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Предговор 
 
 
Врз основа на член 56 од Статутот на УЕФА, Извршниот комитет на УЕФА гo издава следниот 
дисциплински правилник. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПРЕЛИМИНАРЕН НАСЛОВ 

 

Член 1 Предмет и цели  
 
 
1. Овој правилник ги содржи суштинските и формалните одредби кои го одредуваат 

казнувањето на дисциплинските прекршоци кои спаѓаат во рамките на својот делокруг на 
примена. Тој ги опишува прекршоците, ја регулира примената на казните и ја уредува 
организацијата и дејствувањето на дисциплинските органи и постапката која ќе следи пред 
овие органи. 

2. Овој правилник служи за да се обезбеди постигнување на целите на УЕФА, како што е 
дефинирано во член 2 од Статутот на УЕФА.  

 

Член 2 Опсег на материјалната примена 
 

1. Овој правилник се применува за секое прекршување на Статутот на УЕФА, регулативите, 
директивите или одлуките, со исклучок на кое било кршење на Правилникот за лиценцирање 
на клубови и финансиска фер игра на УЕФА кое може да биде казнето од страна на Органот за 
финансиска контрола на клубовите во согласност со Процедуралните правила со кои се 
регулира Органот за финансиска контрола на клубовите на УЕФА. 
 

2. Кога еден случај се чини дека се под надлежност и на двете контроли, Дисциплинското тело 
за контрола и етика при УЕФА и Органот за финансиска контрола на клубовите, 
претседателите на двете тела одлучуваат по сопствено убедување кое тело ќе се занимава со 
случајот. Ако тие не можат да постигнат договор, претседателот на Апелационото тело 
одлучува по свое убедување. Таквите одлуки за надлежност можат да се обжалат само со 
конечна одлука на телото на кое му е доделен случајот.  

3. Овој правилник се однесува на секој натпревар и натпреварување кое е организирано од 
страна на УЕФА. 

4. Истиот се применува за какво било сериозно кршење на статутарните цели на УЕФА, освен 
ако тоа прекршување не се гони на соодветен начин од страна на една членка асоцијација на 
УЕФА. 

 
 

Член 3 Предмет на лична примена 
 
1. Следниве се предмет на овој правилник: 
 
а. сите членки асоцијации и нивните службени лица (т.е. сите лица назначени од страна на 
членка асоцијација да извршуваат функција); 
 
б. сите клубови и нивните службени лица (т.е. сите лица назначени од страна на клубот да 
извршуваат функција); 
 



в. сите главни службени лица на натпреварот; 
 
г. сите играчи; 
 
д. сите лица избрани, одобрени или назначени од страна на УЕФА да извршуваат функција. 
  

Член 4  Опсег на временска примена 
 
1. Овој правилник се применува за сите оние кои се во надлежност на УЕФА, на денот на кога 

наводниот дисциплински прекршок е сторен. 
2. Дисциплинската постапка која се води против лице кое е во надлежност на УЕФА, на денот 

кога наводниот дисциплински прекршок е сторен не смее да се откаже од страна на 
дисциплинските органи на УЕФА, само поради тоа што лицето вклучено повеќе не е во 
надлежност на УЕФА.  

 

Член 5 Применливо право 
 
Дисциплинските органи ги засноваат своите одлуки: 
 
a. првенствено на Статутот, регулативите, директивите и одлуките на УЕФА, и 
Законите на играта; и 
 
б. супсидијарно на швајцарскиот закон и на кој било друг закон кој надлежниот 
дисциплински орган смета дека е применлив. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



НАСЛОВ I – МАТЕРИЈАЛНО ПРАВО 
 

I - Општи одредби 
 

Член 6 Дисциплински мерки 
 
1. Следните дисциплински мерки можат да се изречат на членките асоцијации и клубови: 
 
a. предупредување; 
 
б. укор; 
 
в. парична казна; 
 
г. забрана за продажба на билети на поддржувачите за гостинските натпревари; 
 
д. поништување на резултатот на натпреварот; 
 
ѓ. наредба натпреварот да се игра повторно; 
 
е. одземање на поени (за тековната и / или идните натпреварувања); 
 
ж. наредба да се предаде натпреварот; 
 
з. играње на еден натпревар зад затворени врати; 
 
ѕ. целосно или делумно затворање на стадионот; 
 
и. играње на натпревар во трета земја; 
 
ј. задржување на приходите од натпреварувањето на УЕФА; 
 
к. забрана за регистрација на нови играчи во натпреварувањата на УЕФА; 
 
л. ограничување на бројот на играчи кои еден клуб може да ги пријави за учество во 
натпреварувањата на УЕФА;  
 
љ. дисквалификација од натпреварувањата во тек и / или исклучување од идните 
натпреварувања;  
 
м. повлекување на титулата или наградата; 
 
н. повлекување на дозволата; 
 
њ. општокорисна работа на фудбалот во заедницата. 
 
2. Следниве дисциплински мерки можат да се изречат и на физички лица: 



 
a. предупредување; 
 
б. укор; 
 
в. парична казна; 
 
г. суспензија за одреден број на натпревари или за одреден или неодреден период; 
 
д. суспензија од вршење на функција за одреден број на натпревари или за одреден или 
неодреден период;  
 
ѓ. забрана за вршење на каква било активност поврзана со фудбалот; 
 
е. повлекување на титулата или наградата;  
 
ж. општокорисна работа на фудбалот во заедницата. 
 
3. Паричните казни не смеат да бидат помали од 100 евра или повеќе од 1.000.000 евра. Во 

случај на поединци, парична казна не може да надмине 100.000 евра. 
4. Горенаведените дисциплински мерки може да се комбинираат. 
5. Анекс А содржи список на стандардни дисциплински мерки кои можат да бидат земени 

предвид од страна на релевантното дисциплинско тело при донесувањето на својата одлука. 
 

Член 7 Директиви 
 
1. Директивите одредуваат одредено однесување од страна на оние кои се засегнати. 

 
2. Во прилог на дисциплинските мерки, дисциплинските органи може да издаваат директиви 

кои го утврдуваат и начинот на кој изречената дисциплинската мерка мора да се изврши. 
3. Дисциплинските тела исто така можат да доделуваат надомест за штета каде што членка 

асоцијација или клуб е одговорен за таа штета врз основа на член 8 или 16. 
 

Член 8 Одговорност 
 
 
Членка асоцијација или клуб кој е обврзан со правило на однесување кое е наведено со Статутот 
или други правилник на УЕФА, може да биде предмет на дисциплински мерки и директиви ако 
таквото правило е повредено како резултат на однесувањето на еден од нејзините членови, 
играчи, службени лица или поддржувачи или кое било друго лице кое ја врши функцијата во име 
на членката асоцијација или клуб кој е во прашање, дури и доколку членката асоцијација или 
клубот за кој станува збор може да докаже отсуството на каква било грешка или небрежност. 
 

Член 9 Дисциплински опсег на одлуки кои се донесени од страна на судијата 
 



1. Одлуките донесени од страна на судијата на теренот на игра се конечни и не може да се 
разгледуваат од страна на дисциплинските органи на УЕФА. 
 

