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تاملی بر نقش و عملکرد دادگاه فوري دیوان حکمیت ورزش و اقدامات آن در 

  2016خالل بازي هاي المپیک 

   1علی دادگر

  2مهدي زاهدي

  3سید قاسم زمانی

   4آرامش شهبازي 

١/١٢/١٣٩٥: تاریخ دریافت مقالھ     
١٧/١٢/١٣٩٥:تاریخ پذیرش مقالھ                                                                                   

       

اهمیت بعد اقتصادي ورزش در عصر حاضر و گسترش روش هاي ارتباطی در سرتاسر جهان  افزایش میزان

بـین المللـی    این موضوع به خصوص در سطح. و تعارضات دنیاي ورزش افزوده استبر تعداد اختالف ها 

تصمیم گرفتنـد کـه    ویژه حقوق ورزشبه  ، صاحب نظران حوزه ورزش از این رو. بیشتر مشاهده می شود

دیـوان  "، بیطرف و آگاه را براي حل و فصل اختالف هاي ورزشی تاسیس کننـد و آن را  رجعی بین المللیم

هاي جدید با موضوعات متنوع در سطح بین الملل سبب  بروز اختالف . بنامند ) CAS٥(  "داوري ورزش

در مسـابقات  شد که نسبت به رفع احتمال وابستگی این مرجع اقدام شود و شاخه اي از آن جهت قضاوت 

همزمان با . م 1996از سال  (Ad Hoc Division  این شاخه به نام بخش  ویژه . بین المللی تاسیس شود

به منظور حل و فصل اختالف هاي مطرح شده در حـین بـازي هـاي المپیـک و     ) بازي هاي المپیک آتالنتال

 داوريهدف از این پژوهش بررسـی عملکـرد ایـن شـاخه از دیـوان      . بقات بین المللی آغاز به کار کردمسا

 Lex Sportivaشکل گیـري   اقدامات این دادگاه به. ش آن در حقوق بین الملل ورزش استورزش و نق

، می تواند به عنوان یـک  به دعاوي و صراحت در امر دادرسی رسیدگیو از لحاظ سرعت است کمک کرده 
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، اقدامات این دادگـاه در بـازي هـاي    همچنین. دبراي حقوق بین الملل مورد توجه قرار گیر الگوي سودمند

 )Anti-Doping Division( ورزش و تاسیس شاخه جدید ضد دوپینگ دیوان حکمیـت   2016المپیک 

  .مورد بررسی قرار گرفته است 

  

و  CAS، دادگـاه ضـد دوپینـگ     CAS، بخش ویـژه  حقوق ورزش، دیوان داوري ورزش :کلیدي گانواژ

  حقوق بین الملل 
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  مقدمه 

دیگر مسـابقه  روحیه رقابتی ورزشکار است که سبب می شود با ورزشکار . جوهره ورزش رقابت است     

زیربناي این نمایش رقـابتی را احتـرام متقابـل و بـازي جوانمردانـه      . د تا معلوم شود که کدامیک برترندبده

بر زمـین هـاي بـازي افکنـده      اما امروزه انگیزه هاي سیاسی و اقتصادي سایه سیاه خود را، تشکیل می دهد

باور رایجِ آن زمان این بـود کـه   . رگزار شددر آتن ب. م1896در سال  نخستین دوره بازي هاي المپیک. است

 ،در عصـر حاضـر  . ولی اکنون برنده شدن اهمیـت دارد  ،در مسابقات المپیک یک افتخار استشرکت کردن 

هیجان برنده شدن بر هیجان شرکت کردن در مسابقات غالب شده است و ورزشکار المپیکی بـه خصـوص   

                                  اد ســـود آور آینـــده خـــود را بســـازد  برنـــده مـــدال طـــال مـــی خواهـــد  بـــا انعقـــاد یـــک قـــرارد 

)McLaren,٢٠٠١,P:٣٧٩( .  

اهمیت اقتصادي ورزش و پخـش مسـابقات از طریـق شـبکه هـاي گسـترده تلویزیـونی و مـاهواره اي             

به طوري که میلیون ها نفر در سرتاسر نقاط جهان می توانند بـه طـور    ؛مرزبندي ها را از میان برداشته است

، بنا بر ارزیابی رسـانه هـاي مختلـف    .ند و از نتایج آن ها با خبر شوندهمزمان مسابقات ورزشی را تماشا کن

 4/7 از ،همچنین. لیون نفر در دنیا تماشا کرده اندمی 350مراسم افتتاحیه بازي هاي المپیک ریو را نزدیک به 

میلیارد نفر تعامل فعال با این رویداد جهانی و عظیم برقرار کردند  7/3، نزدیک به میلیارد نفر جمعیت جهان

  .)1352208، کد خبر 1395،  3ورزش (

با اهمیت شدن بعد اقتصادي ورزش و نقش فن آوري هاي نوین در انتشار اخبـار و تبلیغـات ورزشـی         

بلکه ابزاري باشـد بـراي   ، یله اي براي سرگرمی به شمار نرودعنوان وس سبب شده است که دیگر ورزش به

د کننـدگان  ، تولیـ ز یک سو و براي باشـگاه هـاي ورزشـی   ا ،کسب شهرت و درآمد بیشتر براي ورزشکاران

از سـوي    ، برگزار کنندگان بازي هاي ملی و بین المللی و پشتیبانان مالیوسایل و تجهیزات ورزشی، مربیان

، با هـر نقشـی کـه    و تعارضات بین اعضاي جامعه ورزش همین موضوع به افزایش تعداد اختالف ها. دیگر

  . ی کنند و در هر موقعیتی که هستند، انجامیده استایفا م

در نتیجه بیشتر اختالف هاي سازمان هاي ورزشی بر مبناي . تر سازمان هاي ورزشی خصوصی هستندبیش   

سیستم هاي قضایی  و اصول حقوقی مختلف براي حل اخـتالف هـا   . شوددادي حل و فصل می اصول قرار

، اما با وجود تفاوت هایی که قـوانین کشـورها و حتـی رشـته     جامعه ورزش به کار گرفته می شود از سوي

از سوي دیگر ماهیـت ورزش نیازمنـد   . امکان دادرسی منصفانه فراهم نیست ،هاي ورزشی با یکدیگر دارند
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، به خصوص در زمان برگزاري مسابقات بین المللـی کـه چشـمان همـه     تالف هاستحل و فصل سریع اخ

، نیاز جامعـه ورزش بـه یـک    بدین ترتیب. ایج بازي ها را پی گیري می کنندعالقمندان در سرتاسر جهان نت

 دیوان. گردید ) CAS١(طرف و متخصص و معتبر منجر به تاسیس دیوان داوري ورزش  مرجع قضایی بی

سـعه حقـوق بـین الملـل     در دوران فعالیت خود دچار تحوالتی شد که به شکل گیـري و تو  ورزش داوري

 Ad Hoc Division، تشکیل بخش ویژه یا نو آوري هاي این مرجع عالی قضایییکی از . ورزش انجامید

