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 فوتبال يدر دعاو ییمراجع قضا تیصالح
 1نورزاده بهنام

 :دهیچک
 شده سببو اختالفات فوتبال  يبودن دعاو یتخصص زیدخالت دولت در فوتبال و ن تیممنوع
 ییمحاکم قضا یذات تیصالحخارج از  ،از فوتبال یو اختالفات ناش يبه دعاو یدگیرس است
. ردیگبقرار  یدگیمورد رس یدر مراجع ورزش دیاز فوتبال با یناش يدعاو رو، نیا از رد؛یبگ قرار

 یجهان مرجع نیتر یعال عنوان(به  فایف مقرراتهمچون،  یجهان مقررات از منبعث تیصالح نیا
 « :داردیم مقرر نیچن 2016 مصوبفیفا  ۀاساسنام 59 ماده 2 بند راستا، نیا در است؛) فوتبال
 فایف مقررات در خاص طوربه که مواردي در مگر باشدیم ممنوع عمومی يدادگاهها به مراجعه
 ممنوع زین موقت اقدامات هرگونه يبرا عمومی يدادگاهها به مراجعه. باشد شده بینی پیش
 کی از یناش اتموضوع مقاله حاضر، خواهان الزام خوانده را به انجام تعهد يدر رأ ».است

استناد  به یمراجع ورزش تیشدن به صالح لیبا قا نیو دادگاه نخست کرده است یورزش قرارداد
قرار  باشد،یمفیفا  ۀاساسنام 59ماده  2بند  با همسو کهتبال فو ونیاساسنامه فدراس 66به ماده 

کشور  یعال وانیصادر و پرونده را به د ونیفدراس یانضباط تهیکم یستگیبه شا تیعدم صالح
 دییتأ عدم با ،یورزش مراجع تیصالح به نشدن لیقا با وانید 5شعبه  یول ،است کردهارسال 
 وانید يرأ گارنده،است. از نظر نبرگردانده  نیبه دادگاه نخست یدگیادامه رس يپرونده را برا ،قرار

 یعنیفوتبال  یجهان ونیفدراس ینییتع يهاتیناظر بر صالح یورزش اتبه سبب مخالفت با مقرر
 است. دییتأ رقابلیغفوتبال  ونیو فدراس فایف

 .فایف ،فوتبال يدعاو فوتبال، يقراردادها ت،یصالح: هاواژه دیکل

                                                           
 . دانش آموخته دکتري حقوق خصوصی دانشگاه تهران.1

Email: behnam_noorzade@ut.ac.ir 
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 بهنام نورزاده

 

 مقدمه
 یتعهدات يحاو که شودیم منعقد یورزش تعهدات نهیزم در شخص دو نیب يقرارداد

 گرید یورزشحق انتقال در صورت انتقال به باشگاه  و ماهانه حقوق پرداخت بر یمبن
 مواجه متعهدله قبال در يقرارداد تعهدات يفایا از متعهد امتناع با تینها در که است

 خصوص نیا در يقرارداد تعهدات يفایا به الزام دادخواست میتقد به متعهدله. شودیم
فوتبال و باشگاه  ونیاستعالم از فدراس ضمنکه دادگاه  کند،میمبادرت  یعموم دادگاه در

به  تیقرار عدم صالح ،فوتبال ونیاساسنامه فدراس 66ماده  گرفتن نظر در با و یورزش
 صادر مطروحه يدعوا به یدگیرس مرجع عنوان به ونیفدراس یانضباط تهیکم یستگیشا
به  یمدن یدادرس نییقانون آ 28اعمال ماده  برايپرونده  قرار نیا صدور از پس. کندمی
 يکشور، به خالف نظر دادگاه رأ یعالوانید کنیل شودیکشور ارسال م یعال وانید
 یشده و ارتباط میتنظ یدر قالب قرارداد مدن يقرارداد استناد که صورت نیا به دهدیم

تواند مالك یو اساسنامه نماست  یترافع يتعهد دعوا يفایندارد و ا یبه تخلفات ورزش
نبوده  دییقابل تأ شده صادر تیقرار عدم صالح لذا ردیقرار گ ییمرجع شبه قضا تیصالح

 شود. یاعاده م یادگاه عمومدبه  یدگیادامه رس يپرونده برا
 یمقررات از منبعث فوتبال حوزه در یورزش مراجع یذات تیحصال که شد متذکر دیبا

: است معتقد یدرست به انیکاتوز دکتر استاد که گونههمان است؛ فایف مقرراتهمچون، 
حال جالب است: گروه  نیو در ع ریناپذرانکا زین یحقوق ورزش یو شغل ياچهره حرفه«

 تواندیممدوح کند، بلکه م ایرا ممنوع  یخاص ینظام ورزش تواندینه تنها م ،ياحرفه
را  يمرز چیو خود به وضع قاعده بپردازد و ه ردیاز دولت بگ کسرهیعنان امور را 

و دولتها در عمل،  راندیخود دارد که در آن حکم م ژهیو یگروه جهان نیا شناسد؛ینم
 یالمللنیب يونهایکه گفته شد، فدراساز آن هستند. چنان يرویجز در موارد نادر، ناچار به پ

به مراتب  يمجامع، نفوذ نیا می. تصمکنندیو اعالم م ابندییرا م دتریبه تجربه قانون مف
با رغبت و شتاب آن را  انیجهان دارد؛الهه  يدادگستر وانیو د تیامن ياز شورا شیب
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مؤسسه  کانیشر يبرا رهیمد أتیه يمهایتصم يهمانند اجرا کنند،یو اجرا م رندیپذیم
(در مفهوم اعم) ناچارند  هادولت واقع، در). 43-44: 1378 ان،ی(کاتوز »انجمن ياعضا ای

 کنند. تیحما یتیصالح نیخود از چن یورزش یالمللنیحفظ وجهه ب يکه برا
دهد که، ینشان م یبه طور کل ییو اروپا یمل يمطرح شده در دادگاهها يهاپرونده

آنها اغلب آن را  رایندارند، ز »یمقررات ورزش«به مداخله در  یلیتما یمل يدادگاهها
، مقررات نیا . با وجوددانندیم یالمللنیو ب یمل يونهایمستقل فدراس اراتیاز اخت یبخش
گرفته شوند و لذا  دهیناد یمل ینظام حقوق کیتوانند توسط یاوقات م یگاه یورزش

 میتصم ریتحت تأث یالمللنیب یورزش يمانهاکه در آنها استقالل ساز افتی يتوان مواردیم
  ).Chappelet, 2010: 23-24قرار گرفته است ( یدادگاه مل

 یمخالف با مقررات ورزش کهنیا ژهیبو است نقد قابل یمختلف جهات از يرأ نیا ن،یبنابرا
 تیصالح گرفتن دهیناد با و استفوتبال  یجهان ونیفدراس ینییتع ییهاتیناظر بر صالح

 نسبت ییقضا محاکم يبرا ،یورزش يدعاو به یدگیرس در یورزش ییقضا مراجع یذات
 وانید يرأ بودن دییتأ رقابلیغ البته که است کرده تیصالح دیتول یورزش يدعاو به
 حیتشر و نییتب يرأ نیا بودن دییتأ رقابلیغ لیدال ادامه در که است شتریب یبررس ازمندین
 . شودیم
 

