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 چكيده
 بـه  مربـوط  امور از وسيعيهاي  بخش حقوق علم كه است واضح ورزشي حقوق مباني تحليل در

 محسـوب  پرحادثـه  و پيچيـده  اجتمـاعي  پديده يك ورزش نهاد و گرفته دربر را ها انسان زندگي
هـاي   مسـئوليت  و قراردادهـا  انعقـاد  نحـوه  همچـون  جديـدي  مسـائل  ورزش گسترش. گردد مي

 زيـادي  ـ افـراد  آماتور چه واي  حرفه ـ چه ورزشيهاي  فعاليت در .است داشته همراه را به ناشي
 يـك . گـردد  مـي  ايجاد زماني بازه يك براي تكاليفي قرارداد، تبع به آنها براي كه هستند مشغول
 كننـد،  مـي  برقرار هم با ناگسستنياي  رابطه كه شده تشكيل موضوع دو يا يك از ورزشي قرارداد

 خـود  تعهـدات  انجـام  از نيـز  مقابـل  طـرف  شـود  منتفـي  كـدام  هـر  ايفـاي  اگـر  كـه  طوري به
 قـرارداد . شـود  مـي  تعريف آن اصلي تعهدات اساس بر قراردادي هر اصلي ماهيت. زند مي باز سر

 قراردادهـاي  .گـردد  تلقي ورزشي جامعه در فعلي حقوقي مشكالت آشيل پاشنه تواند مي ورزشي
 190 مـاده  در و قراردادهاسـت  اسـاس  كـه  عمـومي  شرايط كنند؛ مي پيروي شرايطي از ورزشي
 ضـوابط  و ورزشـي  مقـررات  و هـا  نامـه  آيـين  طبق كه اختصاصي شرايط و شده ذكر مدني قانون

هـاي   مسـئوليت  انـواع  بنـابر  تخلـف،  صـورت  در نتيجـه  در .شـود  مي گرفته نظر در ها فدراسيون
 حقـوق  تكامـل . هسـتند  وارده هـاي  خسـارت  جبران به ملزم اشخاص قراردادي، غير و قراردادي
 پيشـرفت  واقـع  در .دارد بسـتگي  انسـاني  اخـالق  و رفتار و ورزشيهاي  فعاليت تعامل به ورزشي
 و جوانمردانـه  و مثبـت  عملكـرد  و انسـاني  رفتـار  خـاص،  و جـامع  قوانين وضع با ورزشي حقوق

 .شود مي ممكن ديده زيان حقوق بازگرداندن
 .قرارداد، مسئوليت، حوادث ورزشي، حقوق ورزشي :واژگان كليدي 
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 مقدمه

چراكـه   ؛عنوان يك علم عظيم، منحصر به يك يا چند موضوع خاص نيست حقوق به
توان گفت  به بياني مي. تواند راهگشا باشد اي مي جزء علوم عام و كلي است و در هر حوزه

ها بوده و روابـط بـين آنهـا را تنظـيم      االت و نيازهاي انسانؤعلم حقوق پاسخگوي سكه 
د مبتالبـه كـه بـه جامعـه ورزشـي      معناي بررسي حقوقي ابعـا  حقوق ورزشي به. كند مي
پيـروزي در ميـادين   . حـال رشـد و ارتقاسـت    سرعت در اشد كه بهب مي خورده است گره

. ورزشي چه از لحاظ سياسي و چه از نظر اعتبارات ملـي، وسـيله تبليغـي مفيـدي اسـت     
شـود و ايـن اهميـت     رشـته صـرف مـي   هاي كالني در اين  نيروي انساني فراوان و بودجه

، 1378كاتوزيـان،  (به تأسيس اين رشته خـاص شـوند    شده كه حقوقدانان متمايل سبب
عنـوان   نوع بازي كه انسان پيشين بـه  اين احتمال وجود دارد كه ورزش از يك). 38 ص

؛ ماننـد شـكار كـه    واقعي در آن شركت كرده بـود توسـعه يافتـه باشـد     تكامل در زندگي
دهنـده قـدمت    از پيشگامان ورزش مدرن بوده و امروزه اشكال آن ادامه دارد و نشان يكي

منظور از حقوق كه توان گفت  كلي مي طور به Gardiner, , p. ).(1( اين ورزش است
از ورزشـكاران،   است اعم مجموعه مقرراتي است كه بر تمامي امور ورزش حاكم«ورزشي 

ــديريت  ــديران، تماشــاگران، م ــاي ســتادي ورزش، پزشــكان ورزشــي، ســازندگان و   م ه
ديگـر، حقـوق ورزشـي يعنـي     بـه عبـارت   » .فروشندگان لوازم ورزشي و كاركنان ورزشي

 .)9 ، ص1388، و ديگـران  شعباني مقدم(» مجموعه قواعد و قوانين حاكم بر كل ورزش«
در دانشگاه آريستوليان تسالونيكي يونـان   1984بار واژه حقوق ورزشي در سال  نخستين

مـيالدي بـراي    1986تـا   1984هـاي   نهايت حقوق ورزشي طـي سـال   استفاده شد و در
بدني دانشگاه مذكور و سپس در دانشگاه آتن تدريس شـد و   گروه تربيت بار در نخستين
بـا نماينـدگان يونـاني و     مركز آموزش حقوق ورزشي دانشگاه آتن همـراه  1992در سال 

المللي حقوق ورزشي را برگزار كـرد و در ايـن كنگـره     ديگر كشورها، نخستين كنگره بين
 LASLسـازمان   1992از سـال   .الملـل حقـوق ورزشـي گـذارده شـد      بناي جامعـه بـين  

بـا   رابطـه  المللـي در  المللي و علمي حقوق ورزشي، هفده كنگره بين عنوان انجمن بين به
تمـامي تخلفـاتي    حقوق ورزشي بـه  2.حقوق ورزشي در چندين كشور برگزار نموده است

                                                           
دوانـي و گـاودواني    هايي مانند تيراندازي با كمـان، مسـابقه اسـب    در كشور انگلستان در قرن شانزدهم ورزش .1

نـوردي   سـواري و كـوه   شـنا، اسـب   هـايي چـون تيرانـدازي،    ورزشدر اسالم نيـز  . ها بود نخستين ورزش ءجز
سـبق و رمايـه عقـدي بـراي     ). 159ـ160 صص، 8ج، 1392شهيد ثاني، (عنوان سبق و رمايه رواج داشت  با

 .شدن براي شركت در جنگ است شدن بر تيراندازي و آماده آزموده
 ).matinfar.blogfa.com( تدابير قانوني براي ساماندهي ورزش. 2
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كنـد پرداختـه و واكـنش     حقوق ديگران لطمه وارد مـي  نحوي به كه در عرصه ورزش به
عنـوان   ايـن واكـنش گـاهي بـه    . دهـد  مقابل تخلفات را مورد مطالعه قرار مـي  جامعه در

هـدف حقـوق ورزشـي    . منظور جبران خسارت اعمال خواهـد داشـت   مجازات و گاهي به
هايي چون افزايش آگـاهي   به ارعاب متخلفان در عرصه ورزش نيست، بلكه هدف منحصر

تشـريح وظـايف اشـخاص و     حقوقي جامعه ورزش در راستاي جلوگيري از وقوع حوادث،
حفظ سالمت جسم و روان و حيثيت آنها، جبران بروز هرگونه صدمات و خسـارات وارده  

هـاي   مسـئوليت  ترين هدف حقوق ورزشي تعيين حد و مرز، وظـايف،  مهم. نيز مطرح است
كـه كليـه حـق و حقـوق افـراد و       اي گونـه  ها و روابط ورزشـي اسـت بـه    از فعاليت ناشي

 .كنترل و دسترسي شود ها قابل گاهها و باش سازمان

 هاي قرارداد ورزشي شرايط انعقاد، اركان و ويژگي. 1

عقد عبارت اسـت از اينكـه   «: قانون مدني عقد را چنين تعريف كرده است 183ماده 
مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر امري نماينـد و مـورد قبـول آنهـا      يك يا چند نفر در

قراردادهاي خصوصي نسبت به كسـاني كـه   «: دارد ن مقرر ميهمان قانو 10ماده » .باشد
واژه قـرارداد  » .كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ اسـت  صورتي اند در را منعقد نموده آن
معناي قول، شرط و پيمان است و قرارداد يعني همكاري متقابـل اراده دو يـا    لغت به در

