
Www.HaghGostar.Ir                                                                                                شده در پايگاه نشر مقاالت حقوقي،حق گسترمنتشر     1 
 

  

  

  

  

م    :قد

د ی  ت  عا دف واالی ورزش  ی   راه   .سا



Www.HaghGostar.Ir                                                                                                شده در پايگاه نشر مقاالت حقوقي،حق گسترمنتشر     2 
 

  
  
  

 

مسئوليت ناشي از صدمات ورزشي :موضوع تحقيق  

رحيم ابراهيم زاده:ويسندهن  
حقوق:رشته  

پايگاه نشر مقاالت حقوقي،حق گستر :ناشر  
Www.HaghGostar.IR 

 

 

90-91سال تحصيلي   



Www.HaghGostar.Ir                                                                                                شده در پايگاه نشر مقاالت حقوقي،حق گسترمنتشر     3 
 

  فهرست مطالب
  صفحه                   عنوان                                                                                                                        

  1...........................................................................................................................................................................................چكيده 
  2............................................................................................................................................................................................ مقدمه
  2..........................................................................................................................................................................................  پرسش

    3.......................................................................................................................................... شناخت حقوق ورزشي:فصل اول
  4....................................................................................................................................................................................... گفتار اول
  4.................................................................................................................................... ؟منظور از حقوق ورزش چيست:مبحث اول
  4................................................................................................................................................. ورزشي حقوق تعريف :مبحث دوم
  4................................................................................................................................................ اهداف حقوق ورزشي :مبحث سوم

  5...................................................................................................................................................................................... فتار دومگ
  5..................................................................................................................................... اساسي نجايگاه ورزش در قانو :اولمبحث 
 6................................................................................................................................................ حقوق ورزش در اسالم :دوممبحث 
  7..................................................................................................................................... حقوق ورزش در حقوق ايران: سوممبحث 

   9................................................................................................... مسئوليت هاي ناشي از عمليات هاي ورزشي:فصل دوم
  10..................................................................................................................................................................................... گفتار اول
  10................................................................................................................................................. تعريف خطاي ورزشي:مبحث اول
  10.............................................................................................................................................. مسئوليت در قانون مدني:مبحث دوم
  12........................................................................................................ قانون مجازات اسالمي 59ماده3تحليل حقوقي بند:مبحث سوم

  16....................................................................................................................................................... مسئوليت در فقه:مبحث چهارم
  18..................................................................................................................................................................................... گفتار دوم
  18............................................................................................................ ورزشي خطاي در كيفري مسئوليت عدم مبناي :مبحث اول

  19..................................................................................................................... حقوقي ي اداره ي نظريه و قضايي رويه  :دوممبحث 
  19........................................................................................................................................... ورزشي هاي خطا ماهيت  :مبحث سوم

  20........................................................................................................................................ .........رضايت در ورزش: مبحث چهارم
  21............................................................................................................ نتيجه گيري ،پاسخ به پرسشها،مشكالت تحقيق،پيشنهادات 

  24................................................................................................................................................................................ بخش ضميمه
  25......................................................................................................................................................... فرم گزارش حادثه •
  26....................................................................................................................................... حكميت در اختالفات ورزشي •
  29.................................................................................................................................... الگوي كلي براي خسارات مالي  •
 30............................................................................................................................ مثالي براي ارزيابي يك خسارت مالي •

 33.......................................................................................................................................................................... جدول  •

  36.................................................................................................................................................................. منابع ومĤخذ •



Www.HaghGostar.Ir                                                                                                شده در پايگاه نشر مقاالت حقوقي،حق گسترمنتشر     4 
 

  
  :مطالب چكيده
 به نيست پوشيده كس هيچ بر باشد مي امروزي هجامع در تندرستي و سالمتي هالزم كه ورزش و بدني تربيت اهميت
 ها آسيب و خطرات از جداي ورزش كه دانست بايد اما است خورده پيوند نيز ملّي غرور با حتّي كه اي گونه
 و خطرات اين نيز قانونگذار گردد خطايي مرتكب ريديگ روي بر ورزشكاران از يكي است ممكن و باشد نمي

  .است داشته نظر مد را آنها و ندانسته دور چشم از را ها آسيب
 هم مقررات آن و گرفته صورت ورزش آن مقررات طبق بر حركات اين كه اگر. ا.م.ق 59 ماده 3 بند در لذا

  .باشد مي برقرار همچنان مدني مسئوليت ولي داشت نخواهند كيفري مسئوليت نباشند، شرعي موازين برخالف
  .شرعي موازين ـ قانوني هاي مسئوليت ـ ورزشي عمليات ـ ورزشكار ـ ورزشي خطاي ـ ورزش: كليدي واژگان

  



Www.HaghGostar.Ir                                                                                                شده در پايگاه نشر مقاالت حقوقي،حق گسترمنتشر     5 
 

  مقدمه
 احتياج و حيوانات شكار راه از پوشاك و خوراك تأمين به نياز خط، پيدايش از پيش حتي و روزگاران قديمترين از
 امر به كه بود واداشته را بشري كهن جوامع گوناگون دشمنان و طبيعي خطرهاي با مقابله ايبر توانايي كسب به

 مهارت استقامت، قدرت، كه دريابند را حقيقت اين و نمايند توجه زندگي امور مهمترين از يكي بعنوان بدني، تربيت
 جسماني هاي فعاليت و تمرين از گيري هبهر با توان مي است، برخوردار اهميتي از ها انسان زندگي در كه را سرعت و
  .كرد تقويت اي مالحظه قابل حد تا

 هاي مرز گسترش يا حفظ براي كه شدند متوجه ها آن رهبران شدند تأسيس و تشكيل ها حكومت و ها دولت وقتي
 از  ورزش اخير هاي قرن.آورند ارمغان به ها آن براي را پيروزي بتوانند ها جنگ در كه هستند توانايي بازوان نياز خود

 و است شده نگريسته جامعه سالمتي براي ضرورت يك بعنوان و گشته خارج جنگ صرفاً براي جسماني آمادگي
  .است ورزش شان حرفه و شغل جامعه افراد از اي عده يعني است گشته اي حرفه آن باالتراز
 جامعه نشاط و سالمتي و آمده، در ياجتماع نياز و ضرورت يك صورت به ورزش به نگاه كه صورت اين در طبعاً
 آن شدن منحرف و جوان نسل شدن تباه از ورزش به گرايش چراكه كوشيد آن ترويج در بايد و است آن گرو در

 أثناي در و نيست ت خطرا از جداي ورزش اما. كرد خواهد كن ريشه را مخدر مواد به اعتياد و نموده جلوگيري
 كه است آن بر سعي نوشتار اين در شود، خطايي مرتكب ديگري برروي ورزشكاران از يكي است ممكن ورزش

 مدني يا و كيفري مسئوليت آيا كه بدانيم و كنيم حقوقي بررسي را شوند مي حادث ورزش حين در كه را خطاهايي
  خير؟ يا دارد وجود خطاهايي چنين در
 از ورزشي خطاهاي بررسي است مترتب رآنب كه زيادي منافع نيز و كنوني هجامع در ها ورزش اهميت به توجه با

 اين هدف. است گذار تأثير ورزش به مردم نگاه نوع در كه چرا است بااليي ارزش داراي قانون و حقوق  ديدگاه
  است؟ كدام آن علّت و دارند؟ مدني يا و كيفري مسئوليت ورزشي خطاهاي آيا كه بدانيم كه آنست نوشتار

 ورزش كه ما زمان در خصوصاً. افتد مي اتفاق هرروز ها ورزش در كه است ييخطاها وجود در هم را آن ضرورت
  .است آمده در شغل بصورت

   پرسشهاي
  باشد؟ مي مدني و كيفري مسئوليت ورزشي عمليات حين در ورزشكاران خطاي آيا .1
  كند؟ نمي پيدا يگانگي و اختالط ورزشي خطاي در كيفري و مدني مسئوليت آيا .2
 از شود مي محسوب او شغل ورزش چون و بماند دور ورزش از مدتي مصدوم، ورزشكار كه درصورتي .3

  كند؟ جبران را ضرر اين بايد خاطي ورزشكار آيا شود محروم آن آمد در
 ي عهده بر ديه از بيش مبلغي آيا باشد ديه ميزان از تر بيش...  و دارو و بيمارستان هاي هزينه كه صورتي در .4

 است؟ خاطي كار ورزش
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  گفتار اول
  چيست؟ ورزش حقوق از منظور:مبحث اول

 مديران ورزشكاران، از اعم است حاكم ورزش امور تمامي بر كه است مقرراتي مجموعه ورزشي حقوق از ما منظور
 لوازم فروشندگان و ورزشي لوازم سازندگان ورزشي، پزشكان ورزش، ستادي هاي¬مديريت تماشاگران، فني،

 بر حاكم قوانين و قواعد مجموعه يعني است كلي تعريف يك اين. ورزشي هاي سازمان كاركنان باالخره و ورزشي
 چون است، برخوردار خاصي عمومي هاي¬حمايت از ورزش دنيا كشورهاي ي همه در كلي طور به.ورزش كل

 ركن ترين مهم سازي آماده باالخره و سالمتي نشاط، توانمندي، برومندي، نسل، تربيت واقع در ورزش اهداف
 دليل همين به و گذشت سادگي به آن اجتماعي و اقتصادي و سياسي هاي جنبه از نبايد و است انسان يعني توسعه
 اين اعطاي شكل منتها. اند گرفته نظر در را اي ويژه بسيار امتيازات و قوانين نهاد، اين و فعاليت اين از حمايت براي

 رويه هاي قالب در هم هيگا و ضمني صورت به گاهي و صريح قوانين صورت به گاهي است؛ متفاوت امتيازات
 همين دنيا تمام در كلي طور به ورزش هدف چون ولي. مي شود برخوردار امتيازات اين از ورزش عمليات قضايي
 حوادثي شمول از را ورزش حوادث و مي كنند پرداخت را آن ي هزينه ها حكومت كردم، عرض كه است مباحثي

 اهداف اينجا در چون. باشند يكي نتيجه لحاظ از چند هر مي كنند؛ اجد كامالً مي افتد اتفاق خيابان و كوچه در كه
  .است مدنظر ديگري

  تعريف حقوق ورزشي :مبحث دوم
. حقوق ورزش يا حقوق ورزشي يكي از گرايش هاي علم حقوق است كه به برسي حوادث در ورزش مي پردازد

يت هاي ورزشي قهرماني  جزئي از اين واژه ورزش در اين اصطالح داراي مفهوم وسيعي است وعمليات وفعال
تمامي جرائم وشبه جرائمي است كه توسط  به طور كلي مي توان گفت كه منظور از حوادث ورزشي. مجموعه است

ورزشكاران ،معلمين ،مربيان ،مديران،تماشاگران وسازندگان وتوليدكنندگان لوازم وتجهيزات وامثال آنها به طور 
موضوع اين وقايع ممكن است سالمتي ،جان،اموال ،حيثيت .ابطه با ورزش انجام مي گيردمستقيم يا غير مستقيم در ر

  .،شرافت وساير حقوق قانوني اشخاص باشد كه در محدوده ورزش به نحوي حضور دارند
گستره كمي وكيفي موضوع هاي فوق به وضوح اهميت اين رشته را آشكار مي سازد وآنگاه كه با دقت به جايگاه 

ساسي ورزش درميان ساير نهادهاي اجتماعي توجه شود ضرورت آگاهي از محتواي اين رشته براي نظام حياتي وا
  .قضائي كشور وبه ويژ همه كساني كه به نحوي در اداره امور ورزش مداخله دارند روشن تر مي گردد

 ورزش حقوق اهداف:مبحث سوم
 لطمه ديگران حقوق به نحوي به و شود مي واقع ورزش عرصه در كه است تخلفاتي تمام ورزش حقوق موضوع 

 ، محـض خطاي ، جرم شبه ، جرم چون عناويني با كه هاست آن بودن قانون خالف اسـاسي شـرط و كند مي وارد
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 نامند مي مجازات را آن حقوق اصطالح در كه جامعه واكنش آن دنبال به كه شود مي بندي طبقه عمد غير و عـمد
 . باشد مي متفاوت جرايم....  و شدت ، نوع اساس بر ها اتمجاز اين كه شود مي مطرح

