___________

תקנון בית הדין העליון
_______________________________________________

תקנון
בית הדין העליון
תוכן עניינים
מס'

שם הפרק

עמוד

.1

סמכויות בית הדין העליון

3

2.

מליאת בית הדין

4

3.

נשיאות בין הדין

4

.4

תפקידי הנשיאות וסמכויותיה

5

5.

הרכב בית הדין

6

6.

סדרי הדיון

6

א .כללי

6

ב .הגשת כתב ערעור

6

ג .קביעת ההרכב והמועד לדיון

7

ד .הדיון בערעור

8

ה .דיון נוסף

8

7.

הוצאה לפעול

9

8.

הגדרות

9

חנינות (נספח)
.1

הרכב וסמכויות

10

2.

נוהל הגשת בקשות חנינה

10

3.

נוהל טיפול בבקשות חנינה

11

.4

עקרונות מנחים להענקת חנינה

11

1

תקנון בית הדין העליון
_______________________________________________

___________

.1

א.

בית הדין העליון הוא הערכאה השיפוטית העליונה של ההתאחדות
והוא מוסמך לדון בכל בקשה או ערעור על כל החלטה של מוסד
ממוסדות ההתאחדות ,למעט מוסד הבוררות ולמעט פסקי ד ין
והחלטות של בוררים שפעלו מכוח תקנון המוסד לבוררות ,ופרט
להחלטה אשר לגביה אין זכות ערעור ,כמפורט בתקנון.
כמו כן מוסמך בית הדין העליון:
.1
.2
.3
.4

.5
.6
.7
8
9

ב.

לדון ולהחליט סופית בערעורים על החלטות בין הדין
המשמעתי ,פרט למקרים בהם נשללה במפורש זכות ערעור
כנ"ל ,כאמור בתקנון המשמעת ו/או בתקנון זה.
לדון והחליט סופית בערעורים של החלטות ועדת ליגה וגביע.
לדון ולהחליט סופית בערעורים על פסקי דין של ועדת
המשמעת של איגוד השופטים.
לדון והחליט בערעורים על החלטות הנהלת ההתאחדות או
מזכירות ההתאחדות ,בכל סמכויותיהם ותפקידיהם ,פרט
להחלטות בעלות אופי מנהלי ובכל עניין שאינו בסמכותו של
איזה מוסד אחר ממוסדות ההתאחדות.
לפי בקשת ההנהלה או מזכירות ההתאחדות ,לפרש תקנון
ההתאחדות או החלטות מוסדותיה.
בוטל.
לקבוע את סדרי הדיון של בית הדין.
לקבוע אם אדם אשר הורשע בעבירה פלילית כלשהי ,בארץ
או בחו"ל ,רשאי לכהן או למלא תפקיד בקבוצה ו/או
במוסד כלשהו ממוסדות ההתאחדות.
בקשה לבחינת כשירותו של אדם לכהן או למלא תפקיד,
כאמור לעיל ,תוגש לבית הדין העליון ע"י יועץ משפטי /תובע
ההתאחדות.

.1
.2

בית הדין יוציא כל החלטה שתיראה בעיניו.
בית הדין רשאי להחמיר בעונשה של קבוצה מערערת ,בין אם
הוגשה בקשה לכך על ידי ב"כ ההתאחדות ובין אם לאו ,הכל
לפי שיקול דעתו הבלעדי.

.3

כל החלטה של בית הדין ,אם לא נאמר בה אחרת ,תהיה
סופית.
בית הדין מוסמך לדון בדיון נוסף ,בכפוף להוראות המפורטות
להלן.
בית הדין רשאי להחזיר את הדיון בעניין שנמסר לו ,לבית
הדין המשמעתי או כל מוסד אחר של ההתאחדות.
הגיע בית הדין למסקנה כי בקשה ,ערר ,עתירה או עניין
שהוגשו הינו הליך סרק ,קנטרני או טורדני ,רשאי בית הדין
לחייב את המערערת/המבקשת בתשלום הוצאות.

