LIETUVOS FUTBOLO FEDERACIJOS
DRAUSMĖS KODEKSAS
I DALIS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1 straipsnis. Paskirtis
1.

Lietuvos futbolo federacijos drausmės kodeksas nustato taisykles, kuriomis siekiama, kad Lietuvos
futbolo federacijos organizuojamuose čempionatuose, turnyruose, varžybose ir rungtynėse, o taip pat
Lietuvos futbolo federacijos veiklos teritorijoje vykstančiuose čempionatuose, turnyruose, varžybose ir
rungtynėse būtų laikomasi garbingo žaidimo principų bei užtikrinama tinkama drausmė.

2.

Lietuvos futbolo federacijos drausmės kodekse apibūdinami pažeidimai, už kuriuos taikomos Lietuvos
futbolo federacijos drausmės kodekse nustatytos sankcijos. Lietuvos futbolo federacijos drausmės
kodeksas taip pat reglamentuoja atsakomybę bei jos taikymo sąlygas už Lietuvos futbolo federacijos
drausmės kodekse, kituose Lietuvos futbolo federacijos organų ir/ar administracijos patvirtintuose
dokumentuose ir sprendimuose, taip pat FIFA ir UEFA dokumentuose ir jų organų sprendimuose
nustatytų reikalavimų nesilaikymą.

3.

Lietuvos futbolo federacijos drausmės kodeksas nustato Lietuvos futbolo federacijos drausminių organų
sudarymo tvarką, jų kompetenciją bei taisykles, kuriomis vadovaudamiesi Lietuvos futbolo federacijos
drausminiai organai sprendžią jų kompetencijai priskirtus klausimus.

2 straipsnis. Sąvokos ir apibrėžimai
1.

Lietuvos futbolo federacijos Drausmės kodekse iš didžiosios raidės rašomos sąvokos turi šias reikšmes:
a) Apeliacinis komitetas – LFF apeliacinis komitetas;
b) Dalyviai – Drausmės kodekso 3 straipsnio 4 dalyje nurodyti fiziniai ir juridiniai asmenys;
c) Drausmės kodeksas – LFF drausmės kodeksas;
d) Drausmės komitetas – LFF drausmės komitetas;
e) Drausminiai organai – LFF Drausmės komitetas ir LFF Apeliacinis komitetas;
f)

Drausminis organas – LFF Drausmės komitetas arba LFF Apeliacinis komitetas;

g) Tyrimų komitetas – LFF Tyrimų komitetas;
h) FIFA – Fédération Internationale de Football Association;
i)

Iki rungtynių – laikotarpis nuo Komandos atvykimo į stadiono teritoriją iki startinio teisėjo
švilpuko;

j)

Klubas – viešas ar privatus juridinis asmuo, veikiantis futbolo srityje, plėtojantis futbolą, turintis
Komandą bei esantis LFF nariu tiesiogiai ar per atitinkamą LFF narį;

k) Komanda – Klubo žaidėjai ir oficialūs asmenys, dalyvaujantys Rungtynėse;
l)

LFF – Lietuvos futbolo federacija;

m) LFF veiklos teritorija – Lietuvos Respublikos teritorija;
n) LFF įstatai – nustatyta tvarka patvirtinti ir įregistruoti Lietuvos futbolo federacijos įstatai, įskaitant
bet kokius jų pakeitimus;
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o) Narys – LFF narys ir/ar LFF nario narys;
p) Oficialūs asmenys – bet kokie asmenys, išskyrus žaidėjus, užsiimantys su futbolu susijusia veikla
Klube ar LFF, nepriklausomai nuo jų užimamų pareigų ir veiklos pobūdžio (administracinė, sportinė
ar kita) ar trukmės, tokie kaip vadovai, treneriai, medicinos personalas, atstovai spaudai, kitas
pagalbinis personalas, taip pat kiti asmenys, galintys daryti esminę įtaką Klubui, tokie kaip akcininkai,
dalininkai ar rėmėjai;
q) Oficialūs rungtynių asmenys – teisėjas, teisėjo padėjėjai (asistentai), atsarginis teisėjas, delegatas,
inspektorius, komisaras, asmenys atsakingi už Rungtynių saugumą, asmenys, turintys įgaliojimus
susijusius su Rungtynių organizavimu, o taip pat kiti asmenys, vykdantys Rungtynių organizavimo
kontrolę bei vertinantys teisėjų veiksmus;
r)

Po rungtynių – laikotarpis nuo finalinio teisėjo švilpuko iki Komandos išvykimo iš stadiono
teritorijos;

s)

Rungtynės – dviejų Klubų Komandų rungimasis pagal Žaidimo taisykles;

t)

UEFA – Union of European Football Associations;

u) Varžybos – bet kokie kiti futbolo čempionatai, turnyrai, varžybos, oficialiai organizuojami ir vykdomi
LFF veiklos teritorijoje;
v) Varžybų nuostatai – nustatyta tvarka patvirtinti LFF varžybų nuostatai;
w) Žaidimo taisyklės – Tarptautinės futbolo asociacijos valdybos (IFAB – International Football
Association Board) patvirtintos futbolo žaidimo taisyklės.
2.

Sąvokos taikytinos fiziniams asmenims yra taikomos abiems lytims. Sąvokos naudojamos vienaskaita yra
taikomos ir daugiskaitai ir atvirkščiai.

3.

Drausmės kodekse neaptartos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžiamos ir/ar aiškinamos LFF
įstatuose ir kituose LFF dokumentuose.

3 straipsnis. Drausmės kodekso taikymo sritis
1.

Drausmės kodeksas taikomas kiekvienoms LFF ar LFF pavedimu organizuojamoms Varžyboms ir/ar
Rungtynėms, įskaitant laikotarpį Iki rungtynių ir Po rungtynių, taip pat visais kitais atvejais, kai yra
pažeidžiami Drausmės kodekse, LFF organų ir/ar administracijos patvirtintuose dokumentuose ir
sprendimuose ir/ar FIFA bei UEFA dokumentuose ir jų organų sprendimuose nustatyti reikalavimai ir
taisyklės.

2.

Kitoms nei šio straipsnio 1 dalyje nurodytoms Varžyboms ir/ar Rungtynėms, taip pat tais atvejais, kai
LFF pavedimu Varžybas ir/ar Rungtynes organizuojantis subjektas yra priėmęs atskiras drausmines
taisykles, taikytinas atitinkamoms Varžyboms ir/ar Rungtynėms, šis Drausmės kodeksas tiesiogiai nėra
taikomas. Joms yra taikomos jas organizuojančių subjektų priimtos drausminės taisyklės, atitinkančios
LFF nustatytus reikalavimus. Tačiau Drausminiai organai turi teisę išplėsti priimto sprendimo veikimo ir
galiojimo mastą, esant atitinkamam prašymui, o itin grubių pažeidimų atvejais ir teisę patys savo
iniciatyva vadovaujantis šiuo Drausmės kodeksu priimti sankcijas pažeidėjo atžvilgiu ar skirti griežtesnes
sankcijas, jeigu atitinkamas šioje dalyje nurodytas Varžybas ir/ar Rungtynes organizuojantis subjektas to
nepadaro arba padaro iš esmės pažeisdamas bendruosius principus. Dalyviai privalo informuoti
Drausmės komitetą apie didelio pavojingumo pažeidimų atvejus.

3.

Drausmės kodeksas taikomas organizuojant Drausminių organų funkcijų vykdymą, Drausminiams
organams sprendžiant bei nagrinėjant klausimus, priskirtus jų kompetencijai.

4.

Drausmės kodeksas taikomas ir jo privalo laikytis šie fiziniai bei juridiniai asmenys:
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a) Nariai;
b) LFF bei Narių darbuotojai;
c) Klubai;
d) Klubų žaidėjai bei Oficialūs asmenys;
e) LFF registruoti futbolo žaidėjai, treneriai, teisėjai;
f) Žaidėjų agentai ir kiti žaidėjų atstovai;
g) Oficialūs rungtynių asmenys;
h) Kitos LFF veiklos teritorijoje veikiančios su futbolu susijusios asociacijos, sąjungos, kitos
organizacijos, jų nariai bei darbuotojai;
i) Žiūrovai.
4 straipsnis. Bendrosios Dalyvių pareigos
1.

Dalyviai privalo elgtis sąžiningai, etiškai bei garbingai ir laikytis sportiško elgesio principų. Nesportiškas
elgesys yra draudžiamas.

2.

Dalyviai privalo veikti taip, kad savo veikimu ar neveikimu nepadarytų žalos kitiems Dalyviams ir/ar
LFF.

3.

Dalyviai privalo nedaryti žalos LFF bei kitų Dalyvių įvaizdžiui bei reputacijai.

4.

Dalyviai privalo laikytis Drausmės kodekso, LFF įstatų, Varžybų nuostatų ar kitų analogiškų Varžybų
organizavimo ir dalyvavimo Varžybose tvarką nustatančių dokumentų, įskaitant sutartis dėl dalyvavimo
atitinkamose Varžybose, kitų LFF dokumentų bei organų sprendimų, taip pat FIFA bei UEFA
patvirtintų dokumentų bei jų organų sprendimų.

5.

Dalyviai privalo vykdyti LFF organų ir/ar administracijos, įskaitant Drausminius organus, taip pat FIFA
ir UEFA organų reikalavimus, nurodymus, instrukcijas, sprendimus bei įpareigojimus.

6.

Dalyviai privalo visais atvejais ir visose situacijose susilaikyti nuo elgesio galinčio pakenkti futbolo, LFF
ar Dalyvių įvaizdžiui ar reputacijai, ar futbolo integralumui.
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II. SANKCIJOS
5 straipsnis. Sankcijų rūšys
1.

Dalyviams fiziniams asmenims gali būti taikomos šios sankcijos:
a) įspėjimas;
b) pašalinimas;
c) perspėjimas;
d) bauda;
e) Rungtynių praleidimas (diskvalifikacija);
f) draudimas patekti į persirengimo kambarį ir/ar prie atsarginių suolelio;
g) draudimas patekti į stadioną;
h) apdovanojimų (prizų, titulų, premijų ir pan.) atėmimas;
i) draudimas dalyvauti tam tikroje ar bet kokioje su futbolu susijusioje veikloje.

2.

Dalyviams juridiniams asmenims gali būti taikomos šios sankcijos:
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a) perspėjimas;
b) bauda;
c) draudimas registruoti žaidėjus;
d) Rungtynių žaidimas be žiūrovų;
e) Rungtynių žaidimas neutralioje aikštėje;
f) draudimas žaisti Rungtynes konkrečiame stadione (stadiono diskvalifikacija);
g) Rungtynių rezultato anuliavimas;
h) pralaimėjimo įskaitymas;
i) taškų atėmimas;
j) perkėlimas į žemesnę lygą;
k) pašalinimas iš konkrečių Varžybų;
l) apdovanojimų (prizų, titulų, premijų ir pan.) atėmimas.
6 straipsnis. Įspėjimas
1.

Įspėjimas (geltona kortelė) – tai teisėjo duotas perspėjimas žaidėjui rungtynių metu, siekiant jį
sudrausminti dėl mažesnio pavojingumo nesportiško elgesio - pažeidimo, numatyto Žaidimo taisyklėse.

2.

Gauti du įspėjimai tose pačiose Rungtynėse lemia pašalinimo sankciją (netiesioginę raudoną kortelę), o
dėl to ir automatinę kitų Rungtynių praleidimo (diskvalifikacijos) sankciją (Drausmės kodekso 10
straipsnis). Abu įspėjimai, lėmę netiesioginę raudoną kortelę, yra anuliuojami.

3.

Rungtynių nutraukimo atveju, kai atitinkamos Rungtynes yra peržaidžiamos, bet koks įspėjimas, skirtas
nutrauktų Rungtynių metu, yra anuliuojamas.

7 straipsnis. Pašalinimas
1.

Pašalinimas (raudona kortelė) – tai teisėjo duotas Dalyviui fiziniam asmeniui nurodymas palikti
Rungtynių aikštę ir ją supančią aplinką, įskaitant, bet neapsiribojant, atsarginių žaidėjų suolelį.

2.

Tiesiogiai raudona kortele yra skiriama už pavojingą nesportišką elgesį - pažeidimą, numatytą Žaidimo
taisyklėse. Raudona kortelė yra netiesioginė, kai ji skiriama už dvi geltonas korteles.

3.

Pašalinimas lemia automatinę kitų Rungtynių praleidimo (diskvalifikacijos) sankciją (Drausmės kodekso
10 straipsnis), nepaisant to, ar Pašalinimas paskirtas Rungtynėse, kurios buvo nutrauktos, ar kurių
rezultatas anuliuotas.

8 straipsnis. Perspėjimas
Perspėjimas – raštiškas priminimas apie atitinkamų taisyklių esmę, įsipareigojimą jų laikytis ir įspėjant apie
galimas griežtesnes sankcijas, tuo atveju, jei vėl būtų padarytas pažeidimas.
9 straipsnis. Bauda
1.

Bauda – piniginė sankcija pažeidėjui, kuri negali būti didesnė nei 60 000 EUR (šešiasdešimt tūkstančių
eurų), išskyrus Drausmės kodekse numatytas išimtis.

2.

Baudos sumokėjimo terminą ir sąlygas kiekvienu atveju nustato atitinkamas baudą skyręs Drausminis
organas.

3.

Klubai yra subsidiariai atsakingi už Klubo žaidėjams ar Oficialiems asmenims paskirtas baudas, t. y.
atitinkamam asmeniui baudos nustatytais terminais nesumokėjus, paskirtą baudą privalo sumokėti
Klubas.
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10 straipsnis. Rungtynių praleidimas (diskvalifikacija).
1.

Rungtynių praleidimas (diskvalifikacija) – draudimas dalyvauti Rungtynėse arba konkrečiose ar visose
Varžybose.

2.

Diskvalifikuotas žaidėjas negali būti įtrauktas į žaidėjų, dalyvaujančių Rungtynėse, sąrašą.

3.

Diskvalifikacija gali būti taikoma nustatytam Rungtynių skaičiui, tam tikram laikotarpiui arba visam laikui.
Tuo atveju, jei diskvalifikacija taikoma tam tikram Rungtynių skaičiui, skaičiuojant Rungtynių skaičių į jį
įtraukiamos tik faktiškai įvykusios Rungtynės. Tuo atveju, jei Rungtynės nebuvo sužaistos iki pabaigos,
anuliuotos arba buvo įskaitytas pralaimėjimas, šios Rungtynės užskaitomos į diskvalifikacijai skirtų
rungtynių skaičių tik tuo atveju, jei Klubas, kuriam priklauso diskvalifikuotas žaidėjas, ir tokio Klubo
atitinkama Komanda nėra atsakinga už įvykius ir/ar faktus, kurių pagrindu Rungtynės nebuvo sužaistos
iki pabaigos, anuliuotos ar dėl kurių buvo įskaitytas pralaimėjimas.

4.

Jei kartu su diskvalifikacija yra taikoma sankcija – bauda, diskvalifikacijos terminas gali būti pratęstas iki
bus sumokėta visa paskirta bauda.

5.

Visos diskvalifikacijos, neįgyvendintos einamajame sezone, yra perkeliamos kitam sezonui. Visos
diskvalifikacijos paskirtos žaidėjams galioja nepriklausomai nuo jų perėjimo į kitą Klubą/Komandą,
dalyvaujančią Varžybose.

