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 چکیده
 رورزشکا سوي از ورزشکار بهواردشده  خسارات جبران ورزشی و چگونگی حادثۀ یک در هایبآس مسئولیت از تحقیق حاضر بررسی هدف

 این . درهاستدادگاهها و آراي ي از مقاالت، کتاباکتابخانهصورت به هادادهروش تحقیق توصیفی و گردآوري . است) رقیب/حریف( دیگر

دود تا ح خسارات جبران چگونگی و وارده هايیانز از ناشی مسئولیت تحقق در خطر پذیرش و ذاتی خطرهاي دکترین زمینه مداقه در

 حقوقی يهانظام رد یکدیگر مقابل در ورزشکاران مدنی مسئولیت نتایج نشان داد مبناي هاي ما خواهد بود.زیادي پاسخگوي پرسش

 نظام در اما. یستن تمسئولی تحقق منزلۀبه خودخوديبه قوانین نقض و است تقصیر بر قاعدة مبتنی کشورهاي منتخب در این مطالعه

 ایران دعاوي حقوقی نظام در کلیطور . بهاست استناد نظریه و قاعدة بر مبتنی یکدیگر مقابل در ورزشکاران مدنی مسئولیت ایران حقوقی

 قرار نیمد مسئولیت عمومی قواعد مشمول ورزشکاران به وارده هايیبآس وها خسارتبوده و  خطر پذیرش دکترین اصلی جایگاه ورزش

 را جرم از ناشی) الحصولممکن و معنوي مادي،( هايیانز تمامی تواندیم یدهدخسارت کیفري دادرسی آیین 14 مادةبراساس گیرند. ینم

 . کند مطالبه

 

 يدیکل يهاواژه
 اسالمی، مسئولیت مدنی. مجازات قانون خسارات، ورزشی، آیین دادرسی کیفري، حوادث
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 مقدمه

 به که است حقوق علم هايیشگرا از ورزش حقوق

 و کیفري مسئولیت جمله از ورزش حوزة درمسائل  بررسی

 کلیطور . بهپردازدیم آمدهوجودبه حوادث در مدنی

 وجرائم  تمام ورزشی حوادث از منظور که گفت توانیم

 و مربیان و معلمان ورزشکاران، توسط که است یجرائمشبه

 و لوازم تولیدکنندگان و سازندگان حتی و تماشاگران

 و گیردیم صورت ورزش با رابطه در ورزشی تجهیزات

 حیثیت، اموال، جان، سالمتی، تواندیم حوادث این موضوع

 محدودة در که باشد اشخاص قانونی حقوق سایر و شرافت

 کیفی و کمی گسترة دارند، حضور نحويبه ورزش

 آشکار را رشته این اهمیتوضوح به ي مذکورهاموضوع

 و روح نشاط سبب که حال همان در ورزش .سازدیم

 و ضرب ایراد و خطر انواع بروز جایگاه است، بدن سالمت

. شودیم منتهی مرگ یا عضو نقص به گاه که است جرح

 و احتزارناپذیر است و ورزشی يهاحرکت الزمۀ خطرها این

 .)1(یست ن مدنی مسئولیت عمومی قواعد مشمول

 مختلف کشورهاي حقوقی منابع در که پیاپی تغییرات

 از که متفاوتی يهابرداشت همچنین و افتدیم اتفاق

 بر گیرد،یم صورت مختلف کشورهاي در یکسان هايیدهپد

 در ورزش اهمیت به توجه با .دافزاییم تحقیق این اهمیت

 از آنها، سالمت و افراد تربیت در نقش آن و کنونی جوامع

 منفعت کسب و درآمدزایی در نقش آن طرفی از و طرف یک

 دیدگاه از ورزشی خطاي بررسی صنعت، یک عنوانبه

 نوع از بسزایی یرچراکه تأث است، ساخته ارزشمند را حقوقی

 است این تحقیق انجام ضرورت .دارد ورزش به مردم نگاه

 و مردم یندر ب کافی اطالعات است معتقد نگارنده که

 هايیتمسئول و ورزشی خطاهاي خصوص در ورزشکاران

 بخشیآگاهی بر سعی مقالۀ پژوهشی این .ندارد وجود آن

 و آن انواع و ورزشی خطاهاي به نسبت مردم و ورزشکاران

عبارت دیگر، هدف اصلی به .دارد آن متعاقب هايیتمسئول

 حوادث از ناشی خسارات تطبیقی از انجام آن، مطالعۀ

در و نحوة جبران آن  یکدیگر برابر در ورزشکاران ورزشی

 انگلستاني کشورها .انگلستان و فرانسه است ایران، حقوق

اند و و فرانسه که از کشورهاي پیشتاز در زمینۀ ورزشی

ی جامعی برخوردارند که و نظام حقوق هانظامهمچنین از 

ي هارشتههاي حتی کشور ما در زمینۀ قوانین اساسنامه

ي زمینه کشورها عنوانبهورزشی از آنها الهام گرفته است، 

ی حقوق ورزشی در ایران و و تازگانتخاب شدند. نوپایی 

ي حقوقی و هانظامهاي متفاوتی که در یدگاهدنظرها و 

هاي یوهشزشی و کشورهاي مختلف در خصوص حوادث ور

جبران خسارت ناشی از آن وجود دارد و گاهی موجب صدور 

شود، موجب شده است تا یممتناقض  بعضاًآراي متفاوت و 

تبیین و روشن ساختن این موضوع باشیم تا نتایج  دنبالبه

ي هاحوزهحاصل بتواند راهنمایی براي اقدام ورزشکاران در 

یش آگاهی آنان در افزامختلف ورزش شده و موجب 

خصوص حوادث ورزشی و کاهش میزان بروز آن شود. 

تواند براي ایجاد وحدت رویه یمهمچنین نتایج این تحقیق 

ي حقوقی ورزش هاپروندهدر زمینۀ  هادادگاهدر صدور آراي 

 شود.   

 از منظر قوانین یدهدحادثه شناسایی ورزشکار

 در که هستند کسانی تمامی ورزشکاران از منظور

 اعم کنند،یم مشارکت هايباز یا جمعی ورزشی هايیتفعال

 یا مقابل دستۀ در یا باشند مرتکب دستۀ جزء اینکه از

 ورزش بازیکنان مانند باشند، برخاسته رقابت به منفرداً

 این .غیره و تکواندو، جودو، کاراته، میدانی و دو، بسکتبال

مادة  »ث« بند حکم که هستند کسانی بارز مصداق گروه

 عملیات توجیه مبناي. دارد شمول آنها بر. ا.م.ق 158

 از آنها آگاهی با همراه رضایت گروه این مورد در ورزشی

 آنها آزاد مشارکت و ورزش آن در بینییشپ قابل حوادث

 مسئله این بر وقوف با نیز مقنن. است ورزشی فعالیت در

 .است ندانسته ضامن مقررات رعایت صورت در را مرتکب
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 هايیتفعال در مشارکت که شود استدالل است ممکن

