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 193-167 صفحۀ، 1399، بهار و تابستان 1های نوین، دورۀ اول، شمارۀ دوفصلنامۀ حقوق قراردادها و فناوری

 رانیا فوتبال ونیفدراس و فایف مقررات منظر از قراردادهای فوتبال

 2سربها محمدجوادسید  1ان،یاصغر یمجتب

 21/5/1399تاریخ پذیرش:   5/4/1399تاریخ دریافت: 

 چکیده
 ها و نواقصخألچار دالمللی بین ۀوبیش در عرصو کمداخلی  ۀعرص قراردادهای فوتبال در

سیزده در صورتی معتبر است که حداقل دارای هر قرارداد فوتبال  ،برابر اعالم فیفا .فراوانی است

حداقل  ۀای در زمینویژهکه فدراسیون فوتبال ایران مقررات درحالیسرفصل مشخص باشد، 

 الزامات قرارداد فوتبال اعالم نکرده است.

فوتبال و فدراسیون  ات این قراردادها از نظر فیفاحداقل الزام ضمن بررسی ،این تحقیقدر 

ویژه هب ،پرداخته شده وضعیت حقوقی قراردادهای داخلی بازیکنان با باشگاهبه ایران، 

بازیکنان در فدراسیون فوتبال  ۀشدثبت با قرارداد رسمیدر تعارض که این قراردادها درصورتی

رسمی  در تعارض میان مفاد قرارداد باشگاهی با قرارداد است کهبه دست آمده و این نتیجه  ،باشد

حداقل تدوین  براین،. افزونمقدم است ، قرارداد اخیردر فدراسیون فوتبال منعقدشده

 ۀروزرسانی دقیق مقررات حوزبه، مفاد این  قراردادها سازییکساناستانداردهای قرارداد فوتبال، 

 ناپذیر است.ی و اجتنابرامری ضروها فوتبال و رفع ابهام از آن

 فوتبال ونیفدراس ،فایف ،قرارداد فوتبال :واژگان کلیدی
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 مقدمه

گوناگون جوامع در میان  های اجتماعیفعالیتامروزه، ورزش یکی از ارزشمندترین 
 و فرهنگها ازجمله سیاست، اقتصاد، پیوندی ناگسستنی با سایر حوزهو  رودشمار میبه

همانند فوتبال،  ،هاای از ورزشدر این بین، پاره (.386p., 2005, Giulianotti) رسانه دارد
ارتباط  اند.شدهجهانی معرفی  یورزشجایگاه شده و در  یجدید ساختار ۀوارد مرحل

گیری به شکل است که های گوناگون زندگی اجتماعی به قدری گستردهفوتبال با عرصه
ابعاد  ،مثال برای .(7 ، ص1385، دوفرانس)است  شدهمنجر های پژوهشی متعددی حوزه

ها جایگاه فوتبال سیاسی ورزش فوتبال تا آن حد اهمیت دارد که برای بسیاری از ملت
همراهی و همدلی با تیم ملی علت حتی واالتر از دولت و سایر ارکان کشور است و به 

بر برخی  (.,p2000 Horne ,.37) کنندکامل قلمداد می یفوتبال کشورشان، خود را ملت
شدن فوتبال است و میزان جهانی ۀ حال حاضرترین پدیدفوتبال جهانی این نظرند که

 ,1998Boniface ,) استحتی از مفاهیمی مانند دموکراسی و اقتصاد بازار نیز بیشتر بوده 

88p.). تعداد اعضای سازمان ملل و فیفا هم ثابت  ۀتوان حتی با مقایساین استدالل را می
نفر  211 اتعداد اعضای فیفکه یدارد، درحال عضو 193 حاضر حالکرد. سازمان ملل در 

 1است.
شود، میفوتبال ایجاد  ۀکه در حاشیموضوعات حقوقی گوناگونی  ،در این میان
  .(2، ص9138، صنعتی) یابدگسترش روزافزون می و اهمیت دوچندان

ای امروزه شکلی از بازار واقعی را به خود گرفته وانتقال بازیکنان حرفهو نقل فوتبال
وانتقال فوتبال انگلستان الزاماتی را برای ثبت نقل ۀاتحادی ،م1885بار در است. اولین

مدتی زنی طوالنیچانه فرایندبازیکنان وضع کرد. قبل از تصویب این الزامات، بازیکنان 
در  1925در  وانتقالنقلکردند. چنین الزاماتی برای رداد جدید طی میرا برای انعقاد قرا

های کوچک در فرانسه نیز ایجاد شد. هدف از وضع چنین الزاماتی حمایت از باشگاه
در انگلستان، الزامات بیشتری برای انعقاد قراردادها بر  ،1959بود. از  وانتقالنقلجریان 

 (..p.2018, Chadwick et al ,157-160)شدطرفین تحمیل 

                                                      
1. https://www.fifa.com/associations (last visited: 2020-08-25) 

https://www.fifa.com/associations
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رزشی جایگاه واالیی در میان و ۀاز لحاظ اقتصادی و قدرت کسب درآمد، این رشت
فوتبال از باشگاهی به ای حرفه، تا آنجا که با انتقال یک بازیکن دارد یورزش هایرشته

ها، انتقال کریستیانو یکی از این نمونه شود.میباشگاه نصیب  افیزباشگاه دیگر مبلغ گ
در  (.43، ص1394)شرکاییان، رونالدو از باشگاه منچستر یونایتد به رئال مادرید است 

های مختلف مالی، مالیاتی و حقوقی ایجاد ت ممکن است چالشوانتقاالنقلجریان این 
 شود.

حقوق »یا « حقوق ورزشی»وجود گرایشی به نام  اگرچه برخی نویسندگان اساسا  
تفاوت با م یقواعد حاکم بر این رشته ماهیتبر این نظرند که کنند و را انکار می «فوتبال

های حقوق ندارد و بهتر است از عباراتی مانند ورزش و حقوق یا قواعد عام سایر حوزه
 حقوق»گرایش  برخی، نظراما به  (Grayson, 1994, p. 37)فوتبال و حقوق استفاده شود 

قرارداد ورزشی  ۀدهد و شاخرا تحت پوشش خود قرار میموضوعات گوناگونی « یورزش
، زیرا ایجاد الزامات قانونی در گرو انعقاد قرارداد کردترین بخش آن مطرح توان مهمرا می

 (. 2، ص1393نیا، است )آقایی
آن مواردی  ۀفوتبال قراردادهایی است که در سای ۀیکی از مباحث مهم در حوز

قرارداد، مدت قرارداد، شروط ضمن آن و الزامات قراردادی  همچون طرفین قرارداد، مبلغ
و  مطرح شده فایف در رانیا هیعل یمتعدد یهاپرونده تاکنون شود.به طور شفاف بیان می

کند. به است که نتیجه را تعیین میشروط ضمن عقد تنظیم  ۀبسیاری از موارد نحودر 
شایسته است مطالعات حقوقی عمیقی  ،در فوتبال یقراردادهای چالشاهمیت علت 
 صورت گیرد. چنین شروطیماهیت و مفاد دربارۀ 
فوتبال از ابعاد متعدد تحت  یقراردادها یبا واکاو ،است آن بر یسع پژوهش نیا در
 یقراردادها ۀسیمقا ،یداخل و یالمللنینوع عقود در بخش ب نیا لزاماتا نییتب نیمضام
موجود در  یهاخأل نیو همچن یو فرامل یمل یقراردادها ۀسیمقا ،یو رسم یداخل

 . افتیحوزه دست  نیدر ا یو علم قیدق یشناسبیآسبه  ،فوتبال یقراردادها
 . الزامات قراردادهای فوتبال1
اسیون الزامات فدر الزامات فیفا و :امات قراردادهای فوتبال از دو بعد قابل بررسی استالز

 شود. اشاره میها ادامه به ترتیب به آن که درفوتبال ایران 
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 فایف منظر از فوتبال یقراردادها الزامات .1ـ1
 فایف الزامات وضع ضرورت (الف
حداقل » ،1171 ۀشمار ۀنامبخش 2008نوامبر  24 تاریخدر  ،فایفاجرایی  ۀکمیت

نامه بخش نیدر ا. ( ,2008FIFA) را تصویب کرد 1«یاحرفه کنیباز کیالزامات قرارداد 
قرارداد معتبر  مذکور، ۀنامموجب بخشست. بها شده تبیین یسرفصل مهم قرارداد سیزده
 فیتکل نییتعها درخصوص آنو  وجود داشتهسرفصل در آن  سیزدهاست که  یقرارداد

