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ورزش در تنسیق رویه  يی و جایگاه دیوان داورالملل ورزش حقوق بیندر دوپینگ 

  بین المللی در این زمینه

  1آرامش شهبازي

  2پویا برلیان

  

 ٢٥/١٢/١٣٩٥: تاریخ دریافت مقالھ

  ٩/٨/١٣٩٦:تاریخ پذیرش مقالھ                                                                                 

هـا را بـه    ها و انسـان  به همان ترتیب که مرزها را در می نوردد و فرهنگ ؛شناسد جهانی شدن موضوع نمی

د و بـه همـان   نقطه دیگر پیوند می زنبه همان سرعت که اقتصاد هر نقطه از جهان را به   کند، هم نزدیک می

همگرایی قوانین و مقررات موجـود   افزاید، موجبات شیوه که هر روزه بر وسعت و قلمرو دهکده جهانی می

چنین روندي با پذیرش واگرایی قوانین ملـی کـه   . سازد هاي مختلف را نیز فراهم می در موضوعات و حوزه

هایی مشترك در  الملل محسوب می شود، با خلق اصول و قالب در نوع خود نمود تکثر موضوعی حقوق بین

دیوان داوري  .وحدت این حوزه را فراهم می سازدی و میان موضوعات و حوزه هاي مختلف، زمینه همگرای

توسل بـه برخـی اصـول و هنجارهـاي     الملل ورزش، با رویه قضایی خویش و  ورزش در حوزه حقوق بین

یاري به این مرجع اخت به طورمشترك، هرچند تنها در اندازه یک دیوان داوري به حل و فصل اختالفاتی که 

دارد، لیکن اثبات نموده است که در راستاي رونـد   بر می چنین هدفی گام  تحققدر راستاي  شوند واگذار می

در مقولـه   جهانی شدن و در تالش براي تثبیت برخی اصول مشترك به عنـوان یـک مرجـع داوري مناسـب    

ر رویه قضایی دیـوان در  ببا تأملی در این مقاله . اش برخواهد آمد ویژه از عهده کار الملل ورزش حقوق بین

این بررسی مبین . دوپینگ، به تالش دیوان در تنسیق مقررات ضد دوپینگ در ورزش خواهیم پرداختزمینه 

آن است که دیوان می کوشد تا از رهگذر رسیدگی به چنین قضایایی، به تثبیتت قواعد بـین المللـی در ایـن    

ایـن زمینـه ایفـا     و به عنوان یک مرجع رسیدگی به اختالفات بین المللـی، نقـش مثبتـی در    کندزمینه کمک 
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  مقدمه

  اسـت،   نمـوده  را در ادبیات حقوق بین الملل تثبیـت  که رفته رفته جایگاه خود) 1( 1الملل ورزش حقوق بین

عددي همچون تـاریخ،  مطرح در این حوزه ضمن پیوند نزدیکی که با حوزه هاي متهمانند دیگر موضوعات 

هاي مزبـور، همچنـان در نـوع خـود بـا       و با تأثیر و تأثر از حوزه فرهنگ، اقتصاد و حقوق بشر برقرار کرده

وامـل متعـددي بـه    عالوه بر سـاختارهاي ملـی کـه هـر یـک بـه اقتضـاي ع       . هایی جدي روبروست چالش

شـوند و   اند، مباحثی که فارغ از مرزهاي ملـی مطـرح مـی    گیري حقوق ورزش در سطح ملی انجامیده شکل

 چـالش  ؛شـوند  هاي جدي مطرح در این حوزه محسوب می هایی فراملی می طلبند، از چالش الجرم پاسخ

الملـل و تعامـل    ستم حقوق بینسیهاي حقوق ملی و  سیستمهایی که گاه تنها با درك عمیقی از تفاوت میان 

از جمله مباحثی کـه در حـوزه حقـوق    . میان این دو در روند جهانی شدن قابل واکاوي و پاسخگویی است

توانـد محکـی جـدي در راسـتاي ارزیـابی       نمایـد و مـی   الملل ورزش از بعد فرامرزي چالش برانگیز می بین

الملل در روند  حدت بیشتر در مجموعه حقوق بینالملل ورزش در راستاي برقراري و هاي حقوق بین قابلیت

موضوعی مبتالبـه در   مسئلهپرداختن به این . در ورزش است )2(دوپینگ مسئلهجهانی شدن به حساب آید، 

دیوان مزبور ضمن پـرداختن بـه مباحـث متنـوع مطـرح در      . دیوان داوري حقوق ورزش به حساب می آید

تبیین برخـی مباحـث مطـرح و     دربل توجهی از زمان تأسیس، مقوله حقوق ورزش، با خلق رویه قضایی قا

در نهایت بایـد  . است  نقش قابل توجهی ایفا کرده مورددر این همچنین مساعدت به همگرایی مقررات ملی 

با رویه قضایی خود و توسل بـه   زش در ساحت حقوق بین الملل ورزش اشاره داشت که دیوان داوري ور

نسـبتاً  نقشـی   -رویـه ایـن مرجـع   در لزوم تأمل جدي تـر   علیرغم -هاي مشتركو هنجار  پاره اي از اصول

 ایفا کرده و با تأسی به لزوم تجلی قواعد و اصول مشترك، به ویژه اصول حقـوقی مشـترك نظـام   تاثیرگذار 

جایگاه این مرجع به عنـوان یـک   . هاي مؤثري به جلو بردارد هاي حقوقی ملی، در این زمینه کوشیده تا گام

ي را بـراي  بستران داوري، با اتخاذ رویکردهاي همگرایانه به ویژه در زمینه دوپینگ در ورزش می تواند دیو

که ایـن خـود قضـاوت در     -فراهم آورداعتماد بیشتر به این مرجع و ارجاع قضایاي مورد اختالف در آینده 

در ایـن  .  مـی انجامـد   خصوص کارنامه این دیوان را تسهیل کرده و به شکل گیري رویه قضایی غنـی نیـز  

                                                           
١ lex sportiva  

 



٣ 

 

تالش جهت همگرایی مجال، با تأمل در برخی مباحث مطرح در این حوزه به بررسی جایگاه این مرجع در 

  . قوانین موجود در این زمینه خواهیم پرداخت

  میالدي 1990تأملی در مقابله با دوپینگ تا پیش از دهه 

المللی به خلق یک سیستم  ل ورزش در صحنه بینالمل مقابله با دوپینگ در حقوق بین براياقدامات مختلف 

الملـل ورزش،   ساختار اصلی سیستم مقابله بـا دوپینـگ در حقـوق بـین    . است  انجامیده زمینهجهانی در این 

 19در ) یونسکو( کنوانسیون مقابله با دوپینگ در ورزش است که توسط سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد

 Against) .االجـرا شـد   مـیالدي الزم  2007ردید  و در اول فوریه سال میالدي تصویب گ 2005اکتبر سال 

Doping in Sport, UNESCO,Oct.19,2005, International Convention) 

المللـی اسـت و طـرفین را متعهـد      مقابله با دوپینگ در ورزش در سطح ملـی و بـین   ،هدف اصلی این سند

ها و قوانین ضـد دوپینـگ    مال و نظارت بر اجراي سیاستسازد تا اقداماتی مقتضی از جمله تصویب، اع می

هرچنـد خلـق اسـنادي ایـن      )، پیشینکنوانسیون مبارزه با دوپینگ 5و  1مواد (.در سطح ملی به عمل آورند

پینگ در ورزش از سوي سازمان ملل متحـد اسـت، در   ؤثر با دو ي و ضرورت مقابله ممبین توجه جد چنین

المللـی نـاظر بـر مقولـه ورزش و      تـرین مقـام بـین    عنوان عالیه للی المپیک، بالم هاي کمیته بین عمل تالش

در زمینـه مقابلـه بـا    ) 2003مارس (اعالمیه کپنهاگ و )3( 1)1999(همچنین آژانس جهانی مقابله با دوپینگ 

 World Anti-Doping Agency, http://www.wada-ama.org, last (دوپینــگ در ورزش

visitedJanuary, 2016 ( ي به این امـر غیـر قابـل انکـار      المللی در شکل در سطح بینگیري و توجه جد

  . است

 & Donohoe,(.الملـل ورزشـی مقولـه جدیـدي نیسـت      دوپینـگ در حـوزه حقـوق بـین    بـه هـر حـال،    

Johnson,1986( مقابله با تقلـب و کـاهش آثـار جسـمی      ،اي در مقابله با چنین مقوله اللترین استد جدي

