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 دهیچک

 است مستقر آن برا که یادیز منافع نیهمچن یفعل جامعه در ورزش یستگیبا پرداختن به نظر

 نگرش نوع در آنکه جهت به. است ییواال منزلت یدارا قانون و حقوق منظر از یورزش یخطا یوارس

 مقابل در شود، گرانید به صدمه باعث خود رفتار با که هرکس سبب نیبد. است موثر ورزش به هاانسان

 به منجر که یورزش یهادانیم در ورزشکاران عامدانه حرکات است یگفتن. دارد یقانون تیمسئول ها آن

 مالحظه یا گونه به یقانونگذار مقام در یستیبا شود، آنان هیعل جرم بُروز و گرانید حقوق کردن مالیپا

 طیمح در که یبد اثرات جنبه از گذارد،یم یجا بر که وتبعات جرم یشخص جنبه بر افزون که شود

 یامر دنید بیآس یورزش اتیملع در نیبنابرا. ردیگ قرار توجه مورد کندیم جادیا ورزش یعموم

 یخطاها و حوادث که است شده آن بر یسع نوشتار نیا در رو نیا از .است یعیطب و ریناپذ اجتناب

 به یفریک تیمسئول ایآ یورزش یخطاها نیا نکهیا زین و شود یبررس یورزش تیفعال نیح در یورزش

 ؟ دارند همراه

 تیمسئول حوادث، ،یورزش خطا ،یفریک حقوق :ها دواژهیکل
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 :مقدمه

. است انسانها تربیت برای ابزارها تریناساسی از یکی ورزش یاساس قانون دگاهید از

 تیفعال نیا موارد یبرخ در است، جسم سالمت و روح نشاط سبب که همانطور ورزش

 بیآس و خطرات از یجدا ورزش  نیبنابرا  باشد؛یم ورزشکاران یبرا یخطرات با همراه

 گردد ییخطا مرتکب یگرید یرو بر ورزشکاران از یکی است ممکن و ستین ها

 داشته نظر مد   را آنها و ندانسته دور چشم از را ها بیآس و خطرات نیا زین قانونگذار

 قرار یبررس مورد ،یفریک و یحقوق جنبه دو در عمدتا یورزش یهاتیمسئول.  است

 یخاط افراد یهامجازات و میجرا امر به ، یفریک تیمسئول بحث در است، گرفته

 . شودیم یدگیرس

 به یبدن تیازترب صراحت به سوم اصل در رانیا یاسالم یجمهور یاساس قانون

 موظف را دولت و نامبرده نظام اهداف به لین یراستا در لیوسا نیمهمتر از یکی عنوان

 مجازات قانون. دینما استفاده زین لهیوس نیا از امکانات یتمام یریکارگ به با که نموده

 تیرعا به مشروط را یورزش اتیعمل از یناش حوادث ،یاساس قانون از الهام با یاسالم

 آورده شمار به موجهه علل از 59 ماده موجب به یشرع نیمواز با انطباق و مقررات

 .است

 حوادث، سبب نکهیا بر مشروط آن از یناش حوادث و  یورزش اتیعمل جهت نیبد 

 نباشد، یشرع نیمواز با ریمغا هم مقررات نیا و نباشد ورزش آن هب مربوط مقررات نقض

 جهت به و رفته نیب از جرم یقانون عنصر مورد نیا در. است جرم کننده هیتوج علل از

 .شودیم ساقط مجازات جرم، یقانون رکن نبود

 بر حاکم نیقوان و مقرارت تنوع و یورزش یها رشته یگستردگ به توجه با رو نیا از 

 یورزش جامعه یجسمان پرورش یبرا مساعد بستر نمودن فراهم لزوم و آنان از کی هر

 کنار در که دینما یم یضرور دارد، میمستق ارتباط آنها یاخالق و یروح سالمت با که

 به خود، یورزش یها تیفعال بر حاکم مقرارت به نسبت ورزشکاران یآگاه شیافزا

 داد رخ هنگام در که یا مجرمانه نیعناو و دهش واقع ورزش حوزه در که یتخلفات میجرا

 را یورزش نیادیم امر نیا که نکهیا بخاطر گردد، توجه ابد،ی تحقق دارد احتمال یورزش

 یا رشته امروزه راستا نیا در. گرداند یم برخوردار استعدادها رشد یبرا الزم تیامن از

 یخطاها و صدمات و حوادث یحقوق یبررس به که است گرفته شکل یورزش حقوق بنام
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 جرائم انیم فرق ،یورزش یفریک حقوق چارچوب در. پردازد یم آن نییمسبب ای یورزش

