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در جهان کنونی ، ورزش یکی از راههاي مؤثر تربیتی و اخالقی به ویژه براي جوانان است ؛ وسیله اي که روز به روز       
از نظر سیاسی نیز پیروزي در میدانهاي ورزشی وسیلۀ مفیدي براي تبلیغ و اثبات . چهرة علمی بیشتري پیدا می کند 

یروهاي انسانی فراوان براي پیشرفت ورزش و توفیق در میدانها اعتبار ملی است و به همین جهت بودجه هاي کالن و ن
این اهمیت روز افزون باعث شده است که اندیشمندان حقوقی متمایل به تأسیس رشتۀ خاصی با عنوان . صرف می شود 

این ا . زند شوند که مانند حقوق کار یا تجارت یا کشاورزي به ابعاد گوناگون این رابطۀ اجتماعی بپردا» حقوق ورزشی « 
قبال علمی باعث شده است که کتابها و مقاله هاي گوناگونی در این باره نوشته شود و رویه هاي قضایی به رویدادهاي 

در مسئولیت مدنی ورزشی و خطرهاي ناشی از آن توجه خاص کنند و ضرورتهاي بازیهاي ورزشی را در اعمال قواعد 
  . نظر بگیرند 

نیز به عنوان رشتۀ ویژه اي از حقوق تدوین شود ، راه درازي در » حقوق ورزشی « آرمان ، که ما تا تحقّق این        
هنوز ادبیات حقوقی ما در این زمینه نوپا است و رویۀ قضایی ، چنان که باید ، به این پدیدة مفید اجتماعی : پیش داریم 

نیز هنوز در کشور ما ورزش رنگ حرفه و شغل ندارد و  از نظر اجتماعی. و مبارزه با خطر بازیهاي ورزشی نپرداخته است 
هنوز مردم ما به . باشگاهها و انجمنهاي ورزشی آن اقتدار و انسجام را نیافته اند که آفرینندة نظم نو در ورزش شوند 

ن انتظار ورزش به عنوان فضیلت اخالقی می نگرند و آن را نوعی تفریح و سرگرمی مفید می شناسند و این فایده را از آ
این نگرش اخالقی انگیزة سبک و ناچیزي براي دست زدن به . دارند که وسیلۀ تربیت و سالمت روح و جسم آدمی شوند 

نیست ، ولی باید این واقعیت را در نظر داشت که حقوق حرفه » حقوق ورزشی « تالشی گسترده در راه تدوین و تکامل 
ي آن فراهم آید و نهادهاي ورزشی به صورت مؤسسه هاي بزرگ اقتصادي اي و شغلی ایجاب می کند که مقدمۀ الزم برا

  . و حرفه اي در صحنۀ زندگی اجتماعی ظاهر شوند 

بی گمان ، با شوق روزافزونی که در جوانان کشور براي فراگیري رشته هاي گوناگون ورزشی دیده می شود و         
المللی و جهانی به دست آورده اند ، پیشرفت ورزش فراتر از تقاضا و موفقیتهاي امیدوار کننده اي که در میدانهاي بین 

مستقل با همۀ ویژگی هاي » حقوق ورزشی « به صورت مطالبۀ اجتماعی و ملی درآمده است و با این وصف ایجاد 
 اخالقی و تربیتی و اقتصادي و عرفی آن دور از دسترس نیست و امیدوارم تشکیل همایشهاي بین المللی ، سنگ

  . نخستین این بناي رفیع باشد

  

  

  

  کلیات:فصل اول
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 ورزش چیست ؟ .1

  حقوق چیست ؟ .2
  ورزش چیست؟. 1     

شود که بر پایه یک رشته قوانین مورد توافق همگان و با  هاي عادي جسمانی گفته می ها یا مهارت ورزش به فعالیت      
اي از این اهداف انجام  جویی یا آمیزه دستیابی به ورزیدگی، مهارت، نشاط شخصی، همسابقاهداف تفریحی یا براي 

که در برابر هزاران نفر در  شنابراي نمونه پیکارهاي . تعریف ورزش به هدف و منظور از انجام آن بستگی دارد. گیرد می
رود در حالیکه شنا در یک استخر معمولی  گیرد یک گونه از ورزش بشمار می سرپوشیده مسابقاتی انجام می استخریک 

هاي فراوانی در متن ضخیمورزش وجود دارند و مردم زمان و هزینه زیادي را  رشته. شود یا در دریا یک تفریح شمرده می
ورزش و ورزش کردن طی سالیان طوالنی از . کنند میچه به عنوان شرکت کننده و چه به عنوان تماشاگر صرف ورزش 

اي در سراسر  است و تعداد بیشماري از ورزشکاران حرفه قالب یک تفریح و سرگرمی به قالب یک حرفه و فعالیت درآمده
  .آید این یکی دیگر از خصوصیات ورزش به شمار می. اند جهان از طریق ورزش به ثروت رسیده

  تقسیم بندي خاص انواع ورزش با. 1-1     

  :هاي ساده الف ـ ورزش     

بدن .شود دهند و جزء ضروریات زندگی محسوب می ها را تشکیل می هاي اسکلت و پایه و اساس ورزش این نوع ورزش  
ها درمان محسوب  سازد و در عین حال براي بسیاري از بیماري ها، نیرومند و آماده می را در برابر بسیاري از سختی

بهتر است تنفس عمیق در فضاي آزاد و طبیعی، به دور از : تنفس عمیق:ها عبارتند از تعدادي از این ورزش. شود می
هایی که  ها و یا خیابان بهتر است یا صبح زود و یا هنگام غروب باشد، در پارك: روي پیاده.هرگونه آلودگی هوا انجام گیرد

  .نهایت اگر مقدور نیست در فضاي پشت بام صورت گیردعبور و مرور ماشین کمتر است، در حیاط خانه و در 

هاي نیازمند ابزار و وسایل ب ـ ورزش :  
...ورود، مانند فوتبال، والیبال، هندبال، پینگ پنگ، واترپلو، بسکتبال  هایی که در آن توپ بکار می ـ ورزش1  
برداري، پرتاب نیزه،  باستانی، وزنه هاي گیرد مانند ورزش هایی که با وسایل چوبین یا آهنین انجام می ورزش -2 

 … شمشیربازي و
سواري، دوچرخه سواري، ماشین  مانند اسب. هایی که براي انجام آن، نیازمند به وسایل حمل و نقل دارد ـ ورزش3

 ... سواري و

هایی که به وسایل پوششی نیاز دارد مانند شنا، بوکس و ـ ورزش4  ... 
روي هستند مانند راهپیمایی، کوهنوردي، شکار و هایی که محصول پیاده ورزش -5  ... 

سواري و هاي موسمی مانند شنا، اسکی، اسب ـ ورزش6 … 
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انواع ورزش در اسالم: 2-1       
اصل در ورزش، اباحه است چرا که حرمت نیازمند دلیل است و دلیلی بر حرمت اصل ورزش نداریم به عبارت       
هرگاه در مسابقه غرضهاي قابل قبول و پر اهمیت عقالیی وجود داشته باشد هرگز از مصادیق لهو و لعب دیگر 

حرام نخواهد بود و مسابقاتی از قبیل دویدن، پریدن و سایر مسابقات ورزشی که همواره در دنیا وجود داشته و 
کند، هرگز  تنبلی و سستی جلوگیري میدهد و از بطالت و کسالت و  انسان را به سوي سالمت تن و روان سوق می

بندي خاص خود را دارد  هاي نامشروع تقسیم اما ورزش. تواند از مصادیق لهو و لعب باشند و حرام تلقی شوند نمی
آید که در زیر می . 

ورزش نامشروع:الف     : 
هایی که ذاتاً و به خودي خود حرام است ورزش      :  

مانند ورزش با پاسور، بیلیارد ) چه با شرط برد و باخت و چه بدون آن(وسایل قمار ورزش با آالت و ابزار و  -1     
، تخته نرد و)بنابر نظر عدة زیادي از علمائ(  ... 

)همانند شرط بندي چه با آالت قمار و چه بدون آن. (بازي به شرط برد و باخت  -2       
سازي، متمایل نمودن به حرام باشد زمینهـ هر نوع ورزش و بازي که ترغیب، تشویق، 3      . 

شود اي حرام می هایی که به جهت مسایل جانبی و حاشیه ورزش       : 
رود اما به دلیل آنکه  ها به خودي خود حالل است، چه بسا ورزش مناسب و مفید به شمار می بعضی از ورزش       

ورزش موتور سواري و دوچرخه سواري بانوان در محافل  هایی را به دنبال دارد حرام شده است مثالً مفاسد و حرام
) مراجع و علماء عظام(عمومی، که خود ورزش حرام نیست اما به دلیل مفسده داشتن و پیامدهاي منفی آن، اسالم 

 .آن را تحریم نموده است
بندي شود هایی که در آن شرط ورزش -1    . 

هایی بسیار خطرناك و مضِّر ـ ورزش2    . 

ورزش زنان و مردان نامحرم با یکدیگر ـ3      

ـ موتور سواري و دوچرخه سواري بانوان در محافل عمومی4     . 

ـ ورزش زنان در محافل عمومی و مردانه5     . 

ـ ورزش با حیواناتی که منجر به اذیت و قتل آنها بشود6     . 

ـ به جنگ انداختن دو حیوان و در نتیجه قتل آنها7     . 

هایی که لهو و لعب بوده و هیچ فایدة عقالیی براي آن متصور نباشد ـ ورزش8      . 

ـ ورزش و مسابقه با دشمنان اسالم که منجر به تضعیف اسالم و مسلمین بشود9      . 

 

            :ورزش خطرناك:ب           
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این نکته شده که دین و امت در قرآن و روایات بسیاري اشاره به . دین اسالم دین کامل و متعادلی است            
روي در تمامی ابعاد زندگی یک مسلمان، حکمفرماست، در تغذیه و  اعتدال و میانه. اسالمی، دین و امتی میانه رو هستند

و کذلک ( :خوانیم روي در قرآن چنین می پیرامون مسئلۀ اعتدال و میانه. پوشاك، در کار و تفریح در عبادت و معاشرت
ورزش نیز به عنوان . قرار دادیم) اعتدال، نه افراط و نه تفریط(اي  چنین شما را امت میانهو این ) وسطاجعلناکم امۀً 

روي آوردن به ورزشی که سرتا پا ضَرب و شتم، جراحت و . بخشی از زندگی یک مسلمان از این امر مستثنی نیست
تا جایی که امیرالمؤمنین . ز دیدگاه اسالم استشکستگی و گاهی کشته شدن است، امري ناپسند، غیر معقول و مردود ا

فراط و تفریط دوري کنید چرا که هر تفریطی به او زیان زند و هر از ا « :دفرماین در نهج البالغه چنین می) ع(علی
) ص(پیامبر .افراط و تفریطی که موجب ضرب به خود و یا دیگري بشود ممنوع است.افراطی او را تباه گرداند

  .ضرر و زیان رساندن به خود و دیگري ممنوع است:فرمایند می

براي داشتن بدنی شاداب و تقویت جسم، . رسیدن به اهداف نبایستی از هر وسیله و راهی استفاده کرد راه          
توان به هدف خود رسید و دیگر نیازي به روي آوردن به  هاي بسیاري وجود دارد که با شرکت در آنها می ورزش
  .طرناك نیستهاي خ ورزش

 
  :هاي خطرناك فتاوي مراجع پیرامون ورزش:  3-1       

اصوالً هر نوع فعالیت، کار و یا ورزشی، کم یا بیش، خطرات خاص خود را دارد بسیار دیده یا شنیده شده در          
بحث ما در مورد اما . اند هایی شده هاي ساده ورزشکاران دچار صدمات و آسیب زندگی روزمره و یا حتی در ورزش

فرسا و خشن که به همراه ضَرب و شتم، مبارزات سخت و نیز تمرینات نامناسب  هایی است که بسیار سخت طاقت ورزش
جراحت : هایی از قبیل گذارند؛ صدمات و آسیب ها، غالباً صدمات ناخوشایندي به جاي می این نوع ورزش. باشد می

  .کبودي، در رفتگی، شکستگی و گاهی کشته شدن

  مسابقات ورزشی مانند بوکس زدن و فوتبال و غیره چه حکمی دارد؟: والس       

ورزشی که ضرر جسمی دارد، مانند بوکس زدن حرام است ) : هر(مرحوم حضرت آیت اهللا العظمی مرعشی نجفی       
  .ولی اگر موجب تقویت روح و جسم و یا صرف تفریح باشد اشکال ندارد

اگر مانند سبق و رومایه باشد و غرض عقالیی بر آن مترتب باشد مانعی ندارد و ):ره(لعظمی اراکیحضرت آیت اهللا ا      
   .هرگاه منجر به جرح و کسر عضو طرف باشد

اگر موجب کبود شدن یا جراحت شود، جایز نیست و اگر موجب این ):هر(حضرت آیت اهللا العظمی فاضل لنکرانی     
 .شود امور شود دیه واجب می

چنانچه معرض این باشد که به خود شخص یا طرف مقابل جنایتی ):هر(حضرت آیت اهللا العظمی میرزا جواد تبریزي     
  .وارد شود، ورزش مزبور اشکال دارد هر چند دو طرف راضی به این امر باشد
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ا نقص عضو باشد که در اشکال ندارد مگر اینکه مستلزم ضرر بلیغی مانند مرگ ی:حضرت آیت اهللا العظمی سیستانی      
  .این صورت بازي حرام خواهد بود

  .جایز نیست: حضرات آیات بهجت، زنجانی      

صورتی که براي دفاع شخصی یا از کشور و کیان مسلمین الزم باشد  در:حضرت آیت اهللا العظمی مکارم شیرازي      
  .اشکالی ندارد ولی طرفین قبل از شروع از یکدیگر باید برائت بجویند تا ضامن هم نباشند

چنانچه ضرر معتنابه داشته باشد جایز نیست، البته اگر تربیت افرادي در :حضرت آیت اهللا العظمی موسوي اردبیلی      
  .ها الزم و ضروري باشد، ممکن است با شرایط خاصی تجویز شود زشاین ور

 
  .هایی که موجب ضرر و زیان بدن است حرام است ورزش:حضرت آیت اهللا العظمی علوي گرگانی      

  .واضح است که ایجاد ضرب و شتم و ایراد جرح و قتل حرام است:حضرت آیت اهللا العظمی صافی گلپایگانی      

ها  بینی الزم براي جلوگیري از خطر در آن هاي عقالیی که پیش ورزش:آیت اهللا العظمی صانعیحضرت        
توان آنها را به واسطۀ احتمال رسیدن ضرب به بدن و جرح و جنایت به آن، حرام دانست چون اینگونه  شودنمی می

ی الزم براي جلوگیري از خطر نشده بین ها در امور جایز دیگر هم وجود دارد، آري اگر براي رفع خطرها پیش احتمال
حرام ) چه رسد به باالتر و احتمال کشته شدن(باشد و خطر ضرر هر چند کم باشد و در حد جرح و شکستگی استخوان 

باشد و  کند و احراز الزم نمی باشد و در حرمت، همان خوف کفایت می چون هر کاري با خوف از خطر، حرام می. باشد می
  .اند فقها قُدس اهللا اسرارهم سفر با خوف و خطر و احرام و سفر معصیت و نماز در آن را تمام داشته بر همین مبناست که

 

  

  

  

  حقوق چیست ؟  -2

  : تعریف  1-2

  : به معانی گوناگون به کار می رود که از جملۀ مهم ترین آنهاست » حقوق « در زبان فارسی واژة          

انسان موجودي است : از این جهت که در اجتماع هستند ، حکومت می کند مجموع قواعدي که بر اشخاص ، -1
به حکم طبیعت ، شخص در اجتماع کوچک پدر و مادر زاده می شود و . اجتماعی که میان همگنان خود به سر می برد 
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ان کودکی نیز او ولی ، پس از دور. در سایۀ مراقبت و تربیت این گروه نیازهاي مادي و معنوي خویش را تأمین می کند 
  . با دیگران زندگی می کند و با همکاري آنان به خواسته هاي خود می رسد 

پس . کم و بیش همه یک چیز را طالبند . از سوي دیگر ، خواسته هاي آدمیان به حکم فطرت با هم شباهت زیادي دارد 
  .، نزاع بر سر جلب منافع بیشتر و تأمین زندگی بهتر در می گیرد 

اندیشمند از آغاز خودشناسی دریافت که بقاي اجتماع او با آشوب و زورگویی امکان ندارد و ناچار باید قواعدي بر انسان  
  .  می نامیم » حقوق « روابط اشخاص ، از جهتی که عضو جامعه اند ، حکومت کند و ما امروز مجموع این قواعد را 

راي تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع ، حقوق براي هر کس امتیازهایی در برابر دیگران می شناسد و ب -  2    
نیز » حقوق فردي « می نامند که جمع آن حقوق است و » حق « این امتیاز و توانایی را . توان خاصی به او می بخشد 

« زوجیت به اعتبار معنی اخیر است که گاه با عنوان حق حیات ، حق مالکیت ، حق آزادي شغل و حق : گفته می شود 
. ولی واژه ي حقوق به معنی نخست ، همیشه با ترکیبت جمع به کار می رود . مورد حمایت قرار می گیرد » حقوق بشر 

 . )  13دکتر کاتوزیان ، مقدمۀ علم حقوق ص ( 

می شود ، مقصود ی حقوق دیوانارمندان دولت یا تی سخن از حقوق کمثال وقبراي : حقوق معانی دیگري هم دارد -3    
دستمزد کارکنان و پولی است که دولت بابت ثبت اسناد رسمی از دو طرف معامله می گیرد این معانی که بیشتر در امور 

 . است که رنگ اصطالح پذیرفته است » حق « مالیاتی و حقوق اداري به کار می رود ، در واقع شاخه هاي 

علم حقوق است ، یعنی دانشی که به تحلیل قواعد حقوقی و سیر تحول و زندگی » حقوق « صود از واژة گاه مق-4     
( و شعبه هاي گوناگون حقوق از شایع ترین موارد به کارگیري همین معنی است » دانشکدة حقوق « . آن می پردازد 

 .)  14دکتر کاتوزیان ، مقدمۀ علم حقوق ص 

ه ما در این تحقیق به آن نیاز داریم حقوق را مجموعه اي از اصول و قواعد و احکام اعتباري و اما معنی اصلی ک-5     
 .می داند که در جامعه حاکم می شود تا با ایجاد ساختارهاي اقتداري و حاکمیت نظم عمومی و اجتماعی را تأمین کند 

  قاعدة حقوقی  2-2

  :تعریف : الف 

نسبت به امري مشخص ) یا پدیده اي دیگر ( آن رابطه اي اعتباري براي انسان قاعده ، یک حکم کلی است که در     
   اري استهمان گونه که بیان شد در واقع علم حقوق ، مجموعه اي از قواعد یا احکام اعتب. شده است

یک کار یا ترك  این الزام ممکن است به انجام. را اعالم می کنند ) امر و نهی ( برخی از قواعد ، یک رابطۀ الزامی     
یک حکم » رانندگان باید وسیلۀ نقلیۀ خود را بیمه کنند « به طور مثال ، این قاعده که . یک عمل ارتباط داشته باشد 

هیچکس « یا  » امین نباید در نگهداري مال ، تعدي و تفریط کند « در مقابل ، این قاعده که . الزامی مثبت می باشد 
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چنین احکام و قواعدي را احکام تکلیفی . ، احکام الزامی منفی می باشند » ازه تصرف کند نباید در مال دیگري بدون اج
  . می نامند 

همچنین ممکن است یک قاعده حاوي امر و نهی نباشد و تنها به یک حالت و رابطۀ وضعی اشاره کند و به عبارت     
هر کس به دیگر خسارت وارد « ، این حکم کلی که به طور مثال . دیگر ، وضع انسان در مقابل غیر او را توضیح دهد 

به این نوع احکام ، احکام . یک رابطۀ وضعی را بیان می کند » قتل عمد موجب قصاص است « یا » کند ضامن است 
قواعد حقوقی مانند قواعد سایر علوم ، کلی هستند و تنها به یک مصداق و مورد خاص محدود نمی . وضعی می گویند

  . ر موارد و مصادیق متعدد جریان پیدا می کنند شوند بلکه د

  : ویژگی هاي قواعد حقوقی : ب 

 . قاعدة حقوقی الزام آور است  -1

( براي این که حقوق بتواند به هدف نهایی خود یعنی استقرار نظم و عدالت برسد باید رعایت قواعد آن اجباري باشد     
  ) . 54دکتر کاتوزیان ، مقدمۀ علم و حقوق ص 

  .قاعدة حقوقی داراي ضمانت اجرا است  -2

برقرار نظم عمومی و عدالت مستلزم آن است که در برابر متخلف از قواعد حقوقی ، از سوي دولت واکنش متناسب      
ضمانت اجراي قواعد حقوقی به اشکال مختلف تنظیم . اعمال گردد تا وصف اجباري بودن آن جنبۀ عینی پیدا کند 

ر گاه تخلف از قواعد حقوقی عنوان جرم داشته باشد ضمانت اجراي آن مجازات است که به صورت هاي ه. گردیده است 
مختلف و بر حسب شدت و ضعف جرم ارتکابی اعمال می شود و از آن جمله اند محرومیت از حقوق اجتماعی ، جزاي 

نه باشد واکنش ممکن است به صورت چنانچه تخلف فاقد وصف مجرما. نقدي ، حبس ، قطع عضو ، شالق و باالخره قتل 
. گاهی یک عمل مجرمانه متضمن هر دو واکنش فوق است . جبران خسارت یا اعاده وضع به شکل قبلی متجلی شود 