معنـاي عـام    كـه قـرارداد در   شايان ذكر است. چند شخص در ايجاد يك ماهيت حقوقي
شود، اما در معناي خـاص، عقـود معـين را دربـر      معين مي شامل عقود معين و عقود غير

معـين اسـت    بيانگر معناي عام و عقود غيـر  10گيرد و واژه قرارداد خصوصي در ماده  مي
فعاليت بپردازنـد و در   اي براي اينكه به ورزشكاران حرفه). 40 ص، 1ج، 1382 شهيدي،(
باشگاه قراردادي منعقد نمايند كه طي اين قـرارداد، بـازيكن    سابقه شركت كنند بايد بام
امروزه تمامي اشخاص موضـوع حقـوق   . پذيرند مقابل باشگاه و بالعكس تعهداتي را مي در

هاي ورزشي قـرارداد   مقابل يكديگر دارند، با باشگاه هايي كه در جهت مسئوليت ورزش به
حقوق مدني ايران صـحبتي از قراردادهـاي ورزشـي نشـده و ايـن       در 1.نمايند ميمنعقد 

كه عقودي مانند بيع، اجاره، شركت، وكالت و ديگـر عقـود و    طور حالي است كه همان در
فقـط در  . اند، بايد قرارداد ورزشي نيز تعريـف شـود   قراردادها در قانون مدني تعريف شده
                                                           

 نشـان  را ورزش اقتصـادي  اهميـت  المللـي،  بـين هـاي   رقابـت  واي  حرفـه  بازيكنـان  و قهرمانان دستمزد رفتن باال. 1
 جـذب  تماشـاچي،  جـذب  .شـود  مـي  محسـوب  نيـز  اجتمـاعي  فعاليـت  يك اقتصادي، اهميت كنار در .دهد مي

اسـت   ورزشـي  فعاليـت  دسـتاوردهاي  از خصوصي بخش گذاران سرمايه جذب و ورزشي كاالهاي توليدكنندگان
 .)10 ص ،1380 اندروف،(
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ندي با توجـه بـه مبحـث فقهـي     خصوص گروب قانون مدني مطالبي در 655و  654مواد 
البته با توجه به نبود تعريف خـاص، بايـد شـرايط اساسـي      .سبق و رمايه بيان شده است

شده كه شامل قصد و رضاي طرفين، اهليـت   قانون مدني ذكر 190معامالت كه در ماده 
معامله، مشروعيت معامله در يـك قـرارداد ورزشـي رعايـت      طرفين و موضوع معين مورد

مسـتقيم يـا    طـور  مجموع قرارداد ورزشي قـراردادي اسـت كـه موضـوع آن بـه      در. شود
شود اعم از اينكه موضوع قرارداد مسـتقيماً انجـام    امور ورزشي مربوط مي مستقيم به غير

هـاي ورزشـي    جملـه امـوري باشـد كـه بـراي فعاليـت       هاي ورزشـي باشـد يـا از    فعاليت
هـاي   نامـه  ها با توجه بـه مقـررات و آيـين    اين، فدراسيون وجود اما با. ناپذير است اجتناب

عنـوان نمونـه، فدراسـيون فوتبـال قـرارداد       بـه  .داخلي خود تعاريفي براي قرارداد دارنـد 
قـراردادي اسـت كـه    «: اسـت  گونـه تعريـف كـرده    ورزشي بين بازيكنان و باشگاه را ايـن 

را  ان اجـرت، فعاليـت ورزشـي خـود    عنـو  قبال اخذ مبلغـي بـه   آن، بازيكن در موجب به
تيم ديگر منتقل شود و يـا بـراي    دهد، خواه بازيكن از تيمي به اختيار باشگاه قرار مي در
آيد بدون اينكه قبالً در باشگاهي عضـويت   اول باشد كه تحت عضويت باشگاهي درمي بار

ــه تعــاريف مشــابه در  ). 1378قــوانين و مقــررات فوتبــال، (» داشــته باشــد ــا توجــه ب ب
گونه برداشت شود كه بـارزترين قـرارداد ورزشـي قـرارداد      د اينهاي ديگر، شاي فدراسيون

كه بـين اشخاصـي همچـون     حالي هاي ورزشي است، در اي با باشگاه بين بازيكنان حرفه
شـود و   هاي ورزشي نيز قراردادهايي منعقـد مـي   با باشگاه...  مربيان، داوران، سرپرستان و

ماننـد انعقـاد    ؛زشـي محسـوب نشـوند   است اين قراردادها فقط يك قرارداد ور گاه ممكن
در يـك قـرارداد ورزشـي    . قرارداد بين يك باشگاه ورزشي و فروشگاه تجهيـزات ورزشـي  

هاي رسمي وجود  نامه سري شرايط اختصاصي مطابق با آيين بر شرايط عمومي، يك عالوه
شـته  نامـه از باشـگاه سـابق دا    جمله اينكه بازيكنان در زمان نقل و انتقال رضـايت  دارد از

گـري بايـد داراي    مربيـان بـراي مربـي    يـا . باشند مگر اينكه قراردادشان پايان يافته باشد
هـاي رزمـي و    هـاي خشـن چـون ورزش    گري باشند و حتي در برخي رشته مدرك مربي

گري، مدرك داوري هم داشته باشد تا مسـئوليت   بوكس، مربي بايد عالوه بر مدرك مربي
همچنين لژيونرها كه در خارج از كشـور  . اش گردد متوجهصورت ايجاد حادثه  كمتري در

مشغول فعاليت هستند بايد از مراجع قانوني آن كشـور مجوزهـاي مربوطـه را دريافـت و     
حسـاب   داشتن كـارت پايـان خـدمت بـراي آقايـان، تسـويه      ، از شرايط ديگر. ارائه نمايند

رايط اختصاصي ديگر مالياتي، گواهي عدم سوءپيشينه كيفري، گواهي پزشك معتمد و ش
صورت چاپي اسـت و در   قراردادها به. هاي ورزشي متفاوت است اساس رشته است كه بر
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قرارداد مواردي چون نام طرفين، موضوع تعهد، مبلغ قرارداد، شروط ضمن عقد و حتـي حـق   
صورت ايجاد شرايط ويژه براي طرفين وجود دارد كه البتـه ايـن نـوع قـرارداد چـون       فسخ در
اختالفـات در بسـياري از قراردادهـا ايجـاد     . جهاتي محدودكننده خواهـد بـود   ت، بهچاپي اس

ـ   مـد و سـريع موضـوع از   آتوانند جهت حل كار شود كه طرفين مي مي جـاي   هشـرط داوري ب
اخـتالف نيـز    المللي حـل  ر اين راستا مراكز بينرسيدگي قضايي طوالني استفاده نمايند كه د

يجاد شده است كه مقر اصلي آن لوزان سوئيس اسـت كـه   راستاي حل اختالفات ورزشي ا در
البته كشورهاي ديگر را نيز براي ايجاد تسهيالت و شرايط الزم براي تأسيس مراكـز داوري در  

 ).Sadeghloo, 2015, pp. 83-98(داخل مرزهايشان ترغيب كرده است 
گسـترش  قانون مدني، گستره اعمال حقوقي و انواع عقـود بسـيار    10به موجب ماده 

اي از  يافته كه اين امر باعث ايجاد تعهدات و قراردادهاي جديد و حتي نمود اشـكال تـازه  
اي كـامالً   مسـئله  ،قـرارداد . كنـد  معامالت شده كه تحول اقتصادي در جامعه را فراهم مي

تخصصي است كه پاشنه آشيل مشكالت حقـوقي فعلـي در جامعـه اسـت و بيشـتر ايـن       
با توجه به تفسير قانون مدني ايـران، الزمـه   . قراردادهاست مشكالت متوجه نحوه تنظيم

اي را در  توافق و تراضي براي امري بين دو شخص اسـت كـه تعهـدات دوجانبـه     ،قرارداد
آورد، اما شرايط و اركان قـرارداد در حقـوق ورزشـي متفـاوت      وجود مي همواعد تعييني ب

كشور ما يـك  . المللي تنظيم گردد بينهاي  چارچوب نوعي بايد اين قراردادها با به و است
سـري   شود و ايـن امـر باعـث بـروز يـك      زمينه بازيكن و مربي محسوب مي واردكننده در
شـود كـه    در خـارج از كشـور تنظـيم مـي     ،طبيعتاً قراردادهاي مذكور. شود مشكالت مي

مستقيمي چه از لحاظ مالي و چـه حتـي ايجـاد سـوابقي      تواند تبعات مستقيم و غير مي
 .اي ورزشكار، باشگاه و يك مجموعه ورزشي را منجر شودبر
 قراردادهاي ورزشي. 1ـ1