  .حین برگزاري مسابقات المپیک است در

تحلیلی و با استفاده از مقاالت و منابع مرتبط موجود در کتابخانه ها و  –پژوهش حاضر به روش توصیفی   

توسط بخش ) 2016(بررسی شده در بازي هاي المپیک ریو ي ها پرونده از به روش نمونه گیري و اینترنت 

دیوان داوري ورزش ) Anti Doping Division( و بخش ضد دوپینگ ) Ad Hoc Division( ویژه 

   . شده است  انجام

و مواردي است که در حین بـازي   CASبررسی نقش و عملکرد بخش  ویژه  پژوهش حاضرهدف از انجام 

 موردبررسی انجام شده نشان داد که در . ن مرجع قضایی ارجاع داده شده استریو به ای 2016هاي المپیک 

   :اول مقاله :از جمله ؛این موضوع مقاالت متعددي به زبان انگلیسی نوشته شده است

“The legal framework of the CAS Ad Hoc Division at the Rio Olympic Games” 

منشـور المپیـک و    61که در آن به مـاده  ) 2016آگوست  4( 3و الکساندر النگل هارد 2توسط کریستین کیدل

اره شده اسـت  ارجاع اختالف هاي ورزشکاران در بازي هاي المپیک به بخش ویژه دیوان داوري ورزش اش

   :مقاله دوم.

“A summary of CAS Ad Hoc Division decisions at the Rio Olympic Games”   

در مقالـه دوم پـس از معرفـی     .نوشته شـده اسـت  ) 2016سپتامبر  15(5و مارك ربون  4توسط مارتین راس 

کـه قابـل    -هاي مرتبط با نقض قوانین بـازي  ، خالصه تصمیمات و پروندهویژه دیوان داوري ورزشدادگاه 

از جمله پرونده بهداد سلیمی وزنه بردار ایرانی ، مولر شناگر فرانسـوي   -نیست CASطرح در دادگاه ویژه 

ضد دوپینگ براي اولین بار در بـازي   همچنین ، تاسیس بخش . اده شده استو چند ورزشکار دیگر شرح د

  . ازي هاي المپیک ریو بیان شده استش از بهاي ریو و پرونده دوپینگ روسیه پی
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  :مقاله سوم

" The rules Governing the CAS Anti-Doping and Ad Hoc Divisions at the 

Olympic Games, including the CAS jurisprudence from the Rio Olympics”  

را برعهـده دارد   CASکه ریاست بخـش پـژوهش و میـانجیگري     1توسط دکتر دسپینا ماوروماتی این مقاله 

      نوشته و به عملکرد بخش هاي ویژه به خصوص بخش ضد دوپینگ در المپیـک ریـو اشـاره نمـوده اسـت      

  ) :2016اول سپتامبر (

 وي در این مقاله به معرفی قوانین بخش ضد دوپینگ پرداخته و نحوه رسیدگی به پرونده ها و انتقال پرونده

بخـش   ، ارتباط بین طرفین دعوي ودر صورت لزوم، سرعت رسیدگی به پرونده ها) AHD( به بخش ویژه 

را شرح  وي و صدور آرا، به کار گیري موازین حقوقی در رسیدگی به دعاضد دوپینگ دیوان داوري ورزش

  .می دهد

المپیک ریو مطلـوب   مقاالت فوق نحوه عملکرد بخش هاي ویژه دیوان داوري ورزش را در حین مسابقات

     . و مثال زدنی بیان کرده اند 

منتشر شده  2016گزارش عملکرد دیوان داوري ورزش در بازي هاي ریو نیز طبق معمول ، در اول آگوست 

  . است 

  :عات زیر مورد بررسی قرار می گیرددر این مقاله موضو

 ؛هدف از تاسیس دیوان داوري ورزش  

 ورزش شوراي بین المللی دادگاه عالی)ICAS(؛ 

  تاسیس بخش ویژه )Ad Hoc Division(؛ 

 ؛قرارداد ورزشکاران و قضاوت دیوان داوري ورزش در مسابقات المپیک 

  قوانین بخش  ویژه  دیوان داوري ورزش )AHD(؛  

 ؛بخش ویژه و حقوق بین الملل ورزش  

  ؛2016اقدامات بخش ویژه در بازي هاي المپیک ریو 

  نهادهاي بین المللی ورزشرابطه بخش ویژه با سایر. 

 

                                                           
١ Dr. Despina Mavromati 
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  هدف از تاسیس دیوان داوري ورزش

دادگاه عالی ورزش با هدف تسهیل روند حل و فصل اختالف هاي ورزشی تاسیس شده کـه مبتنـی بـر         

فلسـفه تاسـیس دادگـاه عـالی ورزش را دادگـاه فـدرال       . حقوق طرفین و استقالل دادگاه استمحافظت از 

  : کرده استئیس به شرح زیر بیان سو

، هم براي ورزشکاران و هم براي تسـهیل رونـد   یکدر یک ورزش رقابتی به خصوص مسابقات المپ...  "  

، انعطـاف پـذیر و ارزان قیمـت توسـط     است که اختالفات موجود به سرعت، ساده برگزاري مسابقات الزم

 ) ٤٤:p, ٢٠١٣ ,Quirk(  ".متخصصان آشنا با موضوعات حقوقی و ورزشی حل و فصل شود

افزایش تعداد اختالف هاي ورزشی در سطوح ملی و بین المللی و فقدان یک مرجـع حـل    ،در واقع         

ورزش اقدام به حـل ایـن   اختالف بی طرف و متخصص در امور ورزش سبب شد که صاحب نظران دنیاي 

در جهـت پیـدا     .م 1980دادگاه عالی ورزش تحت فشار هاي موجود در دهـه   ،بدین ترتیب. موضوع کنند

هـاي ملـی و    ، معتبر و نهایی براي حل اختالف هاي بین ورزشکاران و فدراسیونطرفانه کردن راه حلی بی

جنـبش   حقیقـت، در .  برگزار کنندگان مسابقات تاسیس شـد ، کمیته هاي ملی المپیک و بین المللی ورزشی

تالف هـا ي ورزشـی بـه ویـژه     المپیک تصمیم گرفت که یک مرجع داوري نهایی و استوار بـراي حـل اخـ   

  .تاسیس شود ،دوپینگ که در آن دوران رواج زیادي داشت

، عـرف  تنی بـر نظـارت معاهـدات بـین المللـی     حقوق بین الملل ورزش مانند سایر حقوق بین الملل مب     

جنـبش  . پذیرفته شـده توسـط ملـل متمـدن اسـت      جهانی و تا حدود کمی برگرفته از اصول حقوق عمومی

توسـط کمیتـه بـین المللـی المپیـک       حقوق بین الملل ورزش است کـه خـود   المپیک نهاد مسلط بر حوزه 

)1IOC (اداره می شود.  