مثالً اگر در اثر خطاي عمدي ورزشی پاي ورزشکاران شکسته شود مرتکب عالوه بر مجازات محکوم به جبران خسارت و 
   .پرداخت دیه نیز خواهد بود 

   . کلی و عام بودن قاعدة حقوقی  - 3

قواعد حقوق باید هنگام  .مقصود از کلیت داشتن قواعد حقوقی این نیست که همۀ مردم موضوع حکم قرار گیرند     
قانونگذار نمی تواند براي هر یک از . اشخاص میبن نباشد و مفاد آن با یکبار انجام شدن از بین نرود وضع مقید به فردیا 

اعضاي اجتماع حکم خاصی مقرر دارد و چون فرض می کند که قانون جنبۀ عمومی دارد اجراي آن را موکول به انتشار 
اصل بیستم قانون اساسی ( وي مردم در مقابل قوانین از لزوم تسا) . قانون مدنی  1مادة ( در روزنامۀ رسمی کرده است 

اگر قانون ناظر بر فرد معین باشد یا حکمرانان ناگزیر از رعایت قواعد کلی . اساسی بودن این صفت استنباط می شود ) 
نون حکومت در رفتار خود نباشد چگونه می توان ادعا کرد که همه مردم در برابر قوانین حقوق مساوي دارند یا بر آنها قا

  .)  57دکتر کاتوزیان ، مقدمۀ علم حقوق ، ص ( می کند و نه ارادة فرد ؟ 
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استفاده » هر کس « در اجراي همین وصف است که در اول هر ماده اي که مقنن تصمیم به اعالم جرمی دارد از واژة 
  .می کند 

  منابع علم حقوق  2- 3

  قوانین : الف 

ی کنیم این منبع در عرف به معنی تمام مقرراتی است که از طرف یکی از سازمان وقتی در حقوق از قانون صحبت م     
هاي صالح دولت وضع شده است ولی در اصطالح حقوق اساسی ما قانون به قواعدي گفته می شود که یا با تشریفات 

به تصویب می رسد  مقرر در قانون اساسی از طرف مجلس شوراي اسالمی وضع شده یا از راه همه پرسی به طور مستقیم
  : در یک تقسیم بندي کلی قوانین انواعی دارد )  120دکتر کاتوزیان ، مقدمۀ علم حقوق ، ص . ( 

  قانون اساسی : الف  -1

قانون اساسی در مفهوم عام به کلیۀ قواعد و مقررات موضوعه یا عرفی ، مدون یا پراکنده اي گفته می شود که      
  .)  39دکتر ابوالفضل قاضی ص . ( اجراي آن است مربوط به قدرت و انتقال و 

اساسی و  مقدمۀ قانون .(قانون اساسی که توسط مجلس خبرگان و با تشریفات ویژه اي وضع و یا تغییر پیدا می کند    
س از از نظر اعتبار در باالترین سطح قوانین و مقررات مملکتی قرار دارد و از همین رو است که واژة اساسی پ ). 177اصل

بهره » اصل « که در قوانین عادي استعمال شده در قانون اساسی از کلمۀ » ماده « واژة قانون به کار رفته و به جاي واژة 
قانون اساسی مهمترین سند حقوقی کشور است و هیچ قانون ، مقررات و یا نهادي در کشور مشروعیت . گرفته اند 

  . غیر مستقیم مشروعیت خود را از قانون اساسی گرفته باشد نخواهد داشت مگر این که به طور مستقیم یا 

قانون اساسی متشکل از مجموع قواعد و مقررات کلی است که شکل حکومت و سازمان عالی قواي سه گانه و ارتباط     
ه عبارت ب. )دکتر سید جاللدین مدنی(آنها را با یکدیگر و حقوق و آزادیهاي افراد را در مقابل دولت مشخص می نماید

دیگر قانون اساسی از یک سو ، حدود آزادیهاي فرد را در برابر عملکرد قدرت و از سوي دیگر حد و مرز اعمال تشکیالت 
  . )90دکتر ابولفضل قاضی ص (حاکم را در برخورد با حوزه ي حقوق فردي رسم می نماید

  قانون عادي:الف-2

 58به وجب اصل .سی،اصول متعددي به شرایط الزم براي تصویب قانون عادي اختصاص یافته استدر قانون اسا     
قانون اساسی مقرر میدارد که  94اصل .قانون اساسی مرجع صالح براي تصویب قانون عادي مجلس شواراي اسالمی است

ان موظف است آن را حداکثرده شوراي نگهب.کلیه مصوبات مجلس شوراي اسالمی باید به شوراي نگهبان فرستاده شود
روز از تاریخ وصول از نظر انطباق با موازین شرعی و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند 

پس از این مرحله این مصوبه و باراي .براي تجدید نظر به مجلس باز گرداند،در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا نیست
حتی پس از امضاي رئیس جمهور چنین مصوبه اي قابل اجرا نبودهمگر )123اصل.(مسئوالن قرار بگیرداجراء در اختیار 



Www.HaghGostar.Ir                                                منتشر شده در پایگاه نشر مقاالت حقوقی،حق گستر 12   
 

این تشریفات به موجب ماده یک قانون مدنی صدور دستور انتشار مصوبه به .آنکه تشریفات قانونی دیگري را طی کند
صرف انتشار .،مصوبه را انتشار نماید ساعت پس از ابالغ 72روزنامه رسمی است و این روزنامه موظف است ظرف مدت 

مگر آنکه خود قانون ترتیب روز پس از انتشار الزم االجراست  15قانون مدنی قوانین  2نیز کافی نیست بلکه طبق ماده 
نکته دیگر اینکه اصر .از این تاریخ به بعد چنین مصوبه اي عنوان قانون الزم االجرا را دارد.خاصی را مقرر کرده باشد

نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این  قانون
  )قانون مدنی 4ماده (موضوع اتخاذ شده باشد

  بخش نامه ، تصویب نامه و آئین نامه : الف  - 3

است ولی صالحیت قوة مجریه در وضع  گاهی اوقات قوة مجریه به موجب قانون مکلّف به تنظیم آئین نامه اجرائی     
وله ورد نیز براي حسن اجراي وظایف محآئین نامه ها محدود به الزام ناشی از قانون نیست بلکه می تواند در غیر این م

 138جراء نماید و این حق به موجب اصل یا تصویب نامه وضع و به مورد اا تحت عنوان آئین نامه ، بخشنامه مقرراتی ر
دولتی و مصوبات  آئین نامه هايو ها رابر همین  اصل تصویب نامه بسی به دولت داده شده است ون اساقانو

کمیسیونهاي متشکل از وزراء براي اجرا به اطالع رئیس مجلس شوراي اسالمی می رسد تا در صورتی که بر خالف 
بفرستد ولی به هر حال مفاد این مقررات آن ها را با ذکر دلیل براي تجدید نظر به هیأت وزیران . قوانین و شرع باشد 

تفاوت قانون با مصوبات قوة مجریه ، نخست این است که قانون بر کلّیۀ . نباید با متن و روح قوانین مخالفت داشته باشد 
سوم ، قضات دادگاه . مردم و دستگاههاي حکومتی حاکمیت دارد و دوم ، مرجع صالح براي وضع قانون قوة مقننه است 

کلّف اند از اجراي تصویب نامه ها و آئین نامه هاي دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسالمی یا خارج از حدود ها م
اختیارات قوة مجریه است خودداري کند و هر کس می تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداري تقاضا کند 

  .کلیف یا حقی را نسبت به قوانین ندارند در حالی که قضات دادگستري چنین ت)  170اصل ( 

  : آراي وحدت رویه  –ب 

بعضی از این آراء مانند قواعد و حقوقی جنبۀ کلی و الزامی پیدا . آراء دادگاه ها نیز می تواند قواعدي را ایجاد کند      
قانون هستند و در موارد  آراي وحدت رویه طبق قوانین در حکم. می کند که به این آراء آراي وحدت رویه می گویند 

این آراء در مواردي که آراي مختلفی از سوي دادگاه ها در یک موضوع . مشابه براي دادگاه ها الزم االتباع می باشند 
  . می شود  ءصادر شده توسط هیأت عمومی دیوان عالی کشور انشا

  عرف –ج 

در معناي کلی الزام به رفتارهاي جمعی تعریف می  عرف. عرف نیز بر برخی موارد منبع ایجاد قائدة حقوقی است      
ل جمعی را به دنبال دارد شود که داراي فراگیري قابل توجه توأم با الزام می باشد به نحوي که مخالفت با آن عکس العم

ا نقش عرف در ایجاد یک قاعدة امري بسیار کم ولی در حقوق م.)  37علم حقوق ، ص ه پیک ، مقدمۀ دکترحسن ر( 
   . گ است رن
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  ) دکترین ( نظریه پردازي توسط حقوقدانان  –د 

حقوقدانان نیز نقشی به سزا در ایجاد اندیشه ها و نظریات حقوقی دارند و در بعضی از موارد این نظریه ها جنبۀ     
واند به نظرات به طور مثال چنانچه یک قاضی نتواند حکم یک موضوع را در قانون پیدا کنند می ت. الزامی پیدا می کنند 

  .معتبر فقهی رجوع کنند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  فصل دوم

  حقوق ورزشی
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 تعریف حقوق ورزشی -1

حقوق ورزشی یا حقوق ورزش یکی از گرایش هاي علم حقوق است که به بررسی حقوقی حوادث در ورزش می      
واژة ورزش در این اصطالح داراي مفهوم وسیعی است و عملیات و فعالیت هاي ورزشی قهرمانی ، جزئی از این . پردازد 

امی جرائم و شبه جرائمی است که توسط به طور کلی می توان گفت که منظور از حوادث ورزشی تم. مجموعه است 
ورزشکاران ، معلمین ، مربیان ، مدیران ، تماشاگران سازندگان و تولید کنندگان لوازم و تجهیزات و امثال آنها به طور 

موضوع این وقایع ممکن است سالمتی ، جان ، اموال ، . مستقیم یا غیر مستقیم در رابطه با ورزش انجام می گیرد 
  . رافت و سایر حقوق قانونی اشخاصی باشد که در محدودة ورزش به نحوي حضور دارند حیثیت ، ش

گسترة کمی و کیفی موضوع هاي فوق به وضوح اهمیت این رشته را آشکار می سازد و آنگاه که با دقت به جایگاه      
اي این رشته براي نظام حیاتی و اساسی ورزش در میان سایر نهادهاي اجتماعی توجه شود ضرورت آگاهی از محتو

  . قضایی کشور و به ویژه همۀ کسانی که به نحوي در ادارة امور ورزش مداخله دارند روشن تر می گردد 
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بر همین اساس و به رغم حقوقی بودن زمینۀ بحث در این تحقیق سعی شده است که مخاطب بیش از آن که       
نی ، معلمین ورزش ، مربیان ، مدیران اماکن ورزشی و مدیران جامعه حقوقی کشور باشد دانشجویان رشتۀ تربیت بد

سازمانهاي ورزشی کشور و به طور کلی جامعۀ ورزش باشد تا به این ترتیب امکان تحقق اهداف ، آسان تر ، سریع تر و 
  .عملی تر فراهم آید 

 اهداف حقوق ورزشی -2

ش واقع و به نحوي به حقوق دیگران لطمه وارد می موضوع حقوق ورزشی تمامی تخلفاتی است که در عرصۀ ورز      
در تحلیل حقوقی این تخلفات به بررسی وصف خالف قانون بودن آنها پرداخته خواهد شد و تحت عنوان جرم یا . آورد 

این واکنش ها . و باالخره مطالعۀ واکنش جامعه در مقابل چنین تخلفاتی مطرح است . شبه جرم طبقه بندي می شوند 
به عنوان مجازات ها از قبیل جزاي نقدي ، شالق ، حبس ، محرومیت از حقوق اجتماعی و حتی اعدام مجرم گاهی 

البته هر چند . اعمال می شود و هر گاه تخلف ، وصف شبه جرم داشته باشد متخلف ملزم به جبران خسارت خواهد بود 
و این )  27ص  1نی ، کلیات حقوق جزا ، ج دکتر محس( یکی از اهداف مجازات ها ، ارعاب مرتکب و سایرین است 

هدف با اعمال مجازات به طور قهري معموالً محقق می شود اما هدف ما در ارائۀ حقوق ورزشی منحصر به ارعاب متخلف 
  : در ورزش نیست بلکه مسائل در این تحقیق به گونه اي مطرح می شود که بتواند متضمن اهداف زیر باشد 

  

  .حقوقی جامعۀ ورزش در محدودة حقوق ورزشی  افزایش آگاهی هاي-1

 . استفاده از این آگاهی ها در راستاي جلوگیري از وقوع حوادث ورزشی -2

 . شفاف تر کردن نقش حیاتی ورزش از دیدگاه حقوق ایران -3

 . تشریح وظایف و اختیارات مدیران ورزشی از نظر حقوقی -4

 . ارائۀ انواع تدابیر حقوقی که قبل و بعد از وقوع حوادث ورزشی باید اتخاذ شود -5

و مهم ترین نتیجۀ حاصل از این اهداف ، در امان نگهداشتن سالمت جسمی ، روانی و حیثیتی ورزشکاران و نیز مصون 
 . داشتن مدیریت هاي ورزشی از مسئولیت هاي قانونی است 

  

 تاریخچۀ حقوق ورزشی  - 3     

با توجه به این که حادثه از ورزش تفکیک ناپذیر به نظر می رسد و به طور قاطع احترازپذیر نیز نمی باشد بنابراین      
باید تاریخ تولد حقوق ورزشی را همان مقطعی دانست که انسان ورزش را به عنوان یکی از مهم ترین نهادهاي زندگی 

کما . اما کم و کیف آن در هر جامعه بستگی به سطح تمدن و فرهنگ آنها داشته است . ت اجتماعی خود پذیرفته اس
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بحث تحلیلی تاریخ حقوق ورزشی و حتی ذکر اجمالی آن از حوصله این تحقیق خارج . این که امروزه نیز چنین است 
 . است لذا به طرح مسأله دراسالم و حقوق ایران اکتفا می کنیم 

  زشی در اسالم حقوق ور – 3 –الف 

آیات و روایات متعددي که در اسالم راجع به ورزش و وجوب آن وجود دارد نمایانگر دیدگاه روشن شریعت در       
به موازات این منابع ، فقها در باب مسئولیت هاي حقوقی ناشی از حوادث ورزشی نظرات پر . مورد است این خصوص 

قۀ کار به صدر اسالم می رسد و باب اظهار نظر همچنان مفتوح است کما ساب. محتوي و مستحکمی را مطرح نموده اند 
از جمله فقهایی که در باب حقوق . این که فقهاي معاصر نیز در پاسخ به استفتائات ورزشی به تفصیل سخن گفته اند 

در سرائر ، محقق  ورزشی نظراتی ابراز داشته اند ابن قدامه در المغنی ، شیخ طوسی در مبسوط ، محمد بن ادریس حلی
حلی در شرایع االسالم ، عالمه حلی در قواعد االحکام ، فاضل هندي در کشف الثام و شیخ محمد حسن نجفی در جواهر 

... البته با توجه به محدودیت رشته هاي ورزشی در گذشته که منحصر به تیراندازي ، شنا ، اسب دوانی و . الکالم هستند 
به عنوان . محدود است ولی به لحاظ کیفی قابل استناد در اغلب رشته هاي ورزشی است  بوده فتاوي نیز از نظر کمی

مثال در باب مسئولیت معلم شنا نسبت به حفاظت از سالمت شناگري که براي آموزش به او سپرده می شود بر حسب 
اندازي پرداخته و تیر به عابر سن شناگر نظرات مختلفی ارائه شده و یا در باب مسئولیت حقوقی کسانی که به تمرین تیر

وجود چنین منابعی در حقوق اسالم ضمن این که قدمت موضوع را . اصابت می کند فتاوي مختلفی داده شده است 
  . مشخص می نماید به اهمیت ورزشی و حوادث آن نیز اشاره دارد 

  حقوق ورزشی در حقوق ایران  - 3 –ب 

قانون مشخصی که در باب حوادث ورزشی به  1352تا  1304معاصر یعنی از از آغاز دورة قانونگذاري در ایران       
صراحت تعیین تکلیف کرده باشد وجود نداشت و حقوقدانان در راستاي توجیه حوادث ناشی از عملیات ورزشی به مبانی 

لیه را علت استاد عبدالحسین علی آبادي ضمن طرح بعضی نظرها که رضایت منجی ع. و اصول حقوقی متوسل شده اند 
بهترین توجیه عدم مجازات مشت زن و کلیۀ اشخاصی که در اثناي « موجهه حوادث ورزشی می دانند معتقد است 

. ) 269، ص  1حقوق جنائی ، ج .دکتر عبدالحسین عل آبادي (»  .تکب جرح می شوند اجازة قانون استعملیات ورزشی مر
آداب و رسوم اجتماعی براي موجه قلمداد اظهارنظرکرده اند نیز به اجازة قانون وشان دراین زمینه ایحقوقدانانی که بعد از

و گاه گفته اند که از نظر قانون  )206، ص  1دکتر پرویز صانعی ، حقوق جزاي عمومی ، ج (کردن حوادث موصوف متوسل شده اند
توان استدالالت فوق را پذیرفت و به  ایران با توجه به این که موردي وجود ندارد که عرف موجب نقض قانون شود نمی

 ( قابل تعقیب باشد ه نظر می رسد که در صورت شکایت شاکی در مورد جرح و به هر حال در صورت وقوع قتل قضی
  )140، ص  1دکتر محمد علی معتمد ، حقوق جزاي عمومی ، ج 

قانون مجازات عمومی مقرر  42موجب ماده مقنن به این اختالف نظر پایان داد و به صراحت و به  1352اما در سال      
حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط بر این که سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش « داشت که 

  » .نباشد جرم محسوب نمی شود 
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داشته م با موازین شرعی مخالفت نهو این مقررات ( .. مقنن همین متن را با اضافه کردن جمله  1361در سال      
نیز به رغم تغییراتی که در  1370در سال . قانون راجع به مجازات اسالمی مورد تأیید قرار داد  32در مادة . ) باشد 

عیناً به تصویب رسید و در حال  59اخیر الذکر فقط با تغییر شمارة ماده به  32قانون مجازات اسالمی داده شد مادة 
اما در مورد مسئولیت . زشی که جنبۀ جزائی داشته باشد مورد استناد است حاضر در مورد حوادث ناشی از عملیات ور

مدنی حوادث ورزشی تا کنون قانون خاصی که به صراحت به ورزش اشاره اي داشته باشد تصویب وضع است و جبران 
ول ، فتاوي و ، قانون مدنی و سایر قوانین ، اص 1339خسارت حوادث ورزشی با استناد به قانون مسئولیت مدنی مصوب 

  . عرف و عادت حل و فصل می شود که شرح تفصیلی آن در مباحث آتی خواهد آمد 

در دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی براي نخستین بار توسط  1355حقوق ورزشی به عنوان یک درس از سال       
بدنی جزء واحدهاي درسی  آقائی نیا حسین تدریس شد و سپس همچنان در سایر دانشکده هاي تربیتحسین دکتر 

خوشبختانه حقوق ورزشی در دانشکده هاي حقوق دانشگاههاي . دورة کارشناسی و کارشناسی ارشد تدریس شده است 
ایران به ویژه دوره هاي کارشناسی ارشد و دکتري چه به عنوان پایان نامه هاي تحصیلی و یا تحقیق ، مورد توجه اساتید 

با استقبالی که از این گرایش . ج منابع بسیار مهمی به همین ترتیب فراهم آورده شده است و دانشجویان بوده و به تدری
تا کنون به عمل آمده انتظار می رود که در آینده از نظر کمی و کیفی یکی از مهم ترین گرایش هاي حقوقی در ورزش 

  . و یا ورزشی در حقوق به حساب آید 

  جایگاه ورزش در قانون اساسی  - 3 –ج 

قانون اساسی همان طوري که گفته شد مهم ترین سند حقوقی کشور است و منشأ صالحیت و مشروعیت تمامی       
اهمیت هر نهادي در کشور به تعبیري ، بستگی به جایگاه آن در قانون اساسی . نهادهایی است که در کشور وجود دارد 

ان ، دین رسمی ، حقوق ملت ، اقتصاد و بر مانند حکومت ، زاصوالً قانون اساسی به بررسی اساسی ترین امور کشو. دارد 
امور مالی ، قواي حاکم ، رهبري ، ریاست جمهوري می پردازد و بحث در مورد امور کم اهمیت تر را به قوانین عادي 

اکنون پرسش این است که آیا از ورزش در قانون اساسی به صراحت نام برده شده است یا این که . واگذار می کند 
به طور غیر مستقیم از قانون اساسی بدست می آورد ؟ قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران در اصل مشروعیت خود را 

  : دوم مقرر داشته که جمهوري اسالمی ایران نظامی است به پایۀ ایمان به 

  .و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او ) ال اله اال اهللا ( خداي یکتا  -1
 . نقش بنیادي آن در بیان قوانین  وحی الهی و -2

 . معاد و نقش سازندة آن در سیر تکاملی انسان به سوي خدا  -3

 . عدل خدا در خلقت و تشریع  -4

 . امانت و رهبري مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقالب اسالمی  -5

اسالمی ، نظامی است  جمهوريو باالخره پس ذکر اصول دین به شرح فوق به سراغ انسان آمده و مقرر می دارد که 
به عبارت دیگر . ، کرامت و ارزش واالي انسان و آزادي توأم با مسئولیت او در برابر خدا  6: بر پایۀ ایمان به 
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زیراکه اصول دین واقعیت هاي زوال .، معاد ، عدل و امامت است  هدف نهایی ، تربیت انسانی موحد و مؤمن به وحی
یعنی تربیت انسانی کریم ، با ارزشهاي واالي انسانی  6ت اساسی داشته همان تحقق بند مقنن اهمیناپذیرند وآنچه از نظر

بر همین اساس در اصل دوم ، دولت جمهوري اسالمی ایران موظف شده که براي نیل . ، آزاد و مسئول در برابر خداست 
  : نتایج زیر قابل درك است از این جمله ، . به این اهداف همۀ امکانات خود را براي امور ذیل به کار برد 

  

  .اختیاري در رد یا قبول ندارد  دولت موظف شده و -1  

  . دولت موظف است همۀ امکانات خود و نه بخشی از آن را به کار گیرد  -2  

دولت موظف است براي نیل به اهداف مذکور در اصل دوم فقط از طریق موارد مذکور در اصل سوم براي نیل به  -3  
قدام کند و به عبارت بهتر ، وسایلی که دولت می تواند به آنها متوسل شود حصري بوده و منحصر به بندهاي اهداف ا

  .شانزده گانۀ اصل سوم است 

  : در همین اصل و در صدر امور مورد نظر مقرر گردیده 

  .الی آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان براي همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش ع - 3

  : با دقت در مفاد این بند نتایج ذیل قابل حصول است     

از تربیت بدنی یا ورزش به صراحت یاد شده است و این نشانه جایگاه بسیار مهم ورزش در میان اساسی ترین  -1     
اهمیت است که در قانون اساسی یعنی مهمترین سند ، به عبارت دیگر ورزش به آن درجه داراي نهادهاي کشور است 

  . حقوقی کشور یا جایگاه اساسی ترین نهادهاي کشور قرار گرفته است 

ورزش در عرض آموزش و پرورش قرار دارد و نه در بطن و یا طول آن و این بدان معناست که ورزش از نظر اهمیت -2 
 .بخشی از آموزش و پرورش نیست  در نیل به اهداف نظام نقشی مستقل و حیاتی دارد و

قرار دادن ورزش در ردیف آموزش و پرورش و آموزش عالی نشان می دهد که از دیدگاه قانون اساسی ، ورزش -3     
یک نهاد فرهنگی براي نیل به هدف تربیت انسان مورد نظر نظام است و نه یک نهاد مادي و مجموعه اي از حرکات بدنی 

 . 

