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 :ممخص البحث العربي
من خالل . كما الرياضة، في جوىرىا، والنشاط البشري آثار عالية، ونقطة ارتكاز في مجال السموك والتربية الروحية 

البدني والمباس ما لم يسبق لمبرمجة عقمية الطاقة العقمية الموجية نحو النيوض باإلنسان، فإنو ينبو المشرع ليذه الحقيقة اإلنسانية 
. وعمدا تحصين من خالل الدستور، الذي ينص عمى الرياضة تعتبر واحدة من أركان المواطنين الئق صحية بيئة

المشرع، بما في ذلك حيازة األدوات التشريعية والتنفيذية توظيف ىذا النشاط في بوتقة القانون، أي المشرع قد تفتح أيضا  
الطريق لمتشريعات لمتطور في التغيرات الدينامية الخط في مختمف المجاالت اإلنسانية، تاركا مساحة لسيادة القانون تتغير لمحفاظ 
عادة تقييم وتدوين المفاىيم الجديدة التي تتناوليا النصوص التي سيتم استيعابيا وأدرجت المدارج اآلداب  عمى وتيرة ىذا التطور وا 

اإلنسانية 
واحدة من ىذه التطورات في عالم المفاىيم الرياضية والنشاط البشري ىي األبرز في ىذا اليوم والسن، ودور النمو في  

تحريك الجماىير والمؤسسات حتى التأثير وصل إلى قرار سياسي واقتصادي لمدولة، السمطة التشريعية، فإنو يحتاج إلى إنشاء 
مؤسسات مدنية وقضائية لمتحايل عمى ثورة السموك والمفاىيم المميزة في نصوص القوانين التي لم يطرأ عمييا ىذا التغيير كل 

. لتحديد طبيعة ىذا المفيوم وشمولية العقاب تتناسب مع غير رجل سموك (كالكادىي اسكوير)سيارة إسعاف ومن ثم صانع القرار 
: البحث عن ىذه الفكرة جاء إلى المحاور

التعرف عمى المفاىيم القانونية األكثر شيوعا ومحاولة إدراجيا ضمن المدارج السموك العدواني استعدادا لتوصيف الجرائم . 1
. الرياضية

، التي تييمن عمييا القدرة اإلدارية، اعتمادا عمى (المحكمة الرياضية)محاولة إعطاء مثل ىذه المحكمة الجنائية أو الجزائية . 2
عدد كبير من الوقائع المعروضة عمييا في وقائع المخالفات اإلدارية، والتي يتم عرض القوانين الرياضية النتياكات إدارية لقرارات 

. المجان والنوادي الرياضية
محاولة تسميط الضوء عمى السموكيات العدوانية النصوص الواردة في قانون العقوبات العراقي وعدم وجود وصف أو الشمولية . 3

 من قانون العقوبات العراقي 41من المادة  (3)وأبرز ىذه األحكام في الفقرة . (رياضي)أو المحددة في بوتقة من قانون العقوبات 
كحي نموذجي تسمط عميو اعتباره تمييدا لمتغيير أو إعادة النظر  (العنف الرياضي أثناء الرياضة)، والتي لم تحدد مفيوم (قاع)
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As sport is, in essence, human activity High implications, and the fulcrum in the field of 
behavior and spiritual education. Through physical and dressage what never of 
programming mentality mental energy directed towards the advancement of man, it alerts 
the legislator to this human truth and deliberately to fortify through the Constitution, which 
provided for the sport regarded as one of the pillars of decent citizens a healthy 
environment. 
The legislator, including possession of tools legislative and executive employ this activity 
in the crucible of law, any legislator may also open the way for legislation to evolve in line 
dynamic changes in various humanitarian fields, leaving space for the rule of law be 
changed to keep pace with this development and re-evaluate and codify new concepts 
addressed in the texts to be absorbed and incorporated runways human decency 
One of these developments in the world of sports concepts as human activity is the most 
prominent in this day and age and the outgrowth role in moving the masses and 
institutions even influence arrived in political and economic decision of the state, the 
legislature, it needed to establish civilian institutions and the judiciary to circumvent this 
behavior revolution and concepts distinctive in the texts of laws that have not this change 
accommodates each ambulance and then the decision-maker (Kalkadhi Esquire) to 
determine the nature of this concept and comprehensiveness punishment fit with 
Unsportsmanlike behavior. 
It is this principle. 
Find this idea came to the axes: 
1. Identify the most common legal concepts and try to be included within the runways 
aggressive behavior in preparation for the characterization of sports crimes. 
2. attempt to give such criminal or penal (sports court), which dominated by administrative 
capacity, depending on the large number of facts before it in the Proceedings of 
Administrative Violations, which is displayed mathematical laws to administrative 
violations of the decisions of the committees and sports clubs. 
3. attempt to shed light on the aggressive behaviors texts contained in the Iraqi Penal 
Code and lack of characterization or comprehensiveness or identified in the crucible of a 
penal law (athlete). The most prominent of these provisions of paragraph (3) of Article 41 
of the Iraqi Penal Code (Q.a.a), which did not specify the concept of (sports violence during 

sports) as a model neighborhood calls shed considering it as a prelude to change or revise his 

consepts . 

 
 
 
 
 
 
 
 

: اهمية البحث و  المقدمة



ونقطة ارتكاز في مجال السموك والتربية ، لما كانت الرياضة في جوىرىا نشاط انساني عالي المضامين  
وذلك من خالل الترويض البدني ومايسبقو من برمجة عقمية  في توجيو الطاقة النفسية نحو رقي . الروحية 
فقد تنبو المشرع الى ىذه الحقيقة  االنسانية وعمد الى تحصينيا من خالل الدستور الذي نص عمى ، االنسان 

. اعتبار الرياضة احد مرتكزات البيئة الصحية الالئقة بالمواطن 
ويفتح  لو ،  فان المشرع وبما يممكو من ادوات تشريعية وتنفيذية يوظف ىذا النشاط في بوتقة القانون  

المجال مواكبا  لتطور التغيرات الديناميكية في شتى المجاالت االنسانية كما يترك لو مساحة العادة تقييم 
. وتقنين مفاىيم جديدة تتناوليا النصوص الستيعابيا وادراجيا مدارج السموك االنساني القويم 

ومن ىذه المفاىيم المستجدة في عالم الرياضة باعتباره النشاط االنساني االبرز في ىذا العصر وما أل اليو  
فقد احتاج ، الدور في تحريك الجماىير والمؤسسات حتى وصل التاثير الى القرار السياسي واالقتصادي لمدولة 

