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 مقدمه .1
وجودنمادعنوانبهراخودحالبهتا6385سالدرتأسیسزماناز6ورزشداوریدیوان

داوریدیوانجایگاهبهتوجهبا.استکردهمطرحورزشیالمللبینحقوقنامبهحقوقدرایمقوله
یارتقابرایدیواناینکاردقیقماهیتشناساییالمللیبیناختالفاتفصلوحلدرورزش
ورزشیداوریدیوانتأسیسموضوعطرحبا.نمایدمیضروریورزشزمینۀدرحقوقیشناخت

درورزشینهادهایجدینظرمورداکنونهمکهقبلدههیکازکمترحدودازملیسطحدر
ایندرموجودهایچالشتردقیقبررسیاست،المپیکملیکمیتهوورزشوزارتجملهازایران
ایندراما.دباشمیترمهم،اختالفاتازخاصایحوزهبرایکارآمددیوانیتأسیسنظورمبهزمینه
تمامیدقیقبررسیرودبامیانتظارکهداردوجودحقوقیلحاظازویژهبمتعددیهایچالشراه

شکلبهورزشیاختالفاتاختصاصیفصلوحلازسیستمیوآمدهفائقموانعاینبربتوانموارد
باشدفعالیتوتأسیسقابلنیزایراندراورید بودن،برهزینهدادرسی،اطالهمانندهاییچالش.

بهتوجهباورزشیاختالفاتفصلوحلبرایقضاییمراجعمعایبجملهازبودنغیرتخصصی
مانندمزایاییباداوریمانندجایگزینهایروشازاستفاده.هستنداختالفاتاینخاصماهیت

ومحرمانگیداور،بودنانتخابیرسیدگی،آییندرتوافقبودن،هزینهکمرسیدگی،دررعتس
.کندمیخنثیرامعایباینزیادیحدتاترمطلوبنتیجه
ملیداورینهادیکتأسیسدرموجودحقوقیهایچالششودمیتالشپژوهشایندر
داردورزشیاختالفاتبهرسیدگیردنهاداینکههاییصالحیتویژهبوشدهبررسیورزش
شودبررسی اختالفاتفصلوحلبرایخاصایحوزهعنوانبهورزشبهبایدچرااساساً.
باعثکهباشدمهمحداینتاتواندمینهادیچنیناستقاللاصوالًآیا.شودنگریستهورزشی

کافیاستورزشداوریدیوانصالحیتتحتکهموضوعاتیآیاشود؟دیوانناکارآمدی
برقرارحقوقیلحاظازاختالفاتدرحاضرطرفینتعادلآیاشود؟دادهگسترشبایدیااست
اختالفاتفصلوحلدرداوریجایگاهابتدامنظوربدیناست؟ایویژهتوجهنیازمندیاواست

دمورخالصهطوربهورزشداوریملینهاددارایکشورهایدرموجودفرآیندوورزشی
عنوانبه(CAS)ورزشداوریدیوانحقوقیکارکردوساختارآنازپس.گیردمیقرارتوجه
مورداستجهانیسطحدرورزشعالیدادگاهبهتبدیلحالدرمعتقدندبسیاریکهنهادی
گیردمیقراربررسی ورضایتشرطاستقالل،شرطبامرتبطعمدهچالشسهنهایتدر.

                                                                                                                                                                                                        
1. Court of Arbitration for Sports (CAS). 
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 .دوشمیخواهدتحلیلورزشداوریملیدیوانهایصالحیت

  اختالفات فصل و حل در ورزشی داوری  .2

ناظربهاختالفاتنیاست؟یچینکتهراروشنکردکهمنظورازاختالفاتورزشنیادیباابتدا
یهاتیدرحوزهمحرومعمدتاًیشود.اختالفاتورزشیانجاممیاحرفهاستکهدرقالبیورزش

درحوزهحقوقمیطورمستقبهکهاستیورزشیهاسازمانیانضباطیهامیتصموورزشکاران
انضباطدرقلمروهریبرقرارها،باشگاهسازمانها،ورزشورزشقرارداردوشاملقواعدحاکمبر

تیورعاماتیتصمازاندرکارانبهاطاعتجهتوادارساختنورزشکارانودستازیرشتهورزش
(.6988:3،یگلری)باستیاخالقاصولشالودهتیرعاویورزشیهاتیفعالحدودوثغور

دعاو دادگستریوفور مراجع در اختالفاتطرحشده کمیو برعالوه،یانضباطیهاتهیو
یکافتخصصومهارتعدمها،یدگیفرسابودنرسطاقت،یدادرساطالهاد،یزنهیهزووقتاتالف
ریغورعادالنهیغیآراصدورویریگمیتصمدریکافقّتدنداشتنکننده،یدگیرسقضات

آن،ورزشیتینارضامنصفانه، بر استعالوه برداشته در را ورزش با اشخاصمرتبط و کاران
وخاصاختالف،حلیهاروشازاستفادهطرف،کیازیعمومییقضامراجعیهایینارسا

طرفازورزشطیمحیمعنویآراستگظحفوعدالتبهیابیدستجهتاختالفهربامناسب
کندمیتیهدایداورازجملهاختالفحلیعملویعلمیهاوهیشیسووسمتبهراماگر،ید

.(6931:603،ییکدخداوی)مالک
 

  آن از یناش اختالفات و ورزش گاهیجابودن  خاص .1-2

دهکهازشلیتبدیخودبهصنعتبزرگیاوجودنداردکهورزشحرفهیدیتردامروزه
دانستخودخاصجوانبیداراراآنتوانیمهمهلحاظ یۀاتحاددرورزشۀمقولتیاهم.

نیعنوانمهمتربه–فوتبالۀرشتدرژهیوبهایدنیورزشیهاتیفعالیبرایکهبهنظرمرکزاروپا
یورزشۀرشت جهان قانونیاصالح1001ۀمعاهدکهاستیحدبهد،یآیم–حالحاضر
ازجوانبموردیکیعنوانبهحاًیسرانجامورزشراصر،(سبونیلۀ)معاهداروپایۀاتحادیاساس
.کرداروپاهیاتحادیواردمتونقانون614ۀدرماددیتأک

خاصورزشکهتیبادرنظرداشتنماهدیباهیاتحاد":کندیممقررمعاهده614ۀماد6بند
فعالیمبتن ساختاتیبر است، اجتماعداوطلبانه عملکرد و آموزشیر جهتارتقایو در یآن
دیباهیهدفاقداماتاتحادکهآمدههم614ۀماد1بنددر."تالشکندییاروپایورزشلیمسا
یهمکارویورزشیهادررقابتتیانصافوشفافیدرورزش،باارتقاییجوانباروپاۀتوسع"
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زنومردورزشکارانیاخالقویکیزیفتیامتمازتیحمانیهمچنوورزشمسئولینهادهانیب
6باشدجوانورزشکارانژهیوب

".
بهآنمربوطیدعاووورزشیمالتیاهمشیافزاباعثزیناقتصادباورزشکینزدارتباط

کهدریدیشغلجدکیهریدرازا1اروپایۀدراتحادویوراکتیادیبن.براساسگزارشباشدیم
جادیصنعتورزشا صنادیشغلجدصددرپنجوشصتشود، ورزشتولعیدر دیمرتبطبا

صنعتورزشتیازموفقژهیوهستندکهبهییهاوفروشبخشی.ساختوساز،گردشگرشودیم
لندنرایمحلههانیرتریازفقیکیاستراتفوردۀمنطق،1061کیالمپومیاستادساخت.برندیمسود
جا رلیتبدییبه اکنون هم که یعیشدسرکرد تجربه گردشگرکندیمرا کیزینیورزشی.

هرسالهب درجهانباهدفیالمللنیبسفرونیلیم64تا61نیصنعتپرسودوروبهرشداست.
یورزشیدادهایرویتماشا شودیمانجام انتظار و بهیورزشیرشدگردشگرزانیمرودیم...
دستییتنها منبعششکم که باشد سال در اشتغالیبرامیعظیدرصد و محسوبییزارشد
دالراردیلیم1881به1061ورزشدرسالیسودجهانستایاستاتاساسآمارشرکتبر .9شودیم

شیافزاکایآمردالراردیلیم36بهحدود1061درسالزانیمنیارودیموانتظاردهیرسکایآمر
.5ابدی

دیدرصدتولکیدحجمتجارتجهانودرصسهازشیبییتنهابهبزرگورزشتجارت
تشکیۀکشورعضواتحاد64یناخالصمل را اتحاددهدیملیاروپا در تنها حدودیۀ. دواروپا،

ایتانیبردر.داردوجودوشدهجادیاورزشباارتباطدرمیرمستقیغومیمستقطوربهشغلونیلیم
چۀنیزمدرکنندگانمصرفۀساالنۀنیهز رقم .استدهیرسپونداردیلیم61ریشمگورزشبه

چنن،یبنابرا افزایکهاختالفاتورزشستینبیعجیحجمتبادلمالنیبا باشد.شیهمروبه
400یانهیدهدکههزیمرخیورزشتیمصدومونیلیم63هرسالهحدودایتانیمثالدربریبرا
شوندینممحدودیشخصیهاتیمبهمصدویاختالفاتورزشاما،.داردیپدررایپوندونیلیم

کاال،حقغیتبل،یسینوظهرنگ،یماننداسپانسریتجاریدعاوژهیوبیازدعاویاگستردهفیوط
.(Blackshaw, 2003: 61) شودیمشاملزینو...رایونیزیحقپخشتلور،یپخشتصاو

