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 1180-1197،صص 1398زمستان (8)پیاپیچهارم،شماره دوم  شناسی سیاسی ایران، سال پژوهشی( جامعه ـفصلنامه علمی )مقاله علمی

 بررسی تطبیقی نقش قراردادها در ورزش در حقوق ایران و کامن ل 

 1* حسین جاگرانی

 2مجید نوروزی خولکی 

 3امیررضا قنداق ساز 

 4محمد وریا خورده بینان 

 5رپاچ دکتر حمید بذ

 چکیده

این موضوع می تواند در نظام های حقوقی    .کندی م  فای ا  یورزش  یهات یفعال  هماهنگی و برنامه ریزی در    یاساس  یقراردادها، نقش  حقوق

تنظیم    هاییفعالیت های ورزشی خود را با قرارداد  و مدیران ورزشی طرف قرارداد  . معموال ورزشکارانکشورهای مختلف متفاوت باشد

 باشد. در ایران که بیشتر تلفیقی از سیستم   هم متوجه ورزشگاه هامتوجه بازیکنان و  هم  حقوق و تعهداتی    ها  می کنند که با امضای آن

ژرمنی می باشد بحث قراردادهای ورزشی هنوز جایگاه حقوقی ممتاز خود را نیافته اند و در مواردی با توجه به ایرادات   –رومی  حقوقی

این موضوع تقریبا حل شده می    6ورزشی کشور شده است. اما در حقوق عرفی   موجود در آن قراردادها، خساراتی متوجه فدراسیون های

ی این موضوع را به خوبی منعکس کرده است. لذا با در نظر داشتن این موارد به بررسی نقش قراردادها باشد و رویه قضایی این نظام حقوق

  ک ی اعمال قانون قرارداد در    یزمان و چگونگ  یمقاله به بررس  نی ا  پرداخته ایم.    حقوق عرفیبا نگاهی تطبیقی در حقوق ایران و    در ورزش 

نتایج تحقیق نشان می دهد    اصالح داشته باشد.   ای   لی به تعد  ازین  یممکن است هر از گاه  واردم  نی چگونه ا  اینکه  و  پردازدی م  یورزش  نهیزم

که ماهیت قراردادها در ورزش و تاثیرات آن بر ورزش در حقوق ایران بیشتر منبعث از قانون مدنی می باشد و در چارچوب قراردادهای  

انگلیس و استرالیا بر اساس قوانین و    انندکشورهایی م  در  به خصوص  یحقوق عرفخصوصی می توان آن را قلمداد نمود. ولی در نظام  

 مقررات کار به انعقاد قراردادهای ورزشی می پردازند و از این نظر تاثیرات متفاوتی بر ورزش و ساختار فدارسیون های ورزشی دارند.  

 

 کلمات کلیدی: 

 ، ورزش،نظام حقوقی ایران، سیستم حقوقی کامن ال.  قرارداد

 

 
 دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشگاه  تهران ) نویسنده مسوول(  1
 دانشجوی کارشناسی ارشد، سمنان  2
 علوم سیاسی، دانشگاه عالمه طباطبایی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشکده حقوق و  3
 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای  4
 استادیار، گروه حقوق دانشگاه ازاد اسالمی واحد هشتگرد، ایران  5

6 Cammon law 

 5/1398/ 5: تافی در خی تار

 29/11/1398:  رشی پذ خی تار
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 مقدمه 

ورزش وجود ندارد. در عوض، درست مانند   حقوقاز  یمنحصر به فرد و ساختار بدنه چیهزشی ، در حقوق و دادگاه های ور

  یورزش  نهی مختلف با زم ی هانهیدر زم  یاز اصول استاندارد حقوق  یاری بس  ،یبشر  یهاتالش  حقوقی  گرید  یهااز حوزه  یاریبس

قواعد   ، یو عموم  یحقوق ادار  لاصو   م،یجرا  حقوق.  شوندیداده شده و اعمال م  قیتطب  رند،ی مورد توجه قرار گ   دیکه در آن با

محدود کردن تجارت، حقوق جزا    یحقوق عموم  ن یشده است، دکتر جادیا یالملل خصوص  ن یکه در رابطه با حقوق ب یا   ژهیو

به    ای  میهمه به طور مستق. بسیاری از قوانین در ایران    2001شرکت ها    حقوقو    1974اعمال تجارت    حقوقمانند    ینیو قوان

 .(Mark,2006 ) نقش دارند یورزش ناقشات از م یاریطور مشابه در بس 

ورزش و   نیب  یکه رابط  ییها نهیزم  شتریورزش« است و در ب  حقوق»  یسنگ بنا  هاقرارداد  حقوقوجود ندارد که    یدیترد  اما

  شه یتر، هم  پایین  یبرخوردار است. چه ورزش در سطح نخبگان انجام شود و چه در سطح  هیاول  ت یقانون وجود دارد، از اهم

 . اجراست معموالً قابل  نقش داشته و ییدر جا یقرارداد

به طور    یورزش  ی، قراردادهادارنداست(    یالملل  نیب  ر ی)که غ  ی داخل  ای   یمحل  تیکه اغلب قراردادها ماه  یدر حال  ن،یبر ا   عالوه

( در 7WADC)  2009در سال    نگیضد دوپ  یجهانمقررات    ریتأث  م،یشوند. نمونه پارادا  یم  ی جنبه فرامل  کی شامل    یا  ندهیفزا

فاحش  ها است که به طور  موجود در رابطه با آن ورزش   یقرارداد  یهام یدر رژ  جه،یو در نت  ایبزرگ در استرال  یهااکثر ورزش

قرارداد    کیصرفاً    نگ،یدر حوزه ضد دوپ  یورزش  المللنی حقوق بدر حقیقت  شده است.    ف یاز آن توص  یبه عنوان نوع  تر

 .(David,2008) دارد یادیز ت یاهم  یورزش یهااز ورزشکاران و سازمان یاری بس  یاست، اگرچه برا

بالقوه آن   یبحث گذرا، در مورد نقش حقوق قراردادها در همه کاربردها   کی   یدهد حت  یمقاله اجازه نم  نیا   یها  ت یمحدود

 تمرکز خواهد کرد:  ر یموضوع به شرح ز سهبر  ن،یو بنابرا داشته باشیم در حوزه ورزش

 نکنند.  جادیا  یتعهد  ایحق    چیه  جهیشوند و در نت  یالزام آور تلق  ریورزش ممکن است غ  نهیکه در آن قراردادها در زم   یتیوضع (1

و پیش    د مثل تفسیر قرارداد، تشکیل قراردادداشته و اعمال می گردقرارداد الزام آور وجود    کی   یکه در هر اختالف ورزش  مبانی (2

 نویس ضعیف قراردادی. 

 .  ینگی دوپ میجرا از جمله یقراردادها در امور انضباط حقوقاعمال  (3

در واقع حقوق قراردادها و به خصوص قراردادهای ورزشی نقشی در این موارد می تواند داشته باشد که در هر دو سیستم 

حقوقی می تواند آثار متعددی به بار بیاورد. ما در حقیقت چگونگی این نقش و نتایج آن را تحلیل می کنیم و نشان می دهیم  

ه ریشه در سیستم های حقوقی متعددی دارند، می توانند نقش ها و آثار متعددی بر که این قراردادها با توجه به ضعف هایی ک 

 قراردادها داشته باشند، البته در این میان ضعف نظام های حقوقی در این مورد نمی تواند بی تاثیر باشد. 

 

 
7 Der welt Anti-Doping code 
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 ورزش بر نبود قرارداد قابل اجرا و تاثیر آن ( 1

 در نظام حقوقی کامن ل  (1-1

که در   ییقراردادها ط،یشرا شتریکه در ب  ست یتعجب ن یجا  نیتجارت بزرگ است. بنابرا کی ورزش، در سطح نخبگان، اکنون 

نبوده   نطوری ا شهی. اما همشوندیم یآور و قابل اجرا تلقها قانوناً الزاماز نظر دادگاه شوند،یمنعقد م یورزش  یهات یرابطه با فعال

  ی رشرکتیسازمان داوطلبانه غ  کیحاکمه    ئتیکه ه  یدر موارد  ژهی، به و غیرحرفه ای  یها  . در مورد ورزشست یو هنوز هم ن

قابل اجرا باشد. مرجع   یآنها از نظر قانون  نیب  "یقراردادها"قصد نکرده اند که  نینشان داده اند که طرف ل یاست، دادگاه ها تما

اگر بخواهیم در کامن ال نمونه بارزی از  است.    دادگاه عالی  هوگان  ه یهمچنان پرونده کامرون عل  ای موضوع در استرال  ن یا  یاصل

 این موضوع را تشریح نماییم، می توان پرونده نامبرده را مورد توجه قرار دهیم. دادگاه چنین نظر داده است: 

 ینقض قابل اجرا  چیعدالت، ه  منطبق بر  نیکامن ال و همچن  نظام کند که، در    یم  هیرا توج  ه یانیب  نیوجود دارد که ا  یلیدال  ...