، 2در رم تشکیل جلسه داد و در آن خوان آنتونیـو سـامارانش  . م1981کمیته بین المللی المپیک در سال       

، مقرر شد که همچنین. دادگاه عالی ورزش اشاره نمود سیس، به موضوع تاریاست کمیته بین المللی المپیک

که یک قاضی بین المللی بود گروهی را جهـت تـدوین اساسـنامه یـا      3به نام کبا امباي IOCیکی از اعضاي 

اساسنامه دادگـاه عـالی   . مه هزینه هاي دادگاه را تقبل کرده IOC. مقررات دادگاه عالی ورزش تشکیل دهد 

                                                           
١ International Olympic Committee 
٢ Juan Antonio Samaranch 
٣ Keba mbaye 
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-tas( کــار خــود را آغــاز کــرد . م 1984ژوئــن  30تصــویب شــد و دادگــاه از . م 1983ورزش در ســال 

cas.org/history . (  

. بـدوي و اسـتیناف  : ، دو نـوع دادرسـی انجـام مـی گرفـت     در ابتداي شروع فعالیت دادگاه عالی ورزش    

ناف به حـل  اختالف هاي مربوط به قراردادها یا عملکرد خطا در دادگاه بدوي بررسی می شد و دادگاه استی

سپس  ارائه خـدمات  . رزشی می پرداختاختالف هاي مرتبط با تصمیم هاي فدراسیون ها یا انجمن هاي و

  . اضافه شد CASمشاوره اي و میانجیگري نیز به وظایف 

و  ندبرخی از فدراسیون هاي بین المللی با آن موافق نبود ،با وجود رشد و موفقیت دیوان داوري ورزش    

کـه  ولی مشـکل ایـن بـود     ي حل و فصل اختالف ها بهره ببرند،ترجیح می دادند که از متخصصان خود برا

  ) .٣٩٠ :p,٢٠٠١, McLaren(قضات دادگاه ها مستقل نبودند

  )  ICAS 1( شوراي بین المللی داوري ورزش

 "الملـل داوري ورزش شـوراي بـین   "طبق توافقنامه پاریس تصمیم گرفتـه شـد کـه    . م 1994در سال       

این تصمیم به امضاي اعضاي بلند پایه دنیاي ورزش از جمله ریاست کمیته بین المللی المپیک . تاسیس شود

)IOC(انجمن فدراسـیون هـاي بـین المللـی المپیـک      لی المپیک تابستانی، انجمن فدراسیون هاي بین المل ،

و استقالل دادگـاه عـالی    طرفی شورا حفظ بی وظیفه این -انجمن کمیته هاي ملی المپیک رسیدزمستانی و 

) CAS2( از آن پس مقرر شد که همه اختالف هاي مرتبط با ورزش به دیوان داوري ورزش . ورزش است

 .ارجاع داده شود

، جنبش المپیک و دولت هـاي  برگزار شد. م 2003رزش که در سال در کنفرانس بین المللی دوپینگ در و  

وپینگـی در حـوزه ورزش تعیـین    را به عنوان مسئول رسیدگی به پرونده هاي د متعدد دیوان داوري ورزش

-tas( ذکـر شـده اسـت      3WADAکُد ضد دوپینگ منتشر شده از سوي  13این موضوع در ماده . کردند

cas.org/history(.  

  )Ad Hoc Division( تاسیس بخش ویژه  

از استقالل کامل برخوردار است و تابع یا بخشـی از   ،که منشور المپیک را تدوین کرده -جنبش المپیک     

منشور المپیک تعیین کرده است که هـر   61در ماده  -هیچ یک از نهاد هاي حقوقی محلی به شمار نمی رود

                                                           
١ International Council of Arbitration for Sport 
٢ Court of Arbitration for Sport 
٣ World Anti- Doping Agency 
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قضـاوت در مـورد   . دیوان داوري ورزش ارجاع داده شـود به  بایدگونه اختالف مرتبط با بازي هاي المپیک 

منشور المپیک و قضاوت در باره فدراسیون هـاي بـین المللـی     28و  2/3مواد  کمیته هاي ملی المپیک طبق

  بدین ترتیـب بـه ورزشـکاران اطمینـان داده     . منشور المپیک قابل اجراست 27و  26از مواد  3/3طبق قانون 

استحقاق تشکیل یک دادگاه منصـفانه   ،می شود که حقوقشان نادیده گرفته نشده و در صورت بروز اختالف

  ) .٧٦:p,٢٠١٠,McLaren(طرف را دارند  بیو 

 Ad Hoc(اقـدام بـه تاسـیس بخـش ویـژه       ،تحت پوشش دیوان داوري ورزش  ICAS. م 1996در سال  

Division (روز  10اختالف ها در بازي هاي المپیـک آتالنتـا در مـدت     کرد که وظیفه حل و فصل نهایی

 12دادگاه از دو نفر تشکیل شده بـود کـه همـراه بـا     هیئت رئیسه این . رگزاري مسابقات را بر عهده داشتب

. یژه  مراجعه کردنـد مورد به بخش و 6در بازي هاي المپیک آتالنتا فقط . قاضی در شهر میزبان مستقر شدند

بستانی و زمستانی هم تشـکیل  بخش ویژه براي ارائه دادرسی در مسابقات المپیک تا. م 1996سپس در سال 

بخـش  ویـژه در مسـابقات    . هاي مشترك المنافع نیـز حضـور داشـت   در بازي  CASاین شاخه از . گردید

حضور مقتدرانه ایـن  . نیز تشکیل شد .م 2006و جام جهانی فوتبال  . م 2000قهرمانی جام ملت هاي اروپا 

  .اعتبار دیوان داوري ورزش شده استبخش سبب افزایش شهرت و 

طرفانـه   هدف از تشکیل این دادگاه حل  اختالف ها در محل برگزاري مسابقات به روش منصفانه و بی     

و نیاز به متوسل شدن به دادگاه هـاي ملـی را حـذف     نداست که حق دادرسی منصفانه و عادالنه را حفظ ک

و شرکت کنندگان توافق داوري بخش ویژه در سند و فرم ورود به مسابقات المپیک نوشته شده است . نماید

 Ad( می کنند که اختالف هاي مطرح شده در مسابقات المپیک را بـه بخـش ویـژه دیـوان داوري ورزش     

Hoc Division  ( در مـوارد  . ایی و غیر قابل استیناف استنه "تصمیمات این دادگاه اصوال. ارجاع دهند

، ي نخسـتین بـار در تـاریخ بخـش ویـژه     ابـر . ادگاه فدرال سوییس قابل قبول استخاص فقط استیناف به د

فدراسیون هاکی زمینی آذربایجان اعتراض خود نسبت به راي صادره از سوي بخـش ویـژه در بـازي هـاي     

و این در مواقعی است که دادگاه تحـت شـرایط خـاص    . داد المپیک پکن را به دادگاه فدرال سوییس ارجاع

در هـر  . و به دنبال یک راه حل موقتی باشـد ظر کند ، از دادرسی صرف نوجود احتمال آسیب جبران ناپذیر

ــراي حــل اخــتالف    ــایی ب ــاه نه ــژه دادگ ــک اســت   صــورت بخــش وی ــاي المپی ــازي ه ــین ب ــا در ح                          .ه