فوتبالگیلۀنشستبازکنانیبازیدعوا"ورزشدرمطرحیمالاختالفاتحجمازگریدۀنمون

                                                                                                                                                                                                        
1. Treaty of Lisbon Amending the Treaty on European Union and the Treaty 
Establishing the European Community, Doc C 2007/306/01, 2007. 
2. Foundation EurActiv. 
3. How Europe Can Learn from Sports Industry Successes, 2015. 
4. https://www.statista.com/statistics/370560/worldwide-sports-market-revenue/. 
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قاضاستیمیعظغرامتطرحوگیلنیاهیعل1(NFL)کایامریمل سرانجام ییایلوانیپنسیکه
5400سالقبلازآنسهصادرکرد.دررایگریانجیمبهآندستورارجاع1069پروندهدرسال

فوتبالیملگیلکهآنمطرحکردهبودهومعتقدبودندهیراعلیاتیشکاگیلنیبازنشستهاکنیباز
سرنبودهاست.یۀازناحیاپیپیهابیآسبرابردرکنانیبازازحفاظتیالزمبراریبهاتخاذتدابموفق
گیلنیاۀبازنشستکنیباز10000حدودبهپرداختقابلۀشدنییتعغرامتتینهادر 110به
درصورتزینگریددالرونیلیم9184کهاحتمالافزودهشدنشدبالغسال10یطدالرونیلیم

مر،یآلزادچاربعدهاکهیافرادازخسارتجبرانیبراغرامتیریمقادنی.همچنداردوجودریتأخ
شدنییتعنفرهریبرادالرونیلیم4تا684نیبزانیمبهمرتبطبشوند،یهایماریبریسااینسونیپارک

 (McArdle, 2015: 1).
نقشویورزشیدعواکیمتفاوتتیماهۀدهندنشانکهنهیزمنیادرخوبۀنمونکی
استوارنووودهالۀحلوفصلاختالفاتاستپروندیشدهبراسیتأسیالمللنیبیهاهیرو

وودهالیچیر6333لیپروندهدرآورنیادر.شدحلیگریانجیمبااستفادهازتیکهدرنها
خودقراردادخاتمهخواستاریاحرفهبوکسور فرانکوارن بودشیمرببا ژوئندروودهال.
بتوانددردفاعازعنواننکهیایبرایمطرحکرد.وایتانیبریرادردادگاهعالیاپرونده6333
برودنگیریبوکسرویجهانونیفدراسقواعداساسبرسپتامبرماهجهانخوددریقهرمان

عیسریدگیخواستاررس بهدیبایاختالفهرگونهبودشدهمقررادقرارددرکهییآنجاازشد.
ازطرفیخودخواستارصدوردستورۀنوببههموارنشودارجاعایتانیبربوکسکنترلئتیه

مب شدموضوعنیابریندادگاه حقوقیدعواکیاتیخصوصۀهمدعوانیا. دریکامل
ییدعوانیبودکهطرحچنآنقدرزینهارسانهتوجه.داشترامختلفیباجوانبفنهادادگاه

آنهالطمهیحالبهشهرتهردونیباشدودرعنهیهردوطرفهمزمانبروهمپرهزیبرا
برآنوودهالبرا عالوه کهبودقراراگروکردیمیلحظهشمارنگیبازگشتبهریبزند.

اشیقهرماننعنواازیاجباردفاعیبرایکوتاهمدتظرفدیباکندیهمکاروارنبادوباره
شدیمآماده طرفنیادادگاهطیشرانیاتحت. به ازطرنیفرصترا اختالفشانرا تا قیداد

فراهملندناختالفاتمؤثرفصلوحلمرکزتوسطیگریانجیممقدمات.کنندحلیگریانجیم
اختالفظرف جد11و قرارداد وودهال و ازیدیساعتحلشده  کرد. امضا وارن با را

                                                                                                                                                                                                        

تأسیس6310سالدراستجهانامریکاییمعتبرترینلیگفوتبالکهامریکامتحدهایاالتامریکاییوتبال.لیگملیف 6
ازیکیسوپرباولدیداربهمشهورفینالاین.شودمیبرگزارژانویه6روزدرآنفینالوشدهآغازسپتامبردرسالههروشد

.ستامریکااتلویزیونیدرسراسرهایبرنامهترینپربیننده
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ازیآگاهنشدمنتشرازآنیرسممدرکچیهواستمحرمانهیگریانجیمروندکهییآنجا
.ستینممکنتوافقنوعوتوافقبهدنیرسدریانجیممثالنقشیحلاختالفوبراقیدقۀنحو
احوالایزیچحال،نیابا اوضاعو از نیکه ورزشکهاستنیاشودیمافتیپرونده در

ازیونبودهآنبرمتمرکزکامالًنیوجودداردکهطرفیمالایویرزشویاوقاتمواعدیبرخ
رس از قبل دنیاستتا آن شودحلاختالفموعدبه کهبودازینپروندهنیادرنیهمچن.

.(Blackshaw, 2003: 72) نگرددفاشعمومیبرااختالفجوانب


  یمل یهایداور یریگشکل. 2-2

فصلوحلروندکردنمندضابطهیبرایملایویالمللنیبطحدرسیالگووعرفخاصایآ
نگرشاست؟شدهجادیاایداشتهوجودییرقضایغیهاوهیشبهیورزشاختالفات ورزشبه

اختالفاتدرحقوقیحلوفصلاختصاصستمیسکیجادیایمستقلبرایعنوانچهارچوببه
یوملالمللنیبیوحقوقیورزشینهادهاوحلوفصلاختالفاتیهاوهیورزش،شالمللنیب

؟راداراستیگاهیجا
ویالمللنیبیورزشیشدهوکاملازبوروکراسرفتهیپذیجزئیاختالفمستقلوتخصصحل
وکایآمردر6318سالازمستقلیداور.استیملیورزشیهاستمیسدریافزونروزطوربه
یهمگکاناداوژاپنوزلند،ینا،یاسترالا،یتانیبر.استودهبفعالنیچخلقیجمهوردر6334از
.اندکردهجادیاریاخدههکیدرراخودورزشژهیوومستقلیورزشاختالفحلیهاستمیس

داراراییهاهیرونیچنکهییکشورهاانیمحلاختالفیمورداستفادهبراهیرونیترمعمول
.(Findally & Mazzucco, 2010: 1) استبودهیداورهستند
ایالگو نیاکثر CASورزش)یداوروانید،یملمراجع دراست،بودهسیسوئلوزاندر(

وحلیبرایگریانجیمویداوریۀدورواغلبنهادنیایدگیرسیهاهیرویمبنابریملمراجع
CASنارخودرادرکیداورستمیکشورهاسنیازای.برخاستشدهرفتهیپذاختالفاتفصل

.دهدیمراCASخودبهیازروندداوریدنظرخواهیاجازهتجدوزلندیمثالنی.برااندقرارداده
الزامیینهانیطرفیبراCASبهرجوعامکانبدونکانادایداورهیرو اگرچهاستآورو
عطامربوطبهجبرانخسارتکهبهداورانشااراتیواختدنظریتجدۀآنشاملدامنیهاهیرو

دریازروندداوریسبکجهانکیکهرسدیمشدهاست.بهنظریالگوبردارCASشدهاز
.استورزشیداوروانیدیالگوبریمبتناغلبحالظهوراستکه

راییهاروشنیراکارآمدواستفادهازچنیینهادهانیچنسیتأستوانیمایآفیتوصنیابا
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پزیآمتیموفق به توجه با لیسوشدهجادیایملینهادهاتیصالحۀگستردرشیذدانست؟
نهادهانیادیباتنهانهیورزشاختالفاتفصلوحلیبرامراجعنیابهشدهریسرازیهاپرونده

مراجع دانستیرا با،کارآمد فصلاختالفاتورزشدیبلکه حلو در را آنها بهیعملکرد
دانست.زیآمتیموفقیخاصازاختالفاتحقوقیاعنوانحوزه


 ایتانیبر.  1-2-2

ریسازمانفراگ3یراباهمکار6(SDPR)یورزشاختالفاتحلئتیه6331سالدرایتانیبر
بریورزش کیعنیایتانیدر برونیسیم: یۀاتحادا،یتانیبرکیالمپیۀاتحادا،یتانیورزشکاران
نگ،یاسپانسرییاروپایۀاتحادا،یتانیبرکیپارالمپ ورزش ونیفدراس،یشمالرلندیامجمع

اتحاداسکاتلندورزشیۀاتحاد،یسرگرموورزشاتحاد،یاحرفهکنانیباز ورزشولز،یۀو
شودیممحسوبایتانیدربریورزشدرسطحملینهادکهنهادمسئولداورنیکردواسیتأس
پروندهخودیرأنینخست1000سالدر در نقضیارا مورد اختالفدر به حقوقمربوط
بهاختالفاتیدگیرستیصالح1001.درسالکردصادریسازمانورزشکییفکرتیمالک

1008رابدستآوردودرسالایتانیبرنگیدوپبامبارزهیملئتیتوسطهنگیمربوطبهدوپ
کردرییتغیورزشیهاحلراهمرکزبهآننام جرنیا. در جهانانینهاد آلمان1001یجام

ترونیفدراسنیاختالفب بازدادینیفوتبال و توباگو نحونیاکنانیو سر بر میتقسۀکشور
پروندهدررابطه63مرکززیلندنن1061کیالمپیهارقابتانیجردرحلکرد.زیرانداتیعا

تکواندوونیوفدراسآرونکوکۀپروندجملهازیملیهامیتیبراکنانیانتخاببازۀبانحو
حلاختالفاتئتیبهآندرهیدگیکهرسیگریمهمدیهاپروندهازکرد.یدگیسرراایتانیبر

میتویچلسباشگاهمدافعیترجانهیعلایتانیبرفوتبالیۀاتحادۀانجامشدپروندایتانیبریورزش
بودکنیبازنیاینژادنیتوهاتهاماتبارابطهدرسیانگلفوتبالیمل قرارداد1بنداساسبر.