به آن معنا  نیا ؛برشمرده است دشو فیتکل نییتع دیکه بارا  ییهاحداقل یعنی ؛شده باشد
 .کردمورد اضافه  سیزده نیرا به ا یموارد توانیوجود ندارد و م یاست که حداکثر

 شودیم نییو باشگاه تع کنیبا توافق باز قراردادها یامحتوذکر است که  شایانالبته 
 . حق دخالت در محتوا را ندارد ونیو فدراس

 :استمذکور از قرار ذیل  ۀگانموارد سیزده
تعهدات  .5؛ باشگاه تعهدات .4؛ ارتباط .3؛ فیتعار .2؛ هاآن نیقرارداد و طرف .1

 .9؛ تیو شکا کنیباز هیتنب .8؛ کنیباز یقرارداد قرض .7ی؛ ریحقوق تصو .6 بازیکن؛
 .13قرارداد دسته جمعی؛  .12مقررات فوتبال؛  .11حل اختالف؛  .10مقابله با نیروافزایی؛ 

 قوانین نهایی.
شرط  سیزده ی کهکرده و هر قرارداد فیتعرفوتبال قرارداد  یرا برا ییهاحداقلا فیف

 .است یحداقل یارا داشته باشد قرارداد حرفه فایف یشده از سونییتع
توانند آزادانه قرارداد خود را به طرفین عقد می ،«آزادی قراردادیاصل » با توجه به
مشروط  ،و نتایج و آثار دلخواه خویش را برقرار سازندکنند منعقد  اند یلاهر ترتیبی که م

، 1398 )کاتوزیان، ق حسنه نداشته باشدخالکه مغایرتی با قانون، نظم عمومی و ابر این
برای شده فرم از پیش آماده ۀارائ به نظر برخی نویسندگان، روازاین(. 146ص ،1جلد

 یآزاد»با اصل  ها و الزام آنان به استفاده از آنای فوتبال به باشگاهانعقاد قرارداده
 ،المللی برای تحمیل شروط قراردادیقدرت یک سازمان بینو  ندارد مطابقت« قراردادی

بر مفاد قرارداد رضایت داشته باشند، قرارداد را از ماهیت اصلی  بدون اینکه طرفین واقعا 
ضرورت رسد البته به نظر می .(Feeburn, 2018, p. 60) کندها( دور میخود )توافق اراده

                                                      
1. Professional Football Player Contract Minimum Requirements 
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وضع چنین الزاماتی حمایت از طرف ضعیف قرارداد )بازیکنان( بوده است و  ۀو فلسف
آزادی قراردادی در مواردی که با نقض حقوق طرف ضعیف قرارداد همراه باشد محدود 

 شود.می

سازی ظاهر قراردادها، یک قالب آماده منظور یکسانبه ،هافدراسیون هرچند اگر
وط اضافی یا حذف باید امکان درج شر در مقابل شایسته است؛ ولیترتیب دهند، اقدامی 

 . داده شودنیز به طرفین قرارداد ها آنبرخی از 

 شود،یم ذکر فایف یسو از یالزامات نیچن یاجرا و نیتدو لزوم یبرا که عللی جمله از
 داده یمل فوتبال ینهادها و فایف به ییهاگزارش درواقع. است یبشر حقوق یهادغدغه

 ۀگسترد نقض با کنان،یباز طیشرا درنظرگرفتن بدون ،هاباشگاهداد می نشان که شدیم
 منعقد هاآن با را ییقراردادها ،یحقوق فاتیتشر یحداقل تیرعا بدون و افراد حقوق

 سوءاستفاده و یکشبهره بشر، حقوق نقض ،یگاریب جزبه قراردادها نیا انعقاد و کردندیم
 از یاریبس باور به ،هرچند. نداشت دنبال به یاجهینت فرد یجوان و کار یروین از
 که دارد وجود یکیتار و یررسمیغ یهابخش همچنان فوتبال ورزش در سندگان،ینو

 ,Yamazaki, 2018) است برده الؤس ریز را ورزش نیا بر «قانون تیحاکم» اصل اعمال

pp. 40-43). 

. گرفت صورت یمشابه علل به زین اروپا ۀیاتحاد در فایف الزامات یاجرا و رشیپذ
 انهیگراسوءاستفاده و انهیجوبهره یقراردادها از که ییهاگزارش علت به اروپا ونیسیکم
 با ییسازوکارها وضع با کرد،یم افتیدر یشرق یاروپا یکشورها فوتبال یهاگیل در

 داد قرار نظارت تحت را هیاتحاد عضو یکشورها در الزامات نیا یاجرا فا،یف یهمکار
(Geeraert, 2016, p.132.)  

 یبررس و بحث مورد اروپا ونیسیکم در 2009و  2008 یهاسال در الزامات نیا
 یفراوان یزگردهایم و هاکارگاه ها،کنفرانس .شد انجام یاگسترده مطالعات. گرفت قرار

 درخصوص گروه نیاول. شد لیتشک اروپا ونیسیکم در یکار گروه دو و شد برگزار
 یالزامات نیچن یجمع یاجرا یبرا گروه نیدوم و کردندیم تیفعال الزامات نیا یاجرا
 با، 2012 آگوست در. کردندیم تالش( اروپا ۀیاتحاد سطح در یجمع یتوافق قالب)در 
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 اروپا ونیسیکم یهمکارو  1(پروفی)ف یاحرفه یهاستیفوتبال یجهان ۀیاتحاد یهاتالش
 وفصلحل درخصوص یترمفصل موارد و شد یینها اروپا ۀیاتحاد در الزامات نیا ،فایف و

 بر حق)مانند  کنانیباز وها باشگاه ۀیاول حقوق و تعهدات ،اجراشدنی نیقوان اختالفات،
 یباال سطح و سالم یزندگ به تعهد ،یکاریب ۀمیب ،یاجتماع نیمأت و مهیب منصفانه، دستمزد
 شد اضافه آن به( یریتصو حقوق درخصوص یمقررات و کنیباز یسو از یآمادگ

(Pijetlovic, 2015, p.85). 
است. یکی  روزرسانی نشدهو بهنکرده تا کنون تغییر  تصویب زمان از نامهاین بخش

تغییرات پس از گذشت بیش از یک دهه  نشدناعمالکرد توان مطرح از ایراداتی که می
و است شده  تحولات فوتبال طی سالیان اخیر به وفور دچار ر. مقراستاز تصویب آن 

نامه و در این بخش یبازنگری جامع رسد که فدراسیون جهانی فوتبالضروری به نظر می
 انجام دهد. روزرسانی نشدههای متمادی بههمچنین مقرراتی که در سال

پوشش  منظوربهدستورالعملی  ۀنامه ارائهدف اصلی فیفا از تصویب این بخش
ای و باشگاه بازیکن حرفه وق و وظایف طرفین قرارداد یعنیحقترین ضروریترین و مهم
هایی است، حداقل ذکر شده نامهبخش. بنابراین مواردی که در بندهای مختلف این است
ای و باشگاه فوتبال ضروری است. فیفا انعقاد قرارداد میان بازیکن حرفهبرای که است 

، اعضا کردهاجرایی فیفا تنظیم و تدوین  ۀکمیت رامزبور  ۀنامکه بخشاین نیز با تصریح بر
 است.کرده استفاده از این رهنمود تشویق و ترغیب به را 

 یالمللنیب سطح در که ییهارقابت در فایف همانند یالمللنیب یهاسازمان مقررات
 صورت در و است باعاالتّالزم یمل یهامیت و هاباشگاه یبرا و بوده یامر شودیم برگزار
خاطی  در انتظار شرکت در مسابقات و تیعضو قیتعل لیقب از یمیجرا ها،آن از یتخط

آمرانه است، اما  ،چنین مقررات سازمان مذکور در مورد مقررات بازخواهد بود. هم
ها و سازوکار برگزاری مسابقات تشکیل باشگاه ۀت بازیکنان، نحووانتقاالنقلدرخصوص 

 . (Jorge, 2014, pp.165-167) ارشادی دارد ۀجنبفقط و نیست امری 

                                                      
1. The Fédération Internationale des Associations de Footballeurs Professionnels (FIFpro) 
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 فایف الزامات یبرخ لیتحل( ب

الزامی که باید در هر قرارداد فوتبال لحاظ شود نیاز به توضیح و سیزده  برخی از
 .شدتفصیل بررسی خواهند تحلیل دارد که در ادامه به

