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مدير برنامه يا کارگزاران رسمي بازيکنان و يا مربیان ،عبارتند از اشخاصي که نمايندهی يک ورزشکار
يا مربي ،برای مذاکره و تأيید قرارداد با باشگاهها و کمپانيها بوده و با داشتن آگاهي از قوانین حقوقي و
قواعد درست حرفهای ،ميتواند با ايجاد يک ارتباط اصولي میان ورزشکار يا مربي با صاحبان تیمها،
بهترين منابع مالي را برای وی پیدا نموده و البته درصدی از مبالغ قراردادها را از ورزشکار يا مربي در
قبال انجام خدمت خود به عنوان دستمزد دريافت کند .بعبارتي ،مدير برنامه ،چشم سوم و عقل مکمل
ورزشکار يا مربي است،که دارای ماهیت حقوقي و واجد اوصاف نمايندگي بوده ،و به همین دلیل علي
االصول با وجود لزوم درج امضا و مهر وی ذيل قرارداد في مابین ورزشکار يا مربي با باشگاه ،مسوولیتي
متوجه اين اشخاص نخواهد بود ،مگردر مواردی خاص ،که در قسمت مسولیت آنها در قبال باشگاه
مقصد مورد بررسي قرار گرفته است.

 ۱دکتراي حقوق خصوصي از کشور فرانسه ،دکتراي افتخاري حقوق ورزشي از کشور روسيه ،استادیار و عضو هيات
علمي دانشگاه ازاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات ،تهران ،ایران( .نویسنده مسوول):
Email:a_yousefi_2005@yahoo.com

 2دانشجوي دکتراي حقوق خصوصي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمال ،تهران ،ایران.
Email:navabi.zinab@yahoo.com
3
Sports agent/program manager
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گستردگي روزافزون دنياي ورزش ،باعث شده است که بازیکنان و یا مربيان (هرچند
حرفهاي بوده باشند) ،به دالیل مختلف ،از جمله نداشتن وقت و یا تخصص کافي در یافتن
موقعيتهاي مالي یا باشگاه مناسب و در نتيجه ،عدم جذب ،ضرر فراواني را بعضاً متحمل شده و
موجب کشف نشدن استعداد واقعي یک ورزشکار یا مربي و نهایتا ،استفاده نکردن از پتانسيل
وجودي وي ،در دنياي ورزش شود.
همين مسأله باعث ظهور افرادي شد که اکثراً به دليل عدم نظارت کافي و نداشتن تخصص
الزم در این زمينه ،اشخاص فاقد صالحيتي بودند که صرفاَ از طریق جابجا نمودن بازیکن یا
مربي و انجام مذاکرات مقدماتي ،بدون داشتن اجازه نامهي رسمي از مراجع ذي صالح ،مبالغ
هنگفتي را در این زمينه کسب ،و با این گونه اقدامات و ایجاد رانت دولتي و یا شخصي ،ضربات
جبران ناپذیري را به ریشهي جامعهي ورزشي وارد ميآوردند( .امين )۱46707 ،۱3۹0:و پنهان
بودن نام آنها موجب ميشد عالوه بر فرار مالياتي (به جهت عدم شفافيت مالي) ،به هيچ عنوان
امکان تعقيب این افراد وجود نداشته باشد.
در پي چاره اندیشي و مبارزه با این پدیده ،در عرصهي نقل و انتقاالت و انعقاد قرارداد
بازیکنان و مربيان و زیر سؤال رفتن قواعد اخالقي ،قوانين و مقرراتي براي زیر نظر گرفتن و
قانونمند کردن این نهاد وضع شد.به گونه اي که قانونگذار صراحتاً در مادهي ۱2/۱آیين نامهي
نقل و انتقاالت بازیکنان حرفه اي فوتبال ایران مقرر داشت"هيچ فرد یا موسسهاي به عنوان
نماینده یا مدیر برنامهي بازیکنان یا مربيان به جز کارگزاران بينالمللي و ملي حق مذاکره با
باشگاهها و بازیکنان و مربيان را ندارد"و یا مادهي  35/6آیين نامهي نقل و انتقال بازیکنان به
باشگاهها ،بدین شرح که "براي مبارزه با نفوذ داللي و پدیدهي واسطهگري هيچ فرد یا
مؤسسهاي به عنوان نماینده یا وکيل یا مدیر برنامه ي بازیکنان به جزء کارگزاران رسمي حق
مذاکره با باشگاهها و بازیکنان را ندارد" ،و در ادامه ،در بند  35/7آیين نامهي فوق ،نهاد
فدراسيون موظف به اعالم ليست کارگزاران رسمي شده است .۱به همين ترتيب قانونگذار در
مقررات مختلف حاکم بر دنياي ورزش ،مرتباً با معرفي کارگزاران و وضع قوانين ،این افراد را
نظارت ميکند.
 ۱همچنين در خصوص وظيفهي اعالم اسامي کارگزاران ر.ک به ماده ي  ۱2/2۱آیين نامهي نقل و انتقاالت
بازیکنان حرفهاي فوتبال ایران

