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الملخص:
كان الكل يعتقد أن القانون ال دخل له يف النشاط الرياضي وهذا هو الذي تقوقع على الفكر القانوين
لوقت طويل ،وذلك على أساس أن الرياضة ارتبطت يف األذهان باللعب واللهو والعبث وإضاعة الوقت يف أنشطة
ال حتتاج إطار قانونيا خاصا هبا ،ولذلك تعترب اهلواية هي األصل يف الرياضة ،لكن املرور حنو االحرتاف والذي
وعى مستمر حبضور القاعدة القانونية يف النشاط الرياضي ،وأهم مظهر أو قالب
صدم العقول لعدة عقود صاحبه ٌ
قانوين هلذا االحرتاف هو العقد الرياضي املربم بني الالعب والنادي الذي ينتمي له.
الكلمات المفتاحية :العب ،االحرتاف ،قانون رياضي ،كرة قدم ،دويل خاص ،قاعدة االسناد.
Abstract:
Everyone believed that the law did not interfere with sports activity, and
that this is what hinders legal thought for a long time. This is based on the fact
that sports were associated with playing, playing, tampering and wasting time in
activities that do not require a legal framework., But the passage towards
professionalism, which shocked the minds of several decades and the owner of
constant awareness of the presence of the rule of law in sports activity, and the
most important appearance or a legal template for this professionalism is the
contract between the player and the athlete who belongs to him.
key words: Player, professional, sport law, football, international private,
base support

اجمللد الرابع ــ العدد الثالث ــ السنة سبتمرب  9102ــــــــــــــــ الرقم التسلسلي 05

981

جملة العلوم القانونية واالجتماعية جامعة زيان عاشور باجللفة ـ اجلزائر

مق ّدمة:

Issn:2507-7333/ Eissn: 2676-1742

إن احلديث عن القانون الواجب التطبيق ،ينصرف ال حمالة إىل القانون الدويل اخلاص ،والذي هو حسب

املفهوم الواسع والراجح " جمموعة من القواعد اليت تتعلق بتنظيم عالقات األفراد املالية أو الشخصية إذا إقرتن هبا
عنصر أجنيب ،واليت تعاجل مسألة االختصاص القضائي الدويل ،حالة األجانب واجلنسية والوطن وتبني كيف ميكن

تنفيذ األحكام واألوامر األجنبية"(.)1

والزدياد العالقات القانونية يف الواقع الرياضي نتيجة الزدياد األنشطة الرياضية الدولية مبختلف ألواهنا،
ولعل كثرة تلك العالقات جيعلها كثريا ما يشوهبا عنصرا أجنيب ،مما يستلزم إجياد حلول مناسبة هلا يف احلياة الدولية
()2

اخلاصة بالرياضة.
لكن وما يالحظ من الناحية العملية أن املفاهيم السائدة يف القانون الدويل اخلاص مل تصبح مالئمة
للتطبيق على العالقات الرياضية الدولية اخلاصة ،ومل يعد لكل من اجلنسية واملوطن كضابط إسناد ،ذلك الدور
املهم يف حتديد العنصر األجنيب يف العالقة ،بل أصبحت التبعية الرياضية أمرا متباينا عن أميا مركز قانوين ألي
أجنيب يف الدولة ،مث إن موضوع تنازع القوانني – وهو جوهر القانون الدويل اخلاص – يف اجملال الرياضي مل يقتصر
على االهتمام حبل التنازع بني القوانني باملعىن التقليدي ،بل التنازع احلاصل بني اللوائح الرياضية ،سواء حصل فيما
بينها أو بينها وبني قوانني أخرى فضال عن وجود هيئات قضائية وحتكيمية خمتصة بالفصل النزاعات الرياضية ذات
()3

الطابع الدويل.
حماولني اإلجابة على االشكالية التالية هل تصلح قواعد اإلسناد حلل مشكلة تنازع القوانني يف عقد
االحرتاف الرياضي ؟
ولإلجابة على هذا اإلشكال الرئيسي واإلشكاالت الفرعية مت االعتماد على املنهج التحليلي الذي يُعىن
بتحليل خمتلف النصوص القانونية واآلراء الفقهية واالجتهادات القضائية اليت عاجلت موضوع عقد احرتاف العب
كرة.
إذاً هذه اخلصوصيات اليت تطبع امليدان الرياضي أدت إىل نشوء " قضاء رياضي دويل خاص" ،فال بد

من حتديد معامل هذا القانون الرياضي الدويل اخلاص (المبحث األول) ،للوصول إىل قواعد اإلسناد املطبقة على
عقد احرتاف العب كرة القدم (المبحث الثاني) .
المبحث األول :معالم القانون الرياضي الدولي الخاص .
البد من وجود خصوصية للعالقات الدولية اخلاصة األمر الذي جيعلها تنفرد بقانون دويل خاص هبا،
ذلك أهنا لو كانت ستخضع للقوانني التقليدية املعروفة يف هذا القانون ملا كان داعيا للمناداة بقانون خاص هبا.
وملعرفة معامل القانون الرياضي الدويل اخلاص ،استوجب علينا التطرق إىل فحوى هذه اخلصوصية