 آن نیطرف قرارداد و. 1ـ ب

قرارداد است.  و طرفین آن اختصاص داده شدهبه قرارداد نامه بند الف این بخش
و به امضای طرفین شود صورت مکتوب تنظیم باید بهزیرا تشریفاتی است؛  یفوتبال عقد

  برسد.
یکی از شرایط صحت قرارداد با عنوان اهلیت  توجه بهدر این قسمت،  دیگر ۀنکت

موجب این بخش، چنانچه قرارداد فوتبال متعلق به اشخاص صغیر باشد، طرفین است. به
  وظایف بازیکن باید توسط ولی یا قیم آنان صورت گیرد.برخی 

حق اجرای  در بحث حاضر، بازیکنان صغیر اهلیت تمتع را دارا هستند، لیکن شخصا 
این حق را اعمال  (...موجب قانون، نمایندگان آنان )ولی قهری، قیم وآن را ندارند و به

  ند.کنمی
توان مثال میبرای ای را مقرر داشته است. فیفا برای حمایت از صغار مقررات ویژه

وضعیت و انتقال بازیکنان اشاره کرد. این ماده  بارۀدر فایف مقررات 19 ۀماد 2 پاراگرافبه 
 :داردمقرر می
 .بازیکنان زیر سن قانونی به کشوری غیر از کشور خودشان ممنوع است وانتقالنقل»

یید أشود و وجود این شرایط باید به تبرداشته می یخاص طیشرا تحت)این ممنوعیت تنها 
فیفا به این علت چنین شرایطی را وضع کرده که منفعت  (.FIFA, 2020) «(.فیفا برسد

به منافع باشگاه مرجح است. از سال  قرارداد،طرف ضعیف  منزلۀبه ،و حمایت از او صغیر
بازیکنان  وانتقالنقلرا برای ضبط و کنترل  نیآنال یاسامانه فایف یاعضا ۀیاتحاد، 2010

 ،و استفاده از این سامانه از همان سال اجباری شد. درحال حاضر ها ایجاد کردبین باشگاه
باید اطالعات جزئی بازیکنان را در این سامانه وارد کنند  وانتقالنقلهر دو طرف قرارداد 

  .شود صادر وانتقالنقلبودن تا گواهی بالمانع
و تفسیر قوانین ملی  اروپا( ۀتوجه دیگر تفاوت قوانین کار )حتی در اتحادیقابل ۀنکت

صغیر  سالهجده بازیکنان زیر  ایاسپاندر  مثال  ،است. به عبارت دیگر از معنای سن قانونی
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سن در  نیکه ای. درحالکنندقراردادی امضا شخصا  توانند و نمیشوند میمحسوب 
نقض مقررات  یبرا یمتعدد یهاباشگاه ر،یاخ یهاسال درسال است.  شانزدهانگلستان 

اند که از آن جمله سال تحت پیگرد فیفا قرار گرفتههجده امضای قرارداد با بازیکنان زیر 
 اشاره کرد.  2018در سال  یچلس باشگاه ۀتوان به پروندمی

  ارتباط. 2ـ ب

 کنیباز کیحداقل الزامات قرارداد  (،FIFA, 2008) ۀ فیفانامبخشبر اساس 
 به شرح ذیل هستند: رابطههای ی، شاخصاحرفه
تحریر در  ۀبه رشترا  یاحرفه کنیبازیک قرارداد استخدام  درواقعنامه توافق .1

 یکشور یداخل نیقوان ،دیگری مورد توافق طرفین واقع نشده باشدقانون . اگر آوردمی
ممکن کار ملی  نیاعمال خواهد شد. قوان دهیکه باشگاه در آن بر طبق مقررات به ثبت رس

و  تغییر دهندوانند آن را تیقرارداد نم نیکه طرف کند ینیبشیپ یآورمقررات الزام است
 در نظر گرفته شوند. دیبا

دو طرف  نیو حقوق ماب فیوظا ۀیکل ۀدارندردرب دیبا یاستخدام یهاقرارداد .2
 ۀدهندتواند پوششینم یگریقرارداد د یچه(. مستخدم د )کارفرما ونقرارداد باش ۀامضاکنند

در  ایداشته باشد  وجودی گریقرارداد باشد. اگر قرارداد د نیطرف نیماب یروابط حقوق
 قرارداد هرگونه ایقرارداد  نیبه اند اقرارداد ملزم نیطرف ،بعد به امضا برسد ۀمرحل

 دیبا است، کار قرارداد اکه مرتبط ب یگری. هرگونه قرارداد دکنند رجوع یبعد یاستخدام
 فوتبال فرستاده شود. ونیفدراس ای یاحرفه گیسازمان ل ترتیب مقرر به به

ذکر  نامهاین توافقکه در  یطیبا شرا یاحرفهبازیکن عنوان را به کنیباشگاه باز .3
 گیرد.به خدمت می شد

مبنا  نیز بر همینای فوتبال ایران ت بازیکنان حرفهوانتقاالنقل ۀنامآیینرویکرد 
معتبر  عقد طرفین یامضا جردبه م ی فوتبالقراردادها که یاست. به این معن شدهریزی پی

 1.اندباعاالتّو الزمو برای طرفین تعهدآور  ندو قابل استناد
لزوم ارسال قرارداد به فدراسیون یا سازمان  «ارتباط»دیگر در بند  ۀشداشاره ۀمسئل

ت و وانتقاالنقلمقررات  19و  8لیگ مربوطه است. مقررات فوتبال ایران نیز در مواد 

                                                      
 11 -20 ۀماد، 1393 ران،یا فوتبال یاحرفه کنانیباز وانتقاالتنقل ۀنامنییآ .1
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به این موضوع پرداخته  1396تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ایران مصوب 
 است.

 یریتصوحقوق . 3ـ ب

حق بر تصویر از جمله حقوقی است که همچنان بر سر ماهیت و اجرای آن 
گیری بهرهو اختصاصی  به معنای حق دراختیارداشتن این عنوان نظری وجود ندارد.اتفاق

علت به  این حقوقتصویر صاحب آن در تبلیغات است.  و تجاری از نام، شهرت، صدا
 نسبت اشخاص ،گرید عبارت به .(Cloete, 2012) ارزشمند است ۀ دیگرانمکان استفادا
 ریخصوص تصودرآزادانه و حق دارند  هستند یانحصار حق یدارا خود ریوتص به
 (.152ص ،1397 ،یرشکاری)م کننداتخاذ  یمیهر تصم شیخو

براساس یک دیدگاه، حیات این حق از شخصیت انسان است و از مصادیق حریم 
های نظامبیشتر گرایش  .(Gaillard, 1984, pp.161-181) شودخصوصی محسوب می
-Westkamp, 2009, pp.535) بودن حق تصویر استغیرمالی ۀحقوقی در اروپا به جنب

 بر این نظرند که برایبودن این حق دارند. ایشان در مقابل، گروهی عقیده بر مالی (.538
استفاده از تصویرشان را به دیگران  ۀدر برابر دریافت پول، اجاز ،نمونه اشخاص مشهور

داران این طرفاز توان را می حقوقی امریکا نظام(. 153، ص1397)میرشکاری،  دهندمی
  .(Lauterbach, 2005)دانست دیدگاه 
نکه در برخی موارد آویژه جنبه است؛ به رسد حق بر تصویر دارای هر دومینظر  به

لف بر ؤگردند؛ مانند حقی که میکدیگر ممزوج میهر دو بعد غیرمالی و مالی یک حق با 
وابسته به انسان  نیز هرچند تصویربر حق  .(12-11، ص1394 اثر خود دارد )کاتوزیان،

مالی آن نیز  ۀجنب ،امکان انکار بعد غیرمالی آن وجود ندارد و و شخصیت اوست
وردار برخ ی مالیکه از ارزش باالتصویر افراد مشهور و محبوب  همانند ؛انکارناپذیر است

 (.Balcarczyk, 2010, p. 523) است
تبلیغ محصوالت و خدمات از پیراهن بازیکنان باشگاهی استفاده برای در ایران، ابتدا 

گردد. در ابتدا باز می 1385های سینمایی به سال گیری از چهرهشد. نخستین بهرهمی
انونی بود، اما با گذشت زمان، اشخاص مشهور برای تبلیغات تجاری غیرق ۀاستفاده از چهر