احمد يوسفي صادقلو و زينب نوابي مقدم

با این مقدمه ،مدیر برنامه یا کارگزار بازیکن یا مربي و یا به عبارتي دیگر نماینده ي ورزشي
عبارتند از :نماینده ي یک ورزشکار یا مربي ،براي مذاکره و تأیيد قرارداد با باشگاه ها و کمپاني
ها ،که این فرد بایستي یک شخص صاحب صالحيت در حرفهي ورزشي بوده باشد که با داشتن
آگاهي از قوانين حقوقي ،نحوهي تعامل ،رفتارها و قواعد درست حرفه اي ،بتواند با ایجاد ارتباط
ميان ورزشکار با صاحبان تيم ها بهترین منابع مالي را براي وي پيدا نموده و درصدي از مبالغ
قراردادها را از ورزشکار در قبال انجام خدمت خود دریافت کند.
بعبارتي مدیر برنامه ،چشم سوم و عقل مکمل (امين،پيشين) ورزشکار یا مربي و عضلهي
حقوقي ۱وي ميباشد.
متآسفانه با وجود اهميت این نهاد رسمي و تالش سوداگران در این عرصه ،به جزء قوانين و
مقررات کلي ،مقاالت ارزندهاي که به طور مستقيم به این مقوله پرداخته باشند ،وجود ندارد،که
به نظر ميرسد ،پژوهش حاضر ،که با تحليل مواد مرتبط با موضوع و موارد مربوط به آن ،به
روش توصيفي -تحليلي نگاشته شده ،با توجه به این که به صورت تخصصي به بيان ماهيت و
مسؤوليت ویژهي این افراد پرداخته است ،در این زمينه حرفي نو براي گفتن داشته باشد.
نتيجتا این مقاله ،با هدف تبيين ماهيت حقوقي نهاد کارگزاري (مدیر برنامه) و بعد از آن
بررسي و تحليل مسؤوليتي که کارگزار ممکن است ،از جهت امضاي قرارداد نمایندگي با
ورزشکار یا مربي ،در قبال باشگاه هاي مقصد پيدا کند ،بعد از ذکر مقدمه در سه بخش (-۱
ماهيت حقوقي -2،مسوليت مدیران برنامه ي ورزشکاران و مربيان و  -3مراجع حل اختالف) به
رشتهي تحریر درآمده است.
 .1ماهیت حقوقی مدیران برنامه
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با نگاهي به تعریف ارائهشده از مدیران برنامه و نقش واسطهگري آنها در انجام عمل خود،
متوجه این موضوع ميشویم که این تعریف بسيار شبيه به تعریف داللي است .و اطالق واژهي
دالل ورزشي به این قشر ،در زبان عاميانه ،این نکته را بيش از پيش در ذهن ،تقویت ميکند که
ماهيت حقوقي قرارداد مدیران برنامه نوعي داللي باشد .در یک تعریف ساده ،دالل به فردي
اطالق مي شود که با دارابودن دانش و تخصص مخصوص ،وجود مجوز قانوني و شناخت کافي از
طرفين ،در یک قرارداد ،موجب تسهيل آن ميگردد .یا به عبارتي دیگر مطابق مادهي 335
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قانون تجارت" کسي است که در مقابل اجرت ،واسطهي انجام معامله شده یا براي کسي که
ميخواهد معامله کند ،طرف معامله پيدا ميکند" .نتيجه آنکه ،نه تنها وظيفهي دالل پيش از
انعقاد قرارداد پایان ميیابد ،بلکه در قراردادي که با وساطت و تالش وي و با بهرهگيري از
تخصص او منعقد ميشود ،اثري از شخص دالل در قرارداد دیده نشده و هيچ مسئوليتي از این
جهت بر او بار نيست ،حتي اگر بعداً فساد معامله یا تخلف کسي که از خدمات دالل استفاده
نموده و وارد معامله شده آشکار شود (البته به شرط عدم مباشرت شخص دالل در این فساد).
این در حاليست که یک مدیر برنامه ،طبق تعریف ارایه شده از آن ،نه تنها به عنوان یک واسطه
براي بازیکن یا مربي تحت کارگزاري خود بهترین منبع مالي را پيدا ميکند بلکه اثر و نقش
وي ،زماني به اتمام ميرسد که ذیل قراردادي که با تالش خود به سرانجام رسانده را مطابق
التزام قانوني حتماً امضا و مُهر نماید .۱بنابراین برخالف داللي ،این افراد به عنوان طرف سوم،در
معامله حضور داشته و از این حيث مسوول هستند .نتيجتا عليرغم شباهتهایي که در تعریف
آنها وجود دارد ،نهاد مدیر برنامه از مفهوم داللي فاصله ميگيرد.
اما به راستي این واسطهها در قالب کدام نهاد حقوقي جاي ميگيرند؟ براي یافتن پاسخ این
سوال به واژهي ""sports agentدقت ميکنيم .ترجمهي واژهي " "agentدر عبارت ( Sports
 )agentبه معناي نمایندگي و دربرگيرندهي مفهوم نيابت است.و همانطور که مي دانيم ،نهاد
نمایندگي در واقع یک نوع رابطهي حقوقي و سازمانيست که ،به موجب آن یک طرف به عنوان
اصيل 2به شخص دیگري با عنوان نماینده ،3نيابت و اجازهي عمل ميدهد که معامالتي را به نام
و حساب وي انجام دهد .یا به عبارتي دیگر یک نفر اختيار انجام عمل حقوقي و در برخي موارد
اعمال مادي را به نام و حساب شخصي که اصيل ناميده ميشود پيدا ميکند .و نماینده،
براساس اختياراتي که به وي تفویض شده از سوي اصيل ،وارد عمل شده و دراین صورت است
که کليهي حقوق و تکاليف ناشي از عقد دامنگير اصيل ميشود( .منصوري ،۱38۹ :ص )58
منشأ این نمایندگي به جز بحث از افراد معاف در این زمينه ،4قراردادي است که ميتواند

 ۱ماده ي 7/۱4آیين نامه ي کارگزاران رسمي فدراسيون فوتبال ایران"در کليه ي قراردادهاي بازیکن /مربي و
باشگاه عالوه بر ام ضاي طرفين ضروري است امضا و مهر کارگزار رسمي(داخلي) نيز وجود داشته باشد" .همچنين
است " ماده ي  22/3آیين نامه ي کارگزاران رسمي فيفا".
Principal
Agency