المشرع الى تاسيس مؤسسات مدنية وقضائية لتطويق ثورة ىذا السموك ومفاىيمو المميزة في نصوص بعض 
 )ومن ثم اسعاف صاحب القرار   (كما في القانون العراقي  )القوانين التي لم يستوعب بعضيا ىذا التغيير

. لتحديد ماىية ىذا المفيوم وشمولو بعقاب يتناسب وجسامو الفعل  (كالقاضي  المحترم 
. ومن ىذا المبدأ  جاءت فكرة ىذا البحث لتحدد المشكمة 

: يمكن تحديد المشكمة في مطالب  ثالث  :مشكمة البحث 
تحديد اكثر المفاىيم القانونية شيوعا ومحاولة ادراجيا ضمن مدارج السموك العدواني تمييدا لتوصيفيا - 1

. اذ ان المشكمة في ىذا المطمب ىو تعميم المفيوم القانوني الماس بيذا النشاط.بالجرائم الرياضية 
. التي غمب عمييا الصفة االدارية تبعا (لممحكمة الرياضية  )محاولة الضفاء الصفة الجنائية او الجزائية - 2

اذ ان المشكمة ىي  كثرة الوقائع المعروضة عمييا ضمن وقائع المخالفات االدارية التي تتسم عرضيا القوانين 
 . (كالمخالفات االدارية لقرارت المجان واالندية الرياضية )الرياضية الخاصة 

محاولة لتسميط الضوء عمى السموكيات العدوانية الوارد نصوصيا في قانون العقوبات العراقي وعدم - 3
من المادة  (3)وابرز ىذه النصوص الفقرة ،  (رياضي)توصيفيا او شموليا او تحديدىا في بوتقة قانون جزائي 

 (العنف الرياضي اثناء االلعاب الرياضية  )التي لم تحدد مفيوم  (ع.ع.ق ) من قانون العقوبات العراقي 41
. كنموذج حي يستدعي تسميط النظر عميو تمييدا لتغييره او اعادة النظر بمفيوميتو 

:-   ولغرض افيام ىذه المشاكل فقد حددنا منيجية البحث  في  فصمين  :  منهجية البحث 
:-  في الجريمة الرياضية وتناقش مبحثين :الفصل االول

.  الجريمة الرياضية من حيث تعريفيا واشكاليا وصورىا:المبحث االول 
الالعب " معيار شخصي من حيث مرتكبيا )تحديد معيار قانوني لمفيوم الجريمة الرياضية  : المبحث الثاني

(. معيار موضوعي من حيث موقع ارتكابيا او سبب ارتكابيا ) ام  (" الرياضي او الجميور
:-  ويناقش في مبحثين الفصل الثاني



محاولة العادة النظر حول تفسير الفقرة  )تطبيق مفيوم الجريمة الرياضية في التشريع العراقي  : المبحث االول
. (ع .ع. من ق41 من المادة 3

سمطة القاضي في المحكمة الرياضية في تحديد ضابط السموك العدواني لالعب الرياضي  : المبحث الثاني
. اثناء المعبة 

: الفصل االول 
: تعريف الجريمة الرياضية : المبحث االول 

فقد تناولت القوانين الجنائية ىذا المفيوم ،  ابتداءا ينبغي تسميط الضوء عمى مفيوم الجريمة بشكل عام  
عرفت الجريمة بأنيا محظورات شرعية زجر :وتكاد تتفق عمى تعريف واحد  ونبدؤىا بالتعريف الفقيي  الجامع  

اهلل عنيا بحد أو تعزير، وليا عند التيمة حال استبراء تقتضيو السياسة الدينية ، وليا عند ثبوتيا وصحتيا حال 
  . استيفاء توجبو األحكام الشرعية

بانيا إتيان فعل معاقب "    اما في القوانين الوضعية  ونكتفي بالقانون الجنائي المصري فقد عرف الجريمة 
 .عميو أو ترك فعل مأمور بو ومعاقب عمى تركو بحد أو تعزير

ارتكاب فعل جرمو "........  فقد عرف الجريمة بانيا  28 وفي قانون العقوبات العراقي  في مادتو  
". القانون

: وعمى ىذا االساس  يمكن  توفر ركنين من ىذه التعريف ىما
وىذا السموك اما ان  يكون  بحسب القانون  القيام بعمل  او ، الركن المادي وىو السموك االجرامي: االول 

فان لم ينص عميو القانون فال وصف لمجريمة باعتبار ان القاعدة ، االمتناع عن عمل نص عميو القانون 
". ال جريمة وال عقوبة االبنص " السارية في ىذا المجال 

الركن المعنوي والذي قد يتجسد  بالقصد الجرمي وىوالعمد او يتجسد بالخطأ غير العمدي ومؤداه  : الثاني
توجيو الفاعل ارادتو الى ارتكاب الفعل المكون لمجريمة ىادفا الى النتيجة الجرمية التي وقعت لذات الجريمة 

. المعينة او اي جريمة اخرى 
سموك عدواني بفعل ضار صادر عن " وعميو يمكن  تحديد مفيوم اكبر من التعريف االول  لمجريمة وىي  

. حيث ان الفعل الضار ىو فعل جرمو القانون "  ارادة
يشمل االفعال ذات السموكيات العدوانية  لالنسان والتي (عاما )والجدير بالذكر ان ىذا التعريف كونو تعريفا 

حدد صورىا قانون العقوبات العراقي  ال عمى سبيل الحصر وانما ميزىا عن بعضيا البعض تحت عنوان 
 (الى مخالفة وجنحة و جناية  )او من حيث جسامتيا  (جرائم عادية وسياسية  )الجرائم من حيث طبيعتيا الى 

اال انو يحتاج فيو اكثر دقة اذا مااوقعناه عمى االفعال او السموكيات  في الميدان  , 23 – 20وذلك في المواد 
الرياضي  حيث ان االفعال الرياضية ال يمكن حصرىا بحسب طبيعة الحركات التي يؤدييا الرياضي والتي قد 

 وتبرز الصعوبة من زاوية ارتكاب  ,يشوبيا العنف مثل المالكمة والكاراتيو  او االلعاب  القتالية بشكل عام 



ىذه االفعال  من غير الرياضي اذا مااخذنا بعين االعتبار الراي القائل بان لمجماىيرالرياضية  نصيب في 
شموليم  باالفعال او السموكيات التي قد تصل الى درجة العدوانية وذلك اثناء المعبة او بسببيا كما ىو الحاصل 

