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 عاد مختلف زندگی ورزشـکاران و دسـت  اي است که اب مسئلهوجود جرایم ورزشی در طول تاریخ ورزش 

تخطی گروهـی از افـراد     اندرکاران این حوزه را تحت تاثیر قرار داده و همواره به عنوان پدیده اي که نشانه

غم تـالش هـاي   علیـر . جامعه ورزشی نسبت به هنجارهاي اجتماعی است، مورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت    

، متاسفانه روز به روز شـاهد ظهـور و بـروز جرایمـی از قبیـل      علم حقوق ورزشی متخصصان و کارشناسان

در سطح جامعه ورزشی هستیم که عواقـب و پیامـدهاي ناخوشـایند آن روح    ... دوپینگ، خشونت، فساد و 

ز جرایم و شناخت ریشه هـاي  پیشگیري ا ،از این رو. ورزش و کرامت انسانی را تحت تاثیر قرار داده است

اصلی وقوع تخلفات ورزشی از جمله آرمان هایی است که صاحبنظران علم حقـوق ورزشـی از دیربـاز در    
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 با تمرکز بر ایجاد ورزشی پاك و اخالق مـدار و بـا هـدف پیشـگیري از وقـوع جـرایم و      پژوهش حاضر   

بـا گـردآوري اطالعـات بـه      موثر آن همچون مدیریت و آموزش هايتخلفات ورزشی با بهره گیري از ابزار

ختـه  جرایم ورزشی و راه هـاي پیشـگیري از ایـن جـرایم پردا     به بررسی حقوق ورزشی، ايروش کتابخانه

در کـاهش   ينهـاد  را بـه عنـوان   "تاسیس فدراسیون حقوق ورزشـی ضرورت " آمده، به دستنتایج . است

امکان صیانت از حقـوق وزارت ورزش و جوانـان و فدراسـیون     مشخص کرد تا جرایم و تخلفات ورزشی

هاي ورزشی را در سطح ملی و بین المللـی و حمایـت قضـایی از جامعـه ورزش را در مراجـع حقـوقی و       
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  مقدمه 

اي وسـیله  و باشـد هاي موثر تربیتی و اخالقی به ویژه براي جوانـان مـی  در جهان کنونی، ورزش یکی از راه

این اهمیـت روز افـزون باعـث شـده تـا اندیشـمندان       . کندروز چهره علمی بیشتري پیدا میاست که روزبه

تجـارت یـا    وشوند و مانند حقوق کـار   "حقوق ورزشی"حقوقی متمایل به تأسیس رشته خاصی با عنوان 

وظـایف،   ،حقـوق ورزشـی   ).39: 1390کاتوزیـان،  (اگون این رابطه اجتماعی بپردازندد گونکشاورزي به ابعا

 هاي ورزش درگیر هستند روشن میهاي قانونی همه کسانی را که به نحوي با فعالیتاختیارات و مسئولیت

بـر   ها نبوده و ممکن است یکی از ورزشـکاران اما باید دانست که ورزش جداي از خطرات و آسیب .سازد

هـا را  ها را از چشم دور نداشته و آنقانونگذار نیز این خطرات و آسیب. روي دیگري مرتکب خطایی گردد

آمده است،  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  158لذا آنچنان که در بند ث ماده  .مد نظر قرار داده است

خالف موازین شرعی نباشد،  اگر این حرکات بر طبق مقررات آن ورزش صورت گرفته و آن مقررات هم بر

 )17: 1392یعقـوبی نـژاد،   (.ستن کماکان مسئولیت مدنی پا بر جاطبق قانو ولی رمی ارتکاب نیافته است،ج

تواند حتی ها، میبسیاري از تخلفات ورزشکاران، مربیان و داوران در ارتباط با ورزش به لحاظ مسئولیت آن

مراجـع   ،از ایـن رو . موجد مسـئولیت جزایـی و مـدنی شـود    تواند عملی واحد می اغلبجرم تلقی گردد و 

هاي حل اختالف، داوري و هاي انضباطی، هیئتهاي عمومی، مراجع اختصاصی، کمیتهقضاوتی مانند دادگاه

آقـایی،  (بـراي رسـیدگی بـه ایـن جـرایم بـه وجـود آمـده اسـت           1حکمیت براي ورزشالمللی بیندادگاه 

39:1386 .(  

ها و نظریاتی که در پرتو مکاتب علمی حقوق کیفري و جرم شناسـی شـکل گرفـت، بـه مـرور ایـن       اندیشه

هـاي هنجارمنـد را   تواند محو یا ریشه کنی نقض ارزشکه مجازات به تنهایی نمی ساختروشن را واقعیت 

استفاده از تدابیر غیرسرکوبگر را در کنار مجـازات بـا هـدف     رفته اندیشمندان نیز ضرورتتأمین کند و رفته

بسـیاري از کشـورها    ،با این تاکید ).11: 1390ابراهیمی، ( مورد تاکید قرار دادند ،جلوگیري از ارتکاب جرم

هـاي مـدون مـورد    به طوري که بعضی از این برنامه ؛اندهاي مدون براي پیشگیري از جرم ترتیب دادهبرنامه

که طرف مشورت سازمان ملـل متحـد    "مرکز بین المللی پیشگیري از جرم"المللی از جمله اکز بینتوجه مر

مقابله بـا جـرایم در ایـران بایـد اذعـان       مورددر  .شود، قرار گرفته استدر زمینه پیشگیري از جرم تلقی می

 156اصـل   5طبـق بنـد   توان صرفاً پیشگیري کنشی را مورد توجه قرار داد، زیرا از یـک سـو   داشت که نمی

اهتمام به امر پیشگیري از جـرم   ،پیشگیري از جمله وظایف قوه قضائیه است و از سوي دیگر ،قانون اساسی

                                                           
1
 CAS: Court of Arbitration for Sport 
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رسد بتوان با رویکردي بینابین، پیشگیري کیفـري  به نظر می. ستهاي اجتماعی در کشور امري نوپاو آسیب

   ).8: 1388می، ابراهی( نظر قرار دادو غیر کیفري را در این رابطه مد

بدیهی است در صـورت احـراز تخلـف از    هاي ورزشی جمهوري اسالمی ایران، مطابق اساسنامه فدراسیون

شـود   مقررات فنی، با توجه به رشته ورزشی مربوطه، تنبیه خاصی از سوي کمیته انضباطی در نظر گرفته می

الوصف بـا  مع ).13: 1389کاشف، ( باشدمی هاها و دستورالعملنامه که این مقررات نیز بیشتر در قالب آیین

حقوق ورزشی در مراحل مختلف،  متخصصانهاي ورزشی، عدم وجود توجه به ماهیت خطرزا بودن فعالیت

ي ها، وجود ایرادات اساسی در روند تصویب مقررات، قضـاوت و اجـرا  نامه تدوین قوانین و مقررات، آیین

، عـدم توجـه   )هاي ورزشیهاي انضباطی فدراسیونمجریه در کمیتهواحد بودن سه قوه مقننه، قضائیه و ( آرا

 به مسائل پیشگیرانه در وقوع تخلفات اعم از پیشگیري عام، خاص و تخصصی یـا وضـعی موجـب زمینـه    

هاي انضباطی و در نهایت اضـرار و   ها در کمیتهاي شدن رسیدگیسازي در ارتکاب جرایم ورزشی و سلیقه