 .ورزش وسیله اي براي برومندي است و خود هدف به حساب نمی آید  در عین حال-4     

الزام به رایگان بودن آن براي همه در تمام سطوح تأکید دیگري بر آن است که این وسیله حیاتی باید به سهل -5   
 . ه باشد ترین روش براي برومندي نسل به کار گرفته شود همانگونه که آموزش و پرورش هیچ محدودیتی نباید داشت

از نظر قانون اساسی ، ورزش به عنوان وسیله اي حیاتی و بنیادین با آموزش عالی از نظر اهمیت در یک سطح -6      
قرار داده نشده و به همین دلیل تکلیف دولت در باب آموزش عالی صرفاً تسهیل و تعمیم است ولی رایگان براي همه و 
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به ورزش در قانون اساسی از موجبات مباهی بودن همه کسانی است که به چنین نگرشی . در تمام سطح نخواهد بود 
  .نحوي در اداره امور این نهاد حیاتی به خدمت اشتغال دارند 

  

  

  

  

  

  

  فصل سوم
 مسئولیت هاي قانونی .1

  انواع مسئولیت هاي قانونی .2
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که مسئولیت هاي ورزشکاران است جاي دارد که به شناخت خود مسئولیت ها و انواع حث اصلی قبل از ورود به ب      
زیرا با توجه به این که روي بیشتر این مقاله با جامعۀ ورزشی است بدون آشنایی و شناخت این بحث ورود . آن بپردازیم 

  . به آن خالی از اشکال نخواهد بود 

  مسئولیت هاي قانونی -1       

  :تعریف  1-1

  ).محمد معین ، فرهنگ فارسی دکتر. (مسئولیت در لغت به معنی موظف بودن به انجام دادن امري است       

. مسئول کسی است که تعهدي در قبال دیگري به عهده دارد که اگر از اداي آن سرباز بزند او بازخواست می شود 
اشخاص دیگر  یرفتار خود موجب لطمه به حقوق قانون هر گاه کسی با. بنابراین مسئولیت همواره با التزام همراه است 

گاهی رفتار خالف قانون متخلف عنوان جرم را دارا است که در این . شود اصطالحاً می گوییم که مسئولیت قانونی دارد 
در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگري باشد می گویند در « صورت نوع مسئولیت او کیفري است و 

  . )  46اصر کاتوزیان ، مسئولیت مدنی ،صاستاد ن( » .او مسئولیت مدنی دارد  برابر

بنابراین هر گاه ورزشکاري در اجراي فن خطا توسط حریف فوت کند عمل او جرم محسوب و مرتکب مسئولیت      
د و ورزشکار متخلف کیفري دارد ولی اگر بر اثر اصابت غیر عمدي توپ به پنجره منزل مجاور ورزشگاه خسارتی وارد شو

در بعضی موارد عمل . ضامن خسارات وارده محسوب و ملزم به جبران آن است که می گوئیم مسئولیت مدنی دارد 
به عنوان مثال اگر بر اثر اجراي یک عمل ورزشی خطا ، حریف دچار . شخص ممکن است متضمن هر دو مسئولیت باشد 
  . کیفري و مدنی توأمان خواهد بود شکستگی شود ، ورزشکار متخلف داراي مسئولیت 

  انواع مسئولیت هاي قانونی  -2

  مسئولیت کیفري  – 1-2
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. تعریف دقیق تري که می توان از مسئولیت کیفري ارائه نمود الزام مجرم است به تحمل مجازات جرم ارتکابی      
ناخت و سپس شرایط الزم براي مسئولیت بنابراین براي تعیین میزان مسئولیت کیفري ابتدا باید جرم و ارکان آن را ش

  . مجرم و باالخره مجازات ها را مورد بررسی قرار داد 

  : جرم : الف 

قانون مجازات اسالمی جرم به هر فعل یا ترك فعلی که در قانون براي آن مجازات تعیین شده باشد جرم  2در مادة       
  . می گویند 

  

  : ارکان جرم : ب 

م الزم است عناصر یا ارکان آن به وجود بیاید که در صورت نبود هر یک از این ارکان عنصر براي تحقق هر جر    
  . مجرمانه بودن عمل و جرم از میان می رود 

رکن معنوي که به اختصار به توضیح می  -3رکن مادي ،  -2رکن قانونی ،  -1: هر جرم به طور کلی سه رکن دارد 
  : پردازیم 

 رکن قانونی -1

. قانون مجازات اسالمی به صراحت به وجود قانون براي جرم محسوب شدن عمل ارتکابی اشاره شده است  2مادة  در     
منظور آن است که اوالً تنها قانون است که می تواند عملی را جرم بشناسند و هیچ منبع دیگر یا شخصیتی نمی تواند به 

قبل از ارتکاب عمل باشد به ع چنین قانونی باید ثانیاً تاریخ وض .عملی که قانون آن را جرم ندانسته وصف مجرمانه بدهد 
و قانون عطف بما سبق نمی شود و نمی توان به موجب ) قانن مدنی  4مادة ( عبارت دیگر اثر قانون نسبت به آتیه است 

ن مجازات اسالمی قانو 11مادة ( قانون الحق عمل مباح سابق را جرم به حساب آورد مگر آن که قانون الحق اخف باشد 
اصل قانونی . نتیجۀ این که اصل بر جرم نبودن اعمال است مگر آنکه به موجب قانون عملی جرم شناخته شده باشد ) . 

  . بودن جرم و مجازات تضمین کنندة حقوق و آزادي هاي افراد است 

 رکن مادي -2

قانون مجازات اسالمی از فعل یا ترك فعل نام برده شده است و منظور آن است که باید از سوي  2در متن مادة      
انسان به طور مستقیم یا غیر مستقیم عملی صورت پذیرد تا بتواند آن را جرم به حساب آورد زیرا مجرد قصد ارتکاب 

رتکاب جرم ، اشخاص را مجرم بداند موجب این خواهد جرم ، جرم نیست و اگر سیاست جنائی کشوري ، به صرف قصد ا
شد که در اعماق وجدان اشخاص تجسس غیر قابل اغماض به عمل آورند و غالباً اشخاص بدون این که براي جامعه 

قانون اساسی ممنوع اعالم شده  23خطرناك باشند مجازات شوند و این همان تفتیش عقاید است که به موجب اصل 
  » .عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی توان به صرف داشتن عقیده اي مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد  تفتیش« : است 
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منظور از فعل ، عملی است که تجلی اراده انسان بوده و در عالم خارج متضمن آثاري است و به نحوي قابل حس       
یق ، شکستن ، ربودن ، جعل و در مثال هاي است مانند گفتن الفاظ رکیک که قابل شنیدن است یا زدن ، ایجاد حر

تنه زدن ، اجراي فن خطا ، سد کردن ، پشت پا زدن ، پرتاب توپ با دست به صورت حریف ، پرتاب : از قبیل  یورزش
بنابراین می توان گفت که فعل عبارت است انجام عملی که مقنن انجام آن را نهی کرده . نیزه به محل ممنوع و غیر آنها 

  . است 

به موجب قانون مجازات . ترك فعل عبارت است از خودداري از انجام کاري که مقنن انجام آن را امر کرده است      
دادگاه او را از سه ماه ... هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقۀ زن خود را در صورت تمکین ندهد )  642مادة ( اسالمی 

مل مرتکب در این ماده ترك فعل است یعنی خودداري از انجام وظیفه ع. و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می نماید 
  . اي که به موجب قانون موظف به انجام آن بوده است 

به عنوان مثال ناجی غریق موظف به نجات . ورزش نیز تحقق جرم در مصداق ترك فعل قابل تصور است در      
یک موظف به مراقبت از ورزشکاري است که روي اسباب شناگري است که در حال غرق شدن است و یا مربی ژیمناست

در حال انجام حرکات است در هر دو مورد اگر ناجی غریق یا مربی از نجات و یا جلوگیري از سقوط ورزشکار خودداري 
اء البته مقنن گاهی داشتن یا نگهداري بعضی اموال و اشی. نمایند عمل آنها به عنوان ترك فعل قابل تعقیب قانونی است

 702مانند مادة . مثل مواد مخدر یا مشروبات الکلی را نیز به عنوان عمل ارتکابی براي تحقق عنصر مادي کافی می داند
) 74( هر کس مشروبات الکلی را بخرد یا حمل یا نگهداري کند به سه تا شش ماه حبس و یا تا :  قانون مجازات اسالمی

به . ، حالت ، عمل محسوب می شود مانند اعتیاد به مواد مخدر  ضربه شالق محکوم می شود و حتی بعضی اوقات
به نظر می رسد در ورزش ، عمل غیر . قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر ، اعتیاد جرم است  15موجب مادة 

 . مجرمانه فقط در مصداق فعل یا ترك فعل قابل تصور باشد 

 رکن معنوي - 3

بلکه الزم است که مرتکب اراده به انجام . ونی صرف انجام عمل خالف قانون کافی نیست براي تحقق جرم از نظر قان     
به . بنابراین اعمال غیر ارادي هر چند نتیجۀ خالف قانون در پی داشته باشد جرم به حساب نخواهد آمد . داشته باشد

که خود در آن هیچ نقشی ندارد به  عنوان مثال اگر ورزشکاري که روي تختۀ شیرجه ایستاده بر اثر شکسته شدن تخته
  . سطح آب سقوط و بر اثر برخورد با شناگر دیگري موجب مرگ او شود عمل او را نمی توان جرم به حساب آورد 

اما صرف داشتن اراده در انجام یک عمل هم کافی براي جرم بودن نیست بلکه این اراده یا باید به صورت قصد     
کسی که به قصد قتل دیگري با اسلحه به . در این صورت جرم ارتکابی را عمدي می گوییم ارتکاب جرم متجلی شود که 

در ورزش هم همین قاعده قابل اجرا . سوي او شلیک می کند و سبب مرگ او می گردد مرتکب قتل عمدي شده است 
ر اجراي این فن مصدوم یا کشتی گیري که با علم به خطا بودن فنی مبادرت به اجراي آن می کند و حریف بر اث. است 

گاهی ممکن است عمل مرتکب ارادي باشد ولی قصد ارتکاب جرم . مقتول می شود مرتکب جنایت عمدي شده است 
داراي تقصیر. دد که در این صورت عنوان جرم غیرعمدي خواهد بودنداشته باشد ولی بر اثر تقصیر وي جرمی واقع گر
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به طور خالصه می . ، بی مباالتی ، عدم مهارت ، عدم رعایت نظامات دولتی  مصادیقی است که عبارتند از بی احتیاطی
شخص به حکم قرارداد یا عرف می بایست از آن پرهیز  توان گفت که تقصیر یا خطا عبارت است از انجام دادن کاري که

در ورزش نیز بسیاري از  ). 345کاتوزیان ، الزامهاي خارج از قرارداد ، ص دکتر (.باید انجام دهد یا خودداري از کاري که  کند
جرائم ارتکابی ناشی از تقصیر است به این معنا که مرتکب بدون این که قصد ارتکاب جرم داشته باشد در اثر تجاورز از 

ی که با کفش غیر مجاز به به عنوان مثال بازیکن. حدود رفتار یک انسان متعارف موجب نتیجۀ مجرمانه اي می گردد 
بازي فوتبال می پردازد و صدمه حاصله ناشی از فلزي بودن و قطر کمتر از حد مجاز است مقصر محسوب و مسئول 
خواهد بود و یا مربی شنا که شناگران مبتدي را در حین آموزش در استخر رها کرده و براي پاسخگویی به تلفن می رود 

آنها غرق می شود مرتکب بی احتیاطی شده و عنوان جرم ارتکابی او قتل غیر عمدي است و در اثر عدم حضور او یکی از 
اینک این پرسش مطرح است که آیا ارتکاب جرم لزوماً موجب مسئولیت و مجازات مجرم است ؟ پاسخ به این پرسش . 

غ و مختار باشد تا بتوان او را منفی است زیرا براي آن که مجرم را بتوان از نظر کیفري مسئول شناخت باید عاقل ، بال
محکوم به مجازات نمود و در غیر این صورت یعنی اگر مجرم مجنون یا صغیر و یا مجبور باشد مسئولیت کیفري نداشته 
و مجازات نخواهد شد هر چند که می توان علیه او اقدامات تأمینی یا تربیتی اعمال و یا وي را ملزم به جبران خسارات 

اطفال در صورت ارتکاب جرم مبري از مسئولیت کیفري هستند و یا : قانون مجازات اسالمی  49مادة  به موجب. نمود 
 . جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسولیت کیفري است : همین قانون مقرر می دارد  51مادة 

  مجازات ها  –ج 

قانون  12به موجب مادة . دامات تأمینی و تربیتی است واکنش جامعه در مقابل مجرم مسئول ، مجازات یا اق     
 - 5تعزیرات ،  -4دیات ،  -3قصاص ،  -2حدود ،  -1: مجازات اسالمی مجازات هاي مقرر در این قانون پنج قسم است 

  .مجازات هاي بازدارنده

انواع )  13مادة . ( است  کیفیت آن در شرع تعیین شدهحد به مجازاتی گفته می شودکه نوع و میزان و: حدود  -1     
شالق ، رجم ، قطع عضو ، اعدام ، تصلیب ، تبعید ، و حبس ابد که در مورد جرائم ویژه اي اعمال می : حد عبارتند از 

  . زنا ، لواط ، شرب خمر ، تفخیذ ، مساحقه ، سرقت ، محاربه ، قذف : شود و این جرائم عبارتند از 

که جانی به آن محکوم می شود و  قصاص کیفري است: انون مجازات اسالمی ق 14به موجب مادة : قصاص  -2     
که عمداً علیه تمامیت  یمجازات قصاص فقط در مقابل جنایات عمدي یعنی صدمات. باید با جنایت او برابر باشد 

نکتۀ مهم دیگر در . جسمانی اشخاص انجام می شود اجراء می گردد اعم از این که جنایت علیه نفس باشد یا علیه عضو 
نف و کَتَبنا علَیهم فیها انّ النّفس بالنّفس و العین بالعین و اال. سورة مائده آیۀ چهل و نهم ( .باب قصاص ، برابري جنایت با مجازات است

در تورات بر یهود واجب ساختیم که در عوض جان قصاص جان شود و در برابر چشم ، چشم  را.قصاصاالذن و السن بالسن و الجروح باالنف و الذن ب
دکتر محمد خزائلی ، . ( در عوض گوش ، گوش و در عوض بینی ، بینی و در مقابل دندان ، دندان قصاص شود و جراحات نیز محل قصاص است 

    .بنابراین مجازات هیچ یک از جنایات غیر عمدي قصاص نخواهد بود  ) 635 ص
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پرداخت دیه در جنایات )  15مادة .( دیه ،مالی است که از طرف شارع براي جنایت تعیین شده است  - 3    
شرع دیۀ  براي هر عضوي از اعضاء در. عمدي در صورتی است که اولیاء دم یا مجنی علیه از قصاص گذشت کرده است 

خاصی تعیین شده و دیه نفس یا جان که به دیه کامل شهرت دارد بیشترین مبلغ دیه است که جانی می تواند از میان 
در جنایات غیر عمدي اعم از این شبیه عمد باشد یا خطا دیه تعلق . انتخاب نماید ... ) شتر ، گاو ، گوسفند ( انواع دیات 

   . البته میزان دیه بر حسب جنسیت یا اهمیت عضو متفاوت است . است می گیرد که جانی ملزم به پرداخت 

  : قانون مجازات اسالمی در تعریف تعزیر مقرر می دارد  16مادة .تعزیرات  -4     

تعزیر ، تأدیب یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است از 
  . و شالق که میزان شالق بایستی از مقدار حد کمتر باشد قبیل حبس و جزاي نقدي 

در مادة . مجازات ها افزود را به جمع سایرمقنن مجازات هاي بازدارنده 1370در سال  مجازات هاي بازدارنده - 5      
  : قانون مجازات اسالمی آمده است 17

ر حفظ نظم و مراعات مصلحت مجازات بازدارنده ، تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظو
اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می گردد از قبیل حبس ، جزاي نقدي ، تعطیل 

اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در  محرومیت از حقوقمحل کسب ، لغو پروانه و 
  .  نی و مانند آن یعم نقطه یا نقاط

  مدنی مسئولیت 2-2

. دارد » مسئولیت مدنی « در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگري باشد می گویند در برابر او      
بر مبناي این . آزاد و عاقل از پیامد کارهاي خویش آگاه و مسئول است انسان . الزمۀ داشتن اختیار است  مسئولیت

زیان دیده طلبکار و مسئول بدهکار می شود و : مسئول بوجود می آید مسئولیت ، رابطۀ دینی ویژه اي بین زیان دیده و 
ناصر کاتوزیان ، حقوق مدنی الزام هاي خارج از  دکتر(.موضوع بدهی خسارت است که به طور معمول با دادن پول انجام می پذیرد 

   ). 48قرارداد ، ص 

  : ست مقرر می دارد ماده یک قانون مسئولیت مدنی که یکی از منابع مهم در این مورد ا

هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجۀ بی احتیاطی به جان یا سالمتی یا مال یا آزادي یا حیثیت یا « 
شهرت تجارتی یا هر حق دیگر که به موجب قانون براي افراد ایجاد گردیده لطمه اي وارد نماید که موجب 

  » . ت ناشی از عمل خود خواهد بود ضرر مادي یا معنوي دیگري شود مسئول جبران خسار

  : ارکان مسئولیت مدنی 

  : تحقق مسئولیت مدنی موکول به شرایط ذیل است       
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   .  سببیترابطۀ  -تحقق نتیجه زیان بار ، د –نامشروع بودن عمل ، ج  –ارتکاب عمل  ، ب  –الف 

 ارتکاب عمل  –الف 

یعنی انجام کاري است که تجلی خارجی آن به سهولت مشهود و لطمه به حقوق دیگران معموالً از طریق فعل     
تخریب اموال دیگران ، درج مقاله موهن ، آتش زدن مال غیر ، و امثال آنها از مصادیق بارز فعل است . محسوس است 

لیت مدنی ، ص دکتر حسینقلی حسینی نژاد ، مسئو(.نیز می تواند همین نتیجه را داشته باشد ) ترك فعل ( ولی عمل منفی یا 

30 .(  

اما ترك فعل وقتی می توان عنصر مادي مسئولیت مدنی واقع شود که خودداري کننده به موجب قانون یا قرار داد       
موظف به انجام کاري باشد واال مطلق خودداري از انجام یک کار حتی اگر منجر به ضرر شود موجبی براي مسئولیت 

خودداري او از انجام این تکلیف اگر منجر به حادثه شود موجب . وظیفه راننده است  تعمیر ترمز اتومبیل. مدنی نیست 
مسئولیت مدنی است ولی سرنشین اتومبیل که به رغم اطالع از آن نقص از مطلع کردن راننده خودداري می کند 

ن ورزش مکلف به مراقبت از مربیان ، معلمین ، و سرپرستا. در ورزش نیز به همین ترتیب است . مسئولیت قانونی ندارد 
مربی . خودداري آنها ازانجام وظایف محوله اگر سبب حادثه شود پاسخگو خواهند بود . ورزشکاران مربوطه هستند 

