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Abstract 
The right to broadcast football is one of the 
well-know rights of football in the world, 
however in Iran is still facing major challenges, 
even though there is an agreement between 
broadcasting organization and football 
federation that includes apayment as the night 
to broadcast sports events to be done by 
broadcasting organization, the unwillingness of 
this organization to fulfill it’s obligations has 
caused controversy and despite the legal 
monopoly on the right to broadcast sports 
events for broadcasting organization in the Law 
on the Implementation of Article 44 of the 
Constitution, the abuse of the dominant 
economic status is prohibited. Also, 
broadcasting sports events, which means live or 
recorded coverage of sports events on 
television, radio and other broadcast media and 
is described by one or more sports 
commentators, is the communication bridge 
sports and the media. Now the main question is 
what is the solution of jurists and jurists in the 
field of broadcasting rights and termination of 
football broadcasting contracts due to 
economic and political sanctions? Therefore, 
the purpose of this article is to provide 
jurisprudential and legal solutions by applying 
the football broadcasting rights of other 
countries to solve the problem of Iranian 
football broadcasting rights. To improve the 
football situation in the economic field, the 
existing gaps in the legal, economic, cultural 
and managerial fields must be filled, and these 
gaps can not be filled except with the help of 
jurists and lawyers to establish the legitimacy 
and legalization of broadcasting rights, so there 
is a need to form a committee. The technical 
and professional support of the government, 
parliament, the Radio and Television 
Organization and the Football Federation is 
required, and also to revive the right to 
broadcast by Iran, it should be deducted from 
the annual credits of the Radio and Television 
and added to the titles of the Ministry of Sports 
and Youth. 
Keywords: Football, Broadcasting Rights, 
Radio and Television, Federation, Financial 
Support. 

 چکیده
حق پخش فوتبال به عنوان یکی ا  حقوق مناخته مد  فوتب ال،  

اساس ی رو  ه ای   در دنیا مطرح است ولی در ایران هنو  با چالش
 و صداوس یما  بین سا مان قرارداد نعقادا به رو است،  یرا علیرغم

 پخش حق عنوان به مبلیی بر پرداخت مبنی فوتبال فدراسیون

 ای ن  تمای ل  عدم صداوسیما، سا مان توسط ور می رویدادهای

 و است مد  اختالل برو  موجب خود تعهدات انجام سا مان به
 روی دادهای  ح ق پخ ش   ق انونی  انحص ار  پیش بین ی  وجود با

ه ای   سیاس ت  اج رای  قانون در صداوسیما  مانبرای سا ور می
 وض عیت  ا  اساس ی، سوءاس تفاد    ق انون  چهل و چه ارم  اصل

 اس ت، همچن ین پخ ش    م د   ممن وع  نی ز  اقتص ادی  مس لط 

 م د   ض بط  ی ا   ن د   پومش مفهوم به که ور می رویدادهای

 دیگ ر  و رادی وئی  برنام ه تلویزی ونی،   در ور م ی  روی دادهای 

 ور م ی  مفس ر  چن د  ی ا  ی ک  طتوس   و بود  پخشهای  رسانه

اس ت. ح ال    رسانه و ور ش بین ارتباط حلقه گردد، می توصیف
سوال اساسی این است که راهکار فقه ا و حقوق دانان در  مین ه    
حق پخش و فسخ قرارداده ای ح ق پخ ش فوتب ال ب ه دنب ال       

اقتصادی و سیاسی چیست؟ بن ابراین ه دل ا  ای ن    های  تحریم
و حق وقی ب ا تطبی ق ح ق پخ ش       مقاله ارائه راهکارهای فقه ی 

فوتبال کشورهای دیگر جهت حل مشکل ح ق پخ ش فوتب ال    
بامد. برای بهبود م رایط فوتب ال در  مین ه اقتص ادی،      می ایران

باید خالءهای موجود در  مینه قانونی و اقتص ادی و فرهنگ ی و   
مدیریتی پر موند و این خالءه ا قاب ل جب ران نیس تند ج ز ب ا       

انان برای پ ی ری زی اولی ه مش روعیت و     همراهی فقها و حقوقد
قانونی سا ی حق پخش. بنابراین نیا  به تشکیل کمیت ه فن ی و   
تخصصی دولت، مجلس مورای اسالمی و س ا مان صداوس یما و   

 پخ ش  حق فدراسیون فوتبال ال م بود  و همچنین برای احیای
 کس ر  صداوسیما سا مان ساالنه اعتبارات سرفصل ا  ایران ور ش

 .مود اضافه جوانان و ور ش و ارت های صلسرف به و
صداوس یما،   : فوتب ال، ح ق پخ ش، س ا مان    واژگان کلیادی 

 فدراسیون، حمایت مالی.
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 مقدمه
ت رین من ابع    ونی مس ابقات ا  اص لی  پخش تلویزیحق  در کشورهایی که در فوتبال جهان پیشرو هستند،   

ک ه مس ابقه در ی ک لی   ی ا       «محصول ور می»در واقع  مود. می محسوبها  و بامگا ها  مالی فدراسیون

رسانه فرص ت تبلی غ اس ت و ت ب فوتب ال را ب اال        .است «نمایش تلویزیونی»تورنمنت است، پایه و اساس 

بیدار مدن ذهن خوانند  نوم ته   برای ت رسانه فیفابرد به همین دلیل است که در ابتدای تشریع مقررا می

 که بدانید رسانه چیست، یک لحظه تصور کنید که ب دون رس انه فوتب ال ب ه چ ه رو ی در      مد  برای این

 .آید می

امرو   با توجه به مناخته مدن ور ش به عنوان یک صنعت جدی د، مقول ه ح ق پخ ش تلویزی ونی آن         

ه ا   در عصر حاضر رسانه .میت مد  است که باید آن را به درستی مناختمبدل به یک موضوع بسیار پر اه

های مختلف این پدید  اجتماعی را ب ه مخ اطبین    کنند و در قالب سزایی ایفا میه در توسعه ور ش نقش ب

ها تلویزی ون اس ت ک ه ت اثیر م گرفی ب ر ور ش        ترین و تاثیرگذارترین رسانه کنند. یکی ا  مهم معرفی می

خصوص فوتبال به عنوان یک صنعت، ارتب اط تلویزی ون ب ا ور ش    ه ای مدن ور ش ب با حرفه .دامته است

یک مسابقه فوتبال دقیقا مانند یک وسیله  ندگی مثل یخچال، خ ود ی ک محص ول    . کمی پیچید  تر مد

 کنند باید برای دیدن یک مس ابقه فوتب ال   می طور که مردم برای خرید یخچال هزینه است بنابراین همان

که محصول سا مان ور می است هزینه کنند و در این میان تلویزیون به عن وان راب ط بای د عم ل کن د و      

بابت پخش مسابقات فوتبال به برگزارکنندگان هزینه پرداخت کن د و ا  آن ط رل ب رای مخ اطبین خ ود      

 .ای مدنظر قرار دهد مرایط ویژ 

ارد که در سایر محصوالت رس انه ای ای ن قابلی ت    های ور می امکال مختلفی د ور ش و حق پخش برنامه    

 .وجود ندارد و همین امر آن را به عنوان یک ک االی ب ا ار ش در س طح مل ی و جه انی مط رح ک رد  اس ت        

ور می محصوالت  ودگ ذر و ب ی دوام ی ا کااله ای ا  ب ین رفتن ی هس تند ک ه دوام و         های  مسابقات و با ی

ور ش این قابلیت را دارد که پومش رسانه ای آن ب ا ت اخیر    .را دارند ماندگاری در یک دور   مانی کوتا  مدت

صورت بگیرد ولی ار ش آن ا  یک برنامه  ند  خیلی کمتر است و مهم ت رین دلی ل آن ه م ای ن اس ت ک ه       

در سراس ر دنی ا ب ر خ الل     ند. مخاطبین ور ش عالقه مندند که ا  نتیجه با ی یا رویداد خیلی  ود مطلع م و 