 4مطابق مادهي  4آیين نامه ي کارگزاران بازیکن فيفا
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 2مادهي "۱2/6وکالي حقوقي حتي در صورتي که مجوز فعاليت کارگزار بين المللي و ملي را ندارند اما با توجه به
قوانين جاري مدني ایران مي توانند بازیکنان و مربيان را به باشگاه هاي مورد نظر معرفي و یا وارد مذاکره شده و از
حقوق موکلين خود دفاع کنند اما حق امضا در ذیل قراردادهاي بازیکنان و مربيان با باشگاهها را ندارند و قرارداد
نهایي توسط خود بازیکن یا مربي شخصا منعقد ميشود"
http://sportsagentblog.com/2013/10/30/sports-agent-vs-sports-lawyer
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در نتيجهي یک توافق صریح یا ضمني باشد.و بنابراین مي توان گفت :قرارداد کارگزاري در واقع
نوعي توافق نمایندگي است که به موجب آن کارگزار ،براي پيشبرد منافع اصيل یا کارفرما ي
خود وارد عمل شده و در این مقام و ظرفيت اقدام ميکند ۱البته بایستي در نظر داشت که
نمایندگي قراردادي ،داراي مصداق هاي متعددي مي باشد ،و ماهيت حقوقي کارگزاري را نباید
با مفهوم عقد وکالت که خود نوعي نمایندگي قراردادیست ،اشتباه گرفت،چراکه وظيفه ي یک
کارگزار ،به عنوان نماینده ي یک ورزشکار یا مربي در واقع ،مدیریت زندگي کاري مشتري خود
بوده و مجموعه اي از اقدامات را در برميگيرد که بخش اعظم آن امور مادي بوده و تنها یک
قسمت آن امر حقوقي ( تنظيم قرارداد )مي باشد که آنهم ممکن است هرچند سال یکبار انجام
شود. ،و حال آنکه عقد وکالت مطابق تعریف قانوني" یعني اعطاي نيابت و تنظيم قرارداد جهت
انجام یک امر حقوقي" .و به همين دليل است که در مادهي  ۱2/6آیين نامهي نقل و انتقاالت
بازیکنان حرفهاي فوتبال به وکيل ورزشکار یا مربي ،اجازهي معرفي و مذاکرات مقدماتي با
باشگاه مقصد اعطا شده اما مجوز وي به همين مرحله خالصه شده و وکيل مذکور به هيچ
عنوان حق امضا ،ذیل قرارداد في مابين موکل خود (بازیکن یا مربي) با باشگاه مقصد را نخواهد
داشت .2بنابراین عليرغم اینکه هردو از نهاد نمایندگي قراردادي نشات ميگيرند ،اما ،از هم
متمایز بوده و حتي از لحاظ حرفهاي نيز دو حرفه و صنعت متفاوت با مسووليتهاي خاص خود
ميباشند .3به هر حال نماینده باید در حين عقد با ثالث ،به قصد نيابت ،عمل کند و این قصد را
نيز جهت آگاهي ثالث از شخصيت طرف معامله حتماً ابراز نماید( .احمدي سجادي ،۱377 :ص
 )75اما نکتهاي که در بحث کارگزاران باعث ایجاد یک عالمت سؤال ميشود ،این است که با
توجه به اینکه در نمایندگي فقط شخص نماینده با طرف ثالث وارد معامله ميشود ،در حاليکه
در قرارداد فيمابين بازیکن و باشگاه ،صراحتاً قانونگذار بر درج نمودن امضاي مدیر برنامه ذیل
قرارداد به عنوان طرف سوم تأکيد نموده و حتي صرف امضاي وي را کافي ندانسته و با درج
حرف "و" در کنار امضاء ،مُهر وي را نيز الزام نمودهاست ،آیا این مساله باعث مسوول شناختن
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مدیر برنامه ميشود یا خير؟ که براي پاسخ این سؤال به مفهوم اعطاي نيابت برميگردیم و این
که واسطهبودن نماینده مقتضي ورود مستقيم آثار ناشي از عمل حقوقي بر ذمهي اصيل است .و
اگر حالت غيرمستقيم پيدا نماید ،که در این صورت دیگر عنوان نمایندگي بر آن صدق نخواهد
کرد( .قنواتي،۱380:ص )30بنابراین حتي با وجود امضاء نماینده ،ذیل قرارداد فيمابين بازیکن
و باشگاه ،باز هم آثار ناشي از عقد به دليل اقتضاي نمایندگي دامنگير نماینده نشده ،مگر
مواردي که نماینده خارج از حدود اذن مرتکب تقصير و باعث ضرر شده یا باعث بياعتباري
امضاي خویش ذیل قرارداد شود که در مبحث بعد به آن اشاره خواهد شد (کاتوزیان،۱388 :
ص .)88
از طرفي دیگر ،با دقت در حق الزحمهي کارگزار ،که در قسمت هفتم مادهي  7آیيننامهي
کارگزاران داخلي فدراسيون مقرر شده  ،اظهارات فوق مورد تایيد قرار ميگيرد ،زیرا عليرغم
اینکه در نگاه اول و طبق واژههاي به کاررفته در ماده ،اینطور به نظر ميرسد که ،کارگزاران در
واقع شرکاي افراد تحت نمایندگي خویش در مبالغ حاصل از قراردادهاي منعقده في مابين آنها
و باشگاهها مي باشند (مستحق دریافت درصدي از مبلغ قرارداد) ،اما با توجه به ادامهي ماده و
مداقه در مفهوم شراکت و سهيم شدن شرکا در نفع و ضرر همدیگر و حال آنکه ،عدم جاري
شدن این حکم به استناد قسمت نهم مادهي هفت از آیين نامهي فوق ،به نظر ميرسد منظور
اصلي قانونگذار در واقع "معادل" درصدي از مبلغ حاصله از قرارداد فيمابين بازیکن یا مربي از
باشگاه باشد ۱.که نتيجتا و با این تفاسير بایستي امضاي کارگزار یا نماینده را ذیل یک قرارداد
صرفا از تشریفات و الزامات شکلي آن تلقي نمود.

 .2-1تبیین مسوولیت های مدیران برنامه در قبال باشگاههای مقصد
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( ۱ماده ي " 7/7کارگزار محق است حداکثر تا هشت درصد از کل قرارداد منعقده مابين بازیکن /مربي و باشگاه را
با ذکر جزئيات پرداخت قرارداد از بازیکن و یا مربي ،برابر توافق فيمابين به عنوان حق اجرت (مدیر برنامه) دریافت
و سه درصد آن را به عنوان حق الثبت و حق واگذاري امتياز کارگزاري به حساب بانکي فدراسيون فوتبال طبق
مقررات آیيننامه واریز نماید .این مبلغ نيز جهت امر توسعه و آموزش  -فوتبال پایه مصروف خواهد شد .و مادهي
 .7/۹آیين نامه ي مذکور" بدیهي است در صورت پرداخت پاداش ،حقوق از سوي باشگاه به بازیکن /مربي اجرتي
به کارگزار تعلق نميگيرد یا در صورت تنبيه مالي بازیکن /مربي و یا فسخ قرارداد با باشگاه از اجرت تعيين شده
کارگزار در قرارداد مبلغي کسر نخواهد شد)".

