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  دهيچك
 كه است روبروي متعدد يها يدشوار باي ورزش ةحادث ك يدر ها آسيب مسئوليي شناسا      

 حوادث نيا خصوص در ورزشكاران تيمسئولي مبنانشدن يي شناسا ازي ناش را ها آن توان يم
ي مفهوم و) يورزش ةحادثتعريف (ي موضوع قلمرو ديبا نخست مبنا نيا افتني يبرا. دانست
ي ضروري ورزش تيفعال ك ييها يژگيو انيب پسس  وميبشناس را) آن برحاكم  قواعد( ريتقص

 هايخطر نيدكتر «عنوان دو در را ها آن توان يمي كل طور به كه ها يژگيو نيا. بود خواهد
ي بناميي شناسا در را نقش نيشتريب ،كرد خالصه» خطر رشيپذ) هينظر (نيدكتر «و »يذات

 و گانهيب يها دادگاهي آرا ليتحل وي بررس با نگارندگان. داردي ورزش حوادث در تيمسئول
 در گريكد يمقابل در ورزشكاراني مدن تيولئمسي مبنا كه باورند نيا بر ران،يا ةموضوع حقوق
. ستين ريتقص منزلة به خودي خود بهي باز قواعد نقض و است ريتقص بري مبتني خارج حقوق

 استناد يتقابل نظرية بري مبتن گريكد يمقابل در ورزشكاراني مدن تيولئمس ،رانيا قحقو در
  .است

 
 ي ديكل واژگان

 ،ريتقصي موضوع قلمرو، ريتقصي مفهوم قلمرو ،يذات هايخطر نيدكتر ،خطر رشيپذ نيدكتر      
  .تيمسئولي مبنا
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  مقدمه. 1
 حقوق گسترش نيا. است گرفته قرار شدن فربه ريمس در سرعت بهي مدن تيمسئول حقوق

 تيقابل با و تر يئجز خاصي ها نظامي ريگ نضج به ،ازآنيي ها بخش انشقاق باي مدن تيولئمس
 مواردي برخ در حقوق از شاخه نيا قواعد همه، نيا با. است دهانجامي تر قيدق و متمركزي بررس
ي برخ ،درواقع .رندگذ يم جبران بدون ها خسارتي بعض كنار از كه شوند يم منعطف چنان
 سو، ك ياز دانست،ي ورزش تيفعال ديبا را ها آن سرآمد كه اجتماع ساحت در ها تيفعال

 البته وي اخالق وي اجتماع ارزش چنان گريدي سو از و دارند خود در را ها آسيب همواره
 حقوق ات سازند يموادار  خود با انطباق به را تيمسئول قواعد كه اند كرده دايپ ،يمال امروزه
 با چناني ورزش تيفعالي آر. بكشد دست ها خسارتة هم جبران شعار ازي مدن تيمسئول
 ديبا ا يحقوق ،رو نيا از و استي نينش خانه آن از زيگر راه تنها كه است ختهيآم بيآس و صدمه
 ناممكن شد گفته كهي ليدال به تيممنوع. سازد ممنوع كل طور به ا يبدهد اجازه را ها آن انجام
 هر در بلكه ،ندارد راي ذات هايخطر ةلئمس تنها زين رياخ راه. ديبرگز را دوم راه ديبا پس ،است
 دهيد انيز از سوي خطر رشيپذ به خوانده ،شود مطرحي ورزش تيمسئول به راجع كهيي دعوا

ي مدن تيمسئول قواعد ،بيترت نيه اب .ديافزا يم مسائل پيچيدگي به خود نيا و شود يم متوسل
ي نيساو ةگفت نيا تا دپذير باشن انعطاف ديبا گفته شيپ اتيمقتض بنابهي ورزش حوادث ةنيمز در
 تا نجايا شود ينم خم ها آن برابر در خود و كند يم خم خود برابر در را رخدادها حقوق كه

 ممكن كهي ورزش تيفعال ازي ناش متعدد موضوعات نيب از قيتحق نيا. شود وارونه يا اندازه
 تيولئمس و ورزشكاراني بدن هاي آسيب به صرفاً ،شوندي مدن تيولئمس قواعد مشمول است
 در ورزشكاراني مدن تيولئمس: هاست پرسش نيا به پاسخي پ در و پردازد يم هم برابر در ها آن

 مقابل در ورزشكاراني مدن تيولئمس چنانچه است؟ استواريي مبنا چه بر گريكد يمقابل
يي تنها بهي باز قواعد نقض ايآ و ستيچي ريتقص نيچن اريمع د،باش ريتقص بري مبتن گريكدي

 تيولئمس بري ريتأث چه ورزشكاران ةيناح از خطر رشيپذ است؟ي كاف تيولئمس تحققي برا
  دارد؟ انيز ةواردكنند كنيبازي مدن

 قواعد موضع نييتع و نشده مطرح مستقل طور به تاكنون ها پرسش گونه نيا ،رانيا حقوق در
   .است موضوع قيدقي بررس مستلزم ها آن به تيسئولمي عموم
  

  يورزش ريتقص تيماه و مفهوم. 2
 و محدود حوزه، دو به را» ريتقص« از بحثي كل طور نوشتار به نيا در حادثه» يورزش« وصف

 ميهست» يورزش ةحادث «صيتشخي پ در ريتقص موضوع لحاظ به نكهيا نخست: كند يم مشخص
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» ريتقص مفهوم« ،سخن گريد به و اريمع ،حوادث نيا ممتازي ها يژگيو به توجه با آنكه دوم و
  .ابدي يمي عموم قواعد از ريغي يقلمرو
  

  يورزش ريتقصي موضوع قلمرو. 1. 2
ي عبارت به و ورزشي مرزها نييتع ورزش دري مدن تيمسئول دربارة بحث يها يدشوار ازي كي

 انيجر در كه است يا حادثهي ورزش ةحادث ،خالصه طور به. استي ورزش ةحادث فيتعر
 اعم (ريدرگ افراد ازي ك ي،آن اثر در و كند يم فيتوصي ورزش را آن موجود عرف كه ياتيعمل
 عرف كه گفت نيچن ديبا اختصار به. شود يم بيآس دچار) ثالث ا يتماشاگر ،كنيباز از
 نظم برخالف تيعالف آنكه مگر ؛كند يم نييتع را تيفعال بودني رورزشيغ اي يورزش ،يلالمل نيب

 مكان و زمان بحث ،است نهفته فيتعر نيا در كهي مهم ةنكت .1باشد حسنه اخالق اي يعموم
 آن مقررات مطابق «كه شده دانستهي زمان مدت ا يمحدوده ،ورزش در زمان. است ورزش
 زيني ورزش مكان و» رديبپذ صورت محدوده همان در ديبا نظر موردي ورزش تيفعال ورزش
 ،1391 ،افروزي احسن( است شدهي معرف ورزش آن مقررات برابر ورزش انجامي برا جازم يمكان

 يها يژگيو نيتر مهم ،سخن گريد به و عمده علت كه ازآنجا رسد يم نظر به. )77- 78ص
ي تفاوت دهد، يم ليتشك تيفعال نوع نيا در خطر رشيپذ وي ذات هايخطر راي ورزش تيمسئول

 آنكه ا ي بوده،مناسب آني برا ا يباشد ورزش آن مخصوص ،ورزش انجام محل كه كند ينم
ي باز مشغول يا كوچه در يا عده مثالي برا اگر نيبنابرا. ريخ ا يباشد شده تيرعاي باز زمان

 نكهيا صرف به توان ينم وجه چيه به ،نديبب آسيبي باز انيجر در ها آن ازي ك يو باشند فوتبال
 زين كوچه داخلي باز در رايز ؛دانست مسئول را انيز ةكنند وارد ،ستيني باز محل كوچه
 شود؛ يم شمرده ورزش زمان زين نيتمر زمان نكهاي گريد ةنكت .2رنديپذ يم را آن خطر نيطرف

                                                            
 اطالقي گروه چه وي فرد چهي بدني ها تيفعال ازي ا مجموعه به... «: ستا شده فيتعر زين گونه نياي ورزش اتيعمل. 1
 حقوق ،)1394(محمد  ،يلياردب(» استي ورزشي ها رشته از كيهر توقعات اساس بر تيموفق بهي ابيدست آن هدف كه شود يم

 نمونهي كرد؛ برا ديان تردتو مي عرف ريتأث خصوص در اما م،يگذر يم فيتعر نيا راداتيا از. )281ص اول، ج ،يعمومي جزا
 شود، يم شناخته رانيا در )كچي كشت اي( كجي كشت نام با كه) professional wrestling(ي ا حرفهي كشت ايآ نكهيا به راجع

 را آن ديبا شك يب م،يكني تلق خشونت دهندة جيترو و خشني ورزش راي كشت نيا اگر. مصداق عمليات ورزشي است يا نه
ي كل اريمع نيهم به نجايا در نيست؛ نوشتار نيا حوصلة در عرف نيا حيتشر و حيتوض كه داستيپ. ميبدان يرورزشيغي تيفعال

