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صالحیت دادگاه بین المللی  ورزش فوتبال عنوان:  

 کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی دانشگاه گیالن نام نویسنده :آرمان صاحبی

Armansahebi995@yahoo.com Mail:            

 :چکیده

همراه آورده که بسیاری از آنها در دنیای امروزی، فوتبال با خود انبوهی از مسائل گوناگون اقتصادی، سیاسی، حقوقی و ... را به 

در نوع خود تازگی داشته و تا حدودی نیز کم نظیر می باشند. یکی از ابعاد مهم این ورزش، مباحث حقوقی مرتبط با مرجع 

رسیدگی به اختالفات ناشی از ورزش فوتبال و آیین مربوط به آن می باشد. همانطور که می دانیم، عموماً پیش بینی آن دسته 

اعد و مقررات حقوقی که حقوق و تعهدات اشخاص و حدود آن را تعیین می نماید به تنهایی نمی تواند پاسخ گوی از قو

نیازهای عدالت، اخالق و انصاف باشد و تدوین و تصویب مقررات دادرسی و آیین رسیدگی به اختالفات حقوقی می تواند مکمل 

طی فدراسیون فوتبال مهمترین مقررات مربوط به مرجع رسیدگی به و متمم آن باشد. در حال حاضر، در آیین نامه انضبا

اختالفات ناشی از ورزش فوتبال و آیین مربوط به آن تدوین و تصویب گردیده است. در این تحقیق با روشی توصیفی به 

گذر تحلیل آیین بررسی مهمترین موضوعات حقوقی مربوط به حقوق ماهوی و شکلی مرتبط با ورزش فوتبال پرداختیم تا از ره

 نامه انضباطی مذکور و سایر مقررات مربوطه افق های روشن تری فرا روی جامعه حقوقی کشور گشوده شود.

 صالحیت،دادگاه بین المللی ،  ورزش  فوتبال کلیدی : های واژه

 مقدمه:

که قبل از قضاوت دولتی، در  در میان روشهایی که برای رفع اختالف میان آدمیان رواج دارد یکی از روشهای مسالمت آمیز 

شود، داوری است  جوامع انسانی رواج یافته و تاکنون به موازات قضاوت دولتی پیش رفته و روز به روز بر اهمیت آن افزوده می

در کشور ما با اینکه نزدیک به یک قرن از تصویب مقررات داوری می گذرد این شیوه از  که ریشه در قرارداد خصوصی دارد. 

رسیدگی به صورت رسمی چنانکه باید و شاید، رواج نیافته و آنچه که از قدیم عمال بین مردم مرسوم بوده و اکنون هم کم 

ای سنتی است که بر اساس آن در اختالفات عموما کوچک و محدود طرفین به محضر شخصی محترم  وبیش ادامه دارد شیوه

کنند. در دادگاهها هم  روند و در مورد اختالفشان از او کسب رأی می یره میو معتمد از قبیل ریش سفید، روحانی، بزرگتر و غ

شود،  معموال، دعاوی کمتر به داوری ارجاع می شود و تجربه نشان داده است که از معدود مواردی هم که به داوری منجر می

ر کند. یک نگاه به مجموعه آراء وحدت درصدی قابل توجه از آنها ناموفق است و نهایتا خود دادگاه ناچار می شود اظهار نظ

رویه دیوان عالی کشور و آنچه از آراء شعب دیوان و دادگاهها چاپ و منتشر شده است می تواند بخشی از این واقعیت را به 

 .اثبات برساند
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؛ به طوری که پیش می باشدداوری ورزش مربوط به سالهای آشنایی و برخورد عملی ورزشکاران و حقوقدانان ایرانی با دیوان     

در یک دعوی طرف ایرانی، خواهان بوده است. در دعوای باشگاه استقالل تهران علیه کنفدراسیون فوتبال آسیا  58در سال 

رست بازیکنان برای دیوان ابتدا دستور موقتی به نفع طرف ایرانی صادر نمود اما نهایتاً دعوای وی مبنی بر ارسال به موقع فه

اما همچنان این  .برای اخراج استقالل از رقابتها را تأیید نمود AFCرا نپذیرفت و تصمیم « شرکت در جام باشگاههای آسیا

سوال وجود داشت که آیا دیوان عدالت اداری صالحیت رسیدگی به اختالفات داخلی فدراسیون فوتبال را دارد یا نه؟ اساسنامه 

فدراسیونهای ورزشی آماتوری »اساسنامه فیفا بود، اما طبق حقوق داخلی چطور؟  16ماده  3رط مقرر در بند فدراسیون فاقد ش

( در عداد این 66/3/61)الحاقی  6«قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی» 66طبق بند « جمهوری اسالمی ایران

با توجه به »قانون دیوان عدالت اداری ارائه نمود که مطابق آن  66مجلس، تفسیری از ماده  67موسسات قرار گرفتند. در سال 

قانون دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات علیه نهادهای عمومی احصاشده در قانون فهرست... نیز در صالحیت  66ماده 

قانون اساسی  663هر اصل این تفسیر قانونی به تایید شورای نگهبان نیز رسید که مغایر ظا 2«دیوان عدالت اداری میباشد.

به منظور رسیدگی به شکایات، »مقرر میدارد: « دیوان عدالت اداری»قانون اساسی در مقام تأسیس  663ایران بود. اصل 

های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی به نام عدالت اداری نامهتظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آئین

مامورین یا واحدها یا »همانگونه که در این اصل ذکر شده است، فقط شکایت از « قوه قضاییه تاسیس میگردد. زیرنظر رئیس

ای در دیوان مطرح و شاکی خواستار ابطال هم پرونده 58در صالحیت این دیوان است. پیشتر در سال « های دولتینامهآئین

دبیرکل وقت فدراسیون فوتبال با طرح این موضوع که موسسه متبوعش  های فدراسیون فوتبال شد.نامهبخشی از یکی از آئین

نهادی غیردولتی )گرچه عمومی( است؛ صالحیت دیوان را به چالش کشید. اما دیوان با توجه به قانون تفسیری مصوب سال 

همچنین دیوان درباره  3د.نامه فدراسیون داصالحیت خود را احراز، به موضوع رسیدگی نموده و نهایتا حکم به ابطال آئین 67

 57جالب آنکه در سال  7های فدراسیون کشتی نیز صالحیت خود را احراز و اقدام به صدور رای نموده بود.یکی از بخشنامه

شورای نگهبان نیز نظر خود را تغییرداده و معتقد به عدم صالحیت دیوان در دعاوی علیه نهادهای عمومی غیردولتی شده بود. 