كما )او قد تكون خارجيا اذا كانت بسبب المعبة ، و النوادي الرياضية  في الميادين الرياضية  كالقاعات
عن ( الرياضي) االمر الذي يحتاج فيو التشريع الرياضي الى تحديد ضابط يميز ىذا الفعل ،  (سيتضح الحقا

. غيره الضفاء الصفة عميو تمييدا لتجريمو اذا ما وقع 
ىي الجريمة " وعميو يمكن استخالص تعريف خاص لمجريمة الرياضية من التعريف العام لمجريمة بمايمي  

خروجا عن ". الناتجة من السموك العدواني الناجم عن فعل ضار ارتكب اثناء او بسبب االلعاب الرياضية 
. 69لسنة 111ع رقم .ع.  من ق41 من المادة 3احكام اسباب االباحة استنادا الى الفقرة 

:- من صور الجرائم الرياضية
ناتي االن عمى اىم الصور المنتشرة في الميادين الرياضية  اذ ال يمكن احتوائيا جميعيا لذا سنحددىا  

بحسب  البحث في فرعين  
:  الفرع االول 

في الحقيقة  ان اغمب التشريعات الرياضية  الدولية المعاصرة لم تحدد بعد مفيوم  : شغب المالعب-  1
العنف الرياضي  )الجريمة الرياضية وانما تناولت السموك العدواني في مظاىر وفعاليات الرياضية تحت عنوان 

وليذا العنف اشكال كثيرة لم يكن لو تعريف قانوني محدد اال ان اشير صور ىذا العنف الذي اخذ يبرز عمى  (
سطح الواقع الرياضي في ميادينو ىو شغب المالعب وقد تنامى خطره  في اكثر من مناسبة الى ان اصبح 
ظاىرة حقيقة تفشت في االندية والمالعب االمر الذي بسببو تعالت اصوات المناداة بالحد منيا من خالل 

ونحن ىنا نستجمع اىم االراء البحثية بيذا الصدد اليرادىا ، دراستيا ومعرفة اسبابيا والبحث عن سبل مكافحتيا 
. ضمن مفيوم الجريمة الرياضية 

، جامعة نايف العربية لمعموم االمنية – لطالب الدكتوراة مراد زريقات  (ظاىرة الشغب  )في البحث الموسوم 
" .  سموك انفعالي عمى شكل مياجمة بقصد الحاق الضرر واالذى باالخرين " تناول ىذه الظاىرة وعرفيا  بانيا 

وغالبا ماترى اشتيار التعاريف الرياضية " فعل يقصد منو الحاق الضرر " وقد عرفنا سابقا السموك الجرمي بانو 
اال انو في الحقيقة . بحسب طبيعة الفن الرياضي  (السموكية )ذات الطبيعة القانونية بيذا النمط من التعاريف 

،  بعيد عن المفيوم القانوني المحض اذ ان التعريف يشترك بكل صور وتعاريف القانون لمسموك العدواني 
االعتداء عمى الممتمكات – التخريب  )فيناك افعال عدوانية مشتركة ترتبط كيفيتيا بظاىرة الشغب ىذه  مثل

فكميا تدخل في المفيوم السموك العدواني  والضار .. (المشاجرات االنية والجماعية – النيب – العامة 
العنف  )ىذا من جانب ومن جانب اخر فان ىذا الفعل ، (وسوف نتناول حيثيات ىذه الصور  ).باالخرين 
حسب التعريف قد تناول وقوعو من الجماىير فحسب وانما مقتضى التحديد المراد صياغتو ىو   (الرياضي 



لشمولو بمفيوم الجريمة الرياضية التي نحاول تسميط الضوء   (من باب اولى )الفعل الصادر من الالعب 
. عمييا 

مي . نقال عن بحث د)وما يؤيد ماذىبنا اليو ىو التعريف التالي الذي   تناولو الباحث محمد حسن عالوي  
ان العنف ىو " في تقنين مقياس العدوانية عمى الرياضيين من ذوي االحتياجات الخاصة  بالقول  (عمي عزيز 

السموك الذي يقوم بو العب او اكثر من افراد الفريق الرياضي لمحاولة اصابة او احداث ضرراو ايذاء الالعب 
". او الالعبين من افراد الفريق المنافس 

ىو كل فعل او فكرة يكون فحواه او فحواىا االذى النفسي او البدني او المادي الموجو لمغير " تعريف اخر   
". او الذات او لكمييما معا ويكون التعبير عنو باشكال مختمفة تبعا لثقافات الفرد 

اذن فشغب المالعب  ىو في حقيقتو يعتبرمن صور العنف الرياضي  وليس عنف بالمعنى القانوني  
المستقل  االمر الذي يحتاج  فيو الى تشريع لتوصيفو وتحديد تمييدا لتجريمو كجريمة من الجرائم الرياضية 
بالنظر الى  ان فاعمو ىو الجميور  ما يفتح افاق اخرى في تحديد الجريمة الرياضية كونيا وقعت من غير 

. الالعب
ان الحديث عن السموك العدواني وتقسيماتو في الفن الرياضي  يختمف عنو في الفن القانوني اال من حيث  

االثر  اذ ان ىذا االخير ايضا ينقسم الى قسمين االول مدني والثاني جنائي واالىتمام في مفيوم السموك 
وعميو فان ، بكونو جريمة بشكل اوضح  في الركن المادي عنو  من الركن المعنوي  (رياضيا )العدواني يحدد 

من حيث السموك الرياضي امرا جديرا باالىتمام لتحديد  (القانونية  )الحاجة تستدعي تخصيص الدراسة  
االفعال الرياضية  غير المنضبطة  ومن ثم تقديميا كمواد  قانونية تسن في طيات القوانين الرياضية التي 

ومن جانب اخر فان ىناك سموك عمدي واخر غير عمدي في معرفتو يثري ، نحاول تسميط الضوء عمييا 
ومن ثم  (كما اسمفنا  )الثقافة القانونية ذات الطبيعة الرياضية  والتي تساعد فييا الدراسات النفسية الرياضية 

  . (ونكل ىذا الموضوع الى محمو  )تعالج مشاكل القضاء الرياضي في المستقبل 
البد من التاكيد عمى ان البحوث الرياضية التي ليا العالقة المباشرة  (العنف الرياضي )وبالعود الى مشكمة  

بالدراسات النفسية  يمكن ليا ان  تحدد اسباب االنفعاالت المختمفة التي يتعرض ليا قسرا الرياضي اثناء المعبة 
مثال ذلك التحريض الذي يمارسو ،  (السموك العدواني  )والتي قد تنيض سببا فاعال لسموك الفعل الضار 