 و شالق و ینقد یجزا و حبس چون یفرهایک یدارا جرائم که است آن جرائم، شبه و

 یمجازاتها وصف از و بوده خسارت جبران مستلزم جرائم شبه اما و است اعدام یحت

 از حوادث نمودن کیتفک هرچند(  52 ص 1393 تهران ،یندنم. .) است یخال یفریک

 سهل و عمد موارد با برخورد و مقرارت  تیرعا اما است، ناممکن یامر ،یورزش اتیعمل

 یرفتارها گسترش و بسط از و رسانده حداقل به را آن تواند یم ،یاریاخت یها یانگار

 . کند یریجلوگ ورزش، شان خالف

  یشناس مفهوم:  اول مبحث

 ورزش مفهوم

 به یبدن یها نیتمر مرتب یاجرا و کارکردن کردن، عمل یمعن به ورزش کلمه

 لغت شهیر از(  986 ص 1384ن،یمع. ) باشد یم یروح و یجسم یقوا لیتکم منظور

 و است توام رغبت و لیم و حیتفر با کار برخالف ورزش که گردد یم استنباط نیچن

 .ندارد وجود یورزش یها تیفعال نهیزم در یاجبار ای لیتحم گونه چیه

: از است عبارت ورزش نکهیا مانند است دهیگرد هیارا ورزش از یمختلف یها فیتعر

 استفاده ای و دیشد یجسمان یروین کاربرد مستلزم که شده نهینهاد یرقابت تیفعال کی» 

 عوامل توسط که است یگان کنند شرکت حرکت لهیوس به  دهیچیپ یجسمان مهارت از

 (. 37ص ، 1376 چارلز،.)  «شود یم کیتحر یرونیب و یندرو

 یفریک تیمسئول مفهوم

 و ندیگو را قانون در مصرح جرائم از یجرم مرتکب تیمسئول ،یفریک تیمسئول

 یجعفر. ) دیرس خواهد قانون در مقرر های¬مجازات از یکی به مسئول شخص

 تحمل به نسبت شخص بودن مجبور ای التزام گرید عبارت به ای( 642: 1372 ،یلنگرود

 (21: 1381 ،یدیسع ریم)  شود یم دهینام یفریک تیمسئول خود، رفتار ییجزا تبعات

  یفریک جرم مفهوم

 انجام یفریک نیقوان موجب به که است یفعل هر از عبارت عام، یمعن به یفریک جرم

. رهیغ و....  قتسر ،یکالهبردار قتل، مانند باشد؛ توأم مقر ر مجازات با آن ترک ای و دادن

 که است یخاص فعل م،یجرا بودن یقانون اصل به بنا یفریک جرم یقانون عنصر ثیح از

 از مستقل است ممکن یفریک جرم یماد عنصر ثیح از و. است شده حیتصر قانون در
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 (23ص: 1390مقدم، یشعبان دکتر. )ابدی تحقق یماد هایخسارت و انیز

 یورزش یخطا مفهوم

 دیعم فرهنگ)  نباشد عمد یرو از که یگناه و نادرست، ینامع به لغت در خطا

 (. دیعم نیحس ،یفارس

 ای اشتباه ای ندانسته ای  غفلت به که زیتم صاحب از است یعمل وصف: حقوق در خطا

 عبارت خطاء یفریک امور در. باشد قانون مخالف که بزند سر یاطیاحت یب یمباالت یب

 جعفر) مهارت عدم و یدولت مقرارت تیرعا عدم یاطیاحت یب یمباالت یب از است

 (.336ص ،1634 ،یلنگرود

 از ستیبا یم عرف ای قرداد حکم به شخص که یکار دادن انجام از است عبارت خطا

 (.296 ص:  1387ان،یکاتوز) دهد انجام دیبا که یکار انجام از یخودار ای کند زیپره آن

 م ق) 59 ماده در که یورزش حوادث لغت شود نییتب و فیتعر یستیبا چه آن یول

 اتیعمل از یناش مجرمانه جینتا هیکل حوادث، واژه یریبکارگ با مققن. است آمده( ا

. است داده قرار 59 ماده شمول در را دیآ یم حساب به جرم معمول طور به که یورزش

 افتادن کار از عضو، نقص ،یشکستگ به و شروع ساده جرح و ضرب از تواند یم حادثه

 مرگ باالخره و عقل زوال ای حواس از یکی نقص ای فقدان م،یدا مرض منافع، زوال عضو،

 . گردد یمنته

 از یناش یخطاها بر ناظر مقررات مصداق نیبارزتر ،یورزش مقررات مجموعه در

 مقررات ای نیقوان تحت که است یمدون مجموعه کی اصوال ورزش هر. یورزش اتیعمل

 نیح در نیقوان نیا از ورزشکار هرگاه. دارد قرار ها اتیه ای ونیفدارس اریاخت در و هیته

