت الحراسـة الملـترالة   لقد
ل عل   وهو ما ملداها استيعاد المسئولية عـ  فعـل ا شـياأ. وفـي المقابـل اعتلـرت 

أن اللـيأ الـق  تسـلأل   2002مـارس    28  محكمة الاقض في فك  ل ـا رـادر فـي
ا عـ  م ـرإ الـرة التـاس  في ال رر ل  يك  ناجملا ع  الـرة التـاس  وإنمـا الـان ناجمـل
الق  استعمل لتوجيه الكرة فـي اتجـا  الم ـرور. وهـقا الم ـرإ الـان الفـد ال علـ   

ــه والرقابــة ــق  بــرر اســتيعاد تطل ــق   وفــد  ســلطة االســتعماي والتوجي وهــو ا مــر ال
 .)3(ة الملترالةالحراس

 
تعتبر عادة    وبسيطة وهيمن أنواع سباق السيارات مع أربع عجالت صغيرة    التي هي نوع  - 1

. انظر  يتم السباق على حلبة كارتينغ صغيرة  وعادة ماخطوة اولى في عالم رياضة المحركات  

الموقع زيارة    https://www.assayyarat.com/forums/t114212.html  : هذا  آخر 

7 /1 /2017 . 

2- Cass. 2e civ., 3 févr. 1993, n° 91-15.171: JurisData n° 1993-000232 ; 

Bull. civ. 1993, II, n° 46 ; Resp. civ. et assur., 1993, comm. 152 

3 -Cass. 2e civ., 28 mars 2002, n° 00-10.628: JurisData n° 2002-013711 ; 

D. 2002, p. 3237, obs. D. Zerouki ; RTD civ. 2002, p. 520, obs. 

https://www.assayyarat.com/forums/t114212.html%20آخر%20زيارة%207/1/2017
https://www.assayyarat.com/forums/t114212.html%20آخر%20زيارة%207/1/2017
https://www.assayyarat.com/forums/t114212.html%20آخر%20زيارة%207/1/2017
https://www.assayyarat.com/forums/t114212.html%20آخر%20زيارة%207/1/2017
http://0-www.lexisnexis.com.mylibrary.qu.edu.qa/fr/droit/search/runRemoteLink.do?A=0.15716388818208515&bct=A&service=citation&risb=21_T25202546534&langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23ccass%23sel1%251993%25year%251993%25decisiondate%2519930203%25onum%2591-15.171%25
http://0-www.lexisnexis.com.mylibrary.qu.edu.qa/fr/droit/search/runRemoteLink.do?A=0.46024266915768053&bct=A&service=citation&risb=21_T25202546534&langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23lnfr%23ref%25000232%25sel1%251993%25year%251993%25decisiondate%251993%25
http://0-www.lexisnexis.com.mylibrary.qu.edu.qa/fr/droit/search/runRemoteLink.do?A=0.31020413830988336&bct=A&service=citation&risb=21_T25202546534&langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23ccass%23sel1%252002%25year%252002%25decisiondate%2520020328%25onum%2500-10.628%25
http://0-www.lexisnexis.com.mylibrary.qu.edu.qa/fr/droit/search/runRemoteLink.do?A=0.9513106450333862&bct=A&service=citation&risb=21_T25202546534&langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23lnfr%23ref%25013711%25sel1%252002%25year%252002%25decisiondate%252002%25
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ــي  ــأل هرمـ ــود ترت ـ ــى وجـ ا نلـ ــتاادل ــة اسـ ــة الجماعيـ ــتيعد الحراسـ ــ  أن تسـ ويمكـ
ــي ا داة  ــد فارسـ ــى  فـ ــلطة أعلـ ــد سـ ــدما ووجـ ــأل عاـ ــقا الترت ـ ــق هـ ــ  . ويتحقـ ل علـ
ــي  ــك ف الرياضــية المســتمدمة فــي ممارســة الالــاي الرياضــي. ويمكــ  أن وتجســد ذل

التوجيـه ل عـأل وافـد فقـ . ففـي رياضة  وارق اللرا  التي يمك  ف  ا تفريد سـلطة  
هق  الرياضـة البـد أن ووجـد شـمم لـه سـلطة علـى بقيـة ال علـ   الملـارال   معـه 
ا لـقلك ق ـت محكمـة الـاقض الفرنسـية بـضن ر ـان أو قائـد  ورق  فـي الل يـة. وتطليقـل
اللــرا  هــو الحــارس الوف ــد عليــهن  نـــه يمــارس عليــه ســلطات الرقابــة والتوجيـــه 

 .  (1)واالستعماي

ي ذات السـياق اعتلـرت محكمـة اسـتئااف ل ـون أن قائـد الـ ورق اللـراعي وف
الــق  ســلأل ال ــرر لل  ــر هــو الوف ــد المســئوي عــ  الجــره المط ــر الــق  نجــ  عــ  
الت   ر الفجائي لل ورق اللراعي. وقد ت  تلريـر قرياـة المسـئولية فـي مواج ـة ر ـان 