المدرب اثناء المعبة   فيذا السموك يعتبر في التشريع القانوني من االفعال السمبية التي اذا مارتكبت الظروف 
حيث ا ن اثرىا يمتد الى الالعب الذي وقع قسرا تحت ، الصبحت جريمة  (في غير واقع الرياضة  )العادية 

. تاثير التحريض ىذا 
وبيذه المناسبة  البد من التذكير ان  دراسة االساليب التدريبية الصحيحة التي لوال اخطاءىا لما وقعت )) 

 ( .(ونطاق ىذه الدراسة تقع في حدود الظواىر السمبية لمسموك الرياضي مما يستدعي فييا النقاش ، جريمة ما
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:-  الفرع الثاني 
:   صور اخرى من العنف الرياضي 

 من االثار التي يمتد بيا الشغب الرياضي كصور من صور العنف والتي  يمكن ان تستقل كجرائم رياضية  
:  ىي 
. وىي مجموعة من االفعال التي تقع عمى الممتمكات العامة بقصد اتالفيا او االضراربيا : التخريب - اوال

 )فعل السرقة الناجم عن  الييجان االني مع المالحظة ان السرقة تختمف عن النيب فاالولى : النيب - ثانيا 
في حين ان النيب ىو ، بانيا جريمة بفعل محدد يسبقو مرحمة االعداد والتخطيط  (حسب التعريف القانوني

وىو مايعرف  )فالسرقة تسبقيا ارادة ،   سموك جمعي يحصل العمى التعيين ودون تخطيط او اعداد مسبق 
. عمى عكس االولى التي تحصل انيا  (بسبق اصراراذا ما كان لو تخطيط 

وىو ، (بسبب المعبة  )كالضرب الذي غالبا مايفضي الى الضرر الجسيم : االعتداء عمى االشخاص - ثالثا 
ما يحصل كثيرا بين الالعبين تارة او بين الجماىير تارة اخرى اثناء المعبة اوبسببيا اذا ما امتدت اثارىا خارج 

. ميدان المعبة 
العب كان او غير ، وفي كل االحوال البد من التمييز بين االفعال ىذه من حيث الفاعل فردي كان ام جمعي 

. اذ ان ليذا التمايز دخل في تحديد الوصف القانوني لمفعل ومن ثم جسامتو تمييدا لتجريمو او عدمو، العب 
: الجريمة الرياضية المركبة

 )ان اخطر ما يتصف بو السموك العدواني خاصة مما يصدر من الجماىير بشكل خاص  اذا كان  مركبا  
فالخطورة تكمن  في  صعوبة  السيطرة عمييا المتداد  اثارىا ، اذا احتوى اكثر من فعل   (بالمعنى القانوني 
المالعب او النوادي  )فغالبا ما راينا ان الفعل الضار ىذا والسموك الجمعي قد امتد الى خارج ، الى ما بعدىا  

فتصبح حالة من الفوضى العارمة التي تخرج عن نطاق العنف ،مما قد ييدد السمم واالمن االجتماعي  (
خروج الجماىير في  (في ايطاليا  )وكثيرا ما شاىدنا في دول مثل البرازيل او افريقيا وحتى اوروربا ،.الرياضي

الساحات والشوارع وحصول حاالت التجاوز عمى الممتمكات العامة بسبب الرياضة التي اخرجت االنفعاالت 
ومثل ىذه االفعال او السموكيات البد من توصيفيا . الجمعية عن السيطرة وحالت دون احتواء النظام العام 

. ووضع النصوص المجرمة ليا لمكافتحيا والقضاء عمييا 
وىي الجرائم المفظية التي يكثر وقوعيا في الميادين الرياضية بحكم االنفعاالت الناجمة : السب والشتم - رابعا 

. عن الضغط النفسي المتاثر بالنشاط الرياضي كاالحتكاك المستمر او التصادم ونحوه 
وىنا نشير الى اىمية البرامج النفسية والتوعوية لمالعب الرياضي حيث ان الغرض االساس من الرياضة  

والتي تعد من انجع وسائل االنشطة االنسانية المتبعة لموصول الى الكمال الجسماني  تبعا لمكمال االخالقي 
وعدم تجريدىا من برامج الترويض النفسي والفكري الخاص بثقافة الرياضة الجماعية والتي من ابرزىا روح 

.  التعاون والمساىمة واشاعة الروح الرياضية في ميادين االلعاب كافة



: ((بالجرمية  )الضابط القانوني لوصف االفعال الرياضية العدوانية  : الفصل الثاني
: المبحث االول 

بانو رياضي من عدمو وفق  (ذو السموك العدواني  )  تحديد الضابط القانوني لوصف الفعل:الفرع االول 
:- ومناطو الزمان والمكان   (الموضوعي  )المعيار

ىناك انواع من الجرائم المشتير بيا في الوسط االجتماعي والتي غالبا ما تقع في الميدان الرياضي   
واشتراكيا في غيرىا من الميادين ولشمول االفعال الرياضية بجرائم خاصة بيا ال بد من معرفة االسباب الموجبة 

. لمتمايز بين ىذه االفعال عن غيرىا 
: االسباب الموجبة 

انما اساسيا الحد من السموكيات السمبية لدى البشر (والتي جرميا القانون )ان ىذه االفعال الجرمية : اوال 
في ، بطبيعتيا وعدم تفاقم اثارىا عمى النحو يؤدي الى فوضوية المجتمع وانحسار العدالة والسمم االجتماعي فيو 

حين ان تحديد ىذه االفعال في المجال الرياضي غرضو الحد من ظاىرة العنف الرياضي الذي يحكمو االنفعال 
. االني في ميادين محددة 

االفعال الجرمية المحددة في القانون في اساسيا القانوني ىو تحديد االفعال لتوصيف الجريمة ومن " ان: ثانيا 
 .وغرضو االول ىو الردع والزجر  (البدني والمالي  )ثم معالجتيا بالعقاب والجزاء المادي 

في حين ان االفعال الجرمية وتحديدىا في الرياضة وغرضيا التربية والترويض ال الردع والزجر وىو شعور بين 
او تقييد  (المالي  )لذلك ترى ان اكثر العقوبات الرياضية تمس الجانب المادي . حالة االنتماء وروح المجموع 

جزء من الحريات كحرمان من ممارسة نوع من الرياضة عمى الرغم من وجود فعل مشترك بين الفعل ذاتو في 
. القانون الجنائي والقانون الرياضي 

مع مالحظة ان ىذا التشابو في السموك العدواني لفعل معين فانو يجب ان يختمف محل تطبيقو الضفاء : ثالثا 
اذا  )فاذا كان االول في اروقة وساحات وميادين المجتمع اي كان مع اختالف ظروفيا المشددة ، الصفة عميو 