 1پرونده از یگزارش
الزام خوانده به  بر یمبن یالف.خ. دادخواست يآقا تیش.و. به وکالت از م. به طرف يآقا

سال  4قرارداد و حق انتقال به مدت  شیو پ ماهانهدرصد حقوق  50انجام تعهد پرداخت 
 يدادگاهها میبه خواهان تقد گریدر صورت انتقال به باشگاه د 12/5/87 تیلغا 12/5/83از

 یط. دادگاه شودیمثبت  910579به کالسه  214کند که در شـعبه تهران می یعموم

                                                           
 . رأي و گزارش آن به نقل از: بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه.1

https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/7420 (1401/02/03) 
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 بهنام نورزاده

 

پ. و وصول پاسخ  یفوتبال و باشگاه ورزش ونیپس از استعالم از فدراس یدگیرس ندیفرآ
 يو عدم ارسال پاسخ از سو 19/4/92ـ  3128/100/92تحت شماره  ریباشگاه اخ

اساسنامه  66با استناد به ماده  30/5/92ـ  486، به موجب دادنامه شماره ونیفدراس
صادر و  ونیفدراس یانضباط تهیکم یستگیبه شا تیفوتبال قرار عدم صالح ونیفدراس

کشور ارسال  یعال وانیبه د یمدن یدادرس نییقانون آ 28اعمال ماده  برايپرونده را 
شعبه در  أتی. هشودیکشور ارجاع م یعال وانید 5شعبه  17/6/92 خیکند که در تارمی
 لیذ مشخصات او انجام مشاوره ب زیّپس از قرائت گزارش عضو مم و لیفوق تشک خیتار
 کند.صادر می يرأ

 کشور یعالوانید 5شعبه  28/08/1392مورخ  9209970908900533دادنامه شماره 
به  یشده و ارتباط میتنظ یدر قالب قرارداد مدن يقرارداد استناد کهنیبه ا تیبا عنا«[

 یترافع يتعهد دعوا يفایشود و ا یبررس یانضباط تهیندارد تا در کم یتخلفات ورزش
است و اصوًال  ییدر مراجع قضا یدگیقابل رس یقانون اساس 159بوده مستنداً به اصل 

 تیلذا قرار عدم صالح ردیقرار گ ییمرجع شبه قضا تیتواند مالك صالحیاساسنامه نم
تهران  یدادگاه عموم 214به شعبه  یدگیادامه رس ينبوده پرونده برا دییصادره قابل تأ

 ]».شودیاعاده م
  زاده میکر -ینیمع ؛مستشار -کشور یعال وانید 5شعبه  سیرئ

 آن يادهایبن وکشور  یعال وانید 5شعبه  يرأ یبررس و نقد
 است یورزش حقوق موضوع با يقرارداد تعهد خصوص در دادنامه موضوع خواسته. 1
و  ماهانهدرصد حقوق  50پرداخت  هب ناظر خواهان خواسته موضوع که صورت نیا به
در صورت انتقال  12/5/87 تیلغا 12/5/83سال از  4قرارداد و حق انتقال به مدت  شیپ

 نیا با کشور یعال وانید 5 شعبه از شده صادر دادنامه در. است بوده گریبه باشگاه د
ندارد تا  یبه تخلفات ورزش یخواهان و خوانده ارتباط نیب یمیاستدالل که قرارداد تنظ
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اصوالً اساسنامه  کهنیبوده و ا یترافع يتعهد دعوا يفایشود و ا یبررس یانضباط تهیدر کم
 یورزش ییمراجع قضا تیصالح رد،یقرار گ ییمرجع شبه قضا تیتواند مالك صالحینم
 استدالل نیا خصوصفته است. در قرار نگر وانید رشیو پذ دییا) مورد تیانضباط تهی(کم
 یباالدست اسناد و فایف مقررات بودن آور الزام و ونیفدراس اساسنامه گاهیجا به دیبا وانید
 توانیم صورت نیا در که چرا شود؛ توجه المجموع ثیح من و توأمان صورت به آن
 خصوص در فایف مقررات و اساسنامه به يدادگستر مراجع استناد مسأله ،یقانون منظر از

 پرداخته آن به مقاله نیا» 8« شماره در که ،ساخت مطرح را خود تیصالح از عدول
 . شد خواهد

 ارکان یذات تیصالح خصوص درکشور  یعال وانید 5شعبه  رشیپذ عدم نیا هرحال، به
 بودن یتخصص و یورزش یذات یژگیو با يدعاو خصوص در فوتبال ونیفدراس ییقضا

فوتبال  نهیدر زم يدعاو ومنازعات  که، ثیح نیا ازقابل انتقاد  است ییأر ،موضوع فوتبال
داند یم یدادگاه عموم تیدر صالح هستند، یورزش حقوق مشخصه با موضوعات کهرا 

 ینییتع ییهاتیصالح بر ناظر مقررات با مخالف دیتردبی ییقضا استدالل نیچنکه 
. است رانیا یاسالم يجمهورفوتبال  ونیو فدراس فایف یعنی فوتبال یجهان ونیفدراس

. هستند یورزش حقوق بر حاکم نظام در داخل یورزش یژگیو و مشخصه با يقراردادها
 سازوکار رفتیپذ بتوان که باشدیم خود خاص نظام يدارا یورزش حقوق گرید هامروز
 یورزش کهنیا ژهیبو باشد؛ یورزش يسازمانها اریاخت در زین یورزش يدعاو به یدگیرس
 توانینم هنوز که است یفن چدهیپ ياقتصاد-یورزش-یفرهنگ ساختار يدارا فوتبال مثل
 از دسته نیا به یدگیرس مجال تخصص، فقدان به توجه با یدولت يدادگاهها کرد ادعا
 صورت به زین را یاساس رادیا نیا کشور یعال وانید 5 شعبه يرأ. باشند داشته را يدعاو

 حسب رایز ندارند؛ را یورزش يقراردادها به یدگیرس حق یورزش مراجع که دارد ینیع
 یترافع ي) دعوا1باشد یورزش قرارداد از منبعث اگر یتعهد (حت يفایا وان،ید 5 شعبه نظر

                                                           
، قرارداد »قرارداد مدنی«جا با تلقی قرارداد منعقده بین خواهان و خوانده به عنوان . به زعم نگارنده، دیوان در این1

است که خود قرارداد ورزشی در نظام حقوقی ایران در مقررات  ورزشی را به رسمیت نشناخته است؛ این در حالی
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 البته کهاست  ییدر مراجع قضا یدگیقابل رس یقانون اساس 159مستنداً به اصل  است و
 .گرفت خواهد قرار نقد و یبررس مورد وانید نظر نیا

 شعبه يرأ از که است یخواه فرجام کشور، یعال وانید 5 شعبه يرأ صدور یمبان. 2
 486دادنامه شماره  یط شعبه نیا. است صورت گرفته تهران یحقوق یعموم دادگاه 214

 کرده صادر تیصالح عدم قرارفوتبال  ونیاساسنامه فدراس 66ماده  بر دیتأک با 30/5/92ـ 
 تیصالح در یورزش منازعات و يدعاو کهنیا رشیپذ با پرونده نیا در پس. است
 مشخصه(که  فوتبال ورزش يقراردادها -1: شودیم مطرح امر سه است، یورزش مراجع
)؛ دهدیم سوق یورزش مراجع یدگیرس سمت به راآنها  قراردادها از دسته نیا یورزش