 صدمات سایر یا شدن کشته به رضایت معناي به ورزشی

 عقالً و عرفاً ايیجهنت چنین رو چونازاین و نیست شدید

 استدالل این. بود خواهد ضامن مرتکب اوست، اذن از خارج

 قبول قابل ذیل دالیل به اما است، یزانگوسوسه هرچند

 .نیست

 منصرف)  حوادث(  ا.م.ق 158مادة  »ث« بند اطالق .1

 .است آن از

 رعایت، ورزشی عملیات توجیه براي مقنن فرض .2

 شدت یا یدهدحادثه اذن شخصی محدودة نه و است مقررات

 .حادثه نتیجۀ ضعف و

 قبول معناي به یدهدحادثه ارادي مشارکت صرف .3

 مقررات رعایت رغمبه و ورزش آن عرف در که است حوادثی

 در» حوادث« واژة از مقنن استفادة و است بینییشپ قابل

 .است منظور همین از حاکی 3 بند صدر

 ورزشی حرکت بودن غیرعمدي یا عمدي .4

 موجب آن نتیجۀ ازنظر صرف باشد، خطا کهدرصورتی

 آن مطابقت صورت در کهگونههمان است، مرتکب مسئولیت

 .)2(نیست  نیازي معنوي عنصر بررسی به، مقررات با

 صدمات وجهیچهبه یدهدحادثه اینکه به استدالل پس

 مربوطه مقررات گرفتن نادیده از اشین غیرعمدي و عمدي

 رضایت لذا و است صحیح است، نداده قرار قبول مورد را

 کند،یم شرکت ورزشی مسابقۀ در خویش میل به که کسی

 بدون مسابقه چارچوب از خارج که سازدیم مباح را کارهایی

 ورزش آن ویژة مقررات با که ییجا تا لیکن خطاست، تردید

 مشت مثال براي. شودینم محسوب یرتقص ،ندارد منافات

 در ولی خطاست، عادي حال در دیگري صورت به زدن

 .است مباح کارهاي شمار در یزنمشت مسابقۀ

 عملیات از ناشی حوادث بودن موجه اینکه نتیجه *

 :است عامل دو ترکیب مستلزم ورزشی

  مرتکب و ورزشکار سوي از مقررات رعایت - اوالً

 سوي از پذیربینییشپ و متعارف يخطرها قبول - ثانیاً

 کاشف ورزشی فعالیت آن در شرکت معموالً که یدهدحادثه

 عامل مداخلۀ یا عامل دو این از هریک فقدان. است آن از

 خواهد در دیگري گونۀ به حقوقی نظر از را وضعیت ثالثی

 .آورد

 

  حوادث ورزشی در قوانین

اردیبهشت  7مصوب  مدنی مسئولیت قانون 1ة ماد

 یا عمداً قانونی مجوز بدون هر کس«دارد: یماشعار  1339

 یا آزادي یا مال یا سالمتی یا جان به احتیاطییب نتیجۀ در

 موجب به که دیگري حق هر به یا تجارتی شهرت یا حیثیت

 موجب که نماید وارد لطمه گردیده ایجاد افراد براي قانون

 خسارت جبران مسئول شود دیگري معنوي یا مادي ضرر

 مجازات . همچنین قانون)3(» است خود عمل از ناشی

 در کیفري موانع به مربوط فصل در 1392 مصوب اسالمی

 و ورزشی عملیات«: داردیم بیان 158 مادة »ث« بند

 نقض حوادث، سبب ینکها بر مشروط آن، از ناشی حوادث

 مغایر هم مقررات این و نباشد ورزش آن به مربوط مقررات

 .)4( »نیست مجازات قابل نباشد، شرعی موازین با

 مرتکب شخصیت به صریحطور به با اینکه در اینجا

» ورزشی عملیات« عبارت از ولی است، نشده يااشاره

 و جایگاه، مهارت، سن ازنظر صرف که است معلوموضوح به

 پرسش اما. است ورزشکار بر ناظر صرفاً هایژگیو سایر

 حوادث مطلق آیا. است یدهدحادثه شخصیت دربارة اساسی

 و آیندیحساب مبه موجه علل از ورزشی عملیات از ناشی

 ینکها یا ندارد؟ آن بودن موجه بر تأثیري دیدهیانز شخصیت

 چنین در و شد یلتفص به قائل دیدگانحادثه میان باید

  بود؟ خواهد چه تمایزي و تبعیض چنین براي مالك صورتی

 شخصیت به يااشاره گونهیچه مرقوم مادة 3 بند ظاهر

 ورزشی عملیات از ناشی حوادث مطلق و ندارد یدهدحادثه
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 موازین با مطابقت و مربوطه مقررات رعایت به مشروط را

 .داندیم مقصود به وافی شرعی

 عمل مبناي بودن مباح صرف 3 بند ظاهر دیگر عبارتبه

 و دانسته کافی آن آثار تمامی از مرتکب معافیت براي را

 اهداف با تحلیل این .است دیدهیانز شخصیت از منصرف

وضوح به زیرا ندارد، سازگاري تشریع حکمت و جزا حقوقی

 يامداخله گونهیچه که است کسانی حقوق تضییع موجب

 دفاع در وضعی چنیناند. نداشته ورزشی فعالیت آن در

 به مشروع دفاع در. است تصور قابل نیز آمر امر و مشروع

 صرفاً دفاع مشروعیت اسالمی مجازات قانون 61 مادة استناد

 گلولۀ اگر لذا و غیر ال و است پذیرتوجیه متجاوز مقابل در

 ندارد يامداخله خطر ایجاد یا تجاوز در که عابري به مدافع

 مقابل در دفاع به استناد برساند، قتل به را او و کند اصابت

 کیفري نظر از مرتکب و ندارد مصداق شخصی چنین

 مجازات قانون 296 مادة از مورد این. بود خواهد مسئول

 قصد کسی که هم مواردي در. است استنتاج قابل اسالمی

 تیر و باشد داشته را حیوانی یا شیئی یا کسی به یراندازيت

 خطاي او عمل کند، اصابت دیگري گناهیب انسان به او

 حوادث بودن موجه سبب همین به .شودیم محسوب محض

 رغمبه و 3 بند ظاهربرخالف  را ورزشی عملیات از ناشی

 و پذیرفت مطلقطور به توانی، نمعمل مبناي مشروعیت

 تواندینم مطلقطور به حق اجراي گفت توانیم کلیطور به

. سازد مشروع را یانبارز فعل و شود دیگري به اضرار مجوز

 بررسی، اشخاص بر قانون دامنۀ شمول تسري براي بنابراین

 دیگر عبارتبه و است ضروري دیدهیانز وضعیت و شخصیت

 است؟ توجیه قابل کسانی چه علیه مذکور حوادث دید باید

بالفاصله  و مستقیماً ما ذهن پرسش این به پاسخ در هرچند

 این کههرچند  و شودیم رقیب و ورزشی حریف متوجه

 اشخاص ولی هستند، دیدگانحادثه از جمله افرد گروه

 ورزشی عملیات نتیجۀ در است ممکن نیز دیگري متعدد

، حریف یا خودي از اعم ورزشکاران مانند شوند، حادثه دچار

 امثال و همسایگانها، ورزشگاه کارکنان، تماشاگران، داوران

 آنها بر قانون شمول مورد در باید جداگانهطور به که آنها

                         .)5(شوند  بررسی

 ورزشکاران و عامالن جزایی مسئولیتکه آن براي حال 

 پی مسئولیت این چگونگی میزان و ورزشی حوادث در

 :پرداخت ماده این حقوقی تحلیل به باید ببریم،

 که داردیم بیانها مجازات و جرم بودن قانونی اصل .1

 موجب بهآنکه  مگر دانست، جرم توانینم را امري هیچ

 تعیین تربیتی و تأمینی اقدامات یا مجازات آن براي قانون

 مگر است، اعمال نبودن جرم بر اصل گفت باید باشد، شده

 اما. باشد شده شناخته جرم عمل آن قانون موجب بهآنکه 

 از ناشی حوادث که است شده بیان صراحتبه ماده این در

 محسوب جرم خاص ضوابطی و شرایط رعایت با ورزش

 . شودینم

 شخص که است نشده بیان صراحتبه ماده در این .2

 داشته بیان که ماده به توجه با ولی باشد، ورزشکار مرتکب

 نتیجه این به ،»ورزشـی عـملیات از ناشـیحوادث «

 جزء کسانی ورزشی عملیات طرفین که رسیمیم

 .نیستند ورزشکاران

 . است عرف معناي در ورزش، ورزش از منظور .3

 در که است هاییاقدام ورزشی، عملیات از منظور .4

 فحاشی مثال براي پس گیرد،یم انجام ورزش یک چارچوب

 .شودینم ماده این مشمول ورزشکاران يکارکتک یا

 در یا باشد تمرین حین در حادثه که کندینم فرقی .5

 .مسابقه حین

 در تأثیـري ورزشی عملیات در حادثه ضعف و شدت .6

 داشته بیان مقنن  زیرا ندارد، آن نبودن یا بودن جرم

 یک تواندیم هم پس »ورزشی عملیات از ناشی حوادث«

 .باشد مرگ به منتهی تواندیم هم و باشد کوچک شکستگی

 در ورزشی مقررات رعایت ماده در شرط ینترمهم .7

 و قوانینبرخالف  ورزشی عملیات اگر ،است رشته آن
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 از تواندینم مـرتکب باشـد، ورزشـی رشتۀ آن مقررات