2. Во случаи кога одлуката на судијата вклучува очигледна грешка (како што е грешење на 
идентитетот на лицето кое е казнето), само дисциплинските последици на таа одлука може 
да се разгледуваат од страна на дисциплинските органи. Во случај на погрешен идентитет, 
дисциплинската постапка, во согласност со овој правилник може да се отвори само против 
лицето кое е всушност виновно. 

3. Приговор против опомена или исфрлање од теренот на игра по две опомени е допуштен само 
ако наводната грешка на судијата е за погрешување на идентитетот на играчот. 

4. Во случаи на сериозно лошо однесување, може да се преземат дисциплински дејства, дури и 
ако судијата и неговите помошници не го виделе настанот кој е во прашање и затоа не биле 
во можност да преземат какво било дејство. 

5. Одредбите од овој правилник во врска со приговорите против резултатите од натпревар кои 
се засегнати од одлуката на судијата, кое било очигледна повреда на некое правило 
остануваат применливи.  

 
 

Член 10 Статутот на ограничувања 

 
1. Постои статутот на ограничувања на вршење истрага, кое е застарено по: 
 
a. една година за прекршоците извршени на теренот на игра или во негова непосредна 
близина; 
 
б. десет години за допинг прекршоци; 
 
в. пет години за сите други прекршоци. 
 
2. Местење натпревари, измама, мито и корупција не се предмет на статутот на ограничувања. 

 
3. Статутот на ограничувања кој е утврден погоре се прекинува со сите процедурални дејствија, 

и почнува одново со секој прекин. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II - Прекршоци 
 
 

Член 11 Општи принципи на однесување 
 
1. Членките асоцијации и клубовите, како и нивните играчи, службени лица и членови, како и 

сите лица кои се назначени од страна на УЕФА да вршат функција, мора да ги почитуваат 
Правилата на игра, како и Статутот на УЕФА, регулативите, директивите и одлуките, и да ги 
почитуваат принципите на етичко однесување, лојалноста, интегритетот и спортскиот дух. 
 

2. На пример, прекршување на овие принципи е извршено од страна на некој: 
 
a. кој се вклучува во или се обидува да се вклучи во измама, активен или пасивен поткуп и / 
или корупција; 
 
б. чие однесување е навредливо или на друг начин ги повредува основните правила за 
пристојно однесување; 
 
г. кој ги користи спортските настани за манифестации кои не се од спортска природа; 
 
д. чие однесување му носи лоша репутација на спортот фудбал, а особено на УЕФА,; 
 
ѓ. кој не ги почитува одлуките или директивите на Органите во спроведување на правдата на 
УЕФА, или одлуките на Судот за арбитража во спортот кои ја вклучуваат УЕФА како страна или меѓу 
најмалку две членки асоцијации на УЕФА; 
 
е. кој не ги почитува упатствата дадени од страна на службени лица на натпреварот; 
 
ж. кој не плаќа за билети добиени од друг клуб или национална асоцијација; 
 
з. кој злонамерно известува доцна - или воопшто не - за еден натпревар, или е одговорен за 
доцнење  на почетокот на натпреварот; 
 
ѕ. кој злонамерно предизвикува натпреварот да биде прекинат или откажан или е одговорен 
за прекин или откажување; 
 
и. кој пријавува играч на списокот за натпреварот кој не ги исполнува условите за игра. 
 
3. Прекршување на горенаведените принципи и правила се казнуваат со помош на 

дисциплинските мерки. 
 

Член 12 Интегритет на натпревари и натпреварувања и местење на натпревари 

 
 
1. Сите лица кои се обврзани со правилата и правилникот на УЕФА мора да се воздржат од каква 

било постапка што штети или може да го оштети интегритетот на натпреварите и 



натпреварувањата и мора целосно да соработуваат со УЕФА во секое време во напорите за 
борба против таквото однесување. 

 
2. Интегритетот на натпреварите и натпреварувањата е повреден, на пример, од некој: 
 
a. кој постапува на начин на кој е најверојатно да изврши незаконско или несоодветно 

влијание врз текот и / или резултатот на натпреварот или натпреварувањето со цел да се 
здобие со предност за себе или на трети лица;  

б.       кој учествува директно или индиректно во обложување или слични активности поврзани со 
натпреварите или кој има директен или индиректен финансиски интерес во такви активности; 
в.       кој ги користи или им обезбедува на други лица информации што не се јавно достапни, 
кои се добиваат преку неговата позиција во фудбалот, и го оштетува или може да го оштети 
интегритетот на натпреварот или натпреварувањето; 
г.       кој веднаш и доброволно не ја информира УЕФА доколку му се обрати некој поврзано со 
активности со цел да влијаат на незаконски или несоодветен начин на текот и / или на резултатот 
на натпреварот или натпреварувањата; 
e.       кој веднаш и доброволно не ја известува УЕФА какво било однесување е за кое тој е свесен 
дека може да припаѓа во опсегот на овој член. 
 
3. Ако се поднесат откако ќе заврши соодветната фаза на натпреварувањето, жалбите во врска 

со местењето натпревари можат да влијаат врз спортскиот резултат на натпреварувањето или 
натпреварот за кој станува збор и, според тоа, натпреварот не може да се одигра повторно, 
освен ако надлежниот дисциплински орган поинаку не одлучи. 

 
 

Член 13 Допинг 
 
 
Допингот се казнува во согласност со Правилникот за антидопинг на УЕФА и овој правилник. 
 
 

Член 14 Расизам и друго дискриминаторско однесување 
 
1. Секое лице во рамките на опсегот на член 3, кој го навредува човечкото достоинство на една 

личност или група на лица на која било основа, вклучувајќи и боја на кожа, раса, религија, 
етничка припадност, пол или сексуална ориентација, се изложува на суспензија во траење од 
најмалку десет натпревари или определен период на време, или која било друга соодветна 
санкција. 

2. Ако еден или повеќе поддржувачи на членката асоцијација или клубот се вовлечат во 
однесување кое е опишано во став 1, членката асоцијација или клубот кој е одговорен е 
казнет со најмалку делумно затворање на стадионот. 

3. Следниве дисциплински мерки се применуваат во случај на рецидивизам: 
 
a. втор прекршок се казнува со еден натпревар кој се игра зад затворени врати и парична 
казна од 50.000 евра; 
 



б. секој последователен прекршок се казнува со повеќе од еден натпревар зад затворени 
врати, затворање на стадионот, на предавање на еден натпревар, одземање на поени и / или 
дисквалификација од натпреварувањето. 
 
4. Ако околностите на случајот го бараат тоа, надлежното дисциплинско тело може да воведе 

дополнителни дисциплински мерки за членката асоцијација или клубот кој е одговорен, како 
што е играње на еден или повеќе натпревари зад затворени врати, затворање на стадионот, 
предавање на натпреварот, одземање на поени и / или дисквалификација од 
натпреварувањата. 

5. Ако натпреварот е суспендиран од страна на судијата поради расистичко и / или 
дискриминаторско однесување, натпреварот може да се прогласи за предаден (со службен 
резултат). 

6. Горенаведените дисциплински мерки може да се комбинираат со специфичните директиви кои 
се насочени кон справување со таквото однесување. 