رسیدگی به شکایات... نسبت » 63جلس الیحه جدید دیوان عدالت اداری را تصویب نمود که در بند یک ماده م 57آذر  26

به... نهادها و موسسات عمومی غیردولتی احصا شده در قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و اصالحات بعدی 

نیز این موضوع تکرار شد؛ اما شورای نگهبان این بار نظر دیگری در صالحیت دیوان قرارگرفت و در بندهای دیگر این ماده « آن

اطالق بندهای »را نادیده گرفت و در ایرادات خود نسبت به این مصوبه اعالم کرد:  67داشت و عمال تایید خود بر قانون سال 

قانون  663ند، مغایر اصل چون شامل اقدامات و تصمیمات واحدهای عمومی غیردولتی نیز میشو 63ماده  1و  8، 7، 3، 2، 6

ها نامهبه جهت توسعه تصویب 6براساس اشکال ماده  28ماده  6بند »ایرادات نیز تکرار نمود:  8و در بند « اساسی شناخته شد.

قانون اساسی  663ها به قوای دیگر غیر از قوه مجریه و نیز تسری آن به موسسات عمومی غیردولتی مغایر اصل نامهو آئین

تصمیم گرفت در قانون جدید دیوان عدالت اداری،  28/9/58سرانجام مجمع تشخیص مصلحت نیز در تاریخ « شد.شناخته 

صالحیت رسیدگی به شکایات علیه نهادها و موسسات عمومی غیردولتی برای دیوان قائل نباشد. بنابراین هم از نظر مقررات 

رسیدگی به چنین شکایتی را نداشت. فیفا نیز به این موضوع  فیفا و هم حقوق اساسی ایران، دیوان عدالت ثبوتا صالحیت

معترض بود، وکالی مدافع رئیس وقت فدراسیون نیز از هشدار دادن به دادگاه وی در این موضوع، ابایی نداشتند. در الیحه 

رجاع نشود. به همین دلیل این مساله باید در فدراسیون فوتبال حل و فصل شود و به مرجع قضایی ا»... دفاعیه آنها آمده بود: 

است در آینده با محرومیتهای فیفا روبرو شویم از که ممکنجهت اینعنوان وکالی مدافع رئیس فدراسیون فوتبال بهما به

نهایتا پس از تعلیق فوتبال ایران، فیفا اعالم کرد  «شویم.لحاظ از خود سلب مسولیت کرده و متذکر به این قضیه میاین

د فدراسیون فوتبال ایران باید طبق اساسنامه فیفا و تعهدات مندرج در آن تدوین شود که ازجمله تعهدات اساسنامه جدی

                                                           
 الحاق شد. 37آن در سال  91و  99میباشد كه بندهای  91/4/9131، مصوب «قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی» -1 

 .99/3/34، مصوب «قانون دیوان عدالت اداری دررابطه با قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی 99قانون تفسیر ماده » -2 

 .31/159كالسه:  – 13دادنامه:  – 1/1/08تاریخ  -3 

 33/409كالسه:  – 913دادنامه:  – 91/9/30تاریخ  -4 
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برای ارجاع به دیوان داوری ورزش است که در اساسنامه جدید لحاظ شد. با تصویب اساسنامه جدید که  18مندرج در ماده 

تأکید شد هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی و حقوقی که  63 ماده 7مورد تأیید فیفا قرار گرفت، در بند  51تیر ماه  66

تعهد نماید کلیه دعاوی را صرفا در رکن قضایی فدراسیون حل و فصل نماید و حق »مایل به عضویت در فدراسیون باشند باید 

ضای فدراسیون چنین اساسنامه به عنوان تعهّدی برای اع 61همچنین در ماده « های عمومی را ندارد.ارائه دعاوی به دادگاه

دارد رسیدگی به هر گونه دعاوی عضو و یا نهادهای وابسته به در نظر گرفتن یک ماده در اساسنامه که عنوان می»مقرر شد: 

های ها و تصمیمات فیفا، کنفدراسیون، فدراسیون یا لیگعضو که در ارتباط با اساسنامه، قوانین و مقررات، دستور العمل

و در « فا از طریق فدراسیون، فیفا و دادگاه حکمیت ورزشی پیگیری و تحت رسیدگی قرار خواهد گرفت.باشد، صرکشوری می

توانند جهت قضاوت در صورت عدم قبول رای صادره از طرف فدارسیون، هر یک از طرفین می»نیز مقرّر شد  17ماده  2بند 

بر طبق ماده »ه، صالحیت دادگاه داوری ورزش پذیرفته شد: اساسنام 18و در نهایت در ماده « نهایی به فیفا مراجعه نمایند.

المللی اساسنامه فیفا هرگونه فرجام خواهی علیه احکام نهایی صادره توسط فیفا و یا کنفدراسیون باید در دادگاه بین 18و  89

 16و  89اساس مواد  که در شهر لوزان سوئیس قرار دارد مورد رسیدگی واقع شود. این موارد همگی بر CASحکمیت ورزشی 

اساسنامه فیفاست.پذیرش صالحیت دیوان داوری ورزش، یکی از مهمترین اتفاقات حقوق ورزشی در سالهای اخیر در کشورمان 

بود که سال گذشته روی داد. باوجوداین، سایر سازمانها و فدراسیونهای ورزشی در ایران هنوز صالحیت دیوان داوری ورزش را 

میثاق بین  67البته مفاد مزبور گرچه حقّ کلّی مربوط به برخورداری از دادرسی )ماده  ود نپذیرفته اند.برای حل اختالفات خ

قانون اساسی به  689قانون اساسی ایران( را منتفی نمی سازد اما درظاهر خالف اصل  37المللی حقوق مدنی و سیاسی و اصل 

، و نه مراجعی چون فیفا یا دیوان داوری ورزش که یک دادگاه نظر می رسد که مرجع رسمی تظلمات را دادگستری می داند

 خارجی است و براساس حقوق خارجی )سوئیس( و نه حتّی حقوق بین الملل، عمل می نماید.

