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 مقدمه 

 س س  هم                  س  هک مت سف هن     م     50    4 م       ج  م  م  ی                          جمل        اهی 

تش یل نش ه ب  ه   هب  الیل 0   تص یب  ین  س س  هم   س   
           ت سط        نض  ط    هط هب  ین    یف مرب  ظ  مختلف 

  نج م م  ش ه  س  .

 هج        نض  ط  م  نم   ،    ی ک   حم  مض عف     مت ط  صرف نظر   نض          ب یه   س  هک  یف ی  ظ یف  ین       ت سط

همچنین رب کیف    سی گیه        
   .ط  نیز اتثیر منف  م  گذ ش ق ق     نض  بخش ح     ره ی ص  ه  

کلیف اقن ن  خ     ری رب اتسیس  ین       عمل نم  ه   هب 5    س   نج م  سر    بسی   م هی خ ش قت   س  هک                ت

  ش    س  .  لملل  رب   ت نیبمقر   گ م    گر   مسیر  نط  ق     ست ن    اه

تش یل رپ ن ه ،  سی گ  ،  ت   جع هب نح ه  اقهم  ع یس  هک تشریف   ت   مقر هع                             ، مجم  
 ،

ک م ص  ه ت سط      م  نم    .           نییبت             ص    حکم    عتر ض هب  ح

تخصص  ش   
 .خ   هب هم   اهل           شیم ضریب خط     خ م   س ن   هش گ  اه ، ک     سیکیف   ء، ش ه    تق  م    می   نک     

 ه ی اتج م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                       سیی              
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 تعریف: -1ماده 
 .اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران تدوین گردیده است 50این آئین نامه به استناد ماده  

 

  :و اختیارات  صالحیت -2ماده 

ا ن ، ابتدبازیکنان باید قبل از ورود در ماهیت موضوعات یا ماهیت اختالف طرفیوضعیت کمیته  -2-1

 ه صالحیتفین بصالحیت خود را بررسی و احراز نماید . در صورت تردید در صالحیت و یا ایراد یکی از طر

دم ا عی وکمیته وضعیت بازیکنان ، رییس کمیته وضعیت و در غیاب وی معاون کمیته نسبت به صالحیت 

 . است ارجاع خی، تار تیصالححیت کمیته اتخاذ تصمیم می نماید و مالک صال

رکان در صورتیکه کمیته وضعیت بازیکنان ، خود را صالح به رسیدگی تشخیص ندهد و دیگر ا -2-2

 ن مرجع ،آع به فدراسیون را صالح به رسیدگی بداند ، ضمن صدور قرار عدم صالحیت ، پرونده را جهت ارجا

 حضور دبیر کل فدراسیون ارسال می نماید .  به

دم ع یدعااو چنانچه  دیاظهارنظر نما تیمکلف است خارج از نوبت نسبت به صالح هیرکن مرجوع ال -2-3

 کند . یارسال م نافیاست تهیپرونده راجهت حل اختالف به کم ردیرا نپذ تیصالح

 کمیته یرایم گیری خواهد نمود. رئیس کمیتۀ استیناف با تشخیص خود در این خصوص تصم -2-4

 الزم االتباع خواهد بود .قطعی و  تیصالح صیدر تشخ استیناف

ه باعتراض   ضمنایراد به صالحیت ، تا پایان اولین جلسه رسیدگی امکانپذیر است و بعد از آن صرفاَ -2-5

 رای صادره و توسط مرجع تجدیدنظر قابل بررسی و رسیدگی است . 