.4
.5
.6
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בית הדין
העליון
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.2

.3

א.

דיוני המליאה של בית הדין יהיו חוקיים אם בפתיחת ישיבה
נוכח רוב חבריו.

ב.

מליאת בית הדין תתכנס:
לפי הזמנת נשיאות בית הדין או;
.1
לפי דרישת רוב חבריה.
.2

ג.

מליאת בית הדין תהיה מוסמכת:
לבחור בנשיאות ובנשיא בית הדין.
.1
לקבוע את סדרי הדיון של בית הדין.
.2
לדון בכל עניין שיובא לפניה על ידי נשיאות בית הדין ושהוא
.3
בסמכותה.
למנות נציגי ציבור לוועדת חנינות.
4

ד.

מליאת בית הדין מחליטה ברוב רגיל.

מליאת
בית הדין

נשיא בית הדין
()1

בראש בית הדין והנשיאות יעמוד נשיא בית הדין ,אשר ייבחר על ידי מליאת בית הדין מבין
חבריו ,ואשר עומד בתנאי סעיף (11ו') לחוק הספורט התשמ"ח.

()2

תקופת כהונתו של הנשיא תהא  4שנים ,אשר לאחריהן ,יוכל להיבחר לתקופה אחת נוספת
של  4שנים.

()3

התפטר הנשיא מתפקידו ,נפטר או שנבצר ממנו להמשיך בתפקידו מכל סיבה שהיא ,תבחר
מליאת בית הדין מבין חברי הנשיאות האחרים ,ממלא מקום ,אשר יחליפו עד לתום תקופת
הכהונה.

()4

סמכויותיו של הנשיא הינן:
()1

קביעת הרכב בית הדין ואב בית הדין לכל ישיבה ,לרבות בדיון נוסף.

()2

ניהול ופיקוח על כל הנושאים המנהליים של בתי הדין ומוסד הבוררות.

()3

ניתוב וחלוקת תיקי הבוררות בין הבוררים השונים בכפוף לאמור בתקנון המוסד
לבוררות לעניין בחירת הצדדים.

()4

זימון ,ניהול וקביעת סדר היום של ישיבות מליאת בית הדין ונשיאות בית הדין.

()5

קביעת נהלים והנחיות בנוגע לאופן ניהול הדיונים בפני בית הדין והגשת מסמכים,
בכפוף לתקנון זה.

()6

הנשיא רשאי להאציל לחבר נשיאות אחר כל נושא שבסמכותו.

.3

א .חברי בית הדין יחליטו בישיבתם הראשונה ,לאחר שנבחרו לתפקידם זה ,על
מספר חברי הנשיאות ,שלא יפחת משלושה .חברי בית הדין יבחרו את חברי הנשיאות
3
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ומביניהם את נשיא בית הדין.
הנשיאות תכהן עד שתבחר נשיאות אחרת במקומה .חדל חבר
ב.
לכהן כחבר הנשיאות – תבחר מליאת בית הדין חבר אחר
במקומו.
החלטות הנשיאות תתקבלנה פה אחד ובכל מקרה אחר – ברוב
ג.
רגיל.

.4

א.
ב.
ג.
ד.

ה.
ו.

ז.

ח.
ט.
י.
יא.
יב.
יג.

יד.