ه ای   و ... ک ه در دس ترس م بکه   ه ا   ف یلم  ،نم ایش ه ا   ،تلویزیونی مانند اخبارهای  یادی ا  برنامههای   گرو 

تلویزیونی محدود و خاصی قرار دارند ع الو  ب ر   های  حرفه ای در دسترس مبکههای  تلویزیونی هستند ور ش

س ب ح ق پخ ش    ور می محدودتر هستند و مفهوم آن این است که رقابت ب رای ک های  آن مسابقات و لی 

 الملل ی  ب ین  هعرص در ور ش ترین محبوب و پرطرفدارترین فوتبال موجود، مواهد گوا  . بهبیشتر استها  آن

 ب ودن  م ی کنن د. لبری ز    محس وب  خ ود  مل ی  ور ش ه ای  ا  را آن کش ورها  ا  بسیاری جایی که تا است،

 ک رد   تبدیل جهان ور ش دمی ترینمر به را فوتبال میلیونی، چندصد تماماگران ا  و برخورداریها  ور مگا 

اس ت   مد  آن در  یادی تیییرات موجب و می مود بیشتر  مان گذمت با ور می، هرمت این به تمایل .است
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چن د   س تدهای  و داد نیس ت.  گذم ته  دوران ب ا  قی اس  قابل اخیر سال های در فوتبال حرفه ای که جایی تا

 و ف روش  خری د  ک الن،  بس یار  سرمایه های با مالی حامیان وجود با یکنان، انتقال و نقل برای دالری میلیون

  م ین،  تبلییات اطرال برای دالری میلیون چندصد معامله های حرفه ای، بامگا  های آرم با کاالها و وسایل

 ب ا ار  در فهرس ت ه ا   بام گا   گ رفتن  ق رار  و مسابقات تلویزیونی پخش حق محل ا  کالن درآمدهای کسب

 نمود  اند. ایفا فوتبال صنعت هتوسع در اییبه سز نقش همگی بورس،

با وجود این سطح ا  اهمیت تجاری و اقبال عمومی در مورد فوتبال، که کمتر کسی در آن تردید ک رد ،     

 «فوتب ال »است، این ک ه آی ا   « موضوع قرارداد»یکی ا  تردیدهای مهم در مورد قرارداد حق پخش فوتبال 

 د حمایت قرار گیرد؟تواند به عنوان اثر فکری مور می

پاسخ به این سوال، به طور قطع منفی است. به عبارت دیگر، پرس ش آن اس ت ک ه چ را ح ق پخ ش  ن د         

 رویدادهای ور می عل ی الخص وص فوتب ال، ب ه عن وان حق ی ک ه دارای ار ش اقتص ادی اس ت، محس وب          

نی ب ا ص رل هزین ه بس یار، ی ک      توان این گونه پاسخ داد که وقتی بامگا  یا سا ما می گردد؟ این اوصال را می

کند که مخاطبان بس یاری دارد، بای د ح ق دام ته بام د ک ه        می فعالیت ور می )فوتبال( را ایجاد و مدیریت

 اقتص ادی  همس ابق  میدان دیگری عصر هر ا  بیش فوتبال درصدی ا  حق پخش آن به وی تعلق یابد. صنعت

 اتخ اذ  گف ت  ت وان  م ی  که طوری به اند. مد  متکی یدرآمد ای دیگری به  مان هر ا  بیشها  بامگا  و مد 

 ی ک  فوتب ال  هتوس ع  و با س ا ی  ض روریات  جزء کشور های مختلف بخش در درآمد ا اقتصادی راهبردهای

 و م الی  حامی ان  تج اری،  کااله ای  فروش مالی، و های اقتصادی فعالیت ا  منظور مود، می محسوب کشور

 مس ابقات،  رو   وی ژ  ه ای  جاذب ه  ور می، امکانات ا  استفاد   پخش کیترین ، حق امتیا حق تبلییات، حق

 پخ ش  بح ث  مک است. بی اینترنتی و تلویزیونی رادیویی، پخش حق فروش همه ا  تر مهم و فرومی بلیت

اس ت.   ب ود   کش ورها  بس یاری ا   در اقتص ادی  هتوس ع  و رم د  عامل ترین مهم فوتبال صنعت در تلویزیونی

 عنوان به آن ا  فوتبال، ا  اقتصاددانان یکی مورو، استفان که است حدی به ای رسانه پخش اقتصادی اهمیت

 توافق ات ض درقابتی   گی ری  م کل  موج ب  پخش حق اقتصادی ار ش است. برد  نام فوتبال اقتصادی موتور

 ک ه  بام د  م ی  رقاب ت  اخالل در آن نتیجه که نمود امار  افقی توافقات به توان می آن جمله ا  که است مد 

 مود. ها می بنگا  افراد یا دست در ثروت تمرکز احتکار، انحصار، به منجر نیز رقابت در اللاخ

 ا  پ س  ک ه  بود  مورای رقابت ضدرقابتیهای  رویه مورد در رسیدگی به صالح مرجع تنها ما کشور در    

ه ای   سیاس ت  یاج را  ق انون  61م اد    بر اساس را ال م کیفری و مدنی اقدامات ضدرقابتیهای  رویه احرا 

 طری ق  ا  ور م ی ه ای   درآمد ایی بام گا   موضوع نمود. خواهد اعمال اساسی، قانون چهل و چهارم اصل

 ب ه  صداوسیما سا مان معتقدند فدراسیون فوتبال مسئوالن ندارد. ما کشور در چندانی قدمت پخش، حق

 پخ ش  ا  یلی ارد توم ان  م چهارص د  ت ا  دوس ی و پنج ا    بین سالیانه کشور در بی رقیب رسانه ای عنوان

 مس ابقات،  فص ل  برای یک تومان میلیارد بیست و دو است حاضر تنها اما دارد، درآمد برتر لی  تلویزیونی

 توس ط  پخ ش  ح ق  ار ش واقع ی  واق ع  در. کن د  پرداخت برتری لی های  بامگا  و فوتبال فدراسیون به
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 فدراس یون  صداوس یما و  س ا مان  نب ی  اخ تالل  موج ب  امر این و مد  گرفته نادید  صداوسیما سا مان

 اقتص ادی،  توس عه  مشم پنج ساله برنامه قانون 1«93»و   «92» مواد بر اساس به عالو  است. مد  فوتبال

فص ل   در که ای جلسه صورت طی همچنین و 1395ایران مصوب  اسالمی جمهوری فرهنگی و اجتماعی

 م د،  منعق د  صداوسیما سا مان رئیس و نانور ش و جوا و یر و کشور و یر بین فوتبال لی  1394/1393

 ه یچ  ب ه  تاکنون که نماید پرداخت پخش حق بابت را میلیارد 22/5مبلغ  صداوسیما سا مان که مد مقرر

 دنب ال  ب ه  داخل ی   مین ه  در ک ه  مش کالتی  بر عالو  موضوع، این. است ننمود  عمل تعهدات خود ا  یک

 جه ت  ال مهای   یرساخت نمودن اختالفات، فراهم این لح جهت در رسد می به نظر وجود این دامته، با

 ا  موس ع  ی ا تفس یر   و قانونی سا ی یا به عبارت دیگر وضع قوانین وضع بعد مرحله در و خصوصی سا ی

 درآم دهای  تو ی ع  آن، نح و   در که مناسبی ساختار تعیین و آن اهدال جهت درها  سیاست اجرای قانون

 و با اری ابی  طری ق  ا ها  درآمد بامگا  تأمین همچنین و بامد شخصمها  با ی پخش حق فروش ا  حاصل

 صداوسیما سا مان نظارت با خصوصیهای  مبکه تأسیس هواداران، به تجاری اقالم فروش و اسپانسرین 

حق وقی و اقتص ادی    خصوصی راهکارهای بخش به صداوسیما سا مانهای  مبکه ساعات ا  بخشی اجار  و