با توجه به شرایط معروض و نظر . دست اندرکاران حوزه ورزش گردیده است تضییع حقوق ورزشکاران و

هاي مختلف ورزشی از بروز حوادث جبران ناپذیر ورزشی بر جسم و روح به اینکه قوانین موجود در رشته

و مراجع قضایی خـارج از حـوزه   ... هاي انضباطی، استیناف وکمیته ،ورزشکاران کم نکرده و از طرف دیگر

نقش چنـدان مـوثري در بهبـود و یـا کـاهش        -دلیل تکرار حوادث در مسابقات ورزشیه ب -کشورورزش 

رسد تکرار حوادث جبران ناپذیر، تخلفات و جرایم اند، به نظر میحوادث، تخلفات و جرایم ورزشی نداشته

... ، داوران واندرکاران ورزش اعم از ورزشکاران، مربیان در ورزش ایران نشانگر محدود بودن آگاهی دست

هـاي ورزشـی   سنخ با فدراسیون هاي کیفري و مدنی خود بوده و تأسیس و یا ایجاد مرجعی هماز مسئولیت

از  )28: 1390شـکري، ( .حلقه واسطه یـا مفقـوده ورزش کشـور باشـد     تواندبا تخصص حقوق ورزشی، می

حـل و فصـل    بدیهی است تخصیص یک حکـم حقـوقی در امـر ورزش نقـش بـه سـزایی در       ،سوي دیگر

لیکن به رغم استفاده از داوري در رفـع منازعـات   . مطلوب، دقیق و کم هزینه دعاوي ورزشی خواهد داشت

نقش و جایگاه  بایداندکی برده و براي رفع این معضل  المللی، متأسفانه ورزش در سطح ملی از آن بهرهبین

بـا توجـه بـه    . تر نمـود  داوري را در سیستم حقوقی کشور به خصوص در مسائل و دعاوي ورزشی پررنگ

که مربوط به پس از وقوع تخلفات و جرایم است، درتحقیق حاضر با نگاهی پیشـگیرانه   ورزشی نقش حکم

آیا تأسیس فدراسیون حقـوق  براي کاهش جرایم و تخلفات ورزشی، به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که 

  این راستا امري ضروري است یا خیر؟ در ورزشی
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  پژوهش روش شناسی

پژوهش و توصیف عینی و کیفی محتـواي مفـاهیم و شـرایط     این در مطالعه مورد موضوع ماهیت به توجهبا 

 و تمجال از استفاده اي باکتابخانه اطالعات به روش. روش تحقیق از نوع توصیفی و تحلیلی است موجود،

 قبیـل  از کشـور  معتبـر  و مهـم  کتابخانه هـاي  به مراجعه ها، آن در چاپ شده مقاالت و علمی معتبر نشریات

 .گردآوري شده است علمی معتبر هاي سایت به و مراجعه ایران ملی کتابخانه و اسناد سازمان

  پیشگیري راهبردهاي 

    ها و اقدامات اساسـی در حـوزه کنتـرل و نظـارت اجتمـاعی محسـوب       پیشگیري به عنوان یکی از سیاست

اقـدامات و راهکـاري مسـتقیم و غیرمسـتقیم بازدارنـده از وقـوع جـرم و         تمامی ها بهاین سیاست .شودمی

هـا و  اتزاست که در برابر انواع مجـا  سیاست پیشینی باشد و از این جهترفتاري معطوف میژانحراف و ک

گیرد و از آن کارآمدتر و مؤثرتر و از نظـر هزینـه   قرار می ،سیاست پسینی است و تربیتی که اقدامات تأمینی

هـاي  در مجموعـه سیاسـت   .)37: 1391حسـنوند،  ( تـر اسـت  اقتصادي و فرهنگی نیز بـه صـرفه   اجتماعی،

 )ع جـرم پیش از وقـو ( مرحله اولدر  :پیشگیري باید سه مرحله را در پیشگیري از جرم مورد توجه قرار داد

ها را بر اساس آن سـازماندهی  اقدامات و برنامه تمامیباید به اصل فراگیري سالمت اجتماعی توجه نمود و 

پدیـده جـرم و    و گیـرد هاي پیشگیري شکل خاصی بـه خـود مـی   سیاست )وقوع جرم( مرحله دومدر  .کرد

گیـري و  علل و عوامل شکل .گیردبزهکاري از منظر پیشگیري به طور جدي مورد بررسی و مطالعه قرار می

گسـترش جغرافیـایی جـرم و     ،هـا میزان شیوع و گستردگی آن انواع جرائم، شوند،گسترش آن شناسایی می

هـا و نهادهـاي   دادگـاه  هماننـد پلـیس و نیـروي انتظـامی،     ،نقشه جهانی آن ترسیم و امکانات نهادهاي فعال

تأکید ) مرحله پس از وقوع جرم( مرحله سومو  شودمؤسسات مشاوره و مددکاري افزایش داده می قضایی،

  )44: 1389 زاده،موسی شاملو،. (تتعقیب و مجازات و تنبیه مجرمان و بزهکاران اس بر کشف،

تا قبل از ظهور مکتب تحققی، پیشگیري از نوع کیفري وجود داشت و مبانی نظري پیشگیري کیفري، اصرار 

یعنی اعمال مجازات و اقدامات مؤثر براي دستگیري مرتکبین  هاي رسمی یا قانونی برخورد با جرم بر روش

پیشـگیري از جـرم وارد    ،شناسی جنایی و جـرم شناسـی   هاي انسان تولد مکتب تحققی در رشتهولی با . بود

ز جملـه  ا). 20: 1389نجفـی ابرنـدآبادي،   ( یافـت و پیشگیري غیرکیفري اهمیت بیشـتري   شدمرحله نوینی 

پیشـگیري وضـعی   . یشگیري وضعی و پیشگیري اجتماعی اشاره کردبه پتوان می پیشگیري هاي غیر کیفري

وضعیت شرف (ها و تدابیري است که به سمت تسلط بر محیط و شرایط پیرامونی جرم  شامل مجموعه اقدام
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هـاي   هاي ماقبل بزهکـاري، یعنـی وضـعیت    از طریق کاهش وضعیت ،سو این امر از یک. متمایل است) جرم

خطرات شناسایی و دسـتگیري   ،و از سوي دیگر شود کند، انجام می م را تسهیل میپیش جنایی که وقوع جر

هاي جرم و نیز بزه دیـدگان   بنابراین پیشگیري وضعی بیشتر با حمایت از آماج. دهدبزهکاران را افزایش می

دیدگی افراد یـا آمـاج در برابـر بزهکـاران اسـت کـه در        تدابیر فنی، به دنبال پیشگیري از بزه بالقوه و اعمال

 پیشـگیري ) 25:1388نجفـی ابرنـدآبادي،   ( .بود طور غیرمستقیم، کاهش بزهکاري نتیجه آن خواهد نهایت به

 هـاي سـازمان و  نهادهـا  هـا،  دولـت  اجتمـاعی  اقتصـادي،  فرهنگی، آموزشی، هاي روش و تدابیر اجتماعی به

 عوامـل  کـاهش  یـا  حـذف  بـراي  فیزیکـی  محیط و اجتماعی محیط سازي سالم زمینه در و مردمی غیردولتی

 افـزایش  اجتمـاعی،  روابـط  تقویت جرم، از اجتماعی پیشگیري رویکرد. جرم گفته می شود وقوع اجتماعی