11 straipsnis. Draudimas patekti į persirengimo kambarį ir/ar prie atsarginių suolelio
Paskyrus draudimo patekti į persirengimo kambarį ir/ar prie atsarginių suolelio sankciją atitinkamas fizinis
asmuo neturi teisės patekti į persirengimo kambarį ir/ar neturi teisės patekti į teritoriją aplink futbolo aikštę,
ypač sėdėti ant atsarginių suolelio.
12 straipsnis. Draudimas patekti į stadioną
Paskyrus draudimo patekti į stadioną sankciją, fizinis asmuo neturi teisės patekti į stadiono teritoriją
(rungtynių metu, 90 min. Iki rungtynių ir 90 min. po rungtynių). Ši sankcija gali būti taikoma vienų ar kelių
Rungtynių atžvilgiu, taip pat konkrečių ar visų Varžybų atžvilgiu; taip pat draudimas gali būti taikomas
konkretaus stadiono, kelių stadionų ar visų stadionų atžvilgiu.
13 straipsnis. Apdovanojimų (prizų, titulų, premijų ir pan.) atėmimas
Dalyvis, kuriam taikoma apdovanojimų (prizų, titulų, premijų ir pan.) atėmimo sankcija, privalo grąžinti visus
atitinkamame sprendime nurodytus apdovanojimus, įskaitant gautas pinigines lėšas ir daiktus, turinčius
simbolinę reikšmę (medalius, prizus ir pan.). Taip pat gali būti atimtas ir subjektui anksčiau paskirtas ar jo
iškovotas titulas.
14 straipsnis. Draudimas dalyvauti tam tikroje ar bet kokioje su futbolu susijusioje veikloje
Draudimas dalyvauti tam tikroje ar bet kokioje su futbolu susijusioje veikloje reiškia draudimą tam tikram
fiziniam asmeniui vykdyti tam tikrą ar bet kokią su futbolu susijusią veiklą (administracinę, sportinę, techninę
ar bet kokią kitokią).
15 straipsnis. Draudimas registruoti žaidėjus
Paskyrus draudimo registruoti žaidėjus sankciją Klubui draudimo taikymo laikotarpiu yra draudžiama
registruoti naujus žaidėjus.
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16 straipsnis. Rungtynių žaidimas be žiūrovų
1.

Paskyrus Rungtynių žaidimo be žiūrovų sankciją Komanda privalo žaisti atitinkamas „namų“ Rungtynes
be žiūrovų. Sankcija gali būti taikoma vienerių ar kelių Rungtynių, konkrečių ar visų Varžybų atžvilgiu
ir/arba tam tikram laikotarpiui.

2.

Išimtiniais atvejais Rungtynių žaidimas be žiūrovų gali būti skiriamas saugumo tikslais, nesant padaryto
pažeidimo.

17 straipsnis. Rungtynių žaidimas neutralioje aikštėje
1.

Paskyrus Rungtynių žaidimo neutralioje aikštėje sankciją Komanda tam tikras „namų“ Rungtynes privalo
žaisti neutraliame (esančiame kitoje vietovėje) stadione. Sankcija gali būti taikoma vienerių ar kelių
Rungtynių, konkrečių ar visų Varžybų atžvilgiu ir/arba tam tikram laikotarpiui.

2.

Išimtiniais atvejais Rungtynių žaidimas neutralioje aikštėje gali būti skiriamas saugumo tikslais, nesant
padaryto pažeidimo.

18 straipsnis. Draudimas žaisti Rungtynes konkrečiame stadione (stadiono diskvalifikacija)
1.

Paskyrus draudimo žaisti Rungtynes konkrečiame stadione (stadiono diskvalifikacija) sankciją
draudžiama žaisti Rungtynes nurodytame stadione. Sankcija gali būti taikoma vienerių ar kelių Rungtynių,
konkrečių ar visų Varžybų atžvilgiu ir/arba tam tikram laikotarpiui.

2.

Išimtiniais atvejais draudimas žaisti Rungtynes konkrečiame stadione (stadiono diskvalifikacija) gali būti
skiriamas saugumo tikslais, nesant padaryto pažeidimo.

19 straipsnis. Rungtynių rezultato anuliavimas
Paskyrus Rungtynių rezultato anuliavimo sankciją, Rungtynės yra arba peržaidžiamos arba vienai iš Komandų
įskaitomas pralaimėjimas.
20 straipsnis. Pralaimėjimo įskaitymas (techninis pralaimėjimas)
Komanda, kuriai paskiriama pralaimėjimo įskaitymo (techninio pralaimėjimo) sankcija, laikoma pralaimėjusia
Rungtynes rezultatu 0:3. Pralaimėjimo įskaitymas gali būti taikomas kartu su Rungtynių rezultato anuliavimu.
Tuo atveju, jei Rungtynėse, kuriose įskaitytas pralaimėjimas, pažeidimą padariusi Komanda faktiškai
pralaimėjo didesniu rezultatu nei 0:3, yra užskaitomas faktinis rezultatas.
21 straipsnis. Taškų atėmimas
1.

Paskyrus taškų atėmimo sankciją iš Komandos yra atimami visi arba dalis atitinkame sezone surinktų
taškų.

2.

Drausmės komitetas gali priimti sprendimą atimti taškus iš Komandos tiek Varžybų metu, tiek po
Varžybų pabaigos, tačiau iki galutinio atitinkamų pirmenybių rezultato patvirtinimo LFF Vykdomajame
Komitete.

3.

Drausmės komitetas gali priimti sprendimą atimti taškus iš pažeidimą padariusios Komandos
ateinančiame sezone. Tokiu atveju taškų atėmimas taikomas nuo Drausmės komiteto sprendime
nurodytų Varžybų pradžios.

22 straipsnis. Perkėlimas į žemesnę lygą
Klubas/Komanda gali būti perkelta į žemesnę lygą už Drausmės kodekso pažeidimus, o taip pat kitais atvejais
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Drausminių organų sprendimu.
23 straipsnis. Pašalinimas iš konkrečių Varžybų
Paskyrus pašalinimo iš konkrečių Varžybų sankciją Klubas/Komanda neturi teisės dalyvauti einamojo ir/ar
būsimųjų sezonų atitinkamose Varžybose.
III. BENDROSIOS SANKCIJŲ TAIKYMO TAISYKLĖS
24 straipsnis. Pagrindiniai sankcijų taikymo principai
1.

Už Drausmės kodekso bei kitų LFF organų ir/ar administracijos patvirtintuose dokumentuose ir/ar
FIFA bei UEFA dokumentuose nustatytų reikalavimų taip pat kitų LFF organų ir/ar administracijos
reikalavimų, nurodymų ir/ar sprendimų nevykdymą, įskaitant nesportišką elgesį, Dalyviams yra taikomos
Drausmės kodekse nustatytos sankcijos.

2.

Drausmės kodekse numatytos sankcijos gali būti taikomos už FIFA ir/ar UEFA sprendimų, reikalavimų
ir/ar nurodymų nevykdymą, nepaisant to, ar to reikalauja FIFA ir/ar UEFA. Už FIFA ir/ar UEFA
sprendimų, reikalavimų ir/ar nurodymų nevykdymą FIFA ir/ar UEFA reikalavimu gali būti taikomos
taip pat ir FIFA ir/ar UEFA nurodytos sankcijos.

3.

Sankcijos taikomos nepriklausomai nuo pažeidimą padariusio subjekto kaltės formos (tyčios ar
neatsargumo).

4.

Už tą patį pažeidimą Dalyvis gali būti baudžiamas tik vieną kartą, tačiau už tą patį pažeidimą gali būti
skiriama daugiau nei viena sankcija, taip pat už tą patį pažeidimą gali būti skiriamos sankcijos ir Dalyviui
fiziniam asmeniui, ir Dalyviui juridiniam asmeniui.

5.

Klubui gali būti taikomos sankcijos už Klubo (Klubo Komandos) žaidėjų ar Oficialių asmenų veiksmais
padarytus pažeidimus. Klubui gali būti taikomos sankcijos už Klubą ar Klubo Komandą palaikančių
žiūrovų veiksmais padarytus pažeidimus.

6.

Sankcija už pažeidimą taikoma visiems subjektams, prisidėjusiems prie pažeidimo padarymo (vykdytojui,
organizatoriui, kurstytojui, bendrininkui ir pan.).

7.

Už kėsinimąsi ar rengimąsi padaryti pažeidimą, atsakomybė taikomą kaip už baigtą atitinkamą pažeidimą,
tačiau tokiu atveju sankciją skiriantis organas, atsižvelgdamas į kaltės laipsnį, gali sumažinti už atitinkamą
pažeidimą nustatytą sankciją.

25 straipsnis. Pagrindinės sankcijų taikymo taisyklės
1.

Kiekvienu atveju sankciją parenka ir jos dydį bei mastą nustato Drausminiai organai. Drausminiai organai
sankcijos su terminu skyrimo atvejais privalo nustatytų aiškų sankcijos terminą.

2.

Taikant sankcijas turi būti atsižvelgiama į padaryto pažeidimo pobūdį, kaltės laipsnį bei visas kitas
svarbias aplinkybes.

3.

Sankcijos, neįvykdytos einamojo sezono metu, automatiškai perkeliamos į kitą sezoną, jeigu Drausmės
komitetas nenusprendžia kitaip. Jei sankcijos terminas nepasibaigia iki einamojo sezono pabaigos, likęs
sankcijos terminas yra perkeliamas į kitą sezoną.

26 straipsnis. Sankcijų vykdymo atidėjimas
1.

Dalyviui paskyrus Rungtynių praleidimo (diskvalifikacijos), draudimo patekti į persirengimo kambarį
ir/ar prie atsarginių suolelio, draudimo dalyvauti tam tikroje ar bet kokioje su futbolu susijusioje veikloje,
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Rungtynių žaidimo be žiūrovų, Rungtynių žaidimo neutralioje aikštėje ar Draudimo žaisti Rungtynes
konkrečiame stadione (stadiono diskvalifikacija) sankciją, šių sankcijų vykdymas dalinai gali būti
atidedamas atsižvelgiant į šiame straipsnyje nurodytas taisykles.
2.

Dalinis sankcijos vykdymas galimas tik tuo atveju, jeigu paskirtos sankcijos terminas neviršija šešių
Rungtynių arba šešių mėnesių ir jeigu atsižvelgiant į atitinkamas aplinkybes, ypač į tai, ar anksčiau
atitinkamam Dalyviui nebuvo taikytos sankcijos, dalinis sankcijos vykdymo atidėjimas yra pateisinamas.

3.

Drausminiai organai savo nuožiūra sprendžia, kurios paskirtos sankcijos dalies vykdymas gali būti
atidedamas. Bet kuriuo atveju tokia dalis negali būti didesnė nei pusė paskirtos sankcijos dydžio.

4.

Drausminiai organai, daliniai atidėdami paskirtos sankcijos vykdymą, nustato lygtinio atidėjimo terminą,
kuriuo trukmė gali būti nuo šešių mėnesių iki dviejų metų. Tuo atveju, jeigu Dalyvis, kuriam skirtos
sankcijos vykdymas buvo dalinai atidėtas, per lygtinio atidėjimo terminą padaro bet kokį kitą pažeidimą,
už kurį jam skiriama tokia pati sankcija, kurios dalinis vykdymas buvo atidėtas, paskirtos sankcijos
vykdymo atidėjimas yra panaikinamas, ir ta sankcijos dalis, kurios vykdymas buvo atidėtas, yra pridedama
prie sankcijos, paskirtos už naują pažeidimą.

5.

Kiti dokumentai gali numatyti specialias taisykles dėl sankcijų vykdymo atidėjimo. Antidopingo taisyklių
pažeidimų atvejais, šiame straipsnyje įtvirtintos nuostatos negali būti taikomos.

27 straipsnis. Sankcijų už kelis sutampančius pažeidimus skyrimo ypatumai
1.

Tuo atveju, kai tam pačiam asmeniui gali būti skiriamos kelios tos pačios rūšies sankcijos už kelis
sutampančius pažeidimus, tokiam asmeniui yra skiriama viena bendra sankcija, kurios dydis yra
parenkamas atsižvelgiant į sankcijos dydį, įtvirtintą už didžiausio pavojingumo pažeidimą iš sutampančių
pažeidimų, skiriamą sankciją padidinant dydžiu, lygiu iki penkiasdešimt procentų už tokį pažeidimą
įtvirtintos sankcijos maksimalaus dydžio.

2.

Tuo atveju, kai taikant šios straipsnio 1 dalį pažeidėjui skirtina sankcija yra bauda, ją skiriantis atitinkamas
Drausminis organas gali peržengti Drausmės kodekso 9 straipsnio 1 dalyje nustatyta maksimalų skirtinos
baudos dydį.

28 straipsnis. Senaties terminai
1.

Sankcija už pažeidimus, padarytus per Rungtynes, negali būti skiriama praėjus daugiau 2 (dvejiems)
metams nuo pažeidimo padarymo dienos. Sankcijos už kitus pažeidimus negali būti skiriamos praėjus 10
(dešimčiai) metų nuo atitinkamo pažeidimo padarymo dienos, išskyrus Drausmės kodekse nustatytas
išimtis.

2.

Už antidopingo taisyklių pažeidimą sankcija negali būti skiriama praėjus 8 (aštuoniems) metams nuo
atitinkamo pažeidimo padarymo dienos.

3.

Pažeidimams, susijusiems su neteisėtos įtakos darymu ir sutartų rungtynių draudimu bei korupcija,
senaties terminai nėra taikomi.

4.

Šiame Drausmės kodekso straipsnyje nustatyti senaties terminai pradedami skaičiuoti:
a) nuo dienos, kurią subjektas atliko pažeidimą;
b) jeigu pažeidimas truko tam tikrą laikotarpį, nuo dienos, kurią pažeidimas pasibaigė;
c) pasikartojančio pažeidimo atveju, nuo paskutiniojo tokio pažeidimo padarymo momento.

5.

Tuo atveju, kai sankcija skiriama FIFA ar UEFA organų reikalavimu, šio Drausmės kodekso straipsnyje
nurodyti senaties terminai pradedami skaičiuoti nuo atitinkamo FIFA ar UEFA organo sprendimo
įteikimo LFF.
8

6.

Senaties termino skaičiavimas sustoja Drausmės komitetui pradėjus tyrimą dėl atitinkamo pažeidimo.

7.

Sankcijų įvykdymui yra taikomas 5 (penkių) metų senaties terminas. Šis terminas pradedamas skaičiuoti
nuo atitinkamo Drausminio organo sprendimo, kuriuo yra paskiriama sankcija, įsiteisėjimo dienos.
IV. PAŽEIDIMAI

29 straipsnis. Pažeidimai Rungtynių metu
1.

Žaidimo taisyklėse nustatytais atvejais už atitinkamus pažeidimus, padarytus Rungtynių metu, sankcijas
(geltoną arba raudoną kortelę) skiria Rungtynių teisėjas. Drausminiai organai už tokius pažeidimus gali
skirti didesnes nei nustatyta Drausmės kodekse ir/ar papildomas sankcijas.

2.

Drausminiai organai turi teisę už atitinkamus Žaidimo taisyklėse nustatytus geltona arba raudona kortele
baudžiamus pažeidimus skirti sankcijas net ir nesant Rungtynių teisėjo paskirtos sankcijos (geltonos arba
raudonos kortelės).

3.

Diskvalifikavimas 1 (vienerioms) Rungtynėms skiriamas už:
a) 4 (ketvirtą), 6 (šeštą) ir 8 (aštuntą) įspėjimus (geltonas korteles);
b) 2 (antrą) įspėjimą (geltoną kortelę) tų pačių Rungtynių metu;
c) pažeidimus Rungtynių metu, už kuriuos yra paskirta raudona kortelė.

4.

Diskvalifikavimas 1 (vienerioms) Rungtynėms skiriamas už 9 (devintą), 10 (dešimtą) ir visus tolimesnius
įspėjimus (geltonas korteles).

5.

Drausminiai organai, įvertinę pažeidimo padarymo aplinkybes ir pasekmes, gali skirti diskvalifikaciją
didesniam Rungtynių skaičiui nei nurodyta standartinėje sankcijoje.

6.

Drausminiai organai, išnagrinėję protestą, gali nuspręsti diskvalifikacijos neskirti.

30 straipsnis. Nesportiškas elgesys
1.

Nesportiškas elgesys yra draudžiamas.

2.

