کارگاه آنالین حقوق ورزشی
حمیده صادقی
دکتری جامعه شناسی ورزشی
کارشناس رسمی دادگستری
عضو کمیته آموزش و پژوهش فدراسیون دوچرخه سواری

پاییز یک هزار و سیصد ونود و نه

تعریف حقوق ورزشی
✓ حقوق ورزشی :

آمیختهای از دو علم حقوق و ورزش است که به نحو تفکیک ناپذیری باید مورد مطالعه قرار گیرد.

✓

جهل به قانون رافع مسئولیت نیست الزم است ورزشکاران و مربیان و مدیران ورزشی آشنائی کافی با قواعد عمومی علم حقوق ورزشی داشته باشند.

✓

از نظر قانونگذار علیاالصول فرض بر این است که کلیه افراد جامعه ورزشی از تمام قوانین مطلع هستند و ادعای خالف آن پذیرفته نمیباشد .بهعبارت دیگر جهل به قانون رافع مسئولیت نیست و هیچکس نمیتواند به بهانه
عدم اطالع ،خود را به اثبات برساند.

✓ وقوع حادثه حین ورزش اصوالً تفکیکناپذیر و غیرقابل اجتناب است.
✓

ضرورت اطالع از قواعد حقوقی بهمنظور اتخاذ تدابیر الزم برای جلوگیری از وقوع حادثه و یا برائت از مسئولیت در صورت تحقق آن ،برای همه اهالی ورزش به نحو ملموستری احساس میشود

منظور از حقوق ورزش چیست ؟

خطای ورزشی
✓ تعریف خطا
✓ خطا در حقوق
✓ خطای ورزشی و ارتباط آن با حادثه در ورزش

خطای مسولیت ناشی از بروز حادثه
✓ ورزشکاران و موسسه های ورزشی
✓ ورزشکاران با اشخاص ثالث
✓ ورزشکاران به هنگام ورزش

اهمیت آگاهی افراد مرتبط با ورزش و محیطهای ورزشی
✓ مربیان موظف به آگاهی و اجرای وظایف قانونی خود هستند که نقض این وظایف و
یا هرگونه کاستی و سهلانگاری موجب ایجاد شرایط آسیبدیدگی برای ورزشکاران
و حتی بروز خطرات غیرقابل جبران برای آنان میشود.
✓ از طرف دیگر ،این ناآگاهی امکان درگیری مربیان را با دعاوی قضایی و تحمیل
مسئولیتهای قانونی و به ویژه مسئولیت مدنی افزایش میدهد و آنان را ملزم به
جبران خسارت میگرداند.

✓ تحمیل مسئولیت مدنی به مربیان از منظر قانونی در دادگاهها بر اساس قوانین
مسئولیت مدنی است و نیاز به اثبات دارد که اثبات آن بر اساس عناصر مسئولیت
مدنیِ موجود رخ میدهد.

اهمیت آگاهی افراد مرتبط با ورزش و محیطهای ورزشی 2
مصادیق این عناصر عبارتند از:
✓ وجود ضرر ،خسارت و آسیب  :اولین عنصر برای اثبات مسئولیت مربیان وجود ضرر برای ورزشکار است که این ضرر و خسارت میتواند ابعااد
جسمانی ،روانی ،مالی  ،حیثیتی و غیره داشته باشد .توجه به این نکته ضروری است که هدف مسئولیت مدنی جبران ضرر است؛ بنابراین اگار
ضرری در بین نباشد ،موضوع مسئولیت مطرح نمیشود.
✓ فعل زیانبار :بدین مفهوم که فعل و یا ترک فعل مربی به درستی انجام ندادن وظایف قانونی یا انجام افعالی مغایر با آن وظایف علات آسایب
دیدن و یا خسارت رسیدن به ورزشکار باشد.
✓ رابطة سببیت :برای تحقق مسئولیت باید احراز شود که بین آسیب واردشده به ورزشکار و فعل زیانبار مربی رابطة سببیت وجود داشته اسات؛
بدین معنی که فعل یا ترک فعل مربی علت حقیقی ورود آسیب و یا
خسارت به ورزشکار بوده است .ازاینرو ،در صورت غیبت این عنصر ،حتی با توجه به حضور
عناصر پیشین ،مسئولیت بر مربی تحمیل نمیگردد.

رابطه ورزش و حقوق ورزشی
با توجه به این که حادثه از ورزش تفکیک ناپذیر به نظر می رسد و به طور قاطع احترازپذیر نیز نمی باشد بنابراین باید تاریخ تولد حقوق ورزشای را
همان مقطعی دانست که انسان ورزش را به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای زندگی اجتماعی خود پذیرفته است.
حقوق ورزشی در اسالم
آیات و روایات متعددی که در اسالم راجع به ورزش و وجوب آن وجود دارد نمایانگر دیدگاه روشن شریعت در خصوص این مورد است .
حقوق ورزشی در حقوق ایران
از آغاز دورة قانونگذاری در ایران معاصر یعنی از  1304تا  1352قانون مشخصی که در باب حوادث ورزشی به
صراحت تعیین تکلیف کرده باشد وجود نداشت و حقوقدانان در راستای توجیه حوادث ناشی از عملیات ورزشی
به مبانی و اصول حقوقی متوسل شده اند

مسولیت مدنی
قانون مسولیت مدنی مصوب 1119
✓ ارتکاب عمل
✓ وجود ضرر
✓ خالف قانون بودن
✓ رابطه علیت

پیشگیری

قوانین و لزوم رعایت آنها

یادگیری از حوادث ایجاد شده

Lessons Learned

لزوم پایبندی به رویکرد نظاممند و ایجاد تعهد برای جلوگیری از تکرار حادثه با انجام اقدامات
الزم

➢ قبل از حادثه
➢ حین حادثه
➢ بعد از حادثه
➢ اقدامات در کوتاه مدت

➢ اقدامات الزم بلند مدت