آن انجام   اعضایبا شکست    ایانجمن داوطلبانه    کی  یاز اعضا  یکیدر اخراج    همراه با اعالمیه ای که قانونی نیست،  یقرارداد

است   ورزشی داوطلبانه یانجمن ها  یکل یژگ یکمک کند، و جهینت جادیدر ا یادیز زانیبه م دی که با  یلیاز دال یکینشده است. 

شوند. آنها اکثراً    یم  لیخود تشک  یبه اعضا  یتیمالک  ت یاز ماه  یمدن  وقگونه حق  چیو بدون دادن ه  ت یکه احتماالً بدون مالک

  ،یاسی س  ، یورزش  ،یاجتماع  ات یخصوص  یشده اند که دارا  ب ی ترک   یک مشتر   قیعال  ایاهداف    شبرد یپ  یهستند که برا   یافراد

ا  ییهاانجمن  نی. چن هستندبشردوستانه    ای  ی هنر  ،یمذهب  ،یعلم توافق  اساس  ا  شوند،یم  جادیبر  مثبت    یهانشانه  نکهیمگر 

آنها به عنوان    تیحاکم  یاتخاذ شده برا   نیقوانو در نتیجه    اعضا وجود داشته باشد  نیب   یروابط حقوق  جاد یبر ا  ی مبن  یواضح

 .(Fortunato, 2013, P 24) نخواهد شد یقرارداد قابل اجرا تلق کی

بود، اما همان اصول در مورد سازمان    یاسی سازمان س  کی پرونده مربوط به    کی  8هوگان  هیکامرون عل  یعنی  پرونده  این  اگرچه

انجمن   هیعل  ت یدر پرونده اسم)قاضی پرونده(    9ی کاکس ج  در تصمیمات  کرد،یرو  نیاعمال شده بود. مصداق ا  نیز  یورزش  یها

بود، اما    یورزش  یک دادگاه انضباطیتوسط    قی شامل تعل  زیمورد ن  نیاز موارد، ا  یاریاست. مانند بس  10ی جنوب  ی ایاسترال  یهاک 

با مهارت باال بود   یهاک بازیکن    کی  یشاک   شود.  یاعمال م  یاشکال اختالفات ورزش  ریشده با قدرت برابر در سا  انیاصول ب

  ی برا استرالیا یتوسط انجمن هاک  جهیقرار داد و در نت ت یداور را مورد آزار و اذ کیکرده بود. او ظاهراً  یباز یکه در سطح مل

حضورش    یبرا  یپاداش  چی کرد و ه  یم  یاو صرفاً به صورت آماتور باز  ق،ی. در زمان تعله بودمسابقه محروم شدجلسه    13

که    افت یدر  یکاکس ج  ط، یشرا  نیکرده بود. در ا  افت یکردن دستمزد در  یباز  یبرا  1987کرد، اگرچه در سال    ینم  افت یدر

هوگان عمل   هیکامرون عل پرونده شده در  انی ک از استثنائات بی چی او به ه رایندارد، ز یطرح دعو  یبرا یحق قانون چی ه یشاک 

 
8 . Cameron v. Hogan 
9 . Cox J 
10.  Smith v South Australian Hockey Association Inc 
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  یقانون یوجود ندارد که نشان دهد قرار است قرارداد ینشانه مثبت واضح چیاو متوجه شد که ه گر،ینکرده است. به عبارت د

 .(Cheshire & Fifoot’s,2008, pp 223-225) وجود داشته باشد  یو انجمن هاک  ت ی اسم یآقا نیب

  ی قصد  رایخود را مطرح کند ز  یحق ندارد دعو  یکه شاک   افتیخود در  یرو  شیپ  قیاصول در حقا  نیبا اعمال ا  قاضی پرونده

کامرون    مرتبط با پرونده  از استثنائات  کی  چ یدر ه  یکه شاک   افت یاو در  ژه،یقرارداد الزام آور وجود ندارد. به و   کی   جادیا  یبرا

 : رایهوگان قرار ندارد ز هیعل

 کرد. ینم افت ی دستمزد در یهاک  یباز   یاو برا ق،یالف( در زمان تعل

 وجود نداشته باشد.  یو  قی تعل لیبه دل یگریقابل توجه د یمال انیبر متحمل شدن ز یمبن ی گریمدرک قابل قبول د چیب( ه

 . (Hall, 2010, P 7) ندیلطمه بب قیدر اثر تعل کنینبود که اعتبار باز یج( دادگاه راض

موجود    نیقوان  ی اجرا  یبرا  یقانون  یمبنا  افتنی  ی نسبت به گذشته برا  ی شتریب  یها آمادگ دادگاه  ر، یاخ  ی هاحال، در زمان  نیا  با

متقاعد کردن   یرسد که برا  یاند. امروزه به نظر مکرده  دای بزرگ و با نفوذ پ  ی در رابطه با نهادها  ژهیوبه  ییهاانجمن  نیدر چن

ورت  ص  ن یا  ریدر غ  که  ردیگ  یهوگان قرار م   هیمشخص شده در کامرون عل  ی از استثناها  یک یدر    روندهپ  نکه یبر ا  یدادگاه مبن

 : ب یترت نیبد( Healey, 2010)است.   ازین یتراست، به نسبت کم یدگ یقابل رس 

شود   یا ی( در مورد بازز یناچ ی)هرچند مبلغ کنیباز ایبه ورزشکار  یانتخاب منجر به پرداخت مبلغ کیکه   یالف( در صورت

الزام آور    از نظر قانونی  آنها  نیقصد داشتند قرارداد ب  نیشود که طرف  یآن انتخاب شده است، دادگاه احتماالً متوجه م  یکه برا

 11باشد. 

  ی شرکت کنندگان برا  ایدر کنترل حق ورزشکاران  ی  مورد نظر انحصار  یکه سازمان ورزش  یدر موارد  ب،یترت  نیب( به هم

شرکت    ایکه به دنبال رقابت   یافراد یرا برا یانضباط یتواند مجازات ها یشرکت در ورزش خاص داشته باشد و م ای رقابت 

آنها از نظر   نیقصد داشته اند که قرارداد ب  نیمتوجه خواهد شد که طرف  اهاحتماالً دادگ   که در نتیجه  در ورزش هستند اعمال کند

 باشد.  و الزام آور قابل اجرا یقانون

یا  شرکت در فوتبال    ای  یباز   ی، حق او براشته باشدندا  گیبه ل  یعالقه ا  ای  ت یحق مالک  چیثبت نام شده ه   کنیباز  کیه  گرچ

خواهد بود و این موضوعی است که در بیشتر کشورهای کامن الیی به    گ یآماتور، منحصراً توسط ل  کیبه عنوان    هر ورزشی

آن حق قائل    یتوان برا  ینم   یارزش مال  چیکه ه  یدر حال(  Kolah, 2015, P 64).  خصوص استرالیا و بریتانیا مطرح می باشد

 دارد.   یدهند، ارزش قابل توجه یرا انجام م یکه آن باز  یکسان  یوجود برا نیبا ا شد،

 
 برای مثال بنگرید به: .  11

Shepherd v South Australian Amateur Football League Inc (1987) 44 SASR 579 at 
582; Jackson v Western Australian Basketball Federation Inc )1990( 21 ALD 283 at 285 
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کس   چی که ه موضوع نیاابراز داشت که  13دو و میدانی بریتانیا فدراسیون   علیهدال و م یدر باز 12ی ج( همانطور که مانس ال ج

به   یواقع  ریمدرن غ  یدر رابطه با صحنه ورزش  (قابل اجرا   یرابطه قانون  کی  جادیا  یعنی)داشته باشد    یقصد  نیتواند چن  ینم

و رفاه    شت یبر حرفه، مع  یدارد که به طور قابل مالحظه ا  یی جنبه ها  ،مسئله بازی غیرحرفه ایرسد که صرف نظر از    ینظر م

 . (McClelland v Burning,2002, p 787)  گذارد یم ریشرکت کنندگان تأث

ثبت شده در   یانجمن ها  نیتحت قوان  ای شرکت    کیمورد نظر ثبت شده است )به عنوان    یورزش  سازمانکه    ید( در موارد

ثبت شده باشد، دادگاه ممکن    ئت یه  یاز اعضا  یکی  دی( و ورزشکار ناام، انگلیس، کانادا و ...  ا ی مختلف استرال  ییقضا  یحوزه ها

از معتبر بودن هر    کرده وانجمن اقدام    ا یشرکت    هیعل  تااست    یقانون  گاهیجا  یمتوجه شود که ورزشکار دارا  به راحتی است  

  کند  یریجلوگ   ،هوگان  هی در مورد کامرون عل  میانجمن است، بدون نقض تصم  ایشرکت    ن یبا قوان  ر یکه مغا  ییادعا  میتصم

(Dixon v Esperance, 2002, p 113) . 