 مقررات نقض اثر در چنانچه و ببرد بهره ماده این امتیازهاي

 برحسب متخلف ورزشکار واست  جرم دهد، رخ ياحادثه

 قوانین در مثال براي. شد خواهد مجازات ضعف و شدت

 محسوب خـطا حریف کردن آب زیر، واترپلو المللیینب

 مرتکب دهد، رخ ياحادثه عمل این اثر در اگر و شودیم

 . شودمند بهره ماده این مفاد از تواندینم و است مسئول

 ورزش هر در ورزشی عملیات بر ناظر ورزشی مقررات .8

 داوران و مربیان به مقررات یا قوانین، نامهیینآ عنوان تحت

 همین استناد به آنان و است شده داده آموزش رشته آن

 در دهند،یم تشخیص را خطا و خالف اعمال مقررات

 با قاضی باشد، نداشته وجود مدونی قواعد که مواردي

 نظر استعالم و جامعه مسلم عادت و عرف به مراجعه

 .کندیم صادر رأي ورزش آن صالحيذ کارشناسان

 يهارشته از بعضـی قوانین در است ممکن گاهی .9

 عرف صورت این در باشد، نشده بینییشپ خطایی ورزشـی

 .کنندیم مشخص را وضعیت رشته آن عادت و

 فعل ترك یا فعل شکل به تواندیم مرتکب عمل .10

 بوده انسان ارادة تجلی که است عملی فعل از منظور باشد،

 حس قابل نحويبه و است آثاري متضمن خارج عالم در و

، خطا فن اجراي، زدن تنه مانند ورزشی يهافعل مثل است،

 صورت به دست با توپ پرتاب زدن، پا پشت کردن، سد

 ....  و حریف

 که کاري انجام از خودداري از است عبارت فعل ترك

 غریق ناجی مثال براي است، کرده امر را آن انجام مقنن

 نجات است، شدن غرق حال در را که شناگري  است موظف

 .)6( شودیم محسوب فعل ترك کوتاهی صورت در دهد،

کیفري  دادرسی آیین قانون 14 مادة از سویی متن

 تمام جبران تواندیم شاکی«: داردیم مقرر 1394مصوب 

 الحصول ممکن منافع و معنوي و مادي هايیانز و ضرر

 .»کند مطالبه را جرم از ناشی

 از عبارت معنوي زیان این ماده آمده است: 1 در تبصرة

 خانوادگی شخصی، اعتبار و حیثیت هتک یا روحی صدمات

 به حکم صدور برعالوه تواندمی دادگاه. است اجتماعی یا

 قبیل از دیگر طرق از زیان رفع به مالی، خسارت جبران

 حکم آن امثال و جراید در حکم درج و عذرخواهی به الزام

 .نماید

 الحصولممکن دارد: منافعیمبیان  2 همچنین تبصرة

. نماید اتالف صدق که دارد اختصاص مواردي به تنها

 نیز و الحصولممکن منافع به مرتبط مقررات همچنین

 تعزیرات موجب جرائم شامل معنوي خسارت پرداخت

 ).2(شودنمی دیه و شرعی منصوص

 مورد مواد ینترمهم الظاهر،یعلکه  است یادآوري شایان

 آیین قانون 515 مادة قراردادي، خسارت جبران در استناد

.) م.ا.ق( مدنی امور در انقالب و عمومی يهادادگاه دادرسی

 .است.) ك.ا.ق( کیفري دادرسی آیین قانون 14 مادة و

 ورزشکاران به وارده خسارت جبران نحوة

 در که شودیم کسانی تمامی شامل مدنی مسئولیت

 یرمستقیمغ یا مستقیم شکل به ورزشی هايیتفعال با رابطه

 خسارت، آن متعاقب و حادثه بروز صورت در و دارند وظایفی

 نشوند. یا شوند شناخته مسئول است ممکن مورد، حسب

 قواعد .2 وبازي  قواعد .1 دسته دو به ورزشی قوانین** 

 خشونت از پرهیز و بازیکنان ایمنی برايشده وضع

 گروه به مدنی مسئولیت حقوق. اصوالً شوندیم يبنددسته

 ....پردازدیآنها م ارزش تعیین و مطالعه به و دارد عالقه دوم

 بدون شخص هر«مدنی  مسئولیت قانون 1 مادة طبق

 احتیاطییب نتیجۀ در یا عمدي صورتبه قانونی مجوز

 یا حیثیت آزادي، و مال سالمتی، جان، به ،)مباالتیی(ب

 قانونبراساس  که دیگري حق به کلی صورتبه یا شهرت

 ناشی خسارات جبران مسئولیت باشد، کرده ایجاد فرد براي

 هدف واقع، در که کرد ادعا توانیم». دارد را خود عمل از

 ضرر جبران مدنی، مسئولیت قوانین در موجود قواعد از
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 مربوط دین با مسئولیت فنی، لحاظ به دیگر، عبارتبه. است

