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تاریخدریافت-6935/61/66:تاریخپذیرش 6934/8/61:

چکیده

تأسیس نهاد ملی داوری ورزش با توجه به تجربۀ موفق مراجع ملی در رسیدگی
تخصصیبهاختالفاتورزشیازطریقداوریباتوجهبهحجمعظیماختالفاتمالیناشی
از ورزش ضرورتی است که در بسیاری از کشورهایی که صنعت ورزش در آنها مهم
استعملیشدهاست.درانجامچنینکارحساسیبایدبهدقتجوانبحقوقیماجرارابا
توجهبهتجربیاتبینالمللیوملیموجوددرنظرداشتتابتوانبهترینالگورابراییک
نهاد ملی در نظر گرفت .در این پژوهش به بررسی این موضوع پرداخته میشود که
چالشهای حقوقی ایجاد شده برای دیوان داوری ورزش در سوئیس چه الگوهایی را در
تأسیس یک دیوان ملی برای حل و فصل اختالفات ورزشی به دست میدهد.لذا ،تأکید
ایننوشتارضرورتایجاددیوانداوریملیورزشدرایرانباالگوگیریازدیوانداوری
ورزشدرلوزانسوئیساست.
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 .1مقدمه
6

دیوان داوری ورزش از زمان تأسیس در سال  6385تا به حال خود را بهعنوان نماد وجود
مقولهایدرحقوقبهنامحقوقبینالمللورزشیمطرحکردهاست.باتوجهبهجایگاهدیوانداوری
ورزش در حل و فصل اختالفات بینالمللی شناسایی ماهیت دقیق کار این دیوان برای ارتقای
شناخت حقوقی در زمینۀ ورزش ضروری مینماید.با طرح موضوع تأسیس دیوان داوری ورزشی
در سطح ملی از حدود کمتر از یک دهه قبل که هم اکنون مورد نظر جدی نهادهای ورزشی در
ایرانازجملهوزارتورزشوکمیتهملیالمپیکاست،بررسیدقیقترچالشهایموجوددراین
زمینهبهمنظورتأسیسدیوانیکارآمدبرایحوزهایخاصازاختالفات،مهمترمیباشد.امادراین
راه چالشهای متعددی بویژه از لحاظ حقوقی وجود دارد که انتظار میرودبا بررسی دقیق تمامی
مواردبتوانبراینموانعفائقآمدهوسیستمیازحلوفصلاختصاصیاختالفاتورزشیبهشکل
داوری در ایران نیز قابل تأسیس و فعالیت باشد .چالشهایی مانند اطاله دادرسی ،هزینهبر بودن،
غیرتخصصی بودن از جمله معایب مراجع قضایی برای حل و فصل اختالفات ورزشی با توجه به
ماهیت خاص این اختالفات هستند .استفاده از روشهای جایگزین مانند داوری با مزایایی مانند
کمهزینه بودن ،توافق در آیین رسیدگی ،انتخابی بودن داور ،محرمانگی و
سرعت در رسیدگی  ،
میکند .
نتیجهمطلوبترتاحدزیادیاینمعایبراخنثی 
در این پژوهش تالش میشود چالشهای حقوقی موجود در تأسیس یک نهاد داوری ملی
ورزش بررسی شده و بویژه صالحیتهایی که این نهاد در رسیدگی به اختالفات ورزشی دارد
بررسی شود .اساساً چرا باید به ورزش به عنوان حوزهای خاص برای حل و فصل اختالفات
ورزشی نگریسته شود.آیا اصوالً استقالل چنین نهادی میتواند تا این حد مهم باشد که باعث
ناکارآمدی دیوان شود؟ آیا موضوعاتی که تحت صالحیت دیوان داوری ورزش است کافی
است یا باید گسترش داده شود؟ آیا تعادل طرفین حاضر در اختالفات از لحاظ حقوقی برقرار
استویانیازمندتوجهویژهایاست؟بدینمنظورابتداجایگاهداوریدرحلوفصلاختالفات
ورزشی و فرآیند موجود در کشورهای دارای نهاد ملی داوری ورزش به طور خالصه مورد
بهعنوان
توجهقرارمیگیرد.پسازآن ساختاروکارکردحقوقیدیوانداوریورزش( )CAS
نهادی که بسیاری معتقدند در حال تبدیل به دادگاه عالی ورزش در سطح جهانی است مورد
بررسی قرار میگیرد .در نهایت سه چالش عمده مرتبط با شرط استقالل ،شرط رضایت و
1. Court of Arbitration for Sports (CAS).
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صالحیتهایدیوانملیداوریورزشتحلیلخواهدمیشود.

 .2داوری ورزشی در حل و فصل اختالفات
ابتدابایداین نکتهراروشنکردکهمنظورازاختالفاتورزشی چیست؟این اختالفاتناظربه
حرفهایانجاممیشود.اختالفاتورزشیعمدتاًدرحوزهمحرومیتهای
ورزشیاستکهدرقالب 
ورزشکاران و تصمیمهای انضباطی سازمانهای ورزشی استکه بهطورمستقیم درحوزهحقوق
ورزشقرارداردوشاملقواعدحاکمبرورزشها،سازمانباشگاهها،برقراریانضباطدرقلمروهر
رشتهورزشیازجهتوادارساختنورزشکارانودستاندرکارانبهاطاعتازتصمیماتورعایت
حدودوثغورفعالیتهایورزشیورعایتشالودهاصولاخالقیاست(بیگلری .)3:6988،
وفور دعاوی و اختالفات طرح شده در مراجع دادگستری و کمیتههای انضباطی ،عالوه بر
نهزیاد،اطالهدادرسی،طاقتفرسابودنرسیدگیها،عدممهارتوتخصصکافی
اتالفوقتوهزی 
قضات رسیدگی کننده ،نداشتن دقّت کافی در تصمیمگیری و صدور آرای غیرعادالنه و غیر
منصفانه ،نارضایتی ورزشکاران و اشخاص مرتبط با ورزش را در برداشته است عالوه بر آن،
یاز یک طرف ،استفاده از روشهای حل اختالف ،خاص و
نارساییهای مراجع قضایی عموم 
مناسب با هر اختالف جهت دستیابی به عدالت و حفظ آراستگی معنوی محیط ورزش از طرف
یو عملی حل اختالف ازجمله داوری هدایت میکند
وههای علم 
دیگر ،ما را به سمت و سوی شی 
(مالکیوکدخدایی .)603:6931،
 .2-1خاصبودن جایگاه ورزش و اختالفات ناشی از آن

امروزه تردیدی وجودنداردکهورزشحرفهای خودبهصنعتبزرگی تبدیل شدهکهاز
همهلحاظمیتوان آن را دارای جوانب خاص خود دانست.اهمیت مقولۀ ورزش در اتحادیۀ

بهعنوانمهمترین
بهویژهدررشتۀفوتبال– 
تهایورزشیدنیا 
اروپاکهبهنظرمرکزیبرایفعالی 

رشتۀ ورزشی حال حاضر جهان – میآید ،به حدی است که معاهدۀ  1001اصالحی قانون

اساسیاتحادیۀاروپا(معاهدۀلیسبون)،سرانجامورزشراصریحاًبهعنوانیکیازجوانبمورد
تأکیددرمادۀ614واردمتونقانونیاتحادیهاروپاکرد .

بند6مادۀ614معاهدهمقررمیکند":اتحادیهبایدبادرنظرداشتنماهیتخاصورزشکه

مبتنی بر فعالیت داوطلبانه است ،ساختار و عملکرد اجتماعی و آموزشی آن در جهت ارتقای
مسایلورزشی اروپایی تالشکند".دربند1مادۀ 614همآمدهکههدفاقداماتاتحادیهباید

"توسعۀجوانباروپاییدرورزش،باارتقایانصافوشفافیتدررقابتهایورزشیوهمکاری
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بیننهادهایمسئولورزشوهمچنینحمایتازتمامیتفیزیکیواخالقیورزشکارانزنومرد
بویژهورزشکارانجوانباشد ."6

ارتباط نزدیک ورزش با اقتصاد نیز باعث افزایش اهمیت مالی ورزش و دعاوی مربوط بهآن
میباشد.براساسگزارشبنیاد یوراکتیو دراتحادیۀ اروپا 1درازای هریک شغلجدیدی کهدر
صنعت ورزش ایجاد شود ،شصت و پنج در صد شغل جدید در صنایع مرتبط با ورزش تولید
هستندکهبهویژهازموفقیتصنعتورزش