 توسل به سازش و داوری در حل اختالف های ورزش فوتبال :-2-1 

خواهند که  مورد اعتماد و منتخب خود، از آنها میسازش به این معنی است که طرفین با ارجاع اختالف به شخص یا اشخاص  

بین آنان سازش برقرار کند و یا راه حلی برای سازش پیشنهاد نماید بدون اینکه وارد رسیدگی حقوقی و قضائی بشود و سپس 

ویژه، در  یا پیشنهاد آن شخص را می پذیرند و اجرا می کنند و یا به راه و روشی دیگر روی می آورند. این روش گاهی به

مواقعی که مقرر می شود داور بر اساس انصاف و کدخدامنشانه رأی صادر نماید، با داوری اشتباه می شود ولی با آن یکسان 

نیست و برای خود ضوابط ویژه ای دارد که به مرور زمان شکل گرفته، به نحوی که هم اکنون در کنار مقررات مربوط به 

است در ایران  8یده است که نمونه آن مقررات سازش و داوری اتاق بازرگانی بین المللیداوری، مقررات سازش هم تدوین گرد

سازش و »در آیین دادرسی مدنی مبحثی تحت عنوان  هم مقررات و ضوابطی هم برای ایجاد سازش تدوین گردیده است.

 وجود دارد که بر دو نوع است:« درخواست آن

که طرفین یک دعوای مدنی قابل سازش، مادام که دادگاه رأی خود را صادر نکرده .سازش مسبوق به دعوا می باشد  :نوع اول

توانند در جلسه دادرسی یا خارج از دادگاه دعوای خود را به سازش خاتمه دهند و در این صورت اگر در دادگاه  است، می

ن می رساند و دعوی را مختومه حاضر باشند دادگاه سازش و شرایط آن را در صورت مجلس درج می کند و به امضاء طرفی

اعالم می کند و اگر سازش در خارج از دادگاه صورت گرفته و سازشنامه غیر رسمی باشد با ارائه آن به دادگاه و تأیید صحت 

در هر مرحله از دادرسی » مقرر می دارد: 69آیین دادرسی مدنی مصوب  665ماده  1آن دادگاه دعوی را مختومه می نماید.

                                                           
5-  International Chamber of commerce I.C.C. 

نیز به كار رفته است ولی در حقیقت  9131شهرت یافته تا جایی كه در آیین دادرسی مدنی مصوب « گزارش اصالحی» به غلط  این نوع سازشنامه - 6

گزارش » را به كار برده بود و اصطالح « صلحنامه»معلوم نیست این اصطالح چگونه باب شده است زیرا قانون آیین دادرسی مدنی سابق اصطالح 

باشد كه اولین بار بدون دقت كافی به كار رفته و « اغالط مصطلح»از هیچ جهت ارجحیت ندارد و به نظر می رسد از « نامهصلح»نسبت به « اصالحی 

 رواج یافته است.
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حقیقت قانونگذار به دادگاه اجازه داده است که بین  در «ن می توانند دعوای خود را به طریق سازش خاتمه دهند.مدنی طرفی

بودن آن همانند سایر اسناد  االجرا تنظیم کند و این سند صلح ماهیت رأی ندارد و الزم االجرا طرفین یک سند صلح الزم

قانون بر الزم االجرا بودن آن کرده است. به همین علت است که  بودن و به علت تأکیدی است که رسمی، به علت رسمی

نوع دوم؛ سازشی است که مسبوق به دعوا نباشد. مقررات این نوع سازش   چنین صلحنامه ای قابل تجدید نظر خواهی نیست.

کس می تواند در مورد هر هر » قانون مذکور چنین حکم می کند :  651به بعد قانون آ.د.م. ذکر شده است. ماده  651در مواد 

همان قانون  655و ماده « کند. ادعائی، از دادگاه نخستین، به طور کتبی، درخواست نماید که طرف او را برای سازش دعوت

بعد از حضور طرفین، دادگاه اظهارات آنان را استماع نموده ، تکلیف به سازش و سعی در انجام آن می نماید. » مقرر می دارد:

م موفقیت به سازش، تحقیقات و عدم موفقیت را در صورت مجلس نوشته و به امضاء طرفین می رساند. هرگاه در صورت عد

یکی از روشهای حل  یکی از طرفین یا هر دو طرف نخواهند امضاء کنند ، دادگاه مراتب را در صورت مجلس قید می کند. 

ش است. در این نوع سازش هنوز دعوائی مطرح نشده و فقط اختالف که در این مبحث مورد اشاره قرار گرفته همین نوع ساز

دادگاه مراجعه کند و از دادگاه بخواهد که  زمینه آن وجود دارد. طرفی که خود را محق در طرح دعوا می داند می تواند به

ه موفق به ایجاد طرف او را احضار کند و بین آن دو سازش برقرار نماید واگر به ترتیبی که در قانون ذکر شده است دادگا

گردید، آن را در صورت جلسه ذکر و پرونده را به سازش مختومه می کند و مفاد سازشنامه در مورد طرفین و قائم مقام  سازش

کند .  قانونی آنان، به اعتبار نفس توافق و رسمی بودن آن قابل اجراست و اگر موفق به ایجاد سازش نشد پرونده را مختومه می

در صورتی که دادگاه احراز نماید طرفین حاضر به سازش نیستند، آنان را برای طرح دعوی ». مقرر می دارد:آ.د.م 659ماده 

دو طرف اختالف به جای مراجعه به دادگاه، به یک شخص  ولی در عین حال ممکن است متقاضی یا هر  «ارشاد خواهد کرد.

ورت شخص مذکور فقط می تواند سعی در سازش نماید و خصوصی مراجعه کنند و چنین درخواستی مطرح نمایند. در این ص

پیشنهاد خود را ارائه کند ولی این پیشنهاد ضمانت اجرا ندارد. اگر طرفین آن را طوعا قبول کردند پیشنهاد جدید جایگزین 

شت. درخواست رابطه قبلی و مبنای رابطه حقوقی آینده طرفین خواهد شد واگر طرفین نپذیرفتند دیگر حقوقی اثر نخواهد دا

آیین دادرسی  693الی  651و مقررات مواد  6سازش از دادگاه در ایران معمول و مرسوم نیست وبه قولی، تقریبا متروک شده

مدنی که در قانون سابق نیز وجود داشت از بال استفاده ترین و عاطل ترین مواد این قانون است. البته معمول نبودن 

معنی غیر معمول بودن سازش نیست. هر روز تعداد قابل توجهی از دعاوی، در دادگاهها و در به « درخواست سازش از دادگاه »

خارج از دادگاهها، منجر به سازش می شود ولی تاریخ دادگستری کمتر به یاد دارد که شخصی قبل از اینکه دعوائی مطرح 

رهنگ عمومی رجوع به دادگاه ولو اینکه برای کند، از دادگاه خواسته باشد که طرف او را برای سازش دعوت نماید و در ف

 شود. سازش باشد، حمل بر مبارزه طلبی می شود کما اینکه ارسال اظهارنامه رسمی نیز چنین تلقیی می

داوری است که قضاوتی قراردادی بر اساس اصول حقوقی است و علی القاعده بر اساس آن طرفین اختالف یا رابطه  دوم روش