 ۀنامآیین 12 ۀمعاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد این ممنوعیت را به استناد بند ب ماد
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 13581های آگهی و تبلیغاتی مصوب کار و فعالیت کانون ۀسیس و نظارت بر نحوأت
فزون استفاده از حق تصویری به شکل روزا ،. درحال حاضرکرد شورای انقالب لغو

ن موجب ترغیب اشخاص مشهور ازجمله بازیکنا ای کهگونهبه ،گسترش استدرحال 
 )جعفری، است شده منظور کسب درآمد مضاعف از طریق تبلیغات با تصویرشانفوتبال به
قوانین و مقرراتی  فقدانتوان گفت حتی در صورت می درواقع (.523و  522ص ،1394

نی حاکم بر فوتبال و رفتار بازیکنان اند، عرف جهاکه چنین حقی را به رسمیت شمرده
یید زده است. امروزه بازیکنان أبودن این حق مهر تبر مالی )و سایر افراد مشهور( آن

های از تعداد الیکای دارند و حتی های اجتماعی فعالیت گستردهفوتبال در شبکه
 کنند. تصاویرشان نیز کسب درآمد می

فوتبال، فدراسیون فوتبال ایران  ۀدر رشت آنثر ؤحق تصویر و نقش م ۀتوسع با وجود
همانند فدراسیون  ،ضروری است بهره است.بی داشتن مقررات ویژه در این حوزهاز 
حداقل الزامات  ۀالمللی فوتبال که مباحث مربوط به حقوق تصویری را در زمربین

ق در ه حقوگون، ایناست تحریر درآورده ۀبه رشتقراردادهای میان باشگاه و بازیکن 
 .مقررات داخلی نیز تبیین شود

 کنیباز یقرارداد قرض. 4ـ ب

در مقررات فدراسیون جهانی فوتبال  طور کاملبه مقررات مربوط به قرارداد قرضی
مقررات وضعیت  10 ۀاست. فیفا در ماد بینی شدهو همچنین فدراسیون فوتبال ایران پیش

و تعیین وضعیت  توانتقاالنقل مقررات و 2ت خود به این امر پرداختهوانتقاالنقلو 
به استناد این ماده،  3است.کرده به تشریح آن مبادرت  10 ۀبازیکنان ایران نیز ذیل ماد

تواند بین بازیکن و دو باشگاه مرتبط میای براساس یک قرارداد مکتوب بازیکن حرفه»
با انقضای مدت زمان » این ماده، 7همچنین به استناد بند . «به صورت قرضی انتقال یابد

 .«باشدقرارداد انتقال قرضی، بازیکن در اختیار باشگاه اولیه می

                                                      
 ریتصاو ازاستفاده »: داردیم انیب یغاتیتبل و یآگه یهاکانون تیفعال و کار ۀنحو بر نظارت و سیسأت ۀنامنییآ 12 ۀماد ب بند. 1

 هدف که ییهایآگه در کشور یفرهنگ و یخیتار یهاتیشخص و یمذهب انیشوایپ تمثال و یمملکت ۀرتبیعال مقامات نیعناو و

 «.است ممنوع باشدیم مشابه خدمات و یمصرف یکاالها ۀارائ هاآن
2. Regulations on the Status and Transfer of Players, March 2020 edition, Article 10. 

 .10ۀماد، 1396 مصوب فوتبال ونیفدراس کنانیباز تیوضع نییتع و وانتقاالتنقل مقررات .3
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 )دوپینگ(ییروافزاین با مقابله. 5ـ ب

اجرایی فیفا درخصوص حداقل الزامات قراردادهای فوتبال،  ۀکمیت ۀنامبنابر بخش
باشگاه و بازیکن در قراردادهای بین یی روافزاین با مقابله ۀموضوعاتی که باید در زمین

 مورد توجه قرار گیرد به شرح زیر است:
ارکان فوتبال را یی روافزاین با مقابلهمربوط به  نیقوان ۀیکل باید کنیباشگاه و باز .1
 .کنند تیرعا

مجاز و استفاده از ریمواد غ ستیاستفاده ازمواد موجود در ل یبه معن ییروافزاین .2
 .است ییروافزاین مربوط به ستیممنوعه در ل یهاوهیش

 یقیر طره مجاز را بهریکه استفاده از مواد غ یممنوع است. هرکس ییروافزاین .3
 ریگمیتصم یهاارگان ایعضو  یهاونیفدراس یانضباط به ارکان کند قیتشو ای تیهدا
 مربوطه ارجاع خواهد شد. یالمللنیب

را  یگونه اقدامدارد که هر یخود محفوظ م یحق را برا نیباشگاه ا نیهمچن .4
 .کندشده اتخاذ شناخته مقصریی روافزاین یکه در اجرا یکنیدرقبال باز

 ۀروح جوانمردان از موضوعاتی که همواره در مقابلدر شرح این موارد باید گفت 
به علل به این امر ورزشکاران است. اقدام یی روافزاینفوتبال قرار گرفته است، معضل 

مقابله با این  این، روانی و باطنی دارد. با وجود ۀموارد جنبو در بسیاری است  یمتعدد
 حفظ شئون ؛پذیرد: حفظ سالمت ورزشکاراناساسی انجام میعلت ناپسند به سه  ۀپدید

 رقابت میان ورزشکارانبرای سالم، برابر و عادالنه  تدارک فضای ؛ورزشی و پزشکی
منصفانه بین بازیکنان را  . درواقع حمایت از رقابت سالم و(10، ص1386چی، حلب)

 دانست. یی روافزاین با مقابلهوضع قوانین  ۀترین فلسفتوان مهممی
 بسیاریشود، اما خطرهای موجب بهبود عملکرد ورزشکاران مییی روافزایناگرچه 

رسوایی برخی از ورزشکاران تراز  آنان به همراه خواهد داشت. ۀرا برای سالمتی و حرف
 آنان شده ۀن چهردارشدخدشهمنجر به و اعالن آن، یی روافزایناز اول جهانی پس از احر

 .McPherson, 2016, pp) آوردمیوارد  ایها صدمات گستردهه و شغل آنو به حرف

5-6).  
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در تمامی گسترده طور و بهنیست مختص به فوتبال فقط یی روافزاینموضوع 
یی روافزاین با مقابلهآژانس جهانی  ۀکه نظارت بر آن بر عهد راه یافته استها ورزش

(WADA)1 .ثیرگذاری فراگیر آن در سطح أفوتبال و ت ۀبا توجه به اهمیت رشت است
شود. در فوتبال احساس مییی روافزاین ۀپدید دربارۀتری المللی، نیاز به کنکاش دقیقبین

نشان داده و یی روافزاینبه  های مختلفیواکنش فدراسیون جهانی فوتبال در سالیان اخیر
 به تدوین مقرراتی ، فیفااست. در همین راستا همواره در صدد مقابله با این مشکل بوده

 ییروافزاین با مقابلهمقررات »ای با عنوان بپردازد و مجموعه آنطور جامع به تا بهکرد  اقدام
 یرفتهانجام پذ 2018تحریر درآورد که آخرین اصالحات آن در سال  ۀرا به رشت 2«فیفا
فدراسیون جهانی فوتبال، کنفدراسیون  درخصوصمقررات مذکور  .(FIFA, 2018) است

ها، کارکنان بخش پشتیبانی از بازیکن، های عضو فیفا، بازیکنان، باشگاهو فدراسیون
هایی که توسط ها و بازیمسابقات رسمی، مقامات رسمی و سایر افرادی که در فعالیت

شود. همچنین این مقررات شده اعمال میو سایر موارد تصریحشود دهی میفیفا سازمان
که فدراسیون جهانی فوتبال و اعضای آن صالحیت یی روافزاینهای تمام کنترل دربارۀ

 3شود.کار گرفته میدارند به
 اختالف حل. 6ـ ب

. این امر باشدتوافقات طرفین بر عرف و قوانین تکمیلی حاکم قاعده این است که 
مندرج در قرارداد مطابق بند  شود.د نیز اعمال میبروز اختالف میان طرفین قراردادر زمان 

. کندوفصل اختالف میطرف اقدام به حل، نهاد داوری مستقل و بیبا عنوان حل اختالف
تا در آنجا ببرند  4توانند اختالف خود را به اتاق حل اختالف فیفا همچنین طرفین می

های مختلفی مانند سیس شده است و صالحیتأت 2001سال  این نهاد دررسیدگی شود. 
فسخ موجه قرارداد، رسیدگی به اختالفات ناشی از قراردادهای کار )در نقض قرارداد، 

  (.De Weger, 2016, p.5) المللی را برعهده داردفوتبال( در سطح بین ۀحوز

به صراحت بیان شده، آرای صادره از اتاق حل  حل اختالفگونه که در بند همان
  اختالف فیفا قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان داوری ورزش خواهد بود.