صدوریمبناکهیاستدالالتوداورانیرأایمیتصمئتیهتیسادرشدهیمعرفیداورۀنمون
تواندیممحاکماتویدگیرسرونداگرچهباشدداشتهقرارعمومدسترسدردیبااستیرأ

1.باشدیخصوصنیباتوافقطرف
 

 کانادا .2-2-2

                                                                                                                                                                                                        

./https://www.sportresolutions.co.uk:بهر.ک.بیشتراطالعاتبرای.6
2. Skeleton of Arbitration Agreement, 2015. 
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SDRCC)6کانادایورزشاختالفاتفصلوحلمرکززینکانادادر دریرسمورطبه(
ن1005لیآور سال ژوئنهمان در و اختالفاتناشیدگیرستیصالحزیافتتاحشد ازیبه
ازیدنظرخواهیتجدحقمرکزنیکنندگانبهاکشوررابدستآوردامارجوعنیادرنگیدوپ

راندارند.CASآراءبه
نگ،یدوپ،یملیهامیتیاعضاانتخابازیناشاختالفاتبهیدگیرستیصالحمرکزنیا
ییکانادایالمللنیبورزشکارانازینیتمرویمالتیحماازیناشاختالفات،یانضباطماتیتصم
درانتخاباتویریگمیتصمیۀرومناسبتیهدامانندورزشبرتیحاکمازیناشاختالفاتو

ورزشتیریمددرمنافعتضادحاکم،مقاماتتوسطقدرتازهاستفادسوء،یورزشیهاسازمان
.استاداررا...و

ایمعرفیگریانجیماییداوربهارجاعشرطهنمون توسط انیشده است:نگونهیمرکز
منحصراًحاضرقراردادبامرتبطاییناشاختالفهرگونه" سازمان )نام /داوریانجیمایبه
دبیبراشود،یمنزداوواقعیداور/یگریانجیمکهروندیطرفیب حلاختالفاتنهرخایمثال:

فصلاختالفاتورزش یمرکزحلو ونیجانشایکانادا )قواعد مطابقبا و ارجاعشده آن(
کانادایورزشاختالفاتفصلوحلقانون:مثالیبرا،یداور/یگریاجیمقابلاعمالبرنیقوان
".شدخواهدفصلوحلیقطعطوربه(شودانجامآنیروکهیاصالحاتهرگونهرشیپذبا

 .دارندشرطنیاضمنزیرانیدگیزبانومکانرسانتخابامکاننیطرف

 
 فرانسه  .3-2-2

(CAS)2یاتاقداورسیتأسبا1001ورزشفرانسههمسرانجامدرسالکیالمپیملۀتیکم
دودرمرکزنیابهاختالفارجاعقرارداد.دییآنراموردتأیدگیموافقتکردهوقواعدرس

قراردادخودشرطداورنیطرفنکهیخستاناست؛ممکنحالت برایدر ارجاعهرگونهیرا
داوریاختالفناش اتاق به مربوط قرارداد طرفیاز دوم و باشند گنجانده بنیرا روزپساز

بهاتاقداوریدگیدوجانبهرسۀتوافقنامکییامضابااختالف ارجاعکیالمپیملۀتیمکیرا
یباتوسلبهداوری.حلاختالفاتورزشاإلجراستالزمنیطرفیبراویینهادنهانیای.رأدهند

دارا اختالفاتکامالً مربوطبه تنها عموماً فرانسه امکانارجاعواستیخصوصتیماهیدر
ادارتیاختالفاتتحتصالح داوریقضات بنابرایبه ندارد. دریورزشیداورن،یوجود

                                                                                                                                                                                                        

.sdrcc.ca/eng/home-http://www.crdsc:بهر.ک.بیشتراطالعاتبرای.6 
. larbitrage.html-/81http://franceolympique.com/artبه:ر.ک.بیشتراطالعاتبرای.1 
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بهفرا زژهیونسه موارد با قراردادهاریمرتبط به مربوط اختالفات نی)بنگیاسپانسریاست:
پوششیقراردادهابهمربوطاختالفات،(یبااشخاصخصوصهاباشگاهاییورزشیهاونیفدراس
مورددرهاباشگاهنیاختالفاتبها،باشگاهاییاحرفهکنانیدالالنوبازنیاختالفاتب،یونیزیتلو
 .گریدیخصوصیقرارداداختالفهرگونهورهیغوکنانیبازانتقالۀنیهز

 آلمان .4-2-2

تویانستدروانیدمقر.کردآغازراخودکار1008هیژانو6از1آلمانورزشیداوروانید
ورزشآلمانیداوروانیدسیتأسویریگشکلآلماناست.کلنشهردر(DIS)آلمانیداور

آلمانیداورتوی(وانستNADA)آلماننگیدوپبامبارزهیملآژانسمشترکیهامرهونتالش
 کنندنادااست. شروع خود همکارنیاۀکه با بود DISیابتکار بهیداوریدگیرسقواعد

یدادهایرواختالفاتمرتبطبانگ،یآنتخلفاتدوپاساسبرکهکردندبیتصورااختالفات
،یورزش انتقاالت، و دریورزشیهاهیاتحادبهبوطمراختالفاتونگیاسپانسرمجوز،نقل
یرأازدنظریتجدامکاننگیدوپبهمربوطیهاپروندهیم.درتمادارندقرارنهادنیاتیصالح

.داردوجودسیسوئدر(CAS)ورزشیداوروانیدبهآلمانورزشیداوروانید


 ژاپن .5-2-2

JSAA)ژاپنورزشیداورآژانس اپنژکیالمپۀتیکمتوسط1009لیآور1درهم(
(JOC JASA)ژاپنورزشیۀاتحاد(، HSAD)ژاپنمعلوالنورزشیۀاتحادو( شیافزایبرا(

حلقیطرازورزشروانومعقولعملکردوورزشبهمربوطمقرراتونیقوانتیشفاف
شد.سیتأسیگریانجیمویداورقیازطریورزشیهاونیفدراسوورزشکاراننیباختالفات

وشودیمنیتأمساالنههیسهمصورتبهفوقدرمذکورمرجع9توسطنهادنیاتیفعالیهانهیهز
ورزش،فرهنگ،آموزش،وزارت.استیورزشیهایالتاردرآمدازیناشزینیبخشنیهمچن
نیایاتیحاستقاللنیتضمیبرا.استدادهاختصاصرابهآژانسیابودجهزینیتکنولوژوعلوم

مراجعوورزشکاران،یورزشیهاونی)فدراسمذکورنهاد9از(زانیممورانیمد)داوران،آژانس
1.شوندیممتعادلانتخابی(بهطرزطرفیب



 رانیا. 6-2-2

                                                                                                                                                                                                        

/http://www.dis-sportschiedsgericht.de/de به:ر.ک.بیشتراطالعاتبرای. 6
2. Dogauchi, Masato, Disputes in Sports, 2015, http://www.yomiuri.co.jp/adv/wol/dy
/opinion/sports_120604.html. 
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.استنبودهتوجهموردنیاازشیپتایورزشاختالفاتفصلوحلدریداوررانیادر
درحلویستفادهازداور.اباشدآنعللازیکیعرصهنیامباحثبودننوظهوراستمحتمل

برایدرکشورچندیفصلاختالفاتورزش ازیکیمثالیاستموردتوجهقرارگرفتهاست.
6935درسالیحقوقورزشیملشیهمانیمواردتمرکزوزارتورزشوجواناندرنخستنیا
نهادباشدیم وجود تخصصی. ایمستقلو ایزمانژهیوبهنهیزمنیدر ارانیدر جلوهتیهمبا
فرآکندیم در قانونگذار،یانضباطیهاتهیکمیدگیرسیجارندیکه تخلفاتورزشکاران به

حلوفصلاختالفاتیمستقلبرایستمیسرانیباشد.اگرچهتابهحالدرایکییوقاضیمجر
نیادرروزافزونازیناحساسباکهرسدینشده،امابهنظرمسیتأسیبااستفادهازداوریورزش
ندهیآدرینهادنیچنجادیابرنهیزمنیادریررسمیغویرسمینهادهاتمرکزعرصه

.باشدالوقوعبیقر
جنبهکهاینازاعماختالفاتهرگونهحلمنظوربهکهکندمیجلوهتکنیکیصورتبهداوری
.(6981:15ایی،،خز608-6914:601صفائی،)رودمیکاربهباشدداشتهحقوقیغیریاحقوقی

مرکزطریقازرادعاویاینتوانمیورزشیداوریمرجعیکخألدرآیاکهسؤالاینمورددر
داردوجودتردیدکردفصلوحلایراناتاقداوری مرکزفعالیتموضوعزیرا. 1مادهطبق