فريــق ال علــ   الــقو  الــ ورق بمــا لــه مــ  ســلطة التوجيــه والقيــادة علــى الــ ورق و 
ا  كــانوا علــى متاــه. ف ــث ننــه الــان يجمــا بــ   رــفتي المالــك ور ــان الــ ورق. وتيعــل

 
P. Jourdain ; Dr. et patrimoine 2002, n° 106, chron. 3115, p. 97 et 

RJPF juill.-août 2002, p. 33, note F. Chabas. 

1 -Civ. 2e, 8 mars 1995: Bull. civ. II, no 83; D. 1998. Somm. 43, obs. J. 

Mouly; JCP 1995. II. 22499, note Gardach; RCA 1995. Chron. 36, 

par Vialard., Civ. 2e, 12 avr. 2012, nos 10-20.831 et 10-21.094: Cah. 

dr. sport 2012, no 28, p. 82, note Brignon; JS 2012, no 121, p. 8, obs. 

Lagarde. Comp.: Civ. 2e, 15 juin 1983: Bull. civ. II, no 127. Aix-en-

Provence, 21 juill. 1988: DMF 1989. 383, note R. A.et.” la Cour de 

cassation a confirmé que les usages et les règles applicables en 

matière de courses en mer donnent au seul «skipper» le 

commandement du voilier dont il dirige et contrôle les manœuvres et 

la marche, chacun des coéquipiers effectuant sa tâche à la place qui 

lui a été affectée dans l'équipe, sous le contrôle et la direction du 

«skipper», lequel exerce donc seul sur le navire les pouvoirs de 

contrôle et de direction qui caractérisent la garde de la chose.” 
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 .(1)دفا مسئول ته بوجود فراسة ملترالةفانه ال يمك  ل قا ا أ ر أن و   لقلك

وفي فك   أـر لمحكمـة الـاقض الفرنسـية أوـدت ييـه فكـ  محكمـة االسـتئااف 
مـى أثاـاأ تواجـد  أـارس ماطقـة الجـ اأ بـالكرة  في ق ائ ا بعد  مسئولية فارس المر 

ا علــى أنــه لـ  يكــ  يملــك وقــت وقـو  الحــادث ســلطات الرقابــة والتوجيــه  وذلـك تضسيســل
 .(2)في فدوث ال رر  تعلى الكرة التي تسلل

 املطلب الثاني 
 لألداة الرياضة أو املشرتكة  آثار احلراسة اجلماعية  

لحراسـة الجماعيـة أو الملـترالة نتااوي في هـقا المطلـأل اآلثـار الااشـئة عـ  ا
 لدداة الرياضية ب   الرياض    و الاسية لل  ر على الاحو التالي:

 

 
1 - CA Lyon, 6e civ., 9 juin 2005, n° 04/01255: JurisData n° 2005-

280501. 
2 - Civ. 2e, 13 janv. 2005: Bull. civ. II, no 9; D. 2005. 2435, note Cornut. 

La Cour de cassation rejette les pourvois, sans reprendre la critique 

du chef de l'acceptation des risques, argument « inopérant » dès lors 

que la cour d'appel a justement constaté « qu'au cours du jeu 

collectif comme le football, qu'il soit amical ou pratiqué dans une 

compétition officielle, tous les joueurs ont l'usage du ballon mais nul 

n'en a individuellement le contrôle et la direction ». La Cour rejette 

également la responsabilité personnelle, la cour d'appel ayant 

justement et souverainement estimé que le gardien « n'avait commis 

aucune faute caractérisée par une violation des règles du jeu ». 

وتبدو أهمية هذا الحكم كذلك في أنه قضى بأن الالعب لم يرتكب أي خطأ يمثل انتهاًكا لقواعد  

مدى   مسألة  إلى  يتطرق  ألنه  خاصة؛  أهمية  يكتسي  شك  بال  القضاء  وهذا  القدم،  كرة  لعبة 

  المسالة اعتبار مخالفة قواعد اللعبة الرياضية خطأ مدنيًا يستوجب التعويض؟ وقد عالج هذه  

ج  الرياضية خطأ  د.  األلعاب  مخالفة  اعتبار  مدى  بعنوان "  ورقة عمل  في  على  ابر محجوب 

مدنيًا موجبًا للتعويض ". قدمها سيادته في مؤتمر القانون والرياضة الذي نظمته كلية القانون  