. اسـت  جـرم  ارتکـاب  از عـل بالف و بالقوه بزهکاران بازدارندگی نتیجه در و اجتماعی غیررسمی کنترل سطح

   )20: 1994ساتن، (

مـدیریت   باعث اهمیت بیشـتر  وجود دارند، زمینهگستردگی تدابیر پیشگیرانه و متولیان متعددي که در این  

پـیش بینـی و   "هـاي اجتمـاعی را   توان مفهوم مدیریت پیشـگیري از جـرم و آسـیب   می. استشده این امر 

به کارگیري و هدایت موثر و کارآمد منـابع مـادي و انسـانی بـه      شناسایی علل و عوامل خطر وقوع جرم و

ریـزي، سـازماندهی، همـاهنگی، نظـارت و     هاي اجتماعی یـا برنامـه  منظور پیشگیري از وقوع جرم و آسیب

هاي اجتماعی در فرایندي چنـد  با توجه به این مفهوم، مدیریت پیشگیري از جرم و آسیب. دانست "ارزیابی

الگوهاي عملی شناسایی مسئله جرم و هدف گـذاري، آسـیب شناسـایی علـل جـرم، انتخـاب       اي به مرحله

هاي عملیاتی و کاربردي، اجراي راهکارهـاي پیشـگیرانه و ارزیـابی و تعـدیل     اقدامات ویژه و ارائه راه حل

  )5: 1389محمدنسل، . (نتایج اجراي برنامه می پردازد

ن مدیریت در حوزه جرایم ورزشـی، بـه نظـر مـی رسـد بـا       به لحاظ اهمیت مدیریت پیشگیري و فقدان ای

احی مدلی در ایـن  اقدام به طر بتوان "فدراسیون حقوق ورزشی" نهادي مستقل در این زمینه به نام  تاسیس

 .شـوند بنـدي مـی  هاي ورزشی شناسایی، طبقه بندي و اولویتدر این مدل  ابتدا جرایم و آسیب. نمود زمینه

در  .گیرنـد دار مورد تجزیه و تحلیـل و ماهیـت شناسـی قـرار مـی     مهم و اولویت هايسپس جرایم و آسیب

خواهنـد شـد و در    شـته گام چهارم، راهکارها بـه اجـرا گذا   و درمرحله سوم، راهکارهاي پیشگیرانه تعیین 

یت در راسـتاي مـدیر   فدراسـیون همچنـین ایـن   . نهایت نظارت، کنترل و ارزشیابی صورت خواهد گرفـت 

هـا،   همهمتـرین اهـداف ایـن دور    نمـود کـه  را برگزار خواهد  هاي آموزشیجرایم ورزشی دورهپیشگیري از 

هاي استانی فرایند علمی مدیریت پیشگیري از جرم، ایجاد وحدت رویه در کارکرد پیشگیري هیئتآموزش 
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ي هـاي اسـتانی بـرا   توان علمـی هیئـت   يفدراسیون، گسترش ادبیات نظري پیشگیري در گستره ملی، ارتقا

  .هاي استانی در  پیشگیري استهدایت مقوله پیشگیري و افزایش اثربخشی هیئت

    انـد،  در دنیاي حقوقی امروز قضازدایی، موضوعی مهم است که نهادهایی کـه در ایـن راسـتا تشـکیل شـده     

توانند در تحقق بیشتر عدالت و فصل واقعی خصومت و همچنین کم نمودن بار سنگین دسـتگاه قضـایی   می

هـاي مختلـف بـه مراجـع     تجمع و ارجاع پرونـده . العاده موثر و کارساز باشندها فوقرسیدگی به پرونده در

و در مقابـل   مـی شـود  هاي جامعه و هدر رفتن وقت افراد جامعـه  موجب افزایش هزینه هاقضایی و دادگاه

 به همین دلیل، )39: 1394لبخنده، یوسفوند، (.دگرد حاکمیت و دستگاه قضایی نیز متحمل هزینه بسیاري می

اسـتناد دسـتور ریاسـت محتـرم قـوه قضـائیه       ه ب 1389معاونت اجتماعی و پیشگیري از وقوع جرم در سال 

 .انـدازي شـد  ها نیز در سـاختار دادگسـتري کـل اسـتان تشـکیل و راه     این معاونت در استان. تشکیل گردید

مدیریت اجتمـاعی و   ،گیري از وقوع جرممعاونت اجتماعی و پیشگیري از وقوع جرم در قالب مدیریت پیش

تا با ساز و کارهاي مناسـب زمینـه هـاي     نمایدهاي مدنی بر اساس وظایف ابالغی انجام وظیفه میمشارکت

   .ارتکاب جرم را کاهش دهند

تواند در این راه پر پیچ و خم توفیقات الزم را بـراي پیشـگیري از   ی نمییبدیهی است که قوه قضائیه به تنها

زا را شناسایی کرد و از آنجایی آورد، زیرا براي اجراي درست آن پیشتر باید عوامل جرم به دستوقوع جرم 

 ...خانوادگی و اقتصادي، اجتماعی، هاي وقوع جرم برگرفته از عوامل گوناگونی مانند عوامل تربیتی،که ریشه

انـدرکار در کنـار هـم بـه     کند تا تمامی عوامـل دسـت  هاي ارتکاب جرم ایجاب میاست و خشکاندن ریشه

تواند نقش مکملـی  می فعالیت فدراسیون حقوق ورزشی رسد به نظر می ،پیشگیري از وقوع جرم کمک کنند

و  نمایـد  ور ایفامعاونت پیشگیري قوه قضائیه و معاونت پیشگیري نیروي انتظامی در حوزه ورزش کش براي

ها و ارائه راهکارهاي پیشگیرانه در راستاي کنترل و پیشگیري از وقوع جـرایم  با الهام گرفتن از این معاونت

 همچنین، در کنار. فعال در امر پیشگیري به عمل آوردورزشی، اقدامات موثري را در تعامل با سایر نهادهاي 

ش آفرینـی در تربیـت داوران   از طریـق نقـ   ، مـی توانـد  دایفا خواهد نمو ینقشی که در کاهش جرایم ورزش

جامعـه   نماید که به دنبال آن،ربط کمک هاي رسیدگی قضایی در مراجع ذيبه کاهش تعداد و هزینه متبحر،

  .تحمل خواهد نمودرا هاي کمتري و دولت بار هزینه
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  حقوق ورزشی جایگاه 

مجموعه قواعد و مقرراتی است که به تنظیم روابط حقوقی ورزشـکاران، مربیـان، مـدیران،     ،حقوق ورزشی

 پردازدهاي مرتبط با ورزش نسبت به یکدیگر میها، ادارات و سازمانصنایع تولید تجهیزات ورزشی، باشگاه

و تخلفـات   امور مالی و قراردادي، جرایم، حوادث تمامی ،هاي کالن عدالت ورزشیو ضمن ترسیم سیاست

المللی و داخلی و مواردي از هاي کیفري و مدنی، تدوین قوانین ورزشی، تحلیل اسناد بینورزشی، مسئولیت

هـاي حقـوقی جامعـه ورزش در    افـزایش آگـاهی   :نیز عبارت انـد از  اهداف آن. گیرداین دست را در بر می

م و تخلفـات ورزشـی،   یاز وقوع جرا ها در راستاي جلوگیريمحدوده حقوق ورزشی، استفاده از این آگاهی