()4

(المطلب

األول) ،مع العلم أن هذه اخلصوصية هي اليت أفضت إىل وجود هذا القانون املستقل بذاته ،مع عوامل أخرى متثل
مربرات بوجود هذا القانون الدويل اخلاص بالرياضة (المطلب الثاني).
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المطلب األول :خصوصية العالقة الرياضية الدولية .
ال نك ون أمام قانون رياضي دويل خاص ما مل تقم عالقة رياضية دولية ،من هذا املنطق ينبغي حتديد
()5
مفهوم العالقة الرياضية الدولية ،مث حتديد ما يستتبع ذلك من موضوعات خمتلفة يف النطاق القانوين.
الفرع األول :تحديد العالقة الرياضية الدولية.
تعد أية عالقة بني شخصني ريا ضيني عرب احلدود عالقة رياضية دولية كما ميكن أن يفهم من العبارة
ألول وهلة ،بل جيب أن تتم هذه العالقة بالسمة القانونية ،أي جيب أن تدخل يف نطاق القانون ،مبعىن أهنا ينبغي
أن تكون أوال وأخريا عالقة قانونية ترتتب عليها آثار قانونية.
لكن القاعدة القانونية املراد توظيفها بالتايل على العالقة الرياضية الدولية ليست مطلقة ،وإمنا تتقيد يف
إطار حمدد ال خترج منه وال حتيد عنه ،وقد حصرت هذه الوظيفة يف قواعد القانون اخلاص دون قواعد القانون العام
يف العالقات الدولية اخلاصة عموما ،إال أن األمر خيتلف فيما يتعلق بالعالقات القانونية الرياضية الدولية ،فهي وإن
كانت ال ختضع لعموم القانون العام ،إال أهنا تتأثر ببعض قواعده ،فالعالقات الرياضية الدولية وإن كانت ستخضع
للقانون الواجب التطبيق الذي ستسري إليه قاعدة اإلسناد يف قانون دولة القاضي ،على غرار العالقات الدولية
اخلاصة لكنها يف األساس مل تفلت بعد من اخلضوع لنظامها القانوين (اإلداري الدويل) اخلاص هبا ،إذ أن وجود
عالقة رياضية دولية ،يعين وجودها بني طرفني منتميان – يف األكثر – إىل تنظيم قانوين دويل وبالتايل فإهنما
()6

خيضعان هلذا التنظيم من حيث ما يقرره.
ولعل أبرز مثال نضربه على خضوع العالقة الرياضية الدولية اخلاصة للنظام اإلداري الدويل هو – كما
أشرنا سابقا – خضوع عقود الالعبني احملرتفني لالئحة الفيفا ألوضاع وانتقال الالعبني يف حالة عدم وجود نص
قانوين يف لوائح قوانينهم الوطنية ،كما دلت على ذلك املادة /1ف 3من منوذج عقد الالعب احملرتف املعدة من
قبل االحتادية اجلزائرية لكرة القدم ،وكما أشارت املادة  1/13من النظام األساسي للفيفا بأنه :على االحتاديات
الرياضية األعضاء يف الفيفا االلتزام الكامل بالنظام األساسي ،واللوائح والتعليمات والقرارات الصادرة عن أجهزة
الفيفا يف أي وقت من األوقات ويف حالة اإلخالل بذلك يعرضهم للعقوبات التأديبية املنصوص عليها يف النظام
األساسي للفيفا.
وهذا ما يعد خروجاً واضحاً عن قواعد القانون الدويل اخلاص اليت ال تعرف تطبيق قاعدة إدارية
انضباطية خاصة أو قاعدة عقابية خاصة ،عرب احلدود( )7بل تشمل فقط عالقات األفراد املالية أو الشخصية.
الفرع الثاني :معيار الدولية في العالقة القانونية الرياضية.
لو افرتضنا جدال أن العالقة الرياضية الدولية هي جزء من العالقات الدولية اخلاصة فإهنا ستخضع لذات
املعايري اليت تناوهلا فقهاء القانون الدويل اخلاص( ،)8وهي ثالثة معايري:
 -1المعيار القانوني :ويعتمد على وجود العنصر األجنيب يف العالقة واملتمثل يف حمل إبرام العالقة أو
مكان تنفيذها أو اختالف جنسيات أطراف العالقة ،فمىت توفر هذا العنصر كنا أمام عالقة قانونية دولية خاصة.
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 -2المعيار االقتصادي :ويتعرض هذا املعيار إىل حركة األموال من الدول ،أي عرب احلدود ،وهو معيار
منتقد ألهنا قد تعجز عن تفسري دولية بعض العالقات الدولية اليت يسمو فيها الطابع االجتماعي على حساب
الطابع االقتصادي (.)9
 -3المعيار المزدوج :وهو معيار جامع للمعيارين السابقني ،لكن املعيار الراجح حسب فقهاء القانون

الدويل اخلاص( )10هو املعيار القانوين ألنه كفيل مبعرفة دولية العالقة القانونية من عدمها.
إن اعتماد املعيار القانوين يؤدي إىل الكشف عن العنصر األجنيب يف العالقة القانونية ،والذي يكمن يف
اختالف حمل اإلبرام عن حمل التنفيذ أو اختالف جنسيات األطراف .فهل هذا مطبق يف العالقة الرياضية
()11