 .یورزش صالح مراجع -3 و ؛یورزش يقراردادها به مربوط اختالفات .2
 50پرداخت  تعهد يفایا به است مربوط پرونده نیاماده نزاع در ،یموضوع جهت از. 3

 12/5/87 تا 12/5/83سال از  4قرارداد و حق انتقال به مدت  شیو پ ماهانهدرصد حقوق 
 حوزه در یتخصص یفن و یورزش مشخصه يدارا که گریدر صورت انتقال به باشگاه د

فوتبال  ونیفدراس به ن،ینخست دادگاه که است شده سبب زین امر نیهم. باشدیم فوتبال
 .بدهد قرار توجه مورد را یورزش مرجع نیا از استعالم و داشته نظر

 یاسالم يجمهورفوتبال  ونیاساسنامه فدراس 66ماده  ن،ینخست دادگاه یحکم جهات از. 4
 یستگیبه شا تیقرار عدم صالح صدور به مذکور دادگاه آن اساس بر و شده اعالم رانیا

 کشور، یعال وانید 5 شعبه عکس، به. است نظر داده 1فوتبال ونیفدراس یانضباط تهیکم

                                                           
تواند واجد آثار متعددي باشد از جمله بحث مهم موضوعه تعریف شده و بدیهی است که چنین تعریفی می

 ».صالحیت«
در  1390آیین نامه انضباطی فدراسیون فوتبال جمهوري اسالمی ایران مصوب  6. الزم به ذکر است که، ماده 1

 داشت:مقرر می» صالحیت کمیته انضباطی«وص خص
کمیته انضباطی در رابطه با نقض کلیه مقررات و نیز تخلفات صورت گرفته و نیز اختالفات ناشی از عدم ایفاي «

تعهدات مالی و قراردادي در صورت ارجاع، و یا تا هنگامی که رسیدگی به اختالفات مذکور در اختیار کمیته تعیین 
 »أت منصفه قرار نگرفته است، به شرح ذیل داراي صالحیت است:....وضعیت و یا هی



  
   1401زمستان پاییز و  -شماره دوم -دوره اولیی، آراء قضا یلدوفصلنامه نقد و تحل /614 

 

تواند مالك یاساسنامه نم که استدالل نیا با و ،یقانون اساس 159اصل  به استناد با
 دانسته یعموم دادگاهدر  یدگیقابل رس را موضوع رد،یقرار گ ییمرجع شبه قضا تیصالح
 مذکور پرونده خصوص در ییقضا مراجع عام تیصالح به دهیعق وانید واقع در واست 
 . است داشته

قرارداد  -1: استگرفته  قرار اشاره مورد مؤلفه سه کشور یعال وانید 5 شعبهدر دادنامه . 5
 يفایا -2 ؛ندارد یبه تخلفات ورزش یشده و ارتباط میتنظ یدر قالب قرارداد مدن ياستناد

اصوًال  -3 و ؛است ییدر مراجع قضا یدگیقابل رس تنها کهبوده  یترافع يتعهد دعوا
 سه نیا در نظر دقت با. ردیقرار گ ییمرجع شبه قضا تیتواند مالك صالحیاساسنامه نم

 نیاو  ستینبرخوردار  یکاف واز انسجام الزم  وانید 5 شعبه يرأ که گفت توانیم مورد
 تیماه يدارا ادعو نیطرف استناد مورد قراردادمشخص نشده است که آیا  که دارد را نقص
 تخلفات به مربوط موضوع که کندمی اکتفا نکته نیا ذکر به فقط وانید. نه ای هست یورزش
 اگر یحت باشد یورزش تیماه يدارا قرارداددر صورتی که  است یهیبد. ستین یورزش

 دست از را خود یورزش تیماه قرارداد نیا باز باشد، نداده رخ آن در یورزش تخلفات
 مطروحه خواسته موضوع قرارداد يبرا یورزش تیماه رشیپذ یعمل دهیفا. دهدینم
 یورزش ییقضا ارکان تیصالح در داخل آن به مربوط ايدعو که است نیا ن،یطرف
 است) اعم مفهوم(در یمدن قرارداد ینوع خود ،یورزش قرارداد که است معلوم. شودیم
 ،یمدن يقراردادها یبرخ بلکه ستین یورزش قرارداد لزوماٌ که یمدن قرارداد هر یول

 ،ادعو مستند قرارداد کهنیا به وانید استدالل و است اتیهیبد از خود نیا. هستند یورزش
 ینف يبرا یمحکم چندان استدالل ،)دارد یورزش تیماه کهنیا رغم ی(عل است یمدن

 ،توجه را جلب می کند وانید 5 شعبه يرأ در چهآن لذا. ستین یورزش مراجع تیصالح
سال  4حق انتقال به مدت  پرداخت« مثل یورزش تیماه با یمهم مسأله اگر که است نیا

 پس ندارد، یورزش یژگیو »گریدر صورت انتقال به باشگاه د 12/5/87 تا 12/5/83از 
 پس. است یورزش تیخصوص و مشخصه يدارا فوتبال ورزش حوزه در يزیچ چه
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 بهنام نورزاده

 

 »1آموزش حق« مثل یورزش -یتخصص کامالً مسأله چهچنان شود، گفته که است ستهیشا
 مطرح وانید در صالح مرجع نییتع ثیح از 2»ثالث شخص تیمالک« ایفوتبال  کنیباز

 اعتنایب جهینت در و یورزش -یتخصص مشخصه و جنبه به توجه بدون دینبا وانید شود،
 ینف که است یهیبد رو، نیا از. ردیبگ میتصم یورزش ییقضا ارکان تیصالح به

 موضوع ايدعو باألخص و يدعاو نیچن خصوص در یورزش ییقضا ارکان تیصالح
 .نخواهد بود حیصح وان،ید 5 شعبه دادنامه

 یذات تیصالح از خارج بودنشان »یترافع«فرض در یورزش اختالفات که امر نیا خود. 6
 ست؛ین وانید 5 شعبه جانب از یموجه استدالل چندان ،است یورزش اختالف حل مراجع

 برد یپ توانیم یورزش اختالف حلجع رام يوجود ۀبا درنظر گرفتن فلسف کهنیا ژهیبو
 يدعاو در یتیصالح يمرزها نییتع يبرا یدرست اریاز اساس مع »بودن یترافع« اریمع که

 عنوان به شیخو يرأ دررا  یانضباط تهیکم وانید 5 شعبه رایز .باشد تواندینم یورزش
 یترافع تیصالح واجد زین ییقضا شبه مراجع و است کرده ذکر ییقضا شبه مرجع
 وان،ید استدالل يمبنا بر چهچنان حال). 832: 1400 گران،یو د ياریز ي(باقرهستند
 فوتبال ونیفدراس یانضباط تهیکم صورت نیا در م،یبدان تیصالح اریمع را بودن یترافع

                                                           
. حق آموزش حقی است مشروع که ناظر به استحقاق مالی باشگاه پرورش دهنده (باشگاه قدیم) نسبت به بازیکن 1

باشد؛ به این صورت که، طبق مقررات فیفا و فدراسیونهاي ورزشی در صورت تحت آموزشش تا سن معینی می
بازیکن به تیم جدید، مبلغی تحت عنوان حق آموزش در قبال پرورش(آموزش) بازیکن به باشگاه پرورش  انتقال

 شود. دهنده پرداخت می
 براي مطالعه تفصیلی در این خصوص رك به:  

