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 چکیده          

یعی از اموور  در تحلیل و بررسی مبانی حقوق ورزشی بر همگان واضح است که علم حقوق پهنه بسیار گسترده ای دارد و بخشهای وس

و پور حادهوه    مربوط به زندگی انسانها را در بر گرفته و نهاد ورزش یکی از ضروریات زندگی بشوری و یوپ پدیوده ااتمواعی پی یوده     

قاد اهمیت و نحوه انعبروز حوادث و آسیب های مختلفی شده که مسائل ادیدی هم ون  محسوب می گردد. گسترش ورزش مواب

ور افراد ه بصورت آماتدر فعالیتهای ورزشی چه به شکل حرفه ای و چرا به همراه داشته است. قراردادها و مسئولیتهای ناشی از قرارداد

ننود  ارداد ورزشوی ما یپ قور  ایجاد می گردد. برای یپ بازه زمانی فی تعهد و تکالی ،برای آنها به تبع قرارداد زیادی مشغول هستند که

طه ای گرفته و راب سایر قراردادها ممکن است از یپ یا دو موضوع تشکیل شده باشد که هر کدام از آن موضوعات در برابر دیگری قرار

بواز   عهدات خوود سور  تد طرف مقابل نیز از انجام ناگسستنی با هم برقرار می کنند به طوری که اگر ایفاء هر کدام از آن دو منتفی شو

لی ساس تعهودات اصو  اتعهدات فرعی و هانوی واود دارد اما ماهیت اصلی هر قراردادی بر  رارداد امکان لحاظ و البته در یپ قمی زند 

راردادهوای  قبطور کلوی  قرارداد ورزشی میتواند پاشنه آشیل مشکالت حقوقی فعلی در اامعه ورزشی تلقی گردد  آن تعریف می شود.

دنی ذکور  مو قوانون   190ورزشی پس از انعقاد میبایست از شرایطی پیروی کنند، شرایط عمومی که اساس قراردادهاسوت و در مواده   

 تیجه می تووان نو در وضوابط فدراسیونها در نظر گرفته می شود.  گردیده و شرایط اختصاصی که طبق آیین نامه ها و مقررات ورزشی

خلوف، بنوا بور    یا در صورت ت ورزشی به تعهدات خود و تکالیفی  که بر عهده دارند عمل نکنندحقوق هر یپ از اشخاص  گفت که اگر

ر ئولیت مودنی د در دعواوی مسو   ملزم به ابران خسارتهای وارده به طرف مقابل هستند . انواع مسئولتهای قراردادی و غیر قراردادی 

ن تور از سوطح   رای ابران خسارت است و به طور کلی می توان گفت: تقصیر، رفتواری پوایی  باب ورزش ها، تقصیر، پایه اکثر دعاوی ب

 ن متفواوت اسوت.  ورزشوی گونواگو  معیار رفتار متعارف در فعالیت های که، البته با در نظر گرفتن این مسئله  .معیارهای متعارف است

ین با وضع قووان  بستگی دارد در واقع پیشرفت حقوق ورزشی تکامل حقوق ورزشی به تعامل فعالیتهای ورزشی و رفتار و اخالق انسانی

   اامع و خاص، رفتار انسانی و عملکرد مثبت و اوانمردانه و بازگرداندن حقوق زیاندیده ممکن می شود.

 

 حقوق ورزشی قرارداد، مسئولیت، حوادث ورزشی،واژگان کلیدی: 

 مقدمه
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منحصور بوه یوپ یوا چنود      و نقش بزرگی بر عهده دارد و نمی توان آنورا   حقوق به عنوان یپ علم عظیم وظیفه     

موضوع خاص دانست، چرا که ازء علوم عام و کلی است و در هر حوزه ای می تواند راهگشا باشد به بیانی می توان گفوت  

با دقت در اسم حقوق ورزشوی   علم حقوق باید پاسخگوی سئواالت و نیازهای انسانها بوده و روابط بین آنها را تنظیم کند.

می بینیم که از ترکیب حقوق و ورزش تشکیل و در هم آمیخته شده به معنای بررسی حقوقی ابعاد مبتال به که به اامعه 

و گسترش و مقوله ورزش  .برای اوانان محسوب می شودورزشی گره خورده و ملزومات و نیازهای موهر تربیتی و اخالقی 

کلیه اوامع باعث به واود آمدن رشته ادیدی به نام نن حقوق ورزشی (( گردیده که به سرعت در تنوع رشته های آن در 

و روز به روز چهره علمی بیشتری پیدا می کند پیروزی در میادین ورزشی چه از لحاظ سیاسی و چه  حال رشد و ارتقاست

بوداه های کالنی در این رشته صورف میشوود و   از نظر اعتبارات ملی وسیله تبلیغی مفیدی است. نیروی انسانی فراوان و 

این احتمال واود  ( 37، 1378این اهمیت سبب شد که حقوقدانان متمایل به تاسیس این رشته خاص شوند. ن کاتوزیان، 

دارد که ورزش در ابتدا از یپ نوع بازی که انسان پیشین به عنوان تکامل در زندگی واقعی در آن شرکت کرده بود توسعه 

ه باشدمانند شکار که به عنوان یکی از پیشگامان ورزش مدرن بوده و امروزه اشکال آن اداموه داشوته و نشوان دهنوده     یافت

بوه طوور کلوی موی تووان گفوت منظوور از حقووق ورزشوی: نن            1(.P.2001Gardiner:23)  قدمت این ورزش است.

ورزشکاران، مدیران، تماشاگران، مدیریت های سوتادی  مجموعه مقرراتی است که بر تمامی امور ورزش حاکم است اعم از 

ورزش، پزشکان ورزشی، سازندگان و فروشندگان لوازم ورزشی و کارکنان ورزشی (( به عبارت دیگر حقوق ورزشوی یعنوی:   

نخستین بار واژه حقووق ورزشوی در سوال      ( 9، 1388نن مجموعه قواعد و قوانین حاکم بر کل ورزش (( ن شعبانی مقدم، 

 1986توا   1984و در نهایوت حقووق ورزشوی طوی سوالهای      در دانشگاه آریستولیان تسالونیکی یونان استفاده شد  1984

 1992میالدی برای نخستین بار در گروه تربیت بدنی دانشگاه فوق الذکر و سپس در دانشگاه آتن تدریس شد و در سوال  

نانی و دیگر کشورها، نخستین کنگره بوین المللوی حقووق    مرکز آموزش حقوق ورزشی دانشگاه آتن همراه با نمایندگان یو

به  LASLسازمان  1992ورزشی را برگزار کرد و در این کنگره بنای اامعه بین الملل حقوق ورزشی گذارده شد، از سال 

عنوان انجمن بین المللی و علمی حقوق ورزشی هفده کنگره بین المللی در رابطه بوا حقووق ورزشوی در چنودین کشوور      

حقوق ورزشی به تمامی تخلفاتی که در عرصه ورزش به نحوی به حقوق دیگران لطموه وارد موی کنود    گزار نموده است.بر

پرداخته و واکنش اامعه در مقابل تخلفات را مورد مطالعه قرار می دهد این واکنش گاهی بعنووان مجوازات و گواهی بوه     

حصر به ارعاب متخلفان در عرصه ورزش نیسوت بلکوه   منظور ابران خسارت اعمال خواهد داشت. هدف حقوق ورزشی من

در راستای الوگیری از وقوع حوادث، تشریح وظایف اشخاص و حفظ  هدفهایی چون افزایش آگاهی حقوقی اامعه ورزش

مهمترین هدف حقووق   سالمت اسم و روان و حیثیت آنها، ابران بروز هر گونه صدمات و خسارات وارده نیز مطرح است.

حد و مرز، وظایف، مسئولیتهای ناشی از فعالیتها و روابط ورزشی است به گونه ای که کلیوه حوق و حقووق     ورزشی تعیین

 افراد و سازمانها و باشگاهها قابل کنترل و دسترسی گردد.

                                                             
ورزشوها بودنود. در اسوالم    در کشور انگلستان در قرن شانزدهم ورزش هایی مثل تیراندازی با کمان، مسابقه اسب دوانی و گاو دوانی، ازء نخسوتین   1

(  160، 159، صو   1392شوهید هوانی،   ا عنوان سبق و رمایه رواج داشت.ننیز یپ سری ورزشهایی چون تیراندازی، شنا، اسب سواری، کوه نوردی ب

 سبق و رمایه عقدی است که برای آزموده شدن و تیراندازی و آماده شدن برای شرکت در انگ است.
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 شرایط انعقاد، ارکان و ویژگیهای قرارداد ورزشی-1

قانون مدنی عقد را چنین تعریف کرده است: نن عقد عبارت است از اینکه یپ یا چند نفر در مقابل یوپ یوا    183ماده       

همان قانون مقرر می دارد: نن قراردادهای خصوصی  10چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.(( و ماده 

ر صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است. (( واژه قرارداد در لغوت بوه   نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند د

یعنی همکاری متقابل اراده دو یا چند شخ  در ایجاد یپ ماهیت حقووقی. الزم  معنای قول، شرط و پیمان است و قرارداد 

معنای خاص عقود معین را در بر به ذکر است که قرارداد در معنای عام شامل عقود معین و عقود غیر معین می شود اما در 

ورزشوکاران   ( 40، 1382بیانگرمعنای عام وعقود غیر معین است. ن شوهیدی،  10می گیرد و واژه قرارداد خصوصی در ماده 