 

Член 15 Недолично однесување на играчите и на службените лица 

 
1. Следните суспензии се применуваат за натпреварите: 
 
a. суспензија за еден натпревар или на одреден период за: 
 

i. втора опомена во истиот натпревар; 
 
        ii. груба игра; 
 
        iii. повторливи приговори или непочитување на наредбата на судијата; 
 
        iv. навреда кон играчите или другите присутни на натпреварот; 
 
        v. неспортско однесување; 
 
       vi. провоцирање на гледачите; 
 
       vii. учество во натпревар кога е играчот е суспендиран или на друг начин не ги исполнува 
условите да игра, 
 
       viii. отфрлање на очигледна можност да се постигне гол. 
 
б. суспензија за два натпревари или на одреден период поради упатување на навредлив 
јазик кон службеното лице на натпреварот; 
 
в. суспензија за два натпревари или на одреден период за очигледно намерно добивање на 
жолт или црвен картон; 
 
г. суспензија за три натпревари или на одреден период за навреда на кое било  службено 
лице на натпреварот; 
 



д. суспензија за три натпревари или на одреден период за напад на друг играч или друго 
лице кое е присутно на натпреварот; 
 
ѓ. суспензија за четири натпревари или на одреден период за дејствување со очигледна 
намера да се предизвика службеното лице за натпреварот да направи погрешна одлука или 
поддршка на неговата погрешна одлука и со тоа да се предизвика да се направи погрешна одлука;  
 
е. суспензија за пет натпревари или на одреден период за сериозен напад; 
 
ж. суспензија за петнаесет натпревари или на одреден период за напад на службеното лице 
на натпреварот. 
 
2. Суспензиите можат да бидат комбинирани со парични казни. 
 
3. Во случај на сериозен прекршок, суспензијата може да се зголеми и / или да се прошири за да 

се покријат сите категории на натпреварувања. 
 
4. Доколку национален или клупски тим се однесува непрописно (на пр.: ако индивидуалните 

дисциплински санкции се наметнати од страна на судијата на било пет или повеќе играчи или 
комбинација од шест или повеќе играчи и официјални службени лица - три или повеќе играчи 
во случај на футсал - за време на натпревар), дисциплински мерки, исто така, може да бидат 
преземени против членка асоцијација или клуб за кој станува збор (види Анекс A.VIII). 

 
 

Член 16  Ред и безбедност на натпреварите на УЕФА 
 
 
1. Клубовите и националните асоцијации- домаќини се одговорни за редот и безбедноста 

внатре и околу стадионот пред, за време и по натпреварите. Сите асоцијации и клубови ќе ги 
почитуваат обврските кои се утврдени во Правилникот за безбедност и сигурност на УЕФА. 
Тие се одговорни за инцидентите од кој било вид и може да бидат предмет на дисциплински 
мерки и директиви освен ако не можат да докажат дека тие не биле несовесни на кој било 
начин во организацијата на натпреварот. 

 
2. Сепак, сите асоцијации и клубови се одговорни за следното несоодветно однесување од 

страна на нивните поддржувачи и можат да биде предмет на дисциплински мерки и 
директиви, дури и ако можат да докажат отсуството на каква и да било неодговорност во 
врска со организацијата на натпреварот:  

 
a. упад на теренот на игра; 
 
б. фрлање на предмети кои се потенцијално загрозувачки на физичкиот интегритет на 
другите присутни на натпреварот или влијаат на уредното водење на натпреварот; 
 
в. палење на пиротехнички материјали или кој било друг предмет; 
 
г. користење на ласерски покажувачи или слични електронски уреди; 



 
д. употреба на гестови, зборови, предмети или други средства за да се пренесе провокативна 
порака што не соодветствува на спортски настан, особено провокативни пораки кои се од 
политичка, идеолошка, верска или навредлива природа; 
ѓ. дела на штета;  
 
е. предизвикување на безредие за време на националните химни; 
 
ж. кој било друг недостаток на ред или дисциплина забележан внатре или околу стадионот. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III - Етички одредби 
 
 

Член 17 Етички одредби: опсег, надлежност на УЕФА и општите принципи 

 
1. Следниве одредби се применуваат за сите лица кои спаѓаат во рамките на опсегот на член 3 

(1) (а), (в) и (д), освен во случаи кога однесувањето кое е во прашање се разгледува на 
соодветен начин од страна на надлежните органи од страна на една од членките асоцијации 
на УЕФА, или од страна на ФИФА.  

 
2. И покрај одредбите од ставот 1 погоре, ако наводна повреда на овие одредби се јавува 

поврзано со работи на УЕФА или со функцијата на едно лице кое е избрано, одобрено или 
назначено од страна на УЕФА за да врши функција, дисциплинските органи на УЕФА имаат 
ексклузивна надлежност да се занимаваат со случајот.  

 
3. Од сите лица кои се обврзани со овие одредби се очекува да бидат свесни за важноста на 

нивните задачи, обврските и одговорностите. Од нив се бара да ги почитуваат принципите на 
лојалност, интегритет и спортскиот дух и да дејствуваат со целосна чесност при извршувањето 
на своите функции.  

 
4. Сите лица кои се обврзани со овие одредби имаат довереничка должност во однос на УЕФА. 
 
5. Сите лица кои се обврзани со овие одредби имаат обврска да пријават несовесно однесување 

на УЕФА, без одлагање.  
 
 

Член 18 Употреба на доверливи информации и злоупотреба на службената 

положба 
 
1. Лицата кои се обврзани со овие одредби нема да ги користат доверливите информации кои 

се добиени во текот на нивните активности на УЕФА, со цел да се здобијат или да се обидат за 
да се здобијат со лична корист или за која било друга нелегитимна цел. Оваа обврска важи и 
по престанокот на секоја поврзаност според која лицето е предмет на оваа одредба.  

 
2. Лицата кои се обврзани со овие одредби нема да ја злоупотребуваат својата позиција на кој 

било начин, особено за да ги искористат предностите или да сакаат да ги искористат 
предностите на својата позиција за лични цели и / или добивка, на начин што не е во 
согласност со нивните обврски и одговорности кон УЕФА. 

 

Член 19 Конфликт на интереси 

 
 
1. Сите лица кои се обврзани со овие одредби ќе избегнуваат каква било ситуација која може да 

резултира со судир на интереси. Таков конфликт може да произлезе доколку лицата обврзани 
со овие одредби, или се чини дека имаат, приватни или лични интереси кои го одвлекуваат 



вниманието од нивната способност ги извршуваат своите должности без несоодветно 
влијание. Приватни или лични интереси може да вклучуваат, но не се ограничени на, лични 
придобивки, финансиска добивка или други мотиви за да добијат услуги за себе, семејството, 
пријателите или други. Сите лица кои се обврзани со овие одредби имаат одговорност да 
обелоденат какви било конфликти на интереси на УЕФА, без одложување. 

 
2. Сите лица кои се обврзани со овие одредби ќе се воздржат од извршување на нивните 

должности во случај на постоечки или потенцијални конфликти на интереси. 
 
