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Background and Aim: Sometimes, there is a lawsuit against the martial arts 

champion to claim bodily harm inflicted by them.  This injury can be inflicted 

in the clubs against the training opponent, or in the streets, to attack or defend 

against an invader as well as in official matches. The main question is civil 

liability of warriors for harm done to another. 

Materials and Methods: This is a descriptive Study. 

Ethical Considerations: All ethical considerations as well as authenticity of 

the texts have been observed. 

Findings: In countries like the United States, there are many cases in the courts 

about Struggles leading to injury during sports. In Iranian courts, despite the 

consent of the participant in the competition or club exercises, this defense 

sometimes is not accepted and then coaches or warriors are liable to 

compensate. The present article examines the civil consequences of non – vital 

hand and foot blows in the streets or at the club during training with 

competition. It further suggests full insurance coverage of clubs and 

competitions. 

Conclusion: If an athlete inflict a harm to others during the game, if it is 

unintentional, it does not results in responsibility; but if he intentionally inflict 

harms to others, according to article 32 of the Civil Liability Act, he will be 

responsible for compensation  .  
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 مقاله پژوهشی

 (36-15صفحات )

  کاران در قبال صدمات وارده رزمیمسؤولیت مدنی 

 6رحیم لطفی 2محسن داورزنی، 5احسان المع، 

 (نویسنده مسؤول) .، ایرانتهران، مشاور حقوقی فدراسیون کاراته، الملل تجارت بین ، حقوقکارشناس ارشد .5
                      Email: Ehsan.Lame@Yahoo.com  

                   .، ایرانتهران، وکیل دادگستری، دکتری حقوق خصوصی .2

                   .، ایرانتهران، وکیل دادگستری، دکتری حقوق خصوصی .6

      

 

     55/7/5611: انتشار       21/3/5611: پذیرش     22/3/5611: ویرایش     21/1/5611: دریافت

 

 

 چکیده

شود که با استفاده از فنون رزمی، آسیب جسمی به مدعی وارد  طرح دعوی می ،ای هنرهای رزمی ها علیه مبارز حرفه گاهی در دادگاه :زمینه و هدف

دفاع در برابر یک متعرض یا همچنین در مسابقات ها به حریف تمرینی یا در خیابان به قصد حمله یا  تواند در داخل باشگاه این آسیب می. اند کرده

  .ت که به دیگری وارد آورده استسای ا سؤال اصلی، مسؤولیت مدنی ورزشکار در مقابل صدمه. رسمی به طرف مقابل وارد گردد
 .است بوده توصیفیاین مقاله به صورت روش تحقیق در نگارش  :ها مواد و روش

 .اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است ،در این تحقیق :مالحظات اخالقی

های بسیار زیادی در این زمینه در  در کشورهایی مثل آمریکا نوع زد و خوردهای منجر به آسیب در جریان ورزش رایج است و پرونده :ها یافته

زننده  کار آسیب سابقه یا تمرینات باشگاهی، دفاعیات رزمیکننده در م نامه شرکت های ایران، علیرغم وجود رضایت در دادگاه. گردد ها مطرح می دادگاه

مقاله حاضر صرفًا پیامدهای مدنی ضربات . شوند کارن محکوم به جبران خسارت می شود و مربیان یا رزمی بعضًا مورد قبول واقع نمی ،یا مربی تمرینی

ها و مسابقات را به  کند و پوشش بیمه کامل باشگاه یا مسابقات بررسی می و پا در خیابان یا در باشگاه را به هنگام تمرین با حریف دست  غیر حیاتی

 .دهد عنوان نتیجه پژوهش پیشنهاد می

چنانچه ورزشکاری حین بازی خسارتی به دیگری وارد آورد، اگر غیر عمدی باشد، مسؤولیتی ندارد؛ اما چنانچه عمدًا آسیبی به دیگری  :گیری نتیجه

 .مسؤولیت جبران خسارت را بر عهده دارد 5661قانون مسؤولیت مدنی مصوب  5وارد نماید، طبق ماده 

 .حقوق ایران، ورزش مسؤولیت مدنی،، کاران رزمی :کلمات کلیدی
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 مقدمه

ها و  های ورزشی همواره با آسیب فعالیت :بیان موضوع -9

حوادثی همراه است که برای ورزشکاران مسؤولیتی به دنبال 

معنای مسؤولیت در اینجا آسیب مستقیم ناشی از عملیات . دارد

ای  وجرح جنبه علم به حقوِق تعرض و ایراد ضرب. ورزشی است

شده  شدت نادیده گرفته از آموزش هنرهای رزمی است که به

بایست از قواعد رفتاری جامعه شناخت  کار می هر رزمی. است

کلی داشته باشد تا بتواند واکنش متعارف نسبت به حمله مهاجم 

  توان در آستانه بنابراین، معیارهای جامعه را نمی. را نشان دهد

به . کاران تعیین کرد ی رزمیها با کفش های ورزشی درب سالن

های آموزشی، مفاهیم  دلیل آنکه، قانون در محدوده سالن

درواقع، وجود قوانین حقوقی مطلوب . اساسی خود را دارد

های خیابانی یا  توانند رفتار شخص را در وسط درگیری نمی

کاران باید از  مبارزه در باشگاه کنترل کنند، بنابراین، رزمی

اشی از کاربرد فنون رزمی آگاه باشند و برای پیامدهای حقوقی ن

فراگیری این قوانین آموزش داده شوند تا از ورود خسارت به 

دیگر بازی کنان جلوگیری به عمل آید؛ چنانچه خسارتی ایجاد 

 ,Nurnberg). گردد مسؤولیت مدنی را به دنبال خواهد داشت

2001: 2) 

ها، تقصیر، پایه اکثر  در دعاوی مسؤولیت مدنی در باب ورزش»

دعاوی برای جبران خسارات است و خواهان معمواًل یا یکی از 

در خصوص . «شرکت کنندگان است یا یکی از تماشاگران

کاران، این مسؤولیت در هر صورت،  مسؤولیت مدنی رزمی

ی موجب احتیاط کاری است که عمدًا یا با بی گیر رزمی گریبان

آسیب بدنی به حریف تمرینی خود یا شخص ناشناسی در خارج 

های ورزشی و یا دفاع  اما در سالن. از سالن تمرین شده است

ورزشکاران از خود، برخی رفتارها یا ضربات متعارف است و 

زن، با رفتار متعارف  کار یا مشت رفتار متعارف برای یک رزمی

بنابراین، ارزیابی تقصیر با . سایر ورزشکاران کاماًل متفاوت است

کار، مستلزم در نظر گرفتن  توجه به معیار رفتار و اقدامات رزمی

در ورزش، . واقعیات و شرایط خاص موجود هر مورد آسیب است

شود که قصد و عمد در  مسؤولیت مدنی در جایی حاصل می»