احمد يوسفي صادقلو و زينب نوابي مقدم

پيرامون مطالبي که در قسمت ماهيت حقوقي مدیران برنامه مطرح گردید و همچنين
مفهوم نمایندگي ،فيمابين مدیر برنامه ،بازیکن یا مربي و باشگاه (به عنوان شخص ثالث) سه
نوع رابطه ایجاد مي شود:
 -۱رابطهي بين مدیر برنامه یا نماینده ورزشکار با بازیکن یا مربي "که با تنظيم قرارداد
نمایندگي ،ایجاد ميشود"
 -2رابطهي بين بازیکن یا مربي با باشگاه (که قرارداد مذکور ،محصول تالش و مذاکرهي
نمایندهي ورزشکار یا مربي با باشگاه ميباشد)
 -3رابطه ي بين مدیر برنامه یا نماینده با باشگاه (که در مواردي ،در نتيجهي تخلف از الزامات
مقرر شده ،براي مدیر برنامه ،موجبات مسووليت وي فراهم ميشود)
و همچنين رابطه اي که وي در هرحال به عنوان یک عضو با سازمان تحت پوشش ،اعم از
فدراسيون داخلي ۱یا بينالمللي 2دارد .با این حال از آنجا که موضوع پژوهش حاضر صرفا
پيرامون رابطهي بين مدیر برنامهي بازیکن یا مربي در قبال باشگاه مقصد ميباشد ،تنها به
تحليل آن دسته از وظایف و الزاماتي از کارگزار پرداخته ميشود که در صورت تخطي از آنها ،به
باشگاه مقصد ،این حق را اعطا مينماید که بتواند عليه کارگزار ورزشي وارد یک دعوا شود .با
این مقدمه به ذکر این موارد مي پردازیم :مطابق قواعد و مقررات مربوطه ،از جمله آیيننامهي
داخلي کارگزاران رسمي :قراردادهاي منعقده في مابين بازیکن یا مربي و باشگاه با امضاي سه
تن معتبر خواهند بود:
 -۱بازیکن یا مربي به عنوان یک طرف قرارداد
 -2باشگاه مقصد به عنوان طرف دیگر قرارداد
 -3مدیر برنامه به عنوان نماینده ي ورزشکار یا مربي

 3ماده ي 7/۱4آین نامه ي داخلي کارگزاران رسمي

شماره ، 32تابستان ۱3۹6
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از نگاه قانونگذار ،تاثير امضاي کارگزار یا مدیر برنامه به عنوان نمایندهي بازیکن یا مربي
ذیل یک قرارداد ،آنقدر حائز اهميت بوده ،به گونهاي که صرف امضاي وي را کافي ندانسته و
ضميمه نمودن مهر این اشخاص را نيز تاکيد نموده و این موضوع از الزامات شکلي قرارداد در
نظر گرفته شده است 3.اما همانطور که در بحث ما هيت حقوقي بيان شد ،کارگزار یا مدیر
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برنامه ،بيش از یک واسطه یا نماینده نميباشد .و علي االصول زماني که وي به موجب قرارداد
نمایندگي ،اجازهي صریح یا ضمني از سوي اصيل داشته باشد و هویت واقعي موکل و رابطه ي
نمایندگي براي ثالث هویدا و وي از آن آگاه بوده باشد (آنگونه که در اینجا اینچنين است)،
نماینده ،براي اقدامات انجام شده در درون حوزهي عمل خود مسئول نخواهد بود و قواعد بحث
نيابت نيز مسالهي فوق را تایيد ميکند و به این ترتيب ،کليهي مفاد الزام آور عقد مستقيماً
متوجه شخص ورزشکار یا مربي خواهد بود .و اگر وي ،از مفاد قرارداد تخلف کند نميتوان
مسئوليتي را متوجه شخص نماینده دانست (احمدي سجادي،پيشين،ص  )76مگر اینکه شخص
نماینده اجراي مفاد عقد را تضمين نموده باشد ،و یا بنا به دالیلي اصل قرارداد به دليل
بي اعتباري امضاي نماینده (که از الزامات و شرایط شکلي قرارداد است) از اعتبار بيافتد و یا
موارد قانوني دیگري که شخص نماینده موجب زیان رساندن به باشگاه مقصد ميشود.
(کاتوزیان ،پيشين).
البته بایستي در نظر داشت که بخش عمدهي مسووليتهاي این حوزه قراردادي است
(مسوليتهایي که عليه کارگزار در قبال باشگاه مقصد قابل طرح و متصور است) اما بسياري از
عهدشکنيها هم ناشي از قوانين و ضمان آور است و به حقوق و تعهدات مصرح و عمومي
اعضاي یک قرارداد مربوط ميشود .وزمينه ي مناسبي را براي امکان جمع مسوليتهاي
قراردادي و غيرقراردادي در اختيار زیان دیده (که در اینجا باشگاه مقصد ميباشد) ،در انتخاب
مبناي دعوي خسارت به وجود ميآورد( .ساریخاني :بيتا ،ص  )۱0البته قراردادها به طور کلي
شامل دو نوع از الزامات ميباشند:
 -۱الزاماتي که به طور مستقيم از مفاد آن ناشي شده است
 -2الزاماتي که به صورت ثانوي و از روح قرارداد مستفاد ميگردد (به عبارت دیگر از
محتواي قرارداد به آن پي ميبریم) که دومي ریشه در قانون دارد .و به تعبيري ميتوان مورد
دوم را از الزامات قانوني تلقي نمود ،ولي از آنجا که این الزامات زماني تبدیل به مسئوليت
ميشوند که ،قراردادي في مابين طرفين منعقد شده و در نتيجهي تخلف از این الزامات ،به
اعتبار قرارداد خدشه وارد شود ،ميتوان به تعبيري در قالب مسئوليت قراردادي نيز آنها را
بررسي نمود .چراکه پذیرش مسئوليت قراردادي به عدالت و انصاف نزدیکتر ميباشد( ،و به نفع
باشگاه مقصد به عنوان شخص ثالث خواهد بود) و به صرف نقض آن و خدشه به اعتبار یک
قرارداد ميتوان به مراجع ذيصالح جهت جبران خسارت و یا به تجویز مادهي  .33/5آیيننامه
داخلي کارگزاران رسمي "براي اعمال مجازات" رجوع نمود .که ماده ي مذکور مقرر ميدارد:
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((هر فرد که تابع اساسنامه و مقررات فيفا است از جمله کارگزاران اگر به شيوهاي عمل کند که
منجربه نقض قرارداد بين بازیکن حرفهاي با باشگاه شود تا انتقال بازیکن را امکان پذیر سازد با
مجازات روبرو خواهد شد)) در حاليکه در برابر یک مسئوليت غيرقرادادي و خارج از قرارداد،
زمانيکه شخص کارگزار در ظاهر ،داراي مجوزات الزم براي انجام کار ميباشد ،اصل بر صالحيت
و اعتبار وي بوده ،و چارهاي جز اثبات تقصير توسط زیان دیده وجود نخواهد داشت .که در
بعضي موارد اثبات تقصير بسيار دشوار خواهد بود .با این توضيح انواع الزامات مترتب بر مدیر
برنامه که تخلف از آنها موجب مسئوليت وي در قبال باشگاه مقصد (طرف ثالث) ميشود،
عبارتست از:
 )2-1-1الزاماتی که تخطی از آنها  ،صرفا تخلف انضباطی و موجب ورود ضرر می باشد:

 )2-۱-۱-۱مواردي که با بي اعتبار ساختن امضاي نماینده ،ذیل قرارداد في مابين ورزشکار یا
مربي با باشگاه مقصد ،باعث بي اعتباري قرارداد فوق مي شود که خود به دو دسته تقسيم
ميشود:
 بياعتباري مجوز فعاليت کارگزار :این موارد در مواد ۹ ،8 ،7 ،6و۱0آیيننامهي
کارگزاران فيفا ،مواد  5 ،4 ،3و  7آیيننامهي کارگزاران داخلي فدراسيون فوتبال ۱و همچنين
مادهي  ۱2/7آیين نامهي نقل و انتقاالت بازیکنان حرفه اي فوتبال ایران 2بيان شده است.
همانطور که مالحظه ميشود ،این موارد ،پيش شرطهایي هستند که پایه و اساس صدور مجوز
الزم براي فعاليت یک کارگزار بوده و از آنجا که این موارد بایستي در تمام مدت کار حرفه اي
یک کارگزار جاري باشد ،بدیهي است که هر زمان که خالف این موارد توسط کميتهي اخالقي
که وظيفهي اعمال نظارت و ارزیابي مستمر کارگزاران را برعهده دارد 3کشف شود،کميتهي فوق
ميتواند نسبت به فرد اعمال تنبيه نموده و با توجه به اینکه در واقع با فقدان این شرایط اعتبار
شماره ، 32تابستان ۱3۹6
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" ۱این موارد شامل -۱ :شرایط الزم جهت شرکت در آزمون -2 ،انجام پروسهي آزمون و همچنين اقدامات و
الزامات الزم جهت شروع به کار است"
" 2قرارداد بين بازیکن و مربي با کارگزار رسمي بينالمللي و ملي با شرایط ضمن عقد حداکثر به مدت  24ماه از
سوي طرفين منعقد و در مدت زمان  3۱روز پس از تاریخ انعقاد قرارداد ميبایست در روابط امور بين المللي
فدراسيون ثبت شود و بدیهي است پس از انقضاي مهلت  3۱روزه ،مفاد ،شرایط و تعهدات ضمن عقد مندرج در
قرارداد باطل و از درجهي اعتبار ساقط است"
" 3مادهي  2-3آیين نامهي کارگزاران رسمي داخلي که مقرر ميدارد" اعمال نظارت و ارزیابي عملکرد و مستمر
کارگزاران از سوي ارکان نظارتي و اخالق فدراسيون در راستاي فوتبال پاک و بازيهاي جوانمردانه".
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مجوزي که بر پایه ي این موارد صادر شده است نيز از بين ميرود ،این اعمال تنبيه ،بي شک
،در جهت لغو یا توقيف پروانه و یا لغو صالحيت وي خواهد بود ،و این موضوع از آنجا که کاشف
از فساد قبلي بوده ،با اثر قهقرایي خود ،ابتدا باعث بياعتباري قرارداد نمایندگي شده ((و از آنجا
که مجوز نماینده جهت انجام اقدامات خود به نيابت از ورزشکار به موجب این قرارداد بوده و
حال آنکه این قرارداد اعتبار خود را از دست داده است)) در نتيجه باعث بياعتباري امضاي وي
و نهایتا نيز موجب انتفاي قرارداد في مابين ورزشکار با باشگاه ميشود .و حتي مورد اخير (به
استناد متن ماده) از آنجا که خود به خود باطل و از درجهي اعتبار ساقط ميباشد ،نيازي به لغو
یا اعالم بي اعتباري نيز نخواهد داشت.
 اقدامات خارج از حدود مجوز :مطابق مادهي ۱2آیيننامهي کارگزاران داخلي که مقرر
ميدارد" تنها افرادي ميتوانند کارگزار رسمي بازیکنان خارجي شوند که رسما کارگزار فيفا
بوده و امتحانات مورد نظر فيفا را با موفقيت گذرانده باشند .بر همين اساس نقل و انتقاالت
بازیکن خارجي براي ليگهاي داخلي و انتقال بازیکنان داخلي به ليگهاي خارجي براي
کارگزاران داخلي ممنوع است".
و همچنين است ،مادهي  .7/۱۱آیيننامهي فوق که مقرر ميدارد" خارج از قرارداد فيمابين
(فرم شماره هفت آیيننامه) هر گونه اخذ و کالت محضري از بازیکن /مربي توسط کارگزار به هر
دليل و عنواني اعم از کوتاه مدت و یا بلند مدت ،ممنوع و تخلف از مقررات بوده از نظر
فدراسيون از درجه اعتبار ساقط است".
که در این صورت چون سمت و مجوزات الزم را در اختيار ندارد  ،نتيجتا امضاي وي و به
دنبال آن قراردادي که امضاي وي ذیل آن درج شده نيز بي اعتبار خواهد بود.
 )2-۱-۱-2اگر نمایندهي ورزشکار ،حسن اجراي قرارداد في مابين ورزشکار یا مربي با
باشگاه مقصد را تضمين نموده باشد .به عبارتي اگر ضامن اجراي قرارداد منعقده توسط بازیکن
یا مربي شود .که این موضوع با توجه به قاعده ي اقدام و همچنين صدور جواز آن توسط قواعد
عمومي قراردادها و البته عدم وجود منع خاصي در این زميته معتبر است ،که در این صورت اگر
توافق خاصي جهت تقسيم مسووليت مقرر نشده باشد تابع قواعد عمومي خواهد بود.
 )2-۱-۱-3کشف هرگونه فساد یا عملکرد خالف ،که مطابق مادهي ۹/2آیيننامهي
کارگزاران رسمي فدراسيون فوتبال ایران که مقرر نموده "هر گونه کشف فساد و عملکرد خالف
واقع در قرارداد فيمابين کارگزار ،بازیکن /مربي و یا باشگاه باعث اعمال تنبيهات مندرج در ماده
هشت آیيننامه توسط کميته اخالق فدراسيون خواهد شد .بدیهي است باشگاه طرف قرارداد در