Nesportišku elgesiu inter alia laikoma:
a) Dalyvių elgesys, susijęs su diskriminacija dėl kilmės, rasės, tautybės, religijos, kalbos, lyties, seksualinės
orientacijos, fizinės negalios ar dėl bet kokios kitos priežasties;
b) neapykantos ir/ar smurto kurstymas;
c) chuliganiški ar agresyvūs veiksmai, necenzūrinių, įžeidžiančių ar grasinančių žodžių ir/ar gestų
naudojimas Iki rungtynių, Rungtynių metu ar Po rungtynių žiūrovų ar kitų Dalyvių atžvilgiu;
d) netinkamas elgesys Oficialių rungtynių asmenų atžvilgiu, įskaitant jų įžeidimą (žodžiais, gestais ar
elgesiu), necenzūrinius žodžius, grasinimus ar prievartos naudojimą;
e) Dalyvių ar žiūrovų užpuolimas ar kitoks fizinės jėgos panaudojimas;
f) muštynių provokavimas, pradėjimas ar įsitraukimas į muštynes Iki rungtynių, Rungtynių metu ar Po
rungtynių; šiais pažeidimais nelaikomi veiksmai, kuriais siekiama užkirsti kelią muštynėms, apsaugoti
save ar kitus asmenis, išskirti į muštynes įsitraukusius asmenis;
g) spjaudymas į oponentus, kitus Dalyvius ir/ar kitus asmenis;
h) LFF ar Dalyvių tiesioginis ar netiesioginis kaltinimas šališkumu, ar abejojimas jų sąžiningumu
viešuose pasisakymuose nesant tam pakankamai pagrįstų objektyvių įrodymų;
i) kitų Dalyvių įžeidimas viešuose pasisakymuose;
j) žiūrovų provokavimas Rungtynių metu;
k) garbingo žaidimo (angl. fair play) principų pažeidimas;
9

l) žaidėjų dopingo vartojimas;
m) nepaklusimas LFF organų ir/ar administracijos, įskaitant Drausminius organus, nurodymams ar
reikalavimams;
n) LFF, FIFA ar UEFA organų, Tarptautinio Sporto Arbitražo Teismo (Court of Arbitration for Sport)
sprendimų nevykdymas;
o) bet kokie kiti veiksmai, kuriais daroma žala LFF, Lietuvos futbolo ar Dalyvių įvaizdžiui ar reputacijai;
p) rengimasis ar pasikėsinimas atlikti bet kurį iš aukščiau nurodytų veiksmų;
3.

Nesportišku laikomas ir toks elgesys, kuris laikytinas nesportišku remiantis LFF įstatais, Varžybų
nuostatais, FIFA ir/ar UEFA patvirtintais drausmės kodeksais.

4.

Tuo atveju, kai nėra galima identifikuoti šiame Drausmės kodekso straipsnyje nustatytą su smurtu, fizinės
jėgos panaudojimu susijusį pažeidimą padariusio asmens, sankcija yra skiriama Klubui, kuriam toks
asmuo priklauso ar kuris už tokį asmenį yra atsakingas.

5.

Už nesportišką elgesį gali būti skiriama bet kuri Drausmės kodekse numatyta sankcija, jei Drausmės
kodeksas atskirai nenumato atsakomybės už konkretų pažeidimą.

31 straipsnis. Žaidėjo, neturinčio teisės dalyvauti Rungtynėse, įrašymas į protokolą
Už žaidėjo, neturinčio teisės dalyvauti Rungtynėse (neregistruotas LFF, suspenduotas, diskvalifikuotas ir pan.)
įrašymą į Rungtynių protokolą, Klubui/Komandai gali būti taikomas pralaimėjimo įskaitymas ir gali būti
skiriama bauda iki 500 EUR (penkių šimtų eurų) arba taikomos kitos sankcijos.
32 straipsnis. Į protokolą neįrašyto asmens dalyvavimas rungtynėse
Į protokolą neįrašytas asmuo negali dalyvauti Rungtynėse. Komandai, pažeidusiai šią nuostatą, įskaitomas
pralaimėjimas ir gali būti skiriama bauda, o padarius tokį pažeidimą pakartotinai papildomai gali būti taikomos
ir kitos sankcijos.
33 straipsnis. Žaidėjo, neturinčio teisės dalyvauti Rungtynėse, dalyvavimas Rungtynėse
1.

Jei žaidėjas, dėl bet kokios priežasties neturintis teisės dalyvauti Rungtynėse, jose dalyvavo,
Klubui/Komandai, už kurią žaidė toks žaidėjas, įskaitomas pralaimėjimas ir gali būti skiriama bauda, o
padarius tokį pažeidimą pakartotinai papildomai gali būti taikomos ir kitos sankcijos.

2.

Jeigu Rungtynėse dalyvavo žaidėjas, kuris jose negalėjo dalyvauti dėl diskvalifikacijos, ir Komandai dėl to
Drausmės komiteto sprendimu buvo įskaitytas pralaimėjimas, tokio žaidėjo diskvalifikacija atitinkamai
pratęsiama.

3.

Už šiame straipsnyje padarytus pažeidimus, sankcija gali būti taikoma ir žaidėjui dalyvavusiam
Rungtynėse, kuriose dalyvauti jis neturėjo teisės.

34 straipsnis. Reikalavimų žaidėjų aprangai pažeidimas
Už reikalavimų žaidėjo aprangai, nustatytų Varžybų nuostatuose, įskaitant reikalavimą, kad žaidėjai žaistų
registracijos Rungtynėms metu nurodytais numeriais, nesilaikymą Komandai/Klubui skiriama 60 EUR
(šešiasdešimt eurų) bauda už kiekvieną žaidėją ir gali būti taikomos kitos sankcijos.
35 straipsnis. Pasitraukimas iš Varžybų
Klubui, kurio Komanda pasitraukia ar pašalinama iš Varžybų, skiriama bauda iki 14 500 EUR (keturiolika
tūkstančių penkių šimtų eurų), o Komandos sužaistų Rungtynių rezultatai ir surinkti taškai gali būti
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anuliuojami.
36 straipsnis. Atsisakymas rungtyniauti
Klubui, kurio Komanda atsisako rungtyniauti Rungtynėse arba tęsti jau pradėtas Rungtynes, skiriama bauda
iki 3 000 EUR (trijų tūkstančių eurų), o Komandai – pralaimėjimo įskaitymas.
37 straipsnis. Komandos neatvykimas į Rungtynes
1.

Klubui, kurio Komanda be pateisinamų priežasčių neatvyksta į Rungtynes skiriama bauda iki 3 000 EUR
(trijų tūkstančių eurų), o Komandai skiriamas pralaimėjimo įskaitymas.

2.

Dėl Komandos neatvykimo priežasčių pateisinamumo sprendžia Drausminiai organai įvertinę visas su
neatvykimu susijusias aplinkybes, tame tarpe ir Klubo raštišką paaiškinimą, kurį Klubas privalo pateikti
per 2 (dvi) darbo dienas nuo atitinkamų Rungtynių.

38 straipsnis. Savavališkas Rungtynių nutraukimas
Klubui, kurio Komanda, savavališkai ar dėl Komandos Oficialių asmenų ir/ar žaidėjų padarytų pažeidimų
teisėjo sprendimu nutraukia Rungtynes (palieka aikštę), skiriama bauda iki 2 000 EUR (dviejų tūkstančių
eurų), o Komandai skiriamas pralaimėjimo įskaitymas.
39 straipsnis. Pakartotinis atsisakymas rungtyniauti, neatvykimas į Rungtynes arba pakartotinis
savavališkas Rungtynių nutraukimas
Klubui, kurio Komanda pakartotinai atsisako rungtyniauti (Drausmės kodekso 36 straipsnis), neatvyksta į
Rungtynes (Drausmės kodekso 37 straipsnis) ar pakartotinai savavališkai ar dėl Komandos Oficialių asmenų
ir/ar žaidėjų padarytų pažeidimų teisėjo sprendimu nutraukia Rungtynes (Drausmės kodekso 38 straipsnis)
skiriama bauda iki 4 500 EUR (keturių tūkstančių penkių šimtų eurų), o Komandai skiriamas pralaimėjimo
įskaitymas, taip pat Klubas/Komanda gali būti pašalinama iš Varžybų.
40 straipsnis. Varžybų nuostatų, susijusių su reikalavimais infrastruktūrai, pažeidimas
1.

Tais atvejais kai yra nustatomi Varžybų nuostatų, susijusių su reikalavimais infrastruktūrai, pažeidimai,
dėl kurių Rungtynių pradžia atidedama ilgiau kaip 45 (keturiasdešimt penkioms) minutėms,
Komandai/Klubui, atsakingam už šiuos pažeidimus, skiriama bauda iki 1 500 EUR (vieno tūkstančio
penkių šimtų eurų) ir gali būti skiriamas pralaimėjimo įskaitymas.

2.

Tais atvejais kai yra nustatomi Varžybų nuostatų, susijusių su reikalavimais infrastruktūrai, pažeidimai,
dėl kurių Rungtynės negali įvykti, Komandai/Klubui, atsakingam už šiuos pažeidimus, skiriama bauda iki
2 000 EUR (dviejų tūkstančių eurų) ir įskaitomas pralaimėjimas.

41 straipsnis. Nedisciplinuotumas
Klubas, kurio Komanda per vienerias Rungtynes surenka 5 (penkias) geltonas arba 3 (tris) geltonas ir 1 (vieną)
raudoną arba 2 (dvi) raudonas korteles baudžiamas 150 EUR (vieno šimto penkiasdešimt eurų) bauda.
Klubui, kurio Komanda per vienerias Rungtynes surenka daugiau nuobaudų (geltonų ir/arba raudonų
kortelių) gali būti skiriama ir didesnė bauda.
42 straipsnis. Diskriminacijos draudimas
1. Tam, kas pažeidė kito asmens ar asmenų grupės orumą dėl jo rasės, odos spalvos, kalbos, religijos ar
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kilmės, tautybės, lyties, seksualinės orientacijos, fizinės negalios ar dėl bet kokios kitos priežasties
naudodamas niekinančius, diskriminuojančius, žeminančius žodžius ar kitus veiksmus, skiriama
mažiausiai 3 (trijų) rungtynių praleidimo (diskvalifikavimo) sankcija, bauda ir/arba kita šiame Drausmės
kodekse nustatyta sankcija.
2. Tuo atveju, jeigu šio straipsnio 1 dalyje nurodytą pažeidimą tuo pačiu metu padaro kelis asmenys,
priklausantys tam pačiam Klubui (Oficialūs asmenys ir/arba žaidėjai) arba yra kitų sunkinančių
aplinkybių, tokio Klubo Komandai pirmo pažeidimo atveju yra taikoma 3 (trijų) taškų atėmimo bei 6
(šešių) taškų atėmimo sankcija antrojo pažeidimo atveju. Paskesnio pažeidimo atveju gali būti taikoma
perkėlimo į žemesnę lygą ar pašalinimo iš atitinkamų Varžybų sankcija. Kai šis pažeidimas padaromas
Varžybose, kuriuose nėra skriami taškai, Komanda gali būti diskvalifikuota iš atitinkamų Varžybų.
3. Tuo atveju, kai šio straipsnio 1 dalyje nustatytą pažeidimą padaro Klubo sirgaliai, atitinkamam Klubui,
neatsižvelgiant į jo kaltę, skiriama mažiausiai 1 500 EUR (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų) bauda, o
rimtų pažeidimų atveju gali būti papildomai taikomos rungtynių žaidimo be žiūrovų, pralaimėjo
įskaitymo, taškų atėmimo, pašalinimo iš Varžybų ar kita sankciją.
4. Žiūrovui, padariusiam šio straipsnio 1 dalyje nustatytą pažeidimą, taikoma draudimo patekti į stadioną
mažiausiai 2 (dvejų) metus sankcija.
43 straipsnis. Klastojimas
1. Už dokumentų klastojimą ar suklastoto dokumento naudojimą apgaulės tikslais su futbolo susijusiuose
santykiuose ar veikloje skiriama ne mažesnė nei 6 (šešių) Rungtynių praleidimo (diskvalifikacijos)
sankcija.
2. Tuo atveju, jeigu šio straipsnio 1 dalyje nurodytą pažeidimą padaro Oficialus asmuo, tokiam asmeniui
skiriama ne mažesnė nei 12 (dvylikos) mėnesių draudimo dalyvauti tam tikroje ar bet kokioje su futbolu
susijusioje veikloje sankcija.
3. Asmenims, padariusiems šiame straipsnyje nurodytą pažeidimą, taip pat papildomai gali būti skiriama
bauda.
44 straipsnis. Neteisėtos įtakos darymas ir sutartų rungtynių (angl. match – fixing) draudimas
1.

Dalyviai privalo susilaikyti nuo bet kokio elgesio, darančio ar galinčio daryti žalą Varžybų ir/ar Rungtynių
integralumui (sąžiningumui), įskaitant, bet neapsiribojant, nuo sporto etikos principų pažeidimo,
darančio ar galinčio daryti įtaką Varžybų ir/ar Rungtynių baigčiai ir/ar eigai. Dalyviui, padarusiaim šį
pažeidimą, gali būti taikomos bet kokios Drausmės kodekse nustatytos sankcijos.

2.

Draudžiamas yra:
a) Dalyvių tiesioginis ar netiesioginis dalyvavimas bet kokiose lažybose ar kitose panašiose veiklose,
susijusiose su Varžybomis, Rungtynėmis, kuriose dalyvauja Klubai/Komandos ar LFF rinktinės;
b) panaudojimas ar kitiems asmenims pateikimas bet kokios informacijos, kuri nėra viešai prieinama bei
yra gauta (įgyta) dėl turimos padėties futbole, jei tai daro ar gali daryti žalą Rungtynių ar Varžybų
integralumui (sąžiningumui);
c) bet kokios žinomos informacijos, susijusios su šiame Drausmės kodekse straipsnyje numatytais
pažeidimais ir draudimais, skubus ir savanoriškas nepateikimas LFF, ypač apie kreipimąsi į Dalyvį
atlikti/pažeisti šiame šiame Drausmės kodekso straipsnyje numatytus pažeidimus/draudimus.

3.

Už šios Drausmės kodekso straipsnio 2 dalyje numatytų draudimų pažeidimą gali būti taikoma bet kokia
Drausmės kodekse numatyta sankcija.
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4.

Tuo atveju, kai šio Drausmės kodekso straipsnio 1 ir/ar 2 dalyje nurodytą (-us) pažeidimą (-us) įvykdo
arba pasikėsina įvykdyti žaidėjas ar Oficialus asmuo, Klubas/Komanda, kuriam priklauso žaidėjas ar
Oficialus asmuo, gali būti baudžiamas pašalinimu iš Varžybų ir/arba perkėlimu į žemesnę lygą, ir/arba
taškų atėmimu, ir/arba apdovanojimų (prizų, titulų, premijų ir pan.) atėmimu, taip pat tokiam Klubui gali
būti taikomos ir bet kurios kitos Drausmės kodekse nustatytos sankcijos.

5.

Tuo atveju, kai yra pakankamai duomenų manyti, jog Rungtynės galėjo buvo sutartos, Rungtynių
Dalyviui, kurio elgesys Rungtynių metu, atlikus Rungtynių analizę, sudaro prielaidas daryti išvadą, jog
toks Rungtynių Dalyvis galėjo padaryti šio Drausmės kodekso straipsnio 1 dalyje numatytą pažeidimą,
yra skiriama iki 12 (dvylikos) Rungtynių praleidimo (diskvalifikacijos) sankcija ir/ar draudimas dalyvauti
tam tikroje ar bet kokioje su futbolu susijusioje veikloje iki 6 (šešių) mėnesių.

6.

Tuo atveju, kai yra pakankamai duomenų manyti, jog Rungtynės galėjo buvo sutartos, Rungtynių
Dalyviui, kurio elgesys Rungtynių metu, atlikus Rungtynių analizę, sudaro prielaidas daryti išvadą, jog
toks Rungtynių Dalyvis galėjo padaryti šio Drausmės kodekso straipsnio 1 dalyje numatytą pažeidimą
dviejų ar daugiau skirtingų Rungtynių atžvilgiu, taip pat tuo atveju, jeigu pagal šio Drausmės kodekso
straipsnio 5 dalį yra pagrindas skirti sankciją Rungtynių Dalyviui, kuriam anksčiau jau buvo skirta sankcija
pagal šio Drausmės kodekso straipsnio 5 dalį kitų Rungtynių atžvilgiu, tokiam Rungtynių Dalyviui yra
skiriama ne mažesnė nei 12 (dvylikos) Rungtynių praleidimo (diskvalifikacijos) sankcija, ir/ar bauda iki 10
000 EUR (dešimt tūkstančių eurų), ir/ar draudimas dalyvauti tam tikroje ar bet kokioje su futbolu
susijusioje veikloje iki 2 (dviejų metų).

7.

Tuo atveju, kai pagal šio Drausmės kodekso straipsnio 5 dalį sankcija yra skiriama žaidėjui ar Oficialiam
asmeniui, Klubui/Komandai, kuriam priklauso žaidėjas ar Oficialus asmuo, gali būti skiriama iki 10
(dešimt) taškų atėmimo sankcija ir/ar bauda iki 6 000 EUR (šešių tūkstančių eurų).

8.