 .رسد می نظر به مفیدی

 مفهوم حق پخش فوتبال -1
ی ا   اص وات  مخ ابر   مفه وم  ب ه  را وایپو، حق پخ ش  آثار صوتی و اجراها به راجع وایپو معاهد  2 ماد  در   

 ط ور کل ی   ب ه  است. نمود  تعریف عموم دریافت برای بی سیم وسایل با آن نمودهای یا اصوات و تصاویر

 ص نعتی، ه ای    مینه در فکریهای  فعالیت ا  نامی که است قانونی حقوق معنی به فکری مالکیت حقوق

 وض ع  فک ری  ا  مالکیت حمایت جهت را قوانینی دلیل دو به اغلب گردد. کشورها می هنری و ادبی علمی،

 ب ه  م ردم  دسترسی حق پدیدآورندگان و اقتصادی و معنوی حقوق ا  قانون حمایت جهت یکی کنند؛ می

 نت ایج  ا  استفاد  و انتشار  مینه خالقیت، در دولت آگاهانههای  سیاست گذاری افزایش دیگری و آثار این

 حق وق  ه دل  کل ی  ط ور  به کند. اقتصادی کمک و اجتماعی توسعه به که منصفانه تجارت تشویق و آن

 برخ ی  اعطاء طریق ا  خدمات و فکری دیگر تولیدکنندگان آثار و پدیدآورندگان ا  حمایت فکری مالکیت

 نس بت  حق وق  این بامد. بنابراین می تولیدات این استفاد  ا  کنترل جهتها  آن به  مان به محدود حقوق

 فک ری های  آفرینش مشمول بلکه گردد؛ نمی اعمال است، موضوعات عینی دربردارند  که آفرینش هایی به

 مانن د  م ادی  گردد. حقوق می معنوی و مادی حقوق مامل اثر پدیدآورند  (. حقوقwipo,2002,3مود) می

                                                      
لف است از ابتدای اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی، سهم خود در تأمین بودجه سازمان صداوسیما را حداقل به دولت مک: 93ماده  - 1

میزان هفت دهم درصد بودجه عمومی دولت لحاظ و تخصیص دهد. افزایش اعتبار سازمان نسبت به سال پایه از محل این ماده جهت پوشش 
های فاخر  و سریالها  های تولیدی )ملی، استانی و برون مرزی( پویانمایی)انیمیشن(، مستند و فیلم کیفی برنامهها، توسعه کمی و  استان صددرصدی

شود، ممنوع  های کشور که در بودجه سنواتی مشخص می گونه افزایش حقوق و مزایا جز به تناسب سایر بخش شود و هر و توسعه فنی هزینه می
 .کند المی ایران گزارش ساالنه این ماده را به مجلس شورای اسالمی ارائه میسازمان صداوسیمای جمهوری اس. است
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 ک ه  نی ز  معنوی حقوق و بود  مالی منافع دربردارند  که و ... تلویزیونی فوتبال پخش رادیوئی، ر،نش تکثیر،

 ح ق  نام، حرمت حق اثر، افشاء حق مامل گردد، می مربوط با فوتبال وی رابطه پدیدآورند  و مخصیت به

هنرمن دان   و مص نفان  ان،مؤلف ا  حمایت قانون (4و  3 )بند 5 و 3 مواد در موارد این مود. می و ... انتساب

 .است مد  بیان نیز 1348مصوب 

حق پخش ور می، قراردادی است که به موجب آن بامگا  ی ا س ا مان ادار  کنن د  ی ک ور ش، ح ق         

ور می خود را به صورت  ند  ا  طریق رادیو یا تلویزیون به س ا مان ی ا م رکتی ک ه در     های  پخش برنامه

 کن د.  م ی  د ، در قبال آن، پول یا خدمات دارای ار ش اقتصادی دریاف ت این حو   تخصص دارد، واگذار کر

 در موض وع  ای ن  البته در دنیا است، فوتبال های بامگا  مالی درآمد منبع ترین مهم تلویزیونی پخش حق

اس ت. دولت ی    ک رد   رو رو ب ه  جدی مشکالت با را فوتبال های بامگا  و نیافته قانونی هنو  وجاهت ایران

یو و تلویزیون ا  یک سو و ارتباط برخی ا  رویدادهای ور م ی م ن جمل ه فوتب ال ب ا فرهن   و       بودن راد

عمومی ا  سوی دیگر، مناسایی حق پخش برای متصدیان حق پخش و نح و  حمای ت ا  آن را   های  ار ش

 (.1،1392ست)السان،به ویژ  در کشورهای در حال توسعه در ابهام قرار داد  ا

 انونی سازی حق پخش فوتبالرویکرد فقهی بر ق -2

برای قانونی سا ی حق پخش فوتبال طبق اصل چهارم قانون اساسی، ابت دا بای د مش روعیت فقه ی ای ن       

 پدید  مستحدثه را اثبات کرد ، سپس رویکردهای حقوقی این امر را مورد بررسی قرار دهیم.

 از منظر بنای عقال و عرف -2-1

(. طب ق س خن طبرس ی در    199اع رال، «)نَیوَمْمُرْ بِالْعُرْلِ وَمَعْرِضْ عَنِ الْجَهِلِ خُذِ الْعَفْوَ»طبق آیه مبارکه    

است که عقل مردم خوبى و درس تى آن را   نیکوئیهر روش و خوى  یمعناتفسیر این آیه، عرل عقالیی به 

د توان عرل عقالی ی مس ائل مس تحدثه، همانن      می (. بنابراین512، 4،بی تا، ج)طبرسیدهندمى  صیتشخ

ه ای   و س نت  ر یو س  ه ا   ع رل  اس اس  فه،یم ر  هی  آ نیقرآن با احق پخش فوتبال را حجت دانست،  یرا 

مَا فَرَّطْنَا فِی الْکِتَابِ مِنْ مَ یْء  ثُ مَّ لِلَ ى رَبِّهِ مْ     »عقالیی را اصل بر صحت و درستی گذامته و با آیه مریفه 

 توان در قرآن اس تنباط ک رد   می مسائل مستحدثه رابامد که  می ( درصدد بیان این امر38انعام،«)یُحْشَرُونَ

 ی ی عقالهای  رویهخصوصاً یی معقالهای  مبنا و اساس رویه یتمام ی،کل تائیدیه کیبه صورت  بیان نیو با ا

و  ولِبِالْمعرُ ونَتَأمرُ سِلِلنَّا خْرِجتم مها خَیرَ کُنتُم». همچنین آیه  مبارک ه  مستحدثه را معتبر دانسته است

 نیکو لعر جمله من نیکو عملو  ندیشها هر مامل یهآ ینا لمدلو(. 110،)آل عم    ران «لمنکَراْ عنِ نَتَنْهو

 منظا لختالا موجب ار همو لعرردع ا   که ستا معتقد خمینی مصطفیبه همین دلی ل م هید    .دمیمو

ان (.  یرا این عرل عقالیی ب ه م رور  م    278، 5،ج1376)موسوی خمینی، دنمیمو جحرو  یی عسراپیدو 

 ءال   عق ن ذه در ه ک ت اس زی »چی ءعقال ارتکا مود که به نظر مهید صدر  می عقلی مرتکزاتتبدیل به 

، ک ه  «گرفته و جاافتاد  و استقرار یافته بامد، اگر چه بر طبق آن فعال عملی یا ترکی انجام نگرفته بام د ا پ
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الء، چی زی اس ت اع م ا  س لوک و     مود  یرا مراد ا  سیر  عق می سیر  عقالء هم مامل این مرتکزات عقلی

 (.234، 1418ندارد)صدر،عمل خارجی و آن چه هنو   مینه برای تحقق خارجی آن وجود 

ت ا   بام د،  نم ی  یامر عقالن شهیعقال هم یمنشأ بنا: »که اعتقاد دارندصدر  دیمهالبته در مطلب دیگری    

ی رعقل  یغ یا  ع وامل  یممکن است نام   یبلکه گاه ،دنبام و هم نظر با عقال هم مسلکو قانون گذار مارع 

عق ال مخالف ت    یعق ال ب ا بن ا    را تر ا   یعقالن یقیاتخاذ طر یممکن است مارع برا عالو  بر این کهبامد. 

