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 مقدمه 

کلی نواهی و الزامات تعیین فهد با ، نضباطیقررات ام ست ده ااین مقررات تصریح گردیهمچنانکه رد ماده یک   توصیف ، اهویم و ش

 62 و 61 مواد و فیفا انضباطی مقررات 146 ماده ايترع با و قضایی کنر  رتکیب و سیدارد آیین نتبیی  و اه مجازات اعمال حوهن  تشریح ، تخلفات

 . است گردیده تدوین و اتلیف ،1390 مصوب اناری اسالمی جمهوری  فوتبال فدراسیون اساسنامه

همچنین مقررات عیین شده از سوی فدراسیون جهت الزامات  امه وت اساسنعاي ر عالوه ربرد تهیه این سند تالش گردیده است ات 
انی فوتبال 

کان مقررات موضوهع ملی نیز م بال و حتی االیون فوت راس فد انضباطی کنفدراسیون فوتبال آسیا ، اساسنامه  ورد نظر قرار گیرند . م

قضایی از سوی  رکنرات خاص از یکسو و اختیات حقوق اش یه آن هب رعاي ه رد ته کست ن ادقت رد ظرایف این مقررات هب وضوح حاکی از آ 

قضایی رد مواجهه با  رکنای وق اشخاص ، اختیارات متناسب رب ز از تضییع حق من رپهی  ض ت اتدیگر بصورت توامان و متناسب توجه گردیده اس 

 .  رددمسایل مستحدهث و رپونده اهی مطروحه منظور گ 

گاری ، ت  ودین حقوق جزا صول بنیاا د اتماهیت شبه جزایی تخلفات انضباطی باعث می شو                             مجازات اه  تعیین  فسیر وجرم شناسی رد جرم ان

کان مورد توجه باشند اما رد عین حال کسو و از سوی دیگر الگو ربداری از ی  رد رسیدگی اه  اصل سرعت  ضوعات و رعايترزشی مووبغه ص ،  حتی الم

قضایی  رکنیشتری را ربای ب ل اصول فوق الذکر ، اختیارات وارد ضمن تعدی م اره ای  پ رداتبال موجب می گردد از مقررات بین المللی فوت 

 مشاهده کرد .    UEFA, AFC , FIFA   مقررات وضوح ردب   وانت اقیل شویم و نموهن این الگوی تقنینی را می 

کال  ید باشد .  راهگشا و مف  ،مستحدهث خالقی اطی و انضبت اامید آنکه مقررات حاضر رد حل مسایل و مش

 رییس فدراسیون فوتبال –مهدی اتج 
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 برخی اصطالحات يفتعر -1 ماده

ر خود در اینکه ند مگدر این مقررات ، کلمات ذیل در معانی که متعاقباَ برایشان تعریف شده است بکار رفته ا

ضباطی رات انجزء الینفکی از مقرمقررات و به تناسب ، به گونه دیگری تصریح شده باشد این تعاریف ، 

 محسوب می شوند . 

 بقه  .تا سوت شروع مسا ورزشگاهفاصله زمانی بين ورود تيم ها به محدوده قبل از مسابقه :  -۱

ربوطه مررات عبارت است از یک مسابقه فوتبال ، فوتسال یا فوتبال ساحلی که با رعایت مق مسابقه :-2

 برگزار می گردد.

 ا .هتيم  توسط ورزشگاهفاصله زمانی بعد از سوت پایان مسابقه تا ترك محدوده   ه :بعد از مسابق-3

یی اگاه هباشای است که تحت نظارت یک سازمان فوتبالی جهت تمام تيمها یا مسابقه  مسابقه رسمي:-4

 رسایرکه در حوزه اجرایی آن سازمان هستند ترتيب داده می شود و امتيازات درکسب مجوز حضور د

 ابقات ، موثر است مگر آنکه مقررات رقابتهای مربوطه به گونه دیگری تصریح نماید . مس

گيرد یمنجام اای است که بين تيمهای متعلق به دو فدراسيون ملی متفاوت مسابقه  المللي:مسابقه بين-5

 ) دوباشگاه یک باشگاه و یک تيم ملی یا دو تيم ملی (. 

بين  اشخاص است که توسط یک سازمان فوتبالی ، یک باشگاه و یا سایر ایمسابقه  مسابقه دوستانه:-6 

ير شند یا خيون باسازمان و فدراساند ) اعم از اینکه تحت نظر یک  دو تيم که بدین جهت در نظر گرفته شده

ه انقات دوستمساب اما ( به هر دليلی برگزار و امتياز آن فقط برای همان مسابقه یا تورنمنت منظور می شود

 بين تيم های ملی در رنکينگ فيفا مؤثر خواهد بود. 

من های ها و انجو هيأت باشگاه هابه هر شخصی غير از بازیکنان که در ، فدراسيون و   مقامات رسمي:-7

ه توجه ب بدون می باشد، ورزشی و غيره  ، اداری اجراییمدیریتی ، عضو در مجمع عمومی، دارای سمت 

پزشکی  وارکات شود.  مدیران، مربيان و کارکنان تدمقام رسمی اطالق میاليتش ، و مدت زمان فع مسئوليت

 باشند. هر تيم نيز جزء مقامات رسمی می

 ه ، ناظرکنند به داور، کمک داوران، داور چهارم، نماینده فدراسيون، هماهنگ  مقامات رسمي مسابقه:-8

مسابقه  ارت بربرای کنترل و نظدراسيون فوتبال داوری ، افسر امنيتی مسابقه و سایر افرادی که توسط ف

 شود.تفویض شده است، اطالق میبه آنها اختياراتی 

امه ننظام ،  نامه هااز اساسنامه ، کليه مقررات ، آیين نامه ها ، بخشعبارت است  قوانين و مقررات فيفا:-9

 ن (.آن بازی و تفاسير بال ) قوانيالمللی فوتمصوبات برد بين،  ها ، مصوبات ، دستورالعملها
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، مه ها ، بخشنا از اساسنامه ، کليه مقررات ، آیين نامه هاعبارت است قوانين و مقررات فدراسيون : -۱0

ه برابر هرآنچ و بطورکلیو دستورالعملهای ابالغی فدراسيون فوتبال جمهوری اسالمی ایران نظام نامه ها 

  فدراسيون فوتبال رسيده است . اساسنامه و مقررات ، به تصویب مراجع صالح در 

در  وسيده ریک باشگاه حرفه ای یا آماتور که با رعایت شرایط قانونی تاسيس و به ثبت  باشگاه :-۱۱

  رقابتهای سازماندهی شده تحت نظر فدراسيون فوتبال جمهوری اسالمی ایران شرکت می نماید

اه ، باشگ رایگان ، به نمایندگی از یک یک شخص حقيقی یا حقوقی که در قبال دستمزد یا واسطه :-۱2

 .ماید بازیکن یا مربی و به منظور انعقاد یک قرارداد یا توافق انتقال در مذاکرات شرکت می ن
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 هدف: 2ماده 

 ازاته اعمال مجنحوتشریح ، ، توصيف تخلفات الزامات و نواهی شکلی و ماهوی  با هدف تعيين،  مقرراتاین 

 62و  61مواد و  انضباطی فيفا مقررات 146با رعایت ماده  وقضایی  رکنين دادرسی و ترکيب بيين آیها و ت

 .  تاليف و تدوین گردیده است ،1390مصوب  جمهوری اسالمی ایران اساسنامه فدراسيون فوتبال

 

 : قلمرو-3ماده 

 : مقررات نیا

صميمات یا ت بخشنامه ها ، دستورالعمل ها در خصوص هرگونه نقض اساسنامه، مقررات، آئين نامه ها، -1

 اعمال خواهد شد.ها زیرمجموعه های آنو  ، کنفدراسيون فوتبال آسيا ، فيفافدراسيون 

عمال ای شوند، مو برگزار اندهی سازمراسيون فوتبال و سازمان ليگ مسابقه ای که توسط فددر مورد هر  -2

 خواهد شد.

 

 اشخاص مشمول اين مقررات -4ماده 

در  (ردان زنان و م های فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی )کليه اشخاص حقيقی و حقوقی که در رشته-۱

 هستند : مقرراتفعاليت می کنند به شرح زیر مشمول این کليه رده های سنی ، 

 .یمقامات رسم -الف

 فدراسيون و اعضای وابسته به آنها .مجمع عمومی تمام اشخاص حقيقی و حقوقی عضو  -ب

 به آنها جهت اجرا محول شده است. یا فهيوظ ونيکه توسط فدراس یاشخاص -ج

 ؛مقامات رسمی مسابقه -د

 .اعضای آنها و ، فوتسال و فوتبال ساحلی ی فوتبال باشگاه هاتمام  -ه

 و جانشينان ایشان.بازیکنان  -و

 .و کارگزاران رسمی مسابقاتواسطه های نقل و انتقاالت  -ز

 تماشاگران -ح

 د .مختلف فدراسيون فوتبال یا هيات ها نامزد می شونشرکت در انتخابات خاصی که برای اش -ط
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 . همچنينسيون فوتبال هستندفوق الذکر تابع تصميمات انضباطی فدراحقيقی و حقوقی اشخاص تمامی -2

 ونيدراسف ماتيتصمو کليه دستورالعمل ها بخشنامه ها ، نامه ها،  نياساسنامه، مقررات، آئ، این اشخاص 

بين  رات داخلی ومقر، کنفدراسيون فوتبال آسيا ، بين المللی فوتبال  بردفيفا ، ،  گيفوتبال و سازمان ل

 را به رسميت شناخته و پایبند به اجرای آن هستند.فوتبال ساحلی المللی فوتسال و 

 

 تفسیر -5ماده 

 د:گيری نمایزیرتصميم  به ترتيب مقرراتدر اجرا و تفسير این باید قضایی  رکن

 ونيفدراس ماتيتصم ایدستورالعمل ها بخشنامه ها و نامه ها،  نياساسنامه، مقررات، آئبه  مراجعه -الف

 . فوتبال

 مات فيفا وو تصميدستورالعمل ها ، مقررات ، آیين نامه ها ، بخشنامه ها اساسنامه ، به  مراجعه -ب

ازیهای فوتسال ببين المللی  ، مقررات (Laws of the Gameفوتبال ) یمقررات باز،   کنفدراسيون فوتبال آسيا

 و فوتبال ساحلی.

وضوعه مانين در صورت فقدان قاعده قابل استناد در مقررات فوق و عدم کفایت آنها ، استناد به قو -ج

 دهد .جمهوری اسالمی ایران که رکن قضایی صالح،  متناسب تشخيص 

 

 قضايی رکن -6ماده 

طی ، کميته از : کميته انضبا ساسنامه رکن قضایی فدراسيون فوتبال عبارت استا 61بر اساس ماده  -۱

 . اخالق و کميته استيناف

 یيد هياتو بعد از تامعرفی  به هيات ریيسهقضایی توسط ریيس فدراسيون  رکنریيس و کليه اعضای  -2

 . ریيسه ، احکام انتصاب ایشان توسط ریيس فدراسيون صادر و ابالغ می شود

وسط تپيشنهادی ریيس فدراسيون توسط هيات ریيسه ، اشخاص دیگری  در صورت عدم تایيد اشخاص -3

ء با ب اعضاقضایی به دليل عدم انتخا رکنریيس به هيات ریيسه معرفی می شوند و در صورتيکه فعاليت 

کثر داد حاشکال مواجه شده باشد جلسه بعدی هيات ریيسه به منظور بررسی اعضای جدید پيشنهادی بای

 ظرف یک هفته تشکيل شود .

ضایی رکن ق ، معاونهرجا در این مقررات ، حق یا تکليفی متوجه ریيس رکن قضایی باشد در غياب وی  -4

 صاحب آن حق یا عهده دار آن تکليف است .
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 استقالل -7ماده 

ستقالل کامال ا اءو اتخاذ تصميمات و صدور آرپرونده ها رسيدگی به در  دیآنها با یو اعضا ییقضا رکن -۱

 یمقام ای گاهیدر هر جا یحقوق ای یقيشخص حق چيرا از ه یدستور ای هيتوص چگونهيه دیداشته باشند و نبا

 . رندیکه باشد بپذ

 یخشهاب ریو سا ها ، دپارتمانها تهياز کم کی چيه ایو  سهیير اتيتوانند در ه ینم ییقضا رکن یاعضا -2

 ینوع جيو از ه یسطح چيبا آنها در ه ایداشته  تیعضو باشگاه ها ایو  ها اتي، ه گيسازمان ل ، ونيفدراس

 داشته باشند .یا ارایه مشاوره  یهمکار

 قيدق تیه رعا، متعهد ب ماتيآراء و تصم یها ، اتخاذ و اجرا یدگيدر رفتار ، رس  ییقضا رکن یاعضا -3

ميمات ا و تصامه ها ، دستورالعمله، آیين نامه ها ، بخشنمقررات  ریفوتبال و سا ونياساسنامه فدراس

 تند .هسعضا ابه  و مقررات ابالغی آنها ايفوتبال آس ونيکنفدراس،  فايساسنامه فو ا فوتبال ونيفدراس

 

 فرض عدم مسوولیت-8ماده 

کب می های قانونی مرت قضایی فدراسيون در قبال فعل یا ترك فعلی که در جهت رسيدگی رکناعضای 

 مگر آنکه مرتکب تقصير فاحشی شده باشند. شوند مسووليتی ندارند

 

 کمیته انضباطی -9ماده 

ن بعنوا عنوان ریيس ، یک نفرنفر شامل یک نفر ب حداکثر هفتکميته انضباطی تشکيل می شود از  -1

 عادی . عضونفر حداکثر پنج و معاون 

ورد معتبر م انشگاههایحقوق از دیا باالتر در رشته  کارشناسیالزاماً باید دارای دانشنامه ،  معاونریيس و -2

 .تایيد وزارت علوم باشند 

 يت دارد.رسم ، باشد معاونکه یکی از آنها باید ریيس یا  اکثریت مطلقجلسات کميته انضباطی با حضور  -3

،  اوی آراءو در صورت تسمی شود تصميمات کميته انضباطی با اکثریت آرای حاضرین در جلسه اتخاذ  -4

 ك خواهد بود .رای ریيس ، مال

یر حضور سا می تواند منفرداً و بدوندو شرط زیر ، ریيس کميته انضباطی در صورت فراهم بودن هر  -5

 اعضای کميته انضباطی ، اتخاذ تصميم نماید :

 ره .صادرای صورتجلسه و احراز ضرورت و فوریت اتخاذ تصميم با ذکر دالیل و استدالل در  -الف



 

11 

 

 روميت یکیا مح یکصد ميليون ریالا : اخطار ، توبيخ ، جریمه نقدی ت ذکورصرفامجازات قانونی تخلف م -ب

 یا ترکيبی از آنها باشد. ای جلسه

د ارك موجواد و مد، متعهد به رازداری هستند و نمی توانند درباره جزیيات و اسن کميته انضباطیاعضای  -6

 مایند .رایه نای صحبت نموده یا اطالعاتی بغير از مقامات صالح قضایی و قانون هيچ کسدر پرونده ، با 

 

 کمیته استیناف -10ماده 

، اطی غير قطعی کميته انضب آرایکميته استيناف مسوول رسيدگی به تجدیدنظرخواهی اشخاص از  -۱

 د .می باش، کميته وضعيت بازیکنان و همچنين مرجع حل اختالف در تشخيص صالحيت کميته اخالق 

ن عنواه بنفر شامل یک نفر بعنوان ریيس ، یک نفر  حداکثر هفتمی شود از  کميته استيناف تشکيل-2

 عادی . عضونفر  و حداکثر پنج معاون

عتبر انشگاههای مدحقوق از یا باالتر در رشته  کارشناسیالزاماً باید دارای دانشنامه ،  معاونریيس و  -3

 مورد تایيد وزارت علوم باشند 

 ميت دارد.، رس دضور اکثریت مطلق که یکی از آنها باید ریيس یا معاون باشجلسات کميته استيناف با ح -4

ی ریيس ، را تصميمات کميته استيناف با اکثریت آرای حاضرین در جلسه اتخاذ و در صورت تساوی آراء-5

 ، مالك خواهد بود .

ایر سضور دون حدر صورت فراهم بودن هر دو شرط زیر ، ریيس کميته استيناف می تواند منفرداً و ب-6

 اعضای کميته استيناف ، اتخاذ تصميم نماید :

 . احراز ضرورت و فوریت اتخاذ تصميم با ذکر دالیل و استدالل در رای -الف

 روميت تایا مح لریاميليون  دویستمجازات قانونی تخلف مذکورصرفاً : اخطار ، توبيخ ، جریمه نقدی تا  -ب

 یا ترکيبی از  آنها باشد. مسابقهسه 

د ارك موجواد و مد، متعهد به رازداری هستند و نمی توانند درباره جزیيات و اسن کميته استينافاعضای  -7

 مایند .رایه نابغير از مقامات صالح قضایی و قانونی صحبت نموده یا اطالعاتی  هيچ کسدر پرونده ، با 
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 تشخیص صالحیت و حل اختالف -11ماده 

شده اع ارجکه به آن  یا پرونده ای نسبت به دعوا رکن قضاییهر  تيحعدم صال ای تيصالح صيتشخ -۱

خود را  کننده یدگيرسرکن که  ی. درصورت است ارجاع خی، تار تيصالحمالك است . رکن است با همان 

دبيرکل  ، نزد ارتديصالحرکن به جهت ارجاع ، پرونده را  تينداند با صدور قرار عدم صالح یدگيصالح به رس

 و دینما ارنظراظه تيمکلف است خارج از نوبت نسبت به صالح هي. رکن مرجوع ال دینما یارسال من فدراسيو

 د .کن یارسال م نافياست تهيپرونده راجهت حل اختالف به کم ردیرا نپذ تيعدم صالح یچنانچه ادعا

،  زیکنانباو کميته وضعيت  کميتۀ اخالق ،در صورت اختالف در تشخيص صالحيت بين کميتۀ انضباطی -2

 صيخدر تش کميته استيناف یراتصميم گيری خواهد نمود. رسيدگی و در این خصوص  کميتۀ استيناف

 الزم االتباع خواهد بود .قطعی و  تيصالح

ه بصالحيت ، فقط ضمن تجدیدنظر خواهی نسبت تشخيص قضایی در  رکنتبصره : نسبت به تصميمات 

 راض نمود.اصل تصميم رکن قضایی مربوطه می توان اعت

 

  کمیته انضباطی عامصالحیت  -12ماده 

،  راتر مقرکميته انضباطی مرجع صالح برای رسيدگی به تخلفاتی است که موجب نقض اساسنامه و یا سای

 ياوتبال آسفدراسيون ، فيفا ، کنف فوتبال ونيفدراس ماتيتصم ایدستورالعمل ها بخشنامه ها ، نامه ها،  نيآئ

  شده و در صالحيت خاص سایر مراجع فوتبالی نباشد . وتبالف یمقررات باز زيو ن

 

 صالحیتهای خاص کمیته انضباطی -13ماده 

 مجازات تخلفات جدی که از دید مقامات رسمی مسابقه پنهان مانده اند . -۱

 .اصالح اشتباهات آشکار داور در تصميمات انضباطی -2

 .مسابقهتمدید دوران محروميت ناشی از اخراج توسط داور  -3

 و غيره . تعيين مجازاتهای تکميلی) بيشتر ( نظير جریمه نقدی -4
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 و خاص کمیته اخالق ام صالحیتهای ع -14ماده 

ر صورت دو ابالغ می گردد و و خاص کميته اخالق به موجب مقررات جداگانه تصویب  عامصالحيت های 

 انضباطی کميته ميته اخالق ، اصل بر صالحيتهرگونه تعارض یا ابهام در صالحيت کميته انضباطی و کبروز 

 . است 

 

 صالحیت داور در اتخاذ تصمیمات انضباطی  -15ماده 

اوران وسط دتصميمات انضباطی در جریان مسابقه توسط داور اتخاذ می شوند و تصميمات اتخاذ شده ت -۱

 در زمين مسابقه ، نهایی هستند.

