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 چكيده

عالوه بر مزايا و فوايد فراوان به جهت طبيعت خود عوارض و « ورزش»

هايى هم به دنبال دارد. كسى كه تمايل و عالقه به انجام يك رشته ورزشى آسيب

حاكم بر آن ورزش به حركات كند، معموالً بر اساس مقررات و ضوابط فنى پيدا مى

پردازد، با اين حال اگر او در ضمن فعاليت ورزشى به شخص ديگر ورزشى مى

شود. اين پرسشى است كه صدمه بزند، آيا مسئوليت مدنى)ضمان( آن متوجه او مى

شود! براى دستيابى به پاسخ اين پرسش بايد متون فقهى اين روزها زياد مطرح مى

وعه بررسى كرد. با مراجعه به اين متون و قوانين موجود ـ حقوقى و قوانين موض

در ايجاد مسئوليت « تقصير»گردد كه عنصر در جمهورى اسالمى ايران مشخص مى

« تقصير»مدنى شرط است. يعنى اگر شخص در حين انجام فعاليت ورزشى از روى 

به طرف ديگر آسيب وارد كند، ضامن است و در غير اين صورت بر اساس ماده 

قانون مسئوليت مدنى و تصريح فقها، ضمانتى متوجه اين شخص نيست. روش  1

 ما در اين پژوهش توصيفى ـ تحليلى است.
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 مسئوليت مدنى، ضمان، ورزشكاران، فقه و حقوق. واژگان كليدى:
 

 مقدمه :

به لحاظ سياسى، اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى و... سبب شده « ورزش»اهميت 

كند و روز به روز چهره علمى و فنى بيشترى به خود  است كه به سرعت پيشرفت

بگيرد. امروزه جايگاه، نقش و اهميت تربيت بدنى و ورزش كه الزمه سالمتى و 

اى كه حتّى با غرور تندرستى در جامعه است، بر هيچ كس پوشيده نيست، به گونه

ا برى هملّى نيز پيوند خورده است اما بايد دانست، كه ورزش از خطرات و آسيب

نبوده و ممكن است، يكى از ورزشكاران به هنگام عمليات ورزشى روى ورزشكار 

 ديگر مرتكب خطايى شود.

ها را هم مد نظر قرار داده است. به همين دليل قانونگذار اين خطرات و آسيب

ق.م.ا آورده است. اگر اين حركات بر طبق مقررات آن ورزش  158در بند ث ماده 

قررات هم برخالف موازين شرعى نباشند، مسئوليت كيفرى صورت گرفته و آن م

 نخواهند داشت، ولى مسئوليت مدنى همچنان برقرار است. 

توان به مسئوليت مدنى در ورزش تعبير كرد كه مسئوليت مدنى مذكور را مى

جايگاه آن در نظام خاص حقوق ورزشى است. الزم به ذكر است كه يكى از 

نخستين بار واژه »نويسد: ه حقوق ورزشى مىنويسندگان در خصوص تاريخچ

در دپارتمان تربيت بدنى و ورزش دانشگاه آريستوليان تسالونيكى « حقوق ورزش»

( به عالوه، يكى از حقوقدانان 1391)شكرى، « استفاده شد. 1984يونان به  سال  

ك با توجه به اين كه حادثه از ورزش تفكي»برجسته ايرانى بر اين اعتقاد است كه 

رسد و به طور قاطع احتراز پذير نيز هم نيست، بنابراين بايد تاريخ ناپذير به نظر مى

تولد حقوق ورزشى را همان مقطعى دانست كه انسان ورزش را به عنوان يكى از 

مهمترين نهادهاى زندگى اجتماعى خود پذيرفته است، اما كم و كيف آن در هر 
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داشته است. كما اينكه امروزه نيز چنين  جامعه بستگى به سطح تمدن و فرهنگ آنها

 (6، ص1381نيا، )آقايى« است.