 .  2017فبراير   20،  19القطرية في الفترة من   األولمبيةجامعة قطر بالتعاون مع اللجنة  

http://0-www.lexisnexis.com.mylibrary.qu.edu.qa/fr/droit/search/runRemoteLink.do?A=0.24464968389795883&bct=A&service=citation&risb=21_T25202546534&langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23lnfr%23ref%25280501%25sel1%252005%25year%252005%25decisiondate%252005%25
http://0-www.lexisnexis.com.mylibrary.qu.edu.qa/fr/droit/search/runRemoteLink.do?A=0.24464968389795883&bct=A&service=citation&risb=21_T25202546534&langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23lnfr%23ref%25280501%25sel1%252005%25year%252005%25decisiondate%252005%25


 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –نون واالقتصاد مجلة القا 
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 فيما بني الرياضيني   احلراسة اجلماعية أو املشرتكة   ثار آ :  أواًل 

ــى ا داة الرياضــية  ــقو  وتاافســون عل ــ   الرياضــ    ال ــة ب  -و الاســية للع ق
سضلون في هق  الحالـة مسـئولية ملـترالة عـ  فان   ي –مثل الرة التاس أو الرة القد  

ا م  ال  ر. يل ر ذلك بصورة جليـة ييمـا  ا ضرار التي تص أل العيلا  أر  أو شمصل
وتعلق بصفة الم رور نذا الان ملارالا في الحادث  ف  يسـتطيا أن وـدفا بمسـئولية 

 1242مــدني ويقابل ــا ) 1فقــرة  1384الحــراس اآلأــري  علــى أســاس نــم المــادة 
نال تطل ــق نــم المــادة فــل مــدني جدوــد(. وفــي هــق  الحالــة ال يكــون هاــا   1فقــرة 

ا لق ــاأ محكمــة  1382 مــدني ييمــا وتعلــق بالمســئولية ييمــا بــ   ال علــ  . وطيقــل
فــان االســتعماي الملــتر  لللــيأ ال يعــد مســوأللا لــدفا المســئولية   الــاقض الفرنســية
المســئولية الملسســة  ا نلــىوإنمــا وــت  المطاليــة بــالتعويض اســتاادل   عــ  فعــل اللــيأ

 .)1(اس الملارال   في الل ية وفراست اعلى المطض الق  يكون ماسو لا  فد الحر 

ن اللـيأ المعـد للحراسـة نذا الـان فـي وـد شـمم فـا   أما في الفقه اإلسـ مي
وافد فان الحراسة تكون فردية وال يسضي أل ـر الحـارس عا ـا  أمـا نذا الانـت الحراسـة 

جميعال شـرالاأ فـي المسـئولية  مـا دامـت الحراسـة الجماعيـة   ون يعتلر     جماعية فان
ل ــا الســلطة الفعليــة علــى اآللــة  ويلالــد ذلــك مــا قالــه ال يلعــي فكايــة عــ  اإلمــا  

(  قــاي ال يلعــي:" أن الــل شــيأ  ــماه الراكــأل ضــماه الســائق والقائــد)ومــا ي الاســفي:
 .(2)ي ماه الراكأل ب مانه"

 
1 - Cass. 2e civ., 20 nov. 1968, préc. 

  هـ(   743عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي )المتوفى:  الزيلعي )  -2

يونس :الحاشية بن  إسماعيل  بن  يونس  بن  أحمد  بن  محمد  بن  أحمد  الدين  ْلبِّيُّ    شهاب  الّشِّ

ـ  هـ  1021)المتوفى:   لْ (  الّشِّ الدقائق وحاشية  الكبرى    ـ   بِّّيِّ تبيين الحقائق شرح كنز  المطبعة 

وانظر في ذلك: الكمال بن  ؛  .312ص  –  7  ج  -هـ   1313األولى،    -بوالق، القاهرة   -األميرية  

عبد الغني بن  الميداني )  ؛  355ص  -  10  ج  -المرجع السابق    -الهمام ـ شرح فتح القدير ـ 

اللباب  ـ   هـ(1298طالب بن حمادة بن إبراهيم الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي )المتوفى:  

ج    -لبنان   –المكتبة العلمية، بيروت    -محمد محيي الدين عبد الحميد ـ تحقيق    في شرح الكتاب 

 . 45ص -  3



 المسئولية المدنية للرياضى 
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فـان   الل ـ   علـى اآللـة ولـو جماعـة  ومعاى هقا الام أن الل م  له سـيطرة
ودألون في نطاق هق  المسئولية باعتيار أن ل   جميعال ود وسيطرة على اآللة فتقـا 

 عل    جميعال مسئولية الحراسة.