ابل قتصميم  تنها آثار انضباطی آناشد ، اشتباه فاحشی ب در مواردی که تصميمات داور دربردارندۀ -2

 ضباطی بر، آثار انشخص اه در هویت اشتب بنابراین در صورتایی می باشد. قض رکنبررسی و اصالح در 

 ست .خواهد بود که در عمل و واقعاً مرتکب آن تخلف شده ا شخصیاساس این مقررات تنها متوجه 

ط داور ه توستوسط رکن قضایی موکول به درخواست ذینفع و پذیرش اشتبا اصالح اشتباهات داوری تبصره :

 دپارتمان داوری می باشد . کميته و یا

ه کواهد بود تنها در صورتی مسموع خقضایی  رکننزد اعتراض به اخطار یا اخراج از زمين مسابقه ،  -3

 بوده باشد.شخص اشتباه داور فقط در خصوص هویت 

ضایی ق، رکن  مقامات رسمی مسابقهشدید ، در صورت عدم مشاهده صحنه توسط در مورد سو رفتار  -4

 قدامات انضباطی را اعمال نماید .می تواند اراساً 

 

 شروع به تعقیب و رسیدگی -16ماده 

 است: ریبه شرح زو رسيدگی  بيشروع به تعق یجهات قانون -1

 یخصوص یمدع ای یشاک تشکای – الف

 مقامات رسمی اعالم – ب

 قضایی رکنروسای  برابر در مشهود، تخلف یا جرم وقوع – ج

 شخص متخلف اقرار و اظهار –د

 گریبه طرق د یا تخلف از وقوع جرم قضایی رکناطالع  -ه
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 قضایی فدراسيون رکناعتراض به تصميمات فدراسيون یا احکام  -و

ه ( ريانتظامی و غ ی ، امنيتی ،عالم یا گزارش مراجع ، نهاد ها ، دستگاهها و مسوولين ) دولتی، قضایا -ز

 خارج از فوتبال که به هر نحو از وقوع تخلف یا جرمی مطلع شده اند .

ز اوتبال هر شخص دیگری به غير از اشخاص مشروحه فوق نيز که به اقتضای سمت یا مسووليتش در ف -ح

 کنرو  ایداعالم نمقضایی فدراسيون  رکنصورت کتبی به ه وقوع تخلف یا جرمی مطلع شود باید آن را ب

 . استقضایی ملزم به رسيدگی 

بر  یتنمب یکه قرائن یبوده ، در صورت یجرمتخلف یا اعالم کند که خود ناظر وقوع  یهرگاه کس -2

 یگریائن دد قراست، هر چن یکاف بيشروع به تعق یاظهار برا نیوجود نداشته باشد، ا یاظهارات و ینادرست

 بيبه تعق شروع توانینبوده، به صرف اعالم نم هياگر اعالم کننده شاهد قضاما  اشد؛موجود نب بيتعق یبرا

ساد در فتبانی و  مربوط به دوپينگ یاجرم تخلف و  ای بر صحت ادعا وجود داشته باشد یليکرد، مگر آنکه دل

 .بهرحال اینگونه اظهارات باید مکتوب بوده و به امضاء اظهار کننده برسد  فوتبال باشد.

تواند مبنای ها مشخص نيست، نمیدهندگان و نویسندگان آنهایی که هویت گزارشها و نامهگزارش -3

 نماید . فساد در فوتبالیا تبانی وقوع ،  دوپينگشروع به تعقيب قرار گيرد، مگر آنکه داللت بر 

 شوند  می طلعمی کنند یا از آنها مقامات رسمی مسابقه  مکلف به گزارش تخلفاتی هستند که مشاهده م -4

 

 و ذينفعان اصحاب پرونده -17ماده 

در  ون است عبارتند از کليه اشخاص حقيقی و حقوقی که رای مستقيماً راجع به ایشا اصحاب پرونده -1

 صورت قابليت اعتراض ، حق اعتراض به رای را دارند .

توجه م يم ،غير مستقمستقيم یا  اشخاص حقيقی ، حقوقی و فدراسيون فوتبال در صورتيکه اثر رسيدگی -2

ادرسی دن به ایشان باشد ممکن است بعنوان ذینفع ، راساً توسط رکن قضایی و یا بنابه درخواست خودشا

 قضایی وارد شوند . رکننزد 

 

 قضايی رکنوکالت در  -18ماده 

 اییقض رکن نفعان حق دارند جهت کليه مراحل تعقيب و دادرسی و اجرای حکم در و ذی اصحاب پرونده -۱

 فدراسيون فوتبال وکيل معرفی نمایند و در انتخاب وکيل خود آزاد هستند.

وکيل ) نماینده ( معرفی شده ممکن است از وکالی دادگستری یا شخصی غير از وکالی دادگستری  -2

که وکيل یا نماینده اشخاص حقيقی ، وکيل دادگستری نباشد باید الزاماً وکالتنامه رسمی  باشد . در صورتی
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، موضوع پرونده و  اصحاب پروندهم شده در دفترخانه اسناد رسمی با اشاره صریح به مشخصات پرونده ، تنظي

ها بوسيله سربرگ و مهر  یا هيات باشگاه هاحدود اختيارات در اختيار داشته باشد . معرفی نماینده از سوی 

 و حدود اختيارات بالمانع است.، موضوع پرونده  اصحاب پروندهرسمی آنها با تصریح به مشخصات پرونده ، 

ه در صورت تشخيص و دعوت رکن قضایی ، اشخاص باید شخصا در رکن قضایی حاضر شوند اما ب -3

کيل دمات وو در زمان حضور در رکن قضایی از خ هرحال حق دارند که وکيل خود را همراه داشته باشند

 بهره مند باشند .

 زبان دادرسی -19ماده 

ر اساس ت که بقضایی فدراسيون فوتبال جمهوری اسالمی ایران ، زبان پارسی اس رکند زبان دادرسی نز -۱

این  بی بهقانون اساسی ، زبان رسمی کشور شناخته می شود و کليه مراحل دادرسی اعم از شفاهی و کت

 زبان خواهد بود .

 رکنقدیم ارسی تغير از پدر صورتيکه یکی از طرفين دعوی هرگونه دليل ، سند و یا الیحه ای به زبانی  -2

ن ضميمه آ باشد قضایی نماید باید ترجمه رسمی آن را که مورد تایيد یکی از دارالترجمه های رسمی داخلی

 نماید.

ایی قض رکنه ود را بخ، ایرانی نباشد الزاماً باید مترجم مورد اعتماد  اصحاب پروندهدر صورتيکه یکی از  -3

عایت ربلی و قدر صورتيکه خواهان یا شاکی باشد با اخطار ینصورت ، فدراسيون معرفی نماید . در غير ا

ه یا که خواند فرصت کافی دعوی وی به دليل عدم امکان رسيدگی مختومه تلقی می شود و در صورتی

 د .شواهد خمشتکی عنه باشد ، مترجم برای وی فراهم و هزینه آن جزء هزینه های دادرسی از وی وصول 

 

 دگیشکل رسی -20ماده 

 قضایی فدراسيون فوتبال ، اصل بر رسيدگی غير حضوری است . رکندر رسيدگيهای  -۱

ء و ين اعطابه طرفرصت حضور یا ارایه الیحه دفاعيه قبل از صدور رای باید فبا رعایت اصل فوق ،  -2

 اخذ شود .) شفاهی یا مکتوب ( اظهارات و دفاعيات ایشان 

عوت و دعدم حضور طرفين با وجود رعایت تشریفات مقرر برای در صورت دعوت به جلسه رسيدگی ،  -3

 ابالغ ، مانع از شروع رسيدگی و صدور رای نيست .

 صورته در صورت تشکيل جلسه طرفين حق دارند اظهارات و دفاعيات خود را ضمن حضور در جلسه ب -4

 شفاهی اظهار نمایند یا الیحه ارایه نمایند .

 ند .ه نماید را مطالعیات پرونده که جنبه محرمانه نداررکن قضایی محتوطرفين حق دارند تحت نظر  -5
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 ند.نمای طرفين حق دارند از محتویات پرونده که جنبه محرمانه ندارند رونوشت یا فتوکپی تهيه -6

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

 ست برخیممکن ا، ماندن موضوعات یا ناشناس ماندن اشخاص در شرایط خاص از جمله لزوم محرمانه  -7

 یل کافیو دال از حقوق فوق تا حدی محدود شوند و در این صورت رکن قضایی مربوطه باید با ذکر استدالل

ها به آن ورا در صورتجلسه به دقت تصریح و احصاء  اصحاب پرونده، حدود محرمانگی و محدودیت حقوق 

 ابالغ نماید . 

 

 ، محرمانگی ، ابالغ تصمیمات اصحاب پروندهتشکیل جلسه ، حقوق  -21 ماده

ام گتشکيل و اداره می شود .در هن معاونوی توسط  ضایی توسط ریيس و در غيابق رکنجلسات  -۱

يون حق از جمله اعضای سایر بخشهای فدراس اصحاب پروندهغير از برگزاری جلسه رسيدگی ، هيچ کس 

منظور  بدین مگر اینکه حضور آنها به تشخيص ریيس رکن قضایی ضرورت داشته و حضور در جلسه را ندارند

 . ت شودرسما دعوت شده باشد . حضور و دليل حضور چنين شخصی باید در صورتجلسه رسيدگی قيد و ثب

 قضایی بدون حضور اصحاب رسانه صورت می گيرد . رکنرسيدگی در  -2

ه انجام ی بستبدون حضور طرفين ، اصحاب رسانه و پشت دربها مذاکرات اعضا برای اتخاذ تصميم نهایی -3

 می شود.

حتما  سابقه رااظر مدر مورد تخلفات راجع به مسابقات ، قبل از اتخاذ تصميم باید گزارش داور و گزارش ن -4

 مورد توجه قرار داد .

گی ، ق و رسيدو یا در صورت تشخيص رکن قضایی ، جلسات تحقي اصحاب پروندهدر صورت درخواست  -5

حاب به اص وصورت صوتی و تصویری ضبط خواهند شد . فایل ضبط شده محرمانه بوده ه به هزینه متقاضی ب

 بر ضبط گواهی کتبی مبنی در صورت درخواست اصحاب پروندهدعوا یا ذینفعان تسليم نخواهد شد اما 

ه و یا عایت نشدالزامات دادرسی رتسليم می شود تا چنانچه ایشان مدعی شوند که آیين و  ایشان جلسات به

ر ریيس ر حضوحقی در جریان رسيدگی از ایشان تضييع شده است ، این فایل در محل فدراسيون فوتبال و د

 د .نی شورکن قضایی مربوطه و ریيس کميته استيناف و ریيس فدراسيون فوتبال یا نماینده وی بازبي

 شد . ضایی نگهداری و بعد از آن معدوم خواهدسال در گاوصندوق رکن ق 2فایل مذکور به مدت  -6

سيدگی ریا ذینفعان با وجود دعوت به جلسه رسيدگی ، مانع تشکيل جلسه و  اصحاب پروندهغيبت  -7

 نيست .

در مورد تعویق یا تجدید جلسه رسيدگی به توافق برسند ، رکن قضایی می تواند به  اصحاب پروندهاگر  -8

 آن ترتيب اثر دهد .
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ح یا همزمان با رسيدگی به یک تخلف ، دعوی دیگری عليه همان شخص حقيقی یا حقوقی مطراگر  -9

 ماید .ادر نصگزارش جدیدی عليه وی واصل شود ، رکن قضایی می تواند پرونده ها را تجميع و رای واحد 

یو دا وییورت اقتضاء نماید از طریق تلفن کنفرانس یی می تواند در موارد فوری که ضررکن قضا -10

 کنفرانس و طرق مشابه اتخاذ تصميم نماید.

ر سطح د اشگاه هابکنان ، مربيان ، بازیکنان ، مقامات و کار باشگاه هاکليه اوراق و ابالغهای مربوطه به  -11

ه ارسال ب ؛ می شود به باشگاه ارسال و یک روز بعد از ارسال ، ابالغ شده تلقیمستقيما و ليگ یک ليگ برتر 

 یق اتوماسيون صورت می گيرد .باشگاه از طر

در  ه هاباشگاان کارکن و، مقامات  کنانی، باز اني، مرب باشگاه هاهيات ها ، مربوطه به  یاوراق و ابالغها هيکل

هيات  سال بهروز بعد از تاریخ ار دوبه هيات فوتبال مربوطه ارسال می شود و  سطح ليگ های پایين تر

ت می سيون صورفوتبال از طریق اتوما به هيات ارسال؛ می شوند  لقیتفوتبال ، اوراق مذکور ابالغ شده 

   گيرد.

الغ رسيد اب وبالغ اتبصره : هيات فوتبال مکلف است در اسرع وقت و بدون تاخير ، اوراق مذکور را به مخاطب 

 ن فوتبال ارسال نماید .ورا به ضميمه نامه رسمی و از طریق اتوماسيون اداری به فدراسي

مشخصات و  اوراق پرونده اعم از اسناد ومدارك ارایه شده طرفين ،هيچ یک از حق افشای  کس هيچ -12

و غيره  ادرسیدرات و صورتجلسات اظهارات شهود ، نظرات کارشناسی ، گزارش داوری و ناظر مسابقه ، مذاک

 را ندارد .

نه ز هرگوبی طرفی ، ا قضایی باید ضمن توجه کامل به وصف محرمانگی و رکنریيس و کليه اعضای  -13

ری خوددا ایردور تا قبل از ص اظهار نظر در خصوص پرونده و محتویات آن و نيز هرگونه مصاحبه با رسانه ها

ق سایت از طری ترجيحا، این امر  ت نياز به پاسخگویی یا تفسير رایدر صوربعد از صدور رای و نمایند . 

 رسمی فدراسيون صورت می گيرد.

اسرار می  طور کلی ممنوع و در حکم افشایه ب توسط هرشخصآن وابالغ قبل از امضاء انتشار رای  -14

 باشد .

 یا و آن شدن یا زیاد ای کلمه افتادن قلم از مثل دهد رخ قلم سهو ، رای نوشتن و تنظيم در هرگاه -15

ن قضایی کر نشده ، تجدیدنظر درخواسترای  آن از که وقتی تا باشد گرفته صورت محاسبه در اشتباهی

.  شد خواهد غابال طرفين به تصحيحی نماید و رای می تصحيح را رای ، نفع ذی درخواست به یا بدوی راساً

ه کميته ر عهدتوسط کميته استيناف ب تجدیدنظر و نيز اصالح آرای صادر شده اصالح رای بعد از درخواست

 که درقسمتی حکم.  است منوعم تصحيحی رای رونوشت بدون اصلی رای رونوشت سليمت استيناف است.

 . شد خواهد اجرا قطعيت درصورت نبوده اشتباه مورد
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 در نيز نآ تصحيح است تجدیدنظرخواهی قابل قضایی ، رکن قرار یا حکم اصل که مواردی در - 1 تبصره

 . بود خواهدتجدیدنظرخواهی  قابل قانونی مدت

 نيز صحيحیت گردد رای نقض استيناف ،کميته رسيدگی در  واسطه به تصحيح مورد رای چنانچه - 2 تبصره

 . افتاد خواهد اعتبار از

ب و با ترتي در صورت ایجاد بی نظمی یا اختالل در جلسه رسيدگی ، رکن قضایی می تواند با رعایت -16

ی امه بی نظمو در صورت عدم توجه و ادبدواً به شخص خاطی اخطار نماید  درصورتجلسه اختالل نحوه ذکر

ر صورت ایتاً دو نهليون تا پنجاه ميليون ریال نماید مبادرت به جریمه نقدی وی از بيست مي،  و اختالل

ضمن  ،کر دليل ، با ذ اینگونه مجازاتها باید عالوه بر درج در صورتجلسه . ضرورت وی را از جلسه اخراج نماید

 رای راجع به موضوع اصلی نيز آورده شوند .

 

 نضباطینحوه اتخاذ تصمیم ا -22ماده 

مخففه  شرایط رکن قضایی صالح ، با توجه به عناصر موضوعی و حکمی تخلف واقع شده و نيز با مالحظه -۱

 . ی نمایدم، اتخاذ تصميم و مجازات ها یا مشدده احتمالی ، درباره نوع و ميزان اقدامات انضباطی 

 ماید .و دیگری تجویز نمدت محروميت باید دقيقاً مشخص شود مگر اینکه مقررات صراحتا به نح -2

ا چند ک یی رکن قضایی می تواند تصميم بگيرد که مجازاتها محدود به یک ناحيه خاص جغرافيایی یا -3

 ها باشدگروه و سری خاص از رقابت 

اگرچه  يرد ورکن قضایی در هنگام اتخاذ تصميم باید همه جوانب امر و مستندات موجود را در نظر بگ-4

د ازات موران مجررات رافع مسووليت نيست ولی می توان درجه تقصير را در تعيين ميزعدم تقصير در این مق

 مالحظه قرار داد.

رم( خلف )ج، در کشف ت شخص متخلفاگر رکن قضایی معتقد باشد که اطالعات ارایه شده از ناحيه یک  -5

خشش بحتی  مجازات یانقش موثری داشته است می تواند با استفاده از اختيارات خود ، نسبت به تخفيف 

 کامل وی اتخاذ تصميم نماید.

 امتناع اعضا از شرکت در فرآيند دادرسی و صدور رای  و ايراد به آنها -23ماده 

رکت اید از شبکه دالیل جدی برای تردید در بی طرفی آنها موجود باشد  قضایی در مواردی رکناعضای  -۱

د اریرگاه اه ند.ی اتخاذ تصميم و اعالم رای امتناع نمایدر جلسه رسيدگی و همچنين شرکت در مذاکرات برا

بت به عوا نسد تياز ماه جدا ستيمکلف ن رکن قضاییاعالم نشده باشد  یجلسه اول دادرس انیتا پا مذکور

 دهد . یآن را
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مایند نمتناع قضایی باید از شرکت در جلسات و مذاکرات و رای گيری ا رکناز جمله مواردیکه اعضای  -2

 رحضو را مطعرد  درایموارد ا نیدر ا توانندیم زين پرونده نيطرف وان به موارد زیر اشاره کرد همچنينمی ت

 : کنند

 چنانچه عضو مذکور در نتيجه دادرسی نفع مستقيم داشته باشد -الف

اهد ش ایه کرد یاظهارنظر ماهو یسمت ایتحت هر عنوان  در موضوع پرونده قبالًچنانچه عضو مذکور  -ب

 بوده باشد. نياز طرف یکی

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

ور ام اوی یر مباشر امو ن،ياز طرف یکی ایباشد  یدعو نياز طرف یکیمخدوم  ای مقي عضو رکن قضایی ، –د

 باشد. یهمسر و

 باشند. نياز طرف یکیرث ، وا فرزند او ای و همسر ، ییعضو رکن قضا –ه

فرزند  ایدر، همسر و پدر و ما ای نياز طرف یکیفرزند او و  ای، پدر و مادر، همسر و عضو رکن قضایی  نبي – ز

 ،یعقط یر رأصدو خیدر سابق مطرح بوده و از تار ایمطرح باشد یا انضباطی  یفريک ای یحقوق یاو، دعوا

 از دو سال نگذشته باشد. شيب

مکلف  ،کند  ه هریک از دالیل فوق باید از شرکت در جلسه و مذاکرات و رای گيری امتناععضوی که ب -3

 است که بالفاصله و در اسرع وقت ، ریيس رکن قضایی را از موضوع مطلع نماید.

 رونده بهپاهيت مچنانچه یکی از طرفين ایراد رد عضو را مطرح کند ، ریيس رکن قضایی قبل از ورود به  -4

 رسيدگی و اظهار نظر می کند .ایراد آن 

طل و که به تشخيص ریيس رکن قضایی نباید در دادرسی شرکت می کرده است ، با اقدامات عضوی -5

 بالاثر تلقی می شود .

 ر رسيدگیدحضور  در صورت تردید یا حدوث اختالف در موجود بودن یا نبودن موارد لزوم امتناع اعضا از -6

 ه موضوعک به این موضوع رسيدگی و اتخاذ تصميم می نماید . در صورتی معاون، ریيس رکن قضایی یا 

م نظر و اعال به این موضوع رسيدگی معاونمربوط به خود ریيس رکن قضایی باشد ریيس کميته استيناف یا 

 می نماید .