میشود.ساختوساز،گردشگریوفروشبخشهایی
سودمیبرند.ساختاستادیومالمپیک،1061منطقۀاستراتفوردیکیازفقیرترینمحلههایلندنرا
به جایی تبدیل کرد که هم اکنون رشد سریعی را تجربه میکند .گردشگری ورزشی نیز یک
صنعتپرسودوروبهرشداست.هرسالهبین  61تا 64میلیون سفر بینالمللی درجهانباهدف
تماشای رویدادهای ورزشی انجام میشود ...و انتظار میرود میزان رشد گردشگری ورزشی به
تنهایی دستکم شش درصد در سال باشد که منبعی عظیم برای رشد و اشتغالزایی محسوب
میشود .9بر اساسآمارشرکتاستاتیستا سودجهانی ورزشدرسال 1061به 1881میلیارد دالر
آمریکا رسیده وانتظارمیرود این میزان درسال 1061بهحدود 36میلیارد دالر آمریکا افزایش
یابد .5
تجارت بزرگورزشبه تنهایی بیش ازسه درصدحجمتجارتجهانویک درصدتولید
ناخالصملی  64کشورعضواتحادیۀ اروپاراتشکیل میدهد.تنهادراتحادیۀ اروپا،حدوددو
میلیون شغل بهطور مستقیم و غیرمستقیم در ارتباط با ورزش ایجاد شده و وجود دارد.در بریتانیا
هزینۀ ساالنۀ مصرفکنندگان در زمینۀ ورزش به رقم چشمگیر  61میلیارد پوند رسیده است.
بنابراین ،باچنین حجمتبادلمالی عجیب نیست کهاختالفاتورزشی همروبهافزایش باشد.
برای مثالدربریتانیا هرسالهحدود 63میلیون مصدومیت ورزشی رخمیدهدکههزینهای 400
میلیونپوندی را درپیدارد.اما،اختالفاتورزشیبهمصدومیتهای شخصیمحدودنمیشوند
وطیفگستردهایازدعاویبویژهدعاویتجاریماننداسپانسرینگ،ظهرنویسی،تبلیغکاال،حق
پخشتصاویر،حقپخشتلویزیونیو...رانیزشاملمیشود) . (Blackshaw, 2003: 61

نمونۀ دیگر از حجم اختالفات مالی مطرح در ورزش "دعوای بازیکنان بازنشستۀ لیگ فوتبال

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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ملی امریکا ( 1)NFLعلیه این لیگ و طرح غرامت عظیمی است کهسرانجامقاضی پنسیلوانیایی
پروندهدرسال 1069دستورارجاعآن بهمیانجیگری را صادرکرد.درسه سالقبلازآن5400
بازیکنبازنشستهاینلیگشکایاتیراعلیهآنمطرحکردهبودهومعتقدبودندکهلیگملیفوتبال
موفقبهاتخاذتدابیرالزمبرایحفاظتازبازیکناندربرابرآسیبهایپیاپیازناحیۀسرنبودهاست.
در نهایت غرامت تعیین شدۀ قابل پرداخت به حدود  10000بازیکن بازنشستۀ این لیگ به 110
میلیون دالر طی  10سال بالغشد کهاحتمالافزودهشدن 9184میلیون دالر دیگر نیز درصورت
تأخیروجوددارد.همچنینمقادیریغرامتبرایجبرانخسارتازافرادیکهبعدهادچارآلزایمر،
پارکینسونیاسایربیماریهایمرتبطبشوند،بهمیزانبین684تا4میلیوندالربرایهرنفرتعیینشد
) . (McArdle, 2015: 1
یک نمونۀ خوب در این زمینه که نشان دهندۀ ماهیت متفاوت یک دعوای ورزشی و نقش
نالمللیتأسیسشدهبرایحلوفصلاختالفاتاستپروندۀوودهالووارناست
رویههایبی 
کهدرنهایت بااستفادهازمیانجیگری حل شد.در این پروندهدرآوریل  6333ریچی وودهال
حرفهای خواستار خاتمه قرارداد خود با فرانک وارن مربیش بود .وودهال در ژوئن
بوکسور  
 6333پروندهای رادردادگاهعالی بریتانیا مطرحکرد.وی برای اینکه بتوانددردفاعازعنوان
قهرمانی جهانخوددرماه سپتامبر بر اساس قواعد فدراسیون جهانی بوکسروی رینگ برود
خواستاررسیدگی سریع شد.از آنجاییکه در قرارداد مقرر شده بود هرگونه اختالفی باید به
هیئتکنترلبوکسبریتانیاارجاعشودوارنهمبهنوبۀخودخواستارصدوردستوریازطرف
دادگاه مبنی بر این موضوع شد .این دعوا همۀ خصوصیات یک دعوای کامل حقوقی در
دادگاهها باجوانبفنی مختلفرا داشت.توجه رسانهها نیز آنقدربودکهطرحچنین دعوایی
برای هردوطرفهمزمانبروهمپرهزینه باشدودرعین حالبهشهرتهردوی آنهالطمه
بزند.عالوهبرآنوودهالبرای بازگشتبهرینگ لحظهشماری میکرد و اگر قرار بود که
دوباره با وارن همکاری کند باید ظرف مدت کوتاهی برای دفاع اجباری از عنوان قهرمانیاش
آماده میشد .تحت این شرایط دادگاه این فرصترا بهطرفین دادتااختالفشانراازطریق
میانجیگریحلکنند.مقدماتمیانجیگریتوسطمرکزحلوفصلمؤثراختالفاتلندنفراهم
و اختالف ظرف  11ساعت حل شده و وودهال قرارداد جدیدی را با وارن امضا کرد  .از
.6لیگملیفوتبالامریکایی ایاالت متحدهامریکا که معتبرترینلیگفوتبالامریکایی جهان است در سال  6310تأسیس
شدوهرسالهدرسپتامبرآغازشدهوفینالآندرروز6ژانویهبرگزارمیشود.اینفینالمشهوربهدیدارسوپرباولیکیاز
پربینندهترینبرنامههایتلویزیونیدرسراسرامریکااست .
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آنجاییکه روندمیانجیگری محرمانه است و هیچ مدرک رسمی ازآنمنتشر نشد آگاهی از
نحوۀدقیقحلاختالفوبرایمثالنقشمیانجیدررسیدنبهتوافقونوعتوافقممکننیست.
با این حال ،چیزی کهاز اوضاع واحوالاین پروندهیافت میشود این است که در ورزش
برخی اوقاتمواعدی ورزشی و یا مالی وجودداردکهطرفین کامالً متمرکز بر آن بوده ونیاز
است تا قبل از رسیدن به آن موعد اختالف حل شود .همچنین در این پرونده نیاز بود که
جوانباختالفبرایعمومفاشنگردد) . (Blackshaw, 2003: 72

 .2-2شکلگیری داوریهای ملی

نالمللی و یا ملی برای ضابطهمند کردن روند حل و فصل
آیا الگووعرفخاصی درسطحبی 
اختالفات ورزشی به شیوههای غیرقضایی وجود داشته یا ایجاد شده است؟ نگرش بهورزش
بهعنوانچهارچوبی مستقلبرای ایجاد یک سیستم حلوفصلاختصاصی اختالفاتدرحقوق

نالمللورزش،شیوههای حلوفصلاختالفاتونهادهایورزشیوحقوقیبینالمللوملی
بی 
جایگاهیراداراست؟ 
حلاختالفمستقلوتخصصیجزئیپذیرفتهشدهوکاملازبوروکراسیورزشیبینالمللیو
بهطور روزافزونیدر سیستمهایورزشیملیاست.داوریمستقلازسال6318درآمریکاو
از6334درجمهوریخلقچینفعالبودهاست.بریتانیا،استرالیا،نیوزلند،ژاپنوکاناداهمگی
سیستمهایحلاختالفورزشیمستقلوویژهورزشخودرادریکدههاخیرایجادکردهاند.
معمولترین رویه مورداستفادهبرای حلاختالفمیان کشورهایی که چنین رویههایی را دارا
هستندداوریبودهاست) . (Findally & Mazzucco, 2010: 1
الگوی اکثر این مراجع ملی ،دیوان داوری ورزش ( )CASدر لوزان سوئیس بوده است ،در
مراجعملیبرمبنایرویههایرسیدگیایننهاداغلبدورویۀداوریومیانجیگریبرایحلو
فصل اختالفات پذیرفته شده است.برخی ازاین کشورهاسیستم داوری خودرادرکنارCAS
قراردادهاند.برایمثالنیوزلنداجازهتجدیدنظرخواهیازروندداوریخودبهCASرامیدهد.
رویه داوری کانادا بدون امکان رجوع به  CASبرای طرفین نهایی و الزامآور است اگرچه
رویههای آنشاملدامنۀ تجدیدنظر واختیارات مربوطبهجبرانخسارتکهبهداورانشاعطا
یرسد کهیک سبکجهانی ازروندداوری در
شدهاز CASالگوبرداری شدهاست.بهنظرم 
حالظهوراستکهاغلبمبتنیبرالگویدیوانداوریورزشاست .
با این توصیف آیا میتوان تأسیس چنین نهادهایی راکارآمدواستفادهازچنین روشهایی را

چالشهایتأسیسدیوانملیداوریورزش01  ...