از  ،اصـطالح  قرارداد ورزشي از جمله عقودي است كه از دو موضوع تشكيل شده و به
برابـر بـازيكن و طـرف     طـرف آن تعهـد باشـگاه در    باشد كـه در يـك   عقود دوعهدي مي

هـا   نامـه رابطـه باشـگاه    آيين 9ماده  2بند . ريمبرابر باشگاه را دا آن تعهد بازيكن در ديگر
كند كه موضوع قرارداد عبـارت اسـت    گونه بيان مي موضوع قرارداد ورزشي را اين ،ليگ با

. كننـد  يك از طرفين قـرارداد بـر تسـليم يـا انجـام آن تعهـد مـي        از مال يا عملي كه هر
ن اصـل كـه طـرفين    وجـود ايـ   قراردادهاي ورزشي شكل خاصي از قراردادها هستند و با

شـود   بينـي مـي   همواره بايد پايبند به مفاد قرارداد باشند، شرايطي خاص در قرارداد پيش
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البتـه ايـن شـرايط    . گـردد  كه سبب سلب يا كـاهش مسـئوليت قـراردادي طـرفين مـي     
هـايي باشـد تـا عنصـر التـزام را مرتفـع نمـوده و مسـئوليت          اختصاصي بايد واجد ويژگي

. تلقـي گـردد  » وفـاي بـه عهـد   «نمايد و استثنايي بر اصل اوليه را ساقط  عهده شخص بر
استناد به دليل موجـه   مدت مشخص برايش با نگرفتن بازيكن در كار نمونه، به عنوان به

ماژور و وصف قـوه قـاهره    توان به شرايط فورس همچنين مي .آورد وجود مي حق فسخ به
اسـت   شـود ايـن   مدني استنباط مي قانون 229و  227گمان آنچه از مواد  بي. اشاره نمود
 .باشد كه اوالً خارج از اراده متعهـد حـادث شـود    ماژور مي اي واجد وصف فورس كه حادثه
اسـاس معيارهـاي نـوعي و عينـي امكـان سـنجش و        بيني باشد و بر قابل پيش ثانياً غير
اجتنـاب  قابـل   ثالثـاً غيـر   .نحو متعارف براي متعهد وجود نداشته باشـد  بيني آن به پيش
در دنيـا را از مـوارد    19 توان موضوع روز و شيوع بيماري كوويد حاضر مي حال در. باشد
تـأثير خـود    گيري اين ويروس تمامي مسابقات ورزشي را تحـت  همه. ماژور دانست فورس
زمـان انقضـاي قراردادهـاي ايـن فصـل و زمـان شـروع نقـل و انتقـاالت          . داده است قرار
. ها و بازيكنان در شرايط فعلي اسـت  هاي مشترك ميان باشگاه هاي ورزشي از نگراني ليگ

تنها بخشي از تأثير اين ويروس كوچـك بـر    2020 ساله المپيك توكيو و يورو تعويق يك
ضـررهاي مـالي    هـا بـا   دنياي ورزش است؛ تعويقي كه باعث شـده برگزاركننـدگان بـازي   

ايام نيـز باعـث شـده منـابع     هاي فوتبال جهان در اين  تعليق ليگ. هنگفتي مواجه شوند
برگـزاري ليـگ    جمله حق پخش تلويزيوني و فـروش بلـيط كـه بـه     ها از درآمدي باشگاه
سقوط مواجـه   ها نيز با كاهش چشمگيري مواجه شود و حتي سهام باشگاه وابسته بود، با

نظر گرفتن ايـن مطلـب    بنابراين بايد با در. خطر بيندازد را هم به شود و آينده مالي آنها
بـر قـرارداد شـود،     تواند باعث تغيير بنيادين شـرايط حـاكم   كه شيوع بيماري مذكور مي

ها و كـاهش تـوافقي قـرارداد     تعديل دستمزد بازيكن. به تعديل قرارداد اقدام نمود نسبت
باشـد و ايـن تصـميم، تعامـل و همراهـي تمـام        راهكار مناسب در اين شرايط فورس مي

توافـق   مادريد و يوونتوس توانستند با هاي رئال باشگاه. لبدط بازيكنان تيم و باشگاه را مي
 .اميدواريم براي بقيه الگو باشندبازيكنان، قرارداد آنها را براي اين فصل كاهش دهند و 

تعهـد عمــده باشـگاه عبـارت اسـت از پرداخـت دســتمزد       ،در يـك قـرارداد ورزشـي   
ت، تكنيك و قدرت جسماني و بازيكن و تعهد عمده بازيكن عبارت است از اعمال مهار به

تعهـد عمـده   «و » ... تعهد عمـده باشـگاه  «از عبارت  مراد. فكري در مسابقات و تمرينات
مقابل يكديگر عالوه بر تعهـدات اصـلي فـوق،     اين است كه طرفين قرارداد در» ... بازيكن

. شـود  آن فرعـي و ثـانوي محسـوب مـي     عهده دارند كه نسبت به تعهدات ديگري نيز بر
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كلي بـراي   طور به. شود يت اصلي هر قراردادي بر اساس تعهدات اصلي آن تعريف ميماه
شرايط عمـومي يـا اساسـي قراردادهـا مـوارد      . انعقاد هر قرارداد ورزشي شرايطي وجود دارد

قانون مدني است و طبق اين ماده قانوني، طرفين يك قرارداد ورزشـي   190مذكور در ماده 
تـا   210ن اكراه و اشتباهي اعالم كنند و بـا توجـه بـه مـواد     بايد قصد مشترك خود را بدو

 1.قانون مدني طرفين بايد اهليت الزم را براي انعقاد قرارداد ورزشي داشته باشند 213
طرف ورزشكار و طـرف ديگـر باشـگاه، شـركت يـا       عمدتاً در قراردادهاي ورزشي يك

صالحيت و اختيـار بـراي انعقـاد    نظر داشت كه آيا مدير يا نماينده  بايد در. سازمان است
يا خود ورزشكار اهليت الزم را دارد؟ اگـر صـغير باشـد، ولـيِ قهـري طفـل        ؟قرارداد دارد

واليت از فرزندش قرارداد را قبول كند؟ طبق بند سوم از اين شرايط اساسـي،   تواند به مي
د؛ مثـل  معامله بايد مالي معين و مشخص باشد و طـرفين بتواننـد آن را ايفـا كننـ     مورد

قصـد   دو طـرف بـا   پرداخت در يك يا چند فصل در قرارداد ورزشي كه هر دستمزد قابل
جهت معامله نيز بايد مشروع باشد؛ يعني انجام يك ورزش . كنند را قبول مي مشترك آن
سري شـرايط   براي هر قرارداد ورزشي يك. برابر اجرت بايد مجاز و مشروع باشد خاص در

مثالً اگر قرارداد ورزشـكاري   .ها و مقررات ورزشي ضروري است نامه اختصاصي طبق آيين
تيمي كه در آن مشغول است تمام نشده باشد، براي انعقاد قرارداد با يـك تـيم جديـد     با

بـر   رأي اتـاق حـل اخـتالف فيفـا مبنـي      .نامه از تيم قبلي خود داشته باشـد  بايد رضايت
بـر   اي اسـت مبنـي   ري نمونـه پرداخت حق آموزش رضـا شـكا   كازان به محكوميت روبين

 1395سـال  در شـكاري  . انعقاد قراداد و ورود ورزشكار به تيم جديـد  رضايت تيم قبلي با
كازان  آهن كرد و راهي روستوف و روبين طرفه قراردادش با باشگاه ذوب اقدام به فسخ يك

ز بـا  آهـن نيـ   انجام داد و ذوبكازان  تيم روبينروسيه شد و طي دو فصل، پنج بازي براي 
فيفـا   قانوني قـراردادش را فسـخ كـرده، عليـه وي بـه      صورت غير اين ادعا كه شكاري به

ادعاي دعـوا  : سوي اتاق حل اختالف فيفا آمده نهايت در رأي صادره از شكايت كرد و در
زان محكوم به پرداخت مجموعـاً  كا قابل قبول است و باشگاه روبين عليه رضا شكاري غير

صرفاً بـين   ،يك قرارداد ورزشي. آهن گرديد رامت آموزشي به ذوبهزار يورو بابت غ 105
تواند بين والـدين يـك    هاي بنام نيست، بلكه مي باشگاه اي با بازيكنان و ورزشكاران حرفه