 .ميكن يم بسنده

 نيدكتر ،Nalwa v. Cedar Fair(L.P. (2011) 196 cal.APP.4th 566)به معروفي دعوا در ايفرنيكالي عال وانيد. 2
 يحيتفري ها تيفعال دربارة ،يورزشي ها تيفعال بر  افزون]گفت ميخواه سخن آن از ادامه در كه[ را يذات خطر رشيپذ
)Recreational Activities (فيتوصي ورزش را حادثه آنچه كه رفتيپذ ديبا وصف نيا با. است دانسته اعمال قابل زين 
 ،يباز نشدن زمان تيرعا از مقصود استي هيبد گر،يدي سو از. آن بودني ا مسابقه وي رقابت نه است، اتيعمل ذات كند، يم

 خروج بحث نيا ازي باز انيپا اعالم از پس فيحر به صدمه راديا اند؛ كرده نييتعي باز نيقوان كه استي مدت از پس آن ادامة
 50 شيافزا ،كنندي باز قهيدق 140 فوتبال ميت دو نمونهي برا اگر نيبنابرا. بود خواهدي عموم قواعد تابع و داردي موضوع
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 زين كردن گرم هنگام ورزشكار به شده وارد هاي آسيب ، King V. Redlichي دعوا در نمونهي برا
 ة اگرچه اين نظر كه ضربديگر اينكه .1است دهش دانستهي ورزش ةحادث بر حاكم قواعد مشمول

، بايد توجه )78-79ص ، همان،احسني فروز( آور است واردشده پس از پايان مدت قانوني مسئوليت
تواند با مسامحه جزء  ي م،شود ي كه چند لحظه پس از سوت پايان بازي زده ميا داشت ضربه

 باشد يا 3يا ا ورزشكاري حرفه اينكه ورزش ي، بنابر آنچه گفته شد.2بازي تلقي شود
 ؛نخواهد داشت»  ورزشيةحادث« تأثيري از حيث توصيف حادثه تحت عنوان يا غيرحرفه

توصيف ( احتياطي يا تقصير ورزشي اگرچه اين دوگونگي در تحليل نهايي راجع به احراز بي
  .گذار خواهد بود تأثير) تقصير ورزشي

 يك فعاليت ورزشي ممكن است قراردادي با اينكه روابط بين اشخاص متعدد درگير در
 يها تيمسئول اجتماعي گاه و استي رقرارداديغ گريكد يبا ورزشكاران انيم روابط باشد،

 از فاتيتوصي برخ هرچند ؛4خواهد شد نيآفر مشكل واحد اي هحادث در مختلف اشخاص
 راي گريد اشخاصي پا ورزشكار تيولئمس خصوص در است ممكن ورزشكار ك يتيوضع

 ,Epstein,2011( ريخ ا يشوند يم محسوب كارگر ورزشكاران ايآبراي مثال،  ؛آورد انيم به زين

p.128( گر؟ مهيب تيوضع بيترت نيهم وبه است چگونه كارفرما تيولئمس صورت نيا در و 
ة نحو و ورزشكار تيولئمسي مبنا به راجع نوشتار نيا در كه ميكن يم ديكأت ابهام نيا رفعي برا

 به الزم . آنجبران ةنحو و خسارت جبراني احتمال ولئمس نه ،مييگو يم سخن آن تحقق
ي عموم قواعد در كهي علل با اصوالًي ورزش تيمسئول در تيمسئول علل كه است حيتوض
 آن خاصي معنا به راي مدن تيمسئول اگر درواقع .نداردي تفاوت ،شود يم افتي يمدن تيمسئول

                                                                                                                                            
ي سو از ورزش ك يمتعارف زمان از فراتر بهي باز مدت شيافزا صرف ،بيترت نيه اب. كند ينمي رورزشيغ را حادثهي ا قهيدق

 بر رمتعارفيغ نيزم دري باز كه تفاوت نيا باي باز نيزم خصوص در است نيهمچن. شودي تلق ريتقص تواند ينم نيطرف
 كه دارد اقتضاي سنگالخ نيزم ك يدر بسكتبال. گذارد يم ريثأت حركات متعارف حدود تيرعا ثيح از ورزشكاران تيمسئول
 .باشد داشته خود حركات بري شتريب بازيكن مقابل كنترل ف،يحر پرش هنگام

 احوال و اوضاع همه در را صدمه خطر خواهان «كه كرد استدالل نيچن British Columbia پژوهش دادگاه دعوا نيا در. 1
 King V. Rellich{1986} 4WWR» استي باز ازي عاد بخش ]زين[كردن گرم نيح دري نيتمري شوتها و رفتهيپذ

 مسابقه انجام نيح در خسارات به راجع تيمسئول همانند نيتمر هنگام خسارات ازي ناش تيمسئول زين فرانسه حقوق در. 567
 .(Cass. Plen, 29 mars 1991: Bull.civ n 1) است شده دانسته

 دادگاهي أر فسخ در خود استدالل ازي قسمت در پژوهش دادگاه ، mckichan V.Stluis Hockey clubيدعوا در. 2
} ورزش{ازي جزئ ،يبدن تماس ،دعوا نيا در بحث مورد خاص رفتار كه ميافت يدر ،خالصه طور به.. « كه آورد يم نينخست
ة محدود از خارج ،يباز ةاعدق نيچند نقض با ا يو سوتي صدا از بعديي ها هيثاني حت ،يبدن تماس نيا. است اي حرفهي هاك

 mckichan V.St. Louis Hockey club L.P.967 S.W.2d(» ستين معقول انتظارات

209(mo.ct.App.1998)(. 
3. Professional Sports 
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 رديگ يم قرار گرانيد خسارت جبراني برا شخص ةبرعهد نقانو مطابق كه ميبداني تيمسئول
 آن موجب به كهي مدني خطا «1 فيتعر با ال كامن درTort  عنوان با آنچه ا يو )32، ص1384، ينيباد(
 ،خورد يم چشم به )Edwards, 2009, p.4( »بخواهد را خود خسارات جبران تواند يم دهيد انيز

 4ياطياحت يبچه  و) رهيغ و 3زدن ضربه ،2هجوم شامل( يعمدي خطاها چه ،تيمسئول عوامل
 فرانسه حقوق در ريتقصي كل طور به و 6جرم شبه و 5جرم ا يو )Op.cit, p.13( ال كامن در

)carbonnier, 2000, p.401 et 402( ران،يا حقوق در بيتسب و مباشرت به مربوط مباحث و 
 زيني ورزشي مدن تيمسئول در ودش يم مطرحي مدن تيمسئولي عموم قواعد در كه گونه آن
 و ريتقص و خطا ةحوز در ژهيو به مسائل نيا از كه ييها ليتحل اگرچه ؛7دگرد  يم افتي
 گونه همان ،بيترت نيه اب .بدهدي گريد رنگ ها آن به است ممكن ،شود يمي ورزشي اطياحت يب

 فرانسه حقوق در ،8شودي ورزش تيمسئول موجب تواند يم )Battery( ال كامن در مثالي برا كه
)van Dam, 2006, p.185(  داند يم الزم تيمسئولي برا را قصد وجود ندرت به كه زين

 نيچن, 9
 افتادن موجبي كوهنورد ورزش در صعود انيجر در كهي عمل انجام كه شود يم دادهي رأ
   .10باشدتقصير  .م.ق 1382 ةماد مفهوم به تواند يم ،شودي گريد

 مقررات«ي برخ ،است كماحي قواعد چهي ورزش ةحادث ك يبر اصوالً نكهيا خصوص در
 ا يو ها آن امثال و ها تيئه ،ها ونيفدراس از سوي شده ميتنظ طيشرا ةمجموع را »يورزش

 ،اند شده واقع مقبول عرفاً تيحاكم دييتأ بدون كهي بوم يها ورزش بر حاكم رمدونيغ مقررات
هستند ي ورزشي خطاها بر ناظر كه شوند شمرده مي ييها آن مقررات نيا نيبارزتر و اند دانسته

 شده وضع قواعد و ،يباز قواعد ةدست دو به راي ورزش نيقوان گرانيد. )33- 34ص ،1391 ،اين ييآقا(
 تيمسئول حقوق«: اند داشته انيب و اند كرده ميتقس خشونت از زيپره و كنانيبازي منياي برا

                                                            
1. civil wrong 
2. Assault 
3. Battery 
5. Negligence 
5. Delit 
6. Quasi delit 

 شتريب ةدهند ونديپ مشترك سمانير عنوان به ديده زيان خسارت جبران و نامعقولي عاجتما لحاظ به رفتارِ مجازات لزوم از .7
  :است هشد برده نامي مدن تيمسئول انواع

The common thread interweaving most torts is the notion that socially unreasonable conduct 
should be penalized and those who are its victims should be compensated (Edwaeds:2009:5). 