موفقیت آمیز دانست؟ با توجه بهپذیرش گستردۀ صالحیت نهادهای ملی ایجاد شده و سیل
پروندههایسرازیرشدهبهاینمراجعبرایحلوفصلاختالفاتورزشینهتنهابایدایننهادها
را مراجعی کارآمد دانست ،بلکه باید عملکرد آنها را در حل و فصل اختالفات ورزشی به
تآمیزدانست .
عنوانحوزهایخاصازاختالفاتحقوقیموفقی 

 .2-2-1بریتانیا
بریتانیادرسال6331هیئتحلاختالفاتورزشی( )SDPRراباهمکاری3سازمانفراگیر
6

ورزشی در بریتانیا یعنی :کمیسیون ورزشکاران بریتانیا ،اتحادیۀ المپیک بریتانیا ،اتحادیۀ
پارالمپیک بریتانیا ،اتحادیۀ اروپایی اسپانسرینگ ،مجمع ورزش ایرلند شمالی ،فدراسیون
حرفهای ،اتحاد ورزش و سرگرمی ،اتحادیۀ ورزش اسکاتلند واتحادیۀ ورزشولز،
بازیکنان  
تأسیسکردوایننهادکهنهادمسئولداوریورزشدرسطحملیدربریتانیامحسوبمیشود
در سال  1000نخستین رأی خود را در پروندهای مربوط به اختالف در مورد نقض حقوق
مالکیتفکرییکسازمانورزشیصادرکرد.درسال1001صالحیترسیدگیبهاختالفات
مربوطبهدوپینگ توسطهیئت ملی مبارزهبا دوپینگ بریتانیا رابدستآوردودرسال1008
حلهای ورزشی تغییر کرد .این نهاد در جریان جام جهانی  1001آلمان
راه 
نام آن به مرکز  
اختالف بین فدراسیون فوتبال ترینیداد و توباگو و بازیکنان این کشور بر سر نحوۀ تقسیم
عایداترانیزحلکرد.درجریانرقابتهایالمپیک1061لندننیزمرکز63پروندهدررابطه
بانحوۀ انتخاببازیکنان برای تیمهای ملی از جمله پروندۀ آرونکوک وفدراسیون تکواندو
بریتانیارارسیدگیکرد.ازپروندههایمهمدیگریکهرسیدگیبهآندرهیئتحلاختالفات
ورزشیبریتانیاانجامشدپروندۀاتحادیۀفوتبالبریتانیاعلیهجانتریمدافعباشگاهچلسیوتیم
ملی فوتبال انگلیس در رابطه با اتهامات توهین نژادی این بازیکن بود.بر اساس بند  1قرارداد
نمونۀ داوری معرفی شده در سایت هیئت تصمیم یا رأی داوران و استدالالتی که مبنای صدور
رأی است باید در دسترس عموم قرار داشته باشد اگرچه روند رسیدگی و محاکمات میتواند
باتوافقطرفینخصوصیباشد 1.
 .2-2-2کانادا
.6برایاطالعاتبیشترر.ک.به .https://www.sportresolutions.co.uk/:
2. Skeleton of Arbitration Agreement, 2015.
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بهطور رسمی در
در کانادا نیز مرکز حل و فصل اختالفات ورزشی کانادا  )SDRCC( 6
آوریل  1005افتتاح شد و در ژوئن همان سال نیز صالحیت رسیدگی به اختالفات ناشی از
دوپینگدراینکشوررابدستآوردامارجوعکنندگانبهاینمرکزحقتجدیدنظرخواهیاز
آراءبهCASراندارند .
این مرکز صالحیت رسیدگی به اختالفات ناشی از انتخاب اعضای تیمهای ملی ،دوپینگ،
تصمیماتانضباطی ،اختالفاتناشی از حمایتمالیو تمرینیازورزشکارانبینالمللی کانادایی
و اختالفات ناشی از حاکمیت بر ورزش مانند هدایت مناسب رویۀ تصمیمگیری و انتخابات در
سازمانهایورزشی،سوءاستفادهازقدرتتوسطمقاماتحاکم،تضادمنافعدرمدیریتورزش
و...رادارااست .
نمونه شرط ارجاع به داوری یا میانجیگری معرفی شده توسط این مرکز اینگونه است:

"هرگونه اختالف ناشی یا مرتبط با قرارداد حاضر منحصراً به (نام سازمان یا میانجی/داور
یطرفی کهروندمیانجیگری /داوری نزداوواقعمیشود ،برای مثال:دبیرخانه حلاختالفات
ب 
مرکز حل و فصل اختالفات ورزشی کانادا یا جانشین آن) ارجاع شده و مطابق با (قواعد و
قوانینقابلاعمالبرمیاجیگری/داوری،برایمثال:قانونحلوفصلاختالفاتورزشیکانادا
با پذیرش هرگونه اصالحاتی که روی آن انجام شود)بهطور قطعی حل و فصل خواهد شد".

طرفینامکانانتخابزبانومکانرسیدگیرانیزضمناینشرطدارند.
 .2-2-3فرانسه
2

کمیتۀ ملی المپیک ورزشفرانسههمسرانجامدرسال 1001باتأسیس اتاقداوری ()CAS
موافقتکردهوقواعدرسیدگی آنراموردتأیید قرارداد.ارجاع اختالف به این مرکز در دو
حالت ممکن است؛ نخستاینکه طرفین درقراردادخودشرطداوری رابرای ارجاعهرگونه
اختالف ناشی از قرارداد مربوط به اتاق داوری را گنجانده باشند و دوم طرفین پس از بروز
اختالف با امضای یک توافقنامۀ دوجانبهرسیدگی رابهاتاقداوری کمیتۀ ملی المپیک ارجاع
الزماإلجراست.حلاختالفاتورزشیباتوسلبهداوری
دهند.رأیایننهادنهاییوبرایطرفین 
در فرانسه عموماًتنهامربوطبه اختالفات کامالً دارای ماهیت خصوصی استو امکانارجاع
اختالفات تحت صالحیت قضات اداری به داوری وجود ندارد .بنابراین ،داوری ورزشی در
.6برایاطالعاتبیشترر.ک.به .http://www.crdsc-sdrcc.ca/eng/home:
.1برایاطالعاتبیشترر.ک.به . http://franceolympique.com/art/81-larbitrage.html:
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فرانسه بهویژه مرتبط با موارد زیر است :اختالفات مربوط به قراردادهای اسپانسرینگ (بین
فدراسیونهایورزشییاباشگاههابااشخاصخصوصی)،اختالفاتمربوطبهقراردادهایپوشش
باشگاههادرمورد

حرفهاییاباشگاهها،اختالفاتبین
تلویزیونی،اختالفاتبیندالالنوبازیکنان 
هزینۀانتقالبازیکنانوغیرهوهرگونهاختالفقراردادیخصوصیدیگر.
 .2-2-4آلمان
1

دیوان داوری ورزش آلمان از  6ژانویه  1008کار خود را آغاز کرد.مقر دیوان در انستیتو
داوریآلمان()DISدر شهرکلنآلماناست.شکلگیریوتأسیسدیوانداوریورزشآلمان
مرهونتالشهایمشترکآژانسملیمبارزهبادوپینگآلمان()NADAوانستیتوداوریآلمان
است .نادا که خود شروع کنندۀ این ابتکار بود با همکاری   DISقواعد رسیدگی داوری به
اختالفات را تصویب کردند که بر اساس آنتخلفاتدوپینگ ،اختالفاتمرتبطبارویدادهای
ورزشی ،نقل و انتقاالت ،مجوز ،اسپانسرینگ و اختالفات مربوط به اتحادیههای ورزشی در
صالحیت این نهاد قرار دارند.درتمامی پروندههای مربوط به دوپینگ امکان تجدیدنظر از رأی
دیوانداوریورزشآلمانبهدیوانداوریورزش()CASدرسوئیسوجوددارد .


 .2-2-5ژاپن

آژانس داوری ورزش ژاپن ( )JSAAهم در  1آوریل  1009توسط کمیتۀ المپیک ژاپن
( ،)JOCاتحادیۀ ورزش ژاپن ( )JASAو اتحادیۀ ورزش معلوالن ژاپن ( )HSADبرای افزایش
شفافیت قوانین و مقررات مربوط به ورزش و عملکرد معقول و روان ورزش از طریق حل
اختالفات بین ورزشکاران و فدراسیونهای ورزشی ازطریق داوری ومیانجیگری تأسیس شد.
هزینههایفعالیتایننهادتوسط9مرجعمذکوردرفوقبهصورتسهمیهساالنهتأمینمیشودو
همچنین بخشی نیز ناشی از درآمد التاریهای ورزشی است.وزارت آموزش ،فرهنگ ،ورزش،
علوموتکنولوژینیزبودجهایرابهآژانساختصاصدادهاست.برایتضمیناستقاللحیاتیاین
آژانس(داوران،مدیرانوممیزان)از9نهادمذکور(فدراسیونهایورزشی،ورزشکارانومراجع
بیطرف)بهطرزیمتعادلانتخابمیشوند 1.