به اين ترتيب، با توجه به اهميت ورزش در جامعه كنونى و نيز منافع زيادى كه 

برآن مترتب است، بررسى خطاهاى ورزشى و مسئوليت مدنى ورزشى از ديدگاه 

در نوع نگاه مردم به تواند حقوق و قانون داراى ارزش بااليى است، چرا كه مى

 ورزش تأثيرگذار باشد.
 مبحث نخست: خطاى ورزشى، منشأ مسئوليت مدنى ورزشى

خطا در لغت به معناى نادرست، ضد صواب و گناهى كه از روى عمد نباشد و 

 ، ذيل لغت خطا(1363نيز به معناى سهو و اشتباه است. )عميد، 

فلت يا ندانسته يا خطا در حقوق، وصف عملى است از صاحب تميزكه به غ

احتياطى سر بزند كه مخالف قانون باشد. از مبانى حقوق مباالتى بىاشتباه يا بى

مدنى ايران در ضمانات قهرى آن است كه خطا دخلى در مسئوليت ندارد، صرف 

انتساب اضرار )اتالف تسبيبى يا اتالف بالمباشرة( كافى است كه ضررزننده را 

. در امور كيفرى، خطا عبارت است از ضامن )مسئول اضرار( بدانند

احتياطى عدم رعايت مقررات دولتى و عدم مهارت. )جعفرى لنگرودى، مباالتىبى

تر، خطاعبارت است از انجام دادن ( به عبارت واضح336، ص1634، ش1372

بايست از آن پرهيز كند يا خودارى از كارى كه شخص به حكم قرارداد ياعرف مى

( ولى آنچه بايستى تعريف 296، ص1386يد انجام دهد.)كاتوزيان، انجام كارى كه با

ق.م.ا آمده است.  158و تبيين شود، لغت حوادث ورزشى است كه در بند ث ماده 

مقنن با استعمال واژه حوادث، تمام نتايج مجرمانه ناشى از عمليات ورزشى كه به 

حادثه »ه كرده است: آيد را در شمول بند مذكور ارائطور معمول جرم به حساب مى

تواند از ضرب و جرح ساده شروع و به شكستگى، نقص عضو، از كار افتادن مى

عضو، زوال منافع، مرض دايم، فقدان يا نقص يكى از حواس يا زوال عقل و 
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 باألخره مرگ منتهى گردد. 

بنابراين لغت حوادث نسبت به خطا اعم است و مصاديق بيشترى را در بر 

دت و ضعف نتيجه حاصله از عمليات ورزشى على االصول تأثيرى گيرد. لذا شمى

 بر جرم بودن يا نبودن آن ندارد.

در مجموعه مقررات ورزشى، بارزترين مصداق، مقررات ناظر بر خطاهاى ناشى 

از عمليات ورزشى است. هر ورزش اصوالً داراى يك مجموعه مدون است كه 

گيرد. ها قرار مىتيار فدراسيون يا هيأتتحت عنوان قوانين يا مقررات تهيه و در اخ

هرگاه ورزشكار در حين بازى از اين قوانين تخلف كند و بر روى ورزشكار ديگر 

اى ايجاد نمايد، خطا خواهد بود. به عبارت ديگر هر حركت ورزشى كه حادثه

خطرناك، مخالف شئون ورزشى يا خالف اخالق ورزشى باشد نيز خطا محسوب 

توان گفت مراد از حوادث ورزشى تمام جرائم و شبه جرائمى ين مىشود. بنابرامى

است كه توسط ورزشكاران، معلمان، مربيان، مديران، تماشاگران، سازندگان و توليد 

كنندگان لوازم و تجهيزات ورزشى و امثال آنها به طور مستقيم يا غيرمستقيم در 

است سالمتى، جان، اموال،  گيرد. موضوع اين وقايع ممكنرابطه با ورزش انجام مى

حيثيت، شرافت و ساير حقوق قانونى اشخاص باشد كه به نحوى در محدوده 

ورزش حضور دارند. از همين يكى از نويسندگان حقوقى معتقد است، مد نظر 

اى را حقوق مسئوليت مدنى، گروهى از مقررات است كه مراقبتها و احتياط ويژه

هاى آن تأمين ايمنى و پرهيز از خشونت در بازى كند و هدفبر بازيكنان تحميل مى

ورزشى است؛ حقوق مسئووليت مدنى به گروه دوم عالقه دارد و به مطالعه و تعيين 

پردازد و در همين گروه است كه خطاى ورزشى و اثر آن در روابط ارزش آن مى

 (43، شماره 1378شود. )همو، حقوقى مطرح مى

  
 يت مدنى / ورزشىمبحث دوم: شرايط تحقق مسئول
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هرگاه كسى با رفتار خود موجب لطمه به حقوق اشخاص ديگر شود در 