نند که قضاوت در مورد اختالف خود را به جای اینکه در دادگاه دولتی مطرح کنند به شخص یا اشخاص حقوقی، تراضی می ک

غیر دولتی که خودشان قبول دارند و یا در مورد نحوه تعیین آنها توافق نموده اند محول می کنند و داور به جای قاضی در 

ی است بر قضاء که قبال گفتیم از شئون حکومت می باشد و راند این شیوه از رسیدگی استثنائ مورد اختالف آنان حکم می

در لغت، داور و داوری چند معنی دارد و یکی از معانی آن  کند.  می قانونگذار اجرای آن را مانند احکام دادگاهها ، تضمین

ت تخفیف دال ثانی کلمه داور در اصل دادور بوده به معنی صاحب داد پس به جه» قضاوت است و داور به معنی قاضی آمده: 

کردند )غیاث اللغات( این کلمه در اصل دادور بوده چون نامور و هنرور و سخنور و به معنی عادل است یک دال را  را حذف

در حقوق هم این کلمه از معنی . «حذف کرده اند ، چه در فرس مخفف محذوف به تکلم آسانتر و به فصاحت نزدیکتر است

مانعی نیست که افراد در »اند:  دانشمندان حقوق در در بیان مفهوم داوری چنین توضیح دادهلغوی خود دور نمانده است. 

دعاوی مربوط به حقوق و منافع خصوصی خودشان از مداخله مراجع رسمی صرفنظر کرده و تسلیم حکومت خصوصی 

و امانت، مورد اعتماد مخصوص آنها اشخاصی بشوند که از نظر معلومات و اطالعات فنی و یا از نظر شهرت آنها به درستکاری 

                                                           
 911، ص  5اعتبار امر قضاوت شده، نشر دادگستر ، چ.  ،كاتوزیان ، ناصر - 7
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شود و به حکمیت یا  داوری در فقه نوعی قضاوت محسوب می5«هستند. این حکومت خصوصی را داوری )حکمیت( خوانند..

 1در ماده  9«القاضی نوعین، القاضی المنصوب و قاضی التحکیم»تحکیم معروف است و داور را حکم یا قاضی تحکیم می نامند: 

طرفین دعوی، در صورت توافق، » نیز همین عنوان به کار رفته است: 6363دادگاههای عمومی و انقالب مصوب قانون تشکیل 

اند که قاضی تحکیم نیز باید  بعضی گفته  «می توانند برای احقاق حق و فصل خصومت، به قاضی تحکیم مراجعه نمایند.

بعض الرعیه فحکم لزمها حکمه فی کل االحکام حتی  و لو تراضی الخصمان بحکم»شرایط قاضی منصوب را داشته باشد؛ 

العقوبات و الیجوز نقض ما حکم به فما ال ینقض فیه االحکام و ان لم یرضیا بعده اذا کان به شرائط القاضی المنصوب 

کم أن تؤدوا ان اهلل یأمر» گویند؛ با توجه به اطالق آیه شریفه  ای ندارند و می ولی برخی دیگر چنین عقیده « االمام)ص( عن

الزم نیست که داور حائز شرائط قضاء باشد. گفته شده که ؛ « االمانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس أن تحکموا بالعدل 

مشروعیت قاضی تحکیم عموما ، مورد تأیید فقهای اسالم است و دلیل عمده آن روایتی است از حضرت رسول اکرم )ص( : من 

» یکی از دانشمندان معاصر در تعریف داوری گفته است که :  68به فلم یعدل فعلیه لعنت اهلل تعالی. حکم بین االثنین فتراصیا

داوری فنی است که هدف آن حل و فصل یک مسئله مربوط به روابط بین دو یا چند شخص است به وسیله یک یا چند 

صی می گیرند و بر اساس آن قرارداد رأی می دهند شخص دیگر به نام داور یا داوران که اختیارات خود را از یک قرارداد خصو

در قانون داوری تجاری بین المللی ایران در بند الف ماده یک،  66«ای را به آنان محول کرده باشد. بی آنکه دولت چنین وظیفه

شخص یا  داوری عبارت است از رفع اختالف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله» داوری چنین تعریف شده است: 

این تعریف، در عین حال که در قانون داوری تجاری بین المللی آمده،  «اشخاص حقیقی یا حقوق مرضی الطرفین و یا انتصابی 

شود زیرا هرچند در داوریهای داخلی بسیاری از دعاوی توسط دادگاه به  تعریفی کامل است و داوریهای داخلی را هم شامل می

اختالف در خارج از دادگاه  تحت نظارت دادگاه انجام می گیرد ولی به هرحال دادرسی و حلداور ارجاع می شود و داوری 

گیرد. ما هر تعریفی که برای داوری قبول داشته باشیم، آنچه به عنوان قاعده ، در داوری اهمیت دارد و از ارکان آن  صورت می

اجعه به دادگاه دولتی و ارجاع اختالف به قضاوت محسوب می شود و وجه مشترک تمام تعاریف است؛ انصراف طرفین از مر

شخص خصوصی با تراضی است و اختالفاتی که در تعاریف مشاهده می شود، ناشی از شرایط دعاوی، شرایط طرفین و شرایط 

ف داوری روشی است که به موجب آن اختال »داور و حدود اختیارات اوست. بنا بر این در تعریف داوری می توانیم بگوییم : 

در داوری  «مدنی بین اشخاص با تراضی آنان، توسط شخص یا اشخاص خصوصی مورد رسیدگی و قضاوت قرار می گیرد.

منشأء اختالف علی القاعده، اهمیتی ندارد و فقط مدنی بودن آن شرط است زیرا همانگونه که در بحث ویژه آن خواهیم دید 

اختالف نیز اعم از قراردادی و غیر قراردادی است. مثال ممکن است  دعاوی کیفری قابل ارجاع به داوری نیستند. همچنین

طرفین اختالف خود را ، که ناشی از قرارداد حمل کاال با کشتی است، به داوری ارجاع کنند و ممکن است اختالف خود را 

 ناشی از خسارت تصادم دو کشتی به داوری ارجاع نمایند.