 کشف جرم يا ساير تخلفات انضباطی در جريان رسیدگی -24ماده 

 رکنمتوجه وقوع جرمی شود که رسيدگی به آن در صالحيت چنانچه رکن قضایی در جریان رسيدگی 

قضایی فوتبال نباشد مکلف است مراتب را از طریق دبيرکل یا ریيس فدراسيون فوتبال در اسرع وقت به 

اتی که رسيدگی به برساند . همچنين رکن قضایی در صورت کشف تخلف کشور اطالع مقامات صالح قضایی
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ضایی ورزشی باشد باید در اسرع وقت اقدامات الزم را به منظور اعالم و سایر مراجع قآنها در صالحيت 

 به آنها انجام دهد .، رسيدگی 

 

 توقف رسیدگی -25ماده 

 قضایی به دالیل زیر متوقف می شود : رکنرسيدگی در 

 .که دارای جنبه خصوصی باشد ( ) صرفاً در مواردیشاکی اعالم گذشت یا  توافق طرفين -الف

م ا هنگا) ت مربوطه با رعایت تشریفات قانونی سمی ورشکستگی نزد محاکم قضایی دادگستریر اظهار-ب

 .(محاکم قضایی دادگستریتعيين تکليف 

 .قانونی برای ادامه رسيدگی جهتعدم وجود  -ج

 .یا حجر متخلففوت  -د

 

 مرور زمان -26ماده 

 اشد دیگرشده بتعقيب و رسيدگی آغاز ن ، یبعد از انقضای مواعد زیر ، چنانچه در خصوص تخلف یا جرم -۱

 نيست : پذیر قضایی فدراسيون فوتبال امکان رکندر آن موضوع به استناد این مقررات ، رسيدگی به 

 دو سال برای تخلفاتی که در جریان مسابقه واقع شده اند ؛ -الف

 هشت سال برای تخلفات مربوط به دوپينگ؛ -ب

 ده سال برای سایر تخلفات. -ج

ادات و ، پيشنه تعارض منافع ، شاء و ارتشاءدستکاری در نتایج مسابقات، تبانی ، رساد در فوتبال ) ف -2

 سال 18ر شخاص زیتخلفات و جرایم عليه ا( و ، شرط بندی ، عدم امانتداری ، عدم رازداریهدایای نامشروع 

 مشمول مرور زمان نيستند .

 سبه می شود .محاان ارتکاب تخلف یا جرم مرور زمان از زم -3

ا اتمه آنهخاریخ تدر خصوص جرایم و تخلفاتی که در یک دوره معين واقع شده اند یا مستمر بوده اند از  -4

. 

 .می شود  از تاریخ آخرین ارتکاب محاسبهیا جرم ، تکرار شده ، مرور زمان که تخلف  در مواردی -5
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 ود.شه می شده و  مجدداً از نو محاسب مرور زمان فوق الذکر با انجام اقدامات تعقيبی ، متوقف -6

حاسبه می مسال است و از تاریخ قطعی شدن آنها  5قضایی  رکنمدت مرور زمان احکام قطعيت یافته  -7

 شود .

 

   هزينه دادرسی -27ماده 

بر  ن قضاییپرونده هایی که شاکی یا خواهان خصوصی ندارند و بخشهای مختلف فدراسيون و یا رکدر  -۱

تبال از ن فوو فدراسيو ازی به تادیه هزینه دادرسی نيستيف قانونی خود پيگيری می کنند ، نياساس تکل

اهی خوتجدیدنظرپرداخت هزینه دادرسی معاف است . در صورتيکه شخص مورد تعقيب ، محکوم شده و 

 نماید ، مکلف به تادیه هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظرخواهی می باشد .

،  اشدبوتبال فه هایی که شاکی یا خواهان آنها شخص یا مرجعی غير از فدراسيون هزینه دادرسی پروند -2

 می باشد .بر عهده شاکی یا خواهان 

دراسيون فقضایی فدراسيون فوتبال ، سالی یک مرتبه توسط هيات ریيسه  رکن یدادرس نهیهز ميزان -3

 تعيين و ابالغ می شود .

کی صل فيش بانال واریز و ابه حساب فدراسيون فوتبمحکوم له و توسط شاکی یا خواهان  یدادرس نهیهز -4

 تقدیم رکن قضایی رسيدگی کننده می شود تا در پرونده نگهداری شود .

رتبط از مو سایر هزینه های  دادرسیهای در صورت ناقص بودن پرونده از حيث عدم پرداخت هزینه  -5

هزینه  ه واریزمدت یک هفته بعد از ابالغ نسبت بمراتب به شاکی ابالغ تا ظرف ،  قبيل هزینه کارشناسی

ر ظرف ر مذکوقرار رد دعوی وی صادر خواهد شد . قرادادرسی و رفع نقص اقدام نماید در غير این صورت 

  است . در کميته استيناف مدت یک هفته بعد از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی

 

 اقدامات انضباطی -28ماده 

 در نظر گرفت: یاشخاص حقوقمی توان برای  اقدامات انضباطی زیر را -۱

 اخطار؛ -الف

 توبيخ؛ -ب

 جریمه نقدی؛ -ج

 ابطال نتيجه مسابقه -د
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 کسر امتياز  -ه

 بازنده کردن تيم متخلف -و

 خاص ورزشگاهمحروميت از برگزاری مسابقه در  -ز

 بدون حضور تماشاگرانبرگزاری مسابقه  -ح

 برگزاری مسابقه در زمين بيطرف -ط

 حروميت از نقل و انتقاالتم -ی

  اخراج از مسابقات -ك

 سقوط به دسته پایين تر -ل

 استرداد عنوان یا )و ( جایزه ؛ -م

 ، فوتسال و فوتبال ساحلی محروميت از هرگونه فعاليت مرتبط با فوتبال  -ن

 

 

 در نظر گرفت: حقيقی اشخاص یتوان برا یرا م ریز یاقدامات انضباط -2

 اخطار؛ -الف

 راجاخ -ب

 توبيخ؛ -ج

 جریمه نقدی ؛ -د

 ؛ابقه یا برای یک دورۀ زمانی معينمحروميت از تعداد مشخصی مس -ه

 ورزشگاهمحروميت از ورود به  -و

 محروميت از نشستن روی نيمکت -ز

 محروميت از ورود به رختکن -ح

 محروميت از کليۀ فعاليت های مرتبط با فوتبال؛ -ط

  هزیجا ایو / عنوان  استرداد -ی
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 رکن قضایی می تواند چند مجازات را بصورت توام و مجموع ، اعمال نماید .  -4

لفات و ليه تخکاحراز تقصير یا سوء نيت برای مجازات اشخاص ضرورت ندارد و  ، در اجرای این مقررات -5

به  صخصو ینامگر اینکه مقررات در هوی بودن آنها قابل مجازات هستند جرایم ، صرف نظر از عمدی یا س

 جازات رايزان م، ممی تواند با مالحظه درجه تقصير اشد با این حال رکن قضایی نحو دیگری تصریح نموده ب

 .تعيين نماید

اما ست اجازات م توجبمساز منظر این مقررات ، تخلفات )جرایم( ناتمام و شروع به تخلف ) جرم ( نيز  -6

 هد بود.مجازات آن ، حداقل مجازات مندرج در این مقررات خوا

که عم از آنشکل و صورتی مداخله داشته باشد اهر هر شخصی که عمداً در وقوع یک جرم یا تخلف به  -7

مرجع رسيدگی .عمل وی تحت عنوان معاونت ، مشارکت یا آمر باشد از منظر این مقررات باید مجازات شود 

باید از نهرحال  يين می کند که درميزان مجازات را تع ، مداخله وینحوه کننده با مالحظه درجه تقصير و 

 حداقل مندرج در این مقررات کمتر باشد .

 

 اخطار -29ماده 

ر صورت دزات دال بر مجابه معنای یادآوری مفهوم یک قاعده انضباطی به همراه هشدار قانونی به متخلف 

 نقض مقررات در آینده است .

 

 توبیخ -30ماده 

 د .می شو خطاب به شخص متخلف صادر و ابالغ ،ر تقبيح تخلف اعالميه رسمی و مکتوب است که به منظو

 جريمه نقدی -31ماده 

 عنوان مجازات شخص متخلف ، براساس پول رسمی کشوره وجهی است که از سوی رکن قضایی ب -۱

 تعيين می شود.جمهوری اسالمی ایران 

 ونيليد مز پانصا ترشيب ایکمتر  الیر ونيلياز پنجاه م دینبا ینقد میجرا زانيم یقيدر مورد اشخاص حق -2

 باشد. الیر

ليارد ميیک ز ا ترميليون ریال کمتر یا بيشیکصد ی ميزان جرایم نقدی نباید از اص حقوقخدر مورد اش -3

  .ریال باشد
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ه ، باشگاو ن کارمندا، مقامات رسمی و ی مالی و نقدی بازیکنان هامجازات در قبال کليه  باشگاه ها -4

افع این رکم ، هستند و ترك باشگاه یا خاتمه قرارداد ایشان با باشگاه بعد از صدور ح متضامناً مسوول

 مسووليت نيست.

د و اميان ، جوان در مورد مسابقات رده های سنی نونهاالن ، نوجوانانهمچنين در ليگ یک و پایين تر و  -5

فاد این م. بد می یاقررات کاهش تا پنجاه درصد ميزان مندرج در این مها ، حداقل و حداکثر جرایم نقدی 

ل ها در ک اميد بند در خصوص جرایم نقدی منظور شده برای رده های سنی نونهاالن ، نوجوانان ، جوانان و

 این مقررات قابل تسری می باشد.

 

 و عناوين استرداد جوايز -32ماده 

، جام  ن ) مدالاشياء نمادی و و غيرنقدی دریافتی اعم از نقدیمزایای جوایز و به مفهوم استرداد کليه 

 .شد ی نمی باو شامل حقوق و دستمزد پایه قراردادمی باشد و عناوین قهرمانی ، نشان پيروزی و ... ( 

 کارت زرد -33ماده 

 این )که ی شدهاخطاری است که داور به بازیکنی می دهد که در جریان مسابقه ، مرتکب رفتار غيرورزش -۱

 .(شدید نيسترفتار غيرورزشی 

يت از محروم ودریافت دو کارت زرد در جریان یک مسابقه منجر به اخراج ) کارت قرمز غير مستقيم (  -2

 ند .اك می شوپزیکن مسابقه بعدی می شود . این دو اخطار که منجر به ارایه کارت قرمز شده اند از سابقه با

ر دریافتی دازحيث جمع اخطارهای محروميت بازیکنان یا ذخيره ها در مسابقات ليگ کشوری یا حذفی  -3

صویب به ت ومسابقات مختلف ، بر اساس دستورالعملی خواهد بود که هرساله توسط سازمان ليگ پيشنهاد 

 هيات ریيسه فدراسيون می رسد . 

قه آن مساب در طی تمام رها شده است مجددا برگزار شود ، کارتهای زرد ارایه شده نااگر مسابقه ای که  -4

اتمام سبب نشوند . اگر چنين مسابقه ای تکرار نشود کارتهای زرد دریافتی توسط تيمی که م ابطال می

ای زرد ام کارتهند تمماندن مسابقه بوده است به قوت و اعتبار خود باقی می مانند و اگر هر دو تيم مقصر باش

 معتبر خواهند بود .

تبر ، مع وسط مرجع صالح تعيين می شودکارتهای زرد ارایه شده در طی یک مسابقه که نتيجه آن ت -5

 باقی می مانند .

ارت زرد کود ، اگر بازیکنی در نتيجه رفتار غير ورزشی شدید با کارت قرمز مستقيم مواجه و اخراج ش -6

 دریافتی وی در جریان همان مسابقه نيز معتبر باقی می ماند.
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 اخراج -34ماده 

ر مکت دك زمين مسابقه و محوطه اطراف آن از جمله نيمفهوم آن دستور داور به اشخاص برای تر -۱

اشد مگر بقه بجریان یک مسابقه است . شخصی که اخراج می شود می تواند از جایگاه تماشاگران ناظر مسا

 را نداشته باشد. ورزشگاهقضایی ، حق ورود به  رکنآنکه به موجب حکم 

ر جریمه ه منظوبرد . اگر نشان دادن کارت قرمز اخراج بازیکنان با نشان دادن کارت قرمز صورت می گي -2

 م تلقی می شود واز قواعد بازی فوتبال باشد ، کارت قرمز مستقي 12رفتار غيرورزشی خشن منطبق با قاعده 

 . می شود دو کارت زرد در یک مسابقه ارایه شود کارت قرمز غير مستقيم تلقیدریافت اگر در نتيجه 

ان شود و جرینروط به آنکه مزاحم تماشاگران مشدر ادامه همان مسابقه  ودکه اخراج می ش مقام رسمی -3

ه ص دیگری کبه شخ از جایگاه تماشاگراند دستورات و راهنمایيهای الزم را مسابقه را مختل ننماید می توان

 د.وی روی نيمکت است ارایه نمایجانشين 

کس ميحضور در تکن و همچنين حق که اخراج می شود به هيچ عنوان حق ورود به رخ مقام رسمی -4

 ندارد .کنفرانس خبری پایان مسابقه را شرکت در و  زون

توسط  يجه آناخراج در هر صورت حتی اگر مسابقه نيمه تمام رها شود یا نتيجه آن ابطال شود یا نت -5

ی تواند م باطیمراجع صالح تغيير کند ، موجب محروميت خود به خود از مسابقه بعدی می شود . کميته انض

 مدت چنين محروميتی را تمدید کند .

 

 محرومیت از حضور در مسابقه -35ماده 

 همچنين وبعدی یا رقابتهای عنای محروميت از حضور در مسابقه محروميت از حضور در مسابقه به م -۱

ر د حضور،  ورود به رختکن، ، نشستن روی نيمکت  حضور در محوطه پيرامون زمين مسابقه: محروميت از 

 .است يت در طول مدت محرومو محروميت از حضور در کنفرانس خبری ) قبل و بعد مسابقه (  ميکس زون

اعالم  ن شکلمدت زمان محروميت بر اساس روز ، ماه یا مسابقه تعيين می شود و محروميتی که به ای -2

 یز کرده باشد .آن را تجو صراحتاً، مسابقه باشد مگر آنکه مقررات  24ماه یا  24می شود نباید بالغ بر 

گزار اقعا برصورت فقط مسابقاتی که و اگر محروميت بر اساس تعداد مسابقه تعيين شده باشد در این -3

عيين تجع صالح ه مراشده اند محاسبه می شوند . اگر مسابقه لغو شود یا نيمه تمام بماند یا نتيجه آن بوسيل

جه تقصير تيم در صورتيکه این موضوع در نتي ( این مقررات 6۱ده به استثنای تخلف از ما )یا تغيير کند شود 

 .منتسب به شخص محروم رخ داده باشد ، آن مسابقه جزء محروميت وی محاسبه نمی شود 
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اشاگر ه ، تمشخصی که از حضور در مسابقه محروم است حق دارد از جایگاه تماشاگران یا جایگاه ویژ -4

ز ستفاده اقه با ااما حق ندارد در طول مسابود به ورزشگاه محروم باشد ( ) مگر اینکه از ورمسابقه باشد 

 (ز واسطه ارفتن گوسایل الکترونيکی یا مخابراتی یا هيچگونه وسيله و روش دیگری ) از جمله اشاره و کمک 

قررات م اجرای اف ازتباط با نيمکت و بازیکنان نماید و در صورت تخلف ، به علت استنکمبادرت به برقراری ار

 ، مجازات می شود .

وميت از محرود اگر نتيجه یک مسابقه متعاقبا به دليل حضور یک بازیکن غير مجاز سه بر صفر اعالم ش -5

از بودن ير مجغکه عليرغم  بازیکنی. این قاعده همچنين در مورد حضور در مسابقه اجرا شده تلقی می گردد

 . اعمال می شود در آن مسابقه حضور یافته است 

 .اشت دواهد خادامه اگر محروميت همراه با جریمه نقدی باشد ، محروميت تا زمان تادیه جریمه نقدی  -6

 

 محرومیت از ورود به رختکن و/يا نشستن بر روی نیمکت -36ماده 

تکن یا ه رخب د به رختکن و / یا نشستن روی نيمکت ، شخص را از حق خود مبنی بر ورودومحروميت از ور

 ابقه و خصوصا از نشستن روی نيمکت محروم می کند .راف زمين مسمحوطه اط

 

 ورزشگاهمحرومیت از ورود به  -37ماده 

 .خاص محروم می کند  ورزشگاهمحدوده یک یا چند داخل و چنين مجازاتی شخص را از ورود به 

، فوتسال و فوتبال مرتبط با فوتبال های فعالیت کلیهمحرومیت از  -38ماده 

 ساحلی

خل کشور در دا لیفوتبال ، فوتسال و فوتبال ساحمرتبط با مجازات ، شخص حقيقی را از هرگونه فعاليت این 

مله ميت از جمحرو ممنوع می نماید مگر اینکه با تصميم رسمی فيفا در بعد بين المللی نيز اجرا شود . این

تهای يلهرگونه فعا  يتهای مشابه ،تراپ و فعال، بازیکن ، مربی ، پزشک و فيزیو عنوان داوره شامل فعاليت ب

 وتبالی ،فابات اداری و مدیریتی در حوزه فوتبال ، شرکت در دوره های آموزشی ، نامزدی در هرگونه انتخ

 واسطه گری و کارگزاری رسمی مسابقات می باشد اما الزاماً محدود به این موارد نيست . 

 نقل و انتقاالتمحرومیت از  -39ماده 

ده شان تعيين در مدت زم) داخلی و/یا بين المللی ( جدید باشگاه از ثبت بازیکن یک عيت به معنای ممنو

 می باشد .
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 بدون حضور تماشاگرانانجام مسابقه  -40ماده 

ه ضایی بق رکندر صورت تصميم  به معنای انجام یک یا چند مسابقه بدون حضور تماشاگران می باشد .

رد ا ندار ورزشگاهيچ کسی به استثنای اشخاص ذیل حق حضور در برگزاری مسابقه پشت درهای بسته ، ه

 مگر اینکه رکن قضایی حضور اشخاص دیگری را نيز ضروری تشخيص دهد :

 . نفر شامل بازیکنان و مقامات رسمیپنجاه حداکثر هيات همراه ، هریک از تيم ها و  -الف

ش جهت ارت ورزمورد تایيد فدراسيون و وزخبرنگاران و رسانه هایی که دارای کارت شناسایی معتبر و  -ب

 هستند . ورزشگاهورود به 

ر هستند هده داعها را  ورزشگاهنيروهای انتظامی و امنيتی که وظيفه برقراری نظم و امنيت مسابقات و  -ج

 همچنين آتش نشانها و پزشکان و رانندگان آمبوالنس ها.

دار  عهده اهورزشگ،  اداره ، تعمير یا نگهداری کليه اشخاصی که وظيفه ای را در خصوص مسایل فنی  -د

 هستند .

 يگ .نفر از نمایندگان فدراسيون فوتبال ، هيات فوتبال مربوطه و سازمان ل پنجاهحداکثر  -ه

 را در اختيار دارند . VIP , VVIP, CIPاشخاصی که  بليط یا مجوز ورود به  -و

یيد و با تا ل امنيتیمی توان به علت مسای رخ داده یا خيربعنوان یک استثناء و صرف نظر از اینکه تخلفی  -ز

 تشمسابقه را پ ریيس فدراسيون و در غياب وی با تایيد نواب ریيس فدراسيون ) با رعایت ترتيب حضور ( ،

 برگزار نمود . در زمين بی طرف ایخاص  ورزشگاه کیدر درهای بسته و بدون تماشاگر یا 

 

 ین بی طرفانجام مسابقه در زم -41ماده 

 در استانی بی طرف می باشد . ورزشگاهبه مفهوم انجام مسابقه در یک  در این مقررات ،

 

 خاص ورزشگاهانجام مسابقه در يک  محرومیت از -42 ماده

 اشد.می ب خاص ورزشگاهبه مفهوم محروميت یک باشگاه از برگزاری مسابقه مربوط به آن باشگاه در یک 
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 ابقهابطال نتیجه مس -43ماده 

 بطال شدهبقه اچنانچه نتيجه ای که در زمين مسابقه به دست آمده است نادیده انگاشته شود ، نتيجه مسا

 محسوب می شود .