گوييم، كه مسئوليت قانونى دارد. گاه رفتار خالف قانون متخلف، جرم اصطالح مى

شود كه در اين صورت نوع مسئوليت او كيفرى است. در هر مورد كه محسوب مى

گويند، در برابر او مسئوليت ىشخص، ناگزير از جبران خسارت ديگرى باشد، م

دارد. الزمه مسئوليت داشتن اختيار است. انسان آزاد و عاقل از پيامد كارهاى خود 

 آگاه و در قبال آنها مسئول است. برمبناى اين مسئوليت، رابطه دينى

آيد: زيان ديده طلبكار و مسئول اى بين زيان ديده و مسئول به وجود مىويژه

وضوع بدهى، خسارت است كه به طورمعمول با دادن پول شود و مبدهكار مى

 (48پذيرد. )همان، صانجام مى

معيار تعيين خطاى ورزشى، رفتار ورزشكار آگاه و محتاط در شرايطى است كه 

شود. عامل اضطرار و دفاع مشروع را نيز بايد جزء اين شرايط فعل زيانبار واقع مى

ارف، خطا و سبب مسئوليت مدنى است. به حساب آورد. تجاوز از اين رفتار متع

بينند، اصوالً بر عهده هاى ورزشى مىمسئوليت خساراتى كه تماشاگران مسابقه

برگزار كنندگان آن است، مگر اينكه ناشى از خطاى بازيكنان يا اقدام تماشاگران 

است كه بايد آن را كوتاهى در تأمين امنيت « تقصير»باشد. مبناى اين مسئوليت 

 (43ران دانست. )همان، صتماشاگ

مسئوليت مدنى قراردادى است يا خارج از قرارداد. در مسئوليت قراردادى، 

علت اجرا نشدن تعهدات و عدم وفاى به عهد ناشى از قرارداد فى مابين است، 

نمايد و به اين طريق باعث ضرر به غير يعنى فردى كه به تعهدات خود عمل نمى

خساراتى كه در اين رهگذر حاصل گرديده برآيد، گردد، مكلف است از عهده مى

و ضامن است )مسئوليت ناشى از قرارداد(. به عنوان مثال: يك مربى كشتى كه 

متعهد به آموزش فنون كشتى به نوجوانان بوده به دليل ندادن آموزش صحيح و 

احتياطى باعث مصدوميت يك نوجوان شده است مربى در برابر نوجوان و بى
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مسئول بوده ومكلف به جبران خسارات است. در فقه در فرضى كه والدين وى 

سپارند، گفته شده است كه مربى در والدين، فرزندانشان را براى شنا نزد مربى مى

صورت غرق شدن كودك و اثبات تقصير در نگهدارى )گو اينكه درفرضى كه 

يرش مرتكب تقصير شده و صغير نيز مرتكب تقصير شده و در نتيجه تقصمربى

غرق شود و فعل زيانبار در واقع اثرش بر خود صغير واقع گردد؛ در حقيقت آنچه 

مهم است تقصير خود مربى )و نه شخص زيان ديده( است كه موجب تحقق 

شود، خواه زيان مسئوليت مدنى براى وى به سبب تقصير در حفاظت از صغيرمى

، 2)شهيد ثانى، ج ديده، كودك باشد و خواه شخص ثالث(، مسئوليت مدنى دارد

بخش ديات( اگر با اين حال نظر مشهور فقها اين است كه مربى در هر حال ضامن 

؛ 289، ص1426است، اعم از اينكه مرتكب تقصير شده باشد يا نه. )حسينى عاملى، 

 (106، ص 42، ج1404؛ نجفى، 149شهيد ثانى، ص

د ندارد( اگر يكى در مورد مسئوليت خارج از قرارداد )قراردادى فى ما بين وجو

از طرفين عمداً يابه خطا به ديگرى زيان وارد كند، بايد با توجه به دستور قانون 

عمليات ورزشى و رعايت مقررات و موازين خاص خود با او برخورد گردد و 

ورزشكار متخلف از مقررات به حكم قانون، مسئول خسارات ناشى از صدمه وارده 

 (42، ص1390لبى، به ورزشكار يا ديگران است. )چ

هر كس بدون مجوز » 1339بر اساس ماده يك قانون مسئوليت مدنى مصوب: 

احتياطى به جان يا سالمتى يا مال يا آزادى يا حيثيت قانونى، عمداً يا در نتيجه بى

يا شهرت تجارتى يا به هر حق ديگرى كه به موجب قانون براى افراد ايجاد گرديده 

ضرر مادى يا معنوى ديگرى شود، مسئول جبران لطمه وارد نمايد كه موجب 

 «خسارت ناشى از عمل خود است.