 فوتبالدر ورزش علل رجوع به داوری  -2-1

                                                           
 .17ـ ش9دانشگاه ، ج. 1احمد آیین دادرسی مدنی و بازرگانی ، چ.  متین دفتری ، - 8

 5ـ كتاب قضاء مسئله  9سید ابوالقاسم موسوی خویی ـ مبانی تکملته المنهاج ـ چ. االداب نجف ـ ج.  - 9

و اما قاضی التحکیم فالصحیح انه الیعتبر فیه االجتهاد خالفا للمشهور و ذلک الطالق » سید ابوالقاسم موسوی خویی، همان، عبارت چنین است :  - 10

و  50ء االیه االیات : ) منها ( قوله تعالی: )ان اهلل یأمركم ان تؤدوا االمانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ( سوره النساعده من 

منازعه فی الشء االطالق الصحیحه المنقدمه و اطالق صحیحهالحلبی قال : ) قلت البی عبداهلل علیه السالم ؛ربما كان بین الرجلین من ؛اصحابنا ال

 «فتراضیان برجل منا . ( فقال )ع(: لیس هو ذاک انما هو الذی یجبر الناس علی حکمه بالسیف و السوط و غیر ذلک من الروایات.

 
 ، 9رنه داوید ، داوری در تجارت بین المللی ، با ترجمه دكتر حسین صفائی ، حقوق بین الملل و داوریهای بین المللی ، نشر میزان ، چ. - 11
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در توضیح اینکه چه  در اختالفات ورزش فوتبال می شود.  داوریرجوع به علل مختلف ممکن است موجب ترغیب اشخاص به 

 DAVIDژ Renموجب می شود افراد به داوری روی آورند سخن بسیار گفته شده است. رنه داوید به طور کلی عللی 

 ه است: دانشمند معاصر این علل را به چهار گروه تقسیم کرد

ـ حل و فصل دعوا طبق اصولی که قضات در تصمیمات خود رعایت می کنند ولی در شرایطی بهتر از دادگاه ؛ که  دسته اول

هایی  موجب می شود دعوا سریعتر، اقتصادی تر، با روشی انعطاف پذیر تر و به وسیله اشخاص مورد اعتماد طرفین با تخصص

 یابد .  داشت فیصله میکه نمی توان از قضات دولتی انتظار 

ـ حل و فصل ماهوی دعوا بر اساس اصولی غیر از آنچه قضات رعایت می کنند. قضات بر اساس حقوق دولت متبوع  دسته دوم

خود حکم می رانند ولی طرفین مایلند حقوق دیگری در مورد آنها اجرا شود از قبیل عرف تجارت و یا حقوق مرسوم در تجارت 

 فراملی. 

االمکان مرضی طرفین باشد به نحوی که در ادامه روابط آتی طرفین اخالل ایجاد  ـ دستیابی به راه حلی که حتی دسته سوم

 نکند. 

ـ حل یک اختالف که قابل طرح در دادگاه نیست بلکه برای جلو گیری از بروز اختالف است مانند تکمیل  دسته چهارم

لی با توجه به اینکه طرفین تابع یک قانون هستند و حق انتخابشان بسیار قرارداد و یا تجدید نظر در قرارداد.در زمینه داخ

محدوداست، قلمرو داوری محدود تر می نماید زیرا بحث تکمیل قرارداد یا تجدید نظر در آن معمول نیست ولی علت انگیزه 

توان  د را در رجوع به داوری میهای رجوع به داوری عمدتا همان است. در داوری داخلی انگیزه اصلی اطراف دعوی یا قراردا

سرعت در رسیدگی، اعتماد، حفظ رابطه حسنه، حفظ اسرار، تخصص، صرفه جویی ووحدت قاضی دانست و اینک در مورد 

 پردازیم: هرکدام به مطالعه بیشتر می

 

از علل رجوع به در داوری اعتماد اهمیتی خاص دارد. اعتماد به شخص یا اشخاصی غیر از قضات دولتی یکی  :اعتماد _ 6

 داوری است. اعتماد از دو جهت قابل توجه است : 

ازجهت اعتماد به درستکاری وامانت داور؛ هرچند فرض بر قابل اعتماد بودن قضات دولتی است که در مرحله استخدام و  _ الف

طرفین به شخصی بیشتر در مدت خدمت مورد آزمونهای متعدد و مختلف قرار می گیرند ولی به هر حال، پذیرفتنی است که 

 از قاضی دادگاه دولتی اعتماد کنند و این نه مستلزم ایراد به قاضی است و نه مستلزم ایراد به اصحاب دعوی. 

جهت اعتماد به علم و تخصص و تجربه داور؛ ممکن است طرفین اختالف به تخصص شخصی غیر از قاضی دولتی در  از _ب 

شند. رسیدگی به برخی از دعاوی به احاطه کامل به نکات فنی یا به عرف محل یا به موردی خاص، اعتمادی بیشتر داشته با

عرف طبقه ای خاص و یا به تجربه، نیاز دارد که از دادگاهها نمی توان انتظار احاطه بر آنها را داشت. مثال در بین بازرگانان 

نمی کند و کسی که به اختالف بین بازرگانان عرف خاصی وجود دارد که با قواعد خشک غیر قابل انعطاف قانونی تطبیق 

 رسیدگی می کند الزم است به اصول مهم این عرف آگاه باشد ولی ازقاضی چنین انتظاری نیست.
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دادگاههای دولتی معموال با تراکم کار روبرو هستند و رسیدگی آنها تابع تشریفات آیین دادرسی  :سرعت در رسیدگی _2

مدنی است که برای صیانت از حقوق اشخاص در مقابل مصادر امور وضع شده. تراکم کار و تشریفات هنگامی که با 

شوند همراه گردد،  دادگاهها محسوب می های دستگاه دادگستری و سایر دستگاهها و سازمانهای دیگری که یاور نارسایی

شود که رسیدگی به دعاوی ماهها و گاهی سالها وقت الزم داشته باشد. طول دادرسی سابقه دیرینه دارد و ظاهرا  موجب می

در شرح دموکراسی آتن در یونان « تاریخ تمدن  »مشکل دستگاه قضا در قرون و اعصار بوده است. ویل دورانت در اثر بزرگ 

تان در بیان علت رجوع به داوری به همین نکته )طول دادرسی ( اشاره کرده است. به درازا کشیدن دادرسی موجب می باس

شود گاهی کسی که به دادگاه مراجعه کرده است حق خود را زمانی وصول کند که دیگر ارزش چندانی برای او ندارد و عدالت 

شود  نوعی ظلم می شود. دادرسی مدنی با مقدماتی تقریبا مفصل شروع می دهد و تبدیل به می عمال، کارآیی خود را از دست

ای سنگالخ و ناهموار و پر فراز و نشیب به کندی پیش میرود و پس از حصول نتیجه به علت اعتراض یکی از  و در جاده

فوق العاده اعتراض به احکام اصحاب دعوی همین جریان حد اقل یک بار دیگر تقریبا از نو تکرار می شود و اگر طرفین به طرق 

ای چاره ای جز  متوسل نشوند باالخره نتیجه آن زمانی معلوم می شود که شاید جاذبه ای برای محکوم له نداشته باشد. عده