نورزاده، بهنام، دکترین محدودیت قراردادي در ورزش با تأکید بر ورزش فوتبال، رساله دکتري حقوق خصوصی با 
 . 1400ایی دکتر فریدون نهرینی و دکتر محسن ایزانلو، دانشگاه تهران، راهنم

با باشگاه یا تامین مالی به » مشارکت انتفاعی«. از وضعیتی که این اشخاص از طریق سرمایه گذاري به صورت 2
یاد » لثمالکیت شخص ثا«کنند، صورت منفرد یا مشترك با غیرباشگاه نسبت به حقوق اقتصادي بازیکنان پیدا می

 شود. براي مطالعه تفصیلی این نهاد، رجوع شود به:می
نورزاده، بهنام؛ نهرینی، فریدون، ایزانلو، محسن؛ خبیري، محمد؛ بادینی، حسن، مالکیت شخص ثالث در ورزش 

 .180-149، صص1400، 36، شماره 10فوتبال، نشریه پژوهش حقوق خصوصی، دانشگاه علّامه طباطبائی، دوره 
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 که است یحال در نیا و است یدگیرس به صالح زین) ییقضا شبه مرجع کی عنوان به(
 شبه مرجع مقابل در ییقضا مرجع کی عنوان به یعموم داداگاه تیصالح به لیقا وانید

 .است مردود و ستین یدرست اریمع وان،ید 5 شعبه ياتخاذ اریمع پس است؛ ییقضا
 شعبه آن توسط ادعو مستند قرارداد نادرست فیتوص وان،ید 5 شعبه يرأ گرید رادیا. 7

موضوع  ن،یدادگاه نخست عکس به ش،یدر دادنامه خو مذکورشعبه  که،نیا حیتوض. است
است که دادگاه  نیچه مسلم است ادانسته است. آن یدادگاه عموم تیرا داخل در صالح

 یمراجع ورزش تیفوتبال را در خصوص صالح ونیاساسنامه فدراس 66ماده  نینخست
اصوالً اساسنامه «مقرر داشته است:  وانید 5شعبه  کنیشناخته ل تیمورد استناد و به رسم

 کامل استداللشان دادگاه و وانید. »ردیقرار گ ییمرجع شبه قضا تیتواند مالك صالحینم
 فیتوص را ادعو مستند قرارداد است نتوانسته یدرست به اصالً وانید طرف، کی از. ستین

 حکومت آن بر که است يقواعد زییتم يبرا کارکردش قرارداد فیتوص بسا چه کند؛
 مقررات جمله از قرارداد بر حاکم مقررات نییتع به منجر ،)15: 1387 ان،یکاتوز(دارد
-یحکم یوجه دو تیخصوص قرارداد که ياگونه به شودیم »تیصالح« مؤلفه مثل ینییآ

 یحقوق مسأله کی که قرارداد فیتوص خصوص در وانید واقع، در کند؛می دایپ یموضوع
 وانید فیتوص یستیبا راستا نیا در که دارد ینظارت نقش ،)58: 1387 ان،ی(کاتوز است
 که، شد متذکر دیبا .بودیم »یورزش« یژگیو ای مشخصه ضابطه اساس بر ،ادعو مستند از
 نظر، نقطه نیا از. است »به آنحقوق مربوط  ای یورزش تیفعال « بر ناظر یورزش یژگیو

 فوتبال حوزه در 1یورزش قرارداد به مربوط يدعاو خصوص در یورزش مراجع تیصالح
 یژگیو« ضابطه گرفتن نظر در که، ياگونه به دارد؛ میمستق ارتباط »یورزش یژگیو« با

 .G) شودیم محسوب یورزش يدعاو در »پاسخها شهیر و منشا« عنوان به »یورزش

Couturier, 2003: 61) .یدرست به فوتبال حوزه در یورزش قرارداد ،وانید يرأ در 
. است یورزش صهیخص يدارا ،ياستناد قرارداد که است یحال در نیا است نشده فیتوص

                                                           
1. Contrat sportif. 
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 بهنام نورزاده

 

 نیچن تواندیم ) ,2009Lillig :64(یورزش قرارداد کی عنوان به 1»فوتبال قرارداد«
 عنوانبه یمبلغ اخذ قبال در کنیباز آن، موجب به که است يقرارداد«: شود فیتعر

 از »د« بند طبق2».دهدیم قرار باشگاه اریاخت در را خود) ی(فوتبالیورزش تیفعال اجرت،
در ورزش  دیآپارتا هیعل یالمللنیب ونیبه کنوانس رانیا یاسالم يقانون الحاق جمهور

که  يبه هر قرارداد »یورزش يقراردادها«اصطالح  یاسالم يشورا مجلس 1366 مصوب
به آن حقوق مربوط ای یورزش تیهر گونه فعال يو اجرا شبردیبه منظور سازمان دادن، پ

 عبارت نیا دیق با توانستیم وانید. شودیاطالق م ،انعقاد می یابداز جمله ارائه خدمات 
 ،»است یورزش امور در اختالف شمار در«یورزش یژگیو داشتن سبب به قرارداد که

 مراجع تیصالح بر دییتا مهر و دانسته تیصالح مسأله بر مقدم را فوتبال منازعات مسأله
 یالمللنیب یورزش مقررات به استناد با توانستیم زین دادگاه گر،ید طرف از. بزند یورزش

 يقدر به را خود يرأ ،ي آناندعاو خصوص در 3یورزش استقالل اصل مثل یاصول و
. کند یورزش اختالف حل مراجع تیصالح رشیپذ به را وانید که بخشد استحکام

                                                           
1. Football Contract.  

. نورزاده، بهنام، بررسی تعهدات طرفین در قراردادهاي بازیکنان فوتبال با باشگاهها، پایاننامه کارشناسی ارشد، 2
 .9، ص 1391دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 

3. L’autonomie de la société sportive / L'autonomie du sport. 
هیات وزیران نیز به شرح  1400اساسنامه کمیته ملی المپیک جمهوري اسالمی ایران مصوب  3از ماده  15در بند 

 زیر بر این اصل تاکید شده است: 
مقابله و عدم پذیرش هرگونه فشار سیاسی، حقوقی، مذهبی، اجتماعی، اقتصادي و تبعیض جنسیتی و نیز هرگونه «

شخاص حقیقی و حقوقی، سازمانها و گروههاي دولتی و غیردولتی که در تعارض با درخواست و اعمال نفوذ ا
المللی ورزش و مفاد منشور المپیک قرار داشته باشد. تحت هر شرایطی، کمیته باید استقالل خود را حفظ قوانین بین

 نین مقرر شده است:وظایف و اختیارات کمیته چماده مذکور به ترتیب ذیل  3و  1همچنین در بندهاي » نماید.
المللی المللی ورزش و سایر مقررات موضوعه کمیته بیناجراي منشور المپیک و نظارت بر اجراي قوانین بین -1«

 .المپیک
صورت مستقل و با همکاري و هماهنگی حمایت از فدراسیونهاي ورزشی ملی در اجراي فعالیتهایشان که به -5

 ».شودللی متبوع انجام میالمنزدیک فدراسیونهاي ورزشی بین
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شناخته  تیبه رسم ریز شرح به 1کیالمپ یاصل اساس نیعنوان پنجم استقالل ورزش به
 شده است:

 از دور(به  جمع و اجتماع نظامورزش در چارچوب  کهنیا شناختن تیرسم به با«
را  یاسیس یطرفبی دیبا یورزش يسازمانها کیدهد، در جنبش المپیم يو)راستیس

و کنترل آزادانه  جادیبرخوردارند، که شامل ا مستقلاعمال کنند. آنها از حقوق و تعهدات 
 انتخاباتاز حق  يخود، برخوردار يسازمانها تیساختار و حاکم نییورزش، تع نیقوان
 ياجرا نیتضم تیاز مسؤول يو برخوردار یخارج عامل نفوذ و ریاز هرگونه تأث يعار

 .(Olympic Charter, 2020: 11) »خوب است یاصول حکمران
 وانید يرأ مستند نبودن حیصح به نسبت اظهارنظرش نیا خصوص در نگارنده کرديرو
 .شودیم نییتب لیذ شرح به

 نیقوان به را اتیجزئ انیب ،یاصول کل انیب ضمن یعال و برتر قانون عنوان به یقانون اساس
تظلمات  یمرجع رسم «: داردیم مقرر یاساس قانون 159 اصل. است کرده محول يعاد

آنها منوط به حکم قانون  تیصالح نییدادگاهها و تع لیاست. تشک يدادگستر ات،یو شکا
 :داردیم اشعار نیچن یمدن یدادرس نییقانون آ 10ماده  گر،ید طرف از »است.

و انقالب  یعموم يدادگاهها تیحسب مورد در صالح ،يبه دعاو نینخست یدگیرس«
                                                           

هیات وزیران نیز به شرح  1400اساسنامه کمیته ملی المپیک جمهوري اسالمی ایران مصوب  3از ماده  15. در بند 1
 زیر بر این اصل تاکید شده است: 

 مقابله و عدم پذیرش هرگونه فشار سیاسی، حقوقی، مذهبی، اجتماعی، اقتصادي و تبعیض جنسیتی و نیز هرگونه«
درخواست و اعمال نفوذ اشخاص حقیقی و حقوقی، سازمانها و گروههاي دولتی و غیردولتی که در تعارض با 

المللی ورزش و مفاد منشور المپیک قرار داشته باشد. تحت هر شرایطی، کمیته باید استقالل خود را حفظ قوانین بین
 ظایف و اختیارات کمیته چنین مقرر شده است:وماده مذکور به ترتیب ذیل  3و  1همچنین در بندهاي » نماید.

المللی المللی ورزش و سایر مقررات موضوعه کمیته بیناجراي منشور المپیک و نظارت بر اجراي قوانین بین -1«
 .المپیک

صورت مستقل و با همکاري و هماهنگی حمایت از فدراسیونهاي ورزشی ملی در اجراي فعالیتهایشان که به -5
 ».شودالمللی متبوع انجام مینزدیک فدراسیونهاي ورزشی بین
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 بهنام نورزاده

 

 »کرده باشد. نییرا تع يگریکه قانون مرجع د ياست مگر در موارد
 ونیفدراس یی، ارکان قضا1399مصوب  رانیفوتبال ا ونیاساسنامه فدراس 62ماده » 7« بند

 دارد:یشرح اعالم م نیرا بد
  : فوتبال عبارتند از ونیفدراس ییرکان قضاا «

  ؛یانضباط تهیکم -الف

 ؛اخالق تهیکم -ب

 » .نافیاست تهیکم -ج
فوق الذکر  ییارکان قضا ،يو قرارداد یمشخص است؛ در خصوص اختالفات مال چهآن 

 تیوضع تهیکم تیاالصول در صالح یامر عل نیرا ندارند بلکه ا یدگیرس تیصالح
اساس  نیو لذا بر ا خواهد بود فایف زیفوتبال و ن ونیو اتاق حل اختالف فدراس کنانیباز

 . ستیاخالق ممکن ن يهاتهیو کم یباطانض يهاتهیاختالفات به کم نیارجاع ا
، 1399مصوب  رانیفوتبال ا ونیاساسنامه فدراس 13ماده » الف-1« بنددر  حاضر حال در
 مقرر شده است:  نیچن» تعهدات اعضا«عنوان  لیذ
ها و اساسنامه، مقررات، دستورالعمل شان،یاعضا و خود که هستند متعهد همواره اعضا«

و اجرا  تیرا به طور کامل رعا ونیو فدراس ایفوتبال آس ونیکنفدراس فا،یف ماتیتصم
 اختالفات حل خصوص در 2016 مصوبفیفا  دیجد ۀاساسنام 59 ماده 2 بند »کنند.
 :داردیم مقرر نیچن فوتبال يدعاو

 در خاص طوربه که مواردي در مگر باشدیم ممنوع عمومی يدادگاهها به مراجعه«
 ».باشد شده بینی پیش فایف مقررات

 در که 1390مصوب  رانیفوتبال ا ونیاساسنامه فدراس 66ماده  1 بند که است ذکر انیشا
 :اشتدیمقرر م» مراجع دادرسی«عنوان  لیذ بود، يجار وانید 5 شعبه دادنامه صدور زمان

ها نباید منازعات مربوط به امور و آژانس انیآن، بازیکنان، مرب ياعضا ون،یفدراس -1«
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را به مراجع قضایی ارجاع نمایند مگر در موارد خاص که در اساسنامه و ورزشی خود 
 » اشاره به آن موضوع شده باشد. فایمقررات ف

 یالمللنیب یورزش مقررات یاساس قانون کنار در ستیبایم خوددر دادنامه  وانید 5شعبه
 یفرض در .دادیم قرار مدنظر زین یورزش یباالدست مقررات عنوان به را فایف مقررات یعنی

 بدهد، رخ دیترد یاختصاص دادگاه مثل یمراجع با یعموم دادگاه تیصالح انیم که
 اما گرفت، کناره یعموم دادگاه نفع به عدالت، به یرسدست اصل ياتکا به دیبا شکبی
 کنار اصل آن دارد، وجود اصل نیا برخالف يانهیقر و استدالل و شیگرا که نیهم
 ستین یعام چیه» ما مِنْ عامٍّ الّا وَ قَْد خُصَّ« قاعده طبق .)537: 1391 ،ی(محسن رودیم

 صیبا تخص يموارد در زین یقانون اساس اصول. دارد ینوع استثنا برم کی کهنیمگر ا
 اختالف حلمراجع  رینظ یمراجع رد يدعاو طرح که روست نیا از اند؛مواجه شده 

 یبرخ گفت، توانیم واقع در. صورت می گیرد یاتیمال حوزه مراجع ای کارفرما و کارگر
 یدگیرس يگرید مراجع در و ندارندرا  يدادگستر مراجع رطرح د تیقابل اساساً يدعاو

 . شوندیم
 میتصم در ،یورزش یباالدست مقررات عنوان به فایف مقررات به وانید 5 شعبه توجه عدم
 یورزش يدعاو در یعموم دادگاه تیصالح شیستا سمت به است شده سبب شیخو

 . ابدی سوق
منع  که دکریم توجه نکته نیا به شیخو ییقضا میتصم نگارش در دیبا وانید 5 شعبه

 يدعاو خصوص در یورزش يونهایفدراس و فایف توسط يمراجعه به محاکم دادگستر
 رخ یهنگام یچراکه سلب حق دادخواه ست؛ین یدادخواهمنع  یمعن به فوتبال حوزه