)McLaren,٢٠١٠ ,p: ٧٧  . (  
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  قرارداد ورزشکاران و قضاوت دیوان داوري ورزش در مسابقات المپیک 

هـزار نفـر    11از   -مقارن با برگزاري بازي هاي المپیک آتن -. م 2004از سال  کمیته بین المللی المپیک    

ورزشکار شرکت کننده در این دوره از مسابقات درخواست کرد که ماده قـانونی منـدرج در فـرم ثبـت نـام      

اختالف هاي ورزشی در حین و دیوان داوري ورزش را مسئول رسیدگی به  کنندبازي هاي المپیک را امضا 

  :این ماده به شرح زیر است.  اري مسابقات المپیک تعیین نمایندبرگز

یا به دلیل بازي هاي المپیـک   ...ناشی از  /شاجره یا ادعایی که در رابطه با، ممن موافقم که هر نوع اختالف"

کـه مسـئولیت   ....ن المللـی  مگر آن که مراحل قانونی آن در فدراسـیون بـی   ،ایجاد شود را حل و فصل نکنم

بـراي    CASاز حق ارجـاع اخـتالف بـه       "منحصرا IOCرا بر عهده دارد طی شود و ....رشته ورزشی من 

 يباید داوري کند و با صالحیت و قدرت انحصـاري خـود را    CAS. داوري نهایی و قطعی  برخوردارست

نهایی و قطعـی اسـت و مـن هـیچ      CASتصمیم هاي . موقتی را انجام دهد و اقدامات احتیاطی و ندک صادر

یئـت هـاي حـل    ادعایی در باره داوري یا دادخواهی ندارم و به دنبال هیچ نوع بررسـی در دادگـاه هـا یـا ه    

  ) (٨ :p,٢٠٠٦ ,Yi ".اختالف دیگر نیستم 

  ) AHD( قوانین بخش ویژه دیوان داوري ورزش 

که خواهـان بـه همـه     الزم است، پیش از ارائه دادخواست به بخش ویژه  ،  AHDقوانین  1طبق ماده      

، مگر آن که مدت زمان الزم را در اختیار نداشته باشد و موجود و درون سازمانی مراجعه کندمراجع قضایی 

  .  ویژه شودسبب بی تاثیر شدن عملکرد بخش 

ه به منظور شـرکت در بـازي هـاي المپیـک و     البته دادگا. محل استقرار بخش ویژه، لوزان سوییس است     

قضـاوت نیـز طبـق    (مسابقات دیگر ، قضات را به صورت مامور به محل برگزاري مسابقات اعزام می کنـد  

  .)قانون سوییس در باره حقوق بین المل خصوصی انجام می شود 12فصل 

دهد باید فرم مخصوص را ه هر فرد حقیقی یا حقوقی که بخواهد دادخواست خود را به بخش ویژه ارائ     

یت خواهان مـی باشـد بایـد    تصویر راي صادر شده که مورد شکا. )AHDقوانین  10طبق ماده (تکمیل کند

ست خواهان مبنی بـر انجـام   ، درخواو توافق هاي حقوقی در مورد شکایتخالصه اي از حقایق . تهیه شود

، نشانی الکترونیکی خواهـان  کتبی ذکر شود ادگاه برسد به صورت، هر موضوعی که باید به اطالع ددادرسی
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و اطالعات  ، نشانی الکترونیکی خوانده باید درج شود تا در جهت تبادل نتایج بررسی هاو در صورت امکان

  .)AHDقوانین  10ماده ( مورد نیاز به کار رود

د در موار. کند ریافت دادخواست خواهان اعالمساعت پس از د 24دادگاه باید تصمیم خود را در مدت      

قـوانین   18مـاده  (،  مدت زمان تصمیم گیري طوالنی تر خواهد شد خاص به صالحدید ریاست بخش ویژه

AHD. (  

  . )AHDقوانین  21ماده ( ، نهایی تلقی شده و قابل استیناف نیست تصمیمات اتخاذ شده توسط بخش ویژه 

زمان برگزاري بازي هاي المپیـک یـا در    دادرسی بخش ویژه براي حل اختالف هایی است که در مدت     

ژه دادگاه بایـد  قوانین بخش وی 17طبق ماده . تا پایان بازي ها بروز می کنند  روزه از روز افتتاحیه 10مدت 

، به حل که به نظر مناسب باشد اصول عمومی حقوق و قوانین حقوقی ، طبق منشور المپیک، حقوق اجرایی

شاخه از دیوان داوري ورزش توسـط شـوراي بـین المللـی داوري ورزش      اعضاي این.  اختالف ها بپردازد

)ICAS  ( تعیین می شوند) قوانین  3طبق مادهAHD .(     آن ها از قضاتی هسـتند کـه نامشـان در فهرسـت

انتخـاب مـی شـود     ICASریاست و دستیار  وي نیز توسط . اوري ورزش درج شده استعمومی دیوان  د

 ، تخصص و تجربه آن ها در زمینـه حـل و فصـل اختالفـات ورزشـی و     رفیبی ط) . AHDقوانین  4ماده (

، محل زندگی و استقرار آن ها در نقاط مختلف جهـان  عالوه بر این ها. حقوق عمومی مورد توجه قرار دارد

نفـر قاضـی از    9) 2006ایتالیـا ،  ( ، در بـازي هـاي المپیـک تـورین     بـه طـور مثـال   . نظر گرفته می شوددر 

  .)٤٥٤ :Rigozzi( جهت داوري در مسابقات دعوت شدند ف و چهار قاره جهانکشورهاي مختل

ت بخـش ویـژه  از کشـورهاي اسـترالیا، کانـادا، گینـه جدیـد،        قضـا  ) 2016(در مسابقات المپیک ریـو      

-tas. (و سـوییس دعـوت شـده بودنـد    عـراق   ،، مصـر کاستاریکا، آلمان، انگلسـتان، برزیـل، کـره، اسـپانیا    

cas.org,٢٠١٦(  

که خود قاضی به طـور   الزم است، ر صورت وجود احتمال وابستگی قاضی، دAHDقوانین  13طبق ماده   

ضات را در ریاست بخش ویژه موظف است که صالحیت ق. جد شرایط نبودن خود را اعالم کندداوطلبانه وا

  . )AHDقوانین  13ماده (هر دادرسی بررسی نماید

، مسئوالن و فدراسـیون هـا ي شـرکت کننـده در مسـابقات المپیـک       یانبدین ترتیب، ورزشکاران، مرب      

قضات در مـدت  . د که در طول مدت برگزاري مسابقات، به یک مرجع قضایی دسترسی دارندمطمئن هستن

ابل اجرا در بازي هاي المپیـک  این امر حاکی از برقراري عدالت فوري و ق. چند ساعت راي صادر می کنند

  . ، نه تضعیف آن هامنظور تقویت ورزشکاران تشکیل می شوداین دادگاه به . است
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  ) Lex Sportiva(و حقوق بین الملل ورزش )  Ad Hoc Division(بخش ویژه 