Tuo atveju, kai bet kurie Klubo/Komandos priklausantys žaidėjai ir/ar Oficialūs asmenys buvo
baudžiami pagal šio Drausmės kodekso straipsnio 5 ir/ar 6 dalį, dviejų skirtingų to paties sezono
Rungtynių atžvilgiu, tokiam Klubui/Komandai gali būti skiriama iki 20 (dvidešimt) taškų atėmimo
sankcija, bauda iki 12 000 EUR (dvylikos tūkstančių eurų) ir/ar pašalinimas iš Varžybų ir/arba
perkėlimas į žemesnę lygą.

9.

Šio Drausmės kodekso straipsnio 5 ir 6 dalys yra taikomos tik tuo atveju, kai nėra nustatoma, jog buvo
padarytas šios Drausmės kodekso straipsnio 1 dalyje nurodytas pažeidimas.

10. Šio Drausmės kodekso straipsnio 7 ir 8 dalys yra taikomos tik tuo atveju, kai Klubo/Komandos atžvilgiu
negali būti taikoma šio Drausmės kodekso straipsnio 4 dalis.
45 straipsnis. Korupcija
1. Už tiesioginį ar netiesioginį siūlymą, pažadėjimą ar teikimą savo ar kito asmens vardu bet kokios formos
naudą LFF organui, Oficialiems asmenimis, Oficialiems rungtynių asmenims, žaidėjui, tokiu būdu
skatinant pažeisti Drausmės kodekse, LFF organų ir/ar administracijos patvirtintuose dokumentuose
ir/ar FIFA ir UEFA dokumentuose nustatytus reikalavimus, taip pat FIFA ir UEFA nurodymus,
reikalavimus ir/ar sprendimus skiriama bauda, draudimas dalyvauti tam tikroje ar bet kokioje su futbolu
susijusioje veikloje ir/arba draudimas patekti į bet kurį stadioną.
2. Už pasyvią korupciją, t. y. sutikimą priimti bet kokios formos naudą, pažado dėl bet kokios naudos
suteikimo priėmimą ar bet kokios formos naudos priėmimą, taip pat skiriamos šio straipsnio 1 dalyje
nurodytos sankcijos.

13

46 straipsnis. Dopingo vartojimas
Dopingo vartojimas yra draudžiamas. Dopingo vartojimo ir antidopingo taisyklių pažeidimų sudėtys ir
sankcijos yra nustatytos FIFA antidopingo reglamente. Dalyviai privalo laikytis šio reglamento. Už dopingo
vartojimo ir antidopingo taisyklių pažeidimus Drausmės kodekse nustatytos sankcijos yra skiriamos, remiantis
FIFA antidopingo reglamentu, FIFA Drausmės kodeksu bei šiuo Drausmės kodeksu.
47 straipsnis. Atsakomybė už žiūrovų elgesį
Klubai privalo užtikrinti, kad juos palaikantys žiūrovai susilaikytų nuo nesportiško ar kitokio netinkamo
elgesio Iki rungtynių, Rungtynių metu ar Po rungtynių. Už žiūrovų nesportišką ar kitokį netinkamą elgesį
sankcijos gali būti taikomos atitinkamam Klubui. Spręsdami dėl sankcijų už žiūrovų nesportišką ar kitokį
netinkamą elgesį Klubui skyrimo, Drausminiai organai vadovaujasi FIFA drausmės kodekso 67 straipsnio
nuostatomis.
48 straipsnis. Kiti pažeidimai
Už kitus pažeidimus, susijusius su Drausmės kodekse, LFF organų ir/ar administracijos patvirtintuose
dokumentuose ir/ar FIFA ir UEFA dokumentuose nustatytų reikalavimų nevykdymu, taip pat už FIFA ir
UEFA nurodymų, reikalavimų ir/ar sprendimų nevykdymą gali būti skiriamos šiame Drausmės kodekse
nustatytos sankcijos.

III DALIS
V. DRAUSMINIAI ORGANAI IR KITI ĮGALIOJIMUS TURINTYS SUBJEKTAI
49 straipsnis. Teisėjai
1.

Rungtynių metu sprendimus dėl sankcijų, kurias remiantis šiuo Drausmės kodeksu yra suteikiama teisė
skirti teisėjui, skyrimo priima teisėjas. Tokie teisėjo sprendimai yra galutiniai ir Dalyviams privalomi nuo
jų priėmimo momento.

2.

Drausmės kodekse nustatytais atvejais Drausminiai organai turi teisę savo iniciatyva ar esant Dalyvio
protestui peržiūrėti teisėjo pritaikytas sankcijas.

50 straipsnis. Drausminiai organai
1.

LFF yra sudaromi šie nuolatiniai Drausminiai organai: Drausmės komitetas ir Apeliacinis komitetas.

2.

Drausmės kodekso 56 straipsnyje nurodytais atvejais sudaromas atitinkamo Drausminio organo ad hoc
komitetas, turintis atitinkamam Drausminiam organui suteiktus įgaliojimus.

51 straipsnis. Drausmės komiteto sudarymas
1.

Drausmės komitetas sudaromas LFF įstatų nustatyta tvarka.

2.

Drausmės komitetą sudaro pirmininkas, pirmininko pavaduotojas ir 3 (trys) nariai. Pirmininkas ir bent
vienas kitas Drausmės komiteto narys privalo turėti teisės bakalauro arba teisės magistro, arba teisininko
profesinį kvalifikacinį laipsnį (vienpakopį teisinį universitetinį išsilavinimą).

3.

Drausmės komitetas iš savo narių renka Drausmės komiteto sekretorių. Drausmės komiteto
sekretoriumi negali būti Drausmės komiteto pirmininkas ir jo pavaduotojas.

4.

Drausmės komiteto narys negali tuo pačiu metu priklausyti kitam LFF nuolatiniam organui, taip pat
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negali tuo pačiu metu būti LFF Vykdomojo komiteto nariu.
52 straipsnis. Drausmės komiteto kompetencija
1. Drausmės komitetas:
a) sprendžia dėl Drausmės kodekse numatytų sankcijų taikymo Drausmės kodekse numatytais atvejais;
b) nagrinėja protestus;
c) nagrinėja kitus klausimus, susijusius su Varžybomis ir/ar Rungtynėmis, kurie nėra priskirti kitų LFF
organų kompetencijai;
d) nagrinėja ar sprendžia kitus klausimus ar ginčus, numatytus LFF įstatuose, šiame Drausmės kodekse
ir/ar kitose LFF organų priimtuose reglamentuose, nuostatose ar kituose dokumentuose.
2. Drausmės komiteto pirmininkas turi teisę vienasmeniškai:
a) priimti sprendimus dėl pažeidimų, už kuriuos Dalyviui šiame Drausmės kodekse ar kitose LFF
taisyklėse, reglamentuose ir dokumentuose yra numatyta maksimali iki 3 (trijų) Rungtynių ar 2 (dviejų)
mėnesių diskvalifikacijos sankcija ir/ar 3 000 EUR (trijų tūkstančių eurų) bauda;
b) priimti sprendimus dėl sankcijų veikimo ir galiojimo masto išplėtimo bei dėl sankcijų skyrimo
pažeidėjo atžvilgiu esant didelio pavojingumo pažeidimui šio Drausmės kodekso 3 straipsnio 2 dalyje
nustatytais atvejais;
c) priima sprendimus dėl laikinųjų priemonių taikymo, pakeitimo ir atšaukimo;
d) sprendžia kitus šiame Drausmės kodekse numatytus klausimus.
3. Drausmės komiteto pirmininkas gali perduoti šio straipsnio 2 dalies a), b) ir c) punktuose nustatytus
klausimus nagrinėti Drausmės komitetui.
4. Drausmės komiteto sekretorius šiame Drausmės kodekse nustatytais atvejais turi teisę vienasmeniškai
spręsti atitinkamus klausimus ir priimti dėl jų sprendimus.
53 straipsnis. Apeliacinio komiteto sudarymas
1.

Apeliacinis komitetas sudaromas LFF įstatų nustatyta tvarka.

2.

Apeliacinį komitetą sudaro pirmininkas, pirmininko pavaduotojas ir 3 (trys) nariai. Pirmininkas ir bent
vienas kitas Drausmės komiteto narys privalo turėti teisės bakalauro arba teisės magistro, arba teisininko
profesinį kvalifikacinį laipsnį (vienpakopį teisinį universitetinį išsilavinimą).

3.

Apeliacinio komiteto narys negali tuo pačiu metu priklausyti kitam LFF organui, taip pat negali tuo pačiu
metu būti LFF Vykdomojo komiteto nariu.

54 straipsnis. Apeliacinio komiteto kompetencija
1.

Apeliacinis komitetas:
a) nagrinėja apeliacinius skundus dėl Drausmės komiteto priimtų sprendimų, kurie remiantis šiuo
Drausmės kodeksu nėra laikomi galutiniais ir neskundžiamais;
b) sprendžia ginčus, numatytus LFF žaidėjų statuso ir perėjimo iš klubo į klubą reglamento 26 punkte;
c)

2.

taip pat sprendžia kitus šiame Drausmės kodekse Apeliaciniam komitetui priskirtus klausimus.

Apeliacinio komiteto pirmininkas turi teisę vienasmeniškai:
a) nagrinėti apeliacinius skundus dėl Drausmės komiteto sprendimų, kuriais Dalyviui buvo paskirta 3
(trijų) Rungtynių ar 2 (dviejų) mėnesių diskvalifikacijos sankcija ir/ar iki 3 000 EUR (trijų tūkstančių
eurų) bauda;
b) nagrinėja apeliacinius skundus dėl sankcijų veikimo ir galiojimo masto išplėtimo bei dėl sankcijų
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skyrimo pažeidėjo atžvilgiu esant didelio pavojingumo pažeidimui šio Drausmės kodekso 3 straipsnio
2 dalyje nustatytais atvejais;
c) priimti sprendimus dėl ginčų, numatytų LFF žaidėjų statuso ir perėjimo iš klubo į klubą reglamento
26 punkte, kai reiškiamas reikalavimas neviršija 15 000 EUR (penkiolikos tūkstančių eurų), taip pat,
kai reiškiamas reikalavimas dėl sportinės veiklos sutarties nutraukimo;
d) sprendžia kitus šiame Drausmės kodekse numatytus klausimus.
3.

Apeliacinio komiteto pirmininkas gali perduoti šio straipsnio 2 dalies a), b) ir c) punktuose nustatytus
klausimus nagrinėti Apeliaciniam komitetui.

55 straipsnis. Drausminio organo ad hoc komitetas
1.

Tais atvejais, kai dėl atitinkamo Drausminio organo narių nusišalinimo ar nušalinimo ar kitų priežasčių,
kurioms esant atitinkamas klausimas ir/ar ginčas, priskirtas Drausminio organo kompetencijai, negali
būti išnagrinėtas bent 3 (trijų) atitinkamo Drausminio organo narių, LFF Vykdomasis komitetas to
konkretaus klausimo ir/ar ginčo nagrinėjimui sudaro atitinkamo Drausminio organo ad hoc komitetą,
kuris atitinkamą klausimą ir/ar ginčą išnagrinėja bei priima sprendimą dėl jo vadovaudamasis šiuo
Drausmės kodeksu.

2.

Drausminio organo ad hoc komitetas sudaromas iš 5 (penkių) narių, į kurį gali būti skiriami ir atitinkamo
Drausminio organo nariai, dėl kurių dalyvavimo nagrinėjant atitinkamą klausimą ir/ar ginčą nėra jokių
kliūčių. LFF Vykdomasis komitetas iš Drausminio organo ad hoc komiteto narių paskiria tokio komiteto
pirmininką ir pirmininko pavaduotoją, kurie atitinkamo klausimo ir/ar ginčo nagrinėjimo atžvilgiu turi
atitinkamo Drausminio organo pirmininko ir pirmininko pavaduotojo įgaliojimus.

3.

Atitinkamo Drausminio organo ad hoc komiteto sprendimai yra prilyginami atitinkamo Drausminio
organo sprendimams.

56 straipsnis. Tyrimų komitetas
1.

Vykdomojo komiteto sprendimu tam tikrų Drausmės kodekso pažeidimų tyrimui vykdyti gali būti
įsteigtas Tyrimų komitetas.

2.

Tyrimų komitetas:
a) tiria jo nuostatose numatytus Drausmės kodekso pažeidimus bei teikia Drausmės komitetui išvadas
tokių pažeidimų klausimais;
b) atlieka kitas Tyrimų komiteto nuostatuose nustatytas funkcijas.

3.

Atlikdamas tyrimą, Tyrimų komitetas turi visas šiame Drausmės kodekse numatytas teises ir įgaliojimus,
kurie yra suteikti Drausmės komitetui Drausmės kodekso pažeidimų tyrimų vykdymo tikslais.

4.

Drausmės kodekso 44 straipsnio 5 ir 6 dalyse numatytai Rungtynių analizei ir Rungtynių dalyvių elgesio
vertinimui atlikti, yra sudaroma Rungtynių tyrimo ekspertų grupė.

5.

Rungtynių tyrimo ekspertų grupę sudaro 3 (nariai) nariai, skiriami Vykdomojo komiteto sprendimu.

6.

Rungtynių tyrimo ekspertų grupė analizuoja Rungtynes bei jų Dalyvių elgesį bei teikia išvadas dėl
Rungtynių dalyvio elgesio konkrečių Rungtynių metu bei prielaidų, jog toks Rungtynių Dalyvis galėjo
padaryti šio Drausmės kodekso 44 straipsnio 1 dalyje numatytą pažeidimą, buvimo.

7.

Rungtynių tyrimo ekspertų grupės išvada, jog Rungtynių Dalyvio elgesys Rungtynių metu sudaro
prielaidas manyti, jog toks Rungtynių Dalyvis galėjo padaryti šio Drausmės kodekso 44 straipsnio 1
dalyje numatytą pažeidimą, yra pagrindas taikyti Rungtynių Dalyviui atitinkamai Drausmės kodekso 44
straipsnio 5 dalyje ar 6 dalyje numatytas sankcijas.
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57 straipsnis. LFF sekretoriatas
LFF sekretoriatas užtikrina Drausminiams organams pagalbinį personalą ir priemones, reikalingas Drausminių
organų funkcijų tinkamam įgyvendinimui.
58 straipsnis. Atsakomybės ribojimas
Drausminių organų narys ir/ar LFF sekretoriato personalo narys atsako už atitinkamą veikimą ar neveikimą,
susijusį su funkcijų ir pareigų pagal šį Drausmės kodeksą vykdymą, tik esant jo tyčiai.
VI. BENDROSIOS PROCESO TAISYKLĖS
59 straipsnis. Taikytina teisė
1.

Drausminiai organai jų kompetencijai priskirtus klausimus sprendžia vadovaudamiesi LFF įstatais, šiuo
Drausmės kodeksu, kitais LFF organų ir/ar administracijos patvirtintais reglamentais, nuostatais ir kitais
dokumentais, FIFA ir UEFA įstatais, reglamentais, nuostatais ir kitais dokumentais, Žaidimo taisyklėmis,
Lietuvos Respublikos teisės aktais, kitais teisės aktais, taip pat atsižvelgdami į sporto specifiškumą.
Drausminiai organai, aiškindami ir taikydami šioje dalyje nurodytus teisės aktus, privalo vadovautis
teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais.

2.

Jeigu šios straipsnio 1 dalyje nurodyti teisės aktai ar ginčo šalių susitarimas numato, kad tam tikrus
klausimus Drausminiai organai sprendžia savo nuožiūra, Drausminiai organai tai darydami privalo
vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais.

3.

Tais atvejais, kai kilusio klausimo nereglamentuoja šis Drausmės kodeksas ir/ar kiti šiame straipsnyje
nustatyti teisės aktai, Drausminiai organai vadovaujasi paprotinėmis normomis, o jeigu tokių nėra –
Drausminiai organai atitinkamą klausimą sprendžia savo nuožiūra, vadovaudamiesi teisingumo,
protingumo ir sąžiningumo kriterijais.

60 straipsnis. Pagrindiniai proceso principai
1.

Drausminiai organai nagrinėja tik tuos klausimus, skundus, pareiškimus, kurie yra priskirti jų
kompetencijai pagal Drausmės kodeksą.

2.

Procesas Drausminiuose organuose vyksta lietuvių kalba, nebent Drausminio organas nusprendžia
kitaip.

3.

Drausminių organų nariai bei visi procese dalyvaujantys asmenys privalo elgtis sąžiningai,
nepiktnaudžiauti jiems priklausančiomis teisėmis, rūpintis operatyviu kilusių klausimų ir/ar ginčų
išnagrinėjimu.