طی این راه خسته کننده ندارند ولی عده ای دیگر این شانس را دارند که اختالف خود را به داور ارجاع نمایند و خود را از این 

 766یر مالل آور رها سازند زیرا داوری اغلب یک مرحله دارد و بدون تشریفات انجام می گیرد ونتیجتا سریعتر است.) ماده مس

 آ.د.م.(

غیر علنی بودن داوری یکی از جهاتی است که از نقطه نظر بعضی اشخاص، موجب مزیت آن نسبت به  :حفظ اسرار _ 3

به این معنی است که هر کس می تواند به عنوان « بودن علنی.» قانونا، علنی هستند دادرسی دولتی می شود. زیرا دادگاهها ، 

تماشاگر در دادگاه حاضر شود. هر چند در کشور ما به ویژه در امور مدنی، مرسوم نیست که مردم به عنوان تماشاگر در دادگاه 

رونده به طرق مختلف از جمله از طریق انتشار در حاضر شوند ولی به هر حال این امکان وجود دارد که مسائل مطرح شده در پ

علتی نخواهند مسائل خصوصی آنان علنی شود رجوع به داوری  روزنامه رسمی، علنی شود . بنابراین اگر طرفین اختالف به هر

 می تواند این هدف را برای آنان تأمین نماید.

گاهی طبع بعضی از دعاوی به گونه ای است که در مورد آنها رسیدن به یک قدر متیقن بسیار دشوار  :اقتضای طبع دعوا _ 4

است. مثال در اختالفات مالی بین زن و شوهرو فرزندان یا اقربای نزدیک که بنا به بعضی از مالحظات ارتباطات حقوقی میان 

گیرد . یا در اختالفات بین شرکاء شرکت که باید،  تقابل شکل میآنها از ابتدا غالبا، بدون سند و شاهد و بر اساس اعتماد م

گیرد. یا در اختالفاتی مانند تقسیم ترکه که بسیاری از حسابها و  بدون اینکه اساس شرکت لطمه ببیند، مورد قضاوت قرار

دقیق غیر ممکن شده است.  حقوق ورثه در هم آمیخته شده و مانند کالفی سردرگم گردیده وعمال، تفریق و تسویه آنها به نحو

همچنین در مورد خواسته هایی که طرح آنها در دادگاهها معمول و گاهی، ممکن نیست ، حل مشکل از طریق داوری که 

 اختیار سازش هم داشته باشد، بسیار آسانتر و به صرفه تر خواهد بود

حل شود که حسن روابط لطمه نخورد . مثال ؛ گاهی طرفین عالقه دارند که اختالفشان به گونه ای حفظ رابطه حسنه _ 5

شرکاء یک شرکت تجاری تضامنی برای حسن اداره امور شرکت نیاز به حد اکثر حسن تفاهم با یکدیگر دارند و اگر حسن 

روابط آنها مختل شود در امور شرکت تأثیر منفی خواهد گذاشت و نهایتا ممکن است منجر به ضرر و ورشکستگی شرکت شود 

بین شرکاء ، به هر علتی ، اختالف بروز کند طبیعی است که همه آنها عالقمند باشند این اختالف را به نحوی حل حال اگر 

 کند. کنند که به حسن روابط لطمه نخورد و تجربه نشان داده است که رجوع به داوری این هدف را بهتر تأمین می

 . 
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باالخره یکی از مشکالت دادرسی دولتی که بخصوص امروزه بیشتر به چشم می خورد اینست که؛ عالوه بر  :وحدت قاضی _ 1

طول دادرسی ممکن است  قضات دادگاهها هم مدام در معرض تغییر هستند. در 35تغییرات مکرر تشکیالتی در دادگستری،

حتی بسیار دیده شده که در جریان دادرسی یک دعوا قاضی دعوا به محل دیگری منتقل شود و قاضی دیگر جانشین او گردد. 

اند و چه بسا دیده شده تصمیمی را که یک قاضی، در جریان رسیدگی به ادله گرفته  چند قاضی دخالت و رسیدگی کرده

که در داوری چنین نیست و قاضی دعوا معموال ، ثابت  است، قاضی بعدی قبول نکند و خود تصمیمی دیگر بگیرد در حالی

هر کدام از عللی که بر شمردیم، به اقتضای مورد و به اقتضای طرفین و  ت و این مزیت هم در جای خود بسیار اهمیت دارد.اس

 تواند انگیزه ای برای رجوع به داوری باشد. اوضاع و احوال، می

رای اطراف دعوا است تر است. دادرسی دولتی هم موجب هزینه مستقیم ب معموال، دادرسی دولتی پرهزینه :صرفه جویی _ 6

الزحمه کارشناس، هزینه اجرای قرارها  از قبیل؛ هزینه دادرسی، هزینه تهیه رونوشت یا تصویر از اسناد، حق الوکاله وکیل، حق

در مراحل دادرسی و هزینه های اجرا و هم موجب ضرر های غیر مستقیم برای اصحاب دعواست زیرا اصحاب دعوی ضمن 

ضرر ناشی از تأخیر در وصول حق خود را هم متحمل می شوند که گاهی در شرایط اقتصادی تورم های دادرسی  تحمل هزینه

بسیار هنگفت است و هم موجب هزینه غیر مستقیم برای عموم است. مدت دادرسی هرچه بیشتر شود تحمیلی به بودجه 

نمی شود. هر قدر وقت بیشتری برای  عمومی است زیرا عمده هزینه دادرسی دولتی از بودجه عمومی است که ظاهرا، احساس

دادرسی صرف شود و هر قدر دعوا در دادگاه بیشتر معطل بماند هزینه آن به بودجه عمومی و نهایتا، بطور غیر مستقیم، به 

مردم تحمیل می شود. و به همین علت است دادرسی دولتی عالوه بر صرف وقت بسیار، مستلزم هزینه بیشتری است. در 

 ه های داوری مجموعا کمتر از هزینه های دادرسی دولتی است.حالیکه هزین

 در اختالفات ورزش فوتبال داوری ویژگی -4-1

گفتیم که داوری قضاوتی خصوصی و قراردادی است ولی غیر از داور، کار کارشناس نیز نوعی قضاوت است با این تفاوت که این 

اجرا نیست بلکه باید در رأی دادگاه یا رأی داور مورد استناد قرار گیرد قضاوت همیشه مبنای قراردادی ندارد و مستقیما قابل 

باشد. معذالک مواردی وجود دارد که بین  تا به تبع آن رأی، قدرت اجرائی یابد در حالیکه رأی داور مستقیما قابل اجرا می