توان گفت كه تحقق مسئوليت مدنى ورزشى موكول به وجود از اين رو مى

 شرايط ذيل است :
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تواند به صورت فعل و ترك فعل لطمه به حقوق ديگران مى ـ ارتكاب عمل : 1

آن به سهولت مشهود و محسوس باشد، فعل يعنى انجام كارى كه تجلى خارجى 

است، مثل تكل از پشت به صورت عمدى در رشته ورزشى فوتبال و يا هل دادن 

 شناگر مبتدى به داخل آب در رشته ورزشى شنا.

شود كه خوددارى كننده بر اساس قانون و يا قرارداد اما ترك فعل وقتى واقع مى

ستيك قبل از شروع مسابقه از موظف به انجام كارى باشد. مثالً داور مسابقه ژيمنا

بازديد دقيق اسباب معيوب خوددارى كند و ورزشكار بر اثر نقص موجود مصدوم 

شود، و يا در رشته شنا، غريق نجات از نجات شناگرى كه در حال غرق شدن 

 است، خوددارى نمايد كه در اين صورت داور غريق نجات مسئول حادثه هستند.

د به اشكال مختلف ايجاد شود از جمله صدمه جانى توانضرر مى ـ وجود ضرر : 2

مانند ضرب و جرح و نقص عضو؛ تجاوز و لطمه زدن به حيثيت شخصى مانند 

شايعات منكراتى در مورد سرپرست، مديران ورزشى و مربيان زحمت كش، و به 

صورت تلف نمودن و ناقص كردن اموال ورزشگاه، مثل آسيب رساندن به تشك 

 وسايل بدنسازى. كشتى و تاتامى و

بايد دانست صرف انجام كارى كه منجر به ضرر غير شود،  ـ خالف قانون بودن : 3

موجب مسئوليت مدنى نيست، بلكه عمل ارتكابى بايد خالف قانون و بدون مجوز 

قانونى باشد. مفهوم مخالف آن اين است كه ضرر و زيان ناشى از اعمال قانون، 

ور مثال، اگر ورزشكارى با رعايت تمام مقررات موجب مسئوليت مدنى نيست. به ط

ورزشى رشته خود، موجب مصدوم شدن حريف شود، چون عمل او بر اساس 

 قانون و مجاز بوده لذا مسئوليتى نخواهد داشت.

بايد بين دو عامل ضرر و فعل زيانبار رابطه سببيت وجود داشته  ـ رابطه سببيّت : 4

باشد. يعنى ضرر از فعل ناشى شده باشد. براى مثال، شكستگى پاى جودوكار بايد 

توان نشئت گرفته از خطاى حريف او باشد تا حريف را مسئول بدانيم. بنابراين مى
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ت، شخص مسئول گفت، بايد تمام چهار شرط مذكور رعايت شود تا بتوان گف

است. در صورت فقدان يكى از شرايط فوق، مسئوليت مدنى شخص مرتكب ملغى 

 گردد.مى

  
 مبحث سوم: مسئوليت مدنى / ورزشى در فقه

مسئوليت مدنى و ضمان ناشى از عمليات ورزشى و تعليم ورزش در فقه سابقه 

و سب سوارىهاى ورزشى در گذشته، عمدتاً شامل تيراندازى، اطوالنى دارد. رشته

شنا بوده و نظرات فقهى نيز بيشتر حول و حوش همين موارد است. وجود اين 

سابقه طوالنى در فقه، مويد چند نكته است: اول، اهميت ورزش و توجه به حوادث 

هاى حقوقى ناشى از آن. دوم، قدمت اين سوابق گرانبها كه ما را در مقابل نظام

در عين حال هشدارى است كه نبايد صرفاً به سازد، و بيگانه، مباهى و مفتخر مى

افتخارات گذشته به عنوان تاريخچه دل خوش داشت، بلكه وظيفه ما بايد تالش 

 در جهت تكامل كمى و كيفى آنها باشد و نه صرف نقل آنها.