( . المكان ) فان ىذه االفعال ال توصف بالرياضية اال اذا وقعت في الميدان الرياضي  (كان في مكان العمل 
بالنظر الى حقيقة ىذا الفارق فيناك نقطة يجدر ذكرىا وىي ان ىذه االفعال ال تقع اال في اثناء االلعاب : رابعا 

وال ينطبق ىذا الوصف اذا ، ايذانا بتخفبف العقاب عمييا  (الجنائي  )الرياضية وذلك النطباق ىذا الوصف 
اذ قد تقع ىذه االفعال خارج ميادين االلعاب لكي ال يستفيد مرتكبييا  (والفرق كبير  )، ماوقعت بسبب المعبة 

. من الظرف المخفف ليذا الوصف اذا ما وقعت في ميادين خارج االلعاب 
راي -  نتيجة  لموصف القانوني لمجريمة الرياضية - ليس ىذا ماذكرناه فحسب  فقد ظير ىناك : خامسا 

يرى بضرورة  تشديد العقوبات وتوصيفيا باوصاف اشد مما ىو عميو  (الدولي  )خاص في القانون الرياضي  
. االن ونذكر بيذه المناسبة مذكرة في القانون المصري تمثل مثاال ليذا التوجو 
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  والمتضمن لعقوبة اإلعدام والمؤبد والسجن المشدد لمرتكبى جرائم القتل مشروع قانون الرياضة الجديد   "
ثارة الفتن داخل المالعب والييئات الرياضية يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن  " ( 131).: والتيديد بالسالح وا 

سنة وبغرامة ال تقل عن عشرة آالف جنيو وال تزيد عمي ثالثين ألف جنيو أو بإحدى ىاتين العقوبتين ، كل من 
". . دخل أو حاول الدخول إلى مكان حدث رياضى حال كونو متعاطيا مسكرا

يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة وبغرامة ال تقل عن عشرة آالف وال تزيد عمي ثالثين ألف  " ( 132 )مادة 
جنيو أو بإحدى ىاتين العقوبتين ، كل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان حدث رياضى حائزا أو محرزا مادة 
حارقة ، أو قابمة لالشتعال أو صمبة ، أو أية أداة ينبعث منيا ما يمس سالمة األشخاص ، أو محرزا أى شيء 
آخر من شأنو إيذاء الغير ، أو اإلضرار بالمنشآت ، أو أية أداة أخرى يحظر إحرازىا ، أو حيازتيا بمقتضى 

.. القوانين والموائح المنظمة 
وتكون العقوبة السجن مدة ال تزيد عمى خمس سنوات ، وغرامة ال تقل عن عشرين ألف جنيو ، وال تزيد  

عمى خمسين ألف جنيو ، إذا استخدمت أو ألقيت أيا ممن سبق ذكره فى اتجاه شخص أو أكثر أو أموال ثابتة 
وتكون العقوبة السجن مدة ال تقل عن خمس سنوات ، وال تزيد عمي سبع سنوات ، .. أو منقولة ممموكة لمغير 

وغرامة ال تقل عن خمسين ألف جنيو ، وال تزيد عمي مائة ألف جنيو ، إذا نشأ عن استخدام أو إلقاء المادة 
.. سالفة البيان جرحا أو ضربا 

وتكون العقوبة السجن المشدد مدة ال تقل عن سبع سنوات ، وال تزيد عمى عشر سنوات ، إذا نشأ عن  
.. استخدام أو إلقاء المادة المتقدم ذكرىا عاىة مستديمة يستحيل برؤىا 

" . وتكون العقوبة اإلعدام أو السجن المؤبد إذا نشأ عن استخدام أو إلقاء تمك المادة موت الغير 
وتضمن مشروع القانون عقوبات مشدده ضد إرىاب روابط مشجعى الفرق الرياضة ومن يموليم سواء كانوا  

. أشخاصًا طبيعيين أو اعتباريين 
كما تضمن المشروع عقوبات مشددة ضد إتالف الممتمكات العامة والخاصة خالل األحداث الرياضية التى  

. تشيدىا البالد
ومقارنتيا بالقانون العراقي و الذي نعتقد انو  (العالمي  )فانظر الى ماوصل اليو القانون الجنائي الرياضي 

. من الواجب احداث ىذه الطفرة النوعية في التشريعات الرياضية لموصول الى رياضة وطنية خالصة ورصينة 
الضفاء الصفة  (وىو الالعب  ) وبالنتيجة فان المعيار الموضوعي ىو معيار خارج عن طبيعة الفرد نفسو 

. الجرمية عمى االفعال بناءا  عمى مكان وزمان الفعل 
وفق المعيار  )من عدمو  (جرمي  )تحديد الضابط القانوني لمفعل الرياضي بكونو فعل عدواني  :  الفرع الثاني
 (الشخصي 



اي ان وقوع الفعل العدواني كافي الضفاء ،  وىو وقوع الجريمة من شخص الالعب : المعيار الشخصي 
ومن ىنا جاءت شخصية الجريمة الرياضية بشخصية ،  الصفة الجرمية عميو اذا كان فاعمو العب تحديدا 

. فاعميا 
: ولكن يبقى ىذا المعيار مشوبا بالنقص اذ قد يثير سؤالين وجييين ىما   

. ىل ان كل االفعال المرتكبة والتي تشكل ضررلالخرين  يعتد بيا لتكون سببا لتوصيفيا جريمة ام  ال؟: االول 
مامصير الوصف القانوني ليذه االفعال التي  قد تقع من قبل  الجميوراثناء المعبة  بحسب مكان : الثاني 

ارتكابيا ؟  
: االجابة عمى السؤال االول 

 (قانون العقوبات  ). ع. في ق (االباحة  )  ان قوام ىذا المعيار قانوني صرف وىو يعتمد عمى مفيوم  
يميز بين االلعاب التي تاخذ طابع العنف بشكل مباشر عن غيرىا من  (الرياضي)الفقو القانوني " ومفاده ان 
الكاراتيو والركبي وااللعاب االخرى مثل ،الجودو، مثال ذلك المالكمة  (غير العنيفة او غير المباشرة )االفعال 
". حيث يميز الفقياء بين مسار مراعاة قواعد المعبة من عدميا . الخ ..كرة القدم 

فاالولى طالما يراعى فييا الالعب تمك القواعد فان االباحة في استعمال العنف مفترض مسبقا مما يجعمو 
ىذا بخالف مااذا لم يراعي الالعب ىذه القواعد حيث ، بمناى عن المسؤولية القانونية اذا ماارتكب خطا فادح 