 جبران خصوص در منصفه تئيه حكم ،Rudy Tomjanovich V. California sports Inc. 1979ي دعوا در .8
 در خوانده كه شد استوار استدالل نيا بر ،بود آسيب ديده مسابقه ك يانيجر در كه بسكتبال كنيباز ك يبه شده وارد خسارت

  : است كرده وارد ضربه مسابقه انيجر
«Washington hay, committed a battery and.. » (Reschly, 1996, p.6) 

 .حق از استفاده سوء مانند محدودي موارد در جز. 9

10. civ. 2 , 18 mai 2000:Bull.civ.II n 85 
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، 1382 ،انيكاتوز(» ...پردازد يم ها آن ارزش نييتع و همطالع به و دارد عالقه دوم گروه بهي مدن

 قواعد «و» 1كنانيباز از تيحماي برا شده وضع قواعد «عبارت با زيتما نيهمبه . )403ص
 و نظر  هب .)Healey, 2005, p.101( است شده اشاره گريدي جا در» 2يباز بهبودي برا شده وضع

 ،نخست: دانست موارد نيا شامل راي ورزش تيالفع ك يبر حاكم قواعد توان يم خالصه طور به
 قواعد ،دوم ؛يباز كي يبرگزاري برا الزم طيشرا ريسا وي باز مكان و زمان بر حاكم قواعد
 نيقوان چهارم و ورزش دربارةي داخل وي الملل نيب يها عرف سوم، ؛يورزشي خطاها به راجع

 چنان ها عرف و قواعد نيا انيم. 3)يمدن تيمسئول به راجع قواعد ننخستي( يمل ةموضوع
ي برا .دارد سروكار ها آن از دسته ك يبا فقط حقوق گفت توان ينم كه دارد وجودي ونديپ

 ةحادث آن تبع به وي ورزش تيفعال نكهيا نييتع دري باز مكان و زمان ،ميگفت كه چنان ،نمونه
 نييتعي بازحاكم بر  قواعد هم را مكان و زمان نيا و داردي مهم نقش ،ستيچي ورزش

  .4كند يم

  
  يورزش ريتقصي مفهوم قلمرو. 2. 2 

  گانهيب حقوق. 1. 2. 2
 دفاع با مقابله ةآماد را خود ديبا ، خواهانيورزش ةحادث  ناشي ازخسارت ةمطالب يدعوا هر در

ي كي. شد خواهد روزيپ دو نيا بر غلبه صورت در تنها او. سازد خطر رشيپذ وي ذات هايخطر
 نيا شود مي مطرح كهي پرسش ن،يا از گذشته. است خطر ازي وي آگاهنا اثبات ،هغلب يها راه از

ي برا نيهم ،كند اثبات را خوانده از سويي باز قواعد نقض بتواند خواهان اگر ايآ كه است
 ؛دهد يم پاسخ پرسش نيا به كه دارد وجودي متعدد يآرا است؟ي كاف خوانده شناختن مسئول

                                                            
1. Rules made for the protection of players  
2. Rules made to improve the game 

 كه است نيا بر ها دادگاهي عموم ليتما ،يژرمن -يرومي حقوق نظام چه و ال كامن ةحوزي كشورها چه ،كشورها شتريب در. 3
ي ها وهيش ريسا اي يداور به را منازعات نيا فصل و حل و كنند پرهيزي ورزش اختالفات در دخالت از است ممكن كه تاآنجا
 Harding V.united states figure skatingي  دعوا در. )Blackshaw,2009, p.6 and al( بسپارند اختالف حل

Association كه است مناسبي زماني ورزش اختالفات در دادگاه دخالت كه است داده نظر نيچن فدرال بخش دادگاه 
 را مكنمي ها راه ةهم خواهان ،شده وارد خواهان به ريناپذ جبراني خسارت براي مثال، ؛باشد داشته وجود  يرعاديغي طيشرا
 .)F supp 14 76 851 , {1994}(باشد كردهي ط

 راي ورزش حقوق استقالل عدم ا ياستقالل ةافتين انيپا ةمناقش ،كنند مي حكومتي ورزش مسائل بري قواعد چه نكهيا از بحث. 4
 نام بهي تقلمس بخش است معتقد كهي سنت دگاهيد ،نخست: دارد وجودي كل دگاهيد سه مسئله نيا در درمجموع. كشد يم شيپ

 ارتباط در ورزش با كهي حقوق مختلف هاي حوزه ازي بيترك جز ستيني زيچي ورزش حقوق و ندارد وجودي ورزش حقوق
 در كه است اي گونه به تيوضع ،يورزش حقوق به نامي مستقل بخش نبود رشيپذ باوجود كه است انهيم نگاه دوم،. هستند

ي مستقل ةشاخ اي يمستقل بخش اكنون هم معتقدند كه استي كسان به متعلق سوم نگاه .شد خواهد محققي استقالل نيچن ندهيآ
 . ) Davis,2001, p.212 and al( دارد وجودي ورزش حقوق نام به حقوق از
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 سمت به توپ گرفتني برا كهي بان دروازه: است داده نظر نيچن فرانسه كشوري عال وانيد
 ،شود يم مهيجري پنالتضربة  با اگرچه ،سازد يم مجروح را اوي زانو و رود يم فيحر كنيباز
 كه است شده دادهي رأ نيهمچن ؛1همراه ندارد را به مرتكب تيمسئول رعمديغ عمل نيا اما

 نخواهد او تيمسئول موجبي باز قواعد رخالفب سيتن كنيباز از سوي توپ نادرست پرتاب
ي هاك كنيباز دو آن در كهRay V.canadian Oldtimers Hockey Association ي دعوا در .2شد

 ديبا تيمسئول صيتشخي برا كه داشت انيب دادگاه كردند، برخورد گريكد يباي باز هنگام
 كننده نييتع عناصر ازي ك يرچهاگي باز قواعد نقض .شود گرفته درنظر معقول انسان ك يرفتار
 برخورد كه كند يم دييتأي رأ نيا. 3ستين آن ةكنند نييتع ضرورتاً اما ،است خصوص نيا در
 انتظار قابل كه ازآنجا ،باشد همي پنالت ةميجر مستوجب و عامدانه اگري حت كنيباز دو انيم

 condon معروف  يدعوا رد ).Fast, op.cit, p.12( شود ينم خوانده تيمسئول موجب  است،بوده

V. Basi 
 شده استنباط نيچن دادگاهي رأ از گرديد، منجر خوانده تيمحكوم به تيدرنها كه 4

 موجبي صورت در خوانده عمل ،يراگب و فوتبال مانندي تماس يها ورزش در كه است
 نقض صرف ،رو نيا از و است بوده 5يباز قواعد از خارج شود ثابت كه شود يم تيمسئول
 ,Bellof and.. op.cit( ستيني كاف اما ،است الزم تيمسئول اثباتي برا اگرچه 6يباز عدقوا

p.114( .ي دعوا ،شده اشاره موضوع نيا به آن در كهي گريدي دعواshelly V. step در كه است 
 خطر ،كنند يم نيتمر مسابقه اسب با كهي كسان: كرد قاعده وضعِ نيچن پژوهش دادگاه آن

 ةجينت در آسيب اگري حت ؛اند رفتهيپذ راي خطرناك ةبالقو تيفعال نيچن يِذات هاي آسيب
 وي ذات خطر انيم ونديپ ضمن آن در كهي گريدي دعوا .7باشد داده رخ سوار اسب ياطياحت يب

 .Mckichan vي دعوا ندانسته، ناقض بيتعقي براي كاف را نقض نيا صرف ،يباز قواعد نقض

ST Hockey club  ي تلقي هاكي باز ازي جزئ راي بدن تماس پژوهش دادگاه ،دعوا نيا در. است
 گرفته صورت همي باز ةقاعد نيچند ،نقض با اگري حتي بدن تماس در داشته است انيب ،دهكر

  .8بود نخواهد آور ضمان ،ستين معقول انتظارات از خارج چون ،باشد

                                                            
1. cass.civ.2eme 21 juin 1979,Bull,civ II,n 196 
2. civ. 2  20 nov 1968: Bull.civ II n 277 
3.{1997} B.C.J No262 (Q.L)(C.A) 
4.{1985} 1 WLR 866 

  .ك.ر ،ها آن نقد و خواندهي دفاع هاي استدالل بيان باي رأ نيا دربارةي ليتحل ةمطالعي برا
C.Geary.Tort: liability for injuries incurred during sports and pastimes, the combridge law 
Journal Vol 44 No.3 (Nov.1985) PP.371-373. 
5. Outsile the rules of the game. 
6. Breach of the rules of the game. 
7. 73 cal. Rptr.26 323(cal.ct.APP.1998) 
8. L.P 967 S.W 26 209(mo.ct.APP.1998) 
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 ك يشناختن ولمسئي براي اريمع چه پس ،ستيني كافي باز قواعد نقض صرف اگر اما
ي گوناگوني ارهايمع به را ما ها دادگاه يآرا در استقرا دارد؟ وجودي ورزش تيفعال در كنيباز
 ،يتعداد در. است تيولئمس اريمع خطر، نبودن انتظار قابل كه ميديد رياخي أر در. رساند يم
 كه حيتوض نيا اب ؛است شده محرز تيمسئول اريمع عنوان به خواهان تيامن به يتوجه بي اريمع
 او ةمتوجي تيمسئول ،باشد نگرفته صورت خواهان تيامن به نسبتي دقت يب با خوانده عمل اگر

 تيمسئول اريمع عنوان بهي آگاه با ا يعامدانهي توجه يب به زين گريدي برخ در. 1شد نخواهد
 نيا از ها دادگاه كه است شده گفته تيامن به مربوط ةقاعد خصوص در. 2است شده توجه

 فوتبال مانند ييها ورزش در ورزشكاران رفتار بودني رقانونيغ اي يقانون مرز ميترسي برا اعدهق
 گريد تيامن به نسبتي دقت يب ا يعمد با اگر كنيباز ك يرفتار اساس نيا بر كنند؛ يم استفاده

  .)Wong, 2010, p.107( بود خواهد آور تيمسئول، باشد كنانيباز
 ك يدر خوانده تيمسئول احرازي برا كه استي گريد اريمع ،متعارف و معقول رفتار 
 ايآ كه داردي بستگ نيا بهي اطياحت يب صيتشخ .است شده ارائهي ورزشي مدن تيمسئولي دعوا