كودك چندساله براي آموزش در يك رشته ورزشي با يك باشگاه كوچك منعقد شود كه 
نتيجه تبعاتي را بـراي   كند و در ات ميصورت طرفين را ملزم به تبعيت از آن مقرر هر در

                                                           
معاملـه   مـورد  ـ موضوع معين3ـ اهليت طرفين 2ـ قصد و رضاي طرفين 1: شرايط عمومي قراردادها عبارت است از. 1

 .مشروعيت جهت معامله ـ4
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اي كه باشـگاه   هاي خود را طبق برنامه يك ورزشكار بايد محدوديت. دنبال دارد طرفين به
مثالً طبق برنامه تمرين كند، رژيم غذايي خـاص داشـته    .گيرد بپذيرد نظر مي براي او در

ها و رفتارهاي خطرناك كه باعث مصدوميتش شـود پرهيـز كنـد و     باشد، از انجام ورزش
تعهدات خود عمل نكند در مقابـل باشـگاه مسـئوليت دارد و بايـد      تبع قرارداد، اگر به به

بالً اگـر بـه تعهـدات خـود     متقاباشگاه نيز . از نقض قرارداد را جبران نمايد خسارت ناشي
سازي مكان ورزشـي و   مثال، ايمن عنوان به. بايد خسارات وارده را جبران كندعمل نكند 

صورت اگر ورزشـكار دچـار    اي مناسب براي ورزشكار كه در غير اين الزام به پوشش بيمه
بـدني   هـاي  معموالً ارزيابي صدمه. باشگاه بايد خسارات ناشي را جبران نمايدآسيب شود 
زيرا ممكن است كه خساراتي را در آينده دربر داشته باشـد و ضـرر معنـوي     ؛دشوار است

يوسـفي  (افتاده شـود   كار نتيجه ضرر مادي از اينكه شخصي در يا .وارد شودزمان  نيز هم
مسـئوليت قـراردادي در    نـوعي ). ، برگرفته از وبالگ گروه تحريريـه ياسـا  1397صادقلو، 

براي تحقـق مسـئوليت قـراردادي بايـد دو شـرط وجـود       . ود داردقراردادهاي ورزشي وج
خسـارت   ـ2 .ديده و عامل ورود ضرر باشد حكومت قرارداد نافذ بين زيان ـ1 :داشته باشد

زمـره   را از فقـدان شـرايط مـذكور مسـئوليت    . نكردن مفـاد قـرارداد باشـد    از اجرا ناشي
مسـئوليت قـراردادي   . سازد ي ميرا تابع قواعد ضمان قهر مسئوليت قراردادي خارج و آن

بـه جبـران خسـارت     يابـد و متخلـف ملـزم    اثر نقض قرارداد و عهدشكني تحقـق مـي   بر
تـرين ركـن در ورزش    اساسـي  ،قـرارداد ). 74 ، ص1387كاتوزيـان،  (از آن اسـت   حاصل

كه قراردادي منعقد نشـود، رابطـه بـين     زماني تا. اي است هاي حرفه الخصوص ورزش يعل
هـايي   اشخاص يـا سـازمان   ،گاهي در يك قرارداد ورزشي. آيد وجود نمي به اركان ورزشي

مانند وزارت اقتصاد و دارايـي   ؛نفع هستند مستقيم در يك قرارداد ورزشي ذي نحو غير به
سيما كـه   و كند يا صدا منافع مي مستقيم در يك قرارداد ورزشي تحصيل طور غير كه به

ها دارد، درآمدي را بـراي ايـن    برنامه رزشي يا ميانحين پخش برنامه و دركه تبليغاتي  با
المللي عليه آپارتايد در ورزش كـه در   كنوانسيون بين )د(در بند . سازد سازمان متصور مي

اصـطالح  «: گونـه تعريـف شـده    قـرارداد ايـن   1تصـويب رسـيد،   مـيالدي بـه   1985سال 
دادن، پيشبرد و  ازمانشود به هر قراردادي كه به منظور س قراردادهاي ورزشي اطالق مي

جملـه ارائـه خـدمات منعقـد      اجراي هرگونه فعاليت ورزشي يا حقـوق مربـوط بـه آن از   
                                                           

1. International Convention Against Apartheid in sports. Office Of the High Commissioner 
for Human Rights, 10 December 1985, arghived from the orginal on 27 march 2008, 
Retrieved 23 November 2008. 
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هـاي ورزشـي،    يابيم كه در يك قرارداد ورزشي فعاليـت  طبق اين تعريف درمي» .شود مي
اوصـاف   ماهيت يك قرارداد ورزشي بـه . توان گنجاند را مي...  ارائه و حقوق، خدمات قابل

معنا كه وجود يـك   جمله وصف اصل لزوم در قراردادهاي ورزشي، بدين گردد از آن برمي
 .شود آور موجب اعتبار قرارداد مي نيروي الزام

اوالً اصـل بـر لـزوم     :گـردد  قرارداد ورزشي عقدي الزم است بنابه داليلي كه ذكر مـي 
وارد مـبهم  در مـ . دسته از عقودي كه يقين به جواز آنها وجود دارد مگر آن قراردادهاست

ثانياً قصد طرفين از انعقـاد ايـن عقـد    . را بر لزوم قراردادهاي ورزشي گذاشت توان بنا مي
، 1381جعفـري لنگـرودي،   (باشد نه صرفاً پيدايش نوعي اذن و اباحه  آن مي پايبندي به

شـده   هـاي ورزشـي و منـدرجات ارائـه     اسـيون ها و مقررات فدر نامه ثالثاً از آيين. )49 ص
نامـه   آيين 24مثال ماده  عنوان به. ها، لزوم قراردادها قابل استناد است فدراسيونسوي  از

يـك  «: دارد مقام محدوديت فسخ قرارداد مقرر مي نقل و انتقاالت سازمان ليگ فوتبال در
البتـه  » .باشد حين فصل نمي طرفه در صورت يك شدن به وجه قابل فسخ هيچ قرارداد به
موجب انحـالل   شدن قرارداد ورزشي به ردي همچون منحلكر است كه ذكر مواشايان ذ

بودن اين قراردادهـا   شده كه شائبه جايز هاي ورزشي موجب نامه يا موت طرفين در آيين
انحـالل قـرارداد   . توان به اين ايراد پاسـخ داد  سادگي مي ذهن متبادر شود كه البته به به
وجود شخصيت باشگاه يـا   ،نحاللبودن آن نيست بلكه علت ا علت جايز موارد فوق به در

هـا صـراحتاً    سـوي فدراسـيون   رابعاً در برخي از قراردادهاي ورزشي از. موت طرفين است
قـرارداد باشـگاه و بازيكنـان     1ماننـد مـاده    اسـت؛  لزوم قرارداد ورزشـي اشـاره شـده    به
 219و  10مبنـاي مـواد    برقرارداد اين «: كند سال فدراسيون فوتبال كه بيان مي 18 زير

ــان و       ــال و وزارت ورزش و جوان ــيون فوتب ــررات فدراس ــوانين و مق ــدني و ق ــانون م ق
قـانون   10مـاده  » .مهر باشگاه ممهور گرديد منعقد و به...  هاي داخلي باشگاه و نامه آيين
كه مخالف قانون نباشـد   صورتي نفوذ قراردادهاي خصوصي نسبت به طرفين را در ،مدني

شـده   طبق قانون واقع عقدي كه بر«: دارد نون مدني مقرر ميقا 219كند و ماده  بيان مي
علت  رضاي طرفين اقاله يا به االتباع است مگر به مقام آنها الزم باشد بين متعاملين و قائم

خامساً اعتقـاد بـه جـواز قـرارداد ورزشـي      ). 34 ، ص1392 فر، توكلي(» قانوني فسخ شود
از انعقاد قراردادها و ثبت آن برقراري نظـم  هدف . دنبال خواهد داشت را به فاسدي توالي

زمان كـه تمايـل داشـت     يك از طرفين هر ها و انجام مسابقات است و اگر هر بين باشگاه
هـا   زيـرا باشـگاه   ؛هدف مـذكور تعـارض خواهـد داشـت     قرارداد منعقده را فسخ نمايد، با
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ـ  ليست اسامي ورزشكاران را به ،از مسابقات موظفند قبل ه دهنـد و اعتقـاد   فدراسيون ارائ
دنبـال داشـته    درپي ليست اسامي بازيكنان را در مسابقات بـه  تواند تغيير پي به جواز مي