 عبارت. بود خواهد خطا دینما یا حادثه جادیا گرید ورزشکار یرو بر و کند تخلف یباز

  بوده یورزش اخالق خالف ای یورزش شئون مخالف خطرناک، که یورزش حرکت هر گرید

 و جرائم تمام یورزش حوادث از مراد گفت توان یم پس. گردد یم محسوب خطا زین

 و سازندگان تماشاگران ران،یمد ن،یمعلم ، ورزشکاران توسط که است یجرائم شبه

 رابطه در میمستق ریغ ای میمستق طور به آنها امثال و زاتیتجه و لوازم گان کنند دیتول

 .دارند حضور ینحو به ورزش محدوده در که باشد اشخاص. ردیگ یم انجام ورزش با
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 یفریک حقوق بستر در یورزش یخطاها لیتحل :دوم مبحث

 یورزش تخلفات و میجرا: اول گفتار

 و صدمات شامل اول دسته: اند شده میتقس دسته دو به یورزش تخلفات و میجرا

 باشدیم یورزشها در خشونت رفتن کار به از یناش عمدتا که است یورزش یها خسارت

 در رفته کار به یاصل عنصر که پردازد یم ورزش حوزه در یمیجرا یمعرف به دوم ودسته

 .یبند شرط و یتبان از عبارت که است بیفر و رنگین آنها

 یورزش اتیعمل از یناش یورزش یخطاها و صدمات: اول بند

 داشـتـه را آن یاحتمال خطرات و ها جراحت ها، بیآس انتظار دیبا یورزشـ هـر در

 هر در آمــار طـبـق کـه یزشـور هـر. یگـروه یها ورزش در خصوص به د،یبـــاش

 درصـد با پرخطر یها ورزش جزء باشد، داشته ـبیآسـ 5 از ـشیب ساعت 1000

 یصدمات و ها بیآس از یسادگ به میتوان ینم رو نیا از. رود یمـ شـمار به بـاال ـبیآس

 گذر هستند آن همراه و مالزم همواره و یورزش یها دادیرو ریناپذ کیتفک بخش که

 یعموم مجازات قانون در بار نیاول یبرا 1352 سال در که است علت نیمه به کرد

 42 ماده نیبنابرا  کند روشن یحدود تا را یورزش اتیعمل از یناش  خسارات فیتکل

 آن از یناش  یورزش یخطا و یورزش اتیعمل: داشت یم مقرر یعموم مجازات قانون

 ستین جرم  نباشد ورزش آن به مربوط مقرارت نقض حوادث، سبب  نکهیا بر مشروط

  مقرارت نقض حوادث آن سبب نکهیا به مشروط  یورزش اتیعمل از یناش حوادث

 نیبنابرا. نباشد یشرع نیمواز ریمغا هم  مقرارت نیا و نباشد ورزش آن به مربوط

 مورد در حال به تا 1352 سال از  یراتیتغ اندک  با مذکور ماده که شود یم مالحظه

 .اجراست الزم یورزش اتیعمل و حوادث

 (نگیدوپ ،یتبان)  ورزش حوزه در میجرا یمعرف: دوم بند

 قیطر از یمال بردن سود ریدرگ اصوال که است یقانون ریغ عمل کی یتبان

 اکثر امروزه. است یورزش دادیرو کی در خاص جهینت کی بر گذاشتن اثر و یسازمانده

 یپ در وفای و اکورد اسپورت فا،یف ک،یالمپ یالملل نیب تهیکم مانند یورزش یهاسازمان

 لیقب از مشکالت وعیش و اثر کردن کوچک یبرا ورزش یایدن در یجار مسائل یبررس

 .کنندیم تالش ،یتبان

 عمده تفاوت کی است، رمنصفانهیغ و یاخالق ریغ یکار خود یخود به یتبان چه اگر
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 نیترپاک و نیترعیسر برد از مانع نگیدوپ. دارد وجود یتبان و یرقانونیغ نگیدوپ نیب