الدولية؟

ومثال ذلك لو أن نادياً جزائرياً وقع عقد انتقال العب تونسي مع نادي جزائري آخر يف فرنسا ،كي
يشارك يف بطولة رياضية مقامة يف قطر فهل يُعد العقد يف هذه احلالة دوليا ؟
اجلواب ،ومبوجب املعيار القانوين املعتمد يف حتديد دولية العالقة يكون نعم ،ألن هناك عناصر أجنبية
وليس عنصرا واحدا ،وهي اختالف حمل إبرام العالقة عن مكان تنفيذها مت اختالف جنسيات األطراف ،لكن
هذه العالقة ليست دولية حسب ما سيعتمده القانون الرياضي الدويل اخلاص( ،)12ألنه سيتم انتقال الالعب
التونسي من ناديه اجلزائري إىل نادي جزائري آخ ر ،وكل أطراف العقد ينتمون بالتبعية الرياضية إىل االحتاد اجلزائري

لكرة القدم ،فالتبعية واحدة ،أي أن تغريها واختالفها يسجل عقد االنتقال دوليا(.)13

الفرع الثالث :العالقة الرياضية الدولية تقابلها العالقة الرياضية الداخلية وليست الوطنية.

تطلق عبارة العالقات الدولية اخلاصة عندما يشوب عالقة قانونية معينة عنصرا أجنبيا ،ويبدو أن إطالق

هذه العبارة لتميزها عن العالقة الوطنية بكافة عناصرها ،ذلك أن العنصر األجنيب الذي حيول العالقة من وطنية إىل
دولية ،ترتكز عن كونه خيتلف يف االنتماء الوطين لدولة ما ،سواء تعلق هذا العنصر باجلنسية أو املوطن أو مكان
اإلبرام ،يف حني أن العنصر األجنيب يف العالقات الرياضية الدولية ال يتعلق بالوطنية واالنتماء هبا إىل دولة معينة،
بل يكمن يف اختالف التبعية الرياضية ،لذلك فإن عدم وجود هذا العنصر األجنيب يف العالقة القانونية الرياضية،
جيعلها عالق ة رياضية داخلية ،وال ميكن إطالق لفظ الوطنية عليها عندما ختتلف جنسيات أطراف هذه
()14
العالقة.
المطلب الثاني :مبررات تأسيس قانون رياضي دولي خاص.
انطالقاً من خصوصيات العالقات الرياضية الدولية تتمثل مربرات تأسيس أو ميالد قانون رياضي دويل
خاص ،وذلك راجع باألساس إىل موضوعات هذا القانون مقارنة باملوضوعات املؤلفة للقانون الدويل اخلاص
مبفهومه الواسع ،وميكن حتديد أبعاد املقايسة أو املقارنة بني القانونني من خالل املوضوعات اآلتية:
الفرع األول :ماهية التبعية.
يعتمد القانون الدويل اخلاص على أداة يف التمييز بني مواطين الدولة ومن سواهم ،هذه األداة وهي
اجلنسية واليت تعرف بأهنا " :رابطة قانونية وسياسية بني شخص ودولة تتحدد هبا تبعية الشخص هلذه الدولة
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واعتباره من مواطينها" .إذاً نوع التبعية يكمن يف اجلنسية وهي تبعية قانونية حتدد هلا حقوق الشخص جتاه الدولة

وواجباته ،كما أهنا تبعية سياسية يتحدد هبا عنصر الشعب يف الدولة واخلضوع لسيادهتا.
إال أن هذه التبعية ليست هي املهمة يف موضوع القانون الرياضي الدويل اخلاص ،ذلك أن التبعية القانونية
السياسية املتمثلة باجلنسية هي اليت حتددها إذا كان الشخص وطين أو أجنبيا ،يف حتديد القانون الواجب التطبيق

يف حالة تنازع القوانني يف العالقات الدولية اخلاصة ،هذا يف القانون الدويل اخلاص ،لكن يف القانون الرياضي
الدويل اخلاص ،فإن التبعية القانونية السياسية وهي حتدد الشخص الرياضي ،إال أهنا ال حتول الشخص األجنيب إىل
عنصر أجنيب ،وبالتايل فإن وجود اختالف يف اجلنسية بني طريف عالقة رياضية قانونية قد ال يضفي على هذه

العالقة الطابع الدويل(.)15
كما أنه يف املثال السابق لو أبرم عقد انتقال العب تونسي من نادي جزائري إىل نادي جزائري آخر،
فإن اختالف جنسية الالعب عن جنسية ناديه القدمي واجلديد ،جيعل العالقة القانونية عالقة دولية خاصة ينطبق
عليها القانون الدويل اخلاص ،لكنها ال جتعل هذه العالقة القانونية عالقة دولية خاصة يف نظر القانون الرياضي
الدويل اخلاص ،ألن التبعية الرياضية واحدة جلميع أطراف العالقة القانونية ،وهي االنتماء إىل االحتاد الرياضي
اجلزائري ،وعليه فالضابط يف حتديد العالقة الرياضية الدولية يعتمد على اختالف التبعية الرياضية دون اعتبار

خاص للتبعية القانونية السياسية املتمثلة يف اجلنسية( ،)16إال أنه جيب مالحظة نسبة معيار " التبعية الرياضية "

من حيث ارتباطها بقيام العالقة ذاهتا موضوعا وزمانا ،فإذا انتهت العالقة القائمة أصال بني ناد والعب ،خمتلفي
اجلنسية ،خرجت العالقة من اخلضوع إىل القانون الرياضي الدويل اخلاص ،وأصبحت خاضعة للقانون الدويل
اخلاص ،أما إذا كانت العالقة قائمة موضوعا وزمانا ،وتثري النزاع بني أطرافها يف أثناء ذلك ،فإن القانون الرياضي
الدويل اخلاص ،هو الذي سيحكم املوضوع بقواعده اخلاصة(.)17
الفرع الثاني :مركز الالعب األجنبي.