اى فقهى است: هر كس به ضرر خود نسبت به مال و در قاعده اقدام كه قاعده

اقدام او، كسى به نفع او ضمان قهرى يا مسئوليت  جان خود اقدام كند، در مورد

 (75، ص1371مدنى ندارد. )بجنوردى، 

)بنابر اين قاعده، هركس بارضايت و بدون اكراه يا تهديد اقدام به عملى كند 

ودر حين يا بعد از انجام آن مضروب شود، هيچ كس ضامن نيست، مگر در صورت 

 توان نام برد :را مى تعدى و تفريط. به عنوان نمونه موارد ذيل

اذا مر رجل بين الرماه و بين الهدف فاصابه سهم من الرماه فهو خطا الن الرامى ما قصده و » نمونه اول :

 «.انما قصد الهدف

هر گاه شخص در محل مسابقه تيراندازى از فاصله ميان مسير تير و هدف عبور 

گردد، خطايى محسوب مىكند و مورد اصابت تير قرار گيرد و كشته شود، اين قتل 
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، 1387زيرا تيرانداز، قصد او نكرده، بلكه مقصود او هدف بوده است.) طوسى، 

 (189، ص7ج

واذا مر رجل بين الرماه وبين الغرض فاصابه سهم وقد حذره الرامى لم يضمن وان لم يحذره » نمونه دوم :

ه او كان في غير ملكه و لم يحذره كانت وكان في ملكه قد دخل عليه به غير اذنه فكذلك وان دخل عليه باذن

 «.دينه على عاقلته

هر گاه شخص در محل مسابقه از فاصله ميان تيراندازان و هدف عبور كند و 

مورد اصابت تير قرار گيرد، چنانچه تيرانداز هشدار داده باشد، مطلقاً ضامن نيست، 

داز بوده و مصدوم ولى اگر هشدار نداده باشد، در فرض آنكه محل در مالكيت تيران

بدون اجازه وى وارد شده، باز هم ضامن نيست و چنانچه مصدوم با اجازه وى 

وارد شده و يا محل، ملك تيرانداز نبوده و هشدار نداده است، ضمان بر عاقله وى 

 (.78، ص1408مقرر خواهد بود. )ابن حمزه طوسى، 

تيرانداز گفته باشد( حذار: بپرهيز. )اگر « اذ قال حذار لم يضمن لما روى» نمونه سوم :

ضامن نخواهد بود و به همين مقدار بسنده نمود، و به ذكر مستند فتوى پرداخته 

 (251، ص3تا، جاست. )محقق حلى، بى

و ان سلم ولده الصغير الى السابح ليعلمه السباحة فغرق فالضمان على عاقله السابح النه » نمونه چهارم :

 «.حفظه، فاذا غرق نسب الى التفريط في حفظهسلمه اليه ليحتاط في 

و اگر تسليم كند، فرزند صغير خود را به معلّم شنا تا شناگر بياموزد او را شنا، 

سپس طفل غرق شود، ضمان بر عهده عاقله معلم شنا است، زيرا كه ولى، طفل را 

ود، به او تحويل داده است تا در نگهدارى طفل احتياط كند. بنابراين اگر غرق ش

اين غرق مستند است به تقصير معلم شنا در نگهدارى طفل، اما قاضى قايل شده 

است به اينكه مقتضاى قياس در مذهب، اين است كه معلم شنا، ضامن ديه نفس 

نيست، زيرا اين فعلى است كه عادت و عرف بر آن جارى شده است براى مصلحت 

من نيست. همانگونه كه اگر خود طفل. بنابراين اگر به واسطه شنا تلف شود، ضا
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معلم كودك را در حد متعارف بزند، سپس طفل به واسطه اين ضرب تلف شود، 

وقال القاضي، قياس المذهب ان اليضمنه النه فعل ماجرت العاده به لمصلحته فلم يضمن ما ضامن نيست 