 و جلوگيري ورزش جامعه حقوقي هـاي آگـاهـي بـردن بـاال هـدف ورزش حقوق در كه گفت توان مي اما  
 و مديران و ورزشكاران ، ورزش معلمين و مربيان اختيارات و وظايف تشريح  ، ورزش از ناشي حوادث كاهش
 سالمتي نمودن حفظ  ورزش در تخلفات حقوقي آمدهاي پي از ورزش جامعه نمودن طلعم ، ورزشي مسئولين
 ، قانوني هاي مسئوليت از ورزشي هاي مديريت داشتن مصون نيز و مربيان و ورزشكاران حيثيتي و رواني و جسمي

  .باشد مي
 گفتار دوم

 ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون در ورزش جايگاه:مبحث اول
 كشور در كه است نهادهايي تمامي مشروعيت و صالحيت منشأ و است كشور حقوقي سند مهمترين  سياسا قانون
 اساسي قانون اصوالً. دارد اساسي قانون در آن جايگاه به بستگي تعبيري، به كشور در نهادي هر اهميت. دارد وجود

 حاكم، قواي مالي امور و اقتصاد ،ملت حقوق رسمي، دين زبان، حكومت، مانند كشور امور ترين اساسي بررسي به
 اكنون. كند مي واگذار عادي قوانين به را تر اهميت  كم امور مورد در بحث و پردازد مي جمهوري رياست رهبري،
 طور به را خود مشروعيت اينكه يا است شده برده نام صراحت به اساسي قانون در ورزش از آيا كه است اين پرسش

 آورد؟ مي بدست ياساس قانون از غيرمستقيم

 :به ايمان پاية بر نظامي ايران اسالمي جمهوري كه داشته مقرر دوم اصل در ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون
 .او امر برابر در تسليم لزوم و او به تشريع و حاكميت اختصاص و) اهللا االّ اله ال( يكتا خداي ـ1
 .قوانين بيان در آن بنيادي نقش و الهي وحي ـ2
 .خدا سوي به انسان تكاملي سير در آن سازنده نقش و معاد ـ3
 .تشريع و خلقت در خدا عدل ـ4
 .اسالمي انقالب تداوم در آن اساسي نقش و مستمر رهبري و امامت ـ5
 :دارد مي مقرر و آمده انسان سراغ به فوق شرح به دين اصول ذكر از پس باالخره و
 : به انايم هپاي بر است نظامي اسالمي جمهوري كه

 تربيت نهايي، هدف ديگر عبارت به. خدا برابر در او مسؤوليت با توأم آزادي و انسان واالي ارزش و كرامت ـ6
 از آنچه و ناپذيرند زوال هاي واقعيت دين اصول كه زيرا است امامت و عدل معاد، وحي، به مؤمن و موحد انساني
 مسئول و آزاد انساني، واالي ارزشهاي با كريم، انساني تربيت ييعن 6 بند تحقق همان داشته، اساسي اهميت مقنن نظر
 اين به نيل براي كه شده موظف ايران اسالمي جمهوري دولت دوم، اصل در اساس برهمين. خداست برابر در

 :است درك قابل زير نتايج جمله، اين از. برد بكار ذيل امور براي را خود امكانات همة اهداف
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 .ندارد قبول يا رد در اختياري و شده موظف دولت) الف
 .گيرد بكار را آن از بخشي نه و خود امكانات همه است موظف دولت) ب
 نيل براي سوم اصل در مذكور موارد طريق از فقط دوم اصل در مذكور اهداف به نيل براي است موظف دولت) ج
 به منحصر و بوده حصري شود متوسل هاآن به تواند مي دولت كه وسايلي بهتر، عبارت به و كند اقدام اهداف به

 .است سوم اصل گانه شانزده بندهاي
 :گرديده مقرر نظر مورد امور صدر در و اصل همين در
 .عالي آموزش تعميم و تسهيل و سطوح تمام در همه براي رايگان بدني تربيت و پرورش و آموزش ـ3
 :است حصول قابل ذيل نتايج بند اين مفاد در دقت با

 .است شده ياد صراحت به ورزش يا بدني تربيت از) الف
 درجه آن به ورزش ديگر عبارت به است كشور نهادهاي ترين اساسي ميان در ورزش مهم بسيار جايگاه نشانه اين و

 گرفته قرار كشور نهادهاي ترين اساسي جايگاه يا كشور حقوقي سند مهمترين يعني اساسي قانون در كه است اهميت
 .است
 از ورزش كه معناست بدان اين و آن طول در يا و بطن در نه و دارد قرار پرورش و آموزش عرض در ورزش) ب
 .نيست پرورش و آموزش از بخشي و دارد حياتي و مستقل نقشي نظام اهداف به نيل در اهميت نظر
 ورزش ساسي،ا قانون ديدگاه از كه دهد مي نشان عالي آموزش و پرورش و آموزش رديف در ورزش قراردادن) ج

 حركات از اي مجموعه و مادي نهاد يك نه و است نظام نظر مورد انسان تربيت هدف به نيل براي فرهنگي نهاد يك
 .بدني

 .آيد نمي حساب به هدف خود و است برومندي براي اي وسيله ورزش حال عين در) د
 به بايد حياتي وسيله اين كه است آن بر ديگري تأكيد سطوح تمام در همه براي آن بودن رايگان به الزام) هـ

 داشته نبايد محدوديتي هيچ پرورش و آموزش كه همانگونه شود گرفته بكار نسل برومندي براي روش ترين سهل
 .باشد

 قرار سطح يك در اهميت نظر از عالي آموزش با بنيادين و حياتي اي وسيله عنوان به ورزش اساسي، قانون نظر از) و
 و همه براي رايگان ولي است تعميم و تسهيل صرفاً عالي آموزش باب در دولت تكليف دليل نهمي به و نشده داده
  . بود نخواهد سطوح تمام در

                                                                                            اسالم  در ورزشي حقوق:مبحث دوم

                      
پروردگارا : ارحي واشدد علي العزيمته جوانحيقو علي خدمتك جو((ازجمله اين رايت  متعددي روايات و آيات

چهل ))((محكم فرماواعصاب وافكارم رابر عزم واستواري خود نيرومند گردان  اعضاءواندام مرادر طريق خدمت به
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 روشن ديدگاه نمايانگر رددا وجود آن وجوب و ورزش به راجع اسالم در كه ))69ضا تقوي ،صحديث،سيد ر
 ورزشي حوادث از ناشي حقوقي هاي مسؤوليت باب در فقهاء منابع، اين موازات به. است مورد خصوص در شريعت
 مفتوح همچنان نظر اظهار باب و رسد مي اسالم صدر به كار سابقه. اند نموده مطرح را مستحكمي و محتوي پر نظرات
 باب در كه فقهايي جمله از. اند گفته سخن تفصيل به ورزشي استفتائات به پاسخ در نيز معاصر فقهاي اينكه كما است
 سرائر، در حلّي ادريس بن محمد مسبوط در طوسي شيخ المغني، در قدامه ابن. اند داشته ابراز نظراتي ورزشي حقوق
 حسن محمد شيخ و اللثام كشف در هندي فاضل االحكام، قواعد در حلي عالمه االسالم، شرايع در حلّي محقق
 شنا، تيراندازي، به منحصر كه گذشته در ورزشي هاي رشته محدوديت به توجه با البته.هستند الكالم جواهر در نجفي
 ورزشي هاي رشته اغلب در استناد قابل كيفي لحاظ به ولي است محدود كمي نظر از نيز فتاوي بود،...  و دواني اسب
 سپرده او به آموزش براي كه شناگري سالمت از حفاظت به نسبت شنا معلم مسؤوليت باب در مثال عنوان به است
 تيراندازي تمرين به كه كساني حقوقي مسؤوليت باب در شده يا ارائه مختلفي نظرات شناگر سن حسب بر شود  مي

 اينكه ضمن ماسال حقوق در منابعي چنين وجود.  است شده داده مختلفي فتاوي كند مي اصابت عابر به تير و پرداخته
 .دارد اشاره نيز آن حوادث و ورزش اهميت به نمايد مي مشخص را موضوع قدمت

 ايران حقوق در ورزشي حقوق:مبحث سوم
 به ورزشي حوادث باب در كه مشخصي قانون 1352 تا 1304 از يعني معاصر ايران در قانونگذاري دوره آغاز از

 به ورزشي عمليات از ناشي حوادث توجيه راستاي در وقدانانحق و نداشت وجود باشد كرده تكليف تعيين صراحت
 عليه مجني رضايت كه نظرها بعضي طرح ضمن آبادي علي عبدالحسين استاد. اند شده متوسل حقوقي اصول و مباني

 : است معتقد دانند مي ورزشي حوادث موجهه علت را

 اجازة شوند مي جرح مرتكب ورزشي عمليات اثناي در كه اشخاصي كليه و زن مشت مجازات عدم توجيه بهترين«
  »است قانون

 موجه براي  اجتماعي رسوم و آداب قانون، اجازه به نيز اند كرده نظر اظهار زمينه اين در ايشان از بعد كه حقوقداناني
 وجود موردي اينكه به توجه با ايران قانون نظر از كه اند گفته گاه و اند شده متوسل موصوف حوادث كردن قلمداد
 صورت در كه رسد مي نظر به و پذيرفت را فوق استدالالت توان نمي شود قانون نقض موجب عرف كه ندارد

 . باشد تعقيب قابل قضيه قتل وقوع صورت در حال هر به و جرح مورد در شاكي شكايت

 مقرر عمومي مجازات قانون 42 ماده موجب به و صراحت به و داد پايان نظر اختالف اين به مقنن 1352 سال در اما
 ورزش آن به مربوط مقررات نقض حوادث آن سبب اينكه بر مشروط ورزشي عمليات از ناشي حوادث« كه داشت
 )18وقواعد عمومي حقوق جزا،البرز چلبي،ص ديباچه اي بر حوق ورزشي(».شود نمي محسوب جرم نباشد
 نداشته مخالفت شرعي موازين با هم مقررات اين و(....  جمله كردن اضافه با را فوق متن همين مقنن 1361 سال در

 قانون در كه تغييراتي رغم به نيز 1370 سال در. داد قرار تأييد مورد اسالمي مجازات به راجع قانون 32 ماده در) باشد
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 اضرح حال در و رسيد تصويب به عيناً 59 به ماده شماره تغيير با فقط الذكر اخير 32 ماده شد داده اسالمي مجازات
 مدني مسؤوليت مورد در اما. است استناد مورد باشد داشته جزائي جنبة كه ورزشي عمليات از ناشي حوادث مورد در

 جبران و است وضع تصويب باشد داشته اي اشاره ورزش به صراحت به كه خاصي قانون تاكنون ورزشي حوادث
 و فتاوي اصول قوانين، ساير و مدني قانون ،1339 مصوب مدني مسئوليت قانون به استناد با ورزشي حوادث خسارت
  .آمد خواهد آن تفصيلي شرح كه شود مي فصل و حل عادت و عرف
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  گفتار اول
 ورزشي خطاي تعريف:مبحث اول

. است اشتباه و سهو معناي به نيز و نباشد عمد روي از كه گناهي و صواب ضد نادرست، معناي به لغت در خطا
  )فرهنگ عميد فارسي،حسين عميد(

 بزند سر احتياطي بي مباالتي بي يا اشتباه يا ندانسته يا  غفلت به تميزكه صاحب از است عملي وصف:در حقوق خطا
 ندارد مسئوليت در دخلي خطاء كه است آن قهري درضمانات ايران مدني حقوق ازمباني.باشد قانون مخالف هك

 در. بدانند) اضرار مسئول( ضامن را ضررزننده كه است كافي)بالمباشرة اتالف يا تسبيبي اتالف(اضرار انتساب صرف
وسيط در ( مهارت وعدم دولتي مقررات ترعاي عدم احتياطي بي مباالتي بي از است عبارت خطاء كيفري امور

  )336،ص1634،شترمينولوژي حقوق،جعفر لنگرودي
به حكم قرارداد ياعرف  مي بايست از آن پرهيز كند يا خوداري از  خطاعبارت است از انجام دادن كاري كه شخص

  )296حقوق مدني الزام هاي خارج از قرار داد،ناصر كاتوزيان،ص(انجام كاري كه بايد انجام دهد
 با مقنن. است آمده) ق م ا(59ماده در كه است ورزشي حوادث لغت شود تبيين و تعريف بايستي كه چه آن ولي