  .(1)"سيكون تحت طائمة المساءلة
فالالعب قد يرتكب الفعل الجرمي ىذا اثناء المعب اال ان مايستفيد منو اذا ماتسبب بالضرر الفادح ىو ىذه 
الحصانة الرياضية التي نوه عنيا النص وىي مراعاة قواعد المعبة واساس االستفادة ىذه ىو مبدأ االباحة 

الممنوح من القانون عمى اساس ان الالعبين قد اقروا مسبقا بقبول االثار الناجمة عن افعال المعبة حتى وان 
. كانت ضارة مثل المالكمة 

حر في قيامو بيذه االفعال المحرمة دون قيود بل ان ىناك  (المباشر)ولكن ىذا اليعني ان الفاعل المضر 
القيود االعتبارية في سموك الالعبين وىي روح االخالق الرياضية التي عمى اساسيا قامت المعبة من حيث 

التشريع  )التعاون وترويض النفس عمى االخالق الحميدة وفي ذلك يذكر االستاذ نعمان عبد الغني في مدونتو 
ان الجزاء الوارد في مقام التشريع الرياضي يختمف تماما عن العقوبات في التشريعات  " (في المجال الرياضي 

القانونية االخرى حيث ان الجزاءات الرياضية مرتبطة بالجانب التربوي لمرياضة وتعتبر جزاءات تاديبية القصد 
منيا غرس الصفات الحميدة في االشخاص مثل الصدق والوالء والنظام واحترام الغير وليس الردع والتنكيل 

. 1"والقصاص 
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والذي قد يشمل )وبيذه المناسبة  تجدر االشارة الى الراي المؤكد لما ىو راجح  في تكييف الفعل الجرمي   
) اذا ما تفحصنا المسؤولية القانونية لمرياضي من عدمو وىو راي االستاذ الكبير في الفقو القانوني  (الرياضي

ان االلتزام القانوني الذي يعتبر االخالل بو خطا في المسؤولية التقصيرية فيو دائما " حيث يرى  (السنيوري 
التزام ببذل عناية وىو ان يصطنع الشخص في سموكو اليقظة والتبصر حتى اليضر بالغير فاذا انحرف عن 

ىذا السموك الواجب وكان من القدرة عمى التمييز بحيث يدرك انو قد انحرف كان ىذا االنحراف خطا يستوجب 
  2" .المسؤولية التقصيرية 

: االجابة عمى السؤال الثاني 
تبعا لممعيار الشخصي فان االفعال العدوانية المرتكبة بسبب و اثناء المعبة تعتبر جريمة رياضية ولكن في  

وسنتناول ىذا المبحث في  )القوانين العراقية تخمو النصوص  من معالجة ىذا الجانب من المشاكل القانونية 
ولكي نصل الى نتيجة بيذا الصدد  نرى  المجوء الى  القانون المصري لموصول الى الراي   (القسم الثاني 

االنضج  وىو عدم اعتبار االفعال المضرة والسمبية الناجمة عن الجماىير اثناء او بسبب المعبة افعال او جرائم 
رياضية لسد الباب عمى المستفيد من حصانة الرياضة كظرف مخفف دليل ذلك ماذكرناه في مشروع القانون 

. (انف الذكر)المصري 
:- الفصل الثاني 
:  نظرة عمى القانون الرياضي العراقي   : المبحث االول

. اليوجد في  قوانين الرياضة العراقية مايشير الى االفعال والسموك الرياضي الجرمي   
لكن يالحظ ان ىناك افعال وسموكيات تضفي عمييا الصفة الجرمية اذا ما تدبرنا  المواد او النصوص  

لكنيا ايضا ال ، الخاصة في باب االعتداء عمى االشخاص او الممتمكات في  قانون العقوبات العراقي العام 
وانما يمكن استنباط جزء منيا في طريقة  وقوعيا في ، تشير بشكل محدد الى وقوعيا في  الميدان الرياضي 

. (من جرائم االعتداء عمى االشخاص)كما سياتي في المحور الثاني   )ذلك الميدان  
ع مما يعكس حرص المشرع في . من ق41والنص الواضح في ىذا الميدان ىو ما اشار اليو  في المادة  

الجريمة اذا وقع الفعل استعماال " النص عمى ىذا القطاع واىميتو في تظيم حياة االنسان والمجتمع وىذا نصو 
اعمال العنف التي تقع اثناء االلعاب الرياضية متى - 3:لحق مقرر بمقتضى القانون ويعتبر استعماال لمحق 

".   كانت قواعد المعب قد روعيت 
ىناك مالحظات ينبغي  اثارتيا العادة النظر في صياغة ىذه المادة بما تتسع ونطاق التطور الرياضي العممي 

: في العالم    كمايمي 
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عند  مقارنة  تطور الفقو الرياضي العربي نوعا ما محاكيا القانون الدولي الذي اتسع باتساع الثورة   
- االعالمية واالقتصاية واستثمار النشاط الرياضي بصفة نشاط انساني منتج بالدرجة االولى  وذلك مثمما 

- (في ضوء الحديث عن مشروع القانون المصري لمجرائم الرياضية  )اوضحناه سابقا 
نرى  ان القانون العراقي  قد  تخمف عن ىذا الركب بعدم تمييزه ان  ىناك افعال جرمية قد ترتكب تحت  

. غطاء النشاط الرياضي ولم يتم تنظيمو  
منيا القانون الرياضي االيطالي او  )ىناك القوانين العالمية المذكورة (المصري  )واضافة الى القانون العربي 

 (الخ ...االلماني 
في حين ان القانون العراقي اليكيف ىذه االفعال المنظم تكييفيا في القوانين المذكورة الى سموك عدواني  

. العقوبات مباشرة لعدم وجود  قانون خاص ينظمو . اوغيره بل يحيل اي فعل مشوب بمناسبة المعبة الى ق
العقوبات قانون موضوعي عام ينظم او يحكم السموك العدواني بشكل عام سواء صدر من . والمعروف ان ق

في حين ان الميدان الرياضي وفي ظل التطور المشيود .،الالعبين ام غيرىم  او بمناسية لعبة  ام غيرىا وىكذا
كما ذكر  )يحكمو مبدا خاص اومعيار خاص يحدد القصد الفعمي لمسموك العدواني ان وجد عمى اساس االباحة 

. وىذا نقص في التشريع العراقي الرياضي. (اعاله 
ولمحديث عن معايير الوصف القانونية لالفعال الرياضية يقدح سؤال يسترعي االنتباه وىو الي معيار يتجو   
ع  .ع . ق