)Healey.2005, p.102( ريخ ا ياست كرده رفتار معقول و متعارف انسان ك يهمانند خوانده
؛ 3

 گريد از ديبا زين شد اشاره به آن  condon V .Basi ي دعوا در كهرا ي باز قواعد از خروج
 نيا از وجرخ وي باز قواعد نقض انيمبايد  ،اساس نيا بر برشمرد؛ تيمسئول احرازي ارهايمع

 نيا در مهم ةنكت. دانست آور ضمان را قاعده از خارجي رفتارها تنها و گذاشت فرق قواعد
ي ورزش ريتقص احرازي عن يبحث ثقل مركز درواقع دو نيا كيتفك اريمع كه است نيا خصوص

  .است

                                                            
1. Gauvin V. clark 537 N.E.2694(mass.1989) 
2. Thompson V. park River Corporation,830 N.E2d 1252 (ohio.ct.APP.2005)  

 تيفعال ك يدر كه دادي أر نيچندادگاه . دكن  ميي زخم ،داده هلرا   ديگريپسر شنا استخر ساله در 8ي ا پسربچه دعوا نيا در
 و باشند كرده اقدامي دقت يب ا يعمد با كه شوند مي شناخته مسئولي صورت در تنها كنندگان شركت ،شنا مانندي حيتفري ورزش

 واست  نداده رخ يطيشرا و حادثه در چنين شده خسارت موجب) childish prank( »هكودكان طنتيش« دعوا نيا در
 Roy V.canadian oldtimers Hockeyي  دعاو در ازجمله متعارف انسان اريمع. خواهد بودن آور تيمسئول

Association است گرفته قرار توجه مورد ،شده اشاره نه آب كه زين. 

 اسب بهي خطرناك طور به تا كند مي كيتحر را خود اسب اي حرفه كار سوار دو ازي ك يFrazer V. Johnstonي دعوا در. 3
 اريمع اساس بر را خواهان اقدام دادگاه. بيند مي آسيب و افتد يم اسب از خواهان امر نيا اثر در كه شود كينزد گريد كار سوار

 -Aust Torts Reports 80.1989( ه استكرد محكوم تيدرنها و دهيسنج احوال و اوضاع همان در متعارف انسان كي

248(.  
 و شده كينزد خواهان به پشت ازي هاكي باز ك يدر كه را خوانده دنظريتجد دادگاه ،Unruh V. Webberي دعوا در  - 
 پشت از خواهان به معقول بيرق ك يكه ليدل نيا به اما  است،نداشته صدمه راديا دري عمد اگرچه، بود كرده برخورد او با

 .)B.C.J.No 464 (Q.L)(C.A) {1994} (كرده است محكوم دزن نمي ضربه
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 به و احوال و اوضاعي پ در ديباي قاض ريناگز ،شود رفتهيپذ كه ارهايمع نيا از كيهر اما
 ارهايمع نيا ةجمل از. دهندي ار يراي و اريمع نيا احراز در كه باشدي عناصر ،سخن گريد
ي تماس ؛)Lapoubl, op.cit, p.180( كنيباز  داشتن يا نداشتنمهارت: كرد اشاره ها نيا به توان يم
 ؛يباز آرام زمان ا يداده رخ تيعصبان و جانيه زمان در حادثه نكهيا ؛ورزش بودني رتماسيغ اي

 يها يژگيو و سن ؛)Bwloff, of.cit, p.114-115( موردبحث ورزشي ذات هايخطر سطح
 كه هاييخطر نوع ؛ها آن بودن آماتور ا ييا حرفه ؛يباز عرف و قواعد از آناني آگاه ؛كنانيباز
 در بحث ما كه سخن .)mckichan V. St louis Hockey club(ي باز تيجذاب و هستندي بازي ذات

بر سر مسئوليت ورزشكاران در برابر يكديگر است، وجود خطرهاي متقابل آشكار است؛ 
 تيلمسئو به راجعي نظر مطالعات در كه فلچر، جورج 1خطر تقابل ةينظر به اشارهرو،  اين از
 چند ا يدو كه يخطر كهي درصورت ،هينظر نيا برابر. ستين دهيفا ازي خال است، معروفي مدن
 ريتقص بري مبتن تيولئمس ،باشد متقابل زانيم و نوع لحاظ از دارند همي برا گروهي اعضا ا ينفر

 در آنچه ةمطالع. )278، ص1384 ،ينيباد( ستين ريتقص تيولئمسي مبنا صورت نيا ريدرغ است،
  .دهد يم نشانناقص بودن اين معيارها را  ،دآي  يم ادامه

 
   )استناد تيقابل ةينظر( رانيا حقوق .2. 2. 2

 ريتقص بدون تيولئمس موارد) الف

 خسارات. استي بدن هاي آسيب) آن جبران و (خسارت از ما مقصود كه شده روشن نجايا تا 
 فيتعر هيد عنوان با رانيا ةموضوع نينقوا در ميدان يم كه چنان زيني بدن هاي آسيب ازي ناش
 ،هيد پرداخت موارد ش،1392 3ياسالم مجازات قانون 450 ةماد مطابق گريدي سو از .2شود يم

 تيمسئول علل ،بيترت نيه اب .4استي عمد اتيجنا ا يو محضي خطا ،يعمد شبه اتيجنا
 در نكهيا خصوص هب؛ 5ستين ها حوزه ريسا در تيمسئول علل از جداي زيچي ورزش ةحادث در
 نكرده اشارهي ورزش تيمسئولتحقق ي براي خاص علت بهي ا ژهيو ةمقرري ورزش حوادث ةنيزم

                                                            
1. Reciprocity of risk. 

 يا عضو نفس، بر غيرعمدي جنايت سبب به مقدس شرع در كه است معيني مال مقدر، ديه« :ش1392 .ا.م.ق 448 ةماد. 2
  .»است شده مقرر ندارد، قصاص جهتي هر به كه مواردي در عمدي جنايت يا منفعت،

  .ا.م.ق :ميسينو يمي اسالم مجازات قانوني جا به پس نيا از. 3

 نيست، ممكن يا جايز آن در قصاص كه عمدي جنايت و محض خطاي ،يعمد شبه تيجنا در«: ش1392 .ا.م.ق 450 ةماد. 4
 .»شود مصالحه ديگري نحو به مگر شودمي پرداخت ديه دم ولي يا عليهمجني درخواست صورت در

 ميخواه يم ورزشي ةحادث در اما ،بود خواهد محضي خطا اي يعمد شبه ،يعمد ةگان سه ازي ك يتيئولمس علت ،درواقع. 5
 ،مينام يم علت كه را گانه سه نيا. گذارد يم ريثأت نيعناو نيا ازي ك يريز تيمسئول دادن قرار دري خاصي ژگيو چه مينيبب

 ازي ك يريز چگونهي ورزش ةحادث نكهيا اما ،دارد وجودي اتيعمل هر در كه استي قانون منظر از عملي قانون فيتوص درواقع
 ريز) حادثة ورزشي( گرفتن قرار مهم كه داستيپ. است ما نظر مورد نجايا در و جداگانهي بحث خود ،رديگ يم قرار نيعناو نيا
 .گنجد يم سه نيا ازي ك يدر چگونهي ورزش ةحادث كه ديد ديبا و است تيمسئول جادياي برا نيعناو نيا ازي كي
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 دهكر حيتصر ش1392 .ا.م.ق 452 ةماد ،1ها  باوجود قرارگرفتن ديه در شمار مجازات.است
 كهي عمل هري كل ةقاعد بنابر و دارد را ضمان وي مدن تيمسئول آثار و احكام هيد كه است

 دري گذار قاعده نيا. بود خواهد آور ضمان ،الزم طيشرا احراز با شود،ي گريد به ضرر موجب
 صرف به ورزشكاراني برا تيولئمسيي شناسا و است رانيا حقوق مختصي بدن خسارات باب
 ،يگريد به وارده بيآس و ورزشكار كي) به منتسب( بار انيز فعل نيب تيسبب ةرابط اثبات
 عام اصل و تيعل ةرابط نيا اما د،ينما يم ممكن هيد ثبوت به راجع عام قواعد مطابق اگرچه

 آنكه حيتوض شود؛ ينم اعمالي سادگ نيهم بهي ورزش ةحادث در آن ازي ناش تيولئمس
 هئارا كهيي ها ليتحل مطابق درواقع و دارد تيخصوصي ورزش تيفعال ازي ناشي بدن هاي آسيب
 ةجينت است ممكن رهگذر نيا در كهي صدمات رشيپذ وي ورزش ةحادث در شركت ،ميكرد
 وي ورزش فعل نيب (تيعل ةساد ةرابط و هيد اريع با دينبا ،باشدي ورزش تيفعال كي يعيطب

 تابعي ورزش تيفعال ازي ناش هاي آسيب كه است نيا قتيحق. ه شودديسنج) يبدن آسيب
 ثبوت در حاكم عام ةقاعد با نه ها گونه آسيب نيا در تيعل ةرابط و است خود خاص قواعد

 ورزشكار فعل وي بدن آسيب نيب 2ميمستق ةرابط تنها كه)محضي خطا و عمد شبه عمد، (هيد
ي اسالم زاتامج قانون مواد به توجه با البته كه انتساب، تيقابل اريمع با بلكه دارد، نظر مورد را
   .شود يمي ابيارز) نوشتاري بعد بخش موضوع (دارد، كامل تفاوت مباشرت با