 این به توانیم روشود. ازاینیم بیان خساراتجبران  به

 خطاي حرکت اثر بر ياحادثه هر گاه که رسید نتیجه

 عهدة بر وارده خسارت جبران مسئولیت باشد، ورزشکار

 که است این بر فرض نگاه این در. است شخص همان

 بازي به خود ارادة و خواست به که ورزشکارانی و بازیکنان

 قابل و آشکار و عرف عادي، خطرهاي پردازند،یم مسابقه و

 رضایت خصوص، این در و کنندیم قبول را بینییشپ

 و خطر پذیرش مورد در ضمنی توافق ینوعبه و دیدهیانز

 خطرهاي مورد در لکن است، اثبات قابل مسئولیت انتقال

 نخواهدبرقرار  يارابطه چنین ناپذیري،بینیپیش و نامتعارف

 ورزشی، هاييباز در اختیاري شرکت اساس، این بر .بود

 و حوادث بروز متضمن که خشن يهارشته حتی

 یآگاه به ضمنی رضایت معناي به است، بدنی هايیريدرگ

 .)7(است  آن عادي خطرهاي از داشتن

 اجازة مبناي بر توانینم انگلستان، حقوقی نظام رد

 ورزشی حوادث از ناشی حوادث از که را جرمی قانون

 . دانست کیفر قابل را مسابقه هنگام

 مشروع دفاع عنوان با بحثی انگلیس حقوقی نظام در

 است. ورزشی کنندة حوادثیهتوج که دارد وجود

 رضایت بر مبتنی نظریۀ انگلیس، قضایی نظام در

 ایران حقوقی نظامبرعکس  مشروع دفاع حق و علیهمجنی

 نظام در که است حالی در این. دارد بیشتري طرفداران

) مشروع دفاع( مقوله این از استناد و استفاده ایران حقوقی

 کهیهنگام ورزشی حوادث در .رسدینظر نمبه ساده

 زیان و خطر قبول به اقدام خود بیند،یم زیان ورزشکاري

 در آن بدنی تماس که ییهاورزش اکثریت در. است کرده

 و عادي امري بدنی هايیبآس و صدمات است، رایج امري

 درگیريها رقابت این اقتضاي زیرا شوند،یم محسوب رایج

 است. حریف با مسابقه طی مستمر و مداوم بدنی
 

 ورزشکاران مدنی مسئولیت نظریات و مبانی

 مدنی مسئولیت نظریات و مبانی )الف

 ضرري و باشد خویش اعمال مسئول شخص، اینکه براي

 نظریه و مبنا چهار کند، جبران ،کرده وارد دیگري به که را

 دارد: وجود

 ةکنندجبران باید مقصر شخص: تقصیر نظریۀ .1

 باشد؛ دیگران به وارده خسارات

 مسئول نظریه این در یجادکنندة خطر: اخطر ایجاد .2

 مقصر اگرچه است،شده  شناخته دیگري خسارات جبران

 نباشد؛

 دو هر براي نیز نظریه این طرفداران: مختلط نظریۀ .3

 ؛اندشده قائل سهمی مذکور، نظریۀ

 هر کهمعتقدند  نظریه این هواداران: حق تضمین .4

 قوانین سوي از نیز حق این و دارد حقی جامعه در کس

 نظریات رو آنهاازاین است؛ گرفته قرار حمایت مورد جاري

 قانون درآنچه  کهی. درحالدانندینم صحیح را مذکور

 تقصیر نظریۀ بیشتر است، شده پذیرفته ما مدنی مسئولیت

 پردازیم.یمدر این بخش به شرح دو نظریۀ ذیل  .)8( است

  تقصیر نظریۀ. 1

 صرفاً اشخاص، و دولت مسئولیت نظریه، این براساس

 بارخسارت عمل انجام در آنان که است طرح قابل صورتی در

 تقصیر، نظریۀ طبق. باشند شده تقصیري مرتکب آور،یانز و

 جبران مورد در را کسی مسئولیت تواندیم که دلیلی تنها

 او تقصیر سببیت یا علیت رابطۀ وجود کند، توجیه خسارت

 دریافت براي خواهان اساس، این بر. است وارده ضرر و

 به زیانی تقصیر، ارتکاب با خوانده کند ثابت باید خسارت

 .)9(است  کرده وارد وي

 را تقصیر نظریۀ. م.ق 335 و 331 مواد درقانونگذار 

 مسامحه و تقصیر را مسئولیت اساسی رکن زیرا کرده، قبول

 غالب در نیز مدنی مسئولیت قانون. است داده قرار عمد و

 .است تقصیر نظریۀ به متکی موارد
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  خطر نظریۀ. 2

 نیازي شخص، دانستن مسئول براي نظریه، این مطابق 

 شده تقصیري مرتکب ،بارخسارت عمل انجام در که نیست

بار به خساراتی او ینخطرآفر عمل از که همین بلکه باشد،

 نشده یا شده تقصیر مرتکب عمل آن انجام در خواه آید،

 .)10(کند  جبران را وارده خسارت باید و است مسئول باشد،

 از استفاده با مستند قراردادي خسارات ب) مطالبۀ

 مدنی حقوق

 تقصیر و ضرر وجود. 1

.) م.ق( ایران مدنی قانون 953 مادة به مستند تقصیر

 952 و 951 مواد از استفاده با. است تفریط و تعدي شامل

 حق و مال به نسبت متعارف حدود از تجاوز تعدي، ،.م.ق

 حفظ براي متعارف یا الزامی عمل ترك تفریط و دیگري

 قابل زمانی قاعدتاً، خسارت، بنابراین. است دیگري مال

 داشته، مقرر قانونگذار که کیفیتی به تقصیر که است مطالبه

 لحاظ و. م.د.ق 520 و 515 مواد توأمان قرائت. باشد محرز

 خسارات در« ،.م.ق 226 مواد به مربوط دوم مبحث عنوان

 تنها خسارات دارد، داللت »تعهد اجراي عدم از حاصله

 وارد مقصر سوي از بالواسطه که است مطالبه قابل زمانی

 بودن مطالبه قابل در ،515 مادة به مستند .باشد شده

 آنکه بر مشروط احراز، قابل و موجود قراردادي خسارات

نیست.  تردیدي باشد، فراهم دیگر قانونی الزم شرایط

 مسلماً آینده، در که خسارتی که اعتقادند این بر حقوقدانان

 از تخلف صورت در شد، خواهد وارد متعهدله به قطعاً، و

 .)11(است  مطالبه قابل متعهدله از تعهد، انجام

  ورزشی و پذیرش خطر تقصیر ماهیت و ج) مفهوم

 بحث کلیطور به نوشتار این در حادثه »ورزشی« وصف

: کندیم مشخص و محدود حوزه، دو به را »تقصیر«از 

 تشخیص پی در تقصیر موضوع لحاظ به اینکه نخست

 هايیژگیو به توجه با آنکه دوم و هستیم »ورزشی حادثۀ«

 »تقصیر مفهوم« سخن، دیگر به و معیار حوادث، این ممتاز

 موضوعی قلمرو. یابدیم عمومی قواعد از غیر قلمرویی

 مسئولیت دربارة بحث هاييدشوار از یکی ورزشی تقصیر

 تعریف عبارتیبه و ورزش مرزهاي تعیین ورزش در مدنی

 ياحادثه ورزشی حادثۀ خالصه،طور . بهاست ورزشی حادثۀ

 ورزشی را آن موجود عرف که عملیاتی جریان در که است

 از اعم( درگیر افراد از یکی آن، اثر در و کندیم توصیف

اختصار . بهشودیم آسیب دچار) ثالث یا تماشاگر بازیکن،

 بودن غیرورزشی یا ورزشی المللی،ینب عرف که گفت باید

 نظم برخالف فعالیت آنکه مگر کند؛یم تعیین را فعالیت

 زمان بحث است، نهفته تعریف این در که مهمی نکتۀ. باشد

 یا محدوده ورزش، در زمان. است ورزش عمومی مکان و

 ورزش آن مقررات مطابق« که شده دانسته زمانی مدت

 صورت محدوده همان در بایدموردنظر  ورزشی فعالیت

 ورزش انجام براي مجاز مکانی نیز ورزشی مکان و »بپذیرد

نظر به. )12( است شده معرفی ورزش آن مقررات برابر

 ینترمهم سخن، دیگر به و عمده علت که از آنجا رسدیم

 پذیرش و ذاتی خطرهاي را ورزشی مسئولیت هايیژگیو

 کندینم تفاوتی دهد،یم تشکیل فعالیت نوع این در خطر

 آن براي یا باشد ورزش آن مخصوص ورزش، انجام محل که

 خیر یا باشد شده رعایت بازي زمان آنکه یا بوده، مناسب

 بر آن تأثیر و خطر فست، معتقد بود در پذیرش .)13(

 و خطر مفهوم زیان واردکنندة ورزشکار مدنی مسئولیت

 ورزشی فعالیت هر اینکه در ورزشی فعالیت در آن انواع

 و نوع اگرچه نیست؛ تردیدي دارد، دنبالبه را خطرها برخی

 این. است متفاوت ورزش نوع تناسب به خطرها این میزان

: دهدیم نشان را ورزشی فعالیت هايیژگیو خوبیبه جمله

 بشر هايیتفعال سایر از را ورزش که چیزهایی از یکی

 درکنندگان شرکت که باشد این تواندیم سازد،یم متمایز

 ذاتی ورزش در خطر واقع در. باشند نامتعارف آزادند آن

 .)14(است 
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 ورزشکار مدنی مسئولیت بر خطر پذیرش د) تأثیر