طرف متضرر ممکن است حق داشته   کیکه قرارداد الزم االجرا وجود نداشته باشد،  یدر موارد یشده است که حت شنهادیه( پ

  ا یکه آ موضوع  نیا  شهی. در انتها، هماظهاریه بفرستدکه به ضرر او استفاده شده است،    ینهاد  کیباشد که در مورد اعتبار قواعد  

درخواست    ی که برا  ییدهند تا به اعضا  یم  ی کاف  ت یبه اعضاء حق مالک  ر،یخ  ایاند    شتهرا دا  ی روابط حقوق  جادیآنها قصد ا

 .(McClelland v Burning,2002, p 46) حکم دارند، بپردازند اظهاریه

در    دیاست که با  یسوال  ن یشوند. ا  ی که قصد دارند و در نظر دارند متعهد شوند به موجب قرارداد متعهد م  یبه روش  نیطرف

که قرار است قصد مربوطه   دهدیم  صیدادگاه تشخ  ایکه آ  نیصرف نظر از ا  ن،یهر مورد پاسخ داد. عالوه بر ا  قیمورد حقا

مداخله را حفظ    اریاخت  یا نه،  داده شود  صیاند، تشخها منعقد کردهکه در دادگاه  یبات توافقیمتعهد شدن به ترت  یبرا  نیطرف

مداخله    یدر صورت  ، حتیکندیم  Australian Football)  شود    یتلق  یتحقق عدالت ضرور  یبرااز طرف محکمه  که 

League v Carlton Football Club, 1998, pp 568-569). 

بنابراین  ندارند.    یورزش  یارگان ها   مات یتصم  یبررس  یبرا  ار یبه اعمال اخت  ی لیدادگاه ها تما  یابیم کهبا مروری بر گذشته در می  

ارجاع به دادگاه ها   یبرا  یا  لهیعادالنه باشد و به عنوان وس  یعمل کنند تا اجازه دهند هر تعهد ضمن  محتاطانه  دیها با  دادگاه

 یها را اعمال م  ت یفعال  ری و سا  یورزش  یها  ت یقضاوت در مورد فعال  ت یکه صالح   ییصادقانه نهادها  ماتیتصم  یبررس  یبرا

 . ردیکنند، مورد استفاده قرار گ 

 در سیستم کامن ال  یورزش  یهات یمنعقد شده در رابطه با فعال  یاز قراردادها  یاریکه بس  یبه طور خالصه، در حال   ن،یبنابرا

  یقراردادها   ایورزشکاران    ای  کنانیارائه خدمات توسط باز  ،یمال  ت یحما  باتیها، ترتمربوط به حقوق رسانه  یمانند قراردادها

از   گرید  یکشور هستند. برخ  یهاالزام آور و قابل اجرا در دادگاه  یقانون  ربدون شک از نظ  ها نیزم  ایها  مربوط به اجاره مکان

است که در مورد    یدر مورد  ژهیبه و  نی. اردیمورد توجه قرار نگ  نیممکن است چن  یورزش  نهیبا زم  نیطرف  نیب  یتوافق  باتیترت

 
12 . Mance LJ 
13 . Modahl v British Athletic Federation 
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  ن یدر چن   ی شود. اما حت  یصحبت م   هکوچک و داوطلبان  یکردن انجمن ها   ر یدرگ   ا یمربوط به ورزش واقعا آماتور    داتیتمه

  ی توافق  باتیترت  ایهر گونه حقوق، قرارداد    یرااج  یبرا  هیاول  یتوسط دادگاه، مبنا  یاریاخت  اراتی مشروط به اعمال اخت  ،یموارد

 . (Sullivan,2010, p 9) حاصل شده است  نیطرف نیاست که ب

توان بازکنان نیز در این مورد باید مدنظر قرار گیرد. برخی بازیکنان آن صالحیت و آن توانایی که برای ورزش حرفه ای    البته

توان قرارداد فیمابین را کان لم یکن تلقی نمود. برای مثال حقوق انگلیس این وجود دارد را ندارند بنابراین در مواردی می  

موضوع را با حکم بطالن همراه ساخته است. بر اساس قوانین قراردادی و همچنین رویه قضایی کشور نامبرده چنانچه ایفای 

شرایطی خاص با توجه به اوضاع و احوال ، بطالن قرارداد احراز می شود مگر اینکه  تعهدات قراردادی با موانعی همراه باشد

به دلیل اینکه مدت محرومیت بازیکن در مقایسه با مدت قرارداد    14وجود داشته باشد. برای مثال در پرونده فولوود علیه والتر 

 .(98، ص 1379)پدفیلد،  قرارداد را باطل اعالم نمود او، مانعی دائمی برای انجام تعهدات بازیکن بشمار می آمد،

 

 نظام حقوقی ایران ( 1

در ایران قراردادهایی که در این زمینه یعنی در ورزش منعقد می شوند، همراه با چالش هایی بوده است. اینکه بتوان استنباط  

در ورزش های غیر حرفه ای می توان قراردادها را الزام آور دانست یا  داتی در قرارداد وجود دارد یا نه و یا  هنمود که آیا تع

خیر. دلیل این امر نبود آشنایی کافی و تسلط کافی بر قوانین حوزه ورزش و قراردادهای خاص ورزشی می باشد که در واقع  

 زمانی که با عرف بین المللی ورزشی قیاس می شوند، وضع بغرنج تر می شود.  

ق  این  توان  دانست می  دار  مدت  و  موقت  قراردادهای  را،  شبیه  راردادها  قراردادها  این  که  معتقدند  بعضی حقوقدانان  ولی   .

از طرفی دیگر  .  است حاکمیت قوانین خاص  سمت  ورزشی بیشتر به  قراردادهای اجاره انسان هستند. ولی کشش قراردادهای  

ای کار تفسیر نمود. در واقع چون در این نوع قراردادها از شخص، می توان به نوعی شباهت این نوع از قراردادها را به قرارداده

کار یا تخصصی خواسته می شود، و شخص مقابل یعنی بازیکن به اجرای آن کار می پردازد. لذا از این نظر می توان قانون کار  

عضی حمایت هایی از  را حاکم دانست ولی در مورد حل و فصل اختالف نمی توان قانون کار را مجری دانست. همچنین ب

مانند حداکثر ساعات کار، حداقل دستمزد، بازنشستگی و  کارگر مطابق قانون کار می شود که شامل حال بازیکنان نمی شود.  

در ایران امکان ندارد   .(45، ص  1392)خلیلی،    نمی شود  اعمال   هاباشگاه  و  بازیکنان  روابط   درکه    ورزشی   قراردادهای   در  …

در چارچوب قراردادی دارای بار مالی نبوده و تعهداتی برای اشخاص به وجود نیاورد، فارغ از اینکه  که ورزشی حرفه ای  

مدیران پرداخت ها را انجام دهند یا نه یا مشکالت مالی وجود داشته باشد یا خیر. ولی در صورت نقض این موارد، معموال  

اردادی نقض می شوند که در جای خود در مورد اختالفات  سودهای کالنی در میان وجود دارد اما با این حال تعهدات قر

 
14 . Fulwood V. wALTERS 
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جریمه    ده باعث تبعات بین المللی و تحمیلقراردادی سخن خواهیم گفت. در این مورد حتی بحران های مالی به وجود آم

 هایی شده است که در آرای کمیته های انضباطی و یا دادگاه داوری ورزش می توان مشاهده نمود.  