 

 اخراج از رقابتها ) مسابقات ( -44ماده 

 باشد . تی میبه مفهوم محروميت یک باشگاه از حق حضور در رقابتهای جاری یا رقابتهای فصل یا فصول آ

 قوط به دسته پايین ترس -45ماده 

 به مفهوم تصميم رکن قضایی به سقوط یک باشگاه به دسته پایين تر می باشد

 

 کسر امتیاز -46ماده 

 اهد شدخوسب کرکن قضایی می تواند حکم به کسر امتيازاتی که قبال توسط باشگاه کسب شده یا در آینده 

 صادر نماید .

 

 تغییر نتیجه ) بازنده کردن ( -47ماده 

 بازنده تلقی می شود .) سه بر صفر (  3-0تيمی که به این طریق مجازات می شود ،  -1

ه گل سش از اگر تيمی که به موجب حکم رکن قضایی ، برنده اعالم می شود مسابقه را با اختالف بي -2

 برنده شده باشد ، نتيجه واقعی به دست آمده در جریان مسابقه مالك خواهد بود .

 اعالم نمودن تيم متخلف به شرح ذیل است :آثار بازنده  -3

،  یین قضاکه به موجب حکم رک یمياگر ت. به ضرر تيم متخلف محاسبه می شود 3-0نتيجه مسابقه  -الف

 آمده در ه دستب یواقع جهيبرنده شده باشد ، نت از سه گل شيشود مسابقه را با اختالف ب یبرنده اعالم م

 مسابقه مالك خواهد بود . انیجر

 جدول مسابقات با رعایت نتيجه اعالم شده ، اصالح خواهد شد . -ب

بت می زنان ث گل در جدول گلرسيده توسط تيم برنده ، به نام بازیکنان زننده گلهای واقعی به ثمر  -ج

 . شود
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ر ی داده دات روبا وجود تعيين و اعالم نتيجه یک مسابقه به ترتيب فوق ، رکن قضایی باید کليه تخلف -4

 اید .ات نمان مسابقه از هر درجه و به هر ميزان را مورد رسيدگی قرار داده و متخلفين را مجازجری

 

 ثبت کارتهای زرد و قرمز -48 ماده

ی شوند ضبط م وکارتهای زرد و قرمز ارایه شده در جریان مسابقات در فدراسيون ) سازمان ليگ ( ثبت  -۱

 شود . اطالع رسانی می باشگاه هاو حتی االمکان به 

ای اثر ا داراطالع رسانی در این خصوص صرفا از جهت تاکيد و هماهنگی بيشتر است وگرنه این کارته -2

رایی می شد اجفوری هستند و محروميتهای ناشی از آنها صرف نظر از اینکه اطالع رسانی شده یا نشده با

 شود .

شده  وق محرومعلل ف ی ، از بازیکنانی که بهنمی توانند به عذر بی اطالعی یا عدم اطالع رسان باشگاه ها -3

 ت .مجاز اس ن غيراند استفاده نمایند و در هر صورت استفاده از چنين بازیکنانی مصداق استفاده از بازیک

 

 اخطارها و اخراج -49ماده 

ن ر همادبعدی  شخصی که از زمين مسابقه یا منطقه فنی اخراج می شود ، خود به خود از اولين مسابقه -۱

د یا نمای رقابتها محروم می شود مگر آنکه کميته انضباطی تصميم به افزایش مدت محروميت وی اتخاذ

 محروميت وی را به دليل خطای آشکار داور لغو نماید.

تعيين  ق نصاببازیکنی که در مسابقات مختلف یک سری از رقابتها ، کارتهای زرد دریافت نماید ، طب -2

روم ابتها محان رقمسابقات و دستورالعمل های ابالغ شده ، از مسابقه بعدی در هم شده در  مقررات برگزاری

يچ هتحت  ومی شود . چنين محروميتی قبل از سایر محروميتها و مجازات ها اجرا می شود . به هرحال 

 دیگر ه فصلبشرایطی محروميت ناشی از دریافت کارتهای زرد در مسابقات متعدد در یک فصل از رقابتها 

 منتقل نمی شود.

 ه کان لممسابق اگر یک مسابقه بطور کامل تکرار شود ، کليه اخطارهای ) کارتهای زرد ( مربوط به آن -3

 یکن تلقی می شوند اما کارتهای قرمز معتبر باقی می مانند.

( و رد زرتهای .چنانچه نتيجه یک مسابقه بر اساس تصميم مقامات رسمی تغيير نماید ، اخطارها ) کا  -4

 کارتهای قرمز آن مسابقه معتبر خواهند بود.
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 مسئولیت تضامنی -50ماده 

 شخاصی کهایر ااگر هواداران ، بازیکنان ، مقامات رسمی یا اعضای اشخاص حقوقی مشمول این مقررات یا س

 مشمول واماًاز سوی آنان یا باشگاه انجام وظيفه می کنند، مرتکب تخلفی شوند، شخص حقيقی و حقوقی ت

فلت غرتکب اقدامات انضباطی یا دستورات خواهند شد هر چند که آن شخص حقوقی بتواند ثابت کند که م

 یا تقصيری نشده است.

 

 اصول کلی رفتار -51 ماده

 ،ازیکنان ا ، بمقامات رسمی فدراسيون ، مقامات رسمی هيأت های فوتبال ، باشگاه ها و مقامات رسمی آنه

دراسيون فز سوی فوتبال و مقامات رسمی آنها و به طور کلی تمام افرادی که اسایر اعضای مجمع فدراسيون 

وتبال، ت بازی فه مقرراعهده دار انجام وظيفه ای هستند ، باید ب باشگاه هاها و  فوتبال ، سازمان ليگ ، هيات

نفدراسيون ک ،فيفا  ماتيتصمو دستورالعمل ها بخشنامه ها ، نامه ها،  نياساسنامه، مقررات، آئهمچنين 

ل رفتار و اصو دپایبند باشنجمهوری اسالمی ایران و سازمان ليگ احترام فوتبال  ونيفدراسفوتبال آسيا ، 

 را رعایت نمایند. اری، یکپارچگی و جوانمردیاخالقی، وفاد

 تخلفات جزيی -52ماده 

 اگر بازیکنی مرتکب یکی از تخلفات زیر شود با کارت زرد جریمه می شود :

 ار غير ورزشیرفت -الف

 اعتراض به تصميمات داور با گفتار یا عمل -ب

 اصرار بر نقض قوانين بازی فوتبال -ج

 تاخير در شروع مجدد بازی -د

 آزاد ضربه کرنر ، پرتاب اوت یا ضربه ه الزم در هنگام آغاز مجدد بازی باعدم رعایت فاصل -ه

 اجازه داوریا ورود مجدد بعد از خروج بدون ورود به زمين مسابقه  -و

 ترك عمدی زمين مسابقه بدون اجازه داور -ز
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 تخلفات شديد -53ماده 

 کنی مرتکب یکی از تخلفات زیر شود از زمين مسابقه اخراج می شود :یاگر باز

 خطای شدید در جریان بازی -الف

 رفتار خشونت آميز -ب

 انداختن آب دهان روی حریف یا هر شخص دیگر -ج

ا بتوپ ی رصت مسلم گلزنی از طریق لمس عمدرسيدن گل حریف یا از بين بردن ف ممانعت از به ثمر -د

 ) این موضوع شامل حال دروازه بان داخل محوطه جریمه تيم خود نمی شود (دست 

جازات مممانعت از فرصت مسلم گلزنی حریف که به سمت دروازه حرکت می کند از طریق خطایی که  -ه

 آن ضربه آزاد یا پنالتی است

 استعمال گفتار یا حرکات تهاجمی یا توهين آميز -و

 دریافت کارت زرد دوم در همان مسابقه -ز

 

بد رفتاری در قبال حريف يا اشخاص ديگر به غیر از مقامات رسمی  -54ماده 

 مسابقه

ن آمتحمل  صورت خود به خوده محروميت که ب نده کارت قرمز ، عالوه بر یک مسابقهشخص دریافت کن -۱

 به ترتيب ذیل مجازات می شود : می شود

س عمدی محروميت به دليل ممانعت از فرصت مسلم گلزنی حریف ) مخصوصا بوسيله لم مسابقهیک  -الف

 توپ (.

یی که ) مخصوصا خطا محروميت به خاطر خطای شدید روی حریف در جریان بازی مسابقهحداقل یک  -ب

 افراطی و بی رحمانه باشد (.

از  ی به غيرمحروميت به دليل رفتار غير ورزشی در قبال بازیکن حریف یا هر شخص مسابقهحداقل یک  -ج

 مقامات رسمی سابقه.

به  (و غيره  محروميت به دليل حمله ) اعم از مشت زدن ، لگد زدن ، زدن با آرنج مسابقهحداقل دو  -د

 حریف یا هر شخصی به غير از مقامات رسمی مسابقه.
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مات از مقا ت به دليل انداختن آب دهان بر روی حریف یا هر شخصی به غيرمحرومي مسابقهحداقل شش  -ه

 رسمی مسابقه.

ور لف منظنيز برای متخ رکن قضایی در تمامی موارد فوق عالوه بر محروميت می تواند جریمه نقدی -2

 نماید.

قررات م 77شرح ماده اختيارات رکن قضایی برای مجازات یا اصالح برخی تصميمات انضباطی به  -3

 این مقررات ، محفوظ است. 13انضباطی فيفا و ماده 

 

 درفتاری در قبال مقامات رسمی مسابقهب -55ماده 

ن آمتحمل  صورت خود به خوده محروميت که ب مسابقهشخص دریافت کننده کارت قرمز ، عالوه بر یک  -۱

 می شود مجموعاً به ترتيب ذیل مجازات  می شود :

ایت ه با رعمحروميت به دليل رفتار غير ورزشی در قبال مقامات رسمی مسابق مسابقهحداقل چهار  -الف

 این مقررات . 67الی  64و  همينطور   60 الی 59 مواد

ه بيره ( غحداقل شش ماه محروميت به دليل حمله ) اعم از مشت زدن ، لگد زدن ، زدن با آرنج و  -ب

 مقامات رسمی مسابقه.

 به دليل انداختن آب دهان بر روی مقامات رسمی مسابقه. حداقل دوازده ماه محروميت -ج

ور لف منظنيز برای متخ رکن قضایی در تمامی موارد فوق عالوه بر محروميت می تواند جریمه نقدی -د

 .نماید

قررات م 77اختيارات رکن قضایی برای مجازات یا اصالح برخی تصميمات انضباطی به شرح ماده  -ه

 این مقررات ، محفوظ است. 13انضباطی فيفا و ماده 

 

 نزاع جمعی -56ماده 

 ز حضورمحروميت ا مسابقههر شخصی که در نزاع جمعی حضور یا مداخله داشته باشد حداقل به شش  -۱

 در مسابقات و حداقل پنجاه ميليون ریال جریمه نقدی ، محکوم می شود.

حکوم شته و ماع به هر نحو مداخله دابه آنها در نز منتسبیی که اشخاص حقيقی باشگاه هاباشگاه یا -2

 شوند نيز حداقل  به پرداخت مبلغ سيصد ميليون ریال محکوم می شوند . 

 اشخاصی که صرفاً برای ممانعت از نزاع و جداسازی افراد درگير ، مداخله می کنند مجازات نمی شوند. -3
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 آنکه در د اعم ازنزاع ، عمداً وارد زمين مسابقه شونظر از استثنای فوق ، هر شخصی که در جریان  صرف -4

 یمه نقدییال جرمحروميت و پرداخت حداقل پنجاه ميليون ر مسابقهنزاع مقصر باشد یا نباشد حداقل به دو 

 محکوم می شوند .

 

 مهاجمین ناشناس –57 ماده

 رت بهقضایی مباددر صورت بروز هرگونه خشونت و عدم امکان شناسایی شخص یا اشخاص متخلف ، رکن 

ت حداقل مبلغ به پرداخ مجازات باشگاهی می نماید که متخلفين منتسب به آنها هستند در این حال باشگاه

گاه ه باشسيصد ميليون ریال جزای نقدی محکوم می شود و در صورتيکه مهاجمين ، تماشاگران منسوب ب

ضور بدون ححداقل یک مسابقه : باشند عالوه بر جریمه نقدی فوق ، رکن قضایی حکم به برگزاری 

در می صا طرف برگزاری مسابقه در زمين بیخاص یا  ورزشگاهیا محروميت از انجام مسابقه در  تماشاگران

 نماید . 

 

 سوء رفتار تیمی -58ماده 

ه بآن تيم  به کل که عملکرد یک تيم به گونه ای باشد که رفتار ناشایست یا غير ورزشی را بتوان در صورتی

تبال سال و فور فوتواحد نسبت داد) بعنوان مثال : پنج نفر یا بيشتر در فوتبال و سه نفر یا بيشتر د صورت

ه شرح باسب را در این صورت رکن قضایی می تواند اقدامات انضباطی متن( ساحلی توسط داور کارت بگيرند 

 برای باشگاه نيز منظور نماید .ذیل 

و  ر فوتساليشتر دنفر یا ب)سه فوتبال  فر یا بيشتر از اعضای یک تيمدر مواقعی که داور تعداد پنج ن -الف

ميليون  دویست را جریمه نماید) اخطار یا اخراج ( باشگاه مذکور به پرداخت حداقل مبلغ فوتبال ساحلی(

 ریال محکوم می گردد . 

سابقه مسمی مات رهنگامی که چند بازیکن یا مقام رسمی یک تيم ، مبادرت به تهدید یا تعرض به مقا -ب

 د و درخواهند ش جریمه نقدی محکومحداقل سيصد ميليون ریال  پرداختیا سایر اشخاص نمایند ، به 

 صورت شدت تخلفات مذکور ، سایر مجازات ها نيز قابل اعمال می باشند .

 

 تحريک به نفرت و خشونت -59ماده 

ضور در حاه از حریک نماید حداقل دوازده مهر بازیکن یا مقام رسمی که علناً دیگران را به خشونت ت -۱

 شود . به ميزان حداقل دویست ميليون ریال نيز جریمه نقدی میهمچنين مسابقات محروم می شود و 
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یال رليون در صورت ارتکاب تخلف مذکور توسط باشگاه ، باشگاه مذکور به پرداخت حداقل پانصد مي -2

 جریمه نقدی محکوم می شود . 

خاص چه اشبه باشگاه از جمله هواداران ، چنان تسبينتکاب تخلف مذکور توسط سایر مندر صورت ار -3

در  وند وشمحروم می  ها ورزشگاهمذکور قابل شناسایی باشند به مدت حداقل شش ماه از ورود به کليه 

ل داقحداخت صورت عدم امکان شناسایی دقيق ایشان ، باشگاهی که متخلف منسوب به آن است عالوه بر پر

ت از حروميیا م بدون حضور تماشاگرانسيصد ميليون ریال جریمه نقدی به برگزاری حداقل یک مسابقه : 

 محکوم می گردد .  طرف برگزاری مسابقه در زمين بیخاص یا  ورزشگاهانجام مسابقه در 

وجبات مز ه ، ایا در روز مسابق ورزشگاهارتکاب تخلف فوق از طریق رسانه های گروهی ، یا در اطراف  -4

 تشدید مجازات خواهد بود . 

 

 تحريک عمومی -60ماده 

م و محرو مسابقههر کس که مبادرت به تحریک جمعيت در جریان برگزاری مسابقه نماید ، حداقل دو  -۱

 حداقل یکصد ميليون ریال جریمه نقدی خواهد شد .

ال يون ریميلت حداقل دویست ور به پرداخدر صورت ارتکاب تخلف مذکور توسط باشگاه ، باشگاه مذک -2

 جریمه نقدی محکوم می شود . 

خاص چه اشبه باشگاه از جمله هواداران ، چنان تسبيندر صورت ارتکاب تخلف مذکور توسط سایر من -3

 ی شوند وحروم ممهای فوتبال  ورزشگاهمذکور قابل شناسایی باشند به مدت حداقل یک ماه از ورود به کليه 

 پرداخت به آن است عالوه برتسب شناسایی دقيق ایشان ، باشگاهی که متخلف مندر صورت عدم امکان 

یا  انبدون حضور تماشاگرمسابقه : قل یک حداقل یکصد ميليون ریال جریمه نقدی به برگزاری حدا

 ردد . محکوم می گ برگزاری مسابقه در زمين بيطرفخاص یا  ورزشگاهمحروميت از انجام مسابقه در 

 

 زيکن غیر مجازبا -61ماده 

 عبارت است از :بازیکن غير مجاز  -۱

 اشد .بثبت نام نشده  آنالف. بازیکنی که مطابق مقررات نقل و انتقاالت و دستورالعمل اجرایی 

وسایل  وشها یارتوسل به یا ، غيرواقعی ، ب. بازیکنی که با استفاده از مدارك و مستندات مجعول ، مزور 

 .  متقلبانه ثبت نام شده باشد

 محروم باشد . ، قضایی  رکنبازیکنی که به موجب رای یا دستور موقت  0ج
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 د. بازیکنی که در نتيجه تصميمات انضباطی داور ) کارت قرمز و زرد ( محروم باشد . 

ابقه یک مس استفاده از بازیکن غير مجاز ، تخلف محسوب می شود و هرگاه یک بازیکن غير مجاز در  -2

ون ریال جریمه بازنده اعالم و حداقل سيصد ميلي 0-3تيم وی به حکم کميته انضباطی  رسمی بازی نماید ،

 نقدی می شود. 

 0-3اطی ه انضبهرگاه یک بازیکن غير مجاز در یک مسابقه دوستانه بازی نماید ، تيم وی به حکم کميت -3

 بازنده اعالم و حداقل  یکصد ميليون ریال جریمه نقدی می شود.

 ابقهمسمجاز نيز به پرداخت حداقل دویست ميليون ریال جریمه نقدی و حداقل دو  بازیکن غير -4

 محروميت ، محکوم می گردد . 

( مجوز  ل و ....مجعو در صورتيکه بازیکن غير مجاز با ارتکاب جرم ) نظير جعل ، تزویر ،  استفاده از سند -5

ساعت بعد  24مشمول محدودیت زمانی )  حضور در مسابقات را تحصيل نموده باشد ، اعتراض به حضور وی

سابقات ماتمه خاز مسابقه ( نيست و رسيدگی به تخلف وی در هر زمانی امکانپذیر است و هر زمان قبل از 

بر  يز عالوهقات نمی توان نتيجه مسابقاتی را که وی در آنها حضور داشته تغيير داد و بعد از خاتمه مساب

هره مذکور ب ازیکنتخلف به کسر امتياز به ميزان تعداد مسابقاتی که از بمجازات بازیکن متخلف ، باشگاه م

 برده است در رقابتهای فصل بعد محکوم می شود .  

 

 عدم برگزاری مسابقه و ترک نمودن مسابقه -62ماده 

ل آن مسووم ( ) تيیک تيم یا رفتاری که یک باشگاه ) اعم از فعل یا ترك فعل ( اگر به علت رفتار   -۱

که (  یم) تيباشگاهی  ، یک مسابقه برگزار نشود یا نيمه تمام بماند ، (به استثنای قوای قاهره ) ناخته شودش

ون ریال صد ميليبه پرداخت حداقل پانبازنده اعالم و ضمناَ  3-0مسوول شناخته شود توسط کميته انضباطی 

  محکوم می شود.بعالوه کليه خسارات وارده به سازمان ليگ و فدراسيون نقدی جریمه 

 .  کميته انضباطی باید ظرف مدت یک هفته به موضوع رسيدگی و مبادرت به صدور رای نماید -2

 

 مسابقه  تکرار -63ماده 

مام ی نيمه تاابقه هرگاه به علت قوای قاهره و یا در شرایطی که هيچ یک از دو تيم رقيب مقصر نباشند ، مس

ده در بينی ش و طبق شرایط پيش تعيين شده توسط کميته مسابقات مکان در زمان و بماند ، مسابقه مذکور

  ود . ش) که توسط کميته مسابقات تدوین و پيشنهاد می گردد( تکرار می مقررات اجرایی مسابقات 
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 رفتار تهاجمی و بازی ناجوانمردانه ) در جريان مسابقه ( -64ماده 

ه را وانمردانازی ججمی به دیگران توهين کند یا اصول بهرکس که به هرطریقی خصوصاً با گفتار یا رفتار تها

ه اقل پنجاان حدنقض نماید یا مرتکب رفتار غير ورزشی شود ، مجازات وی ، توبيخ و جریمه نقدی ) به ميز

 محروميت یا ترکيبی از آنها خواهد بود .مسابقه ميليون ریال ( یا حداقل یک 

 

 تهديدات -65ماده 

  ،ابقه مسرسمی مسابقه را بوسيله تهدیدات جدی ، مرعوب نماید حداقل یک  هرکس که یکی از مقامات

 محروم و حداقل شصت ميليون ریال جریمه نقدی خواهد شد. 