  زیان واردکنندة

 را این خطر پذیرش ، دربارة نظریۀ)2009(1ادوارد 

 در که زد دست کاري به داوطلبانه شخصی اگر که گویدیم

 یا خطر آن که شودیم گفته دارد، وجود صدمه خطر آن

طور به شخصی چنین گذشته، در است. پذیرفته را خطرها

 رویه این اکنون اما شد،یم محروم خسارت جبران از کلی

 خسارت میزان محاسبۀ در خطر پذیرش و شودینم دنبال

 .)15(است  مؤثر

 ینترمتداول و ینترمهم از ورزشی مسئولیت حوزة در 

 خطر پذیرش شود،یم مطرح خواندگان سوي از که دفاعیات

. پذیردمی را دیدن صدمه خطر خود دیدهیانز است؛

 :است وابسته شرط سه وجود به خطر پذیرش دفاع وضعیت

 حضور معناي به ورزشی فعالیت یک در مؤثر . شرکت1

 بازي؛ آن عام قواعدبراساس  بازي در

 وجودآمده؛به خط از . آگاهی2

 و باشد داده رخ عاديطور به و شده پذیرفته خطر .3

 اشد،ب مفقود دلیلی هر به شرایط این از هریک اگر روینازا

 .)16( شد نخواهد اجرا خطر پذیرش تئوري

 رفرات مقصود خطر، پذیرش نظریۀ در که گفت توانیم

 خلط ،صورت ینا یردر غ چه است؛ ورزشی ذاتی خطرهاي از

 پیش خطرها پذیرش و ذاتی خطرهاي دکترین وحدت و

 پیش وقتی خطر پذیرش نظریۀ آنکه حال و آمد خواهد

 نگاه در بلکه ذاتی، نه آمده،یشپ خطر که شودیم کشیده

 .)17( باشد قبول غیرقابل نخست

 از ناشی هايیبآس خصوص در که است یدر حال این

 پذیرش نظریۀ کشیدن پیش به نیازي اصوالً ذاتی خطر یک

 ۀداوطلبان پذیرش دفاع که روست همین از و نیست خطر

 کمتر ذاتی، خطرهاي دفاع برخالف الکامن در خطر

 که خطري گونه سه میان از. )14( است بوده آمیزیتموفق

                                                           
1 . Edvard 

 خطر و يخطر عاد ذاتی، خطر( یمشناخت ورزش در

 گیرد؛یمدر بر را دوم گروه خطر، پذیرش نظریۀ ،)غیرعادي

 تلقی نیز غیرعادي اما نیستند، ورزش ذاتی که خطرهایی

 در حاضر تحلیل در چون غیرذاتی خطرهاي. شوندینم

 به استناد صرف به توانندینم آیند،یدرنم آگاهی حیطۀ

 غیرعادي خطرهاي. بمانند ضمان بدون یادشده نظریۀ

 مربوط آورمسئولیت رفتارهایی به که هستند آنهایی

 مسئولیت معیار در خصوص بحث به آنها از بحث و شوندیم

 معیارهاي از پیشتر. خوردیم پیوند ورزشی حادثۀ در

طور به کنیمیم اضافه اینجا در گفتیم؛ سخن مسئولیت

 ارائه بحث مورد دکترین گذاشتن کنار براي معیار دو خالصه

 به توجهییب دیگري و احتیاطییب معیار نخست: است شده

 از ناشی آسیب اگر نخست، معیار برابر امنیت و سالمت

 شد خواهد رد خطر پذیرش دفاع باشد، بازیکن احتیاطییب

 شخصی و نوعی معیار دو اگرچه نیز احتیاطییب ارزیابی در و

 اعمال قابل آزمونی نهایت در داد، قرار مبنا توانیم را

 این ثبات، از يادرجه داشتن عین در که است شده دانسته

 نیز و مختلف يهاورزش استلزامات تا سازد فراهم را امکان

در نظر  نیز مهارت مختلف سطوح با بازیکنان انتظارات

، معتقد )18(2دوم وانگ معیاربراساس  .)14( شود گرفته

 قانونی ايیفهوظ بازیکنان سایر به نسبت بازیکن هر بود،

 هادادگاه روینازا و داردبر عهده  آنها امنیت رعایت بر مبنی

 او رفتار که دانندیم مسئول صورتی در را بازیکن

 با همراه یا آگاهانه عمدي، توجهییب دهندةنشان

 آسیب ورود به و باشد بازیکنان دیگر به نسبت احتیاطییب

 در اگرچه آنکه ذکر شایان نکتۀ .)19( شود منجر آنها به

 گرفتندر نظر  با رخط پذیرش دکترینها نوشته از بسیاري

 شده دانسته اعمال قابل ورزشکاران تمام دربارة شرایط همۀ

 ورزشکاران به آن اعمال حوزة که اندبیان کرده برخی است،

 میان زیرا یرد؛برنگ در را دیگران و شود محدود ياحرفه

2 . Wang 
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 يا) مدرسهيها(ورزش هايیتفعال که کسانی و هاياحرفه

 آن،تبع به و کردن بازي در بیشتر تجربۀ لحاظ به کنند،یم

 آن، خطرهاي از آگاهی و بازي ماهیت به نسبت فهم و درك

 قابل گفتیم، آنچه بنابر نظر . این)20( دارد وجود تفاوت

 و است خطر پذیرش معیار، اگر رسد، زیراینظر نمبه قبول

 شود،یم گرفته نظر در احوال و اوضاع همۀ نیز ارزیابی در

 شمول از ايیرحرفهغ ورزشکاران خروج براي توجیهی هیچ

 بازي یک قواعد آنکه ویژهبه ندارد؛ وجود یادشده دکترین

 ینا غیر در و باشد یکسانکنندگان شرکت همۀ براي باید

 ايیرحرفهغ از ياحرفه تشخیص برايکم دست چونصورت 

 در شکیب نکات این و گرفتدر نظر  باید را بسیاري نکات

 مبتنی دفاعیات براي راه است، متفاوت یکدیگر با افراد همۀ

 .)18( شدخواهد  باز شخصی هايیژگیو بر

 شدن محسوب ورزشی معتقد بود براي )20( هس

 وجود باید ذیل شروط حقوقی لحاظ از ورزشی عملیات

 :باشد داشته

 شود؛ انجام عام مفهوم به ورزشکار ناحیۀ از .1

 باشد؛ ورزشی فعالیت حین در .2 

 ورزشی حرکات جزء رشته آن قوانین طبق عمل .3

 باشد؛

 اعالم قانونی ورزش سازمان سوي از ورزش آن اصل .4

 .)21( باشد شده

 قاعدة پذیرش خطر در حقوق ایران و سایر کشورها

 »ولتنی«  قاعدة و فلسفی مبناي غربیحقوقدانان 

 و خودمختاري« حق به احترام را) خطر پذیرش تئوري(

 .انددهکر تعریف انسان »شخصی استقالل

 خطر در حقوق ایران پذیرش قاعدة الف)

