LOVREGULATIV II
LOVREGULATIV FOR DIF’s APPELINSTANS

DIF’S APPELINSTANS
§1
Stk. 1

Sager kan indbringes for DIF’s Appelinstans af en person eller en organisation, der var part i sagen i den tidligere
instans, og kun af personer eller organisationer under Danmarks Idrætsforbund. Afgørelser truffet i medfør af
lovenes § 1, stk. 9, om seksuelle krænkelser af børn og unge eller § 24, skt. 1, 3. pkt., om samarbejdsaftaler med
eksterne organisationer eller i sager omfattet af Dopingreglement for motionsidræt under DIF, Firmaidrætten og
DGI kan dog også indbringes af personer og organisationer uden for Danmarks Idrætsforbund.

Stk. 2

DIF’s Appelinstans kan i særlige tilfælde behandle en sag, som indbringes af nogen, der har en væsentlig interesse
i den trufne afgørelse, selvom vedkommende ikke var part i sagen i den tidligere instans.

Stk. 3

Sagen skal være Danmarks Idrætsforbunds sekretariat i hænde inden udløbet af den i lovenes § 24, stk. 1,
fastsatte frist.

§2
Stk. 1

Efter en sags modtagelse afgør formanden hvor mange medlemmer af DIF’s Appelinstans, der skal deltage i
sagens behandling. Dog skal der deltage mindst tre medlemmer, hvoraf formanden skal have dommererfaring.

Stk. 2

I sager omfattet af DIF’s Loves § 24, stk. 1, 3. pkt., om samarbejdsaftaler med eksterne organisationer kan stk. 1
fraviges i den pågældende samarbejdsaftale.

§3
Ingen kan deltage i behandlingen af en sag, hvis der foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl
om vedkommendes fuldstændige upartiskhed.

§4
Stk. 1

Formanden kan bestemme, at den ene eller begge parter skal stille sikkerhed for sagsomkostningerne.

Stk. 2

Er den ene part et organ under Danmarks Idrætsforbund, kan der ske beskikkelse af en advokat for den anden
part.

§5
Stk. 1

DIF’s Appelinstans’ behandling af en sag sker mundtligt, hvis en af parterne, formanden eller to medlemmer
ønsker dette.

Stk. 2

Formanden kan dog bestemme, at formalitetsspørgsmål behandles skriftligt.

Stk. 3

Såfremt det skønnes fornødent, kan DIF’s Appelinstans indkalde sagkyndig bistand.

§6
Stk. 1

DIF’s Appelinstans’ mundtlige behandling af en sag er offentlig. Der må ikke fotograferes, filmes eller ske
optagelse på lydbånd af forhandlingerne.

Stk. 2

Når særlige omstændigheder taler derfor, herunder hensynet til sagens oplysning eller til, at en part ikke
udsættes for unødig krænkelse, kan der ske dørlukning.

§7
DIF’s Appelinstans træffer afgørelse ved simpelt stemmeflertal.

§8
Efter sagens afgørelse kan DIF’s Appelinstans træffe bestemmelse om fordelingen af sagsomkostninger mellem
parterne eller eventuelt mellem disse og Danmarks Idrætsforbund. Sagsomkostningerne kan eventuelt omfatte
udgifter afholdt med henblik på sagens oplysning.

§9
Stk. 1

En sag, der er afgjort af DIF’s Appelinstans, kan kun under ganske særlige omstændigheder optages til fornyet
behandling.

Stk. 2

En afgørelse fra DIF’s Appelinstans kan ikke indbringes for noget andet organ inden for Danmarks Idrætsforbund.

§ 10
DIF’s Appelinstans fastsætter i øvrigt selv regler for sagens behandling.

Vedtaget på ordinært repræsentantskabsmøde i Danmarks Idrætsforbund den 28. november 1998, ændret den 6. maj 2006, den. 4. maj
2013 og den 5. maj 2018.