 در هاشیآزما اگر نیهمچن. دیربایم او از را یروزیپ یهاجشن و شودیم ورزشکار

 و قراردادها از یناش درآمد دادن دست از باعث نگیدوپ, برسند اثبات به یبعد یهاسال

 شکل نیترساده در یقانون ریغ نگیدوپ هرحال به. شودیم یقیحق برنده  اسپانسرها

. گذاردیم ریتاث است، کرده استفاده یرقانونیغ مواد از که یورزشکار بر تنها دخو

 یول کندینم وارد یمنف خسارت مرتبط ورزشکاران گرید بر میمستق طور به نگیدوپ

 شرکت مسابقه آن در که ورزشکاران تمام بر ،یباز کی جینتا در یدستکار با یتبان

 . گذاردیم اثر اندداشته

  یورزش اتیعمل از یناش حوادث حقوقی تحلیل:  دوم گفتار

 :شوندنمی محسوب جرم زیر اعمال داردمی مقرر اسالمی مجازات قانون 59 ماده در

 نقض حوادث، آن سبب اینکه بر مشروط یورزش عملیات از ناشی حوادث ،3بند

 هنداشت مخالفت شرعی موازین با هم مقررات این و نباشد ورزش آن به مربوط مقررات

 .باشند

 چنین طبیعت علت به یکشت جمله از خشن و یبرخورد هایورزش مورد در لذا

 ورزش آن مقررات نقض است ممکن حوادث هاورزش این عرف سیر در که هاییورزش

 محسوب جرم زیر اعمال» که نموده ذکر ابتدا در چون مذکور ماده حقیقت در و نباشد

 جرم موجه علل جزء اعمال این که بود این عبارت این ذکر از هدف« .شوندنمی

 وصف قانون موجب به که است عامل جرم موجه علل حقیقت در. اندشده محسوب

 در پس. شودمی مصون قانونی مسئولیت نوع هر از مرتکب و سبب عمل از مجرمانه

 با شود رعایت ورزش آن مقررات که ورزشی عملیات از ناشی حوادث خشن ورزشهای

 (.40: 1386 ،یالماس)داشت نخواهد خالفتم شرعی موازین

 اسالمی مجازات قانون 333 ماده با اسالمی مجازات قانون 59 ماده 3 بند مقایسه در

 عابر قتل موجب قانونی موازین رعایت رغم به که ایراننده مسئولیت فقدان مورد در

 از شیورز عملیات مقبولیت و مشروعیت که یحال در. است تأمل قابل گردیده متخلف

 محملی قانوناً نفس تلف صرف وقتی بنابراین نیست مقایسه قابل رانندگی با اهداف نظر

 3 بند صراحت به توانمی چگونه آیدنمی حساب به راننده سوی از دیه پرداخت برای

 پرداخت به محکوم را کرده رعایت را مربوطه مقررات همه که ورزشکاری 59 ماده
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 خود و نموده ورزش عملیات انجام به مأذون را او عمالً که نمود دیگر ورزشکار خسارت

 یکشت ورزش در اگر مثالً. نمایدمی خطر معرض در حضور به اقدام ارادی صورت به نیز

 نیز مقرراتی نظر از و نماید فوت مقابل، طرف یرو بر یپرتاب فن کی یاجرا اصابت اثر در

 خواهد چه ورزشکاری چنین کومیتمح برای ما قانونی مجوز نباشد فن یمجر به ایرادی

 بود؟

 که اسالمی مجازات قانون 59 ماده به عنایت با و شده ذکر مراتب به توجه با که

 حوادث گفت توانمی لذا باشد،می ورزشی حوادث مورد در ابهام بدون و صریح حکم

 هاورزش این مصدومیت آمار که خشن هایورزش بخصوص و ورزشی عملیات از ناشی

 مرتکب و باشندمی جرم موجه علل بارز مصادیق از مقررات رعایت شرط به باشدیم باال

 (.87: 1380 ،ییصفا)نمایندمی کیفری مسئولیت از مبری

 مردم بین که ساز حادثه و یبرخورد هایورزش که نمایندمی بیان حقوقدانان لذا

 کشتی،» مثل باشدمی طرفین رضایت اساس بر و دارد جانی خطر احتمال و است رایج

 و صدمات آن نتیجه در و باشد گرفته صورت طرفین توافق با اگر« .غیره و راگبی بوکس،

 مسئولیت شود، مسابقه طرفین از یکی فوت به منتهی حتی یا و آید وارد جراحاتی

 مورد یورزش رشته به مربوط مقررات آنکه شرط به البته. کندنمی پیدا مصداق ییجزا

 این در. باشد نداشته را قتل ای بیآس صدمه، کردن وارد دقص و شود رعایت نظر

 .دهدمی تشکیل را موجهه علل قانونی اجازه ضمیمه به اجتماعی رسوم و آداب ها،ورزش

 یورزش یخطاها یبررس یحقوق یمبنا:  سوم گفتار

 رقابت چارچوب از خارج در آن انجام که شود یم انجام یکارها ،یورزش مسابقات در

 ورزش آن خاص مقرارت و نیباقوان که ییجا تا اعمال نیا. است خطا اجتماع یفضا در و

 یبرا باشندو داشته یپ در یا حادثه اگر یحت رود، ینم شمار به ریتقص باشد هماهنگ

 بوکس مسابقه در یول خطاست، یعاد حالت در یگرید صورت به زدن مشت مثال،

( 1392 مصوب) یاسالم جازاتم قانون 158 ماده ث بند در. شود یم محسوب مباح

 است آن یاحتمال رشیپذ و «ورزشکاران»  تیرضا به مشروط مذکور حوادث نبودن جرم

 افراد، نیا خصوص در....  و انیمرب و داوران، تماشاگران، مانند گرید اشخاص نه و

 .شود یم یبررس یاسالم مجازات قانون مقرارت براساس آنها راتیتقص

 ای عضو قطع جراحت، مانند یبدن صدات بر عالوه یورزش اتیعمل از یناش حوادث 
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 لیاتومب یها ورزش در دوچرخه ای لیاتومب به خسارت مانند یمال یها انیز ریسا مرگ،