 

Член 20 Нудење и прифаќање на подароци и други бенефиции 

 
 
Лицата кои се обврзани со овие одредби само ќе нудат, бараат или прифаќаат подароци или 
други бенефиции кои не можат разумно да се сметаат за подложни на влијание врз нивното 
однесување, кои би создавале каков било вид на обврска или би резултирало со каков било 
конфликт на интереси. Само подароци или бенефиции од симболична или традиционална 
природата во согласност со преовладувачките обичаите можат да бидат понудени или прифатени. 
 
 

Член 21 Мито и корупција 
 
 
1. Лицата кои се обврзани со овие одредби нема директно или индиректно да понудат, 

ветуваат, дадат, бараат, примаат или да прифатат каков било непотребни парични средства 
или корист од кој било вид, со цел да се влијае врз донесувањето одлуки на УЕФА, без 
разлика дали за прашања поврзани со деловното делување, или во која било друга 
комерцијална сфера или на друг начин. 

 
2. Лицата кои се обврзани со овие одредби нема да понуди, ветат, дадат, бараат, примаат или 

да прифатат каква било непотребна парична или друга корист, во замена за извршување или 
пропуштање на дело поврзано со нивните службени активности на УЕФА или што е спротивно 
на своите должности. 

 
3. Сите лица обврзани со овие одредби се должни да ја пријават до УЕФА, без одлагање, секоја 

понуда, ветување или сличен мотив во смисла на ставовите 1 или 2 погоре. 
 

 

Член 22 Наддавање и гласови 

 
 
Сите лица обврзани со овие одредби имаат посебна должност за грижа и верност кога се 
овластени и им е доверено да донесуваат одлуки во врска со поставувањето на УЕФА 
натпреварувањата. Како такви, тие се обврзани верно да ги извршуваат своите обврски и да 
донесуваат одлуки со добра совест и добра волја, во согласност со објективните критериуми и 



никогаш врз основа на каква било вистинска или претпоставената несоодветна предност, паричен 
надомест или на друг начин. 
 

IV - Други одредби 

Член 23  Одредување на дисциплински мерки 
1 Надлежното дисциплинско тело го одредува видот и степенот на дисциплинските мерки кои 

треба да се изречат во согласност со објективните и субјективните елементи на прекршокот, 

земајќи ги во предвид и отежнувачките и олеснителните околности. 

2 Ако надлежното дисциплинско тело мисли дека информациите обезбедени од страна на 

обвинетата странка биле одлучувачки за откривање или утврдување на прекршување на 

правилата и прописите на УЕФА, може да ги извршува своите дискрециони овластувања и да ги 

намали своите дисциплински мерки или дури да се откаже од нив целосно. 

3 Дисциплинските мерки може да се намалат или зголемат од страна на надлежното 

дисциплинско тело врз основа на околностите на конкретниот случај. Во случај на прекршоци 

поврзани со член 16(2) (а) и (д), надлежното дисциплинско тело може да ја земе во предвид 

непосредната реакција на клубот домаќин или националата асоцијација како олеснителна 

околност. 

Член 24  Евалуација на доказите и стандардот на докажување  
1 Надлежното дисциплинско тело има апсолутна дискреција во однос на евалуацијата на 

доказите.  

2 Стандардот на докажување што треба да се примени во дисциплинската постапка на УЕФА е 

удобно задоволство на надлежното дисциплинско тело. 

Член 25  Рецидивизам 
1 Рецидивизам се појавува ако се случи друг прекршок од слична природа во рок од: 

а. една година од претходниот прекршок, ако тоа кривично дело е казнето со суспензија до два 

натпревари наметнати на поединецот; 

б. десет години од претходниот прекршок, ако тоа кривично дело е поврзано со местење на 

натпревари, измама, поткуп или корупција; 

в. две години од претходниот прекршок, ако тоа кривично дело е поврзано со редот и 

безбедноста на натпреварите на УЕФА; 

г.  три години од претходниот прекршок во сите други случаи. 

2 Рецидивизмот се смета за отежнувачка околност. 

 

Член 26  Суспензија на дисциплински мерки 
1 Сите дисциплински мерки може да се суспендираат, со исклучок на:  

а. предупредувања; 



б. укори; 

в. забрани за сите активности поврзани со фудбал; 

г. дисциплински мерки поврзани со местење на натпревари, измама, поткуп или корупција; 

д. наредба дека натпреварот ќе биде предаден. 

2 Пробниот период мора да биде најмалку една година, а најмногу пет години. Овој период може 

да се продолжи во исклучителни околности. 

3 Ако во текот на пробниот период е сторен друг прекршок од слична природа, надлежното 

дисциплинско тело, по правило, наложува да се спроведе оригиналната дисциплинска мерка. Ова 

може да се додаде на дисциплинската мерка изречена за новиот прекршок. 

Член 27  Загуба 
1 Ако натпреварот не може да се игра во целост, членка асоцијација или клубот кој е одговорен го 

предава натпреварот. 

2 Натпреварот е прогласен за предаден ако играчот кој е суспендиран по дисциплинска одлука 

учествува во натпреварот. 

3 Натпреварот може да се смета за предаден ако засегнатиот играч, кој е несоодветен според 

правилата на натпреварот, учествува во натпреварот сè додека спротивниот тим направи 

приговор. 

4 Последиците од натпреварот што се прогласуваат за предадени се следните: 

а. тимот што го предава натпреварот се смета дека изгубил 3-0 (5-0 во натпревар во мал фудбал), 

освен ако вистинскиот резултат е понеповолен за членка асоцијација или клубот кој е виновен, 

каде што тој резултат стои; 

б. доколку е потребно, администрацијата на УЕФА го менува членка асоцијација или пласманот на 

клубот во соодветниот натпревар. 

5 Ако натпреварот е прогласен за предаден, прекршоците извршени за време на натпреварот 

остануваат казниви. 

 

 

V - Организација и надлежност 
Член 28  Дисциплински тела 

1 Дисциплинските тела се: 

а. Дисциплинското тело за контрола и етика; 

б. Апелационото тело. 



2 Членовите на Дисциплинското тело за контрола и етика и Апелационото тело ги избира 

Извршниот комитет за период од четири години. Избраните членови се доставуваат до Конгресот 

за ратификација. 

 3 Ако се појави празно место, Извршниот комитет на УЕФА може да избере замена за 

преостанатиот мандат. 

Член 29  Дисциплинско тело за контрола и етика 
1 Дисциплинското тело за контрола и етика се состои од претседател, двајца потпретседатели и 

седум други членови. По правило, Дисциплинското тело за контрола и етика донесува одлуки во 

присуство на сите свои членови, но има право да донесува одлуки ако барем три од нејзините 

членови се присутни. 

2 Претседателот на Дисциплинското тело за контрола и етика, еден од неговите потпретседатели 

или еден од неговите членови кои дејствува како ад хок претседател, може да донесат одлука 

како судија: 

а. во итни случаи или случаи на приговор; или 

б. во случаи кога изречената санкција е предупредување, укор, парична казна до 45.000 евра или 

суспензија од играње или извршување на функција за најмногу три натпревари. 

3 Дисциплинското тело за контрола и етика има надлежност да одлучува за дисциплински и 

етички прашања и сите други прашања што припаѓаат во нејзина надлежност според Статутите и 

прописите на УЕФА. Во особено итни случаи (особено оние кои се однесуваат на приемот или 

исклучувањето од натпреварите на УЕФА), претседателот може да го упати случајот директно до 

Апелационото тело за донесување одлука. 