کار نیست؛ اما بواسطه فعایت ورزشی، به دیگری زیان وارد 

 (52: 9919حسنی فروز، ا)« .شود می

پیوندند از جهت نتیجه،  حوادثی که در پهنه ورزش به وقوع می

شخصیت مرتکب، زمان و مکان با یکدیگر متفاوتند و نوع 

نیا،  آقایی). ها دارد مسؤولیت قانونی بستگی به این ویژگی

9911 :52) 

 توان به دو گروه تقسیم کرد؛ قوانین ورزشی را می

کاتوزیان، ). ها اختصاص دارد واعد بازیگروهی که به ق. الف

ای از  و در واقع، قوانین بازی و اجرای درست هرشاخه (9: 9921

مانند اینکه در بازی فوتبال، جز  های بدنی است؛ فعالیت

بان، بازیکنان دیگر حق ندارند با دست توپ را هدایت  دروازه

و کنند؛ بازی باید در محدوده معین زمین ورزشی جریان یابد 

  .ها مانند این

ای را بر بازیکنان  ها و احتیاط ویژه گروهی که مراقبت. ب

کند و هدف آنها تأمین ایمنی و پرهیز از خشونت در  تحمیل می

 (9: 9921کاتوزیان، ). های ورزشی است بازی

حقوق مسؤولیت مدنی، به گروه دوم تعلق دارد و به مطالعه و 

های ورزشی به رابطه  مسؤولیتاما  پردازد؛ می تعیین ارزش آنها

 آید، ورزشکاران و خساراتی که هنگام مبارزه و مسابقه به بار می

بخش عمده دیگر آن ناشی از رابطه بازیکنان . شوند محدود نمی

های ورزشی است و به قراردادهای صریح و  با مربیان و سازمان

. ضمنی که در این زمینه بسته شده است، ارتباط دارند

ها قراردادی هستند  دیگر، در این بخش، بیشتر مسؤولیت بیان به

آور هستند  ها در قوانین نیز ضمان و چون بسیاری از عهدشکنی

شود،  و به تکالیف عمومی مردم در برابر یکدیگر مربوط می

های قراردادی و  زمینه مناسبی برای طرح امکان جمع مسؤولیت

وی خسارت به دیده در انتخاب مبنای دع قهری و اختیار زیان

 (9: 9921کاتوزیان، ). آورند وجود می

حیاتی دست و پا  در این مقاله صرفًا پیامدهای مدنی ضربات غیر

در خیابان یا در باشگاه به هنگام تمرین با حریف بررسی 

تفاوت بین حقوق کیفری و . شود و نه مسؤولیت کیفری آن می

یی مسؤولیت کیفری، تعقیب قضا. مدنی نسبتًا واضح است

هدف . شود تخلف یا خطایی است که شخص مرتکب آن می
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اولیه دادرسی کیفری حمایت مردم در برابر تخلف مجرم یا 

همچنین در این  (Prosser,1981:7). حذف وی از جامعه است

های احتمالی  ال، به مسؤولیت مقاله با الگوبرداری از قوانین کامن

این سؤال پاسخ ها پرداخته خواهد شد و به  ناشی از این فعل

هایی که بر اثر تمرین  کاران در برابر آسیب خواهد داد که رزمی

کنند، از  با حریف و یا دفاع از خود در خیابان به شخصی وارد می

چه مسؤولیت مدنی برخوردارند؟ در حقوق ایران، فرض بر این 

احتیاطی به جان یا  هر کس بدون عمدًا یا درنتیجه بیاست که  

ای وارد نماید که موجب ضرر مادى یا  لطمهدیگری  سالمت

ول جبران خسارت ناشى از عمل خود ؤمس ،معنوى دیگرى شود

های ورزشی و یا در زمان  اما آیا این موضوع در سالن .باشد می

 دفاع از خود نیز صادق است؟ 

 مفاهیم  -5

 9کاران رزمی -5-9

شود که در زمینه هنرهای رزمی فعالیت  به افرادی اطالق می

هنرهای رزمی، قدمتی دیرینه داشته و ترویج آن در تمام . دارند

 . دنیا روز افزون است

 5هنرهای رزمی -5-5

هنرهای رزمی، نظامی اصولی و  سنتی از روش مبارزه است که 

ندرستی امروزه به دالیل مختلف از جمله دفاع از خود، رقابت، ت

عبارت هنر . شود و پرورش فکری و فیزیکی و روحی تمرین می

. گرفته شده است Arts of Marsرزمی از واژه التین 

(Round,2013:3) 

9دفاع از خود -5-9
 

های رزمی برای بقا در شرایط نزاع و  دفاع از خود، تمرین مهارت

کاران از حرکات دست و پا برای  درگیری خیابانی است که رزمی

اصلی  ،دفاع مشروع .کنند فع ضربه و ضد حمله استفاده مید

هرچند در مورد منشأ . های حقوقی است پذیرفته در تمامی نظام

پیدایش این حق اختالفات زیادی وجود دارد ولی شرایط آن با 

                                                 
1- Martial Artists 
2- Martial Arts 
3- Self-Defence 

. های حقوقی یکسان است اختالف جزئی در تمامی نظام

 (912: 9915اردبیلی، )

 در ورزشمفهوم مسؤولیت مدنی  -5-5

در هر مورد که شخص »: توان گفت در یک بیان کلی می

گویند در برابر او  ناگزیر از جبران خسارات دیگری باشد، می

مسؤولیت مدنی  (52: 9931کاتوزیان، )« .مسؤولیت مدنی دارد

این تعریف . موجب قرارداد است یا خارج از قرارداد یا به

ات و عدم وفای مسؤولیت قراردادی به علت عدم اجرای تعهد

مابین است، یعنی فردی که  به عهد که ناشی از عقد قرارداد فی

کند و به این طریق باعث ضرر  به تعهدات و عهد خود وفا نمی

گردد، مکلف است از عهده خساراتی  به غیر یا طرف قرارداد می

که در این رهگذر حاصل گردیده برآمده و ضامن است؛ یعنی 

د، عبارت از تعهدی است که متخلف از مسؤولیت ناشی از قراردا

باشد، مانند یک مربی کشتی  مفاد قرارداد مکلف به انجام آن می

که متعهد به آموزش فنون کشتی به یک نوجوان بوده و 

احتیاطی او، نوجوان مصدوم شده  درنتیجه عدم مراقبت و بی

است؛ مربی در برابر نوجوان و والدین وی مسؤول بوده و مکلف 

 . ن خسارت وارده استبه جبرا

های خارج از قرارداد یا بدون قرارداد،   در مورد مسؤولیت

مابین وجود نداشته و دو نفر هیچ تعهدی نسبت به  قراردادی فی

اند و حال یکی از دو نفر عمدًا یا بدون خطا به  یکدیگر نداشته

در اینجا بدون توجه به نبودن . دیگری زیان وارد ساخته است

ن به دستور قانون عملیات ورزشی بایستی با رعایت قرارداد، چو

مقررات و موازین خاص خود اجرا شوند و در نتیجه تخلف یک 

حکم قانون،  ورزشکار، مقررات مربوطه نقض شده است، به

خاطی مسؤول خسارات ناشی از صدمه وارده به ورزشکار یا 

د ای هم وجو نامه که هیچ قرارداد یا پیمان دیگران است درحالی

که در صدمات بدنی ناشی از خطا یا تخلف، چه  نتیجه این. ندارد

قرارداد باشد یا نباشد، جبران خسارت بر عهده کسی است که در 

مباالتی وی ایجاد خسارت شده  احتیاطی و بی اثر تقصیر و بی

 (55: 9911چلبی، ). است
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فعالیت ورزشی چنان با صدمه و آسیب آمیخته است كه تنها راه 