 .2-2-6ایران
.6برایاطالعاتبیشترر.ک.به http://www.dis-sportschiedsgericht.de/de/:
2. Dogauchi, Masato, Disputes in Sports, 2015, http://www.yomiuri.co.jp/adv/wol/dy
/opinion/sports_120604.html.
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در ایران داوری در حل و فصل اختالفات ورزشی تا پیش از این مورد توجه نبوده است.
محتملاستنوظهوربودنمباحثاینعرصهیکیازعللآنباشد.استفادهازداوریدرحلو
فصلاختالفاتورزشی درکشورچندی استموردتوجهقرارگرفتهاست.برای مثالیکی از
اینمواردتمرکزوزارتورزشوجواناندرنخستینهمایشملیحقوقورزشیدرسال6935
میباشد .وجود نهادی مستقل و تخصصی در این زمینه بهویژه زمانی در ایران با اهمیت جلوه
یکند که در فرآیند جاری رسیدگی کمیتههای انضباطی به تخلفات ورزشکاران قانونگذار،
م 
مجریوقاضییکیباشد.اگرچهتابهحالدرایرانسیستمیمستقلبرایحلوفصلاختالفات
ورزشیبااستفادهازداوری تأسیسنشده،امابهنظرمیرسد کهبااحساسنیازروزافزون دراین
عرصه تمرکز نهادهای رسمی و غیررسمی در این زمینه بر ایجاد چنین نهادی در آینده
بالوقوعباشد .
قری 
داوریبهصورتتکنیکیجلوهمیکندکهبهمنظورحلهرگونهاختالفاتاعمازاینکهجنبه
حقوقییاغیرحقوقیداشتهباشدبهکارمیرود(صفائی،608-601:6914،خزایی.)15:6981،
درمورداینسؤالکهآیادرخألیکمرجعداوریورزشیمیتوانایندعاویراازطریقمرکز
داوری اتاق ایران حل و فصل کرد تردید وجود دارد .زیرا موضوع فعالیت مرکز  طبق ماده 1
اختالفات بازرگانی اعم از داخلی و بینالمللی است .در حالی که اختالفات ورزشی لزوماً جنبه
بازرگانی ندارند .مشکل دیگر عدم آشنایی داوران با مسائل ورزشی است .فقدان آیین داوری
ورزشی و چگونگی حل و فصل دعاوی مربوطه و نیز اصول و موازین حاکم بر رسیدگیهای
داوریوتصمیماتمتخذهازچالشهایدیگررسیدگیتوسطمرکزداوریاتاقایراناست .

چالشهایتأسیسدیوانملیداوریورزش04  ...

درحالحاضر،درایراناختالفاتورزشیدرخودفدراسیونهاوازطریقهایانضباطیحلو
فصل میشوند .کمیتههای مذکور طبق آییننامه کلی انضباطی مسابقات ورزشی ( )6915نهادی
مستقلدررسیدگیبهتخلفاتورزشیمحسوبمیشوند.براساسماده51اساسنامهکمیتهالمپیک
یگیرند.
ایرانکلیه اختالفاتراجعبهورزشابتدادرکمیسیون حقوقورزشیموردبررسیقرارم 
نالمللی ورزشی در
رأی نهایی صادره را میتوان منحصراً ازطریق استیناف بهدیوان حکمیت بی 
ضرباالجلچنیناستینافی16روزازتاریخدریافترأیصادرهاست.

لوزانسوئیسارسالکرد.
دریکیازآرایصادرهدرموردایراندرسال1001باشگاهپرسپولیسبهدنبالشکایتبازیکنیبه
نام رافائل از این تیم به دیوان داوری ورزش محکوم به پرداخت جریمه  680هزار دالری شد.در
رأیصادرهتأکیدشددرصورتعدماجرایرأیتیمپرسپولیسبایدبا1امتیازمنفیکارخودرا
ازردهپایینلیگایران(دستهاول)دنبالکند(شعبانیمقدم .)14-15:6939،

 .3دیوان داوری ورزش ()CAS
تشکیلدیوانداوریورزشروندینبودکهابتدادرسطوحملی آغازشدهباشدوباتکاملو
پیشرفت سرانجامدریک قالببینالمللی بهاجرادرآمدهباشد.داوری در ورزش و رفع منازعات
ناشی از آن محصول اوامر و توصیههای سازمانهای بینالمللی ورزشی نظیر کمیته بینالمللی
نالمللیاستونهادهایداوریتوسطاینسازمانهادرسطحبینالمللی
ونهایبی 
المپیک،وفدراسی 
شکلگرفتهومقبولیتیافتهاند(بیگلری.)19:6988،دررابطهباداوریورزشیهرممربوطهازباال
بهپایینتشکیلشدبهطوریکهدیوانداوریورزشبهعنوانعالیتریننهادحلوفصلاختالفات
بینالمللی در ورزش خودازنخستین مراجعی بودکهدراین زمینۀ خاص تشکیل شده و پس از
مدتیبهعنوانالگوییبرایمراکزملیمطرحشدبهطوریکهنهادهایداوریورزشدربریتانیاو
کردهاند .
کاناداصریحاًبهالگوبرداریازدیوانداوریورزشدراینزمینهاشاره 
 .3-1ساختار و عملکرد دیوان داوری ورزش

قبل از دهۀ  6380هیچ نهاد شناخته شدۀ مستقلی که صالحیت صدور آرای الزامآور در
نالمللی و هم ملی داشته باشد ،وجودنداشت.ورزش
رابطهبامسایل ورزشی راهمدرسطحبی 
مگیریسریع
برنامههاوزمانبندیهانیازبهیکسیستمتصمی 
اغلببرایتضمیناجرایدرست 
نالمللی و ملی باشد تا بیطرفی الزم
داشت.نهادمربوطهباید نهادی مستقل از فدراسیونهای بی 
را تضمین کند ).(Beach, 2012: 74

نالمللی المپیک و یکی از
با تالشهای رئیس کمیته بی 
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قضاتدیوان بینالمللی دادگستری سرانجاماساسنامهدیوان داوری ورزشاز  90ژوئن6385
الزماإلجرا شد.در سال  ،6336دیوان دستورالعملداوریرامنتشرکردکهحاویچندمدل

شرطارجاعبهداوریبود.یکراهدرجشرطیدراساسنامهیامقرراتفدراسیونهایاباشگاهها
بهصورتزیربود:
«هراختالفناشیازاساسنامهومقرراتکنونیفدراسیون...کهازطریقدوستانهقابلحل
وفصلنباشدبهاستثنای حقمراجعهبهدادگاههایعادیبایددرنهایتتوسطمحکمهای که
مطابق با اساسنامه و قوانین دیوان داوری ورزشتشکیلشدهاستحل وفصلشود.طرفین
متعهد میشوند  تا با اساسنامه و مقررات مربوطه تطابق یافته و با حسن نیت رأی صادره را
پذیرفتهوبههیچصورتمانعاجرایآننشوند» 6.
بینالمللی اسبدوانی ( )FEIنخستین نهاد ورزشی بود که این شرط را مورد
فدراسیون  
تصویب قرار داد .تا سال  31-6336پروندههای گوناگونیبهدیوان ارجاعشدکهمربوط به
موضوعاتیمانندملیتورزشکاران،قراردادهایاستخدام،حقپخشتلویزیونی،اسپانسرینگو
مجوزبود.باتوجهبهظاهرشرطداوریتجدیدنظر،چندینپروندهدوپینگنیزمطرحشد .
در اثرطرحیکیاز همین پروندهها ساختار دیوان دچارتغییر وتکامل شد.در پی برخی
تحوالت و با دخالت دادگاه فدرال سوئیس سرانجام ساختار دیوان اصالح شده و به منظور
تضمین استقالل این نهاد داوری با امضای موافقتنامۀ پاریس  6335شورای بینالمللی داوری
ورزش ()ICASتشکیل شد.این ساختارجدید مجدداً طی شکایتی توسطدیوان عالی سوئیس
نالمللیالمپیکتأییدشد.درکنفرانس
بررسیشدودرنهایت،استقاللکاملدیوانازکمیتۀبی 
برگزارشدنهضتالمپیکودولتهایمتعددی

جهانیدوپینگدرورزشکهدرمارس1009
بهتصویبقانونجهانیمبارزهبادوپینگپرداختندکهمادۀ69آندیوانرامرجعتجدیدنظراز
اختالفاتبینالمللیمرتبطبادوپینگمیداند 1.

همۀ
نزدیک به  54درصد پروندههای دیوان مربوط به تجدیدنظرخواهی از تصمیمات یکی از
نالمللی فوتبال (فیفا) است و  90درصد را نیز پروندههای مرتبط با
نهادهای فدراسیون بی 
دوپینگ تشکیل میدهند .از  14درصد باقیمانده نیز  64درصد مربوط به سایر دعاوی60 ،
نالمللی هستند.سایر دعاوی نیز معموالً به مسایلی مانند اختالفات
درصد پروندههای تجاری بی 
مربوط به انتخاب و کسب سهمیه رقابتها ،اختالفات سیاسی بر سر حکومت ،اعتراض به
1. History of CAS, 2016, http://www.tas-cas.org/en/general-information/history-of-thecas.html.
2. Ibid.
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انتخاباتواعتراضبهمیزبانیرقابتهامربوطهستند).(Reilly, 2012: 69-70



رأی داوری صادرهتوسطدیوان داوری ورزش نهایی واززمانابالغبهطرفین برای آنها
والزامآوراست.این آرانیز بهمانندسایر آرای بینالمللی داوری میتواند براساس

الزماإلجرا 

وبهویژهمطابقبامفادکنوانسیوننیویورکدررابطهبا
قواعدمعمولحقوقبینالمللخصوصی 
شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی مصوب  60ژوئن  6348اجرا شود .موقعیت دیوان
نالمللی
همچنین توسطکنوانسیون اروپایی مربوطبهشناسایی شخصیت حقوقی سازمانهای بی 
غیردولتی موردشناسایی قرارگرفتهاست .اگرشخصی از رأی صادرهتوسطدیوان ناراضی
باشدمیتواند به دادگاههای سوئیس که در حوزۀ قضایی مقردیوان قرار دارندتحتشرایط
محدودیوبراساسبند1ماده630قانونفدرالسوئیسدررابطهباحقوقبینالمللخصوصی
شکایتکند) .(Blackshaw, 2003: 81
تا به حال اثبات شده که دیوان داوری ورزش نهادی محبوب و مؤثر برای رسیدگی به
اختالفات ورزشی به طرزی عادالنه ،مؤثر و سریع و در درون خانواده ورزش در مقایسه با
محیط خصمانهوپرهزینۀمحاکمعادیاست.رویههایمورداستفادهدیوانمتناسببامراجعان
و منعطف بوده و اکثر پروندههای ارجاعی به آن ظرف چند ماه و نه چند سال حل و فصل
شدهاند.دیواندراینراهنیازهایورزشرابهعنوانپدیدهایروبهگسترشازنظراجتماعیو