 

 اجبار و اکراه -66ماده 

ر تحت فشا می راهرکس که با استفاده از تهدید یا خشونت یا هر روش غيرقانونی دیگر ، یکی از مقامات رس

د، به نماییفا ارا  ف خودد یا مانع شود تا وی آزادانه وظایبه عمل یا اتخاذ تصميی نمای قرار دهد تا اقدام

 یال جریمه نقدی محکوم خواهد شد.و حداقل شصت ميليون رحداقل یک مسابقه محروميت 

 

 نژاد پرستی ، تبعیض در تمام ابعاد و تبلیغات ناروا -67ماده 

یا به  يرآميزنسانی یک شخص یا گروه را از طریق الفاظ تحقهر شخص مشمول این مقررات که ارزشهای ا -۱

ر دهد ض قراد خدشه و تعردليل رنگ پوست ، نژاد ، زبان یا قوميت ، مذهب و مواردی از این قبيل مور

ميزان  يتی بهبازیکن ، یکی از مقامات رسمی یا یکی از مقامات رسمی مسابقه باشد متحمل محرومچنانچه 

 حداقل سيصد ميليون ریال جریمه نقدی خواهد شد.  و مسابقهحداقل پنج 

ر گاه مذکو، باش اگر تماشاگران منتسب به یک باشگاه ، به هر تعداد که باشند مرتکب اعمال فوق گردند -2

ا یخاص  شگاهورزر به برگزاری حداقل دو مسابقه : بدون حضور تماشاگران  یا محروميت از برگزاری مسابقه د

 . ی گرددمبی طرف بعالوه حداقل سيصد ميليون ریال جریمه نقدی محکوم  ورزشگاه برگزاری مسابقه در

 ؛ در صورت تکرار تخلفات فوق توسط تماشاگران ، اقدامات انضباطی ذیل اعمال خواهد شد -3 

ه ق و جریمرد فوارتکاب تخلف فوق در مرتبه دوم توسط تماشاگران ، منجر به محکوميت باشگاه به موا -الف

 به ميزان حداقل ششصد ميليون ریال خواهد شد .نقدی 



 

37 

 

ه ، مل مشددرکن قضایی می تواند با مالحظه کيفيت عوا ،در صورت تکرار تخلف فوق در دفعات بعدی  -ب

 د .ل نمایی مقرر در این مقررات را نسبت به باشگاه و هواداران وی اعمامجازات هاهریک از انواع 

حراز ر صورت اداند ، علت رفتارهای فوق متوقف نماید و بازی نيمه تمام بم اگر داور مسابقه ، بازی را به -4

نتسب به ذکور می فوق ، نتيجه مسابقه ،  سه بر صفر به ضرر تيمی که تخلف ممجازات هاتخلف ، عالوه بر 

 آن می باشد اعالم می شود.

ر وند یا دفوق ش مرتکب تخلفاتاگر دو یا چند نفر از اعضای یک تيم اعم از بازیکنان یا مقامات رسمی  -5

ن آمتيازات موع اصورت وجود عوامل مشدده دیگر در مرتبه اول سه امتياز و در مرتبه دوم شش امتياز از مج

 يم مذکوريکه تتيم کسر می شود و در صورت تکرار مجدد ، تيم به دسته پایين تر سقوط می کند . در صورت

 تيم ، حذف از دور رقابتها خواهد بود . هيچ امتيازی کسب نکرده باشد ، مجازات آن

رود به ماه از و 24در صورت شناسایی تماشاگران متخلف ، رکن قضایی ایشان را به مدت حداقل  -6

 کشور محروم خواهد کرد . ورزشگاه های

با  انونی راقجازات به منظور مقابله با چنين رفتارها و تخلفاتی ، رکن قضایی رسيدگی کننده می تواند م -7

 های متناسب ادغام و اعالم نماید . دستورالعمل

 

 دريافت عمدی کارت زرد يا قرمز -68ماده 

د باطی بایته انضنماید تا کارت زرد یا قرمز دریافت نماید کميخاطی آشکارا مبادرت به تخلفی  شخص هرگاه

داقل وه حشتر بعالمحروميت بي مسابقهوی را عالوه بر محروميت ناشی از دریافت کارت ، حداقل به یک 

 نماید . ميليون ریال جریمه نقدی محکوم پنجاه 

 

 سببیت در اشتباه داور -69ماده 

خيص يد تشدر صورت احراز سببيت اشخاص در اتخاذ تصميم اشتباه توسط مقامات رسمی مسابقه و یا تای

نضباطی يته اد ، کمشو آنهااشتباه ایشان به گونه ای که این تایيد ، موجب اتخاذ تصميم اشتباه توسط 

 محروم می نماید. مسابقهیک شخص متخلف را حداقل 
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 جعل ، تزوير ، استفاده از سند مجعول -70ماده 

ه ترتيب بشود  هرکس که در ارتباط با فعاليتهای فوتبالی مرتکب جعل ، تزویر یا استفاده از سند مجعول

 ذیل مجازات می شود :

ریمه جداقل شش مسابقه محروم و حداقل دویست ميليون ریال اگر شخص متخلف یک بازیکن باشد ح -۱

 خواهد شد.

ل د حداقاگر شخص متخلف یک مقام رسمی ، واسطه نقل و انتقاالت یا کارگزار رسمی مسابقات باش -2

د داقل سيصرداخت حمحروم و به پهرگونه فعاليت مرتبط با فوتبال ، فوتسال و فوتبال ساحلی دوازده ماه از 

 . یال جریمه محکوم می شودميليون ر

کنان ، ز بازیاچنانچه رکن قضایی ، باشگاه را به دليل مداخله ) مشارکت ، معاونت یا اطالع ( یکی  -3

ن ریال ميليو حداقل پانصدبه پرداخت مقامات رسمی یا کارمندان باشگاه مسوول تشخيص دهد ، این باشگاه 

درنظر  دیگر ا عالوه بر جریمه نقدی ، هریک از جرایمجریمه محکوم خواهد شد و رکن قضایی مجاز است ت

 گرفته شده برای اشخاص حقوقی را در مورد باشگاه مذکور اعمال نماید . 

 

 توهین ، افترا ، نشر اکاذيب  -71ماده 

 ایگزارش  ، ضیعرا ،مراسالت ،  هیيشکوا ،نامه هرکس که خارج از زمين مسابقه به هر روشی از جمله  

خصی و صفحات ش ، درج در فضای مجازی ) اعم ازبدون امضا  ایبا امضا  یخط ای یه اوراق چاپهرگون عیتوز

ی را به ، مطالب ر طرقگروهی ( ، سخنرانی ، مصاحبه با رسانه ها ، یادداشت و مقاله ، طرح و کاریکاتور و سای

افترا و  ،هتک حرمت نسبت دهد که قانوناً مصداق توهين ، ) از جمله مقامات رسمی مسابقه ( دیگران 

دی به مه نقنشراکاذیب باشد صرف نظر از مجازات قانونی که در صالحيت محاکم دادگستری است ، به جری

 محروميت محکوم خواهد شد .  مسابقه یکميزان حداقل پنجاه ميليون ریال بعالوه حداقل 

             

 فساد و سوء استفاده از موقعیت -72ماده 

ها مذاکرات یا معامالتی را انجام می دهند یا  واسطه مسووليت خود در فدراسيون و هياته اشخاصی که ب -1

ها و یا سایر اشخاص حقوقی و حقيقی که در فوتبال فعاليت دارند با  ها  ، باشگاه به نمایندگی از هيات

ونه پاداش ، فدراسيون مذاکره می کنند به هيچ عنوان حق ندارند تا بصورت مستقيم یا غير مستقيم هيچگ

هدیه ، کميسيون ، خدمات و یا مزایای مالی و غير مالی را درخواست ، پيشنهاد و یا قبول نمایند و متخلفين 

برای حداقل دوازده ماه بعالوه هرگونه فعاليت مرتبط با فوتبال ، فوتسال و فوتبال ساحلی محروميت از به 
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های کشور و جریمه نقدی به ميزان حداقل دویست  ورزشگاهحداقل دوازده ماه محروميت از ورود به کليه 

 ميليون ریال ، محکوم خواهند شد.

ه های ا وعدهرکس که اصالتاً یا ازطرف شخص ثالث از طریق اعطاء یا تعهد یا پيشنهاد امتيازات ی -2

 اماتا مقیکنان نامشروع و غير موجه یا رشوه به مقامات رسمی یا کارمندان فدراسيون یا هيات ها ، بازی

 وبخشنامه ها  ،، تالش نماید که ایشان را به نقض اساسنامه ، مقررات ، آیين نامه ها  باشگاه هارسمی 

ت ه محروميماید بنهای  فيفا ، کنفدراسيون فوتبال آسيا یا فدراسيون فوتبال ترغيب یا تحریک  دستورالعمل

زده داقل دواعالوه حای حداقل دوازده ماه ببرهرگونه فعاليت مرتبط با فوتبال ، فوتسال و فوتبال ساحلی از 

یال ، ريليون های کشور و جریمه نقدی به ميزان حداقل دویست م ورزشگاهماه محروميت از ورود به کليه 

 محکوم خواهد شد.

به يز نستقيم ( موارد فوق ) مستقيم و غير م ) مستقيم و غير مستقيم ( یا قبول کنند خواست کنندهدر -3

وه حداقل بعالی هرگونه فعاليت مرتبط با فوتبال ، فوتسال و فوتبال ساحلماه محروميت از  حداقل دوازده

يليون ویست مدهای کشور و جریمه نقدی به ميزان حداقل  ورزشگاهدوازده ماه محروميت از ورود به کليه 

 ریال محکوم خواهد شد.

گی از متخلف به محروميت هميشدر صورت شدت تخلف یا در صورت تکرار هر یک از تخلفات فوق ،  -4

 محکوم خواهد شد.هرگونه فعاليت مرتبط با فوتبال ، فوتسال و فوتبال ساحلی 

ان عنوه د بباشن اهداء ، دریافت یا مبادله اشياء نمادین و سمبليک که ارزش مالی قابل توجهی نداشته -5

 است . یادبود بالمانع است اما اهدا یا دریافت وجه نقد ، در هر حال ممنوع

 

 سالمت مسابقات ، تبانی – 73ماده 

رگونه هرتکاب اتابع اساسنامه و مقررات فدراسيون فوتبال ، متعهد و مکلف هستند که از  اصتمام اشخ -۱

ا برکامل خودداری نمایند و باید همواره و به طو می کندرفتاری که به سالمت مسابقات لطمه وارد 

 ين رفتارهایی همکاری همه جانبه و کامل نمایند .فدراسيون فوتبال برای مبارزه با چن

 اهم مصادیق نقض سالمت مسابقات به شرح ذیل است هرچند محدود به موارد ذیل نيست ؛ -2

 ، زمينه ه طراحیهر شخصی که مبادرت ب تاثير ناروا یا غيرقانونی بر روند یک مسابقه یا نتيجه آن. -الف

ت ه محرومياید بيجه یک مسابقه بر خالف اخالق و شئونات ورزشی نمسازی یا اقدام برای تاثيرگذاری بر نت

حکوم خواهد شد . مپانصد ميليون ریال جریمه نقدی و نيز ماه  12از هرگونه فعاليت فوتبالی به مدت حداقل 

ا بمرتبط  هرگونه فعاليتبرای تمام عمر از  متخلفدر صورت شدت اقدامات یا اهميت فراوان موضوع ، 

 . می شودمحروم فوتسال و فوتبال ساحلی، فوتبال ، 
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 رکن قضایی ، در صورتيکه مقامات رسمی یا بازیکنان یک باشگاه در تخلف فوق مداخله داشته باشند ، -ب

شدت  صورت باشگاه مذکور را به پرداخت حداقل پانصد ميليون ریال جریمه نقدی محکوم می نماید . در

راج از ی اخاهمجازات وه بر جریمه نقدی فوق باید حداقل یکی از اقدامات یا اهميت فراوان موضوع ، عال

رای باشگاه نها را بآاز  یا ترکيبی  امتياز یا استرداد جوایز و عناوین رقابتها ، سقوط به دسته پایين تر ، کسر

 در نظر گرفت 

ر دوليت سومعموم نيست و بواسطه دارا بودن در صورت انتشار اطالعات محرمانه ای که در دسترس  -ج

یمه یال جرقرار دارد ، شخص متخلف به پرداخت حداقل پنجاه ميليون رفوتبال در اختيار برخی اشخاص 

م محکوحلی بال ساهرگونه فعاليت مرتبط با فوتبال ، فوتسال و فوتنقدی بعالوه حداقل سه ماه محروميت از 

 می شود .

یج غيير نتابه ت شود این موضوع نمی تواند منجر اگر بعد از خاتمه ليگ ، ادعایی مبنی بر تبانی مطرح -3

 قابل اعمال هستند .  مجازات ها شود و مسابقه مذکور هم تکرار نخواهد شد اما سایر 

 

 پرهیز از تعارض منافع -74ماده 

خصی و ابط شمنظور از تعارض منافع ، قرار گرفتن در موقعيتی است که منافع ، فعاليت ها و یا رو -1

را  تبوعشمد ، مسووليت ، امانتداری و وفاداری وی به فدراسيون و به طور کلی سازمان خصوصی یک فر

  ه و مخدوش نماید .دتحت تاثير قرار دا

فع عارض مناتشرایطی که منجر به  باید از قرار گرفتن در موقعيت و مقرراتکليه اشخاص مشمول این  -2

داری ن خودقعيت تعارض منافع ، مکلف هستند ضممی شود خودداری نمایند و در صورت قرار گرفتن در مو

فوق و قامات مامطالع ابه از اجرای اختيارات و امتناع از انجام وظيفه محوله ، مراتب را با ذکر کليه جزیيات 

 ن مقررات بهی قانونی مقرر در ایمجازات هادر صورت تخلف از این قاعده ، هریک از  . برسانندربط  ذی

 مورد متخلف قابل اجرا می باشد . تشخيص رکن قضایی در 

 

 اعمال فشار غیرقانونی -75ماده 

 ای منزوی دقص به آن عبارت است از هرگونه اعمال فشار و آزار که ده ووباعمال فشار غير قانونی ، ممنوع 

تخریب یا  ، طراحی و در طول زمان تکرار و منجر به گروه یا شخص یکیا به ستوه آوردن  کردن مطرود

ت ین مقرراار در ی قانونی مقرمجازات هائونات ایشان شود . در صورت تخلف از این قاعده ، هریک از تنزل ش

 به تشخيص رکن قضایی در مورد متخلف قابل اجرا می باشد .
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 تعهد به بی طرفی ، امانتداری و رازداری -76ماده 

 ، دزشی خوجرای اختيارات ورمکلف هستند که در انجام تکاليف و ا مقرراتکليه اشخاص مشمول این  -۱

ده و از ت نموبی طرفی کامل را در حوزه مسایل سياسی ، مذهبی ، قومی ، نژادی ، زبانی و جنسيتی رعای

 هرگونه تبعيض خودداری نمایند .

ناد و ر ، اسمکلف به رازداری و امانتداری هستند و حق افشای اسرا کليه اشخاص مشمول این مقررات -2

انين و ه حکم قونکه بمناسبت مقام و موقعيت ایشان در اختيارشان قرار گرفته ندارند مگر ای مدارکی را که به

 مقررات و دستور مراجع صالح قانونی مکلف به افشاء آنها نزد مقامات شوند .

ن شخيص رکی قانونی مقرر در این مقررات به تمجازات هادر صورت تخلف از این قواعد ، هریک از  -3

 د متخلف قابل اجرا می باشد .قضایی در مور

 

 تخلفات و جرايم انعکاستعهد به  -77ماده 

از  هر یک مکلف هستند در صورت اطالع از هرگونه نقض اساسنامه و یا مقرراتکليه اشخاص مشمول این 

گونه ع هرع از وقوا اطالهای فدراسيون فوتبال و ی قوانين ، مقررات ، آیين نامه ها ، بخشنامه و یا دستورالعمل

و  ت رسمیذکر جزیيات به اطالع مقاما جرمی ، مراتب را در اسرع وقت و بدون هيچگونه تاخيری و با

روع و نامش صالحيتدار فدراسيون فوتبال برسانند . شروع به تخلف ، شروع به جرم و  هرگونه پيشنهاد

اسرع  در باید واشد انونی می بغيرقانونی ولو آنکه اجرایی یا منتج به نتيجه نشوند نيز مشمول همين تکليف ق

فوتبال  نفدراسيو صالحيتدار و رسمی مقامات اطالع به جزیيات با ذکر و تاخير هيچگونه وقت و بدون

ه تشخيص بقررات ی قانونی مقرر در این ممجازات هارسانده شود . در صورت تخلف از این قاعده ، هریک از 

 .رکن قضایی در مورد متخلف قابل اجرا می باشد 

 

 

 جرايم و تخلفات منافی عفت  مجازات تکمیلی -78 ماده 

به مرتکب اعمال منافی عفت )هرشخص مشمول این مقررات ، در هرشغل ، جایگاه و مقامی که باشد چنانچه 

( گردد و ارتکاب این جرم در محاکم صالح دادگستری به موجب حکم قوانين جاری کشورشرح و توضيح 

 24به مدت ظر از مجازات قانونی تعيين شده توسط محاکم دادگستری همچنين صرف نقطعی اثبات گردد ، 

محروم می شود و چنانچه سن قربانی ، هرگونه فعاليت مرتبط با فوتبال ، فوتسال و فوتبال ساحلی ماه از 
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هرگونه فعاليت مرتبط با فوتبال ، فوتسال و فوتبال سال باشد ، شخص متخلف برای هميشه از  18کمتر از 

 محروم خواهد شد .ساحلی 

 

 یشرط بند تیممنوع -79ماده 

 کیکه  یمسابقات ایو  یمسابقات فوتبال داخل یدر شرط بند به هرشکل ميمستق ريغ ای ميدخالت مستق

 اتمقرر نیاست توسط اشخاص مشمول ا رانیفوتبال ا یمل ميت ایو  یرانیفوتبال ا یباشگاه هاآن  طرف

تحمل م نيهمچن ریال ونيليم یکصدحداقل  زانيبه م ینقد مهیبر جرعالوه  نيتخلف محسوب و مرتکب

در  .هند شد خوا هرگونه فعاليت مرتبط با فوتبال ، فوتسال و فوتبال ساحلیاز  تيسه ماه محرومحداقل 

بر  وم عالوهسبار  یشش ماه و براحداقل به مدت ، فوق  ینقد مهیبار دوم عالوه بر جر یصورت تکرار برا

وم محری حلهرگونه فعاليت مرتبط با فوتبال ، فوتسال و فوتبال سااز  کسالحداقل یفوق  ینقد مهیجر

 باشند . ی، نم قيماده قابل تعل نیمقرر در ا یمجازات هاخواهد شد . 