توان گفت برخی بناهای عقالن ی همانن د ح ق     می (. با این نظر مهید صدر265، 1418صدر،«)کرد  بامد

نامی ا  حکم عقل نبامد، بلکه ریشه در عوام ل و مس ائل   پخش فوتبال و رویدادهای ور می، ممکن است 

خارجی و با توجه نیا های ضروری و اساسی یکسان به خصوص در قراردادها و رویدادهای ور می با توج ه  

بامد، بدون آن که حکم عق ل   می به مرایط امرو ی و با ار اقتصادی قراردادهای میلیاردی با یکنان فوتبال

قشی دامته بامد.  یرا که حکم عقل منوط به اط الع و آگ اهی ب ر مص الح و مفاس د      در اتخاذ این طریق ن

بامد. حال آن که رویه و طریق بنای عقال منوط به اطالع و آگاهی بر مص الح و   می واقعی بر مسائل مختلف

گیرن د، بن ای    م ی  مفاسد واقعی نیست، بلکه همین که عقال در قراردادهای خود یک روی ه ای را در پ یش  

 مود، بنابراین بنای عقال به صورت قطعیت ریشه در حکم عقل ندارد. می عقال محقق

 از منظر قاعده احترام -2-2

( 146 ،5 ج ،ق1416طباطب ائی ی زدی،  )«احترام مال المس لم و عمل ه  »قاعد  فقهی احترام تحت عنوان    

گیری ا  تجاو  دیگران ب ه آن  مود، که این قاعد  در راستای حمایت ا  مالکیت خصوصی و جلو می نام برد 

وضع مد  است،  یرا یکی ا  مسائلی که در  ندگی بشر کاربرد فراوانی دارد، احترام و توجه به حد و ح دود  

بامد، این مسئله ا  آن جهت حایز اهمیت اس ت ک ه امنی ت اقتص ادی جامع ه در       می عمل خود و دیگران

عب ارت دیگ ر ام وال و     اید مورد احترام قرار بگیرد. ب ه گرو آن است. بنابراین هم مال و عمل فرد مسلمان ب

اعمال مردم در جامعه اسالمی باید دارای مصونیت ا  هر نوع خطر و تعدی بام د. اگ ر ای ن اتف اق بیافت د،      

 مردم حاضر هستند که در روابط اقتصادی جامعه نقش فعالی را ایفا کنند.  

ت وان ای ن گون ه     م ی  صداوس یما  ا  طری ق س ا مان   ه ا  حق پخش فوتبال به بام گا   براى توجیه فقهى   

چ ه ای ن ک ار عرف ا داراى ار ش      کارى انجام ده د، چن ان   ،اگر مخصى به امر دیگرىکه »استنباط نمود 

اقتصادى و بدون قصد تبرع انجام یافته بامد، آمر به اندا   اجرت المثل ضامن است. مستند ض مان، قاع د    

د انسان آ اد  خودش مال نیست، ولى ک ار او م ال محس وب اس ت و     احترام است؛ بدین توضیح که هر چن

مقتضاى احترام مال، مسئولیت و ضمان اس ت. البت ه بعض ى ا  فقیه ان در م ورد عم ل مس لمان قاع د          

، ق1416ی زدی،  )طباطبائیاند کرد تنظیم « عمل المسلم محترم ما لم یقصد التبرع»مستقلى تحت عنوان 

)محقق اس ت است که ار ش دار بودن عمل مس لمان ا  ف روع قاع د  احت رام      ولى ناگفته پیدا (146 ،5ج 

 (.217، 1،ج1392داماد،
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گردد و نباید پندامت که اص ل برائ ت ب ه نف ع      گا  تبرع مورد تردید بامد، اصل عدم تبرع جارى مى هر   

ع دم تب رع   طرل مقابل جارى است؛ چرا که اصل عدم تبرع بر اصل برائت حاکم و غالب است،  ی را اص ل   

ى و عرفى و ظاهر حال است و بنابراین ا  امارات محسوب و بر اص ل برائ ت ک ه ی ک     ئمستند به سیر  عقال

(،  یرا این امر م ن جمل ه ا  ب دیهیات    218، 1،ج1392داماد، )محققاصل عملى قضایى است حکومت دارد

اصل، ع دم  نبود  و چرا که مود، امری تبرعی  می است که برگزاری با ی فوتبال که خود موجب درآمد ایی

استیفا ا  کارى که ار ش مالى دارد، موجب ضمان است، مگر آن که قصد تبرع توس ط عام ل    و تبرع است

. دلیل عدم تبرعی بودن این امر هم ای ن اس ت   احرا  گردد و در مورد ترافع، بار اثبات به عهد  خواند  است

 به گونه ای ک ه ق ادر   استهای خصوصی و دولتی ، حامی کاالفعلیوتبال به کمک اسپانسرهای که چون ف

ی د م د    ائ، کاالیی را در اذهان مردم به عنوان یک نمونه تیاقتصاد هایمختلف در با ارهای  در برهه است

در نم ایش ای ن مق والت    فوتبال به کمک حامیان مالی خود که در آن تلویزیون نیز بنابراین خشد. برونق ب

 مالى است. مالکیت خصوصی و ار ش موجب نقش مهمی دارد،مذکور، 

به تلویزیون نی ز یک ی ا    ها  فروش امتیا  با ی»توان توضیح داد به این صورت که  می ا  منظر دیگری نیز   

 اس ت،  ور میهای  اقتصاد فوتبال است. فوتبال اگر چه یکی ا  پردرآمدترین رمته قابل بحث درهای  بخش

ه ا   فوتب ال ور م گا   های  یکی ا  پرخرج ترین بخش ،هداری آن کردمخارج هنگفتی را نیز باید صرل نگ اما

است، مکانی که تابلوهای تبلییاتی به  یباترین مکل در آن آذین مد  است. خری د با یکن ان نی ز یک ی ا      

داری و فوتب ال اس ت.  م انی ک ه در رم د س الیانه        تیمهای  پرخرج ترین و به نوعی پردرآمدترین قسمت

این مس ئله را تبرع ی ب ودن عم ل     توان  نمی عهد  دارد، درصد ا  این رمد را بر سهوتبال اقتصاد فرانسه، ف

بزرگی چ ون منچس تریونایتد ی ا رئ ال     های  بامگا  افراد در نظر گرفت و باید به عمل افراد احترام گذامت،

  ی را ک ه ب ا   م وند،   م ی  محس وب  درآم د ا  اقتص ادی های  بنگا  ءخود دارند جز مادرید که نام بامگا  را بر

دهن د و ای ن ام ر میس ر      می ادامه و حیات خود بزرگ و تبلیغ کاالهای رو ، به فوتبالهای  مایت مرکتح

تلویزی ونی  ه ای   مبکهبه  فوتبالهای  فروش حق پخش با یانعقاد قرارداد برای  نیست جز آن که دست به

و م ال م ان احت رام گذام ته و ای ن       پس طبق قاعد  احترام باید به تسلط و مالکیت افراد بر اعمال، بزنند

صداوس یما، اج رت    اعمال را تبرعی حساب نکرد  و در قبال کار و اعمال مان سا مان هایی مث ل س ا مان  

گ ذارى م ابین دو    در مواردى که قرارداد سرمایه»گوید:  سیدیزدى مىاین عمل را پرداخت کنند. همچنین 

ضاربه نبامد و عقد مضاربه بر رابط ه آن ان ص دق نکن د،     چه واجد مرایط عقد م گردد، چنان نفر منعقد مى

 که قصد تبرع کرد  بامد و اگر قصد تبرع هم نکرد  بامد، چن ان  عامل مستحق اجرت المثل است، مگر آن

مود، ولى اگ ر چن ین ظه ور ح الى      چه ا  ظاهر حال طرفین عدم تبرع ثابت گردد، اجرت المثل ثابت نمى

 طباطب ائی )، عام ل مس تحق اج رت المث ل خواه د ب ود      م ذکور ع د  فقه ى   وجود ندامته بامد، بنا ب ه قا 

 (.714 ،5، ج ق1416یزدی،
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 رویکرد حقوقی بر قانونی سازی حق پخش فوتبال -3

 برخ وردار  منحصر به ف ردی های  ویژگی ا  دیگر رویدادهای پخش با مقایسه در فوتبال تلویزیونی پخش   

 را آن فوتبالی رویدادهای حق پخش فروش برای اسیون فوتبالفدر که است این رایج رویه عالو ، به است.