4 Дисциплинското тело за контрола и етика, исто така, има надлежност во случај кога членка 

асоцијација на УЕФА и/или нејзините членови не успеваат да ги гонат или да гонат на несоодветен 

начин, сериозно прекршување на статутарните цели на УЕФА. 

Член 30  Апелационо тело 
1 Апелационото тело се состои од претседател, двајца потпретседатели и девет други членови. 

2 По правило, Апелационото тело донесува одлуки во присуство на три свои членови. 

Претседателот може да го зголеми кворумот ако смета дека е неопходно. 

3 Претседателот на Апелационото тело, еден од неговите потпретседатели или еден од неговите 

членови кои дејствува како ад хок претседател, може да донесат одлука како судија: 

а. во итни случаи или случаи на приговор; 

б. во случаи кога санкцијата која е наметната од страна на Дисциплинското тело за контрола и 

етика е со парична казна до 50.000 евра или суспензија од играње или извршување на функција за 

најмногу три натпревари; 

в. во случаи кога барањата на странките и етичкиот и дисциплински инспектор се идентични; 

г. во случаи кога жалбата е јасно неприфатлива; или 



д. по барање на странките и етичкиот и дисциплински инспектор. 

4 Апелационото тело има надлежност да ги разгледува жалбите против одлуките на 

Дисциплинското тело за контрола и етика и да одлучува за особено итни случаи кои директно ги 

упатува претседателот на Дисциплинското тело за контрола и етика. 

Член 31  Етички и дисциплински инспектори 
1 Извршниот комитет го именува потребниот број на етички и дисциплински инспектори за 

период од четири години и назначува еден од нив главен инспектор. Сите состаноци се 

презентираат на Конгресот за ратификација. Ако се појави празно место, Извршниот комитет на 

УЕФА може да назначи замена за преостанатиот мандат. Извршниот комитет на УЕФА може да 

назначи дополнителни етички и дисциплински инспектори за време на термините, кој ќе го 

помине преостанатиот мандат како други етички и дисциплински инспектори. 

2 Етичките и дисциплинските инспектори ја претставуваат УЕФА во постапката пред 

Дисциплинското тело за контрола и етика и Апелационото тело. 

3 Тие можат да: 

а. покренат иницијатива за дисциплински истраги; 

б. побараат отворање на постапката и да предложат дисциплински мерки за да ги изречат на 

членските здруженија, клубови и поединци; 

в. поднесат жалби против одлуките на Дисциплинското тело за контрола и етика; 

г. ја поддржат УЕФА доколку странката поднесе жалба против одлуката на Апелационото тело 

пред Арбитражниот суд за спорт. 

4 Извршниот комитет на УЕФА, Претседателот на УЕФА, генералниот секретар на УЕФА и 

дисциплинските тела можат да ги наведат етичките и дисциплинските инспектори да 

спроведуваат истраги, или сами или во соработка со други тела на УЕФА или тела кои не се членки 

на УЕФА. 

5 Општите принципи за испитување на етичките и дисциплинските инспектори се следните: 

а. Етичкиот и дисциплинскиот инспектор може да ги истражи можните прекршоци кои спаѓаат во 

рамките на овие прописи. 

б. Во принцип, кога е започната истрага, засегнатите странки се информирани. Ова не се 

применува кога таквото известување не се смета за соодветно. Таквите истраги се спроведуваат со 

помош на писмени барања и, кога е потребно, со сослушување на поединци. Исто така, може да 

се користат и други истражни постапки, вклучувајќи и инспекции на самото место, барања за 

документи и добивање на стручни мислења. 

в. Етичкиот и дисциплински инспектор може да назначи персонал на администрацијата на УЕФА за 

да работи како секретар и/или да дава поддршка на истрагата.  

г. Ако етичкиот и дисциплински инспектор смета дека се сторени еден или повеќе прекршоци во 

рамките на опсегот на овие прописи, заклучоците од етичкиот и дисциплински инспектор се 

поднесуваат во вид на извештај со барање за отворање на постапката. 



д. Доколку постои сомневање за кршење на членот 12 од овој правилник, лицата кои се 

задолжени со правилата и прописите на УЕФА мора да го обезбедат етичкиот и дисциплински 

инспектор со било какви информации, документи, записи за податоци и уреди за складирање 

(текст, слики, звук итн.) во врска со можниот прекршок или несоодветно однесување. 

ѓ. Ако некое лице е испрашувано, интервјуто обично се запишува или по електронски пат или во 

записник, кои потоа се читаат и потпишуваат од страна на испитаникот. 

е. Истрагата може да биде повторно отворена доколку се појават нови докази или факти што 

значи дека можело да се изврши прекршок што спаѓа во рамките на опсегот на овие прописи. 

Член 32  Независност  
1 Членовите на дисциплинските тела и етичките и дисциплинските инспектори се независни и не 

можат да припаѓаат на ниеден друг орган или комитет на УЕФА. 

2 Тие не смеат да преземаат никаква мерка ниту да вршат никакво влијание во однос на 

прашањето каде што постои судир на интереси, може да постои или се смета дека постои. 

Членовите на дисциплинските тела на УЕФА мора да потпишат официјално декларација за 

извршување на нивните функции во условите изразени погоре. 

 3 Тие се обврзани исклучиво со Статутот на УЕФА, правилата, прописите и со законот.  

 

Член 33  Изземање 
1 Членовите на дисциплинските тела и етичките и дисциплинските инспектори мора да одбијат да 

учествуваат во случаи кои се однесуваат директно на нив, нивните национални здруженија или 

клубови кои припаѓаат на нивните национални здруженија. 

2 Во случај на било какво сомневање или спор, претседателот на засегнатото дисциплинско тело,  

или неговиот кандидат, одлучува за учеството на засегнатото лице. 

Член 34  Одлучување на мнозинството 
1 Дисциплинските тела одлучуваат со едноставно мнозинство, без дозвола за воздржување. Во 

случај на нерешен резултат, претседателот на релевантното дисциплинско тело има право на 

гласање. 

2 Членовите на дисциплинските тела се обврзани на тајност. 

Член 35  Дисциплинарна канцеларија 
1 Администрацијата на УЕФА ја става канцеларијата и потребниот персонал на располагање на 

дисциплинските тела и етичките и дисциплинските инспектори во седиштето на УЕФА. 

2 Канцеларијата е одговорна за административни задачи, за земање на записниците од 

состаноците, за обезбедување на поддршка на истрагата и за подготовка на нацрт верзии на 

одлуките кои треба да се преземат од страна на дисциплинските тела. 

3 Ако се смета дека е потребно, релевантното дисциплинско тело може да побара помош од ад 

хок службеник. 



Член 36  Одговорност 
Членовите на дисциплинските тела, етичките и дисциплинските инспектори и персоналот од 

дисциплинската канцеларија не се одговорни за било какви дејства или неуспеси во врска со 

дисциплинска постапка, со исклучок на случаи на сериозна небрежност и незаконска намера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI - Заеднички одредби за постапки пред дисциплинските тела 

 

Член 37    Странки и преговарачи 
1   Странките се состојат од: 

    а. поединец, членка асоцијација или клуб кој е директно засегнат; 

    б. поединец/тело кое има право на приговор и противникот  во тој приговор. 