 در را آيد مي حساب به جرم معمول طور به كه ورزشي عمليات از ناشي مجرمانه نتايج كليه حوادث، واژه استعمال
 كار از عضو، نقص شكستگي، به و شروع ساده حجر و ضرب از تواند مي حادثه. است داده قرار 59 ماده شمول
 بنابر. گردد منتهي مرگ باألخره و عقل زوال يا حواس از يكي نقص يا فقدان دايم، مرض منافع، زوال عضو، افتادن
 از حاصله ي نتيجه ضعف و شدت لذا. گيرد مي بر در را بيشتري مصاديق و است اعم خطا به نسبت حوادث لغت اين

 . ندارد آن نبودن يا بودن جرم بر تأثيري االصول علي ورزشي عمليات

 ورزش هر. ورزشي عمليات از ناشي هاي خطا بر ناظر مقررات مصداق ترين بارز ورزشي، مقررات مجموعه در
. دارد قرار ها هيأت يا فدراسيون اختيار در و تهيه مقررات يا قوانين عنوان تحت كه است مدوني مجموعه يك اصوالً
 خواهد خطا نمايد اي حادثه ايجاد ديگر ورزشكار روي بر و كند تخلف بازي حين در قوانين اين از زشكارور هرگاه
 خطا نيز بوده ورزشي اخالق خالف يا ورزشي شئون مخالف خطرناك، كه ورزشي حركت هر ديگر عبارت.  بود

 توسط كه است رائميج شبه و جرائم تمامي ورزشي حوادث از مراد گفت توان مي پس.  گردد مي محسوب
 طور به آنها امثال و تجهيزات و لوازم كنندگان توليد و سازندگان تماشاگران مديران، مربيان، معلمين، ورزشكاران،

 حيثيت، اموال، جان، سالمتي، است ممكن وقايع اين موضوع. گيرد مي انجام ورزش با رابطه در غيرمستقيم يا مستقيم
  .دارند حضور نحوي به ورزش محدودة در كه باشد اصاشخ قانوني حقوق ساير و شرافت

  مدني مسئوليت قانون :مبحث دوم
 قانوني مسئوليت كه گويم مي شوداصطالحا ديگر اشخاص حقوق به لطمه خودموجب رفتار با كسي هرگاه
 ستا كيفري او مسئوليت نوع صورت اين در كه  دارااست را جرم عنوان متخلف قانوني خالف رفتار گاهي.دارد
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مسئوليت الزمه .داردي گويند در برابر او مسوليت ناگزير از جبران خسارت ديكري باشد مدر هرمورد كه شخص .
ديني  برمبناي اين مسئوليت رابطه.انسان  آزاد وعاقالز پيامد كارهاي خويش آگاه ومسئول است.داشتن اختيار است 

بكار ومسئول بدهكار مي شود وموضوحع بدهي خسارت زيانديده طل:ويژهاي بين زيان ديده ومسئول بوجود مي آيد
  )48حقوق مدني الزام هاي خارج از قرار داد،ناصر كاتوزيان،ص(.است كه به طورمعمول با دادن پول انجاممي پذيرد

 مراقبتها كه گروهي)2.دارد اختصاص بازيها قواعد به كه گروهي)1:كرد تقسيم توان مي گروه دو به را ورزشي قوانين
 ورزشي بازيهاي در خشونت از ايمني پرهيز تأمين آنها هدف و كند مي تحميل بازيكنان بر را اي ويژه ياطاحت و

 گروه همين در و پردازد مي آنها ارزش تعيين و مطالعه به و دارد عالقه دوم گروه به مدني ليتمسئو حقوق.است
 ورزشي حقوق در وليتمسئ عمومي واعدق اجراي.شود مي مطرح حقوقي روابط در آن اثر و ورزشي خطاي كه است
 رابطه در بازيكنان،.است ممدوح گاه و مباح زمينه اين در جرح، و ضرب مانند جرائم از اي پاره زيرا نيست، ممكن
 كه است ورزشي متعارف خطرهاي پذيرش آن مشخصه مهمترين كه هستند ضمني قرارداد پايبند مربيان، و خود ميان
 در محتاط و آگاه ورزشكاري رفتار«ورزشي خطاي تعيين معيار بنابراين،.دهد مي رخ ازيهاب ويژه قوانين اجراي در

 حساب به شرايط اين در بايد نيز را مشروع دفاع و اضطرار عامل».شود مي واقع زيانبار فعل كه است شرايطي
 هاي مسابقه اشاگرانتم كه خساراتي وليتمسئ.است مدني وليتئمس سبب و خطا متعارف رفتار اين از تجاوز.آورد

 تماشاگران اقدام يا بازيكنان خطاي از ناشي اينكه مگر است، آن كنندگان برگزار عهده بر اصوال بينند، مي ورزشي
حقوق مدني  .دانست تماشاگران امنيت تأمين در كوتاهي را آن بايد كه است تقصير پايه بر مسؤوليت اين مبناي.باشد

  )403صر كاتوزيان،صالزام هاي خارج از قرار داد،نا
درمسئوليت قرردادي به علت عدم اجراي تعهدات .مسئوليت مدني يا يه موجب قرار داد است يا خارج از قرارداد

وعدم وفاي به عهدي كه ناشي از قرارداد في مابين است يعني فردي كه به تعهدات خود عمل نمي نمايد وبه اين 
ه خساراتي كه در اين رهگذر حاصل گرديده برآمده  وضامن طريق باعث ضرربه غيرمي گرددمكلف است از عهد

يك مربي كشتي كه متعهد به آموزش فنون كشتي  به نوجوانان بوده :به عنان مثال )مسئوليت ناشي از قرارداد(است 
ودر نتيجه عدم آموزش صحيح،بي احتياطي نوجوان مصدوم شده است  مربي در برابر نوجوان و والدين وي مسئول 

  .مكلف به جبران خسارات استبودهو
در مورد مسئوليت خارج از قرارداد كه قراردادي في ما بين وجود ندارد ويكي از طرفين عمدا يابه خطاءبه ديگري 
زيان وارد كند باتوجه به دستور قانون عمليات ورزشي بايستي با رعايت مقررات وموازين خاص خود اجرا شود ودر 

رات نقض گرديده به حكم قانون خاطي مسئول خسارات ناشي از صدمه وارده به نتيجه تخلف يك ورزشكار ازمقر
  )42ديباچه اي بر حوق ورزشيوقواعد عمومي حقوق جزا،البرز چلبي،ص( . ورزشكار يا ديگران است

 : 1339 مصوب مدني مسئوليت قانون 1 ماده اساس بر
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 شهرت يا حيثيت يا آزادي يا مال يا سالمتي يا جان به احتياطي بي نتيجه در يا عمداً قانوني مجوز بدون كس هر«  
 يا مادي ضرر موجب كه نمايد وارد لطمه گرديده ايجاد افراد براي قانون موجب به كه ديگري حق هر به يا تجارتي
 .»  باشد مي خود عمل از ناشي خسارت جبران مسئول شود ديگري معنوي
 : باشد مي ذيل شرايط وجود به موكول مدني مسئوليت تحقق

 كه كاري انجام يعني فعل ، باشد فعل ترك و فعل صورت به تواند مي ديگران حقوق به لطمه : عمل ارتكاب -1 
 و فوتبال ورزشي رشته در عمدي صورت به پشت از تكل مثل است محسوس و مشهود سهولت به آن خارجي تجلي

 . شنا ورزشي رشته در آب داخل به مبتدي شناگر دادن هل يا
 مثالً باشد كاري انجام به موظف قرارداد يا و قانون اساس بر كننده خودداري كه شود مي واقع وقتي فعل ترك اما 

 اثر بر ورزشكار و كند مي خودداري معيوب اسباب دقيق بازديد از مسابقه شروع از قبل كه ژيمناستيك مسابقه داور
 است شدن غرق حال در كه شناگري نجات از نجات غريق شنا رشته در يا و شود مي مصدوم موجود نقص

 . باشد مي حادثه مسئول صورت اين در كه نمايد خودداري
 جرح و ضرب مانند جاني صدمه طريق از تواند مي شود ايجاد مختلف اشكال به تواند مي ضرر : ضرر وجود -2 
 يا سرپرست مورد در تيمنكرا شايعات مانند شخصي حيثيت به زدن لطمه و تجاوز تواند مي و باشد عضو نقص و

 ورزشگاه اموال كردن ناقص و نمودن تلف صورت به تواند مي و كش زحمت مربيان چنين هم و ورزشي مديران
  . باشد بدنسازي وسايل و تاتامي و كشتي تشك به رساندن آسيب مثل

 مدني تمسئولي موجب شود غير ضرر به منجر كه كاري انجام صرف كه گفت بايد:  بودن قانون خالف -3
 زيان و ضرر كه است اين آن مخالف مفهوم.   باشد قانوني مجوز بدون و قانون خالف بايد ارتكابي عمل بلكه نيست
 آن ورزشي مقررات تمام رعايت با ورزشكاري اگر مثال طور به نيست مدني مسئوليت موجب قانون اعمال از ناشي
 پس است مجاز قانوني نظر از و است بوده انونق اساس بر او عمل چون شود حريف شدن مصدوم موجب رشته

 . داشت نخواهد مسئوليتي
 فعل آن از ضرر كه اين يعني باشد داشته وجود عليت رابطه زيانبار فعل و ضرر عامل دو بين بايد :عليت رابطه -4 

 پس.  دانيمب مسئول را حريف تا باشد او حريف خطاي از ناشي جودوكار پاي شكستگي مثال براي باشد شده ناشي
 يكي فقدان صورت در است مسئول شخص گفت بتوان تا شود رعايت الذكر فوق شرط 4 تمامي بايد گفت توان مي
  . گردد مي ملغي مرتكب شخص مسئوليت فوق شرايط از

 اسالمي مجازات قانون 59 م 3 بند حقوقي تحليل:مبحث سوم
 و متفاوتند يكديگر با مكان و زمان مرتكب، شخصيت ،نتيجه جهت از پيوندد مي وقوع به ورزش پهنه در كه حوادثي

 معايب ها، مديريت تخلفات ورزشي، عمليات از ناشي حوادث. دارد ها ويژگي اين به بستگي قانوني مسئوليت نوع
 غيره، و داوران با يا يكديگر با ورزشكاران هاي درگيري تماشاگران، هاي اوباشگري معيوب اماكن وسايل، و اسباب
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 محور) تحقيق اين در تر دقيق طور به و( مبحث اين در پرداخت آنها به جداگانه طور به بايد كه است تيموضوعا
 . است ورزشي هاي فعاليت اثناي در آن زمان و ورزشي اماكن آن، محل و ورزشكار آن مرتكب كه حوادثي بحث

 :شود نمي محسوب جرم زير اعمال اسالمي مجازات قانون 59 ماده موجب به
 نباشد ورزش آن به مربوط مقررات نقض حوادث آن سبب كه اين بر مشروط ورزشي عمليات از ناشي حوادث3...
 .باشد نداشته مخالفت شرعي موازين با هم مقررات اين و

 :است ذيل عناوين ساختن روشن مستلزم ماده اين حقوقي تحليل
   شرعي موازين با انطباق رات،مقر رعايت معنوي، عنصر حاصله، نتيجه مرتكب، عمل مرتكب، شخصيت

                                                                                      :مرتكب شخصيت) 1
 با فقط و ننموده كرده، ايجاد را حادثه كه كسي به ديگر عبارت به و مرتكب به صريحي اشاره 59 ماده در 3 بند در

 ورزشكار جز كسي حادثه اين مرتكب گمان بي است رسانده را خود نظر ضمني رطو به »ورزشي عمليات« ذكر
 مقنن منظور گمان بي.شود مي گفته ورزشكار اصطالحاً كه است كسي همان ورزشي عمليات فاعل واقع در و نيست
. است كرده خودداري ورزشكار واژه بردن بكار از هم دليل همين به نباشد قوق شرح به  ورزشكار خاص مفهوم
 ساير رعايت با بپردازد ورزشي هاي فعاليت انجام به كه كس هر لذا و است داشته ورزشكار عام مفهوم بر نظر بلكه