في وصفو لالفعال الرياضية ؟ 
: لالجابة عمى السؤال نحدد المبحث التالي  

:-  معيار الوصف القانوني لمجريمة الرياضية   وفق القانون العراقي  
ان الضابط في وصف السموك العدواني كجريمة رياضية ينطبق عمى كل حالة تقع اثناء االلعاب :  اوال

وىوراي يحتاج الى تمحيص من حيث انو ينسحب في شمولو عمى كل  ، 41الرياضية بحسب المادة المذكورة
وىو خالف  (اثناء المعبة  )حالة وكل موقف ومن اي شخص سواء العب اوغيره بحسب المادة التي ذكرت 

اذ قد يدفع راي بالقول ان ماذكر في المادة من اعتماد مراعاة قواعد المعبة يوحي باختصاصو ، الواقع القانوني 
ولكن ال اشارة الى ، وىو وجود العالقة القانونية بين االفعال اثناء المعبة وبين مراعاة قواعدىا ، بالالعبين فقط 

اذ ان المطمق يجري عمى اطالقو . االفعال اثناء المعبة من غير الالعبين مما يعد ثغرة ينبغي لممشرع تالفييا 
. مالم يقيده بنص 

فقد تقع االفعال الجرمية ذات الصفة الرياضية بسبب االلعاب الرياضية خارج ميدان االلعاب الرياضية  
كاعمال العنف في المظاىرات الرياضية مما يدخميا في  (وسببيا رياضي بحت  )كوقوعيا في الطرق العامة 

. نطاق االفعال المحرمة حيث ان قواعد المعبة قد روعيت لكن نتائجيا اتسعت خارج ميدانيا الطبيعي 



المذان ذكرناىما   (الشخصي والموضوعي  )ع  ىو خموىا من ذات المعيارين .ع. في ق41فمشكمة المادة    
سابقا اذ ال وجود الشارة الالعب من جية المعيار االول واطالقو المعيار الثاني من حيث االفعال المرتكبة 

.  وىي االلعاب  (موضوعيا  )اثناء المعبة دون تحديد فاعميا اومكان فعميا وانما اقتصرت عمى محميا 
تجيز تمك االفعال من  (متى كانت قواعد المعبة قد روعيت  )بمعنى اخر ان ذيل الفقرة المذكورة في المادة  

 )مرتكب اذا لم تقع اي مخالفة ليذه القواعد ما يكرس مفيوم تمك االفعال انيا قد تقع من غير الالعبين 
اال ان  قواعد المعبة في الميدان الرياضي قد روعيت ال سيما وان لمجميور كممتو او عمى االقل (الجميور 

وفي كل ، تاثير عمى مسار المعبة من حيث الجانب المعنوي لالعبين او عمى اليات التحكيم اثناء المعبة 
. االحوال نرى ىناك اطالق في النص يستدعي تخفيف حدتو بالتخصيص والتقييد تداركا لنتائج ىذا االطالق 

لمناقشة الراي الراي الراجح في ثبوت ىذا النص ليشمل احكامو في ميدان الرياضة ىو الحجة القانونية 
ىي اسباب موضوعية تخرج " الماخوذة من مفيوم اسباب االباحة الوارد قانونا وىي حسب تعريف فقياء القانون 

عن حدود الشخص النيا تتعمق بذات الفعل فترفع عنو الصفة الجرمية وتقمبو الى عمل مشروع مباح وتمنع 
حامد جاسم الفيداوي  في بحثو الموسوم . د" بالنتيجة العقاب عن كل من قام بالفعل او شارك او تدخل فيو 

 1 موانع المسؤولية الجنائية وموانع العقاب واسباب االباحة 
:-  واسباب االباحة الواردة في قانون العقوبات ثالثة

كحق تاديب صاحب الواليو العامة من ىم تحت واليتو سواء كانت الواليو تشريعية : استعمال الحق - 1
. اوقانونية 

وىي حاالت محددة اليسمح فييا االطالق بحسب مقيدة باالختصاص والظرف الزمني : القيام بالواجب - 2
او كحالة االعمال المينية التي تستدعي تغميب االىم عمى الميم ، كالطبيب الذي يعالج مريضو  )والمكاني 

. (وىي كثيرة تحتاج الحصر 
. وىي الحالو التي تشمل في احكام الجرائم : حق الدفاع الشرعي - 3

 لم تحدد حدود دنيا او عميا تجيز ارتكابيا من الالعب اذا ماراعى قواعد المعبة 41ان المادة القانونية : ثانيا 
. ضرر يعتد بو من الغير  (يعني سموكو العدواني  )ونشا عنو 

من ىي الجية التي تقدر كون ىذا الضررمعتد بو ام ال ؟ اذ لم تحدد المادة كما ال توجد جية مختصة : ثالثا
بيذا المجال في ظل القولنين العراقية معالجة مثل ىذه الحاالت مما يستدعي سد ثغراتيا السيما وان المشكمة 

في حال الضرر الجسيم كالوفاة  (الالعب او خمفو العام او الخاص  )تظير في حالة مطالبة ذوي المتضرر 
فالبد من تدارك ىذا النص  اذ ان الفراغ القانوني ىذا ، بالتعويض او نحوه - مطالبتو- او االعاقة ونحوىا  

. يكون مدعاة لالجتياد غير المحمود في المسائل الخطيرة كيذه 
: سمطة القاضي الرياضي في تكييف الجريمة الرياضية  : المبحث  الثاني
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ان الغرض من التشريع بشكل عام ىو تحديد االفعال الجرمية او المخالفة لمقانون تمييدا لتجريميا اذ ان  
وتطبيق ىذه القاعدة الكمية عمى موضوع بحثنا ىنا من حيث ان االفعال ، االصل الجريمة وال عقوبة االبنص 

الرياضية ذات الطبيعة الجرمية البد من توصيفيا وتسقيط العقوبة عمييا بما يتناسب وجسامتيا وىذا اليتاتى اال 
. بفيم الفعل اوال ثم تحديد الجرائم الرياضية ثانيا 

ان صح التعبير في  (الرياضي)وعمى ىذا فان  النص المحدد لمجريمة او المقنن ليا سيساعد القاضي  
الحكم قطعا وفي فيم النص والتقيد بمفيوم الفعل الجرمي الرياضي وبالتالي عدم اطالق الحكم واسعافو في 

اومكان الفعل  (الرياضي  )عمى شخص الفاعل )توصيف الفعل وانطباقو عمى الميدان الرياضي حصرا اما 
. ( (الميدان الرياضي )
ففي قانون العقوبات العراقي مثال ىناك افعال عامة تعد من الجرائم المعاقب عمييا والتي قد ترتكب في غير  