مالیپاسخدادهاست) . (Blackshaw, 2003: 82
 .3-2چالشهای حقوقی دیوان داوری ورزش

با وجود تمامی این پیشرفتها و یک دوره اصالحات عمیق به منظور تضمین استقاللو
اعتبارآرای دیوان ،هنوزهمنمیتوان قائلبهاین بودکهدیوان بهبلوغحقوقی الزمرسیده و
هنوزهمنقاط ضعفی پایهای درساختاروصالحیتهای دیوان مشاهده میشود.در نظر داشتن
این چالشها در تأسیس دیوان ملی داوری ورزشی از آنجا اهمیت مییابد که این چالشها
اساساًاعتبار حقوقی آراءداوری صادرشدهرابه زیر سئوال برده و باتزلزلدراعتبارچنین
ینتیجهمیکنند .
نهادیاصوالًتأسیسوفعالیتآنراب 
یهایش به آنها رجوع
ستمهای حقوقی که دیوان در بررس 
با توجه به گسترۀ گوناگونسی 
میکند و قواعد متفاوت سازمانهای ورزشی ،احتمالتضادوعدمهماهنگی درآرای صادره
نیز وجود دارد .اکثر سازمانهای ورزشی خصوصی بوده یا تجمعاتی داوطلبانه هستند که
مقاماتدولتیاقتداراتحاکمیتیرابرآنهااعمالنمیکنند.درنتیجه،اکثراختالفاتمربوطبه
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آنها تحت حاکمیت اصول قراردادی هستند که با توجه به سیستمهای حقوقی و اصول قابل
اعمال بر ورزشها و ورزشکاران مختلف میتوانند متفاوت باشند .هر ملت و در واقع هر
ستمهایحقوقیوفلسفهها
ورزشیماهیتامتفاوتازبقیهاستوهماهنگکردناینقواعدوسی 
واهدافطبیعتاًکاریبهشدتدشواراست) . (McLaren, 2001: 379
عدمهماهنگیدرآرایدیواندررویۀکوتاهچندسالگذشتهدیواننیزمشاهدهشدهاست
سختگیری بسیار

برای مثال دیوان در پروندۀ آندریا رادوکان ژیمناست  61سالهرومانیایی 6با 
مثبتشدن آزمایش
رأی کمیتۀ بینالمللی المپیک در گرفتن مدال طالی المپیک او به دلیل  
دوپینگش را تأیید کرد .بهرغم صداقت او و این موضوع که پزشک تیم برای درمان
آنفلوانزایش دارویی را به او داده بود که تنها مادۀ ممنوعهبودودربهبودعملکردورزشکار
نالمللیالمپیکراگرفتامادر
هیچنقشینداشتبازهمباسختگیریفراوانطرفکمیتۀبی 
پروندۀ فوشی علیه فینا 1دیوان به دلیل اینکه شناگرمحروم 69سالهبودهوباصداقتتمامبا
پروندهبرخوردکرده بود و مادۀ ممنوعههمدربهبودعملکرداوتأثیری نداشتهمجازاتاورا
کاهشداد .
گفتهمیشودکهیکیازمهمترینجوانبرویهقضاییدیوانداوریورزشنهنتیجهحاصل
شدهوآرای پروندهها بلکه الگوی نحوهدخالتداوراندرنهادهای ناظربرورزشاست.با
توجهبهاختیاراتگستردهدادهشدهبهداوراندرمقرراتدیوانمیتوانبهیکالگویصریحاً
محدودکنندهوسطحباالییازاختیارمداخلهرسید.مادۀ41مقرراتدیوانبهداوراناختیاراتی
رامیدهد تا تصمیمات خودراجایگزین سایر مقاماتورزشی کنندودرنتیجه آنهاراقادر
میکند تا قوانین و مقررات یک نهاد ورزشی را محدود کرده و تصمیم خود را بر آنها حاکم
کنند.با این حال ،درعملداورانتفسیری محدودومناسببههدفرانسبتبهسیاستها و
مقرراتورزشی داشتهاند و در این راه نه تنها اقتدار نهادهای حاکم بر ورزش را برای تبیین
سیاستهاوادارهاعمالخودشانبهرسمیتشناختهاند،بلکهبهدنبالتضمیناعمالاصولانصاف
وحاکمیتمطلوبنیزبودهاند) . (Findally & Mazzucco, 2010: 2
در واقع ،دراینجا بحثاین استکهداوران تا کجا اختیار پیش روی دارند؟ آیا اختیارات
آنها به قواعد مادی تعیین شده توسط فدراسیون یا نهاد مربوطه که توسط ورزشکار نیز پذیرفته
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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شدهمحدودمیشودویاداوراناختیار دارندتافراترازتوافقمیاندوطرفمقررهجدیدیرا
جایگزیناصولقبلیتعیینشدهکنند .
عملکرد دیوان داوری ورزش نه تنها تفسیر قوانین و مقررات فدراسیونهای ورزشی ،بلکه
انتخاببهترین الگوهابرای ایجاد مجموعهای ازاستانداردهای هماهنگبرای بهترین عملکرد
است.ایناستانداردهایهماهنگسپسبهوسیلهتشویقتغییراتدراینقوانینبرایدستیابیبه
الگوی بهترین روش عمل بر همه فدراسیونهای ورزشی اعمالمیشود ) (Foster, 2006: 421
دیوان وقتی معتقد است مقررات موجودمیتوانند اختالف راحلکنندتالشمیکند تامتن
قانونراهمانگونهکهنوشتهشدهاعمالکند.بااینحال،جاییکهمعتقداستقانونمبهمیادو
پهلواستبهاعمالاصولجهانی تفسیر پرداخته کهنخستین آنرجوعبهخودقراردادبرای
تفسیر واعمالآناست.بهطورمشابهاگرابهامناشی ازتضادبین مقرراتمربوطبهمسابقهو
سیاستهایکلیباشدCASاولویترابهقوانینمربوطبهمسابقهمیدهد.اینتفاسیربهتدریج
میگیرند .(Findally
بهسابقهتبدیلشدهودرتفسیرهایآیندهتوسطداورانمورداستفادهقرار 

 .)& Mazzucco, 2010: 17
به نظرمیرسد که ورزشجهاندریک موقعیت حساسقراردارد واین بار تفاوت در

نالمللیدومیدانیبیشازپیشبا
ایجاد"اصالحیاانقالب"است.درحالیکهفیفاوفدراسیونبی 

آشفتگی روبرو هستند روشن است که یکی از چالشهای قرن 16دموکراتیزه کردنوکنترل
ونها و اسپانسرینگ به آنها سرازیر
حجم عظیم سازمانهای فراملی است کهسیل مالی تلویزی 
شده است .در این راه دیوان داوری ورزش باید نقشی کلیدی ایفا کند .با این وجود ،این
واقعگرایانه است کهدیوان اصالحشدهوبهسطحاستقاللوشفافیت الزم
جایگاه تنهازمانی  
برایتضمینعملکردیمشروعبرسد.ایندقیقاًروححاکمیتمطلوبیاستکهدردستورکار
نالمللی المپیک برای المپیک  1010قرار دارد و میتواند کل نهضت المپیک در
کمیتۀ بی 
سالهایآیندهراراهبریکند 6.


