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 چکیده

در این  گیرد. حوادث ورزشی تمامی جرائم و شبه جرائمی است که در رابطه با ورزش انجام می    

حوادث  ورزشی شامل مسئولیت کیفری و مسئولیت در خصوص مسئولیت حقوقی  ناشی از خصوص 

 .مدنی است 

یابد. ولی در مسئولیت مدنی کسی  مادی تحقق می و معنوی،مسئولیت کیفری با اجتماع سه عنصر، قانونی 

 آورد، باید آن را جبران کند احتیاطی به دیگری خسارتی وارد می مباالتی و بی که بر خالف حق و در اثر بی

در ورزش، مقررات مربوط به آن رعایت شود و آن مقررات هم برخالف موازین شرعی نباشد  در صورتی که..

و خطایی بر روی ورزشکار دیگر حادث شود، مسئولیت کیفری نخواهد بود با این حال مسئولیت مدنی در 

ورزش ، در این تحقیقی ضمن تبیین مفاهیم  هیچ صورتی از بین نخواهد رفت و همچنان پا برجا خواهد بود.

 انواع مسولیت حقوقی به بررسی مسولیتهای ناشی  از حوادث ورزشی از بعد حقوقی پرداخته می شود .

ورزش ، حوادث  ورزشی، مسولیت مدنی ، مسولیت کیفری ، تقصیر کلید واژه :   

The legal responsibility of sporting events
 

Abstract: 

Sports events all crimes and offenses in connection with the exercise done with  sport. In this 

regard , the legal responsibility of sporting events including criminal liability and civil 

liability. Criminal responsibility of all three elements, legal, moral and material fulfillment . 

But the civil liability of a person who unlawfully and in the recklessness and imprudence to 

bring other damage.It must just compensation as a person is injured .If you exercise, 

regulations are adhered to and that regulation is contrary to Sharia and an error occur on other 

athletes, not criminal responsibility. Although person has  civil liability by his performance. 

In this paper explains the concepts of sports, sports law, all legal responsibility to investigate 

the responsibility of Sports events of the paid legal. 
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 مقدمه

ورزش در همان حال که سبب نشاط روح و سالمت بدن است، جایگاه بروز انواع خطرها و ایراد ضرب و 

می شود. این خطرها الزمه حرکتهای ورزشی و احتزار جرح است که گاه به نقص عضو یا مرگ منتهی 

ها در جامعة کنونی و نیز منافع زیادی که برآن مترتب است بررسی  با توجه به اهمیت ورزش.ناپذیراست

حقوق و قانون دارای ارزش باالیی است چرا که در نوع نگاه مردم به ورزش   ورزشی از دیدگاه حوادث 
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 حقوقی است مسئولیتمشمول ورزشی  حوادثشتار آنست که بدانیم که آیا تأثیر گذار است. هدف این نو

 ؟ 

 حوادث ورزشی  –گفتار اول 

 : تعریف ورزش -اول 

در لغت، ورزش اسم مصدر از ورزیدن که به معنای کار کردن، کوشیدن، کاری را پیاپی کردن می باشد و 

عادت حرکت دادن، پیاپی اعضای بدن برای ورزش به معنای کار پیاپی، پیاپی کاری را برای تمرین و 

تقویت اعصاب و عضالت هر گونه عمل و حرکتی که برای تقویت اعضاء و به منظور حفظ تندرستی به 

 .تنهایی یا دسته جمعی انجام داده شود.