حرفه ای برای اینکه در یپ مجموعه به فعالیت بپردازند و در مسابقه ها شرکت کنند باید بوا آن باشوگاه قوراردادی منعقود     

نمایند که طی این قرارداد بازیکن در مقابل باشگاه و بالعکس تعهداتی را می پذیرد.امروزه تمامی اشوخاص موضووع حقووق    

در حقووق    1.مقابل یکدیگر دارند با باشگاههای ورزشی قرارداد منعقود موی نماینود    مسئولیت هایی که درورزش به اهت 

 مدنی ایران صحبتی از قراردادهای ورزشی نشده و این در حالی است که همانطور که عقوودی ماننود بیوع، ااواره، شورکت،     

و  654فقط در مواد  نیز تعریف شود ستی قرارداد ورزشیوکالت و دیگر عقود و قراردادها در قانون مدنی تعریف شده اند بای

قانون مدنی مطالبی در خصوص گروبندی با تواه به مبحث فقهی سبق و رمایه بیان شده است، البته با تواه به عدم  655

قانون مدنی ذکر شده که شامل قصد و رضوای طورفین، اهلیوت     190تعریف خاص باید شرایط اساسی معامالت که در ماده 

مشروعیت معامله در یوپ قورارداد ورزشوی رعایوت شوود.در مجمووع قورارداد ورزشوی          طرفین، موضوع معین مورد معامله،

قراردادی است که موضوع آن به طورمستقیم یا غیر مستقیم به امور ورزشی مربوط می شود اعم از اینکوه موضووع قورارداد    

ااتنواب ناپوذیر اسوت.اما بوا ایون      مستقیما انجام فعالیتهای ورزشی باشد یا از امله اموری باشد که برای فعالیتهای ورزشی 

واود فدراسیونهای ورزشی با تواه به مقررات و آیین نامه های داخلی خود تعواریفی بورای قورارداد دارنود بعنووان نمونوه       

فدراسیون فوتبال قرارداد ورزشی بین بازیکنان و باشگاه را اینگونه تعریف کرده: نن قراردادی است که به مواب آن، بازیکن 

اخذ مبلغی بعنوان اارت، فعالیت ورزشی خود را در اختیار باشگاه قرار می دهد، خواه باز یکن از تیمی به تیم دیگر  در قبال

در باشوگاهی عضوویت داشوته     ضویت باشگاهی در می آید بودون اینکوه قوبال    رای بار اول باشد که تحت عمنتقل شود و یا ب

در فدراسیونهای دیگور شواید اینگونوه برداشوت شوود کوه بوارزترین        مشابه  باشد.(( البته با تواه به تعریف مذکور و تعاریف

قرارداد ورزشی، قرارداد بین بازیکنان حرفه ای با باشگاههای ورزشی است در حالیکه بین اشخاصی هم ون مربیان، داوران، 

فقوط یوپ قورارداد    قراردادهوا   با باشگاههای ورزشی نیز قراردادهایی منعقد می شود و گاها  ممکن است این سرپرستان و ...

در یوپ قورارداد    ورزشی محسوب نشوند مانند انعقاد قرارداد بین یپ باشگاه ورزشی و فروشگاه لوازم و تجهیوزات ورزشوی.  

                                                             
 یوپ  اقتصوادی  اهمیوت  کنار در دهد می نشان را ورزش اقتصادی اهمیت المللی، بین های رقابت و ای حرفه بازیکنان و انانقهرم دستمزد رفتن باال 1

 از خصوصوی  بخوش  گوذاران  سورمایه  اوذب  و ورزشوی  کاالهوای  کننودگان  تولیود  اوذب  تماشاچی، اذب شود، می محسوب نیز ااتماعی فعالیت

 ( 10 ،1380 اندروف،.ن است ورزشی فعالیت دستاوردهای
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ورزشی عالوه بر شرایط عمومی یکسری شرایط اختصاصی که مطابق آیین نامه های رسومی منعقود میشوود واوود دارد از     

رضوایت ناموه از باشوگاه سوابق باشوند مگور اینکوه        بازیکنان در زموان نقول و انتقوال دارای      آن است کهامله این شرایط 

قراردادشان پایان یافته باشد، مربیان برای مربیگری باید دارای مدرک مربیگری باشند و حتی در برخی رشته های حسواس  

مدرک داوری هوم باشود توا مسوئولیت     و خشن چون ورزش های رزمی و بوکس مربی باید عالوه بر مدرک مربیگری دارای 

ورزشکارانی که در خارج از کشور مشوغول فعالیوت در    لژیونرها و کمتری در صورت ایجاد حادهه متواه اش گردد.هم نین

مربوطه را دریافت و ارائه نمایند. بعالوه داشتن کارت  و مجوزهای  این عرصه هستند باید از مرااع قانونی آن کشور تاییدیه

ان، تسویه حساب مالیواتی، گوواهی عودم سووء پیشوینه کیفوری، گوواهی پزشوپ معتمود و شورایط           پایان خدمت برای آقای

اختصاصی دیگر که بر  اساس رشته های ورزشی متفاوت است و بازیکنان و دیگر اشخاص موضوع حقوق ورزشوی در هیوات   

شی استانها هبت می شوند.قراردادها بصورت چاپی بوده و در خود قرارداد مواردی چون نام طرفین، موضووع تعهود،   های ورز

مبلغ قرارداد، شروط ضمن عقد و حتی حق فسخ در صورت ایجاد شرایط ویژه برای یکی از طرفین واود دارد که البته این 

خواهود بوود. البتوه در بسویاری مووارد، اختالفوات در بسویاری از        نوع قرارداد چون چاپی است به اهاتی نیز محدود کننده 

قراردادها ایجاد می شود که طرفین می توانند اهت حل کارآمد و سریع موضوع از شرط داوری به اای رسویدگی قضوایی   

یجواد شوده   طوالنی استفاده نمایند که در این راستا مراکز بین المللی حل اختالف نیز در راستای حول اختالفوات ورزشوی ا   

کشورهای دیگر را نیز برای ایجاد تسهیالت و شرایط الزم برای تاسیس است که مقر اصلی آن لوزان سوییس است که البته 

قانون مدنی کوه اصول    10به مواب ماده  (sadegloo.P.1;2015داخل مرزهایشان ترغیب کرده است. نمراکز داوری در 

ال حقوقی و انواع عقود بسیار گسترش یافته که این امر باعث ایجواد تعهودات و   آزادی قراردادها را بیان می کند گستره اعم

م می کند.قرارداد قراردادهای ادید و حتی نمود اشکال تازه ای از معامالت شده که سبب تحول اقتصادی در اامعه را فراه

یشوتر ایون مشوکالت متواوه     تخصصی است که پاشنه آشیل مشکالت حقوقی فعلی در اامعه هستند و بیپ مسئله کامال  

نحوه تنظیم قراردادهاست با تواه به تفسیر قانون مدنی ایران الزمه قرارداد، توافق و تراضی برای امری بین دو شخ  است 

که الزامات و تعهدات دو اانبه ای را در مواعد تعیین شده به واود می آورد اما شرایط و ارکان قورارداد در حقووق ورزشوی    

نوعی باید این قراردادها با چارچوب های بین المللی تنظیم گوردد. کشوور موا یوپ وارد کننوده در زمینوه        متفاوت است به

بازیکن و مربی و مسائل و تشکیالت دیگر ورزشی محسوب می شود و خود این امر باعث بروز یکسری مشوکالت موی شوود    

می تواند تبعوات مسوتقیم و غیور مسوتقیمی چوه از      طبیعتا  قراردادهای موارد مذکور در خارج از کشور تنظیم می شود که 

 لحاظ مالی و حتی ایجاد سوابقی برای ورزشکار، باشگاه و یپ مجموعه ورزشی را منجر شود.

 

 

 قراردادهای ورزشی 1-1
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و به اصطالح از عقود دو عهدی می باشد که در یپ قرارداد ورزشی از امله عقودی است که از دو موضوع تشکیل شده      

آیین نامه رابطه باشگاهها  9ماده  2تعهد باشگاه در برابر بازیکن و طرف دیگر آن تعهد بازیکن در برابر باشگاه. بند طرف آن 

با لیگ موضوع قرارداد ورزشی را اینگونه بیان می کند که موضوع قرارداد عبارتست از: مال یا عملی که هر یوپ از طورفین   

نند.قرارداد ممکن است از یپ یا دو موضوع تشکیل شده باشد چنان ه عقدی از دو قرارداد بر تسلیم یا انجام آن تعهد می ک

موضوع تشکیل شده باشد هر کدام از آن موضوعات در برابر دیگری قرار گرفته رابطه ای نا گسستنی با هم برقرار میکنند به 

قراردادهوای   تعهدات خود سر باز می زنود.  طوری که اگر امکان ایفاء هر کدام از آن دو منتفی شود طرف مقابل نیز از انجام

و با واود این اصل که طرفین همواره باید پایبند به مفاد قرارداد باشوند شورایطی    ورزشی شکل خاصی از قراردادها هستند

لبتوه ایون شورایط    دد اخاص در قرارداد پیش بینی می شود که سبب سلب یا کاهش مسئولیت قبراردادی طرفین موی گور  

باید وااد ویژگی هایی باشد تا عنصر التزام را مرتفوع نمووده و مسوئولیت بور عهوده شوخ  را سواقط نمایود و         اختصاصی 

با  عدم بکارگیری بازیکن در مدت مشخ  برای بازیکن استثنایی بر اصل اولیه نن وفای به عهد (( تلقی گردد. بعنوان نمونه

 نین می توان به شرایط فورس ماژور و وصف قوه قاهره اشاره حق فسخ بواود می آورد و هم استناد به دلیل مواه ورزشی

وااد وصف فوورس مواژور   استنباط می شود این است که حادهه ای  قانون مدنی  229و  227نمود. بی گمان آن ه از مواد 

نوعی و عینی امکان  هانیا : غیر قابل پیش بینی بوده و بر اساس معیارهای می باشد که اوال:  خارج از اراده متعهد حادث شود.