رو، حقوق یا باید انجام آنها  این نشینی است و از ز آن خانهگریز ا

ممنوعیت به دالیلی . طور كل ممنوع سازد را اجازه بدهد یا به

راه اخیر . ناممكن است، پس باید راه دوم را برگزید ،كه گفته شد

لة خطرهای ذاتی را ندارد، بلكه در هر دعوایی كه أنیز تنها مس

رح شود، خوانده به پذیرش خطر راجع به مسؤولیت ورزشی مط

شود و این خود به پیچیدگی  دیده متوسل می از سوی زیان

به این ترتیب، قواعد مسؤولیت مدنی در زمینة . افزاید مسائل می

پذیر باشند تا  باید انعطاف اوضاع و احوال،به  حوادث ورزشی بنا

دادها را در برابر خود خم  حقوق رخ»این گفتة ساوینی كه 

اینجا تا اندازهای  در« شود كند و خود در برابر آنها خم نمی می

 (295: 9912، نژاد رضایی). وارونه شود

 –روش ما در نگارش این تحقیق، توصیفی : روش تحقیق -9

 .تحلیلی است

 بحث و نظر

 مسؤولیت مدنی مربوط به هنرهای رزمی -9

 9وجرح ضرب -9-9

وجرح  هرگونه رفتاری که به دیگری صدمه وارد نماید ضرب

بایست  شود و از مسؤولیت مدنی برخوردار است که می نامیده می

مسؤولیت مدنی مربوط به هنرهای رزمی، . جبران گردد

وجرحی است که جسم شخص دیگر را با قصد و بدون  ضرب

در اینجا قصد، مشمول سوءنیت . نماید رضایت وی لمس می

ممکن است . ، بلکه صرفًا فعل ارادی لمس شخص استنیست

شخصی به شوخی اقدام به لمس جسم دیگری کند و مرتکب 

طور تصادفی جسم شخص دیگر را  یا به. وجرح گردد ضرب

حال، اگر شخصی فردی  بااین. لمس کند و قصدی نداشته است

گیرد، هل دهد، در این  را که در سالن تمرین سر راهش قرار می

صد داشته باشد و مرتکب مجروح شده باشد دارای تماس ق

 (Nunberg, 2001: 2). مسؤولیت مدنی است

شبه جرم  ،نظر است دارد و مورد تیآنچه اهم ،ورزش طهیح در

 طهیدر ح یی کهها بیصدمات و آس ه عبارتی، بیشترب .است

                                                 
1- Battery 

 ،حوادث غیرعمدی و در اکثر موارد ،دهد ورزش رخ می

رساندن به شخص  بیکه عمدًا قصد آس هستندمباالتی  بی

 یرساندن با قصد قبل بیآس اگرطورکلی،  به .را ندارند یگرید

جرم  ،که همراه با خصومت و خشونت باشد طوری به ،باشد

دیگر، در  عبارت  به . شده و دارای مسؤولیت استمحسوب 

کند،  مواردی که ورزشکاری به ورزشکار دیگر صدمه وارد می

ئل شد و گفت اگر فعل ورزشکار در هنگام آسیب باید تفکیک قا

بایست  رساندن به ورزشکار از روی قصد بوده باشد، وی را می

مسؤول  9991طبق ماده یک قانون مسؤولیت مدنی مصوب 

هر کس بدون »: دارد مقرر می 9ماده . صدمات وارد شده دانست

یا مال احتیاطی به جان یا سالمتى  مجوز قانونى عمدًا یا درنتیجه بی

یا آزادى یا حیثیت یا شهرت تجارتى یا به هر حق دیگرى که 

ای وارد نماید که  موجب قانون براى افراد ایجاد گردیده لطمه به

مسؤول جبران خسارت  ،موجب ضرر مادى یا معنوى دیگرى شود

 «.باشد ناشى از عمل خود می

 رضایت ورزشکار  -9-5

. شده است رضایت، تمایل شخصی است که فعل متوجه وی

صورت لفظی اعالم گردد،  رضایت، نیاز نیست که صریحًا به

صورت ضمنی نیز باشد؛ یعنی از طریق  بلکه ممکن است به

 تیرضا کیفری، در حقوق .رفتار و عمل شخص ابراز شود

در  یمرتکب ندارد ول تیدر مجرم یریاصواًل تأث هیعل یمجن

در . دشو محسوب می ءاستثنا کی تیرضا نیا ،عالم ورزش

بار  زیان جیقبول خطرات و نتا یورزشکار به معنا تی، رضاواقع

های رزمی،  برای مثال، در ورزش. متعارف در ورزش است

دلیل بر رضایت او ( در تمرینات مبارزه و مسابقات)شرکت فرد 

اما این ضرب باید  .(32: 9919ی، لیاردب). بر وقوع ضرب است

بدون قصد مجرمانه باشد تا موجب مسؤولیت برای ورزشکار 

قانون مسؤولیت مدنی  9در غیر این صورت، طبق ماده . نگردد

ضمن طرح  یآباد یعل نیعبدالحس. مسؤول خسارت وارده است

را علت موجهه حوادث  هیعل یمجن تینظرها که رضا یبعض

عدم مجازات  هیتوج نیبهتر»: معتقد است ،دانند یم یورزش

مرتکب  یورزش اتیاثنای عمل که در یاشخاص هیزن و کل مشت

در  (15: 9915ی، آباد یعل)« .اجازه قانون است ،شوند یجرح م

دهد، تابع  حوزه ورزش، خشونت معقول و معمولی که رخ می
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کنندگان را  قوانین ورزش مربوط بوده و رضایت ضمنی شرکت