 شرط هيچ و مهارت ميزان وزن، قد، سن، قانون، نظر از بنابراين. كند استفاده قانوني ماده اين امتياز از تواند مي شرايط
  )31حقوق ورزشي،حسين آقائي نيا،ص(. بود نخواهد 59 ماده شمول در موثر ورزشي هاي فعاليت انجام جز ديگري
 :باشند توانند مي گروه دو. ا.م.ق 59 ماده 3 بند موضوع اشخاص ديگر بعبارت

 قانونگذار) يعني( است كرده خودداري آفرينان، حادثه عنوان به ورزشكاران ذكر از بند اين در مقنن: ورزشكاران ـ1
 .است نداده ستد به تعريفي آنها از
 لذا. باشد مي آنها به منتسب كه است »ورزشي عمليات« يعني آن بعدي عبارت مورد، اين تشخيص ضابطه و معيار اما
  .باشد مي بيرون مزبور ماده شمول از نگردد ناشي ورزشكاران جانب از حادثه كه صورتي در
 با ارتباط در نحوي به كه هستند اشخاصي هكلي اينان: ورزشي فعاليتهاي در ،شركاء، كنندگان شركت ساير ـ2

 در ورزشي حوادث با رابطه در آنها تكاليف و حقوق تعيين كه باشند مي ورزشي عمليات از ناشي حوادث
 :است ضروري و الزم. ا.م.ق 59 ماده 3 بند چهارچوب

 ورزشي؛ رقابتهاي دهندگان ترتيب ـ الف

 مربيان؛ و سرپرستان ـ ب

 ان؛داور و داوران سر ـ ج

 عمومي؛ مراجع و مقامات ـ د

 بيمه؛ شركتهاي ـ هـ



Www.HaghGostar.Ir                                                                                                شده در پايگاه نشر مقاالت حقوقي،حق گسترمنتشر     
17 

 

 ورزشي؛ لوازم كنندگان توليد ـ و

 . امدادگران و پزشك ـ ز

  .شود مي صرفنظر دسته اين حقوق بيان از بحث در اختصار لحاظ به ولي
 :مرتكب عمل) 2

 كه است مرتكب اعمال نبود ورزشي روي. ا.م.ق 59 م 3 بند موضوع اعمال نبودن جرم قضيه بار تمامي تقريباً
 تمرين قالب در بدني فعاليت مزبور،هرآن ورزشي عمليات كه آيد مي نظر به. باشد مي حكم اين ممسك آن شناسايي

 چنين 3 بند از ترتيب بدين. گيرد مي خود به را وصف اين عرف يا و مقررات و قواعد مطابق كه باشد مسابقه و
 اين همچنين بلكه گيرد صورت ورزشكاران سوي از بايد الزاماً ورزشي عمليات اين آنكه از جداي كه آيد برمي
 :شمرد بر توان مي را شرط چهار حقوقي، نظر از عمل شدن محسوب ورزشي براي. باشد ورزشي بايد عمل

 .گيرد انجام عام مفهوم به ورزشكار ناحيه از) 1
 .باشد ورزشي فعاليتهاي انجام حين در) 2
 .باشد ورزشي حركاتزمره  در ورزش آن اصخ مقررات نظر از عمل) 3
 .باشد شده اعالم مجاز ورزش سازمان سوي از ورزش آن اصل) 4
 :مقررات رعايت) 3

 اين در مقررات واژه... باشد مي مقررات رعايت ورزشي، عمليات از ناشي حوادث نبودن جرم براي شرط اولين
 تمامي مقررات برگيرنده در سو يك از سعتو و گسترش اين و است برخوردار اي گسترده مفهوم بند،از

 در قانونگذار اصلي گاه تكيه حال اين با. است ورزش يك ابعاد تمامي شامل مقررات ديگر سوياز و ورزشهاست
 از اعم حركات اين در خطا مسلماً كه است ورزشي رشته آن فني حركات به مربوط ورزشي مقررات نقض ايراد

 اگر بهتر، عبارت به. باشد مي جرم بشود، دارد، مجرمانه عنوان قانون در كه يحوادث موجب اگر سهوي يا عمدي
 اثر )مانندمحدوده زماني يامكاني ورزش(نكند را ورزشي بازيهاي  مربوط به قواعد رعايت جرح، و ضرب مرتكب
  .شود متمسك سنت يا و قانون به تواند نمي ديگر و رفته بين از آن كننده تبرئه

 :59 ماده 3 بند در شرعي موازين) 4
 بر ترتيب بدين. اند نكرده مشخص را شرعي موازين مصاديق يا تعريف اسالمي، مجازات قانون كنندگان تدوين
 ومسابقات عمليات بر حاكم مقررات كننده محدود شرعي موازين چهارچوب كه است كيفري محاكم و قاضي

 را شرعي موازين با منطبق و مشروع عمليات واندبت ورزشي حوادث با برخورد در تا كرده شناسايي ار ورزشي
 ايذاء مستلزم كه ورزشي رقابتهاي و ورزشها از دسته آن با اسالم.  نمايد اقدام حكم صدور در سپس و دهد تشخيص

 . است مخالف است غير ايذاء يا نفس



Www.HaghGostar.Ir                                                                                                شده در پايگاه نشر مقاالت حقوقي،حق گسترمنتشر     
18 

 

 بلكه مقررات و قانون تهايعبار تمام نه ولي است باطل كلي طور به اسالم، شريعت مخالف مقررات و قانون چند هر
 .باشد مي شرع با مخالفت بطالن، مبناي چون گردد مي باطل شريعت و قانون مخالف عبارتهاي تنها
 يكي است؛ تصور قابل صورت دو شرعي موازين با ورزش مقررات مخالفت عدم مورد در كه آيد برمي گفته اين از

 انطباق در ورزش مقررات از بعضي اينكه ديگر و... باشند مي حرام كُلّاً ورزشها از بعضي شرعي مباني با انطباق اينكه
 .باشند مي باطل و شده داده تشخيص مغاير شرع، با

. ا.م.ق 59 ماده 3 بند در اسالمي انقالب پيروزي از بعد اگر »شرعي موازين با مخالفت عدم« عبارت داشت اذعان بايد
 با تعارض در توانست نمي ورزشي مقررات چهارم، اصل مثل ساسيا قانون اصول برتري به عنايت با شد نمي بيان

 .باشد شرعي موازين
 . نبود موجود قيد يا و تأكيد اين به نيازي اصوالً رو، اين از

 موجب و آيد مي وجود به ورزشي خشن اعمال از كه است نتايجي ورزشي عمليات از ناشي حوادث از مراد پس
 اقداماتي چنين معرض در ها ورزش بيشتر كه آنست خاطر به مورد اين بيني شپي و گردد مي ديگري جسم به لطمه
 .كند بيني پيش را آن مقررات بايد قانونگذار و دارند قرار
 باشد شده شناخته رسميت به و گرفته قرار قبول مورد ورزشي عرف در كه است آن ورزشي عمليات شرايط از يكي
 وتا است مقررات داراي كه باشد هايي ورزش جزء بايد كه دارد آن از تحكاي »آن به مربوط مقررات« عبارت زيرا

 كه نيست اين مقررات از منظور البته. گردد نمي وضع آن مورد در هم مقرراتي باشد نشده شناخته رسميت به ورزشي
 اي فهحر ورزشكاران عرف به بايد بلكه باشد خاصي مرجع سوي از مصوب و مكتوب صورت به بايد مقرراتي چنين
 . باشد خاصي سازمان و نظارت تحت ورزشي رشته كه نيست الزم بنابراين داشت توجه نيز ورزشي رشته آن

 خشونت اعمال كه است جرم موجهه علت صورتي در ورزشي عمليات اما ندارد وجود تصريحي 59 ماده در گرچه
 حادثه شدن ناشي زيرا است شرط اين گربيان )ورزشي عمليات از ناشي( عبارت و باشد داده رخ ورزش حين در آميز
 باشد آن از بعد يا ورزشي عمليات از قبل خشن اعمال اگر پس معناست همينبردارنده  در ورزشي عمليات از

 . كند استناد 59 ماده به تواند نمي مرتكب

 خروج معد آن، و است ورزشي عمليات شرايط از ديگر يكي بيانگر )ورزش آن به مربوط مقررات نقض( عبارت
 عمل مرتكب ديگري به زدن صدمه عمدي هدف با مرتكب اگر بنابراين است ورزشي مقررات و اهداف از مرتكب
 تابع باشد شده آن مرتكب غيرعمدي صورت به اگر و دارد پي در را عمدي جرم مجازات شود آميز خشونت
 .بود خواهد غيرعمدي جرايم مقررات

 زيرا باشد كرده شركت ورزشي عمليات در خود رضايت با عليه مجني هك است آن ورزشي عمليات شرايط از يكي
 . كند نمي پيدا تحقق ورزش معناي نباشد رضايت اگر ولي است نشده بيان ماده متن در گرچه
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 مربوط ورزش مقررات اوالً، كه شود برخوردار معافيت از تواند مي ورزشكار شخص صورتي در آنكه نتيجه
 آنها نظاير و كج كشتي اي، حرفه زني مشت مثل هايي ورزش رسد مي نظر به مثال براي اشدنب شرعي موازين برخالف
 ورزش، آن به مربوط مقررات رعايت با حتّي ها ورزش اين جريان در كه حوادثي نتيجه در و باشند مي شرع خالف

 كشتي ورزش در مثالً اينكه نه كرده مراعات را رشته آن مقررات بايد ورزشكار ثانياً،. بود خواهد آور ضمان دهد رخ
 رضايت صرف طور همين! باشد كرده حمله داور به لگد با يا زده مقابل طرف ورزشكار بيني به مشت با فوتبال يا

 هاي مكان يا و معابر در) كشتي و زني مشت مثل( شده شناخته هاي ورزش قلمرو از خارج كه هايي درگيري در طرفين
 دعاوي از يكي در نكته اين.  بود نخواهد مرتكبان كيفري و مدني مسئوليت رافع دهد مي رخ خصوصي يا عمومي
  .گرفت قرار دادگاه تأكيد مورد نيز 1918 سال در انگليسي

  در فقهمسئوليت :مبحث چهارم
 شامل عمدتاّ گذشته در ورزشي هاي رشته. دارد طوالني سابقه فقه در ورزش تعليم و ورزشي عمليات از ناشي ضمان

 سابقه اين وجود. است موارد همين حوش و حول بيشتر نيز فقهي نظرات و بوده شنا و سواري اسب ، اندازيتير
 سوابق اين قدمت ، ثانياّ آن از ناشي حوادث به توجه و ورزش اهميت ، اوالّ: است نكته چند مؤيد فقه در طوالني
 كه است هشداري حال عين در و سازد مي خرمفت و مباهي بيگانه حقوقي هاي نظام مقابل در را ما كه گرانبها

 و كمي تكامل جهت در تالش بايد ما وظيفه بلكه. داشت خوش دل تاريخچه عنوان به گذشته افتخارات به نبايدصرفاّ
   .آنها نقل صرف نه و باشد آنها كيفي
درمورد اقدام  خود اقدامي كند هركس به ضررخودنسبت به مال ،جان:قاعده اي فقهي استكه قاعده اقدام در

  )75،ص1قواعد فقهيه،آيت اهللا بجنوردي،ج(اوكسي به نفع اوضمان قهري يا مسئوليت مدني ندارد
بنابر اين قاعده هركس  بارضايت وبدون اكراه يا تهديد اقدام به عملي كند ودر حين يا بعد از انجام آن مضروب 

   :ه موارد ذيل را مي توان نام بردبه عنوان نمون.شود هيچ كس ضامن نيست مگر درصورت تعدي وتفريط
  .الهدف قصد انما و قصده ما الرامي الن خطا فهو الرماه من سهم فاصابه الهدف بين و الرماه بين رجل مر اذا:1نمونة
 و گيرد قرار تير اصابت مورد و كند عبور هدف و تير مسير ميان فاصله از تيراندازي مسابقه محل در شخص هرگاه
 .است بوده هدف او مقصود بلكه نكرده او قصد تيرانداز، زيرا گردد مي محسوب خطائي لقت اين شود كشته

  ) 189،ص7جطوسي، شيخ ،مبسوط،(
 في كان و يحذره لم ان و يضمن لم الرامي حذره قد و سهم فاصابه الغرض بين و الرماه بين رجل مر اذا و:2نمونة 