جنبهلزوماًشیورزاختالفاتکهحالیدر.استالمللیبینوداخلیازاعمبازرگانیاختالفات
ندارندبازرگانی استورزشیمسائلباداورانآشناییعدمدیگرمشکل. داوریآیینفقدان.
هایرسیدگیبرحاکمموازینواصولنیزومربوطهدعاویفصلوحلچگونگیوورزشی
.استایراناتاقداوریمرکزتوسطرسیدگیدیگرهایچالشازمتخذهتصمیماتوداوری
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وحلیانضباطیهاقیطرازوهاونیدرخودفدراسیاختالفاتورزشرانیادرحاضر،الحدر
6915)یورزشمسابقاتیانضباطیکلنامهنییآطبقمذکوریهاتهیکم.شوندیمفصل ینهاد(
کیالمپتهیاساسنامهکم51اساسمادهبر.شوندیممحسوبیورزشتخلفاتبهیدگیرسدرمستقل

.رندیگیمقراریموردبررسیحقوقورزشونیسیاختالفاتراجعبهورزشابتدادرکمهیکلرانیا
دریورزشیالمللنیبتیحکموانیبهدنافیاستقیازطرمنحصراًتوانیمراصادرهیینهایرأ

.استصادرهیرأافتیدرخیروزازتار16ینافیاستنیچناالجلضرب.کردارسالسیسوئلوزان
بهیکنیبازتیشکادنبالبهسیپرسپولباشگاه1001سالدررانیامورددرصادرهیآرازایکیدر
در.شدیدالرهزار680مهیجرپرداختبهمحکومورزشیداوروانیدبهمیتنیاازرافائلنام
راخودکاریمنفازیامت1بادیباسیپرسپولمیتیرأیشددرصورتعدماجرادیتأکصادرهیرأ
.(14-6939:15مقدم،یشعبان)کنددنبال(اول)دستهرانیاگیلنییپاردهاز
 

 (CAS) ورزش یداور وانید .3

آغازشدهباشدوباتکاملوینبودکهابتدادرسطوحملیورزشروندیداوروانیدلیتشک
منازعاترفعوورزشدریداوربهاجرادرآمدهباشد.یالمللنیبقالبکیسرانجامدرشرفتیپ

یالمللنیبتهیکمرینظیورزشیالمللنیبیهاسازمانیهاهیتوصواوامرمحصولآنازیناش
یالمللنیبدرسطحهاسازماننیاتوسطیداوریهانهادواستیالمللنیبیهاونیفدراسوک،یالمپ

باالازمربوطههرمیشورزیداوربارابطهدر.(6988:19،یگلری)باندافتهیتیمقبولوگرفتهشکل
اختالفاتفصلنهادحلونیتریعالعنوانبهورزشیداوروانیدکهیطوربهشدلیتشکنییپابه
ازپسوشدهلیتشکخاصۀنیمزنیبودکهدرایمراجعنیخودازنخستورزشدریالمللنیب

وایتانیبردرورزشیاوردینهادهاکهیطوربهشدمطرحیملمراکزیبراییالگوعنوانبهیمدت
.اندکردهاشارهنهیزمنیادرورزشیداوروانیدازیالگوبرداربهحاًیصرکانادا
 

 ورزش یداور وانید عملکرد و ساختار .1-3

شدچیه6380ۀدهازقبل شناخته آراتیکهصالحیمستقلۀنهاد درآورالزامیصدور
وجودنداشت.ورزشباشد،داشتهیملهمویالمللنیبراهمدرسطحیورزشلیرابطهبامسا
عیسریریگمیتصمستمیسکیبهازینهایبندزمانوهابرنامهدرستیاجرانیمتضیاغلببرا

الزمیطرفیبتاباشدیملویالمللنیبیهاونیفدراسازمستقلینهاددیباداشت.نهادمربوطه
کیالمپیالمللنیبتهیکمسیرئیهاتالشبا(Beach, 2012: 74). کندنیتضمرا ازیکیو



69بهار،45،شمارهدهمهجپژوهشحقوقعمومی،سالفصلنامه 03
 

 

6385ژوئن90ازورزشیداوروانیسرانجاماساسنامهدیدادگستریالمللنیبوانیقضاتد
اإلجراالزم منتشرکردکهحاویچندمدلوانید،6336سالدرشد. دستورالعملداوریرا

هاباشگاهیاهافدراسیونتقررادراساسنامهیامیشرطدرجراهکیشرطارجاعبهداوریبود.
 :بودریصورتزبه

.کهازطریقدوستانهقابلحل..فدراسیونکنونیمقرراتواساسنامهازناشیاختالفهر»
کهایهایعادیبایددرنهایتتوسطمحکمهحقمراجعهبهدادگاهیوفصلنباشدبهاستثنا

طرفیندیوانداوریورزقوانینواساسنامهبامطابق استحلوفصلشود. شتشکیلشده
می شوندمتعهد نیترأیصادره حسن با و یافته تطابق مقرراتمربوطه و اساسنامه با راتا
6«.نشوندآناجرایمانعصورتهیچبهوپذیرفته

FEI)یاسبدوانالمللیبینفدراسیون موردراشرطاینکهبودورزشینهادنخستین(
هایپرونده31-6336سالتا داد.قرارتصویب مربوطبهوانیدگوناگونیبه ارجاعشدکه

موضوعاتیمانندملیتورزشکاران،قراردادهایاستخدام،حقپخشتلویزیونی،اسپانسرینگو
.شدمطرحزیتوجهبهظاهرشرطداوریتجدیدنظر،چندینپروندهدوپینگنبا.بودمجوز
شدتکاملورییتغدچاروانیدساختارهاپروندههمینازاثرطرحیکیدر یبرخیپدر.

سوئوتحوالت فدرال دخالتدادگاه سیبا ساختار منظوراصالحوانیدسرانجام به و شده
امضایداورنهادنیااستقاللنیمتض یداوریالمللنیبیشورا6335سیپارۀموافقتنامیبا

سیسوئیعالوانیتوسطدیتیشکایطمجدداًدیساختارجدنیاشد.لی(تشکICAS)ورزش
کنفرانسدر.شددییتأکیالمپیالمللنیبۀتیمازکوانیاستقاللکاملدت،یهاشدودرنیبررس

متعددیهایبرگزارشدنهضتالمپیکودولت1009جهانیدوپینگدرورزشکهدرمارس
رامرجعتجدیدنظرازوانیآند69ۀمادکهپرداختنددوپینگبامبارزهقانونجهانیبیتصوبه
 1.داندیممرتبطبادوپینگالمللیاختالفاتبینۀهم

ازیکیماتیتصمازیدنظرخواهیتجدبهمربوطوانیدیهاپروندهدرصد54بهکینزد
فای)ففوتبالیالمللنیبونیفدراسینهادها بایهاپروندهزینرادرصد90واست( مرتبط
هنددیملیتشکنگیدوپ 60،یدعاوریسابهمربوطدرصد64زینماندهیباقدرصد14از.

اختالفاتمانندیلیمسابهمعموالًزینیدعاوریسا.هستندیالمللنیبیتجاریهاپروندهدرصد
سها،رقابتهیسهمکسبوانتخاببهمربوط اعتراضبهیاسیاختالفات حکومت، سر بر

                                                                                                                                                                                                        
1. History of CAS, 2016, http://www.tas-cas.org/en/general-information/history-of-the-
cas.html. 
2. Ibid. 
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(Reilly, 2012: 69-70). هستندمربوطهاقابتریزبانیمانتخاباتواعتراضبه
آنهایبرانیواززمانابالغبهطرفیینهاورزشیداوروانیدصادرهتوسطیداوریرأ
براساستواندیمیداوریالمللنیبیآراریبهمانندسازیآراننیآوراست.اوالزاماإلجراالزم

دررابطهباورکیوینونیمطابقبامفادکنوانسژهیووبهیخصوصالمللنیبقواعدمعمولحقوق
اجراییشناسا 60مصوبیخارجیداوریآرایو موقع6348ژوئن شود. وانیدتیاجرا
یالمللنیبیهاسازمانیحقوقتیشخصییمربوطبهشناساییاروپاونیتوسطکنوانسنیهمچن

شناسایردولتیغ اگرشخصییمورد است. رأیقرارگرفته توسطیاز یناراضوانیدصادره
طیدارندتحتشراقراروانیدمقرییقضاۀحوزدرکهسیسوئیهادادگاهبهتواندیمباشد
یخصوصالمللنیبدررابطهباحقوقسیقانونفدرالسوئ630ماده1وبراساسبندیمحدود
.(Blackshaw, 2003: 81)کندتیشکا
دتا که اثباتشده حال ینهادورزشیداوروانیبه بهیدگیرسیبرامؤثرمحبوبو

سرمؤثرعادالنه،یطرزبهیورزشاختالفات مقاعیو ورزشدر خانواده درون در باسهیو
مراجعانبامتناسبوانیداستفادهموردیهاهیاست.رویمحاکمعادۀنیپرهزخصمانهوطیمح
فصلوحلسالچندنهوماهچندظرفآنبهیارجاعیهاپروندهاکثروبودهمنعطفو

ویگسترشازنظراجتماعبهرویادهیپدعنوانبهورزشرایازهایراهننیدراوانی.داندشده
.(Blackshaw, 2003: 82) پاسخدادهاستیمال
 

 ورزش یداور وانید یحقوق یهاچالش .2-3

استقاللونیتضممنظوربهقیعماصالحاتدورهکیوهاشرفتیپنیایتماموجودبا
ودهیالزمرسیبهبلوغحقوقوانیبودکهدنیقائلبهاتوانیمهنوزهمنوان،یدیآرااعتبار

داشتننظردر.شودیممشاهدهوانیدیهاتیدرساختاروصالحیاهیپایضعفنقاطهنوزهم
هاچالشنیا اهیورزشیداوریملوانیدسیتأسدر آنجا اابدییمتیماز هاالشچنیکه

 داوریحقوقاعتباراساساً یآراء را چنریزبهصادرشده اعتبار تزلزلدر با و برده نیسئوال
.کنندمیجهینتیآنرابتیوفعالسیتأساصوالًینهاد
رجوعآنهابهشیهایبررسدروانیدکهیحقوقیهاستمیگوناگونسۀگستربهتوجهبا

صادرهیآرادریاحتمالتضادوعدمهماهنگ،یورزشیهاسازمانمتفاوتقواعدوکندیم
داردوجودزین کههستندداوطلبانهیتجمعاتایبودهیخصوصیورزشیهاسازماناکثر.