 .4چالشهای تأسیس دیوان ملی داوری ورزش
 .4-1استقالل دیوان ملی داوری ورزش

استقالل یکی از شروط اصلی نهاد داوری است.معموالً ساختاروتشکیل این نهادحاصل
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.
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مشارکت نهادهایی است که نمایندگی بازیگران این عرصه از جمله فدراسیونهای ورزشی،
ورزشکاران ،مقامات عمومی ورزشی وسایر موجودیتهایی را برعهدهدارندکه میتوانند در
اکثر اختالفات ورزشی شریک باشند .مهمترین چالشهای ایجاد شده برای دیوان داوری
ورزشطیسهدههفعالیتاودقیقاًهمینمحورراهدفگرفتهونخستیناصالحاتگستردهو
نالمللی داوری ورزش نیز در همین راستا بود.استقاللمفهومی عینی استکه
ایجاد شورای بی 
بهروابطشخصی ،اجتماعی ،مالی میان داورویکی ازطرفین دعواویا وکیل ایشان مربوط
یشود و هرچه این روابط نزدیکتر باشد موجب استقالل کمتر داور میشود برای مثال اگر
م 
داور در حال انجام خدمتی برای یکی از طرفین باشد یا با یکی از طرفین ارتباط خانوادگی
داشتهباشدیارابطهدوستیبلندمدتمیانداورویکیازطرفیناختالفبرقرارباشدنمیتوان
اورامستقلدانست(واحد؛معبودینیشابوری .)931:69358
با این وجود دیوان باز هم از انتقاد مصون نماند.در  11مِی  1009بود که در دعوای الریسا
الزوتیناواولگادانیلووا دواسکیبازروسیعلیهیکرأیداوریدیوان کهمنجربهحذفآنها
از یک رقابت بازیهای المپیک زمستانی سالت لیک سیتی شده بود ،دادگاه فدرال سوئیس
مجدداً بهارزیابیاستقاللدیوانبهصورتدقیقوجزئیپرداخت.دراینرأیمهمومفصل
دادگاهفدرالبهکالبدشکافیسازمانوساختارشورایبینالمللیداوریورزشودیوانداوری
نالمللی المپیک محسوب
ورزش پرداختوبهایننتیجهرسیدکهدیوان زیرمجموعهکمیتۀ بی 
نمیشود و به اندازه کافی دارای استقالل از آن نهاد و همه طرفهایی است که خواستار ارجاع
دعوایشانبه دیوانمیشوندودرنتیجهآرایصادرهدرپروندههایی کهکمیتۀبینالمللیالمپیک
طرفآنهااستآرایواقعیقابلمقایسهباآرایمحاکمدولتیاست6.
میاندوواژه«استقالل»و«بیطرفی»بایدقائلبهتفکیکشد.منظورازاستقاللنداشتنارتباط
قبلییافعلیتجاری،حرفهایویااجتماعیبایکیازطرفینداوریمیباشد.مقصودازبیطرفیاین
استکهمرجعداورینبایدبهیکیازطرفیندعوامتمایلباشدودررسیدگیبهاختالفواستماع
اظهاراتطرفین وادلهآنانبین طرفین تبعیض قائلشود (مافی .)685 -684 :6934 ،استقالل و
بیطرفینهتنهابهاعتباررأیوجلوگیریازطرحدعوایابطالمرتبطمیشود ،بلکهدراعتبارخود
داورواقناعطرفیناختالفنیزاثرگذاراست(خدابخشی .)156-150:6936،

1. History of CAS, 2016, http://www.tas-cas.org/en/general-information/history-of-thecas.html.
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 .4-1-1ایراد به استقالل دیوان در پروندۀ پچشتاین

تبازآلمانیدرسال1064بهمراجعداخلیآلماندربهچالش
شکایتکلودیاپچشتایناسکی 
کشیدن استقالل دیوان داوری ورزش اتفاقی است که نتیجۀ رسیدگی به آن میتواند تأثیرات
نالمللی و سطوح ملی داشته باشد.در
مهمی رابرسرنوشتدیوان وداوری ورزشی درسطحبی 
این رأی یک دادگاهمدنی آلمانبانقضرأی صادرهتوسطدیوان نشاندادکههنوزپایههای
نهادیکهدرسوئیسبناگذاشتهشدهسستاست.باوجودپزشکانمتخصصدوپینگومعضل
تبانی درنتیجۀ مسابقات،ورزشهیچگاه بیش ازاین نیازمند یک دادگاهعالی نبودهاست.با این
حال کلودیا پچشتاین نشان داد که دادگاه موجود با ساختار کنونیاش نمیتواند چندان چارهساز
باشد) .(Slater, 2015: 47پچشتاینبینسالهای6331و1001برایآلمانمدالهایزیادیرادر
بازیهای المپیک زمستانی کسب کرد و درسال 1003بهدلیل دوپینگ بامحرومیتی دو سالهاز
نالمللیاسکیت روبروشد.ویدرسال1066پس از اتمامدورانمحرومیتشبا
جانباتحادیۀبی 
رقابتهای جهانی  1061،1066و  1069هم مدالهایی را به دست

بازگشت به عرصه جهانی در 
نالمللی
آورد ولی با کمی فاصله مدال المپیک زمستانی  1065را از دست داد .فدراسیون بی 
نالمللی را هنوز ادامهدار
اسکیت که ظن خود به دوام حضور این ورزشکار در رقابتهای بی 
یدید بین سالهای  1000تا  1003حدود  30بار از او آزمایش گرفت که  61مورد آن در
م 
چهارماهۀنخستسال1003بود). (Slater, 2015نتایجنشاندهندۀموادیدرخونپچشتاینبود
نالمللی
که یا نشانۀ دوپینگ ویا نشانۀ غیرعادی بودناوضاعبدناین وزشکاربود.فدراسیون بی 
نتیجۀ اول را قطعی دانست و در ژوئن  1003وی را محروم کرد و  4ماه بعد نیز دردیوان داوری
ورزش از این اقدام خود با موفقیت دفاع کرد .در حالیکه برای اکثر ورزشکاران رأی دیوان
داوریورزشنقطۀپایانمحسوبمیشد،امااینموضوعبرایپچشتاینصادقنبود .
هنگامرسیدگیاولیه،دوکارشناساحتمالیکاختاللژنتیکارثیدرخونکهمیتوانست
علت نتیجۀ آزمایش باشد را مطرح کردند.وکالی او نیز بر این نظریات برای بررسی وضعیت او

تکیه کردند.خود او نیز معتقد بود که علت وجود سلولهای قرمزخونی نابالغدرخونش– که
معموالً نشانهای از دوپینگ است – همین اختالالت ارثی بوده است .اما ،هیئت کارشناسان و

آزمایشگاه انجامدهندۀ آزمایش بامنتفی دانستناحتمالاختاللژنتیک دیوان رادررسیدن به
نتیجهای قاطع در این پرونده یاری کردند .تجدیدنظرخواهی پچشتاین از رأی دیوان داوری
ورزشبهدادگاهفدرالسوئیسبادعوتاز کارشناسان جدیدبرایاظهارنظرثانویهبرپروندهو
وضعیتژنتیکانجامشدوکارشناسانجدیدادعاراتأییدکردندامابازهماکثریتبدستنیامد
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وتالشپچشتاینبرایشکستنرأیناکامماند.پسازاتمامدوسالمحرومیتویدرسال1066
بابازگشتبهصحنهدومدالبرنزرادر رقابتهایجهانیبدستآوردوپسازآن اعالم کرد:
منهمانورزشکارم،همانورزشکاروبههمانصورتهمتمرینکردم،پسچراحاالدوپینگی
نیستم؟درحالیکهویدرسالهای1061و1069هممدالهاییرابدستآوردوسهمیهالمپیک
 1065سوشی را نیز بدست آورد وکالی او دعوای جدیدی را در دادگاههای آلمان باادعای
نالمللی اسکیت آغاز کردند که در نهایت
جبران خسارت سه میلیون پوندی علیه فدراسیون بی 
منجربهصدوررأیدادگاهمنطقهایمونیخدرتجدیدنظرخواهیازرأیدادگاهمنطقهایبود .
بدینترتیباستقاللدیوانپسازحدود90سالباچالشجدیدیگریروبروشدهکهبهنظر
میرسد پس از تصمیمگیری دادگاه تجدیدنظر مونیخ موج دیگری از اصالحات را برای آیندۀ
دیوان در پی داشته باشد .عمدۀ انتقادات مطروحه در این شکایت به ترکیب شورای بینالمللی
داوری ورزش و نامتعادل بودن انتخاب اعضای آن به سود سازمانهای حاکم بر ورزش است.در
واقع،اینشورا10عضوداردکههمۀآنهاحقوقدانانباتجربههستندوبرای5سالانتخابمیشوند.
نالمللی المپیک ،کمیتههای ملی المپیک و فدراسیونهای بینالمللی
 61نفر آنها توسط کمیتۀ بی 
انتخابمیشوندواین61نفر8نفردیگرراانتخابمیکنندتاتعادلبرقرارشود.بنابراین،دستکم
61نفرازاین10نفرتوسطنهادهایادارهکنندۀورزشانتخابمیشوند.بهعقیدۀدادگاهآلماناین
موضوعاستقاللدیوانرازیرسئوالمیبرد).(Slater, 2015



یکند
نالمللیالمپیک5نفراز حقوقدانان شورایعالیراانتخابم 
امااینمسئلهکه کمیتۀبی 
واین5نفردرانتخاب8نفردیگرنیزنقشدارندهنوزهمسایۀسلطۀکمیتۀبینالمللیالمپیکبر
دیوان راحفظکردهو بهنظرمیرسد که خودکمیتۀ بینالمللی المپیک همعالقهای به دادن
استقاللکاملبهدیوان ندارد.عالوهبراین اگرچهکمیته تنها بنیانگذار دیوان نیست اما هنوز هم
نهادراحفظکردهاست.درزمانشکلگیری دیوان

موقعیت خود بهعنوان تنها حامی مالی این 
نالمللیالمپیکنفوذی غیرمعمول رادرنهادیکهقراربودبیطرفباشد
روشنبودکهکمیتۀبی 
داراست این تأثیر بدونشکامروزکمترشدهاست .اعتقادبهاینکه کمیتۀ بینالمللی المپیک بر
آرای صادرهتوسطدیوان داوری ورزش تأثیرگذار استماننداین استکهمعتقدباشیم رئیس
جمهورآمریکابرآرایصادرهتوسطدیوانعالیاینکشورتأثیرگذاراست.قضاتدیوانعالی
نالمللی داوری ورزش و دیوان داوری ورزش کامالً مستقل
امریکا نیز بهماننداعضای شورای بی 
ازپروندهکنارهگیری کنند.رئیس جمهور