  
 ريتقص نقش )ب

 متيعز ةنقط ،يورزش حوادث به راجع رانيا ةموضوع حقوق حيصر موضع رسد يم نظر به
 در تحوالت نيآخر مطابق .باشدي ورزش تيمسئول در ريتقص نقش به بردني پي براي مناسب
  :است حاكمي ورزش حوادث بر ش1392 .ا.م.ق 158 ةماد ث بند ،موضوعه حقوق
 شود، يم محسوب جرم قانون طبق كهي رفتار ارتكاب ،قبل مواد در مذكور موارد بر عالوه«
  :ستين مجازات قابل ريز موارد در

 سبب نكهيا بر مشروط ،آن ازي ناش حوادث وي ورزش اتيعمل: ث...  - ب... -الف
ي شرع نيمواز ريمغا هم مقررات نيا و نباشد ورزش آن به مربوط مقررات نقض ،حوادث
  .»نباشد

                                                            
 حيتصر نآ به قانون چون ،شد دهينام زاتامج نظر نيا از هيد. ستين نظر مورد هيد تيماه دار دامنهي ها بحث طرح نجايا در. 1

 .است موضوعه نيقوان ريسا و .ا.م.ق در ضمان قواعد اساس بري ورزش ةحادث به پرداختني قانون هيتوج مقصود. دارد

 به كهي تيفعال تيماه دربارة هستند،ي اساس و مهم ْتيمسئول نوع سخن، گريد به ا يعلل نييتع اصل در اگرچه قواعد آن. 2
  .بكنندي كمكي اصل پرسش به پاسخي برايي نها ليتحل در توانند ينم نظر نيا از و آيند كار نمي به انجامد، يم آسيب
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 و دارد مخالف مفهوم رياخ ةقاعد ايآ كه است نيا پرداخت آن به ديبا هكي پرسش نينخست
 آور تيمسئولي ورزش مقررات نقض ازي ناش هاي آسيب كه گرفت جهينت اساس نيا بر توان يم

 ،باشد داده رخ ورزشكاري خطا ةجينت دري ورزش ةحادث اگر كه اند دهيعق نيا بري برخ است؟
 مجرم ك يهمانندي شخص نيچن با و گرفت خواهد قرار او ةبرعهد آن كاملي قانون تيمسئول
 عالوه هب شد؛ خواهد برخورد  است،شده جرم مرتكب ورزش نيزم از خارج در كهي عاد
 عمل آن نبودن خطاي معنا بهي ورزش مقررات در خطا عنوان به حركت كينشدن ي نيب شيپ
 انيب مقام در تنها .ا.م.ق 158 ةماد رسد يم نظر به. )31-32، ص1378  و35-36، ص1392، اين ييآقا( ستين
ي درحال شود، وارد كنيباز به يا صدمهي ورزش تيفعال ك يانيجر در اگر كه است نكته نيا

 كه چنان درواقع شد؛ نخواهد جادياي تيمسئول باشد، شده تيرعا زيني ورزش مقررات كه
 ترك و فعل از يا گسترده فيط ،خطاها بر ناظر قواعد نجايا در ،يباز بر حاكم قواعد ميدان يم

 نادرستي رفتارها و خطاها انواع دربارة فايف 12 قانون نمونهي برا ؛رديگ يم دربر را ها فعل
. است زرد كارت مستوجب 1يرورزشيغ رفتار مانند رفتارهاي برخ ،بخش نيا اساس بر. است

 گريدي سو از .كرد اشاره 2كردن تكل مالحظه بدون به ديباي رورزشيغي رفتارها ازجمله
 توان يم ايآ حال. است قرمز كارت افتيدر با بازيكن اخراج مستلزم 3خشن رفتار مانندي حركات
 دانستي كس مانند، شود يم مصدومي كنيباز آن اثر در و زند يم تكل مالحظه يب كهرا ي شخص

 نهعادال مثبت پاسخ رسد يم نظر به! شكند؟ يم راي گريدي پا و زند يم تكل خشونت با كه
 اريمع كه ازآنجا اما ،ستين مقصر مجازات هدفي مدن تيمسئول در كه است درست. نباشد
 كه يا مقرره نوع ديبا عقل حكم به ،است گفته پيش مقررات نقض موضوعه نيقوان در تيمسئول
ي برا مقررات نقض تيكفا لزوم عدم هيتوجي برا. باشد ثرؤم تيمسئول احراز در شود يم نقض
 دوش بر نيسنگي مراقبت فيتكل گذاشتن كه كرد استدالل زين گونه نيا وانت يم تيمسئول

 كنيباز ك ي،بادقت كنيباز«: دهد يم قرار تيمسئول از واهمه و ترس در را او شهيهم ورزشكار
 شناختن مسئول ،گريدي سو از .)Gearty, op. civ, p.373( »شود يم روزيپ ندرت به و است خسته

 حوادثي رو به را دعوا طرح ةدرواز ،يورزش ةساد ةقاعد كي نقض ليدل به كنانيباز
 دانيم ،بيترت نيا به. گشود خواهد ،دهد يم رخي ورزش يها تيفعال در روزانه كهي شمار يب

ي دعاو فصل و حلي برا دادگاهي علن صحن بلكه ،ورزشكاراني ورزش ةمبارز دانيم نه ورزش
 رانيا حقوق در» يذات خطر نيدكتر «رشيپذ نگرايب تنها مقرره نيا لذا .4بود خواهد تيمسئول

                                                            
1. Unsporting  behaviour 
2. Reckless Tackle 
3.Violent conduct 

. نداردي سازگاري مدن تيمسئول حقوق دري كنون گاهيجا باي ورزش ريتقص ازي قيمض برداشت كه شود راديا است نممك. 4
 مرتكب مجازات نه و است ديده زيان خسارات جبراني مدن تيمسئول هدف و شده خارج مقصر گناه قالب از ريتقص امروزه
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 قواعد نقض ةجينت در صدمه راديا آن مخالف مفهوم اساس بر توان ينم رو نيا از و 1است رانيا
  .2دانست آور ضمان راي باز

 به ديبا ديآ يم وجود بهي ورزش مقررات نقض ةجينت در آسيب كهي فرض در بيترت نيه اب
 بر اصوالً رانيا حقوق دري مدن تيمسئول ميدان يم كه انچن. رفت تيمسئول عام مقررات سراغ
 رسد يم نظر به امر آغاز در .دارد ديترد خصوص نيا دري كس كمتر و است هشد استوار ريتقص
 تيمسئولي مبنا و داده رخي تحول نهيزم نيا در ش1392ي اسالم مجازات قانون بيتصو با كه
 در تيجنا«: ميخوان يم قانون نيا 492 ةماد در .است هيافت رييتغ» استناد تيقابل «به» ريتقص «از

 آنكه از اعم باشد مرتكب رفتار به مستند حاصله ةجينت كه است هيد ا يقصاص موجبي صورت
 در ،شود رفتهيپذ تحول نيا اگر. »شود انجام ها آن اجتماع به ا يبيتسب به ا يمباشرت نحو به

 تيمسئول چنانچه مقابل، در. »ريتقص «نه و بود» استناد «احراز دنبال به ديباي ورزش ةحادث
 است،ي رعمديغ هاي آسيب سر بر بحث كه نجايا در م،يبدان» يفريك«ي تيمسئول را هيد پرداخت

 احراز به منوطي رعمديغ جرائم تحقق«: قانون همان 145 ةماد برابر كه كرد استدالل توان يم
 نه و دانست او ريتقص همانا ديبا را ارورزشك تيمسئولي مبنا لذا و» ... است مرتكب ريتقص

 ةبرجست نقش زيني مدن تيمسئول وي مدن قانون مقررات كه همچنان ؛استناد تيقابل صرف
 ريغ و تيعل ةرابط به مربوطي امر استناد تيقابل گفت توان يم نيهمچن. كنند يم دييأت را ريتقص
 به مربوط كيهر بلكه ،شود ينم دهيدي تعارض گفته پيش ةماد دو انيم رو نيا از و است ريتقص از
 آنكه از گذشته كرد اضافه توان يم خصوص نيا در. هستند تيمسئول از جداگانه عنصر دو
 بري ورزش تيمسئولي ابتنا د،باش برانگيز مناقشه تواند يم هيد پرداخت تيمسئول بودن» يفريك«

 در توان يم را ريتقص بلكه ،كند ينم تنگ خطر رشيپذ نيدكتر اعمالي برا را عرصه زين ريتقص

                                                                                                                                            
 گفت ديبا پاسخ در. بينجامد ها خسارتي برخ ماندن  بالجبران به تواند مي ريتقص ي دامنه دي؛ تحد)200، ص1388 ان،يكاتوز(
 بحث نيا. اند رفتهيپذ را تيفعال آن خطرهاي آزادانه خود دهيد انيز هم و مرتكب هم كه استي تيفعال بر سر نجايا در بحث كه

 و انگارد يم مفروض را ريقصت. است مطلوب به مصادره واقع در فوق راديا لذا و استي نيب شيپ تقصير احراز بحث به نسبت
 .است ريتقص سر بر سخن اصوالً نجايا كهي درحال كند؛ مي استدالل اساس نيا بر