اکثراختالفاتمربوطبهجه،ینتدر.کنندینماعمالآنهابررایتیحاکماقتداراتیدولتمقامات
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تحتحاک قابلاصولویحقوقیهاستمیسبهتوجهباکههستندیقرارداداصولتیمآنها
مختلفهاورزشبراعمال ورزشکاران باشندمتفاوتتوانندیمو هرواقعدروملتهر.
هافلسفهویحقوقیهاستمیسوقواعدنیاکردنهماهنگواستهیبقازمتفاوتتایماهیورزش

.(McLaren, 2001: 379) بهشدتدشواراستیکارعتاًیطباهدافو
استدهمشاهدهشزینوانیکوتاهچندسالگذشتهدیۀرودروانیدیدرآرایهماهنگعدم

اریبسیریگسختبا6ییایرومانساله61مناستیژرادوکانایآندرۀپرونددروانیدمثالیبرا
گرفتنمدالطالکیالمپیالمللنیبۀتیکمیرأ دلکیالمپیدر به آزمامثبتلیاو شیشدن
تأنگشیدوپ بهدییرا اکرد. و او صداقت تنیرغم پزشک که درمانیبرامیموضوع

ممنوعهبودودربهبودعملکردورزشکارۀمادتنهاکهبوددادهاوبهراییداروشیآنفلوانزا
دراماگرفتراکیالمپیالمللنیبۀتیکمفراوانطرفیرینداشتبازهمباسختگینقشچیه

نکهیالیدلبهوانید1نایفهیعلیفوشۀپروند با69شناگرمحروم صداقتتمام با و بوده ساله
نداشتهمجازاتاورایریممنوعههمدربهبودعملکرداوتأثۀمادوبودهپروندهبرخوردکرد

کاهشداد.
حاصلجهینهنتورزشیداوروانیدییقضاهیروجوانبنیمهمترازیکیکهشودیمگفته
و الگوهاپروندهیآراشده نهادهایبلکه دخالتداوراندر باینحوه برورزشاست. ناظر

حاًیصریالگوکیبهتوانیموانیدگستردهدادهشدهبهداوراندرمقرراتاراتیتوجهبهاخت
یاراتیبهداوراناختوانیدمقررات41ۀماد.دیرسمداخلهاریاختازییالمحدودکنندهوسطحبا

 جاماتیتصمتادهدیمرا قادرجهیکنندودرنتیمقاماتورزشریسانیگزیخودرا را آنها
حاکمآنهابرراخودمیتصموکردهمحدودرایورزشنهادکیمقرراتونیقوانتاکندیم

وهااستیمحدودومناسببههدفرانسبتبهسیریدرعملداورانتفسحال،نیابا.کنند
نییتبیبراراورزشبرحاکمینهادهااقتدارتنهانهراهنیادرواندداشتهیمقرراتورزش

انصافاصولاعمالنیمبلکهبهدنبالتضاند،شناختهتیرسمبهخودشاناعمالادارهواستهایس
.(Findally & Mazzucco, 2010: 2) اندبودهزینمطلوبتیحاکمو

اراتیاختایآدارند؟یروشیپاریاختکجااتداوراناستکهنیبحثانجایدراواقع،در
رفتهیپذزینورزشکارتوسطکهمربوطهنهادایونیفدراستوسطشدهنییتعیمادقواعدبهآنها

                                                                                                                                                                                                        
1. Raducan v. IOC, 2000, http://www.5rb.com/case/raducan-v-ioc/. 
2. Foschi v. Fina, 1997 
http://www.chapmanandintrieri.com/assets/files/News_and_Publications/Sports_AAA_
Opinions/Foschi%20CAS1.pdf. 
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رایدیمقررهجدطرفدوانیمفراترازتوافقادارندتاریاختداورانایوشودیمشدهمحدود
شدهکنند.نییتعیاصولقبلنیگزیجا

بلکه،یورزشیهاونیفدراسمقرراتونیقوانریتفستنهانهورزشیداوروانیدعملکرد
عملکردنیبهتریبراهماهنگیازاستانداردهایامجموعهجادیایالگوهابرانیانتخاببهتر

بهیابیدستیبرانیقواننیادرراتییتغقیتشولهیوسبهسپسهماهنگیاستانداردهانیا.است
(Foster, 2006: 421) شودیماعمالیورزشیهاونیفدراسهمهبرعملشرونیبهتریالگو
حلکنندتالشاختالفتوانندیمموجودمقرراتاستمعتقدیوقتوانید متنکندیمرا تا

دوایمعتقداستقانونمبهمکهییجا،حالنیقانونراهمانگونهکهنوشتهشدهاعمالکند.باا
اعمالاص برانیکهنخستپرداختهریتفسیولجهانپهلواستبه قرارداد یآنرجوعبهخود

مقرراتمربوطبهمسابقهونیازتضادبیواعمالآناست.بهطورمشابهاگرابهامناشریتفس
جیبهتدرریتفاسنی.ادهدیممربوطبهمسابقهنیرابهقوانتیاولوCASباشدیکلیهااستیس

 Findally). گیرندمیتوسطداورانمورداستفادهقرارندهیآیرهایدرتفسشدهولیبهسابقهتبد

& Mazzucco, 2010: 17).
به رسدیمنظر ورزشجهاندر اتیموقعکیکه و دارد تفاوتدرنیحساسقرار بار

باشیپازشیبیدانیدومیالمللنیبونیوفدراسفایفکهیاست.درحال"انقالبایاصالح"جادیا
کردنوکنترلزهیدموکرات16قرنیهاچالشازیکیکهاستروشنهستندروبرویشفتگآ

ریسرازآنهابهنگیاسپانسروهاونیزیتلویماللیکهساستیفراملیهاسازمانمیعظحجم
استشده ا.کندفایایدیکلینقشدیباورزشیداوروانیدراهنیادر. نیاوجود،نیبا
الزمتیاصالحشدهوبهسطحاستقاللوشفافوانیکهداستانهیگراواقعیتنهازمانگاهیجا
کاردستوردرکهاستیمطلوبتیحاکمروحقاًیدقنیامشروعبرسد.یعملکردنیتضمیبرا
داردقرار1010کیالمپیبراکیالمپیالمللنیبۀتیکم المپتواندیمو نهضت درکیکل
6.کندیراهبرراندهیآیهاسال

 

 ورزش یداور یمل وانید سیتأس یهاچالش .4

 ورزش یداور یمل وانید استقالل. 1-4

نهادحاصلنیالیساختاروتشکمعموالً.استیداورنهادیاصلشروطازیکیاستقالل
                                                                                                                                                                                                        
1. Duval, Antonie, 2015, " The Court of Arbitration for Sport after Pechstein: Reform or 
Revolution?", Asser International Sports Law Blog, available at: http://www.asser.nl/
SportsLaw/ Blog/post/the-court-of-arbitration-for-sport-after-pechstein-reform-or-revolution, 
last reached on: 1 February 2016. 

http://www.asser.nl/SportsLaw/Blog/post/the-court-of-arbitration-for-sport-after-pechstein-reform-or-revolution
http://www.asser.nl/SportsLaw/Blog/post/the-court-of-arbitration-for-sport-after-pechstein-reform-or-revolution
http://www.asser.nl/SportsLaw/Blog/post/the-court-of-arbitration-for-sport-after-pechstein-reform-or-revolution
http://www.asser.nl/SportsLaw/Blog/
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نماییمشارکتنهادها فدراسنیاگرانیبازیندگیاستکه جمله از ،یورزشیهاونیعرصه
درتوانندیمکهبرعهدهدارندراییهاتیموجودریوسایزشوریعموممقاماتورزشکاران،

باشندکیشریورزشاختالفاتاکثر یداوروانیدیبراشدهجادیایهاچالشنیمهمتر.
وگستردهاصالحاتنینخستوگرفتههدفرامحورنیمهقاًیاودقتیدههفعالسهیطورزش

استکهینیعی.استقاللمفهومبودراستانیمهدرزینورزشیداوریالمللنیبیشوراجادیا
وانیمیمال،یاجتماع،یبهروابطشخص ونیازطرفیکیداور مربوطشانیالیوکایدعوا

اگرمثالیبراشودیمداورکمتراستقاللموجبباشدترکینزدروابطنیاهرچهوشودیم
یخانوادگارتباطنیطرفازیکیابایباشدنیطرفازیکییبرایخدمتانجامحالدرداور
توانینمباشدبرقراراختالفنیطرفازیکیوداورانیممدتبلندیدوسترابطهایباشدداشته

.(86935:931یشابورینیمعبود)واحد؛اورامستقلدانست
ساالریدعوایدرکهبود1009یم11ِدرنماند.مصونانتقادازهمبازوانیدوجودنیابا