 تیفعال نیح در دیبا حوادث مذکور ماده براساس. ردیگ یم بر در را نهایا مانند و یران

 مقرارت براساس است، شده حادثه بروز سبب که یفعل یعنی دهند رخ یورزش یها

 یکشت کی مشت ضربه رو نیا از باشد، رشته آن یورزش حرکات جز ورزش آن خاص

 ینم شمار به یکشت رشته خاص حرکت مسابقه، انجام نیح در ف،یحر صورت به ریگ

 .دیآ

 مشمول نشود، برگزار ورزش آن خاص مقرارت براساس یورزش اتیعمل از رو نیبد

 یباز ای پارک در گرفتن یکشت مانند بود، نخواهد 158 ماده در شده انیب تیمعاف

. مطمئن و مجاز لیوسا از استفاده و یمرب نظارت بدون ابون،یخ در بالیوال ای فوتبال

 (21: 1390،یشعبان)

 ورزش از یناش یفریک تیمسئول:  چهارم گفتار

 یبدن حرکات. ستین خاص حرکات و اتیعمل بر ناظر صرفا  عام مفهوم در ورزش

 به لزوما   اشخاص و اءیاش از یا مجموعه آن یبرا اما است محسوب ورزش الزمه چندهر

 داوران، سرپرستان، ان،یمرب اماکن، امکانات، زات،یتجه ل،یوسا مانند شود، یم گرفته کار

 و یخصوص یسازمانها مدرسه، ،یورزش یکاالها فروشندگان و کنندگان دیتول ، پزشکان

 حادثه است ممکن خود نوبه به کی هر که آنها ریغ و تماشاگران مطبوعات، ،یدولت

 ای یفریک تیمسئول احراز که ینحو به ند،یآ حساب به ورزش از دهید حادثه ای نیآفر

 سریم آن بر حاکم خاص مقررات و ورزش با رابطه بدون و یانتزاع بطور آنها یمدن

 .ستین

 یم خسارت رانجب مسئول یاشخاص همواره حادثه بروز صورت در که است درست

 دار برخورد ییباال تیاهم از است یکس چه مسئول شخص نکهیا صیتشخ اما باشند،

 سه در باشند خسارت جبران مسئول دارد احتمال که یاشخاص نیتر عمده که است

 :شود یم یبند طبقه دسته

  ورزشکاران: اول بند

 فعل که شود ممعلو اگر زند، یم صدمه یگرید ورزشکار به ورزشکار، که یموارد در

 بر را یو دیبا گرفته صورت عمد یرو از گرید ورزشکار به رساندن بیآس در ورزشکار

 صورت نیبد یمدن قانون 1 ماده. دانست مسئول ،یمدن تیمسئول قانون 1 ماده طبق
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 ای سالمت ای جان به یاطیاحت یب جهینت در ای عمدا یقانون مجوز بدون کس هر که است