  عاقلته علي دينه كانت يحذره لم و ملكه غير في كان او باذنه هعلي دخل ان و فكذلك اذنه غير به عليه دخل قد ملكه
 چنانچه گيرد قرار تير اصابت مورد و كند عبور هدف و تيراندازان ميان فاصله از مسابقه محل در شخص هرگاه
 دازان تير مالكيت در محل آنكه فرض در باشد نداده هشدار اگر ولي نيست ضامن مطلقاّ باشد داده هشدار تيرانداز
 محل يا و شده وارد وي اجازه با مصدوم چنانچه و نيست ضامن هم باز شده وارد وي اجازه بدون مصدوم و بوده
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 بن محمد الفضيله، نيل الي الوسيله( .بود خواهد مقرر وي عاقله بر ضمان است نداده هشدار و نبوده تيرانداز ملك
  )طوسي حمزه بن علي
 همين به و بود نخواهد ضامن) بپرهيز:  حذار( باشد گفته تيرانداز اگر) 000 روي لما يضمن لم حذار قال اذ(: 3نمونة
  )251،ص3حلي ج ، محقق االسالم شرايع( .است پرداخته فتوي مستند ذكر به و نمود، بسنده مقدار
 ان يضمن لم حذر قال انه ثبت لو فخطاءو اال و غير فهو قصد فان بسهم احدهم فاصابه الرماه علي اجتاز لو و:4نمونة
   امكانه مع يعدل لم و المرمي سمع
 فرار به ،اقدام فرار امكان فرض با و است شنيده مصدوم و ) بپرهيز: حذار(:  است گفته رامي كه گردد ثابت اگر

  )، حلي ،عالمه االحكام قواعد( .باشد نمي ضامن است ننموده
 في ليحتاط اليه سلمه النه السابح عاقله علي فالضمان رقفغ السباحة ليعلمه السابح الي الصغير ولده سلم ان و:5نمونة
   حفظه في التفريط الي نسب غرق فاذا حفظه،

 عهدة بر ضمان شود غرق طفل سپس شنا، را او بياموزد تا) شناگر( شنا معلّم به را خود صغير فرزند كند تسليم اگر و
 غرق اگر بنابراين كند احتياط طفل نگهداري در تا است داده تحويل او به را طفل ولي، كه زيرا است شنا معلم عاقله
 در قياس مقتضاي اينكه به است شده قائل قاضي اما طفل، نگهداري در شنا معلم تقصير به است مستند غرق اين شود

 شده جاري آن بر عرف و عادت كه است فعلي اين كه زيرا نيست نفس ديه ضامن شنا معلم كه است اين مذهب،
 را كودك معلم اگر كه همانگونه نيست ضامن شود تلف شنا واسطه به اگر بنابراين طفل خود صلحتم براي است
 ان المذهب قياس القاضي، قال و( نيست ضامن شود تلف ضرب اين بواسطه طفل سپس بزند متعارف حد در

 ـ به فتلف معتاداً ضربا لصبيا المعلم ضربه اذا كما به تلف ما يضمن فلم لمصلحته به العاده ماجرت فعل النه اليضمنه
  .)غير الي هالكه في التفريط الينسب نفسه يد في الكبير الن يفرط لم اذا شيء السابح علي فليس غرق اذا الكبير فاما
 در بالغ اختيار كه زيرا باشد نكرده تفريط كه آنگاه نيست چيزي شنا معلم بر شود غرق اگر بالغ، شخص مورد در اما

  )578،ص9المغني ،ابن قدامه،ج(.شود نمي داده نسبت غير به القاعده علي بالغ هالك در تفريط و اوست خود دست
 خالف بال الرامي عاقلة علي فالديه مثالً احدهم سهم فاصابه فيه المرور له مباح مكان في الرماة بين مرَّ اذا: 6نمونة
 فيماله الديه او القود عليه كان اال و قصده في و مخطئاً يكونه غيرهم و الشهيدين و كالفاضلين له تعرض من بين اجده
 اجده خالف بال العاقلة يضمن لم العدول من متكمنّناً كان و المار سمع و خداي: قال انه ثبت لو نعم مكرّراً عرضة كما
 قال و القصاص، عنه فدرا خداي،: قال انه بينة فاقام) ع(علي الي فرفع بخطره صاحب رباعيته دق صبياً ان روي لما ايضًا

   )حذر من اعذر قد(
 آنان از يكي تير سپس باشد داشته وجود عبور حق عابر آن براي كه مكاني در تيراندازان ميان از كند عبور كسي اگر
 كه كساني بين. بيابم را آن خالف آنكه بدون است تيرانداز عاقله عهده بر ديه كند اصابت او به مثال عنوان به

 قصد و خود فعل در تيرانداز كه زيرا ديگران و شهيدين و حلي عالمه و حلي مانندمحقق اند دهش مسأله اين متعرض
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 اگر آري. دانستيم كراراً چنانكه. بود خواهد او عهده بر خودش مال از ديه يا قصاص وگرنه است كرده خطا خود
 آنكه بي نيست ضامن عاقله ستا داشته بازگشت امكان و شنيده را آن عابر و است داده هشدار او كه شود ثابت

 نزد بود شكسته... تير پرتاب در را ديگري كودك دندان كودكي كه است شده روايت آنچه دليل به بيابم خالفي
 او از را قصاص) ع(علي حضرت است داده هشدار كه كرد اقامه بينه صغير آن و شد مرافعه) ع(علي حضرت
جواهرالكالم،شيخ محمد حسين ( .است عافم هشداردهدازمجازات كه كسي فرمود و برداشت
  )كتاب ديات68،ص42نجفي،ج

 گفتاردوم

  ورزشي خطاي در كيفري مسئوليت عدم مبناي :اول مبحث
  :ورزشي عمليات از ناشي حوادث نبودن جرم باب در حقوقي توجيهات

 سه در نظرات اين ندا داشته ابراز را نظراتي ورزشي حوادث نبودن جرم چگونگي تحليل در حقوق علماي از يك هر
  :است شده عنوان دسته
 خشن ورزشهاي اجراي از ناشي ورزشي حوادث نظريه اين براساس: مجرمانه قصد وجود عدم بر مبتني نظرية ـ الف
  .باشد مي مجازات غيرقابل مجرمانه، قصد فقدان لحاظ به
 به كه خشن ورزشهاي اجراي در مجازات از معافيت مبناي نظريه اين مطابق: عليه مجني رضايت بر مبتني نظرية ـ ب

 كه افرادي بيني پيش قابل حوادث از آگاهي همراه رضايت. باشد مي عليه مجني رضايت شده، منجر جرح و ضرب
   .است گرفته قرار ورزشي عمليات توجيه مبناي نيز دارند مشاركت ورزش آن در
 جرم كه دارند عقيده اخيرًا زيادي هعد پيشين، هنظري ود بر وارده ايرادات پي در: قانون هاجاز بر مبتني هنظري ـ ج

 كسي حال همچون ورزشي، همسابق در كننده شركت وضع. باشد مي قانون هاجاز به مستند ورزشي حوادث نبودن
 در او كه تصميمي آيا ديد بايد سپس نمايد؛ دفاع خود از و بگيرد تصميم سرعت به بايد اضطراري وضع در كه است
  است؟ آن با مخالف يا آن متناسب شود مي گرفته ورزش همان در كه رقيبي متعارف تصميم با گيرد يم شرايط آن

 از استفاده سوء و بازي قواعد به تجاوز و باشد مخالف معيار آن با زيانبار كار كه است موردي هويژ مدني، مسئوليت
 تصميم سريع اخذ كه مواردي و اضطراري مواقع در كه گردد مي آن سبب استدالل اين. آيد حساب به سالم رقابت

 تقصيرهاي گسترش از و كند مي اغماض قابل و مباح را اشتباهات و لغزشها از بسياري دارد، ضرورت حالت آن در
   .كاهد مي ورزشي
 اعمالي و حوادث آن براساس كه دانست قانون به مستند بايد را ورزشي عمليات از ناشي حوادث مشروعيت مبناي
   .دانست مجازات و تعقيب قابل و جرم توان نمي را شوند مي واقع ورزش آن مقررات عايتر با كه
   .باشد مي سومه نظري كشورمان، حقوقي دكترين در موجود اجماع توجه با ايران، حقوق در پذيرش مورد هنظري البته
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 مبحث ذيل در كاتوزيان دكتر مدني مسئوليت كتاب در خصوص اين در تفصيلي مباحث كه است يادآوري به الزم
  .دهم مي ارجاع آنجا به را عزيزان كه است آمده ورزشي خطاي
  حقوقي اداره نظرية و قضايي رويه :دوم مبحث
  :دارد مي اشعار تهران عمومي دادگاه 1102 شعبه 22/9/77 ـ 1678 هشمار هدادنام
 روشن براي دادگاه و باشد مي آن اصول جزء مختلف ضربات ساختن وارد رزمي ورزشهاي در است مسلم آنچه
 مبادرت خير؟ يا شده وارد تكواندو ورزش ضوابط چارچوب در و صحيح صورت به ضربه آيا كه موضوع اين شدن
 و متعارف را... آقاي مربي، عملكرد...  هشمار به مسبوطي گزارش طي تكواندو فدراسيون كارشناسان نظر جلب به

 و...  مرحوم مادر...  خانم شاكيه اظهارات به توجهاً مراتب، به بنا... اند ودهنم اعالم تكواندو ورزشي مقررات مطابق
 ورزش آموزان هنر از تعدادي اظهارات و تكواندو ورزشي مربي...  آقاي و...  ورزشي مجموعه وقت مسؤول آقايان
 هحادث دادگاه قانوني، پزشكي و تكواندو فدراسيون كارشناسان هنظري همچنين و اند بوده صحنه به ناظر كه مذكور
 برائت هقاعد بر بنا و داند نمي متصور را غيرمتعارفي عمل و دانسته تكواندو ورزشي ضوابط چارچوب در را مذكور
 باشگاه وقت مدير آقاي و مربي آقاي برائت به حكم ايران، اسالمي جمهوري اساسي قانون 37 اصل استناد به الذمه

   .نمايد مي اعالم و صادر...  ورزشي
 او متوجه كيفري مسئوليت باشد ورزش آن قانون مطابق ضربات اگر گذشت، نظر از كه فوق رأي به توجه با پس

  .بود نخواهد
  :است آمده حقوقي ادارة نظرات از يكي در

 رسيدگي مرجع با صدمه ايراد بودن غيرعمدي و عمدي تشخيص و دارد ديه كشتي مسابقه در استخوان شكستگي
محشاءقانون مجازات اسالمي ،ايرج ()حقوقي اداره 30/6/67 ـ 4413/7 نظريه از گرفتهبر. (است كننده

  )91صگلدوزيان،
 بپردازد؟ ديه بايستي شخص چرا گردد رعايت ورزشي مقررات اگر كه اينست رسد مي ذهن به اينجا در كه سؤالي  
  ندارد؟ منافات مورد، اين خصوص در كيفري مسئوليت عدم با آيا

 شود مي حاصل ديه در كيفري و مدني مسئوليت يگانگي و اختالط كه اينست داد سؤال بدين توان يم كه جوابي
ه ب اوست هعهد بر ديه مدني، مسئوليت لحاظ به لكن ندارد مسئوليتي كيفري، مسئوليت لحاظ از خاطي شخص يعني

  .پرداخت ديه بايستي خاطي سوي از و دارد گانه دو ماهيتي ديه ديگر عبارت
  ورزشي خطاي ويژگيهاي و ماهيت:سوم مبحث

 ضمان سبب و تقصير نيز دادگاه در كند، مي اعالم خط ورزشي فدراسيونهاي تصميم و اي حرفه عرف آنچه آياـ 1
  است؟
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 عهده بر ضماني و نشده مرتكب تقصيري است، كرده رعايت را بازي قواعد كه بازيكني گفت توان مي آيا ـ2
  ندارد؟

 نظر از الزم احتياطهاي نكردن رعايت و بازي قواعد به تجاوز كه است اين عمومي پاسخ ،پرسش نخستين مورد در
 كه است شده گفته جهت همين به ندارد رفتاري چنين متعارف، و معقول ورزشكار زيرا است، تقصير نيز حقوقي
 قانون 59 م 3 بند مخالف ممفهو از.كرد تعبير بازي آن ويژه قواعد از تجاوز به بايد نخست ديد در را ورزشي تقصير