4.

Proceso šalys privalo rūpestingai ir laiku, atsižvelgiant į proceso eigą, pateikti Drausminiams organams
visus įrodymus ir argumentus, kuriais grindžiami jų reikalavimai ar atsikirtimai, taip pat visus kitus jų
turimus dokumentus, susijusius su Drausminių organų nagrinėjamu klausimu ir/ar ginču, galinčius turėti
reikšmės tinkamam atitinkamo klausimo ir/ar ginčo išnagrinėjimui. Proceso šalys privalo dėti visas
pastangas, kad Drausminiai organai nustatytų visas su nagrinėjamu klausimu ir/ar ginčų susijusias
svarbias aplinkybes.

5.

Drausminiai organai ir proceso šalys bendradarbiauja tarpusavyje. Dalyviai privalo vykdyti Drausminių
organų atitinkamus prašymus dėl informacijos ar kitų įrodymų pateikimo. Dalyviui nevykdant šios
pareigos, Drausminiai organai iš anksto apie tai įspėję atitinkamą Dalyvį, gali skirti jam baudą.
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6.

Drausminių organų sprendimai, išskyrus tuos, kuriuos vienašališkai šiame Drausmės kodekse nustatytais
atvejais gali priimti Drausmės komiteto pirmininkas, Drausmės komiteto sekretorius ir Apeliacinio
komiteto pirmininkas, priimami Drausminių organų posėdžiuose.

7.

Drausminių organų nariai, spręsdami jų kompetencijai priskirtus klausimus ir/ar ginčus, yra
nepriklausomi ir nešališki. Atitinkamo Drausminio organo narys negali dalyvauti posėdyje ir/ar spręsti
dėl atitinkamo klausimo ir/ar ginčo, jeigu gali kilti rimtų abejonių dėl tokio nario nešališkumo.
Atitinkamo Drausminio organo nariai, kurie negali dalyvauti posėdyje dėl šioje dalyje nurodytų priežasčių
privalo informuoti atitinkamo Drausminio organo pirmininką. Proceso šalys taip pat gali reikšti skundus
dėl nario šališkumo. Juos nagrinėja atitinkamo Drausminio organo pirmininkas.

8.

Drausminių organų nariai privalo užtikrinti jiems atskleistos su nagrinėjamu klausimu ir/ar ginču
susijusios informacijos, įskaitant, faktines aplinkybes, priimtus sprendimus, slaptumą atitinkamo
klausimo ir/ar ginčo nagrinėjimo laikotarpiu. Po to, kai atitinkamo Drausminio organo sprendimas yra
įteiktas proceso šalims jų nurodytais adresais, gali būti paviešinamas tokios sprendimo turinys.

61 straipsnis. Drausminių organų posėdžiai
1.

Drausmės komiteto posėdžius šaukia Drausmės komiteto sekretorius. Apeliacinio komiteto posėdžius
šaukia Apeliacinio komiteto pirmininkas.

2.

Drausminių organų posėdžiams vadovauja jų pirmininkai. Tuo atveju, jeigu pirmininkas posėdyje
nedalyvauja jį pavaduoja pirmininko pavaduotojas. Posėdyje nedalyvaujant ir pastarajam, posėdžiui
vadovauja ilgiausiai atitinkamo Drausminio organo nariu esantis narys.

3.

Posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja bent 3 (trys) atitinkamo Drausminio organo nariai.

4.

Tai atvejais, kai atitinkamas Drausminis organas kviečia, taip pat kitais Drausmės kodekse nustatytais
atvejais atitinkamo Drausminio organo posėdyje gali dalyvauti Dalyviai bei kiti asmenys.

5.

Drausminis organas gali įpareigoti Dalyvį asmeniškai dalyvauti Drausminio organo posėdyje. Klubai
privalo užtikrinti, jog Dalyvis, kuris priklauso Klubui, atvyktų į Drausminio organo posėdį, į kurį jis yra
įpareigotas atvykti. Dalyviui neatvykus į Drausminio organo posėdį, į kurį jis buvo įpareigotas atvykti,
Drausminis organas iš anksto apie tai įspėjęs atitinkamą Dalyvį, gali skirti jam baudą. Bauda gali būti
skiriama ir Klubui, kuriam Dalyvis priklauso.

6.

Kai Dalyviai ir kiti asmenys nėra kviečiami į Drausminio organo posėdį, Drausminio organo posėdis gali
būti rengiamas, naudojant telefoninę konferenciją, videokonferenciją ar kitais panašiais būdais.

7.

Atitinkamo Drausminio organo posėdžio vedimo ir jame sprendžiamų klausimų ir/ar ginčų nagrinėjimo
tvarką, atsižvelgiant į Drausmės kodekse įtvirtintą reglamentavimą, Drausminio organo posėdžio
pradžioje nustato Drausminio organo posėdžiui pirmininkaujantis atitinkamo Drausminio organo narys.

62 straipsnis. Terminai
1.

Drausmės kodekse nustatyti veiksmai atliekami jame nustatytais terminais. Tais atvejais, kai konkrečių
terminų nenustato Drausmės kodeksas, juos nustato atitinkamas Drausminis organas.

2.

Terminai veiksmams atlikti apibrėžiami tikslia kalendorine data, valanda arba nurodomas įvykis, kuris
būtinai turi įvykti, arba laiko tarpas, per kurį atitinkamas veiksmas gali būti atliekamas.

3.

Terminas prasideda rytojaus dieną nuo nulis valandų nulis minučių po tos kalendorinės datos arba to
įvykio, kuriais apibrėžta termino pradžia, jeigu Drausmės kodekse nenumatyta kitaip.

4.

Metais skaičiuojamas terminas pasibaigia atitinkamą paskutinių termino metų mėnesį ir dieną dvidešimt
ketvirtą valandą nulis minučių. Mėnesiais skaičiuojamas terminas pasibaigia atitinkamą termino
18

paskutinio mėnesio dieną dvidešimt ketvirtą valandą nulis minučių. Jeigu metais ar mėnesiais
skaičiuojamo termino pabaiga tenka tokiam mėnesiui, kuris atitinkamos dienos neturi, tai terminas
pasibaigia paskutinę to mėnesio dieną. Savaitėmis skaičiuojamas terminas pasibaigia atitinkamą
paskutinės termino savaitės dieną dvidešimt ketvirtą valandą nulis minučių.
5.

Tais atvejais, kai paskutinė termino diena tenka ne darbo ar oficialios šventės dienai, termino pabaigos
diena laikoma po jos einanti darbo diena.

6.

Atitinkamas veiksmas, kuriam atlikti nustatytas terminas, laikomas atliktu per nustatytą terminą, jeigu
veiksmas buvo atliktas iki tokio termino pabaigos.

7.

Kai terminas nustatytas skundo, kitų dokumentų pateikimui ar pinigų sumokėjimui, laikoma, kad
atitinkamas veiksmas buvo atliktas per nustatytą terminą, jeigu skundas, kiti dokumentai buvo pateikti ar
sumokėti pinigai buvo įskaityti į gavėjo sąskaitą iki paskutinės termino dienos dvidešimt ketvirtos
valandos nulis minučių. Ši taisyklė netaikoma, kai veiksmui atlikti nustatytas terminas yra apibrėžtas
valandos tikslumu. Tokiu atveju, atitinkamas veiksmas turi būti atliktas iki paskutinės termino dienos
atitinkamos valandos.

8.

Kiekvienu atveju, ar atitinkamas veiksmas buvo atliktas per nustatytą terminą, sprendžia atitinkamas
Drausminis organas.

9.

Proceso šalies prašymu dėl svarbių priežasčių atitinkamo Drausminio organo pirmininkas gali pratęsti ar
atnaujinti nustatytą terminą tokios šalies veiksmui atlikti.

10. Teisė atlikti veiksmus išnyksta pasibaigus nustatytam jiems atlikti terminui. Termino, nustatyto tam tikrai
pareigai atlikti, praleidimas neatleidžia nuo pareigos atlikimo. Už pareigos nustatytu terminu neatlikimą
terminą praleidusiai proceso šaliai gali būti taikomos šiame Drausmės kodekse nustatytos sankcijos.
63 straipsnis. Proceso šalių teisės
1.

Proceso šalys Drausmės kodekse nustatyta tvarka turi teisę teikti paaiškinimus, parodymus, įrodymus,
savo prašymus, pageidavimus, teikti savo argumentus ir samprotavimus visais atitinkamo nagrinėjamo
klausimo ir/ar ginčo klausimais, susipažinti su bylos medžiaga, rinkti įrodymus, dalyvauti renkant
įrodymus, gauti Drausminių organų sprendimų nuorašus bei įgyvendinti kitas šiame Drausmės kodekse
nustatytas teises.

2.

Drausmės kodekse nustatytos proceso šalių teisės yra/gali būti ribojamos, siekiant išsaugoti
konfidencialios informacijos slaptumą, taip pat tais atvejais, kai tai būtina, siekiant užtikrinti tinkamą ir/ar
operatyvų klausimo ir/ar ginčo išnagrinėjimą bei kitais šiame Drausmės kodekse nustatytais atvejais.

64 straipsnis. Proceso šalys
1.

Bylose dėl Drausmės kodekso ir jame numatytų pažeidimų ir/ar sankcijų skyrimo proceso šalimi yra
įtariamas pažeidimu asmuo ir/ar kitas Drausmės kodekse nurodytas asmuo.

2.

Bylose dėl ginčų, numatytų LFF žaidėjų statuso ir perėjimo iš klubo į klubą reglamento 26 punkte,
šalimis yra pareiškėjas (-ai) ir atsakovas (-ai), nurodyti atitinkame pareiškėjo (-ų) pareiškime.

3.

Kitais atvejais proceso šalis nustato ir proceso šalies statusą Dalyviui suteikia atitinkamo Drausminio
organo komiteto pirmininkas.

65 straipsnis. Atstovavimas
1. Proceso šalis procese pagal šį Drausmės kodeksą gali turėti atstovą ir būti atstovaujama tinkamai įgalioto
asmens atliekant bet kokius procesinius/teisinius veiksmus, vykdomus pagal šį Drausmės kodeksą.
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2. Proceso šalis turi teisę pasirinkti atstovą savo nuožiūra.
3. Proceso šalies atstovas proceso šalies vardu gali atlikti atitinkamus procesinius/teisinius veiksmus,
vykdomus pagal šį Drausmės kodeksą, tik po to, kai yra pateikiamas atitinkamam Drausminiam organui
atitinkamas teises atstovauti proceso šalį suteikiantis ir įrodantis dokumentas.
66 straipsnis. Įrodymai
1.

Su atitinkamu nagrinėjamu klausimu ir/ar ginču susijusios aplinkybės gali būti įrodinėjamos bet kokios
rūšies įrodinėjimo priemonėmis, įskaitant, bet neapsiribojant, Rungtynių protokolu, teisėjo ataskaita,
Rungtynių inspektoriaus ataskaita, Rungtynių delegato ataskaita, proceso šalių ir liudytojų parodymais ir
paaiškinimais, specialistų išvadomis, garso ir vaizdo medžiaga, kitais rašytiniais ir daiktiniais įrodymais.

2.

Aplinkybės, užfiksuotos Rungtynių protokole, teisėjo ataskaitoje, Rungtynių inspektoriaus ataskaitoje,
Rungtynių delegato ataskaitoje yra laikomos įvykusiomis ir tiksliai atspindėtomis, jeigu nėra įrodyta
kitaip.

3.

Tai atvejais, kai yra neatitikimų tarp teisėjo ataskaitos, Rungtynių inspektoriaus ataskaitos, Rungtynių
delegato ataskaitos ir kitų Oficialių rungtynių asmenų ataskaitų ir nėra galimybės ištirti visų atitinkamų
aplinkybių versijų, teisėjo ataskaitoje užfiksuotos aplinkybės laikomos tiksliausiai atspindėtomis dėl
įvykių, kurie nutiko aikštėje, o Rungtynių inspektoriaus ataskaitoje užfiksuotos aplinkybės – dėl įvykių,
kurie nutiko už aikštės ribų.

4.

Drausminiai organai nagrinėja tik tuos įrodymus, kurie patvirtina arba paneigia turinčias reikšmės
nagrinėjamam klausimui ir/ar ginčui aplinkybes, taip pat gautus, nepažeidžiant asmenų garbės, orumo ir
kitų teisių.

5.

Drausminiai organai turi teisę atsisakyti priimti įrodymus, jeigu šie įrodymai galėjo būti pateikti anksčiau,
o jų vėlesnis pateikimas užvilkins bylos nagrinėjimą.

6.

Drausminiai organai turi visišką diskreciją įrodymų vertinimo atžvilgiu ir įrodymus vertina pagal savo
vidinį įsitikinimą. Vertindami įrodymus jie gali atsižvelgti į proceso šalių elgesį nagrinėjant atitinkamą
klausimą ir/ar ginčą, ypač, į tai, kaip jos vykdė bendradarbiavimo su Drausminiais organais bei kitas
Drausmės kodekse nustatytas pareigas.

7.

Proceso šalys įrodymus renka ir juos pateikia Drausminiams organams savo sąskaita.

8.

Tirdami ir nagrinėdami Drausmės kodekso pažeidimus, Drausminiai organai gali įrodymus rinkti pats.

67 straipsnis. Įrodinėjimo pareiga
1.

LFF ir Drausminiai organai turi įrodyti esant pažeidimui, už kurį yra skiriama šiame Drausmės kodekse
nustatytos sankcijos, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje nurodytą atvejį. Tuo tikslu Drausminiai organai ar jo
paskirti Drausminių organų nariai turi teisę reikalauti Dalyvių pateikti turimus įrodymus, kviesti ir
apklausti Dalyvius bei kitus asmenis Drausminių organų posėdžiuose ar kitose vietose, atlikti
patikrinimus vietoje ir kitus reikiamus pažeidimo tyrimui tinkamai atlikti veiksmus. Dalyviai privalo
vykdyti Drausminių organų nurodymus, susijusius su tyrimo veiksmų atlikimu, netrukdyti tyrimo
veiksmų atlikimui bei sudaryti tinkamas sąlygas tyrimo veiksmams atlikti. Už šių reikalavimų pažeidimų
Dalyviams gali būti skiriamas šiame Drausmės kodekse numatytos sankcijos.

2.

Antidopingo taisyklių pažeidimo atveju, pats tokiu pažeidimu įtariamas Dalyvis privalo pateikti įrodymus,
kuriais remiantis jam sankcija nebūtų paskirta, būtų sumažinta ar panaikinta. Siekdamas sankcijos
sumažinimo, Dalyvis taip pat privalo atskleisti, kokiu būdu draudžiamas preparatas pateko į jo
organizmą.
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3.

Ginčų, numatytų LFF žaidėjų statuso ir perėjimo iš klubo į klubą reglamento 26 punkte, nagrinėjimo
atvejais, aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, turi įrodyti proceso šalys. Šiais
atvejais Drausminiai organai turi teisę rinkti įrodymus savo iniciatyva, juos vertinti bei į juos atsižvelgti
priimant sprendimą, nepaisant to, kad proceso šalys jų nepateikė.

4.

Tais atvejais, kai proceso šalys nėra kviečiamos į atitinkamo Drausminio organo posėdį, proceso šalys
privalo pateikti visus įrodymus likus ne mažiau nei 2 (dviems) dienoms iki atitinkamo Drausminio
organo posėdžio. Tais atvejais, kai proceso šalys yra kviečiamos į atitinkamo Drausminio organo posėdį,
proceso šalys rašytinius ir daiktinius įrodymus, privalo pateikti iki atitinkamo Drausminio organo
posėdžio pradžios.

5.

Atitinkamas Drausminis organas gali priimti ir vertinti proceso šalių pateiktus įrodymus ir tais atvejais,
kai jie pateikti nesilaikant šio straipsnio 4 dalyje nurodytų terminų, jeigu pateikti įrodymai patvirtina bylai
svarbias aplinkybes ir proceso šalis įrodo, kad jų pateikti atitinkamai Drausminiam organui negalėjo
anksčiau.

6.

Nereikia įrodinėti visiems žinomų aplinkybių, aplinkybių, nustatytų įsiteisėjusiu Drausminio organo
sprendimu nagrinėjant kitą klausimą ir/ar ginčą tarp tų pačių asmenų (prejudiciniai faktai),
preziumuojamų ir nepaneigtų aplinkybių ir aplinkybių, kurios grindžiamos proceso šalių pripažintais
faktais.