 یمعنو ای یماد  ضرر موجب که دینما وارد یا لطمه یگرید به هریغ ای یآزاد ای مال

 ماده نیا که آنجا از. باشد یم خود عمل از یناش خسارت جبران مسئول شود یگرید

 اگر گفت و داد یتسر هم ورزشکاران فعل به را آن توان یم نیبنابرا است مطلق

 .شد خواهد شناخته صدمات آن مسئول کند، وارد صدمه گرید ورزشکار به یورزشکار

 داوران: دوم بند

 انجام اجازه بد، یها قضاوت قیمصاد به توان یم داور، نامطلوب عملکرد نهیزم در

 یجو طیشرا رغمیعل یباز ادامه اجازه نامساعد، طیشرا با یباز نیزم در مسابقه

 .کرد اشاره کنانیباز استفاده مورد زاتیتجه تیفیک از دیبازد عدم باالخره و خطرناک

 تیمسئول از را داوران ، تیمصون نیا. اند دانسته تیمسئول از یمبر را داوران یبعض

)  کند یم مبرا یجزئ طور به زین متعارف مراقبت موضوع در ها آن عملکرد از یناش

 نیزتریآم تیموفق باشد، مبهم نیقوان و یدعاو اگر ها، نیا همه وجود با( 1987 ن،یترز

 است ریتقص بدون نظارت فهیوظ انجام از انحراف یادعا وران،دا هیعل دعوا اقامه در روش

 نیا گرفتن دهینا صورت در. است یورزش مسابقات بر ستهیشا نظارت داور هر فهیوظ

 خواهد تیمسئول بودن ریمقص لیدل به داور مطلوب، نحو به آن یاجرا عدم ای و فیتکل

 (.99: 1376 ون،یجامپ. ) داشت

 رانیومد انیمرب: سوم بند

 نیا از یاریبس آمدن در فعل به قوه از مانع تواند یم که یعوامل نیتر مهم از یکی

 آنچه. است یورزش یها تیفعال صحنه در یمرب  یورزش معلم نظارت و حضور خطرها

 بلکه ست،ین یورزش تیفعال ناهنجار جینتا آورد یم فراهم را انیمرب تیمسئول موجب

 دو رانیمد(. 61: 1381 ا،ین ییآقا. ) است ربوطهم فیوظا انجام در ها آن قصور ای عمد

 ورزشکار یها تیفعال بر میمستق ها نیا  انیمرب مثل یفن رانیمد دسته کی هستند نوع

 مثل ستند،ین مواجه ورزشکار با که هستند ییها آن ران،یمد دوم دسته. دارند نظارت

 و ورزشکاه کناما یتمام یمنیا به است ملزم یول ستین یمرب او ورزشگاه، ریمد

 مورد در انیمرب یحقوق نظر از(. 26 -1381:25 ا،ین ییآقا. )کند توجه آن زاتیتجه

 نیا بر یشوندبرخ یم شناخته مسئول شود یم یناش ورزشکاران یسو از که یحوادث

 از یبعض ستندین خود شاگردان یمنیا ضامن ای گر مهیب وجه، چیه به انیمرب که باورند
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 به و باشد یم ریناپذ اجتناب است یریدرگ متضمن که ییها زشور در ژهیو به صدمات

 (81: 1376 ون،یجامپ.) ستین سریم دعوا اقامه با ها آن خسارت جبران لیدل نیهم

 یفریک تیمسئول یمبان: سوم مبحث

  زننده صدمه ورزشکار یفریک تیمسئول یحقوق یمبان: اول گفتار

 آن صراحت به قانون که شود یملع مرتکب یفرد که ابدی یم تحقق یوقت تیمسئول

 گرانید تعرض مقابل در ییپاسخگو به شخص الزام ، یکل عبارت به. است کرده منع را

. ) شود یم مطرح ییجزا تیمسئول عنوان تحت باشد که یصورت هر به

 لیتحم ورزشکاران، ییجزا تیمسئول یمبان شناخت از غرض رو نیا از( 1387:40یشکر

: کرد فیتعر شکل نیا به شودیم را ییجزا تیمسئول. ستا یخاط فرد بر مجازات

 که یاشخاص ای شخص به مجرمانه ترک ای فعل انتساب از است عبارت ،ییجزا تیمسئول

 به نیمعاون و شرکا عنوان به خواه و نیمباشر عنوان به خواه ییجزا نیقوان به بزه انجام با

 و ینیتام اقدامات احتماال ای و زاتمجا بار تحمل توان و اند کرده تجاوز خطا به ای عمد

 حقوق منظر از(. 187: 138 ها،ینور.) دارند خود فعل ترک ای فعل مقابل در را یتیترب

 اثبات یبرا مرتکب هیناح از ییجرا ریتقص ای و مجرمانه قصد جرم تحقق یبرا جزا،

 مدع شبه ای یعمد جرم نکهیا از اعم است، یضرور میجرا یتمام در یفریک تیمسئول

 یعنی ،یماد عنصر ،یروان و یماد ،یقانون عنصر: است یضرور عنصر ای شرط سه باشد،

 مظهر یوقت تا و باشد یم جرم ارتکاب اراده یرونیب عوارض بروز به موکول جرم تحقق

. ) شود ینم واقع جرم دیاین تحقق  فعل ترک ای فعل مانند ییها صورت به اراده یخارج

 (153: 1388 ان،یگلدوز

    یورزش اتیعمل از یناش یفریک تیمسئول: دوم تارگف 

 کنانیباز از نفر چند ای کی به گاه ، ورزشها از یبرخ خشن و تند عتیطب علت به

 توان یم ایآ. انجامدیب مصدوم شخص فوت به است ممکن یحت و شود یم وارد بیآس

 ؟ کرد مجازات را مرتکب

 یگرید به که یجراحات و ماتصد که یورزشکار مجازات عدم ای مجازات خصوص در

 ارائه اتینظر انیب به فصل نیا در.است دهیگر مطرح یگوناگون اتینظر است، کرده وارد

 پرداخت میخواه شده

. 
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 مجرمانه قصد عدم بر یمبتن هینظر: اول بند