المللـی نخسـتین تـالش جـدي در ایـن زمینـه بـه اقـدام کمیتـه           در سطح بین. دوپینگ است ناگوار متعاقب

 :المللی المپیـک اظهـار داشـت    ته بینکمیدر این سال، . گردد میالدي باز می 1938المللی المپیک در سال  بین

اي المپیـک و  ه هر شخص که اقدامی در راستاي استفاده از مواد نیروزا یا مخدر نماید، از حضور در بازي"

از جنـگ جهـانی    ) Dirix & Sturbois,1999:14 ( ".هاي ورزشی آماتور محروم خواهد شد دیگر صحنه
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مـرگ همزمـان   . المللی قـرار گرفـت   تر در کانون توجهات جامعه بین جدي به طوردوم به این سو، دوپینگ 

مـیالدي،   1960ورزشـی سـال   وزا در مسـابقات  ر نتیجه استفاده از برخی مواد نیـر دسواران  برخی دوچرخه

جهـت کنتـرل اسـتفاده ورزشـکاران از مـواد      را المللی الپیک را واداشت تا یک کمیسیون پزشکی  کمیته بین

هـاي   میالدي در بـازي  1968این کمیته عمالً فعالیت خود را از سال  .نیروزا در خالل مسابقات فعال نماید

و رفته رفته  (Ibid,pp.13-14) ر همان سال آغاز نمودهاي المپیک زمستانی د سیتی و بازيالمپیک مکزیکو

هـا در شناسـایی    هاي تکنولوژیک و تسهیل دسترسی به مواد نیروزا، تالش از همین زمان، با توجه پیشرفت

جـدي  )Ibid:238(هاي سـاختاري   حل بینی راه  و پیش )Verroken & Mottram,1986( ماهیت معضل

همزمـان، پیچیـدگی    بـه طـور  حـال،   با این. المللی نیز وسعت یافت بیندر صحنه  تري در مقابله با دوپینگ

کارهاي تشخیص و مقابله با دوپینگ انجامید کـه ایـن خـود، در    و  معضل دوپینگ در ورزش،  به دقت ساز

در واقع، تکنیکی شدن این امر، ضرورت توجه ارکـان  . داشت در پیها  سطح ملی معضالتی را براي دولت

ه داشت بر پدیده دوپینگ در سطح ملی را به همرا )Dubin1990:234-309( ایی و نظارتیقانونگذاري، اجر

هـا   هاي عمیقی را میان دولت هایی شکاف که با توجه به ناهمگونی در سطح و میزان توجه به چنین خواسته

   )4(.تمزبور در سطح ملی به همراه داش المللی و اسناد بین از حیث توجه و حتی امکان اعمال مقررات

یک با توجـه بـه ضـرورت انسـجام در میـان سـازکارهاي       پمالمللی ال میالدي، کمیته بین 1990در اوائل دهه 

د که الزم است تا تعریفی دقیـق از برخـی عناصـر و    یملی در مقابله با دوپینگ، به این نتیجه رس اي و منطقه

نقـش و عامـل قصـد و نیـت در      یـژه وشود، بـه   ها تعریف و تبیین می فاکتورهایی که دوپینگ بر اساس آن

چرا که در بسیاري مواقع، ورزشکاران از وجود برخـی مـواد نیـروزا در     ،ارتکاب دوپینگ در ورزش بپردازد

پینگ، به هاي غذایی یا نوشیدنی آگاه نبودند و تنها پس از مثبت بودن نتیجه دو مواد غذایی یا داروها، مکمل

   ویژه در جایی که مکلف به استفاده از مواد نیروزا توسـط مربیـان خـود   این امر به . بردند چنین امري پی می

می شدند، می توانست تبعات نامطلوبی را در نتیجه نا آگاهی از عدم مجوز براي مصـرف مـوارد یـاد شـده     

 به بار ننشست و سالهایی که دراین مقطع زمانی صورت پذیرفت،  به هر حال، عمده تالش )5(. ایجاد کند

  . ز آن به شکل گیري مجموعه قواعدي در این زمینه انجامیدها پس ا

  

  

 المللی ضد دوپینگ الملل ورزشی در رژیم بین تحول در مفهوم مقابله با دوپینگ در حقوق بین
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  در قرن بیست و یکم

ایـن سیسـتم از اشـخاص    . شود هاي حقوقی محسوب می سیستم مقابله با دوپینگ، سیستمی مستقل از نظام

المللی ورزشی،  هاي بین المللی المپیک، فدراسیون د آژانس جهانی مقابله با دوپینگ، کمیته بینخصوصی مانن

اسـت و هرگونـه    هاي ملی ضد دوپینگ و همچنین ورزشکاران تشـکیل شـده   هاي ملی المپیک، آژانس کمیته

و از خالل یک  جاي ارجاع به مراجع قضایی یا داوري ملی از طریق این سیستمه اختالفی در این مجموعه ب

باشد، حل و فصل  مرجع داوري فرامرزي که مرجعی واحد در حل و فصل اختالفات ناشی از این حوزه می

  . گردد می

اصـول و  ضـرورت توجـه بـه    بـا  توأم در مقابله با دوپینگ،  المپیکالمللی  بین هاي قابل توجه کمیته تالش

مندرجات اعالمیـه   مورد تأکید قرار گرفته و همچنین گالمللی مقابله با دوپین بنیادهایی که توسط آژانس بین

هایی اجرایی، گامی جدي به سوي یک رژیم حقـوقی مقابلـه بـا دوپینـگ در      کپنهاگ در قالب دستورالعمل

المللی  این مجموعه قوانین و مقررات، در حال حاضر رژیم حقوقی بین.  گردد المللی محسوب می سطح بین

هاي  المللی المپیک و دیگر فدراسیون کمیته بین ،ترتیب این به. دهد را تشکیل میمقابله با دوپینگ در ورزش 

هـاي ملـی مقابلـه بـا      هاي المپیـک و همچنـین ارگـان    المللی مجري بازي المللی ورزشی، نهادهاي بین بین

از مجموعـه  تـا حـد ممکـن    کوشند تا به منظور مقابله مـؤثر بـا دوپینـگ در ورزش،     دوپینگ در ورزش می

و حل و فصل اختالفات ناشی از این حوزه توسط یک مرجع داوري واحد نیز  ررات واحدي تبعیت کنندمق

 .المللـی ورزش جهـانی کمـک شـایان تـوجهی خواهـد کـرد        بر تثبیـت و اسـتقرار مجموعـه حقـوق بـین     

)Jacobs,1995:580(  

 World Anti-Doping (الملـل ورزش   مجموعه مقررات حاکم بر نحوه مقابله با دوپینگ در حقوق بـین 

Code, WADA Code, available at http:// wada-main-

(prod.s3.amazonaws.com,last visited  January, 2016   ــال ــه س ــه از اول ژانوی  2009ک

 4تـا   1مـواد  (به معرفی مقوله دوپینـگ در ورزش   کهماده است  25است، سندي مشتمل بر  االجرا شده الزم

هـاي دوپینگـی،    کارهاي کنترلی براي شناسایی نمونهو  بیان ساز، )مقابله با دوپینگ قانون آژانس بین المللی

، تعیـین  )8و  7مـواد   همـان، (اي حـداقلی در طـی فراینـدهاي مقتضـی    ذکر اسـتاندارده  )6و 5مواد  همان،(

اده م همان،(شده تصمیمات اتخاذ درو تعیین امکان تجدید نظر  )12تا  9مواد  همان،(هاي مناسب  مجازات

ایــن مجموعــه مقــررات بــه بیــان نحــوه انتســاب دوپینــگ بــه ورزشــکاران و   عــالوه، بــه. پــردازد مــی )13
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-Prohibited List,World Anti 2010) نحـوه آزمـایش ورزشـکاران     ،)22تـا   20مواد  همان،(نمسئوال

Doping Agency,http://www.wada-ama.org ,last visited May,2011)  تســت هــاي ،

 ,International Standard for Testing2015, World Anti-Doping) Agency هیآزمایشـگا 

http:// wada-main-prod.s3.amazonaws.com, last visited  January, 2016 (  و 

ــکاران    ــی ورزش ــه و شخص ــات محرمان ــت از اطالع  International Standard) for theحفاظ

Protection of Privacy and Personal Information 2015, World Anti-Doping 

Agency, http:// wada-main-prod.s3.amazonaws.com,last visited  January, 2016 

   .کند اشاره می

به شـمار مـی   قابل اعمال در مقابله با دوپینگ  "حقوق جهانی"اندازي از  مجموعه مقررات موجود که چشم