وفكرة الحراسة الجماعية أأق ب ا أي ال المالكية  قاي أبو  يد الق روانـي:" قـاي 
   .(1)ا أرابت الدابة"مالك:" القائد والسائق والراكأل الل   ضام  لم

على المسئولية الجماعية ررافة فقـاي:" قـاي  ونم اإلما  القرافي ـ رفمه هللا
مالك: القائد والسائق والراكأل ضاماون لمـا أرـابته ب ـد أو رجـل  فـان اجتمعـوا  فعلـى 

 .(2)كل وافد ثلث الدية"

ــق ــاف ية  وأأـ ا اللـ ــل ــة  أي ـ ــة الجماعيـ ــرة الحراسـ ــفبفكـ ــي:" نذا الـ ــاي الرافعـ ان قـ
رــافأل الل يمــة  فعليــه ضــمان مــا تتلفــه مــ  مــاي أو نفــس  وســواأ أتلفتــه لــ  ل أو 

 .(3)ن ارال  وسواأ الان الق  مع ا سائق ا أو راكل ا أو قائدها"

ويعد ا ساس فـي تحمـل المسـئولية تحمـل المسـئولية الجماعيـة هـي السـللية 
 .  (4)ووضا ال د على اآللة م  الجميا

 
النوادر والزيادات  ( ـ   عبد هللا بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني أبو محمدأبو زيد القيرواني )  -1

المدونة من غيرها من األمهات الغرب اإلسال  ـ  على ما في  ص    –  13ج    -  1991  ميدار 

؛ الحطاب    396ص  –  11  ج   -المرجع السابق   وانظر في ذلك: مدونة اإلمام مالك ـ؛    521

المعروف  ) المغربي،  الطرابلسي  الرحمن  عبد  بن  محمد  بن  محمد  عبد هللا  أبو  الدين  شمس 

)المتوفى:   المالكي  عيني  الرُّ الفكر   هـ(954بالحطاب  دار  ـ  الجليل  مواهب  الثالثة،    ط  -ـ 

 . 443ص  -  8  ج -م1992  -هـ  1412

 . 264/    12القرافي ـ الذخيرة ـ  -2

ا  :الرافعي   -3 محمد  بن  الكريم  )المتوفى:  عبد  القزويني  الوجيز    (هـ623لرافعي  العزيز شرح  ـ 

الكبير  بالشرح  لبنان    المعروف  بيروت  العلمية  الكتب    –م    1997  -هـ    1417األولى،  ـدار 

وانظر في ذلك:  ؛    330ص  -  11ج  -  عبد الموجود   عادل أحمد  -علي محمد عوض  تحقيق  

 . 471/    13الماوردي ـ الحاوي الكبير ـ 

نصب  (ـ  ه762جمال الدين أبو محمد عبد هللا بن يوسف بن محمد الزيلعي )المتوفى:   :الزيلعي   -4

مؤسسة الريان للطباعة    ـ   الراية ألحاديث الهداية مع حاشيته بغية األلمعي في تخريج الزيلعي

اإلسالمية-بيروت    -ر  والنش للثقافة  القبلة  دار  األولى،  ط    –  السعودية   –جدة    -لبنان/ 
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ا:  
ً
 بالنسبة للغري    جلماعية أو املشرتكة احلراسة ا   ثار آ ثاني

أما ييما وتعلق بالمسئولية ع  فعل ال  ر  فان هاا  فـ ل  أـر تلاـا  الق ـاأ 
الفرنســي بالاســية للمســئولية عــ  فعــل اللــيأ فــي مواج ــة ال  ــر. ف ــث ننــه يمكــ  
ا التمسـك بتطل ـق  لل  ر الم رور أن وتمسك بالحراسة الملترالة وهـو مـا يعاـى أي ـل

ا نلـى نـم المـادة المسئولي  1242مـدني ويقابل ـا ) 1فقـرة  1384ة المدنية اسـتاادل
 ضد أ  م  الحراس فتـى ولـو بصـفة ت ـاماية للمطاليـة بكامـل مدني جدود( 1فقرة  

 .)1(التعويض ع  ا ضرار التي أرابته

ــره   ــقو  اعتل ا فــي مواج ــة الصــلية الصــ ار ال ــه أي ــل وهــقا الحــل يمكــ  تلاي
لدشياأ التي ولعلون ب ـا وفـرل المسـئولية بقـوة القـانون  الق اأ الفرنسي فارس  

علــى  بــائ   فــي تعــويض ال  ــر الم ــرور عــ  ا فعــاي ال ــار التــي ســلل ا هــلالأ 
ا ل ــقا الق ــاأ يمكــ  أن يســضي الصــلية الــقو  ولعلــون الــرة (2)الصــ ار ل ــ   . وتطليقــل

رة وذلـك علـى القد  فـي اللـوار  عـ  فعـل هـق  الكـرة التـي قـقفوها فضرـابت أفـد المـا
ا ويلتـ    بـا ه  الملـترالة أساس المسئولية الل ئية فالكرة الانـت فـي فراسـت    جميعـل

 في هق  الحالة بدفا التعويض لل  ر الم رور.