کس نسبت به  رسد هیچ حال، به نظر نمی  با این. به دنبال دارد

 یشعبان). وارد آوردن صدمه بدنی شدید رضایت داشته باشد

  .(29: 9911، مقدم

ها و تمرینات ورزشی و یا حتی در برخی  سکوت نیز در باشگاه

عالمت رضایت ضمنی باشد، مگر اینکه شخص تواند  ها می نزاع

مثاًل اگر کسی به تهاجم . ای دیگر نظر دهد گونه معقولی به

تواند دلیل بر رضایت باشد بلکه  دیگری اعتراض نکند، نمی

حیطه ( Prosser, 1981: 103). توان بر آن دلیل روانی نهاد می

ال واحو تواند فراتر از معنای متعارف آن در اوضاع رضایت نمی

برای مثال، رضایت در زمان رجوع به یک پزشک جهت . باشد

طور وقتی شخص به تیم  همین. معاینه فیزیکی، ضمنی است

توان چنین فرض  می. پیوندد، رضایتش ضمنی است فوتبالی می

کرد که این فرد به قوانین بازی آشنا است و اگر در خالل بازی 

یت صدمه بر خود تواند ادعا کند که رضا دچار آسیبی شود، نمی

در هر حال، رضایت خواه . تواند بازی را ترک کند نداشته یا می

. تواند فراتر از معنای متعارف آن باشد واقعی یا ضمنی نمی

خطای . بنابراین پزشک معالج، مجاز به فعل ناشایست نیست

. تواند خشن یا به نقاط حساس بدن باشد بازیکن فوتبال نیز نمی

(Nunberg, 2001: 4) 

مؤلفین رساله حقوق مسؤولیت مدنی، در خصوص  جمیزو  هاوپر

همواره »: نویسند گونه می های ورزشی این رضایت در فعالیت

ضرورتی ندارد که شخصی نسبت به آسیب زدن به خود رضایت 

دهد؛ کافی است او بداند که رضایت به فعالیت ورزشی احتمال 

هرگاه شخصی  بنابراین. آسیب جسمی را به همراه خواهد داشت

کند که در آن احتمال برخوردهای  در بازی یا ورزشی شرکت 

بدنی مانند مسابقات بوکس وجود داشته باشد، وی ریسک 

های جسمی را که تقریبًا از ناحیه حریف متوجه وی شده  آسیب

درواقع، هر بازیکنی که در رویداد ورزشی شرکت . پذیرد را می

عنوان بازیکن پذیرفته  را بهکند، خودش خطرات احتمالی رویداد 

است و حق مطالبه جبران آسیب وارده در خالل بازی را ندارد، 

ای از طرف دیگران  مگر اینکه خشونت ناروا یا بازی ناعادالنه

 .متوجه وی گردد

 کار ها  و مسؤولیت رزمی مفاهیم علمی در باشگاه -9-9

اجرای  ها، اکثریت برخوردهایی که بین ورزشکاران در در باشگاه

گیرد، اقامه  فنون دفاع از خود یا تمرین مبارزات صورت می

. کند ها توجیه نمی دعوی را به دلیل رضایت صریح یا ضمنی آن

تواند فراتر از حدود متعارف آن  حال، حدود رضایت نمی  با این

این میزان از رضایت در سالن . و احوال باشد  مطابق اوضاع

کار ضمن  رزمی. اد یا مربی استتمرین معمواًل تحت کنترل است

ها و  آگاهی از قوانین رفتاری باشگاه و رسمی دانستن آن

همچنین با رعایت آداب در خور و مناسب، باید در تمرینات 

 9بوشیدواین امر از لحاظ تاریخی به مفهوم . کوشا و جدی باشد

. گردد های ژاپن برمی قرن دوازدهم فئودال« سلوک مبارز»یعنی 

های رزمی دارای  ان آن دوران، ضمن تمرین مهارتکار رزمی

 . شده رفتاری بودند قوانین تعریف

با شخص  الفشخص . گیریم  یک شرایط فرضی را در نظر می 

کند که با هم حرکات دفاع در برابر چاقو را تمرین  توافق می ب

اجرا  الفضربه چاقو را به سمت شخص  بشخص . کنند

کند  ام به دفاع و دفع ضربه میبا دست اقد الفشخص . کند می

تواند علیه  نمی الفشخص . رود که چاقو به دستش فرو می

صراحت، به تمرین   اقامه دعوی کند، چون به بشخص 

 . بایست پیامد تمرین را بپذیرد رضایت داده و می

توافق به تمرین  ببا شخص  الفحال فرض کنید شخص 

جای استفاده از  به باما شخص . کنند دفاع در برابر چاقو می

کند و موجب جراحت  چاقو برای حمله از قمه استفاده می

به  الفاست که شخص   این درحالی.  شود می الفشخص 

از طرف دیگر در چنین موقعی . استفاده از قمه رضایت نداده بود

با قمه به سمت او  بعین دیده که شخص   بهالف شخص 

عتراضی نسبت به آن کند و همچنان ساکت مانده و ا حمله می

که این سکوت عالمت رضای شخص  نداشته است، از آنجایی

 . نیست ببوده است، هیچ مسؤولیتی متوجه شخص  الف

                                                 
1- Bushido 
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حمله  الفبا چاقو به شخص  بکنیم که شخص  حال فرض می

توانسته است با موفقیت در برابر چاقو دفاع  الفکرده و شخص 

 بشخص . استحال، دست به ضد حمله زده  کند و در عین 

در ادامه شخص . حرکت ایستاده است هم در برابر ضد حمله بی

کند و با ضربه پا به بیضه حریف  ضربه خود را کنترل نمی الف

 . پیچید زند و حریف از درد به خود می می( بشخص )

در آمریکا، در چنین شرایطی، اگر در سالن ورزشی و زیر نظر 

وم و مجاز باشد و استاد مربوطه تمرینات بدین شکل مرس

وقت وی رضایت به چنین  از آن مطلع باشد، آن بشخص 

هایی که خشونت  حال، در باشگاه با این . ای داشته است ضربه

کنند  در تمرینات به این شکل رایج است، خالف عرف عمل می

کار اقامه دعوی مدنی را معاف  و هرچند رضایت یک رزمی

خشنی مسؤولیت   هکند، اما ممکن است چنین  ضد حمل می

 (Nunbeg, 2001: 7). کیفری را به همراه داشته باشد

 با بو شخص  الفتوان گفت که شخص  در فرض دیگری می

کنند و قرار است ضربات آرام و سبک در برابر  هم تمرین می

در همین حال، تعادل یکی از حریفان به . یکدیگر به کار ببرند

در . خورد مقابل میخورد و ضربه سنگینی به حریف  هم می

اینجا حریف مقابل باید این خطر را بپذیرد که در تمرینات دفاع 

تواند بیفتد و باید یاد گرفته باشد که  از خود، چنین اتفاقاتی می

 .بتواند در برابر این ضربات از خود دفاع کند

وارد کردن ضربه از قوانین  ،هایی چون بوکس و کاراته در ورزش

کردن این ضربات را  توان وارد ن علت نمیبازی است و به همی

 تاز یک سو وارد کردن این ضربا .جرم و موجب ضمان دانست

ها  زی این نوع ورزشبا های خشن جزء قواعد در غالب ورزش

است و از سوی دیگر هر دو ورزشکار به ورود این ضربات 

اند و این گونه  آگاهند و بصورت ضمنی به آن رضایت داده

شود که این اشخاص با شرکت در چنین  استنباط می

. اند هایی خطرهای متعارف را جز خطرهای شدید پذیرفته ورزش

 (95: 9912ی، نصیرو  یوسفی صادقلو)