المللـی   گردد که به عنوان مرجعی بین نیز محسوب می 1"رزشدیوان داوري و"، دستورالعملی کلی براي آید

الملل  با اعمال و تفسیر متحدالشکل از مقررات موجود، نقشی محوري در تحقق عدالت در مقوله حقوق بین

   )قانون مقابله با دوپینگ 13ماده ( .ایفا می نمایدورزشی 

دتاً خـارج از حـوزه مراجـع قضـایی و     به هر حال، گرچه حل و فصل اختالفات موجود در این مقولـه عمـ  

باشند، این فرصت داده  پذیرد، به ورزشکارانی که متهم به نقض هنجارهاي مزبور می داوري ملی صورت می

شـوند و بـه دفـاع از خـود      نخست در مراجع داوري داخلی ملـی حاضـر   )6(شود تا در صورت وجود، می

بـه دیـوان    ،خواهی قضـیه  در مرحله بعد در صورت فرجام و) 22ماده  3و بند  8ماده  1همان، بند ( بپردازند

با این حال، در مواردي که قضیه مـرتبط بـه    )13ماده  2همان، جزء اول بند  (.داوري ورزش مراجعه نمایند

کننده دیوان داوري ورزش ارجاع  هاي رسیدگیت پیک باشد، قضیه مستقیماً به هیأمهاي ال دوپینگ در بازي

  )منشور المپیک 45نون بر اساس قا(.شود می

  در قلمرو حقوق بین الملل ورزشدیوان داوري ورزش تأسیس 

 گـذاري در رقابـت   کشور جهان به حمایت، تشویق و سرمایه 200هاي ملی المپیک در بیش از  امروزه کمیته

هـاي کمیتـه    نامـه  سو، موظف بـه رعایـت مقـررات و آئـین     ها از یک این کمیته )7(.ندا هاي المپیک مشغول

باشند که در قلمرو آن به فعالیـت   موظف به رعایت مقررات کشوري می ،المللی المپیک و از سوي دیگر بین

که به تنظیم مقررات ورزشـی در یـک حـوزه خـاص کمـک      عالوه، بسیاري از نهادهاي ملی ه ب. پردازند می

                                                           
١ Court of Arbitration for Sport  
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المللـی   سـطح بـین   ین درالمللی کـه بـه تنظـیم قـوان     هاي بین ند تا از مقررات فدراسیونا کنند نیز موظف می

با ایـن وصـف،    (Mitten,2005: 278-80). ربط تبعیت نمایند مقررات داخلی ذي نیزو  ورزند مبادرت می

المللـی ورزش مـانعی جـدي در     المللی المپیـک و فدراسـیون بـین    تعدد و تکثر قوانین ملی براي کمیته بین

و در صـورت بـروز هـر گونـه      )8(آید حساب میو صیانت از آنها به  راستاي اعمال و تفسیر یکسان قوانین

اختالفی در اعمال و تفسیر قوانین، اگر مراجع قضایی ملی به اختالفات رسیدگی کنند، تعارضی جدي میـان  

المللـی گرایـی    مطرح خواهد شد؛ بدین ترتیب که گرچه باور بـه بـین   2و ملی گرایی  1المللی گرایی ایده بین

ول و متحدالشـکل اسـت، در   مورزشی در یک چارچوب گسـترده، جهانشـ   المللی مستلزم اعمال حقوق بین

گرایی، با اعمال حاکمیت ملی شهروندان با ملیت خاص خود مورد حمایت قانونی قـرار خواهنـد    قالب ملی

  . گرفت

گیري یک دادگاه داوري جهانی در مقوله ورزش مورد توجه  توجهی جدي به ضرورت شکل 1981در سال 

عنوان یـک دیـوان   ه دیوان داوري ورزش ب  میالدي، 1983آوریل  6و متعاقب آن در  )9( همگان قرار گرفت

المللی براي حـل اختالفـات موجـود در     گرفت تا مرجعی بین المللی در سوئیس شکل اختصاصی داوري بین

ایـن   (http://www.tas-cas.org,last visited 28,11,2015). باشـد الملل ورزشـی   مقوله حقوق بین

براي حل اختالفات » باي .کبا ام«به سرپرستی قاضی  1982، محصول فعالیت یک گروه کاري در سال مرجع

با این حال، این مرجع عمالً یک دادگاه حقوقی محسوب  (Reeb, ,2006:31-32). وزه بودحمزبور در این 

  . کنند میرا تعیین  شود، بلکه یک دیوان داوري است که طرفین صالحیت و حدود اختیارات آن نمی

 (,Code of Sports-Related Arbitration, C.A.Sپــیش نـــویس قــانون داوري در ورزش  

http://www.tas-cas.org, last visited December 2015 (     المللـی   کـه از سـوي شـوراي بـین

دیوان مجـوز رسـیدگی بـدوي و همچنـین رسـیدگی در مرحلـه       این به گردید،  تنظیم )10( 3داوري ورزشی

المللـی   از تصمیماتی که در مراحل اولیـه توسـط کمیتـه بـین    ) رسیدگی ثانویه( ر یا فرجام خواهیتجدید نظ

تصـمیمات  )قواعد داوري دیـوان   20بخش .(دهد اند را می ی ورزش اتخاذ شدهالملل المپیک یا فدراسیون بین

در قالـب نظـرات    یا در قالب نظرات ترافعی جهت حل اخـتالف یـا  : گردند دیوان نیز در دو قالب اتخاذ می

  )11(.شوند محسوب می آور غیر الزاماخیر نظرات   مشورتی در مسائل مربوط به حوزه ورزش که عمدتاً

                                                           
١  Internationalism  
٢  Nationalism  
٣ International Council of Arbitration for Sport (ICAS) 
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 شـوند  مـی  و متعهده غیر قابل تمدید معرفی سال 4المللی داوري ورزشی براي یک دوره  اعضاي شوراي بین

هـاي   دالنه کشورها بـر اسـاس فرهنـگ   اقداماتشان تا جاي ممکن در راستاي احترام به انصاف و معرفی عا

قانون حاکم بر آئـین دادرسـی دیـوان مقـرر      )قواعد داوري دیوان 16بخش (.حقوقی مختلف صورت پذیرد

المللی المپیک، یـک پـنجم اعضـاي فدراسـیون      دیوان مرکب است از یک پنجم اعضاي کمیته بین": دارد می

یک پنجم از اعضاي هاي ملی المپیک،  توسط کمیته ی شدهمعرف يالمللی ورزش، یک پنجم از میان اعضا بین

 14بخـش  ( نهادهاي مستقل دخیل در امور ورزشی و یک پنجم افراد مدعی حمایت از حقوق ورزشـکاران 

در حال حاضـر  . که در این حوزه متخصص و توانایی الزم جهت داوري را دارا باشند )قواعد داوري دیوان 

هاي سـه نفـره بـه امـر داوري      طور معمول در هیأته باشند که ب ار میکه داور در این دیوان مشغول ب 356

 (,List of CAS Arbitrators Per Nationality, Court of Arbitration for Sport .ندا مشغول

http://www.tas-cas.org last visited December, 2015  (  استقرار دیوان در سوئیس از حیـث

بـر   )12(. هاي اصلی این مرجع داوري است ها از مزیت ن بر رسیدگیاعمال یک چارچوب دادرسی یکسا

قـانون   59ماده ( ،آور است اساس قواعد دیوان، احکام صادره از این مرجع داوري نهایی و براي طرفین الزام

بـه هـر حـال،    . توان تقاضاي فرجام آنها را در دیوان فدرال سوئیس مطـرح نمـود   هرچند می )داوري دیوان

 می باشدطرف  است که دیوان داوري ورزش، در صدور احکام خویش مستقل و بی خیر اعالم نمودهدادگاه ا

 ,Pinna) (.، معتبـر اسـت  ر از مراجـع قضـایی یـا داوري مسـتقل    احکام صادره دیگـ  اندازهو احکامش به 

,2005:13-14  

  الملل ورزشی ش در تحول حقوق بیننقش دیوان داوري ورز

موفق حل و فصل معضـالت مربـوط بـه یـک      يها توان از نمونه وري ورزش را میدیوان دا ،زعم بسیاري به

تواند الگویی قابل ذکر بـراي سـایر    همچنان که می )Yi, op.cit, at 290) ( )13 .حوزه خاص معرفی نمود

ایـن مرجـع از آن حیـث    . موفقیت ضمنی دسـت یابنـد  به المللی باشد که قصد دارند تا به نوعی  مراجع بین