 خطر یرشپذ قاعدة دربارة بحث ایران حقوقینظام  در

 برخی. است نگرفته قرار الزم وگويگفت و بحث مورد

 به ورزشی حوادث در خطر پذیرش قاعدة رد باحقوقدانان 

 اظهار گراییده، قانون اجازة و عادت و عرف بر مبتنی دیدگاه

 کنندةیهتوج تواندیم که است قانونی اجازة فقط: دارندیم

 براي مسابقه حین در که باشد خطاهایی و حوادث جرائم،

 این ارزیابی و تبیین براي روازاین. دهدیم رخ ورزشکاران

 اسالمی فقه منظر از خطر پذیرش نظریۀ به باید مبحث

 اسالمی فقه در) زیان به اقدام( اقدام قاعدة با و شود رجوع

 يهاشباهت که است قاعدة ضمانمشتقات  از خود که

. )22( شود مقایسه دارد، خطر پذیرش قاعدة با فراوانی

 علیهمنجی رضایت حقوقی، اصول منظر از دیگر عبارتبه

 مواردي در اما. ندارد مرتکب مجرمیت در یرياساساً تأث

 وصف زوال موجب است ممکن علیهمنجی رضایت خاص

 به ورزشکار رضایت تردید بدون اما .گردد...  و مجرمانه

 نتایج خطرهاي قبول معناي به ورزشی فعالیت در مشارکت

 یکی عنوانبه رضایت، قبول .است ورزش در متعارف یانبارز

 عملیات از ناشی ورزشی حوادث دانستن موجه مبانی از

 ورزش به آوردن روي براي جوانان در انگیزه ایجاد ورزشی،

 در است ممکن هم باز اینکه گرفتن نظر در با مقنن. است

 ورزش حساب شود، وارد ياصدمه مقررات، رعایت صورت

 مقررات که جایی در را آن حوادث و کرده جدا امور بقیۀ از را

 توانیم مجموع . در)3( داندینم جرم شده است، رعایت

 حریف مسئولیت ایجاد در دیدهیانز رضایت یرتأث گفت

 ورود اقتضاي از ناشی که ضمنی رضاي دلیلبه زننده،یبآس

 .است توجه شایان و زیاد بسیار است، ورزش عرصۀ به

 فقهی معتبر قواعداز  که اقدام قاعدة به استناد با همچنین

ناشی از حوادث ورزشی قابل  مسئولیت میزان کاهش است

 . توجیه است

 حقوق در خطر پذیرش ارکان اما باید یادآور شد که

داد که  تطابق قابل اذن هم قاعدة ارکان با توانیمایران را 

 ین آنها شامل موارد ذیل است:ترمهم

 اساسی شرایط از اهلیت و است ایقاعات جمله از اذن .1

 ).190 مادة( است ایقاع جمله از حقوقی اعمال صحت
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 م. ق 211 مادة که شودیم محقق شرایطی در خود اهلیت

 .است کرده اشاره آن به

 از انشاء قصد به. است یکطرفه حقوقی اعمال از اذن .2

 .).م. ق 190 مادة( دارد دهندهاذن سوي

 از صادره اذن کندیم ایجاب رضایت و قصد سالمت .3

 ماده( است اعتبار فقدان...  و غافل دیوانه، شخص جانب

 .).م. ق 195

 و اجبار حالت در یعنی باشد، مختار باید دهندهاذن .4

 .نباشد اکراه

 دهندهاذن البته. است الزممأذون  شخص وجود .5

 .کند صادر اذن عادي مردم تمامی به نسبت تواندیم

 ).م. ق 216 مادة( اذن بودن معین و معلوم .6

 تحقق. یابدیم تحقق دهندهاذن ارادة به فقط اذن .7

 .یستن موقوفمأذون  قبول به اذن

 سوي از تصرف انجام از پیش تواندیم دهندهاذن .8

 .کند رجوع را خود اذنمأذون 

 ضمان رافع و است تکلیفی حرمت رفع تنها اذن اثر .9

) ابراء مانند(باشد  ضمان قید به مقید اذن اینکه مگر. یستن

 بود خواهد ضمان مانع و ضمان رافع صورت این در که

)23(. 

 در حقوق ورزشی فرانسه خطر پذیرش ب) قاعدة

 از و برگرفته ضمان مانع علل از یکی خطر پذیرش

 ماهیت از دیدهیانز اطالع و آگاهیاست.  باستان روم حقوق

 خطر پذیرش به صریح یا ضمنی رضایت اعالم خطر، میزان و

 عناصر جمله از عمل ماهیت بودن ارادي و آن ةدربار

 دعاوي است. انگلستان و فرانسه در خطر پذیرش کالسیک

 ورزشی، عملیات حین ورزشی حوادث وقوع از ناشی ورزشی

 ویژهبه خطر پذیرش .است تئوري این اعمال اصلی جایگاه

 مدنی هايیتمسئول در خاص موجهۀ علت یک فرانسه، در

 .دارد یدهدحادثه تقصیر از مجزا هویتی و است ورزش

 متفاوت ییهانگاه فرانسوي و انگلیسیحقوقدانان  مسئولیت

 .دارد ورزشکاران مدنی مسئولیت در خطر پذیرش به

 مطرح ورزشی حوادث در را ایده این خطر پذیرش«

 آسیب صریح یا ضمنی صورتبه شخصی هر گاه که کندیم

 تواندینم وارده زیان علتبه بپذیرد، را دیگري جانب از وارده

 عمل خطر، پذیرش. »کند خسارت طلبزیان فاعل از

 به تقصیر انتساب قابلیت بر که است ايیکجانبه حقوقی

 این .است ضمان مانع یا تقصیر رافع و گذاردیم اثر خوانده

 تقصیر قاعدة از را خطر پذیرش اصلی تفاوت تعریف

 نشان) انگلستان حقوق در مشارکتی خطاي( دیدهیانز

 سبب یک عنوانبه و است ضمان مسقط متضمن که دهدیم

 .گذاردیم اثر خوانده فعل و وارده زیان بین یتسبب رابطۀ بر

 حقوق در و »خطر پذیرش تئوري« به فرانسه در تئوري این

 مطالبۀ دعوا هر در .)19(است  معروف »ولتنی« به انگلستان

 خطرهاي باید ورزشکاران ورزشی حوادث از ناشی خسارات

 جبران براي استارك .بپذیرند را ورزش آن در موجود ذاتی

 توانندیم مسابقه برگزارکنندگان که کندبیان می  خسارات

 خسارات جبران به را مسابقه سود از مشخصی مقادیر

 خسارات جبران مسئولیت کارفرما واقع در دهند؛ تخصیص

 .شوددار عهده را

 به را خطر پذیرش تئوري اعمال حوزة قضایی رویۀ

 عادي صورتبه که خطرهایی و ورزشی مسابقات

 در تنها دیدهیانز .است کرده محدود پذیرند،بینییشپ

 در موجود خطر پذیرندة عادي خطرهاي از آگاهی صورت

 ناشی مسئولیت رافع خطر پذیرش فرانسه است. در مسابقه

 ولی است،) ساده و غیرعمدي تقصیرهاي( عادي خطر از

 یست. استانداردين یرعاديغ خطر از ناشی مسئولیت رافع

 محسوب تقصیر ورزش در رفتاري چه کندیم تعیین که

 یعنی است؛ یرورزشیغ هايیتفعال سایر از باالتر شود،یم

 سنگین تقصیر قبال در فقط خوانده ورزشی، مسابقۀ در

 نداشتن تواندیم خطر .دارد مسئولیت) عمدي خطاي(
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 خطر اثر و باشد جوي شرایط یا شیء فعل یا بازیکن مهارت

 مسابقۀ حین در مرگ حال، هر به. باشد جرح و مرگ

 باشد، نداشته مالزمه ورزش نفس با است ممکن ورزشی

 در .شود تلقی یرعاديغ خطر مفروضطور به نباید یول

 صریح توافق وجود خطر پذیرش دیگر رکن فرانسه، حقوق

 :مجموع باید گفت . در)16( است ضمنی یا

 یعنی باشد، ورزشی مسابقۀ هنگام باید وارده آسیب .1

 دفاع طرح براي جایی تفریحی و دوستانه يهارقابت در

 نیست؛ مقبول خطر پذیرش

 کمال در مسابقه خطرهاي از باید دیدهیانز ورزشکار .2

 کند؛ اعالم را رضایتش و یابد یآگاه خود ارادة و آگاهی

 بازي تقصیر از ناشی مسئولیت رافع خطر پذیرش .3

 سهوي؛ شکل به مقررات نقض یعنی بازي تقصیر است.