לנהל ולפקח על כל העניינים המנהלתיים של בית הדין ולשבת
בראש ישיבות מליאת בית הדין.
לקבוע את הרכבי בית הדין בכל עניין ועניין.
לקבוע לעצמה סדרי ניהולה.
לדון והחליט בבקשות רשות לערער על החלטות בית הדין
המשמעתי והחלטות מליאת הרשות לבקרת תקציבים ,בכל
המקרים בהם רשות זו נדרשת.
בקשות כנ"ל רשאית הנשיאות לדון בהרכבה המלא או בהרכב
של אחד מחבריה ,כפי שתקבע הנשיאות מפעם לפעם.
להאריך מועדי ערעור ,על פי שיקול דעתה.
למרות כל הכתוב בתקנון זה ,כל סכסוך ,תלונה או עניין שבירורו
או הטיפול בו נמצא בסמכות מוסד ממוסדות ההתאחדות ,שאינו
בסמכותם של המוסדות השיפוטיים של ההתאחדות ,רשאי יהיה
חבר הנהלה להביא את התלונה ,הסכסוך את העניין להנהלת
ההתאחדות ואם העניין לא יוכרע בהנהלה ברוב ,יוכל כל חבר
הנהלה להביא את העניין ,התלונה או הסכסוך ,להכרעתה של
נשיאות בית הדין העליון ,אשר תחליט אם היא רואה את העניין
המובא בפניה כעקרוני ,ובאם רצונה להכריע בו ,הכרעתה של
נשיאות בית הדין תהיה סופית ומחייבת.
בנוסף ,חבר הנהלת ההתאחדות יהא רשאי להביא להכרעתה של
נשיאות בית הדין העליון תלונה ,סכסוך או עניין ,גם אם ההנהלה
החליטה בו ברוב דעות והנשיאות תקבע בעניין ,אם תמצא ,לפי
שיקול דעתה ,כי העניין הוא עקרוני.
החלטתה של נשיאות בין הדין תהיה סופית ומחייבת.
בוטל.
בוטל.
לקבוע את הרכבי המוסד לבוררות לפי התובענות.
לקבוע את התעריף המרבי לבוררים.
לתן סעד זמני ,כאמור בתקנון זה.
לאשר בקשות שיוגשו לה לרישומו של שחקן עולה חדש יהודי -
אשר עלה לישראל במסגרת "חוק השבות" ובמסגרת עליה כנה
ואמיתית – בקבוצת ליגת על ,ליגה לאומית וארצית ,כשחקן לכל
דבר ועניין ,בהתאם ובכפוף להוראות תקנון פיפ"א המתייחסות
לשחקנים.
הגיעה נשיאות בית הדין למסקנה ,כי בקשה שהוגשה לה הינה
בקשת סרק או קנטרנית ,רשאית הנשיאות לחייב את מגיש
4
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טו.

טז.

.5

הבקשה בתשלום הוצאות.
להחליט כי ערעור שהובא לפני בית הדין העליון יוכרע על פי
טיעונים/סיכומים בכתב בלבד ,ללא צורך בשמיעת טיעונים בע"פ
ובלבד שניתנה לכך הסכמת הצדדים.
נשיא בית הדין רשאי למנות הרכב מיוחד מקרב חברי בי הדין העליון ,עליו יימנו לפחות
שניים מחברי הנשיאות וזאת לצורך דיון והחלטה בנושא שהובא בפני הנשיאות .החלטת
ההרכב תתקבל פה אחד או ברוב דעות ותהווה החלטת נשיאות לכל דבר ועניין.

א.
ב.

בית הדין ידון בשלושה או חמישה כפי שתחליט הנשיאות.
הנשיאות תקבע את אב בית הדין לכל הרכב והרכב .ישב בדיון
אחד מחברי הנשיאות ,יהיה הוא אב בית הדין.

ג.

בית הדין של שלושה יהיה מוסמך לדון ולהחליט כשמשתתפים בו
לפחות שניים מחבריו ואילו בית הדין של חמישה – כשמשתתפים
בו לפחות שלושה מחבריו.

ד.

ישב בית הדין בהרכב זוגי ולא בא לידי הסכם על החלטה כלשהי,
תצרף אליהם הנשיאות דיין או דיינים אשר לא ישבו קודם
לכן בדין באותו עניין ,וכל החלטה תתקבל פה אחד או ברוב דעות.
הרכב זה לא יהיה חייב להיזקק לראיות חדשות או נוספות.
.6

א.