کشتی که ناظر بر کشتی دو نوجوان است اگر از اعالم خطا بودن فنی که یکی از آن علیه دیگري اجراء می کند 
یا داوري که از بازدید دستکش بوکس غیر استاندارد یا جا سازي شده . ضامن است خودداري نماید و مانع اجراء نشود 

امتناع می کند باید پاسخگوي باشد و یا داور مسابقه ژیمناستیک که قبل از شروع مسابقه از بازدید دقیق اسباب معیوب 
  . خودداري می کند ورزشکار بر اثر نقص موجود مصدوم می شود مسئول است 

 تحقق نتیجۀ زیان بار –ب 

. همانگونه که تحمل مسئولیت کیفري مالزمه با ارتکاب جرم دارد الزمۀ مسئولیت مدنی نیز ورود ضرر به غیر است      
این مطلب در مادة یک قانون مسئولیت . به عبارت دیگر تا ضرري محقق نشده باشد نمی توان کسی را مسئول شناخت 

هر جا که نقصی در اموال ایجاد شود یا : مفهوم ضرر یا خسارت را همه می دا نیم . ست مدنی به شرحی که آمد مذکور ا
منفعت مسلمی از دست برود یا به سالمتی و حیثیت و عواطف شخص لطمه اي وارد آید می گویند ضرري به بار آمده 

د می شود به دو گروه متمایز است ، قوانین و نویسندگان حقوقی زیانهایی را که براي جبران آن مسئولیت مدنی ایجا
ضرر مالی یا مادي کاستن از دارایی شخص و پیش گیري از فزونی آن به هر . معنوي  - 2مادي ،  -1: تقسیم کرده اند 
به بیان دیگر هر گاه آنچه از دست رفته و قابل ارزیابی به پول باشد و صدمه به حقوق مالی برسد ضرر . عنوان که باشد 

توان گفت  عریف زیان معنوي دشوارتر است و براي این که مفهومی از آن را به دست داشته باشیم میاما ت. مالی است 
غیر مالی است مانند احساس درد جسمی و رنجهاي روحی ، از بین رفتن آبرو و حیثیت و آزادي صدمه به منافع عاطفی 

ر دست بودن حاضر براي همخوابگی دختري که در اثر اعمال حیله یا تهدید و یا سوء استفاده از زیمانند 
قانون  9مادة . ( نامشروع شده می تواند از مرتکب عالوه از زیان مادي مطالبه زیان معنوي هم بنماید 

  )مسئولیت مدنی 
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بر خالف ضررهاي مادي که معموالً قابل جبران است نحوة جبران ضررهاي مالی در نظام هاي حقوقی مختلف       
ام قضائی جمهوري اسالمی ایران که قوانین ملهم از منابع فقهی است در مورد جبران مادي در نظ. متفاوت است 

ضررهاي معنوي یعنی تقویم آنها به پول با دشواري متعددي روبرو هستیم مگر این که ضرر معنوي جنبۀ مجرمانه نیز 
مسئولیت مدنی عبارت است از جان  موضوع ضرر با توجه به مادة یک قانون. داشته باشد که مرتکب مجازات خواهد شد 

که صدمۀ آن موجب مرگ است ، سالمتی که زوال آن ممکن است موجب تحقق نتایج مختلف مانند ضرب ، جرح ، 
مال که زیان وارده بر آن ممکن است کلی یا جزئی باشد ، آزادي که . شکستگی ، نقص عضو ، زوال منافع و غیره گردد 

قانونی محقق می گردد ، حیثیت که صدمه به آن به صورت توهین ، قذف و یا هر یک از سلب آن از طریق بازداشت غیر 
شهرت تجارتی که می توان به طرق مختلف و با وسایل متفاوت به آن لطمه وارد ئم علیه عرض یا ناموس واقع شود ، جرا

دیده اگر صدمه اي وارد شود از نمود و باالخره به هر حقی که به موجب قانون براي افراد در قانون اساسی مشخص گر
   . مصادیق ضرر است 

  نامشروع بودن عمل  –ج 

صرف انجام کاري که منجر به ضرر غیر شود موجب مسئولیت مدنی نیست بلکه عمل ارتکابی باید نامشروع و یا       
مخالف آن این است که مفهوم . همانگونه که در مادة یک قانون مسئولیت مدنی مقرر گردیده بدون مجوز قانونی باشد 

به طور مثال اگر ورزشکاري با رعایت تمام مقررات . ضرر و زیان ناشی از اعمال قانون موجب مسئولیت مدنی نیست 
ورزشی موجب مصدوم شدن حریف شود چون عمل او منطبق با قانون و به عبارت دیگر از نظر قانونی مجاز است 

. ، عمد یا تقصیر مرتکب ، تأثیري در میزان مسئولیت مرتکب ندارد در مسئولیت مدنی . مسدولیتی نخواهد داشت 
تقصیر عمدي متضمن ادراك احتمال زیان و قبول گستاخانه آن بدون دلیلی معقول است و تقصیر ناشی از بی احتیاطی 

رتی به یا تسامح آن است که عامل خسارت قصد اضرار نداشته بلکه تسامحی کرده است که اگر این تسامح نبود خسا
  ). 32دکتر حسینقلی حسینی نژاد ، مسئولیت مدنی ، ص .(دیگري نمی رسید

  رابطۀ سببیت  - د

اثبات ورود ضرر به زیان دیده و همچنین ارتکاب تقصیر یا وقوع فعلی از طرف خوانده یا کسانی که مسئولیت اعمال       
احراز شود که بین دو عامل ضرر و فعل زیانبار رابطۀ آنان با اوست به تنهایی دعوي خسارت را توجیه نمی کند باید 

، احراز  ). 449دکتر ناصر کاتوزیان ، الزام هاي خارج از قرار داد ، ص (سببیت وجود دارد یعنی ضرر از آن فعل ناشی شده است
م ورزش فرض کنید معل. رابطۀ سببیت آنگاه مشکل تر می شود که موضوع مسئولیت ناشی از فعل دیگري مطرح باشد 

در دبستان مشغول آموزش دانش آموزان در ساعت ورزش است و در همین اثناء احدي از آنها به دیگري یا مال دیگري 
  . صدمه اي وارد می نماید 

اکنون این پرسش مطرح است که آیا براي الزام معلم ورزش به جبران خسارتی که دانش آموزان وارد کرده است باید 
م ورزش رابطۀ سببیت برقرار شود ؟ در این موارد ابتدا باید رابطۀ سببیت میان عمل دانش میان خسارت و عمل معل

کسی که نگاهداري یا « : قانون مسئولیت مدنی که می گوید  7آموزان و ضرر احراز شود و سپس با توجه به مادة 
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تقصیر در نگاهداري یا مواظبت  مواظبت مجنون یا صغیر قانوناً یا بر حسب قرار داد بر عهدة او می باشد در صورت
ت از دانش آموز به تقصیر معلم ورزش در مراقبو اگر» ... ۀ مجنون یا صغیر می باشد مسئول جبران زیان وارده از ناحی

  . کافی براي الزام او به پرداخت خسارت است اثبات برسد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  فصل چهارم
  مسئولیت هاي حقوقی ناشی از عملیات ورزشی

  



Www.HaghGostar.Ir                                                منتشر شده در پایگاه نشر مقاالت حقوقی،حق گستر 28   
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

حوادثی که در پهنۀ ورزش به وقوع می پیوندد از جهت نتیجه ، شخصیت ، مرتکب ، زمان و مکان با یکدیگر       
حوادث ناشی از عملیات ورزشی ، تخلفات مدیریت ها ، . متفاوتند و نوع مسئولیت قانونی بستگی به این ویژگی دارد 

ري هاي تماشاگران ، درگیري هاي ورزشکاران با یکدیگر یا با داوران و معایب اسباب و وسائل ، اماکن معیوب ، اوباشگ
در این فصل ، محور بحث ، حوادثی است که . غیره ، موضوع هایی است که باید به طور جداگانه اي به آنها پرداخت 

ن اولین پرسش اکنو. مرتکب آن ورزشکار و محل آن ، اماکن ورزشی و زمان آن ، در اثناي فعالیت هاي ورزشی است 
جریان فعالیت هاي ورزشی منجر به حادثه اي می شود جرم شناخت  ري را که دراین است که آیا می توان عمل ورزشکا

اعمال  59مادة . قانون مجازات اسالمی جستجو کرد  59و مرتکب را مجازات کرد ؟ پاسخ به این پرسش را باید در مادة 
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حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط به این که سبب آن حوادث نقض ... 3... 2... 1: زیر جرم محسوب نمی شود 
در عین حال ، قبل از . مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد 

ورزشی و توجه به پرداختن به تحلیل ماهوي این ماده ، باید به نحو اجمال به علت جرم نبودن حوادث ناشی از عملیات 
  .نقش ورزش در جامعه پرداخت 

 علت جرم نبودن حوادث ناشی از عملیات ورزشی  -1

در بحث سابقۀ حقوق ورزشی گفته شد که تا قبل از تعیین تکلیف قانونی براي توجیه حوادث ورزشی استدالل        
دیده ، عرف و عادت و امثال آن از  مصلحت اجتماعی ، رضایت زیان. هاي متفاوتی از سوي حقوقدانان ارائه می شد 

و قبول آن پس از انقالب از سوي مجلس  1352در قانون مجازات عمومی در سال  42اما با وضع مادة . جمله اینها بود 
شوراي اسالمی به همۀ این نظریات خاتمه داده شد و در واقع در حال حاضر مستند موجه بودن حوادث ناشی از عملیات 

اعطاي چنین امتیاز بزرگی به ورزش به طور استثنایی در میان هزاران فعالیت دیگر ما را به . است ورزشی ، قانون 
تصریح قانونگذار به این که حوادث ناشی از عملیات . جستجوي علت آن و یا به عبارت بهتر ، چرائی آن وا می دارد 

که ورزش از علل موجهه محسوب و مرتکب ورزشی به هر گونه اي که باشد جرم محسوب نمی شود به معناي آن است 
  : هیچگونه مسئولیت اعم از کیفري و یا مدنی ندارد و با دقت بیشتر می توان دالیل ذیل را در این رابطه مطرح نمود 

 تبعیت از دیدگاه قانون اساسی 1-1

ورزش را یکی از اساسی  قانون اساسی با توجه به همان استدالل و نتیجه گیري که در مباحث قبلی انجام شد        
خدا می داند و با توجه به این که زاد و مسئول در برابرآزش هاي واالي انسانی،، با ارابزارها براي تربیت انسانی کریم ترین

قانون عادي باید از اصول و سیاست هاي کلی ترسیمی در قانون اساسی تبعیت نماید ، قانون عادي ، حوادث ناشی از 
جرم محسوب نمی کند و در واقع به این دیدگاه که ورزش وسیله اي براي برومندي نسل است عملیات ورزشی را 
   . عینیت می بخشد 

 به شرکت در فعالیت ورزشی  رضایت ورزشکار مصدوم 1- 2    

از نظر اصول حقوقی ، رضایت مجنی علیه اصوالً تأثیري در مجرمیت مرتکب ندارد ولی در موارد استثنایی رضایت        
موقوفی  موقوفی تعقیب یامجنی علیه ممکن است موجب زوال وصف مجرمانه و عدم تحقق جرم ، تخفیف مجازات یا 

الیت ورزش به معناي قبول خطرات و نتایج زیان اجراي مجازات شود و بدون تردید رضایت ورزشکار به مشارکت در فع
قبول رضایت به عنوان یکی از مبانی موجه دانستن حوادث ناشی از عملیات ورزشی به . بار متعارف در ورزش است 

منظور ایجاد انگیزه در میلیونها جوان براي روي آوردن به ورزش براي این بوده که نسلی شجاع ، سالمت و با نشاط 
مقنن با علم به . یم زیرا مقنن به خوبی می دانسته که تعالی جامعه جز در پرتو چنین انسانهایی مقدور نیست داشته باش

این که حادثه با ورزش قابل تفکیک نیست و حتی به رغم رعایت همۀ موازین و مقررات باز ممکن است صدمه اي 
امور جدا ساخته و حوادث آن را جرم محسوب محقق شود با شجاعت و بینشی بسیار متعالی حساب ورزش را از همه 
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در عین حال می خواهد بگوید که ورزش یک فعالیت مبتنی بر تمایل است و هیچ اکراه و اجباري در آن . نمی کند 
  . نیست 

« کاردوزو یکی از بزرگترین حقوقدانان امریکا در یک ضرب المثل همین دیدگاه را به بیانی دیگر گفته است که      
و مفهوم مخالف آن این است که در  ).19مبانی حقوقی ورزشها ، والتر ، جی ، چامیبون ، ص (»می تواند در خانه بماند ترسو

صورت مشارکت در فعالیت ورزشی علی االصول نخواهد توانست به نتایج زیان باري که در چار چوب مقررات حاصل 
توسط دیوان عالی  1962نهاي گذشته به نحو مطلوبی در سال این پدیده غالب و متعلق به زما. شده باشد اعتراض کند 

  : ایالت ارگان موضوع حکم قرار گرفت 

اقتضاي آن درگیر شدن مستمر و مکرر بازیکنان با قدرت هر چه . فوتبال ورزشی همراه با درگیري بدنی است «      
بازیکنان باید خطر ، ... ر بازي فوتبال است درگیري بدنی ، کوفتگی و شکستگی از وقایع اجتناب ناپذی... بیشتر است 

  ). 19مبانی حقوقی ورزشها ، والتر ، جی ، چامیبون ، ص (» .ضربات ، شکستگی ها و صدمات آن را با رضایت پذیرا شوند

نامش معناي این قاعده چنانکه از . استناد به قاعده اقدام که یکی از قواعد فقهی است در این مورد نیز مقبول است      
ابوالحسن (.پیدا است این است که کسی که با علم و قصد و رضا ضرر یا ضمانی را بپذیرد هیچکس ضامن او نخواهد بود

دیده از عملیات ورزشی اعم از حریف یا تماشاگر یا غیر آنها با شرکت در  بنابراین زیان .) 235،ص 1محمدي ، قواعد فقه، ج
صدمات و خسارات ناشی از عملیات ورزشی در چارچوب مقررات را پذیرفته است و بازي یا ورود به جایگاه تماشاگران ، 

بدون تردید یکی از اصول مورد نظر مقنن در وضع مادة . نمی تواند براي جبران خسارات وارده به دیگري رجوع نماید 
  . رضایت زیان دیده از فعالیت هاي ورزشی بوده است . ا. م. ق 59

و اقدام و رضاي زیان دیده و شرکت او در فعل زیانبار حتی در آنچه مربوط به جان و سالمت او  ربنابراین قبول خط     
مگر نه این است که ضرب و جرح به عمد جرم . می شود داوري عموم و به دنبال آن حربه قانون را کند می سازد 

شکسته و دستی و بال بر گردن بیرون می نابخشودنی است ؛ پس چرا آن که به پاي خود به میدان می رود و با دنده اي 
آید تنها به مردانگی خود می نازد ؟ گوئی جبران به ارضاي غرور می کند شگفت آن که دادگاه نیز به شکایت او به دیده 

 ) 396کاتوزیان  ،مسئولیت مدنی ، ص  استاد ناصر.(اند تا عهد شکنی را پاداش ندهد تحقیر می نگرد و روي از آن باز می گرد

 توجه به نقش ورزش در جامعه  3-1      

از مهمترین انگیزه هاي مقنن در اعطاي چنین امتیازي به ورزش یعنی جرم ندانستن حوادث ناشی از عملیات         
  :ورزشی را باید در نقش و عملکرد ورزش در جامعه دانست که عبارتند از 

هیجانات و رهایی از تنشها ، ورزش به عنوان دریچه  کاهش هیجانات ، ورزش راهی است براي اظهار و کاهش -1
  .اطمینانی است که تمایالت مهاجمانه را تلطیف می کند 

  . اثبات هویت ، ورزش امکان شناخته شدن و اظهار ارزشهاي وجودي را فراهم می آورد  -2
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  . ج دارند به وجود می آورد کنترل اجتماعی ، ورزش وسایلی را براي کنترل مردم در جامعه اي که انحرافات روا -3

  .اجتماعی شدن ، ورزش وسیله اي است براي اجتماعی شدن  -4

عامل تغییر ، ورزش موجب تغییر جامعه ، ایجاد الگوهاي رفتاري جدید و عاملی است که جریان تاریخ را تغییر می  -5
  . یت را مجاز می سازد دهد مثالً ورزش برخورد و رقابت گونه هاي مختلف مردم و برتري بر اساس قابل

بیداري و آگاهی جمعی ، ورزش موجد روح جمعی است که مردم را به شیوه متحد به دنبال اهداف مشترك متشکل  -6
  .می سازد 

هنگامی که توسط بازیکنی یا تیمی . موفقیت ، ورزش موجب احساس موفقیت در تماشاگران و ورزشکاران است  -7
ترجمه احمد آزاد،  ، بوچر .چارلز آ ، وست.آ.دبورا(در ورزش مانند پیروزي در زندگی استموفقیت به دست می آید پیروزي 

  )      374ص

در جامعۀ بین المللی نیز چهرة ورزش با هیچ یک از امور از نظر الزام دولت ها به رعایت مقررات قابل مقایسه نیست       
می کند ولی در بسیاري محکومیت کشورهاي متجاوز صادر شوراي امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه هاي متعدد در . 

به الزام  598مبنی بر محکومیت اسرائیل به ترك اراضی اشغالی و  242قطعنامه هاي . حقی به آن نمی گذارند موارد 
عراق به جبران خسارات وارده به ایران به رغم گذشت سال ها به مورد اجراء در نیامده است در حالی که تصمیمات 

دراسیون هاي بین المللی و کمیتۀ بین المللی المپیک در زمینۀ مقررات ورزشی را همۀ کشورها به رغبت اجراء می ف
 . کنند و کوچکترین تأخیري را در ان جایز نمی دانند 

  قانون مجازات اسالمی  59تحلیل حقوقی مادة  -2      

حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط  -3: ...  اعمال زیر جرم محسوب نمی شود 59به موجب مادة        
بر این که سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم با موازین شرعی 

  .مخالفت نداشته باشد 

شخصیت مرتکب ، عمل مرتکب ، نتیجۀ حاصله : تحلیل حقوقی این ماده مستلزم روشن ساختن عناوین ذیل است       
  . ایت مقررات ، انطباق با موازین شرعی ، رع

  شخصیت مرتکب  1-2    

اشارة صریحی به مرتکب و به عبارت دیگر به کسی که حادثه را ایجاد کرده نکرده و فقط با  59در مادة  3در بند      
زشکار نیست بی گمان مرتکب این حادثه کسی جز ور. به طور ضمنی نظر خود را رسانده است » عملیات ورزشی « ذکر 

ورزشکار در مفهوم خاص کسی . اصطالحاً ورزشکار گفته می شود است کهقع ، فاعل عملیات ورزشی همان کسی و در وا
است که داراي توانایی هاي بدنی یا مهارت هاي ورزشی در سطح باالئی است ولی به نظر می رسد منظور مقنن مفهوم 

بلکه نظر بر . ل هم از به کار بردن واژة ورزشکار خودداري کرده است خاص ورزشکار به شرح فوق نباشد و به همین دلی
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مفهوم عام ورزشکار داشته است و لذا هر کس که به انجام فعالیت هاي ورزشی بپردازد با رعایت سایر شرایط می تواند از 
مهارت و هیچ شرط دیگري جز بنابراین از نظر قانون ، سن ، قد ، وزن ، میزان . امتیاز این مادة قانونی استفاده کند 

  .نخواهد بود  59انجام فعالیت هاي ورزشی مؤثر در مشمول مادة 

 عمل مرتکب   2-2

ورزش در این . د منظور از عملیات ورزشی آن گروه از اقداماتی است که در چارچوب یک ورزش انجام می گیر        
ه حرکاتی که به موجب مقررات مدون بین المللی یا مورد نظر است به عبارت دیگر نه فقط مجموع ماده در مفهوم عام 

داخلی ، ورزش به حساب می آید مشمول ماده خواهد بود بلکه آن دسته از فعالیت هاي بدنی که به موجب عرف در 
بنابراین فوتبال ، کشتی ، هندبال ، جودو . ن است ورزش در مفهوم مورد نظر مقن. وند گوشه و کنار کشور ورزش تلقی ش

راته از یک سو و کشتی گیله مرد ، کشتی با جوخه ، چوگان در عشایر کشتی با شال ، الفن بازي ، چوب بازي و ، کا
بنابراین . محسوب می شوند  59ورزش مورد نظر مادة  مدون استامثال آنها که فاقد تشکیالت اجرایی و مقررات 

ب از امتیاز علت موجه مادة مذکور استفاده خواهد چنانچه حادثه ناشی از هر یک از فعالیت هاي ورزشی باشد و مرتک
از نظر قانون تفاوتی میان تمرین و مسابقه وجود ندارد و حتی فعالیت هاي ورزش در زمان گرم کردن می تواند . کرد 

  . عملیات ورزشی مشمول مادة مذکور باشد 

 حاصله  نتیجه  2- 3

ه ناشی از عملیات ورزشی که به طور معمول جرم به حساب می مقنن با استعمال واژة حوادث ، کلیۀ نتایج مجرمان       
حادثه می تواند از ضرب و جرح ساده شروع به شکستگی ، نقص عضو ، از کار . قرار داده است  59آید را در شمول مادة 

. گردد  افتادن عضو ، زوال منافع ، مرض دائم ، فقدان یا نقض یکی از حواس یا زوال عقل و باالخره به مرگ منتهی
استفاده از . دن آن ندارد بنابراین شدت و ضعف نتیجۀ حاصله از عملیات ورزشی علی االصول تأثیر بر جرم بودن یا نبو