اغلب کوتاهی های صورت گرفته در مواردی که قراردادی عمال وجود مورد این مسئله در حقوق ایران باید اذعان نمود که  در

را   باشگاه  یو داخل  ینقل و انتقاالت و انضباط  ینامه ها  نییآاست که قوانین فدراسیون های ورزشی یا    به همین دلیل  ندارد،

باید این قوانین را فرا بگیرند. حتی برای آگاه نمودن بازیکنان در این مورد    مواردیباید مورد توجه قرارداد. حتی بازیکنان در  

در این مورد تعهداتی را برای باشگاه ها در نظر گرفته است، همانطور که قرارداد    ایران  فوتبالبرتر  قرارداد لیگ    4بند ششم ماده  

ال انگلیس باشگاه را ملزم نموده است که کلیه قوانین و مقررات و مصوبات و تغییرات حاصله باید به اطالع  فوتببرتر  لیگ  

 (. 160-159، صص 1397حیمی و نصیری، )ربازیکنان برسد 

ه  ورزش و سیر روند آن مشاهده نمود. در واقع این  قراردادها هستند ک در این مورد می توان نقش قراردادهای ورزشی را در  

مسیر حرکت ورزش به خصوص ورزش حرفه ای را مشخص می نمایند و بدون این قراردادها نمی توان ورزش حرفه ای را  

متصور شد. حتی کسانی که تعهداتی در چارچوب این قراردادها دارند، موظف اند تمامی افعال و اعمال خود را مطابق با این  

 ردادها در این حوزه دارد، غیرقابل انکار است.  قراردادها تنظیم نمایند. لذا تاثیراتی که قرا

در حقوق ایران باید توجه داشت که قواعد کلی تعهدات طبق قانون مدنی در مورد همه قراردادها از جمله قرارداد ورزشی 

و شرایط صحت قراردادها وجود نداشته باشد، آن قرارداد باطل    مجری می باشد. بنابراین چنانچه یکی از شرایط اساسی قرارداد

و    232در این مورد می توان این شرایط را با مواد  خواهد بود چه در مورد ورزش حرفه ای و چه در مورد ورزش آماتوری.  

 ( 221، ص 1399)امامی،  .الن قرارداد مزبور را ثابت نمودطتطبیق داده و حکم ب 15قانون مدنی 470

 

  آن راتیو تاث  یورزش یدر قراردادها یقرارداد یبانم (2

با   ییشود، در مورد قراردادها  یاعمال م  های کشورهای کامن ال  قرارداد در مورد اجاره نامه  یهمانطور که اصول عاد  درست 

از   ی در رابطه با برخ یحال، عوامل خاص ن یشود. با ا یاعمال مبه همان شکل در این سیستم حقوقی  زین ی ورزش یرنگ و بو 

سنتی و گاها  از اصول  یرخ است که ب یمعن نیوجود دارد که به ا یورزش یهات یمنعقد شده در رابطه با فعال یانواع قراردادها

 گرید  یکه برخ  یقرارداد( در حال  لیمربوط به نحوه تشک  سنتی  ندارند )مانند اصول  یحقوق قراردادها کاربرد چندان  افراطی

 Lucien)  ( داشته باشدیقرارداد  ساختاریخاص )مانند اصول    یورزش  نهیانطباق با توجه به زم  ایبه اصالح    ازیممکن است ن

et al,2011, P 91). 

 
  یم نیچن زین  ۴70مقدور باشد؛ ماده  ریکه انجام آن غ یشرط -1: ستی مفسد عقد ن  یکند: "شروط مفصله ذیل باطل است ول یم انیب  232ماده  . 15

انجام تعهدات را نداشته باشد،   ییاز آغاز قرارداد توانا کنیچنانچه، باز  نیعین مستأجره شرط است. بنابرا می: " در صحت اجاره قدرت بر تسل دیگو
 باطل است  یجاهسل بر آن، قرارداد ورزش ایموضوع باشد   نیگاه عالم بر ا باش نکهیاز ا اعم
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 قرارداد  لیتشک -2-1

 کامن ل -2-1-1

  یقراردادهاهمچنین  .  می باشد"مالحظه"و    "رشیپذ"،  "شنهاد یپ"  افتنی   میبر مفاه  یقرارداد مبتن  ل یتشک  ی برا  یسنت   کردیرو

سو شامل    ک یهستند که از    ییقراردادها  عموالًقراردادها م  ن یداد. ا  قیتطب  سنتی  کردیبا رو  یتوان به اندازه کاف   یرا م  یابیبازار

مانند اختالفات    یموضوعات( در رابطه با  ی الملل  ن یب  ای   ی)اعم از داخل یورزش  و مدیران   سازمان ها  گری د  یورزشکاران و از سو 

  وسط که ت  وستهیسند به هم پ  نیقرارداد مربوطه در چند  ،یطیشرا  نیاست. معموالً در چن  یانضباط   یها  یدگ یرس  ای  یانتخاب

 Patrick)  دهد  لیقرارداد چند جانبه را تشک  کی  کهباشد    یاما ممکن است سند   شود،یم  افت یمختلف منعقد شده است،    نیطرف

& Thornton, 2011, p 34) . 

باشگاه شود.    کیکند. او ممکن است عضو    یباز  یمحل  یمسابقه راگب  کیممکن است بخواهد در    یراگب  هیاتحاد  کنیباز  کی

را امضا کند که به موجب آن متعهد   دییاز تأ  ی گریهر شکل د  ا یفرم ثبت نام    ت،ی او ممکن است فرم عضو   ،یطیشرا  نیدر چن

از   یم تنها  نه  که  خاص  نیقوان  شود  م   بهکه    ی باشگاه  ملحق  »قوان  یآن  بلکه  ایالتی  ن«یشود،  یا  و  ن  مادر  کند    ت یرعا  زیرا 

(Cheshire & Fifoot’s,2008, p 116) . 

لذا در کامن ال تشکیل قرارداد لزوما به مفهوم سنتی آن در ورزش نمی باشد. امکان دارد اصول سنتی هم در این مورد دخالت  

نمایند و کامال بدیهی است ولی تشکیل قرارداد در ورزش در سیستم کامن ال بیشتر الحاقی می باشد و شرایط از قبل معین شده  

ق می شود. این شکل از قرارداد ها تاثیرات نوینی را بر ورزش گزارده اند و شکل قراردادهای  اند و بازیکن فقط به قرارداد ملح

 اندکی متفاوت می باشد که در بخش بعدی به آن می پردازیم. ورزشی با این رویکرد تغییر کرده است. ولی در ایران وضع 

 تشکیل قرارداد ورزشی در ایران   -2-1-2

پیشین اشاره کردیم، قراردادهای ورزشی در ایران با کامن ال متفاوت می باشد. در ایران در بسیاری از  همانطور که در قسمت  

پذیرد و سپس نتایج آن به    قراردادهای ورزشی قراردادها از قبل تهیه نمی شوند بلکه بیشتر به صورت تفاهم و گفتگو انجام می

ت عرفی در ایران انجام می پذیرد ولی چنانچه به اصول قرارداد در  البته این موضوع به صورصورت قرارداد ظاهر می شود.  

 قانون مدنی بنگریم قطعا این مسائل به عنوان اصول سنتی در بستن قراردادهای ورزشی نقش دارند. 

با مربیان  ولی نکته ای که در ایران وجود دارد و می توان به نوعی نظارت بر قراردادهای ورزشی نامید، معموال قراردادهایی که

و بازیکنان انعقاد می شود و بالطبع تعهدات مالی را برای طرفین به وجود می آورد، ابتدا دفتر حقوقی وزارت ورزش و جوانان  

 باید تایدیه دهد تا این قرارداد رسمیت یابد، امری که در کامن ال به خصوص در بریتانیا وجود ندارد. 
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حالی که در ایران قراردادهای ورزشی زیرنظر دولت و نهادهای دولتی هستند، در کشورهای کامن ال این موضوع خصوصی  در  

و بین طرفین می باشد. برای مثال در ایران وزارت ورزش با فراخواندن فدراسیون های مختلف ورزشی و کمیته هایی نظیر 

زه های مختلف گوناگون ورزشی در نظر میگیرد و کلیه قراردادها را بر آن قراردادهای مختلفی را برای حو کمیته ملی المپیک  

شاید این موضوع با مبحث ابتدایی بحث درتناقض باشد که گفته شد قراردادهای   .(1386)آقایی نیا،    اساس به رسمیت می شناسد

ل و چارچوب ها می پردازد و کلیه  به صورت پیش نویس نمی باشند و اینطور هم می باشد چراکه نامبرده فقط به تدوین اصو 

 قراردادها به چنین صورتی منعقد می شوند. 