 رقاب ت  یک دیگر  ب ا  محص والت  ای ن  منظور ف روش  بهها  بامگا  روش این در کند. می عرضه بسته قالب در

گ ردد، اگ ر    م ی  محدود نسبت همان به که حقوق است این احتمالی خریداران بین رقابت بلکه کنند، نمی

ا   نماین دگی  ب ه  نتیج ه  در بگیریم، نظر در اصیل بصری -سمعی اثر ا  بخشی وانعن به را مسابقات فوتبال

 حق وق مالکی ت   ب ین  م وارد  این در معموالً که کرد خواهد تولید را فکری مالکیت حقوق خود، پدیدآورند 

 در ک ه  مش کلی  .دارد وج ود  تم ایز ها  آن تجاری بهر  برداری ا  نامی مالکیت حقوق و پدیدآورند  فکری

 ب ار  چن د  اثر ا  این که بخشی ا  صرل نظر که آن جایی ا  که است این دارد وجود مسابقات فوتبال ردمو

  مین ه  ای ن  در دخی ل ه ای   رقاب ت  وج ود  ب ا  بخ ش  این چگونه مود، تکرار خاص ور می رویداد یک در

 ب ا  بصری -عیسم اثر فوتبالی، ضبط رویداد خود بر خالل گیرد. قرار فکری مالکیت حمایت مورد تواند می

 ب ا  ده د.  نم ایش  اثر آن ا  بخش خاصی صورت به را رویدادی تواند می جدید فناوری ابزارهای ا  استفاد 

 ب ه  را ضبط کنند  فرد بتوان که ندارد اصیلی وجود تصویری -صوتی آفرینش هیچ مورد این در حال، این

 ب ا ار  در عرض ه  قابل بصری -سمعی ثارآ ماهیت عبارت دیگر، به داد. قرار حمایت مورد پدیدآورند  عنوان

 البته نیست. مجسمه( یک ا  گرفتن عکس فکری )مانند ماید آفرینش یا و رویداد ساد  ضبط جز، چیزی

 انحص اری  ح ق  ور می رویداد برگزارکنند  آن، اساس بر که دارد نانومته وجود قانونی قدیم،های   مان ا 

 منحصر ب ه ف رد   حقوق این نانومته، قانون این ا  گذمته دارد. می نگه را برای خود را تجاری بهر  برداری

 در آن ا  تج اری  بهر  ب رداری  حق یا و رویدادها برگزاری محل که بامد واقعیت ا  این نامی است ممکن

 خاصی ور می رویداد به مربوط پخش حق است ممکن برگزارکنند  یعنی بامد. خود برگزارکنند  اختیار

 ممک ن اس ت   ثال ث  مخص توسط  ند  پومش که ادعا این با کند، مقرر خود برای ترقاب قوانین را طبق

 ب ه  تمایل در صورت برگزارکنند  بنابراین مود. رویدادها برگزاری محل در نامطلوب خدمات ارائه به منجر

 خ ود  برای قانونی به صورت را ور می رویدادهای ا  تجاری بهر  برداری حق باید حق، این ا  برخورداری

 (.Marios Papaloukas,2010,81نماید) مقرر

بس یاری   تلویزیونی مسابقات فوتبال پخش  مینه در موجود قراردادهای تحلیل و تجزیه همچنین هنگام   

 و الزام ات  م رایط  اس اس  ب ر  پخش، حق مرایط تعیین و قرارداد هر تنظیم دارند. وجود مشابه عناصر ا 

 عل ت  ق رارداد ب ه   مف اد  ا  قس متی  اغل ب  ک ه  مود می موجب نای مود. می تعیین قرارداد طرفین خاص

 توس ط  ق رارداد بای د   حق وقی  ماهی ت  همچن ین  قرار نگیرد. عموم دسترس در تجاری محرمانه اطالعات

 مح ل  و مح ل تنظ یم   مبلغ، مدت، موضوع، قرارداد، بیع )طرفین قرارداد عناصر دربرگیرند  که قراردادی

   (.Gürsoy,2011,8د)مو تعیین بامد، می تعهد( انجام
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 ب رای  مج و   ص دور  ح ق  کن یم  فرض که است این ور می پخش هر توافقنامه مروع مرحله واقع، در   

 پخ ش  حق وق  م وارد  اغل ب  در وج ود،  ای ن  با اما مود. داد  فوتبالهای  به بامگا  صرفاً تلویزیونی پخش

 ک ه  م ود  می فروختهها  آن ا  ندگینمای به یا خاصهای  سا مان یا برگزارکنندگان مسابقات فوتبال توسط

 ط ور  ب ه  نکنن د.  دریاف ت  را ف روش  حقوق مذکور، امخاص آن در که کند ایجاد را است وضعیتی ممکن

 توجه به با است. مشاهد  قابل فوتبال مسابقات تلویزیونی پخش قراردادهای در وضوح به جنبه خاص، این

 به البته ور می هستند.های  برنامه تلویزیونی پخش وقحق «مالک»تنها ها  سا مان این یوفا و فیفا مقررات

 رس میت  ب ه ه ا   انجم ن  وه ا   بام گا   ب رای  را کپ ی رای ت   ح ق  س ا مان  دو ای ن  رس د  م ی  نظ ر 

توان مس ئله را   می برای قانونی سا ی حق پخش فوتبال در کشور(. UEFA,Chapter,2012,21مناسند) می

اکثر کشورهای دارای لی  حرفه ای ور م ی، رقم ی ب ین    حق پخش تلویزیونی در این گونه بیان کرد که، 

ت وان   م ی  دهد. مستند به اصول ق انونی  ی ر   می را تشکیلها  درصد کل درآمد بامگا  هفتادتا  چهل و پنج

بیس ت و   گفت کلیات این حق، در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نیز پذیرفته مد  است. برابر اصول

ه ر ک س، مال ک کس ب و     : قانون اساسی چهل و سوماصل  پنجمو بند  تمچهل و مشم، چهل و هف دوم،

مالکیت امخاص بر منافع و نتایج کسب و کارمان مشروع و محت رم   .مود می کار مشروع خویش محسوب

ه یچ   .هیچ مخصی حق ندارد اعمال حق خود را وسیله وارد آوردن  یان و ضرر به دیگران قرار دهد .است

م ال و م یل و حق وق     .ان مالکیت، امکان کسب و کار را ا  دیگ ری س لب کن د   مخصی حق ندارد به عنو

 (.8، 1384)خبیری و الهی،امخاص ا  تعرض مصون مناخته مد  است

گا  کسى بر حسب امر دیگرى اقدام ب ه عمل ى نمای د ک ه عرف ا       هر: »دارد قانون مدنى مقرر مى 336ماد  

یاى آن عمل بامد عام ل مس تحق اج رت عم ل خ ود      براى آن عمل اجرتى بود  و یا آن مخص عادتا مه

صداوسیما نیز ای ن   سا ماندر رویه عملی .« که معلوم مود که قصد تبرع دامته است بود، مگر این  خواهد

حق تا حدودی به رسمیت مناخته مد  و در سالیان اخیر بهای اندکی برایش پرداخت گردی د  ک ه البت ه    