 ؛شود نظر از راهکارهاي جایگزین محسوب می  یک مرجع فراملی حل اختالفات صرفاست که   ودهموفق ب

معمول توسط مراجع قضایی ملی مورد توجه قرار  به طورگردند،  تصمیماتی که از سوي این مرجع اتخاذ می

  (Ibid,p.291). شوند گرفته و اجرا می

،که تا حد زیادي مدیون احکام صـادره  امنه حقوق ورزشتحول در مفهوم و درسد که  نظر می به هر حال، به

از دیوان داوري ورزش است، نمونه قابل توجه و بارزي از پلورالیسم حقوقی اسـت کـه خـود را از خـالل     
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از این حیث شاید بتوان حقوق   (Teubner,,1997: xiii). سازد دعاوي میان اشخاص خصوصی متجلی می

شبیه دانست، چـرا کـه قسـمت عمـده و قابـل تـوجهی از حقـوق         1نان ورزشی را تا حدي با حقوق بازرگا

گرفته و به  صادره از مراجع داوري در نتیجه اختالفات میان بازرگانان شکل يدر نتیجه آراالملل  تجارت بین

در همین راستا می توان به محاکمی کـه بـه همـت     )14(. است  المللی در این زمینه انجامیده خلق عرف بین

 .تاسـیس شـده انـد اشـاره نمـود     )ICSID(ن المللی حل و فصل اختالفات ناشی از سرمایه گـذاري  مرکز بی

ایـن نهـاد ارتبـاطی     .نهادي بین الدولی و سند موسس آن در مقام یک معاهده بین المللی می باشـد  ،ایکسید

چارچوبی اسـت   لیکن ،ایکسید یک دادگاه بین المللی نیست )15(.ویژه با بانک جهانی ترمیم و توسعه دارد

زیـرا از سـویی    ،ایـن نهـاد مـاهیتی دوگانـه دارد     .که در قلمرو آن داوري و سازش می تواند صورت پذیرد

اشخاص خصوصی نیز می توانند نزد آن طرح دعـوا   ،پدیدآورندگان آن دولت ها می باشند و از طرف دیگر

ـ  ،کنوانسیون ایکسید) 16(.نمایند ا راي صـادره بـر طبـق مقـررات ایـن      هر دولت متعاهد را ملزم می سازد ت

بـه گونـه اي کـه آن را بـه     ؛ کنـد  و الزامات مالی ناشی از آن را اجرا بشناسدکنوانسیون را معتبر و الزام آور 

مقـر    )242:1386،شهبازي نیا(.لحاظ نمایندخویش عنوان حکمی نهایی و صادر شده از دادگاه هاي داخلی 

در هر حـال، الزم اسـت تـا چـالش میـان      ) 17(.می باشد) جهانی  در ساختمان بانک(ایکسید در واشنگتن 

الملـل   داوري ورزش و مراجع ملی از حیث همگرایی و واگرایی در گستره حقوق بـین  هاي دیوان رسیدگی

: چنـین بحثـی در دوقالـب قابـل تأمـل اسـت       )152: 1394وکیـل، (.از دو منظر مورد توجه جدي قرار گیرد

مستقیم در مراجع قضایی ملی به چالش  به طورالملل ورزشی  ررات حقوق بینآنگاه که قواعد و مق) نخست

  ؛شوند کشیده می

مغایرت احکـام صـادره از سـوي دیـوان داوري ورزش بـا      یک مرجع قضایی ملی حکم به زمانی که ) دوم 

  . دهد میمقررات حقوق داخلی 

  

  

  

ي رویه منسجم بین المللی شکل گیر روند با دوپینگ و المللی حقوق ورزش دیوان بینمواجهه 

  دراین زمینه

                                                           
١ Lex Mercatoria  
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المللی در حل اختالفات موجود در این حوزه نقشی اساسـی در برقـراري    گیري یک مرجع داوري بین شکل

شناسایی و اجـراي حقـوقی احکـام صـادره توسـط      . کند وحدت میان مقررات موجود در این حوزه ایفا می

قابلیتی است که به توسعه روزافـزون مجموعـه حقـوق    دیوان داوري ورزش بر اساس کنوانسیون نیویورك، 

هرچند کـه   )18(کند اند، کمک شایان توجهی می ستهکشوري که به این کنوانسیون پیو 144ورزشی در میان 

اجراي احکام صادره توسط مراجع داوري،  موردکنوانسیون نیویورك در  5ماده  2بند » ب«بر اساس قسمت 

را مغایر  ناسایی و اجراي احکام صادره توسط مرجع داوري در صورتی که آنتواند از ش یک دادگاه ملی می

   ).New York Convention, V(2)(b) (.اش تشخیص دهد، استنکاف ورزد با امنیت عمومی

در هر حال، جایگاه دیوان و از طرفی صراحت اساسنامه در امکان ورود دیوان به موارد دوپینگ مـی توانـد   

حدالشکل کردن قواعد موجـود در ایـن زمینـه فـراهم آورد یـا از رهگـذر نمونـه اي از        زمینه اي را براي مت

 آراياز  نمونـه اي بـه   تنهـا در اینجـا  . نجامـد راي مقابله بـا دوپینـگ در ورزش بی  رسیدگی ها به الگوهایی ب

  .می کنیمبسنده صادر شده است، مبارزه با دو پینگ که اخیراً در موضوع  )19(صادره

و شبکه اول تلویزیـون سراسـري    "ساندي تایمز"روزنامه بریتانیایی ، میالدي 2014ایانی سال ماه هاي پ در

 و ترین مسابقات دوتقلب در ابعادي وسیع در بزرگ به اسنادي دست یافتند که نشان می داد  (ARD) آلمان

مـدال خـود دسـت    میدانی جهان روي داده و بسیاري از قهرمانان مسابقات جهانی و المپیک با دوپینگ بـه  

  ).20(اندیافته

ها در این باره در شبکه اول تلویزیون سراسري پس از انتشار گزارش (WADA) آژانس جهانی ضد دوپینگ

   میـدانی  و ها آمده است که فدراسیون جهـانی دو در این گزارش. خواند "هشداردهنده "ها را آلمان، اتهام

(IAAF)  هاي مشکوك به دوپینگ، کوتاهی کرده استشدر برخورد با ورزشکارانی با آزمای. 

در  (IOC) المللـی المپیـک  کریگ ریدي، رئیس آژانس جهانی ضد دوپینـگ در حاشـیه کنگـره کمیتـه بـین     

هـاي سـالمت دو و   ایم؛ اتهاماتی که پایـه ها شوکه شدهما از شنیدن ابعاد وسیع این اتهام": کواالالمپور گفت

تـر بـه   ایـن اتهامـات بـراي تحقیقـات دقیـق      ":او افـزود  ."در آورده استمیدانی را در سطح جهان به لرزه 

 )21(."طرف آژانس تحویل داده خواهد شدکمیسیون بی

 و شبکه اول تلویزیون سراسري آلمان "ساندي تایمز"دو کارشناس برجسته ضد دوپینگ روزنامه بریتانیایی 

(ARD) هـزار  هزار آزمـایش خـون حـدود پـنج     12نتایج ، رابین پاریسوتو و میشائیل اشندن، تحقیق در باره

و شـبکه اول   "ساندي تایمز"روزنامه بریتانیایی .  را به عهده گرفتند 2012تا  2001هاي ورزشکار بین سال
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هـا را از بانـک اطالعـاتی فدراسـیون جهـانی دو و      اند که این آزمـایش تلویزیون سراسري آلمان اعالم کرده

انـد  اي هریک تحقیقات خود را به طور مستقل انجام دادهاین دو کارشناس رسانه  .اندبه دست آورده میدانی

میدانی  و از هر سه مدال به دست آمده در رشته دو 2012تا  2001شان این است که از سال و نتیجه تحقیق

کم یک ورزشکار مشکوك بـه دوپینـگ اسـت و ایـن امـر در      استقامت در مسابقات جهانی و المپیک دست

کـه در برخـورد بـا مـوارد      انداین کارشناسان ضد دوپینگ اعالم کرده. کندمدال طال صدق می 55اط با ارتب

هـا  ترین مسابقات جهانی کوتاهی شده و موارد مشکوك در این آزمایشهاي دوپینگ در مهممتعدد آزمایش

اند، بـه  شان مشکوك بودههاي دوپینگبسیاري از ورزشکارانی که آزمایش ،به این ترتیب. بسیار زیاد هستند