 صورت نیا در که است یهیبدوجود نداشته باشد.  یمرجع تظلم خواه چیکه ه دهدیم
 يباشگاهها و کنانیباز رایز شود،ینم محققبه عدالت  یابیدستاز  کنانیباز تیمحروم
 راستا نیا در. برسند مقصود به یورزش مراجعخود در  يدعاو طرحبا  نندتوایم فوتبال

 ییقضامراجعه به محاکم  منعبر  یفوتبال مبن ونیفدراس و فایف مقررات که گفت توانیم
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 یتخصص یژگیوبا  یورزش مراجع چراکه 1باشدینم یاساس قانون 34مخالف با اصل 
 است. شده ییقضامراجع  نیگزيجا

 مقررات و فایف اساسنامه با آن رتیمغا دارد وانید 5 شعبه يرأ که يگرید یاساس رادیا .8
 نظام موضوعفوتبال  یتخصص يدر خصوص دعاو »تیصالح« بر ناظر آمره یورزش
 :دارد وجود نیب نیا در مهم نکته سه. است 2یورزش حقوق

                                                           
قانون مجازات اسالمی، مقررات ورزشی به شرط عدم مغایرت با  158ماده » ث«گذار وفق بند . از نظر قانون1

شود. حتی اگر این مقررات ورزشی را ناظر برقواعد بازي رعی؛ جزئی از نظام حقوقی کشور محسوب میموازین ش
گذار که وقتی قانونشناسد بویژه اینگذار قواعد حاکم بر ورزش را به رسمیت میدهد که قانونبدانیم باز نشان می

گذار مقررات ه بر این نظر باشیم که قانونشناسد غیرمنطقی است کمقررات ناظر به قواعد بازي را به رسمیت می
ناظر به قواعد دیگر وضع شده از جانب سازمانهاي ورزشی را به رسمیت نشناسد. ماده فوق الذکر چنین اشعار 

 دارد:می
شود، در موارد زیر قابل عالوه بر موارد مذکور در مواد قبل، ارتکاب رفتاري که طبق قانون جرم محسوب می« 

که سبب حوادث، نقض مقررات مربوط عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن، مشروط بر این -: ثمجازات نیست
 »به آن ورزش نباشد و این مقررات هم مغایر موازین شرعی نباشد.

اساسنامه فدراسیونهاي ورزشی آماتوري جمهوري اسالمی ایران  17ماده  12. شایان ذکر است که سابقاً در بند 2
عواید حاصل از حقوق ورزشی مانند «در درون عبارت » حقوق ورزشی«زیران به اصطالح هیات و1381مصوب 

به صراحت اشاره شده بود که نشان از رسوخ نظام حقوق ورزشی در » حق پخش تلویزیونی و تبلیغات بازرگانی
لم مقدس به ق» خطاي ورزشی و مسؤولیت ورزشی«مقررات کشور دارد. مرحوم استاد دکتر کاتوزیان در مقاله 

در جهان کنونی، ورزش یکی از راههاي مؤثر تربیتی «معتقد است: » دورنماي حقوق ورزشی«خویش در خصوص 
کند.... این اهمیت روز اي که روز به روز چهره علمی بیشتري پیدا میو اخالقی بویژه براي جوانان است؛ وسیله

شوند که » حقوق ورزشی«رشته خاصی با عنوان  افزون باعث شده است که اندیشمندان حقوقی متمایل به تأسیس
 مانند حقوق کار یا تجارت یا کشاورزي به ابعاد گوناگون این رابطه اجتماعی بپردازد....

اي از حقوق تدوین شود، راه درازي در پیش نیز به عنوان رشته ویژه» حقوق ورزشی«ما تا تحقق این آرمان، که 
که باید، به این پدیده مفید اجتماعی و داریم: هنوز ادبیات حقوقی ما در این زمینه نوپاست و رویه قضایی، چنان

ماعی نیز هنوز در کشور ما ورزش رنگ حرفه و شغل مبارزه با خطر بازیهاي ورزشی نپرداخته است. از نظر اجت
اند که آفریننده نظم نو در ورزش شوند و با این ندارد و باشگاهها و انجمنهاي ورزشی آن اقتدار و انسجام را نیافته

مستقل با همه ویژگیهاي اخالقی و تربیتی و اقتصادي و عرفی آن دور از دسترس » حقوق ورزشی«وصف ایجاد 
 ).39 – 38: 1378المللی، سنگ نخستین این بناي رفیع باشد (کاتوزیان، یدوارم تشکیل همایشهاي بیننیست و ام
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 توانیم قانون يراستا در 1یمدن یدادرس نییآ قانون 10 ماده وفق که؛نیا نخست
 ریمس در توانندیم نیطرف پس. داد رییتغ کهنیا نه کرد نییتع را یدگیرس مرجع تیصالح
 اساسنامه 59 ماده 3 بند در. کنند توافق یورزش مراجع یبرخ یدگیرس به قانون، به عمل

 دیبا يرجوع به داور یعموم يمراجعه به دادگاهها يجا هب «: است شده مقرر نیچن فایف
 راتمستقل و قانونی که در مقر يداور وانید کینزد  یاختالفات نیمقرر شود. چن

شناخته شده  تیرسم هب ( CAS) ورزش يداور وانیفدراسیون یا کنفدراسیون یا در د
 شودیم محسوب يداور ،ورزش يداور وانید کهنیا به توجه با »است، اقامه خواهد شد.

 لذااند شده آن به ملزم تشان،یعضو با باشگاهها و کنانیباز جمله از ونیفدراس ياعضا و
رفع  به يداور رایز. دادگاه نه است ورزش يداور وانید با تیصالح خصوص نیا در

 به شده نییتع) یحقوق ای یقی(حق شخص توسطدر خارج از دادگاه  نیطرف نیاختالف ب
 بند وفق. شودیم مشاهده یتلق طرز نیچن یقانون مقررات در. شودیم اطالق داور عنوان

 ياختالفات تجار يداور توانندیاشخاص م یالمللنیب يتجار يقانون داور 2ماده  2
 ارجاع کنند. يخود را به داور یالمللنیب

 مستند به نینخست دادگاه استدالل که دکریم توجه مهم نکته نیا به دیبا وانید دوم؛
 که است بوده مبنا نیا بر ران،یا یاسالم يجمهور فوتبال ونیفدراس اساسنامه قراردادن

                                                           
اي که روز به روز در جهان کنونی، ورزش یکی از راههاي مؤثر تربیتی و اخالقی بویژه براي جوانان است؛ وسیله«

اي ورزشی وسیله مفیدي براي تبلیغ و اثبات کند. از نظر سیاسی نیز پیروزي در میدانهچهره علمی بیشتري پیدا می
هاي کالن و نیروهاي انسانی فراوان براي پیشرفت ورزش و توفیق در اعتبار ملی است و به همین جهت بودجه

شود. این اهمیت روز افزون باعث شده است که اندیشمندان حقوقی متمایل به تأسیس رشته میدانها صرف می
شوند که مانند حقوق کار یا تجارت یا کشاورزي به ابعاد گوناگون این رابطه  »حقوق ورزشی«خاصی با عنوان 

هاي گوناگونی در این باره نوشته شود و اجتماعی بپردازد. این اقبال علمی باعث شده است که کتابها و مقاله
اي ورزشی دادهاي ورزشی و خطرهاي ناشی از آن توجه خاص کنند و ضرورتهاي بازیههاي قضایی به رويرویه