 معتبر ورزشی مسابقۀ در دیدهیانز خطر پذیرش .4

 حد از هم و باشد داشته کامل اختیار هم دیدهیانز که است

 نبود خطرناك بتواند و باشد برخوردار تمییز قوة از خاصی

 کند؛ درك را رقابت

 بقهمسا. باشد مشروع باید رقابت براي ورزشکار انگیزة .5

 ود.ش برگزار...  و يبندشرط و مالی منافع سبببه نباید

 انگلستان ) قاعدة پذیرش خطر در حقوقج 

 عمل یک یتاًماه خطر پذیرش انگلستان حقوق در -

 جدا هویتی قاعده است. این ضمان رافع و یکجانبه حقوقی

 است، ضمان مسقط که) حقوقی واقعۀ( مشارکتی خطاي از

 ۱برکتن دي هنري  نام به یحقوقدان انگلیس حقوق در. دارد

 حقوق و قوانین نام با خود کتاب در) م 1200 -1268(

کرد  مطرح ، این قاعده را»استثناها« نام با فصلی در عرفی

 گذاشت. یوریا این فیت نن شنتی ات ولتنی کوم را آن نام و

 ولی شد، حذف قاعده این از خطر از آگاهی بعدها هرچند

 ماند. باقی ولتنی دفاع دهندةیلتشک ارکان از یکی عنوانبه

                                                           
1 . Henry de Berekten 

 قاعدة آن در که انگلیس درشده گزارش دعواي اولین -

 .بود سدة چهاردهم به مربوط شد، استناد ولتنی

 دو سی مارکی  چون یحقوقدانان انگلستان حقوق در

 رضایت اول، نوع دراند. کرده متمایز یکدیگر از را رضایت نوع

 خواهان سوي از خاصی صدمۀ ایجاد خطر پذیرش معناي به

 حق یشترپ خواهان دوم، در نوع ).یکطرفه رضایت( است

 عدم شرط( است کرده اسقاط را فاعل علیه خسارت مطالبۀ

 ).مسئولیت

 به مربوط ولتنی دفاع همان یا رضایت کالسیک دفاع

 شود.یم رضایت اول نوع

: از است عبارت انگلیس حقوق در خطر پذیرش ارکان -

 .ضمنی یا صریح توافق و خطر از آگاهی

 دهارا و آزادي کمال در خواهان که شود ثابت باید البته

 یزانم و ماهیت از کامل آگاهی با اجبار هر گونه از دور به و

 .است داده رضایت آن به و کرده موافقت زیان تحمل با خطر

 خطر پذیرش نام دیپالك به دیگر یحقوقدان منظر از -

 وي. یستن ضمان رافع تقصیر بر مبتنی دعاوي در کالً

 خطاي تراز چون ورزشی حوادث در که است معتقد

 احتیاطییب ایشاننظر به که ورزشی خطاي( است آورضمان

 ضمنیطور به دیدهیانز ورزشکار رود،یم باال) است شدید

 ار خطر پذیرش نحويبه و داده رضایت عادي خطاهاي به

 است شمرده رسمیت به عادي خطاهاي در فقط ورزش در

)24(. 

  ورزش المللیینب دادگاه در ورزشی حقوق د)

 حوادث و خطر پذیرش ةدربار ورزش المللیینب دادگاه

 يهارشته به بنا ورزشی مسابقات حین ورزشکاران به وارده

 قوانین داراي ورزشکاران به وارده خسارات شدت و مختلف

 صدور براي را ورزشی رشتۀ هر به مخصوص و مشخص

 صحنۀ در که ورزشکارانی .دهدقرار می مدنظر خود احکام

 شکل به دارند، فعالیت...  و اسکی کشتی، بوکس، بازي
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 ورزش، هر ویژة قوانین روازاین کنند،ینم رفتار یکسانی

 شرایط دلیل همین به. کندیم تلقینآنها  به را خاصی منش

 متفاوت هم ورزشی خطاي در تقصیر تمییز در حادثه وقوع

 27 مرد دربارة دادگاه این يرأ نمونه، براي .است متغیر و

 ،)2006 جهانی مسابقات(بوکس  مسابقۀ حین در که ساله

 کوري سبب مصدومیت این( شد مصدوم ناحیۀ چشم از

 مرتبط قوانین به استناد با ،)شد ورزشکار این راست چشم

 این چون که داد يرأ گونهینا قراردادي مسئولیت با

رو ازاین پذیرفته، را ورزش این از ناشی خطرهاي ورزشکار

 تبرئه را خسارت و زیان این ةواردکنند عامل برائت به يرأ

 بیان از پس) ۱هانس( اروپا اتحادیۀحقوقدانان  از یکی .کرد

 مسابقات گونهینا برگزارکنندگان که کرد پیشنهاد يرأ این

 دستبه مسابقات این قبال از که سرشاري سود برابر در

 مسابقه طرفین به وارده خسارات جبران مسئولیت آورند،یم

 زیان به نسبت کارفرما مسئولیت شوند؛ مانند دارعهده نیز را

 در وي کار کردن. حین ثالث اشخاص یا کارگر به وارده

 رابطه در بازیکنان که کرده بیان قضایی رویۀ این یهتوج

 که باشند پایبند شانیضمن قرارداد به باید خود میان

 و هايباز از ناشی خطرهاي پذیرش آن مشخصۀ ینترمهم

حقوقدانان  از دیگر برخی البته .است ورزشی مسابقات

 مرتبط ضمنی قرارداد در که معتقدند ابهام رفع براي ورزشی

 که باشد داشته وجود باید قید این خطر پذیرش شرط با

 ورزشی قوانین حد در و تعارف يهاورزش از ناشی خطرهاي

 که چیزي رو هرازاین. شود گنجانده و تعریف باید رشته آن

 تابع دهد، رخ متعارف و فنی قوانین این به تجاوز اثر در

 در که شروطی .شودیم مدنی مسئولیت عمومی قواعد

 شرط قلمرو« تمییز و تعیین براي اروپا اتحادیۀ قوانین

شامل  شده است، پیشنهاد »مسئولیت عدم و خطر پذیرش

 مفاد گسترش و یريگسخت نه است تساهل و تسامح

 قضایی. رویۀ آن اجتماعی یدفواو  ضمنی شروط

                                                           
1 . Hans  

 ورزشی خطاي تمییز کلی قاعدةاجرا  مقام در گودهارت

 ویلکز دعواي در که کرده مطرح را آن اصلی يهامشخصه و

 است گونهینا گودهارت معیار .شد استفاده 1971 سال در

 لحا همچون ورزشی مسابقات درکننده شرکت وضعیت که

 ترینیعسر باید اضطراري وضعی در که است کسی

 ویژة آن، مدنی مسئولیت روازاین. بگیرد را تصمیمات

 هب تجاوز و باشد مخالف آن با یانبارز کار که است مواردي

حساب به سالم رقابت شرایط ازسوءاستفاده  و بازي قواعد

 ياهحادث هر گاه که گرفت نتیجه توانیم مجموع در .آید

 خسارت آن جبران مسئولیت دهد، رخ ورزشی خطاي اثر بر

 .)25( است ورزشکار خود عهدة بر

  ي حقوقیهانظاماشتراکات  . تمایزات و 6

در حقوق بیگانه در هر دعواي مطالبۀ خسارت ناشی از 

حوادث ورزشی خواهان باید خود را آمادة مقابله با دفاع 

خطرهاي ذاتی و پذیرش خطر سازد. رفتار یک بازیکن اگر 

دقتی نسبت به امنیت دیگر بازیکنان باشد، یبعمدي یا با 

معقول و متعارف معیار . رفتار )18(آور استمسئولیت

دیگري است که براي احراز مسئولیت خوانده در یک دعواي 

مسئولیت مدنی ورزشی ارائه شده است. مبانی مسئولیت 

یر دکترین پذیرش خطر و خطرهاي ذاتی تأثمدنی تحت 

ي که هم صدمه با اگونهبهگیرد. یمصورتی دیگر به خود 

توجه به اینکه ناشی از خطرهاي ذاتی باشد یا نه و هم حق 

مطالبۀ جبران خسارت با مشمول نبودن عامل زیان با توجه 

ي هانظامشود. در یمدیده متحول یانزبه قبول آن از سوي 

حقوقی بیگانه مبناي مسئولیت در حوادث ورزشی را تقصیر 

پایه نیست، یباین دیدگاه  در حقوق ایران نیز ).7(دانندیم

هاي پذیرش خطر و خطر ذاتی محدود به یهنظر چراکه

مرزهاي یک کشور نیست. در حقوق ایران قابلیت استناد 

معیار مسئولیت در حوادث ورزشی است. قابلیت استناد 

آید، مسئولیت یممعناست که هر گاه زیانی پدید بدین
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تند به عمل جبران خسارت بر عهدة کسی است که زیان مس