اي مختلـف  تصمیمات اتخاذ شده در بازي هاي المپیک بسیار متنوع است و انواع موضوعات در رشته هـ    

اختالف هاي مطرح شده در بازي هاي المپیـک و   ،صاحب نظران حقوق ورزش. ورزشی را در بر می گیرد

بخش ویژه  را عاملی مهم در شکل گیري حقوق بین الملل ورزش می دانند که به طور کلـی شـامل مـوارد    

  :زیر است  

 ؛تعیین صالحیت ورزشکار   

 ؛تعیین هویت ملی ورزشکار 

 ؛بررسی راي تعلیق ورزشکار از سوي فدراسیون هاي بین المللی  

 ؛صرف مواد ممنوعهدوپینگ و م 

 ؛حل و فصل موضوعات مربوط به تبلیغات و رسانه ها  

  بررسی احتمال دستکاري در قوانین ورزشی جهت به دست آوردن نتایج استراتژیک)McLaren , 

٢٠٠١,pp: ٥٣٨-٥٣٣ ( 

.   م 2000،  المپیک سیدنی در سال ییسه آژانس بین المللی ضد دوپینگ، عضو هیئت ر1ریچارد مک الرن    

زیرا در این دوره انـواع اخـتالف هـاي حقـوقی در      ،می داند Lex Sportivaرا بهترین زمان براي تدوین 

گستره اختالف هایی که بخش ویـژه  . حین برگزاري مسابقات مطرح شدزمان پیش از شروع بازي ها  و در 

CAS خاب ورزشـکار پـیش از شـروع    ر متنوع و شامل موارد انتبسیا ،در این دوره از مسابقات بررسی کرد

 ).٣٩١ : p,٢٠٠١ , McLaren(، قوانین بازي و موارد تجاري بود بازي ها، تعیین ملیت ورزشکار

فانه بـودن رسـیدگی در   می تواند به منصـ   CAS، این حقیقت که بخش ویژه  ن المللاز منظر حقوق بی    

بـه طـوري کـه ایـن      ؛، قابل توجه و تحسین استو راي صادر کند هد، دادرسی را انجام دساعت 24مدت 

این روش دادرسی بـه خصـوص در مـوارد دادرسـی هـاي      . رسیدگی نباید مانع دقت در آن شودتسریع در 

، اقدامات ر چند نهاد هاي قضاوت بین المللیه. براي قضاوت هاي بین المللی باشد فوري می تواند الگویی

قضات دادگاه هاي فوري یا ویژه همواره . آغاز کرده اند  2009ویژه را از سال خود در جهت تشکیل بخش 

حداقل زمان رسیدگی به پرونده به قوانین . دارد  2با موضوعاتی سر و کار دارند که نیاز به مصلحت اندیشی 

                                                           
١ Richard H. McLaren ( ١٩٤٥-  )  
٢ Expediency  
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. عیین شودپس از دریافت دادخواست تروز  15تا  5این مدت می تواند از . اجرایی نهاد مربوطه بستگی دارد

که در قوانین اجرایی خـود مـدت زمـان دادرسـی را      )2011( SIAC١مرکز قضاوت بین المللی سنگاپور  

  :می دارد تعیین نکرده است در گزارش ساالنه خود با استناد به نمونه زیر اظهار

االي فتن کیفیت کـ دادخواست مرتبط با یک محموله در بندر چین بود که در معرض خراب شدن و از بین ر

بعد ازظهر همان روز فرم دادخواسـت را   2در ساعت . س گرفتخواهان صبح با ما تما. تجاري قرار داشت

جهـت داوري  ) کشـتیرانی وکیل با تجربـه در زمینـه   ( بعد ازظهر قاضی بی طرف  5تکمیل کرد و تا ساعت 

روز بعـد تعیـین و    قاضی دستورات مقدماتی را صادر کرد و در همان زمان سـاعت دادرسـی  . تعیین گردید

  .)٣:p ,٢٠١٢ , Kantoron(دستور صادر شد 

نفر از آن هـا در   2نفر قاضی دعوت شده براي رسیدگی به پرونده ،  4الیزابت کانتورون می نویسد که از    

در مقایسـه  . روز بعد تصمیم گیري مـی کنـد   12دت روز و نفر آخر در م 6روز ، یک نفر در مدت  5مدت 

.)  م2012(، بخش ویژه در بازي هاي المپیک لنـدن  به طور مثال. است ، این زمان طوالنیCASبا بخش ویژه 

در ) . Kantoron( دقیقـه بررسـی کـرده اسـت      45ساعت و  3را در مدت  -دونده زن - Elliottپرونده 

 ، کوتاه ترین زمان رسیدگی به پرونده به مـورد کمیتـه ملـی المپیـک و انجمـن ورزش     مسابقات المپیک ریو

سـاعت و   3مـدت   وانواتو و فدراسیون بین المللی والیبال و کمیته برگزاري مسابقات ریو مربوط بود که در

  . دقیقه بررسی شد 20

  2016قضاوت بخش ویژه در بازي هاي المپیک ریو 

ورزشکاران . رشته ورزشی به رقابت پرداختند 31هزار ورزشکار در  10در مسابقات المپیک ریو بیش از     

دسـت یافتنـد   مدال طال به کشور  59کشور حداقل به یک مدال و  78 کهرقابت کردند با هم کشور  207از 

  ) .3ورزش (

وي تاکید کرد که در جریـان  . یکی از مهم ترین مسائل المپیک ریو گزارشی بود که مک الرن منتشر کرد    

مکانات دولتی دوپینگ کرده  و مسئوالن این کشـور  روسیه با کمک ا.) م  2014(بازي هاي المپیک سوشی  

خبرگـزاري دویچـه ولـه آلمـان هـم نوشـت کـه یـا         . ورزشکاران خود سرپوش گذاشته انـد  روي دوپینگ

آزمایشگاه مسکو براي محافظت از ورزشکاران به درخواست دولـت نتـایج را جعـل کـرده  یـا آزمایشـگاه       

، وزیر ورزش روسیه جعل نتایج آزمایشات دوپینگ پنینهم. مونه هاي آزمایش را عوض کرده استسوشی ن

                                                           
١ Singapore International Arbitration Center 
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هـم در   و نمونه ها را زیر نظر داشته و کنترل کرده است و سازمان امنیت روسیه و مرکز تربیت بدنی روسیه

نفـر در رشـته    28نفر در رشـته وزنـه بـرداري،     117سیه از بین ورزشکاران رو. این رسوایی نقش داشته اند

 35 ورزشکار غیر المپیکـی و  37سواري، نفر در رشته دوچرخه  26ه قایقرانی کانو و نفر در رشت 27، کشتی

ك در اختیـار  اسـامی آن هـا بـر اسـاس مـدار      -نفر ورزشکار پارالمپیکی آلوده به دوپینـگ شـناخته شـدند   