 شرایط خیابانی -9-5

توان  اند و نمی اشکال بسیاری از حرکات ورزشی نسبتًا جایز و بی

جب ها را در هر زمان و مکانی به کاربرد؛ زیرا این اقدام مو آن

شود که ورزشکار در پوشش ظاهرًا ورزشی به هر اقدامی  می

چنانچه فردی از . اش دست یابد دست بزند و به اهداف مجرمانه

قانون مسؤولیت  2گونه اقدامات استفاده نماید، طبق ماده  این

قانون مسؤولیت  2ماده . مسؤولیت دارد 9991مدنی مصوب 

 یکس یه به بدن یا سالمتاگر در اثر آسیبى ک»: دارد مدنی مقرر می

دیده کم گردد و  شده و بدن او نقصى پیدا شود یا قوه کار زیان وارد

واردکننده  ،یا از بین برود و یا موجب افزایش مخارج زندگانى او بشود

 «...زیان مسؤول جبران کلیه خسارات مزبور است

های خیابانی، از رضایت  که در وضعیت درگیری از آنجایی

کار، مهاجم را خلع سالح و  اگر رزمی. نیست حریفان خبری

های حقوقی،  جراحت بدنی به وی وارد کند، در بسیاری از نظام

مفهوم حقوقی دفاع از خود به . شود دفاع از خود تلقی می

دهد تا اقدام  شود، اجازه می شخصی که مورد حمله واقع می

متعارفی در ممانعت از آسیب به وی که فرصتی برای توسل به 

این امتیاز  (Prosser, 1981: 110). قانون ندارد، به عمل بیاورد

دهد تا از قدرت متعارف خود برای  به قربانِی حمله اجازه می

زا یا برخوردی که منجر به  جلوگیری از هرگونه تهدید آسیب

 (Nunberg, 2001: 4). شود، استفاده کند جراحت بدنی می

 دفاع در برابر حمالت ناگهانی و خطرناک  -5

تر از تصورات ما  موضوعات مربوط به دفاع از خود بسیار پیچیده

کار به هنگام اعمال فنون  دفاع از خود به دلیل  رزمی. است

های حقوقی مختلفی در  هایی که دیده، از مسؤولیت آموزش

را وی باید خطری  (Brown,1998: 66). آمریکا برخوردار است

داند، دفع کند و بعدًا بر  که  در زمان حمله به وی  متعارف می

مثاًل اگر . شوند موجود علل دفاع مشخص   اساس شواهد و ادله

کار بترسد که مهاجم  جیب ببرد و رزمی به  مهاجم دست 

ی به سمت مهاجم  ا بازدارنده  خواهد چاقو دربیاورد، ضربه می

دفاع از خود تلقی شود،   منزله تواند به وی می  حواله کند، ضربه

حتی اگر مهاجم چاقو یا هرگونه سالح سرد دیگری نداشته 

های معقوالنه باشد  کار باید مبتنی بر زمینه اما تصور رزمی. باشد

احراز معقوالنه . توان عمل کرد صرف تخیل و گمان نمی و به

قاضی   واحوال بر عهده پنداشتن عمل دفاع با توجه به اوضاع

عواملی مانند شرایط ذهنی و عصبی قربانی، سابقه  .است
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رفتاری مهاجم، رفتار تهدیدآمیز مهاجم و گاهی شهرت وی 

ها تصمیم  ای است که قاضی بر اساس آن شواهد و ادله

در خصوص دفاع از خود، هم ( Nunberg, 2001: 5). گیرد می

ال و هم قوانین ُمدوَّن، در خصوص کاربرد نیروی  در حقوق کامن

تعارف در شرایط دفاع از خود، دفاع از شخص ثالث و دفاع از م

 (Nunberg, 2001: 4). ملک خود اجماع و جود دارد

ای به  ال، چنانچه قربانی در دفاع از خود ضربه در حقوق کامن

این دفاع . مهاجم بزند، باید از نیروی متعارف استفاده کند

از شخص  تواند در خصوص جلوگیری از یک جنایت یا دفاع می

کاربرد نیروی متعارف یا مجاز در کمک به . ثالث نیز صدق کند

در . پذیر است شود، نیز توجیه شخصی که تهدید به حمله می

دادگاه حکم داد که  9132در سال  9پرونده دافی علیه کیوبی

استفاده متهم  از نیروی متعارف  برای دفاع از خواهرش قابل 

ها  شود و این به خاطر خواهر بودن آن توجیه است و تبرئه می

نیست، بلکه آزادی عمل برای جلوگیری از جرم در میان هر 

 (Round, 2013:19). ای وجود دارد شخص و بیگانه

 9915مصوب  قانون مجازات اسالمی 923با توجه به ماده 

هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا 

آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی 

الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که  یا قریب

 .شود شود، مجازات نمی طبق قانون جرم محسوب می

دفاع مشروع باید مستند به قرائن معقول یا  مطابق قانون جدید،

خوف عقالیی باشد؛ بنابراین در صورتی که حسب ادله و قرائن 

خوف آن باشد كه عملیات مجرمان موجب قتل یا جرح  ،موجود

به عبارت  .یا تعرض به عرض یا ناموس شود، دفاع جایز است

 برای تحقق دفاع مشروع باید دفاع، مقارن تجاوز و خوف ،دیگر

قانون مجازات اسالمی به صراحت به  223عقالیی باشد و ماده 

 .قرائن معقول و خوف عقالیی اشاره کرده است

از خود یا دیگری  (تجاوز) دفاع مشروع برطرف کردن تعدی

دیگری ممکن است شخص طبیعی یا  (91: 9912مهر، ) .است

دفاع، حق . می باشدالویژه جامعه و امت اس شخص حقوقی به

                                                 
1- Duffy v. Q.B 

رکسی است و فقیهان و حقوقدانان با افزودن وصف طبیعی ه

دفاع، ضمن پذیرش این حق طبیعی بر   بر واژه (قانونی)مشروع 

کنند که دفاع با شرایطی مجاز است و  این نکته تأکید می

دفاع مشروع و در پوشش آن به   تواند به بهانه هیچکس نمی

 (13: 9921، زاده قاسم). دیگری تجاوز کند

تقصیر  کننده کننده و برطرف یکی از عوامل توجیهدفاع مشروع 

علت تجویز دفاع . سازد است که مسؤولیت را نیز برطرف می

تأمین امنیت جانی و مالی افراد و اشخاص از طرف  ،مشروع

قانونگذار است؛ زیرا هنگامیکه شخصی مورد هجوم دیگری قرار 

گیرد و جان یا مال او یا دیگری در معرض خطر و آسیب  می

ترین تأمین، دادن حق تأمین متعادل و  گیرد، طبیعی قرار می

حمله یا دیگری است که بتواند از خود  متناسب به شخص مورد

های مختلف  در سیستم. حمله، دفع خطر نماید یا شخص مورد

حق دفاع، هم در حوزه مسؤولیت کیفری و هم در حوزه  ،حقوقی

: 9921زاده،  قاسم) .شده است مسؤولیت مدنی به اشخاص داده

91)  