و خودداري از ذکر مصادیق به نوعی نمایان گر نظر مقنن بر حمایت از ورزشکار در صورت وقوع حادثه است واژه حوادث 
از درجۀ اهمیتی که براي ورزش و نقش حیاتی و اساسی آن در تعالی جامعه قائل و به هر حال بار دیگر دیدگاه مقنن را 

 .  است نشان می دهد 

 رعایت مقررات به عنوان شرط اصلی 4-2

اولین و مهمترین شرطی را که مقنن براي موجه جلوه دادن حوادث ورزشی مقرر می دارد رعایت مقررات است و         
نباید ناشی از نقض مقررات باشد و به دیگر سخن اگر عملیات ورزشی بر خالف مقررات لذا تصریح می کند که حادثه 

ممکن است . انجام و منجر به حادثه شود مرتکب همانند حوادث خارج از زمین ورزش تحت تعقیب قرار خواهد گرفت 
سوء استفاده از مقررات این پرسش مطرح شود که آیا صدور چنین مجوزي موجب نخواهد شد که بعضی از ورزشکاران با 

هر چند در همین فصل به طور تفصیلی به پاسخ . ، ورزش را وسیله اي براي اجراي اغراض سوء و ضد ورزشی قرار دهند 
این پرسش خواهیم پرداخت ولی به طور کلی می توان گفت که مقررات اصوالً به نحوي تنظیم شده اند که رعایت آنها 

عین حال نمی توان ادعا کرد که زمینه چنین سوء استفاده هایی کامالً منتفی است ولی  مانع بروز حادثه می شود و در
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عرصه ورزش ،  حتی در صورت رعایت کامل مقررات و از آنجا که با توجه به غیر قابل احتراز بودن حوادث در ورزش
ی رزشی  را به پاي موارد استثنائمکانی براي پرورش انسانهایی شجاع و توانمند است نمی توان اهداف و منافع اساسی و

مقنن به خوبی می دانسته است که قرار نیست در ورزش کسی مصدوم ، مجروح یا کشته نشود و در عین . قربانی کرد 
حال آگاهی ورزشکاران به قابل پیش بینی بودن حوادث و شرکت داوطلبانه در آن نیز ، تأییدي بر موجه قلمداد کردن 

در سایر فعالیت هاي اجتماعی ، . ورزشی در صورت رعایت مقررات از سوي ورزشکار بوده است  حوادث ناشی از عملیات
فرض این است که رعایت مقررات ، مانع تحقق حادثه خواهد شد و بروز نتیجۀ زیان بار ناشی از عدم رعایت مقررات 

زن اجازه داده می شود  ثال به مشتبه عنوان م. در حالی که چنین دیدگاهی در ورزش صادق نیست . مربوط بوده است 
که با تمامی توان خود به حریف ضربه وارد نماید و یا به همین ترتیب است که در بعضی ورزشهاي رزمی و یا به بازیکن 

حال . فوتبال برابر مقررات این مجوز داده شده است که می تواند تمامی توان خود را در زدن ضربه به توپ به کار گیرد 
به صرف وقوع نتیجۀ زیان بار مجرم به  را نین مواردي ، حادثه اي روي دهد ، نمی توان ورزشکاران مذکوراگر در چ

حساب آورد بنابراین بدیهی است که مقنن چنین امتیاز بزرگی را به فعالیتی اعطاء کند که نقشی بی بدیل در برومندي 
 . و توانمندي انسانها داشته باشد 

  مقررات ورزشی معنا و مفهوم  2- 5     

قانون مجازات اسالمی مجموعه شرایطی است که توسط فدراسیونها ، هیأتها ، انجمن  59مقررات در مادة  ازمنظور     
ن که حاکم بر گردیده و یا مقرراتی است غیر مدو ها و امثال آنها به صورت مدرن در رابطه با عملیات ورزشی تنظیم

. قبول مردم می باشد  تأیید سازمان هاي دولتی قرار گرفته باشد ولی عرفاً مورد ورزشهاي بومی است بدون این که مورد
مجموع حرکاتی به عنوان ورزش مورد قبول باشد لزوماً مقرراتی نیز بر آن حاکم است و با توجه به نص  در واقع اگر

رات مربوطه خواهد بود صریح مادة مذکور شرط اصلی براي موجه شناخته شدن حادثه ناشی از آن ورزش رعایت مقر
  . ا اهداف عالیه ورزش منطبق باشد مشروط بر این که ب

ر این بحث هر چند محدود به موضوع کلی عملیات ورزشی است ولی ناظر بر مصادیق مختلفی است که مقررات د     
  .ل عمومی و غیر آنها عبارتند از مقررات مربوط به خطاهاي ورزشی ، زمان ، لوازم شخصی ، تجهیزات ، اماکن ، و وسای

  مقررات مربوط به خطاهاي فنی ورزشی  –الف   

هر ورزش اصوالً داراي یک . بارزترین مصداق مقررات ، مقررات ناظر بر خطاهاي ناشی از عملیات ورزشی است     
در این . مجموعه مدونی است که تحت عنوان قوانین یا مقررات تهیه و در اختیار فدراسیون یا هیأت ها قرار دارد 

داوران ، تخلفات و جرایم و امثال آنها با دقت ذکر شده  مجموعه ها معموالً کلیۀ مقررات مربوط به زمین ، بازیکنان ،
به عنوان مثال در قوانین بین المللی بسکتبال به تشریح انواع خطاها و از جمله خطاهاي ورزشکاران پرداخته . است 

هاي است مانند اذیت و آزار بازیکن و ایجاد مانع در دید حریف با حرکت دادن دست در جلو چشمان بازیکن ، تخطی 
عمدي و ناشی از اعمال رفتار غیر ورزشی ، پریدن از پشت سر روي حریف براي گرفتن توپ ، برخورد با حریف خواه 
توپ زنده یا مرده باشد ، ممانعت از پیشروي بازیکن با باز کردن دست خود ، هل دادن ، گرفتن یا با استفاده از تاکتیک 
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یا در مقررات بین المللی )  .به بعد  82خش ، نصراهللا جعفریان ، فدراسیون بسکتبال ، ص حسن نوربین الملل بسکتبال ، قوانین ب(. خشن
هل دادن حریف یا از بدن حریف به عنوان وسیله اي براي حرکت استفاده : واترپلو این اعمال خطا محسوب شده است 

ب کشیدن حریف زمانی که توپ در کردن ، پرتاب کردن پنالتی با روش غیر معمول ، گرفتن ، زیر آب کردن یا به عق
  . اختیارش نیست ، لگد زدن یا ضربه زدن به حریف از روي عمد یا انجام حرکات نامناسب 

هر گاه حادثه بر اثر حرکات خطاي ورزشکار باشد مسئولیت قانونی کامل بر عهده او خواهد بود و همانند یک مجرم      
بدیهی است اقدامات غیر ورزشی که در . می شود مجازات خواهد شد  عادي که در خارج از زمین ورزشی مرتکب جرمی

مرتکب . فحاشی یا کتکاري ورزشکاران قابل طرح در حقوق ورزشی نیست : حین فعالیت ورزشی انجام می گیرد مانند 
کار ه ورزش و نه اماکن ورزشی اصوالً وسیله اي براي مصونیت ورزشن. ت است تحت عنوان مجرم عادي قابل مجازا

  . متخلف نیست 

  خطاهاي پیش بینی نشده  -ب      

هر چند سعی شده است که کلیه مصادیق خطاهاي ورزشکاران در مقررات مربوطه ذکر گردد و داوران موظفند برابر      
آن اعالم نظر نمایند ولی بسیاري از حرکات که ظاهراً الزمۀ همان ورزش نیز به حساب می آیند ممکن است سبب 

بسکتبال با دست یا در فوتبال با پا مجاز است ولی این بدان معنا نیست که می در  زدن توپ مثال ، در. ه شود حادث
. توان در هر زمان و در هر مکانی از زمین ورزش توپ را با دست یا پا با هر شدتی به سوي هر کس پرتاب یا شلیک کرد 

ر مصادیق خطاها به معناي مجاز بودن انجام آنها به طور به عبارت دیگر عدم پیش بینی بعضی از حرکات ورزشی د
مطلق نیست زیرا در چنین صورتی به ورزشکار اجازه داده ایم که در پوشش حرکات ظاهراً ورزشی به هر اقدامی براي 

است  به عنوان مثال آیا اگر پرتاب توپ با دست در بسکتبال الزمۀ آن بازي. دست یابی به اهداف مجرامانه دست بزند 
می توان اجازه داد که بازیکن توپ را محکم به صورت حریف بزند و یا می توان به پرتاب کننده نیز اجازه داد که با اجازة 
داور مجاز به پرتاب باشد حتی اگر شخص یا اشخاصی بدون توجه در محدودة پرتاب در حال تردد باشند ؟ و یا آیا 

توپ را با پا به بازیکنی که در نزدیکی او قرار دارد بکوبد و در همۀ این موارد بازیکن فوتبال مجاز است در میانۀ میدان 
  مرتکب مدعی شود که این گونه حرکات الزمۀ آن ورزش بوده و از جمله خطاهاي مذکور در مقررات نیست ؟ 

و نهایتاً تربیت  در جامعۀ ما ورزش وسیله اي است براي سالمتی ، توانمندي و نشاط. بی گمان پاسخ منفی است      
در همین رابطه . گز نمی توان از آن به عنوان وسیله اي براي ارضاء تمایالت ضد انسانی استفاده نمود نسلی برومند وهر

در مقررات هر ورزش پس از شمارش انواع خطاها با ذکر یک ماده ، هر گونه سوء استفاده از ورزش را ممنوع اعالم کرده 
مرتکب بد رفتاري شدن که شامل به کار بردن : مقررات بین المللی واترپلو  22-8است مادة از جمله این موارد . اند

پافشاري در بازي ناجوانمردانه عبارت است از اعمالی که با . الفاظ رکیک و پافشاري در بازي ناجوانمردانه و غیره است 
مانند پرتاب توپ به صورت حریف یا در مادة  ) 37امینی، صمللی واترپلو ، ترجمۀ خسرو مقررات بین ال .(روح مقررات مغایرت دارد

وري کشتی ، آخرین مقررات بین المللی دا.( کشش ستون فقرات حریف گرددتی انجام هر گونه فنی که منجربه مقررات کش 63

نحوي که به یا قانون دوازدهم فوتبال تحت عنوان خطاها و رفتار ناشایسته ، بازي کردن به . ) 94ترجمۀ حسن سوداگر،ص
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عقیده داور خطرناك تشخیص داده شود خطا محسوب می گردد مانند این که اگر توپ در اختیار دروازه بان باشد و 
مثال هاي فوق نشان می دهد که خطاهاي ). 172قوانین و مقررات داوري فوتبال ، داوود نصیري ، ص (.بازیکن آن را با پا بزند

ئون ورزشی یا ه هر حرکت ورزشی خطرناك ، مخالف شر آئین نامه ها نیست بلکورزشی منحصر به موارد خاص مندرج د
خالف اخالق ورزشی بوده نیز خطا محسوب و مرتکب در مقابل حوادث ناشی از آن مسئول است و بر عکس فعالیت 

  . ورزشی در چارچوب مقررات مجاز بوده و ورزشکار در مقابل نتایج سوء آن پاسخگو نخواهد بود 

  مقررات و لوازم شخصی ورزشکاران  -ج      

حادثه همیشه ناشی از یک عمل ورزشی نیست بلکه گاهی وسایل مورد استفاده ورزشکار غیر مجاز بوده و حادثه         
در بسیاري از ورزشها مانند فوتبال ، بوکس یا ورزشهاي رزمی ، ورزشکار باید از . نتیجۀ بکارگیري چنین وسیله اي است 

تکش مجاز و امثال آنها استفاده کند و مقررات آن ورزش به طور دقیق خصوصیات اینگونه وسایل را مشخص کفش ، دس
به عنوان مثال در قانون چهارم مقررات فوتبال تحت عنوان وسایل بازیکنان مقرر گردیده که پل هاي کفش . کرده است 

میلیمتر پهنا  7/12به ساخته شده و نباید کمتر از بایستی از چرم یا پالستیک ، الستیک ، آلومینیوم یا اجناس مشا
   ). 172قوانین و مقررات داوري فوتبال ، داوود نصیري ، ص (.میلیمتر نباشد 19داشته و به طور کلی باید ارتفاع و پل ها بیش از 

تفاع بیشتر و حال چنانچه نفس حرکت ورزشی در فوتبال مجاز باشد ولی بر اثر برخورد استوك هاي فلزي که داراي ار
ول خواهد بود یا در قطر کمتري است صدمه حاصل شود ورزشکار به علت نقض مقررات مربوط به وسایل بازیکنان مسئ

اگر مشتزن در داخل دستکش قطعات فلزي تعبیه کند و یا از دستکش هایی استفاده نماید که غیر مجاز  ورزش بوکس
نظر نحوه زدن و محل اصابت صحیح باشد ولی مسئولیت او ناشی از  باشد هر چند ضربۀ وارده از طرف او به حریف از

ضمناً استفاده از هر نوع اشیائی که ممکن است سبب مصدوم شدن حریف . بکار بردن وسیله خالف مقررات خواهد بود 
  . انگشتر ، دستبند ، ساعت و غیره ممنوع و خالف مقررات است : گردد مانند 

      

  

  زمان فعالیت هاي ورزشیمقررات و  – د      

حوادث ورزشی در صورتی جرم . رعایت زمان در انجام عملیات ورزشی بخشی از مقررات مربوط به آن ورزش است       
به حساب نمی آید که عمل ارتکابی در محدوده زمان مقرر براي آن ورزش نیز باشد و در غیر این صورت و حتی به رغم 

ورزش ها از نظر . ین فنی خطا محسوب نشود ورزشکار در مقابل حادثه مسئول است این که عمل ورزشی از نظر مواز
گاهی زمان ورزشها مشخص و ابتدا و انتهاي آن به موجب مقررات تعیین شده است . زمان تابع مقررات مختلفی هستند 

عمل ورزشی که منجر به حادثه  در این گروه اگر. کشتی ، فوتبال ، هندبال ، جودو ، کاراته ، بسکتبال و غیره : مانند 
شده قبل یا بعد و یا در حین بازي ولی در مقاطعی که به عللی بازي براي مدت کوتاه قطع شده واقع شود جرم محسوب 

گروه دیگري از ورزشها به وصورت گیمی و یا امتیازي یا دفعی است و زمان آن تابع نتیجه گیم . و مرتکب مسئول است 
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در این . انجام یک حرکت ورزشی است مانند والیبال ، تنیس ، پرتاب وزنه ، دیسک ، و امثال آنها  ، امتیاز و یا دفعات
گروه نیز عمل ورزشی اگر منجر به حادثه شود در صورتی از علل موجهه محسوب خواهد شد که در زمان مورد نظر خود 

  . صورت گرفته باشد 

ادامۀ جریان فعالیت ورزشی در طول زمان است و نه مقید بودن به البته از دیدگاه حقوق ورزشی آنچه مهم است      
به عنوان مثال در بسکتبال چهار زمان ده دقیقه ، در فوتبال دو زمان چهل و پنج . زمان هاي مقرر در آئین نامه ها 

مان بازي بیشتر در تمرین ها با توافق طرفین ، زقه  زمان هاي قانونی است ولی اگردقیقه و در کشتی دو زمان سه دقی
   .یا کمتر شود تأثیر در موجه بودن حادثه ناشی از عملیات ورزشی نخواهد داشت 

  مقررات و وسایل ، امکانات و تجهیزات ورزشی  – و      

توپ ، زمین ، تشک ، اسباب و امثال آنها استفاده می : در هر ورزش بنابر مقتضاي خود از وسایل عمومی مانند       
اگر ورزشکار رعایت مقررات . وسایل با توجه به حفظ سالمت و ایمنی ورزشکاران پیش بینی شده است این . شود 

در این وسایل و امکانات باشد از نظر قانونی  دمربوطه را ننماید و صدمه ناشی از معیوب ، غیر استاندارد و یا اشکال موجو
متر قطر بوده و در اطراف آن حاشیه  9که داراي  FILA به عنوان مثال استفاده از تشک هاي مورد تأیید. مسئول است

در نظر گرفته شده در کلیه بازیهاي المپیک ، مسابقات قهرمانی ) با همان ضخامت ( متر  50/1تا  20/1ایمنی به عرض 
ی ، ترجمۀ آخرین مقررات بین المللی ، داوري کشت.(اجباري می باشد Aو جام هاي جهانی و کلیۀ مسابقات بین المللی گروه 

استفاده از چنین تشک هایی به دلیل افت و خیزهاي کشتی است بنابراین کشتی گرفتن روي  ). 94حسن سوداگر ، ص 
نظر اداره حقوقی قوة . فرش هر چند با رضایت طرفین باشد خالف مقررات کشتی و موجب مسئولیت مرتکب خواهد بود 

  : ها چنین است قضائیه در پاسخ به سئوالی از سوي یکی از دادگاه

دو نفر جوان در مراسم عروسی مشغول کشتی گرفتن شده اند و در اثر عملیات بازي کشتی یکی از این دو : سؤال       
آیا اصوالً مصدوم . نفر بازیکن به زمین افتاده و دستش شکسته می شود و مصدوم از بازیکن دیگر شکایت کرده است 

نه ؟ در صورت مثبت نوع بزه عمدي است یا غیر عمدي و شبه عمد یا خطاي شدن مشارالیه بزه تلقی می گردد یا 
  . محض و غیره می باشد 

قانون مجازات اسالمی موضوع  59مادة  3کشتی در مراسم عروسی مورد استعالم از شمول بند : نظریۀ ادارة حقوقی      
قسمت اول سؤال در صورتی که  در خصوص. عملیات ورزشی که خود داراي مقررات خاص می باشد خارج است 

شکستن دست مصدوم مستند به طرف دیگر باشد مشمول موارد ضمان مندرج در قانون دیات می باشد ، هر چند 
کشتی که منتهی به شکستن دست شده است جرم موجب تعزیر محسوب نشود و در قسمت دوم تشخیص عمدي و غیر 

  .ت عمدي بودن ایراد صدمه با مرجع رسیدگی کننده اس

  تطابق مقررات با موازین شرعی  6-2       
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عالوه بر ضرورت رعایت مقررات براي موجه بودن حوادث ناشی از عملیات ورزشی شرط  1361مقنن در سال        
و این مقررات هم با موازین « دیگري را به لحاظ مقتضاي اسالمی بودن حکومت به آن اضافه کرد و مقرر داشت که 

  » .شرعی مخالفت نداشته باشد 

ایت مقررات ممکن است این پرسش را مطرح نماید که اگر ورزشی در سطح اضافه شدن این قید به ضرورت رع       
کشور داراي تشکیالت اداري قانونی از قبیل قدراسیون ، هیأت و غیره باشد چگونه ممکن است مقررات آن را با موازین 

   : شرعی مخالف بدانیم ؟ به این پرسش از چند جهت می توان پاسخ داد 

اجازه انجام یک فعالیت ورزشی از سوي کمیته ملی المپیک به عنوان بخشی از قوة مجریه ،  تأسیس فدراسیون و -1    
کما این که مصوبات هیأت وزیران در صورت . تکلیفی براي قوة قضائیه به تبعیت از تصمیمات آن ایجاد نمی کند 

  .مغایرت با قانون قابل ابطال است 

کی از اساسی ترین وسایل براي تربیت انسانی کریم ، با ارزشهاي واالي توجه قانون اساسی به ورزش به عنوان ی-2    
انسانی ، آزاد و مسئول در برابر خدا که ملهم از مبانی اسالمی است تصریح مقنن به ضرورت انطباق مقررات هر ورزش با 

 .و لذا ورزشهاي مخالف با این دیگاه غیر مجاز است وجه قلمداد می کندموازین شرعی را م

بهتر ورزش از نظر اسالم یک وسیله است براي بهتر زیستن و بهتر کار کردن و بهتر انجام وظیفه کردن و   -3      
ي فوق آمادگی ر باشد وانسان را نسبت به جنبه روي این حساب هر ورزشی که جهت دا .جنگیدن در راه تقرب به خدا

که مستلزم ایذاء نفس یا ایذاء غیر است اشکال شرعی دارد خالصه ، آنگونه ورزش ها و مسابقاتی . ببخشد اسالمی است 
بعضی از ورزشها به . ) خود را با دست خود به هالکت نیاندازید ( مستند این نظر آیۀ شریفۀ التلقوا یایدیکم الی التهلکه . 