کهمنجربهحذفآنهاوانیددواسکیبازروسیعلیهیکرأیداوریدانیلووااولگاوالزوتینا
یکرقابتبازی سوئاز فدرال دادگاه بود، سالتلیکسیتیشده المپیکزمستانی سیهای

دراینرأیمهمومفصلمجدداً ارزیابیاستقاللدیوانبهصورتدقیقوجزئیپرداخت. به
یداوروانیدوورزشیداوریالمللنیبیفدرالبهکالبدشکافیسازمانوساختارشورادادگاه
رسیدکهورزش ایننتیجه به وانیدپرداختو محسوبکیالمپیالمللنیبۀتیکمزیرمجموعه
ارجاعخواستارکهاستهاییطرفهمهونهادآنازاستقاللدارایکافیاندازهبهوشودنمی

کیالمپیالمللنیبۀتیکمکههاییپروندهدرصادرهیآرانتیجهدروشوندمیدیوانبهدعوایشان
 6.محاکمدولتیاستیواقعیقابلمقایسهباآرایطرفآنهااستآرا

شد.منظورازاستقاللنداشتنارتباطکیقائلبهتفکدیبا«یطرفیب»و«استقالل»دوواژهانیم
نیایطرفیبازمقصود.باشدیمیداورنیازطرفیکیبایاجتماعایویاهحرف،یتجاریفعلاییقبل

بهاختالفواستماعیدگیباشدودررسلیدعوامتمانیازطرفیکیبهدینبایاستکهمرجعداور
نیاظهاراتطرف ادلهآنانب واستقالل.(685-6934:684،ی)مافقائلشودضیتبعنیطرفنیو

خوداعتباردربلکه شود،یممرتبطابطالیدعواطرحازیریجلوگویرأنهابهاعتبارنهتیطرفیب
.(156-6936:150،ی)خدابخشاستاثرگذارزیناختالفنیطرفاقناعوداور

 

                                                                                                                                                                                                        
1. History of CAS, 2016, http://www.tas-cas.org/en/general-information/history-of-the-
cas.html. 
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 نیپچشتا ۀدر پروند وانیبه استقالل د رادیا  .1-1-4

آلماندربهچالشیبهمراجعداخل1064درسالیآلمانبازتیاسکنیپچشتاایکلودتیشکا
نتیورزشاتفاقیداوروانیاستقاللددنیکش آنیدگیرسۀجیاستکه راتیتأثتواندیمبه
در.باشدداشتهیملسطوحویالمللنیبدرسطحیورزشیوداوروانیرابرسرنوشتدیمهم
یهاهیپانشاندادکههنوزوانیدصادرهتوسطیآلمانبانقضرأیدادگاهمدنکییرأنیا

معضلونگیدوپمتخصصپزشکانوجودباسستاست.شدهگذاشتهبناسیسوئدرکهینهاد
نیابانبودهاست.یدادگاهعالکیازمندیننیازاشیبچگاهیمسابقات،ورزشهۀجیدرنتیتبان
سازهچارچندانتواندینماشیکنونساختارباموجوددادگاهکهدادنشاننیچشتاپایکلودحال
دررایادیزیهامدالآلمانیبرا1001و6331یهاسالنیبنیپچشتا(Slater, 2015: 47). باشد
سالهازدویتیمبامحرونگیدوپلیبهدل1003درسالوکردکسبیزمستانکیالمپیهایباز

باتشیممحرودوراناتمامازپس1066سالدریو.شدروبروتیاسکیالمللنیبیۀجانباتحاد
دستبهراییهامدالهم1069و1066،1061یجهانیهارقابتدریجهانعرصهبهبازگشت

کیولآورد المپیمبا مدال فدراس1065یزمستانکیفاصله دستداد. از یالمللنیبونیرا
ادامهیالمللنیبیهارقابتدرورزشکارنیاحضوردوامبهخودظنکهتیاسک هنوز داررا
درآنمورد61کهگرفتشیآزمااوازبار30حدود1003تا1000یهاسالنیبدیدیم

بودنیشتادرخونپچیموادۀهندنشاندجی.نتا(Slater, 2015) بود1003سالنخستۀچهارماه
یالمللنیبونیوزشکاربود.فدراسنیبودناوضاعبدنایرعادیغۀنشانایونگیدوپۀنشانایکه
یداوروانیدردزینبعدماه4وکردمحرومرایو1003ژوئندرودانستیقطعرااولۀجینت

ا موفقنیورزشاز با خود حالتیاقدام در کرد. رأیبراکهیدفاع ورزشکاران وانیدیاکثر
.نبودصادقنیپچشتایبراموضوعنیااماشد،یممحسوبانیپاۀورزشنقطیداور

توانستیمکهدرخونیارثکیاختاللژنتکیالدوکارشناساحتمه،یاولیدگیرسهنگام
اوتیوضعیبررسیبرااتینظرنیابرزیناویوکال.کردندمطرحراباشدشیآزماۀجینتعلت
که–نابالغدرخونشیقرمزخونیهاسلولوجودعلتکهبودمعتقدزیناوخود.کردندهیتک

نشانه دوپیامعموالً استبودهیارثاختالالتنیمه–ستانگیاز وئتیهاما،. کارشناسان
منتفشیآزماۀانجامدهندشگاهیآزما دررسوانیدکیدانستناحتمالاختاللژنتیبا بهدنیرا
کردندیاریپروندهنیادرقاطعیاجهینت یداوروانیدیرأازنیپچشتایدنظرخواهیتجد.

وپروندهبرهیثانونظراظهاریبرادیجدکارشناسانازتدعوباسیسوئفدرالدادگاهبهورزش
امدینبدستتیاکثرهمبازاماکردنددییتأراادعادیجدکارشناسانوشدانجامکیژنتتیوضع
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1066سالدریوتیمدوسالمحرواتمامازپس.ماندناکامیرأشکستنیبرانیپچشتاتالشو
:کرداعالمآنازپسوآوردبدستیجهانیهارقابتدررابرنزمدالدوصحنهبهبازگشتبا
ینگیدوپحاالچراپسکردم،نیتمرهمصورتهمانبهوورزشکارهمانورزشکارم،همانمن
کیالمپهیسهموآوردبدستراییهامدالهم1069و1061یهاسالدریوکهیحالدرستم؟ین

ادعایهادادگاهدررایدیجدیعواداویوکالآوردبدستزینرایسوش1065 با یآلمان
تینهادرکهکردندآغازتیاسکیالمللنیبونیفدراسهیعلیپوندونیلیمسهجبرانخسارت

.بودیامنطقهدادگاهیرأازیدنظرخواهیتجددرخیمونیامنطقهدادگاهیرأصدوربهمنجر
روبروشدهکهبهنظریگریدیالشجدسالباچ90پسازحدودوانیاستقاللدبیترتنیبد

ۀندیآیبرارااصالحاتازیگریدموجخیموندنظریتجددادگاهیریگمیتصمازپسرسدیم
باشدداشتهیپدروانید اۀعمد. در ترکتیشکانیانتقاداتمطروحه یالمللنیبیشورابیبه

در.استورزشبرحاکمیهاسازمانسودبهآنیاعضاانتخاببودننامتعادلوورزشیداور
.شوندیمسالانتخاب5یآنهاحقوقدانانباتجربههستندوبراۀعضوداردکههم10شورانیاواقع،
یالمللنیبیهاونیفدراسوکیالمپیملیهاتهیکمک،یالمپیالمللنیبۀتیکمتوسطآنهانفر61

کمدستن،یبنابرا.شودبرقرارتعادلتاکنندیمراانتخابگرینفرد8نفر61نیواشوندیمانتخاب
نیدادگاهآلماناۀدی.بهعقشوندیمورزشانتخابۀادارهکنندینفرتوسطنهادها10نینفرازا61

(Slater, 2015). بردیمسئوالریرازوانیموضوعاستقاللد
کندیمراانتخابیعالیوراشحقوقدانانازنفر5کیالمپیالمللنیبۀتیکمکهمسئلهنیااما

برکیالمپیالمللنیبۀتیکمۀسلطیۀنقشدارندهنوزهمسازینگریدنفر8نفردرانتخاب5نیوا
وانید نظر به و حفظکرده رسدیمرا خود دادنیاهمعالقهکیالمپیالمللنیبۀتیکمکه به

همهنوزاماستینوانیدانگذاریبنتنهاتهیکماگرچهنیندارد.عالوهبراوانیاستقاللکاملبهد
وانیدیریگنهادراحفظکردهاست.درزمانشکلنیایمالیحامتنهاعنوانبهخودتیموقع

باشدطرفیکهقراربودبیرادرنهادرمعمولیغینفوذکیالمپیالمللنیبۀتیکمروشنبودکه
برکیالمپیالمللنیبۀتیکمنکهیاعتقادبهابدونشکامروزکمترشدهاست.ریتأثنیاداراست

سیرئمیاستکهمعتقدباشنیاستمانندارگذاریتأثورزشیداوروانیدصادرهتوسطیآرا
یعالوانیاست.قضاتدرگذاریکشورتأثنیایعالوانیصادرهتوسطدیبرآراکایجمهورآمر

مستقلکامالًورزشیداوروانیدوورزشیداوریالمللنیبیشورایبهماننداعضازینکایمرا
جمهورسیکنند.رئیریگازپروندهکنارهدیداشتهباشندباینفعییاگردردعوازیبودهوآنهان
رادررابطهباافکارشداشتهباشدامادرییهاهیتوصتواندیمکیالمپیالمللنیبۀتیکمهمبهمانند
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ردپااستشدهنیتضمآنهایطرفیبشوندیمکهقضاتمنصوبیوقتتینها ازیکمرنگی.
کهنتوانستینیشودامادرحددهیدوانیممکناستهنوزدردکیالمپیالمللنیبۀتیکمسلطه