2   Членски здруженија, клубови и други поединци/тела кои би можеле да бидат директно 

засегнати може да бидат поканети од страна на соодветното дисциплинско тело за да учествуваат 

во постапката како преговарачи, по иницијатива на надлежното дисциплинско тело или на барање 

на членка асоцијација, клубот или друг засегнат поединец/тело. 

 Член 38    Застапеност 
1   Членски здруженија, клубови, играчи и службени лица можат да бидат застапени. 

2   Претставниците мора да го докажат својот авторитет со потпишано полномошно. 

3   Надлежното дисциплинско тело одлучува за прашањата на застапување. 

Член 39     Правна помош и про-боно советник 
1  Со цел да ги гарантираат своите права, поединците задолжени со овие правила и со недоволно 

финансиски средства можат да побараат правна помош од УЕФА за целите на постапката пред 

дисциплинските тела на УЕФА.  

2  Апликантите за правна помош мора да поднесат образложени барања и придружни документи. 

3  Администрацијата на УЕФА воспоставува листа на потребниот број на про-боно советници. УЕФА 

не е одговорна за услугите и советите што ги даваат про-боно советниците на нивните корисници. 

4  Според потребите на секој апликант, правната помош може да се обезбеди на следниов начин: 

     а. Апликантот може да биде ослободен од плаќање на трошоците за постапката. 

     б. Про-боно советникот може да биде избран од апликантот од листата утврдена од страна на 

администрацијата на УЕФА. 

     в. Трошоците за патување и сместување на апликантот и оние на сведоците и експертите што 

тој ги повикува да сведочат може да ги покрие УЕФА, која исто така ги покрива и трошоците за 

патување и сместување на било кој про-боно советник избран од листата утврдена од страна на 

администрацијата на УЕФА.  

5  Администрацијата на УЕФА одлучува за барањата за правна помош. Таквите одлуки се конечни. 

6  Дополнителни услови и барања поврзани со правна помош и про-боно советник се доставуваат 

со циркуларно писмо и/или се достапни на веб-страницата на УЕФА.  



Член 40   Јазици 
1  Дисциплинска постапка, писмена и усна, се спроведува на еден од официјалните јазици на УЕФА 

( англиски, француски или германски). 

2 Секоја странка која сака да користи друг јазик на сослушување мора навремено да побара услуги 

на толкувач. Толкувачите мора да бидат избрани или одобрени од УЕФА, која ги сноси трошоците 

за таквите услуги на толкување. 

Член 41   Свикување, права на странките, сослушувања, одлуки, комуникации и 

доверливост 
1  Дисциплинските тела ги свикуваат нивните претседатели. 

2  Доколку овие прописи не наведат поинаку, странките и етичките и дисциплинските инспектори 

имаат право да достават писмени изјави, да ги испитаат списите на предметот и да нарачаат копии 

од списите пред да се донесе одлука. 

3  Сослушувањата се снимаат и архивираат. Странките немаат пристап до снимките од 

сослушувањата; меѓутоа, ако една странка тврди дека процедуралните права во негова корист се 

нарушени за време на  сослушувањето, претседателот на надлежното дисциплинско тело, или 

неговиот кандидат, може да и дозволи на таа странка да ја слушне и/или да ја види снимката во 

седиштето на УЕФА. Снимките се бришат по пет години. 

4   Дисциплинските тела можат да одржат расправа и да донесат одлуки во отсуство на една или 

на сите странки и/или етички и дисциплински инспектор. 

5  Ако барањата на странките и етичкиот и дисциплинскиот инспектор се идентични, 

дисциплинските тела можат да ја разгледаат одлуката во согласност со тие барања. 

6  Доколку се отворат различни постапки против истото членка асоцијација, клуб или поединец, 

надлежното дисциплинско тело може да ги комбинира случаите и да издаде една сеопфатна 

одлука. 

7  Расправата на дисциплинските тела на УЕФА не е отворена за јавноста, освен во случај на 

прекршување на антидопинг правила од страна на поединци ако тоа го побара тужениот и е 

одобрено од претседателот на соодветното дисциплинско тело. Претседателот одлучува по свој 

слободен избор ако и под кои услови може да се одржи јавна расправа.  

8  Дисциплинските тела можат да донесат одлуки преку телеконференција, видеоконференција 

или било кој друг метод. 

9  Сите пораки во врска со членка асоцијација, клубот или поединецот (вклучувајќи известување за 

постапките против нив и издавање на одлуки донесени од страна на дисциплинските тела) се 

упатуваат до членка асоцијација или клубот, кој потоа треба ,доколку е можно, да го информира 

поединецот лично. Сите тие пораки од страна на УЕФА или дисциплинските тела се во форма на 

факс или електронски пораки испратени од страна на дисциплинската канцеларија на УЕФА.  

10 Сите документи подготвени за време на дисциплинската постапка, кои не се јавно достапни, 

мора да се чуваат во доверливост. 



11 Надлежното дисциплинско тело може во секое време да ги поправи сите грешки во 

пресметката или било која друга очигледна грешка во одлуката. 

Член 42  Временски рокови 
1  Временскиот рок започнува на денот по што се известува согласно член 41 став 9. Се смета дека 

е набљудуван ако дејствува до полноќ / 24.00 CET (централно европско време) на датумот на 

крајниот рок. Официјалните празници и неработните денови се вклучени во пресметката на 

временските рокови. Временските рокови се прекинуваат од 20 декември до 5 јануари.  

2 Кога крајниот рок истекува во сабота, недела или на државен празник во швајцарскиот кантон 

Вауд, каде што се наоѓа седиштето на УЕФА, се преминува на следниот работен ден.  

3 Ако не се почитува временскиот рок, должникот го губи процедуралното право.  

4 Временските рокови утврдени со овие прописи не можат да се продолжат.   

Член 43  Казни за неуредно одвивање 
1  Секој учесник чие однесување го нарушува уредниот тек на постапката може да биде укорен, со 

парична казна до 3.000 евра или да биде исклучен од расправата од страна на претседателот.  

2  Казни за неуредно однесување (т.е. казни за непочитување) важат исклучиво за поединци и се 

неоспорни. Со исклучок на укори, таквите казни мора да се евидентираат, со наведените причини, 

во одлуката.   

Член 44   Форми на докази 
1  Секаков вид на докази може да се користи за време на дисциплински истраги и постапки, под 

услов да не се повредува човековото достоинство. Валидни форми на докази во дисциплинските 

истраги и постапки вклучуваат официјални извештаи и записи, испитување на сведоци, 

испитување на странки, и етички и дисциплински инспектори, теренски инспекции, стручни 

мислења, телевизиски и видео снимки, лични признанија и други записи и документи (како што се 

извештаи за измама за обложување). 

2  Дисциплинските тела можат да бараат дополнителни докази во секое време. 

Член 45 Официјални извештаи 
Фактите кои се содржат во официјалните извештаи на УЕФА се претпоставува дека се точни. Сепак, 

може да се обезбеди доказ за нивната неточност.  