 

 محدوديت مداخله در امر نقل و انتقاالت –80ماده 

رالذکر  راجع اخياصی که از طرف میا اشخها  هيات ،هر یک از کارکنان یا مقامات فدراسيون ، سازمان ليگ 

 ر مستقيميم و غيبهر شکل مستقدر امر نقل و انتقاالت ، بعنوان واسطه وظيفه ای به آنها محول شده است ، 

ماه  از  12مدت  د عالوه بر جریمه نقدی به ميزان حداقل پنجاه ميليون ریال همچنين بهندخالت داشته باش

اتمه عد از خبمحروم می گردد . چنين شخصی فوتسال و فوتبال ساحلی هرگونه فعاليت مرتبط با فوتبال ، 

 .ها را ندارد  دوران محروميت به هيچ عنوان حق فعاليت در فدراسيون ، سازمان ليگ و هيات

 

 دوپینگ -81ماده 

فا و ينگ فيی مربوطه در مقررات مبارزه با دوپمجازات هادوپينگ ممنوع است .دوپينگ ، تخلفات آن و 

زشکی ميته پوظيفه ک، سيون فوتبال ، تعریف و مشخص شده اند . انجام تست دوپينگ و بررسی نتایج فدرا

و  ربوطهمفدراسيون فوتبال است که با رعایت مقررات مربوطه انجام می شود ولی رسيدگی به تخلفات 

 مجازات آنها بر عهده کميته انضباطی است .
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 ستعمال دخانیاتا منوعیتم -82ماده 

و  هرزشگاوعمال دخانيات توسط کليه مقامات رسمی ، مقامات رسمی مسابقه ، و بازیکنان در داخل است

رانس حل کنفم،  نيمکت ،  ميکس زون) رختکن ، تونل و راهروها ، زمين مسابقه و اطراف آن ، محوطه آن 

ال يليون ریجاه مخت پنطور کلی ممنوع بوده و متخلف برای بار اول به پرداه خبری و جایگاه تماشاگران ( ب

ن ر همادجریمه نقدی می گردد و در صورت تکرار عالوه بر جریمه نقدی همچنين از یک مسابقه رسمی 

 تکرار . اهد شدمحروم خوباشگاهی سری رقابتها و در صورت خاتمه آن رقابتها از اولين مسابقه رسمی بعدی 

 بود . تخلف مذکور در دفعات بعدی ، موجب تشدید مجازات خواهد 

 

 عدم همراهی تیم های ملی  -83ماده 

مرینات تردوها ، جهت حضور در ا) برابر مقررات مربوطه ( هر بازیکنی که توسط کادر فنی تيم های ملی  -1

امتناع  ربوطهمو مسابقات دوستانه یا رسمی فراخوانده شود ، از حضور و انجام تکاليف خود طبق مقررات 

ال يليون ریمنجاه پليف ، قصور و تاخير نماید در مرتبه نخست به پرداخت حداقل نماید یا در انجام این تکا

ود و در م می شمحروميت از رقابتهای باشگاهی داخلی و بين المللی محکو مسابقهجریمه نقدی و حداقل سه 

 کصدیداقل صورت تکرار و اصرار بر عدم همراهی تيم ملی ، عالوه بر پرداخت جریمه نقدی به ميزان ح

  .واهد شد روم خاز رقابتهای باشگاهی داخلی و بين المللی مح مسابقه ميليون ریال به ميزان حداقل چهار

ه بن دعوت شده ها نيز در عدم حضور بازیکن مقصر باشند و از آزاد کردن بازیکنا که باشگاه در صورتی -2

اقل اخت حدبه پرد، ع نمایند ملی جهت حضور در اردوها ، تمرینات و مسابقات دوستانه یا رسمی امتنا

ک از ز هریدویست ميليون ریال جریمه نقدی و در صورت تکرار ، رکن قضایی با رعایت کيفيات مشدده ا

 ی مندرج در این مقررات برای اشخاص حقوقی استفاده خواهد کرد .مجازات ها 

ه ات مربوطق مقررورت باید طبرافع تکليف قانونی بازیکنان نيست و بازیکنان در هر ص باشگاه هامخالفت  -3

 و راس موعد مقرر ، خود را به کادر فنی و مسوولين تيم ملی معرفی نمایند . 

ای ات تيم همسابقباشگاه ها حق جریمه بازیکنان را به علت حضور قانونی ایشان در تمرینات ، اردوها و -4

 ملی ندارند . 

 

 ها  برخی تعهدات باشگاه -84ماده 

که از سوی محاکم قضایی کيفری خارج از  عهد هستند تا دایماً مراقبت نمایند که افرادیها مت باشگاه -۱

فوتبال به علت ارتکاب جرایم : اعمال منافی عفت ، کالهبرداری ، اختالس ، رشاء و ارتشاء ، خيانت در امانت 

 یمأموران دولت اتیتعدی ، در معامالت دولت یتبان،  یاعمال نفوذ برخالف حق و مقررات قانون، پولشویی ، 
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، هرگونه قاچاق ، تصرف غيرقانونی در اموال عمومی و دولتی کشور یاخالل در نظام اقتصاد، نسبت به دولت 

و جعل دارای محکوميت قطعی هستند در  اعمال منافی عفت، ، سرقت ، قتل عمدی ، ضرب و جرح عمدی 

زات به هيچ عنوان از عناوین دارای پست یا اجرای مجامجازات و دو سال بعد از خاتمه طی دوران تحمل 

سمتی در باشگاه نباشند و در مدیریت و اداره یا در کادر فنی آنها وارد نشوند . در صورت تخلف از این قاعده 

باشگاه متخلف قابل  ی قانونی مقرر در این مقررات به تشخيص رکن قضایی در موردمجازات ها، هریک از 

 .اجرا می باشد

ت زش به علقضایی ور رکنکه از سوی  ها متعهد هستند تا دایماً مراقبت نمایند که افرادی باشگاه -2

 ، تعارض منافع ، دستکاری در نتایج مسابقات، تبانی ، رشاء و ارتشاء ،جعل ، دوپينگ تخلفات : ارتکاب 

ارای دعفت  فیاعمال مناو  پيشنهادات و هدایای نامشروع ، عدم امانتداری ، عدم رازداری ، شرط بندی

شگاه در با ه هيچ عنوان از عناوین دارای پست یا سمتیبمحکوميت قطعی هستند در دوران محروميت خود 

هریک از  اعده ،قدر صورت تخلف از این نباشند و در مدیریت و اداره یا در کادر فنی آنها وارد نشوند . 

 می باشد ل اجرادر مورد باشگاه متخلف قابی قانونی مقرر در این مقررات به تشخيص رکن قضایی مجازات ها

. 

 ازیکنان ،بهای  يتها راساً متعهد هستند تا نسبت به ثبت کارتهای زرد و قرمز دریافتی و محروم باشگاه -3

در  ین موارداگرچه مربيان و مقامات خود و مجاز یا غير مجاز بودن آنها مراقبت کافی و مداوم بنمایند و ا

ر عهده آن ب ازمان ليگ ثبت و ضبط و نگهداری می شود اما مسووليت اصلی و نهاییفدراسيون فوتبال و س

هر  صی که بهز اشخانمی توانند به عذر بی اطالعی یا عدم اطالع رسانی ، ا باشگاه هامی باشد و  باشگاه ها

 ز بازیکنافاده دليل محروم هستند استفاده نمایند و در هر صورت استفاده از چنين بازیکنانی مصداق است

 . غير مجاز است

عه و مطال مکلف هستند تا ضمن بررسی باشگاه هادر مورد مسابقاتی که محدودیت سنی وجود دارد ،  -4

 ن و بازیزیکنادقيق ، از صحت سن اظهار شده بازیکنان اطمينان حاصل نمایند . عدم رعایت شرایط سنی با

 .کردن ایشان مصداق استفاده از بازیکن غير مجاز است

زم را القدمات متعهد و مکلف هستند تا بر اساس مقررات راجع به برگزاری مسابقات کليه م باشگاه ها -5

 تی فراهمامني وبرای برگزاری مسابقه راس زمان مقرر و مطابق با استانداردهای پزشکی ، فنی ، انتظامی 

شخيص ترات به مقرر در این مقری قانونی مجازات هانمایند و در صورت عدم انجام این تعهدات  هریک از 

 رکن قضایی در مورد متخلف قابل اجرا خواهد بود .

 

 مسوولیت رفتار تماشاگران -85ماده 

و یا اینکه ناشی از بوده گران عمدی یا غير عمدی اصرف نظر از اینکه اعمال و رفتار خالف قانون تماش -۱

 ل رفتار و اقدامات تماشاگران خود می باشد .باشگاه ميزبان مسوو، عدم سازماندهی مناسب مسابقه باشد 
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اشی از ناینکه  و یابوده گران عمدی یا غير عمدی اصرف نظر از اینکه اعمال و رفتار خالف قانون تماش -2

 اشد .ود می بخباشگاه ميهمان مسوول رفتار و اقدامات تماشاگران ، عدم سازماندهی مناسب مسابقه باشد 

ی فرض م اه مخصوص تماشاگران تيم ميهمان هستند تماشاگران تيم ميهمانتماشاگرانی که در جایگ -3

 شوند مگر اینکه خالف آن به اثبات برسد.

را د فوق اجد موارکه تماشاگران قابل تمایز باشن در هنگام انجام مسابقه در زمين بی طرف هم در صورتی -4

 می شود.

 حسوب شودجرم م تيم مقابل که ماهيتاَ تخلف و یا هرگونه فعل یا ترك فعل تماشاگران عليه تماشاگران -5

 نيز قابل مجازات می باشد.

ن شرایط عنواه بدر صورت واکنش به موقع و موثر از سوی باشگاه ، رکن قضایی می تواند این واکنش را  -6

 مد نظر قرار دهد . رای مخففه در هنگام صدور

 

 نظم و امنیت در مسابقات -86ماده 

ها  هذا باشگالنها ، آها در قبال هرگونه اعمال و رفتار تماشاگران منتسب به  باشگاه تيسوولبا توجه به م -1

ار ران به کاشاگتم یرا در قبال نقض مقررات و سوء رفتار احتمال رانهيشگياقدامات پ هيمکلف هستند تا کل

قامات ه با مز مسابقو بعد ا نيح،  قبل را در کاهش آثار سوء رفتار آنها یمساع کیبسته و حداکثر تشر

 .ندیاعمال نما یتيو امن یانتظام یروهايو نمسابقه  یرسم

د عب وحين مسابقه  ، قبل از مسابقه ، ورزشگاهباشگاه ميزبان مسوول برقراری نظم و امنيت درون و بيرون -2

باشد  فوق می یکانهااز مسابقه می باشد . باشگاه ميزبان مسوول هرگونه حادثه و اتفاق رخ داده در زمان و م

 اتخاذ شود .باشگاه و از این جهت ممکن است تصميمات و دستورات انضباطی عليه آن 

 بادرصورت ارتک حتی با وجود اثبات عدم تقصير و عدم غفلت باشگاه در برگزاری و سازماندهی مسابقه ، -3

ده و شخته سوول شنااعمال و رفتار ناشایست ذیل توسط تماشاگران منتسب به باشگاه ، باشگاه مذکور م

 مشمول تصميمات و دستورات انضباطی خواهد شد  :

ت ميليون ریال تماشاگر : حداقل دویس 20ورود تماشاگران به زمين مسابقه ) در صورت ورود یک الی  -الف

 قدی فوق باشگاهتماشاگر وارد زمين مسابقه شوند عالوه بر جریمه ن 20جریمه نقدی و در صورتيکه بيش از 

 زشگاهوره در یا محروميت از انجام مسابق بدون حضور تماشاگرانبه برگزاری حداقل یک مسابقه :  مذکور

 . محکوم می گردد طرف برگزاری مسابقه در زمين بیخاص یا 

 یء پرتابشنجاه پرتاب اشياء ) از یک الی پنجاه شی ء ، حداقل یکصد ميليون ریال و چنانچه بيش از پ -ب

 ون ریال (شود حداقل دویست ميلي
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الی  ) از یک حترقهيز دیگر یا پرتاب مواد مسایل آتش بازی یا مشتعل کردن هر چاقدام به آتش بازی با و -ج

 ل (ن ریاسه مورد ، حداقل یکصد ميليون ریال و چنانچه بيش از سه مورد باشد  حداقل دویست ميليو

 استعمال ليزر یا وسایل مشابه ) حداقل یکصد ميليون ریال (  -د

تناسب ایی که ميام هپاستفاده از حرکات بدن ، شعار ها ، اشياء و هرچيز دیگری به منظور اعالم و انتقال  -ه

ز حریک آميتنه ، یک رویداد ورزشی نيست و با روح ورزش ناسازگار است مانند شعارهای سياسی ، نژاد پرستا

رکن  تشخيص قرر در این مقررات بهی قانونی ممجازات هاو موهن ، توهين به ادیان و مذاهب) هریک از 

 قضایی در مورد باشگاه متخلف قابل اجرا می باشد (

 و یپخش سرود مل ،مسابقه ، بعنوان مثال هنگام قرائت قرآن  اختتام اختالل در مراسم و آیين ابتدا یا -و

رات این مقر مقرر در ی قانونیمجازات ها )هریک از  یا در خاتمه مسابقهسایر اقدامات ابتدایی قبل از مسابقه 

 به تشخيص رکن قضایی در مورد باشگاه متخلف قابل اجرا می باشد .(

 استفاده از هرگونه شیء پرنده ) حداقل دویست ميليون ریال جریمه نقدی ( -ز

یک از ده هربه منظور برخورد با سایر تخلفات که در این مقررات مجازاتی برای آنها پيش بينی نش -ح

ا می بل اجرنونی مقرر در این مقررات به تشخيص رکن قضایی در مورد باشگاه متخلف قای قامجازات ها 

 باشد .

 

 ايراد خسارت -87ماده 

 یلذبه شرح  سوب ووارد نمودن خسارت مالی ، اعم از قبل مسابقه ، در جریان مسابقه یا بعد از آن تخلف مح

 مجازات می شود .

وول فرض ند مسوارد شود ، تيمی که ازآن رختکن استفاده می ک چنانچه به رختکن یا لوازم آن خسارتی -۱

 می شود مگر اینکه خالف آن اثبات شود .

 به وجازات م، نامبرده چنانچه شخصی که مقصر بروز خسارت است ) غير از هواداران ( شناسایی شود  -2

ه ساب وی بانت وسایی نشود مراه  باشگاه متضامناً به جبران خسارت محکوم می شوند اما اگر متخلف ، شناه

ود . می ش یک باشگاه محرز شود در اینصورت باشگاه ، عالوه بر تحمل مجازات به جبران خسارت محکوم

 مجازات چنين تخلفی حداقل پنجاه ميليون ریال جریمه نقدی می باشد . 

زات به مجا ه برچنانچه هواداران یک باشگاه مسبب ورود خسارتی شناخته شوند ، باشگاه مذکور عالو -3

جازات به م جبران خسارات وارده نيز محکوم می شود . در این حال باشگاه ، صرف نظر از جبران خسارت

ص یا خا اهورزشگبرگزاری حداقل یک مسابقه : بدون حضور تماشاگران یا محروميت از انجام مسابقه در 

 محکوم می گردد .  طرف برگزاری مسابقه در زمين بی
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 قضايی رکناری با همک -88ماده 

اری نه همکطرفين پرونده مکلف هستند که برای کشف حقيقت و حتی االمکان نيل به عدالت ، همه گو -۱

 د با حسنمی نمای که رکن قضایی اطالعاتی را از ایشان درخواست ویژه هنگامیه قضایی نموده و ب رکنرا با 

 نيت همکاری نمایند.

ر ز هشداا یی بعدیکی از ایشان در پاسخگویی تاخير نماید ، رکن قضا در مورد بند فوق هرگاه طرفين یا -2

 هرگونهز اوماه دعدم همکاری متخلف را حداقل پنجاه ميليون ریال جریمه و تا  به وی و در صورت اصرار به

 محروم می نماید .فعاليت مرتبط با فوتبال ، فوتسال و فوتبال ساحلی 

ضمن  کن قضایید ، ردیده گرفتن مهلت اعطاء شده از همکاری امتناع نمایاگر طرفين یا یکی از آنها با نا -3

 نماید. ور رای میاین ماده با مراجعه به سایر محتویات پرونده مبادرت به اتخاذ تصميم و صد 2رعایت بند 

 

 

 استنکاف از اجرای تصمیمات -89ماده 

آرای  واهی ونت از دستورات ، اوامر، مکلف و متعهد به اجرا و تبعي کليه اشخاص مشمول این مقررات -۱

 قضایی فدراسيون فوتبال می باشند . رکنابالغ شده از سوی مقامات رسمی فدراسيون و 

هی را به باید وج CASهرکس که به موجب حکم یا دستور قطعی یکی از مراجع صالحيتدار فوتبالی یا  -2

جع عی مراکه از اجرای سایر تصميمات قطشخص دیگری بپردازد و از این کار خودداری نماید یا هرکس 

 فدراسيون رسمی اتمقام سوی از شده ابالغ آرای و نواهی اوامر، ، دستورات و یا  اجرای CASفوتبالی و  صالح

 امتناع نماید : فوتبال فدراسيون قضایی رکن و

شود و  دی مینق به دليل امتناع از اجرای حکم یا تصميم ، حداقل یکصد ميليون ریال جریمه اوالَ -الف

الی اغير میقضایی یک مهلت نهایی که حداکثر سی روز است برای اجرای حکم و تصميم مالی  رکنهمزمان 

 تعيين می نمایند و این مهلت به هيچ عنوان قابل تمدید نمی باشد .

ر ود که دشکه یک باشگاه از اجرای حکم قطعی استنکاف نموده باشد ، اخطار می  در صورتی ثانياَ -ب

مول کسر لف مشاصورت قصور یا امتناع از اجرای حکم یا پرداخت وجه در مهلت تعيين شده ، با رعایت بند 

 امتياز یا سقوط به دسته پایين تر یا محروميت از ثبت نام بازیکن جدید خواهد شود . 

از  مسابقهت سه ثالثاَ اشخاص حقيقی با رعایت بند الف ،  به علت استنکاف از اجرای موارد فوق به مد -ج

قضایی  رکنشرکت در مسابقات رسمی محروم می شود و چنانچه در هنگام خاتمه محروميت ، حکم 
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قضایی به مدت شش  رکنهمچنان اجرا نشده باشد بدون نياز به هيچگونه تشریفات دیگری و صرفاَ با اعالم 

 م می شوند .محروهرگونه فعاليت مرتبط با فوتبال ، فوتسال و فوتبال ساحلی ماه از 

به  فه نمایدچار وقدهرکس که از اجرای تصميم انضباطی داور مبنی بر اخراج ، امتناع نموده و مسابقه را  -3

 محروم می شود . مسابقهعلت استنکاف از اجرای این تصميم یک 

 هستند. قابل اعتراض   CASتصميماتی که براساس این ماده گرفته می شوند قطعی بوده و فقط در  -4

 

 اعتراض به نقض قوانین -90ماده 

ررات مق نقضدر خصوص به مقامات مسوول  رسمی و مکتوبتسليم بيانيه اعتراض در اینجا به معنای 

ير ازیکن غمقررات انضباطی و همچنين اعتراض در خصوص استفاده از بنقض  ،برگزاری مسابقات  اجرایی

خ داده ابل رقه و یا تيم مقمقامات رسمی مساب عم از سهوی یا عمدی می باشد که ممکن است توسطمجاز ا

 باشد.