سنجش و پیش بینی آن به نحو متعارف برای متعهد واود نداشته باشد. هالثا : غیر قابل ااتناب باشود.در حوال حاضور موی     

را از موارد فورس ماژور دانست همه گیری این ویروس تمامی مسابقات در دنیا  19توان  موضوع روز و شیوع بیماری کووید 

هوای  لیوگ   فصل و زموان شوروع نقول و انتقواالت     زمان انقضاء قراردادها در این  قرار داده است ورزشی را تحت تاهیر خود

تعویوق یکسواله المپیوپ توکیوو و یوورو      از نگرانی های مشترک میان باشگاهها و بازیکنان در شرایط فعلی  اسوت.   ورزشی 

باعث شده برگوزار کننودگان بوازی هوا بوا      تنها بخشی از تاهیر این ویروس کوچپ بر دنیای ورزش است تعویقی که  2020

تعلیق لیگ های فوتبال اهان در این ایام نیز باعث شوده منوابع درآمودی باشوگاههای     ضررهای مالی هنگفتی موااه شوند.

فوتبال از امله حق پخش تلوزیونی و بلیط فروشی که به برگزاری لیگ وابسته بود با کاهش چشمگیری موااه شود و حتی 

باید با در نظر گرفتن ایون مطلوب کوه    ا نیز با سقوط موااه و آینده مالی آنها را هم به خطر بیاندازد.بنابراین سهام باشگاهه

شیوع بیماری مذکور می تواند باعث تغییر بنیادین شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد شود نسبت به تعودیل قورارداد   

قرارداد یپ اقدام و راهکار مناسب در این شرایط فوورس موی باشود و    فقی و کاهش تواتعدیل دستمزد بازیکنها اقدام نمود. 

این تصمیم، تعامل و همراهی تمام بازیکنان یپ تیم و باشگاه را می طلبد  باشگاههای رئال مادرید و یوونتوس توانستند بوا  

تعهود    دریپ قورارداد ورزشوی  باشند. و امیدواریم برای بقیه الگو کاهش دهندفصل توافق بازیکنان قرارداد آنها را برای این 

عبارتست از: پرداخت دستمزد به بازیکن و تعهد عمده بازیکن عبارتست از: اعمال مهوارت، تکنیوپ و قودرت     ،عمده باشگاه

اسمانی و فکری در مسابقات و تمرینات. مراد از عبارت نن تعهد عمده باشگاه ...(( و نن تعهد عمده بازیکن...(( اینسوت کوه:   

قرارداد در مقابل یکدیگر عالوه بر تعهدات اصلی فوق الذکر، تعهدات دیگری نیز بر عهوده دارنود کوه نسوبت بوه آن       طرفین

به طور کلی بورای   فرعی و هانوی محسوب می شود. ماهیت اصلی هر قراردادی بر اساس تعهدات اصلی آن تعریف می شود.

ی نیز از این قاعده پیروی می کنند که شرایط عمومی یوا اساسوی   انعقاد هر قراردادی شرایطی واود دارد قراردادهای ورزش
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قانون مدنی است و طبق این ماده قانونی طرفین یپ قرارداد ورزشی باید قصد مشترک  190قراردادها موارد مذکور در ماده 

بایود اهلیوت الزم را    قانون مدنی طورفین  213و 210،211،212خود را بدون اکراه و اشتباهی اعالم کنند و با تواه به مواد 

عمدتا  در قراردادهای ورزشی یپ طرف ورزشکار و طرف دیگر باشگاه، شورکت یوا    1.برای انعقاد قرارداد ورزشی داشته باشند

قرارداد دارد و یا خود ورزشکار اهلیت سازمان است باید در نظر داشت که آیا مدیر یا نماینده صالحیت و اختیار برای انعقاد 

الزم را دارد و صغیر نیست، اگر صغیر باشد ولی قهری طفل می تواند به والیت از فرزندش قرارداد را قبوول کنود.طبق بنود    

سوم از این شرایط اساسی مورد معامله باید مالی معین و مشخ  باشد و طرفین بتوانند آن را ایفواء و تسولیم کننود مثول     

زد معین و قابل پرداخت در یپ یا چند فصل در قرارداد ورزشی که هر دو طرف بوا قصود مشوترک آن را قبوول موی      دستم

کنند.اهت معامله نیز باید مشروع باشد یعنی انجام یپ ورزش خاص در برابر اارت بایود مجواز و مشوروع باشود.برای هور      

بوا  رات ورزشی ضروری است مثال  اگرقرارداد ورزشوکاری  ها و مقرقرارداد ورزشی یکسری شرایط اختصاصی طبق آیین نامه 

نامه از تیم قبلی خود داشته ضایت ر اد قرارداد با یپ تیم ادید بایدتیمی که در آن مشغول است تمام نشده باشد برای انعق

است مبنی  رای اتاق حل اختالف فیفا مبنی بر محکومیت روبین کازان به پرداخت حق آموزش رضا شکاری نمونه ای .باشد

بوا  اقدام به فسخ یوپ طرفوه قوراردادش     95بر رضایت تیم قبلی با انعقاد قراداد و ورود ورزشکاربه تیم ادید ، شکاری سال 

باشگاه ذوب آهن کرد و راهی روستوف و روبین کازان روسیه شد و طی دو فصل پنج بازی برای این تویم انجوام داد و ذوب   

صورت غیر قانونی قراردادش را فسخ کرده علیه وی به فیفا شکایت کورد و در نهایوت در    آهن نیز با این ادعا که شکاری به

رای صادره از سوی اتاق حل اختالف فیفا آمده : ادعای دعوا علیه رضا شکاری غیر قابل قبول است و باشگاه روبوین کوازان   

و دیگرشورایط کوه بورای هور رشوته       دید.هزار یورو بابت غرامت آموزشی به ذوب آهن گر 105محکوم به پرداخت مجموعا  

یوپ قورارداد ورزشوی صورفا بوین بازیکنوان و        ورزشی و هر فدراسیونی بسته به مقررات و ضوابطی که دارند متفاوت اسوت. 

ورزشکاران حرفه ای با باشگاههای بزرگ و بنام نیست بلکه می تواند بین والدین یپ کودک چند ساله برای آموزش در یپ 

رشته ورزشی با یپ باشگاه کوچپ و محلی منعقد شود که در هور صوورت طورفین را ملوزم بوه تبعیوت از آن چوارچوب و        

و در نتیجه آهار و تبعاتی را برای طرفین به دنبال دارد یپ ورزشکار باید محدودیتهای خود را طبق برناموه  مقررات می کند 

ای که باشگاه برای او در نظر می گیرد را بپذیرد مثال  طبق برنامه تمرین کند، رژیم غوذایی خواص داشوته باشود، از انجوام      

هیز کند و به تبع قرارداد اگر بوه تعهودات خوود عمول نکنود در      ورزشها و رفتارهای خطرناک که باعث مصدومیتش شود پر

اگر به تعهودات خوود   مقابل باشگاه مسئولیت داشته و باید خسارت ناشی از نقض قرارداد را ابران نماید باشگاه نیز متقابال  

بوه پوشوش بیموه ای    ی محیط و مکان ورزشوی ، الوزام   ا ابران کند بعنوان مثال ایمن سازعمل نکند باید خسارات وارده ر

مناسب برای ورزشکار، که در غیر اینصورت اگر ورزشکار دچار آسیب شود باشگاه باید هزینه ها و خسارات ناشوی را ابوران   

معموال  ارزیابی صدمه های بدنی دشوار است زیرا ممکن است که خسواراتی را در آینوده در بور داشوته باشود و ضورر       نماید.

نووعی   ( 1397یا اینکه شخصی در نتیجه ضورر موادی از کوار افتواده شود.نیوسوفی صوادقلو،      معنوی نیز همزمان وارد شود 

-1مسئولیت قراردادی در قراردادهای ورزشی واود دارد برای تحقق مسئولیت قراردادی باید دو شرط واود داشوته باشود:  

فقودان شورایط   . مفواد قورارداد باشود   خسارت ناشی از اارا نکردن  -2 حکومت قرارداد نافذ بین زیاندیده و عامل ورود ضرر

                                                             
 مشروعیت اهت معامله -4موضوع معین مورد معامله  -3اهلیت طرفین  -2قصد و رضای طرفین  -1شرایط عمومی قراردادها عبارتند از:  1
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مذکور مسئولیت را از زمره مسئولیت قراردادی خارج و آن را تابع قواعد ضمان قهری می سازد.مسئولیت قراردادی بور اهور   

از قورارداد   ( 74نقض قرارداد و عهد شکنی تحقق می یابد و متخلف ملزم به ابران خسارت حاصل از آن است.ن کاتوزیان، 

قرارداد در ورزشهای حرفه ای مد نظر می باشد و در ورزش بوه شوکل    ،ورزشی است که البته بیشتر مسائل حقوقمهمترین 

آماتور خیلی موضوعیت ندارد و می توان گفت که اساسی ترین رکون ورزش حرفوه ای قورارداد ورزشوی اسوت توا زمانیکوه        