ت مقررا نظارت بر اجرای ن فوتبال ایران دارای صالحیت جهتت بازیکنان فدراسیووضعیکمیته ی -2-6

ت ساس مقرراابر  ا واسطه ه ، کارگزاران مسابقات ومربوط به نقل و انتقاالت داخلی و بین المللی بازیکنان 

 .استفوتبال ایران فیفا و مقررات و آئین نامه های مصوب فدراسیون 

یم ذ تصمدارای صالحیت جهت رسیدگی و اتخا ایران کنان فدراسیون فوتبالکمیته ی وضعیت بازی -2-7

کی ، ادر پزشک،  مربوط به قراردادهای اعضاء، بازیکنان، مربیان، مدیران، مسئولیندعاوی درخصوص تمام 

 مربوط بهای هدستور العمل و بر اساس مقررات سراسر کشور واسطه های و ، کارگزاران مسابقات کادر فنی 

 های ور العملو دست فیفا و مقررات و آئین نامه هاو انتقاالت و سایر آئین نامه ها و دستورالعمل های  نقل

 است.مصوب فدراسیون فوتبال ایران 
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 ساختار:  -3ماده 

بال سیون فوتبا انتخاب هیات رئیسه فداراز یک رئیس، یک معاون و تا پنج عضو بازیکنان کمیته وضعیت 

 انتخاب می شود.توسط رئیس ون معا تشکیل می گردد.

 

 اصول عمومی دادرسی: -4 ماده

مل ستور العده ها و ، آیین نامه ها ، بخشنام مقرراتاساسنامه ، کمیته وضعیت بازیکنان باید بر اساس  -4-1

حظه با مال ومصوب فیفا ، کنفدراسیون ، فدراسیون فوتبال و در صورت لزوم قوانین موضوعه کشور  های 

 اقدام به نظارت و دادرسی نماید.راردادی توافقات ق

 تینحسن  با یستیباکمیته ی وضعیت بازیکنان در طول دادرسی رییس ، نایب رییس و کلیه اعضای  -4-2

 عمل کنند .و مستقل 

 .هستندطرفین دادرسی موظف به افشای تمام حقایق نزد کمیته ی وضعیت بازیکنان  -4-3

ود عا وجن ادآگی قرار خواهد گرفت که دلیل قانونی برای بررسی یک ادعا در صورتی مورد رسید -4-4

 باشد.داشته 

 .انجام دهد کمیته ی وضعیت بازیکنان بایستی وظایف محوله را در مدت زمان تعیین شده -4-5

ذ تصویر اخه ، مطالعه پروندفراهم آوردن امکان بیان ادعاها و دفاعیات ، داشتن وکیل یا مشاور ،  -4-6

اصحاب  بل انکاراز حقوق اولیه و غیر قاارائه مدارک و شواهد پرونده و تسلیم الیحه دفاعیه و محتویات 

 پرونده است . 

ف ا برای کشعالوه بر رسیدگی به دالیل مورد استناد ، هرگونه اقدامی ربازیکنان وضعیت کمیته  -4-7

 ی تواند انجام دهد.محقیقت 

ات و ته وضعیت بازیکنان مکلف هستند که کلیه اطالعرییس ، نایب رییس و کلیه اعضای کمی -4-8

ی ، صدور را عد ازبمحتویات پرونده ها را محرمانه تلقی نموده و از افشای آنها خودداری نمایند . همچنین 

 نباید اطالعات و مدارکی را که در رای افشا نشده اند را منتشر نمایند .

 ش نمایندد تالعیت بازیکنان به هیچ عنوان و روشی نبایرییس ، نایب رییس و کلیه اعضای کمیته وض -4-9

ین و به قوان ستناداکه سایر اعضاء را تحت تاثیر و نفوذ خود قرار دهند مگر از طریق استداللهای قانونی و 

 مقررات و اصول حقوقی . 
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 طرفین دعوی -5ماده 

 عبارتند از : طرفین دعوی 

 ، باشگاه ها -5-1

 بازیکنان،  -5-2

  مربیان ،  -5-3

قررات وجب ممدیران ، کادر پزشکی ، کادر خدماتی و بطور کلی اشخاصی که عضو باشگاه بوده و بم -5-4

 فدراسیون مکلف به داشتن قرارداد با باشگاه هستند . 

  .مسابقات و واسطه های انتقاالترسمی کارگزاران  -5-5

 

 وکالت در کمیته وضعیت بازیکنان  -6ماده 

(  ایندهی و ذینفعان حق دارند جهت کلیه مراحل دادرسی و اجرای حکم ، وکیل ) نماصحاب دعو -6-1

 معرفی نمایند و در انتخاب وکیل ) نماینده ( خود آزاد هستند.