 .اندمقام قهرمانی المپیک و جهان رسیده

میالدي سندي را منتشـر کـرد کـه بـر مبنـاي آن       2014 شبکه اول تلویزیون سراسري آلمان در دسامبر سال

شـده بـود کـه در     ادعـا در این سـند    .کنندمیدانی روسیه به طور سیستماتیک دوپینگ می و ورزشکاران دو

اتیک ورزشـکاران دوومیـدانی روسـیه، ورزشـکاران، پزشـکان، سرپرسـتان و حتـی آژانـس         دوپینگ سیستم

 .نبـود مسئله دوپینگ تنها مختص به روسـیه   با این حال. کرده استضددوپینگ این کشور نیز همکاري می

هـاي خـون   نشـان داد کـه در بررسـی آزمـایش     بررسی بانـک اطالعـاتی فدراسـیون جهـانی دو و میـدانی     

خـون نیمـی از    ،درواقـع . هاي مشـکوك و غیرطبیعـی اسـت   از هر هفت نفر یکی داراي نمونه ورزشکاران،

  )22.(هاي مشکوك و غیرطبیعی یکسانی را در خود دارند، نمونهمعینورزشکاران یک کشور 

تایید کرد که وزارت ورزش  "آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ"ریچارد مک الرن، رئیس کمیسیون تحقیقات 

هاي دوپینگ ورزشـکاران روس  در سوچی روسیه، آزمایش 2014مسابقات المپیک زمستانی سال  روسیه در

اي که روز دوشنبه در تورنتو کانادا منتشر صفحه 100باره این گزارش مک الرن در .را دستکاري کرده است

ریـم کـه هـیچ    ما مدارك فراوانـی دا ": او گفت. گفت که به صحت نتایج این گزارش کامال اعتماد دارد ،شد

المللی المپیـک پـس از انتشـار نتـایج     توماس باخ، رئیس کمیته بین ".گذاردشکی را در این زمینه باقی نمی

 انتشار .را علیه روسیه اعمال خواهد کردترین تحریم سخت ،المللی المپیکتحقیقات گفته بود که کمیته بین

تعلیـق و   در ادامـه،  .میـدانی را قـوت بخشـید   تصمیم فدراسیون جهـانی دو   هیژوئ 18 در الرن مک گزارش

المللی از جمله مسـابقات جهـانی و المپیـک     هاي بین همه رقابت ازمحرومیت فدراسیون دوومیدانی روسیه 

فدراسـیون دو و میـدانی    2015نـوامبر سـال    13المللـی دو و میـدانی روز   فدراسیون بین .رقم خورد 2016

 ،از سـوي دیگـر    .ورزشـکاران ایـن کشـور تعلیـق کـرد      یافتـه ازمانروسیه را به دلیل الپوشانی دوپینگ سـ 
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فوق و رونـد پرونـده مـذکور را رضـایت بخـش قلمـداد        جهینت  هیروس کیالمپ تهیکم و یروس ورزشکاران

از پیش برنامه"الکساندر ژوکوف، رییس کمیته المپیک روسیه انشتار این گزارش را بخشی از نقشه  .نکردند

سـرانجام  . دانست که هـدفش دور نگهداشـتن ورزشـکاران روس از المپیـک اسـت      "ریزي و طراحی شده

 )23( .به دیوان داوري ورزش ارجاع داده شد موضوع

ورزشکار دو و میدانی روسیه بـراي محرومیـت آنـان از شـرکت در      68المللی ورزش به اعتراض بین دیوان

آژانـس  "گـزارش   ایـن تصـمیم برپایـه   . ایید کردالمپیک ریودوژانیرو برزیل پاسخ منفی داد و این حکم را ت

  :است زیراهم موارد رسیدگی شده در دیوان به شرح ) 21.(گردیداتخاذ  "جهانی ضددوپینگ

فدراسـیون بـین المللـی دو و     (a) 22,1تحـت قـانون   ) RusAF(آیا تعلیق فدراسیون دو و میدانی روسـیه  

  بسط می یابد؟ به واجد شرایط بودن ورزشکاران روسی ) IAAF(میدانی

قـوانین رقابـت    (a) 22,1ورزشکاران روسی و فدراسیون دو و میـدانی روسـیه بـا برداشـتی کـه از قاعـده       

فدراسیون بین المللی دو و میدانی مطرح نمودند، تقاضاي تجدید نظر در تصمیم فدراسیون بین المللی دو و 

  :قاعده فوق اذعان دارد . میدانی را پیش کشیدند

 شـده،  گرفتـه  نظـر  در عضـو  یک یا منطقه یک قواعد یا قوانین این تحت که مسابقات براي باید ذیل افراد"

 ملی فدراسیون که) الف: (دیگري شخص یا ورزشکار از پشتیبانی پرسنل ورزشکار، هر. باشند شرایط واجد

 کـه  ملـی  مسـابقات  مـورد  در ایـن  .است فدراسیون بین المللی دو و میدانی معلق توسط حاضر حال در آن

  )24(".شود نمی اعمال است، یافته سازمان قلمرو یا کشور این شهروندان براي معلق، فعلی اعضاي توسط

به گونه اي که  ؛براي موارد دوپینگ، وفق قاعده فوق، استثنا می خواهند") شاکیان(به عبارت دیگر، مدعیان 

کنترل موثر براي دوپینگ اعمال شـد،   کوتاهی فدراسیون جهت حصول اطمینان از سیستم دلیلاگر تعلیق به 

که عضو فدراسیون بـین المللـی دو و    بسته به فدراسیون تعلیق شده ملّیعدم صالحیت براي ورزشکاران وا

  .میدانی هستند اعمال نگردد

را از عدم صالحیت فدراسیون بـه ورزشـکارانش قابـل     (a)22,1دیوان ادعاي خواهان را نپذیرفت و قاعده 

را خارج از  "بازنویسی قوانین  فدراسیون بین المللی دو و میدانی "زیرا دیوان  ،قلمداد نمودتسري و متعبر 

قدرت ایجاد قانون و تعادل در رویه آن بین طـرفین  " :وظایف و حیطه اختیارات خود دانست و تصریح کرد

چـارچوب کلـی   رقابت کننده درگیر، در حیطه اختیارات نهاد هاي صالح ورزشی است که بـا درنظرگـرفتن   

تعلیق فدراسیون دو و میـدانی روسـیه در   ": دیوان تاکید نمود ،از سوي دیگر . "قانونی آن را اعمال می کنند
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تصمیم اولیه فدراسیون جهـانی دو و  ) ARAF(زیرا فدراسیون ورزشی روسیه ،این داوري مورد بحث نیست

تماع شده توسـط دیـوان صـرفا، پیامـدهاي     درنتیجه، مناقشه اس. را به چالش نکشید 2015میدانی در نوامبر 

ر می گیرد و نه دالیل تعلیق اعمال شده بر فدراسیون را براي ورزشکاران وابسته به فدراسیون روسیه  در نظ

  ."تعلیق را

. اعمال محرومیت و مجازاتی بابت دوپینگ اسـت  (a) 22,1که قاعده  دیوان این دیدگاه را رد کرد ،چنینهم

صالحیت ورزشکاران براي ورود به رقابت هاي بین المللی تاثیرگذار بـوده و   برکه  قانونی است"درعوض، 

اعضاي فدراسیون هـاي بـین المللـی     ،پیامد سازماندهی ورزش در عرصه جهانی است؛ فدراسیون هاي ملی

ه اي قاعـد  (a) 22,1لذا  قاعده . "ز چنین عضویتی احترام بگذارندهستند و وظیفه دارند به تعهدات برآمده ا

  .و مختص به موارد دوپینگ نیست استکلی 

پیامد ضروري مجازات اعمال شده بر فدراسـیون دو و میـدانی روسـیه دانسـت     "را  (a) 22,1قاعده  ،دیوان

چون فدراسیون دو و میدانی روسیه مجـازات   ،ورزشکاران واجد شرایط نیستند) این( ": وخاطر نشان نمود 

  . "نه به خاطر آنچه ورزشکاران انجام داده اند ،شده و آن مجازات را پذیرفته است

در مورد ورزشکاران ثبـت  ) عدم صالحیت رقابت در رقابت هاي بین المللی(که این اثر "دیوان دریافت که 

نام شده به همراه فدراسیون ملی تعلیق شده توسط فدراسیون بین المللی دو و میدانی پیامد متناسـب تعلیـق   

اهی در ارائه سیستم مناسب براي حفظ و آمـوزش ورزشـکاران، بـازي منصـفانه و     فدراسیون ملی بابت کوت