یا سازمانهایی به نحوو  در یپ قرارداد ورزشی اشخاص  قراردادی منعقد نشود رابطه بین ارکان ورزشی بواود نمی آید گاهی

مانند وزارت اقتصاد دارایی که بطور غیر مستقیم در یپ قرارداد ورزشوی   غیر مستقیم در یپ قرارداد ورزشی ذینفع هستند

ی را بورای  تحصیل منافع می کند یا صدا و سیما که با تبلیغاتی در حین پخش برنامه ورزشی یا میان برنامه ها دارد درآمود 

مویالدی بوه    1985این سازمان متصور می سازد. در بند ند( کنوانسیون بین المللی علیوه آپارتایود در ورزش کوه در سوال     

قراردادهای ورزشی اطالق می شود به هر قوراردادی کوه بوه منظوور     تصویب رسید قرارداد اینگونه تعریف شده: نن اصطالح 

فعالیت ورزشی یا حقوق مربوط به آن از امله ارائه خدمات منعقود موی شوود.(( و    سازمان دادن، پیشبرد و اارای هر گونه 

طبق این تعریف در می یابیم که در یپ قرارداد ورزشی فعالیتهای ورزشوی، حقووق، خودمات قابول ارائوه و... را موی تووان        

اردادهای ورزشی، بودین معنوا   گنجاند. ماهیت یپ قرارداد ورزشی به اوصاف آن بر می گردد از امله وصف اصل لزوم در قر

اب اعتبار قرارداد می شود به نظر می رسد که قرارداد ورزشوی عقودی الزم باشود بنوا بور      که واود یپ نیروی الزام آور مو

اصل بر لزوم قراردادهاست، مگر آن دسته از عقودی که یقین به اوواز آنهوا واوود دارد اموا در     دالیلی که ذکر میگردد: اوال ،

ز قصود طورفین ا   و مبهم اصل بر لزوم قراردادها بوده و میتوان بنا بر لزوم قراردادهای ورزشی گذاشت. هانیا ،  موارد مشکوک

( هالثا ، از آیوین   49، 1381انعقاد این عقد پایبندی به آن می باشد نه صرفا  پیدایش نوعی اذن و اباحه ن اعفری لنگرودی، 

دراات ارائه شده از سوی فدراسیونها، لزوم قراردادها قابل استناد اسوت.بعنوان  نامه ها و مقررات فدراسیونهای  ورزشی و من

آیین نامه نقل و انتقاالت سازمان لیگ فوتبال در مقام محدودیت فسخ قرارداد مقرر میدارد: نن یپ قرارداد به  24مثال ماده 

م به ذکر است که ذکر مواردی هم وون  یپ طرفه در حین فصل نمی باشد.(( البته الزهیچ واه قابل فسخ شدن به صورت 

منحل شدن قرارداد ورزشی به مواب انحالل یا موت طرفین در آیین نامه های ورزشی مواب شده که شائبه اوایز بوودن   

این قراردادها به ذهن متبادر شود که البته به سادگی می توان به این ایراد پاسخ داد زیورا انحوالل قورارداد در مووارد فووق      

علت اایز بودن آن نیست بلکه علت انحالل واود شخصویت باشوگاه یوا مووت طورفین اسوت. رابعوا ، در برخوی از          الذکر به

قرارداد باشوگاه و بازیکنوان    1قراردادهای ورزشی از سوی فدراسیونها صراحتا  به لزوم قرارداد ورزشی اشاره شده مانند ماده 

قانون مودنی و قووانین و مقوررات     219و  10ن باشگاه بر مبنای مواد سال فدراسیون فوتبال که بیان می کند: نن ای 18زیر 

 فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش و اوانان و آیین نامه های داخلی باشگاه و ... منعقد و به مهور باشوگاه ممهوور گردیود. ((    

را بیان می کند و ماده  قانون مدنی نفوذ قراردادهای خصوصی نسبت به طرفین در صورتی که مخالف قانون نباشد 10ماده 

قانون مدنی مقرر می دارد: نن عقدی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها الزم االتباع است  219

( خامسا ، اعتقواد بوه اوواز قورارداد ورزشوی      1392،34مگر به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.(( ن توکلی فر،

ی را به دنبال خواهد داشت هدف از انعقاد قراردادها و هبت آن برقراری نظم بین باشگاهها و انجام مسابقات است توالی فاسد

و اگر هر یپ از طرفین هر زمان که تمایل داشت قرارداد منعقده را فسخ نماید با هدف مذکور تعارض خواهود داشوت زیورا    
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ارائه دهند و اعتقاد به اواز می تواند تغییر پوی  اران را به فدراسیون باشگاهها موظفند قبل از مسابقات لیست اسامی ورزشک

 در پی لیست اسامی بازیکنان را درمسابقات به دنبال داشته و قدرت برنامه ریزی مدیران و مربیوان باشوگاه را سولب کنود و    

نیستند نخواهد بود.ن توکلی فر،  باشگاهها نیز حاضر به سرمایه گذاری روی ورزشکارانی که از هبات قراردادهای آنها مطمئن

دومین وصف قراردادهای ورزشی رایج در ایران این است که در زمره عقود الحاقی محسوب می شوند زیرا اوال ، همانند  ( 24

که بوه طورف   و متضمن موضوعاتی مثل حقوق و تکالیف، دستمزد، مدت و...عقود الحاقی متنی از پیش تنظیم شده هستند 

از  ( 33ی شوند.هانیا  طرفین قرارداد ورزشی نمی توانند شروط و مندراات قرارداد را تغییر دهند.ن تووکلی فور،   ممقابل ارائه 

دیگر اوصاف قرارداد ورزشی تشریفاتی بودن آن است. عقد تشریفاتی نن پیمانی است که تراضی آن باید همراه تشریفات یوا  

ی عدم رعایت تشریفات و نظامات در عقود تشریفاتی بطالن عقد خواهد ( ضمانت اارا 37واژه ای خاص باشد.(( نکاتوزیان، 

آیین نامه نقل و  2طبق ماده و با تواه به مقررات فدراسیونها تشریفاتی بودن قراردادهای ورزشی پذیرفته شده زیرا اوال  بود 

رم تهیه شوده از طورف فدراسویون،    که مقرر می دارد: نن باشگاه و بازیکن موظفند بر اساس ف 1391انتقاالت فوتبال مصوب 

همین ماده اگر باشگاه با بازیکن قرارداد منعقد نماید اما آن را  2قراردادی تنظیم و مبادله نمایند. (( و هانیا  به مواب تبصره 

هبت نکند نقل و انتقال بازیکن ادید به درستی صورت نگرفته و قرارداد باطل خواهد بود ضومن آنکوه ایوراد لوزوم هبوت و      

رعایت تشریفات از اهت اهبات و استناد در مرااع صالح که در دیگر عقود تشریفاتی وارد است در خصوص قرارداد ورزشوی  

طرفین توسط دفاتر اسناد رسمی گواهی شود، باید در مرااع دیگوری کوه   وارد نیست زیرا عالوه بر اینکه باید مهر و امضای 

(ماهیت حقوقی قورارداد   40-38، 1393ب آهار حقوقی باشد. ن تقی لو، فدراسیون مشخ  کرده است نیز هبت شود تا موا

 قانون مدنی شکل گرفته و می تواند در قالب دو عقد مورد بررسی قرار گیرد: 10ورزشی بر اساس ماده 

پیودا  : قرارداد اااره اشخاص یکی از عقود معینی است که به لحاظ ساختار با قرارداد ورزشی شباهت عقد اااره اشخاص -1

منظوور از عقود ااواره     قانون مدنی به بیان احکام و شرایط و آهوار ایون عقود پرداختوه اسوت.      517الی  466می کند. مواد 

، 1381اب آن شخ  در برابر اارت معین ملتزم می شود کاری را انجام دهد. ن کاتوزیوان،  اشخاص، عقدی است که به مو

کوه قورارداد ورزشوی رابطوه     ( در یپ قرارداد ورزشی تمامی عناصر عقد اااره مواود است، بطور کلی می توان گفت  557

ازیکن را اایر می کند تا عمل معینوی  استیجاری بین بازیکن و باشگاه است مدیر باشگاه مستاار است که در مقابل اارت ب

که همان بازی و تمرین است را در مدت زمان معین انجوام دهود موال االاواره ن ااورت ( از طورف باشوگاه پرداخوت موی          

در ارکوان و موضووع    گردد.البته الزم به ذکر است که با واود شباهتهای بوین قورارداد ورزشوی و ااواره اشوخاص خصوصوا       

وصف تشریفاتی و رضایی بودن، قرارداد ورزشی عقدی تشریفاتی است اموا عقود    -1ارد که عبارتند از:چالشهایی نیز واود د

مقوررات   -2اااره اشخاص از امله عقود رضایی است و به صرف ایجاب و قبول عقد منعقد شده و وااد آهار حقووقی اسوت.  

و قووانین حواکم بور عقود ااواره      نهای ورزشوی  آیین نامه های مصوب فدراسیو ،حاکم، مقررات حاکم بر قراردادهای ورزشی

ماهیت قانون حاکم، اکثر مقررات حاکم بر قراردادهوای ورزشوی آموره     -3اشخاص، قوانین عادی از امله قانون مدنی است.

قوانون   515تفاوت در احکام دو قرارداد، بعنوان نمونه طبق ماده  -4بوده اما مقررات حاکم بر اااره اشخاص تخییری است. 