عندما يربم نادي عقد احرتاف رياضي مع العب أجنيب ،فإن املركز القانوين لالعب األجنيب خيتلف عن
املركز القانوين ألي أجنيب آخر ،وإن كان ينتمي إىل الدولة نفسها اليت ينتمي إليها الالعب جبنسيته فعلى سبيل
املثال :املركز القانوين لالعب التونسي املتعاقد مع نادي جزائري خيتلف عن املركز القانوين ألي تونسي مقيم يف
اجلزائر ،وإن كانت له إقامة وعمل يف هذه الدولة ،ويتحدد االختالف من حيث التسهيالت املقدمة يف اإلقامة
والتوطن ومدى االستفادة من املرافق العامة يف الدولة ،ومدى اخلضوع للقيود الواردة يف القوانني املعمول هبا يف
الدولة ،ومدى التمتع باالمتيازات العامة وغري ذلك مما يتحدد به املركز القانوين لألجانب.

()18

الفرع الثالث :الصفة الرياضية للعالقة.

الصفة الرياضية املضافة على العالقة الدولية اخلاصة ،هي اليت جتعل هذه العالقة خترج من نطاق تطبيق
()19
القانون الدويل اخلاص لتدخل يف نطاق تطبيق القانون الرياضي الدويل اخلاص.
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الفرع الرابع :الدولية اإلدارية للعالقة.
ال يوجد يف القانون الدويل اخلاص ما يتعلق بوجود أشخاص قانونية خاصة ختضع بعضها لبعض يف تدرج
ملحوظ يتجاوز حدود الدولة الواحدة ،هذا التدرج اإلداري موجود يف البنيان احمليط للعالقات القانونية الرياضية
الدولية ،فاألندية يف اجلزائر ختضع لالحتاد اجلزائري لكرة القدم ،وهذا األخري خيضع لالحتاد الدويل لكرة القدم،
ويتلقى منه التعليمات وخيضع لتوجيهات بل يفرض عليه العقوبات التأديبية اإلدارية ،وهذه ليس مألوف يف نطاق
()20
عالقات القانون الدويل اخلاص.
الفرع الخامس :الشخصانية الخاصة للمنظمات الرياضية الدولية.
املنظمات الدولية إما أن تكون حكومية أو غري حكومية ،وعندما نكون غري حكومية فإهنا تعد شخص
من أشخاص القانون اخلاص وليس العام ،واملنظمات الرياضية الدولية كاللجنة األوملبية غري حكومية أي أهنا
أشخاص قانونية خاصة ،يتم االعرتاف هبا مبوجب تشريع داخلي يف الدولة اليت تتأسس فيها هذه الشخصية
القانونية اخلاصة ،وهذا ما خيلق نوعا من التساؤالت املصحوبة بعالمات التعجب ،فيما يتعلق مبدى إلزامية قراراهتا
فيما لو حصل نزاع قضائي أمام حمكمة وطنية ؟

(.)21

المبحث الثاني :قواعد اإلسناد المطبقة على عقد احتراف العب كرة القدم.

عندما نكون أمام مشكلة تنازع القوانني ،حنتاج إىل وسيلة حلل هذه املشكلة ،وميكنه احلل فيما أطلق عليه

فقه القانون الدويل اخلاص مصطلح " قواعد اإلسناد " ،واليت تعرف بأهنا ":عبارة عن قواعد قانونية يضعها املشرع
الوطين وهدفها إرشاد القاضي إىل القانون الواجب التطبيق على املسألة القانونية املشتملة على عنصر أجنيب"(.)22

وقد يعتقد البعض أنه ال حاجة إلعمال قواعد تنازع القوانني يف جمال عقد االحرتاف الرياضي ،طاملا أن

القانون منح احلق ألطراف العالقة يف اختيار القانون الذي حيكم عقدهم ومادامت اللوائح الصادرة عن االحتاد
الرياضي ،هي اليت ستختص حبل أية منازعة تنشأ عن هذا العقد(.)23
لكن جيب اإلشارة هنا أن تلك اللوائح مل تتعمق يف أحكام العقود وشروط تنفيذها وكل ما يتعلق هبا ،بل
ذكرت بعض اإلجراءات الواجب إتباعها كشكلية إبرامها واألهلية ،حبيث أن األحكام املتعلقة بالعقد واليت مل
تذكرها هذه اللوائح تزيد بكثري عن األحكام اليت ذكرهتا ،لذا فإنه من الواجب الرجوع إىل القوانني املنظمة للعقود
()24
لبيان أحكامها وتطبيقها على عقود االحرتاف الرياضي بوصفها عقدا غري مسماة.
هذا وإللقاء الضوء على قواعد اإلسناد اليت حتكم عقد االحرتاف الرياضي ،وجب أوال الوقوف على
قواعد اإلسناد الرياضية ( المطلب األول) ،مث الرجوع إىل األصل العام وهي قواعد اإلسناد يف القانون املدين (
المطلب الثاني ).
المطلب األول :قاعدة اإلسناد الرياضية.
قاعدة اإلسناد الرياضية هي قاعدة إسناد تتعلق بعالقة رياضية دولية وهذه القاعدة قد تتعلق هبذه العالقة
بشكل مباشر ،لكنها تكون رياضية إذا كانت متضمنة يف قانون خاص بالعالقات الرياضية(.)25
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ويقصد بالقوانني اخلاصة بالرياضة ،القوانني اليت تنظم كل ما يتعلق بالنشاط الرياضي أو ما يتصل به من
وقائع أو تصرفات مبا فيها عقود االحرتاف ،مثل لوائح االحرتاف اخلاصة بالالعبني األجانب ،وكذلك قوانني
اللجان األوملبية الوطنية واالحتادات الرياضية ،وغريها من القوانني ،ومن اجلدير بالذكر أن القوانني املشار إليها آنفا،
مل تشري إىل وجوب تطبيق قانون ما على العقود الرياضية بوجه عام ،وعقد احرتاف العب كرة القدم بوجه