68 straipsnis. Proceso šalių ir kitų asmenų apklausa posėdyje
1. Proceso šalys ir/ar kiti asmenys (liudininkai, specialistai ir pan.) į atitinkamo Drausminio organo posėdį
nėra kviečiamos ir neapklausiamos, nebent Drausminis organas nusprendžia, kad proceso šalių ir/ar kitų
asmenų (liudininkų, specialistų ir pan.) dalyvavimas Drausminio organo posėdyje ir jų apklausa yra
būtina, siekiant tinkamai išnagrinėti bylą.
2. Tuo atveju, kai į Drausminio organo posėdį yra kviečiamos proceso šalys ir/ar kiti asmenys (liudininkai,
specialistai ir pan.), proceso šalių ir/ar kitų asmenų (liudininkų, specialistų ir pan.) apklausos atlikimo
tvarką nustato Drausminio organo posėdžio pirmininkas.
3. Drausminio organo posėdyje, kuriame dalyvauja proceso šalys ir/ar kiti asmenys (liudininkai, specialistai
ir pan.), Drausminio organo posėdžio pirmininko nustatyta tvarka proceso šalys gali užduoti klausimus
viena kitai ir kitiems posėdyje dalyvaujantiems asmenims (liudininkams, specialistams ir pan.).
4. Proceso šalies ir/ar kito asmens (liudininko, specialisto ir pan.) apklausa yra protokoluojama arba yra
daromas tokios apklausos garso įrašas.
5. Į Drausminio organo kviesto proceso šalies ir/ar kito asmens (liudininko, specialisto ir pan.) neatvykimas
į Drausminio organo posėdį be svarbių priežasčių, netrukdo bylos išnagrinėjimui atitinkamame
Drausminio organo posėdyje bei sprendimo priėmimui, nebent Drausminis organas nusprendžia kitaip.
6. Baigus apklausas, proceso šalys ir/ar kiti asmenys (liudininkai, specialistai ir pan.) privalo palikti patalpas,
kuriose vyksta Drausminio organo posėdis.
7. Tai atvejais, kai asmens liudijimas procese pagal Drausmės kodeksą gali kelti pavojų jo ar jam artimų
žmonių gyvybei ar sveikatai, toks asmuo Drausminio organo pirmininko sprendimu, o kai tyrimą atliko
Tyrimų komitetas, Tyrimo komiteto sprendimu, gali būti pripažintas anoniminiu liudininku. Tokio
liudininko apklausa yra vykdoma pagal principus, nustatytus UEFA Drausmės kodekso 40-41
straipsniuose.
69 straipsnis. Informacijos, procesinių dokumentų ir sprendimų perdavimas/įteikimas
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1. Proceso šalims informacija, susijusi su procesu, procesiniai dokumentai, įskaitant Drausminių organų
sprendimus, yra perduodami/įteikiami proceso šalims asmeniškai, jų nurodytais adresais, faksu ir/arba
elektroniniu paštu.
2. Informacija, susijusi su procesu, procesiniai dokumentai gali būti perduodami/įteikiami proceso šalies
atstovui. Informacija, susijusios su procesu, procesinių dokumentų ir Drausminių organų sprendimų
perdavimas/įteikimas proceso šalies atstovui laikomas tinkamu perdavimu/įteikimu proceso šaliai.
3. Tuo atveju, jeigu informacija, susijusi su procesu, procesiniai dokumentai proceso šaliai yra
perduodama/įteikiama jos nurodytu adresu, atitinkama informacija, susijusi su procesu, procesiniai
dokumentai tokiai proceso šaliai yra laikomi tinkamai įteiktais praėjus 3 (trims) darbo dienoms nuo
atitinkamos informacijos, susijusios su procesu, procesinio dokumento išsiuntimo proceso šaliai dienos.
4. Tuo atveju, jeigu informacija, susijusi su procesu, procesiniai dokumentai proceso šaliai yra
perduodama/įteikiama jos nurodytu faksu ar elektroninio pašto adresu, atitinkama informacija, susijusi
su procesu, procesiniai dokumentai tokiai proceso šaliai yra laikomi tinkamai įteiktais atitinkamos
informacijos, susijusios su procesu, procesinio dokumento išsiuntimo proceso šaliai nurodytu faksu ar
elektroninio pašto adresu dieną.
5. Klubai/Komandos privalo iki sezono pradžios pateikti Drausmės komiteto sekretoriui adresą,
elektroninio pašto adresą bei fakso numerį, kuriuo jiems bus teikiama Drausmės komiteto informacija ir
procesiniai dokumentai, įskaitant Drausminių organų sprendimus. Apie adreso, elektroninio pašto adreso
ar fakso numerio pasikeitimus Klubai/Komandos privalo nedelsiant (bet kuriuo atveju ne vėliau nei per
3 (tris) kalendorines dienas informuoti Drausmės komiteto atsakingąjį sekretorių.
6. Apeliacinio komiteto sprendimai, taip pat Drausmės komiteto priimti sprendimai dėl antidopingo
taisyklių pažeidimų, kai nustatytu terminu jie neapskundžiami apeliacine tvarka, yra pateikiami Pasaulinei
antidopingo agentūrai (WADA).
7. Proceso šalys Drausminiam organui teikiamuose dokumentuose privalo nurodyti tikslų adresą, faksą,
elektroninio pašto adresą. Proceso šalims tenka visa rizika, jeigu informacija, susijusi su procesu,
procesiniai dokumentai jiems nėra ar negali būti įteikiami jų Drausminiam organui teikiamuose
dokumentuose nurodytų adresu, faksu ir/ar elektroninio pašto adresu. Proceso šalys privalo nedelsiant
informuoti atitinkamą Drausminį organą apie adreso, fakso ir/ar elektroninio pašto adreso pasikeitimus.
8. Kitose Drausmės kodekso straipsniuose gali būti nustatytos išimtis iš šiame Drausmės kodekse nustatytų
taisyklių.
70 straipsnis. Bylos nutraukimas
Byla atitinkamo Drausminio organo sprendimu gali būti nutraukta šiais atvejais:
a) proceso šalims pasiekus taikų susitarimą;
b) proceso šaliai mirus ar ją paskelbus bankrutavusia;
c) kitais atvejais, kai tolesnis bylos nagrinėjimas netenka prasmės.
71 straipsnis. Drausminių organų sprendimai
1.

Sprendimai priimami posėdyje paprasta posėdyje dalyvaujančių atitinkamo Drausminio organo narių
balsų dauguma. Susilaikyti nuo balsavimo negalima. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia atitinkamo
Drausminio organo pirmininko balsas (pastarajam nedalyvaujant – primininko pavaduotojo balsas, o
nedalyvaujant iš šiam - ilgiausiai atitinkamo Drausminio organo nariu esančio nario balsas).

2.

Tais atvejais, kai Drausmės kodekso nustatytais atvejais atitinkamus sprendimus vienasmeniškai priima
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Drausmės komiteto pirmininkas, Drausmės komiteto sekretorius, Apeliacinio komiteto pirmininkas
tokie sprendimai atitinkamai prilyginami atitinkamo Drausminio organo sprendimams.
3.

Išskyrus šios straipsnio 5 dalyje įtvirtintą išimtį, Drausminių organų sprendime turi būti nurodyta:
a) sprendimo priėmimo data;
b) Drausminio organo sudėtis, priėmusi sprendimą;
c) proceso šalys, jų atstovai;
d) trumpa bylos santrauka;
e) proceso šalių reikalavimai ar prašymas, ginčų tarp Dalyvių nagrinėjimo atvejais;
f) sprendimo priėmimo motyvai ir teisiniai argumentai, kuriais Drausminis organas vadovavosi
priimdamas sprendimą (sprendimo motyvuojamoji dalis);
g) Drausminio organo išvada ir/ar sprendimas;
h) Drausminio organo sprendimo apskundimo tvarka.

4.

Drausmės komiteto sprendimą pasirašo Drausmės komiteto sekretorius ar Drausmės komiteto
posėdžiui, kuriame buvo priimtas sprendimas, pirmininkavęs Drausmės komiteto narys. Apeliacinio
komiteto sprendimą pasirašo Apeliacinio komiteto pirmininkas ar Apeliacinio komiteto posėdžiui,
kuriame buvo priimtas sprendimas, pirmininkavęs Apeliacinio komiteto narys.

5.

Drausminis organas turi teisę priimtą sprendimą surašyti, nenurodydamas sprendimo priėmimo motyvų
ir teisinių argumentų, ir proceso šalims perduoti/įteikti Drausminio organo sprendimą be sprendimo
motyvuojamosios dalies. Tokiu atveju proceso šalys, gavusios Drausminio organo sprendimą be motyvų
ir teisinių argumentų, turi teisę per 7 (septynias) dienas nuo tokio sprendimo gavimo dienos, raštu
pareikalauti atitinkamo Drausminio organo pateikti priimto sprendimo motyvuojamąjį dalį. Proceso
šalims nepasinaudojus šia teise per nurodytą terminą, atitinkamas Drausminis organo sprendimas tampa
galutiniu bei neskundžiamu. Proceso šaliai, pareikalavus atitinkamo Drausminio organo sprendimo
motyvuojamosios dalies, proceso šalims yra įteikiamas/pateikiamas atitinkamas Drausminio organo
sprendimas tokia apimtimi, kaip yra nurodyta šio Drausmės kodekso straipsnio 2 dalyje. Tokiu atveju
terminas paduoti apeliacinį skundą dėl atitinkamo Drausminio organo sprendimo pradedamas skaičiuoti
nuo atitinkamo Drausminio organo sprendimo su jo motyvuojamąja dalimi perdavimo/įteikimo
atitinkamai proceso šaliai dienos.

6.

Drausminis organas, priėmęs sprendimą, gali savo iniciatyva ar dalyvaujančių byloje asmenų pareiškimu
ištaisyti sprendime rašymo apsirikimus ar aiškias aritmetines klaidas, kurių ištaisymas nekeičia sprendimo
esmės. Sprendimas, ištaisius apsirinkimus ar klaidas, įteikiamas/pateikiamas proceso šalims šiame
Drausmės kodekse nustatyta tvarka.

72 straipsnis. Sprendimų įsiteisėjimas
1.

Drausminių organų sprendimai, kuriais išsprendžiamas klausimas dėl Drausmės kodekse numatytų
sankcijų taikymo Dalyviams, įsiteisėja nuo jų įteikimo proceso šaliai momento.

2.

Drausminių organų sprendimai, kuriais išnagrinėjamas protestas, įsiteisėja nuo jų priėmimo momento.

3.

Apeliacinio komiteto sprendimas, kuriuo išnagrinėjamas tarp Dalyvių kilęs ginčas, numatytas LFF žaidėjų
statuso ir perėjimo iš klubo į klubą reglamento 26 punkte, įsiteisėja ir tampa privalomu proceso šaliai (ims) pasibaigus apskundimo apeliacine tvarka terminui, jeigu sprendimas nėra apskundžiamas apeliacine
tvarka.

4.

Drausmės kodekse gali būti numatyti kiti Drausminių organų sprendimų įsiteisėjimo momentai.

5.

Drausminio organo sprendimui įsiteisėjus, toks sprendimas proceso šaliai (-ims) tampa privalomu ir/ar
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sukelia atitinkamas teisines pasekmes.
6.

Drausminio organo sprendimai, kurių skųsti apeliacine tvarka galimybės nenumato Drausmės kodeksas,
proceso šaliai (-ims) yra galutiniai.

7.

Drausminio organo sprendimo, kurį galima skųsti apeliacine tvarka, neapskundus šiame Drausmės
kodekse nustatyta tvarka ir terminais, toks sprendimas proceso šaliai (-ims) tampa galutiniu.

8.

Drausminio organo sprendimas tampa galutiniu ir kitais šiame Drausmės kodekse nustatytais atvejais.

9.

Galutinis Drausminio organo sprendimas nėra ir negali būti skundžiamas jokiais būdais ir tvarka.