هـا نيـز حاضـر بـه      باشـگاه  ريزي مـديران و مربيـان را سـلب كنـد و     باشد و قدرت برنامه
د بود نگذاري روي ورزشكاراني كه از ثبات قراردادهاي آنها مطمئن نيستند نخواه سرمايه

دومين وصف قراردادهاي ورزشي رايج در ايران اين است كـه  ). 24 ، ص1392فر،  يتوكل(
متنــي  ،زيــرا اوالً هماننــد عقــود الحــاقي ؛شــوند زمــره عقــود الحــاقي محســوب مــي در
شده هستند و متضمن موضوعاتي مثل حقوق و تكاليف، دسـتمزد، مـدت    تنظيم پيش از
تواننـد شـروط و    طرفين قرارداد ورزشـي نمـي   ثانياً .شوند طرف مقابل ارائه مي كه به...  و

از ديگـر اوصـاف قـرارداد     ).33 ، ص1392فـر،   تـوكلي (مندرجات قرارداد را تغيير دهند 
پيماني است كه تراضي آن بايد همـراه  «عقد تشريفاتي . بودن آن است ورزشي تشريفاتي
عدم رعايـت  اجراي  ضمانت ).37 ، ص1378كاتوزيان، (» اي خاص باشد تشريفات يا واژه

بطالن عقد خواهـد بـود و بـا توجـه بـه مقـررات        ،تشريفات و نظامات در عقود تشريفاتي
زيرا اوالً طبق مـاده   است؛ بودن قراردادهاي ورزشي پذيرفته شده ها، تشريفاتي فدراسيون

باشـگاه و بـازيكن   «: دارد كه مقـرر مـي   1391نامه نقل و انتقاالت فوتبال مصوب  آيين 2
و » طرف فدراسيون، قراردادي تنظيم و مبادله نمايند شده از اس فرم تهيهاس موظفند بر

را  همين ماده، اگر باشگاه با بازيكن قرارداد منعقد نمايـد امـا آن   2موجب تبصره  ثانياً به
درستي صورت نگرفته و قـرارداد باطـل خواهـد     ثبت نكند نقل و انتقال بازيكن جديد به

جهـت اثبـات و اسـتناد در مراجـع      ضمن آنكه ايراد لزوم ثبت و رعايت تشـريفات از  .بود
بر  زيرا عالوه ؛قرارداد ورزشي وارد نيست است، در صالح كه در ديگر عقود تشريفاتي وارد

اينكه بايد مهر و امضاي طرفين توسط دفاتر اسناد رسمي گواهي شـود، بايـد در مراجـع    
ه است نيز ثبت شـود تـا موجـب آثـار حقـوقي باشـد       ديگري كه فدراسيون مشخص كرد

 ).38ـ40 ، صص1393لو،  تقي(

 ماهيت حقوقي قرارداد ورزشي. 1ـ2
تواند  قانون مدني شكل گرفته و مي 10اساس ماده  ماهيت حقوقي قرارداد ورزشي بر

 .مورد بررسي قرار گيردزير عقد  قالب دو در
 عقد اجاره اشخاص. 1ـ2ـ1

يكي از عقود معيني اسـت كـه بـه لحـاظ سـاختار بـا قـرارداد         قرارداد اجاره اشخاص
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بيـان احكـام و شـرايط و     قانون مدني بـه  517 تا 466مواد . كند ورزشي شباهت پيدا مي
منظور از عقد اجاره اشخاص عقدي است كه بـه موجـب آن،   . آثار اين عقد پرداخته است

، 1381كاتوزيـان،  ( شـود كـاري را انجـام دهـد     برابر اجرت معين ملتـزم مـي   شخص در
كلـي   طـور  بـه . ي عناصر عقد اجاره موجود اسـت در يك قرارداد ورزشي تمام ).557 ص
مـدير  . توان گفت كه قرارداد ورزشي رابطه اسـتيجاري بـين بـازيكن و باشـگاه اسـت      مي

بـازي   كند تا عمل معينـي ـ   بازيكن را اجير مي ،مقابل اجرت كه در باشگاه مستأجر است
طـرف باشـگاه    از) اجـرت (االجـاره   مـال  و زمان معين انجـام دهـد   در مدترا  ـ و تمرين

هاي بين قرارداد ورزشـي   وجود شباهت البته الزم است ذكر شود كه با. گردد پرداخت مي
 :هايي نيز وجود دارد كه عبارتند از و اجاره اشخاص خصوصاً در اركان و موضوع، چالش

ورزشي عقدي تشريفاتي اسـت، امـا عقـد    قرارداد  :بودن وصف تشريفاتي و رضايي ـ1
صرف ايجاب و قبول عقـد منعقـد شـده و     جمله عقود رضايي است و به اجاره اشخاص از

 .واجد آثار حقوقي است
هـاي مصـوب    نامـه  مقررات حـاكم بـر قراردادهـاي ورزشـي، آيـين      :مقررات حاكم ـ2

جمله قـانون   دي ازهاي ورزشي و قوانين حاكم بر عقد اجاره اشخاص قوانين عا فدراسيون
 .مدني است

اكثر مقررات حاكم بر قراردادهـاي ورزشـي آمـره اسـت، امـا       :ماهيت قانون حاكم ـ3
 .مقررات حاكم بر اجاره اشخاص تخييري است

قانون مدني چنانچـه   515عنوان نمونه، طبق ماده  به :تفاوت در احكام دو قراردادـ 4
د از اتمـام مـدت نيـز    اشـد طـرفين بعـ   استخدام شـده ب  ،اجير بدون تعيين انقضاي مدت

به مراضـات حاصـله اجـرت دريافـت كنـد،       همكاري ادامه دهند و اجير نظر توانند به مي
قطع و ادامـه  اي مدت رابطه قراردادي بين طرفين انقض كه در قرارداد ورزشي با حالي در

 .پذير نيست همكاري بدون انعقاد قرارداد جديد امكان
أجر مكلف به پرداخت هزينه درمـان اجيـر نيسـت امـا در     در اجاره اشخاص، مست ـ5

 .باشگاه موظف به پرداخت هزينه درمان و معالجه ورزشكار است ،قرارداد ورزشي
صورت ناتواني موقت اجير در اجاره اشخاص، مستأجر الزامي به پرداخت اجرت  در ـ6

 .گاه نخواهد بودناتواني موقت ورزشكار سبب معافيت باش ،ندارد اما در قرارداد ورزشي
يكي از شرايط صحت عقد در اجاره اشخاص اسـت وگرنـه عقـد باطـل      ،ذكر مدت ـ7
فصـل   نشدن مـدت، قـرارداد بـراي نـيم     صورت تعيين گردد اما در قرارداد ورزشي در مي



 از آن يناش يهاتيو مسئول يحقوق ورزش قرارداد در گاهيجا 1399، زمستان 104قضاوت، شماره فصلنامه 
 

64 

 ).68 ، ص1393لو،  تقي(شود  ورزشي منعقد مي
 قرارداد كار. 1ـ2ـ2

ورزشكاري كه با يك مجموعه خاص براي يك بـازه زمـاني و فصـلي معـين و انجـام      
شـود   كنـد كـارگر محسـوب مـي     تمرين و مسابقات داخلي و خارجي قرارداد منعقـد مـي  

رؤيـت   نقاط مشتركي قابل ،قرارداد در اين دو ).75 ، ص1388، و ديگران شعباني مقدم(
 :باشد شرح ذيل مي است كه به

 .زمره عقود الحاقي، معوض و مستمر هستند اد درهر دو قرارد ـ1
دادن نيـروي جسـمي و    موضوع قرارداد ورزشي عبـارت اسـت از در اختيـار قـرار     ـ2

 .فكري و موضوع قرارداد كار نيز چيزي جز اين نيست
زيرا ورزشـكار بـراي ديگـري     ؛شود تعريف حقوق كار شامل قرارداد ورزشي نيز مي ـ3

 .در راستاي اجراي تعهداتش تبعيت حقوقي داردكند و از باشگاه  كار مي
وضعيت سرمربي كه از ناحيـه باشـگاه نماينـدگي اداره تـيم و ورزشـكاران را دارد       ـ4

 .مشابه مدير كارگر يا كارفرماست
قـوانين كـار و تـأمين اجتمـاعي     بسياري از قراردادهاي ورزشـي تنهـا بـر اسـاس     ـ 5
كـردن   هاي ليگ برتـر بـه بيمـه    ه الزام باشگاهتوان ب مثال مي عنوان به .توجيه است قابل