 دريي زدا جرمي مبان از زين خطر رشيپذ نيدكتر كه را نظر نيا ،158 مادة برابر تنها كم دست رسد، مي نظر به اساس نيا بر. 1
 .رفتيپذ توان ينم ،)122ص ،1387 ،يرهن زاده ؛ محمد396ص ان، همان،يكاتوز(است ي ورزش حوادث

ي ها ستهيبا ،)1384(رج يا ان،يگلدوز(شوند  يم محسوب جرم موجهة علل ازي فريك حقوق دري ورزش حوادث كه ميدان يم. 2
 كه چنان آن. ندارندي پ در همي ضمان رو نيا از ؛يفريك تيمسئول رافع علل نه و )138.ص ،)1- 2- 3ا(ي عمومي جزا حقوق

 تيمسئول رافع علل از جرم موجهة علل كيتفك در ،»ستين مجازات قابل« عبارت انيب با گذار قانون اند، كرده اشارهي درست هب
البته  ).414ص ،يكنوني حقوق نظم دري اسالم مجازات قانون ،)1392(م يمحمدابراه ،يناتر شمس(است  كرده جاديا ديترد
 ليذي ورزش حوادث ازي ناش خسارات از زيني عمومي جزا حقوق در. كرد دنخواه واردي خلل كيتفك اصل در ديترد نيا

 مجازات قانوني محشا ،)1382(رج يا ان،يگلدوز(ندارد ي پ دري ضمان كه است شده بحث هيعل يمجن تيرضا ريتأث عنوان
 .)بعد به 272ص همان، ،يمحمدعل ،يلياردب ؛63ص ،ياسالم
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 ازي ناش تيمسئول ،يادشده نيدكتر اعمال باي وانگه. كرد احراز و ريتفس نيدكتر نيا ةيسا
  .نهاد دهيد انيز دوش برتوان  مي قانون همان 537 ةماد اساس بر را ها آسيبي برخ
 ،ورزش به مربوط مقررات نقض نه ،يورزش ةحادث ك يدر تيمسئول اريمع ،بيترت ه اينب
 هر ا يوي ورزش نياديبن قواعد ،يباز روحي ارهايمع ازي ك يبا ورزشكار حركت مخالفت بلكه
. است وستهيپ وقوع به طيشرا آن در حادثه كه بود خواهدي طيشرا ةهم گرفتن درنظر با ها آن دو

 ديبا و توان يم تيمسئول صيتشخ دري سردرگم و ابهام رفعي برا نگارندگان نظر به كه يا نكته
ي باز آن مقررات برابر كهي باز ازي قواعد نقض صورت در كه است نيا ،داشت توجه آن هب

 ليدال به توسل با بتواند او نكهيا مگر ؛دانست مسئول را مرتكب ديبا است، اخراج مستلزم
ي مباالت يب اي ياطياحت يب ،يباز قواعد نقض صرف سان نيبد .1كند هيتوج را خود حركت گريد

 باي مساوي باز قواعد تيرعا ةفيوظ نقض «لذا. كند ينم فراهم را 2ريتقص ازاحري برا الزم
 حقوق در اگرچه گفت توان يم بحث نيا ةجينت در. »ستيني گريد به نزدن صدمه ةفيوظ نقض

 همان انتسابي مبنا اما ،است خوانده به بار انيز عمل انتساب تيقابل تيولئمس اريمع موضوعه
 مقصر به بار انيز عمل )هم برابر در ورزشكاران( يورزش تيولئسم در درواقع و است ريتقص

  .شود يم منتسب
  

  انيز واردكنندة ورزشكاري مدن تيولئمس بر آن ريتأث و خطر رشيپذ. 3
 يورزش تيفعال در آن انواع و خطر مفهوم. 1. 3

 زانيم و نوع اگرچه ؛ستيني ديترد ،دارد دنبال به را هاخطري برخي ورزش تيفعال هر نكهيا در
 تيفعال يها يژگيوي خوب به جمله نيا .است متفاوت ورزش نوع تناسب به هاخطر نيا

 زيمتما بشر يها تيفعال ريسا از را ورزش كهيي زهايچ ازي كي «:دهد يم نشان راي ورزش
 »باشند نامتعارف و رمعقوليغ آزادند آن در كنندگان شركت كه باشد نيا ]تواند يم [سازد يم
)Yasser,1985, p.28(استي ذات ورزش در خطر درواقع ؛ )Fast, 2004, p.6&7( راستا نيهم در و 

 ارزش... دارد دربر راي ريناپذ اجتناب وي ضرور خطراتي ورزش حوادث«:  استشده گفته

                                                            
 دري ريتأث چهي انضباطي ها تهيكم ا يمسابقه در داور ماتيتصم كه است نيا ،ودش مي داريپد نجايا در كهي فرع  پرسش. 1

 با كه ازآنجا رسد مي نظر به. نمود خواهد ديمق را دادگاهي ماتيتصم نيچن ايآ ،گريدي عبارت به و داشت خواهد دادگاه ميتصم
ي حقوق ةجنب از را موضوع دادگاه د،شو مي مطرح دادرس نزد خودشي موضوع عناصر ةهم با دعوا دادگاه نزد دعوا طرح
 كه استي هيبد. بدارد ملحوظ هم را يادشده مراجع ماتيتصم ،ميتصم اتخاذ در است ممكن اگرچه ؛كرد خواهدي بررس
 نظر نيا از كم دستي مانع با دو، نياي اجراها ضمانتي انضباط وي مدن تيماه به توجه با ها، تهيكم از مستقل دادگاه،ي دگيرس

 .بود خواهدن مواجه

 عدم غفلت، مسامحه،. استي مباالت يب وي اطياحت يب از اعم ريتقص«: ش1392ي اسالم مجازات قانون 145 ةماد ةتبصر. 2
 .»شود يم محسوبي مباالت يب اي ياطياحت يب قيمصاد از مورد، حسب آنها، مانند وي دولت نظامات تيرعا عدم و مهارت
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. شوند يم مشتق است ها آني ذات كهي كيزيف يها تماس و تالش ،سرعت برخورد، از ها ورزش
 پرداختي ورزش منافعي برا تماشاگر ا يورزشكار توسط كه ستايي بها اتفاقات و تصادفات

  .)Barnes, 1996, p.276( »شود يم
از  خطر رشيپذ ،يورزش تيمسئولي دعاو در دفاع نيتر مهم بلكه ،مهم اتيدفاع ازي ك ي
 ؛دانست گونه سه ديبا راي ورزش خطر رسد يم نظر به اما چگونه خطري؟ ؛است دهيد انيز سوي
 كي در كننده شركت كه دانست آشكار خطر ديبا راي ذات خطر. يرعاديغ وي دعا ،يذات خطر
 يِذات يخطر چه نكهيا دگاهيد ك ياز. باشد داشته ديبا ا يداردي آگاه  آن بهي ورزش تيفعال

 نيا توانند يم -قاطع طور به نه -يباز قواعد كه گفت بتوان ديشا ،شود يم شمردهي ورزش
 قواعد كدام ستين مشخص رايز ،كند ينم چاره را مشكل راهكار نيا .1كنند نييتع را هاخطر
ي مختلف قواعد ةمجموعي ورزش هر بر چراكه ؛سازد يم مشخص راي ذات هايخطري باز

 گريديي جا در .2 استيورزش مختلف حركات و خطاها به راجع كه كند يم حكومت
ي مراقبت اعمال با كه دهستني خطراتي ذات خطرات«: اند شده فيتعر گونه نياي ذات هايخطر

 ةيپا بر نينخست فيتعر برخالف فيتعر نيا .)Healey op.cit, p.97( »نباشند اجتناب قابل معقول
ي تر مناسب اريمع  داشتن يا نداشتنيآگاه رسد يم نظر هب اما ،است استواري ريشگيپ تيقابل

 در كه چنان آن ؛ميكن نييتع اساس نيا بر را تيمسئول كه است نيا بر ماي بنا رايز ،باشد
 قابل ريغ خطر توان يم راي رعاديغ خطر. 3شود يم گفته سخن آن از خطر رشيپذ نيدكتر

 يخطر انيم نيا در. ندارد را آن انتظار وجه چيه به متعارف ورزشكار ك يكه دانستي نيب شيپ
ي ا گونه به ؛كشد يم را آن انتظار شيب و كم احوال، و اوضاع تناسب به كن،يباز هر كه استي عاد

                                                            
1. Mcnamara V.Duncan(1979) 26 ALR 584 

 ازجملهي ورزش هاي فعاليت ملزومات با قيتطب دري مدن تيمسئولي فن اصول تحول كانون ايفرنيكال ،ة امريكامتحد االتيا در .2
 تيفعال در كنندگان شركت ،يالتياي عال دادگاه Knight V.Jewett  معروفي دعوا در كه آنجا؛است بودهي ذات هايخطر
 نيا P. 26 696(cal. 1992) 834 . شناسد مي مسئول ،ورزش دري معمول فتارري مرزها از تجاوز صورت در راي ورزش
 shinي دعوا در. ه استشد دادهي تسر زين گلف مانندي رتماسيغ هاي ورزش به ايفرنيكال هاي دادگاهاز سوي  هيرو

V.Ahn(2007، آن در كهAhn  سر به جهت رييتغ با توپ و زد ضربه توپ به گلفي باز در   Shinپژوهش دادگاه ،خورد 
 خصوص نيا در كه رديبگ درنظر را Shin تيوضع زدن ضربه از پيش داشت فهيوظ Ahn كه گرفت جهينت نيچن ايفرنيكال

ي كوتاه بلكه ،ستين گلف ورزشي ذات خطر ،است دهيد آسيب Shin آن اثر در كهي خطري طرف از و است كردهي كوتاه
Ahn است داده شيافزا را ورزش نيا خطر) Shin V.Ahn 165 P.3d 581 lcul 2007(. 