Член 46 Сведоци 
1 Сите лица кои се под надлежност на УЕФА, се должни да се придржуваат до поканата да се 

појават како сведоци. Секој кој не ја почитува поканата може да биде санкциониран во согласност 

со овие прописи. Дисциплинските тела можат да го земат предвид неоправданото одбивање да се 

појават на сослушувањето и/или да обезбедат докази од страна на странката, претставникот на 

странката или сведокот. 

2 Сите лица кои се повикани да сведочат пред дисциплинските тела, се обврзани да ја кажат 

вистината и да одговорат со добра совест на сите прашања за кои се прашани. 



3 Претседателот на надлежното дисциплинско тело одлучува за испитувањето на сведоците 

предложено од странките и етичкиот и дисциплински инспектор. Секоја странка е одговорна за 

обезбедување на достапноста и покривање на трошоците на сведоците што ги повикува.  

4 Дисциплинските тела можат да го ограничат или да го одбијат сведочењето на било кој сведок, 

или било кој дел од него, врз основа на ирелевантност.  

Член 47 Анонимни сведоци 
1  Кога сведочењето на лицето во дисциплинските постапки отворени во согласност со овие 

прописи може да го загрози неговиот живот или да го стави тоа лице или неговото семејство или 

блиски пријатели во опасност, претседателот на надлежното дисциплинско тело, или неговиот 

кандидат, може да нареди: 

а.    сведокот да не се идентификува во присуство на странките и етичкиот и дисциплински 

инспектор; 

б.    сведокот да не се појави на сослушувањето; 

в.    сите или некои од информациите кои може да се користат за да се идентификува сведокот да 

бидат вклучени само во посебни и доверливи списи.  

2  Со оглед на целокупните околности (особено ако не постојат други докази за да се потврди онаа 

на анонимниот сведок), и ако е технички можно, претседателот на надлежното дисциплинско 

тело, или неговиот кандидат, може ислучително да нареди по сопствена инцијатива или на 

барање на една од странките или етичкиот и дисциплински инспектор: 

а. гласот на сведокот да биде нарушен; 

б. лицето на сведокот да биде маскирано; 

в. сведокот да биде испрашуван надвор од судницата; 

г. сведокот да биде испрашуван писмено од страна на претседателот на надлежното 

дисциплинско тело или неговиот кандидат. 

3 Дисциплински мерки се наметнуваат на секој што го открива идентитетот на анонимниот сведок 

или било каква информација што може да се користи за да се идентификува.  

Член 48 Идентификација на анонимни сведоци 
1  За да се осигура нивната безбедност, анонимните сведоци се идентификуваат зад затворени 

врати во отсуство на странките и етичкиот и дисциплински инспектор. Ова го спроведува или 

претседателот на надлежното дисциплинско тело, или неговиот кандидат, сам, или од страна на 

сите членови на надлежното дисциплинско тело и е запишан во записници со лични податоци на 

сведокот. 

2 Овие записници не се доставуваат до странките и етичкиот и дисциплинскиот инспектор. 

3 Странките и етичкиот и дисциплинскиот инспектор добиваат кратка белешка која: 

 а. потврдува дека анонимниот сведок е формално идентификуван; 



 б. не содржи детали што би можеле да се користат за да се идентификува анонимниот сведок.  

Член 49 Привремени мерки 
1 Претседателот на надлежното дисциплинско тело, или неговиот кандидат, има право да издава 

привремени мерки кога тие се сметаат за неопходни за да се обезбеди правилно спроведување 

на правдата, да се одржува спортската дисциплина или да се избегне непоправлива штета или од 

причини на безбедност и сигурност. Тој не е обврзан да ги слуша странките и/или етичкиот и 

дисциплинскиот инспектор.  

2 Привремена мерка може да се примени за период до 90 дена. Времетраењето на таквата мерка 

може да се одземе од конечната дисциплинска санкција. Претседателот на надлежното 

дисциплинско тело, или неговиот кандидат, може исклучително да ја продолжи важноста на 

привремената мерка до 30 дена. 

3 Привремени мерки изречени од страна на претседателот на Дисциплинското тело за контрола и 

етика, или неговиот кандидат, може да се поднесе жалба во согласност со релевантните одредби 

од овие прописи. Сепак, жалбата мора да стигне до УЕФА во писмена форма во рок од три дена од 

известувањето за оспорената мерка, и не постои надомест на жалбата. Претседателот на 

Апелационото тело, или неговиот кандидат, одлучува за таквите жалби како судија кој суди сам. 

Таквите одлуки се конечни. 

Член 50 Жалба на одлуки за прелиминарни прашања 
Одлуките за прелиминарните прашања можат да се обжалат посебно само ако тие би можеле да 

предизвикаат непоправлива штета на странка или на УЕФА.  

Член 51 Трошоци за постапки 
1  Трошоците за постапките на Дисциплинското тело за контрола и етика се на товар на УЕФА, 

освен во случаи на приговор, кога тие ги сноси странката што губи. 

2  Распределбата на трошоците за постапки пред Апелационото тело зависи од исходот на таа 

постапка, освен во случај на дисциплинска постапка против лицата обвинети за прекршување на 

анти-допинг правилата, кои се ослободени од трошоци. За останатите, Апелационото тело 

одлучува по свое наоѓање дали трошоците за постапките треба да се распределени на различните 

странки или да бидат на товар на УЕФА. Жалбите против таквите одлуки не се прифатливи. 

Надоместокот за жалба или се одзема од трошоците за постапката или се надоместува.  

3 Трошоците намерно предизвикани од страна на странката се на товар на одговорната странка, 

без оглед на исходот на постапката. 

4 Секоја странка ги сноси своите трошоци, вклучувајќи ги и трошоците на сопствените сведоци, 

претставници, правни советници и бранители.  

Член 52 Одлуки 
1 Во принцип, дисциплинските тела донесуваат одлуки без основа, и само оперативниот дел од 

одлуката се доставува до странките, кои се информирани дека имаат пет дена од тоа известување 

да побараат решение со основи, во писмена форма. Неуспехот да се направи такво барање 

резултира одлуката да стане конечна и обврзувачка, а се смета дека странките се откажале од 

нивното право да поднесат жалба. 



2 Ако одлуката со основи се бара во временскиот рок утврден во став 1 погоре, временскиот рок 

за поднесување жалба започнува само со известување за основите. Само странките на кои се 

однесува одлуката и етичкиот и дисциплински инспектор можат да побараат основи. 

3 Секоја жалба која е поднесена пред известување за основите се смета исклучиво како барање за 

решение со основа. 

4 Одлуките поврзани со допинг секогаш се издаваат со основа. 

5 Администрацијата на УЕФА објавува одлуки издадени од страна на дисциплинските тела. Кога 

таква одлука содржи доверливи информации, администрацијата на УЕФА може да одлучи, по 

службена должност или по барање на една од странките или етичкиот и дисциплински инспектор 

во рок од седум дена од денот на известувањето за одлуката, да објави анонимизирана верзија, 

со исклучок на одлуки поврзани со допинг кои се предмет на посебните одредби од Правилникот 

за антидопинг на УЕФА. 

Член 53  Повторно отворање на постапката 
1 На барање, надлежното дисциплинско тело повторно ги отвора постапките во која странката или 

УЕФА тврдат дека имаат нови и значителни факти или докази што не можеле да ги обезбедат пред 

да стапи на сила одлуката.  