 ایظر مسابقه ناصورت کتبی تسليم ه بعد از خاتمه مسابقه و بساعت  24ید حداکثر ظرف مدت اعتراض با -۱

ستلزم ماعتراض  نیبه ا یدگيرساعتراض به محض وصول ثبت خواهد شد اما .  شود ونيفدراسدبيرخانه 

 فوتبال نويدراسدر وجه ف یانضباط یپرونده ها یمرحله بدوغير مالی  یدادرس هنیمعادل هز یا نهیهز هیتاد

 باشد . یم

 اعتراض مذکور در صورتی قابل پذیرش است که : -2

 بازیکن غير مجاز در مسابقه حاضر شده و بازی کرده باشد . -الف

صميمات تا در خصوص این مقررات باشد و صرف 13و فاحش داور که در محدوده ماده  اشتباه آشکار  -ب

 . انضباطی وی 

 

 جرايم هم زمان -91ماده 

اند با می تو د ، رکن قضاییمستحق جرایم نقدی متعدد باشاگر شخصی به علت ارتکاب تخلفات متعدد ،  -۱

نجاه پداکثر و ميزان جریمه را تا ح منظور نمودهرعایت سایر شرایط و مقررات فقط شدیدترین تخلف را 

 یمه تعيين شده مربوط به آن تخلف افزایش دهد .درصد بيشترین جر

ی مجازات هامفاد بند فوق در مورد شخصی که چند مرتبه به علت ارتکاب جرایم متعدد ، متحمل  -2

و غيره ( شده  ورزشگاهمشابه ) از قبيل دو یا چند مسابقه محروميت ، دو یا چند بار محروميت از ورود به 

 باشد نيز اجرا می شود.
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قف تعيين ساین ماده تعيين می کند ملزم نيست که  1قضایی که ميزان جریمه را بر اساس بند  رکن -3

 عنوان حداکثر مجازات نقدی رعایت نماید .ه شده در این مقررات را ب

 

 تکرار تخلف -92ماده 

کب ، مرت یلرتيب ذاز منظر این مقررات ، تکرار تخلف هنگامی واقع می شود که متخلف ، در مواعد و به ت -۱

 تخلف دیگری که ماهيتاً مشابه تخلف قبلی بوده است شود :

رای بشده  وقوع تخلف جدید ظرف یکسال از تاریخ وقوع تخلف قبلی بوده و همچنين مجازات اعمال -الف

 .محروميت بوده باشد مسابقهتخلف قبلی حداکثر تا دو 

 ف قبلیده سال از تاریخ وقوع تخل در خصوص تبانی و فساد ، در صورتيکه وقوع تخلف جدید ظرف -ب

 باشد.

ل از ف دو ساکه وقوع تخلف جدید ظر در مورد تخلفات راجع به نظم و امنيت در مسابقات ، در صورتی -ج

 تاریخ وقوع تخلف قبلی باشد.

 سه سال بعد از وقوع تخلف قبلیظرف در مورد سایر تخلفات  -و

 می شود. تکرار تخلف از عوامل مشدده مجازات ، محسوب -2

ی باشد لویت مدر خصوص تکرار تخلفات راجع به دوپينگ ، اجرای مقررات خاص مبارزه با دوپينگ در او -3

 و این ماده در حدودی که با آن مقررات مغایرت نداشته باشد اجرا می شود .

 

  مجازاتو تبديل  تخفیف -93ماده 

 حال هب که نحوی به را مجازات تواندرکن قضایی می تخفيف، جهات از جهت چند یا یک وجود درصورت

 . کند تبدیل یا دهد تقليل،  باشد ترمناسبمتخلف شخص 

 

 : از عبارتند تخفیف جهات - 94 ماده

 خصوصی مدعی یا شاکی گذشت -الف

 . ادله تحصيل معاونان و یا شرکا شناسایی متخلف در شخص مؤثر همکاری -ب
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 یا دیده بزه آميز تحریک گفتار یا رفتار قبيل از ف و جرم،تخل ارتکاب در مؤثر خاص احوال و اوضاع -پ

 .تخلف و جرم ارتکاب در شرافتمندانه انگيزه وجود

 .رسيدگی و تحقيق درحين وی مؤثر اقرار یا تعقيب از قبل شخص متخلف اعالم -ت

 شخص متخلف. خاص وضع یا و سابقه حسن ندامت، -ث

 از ناشی انآثار و زی جبران برای وی اقدام یا م و تخلفجر آثار تخفيف به منظور شخص متخلف کوشش -ج

 .آن

 .جرم و تخلف وقوع در معاون یا شریک ضعيف مداخله -ح

 . کند قيد خود حکم در را تخفيف جهات است مکلف رکن قضایی -1تبصره

 واندتیی نمیرکن قضا باشد، شده بينی پيش خاصی مواد در ماده این در مندرج جهات نظير هرگاه -2تبصره

 .دهد تخفيف دوباره را مجازات جهات، همان موجب به

 

 ادله اثبات ، ارزيابی اسناد و ادله -95ماده 

 ی و سنجشرزیاباصل بر برائت است مگر اینکه خالف آن با دالیل کافی به اثبات برسد رکن قضایی در ا -۱

ری جمهو یين دادرسی کيفریادله و مدارك ، باید بر اساس مقررات مندرج در آیين دادرسی مدنی و آ

 اسالمی ایران ، اقدام و رسيدگی نماید .

 فی برایموظف است که دالیل کا شخص متخلفدر مورد تخلف از مقررات مبارزه با دوپينگ ، تبصره : 

نوعه مواد مم ید کهکاهش مجازات یا تبرئه خود ارایه نماید و به منظور کاهش ميزان مجازات باید اثبات نما

 ون اطالع و بدون سوء نيت وی وارد بدن او شده اند .چگونه بد

سل به نکه توآدر جریان تحقيقات و رسيدگی ، هر گونه سند و مدرکی قابل رسيدگی و استناد است مگر  -2

 ،ات رسمی مقام آن کرامت و ارزشهای انسانی را مخدوش نماید .  این اسناد و دالیل از جمله شامل گزارش

 ،ارشناسی ظرات کو ذینفعان ، تحقيق و معاینه محلی ، ن اصحاب پروندهرات و اقاریر اظهارات شهود ، اظها

 د .هد بوتصاویر ویدیویی و تلویزیونی و اسناد مکتوب می باشد و البته محدود به این موارد نخوا

رای ه بقدامی کعالوه بر رسيدگی به دالیل مورد استناد طرفين دعوا ، هرگونه تحقيق یا ارکن قضایی  -3

 . کشف حقيقت الزم باشد انجام خواهد داد

یی رکن قضا لی باتعيين ارزش اسناد و دالیل ارایه شده بر اساس مقررات جاری کشور و مقررات بين المل -4

 است .
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ان و ميز عالوه بر موارد فوق ، رکن قضایی می تواند نوع و کيفيت رفتار اشخاص در حين رسيدگی -5

مغایر  دی کهکشف تخلفات یا کاهش آثار آنها و حل و فصل اختالفات را تا ح همکاری و تعامل ایشان در

ای مورد دور رصمقررات نباشد و به حقوق دیگران خصوصاً طرف مقابل دعوی خللی وارد ننماید ، در هنگام 

 .مالحظه قرار دهد

 

 گزارش مقامات رسمی مسابقه -96ماده 

خالف آن با  گزارش مقامات رسمی مسابقه است مگر آنکه ،اصل بر صحت و درستی کليه موارد مندرج در -۱

 دالیل قانونی اثبات شود .

اشته جود ندواگر بين گزارش مقامات رسمی مسابقه اختالف وجود داشته باشد و امکان حل این تعارض  -2

 ظرارش ناصورت گزارش داور مسابقه در خصوص موضوعات راجع به داخل زمين مسابقه و گز باشد در این

 مسابقه برای مسایل خارج از زمين مسابقه ، مالك عمل و معتبر خواهد بود .

 

 شهادت -97ماده 

توسط  احضار ل و این مقررات ، متعهد هستند که به محضاکليه اشخاص تابع اساسنامه فدراسيون فوتب -۱

 اشخاصيکه از د .قضایی حاضر شون رکنعنوان شاهد یا مطلع ، در موعد مقرر نزد ه قضایی فدراسيون ب رکن

 قضایی استنکاف نمایند ، بر اساس این مقررات مجازات می شوند. رکناجابت دعوت 

و  متعال اشخاصی که برای ادای شهادت احضار می شوند متعهد هستند که با در نظر گرفتن خداوند -2

 وجدان خود ، تمام حقيقت را گفته و چيزی جز حقيقت نگویند .

به  یشان رااقضایی درخواست نمایند که شهود و مطلعين مورد نظر  رکننند از می توا اصحاب پرونده -3

یاب و زینه اصورت تامين کليه هزینه ها و مخارج مترتبه از جمله ه قضایی دعوت نمایند و در این رکن

وجهی  ار خودکه شاهد یا مطلع بابت تعطيلی ک ذهاب و اسکان و تغذیه بر عهده متقاضی است . در صورتی

 البه کند ، رکن قضایی در این مورد ضمن بررسی کافی تصميم گيری می کند .مط

 تشخيص ارزش شهادت شهود و اظهارات مطلعين با رکن قضایی است . -4

 موارد و شرایط جرح شهود همان است که در مقررات دادرسی مدنی و کيفری مذکور است. -5
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 صورت ناشناسه ادای شهادت ب -98ماده 

ضایی یا رکن ق یکه ادای شهادت ، سالمت یا جان شاهد یا بستگان وی را به خطر اندازد ریيسدر موارد -۱

 باید : معاون

قضایی  ای رکنو هيچ کس دیگری به غير از اعض اصحاب پروندهترتيباتی اتخاذ نماید که شاهد توسط  -الف

 شناسایی نشود.

ی اخذ واهد در جلسه رسيدگی ، شهادت در صورت ضرورت ترتيباتی اتخاذ نمایند که بدون حضور ش -ب

 شود .

ه محرمان وصورت جداگانه ه اطالعاتی که ممکن است مجر به شناسایی شاهد شود در پرونده دیگری ب -ج

 حفظ شود .

 روندهپاصحاب  رکن قضایی راساً و یا به درخواست معاونبا مالحظه شرایط خاص یک پرونده ، ریيس یا  -2

 ستور دهد :یا خود شاهد می تواند د

 صدای شاهد با استفاده از ابزار فنی تغيير داده شود . -الف

 صورت شاهد پوشانده شود. -ب

 استماع شهادت شهود بيرون از جلسه رسيدگی صورت پذیرد . -ج

 رکن قضایی انجام شود . معاونصورت کتبی توسط ریيس یا ه استماع شهادت شهود ب -د

 ،ی شود یا افشای اطالعاتی که ممکن است منجر به شناسایی ودر صورت افشای هویت چنين شاهدی  -3

 شخص افشاء کننده مجازات خواهد شد.

 

 قضايی رکناحراز هويت شاهد ناشناس توسط  -99ماده 

 ر غياببه منظور تضمين سالمت و امنيت شاهدی که مقرر است ناشناس بماند ، احراز هویت وی د -۱

يآید مه عمل رکن قضایی ب معاونبسته و فقط در حضور ریيس و یا  و دیگران و پشت درهای اصحاب پرونده

 صورت جداگانه ومحرمانه حفظ خواهد شد قيد می گردد .ه و مراتب  در صورتجلسه ای که ب

و یا هيچ شخص دیگری ارایه نمی شود مگر به مقامات  اصحاب پروندهاین صورتجلسه به هيچ عنوان به  -2

سمی و مکتوب قضایی و در صورت اخير ، صورتجلسه یا تصویر آن با مهر صالح قضایی در قبال دستور ر

در قبال اخذ رسيد به مرجع قضایی تسليم می گردد و آن و بعد از الك ومهر شدن پاکت محرمانه بر روی 
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توضيحات الزم در خصوص اهميت محرمانه ماندن محتویات صورتجلسه و خصوصا مشخصات و اطالعات 

 جع قضایی اعالم می گردد .راجع به شاهد به مر

 

 دستور موقت -100ماده 

منظور  ماید بهاو اختيار دارند تا هر زمان که ضرورت اقتضا ن معاونریيس رکن قضایی و در غياب وی  -۱

ت به ، مبادر تیمنياجرای عدالت ، حفظ نظم ، ممانعت از بروز زیان جبران ناپذیر و یا مستنداً به دالیل ا

 تور موقتدور دسماید و در موارد فوق ، الزامی برای استماع اظهارات طرفين قبل از صنصدور دستور موقت 

 اشد .باید متکی به دالیل ، مستندات و استدالل قوی و کافی بموقت نيست اما به هرحال دستور 

 روز هدثر تا دستور موقت تا سی روز اعتبار دارد و بنابر ضرورت و در صورت وجود دالیل کافی حداک -2

ائت ا رای برد و یدیگر قابل تمدید است و چنانچه تا پایان مدت اعتبار دستور موقت ، رای نهایی صادر نشو

ر صورت دد  . صادر شود ، دستور موقت مذکور خود به خود از درجه اعتبار ساقط و از آن رفع اثر می شو

ز آن ابه و اجرای رای محاس صدورحکم محکوميت ، ميزان محروميت ناشی از اجرای  دستور موقت درهنگام

 کسر خواهد شد.

دو  ال ظرفحقضایی بدوی بالفاصله اجرا می شود  ، اما در عين  رکناز سوی  دستور موقت صادر شده -3

 وجب توقفمواهی روز بعد از ابالغ ، قابل تجدیدنظر خواهی در کميته استيناف می باشد . این تجدیدنظر خ

 اجرای دستور موقت نخواهد شد .

اف و ه استينصورت مکتوب باشد . ریيس کميته تجدیدنظرخواهی از دستور موقت رایگان است و  باید ب -4

ه اتخاذ ببادرت ، باید ظرف سه روز کاری و خارج از نوبت به این درخواست رسيدگی و م معاوندر غياب وی 

 تصمييم نمایند .

با  نمعاوا وقت ، ریيس کميته استيناف یدر صورت احراز عدم وجود شرایط الزم برای صدور دستور م -5

 صدور رای از دستور موقت رفع اثر می نماید و این رای بالفاصله اجرا می شود .

 

 آراء و تصمیمات -101ماده 

 شامل موارد زیر می باشد :قضایی  رکنرای  -۱

 مشخصات اعضای رکن قضایی -الف

 اصحاب پرونده مشخصات -ب
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 خالصه ای از ماوقع -ج

 و مستندات (نی صدور رای ) استدالل مبا -د

  مقررات مبنای رای -ه

 قسمت اجرایی رای -و

 اعالم امکان تجدیدنظرخواهی و مرجع آن و یا قطعيت رای -ز

اطی خاز سوی شخص  غراماتی برای جبران خسارات وارده، ضمن صدور رای قضایی ممکن است  رکن -2

 د .ظر گيردر ن

 . ام صدور رای امضاء می شودرای توسط اعضای حاضر در هنگ -3

خ از تاری به رای صورت مکتوب ، مستدل و کامل به اصحاب پرونده ابالغ شود و موعد اعتراضه رای باید ب -4

 ابالغ این رای به ایشان محاسبه می شود . 

 اطالع رسانی شوند . FIFAبالفاصله به آراء و تصميمات راجع به دوپينگ ، باید  -5

از  است یکیقضایی بعد از قطعيت یافتن قابل انتشار هستند درصورت درخو رکنتوسط  آرای صادر شده -6

کن برای حذف مشخصات وی از رای قبل از انتشار آن ، این درخواست توسط ریيس ر اشخاص حقيقی

 ذف میقضایی بررسی می شود و در صورت موافقت وی مشخصات متقاضی ، قبل از انتشار رای از آن ح

 شود .

 

 آراء قابل تجديدنظر -102 ماده

 قضایی بدوی قابل تجدیدنظر هستند مگر در موارد زیر: رکنکليه تصميمات صادره توسط 

 اخطار -الف

 توبيخ -ب

قی و خص حقيش) پنجاه ميليون ریال در مورد حداقل ميزان جریمه نقدی تعيين شده در این مقررات .  -ج

 یکصد ميليون ریال در مورد شخص حقوقی (

 محروميت . مسابقهیک  -د

 . شوند قضایی منظور می رکنتصميمات و تنبيهاتی که به علت استنکاف از اجراء تصميمات قطعی  -ه
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 تجديدنظرخواهی ، مواعد و هزينه ها -103ماده 

د وه بر خوربيان عالدر مورد بازیکنان و متجدیدنظرخواهی نمایند. رفين پرونده ، حق دارند از رای طفقط  -۱

 ای صادرهراز ص آراء صادره عليه مربيان و بازیکنانشان در خصونيز حق دارند تا  اشگاه هابآنها ، 

 د. تجدیدنظرخواهی نماین

یا  ون فوتبالبه دبيرخانه فدراسي، از تاریخ ابالغ رای  یک هفتهخواست تجدیدنظر باید ظرف مدت در -2

 دفتر رکن قضایی صادر کننده رای تسليم و ثبت شود .

 در مرحله تجدیدنظر نيز مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است . رسيدگی -3

ه بتراض ناظر نخواهد شد مگر اینکه حکم مورد اعآن توقف اجرای مانع اجرای حکم یا تجدیدنظرخواهی  -4

واهی ، یدنظرخصورت تا زمان اعالم نتيجه نهایی تجد تسليم وجه یا مال یا جریمه نقدی باشد که در این

 ف می شود .اجرای حکم متوق

 

 پاسخ به تجديدنظرخواهی -104ماده 

ك و به محض وصول تجدیدنظرخواهی و در صورت تکميل بودن پرونده از حيث مدار رکن قضایی بدوی

نچه د تا چنانمای تادیه هزینه دادرسی ، مراتب را به طرف مقابل و کليه اشخاص ذینفع در پرونده ابالغ می

 طهوی مربورکن قضایی بدبه ، کثر ظرف مدت یک هفته بعد از ابالغ پاسخی دارند به صورت مکتوب و حدا

 تسليم نمایند.

 

 رسیدگی تجديدنظر -105ماده 

 در رسيدگی تجدیدنظر اصل بر رسيدگی بدون حضور طرفين است . -۱

صورت  یا یکی از ایشان و نيز دراصحاب پرونده ریيس کميته استيناف در صورت تقاضای مکتوب  -2

حضور  عدم تشکيل شود . اصحاب پروندهمی تواند تصميم بگيرد جلسه رسيدگی با حضور  صالحدید خود

 ود تاریخحرز شمیا یکی از ایشان مانع رسيدگی یا موجب تجدید جلسه نخواهد بود مگر آنکه  اصحاب پرونده

 یا یکی از ایشان ابالغ نشده و یا اشتباه ابالغ شده است . اصحاب پروندهرسيدگی به 
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 مذاکرات و اتخاذ تصمیمات -106 ماده

نجام بسته ا ، اصحاب رسانه و پشت دربهای اصحاب پروندهمذاکرات اعضای کميته استيناف بدون حضور  -۱

 می شود.

،  ب امردر چارچوب رسيدگی به موضوع پرونده ، کميته استيناف اختيار کامل دارد تا کليه جوان-2

 ی نماید.موضوعات مرتبط و دالیل را مالحظه و بررس

رای  ورت نقضصبدوی را تایيد ، اصالح و یا نقض می نماید . در  رکن کميته استيناف تصيمات و آرای -3

 مبادرت به صدور رای می نماید .، بدوی ، کميته استيناف راساً در ماهيت 

 یی بدورکن قضای تحقيقاتبه تشخيص کميته استيناف ، مدارك موجود در پرونده یا در صورتی که  -4

فرستد یم بدوی رکن قضایینزد ) با ذکردقيق نقایص ( کند و پرونده را ناقص باشد، قرار رفع نقص صادر می

 .د اعاده کنت مجدد در ماهيآن را بدون اظهار نظر ، و رفع نقص کميته استيناف تا پس از انجام دستور 

  .قيقات نمایدمبادرت به انجام تح راساَتواند میدر صورت صالحدید  کميته استيناف

دیدنظر حله تجصورت و در مر اگر فقط محکوم عليه از رای صادره تجدیدنظرخواهی کرده باشد ، در این -5

 .، مجازات وی تشدید نخواهد شد.

راض نزد بل اعتآراء و تصميمات کميته استيناف قطعی هستند و در صورت فراهم بودن شرایط ، صرفاً قا -6

بع زش ، تاقابليت اعتراض و تشریفات رسيدگی در دادگاه عالی وراز حيث دادگاه عالی ورزش هستند و 

 مقررات دادگاه مذکور می باشند.

 

 تعلیق اجرای قسمتی از آرای انضباطی -107ماده 

یط ایر شراسی ذیل را با رعایت مجازات ها رکن قضایی صادر کننده رای می تواند اجرای قسمتی از  -۱

 تعليق نماید :

 از حضور در مسابقه محروميت-الف

 محروميت از ورود به رختکن یا نشستن روی نيمکت -ب

 محروميت از کليه فعاليتهای مرتبط با فوتبال -ج

 انجام مسابقه بدون حضور تماشاگران  -د

 انجام مسابقه در زمين بی طرف -ه
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 خاص ورزشگاهانجام مسابقه در  محروميت از -و

 دو سال است . دوره تعليق حداقل شش ماه و حداکثر -2

ه شش ما شش مسابقه یابيش از تعليق فقط در صورتی امکانپذیر است که ميزان محروميت و مجازات  -3

 قضایی فوتبال باشد . رکننباشد و شخص متخلف مطلقاً فاقد سابقه محکوميت قطعی در 

رحال هه ب وشود رکن قضایی صادر کننده رای می تواند تصميم بگيرد که کدام بخش از مجازات تعليق  -4

 تعليق مجازات فقط بعد از اجرای نيمی از مجازات تعيين شده امکانپذیر است .