البته باید در نظر داشت که نظریۀ استناد تقصیر را  .او باشد

کند، بلکه تقصیر را در دل خود دارد و ینمکلی نفی  طوربه

در مفهوم خاص متناسب با مسئولیت ورزشی، تقصیر در 

 تحقق قابلیت استناد نهفته است. 

 . دالیل برتري نظریۀ استناد7 

مدنی که همانا برقراري  . انطباق با فلسفۀ مسئولیت1

 عدالت است.

. پاسخگویی به نیازها و مقتضیات حوادث ورزشی 2

 کنونی

 ید بیشتر بر اصل جبران خسارتتأک. 3

. تسهیل دعاوي مسئولیت مدنی با توجه به اثبات 4

 ارکان مسئولیت 

. وحدت مسئولیت قراردادي و مسئولیت خارج از 5

قراردادي را از فرانسوي مسئولیت  حقوقدانانقرارداد (

     .)16( کنند)یممسئولیت خارج از قرارداد متمایز 

 

 گیريیجهنت

کنیم، وقتی در مورد مسئولیت ناشی از ورزش بحث می

اي تفسیر کرد که هر نوع گونهبهباید آن فعالیت ورزشی را 

اي که حقوق به آن فعالیت ورزشی را شامل شود. حادثه

کند، یک روي آن قواعد مربوط به ادارة بازي است توجه می

المللی هاي بینها و سازمانکه بیشتر در اختیار فدراسیون

اما اینکه قواعد مربوط به ضمانت اجراي جبران  است.

شوند، به دو خصوصیت نین فعال میخسارت با نقض این قوا

هاي ورزشی بستگی دارد؛ اول اینکه هر ورزش مهم فعالیت

خطرهاي ذاتی خاص خود را دارد؛ دوم اینکه فرد با شرکت 

پذیرد. این در فعالیت ورزشی خطرهاي ناشی از آن را می

پذیرش خطر حتی آنهایی را که ناشی از نقض مقررات بازي 

س صرف تجاوز از قواعد موجب شود. پهستند، شامل می

اي که هر نقض قاعدهگونهشود. همانمسئولیت خاطی نمی

ها نیز بدون ضمانت اجرا آور نیست، همۀ نقضضمان

نیستند. در احراز مسئولیت همۀ شرایط حادثه را باید در 

نظر گرفت. این معیار که معیاري فراتر از نقض قواعد بازي 

عنوان رویۀ قضایی ها پیش بهاست، در دیگر کشورها از سال

صورت که مسئولیت ورزشکاران پذیرفته شده است، بدین

تحت تأثیر دکترین پذیرش خطر و خطرهاي ذاتی بسیار 

اي که هم صدمه با توجه به اینکه ذاتی گونهمتفاوت است، به

باشد یا خیر و هم حق مطالبۀ جبران خسارت با مسئول 

دیده ل آن از سوي زیاننبودن عامل زیان با توجه به قبو

 گیرد.صورتی متفاوت به خود می

 نظام با فرانسه انگلیس و حقوقی يهانظام ۀ مطالعنتایج 

 حوادث در خطر پذیرش اثر نشان داد که ایران حقوقی

نظام حقوقی فرانسه و  دو که متفاوتی نگاه دلیلبه ورزشی

 دارند، ورزشی تقصیر تراز انگلیس با نظام حقوقی ایران به

 تحت بازیکنان فرانسه است. در متفاوت کمی با یکدیگر

ورزشی  عادي خطرهاي دولت اند ودولتی پایۀ بیمۀ پوشش

 این وسیلهبه را) مقررات سهوي نقض – بازي تقصیر در(

 را وارده خسارات دیدهیانز به و دهدیم پوشش بیمۀ

 کنندیم دنبال را دولت رویۀ همین همها دادگاه .پردازدیم

 کهاند برده باال چنان را ورزشی آورضمان تقصیر تراز و

 فرض خطر پذیرندة بازي خطرهاي اغلب به نسبت بازیکنان

 .کنند دریافت را خوانده از تکمیلی خسارات توانندیم و شده

 دولتی ايیمهب نظام این از بازیکنان چون انگلیس حقوق در

 پذیرندة کهدرصورتی دیدهیانز بازیکن نیستند، برخوردار

 محروم کلیطور به خسارت دریافت از شود، شناخته خطر

 ايیهرو چنین اتخاذ با ي این کشورها. دادگاهشد خواهد

 عنوانبه دیدهیانز بازیکن شناختن در کهاند کرده سعی

 .کنند رفتار بیشتري احتیاط با خطر پذیرندة

پایه و اساس نیست، این دیدگاه در حقوق ایران نیز بی

هاي خطر ذاتی و پذیرش خطر که اساس این چراکه نظریه

دیدگاه هستند، محدود به کشور خاصی نیستند و در همۀ 
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 کشورها در زمینۀ فعالیت ورزشی قابل استناد است. در

 رافع باید دیدهیانز رضایت خطر پذیرش ایران حقوق

 خوانده سوي از مقررات غیرعمدي نقض از ناشی مسئولیت

 محسوب موضوعی خاص ياحرفه ورزش کهآنجا  از باشد.

 تقصیرهاي تنها دارد، را خود به مخصوص قواعد و شودیم

فراتر از آن  باشند و ضمان موجبات باید حرفه این در خاص

 حاکم قواعد به در این زمینه باید .است خطر پذیرش عنصر

 عمومی قواعد از جداگانه نگاهی ورزشی مدنی مسئولیت بر

 ورزشی قواعد حیطۀ در و باشیم داشته مدنی مسئولیت

در پایان باید اظهار  .کنیم تبیین را مدنی مسئولیت و تقصیر

فرانسه دکترین  حقوق ایران هم همانند داشت که حقوق

خطر در مسئولیت حوادث  پذیرشو شرط خطرهاي ذاتی 

 دهد.یمورزشی را مورد استناد قرار 
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Abstract 
The purpose of the present study was to investigate the liability of injuries in a sporting 
accident and how the other athletes (opponent / competitor) compensate for the injury 
caused to the athlete. The research method in this article is descriptive and collects data 
in the form of a library of articles, books and court rulings. In this regard, the study of 
the doctrine of inherent risks and the acceptance of risk in the realization of liability for 
damages and how to compensate will largely answer our questions. The results 
indicated that the basis for the civil liability of athletes against each other in the 
jurisdictions of the countries selected in this study is based on the "fault" rule and that 
violating the law itself does not constitute a liability. But in the Iranian legal system, 
the civil liability of athletes against each other is based on the "citation" theory and rule. 
Generally speaking, in the Iranian legal system, sports claims are the mainstay of the 
risk acceptance doctrine, and damages and injuries to athletes are not subject to the 
general rules of civil liability. According to Article 14 of the Criminal Code, the 
damaged person can claim all the damages (material, spiritual and possible proceeds) 
of the crime.  
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