تری ادگسد وکیل ) نماینده ( معرفی شده ممکن است از وکالی دادگستری یا شخصی غیر از وکالی -6-2

مه رسمی وکالتنا وکیل دادگستری نباشد باید الزاماًشخاص حقیقی ، وکیل یا نماینده ادر صورتیکه باشد . 

ده و ضوع پرون، موصحاب دعوی ا، پرونده شاره صریح به مشخصات تنظیم شده در دفترخانه اسناد رسمی با ا

ر هبرگ و میله سرنماینده از سوی باشگاهها یا هیاتها بوسمعرفی  حدود اختیارات در اختیار داشته باشد .

 است.  المانعبمشخصات پرونده ، اصحاب دعوی ، موضوع پرونده و حدود اختیارات رسمی آنها با تصریح به 

 هرحالدر صورت تشخیص و دعوت کمیته وضعیت بازیکنان ، اشخاص باید شخصا حاضر شوند اما ب -6-3

ز اازیکنان یت بمیته وضعحق دارند که وکیل ) نماینده ( خود را همراه داشته باشند و در زمان حضور در ک

 .خدمات وکیل ) نماینده ( بهره مند باشند 

 

 امتناع از شرکت در فرآیند دادرسی و صدور رای  و ایراد به آنها -7ماده 

رییس ، نایب رییس و کلیه اعضای کمیته ی وضعیت بازیکنان در مواردیکه دالیل جدی برای تردید  -7-1

ز شرکت در جلسه رسیدگی و همچنین شرکت در مذاکرات برای اتخاذ در بی طرفی آنها موجود باشد باید ا
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کمیته اعالم نشده باشد  یجلسه اول دادرس انیتا پا د مذکوررایهرگاه ا تصمیم و اعالم رای امتناع نمایند.

 دهد . یدعوا نسبت به آن را تیجدااز ماه ستیمکلف نبازیکنان وضعیت 

در  ز شرکتباید اس و کلیه اعضای کمیته ی وضعیت بازیکنان رییس ، نایب رییاز جمله مواردیکه  -7-2

 زین روندهپ نیفطر جلسات و مذاکرات و رای گیری امتناع نمایند می توان به موارد زیر اشاره کرد همچنین

 : کنند عضو را مطرحرد  رادیموارد ا نیدر ا توانندیم

 چنانچه در نتیجه دادرسی نفع مستقیم داشته باشد -الف

 نیرفاز ط یکیشاهد  ایکرده  یاظهارنظر ماهو یسمت ایتحت هر عنوان  در موضوع پرونده قبالًانچه چن -ب

 بوده باشد.

 اشد.وجود داشته ب نیاز طرف یکیو  عضو نیتا درجه سوم از هر طبقه ب یسبب ای یقرابت نسب -ج

 یمور همسر وا اوی یور مباشر ام ن،یاز طرف یکی ایباشد  یدعو نیاز طرف یکیمخدوم  ای مقیچنانچه  –د

 باشد.

 باشند. نیاز طرف یکی، وارث  فرزند او ای و همسر چنانچه  –ه

 ی، دعوافرزند او ای پدر و مادر، همسر و ای نیاز طرف یکیفرزند او و  ای، پدر و مادر، همسر و  وی نبی – ز

دو  از شیب ،یقطع یر رأصدو خیدر سابق مطرح بوده و از تار ایمطرح باشد یا انضباطی  یفریک ای یحقوق

 سال نگذشته باشد.

 ،اع کند که به هریک از دالیل فوق باید از شرکت در جلسه و مذاکرات و رای گیری امتنشخصی  -7-3

 ماید.نرا از موضوع مطلع  کمیته وضعیت بازیکنانمکلف است که بالفاصله و در اسرع وقت ، رییس 

د به از ورو قبل بازیکنان کمیته وضعیتمطرح کند ، رییس چنانچه یکی از طرفین ایراد رد عضو را  -7-4

 ماهیت پرونده به این ایراد رسیدگی و اظهار نظر می کند .