طرفین بعد از اتمام مدت نیزمی توانند به همکواری اداموه    ی چنان ه اایر بدون تعیین انقضاء مدت استخدام شده باشدمدن
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دهند و اایر نظر به مراضات حاصله اارت دریافت کند در حالیکه در قرارداد ورزشی با انقضاء مدت رابطوه قوراردادی بوین    

در اااره اشخاص مستاار مکلوف بوه پرداخوت     -5د ادید امکانپذیر نیست.طرفین قطع و ادامه همکاری بدون انعقاد قراردا

در  -6ورزشکار موی باشود.  هزینه درمان اایر نیست اما در قرارداد ورزشی باشگاه موظف به پرداخت هزینه درمان و معالجه 

ورزشوی نواتوانی موقوت     صورت ناتوانی موقت اایر در اااره اشخاص مستاارالزامی به پرداخت اارت ندارد اموا در قورارداد  

ذکر مدت یکی از شرایط صحت عقد در اااره اشخاص است واال عقود باطول    -7ورزشکار سبب معافیت باشگاه نخواهد بود. 

 ( 68می گردد اما در قرارداد ورزشی در صورت عدم تعیین مدت، قرارداد برای نیم فصل ورزشی منعقد می شود. ن تقی لو، 

قرارداد کار:ورزشکاری که با یپ مجموعه خاص برای یپ بازه زمانی و فصولی معوین و انجوام تمورین و مسوابقات      -2

ایون دو قورارداد نقواط    ( در  75می شوود. ن شوعبانی مقودم ،    قرارداد منعقد می کند کارگر محسوبداخلی و خارای 

ر زموره عقوود الحواقی، معووض و مسوتمر      هور دو قورارداد د   -1مشترکی قابل رویت است که به شرح ذیل می باشد: 

موضوع قرارداد ورزشی عبارتست از در اختیار قراردادن نیروی اسمی و فکری و موضوع قرارداد کوار نیوز    -2هستند. 

تعریف حقوق کار شامل قرارداد ورزشی نیز میشود زیرا ورزشکار برای دیگری کار می کند و  -3چیزی ازء این نیست.

وضعیت سر مربی که از ناحیوه باشوگاه نماینودگی اداره     -4اارای تعهداتش تبعیت حقوقی دارد. از باشگاه در راستای

بسیاری از قراردادهای ورزشی تنها بر اساس قوانین کار  -5تیم و ورزشکاران را دارد مشابه مدیر کارگر یا کارفرماست .

اههای لیگ برتر به بیموه کوردن ورزشوکاران و    بعنوان مثال می توان به الزام باشگو تامین ااتماعی قابل توایه است 

 ( 97مربیان طرف قرارداد و پرداخت دستمزد در ایام مصدومیت و بیماری آنها اشاره نمود. ن توکلی فر، 

قسمت پایانی یپ قرارداد هنگامی رخ می دهد که زمان قرارداد به پایان رسیده یا یکوی از طورفین    فسخ قرارداد ورزشی :

کرده باشد.در اصطالح فسخ عبارت است از پایان دادن به هستی حقوقی قرارداد به وسیله یکی از دو طرف یوا  قرارداد را نقض 

( در اغلب قراردادهای ورزشی فسخ قرارداد به نوعی پیش بینی می شود یکی از مووارد   202، 1385شخ  هالث. ن شهیدی، 

و از آنجایی که قرارداد ورزشی از امله قراردادهای مغانبه د شایع در خصوص فسخ قرارداد، فسخ به استناد خیار غبن می باش

مقوررات   16ن حق فسخ را پیدا می کنود.طبق مواده   ای می باشد پس در صورت عدم تعادل عوضین قرارداد، هر یپ از طرفی

قورارداد در صوورتیکه   ، یپ بازیکن حرفه ای دارای  1396نقل و انتقاالت و تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال مصوب 

درصد از بازیهای رسمی باشگاه حضور داشته باشد می تواند پیش از موعد با اسوتناد بوه دلیول     10در طول فصل در کمتر از 

به استناد دلیل مواه بیان شوده   دسخ قرارداهمین آیین نامه نیز ف  15و  14در ماده  ه ورزشی قرارداد خود را فسخ کندموا

در آیین نامه شخصی است و نه نوعی. چنان ه هر بازیکن فوتبال بخواهد قوراردادش بوا باشوگاه را پویش از     البته معیار مندرج 

موعد فسخ نماید و از محرومیت ورزشی یا احیانا  اریمه مالی در امان باشد، باید شرایط خاص خود بازیکن، قرارداد با باشوگاه  

از مسائل مبتال به بازیکنان فوتبال فسخ قرارداد به لحاظ عودم پرداخوت    یکی و مقررات انضباطی باشگاه را مد نظر قرار دهیم.

قوانین نقل و انتقاالت فیفا بیان می دارد که بازیکنان می توانند قرارداد خوود را بوه   مکرر  14حق و حقوق آنها می باشد ماده 

نکرده باشد فسخ کنند البته ااورای آن  صورت یپ طرفه، در صورتی که باشگاه حقوق بازیکن را برای دو ماه متوالی پرداخت 

امکان تفاهم قطع همکاری یا روز پرداخت بصورت مکتوب، از طرف بازیکن به باشگاه خواهد بود. 15منوط به دادن یپ مهلت 
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که فسخ قرارداد نه تنها بین ورزشکاران با باشگاهها و فدراسیونهای ورزشی بلکه بین مربیان با نهادهای ورزشی نیز واود دارد 

در اامعه ورزشی فعلی با نمونه های زیادی از آنها موااه هستیم بعنوان نمونه میتوان به مورد تفاهم قطع همکاری فدراسیون 

مواه همکواری بوا     6فوتبال با مارک ویلموتس، سر مربی بلژیکی تیم ملی فوتبال کشورمان اشاره کرد. مارک ویلموتس پس از 

د این سر مربی بابت پرداخت نشدن مطالباتش قرارداد خود را فسخ کورد و از همکواری بوا    فدراسیون فوتبال به پایان راه رسی

تیم ملی کناره گیری کرد در مکاتبات و مذاکراتی که بین دو طرف در خصوص نحوه پایان به ایون همکواری و فسوخ قورارداد     

قرارداد این سر مربی بوا فدراسویون    ، توافق میان دو طرف صورت گرفت البته حرف و حدیث هایی در خصوص مبلغانجام شد

فوتبال ایران به واود آمده است که با واکنشهای فدراسیون مبنی بر تکذیب آن موااه گردید.همانطور که می دانویم تنظویم   

متن و مفاد یپ قرارداد با رعایت موارد قانونی و شرعی به رضایت طرفین آن قرارداد مربوط می شود و یپ قرارداد خصوصوی  

می گردد اما با تواه به انتقاداتی که درباره شفافیت این قرارداد مطورح اسوت بایود گفوت شوفافیت قورارداد بودین         محسوب

معناست که متن قرارداد باید برای افکار عمومی روشن شوداین قرارداد از انبه ملی برخوردار است پس هنگامی که دستمزد 

خته می شود دیگر قرارداد وصف محرمانه و خصوصی را پیدا نموی کنود و   سرمربی تیم ملی از منابع عمومی و بیت المال پردا

 مفاد آن می بایستی برای افکار عمومی روشن شود.

 

  مسئولیت در حقوق ورزشی بررسی -2

فعالیتها و رویدادهای ورزشی از باب ماهیت خود، همواره با حوادث و اتفاقات گوناگون موااه هسوتند و از ایون            

بوه دو   با گذشت زمان و تحول اامعوه    مسئولیت برای اهالی ورزش در پی دارند. این مسئولیتاهت تاهیر فراوانی در ایجاد 

ای نوع مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری تقسیم شده است که از نظر تعریف، موضوع، الزاموات قوانونی و رفتوار مرتکوب دار    

. این تکلیف شامل همه اشخاص می شود و نقض آن منجر به طرح دعوای مطالبه خسوارت  مفهوم اداگانه و مستقلی هستند

باری رخ داده عامل زیان در مقابول متضورر مسوئولیت مودنی دارد ولوی      زیان شده است، در شرایطی که حادههاز قبل تعیین ن

خواهان خود متضرر می باشد. آیا این دلیول کوه او در ورود ضورر بوه خوود مقصور بووده اسوت موانع از احقواق حوق او موی             

ن دخیل بووده انود،   بنابراین ورزش و تربیت بدنی بعنوان فعالیتی که بسیاری از افراد در آ (Harpwood, 2003:P.1)شود.