 آگاه تيقابل اگر نداردي راديا اما ضوعي است نه حكمي،امري مو بودني ذات كه شود ديتردي درست به است ممكن اگرچه. 3
 هايخطر ازي برداشت و ستينگر ماجرا بهي رونيب منظر از ديبا تيدرنها رايز ؛ميده قرار بودني ذات فيتوص اريمع را شدن
 ازي ذات هايخطر اصطالح كنار در .كند يم فيتوص دهد يم رخ تيواقع در را آنچه نجايا دري گاهآ. داشتي ورزش اتيعمل
 ،New South Walesي مدن تيمسئول قانون5F )1 (ةماد برابر .شود يم برده نام زين» Obvious risks «آشكار هايخطر

 تيموقع در معقول شخص كي يبرا احوال، و اوضاع بقمطا كه، استي خطر دهيد صدمه كهي شخص به نسبت آشكار، خطر«
 .»باشد آشكار او
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 رقابليغ نه و دانستي عيطب وي ذات نه را هاخطرگونه  نياي احتمال هاي آسيب توان يم كه
 اريمع نيا اگرچه است؛ي اطياحت يب ازي ناش درواقع ها آسيب نيا بلكه ،يعيرطبيغ وي نيب شيپ
ي ارهايمع شود گفته اگر ،ليدل نيهم به. شودي اول با رياخ ةدست خلط موجب تواند يم خود زين

 رايز ست؛ين راهيب پر كنند، مشخص را خطر انواع انيم مرز قيدقي ا گونه به توانند ينم يادشده
 بهي باز نيزم يِكش خط همچون توان ينم كه است اديز چندان ورزش خطر آنكه از نظر صرف
 نيدكتر فهم پرتو در تنها معقولي ا گونه به زاتيتما نيا صيتشخ اصوالً پرداخت، ها آن كيتفك
 نيا شمول ةدامن نييتع ةمسئل به پاسخ افتني يپ در كه آنجاست. است ممكن 1خطر رشيپذ

 نيا ،شد گفته آنچه اساس بر .شود يم تر روشن هاخطر نوع و زاتيتما آن تياهم ن،يدكتر
 است، تيفعال آن تيماه و ذات در كه ازآنجا ،ورزش هري ذات خطر كه شود يم گرفته جهينت

ي زندگي عاد هايخطر همانند را هاخطر گونه نياي بشر عقل رايز ؛اردندي پ دري تيمسئول
 ليتحمي و هب بشري زندگ ذات كه هاييخطر ه دليلب كس چيه كه داستيپ و داند يم بشر
 براي بلكه ،بشري برا ورزش بودني ضروري معنا به  نهالبته گفته نيا. نداردي تيمسئول ،كند يم

 تيمسئول از بحث در مبنا نيا بر .است تيفعال دو هر در ها نآ بودني ذات ليدل به هاخطر هيتشب
 ها گونه آسيب نيا ؛است منتفيي اطياحت يب از سخن ها،خطر نيا ازي ناش هاي آسيب به راجع
  .آورند ينم بار بهي تيمسئول
  

 انيز واردكنندة ورزشكاري مدن تيولئمس بر خطر رشيپذ ريتأث. 2. 3

 كه زد دستي كار به داوطلبانه يشخص اگر  كهديگو يم را نياي كل طور به خطر رشيپذ ةينظر
 در .2است رفتهيپذ را هاخطر ا يخطر آن كه شود يم گفته ،دارد وجود صدمه خطرِ آن در

 نيا اكنون اما ،شد يم محروم خسارت جبران ازي كل طور بهي شخص نيچن ،گذشته در ،ال كامن
 ,...Edwards and( است ثرؤم خسارت زانيم ةمحاسب در خطر رشيپذ و شود ينم دنبال هيرو

2009, p.227( .از سوي كه اتيدفاع نيتر متداول و نيتر مهم ازي كيي ورزش تيمسئول ةحوز در 
 رفتهيپذ را دنيد صدمه خطر خود دهيد انيز ؛است خطر رشيپذ ،شود يم مطرح خواندگان

 ك يدر ثرؤم تشرك .1: استوابسته  شرط سه وجود به خطر رشيپذ دفاع تيوضع .3است
 خطر ازي آگاه .2 ؛يباز آن عام قواعد اساس بري باز در حضوري معنا به 4يورزش تيفعال

                                                            
1. Assumption Of Risk- Acceptation Du Risque 

 <Volenti non fit injuria >: است معروف زين» ستين ناعادالنه شود مي رفتهيپذ آنچه «نيدكتر بهي تئور نيا. 2

 ك يبال سيب كنيباز كه دادي رأ دادگاه ،Harris V.cherry valley- springfield school districtي دعوا در. 3
 ) است رفتهيپذ را صدمه نوع آن خطر ،دهيد بيآس چشم ةيناح از توپ پرتاب دستگاه ك ياز توپ پرتاب اثر در كه رستانيدب

760 N.Y.S 2d 768 (N.Y.APP.Div.2003) ). 

4. La Participation effective a une activite sportive 
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 نيا از كيهر اگر رو نيا از و باشد داده رخي عاد طور به و شده رفتهيپذ خطر .3؛ 1آمده وجود به
 ,Lapouble, 1999( شد نخواهد اجرا خطر رشيپذي تئور ،باشد مفقودي ليدل هر به طيشرا

p.181( .اوضاع ازي ضمن طور به معموالً اگرچه ؛باشد 3يضمن ا ي2حيصر تواند يم خطر رشيپذ 
)Beloff, 1999, p.122( است استنباط قابل دعوا هر خاص احوال و

موجب   خطرهايي كه بهاما. 4
 نام يذات كه دانستيي ها آن ديبا را هاخطر نيا ايآ ؟5ها هستند شوند، كدام اين نظريه پذيرفته مي

 رشيپذ ةينظر در كه بود دهيعق نيا بر توان يم است؟ نظر مورد ها نيا از فراتري زيچ ا يمينهاد
 وحدت و خلط ،صورت نيا ريغ در چه است؛ي ورزشي ذات هايخطر از فراتر ، مقصودخطر
 خطر رشيپذ ةينظر آنكه حال و آمد خواهد شيپ هاخطر رشيپذ وي ذات هايخطر نيدكتر
 باشد قبول قابل ريغ نخست نگاه در بلكهي ذات نه ،آمده شيپ خطر كه شود يم دهيكش شيپي وقت

)schot, 2005, p.5(اصوالًي ذات خطر ك يازي ناشهاي  آسيب خصوص در كه استي درحال نيا ؛ 
 ةداوطلبان رشيپذ دفاع كه روست نيهم از و ستين خطر رشيپذ ةينظر دنيكش شيپ بهي ازين

  . )Fast, 2004, p.7-9( است بوده زيآم تيموفق كمتر ،يذات هاي خطر عدفا خالف بر ال كامن در خطر
 ،)يرعاديغ خطر وي خطرعاد ،يذات خطر  (ميشناخت ورزش دركه  يخطر از ميان سه گونه 
ي رعاديغ اما ،ستندين ورزش يِذات كه هاييخطر ؛رديگ يم دربر را دوم گروه ،خطر رشيپذ ةينظر

 ،نديآ ينم دري گاهآ ةطيح در حاضر ليتحل در چوني اترذيغهاي خطر. شوند ينمي تلق زين
 ييها آني رعاديغ هايخطر. بمانند ضمان بدون يادشده ةينظر به استناد صرف به توانند ينم

 اريمع به راجع بحث به ها آن از بحث و شوند يممربوط  آور تيمسئوليي رفتارها به كه هستند
 در م؛يگفت سخن تيمسئولي ها اريمع از تر شيپ. خورد يم ونديپي ورزش ةحادث در تيمسئول

 شده ارائه بحث مورد نيدكتر گذاشتن كناري برا اريمع دو خالصه طور هب ميكن يم اضافه نجايا
 اريمع برابر. 7تيامن و سالمت به نسبتي توجه يبي گريد و 6ياطياحت يب اريمع نخست: است

 در و شد خواهد رد خطر رشيپذ دفاع ،باشد كنيبازي اطياحت يب ازي ناش آسيب اگر ،نخست
 تيدرنها ،داد قرار مبنا توان يم راي شخص وي نوع اريمع دو اگرچه زيني اطياحت يبي ابيارز

                                                            
1. La conscience du risque encouru. 
2. Express 
3. Implied 

آن  و اشاره cummings V. Graingerي دعوا در )lord Denning( ينگند لرد را خطر رشيپذ بودني ضمن ا يحيصر .4
 ا ياي حرفه ورزشكار نكهيا حسبر ب خطري ضمن رشيپذ ليتحل نيهمچن. )All ER104 1 {1977}( است هكرد دييتأرا 
 .)Eswads and.. 2009, p.229 &230( است متفاوت ،باشد اي رحرفهيغ