                                                      
1. The World Anti-Doping Agency (WADA). 

2. FIFA Anti-Doping Regulations, 2018. 

3. FIFA Anti-Doping Regulations, Article 1. 

4. The FIFA Dispute Resolution Chamber (the DRC) 
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شود. آرای اتاق حل اختالف فیفا در مقررات فیفا هم دیده میاعتراض بودن قابل 
ت فدراسیون جهانی فوتبال یکی از مواد را به اتاق حل وانتقاالنقلمقررات وضعیت و 

تصمیمات  قابلیت اعتراضمزبور به موضوع  ۀختالف اختصاص داده و در انتهای مادا
 1است. متخذه از سوی این اتاق اشاره نموده

 1396ت و تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال مصوب وانتقاالنقلمقررات 
ق حل اتا»با عنوان  27 ۀاست. این امر در ذیل ماد نیز به موضوع حل اختالف پرداخته

 است. تبیین شده« اختالف
 فوتبال مقررات. 7ـ ب

در یک قرارداد فوتبال د ضروری در باب درج مقررات موار ،2008 ۀنامبخشمطابق 
 به ترتیب زیر است:

ق و تصمیمات فیفا، کنفدراسیون مربوطه، خألا ۀمقررات فوتبال شامل قوانین کمیت .1
 ای است.حرفهاعضای سازمان و )در موارد قابل اعمال( لیگ 

صورت هم به، آنکنندموافقت  مذکورمقررات باشگاه و بازیکن باید با مجموعه .2
 است. صورت صحیح تدارک دیده شدهامضای ذیل فرمی که به

مقررات فوتبال مذکور ممکن است در اثر گذشت کنند باشگاه و بازیکن اذعان می .3
 .یابدزمان تغییر 

ل از مقررات را در اختیار دارد. تنوع این مقررات به ای کامدنیای فوتبال مجموعه
مقررات اختصاصی است. ای است که هربخش از ساختار آن دارای مجموعهاندازه

های عضو ها و فدراسیونالمللی است که کنفدراسیونفدراسیون جهانی فوتبال نهادی بین
فیفا، مقررات اعضا باید مطابق با مقررات  ۀنامسموجب اساند. بهامکلف به تبعیت از آن

دید توانند بنابر صالحهریک از اعضا نمی ،. به عبارت دیگرکندو از آن تبعیت باشد فیفا 
صورت کامل و جامع فیفا به ۀتعهدات اعضا در اساسنام .اقدام کنندخود به تنظیم مقررات 

اعضا از  ۀجانبتبعیت همه مورد بحث قرار گرفته و فدراسیون جهانی فوتبال به موضوع
فیفا  ۀاساسنام ،نمونه برای 2.است وضوح صحبت به میان آوردهمقررات فیفا بهمجموعه

                                                      
1. Regulations on the Status and Transfer of Players, March 2020 edition, Article 24. 

2. FIFA Statutes, Article 14. 
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 1(IFAB) المللی فوتبالهیئت بین ذیل عنوان قوانین بازی اظهار داشته که تنها 7 ۀدر ماد
و اختیاری کنند ند از آن تبعیت احق تعیین و تغییر قوانین بازی را دارد و اعضا مکلف

گذاری این هیئت تنها نهادی است که در فوتبال صالحیت قانون تغییر آن ندارند.برای 
 ۀفوتبال بریتانیا، اسکاتلند، ولز و اتحادی ۀاتحادیچهار دارد و متشکل از نمایندگان فیفا و 

 .استفوتبال ایرلند شمالی 
 ۀنامبخشر مقررات بر ثیر تغییأدر صدد بیان ت «مقررات فوتبال» قسمت آخر بند

است که در  «یاحرفه کنیباز کیحداقل الزامات قرارداد »اجرایی فیفا با عنوان  ۀکمیت
صورت به مزبور ۀنامبخشنتیجه بر قرارداد هم اثر خود را خواهد گذاشت. به دیگر بیان، 

 2008موردبحث در  ۀنامبخش ثر از مقررات روز خواهد بود.أو متکند میشناور حرکت 
. است بوده خوش تغییرات بسیاریدستتصویب شد و مقررات فوتبال از آن زمان تاکنون 

و یا  صورت گرفته 2019فدراسیون جهانی در  ۀآخرین تغییرات اساسنام ،مثال رایب
ق خال. مقررات ااستشده روزرسانی به 2020ت فیفا در وانتقاالنقلمقررات وضعیت و 

صورت  2019ها در فیفا از دیگر مقرراتی هستند که آخرین اصالحات آنو انضباطی 
بر این  اندتغییر کردهکه  نامه، مقرراتیبا توجه به بند اخیر بخش ،بنابراین است. گرفته

 .کنندخود را اعمال می تأثیرو اند مقرره و قراردادهای منعقده حاکم

 فوتبال ایرانیون فدراسقراردادهای فوتبال از منظر  الزامات.2ـ1
از سوی است که  ایشدهقرارداد باشگاه و بازیکن در ایران متن ازپیش تعیین معموال 

ها گیرد. باشگاهقرار میها شود و در اختیار باشگاههای ورزشی تهیه و تنظیم میفدراسیون
ایران از مقررات فدراسیون فوتبال کنند. نیز هنگام انعقاد قرارداد آن را به بازیکن ارائه می

صورت حداقل الزامات قرارداد فوتبال برخوردار نیست و به ۀفردی در زمینمنحصربه
 19 ۀماد 2در بند  ،نمونه برایاست.  پراکنده در مقررات عام خود به این امر اشاره نموده

طول مدت قرارداد برای »: است بیان شده 2ت فدراسیون فوتبالوانتقاالنقلمقررات 
ای حداقل از تاریخ شروع آن تا انتها همان فصل و حداکثر پنج فصل ان حرفهبازیکن

 «باشد.ورزشی می

                                                      
1. The International Football Association Board 

 .19 ۀماد دو بند، 1396 مصوب فوتبال ونیفدراس کنانیباز تیوضع نییتع و وانتقاالتنقل مقررات .2
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 ای وضع شدهمقررات موجود برای بازیکنان حرفه ،شودگونه که مالحظه میهمان
ت وانتقاالنقلمقررات  2 ۀای تعریف شود. ماداست؛ بنابراین ضروری است بازیکن حرفه

کنند بازیکنانی که در فوتبال شرکت می ،یافته است. مطابق این مادهبه این امر اختصاص 
ای بازیکنی است که قرارداد شوند. بازیکن حرفهای و آماتور تقسیم میحرفه ۀبه دو دست

اش های فوتبالیفعالیتاز ای با یک باشگاه داشته باشد و درآمدی که کتبی بازیکن حرفه
بازیکن آماتور نیز بازیکنی  .شودی است که متحمل میهایبیش از هزینه آورددست میبه

های جاری زندگی او و درآمد وی کمتر از هزینهدارد است که قرارداد کتبی آماتوری 
 1است.