خاص(.)26
بيد أن قاعدة اإلسناد الرياضية ممكن أن تذكر يف قانون وطين خاص بالرياضة أو يف قانون صادر من
منظمة رياضية دولية ،كقانون حمكمة التحكيم الرياضي ) )27((TASالصادر من اللجنة األوملبية الدولية ،فقد
نصت املادة  54من هذا القانون على أنه  " :تتخذ هيئة املستشارين قرارها يف النزاع على وفق قواعد القانون
الذي إخطاره أطرافه النزاع ،ويف حالة عدم وجود القانون الذي اختاره األطراف ،يتم اختاذ القرار على وفق القانون
السويسري ،وقد تُفوض األطراف هيئة املستشارين على اختاذ القرار على وفق مبادئ العدالة واإلنصاف" .فهذا
النص يشكل قاعدة إسناد رياضية ،لكن هذه القاعدة هي قاعدة إرشادية للهيئة التحكيمية يف حمكمة التحكيم

الرياضية الدولية( ،)28وال تلزم احملاكم الوطنية يف خمتلف الدول.
لكن قواعد اإلسناد الرياضية ذات الطابع الدويل ،قد وجهت هلا سهام النقد ،من قبل بعض الفقه(،)29
واستدلوا على رأيهم باحلجج التالية:

 -1إن الالئحة االحرتافية الصادرة عن االحتاد الرياضي املختص ،مل تصدر وفقا لقانون ،وبالتايل فهي ال

ترقى إىل مرتبة القانون وال جيوز له خمالفته حىت ولو أقرها االحتاد الرياضي الوطين أو االحتاد الدويل ،ففي مجيع
األحوال ال ميكن لالئحة أن تعطل القانون النافذ يف البلد.
 -2إن ما يصدر عن االحتاد الدويل لكرة القدم أو اللجنة األوملبية الدولية من لوائح وقرارات ال ميكن أن

يسمو على التشريع الداخلي للدول األعضاء ،فهي ال ترقى إىل معاهدة دولية حىت تسمو على التشريعات

الداخلية للدول ،ألن هذه اهليئات الرياضية الدولية -كما أشرنا سابقا – منظمات حكومية غري دولية(.)30

 -3إن االحتادية الدولية لكرة القدم ،وبكل سلطاهتا ال هتيمن على الرياضة بصفة عامة داخل االحتادات
األعضاء ،فهو ال يلغي أو يعدل القوانني أو التشريعات املنظمة للرياضة ،واليت تتمتع السلطة التشريعية يف الدولة
بسلطة كاملة يف إصدارها ،فالفيفا باعتباره منظمة دولية غري حكومية ،ال خياطب الدول من خالل سلطاهتا
التشريعية أو التنفيذية وإمنا تنحصر يف االحتاد الرياضي لكرة القدم فقط ،وإن كان يبسط سيطرته على جمال رياضة
كرة القدم الدولية والقارية يف حدود معينة ،إذ يقف يف األمور أخرى على املستوى الداخلي ،بعيدا على أن يباشر
سيطرته هذه(.)31
المطلب الثاني :قواعد اإلسناد في القانون المدني.
لقد أخضعت غالبية التشريعات الدول االلتزامات التعاقدية لقانون اإلرادة ،وهو القانون الذي اختارته
إرادة املتعاقدين( )32وهو النهج الذي سار عليه املشرع اجلزائري ،حيث نصت أحكام القانون املدين اجلزائري على
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أنه " :يسري على االلتزامات التعاقدية القانون املختار من املتعاقدين إذا كانت له صلة حقيقية بالتعاقدين أو
العقد.
ويف حالة عدم إمكان ذلك يطبق قانون الوطن املشرتك أو اجلنسية املشرتكة.
ويف حالة عدم إمكان ذلك ،يطبق قانون حمل إبرام العقد".

33

ومن خالل هذا النص يتضح لنا أن القانون قد اعتد بضابط إسناد رئيس وهو "قانون اإلرادة" ما دام له

صلة حقيقية بالعقد ،ويف حالة عدم االمتياز من طريف العقد ،يلجأ قاضي املوضوع إىل إعمال ضوابط اإلسناد
االحتياطية واملتمثلة يف حمل املوطن املشرتك ،أو باإلسناد إىل قانون اجلنسية املشرتكة ،وإال ينطبق قانون حمل إبرام

العقد كحل هنائي احتياطي(.)34
أما يف تونس فقد نصت املادة الفصل  62من اجمللة التونسية للقانون الدويل اخلاص على أنه" :خيضع
العقد للقانون الذي تعينه األطراف وإذا مل حيدد األطراف القانون املطبق يعتمد قانون الدولة اليت يوجد هبا مقر
الطرف الذي يكون التزامه مؤثرا يف تكييف العقد أو مقر املؤسسة إذا كان العقد قد أبرم يف نطاق نشاط مهين أو
جتاري".