احمد يوسفي صادقلو و زينب نوابي مقدم

صورت مغبون و متضرر شدن از سوي کارگزار و یا بازیکن  /مربي ميتواند شکایت جداگانهاي به
رکن قضایي جهت احقاق حق خود ،تسليم نماید ".بنابراین عالوه بر اینکه موضوع یک تخلف
انضباطي و فرد خاطي محکوم به اعمال تبيهات مي باشد ،باشگاه مقصد ميتواند در صورت ورود
ضرر اقدام به طرح دعوا عليه کارگزار نماید،که البته با توجه نقش نمایندگي کارگزار در
قراردادهایي که یک طرف آن باشگاه مقصد مي باشد،به نظر ميرسد تحقق مسووليت مترتب بر
کارگزار ،در این ماده در جایيست که  -۱این فساد حالت قهقرایي داشته و حکایت از ابطال
قرارداد نمایندگي و بي اعتباري امضاي کارگزار باشد -2 ،این فساد و ورود خسارت ،مربوط به
قبل از انعقاد قرارداد و هنگام مذاکرات مقدماتي في مابين کارگزار و باشگاه مقصد بوده باشد،۱
 -3و یا نهایتا اینکه این فساد ،با مساعدت کارگزار با بازیکن یا مربي انجام شده و خسارت وارده
به هر دو قابل انتساب باشد .که البته هرکدام از این موارد بایستي توسط باشگاه مقصد به اثبات
2
برسد و تنها در صورت اثبات این موضوع  ،کارگزار  ،قابل تنبيه و یا مجازات خواهد بود.
) 2-1-2الزاماتی که تخطی از آنها نه تنها تخلف انضباطی و موجب ورود ضرر میباشند بلکه به
دلیل جرم بودن و داشتن عنوان مجرمانه ،قابلیت تعقیب کیفری را نیز دارند:

شماره ، 32تابستان ۱3۹6

 ۱مادهي  20/۱8آیيننامهي نقل و انتقال بازیکنان حرفهاي فوتبال در این خصوص مقرر ميدارد" خسارات وارده بر
باشگاه ها بر اثر عقد قرارداد با بازیکنان یا مربيان مصدوم و یا محروم و یا ممنوع الفعاليت از سوي ارکان قضایي
فدراسيون  ....قبل از عقد قرارداد به عهدهي کارگزار مي باشد .".....و این موضوع که فقط کارگزار در این خصوص
مسو ل باشد ،نيازمند اثبات رابطه ي سببيت ميان ورود خسارت با فعل کارگزار خواهد بود.
 2مادهي ۹آیيننامهي انضباطي فيفا "هر فردي که به صورت عمدي در انجام یک تخلف چه به عنوان فرد متخلف
و یا شریک فرد متخلف باشد ،قابل مجازات و تنبيه خواهد بود"

فصلنامه تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري

")2-۱-2-۱اقدام به جعل و یا تقلب در اسناد و مدارک" ،که مطابق مادهي  ۹/5آیيننامهي
داخلي کارگزاران رسمي "جعل و تقلب هر گونه اسناد و مدارک به هر علت و منظوري از سوي
کارگزار و یا متعاقدین مصداق تخلف آشکار محسوب شده و در صورتي که کارگزار مقصر باشد،
توقيف پروانه کارگزار براي دو فصل ورزشي را باعث خواهد شد و در شرایط حاد ابطال مجوز را
در پي خواهد داشت ".همچنين مادهي  6۱آیيننامهي انضباطي فيفا که براي کارگزار خاطي
ممنوعيت از شرکت در فعاليت هاي ورزشي براي یک دورهي حداقل دوازده ماهه در نظر گرفته
شده است .و از طرفي دیگر ،با توجه به اینکه طبق مادهي  523قانون مجازات اسالمي مصوب
 ۱3۹2این عمل  ،به دليل دارابودن عنوان مجرمانه قابل مجازات ميباشد ،کارگزار متخلف از
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سوي محاکم کيفري نيز تحت تعقيب قرار مي گيرد.
)2-۱-2-2تباني و کشف فساد ،موضوع مادهي ۱0آیيننامهي داخلي کارگزاران رسمي "
بازیکن  /مربي حرفهاي ،شخصي است که قرارداد مالي با یک باشگاه داشته باشد .بر همين
اساس در صورتي که باشگاه طرف قرارداد به هر دليلي اعم از عدم تمکين بازیکن /مربي از
قوانين باشگاه ،رفتارهاي خارج از عرف ،مصدوميت قبلي مخفي نگاه داشته شده ،زد و بند،
تباني ،صغر و کبر سني ،جعل عنوان و یا هویت ،تقلب ،عدم پایبندي به مفاد قرارداد ،غيبت،
دوپينگ و سایر موضوعات که از سوي بازیکن  /مربي و یا کارگزار متضرر و مغبون شده باشد،
باشگاه ميتواند با ارائه اسناد و ادله ،نسبت به احقاق حقوق ،از طریق رکن انضباطي فدراسيون
اقدام نماید .متقابال در صورتي که حقي از بازیکن  /مربي از سوي باشگاه طرف قرارداد تضييع
شده باشد مراتب ميبایست به رکن انضباطي فدراسيون جهت اقدام قانوني ارجاع گردد ".صرف
نظر از اینکه برخي موارد مذکور در ماده ،صرفا تخلف بوده و باعث ورود ضرر ،ليکن ،از آنجا در
بعضي از مصداقهاي خود حاوي عنوان مجرمانه ميباشد ذیل این قسمت قرار گرفته است
(مانند جعل عنوان یا هویت و یا تباني و زد و بند) و همانطور که در مواد فوق مقرر گردیده،
کارگزار در این خصوص چه اصالتا و یا با مشارکت فرد تحت نمایندگي خود ،مقصر بوده باشد
عالوه بر متخلف بودن و محکوم شدن به جبران ضرر و زیان ،در صورت جرم بودن عمل ،قابل
مجازات نيز خواهد بود ،که البته در هرصورت این موضوع نياز به اثبات داشته و بار اثبات این
۱
قضيه برعهده ي باشگاه مقصد ميباشد.
 )2-۱-2-3و نهایتا مطابق مادهي  33/5آیيننامهي پيشنهادي نقل و انتقال بازیکنان به
باشگاهها که مقرر ميدارد"هر فردي که تابع اساسنامه و مقررات فيفا ميباشد ،از جمله
کارگزاران ،اگر به شيوهاي عمل نمایند که منجر به نقض قرارداد في مابين بازیکن حرفهاي (یا
مربي) با باشگاه شوند ،تا انتقال بازیکن را امکان پذیر نمایند با مجازات روبرو خواهند بود ،که
مجازات و تنبيهاتي که ممکن است توسط مراجع قضایي براي یک کارگزار متخلف پيشبيني و
اعمال شود عبارتند از :لغو یا توقيف مجوز و ( ..که با توجه به اینکه در مادهي فوق ،مجازات و

شماره  ،32تابستان ۱3۹6

فصلنامه تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري
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 ۱مادهي  20/2۱آیين نامهي نقل و انتقال بازیکنان حرفهاي فوتبال که مقرر ميدارد"کارگزاران ميبایست خود از
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ضرر و زیان و تبعات استفاده از داروهاي ممنوعه (دوپينگ) آگاه بوده و عواقب سوء آن را قبل از معرفي به باشگاه
مورد نطر پوشزد نماید و در صورت وقع چنين پدیده ي شومي عالوه بر محروميت خاطي ،کارگزار نيز مشمول
تنبيهات انضباطي از سوي کميته ي پزشکي (کنترل دوپينگ) و ارکان قضایي و سازمان ليگ فوتبال خواهد بود".