ورزشكاران و مربيان طرف قرارداد و پرداخت دستمزد در ايام مصدوميت و بيمـاري آنهـا   
 ).97 ، ص1392فر،  توكلي(اشاره نمود 

 فسخ قرارداد ورزشي. 2
از  وسـيله يكـي   اصطالح فسخ عبارت است از پايان دادن به هستي حقوقي قرارداد به

در اغلب قراردادهاي ورزشي، فسخ ). 202 ، ص1385شهيدي، (طرف يا شخص ثالث  دو
فسـخ   ،خصوص فسـخ قـرارداد   يكي از موارد شايع در. شود بيني مي نوعي پيش قرارداد به

جملـه قراردادهـاي    باشـد و از آنجـايي كـه قـرارداد ورزشـي از      استناد خيار غبن مـي  به
را  يك از طرفين حق فسخ ضين قرارداد، هرصورت عدم تعادل عو اي است پس در مغابنه

مقررات نقل و انتقاالت و تعيين وضعيت بازيكنان فدراسـيون   16طبق ماده . كند پيدا مي
طـول فصـل    كـه در  صورتي اي داراي قرارداد در ، يك بازيكن حرفه1396فوتبال مصوب 

ـ  هاي رسمي باشگاه حضور داشته باشـد مـي   درصد از بازي 10از  در كمتر از  د پـيش توان
 15و  14اد ودر مـ . استناد به دليل موجه ورزشـي، قـرارداد خـود را فسـخ كنـد      موعد با
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البتـه معيـار   . اسـت  استناد دليل موجـه بيـان شـده    نامه نيز فسخ قرارداد به همين آيين
ر بـازيكن فوتبـال بخواهـد    چنانچـه هـ  . اسـت نـه نـوعي    نامـه شخصـي   مندرج در آيـين 

از موعد فسخ نمايد و از محروميت ورزشي يا احيانـاً جريمـه    را با باشگاه پيش قراردادش
امان باشد بايد شرايط خاص خود بازيكن، قرارداد با باشگاه و مقـررات انضـباطي    مالي در
لحاظ  يكي از مسائل مبتالبه بازيكنان فوتبال فسخ قرارداد به. را مدنظر قرار دهيم باشگاه

بيـان   1مكرر قوانين نقل و انتقاالت فيفا 14ه ماد. باشد عدم پرداخت حق و حقوق آنها مي
كه باشـگاه   صورتي طرفه، در صورت يك توانند قرارداد خود را به دارد كه بازيكنان مي مي

البته اجـراي آن   كه ماه متوالي پرداخت نكرده باشد، فسخ كنند را براي دو حقوق بازيكن
باشگاه خواهـد   ازيكن بهطرف ب صورت مكتوب از روز پرداخت به 15به يك مهلت  منوط
هـا و   تنهـا بـين ورزشـكاران بـا باشـگاه      امكان تفاهم قطع همكاري يا فسخ قرارداد نه. بود

نهادهاي ورزشي نيز وجود دارد كه در جامعـه   هاي ورزشي، بلكه بين مربيان با فدراسيون
مـورد  توان بـه   نمونه مي عنوان به. هاي زيادي از آن مواجه هستيم نمونه ورزشي فعلي با

ـ  سرمربي بلژيكي تـيم ملـي فوتبـال     قطع همكاري فدراسيون فوتبال با مارك ويلموتس 
ماه همكاري بـا فدراسـيون فوتبـال،     از شش مارك ويلموتس پس. ـ اشاره كرد كشورمان

نشدن مطالباتش قرارداد خود را فسخ كرد  اين سرمربي بابت پرداخت. پايان راه رسيد به
خصوص نحوه پايان بـه ايـن همكـاري و فسـخ قـرارداد       كه درو در مكاتبات و مذاكراتي 
خصـوص   هـايي در  البتـه حـرف و حـديث   . طرف صورت گرفت انجام شد، توافق ميان دو

هـاي   وجـود آمـده كـه بـا واكـنش      فدراسيون فوتبال ايران بـه  مبلغ قرارداد اين سرمربي با
دانيم تنظيم متن و مفـاد   ميكه  طور همان. است بر تكذيب آن مواجه شده فدراسيون مبني
شـود و   مي رضايت طرفين آن قرارداد مربوط رعايت موارد قانوني و شرعي به يك قرارداد با

گردد، اما با توجه به انتقاداتي كه درباره شـفافيت ايـن    يك قرارداد خصوصي محسوب مي
بايـد  قـرارداد  معناست كـه مـتن    است بايد گفت كه شفافيت قرارداد بدين قرارداد مطرح

كـه   پـس هنگـامي   .جنبه ملي برخوردار است اين قرارداد از. براي افكار عمومي روشن شود
 ،شـود ديگـر قـرارداد    المال پرداختـه مـي   دستمزد سرمربي تيم ملي از منابع عمومي و بيت

 .كند و مفاد آن بايد براي افكار عمومي روشن شود وصف محرمانه و خصوصي پيدا نمي

 حقوق ورزشيبررسي مسئوليت در . 3

نـد و  ا ها و رويدادهاي ورزشي از باب ماهيت همواره با اتفاقات گوناگون مواجـه  فعاليت
                                                           

1. Article 14 FIFA Transfer Rules. 
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گذشـت زمـان    با اين مسئوليت. تأثير فراواني در ايجاد مسئوليت براي اهالي ورزش دارند
نظـر   و تحول جامعه، به دو نوع مسئوليت مدني و مسئوليت كيفري تقسـيم شـده كـه از   

اين تكليف . الزامات قانوني و رفتار مرتكب داراي مفهوم مستقلي هستندتعريف، موضوع، 
قبـل   بـه طـرح دعـواي مطالبـه خسـارت از      شود و نقض آن منجر شامل همه اشخاص مي

مقابـل   بـاري رخ داده، عامـل زيـان در    در شرايطي كـه حادثـه زيـان   . باشد نشده مي تعيين
آيا اين دليل كه او در ورود . باشد مي متضرر مسئوليت مدني دارد، ولي خواهان خود متضرر

 ؟)Harpwood, 2003, p. 1( شـود  از احقـاق حـق او مـي    خود مقصر بوده است مانع ضرر به
اند،  عنوان فعاليتي كه بسياري از افراد در آن دخيل بوده بنابراين ورزش و تربيت بدني به

با خسارت جاني براي اوقات علت اصطكاك و عاليق افراد را براي ارتكاب عملي كه  گاهي
از جبـران خسـارت    مورد كه شخص ناگزير كند و در هر فرد يا افراد ديگر باشد فراهم مي

گاهي علل شخصـي   ).Flour, 1965, p. 547( برابر او مسئوليت مدني دارد ديگري باشد، در
گردد تا بـار مسـئوليت از دوش مرتكـب برداشـته      همچون صغر سن يا جنون موجب مي

حالت رفـع مسـئوليت در    اين در. شده عنوان مجرمانه دارد كه عمل واقع ليحا شود، در
حال به مرتكـب فعـل    هر فرد مجرم نيست، بلكه در نظر قانونگذار است، اما نتيجه آن به

عنوان شـرط   كند و ما آن را به گردد و او را فاقد مسئوليت با شرايط خاص خود مي برمي
كنـيم و ايـن علـل را تحـت عنـوان علـل        مـي  هـاي جزائـي يـاد    استثنايي در مسـئوليت 

شناسيم كه نتيجتًا مسئوليت جزائي مرتكب را با شرايط خاصي كـه   كننده جرم مي توجيه
شخصــي كــه در ). 206 ، ص1369نوربهــا، (كنــد  بينــي كــرده زايــل مــي قــانون پــيش

توانـد دربـاره عواقـب خطرنـاكي كـه در       كند اساسـاً نمـي   شركت ميهاي ورزشي  فعاليت
رابطه، ديوان عـدالت اداري در سـال    همين در. كند شود شكايت حاصل ميآن وب چارچ

دليـل   فوتبـال ورزشـي اسـت بـا درگيـري بـدني، بـه       «حكم داد كه  Oregonدر  1962
درگيري مداوم و مكرر بازيكنان كه داراي قدرت بدني بااليي هستند و درگيري جسـمي،  

رضـايت از   بازيكنان بايد بـا ...  ر استناپذي كبودي و شكستگي حوادث در فوتبال اجتناب
 در). 256 ، ص1398بـاهري،  (د هـا اسـتقبال كننـ    ديـدگي  ها و آسيب ضربات، شكستگي

تـوان گفـت كـه همـه بازيكنـان از وظيفـه        هاي تماسي مانند فوتبال و راگبي مـي  ورزش
دادن تخطـي از   البتـه بـراي نشـان   . كننـد  مراقبت و احتياط نسبت به ديگران غفلت مي