ت ، رده اسنباید در دادرسی شرکت می ک کمیته وضعیت بازیکناناقدامات عضویکه به تشخیص رییس  -7-5

 باطل و بالاثر تلقی می شود .

ر در ز حضواف در موجود بودن یا نبودن موارد لزوم امتناع اعضا در صورت تردید یا حدوث اختال -7-6

ضوع ه موورتیکرسیدگی ، رییس یا نایب رییس به این موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نماید . در ص

 .باشد رییس کمیته استیناف این موضوع رسیدگی و اعالم نظر می نماید  مربوط به خود رییس
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اشند برسیدگی  اع ازضای کمیته وضعیت بازیکنان به دالیل فوق ، ناگزیر از امتناگر اکثریت یا کلیه اع -7-7

ا موقتا رضایی و به دالیل فوق جلسه کمیته به رسمیت نرسد در اینصورت هیات رییسه فدراسیون عضو یا اع

  ید .ی نماو به تعداد مورد نیاز برای رسیدگی به پرونده مذکور در کمیته وضعیت بازیکنان منصوب م

 

 زبان دادرسی - 8ماده 

ارسی بان پززبان دادرسی نزد کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران ،  -8-1

فاهی شم از است که بر اساس قانون اساسی ، زبان رسمی کشور شناخته می شود و کلیه مراحل دادرسی اع

 و کتبی به این زبان خواهد بود .

 سی تقدیمز پاراز طرفین دعوی هرگونه دلیل ، سند و یا الیحه ای به زبانی غیر ا در صورتیکه یکی -8-2

 ن نماید.آمیمه ضنماید باید ترجمه رسمی آن را که مورد تایید یکی از دارالترجمه های رسمی داخلی باشد 

ید . عرفی نمامود را خدر صورتیکه یکی از اصحاب دعوی ، ایرانی نباشد الزاماً باید مترجم مورد اعتماد  -8-3

ن امکا وگرنه در صورتیکه خواهان باشد با اخطار قبلی و رعایت فرصت کافی دعوی وی به دلیل عدم

هزینه  ن جزءآو هزینه رسیدگی مختومه تلقی می شود و در صورتیکه خوانده باشد ، مترجم برای وی فراهم 

 های دادرسی از وی وصول خواهد شد .

 

 شکل رسیدگی  - 9ماده 

اعیات رات و دفبه طرفین اعطاء و اظها ارایه الیحه دفاعیه  یاقبل از صدور رای باید فرصت حضور  -9-1

 شود . اخذایشان 

خوانده  وی نماید نده ابالغ مپس از تکمیل پرونده، ادعای خواهان را به خوابازیکنان کمیته وضعیت    -9-2

ه به کمیت ت خودفرصت دارد تا پاسخ و دفاعیات خود را به همراه مستندا حداکثر تا ده روز بعد از ابالغ

 ارائه نماید. بازیکنان وضعیت 

غ ، ت و ابالرعایت تشریفات مقرر برای دعو با وجودعدم حضور طرفین در صورت دعوت به جلسه رسیدگی ، 

 رسیدگی و صدور رای نیست . مانع از شروع

بصورت  طرفین حق دارند اظهارات و دفاعیات خود را ضمن حضور در جلسهدر صورت تشکیل جلسه  -9-3

 شفاهی اظهار نمایند یا الیحه ارایه نمایند .
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رند را ه نداطرفین حق دارند تحت نظر کمیته وضعیت بازیکنان ، محتویات پرونده که جنبه محرمان -9-4

 مایند مطالعه ن

 مایند.هیه نطرفین حق دارند از محتویات پرونده که جنبه محرمانه ندارند رونوشت یا فتوکپی ت  -9-5

 رای صادره بایستی مستدل و متکی به مبانی حقوقی و قانونی باشد . -9-6

این روز است.  30از زمان تکمیل پرونده بازیکنان مدت زمان رسیدگی به پرونده ها در کمیته وضعیت  -9-7

 روز دیگر قابل تمدید است. 30مدت بنا به شرایط، با نظر رئیس کمیته تنها برای 

 

 محل رسیدگی -10ماده 

 دد. رگزار گربیکنان بازوضعیت ر محل کمیته غیر از موارد استثنائی ، مذاکرات و رسیدگی به پرونده ها باید د

 

 دادخواست  - 11ماده 

ازیکنان بعیت از طریق دبیرکل فدراسیون فوتبال به کمیته ی وض دادخواست باید به زبان فارسی و -11-1

 ابالغ شوند.