 را در اعمال قواعد مسؤولیت مدنی در نظر بگرند.
رسیدگی نخستین به دعاوي، حسب مورد در صالحیت دادگاههاي عمومی و انقالب است مگر در مواردي که . «1

 ».تعیین کرده باشدقانون مرجع دیگري را
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(البته  است افتهی نیتدو فایف اساسنامه و آمره یورزش مقررات با منطبق مذکور اساسنامه
 لیقا شودیم سبب چهآن.) دکریم استناد زین فایف اساسنامه به نینخست مرجع بود ستهیشا
 فایف اساسنامه جمله از یالمللنیب یورزش مقررات م،یشو یورزش مراجع تیصالح به

 اساسنامه خود در و است شده وضع آن براساس زین ونیفدراس اساسنامه البته که است،
. است شده دیتأک فایف اساسنامه جمله از فایف یباالدست مقررات تیرعا به زین ونیفدراس
 فایف شده وضع یباالدست اسناد یعنی یالمللنیب یورزش مقررات ت،یصالح يمبنا پس
در  است، آمدهدر  فایف تیآزاد به عضو با اراده رانیا یاسالم يجمهور که، جاآن از. است

 المللنیتابع حقوق ب کیکه به عنوان  یتعهدات پایۀو بر  فایف یالمللنیببرابر مقررات 
 سخن، گرید. به است کرده ضیتفو فایفخود را به  یتیحاکم اراتیاز اخت ی، بخشرفتهیپذ
 ساختهخود را محدود  تی، عمالً حاکمآنتعهدات  رشیو پذ فایفدر  تیبا عضو رانیا
 توجه مورد یداخل یورزش مقررات یالمللنیب تیخصوص که است ستهیشا پس. ستا

 فا،یف مثل ییسازمانها در دولتها تیعضو سبب به که چرا. ردیگ قرار يدادگستر مراجع
است.  دولتهااز قواعد الزام آور حاکم بر همه  ياورزش، مجموعه المللنیعرصه حقوق ب

 نمونه. است شده دیتأک زین یداخل حقوق در مقررات »یالمللنیب تیخصوص« به توجه
 ریدر تفس «: داردیم مقرر که است یکیقانون تجارت الکترون 3 ماده خصوص نیا در بارز

کشورها  نیب ی، ضرورت توسعه هماهنگیالمللنیب تیبه خصوص دیبا شهیقانون هم نیا
 ».دتوجه کر تیلزوم حسن ن تیدر کاربرد آن و رعا

 لکس« عنوان تحت یالمللنیب تیبا خصوص یورزش مقررات که، است ذکر به الزم
 اجتماع در یردولتیغ گرانیورزش که توسط باز یالمللنیاز حقوق ب یشکل به، »1وایاسپورت
در مفهوم  وایاسپورت لکس. (DUVAL, 2015: 10-11)شودیم ریتعب شود،یم وضع

شود، با موافقتش یم فایکه عضو ف يهر کشور. استحاکم بر ورزش  يمقررات ماهو
 رانیاد. سازیم یخود را عمل تیعضو آن، اساسنامه جمله از فایجهت التزام به مقررات ف

                                                           
1. Lex Sportiva. 



  
   1401زمستان پاییز و  -شماره دوم -دوره اولیی، آراء قضا یلدوفصلنامه نقد و تحل /624 

 

بر  يبارز يهانشانه فایف مقرراتنفوذ  .ستین امستثن امر نیا از زین آن گانه سه يقوا و
قطع  فایف، است؛ یحقوق يالزامها ي، به عنوان مبنایقواعد و الزام اجتماع کردن نهینهاد

. کندمی لیتحم یورزش ينهادها بررا  شیروابط خو، قانون حاکم بر هانظر از دخالت دولت
 صهیخص يداراکه  را یمقررات نیچن شوند،یم فایف عضو شانیونهایفدراس که ییدولتها

ماده  2بند  همانند خصوص، نیا در. رندیپذیآور م، به عنوان قواعد الزاماست یالمللنیب
 بند ت،اس کردهممنوع  را يعاد يمراجعه به دادگاهها که 1يالدیم 2010 فایمقررات ف 64
 فوتبال يدعاو اختالفات حل خصوص در 2016 مصوبفیفا  دیجد ۀاساسنام 59 ماده 2
 :داردیم مقرر نیچن

 در خاص طوربه که مواردي در مگر باشدیم ممنوع عمومی يدادگاهها به مراجعه«
 اقدامات هرگونه يبرا عمومی يدادگاهها به مراجعه. باشد شده بینی پیش فایف مقررات
 ».است ممنوع زین موقت
 نشان ییقضاآراءمراجع در نظردقت. است فوق ياستداللها با همسو زین ییقضاهیرو سوم؛

 ای فایف در مستقر یورزشمراجع تیصالحبه لیقا مراجع نیا اندازهچه تا که دهدیم
شماره: کشور به یعالوانید 25شعبه  يرأ خصوصنیا در که است فوتبال ونیفدراس

: خیبه تار 0249شماره: تحت آراء زین و 01/01/1392: خیبه تار 9209970908500026
: خیتار به 1198 شماره تینها در و 21/6/1395: خیتار به 0797شماره:  ،14/02/1398
 .است توجهقابل 2تهراناستان دنظریدادگاه تجد 59از شعبه شدهصادر یهمگ 17/09/1395
مصوب  رانیا یبدن تیسازمان ترب سیقانون تأس 15ماده  یداخل بعد در است، ذکر به الزم

 :داشتیم مقرر نیچن 1350

                                                           
 طور خاص در مقررات فیفا پیش بینی شده باشد.که به . مراجعه به دادگاههاي عادي ممنوع است مگر این1
 . براي مشاهده متن کامل آراء به منبع زیر رجوع شود:2

موسوي، سیدعباس، رویه قضایی: تبلور اصول حقوقی در آراء محاکم قضایی، تهران، انتشارات خرسندي، چاپ 
 .119تا 116، ص ص 1400دوم، 
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و  يسازمان امور ادار دییکه به تأ يانامهنییسازمان مجاز خواهد بود بر اساس آ«
را استخدام و  ازیمورد ن انیمرب دیخواهد رس رانیوز أتیه بیکشور و تصو یاستخدام

 الزحمه داوران را پرداخت کند.حق
 یالمللنیبا توجه به مقررات ب یورزش يأتهایو ه ونهایفدراس فیو وظا التیتشک - تبصره
سرپرست سازمان خواهد  بیتصوو به شودیم نییتع کیالمپ یمل تهیکم يهانامهنییو آ
 ».دیرس

 جمله از ونهایفدراس التیتشکي انداز راه داست،یپ یقانون مقرره نیا از که طورهمان
 نقش) است فایف نیقوان مقررات، نیا از یکی(که  یالمللنیمقررات ب اختالف، حل ارکان

 اراتیو اخت فیقانون اهداف، وظا وضع با مذکور قانون اگرچه دارند؛ ياژهیو گاهیجا و
 شدن نسخ به توجه با دیتردبی و 1است شده نسخ 1399وزارت ورزش و جوانان مصوب 

 قرار صدور براي ییقضا محاکم در یقانون مستند عنوان به استناد قابل گرید قانون نیا
: 1398 گران،ید و ی(عشقاند دانسته استناد قابل را آن یبرخ اگرچه ستین تیصالح عدم
 شهیاند الوصف، مع ست؛ین استناد قابل قانون نیا شدن نسخ لیدل به دیتردبی البته که )41