نمودن نقش حیاتی ورزش از دیدگاه حقوق ایران، تشریح وظایف و اختیارات مدیران ورزشی از نظر  شفاف

حقوقی، ارائه انواع تدابیر حقوقی که قبل و بعد از وقوع حوادث ورزشی بایـد اتخـاذ شـود، مطلـع نمـودن      

مهمترین نتیجه حاصل از ایـن اهـداف، در امـان     کهرزش جامعه ورزشی از پیامدهاي حقوقی تخلفات در و

هـاي ورزشـی از   داشتن سالمت جسمی، روانی و حیثیتی ورزشـکاران و نیـز مصـون داشـتن مـدیریت     نگه

   ) 13: 1392یعقوبی نژاد، ( .هاي قانونی استمسئولیت

باشـد کـه   عمل می ترین بحث در حیطه حقوق ورزشی، آشنایی ورزشکاران از قوانین و مقررات مورداصلی

. این قوانین به طور کلی در سه مولفه قوانین پیشگیرانه، قوانین حمایتی و قوانین تنبیهی قابل بررسـی اسـت  

دار وضع شده است و هدف آن منظور از قوانین پیشگیرانه، قوانین و مقرراتی است که توسط مقام صالحیت

لفـات ورزشـی و یـا ممنوعیـت انجـام برخـی از       پیشگیري یا بازدارندگی اشخاص از ارتکاب جرائم یـا تخ 

و  22قانون مدنی، منـع تبعـیض بنـد     654، ماده بنديمنع شرط. ها یا اقدامات در حیطه ورزش استفعالیت

 باشـند المپیک از جمله ایـن قـوانین مـی   از ماده سوم اساسنامه کمیته ملی  28منع استفاده از مواد نیروزا بند 

دار بـه  کلیه قوانین و مقرراتی است کـه توسـط مقـام صـالحیت     قوانین حمایتی،. )5: 1391احسنی افروز، (

هاي ورزشی و یا حمایت از ورزشکاران و دست منظور ایجاد شرایط مناسب براي توسعه و گسترش فعالیت

از اصـل سـوم قـانون اساسـی      3تربیت بدنی رایگان، بند   شده است که می توان بهاندرکاران ورزش وضع 

ن یـا  ادار براي تنبیه متخلفکه توسط مقامات صالحیت هستند قوانین و مقرراتی ،قوانین تنبیهی ود واشاره نم

اعمال این قوانین پس از ارتکاب فعل مجرمانه یا نقص مقررات ورزشی بوده، لذا . ن وضع شده استامجرم

 اغلـب هاي ورزشی فعالیتبا وجود این که در . شوداقدامی ثانویه در مقابل اقدامات پیشگیرانه محسوب می

متصـور اسـت، متاسـفانه قـوانین و مقـررات      ) وقوع جرم، شبه جرم، تخلف(احتمال بروز حوادث مختلف 
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هاي مختلف در صورت وقوع جرم یا شبه جرم در رشتهو  خاصی براي کنترل این حوادث وضع نشده است

توان به قانون مجازات اسالمی ورزشی، قواعد کلی مجازات و مسئولیت حاکم است که در این خصوص می

ولی در صورت احراز تخلف از مقـررات فنـی بـا    . و نیز قانون مسئولیت مدنی در باب شبه جرم اشاره کرد

شـود کـه ایـن    هاي انضباطی در نظر گرفتـه مـی  توجه به رشته ورزشی مربوطه، تنبیه خاصی از سوي کمیته

اجـراي  تصـویب و   .)6: 1391فراهـانی،  (باشند ها میعملها و دستورالمقررات نیز بیشتر در قالب آیین نامه

رسیدگی کننده به دعاوي و اختالفات در حـوزه ورزش اعـم   هده مراجع قضاوتی بر ع این قوانین و مقررات

    هـاي انضـباطی،   محـاکم دادگسـتري، کمیتـه    :کـه شـامل مراجعـی همچـون     باشدالمللی میاز داخلی و بین

 ،به طـور کلـی  . حکمیت براي ورزش استالمللی و دادگاه بین) داوري(حکمیت هاي حل اختالف و هیئت

، )اختصاصـی (مراجع اسـتثنائی   هاي عمومی،دادگاه که شامل این مراجع به دو دسته مراجع قضاوتی داخلی

المللی دادگاه بینمراجع قضاوتی خارجی همانند  است و حکمیتو  ئت حل اختالفهی هاي انضباطی،کمیته

   .تقسیم می شوندحکمیت براي ورزش 

با بررسی قوانین و مقررات مرتبط با جرایم ورزشی در ایران و تطبیق آن با کشورهاي توسعه یافته ایـرادات  

حقوق ورزشی در مراحل مختلـف تـدوین    متخصصانکه مهمترین آن عدم وجود  آشکار می گرددبسیاري 

هاي به عمل آمده حـاکی از آن  بررسی ،از سوي دیگر. باشدقوانین و مقررات حقوقی و انضباطی ورزش می

بـه   ورزشی بـه لحـاظ تخصـص و تسـلط آنـان     هاي هاي انضباطی فدراسیوناست که ترکیب اعضاي کمیته

حقـوق ورزشـی    متخصصانتعداد کم  چه مسلم استزشی مناسب نبوده و آنهاي حقوق ورمعیارها و آموزه

هـاي  شاید بتوان گفت این موضوع یکی از مهمترین دالیلی است کـه از سـوي کمیتـه   . در این ترکیب است

فروغی نژاد، ( هاي مختلف و عدیده به ضرر ورزشکاران، قهرمانان و مربیان هستیمانضباطی شاهد بی عدالتی

دعـاوي و اختالفـات    کـه در عرصـه ورزش، صـرفاً    رفتن این موضـوع  با در نظر گ همچنین،. )178: 1383

، توان از طریـق داوري را می... حقوقی همچون نقل و انتقال بازیکنان، دعاوي خسارت و مسئولیت مدنی و 

اساسنامه فدراسیون هاي ورزشی آماتوري و  3سریع تر و با هزینه کمتر حل و فصل نمود و با توجه به ماده 

رسـد در صـورت   به نظر مـی  ،بر تاسیس مرکز حکمیت ورزشی در ایران 1392وزیران در سال  تئتاکید هی

  -با حیطه تخصصی فعالیت در زمینه حقوق ورزشـی  -" فدراسیون حقوق ورزشی"عنوان  باتأسیس نهادي 

رسـمی و  ها، کانون وکالي دادگستري، کانون کارشناسان توان با جلب همکاري و تعامل موثر با دانشگاهمی

مدخل در حوزه فعالیت حقوق ورزشی ضـمن تسـهیل در رونـد تأسـیس مرکـز داوري      هاي ذيسایر ارگان

کاربردي حقوق ورزش در صدد آموزش تخصصی منـابع  -از طریق تأسیس مرکز علمی ،ورزشی) حکمیت(
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ر حمایـت  مسائل ورزشی برآمد و  نقش مهمی د زمینهدر ...  ورزشی، وکال و انسانی از جمله قضات، حکم

  .ودش ایفا نماندرکاران ورزاز حقوق تضییع شده ورزشکاران و دست

  جرایم ورزشیتخلفات و پیشگیري از 

هر رفتاري اعم از فعل یا ترك فعل ": جرم عبارت است از 1392قانون مجازات اسالمی سال  2ماده  مطابق 