تـر از   احتياطي بايد اين عدم مراقبـت و مالحظـه پـايين    مباالتي و بي يفه مراقبت و بيوظ
اي و بامهارت باشـد و همچنـين    توقع از يك بازيكن حرفه سطح استاندارد مدنظر و مورد
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مثال، در بازي فوتبال نوع آسيب طوري باشـد   عنوان به .بيني باشد آسيب بايد قابل پيش
بـازيكن تـيم فوتبـال    » هالنـد « 2002در سـال  . انتظـار داشـت  كه از خطا يا تكـل بايـد   

آسيب ديد و مجبور به بازنشسـتگي از  ) بازيكن تيم مقابل(» كين« تكلِ منچسترسيتي با
دقيقه كامل در زمين فوتبـال   90توانست  اين آسيب، او ديگر نميسبب  فوتبال شد و به

ين عمدي بوده اسـت كـه   آمده مشخص شد كه تكل ك عمل هاي به در بررسي. بازي كند
 ).McCallum, 2016, p. 3( هالند و تيم منچسترسيتي را وادار به پيگيري حقوقي نمود

طبق تعريف كلي كه . باشد در حقوق خصوصي چيزي كه مدنظر است روابط افراد مي
زننـده و   قانون مسئوليت مدني صـورت گرفتـه، بـين زيـان     1از مسئوليت مدني در ماده 

در دعـاوي  . آيد كه همـان جبـران خسـارت اسـت     وجود مي اي خاص به رابطهديده  زيان
. پايه اكثر دعاوي بـراي جبـران خسـارت اسـت     ،ها تقصير باب ورزش مسئوليت مدني در

هاي  البته معيار رفتار در فعاليت. تر از سطح معيارهاي متعارف است رفتاري پايين ،تقصير
ار يك فوتباليست با يك تنيسور متفاوت اسـت  مثالً رفت .هاي گوناگون متفاوت است رشته

عهـده داشـته    برابر ديگري تكليفي بـر  شود كه شخصي در صورتي ايجاد مي و تقصير در
رابطه سـببيت وجـود داشـته     ،را نقض كرده باشد و بين نقض وظيفه و تقصير باشد و آن

ايــل راجـع بـه مسـئوليت ناشـي از تقصـير تم      ).17 ، ص1376، جونيـور جـامپيون  (باشـد  
كـه   امعنـ  قـانون مـدني فرانسـه اسـت بـدين      1382هاي فرانسه به اجـراي مـاده    دادگاه

صورت وجود تقصير و ورود ضرري كه ناشي از آن باشد، با احـراز رابطـه عليـت بـين      در
حقوق ايران نيز  در 1.نمايند ميتقصير و زيان وارده، مقصر را به پرداخت خسارت محكوم 

الخصـوص در   علـي  1339شده و قانون مسئوليت مدني مصـوب   قبول واقع اين امر مورد
صراحتاً به اين نوع مسئوليت و الزام واردكننده خسارت به جبـران آن اشـاره    2و  1مواد 

ي عـام و وسـيع شـامل مسـئوليت قـراردادي و      امعنـ  مـدني در  مسـئوليت  2.استنموده 
ن خسـارت اسـت، امـا    دو، مسئله مهم جبرا شود كه در هر از قرارداد مي مسئوليت خارج

                                                           
هر نوع عملـي كـه از اشـخاص واقـع شـود و سـبب ورود خسـارت         :گويد قانون مدني فرانسه مي 1382ماده . 1

كد ناپلئون يا قـانون مـدني فرانسـه،    (مل به جبران خسارت وارده خواهد بود ديگري باشد موجب الزام عا به
Wikipedia.org.( 

شـد، طبـق    جـرح و قتلـي حاصـل مـي     و  تا قبل از تصويب قانون اخير، اگر در جريان فعاليت ورزشي، ضـرب . 2
از  بعـد  تصـويب شـد،   1352كـه در سـال    عمـومي قانون مجازات  42ماده . قوانين كيفري قابل تعقيب بود

» اين مقررات هم با موازين شـرعي مخـالف نباشـد   «انقالب اسالمي طبق موازين شرعي تغيير كرد و عبارت 
آن نيز با تغييرات كلـي در قـانون مجـازات     قانون قرار گرفت و پس از اين 58ماده  )ث(اضافه شد و در بند 

 .اين قانون جاي گرفت 158ماده  )ث(در بند  1392اسالمي سال 
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مسـئوليت  . گـردد بـه وجـود يـا نبـود قـرارداد بـين طـرفين         دو برمي تفاوت اساسي اين
نبودن به پيمان اسـت كـه ناشـي از     علت عدم اجراي تعهدات و وفادار قراردادي مدني به
از  مابين است كه احراز رابطـه قـراردادي ميـان خواهـان و خوانـده يكـي       عقد قرارداد في
شخصي خارج از قـرارداد ضـرري    قراردادي است و اگر يكي از طرفين به اركان مسئوليت

ضمن اينكه بايـد رابطـه عليـت موجـود باشـد       .قراردادي نخواهد بودبزند، اين مسئوليت 
هـاي   مسئوليت مربي نسبت به صدمه ،ر قراردادهاي ورزشيد ).206 ، ص1382صفايي، (

اثـر   زيرا مربـي در  ؛بايد نقض عهد شمردبدني ورزشكار ريشه قراردادي دارد و پايه آن را 
هـاي   خصـوص در ورزش  بـه  اسـت،  با ورزشكار يا ولي او، مكلف به حفاظت شـده  قرارداد

ايجـاد   باشد و مربيان بايد با اعمال متعـارف از  شدن طرفين مي خشن كه متضمن درگير
مسـئوليتي  قـراردادي   همچنين مسئوليت غير. بيني جلوگيري نمايند پيش خطرات قابل

طـرف هـيچ تعهـدي     دو. شـود  مابين ايجـاد مـي   است كه بدون عقد و تنظيم قرارداد في
صــورت عمـدي يــا خطــا و   حـال اگــر يكـي از طــرفين بـه    .بــه يكـديگر ندارنــد  نسـبت 
دليل تخلف و خطاي  ديگري زيان وارد نمايد جبران خسارت به نكردن موازين به رعايت
الـزام بـه جبـران    . ف، خطا يا قصور كرده اسـت عهده شخصي است كه تخل شده به انجام

بنـدي   باشـد كـه در دسـته    با وقايع حقوقي مـي  هاي قهري منطبق خسارت در مسئوليت
حكـم   برده شده و مشتمل است بر رويدادهايي كه اثر آن به آن نام اسباب ايجاد تعهد از

شـكار از دو  نمونـه، بـين دو ورز   عنوان به). 37 ، ص1384باديني، (شود  معين ميقانون 
اي وجود ندارد، اما اگـر اقـدامات يكـي از ورزشـكاران باعـث ورود       تيم مختلف هيچ رابطه

ديگري شود و اين خسارت ناشي از نقض مقررات باشد، يـك نـوع مسـئوليت     خسارت به
صـورت   زدن بـه  ماننـد مشـت   دآيد و اگر فعل مجرمانـه در آن نهفتـه باشـ    وجود مي به

پيگيـري   دليل يك فعل مجرمانـه هـم قابـل    سئوليت مدني، بهبر م ورزشكار ديگر، عالوه
قانون مجـازات اسـالمي، يكـي از اعمـالي كـه جـرم        158ماده ) ث(برابر بند . خواهد بود

 ،شود حوادث ناشي از عمليات ورزشي است مشروط به آنكـه سـبب حادثـه    شناخته نمي
ن شـرع مخالفـت   مـوازي  ورزش نباشد و اين مقـررات هـم بـا    نقض مقررات مربوط به آن

نظـر حقـوقي    هـاي الزم از  نكـردن احتيـاط   تجاوز از قواعد بازي و رعايـت . نداشته باشند
تقصـير ورزشـي محسـوب     ،بـازي  است و در ديد نخست، تجاوز از قواعد ويـژه آن  تقصير
تواند دليل موجهي بـراي ارتكـاب    البته در بسياري از موارد عامل ورود ضرر مي. گردد مي

امـا گـاهي    .شـود  هاي خشـن حاصـل مـي    مانند صدماتي كه از ورزش؛ عمل داشته باشد
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تنها مطـابق بـا قواعـد بـازي و روحيـه ورزشـكاري        شود كه نه ورزشكار مرتكب عملي مي
كـاري   مثل فحاشي و كتك؛ نيست بلكه در مالزمه كامل با هنجارهاي اجتماعي قرار دارد