.(Beach, 2012: 78) ورزشدانستیایدنیعالوانیرادوانید
دریاعمالیفطریبواستقاللیارهایمعبهورزشیداوروانیدیاستانداردهاکهچههر

یناشییقضایۀروباشد،کینزدیقضائیهایدگیرس را آن یقانونورزشتوانیمشتریباز
(Lex sportiva (Vaitiekunas, 2014: 2) دانست( یفرصتنیپچشتاتیشکایاریبسۀدیعقبه.
ونهادنیااستقاللنیتضمجهتدرتریاساسیاصالحاتجادیاجهتدروانیدیبرادیمف
.کرداستقبالازآندیداورانآناستکهبانیچنهم
 

 یداور ندیفرآ در یمل یهادادگاه مداخله .2-4

یهانهاداعتبارتزلزلباعثکهاستیداتیتهدازیکییداوریآرادریملیهادادگاهمداخله
دستورصدورداور،جرحمانندیموضوعاتدرتوانیدخالترامنیاگری.ازطرفدشودیمیداور

تیاهمبایداوریآرایاجرایوحتیبانظمعمومیمخالفترأممتنع،طرفداورنصبموقت،
.کردیتلق

قالبدریداوریرأانیجربریقضائنظارتینوعامکانایدنیحقوقیهانظامشتریبدر
مداخلهعدمبریمبنآشکارشیگرارغمیعل.استشدهینیبشیپیداوریرأبهاعتراضامکان

یهانظام،یدولتیهادادگاهدخالتمواردکردنیحصرویداوریهایدگیرسدرهادگاهدا
برهادادگاهیقضائنظارتنوعنیاکاملحذفبهآلمانوسیانگلژهیوبهمعاصریحقوق
.استاستوارعاملدوبریداوردرهادادگاهکمترمداخلهفلسفه.اندندادهدرتنیداورانیجر
هادولتمداخلهکردنمحدودباکشورهادریداورانجامبهقیتشوامرنیاهدفآنکهاول
موجوددرهیمنحصرکردندخالتآنهاهمسوباروهادادگاهمداخلهکاهشعاملنیدوم.است
یکلطوربهاما.(6936:601پارسافر؛،ی)مافاستیداورانیجرعیتسرهدفبایالمللنیبنظام
بهاعتمادبایداورنهادشتریباستقاللیداوریهایدگیرسدریقضائخالتمدادیتحدهدف
دادگاهتجدهایدگیرسازنوعنیادرداورانوداورگاهیجا درراًیاخزینظرفرانسهندیاست.

یاقدام ابطال با نظارت6یداوریرأکینادر نقش تجدیبه ادیدادگاه برنینظر کشور
ازیرأکهیزمانیداوریدادگاهدرابطالرأاراتیفرانسهودامنهاختگرفتهدرشکلیهایداور

                                                                                                                                                                                                        

داخلیهایناآرامیجریاندربافیپارچهکارخانهبهواردبیمهخساراتپروندهدرالمللیبینیاتاقبازرگانیداوررأی. 6
.ماداگاسکاردر1003کودتایمتعاقباو
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ادیتأکخودفراتررفتهباشدفیووظااراتیاختطهیح دهیدشتریهمانطورکهپهیرونیکرد.
مداخلهدرآرازینسیشددرسوئ با یداوروانیدیدررابطه اماشدهورزشمشاهده است.

کلبه رسیتقضائمداخالدیهدفتحدیطور انجامبهقیتشولیدلبهیداوریهایدگیدر
.استیدگیرسازنوعنیادرداورانوداورگاهیجابهاعتمادبایداوردرعیتسرویداور
یتجاریداورازمتفاوتورزشدریداورخاصتیماهکهبودمعتقددیبااوصافنیاتمامبا
است یداوروانیدبارابطهدرامادارندیبزرگسهمیلالملنیبیتجاریهایداوردردالرها.

.کندجبرانراکیالمپمدالایحلقهرنگفقدانتواندینمیغرامتچیهکهنجاستیامشکلورزش
امادر،یملیهامیتبیترکیبراانتخابچهونگیچهدوپشودیمجادیاهانهیزمهمهدراختالفات

منحصربهفردهستندکهپولیاتیمسائلتجربنینباشد.ایگریباشدودمیدرتدیبایکیهرصورت
(Lenard, 2010: 176). آنهااستیبرانیگزیجانیبدتر

 

  یدر شروط داور تیرضا اصل  .3-4

ماهیقراردادها ورزش در سایتیموجود از متفاوت شدت یخصوصیقراردادهاریبه
وابتداازکهمیهستروبرویورزشکارانباماورزشدردارند.نیطرفتیدررابطهبارضاژهیوبه
.باشندیممربوطهوباشگاهونیشدهتوسطفدراسمیتنظنیقوانرشیمجبوربهپذزیچهرازشیپ

قراردادهاشتریبیااندازهتاهاباشگاهۀنیزمدرعملاریاختاگرچه نمونه خود اما یاست
تعزینهاباشگاهتوسطیشنهادیپ بهحدود جانبسازمانلنییمحدود از ونیفدراسگ،یشده

حاکمبرورزشاست.یشدهتوسطنهادهارفتهیپذیمربوطهواصولکل
نیاکطرفینکهیاژهیبهوکند،یمقراردادراسختنیطرفیتعادلوتساودرکروشنیا

معدهیعدمتعادلاستکهتوجنیورزشکارباشد.اگریحاکموطرفدینهادورزشکیقرارداد
طرفنگرفتننظردرآنجهینتوزندیممداخلهدرتوافقحاصلشدهبراساسمذاکرهرابرهم

.(Findally & Mazzucco, 2010: 13) استورزشکارانیعنییورزشستمیسکیدرترفیضع
لیاستاماتحلیقراردادتاًیماهورزشکارکیویورزشیالمللنیبونیفدراسکینیبۀرابطاگرچه

کهیجهانیورزشیالمللنیبونیفدراسکینیقدرتبۀرابط.استمتفاوتکامالًآنیشناسامعهج
ورزشکارآنقدرکیواقتدارکاملاستویقدرتانحصاریرشتهداراکییهارقابتبهنسبت

درتدربرقینامتعادلمبتنۀرابطنیاسئوالبرد.ریرابطهرازنیایقراردادتینامتعادلاستکهماه
طیشرانییمشارکتدرمذاکرهوتعیرابرایکماریاختورزشکاران.شودیممشاهدهزینیسطحمل

کیوکیالمپیملۀتیکمانیمتنهاکهاساساًدارندکیالمپیانتخاببرایارهایمعنییتعیبرامثالً
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 & Findally) ندارندارهایمعنیارشیپذجزیاچارهورزشکارانوشودیمنییتعونیفدراس

Mazzucco, 2010: 14.)
قانونحاکم،قانونانتخابیبراتوافقنبودصورتدرلوزاندروانیدنزدیهایدگیرسدر
حقوقبشرراییاروپاونیمانندکنوانسیالمللنیبحاکمخواهدبودکهمعاهداتسیسوئیداور

در.یگریانجیمیگریودیداوریکیحلاختالفاتداردیبراهیدورووانی.دشودیمشاملزین
ایخودیمدنتعهداتوحقوقنییتعدرشخصهر"حقوقبشرآمده:ییاروپاونیکنوانس1ۀماد
مناسبتوسطدادگاهیزمانیاستماعدرمحدودهحقداردازجلسه،یوهیعلییجنااتهامنوعهر
بیقانون و باشدطرفیمستقل برخحاینهادهانیقوان".برخوردار ورزش بر اوقاتیکم

مستلزممعموالًزینیورزشیهاتیفعالدرشرکت.کندیمورزشکارانراازرجوعبهمحاکممنع
.شوندیمازحقرجوعبهمحاکممحرومافراداساساًجهینهادهاستودرنتنیاساسنامهارفتنیپذ

وانیدشود؟محسوب1ۀمادنقضتواندیمیتاچهحدوانیدتیصالحرشیپذبودنیاجبار
باتناقضدردینباآنبهرجوعکهکندتوجهزیننکتهنیابهدیباخودکاراعتباربردنباالیبرا

باشدبشرحقوقییاروپاونیکنوانس ماتیتصمبهمنتجورزشیداوروانیدیدگیرسروند.
درشراشودیمیآورالزام قابلتجداریبسطیکهتنها نتیخواهدنظریمحدود نکهیاجهیهستند.

ۀمادنقضیاجباریداوریهاشرطکهدهدیمگرفتهشدهونشاننیحقرجوعبهمحاکمازطرف
شدهکهرفتهیموضوعپذنیاایتانیبرییقضایۀامادررواست،بشرحقوقییاروپاونیکنوانس1

توافقداورنیاگرطرف انتخابکنندآنگاهبیبا خارج1ۀمادشمولزاراخودتوافقنیهمارا
اندکرده روندانصافوعدالتبرکاملطوربهدیباخوداعتبارحفظیبراوانیدحالنیابا.