کنی دوپینگ در ورزش، حمایت ورزشـکاران پـاك، بـازي    ریشه"در نگاه دیوان، . "یکپارچگی ورزش است

که داراي اهمیـت   منصفانه و یکپارچگی قطعاً اهداف مشروع براي عملی بودن ورزش در هر سطحی هستند

اقدام صورت گرفته توسط فدراسیون بین المللی دو و میدانی و اثري که ایجاد می کنـد  . "شندبسیاري می با

عالوه بر آن، اقدام صورت گرفته توسط فدراسیون بـراي رسـیدن بـه    . قابلیت دستیابی به آن اهداف را دارد 

ی موثر بردارد، تعلیق اگر  فدراسیون جهانی دو و میدانی نتواند گام. هدفی که با آن روبرو هستند الزم است

محـدودیت هـایی کـه ورزشـکاران مـذکور      "لـذا  .  "داري نخواهد داشتفدراسیون روسیه هیچ تاثیر معنی

   ".با منفعت کلی براي دستیابی به هدف پیش رو توجیه می شود ،درنتیجه این اقدام متحمل می شوند

ز قوانین رقابت فدراسیون جهـانی دو و  ا (a) 22,1قاعده  " :بندي دست یافتدرنهایت، داوري به این جمع

واجد صالحیت بودن ورزشکار بـراي رقابـت هـاي    . میدانی در شرایط مناقشه کنونی معتبر و قابل اجراست

به عبارت دیگر، ورزشکاران . المللی نمی تواند از وضعیت فدراسیون ملی وي جدا انگاشته شودورزشی بین
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مسـئولیت کوتـاهی فدراسـیون مربوطـه در رعایـت وظـایفش را       به عنوان اعضاي فدراسیون ملّی بخشی از 

المللی می توانند نسبت به اعضاي خود در صورت عدم رعایت وظایفشان فدراسیون هاي بین. برعهده دارند

دیوان داوري ورزش تصـریح  . ، مجازات هاي موثري را اعمال کنندکنوانسیون بین المللی ضد دو پینگطبق 

رد مناسب، کنوانسیون بین المللی ضد دو پینگ نیاز دارد که در سطح محلـی مـورد   نمود که به منظور عملک

حمایت قرار گیرد و عدم رعایت باید با مجازات هاي موثري مواجه شود که لزوماً به ورزشکاران وابسته به 

  .فدراسیون ملی خاطی بسط خواهد یافت

         علـی رغـم رضـایت و تصـمیم فدراسـیون     توانـد   شاکیان مطرح نمودند که آیا کمیته المپیـک روسـیه مـی   

 :، ورزشکاران را جهت شرکت در المپیک ریـو معرفـی کنـد؟ داوري اذعـان داشـت     بین المللی دو و میدانی

و  (a) 22,1قوانین  با توجه به، کمیته المپیک روسیه حق ندارد ورزشکارانی را که )23(وفق منشور المپیک"

22,1A دو و میدانی واجد شرایط نیستند را معرفی کند رقابت فدراسیون بین المللی" .  

درنهایت، آخرین مورد مطرح شده توسط شاکیان این است که آیا ورزشکاران روسی مـی تواننـد از طریـق    

. نند یا خیرو به عنوان نمایندگان روسیه رقابت ک ندواجد شرایط بودن را دوباره بدست آور (a) 22,1قانون 

 (a) 22,1وفق منشور المپیک، اگر ورزشـکاران دو و  میـدانی روسـیه طبـق قاعـده      ": دیوان اعالم می دارد

باشند، کمیتـه   2016هاي المپیک  قوانین رقابت فدراسیون جهانی دو و میدانی واجد شرایط رقابت در بازي

فـق  و"در نگـاه آن هـا،   . "المپیک روسیه حق دارد آن ها را به عنوان نمایندگان روسیه در رقابـت وارد کنـد  

تواند مشخص کند که آیا یک ورزشکار واجد شـرایط ورود بـه بـازي هـاي     منشور المپیک، فدراسیون نمی

عنوان ورزشکاري که نماینده کمیتـه ملـی   ه رقابت کند یا ب "بی طرف"المپیک، باید به عنوان یک ورزشکار 

وند به عنوان ورزشـکاران  شورزشکارانی که به بازي هاي المپیک اعزام می"به عبارت دیگر،  ؟المپیک است

یـک  "عـالوه بـر آن،   . "شـوند بلکه توسط کمیته هاي ملـی المپیـک اعـزام مـی     ،بی طرف اعزام نمی شوند

ورزشکار نماینده فدراسیون خود نیست؛ تعلیق فدراسیون، از ورود ورزشکار در بازي هاي المپیک به عنوان 

  ."نماینده کمیته ملی المپیک خود ممانعت بعمل نمی آورد

شناسد که کمیته المپیک روسیه طبق منشـورالمپیک حـق دارد   به هرحال دیوان این حقیقت را به رسمیت می

قـوانین رقابـت فدراسـیون بـین      (a) 22,1هر ورزشکار دوومیدانی را که واجد شرایط رقابت تحت قاعـده  

ولـی بـه ایـن معنـی      ،کند المللی دو و میدانی است را به عنوان نمایندگان روسیه به بازي هاي المپیک وارد

نیست که کمیته بین المللی المپیک ملزم به پذیرش معرفی شدگان بـه عنـوان ورزشـکاران نماینـده روسـیه      
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بلکـه   ،درمجموع، اعالم بی طرف بودن ورزشکاران وظیفه فدراسیون بین المللی دو و میدانی نیست. "است

 تصـمیم  کمیته بـین المللـی المپیـک    که داد اجازه نبه هر روي ، دیوا. وظیفه کمیته بین المللی المپیک است

 کمیته بین المللی المپیک می توانـد  لذا. بی طرف رقابت کنند پرچم یک تحت روسی ورزشکاران که بگیرد

 سیسـتم  سـازماندهی  منفی اثرات ترتیب این به و دهد ریو اجازه المپیک بازیهاي در رقابت جهت روسیه به

 )25(.را کاهش دهد) الرن ارائه شدمک گزارش توسط که آن طور(در یک کشور  دوپینگ

نتیجه آن که، برخالف کمیته بین المللی المپیک که تمایل اندکی براي انتقاد جدي از روسیه در اثنـا پرونـده   

مشی پایداري اتخاذ کرده و با قوت یافتن احراز تخلف، فدراسیون بین المللی دو و میدانی خط فوق داشت، 

عالوه بر آن، به ورزشکاران روسی نیز اجـازه نـداد در المپیـک    . شی روسیه را به حاشیه راندفدراسیون ورز

درحقیقت، اگـر نقـض   . دوپینگ را با مجازات نمادین و مهم تقویت نمود ریو شرکت کنند و لذا مبارزه ضد

پینـگ جهـانی   سیستم ضد دو ،دوپینگ با مجازات هاي بازدارنده و صحیح همراه نباشد مند قوانین ضدنظام

تأملی در رأي صادره از دیوان در این قضیه در تکرار رویه از پیش موجـود،   . کارایی الزم را نخواهد داشت

مبین تالش دیوان پایبندي به مقررات ضد دوپینگی است که هم در اساسنامه دیوان مورد توجه قرار گرفته و 

می تواند در تثبیت و تنسیق قوانین ضـد   مرین اهم رویه جامعه بنی المللی موید توجه جدي به آن است و ا

 . دوپینگ و اجراي آن در عمل مفید واقع شود

  نتیجه گیري

گر واقعیتی ملموس است که بر مبناي آن جنبه هاي گوناگون حیات بشـریت    سخن از جهانی شدن حکایت

بلکـه    -کننده نمی باشداست که اراده دولت ها چون گذشته تنها عامل تعیین  شدهچنان به یکدیگر وابسته 

 مقـررات  و قـوانین  همگرایـی  لـذا . نقش آفرینی می کنندعوامل متعددي بیرون از قلمرو حاکمیتی دولت ها 

 و اصـول  خلـق  و بـا  ملـی  قـوانین  واگرایـی  پـذیرش  همراه بـا  مختلف هاي حوزه و موضوعات در موجود

     حقـوق   وحـدت  و همگرایـی  سـاز  زمینـه   گونـاگون،  هـاي  حوزه و موضوعات میان در مشترك هایی قالب

  .می شود بین الملل 

رقابـت و  عنصـر   .از قدرت سازماندهی و نفوذ فراوانی برخوردار می باشد ،ورزش به مثابه مقوله اي فراگیر