حق دفاع از جان، مال، ِعرض، ناموس و  ،افراد ،در قوانین ایران

 الوقوع با آزادی خود را در هنگام تجاوز یا خطر حتمی قریب

که دفاع  مشروط بر این ؛ارتکاب رفتار دفع کننده خطر دارند

ها با خطر متناسب باشد و توسل بدون فوت وقت قوای  آن

همین شرایط در مورد دفاع از افراد . دولتی عماًل ناممکن باشد

ها ناتوان از دفاع  شرطی که خود آن به ؛دیگر نیز صادق است

 (912: 9915اردبیلی، ). بوده یا نیاز به کمک داشته باشند

 مجاز کاربردی در دفاع از خودمیزان نیروی  -5-9

. کار در دفاع از خود نامحدود نیست میزان نیروی ضربات رزمی

ای باشد که برای دفاع  گونه اما این میزان باید در حد معقوالنه به

کاربرد نیروی گزاف در برابر . در برابر آسیب احتمالی الزم است

انون ق 92کار مسؤولیت مدنی را طبق ماده  مهاجم، برای رزمی

کسى که در مقام دفاع مشروع » 9991مسؤولیت مدنی مصوب 

مسؤول خسارت  ،موجب خسارت بدنى یا مالى شخص متعدى شود

مشروط بر اینکه خسارت وارده برحسب متعارف متناسب با  ؛نیست

 . .به همراه دارد «ددفاع باش
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احتمال دارد که مهاجم پس از حمله اولیه کنار کشیده و قصد  

کار با درک چنین  که رزمی حمله مجدد نداشته باشد و درصورتی

چیزی همچنان به ایراد ضربات دفاعی بپردازد، در این حالت 

وقت وضعیت حالت عکس به  آن. شود خودش مهاجم تلقی می

شود و قوانین دفاع  گیرد و مهاجم اولیه قربانی تلقی می خود می

 ..گردد از خود ناظر حال وی می

کار در مواقع مواجهه با مهاجم مسلح باید ضربه  بنابراین رزمی

شده بزند و میزان نیروی ضربه وارده برابر با  خود را کنترل

یعنی عمل دفاعی . میزان نیروی حریف مهاجم یا حریف باشد

جاز نیست برای بایستی با تجاوز و خطر متناسب باشد و مدافع م

در واقع، . ای استفاده کند دفع خطر از هرگونه نیرو به هر اندازه

عمل دفاع زمانی متناسب است که از کمترین مقدار زور و 

هرگاه فرصت . قدرت الزم  و کافی برای دفع خطر استفاده شود

کافی برای برآورد میزان نیروی ضریب مهاجم نباشد، یا نتوان 

وقت این ِشمِّ آموزشی دفاع یا گرایش  نبرآورد صحیحی کرد، آ

کار برای دفاع از مظلوم از دید قاضی نباید پنهان  طبیعی رزمی

و احوال پیش  درک معقوق در اوضاع   بار دیگر مسأله. بماند

آید و فقدان زمان برای برآورد و درک صحیح از میزان  می

 . کننده باشد نیروی کاربردی، ممکن است در ذهن قاضی تعیین

: شود نیروی متعارف  در حیطه دفاع از خود چنین تعریف می

کار  کاربرد نیروی کافی بر توقف و کنترل رویدادی که رزمی»

نیروی متعارف . در دفاع از خود صادقانه آن را ضرورت می داند

عبارت بسیار مهم در دفاع از خود، هم در طول رویداد و هم بعد 

ال به این  ر محاکم کامناگ(Round, 2013: 20) « .از آن است

نتیجه برسند که متهم از نیروی زیاد در زمان دفاع استفاده کرده 

 (Nunberg,2001: 7). شناسد است، مدافع را مجرم می

 نشینی تکلیف به عقب -5-5

در خصوص عقب کشیدن در مواقعی که حمله مرگبار یا جدی 

یکی از . شود، قوانین مختلفی وجود دارد متوجه شخصی می

. ماندن، گریختن است های قربانی برای در امان ترین گزینه ایمن

های مختلف آمریکا رویکردهای مختلفی  در محاکم ایاالت

های جنوبی و  در ایالت. نسبت به این دیدگاه اتخاذشده است

شده و معتقدند   غربی آمریکا شأن و مقام فرد مورد احترام واقع

د در برابر حمله توان که شخص با توجه به شأن شخصی می

های بدنی و حتی در مواقع الزم  مقاومت کرده و متقاباًل آسیب

در سایر قلمروهای قضایی مانند . ضربات مرگبار وارد نماید

تواند فعل  شده است که شأن شخصی نمی  نیویورک تصریح

بایست تا  وجرح به مهاجم را توجیه کند و قربانی می ایراد ضرب

عمومًا تکلیفی بر . شینی کندن تواند عقب جایی که می

مانند دژ  خانه شخص به. نشینی در خانه قربانی وجود ندارد عقب

ماند و هرگاه مورد حمله سنگینی در خانه واقع شود، نیازی  می

. اش دفاع کند تواند از خود و خانواده نشنی نیست و می به عقب

(Beale,1903:82 )کار پیش از دفاع باید عقب نشینی  اما رزمی

کند و همواره بهتر است خود را از شرایط خطرناک دور سازد  

این موضوع از جنبه قانونی . تا اینکه وارد درگیری فیزیکی گردد

 9131در پرونده جولین در سال . ال اعتبار دارد هم در کامن

دادگاه حکم داد که عقب نشینی پیش نیاز احراز دفاعیه دفاع از 

الش نشان دهد که قصد مبارزه کار باید با اعم رزمی. خود است

 (Nunberg, 2001: 7). نداشته است

 در حمایت از دیگران  -5-9

به . عنوان دفاعیه تلقی شود تواند به هم می در دفاع از دیگران 

تواند از دیگران در برابر مهاجم دفاع  کار می عبارتی، یک رزمی

ظر ن های مختلف آمریکا اختالف بار دیگر در محاکم ایالت. کند

وجود دارد و در ایالت نیویورک و برخی قلمروهای قضایی، این 

ای در نیویورک  این موضوع در پرونده. پذیرند دفاعیه را نمی

کاری برای دفاع از شخص ثالثی با  رزمی: تر بیان گردید واضح

قصد او کمک به شخص ثالث در . شود دو مهاجم درگیر می

اما این دو شخص، پلیس از آب  .برابر مهاجمین بوده است؛

کار  رزمی. درآمدند که قصد دستگیری شخص ثالث را داشتند

با این توضیح، حمله وی به دو شخص با . محکوم شناخته شد

 ,Nunberg). توجیه است عنوان دفاع از شخص ثالث غیرقابل

زیرا دفاع از دیگری زمانی جایز است که یکی از  (6 :2001

( 5)از نزدیکان دفاع کننده باشد؛ ( 9: )باشدشرایط ذیل را داشته 

خود فرد ( 9)مسؤولیت دفاع از وی بر عهده دفاع کننده باشد؛ 

در ( 2)فرد تقاضای کمک کرده باشد و ( 5)ناتوان باشد؛ 



  9911 پاییز، ومساول، شماره ، دوره ای رشته های حقوقی میان فصلنامه پژوهش/ 11

 