امر نظارت که از آن یاد شد، در حوزه های مالی بسیار بیشتر می باشد. برای مثال وزارت ورزش سقفی را برای قراردادها در 

یی مقرر نموده اند که در صورت  نیز ضمانت اجرا و برای این امر    نظر میگیرد و انعقاد باالتر از سقف معین شده، ممنوع می باشد

 احراز تخلف، جریمه هایی در نظر گرفته شده است.  

و سنتی بر    مواردی که گفته شد، اساس تشکیل قراردادهای ورزشی را به صورت خاص تشکیل می دهند و مسائل عمومی 

توان گفت که قراردادهای ورزشی در ایران خصوصی  اساس قانون مدنی بدیهی است که برقرار می باشد. بر این اساس نمی  

و این تاثیرات نتایج خود را در برخی ورزش ها به صورت    هستند. این موضوع تاثیرات مختلفی بر ورزش ایران گذاشته اند

 های مختلف نشان داده است.  

راردادهای ورزشی که معموال با عنوان در مورد تشکیل این قراردادها باید اذعان نمود که اصل بر حاکمیت اراده می باشد و ق

خصوصی تلقی می شوند، به صورت توافقی می باشد. توافقی بودن در ابتدا و آغاز جهت انعقاد مشهود می باشد ولی همانطور  

، یعنی دخالت بخش دولتی. یعنی نمی توان گفت  که اذعان گردید می بایست قوانین و مقررات فدراسیون ها نیز لحاظ گردد

کمیت اراده در این نوع قراردادهای خصوصی به صورت مطلق برقرار می باشد. برخی نیز این موضوع را ارتباطی با  که حا

دخالت دولت ندانسته و آن را نظارت دولت می خوانند. بیشتر این قراردادها در ورزش های مخلف باید طبق آیین نامه های  

 مصوب فدراسیون های ورزشی باشد. 

 

 یورزش یدادهاقرار ریتفس- 2-2

  ی ها  یدگ یدر منازعات و رس   ژه یامر به و  نیباشد. ا  یقرارداد مورد نظر م  حیصح  ریحول تفس  یاز مناقشات ورزش  یاریبس

 مهم است.  ینبودن قرارداد ورزش ایالزام آور بودن  نییدر تع زین ریتفس ندیمشهود است، اما فرآ یانضباط

  دهیچیپ  یهاسازمان  ن یمنعقد شده ب  یتجار  یهااز توافق  تواندیم  یورزش  نه یمرتبط در زم  یهامیرژ  ای   یمفاد قرارداد  ای   قراردادها

  ی شهر خاص )مثالً قراردادها  کیبزرگ توسط    یورزش  دادی رو  کی   یزبانی م  ای  ی امرتبط با حقوق رسانه  یهاو بزرگ مانند سازمان

داوطلبانه کوچک که اغلب بدون کمک وکال    یسازمان ها  ینامه ها  نییو آ  نی( به قوانکیالمپ  یها  یدر رابطه با باز  یزبانیم
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  ی هام یرژ  ،یبر حسب داللت ضرور  ای  حاًیموجود ممکن است صر  یقرارداد  یهام یرژ  ن،یشوند. عالوه بر ا  یم  میتنظ  ای  هیته

 .(Pacific Carriers Limited v. BNP,2004, p 421) رندیرا در بر گ  یقرارداد

اصالح اعمال شود. همانطور   ای  لیبدون تعد  یقرارداد  ساختارتنوع، تعجب آور خواهد بود که در رابطه با هر    نیتوجه به ا  با

در رابطه   قراردادشده    رفتهیپذ  یاصالح اصول عموم  ای  لیاز تعد  یبرخ  ،یقرارداد  طیشرا  یبحث خواهد شد، در برخ  ریکه در ز

را که در مورد   یقرارداد  ساختار   یحال، الزم است ابتدا به طور خالصه اصول اصل  نیاست. با ا  یضرور یورزش  یبا قراردادها

 .  میکن ان ی شود، ب یاعمال م کشروهای کامن المکتوب در   یتمام قراردادها

با گفتار و رفتار    نیاز طرف  کیاست که هر    نیدارد ا  ت یآنچه اهم  ن،ی. بنابراینه ذهن  ست،ینگر  ینیع  دیبا  قراردادهای ورزشی  به

توافق خود را با آن ابراز کرده اند،   نیکه طرف  یاز زبان  یعنیدهد.    یسوق م   یزیبه چه چ  یگرید  گاهیفرد معقول را در جا  کی

آنها را    یشخص معقول به معنا  کیبا آنچه که    یسند قرارداد  کیشروط    یکند. معنا  یمرا درک    یزیفرد عاقل چه چ  کی

 . (McDonnell,2013, p 42)د شو  یم نییکند تع یدرک م

معموالً مستلزم توجه نه تنها به متن، بلکه    تفسیر می کند،قرارداد را به چه معنا    کی  طیشخص معقول شرا  ک ی  نکهیا  نییتع

  ریعبارت است از تفس  فی تکل  ن،یاست. بنابرا  قراردادو هدف    نیطرف  یشناخته شده برا  یرامونیپ  طیدر نظر گرفتن شرا  نیهمچن

  نیکه طرف  یزبان  یعنیشود،    یبه متن داده م  هیاول  ت یاهم  .(Greenwel, 2014, p 23)  متن قرارداد در چارچوب مجاز آن

است، بلکه شامل زبان قرارداد به عنوان   یط خاص قراردادو شرو  کرده اند. متن نه تنها شامل عبارات   انی توافق خود را با آن ب

 طیشرا  یپس از بررس  است دهد ممکن    ینسبت م  نیشخص عاقل به زبان مورد استفاده طرف  کیکه    ییکل است. اما معنا  کی

  و هدف معامله جابجا شود. یرامونیپ

است که واقعاً )و متقابالً(   یمرتبط و قابل قبول قیتمام حقا  ن،یطرف ی شناخته شده برا یرامونی پ  طیشرا  انیمنظور از بال در کامن

قبل از   ن،یداشته باشند. عالوه بر ا  دیبا  نیشود که طرف  ینم  و علم و اطالع  آگاهیشامل    نیشناخته شده است. ا  نیطرف  یبرا

 نهیدر وهله اول زم  دیابهام در قرارداد وجود داشته باشد. بلکه با  ست یقبول باشد، الزم ن  ابلاطراف ق   طیاز شرا  یشواهد  نکهیا

 . (Hall,2010) در نظر گرفته شود  یرامونیپ طی که در آن توافق صورت گرفته است، از جمله شرا یا

، مقتضای مخصوص به خود که در عقود  به خصوص عقود مرتبط با قراردادهای ورزشی  هر عقدیولی باید توجه داشت که  

در نتیجه تفسیر معارض با طبیعت عقد بی اعتبار   .باید با اقتضای آن تفسیر شودت هر قراردادی نیز  ادیگر دیده نمی شود ابهام

است. دلیل این امر، این است که اگر متعاقدین، منظور خود را به صراحت بیان نکرده باشند، آن را تابع طبیعت عقد قرارداده 

)براتی،   ی اصلی طرفین عقد معارض باشدهدهااند. به همین خاطر هم نباید شروط مبهم عقد، طوری تفسیر شود که با تع

 .(52، ص 1398

 یشفاه  یتا حد  یقراردادها  ای  ،یشفاه  یبر خالف قراردادها  ن،یشود. عالوه بر ا  ریدر زمان انعقاد تفس  دیبا   های ورزشیقرارداد

  ط یشرا ایاستنباط شده    طی است. هر قرارداد ممکن است شامل شرا  یمسئله حقوق  کی  یقرارداد کتب  کی  تنظیم  ،یکتب   یو تا حد
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در رابطه با    یاساس  رییاصول بدون تغ  نیاعمال ا  یبرا  یمشکل   چیهبنابراین    آن باشد.  یواقع  حی صر  طیعالوه بر شرا  یضمن

  تی حما  ایمربوط به حقوق رسانه    یتجار  یمانند قراردادها  یورزش  یها  تیقابل اجرا در حوزه فعال  ی از قراردادها  یاریبس

حال، حداقل سه حوزه   نی . با اآن وجود ندارد مانند ایاجاره مکان  باتیارائه خدمات توسط ورزشکاران، ترت یقراردادها ،یمال

  نه یزم  کیداشته باشد که در    یبه انطباق قابل توجه  ازیممکن است ن  را شامل می شود که  یساز وجود دارد که اصولمشکل

 : در نظر گرفته شود یورزش

 نشده باشد. میتنظ لیکه سند مربوط توسط وک  یدر موارد ژه ی وبه ،یانجمن ورزش کی یهانامهنییآ ای  نیالف( در رابطه با قوان

ضد   یجهانداشته باشند، مانند مقررات    یالملل  نیکه در نظر گرفته شده تا اثر ب  یمقررات قرارداد  ایب( در مورد قراردادها  

 گنجانده شده است.   یداخل یورزش یاساسنامه سازمان ها  ای نیکه در قوان نگیدوپ

 . (Piipponen,2011)  دارد   یچند جانبه همپوشان  یورزش  ی در رابطه با قراردادها  ذکر شده  از دو مورد   ک یدسته با هر    نیاج(  

  م یت  ایفرد   کی  یبرا  یها که فرصتاز ورزش  یاریدر بس  دهد،ینشان م  2000در سال    16سولیوان راگوز علیه    پرونده  همانطور که

 & Smith)  شود  جادیا ی بررس  ی مربوطه که ممکن است برا  یوجود دارد، قراردادها   یالمللنیسطح ب  نیرقابت در باالتر  یبرا

Stewart,2010, p 12). 