ز در پاسخ به این آیت اهللا مکارم شیرازي نی. و کارهایی از این قبیل ... خودي خود اشکال شرعی دارد مانند بوکس 
ورزشهایی مانند بوکس خالی از اشکال . استفتاء که چه نوع ورزشهایی داراي اشکال شرعی است چنین پاسخ داده اند 

بنابراین حوادث ناشی از اجراي اینگونه ورزشها به رغم رعایت مقررات به علت مخالفت با موازین شرعی . شرعی نیست 
ورزشهاي دیگري نیز ممکن است مشمول همین حکم شود مانند . کب باشد می تواند متضمن مسئولیت براي مرت

 . کشتی کج و یا بعضی از ورزشهاي رزمی که متضمن ایذاء به غیر باشد 

هر چند مراتب فوق از نظر حقوقی قابل قبول است ولی مشکلی را از جوانان ورزشکاري که اجازة مقامات و      
انصاف این است که نظام قضائی نباید . انند حل نمی کند دسازمانهاي حکومتی به انجام یک رشتۀ ورزشی را کافی می 

انستن ورزشهاي خالف شرع به حساب ورزشکاران اشتباه سازمان تربیت بدنی و در مجموع قوة مجریه را در مجاز د
از سوي دیگر سکوت سایر مراجع شرعی و حکومتی از قبیل شوراي نگهبان ، مجلس شوراي اسالمی ، مجمع . بگذارد 

تشخیص مصلحت و غیره در اعالم خالف شرع بودن یک رشتۀ ورزشی که طی سالها و به طور آشکار در کشور جریان 
ین سکوتی به نظر می رسد به نمورد متوجه ورزشکاران نمی کند و به عبارت دیگر چ این  وصدارد تقصیري را درخص

  . معناي تنفیذ ضمنی باشد 
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، پیشنهاد می شود که سازمان تربیت بدنی و کمیتۀ ملی المپیک ، قبل از ظور جلوگیري از بروز چنین تعارضیبه من     
ی متضمن ایذاء به نفس یا غیر است با استعالم و یا استفتاء از مراجع صدور اجازه به شروع به فعالیت هایی که به نوع

صالح به تشخیص موضوع هایی که از حدود صالحیت  ت گمارند و خود را به طور یک جانبه ذیصالح به حل مشکل هم
  .آنها خارج ندانند 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مسئولیت عنصرهاي ورزش : فصل پنجم
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  ران مسئولیت ورزشکا .1
  ن مسئولیت مربیا .2
  ن را مسئولیت داو .3
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 : در برابر تماشاگران مسئولیت ورزشکاران -1

بازیکنان ، اگر در محل ویژة ورزش به بازي بپردازند و قواعد آن بازي را رعایت کنند ، هیچ مسئولیتی در برابر        
وانگهی ، به طور . از آنان جز رفتار متعارف ورزشی نمی توان انتظار داشت  زیرا ،. تماشا کنندگان در معرض خطر ندارند 

معمول هیچ رابطۀ حقوقی میان بازیگران و تماشاکنندگان وجود ندارد تا بتوان تعهد ایمنی گروه تماشاگر را به عهدة 
شود به حق متعارف می بینند و دادگاهها اشتباه در محاسبۀ ضربه اي را که به توپهاي ورزشی زده می . بازیکنان نهاد 
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ولی ، اگر بازیکنی در محلی خارج از . تقصیر نمی شمرند و وضع اضطراري و هیجان ناشی از رفتار را در نظر می گیرند 
  .زمین بازي به تمرین یا مسابقه بپردازد و به دیگران صدمه بزند، مسئولیت مدنی دارد 

نامناسب باشد و در اثر اصابت توپ بازي یا پرتاب شدن بازیکنان یا تصادم در صورتی که محل استقرار تماشاگران        
گاه نیز خطاي تماشاگر . اتومبیلها یا رم کردن اسب سواري آسیب ببینند ، باید برگزار کنندگان مسابقه را مسئول شمرد 

عنوان مثال ، تماشاگر به : خطر آفرین است و صدمۀ ایجاد شده بیش از هر چیز به تقصیر او نسبت داده می شود 
هیجان زده اي که به داخل زمین فوتبال می دود و در اثر برخورد بازیکنان یا اصابت توپ صدمه می بیند ، نمی تواند اثر 

همچنین است تماشاگري که به اسب آماده براي مسابقه نزدیک می شود و در . این اقدام خود را به دوش بازیکنان نهد 
  . بیند اثر لگد  او آسیب می 

 :مسئولیت برگزار کنندگان مسابقه -2

شود که تماشاگران ، با حضور در میدانهاي ورزشی خطرناك ، به طور ضمنی آثار احتمالی این ممکن است ادعا         
ر ولی ، این استدالل تنها ممکن است در بعضی از صورتهاي حضور رایگان تماشاگران وجهی از اعتبا. اقدام را پذیرفته اند 

آن که با نمایش بازي جالبی ، دیگران را به محلی خطرناك : هر چند در این فرض نیز می توان گفت . را داشته باشد 
به ویژه . از این مسئولیت نمی کاهد  يکشانده است ، باید مسئول خسارت ناشی از این اقدام باشد و رایگانی مسابقه چیز

تبلیغ مهارت بازیکنان ، دیگران را به محلی خطرناك فرا می خواند و  روظکه برگزارکنندة مسابقه ، به من ، در موردي
رایگانی ورود را وسیلۀ تشویق آنان به حضور در آن محل قرار می دهد ، مسئول کاهلی و بی مباالتی خود در تمهید 

کننده اي است ، خواه از به طور خالصه ، پیش بینی وسایل احتراز خطر ، تعهد عام هر برگزار . وسایل ایمنی آنان است 
جز این که ، در صورت اخیر ، مسئولیت برگزار کننده ناشی از قرارداد . تماشاگران پولی بگیرد یا آنان را رایگان بپذیرد 

  . نیست و ناشی از تقصیر ایجاد خطر است 

وجود دارد که ایمنی ) بنایی ( ولی ، در فرض شایع فروش بلیط براي دیدن مسابقه ، بی گمان این شرط ضمنی      
تعهد ایمنی را باید از لوازم عرفی پیمان اصلی شمرد ، زیرا با اندك تأملی . آنان به هنگام تماشاي بازیها حفظ خواهد شد 

تردید و گفتگو تنها دربارة مفاد تعهد برگزار کنندة مسابقه و فروشندة بلیط است . می توان این بناي عرفی را احراز کرد 
و ، ) وسیله ( ي فرانسه ، تعهد ایمنی را در این زمینه تعهد به مواظبت و تمهید تضمینهاي ایمنی دانسته اند دادگاهها: 

ولی بعضی از نویسندگان بر این تعبیر خرده گرفته اند که . در نتیجه ، زیان دیده را موظف به اثبات تقصیر می سازند 
به . ، تأمین سالمت خریدار در برابر خطر ناشی از تماشاي مسابقه است  تعهد فروشندة بلیط ، در برابر پولی که می گیرد

پس مسئولیت هر . بیان دیگر ، بناي دو طرف بر تأمین این نتیجه است نه تمهید وسایل و مواظبت براي احتراز از خطر 
اهره یا خطاي تماشاگر و صدمه اي که تماشاگر ببیند بر عهدة طرف قرارداد است ، مگر این که ثابت کند ناشی از قوة ق

در تأیید و توجیه این نظر استدالل شده است که تماشاگر هیچ نقشی در اجراي . تجاوز به نظام برقرار شده بوده است 
بناي طرفین نیز بر پایۀ همین خواسته . قرارداد ندارد و تنها در پی ارضاي نیاز روحی خویش است نه پذیرش خطر 

  . ین این نتیجه است شکل می گیرد و ناظر به تأم
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موضوع تابع قصد مشترك دو طرف قرارداد است ، ولی به نظر می رسد که به طور معمول بناي دو طرف بیش از       
تمهید وسایل ایمنی تماشاگر نیست و ، در دعواي جبران خسارت ، او باید ثابت کند که برگزارکنندة مسابقه در حفظ او 

تأمین نتیجه بر خالف ظاهر و امارة ناشی از غلبه است و نیاز به . کوتاهی کرده است و احتراز از خطر هاي احتمالی 
به بیان دیگر ، در مقام تردید نسبت به مفاد تعهد . تصریح یا قرینۀ قوي دارد و از بناي عرفی قرارداد فهیمده نمی شود 

از آن نیاز به دلیل دارد ؛ اختالفی که مدعی  ایمنی ، قدر متیقن تعهد به فراهم کردن وسایل پرهیز از خطر است و بیش
دادگاههاي ما هنوز فرصت اتخاذ رویۀ قاطعی در این زمینه را نیافته . اثبات آن را به عهده دارد » تعهد به نتیجه « وجود 

، ) انده خو( اند و پیش بینی می شود که ، بر مبناي قواعد عمومی مسئولیت مدنی ، تمایل بر اثبات تقصیر زیان دیده 
 .براي احراز انتساب اضرار به او ، پیدا کنند 

 مسئولیت مربیان در برابر ورزشکاران  –الف  - 3

، معلم به دیگري بسپارد و فرزند غرق شودخود را براي فراگرفتن شنا مده است که ، اگرکسی فرزند صغیرآدر فقه       
مسئول است ، زیرا فرزند را به او سپرده است تا در نگاهداریش احتیاط کند و غرق او دلیل بر این است که در حفاظت 

دربارة . ولی در موردي که فرزند کبیر است ، در صورتی مربی مسئول است که تقصیر کرده باشد . تقصیر کرده است 
بعضی آن را منوط به اثبات تقصیر مربی کرده اند و بعضی دیگر ، به مسئولیت مربی صغیر تردیدهایی هم شده است و 

. دلیل متعارف بودن این اقدام و هدف مشروع تعلیم ، که به مصلحت طفل هم می شود ، مربی را ضامن نشمرده اند 
شنا در مورد  ولی آنچه طرفدار بیشتري دارد ، اعتقاد به مسئولیت مطلق معلم. جمعی هم مسئولیت را مطلق شمرده اند 

تحلیل و نقد هر یک از نظرها به درازا می کشد و با بحث . کودك و مسئولیت مقید به تفریط او دربارة بالغ و رشید است 
  : ما تناسب ندارد ، پس به نتایج عمومی این مطالعه می پردازیم 

. شمرد » نقض عهد « ۀ آن را باید مسئولیت مربی نسبت به صدمه هاي بدنی ورزشکار ریشۀ قراردادي دارد و پای -1    
به همین جهت ، صاحب جواهر اعالم کرده . زیرا ، مربی در اثر قرارداد با ورزشکار یا ولی او مکلف به حفاظت شده است 

  .ضمان را از بین می برد  د سلب مسئولیت کند ، اخذ برائت است که ، اگر در این پیمان مربی از خو

پس اگر . این پیمان به حفاظت می گیرد ، در مورد کودك از قبیل تعهدهاي به نتیجه است  تعهدي که مربی در -2     
کودك غرق شود ، نقض عهد نیز صورت می گیرد یا ، به گفتۀ صاحب جواهر در تعبیر نظر شهید ، تلف کودك کاشف از 

لی ، در مورد رشید ، تعهد مربی و. تفریط او است ، زیرا فرض این است که بدون تقصیر او کودك غرق نمی شده است 
در نتیجه ، اگر حادثه اي رخ دهد ، در صورتی . به تمهید وسایل ایمنی و مواظبت از نوآموز و دادن تعلیم به او است 

انسان عاقل حاکم بر رفتار و  )1:یان این تفاوت گفته شده است که در ب. ضمان آور است که مستند به تفریط او باشد 
فرض این است که ورزشکار  )2منسوب به خود او است نه دیگري؛ یش است و تفریط منتهی به مرگمسئول جان خو

یعنی ، با این اقدام خطر ناشی از غرق شدن را : خود داوطلب تعلیمی شده است که به مرگ او منتهی شده است 
  .پذیرفته است 
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به وسیله است ، تردید کمتري دیده می شود و تنها  در این بحث که تعهد به حفاظت در مورد رشید و عاقل تعهد -3    
تردید و احتمالها بیشتر دربارة تعلیم به کودکان است که آیا . گروه اندکی به ضمان مطلق مربی در هر حال نظر داده اند

ئولیت مربی باید تعهد را به نتیجه شمرد یا به نگاهداري و مواظبت ؟ و دیدیم که مشهور تمایل به تعهد به نتیجه و مس
  . دارد 

براي یافتن پاسخ درست ، باید توجه داشت که این پرسش به مسألۀ احراز انتساب تلف به فعل مربی و ورزشکار باز می 
در موردي که غرق نوآموز به فعل یا تفریط مربی منسوب است ، مانند کودکی که در اختیار مربی قرار می گیرد . گردد 

شم دارد ، فرض این است که مربی توان پیشگیري از وقوع حادثه را دارد و اگر اتفاقی رخ و به دستور و تعلیمهاي او چ
پس در صورت غرق کودك مربی . در چنین موردي تعهد حفاظت به نتیجه متوجه است . دهد ناشی از تفریط او است 

د و آن را اثبات کند ، به ویژه که ضامن است ، مگر این که حادثه را به عمل احتراز ناپذیر و پیش بینی نشده نسبت ده
. برحسب ظاهر در این گونه قراردادها خطر غرق شدن طفل پذیرفته نشده و مربی برائت از ضمان به دست نیاورده است 

ولی ، در فرضی که نوآموز بالغ و رشید است از خود ابتکار دارد و مطیع و کارگزار محض مربی نیست و تعلیمهاي او را به 
د به کار می بندد ، دیگر نمی توان ادعا کرد که غرق او در هر حال به فعل و تفریط مربی نسبت داده می انتخاب خو

شود ، زیرا احتمال دارد نوآموز ، با علم به خطرناك بودن فعل ، خود را به خطر افکند و مواظبتهاي متعارف در این سنخ 
، باید گفت غرق به خود او منسوب است ، مگر این که ثابت  در نتیجه. از ورزش نیز نتواند سالمت او را تضمین کند 

به بیان دیگر ، تعهد مربی ناظر به مواظبت : شود بی مباالتی یا نقص در مواظبت و تعلیم سبب وقوع حادثه بوده است 
  . است نه سالمت 

اخته اند ، تمیز علّت نوعی حکم است اما آنچه در این بحثها و تحلیلها بی پاسخ مانده است و فقیهان نیز به آن نپرد      
آیا دلیل واقعی تفاوت حکم در صغیر و کبیر ، پرورش قواي روحی و فکري نوآموز است ، یا دلیل تفاوت در توان مربی : 

به حفاظت و پرهیز از خطر از یک سو و اطاعت و امرپذیري و جهل به خطر از سوي دیگر است ؟ به نظر می رسد که 
ر را تقویت کرد ، زیرا در مسئولیت مدنی و تمیز سبب زیان ، اراده و اهلیت زیان دیده سهمی ندارد و باید احتمال اخی

آنچه مهم است میزان دخالت هر یک از دو عامل در . کمکی به تعبیر واقعی قصد مشترك در قرارداد تعلیم هم نمی کند 
ان دیده نقش انفعالی و اطاعت دارد ، مربی همانند در نتیجه ، باید پذیرفت ، در هر مورد که زی. وقوع حادثه است 

در . یا در اثر فعل او براي شخص ثالث ایجاد شود  دکارفرما مسئول خسارت به بار آمده است ، خواه زیان به ورزشکار رس
ثال ، نوآموزي به عنوان م: این فرض ، باید تعهد ایمنی را ناظر به نتیجه شمرد و زیان دیده را از اثبات تقصیر معاف کرد 

که براي فراگیري رانندگی با مؤسسه اي قرار داد می بندد ، در برابر مربی خود همانند کارگر منفعل و امر پذیر است ، 
پس ، مربی یا مؤسسه را باید مسئول خسارات ناشی از رانندگی او شمرد و این وضع . هر چند که رشید و عاقل هم باشد 

 . مربی فرمانده در رانندگی نیست و تنها ناظر و راهنما است  تا زمانی ادامه دارد که دیگر

  مسئولیت مربی در برابر اشخاص ثالث  –ب  -3     
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معیاري که در مورد مسئولیت مربیان در برابر ورزشکاران گفته شد ، با تغییر مناسب در توصیف مبنا ، دربارة      
تفاوت ، ناشی از این تغییر : صدمه می بیند نیز قابل اعمال است  مسئولیت آنان در برابر ثالثی که از فعل ورزشکاران

  .است که مسئولیت در هر حال قهري است نه قرار دادي 

در فرضی که ورزشکار در شرایطی است که دستورهاي مربی را اجرا می کند و موضعی انفعالی دارد ، باید او را  )1     
جبران کارفرما به دیگران ضرر می زند و سبب اقوي از مباشر و مسئول  همانند کارگري شمرد که به دستور یا هدایت

هاي  مگر این که ثابت کند تمام احتیاط) قانون مسئولیت مدنی  12قانون مدنی و مادة  332مادة ( خسارت است 
نوآموز رانندگی در به عنوان مثال ، اگر : آن را به بار آورده است یا علت خارجی و احتراز ناپذیررعایت کرده ضروري را 

همچنین ، اگر کودکی که در حال . مسابقه هاي اتومبیل رانی خسارتی به دیگران زند ، باید مربی را مسئول شمرد 
آموختن شنا است طفلی را که در حال شنا است به زیر آب کشد و صدمه زند ، مربی را باید مسئول شمرد ، هر چند که 

  . در بعضی شرایط کودك هم ضامن باشد 

فرضی که ورزشکار در سطحی است که تنها با نظارت و هدایت عمومی مربی تمرین می کند ، مربی در صورتی )2     
در این فرض نیز ، هیچ رابطۀ قراردادي مربی و اشخاص خارجی را به هم . مسئول است که غفلت و تقصیر او ثابت شود 

منتها ، در فرض . مسئولیت دارد که اضرار مستند به تقصیر او باشد مربوط نمی کند و ، در نتیجه ، مربی در صورتی 
رعایت ( نخست ، امارة تقصیر ناشی از اوضاع و احوال ، زیان دیده را از اثبات آن معاف می کند و بار اثبات بی تقصیري 

، که اماره اي دربارة ولی ، در این فرض . به دوش مربی قرار می گیرد ) هاي الزم به عنوان چهرة مثبت آن  احتیاط
  .تقصیر مربی وجود ندارد ، قواعد عمومی اجرا می شود و اثبات تقصیر بر عهدة زیان دیده است 

بدین ترتیب ، مسئولیت مربی در هر حال مبتنی بر تقصیر است ، جز این که در مرحلۀ اثبات ، گاه به دلیل شرایط       
  .زشکار ، اثبات تقصیر به اماره صورت می پذیرد و نیاز به دلیل اضافی ندارد و اوضاع و احوال و حدود اختیار و انتخاب ور

قانون مسئولیت مدنی هم که تقصیر مواظبت کودك و دیوانه را شرط مسئولیت او اعالم می کند با تحلیلی  7مادة       
  :در این ماده می خوانیم . که پیشنهاد شد تعارض ندارد 

ت مجنون یا صغیر ، قانوناً یا برحسب قرارداد ، به عهدة او می باشد ، در کسی که نگاهداري یا مواظب« 
  » ... صورت تقصیر در نگاهداري یا مواظبت ، مسئول جبران زیان وارده از ناحیۀ مجنون یا صغیر می باشد 

چ مسئولیتی این حکم ناظر به مواظبت کننده از محجور است و این مفهوم مخالف را ندارد که مربی رشید و عاقل هی
به طور معمول ، تنها محجور نیاز به نگاهدارنده و مواظبت دارد و قید حکم قانون نیز مبتنی بر این غلبه و شیاع . ندارد 

ولی ، مسئولیت حرفه اي مربی را که به نوآموزي ، همچون کودکان آن حرفه و فنون ورزشی را می آموزد ، . عرفی است 
  .را مؤید مسئولیت مربی شمرد  7س یا وحدت مالك می توان حکم مادة حتی از راه قیا. نفی نمی کند 

  اختیارات مدیران در تنبیه ورزشکاران  - 4      
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اکنون . به اجمال می توان گفت که وظیفۀ مراقبتی مدیران فنی یک اصل است و مقدم بر تکلیف آموزشی آنهاست       
چه اختیاري دارند و به عبارت دیگر با چه ابزارهایی باید به وظیفۀ  این پرسش مطرح می شود که در مقابل این تکلیف ،

قوانین و مقررات ورزشی و غیر ورزشی ، معلم ورزش را مسئول حفاظت از ورزشکار می  مراقبتی خود عمل کنند ؟ اگر
  است ؟ شناسد ، چه اختیارات و چه امکاناتی به او براي اجراي چنین وظیفۀ بزرگ و پر مسئولیتی اعطا شده 

امکانات مدیریتی در رابطۀ با فعالیت هاي ورزشی از ) 1:ان به دو نوع اختیار اشاره کرد در پاسخ به این پرسش می تو     
قبیل برنامه ریزي ، سازمان دهی ، اعمال تنبیهاتی مانند محرومیت از شرکت در فعالیت ها ، استفاده از نمرة درسی و 

یهاتی که ماهیتاً جرم است ولی انجام آن از سوي معلم یا مربی در راستاي وظایف او به اختیار اعمال تنب)2.امثال آنها 
 . موجب قانون موجه و مجاز شناخته شده است 

  : مقرر می دارد  59قانون مجازات اسالمی در مادة       

  : اعمال زیر جرم محسوب نمی شود       

رستان صغار و محجورین که به منظور تأدیب یا حفاظت آنها اقدامات والدین و اولیاء قانونی و سرپ -1      
  .انجام شود مشروط به این که اقدامات مذکور در حدود متعارف تأدیب و محافظت باشد 

به  ینخستین پرسش حقوقی این است که آیا این ماده معلم یا مربی ورزش را شامل می شود ؟ طرح چنین پرسش     
  . دلیل این است که در متن این بند به طور صریح هیچ اشاره اي با آنها نشده است 

  :رد در پاسخ به این سئوال الزم است به چند نکته توجه ک     

اشخاص مورد نظر مقنن شامل والدین و اولیاء قانونی و سرپرستان هستند و وجه مشترك همۀ آنها تکلیف به  -1     
به عبارت دیگر مقنن خواسته است که به هر کس وظیفۀ مهم حفاظت و تأدیب طفل را محول . ست حفاظت و تأدیب ا

  .می کند اختیار تنبیه را نیز اعطا نماید 

معلم ورزش و مربی به شرحی که گذشت موظف به حفاظت ، مراقبت و تأدیب ورزشکاران بر حسب مورد هستند  -2     
 . مذکور در ماده خواهند بود » سرپرستان « و لذا آنها از مصادیق بارز واژة 