כללי

הרכב

סדרי
הדיון

 .1סדרי הדיון ייקבעו על ידי בית הדין בכל עניין ועניין הבא
לפניו ,אם לא נקבע אחרת על ידי מליאת בית הדין.
 .2מבלי לפגוע בעיקרי הצדק הטבעי ,אין בית הדין קשור
לסדרי הדין ודיני הראיות.
ב.

הגשת כתב ערעור
.1
.2

.3

ערעור לבית הדין העליון יוגש במסירת כתב ערעור ,אשר
חייב להכיל את הנימוקים המפורטים לערעור.
בית הדין לא ידון בנימוקים אשר לא פורטו בכתב הערעור.
כתב ערעור יוגש במסירת  5העתקים ממנו למזכירות
ההתאחדות בצירוף העתקים נוספים ,כמספר המשיבים
בערעור ,ובצירוף אגרת הערעור ,כפי שנקבעה או תיקבע,
מדי פעם בפעם ,על ידי הנהלת ההתאחדות לכדורגל.
כתב ערעור יכיל את הפרטים הבאים:
שמו ומספרו של השחקן המערער ,או במקרה של
(א)
ערעור על ידי אגודה – שמה של האגודה תוך ציון שם
נציג האגודה או ב"כ החותם על הערעור.
פירוט מדויק של ההחלטה שעליה מערערים ,תוך ציון
(ב)
תאריך ההחלטה ותאריך מספר החוזר שבו התפרסמה
וצורת הפרסום ,באם ההחלטה לא התפרסמה בחוזר.
5
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(ג)
(ד)
(ה)

(ו)
(ז)

(ח)

ג.

פירוט תמציתי של נימוקי ההתנגדות להחלטה שעליה
מערערים ,תוך ציון כל נימוק במספר סידורי.
לכתב הערעור יצורף ייפוי כוח כדין לטוען בשם
המערער אם בשם אגודה מערערת.

המזכירות תקבל את הערעור ,תסמנו במספר סידורי
ותתייק אותו בתיק מיוחד ותשלח העתק אחד מכתב
הערעור לנשיאות בית הדין העליון והעתק אחד ליועץ
המשפטי של ההתאחדות או לתובע ההתאחדות.
הגשת הערעור אינה מעכבת את ביצוע ההחלטה
שעליה מערערים ,זולת אם הורה בית הדין העליון
אחרת.
סעד זמני
הוגש ערעור לבית הדין העליון ומוגשת בקשה על ידי
מגיש הערעור ,לנשיאות בית הדין העליון או לחבר
מחבריה ,הסמכות ליתן סעד זמני ,כפי שיראה לו ,אם
יוכח ,לפי שיקול דעתו ,שעלול להיגרם נזק בלתי הפיך
או נזק שקשה לתקנו – ללא מתן הסעד.
כתב הערעור והבקשה לסעד זמני יוגשו בדחיפות
המירבית וללא שיהוי למזכירות בית הדין העליון
והעתקים מהם יועברו ליועץ המשפטי של ההתאחדות
או לתובע ההתאחדות.
בקשה לסעד זמני תוגש בכתב וככל שהיא נוגעת
לעובדות – חייבת הבקשה להיות נתמכת בתצהיר
כחוק.
בקשה ,ערר ,עתירה או כל עניין אחר המובא לדיון
בפני בית הדין העליון ,ולמעט עניינים המצויים
בסמכות הנשיאות לפי סעיף  4ד' ,יטופלו מנהלית
כערעורים ,והוראות תקנון זה ,לרבות תשלום אגרה,
יחולו עליהם ,לכל דבר ועניין.