لـذا بـه    .سبب پدیدار گشتن نظام داوري و تدوین قوانین گوناگون شده استمسابقه در کنش هاي ورزشی 

تحت تاثیر  اغلبورزش  .ورزش و تربیت بدنی سخن گوییم حقوقی و یا قضايه امروزه از بخش جاست ک
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لـیکن گذشـت    -زیرا بسیاري از تکاپوهاي ورزشی ریشه در وراي مرزهـا دارنـد   ،قوانین فرامرزي می باشد

  .زمان این جنبه فرامرزي بسیاري از کنش هاي ورزشی را کم رنگ نموده است

ساختاري عظیم و به بزرگ ترین اتفاق بـین المللـی از حیـث تجمـع     ورزش بین المللی به  ،در جهان امروز

ایـن   .تبدیل شده است)برگزاري المپیک ها و مسابقات مختلفبه هنگام (ملیت هاي گوناگون در یک محل 

تشکیالت وسیع و عظیم در جهان کنونی بیش از پیش نیازمند نظام حقـوقی منسـجم و قـدرت تـاثیر گـذار      

  .افع اختالفات پدیدارگشته در عرصه کنش ها و فعالیت هاي ورزشی می باشدفراهم کننده عدالت و ر

الملل عمومی به خـوبی تثبیـت    الملل ورزش جایگاه خود را در مجموعه حقوق بین رژیم حقوق بین ،امروزه

 .حقوق ین الملل ورزش روشنگر چگونگی مشارکت در کنش ها و تکاپوهاي ورزشی می باشد .است نموده

قابـل قبـولی در میـان    نسبتاً شوند، جایگاه  راتی که شالوده و بنیان اصلی این رژیم محسوب میمجموعه مقر

که خلق رویه دیوان داوري ورزش و تبعیت این دیوان از مقـررات مزبـور نمـودي     چنان ؛اند ها یافته دولت

ادهاي دخیل در امـر  المللی و دیگر نه هاي ملی و بین ها، فدراسیون خارجی از خواست و اراده افراد، دولت

مـیالدي   1980با تاسیس دیوان نـامبرده در دهـه    .آید ورزش در مسیر همگرایی در این حوزه به حساب می

ایـن دیـوان    .زمینه اي براي رسیدگی به اختالفات ورزشی فراهم شد و ساختاري منسجم و مدون پدید آمد

فراملـی   زیرا در مقام مرجعـی  ،ه استحوزه ورزش  بودمربوط به  اي موفق در حل و فصل معضالت نمونه

قضایی ملی ناگزیر از رجوع به آراي آن بوده و در عین حال مورد پذیرش  که مراجع تصمیماتی اتخاذ نموده

المللی  الگویی سازنده  براي دیگر مراجع بینبه عنوان و قادر است مان هاي جهانی ورزشی نیز می باشد ساز

  .قرار گیرد

که خود جلوه و  بودهدر تحول و توسعه حقوق ورزشی نقشی تعیین گر و پیشتاز  نقش دیوان داوري ورزش

این پلورالیسم حقوقی بیانگر سیستمی مدرن از حقوق بین الملل  .می باشدنمونه بارزي از پلورالیسم حقوقی 

روند جهانی شـدن بـه طـرح و پـذیرش واژگـان و       .که وحدت در عین کثرت را متجلی ساخته است است

ین الملل عمومی می پردازد و در حالی کـه مـرز هـا را از    بهنجاري خارج از قلمروي صرف حقوق  ادبیات

امـروزه اهمیـت    .وق بین المللی به ارمغان مـی آورد دستاورد هاي نوینی براي سیستم حق ، ان بر می داردیم

 .ر ناپذیر استقابل توجه و واقعیتی انکااشخاص خصوصی و نقش ایشان در توسعه حقوق بین الملل امري 

از این  ،نقش احکام صادره از دیوان داوري ورزش که از خالل دعاوي میان اشخاص خصوصی آشکار است

لذا می توان  به شباهت حقوق ورزشی با حقوق بازرگانان اذعـان نمـود، زیـرا    . حیث قابل بررسی می باشد



١٧ 

 

ع داوري در نتیجه اختالفات میـان  الملل در نتیجه احکام صادره از مراج بخش وسیعی از حقوق تجارت بین

مرکز بین المللی حل و فصـل  که المللی در این زمینه را ایجاد نموده است  گرفته و عرف بین بازرگانان شکل

  .از آن زمره می باشد)ICSID(اختالفات ناشی از سرمایه گذاري 

 و اصـول  برخـی  به توسل و خویش قضایی رویه با ورزش، الملل بین حقوق حوزه در ورزش داوري دیوان

 اصـول  برخی تثبیت براي تالش در و شدن جهانی روند راستاي در که است نشان داده مشترك، هنجارهاي

رویـه   .تاثیر گذار و موفق بـوده اسـت   ورزش الملل بین حقوق مقوله داوري در مرجع یک عنوان به مشترك

  . ین امر استدیوان در قضیه رأي صادره در قضیه دوپینگ ورزشکاران روسی مؤید ا

وان یـ هاي مطرح دراین حـوزه نیازمنـد توسـعه رویـه د     با این حال، هنوز پاسخگویی به بسیاري از چالش 

المـل ورزش و جایگـاه ایـن     هاي ملی به مقوله حقوق بـین  ها و فدراسیون داوري ورزش، توجه بیشتر کمیته

رایی بیشـتر قـوانین و نـه واگرایـی     شدن به سمت همگ المللی است که در مسیر جهانی قوانین در حقوق بین

در ایـن مسـیر، شـفافیت بیشـتر در مسـائلی چـون       . دارد المللی گام بر می میان هنجارهاي حقوق ملی و بین

الملل در این حوزه پیوند خورده اسـت و   الملل بشر و همچنین تجارت بین دوپینگ که با مقررات حقوق بین

تـري تبعیـت    هـاي روز از سـاختار پیچیـده    سل به تکنولـوژي روزبه روز به مدد پیشرفت علم و دانش و تو

تواند به شفافیت بیشتر در این حوزه و تحقق وحدت در میـان هنجارهـا کمـک شـایان تـوجهی       کند، می می

  . نماید

  پی نوشت ها

المللی مرتبط با حقوق ورزشی را که مستقل از مقررات  تمامی مقررات بین ،"لکس اسپورتیوا" ،در واقع .1

  .شود آیند،  شامل می لی در این زمینه خلق شده و به معرض اجرا در میحقوق م

معمول دوپینگ در ورزش به معناي استفاده از مواد شیمیایی و یا توسل به ابزار مصنوعی بـراي   به طور .2

مـیالدي بـاز    18به نظر می رسد ابداع واژه دوپینگ به قـرن   .هاي ورزشی است افزایش کارایی قابلیت

کـه بـراي    اشاره داشت در زمـانی » دوپ«هاي الکلی با نام  به الکل موجود در برخی نوشابه گردد که می

  :نک. شد برخی مراسم رقص و پایکوبی خاص در آفریقاي جنوبی از آن استفاده می

Verroken Baillière’s (٢٠٠٠) Clin Endocrinol Metab; ٢٣–١ :١٤. Cited by A. J. 

Higgins (٢٠٠٦) From ancient Greece to modern Athens: ٣٠٠٠ years of doping 

in competition horses Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics V 

٢٩ I s١ pp. ٨-٤. 
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المللی خصوصی است که با هدف اولیه همکاري مؤثر، نظارت و حمایـت   ارگان مزبور یک سازمان بین .3

. اسـت   المللـی در زمینـه ورزش شـکل گرفتـه     پینـگ در سـطح بـین   از مقابله جدي و همه جانبه بـا دو 

  الزام آور شده 2004انویه ژژانس در مقابله با دوپینگ منتشر نموده و از اول  هایی که این آ دستورالعمل

  .المللی در مقابله مؤثر با دوپینگ اختصاص دارد هاي ملی و بین است، به تبیین سیاست

٤. See, e.g., Council of Europe, Anti-Doping Convention, opened for signature 

Nov. ١٩٨٩ ,١٦, C.E.T.S. No. ١٣٥ (entered into force Mar. ١٩٩٠ ,١). 

٥. See, e.g., Lauri Tarasti, Legal Solutions in International Doping Cases: 

Awards by the IAAF Arbitration Panel (٢٠٠٠) ١٩٩٩-١٩٨٥. 