بودهوآنهانیز اگردردعوایی نفعی داشتهباشندباید 
یتواندتوصیههاییرادررابطهباافکارشداشتهباشدامادر
نالمللیالمپیکم 
همبهمانندکمیتۀبی 
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نهایت وقتی کهقضاتمنصوبمیشوند بیطرفی آنها تضمین شدهاست.ردپای کمرنگی از
نالمللیالمپیکممکناستهنوزدردیواندیدهشودامادرحدینیستکهنتوان
سلطهکمیتۀبی 
دیوانرادیوانعالیدنیایورزشدانست) . (Beach, 2012: 78
یطرفی اعمالی در
هر چه که استانداردهای دیوان داوری ورزش به معیارهای استقالل و ب 
رسیدگیهای قضائی نزدیک باشد ،رویۀ قضایی ناشی از آن را بیشتر میتوان قانون ورزشی
()Lex sportivaدانست ). (Vaitiekunas, 2014: 2به عقیدۀ بسیاری شکایت پچشتاین فرصتی
مفید برای دیوان در جهت ایجاد اصالحاتی اساسیتر در جهت تضمین استقالل این نهاد و
همچنینداورانآناستکهبایدازآناستقبالکرد .
 .4-2مداخله دادگاههای ملی در فرآیند داوری

مداخلهدادگاههایملیدرآرایداورییکیازتهدیداتیاستکهباعثتزلزلاعتبارنهادهای
داوریمیشود.ازطرفدیگرایندخالترامیتواندرموضوعاتیمانندجرحداور،صدوردستور
موقت،نصبداورطرفممتنع،مخالفترأیبانظمعمومیوحتیاجرایآرایداوریبااهمیت
تلقیکرد .
در بیشتر نظامهای حقوقی دنیا امکان نوعی نظارت قضائی بر جریان رأی داوری در قالب
شبینیشدهاست.علیرغمگرایشآشکارمبنیبرعدممداخله
امکاناعتراضبهرأیداوریپی 
دادگاهها در رسیدگیهای داوری و حصری کردن موارد دخالت دادگاههای دولتی ،نظامهای
بهویژه انگلیس و آلمان به حذف کامل این نوع نظارت قضائی دادگاهها بر
حقوقی معاصر  
جریانداوریتندرندادهاند.فلسفهمداخلهکمتردادگاههادرداوریبردوعاملاستواراست.
دولتها

محدودکردن مداخله 

اول آنکه هدف این امر تشویق به انجام داوری در کشورها با 
است.دومینعاملکاهشمداخلهدادگاههامنحصرکردندخالتآنهاهمسوبارویهموجوددر
نالمللیباهدفتسریعجریانداوریاست(مافی،پارسافر؛.)601:6936امابهطورکلی
نظامبی 
هدف تحدید مداخالت قضائی در رسیدگیهای داوری استقالل بیشتر نهاد داوری با اعتماد به
جایگاه داور و داوران در این نوع از رسیدگیها است.دادگاهتجدیدنظرفرانسهنیز اخیراً در
اقدامی نادر با ابطال یک رأی داوری 6به نقش نظارتی دادگاه تجدید نظر این کشور بر
شکلگرفتهدرفرانسهودامنهاختیاراتدادگاهدرابطالرأیداوریزمانیکهرأیاز
یهای 
داور 
بینالمللیدرپروندهخساراتبیمهواردبهکارخانهپارچهبافیدرجریانناآرامیهایداخلی
.6رأیداوریاتاقبازرگانی 
ومتعاقباکودتای1003درماداگاسکار .
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حیطه اختیارات ووظایف خودفراتررفتهباشدتأکید کرد.این رویه همانطورکهپیشتر دیده
شددرسوئیس نیز دررابطهبامداخلهدرآرای دیوان داوری ورزشمشاهدهشده است.اما
بهطور کلی هدفتحدید مداخالتقضائی در رسیدگیهای داوری به دلیل تشویق به انجام

داوریوتسریعدرداوریبااعتمادبهجایگاهداوروداوراندرایننوعازرسیدگیاست .
باتمامایناوصافبایدمعتقدبودکهماهیتخاصداوریدرورزشمتفاوتازداوریتجاری
نالمللی سهم بزرگی دارند اما در رابطه با دیوان داوری
است .دالرها در داوریهای تجاری بی 
ورزشمشکلاینجاستکههیچغرامتینمیتواندفقدانرنگحلقهیامدالالمپیکراجبرانکند.
اختالفاتدرهمهزمینههاایجادمیشودچهدوپینگوچهانتخاببرایترکیبتیمهایملی،امادر
هرصورتیکیبایددرتیمباشدودیگرینباشد.اینمسائلتجربیاتیمنحصربهفردهستندکهپول
بدترینجایگزینبرایآنهااست).(Lenard, 2010: 176



 .4-3اصل رضایت در شروط داوری

قراردادهای موجود در ورزش ماهیتی به شدت متفاوت از سایر قراردادهای خصوصی
بهویژهدررابطهبارضایتطرفیندارند.درورزشماباورزشکارانیروبروهستیمکهازابتداو

پیشازهرچیزمجبوربهپذیرشقوانینتنظیمشدهتوسطفدراسیونمربوطهوباشگاهمیباشند.
اگرچه اختیار عمل در زمینۀ باشگاهها تا اندازهای بیشتر است اما خود نمونه قراردادهای
پیشنهادی توسطباشگاهها نیز محدود بهحدودتعیین شدهاز جانبسازمان لیگ ،فدراسیون
مربوطهواصولکلیپذیرفتهشدهتوسطنهادهایحاکمبرورزشاست .
این روش درک تعادلوتساوی طرفین قراردادراسختمیکند ،بهویژه اینکه یکطرف این
قراردادیکنهادورزشیحاکموطرفدیگرورزشکارباشد.اینعدمتعادلاستکهتوجیهعدم
مداخلهدرتوافقحاصلشدهبراساسمذاکرهرابرهممیزند و نتیجه آن در نظر نگرفتن طرف
ضعیفتر در یک سیستم ورزشی یعنی ورزشکاران است ). (Findally & Mazzucco, 2010: 13
اگرچهرابطۀبینیکفدراسیونبینالمللیورزشیویکورزشکارماهیتاًقراردادیاستاماتحلیل
جامعهشناسیآنکامالًمتفاوتاست.رابطۀقدرتبینیکفدراسیونبینالمللیورزشیجهانیکه
نسبتبهرقابتهاییکرشتهدارایقدرتانحصاریواقتدارکاملاستویکورزشکارآنقدر
نامتعادلاستکهماهیتقراردادیاینرابطهرازیرسئوالبرد.اینرابطۀنامتعادلمبتنیبرقدرتدر
سطحملینیزمشاهدهمیشود.ورزشکاراناختیارکمیرابرایمشارکتدرمذاکرهوتعیینشرایط
مثالًبرایتعیینمعیارهای انتخاببرایالمپیکدارندکهاساساً تنهامیان کمیتۀملی المپیکویک

چالشهایتأسیسدیوانملیداوریورزش44  ...

فدراسیون تعیین میشود و ورزشکاران چارهای جز پذیرش این معیارها ندارند

& (Findally

 .)Mazzucco, 2010: 14
در رسیدگیهای نزد دیوان در لوزان درصورت نبود توافق برای انتخاب قانون حاکم ،قانون
داوری سوئیس حاکمخواهدبودکهمعاهداتبینالمللی مانندکنوانسیون اروپایی حقوقبشررا
نیزشاملمیشود.دیواندورویهبرایحلاختالفاتداردیکیداوریودیگریمیانجیگری.در
مادۀ1کنوانسیوناروپاییحقوقبشرآمده":هرشخصدرتعیینحقوقوتعهداتمدنیخودیا

استماعدرمحدودهیزمانیمناسبتوسطدادگاه

حقداردازجلسه

هرنوعاتهامجناییعلیهوی،
قانونی مستقل و بیطرف برخوردار باشد ".قوانین نهادهای حاکم بر ورزش برخی اوقات
ورزشکارانراازرجوعبهمحاکممنعمیکند.شرکتدرفعالیتهایورزشینیزمعموالًمستلزم
پذیرفتن اساسنامهایننهادهاستودرنتیجهافراداساساًازحقرجوعبهمحاکممحروممیشوند.
اجباری بودن پذیرش صالحیت دیوان تاچهحدی میتواند نقض مادۀ  1محسوبشود؟ دیوان
برای باال بردن اعتبار کار خود باید به این نکته نیز توجه کند که رجوع به آن نباید در تناقض با
کنوانسیون اروپایی حقوق بشر باشد .روند رسیدگی دیوان داوری ورزش منتج به تصمیمات
الزامآوری میشود کهتنهادرشرایط بسیار محدودقابلتجدیدنظر خواهی هستند.نتیجه اینکه

حقرجوعبهمحاکمازطرفینگرفتهشدهونشانمیدهدکهشرطهایداوریاجبارینقضمادۀ
 1کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است ،امادررویۀ قضایی بریتانیا این موضوعپذیرفته شدهکه
اگرطرفین باتوافقداوری راانتخابکنندآنگاهبا همین توافق خود را از شمول مادۀ  1خارج
کردهاند.با این حال دیوان برای حفظ اعتبار خود باید به طور کامل روندانصافوعدالتبر
اساسمادۀ1رارعایتکندتاچالشهایحقوقیمربوطهرابهحداقلبرساند.برخی،مراجعانبه
دیوان را طرفینی بیعالقه میدانند که از ناچاری به آنجا رفته و بهدنبال سرعت در بررسی
پروندهشان توسط متخصصان هستند ،اماهنوزهمنمیشود روند رعایت انصاف و عدالت را در