  ) . 340551: ، کد خبر  1395همشهري آنالین ، ( خبرنگاران قرار گرفت

در کنـار بخـش ویـژه، یـک شـاخه دیگـر را       ) CAS( ن داوري ورزش این موضوع سبب شد که دیوا     

مربـوط بـه دوپینـگ بـا      1، دادگاه بدويین بار در تاریخ بازي هاي المپیک، براي نخستبنابراین. تشکیل دهد

این دادگاه به طور مستقیم موضوعات دوپینگـی را بررسـی   . تشکیل شد  CAS 2عنوان شاخه ضد دوپینگ 

  .تعلیقات نظارتی وضع کند می تواندو  می نماید

در بازي هاي المپیک حق داشت که یک  AHD، ریاست دادگاه منشور المپیک 21این، طبق ماده پیش از   

تشکیل دهد که به موضوعات دوپینگی در بازي هاي المپیک بپردازد و توصیه هاي الزم  3کمیسیون انضباطی

 , ٧٥:P, ٢٠١٠ ,McLaren, Cowper(   .هـد را به هیئت تخصصی کمیته بین المللی المپیـک ارائـه د  

١٠٢. (  

  رابطه بخش ویژه با سایر نهاد هاي بین المللی ورزش

که هسته اصلی قضاوت در باره اختالف هاي بین المللی ورزشـی را تشـکیل   ) CAS( دیوان داوري ورزش 

خواسـت جهـت   در. بین المللی المپیک تاسیس شده اسـت بر مبناي اصول منشور المپیک و کمیته  ،می دهد

ارجاع پرونده هاي ورزشکاران در بازي هاي المپیک یا مسابقات بین المللی در فرم ورودي ورزشکاران بـه  

 3در ماده . ات سازمان هاي ورزشی ذکر شده استبازي هاي المپیک و مسابقات جهانی و همچنین در مقرر

ر بخش ویژه لوزان سوییس اسـت  مق.  مسئول انتخاب قضات است ICASقوانین بخش ویژه آمده است که 

از آن .  می باشد CASولی مسئولیت تعیین محل دفتر بخش ویژه در مسابقات جهانی و المپیک نیز بر عهده 

، کمیته هـاي  فدراسیون هاي بین المللی ورزشی ،زیر مجموعه دیوان داوري ورزش استجا که بخش ویژه 

این مرجـع حقـوقی در    ، بادرا تشکیل می دهن CASکه نمایندگانشان بخشی از اعضاي  IOCملی المپیک و 

  .ارتباط هستند

                                                           
١ First – instance authority 
٢ CAS Anti Doping Division (ADD) 
٣ Disciplinary Commission 
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مـورد پرونـده بـه شـاخه ضـد       8مورد پرونده به بخش ویـژه  و   26.) م 2016(در مسابقات المپیک ریو    

راسـی نـورث   از کشـور آمریکـا و الـن گ    1ریاست گروه قضاوت بر عهده مایکل لنـارد  . دوپینگ ارجاع شد

مسـابقات  موارد بررسی شده توسط بخش  ویـژه  در  ) . ٢٠١٦,ADH report(از کشور برزیل بود 2فیلت

  :به شرح زیر است  CAS، طبق گزارش المپیک ریو به طور خالصه

 Nikita Lobintsev و  Viladimir Morozov شناگران روسی  -1

  بررسی صالحیت ورزشکار : موضوع

این دو ورزشکار را پس از مشاوره با فدراسـیون    IOC. انجام شد. م 2016جوالي  31ر روز دادرسی د

زمـان رسـیدگی بـه     مـدت (. واجد صالحیت دانسـت  CASو کارشناس حقوقی  FINA بین المللی شنا

 )ساعت 127پرونده 

2- IINUR Zakarin, IOC, ROC, UCI  

  بررسی صالحیت ورزشکار: موضوع

 )ساعت 52مدت زمان رسیدگی به پرونده  (.دادخواست دوچرخه سوار روسی رد شد

3- Yulia Efimova, ROC, IOC, FINA  

  بررسی صالحیت ورزشکار: موضوع

درخواسـت شـد تـا صـالحیت شـناگر       IOCاز . انجام شـد  2016اول و چهارم آگوست دادرسی دو بار در 

 130به پرونـده  مدت زمان رسیدگی ( .در مسابقات المپیک را به وي بدهدو اجازه شرکت  دپذیربروسی را 

 )ساعت

4- Mangar Makur Chuot Chep, SSA, SSNOC 

  بررسی صالحیت ورزشکار : موضوع

، کمیته ملی المپیک سودان به ناچار بازي هاي مقدماتی شرکت نکرده بوداز آن جا که ورزشکار به موقع در  

 )ساعت 83پرونده مدت زمان رسیدگی به (. رزشکار دیگري را انتخاب نموده بود که دادخواست رد شدو

                                                           
١ Michael Lenard 
٢ Ellen Gracie Northfleet 



١٥ 
 

5- Victor Lebedev, IOC, ROC, UWW  

  بررسی صالحیت ورزشکار : موضوع

 150مدت زمان رسیدگی به پرونـده  (. گیر روسی واجد صالحیت شناخته نشددادخواست رد شد و کشتی 

 )ساعت

6- Jason Morgan , JAAA 

  بررسی صالحیت ورزشکار: موضوع

از آن جا کـه  . اعتراض داشتورزشکار پرتاب دیسک جاماییکایی از انتخاب نشدن براي بازي هاي المپیک 

ایـن   ،روز پیش از شروع مسابقات به وي اطالع داده شده بود که نمی تواند در مسـابقات حضـور یابـد    10

مان رسیدگی به پرونده مدت ز(. شناخته شده و دادرسی انجام نشد  اختالف مرتبط با زمان پیش از بازي ها

 )ساعت 104

7- RWF, IWF  

  انضباطی: موضوع

مـورد عـدم شـرکت در    اعتراض فدراسیون وزنه برداري روسیه به فدراسیون بین المللـی وزنـه بـرداري در    

، دادگاه به سبب نقض قوانین ضد دوپینگ و بی آبرو کردن ورزش وزنه برداري توسط مسابقات المپیک ریو

 )ساعت 51مدت زمان رسیدگی به پرونده (. دادخواست این فدراسیون را رد کرداین فدراسیون 

8- Andrey Kraytor   و فدراسیون بین المللی کانو  

  بررسی صالحیت ورزشکار : موضوع

IOC  ار می تواند در مسابقات شـرکت کنـد  با تجدید نظر پرونده ورزشکار به دادگاه اطالع داد که ورزشک .