 داده ونديپ) Good faith- Treu and Glauben(نيت  حسني كل اصل به را خطر رشيپذي تئور البته لمانآي عال دادگاه. 5
 متمسك خطر رشيپذ دفاع به تين حسن با تواند نمي او ،باشد كرده رفتاري اطياحت يب با اي يعموم طور به خوانده اگر: است
 .)BGH 5 november 1974, BGHZ 63.740, 144= NJW 1975 109,110( شود

6. Negligence 
7. Reckless disregard for the health and safety 
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 فراهم را امكان نيا ثبات، ازي ا درجه داشتن نيع در كه است شده دانسته اعمال قابلي زمونآ
 زين مهارت مختلف سطوح با كنانيباز انتظارات زين و مختلفي ها ورزش استلزامات تا سازد
 ريسا به نسبت كنيباز هر دوم، اريمع اساس بر .)James, 2001, 698&700( شود گرفته درنظر

 كنيباز ها دادگاه رو نيا از و دارد برعهده ها آن تيامن تيرعا بري مبني قانوني ا فهيوظ كنانيباز
 با همراه ا يگاهانهآ ،يمدعي توجه يب ةدهند نشان او رفتار كه دانند يم ولئمسي صورت در را
 ,Wong op.cit( شودمنجر  ها آن به آسيب ورود به و باشد كنانيباز گريد به نسبتي اطياحت يب

p.107( .انيم تفاوت رياخ اريمع نكهيا ازجمله ؛است شده وارد دو نيا از كيهر  بريينقدها 
 اگر حال، نيا با كند؛ يم حوم را دو نيا مرز و رديگ يم دهيناد را 2جرم و 1خطا ازي ناش تيمسئول
 ماند خواهدي باق ها آن انيمي اندك تفاوت شود، لحاظ اريمع دو هر در احوال و اوضاع ةهم

)op.cit, p.705. James( .رشيپذ نيدكتر ها نوشته ازي اريبس در اگرچه آنكه ذكر شايان ةنكت 
 اما ،است شده دانسته اعمال قابل ورزشكاران تمام بارةدر طيشرا ةهم گرفتن درنظر با خطر
 را نديگرا و شودمحدود ي ا حرفه ورزشكاران به آن اعمال ةحوز كه اند دهدا شنهاديپي برخ
 به ،كنند يمي ا مدرسه) يها ورزش(ي ها تيفعال كهي كسان و ها يا حرفه انيم رايز ؛ردينگ دربر
 ازي آگاه وي باز تيماه به نسبت فهم و درك آن، تبع به و كردني باز در شتريب ةتجرب لحاظ
 قابل ميگفت آنچه بنابر نظر نيا .)p.475 and al   2002،Hess ,( دارد وجود تفاوت ،آن هايخطر
 احوال و اوضاع ةهم زيني ابيارز در و است خطر رشيپذ ار،يمع اگر رايز ؛رسد ينم نظر به قبول
 نيدكتر شمول ازي ا حرفه ريغ ورزشكاران خروجي براي هيتوج چيه شود، يم گرفته نظر در

 باشد كسان يكنندگان شركت ةهمي برا ديباي باز ك يقواعد آنكه ژهيو به ؛ندارد وجود يادشده
 راي اريبس نكاتي ا حرفه ريغ ازي ا حرفه صيتشخي برا كم دست چون صورت نيا ريدرغ و
ي برا راه ،است متفاوت گريكد يبا افراد همه در شك يب نكات نيا و گرفت درنظر ديبا

  .شد خواهد بازي شخصي ها يژگيو بري مبتن تايدفاع
 نيدكتر آنكه نخست: داشت دور نظر از دينبا خطر رشيپذ خصوص در را نكته چند

 كه تاآنجا )Van Dam,op.cit, p.213( است مربوط 3ياشتراكي اطياحت يب نيدكتر با خطر رشيپذ
 ,Eswards and ..., op.cit(شود يم دانستهي اشتراكي اطياحت يب ازي شكلي گاه خطر رشيپذ

p.224(،  ياشتراكي اطياحت يب برخالف نكهيا ازجمله ؛دارد وجود تفاوت دو نيا انيماما، 
. )Ibil, p.228( شود يم رفتهيپذ 5يدقت يب هم و 4محض تيمسئول موارد در هم خطر رشيپذ

                                                            
1. Tort 
2. Crime 
3. Contributory Negligence 
4. Reckless 
5. Strict liability 
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 الاعمي يجزا مسائل در خطر رشيپذ وي ذات خطر يها هينظر كه داشت توجه ديبا آنكه گريد
   (Schott, 2005, p.6). شوند ينم

  
  جهينت. 4
 كه  رايورزش تيفعالآن  ديبا ،استي ورزش ةحادث ك يازي ناش تيمسئول سر بر بحثي وقت

 ي،ا مسابقه از اعمي ورزش تيفعال نوع هر تا كرد موسعي ريتفس ،است داده رخ آن در حادثه
 ي كها  حادثه.شود شامل را آن از جخار ا يورزشگاه در ا يو يا رحرفهيغ ا ييا حرفه ،يحيتفر

ي باز ةادار ةنحو به كه استي قواعد آني رو ك ي،افكنده هيسا  آنسر بر جهت چند از حقوق
 ،كنند دخالت ها تيحاكم آنكه از شيب ها آن وضع در كه شوند يم مربوطي ورزشي خطاها و

 گريدي رو ايآ قواعد نيا نقض نكهيا اما .دارند نقشي الملل نيب يها سازمان و ها ونيفدراس
 انينما را - هستند خسارت جبراني اجرا ضمانت به راجع قواعد همان كه - حقوق حكومت

 نيا نهيآ در را خود پاسخ و داردبستگي ي ورزش تيفعال ةبرجستي ژگيو دو هب ،ريخ ا يسازد يم
 در ي كهكس هر آنكه دوم و دارد هاييخطر خود ذات در ورزش هر نكهيا نخست ؛نديب يم دو
، شود آسيب باعث تواند يم ورزش آن در كه را هاييخطر، كند يم شركتي ورزشي تيفعال
 جادياي باز قواعد نقض با كهرا  ييها آني حت شده، استقبال هاي خطر  ازرشيپذ نيا .پذيرد مي
 مسئول را متجاوز توان ينمي باز ةقاعد ك ياز تجاوز صرف به پس ؛رديگ يم دربر ،شوند يم

 گريد به ا يو ها نقض ةهم ،ستين آور ضمان يا قاعده نقض هر كه گونه همان اام. شناخت
 نقض كنانيبازي منيا قواعد كه آنجا. ستين اجرا ضمانت دونب زين قواعد ةهم نقض ،سخن

 صورتي باز روح برخالف ا يقواعد از خارجي كل طور به شده انجام حركت ا يشود يم
 و اوضاع ةهم تيمسئول نيا احراز در البته و ودب خواهد صدمات مسئول مرتكب ،رديگ يم

 ةتجرب و ورزشكار بودن يا رحرفهيغ ا ييا حرفه و بحث مورد ورزش نوع ژهيو به ،حادثه احوال
ي باز قواعد نقض از فراتر اريمع را آن توان يم كه اريمع نيا .داشت خواهد كننده نييتع نقش او
 ،بيترت نيه اب. است شده رفتهيپذيي قضا ةيرو وياز س شيپ ها سال از كشورها گريد در د،ينام
 به گريدي صورتي ذات هايخطر و خطر رشيپذ نيدكتر ريثأت تحت ورزشكاران تيمسئولي مبان
 هم و نه ا يباشدي ذات هاي خطر ازي ناش نكهيا به توجه با صدمه هم كهي ا گونه به ؛رديگ يم خود
 دهيد انيزي سو از آن قبول به توجه با انيز عامل نبودن مسئول با خسارت جبران ةمطالب حق

 اساس و هيپاي ب زين رانيا حقوق در دگاهيد نيا اندكه دهيعق نيا بر نگارندگان. شوند يم متحول
 ليتشك را دگاهيد نياي اساس يها هيپا كه خطر رشيپذ وي ذات خطر يها هينظر راكهچ ؛ستين
 ايدن دري ورزش يها تيفعال ةهم در و ستندين محدود كشور چند ا يكي يمرزها به ،دهند يم

 كه كردند هئارا .ا.م.ق 492ة ماد از نگارندگان كهي ليتحل ژهيو هب؛ هستند درك و استنباط قابل
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 انيپا بيتسب ازي ناش تيولئمس در ريتقص داشتن يا نداشتن ضرورت باب در مناقشه ها سال به
 تيفعال ازي ناش هاي آسيب در ملهازج ت،يولئمس اريمع را استناد تيقابل صراحت به و داده

 عنوان به ريتقصي نف ةمنزل به اريمع نيا كه مهم نيا گرفتن درنظر با البته .است دانسته ،يورزش
 با متناسب ،خاص مفهوم در و دارد خود دل در را ريتقص بلكه ،ستين تيولئمسي مبنا
 با هيد نهاد كه ميكرد مالحظه .است نهفته استناد تيقابل تحقق در ريتقص ،يورزش تيولئمس

 ليتحل مطابق اما ،زند يم هم بر راي باز قواعد) ما بحث در (ظاهراً اگرچه خودي سنت خاستگاه
 بحث به هيد نقش ورزشكاران، تيولئمس بر ضمان عام قواعد ةطريس و .ا.م.ق158ة ماد از ما
  . شود مي منحصر) ها آسيب زانيمي ابيارز( يگريد
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