 نيست جرم كه اعمالي هزمر در بند اين در. است تقصير ورزش مقررات نقض كه آيد برمي چنين اسالمي مجازات
  :خوانيم مي
 شد بنا ورزش آن به مربوط مقررات نقض و حوادث آن سبب اينكه بر مشروط ورزشي، عمليات از ناشي حوادث«
 كه اعمالي در را ورزشي مقررات اعتبار حكم، اين منطوق»باشد نداشته مخالفت شرعي موازين با هم مقررات اين و
 از ولي داند مي مرتكب برائت سبب را ورزشي مقررات رعايت و كند مي تأييد است جرم عمومي قواعد طبق بر

 مشتي گفت بايد پس،. كند مي عمومي قواعد تابع را موضوع مقررات نقض كه شود مي استفاده آن مخالف مفهوم
 نه است كيفري امور به ناظر حكم اين. است تقصير و جرح و ضرب ايراد شود مي زده بوكس ورزش در خطا به كه

 در كيفري و مدني مسئوليتهاي اختالط و كرد استفاده توان مي نيز مالي ضمان در آن مالك از ولي مدني مسئوليت
 از بسياري عرف قدرت شده گفته كه گونه همان اين، وجود با كند مي تأييد را شده پيشنهاد استفادة امكان قانون، آن

  .بيند مي آور ضمان را سنگين و عمري تقصيرهاي تنها و كند مي اغماض قابل را خطاها
 به بند پاي دادگاه كه اند كرده تأييد نويسندگان از بسياري و است شديدتر دوم پرسش به پاسخ در ها ترديد ولي

 الزامي اما گيرد، مي قرار استفاده مورد راهنما عنوان به هميشه ورزشي قوانين چند هر ديگر، انبي به: نيست بازي قواعد
 تواند، مي دادگاه و نيست مباح حقوق ديد در هميشه است مشروع بازي عرف در آنچه و كند نمي ايجاد دادگاه براي
 نتيجة كه مواردي در ويژه به. ماردش ضمان سبب و خطا را حركتي ورزش آن اخالقي و اجتماعي هدف و پايه بر

 قابل معيار آن از و گيرند سخت معمول طور به دادگاهها دائمي، فلج و نابينايي و مرگ مانند( باشد شديد زيانبار فعل
حقوق مدني الزام هاي  .(كنند مي استفاده عدالت به رسيدن براي) متعارف و معقول ورزشكار رفتار يعني( انعطاف

  )410اد،ناصر كاتوزيان،صخارج از قرار د
  رضايت ورزشكار  :چهارم مبحث

از نظر حقوقي رضايت مجني عليه اصوالتاثيري درمجرميت مرتكب ندارد ولي در موارد  استثنائي رضايت مجني 
عليه ممكن است موجب زوال وصف مجرمانه و عدم تحقق جرم،تخفيف مجازات يا موقوفي تعقيب يل موقوفي 

ون ترديد رضايت ورزشكار به مشاركت در فعاليت ورزشي به معناي قبول خطرات ونتايج اجراي مجازات شود وبد
قبول رضايت به عنوان يكي از مباني موجه دانستن حوادث ناشي از عمليات .زيان بار  متعارف درورزش است

ه اين كهحادثه با ورزشي به منظور ايجاد انگيزه در ميليونها جوان  براي روي آوردن به ورزشبوده ومقنن باعلم ب
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ورزش قابل تفكيك نيست وحتي به رغم رعايت همه موازين ومقررات باز ممكن است صدمه اي محقق شود با 
ورزش را از همه امور جدا ساخته وحوادث آن را جرم محسوب نمي  شجاعت وبينشي بسيارمتعالي  حساب

  .ل است وهيچ اكراه واجباري در آن نيستدرعين حال ميخواهد بگويد كه ورزش  يك فعاليت مبتني بر تماي.كند
كاردوزو يكي از بزرگترين حقوقدانان امريكا در يك ضرب المثل همين ديدگاه رابه بياني ديگرگفته است 

) 19آقايي نيا،ص ،ترجمه حسين جنيور ي جاميبونمباني حقوقي ورزشها،والتر ت)) (ندترسو مي تواند در خانه بما((كه
ت كه در صورت در فعاليت ورزشي علي االصول نخواهد توانست به نتايج زيان باري كه ومفهوم مخالف آن اين اس

 اين پديده غالب ومتعلق به زمانهاي گذشته به نحومطلوبي.در چهارچوب مقررات  حاصل شده باشد اعتراض كند
ورزشي ) كاييمنظور فوتبال امري(فوتبال: ((قرارگرفت حكم موضوع ارگان عالي ايالت توسط ديوان1962 درسال

ين اقتضاي آن درگيرشدن مستمرومكرربازيكنان باقدرت هرچه بيشتراستدرگيري بد.همراه با درگيري بدني است
آن  اجتناب ناپذير بازي فوتبال است بازيكنان بايدخطر،ضربات،شكستگي وصدمات كوفتگي وشكستگي وقايع
)                          19آقايي نيا،ص ،ترجمه حسين جنيور وني جاميبتمباني حقوقي ورزشها،والتر )) (رابارضايت پذيرا باشند

كه از نامش  معناي اين قاعده چنان.استناد به قاعده اقدام كه يكي از قواعدفقهي است در اين مورد نيز مقبول است
قواعد فقه،ابولحسن .(كس ضامن نخواهد بود ورضاضرر يا ضماني رابپذيرد هيچ كه كسي باعلم قصد پيداست

  )204محمدي،ص
بنابراين زيان ديده از عمليات ورزشي اعم از حريف ،تماشاگر يا غيربا شركت در بازي يا ورود به جايگاه صدمات 

وارده  راي جبران خساراتناشي از عمليات ورزشي در چهارچوب مقررات را پذيرفته است ونمي تواند ب وخسارت
دنبال آن  بار داوري عموم وبه رضاي زيانديده وشركت اودرفعل زيان و قبول خطرواقدام.به ديگري رجوع كند

چرا باپاي خود به  وجرح به عمد جرم نابخشودني است؛پس مگر نه اين است كه ضرب.قانون را كندمي سازد حربه
ي جبران به ارضاي غرورمي كندشگفت يگو.ل برگردن بيرون مي آيدميدان مي رود وبا دنده اي شكسته ودستي وبا

مسئوليت (عهد شكني را پاداش ندهد آن را بازمي گرداندتا روي تحقيرمي نگرد و به شكايت او به ديده آنكه دادگاه
  )396مدني،ناصر كاتوزان،ص

  :گيري نتيجه
 به مربوط مقررات ورزش، در كه صورتي در كه آيد مي بدست نتيجه اين شد گفته گذشته فصول در كه مطالبي از
 شود، حادث ديگر ورزشكار روي بر خطايي و نباشد شرعي موازين برخالف هم مقررات آن و شود رعايت آن

 برجا پا همچنان و رفت نخواهد بين از صورتي هيچ در مدني مسئوليت حال اين با بود نخواهد كيفري مسئوليت
  .بود خواهد
  :قتحقي پرسشهاي به پاسخ

  باشد؟ مي مدني و كيفري مسئوليت داراي ورزشي عمليات حين در ورزشكاران خطاي آيا
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  :شود نمي محسوب جرم زير اعمال: دارد مي مقرر كه. ا.م.ق 59 ماده 3 بند براساس
  ........ـ1
  ........ـ2
 و نباشد رزشو آن به مربوط مقررات نقض حوادث آن سبب اينكه بر مشروط ورزشي عمليات از ناشي حوادث ـ3
  باشد نداشته مخالفت شرعي موازين با هم مقررات اين
 وجود دليلي ولي داشت نخواهد وجود بند اين در مندرج شرايط رعايت با كيفري مسئوليت ورزشي، عمليات در

 داشته وجود او در مدني مسئوليت اركان اگر بلكه كنيم خارج شخصي چنين عهده از را مدني مسئوليت كه ندارد
  .بود خواهد مسئول او مدني مسئوليت قانون در مندرج مواد طبق دباش
  كند؟ نمي پيدا يگانگي و اختالط ورزشي خطاي در كيفري و مدني مسئوليت آيا ـ1س

 گردد، ديه پرداخت به مجبور ضارب و شود جرح و ضرب به منجر ورزشكار خطاي كه صورتي در: جواب
  .كنند مي يداپ يگانگي و اختالط كيفري و مدني مسئوليت

 از شود مي محسوب او شغل ورزش چون و بماند دور ورزش از مدتي مصدوم، ورزشكارِ كه صورتي در ـ2س
  كند؟ جبران را ضرر اين بايد خاطي ورزشكار آيا شود محروم آن درآمد
  .شود مي رفتار مدني مسئوليت قانون مواد طبق بر خصوص اين در: جواب

 عهدة بر ديه از بيش مبلغي آيا باشد ديه ميزان از بيشتر...  و دارو و يمارستانب هاي هزينه كه صورتي در ـ3س
  است؟ خاطي ورزشكار
  .نيست ديه از بيش چيزي فرمايند مي عظام فقهاء كه آنچه: جواب
 نگهداري، هزينة حتي ديگر هاي هزينه ديه بر عالوه كه كند مي تأييد را آن 6 مادة در مدني مسئوليت قانون ولي
 مطالبه هم را آن تواند مي مصدوم و داشته محسوب زيان جزء نيز را كاركردن قدرت سلب از ناشي زيان و لجهمعا

  .بنمايد
  :تحقيق مشكالت
 بطور و نكرده بحث مورد به مورد حقوقدانان از يك هيچ كه چرا است آن بودن كلّي تحقيق، اين در مشكل اول

  .اند نپرداخته پردازي نظريه به صريح
 دسترسي رأي يك به فقط كه اي گونه به بود ناياب بهتر بيان به و سختي به نيز خصوص اين در قضايي رويهمشكل 
                   .پيداشد

 ورزشي خطاهاي بحث به مربوط و جنبي موارد حقوق، اساتيد و محققين كه آنست موضوع، اين در ديگر مشكل  
  .اند پرداخته بحث به ناقص و كلّي كم، خصوص اين در االتمق و كتابها نيز و. اند نكرده بحث اصالً را
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  :پيشنهادات
 شرعي موازين مخالف كه مقرراتي و مواد و گرفته قرار دقيق بررسي مورد قوانين مجموعه آينده، هاي تحقيق در) 1

  .گردد معلوم است
  .شود پرداخته موضوع به دقيق و جزئي بطور) 2
  .گردد تدوين هاي نوشته در زشيور خطاهاي خصوص در قضايي رويه) 3
  .گيرند قرار بررسي و كنكاش مورد صريح و دقيق بطور بحث اين به مربوط و نبياج موارد) 4
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  بخش ضميمه

  فرم گزارش حادثه •

  حكميت در اختالفات ورزشي •

  الگوي كلي براي خسارات مالي •

 مثالي براي ارزيابي يك خسارت مالي •

 جدول •

  منابع ومĤخذ •

 



Www.HaghGostar.Ir                                                                                                شده در پايگاه نشر مقاالت حقوقي،حق گسترمنتشر     
28 

 

  حادثه گزارش فرم
  :آدرس:                        خانوادگي نام               :نام:          مصدوم مشخصات ـ 1
  )تقريب طور به( وزن:                 قد:                           چشم رنگ:          مو رنگ:         ظاهري مشخصات ـ 2
  :شماره             :كوچه:                              انخياب:           شهرستان:       حادثه محل آدرس ـ 3
  (     دبستان        راهنمايي مدرسه                دبيرستان           دانشگاه(    :آموزشي مكان           :حادثه محل نام ـ 4

   : غيره:                   اردو     :              استخر:                  ورزشگاه:                      باشگاه
  :سال               :ماه                :روز             :ساعت        :حادثه وقوع زمان ـ 5
   :محل حادثه در حاضر سرپرست يا مربي مشخصات ـ 6
  :اغماء            :خفگي                   :اعضاء شكستگي              :مرگ:               صدمه نوع ـ 7

   : تورم:                   ريزي خون و پارگي:            دررفتگي:                         استفراغ
  ( شود برده نام مصدوم عضو: ( مغزي ضربه
   ؟ اند بوده شاهد محل در حادثه وقوع لحظه در كساني چه ـ 8
  شود داده توضيح اختصاراً حادثه وقوع چگونگي ـ 9