 

در صورت . وضعیتی باشد که فرد امکان استمداد نداشته باشد

 . وجود یکی از شرایط فوق دفاع از دیگری جایز است

 و ضرورت آگاهی از آن  9عرضت -5-5

عمومًا از جانب مردم  «وجرح تهدید به ایراد ضرب»یا تعرض 

عنوان  تعرض به. خوبی فهمیده نشده است عادی و حقوقدانان به

. متفاوت است 5وجرح  با ضرب( یا تخلف مدنی)شبه جرم  یک 

کار با درک  رزمی. دهد وجرح، برخورد فیزیکی روی می در ضرب

این آسیب فیزیکی، در صدد دفاع و حمایت از خود در برابر 

وجرح، در  برعکِس ضرب. آید ضربات احتمالی حریف برمی

. شود تعرض، برخورد فیزیکی از جانب مهاجم متوجه قربانی نمی

تهدید به ایراد »یا « تعرض»در قانون شبه جرم، دیگر،  عبارت  به

شود که باعث ایجاد هراس  به عملی اطالق می «وجرح ضرب

که تعرض، عملی  آنجایی از. شود الوقوع  منطقی از آسیب قریب

شبه  ءجز 9قصدی است، این عمل برخالف شبه جرم، غفلت،

آید و عدم توانایی فرد در عملی  حساب می به های عمدی جرم

 .کاهد ساختن تهدید، از بار حقوقی آن نمی

حالت تهدید  سته بامشت ب. به معنای تماس بدنی نیست تعرض

حتی در صورت  ،برای حمله و پرتاب مشت به سمت شخص

حتمًا الزم  ،در تعرض. شود تلقی می« تعرض» ،عدم اصابت

 بلکه هراس ایجاد ؛طرف مقابل آسیب وارد شود نیست که به

اشاره  و ءحرکات و ایما. شود شده برای قربانی، آسیب تلقی می

ی تهدید و ایجاد برخورد برا ءبدنی و یا استفاده شخص از شی

برای مثال، . شود الوقوع، باعث ایجاد هراس در قربانی می قریب

حساب  تعرض به ،گرفتن تفنگ به سمت قربانی و کشیدن ماشه

 .آید، اگرچه تفنگ پر نباشد می

تهدید به چنین برخوردی به همراه توانایی و فرصت مهاجم 

هرچند . استبرای به اجرا گذاشتن این تهدید، الزمه حمله 

دهد، قانون بیشتر با قصد  برخورد فیزیکی در تعرض روی نمی

. مهاجم سر و کار دارد تا اینکه به عالئم الزم به حمله توجه کند

مهاجم باید قصد کرده باشد و یا قربانی را نسبت به حمله 

                                                 
1- Assault 
2- Battery 
3- Negligence 

فیزیکی به تردید انداخته باشد و قربانی را از آن تهدید آگاه 

ن، اگر قربانی از پشت مورد حمله واقع شده بنابرای. نموده باشد

ای به سرش خورده باشد،  آنکه هشداری دریافت کند، ضربه بی

با این . دهد او در برابر این حرکت مهاجم، واکنش نشان می

حال، اگر مهاجم باحالت تهدیدآمیز از نقطه مقابل قربانی به وی  

سمتش روانه ای در برابر دیدگان قربانی به  ور شود و ضربه حمله

وجرح  کند، شیوه نزدیک شدن حمله و اصابت ضربه، فعل ضرب

قربانی محق مطالبه خسارات ناشی از ضربه . دهد را شکل می

و درد و جراحت ناشی از ضربه وارده ( تعرض)تهدیدآمیز 

 (Nunberg, 2001: 3). است( وجرح  ضرب)

بنابراین . قربانی باید بداند که حریفش قصد حمله به وی دارد

تواند ادعای تعرض کند، اما پس از  شخص ناهشیار نمی

اگر قربانی با . تواند ادعای ضرب و حرج نماید هشیاری می

هوش شود و سپس مورد ضرب و شتم واقع شود،  ضربه اول بی

جرح که در  مانده از ضرب و تواند با توجه به آثار باقی وی می

تواند هم ادعا  ول میبرای ضربه ا. واقع ندیده، طرح دعوی کند

وجرح کند که باعث بیهوشی او شده  حمله عادی و هم ضرب

 . است

 5پروایانه سو رفتار بی -9

وجرح مسؤولیت مدنی اصلی  ضمن اینکه تعرض و ضرب

گردد، وی ممکن  کار با آن مواجه می آیند که رزمی حساب می به

او پروایانه حتی اگر حریف تمرینی  است در قبال بد رفتاری بی

هرچند قانون حاکم بر . رضایت داشته باشد، مسؤول باشد

ال و کشورهای دارای قوانین مدون، ورزشکاران  کشورهای کامن

نموده تا حاشیه  2مباالتی را مجاز به اعمال رفتارهای ناشی از بی

کنندگان فعالیت ورزشی ایجاد کند، اما  امنی برای شرکت

گردد و وارد قلمروی مباالتی خارج  چنانچه این رفتار از بی

تفاوت بین . روایی شود، مسؤولیت به همراه خواهند داشتپ بی

انگارانه که در واقعیت  پروایانه با سوء رفتار سهل سوء رفتار بی

 . شود ابهام دارند، در بحث زیر مشخص می

                                                 
4- Reckless Misconduct 
5- Negligent 
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در سال  9در پرونده جکرابیت علیه شرکت سینسیناتی بنگالز

طور ارادی به  ی با آرنجش بها ، یکی از ورزشکاران، ضربه9121

پس از اقامه دعوی، دادگاه ادعای . زند پشت سر حریف می

وجرح را رد کرد، چون تماس در طول یک  تعرض و ضرب

داده بود که در آن خشونت مطابق قوانین  مسابقه فوتبال رخ 

دادگاه تجدیدنظر این .  اغماض است بازی و با نظر داوران قابل

پروایانه نباید مطابق  داد که سوء رفتار بی حکم را رد کرد و رأی

  (Nunberg, 2001: 5). قانون مجاز شناخته شود

ال درخصوص  در کامن های مسؤولیت جدا از استناد به تئوری

وجرح، دادگاه شعبه دهم تجدیدنظر  موضوع تعرض و ضرب

مسؤولیت مدنی حقوق کولورادو استناد و  266آمریکا به ماده 

که از خود سوء رفتار نشان  شخص درصورتی کند که تصریح می

مباالتی باشد و به دیگری آسیب برساند،  دهد که فراتر از بی

   .(Citron, 2002: 13). شود مسؤول شناخته می

 9991قانون مسؤولیت مدنی مصوب  9موجب ماده  چنین به هم

احتیاطی به جان یا  هرکس بدون مجوز قانونى عمدًا یا درنتیجه بی»