 
قال الكاساني:" فألنهم    ؛ " ألنهما مسببان كالراكب"    .312ص  -  7ج    -  م1997هـ/ 1418

 . 365ص – 10  ج  -المرجع السابق   قادة لجميع ما خلفهم"، بدائع الصنائع ـ

1 -Cass. 2e civ., 7 nov. 1988, n° 87-11.008, n° 87-17.552: JurisData 

n° 1988-702670 ; Bull. civ. 1988, II, n° 214. 

2  - Cass. 2e civ., 8 avr. 1976: Bull. civ. 1976, II, n° 114. – Cass. ass. plén., 

9 mai 1984, épx Gabillet c/ Noye: Bull. civ. 1984, ass. plén., n° 1 ; JCP 

G 1984, II, 20255, 1er arrêt, note N. Dejean de la Batie,  v. p. 

Jourdain. Responsabilité du fait des mineurs: le changement de cap 

de la Cour de cassation, Recueil Dalloz 1997 p. 265. 

http://0-www.lexisnexis.com.mylibrary.qu.edu.qa/fr/droit/search/runRemoteLink.do?A=0.7112948618338418&bct=A&service=citation&risb=21_T25202546534&langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23ccass%23sel1%251988%25year%251988%25decisiondate%2519881107%25onum%2587-11.008%25
http://0-www.lexisnexis.com.mylibrary.qu.edu.qa/fr/droit/search/runRemoteLink.do?A=0.13835846265400709&bct=A&service=citation&risb=21_T25202546534&langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23lnfr%23ref%25702670%25sel1%251988%25year%251988%25decisiondate%251988%25
http://0-www.lexisnexis.com.mylibrary.qu.edu.qa/fr/droit/search/runRemoteLink.do?A=0.13835846265400709&bct=A&service=citation&risb=21_T25202546534&langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23lnfr%23ref%25702670%25sel1%251988%25year%251988%25decisiondate%251988%25
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 خامتة 
ا دوات المدنيـة للرياضـي عـ  لقد عالجت في هقا اليحث موضـو  المسـئولية 

لرياضـي فـي القـانون فـي ممارسـة الالـاي ا   اسـتمدمالتي في فراسـت   ويالرياضية  
والــــقلك الق ــــاأ والفقــــه  الــــاقض المصــــريةعلــــى هــــد  ق ــــاأ محكمــــة  المصــــر  

مـدني  187الفرنس   . وقـد سـلطت ال ـوأ علـى مـدك نمكانيـة تطل ـق نـم المـادة 
 التي تال  أفكا  المسئولية الااشئة ع  فراسة ا شياأ.  

الالـر هـل يمكـ  والان ال دف م  هقا اليحـث هـو اإلجابـة عـ  سـلاي مفـاد : 
علــى أن ــا أشــياأ يمكــ  أن تســلأل ضــررلا لل  ــر  وفــي الوقــت انلــى ا دوات الرياضــية 

نفسه الالر نلى الااد  الرياضي أو ال عأل على أنه فارس ل ا وأن ا قد أفلتـت مـ  
 بال  ر؟ فراسته وتسللت في نفداث ال رر ب عأل  أر أو  

: عرضــت افــثث ثــة ميولإلجابــة عــ  هــقا التســا ي قســمت هــقا اليحــث نلــى  
باعتيارهــا شــيأ أاضــا للحراســة  ا داة الرياضــية  ي لليــان مف ــو فــي الميحــث ا و

وهــو ا مــر الــق  اســتل   الحــدوث عــ  التــدأل اإليجــابي لــدداة الرياضــية فــي نفــداث 
ال ــرر فــي مطلــأل أوي. وفــي المطلــأل الثــاني تــ  الحــدوث عــ  فــدوث ال ــرر بفعــل 

فـي الميحـث الثـاني مسـضلة   تم ـرور. وتااولـا داة الرياضية دون اتصاي مياشر بال
ــة  ــدداة الرياضــية الحراســة الفردي ــثل ــي الميحــث الثال الــان الحــدوث عــ  مســضلة   وف

 لدداة الرياضية.أو الملترالة  الحراسة الجماعية  

 وقد انت  اا م  هقا اليحث نلى عدة نتائم هي:

فعـل مـدني علـى المسـئولية الااشـئة عـ     178تطل ق نـم المـادة  نمكانية   -1
 ا داة الرياضية.

ا فـي يمك     -2 أن يقا ال رر بفعل ا داة الرياضـية متـى تـدألت تـدأ ل نيجابيـل
 نفداث ال رر بالم رور.



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –نون واالقتصاد مجلة القا 
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ال يلـتري وجــود افتكــا  أو اتصــاي مياشـر بــ   ا داة الرياضــية والم ــرور  -3
 لتطل ق المسئولية ع  فراسة ا شياأ.

