
 

 

 

 

  چارچوب جديد حقوقي فيفا براي مربيان فوتبال

فوتبال محسوب شده كه نقش اساسي در توسعه ي فوتبال  ينفعان در جامعةذمربيان فوتبال يكي از مهمترين 

اين كه قوانيني را وضع نكرده بود و رابطه قراردادي مربيان فوتبال ضعيت و براي  اما تا كنون فيفا ،بازي ميكنند

به استخدام باشگاه ها و فدراسيون ، نظير بازيكنان مربيان، .بودمنجر به يك بي ثباتي حقوقي در فوتبال شده امر 

درآمده و مقررات جديد فيفا در خصوص مربيان همان ثبات حقوقي و شفافيتي را كه در گذشته به بازيكنان اعطا 

   .كردمي نمود را به مربيان فوتبال نيز ارائه خواهد 

به روابط  انحصاري دسترسي خواهند داشت كه به طور مقرراتيچارچوب مستقل فيفا به  در مقررات جديد مربيان

. اين شفافيت جديد نه تنها براي مربيان سودمند بوده قراردادي آن ها با باشگاه ها و فدراسيون ها خواهد پرداخت

پيش بيني  را  كنند  ان قرارداد منعقد ميبراي تمام كساني كه با مربي جديدي نيز يك نظم حقوقي بلكه در عمل

  به سود فوتبال خواهد بود. در كل  كند كه مي

پيش بيني  (RSTP)و نقل وانتقال بازيكنان بر اين اساس ، فيفا تغييرات مربوطه را در مقررات مربوط به وضعيت  

  رتفع سازد.ن خال قانوني را منموده كه هدف اصلي آن ايجاد چترچوب كاري حداقلي بوده تا اي



  اين مقررات جديد دو هدف اصلي را دنبال مي كند:

در رابطه  سازد كه درجه اي باالتر از وضوح حقوقي را داقل چارچوب مقرراتي را برقراربراي مربيان ح .١

 يا فدراسيون ها ايجاد نمايد.قراردادي مابين مربيان، باشگاه ها 

  قراردادي مربيان رسيدگي نمايد.ات اختالفبه نهاد هاي مربوطه ي فيفا امكان دهد كه به  .٢

  

، تمرين موزشآوظايف مرتبط با انها در عمل  براي اولين بار تعريفي از مربيان در مقررات فيفا ديده مي شود كه 

همچنين مقررات جديد بر  د.نو انتخاب بازيكنان و همچنين جنبه هاي تاكتيكي مسابقه فوتبال را بر عهده دار

  : دارند تمركزموارد ذيل 

از مقررات مربوط به وضعيت و  ٨ضميمه  ٢ (مادة مربيان شفاف بودن شكل قرارداد استخدامي .١

مربيان، باشگاهها  : قراردادها بايد در بر دارنده عناصر اساسي نظير حقوق و تكاليف )انتقال بازيكنان

 .حقوق و مزايا باشد مدت قرارداد و نحوه پرداخت يا فدراسيون ها،

): مقررات فوق الذكر ٨ ةضميم از ٦و  ٥، ٤، ٣(مواد جديد  بات قرارداديمربوط به ثمقرراتي   .٢

بوده كه انعكاسي از وضعيتي است كه  احترام به قراردادهااصل اساسي  ةمقررات جديد دربردارند

و شامل مقرراتي براي احترام به  بود پيش بيني شده حرفه اي فوتبال در گذشته براي بازيكنان

 و نتايج فسخ يك جانبه ي قرارداد مي باشد. ،فسخ قرارداد ة، نحوقراردادها

) : باشگاه ها و ٨ ةضميم از ٧(مادة جديد م پرداخت به موقع به مربيانپيش بيني موضوع عد .٣

پايبند باشند. فيفا كه در قرارداد پيش بيني شده، فدراسيون ها بايد به تعهدات مالي خود به مربيان 

موثر در حفظ  نوان يك وسيلةبه مربيان به ع پرداخت نشده مفهوم بدهيدر نظر گرفتن مي پذيرد كه 

 كند. ميبسيار  ثبات قراردادي بوده و به ثبات قراردادها كمك 

عدم رعايت  در خصوص نتايجفيفا  يت نهاد هاي تصميم گيرح: صالمالي ضمانت اجراي تصميمات .٤

تسري بازيكنان و باشگاه ها به اختالفات مالي مربوط به مربيان نيز در اختالفات مالي مابين تصميمات 

،  براي باشگاه هارا يافته است لذا اين مقررات جزييات مربوط به نتايج عدم رعايت اين تصميمات 

  پيش بيني نموده است. ها يا مربيان به دقت فدراسيون

  



از رسيده و  ٢٠٢٠ سال  فيفا در نوامبر ينفعانذ ةبه تاييد كميتاين مجموعه مقررات از طريق اجماع 

فدراسيون هاي عضو فيفا ابالغ به تمام  ٢٠٢٠دسامبر  ١٤در تاريخ  ١٧٤٣ة شمارة بخشنام طريق

  .و مربيان فوتسال را نيز در بر مي گيرد ددالزم االجرا خواهد بو ٢٠٢١شده و از اول ژانويه 