توضيح داده  ، است بوده غيره و شخصي وسايل ، زمين ، لوازم ، تجهيزات نقص اثر بر حادثه كه صورتي در ـ 10
  شود
   ؟ اشخاصي چه توسط و ميزان چه به ؟ خير يا است شده اعمال اوليه هاي كمك حادثه وقوع از پس آيا ـ 11
 انتقال اين حادثه وقوع لحظه از زماني مدت چه از پس گرديده منتقل درماني مركز به مصدوم كه صورتي در ـ 12

  گرفته است  صورت
   :شده است منتقل درماني مركز به اي وسيله چه با مصدوم ـ 13

   : وسايل ساير:                  اتومبيل:                    آمبوالنس
  :ديگر وسيله ، آمبوالنس داخل به حادثه محل از مصدوم انتقال ةنحو ـ 14
   : خود پاي با:                   دوش روي انداختن:          پاها و دست گرفتن:                 ردبرانكا
   ديده زيان اشياء مشخصات و مالي خسارت تقريبي ميزان ـ 15
   :توضيحات اضافي ـ 16

   تاريخ                 امضاء                                        گزارش كننده تنظيم مشخصات
   تاريخ                امضاء                             حادثه محل سرپرست يا رئيس مشخصات
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  حكميت در ورزش
يوان حكميت در ورزش نهادي مستقل است و به هيچ يك از سازمان هاي ورزشي وابسته نيست اين ديوان در 

عوي براي حل و فصل اختالفات كه به نيازهاي ويژه تاسيس شد هدف آنان ارائه وسيله اي به طرفين د1983سال
نفر از كشور را دادر كه براساس آگاهي هاي  37نفر حكم از 150جهان ورزش مربوط مي شود اين دادگاه 

پرونده به اين  100بيش از  1955تا 1991تخصصي آن ها از حكميت و حقوق ورزشي انتخاب شده اند بين سال هاي 
ن حكميت ورزشي از نظر اجراي و مالي تحت نظر شوراي بين المللي داوري در ورزش ديوا. ديوان ارسال شد 

  .است
  :توان چيسيوظايف اين د

اين ديوان وظيفه رسيدگي به اختالفات قانوني ناشي از ورزش را بر عهده دارد كه براساس صدور راي حكميت 
فصل آن ها مي پردازد همانند تمامي موارد  اصوال قدرت اجرايي آن مشابه احكام دادگاه هاي عادي است به حل و

  .حكميت ارجاع امر به اين ديوان براساس توافق كتبي طرفين به قبول حل و فصل اختالفات آن هاست
  :مقر ديوان در كجاست

دو دادگاه ديگر به صورت غيرمتمركز در سيدني  1996دفتر مركزي ديوان در لوزان سوئيس قرار دارد از سال
گري در دنور اياالت متحده تاسيس شد و در دسترس طرفين قرار گرفته است ديوان همچنين دادگاه استراليا و دي

هاي موقتي در موقعيت هاي مانند بازي هاي المپيك راه اندازي مي كند كه با توجه به شرايط چنين رويدادهاي 
ت همانطور كه در بازيهاي آتالنتا ساعت اس 24مقررات ويژه اي نيز وضع مي شود از آن جمله الزام به راي در مدت 

  .شاهد بوديم 1996در 
  :چه نوع اختالفاتي قابل ارجاع به ديوان است

هر اختالفي كه به طور مستقيم يا غير مستقيم به ورزش مربوط مي شود اعم از اينكه تجاري يا در رابطه با اجراي يا 
يا اختالف ناشي از تصميم يك سازمان ورزشي كه پيشرفت ورزش باشد مانند اختالف در مورد قرارداد،سرپرستي و 

  .قابل ارجاع به ديوان حكميت باشد
  :چه كسي مي تواند به ديوان مراجعه كند 

هر شخص حقيقي يا حقوقي كه اهليت انتفاع داشته باشد مي تواند از خدمات ديوان استفاده كند براي مثال يك 
  ...قهرمان باشگاه، اتحاديه يا فدراسيون ها و 

  :يوان تحت چه شرايطي مداخله خواهد كردد
الزمه پذريش اختالف از سوي ديوانبراي حكميت توافق كتبي طرفين در خصوص مورد چنين توافقي ممكن است 

طرفين دعوي .به صورت موردي باشد يا در شكل يك قرارداد يا قوانين يا مقررات يك سازمان ورزشي مطرح شود
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آن ها همچنين در صورت بروز .تي را به منظور حكميت به ديوان ارسال كنندحتي مي توانند از پيش هر گونه آ
  .اختالفات مي تواند براي استمداد خدمات ديوان توافق كنند

  :روش هاي اعمال حكميت در ديوان چيست
در مورد اختالفات ناشي از روابط قراردادي يا مسئوليت مدني روش رسيدگي عادي قابل اعمال است و براي  

ي ناشي از تصميمات فدراسيون ها يا اتحاديه هاي ورزشي نوع پژوهش اعمال مي شود يك رويه مشورتي نيز دعاو
وجود دارد كه به بعضي اجازه داده مي شود تا از نظر مشورتي ديوان را در خصوص هر موضوع قانوني مربوط به 

باشد تقاضا كند نظرات مشورتي ديوان راي تمرين و پيشرفت ورزش يا هر فعاليت مربوط به ورزش را كه متنازع فيه ن
  .به حساب نمي آيد و الزام آور نخواهد بود

  :زبان هاي مورد استفاده در ديوان حكميت چيست
زبان هاي مورد استفاده براي اعمال حكميت فرانسه و انگليسي است ولي تحت شرايط خاص زبان ديگري نيز ممكن 

  .است به كار رود
  .د پرونده اي را به ديوان ارجاع دهند و حكميت نسبت به آن را به جريان اندازنداشخاص چگونه مي توانن 

طرفي كهع تمايل دارد اختالفات را به ديوان ارجاع بهد بايد به درخواست حكميت خود را به دفتر ديوان 
ان قانون و يا تقاضاي رسيدگي پژوهشي كند البته متن هر دو مورد بايد به عنو) روش رسيدگي عادي.(بفرستد

روش پژوهش خواهي در صورتي از طرف متقاضي پذيرفته مي شود كه .حكميت هر دو ورزش مشخص شده باشد 
  .تمامي راه حل هاي داخلي اتحاديه و فدراسيون ها را پيموده باشد

  :آيا مي توان به كسي جهت حضور در جريان رسيدگي نمايندگي داد
رسيدگي ديوان نسبت به انتخاب نماينده يا كمكي اقدام كنند و طرفين دعوي مي توانند جهت حضور در جلسات 

  .حتما الزم نيست كه وي وكيل دادگستري باشد
  :حكم ها چگونه گزينش مي شوند

به طور كلي حكميت به جمع سه نفري از حكم ها ارسال مي شود در اين شكل هر يك از طرفين دعوي حكمي را 
د و سپس حكم ها منتخب حكم سومي برميگزينند كه وي به عنوان از بين صورت اسامي ديوان انتخاب مي كن

رئيس جمع اقدام مي كنند با وجود اين در صورت تراضي طرفين دعوي و يا اگر ديوان به مصلحت تشخيص دهد 
  .حكم واحدي انتخاب خواهد شد كه البته بستگي به ماهيت و اهميت دعوي دارد

  ت  اسروش كار ديوان حكميت به طور كلي چگونه 
پس از  .در مرحله اول درخواست حكميت يا پژوهشگاهي ثبت مي شود و خواند پاسخي به ديوتان ارائه مي دهد
بر طبق .تبادل اظهارات طرفين جهت گرفتن مدارك ومدافعات شفاهي به جاسه دادرسي اظهار مي شوند

 اصول،تصميم نهايي وراي صادره چند هفته بعد به طرفين ابالغ مي شود
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  :قانون ازسوي حكم ها اعمال مي شودكدام 
در شرايط حكميت  عادي  طرفين دعا مجاز بهتوافق در مورد تعين قانون قابل اعمال با عنايت به ماهيت اختنالف 

درشرايط رسيدگي پژوهشي حكمها .خواهد بود در صورت عدم توافق قانون سوئيس به مورد اجرا در خواهد آمد 
  اتحاديه هاي كه بامورد پژوهشي مربوط باشد به صدور را اقدام مي كنند براساس مقررات فدراسيونها يا

  :هزينه حكميت ديوان چگونه است
در روش رسيدگي عادي متضمن پرداخت هزينه هاودستمزد هاي حكم هااستكه بر مبناي ظوابط ثابتي تعيين وسپس 

استثناي هزينه اوليه دفتر ديوان كه بالغ  در رسيدگي پژوهشي رايگان است البته به.سهم ديوان به آن اضافه مي شود
  .فرانك سوئيس مي شود500بر

  :ي محرمانه استگآيا رسيد
دررسيدگي پژوهشي  بر مقررات خاص محرمانه بودن تصريح ندارد ولي حكم .رويه حكميت عادي محرمانه است

  .هاوكاركنان ديوان موظف به محرمانه نگه داشتن مطالب هستند
  :وي ديوان چيستر راي صادره از سآثا

راي مذكور بويژه با توجه به كنوانسيون . راي ديوان حكميت از زمان ابالغ براي طرفين نهايي والزلم آور است
نيويورك كه مبني به رسميت شناختن وقابل اجرا بودن آراي حكميت خارجي كه بيش از صد كشور ان را امضاء 

  .كرده اند قابل اجرا خواهد بود
  :راي  ديوان حكميت درخواست تجديدنظر كردآيامي توان عليه 

تجديد نظر قضايي نسبت به دادگاهاي فدرال سوئيس درمواردي نادر مجاز است مانند عدم صالحيت، نقض مقررات 
  بدوي آيين دادرسي ويا تعارض با نظم عمومي
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  الگوي كلي براي خسارات مالي 
د بر اين نكته تاكيد ورزيد كه ارزيابي واقعي خسارات ولي باي.الگوي كلي براي محاسبه مالي آسان وساده است

مساعي يك كارشناس :ارزيابي كامل ودقيق خسارات دراكثر دعاوي مستلزم چند شرط است.چندان ساده نيست 
حرفه اي برحسب ميزان معلوليت خوهان،پزشكي كه بتواند وضعيت جسمي وهزينه هاي آتي آن را برآورد كند 

  .هاي آينده خواهان رادر فرض فقدان صدمه تخمين زندواقتصادداني كه درآمد 
  :بنابرايندر ساده ترين شكل،الگوي كلي براي ارزيابي خسارات مالي به شرح زير است

  )حال وآينده(درآمد هاي ازدست رفته 
  به اضافه مزاياي شغلي از دست رفته

  به اضافه خدمات خانوادگي ازدست رفته
  )فقط مرگ ناروا(منهاي مخارج شخصي

  به اضافه هزينه هاي پزشكي 
  .تفاضل درآمد هاي خواهان يا موتوفي قبل وبعد از واقعه كه منجر به اقامه دعوا شده است)درآمد هاي از دست رفته 

منافعي است كه خاهان يا متوفي در صورتي كه حادثه اتفاق نيفتاده بود،مازادبرحقوق به )مزاياي شغلي از دست رفته 
  .وي تعلق مي گرفت

ارزش كاري است كه خواهان يا متوفي در صورتي كه حادثه به وقوع نمي پيوست،براي ) دمات خوانوادگيخ
  .خوانواده اش به انجام مي رسانيد

مبلغي است كه متوفي در صورت زنده ماندن صرف هزينه هاي شخصي خود در مدت عمر قابل )مخارج شخصي 
يق مي توان گفت كه مخارج شخصي مبلغي است كه مرگ انتظارش مي كرد يا در يك عبارت ترسناكتر ولي دق

  .مانع ادامه هزينه آن مي گردد
درمان ،لوازم طبي (شامل هزينه هاي انجام شده تا زمان دادرسي وهرگونه هزينه هاي آينده )هزينه هاي پزشكي 

  .است....)حمل ونقل 
ت براي هر يك از اين عوامل مستلزم تعيين قيم.آنچه گفته شد عوامل اصلي در ارزيابيهاي خسارات مالي است

تحقيقات كامل در مورد موقعيت خواهان ومنابع آماري است تا بتوان از ميزان درآمد مرد انتظاري كه مي توانست 
  .داشته باشد مطلع شد

  مثالي براي ارزيابي يك خسارت مالي                                                                 
ينجا در يك مثال فرضي خسارت مالي  وارده به پسر جوان دانش آموز ارزيابي مي شود كه در جريان بازي در ا