اة الرياضـــية لتحقـــق الاـــاد  الرياضـــي أو ال عـــأل ال ـــاو  هـــو فـــارس ا د -4
 السيطرة الفعلية والمادية عل  ا.

ا  -5 يمك  تطل ق فكرة الحراسة الجماعية طالما الان ال علـون يمارسـون جميعـل
 سلطات متماثلة على ا داة الرياضية  ولو ل  يكونوا مالك   ل قا ل ا.
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 مراجع البحث 
 : املراجع القانونية باللغة العربية أواًل 

   املراجع العامة   -1

ــ ا  فــي القــانون المــدني الجدوــد  فمــد فلــمت أبــو ســت ت:أ -  –نلريــة االلت
ــاإ ــ ا   –ا وي  الكتـ ــادر االلتـ ــاهمة  -2ي –مصـ ــرالة مسـ ــر شـ ــة مصـ مطيعـ

 .1954مصرية  

ــراهي  - ــد نبــ ــ ي محمــ ــة  :جــ ــة العر يــ ــ ا : دار الا  ــ ــادر االلتــ  -3ي –مصــ
2011-   413   414 . 

ــعود - ــو السـ ــان أبـ ــ ا  : رم ـ ــة ل لتـ ــة العامـ ــا –لالريـ ــ ا  مصـ دار  –در االلتـ
 .2002المطلوعات الجام ية  

نلريـــة االلتـــ ا   مالـــضة المعـــارف باإلســـكادرية : ســـم ر علـــد الســـ د تاـــاألو -
1975     346. 

   - 1960الالرية العامة ل لت ا  المطيعـة العالميـة :  علد الحي فجا    -
193  

الجــ أ  –الوســي  فــي شــره القــانون المــدني  :أفمــد الســا ور  علــد الــر اق  -
–مصــادر االلتـــ ا   –نلريــة االلتــ ا  بوجــه عــا  -المجلــد الثــاني  –وي ا  

  2011ي   –ب روت للاان    –مالورات الحللي الحقويية  

مصـادر االلتـ ا   -الالريـة العامـة ل لتـ ا  :محمود الس د علد المعطي أياي -
 .2013-القاهرة دار الا  ة العر ية    –

الوج   فى الالرية العامة ل لت امات فـى القـانون   :محمود جماي الدو   الي -
 .1978مطيعة جامعة القاهرة    –  المدنى المصرك 

http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.7.10.&SearchText1=%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%ac%d9%8a%d8%b2+%d9%81%d9%89+%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%b1%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9+%d9%84%d9%84%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa+%d9%81%d9%89+%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86%d9%89+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%89+%2f&criteria1=0.
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.7.10.&SearchText1=%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%ac%d9%8a%d8%b2+%d9%81%d9%89+%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%b1%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9+%d9%84%d9%84%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa+%d9%81%d9%89+%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86%d9%89+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%89+%2f&criteria1=0.
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 املراجع املتخصصة    -2
   البحوث واملقاالت   -أ 

أفكا  المسئولية عـ  فعـل اللـيأ فـي القـانون   :أفمد علد الكري  أبو شاأل -
ــة الماــارة لليحــوث والدراســات  –ا ردنــي والفقــه اإلســ مي   – ردن ا –مجل

 .2001 –  3   – 7مم  

مــدك اعتيــار ممالفــة ا لعــاإ الرياضــية أطــض مــدنيلا  :جــابر محجــوإ علــى -
ورقة بحثية قدم ا سيادته في ملتمر القـانون والرياضـة   –موجيلا للتعويض  

 ا ولمليـــةالـــق  نلمتـــه الليـــة القـــانون جامعـــة قطـــر بالتعـــاون مـــا اللجاـــة 
  2017فلراور   20  19القطرية في الفترة م   

ــرفم  - ــد ال ــد فمــد  عل ــد مــدلوي فعــل  :أال رابطــة الســللية: بحــث فــي تحدو
اللـــيأ والمســـئولية عـــ  فـــوادث الســـيارات فـــي القـــانون الفرنســـي  مجلـــة 

- 25 -13مــــم –جامعــــة الماوييــــة  –اليحــــوث القانونيــــة واالقتصــــادية 
2004. 