یرسد نفوذ دیوان تنهامنوطبه اعتقاد قوی ورزشکاران به
رویۀ دیوان تضمین شدهدید.بهنظرم 
رعایت عدالت از جانب دیوان است ).(Beach, 2012: 79بدین ترتیب رعایت اصل رضایت در
شروط داوری تنظیمی بین یک نهاد حاکم و یک ورزشکار چالشی بزرگ برای اعتبار شرط
داوریمحسوبمیشود،چراکهازمطالبفوقبرمیآیدبازیکنبرسریکدوراهیسختقرار
کنارهگیری از رشتۀ
دارد:قبولشرایط تعیین شدهتوسطنهادحاکمبرای ارجاعبهداوری و یا  
میگزیند .اما همین امر چالشی
ورزشی محبوب .روشن است که ورزشکار راه نخست را بر  
بزرگدرتأسیسدیوانملیداوریورزشاست .
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 .5صالحیت
 .5-1اختالفات مالی ورزشی
ازمطالبفوقاستنباطمیشودکهیکیازمهمترینعرصههایاعطایصالحیتبهنهادهای
داوری ملی ورزشی اختالفات مالی پیرامون ورزش است.مثالً اختالفاتناشی ازقراردادهای
باشگاهها ویا جوانبحقوقمالکیت فکری مانندحقپخشتلویزیونی

منعقدهمیان بازیکنان و
مسابقاتیاحقپخشتصاویر .
باید توجه داشت که صنعت ورزش بهویژه در رشتۀ فوتبال کارگرانی دارد که چالش آنها
تعیین حداقل دستمزد نبوده و نهادها در این حوزه با معضل تعیین سقف دستمزدها روبرو هستند.
بنابراین ،اختالفات مالی کالنی در این رشته از جوانب مختلف و حتی بین نهادهای حاکم بر
ورزشنیزمیتواندحاصلشودکهامکانسپردنآنهابهداوریبراییافتنراهحلیمناسبکامالً
محتمل است.اختالف بین صدا و سیمای ایران و سازمان لیگ در رابطه با حق پخش تلویزیونی
رقابتهای لیگ برتر یکی ازاختالفاتی استکهمیتواند از مهترین پروندههایی باشد که یک
مگیریکند .
نهادملیداوریورزشدررابطهباآنتصمی 
 .5-2رسیدگیهای انضباطی

اجازۀ رسیدگی به پروندههای دوپینگ توسط مراجع ملی مبارزه با دوپینگ به برخی نهادهای
ملیداوریدادهشدهاست.متعاقباًهمنهادداوریدربرخیموارداجازۀتجدیدنظرخواهیبهدیوان
داوری ورزشرااعطاکردهودربرخی مواردنیز این امکان نیست.به نظرمیرسد اعطای اینگونه
صالحیتها به دیوان ملی اقدامی مطلوبدرجهتحلاین اختالفاتباشدمشروطبراینکه بتوان
امکانتجدیدنظرخواهی ازاین آرابهدیوان داوری ورزشلوزانرافراهمکرد.این اقدامباعث
تسهیلپذیرش صالحیت دیوان و گسترش شناسایی مرجعی که در سطح ملی تشکیل شده میشود
چراکهطرفینبالقوهاختالف،درابتداگزینۀرسیدگیملیباتوجهبهقوانینبینالمللیوملیرادارا
میباشند.اینامردرصدصدوررأیمطلوبراتاحدزیادیباالمیبرد.درصورتعدمرضایتاز
رأیصادرهامکانرجوعبهدیوانداوریورزشلوزانوجودخواهدداشت .
 .5-3اختالفات ناشی از قواعد درون زمین بازی

دیوان داوری ورزشعالقۀ چندانی بهورودبهمسایل مربوط به قواعد بازی ندارد که در
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رویههایپیشیندیوانمشخصاست.دیوانداوریورزشدرلوزانهمانگونهکهدرپروندههای
دوپینگبهاجرایقوانینتأکیدبیشتریدارد،بهنظرنسبتبهاختالفاتدرونزمینورزشتمایلی
ندارد.تأکیددیواندراینجانیزبراهمیتاحترامبهمقاماتبرگزارکنندۀمسابقهبهدالیلمختلف
است.تخصصبیشتر مقاماتبرگزار کننده یک مسابقه نسبت به هیئت داوری وهمچنین نیاز به
تضمینحداقلاختاللدرجریانمسابقاتمیتوانندازدالیلبیرغبتیدیوانبهرسیدگیبهچنین
صادقانهبودن تصمیمات مقامات

یآید که صرف 
اختالفاتی باشند.بهطورکلی ازرویۀ دیوان برم 
برای تأیید آن کافی است و نیازی نیست تا حتماً تصمیمات مربوطه صحیح باشند .دیوان تنها
زمانیدراینموارددخالتمیکندکهتصمیممستندبهرشوهوفسادباشد .
با وجود این یک دیوان داوری ورزشباید بتواندوزنهای برای ایجاد تعادلدرقوانین یک
طرفۀ تأسیس شدهتوسطنهادهای حاکمبرورزشباامکانتعدیل واصالحقوانین درموارد
یگیرفرنگی کار ایرانی
یعدالتیبارزباشد.نمونۀبارز دراینزمینهپروندۀسعیدعَبدِولیکشت 
ب 
در رقابتهای بازیهای آسیایی اینچئون کرهجنوبی است که دیوان در رأی صادره بهقوانین
مصوب فیال و عدم امکان رسیدگی برخالف آنها اشاره دارد و شعبۀ اختصاصی دیوان ()CAS

درنهایت اعالممیکند":هیئت تأکید میکند کهبراساسشواهدموجودبهاین نتیجه روشن
رسیدهکهنحوۀ رفتارهیئتژوریباآقایعبدولینادرستبودهوویبایدبهفینالرقابتهاو
مبارزهبرای کسبمدالطالدستیابد.بااین حال،دیوان بهدلیل مذکوردرفوق 6نمیتواند

درخواستهایآقایعبدولیرارعایتکند".

1

 .6نتیجهگیری
درراهتأسیسیکدیوانداوریملیدردرجۀنخستبایداستقاللایننهادرابامشارکت
تمامبازیگران عرصۀ ورزشدرنظرداشت.بهمنظوراین هدفباید وزارتورزشوجوانان،
کمیتۀ ملی المپیک ،کمیسیون ورزشکاران کمیتۀ ملی المپیک ،ستاد ملی مبارزه با دوپینگ
(نادو)ایران وفدراسیونهای ورزشی را مهمترین اعضایی خواند که میتوانند در تشکیل چنین
نهادیوتضمیناستقاللآنبایکدیگرهمکارینزدیکداشتهباشند.بااینحال،بایدپذیرفت
که در جمهوری اسالمی ایران ورزشکاران به عنوان شکل دهندگان اصلی فعالیتهای ورزشی
وبهرغموجودکمیسیونیبرایورزشکاراندرکمیتۀملیالمپیکیبابرخیاختیاراتتابهحال

سازمانهاونهادهایحاکمبرورزشنداشتهوضروریاستکه

صدایقدرتمندیرادر جمع
.6دیوانبهمحدودیتصالحیتخوددرچهارچوبقوانینمصوبسازمانهایورزشیاشارهدارد .
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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با تشکیل چنین نهادی نقش پررنگتری برای ورزشکاران ایرانی در تصمیمگیریهای ورزش
کشور قائل شد ،چرا که نبود چنین سازوکاری میتواند یکی از دالیل مهم عدم اعتماد به
رسیدگیهایدیوانازجانبیکیازمهمترینبازیگرانعرصۀورزشیعنیورزشکارانشود .
اگرچهانتقادواردهدررابطهباشرطرضایتبهخوددیوانداوریورزشنیزوارداستاما
بایدتاجایممکنتالششودتااختیارپذیرششرطداوریدرمواردمختلفبهویژهتخلفات
دوپینگوپروندههایانضباطیوهمچنینقواعدبازیبدوناینکهاجباریبرورزشکاراناعمال
شود به آنها داده شود .تردیدی وجود ندارد که پروندههای مالی پیرامون ورزش یکی از
مهمترین صالحیتهای دیوانهای داوری ورزشی ملی و همچنین دیوان داوری ورزش را
میدهد.بنابراین ،یکیازمهمترینجوانبفعالیتچنینسازمانیرسیدگیسریع
تشکیلدادهو 
به اختالفات مالی و قراردادی است که در مواقع عادی میتواند زمان زیادی را در مراجع
قضاییبهطولبینجامد .
مگیرنده
نادو(ستادملیمبارزهبادوپینگ) ایرانوفدراسیونهایورزشینیزنهادهایتصمی 
بهنظر میرسد اعطای
در رابطه با اعطای صالحیت رسیدگی به پروندههای دوپینگ هستند که  
اینصالحیتبهنهادملیداوریورزشایرانبادادنامکانتجدیدنظربهدیوانداوریورزش
مطلوبترینگزینهباشد .
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