شود، شروط و مندرجات قرارداد ورزشی که از سوی فدارسیون تنظیم و ارائه می
بنابراین طرفین یا باید  .نیستو بازیکنان ها وی باشگاهقابل تغییر و دخل و تصرف از س
 یا آن را رد کنند.بپذیرند چنین قراردادی را به همان نحو 

پرداخت آن، مدت  ۀدستمزد و نحو مثل شده متضمن موضوعاتیورزشی ارائه قرارداد
های طرفین قرارداد، ضمانت قرارداد، وظایف و تکالیف باشگاه و بازیکن، مسئولیت

گونه نیست که قرارداد . البته اینوق مالیاتی و غیره استدات، حقاجرای عدم انجام تعه
استاندارد همواره در خدمت منافع باشگاه باشد، بلکه برخی موارد و بندهای قراردادهای 

بندی وجود دارد که  هاقرارداد بیشتردر استاندارد به سود بازیکنان است. برای مثال، 
، 1393 مقدم، یشعبان) کندت معاف میهای اسکان و مسافربازیکن را از پرداخت هزینه

 (.131ص
ف خأل، برشوداز مداقه در قوانین موجود در فوتبال ایران مشخص میبنابراین 

قراردادهای فوتبال  الزاماتحداقل  ۀای در زمینویژه ۀنامنامه یا بخشمقررات فیفا، آیین
و تعیین وضعیت ت وانتقاالنقلمقررات  19 ۀدر ذیل مادفقط است و  بینی نشدهپیش

مربوط به قرارداد بین  ۀبا عنوان الزامات ویژ 1396بازیکنان فدراسیون فوتبال مصوب 
 ها و بازیکنان مورد بررسی قرار گرفته است.باشگاه

                                                      
 .2 ۀماد همان، .1
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 و رسمی قراردادهای داخلی ۀ. مقایس2
فوتبال مطرح است، تمیز میان  هایقرارداد ۀر زمینترین مباحثی که دیکی از مهم

های رسمی در فرمقراردادهای  دیافته بین باشگاه و بازیکن وقراردادهای داخلی انعقا
 است. فدراسیون

 یبازیکن قرارداد داخلی با اهی در محل خود اقدام به انعقادباشگ ابتداکنید فرض 
فدراسیون فوتبال، قرارداد  در ،. سپسکندذکر مینامه شروط و مواردی را   و توافقکرده 

. چنانچه شودهای رسمی فدراسیون منعقد دیگری میان همان باشگاه و بازیکن در فرم
 چه باید کرد؟  ها و شروط موجود در این دو قرارداد با یکدیگر متفاوت باشد،بند

  یداخل یقراردادها.1ـ2
مرجع صالح، اقدام به ها بدون ثبت رسمی قرارداد در در بسیاری از موارد، باشگاه

تر رواج دارد، به های دسته یک و پایین. این امر که در لیگکنندانعقاد عقد با بازیکنان می
اشگاه و بازیکنان و که میان برا قراردادی  ،. به بیان دیگراستقراردادهای داخلی معروف 

 نامند.شود قرارداد داخلی میفدراسیون منعقد می بدون ثبت در
شود و تشکیل آن نیاز به انجام تشریفات صورت رضایی منعقد میداخلی بهقرارداد 

خاصی ندارد. در حقوق ایران نیز، اصل بر این است که عقد با توافق و تراضی طرفین 
هرگاه طرفین  ،شود و نیازی به رعایت ترتیبات معین نیست. به عبارت دیگرمنعقد می

یابند، آن عقد بدون احتیاج به  قراردادی درخصوص انعقاد آن به توافق دست
 (.88ص، 1جلد ،1398، شود )کاتوزیانای تشکیل میداشتن تشریفات ویژهملحوظ

مقررات توان به رویکرد ها و بازیکنان میدالیل اعتبار قرارداد داخلی میان باشگاهاز 
اشاره کرد که مطابق آن،  ت و تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبالوانتقاالنقل

و برای طرفین  استاستناد معتبر و قابل عقد طرفینی امضا جردبه م ی فوتبالقراردادها
 ،موجب بخش دیگری از مقررات مذکوربه ،همچنین 1.استباع االتّو الزمتعهدآور 

تبر دانستن یک قرارداد فوتبال، درج مشخصات کامل باشگاه و بازیکن، تصریح معمنظور به
شیوه پرداخت  ۀقید مبلغ قرارداد و توافقات در زمینبه موضوع قرارداد، مدت اعتبار آن، 

                                                      
 19-10 ، مادۀ1396فدراسیون فوتبال، مصوب وانتقاالت و تعیین وضعیت بازیکنان قررات نقلم .1
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همچنین مقررت فدراسیون فوتبال  1و درنهایت امضای طرفین عقد الزم و کافی است.
 2داند.وفقیت در تست پزشکی یا اخذ مجوز کار نمیایران اعتبار قرارداد را منوط به م

با توجه به مطالب ذکرشده، تردیدی در اعتبار قراردادهای داخلی میان  ،بنابراین
تحریر  ۀو هر متنی که بین طرفین قرارداد به رشت ها و بازیکنان مطرح نخواهد بودباشگاه

 ند قابل ارائه است.مست منزلۀدرآید و به امضای ایشان برسد، در رکن قضایی به
بر چنین قراردادهایی و ابهاماتی که ممکن است  نداشتنالبته باید توجه داشت نظارت

نقض حقوق  ممکن استت وجود داشته باشد وانتقاالنقل های مختلف از جملهدر حوزه
  ای خود هستند.که در ابتدای راه حرفهرا به دنبال داشته باشد بازیکنانی 

  یرسم یقراردادها.2ـ2
شریفات سرگذاشتن تقراردادهای رسمی فوتبال قراردادهایی هستند که پس از پشت

 . شوندن واجد اثر میو ثبت در محل فدراسیومقرر 

لی منعقد شده صورت داخمعنای بطالن قراردادی که بهلزوم ثبت قرارداد فوتبال به
منظور اعطای فوتبال به دالزام به ثبت قراردا ،نیست. به عبارت دیگر و به ثبت نرسیده

لزوم ثبت قرارداد در  ،بنابراین از سوی فدراسیون فوتبال به طرفین قرارداد است. امتیاز
طرفین را  کند؛ بلکه عدم ثبتفدراسیون قرارداد فوتبال را به عقدی تشریفاتی مبدل نمی

ات بازیکن مجاز سبب ی نیزدر موارد وکند میقرارداد محروم مترتب بر ثبت  هایاز امتیاز
 شود.میو باشگاه خاطی 
ت و تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال چرایی ثبت وانتقاالنقلمقررات 

مقررات  5ۀ ماداست. مطابق کرده طور جامع عنوان را بهآن قرارداد و آثار و تبعات 
بازیکن نام  ،1396مصوب فوتبال ت و تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون وانتقاالنقل

عنوان منظور انجام بازی در یک باشگاه باید در سازمان لیگ فدراسیون فوتبال بهفوتبال به
بازیکنان فقط بازیکنان آن است که نام ای یا آماتور ثبت شود و علت ثبت بازیکن حرفه

هر بازیکنی در هر  ،همچنین 3شده حق شرکت در مسابقات فوتبال را خواهند داشت.ثبت

                                                      
 .19-8 ۀماد همان، .1

 19-6 ۀماد همان، .2

 .5-1 ۀماد، 1396 مصوب فوتبال، ونیفدراس کنانیباز تیوضع نییتع و وانتقاالتنقلمقررات   3
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ضمانت اجرای عدم ثبت  1.دثبت قرارداد با یک باشگاه را دار حقفقط زمانی  ۀبره
بازی، لزوم مجازات بازیکن و باشگاه  ۀبر تغییر نتیجعالوه ،تبع آن قرارداد نیزبازیکنان و به

 2انضباطی فدراسیون فوتبال ایران خواهد بود. ۀکمیتاز سوی 
 19 ۀماد 10در بند  یکی دیگر از علل لزوم ثبت قراردادهای میان باشگاه و بازیکن

 بردنبهره ،بند است. مطابق این بازیکنان بیان شده ت و تعیین وضعیتوانتقاالنقلمقررات 
 3.استاز بازیکن مستلزم ثبت قرارداد 

تعارض میان قرارداد داخلی و قرارداد  دیگری که باید بدان توجه نمود امکان موضوع
شده تعارضی رسمی ثبتمیان قرارداد داخلی و قرارداد  چنانچهشده( است. رسمی )ثبت

 قائل به تفکیک شد: توان به شرح ذیلمی ،پیش آید
ظاهری  ۀکه یکی از عقود تابع قصد باطنی و دیگری برآمده از اراددرصورتی (الف

زیرا قصدی  باشد، قراردادی که برخاسته از قصد واقعی طرفین است معتبر خواهد بود.
در تعارض  ،واقعی طرفین باشد. به عبارت دیگر ۀوقی است که منطبق با اراداثر حق أمنش

داشت ای که برخاسته از باطن است رجحان خواهد میان قصد درونی و ظاهری، اراده
 (.220ص، 1378 ان،یکاتوز)

صورت صوری چنانچه یکی از عقود بنا به هر دلیلی از قبیل فرار از مالیات به (ب
برای  یجد ۀدر بطالن آن نخواهد بود. زیرا در قرارداد صوری، اراد تشکیل شود، تردیدی

 حال باطل است. هرانعقاد عقد وجود نداشته و عقد بدون قصد در
صوری  ۀیک جنبو هیچباشند باطنی  ۀکه هر دو قرارداد برمبنای ارادهنگامی (ج

معتبر  طرفین ۀادآخرین ار درحکمطی مراحل قانونی و برایشده داد ثبتنداشته باشد، قرار
 خواهد بود.