 پخ ش  باب ت  ت وجهی  قاب ل  درآم دهای  ک ه  اس ت  در حالی این و  به هیچ وجه متناسب با ار ش آن نبود

صداوس یما م د     سا مان در پیش و حین و پس ا  پخش این مسابقات و رویدادها عاید تلویزیونی تبلییات

 (.8 ،1384خبیری و الهی،است)

 یقتحق است. در بسیاری قانونی گرفتار خألهای فوتبال های بامگا  حقوق ه مین در موجود قوانین   

 در و استها  بامگا  حق احقاق ه مین ال م در قانون فاقد متعدد موارد در موجود، جزایی و مدنی قوانین

 را ال م قانونی )خالء قانونی(، کارایی مواد در موجود ابهامات و گویی کلی دلیل به هم مواردی

ی مسابقات ور می به عنوان در ایران نه تنها پخش  ند  تلویزیونکه  (3، 1392ندارند)رضایی و همکاران،

در تلویزیون به عنوان لطفی ا  طرل ها  رود، بلکه پخش آن نمی به ممارها  یک حق برای صاحبان با ی

 مود. می )بامگا  ها( بر ممرد ها  سا مان صداوسیما به صاحبان با ی
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 حق پخش فوتبال از لحاظ حقوق بین الملل -4

ها  تلویزیونی فقط با صاحیان با یهای  پخش مسابقات ا  مبکه ا  نظر قوانین بین المللی صدور مجو    

بامد. کمیته بین المللی المپیک در اساسنامه خود، با  ها می لی  و بامگا های  نظیر فدراسیون ها، سا مان

داند. مطابق ماد   ها می صراحت فروش حق پخش تلویزیونی مسابقات را جزء حقوق قانونی صاحبان با ی

به عنوان ها  ، اعضای آن و کنفدراسیون2007ت فدراسیون جهانی فوتبال فیفا اصالحی ا  مقررا 74

مود  می نامیها  ور می برگزار مد  در قلمرو سر مینی آنهای  مالکین واقعی هر نوع حقی که ا  رقابت

موند. این حقوق ا  جمله مامل حق هر گونه بهر  برداری و استفاد  مالی، ضبط و پخش  می مناخته

ادیوئی و تلویزیونی و ماهوار  ای، حق استفاد  چندرسانه ای، با اریابی، تبلیغ، حقوق جنبی و کلیه ر

را به رسمیت مناخت. کیته اجرایی ها  توان آن می مود که بر مبنای مقررات مالکیت فکری می حقوقی

ن حقوق یا فیفا، حق انحصاری تعیین تکلیف در خصوص اعمال انحصاری ای فوتبال جهانی فدراسیون

 ا  طریق واگذاری به مخص ثالث را کال یا جزئا خواهد دامت.ها  یا اجرای آنها  اجرای مشترک آن

مود و  می فیفا بر مبنای حق پخشی که ا  رادیو و تلویزیون یا ماهوار  دریافت فوتبال جهانی فدراسیون   

ه در مسابقات ور می، مستحق رسانه ای انجام گرفتهای  فروخته مد  و سایر فعالیتهای  نیز بلیت

مود که در بخش مقررات مالی این نهاد بین المللی پیش بینی مد   می دریافت وجه به ترتیبی مناخته

مود و  می فیفا دارند  حق پخش محسوب فوتبال جهانی است. در مورد جام جهانی فوتبال، فدراسیون

حل برگزاری اقامتگا  دامته بامد( اقدام به معموال با یک مرکت پخش کنند  )که الزاما باید در کشور م

 (.12،1392کند)السان، می انعقاد قرارداد پخش

 حق پخش فوتبال در ایاالت متحده آمریکا -4-1

 واقع، در .کنند می پیدا تالقی یکدیگر با مختلفیهای  موقعیت در ور می رویدادهای و کپی رایت قانون   

 جزء را آن این با ی ها، گزارش و توصیف کند، پخش را خودای ه با ی ا  یکی ور می سا مان که  مانی

 به مجا ها  با ی تکرار بابت پخشها  تیم است ممکن علت، همین به و آورد  کپی رایت حمایت قابل آثار

 خود تیم اعضای ا  نمایندگی به سا مان ور می که است  مانی دیگر حالت بامند. امتیا  حق هزینه اخذ

 ،1961 ور می پخش قانون اساس بر موضوع که این حالی در گردد. می قرارداد انعقاد جهت مذاکر  وارد

 با قرارداد انعقاد به تواند می مالکیت حقوق دارند  است. در نهایت، مد  داد  اجا   حرفه ای سطح در

 یور م مسابقه پخش به کابلی( کههای  مرکت مختلف )مبکه، تبلیغ کنندگان،های  سا مان ا  بسیاری

 (.Gleen,2010,708بپردا د) کنند می اقدام

 بر مالکیت آمریکا متحد  ایاالت تلویزیونی و رادیوئی ارتباطات و دور ارتباطات حقوقی اصول واقع، در   

 سوی کمیسیون ا ها  آن فعالیت اجا   صدور و ارتباطی امور ادار  کنند  تجاری مؤسسات خصوصی

 فعالیت و اجا   نامه تأسیس اعطای بر عالو  مد  یاد کمیسیون ت.اس مد  استوار فدرال دولت ارتباطات
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های  مبکه و کنار مؤسسات در کند. می نظارت دقیق طور به نیزها  آن کار طر  بر ارتباطی مؤسسات

 مؤسسات رادیوئی و تلویزیونی متحد  آمریکا، ایاالت تجارتی و خصوصیهای  تلویزیون و رادیوئی قدرتمند

 در مخاطب جذب و آمو ش داخلی اهدال برای خاصهای  برنامه پخش به و دارند یتفعال نیز عمومی

 بصری و سمعی مؤسسات ارتباطات برابر درها  آن فعالیت دامنه اما پردا ند، می خارجی کشورهای

 است. محدود بسیار خصوصی،

 در انگلستان فوتبال پخش حق -4-2

 با عمومی کههای  تلویزیون و رادیوها فعالیت پیشبرد به آمریکا متحد  ایاالت بر خالل انگلستان، در   

است)محمد اد  وادقانی و حکیم  مد  توجه موند می ادار  دولت ا  مستقل دولتی، بودجه ا  استفاد 

 همرا  به مردم عموم برای توجهی قابل منافع که آن هایی یا و (. مسابقات فوتبال بومی12، 1393مفایی،

 مد  ضبط یا و  ند های  بسته قالب در سنتی طور به و انگلستان در  مینی اصلیهای  رسانه توسط دارد،

 حذفی، جام فینال مانند رویدادهایی بیستم قرن دوم نیمه در حداقل دیگر، عبارت به .گردند می ارائه

برای  رایگانهای  پلتفرم روی بر و  ند  صورت به کریکت مقدماتی مسابقات و ویمبلدون مسابقات تنیس

 که حقوق است این ا  اطمینان برای دولت توسط ذکر مد  رویدادهای موند. می تهیه تلویزیونی مایشن

 . گردد منتقل طریق این ا 

 توسط و  ند  پخش صورت به باید که A گرو های  فعالیت. دارد وجود B و A گرو  دو حاضر حال در   

 قرار دسته این ، درS4Cو کانال   BBC1 ،BBC2 ،ITVهای  مبکه که گردد پخش رایگانهای  کانال

 به مود پخش پولی تلویزیونیهای  کانال توسط اما  ند ، به صورت تواند می B گرو های  فعالیت. گیرند می

 جهانی صنعت ا  بخشی عنوان به مود. داد  نشان رایگانهای  در کانال برجسته صورت به که مرطی

 .کند تنظیم را با ار درون صرفاً باید که داند می فعالیتی ار تلویزیون رادیو و اروپا اتحادیه مخابرات،

 منشا تجاری دارای بامد، حقوقی منشأ دارای آن که ا  بیش تلویزیونی پخش انگلستان حق در همچنین،