 حوادث ورزشی : -دوم  

ز ایراد ضرب باشد که ا حوادث ناشی از عملیات ورزشی گاهی بر تمامیت جسمانی و روانی اشخاص می

شود و تا شکستگی، نقص عضو، قطع عضو، کاهش قدرت عضو، زوال عقل و قتل ادامه  ساده شروع می

توان  گردد. پس می پذیرد و بدین ترتیب موجب اضرار به دیگری می یابد و گاهی بر اموال صورت می می

ن، معلمین، مربیان، گفت مراد از حوادث ورزشی تمامی جرائم و شبه جرائمی است که توسط ورزشکارا

مدیران، تماشاگران سازندگان و تولید کنندگان لوازم و تجهیزات و امثال آنها به طور مستقیم یا غیرمستقیم 

گیرد. موضوع این وقایع ممکن است سالمتی، جان، اموال، حیثیت، شرافت و  در رابطه با ورزش انجام می

 به نحوی حضور دارند.سایر حقوق قانونی اشخاص باشد که در محدودة ورزش 

 در باب حوادث ورزشی در ایرانکیفری و مدنی سیر تحول قوانین  –سوم   

 حوادث باب در که مشخصی قانون 1352 تا 1304 از یعنی معاصر ایران در قانونگذاری دوره آغاز از 

 از ناشی حوادث توجیه راستای در حقوقدانان و نداشت وجود باشد کرده تکلیف تعیین به صراحت ورزشی

 پایان نظر اختالف این به مقنن 1352 سال در اما .اند شده متوسل حقوقی اصول و به مبانی ورزشی عملیات

 مشروط ورزشی عملیات از ناشی مقررحوادث عمومی مجازات قانون 42 ماده موجب به و صراحت به و داد

 1361 سال شود .در نمی محسوب جرم ورزش نباشد آن به مربوط مقررات نقض حوادث آن سبب اینکه بر

 نداشته باشد(در مخالفت شرعی موازین با هم مقررات این جمله )و کردن اضافه با را فوق متن همین مقنن

نیز به رغم تغییراتی که در قانون  0731در سال  داد. قرار تأیید مورد اسالمی مجازات به راجع قانون 32 ماده

عیناً به تصویب رسید و در  95اخیر الذکر فقط با تغییر شماره ماده به  73مجازات اسالمی داده شد ماده 

 در اما .حال حاضر در مورد حوادث ناشی از عملیات ورزشی که جنبة جزائی داشته باشد مورد استناد است.

 باشد داشته ای اشاره ورزش به صراحت به که خاصی قانون تاکنون ورزشی دثمدنی حوا مسؤولیت مورد

 ، 1339 مصوب مدنی مسئولیت قانون به استناد با ورزشی حوادث جبران خسارت و است نشده تصویب

 . شود می فصل و حل عادت و وعرف فتاوی اصول قوانین، سایر و مدنی قانون
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آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای   اسالمی ایرانقانون اساسی جمهوری سوم ، اصلبر اساس 

از تربیت بدنی یا مقرر شده است .لذا در قانون اساسی همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.

ترین نهادهای کشور  ورزش به صراحت یاد شده و این نشانه جایگاه بسیار مهم ورزش در میان اساسی

 .است

 مسولیت حقوقی ناشی از حوادث ورزشی  –گفتار دوم  

انگلیسی است و به تعبیر نویسندگان عبارت است، از ضرورت   responsibilityلفظ مسئولیت معادل

گویی توسط شخصی که از تعهدات و وظایف خود تخلف نموده است، چه این تعهدات حقوقی  پاسخ

ا رفتار خود موجب لطمه به حقوق قانونی باشند و چه جنبه اخالقی و معنوی داشته باشند.هرگاه کسی ب

دارد. شخصیت جسمی انسان محترم و مورد  حقوقی  گوییم که مسئولیت اشخاص دیگر شود اصطالحاً می

حمایت قانونگذار است و بدین منظور حقوقی برای او در نظر گرفته شده است. انسان حقی بر تمامیت 

گونه تعرضی جسمی به شخص ممنوع و موجب  جسمی خود دارد و ایراد صدمه و ضرب و جرح و هر

 ایجاد مقررات و قوانین نقض نتیجة در که حقوقی مسئولیتیبه عبارت دیگر  مسئولیت مدنی و کیفری است.