קביעת ההרכב והמועד לדיון
.1

נשיאות בית הדין העליון תקבע את הרכב חברי בית הדין
שישבו לדון בערעור ואת מועד הדיון בו .המועד ייקבע על ידי
הנשיאות כך שתאריך שמיעתו הראשונה של הערעור ייקבע
לא מוקדם משלושה ימים ולא יאוחר מאשר שבועיים
לאחר הגשתו .החליטה הנשיאות לקבוע את מועד שמיעת
הערעור לתאריך מוקדם או מאוחר מן הגבולות הנ"ל ,תציין
את הנימוקים לכך.

.2

המזכירות תודיע למערער ולמשיבים ,אם ישנם כאלה ,על
מועד הדיון בערעור במכתב רשום ,במברק או באמצעות
פקסימיליה .ההודעה חייבת להגיע לצדדים לפחות  24שעות
לפני המועד הנקוב בה .קבלת הדואר ו/או אישור הגעת
ההודעה בפקסימיליה מהווה הוכחה מכרעת לקבלת ההזמנה.
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ד.

הדיון בערעור
.1
.2
.3
.4
.5

.6
.7

.8

.9
.10
.11
ה.

בישיבתו הראשונה של בית הדין יסביר אב בית הדין את
מהות הערעור או הבקשה בפני הנוכחים.
המבקש או המערער רשאי להשמיע את טענותיו להשלמת
הבקשה או הערעור הכל לפי העניין.
המשיב יענה בעל פה או בכתב כפי שיחליט בית הדין.
בית הדין העליון לא ישמע עדויות בעניינים הנדונים לפניו,
אלא רק במקרים מיוחדים ולפי שיקול דעתו הבלעדי ,כאשר
יש סיבות המצדיקות שמיעת עדויות בפני בית הדין.
המערער לא יטען ולא יקבלו מפיו נימוק ערעור שלא פורט
בכתב הערעור ,אלא ברשות בית הדין ,אולם בית הדין,
בבואו להחליט בערעור לא יהיה מוגבל לנימוקי הערעור
שפורטו בכתב הערעור או שנטענו בבית הדין.
עדים יוזמנו לבית הדין העליון אך רק ברשות מטעם בית
הדין העליון.
כפוף להוראות תקנוני ההתאחדות ותקנון זה ,ינהג בית הדין
השומע את הערעור בהתאם לשיקול דעתו בכל הנוגע לסדרי
הדין בעת שמיעת הערעור ובכל מקרה של אי הופעת
המערער או המשיב לדיון.
בית הדין רשאי ,אם יראה לנכון ,לדחות את הערעור לאור
אי הופעת המערער ,אולם רשאי הוא אף לדון בערעור על
סמך נימוקי הערעור בכתב ולפסוק לעצם העניין תוך ציון
החלטתו זו ונימוקיה.
הדיון בערעור עד להכרעתו אינו מעכב ביצוע ההחלטה
שעליה מערערים ,זולת אם הורה בית הדין העליון אחרת.
כל צד מעוניין רשאי להיות מיוצג בפני בית הדין העליון על
ידי בא כוח מוסמך.
החלטות בין הדין תינתנה בכתב ותודענה לצדדים.

דיון נוסף
.1
.2

כפוף לאמור להלן ,תהא לבית הדין העליון סמכות לשבת
ב"דיון נוסף" בעניין שנדון בפני הרכב מהרכבי בית הדין
העליון.
בעל דין רשאי להגיש בקשה לדיון נוסף ,תוך  5ימים מיום
מתן פסק הדין ,אולם אם ניתן פסק הדין בהיעדרו – תוך 5
ימים מיום פרסום פסק הדין בפרסום רשמי של ההתאחדות.
פרסום רשמי לצורך סעיף זה:
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.3