ساحات الرياضية محاكية بذلك الجرائم الرياضية بجسامتيا واثارىا اال ان مكان ارتكابيا  ليست في الميادين 
نسوق ىنا بعض االمثمة عمى ، الرياضية مما يستدعي تمييزىا عن غيرىا تبعا لممعايير التي ذكرناىا  

النصوص الجرمية بما يناسب المطمب كما ىو وارد في قانون العقوبات العراقي عمى الرغم من عدم وجود 
جرائم االيذاء في االلعاب " نقال عن . تحديد لممسؤولية الجنائية وىو مانسمط عميو الضوء في بحثنا ىذا 

 1.لالستاذ صالح المالكي الخبير القانوني في الشؤؤون الرياضية الموق– الرياضية 
عمى من اعتدى عمى اخر بالجرح او الضرب او بالعنف او بارتكاب اي فعل يحرمو "ع . ق412في المادة  

القانون قاصدا احداث عاىة مستديمة يعاقب بالسجن مدة التزيد عمى خمس عشرة سنة وتكون العقوبة سبع 
اما اذا اؤدي بحياة الالعب المجنى عميو فتصل العقوبة المقررة قانونا " سنين اذا كانت تمك االفعال بدون قصد 

". الى السجن لمدة عشرين سنة 
اما اذا ارتكب الفعل بخطأ عمدي نتيجة اىمال اورعونة او عدم انتباه او مخالف لمقوانين واالنظمة واالوامر " 

فيعاقب الجاني بالسجن والغرامو او باحدى ىاتين العقوبتين عمما ان عقوبة الحبس ىي خمس سنوات فما 
". دون
مانالحظو ىناىو انطباق االفعال الجرمية عمى الجاني سواء اكان العبا رياضيا ام غيره وىو مانود تفريقو  

وكذلك في القوانين الدولية نضرب مثال عمى .  بناءا عمى المعايير الموضوعية او الذاتية التي تكممنا عنيا 
جرائم الضرب في  اطار المسؤولية الجنائية لمرياضيين  مثل قرار الفيفا بفرض الغرامة مقدارىا خمسة االف 

فرنك عمى الفريق الذي يحصل احد العبيو عمى البطاقة الصفراء نتيجة المخالفة بتعمد الضرب ويتضاعف ىذا 
وفرض غرامة مقدارىا عشرة االف فرنك سويسي الذي يطرد العبو لسوء ، المبمغ كمما تكررت ىذه الحالة 

. الخ .سموكو 
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والجدير بالذكر ان اغمب القوانين الدولية الحاكمة عمى االفعال الرياضية تعاقب بالغرامة المالية اكثر من  
واليوجد في التشريع . اي عقوبة اخرى اخذة بنظر االعتبار ان ىذه االفعال الجرمية واقعة في الميدان الرياضي 

العراقي الرياضي ىذه الخصوصية اذ لم ينضج بعد في فيم المعيار الضابط لتحديد المسؤولية الجنائية 
. الرياضية 

ذلك ان المالحظ في القرارات القضائية في المحكمة  الرياضية العراقية ان اغمبيا ادارية صرفة ناجمة عن  
. قوانين االندية او االتحادات الرياضية ذات الطبيعة االدارية 

وشحة ىذا النوع من القرارات ياتي تبعا لشحة النصوص المعالجة لجرائم الرياضة التي تحدثنا عنيا ناىيك  
ضمن التشريعات الرياضية في العراق وىوماحاولنا تسميط  (اصال  )عن عدم وجود قانون جنائي رياضي 

. الضوء عميو في بحثا ىذا تمييدا لمعالجتو
: الخاتمة 

: نخمص من خالل ىذا البحث المتواضع عدة امور ندوىا عمى ىيئة نقاط تالية  
ان القوانين العراقية  الرياضية التزال في طور التكوين تبعا لمنشاط الرياضي فييا وعدم استفادتيا من تطور - 1

. التشيع الرياضي العالمي 
ان تجربة معسكرات التدريب الرياضي يجب ان يصاحبيا معايشة قانونية لمموائح واالنظمة الرياضية في - 2

. الدول التي تجرى فييا ىذه التدريبات او تقام بيا المعسكرات 
ان تطور النشاط الرياضي بالعراق اليزال يخضع الىالتطور او التحول السيايسي او التاثر بو مما يفقد ىذا - 3

القطاع استقالليتو عمى المدى الطويل وتجربتنا في تاريخ التشريع الرياضي شاىدة عمى ذلك اذ التزال 
. التشريعات بمثابة لوائح الغير 

لمخروج من سيطرة الدول في ىذا المجال نقترح انشاء مجمس اعمى لمرياضة والشباب تعاد فيو النظرة - 4
. البيروقراطية ليذا النشاط او ىذا القطاع الذ تسيطر عميو المؤسسات التنفيذية ال المؤسسات المدنية 

ان انشاء محكمة لمرياضة ىي محاولة ال تخمو من ايجابية فعمية في مجال التطور النظري لمقانون - 5
الرياضي اال ان المشكمة تبقى قائمة لعدم االلتفات الى اصل التشريع الرياضي وسيطرة المؤسسات التنفيذية  

. الحائمة دون ذلك
ان تحويل القانون الرياضي وتطعيمو بالنصوص الجنائية من خالل اعادة النظر ببعض فقرات قانون - 6

العقوبات عمى نحو االستقالل يساعد في خمق ارضية خصبة لنشوء تشريع رياضي عام يغطى كل نشاط 
رياضي سواء صدر من الالعب اوغيره فضال عن امكانية السيطرة عمى فعاليات او حركة الجميور الرياضي 

وىو نقص واضح في  (اي لمجميور  )التي يكاد التشريع الرياضي العراقي ان يخمو من شمول احكامو لو 
. التشريع 



نؤكد عمى ان اطالق التشريع الرايضي في العراق ياتي عمى نحو المجاز اذ انيا لوائح وانظمة فحسب - 7
. الترقى الى التشريع الذي يتسم بالثبات االستقاللية والعموم 

ان الدولة بمقياس تحضرىا ينظرالى الجانب الرياضي فييا كاىم دعامات البنى االجتماعية في رصانتيا - 8
وعميو فان الرياضة قد اصبحت اليوم الميدان الرئيس في مدى ثبات ورصانة الدولة عمى . وقواىا بين الدول 

. جميع االصعدة القانونية واالقتصادية واالجتماعية 
واهلل من وراء القصد 

 -:المصادر 
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