با    ژه،یدشوار است. به و  ار یبس  در ظاهر  که مورد بحث قرار گرفته اند،  قراردادیاز اصول    یبه کار بردن برخ   ط،یشرا  نیا  در

 قرارداد.  میتنظ نهیدر زم گریکدیآنها با   یسوابق نامتجانس آنها و عدم ارتباط واقع ن،یتوجه به تعداد طرف

رسد    یحال، به نظر م  نیصراحت در نظر نگرفته باشد. با ا مشکالت را به    نیا   یورزش  نهیدر زم  یمورد  چیرسد ه  ینظر م  به

منعقد نشده    یکشور  ای  ییحوزه قضا  کیاز    نیکه طرف  یدر موارد  ژهی، به ودر کامن ال  چند جانبه  یورزش  یکه در قراردادها

 . (Budzinski,2011, p 43))از جمله هدف( وجود دارد  یرامونیپ طیتوافق، تنها شرا  ر یتوان گفت که در تفس یباشند، م

تفسیری همانند عرف، قانون و...    با مطالعه در نظام حقوقی ایران و رویکرد به متون قانونی راجع به قراردادها، به تأثیر عوامل

از سوی دیگر توجه نداشتن   به جای بیان قاعده از یک سو و  پی می بریم، ولی پراکندگی و نبود تمرکز مواد و نیز ذکر مصادیق

در نظام های حقوقی مختلف که در حقیقت به رفع موانع در زمینة اجرای قرارداد کمک    شده  تهبه اصول و قواعد تفسیری پذیرف

شکل قواعد عمومی    می کنند، باعث می گردد تا این تفکر تقویت شود که باید در این زمینه قواعد و اصول تفسیری  زیادی

،  1389)علومی یزدی و بابازاده،    گیرد  منطبق با اصول حاکم بر قراردادها گردآوری شده و  های ورزشیقرارداد  راجع به تفسیر

 .(227ص 

رو به رو هستیم که نمیدانیم آیا این قرارداد الزم است یا جایز، و یک طرف قرارداد هم    ورزشی  گاهی با یک قرارداددر ایران  

قانون مدنی باید اصل لزوم را نسبت به آن قرارداد جاری   219نین حالتی به حکم ماده  مدعی است که قرارداد جایز است. در چ

 
16 . Raguz v. Sullivan 
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لذا در این نوع قراردادها چنانچه لزوم یا جواز آن مورد سوال بود و دلیلی هم  برای این موضوع  کرده و آن را الزم بدانیم.  

ونه ای تفسیر نمود که لزوم آن را اثبات نماید و فسخ  وجود نداشت، بر اساس قاعده اصاله اللزوم می بایست قرارداد را به گ

یکجانبه مشروع نباشد. لذا تفسیرهایی که در مورد قراردادهای ورزشی صورت می گیرد نباید منتهی به فسخ قرار باشد، همانطور 

 . (55-54، صص  1398)براتی،  نیز به آن اذعان دارد 17قانون مدنی  219که ماده 

در تفسیر قراردادهای ورزشی می توان به ان اشاره نمود، تفسیر در پرتو کل قرارداد می باشد. در این نوع البته روش دیگری که  

 تفسیر می بایست یکپارچگی تفسیر مورد توجه قرار گیرد و به عنوان یک واحد کل مورد توجه قرار گیرد 

از اجزای قرارداد مجمل تلقی نمی شوند زیرا تمام  اثری که می توان از این قاعده در تفسیر عنوان داشت این است که هیچ یک  

عناصر و بخش های عقد به یکسان مورد توجه افراد قرار گرفته اند اعمال الکالم اولی من اهماله(. بنابراین می توان از تمام 

جر به ابطال بخشی از  اجزای موجود در قرارداد در توجیه یا رفع ابهام از سایر بخش ها نیز مند گرفت. به عالوه تفسیری که من

قرارداد گردد تنها در صورتی ممکن است که راه حل دیگری برای رفع ابهام از قرارداد وجود نداشته باشد. بر اساس مبنای  

کاشفیت از اراده بطنی  مورد پذیرش در حقوق ایران، مبنی بر تقدم اراده بطنی الفاظ و عبارات به کار رفته در قرارداد تنها نقش

 (232، ص 1385)کاتوزیان،  .را دارند

در ارزیابی اسناد بین المللی مورد مطالعه و تطبیق با حقوق ایران باید گفت رویکرد این نظام ها در مسئله تفسیر قرارداد، تقریبا  

م  یکسان است. زیرا مبنای آنها در حقوق قرارداد ها پذیرش اراده طرفین به عنوان منبع اصلی ایجاد تعهد و عدم ضرورت اعال

و ابالغ آن به شکلی خاص و در قالبی ویژه است. بنابراین علی رغم وجود برخی اختالف نظرهای جزئی می توان رویکرد  

لذا چه در کامن ال و چه در حقوق ایران در زمینه   (208، ص  1391)موسوی و دیگران،    مزبور را در تمام آنها یکسان دانست.

ت که نقش قراردادهای ورزشی به عنوان یک قرارداد خاص با موضوع خاص تقریبا  تفسیر قراردادهای ورزشی باید اذعان داش 

ناچیز است و در هر دو نظام نمی توان مدعی بود که قراردادهای ورزشی تغییری در نوع تفسیر به وجود آورده اند بلکه طبق 

 اصولعمومی و رویه معمول تفسیر می گردند.

 

  یورزش یقراردادها فیضع سی نو شیپ- 3-2

مربوطه    یقرارداد  یهامی . غالباً رژستندی ن  ورزشکاران  مناسب   یاز نظر مال  شهی هم  ،یآماتور  ی ها، مخصوصاً ورزش ها  ورزش

  تنظیم  ایو    هیته   یقانون  یرسم  ت ی گونه صالح  چیو بدون ه  ت ی نخوش  متخصص  ریها توسط افراد غ گونه ورزش  نیدر رابطه با ا

استفاده    در کشورهای کامن ال  ترساده  ی سیانگل  زبان  هستند و از   صرتراسناد معموالً مختمربوط به    یهایژگ یو  نی. اشوندیم

ناقص بودن و تناقض    ت،ی از عدم دقت، عدم قطع  یعناصر  یاسناد  نیبدان معناست که اغلب در چن   نیحال، ا  نی. با اکنندیم

 .(Dietl,2009) وجود دارد یدرون

 
 فسخ شود.«   یبه علت قانون  ایاقاله   نیطرف  یبه رضا نکهی: ». مگر اد یگو یم یقانون مدن 219ماده  . 17
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  ی . گاهکنندها را به صورت خام و خالصه ثبت  توافق  نیترکه اغلب مهم  ستندی ن  ییتنها نهادها  یورزش یهاحال، سازمان نیا  با

داده   قیتطب  یطیشرا  نیمقابله با چن  یتوسط دادگاه ها برا  مربوط به تنظیم قراردادها  نیاست و قوان  نیچن  زیاوقات در تجارت ن

کند،   یم  ریرا به طور منصفانه و گسترده تفس  یاسناد  نیشده باشد، دادگاه چن  میتنظ  فیکه قرارداد ضع  یشده است. در موارد

  فاقد دقت باشد  حتی االمکانکه زبان مورد استفاده،    ی. در صورتظریف عمل کند  ای  رکانهیز  ارینقص ها بس  افتنیدر    نکهیبدون ا