 قصد فقدان لحاظ به را هاورزش گونهنیا از یناش حوادث که اندکرده  تالش یگروه

 فرانسه یهادادگاه از یکی از ییرأ 2191 سال در. بدانند مجازات بلقا ریغ مجرمانه

 که است یانهیک احساس لحاظ به جرح و ضرب یمعمول میجرا آن طبق که شد صادر

 بوکس ای فوتبال که یکنیباز یبرا نهیک احساس نیا و دارد مقابل طرف به نسبت مهاجم

 را خود فهیوظ و شغل فقط کنیباز نیا و ندارد وجود دهدیم انجام یگرید مسابقهء ای

 .دهدیم انجام

 یبرا آن احساس و نهیک است ممکن هرچند که است نیا هینظر نیا به انتقاد

 اگر خصوص به عمال کنانیباز که مینیبیم عمل در یول باشد،  نداشته وجود کنیباز

 جرح و بضر رادیا به عامدا و دهندیم رییتغ را خود مبارزه کنند، شکست احساس

 نوربها،. )دید توانیم یزنمشت و فوتبال یهایباز در را آن فراوان نمونهء که پردازندیم

 (32 ص

 دهیدانیز تیرضا بر یمبتن هینظر:  دوم بند

 زنندهصدمه ورزشکار مجازات و تیمسئول عدم خصوص در یمبان از گرید یکی

 طوربه ورزشکار شخص یوقت که است نیا بر اعتقاد واقع در و است هیعل یمجن تیرضا

 است ممکن که یاحتمال صدمات به واقعبه کندیم شرکت کاراته مسابقه کی در یاراد

 مسئول یفریک نظر ن،ازیبنابرا. است داده تید،رضایایب شیپ او یبرا مسابقه نیح در

 منجز دیبا تیرضا که است نیا نظر نیا اشکال. ستین یمنطق ضارب ورزشکار دانستن

 حقوق در عالوهبه ست،ین  مشخص و منجز دهیدانیز تیرضا نجایا در کهیدرحال دباش

 به تیرضا ورزشکار و شودینم محسوب کنندههیتوج علل از دهیدانیز تیرضا ما یفریک

 .دهدیم خاص یورزش انجام به تیرضا بلکه دهد،ینم خود شدن مجروح ای مضروب

 .است ضارب ورزشکار مجازات عدم در یمهم عامل دهیدانیز تیرضا هرحالبه

 شیشاپیپ گذاردیم مبارزه دانیم در قدم یوقت یرزم رشته کی ورزشکار درواقع

 ریمغا یورزش یاحتمال خسارت بر تیرضا. است رفتهیپذ را یاحتمال صدمات و خطرات

 و است دهیگرد نیتدو و وضع نیطرف تیرعا یبرا هم یمقررات و ستین یشرع نیمواز

 شرکت یامسابقه در که یخلبان ای راننده مانند است هازبان ریسا رفتنیپذ ندهمان

 .( 602 ص زاده،قاسم. )ردیپذیم را آن خطرات یضمن طوربه و کندیم
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 مراجع طرف از دهیدانیز یضمن تیرضا احراز که معتقدند دانانحقوق از یبرخ 

 رنگین و خدعه ریتأث حتت یشخص که شود معلوم هرگاه رایز است؛ یضرور یفریک

 از باشد دهید یاصدمه و شود دهیکش یورزش اتیعمل انجام به تیرضا برخالف و یگرید

 شد خواهد خارج2یقانون بند حکم شمول

  قانون اجازهء بر یمبتن هینظر: سوم بند

 یهاتیفعال از یناش حوادث نمودن یتلق مشروع جهت معتبر یهایتئور از یکی

 اجازهء پس.است مواجه یکمتر انتقاد با هینظر نیا. است قانون اجازهء هءینظر ،یورزش

. دیآیم شیپ مسابقه در که باشد یمیجرا کنندههیتوج تواندیم که است مقنن

 شرط به را ورزشها از یناش جراحات ییقضا هیرو پس.(  452 ،ص1 ،ج ،یآبادیعل)

 کنند یم هیتوج سنت اجازه با …یباز مقررات با مطابقت

 جرم را مرتکب عمل ،یطیشرا تحت گذارقانون جرم، موجه عوامل و علل در

 کنندهءهیتوج علل با توانیم را یورزش اتیعمل از یناش صدمات ایآ هرحالبه.داندینم

 کرد؟ نییتع جرم

 آن، صدر و یاسالم مجازات قانون 95 مادهء یبندها در یاسالم یجمهور مقنن

 جرم را آن صراحت به و است کرده مقرر جرم موجهه لعامل وضوح به را یورزش صدمات

 . داندینم

 و عرف و نیقوان واقع در که است نیا ورزشکاران مجازات عدم یواقع و یقیحق لیدل

 قابل کنیباز ، ضربات ورود علت به و داده یباز موقع در را یاعمال نیچن اجازه عادت

 یحت  و داده را ییورزشها نیچن ی اجازه اگر هم عادت و عرف و نیقوان.  ستین بیتعق

 . …است شناخته مشروع را آنها که است یمل   دفاع حفظ عل ت به ، کند یم هم قیتشو

 عل ت به باشد گرفته دهیناد را مقررات و قواعد ، یباز هنگام در یکنیباز اگر ام ا

 و هبود بیتعق قابل کرده یمباالت یب و یاطیاحت یب چون و است کار خطا وارده ضربات

 جست استناد عادت و عرف و نیقوان به توان ینم نجایا در

 اجازه عادت و عرف و قانون که یحد در کنیباز اگر ، است موافق دوم نظر با نگارنده

 عمداً  اگر یول ردیگ ینم قرار بیتعق مورد کند وارد مقابل طرف به یبیآس باشد داده

 . است بیتعق مورد رساند بیآس
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 یریگ جهینت