خودداری درصورت  دار نبودن آناز دیگر مواردی که اعتبار قرارداد داخلی و خدشه
منوط به فقط آن است که هدف باشگاه از انعقاد قرارداد با بازیکن کند، را بیان میثبت  از

باشگاهی مبادرت به انعقاد عقد با بازیکن ممکن است بسا حضور در مسابقات نیست. چه

                                                      
 .5-2 ۀ. همان، ماد1

 .11 ۀ. همان، ماد2

 .19 -10 ۀ. همان، ماد3
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پس از آموزش و پرورش وی،  ،تا بتواندکند به بهای اندک ونشانی ناممستعد جوان بی
 .دست آوردچشمگیری بهدرآمد 

یید أکه در تشود اشاره می 1(CAS) دیوان داوری ورزش یأدر پایان، به دو ر
 :بازیکنان صادر شده استها و میان باشگا بودن قراردادهای داخلیرضایی
ت فوتبال هیچ ئادعای باشگاه مبنی بر بطالن قرارداد به دلیل عدم ثبت در هی .1

 2اعتباری ندارد و باشگاه باید دستمزد بازیکن را بپردازد.
در فرضی که قراردادی مطابق مقررات فیفا تنظیم شود اما مغایرتی با  .2

بازیکن داشته باشد، باید قرارداد را صحیح های داخلی یک کشور برای ثبت دستورالعمل
 3تلقی نمود.

بودن قراردادهای داخلی منوط به این است که در این رسد صحیحالبته به نظر می
کشی از بازیکنان تبدیل نشوند. قواعد آمره نقض نشده باشد و به بیگاری و بهرهقراردادها 
 ز ذهن نیست.نظارت بر قراردادهای داخلی دور افقدان امری که با 

 المللیقراردادهای ملی و بین ۀمقایس .3
های شوند، بسیار متفاوت از قراردادالمللی منعقد میبین ۀهایی که در عرصقرارداد
از نظر ظاهر قراردادها نیست و ابعاد فقط ها در ایران هستند. این اختالف شدهمنعقد

 گیرد. دیگری را نیز دربر می
 ها پرداخته شود.به زوایای مختلف این تفاوت استدر این مبحث تالش شده 

 فرهنگ در تفاوت .1ـ3

ها و بازیکنان فوتبال در سطح ملی و فراملی مابین باشگاه شدهمیان قراردادهای منعقد
تفاوت در  ی موجودهاخورد. یکی از تفاوتتفاوت چندانی از لحاظ کلیات به چشم نمی

استفاده از مشروبات الکلی در ایران ممنوع  ،نمونه برایالمللی است. فرهنگ داخلی و بین
، نداشتنبا توجه به مشروعیت ،است. بنابراین انگاری شدهگذار جرمقانوناز سوی و است 

آید. اما های استفاده از آن صحبتی به میان نمیمحدودیت دربارۀدر قراردادهای فوتبال 

                                                      
1. Court of Arbitration for Sport. 

2. CAS 2013, A, 3163 (Dnipro Dnipropetrovsk Football Club v.Dorian Bylykbashi), Award of 11 

December 2013. 

3. CAS 2010, A, 2059 (FK Dac 1904a.s. v.Dritan Stafsulaj), Award of 15 November 2010. 
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منع و افراد در استفاده از آن  اردند یهمین امر در بسیاری از کشورها ممانعت قانون
در این قبیل کشورها، قراردادهای فوتبال از این منظر  این، ؛ با وجوداندنشده

هایی را برای بازیکنان در نظر گرفته و بندهایی از قرارداد را به این موضوع محدودیت
گذار تأثیرن رویه از مشروبات الکی بر توانایی بازیکبیۀ دهند. چراکه استفاداختصاص می

 رار به باشگاه را در پی خواهد داشت.ضخواهد بود و در نتیجه ا

 قرارداد فسخ طیشرا در تفاوت .2ـ3

شود مربوط المللی دیده میهایی که در قراردادهای داخلی و بینیکی دیگر از تفاوت
 برد بارگذار و پرکاتأثیردی بن قرارداد است. در قراردادهای فراملی ۀطرفبه فسخ یک

شود که این امر را فدراسیون جهانی فوتبال در مقررات گنجانده می  JUST CAUSEعنوان
چه باشگاه حقوق موجب این بند، چنانبه. است ت بازیکنان ملحوظ داشتهوانتقاالنقل

، بازیکن این حق را خواهد نکندبازیکنان را بر طبق شرایط مقرر در قرارداد پرداخت 
که بازیکن تخلفات آشکار طرفه فسخ کند. در مقابل، درصورتیداشت تا قرارداد را یک

 1آورد.دست میقرارداد را به ۀطرفمرتکب شود، باشگاه نیز اختیار فسخ یک

. شودالفظی ترجمه تخصصی است و نباید تحت ی، اصطالحJUST CAUSEعبارت 
متفاوت  در متون تخصصی حقوقی معناییاما است،  «تنها دلیل»این عبارت ی ولغمعنی 

 2است. «فسخ موجه»ویژه بحث حاضر، به ،از این گزاره دارد. مراد از آن در متون حقوقی
دستمزد بازیکن را ندهد، بازیکن با حصول شرایط مقرر  هباشگا اگر ،اروپا در

 چنین شرطی رانیفوتبال امقررات که در یدرحال را فسخ کند،قرارداد  تواندمیراحتی به
  3.است بینی نشدهپیش

 قرارداد انعقاد مدت در تفاوت .3ـ3

است که  ییهااز تفاوت یکی زین کنانیزمان جذب بازقرارداد و مدتانعقاد  ۀنحو
چندماهه  و بعضا   یفصل کی ،یفصلمین یوجود دارد. قراردادها و جهان رانیفوتبال ا بین

نداشته  شانیمت کنانیبه باز یقیعم ۀعالق میت کیکه هواداران  استکرده وضعیتی را ایجاد 
 میت راهنیبه پ کنیباز کی یکه وفا دانندیمدت مکوتاه یقراردادها نیباشند، چون با ا

                                                      
1. The FIFA Regulation on the Status and Transfer of Players, Article 15. 
2. Ibid, Article 14. 
3. Ibid, Article 14bis. 
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ها و اسطهزود با ورود و یلیو خ دیاز چند ماه طول نخواهد کش شیشان بموردعالقه
زمان جدا خواهد شد. مدت شانمیشده از تجذبتازه کنیباز نفوذها و با اعمال دالل

 ،دارند یمطرح یهاگیجهان که ل یلکشور بزرگ فوتبا پنجفوتبال  یهاقرارداد ستاره
(، گای)الل ای(، اسپانگایآلمان )بوندس ل یباشگاه یهاگیل روشنی بیانگر این تفاوت است.به

 ۀدر عرص جهان یهانیبرتر( بهتر گی)ل سیآ( و انگلی)سر ایتالی(، اونهیفرانسه )لوشامپ
 مثال  شود. بلندمدت منعقد می شانکه قرارداد بازیکنان فوتبال هستند یمسابقات باشگاه

به  2017تا  1992از سال  ،بازیکن سابق تیم ملی ایتالیا و باشگاه رم ،یتوت فرانچسکو
ها در سطح اول فوتبال عضویت داشت. از این دست نمونه در این باشگاهسال  25مدت 
رد، پائولو مالدینی، جان تری، کارلس پویول، استیون جراشود. به وفور دیده میجهان 

 آیند.شمار میهای برجسته در این امر بهاز چهره پاول اسکولز، خاویر زانتی

 جوان کنانیباز و هیپا یهامیت به نسبت دگاهید تفاوت .4ـ3
 ۀدر رد ها صرفا در عصر حاضر و با پیشرفت چشمگیر ورزش فوتبال، باشگاه

از قبیل نونهاالن، نوجوانان و امید را متفاوتی بلکه آنسطوح  کنند،بزرگساالن فعالیت نمی
خویش  ۀهای پایای به تیمتوجه ویژهجهان های مطرح در اختیار دارند. امروزه، باشگاه

د نونشان امروز فردای باشگاه را خواهنامدارند. چراکه بازیکنان نونهال و نوجوان بی
ای های حرفهباشگاه ،د آورد. به همین منظورنارمغان خواهساخت و موفقیت باشگاه را به 

ای که در اختیار دارند در صدد کشف بازیکنان های خبرهاز طریق استعدادیاب
آیند و آنان را با مبالغی بسیار اندک و در قالب قراردادهایی وسال و ناشناخته بر میسنکم