عقــد افتــراف الــرة القــد  فــي ضــوأ لــوائح االفتــراف  :رجــأل الــري  علــد الــ   -
ة ع  االتحـادات الوطايـة لكـرة القـد فـي مصـر و عـض الـدوي ا أـرك الصادر 

ملحـق  –مجلـة القـانون واالقتصـاد  –واالتحاد الدولي لكـرة القـد  ) الفيفـا ( 
 .2015 – 88العدد  

عقد افتراف العأل الرة القـد  مف ومـه وطليعتـه   :علد الحم د عثمان الحفاي -
  الثالـث لكليـة الحقـوق بحث مالور في الملتمر العلمي الساو   –القانونية  

جامعة أس وي باالشترا  ما اللية التر ية الرياضـية جامعـة أسـ وي )القـانون 
 .2007مارس  –  1مجلد –والرياضة(  

كرة الحراسة الجماعية لللـيأ فـي الفقـه والق ـاأ ف :عمر ا  مي اإلدريسي -
 .2007  – 3   2العدد –الم رإ    –مجلة الحقوق    –
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 اه  رسائل املاجستري والدكتور   -ب 

المســـئولية عـــ  فراســـة ا شـــياأ واآلالت فـــي الفقـــه  :أفمـــد شـــحادة يلـــ ر -
الجامعــة ا ردنيـــة  –رســالة دالتــورا   –دراســة فق يــة مقارنـــة  –اإلســ مي 

. نســــمة رقميــــة متافــــة علــــى موقــــا دار المالومــــة 110   – 2005
 اإللكتروني على الراب :  

http://0-search.mandumah.com.mylibrary.qu.edu.qa /   

دراسـة مقارنـة فـي   –المسـئولية عـ  فراسـة ا شـياأ    :أمجد محمد ماصـور -
ــة  ــورا   جامعــ ــالة دالتــ ــ مي  رســ ــه اإلســ ــر  والفقــ ــدني المصــ ــانون المــ القــ

 .1994الماصورة  

ا 
ً
 املراجع الشرعية    :ثاني

د بــ  علــد الوافــد الس واســي المعــروف بــاب  كمــاي الــدو  محمــابــ  ال مــا  ) -
ــوفى:  ــا  )المت ــة شــره بدايــة : هـــ(861ال م ــى ال داي ــدور عل ــتح الق شــره ف

ــة -علـــد الـــر اق ألالـــأل الم ـــد تحق ـــق  -الملتـــد   - -دار الكتـــأل العلميـ
 .2003 - 1424 -10س

رد المحتـار علـى الـدر الممتـار  :(محمد أم   ب  عمر عابدو اب  عابدو  ) -
 .2003 –  10الج أ  1423  .عال  الكتألـ   ابدو ()فاشية اب  ع

ــ  قدامــة ) - ــ  اب ــد ب ــي محم ــد هللا ب ــوفى ســاة  عل ــ  قدامــة المت ــ  أفمــد ب ب
الم اــى وهـو شــره علـى ممتصــر المرقـي أبــي القاسـ  عمــر بــ   :هــ(630)

ــي ) ــ   المرقــ ــاهرة  ي/ا ولــــى س 234الحســ ــدوث بالقــ  5هـــــ(  ي/دار الحــ
  (.1996 -هـ 1416

  ب  محمد ب  علد هللا ب  محمد اب  مفلـح  أبـو نسـحاق  نبراهياب  مفلح ) -
دار الكتــأل  - الملــد  فــي شــره المقاــا :هـــ(884برهــان الــدو  )المتــوفى: 

http://0-search.mandumah.com.mylibrary.qu.edu.qa/
http://0-search.mandumah.com.mylibrary.qu.edu.qa/
http://0-search.mandumah.com.mylibrary.qu.edu.qa/
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 -هــــــ  1418 - 466 - 7س  ا ولـــــى  -للاـــــان –العلميـــــة  ب ـــــروت 
1997   

  (هللا ب  علد الرفم  أبي  يـد الق روانـي أبـو محمـد  علد)الق رواني  أبو  يد   -
ار ال ـرإ دل يادات على ما فـي المدونـة مـ  أل رهـا مـ  ا م ـات ـ الاوادر وا
 .1999  -اإلس مي

و ارة ا وقــاف  - المدونــة الكلــرك روايــة ســحاون  :اإلمــا  مالــك ابــ  أنــس -
 .11س – 1324-  -مطيعة السعادة -السعودية  

ماصـــور بـــ  وـــونس بـــ  رـــ ه الـــدو  ابـــ  فســـ  بـــ  ندريـــس الل ـــوتي ) -
ــوفى: ــى )المت ــل ـ دار الفكــر  :هـــ(1051 الل ــوتى الحالل  ي -مواهــأل الجل 

  1992 -هـ 1412 -443  -  8  س   الثالثة

م اي المحتـاس نلـى (: فمد ب  محمد المط أل اللر  اى )المط أل اللر  اي  -
 للاــــان -دار الكتــــأل العلميــــة  ب ــــروت  - معرفــــة معــــاني ألفــــا  الما ــــاس

  1994 -هـ 1415  1ي – هـ2000-1421

على اللره الكل ر  للعال  الع مة شـمس الـدو    فاشية الدسوقي  :الدسوقي -
هـ(  ي/ دار نفيـاأ الكتـأل 1230اللي  محمد ب  عرفة الدسوقي المتوفى )