فليس على السابح شيء اذا لم تلف به كما اذا ضربه المعلم الصبي ضربا معتاداً فتلف به فأما الكبير اذا غرق 

 .يفرط الن الكبير في يد نفسه الينسب التفريط في هالكه الى غير

اما در مورد شخص بالغ، اگر غرق شود، بر معلم شنا چيزى نيست، آنگاه كه 

تفريط نكرده باشد، زيرا كه اختيار بالغ در دست خود اوست و تفريط در هالك 

 (578، ص 9، ج1406شود. )ابن قدامه، ه نمىالقاعده به غير نسبت دادبالغ على

اذا مرَّ بين الرماة في مكان مباح له المرور فيه فاصابه سهم احدهم مثالً فالديه على عاقلة » نمونه پنجم :

الرامى بال خالف اجده بين من تعرض له كالفاضلين والشهيدين وغيرهم يكونه مخطئاً وفي قصده و اال كان 

فيماله كما عرضة مكرّراً نعم لو ثبت انه قال: خداى وسمع المار وكان متكمنّناً من العدول عليه القود او الديه 

فاقام بينة  7 لم يضمن العاقلة بال خالف اجده ايضاً لما روى ان صبياً دق رباعيته صاحب بخطره فرفع الى علي

 «.انه قال: خداى، فدرا عنه القصاص، وقال قد اعذر من حذر

، از ميان تيراندازان در مكانى كه براى آن عابر حق عبور اگر كسى عبور كند

وجود داشته باشد، سپس تير يكى از آنان به عنوان مثال به او اصابت كند، ديه بر 

عهده عاقله تيرانداز است، بدون آنكه خالف آن را بيابم. كسانى متعرض اين مسأله 

ران، زيرا كه تيرانداز در اند مانند محقق حلّى و علّامه حلّى و شهيدين و ديگشده

فعل خود و قصد خود خطا كرده است، وگرنه قصاص يا ديه از مال خودش بر 

عهده او خواهد بود. چنانكه كراراً دانستيم. آرى، اگر ثابت شود كه او هشدار داده 

آنكه است و عابر آن را شنيده و امكان بازگشت داشته است، عاقله ضامن نيست، بى

دليل آنچه روايت شده است كه كودكى دندان كودك ديگرى را در  خالفى بيابم. به

مرافعه شد و آن صغير بينه اقامه كرد  7 پرتاب تير... شكسته بود، نزد حضرت على

قصاص را از او برداشت و فرمود كسى كه  7كه هشدار داده است. حضرت على

 (68، ص42، ج1404هشدار دهد، از مجازات معاف است. )نجفى، 
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 گيرى :نتيجه 

بندى وجود هاى ورزشى دو نوع تقسيمدر خصوص مسئوليت ناشى از فعاليت

 دارد: الف( مسئوليت كيفرى ب( مسئوليت مدنى. 

رغم فوايد و مزاياى فراوان به جهت طبيعت خود عوارض و ورزش على

كند، هايى هم دارد. كسى كه تمايل و عالقه به انجام يك رشته ورزشى پيدا مىآسيب

 بر اساس مقررات و ضوابط فنى حاكم بر آن ورزش به حركات ورزشى معموالً

پردازد. چنانچه تمام مقررات رشته ورزشى خاصى رعايت شود و طرف مقابل مى

صدمه ببيند، آسيب زننده قابل تعقيب در دعواى مسئوليت مدنى نيست، مشروط 

ات، تقصير به اينكه مقررات مربوط به آن ورزش نقض نشود، وگرنه نقض آن مقرر

قانون مسئوليت مدنى، شخص داراى مسئوليت  1شود و حسب ماده محسوب مى

پايه اكثر « تقصير»خواهد بود. در دعاوى مسئوليت مدنى در حوزه ورزشها مدنى

شود دعاوى و شكايات براى دريافت خسارات است، تقصير در صورتى محقق مى

باشد و آن را نقض كند،  اى به عهده داشتهكه شخصى در مقابل ديگرى وظيفه

مضافاً براى جبران خسارت ناشى از چنين تقصيرى طرف مصدوم بايد تقصير را 

ثابت كند. چنانچه سابقه فقهى موضوع نيز حكومت نظريه تقصير را در دعاوى 

 كند.مسئوليت مدنى ورزشى تاييد مى
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