.4

.5
.6

.7

פרסום בחוזר ההתאחדות או מכתב בחתימת מנהל
ההתאחדות או מי שהוסמך על ידו ,הכל על פי התאריך
המוקדם יותר.
בקשה לדיון נוסף תובא בפני נשיאות בית הדין ,או בפני מי
מחברי הנשיאות או בפני מי מחברי בית הדין העליון אשר
ימונה על ידי הנשיאות לדון בבקשה .הנשיאות/חבר
הנשיאות/חבר בית הדין תחליט/יחליט על קיום "דיון
נוסף" אם לפי שיקול דעתה/דעתו ,נשוא הערעור מעורר
סוגיה משפטית שיש בה מן החידוש והמצריכה קביעת הלכה
עקרונית.
ניתן פסק דין בבית הדין העליון ומצאה הנשיאות ,בכל עת
שהיא ,לנכון ,ומיוזמתה בלבד ,שנשוא הדיון מעורר סוגיה
משפטית שיש בה מן החידוש והמצריכה קביעת הלכה
עקרונית ,תקבע הרכב מורחב לשם דיון נוסף.
בעל דין ,לצורך סעיף זה ,יהיה צד ישיר המעורב בערעור או
כאשר מדובר בתוצאות משחק – כל אחד מהצדדים
המעורבים במשחק המהווה נושא הערעור.
החליטה נשיאות בית הדין העליון כי יש מקום לדיון נוסף,
תמנה הנשיאות הרכב בית דין אשר ימנה לפחות שלושה
שופטים באופן ששופט אחד לפחות מההרכב שימונה יהא
יו"ר ההרכב אשר נתן את פסק הדין בעניין שלגביו הוחלט
על "דיון נוסף".
להרכב בית הדין העליון ב"דיון נוסף" תהא הסמכות ליתן
כל החלטה אשר תיראה בעיניו ,והחלטתו תהא סופית
ומחייבת.

.7

החלטות בית הדין יוצאו לפועל על ידי הנהלת ההתאחדות או על ידי
המזכירות שלה או על ידי האגודות או בכל דרך אחרת ,כפי שיחליט בית
הדין או הנשיאות ,הכל לפי העניין.

.8

בתקנון זה:
א.
ב.
ג.

הוצאה
לפועל

הגדרות
"ההתאחדות" – פירושה ההתאחדות לכדורגל בישראל.
"בית הדין" – פירושו בית הדין העליון של ההתאחדות לכדורגל
בישראל.
"החלטה" – לרבות צו סופי ,זמני או ביניים – פסק דין סופי,
זמני או ביניים.
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נספח לתקנון בית הדין העליון

חנינות
.1

א.

()1
()2
()3
()4

.2

ועדת החנינות מורכבת מחברי נשיאות בית הדין העליון
ואדם נוסף ,אשר אינו משפטן ,להלן "נציג הציבור".
נציג הציבור ייבחר מתוך רשימת "נציגי הציבור".
מליאת ביה"ד העליון תקבע את רשימת נציגי הציבור ,אשר
לא תעלה על שלושה.
נציג הציבור לא יהא קשור בקשר כלשהו להתאחדות
לכדורגל ,לקבוצה מהקבוצות המסונפות לה או למוסד
ממוסדותיה.

ב.

ועדת החנינות מוסמכת לדון בבקשות חנינה של פרט או של
קבוצה המוגשת לה ,בהתאם לתקנון זה.

ג.

הקוורום החוקי לכל ישיבה של ועדת חנינות יהיה שלושה – שני
חברי נשיאות ונציג ציבור.

ד.

החלטות ועדת החנינות מתקבלות ברוב דעות הנוכחים בישיבתה.

א.

שחקן ,עסקן ,מאמן ,שופט או ממלא תפקיד בקבוצה או
בהתאחדות אשר הורשע בהחלטה של בית הדין העליון או בית
הדין המשמעתי ונענש באחד או יותר מהעונשים המפורטים
בתקנון במשמעת ,רשאי להגיש בקשת חנינה ,רק לאחר שריצה
את מחצית תקופת העונש שנקבעה לו על ידי בית הדין המשמעתי
או בית הדין העליון.
על אף האמור לעיל ובכפוף לו ,לא תוגש בקשת חנינה אלא בתום
ריצוי בפועל של  3חודשים מתקופת העונש.