73 straipsnis. Išlaidos
1. Proceso metu patirtas išlaidas privalo atlyginti proceso šalis, kurios nenaudai yra priimtas atitinkamo
Drausminio organo sprendimas.
2. Kai proceso šalies reikalavimas tenkinamas iš dalies, taip pat kitais atvejais, atsižvelgiant į sąžiningumo ir
protingumo principus, pareiga atlyginti proceso metu patirtas išlaidas gali būti paskirstyta tarp visų ar
keleto proceso šalių.
3. Dėl išlaidų atlyginimo ir/ar jų paskirstymo sprendžia atitinkamą bylą nagrinėjantis Drausminis organas.
4. Žymimis mokestis už paduotą apeliacinį skundą dėl Drausmės komiteto sprendimo Apeliaciniam
komitetui, yra grąžinamas apeliantui tik tuo atveju, jeigu Apeliacinis komitetas pilnai patenkina pateikiną
apeliacinį skundą.
VII DALIS. PAŽEIDIMŲ NAGRINĖJIMO IR SANKCIJŲ SKYRIMO PROCESAS
74 straipsnis. Standartinių sankcijų už geltonas / raudonas korteles skyrimas
1. Už Rungtynių metu žaidėjams paskirtas geltonas / raudonas korteles standartines ar automatines
Drausmės kodekse nurodytas sankcijas vienasmeniškai skiria Drausmės komiteto atsakingas sekretorius,
remdamasis Rungtynių teisėjų informaciją apie parodytas geltonas ir raudonas korteles.
2. Drausmės komiteto atsakingasis sekretorius per 72 valandas nuo atitinkamų Rungtynių pabaigos faksu
ir/ar elektroniniu paštu informuoja Klubą apie Klubo Komandos žaidėjui paskutinėse Rungtynėse
parodytas geltonas korteles, apie šio žaidėjo bendrą turimų kortelių skaičių, bei apie jam paskirtą
standartinę ar automatinę sankciją.
3. Drausmės komiteto atsakingasis sekretorius per 72 valandas nuo atitinkamų Rungtynių pabaigos
priėmimo faksu ir/ar elektroniniu paštu informuoja Klubą apie Klubo Komandos žaidėjui paskutinėse
Rungtynėse parodytą raudoną kortelę, šio žaidėjo bendrą turimų kortelių skaičių bei jam skirtą
standartinę ar automatinę sankciją arba apie Drausmės komiteto posėdžio, kuriame bus svarstomas
padarytas pažeidimas, datą.
4. Drausmės komitetas turi teisę svarstyti sankcijos už geltonas / raudonas korteles skyrimą net ir tuo
atveju, jeigu standartinė ar automatinė sankcija jau yra paskirta Drausmės komiteto atsakingojo
sekretoriaus. Tokiu atveju Drausmės komitetui paskyrus kitokią sankciją nei buvo paskirta standartinė ar
automatinė sankcija, nuo Drausmės komiteto sprendimo paskelbimo turi būti taikoma Drausmės
komiteto paskirta sankcija.
5. Drausmės komitetas savo iniciatyva ar esant Dalyvio protestui atlikęs tyrimą turi teisę nuspręsti netaikyti
atitinkamam žaidėjui sankcijos už paskirtą geltoną / raudoną kortelę, jeigu yra nustatoma, jog teisėjas
akivaizdžiai suklydo, skirdamas geltoną / raudoną kortelę.
6. Sprendžiant dėl sankcijų žaidėjams skyrimo šiame Drausmės kodekso straipsnyje nustatyta tvarka,
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Drausmės komitetui proceso šalies paaiškinimai nėra teikiami, nebent Drausmės komitetas nusprendžia
kitaip, nustatydamas terminą iki atitinkamo Drausmės komiteto posėdžio paaiškinimams pateikti.
7. Geltonų ir raudonų kortelių administravimo kaštus apmoka Klubas, kuriam priklausančios Komandos
žaidėjui (-ams) buvo parodytos geltonos ir raudonos kortelės. Vienos kortelės administravimo kaina – 3
EUR (trys eurai). Kiekvieno mėnesio pradžioje LFF pateikia Klubui bendrą sąskaitą už praėjusio
mėnesio geltonų ir raudonų kortelių administravimą.
75 straipsnis. Drausminės procedūros pradžia
1. Procedūra dėl galimo Drausmės kodekso ar kitų atitinkamų dokumentų/sprendimų pažeidimo
pradedama ir tyrimas atliekamas, nustačius ar gavus informaciją apie galimą anksčiau nurodyto pažeidimo
padarymą.
2. Drausmės komitetas, nustatęs Drausmės kodekso ar kitų atitinkamų dokumentų/sprendimų pažeidimo
atvejus, gali savo iniciatyva atlikti tyrimą ir taikyti Dalyviams sankcijas. Drausmės komitetas turi teisę
nagrinėti Drausmės kodekso ar kitų atitinkamų dokumentų/sprendimų pažeidimo atvejus ir skirti
atitinkamas sankcijas ir tais atvejais, kai dėl atitinkamo sprendimo nėra gautas skundas, kai atitinkamas
pažeidimas nėra užfiksuotas Rungtynių teisėjo, Rungtynių inspektoriaus ar Rungtynių delegato, o taip pat
remdamasis vieša ar žiniasklaidoje paviešinta informacija.
3. Bet kuris Dalyvis ar kitas asmuo gali raštu informuoti Drausmės komitetą apie Dalyvių elgesį, kurį jis
laiko pažeidžiančiu šiame Drausmės kodekse nustatytas pareigas ir taisykles, už kurias gali būti skiriamos
Drausmės kodekse nustatytos sankcijos.
4. Oficialūs rungtynių asmenys privalo atkleisti Drausmės komitetui visus jų pastebėtus Drausmės kodekso
ar kitų atitinkamų dokumentų/sprendimų pažeidimo atvejus.
76 straipsnis. Pasiaiškinimai ir posėdžio skyrimas
1. Drausmės komitetas pradėjęs tyrimą dėl Drausmės kodekso ar kitų atitinkamų dokumentų/sprendimų
pažeidimo, atitinkamus Dalyvius informuoja apie pradėtą tyrimą. Drausmės komitetas savo nuožiūra gali
nustatyti ne trumpesnį kaip 3 (trijų) ir ne ilgesnį kaip 7 (septynių) kalendorinių dienų terminą
pasiaiškinimams pateikti.
2. Po to, kai yra pateiktas pasiaiškinimas arba pasibaigia terminas pateikti pasiaiškinimą (tais atvejais, kai
pasiaiškinimas nėra pateiktas), jeigu Drausmės komitetas buvo nustatęs terminą pateikti pasiaiškinimus,
yra skiriamas Drausmės komiteto posėdis, kuriame nagrinėjamas konkretus pažeidimo atvejis, vykdomos
apklausos, jei reikia, vertinami surinkti įrodymai ir priimant sprendimą sprendžiamas klausimas dėl
sankcijų taikymo.
3. Pradėjęs tyrimą, Drausmės komitetas gali nuspręsti neinformuoti apie pradėtą tyrimą suinteresuotų
Dalyvių, manydamas, jog Dalyvių informavimas apie pradėtą tyrimą gali pakenkti tyrimo eigai. Tokiu
atveju, šio Drausmės kodekso straipsnio 1-2 punkte nurodyti veiksmais yra atliekami po to, kai
Drausmės komitetas mano, jog buvo atlikti visi tyrimo veiksmai, kurių atlikimo eigai galėjo būti
pakenkta.
4. Tuo atveju, kai Drausmės komitetas vykdo tyrimą dėl Drausmės kodekso 44 straipsnio 4-8 dalyje
numatytų taisyklių taikymo, Drausmės komitetas, esant pakankamai duomenų manyti, jog atitinkamos
Rungtynės galėjo buvo sutartos, bei Drausmės kodekso 56 straipsnio 7 dalyje numatytai Rungtynių
tyrimo ekspertų grupės išvadai, turi teisę nukrypti nuo šio Drausmės kodekso straipsnio 1 – 2 dalyje
numatytų reikalavimų.
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77 straipsnis. Laikinosios priemonės
1. Tais atvejais, kai yra pakankamo pagrindo manyti, jog pažeidimas buvo padarytas, o sprendimas dėl jo
gali būti priimtas artimiausiu metu, Drausmės komiteto pirmininkas, ypatingais atvejais, gali taikyti
laikinas sankcijas, jas keisti ir atšaukti.
2. Esant šio Drausmės kodekso straipsnio 1 dalyje nurodytoms aplinkybėms, Drausmės komiteto
pirmininkas taip pat gali savo nuožiūra imtis kitų laikinų priemonių, siekiant užtikrinti jau taikytos
sankcijos vykdymą.
3. Spręsdamas dėl šiame straipsnyje nurodytų laikinų priemonių ėmimosi, Drausmės komiteto pirmininkas
vadovaujasi įrodymais, turimais atitinkamos laikinosios priemonės ėmimosi momentu.
4. Skyręs laikinąsias priemones, Drausmės komiteto pirmininkas apie tai paskelbia ir informuoja
atitinkamus Dalyvius nedelsiant. Tokie Drausmės komiteto pirmininko sprendimai dėl laikinųjų
priemonių skyrimo yra įgyvendinami nedelsiant.
5. Drausmės komiteto pirmininkas skirtų laikinųjų priemonių trukmė negali būti ilgesnė nei 30 (trisdešimt)
dienų. Šis terminas gali būti pratęstas vieną kartą ne ilgesniam nei 20 (dvidešimties) dienų terminui.
6. Drausmės komiteto pirmininko sprendimai dėl laikinųjų priemonių taikymo yra galutiniai ir
neskundžiami.
7. Skiriant galutinę sankciją už atitinkamą pažeidimą, yra atsižvelgiama į taikytos laikinosios priemonės
terminą, galutinės sankcijos terminą sumažinant faktiškai suėjusiu iki galutinės sankcijos skyrimo
momento laikinosios priemonės terminu.
78 straipsnis. Sprendimų peržiūrėjimas
1. Drausminis organas jo priimtą atitinkamą įsiteisėjusį galutinį sprendimą proceso šalies prašymu gali
peržiūrėti ir priimti naują sprendimą, jeigu naujai paaiškėja esminių aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo
būti žinomos proceso šaliai atitinkamos bylos nagrinėjimo metu, bei kurioms esant žinomoms bylos
nagrinėjimo metu galėjo būti priimtas palankesnis sprendimas atitinkamos proceso šalies atžvilgiu.
2. Prašymas dėl atitinkamo įsiteisėjusio galutinio sprendimo peržiūrėjimo gali būti pateiktas atitinkamam
Drausminiam organui per 14 (keturiolika) dienų nuo aplinkybių, nurodytų šios straipsnio 1 dalyje
paaiškėjimo atitinkamai proceso šaliai dienos, bet ne vėliau kaip per 1 (vienerius) metus nuo atitinkamo
sprendimo įsiteisėjimo dienos.
79 straipsnis. Procesinių dokumentų perdavimas/įteikimas žaidėjams ir Klubo Oficialiems asmenims
Žaidėjui ir/ar atitinkamai Klubo Oficialiam asmeniui skirti procesiniai dokumentai, susiję su drausmine
procedūra jų atžvilgiu, įskaitant Drausminių organų sprendimus dėl šiame Drausmės kodekse nustatytų
sankcijų skyrimo žaidėjui ir/ar atitinkamam Klubo Oficialiam asmeniui, laikomi jiems tinkamai įteiktais, jeigu
jie buvo įteikti Drausmės kodekse nustatytu būdu Klubui, kuriame žaidėjas yra registruotas ar su kuriuo
atitinkamas Oficialus asmuo yra susijęs. Klubas, gavęs atitinkamą informaciją, procesinius dokumentus ir/ar
Drausminių organų sprendimus nedelsiant su jais privalo supažindinti ir juos perduoti atitinkamam žaidėjui
ir/ar Oficialiam asmeniui. Klubui už šios pareigos netinkamą vykdymą gali būti skiriamos šiame Drausmės
kodekse nustatytos sankcijos.
VIII DALIS. PROTESTŲ NAGRINĖJIMO PROCESAS
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80 straipsnis. Protesto samprata
Protestas – bet koks kreipimasis į LFF administraciją ar Drausmės komitetą dėl ginčo, susijusio su
Rungtynėmis.
81 straipsnis. Protestų pateikimas
1. Protestus pateikti gali Klubas dėl ginčo, susijusio su Rungtynėmis, kuriame dalyvavo jo Komanda.
2. Negali būti pateikti protestai dėl Rungtynių teisėjo priimtų sprendimų Rungtynių metu, išskyrus šiame
Drausmės kodekse nustatytas išimtis. Drausminiai organai tokių protestų nenagrinėja ir atitinkamai
palieka juos nenagrinėtais.
3. Klubas, norinti pateikti protestą, privalo apie tai įspėti Rungtynių inspektorių, Rungtynių aikštės teisėją ir
varžovų Klubo/Komandos vadovus ir/ar trenerius. Trumpi protesto motyvai tuoj pat po Rungtynių
įrašomi varžybų protokole. Šių veiksmų neatlikus Drausmės komitetas turi teisę atsisakyti nagrinėti
protestą.
4. Protestas turi būti motyvuotas, nurodant faktinį ir teisinį pagrindą. Protestas turi būti paduodamas raštu
ne vėliau kaip per 24 val. nuo Rungtynių pabaigos. Protestas pateikiamas LFF sekretoriatui arba
Drausmės komitetui tiesiogiai. Paduotas protestas gali būti atšauktas ne vėliau kaip per 48 val. nuo
Rungtynių pabaigos.
5. Drausmės komitetas atsisako nagrinėti nemotyvuotus protestus.
6. Protestas nagrinėjamas tik sumokėjus protesto mokestį, kurio dydis 300 EUR (trys šimtai eurų). Protesto
mokestis turi būti sumokamas per 48 val. nuo Rungtynių pabaigos.
7. Jei protesto pateikėjas nesumoka protesto mokesčio nustatytu terminu ir neatšaukia protesto, Drausmės
komiteto sprendimu protesto pateikėjui gali būti skiriama protesto mokesčio dydžio bauda, o pateiktą
protestą yra atsisakoma nagrinėti.
8. Jei nustatyta tvarka yra pateiktas protestas dėl geltonos ar raudonos kortelės ir sumokėtas protesto
mokestis, protesto padavimas nesustabdo paskirtos diskvalifikacijos galiojimo.
9. Bet koks kreipimasis į LFF sekretoriatą, LFF prezidentą, LFF Vykdomąjį komitetą ar į Drausmės
komitetą dėl su Rungtynėmis susijusio ginčo prilyginamas protestui ir jam taikoma Drausmės kodekse
nustatyta protesto nagrinėjimo tvarka.
82 straipsnis. Protesto nagrinėjimas
1. Protestus posėdyje nagrinėja Drausmės komitetas.
2. Drausmės komitetas protestus nagrinėja remdamasis Rungtynių protokolu, Rungtynių inspektoriaus
ataskaita, Rungtynių delegato ataskaita, suinteresuotų šalių pateikta vaizdine medžiaga bei suinteresuotų
šalių rašytiniais paaiškinimais, o taip pat remdamasis kitais įrodymais.
3. Drausmės komitetas, išnagrinėjęs protestą, gali jį atmesti kaip nepagrįstą arba jį patenkinti, priimdamas
atitinkamą sprendimą, kuriuo išsprendžiamas kilęs ginčas.
4. Jei protestas patenkinamas arba jis atšaukiamas Drausmės kodekso 81 straipsnio 4 dalyje nustatytu
terminu, protesto mokestis grąžinamas jį sumokėjusiam protesto pateikėjui.

IX DALIS. GINČŲ TARP DALYVIŲ NAGRINĖJIMO PROCESAS
83 straipsnis. Ginčo tarp Dalyvių nagrinėjimo pradžia
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1. Apeliacinis komitetas sprendžia ginčus, numatytus LFF žaidėjų statuso ir perėjimo iš klubo į klubą
reglamento 26 punkte.
2. Ginčai, numatyti šio straipsnio 1 dalyje, pradedami nagrinėti gavus atitinkamo Dalyvio (pareiškėjo)
pareiškimą, atitinkantį šio Drausmės kodekso straipsnio 3 dalyje nustatytus reikalavimus.
3. Dalyvis (pareiškėjas) pareiškimą pateikia raštu. Pateiktame pareiškime turi būti:
a) proceso šalių (pareiškėjo (-ų) ir atsakovo (-ų)) vardas, pavardė/pavadinimas, kodas (jeigu jis yra
žinomas), gyvenamoji vieta/buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, faksas, telefonas (jeigu jie
yra žinomi);
b) proceso šalies atstovo vardas, pavardė, adresas, elektroninio pašto adresas, faksas, telefonas,
dokumentas, įrodantis atstovo teises ir pareigas, nebent proceso šalis atstovo neturi;
c) proceso šalies reikalavimai (dalykas);
d) bendra pareiškimo piniginių reikalavimų suma;
e) reikalavimus (dalyką) patvirtinančios aplinkybės bei šias aplinkybes patvirtinantys įrodymai;
f) mokesčio už pareiškimą sumokėjimą patvirtinantis dokumentas, kai toks mokestis turi būti sumokėtas
pagal šį Drausmės kodeksą;
g) priedai pridedami prie pareiškimo;
h) pareiškimo surašymo diena ir pareiškimą paduodančio Dalyvio ir/ar jo įgalioto atstovo parašas.
4. Pareiškimo priėmimo klausimą sprendžia ir atitikimą šiame Drausmės kodekse nustatytiems
reikalavimams tikrina Apeliacinio komiteto pirmininkas. Tuo atveju, jeigu pateiktas pareiškimas
neatitinka šio Drausmės kodekso straipsnio 3 dalyje nustatytų reikalavimų, nustatomas terminas
trūkumams pašalinti. Dalyviui (pareiškėjui) trūkumų nepašalinus per nustatytą terminą, Apeliacinis
komitetas pateiktą pareiškimą atsisako nagrinėti, o sumokėtas mokestis už pareiškimą Dalyviui
(pareiškėjui) negrąžinamas.
5. Pareiškimo atsisakymas nagrinėti šio straipsnio 4 dalyje nustatytu pagrindu, netrukdo Dalyviui pateikti
pareiškimą dėl to paties dalyko nagrinėti Apeliaciniam komitetui dar kartą.
84 straipsnis. Mokestis už pareiškimą
1. Mokestis už pareiškimą, nustatytas šiame Drausmės kodekso straipsnyje, yra mokamas už pareiškimą dėl
turtinio ginčo, numatyto LFF žaidėjų statuso ir perėjimo iš klubo į klubą reglamento 26 punkte:
a) už pareiškimą, kurio bendra piniginių reikalavimų suma viršija 3 000 EUR (tris tūkstančius eurų), bet
ne daugiau nei 6 000 EUR (šešių tūkstančių eurų), turi būti sumokėtas 300 EUR (trijų šimtų eurų)
mokestis už pareiškimą;
b) už pareiškimą, kurio bendra piniginių reikalavimų suma viršija 6 000 EUR (šešis tūkstančius eurų), bet
ne daugiau nei 14 500 EUR (keturiolikos tūkstančių penkių šimtų eurų), turi būti sumokėtas 600 EUR
(šešių šimtų eurų) mokestis už pareiškimą;
c) už pareiškimą, kurio bendra piniginių reikalavimų suma viršija 14 500 EUR (keturiolika tūkstančių
penkis šimtus eurų), bet ne daugiau nei 29 000 EUR (dvidešimt devinių tūkstančių eurų), turi būti
sumokėtas 1 200 EUR (vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų) mokestis už pareiškimą;
d) už pareiškimą, kurio bendra piniginių reikalavimų suma, viršija 29 000 EUR (dvidešimt devinis
tūkstančius eurų), bet ne daugiau nei 58 000 EUR (penkiasdešimt aštuonių tūkstančių eurų), turi būti
sumokėtas 1 800 EUR (vieno tūkstančio aštuonių šimtų eurų) mokestis už pareiškimą;
e) už pareiškimą, kurio bendra piniginių reikalavimų suma, viršija 58 000 EUR (penkiasdešimt aštuonis
tūkstančius eurų), turi būti sumokėtas 2 300 EUR (dviejų tūkstančių trijų šimtų eurų) mokestis už
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pareiškimą.
2. Mokestis už pareiškimą nėra mokamas už pareiškimą dėl LFF žaidėjų statuso ir perėjimo iš klubo į klubą
reglamento 26 punkte numatyto turtinio ginčo, kai bendra piniginių reikalavimų suma, neviršija 3 000
EUR (trijų tūkstančių eurų).
3. Už pareiškimą dėl LFF žaidėjų statuso ir perėjimo iš klubo į klubą reglamento 26 punkte numatytų
neturtinio pobūdžio ginčo yra mokamas 150 EUR (vienas šimtas penkiasdešimt eurų).
4. Mokestis už pareiškimą yra mokamas į LFF atsiskaitomąją sąskaitą.
5. Šiame Drausmės kodekse nustatytas mokestis už pareiškimą yra mokamas ir priešpriešinių atsakovo
reikalavimų pateikimo atveju.
85 straipsnis. Atsiliepimas į pareiškimą ir priešpriešiniai reikalavimai
1. Apeliacinis komitetas, gavęs ir priėmęs pareiškimą, apie jį informuoja bei pareiškimo su priedais kopijas
pateikia atsakovui (-ams) bei nustato ne trumpesnį nei 5 (penkių) ir ne ilgesnį nei 14 (keturiolikos)
kalendorinių dienų terminą nuo šioje dalyje nurodytų dokumentų gavimo dienos atsiliepimui į pareikštą
pareiškimą pateikti.
2. Atsiliepimas yra pateikiamas raštu. Pateiktame atsiliepime turi būti:
a) atsakovo vardas, pavardė/pavadinimas, kodas, gyvenamoji vieta/buveinės adresas, elektroninio pašto
adresas, faksas, telefonas;
b) atsakovo atstovo vardas, pavardė, adresas, elektroninio pašto adresas, faksas, telefonas, dokumentas,
įrodantis atstovo teises ir pareigas, nebent atsakovas atstovo neturi;
c) sutinkama ar ne su pareikštu reikalavimu;
d) nesutikimo motyvai;
e) įrodymai, kuriais grindžiami nesutikimo motyvai;
f) priedai pridedami prie atsiliepimo;
g) atsiliepimo surašymo diena ir atsiliepimą paduodančio Dalyvio ir/ar jo įgalioto atstovo parašas.
3. Apeliacinio komiteto pirmininkas patikrina ir sprendžia dėl atsiliepimo atitikimo Drausmės kodekso
reikalavimams. Tuo atveju, jeigu pateiktas atsiliepimas neatitinka šio Drausmės kodekso straipsnio 2
dalyje nustatytų reikalavimų, nustatomas terminas trūkumams pašalinti. Dalyviui (atsakovui) trūkumų
nepašalinus per nustatytą terminą, pateiktą atsiliepimą gali būti atsisakoma priimti.
4. Per šio Drausmės kodekso straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą ir/arba kartu su atsiliepimu, atsakovas
gali pareikšti pareiškėjui priešpriešinius reikalavimus, kuriais siekiama įskaityti pareiškimo reikalavimą
ir/ar kuriuos patenkinus bus visiškai ar iš dalies nebegalima patenkinti pareiškimo reikalavimų, kad jie
būtų išnagrinėtas kartu su pareiškimu. Atsakovo pareiškimas, kuriuo reiškiami priešpriešiniai
reikalavimai, yra reiškiamas ir jo pateikimui taikomos tos pačios taisyklės, kurios taikomos reiškiant
pareiškimą.
5. Apeliacinis komitetas turi teisę atsisakyti nagrinėti atsakovo priešpriešinius reikalavimus, jeigu jie
neatitinka šio Drausmės kodekso straipsnio 4 dalyje nustatytų sąlygų ar yra pateikti praleidus nustatytą
terminą, o tokiais atvejais sumokėtas mokestis už priešpriešinius reikalavimus atsakovui negrąžinamas.
6. Apeliacinis komitetas turi teisę atsisakyti priimti įrodymus ir motyvus, kurie galėjo būti pateikti
atsiliepime į pareiškimą, jeigu mano, kad vėlesnis jų pateikimas užvilkins sprendimo priėmimą byloje.
7. Jeigu atsakovas be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikia atsiliepimo į pareiškimą arba
jį atsisakoma priimti šiame Drausmės kodekse nustatytu pagrindu, Apeliacinis komitetas turi teisę priimti
sprendimą, remdamasis dokumentais esančiais byloje.
29