مراجعانبه،یمربوطهرابهحداقلبرساند.برخیحقوقیهاکندتاچالشتیرارعا1ۀاساسماد
ناچاردانندیمعالقهیبینیطرفراوانید از یکه رفته آنجا یبررسدرسرعتدنبالهبوبه

درراعدالتوانصافتیرعاروندشودیماماهنوزهمنهستند،متخصصانتوسطشانپرونده
بهورزشکارانیقواعتقادبهتنهامنوطوانیدنفوذرسدیم.بهنظردیشدهدنیمتضوانیدیۀرو
(Beach, 2012: 79)استوانیدجانبازعدالتتیرعا درتیرضااصلتیرعابیترتنیبد.

کینیبیمیتنظیداورشروط حاکمو چالشکینهاد شرطیبزرگبرایورزشکار اعتبار
سختقراریدوراهکیبرسرکنیبازدیآیمچراکهازمطالبفوقبرشود،یممحسوبیداور

ۀرشتازیریگکنارهایویارجاعبهداوریبراشدهتوسطنهادحاکمنییتعطیدارد:قبولشرا
محبوبیورزش هدنیگزمیبررانخستراهورزشکارکهاستروشن. اما یچالشامرنیم.
.استورزشیداوریملوانیدسیتأسدربزرگ
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  تیصالح .5

 یورزش یمال اختالفات. 1-5
ینهادهابهتیصالحیاعطایهاعرصهنیمهمترازیکیکهشودیماستنباطفوقمطالباز
مثالًاستورزشرامونیپیمالاختالفاتیورزشیملیداور یازقراردادهایاختالفاتناش.

یونیزیمانندحقپخشتلویفکرتیجوانبحقوقمالکایوهاباشگاهوکنانیبازانیممنعقده
.ریحقپخشتصاوایمسابقات

آنهاچالشکهداردیکارگرانفوتبالۀرشتدرژهیوبهورزشصنعتکهداشتتوجهدیبا
.هستندروبرودستمزدهاسقفنییتعمعضلباحوزهنیادرنهادهاونبودهدستمزدلحداقنییتع

ایکالنیاختالفاتمالن،یبنابرا حتنیدر جوانبمختلفو از برینهادهانیبیرشته حاکم
کامالًمناسبیحلراهافتنییبرایداوربهآنهاسپردنامکانکهشودحاصلتواندیمزیورزشن
یونیزیتلوپخشحقبارابطهدرگیلسازمانورانیایمایسوصدانیباختالف.استمحتمل
کیکهباشدییهاپروندهنیمهترازتواندیماستکهیازاختالفاتیکیبرترگیلیهارقابت
.کندیریگمیتصمآنبارابطهدرورزشیداوریملنهاد

 

 یانضباط یهایدگیرس  .2-5

ینهادهایبرخبهنگیدوپبامبارزهیملمراجعتوسطنگیدوپیهاپروندهبهیدگیرسۀاجاز
وانیبهدیدنظرخواهیتجدۀموارداجازیدربرخیهمنهادداورمتعاقباًدادهشدهاست.یداوریمل

نگونهیایاعطارسدیمنظربه.ستینامکاننیازیمواردنیورزشرااعطاکردهودربرخیداور
بتواننکهیاختالفاتباشدمشروطبرانیمطلوبدرجهتحلایماقدایملوانیدبههاتیصالح

بهدنیازایخواهدنظریامکانتجد ایداوروانیآرا فراهمکرد. باعثنیورزشلوزانرا اقدام
شودمیشدهلیتشکیملسطحدرکهیمرجعییشناساگسترشووانیدتیصالحرشیپذلیتسه

رادارایوملیالمللنیبنیباتوجهبهقوانیملیدگیرسۀنیرابتداگزد،بالقوهاختالفنیچراکهطرف
ازتیصورتعدمرضادر.بردیمباالیادیمطلوبراتاحدزیدرصدصدوررأاینامرمیباشند.

وجودخواهدداشت.انورزشلوزیداوروانیصادرهامکانرجوعبهدیرأ

 
 یباز نیزم درون قواعداز  یناش اختالفات .3-5

یچندانۀورزشعالقیداوروانید به ورود درکهنداردیبازقواعدبهمربوطلیمسابه
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یهاهمانگونهکهدرپروندهلوزاندرورزشیداوروانیدمشخصاست.وانیدنیشیپیهاهیرو
یلیتماورزشنیماختالفاتدرونزبهنسبتنظربه،داردیشتریبدیتأکنیقوانیبهاجرانگیدوپ

مختلفلیمسابقهبهدالۀکنندبرگزارمقاماتبهاحترامتیمبراهزیننجایدراوانیددیتأک.ندارد
بهازیننیوهمچنیداورئتیهبهنسبتمسابقهکیکنندهرمقاماتبرگزاشتریاست.تخصصب

نیچنهبیدگیرسبهوانیدیرغبتیبلیدالازتوانندیممسابقاتانیحداقلاختاللدرجرنیمتض
باشندیاختالفات مقاماتماتیتصمبودنصادقانهصرفکهدیآیبرموانیدیۀازرویطورکلبه.

صحماتیتصمحتماًتاستینیازینواستیکافآندییتأیبرا حیمربوطه تنهاوانیدباشند.
.باشدبهرشوهوفسادمستندمیتصمکهکندیمدخالتمواردنیادریزمان
کینیتعادلدرقوانجادیایبرایابتواندوزنهدیورزشبایداوروانیدکینیاوجودبا
امکانتعدیشدهتوسطنهادهاسیتأسۀطرف درمواردنیانواصالحقولیحاکمبرورزشبا
یرانیاکاریفرنگریگیکشتیولبدِعَدیسعۀپروندنهیزمنیادربارزۀنمونبارزباشد.یعدالتیب

نیبهقوانصادرهیرأدروانیدکهاستیجنوبکرهنچئونیاییایآسیهایبازیهارقابتدر
(CAS)وانیدیاختصاصۀشعبودارداشارهآنهابرخالفیدگیرسامکانعدموالیفمصوب
روشنجهینتنیکهبراساسشواهدموجودبهاکندیمدیتأکئتیه":کندیماعالمتیدرنها
وهارقابتنالیفبهدیبایووبودهنادرستیعبدولیآقابایژورئتیهرفتارۀنحوکهدهیرس

تواندیمن6مذکوردرفوقلیبهدلوانیحال،دنی.بااابدیکسبمدالطالدستیمبارزهبرا
  1".کندتیرعارایعبدولیآقایهادرخواست

 یریگجهینت .6

نهادرابامشارکتنیلااستقالدینخستباۀدردرجیملیداوروانیدکیسیتأسراهدر
وزارتورزشوجوانان،دیهدفبانیورزشدرنظرداشت.بهمنظوراۀعرصگرانیتمامباز

کمونیسیکمک،یالمپیملۀتیکم ملک،یالمپیملۀتیورزشکاران دوپیستاد با نگیمبارزه
نیچنلیتشکردتوانندیمکهخواندییاعضانیمهمتررایورزشیهاونیوفدراسرانی)نادو(ا

رفتیپذدیباحال،نیابا.باشندداشتهکینزدیهمکارگریکدیباآناستقاللنیتضموینهاد
یورزشیهاتیفعالیاصلدهندگانشکلعنوانبهورزشکارانرانیایاسالمیجمهوردرکه
حالبهتااراتیاختیبرخبایکیالمپیملۀتیورزشکاراندرکمیبرایونیسیرغموجودکموبه
کهاستیضرورونداشتهورزشبرحاکمینهادهاوهاسازمانجمعدررایقدرتمندیصدا

                                                                                                                                                                                                        

.دارداشارهورزشیهایزمانمصوبساینوانخوددرچهارچوبقیتصالحیتبهمحدودیوان.د 6
2. Abdevali v. United World Wrestling (UWW), 2014, CAS Ad Hoc Div, (Incheon, 2 October 
2014), available at: http:// www.tas-cas.org/ fileadmin/ user_upload/ Award_FINAL.pdf. 
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ورزشیهایریمگیتصمدریرانیاورزشکارانیبرایپررنگترنقشینهادنیچنلیتشکبا
بهاعتمادعدممهملیدالازیکیتواندیمیسازوکارنیچننبودکهچراشد،قائلکشور
.شودورزشکارانیعنیورزشۀعرصگرانیبازنیمهمترازیکیجانبازوانیدیهایدگیرس

امااستواردزینورزشیداوروانیدخودبهتیرضاشرطبارابطهدرواردهانتقاداگرچه
تخلفاتژهیوبهمختلفموارددریداورشرطرشیپذاریاختتاشودتالشممکنیجاتادیبا

اعمالورزشکارانبریاجبارنکهیابدونیبازقواعدنیهمچنویانضباطیهاپروندهونگیدوپ
شوددادهآنهابهشود ازیکیورزشرامونیپیمالیهاپروندهکهنداردوجودیدیترد.
راورزشیداوروانیدنیهمچنویملیورزشیداوریهاوانیدیهاتیصالحنیمهمتر
عیسریدگیرسیسازماننیچنتیفعالجوانبنیمهمترازیکین،یبنابرا.دهدمیودادهلیتشک
زتواندیمیعادمواقعدرکهاستیقراردادویمالاختالفاتبه مراجعیادیزمان در را

.نجامدیبهطولبییقضا
رندهیگمیتصمینهادهازینیورزشیهاونیفدراسورانیا )ستادملیمبارزهبادوپینگ(نادو

یاعطارسدیمنظربهکههستندنگیدوپیهاپروندهبهیدگیسرتیصالحیاعطابارابطهدر
ورزشیداوروانیدبهدنظریتجدامکاندادنبارانیاورزشیداوریملنهادبهتیصالحنیا

.باشدنهیگزنیترمطلوب
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