 )ساعت 79پرونده مدت زمان رسیدگی به (

9- Daniil Andreinko  ورزشکار دیگر و فدراسیون بین المللی قایقرانی و  16وIOC  

  بررسی صالحیت ورزشکار: موضوع
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 25مدت زمـان رسـیدگی بـه پرونـده     (. تجدید نظر ورزشکاران روسی رد شد دادگاه تشکیل  و درخواست

 )ساعت

10- Ivan Balandin  و فدراسیون بین المللی شنا   

  بررسی صالحیت ورزشکار :موضوع

،  از آن جا که نام ورزشـکار در فهرسـت ورزشـکاران دوپینگـی روسـیه درج شـده بـود       . دادگاه تشکیل شد

 )ساعت 50مدت زمان رسیدگی به پرونده (. درخواست تجدید نظر وي رد شد

11- Anastasia Karabelshikova, Ivan Padshivalov, FISA, IOC  

  بررسی صالحیت ورزشکار: موضوع

مدت (. میت، درخواست هر دو ورزشکار رد شدبه سبب وجود سابقه دوپینگ و با وجود اتمام دوران محرو

 )ساعت 27زمان رسیدگی به پرونده 

12- Karen Pavicic  و فدراسیون بین المللی اسب سواري   

  بررسی صالحیت ورزشکار: موضوع

بیشتري به سوارکار دیگر داده است تا پاویسیچ اعتراض داشت که داور به عمد نمره . دادگاه تشکیل نشد

زیرا وي  ،قاضی انحصاري درخواست وي را نپذیرفت. راي شرکت در مسابقات ریو کم شودامیتاز وي ب

مدت زمان رسیدگی (. ع قانونی داخلی مراجعه نکرده بودپیش از مراجعه به بخش ویژه به هیچ یک از مراج

 )ساعت 4به پرونده 

13- Tjipekapora Herunga v. Namibian National Olympic Committee (NNOC)  

  بررسی صالحیت ورزشکار: ضوعمو

روز پیش از برگزاري مسابقات کمیته ملی المپیک  10قاضی انحصاري راي داد که  .دادرسی انجام نشد

اختالف به ، این بنابراین. اند در بازي هاي المپیک شرکت کندنامیبیا به وي اطالع داده است که نمی تو

  )ساعت 70مدت زمان رسیدگی به پرونده (. خش ویژه مربوط نمی شودب

14- Daria Ustinova v. FINA, ROC & IOC  
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  بررسی صالحیت ورزشکار: موضوع     

راي صادر و . ار می تواند در بازي ها شرکت کندبه دادگاه اطالع داد که ورزشک   IOC. دادرسی انجام شد

  )ساعت 97پرونده مدت زمان رسیدگی به (. ابالغ شد

15- Tima Turieva and ٣ other weightlifters v. International Weightlifting 

Federation (IWF) & IOC  

  بررسی صالحیت ورزشکار: موضوع     

  )ساعت 29مدت زمان رسیدگی به پرونده (. درخواست وزنه برداران روسی رد شد

16- Kiril Sveshnikov and ٢ other riders v. UCI & IOC  

  بررسی صالحیت ورزشکار: موضوع     

   )ساعت 50مدت زمان رسیدگی به پرونده (. دخواست دوچرخه سواران روسی رد شددا. دادرسی انجام نشد

17- Natalia Podolskaya & Alexander Dyachenko v. International Canoe 

Federation (ICF):   

  بررسی صالحیت ورزشکار: موضوع

. زشکار آلوده به دوپینگ شناخته شد، وربین المللی کانودادرسی انجام شد و با توجه به مدارك فدراسیون 

 )ساعت 78مدت زمان رسیدگی به پرونده (

18- Vanuatu Association of Sports and National Olympic Committee 

(VANASOC) & Vanuatu Beach Volleyball Association v. Fédération 

Internationale de Volleyball (FIVB) & Rio ٢٠١٦ Organizing Committee  

  بال و کمیته برگزاري مسابقات ریوکمیته ملی المپیک و انجمن ورزش وانواتو و فدراسیون بین المللی والی

  بررسی صالحیت ورزشکار: موضوع

مدت زمان (. درخواست رد شد. شکار دوپینگی به تیم ملی والیبال که دادرسی انجام نشدورود  ورز

 )ساعت 3رسیدگی به پرونده 
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19- Elena Aniushina & Alexey Korovashkov v. ICF & Russian Canoe 

Federation (RCF):  

  بررسی صالحیت ورزشکار: موضوع

ولی دادخواست ورزشکار دیگر به دلیل  ،مبنی بر اجازه شرکت در بازي ها پذیرفته شد Elenaدرخواست 

  )ساعت 128مدت زمان رسیدگی به پرونده (. رد شد، در فهرست ورزشکاران محروم روسیه يوجود نام و

20- Czech Olympic Committee (COC) & Czech Cycling Federation (CCF) v. 

UCI  

  بررسی صالحیت ورزشکار: موضوع  

و قابل بررسی  از آن جا که  اختالف تخصیص سهمیه مربوط به پیش از مسابقات بوده . دادرسی انجام شد

  )ساعت 66مدت زمان رسیدگی به پرونده (. ، دادخواست رد شدبودهدر بخش ویژه ن

21- Ihab Abdelrahman v. Egyptian National Anti-Doping Organization  

  بررسی صالحیت ورزشکار: موضوع

هیچ وي . ه و قبل از مسابقات معلق شده استنمونه آزمایش ورزشکار مصري حاوي تستوسترون بود

اقدامی در جهت رفع تعلیق خود نکرده است و از آن جا که هیچ مدرکی دال بر نقص آزمایشگاهی یا 

 98مدت زمان رسیدگی به پرونده (. ، درخواست وي رد شداستاندارد روش انجام آزمایش وجود ندارد

  )ساعت

22- Darya Klishina v. International Association of Athletics Federations 

(IAAF)  

  بررسی صالحیت ورزشکار: موضوع 

مدارك نشان داد که ورزشکار آزمایشات دوپینگ خود را در خارج از روسیه انجام داده . دادرسی انجام شد

  )ساعت 40مدت زمان رسیدگی به پرونده (. در مسابقات المپیک ریو شرکت کند است و می تواند

23- World Anti-Doping Agency (WADA) v. Narsingh Yadav & National 

Anti-Doping Agency of India  

  دوپینگ : موضوع
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، اما وي در انجام آن دخیل نبوده مثبت شده نتیجه آزمایش دوپینگ ورزشکار دو بار. دادرسی انجام گرفت

مدت زمان رسیدگی به (. سال تعلیق وي صادر شد 4مبنی بر  راي دادگاهنبود وموضوع بین المللی . است

 )ساعت 125پرونده 

24- CAS OG ١٦/٢٦ Carvin Nkanata v. IO   

  بررسی صالحیت ورزشکار: موضوع 

دادگاه تشکیل شد و از آن جا که . د وي به دهکده المپیک اعتراض کردورزشکار نسبت به ممانعت از ورو

مدت زمان رسیدگی به (. د را ثابت کند دادخواست وي رد شدورزشکار نتوانسته است ملیت کنیایی خو

  )ساعت 9 پرونده

25- Fédération Française de Natation (FFN), Aurélie Muller & Comité 

National Olympique et Sportif Français (CNOSF) v. FINA  

  اختالف در حین مسابقه : موضوع 

از مانع ) راشل برونی(مولر در مسابقات شناي زنان در پایان مسابقه با فشار دست خود به شناگر ایتالیایی 