ر استفاده می شود. مثال؛ طرفین در داوری و کارشناسی ممکن است اشتباه شود مخصوصآ موقعی که از کارشناس به عنوان داو

قرارداد پیمانکاری تراضی می کنند که پول هر مرحله از ساختمان فقط در صورتی قابل پرداخت باشد که کارشناس تطبیق آن 

را با نقشه یا استاندارد علمی تأیید کند. در این صورت کاری که کارشناس بر اساس قرارداد انجام می دهد از یک طرف 

ی است از طرف دیگر داوری است و در عین حال، نوعی گواهی هم محسوب می شود. کارشناسی است؛ از این جهت کارشناس

که موضوع را از نقطه نظر فنی و علمی بررسی می کند. داوری است؛ از این جهت که نوعی قضاوت می کند و رأی از نوع 

برای پرداخت کننده پول ایجاد علم می کند و او با اتکاء به این  اعالمی، صادر می نماید و باالخره گواهی است؛ از این جهت که

گواهی تعهد خود را انجام می دهد. بنابراین ما در داوری عمال، به موارد مشتبه بر می خوریم که الزم است در مورد آن بیشتر 

 دهیم. بررسی قرار میخواهیم فرق داوری را با سازش، کارشناسی و گواهی مورد  مطالعه کنیم. در این گفتار می

 تفاوت داوری با کارشناسی در اختالفات ورزش فوتبال -5-1

است که رأی کارشناس به تنهایی قدرت اجرائی ندارد و در صورتی قابل اجرا است که در  فرق اصلی داوری با کارشناسی این

رأی کارشناس صادر شود و دراین صورت است حکم دادگاه و یا در حکم داور مورد استناد قرار گیرد و در واقع، حکم مبتنی بر 

شود ولی حکم داور مانند حکم قاضی به تنهایی قدرت اجرائی دارد لیکن  که رأی کارشناس از قدرت قانونی حکم بهره مند می

طرفین » آ.د.م. آمده است که:  715شود که مفهوم داوری و کارشناسی مشتبه شود در ماده  گاهی مسئله تخصص موجب می

در هر مورد که قرار رجوع به کارشناس صادر می شود، می توانند، قبل از اقدام کارشناس یا کارشناسان منتخب،  دعوی
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کارشناس یا کارشناسان دیگری را به تراضی انتخاب و به دادگاه معرفی نمایند در این صورت، کارشناس مرضی الطرفین به 

وقتی که حکم مذکور با حکم تبصره ماده  «سی اقدام خواهد نمود... جای کارشناس منتخب دادگاه برای اجرای قرار کارشنا

احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رأی یک یا چند نفر کارشناس  همان قانون جمع کنیم که مقرر می دارد : 336

بینابین از کارشناسی و داوری  که طرفین کتبا آنان را قاطع دعوی قرار داده باشند قابل درخواست تجدید نظر نیست.با موردی

مواجه خواهیم شد. مثال ممکن است طرفین اختالفشان را با در نظر گرفتن تخصص به داوری یک کارشناس ارجاع کنند در 

چنین مواردی نقش کارشناس دوگانه است؛ به این معنی که انتظار از کارشناس این نیست که فقط نظریه کارشناسی ابراز 

ار از او اینست که در عین یاری گرفتن از تخصص خود، همانند قاضی رأی صادر کند زیرا نظریه کارشناسی به نماید بلکه، انتظ

تنهایی و بدون حکم دادگاه قابل اجرا نیست ولی نظریه داور، برای نفوذ، نیازی به حکم دادگاه ندارد و الزم االجراست.موارد 

نقشی دارد . مثال ؛ ممکن است که طرفین تشخیص وصف کاال را به  دیگر هم وجود دارد که مشخص نیست که کارشناس چه

کارشناس ارجاع کرده باشند به نحوی که نظر کارشناس غیر قابل اعتراض باشد مثال ؛ مقرر شده باشد که طرف قرارداد 

رشناس صادر می کند ماشینهای خاصی را با تأیید کیفیت توسط فالن کارشناس، به خریدار تحویل دهد، آیا تأییدیه ای که کا

رأی داوری است یا نظریه کارشناس؟ ادعا شده که؛ داوریهای راجع به وصف که اکثریت عظیم داوریهای مربوط به روابط 

بازرگانی را تشکیل می دهد بی گمان، داوریهای حقیقی هستند. ولی به علت حساسیتی که قانونگذاران و قضات نسبت به این 

ده اند سعی شده است که داوریهای راجع به وصف تابع نظام ویژه ای مساعد تر از رژیم حاکم بر نوع داوری از خود نشان دا

سایر داوریها قرارداده شود و برای وصول به این مطلوب ادعا کرده اند که داوریهای راجع به وصف داوری محسوب نمی شوند. 

ت کاال را تأیید نمود ، در عین کارشناسی، نوعی نقش کارشناس در این قضیه کارشناسی صرف نیست زیرا وقتی که کیفی

گواهی هم داده است و در اثر آن فروشنده به تعهد خود عمل کرده و بری الذمه می شود. در تحلیل نهایی می توان گفت نقش 

مقدماتی یا مؤسسه استاندارد یا مراجعی از این قبیل که توصیف کیفیت می باشد، نوعی داوری است که از آن به عنوان داوری 

حتی بعضی مواقع بین داوری و کارشناسی و شهادت نیز ممکن است اشتباه پیش آید. مثال  پیشداوری نام برد شده است. 

صادر می کنند، این گواهی به  مراجعی که برای کنترل وصف یا کیفیت کاال مورد قبول طرفین قرارداد هستند ، وقتی گواهی

یکی از موارد مشتبه سازش است که گاهی با داوری اشتباه می شود. سازش به  62تعبیری شهادت نیز محسوب می شود. 

طریق فنی در کشور ما رواج چندانی ندارد و در مواردی معدود توسط اتاق بازرگانی اجرا می شود و همانگونه که در مبحث 

( است. 693الی  651سازش )مواد مربوط به سازش اشاره شد،بالاستفاده ترین قسمت آیین دادرسی مدنی مقررات در خواست 

وقتی دو طرف، شخصی ثالث را مأمور می کنند که بین آنان سازش ایجاد کند شخص ثالث داور نیست بلکه باید زمینه ای را 

نماید. طرفین با وجود اینکه خودشان آن شخص را  ای بیندیشد و پیشنهادی به طرفین ارائه برای سازش فراهم کند و چاره

کدام به  که در داوری هیچ اند ولی مکلف به پذیرش نظریه او نیستند و می توانند پیشنهاد او را رد کنند در حالی تعیین نموده

شود.  تنهایی نمی تواند رأی داور را نپذیرد و رأی داورمانند احکام دادگاهها توسط نیروی اجرائی دولتی در مورد آنان اجرا می

با سازش گفت که داوری تراضی به اینست که ثالث در مورد اختالف حکم صادر کند و  بنابراین می توان در بیان فرق داوری

آن حکم را قبول کنند ولی سازش تراضی به این است که شخص ثالث پیشنهادی در مورد نحوه صلح تهیه و ارائه نماید بدون 

فین آن را بپذیرند. به بیانی دیگر؛ در داوری اینکه مکلف به قبول آن باشند و این پیشنهاد تنها هنگامی الزامی می شود که طر

 قبول پیش از حکم و در سازش قبول بعد از حکم است. 

