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DISCIPLINNÄMNDEN
Svenska Fotbollförbundet

BESLUT
att meddelas den 2 maj 2017
Bestraffningsärende nr 2017:45
Anmälare:

Anders Hübinette, SvFF

Motpart:
________

AIK Fotboll AB

Disciplinnämnden har den 18 april 2017 behandlat detta ärende.
Disciplinnämndens beslut
Disciplinnämnden beslutar att AIK ska betala böter med 350 000 kr.
Nämnden tillämpar art 7 p 8 och art 9 Svenska Fotbollförbundets reglemente för förmedlare samt
14 kap 2 § 14 p RFs stadgar.
Böterna ska betalas inom en månad från beslutsdagen. Detta beslut meddelas föreningen via e-post
och skickas i original tillsammans med faktura.
Anmälan
Anders Hübinette har anmält AIK för att i samband med övergången av spelaren Alexander Isak från
AIK till Borussia Dortmund i Tyskland ha betalat ersättning till en förmedlare trots att Alexander Isak
vid övergången var under 18 år. Övergången godkändes den 31 januari 2017 i FIFAs övergångssystem
TMS.
Anmälaren har yrkat att AIK ska betala böter samt åberopat bl.a. art 7 p 8 Svenska Fotbollförbundets
(SvFF) reglemente för förmedlare samt 14 kap 2 § 14 p RFs stadgar.
Anmälaren har uppgett att SvFFs reglemente för förmedlare trädde i kraft den 1 april 2015 och är en
implementering av FIFAs regelverk Regulations on Working with Intermediaries. Reglerna innebär
bl.a. att det är förbjudet för såväl spelare som förening att betala ersättning till förmedlare vid
förhandling om anställningsavtal eller spelarövergång för underårig spelare, dvs. spelare under 18 år.
AIK har i ett yttrande till SvFF uppgett att SvFF utfärdade ett International Transfer Certificate (ITC) till
Deutscher Fußball-Bund trots att SvFF hade kännedom om att AIK anlitade och avsåg att betala
ersättning till en förmedlare i samband med övergången. Detta innebär enligt AIK att SvFF godkänt
att AIK betalat förmedlarersättning. AIK har även uppgett att de öppet redovisat ersättningen i TMS.
Enligt anmälaren har SvFF inte haft möjlighet att hindra spelarövergången med hänvisning till att
otillåten förmedlarersättning betalats. Utfärdandet av ett ITC anger endast att villkoren i FIFAs
regelverk Regulations on the Statues and transfer of Players är uppfyllda. Om det i samband med en
spelarövergång har skett en överträdelse av SvFFs reglemente för förmedlare prövas den frågan i
annan ordning. Av art 2 p 5 i reglementet framgår också att reglementet inte påverkar giltigheten av
avtal om anställning eller spelarövergång.
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Vad gäller påföljden anser anmälaren att den i denna typ av ärende bör vara så ingripande att den är
ett relevant skäl för spelare, föreningar och förmedlare att följa bestämmelserna i reglementet. Mot
hänsyn till storleken på förmedlarersättningen och att bestämmelsen syftar till att värna barn och
ungdomsspelare bör påföljden för AIK bestämmas till böter i närheten av straffmaximum.
Disciplinnämnden får avgöra om det ska anses förmildrande att AIK i samband med registreringen i
TMS öppet redovisade att AIK anlitade och avsåg att betala ersättning till en förmedlare.
Anmälaren har åberopat viss bevisning, bl.a. utdrag ur TMS.
Yttrande från AIK
AIK har inte yttrat sig till Disciplinnämnden.
Disciplinnämndens bedömning
Svenska Fotbollförbundets reglemente för förmedlare
Enligt art 7 p 8 är det förbjudet för såväl spelare som förening att betala ersättning till förmedlare vid
bl.a. spelarövergång för underårig spelare. Med underårig avses enligt art 1 p 11 spelare som inte
fyllt 18 år.
Vidare sägs i art 2 p 5 att det som anges i reglementet inte påverkar giltigheten av avtal om bl.a.
spelarövergång.
Enligt art 9 kan den som bryter mot reglementet bestraffas enligt 14 kap RFs stadgar.
Det svenska reglementet bygger i sin tur på FIFAs regelverk Regulations on Working with
Intermediaries.
Nämndens bedömning
Det är klarlagt att AIK har betalat ersättning till sin förmedlare i samband med Alexander Isaks
övergång till Borussia Dortmund. Då Alexander Isak var under 18 år är detta förbjudet.
Frågan är då om SvFFs utfärdande av ett ITC innebär att SvFF godtagit att AIK skulle betala ersättning
till sin förmedlare och att AIK därför inte kan bestraffas. Nämnden konstaterar att det svenska
reglementet liksom FIFAs reglemente inte ger SvFF rätt att tillåta undantag utan förbudet är absolut.
Det är alltså AIK som har haft ansvaret för att reglementet följdes och att SvFF utfärdat ett ITC
förändrar inte detta ansvar. Till detta kommer som anmälaren påpekat att en otillåten ersättning i sig
inte påverkar giltigheten av en spelarövergång.
AIK har därmed brutit mot reglementet och ska bestraffas för detta.
Annan påföljd än böter är inte aktuell och det högsta bötesbelopp som kan dömas ut enligt RFs
stadgar är 500 000 kr.
Detta ärende är det första där brott mot reglementet ska bestraffas och det finns inget annat fall att
jämföra med. Nämnden har dock tidigare haft ärenden angående brott mot representationsbestämmelsernas förbud mot tredje parts påverkan av förenings självständighet i fråga om spelaravtal (se B 2014:231 och B 2014:232). I dessa fall beslutade nämnden om böter om 200 000 kr
respektive 250 000 kr.
Här är situationen allvarligare då förbudet avser att skydda unga spelare. Dessutom handlar det i
ärendet om mycket stora belopp, vilket bör beaktas så att påföljden för brott mot bestämmelsen inte
närmast får karaktären av en mindre administrativ avgift. Samtidigt har AIK inte försökt dölja att
ersättning till förmedlaren skulle betalas och har också varit tillmötesgående när ärendet har
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hanterats hos SvFF. Det går också att föreställa sig svårare fall när en förening betalar en förmedlare
vid sidan av ett avtal om övergång och försöker hålla ersättningen hemlig.
Detta sammantaget gör att nämnden anser att böterna bör bestämmas till 350 000 kr.
Hur man överklagar
Berörda parter kan överklaga beslutet hos Riksidrottsnämnden (RIN), Box 11016, 100 61 Stockholm. Överklagan ska ha
inkommit till RIN senast 16 maj 2017.

På Disciplinnämndens vägnar
Pierre Blomqvist
Sekreterare
I beslutet deltog: Kerstin Elserth, Göran Nilsson, Erlend Stavehaug, Anders Jemail, Ola Danhard, Anna-Karin
Broström och Linda Forsberg (enhälligt).

