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گردشکار:کمیته انضباطی فدراسیون والیبال به تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ در وقت فوق العاده به تصدی امضاکننده زیر به منظور اتخاذ تصمیم در خصوص درخواست 
آقایان مصطفی شریفات و اسماعیل مسافر دو تن از بازیکنان تیم والیبال باشگاه پیکان تهران حاضر در مسابقات لیگ برتر والیبال سال ۱۳۹۹ مبنی بر مطالبه 
الباقی مبالغ قراردادشان ازباشگاه فوق تشکیل است. نامبردگان با ثبت درخواست کتبی خود در دبیرخانه فدراسیون والیبال ادعا نموده اند مطابق صورتجلسه 
اقاله تنظیمی با باشگاه پیکان موافقت کرده اند چنانچه باشگاه تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ مبلغ ششصد میلیون ریال به آقای مصطفی شریفات و مبلغ نهصد و 
شصت میلیون ریال به آقای اسماعیل مسافر بپردازد دیگر ادعایی نسبت به باشگاه موصوف نداشته باشند و نظر به اینکه باشگاه به تعهد خود عمل ننموده است 
مستند بند شش توافقنامه فی ما بین مبلغ کل مورد طلب ارا از باشگاه مطالبه نموده اند. کمیته انضباطی بر اساس اصل تناظر طرفین را  به تاریخ 
۱۴۰۰/۰۳/۰۳برای رسیدگی دعوت نمود که ایشان با حضور در جلسه مطالب خود را بیان داشتند مشروح اظهارات آنها به شرح  مبسوط در صورت جلسه مورخ 
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ در پرونده مضبوط است نظر به ا ینکه با اعطاء فرصت به طرفین جهت حصول سازش تا این زمان توافق صورت نپذیرفته است بنابراین کمیته 

انضباطی با اعالم ختم رسیدگی و با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به انشاء رأی نمود.

"رأی کمیته انضباطی"

آقایان مصطفی شریفات و اسماعیل مسافر با ارائه رونوشت قرارداد خود به کمیته انضباطی فدراسیون والیبال اظهار داشته اند به مدت یک سال به عنوان بازیکن 
برای حضور در مسابقات والیبال لیگ برتر سال ۱۳۹۹ به انعقاد قرارداد با باشگاه پیکان مبادرت ورزیده اند. پس از اتمام مسابقات لیگ سال ۱۳۹۹ باشگاه پیکان 
به منظور تسویه حساب با بازیکنان یاد شده به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶  توافق نامه ای تحت عنوان اقاله نامه به امضاء طرفین رسانده است. بر اساس مفاد این 
توافق نامه  باشگاه پیکان  متعهد گردیده  تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ مبلغ ششصد میلیون ریال به آقای مصطفی شریفات و نهصد و شصت میلیون ریال به آقای 
اسماعیل مسافر پرداخت نموده تسویه حساب به عمل آورد، چنانچه مبالغ مذکوردرموعد مشخص پرداخت نگردد به منزله عدم انجام تعهد از سوی باشگاه 
محسوب گردیده، توافق نامه از درجه اعتبار ساقط تلقی  گردد. پس از بروز اختالف آقایان شریفات ومسافر با ثبت درخواست خود به فدراسیون والیبال خواهان 
رسیدگی به موضوع و صدور حکم بر الزام باشگاه پیکان به پرداخت مبالغ قرارداد بدون مالک عمل قرار دادن صورتجلسه مورخ ۱۲/۱۶/ ۱۳۹۹شده اند ، زیرا 
حسب ادعای نامبردگان باشگاه به تکلیف قانونی خود عمل نکرده است. در نتیجه ، نظر به اینکه مبلغ قرارداد آقای مصطفی شریفات سه میلیارد ریال و مبلغ 
قرارداد آقای اسماعیل مسافر چهار میلیارد و هشتصد میلیون ریال بوده است و  نظر به اینکه مطابق صورتجلسه تنظیمی کمیته انضباطی به تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ 
آقای مصطفی شریفات جمعاً مبلغ پانصدو پنجاه میلیون ریال و آقای اسماعیل مسافر جمعاً مبلغ هشتصد میلیون ریال دریافت داشته اند که مراتب مورد تایید 
نماینده باشگاه قرار گرفته است و با امعان نظر به اینکه توافق فیمابین باشگاه و بازیکنان مقید به قید زمان ( ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ) بوده است که مطابق اسناد و 
مدارک مالی عدم انجام تعهداز سوی باشگاه پیکان محرز تشخیص داده شد ، بنابراین با اعالم عدم اعتبار توافق نامه و احتساب کلیه وجوه پرداختی به بازیکنان 
بابت قرارداد بعالوه استحقاق دریافت ده درصد کسر شده از انها به موجب توافق نامه، باشگاه پیکان به پرداخت مبلغ سیصد و پنجاه میلیون ریال به آقای 
مصطفی شریفات و پرداخت مبلبغ ششصد  و چهل میلیون ریال به آقای اسماعیل مسافر محکوم گردید. بدیهی است پرداخت بیست درصداز مبلغ قرارداد که 
طبق مفاد توافق نامه (ده درصد سهم فدراسیون و ده درصد جریمه بازیکن) از بازیکنان کسر گردیده است تکلیف قانونی نامبردگان است و با بی اعتباری توافق 

نامه نیز باشگاه تعهدی بر پرداخت ان ندارد.رای صادره به استناد ماده ۸ قرارداد فی مابین باشگاه و بازیکن قطعی است.