 دادخواست باید مشتمل بر موارد زیر باشد: -11-2

 نام، نام خانوادگی، نشانی، تلفن طرفین -11-3

 نام، نام خانوادگی، نشانی، تلفن وکیل یا نماینده  -11-4

 شرح خواسته -11-5

 از جمله قرارداد و مکاتبات اسناد مربوط به اختالف -11-6

 نام، نام خانوادگی، نشانی، تلفن شهود )در صورت وجود( -11-7

 مبلغ دقیق خواسته -11-8

 مدارک مربوط به پرداخت هزینه ی رسیدگی در کمیته وضعیت بازیکنان -11-9

 تاریخ و امضاء معتبر -11-10
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ر رفع ر اخطاد ، یک بااشد و یا ناقص باش، ارائه نشده بکه مطابق مقررات  در خصوص دادخواستی -11-11

ت قابل روزه  ارسال می شود ، در صورت عدم رفع نقص در مهلت مقرر ، آن دادخواس 7نقص با مهلت 

 د.بازیکنان نیست و مردود اعالم میگردرسیدگی در کمیته ی وضعیت 

 

 تشکیل جلسه ، حقوق اصحاب دعوی ، محرمانگی ، ابالغ تصمیمات -12ماده 

ام توسط رییس و در غیبت وی توسط نایب رییس تشکیل و اداره می شود .در هنگ، جلسات  -12-1

ن حق برگزاری جلسه رسیدگی ، هیچکس بغیر از اصحاب دعوی از جمله اعضای سایر بخشهای فدراسیو

ما ظور رسضرورت داشته و بدین منور آنها به تشخیص رییس ، حضور در جلسه را ندارند مگر اینکه حض

 . شده باشد . حضور و دلیل حضور چنین شخصی باید در صورتجلسه رسیدگی قید و ثبت شود دعوت

 رسیدگی بدون حضور اصحاب رسانه صورت می گیرد . -12-2

سته بربهای مذاکرات اعضا برای اتخاذ تصمیم نهایی بدون حضور طرفین ، اصحاب رسانه و پشت د  -12-3

 انجام می شود.

ی رسیدگ ویا ذینفعان با وجود دعوت به جلسه رسیدگی ، مانع تشکیل جلسه  غیبت اصحاب دعوی  -12-4

 نیست .

عیت کمیته وضاگر اصحاب دعوی در مورد تعویق یا تجدید جلسه رسیدگی به توافق برسند ،  -12-5

 می تواند به آن ترتیب اثر دهد . بازیکنان

مربوطه  ات فوتبالبه هیاز طریق اتوماسیون  باشگاهها ،و لیه اوراق و ابالغهای مربوطه به هیاتها ک -12-6

اق اور .ود شسوب می به باشگاه محابالغ روز ارسال می شود و پنج روز بعد از تاریخ ارسال به هیات فوتبال ، 

وتبال فیق هیات از طر عالوه بر ابالغ مربیان ، بازیکنان ، مقامات و کارکنان باشگاههاو ابالغهای مربوط به 

ست بر ینه پپست سفارشی دو قبضه نیز به نشانی قراردادی ایشان ارسال می گردد . هز مربوطه از طریق

 عهده خواهان است و جزء هزینه های دادرسی محاسبه می گردد . 