فوراهم موی    گاهی اوقات علت اصطکاک و عالیق افراد برای ارتکاب عملی که با خسارت اانی برای فرد یا افراد دیگر باشود را 

 ,Flour)و در هوور مووورد کووه شووخ  نوواگزیر از ابووران خسووارت دیگووری باشوود در برابوور او مسووئولیت موودنی دارد.  کنود 

1965:P.547)  گاهی علل شخصی هم ون صغر سن و یا انون مواب می گردند تا بار مسئولیت از دوش مرتکب برداشته

رفوع مسوئولیت در فورد مجورم نیسوت بلکوه در نظور        شود و در حالی که عمل واقع شده عنوان مجرمانه دارد.در این حالوت  

او را فاقد مسئولیت با شرایط خاص خود می کنود  قانونگذار است اما چون نتیجه آن به هر حال به مرتکب فعل بر می گردد و 

کننده ارم می و ما آن را به عنوان شرط استثنایی در مسئولیتهای ازایی یاد می کنیم و این علل را تحت عنوان علل توایه 

، 1369شناسیم که نتیجتا  مسئولیت ازایی مرتکب را با شرایط خاصی که قانون پیش بینی کرده زایول موی کنود. ن نوربهوا،     

شخصی که در فعالیتهای ورزشی شرکت می کند اساسا  نمی تواند درباره عواقب خطرناکی که در چارچوب حاصل می  ( 206
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ورزشوی اسوت بوا     ،فوتبوال  "حکوم داد   Oregonدر  1962شود شکایت کند. در همین رابطه، دیوان عدالت اداری در سوال  

درگیوری اسومی، کبوودی و    که دارای قدرت بدنی بواالیی هسوتند و   ان درگیری بدنی، به دلیل درگیری مداوم ومکرر بازیکن

حوادث در فوتبال ااتناب ناپذیر است ... بازیکنان باید با رضوایت از ضوربات، شکسوتگی هوا و آسویب دیودگی هوا        شکستگی 

نوان از وظیفوه   در ورزشهای تماسی مانند فوتبال و راگبی می تووان گفوت هموه بازیک    ( 256، 1969استقبال کنند. ن باهری، 

مراقبت و احتیاط نسبت به دیگران غفلت می کنند. البته برای نشوان دادن تخطوی از وظیفوه مراقبوت و بوی مبواالتی و بوی        

احتیاطی بایستی این عدم مراقبت و مالحظه پایینتر از سطح استاندارد مد نظر و موورد توقوع از یوپ بوازیکن حرفوه ای و بوا       

طوری باشد کوه از خطوا یوا    ب وان مثال در بازی فوتبال نوع آسیقابل پیش بینی باشد بعن مهارت باشد و هم نین آسیب باید

ن بوازیکن تویم مقابول (     "کوین   "بازیکن تیم فوتبال من ستر سیتی با تکول   "هالند " 2002تکل باید انتظار داشت در سال 

دقیقه کامل در زمین فوتبال  90آسیب دید و مجبور به بازنشستگی از فوتبال شد و به سبب این آسیب او دیگر نمی توانست 

ی های بعمل آمده مشخ  شد که تکل کین عمدی بوده است که هالند و تیم من ستر سویتی را وادار بوه   بازی کند در بررس

طبق تعریف  ت روابط افراد می باشددر حقوق خصوصی چیزی که مد نظر اس(  3، 2016پیگیری حقوقی نمود. ن مپ کالوم، 

ین زیان زننده و زیان دیده رابطه ای خاص بواود قانون مسئولیت مدنی صورت گرفته ب 1کلی که از مسئولیت مدنی در ماده 

در دعاوی مسئولیت مدنی در باب ورزش ها، تقصیر پایه اکثور دعواوی بورای ابوران       می آید که همان ابران خسارت است.

خسارت است و به طور کلی میتوان گفت: تقصیر رفتاری پایین تر از سوطح معیارهوای متعوارف اسوت البتوه معیوار رفتوار در        

الیتهای ورزشی در رشته های گوناگون متفاوت است مثال  رفتار یپ فوتبالیست با یپ تنیسور متفواوت اسوت و تقصویر در    فع

صورتی ایجاد می شود که شخصی در برابر دیگری تکلیفی بر عهده داشته باشد و آن را نقض کرده باشد و بین نقض وظیفه و 

فرانسوه بوه   رااع به مسئولیت ناشی از تقصویر تمایول دادگاههوای     ( 17ن، تقصیر رابطه سببیت واود داشته باشد. ن اامپیو

قانون مدنی فرانسه است بدین معنی که در صورت واود تقصیر و ورود ضورری کوه ناشوی از آن باشود بوا       1382اارای ماده 

در حقووق ایوران نیوز ایون امور       1.احراز رابطه علیت بین تقصیر و زیان وارده، مقصر را به پرداخت خسارت محکوم می نمایند

صراحتا  بوه ایون نووع مسوئولیت و      2و  1علی الخصوص در مواد  1339مصوب مورد قبول واقع شده و قانون مسئولیت مدنی 

مسئولیت مدنی در معنی عام و وسیع شامل مسوئولیت قوراردادی    2.الزام وارد کننده خسارت به ابران آن اشاره نموده است

رارداد می شود که در هر دو نوع مسئولیت مسئله مهم، ابران خسارت است اما تفاوت اساسوی ایون دو   و مسئولیت خارج از ق

مسئولیت قراردادی مدنی به علت عدم اارای تعهدات و عدم وفوا بوه    .ه واود یا عدم واود قرارداد بین طرفینببر می گردد 

راردادی میوان خواهوان و خوانوده یکوی از ارکوان مسوئولیت       که احراز رابطه ق پیمان که ناشی از عقد قرارداد فی ما بین است

قراردادی است واگر یکی از طرفین به شخصی خارج از قرارداد ضرری بزند این مسئولیت قراردادی نخواهد بود ضومن اینکوه   

                                                             
ابوران  قانون مدنی فرانسه می گوید: هر نوع عملی که از اشخاص واقع شود و سبب ورود خسارت به دیگری باشد مواب الوزام عامول بوه     1382ماده  1

 خسارت وارده خواهد بود.
ده تا قبل از تصویب قانون اخیر، اگر در اریان فعالیت ورزشی، ضرب و ارح و قتلی حاصل می شد طبق قوانین کیفری قابل تعقیوب بوود و اینکوه موا     2

و عبارت ن این مقررات هم با مووازین   تصویب شد، بعد از انقالب اسالمی بر طبق موازین شرعی تغییر کرد 1352قانون مجازات اسالمی که در سال  42

 1392این قانون قرار گرفت و پس از آن نیز با تغییرات کلی در قانون مجوازات اسوالمی سوال     58اضافه شد و در بند ننث(( ماده  شرعی مخالف نباشد

 این قانون اای گرفت. 158در بند ننث(( ماده 
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صودمه هوای بودنی    در قراردادهای ورزشی مسئولیت مربی نسبت بوه    ( 206، 1382باید رابطه علیت مواود باشد. نصفایی، 

مکلوف بوه   هر قرارداد با ورزشوکار یوا ولوی او    ریشه قراردادی دارد و پایه آن را باید نقض عهده شمرد زیرا مربی در اورزشکار، 

حفاظت شده به خصوص در ورزشهای خشن که متضمن درگیر شدن طرفین می باشد و مربیان بایستی با اعموال متعوارف از   

کوه بودون عقود و تنظویم      است مسئولیتیمسئولیت غیر قرار دادی هم نین لوگیری نمایند.ایجاد خطرات قابل پیش بینی ا

قراردادی ایجاد می شود. دو طرف که هیچ تعهدی نسبت به یکدیگر ندارنود حوال   قرارداد فی ما بین و یا عدم واود هر گونه 

نماید و ابوران خسوارت بودلیل تخلوف و     یکی از طرفین به صورت عمدی یا خطا و عدم رعایت موازین به دیگری زیان وارد 

خطای انجام شده به عهده شخصی است که تخلف، خطا یا قصور کرده است.الزام به ابران خسوارت در مسوئولیتهای قهوری    

منطبق با وقایع حقوقی می باشد که در دسته بندی اسباب ایجاد تعهد از آن نام برده شده و مشتمل است بر رویدادهایی کوه  

بعنوان نمونه بین دو ورزشکار از دو تیم مختلوف هویچ رابطوه ای     ( 37، 1384کم قانون معین می شود.ن بادینی، اهر آن به ح

واود ندارد اما اگر اقدامات یکی از ورزشکاران باعث ورود خسارت به دیگری شود و این خسارت ناشی از نقض مقررات باشود  

باشد و فعل مجرمانه در آن نهفته باشد مانند مشت زدن به صوورت   یپ نوع مسئولیت بواود می آید و اگر انبه ارم داشته

 158برابر بنود ن ث( مواده   ورزشکار دیگر، عالوه بر مسئولیت مدنی به دلیل یپ فعل مجرمانه هم قابل پیگیوری خواهود بوود.   

ما مشوروط بوه آنکوه    حوادث ناشی از عملیات ورزشی است، اقانون مجازات اسالمی یکی از اعمالی که ارم شناخته نمی شود 

تجاوز از قواعد سبب حادهه نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم با موازین شرع مخالفت نداشته باشند. 