احمد يوسفي صادقلو و زينب نوابي مقدم

اعمال تنبيهات در کنار یکدیگر و با حرف ربط"و" بيان گردیده بنابراین اگر اعمال کارگزار در
مجموع قابل انطباق با عناوین مجرمانه باشد ،جرم نيز تلقي شده ،و اگر یک تخلف باشد صرفا
قابل تنبيه خواهد بود) ،در اخر خاطر بيان این نکته حایز اهميت ميباشد که بررسي مسوليت
کارگزاران ،صرف نظر از این است که آیا واقعا نيز اعمال ،قابليت طرح در محاکم عمومي را تحت
عنوان یک جرم خواهند داشت یا خير( .به دليل تفکراتي که در دنياي ورزش در خصوص حل و
فصل اختالفات به شيوه ي داخلي وجود دارد).
 .3مراجع حل اختالف

شماره ، 32تابستان ۱3۹6

فصلنامه تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري

همانطور که در فوق بدان اشاره شد ،در دنياي ورزش این نگرش وجود دارد که اختالفات
ناشي از آن ،بایستي در دنياي ورزش حل و فصل گردد .و این تاکيد هم در قوانين فيفا و هم در
اساسنامهي فدراسيون مشاهده ميشود ،که صراحتا در مادهي ۱۱و مادهي  ۱4قوانين مذکور،
این موضوع مورد تذکر واقع شده ،بدین شرح که" کليه اختالفات و دعاوي را صرفاً در شوراي
حل اختالف ،ارکان قضایي فدراسيون و دادگاه حکميت ورزشي ( )CASحل و فصل نماید و از
ارائهي دعاوي به دادگاههاي عمومي خودداري نماید" .و همچنين قسمت اخير مادهي ۱4
اساسنامه که مقرر شده "  ....بدیهي است اعضا براي رسيدگي به دادخواستهاي خود درهيچ
شرایطي نباید به دادگاههاي عمومي مراجعه نمایند".
صرف نظر از این تاکيد ،همانطور که در قسمت قبل بيان شد ،بعضي از تخلفات ،عالوه بر
اینکه یک تخلف انضباطي بوده و مستلزم اعمال تنبيهات و جبران خسارت در نهادهاي ذیصالح
ورزشي ،به دليل داشتن عنوان مجرمانه ،قابليت تعقيب جزایي نيز خواهند داشت ،که در بعضي
موارد به دليل وجود جنبه ي عمومي در جرم ارتکابي ،مانند جعل اسناد ،حتي تعقيب کيفري از
سوي محاکم دادگستري الزامي ميباشد ،که با این اوصاف به نظر ميرسد تبصرهي بند هشت
مادهي  ۱۱آیيننامهي کارگزاران داخلي که مقرر ميدارد" در صورت صالحدید فدراسيون
،مراتب به سایر مراجع ذیصالح ارجاع خواهد شد داراي ضمانت اجرا نباشد"چرا که همانطور که
در باال بيان شد اگر جرم واقع شود تعقيب کيفري الزامي است ،حتي اگر فدراسيون در این
خصوص تصميمي نگرفته باشد .فارق از جرم بودن برخي تخلفات :گفتيم که تخطي ،از الزامات
مقرر در قانون و منعکس در قرارداد موجب تعقيب انضباطي و به دليل ورود ضرر به زیان دیده
(باشگاه مقصد) مستلزم جبران خسارت است ،که بر همين اساس ،مادهي  ۱۱اساسنامهي
فدراسيون فوتبال ایران ،مقرر ميدارد" کليهي اختالفات و دعاوي ناشي از ورزش صرفا بایستي
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بررسي مسوولیتهای ناشي از عملکرد مديران برنامهی ورزشکاران نسبت به باشگاهها در حقوق ورزشي

از طریق سه مرجع حل و فصل گردد -۱{:شوراي حل اختالف (موضوع مادهي  -2 ،۱)68دادگاه
حکميت ورزش (موضوع مادهي  -3 ،2)67رکن قضایي فدراسيون و فيفا (موضوع مادهي })20
که مطابق مادهي اخير منظور از اساسنامه :رکن قضایي شامل {کميتهي انضباطي ،کميتهي
استيناف ،و کميتهي اخالق} ميباشد .و وظایف هرکدام از ارکان قضایي در آیيننامهي
انضباطي فدراسيون بدین شرح مقرر شده است که :رسيدگي به کليهي تخلفات انضباطي و
خسارات مادي و معنوي ن اشي از تخلفات مشمول این آیين نامه ،برعهده ي کميته ي انضباطي
،و رسيدگي به موارد تخلف از اخالق حرفه اي و نظارت و بررسي مستمر اقدامات کارگزاران و
وجود شرایط الزم در آنها از وظایف کميته ي اخالق فدراسيون بوده و تجدید نظر از احکام
صادره از این دو رکن ،بر عهدهي کميته ي استيناف ميباشد .که این ارکان ،با اعمال تنبيهات
مقرر در قوانين ورزشي و تعيين ميزان خسارات وارده ،عدالت را در حوزهي ورزشي برقرار
ميسازند.
نتیجهگیری

 " ۱در هر گونه اختالف و منازعات بين مقامات رسمي فدراسيون،اعضا ،مجمع ،بازیکنان ،مربيان ،هياتهاي استانها،
شماره  ،32تابستان ۱3۹6