ב.

שחקן ,עסקן ,מאמן ,שופט או ממלא תפקיד בקבוצה או
בהתאחדות ,אשר הוענש בעונש של הרחקה לצמיתות ,רשאי
להגיש חנינה אך ורק לאחרי שריצה  5שנים.

ג.

היה העונש אשר הוטל על שחקן ,עסקן ,מאמן ,שופט או ממלא
תפקיד בקבוצה ,או בהתאחדות ,קנס כספי – ניתן יהא להגיש
חנינה אך ורק לאחר תשלום  50%מסכום הקנס לקופת
ההתאחדות.
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הגשת
בקשות
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___________

.3

.4
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ד.

קבוצה אשר הוענשה על ידי בית הדין המשמעתי או בית הדין
העליון באחד או יותר מהעונשים המפורטים בתקנון המשמעת,
רשאית להגיש בקשת חנינה אך ורק לאחר ריצוי מחצית העונש
אשר נקבע לה על ידי בית הדין המשמעתי או בית הדין העליון
ובאם היה עונש כספי ,אך ורק לאחר תשלום  50%מסכום הקנס
לקופת ההתאחדות.
על אף האמור לעיל ,ובכפוף לו לא תוגש בקשת חנינה אלא בתום
ריצוי של  3חודשים מתקופת העונש.

ה.

קבוצה אשר הוענש על ידי בית הדין המשמעתי או בית הדין
העליון בעונש של הפסקת פעילותה או הורדה לליגה נמוכה יותר -
תוכל לפנות בבקשת חנינה במקרה של עונש הפסקת פעילות או
הורדה לליגה נמוכה יותר כתוצאה מאי הופעה למשחק או
למשחקים.
זכות פניה במקרה כזה אינה מוגבלת בזמן.

ו.

בקשת חנינה במקרה של מספר עונשים – ניתן יהיה להגיש אך
ורק לאחר ריצוי מחצית העונש החמור יותר.

ז.

כל בקשת חנינה תוגש בכתב ב 3-העתקים.

א.

כל בקשת חנינה ,בצירוף החומר הנוגע לעניין שבגינו מתבקשת
החנינה ,תעבור ליועץ המשפטי להתאחדות.

ב.

היועץ המשפטי להתאחדות יפרט את תגובתו בכתב ויחזיר את
החומר בצירוף תגובתו למשרדי ההתאחדות.

ג.

בקשת החנינה בצירוף החומר הנוגע לעניין הנדון ,בצירוף תגובת
היועץ המשפטי להתאחדות ,תועבר לדיון ועדת החנינות.

ד.

נדחתה בקשת חנינה על ידי ועדת החנינות ,לא תוגש בקשה חוזרת
אלא לאחר  6חודשים מיום החלטת ועדת החנינות.

ה.

החלטת ועדת החנינות תודע בכתב למבקשה עם העתק ליועץ
המשפטי.

א.

העיקרון הבסיסי לפעולתה של ועדת החנינות הוא כי ועדת
החנינות אינה מהווה ערכאה נוספת לערעורים מעל לבית הדין
העליון של ההתאחדות לכדורגל.

ב.

ועדת החנינות תפעל על פי שיקול דעתה הבלעדי להענקת חנינות,
באותם מקרים שבהם יוברר לוועדה כי למבקש החנינה (פרט או
קבוצה) נגרם עוול אשר לא ניתן לתקנו על ידי החלטת בית הדין
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נוהל טיפול
בבקשות
חנינה

עקרונות
מנחים
להענקת
חנינה

___________
ג.
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העליון של ההתאחדות.
ועדת החנינות אינה חייבת לנמק את החלטותיה.

***
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