 رانیا یبدن تیسازمان ترب سیقانون تأس مثل ینیقوان در یخیتار ریس از که گذارقانون
 جمله از یورزش یجهان يسازمانها مقررات که دهدیم نشان ابد،ییم یتجل 1350مصوب 
 و یحقوق اثر يدارا رانیا یحقوق نظام در) یورزش مقررات عنوان(به  فایف اساسنامه

  .است ژهیو گاهیجا
 فرجام يرأ زین و وانید يرأ در نظر دقت و فوق در شده انیب مطالب به توجه از. 9

 در و باشد تر يقو توانستیم نینخست محکمه یقانون استناد نگارنده باور به خواسته،
 در ورزش یالمللنیب مقررات و ورزش استقالل اصل همچون ییهامؤلفه وانید 5 شعبه
 . شوند گرفته نظر

                                                           
االجراءشدن این از تاریخ الزم: «1399ت ورزش و جوانان مصوب قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزار 9. ماده1

 »شود.لغو می 23/3/1350قانون، قانون تأسیس سازمان تربیت بدنی ایران مصوب 



  
   1401زمستان پاییز و  -شماره دوم -دوره اولیی، آراء قضا یلدوفصلنامه نقد و تحل /626 

 

 ر،یمغافوتبال  ونیو فدراس فایف يتهایصالح بااست که  ییرأ وانید 5شعبه  يرأ. 10
به مفهوم  ییقضا هیمقبول رو زیدر حال حاضر ن یحت است؛ رشیپذ رقابلیو غ رینقدپذ
 نیا ،مبادرت می ورزد میتصم کیبه اتخاذ  وانید یدر مسائل مهم وقت ست،یاعم ن
 باشد تواندیم ییقضا هیرو کیاست که سازنده » اصل« کیدربردارنده ش میتصم

(Hanna, 1957: 369)  و مستحکم باشد،  يقو کیدئولوژیا دگاهید کیکه اگر منبعث از
 جادیحقوق ساز است و ا ییقضا هیخواهد بود. خود رو کیدئولوژیا زین ییقضا هیرو

 شوندیم یاصول ناش نیاست که از ا یاز فروع ترمهم اریبس ییقضا هیدر رو یاصل حقوق
الهامات خود را از اصول قابل احترام استخراج  دیبا ی. پس قاض)39: 1395تبار،  يجعفر(

 :Cardozo, 2009).دمبهم و نامنظم نشو یرخواهیخ ،یاحساسات مقطع میکند و تسل

 میتصم يریگمنجر به شکل تواندیم زین یورزش يدر حوزه دعاو يدئولوژیا نیچن (141
 کننده شود. یدگیمرجع صالح رس یمعرف ثیاز ح یزشور يو مناسب در دعاو حیصح
 يو حل مشکل دعاو یاجتماع اتیاز توجه به واقع شیخو يرأ در وانید ت،ی. در نها11

صورت که  نیبه ا ایپو ریبه تفس شیگرا ژهیبو فایو دقت نظر در فلسفه مقررات ف یورزش
مراجع  تیصالح ییموثر در شناسا یگام ،یمراجع ورزش يبرا یذات تیبا شناخت صالح

به  دهیعدم عق ن،یمانده است. همچن غافلبردارد،  یورزش يدعاو صوصدر خ یورزش
در  ونیفدراس یذات تیاز دخالت در موضوعات مربوط به صالح ییمراجع قضا زیپره
به دنبال دارد، از  فایف يرا از سو ونیفدراس يهاتیفعال قیکه خطر تعل یورزش يدعاو
 است. وانید 5شعبه  يرأ برجسته بیمعا
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 نتیجه:

 دیتردبی که ادعو موضوع خواسته زین و نینخست دادگاه دادنامه و وانید يرأ در مداقه با
 ییرأ وانید 5شعبه  يرأ که گفت توانیم است، یورزش منازعات و يدعاو به مربوط

 ر،یفوتبال مغا ونیو فدراس فایف يتهایصالح بر حاکم مقررات نقض لیدل هاست که ب
 یورزش يدر دعاو یورزش ییارکان قضا یذات تیصالح را،یز ؛است رشیپذ رقابلیغ

اصل استقالل  ادیبر بن فایمثل ف یینهادها یورزشمقررات  یحقوق يبرتر نیبر دکتر یمبتن
 یورزش يارجاع دعاو تیمانند ممنوع فایف دیکأو مورد ت یمقررات ورزش وورزش است 
 5شعبه  يرأ نیهمچن. دیآیکشور به شمار م یاز نظام حقوق یجزئ ،یمل يبه دادگاهها

 رقابلیغ داند،ینم یورزش تیماه يدارا را يدعو موضوع خواسته که ثیح نیا از وانید
 یمنازعات در داخل يدعاو نیچن ،یورزش يدعاو نینو يبند دسته در است؛ رشیپذ

با  ت،ینها در. دارند یدگیرس تیصالحآنها  به نسبت یورزش ییقضا مراجع که هستند
 یترافع یورزش يکه به دعاو یمراجع حل اختالف ورزش يوجود هدرنظر گرفتن فلسف

 وانید 5شعبه  يکه در رأ» بودن یترافع« اریبرد که مع یتوان پیم ،کنندیم یدگیرس زین
مراجع حل اختالف  یتیصالح يمرزها نییتع يبرا یدرست اریذکر شده، از اساس مع

 مورد یورزش ییقضا ارکان در که يقرارداد اختالفات را،یزتواند باشد. ینم یورزش
 5شعبه  يرأ ب،یترت نیا به .هستند »یترافع« وصف يدارا خود رند،یگیم قرار یدگیرس
 .است دییتأ رقابلیغ و بوده انتقاد قابلکشور  یعالوانید
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Jurisdiction of Courts in Football disputes 
Behnam Nourzadeh  

Abstract: 
Prohibition of government interference in football and specialization of 
football claims and disputes have put claims and disputes arising out of 
football outside the subject matter jurisdiction of courts. 
Therefore, football disputes should be dealt with in sports tribunals.  
This jurisdiction derived from global regulations such as those of FIFA (as the 
highest global football authority).  
In this regard, Article 59(2) of the FIFA statutes approved in 2016 stipulates 
that: “Recourse to ordinary courts of law is prohibited unless specifically 
provided for in the FIFA regulations. Recourse to ordinary courts of law for 
all types of provisional measures is also prohibited.” 
In the judgment mentioned in this article, the plaintiff seeks to oblige the 
defendant to fulfill obligations arising from a sports contract. Relying on 
Article 66 of the Football Federation Statue which is in line with FIFA Statute, 
Article 59(2), the trial court upholds the jurisdiction of the sports tribunals, 
has issued a lack of jurisdiction writ and has sent the case to the Supreme 
Court. 
However, the 5th branch of the Supreme Court held that the sport tribunal 
does not have jurisdiction to deal with the case and returned the case to the 
first court for further proceedings. 
In the author's opinion, the judgment of the Supreme Court is unsupportable 
due to the fact that it contradicts the sports regulations governing certain 
jurisdictions of the World Football Federation, i.e. FIFA and the Football 
Federation. 

KeyWords: jurisdiction, football contracts, football claims, FIFA.
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