 خشن اعمال که است یجینتا  یورزش اتیعمل از متاثر یورزش حوادث از منظور

 حوادث که نیا علت. گردد یم یگرید جسم به لطمه موجب و دیآ یم وجود به یورزش

 یدارا اتیعمل نیا که است آن شود ینم محسوب جرم یورزش اتیعمل از یناش

 اما باشد یم آن تیتقو و روان و جسم سالمت همان که باشند یم یمهم مصلحت

. گردد تیمسئول موجب و گردد جسم به صدمه به منجر اتیعمل نیا است ممکن یگاه

 اطالع و علم با یورزشکار اگر. شد خواهد خسارت جبران مسئول  زننده صدمه وزرشکار

 جبران مسئول یکس ،یو دنید بیآس صورت در بپردازد، آن انجام به یورزش نیقوان از

 تیرضا حکم در ورزش آن نیقوان از یو اطالع و علم که چرا بود، نخواهد یو خسارت

 است بوده یباز انجام بر یو

 ورزش، در که یصورت در که دیآ یم بدست جهینت نیا شد گفته که یمطالب از

 و نباشد یشرع نیمواز برخالف هم مقرارت آن و شود تیرعا آن به مربوط مقرارت

 در ورزشکار. بود نخواهد یفریک تیولمسئ شود، حادث گرید ورزشکار یرو بر ییخطا

 نیا انجام در که بود نخواهد یورزش یها تیفعال از یناش حوادث مسئول یصورت

 . باشد نبوده قاصد و عامد صدمات،

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 



 1396پاییز و زمستان  پنجم، ، شمارهسوم، سال فقه و حقوق معاصر   84

 

 منابع

 

 .زانیم یحقوق ادیبن: تهران پنجم، چاپ.یورزش حقوق ،1381 ن،یحس ،ییآقا .1

 ورزش، و یبدن تیترب یمبان1376 احمدازاد، ترجمه ز،چارل. بوچر. آ و. وست.  هیآ .2

 . دوم چ کیالمپ تهیکم انتشارات

 زان،یم نشر تهران، ،یالماس ینجادعل ترجمه حقوق، فلسفه1386   آر.ن پوالنزاس، .3

 .اول چاپ

 در یمدن تیمسئول ها، ورزش حقوق یمبان. 1376. یت والتر، نور،یجو ون،یجامپ .4

 با دادگستر نشر. تهران ا،ین ییآقا نیحس دکتر ترجمه. ورزش رد یمدن تیمسئول. ورزش

 .کیالمپ یمل  تهیکم یهمکار

 دهم، چاپ حقوق، علم یعموم ی مقدمه ،1384 جعفر، محمد ،یلنگرود یجعفر .5

 .دانش گنج انتشارات: تهران

 و مطالعات موسسه تهران ،یورزش حقوق یمبان  ،1390 وان،یک دکتر مقدم، یشعبان .6

 دانش شهر یحقوق یشهاپژوه

 چاپ ران،یا یورزش حقوق بر حاکم نظم یبررس ،یورزش حقوق. 1387. نادر ،یشکر .7

 .بهار گستران نقش انتشارات: تهران اول،

 و اشخاص یمدن حقوق1380. یدمرتضیس قاسمزاده، و نیدحسیس ،ییصفا .8

 .ششم چاپ سمت، انتشارات تهران،. نیمحجور

 انتشارات: تهران چهارم، چاپ اول، جلد ،ییجنا حقوق .نیعبدالحس ،یآباد یعل .9

 .یفردوس

 ریکب ریام انتشارات: تهران. دیعم فرهنگ ،1355 حسن، د،یعم .10

 یمدن تیمسئول ی،مبانیمرتض دیزاده،سقاسم .11

 .رانیا یاسالم یجمهور یاساس قانون .12

 استیر یحقوق تمعاون انتشارات.: تهران. دوم چاپ 1392 یاسالم مجازات قانون .13

 .یجمهور

 انتشارات: تهران. دوم و اول جلد. قراداد از خارج یها الزام. 1387 ناصر، ان،یکاتوز .14

 .تهران داشنگاه



 85 یفریک حقوق تیمسئول بستر در یورزش یخطا و حوادث لیتحل                                                              

 انتشارات: تهران سوم، چاپ. یاسالم مجازات قانون یمحشا ،1387 ،یرجیا ان،یگلدوز .15

 .مجد

 ریام انتشارات. تهران. پنجم چاپ. یجلد 6. یفارس فرهنگ ،1362. محمد نیمع .16

 ریکب

 .  مجد انتشارات تهران ،یورزش یشناس جرم ،1393 اسالم دکتر ،یمندن .17

 انتشارات: تهران. هفتم و ستیب چاپ ،یعموم یجزا حقوق نهیزم. 1388 رضا، ها،ینور .18

 نیآفر داد

 . بهار ،ییقضا علوم ،دانشکدهیحقوق یدگاههاید فصلنامه ،1377 حسن، ،یوربافران .19

 