قانونگـذار در   ضـمن آن کـه   .)37: 1374صالح ولیـدي،  ( ".است که در قانون براي آن مجازات تعیین شده

در ": چنـین اظهـار مـی دارد    1392سـال  قـانون مجـازات اسـالمی    158ورزش در بند ث ماده  مورد جرایم

 به مربوط مقررات نقض حوادث، سبب اینکه بر مشروط آن، از ناشی حوادث و ورزشی ملیاتصورتی که ع

یعقـوبی نـژاد،   (".جرم محسوب نمـی شـود   نباشد، شرعی موازین مغایر هم مقررات این و نباشد ورزش آن

1392 :43(  

جرایمی تخلفات و  در حوزه جرایم ورزشی،  بررسی هاي انجام شده ماده قانونی و دو در نظر گرفتن این با

زشـکاران و دسـت   جـرایم ورزشـی رایـج میـان ور     از جملـه  دوپینگ، فساد و خشـونت در ورزش  از قبیل

  . به بررسی هر یک می پردازیمکه به اختصار  )48: 1390نژاد، اسديرضایی، (.باشداندرکاران ورزش می

طیفـی از اثـرات    ،کاربرد داروهـا . "ورزشکار از مواد شیمیایی غیرمجازاستفاده " :دوپینگ عبارت است از -

و اي از موارد، برگشت ناپذیرنـد  گذارد که  در پارهبدن فرد بر جاي می روي جانبی ناخواسته و زیانبار را بر

دوپینگ با اهداف عالیـه ورزش کـه سـالم     .در پی دارندسالمت ورزشکار  ايصدمات جبران ناپذیري را بر

به دلیل ایجاد برتري غیر منصفانه در صـحنه ورزش، بـرخالف    و ردباشد، منافات داسازي جسم و روح می

ی فیزیکـی، اخالقـی و   بنابراین دوپینگ به دالیل اساسـ . باشدهاي اجرایی ورزش میمقررات جاري سازمان

دوپینـگ متفـاوت    واکنش کشورهاي مختلـف بـه  . گرددتخلف محسوب میقانونی ذکر شده ممنوع است و

هـاي قـانونی و انضـباطی شـدیدي علیـه      واکـنش  در مقابل آن گاهی چنین اقدامی را جرم شناخته و ؛است

. کننـد به ضمانت اجراي انضباطی بسنده مـی  تنهاکنند و در بعضی از کشورها مانند ایران، مرتکب اعمال می

هـاي  متیازات مالی گزافـی کـه بـه مناسـبت    المللی با منافع اقتصادي و اتلفیق ورزش در سطح داخلی یا بین

مـدیران و   يتـرین شـرط بقـا   گیرد و یا در کشورهایی که اساسـی مختلف به ورزشکاران و مربیان تعلق می

. مسـاعد نمـوده اسـت   ان ، زمینه را براي دوپینگ برخی از ورزشکارمسئوالن ورزشی دستیابی به مدال است

صیانت از حقوق اولیه ورزشکار جهت شرکت در ورزش عاري از  جهانی مبارزه با دوپینگ با اهدافبرنامه 

سالمت، انصاف، جوانمردي، تساوي و برابري ورزشـکاران در سراسـر جهـان و حصـول      يدوپینگ و ارتقا
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المللـی  هاي مبارزه با دوپینگ هماهنگ، یکنواخت و موثر و کارآمد در سطح بینبرنامه اطمینان از پیاده شدن

هـاي  آیین نامـه  .هایی را تعیین کرده استو ملی جهت شناسایی، ممانعت و پیشگیري از دوپینگ، آیین نامه

ورزشـی محسـوب   ، از جمله قوانین 2003جهانی مبارزه با دوپینگ آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ مصوب 

. المللی بـه تصـویب رسـیده اسـت    بین  شود که به منظور مبارزه با دوپینگ و سالم سازي ورزش در پهنهمی

-ها در سازمانورزشکاران و پرسنل حامی ورزشکار، به علت توافقی که جهت عضویت و معتبر شمردن آن

ه ملزم به تبعیت از قوانین مبارزه با هاي ورزشی با مسابقات ورزشی دارند، بر اساس فصل دوم این آیین نام

هر یک از امضا کنندگان آیین نامه ملزم است تا اقدامات الزم را جهت اطمینـان از تعهـد   . باشنددوپینگ می

برابـر  ). 82: 1389چلبـی،  (ورزشکاران و پرسنل حامی ورزشکار به قوانین مبارزه با دوپینگ به عمـل آورد  

... هت تسهیل در امر کنترل دوپینگ از طریق آموزش، اطالع رسانی، تحقیق و مواد این آیین نامه اقداماتی ج

تواند با نظارت بر تدوین و در این راستا فدراسیون حقوق ورزشی می. )168همان منبع، ( صورت گیرد باید

 ی در ارتبـاط بـا مبـارزه بـا    ورزشـ  اسب و الگوهاي بهینه رفتـار و اخـالق  هاي انضباطی مناجراي آیین نامه

 اقـداماتی از قبیـل آمـوزش و اطـالع     بـا انجـام   اید همچنین، می تواند ، به کاهش دوپینگ کمک نمدوپینگ

-دسـت  مربیـان و ، رسانی از تبعات حقوقی و کیفري ناشی از مصرف داروهـاي غیرمجـاز بـه ورزشـکاران    

پیشگیرانه، آگـاه  هاي هاي دسترسی و تهیه داروهاي غیرمجاز و تبیین سیاست، شناخت راهاندرکاران ورزشی

ساختن ورزشکاران از خطرات و عواقب اجتماعی دوپینگ، ارائه پیشنهادهاي موثر در راستاي کنترل تردد و 

      هـاي کارشناسـی پیرامـون دالیـل    حضور افراد مشکوك در امـاکن ورزشـی و انجـام تحقیقـات و پـژوهش     

و بـا در نظـر گـرفتن     قضایی، اخالقـی  هاي اجتماعی، رفتاري،بررسیآوردن ورزشکاران به دوپینگ و روي

  . دکننقش موثري در کنترل و پیشگیري از دوپینگ ایفا  اصول پیشگیري 

اي که هنگـام  آورد، جذابیت ذاتی ورزش و جذابیت فزایندهاي که ورزش براي همگان به ارمغان میعالقه -

 بـا  بسیار زیـادي از افـراد جامعـه    تماشاي نزدیک یک رویداد ورزشی وجود دارد، باعث شده است که عده

تفریح و سرگرمی و یا به علت مواردي همچون انجام برخـی   ،شانعنوان طرفداري شدید از تیم مورد عالقه

 امـا ایـن پایـان کـار نیسـت و     . بیایند به ورزشگاه ،از جرایم که ورزشگاه محیط مناسبی براي انجام آن است

ها، تحریک تماشاگران توسط طرفداران، مشکالت امنیتی ورزشگاهمسائلی مانند مشکالت اجتماعی یا روانی 

اي بـه نـام خشـونت در    مسـئله داور یا بازیکنان و نحوه ساخت ناصحیح ورزشگاه باعـث شـده اسـت کـه     

 ).143: 2013جکسـون،  (ها با تبعات سنگین اجتماعی، اقتصادي، سیاسی و حقوقی به وجود بیاید ورزشگاه