 استفاد  ا  رقابت غیرمنصفانه قواعد ا  استفاد  با و ندارد وجود پخش حق به نسبت مالکیتی آن در و بود 

 با مذاکر  با انگلستان برگزارکنندگان مسابقات در واقع در کنند. می جلوگیری حق ینا ا  غیرمجا 

 را آن پخش جهت مسابقه دسترسی به مجو  عبارتی به یا و پخش امکان تلویزیونی، پخشهای  سا مان

 (.129، 1395کنند)خومنویس، می منتقل

 در آلمان فوتبال پخش حق -4-3

 برگزارکنند  که کشور این لی  توسط سا مان متمرکز صورت به یتلویزیون حقوق بوندسلیگا در   

 بامگا  دوا د  میان را درآمد آلمان این لی  سا مان .رسد می فروش به است، دوم و اول بوندسلیگای

 بهها  با ی فروش انگلستان در برتر لی  با عمد  بوندسلیگا تفاوت. کند می تو یع لی  دو

 به فصل در با ی دو مستقیم پخش حق لی  آلمان، سا مان است. عمومی و پولیهای  مبکه
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عمومی  مبکه به را مسابقات، پایان ا  نیم پس و ساعت یک را تنهاها  با ی خالصه پخش عالو 

ARD پولی  مبکه که مود می باعث این. فرومد میSKY به نسبت پایین تری قیمت با آلمان در 

 بوندسلیگا مسابقات ا  ساعت یکصدوسیزد  حدود عمجمو در. بخرد را آلمان لی  ها، لی  سایر

 40/134انگلستان ) برتر لی  با قیاس در میزان این. مود می عمومی پخشهای  مبکه در

 رؤیت قابل دلیل به عمومیهای  مبکه در مسابقات پخش در عوض. است  یاد ساعت( بسیار

 آلمان در را هواداران تجاری اقالم فروش و اسپانسرین  حاصل ا  درآمد با ی ها، بیشتر بودن

 .است داد  افزایش

 در اسپانیا فوتبال پخش حق -4-4

 کشور این ملی تیم قهرمانی ا  پس ،2010 سال برای کشور این فدراسیون فوتبال اسپانیا در   

 به یورو سه میلیون و هفتصد و پنجا  هزار مبلغ به را تیم با ی پخش  ند  هر حق اروپا، در

و پاصد  ، دو میلیون2008سال  در با ی هر حقوق تلویزیونی این ا  پیش. تفروخ TVEمبکه 

 اسپانسرین  مامل TVEبا  اسپانیا فدراسیون فوتبال قرارداد البته. بود مد  فروخته هزار یورو

 آید. می ممار به نیز فدراسیون مرکای تجاری ا  یکی عنوان به مبکه این و مود می هم

 ایران در زیونیتلوی پخش حق اخذ موانع -5

 فوتبال با ی کاال، این جا در که روند می به ممار کاال تو یع مجاری تلویزیونی های مبکه   

 رو ا  این کنند. می ایفا را واسطه نقش فوتبال صنعت در تلویزیونی های بنابراین کانال است،

 و گی رد  می قتعل کاال تولیدکنندگان یاها  بامگا  به پخش حق ا  درآمد توجهی مایان بخش

 فوتبال صنعت بین تعامل این تاکنون هر چند مود، می های تلویزیون مبکه نصیب هم بخشی

 س کوت  همچ ون  بسیاری عوامل توان می البته نشد  است، برقرار صداوسیما سا مان و ایران

 پخ ش  ح ق  اخ ذ  موان ع  ترین دانست. مهم دخیل آن در را و ... قانونی خألهای قانون گذار،

 سیاسی، -اقتصادی قانونی، -عوامل حقوقی اصلی هدست هفت توان در می را ایران در نیتلویزیو

 ای ن  در تحقیقات نتایج نمود. بررسی تقسیم محیطی و رفتاری معنایی، ساختاری، مدیریتی،

 پخ ش  ح ق  تحقق نی افتن  مامل فوتبال اقتصادی موانع ترین مهم که دهد می نشان  مینه

رض ائی و  )و ... اس ت  رای ت  کپ ی   م ین،  دور تبلیی ات  ح ق  نک ردن  پرداخ ت  تلویزی ونی، 

 . (155 ،1392همکاران،

 کشور، کل در مالکیت معنوی حقوق یا رایت کپی موضوع در حقوقی  عمد مشکالت وجود    

 فوتبال توسط صنعت ای رسانه پخش ا  حاصل درآمد جذب عدم که است موضوعاتی ا  یکی

 ه ای  اقتصادی بامگا  عظیم مشکالت به توجه بنابراین بااست،  داد  قرار تأثیر تحت را ایران

 مجلس سوی ا  ای ویژ  موضوع صورت به ایران در تلویزیونی پخش حق موضوع باید فوتبال،
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 اخذ منظور به تلویزیونی های با مبکه مذاکر  برای .(156 ،1392رضائی،)مود بررسی و دولت

ف ردی(   اف راد )م ذاکرات   ی ا  ات تیم ی( ت یم )م ذاکر   ا  ت وان  م ی  بهتر، تلویزیونی پخش حق

و  بهت ر  نت ایج  جمع ی   ن ی  چان ه  که دهد می نشان او نتایج هر چند کرد، استفاد  متخصص

 (.Gortazar,2012,143دارد) کمتری منفی تأثیرات

 س یل   ی را  کنند، می سپری را خود طالیی دوران دنیا فوتبال های بامگا  حاضر حال در   

 برای تلویزیونی های مبکه با کالن قراردادهای است؛ سرا یر فوتبال های بامگا  سوی به پول

 این اما دارند. مدید رقابتها  بامگا  نظر جلب برای گوناگون حامیان و مود می بسته نمایش

 آسیایی حتی و اروپایی کشورهای در دنیا ای حرفه فوتبال است چگونه که است مطرح پرسش

 ایران فوتبال ولی کنند، می دریافت خود تلویزیونی پخش حق محل ا  را کالنی مبالغ ساالنه

 است؟ کدام موجود مشکالت و موانع است؟ محروم درآمد این کسب ا 

 مالکی ت  ح ق  ق انون  ا  جمله موانع قانونی و راهکارهای دریافت حق پخش تلویزیونی: نبود    

وان را  حل این معضل ت می تلویزیونی که پخش حق اساس و پایه عنوان معنوی )کپی رایت( به

 عنوان بهها  بامگا  تجاری ثبت تجارت دانست. عدم قوانین تبعیت ا  وها  بامگا  کردن را تجاری

توان را  حل این معض ل   می تجارت که قوانین ا  استفاد  با خود حق احقاق تجاری جهت بنگا 

م قانون اساس ی  چهل و چهار اصل بر اساس صداوسیما فوتبال و های بامگا  سا ی را خصوصی

 ک ه ه ا   آن اکثری ت  ب ودن  دولت ی  وه ا   برخی بام گا   مالکیتی وضعیت بودن دانست. نامشخص

قانون  تدوین و معنوی مالکیت موضوع حق در حقوقی مشکالت توان راهکار این مورد را رفع می

 ق انون  چه ارم  و چه ل  اصل به توجهی پخش تلویزیونی نام برد. بی حق و معنوی مالکیت حق

 ای ک ه  داری حرف ه  بام گا   و ور ش  ادار سیستم تیییر سا ی برای خصوصی بر مبنی یاساس

 مالکی ت فک ری دانس ت. ناکارآم دی     جه انی  س ا مان  ب ه  توان را  حل این معضل را الحاق می

 مدیریت با مرتبط در قوانین تناقض مواردی در قوانین نامطمئن و وجود قانونی، های چهارچوب

 ح ق  و معن وی  مالکی ت  ح ق  ه مین در قانونی خألهای ین مورد پیگیریصداوسیما که راهکار ا

 پخش تلویزیونی دانست.