فيالحظ على هذه املادة أن املشرع التونسي ،قد منح لألطراف احلرية املطلقة يف اختيار القانون املطبق

على العقد ،ولو مل تكن له أي عالقة بالعقد ،فلهم أن خيتاروا تطبيق أي قانون أجنيب أو أية اتفاقية منوذجية أو أن
يقتبصوا من عدة قوانني أو اتفاقيات منوذجية ما يرونه مالئما حلكم عالقتهم(. )35
أما إذا مل خيرت أطراف العقد القانون املطبق بصفة صرحية ،فيعُمل القاضي الضوابط االحتياطية واليت
حصرهتا املادة يف ضابطني مها :مقر الطرف املتعاقد الذي يكون إلتزامه مؤثرا يف إعطاء تكييف قانوين ،أو مقر
املؤسسة املتعاقدة إذا كان العقد ذات طبيعة جتارية أو متعلقا بنشاط مهين(.)36
لكن عند تطبيق القواعد العامة لتنازع القوانني على عقد احرتاف العب كرة القدم ،قد تثار إشكالية

التزام الدول– اليت ترفع أمامها الدعوى القضائية للفصل يف القانون الواجب التطبيق -باملواثيق واللوائح الرياضية
الصادرة عن االحتاد الدويل لكرة القدم أو االحتادات الرياضية الوطنية؟ أيعدها قانونا واجب التطبيق؟ أم يستبعدها
ويلتزم هبا ورد يف قانونه الشخصي(.)37
هذه اإلشكاليات اليت تطبع العالقات الدولية اخلاصة ذات العنصر األجنيب ،حدت بالفقه( )38إىل إجياد
حلول تتمثل يف تطبيق القواعد املادية – عبر الدولية – واليت اصطلح على تسميتها بـ ـ " ،"Lex sportiva

وتشبه يف ذلك قواعد القانون التجاري الدويل اليت تسمى فقها– ".)39(" Lex mercatoria
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خاتمة
كشفنا من خالل هاته الورقة البحثية عن قصور قواعد التنازع التقليدية اليت تشكل اجلزء اهلام للقانون
الدويل اخلاص يف حل مشكلة القانون الواجب التطبيق على عقد احرتاف العب كرة القدم ،لوجود مربرات
وأسباب أدت اىل ميالد قانون رياضي دويل خاص ،يطبق على عقد االحرتاف الرياضي كونه عالقة رياضية دولية
خاصة ،لعل أمهها :معيار التبعية الرياضية ،والطبيعة القانونية اخلاصة للمنظمات الرياضية.
فقواعد اإلسناد املوجودة يف القانون املدين ال ميكنها حل تنازع القوانني يف عقد احرتاف العب كرة
القدم ،وذلك خلصوصية العالقة الرياضية الدولية ،املركز القانوين لالعب االجنيب ،ووجود معيار خاص بالعالقة
الرياضية الدولية اخلاصة وهو ومعيار التبعية الرياضية ،وبالتايل نوصي بإيراد نصوص قانونية فحواها قواعد إسناد
رياضية يطبقها قاضي املوضوع على عقد احرتاف العب كرة القدم.
قائمة المراجع
أوالا :الكتب

.1أمحد الورفلي ،املختصر يف القانون الرياضي ،جممع األطرش للكتاب املختص ،تونس.5102 ،

.2أسامة شوقي املليجي ،تسوية املنازعات يف جمال الرياضة ( مع تطبيق خاص على رياضة كرة القدم) -دراسة
مقارنة ،-ط ،0دار النهضة العربية ،القاهرة.5112 ،
.3أعراب بلقاسم ،القانون الدويل اخلاص اجلزائري .اجلزء األول " تنازع القوانني " ،دار هومة ،اجلزائر.2009 ،
.4الطيب زرويت ،القانون الدويل اخلاص اجلزائري ،ج ،1تنازع القوانني ( ،يف ضوء القانون  10-05املؤرخ يف 20
جوان  .)2005دراسة مقارنة بالقوانني العربية والقانون الفرنسي ،مطبعة الفسيلة ،اجلزائر.2008 ،
.5عبد الرزاق سفلو ،الطبيعة القانونية لعقد اإلحرتاف الرياضي ،ط ،0دار صادر ،بريوت.5100،

.6علي علي سليمان ،مذكرات يف القانون الدويل اخلاص اجلزائري ،ط ،2د.م.ج ،اجلزائر.5112 ،

.7مربوك بنموسى ،شرح اجمللة التونسية للقانون الدويل اخلاص املغاربية للطبع والنشر .تونس.5113 ،

.8حممد سليمان األمحد ،تنازع القوانني يف العالقات الرياضية الدولية ،حنو (قانون رياضي دويل خاص) .ط ،0دار
وائل ،عمان.5112 ،
.9منري عبد اجمليد ،تنازع القوانني يف عالقات العمل الفردية .منشأة املعارف ،اإلسكندرية ،د.ت.ن.