  :شودهاي ورزشی سه سطح براي بررسی و تحلیل خشونت مالحظه میدر عرصه فعالیت ،به طور کلی
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  ؛هاي عمومیخشونت و پرخاشگري تماشاگران بر ضد یکدیگر و بعضاً دارایی) الف 

  ؛شگري تماشاگران بر ضد ورزشکارانخشونت و پرخا) ب 

: 1390شـیخوند،  . (ر و داورعلیه تماشـاگ  ،نسبت به یکدیگرشونت و پرخاشگري توسط ورزشکاران خ) ج 

44(  

هایی است، سبب حوادث هاي خشن که علت وقوع آن طبیعت و عرف اجراي چنین ورزشدر مورد ورزش

ذکر نموده که این  92قانون مجازات اسالمی مصوب  158ماده . نقض مقررات آن ورزش نباشد ممکن است

ات ورزشـی در صـورتی کـه مقـررات آن     چرا که در حوادث ناشی از عملی ،شونداعمال جرم محسوب نمی

ها مجـرم نبـوده و    ورزش رعایت شده باشند و با موازین شرعی نیز مخالف نداشته باشند، عامل ارتکاب آن

، بـه  آنها باالستهاي خشن که آمار مصدومیت بنابراین حوادث ناشی از عملیات ورزشی بخصوص ورزش

باشند و مرتکب را مبـري از مسـئولیت کیفـري و    می شرط رعایت مقررات از مصادیق بارز علل موجه جرم

هاي خشن که بین مردم رایج است و احتمـال خطـر   کنند که ورزشدانان بیان میلذا حقوق. نمایندمدنی می

اگـر بـا توافـق    ... پذیرد، مثل بوکس، راگبی، کشـتی کـج و   جانی دارد و بر اساس رضایت طرفین انجام می

ر نتیجه آن صدمات و جراحاتی وارد آید و یا حتی منتهی بـه فـوت یکـی از    طرفین صورت گرفته باشد و د

البته به شرط آن کـه رعایـت مقـررات     -کندطرفین مسابقه شود، مسئولیت جزایی و مدنی مصداق پیدا نمی

هـا آداب و رسـوم   در ایـن ورزش . ورزش خاص شود و قصد ایراد ضرب و جرح یا قتل هم مفقـود باشـد  

  )144: 1391فراهانی، (.دهنداجازه قانونی، علل موجه را تشکیل می اجتماعی به ضمیمه

توانـد تهدیـدي بـراي سـاختار اخالقـی جامعـه       از آن جهت قابل بررسی است که  می ورزش خشونت در

توسط یـک حریـف بـر حریـف     اصلی این فعالیت وارد کردن آسیب محسوب شود، مانند بوکس که هدف 

در نگاه اول شاید چنین به نظر برسد کـه ایـن   . خود داراي خشونت استدیگر است و این ورزش در بطن 

توان گفت اثرات زیان بخش این فعالیت زا باشد، اما با دو استدالل میتواند آسیبها میفقط براي مشت زن

بر اساس . هم متوجه افرادي است که در این فعالیت شرکت دارند و هم متوجه تماشاگران این فعالیت است

اي نامطلوب تحـت  شود تا غیر شرکت کنندگان به گونهنمایش همگانی مشت زنی موجب می ،دالل اولاست

تر شوند یا خودشان بیشتر خشونت را تحمل کنند که در نتیجه آن، خطـر  تاثیر قرار گرفته و در نتیجه خشن

ت در سراسـر جامعـه   زنی به افزایش خشوندر این استدالل، نمایش مشت. دهندرا براي دیگران افزایش می

زنی، معیارهاي قوام بخش ارزش اخـالق  بر اساس استدالل دوم، ستایش خشونت ذاتی مشت. کندکمک می

کشـاند و آن را تبـدیل بـه    تجلیل همگانی خشونت، جامعـه را بـه فروپاشـی مـی    . کندجامعه را تضعیف می
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اسـتدالل اول بیشـتر فردگرایانـه و     اساسبر این  .کند که بیشتر مبتذل و ابتدایی است تا متمدناي میجامعه

از   .)134: 1389کاشـف،  (گرایانـه اسـت   ورزد و استدالل دوم بیشتر اجتماع بیشتر بر آسیب افراد تأکید می

 اطـالع  و از قبیل آمـوزش  حقوق ورزشی می تواند با اتخاذ تدابیر و اقداماتی فدراسیوننهادي مانند این رو 

 پیرامـون  کارشناسـی  هـاي  پـژوهش  و تحقیقات انجام ارتکاب خشونت، کیفري و حقوقی تبعات از رسانی

 از پیشـگیري  راسـتاي  در وضـعی  کنتـرل  هـاي  سیاسـت  خشونت، اتخـاذ  به ورزشکاران آوري روي دالیل

نقـش بهینـه اي در کنتـرل و     ،خشـونت  از پیشـگیري  مـدیریت  آموزشـی  هاي کارگاه خشونت و برگزاري

  .و از اثرات جبران ناپذیر آن بر جامعه جلوگیري کند ایدایفا نمپیشگیري از خشونت در ورزش 

تشخیص میزان فساد در ورزش بسـتگی   .مشخص کردن وسعت فساد در ورزش تا حدودي مشکل است -

تعریف مفهوم فساد در ورزش از کشوري به کشـور  . دهیمتعاریفی دارد که ما از فساد در ورزش ارائه می به

معه وابسته گیرد و به قوانین سازمان ورزشی و نگرش جاهاي متفاوتی به خود میشکلکند و دیگر تغییر می

   )112: 1391نجفی کلوري، ( )202: همان منبع. (است

  :شودطبقه انجام می 2فسادهاي انجام شده در ورزش عموماً در 

توانـد   مـی که در این صورت تـأمین کننـده و یـا دریافـت کننـده رشـوه        )فساد رقابتی(نتیجه رقابت  -1

  .ورزشکار، مسئوالن ورزشی، داوران و یا افراد غیرورزشکار ولی درگیر در ورزش باشد

) فسـاد مـدیریتی  (وسیله افراد و مسئوالن ورزشی ه تصمیمات و اعمال غیرقانونی از رقابت ورزشی ب -2

هـاي مهـم ورزشـی، تخصـیص حقـوق و      شهرهاي رقیب براي میزبـانی رقابـت  در قالب تواند که می

هـاي سـازمانی و   هـا و پسـت  ، نامزدي براي موقعیـت )هاي تلویزیونیبراي مثال حق پخش(درآمدها 

   )112: 1391نجفی کلوري، . (موارد مربوط به ساخت و ساز در ورزش باشد

 مان افراد توانمند از حیث مالیچون در طول ز ،تواند سلطه سرمایه داري در ورزش را افزایش دهدفساد می

    رواج فسـاد در ورزش و  . توانند بـا دادن رشـوه بـه تصـمیمات و مقاصـد خـود جامـه عمـل بپوشـانند         می

شود که فلسفه ورزش که همانا رقابت سـالم و جوانمردانـه بـراي پیـروزي و     هاي ورزشی باعث میسازمان

و افـراد   هـاي ورزشـی  هاي ورزشی، رشتهبا وجود فساد، شهرت و آوازه سازمان. موفقیت است، نقض شود

هنگامی که فساد مـالی   ،به طور مثال. در پی دارده این امر عواقب سنگینی ک بینددرگیر در ورزش آسیب می

شـود و  مشـخص مـی   المللی المپیک به عنوان یک سازمان بزرگ ورزشیکمیته بینو اداري در میان اعضاي 