و از آن جا که مدرکی وجود نداشت، وي مقصر  دادرسی انجام شد. رسیدن وي به خط پایان شده است

  )ساعت 53مدت زمان رسیدگی به پرونده (. شناخته نشد

26- Behdad Salimi & National Olympic Committee of the Islamic Republic 

of Iran (NOCIRI) v. IWF  

  اختالف در حین مسابقه: موضوع

ه بردار ایرانی بهداد سلیمی و کمیته ملی المپیک جمهوري اسالمی ایران نسبت به راي هیئت داوران وزن

 راي داوران را نهایی شمرد و آن را قابل CASزیرا بخش ویژه  ،دادخواست وي رد شد. نداعتراض کرد

  )ساعت 56مدت زمان رسیدگی به پرونده (. ستدانبررسی و تجدید نظر در دادگاه ن

  ) CAS  )CAS Anti Doping Divisionشاخه ضد دوپینگ 

1- Pavel Sozykine & Russian Yachting Federation (RYF) v. World Sailing 

(WS) and IOC  
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  بررسی صالحیت ورزشکار: موضوع

مدت زمان (. ابقات المپیک شناخته نشد و رد شدموضوع مرتبط با زمان برگزاري مس. دادرسی انجام گرفت

 )ساعت 291به پرونده رسیدگی 

2- Tomasz Zielinsk  

  دوپینگ : موضوع

درخواست وي رد . یق شده بودکیلوگرم قبل از مسابقات به دلیل مصرف ناندرولون تعل 94وزن  وزنه بردار

 )ساعت 118مدت زمان رسیدگی به پرونده (. شد

3- IOC v. Kleber Da Silva Ramos  

  دوپینگ : موضوع

. را پذیرفت و دادخواست ارائه نکردمدانه خود در مصرف مواد ممنوعه دوچرخه سوار برزیلی اقدام عا

تبر دانست و مدال وي پس دادگاه همه نتایج به دست آمده در بازي هاي المپیک ریو توسط وي را نا مع

 )ساعت 222مدت زمان رسیدگی به پرونده (. گرفته شد

4- IOC v. Silvia Danekova  

  دوپینگ : موضوع

در مسابقات المپیک ریو  از شرکت) B( ورزشکار بلغارستانی به دلیل مثبت بودن نتیجه آزمایش دوپینگ 

 )ساعت 74مدت زمان رسیدگی به پرونده (. محروم شد

5- IOC v. Xinyi Chen  

  دوپینگ: موضوع

و صالحیت شرکت در بازي هاي  ، دوپینگی شناخته شدشناگر چینی به دلیل مصرف هیدروکلرتیازید

 )ساعت 171مدت زمان دادرسی (. یافتمپیک ریو را نال

6- IOC v. Kleber Da Silva Ramos  

  دوپینگ: موضوع
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 )EPO CERA (بازي هاي المپیک ریو محروم شد ورزشکار از شرکت در .) مدت زمان رسیدگی به پرونده

 )ساعت 215

7- IOC v. Izzat Artykov  

  دوپینگ : موضوع

و مدال برنز وي پس  دوپینگی شناخته شدبه دلیل مصرف استریکنین  کیلوگرم 69آزتیکوف وزنه بردار وزن 

 )ساعت 137مدت زمان رسیدگی به پرونده (. گرفته شد

8- IOC v. Chagnaadorj Usukhbayar  

  دوپینگ : موضوع

که  گردیدمصرف تستوسترون دوپینگی شناخته شد و مقرر  به دلیلکیلوگرم  56اوسوخ بایار وزنه بردار 

  )ساعت 43مدت زمان رسیدگی به پرونده (. گرفته شودیز وي پس جوا

  نتیجه گیري

با هدف حل اختالف هاي ورزشی که در حین بازي هاي المپیک بـروز   ADDو  AHDویژه  هاي بخش    

ر مسابقات کشورهاي مشترك المنافع، مسابقات فوتبال جام اروپـا  این دادگاه د. تشکیل شده است ،می کنند

ـ .  فوتبال نیز تشکیل می شود م جهانیمسابقات جاو  ورزشـی مـی تواننـد     هـاي  تورزشکاران همانند هیئ

تحت اصول زیربنایی عـدالت و   ،اطمینان داشته باشند که هر نوع اختالفی که در بخش ویژه مطرح می شود

دیـوان داوري ورزش  .  ق بین الملل ورزش بررسی خواهد شـد دادرسی منصفانه همراه با به کار گیري حقو

یاي از زمان شروع فعالیت هاي خود به عنوان مرجع حقوقی در دن. حول و تکاملی خود را طی می کندت سیر

جهت بررسـی  ) AHD( به عنوان ناظر بر اقدامات این دادگاه  و سپس بخش ویژه  ICAS، با تاسیس ورزش

و سـرانجام  ي مطرح شده در حین برگزاري مسابقات المپیک و رویدادهاي ورزشی بین المللـی  اختالف ها

ـ    )ADD( تاسیس دادگاه ضد دوپینگ  ه داوري در ورزش ، توانسته است به اعتبـار و شـهرت خـود در زمین

  . بیفزاید

و بخش ویژه منجر به گسترش و تکامل  CASمراجعه موارد حقوقی مختلف در زمینه هاي گوناگون به      

، رایگـان و بـا   مدت زمان کوتاه درسی بخش ویژه درروش دا. یجی حقوق بین الملل ورزش شده استتدر
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حضور قضات با تجربه و بی طرف الگویی براي قضاوت در حوزه حقوق بین الملل به شـمار مـی رود کـه    

ربـانی  به شکلی که قضاوت منصـفانه ق  ؛می تواند براي حکمیت در موارد اضطراري مورد استفاده قرار گیرد

  . تصمیم گیري سریع قضات نشود

ي ورزش سـبب معرفـی   موضـوعات حقـوقی و تعـدد مسـابقات بـین المللـی در دنیـا       ، تنـوع  بدین ترتیب

ار دیـوان داوري  آمد از جانب بخش ویژه خواهد شد که نه فقط به رشد و افزایش کیفیت کراهکارهایی کار

  . جامعه حقوق بین الملل قرار گیرد ، بلکه می تواند مورد استفادهورزش منجر می شود
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Sport is an international issue. Today, development of information technologies 
and importance of economic aspect of sport has caused to develop sport related 
disputes. To resolve these conflicts, sport governors established a fair and 
expert judgment system called, Court of Arbitration for Sport (CAS). Gradually 
due to many conflicts arose in this area since ١٩٩٦ during The Atlanta Olympic 
Games, a new division called Ad Hoc Division started to work. This division of 
CAS resolves disputes during Olympic Games and International sport events. 
The study is to review the role of AHD in resolving sport related disputes in 
Olympic Games and CAS as a role model for international law in resolving 
conflicts and developing Lex Sportiva, with special attention to Rio -٢٠١٦ 
Olympic Games and new division called Anti– Doping Division which started 
to work for the first time in this international event.  

Key words: Sport Law, CAS, Ad Hoc Division (CAS) and Anti– Doping 
Division (CAS)  

 