.11هشام صادق ،عقود التجارة الدولية .منشأة املعارف ،اإلسكندرية.1992 ،
ثاني ا :الرسائل والمذكرات

 .1علي عبد الكرمي جالل ،القانون الواجب التطبيق على عقد االحرتاف الرياضي ،مذكرة لنيل شهادة املاجستري
يف القانون ،معهد البحوث والدراسات العربية ،القاهرة.5102 ،
ثالثا :المقاالت

 .1حممد سليمان األمحد وربري حسني يوسف ،القضاء الرياضي البديل للقضاء العادي يف النزاعات الرياضية ذات الطابع
املايل ،جملة الباحث للدراسات األكادميية ،كلية احلقوق والعلوم السياسية ،جامعة باتنة ،العدد السادس ،جوان .5102
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 .2حممد سليمان األمحد ،املوجهات العامة القانون الرياضي الدويل اخلاص .جملة تكريت للعلوم القانونية والسياسية ،اجمللد
 ،13السنة  ،13العدد .5100 ،05
 .3منصور عبد السالم الصرايره ،جملة احلقوق ،جملة دورية علمية متخصصة حمكمة تصدرها كلية احلقوق جامعة البحرين،
اجمللد الثامن ،العدد األول ،ماي .5100

رابعا :القوانين

 .1األمر رقم  22-52املؤرخ يف  51رمضان  0992ه ـ املوافق لـ  52سبتمرب  ،0952يتضمن القانون املدين ،ج.ر،
ع  ،52الصادرة بتاريخ  31سبتمرب  ،0952معدل ومتمم
 .2القانون رقم  11-08املؤرخ يف  25يونيو  2008املتعلق بشروط دخول األجانب إىل اجلزائر وإقامتهم هبا وتنقلهم
فيها ،ج .ر.ج.ج .رقم  :36املؤرخة يف  02يونيو .2008

خامسا :المواقع االلكترونية

 .1املوقع الرمسي حملكمة التحكيم الرياضية http://www.tas-cas.org
LATTY, la lex sportiva recherches sur le droit transational, 1. Frank
2007 martinusni jhoff publishers,