که شوند یان مالی از این امر نگران میکنند، حامها همگی توجه خود را بر روي این مطلب متمرکز میرسانه
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ها را نیز بگیرد و این امر در جـدا سـاختن ایـن حامیـان از     تواند دامن آنالمللی المپیک میبدنامی کمیته بین

المللی المپیک و جنبش المپیک بسیار موثر هایی براي کمیته بینجنبش المپیک و در نتیجه ایجاد ضرر و زیان

ان سازمان ورزشـی مـادر در   حال این امر در وزارت ورزش و جوانان نیز به عنو. )58: 2006ماسون، ( است

هـاي داخلـی و   چه بسا با بدنامی این وزارت در امر فساد، سـرمایه گـذاري  . تواند اتفاق بیافتدمی کشورمان

ناً این امـر در پیشـرفت   د که مطمئیاببسیار کاهش آن هاي تابعه خارجی چه در خود سازمان و چه در بخش

برد که ایـن  فساد، شایسته ساالري در ورزش را از بین میاز سوي دیگر . نمایدورزش کشور خلل ایجاد می

  را از ورزش ناامیـد و روگـردان   ) کننـد کسانی که به ورزش به عنوان الگو نگـاه مـی  (امر ورزشکاران بالقوه 

بـا وجـود فسـاد، ورزش    . دهـد کـاهش مـی   هاي ورزشیزمانانگیزه کارکنان را نیز در سا ،همچنین. کندمی

هـا را در ورزش  دهد و به حضور مستمر آنهواداران، تماشاگران و بینندگان تلویزیونی خود را از دست می

خواهند به شهرت و نـام  که بدین ترتیب حامیان مالی و مقامات شهري نیز به دلیل این که نمی زندلطمه می

   )114: 1391نجفی کلوري، (.کنندشان صرف نظر میز حمایتها آسیب برسد، اآن

حقـوقی و  رسانی از تبعـات  راهکارها و اقداماتی از قبیل آموزش و اطالع اتخاذبا  یفدراسیون حقوق ورزش

هـاي کارشناسـی   اندرکاران ورزش، انجام تحقیقـات و پـژوهش  کیفري ارتکاب فساد به ورزشکاران و دست

هاي کنتـرل وضـعی در راسـتاي پیشـگیري از     آوري ورزشکاران به فساد، اتخاذ سیاستپیرامون دالیل روي

هاي آموزشی مدیریت پیشگیري از فساد، کاهش حاشیه امنیت و قدرت پنهان کـاري،  فساد، برگزاري کارگاه

 تواند به کنترل و پیشـگیري از هاي اقتصادي، افزایش پاسخگویی و جلوگیري از عدم تمرکز میکاهش رانت

  .فساد کمک وافري نماید

 گیريو نتیجه  بحث

و موجـب رونـق اقتصـادي و شـکوفایی      رداي دادستاوردها و پیامدهاي توسعه ورزش ملی، دایره گسـترده 

هاي ورزشی فراملی، موضوعی در ها در عرصه رقابتبر این مبنا پیروزي پیوسته ملت. اجتماعی خواهد شد

هاي راهبردي و با تدوین قوانین و مقررات تهیه برنامه و اتخاذ استراتژيها با خور اعتنا و ویژه بوده و دولت

فـراهم آوردن قـانون جـامع     ،از ایـن رو . باشـند الزم در بروز و تحقق این توسعه در آحاد جامعه متعهد می

هاي گسترده و گوناگون در پهنه ورزش ورزش و تربیت بدنی کشور، گام آغازین براي سامان دادن به تالش

   )27: 1390نژاد، رضایی، اسدي(.واهد بودخ
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مطابق قوانین برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی کشور، دولت موظف به ارائه طرح جـامع ورزش  

بـا  . اي شـده اسـت  با تأکید بر علمی نمودن، توسعه قهرمانی، گسترش ورزش همگـانی، پرورشـی و حرفـه   

زشی در ایران و تطبیق آن با کشورهاي توسـعه یافتـه ایـرادات    بررسی قوانین و مقررات مرتبط با جرایم ور

حقوق ورزشـی در مراحـل مختلـف تـدوین      متخصصانبوده که مهمترین آن عدم وجود  بیانبسیاري قابل 

هاي به عمل آمده حـاکی از آن  بررسی ،از سوي دیگر. باشدقوانین و مقررات حقوقی و انضباطی ورزش می

 بـر هاي ورزشی بـه لحـاظ تخصـص و تسـلط آنـان      هاي انضباطی فدراسیوناست که ترکیب اعضاي کمیته

حقوق ورزشـی   متخصصانهاي حقوق ورزشی مناسب نبوده و آنچه مسلم است، تعداد کم معیارها و آموزه

هـاي  شاید بتوان گفت این موضوع یکی از مهمترین دالیلی است کـه از سـوي کمیتـه   . در این ترکیب است

فروغـی  ( هاي مختلف و عدیده به ضرر ورزشکاران، قهرمانـان و مربیـان هسـتیم   لتیانضباطی شاهد بی عدا

فدراسـیون حقـوق   "عنـوان   بـا رسـد در صـورت تأسـیس نهـادي     از این رو به نظر می  .)178: 1383نژآد، 

توان با جلـب همکـاري و تعامـل مـوثر بـا      با حیطه تخصصی فعالیت در زمینه حقوق ورزشی می "ورزشی

مدخل در حوزه فعالیت هاي ذيکانون وکالي دادگستري، کانون کارشناسان رسمی و سایر ارگانها، دانشگاه

ورزشـی از طریـق تأسـیس مرکـز     ) حکمیـت (حقوق ورزشی ضمن تسهیل در روند تأسـیس مرکـز داوري   

در ... کاربردي حقوق ورزش در صدد آموزش تخصصی قضـات، حکـم یـا داور ورزشـی، وکـال و      -علمی

  .زشی برآمدخصوص مسائل ور

است و با  بدیهی اهمیت و ضرورت پیشگیري از جرم امري ،با توجه به مطالب ذکر شده در بخش پیشگیري

توان یک نظام جامع تحلیل مسائل اجتماعی تلقی نمود و پیشگیري از جرم را می مسئلهتوجه به این که حل 

رسد کـه در بسـیاري از کشـورها از    میرغم تحقیقات نظري فراوان صورت گرفته، اما هم چنان به نظر علی

از موارد غیر موثر تفکیـک   د تا موارد موثر در این زمینه راجمله ایران، چارچوب و مبناي مدونی وجود ندار

کارها و تدابیر پیشـگیرانه بـا سـرعت غیـر قابـل      راه ،یابد که اوالًاین مسئله در آن جا نمود بیشتري می .کند

در مواردي که به صورت پراکنده بـه کـارآیی یـا عـدم کـارآیی       ،ثانیاًوصفی رو به تغییر و پیشرفت هستند؛ 

اي هسـتند و صـرفاً   شود، این اشارات فاقد مبناي علمی قوي یا متقاعـد کننـده  راهبرد یا راهکاري اشاره می

  )75: 1389صفاري، ( .اندمتکی به تجربه یا مقطعی

هاي جدیدي را جستجو نمـود، چـرا کـه    از جرم در کنار عدالت کیفري، باید راه حل لذا در زمینه پیشگیري

رغم بهبود شرایط، تجهیزات جایگاه روبه رشد و درك اهمیت و ضرورت این موضوع از سوي جوامع، علی