 س االنه  تأمین به اجبار :تلویزیونی پخش حق دریافت کارهای را  و اقتصادی موانع جمله ا    

 محافظ ه  ه ای  به سیاست پایبندی نتیجه در و صداوسیما هوسیل درآمد به ریال میلیارد هزار

 غیروابسته و بسیار قوی نظارتی سا مان یک توان راهکار این مورد را تشکیل می کهمالی  کاری

اقتصادی  نبود کارآفرینی و سیاسی و اقتصادی های رانت خاص دانست. معضل افراد و دولت به

 برای المللی بین تقاضای و جذب سیاسی مالحظات ا  توان پرهیز می که راهکار این مورد را نیز

. فسخ قراردادهای حق پخش (10،1392رضایی و همکاران،) لویزیونی دانستت پخش خرید حق

تواند ب ه عن وان م انعی در     می بین المللی و اقتصادی نیزهای  تلویزیونی فوتبال به دلیل تحریم
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توان فسخ قرارداد حق پخش فوتبال آسیا  می ایجاد قراردادهای پایدار بامد که نمونه این امر را

 بر ایران دانست. بین المللی و اقتصادیهای  لیل تحریمبه د  AfCا  جانب 

 نتیجه گیری

ه ای   با توضیح و تبیین موارد مذکور و بررسی فقهی و قوانین و مقررات داخلی و خارجی و مقایسه لی      

توان به ای ن نتیج ه رس ید ک ه ب ر       می کشورهای اروپایی و لی  ایران و بررسی خالهای قانونی و اقتصادی

 کنند، هیچ میایرتی میان حق پخش فوتبال ا  سوی س ا مان  می چه که عموم و مسئوالن تصورخالل آن 

صداوس یما و   صداوسیما با این مقررات خاص و قانون اساسی وجود ندارد. در هیچ جای اساسنامه س ا مان 

 صداوس یما  س ا مان صداوس یما، ای ن موض وع ک ه س ا مان      ه ای   نیز قانون خط مشی کلی و اصول برنامه

فوتب ال ح ق پخ ش پرداخ ت کن د      های  تواند در قبال پخش رادیوئی و تلویزیونی یا ماهوار  ای برنامه نمی

مورد تصریح قرار نگرفته است. در مقابل اصول کلی حقوقی ا  جمله اصل احترام به مالکیت و حقوق اف راد  

ی رد و ب ا در نظ ر ق رار     ور می مورد حمای ت ق رار گ  های  و بامگا ها  اقتضاء دارد که حق پخش فدراسیون

 گرفتن معیارها و استانداردهای داخلی و بین المللی که مورد بررسی قرار گرفت پرداخت مود.  

ای حق وقی اس ت ک ه     حق وق پخ ش تلویزی ونی بس ته    با توجه به تعریف حق پخش فوتبال که گفت یم     

اج ا   پخ ش ای ن    ه ا   ب ه آن  های تلویزیونی آن رویداد ا  طریق فروش آن به مبکه  صاحب و برگزارکنند 

با این توصیفات ا  لحاظ فقه ی ب ه ای ن     کند رویداد را داد  و در ا ای دریافت مبلغ معینی درآمد کسب می

چ ه ای ن ک ار عرف ا داراى ار ش      اگر مخصى به امر دیگرى کارى انج ام ده د، چن ان   رسیم که  می نتیجه

مس تند ض مان،   ک ه   ندا   اجرت المثل ض امن اس ت  اقتصادى و بدون قصد تبرع انجام یافته بامد، آمر به ا

 احت رام  م ال م ان   و اعم ال  ب ر  اف راد  مالکی ت  و تسلط به باید احترام قاعد  پس طبق قاعد  احترام است

 س ا مان  مث ل  ه ایی  س ا مان  اعم ال م ان   و ک ار  قبال در و نکرد  حساب تبرعی را اعمال این و گذامته

 مود. پرداخت عمل این اجرت صداوسیما

توان گفت کلیات این ح ق، در ق انون    می مستند به اصول قانونیدر حقوق داخلی نیز حق پخش فوتبال    

 336م اد   و طب ق   قانون اساسی اصولبرخی اساسی جمهوری اسالمی ایران نیز پذیرفته مد  است. برابر 

قوق ب ین الملل ی   فوتبال مدنظر قرار گرفته مد  است و ا  لحاظ حهای  حق پخش برای بامگا  قانون مدنى

اساسنامه فدراسیون جهانی فوتبال فیفا و ا  نظر قوانین ب ین الملل ی ص دور مج و       74و  72نیز طبق ماد 

لی   و  ه ای   تلویزیونی فقط با صاحبان رویدادها نظیر فدراسیون ها، س ا مان های  پخش مسابقات ا  مبکه

ه ای   توان لی  ای ران را ب ا لی      نمین هر چند اروپایی و لی  ایراهای  بامد و با مقایسه لی  ها می بامگا 

و حق پخ ش را   که بگوییم به این دلیل، باید حق فوتبال را نادید  گرفت ، اما ایننمودمعتبر جهان مقایسه 

فقهی است و بای د ب ه درج ه ای ا     های  فوتبال نداد امری ناپسند و بر خالل موا ین و قاعد های  به بامگا 

ت وان   م ی  تبر اروپائی برسیم و با بررسی موانع و مشکالت عدم پخش حق فوتب ال معهای  پیشرفت به لی 
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 دریاف ت  براب ر  در مانعی نیز ایران فوتبال صنعت درها  بامگا  صنفی فعال و قوی های اتحادیه گفت نبود

کش وری   ه ر  در فوتبال صنعت هتوسع اصلی ارکان جزءها  اتحادیه این اصوالً است. تلویزیونی پخش حق

 بن ابراین  اس ت.  خ ود  اعض ای  حق وق  هکلی   پیگیریها  آن تشکیل وجودی هفلسف و موند می وبمحس

 و لی    س ا مان  ه ا،  بامگا  مشروع حقوق موضوع پیگیری برای تواند می هایی اتحادیه تشکیل چنین

 اس ت  ذک ر  م ود. م ایان   دانسته میتنم تلویزیونی پخش حق ه مین در خصوص به و فدراسیون فوتبال

 حرف ه  فوتب ال  به پرداختن .است مناسب حقوقی محیط نیا مند فوتبال صنعت اقتصادیه سعتو و رمد

 م ی  ایج اد  حقوقی و امخاص حقیقی بین را جدیدی روابط عیار، تمام صنعت یک به مدن مبدل و ای

 ب ودن  نامش خص  ف راهم م ود.   مناس بی  حق وقی  های  مینه است ال م روابط این تنظیم برای که کند

 فوتب ال  ص نعت  وضعیت حق وقی  بررسی در که است موضوعاتی ا  یکیها  بامگا  واقعی حقوقی ماهیت

 گیرد. قرار توجه مورد باید

 پیشنهادات

 کام ل  انج ام  پخش، عدم حق  مینه در فوتبال فدراسیون و صداوسیما سا مان اختالل اصلی موضوع   

 آن مه م  ا  دالی ل  یک ی  که است پخش( حق کامل پرداخت )عدم صداوسیما سا مان سوی ا  تعهدات

 نظ ر  طب ق . م د  خصوصی سا ی بررسی امکان سپس گردید. عنوان  مینه این در موجود دولتی انحصار

خصوص ی   امک ان  درب ار   این مورا نظر به راجع نگهبان، مورای 10/07/1379مورخ  979/21/79ممار  

خصوص ی   ساس ی امک ان  ا ق انون  یکص دویا د   اصل چهل و چهارم قانون اساسی و اصل اساس بر سا ی

 اف راد  همچن ین  و جامع ه  عرص ه  در مناخته مد  و معتبر دخالت نهادهای عالو  وجود ندارد. به سا ی

 اس ت  آن ده د  انجام تواند می صداوسیما سا مان که اقدامی واقع، در بامد. می مفید  مینه این در موجه

را ب رون   تولی داتش  تا بگذارد یریمس در گام و کرد  متمرکز پخش سیستم روی بر را که فعالیت هایش

 نماید. واگذار خصوصی بخش به و کرد  سپاری
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