الغ رسید اب وبالغ اتبصره : هیات فوتبال مکلف است در اسرع وقت و بدون تاخیر ، اوراق مذکور را به مخاطب 

 از طریق اتوماسیون اداری به فدراسین فوتبال ارسال نماید .  را به ضمیمه نامه رسمی و

فی بی طر وباید ضمن توجه کامل به وصف محرمانگی  کمیته وضعیت بازیکنانرییس و کلیه اعضای  -12-7

ند . در ناع نمایا امت، از هرگونه اظهار نظر در خصوص پرونده و محتویات آن و نیز هرگونه مصاحبه با رسانه ه

 ی گیرد.ورت ماز به پاسخگویی یا تفسیر آراء ، این امر صرفاً از طریق سایت رسمی فدراسیون صصورت نی
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 در حکم وبطور کلی ممنوع  کمیته وضعیت بازیکنانانتشار رای قبل از امضاء آن توسط اعضای  -12-8

 افشای اسرار می باشد .

 یا و آن شدن ادیا زی ای کلمه افتادن مقل از مثل دهد رخ قلم سهو ، رای نوشتن و تنظیم در هرگاه -12-9

ضعیت کمیته و استیناف نشده ، درخواست آن از که وقتی تا باشد گرفته صورت محاسبه در اشتباهی

 شد خواهد ابالغ طرفین به تصحیحی نماید و رای می تصحیح را رای ، نفع ذی درخواست به یا راساً بازیکنان

 .  است ممنوع تصحیحی رای رونوشت بدون اصلی رای رونوشت تسلیم. 

 مدت در زنی آن تصحیح است استیناف قابل ارکان قضایی ، قرار یا حکم اصل که مواردی در - 1 تبصره

 . بود خواهد استیناف قابل قانونی

 از یزن تصحیحی گردد رای نقض رسیدگی در استیناف ، واسطه به تصحیح مورد رای چنانچه - 2 تبصره

 . افتاد خواهد اعتبار

ا واند بمی ت کمیته وضعیت بازیکناندر صورت ایجاد بی نظمی یا اختالل در جلسه رسیدگی ،  -12-10

رت تاً در صوبدواً به شخص خاطی اخطار نماید و نهای درصورتجلسه اختالل نحوه رعایت ترتیب و با ذکر

ه گی برسید ضرورت وی را از جلسه اخراج و مراتب را در صورتجلسه قید نماید . شخص متخلف ، جهت

 ضباطی معرفی خواهد شد.تخلف ، به کمیته ان

 

 اتخاذ تصمیم و ابالغ -13ماده 

یت اشد رسمبباید رئیس یا معاون کمیته جلسات رسیدگی با حضور حداقل سه نفر که یکی از آنها  -13-1

 پیدا می نماید..

جلسه  عضای حاضر درمنوط به رأی اکثریت ابازیکنان ، اتخاذ تصمیم توسط کمیته ی وضعیت  -13-2

 .است

 . داردنممتنع وجود  رایامکان و  هستندهمه اعضاء حاضر و ریاست جلسه دارای یک حق رأی  -13-3 

 .نیستنداعضای غایب دارای حق رأی  -13-4

  .واهد شدخ اتخاذ و اعالمبر اساس نظر ریاست جلسه  تصمیمدر صورت برابر بودن تعداد آراء،  -13-5

 مات کمیته باید به صورت کتبی توسط دبیرکل به طرفین ابالغ شوند.تصمیآرا و  -13-6

 تصمیمات کمیته باید شامل موارد زیر باشد:آرا و  -13-7

 تاریخ تصمیم -13-8
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 نام و نام خانوادگی طرفین و نمایندگان آنها -13-9

 تصمیماتخاذ اسامی اعضای شرکت کننده در  -13-10

 خوانده دفاعیات و  هانادعاهای مطرح شده توسط خوا -13-11

 شرح مختصری از پرونده -13-12

 دالیل موجود -13-13

 مستندات قانونی رای  -13-14

 نتیجه و تصمیم نهایی  -13-15

 حق تجدیدنظرخواهی ، مهلت و مرجع تجدیدنظر -13-16

 

 تجدیدنظرخواهی -14ماده 

 است . میلیون ریال قطعی تا مبلغ یکصدبازیکنان آراء کمیته وضعیت  -14-1

 .است فوتبال ه استیناف فدراسیونکمیته وضعیت بازیکنان ، کمیتغیرقطعی مرجع تجدیدنظرخواهی از آرای 

وتبال یا فسیون درخواست تجدیدنظر باید ظرف مدت  هفت روز از تاریخ ابالغ رای به دبیرخانه فدرا -14-2

 دفتر کمیته وضعیت بازیکنان تسلیم و ثبت شود .