 .مدنی است یا کیفری شود می

 3 ماده موجب به. است فعل مجرمانه ترك یا فعل یک ارتکاب قبال در مسئولیت کیفری، مسئولیت از منظور

 چنانچه باشد،  شده تعیین مجازات برای آن قانون در که فعلی ترك یا فعل هر اسالمی، مجازات قانون

 کرده تعیین مجازات آن برای و باشد جرم شناخته را فعلی ترك یا فعل روشن، و صریح صورت به قانونگذار

 .بود خواهد جرم عمل آن باشد،

آید و به وجود آورنده خسارت را  خسارت به وجود میمسئولیت مدنی مسئولیتی است، که در برابر ایجاد 

نماید. مسئولیت مدنی به معنی مسئولیت پرداخت خسارت  ناگزیر از جبران خسارت می

( بنابراین هرجا که شخص در برابر دیگری مسئول جبران خسارتی 549، ص0731لنگرودی،  است.)جعفری

 جا مسئولیت مدنی وجود دارد. باشد، در آن

 نظریه تقصیر  . بر اساس  ایجاد خطر مطرح است و نای مسئولیت مدنی دو نظریه تقصیر در باب مب

شخص مرتکب تقصیر شده، در نتیجه مسئول مدنی است و این تقصیر باعث ورود خسارت به زیان دیده ،

شخص برای این مسئول مدنی فرض می شود که محیط خطر ناکی ایجاد و بر اساس نظریه خطرشده است. 

 و اشخاص زیان دیده از این محیط خطر ناك، متضرر شده و به آنها زیان وارد شده است.کرده 

 ناشی از حوادث ورزشی کیفری مسئولیت  _ اول

 سوی از باید که است آن باتوجه به قانون مجازات اسالمی ، جرم  از فعل یا ترك فعل ناشی شده ومنظور

 قصد مجرد زیرا آورد حساب به جرم را آن بتواند تا پذیرد صورت عملی مستقیم غیر یا مستقیم طور به انسان

 . نیست جرم ، ارتکاب جرم
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 با توپ پرتاب ، زدن پا پشت ، کردن سد ، خطا فن اجرای ، زدن تنه : قبیل در فعالتهای ورزشی مواردی از

 است عبارت فعل که گفت توان می بنابراین است . ممنوع محل به پرتاب نیزه ، حریف صورت به دست

 مقنن که کاری انجام از خودداری از است عبارت فعل ترك. کرده است نهی را آن انجام مقنن که عملی انجام

  . است کرده امر را آن انجام

 به موظف غریق ناجی مثال عنوان به . است تصور قابل فعل ترك مصداق در جرم تحقق نیز ورزش در

 ورزشکاری از مراقبت به موظف ژیمناستیک مربی یا و است شدن غرق حال در که است نجات شناگری

 یا و نجات از مربی یا غریق ناجی اگر مورد دو هر در است حرکات انجام حال اسباب در روی که است

  .است قانونی تعقیب قابل فعل ترك عنوان به آنها عمل خودداری نمایند ورزشکار سقوط از جلوگیری

 دیدگاه های به شرح زیر دارند :در مورد حوادث  ورزشی  حقوقدانان 

 .عده ای معتقدند که حوادث ورزشی را به لحاظ فقدان قصد مجرمانه غیر قابل مجازات می دانند  -

عده ای دیگر معتقدند بازیکن و ورزشکار با حضور خود در مسابقه و ورزش از این که احتمال  -

ر مسابقه شرکت نموده و چنانچه حتی کشته شود را می دهد پس با این فرض د   مجروح یا مضرب و 

 مضرب و مجروح شود رضایت داده است.

اکثریت معتقدند فقط اجازه قانون است که توجیه کننده جرایم ورزشی می باشد البته اگر بازیکنان  -

خالف مقررات بازی رفتار کنند مثالً در فوتبال نقطه ای از بدن را مورد حمله قرار دهند که ممنوع است و 

ابقه مشت زنی دستکشی بکار برند که خالف مقررات باشد چنانچه در حین اجرای مسابقه ضرب یا در مس

 و جرحی وارد آید می توان آنها را تحت تعقیب قرار داد.