متعاقب . کنندسود خود منعقد می طرفه بهگیرند و قراردادی یکبلندمدت به خدمت می
و پس کند ریزی دقیق و منظم اقدام به پرورش بازیکن می، باشگاه با برنامهقراردادانعقاد 

شود. در بها میگران ایتبدیل به ستاره قیمتن نوجوان مستعد ارزاناز گذشت مدتی، آ
جوان را  ۀستارکه این ، باشگاه دو راهکار پیش روی خواهد داشت؛ اول آناین موقعیت
تا از نبوغ و توانایی وی جهت موفقیت دهد انتقال  ،یعنی بزرگساالن ،خودبه تیم اصلی 

بازیکن جوانی را که با مبلغی ناچیز خریداری کرده با  مند شود و دیگر آنکهبهره باشگاه
ل کسب ئادرآمدی ایدبهایی چند برابر و گزاف به باشگاه دیگری بفروشد تا از این طریق 

 .بشودباالرفتن سهام آن نیز  و هموجب افزایش اعتبار باشگاممکن است  این امر .کند
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ثر مغفول مانده و اهالی ؤسفانه در فوتبال ایران این موضوع بسیار مهم و مأاما مت
های ایران از داشتن نمایند. اکثر باشگاهفوتبال توجه الزم را به این امر مبذول نمی

 ۀراه ادامتنها گرفتن بازیکنان موجود در بازار فوتبال را خدمتبهند و ایاب محرومداستعدا
های پایه توجه خاصی ندارند های داخلی به تیمدانند. از همین رو باشگاهحیات خود می

 گذاشته هستند. سنجای تولید بازیکن در صدد استفاده از بازیکنان رشدیافته و پابهو به
و با توجه به شرایط باشد مدت کوتاه دهای فوتبال معموال عمر قراردا شوداین امر باعث می

دهند قرارداد بلندمدت منعقد ترجیح  هاو باشگاه معضالت موجود، بازیکنان حاکم و
 .نکنند

 گیری نتیجه
یافته، اهمیت فراوانی ویژه در کشورهای توسعهدر دنیای کنونی، به قراردادهای فوتبال،

های گوناگونی گرفته و بر حوزه انبوهی از جوامع جهانی را دربر؛ زیرا فوتبال قشر دارد
 است.  سزایی گذاشتهب تأثیر ، فرهنگ، جامعه و مانند آننظیر سیاست، اقتصاد

دهای کمبو الزامات موردنیاز و قلحدا فوتبال المللیقراردادهای داخلی و بین بررسی
از سوی  ای به همین منظورنامهشالمللی، بخبین ۀ. در حوزبخش داخلی را نمایان ساخت

ضرورت تصویب آن به  تهیه شد که 2008اجرایی فدراسیون جهانی فوتبال در  ۀکمیت
حقوق بشر  ۀکار و نقض گستردها از بازیکنان جوان و تازههای باشگاهسوءاستفادهعلت 

با عنایت به گذشت بیش از یک  ،البته بود.ها در روابط قراردادی بین بازیکنان و باشگاه
فدراسیون  شود.روزرسانی این مقرره احساس میدهه، نیاز به اعمال تغییرات الزم و به
 فدراسیون فوتبال ایران تنها در یکای محروم است. فوتبال ایران از داشتن چنین مجموعه

 است.  به میان آورده ماده درخصوص این موضوع مهم سخن
 ران،یا در یورزش حقوق مقررات در موجود یهاخأل و صینقا به توجه با ،متاسفانه

 یپ درو  شوندیم منعقد تیشفاف از دور به و محرمانه فوتبال ۀحوز در قراردادها غالب
 ونیمخصوص فدراس یهادر فرم محرمانه توافقات بامتفاوت  طیبا شرا یگریقرارداد د آن،

 توانیم راامر  نیقرارداد به ا نیجمله علل مبادرت طرف از. دیآیمدر ریتحر ۀرشت بهفوتبال 
 .کرد اشارهمربوطه  نمسئوالضعف نظارت  و یاتیمال فرار ۀدیپد
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لی منعقد شده لزوم ثبت قرارداد فوتبال به معنای بطالن قراردادی که به صورت داخ
ظور اعطای منالزام به ثبت قرارداد فوتبال به ،نیست. به عبارت دیگر و به ثبت نرسیده

در فرض تعارض وانگهی،  از سوی فدراسیون فوتبال به طرفین قرارداد است. هاییامتیاز
به صورت واقعی  معتبر است کهقراردادی  ،ده نیزشمیان قرارداد داخلی و قرارداد ثبت

 د.باشمنطبق با اراده و قصد باطنی آنان  صوری نباشد و از سوی دیگر،و شود منعقد 
های گوناگون ددی از جنبهمتعهای ملی و فراملی تفاوت فوتبال راردادهایق میان

. شودمیها به اختالف در فرهنگ مربوط انیترین ناهمس. یکی از مهمشودمشاهده می
 فرهنگ، آداب، رسوم و سنن آن سرزمین ۀدر هر سرزمینی بر پای شدهقراردادهای منعقد

در قراردادهای . هاستشرایط فسخ آن تفاوت در هااز دیگر مغایرت .گیردشکل می
ریک شود تا ه( در نظر گرفته میJUST CAUSEعنوان فسخ موجه )با الملی بندی بین

در صورت تحقق شروط مفروض، حق فسخ  ،باشگاه و بازیکن()قرارداد از طرفین 
 است. بینی نشدهدست آورند. اما چنین بندی در قراردادهای داخلی پیشجانبه بهیک

بلندمدت  غالبا المللی . قراردادهای بیناستقرارداد وط به مدت دیگر مرب وتتفا
شود که این امر به هماهنگی بیشتر بازیکنان و درک بهتر از تاکتیک گروه و در منعقد می

، دنلی عمر کوتاهی دارکه قراردادهای م. درحالیانجامدمینتیجه موفقیت باشگاه خواهد 
را در پی مجموعه  شکستد و پیامدی جز نشودر باشگاه می یثباتبیباعث رو ازاین
. ها استزیکنان جوان از دیگر تفاوتهای پایه و باتیم تشکیل نگری نسبت بهژرف ندارد.
بازیکنان  بدین وسیلهبرند و های خبره بهره میهای مطرح اروپایی از استعدادیابباشگاه

و اقدام به انعقاد قرارداد دهند میقرار  مستعد در سنین نونهالی و نوجوانی را مد نظر
بازیکن، منافع بسیاری  ۀجانبو پس از پرورش همهکنند قیمت با آنان میبلندمدت و ارزان

غافل بوده و برای  مهمآورند. در مقابل، فوتبال ایران از توجه به این موضوع میدست به
 است. ظر نگرفتهدر نریزی شایانی های پایه و بازیکنان جوان برنامهتیم

 شود:پیشنهاد می
منظور جلوگیری از انعقاد قراردادهای غیراستاندارد و به ،فدراسیون فوتبال ایران .1
آن طرح دعاوی متعدد در ارکان انضباطی و ورود ضررهای نامتعارف، کارگروهی در پی 
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تا نسبت به تنظیم مقررات تخصصی دهد فوتبال تشکیل  ۀاز اشخاص متخصص در حوز
 .کنندالزامات الزم در قراردادهای فوتبال اقدام  ۀدر زمین
 شدهتعدد قراردادهای منعقد ۀای در زمینفدراسیون فوتبال ایران باید مقررات ویژه .2
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Football Contracts under the Regulations of FIFA and IRAN’s 

Football Federation 
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Abstract 

Football contracts in the domestic arena and, to some extent, in the 

international stage suffer from a plethora of gaps and imperfections. 

According to pronouncements by FIFA, every football contract is valid 

only upon the possession of 13 specific headings. In contrast, the 

regulations of Iran’s football federation lacks any particular minimum 

criteria for football contracts.  

This paper, while examining the minimum criteria of football 

contracts under the regulations of FIFA and Iran’s football federation, 

deals with the legal status of player’s internal contracts with clubs, 

particularly when they conflict with the official agreements of the players 

registered in football federation and reaches the conclusion that in case of 

conflict between the contents of internal contracts and the formal 

agreements registered in the football federation, the latter prevails. Also, it 

comes up with the findings that codification of a minimum standards for 

football contracts, the unification of the contents of such agreements, 

modernization of regulations applicable in the football field, and the 

removal of their ambiguities, are necessary and unavoidable.  
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