بازی و رعایت نکردن احتیاط های الزم از نظر حقوقی تقصیر است و در دید نخست تجواوز از قواعود ویوژه آن بوازی تقصویر      

می تواند دلیل مواهی برای ارتکاب عمول داشوته باشود    ورزشی محسوب می گردد البته در بسیاری از موارد عامل ورود ضرر 

ن حاصل می شود اما گاهی ورزشکار مرتکب عملی می شود که نه تنهوا مطوابق بوا قواعود     مانند صدماتی که از ورزشهای خش

بازی و روحیه ورزشکاری نیست بلکه در مالزمه کامل با هنجارهای ااتماعی قرار دارد مثل فحاشی و کتپ کواری کوه قابول    

هر قرارداد (  1397یوسفی صادقلو، طرح در ورزش نیست که طبیعتا  با چنین شخصی مانند یپ مجرم عادی رفتار می شود.ن 

.در قرارداد ورزشی برای ورزشکاران تبعات و آهار خاصی به دنبال دارد که باید پیرو قرارداد آن را پذیرفته و به آن عمل نمایند

 در حال حاضراغلب مسئولیت ها در قالب روابط قراردادی بررسی می شود. چه در دراه حرفه ای و اه بصورت آماتور ورزشی

کوه از   " شرط حسن انجام تعهد "موضوعی محل مناقشه طرفداران ورزش شده و آن شرط ضمن عقدی است تحت عنوان 

سوی باشگاهها در نظر گرفته می شود و در صورت عدم حسن انجام تعهدات درصدی از دستمزد بازیکنان را کاهش می دهند 

فته باشد و این مسئله که آیا باشگاه موی توانود هور نووع تفسویر      مفروض بر اینکه حتی تیم یا باشگاه نتیجه مطلوب را هم گر

به لحاظ مماشات مدیران قبلی یوا تبوانی بوین     در نگارش قراردادها  عامی از این شرط داشته باشد محل اختالف است. گاهی

مکتووم موی مانود و ایون حقیقوت      مدیران قبلی و بازیکنان ، حقایقی در رابطه با شرایط بدنی و اسمانی و سالمت بازیکنوان  

کتمان شده سبب اذب بازیکن مصدوم به باشگاه می شود حال از یپ طرف با مدیران ادید موااه هستیم که طالوب نقوض   

قرارداد از حیث استناد به این وضعیت هستند و از طرفی هواداران و طرفداران بوازیکن و تویم و باشوگاه کوه از ایون موضووع       

موضوعات رویه قضایی واحدی برای استناد واود ندارد اما از باب مسئولیت مدنی، الزاموات اخالقوی،    ملتهب می شوند در این

عمومات قانونی و رعایت اصول انصاف اگر باشگاه بتواند اهبات کند که ورزشکار وضعیت سالمتی و استخدامی خوود را کتموان   
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است. این گونه دعاوی و منازعات برای رسیدگی در کمیته  کرده ااتناب از پرداخت تمام یا بخشی از دستمزد بازیکن مفروض

تعیین وضعیت مطرح می شوند، ادعای مدیران باشگاه را دائر بر اعمال شرط عدم حسن انجام تعهد موورد بررسوی قورار موی     

شوی  درصد شرط شده کسر می شود و به طور کلی موی تووان گفوت در قراردادهوای ورز     دهند و با شرط ادعاها، آن میزان و

مسئولیت قراردادی واود دارد و مدعی خسارت به تبع این قرار داد باید صرفا  تخلف و نقض تعهد را اهبات نماید تا بر اسواس  

امروزه ورزش بازارهای اقتصادی بزرگی بورای اواموع پدیود آورنوده، بوازار       آن زیان زننده را محکوم به ابران خسارت نماید.

شی و حتی بازارهایی که در ارتباط مستقیم با ورزش نیستند. ورزش حرفوه ای معطووف بوه    کاالهای ورزشی، بازار نمایش ورز

تماشاگران و مخاطبان از طریق خرید بلیط یا تولیدات ورزشی است حتی تولیداتی مثل پیراهن، کفش، پوستر نیز توسط آنان 

ا و تخص  ها تفکیپ شده و عوالوه بور   خریداری می شود چنان ه ورزش های مدرن بر اساس بازار سازماندهی شوند نقش ه

 اسپانسور هوا و   رونق اقتصادی باعث ایجاد شغل و باال رفتن گردش مالی می شود. درآمد باشگاههای حرفوه ای دنیوا از محول   

حامیان مالی پیراهن باشگاه بوده است میزان این درآمد برای باشگاههای یوونتوس، بارسلونا، من ستر یونایتد، چلسوی و بوایر   

گاهی حامیوان موالی در قالوب شورکتهای     (  1384محسن، یخ برای یکسال بالغ بر میلیونها یورو اعالم شده است.ن قاسمی،مون

معتبر با مشارکت در سرمایه گذاری اهت برگزاری مسابقه های ورزشی در تالش هستند توا رتبوه تجواری خوود را در برابور      

ی المپیپ ها را عوامل تبلیغاتی، حق پخش تلوزیونی و حامیان موالی تشوکیل   رقیبان باال ببرند.درصد باالیی از منابع درآمدزای

می دادند. هر چه نمایش مسابقات ورزشی در سطوح ملی و بین المللی وسیعتر باشد میزان اذب حامیان مالی بیشتر خواهد 

راردادهوای حامیوان موالی بورای     ( یکی از وظایف مهم مدیران بازاریابی در ورزش است که از ق 255، 1385بود.ن محرم زاده، 

نشوده انود وارد نووعی    کسب درآمد استفاده نمایند و ممکن است شرکتهایی که وارد قرارداد حمایت مالی بوا طورف ورزشوی    

ارتباط کاذب با سازمان ورزشی تحت عنوان بازاریابی در کمین شوند. بدین معنا که یوپ شورکت بوا آگهوی و تبلیغوات خوود       

ندگان می شود و آنان فکر می کنند این شرکت نیز حامی این رویداد ورزشی است و این امر بوه  مواب گیج شدن مصرف کن

شرکتهای حامی رسمی ضرر وارد می کند به طوری که منجر به تخریوب روابوط بوین طرفهوای ورزشوی و حامیوان رسومی و        

 زیانهای مالی هنگفتی در رویدادهای مهمی مانند المپیپ می گردد.

یا غیر مستقیم به فعالیت هوای ورزشوی، وظوایف و در    ر ورزش شامل کلیه کسانی است که به طور مستقیم مسئولیت مدنی د

با تواه به مفهوم خاص تقصیر در مسئولیت قراردادی که در عهدشکنی متبلور می شود،  ورت بروز حادهه مربوط می شوند.ص

به صرف عدم انجام تعهد، رکن فعل زیانبار محقق است و دیگر اایی برای مفروض گرفتن تقصویر بواقی نموی مانود چورا کوه       

ت قهری یا کیفری الزم اسوت ضورورتی   اساسا  برای تحقق مسئولیت قراردادی ارتکاب تعدی یا تفریط آن گونه که در مسئولی

در امر ورزش با تواه به حرفه ای شدن این رشته، واود منابع انسانی و  ( 1392ندارد.ن حاای عزیزی، بیژن و غالمی، نگین، 

مالی زیاد در این عرصه و افزایش قرار دادهای ورزشی و مرتبط با تعهدات، تخلفات و نقض تعهدات و خسارات و مسوئولیتها و  

ر نتیجه دعاوی زیادی موااه هستیم که برای پیشگیری از بروز چنین اختالفاتی در زمان انعقاد قرارداد بایست کلیه مسوائل  د

به دقت رعایت شود با واود یپ قرارداد قانونی و صحیح و شفاف که با استفاده از تجربه متخصصوان حقووقی در ایون زمینوه     
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الوگیری نمود و اگر اختالفی ایجاد شد بر اساس قرارداد بتوان آن را به راحتی حل منعقد می شود می توان از بروز اختالفات 

 و فصل کرد.

 

 نتیجه گیری 

در اامعه کنونی ورزش از لحاظ فرهنگی، ااتماعی، سیاسی و اقتصادی دارای اهمیت فراوانی است بوه گونوه ای کوه از آن بوه     

و تاسیس حقووق ورزشوی  بوه عنووان     این اهمیت اسباب تحول و دگرگونی در ورزش را پدید آورد  صنعت ورزش یاد می شود.

رشته ای ادید در علم حقوق را به دنبال داشت که هم نان راه بسیاری را تا تکامل در پیش دارد. حقوق ورزشی شواخه ای از  

عمومی و خصوصی می باشد که طبوق قووانین و    علم حقوق است که قواعد آن ناظر بر روابط  اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق

مقررات ورزشی و غیر ورزشی دارای وظایف و تکالیفی هستند که باید به نحو مطلوب به آنها عمل نماینود واال بوا مسوئولیتهای    

بسیار سنگینی موااه خواهند شد.دایره شمول حقوق ورزشی شامل دو مبنای وقوایع حقووقی و اعموال حقووقی موی شوود کوه        

داد ورزشی از مهمترین مقوالت اعمال حقوقی است. اقتضای عدالت ایجاب می کند که طرفین یپ قرارداد ایفوای تعهودات   قرار

خویش را منوط به ایفای تعهد طرف مقابل بنمایند و ابزاری چون حق فسخ و یا حق مطالبه خسوارت را بعنووان ضومانت ااورا     

رند. در قراردادهای ورزشی بررسی مسئولیت مسئله ای بسیار مهم و پی یوده  برای شخ  زیاندیده از این قراردادها در نظر بگی

اشخاص را در این عرصه مشخ  و تعیین کند و است زیرا می تواند کمپ شایانی به رشد و گسترش ورزش نموده و مسئولیت 

قرارداد ورزشی و مسوئوالن در  طرفین   متخصصین در این قلمرو را برای رفع و الوگیری از بروز مشکالت این حوزه یاری دهد.

امر ورزش نباید با بی احتیاطی یا بی مباالتی وظایف قانونی محوله خود را ساده و ناچیز در نظر بگیرند زیرا کووچکترین غفلوت   

آنها منجر به ضررهای بزرگی هم ون محرومیت از نعمت سالمت تا پایان عمر متضرر خواهد شد.بخشوی از مسوئولیتها نیوز در    

زشی متواه اشخاص حقوقی است، که با تواه به مسئولیتهای قانونی و سودهای کالنی که از ورزش نصیب آنهوا موی   حقوق ور

با تواه به وظایف نظارتی که به عهده دارند می توانند شود موظف به رعایت قانون در این عرصه هستند. نهادهای متولی ورزش 

د که سبب فوت و نق  عضو حاضران در باشگاه و اماکن ورزشی می شوود و از  از یکسو مانع بروز بسیاری از حوادث ناگوار باشن

 سوی دیگر در مسائل مالی و تنظیم قراردادها و حمایت از حقوق اهالی ورزش نقش نظارتی و حمایتی خود را ایفا کنند.