 ی نیب  شیپ  ، مسائل رایمعقول و تجارامور    یبر مبنا  کهداشته باشند    لیتما  نیباشد که طرف  یریقادر به تفس  ی به طور معقول  و

 نباشد.  یرتجاری غ ای  رمحتملیکه غ  مورد توجه قرار گیرد یریتفس می بایست کنند، 

در    ن،یاتخاذ کرده اند. بنابرا  یورزش  یبدنه ها  نیرا در رابطه با قوان  یمشابه  کردیرو  ی کامن الکه دادگاه ها  ست یتعجب ن  یجا

که در  یی، دادگاه متذکر شد که از آنجاCroatia Soccer Football Club Ltd v. Soccer Australia Limitedپرونده 

 ن یتدو  یرسم  یتجار  یمشابه قراردادها   یو مقررات آنها با دقت قانون  نینقوا  ،یورزش  یهاارگان  ای  یداخل  یهامورد باشگاه

سازمان    کی  نیقوان  وضعدر مورد    زتریآمتساهل  یکردیکه دادگاه احتماالً رو  میمهم است که در نظر داشته باشذا  ، لنشده است 

کمک   و به  بزرگ تر  که توسط سازمان  یقرارداد تجار  کیتا در مورد   کندی، اتخاذ مکوچک ترنسبتاً    یسازمان  ژهیوبه  ،یورزش

 (Kolah,2015) شده باشد. میتنظ وکال

خصص حقوق تایران نیز قراردادهای ورزشی ضعیف کم نیستند. یکی از مهم ترین دالیل آن مشاوره حقوقی ضعیف، نبودن مدر  

ورزشی و بعضاً سیاسی کاری در اموراتی مانند انعقاد قرارداد می باشد. قرارداد ها در سه مرحله مذاکره، انعقاد و اجرای قرارداد  

یک از این مراحل حضور متخصصین امور ورزشی در حوزه حقوق امری ضروری می    مورد توجه قرار می گیرند که در هر

باشد. در مرحله مذاکره مالحظات قانونی در مورد مذاکره کنندگان امری مهم می باشد چراکه ظرفیت های قانونی در حقوق  

مرحله مذاکره چنانچه طرف دیگر    ایران برای اعطای امتیازهای مختلف و وعده های متفاوت چندان گسترده نمی باشد. حتی در

به خاطر تحریم ها قرارداد، خارجی باشد مشاور حقوقی آگاه می تواند در مورد پرداخت های بین المللی و موانع حقوقی آن  

مورد توجه قرار گیرد تا بعدها دچار مشکل نشوند. همچنین مشاور حقوقی می تواند ادعاهای مقابل و پیشنهادات ورزشی که  

شوند را مورد ارزیابی قرار داده و بر اساس قوانین بین المللی مشکالت و امکان یا عدم امکان آن و تحمیل شروط    داده می

 ( 1387)حسینی، غیرقانونی را گوشزد نماید. 

مایند  نها در مرحله انعقاد نیز وجود مشاور حقوقی می تواند متون را به صورتی تنظیم نآدر مورد متون قرارداد و تنظیم  همچنین  

که بعدها از آن تفسیری به نفع یک طرف و به ضرر طرف دیگر نشود. در واقع استاندارد قرارداد رعایت می شود و از تحمیل 

 قراردادی ضعیف جلوگیری می شود.

، موارد فسخ    مدت قرارداد، مبلغ قرارداد،    وفصل اختالفات،موضوع قرارداد، تعهدات هریک از طرفین، شیوه حل  مثلمسائلی  

قرارداد استاندارد می تواند از بروز آنها    که   است   مواردی  از  برخی  …و  یتخلف از تعهدات قرارداد  ی اجراضمانت ،  قرارداد

همچنین بار حقوقی که واژگان و عبارات می توانند داشته باشند، در متون حقوقی بسیار با اهمیت می باشد. جلوگیری نماید.  

د عینا  برخی عبارات ممکن است دارای بار معنایی متفاوت باشند یا حتی اگر طرف مقابل خارجی باشد، ترجمه این عبارات بای
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منطبق با عبارات زبان مقصد باشد تا بار حقوقی آن برای هر دو طرف روشن باشد. لذا همه این عوامل نشان می دهد که وجود 

فرد حقوقی برای پرهیز از هر گونه قرارداد ضعیف امری ضروری به نظر می رسد و از بروز اختالفات جلوگیری می نماید.  

 (67، ص 1397)پالگانه، 

 

  ینگیدوپ می جرا  مطالعه موردی ورزش: یوق قراردادها در امور انضباطاعمال حق  -2

. کنندیم  ب ی ترک   یالمللنی ب  ریرا با هدف تأث  یقرارداد  یهامیوجود دارد که رژ  یادیز  یکه قبالً اشاره شد، قراردادها  همانطور

  استیس  یرا به عنوان هسته اصل  دوپینگمقررات جهانی ضد  است که    یسازمان ورزش  ایصدها انجمن    نیآنها قوان  نیمهمتر

  یشود، حت  می  ثابت اعمال  یا  وه یدر سرتاسر جهان به ش   نگیضد دوپ  یمقررات جهاناند. اما    رفتهیخود پذ  نگیضد دوپ  یها

با توجه به تفاوت    ژهیمتفاوت باشد )به و  گرید  ییبه حوزه قضا  ییحوزه قضا  کی ممکن است از    یقرارداد  ساختاریاگر قواعد  

   شود(.  یم جادیا یمدن ن یکامن ال بر خالف قوان یدر کشورها قراردادیکه در اصول  ییها

 است:  ری باشد که به شرح ز 24.3ماده  نگیضد دوپ یمقررات جهانماده  نی مهمتر دیشا ،یمقاصد کنون یبرا

   دولت ها. ا یموجود امضاکنندگان  یاساسنامه ها ای نیشود و نه با استناد به قوان ریمتن مستقل تفس کیبه عنوان  دیقانون با نیا

 کند:  یم انی ب نگ،یضد دوپ یجهان نیقوان یدر کتاب خود، راهنما 18د یو یکه پل د همانطور

به کار گرفته    دیبا  ریتفس  یکه اصول کل  کندی م  دیتأک   رند،ی قانون را در نظر بگ  ریتفس  دیکه با  ییهادادگاه  یماده مهم برا  نیا»

اساس، تمرکز در    نی. بر اشوندیم یناش  ی گرید  ای خاص    ی مل  ینظام حقوق  ک یخاص که از   ی و حقوق  یریشود، نه اصول تفس

  کرد، یرو  ن یدر صورت اتخاذ ا  رایمشترک است، ز  ی حقوق  یهاباشد که در همه نظام  یریاصول تفس  یبر رو  دیقانون با  ریتفس

 (David,2018, p 106) «و اعمال شود. ریسازگار تفس یاوهی وجود دارد که قانون به ش یشتریاحتمال ب

که قرار است خارج از    یسازمان ورزش   کی  نگیضد دوپ  ن یقوان  ای  نگیضد دوپ  یمقررات جهان  ریتفس  یبرا   یکردیرو  نیچن

معاهدات   ریکامن ال با تفس  یکه دادگاه ها  یبا روش  نیخاص عمل کند، سازگار است. همچن  ینظام حقوق  کی  یهات یمحدود

 قرار دارند، سازگار است.  یمشابه  ت یدر موقع سندهیکه به نظر نو  یالملل نیب یها ونی کنوانس ای

متعاهد به طور   یتوسط دولت ها  دیاست که آنها با  نیا  ی الملل  نیب  یها  ونیکنوانس  ایمعاهدات    ریدادگاه ها به تفس  کردیرو

 رش یپذ  یبرسد و با اصول کل  یکند و به همدل  دیتأک   یکنواختیشود که بر    ریتفس  یبه گونه ا  دیشوند. بلکه با  ریتفس  کسانی

 سازگار باشد.  یعموم

 
18.  Paul David 
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مقررات ممکن است    ن،یوجود دارد. بنابرا   یکامن ال و قانون مدن  ییقضا  یحوزه ها  نیقراردادها ب  ریدر اصول تفس  ییها  تفاوت

شوند. بر خالف   ریمتفاوت تفس  ی، در صورت وجود قانون حاکم، به گونه ا  نگیمفاد قواعد ضد دوپ  ای  نگیضد دوپ  یجهان

با    ریامر نامطلوب و مغا  ن یمطابق با آن قانون پرداخت. ا  ری به کار تفس  دیو با   باید مجری بوده  سیقانون آلمان، مثالً قانون انگل