 .6القاهرة س  -العر ية  عيسى اليابي الحللي وشرالا   

الع يـ    :هــ(623علد الكري  ب  محمد الرافعـي الق وياـي )المتـوفى:  الرافعي) -
ــروف باللــره الكل ــوج   المع ــرشــره ال ــان    ــروت للا ــة ب  ــأل العلمي ــدار الكت ـ

 11س -  عـادي أفمـد علـد الموجـود  -علي محمـد عـول  تحق ق    –ا ولى 
   1997 -هـ  1417-

شـره ال راللـي (: محمـد بـ  علـد هللا ال راللـي المصـر  الحاللـيال راللي ) -
علــد هللا بــ  علــد الــرفم  بــ  علــد هللا بــ  تحق ــق -علــى ممتصــر المرقــي
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 .1413-1993  جلري 

ــ  ووســس بــ  محمــد ال يلعــي عــي )ال يل - ــو محمــد علــد هللا ب ــدو  أب جمــاي ال
نصـــأل الرايـــة  فادوـــث ال دايـــة مـــا فاشـــ ته ب يـــة  :(ــــه762)المتـــوفى: 

-ب ـروت  -ملسسـة الريـان للطياعـة والالـر  ـ ا لمعي في تمريم ال يلعـي
  7س   ا ولـىي  –  السـعودية  –جـدة    -للاان/ دار القللة للثقافة اإلس مية

ل ل يي  و    . 1997/هـ1418  ـ تل    الحقـائق شـره الاـ  الـدقائق وفاشـية اللـي 
 .هـ 1313– 7  س -ا ولى     -بوالق  القاهرة -المطيعة الكلرك ا م رية  

الميســوي  بــي بكــر محمــد بــ  أفمــد بــ  أبــي ســ ل الســرأس : لســرأسا -
   .26هجريا  س   1324هـ( الطيعة ا ولى مطيعة دار السعادة  490)

الرفم  ب  محمد بـ  سـليمان المـدعو بلـيمي  اد , يعـرف   علدشي   اد  ) -
 -مجما ا ن ر في شره ملتقى ا بحـر  :هـ(1078بداماد أفاد  )المتوفى:  
   .3س   -بدون تاري  نلر   دار نفياأ التراث العر ي

يحــي بـــ  أبــي الم ــر بـــ  ســال  العمرانــي أبـــو فســ   اللـــافعي العمرانــي ) -
قاســ  محمــد تحق ــق – دار الما ــاس -الليــان فــي مــقهأل اللــافعي :(اليماــي
 .12 س -1421-2000  الاور  

أبـــو ال يـــاس شـــ اإ الـــدو  أفمـــد بـــ  ندريـــس بـــ  علـــد الـــرفم  القرافـــي ) -
ــوفى:  ــالقرافي )المتــــ ــ  ر بــــ ــالكي اللــــ ـــ(684المــــ ــرإ  -:القأ رةهــــ ار ال ــــ

 .12س   - 1994  -اإلس مي

ي عــ أ الــدو   أبــو بكــر بــ  مســعود بــ  أفمــد الكاســاني الحافــ ) الكاســاني -
اللــي   تحق ــق -فــي ترت ــأل اللــرائا  بدائا الصــاائا:هـــ(587)المتــوفى: 

ــول  ــد معـ ــي محمـ ــود -علـ ــد الموجـ ــد علـ ــادي أفمـ ــي  عـ ــأل  -اللـ دار الكتـ
 .2ي  –للاان   -العلمية  ب روت  
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أبـــو الحســـ  علـــي بـــ  محمـــد بـــ  محمـــد بـــ  فل ـــأل اليصـــر  المـــاورد  )  -
 تحق ـق  –  الكل ـرهـ(ــ الحـاو   450الي داد   الل  ر بالماورد  )المتوفى:  

دار الكتـأل  -اللي  عادي أفمـد علـد الموجـود -اللي  علي محمد معول 
 .  1999-هـ  1419ا ولى    ي  –للاان   -العلمية  ب روت  

علد ال اي ب  طالـأل بـ  فمـادة بـ  نبـراهي  ال ايمـي الدملـقي الم داني )  - -
ق ـ تحق ــ الليــاإ فــي شــره الكتــاإ :هـــ(1298الم ــداني الحافــي )المتــوفى: 

 .3س    -للاان –المكتية العلمية  ب روت    -محمد مح ي الدو  علد الحم د

أبـــو  الريـــا مح ـــي الـــدو  يح ـــى بـــ  شـــرف الاـــوو  )المتـــوفى: الاـــوو  ) - -
ـــ(676 ــ   :هـ ــدة المفتـ ــالل   وعمـ ــة الطـ ــق  -روضـ ــاوي تحق ـ ــر اللـ  - ه ـ

هـــــ / 1412الثالثــــة  ي – عمــــان -دملــــق -المكتــــأل اإلســــ مي  ب ــــروت
1991 . 
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