هـاي جدیـد، منجـر بـه افـزایش      آوريو امکانات به کاهش وقوع جرم کمک موثري ننمود، بلکه به دلیل فن
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هاي انجام شده، جرایم ورزشی از این موضوع مسـتثنی نبـوده و   با توجه به بررسی. ر آن نیز شده استبیشت

: 1390رضایی، اسدي نـژاد،  ( .هستیم... روز شاهد افزایش جرایمی از قبیل دوپینگ، فساد، خشونت و بهروز

اعم از پیشـگیري عـام،    ضمن آن که عدم توجه به مسائل پیشگیرانه در وقوع تخلفات و جرایم ورزشی )40

هـاي  هـا در کمیتـه  اي شـدن رسـیدگی  ساز ارتکاب جرایم ورزشـی و سـلیقه  خاص و یا وضعی، عمالً زمینه

لذا همان طور که شاهد . اندرکاران حوزه ورزش گردیده استانضباطی و تضییع حقوق ورزشکاران و دست

نتوانسـته اسـت از بـروز حـوادث جبـران      هاي مختلف ورزشی آن هستیم شرایط و قوانین موجود در رشته

و قطعاً در ایـن   )83: 1390رضایی، اسدي نژاد، (ناپذیر ورزشی بر جسم و روح ورزشکاران پیشگیري نماید

تواند ضمن بررسی و تحلیل جرایم مختلف ورزشی و تبیین وضعیت خصوص فدراسیون حقوق ورزشی می

یح و علمی و با نگاه جرم شناسانه در راستاي کـاهش  ریزي صحموجود در هر جرم، با تدوین طرح و برنامه

نقش موثري در پیشگیري و کنترل وقوع جـرایم و تخلفـات    ،هاي پیشگیريیا حذف جرایم و اجراي برنامه

  . در حوزه ورزش ایفا نماید

گرایـی و  هـاي مجرمانـه، تخصـص   حد و حصر فرصتهاي روزافزون علوم و ازدیاد بیبا توجه به پیشرفت

کارهاي پیشگیري و یا کاهش جرم با حداقل زمان و هزینه ممکن، امري اجتناب ناپـذیر  ب تدابیر و راهانتخا

گـران  شایسته است که فدراسیون حقوق ورزشی با نگاهی ویژه به تربیت تحلیـل  ،رواز این .می رسدبه نظر 

 ش فرصت هـاي مجرمانـه و  ن باره به کاهتا با تحقیق و تفحص در ای هاي مجرمانه در ورزش بپردازدپدیده

  .هاي ناشی از وقوع جرم کمک نمایدهزینه

    انـد،  در دنیاي حقوقی امروز قضازدایی، موضوعی مهم است که نهادهایی کـه در ایـن راسـتا تشـکیل شـده     

توانند در تحقق بیشتر عدالت و فصل واقعی خصومت و همچنین کم نمودن بار سنگین دسـتگاه قضـایی   می

هـاي مختلـف بـه مراجـع     تجمع و ارجاع پرونـده . العاده موثر و کارساز باشندها فوقپروندهدر رسیدگی به 

و در مقابـل   مـی شـود  هاي جامعه و هدر رفتن وقت افراد جامعـه  ها، موجب افزایش هزینهقضایی و دادگاه

زشی ضمن در این راستا فدارسیون حقوق ور. دگردحاکمیت و دستگاه قضایی نیز متحمل هزینه بسیاري می

توانـد  مـی  قش آفرینی در تربیت داوران متبحراز طریق ن د،نقشی که در کاهش جرایم ورزش ایفاخواهد نمو

بـر  و بـه همـین دلیـل     ایدربط کمک شایانی نمهاي رسیدگی قضایی در مراجع ذيبه کاهش تعداد و هزینه

هـاي  با سازمان تعامل و همکارياین فدراسیون با . دشل خواهد یهاي کمتري تحمجامعه و دولت نیز هزینه

موجب پیشرفت روزافزون حقوق ورزشی خواهـد شـد و ایـن     ش و حقوقداخلی و خارجی در حوزه ورز

ضمن آن کـه ایـن پیشـرفت    . کردحقوق ورزشی در کشور را تکمیل خواهد  هاي موضوع به نوبه خود خالء
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مقام و جایگاه ورزشی کشور در میان سایر ملل گردد و به افزایش وجهه ورزشـی و   يتواند موجب ارتقامی

  .دشوحقوقی ایران و اطمینان حضور کشورها در تعامل با ورزش ایران منجر 

  پیشنهادها

شود هاي صورت گرفته در زمینه حقوق ورزشی و پیشگیري از جرایم ورزشی پیشنهاد میبا توجه به بررسی

مدار در راستاي صیانت از فدراسیون حقوق ورزشی و تمرکز بر ایجاد محیط ورزش پاك و اخالقبا تأسیس 

 المللی ورزشی اقدام نمـود و هاي ورزشی در مراجع ملی و بینحقوق وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون

در ... داوران واندرکاران این حوزه اعم از مربیان، سرپرستان و امکان حمایت قضایی از ورزشکاران و دست

 زمینـه در ایـن  . را فـراهم آورد المللی همچون دادگـاه حکمیـت ورزشـی    مراجع حقوقی، کیفري ملی و بین

  :قابل تأمل و پیگیري خواهد بود زیرپیشنهادات 

 المللی و کمیته ملـی مبـارزه بـا دوپینـگ در     هاي پیشگیرانه کمیسیون بینحمایت آموزشی از برنامه

 ؛مومذم راستاي کاهش این معضل

 ؛علل و عوامل وقوع جرایم و بزهکاري ورزشی موردهاي علمی در انجام تحقیقات و پژوهش  

 هاي تحقیقاتی و پژوهشی با موضوع حقوق ورزشی، پیشگیري از  سرمایه گذاري و حمایت از طرح

هاي حقوقی و کیفـري ناشـی از   هاي حقوق ورزشی با هدف کاهش آسیبجرایم ورزشی، آموزش

 ؛اي ورزشیهفعالیت

 هاي مردم نهاد فعال در حوزه حقوق ورزشیحمایت از سازمان.  
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Existence of sport misdeeds during the history of sport is a problem that has 
always affected different aspects of life of athletes and other persons involved in 
this field, and have always been considered as violation of society’s norms by 
some groups from sport community. In this regard with establishing of sport 
law course as a university discipline, efforts have been done that with training 
of experts and specialists in sport law some solution and policies be introduced 
to decrease sport misdeeds. Nevertheless and in spite of endeavors of specialists 
and experts, regretfully we are everyday confronting with outbreak of different 
misdeeds in sport, like Doping, Violence corruption and … in sports 
communities which their undesirable results will affect athletic morale and 
human dignity. So prevention of misdeeds in sport and recognizing their main 
roots have been among the important aims which experts and authorities have 
had in their minds since long time ago. 

Therefore in this research it has been tried that by bringing into being of a clean 
and ethnical sport, by getting use of appropriate and effective means like 
management training with data collection by method library, sport laws and 
misdeeds to be investigated and ways of preventing these misdeeds introduced 
so that, by clarifying “necessity of establishing of sport law federation” in 
addition to its role in decreasing sport misdeeds and violations, possibilities of 
protection of the right of ministry of sport and youth and different sport 
federations, in national and international level, and legal support of sport 
communities in legal and punitive authorities, be provided. 
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