الهوامش:
 -1علي علي سليمان ،مذكرات يف القانون الدويل اخلاص اجلزائري ،ط ،2د.م.ج ،اجلزائر ،5112 ،ص .12
 -2حممد سليمان األمحد ،املوجهات العامة القانون الرياضي الدويل اخلاص .جملة تكريت للعلوم القانونية والسياسية ،اجمللد  ،13السنة  ،13العدد
 ،5100 ،05ص .10
 -3ملزيد من التفاصيل أنظر :حممد سليمان األمحد وربري حسني يوسف ،القضاء الرياضي البديل للقضاء العادي يف النزاعات الرياضية ذات الطابع
املايل ،جملة الباحث للدراسات األكادميية ،كلية احلقوق والعلوم السياسية ،جامعة باتنة ،العدد السادس ،جوان  ،5102ص  05وما بعدها.
 -4حممد سليمان األمحد ،تنازع القوانني يف العالقات الرياضية الدولية ،حنو (قانون رياضي دويل خاص) .ط ،0دار وائل ،عمان.5112 ،
 -5حممد سليمان األمحد ،املوجهات العامة للقانون الرياضي الدويل اخلاص ،مرجع سابق ،ص .19
 -6حممد سليمان األمحد ،تنازع القوانني يف العالقات الرياضية الدولية ،مرجع سابق ،ص .35 -32
 -7حممد سليمان األمحد ،املوجهات العامة القانون الدويل الرياضي اخلاص ،مرجع سابق ،ص .10
 -8حممد سليمان األمحد ،تنازع القوانني يف العالقات الرياضية الدولية ،مرجع سابق ،ص .36
 -9منري عبد اجمليد ،تنازع القوانني يف عالقات العمل الفردية .منشأة املعارف ،اإلسكندرية ،د.ت.ن ،ص  7و.28
 -10أنظر يف ذلك :منري عبد اجمليد ،نفس املرجع ،ص  29وما بعدها.
 هشام صادق ،عقود التجارة الدولية .منشأة املعارف ،اإلسكندرية ،1995 ،ص  58وما بعدها. -11حممد سليمان األمحد ،تنازع القوانني يف العالقات الرياضية الدولية ،مرجع سابق ،ص .37
 -12حممد سليمان األمحد ،املوجهات العامة للقانون الرياضي الدويل اخلاص ،مرجع سابق ،ص .12
 -13حممد سليمان األمحد ،املوجهات العامة للقانون الرياضي الدويل اخلاص ،مرجع نفسه ،ص .13
-14حممد سليمان األمحد ،تنازع القوانني يف العالقات الرياضية الدولية ،مرجع سابق ،ص .40
 -15حممد سليمان األمحد ،تنازع القوانني يف العالقات الرياضية الدولية ،مرجع سابق ،ص .27
-16حممد سليمان األمحد ،املوجهات العامة للقانون الرياضي الدويل اخلاص ،مرجع سابق ،ص .6
 -17حممد سليمان األمحد ،تنازع القوانني يف العالقات الرياضية الدولية ،مرجع سابق ،ص .39
 -18ينظم املركز القانوين لألجانب يف اجلزائر :القانون رقم  11-08املؤرخ يف  25يونيو  2008املتعلق بشروط دخول األجانب إىل اجلزائر وإقامتهم
هبا وتنقلهم فيها ،ج .ر.ج.ج .رقم  :36املؤرخة يف  02يونيو .2008
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 -19حممد سليمان األمحد ،املوجهات العامة للقانون الرياضي الدويل اخلاص ،مرجع سابق ،ص .08
 -20حممد سليمان األمحد ،تنازع القوانني يف العالقات الرياضية الدولية ،مرجع سابق ،ص .31
 -21حممد سليمان األمحد ،تنازع القوانني يف العالقات الرياضية الدولية ،مرجع سابق  ،ص .31
 -22أعراب بلقاسم ،القانون الدويل اخلاص اجلزائري .اجلزء األول " تنازع القوانني " ،دار هومة ،اجلزائر ،2009 ،ص .67
 -23علي عبد الكرمي جالل ،القانون الواجب التطبيق على عقد االحرتاف الرياضي ،مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف القانون ،معهد البحوث
والدراسات العربية ،القاهرة ،5102 ،ص .114
 -24منصور عبد السالم الصرايره ،جملة احلقوق ،جملة دورية علمية متخصصة حمكمة تصدرها كلية احلقوق جامعة البحرين ،اجمللد الثامن ،العدد األول،
ماي .5100مرجع سابق ،ص .810
 -25علي عبد الكرمي جالل ،مرجع سابق ،ص .119
 -26حممد سليمان األمحد ،الوضع القانوين لعقود إنتقال الالعبني واحملرتفني ،مرجع سابق ،ص .119
 -27يشار أن آخر تعديل هلذه الألئحة كان يف 2017/10/10وهي منشورة على املوقع الرمسي حملكمة التحكيم الرياضية وهوhttp://www.tas- :
 cas.org/fileadmin/user_upload/Code_2017_FINAL__fr_.pdfتاريخ آخر زيارة يف 2017/04/17 :على الساعة .23:20
 -28مت إنشاء حمكمة التحكيم الرياضية الدولية ،واليت يطلق عليها اختصارا بالفرنسية " " TASيف عام  1984من قبيل اللجنة األوملبية الدولية
للنظر يف مجيع النزاعات اخلاصة باملنافسات واألحداث الرياضية ،ويقع مقرها يف مدينة " لوزان " السويسرية ،وختتص يف كل النزاعات بني كل من حيمل
الصفة الرياضية من :االحتادات الدولية ،والنوادي ،والالعبني ،واملوظفني ،ووكالء الالعبني ...وشركات الرعاية والبث التلفزيوين ،إذ يستطيعون اللجوء إىل
حمكمة التحكيم الرياضية ،إذا كان النزاع متعلقا مبسألة رياضية ،وذلك بناء على اتفاق األطراف ،سواء كان هذا االتفاق على شكل شرط يف عقد ما أم
كان على شكل نص يف الئحة رياضية معينة ،وينبغي اإلشارة إال أن حمكمة الدفاع الرياضية قد استقلت كلية عن اللجنة األوملبية الدولية عام 1999
لتصبح مؤسسة حتكيمية مركزية مستقلة.
 ملزيد من التفاصيل أنظر :أمحد الورفلي ،املختصر يف القانون الرياضي ،جممع األطرش للكتاب املختص ،تونس ،5102 ،ص  049وما بعدها. حممد سليمان األمحد وريرب حسني يوسف ،مرجع سابق ،ص  16وما بعدها. -29أنظر :أسامة شوقي املليجي ،تسوية املنازعات يف جمال الرياضة ( مع تطبيق خاص على رياضة كرة القدم) -دراسة املقارنة ،-ط ،0دار النهضة
العربية ،القاهرة ،5112 ،ص.023عبد الرزاق سفلو ،الطبيعة القانونية لعقد اإلحرتاف الرياضي ،ط ،0دار صادر ،بريوت ،5100،ص  132وما
بعدها.
 -30عبد الرزاق سفلو ،نفس املرجع ،ص  132و .133
 -31أسامة شوقي املليجي ،مرجع سابق ،ص .183
 -32أعراب بلقاسم ،مرجع سابق ،ص .303
 -33املادة  02من ق.م.ج السالف الذكر.
 -)34الطيب زرويت ،القانون الدويل اخلاص اجلزائري ،ج ،1تنازع القوانني ( ،يف ضوء القانون  10-05املؤرخ يف  20جوان  .)2005دراسة مقارنة
بالقوانني العربية والقانون الفرنسي ،مطبعة الفسيلة ،اجلزائر ،2008 ،ص .244
 -35مربوك بنموسى ،شرح اجمللة التونسية للقانون الدويل اخلاص املغاربية للطبع والنشر .تونس ،5113 ،ص .219
 -36مربوك بنموسى ،نفس املرجع ،ص .511
 -37حممد سليمان األمحد ،تنازع القوانني يف العالقات الرياضية الدولية ،مرجع سابق ،ص .125
38-Frank LATTY, la lex sportiva recherches sur le droit transational, martinusni jhoff publishers, 2007, P41.
 -39أمحد الورفلي ،مرجع سابق ،ص .184
.

اجمللد الرابع ــ العدد الثالث ــ السنة سبتمرب  9102ــــــــــــــــ الرقم التسلسلي 05

911