ق ت تعلياگر در طی دوران تعليق ، شخص خاطی مجدداً مرتکب تخلفی شود ، مجازات اصلی ) مجازا -5

 .به دستور رکن قضایی توامان اجرا خواهند شد  جدیدشده ( بعالوه مجازات مربوط به تخلف 

رض اء ، تعاارتش وآرای انضباطی راجع به فساد در فوتبال ) دستکاری در نتایج مسابقات، تبانی ، رشاء  -6

و  ( افی عفتال مناعممنافع ، پيشنهادات و هدایای نامشروع ، عدم امانتداری ، عدم رازداری ، شرط بندی و 

 ای سنی غير ازهکن غير مجاز در رده سال و همچنين استفاده از بازی 18تخلفات و جرایم عليه اشخاص زیر 

 بزرگساالن ، قابل تعليق نيستند .

 مفاد این ماده در خصوص تخلف از مقررات مبارزه با دوپينگ اجرا نمی شود. -7

 

 اعاده دادرسی ، جهات اعاده دادرسی -108ماده 

 : نسبت به احکامی که قطعيت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود

 . تبوده اسموثر، طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی حيله و تقلبی به کار برده که در حکم  -۱

 .ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خالف واقع گواهان، مبنای حکم بوده است -2

ی دادرس پس از صدور حکم ، اسناد و مدارکی به دست آید که دليل حقانيت درخواست کننده اعاده -3

 . ه استنبود باشد و ثابت شود اسناد و مدارك یادشده در جریان دادرسی مکتوم بوده و دراختيارمتقاضی

بيش از  ای باشد که نتوانجرمی محکوم شوند و ارتکاب آن به گونهتخلف یا چند نفر به اتهام ارتکاب   -4

 .یک مرتکب برای آن قائل شد

 ع قضائیشود و فرد دیگری نيز به موجب حکمی از مرججرمی محکوم تخلف یا شخصی به علت انتساب  -5

فاد تضاد م ومحکوم شده باشد، به طوری که از تعارض یا تخلف همان جرم  به علت انتساب یا رکن قضایی

 .دو حکم، بيگناهی یکی از آنان احراز گردد
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يگناهی باثبات یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اقعه جدیدی حادث و پس از صدور حکم قطعی، و -6

 .عليه باشد محکوم  

فته ت پذیرنسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می گردد ، دیگر اعاده دادرسی ازهمان جه -7

 . نخواهد شد

 

 مهلت درخواست اعاده دادرسی -109ماده 

 ده روز و نحوه محاسبه آن به ترتيب زیر است .مهلت درخواست اعاده دادرسی    -۱

 از دو کیالغ هراب نیآخر خیمهلت از تار یدوحکم باشد ابتدا بودن ریبه جهت مغا یعاده دادرسچنانچه ا -2

 حکم است .

لت مه یبتدااو تقلب طرف مقابل باشد ،  لهيح ایبودن اسناد  یجعل یکه جهت اعاده دادرس یدرصورت  -3

 باشد . یب مو تقل لهيح ایمربوط به اثبات جعل  ییابالغ حکم نها خی، تار یاعاده دادرس

وصول  خیتار مهلت از یباشد که مکتوم بوده ، ابتدا یوجود اسناد و مدارک یهرگاه جهت اعاده دادرس -4

رکن در دیباسناد وصول ا خیتارمکتوم بودن اسناد و شود .  یاطالع از وجود آن محاسبه م ایاسناد و مدارك 

 کند ، اثبات گردد . یم یدگيکه به درخواست رسقضایی 

ی رسيدگ وخواست اعاده دادرسی بعد از گذشت یکسال از تاریخ اجرای حکم ، دیگر قابل استماع در -5

 نيست .

 ،ارتشاء  شاء وردرخواست اعاده دادرسی نسبت به احکام راجع به دستکاری در نتایج مسابقات، تبانی ،  -6

ی عمال منافاو  ی ، شرط بندیتعارض منافع ، پيشنهادات و هدایای نامشروع ، عدم امانتداری ، عدم رازدار

ر رده های دسال و همچنين استفاده از بازیکن غير مجاز  18( و تخلفات و جرایم عليه اشخاص زیر عفت

ط ایر شرایودن سبسنی غير از بزرگساالن ، مقيد به مواعد فوق نيستند و چنين درخواستهایی به شرط فراهم 

 در هر زمانی قابل پذیرش هستند .

 

 مرجع و نحوه رسیدگی به اعاده دادرسی -110ماده 

شود .  تسليم درخواست اعاده دادرسی باید به رکن قضایی صادر کننده حکم قطعی ) یا قطعيت یافته ( -۱

 در صورت و دیمان یقرار الزم را صادرم یرد درخواست اعاده دادرس ایصالح بدوا در مورد قبول رکن قضایی 

 خواهد نمود . یهوما یدگيقبول درخواست مبادرت به رس



 

59 

 

ورد م یگریذکر شده است ، جهت د یخواست اعاده دادرسدربه جز آنچه که در  یدر اعاده دادرس -2

 . رديگ یقرار نم یدگيرس

ده ورد اعادهد ، حکم م صيرا وارد تشخ یدرخواست اعاده دادرسرکن قضایی ،  یدگيهرگاه پس از رسـ  3

از  یتقسم راجع به یکه درخواست اعاده دادرس ی. درصورت دینما یصادر م یرا نقض و حکم مقتض یدادرس

 گردد . یاصالح م ایحکم باشد ، فقط همان قسمت نقض 

ا رکم دوم ح یپس از قبول اعاده دادرسمرجع رسيدگی دو حکم باشد ،  رتیمغا یاگر جهت اعاده دادرسـ 4

 خواهد بود . ینقض و حکم اول به قوت خود باق

 

 (CAS)داوری ورزش  يواندمراجعه به  -111ماده 

 قضایی کنرته ( با عنایت به اساسنامه فدراسيون فوتبال و اساسنامه فيفا ، احکام قطعی ) یا قطعيت یاف

قابل  (CAS)ورزش  داوری یواندفدراسيون ، با رعایت شرایط قانونی مندرج در مقررات شکلی و ماهوی 

 اعتراض در این نهاد بين المللی هستند .

 

 جرای احکاما -112ماده 

 ند .می شو فدراسيون فوتبال ابالغ، تحت نظارت رکن قضایی بدوی و توسط دبيرکل  شده احکام صادر -1

 احکام صادره ، تحت نظارت یا / و توسط رکن قضایی بدوی اجرا می شوند . -2

ه کلي بالدر ق باشگاه هاقضایی فدراسيون ،  رکناز سوی  شده به منظور تضمين اجرای احکام صادر -3

ا خاتمه یاشگاه بی مالی و نقدی بازیکنان و مقامات رسمی خود ، متضامناً مسوول هستند و ترك مجازات ها 

 قرارداد ایشان با باشگاه بعد از صدور حکم ، رافع این مسووليت نيست.

 آراء و تصميمات بالفاصله بعد از ابالغ ، اجرا می شوند.  -4

ی به و نياز صورت خود به خود اجرا می شونده ز یا کارتهای زرد بمحروميتهای ناشی از کارت قرم -الف

این  صورت نکه کميته انضباطی ، چنين محروميتی را افزایش دهد که در ای ابالغ نيست مگر در مواردی

 افزایش محروميت باید ابالغ شود .

منتقل  دیگر ل به فصلکارتهای زرد دریافتی در یک سری از مسابقات به مسابقات دیگر یا از یک فص - -ب

ور ( به ه ) دنمی شود با این حال در همان سری از مسابقات و در همان فصل ، کارتهای زرد از یک مرحل

 . مرحله بعد ) دور بعدی ( منتقل می شود
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اقع در آن و تخلف کليه احکام محروميت باید بالفاصله و در اولين مسابقه بعدی از همان سری رقابتها که-5

 م گيریاجرا شوند مگر آنکه رکن قضایی مربوطه بر اساس مقررات آتی به نحو دیگری تصميشده است 

 نماید.

اقص نشده یا نکه رقابتهای مربوطه ) ليگ یا حذفی ( خاتمه یابند اما حکم محروميت اجرا  در صورتی -6

بی یا مر زیکناعم از ليگ یا حذفی که باباشگاهی اجرا شده باشد ، محروميت به اولين مسابقه رسمی 

 صالحيت حضور در آن را دارد منتقل می شود .

نی را که محروم باشند یا اخراج شوند حق نشستن روی نيمکت و حضور در منطقه ف کليه اشخاصی -7

 ندارند.

، گاه تونل ورزش، حق حضور در رختکن تيم  در دوران محروميتکه محروم هستند ، کليه اشخاصی  -8

 را ندارند.ری ) قبل و بعد مسابقه ( و کنفرانس خب ميکس زون

ه بزیکن هم عنوان باه مربی) شخصی که هم بازیکن است هم مربی ( در دوران محروميت هم ب –بازیکن  -9

 عنوان مربی محروم است .

فعاليت  عنوان مقام رسمی بهه چنانچه بازیکنی که محروم شده است ضمن خداحافظی از بازی ، ب -۱0

 اجرا نشده وی در جایگاه و پست جدید ، اعمال می شود .بپردازد ، محروميت 

برگزار  ه واقعاصورت فقط مسابقاتی ک اگر محروميت بر اساس تعداد مسابقه ، تعيين شده باشد در این -۱۱

ا ال شود یح ابطشده اند محاسبه می شوند . اگر مسابقه نيمه تمام بماند یا نتيجه آن بوسيله مراجع صال

ن شد ، آکه این موضوع در نتيجه تقصير تيم منتسب به شخص محروم رخ داده با رتیتغيير کند در صو

 محاسبه می شود.در غير این صورت  مسابقه جزء محروميت وی محاسبه نمی شود و

حاسبه ت وی مچنانچه بازیکن ، واجد شرایط برای شرکت در یک مسابقه باشد این مسابقه جزء محرومي -۱2

 می شود.می شود وگرنه محاسبه ن

 قل شود ،رد منتچنانچه بازیکن به باشگاه داخلی دیگری که در همان ليگ یا در ليگی متفاوت حضور دا -۱3

 محروميت وی در هر حال اعمال خواهد شد .

 ی وجودوچنانچه بازیکن محروم به ليگ خارجی منتقل شود و امکان تعميم بين المللی محروميت  -۱4

 ه بعد ازچنانچ ودامه محروميت وی بعد از بازگشت به کشور اعمال خواهد شد صورت ا نداشته باشد ، در این

جدید  وقعيتبازگشت به کشور در موقعيت دیگری غير از موقعيت قبلی فعاليت نماید ، محروميت وی در م

 اعمال خواهد شد .

 د .شد تعطيالت قبل از آغاز مسابقات و تعطيالت نيم فصل جزء ایام محروميت محاسبه نخواه -۱5
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نقض و  ،يناف تفسير رای بر عهده مرجع صادر کننده رای می باشد . در صورتی که رای در مرحله است -16

 رای جدید صادر شود تفسير رای در قسمتی که نقض شده بر عهده کميته استيناف می باشد . 

 

 دستورات قضايی-113 ماده

 یبيرتتر آن دکه  دیصادر نما یکن دستورات خاصمم یرأ ۀمقام صادر کنند ،یعالوه بر اقدامات انضباط -۱

 .دیاجرا شوند را مشخص نما دیبا یرا که اقدامات انضباط

 ن می نماید.دستورقضایی رفتار خاص و مشخصی را تعيي -2

 

 مواعد -114ماده 

 تهلت ثابقاضی مکه دراعالم موعد سهو یا خطایی شده باشد و یا متمواعد ، قابل تمدید نيستند مگر آن -۱

 موجه بوده است .نماید که عدم استفاده از موعد به علت وجود عذر 

 جهات زیر عذر موجه تلقی می شوند : -2

 . اوالد یا همسر یا والدین از یکی فوت الف ـ

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

 . کرد اقدام مقرر مهلت در نتوان که حوین به بودن حبس یا توقيف ج ـ

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

 نرکوسيله بتعيين شده معين خواهد کرد . موعد  رکن قضاییتعيين نکرده است  مقرراتمواعدی را که  -3

هفته و  ا ماه یاسال ی ان داشته باشد . موعد بهباید به مقداری باشد که انجام امر مورد نظر در آن امکقضایی 

به مدت سه  وفقط موادعد تعيين شده بوسيله رکن قضایی آن هم برای یک مرتبه  . یا روزتعيين خواهد شد

 روز کاری قابل تمدید هستند . مواعد تعيين شده بوسيله مقررات قابل تمدید نيستند.

هار چبيست و  نه روزه ماه ، ماه سی روز ، هفته هفت روز و شبااز نظر احتساب موارد قانونی ، سال دوازد -4

 .ساعت است

،  يدگیموعد رستعيين کرده است مانعی برای رسيدگی پيش آید ،  رکن قضاییچنانچه در روزی که  -6

 . می کند و ابالغ تعيينمجدداً  رکن قضاییروزی خواهد بود که 
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 اییرکن قضدن باشد و یا به جهت آماده نبوفدراسيون يل چنانچه روز آخر موعد ، مصادف با روز تعط - 7

 و دراسيونفد که مربوط امکان اقدامی نباشد ، آن روز به حساب نمی آید و روز آخر موعد ، روزی خواهد بو

 آغاز به کار می کنند .بعد از تعطيل یا رفع مانع رکن قضایی 

زء اقدام ج نين روزهمچ است ، روز ابالغ و اعالم وموعدی که ابتدای آن تاریخ ابالغ یا اعالم ذکر شده   -8

 . مدت محسوب نمی شود

 

ی تعیین شده توسط ساير مراجع بین مجازات ها به رسمیت شناختن  -115ماده 

 المللی و داخلی

ی عليه وتبالفآراء و تصميمات مالی و غير مالی که توسط دادگستری یا سایر مراجع صالحيتدار ورزشی و 

ال می یا حقوقی صادر می شوند تحت شرایط ذیل مورد تایيد و حمایت فدراسيون فوتباشخاص حقيقی 

 رد .ار می گيکرا به  تمام اختيارات و ابزار قانونی خود، باشد و فدراسيون برای اجرای این آراء و تصميمات 

سط این توباید مجازات تعيين شده  AFCو   FIFAفدراسيون فوتبال در صورت درخواست ارکان قضایی  -1

 مراجع بين المللی را در رقابتهای داخلی اعمال نمایند .

رار قبررسی  ، موردشود  هیفوتبال ارا ونيبه فدراس یکتب به صورتکه چنين درخواستی فقط در صورتی  -2

 می گيرد.

ه ساسنامال و اکه مغایر اساسنامه فدراسيون فوتب تصميمات و احکام مراجع قضایی دادگستری ، تا حدی -3

 فيفا و منشور کميته بين المللی المپيک نباشد قابل اجرا هستند .

مه اسنااس مقررات مبارزه با دوپينگ فيفا ،در خصوص دوپينگ تا حدیکه مغایر NADO, WADAتصميمات  -4

 فيفا و اساسنامه فدراسيون فوتبال نباشند قابل اجرا هستند .

م صل حکاه تصویر تصدیق شده مللی باید به ضميمچنين درخواستی از سوی مراجع داخلی یا بين ال -5

 باشد .

ليه کوم عحکم ارایه شده توسط مراجع داخلی یا بين المللی باید صراحتا متضمن مشخصات فردی مح -6

 باشد.

یگر که دضایی فدراسيون فوتبال نمی تواند در راستای اجرا و تعميم حکم و تصميم یک رکن یا مرجع ق -7

 ماید .یجاد ناصورت می گيرد ، تغييری در مجازات تعيين شده توسط آن رکن یا مرجع به تجویز این ماده 

يرد ، گکه چنين حکم و تصميمی در مرجع اصلی صادره کننده آن مورد تجدیدنظر قرار  در صورتی -8

 ت .اع اسنتيجه آن به هنگام اجرای این حکم ، برای فدراسيون فوتبال الزم االجراء و الزم االتب
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 قضايی فدراسیون فوتبال رکنتعمیم بین المللی احکام  -116هماد

جه ی بر نتيقانون قضایی فدراسيون فوتبال در موضوعاتی از قبيل دوپينگ ، تاثير غير رکنچنانچه احکام  -1

 و ، پيشنهادات ،زویر تمسابقه ، دستکاری در نتایج مسابقات ، تبانی ، رشاء و ارتشاء ، تعارض منافع ، جعل و 

 ایم عليهت و جرو تخلفااعمال منافی عفت ایای نامشروع ، عدم امانتداری ، عدم رازداری ، شرط بندی ، هد

للی م بين المصورت رکن قضایی مربوطه باید درخواست خود دایر بر تعمي سال باشد در این 18اشخاص زیر 

 د .ا ارسال نمایبرای فيفدبير کل حکم به همراه دالیل و مستندات چنين تقاضایی را از طریق 

 انونی بهقازین چنين درخواستی در صورتی مورد موافقت فيفا قرار می گيرد که فرد مذکور با رعایت مو -2

ا و نونی فيفین قادادرسی دعوت شده و فرصت دفاع به وی اعطاء شده باشد و رای صادره عالوه بر رعایت مواز

 نونی به وی ابالغ شده باشد .همچنين با رعایت اصول قا، عدم تعارض با نظم عمومی 

 

 تعیین مجازات ها  -117ماده 

ت به مجازا صورت دقيق و قطعی معين نشده باشد و تعيينه هرجا که در این مقررات ، مجازات تخلفات ب

 موضوع و کم بررکن قضایی تفویض شده باشد ، رکن قضایی مجاز است تا با مالحظه کليه اوضاع و احوال حا

 یات ها مجازو بررسی رویه قضایی ، در چارچوب و رعایت کيفيات مخففه یا مشدده  سوابق شخص متخلف

 ید . اتخاذ تصميم و صدور رای نما انتخاب مجازات ،  پيش بينی شده در این مقررات مبادرت به

 

 مجازات تکمیلی  -118ماده 

ب ه به موجتی کوه بر مجازاچنانچه کيفيات مشدده و سوابق متخلف ایجاب نماید ، رکن قضایی می تواند عال

این  28اده ی مندرج در ممجازات هااین مقررات برای هر تخلف منظور و تصریح گردیده است ، از ميان 

 مقررات مبادرت به تعيين مجازات تکميلی نماید . 

 

  موارد پیش بینی نشده -119ماده 

 در خصوص فيفا وت فدراسيون فوتبال در صورت وقوع مسایل یا اختالفاتی که در این مقررات یا سایر مقررا

 ميم گيریتبال تصهيات ریيسه فدراسيون فوقضایی بعد از استعالم از  رکنآنها قاعده ای وضع نشده باشد ، 

 خواهد نمود .
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 تصويب و اجرای مقررات -120 ماده

د از انجام عبود برسيده به تصویب مجمع عمومی فدراسيون فوتبال 29/9/1396درتاریخ که این مقررات  -1

عد از تصویب بالفاصله بو مورد تصویب مجمع عمومی قرار گرفت 19/12/1397ات ، مجددا و در تاریخ اصالح

طی ات انضبااس مقرربراس رخ داده اندکه قبل از این تاریخ ، و تخلفاتی مجمع عمومی ، الزم االجراء است  در

ین اه در باشد ک شخص متخلف دید به نفع زمان وقوع ، رسيدگی و مجازات می شوند مگر آنکه مقررات ج

 خواهد شد. حکم صادرقررات رسيدگی و براساس این م صورت

از قبل  رسيدگی در قلمروی این مقررات قرار داشته و روند ،روز ارتکاب تخلف در مورد افرادی که در  -2

انی يچ عنوهاید تحت ادامۀ دادرسی نب،  در صورت خروج آن فرد از قلمروی این مقررات ،آغاز شده است 

 متوقف شود.

بل یا آنکه ق مندرج در این مقررات ، در خصوص تمامی تخلفات اعم از) مقررات شکلی ( آیين دادرسی  -3

 بعد از تصویب این مقررات رخ داده باشند اعمال خواهد شد.

 