 است .دادرسی مرحله تجدیدنظر نیز مستلزم پرداخت هزینه رسیدگی در  14-3

 

 پاسخ به تجدیدنظرخواهی -15ماده 

دیه و تا کمیته استیناف به محض وصول تجدیدنظرخواهی و در صورت تکمیل بودن پرونده از حیث مدارک

 سخینانچه پاچ تا هزینه دادرسی ، مراتب را به طرف مقابل و کلیه اشخاص ذینفع در پرونده ابالغ می نماید

ون ه فدراسییرخاندارند به صورت مکتوب و حداکثر ظرف مدت یک هفته بعد از ابالغ به کمیته استیناف یا دب

 تسلیم نمایند.
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 رسیدگی تجدیدنظر -16ماده 

 در رسیدگی تجدیدنظر اصل بر رسیدگی بدون حضور طرفین است . -16-1

د صالحدی طرفین یا یکی از ایشان و نیز در صورترییس کمیته استیناف در صورت تقاضای مکتوب  16-2

ز ایکی  خود می تواند تصمیم بگیرد جلسه رسیدگی با حضور طرفین تشکیل شود . عدم حضور طرفین یا

ین یا ه طرفایشان مانع رسیدگی یا موجب تجدید جلسه نخواهد بود مگر آنکه محرز شود تاریخ رسیدگی ب

 اه ابالغ شده است .یکی از ایشان ابالغ نشده و یا اشتب

 

 مذاکرات و اتخاذ تصمیمات -17ماده 

ام می ه انجمذاکرات اعضای کمیته استیناف بدون حضور طرفین ، اصحاب رسانه و پشت دربهای بست -17-1

 شود.

مر ، وانب اجدر چارچوب رسیدگی به موضوع پرونده ، کمیته استیناف اختیار کامل دارد تا کلیه  -17-2

 دالیل را مالحظه و بررسی نماید. موضوعات مرتبط و

ید . در می نما را تایید ، اصالح و یا نقضکمیته وضعیت بازیکنان کمیته استیناف تصیمات و آراء  -17-3

 صورت نقض رای بدوی ، کمیته استیناف راساً در ماهیت مبادرت به صدور رای می نماید .

اعتراض  قابل صورت فراهم بودن شرایط ، صرفاً آراء و تصمیمات کمیته استیناف قطعی هستند و در -17-4

ر دادگاه دهستند و از این حیث یعنی قابلیت اعتراض و تشریفات رسیدگی (CAS)نزد دادگاه عالی ورزش 

 ، تابع مقررات دادگاه مذکور می باشند.(CAS)عالی ورزش 

ه درخواست توسط تجدیدنظرخواه همزمان با ارائتجدیدنظرخواهی در صورتی که هزینه  -17-5

ر صورت عدم شود ، د یروزه  ارسال م 7بار اخطار رفع نقص با مهلت  کیتجدیدنظرخواهی پرداخت نگردد، 

 د اعالمو مردو ستندین استیناف ی تهیدر کم یدگیقابل رس تجدیدنظرخواهیرفع نقص در مهلت مقرر ، 

 د. گردیم

قرر مر مهلت ظرخواهی و مستندات باید دتقاضای تجدیدنظر به همراه رسید پرداخت هزینه تجدید ن -17-6

ت ، ج از مهلگردد. درخواست های ناقص یا خاربازیکنان وضعیت یق دبیرکل فدارسیون تحویل کمیته از طر

 مردود اعالم خواهند شد.

کمیته ی  برای نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم در کمیته ی استیناف نیز عیناً مطابق شرایط قید شده -17-7

 .است نانبازیک وضعیت
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 هزینه دادرسی و هزینه اجرای احکام  -18ماده 

ده شحکوم ، م خواندهفدراسیون فوتبال از پرداخت هزینه دادرسی معاف است . در صورتیکه شخص  -18-1

 ی باشد .مواهی و از رای صادره تجدیدنظر خواهی نماید ، مکلف به تادیه هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظرخ

 بر عهده خواهان می باشد .هزینه دادرسی  -18-2

رتبه لی یک مکمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ، سااحکام  یاجرا نهیو هز یدادرس نهیهز -18-3

 توسط هیات رییسه فدراسیون تعیین و ابالغ می شود .