86 straipsnis. Ginčo nagrinėjimas
1. Gavus atsiliepimą, Apeliacinis komitetas sprendžia dėl tolimesnių ginčo nagrinėjimo veiksmų atlikimo.
2. Ginčas yra nagrinėjama Apeliacinio komiteto posėdyje po to, kai yra gautas atsiliepimas ir/arba yra
pasibaigęs nustatytas terminas atsiliepimui pateikti ir atlikti visi Apeliacinio komiteto nustatyti būtini
ginčo nagrinėjimo veiksmai.
3. Apeliacinis komitetas apie posėdžio, kuriame bus nagrinėjamas ginčas, datą iš anksto informuoja proceso
šalis.
4. Apeliacinis komitetas posėdžio metu gali nuspręsti pasiūlyti proceso šalims abipusių nuolaidų būdu
pasiekti priimtiną visoms proceso šalims susitarimą. Tuo tikslu Apeliacinis komitetas nustato ne
trumpesnį nei 5 (penkių) kalendorinių dienų terminą proceso šalims šioje dalyje nustatytam susitarimui
pasiekti. Pasibaigus Apeliacinio komiteto nustatytam terminui susitarimui pasiekti, pareiškėjas privalo
pranešti Apeliaciniam komitetui, ar susitarimas buvo pasiektas, jei taip, pateikti tarp proceso šalių
sudaryto susitarimą. Proceso šalims pasiekus susitarimą, bylos nagrinėjamas dėl atitinkamų byloje
pareikštų reikalavimų, dėl kurių proceso šalys susitaria, yra nutraukiamas. Proceso šalims nepavykus
susitarti dėl visų byloje pareikštų reikalavimų, Apeliacinis komitetas bylą atitinkamai visoje ar dalyje
pareikštų reikalavimų apimtyje išnagrinėja iš esmės.
5. Ginčas nagrinėjamas ir Apeliacinio komiteto sprendimas priimamas laikantis šiame Drausmės kodekse
nustatytų taisyklių
87 straipsnis. Procesinių dokumentų perdavimas/įteikimas atsakovui
Tuo atveju, jeigu Apeliacinis komitetas negali atsakovui (-ams) įteikti šio bet kokių procesinių dokumentų,
susijusių su ginčo pagal pareiškėjo pateiktą pareiškimą nagrinėjimu, pareiškime nurodytu (-ais) adresu (-ais),
šių dokumentų tinkamą įteikimą atsakovui (-ams) turi užtikrinti savo sąskaita pareiškėjas. Pareiškėjui įvykdžius
šią pareigą, pareiškėjas privalo patikti Apeliaciniam komitetui įrodymus, patvirtinančius šios pareigos tinkamą
įvykdymą bei šiame straipsnyje nurodytų dokumentų įteikimo atsakovui (-ams) datą.
X DALIS. APELIACINIS PROCESAS
88 straipsnis. Apeliacinio skundo dėl Drausmės komiteto sprendimų pateikimas
1. Drausmės komiteto sprendimai, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje, nurodytus sprendimus, gali būti
skundžiami Apeliaciniam komitetui Drausmės kodekse nustatyta tvarka ir terminais.
2. Apeliacine tvarka neskundžiami Drausmės komiteto sprendimai, kuriais išsprendžiami procesiniai
klausimai, taip pat kuriais paskirtas perspėjimas, mažesnė nei 3 (trijų) Rungtynių ar 2 (dviejų) mėnesių
diskvalifikacijos sankcija, išskyrus atvejus, kai minėtos sankcijos yra skiriamos bylose dėl Antidopingo
taisyklių pažeidimo.
3. Drausmės komiteto sprendimai, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje nurodytus sprendimus, ne vėliau kaip per
7 (septynias) dienas nuo atitinkamo sprendimo įteikimo proceso šaliai dienos gali būti skundžiami
Apeliaciniam komitetui, pateikiant apeliacinį skundą, atitinkantį šiame Drausmės kodekse nustatytus
reikalavimus.
4. Apeliacinį skundą dėl Drausmės komiteto sprendimų pateikti gali atitinkama proceso šalis. Dėl
Drausmės komiteto sprendimų, kuriais buvo taikytos sankcijos Klubo žaidėjams, Oficialiems asmenims,
skundą gali pateikti atitinkamas Klubas, gavęs atitinkamo žaidėjo, Oficialaus asmens rašytinį sutikimą.
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5. Dalyvis (apeliantas) apeliacinį skundą pateikia raštu. Pateiktame apeliaciniame skunde turi būti:
a) apelianto (-ų) vardas, pavardė/pavadinimas, kodas, gyvenamoji vieta/buveinės adresas, elektroninio
pašto adresas, faksas, telefonas;
b) apelianto atstovo vardas, pavardė, adresas, elektroninio pašto adresas, faksas, telefonas, dokumentas,
įrodantis atstovo teises ir pareigas, nebent proceso šalis atstovo neturi;
c) skundžiamas sprendimas;
d) bylos aplinkybės, įrodymai ir teisiniai argumentai, kuriais pagrindžiamas sprendimo ar jo dalies
neteisėtumas ar nepagrįstumas (apeliacinio skundo pagrindas), ir naujų įrodymų pateikimo motyvai;
e) apelianto prašymas (apeliacinio skundo dalykas);
f) mokesčio už apeliacinį skundą sumokėjimą patvirtinantis dokumentas;
g) priedai pridedami prie apeliacinio skundo;
h) apeliacinio skundo surašymo diena ir apeliacinį skundą paduodančio Dalyvio ir/ar jo įgalioto atstovo
parašas.
6. Apeliaciniame skunde pateikiamas apelianto prašymas turi būti konkretus ir aiškus.
7. Apeliacinis skundas negali būti grindžiamas aplinkybėmis, kurios apelianto nebuvo nurodytos Drausmės
komitete.
8. Apeliacinio skundo priėmimo klausimą sprendžią ir atitikimą šiame Drausmės kodekse nustatytiems
reikalavimams patikrina Apeliacinio komiteto pirmininkas. Tuo atveju, jeigu pateiktas apeliacinis skundas
neatitinka šiame Drausmės kodekso straipsnyje nustatytų reikalavimų, nustatomas terminas trūkumams
pašalinti. Apeliantui trūkumų nepašalinus per nustatytą terminą, apeliacinis skundas laikomas nepateiktu,
o sumokėtas mokestis už apeliacinį skundą Dalyviui (apeliantui) negrąžinamas.
9. Už apeliacinį skundą mokamas mokestis, kurio dydis yra 600 EUR (šeši šimtai eurų). Tuo atveju, kai
bendrą apeliacinį skundą teikia keli Dalyviai (apeliantai), šioje dalyje numatytas mokestis turi būti
sumokėtas už kiekvieną apeliacinį skundą teikiantį Dalyvį (apeliantą). Tuo atveju, kai Klubas teikia
bendrą apeliacinį skundą dėl keliems Klubo žaidėjams ir/ar Oficialiems asmenims Drausmės komiteto
sprendimu (-ais) pritaikytų sankcijų, šioje dalyje numatytas mokestis turi būti sumokėtas už kiekvieną
Klubo žaidėją ir/ar Oficialių asmenį, kurio atžvilgiu priimtas (-i) Drausmės komiteto sprendimas (-ai) yra
skundžiamas tokiu apeliaciniu skundu.
10. Apeliacinio skundo pateikimas sustabdo Drausmės komiteto priimto sprendimo, kuriuo Dalyvis
įpareigojimas sumokėti baudą, galiojimą. Kitais atvejais apeliacinio skundo pateikimas nesustabdo
Drausmės komiteto sprendimo galiojimo, jeigu Apeliacinis komitetas nenusprendžia kitaip.
89 straipsnis. Nauji įrodymai
Apeliacinis komitetas gali atsisakyti priimti ir nevertinti naujų įrodymų, kurie galėjo būti pateikti Drausmės
komitete, išskyrus atvejus, kai Drausmės komitetas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų
pateikimo būtinybė iškilo vėliau.
90 straipsnis. Apeliacinio skundo nagrinėjimas
1. Apeliacinis skundas yra nagrinėjama Apeliacinio komiteto posėdyje po to, kai Apeliacinio komiteto
pirmininkas nusprendžia, kad yra pasiruošta bylos nagrinėjimui.
2. Apeliacinis komitetas apie posėdžio, kuriame bus nagrinėjamas ginčas, datą iš anksto informuoja proceso
šalis.
3. Apeliacinis skundas Apeliaciniame komitete nagrinėjami ir Apeliacinio komiteto sprendimas priimamas
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laikantis šiame Drausmės kodekse nustatytų taisyklių.
91 straipsnis. Apeliacinio komiteto sprendimai
Apeliacinis komitetas išnagrinėjęs apeliacinį skundą dėl Drausmės komiteto sprendimo gali priimti šiuos
sprendimus:
a) palikti Drausmės komiteto sprendimą nepakeistą;
b) iš dalies pakeisti Drausmės komiteto sprendimą;
c) panaikinti Drausmės komiteto sprendimą ir priimti naują sprendimą.
XI DALIS. APELIACINIO KOMITETO SPRENDIMŲ APSKUNDIMAS
92 straipsnis. Apeliacinio komiteto sprendimo apskundimas
Apeliacinio komiteto sprendimai, išskyrus LFF įstatuose nustatytus sprendimus, per 30 (trisdešimt) dienų
nuo atitinkamo sprendimo įteikimo dienos gali būti skundžiami Tarptautiniam Sporto Arbitražo Teismui
(Court of Arbitration for Sport), esančiame Lozanoje, Šveicarijoje, Tarptautinio Sporto Arbitražo Teismo
procedūrinėse taisyklėse nustatyta tvarka.
XII DALIS. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
93 straipsnis. Drausmės kodekso taikymas
1. Ši Drausmės kodekso redakcija taikoma dėl tų įvykių ir/ar pažeidimų, kurie atsirado ir/ar buvo padaryti
po šios Drausmės kodekso redakcijos įsigaliojimo momento.
2. Šios Drausmės kodekso redakcijos priėmimo momentu Drausminių organų pradėtos bylos yra
baigiamos nagrinėti taikant pagal iki šios Drausmės kodekso redakcijos galiojusios Drausmės kodekso
redakcijos taisykles.
3. Dėl tų įvykių ir/ar pažeidimų, už kuriuos šis Drausmės kodeksas pažeidėjui numato švelnesnę
atsakomybę, jeigu atitinkamas įvykis ir/ar pažeidimas buvo padarytas iki šio Drausmės kodekso
įsigaliojimo momento, o Drausminiai organai galutinio sprendimo dėl tokio įvykio ir/ar pažeidimo
nepriėmė iki šio Drausmės kodekso įsigaliojimo momento, sprendžiant dėl tokio įvykio ir/ar pažeidimo
taikomos šio Drausmės kodekso nuostatos, numatančios švelnesnę atsakomybę.
94 straipsnis. Reikalavimai drausminėms taisyklėms
1.

Kitų nei LFF ar jos pavedimu organizuojamų Varžybų ir/ar Rungtynių organizatoriai privalo priimti
drausmines taisykles, atitinkančias šiame Drausmės kodekse nustatytą reglamentavimą, taip užtikrinant
harmoningą disciplininių priemonių taikymą už pažeidimus futbolo srityje. Šiame Drausmės kodekso
straipsnyje nustatyti reikalavimai taip pat taikomi ir LFF pavedimu organizuojantiems atitinkamas
Varžybas ir/ar Rungtynes subjektams, priėmusiems ir/ar priimantiems atskiras drausmines taisykles,
taikytinas atitinkamų Varžybų ir/ar Rungtynių atžvilgiu.

2.

Šio straipsnio 1 dalyje nurodytų subjektų priimtos drausminės taisyklės turi atspindėti šio Drausmės
kodekso 4 – 30 straipsnių, 35 – 39 straipsnių, 42-47 straipsnių, 50 straipsnio, 51 straipsnio 1 dalies, 53
straipsnio 1 dalies a) punkto, 55 straipsnio 1 dalies, 59 – 60 straipsnių, 63 straipsnio, 65 straipsnio, 66
straipsnio, 72 straipsnio, 75 straipsnio nuostatas. Priimdami šioje dalyje nurodytas nuostatas atitinkančias
drausmines taisykles, šio straipsnio 1 dalyje nurodyti subjektai gali patys spręsti dėl taikytinų sankcijų
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atitinkamų pažeidimų atvejais nustatymo, tačiau nustatomos sankcijos turi užtikrinti pakankamą
drausminį ir/ar prevencinį poveikį.
95 Drausmės kodekso įsigaliojimas
1.

Ši Drausmės kodekso redakcija įsigalioja nuo 2016 m. sausio 12 d.

LFF prezidentas Julius Kvedaras

LFF generalinis direktorius Edvinas Eimontas
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