طرح در ورزش نيست كه طبيعتاً با چنين شخصي مانند يك مجرم عادي رفتـار   كه قابل
 هـر قـرارداد  ). ، برگرفته از وبـالگ گـروه تحريريـه ياسـا    1397يوسفي صادقلو، (شود  مي

دنبال دارد كـه بايـد پيـرو قـرارداد بپذيرنـد و       ورزشي براي ورزشكاران تبعات خاصي به
هـا   تاي و چه آمـاتور ـ اغلـب مسـئولي     چه حرفهدر قرارداد ورزشي ـ  . آن عمل نمايند به
توان گفـت كـه در قراردادهـاي     كلي مي طور به. شود قالب روابط قراردادي بررسي مي در

تبع اين قـرارداد بايـد صـرفاً     مسئوليت قراردادي وجود دارد و مدعي خسارت به ،ورزشي
حكـوم بـه جبـران    زننـده را م  اسـاس آن، زيـان   تخلف و نقض تعهد را اثبات نمايد تـا بـر  

 اسـت  بازارهاي اقتصادي بزرگي بـراي جوامـع پديـد آورده    ،امروزه ورزش. خسارت نمايد
بـه   اي معطـوف  ورزش حرفـه . ارتباط مسـتقيم بـا ورزش نيسـتند    حتي بازارهايي كه در

حتـي توليـداتي   و طريق خريد بليط يا توليدات ورزشي نيسـت   تماشاگران و مخاطبان از
هاي مدرن  چنانچه ورزش. شود ستر نيز توسط آنان خريداري ميمثل پيراهن، كفش و پو

بـر رونـق    شـده و عـالوه   هـا تفكيـك   ها و تخصـص  اساس بازار سازماندهي شوند نقش بر
اي  هاي حرفـه  درآمد باشگاه. شود رفتن گردش مالي مي اقتصادي، باعث ايجاد شغل و باال

ميزان اين درآمد بـراي  . بوده است ها و حاميان مالي پيراهن باشگاه محل اسپانسر دنيا از
بر  سال بالغ هاي يوونتوس، بارسلونا، منچستريونايتد، چلسي و بايرمونيخ براي يك باشگاه
قالـب   حاميان مـالي در  گاهي). 18 ، ص1387قاسمي، (اعالم شده است ها يورو  ميليون
ـ   مشاركت در سـرمايه  هاي معتبر با شركت زشـي  هـاي ور  راي برگـزاري مسـابقه  گـذاري ب

درصد بـااليي از منـابع   . ببرند برابر رقيبان باال را در تالش هستند تا رتبه تجاري خود در
را عوامل تبليغاتي، حق پخش تلويزيوني و حاميـان مـالي تشـكيل     ها درآمدزايي المپيك

تـر باشـد    المللـي وسـيع   هرچه نمايش مسابقات ورزشي در سطوح ملـي و بـين  . دادند مي
 ).255 ، ص1385زاده،  محرم(خواهد بود لي بيشتر ميزان جذب حاميان ما

صرف عدم انجـام تعهـد،    شود، به در مسئوليت قراردادي كه در عهدشكني متبلور مي
 ؛مانـد  گرفتن تقصير باقي نمـي  بار محقق است و ديگر جايي براي مفروض ركن فعل زيان

گونـه كـه در    ارتكاب تعـدي يـا تفـريط آن    ،چراكه اساساً براي تحقق مسئوليت قراردادي
، 1392عزيـزي و غالمـي،    حـاجي (ندارد ضرورتي  ،مسئوليت قهري يا كيفري الزم است

رشته، وجود منابع انسـاني و مـالي    شدن اين اي به حرفه توجه در امر ورزش با). 17 ص
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 زياد و افزايش قراردادهـاي ورزشـي و مـرتبط بـا تعهـدات، تخلفـات و نقـض تعهـدات و        
دعاوي زيادي مواجه هستيم كه براي پيشـگيري از   نتيجه با ها و در خسارات و مسئوليت

. دقـت رعايـت شـود    بروز چنين اختالفاتي، در زمان انعقاد قرارداد بايد كليـه مسـائل بـه   
وجود يك قرارداد قانوني و صحيح و شفاف كه با استفاده از تجربه متخصصان حقـوقي   با
توان از بروز اختالفـات جلـوگيري كـرد و اگـر اختالفـي       ود ميش زمينه منعقد مي اين در

  .فصل كرد و راحتي حل اساس قرارداد بتوان آن را به رايجاد شد، ب
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 نتيجه

در جامعه كنـوني، ورزش از لحـاظ فرهنگـي، اجتمـاعي، سياسـي و اقتصـادي داراي       
 ،اهميـت  ايـن . شـود  اي كه از آن به صـنعت ورزش يـاد مـي    گونه اهميت فراواني است به

عنـوان   و تأسـيس حقـوق ورزشـي بـه     هاسباب تحول و دگرگوني در ورزش را پديد آورد
مچنـان راه بسـياري را تـا    كـه ه اسـت   هدنبال داشـت  اي جديد در علم حقوق را به رشته

بـر   اي از علم حقوق است كـه قواعـد آن نـاظر    حقوق ورزشي شاخه. پيش دارد تكامل در
حقوق عمـومي و خصوصـي اسـت كـه داراي وظـايف و      روابط اشخاص حقيقي و حقوقي 

هـاي بسـيار    آن عمل نمايند، وگرنه با مسئوليت نحو مطلوب به تكاليفي هستند و بايد به
مبناي وقايع حقوقي و  دايره شمول حقوق ورزشي شامل دو. سنگيني مواجه خواهند شد

. وقي اسـت تـرين مقـوالت اعمـال حقـ     مهـم  شود كه قرارداد ورزشي از اعمال حقوقي مي
ايفاي تعهدات خويش را منوط بـه   ،كند كه طرفين يك قرارداد مي اقتضاي عدالت ايجاب

را  ايفاي تعهد طرف مقابل بنمايند و ابزاري چون حـق فسـخ يـا حـق مطالبـه خسـارت      
در . نظـر بگيرنـد   ديـده از ايـن قراردادهـا در    اجـرا بـراي شـخص زيـان     عنوان ضمانت به

توانـد   زيرا مي ؛اي بسيار مهم و پيچيده است مسئله ،وليتقراردادهاي ورزشي بررسي مسئ
را  مسئوليت اشخاص را در اين عرصه مشخص و تعيين كند و متخصصان در ايـن قلمـرو  

طـرفين قـرارداد ورزشـي و    . براي رفع و جلوگيري از بروز مشكالت اين حوزه ياري دهـد 
را  ظايف قـانوني محولـه خـود   مباالتي، و احتياطي يا بي مسئوالن در امر ورزش نبايد با بي

ترين غفلـت آنهـا منجـر بـه ضـررهاي بزرگـي        زيرا كوچك؛ نظر بگيرند ساده و ناچيز در
هـا   بخشي از مسئوليت. پايان عمر متضرر خواهد شد همچون محروميت از نعمت سالمت تا

هـاي قـانوني و    به مسئوليت توجه نيز در حقوق ورزشي متوجه اشخاص حقوقي است كه با
شود موظف بـه رعايـت قـانون در ايـن عرصـه       كالني كه از ورزش نصيب آنها مي سودهاي
تواننـد   عهـده دارنـد مـي    نهادهاي متولي ورزش با توجه به وظايف نظارتي كـه بـه  . هستند

فوت و نقص عضـو حاضـران   سو مانع بروز بسياري از حوادث ناگوار باشند كه سبب  يك از
سوي ديگر در مسائل مالي و تنظـيم قراردادهـا و    شود و از در باشگاه و اماكن ورزشي مي

 .حمايت از حقوق اهالي ورزش نقش نظارتي و حمايتي خود را ايفا كنند
اسـتفاده از   هـا بـا   هـا و رسـانه   ها، باشـگاه  ها، هيأت در نهايت بايد گفت كه فدراسيون

ورزش  هـاي الزم را بـراي تـأمين امنيـت در     توانند آموزش امكانات و قدرتي كه دارند مي
منظـور جلـوگيري از جـرايم     هاي انضباطي به ارائه كنند كه در اين خصوص نقش كميته

هـاي الزم و   هـاي ورزشـي و دادن توصـيه    پخش برنامـه  ورزشي، رسانه راديو و تلوزيون با
 .صالح حائز اهميت بسيار است همچنين مداخله و همكاري مراجع ذي
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