معلم ورزش نه فقط آموزش ورزشکاران را به عهده دارد بلکه مکلف است که از آنها در جریان فعالیت ورزشی       
به عنوان مثال معلم شنا نه فقط باید به آموزش داوطلبان بپردازد بلکه مراقبت از آنها وظیفه اي مهم تر . مراقبت نماید 

هد بود و لذا اگر در جریان آموزش یکی از اطفال غرق شود معلم شنا ضامن است و از او پذیرفته نخواهد بود که خوا
بنابراین اگر معلم . وظیفۀ خود را منحصر به آموزش بداند و در سایر رشته هاي ورزشی نیز وضع به همین منوال است 

با این مقدمه به نظر می . وماً باید او را صاحب حق تنبیه دانست مکلف به مراقبت از ورزشکار بدانیم لز ورزش و مربی را
  . و حتی در مواردي از اولیاء قانونی محسوب می شدند » سرپرستان « رسد که معلم ورزش یا مربی از مصادیق بارز 

  شرایط الزم براي توجیه تنبیه        
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  : کول به وجود شرایط ذیل است اعمال تنبیه علیه ورزشکار با توجه به مادة مرقوم مو       

  

  سمت مرتکب .1-4     

در خصوص شمول عنوان اولیاء قانونی و سرپرستان . این اختیار منحصر به والدین ، اولیاء قانونی و سرپرستان است      
 بر معلم ورزش و مربی به قدر کافی بحث شد ولی گاهی واژة سرپرست در زمینۀ ورزش به اشخاص دیگري نیز قابل

تسري است مانند سرپرست اردو ، سرپرست تیم هاي اعزامی ، سرپرست وسیلۀ نقلیه اي که ورزشکاران در آن سوار 
در این موارد نیز اگر وظیفه مراقبت از ورزشکار به آنها سپرده شده باشد به طور قطع در رابطه با . هستند و غیر آنها 

عنوان مثال اگر سرپرست اتوبوس حامل دانش آموزان ورزشکار متوجه به . چنین تکلیفی داراي اختیار تنبیه خواهند بود
نمی نهد آیا براي  و به تذکرات سرپرست هم توجهی شود که یکی از آنها نیمی از بدن خود را از پنجره خارج کرده

وع حادثه نیز حفاظت از او مجاز به تنبیه او نخواهد بود ؟ پاسخ در صورتی که منفی باشد بدان معناست که در صورت وق
و چنین استنباطی از مفاد این مادة قانونی خالف نظر مقنن و تکالیفی . مجاز به بازخواست از سرپرست نخواهیم بود 

  .است که بر عهدة مدیران ورزشی قرار دارد 

  اقدامات مرتکب . 2-4     

با وجود این به . از نظر نوع قائل نشده است ظاهراً براي اقدام کننده محدودیتی » اقدامات « مقنن با بکار بردن واژة      
نظر می رسد این اقدامات شامل هر عملی است که ماهیتاً جرم بوده ولی ارتکاب آن علیه طفل در این ماده موجبی براي 

توهین و حل مضبوط و جلوگیري از تردد او، این اقدامات شامل تنبیه بدنی ، نگهداري طفل در م. مجازات نخواهد بود 
  . رد مشابه است موا

  کمیت و کیفیت اقدامات تنبیهی .3-4     

قانون مجازات  59قانونگذار در مادة . اختیارات معلم ورزش و مربی در تنبیه ورزشکار خاطی نامحدود نیست       
و کیفی  اسالمی با تصریح به این که اقدامات مذکور در حد متعارف تأدیب و محافظت باشد اقدامات آنها را از نظر کمی

به عبارت دیگر مالك موجه بودن اقدامات تنبیهی عرف است که تجاوز از آن جرم محسوب می شود . مقید نموده است 
بنابراین نه تحلیل معلم و مربی از . در عین حال این عرف نیز فقط در محدودة تأدیب و حفاظت قابل قبول خواهد بود . 

باشد و نه مفهومی که فرهنگ طفل از این مقوالت ارائه می نماید بلکه عرف تأدیب و حفاظت می تواند مبناي قضاوت 
با . سوي قاضی قرار خواهد گرفت تلفیقی از همۀ اجزاء تشکیل دهندة عرف در همان مکان و زمان مبناي صدور حکم از 

تمامی وقایع آینده ن حال باید توجه داشت که این معیار همچنان دقیق نیست که بتوان فرمولی ارائه نمود که پاسخ ای
در حد  …( در آن منعکس باشد لذا نهایتاً قاضی است که باید اقدام تنبیهی معلم ورزش یا مربی را با مفهوم جمله 

بسنجد و رأي نهایی را صادر نماید و در این سنجش باید شخصیت ورزشکار از نظر توانایی ) متعارف تأدیب و محافظت 
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بنابراین اقدامات معلم یا مربی ورزش به شرح ذیل . نجام داده نیز لحاظ می شود جسمی و روحی ، ماهیت خطائی که ا
  :را می توان با تأدیب و محافظت معارض و نا متعارف دانست هر چند به انگیزة تأدیب یا محافظت باشد 

  .فحاشی و استعمال الفاظ رکیک  .الف      

  .ایراد ضرب شدید  .ب       

  .زشکار با گرفتن گوشها بلند کردن ور .ج       

  .ت طوالنی محبوس کردن ورزشکار در مد .د       

  .الزام ورزشکار به انجام فعالیت بدنی طاقت فرسا  .ه      

  . نگهداشتن ورزشکار در هواي بسیار سرد  .و       

  

  ضرورت وجود انگیزة تأدیب یا حفاظت 4-4      

یا مربی حتی اگر نتیجۀ ناهنجاري را به بار نیاورد به تنهایی کافی براي  متعارف بودن اقدام تنبیهی معلم ورزش      
قانون مجازات اسالمی الزم است که اقدام تنبیهی متعارف فقط به  59جرم نبودن نخواهد بود بلکه با توجه به مادة 

داده شد و لذا اگر تأدیب یا حفاظت مفاهیمی عرفی هستند که در بحث قبلی توضیح . منظور تأدیب یا حفاظت باشد 
اقدام تنبیهی به انگیزة تأدیب یا  حفاظت نباشد جرم محسوب و مرتکب مجازات خواهد شد مانند این که معلم ورزش از 
دانش آموزي بخواهد که ساك ورزشی او را بیاورد یا زمین ورزش را نظافت کند و کارهایی از این قبیل و ورزشکار امتناع 

بدیهی است که امتناع ورزشکار . اکنشی را خالف ادب تشخیص داده او را تنبیه بدنی کند نموده و معلم ورزش چنین و
از چنین اقداماتی خالف ادب به حساب نمی آید و تشخیص معلم ورزش به علت مغایرت با مفهوم عرفی تأدیب فاقد اثر 

هرستانی دیگر اعزام شده مبنی بر اما اگر سرپرست اردو از اجابت درخواست دانش آموزي که به ش. حقوقی خواهد بود 
این که شب را در خانۀ اقوامش بگذراند امتناع کند و با اصرار وي مواجه گردد و خوف فرار او از اردو برود نگهداري 

   .چنین دانش آموزي در محلی امن در حدود متعارف مشمول ماده است هر چند نفس عمل ، بازداشت غیر قانونی باشد 

  مجنی علیه شخصیت . 4- 5     

 49مادة  1مجاز است به موجب تبصرة » صغار و محجورین «در مادة مرقوم انجام اقدامات تنبیهی فقط در مورد      
قانون مدنی  121مادة  1ة قانون مجازات اسالمی منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد و تبصر

این دیدگاه به علت . تمام قمري و در دختر نه سال تمام قمري است پسر پانزده سال مقررمی دارد که سن بلوغ در
اشکاالت متعددي که ایجاد نموده است مورد اختالف فقها ، حقوقدانان و قضات است که امید می رود نسبت به اصالح 
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ی خود قانونی مدنی اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوقی مال 1207به موجب مادة . آن اقدام گردد 
  .مجانین  -3اشخاص غیر رشید ،  -2صغار ،  - ا: ممنوع هستند 

  نتیجۀ اقدامات  .6-4      

منظور اقداماتی است که » .اعمال زیر جرم محسوب نمی شود « : که مقرر می دارد  59با توجه به صدر مادة       
شد اراده می کند که در جهت حمایت از متضمن نتیجۀ مجرمانه باشد و در چنین صورتی که مقنن به دالیلی که ذکر 

نکتۀ مهم دیگر ، قرار گرفتن معلم . مربی یا معلم ورزش ، این جرائم را مباح بداند و مرتکب را از مسئولیت مبري بداند 
  .ورزش در این ماده در ردیف والدین است و این امر ، مؤید اهمیت ورزش و مسئوالن ورزش از دیدگاه مقنن است 

  تعارض اختیار تنبیه با ممنوعیت آن در آموزش و پرورش . 4 -7     

وزارت آموزش و پرورش همواره در باب تنبیهات بدنی حساس بوده و بر ممنوعیت آن از طریق صدور بخشنامه ها      
ن قوة در تعارض میان اختیار قانونی تنبیه و ممنوعیت بخشنامه اي آن باید گفت که مرجع وضع قانو. تأکید داشته است 

مقننه و مرجع صدور بخشنامۀ قوة مجریه است که با توجه به اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی که قائل به تفکیک قوا 
قضات دادگاهها مکلفند از اجراي تصویب نامه ها و آئین نامه هاي دولتی « : گردیده و نیز اصل یکصدو هفتاد آن 

ز حدود اختیارات قوة مجریه است خودداري کنند و هر کس که مخالف با قوانین و مقررات اسالمی یا خارج ا
می توان گفت که بخشنامه هاي موصوف » .می تواند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداري تقاضا کند 

از نظر کم و کیف وظایف معلمین ورزش . درمورد معلمین ورزش قابلیت اجرائی ندارد و سایر معلمین را شامل می شود 
کوچکترین تعلل معلم ورزش در مراقبت از دانش آموزان . ا سایر معلمین نیز قبول چنین تبعیضی کامالً منطقی است ب

در زنگ ورزش و به خصوص در ورزشهایی مانند شنا ، ژیمناستیک و امثال آنها منجر به حادثه اي ناگوار خواهد شد و 
، ادبیات و غیره تضمین خطري براي سالمت دانش آموز این در حالی است که دروس نظري مانند ریاضی ، فیزیک 

  .قرار داد . ا. م. ق 59مادة  1نیست تا بتوان معلمین مربوطه را مکلف به مراقبت دانست و در شمول بند 

  رابطۀ ورزشکار و مؤسسه هاي ورزشی  -5       

ی بر قرار دادي است که در این زمینه ترتیب دهندگان مسابقه هاي ورزشی مبتنرابطۀ ورزشکار با باشگاههاي        
به عنوان مثال ، راننده : ویژگی این قرار داد در پذیرش خطرهاي ناشی از آن ورزش و مسابقه ها است . بسته می شود 

اي که در مسابقۀ اتومبیل رانی یا بوکس شرکت می کند و در این زمینه با مؤسسۀ ورزشی ، اعم از باشگاه و انجمن و 
پس نمی . ورزشی ، پیمان می بندد ، از خطرهاي این اقدام آگاه است و به طور ضمنی آن را می پذیرد واسطه هاي 

مفروض » تعهد ایمنی « بی گمان ، در این قرار دادها شرط . تواند تضمین سالمت خود را بر عهدة مربی یا باشگاه نهد 
و کوشش در پرهیز از خطر کرد و تضمین نتیجه ، به  است ، ولی مفاد این شرط را باید محدود به تمهید وسایل ایمنی

به بیان دیگر ، مفاد تعهد . ویژه در خطرهایی که الزمۀ شرکت در مسابقه و مبارزه است ، در قلمرو این شرط نمی آید 
ایمنی ناظر به تمهید وسیله است نه کسب نتیجۀ مطلوب ، پس ، در دعواي جبران خسارت ورزشکار ، باید تقصیر 
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با وجود این ، قانون یا رویه قضایی باید این گونه . نده و تفریط او در پرهیز از خطر و تمهید وسایل ایمنی اثبات شود خوا
بیمه . مؤسسه ها را ، در برابر سودهاي سرشاري که از این رهگذر می برند ، موظف به بیمۀ ورزشکاران در خطر کند 

می تواند او را در صورت حادثه از خطر مرگ و فلج شدن و سایر  کردن ورزشکار ، یکی از وسایل ایمنی است که
ناتوانیهاي جسمی و روحی نجات دهد ، زیرا به ورزشکار امکان دسترسی به پزشکان متخصص و بیمارستانهاي تخصصی 

اي گران قیمت را می دهد ؛ وسایلی که در حالت عادي ممکن است دور از دسترس ورزشکار باشد و او را از مراقبته
اگر این پیشنهاد به عنوان الزمۀ عرفی تعهد پذیرفته شود ، باید گفت که مؤسسه هاي ورزشی در . پزشکی محروم سازد 

  .برابر ورزشکاران مسئولیت محض پیدا کرده اند و مظهر خارجی این مسئولیت حق بیمه اي است که می پردازند 

  مسئولیت هاي حقوقی داوران  -6      

از ارکان مهم ورزش محسوب می شوند که عملکرد آنها نقش تعیین کننده اي در میادین ورزشی و چه  داوران        
قضاوت داور در ورزش از نظر فنی موضوع بررسی هاي حقوقی قرار نمی گیرد و اصوالً . بسا در نظم عمومی جامعه دارد 

یا لطمه به حقوق قانونی دیگران نشود از شمول  داوري بد یا خوب تا آنجا که منجر به حادثه و یا ضرر و زیان مالی و
بنابراین تعامل حقوق با داوري در ورزش موکول به آن است که رابطۀ سببیتی میان قضاوت . حقوق ورزشی خارج است 

در عین حال آنچه . ن احراز گردد تا بتوان در باب مسئولیت کیفري یا مدنی او بررسی نمود وداور و نتیجۀ خالف قان
است عدم مصونیت داوران از پیگردهاي قانونی است و هر کس که از عملکرد داور در زمین ورزش متحمل صدمۀ مسلم 

  .جانی ، مالی و غیره شود حق تعقیب قانونی آنها را خواهد داشت 

ختیارات وزش ها در میادین به استناد مقررات هر ورزش منحصراً با داور است او باید با توجه به اادارة امور و       
وسیعی که دارد بر حاکمیت مقررات پاي فشارد و در صورتی که در انجام وظیفه به هر علتی از قبیل بی اطالعی از 

او صدمه به حقوق ار و امثال آنها قصور کند و حاصل تقصیرمقررات ، بی توجهی به عدم اجراي مقررات از سوي ورزشک
مقررات بعضی ورزشها در مورد وظایف داوران اشاره می کنیم به اینک . قانونی دیگران باشد ضامن و پاسخگو خواهد بود 

.  

 38 قوانین بین المللی بسکتبال ، ص( داوران بازي را طبق قوانین مربوط اداره خواهند کرد :  19بسکتبال مادة  -1     
 (  

ه ، اختیارات و اقتدار او از زمانی وظیف. براي قضاوت هر بازي یک داور تعیین می گردد :  قانون پنجم. فوتبال  -2     
اختیارات داور در مورد مجازات بازیکنان حتی در مورد خطاهایی که . که داخل زمین بازي می شود آغاز می گردد 

تصمیمات داور دربارة خطاهاي انجام . هنگام خارج شدن توپ و یا توقف توپ در زمین انجام می گیرد گسترش می یابد 
  )  68ص داود نصیري (.قوانین را به مورد اجرا بگذارد ه به نتیجۀ بازي باشد باید شده باید بدون توج

اقتدار آنها نسبت به بازکنان در تمام مدت جریان . کنترل مطلق بازي در دست داوران است :  9-1واترپلو مادة  -3     
  )  14خسرو امینی ، ص . ( بازي و تا زمانی که داوران و بازیکنان در محدودة استخر هستند اعمال می شود 
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کشتی و همچنین مقررات ویژة  هیأت داوري کلیۀ وظایف پیش بینی شده در مسابقات:  الف 14مادة  –کشتی  -4     
    .احتمالی که در هنگام سازماندهی برخی از مسابقات وضع می گردد را به انجام می رساند 

  )  23حسن سوداگر ، ص ( 

او می تواند گفته ها و نوشته . سر داور بر تمام مقام هاي برگزار کننده نظارت و تسلط دارد  : 2-1مادة  –شنا  - 5     
او باید . هاي آنها را تأیید کند و با در نظر گرفتن موارد ویژه و کلیۀ دستورها و قوانین آنها را هدایت و راهنمایی کند 

  )  21سین دریانی ، ص امیر ح. ( قوانین و تصمیمات فینا را با قدرت اجراء نماید 

اما اختیارات و وظایف . در سایر رشته هاي ورزشی نیز داور مسئول ادارة امور بر اساس مقررات مربوطه است         
نتیجۀ حاصل از بررسی . داوران داراي ابعاد مختلف و در هر رشته ورزشی متناسب با فعالیت هاي اختصاصی آن است 

ت که در تمامی رشته هاي ورزشی داوران مکلف به انجام آن هستند و تخلف از آنها در هاي انجام شدة موارد ذیل اس
قبل از بررسی این موارد تذکر این . صورتی که به نتیجۀ سوء منتهی شود ممکن است موجب مسئولیت قانونی آنها گردد

اهم تکالیف داوران از نظر حقوقی نکته ضروري است که از نظر حقوقی تفاوتی میان داوري در تمرین یا مسابقه نیست و 
  : عبارتند از 

  بازدید اماکن و تجهیزات   1-6    

این موارد . داوران موظفند در فاصلۀ  زمانی کوتاه تا شروع فعالیت ورزشی از اماکن و تجهیزات مربوطه بازدید نمایند     
ید به همان صورتی است که در باب مسئولیت نحوة بازد. شامل زمین ، تشک ، پیست ، استخر ، اسباب و امثال آن است 

در صورتی که اماکن و تجهیزات با مقررات مربوط مطابقت نداشته باشد یا متضمن خطر براي . مربیان گفته شد 
از جمله مواردي که اماکن و تجهیزات ، خطرناك و وقوع حادثه در . بازیکنان باشد داور نباید اجازة فعالیت دهد 

  : قابل پیش بینی است  اثراستفاده از آن

  .یخ زدگی یا باطالقی بودن زمین فوتبال  -      

  .کدر بودن ، آلوده بودن و بوي نامطبوع آب استخر  -    

  .نازك بودن یا مندرس بودن تشک کشتی یا استفاده از قالی به جاي تشک  -    

  . فرسوده بودن بندهاي دار حلقه یا چوب هاي پارالل  -    

  .فقدان نور کافی در زمین  -      

  .لغزنده بودن کف پوشها  -     

وجود اشیاء خطرناك در نزدیکی محیط زمین مانند نرده هاي فلزي نوك تیز یا جعبه هاي فلزي مخصوص  -     
  .نگهداري توپ 
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  .کوتاه بودن فاصلۀ دیوار با خط پایان دو سرعت در سالن  -     

  . تبال که در فاصلۀ نزدیک زمین نصب شده است پوشش نداشتن میله هاي بسک -     

  .وجود بخاري هاي گازي در فاصلۀ نزدیک زمین  -     

  .سیم کشی معلق روي استخر براي روشنائی یا غیر آن  -     

  .کف پوش هاي مچاله شده  -     

  .بی سرپوش بودن حفره هاي میله والیبال در سالن هاي چند منظوره  -      

  .دان مأموران پلیس یا موانع فلزي براي جلوگیري از ورود تماشاگر در بازیهاي حساس فق -      

  ) .امکان صاعقه ( ابري و طوفانی بودن هوا در ورزشهایی که در فضاي باز انجام می گیرد  -      

  .محصور نبودن فضاي پرتاب ها و عدم امکان تردد اشخاص  -      

  .اب و هشدار دهنده در پیست اسکی فقدان عالمت هاي جهت ی -      

  . غیر استاندارد بودن توپ بازي به نحوي که خطرناك باشد -      

  بازدید از وسایل شخصی ورزشکار : 6 -2     

ورزشکاران جوان که بیشتر از آن که عاقل باشند احساسی هستند ممکن است آگاهانه یا ناآگاهانه از وسایلی       
داوران به موجب . ا مقررات آن ورزش منطبق نباشد و منجر به صدمۀ به خود یا حریف شوند استفاده نمایند که ب

مقررات کلیۀ ورزشها باید قبل از شروع فعالیت اقدام به بازدید دقیق وسایل شخصی نموده و از استفاده از وسایل 
ت بازیکن خاطی است بلکه داور را استفاده از چنین وسایلی نه فقط موجب مسئولی. شخصی غیر مجاز جلوگیري نمایند 

وسایل شخصی . داوران نباید هیچگاه امکان سوء نیت را منتفی بدانند . نیز در معرض پی آمدهاي قانون قرار می دهد 
بازدید از وسایل باید بر حسب نوع وسیله انجام شود مثالً بازدید . شامل دستکش ، کفش ، وسایل ایمنی ، و غیره است 

ید با لمس آنها صورت گیرد تا چنانچه اشیاء فلزي جاسازي شده و یا از گچ مخصوص شکسته بندي دستکش بوکس با
در مورد کفش فوتبال موضوع متفاوت است و باید با مشاهدة . به جاي پودر تالک استفاده شده است قابل کشف باشد 

  . از حد و قطر کمتر دارند جلوگیري کند  دقیق از استفاده از کفشهایی که استوك هاي فلزي غیر مجاز با ارتفاع بیشتر

