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بررسی تطبیقی حقوق قراردادهای ورزشی در ایران و اروپا

با توجه به عنوان پایان نامه مقصود این است که حقوق ورزشی از جمله شاخه های جدید رشته حقوق

میباشد که با توجه به عمر کوتاه حقوق ورزشی در ایران،در این پایان نامه سعی شده است،قرارداد ورزشی

ارکان از جمله  قرار داده و جنبه های مختلف آن  را در حقوق فعلی کشورمان مورد تجزیه و تحلیل 

با حقوق و  بررسی  را  فسخ  قرارداد،شرایط  تکالیف طرفین  و  ان،ماهیت حقوقی،حقوق  قراداد،موضوع 

قراردادهای ورزشی در اروپا که از قدمت و تفصیل بیش تری برخوردار می باشد تطبیق نموده.با توجه به

اینکه در این تحقیق،رجوع به قوانین و مقررات ورزشی امری اجتناب ناپذیر بوده،سعی شده است در مقام

استناد به مقررات و قوانین ورزشی و همچنین رویه سازمان های مربوطه و عرف ورزشی،بیشتر رشته

ورزشی فوتبال مدنظر قرار گیرد،زیرا اوال ورزش فوتبال در ایران دارای مقبولیت و قدمت بیشتری بوده و

ثانیا قوانین و مقررات در ورزش فوتبال از انسجام بیشتری برخوردار بوده و نقل و انتقال بازیکنان و انعقاد

قراردادهای آن ها و همچنین مسابقات آن ها با نظم بهتری انجام میشود .نتایج تحقیق نشان داد که در

رابطه با آثار قراردادهای ورزشی،در حقوق ایران و کشور های اروپایی مشابهت هایی در خصوص تعهدات

بازیکن و باشگاه وجود داشته مثال بازیکن قبول میکند که با بهترین توان خود در تمام مسابقاتی که از

طرف باشگاه تعیین میشود بازی کرده،

ولیکن این تعهدات در حقوق اروپا از دقت و تفصیل بیش تری برخوردار بوده و از جمله مفارقت ها ،فسخ

یک جانبه قرارداد از سوی بازیکن و یا باشگاه می باشد که در حقوق اروپا به رسمیت شناخته شده و بر

خالف حقوق ایران نیازمند طی تشریفات نمیباشد.
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M.A. Thesis:

A comparative study of sports rights contracts in Iran
and Europe
According to the title of the thesis,the purpose is to in this thesis,we have tried to analyze

صفحه:



سامانهی جستجو در پایاننامهها

the sports contract and examine its various aspects including the basis of the contract,its
 subject,the nature of the rights,the rights and obligations of the parties to the contract,the
terms of termination,and the rights of the contracts of sports In Europe,which is more
ancient and more detailed,We have to adapt.Considering that in this research,refering to the
rules of sport is inevitable,it has been tried to consider the sport of football in the light of
the rules and regulations of sport,as well as the procedures of the relevant organizations and
sports.Because,firstly,footballsport in Iran has more and more popularity and,secondly,the
rules and regulations in football are more coherent and transferring players and concluding
their contracts as well as their competitions with a better order.with regard to the types of
sports contracts in European Law,these contracts include sponsorship contracts and radio
and  television  broadcasting  as  a  sporting  event.In  relation  to  the  effects  of  sports
contracts,in the rights of Iran and European countries,player and club obligations similar to
those of European law have been more precise and detailed,for example,the player accepts
that he plays with his best in all competitions determined by the club or one of the clubs
obligations to pay the player.and in relation to the dissolution of the contract as a co-
opration,the unilateral termination of the European lae by both the player and unlike Iranian
law,it was not recognized by the club and it did not require ceremonies.e
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