مشروط بر اینکه سبب آن حوادث حوادث ناشی از عملیات ورزشی، »قانون مجازات اسالمی بیان می کند: 

به «نقض مقررات مربوط به آن ورزشی نباشد و این مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد

شوندیکی از آن موارد بند سوم این ماده است که بیان  برخی از اعمال جرم محسوب نمی 95موجب ماده 

سبب آن حوادث، نقض مقررات مربوط به آن  که حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط به این»داشته

 جرم نیستند. «ورزش نباشد و این مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد

 مدنی  ناشی از حوادث ورزشی مسئولیت -دوم 

 که گروهی،دارد اختصاص بازیها قواعد به که کرد:گروهی تقسیم توان می گروه دو به را ورزشی قوانین

 در خشونت از پرهیز ایمنی تأمین آنها هدف و کند می تحمیل بازیکنان بر را ای ویژه احتیاط مراقبتها و

 می آنها ارزش تعیین و مطالعه به و دارد عالقه دوم گروه به مدنی مسئولیت حقوق.ورزشی است بازیهای

  .شود می مطرح حقوقی روابط در آن اثر و ورزشی حوادث  که گروه است همین در و پردازد

 جان به احتیاطی بی نتیجه در یا عمداً قانونی مجوز بدون کس بر اساس ماده یک قانون مسولیت مدنی ، هر

 افراد برای قانون موجب به که دیگری حق هر به یا شهرت تجارتی یا حیثیت یا آزادی یا مال یا سالمتی یا

http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=148142
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 از ناشی خسارت جبران مسئول شود دیگری یا معنوی مادی ضرر موجب که نماید وارد لطمه گردیده ایجاد

 باشد . می خود عمل

 : باشد می ذیل شرایط وجود به موکول مدنی مسئولیت تحقق

 شنا رشته در یا . شنا ورزشی رشته در آب داخل به مبتدی شناگر دادن هل مثلبه عنو.ان   : عمل ارتکاب -0

 حادثه مسئول صورت این در که نماید است خودداری شدن غرق حال در که شناگری نجات از نجات غریق

 . باشد می

 ضرب مانند جانی صدمه طریق از تواند می شود ایجاد مختلف اشکال به تواند می ضرر  : ضرر وجود  -2 

 .باشد عضو نقص جرح  و و

 مسئولیت موجب شود غیر ضرر به منجر که کاری انجام صرف که گفت باید : بودن   قانون خالف   3-

  . باشد قانونی مجوز بدون و قانون خالف باید ارتکابی عمل بلکه نیست مدنی

 از ضرر که این یعنی باشد داشته وجود علیت رابطه زیانبار فعل و ضرر عامل دو بین باید : علیت  رابطه   -4

 را حریف تا باشد او حریف خطای از ناشی جودوکار پای شکستگی مثال برای باشد شده فعل ناشی آن

  . بدانیم مسئول

 نتیجه گیری :

حوادث ناشی از عملیات ورزشی که از اعمال خشن ورزشی به وجود می آید و موجب لطمه به جسم 

در مسئولیت مدنی و کیفری فردِ مسئول، باید مرتکب فعل یا ترك فعلی شود، که به دیگری   می گردد. 

جامعه است.  دیگری ضرر رساند. در مسئولیت مدنی ضرر متوجه شخص خصوصی و در کیفری متوجه

هدف از مسئولیت کیفری مجازات مجرم است و مجازات باید متناسب با اهمیت تقصیر ارتکابی باشد.   لذا

دیده است و با میزان این زیان سنجیده  اما هدف از مسئولیت مدنی جبران ضرر و زیان وارده به زیان

خطر را نپذیرفته است و مالك  به نظر می رسد قانونگذار در حوادث و عملیات ورزشی قاعده شود. می

 تقصیر مرتکب است.
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