 با قضاوت دولتی در اختالفات ورزش فوتبال فرق داوری  -6-1

فرق اساسی داور با قاضی دولتی اینست که اقتدار داور ناشی از اراده طرفین است در حالیکه قاضی اقتدارش را از دولت 

متبوعش می گیرد. این گفته ها حقیقت دارند ولی تمام حقیقت نیستند به نظر می رسد داوری با قضاوت دولتی فرقی بسیار 

                                                           
آرتور تی كینگز، داوری تجاری و اصول حاكم بر آن در حقوق انگلیس، ترجمه و تلخیص دكتر میر محمد صادقی، مجله حقوقی دفتر خدمات  - 12

 98المللی، شماره  حقوقی بین
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مهم دارد و آن مربوط به هدف اصلی هر کدام از این روشهاست. تأکید قانونگذار به اینکه داوران در رسیدگی و رأی تابع قانون 

م.( مؤید این واقعیت است که فلسفه و جوهر اصلی داوری فصل خصومت و رفع اختالف آ.د. 766آیین دادرسی نیستند )ماده 

است. در داوری کشف حقیقت به آن اندازه که از دادگاه انتظار می رود مورد انتظار نیست زیرا آیین دادرسی مدنی که مبنا و 

ل که آیین دادرسی فصل خصومت را هم منشاء اصلی آن سیره عقال است، فنی است برای کشف حقیقت. نتیجتا در عین حا

در کلیه » دارد : قانون آ.د.م. مقرر می 699آ.د.م.( هدف اصلی اش کشف حقیقت است. ماده  3مورد توجه قرار می دهد )ماده 

امور حقوقی، دادگاه عالوه بر رسیدگی به دالیل مورد استناد طرفین دعوی، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت 

وظیفه دادگاه احراز است ، نه  63به همین علت است که جز در امور حسبی و موارد استثنایی، «خواهد داد. م باشد انجامالز

انشاء. به عبارت دیگر وظیفه دادگاه انشاء و ایجاد وضعیت حقوقی جدید بین طرفین نیست بلکه دادگاه وظیفه دارد، با شیوه 

 که های مدون آیین دادرسی واقعیتی را در گذشته احراز کند و حکم عادالنه قانونی را در مورد آن واقعیت اعالم نماید. درحالی

از داور چنین انتظاری نیست. داور در مقایسه با دادگاه دارای کمترین محدودیتها است. داور در عین حالی که اقتدارش به 

مراتب کمتر از قاضی است ولی در رسیدگی و صدور حکم قید و بند هائی، به مراتب کمتر دارد. انتظار اصلی از داور اینست که 

ظر گرفتن قواعد عدالت و انصاف و عرف مربوط در مورد اختالف بین طرفین حکم صادر کند. در حدود قرارداد داوری و با در ن

جلوه می کند ولی فرق در غلبه هر یک از « فصل خصومت»و « کشف حقیقت»بنابراین هم در قضاوت و هم در داوری اهداف 

صومت غلبه دارد و در داوری توان گفت که در قضاوت هدف کشف حقیقت بر فصل خ این دو هدف بر دیگری است و می

 برعکس، هدف فصل خصومت بر کشف حقیقت غالب است.

 نتیجه :

پذیرش خطر در ورزش فوتبال بستگی به فایده اجتماعی آن دارد. همچنین رضایت زیان دیده و قبول خطر از سوی او عامل 

ارد. بنابراین، در ورزش فوتبال وجود مهم دیگری است که نظام حقوقی فعالیت های ناشی از ورزش فوتبال را مجاز می شم

خطا، خطر و اختالف امری طبیعی بوده و می بایستی آیین رسیدگی به آنها مشخص گردد. بر همین اساس، فدراسیون فوتبال 

جمهوری اسالمی ایران در راستای پیش بینی مقرراتی جهت حل و فصل اختالفات ورزشی اقدام به تصویب آیین نامه انضباطی 

 36ماده  5فا و به استناد بند یمطابق با مقررات جاری کشور و آیین نامه انضباطی ف آیین نامه انضباطی فدراسیون فوتبالنمود. 

اساسنامه فدراسیون فوتبال، با هدف رعایت قوانین و مقررات و مبانی اخالقی فوتبال، از سوی کمیته انضباطی  18ماده  2و بند 

و اعضای  های فوتبالهمه پیشنهادها و نظریات اصالحی اعضای مجمع، روسای هیأت رعایت فدراسیون فوتبال تدوین شده و با

ها در آن اعمال شده است و پس از طرح و تصویب در مجمع عمومی، حسب موافقت هیئت رئیسه های انضباطی استانکمیته

های مرتبط با فوتبال که تحت نظر فعالیتدر خصوص  6/9/6355 فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران، از تاریخ

  .باشدپذیرد، الزم االجرا میفدراسیون انجام می
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Abstract: 

For the general public with attractive football and Prhyahvysh, important means to 

increase the excitement and driven individual tastes and are a means to happiness. If the 

depth of the sport and its various dimensions, we will take a closer look at today's world, 

football with a host of different issues of economic, political, legal, and brought many of 

which recently had its type and are somewhat rare. One important aspect of this exercise, 

legal issues associated with the authority to deal with disputes arising from soccer and 

regulations related to it. As we know, generally predict those legal rules that determine the 

rights and obligations of individuals and of it alone can not cope with the needs of justice, 

morality and justice, and the formulation and adoption of procedural rules and procedures to 

legal disputes can be complemented. Currently, the Football Association disciplinary 

regulations to reference the provisions dealing with disputes arising from soccer and religion 

as it has been developed and approved. The study describes a method to study the most 

important substantive and procedural legal issues relating to football rights paid to the 

analysis of the Disciplinary Regulations and other relevant regulations brighter horizons 

beyond the legal community will be opened                                                                                

Keywords: international courts, football, competence. 
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