DISCIPLINNÄMNDEN
Svenska Fotbollförbundet

BESLUT
att meddelas den 17 maj 2017

Tävlingsärende nr 2017:4
Sökande:

Örgryte IS FF

Motpart:
________

Huvuddomaren Robert Daradic

Disciplinnämndens beslut
Disciplinnämnden beslutar att lämna Örgrytes begäran utan bifall.
Anmälan m.m.
William Atashkadeh blev i matchen den 11 maj 2017 i Superettan mellan Örgryte och GAIS utvisad
för grov förseelse.
Huvuddomaren har anmält följande. I matchminut 28 spelar William Atashkadeh förbi en GAISspelare och fortsätter löpa mot bollen in i GAIS straffområde. Samtidigt kommer en annan GAISspelare Aleksander Leksell från sidan och hinner upp bollen först. Aleksander Leksell petar bollen från
situationen samtidigt som William Atashkadeh ska sparka mot bollen. I det här läget är Aleksander
Leksell först på bollen och framför William Atashkadeh. William Atashkadeh fullföljer sparken och
träffar Aleksander Leksell över vänster vad bakifrån. William Atashkadeh blir utvisad för allvarligt
otillåtet spel.
William Atashkadeh har uppgett. Efter att han påbörjat sin pendel för avslut kommer GAIS-spelaren
och petar bort bollen, varvid avslutsförsöket träffar GAIS-spelaren. Han träffar GAIS-spelaren helt
oavsiktligt då han inte har någon möjligjet att se den andre spelaren. Det hade kunnat bli frispark för
GAIS men situationen borde inte ens ha lett till en varning.
Örgryte har begärt att Disciplinnämnden ska undanröja den grova utvisningen då huvudomarens
beslut är felaktigt och uppgett i princip detsamma som William Atashkadeh.
Huvuddomaren har fått del av William Atashkadehs och Örgrytes yttranden men inte haft något att
tillägga till anmälan.
Disciplinnämnden har tagit del av en video från matchen.
Disciplinnämndens bedömning
Enligt 7 kap 6 § andra stycket tävlingsbestämmelserna får de disciplinära konsekvenserna av ett
domarbeslut som är uppenbart felaktigt, såsom varning eller utvisning uppenbart utdelad till fel spelare,
ändras i efterhand av Disciplinnämnden.

Bestämmelsen använder uttrycket ”såsom varning eller utvisning uppenbart utdelad till fel spelare” och
som bestämmelsen är utformad är det exempel på när bestämmelsen kan tillämpas. Ordalydelsen hindrar
alltså inte att även de disciplinära konsekvenserna av t.ex. ett beslut om en grov utvisning som är
uppenbart felaktigt vad gäller bedömningen av händelsen, kan ändras av nämnden.
Det kan tyckas vara olämpligt att Disciplinnämnden har denna möjlighet att i sig pröva en grov utvisning
men bestämmelsen hindrar alltså inte detta. Kravet för en ändring av domarens beslut är dock att det är
uppenbart att beslutet är felaktigt. Bestämmelsen har också tillämpats på detta sätt i ett tidigare ärende
om grov utvisning där domaren inte uppfattat att den anmälde spelaren själv blivit fälld bakifrån och
ramlat in i en annan spelare. I det ärendet ansåg nämnden att domarens beslut var uppenbart felaktigt då
domaren, som medgav sitt misstag, missuppfattat situationen varför de disciplinära konsekvenserna av
den grova utvisningen undanröjdes, se B 2016:214.
Nämnden har uppfattat huvuddomaren på så sätt att William Atashkadeh utvisades för att han fullföljde
sparken sedan Aleksander Leksell hunnit upp honom och bollen. Av videon från matchen framgår också
att William Atashkadeh med en pendelrörelse framåt försökte skjuta bollen mot mål och att det sker
samtidigt som GAIS-spelaren kommer jämsides och petar bort bollen.
Nämnden konstaterar att huvuddomaren, efter att ha tagit del av Örgrytes framställan, kvarstår vid sin
bedömning att spelaren ska utvisas för förseelsen. Vidare anser nämnden att det i detta fall inte är möjligt
att slå fast att utvisningen var uppenbart felaktig. Örgrytes begäran ska därför lämnas utan bifall.

Hur man överklagar
Berörda parter kan överklaga beslutet hos Riksidrottsnämnden (RIN), Box 11016, 100 61 Stockholm. Överklagan ska ha
inkommit till RIN senast den 31 maj 2017.

På Disciplinnämndens vägnar
Pierre Blomqvist
Sekreterare
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