 1394یر ساعد وکیل،حقوق بـین الملـل ورزش و فوتبـال، مجمـع علمـی و فرهنگـی مجـد،       ام: ك .نیز ر

 .80،ص

  .ندا هاي مخصوص داوري در ورزش در کانادا، انگلیس و نیوزلند از این دسته مراجع براي مثال دیوان .6

به  1326تشکیل گردید و در سال  1325برابر با اردیبهشت ماه  1947در ماه مه کمیته ملی المپیک ایران  .7

ن ایران با مقامات کمیتـه  المکاتبات مسئو .المللی المپیک پذیرفته شد عضویت رسمی از سوي کمیته بین

بین المللی المپیک در لوزان و رئیس سوئدي آن زیگفرید اودستروم به نتیجه رسید و اعضاي دائمی این 

این جرگه جهـانی رأي   به عضویت رسمی ایران در) 1325خرداد  30( 1947ژوئن  20ارگان در تاریخ 

این . اعزام نماید 1948هاي المپیک  موافق دادند و متعاقباً ایران توانست اولین هیئت ورزش را به بازي

کمیته که سازمانی است مستقل، غیرانتفاعی و داراي استقالل مالی بر اساس ماده واحدة مصوب نوزدهم 

بـه تائیـد    29/4/1373المی کـه در تـاریخ   هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شوراي اسـ  تیر ماه یک

  :نک .شوراي نگهبان رسیده است در شمار موسسات عمومی غیر دولتی محسوب می شود

٨. See Michels v. U.S. Olympic Comm., ٧٤١ F.٢d ١٥٩ ,١٥٥ (٧th Cir. ١٩٨٤) 

(Posner, J., concurring). 

 

المللی المپیک مورد توجه قـرار   س فعلی کمیته بینرئی  این مقوله بویژه با تأکید خوآن آنتونیو سامارانش، .9

  .  گرفت

Daniel H. Yi, Turning Medals into Metal: Evaluating the Court of Arbitration of 

Sport as an International Tribunal, ٦ Asper Rev. Int’l Bus. & Trade L. ٢٩٠ ,٢٨٩ 

n.(٢٠٠٦) ٧ (quoting Ian Blackshaw, Sports Court Getting Right Results, 

Guardian, June ٢٠٠٤ ,٣, 
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هـا و آئـین رسـیدگی و نحـوه      رتبه است کـه بـر سـازمان، فعالیـت    ی حقوقدان عال 20ب از شورا مرک .10

  .کند رسیدگی دیوان نظارت می

١١.  See http://www.tas-cas.org/en/٢٠questions.asp/٠-١/٥-١-٤-١٠١٠-٢٣٠-٣-٤-

(٢٠١١ .١٠٫٥)٠-٠-١٣-١٠١٠. 

١٢.   See Gabrielle Kaufmann-Kohler, Identifying and Applying the Law 

Governing the Arbitration Procedure – The Role of the Law of the Place of 

Arbitration, in Improving the Efficiency of Arbitration Agreements and 

Awards: ٤٠ Years of Application of the New York Convention ٣٤٨ ,٣٣٦ 

(Albert Jan van den Berg ed., ١٩٩٩. 

١٣.   See also Lisa B. Bingham, Control over Dispute-System Design and 

Mandatory Commercial Arbitration, ٦٧ Law & Contemp. Probs. ٢٤٥ ,٢٢١ 

(٢٠٠٤). 

اي براي حل وفصـل   عنوان شیوهه ب يی میانجیگربررس کیوان شعبانی مقدم و ابوالفضل فراهانی،: ك .نیز ر

، 4، سهـاي کـاربردي در مـدیریت ورزشـی     پژوهش ،کَمیت در ورزشحالمللی  اختالفات در دیوان بین

 .140،ص 1394،زمستان )پیاپی15(3ش

١٤.  See, Arbitration CAS ٩٨/٢٠٠, AEK Athens v. Union of European 

Football Ass’n (UEFA), award of Aug. ١٥٦ § ,١٩٩٩ ,٢٠. 

١٥.  The International Centre for the Settlement of Investment 

Disputes(ICSID).On This Centre 

see:http://www.worldbank.org/icsid/index.html,( last visited December, 

٢٠١٥) 

١٦.   See G.Delaume, ICSID Arbitration : Practical Considerations, ١٩٩٨ 

(٢)١ Journal of International Arbitration ١٠١. 

١٧.   The International Centre for the Settlement of Investment 

Disputes(ICSID).On This Centre see: 

http://www.worldbank.org/icsid/index.html(Last Visited November ٢٠١٧) 

١٨.   Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral 

Awards, United Nations Treaty Collection (Sept. ٢٠١٠ ,٩), 

http://treaties.un.org/pages/participationstatus.aspx 

١٩.   http://www.tas-

cas.org/fileadmin/user_upload/Award_٤٦٨٤__internet_.pdf(Last Visited 

November ٢٠١٧) 

٢٠.  http://features.thesundaytimes.co.uk/web/public/٢٠١٥/the-doping-

scandal/index.html#/(١٢/١١/٢٠١٧)  
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٢١.   see https://www.theguardian.com/sport/blog/٢٠١٦/jul/٢٤/ioc-chaos-

russia-olympics-rio-٢٠١٦-doping(٩/١١/٢٠١٧) 

٢٢.   https://www.theguardian.com/sport/٢٠١٦/oct/٢٧/wada-serious-failings-

rio-٢٠١٦-olympics-anti-doping(١٧٫١١٫٢٠١٧) 

٢٣.  

http://www.tascas.org/fileadmin/user_upload/Award_٤٦٨٤__internet_.pdf 

(١٧/١١/٢٠١٧).  

به دیوان  ،تن از ورزشکاران دو و میدانی این کشور در اعتراض به این حکم 68المپیک روسیه و  کمیته .24

  .المللی ورزش شکایت کردندبین

المللی ورزش، یک سخنگوي کاخ کرملین در نخسـتین  صدور حکم محرومیت توسط دیوان بین پس از .25

ویتـالی موتکـو، وزیـر    . واکنش ضمن ابراز تاسف از این حکم گفت که مسکو آن را تحلیل خواهد کرد

 .هاي ممکن علیه این تصمیم بررسی خواهد شدروسیه گفت که گام وقت ورزش

 https://www.iaaf.org/download/download?filename=٨٩ed٤cba-٦b٥e-٤٩fe-

a٤٣e...pdf(Last Visited November ٢٠١٧). 

 هـاي  بـازي  سـازماندهی  منظـور  بـه  کـه  است هایی دستورالعمل و قوانین از اي مجموعه ،المپیک منشور .26

 اساسـی  اصـول  و قـوانین  و اساسنامه برپایه منشور این. اند شده وضع المپیک جنبش هدایت و المپیک

 شـده  روزرسـانی  بـه  2013 سپتامبر 9 در بار آخرین و گردیده تصویب) IOC( المپیک المللی بین کمیته

  .است
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 منابع

 ،بنیاد حقوقی میزان :تهران .حقوق ورزشی .)1392( .حسین آقایی نیا  

 ،انتشارات شهردانش :تهران .دیوان بین المللی حکمیت در ورزش .)1393(. کیوان شعبانی مقدم 

 شهر انشارات  :تهران .حقوق ورزشی. )1392( .یوسفی، بهرام و طاهري، حمیدرضا ؛ننی مقدم، کیواشعبا

  دانش

 اي بـراي حـل    عنوان شیوهه ب يبررسی میانجیگر" .)1394( .ابوالفضل ،کیوان و فراهانی ،شعبانی مقدم

ریت هـاي کـاربردي در مـدی    پـژوهش  ."کَمیـت در ورزش حالمللی  وفصل اختالفات در دیوان بین

  ).پیاپی15(3ماره، ش4الس. ورزشی

 ،موسسه : تهران .حل و فصل اختالفات ناشی از سرمایه گذاري خارجی. )1386(  .مرتضی شهبازي نیا

  هاي بازرگانی مطالعات و پژوهش
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The study is to examine the structure and functions of the Court of Arbitration 
for Sport (CAS) in order to highlight a number of problems concerning judicial 
activities at the global level. First we will outline CAS’ organization and 
functions, from its inception to the present date. Then we will focus on the role 
of CAS in making lex sportiva, and it will take into account three different 
functions: the development of common legal principles; the interpretation of 
global norms and the influence on sports law-making; and the harmonization of 
global sports law. As a result, the analysis of CAS and its role as law-maker, in 
fact, allows us to shed light on broader global governance trends affecting areas 
such as the institutional design of global regimes, with specific regards to the 
separation of powers and the emergence of judicial activities in realm of 
international sport law. 

Keywords: Court of Arbitration for Sport, International Football Federation, 
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