فصلنامه تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري

همانگونه که در ابتداي بحث بيان شد،کارگزاران ورزشي از یک طرف به عنوان شخص سوم
در یک قرارداد ،نقش مهمي را از لحاظ شکلي و تشریفات مورد نياز آن قرارداد ،برعهده دارند ،و
از طرف دیگر به دليل اینکه ماهيت حقوقي نهاد کارگزاري( ،از آنجا که نوعي نمایندگي
قراردادي ميباشد) برپایهي اعطاي نيابت بوده ،از اینجهت به عنوان یک نماینده ،علي االصول
مسوليتي از حيث اقدامات فرد تحت نمایندگي خویش ،برعهده ندارد ،مگر در مواردي که ذیل
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تشکيال ت ليگ و آژانسها که در آیين نامه انضباطي به آن اشاره نشده و در محدوده کار رکن قضایي نباشد و یا
همچنان مورداعتراض باشد ،فدراسيون از طریق تشکيل شوراي عالي حل اختالف به موضوع رسيدگي خواهد نمود.
آئين نامه نحوه تشکيل و اداره این شورا توسط هيأت رئيسه و بر اساس دستورالعمل هاي فيفاتصویب مي شود.
اعضاي این شورا بر اساس آئين نامه ابالغي فيفا تعيين مي شوند".
 -۱ " 2بر طبق مواد  84و  6۱اساسنامه فيفا ،هرگونه فرجام خواهي عليه احکام نهایي صادره توسط فيفا و یا
کنفدراسيون باید در دادگاه بينالمللي حکميت ورزشي  CASکه در شهر لوزان سوئيس قرار دارد مورد رسيدگي
واقع شود .دادگاه حکميت به مواردي مانند تخلف ازقوانين داوري و تعليق مسابقات تا چهار بازي یا سه ماه
رسيدگي نخواهد کرد - 2.آراي نهایي صادره از فيفا و دادگاه حکميت الزم االجرا بوده وفدراسيون ،اعضاء ،بازیکنان،
مربيان و آژانسها ملزم به اجراي آن هستند".

احمد يوسفي صادقلو و زينب نوابي مقدم

عنوان مسوليت کارگزاران ،مورد بررسي قرار دادیم .و در این خصوص ،فارق از اینکه مسووليت
مدیر برنامه در قبال باشگاه مقصد را قراردادي یا خارج از قرارداد در نظر بگيریم ،الزامات
کارگزار در مقابل باشگاه مقصد را بدین نحو تقسيم نمودیم :دستهي اول الف) الزاماتي که
تخطي از آن ،صرفا تخلف انضباطي و موجب ورود ضرر مي باشد :که شامل سه مورد و بدین
شرح بيان شد -۱ :مواردي که با بي اعتبار ساختن امضاي نماینده ،ذیل قرارداد في مابين
ورزشکار یا مربي با باشگاه مقصد ،باعث بياعتباري قرارداد فوق ميشود -2 ،زمانيکه کارگزار،
ضامن حسن اجراي قرارداد في مابين بازیکن یا مربي با باشگاه شده ،و نهایتا  -3کشف فساد یا
عملکرد خالف واقع .و دستهي دوم ب) الزاماتي بودند که تخطي از آنها نه تنها تخلف انضباطي
و موجب ورود ضرر ميباشند بلکه به دليل جرم بودن قابليت تعقيب کيفري را نيز دارند .مانند:
جعل و تقلب و یا تباني و کشف فساد .که این تخلفات ،در مراجع حل اختالف ورزشي مورد
رسيدگي قرار ميگيرند ،ليکن همانگونه که بيان گردید ،عليرغم تاکيد جامعهي ورزشي به
بررسي و حل و فصل اختالفات در دنياي ورزش و عدم مراجعه به مراجع ذیربط قضایي و
محاکم عمومي ،به نظر ميرسد در برخي جرایم به دليل جنبهي عمومي جرم ،جلوگيري از
طرح شکایت در محاکم عمومي ،نه تنها مفسده هایي را به دنبال دارد بلکه تعقيب کيفري آن
نيز الزاميست ،حتي اگر جامعهي ورزش ،اجازهي طرح این نوع شکایت را نداده باشد .ضمن
اینکه صرف نظر از این مراجع ،به نظر ميرسد ایجاد نهادها و کميتههاي تخصصي در خصوص
نظارت ،پيشگيري و رسيدگي اختصاصي بر اعمال کارگزاران بسيار حایز اهميت بوده و با وجود
این نهادها  ،از حجم دعاوي ارجاع شده به کميته هاي ورزشي نيز کاسته شود.

شماره ، 32تابستان ۱3۹6

فصلنامه تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري
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بررسي مسوولیتهای ناشي از عملکرد مديران برنامهی ورزشکاران نسبت به باشگاهها در حقوق ورزشي

منابع و مآخد
الف) منابع فارسي

ب) انگلیسي
شماره  ،32تابستان ۱3۹6

فصلنامه تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري

 -۱احمدي سجادي ،علي" ،ماهيت حقوقي نمایندگي تجاري و مصادیق آن در حقوق ایران"مجلهي
مجتمع اموزش عالي قم ،سال اول ،شمارهي اول ،زمستان .۱377
 -2امين ،شاهين"،بينامها ميخواهند ایجنت باشند"وبالگ خبر آنالین ،کد مطلب ،۱46707 :تير
.۱3۹0
 -3ساریخاني ،عادل"،حقوق و تکاليف ورزشي" ،پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي (فصلنامهي
بصيرت) ،سال دهم ،شمارهي  30و .3۱
 -4قنواتي خلف آبادي ،خليل"،نطریهي کلي نمایندگي در حقوق ایران و انگليس"پایان نامهي دکتري،
دانشگاه تربيت مدرس ،سال .۱380
 -5کاتوزیان ،ناصر" ،قواعد عمومي قراردادها" ،شرکت سهامي انتشار ،جلد دوم ،سال .۱388
 -6منصوري ،فرنگتاج" ،نمایندگي مدني در حقوق ایران" ،ماهنامهي کانون ،شماره ي  ،۱03فروردین
.۱38۹
 -7قانون تجارت مصوب .۱3۱۱
 -8اساسنامهي فدراسيون فوتبال جمهوري اسالمي ایران مصوب.۱3۹0
 -۹اساسنامهي نقل و انتقاالت بازیکنان حرفه اي فوتبال ایران مصوب .۱3۹3
 -۱0آیيننامه ي داخلي کارگزاران رسمي فوتبال در امر نقل و انتقاالت بازیکنان و مربيان مصوب .۱3۹۱
 -۱۱آیيننامه پيشنهادي نقل و انتقال بازیکنان به باشگاهها مصوب .۱3۹2
 -۱2آیين نامهي انضباطي فدراسيون فوتبال جمهوري اسالمي مصوب .۱3۹2
 -۱3آیيننامهي انضباطي فيفا نسخهي .20۱۱
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