   خواهد بود. نگیضد دوپ یمقررات جهانهدف 

  نگ یضد دوپ  یمقررات جهانبرگرفته از    نگیقواعد ضد دوپ  ریتفس  یبرا  یالملل  نیدر جامعه ب  یعموم  رشیپذ  یاصول کل  پس

 خالصه شده است:  ری اصول به صورت ز نیا ست؟یچ

اصول قابل اجرا مستلزم    ،ی است. به طور کل  ییقضا یحوزه ها در اکثر  یثابت اصول حقوق  یژگیو  یقرارداد  ریتفس  ی کل  اصول

داور    ایکلمات به کار رفته در قرارداد است. دادگاه    یعیطب  ی عاد  یبا ارجاع به معنا  ،ینیع  یتوافق به معنا   نیقصد طرف  نییتع

معنا در   نیدانست. ا  یقرارداد در زمان انعقاد قرارداد را به چه معنا م  نیطرف  ت یشخص معقول در موقع کیکند که    یبررس  دیبا

کند که چگونه    یداور ممکن است بررس  ای کلمات، دادگاه    یشود و در صورت شک در معنا  یقرارداد در نظر گرفته م  یکل  نهیزم

 با هدف قرارداد مطابقت دارد.   یشنهادیپ ریتفس

حفظ   یاصرار مرتبط برا ا ی  لیو تما قاعده کیساخت  یبرا یالمللنیب کردیرو نیقوه در مورد ادو مشکل بال دیحال، شا نیا با

  ی دگ یرس  یدادگاه برا  میبه تصم  دیاوالً، شا(  Coalter & Taylor, 2010, p 11)وجود داشته باشد.    یالمللنیب  یثبات بر مبنا

  ر یسا یهادادگاه ای محاکمآنچه  صیکه تشخ کندیفرض م  یکردیرو نیچن اً،یمورد بخشد. ثان یب و ارزش موضوع وزن کیبه 

ممکن    نینسبتاً آسان است. ا  ایاند، آسان  گفته  یالمللنیب  ونی کنوانس  ای معاهده    کیماده خاص از    کیدر مورد    ییقضا  یها حوزه

غالباً در دادگاه ها    ایاختالفات معموالً    نموارد مشابه که در آ  ا ی  ی رانیمعاهدات مربوط به کشت  ای ها    ون یاست در مورد کنوانس

کمی  فرض در دادگاه    کی   نیفرض معتبر باشد، اما ا  کیشود،    ی شود و احکام آن دادگاه ها مرتباً منتشر م  یم  یریگ   میتصم

  تی دادگاه حکمیعنی    ،  نگ یضد دوپ  یمقررات جهان  کننده  ریکه در آن »دادگاه« تفس  قوانیناز    ی. موردمبهم به نطر می رسد

به    یدسترس  زیشدن ن  ی در صورت علن  یو حت  شوندینم  یلزوماً عموم  ورزش  ت ی دادگاه حکم  یکه آرا  ییجا،  است   19ورزش

در    یالملل  نیب  کردیآن، رو  یو اهداف کل  نگیضد دوپ  یمقررات جهان  24با توجه به ماده    ژهی دشوار است. به و  یآن تا حدود

دادگاه  که    ی. تا زمانشودنامه اعمال    نییآ  نیاز ا  یناش  نگی ضد دوپ  نیقوان  اینامه    نییدر رابطه با آ  دیاست که با  قراردادتنظیم  

قوانین بین   خطر وجود دارد که هدف  نیوجود نداشته باشد، ا  نگیضد دوپ  یمقررات جهاناز    یثابت  ریتفس  ورزش  ت یحکم

   20شود.   یخنث "و هماهنگ یجهان  یا وهی به ش" نگیضد دوپ  نیقوان  یاز اجرا المللی

 

 نتیجه گیری

 
19 . Court of Arbitration for Sport 
20 . CAS 2008/A/1574 paragraphs [33] – [40] 
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از    یدر رابطه با هر جنبه خاص  ایدارد قرارداد است. در هر سطح    انی حقوق ورزش جر  یکه در تمام جنبه ها  ییطال  سمانیر

او  ییدارا نیآن شود، دانش کامل قانون قرارداد با ارزش تر ریدرگ  یورزش لیوک  کیکه ممکن است  یمعامله ا ایموضوع  کی

  یی هااست. اما جنبه  کسانی شود اساساً در مورد همه قراردادها    ینه ورزش اعمال میکه در زم  یخواهد بود. اصول حقوق قرارداد 

  ها ت ی فعال  ریکه در مورد سا   ییها متفاوت با جنبه  یاوهیبه ش  دیبا   ای   کندیها عمل موجود دارد که قانون قراردادها در رابطه با آن

 شامل:  نیاعمال شود. ا کند،یعمل م

 دارند  یورزش یها ت ی شرکت کنندگان در فعال افتنی یبرا  یشتر یب  لی)الف( دادگاه ها تما

 ن یریا رابطه آماتور باشد، نسبت به س کیاگر دخالت در  ژهیالزام آور شوند، به و  ینداشتند وارد روابط حقوق قصد

 ؛یانسان یها ت یفعال

  ریاگر در غ یقرارداد الزام آور منعقد شده باشد، حت کیکه   لندیمربوط به شرکت در ورزش، دادگاه ها ما ی)ب( در قراردادها 

 »مقابله« مربوطه مشکل باشد. ای»قبول«   شنهاد«،ی»پ کی افتنیصورت  نیا

پذ  اصول  تعد  رفتهی)ج(  مستلزم  قراردادها  برخ  ای  لیشده ساخت  مورد  در  قراردادها  یانطباق  و  یورزش  ی از  به    ژهیاست، 

حال، به   نیاست. با ا  نیاز طرف  یاری شامل بس  ای  نگیضد دوپ  یمانند قانون جهان  یالملل  نیب  یکه شامل قراردادها  ییقراردادها

  یی نشان داده شده است، ورزش به تنها  یو تخلفات انضباط  ی نتخاببه اختالفات ا  بوط مر  ییقضا  هیهمانطور که در رو   ، یطور کل

 شود.  یم میتنظ یگرید ت ی مشابه هر فعال یو اصول قرارداد  نی. بلکه شرکت در ورزش با قوانست یقانون ن کی

قراردادهای ورزشی در صورت لذا نتیجه گرفته می شود که قراردادهای ورزشی در هر دو نظام حقوقی یعنی ایران و کامن ال  

نبود قرارداد قابل اجرا می توانند تاثیرات خود را محدود به عدم ایفای برحی مسائل قراردادی نمایند. البته میزان تاثیر این مسئله 

با    در ایران و کامن ال متفاوت می باشد ولی به هر حال زمانی که قراردادی وجود نداشته باشد یا سببی برای ایفای تعهدات

توجه به اوضاع و احوال وجود نداشته باشد، می توان اذعان نمود که قراردادی برای اجرا وجود ندارد ولی زمانی که حتی یکی  

در کامن ال می توان آن را محرز نمود ولی در ایران این موضوع امری دشوار می باشد.   از شرایط صحت قرارداد وجود ندارد،

مورد پژوهش قرار گرفت که در این مورد سه عنصر تشکیل قرارداد؛    یورزش   یدر قراردادها یدقراردا  ی مبانبعد از آن موضوع  

تفسیر قراردادهای ورزشی و پیش نویس قراردادهای ضعیف مورد بررسی قرار گرفتند. در مسئله تفسیر مشخص شد که هم در 

ی نداشته اند چراکه تفسیر قرارداد به صورت عام ایران و هم انگلیس تفسیر قراردادها تاثیر قابل توجهی بر رویدادهای ورزش

نچنان تاثیری بر ورزش داشته باشد گرچه این مسئله در تافسیر قراردادها  آصورت می پذیرد و صرف این قواعد نتوانسته است  

در  ان نمود که  یعنی پیشرفت آنها در انعقاد و تنظیم غیرقابل چشم پوشی می باشد. در مورد تشکیل قراردادها نیز می توان اذع 

تشکیل قراردادها و نحوه انعقاد آن ها در ایران نظارت و نوعی دخالت دولتی وجود دارد ولی در کامن ال این مسئله به صورت  

کامال خصوصی یعنی بر اساس حاکمیت اراده صورت می پذیرد. در پیش نویس های قراردادی نیز مشخص شد که چنانچه از  
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انعقاد و  متخصصات حقوقی در سه مرحله   قرارداد به کارگیری نشود، پیش نویس ضعیف قرارداد می تواند   اجرایمذاکره، 

 ورزش مربوطه را نیز به سوی شعف و فترت ببرد.  
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