و  اریزوتبال وتوسط خواهان و محکوم له به حساب فدراسیون فاحکام  یاجرا نهیو هز یدادرس نهیهز -18-4

 .اصل فیش بانکی مربوطه تقدیم کمیته وضعیت بازیکنان می شود تا در پرونده نگهداری شود 

 هزینه رسیدگی ، تحت هیچ شرایطی قابل استرداد نیست. -18-5

 

 مواعد -19ماده 

ضی مهلت متقا که دراعالم موعد سهو یا خطایی شده باشد و یامواعد ، قابل تمدید نیستند مگر آن -19-1

 موجه بوده است .اید که عدم استفاده از موعد به علت وجود عذر ثابت نم

 جهات زیر عذر موجه تلقی می شوند : -19-2

 . اوالد یا همسر یا والدین از یکی فوت الف ـ

 . باشدن ممکن مقرر مهلت در اقدام آن اثر بر که حریق و زلزله ، سیل قبیل از قهریه حوادث ـ ب

 . کرد اقدام مقرر مهلت در نتوان که وینح به بودن حبس یا توقیف ج ـ

 همراهی یکی از تیم های ملی فوتبال در اردوها ، تمرینات و مسابقات . –د 

ن تعییوعد ممعین خواهد کرد .  کمیته وضعیت بازیکنانتعیین نکرده است  مقرراتمواعدی را که  -19-3

د . اشته باشمکان دام امر مورد نظر در آن باید به مقداری باشد که انجاشده بوسیله کمیته وضعیت بازیکنان 

ضعیت بازیکنان آن وفقط موادعد تعیین شده بوسیله  . موعد به سال یا ماه یا هفته و یا روزتعیین خواهد شد

قابل  قرراتمهم برای یک مرتبه و به مدت سه روز کاری قابل تمدید هستند . مواعد تعیین شده بوسیله 

 تمدید نیستند.

 وز بیست وبانه رشاحتساب موارد قانونی ، سال دوازده ماه ، ماه سی روز ، هفته هفت روز و  از نظر -19-4

 .چهار ساعت است
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موعد  ،تعیین کرده است مانعی برای رسیدگی پیش آید وضعیت بازیکنان چنانچه در روزی که  -19-5

 . می کند و ابالغ تعیینمجدداً بازیکنان  کمیته وضعیت، روزی خواهد بود که  رسیدگی

ه کمیتبودن باشد و یا به جهت آماده نفدراسیون چنانچه روز آخر موعد ، مصادف با روز تعطیل  -19-6

 د بود کهزی خواهامکان اقدامی نباشد ، آن روز به حساب نمی آید و روز آخر موعد ، رو، وضعیت بازیکنان 

 به کار می کنند . آغازبعد از تعطیل یا رفع مانع وضعیت بازیکنان  کمیتهو فدراسیون

م روز اقدا همچنین موعدی که ابتدای آن تاریخ ابالغ یا اعالم ذکر شده است ، روز ابالغ و اعالم و  -19-7

 . جزء مدت محسوب نمی شود

 

 سکوت آئین نامه  –20 ماده

ت ط به وضعیربومقررات مبر اساس بازیکنان در این آیین نامه ، کمیته وضعیت یا ابهام در صورت سکوت 

دوین قوقی و تو بعد از استعالم از کمیته حفدارسیون جهانی فوتبال  و دستورالعمل هایفیفا بازیکنان 

  فدراسیون فوتبال اقدام می نماید .و تایید هیات رییسه مقررات 

 

 تاریخ تصویب و الزم االجرا شدن  -21ماده 

از اصله بعد بالفرسیده و ن فوتبال به تصویب هیات رییسه فدراسیو 21/3/1396این آیین نامه در تاریخ 

 است.الزم االجرا تصویب تاریخ 
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