  .فوتبال دبيرستان مصدوم ودر نتيجه دچار معلوليت كامل مي گردد
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  مقدمه
اين گزارش به ارزيابي زيانهاي مالي وارده به جاناتان بيچر مي پردازد كه در يك حادثه بازي فوتبال كه 

خسارت ماي در اين پرونده شامل ازدست دادن درآمدها مزاياي . برگزار گرديد مصدم شد1989فوريه 27رتاريخد
  .شغلي وهزينه هاي مراقبت پزشكي است

  فرضيهاي قضيه
  .براي ارزيابي خسارت مالي  وارده به خاهان فرضهاي ذيل مطرح شد

  عمر كاري وطول عمر محتمل)1
سال  8/58طول عمر او از تاريخ وقوع حادثه .سال قادر به كار كردن بوده است  65فرض شده است كه خواهان تا 

استخراج شده از جداول عمر ديپارتمان تندرستي و (سال يعني  5/73بود جمعا 2048ويا به عبارت ديگر تا سال 
  )1988خدمات انساني اياالت متحده در اكتبر 

  ظرفيت درآمد در صورت عدم وقوع حادثه 
  آمدهامبناي در)2

برآورد ما بر پايه درآمدهاي يك فارغ التحصيل متوسط دانشگاه .ما بر اي تعين درآمد دو نوع ارزيابي داشته ايم 
  .در دومين برآورد فرض بر اين است كه خواهان پس از اتمام تحصيالت شغل خانوادگي  خود را برگزيند. است

درامد هاي فرضي دراين . صيالت ودرآمد وجود داردبسياري از تحقيقات نشان داده كه يك رابطه قوي ميان تح
در گرئهاي سني وبراي 1987گزارش بر مبناي اطالعات حاصل از آمار آمريكاست كه ميانگين درآمد در سال 

دراين بحث يعني ارزيابي نوع اول ما پذيرفته ايم كه خواهان دوره .  سطوح مختلف تحصيالت محاسبه كرده است
بنابراين برآورد ماازدرآمدها براساس ميانگين درآمدهاي يك فارغ التحصيل خواهد . مي رسانيددانشگاه را به پايان 

در برآورد نوع دوم از درآمد ها از رهنمودهاي برسي ملي دستمزهاي حرفه اي اداري فني ودفتري صنايع . بود
 برسيهاي .  ايم استفاده كرده)1987دپارتمان كار آمريكا سازمان آمار كار دسامبر (خدمات خصوصي  

PATC درزمينه درآمدهارادرمورد درآمدهاي مهندسي به كار گرفتيم وبراي هر موقعيت مادستمزد متوسط ساليانه
براساس برسي مذكور دررشته مهندسي هشت سطح ازارتقاي درآمد ازيكديگر تفكيك . را مالك قرار داده ايم

يا درسن 2009در سال . سالگي به سطح پنجم مي رسيدودر سن سي 2004گرديده وماپذيرفتهايم كه جاني تا سال 
ميانگين PATCبراساس برسي .سالگي فرض ما اين است كه جاني پست مديريت اجرايي را احراز مي كرد35

به طور معمول مديران اجرايي . دالر برآورد شده است25998بالغ بر1987درآمد يك مهندس در شروع كار در سال 
  .دالر دريافت مي كنند80000بيچر در مجموع ساليانه مبلغ  در شركت ابزاراالت وقالب
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  گذشته رشد–رشد درآمد )3

اين .در سال استفاده كرديم 9/3برسانيم ما از يك ضريب 1989رابه نرخ روز يعني  1987براي اينكه رشد دالر از سال
دي رئيس جمهوري گزارش اقتصا(نرخ افزايش تغيرنرخ ساليانه اي است كه در فهرست بهاي ساعتي كار

  .مذكور است) 1989ژانويه
  رشد آينده

درصد نمايانگر نرخ ميانگين 7اين نرخ .درصددر سال برسد7به1989تخمين زده مي شود كه رشد درآمد بعد از سال 
گزارش اقتصادي رئيس جمهوري . (است 1988تا1968ساليانه مذكور در فهرست بهاي ساعتي دستمزد از 

  ) 1989ژانويه
  يلنرخ تعد)4

زيرا خواهان مبلغ مذكور در حكم رادر زمان حال دريافت :درآمدهاي اآينده با توجه به قيمت روز تعديل مي شوند
اين نكته نيز بايد بيشتر مورد توجه قرار . مي دارد وقادر خواهد بود اصل مبلغ دريافتي رايكجا سرمايه گذاري كند

نافعي كه در سالهاي آتي تحصيل ميشود دوباره قابل سرمايه گيرد كه عالوه بر اصل مبلغ دريافتي  بخش مهمي ازم
در محاسبه خسارات مالي  ميان منافع حاصل از اصل مبلغ وسود حاصل از سرمايه گذاري بهره .گذاري خاهد بود

حداكثر بالغ 1989ژانويه  29ميانگين سود سرمايه گذاري تضمين شده تا.هاي به دست آمده تفاوت وجود دارد
شاخصهاي اقتصادي دسامبر (بود كه براي محاسبه سود سرمايه گذاري اصل مبلغ به كار گرفته شده  درصد29/7بر

اين نرخ كه ار سال .سود سرمايه گذاري بهره هاي  حاصل از اصل مبلغ نرخ پايين تري را نشان مي دهد)1988
  ) 1988 فوريه–گزارش اقتصادي رئيس جمهوري . (درصد است 44/7پايدار وتضميتي بوده 1988تا1969

  مزاياي شغلي)5
براساس مطالعات جامعي كه از سوي اتاق بازرگاني اياالت متحده انجام گرفته استكارگران در آمريكا مزاياي مالي 

ما اين نرخ رادر تعيين مزاياي شغلي از .درصد درآمدهاي ساليانه خود را دريافت مي كنند14معادل ميانگين حدود 
  .به كار گرفتيم دست رفته يك فارغ التحصيل

  هزينه هاي ساليانه پزشكي)6
دكتر فريد آپاين خواهان درحال حاضر ودر آينده نياز به مراقبت پزشكي 1989مارس 15براساس گزارش مورخ 

دالردر سال برآورد كرده است مااين رقم رابراي طول مدت عمر 75000او هزينه اين مراقبت را.مستمري دارد
  .ه ايممحتمل خواهان به حساب آورد

  رشد هزينه پزشكي درآينده)7
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در سال داشته باشد اين نرخ  796/0رشدي معادل 1989فرض بر اين است كه مخارج مراقبتهاي پزشكي بعد ازسال
) 1989گزارش اقتصادي رئيس جمهوري ژانويه(است1988تا1968ازCPIنمايانگر تغير نرخ ساليانه خدمات پزشكي 

  .ن روشهاي مورد بحث تعديل گرديدهزينه هاي پزشكي بااستفاده از هما
  فهرستها

  درآمدهاي بالقؤه خواهان رادر مقام يك فارغ التحصيل ويك مهندس بر حسب مورد در 2و1فهرستهاي 
هزينه مراقبتهاي پزشكي رادرطول عمر محتمل او به 3ليست.سالگي نشان مي دهد 65صورت عدم وقوع حادثه تاسن

  .نمايش مي گذارد
  نتيجه

  .دالر درنوسان است79968286تا7088456جمع كل خسارات مالي  خواهان از:تهاي نهايي قيد شده چنانچه درليس
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  فهرست نهايي
  شغل مفروض                    فارغ التحصيل                  مهندس

  2792416        1912586درآمدها در صورت عدم وقوع         
  5175870        5175870    هزينه هاي مراقبت پزشكي 

  7968286        7088456      جمع كل خسارات مالي  
  1فهرست شماره
  جاناتان بيچر

  درآمدهاي بالقوه و بهره ي آن در فرض فارغ التحصيلي از دانشگاه
  درآمد  سن  سال  درآمد  سن  سال

1196  22  12191  2011  37  38579  
1997  23  25509  2012  38  39175  
1998 24  26628 2013 39  39758  
1999  25  27738  2014  40  40339  
2000  26  28838  2015  41  40914  
2001 27  29930 2016 42  41483  
2002  28  30763  2017  43  42003  
2003  29  31589  2018  44  42517  
2004 30  32407 2019 45  43027  
2005  31  33218  2020  46  43531  
2006  32  34022  2021  47  44030  
2007 33  34950 2022 48  44582  
2008  34  35869  2023  49  45128  
2009  35  36781  2024  50  45669  
2010  36  37684  2025  51  46204  
2026 52  46734 2035 61  43003  
2027  53  45522  2036  62  43551  
2028 54  44319 2037 63  43374  
2029 55  43124 2038 64  43199  
2030  56  41938  2039  65  21454  
  درآمدها 40761  57 2031

  بهره
  مع كلج

1677707  
2032 58  41330 234879  
2033  59  41893  1912586  
2034 60  42451   
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  2فهرست شماره 
  مهندسدرآمدهاي بالقوه يك 

  هزينه  سن  سال  هزينه  سال  سن 
1990  16  75468  2020  46  88704  
1991  17 75932 2021 47 89147  
1992  18 76393 2022 48 89592  
1993  19  76849  2023  49  90037  
1994  20 77302 2024 50 90484  
1995  21 77753 2025 51 90933  
1996  22  78201  2026  52  91383  
1997  23 78646 2027 53 91834  
1998  24 79090 2028 54 92287  
1999  25  79531  2029  55  92742  
2000  26  79971  2030  56  93198  
2001  27 80410 2031 57 93656  
2002  28  80847  2032  58  94116  
2003  29  81284  2033  59  94578  
2004  30  81719  2034  60  95041  
2005  31  82154  2035  61  95507  
2006  32  82589  2036  62  95974  
2007  33 83024 2037 63 96443  
2008  34  83458  2038  64  96914  
2009  35  83892  2039  65  97388  
2010  36 84327 2040 66 97863  
2011  37  84762  2041  67  98340  
2012  38  85197  2042  68  98819  
2013  39 85632 2043 69 99301  
2014  40  86069  2044  70  99784  
2015  41  86506  2045  71  100270  
2016  42 86943 2046 72 100758  
2017  43  87382  2047  73  101112  
  جمع كل آينده  87822  44  2018

  جمع كل
5113623  
5175870  2019  45  88263  
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  3فهرست شماره 

 هزينه هاي مراقبتهاي پزشكي در طول مدت عمر محتمل

  درآمدها  سن  سال  درآمدها  سن  سال
1996  22 13745 2019 45 72017  
1997  23.  29593  2020  46  71743  
1998  24 31680 2021 47 71452  
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  هرست منابعف

 حسين آقايي نيا،حقوق ورزشي .1

 ناصر كاتوزيان،حقوق مدني الزام هاي خارج از قرارداد .2

 دوزيان،محشاء قانون مجازات اسالميايرج گل .3

 مهدي سليمي،حوادث ناشي از عمليات ورزشي .4

 سيد رضا تقوي ،چهل حديث در ورزش .5

1999  25 34289 2022 48 71169  
2000  26 36879 2023 49 70887  
2001  27 40514 2024 50 70606  
2002  28 44121 2025 51 70325  
2003  29 51934 2026 52 70044  
2004  30  59689  2027  53  69764  
2005  31 67718 2028 54 69485  
2006  32  75686  2029  55  69206  
2007  33 75407 2030 56 68929  
2008  34 75128 2031 57 68652  
2009  35 74847 2032 58 68375  
2010  36 74556 2033 59 68100  
2011  37 74282 2034 60 67825  
2012  38 74001 2035 61 67551  
2013  39  73718  2036  62  67278  
2014  40 73435 2037 63 67005  
2015  41  73151  2038  64  66743  
2016  42  72868  2039  65  33143  
  2792416  جمع كل درآمد 72584 43  2017
2018  44 72301 
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 نياوالتر تي جامبيون جنيور، مباني حقوق ورزش ها ترجمه حسين آقايي  .6

 57ه؛دادرسي ؛شماره اهنامم .7

 ژي حقوق  جعفر لنگرودي،ترمينولو .8

 حسين عميد،فرهنگ عميد فارسي .9

 اعد فقهيه جلد اولت اهللا سيد محمد موسوي بجنوردي،قوآي .10

 ابولحسن محمدي،قواعد فقه .11

  وقواعد حقوق عموميديباچه اي بر حقوق ورزش البز چلبي،  .12
 