در ورزشهایی مانند بوکس آماتور که استفاده از کاله ایمنی ضروري است یا تکواندو که به کارگیري کاله ایمنی ، هوگو ، 
ر ساعدبند ، کاپ ، و ساق بند در مسابقه الزامی است امتناع ورزشکار از استفاده از آنها محملی براي رفع مسئولیت داو

استفادة ورزشکاران از وسایلی مانند ساعت ، انگشتر ، و امثال آنها در ورزشهاي درگیر ممنوع است و این بر . نخواهد بود 
  .  عهدة داور است که قبل از شروع اقدام الزم را معمول دارد 
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 جلوگیري از اجراي حرکات یا فنون خطا   3-6     

خطاهاي فنی هر ورزش به طور دقیق در آئین نامه ها و مقررات مربوطه مورد به مورد مشخص گردیده است البته        
در اکثر موارد داوران پس از حرکت ، اعالم خطا می کنند زیرا حرکات به قدري سریع انجام می شود که عمالً فرصتی 

رکت یا فن منجر به حادثه می شود مسئولیتی متوجه داور براي جلوگیري از اجراي آنها نیست و لذا در این مورد که ح
نخواهد بود ولی گاهی اوقات و در بعضی رشته ها ممکن است بین در اختیار گرفتن حریف با فن خطا و اجراي آن فاصلۀ 

اوج زمانی باشد مثالً در کشتی بلند کردن کشتی گیري که به پل رفته و پرتاب مجدد وي بر روي تشک و یا گرفتن فن 
حال اگر کشتی گیري مایۀ این فنون را در اختیار داشت باشد و قصد اجراي آن کند داور باید . بند کامل ممنوع است 

قبل از اجراء ، اعالم خطا کند و لذا چنانچه به علت بی توجهی یا بی اطالعی اقدام الزم را به عمل نیاورد به اتفاق 
در یک پرونده داور کشتی به علت مسامحه در . یب قرار خواهند گرفت ورزشکار خاطی در صورت وقوع حادثه تحت تعق

نظارت شایسته بر مسابقه محکوم گردید زیرا در لحظه اي که یکی از رقبا مبادرت به گرفتن فن اوج بند کامل می کرد 
دچار فلج دائم متعاقب اجراي آن فن کشتی گیر دیگر از ناحیۀ گردن مصدوم و . توجه داور به جاي دیگر معطوف بود 

نباید از نظر دور داشت که داوران فقط در قبال خطرهایی که . این صدمه در نتیجه تقصیر داور به وقوع پیوست . گردید 
بخشی از فعالیت ورزشی محسوب می شوند ممکن است مسئولیت داشته باشند و به عبارت دیگر صدمات ناشی از 

و یا اقدامات ورزشکاران که از مقولۀ عملیات ورزشی خارج و منجر به  عملیات ورزشی که برابر مقررات انجام گرفته
مشروط بر این که اقدامات احتیاطی بازدارنده را اعمال . حادثه شود هیچگونه مسئولیتی متوجه داوران نخواهد کرد 

نوز به نتیجه منجر اگر قصد تخلف یا ایراد صدمه از سوي ورزشکار تجلی خارجی پیدا کند بدون این که ه. نموده باشد 
شده باشد وظیفه مراقبتی داور اقتضا دارد که اقدامات مقتضی بر حسب مورد اعمال کند این اقدامات ممکن است تذکر ، 

بی توجهی به چنین مواردي که از مصادیق بارز غفلت است زمینه ساز مسئولیت داوران . اخطار و یا حتی اخراج باشد 
  . خواهد بود 

  اقدام نسبت به ورزشکاران مصدوم:  6-4       

هر گاه . مسئولیت داوران در مورد ورزشکاران مصدوم علی االصول محدوده به مکان فعالیت ورزشی است         
ورزشکاري به هر علتی در این محدوده مصدوم شود داور موظف است که اقدامات فوري در جهت کمکهاي اولیه به 

این وظیفه لزوماً به معناي مباشرت داور در اعمال این کمکها به . را به انجام برساند منظور جلوگیري از وخامت حال وي 
این تسهیالت شامل قطع بازي ، . ورزشکار نیست بلکه او باید تسهیالت کافی براي انجام کمکهاي اولیه را فراهم نماید 

از زمین است و هر گاه جابه جایی مصدوم اجازة ورود پزشک یا پزشک یار به زمین و باالخره انتقال مصدوم به خارج 
. بدون ترتیبات خاص میسر نباشد داور مجاز به الزام اشخاص به انتقال مصدوم به خارج از زمین به هر نحو نخواهد بود 

هدف اساسی ورزش تأمین سالمتی ، نشاط و توانمندي است و هیچ هدف دیگري در جامعۀ ایران با توجه به قوانین 
تقلید از دیگران ، اعمال قاطعیت هاي بی خردانه و بی توجهی به این که . اند بر آن رجحان داشته باشد موجود نمی تو

سئول در برابر همۀ قوانین و مقررات در کشور باید بر اساس موازین اسالمی و قانونی باشد می تواند داوران ما را م
  . مسئولیت داوران خواهد بود  توصیه هاي ذیل از موجباتی است که مانع. صدمات وارده نماید
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  .به مجرد مصدومیت ورزشکار بازي قطع و اقدام الزم را معمول دارید  -       

هرگز با توجه به زمینه هاي قبلی ، تمارض را مفروض ندانید مقابله با بازیکن ظاهراً متمارض نباید از طریق بی  -       
  .ر می تواند با اختیارات مقرر در آئین نامه اقدام مقتضی به عمل آورد توجهی به او و ادامۀ بازي صورت گیرد بلکه داو

اگر پزشک در محل فعالیت ورزشی حاضر نباشد اجازة بازگشت به بازیکن مصدوم در صورتی مجاز است که  -       
  .حداقل ، ظواهر امر داللت بر امکان آن داشته باشد 

  . رده است بدون اجازة پزشک اجازة ادامۀ بازي را ندهید به بازیکنی که از ناحیۀ سر صدمه خو -      

  .ادعاي بازیکن مصدون به توانایی به ادامۀ بازي به ویژه اگر طفل باشد هرگز رافع مسئولیت داور نخواهد بود  -       

ریف یا زمین افتادن بر اثر ضربۀ ح ، Knock Downیا  Knock  outدر ورزش هاي مانند بوکس که مفهوم  -       
عمل بیرون انداختن حریف در اثر ضربۀ مشت است و در این حالت احتمال کشیدگی و پارگی عروق خونی مغز وجود 

  . بازگشت باید پس از گذشت مدت مقرر با اجازة کتبی پزشک معتمد باشد . دارد 

  .خود راه ندهید در تعطیل رقابت هاي نامتعادل که امکان حادثه قابل پیش بینی است تردید به  -       

هر گاه در جریان فعالیت ورزشی شرایط جوي نامساعد شود و بروز سانحه قابل انتظار باشد بازي را خاتمه دهید  -       
 .  

اگر ادامۀ بازي احتمال شورش و بلوا را قابل تصور کرده است به فوریت باید تعطیل شود زیرا مصلحت جامعه و  -       
  .یک فعالیت ورزشی مرجح است نظم عمومی بر انجام 

در غیر این . اجازة ادامۀ بازي بازیکنی که سوء نیت و قصد مجرمانۀ خود را عمالً نشان داده است را ندهید  -        
   .صورت ممکن است به عنوان معاونت در ارتکاب جرم از سوي بازیکن مسئول شناخته شوید 

  هامسئولیت هاي حقوقی مدیران ورزشگاه -7      

اول این که در این بحث منظور از : قبل از بررسی حقوقی مسئولیت مدیران ورزشگاهها تذکر دو نکته ضروري است       
بنابراین ورزشگاه . ورزشگاه هر محلی است که صرفنظر از وسعت و امکانات آن معد براي فعالیت هاي ورزشی است 

نکتۀ دوم توجه به معناي مدیر در این . در یک مدرسه ندارد  آزادي از نظر حقوقی تفاوتی با یک سالن چند منظوره
نیست بلکه هر کس که وظیفۀ ادارة امور آن ورزشگاه را به عهده دارد در » مدیر « مسئولیت ناظر بر واژة . راستا است 

ها و لذا  صورت تخلف مسئولیتن خواهد داشت صرف نظر از دولتی یا خصوصی بودن ، سوابق مدیریتی و یا سایر ویژگی
مدیران ورزشگاههاي مسئولیت اداره . مترادف هستند » مدیر « واژه هاي سرپرست ، مسئول ، رئیس و غیره با کلمۀ 

فعالیت ورزشی و غیر ورزشی مرتبط را بر عهده دارند و موظف هستند بدون دخالت در امور فنی ورزشها ، ایمنی همۀ 
رزشکار ، تماشاگر ، کارکنان در ورزشگاه حاضر می شوند حتی همسایگان کسانی را که تحت هر عنوان از قبیل مربی ، و
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بدون تردید و به استناد اصول کلی حقوقی اگر صدمه وارده به . مجاور را در چارچوب وظایف خود تأمین می نمایند 
   .اشخاص یا اموال ناشی از تقصیر آنها باشد ملزم به پاسخگویی خواهند بود 

  عبد و به مثابۀ خانۀ دوم ورزشگاه م  1-7     

با توجه به شرح کاملی که در مباحث قبلی داده شد و هدف از ورزش در قانون اساسی روشن گردید و نیز با عنایت        
پروردگارا اعضاء و » قو علی خدمتک جوارحی و اشدد علی العزیمۀ جوانحی « به آیات و روایات و از جمله این روایت 

سید رضا تقوي ، ( خدمت به خود نیرومند گردان و اعصاب و افکارم را بر عزم و استواري محکم فرما اندام مرا در طریق 
از . تردیدي در قداست آن نیست و لذا مظروف آن که ورزشگاه است الزاماً باید تابعی از همین وصف باشد ) .  69ص 

د را با اطمینان کامل براي تعالی و تکامل ، نشاط نظر افکار عمومی ، ورزشگاه مکان امنی است که ملت فرزندان عزیز خو
این اوصاف نشان می دهد که مدیر ورزشگاه امانت دار جامعه است و . و سالمتی و برومندي به آنجا گسیل می دارند 

ا وارد و باید با تمام توان از امانات مردم یعنی کودکان ، نوجوانان ، جوانان و سایرین که به انگیزه هاي شرافتمندانه آنج
فقدان مسئولیت قانونی مدیران ورزشگاهها یک تصور بی اساس . منزل دوم خود تلقی می کنند حمایت و حفاظت نماید 

یکی از اوصاف قواعد حقوقی کلی و عام بودن است و همۀ آحاد مردم از یک سو داراي حقوق و از سوي دیگر . است 
مدیر ورزشگاه باید همواره به تقدس . گمان ضامن خواهند بود  وظایفی بر عهده دارند و در صورت اثبات تقصیر بی

  .  ورزشگاهها و تعقد خود نسبت به آن عنایت داشته باشد و حساسیت مسئولیت هاي خود را درك کند 

  مدیر ورزشگاه و کارکنان  2-7     

ورزشگاهها عموماً به علت . ت مهمترین عامل موفقیت یا شکست یک مدیر ورزشگاه ، عامل نیروي انسانی همکاراس      
عدم توجه به این دو موضوع می تواند زمینه ساز . مساحت زیاد و تردد انبوه مردم در آن ، نیاز به نظارت بیشتر دارد 

وقوع تخلفات مختلف در یک مجموعه ورزشی باشد و از آنجا که مدیر ورزشگاه به تنهایی قادر به نظارت مستمر نیست 
جرائم ارتکابی در ورزشگاهها از سرقت ، . کیب مطلوب از همکاران ضرورتی اجتناب ناپذیر است لزوماً وجود یک تر

گاهی این جرائم نه فقط از سوي . تخریب شروع و به اعمال منافی عفت و صدمات بدنی و حتی مرگ خاتمه می یابد 
ان با آنان هرگز منتفی نیست و در مراجعین به وقوع می پیوندد بلکه تبانی ، معاونت و یا مشارکت بعضی از کارکن

صورتی که ارتکاب چنین جرائمی شایع شود بی گمان حمل بر بی کفایتی مدیر خواهد بود و این حداقل خسارتی است 
اتخاذ تدابیر ذیل از سوي مدیر ورزشگاه اقداماتی است احتیاطی که می تواند عامل . که بر حیثیت مدیر وارد می شود 

  . جلوگیري از بروز ناهنجاري شود بازدارندة مهمی در 

  .مطالعۀ دقیق پرونده هاي پرسنلی کارکنان و جمع آوري اطالعات در مورد کلیۀ کارکنان  - 1       

  .اتخاذ تصمیم قاطع در مورد کسانی که ادامۀ کار آنها در مجموعه به مصلحت نیست  - 2       

   .اعات و کنترل نحوة انجام وظیفۀ کارکنان بازدیدهاي ناگهانی از ورزشگاه در تمامی س - 3       
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بررسی صالحیت فنی و اخالقی مربیانی که از مجموعه استفاده می کنند و جلوگیري از شروع یا ادامۀ کار  - 4       
  .اشخاص فاقد صالحیت 

جوانان به پاي  به خاطر داشته باشیم که هر اغماض نامتعارفی در این مورد به معناي قربانی کردن نوجوانان و      
  . دوستی ها و یا سهل انگاري هاست ضمن این که مدیر نیز قربانی دیگران خواهد بود 

  جهیزات مدیر ورزشگاه ، اماکن و ت   3-7       

مدیر ورزشگاه مسئول مراقبت از کلیۀ اشخاص اعم از ورزشکار ، تماشاگر ، کارکنان و غیره در محدودة ورزشگاه          
این وظیفه حتی در بعضی موارد به همسایگان . در رابطۀ با تمامی اماکن ، اسباب ، وسایل و تجهزات ورزشگاه است 

در آستانۀ شروع به تصدي این سمت از کلیۀ موارد فوق به  بنابراین مدیر مجموعه باید. ورزشگاه نیز قابل تسري است 
طور دقیق بازدید و اشکاالت موجود را به مقامات مسئول گزارش و تصریح نماید که استفاده از آن ها متضمن وقوع 

  . حوادث ناگوار خواهد بود 

به موجب . یر باشد مسئول خواهد بود اعم از این که ورزشگاه دولتی باشد یا نباشد اگر خسارت ناشی از تقصیر مد       
کارمندان دولت و شهرداري و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه « : قانون مسئولیت مدنی  11مادة 

عمداً یا در نتیجۀ بی احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارت وارده می باشند ولی هر 
مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسائل ادارات و مؤسسات مزبور باشد در این صورت  گاه خسارت وارده

بنابراین گزارش نواقص می تواند رافع مسئولیت مدیر ورزشگاه » . جبران خسارت بر عهدة اداره یا مؤسسۀ مربوطه است 
قدري دلخراش است که قابل جبران  صدمات و خسارات ناشی از معیوب ساختن وسایل و تأسیسات گاهی به. باشد 

نیست و ندامت و پشیمانی مدیران سهل انگار پس از این که خانواده اي متالشی و ملتی را از داشتن جوان برومندي 
به عین گزارش کارشناس حادثه پیست دیزین که منجر به قطع پاي نفر . محروم نمود چه سودي در پی خواهد داشت 

  : ید توجه نمایید اول تیم اسکی جوانان گرد

آقاي صادق کلهر نفر اول تیم ملی اسکی جوانان ایران پس از پایان تمرین به سرعت به  26/12/1375در تاریخ «        
پایین پیست اسکی می کند وي پس از عبور از معبر باریک سعی می کند مماس با انتهاي قابل رؤیت کابل شمالی از 

یر برف پنهان است و این قسمت پنهان همان قسمتی از کنار کابل عبور کند ولی غافل از آن که قسمتی از کابل در ز
کابل بوده که کفش صادق به آن گیر می کند شدت شوك حاصل از در تله افتادن پا و سرعت نسبتاً زیاد باعث می شود 

بدین ترتیب صادق کلهر نفر اول تیم اسکی . تمامی بدن به استثناي پا و کفش را به چندین متر جلوتر پر تاب شود 
انان ایران پاي راست خود را از ناحیۀ زانو از دست می دهد علت اصلی حادثه نامناسب و ناکافی بودن حصار محوطه جو

کابل می بایستی حداقل . وزنه توازن بوده است که در درجۀ اول حصار می بایستی با فاصلۀ کافی از کابل نصب می شد 
عالوه بر آن حصار می بایستی دوبله و از جنس توریهاي .  با دو متر فاصله در داخل محوطۀ محصور قرار می داشت

البته الزم به ذکر است که موارد خطر ساز در . ایمنی باشد و حتماً نقاط اتصال کابل به زمین در داخل حصار قرار بگیرد 
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آینده اسکی  پیست دیزین فراوان است که بیان یکایک آنها خارج از موضوع این گزارش است لیکن مانع آن نیست که در
  » .بازان دیگري دچار سانحه نشوند 

  .در رابطه با وظایف مدیران ورزشگاهها با اماکن ، اسباب ، وسایل و تجهیزات به توصیه هاي زیر توجه نمایید           

  .بازدید زمان بندي شده را در صدر وظایف خود قرار دهید  -1

 . ه ادامه دهید نسبت به پیگیري رفع اشکاالت تا حصول نتیج   -2

 .اشکاالت و معایب هر چند جزئی باشد اگر وقوع سانحه قابل پیش بینی است نادیده گرفته نشود  -3

بر اثر وبت جدا شده در هر لحظه ممکن است بی توجهی به سقف ورزشگاه ، حمام ، توالت ها که بر اثر رط  -4        
 . ب می شود ریزش ضایعه جبران ناپذیر ایجاد نماید تقصیر محسو

اگر ورزشگاه مجاور منازل و یا اماکن دیگران است استفاده از تورهاي فلزي براي جلوگیري از اصابت توپ یک  - 5       
 . الزام حقوقی است 

. رفع اشکاالت الزامی است . لغزنده بودن کف حمام ها ، دستشوئی ها ، کنار استخر از عوامل خطر ساز است   -6       
ر شیر آب که براي آبیاري استفاده می شود نصب یک تابلو غیر بهداشتی بودن آن را مشخص می کند ضرورت در کنار ه

 . در عین حال از نظر فنی باید به گونه اي باشد که اشخاص عادي نتوانند از آنها استفاده کنند . دارد 

مدي محسوب و مسبب مجازات خواهد مسمومیت حاصل از شرب چنین آبی اگر منجر به مرگ شود قتل غیر ع -7      
 .شد 

جایگاه تماشاگران باید توسط کارشناسان مربوطه در مقاطع مشخص زمانی بازدید و اجازة ادامۀ استفاده کتباً   -8      
 .مدیر ورزشگاه مسئول جلب نظر کارشناسان است . ابالغ گردد 

تی و برودتی باید همیشه قفل بوده و کلید آن منحصراً اطاق تأسیسات ورزشگاه شامل برق ، دستگاههاي حرار - 9       
 . در اختیار مأمور فنی باشد 

از قرار دادن وسایل خطرناك مانند دروازه هندبال ، جعبه فلزي مخصوص نگهداري توپ ، بخاري گازي ،  -10      
  . نردبان هاي فلزي و امثال آن در کنار زمین هاي ورزشی به شدت جلوگیري نماید 

کلید و پریزهاي ورزشگاه باید در محل محفوظ قرار داشته باشد به نحوي که امکان دستیابی اشخاص متفرقه  -11     
  . به آن ممکن نباشد 

  . نصب تابلوهاي هشدار دهنده یا نوشتن هشدارها در محل مناسب از اقدامات احتیاطی و پیشگیرانه است  -12      

  . و تجهیزات نامرغوب خودداري نمایند از خرید اسباب ، لوازم  -13      
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  . امکانات الزم براي کمک هاي اولیه همیشه باید در دسترس باشد  -14      

  .اطالع از محل نزدیک ترین مراکز درمانی به ورزشگاه از تدابیر یک مدیر معقول است  -15      

، برق ، گاز ، و آب در محل قابل رؤیت مؤید تدبیر درج تلفن هاي ضروري مانند اورژانس ، پلیس ، آتش نشانی  -16      
  .مدیر ورزشگاه است 

ایجاد ارتباط نزدیک با مسئوالن پلیس محل ، بیمارستان ها ، اورژانس و غیره نشان دهندة شایستگی و آینده  -17      
  .نگر بودن مدیر است 

ورزشی دانش آموزان باید به دقت تحت نظر قرار تردد اشخاص مشکوك در ورزشگاه به ویژه در زمان فعالیت  -18       
  . گیرد 

در مسابقات حساس که حتی احتمال ضعیفی براي درگیري وجود داشته باشد ورزشگاه باید به طور کامل  -19      
  . آجر ، سنگ و غیره باشد : عاري از مصالح ساختمانی مانند 

  .ران به زمین هاي ورزشی از تدابیر الزامی است موانع فیزیکی براي جلوگیري از ورود تماشاگ -20      

  .ان زمان به امضاي شهود برسانید در صورت وقوع حادثه گزارش کاملی از آن تهیه و در صورت لزوم در هم -21      

خالصه این که مدیر ورزشگاه در محدودة مدیریتی خود وظیفه دارد که از وقوع حوادث با اتخاذ تدابیر الزم       
در چنین صورتی و حتی به رغم تحقق هر حادثه هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت و در غیر این . جلوگیري نماید 

عایت مقررات و یا غفلت شده باشد بر حسب نتیجۀ صورت اگر در وقوع حادثه مرتکب بی احتیاطی ، بی مباالتی ، عدم ر
  . حاصله مسئولیت خواهد داشت 

  

  پایان                                                                                                                 

  حسن منتتظري نجف آبادي                                                                                                                

  1390پاییز                                                                                                                  
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