یا مال یا آزادى یا حیثیت یا شهرت تجارتى یا به هر حق  سالمتى

ای وارد  موجب قانون براى افراد ایجاد گردیده لطمه دیگرى که به

نماید که موجب ضرر مادى یا معنوى دیگرى شود مسؤول جبران 

گذار بیان نموده است  قانون« .باشد خسارت ناشى از عمل خود می

مباالتی عمدی   طی ، بیاحتیا که هرگاه  شخصی درنتیجه بی

بایست جبران خسارت نماید و  آسیبی به دیگری وارد آورد، می

بنابراین، زمانی که . هیچ ضرری نباید بدون خسارت باقی بماند

آید ،در صورت  در ورزش خسارتی به شخص یا اموال وارد می

 . بایست جبران گردد مغایرت با قانون می

 های مالی  لزوم جبران زیان -5

در حادثه ورزشی، خسارتی وارد شد و ارکان مسؤولیت مدنی  اگر

موجود بود، آن خسارت باید جبران شود؛ حتی اگر فعالیت 

لیکن از آنجا که . شده باشد ورزشی دقیقًا مقررات مربوطه انجام

های  ای جز اقدام به جبران خسارت موجب اصل مزبور، چاره به

خودی  هم به ورزشی نیست، پس لزوم جبران خسارات ورزشی

های  تواند مانعی بر سر راه توسعه ورزش و فعالیت خود می 

                                                 
1- Jackrabbit v. Cincinnati Bengals, Inc. 

لزوم جبران خسارت ورزشی و )ورزشی در جامعه باشد و این دو 

لذا باید به . نیز باهم در تعارض خواهند بود( گسترش ورزش

لحاظ اهمیت امر ورزش و گسترش آن در جامعه، این تعارض را 

نه برای رفع این تعرض هم خوشبختا. ای رفع کرد گونه به

اندیشی شده و در این راستا بیمه حوادث ورزشی را به حوزه  چاره

اند تا از این طریق، هم مانع  های ورزشی وارد کرده فعالیت

گسترش ورزش، برطرف گردد و هم خسارات ناشی از 

های ورزشی، خواه قابل انتساب به دیگران باشد و خواه  فعالیت

بر این اساس، هر ورزشکاری که . باقی نماندنباشد، جبران نشده 

بخواهد رسمًا فعالیت ورزشی کن،د باید بیمه ورزشی باشد تا در 

های وارده ناشی از ورزش،  مواقع لزوم از طریق بیمه خسارت

ای که به عهده مربیان،  جبران شود از همین رو، تکلیف و وظیفه

 گیرد این است که مدیران و مسؤولین ورزشی قرار می

که بیمه  وجه نباید اجازه دهند ورزشکاران بدون این هیچ به

 . ورزشی شده باشند به فعالیت ورزشی بپردازند

های مالی ناشی از  الزم به ذکر است در مورد جبران زیان

های ورزشی، برخی بین علت یا علل ورود خسارت،  فعالیت

تفکیک قائل شده و جبران خسارتی که درنتیجه خطرهای 

بینی به وجود آمده باشد را منتفی اما جبران  قابل پیشعادی و 

. دانند بینی را الزم می پیش خسارات ناشی از خطرهای غیرقابل 

بینی را صدمات ناشی از  ایشان نمونه خطرهای قابل پیش

شود و  های توپی زده می هدفی که در ورزش های خطا و بی توپ

کنند و نمونه  ممکن است به تماشاگران برخورد کند معرفی می

بینی را حمله بازیکن بیس بال به تماشاگر  خطرهای قابل پیش

 (29: 9919احسنی فروز، ). دانند هتاک در جایگاه تماشاگران می

  گیری نتیجه

وجرح به هنگام کاربرد  کار باید با قوانین تعرض و ضرب رزمی

. فنون رزمی هم در داخل باشگاه و هم در خیابان آشنا باشند

شاگردان باید آموزش ببینند که ضربات دفاع از خود را در 

. ها طوری استفاده کنند که با مشکل قانونی مواجه نشوند خیابان

های رزمی  ن و فدراسیوناین آموزش بر عهده استادان و مربیا

چنانچه ورزشکاری در حین بازی خسارتی به دیگری وارد . است

آورد، اگر غیر عمدی باشد، مسؤولیتی ندارد؛ اما چنانچه عمدًا 
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قانون مسؤولیت  9آسیبی به دیگری وارد نماید، طبق ماده 

. مسؤولیت جبران خسارت را بر عهده دارد 9991مدنی مصوب 

به وادث ناشی از عملیات ورزشی جرم ح یکی از دالیلی که

گاهی . آیند، پذیرش خطر به صورت ضمنی است حساب نمی

که به  گردد ی میجسم یا آسیب این عملیات منجر به صدمه

را  مرتکب کار متضرر، دلیل همین پذیرش خطر و رضایت رزمی

اما گاهی این . کند از هرگونه مسؤولیت مدنی و کیفری مبرا می

کار  مباالتی و تقصیر ناشی از فعل رزمی ، بیآسیب از سر عمد

از . گردد مرتکب است که در این حالت موجب مسؤولیت وی می

پرداخت دیه  یعنیجبران آن  ،نقض مقرراتاینرو، نتیجه این 

؛ دیده صرفًا می تواند از مقصر دیه مطالبه کند زیان .است

مقررات آن ورزش را نقض کرده  اواًل مرتکب،مشروط بر آن که 

ال، نظریه  در حقوق کامن. شودتقصیر مرتکب احراز و ثانیًا  باشد

پذیرش خطر پذیرفته شده است؛ در حالی که، در محاکم ایران، 

 .صرفًا تقصیر معیار است

موارد مربوط به اخالق در پژوهش و نیز  :مالحظات اخالقی

مقاله تمامًا رعایت  داری در استناد به متون و ارجاعات امانت

 . گردید

تدوین این مقاله، فاقد هرگونه تعارض منافعی  :تعارض منافع

 .بوده است

نگارش اولیه متون و انجام اصالحات نهایی  :سهم نویسندگان

نظارت و نویسنده دوم، . توسط نویسنده مسؤول صورت گرفت

دار بوده و نویسنده سوم،  اشراف علمی بر تحقیق را عهده

 ..را انجام داده استبازنگری نهایی متن مقاله 

از تمامی کسانی که در تهیه این مقاله ما را : تشکر و قدردانی

 .نماییم یاری رساندند، تشکر می

این پژوهش فاقد تامین کننده مالی بوده : تأمین اعتبار پژوهش

 .است
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