صه و افزایش قراردادهای ورزشی و در امر ورزش با تواه به حرفه ای شدن این رشته، واود منابع انسانی و مالی زیاد در این عر

مرتبط با ورزش با تعهدات، تخلفات و نق  تعهدات و خسارات و مسئولیتها و در نتیجه دعاوی زیادی موااه هستیم کوه بورای   

پیشگیری از بروز چنین اختالفاتی در زمان انعقاد قراردادها می بایست کلیه مسائل به دقت رعایت شود با واوود یوپ قورارداد    

و صحیح و شفاف که با استفاده از تجربه متخصصان حقوقی در این زمینه منعقد می شود موی تووان از بوروز اختالفوات     نی قانو

پیشونهاداتی بورای کموپ بوه      الوگیری نمود و اگر اختالفی ایجاد شد بر اساس قرارداد بتوان آن را به راحتی حل و فصل کرد.

دانش حقوق ورزشی و شناخت هر چه بهتر مسئولیت مدنی در این حوزه بوه   اامعه حقوق و ورزش کشور و اهت ارتقاء و رشد

 شرح ذیل  ارائه می گردد:
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 اضافه نمودن رشته تخصصی حقوق  ورزشی به رشته های تحصیلی در دانشکده های حقوق کشور -1

بیوان و  مر استفاده از اشخاص کارآمد و خبره به دانش حقوقی و برگزاری دوره های آموزشی حقوق ورزشی برای -2

 اعضاء فدراسیونهای ورزشی مدیران اماکن ورزشی و

 تدوین و تصویب قوانین و مقررات خاص ورزش و حقوق ورزشی -3

ایجاد دوره ها و همایشات الزامی و تخصصی برای ورزشکاران, علی الخصووص ورزشوکاران حرفوه ای بوه اهوت       -4

 ورزشیآشنایی بیشتر با حقوق خود در این حوزه و رعایت قواعد و مقررات 

 تدوین شفاف متن قراردادهای ورزشی -5

در نهایت باید گفت فدراسیونها، هیاتها، باشگاهها و رسانه ها با استفاده از امکانات و قدرتی که دارند می توانند آموزشوهای الزم  

ورزشوی،   اهت تامین امنیت در ورزش ارائه کنند که در این خصوص نقش کمیته های انضباطی به منظور الوگیری از اورائم 

رسانه رادیو و تلوزیون با پخش برنامه های ورزشی و دادن توصیه های الزم و هم نین مداخله و همکاری مرااع ذیصالح حوائز  

 اهمیت بسیار است.

 

 منابع و ماخذ
 اسکینی ، دکتر ربیعا ، شرکتهای تجاری ، الد اول و دوم ، انتشارات سمت [ 1]

 (، اقتصاد ورزش ، ترامه اله وردی ازایری ، علم و ورزش ، چ اول1380، ژانناندروف ، والدمیر و فرانسوانیس [ 2]

 (، حقوق ورزشی ، چ شانزدهم ،انتشارات میزان1397آقایی نیا ، حسین ن[ 3]

 (، مسئولیت کیفری ناشی از عملیات ورزشی ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی1378آقایی نیا ، حسین ن[ 4]

(، تحوالت حقوق خصوصی ، لزوم و اواز در عقوود و ایقاعوات ، چ چهوارم ، انتشوارات دانشوگاه      1381اعفری لنگرودی ،محمد اعفر ن[ 5]

 تهران 

حسین آقوایی نیوا ، چواو دوم ، نشور      (، مبانی حقوق ورزشها ، مسئولیت مدنی در ورزش ، ترامه1376اونیور ، اامپیون ، والتر تی ن[ 6]

 همکاری کمیته ملی المپیپ امهوری اسالمی ایراندادگستری با 

 (، حقوق ورزشی ،اندیشه های حقوقی ،چ اول1388شعبانی مقدم ،کیوان و دیگران ن[ 7]

 160و  159ص   ،(1392ن هانی ،شهید [ 8]

 (، حقوق مدنی ، تشکیل قراردادها و تعهدات ، الد اول ، مجد ، چاو سوم 1382شهیدی ، مهدی ن[ 9]

 (، سقوط تعهدات ، تهران ، انتشارات مجد ، چ هفتم1385، مهدی ن شهیدی[ 10]

 (، قواعد عمومی قراردادها ، چ اول ، ج دوم ، انتشارات میزان1382صفایی ، حسین ن[ 11]

 1358قانون اساسی مصوب [ 12]

 1316قانون بیمه مصوب [ 13]

 1368قانون کار مصوب [ 14]

 1390قانون مجازات اسالمی مصوب [ 15]

 1307قانون مدنی مصوب [ 16]

 1339قانون مسئولیت مدنی مصوب [ 17]

 ، چ اول 1,1(، ترامه امیر حسین دربانی ، فدراسیون شنا ، ج 1371قوانین بین المللی شنا ن[ 18]
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 (، ترامه علی اکبر قاسمی ، امال الحق ، چ اول1380قوانین مسابقات و داوری کیوکوشین کاراته ن[ 19]

 (، ترامه ابراهیم علی دوست ، بامداد کتاب ، چ اول 1387قررات فوتبال نقوانین و م[ 20]

 (، الزامهای خارج از قرارداد ، ضمان قهری ، چ اول ، انتشارات دانشگاه تهران1374کاتوزیان ، ناصر ن[ 21]

 (، مسئولیت مدنی ، الد اول ، چاو دوم ، انتشارات دانشگاه تهران 1378کاتوزیان ، ناصر ن[ 22]

 (، عقود معین ، چ هشتم ، انتشارات شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا1381کاتوزیان ، ناصر ن[ 23]

 (، قواعد عمومی قراردادها ، الد چهارم ، چاو پنجم ، شرکت سهامی انتشار1387کاتوزیان ، ناصر ن[ 24]

 ارومیه ، چ اول(، اهاد دانشگاهی 1385محرم زاده ، مدیریت بازاریابی ورزشی ن[ 25]

 1396مقررات نقل و انتقال و تعیین وضعیت بازیکنان، فدراسیون فوتبال، [ 26]

 (،زمینه حقوق ازای عمومی ، انتشارات کانون وکالی مرکز ، تهران1369نور بها ، رضا ن[ 27]

الشها ، پایوان ناموه کارشناسوی ارشود ،     (، قراردادهای ورزشی حرفه ای در حقوق ایران و انگلیس ، ماهیت و چ1393تقی لو ، رحیم ن[ 28]

 دانشگاه آزاد اسالمی مرکز بین المللی بندر انزلی

(، ماهیت حقوقی قراردادهای ورزشی در حقوق ایران با تاکید بر رویه قضایی ، پایان ناموه کارشناسوی ارشود ،    1392توکلی فر ،اکبر ن[ 29]

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد سمنان

 (، شیوه های ابران خسارت در مسئولیت مدنی و کارایی آنها1380ژن نحاای عزیزی ، بی[ 30]

 (، بررسی تطبیقی فرض سببیت در مسولیت قراردادی1392حاای عزیزی ، بیژن و غالمی ، نگین ن[ 31]

 نشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان( ، مبانی حقوق ورزش در ایران ، دا1374رستم شیرازی ، فرهاد ، ن[ 32]

( ، مسئولیت ناشی از فعل اشخاصی که تحت مراقبت و مواظبت دیگری هستند نمسئولیت سرپرسوت و  1376درودیان ، حسنعلی ، ن[ 33]

 محافظ صغیر یا مجنون(

(، ابران خسارت نقض قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کاال در حقوق ایران ، فرانسه ، مصور و لبنوان ،   1384قاسمی ، محسن ن[ 34]

 حقوقی ، نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللیمجله 

 43(،خطای ورزشی و مسئولیت ورزشی ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،شماره 1378کاتوزیان ، ناصر ن[ 35]

حقووق ورزش  ،  (، مقاله مسئولیت مدنی ورزشکاران در مقابل اشوخاص موضووع   1397یوسفی صادقلو ،دکتر احمد و نصیر ، مژگان ن[ 36]

 38فصلنامه تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری ، شماره 

(،آرشیو رادیو ورزش ،برناموه دانشوکده حقووق ورزش ، سوایت موسسوه حقووقی یکتوا داوری اندیشوه         1398یوسفی صادقلو ، احمد ن[ 37]
http://andishehlaw.com/ 

(، صدمات ورزشی به همراه بررسی مسئولیت مدنی و کیفری ناشی از صدمات ورزشی ، برگرفتوه  1397یوسفی صادقلو ، دکتر احمد ن[ 38]

 /https://www.yasa.co/blog/author/omid 1از وبالگ گروه تحریریه یاسا 
Laura McCallum, an Overview of Key Case Law Relating to Negligent Liability for Sports Injuries, 2016[39] 

Gardiner Simon, Sport law, Cavendish Publishing, 2001[40] 

Yousefi Sadeghloo ahmad, Investigating Civil Responsibility of Arbitrations in Sports Contracts, International [41 ]
 98-83Review Pandektis, 2015, Vol, 11 Issue ½, P 

2003, ed. Cavendish publishing limited,  th5Harpwood Viveienne, Modem Tort Law, London, [42] 

Floure Jacques, Cours de droit civil, Polycopie, Paris, 1965[43] 

[44] Asgarkhany Aboo Mohammad, Review the Dimension of Responsibility (Civil and Criminal) and Disclaimed 

(Civil and Criminal) in Sports Law, 1967 