2 Барањето за повторно отворање на постапката мора да биде упатено до дисциплинското тело 

кој ја донел оспорената одлука во рок од 14 дена од денот на објавувањето на причините за 

преиспитување, и не подолго од четири години по стапувањето на сила на одлуката за која 

станува збор. 

3 Случаите поврзани со допинг, измама, поткуп, корупција или прекршоци за местење на 

натпревари не се предмет на горенаведените ограничувања и може да бидат повторно отворени 

во секое време. 

Член 54  Арбитражен суд за спорт 
Статутите на УЕФА пропишуваат кои одлуки донесени од страна на дисциплинските тела можат да 

се донесат пред Арбитражниот суд за спорт и под кои услови. 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII - Постапки пред Дисциплинското тело за контрола и етика 

 

Член 55  Отворање на постапката 
1 Постапката ја отвора администрацијата на УЕФА: 

а. врз основа на официјални извештаи; 

б. каде што е направен приговор; 

в. на барање на Извршниот комитет на УЕФА, претседателот на УЕФА или генералниот секретар на 

УЕФА; 

г. на барање на етичкиот и дисциплински инспектор;  

д. врз основа на документи добиени од јавен орган; 

ѓ. каде што е изјавена жалба, што е предмет на претходно одобрување на етичкиот и 

дисциплински инспектор, како што е наведено во став 2 подолу. 

2 Кога е поднесена жалбата, етичкиот и дисциплински инспектор мора да ја процени таквата 

жалба. Според неговата дискреција, етичкиот и дисциплински инспектор може да одлучи да не го 

одобри отворањето на постапката, ако не постојат валидни причини за да го стори тоа. Таков 

недостаток на валидни причини се појавува каде што проблемот може да се реши на национална 

основа, би можело да биде предмет на приговор или странката која ја поднела жалбата недостига 

правен интерес достоен за заштита. 

3 Одлуката на етичкиот и дисциплински инспектор да не го одобри отворањето на постапката 

може да поднесе жалба пред Дисциплинското тело за контрола и етика во рок од пет дена од 

денот на известувањето за одлуката. 

Член 56  Изјави за приговор 
1 Членските здруженија и нивните клубови имаат право на приговор. Проговорите мора писмено 

да стигнат до Дисциплинското тело за контрола и етика, наведувајќи ги релевантните причини, во 

рок од 24 часа по завршувањето на натпреварот. 

2 24-часовниот временски рок не може да се продолжи. Заради непречено водење на 

натпреварот, соодветните прописи на натпреварот можат соодветно да го скратат рокот за 

приговор. 

3 Провизијата за приговор е 1.000 евра. Мора да се плати кога приговорот е поднесен и се 

надоместува само ако приговорот е признаен.  

4 Секој приговор што не ги исполнува горенаведените услови е прогласен за недопуштен од 

страна на претседателот на Дисциплинското тело за контрола и етика. 

Член 57  Дозволеност на приговори  
1 Приговор е дозволен само ако се заснова на: 



а. учество на неспособен играч на натпреварот како последица на тој играч да не ги исполнува 

условите дефинирани во релевантните прописи за натпреварот; 

б. неприфатливо поле на игра, сè додека судијата бил информиран веднаш штом проблемот бил 

пријавен или забележан (без разлика дали е во писмена форма пред почетокот на натпреварот 

или усно од страна на капитенот на тимот, во присуство на капитенот на противничкиот тим, за 

време на натпреварот); 

в. очигледна грешка од страна на судијата како што е дефинирано во член 9 од овие прописи, во 

кој случај протестот може да се насочи само кон дисциплински последици од очигледната грешка 

на судијата; 

г. очигледно прекршување на правилото од страна на судијата кое имало одлучувачко влијание 

врз конечниот резултат од натпреварот; 

д. било кој друг значителен инцидент кој имал одлучувачко влијание врз конечниот резултат од 

натпреварот. 

 2  Не можат да се прават приговори против фактички одлуки донесени од страна на судијата. 

Член 58  Појаснување на фактите 
По правило, Дисциплинското тело за контрола и етика ги појаснуваат фактите на случајот со 

резиме, врз основа на официјални извештаи. Ги разгледува сите други релевантни документи што 

ги поседува и може да собере дополнителни докази, под услов тоа да не ја одложи прекумерно 

постапката. 

Член 59  Форма на постапка 
Во принцип, постапката пред Дисциплинското тело за контрола и етика се спроведува во писмена 

форма. Меѓутоа, во исклучителни околности, Дисциплинското тело за контрола и етика може да 

одржи сослушување. Во таков случај, се применуваат правилата со кои се регулираат расправите и 

разгледувањето пред Апелационото тело. 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII - Постапки пред Апелационото тело 

Член 60  Жалби, рокови и надоместоци 
1 Странките и етичкиот и дисциплински инспектор кои се директно засегнати од одлуката имаат 

право на жалба. Светската анти-допинг агенција може исто така да поднесе жалба против 

одлуките во врска со допингот во согласност со рокот за пријавување предвиден во Светскиот 

анти-допинг законик, а за останатите, во согласност со постапката утврдена во овој правилник. 

2 Апелационата жалба против решението на Дисциплинското тело за контрола и етика мора да се 

поднесе во писмена форма до администрацијата на УЕФА за вниманието на Апелационото тело, 

во рок од три дена од денот на издавањето на решението. Меѓутоа, прописите за натпреварот 

може да го скратат овој рок заради непречено водење на натпреварот. 

3 Во рок од пет дена по истекот на временскиот рок за поднесување на жалба, подносителот мора 

во писмена форма да поднесе основи за жалба. Тие мора да содржат правно барање, сметка за 

фактите, докази, листа на сите предложени сведоци (со кратко резиме од нивното сведочење) и 

заклучоците на жалителот (особено за тоа дали да се спроведе жалбена постапка усно или во 

писмена форма). Во отсуство на било каква изјавена предност помеѓу писмената и усната 

постапка, постапката ќе се спроведува во писмена форма. Странките и етичкиот и дисциплински 

инспектор не се овластени за да доставуваат дополнителни писмени поднесоци или докази по 

истекот на рокот за поднесување на основи за жалба. Во итни случаи, претседателот може да го 

скрати овој рок. 

4 Жалбената такса е 1.000 евра, што треба да се плати за поднесување на основите за жалба. 

Сепак, жалбената такса е поништена за жалби против одлуки за прекршување на анти-допинг 

правилото од страна на поединци и за жалби поднесени од страна на етичкиот и дисциплински 

инспектор. 

5 Ако не се почитуваат овие рокови, претседателот ја прогласува жалбата за недопуштена. 

Член 61  Допуштеност на жалби  
1 Жалбите против одлуките на Дисциплинското тело за контрола и етика се прифатливи доколку 

дисциплинската мерка изречена во прв степен е ограничена на: 

а. предупредување; 

б. опомена; 

в. автоматска суспензија на еден натпревар по разрешување. 

2  Не е дозволена жалба доколку странката не побара, во догледно време, издавање на решение 

со основи, во согласност со член 52 од овој правилник.  

Член 62 Престој на извршување 
1 Жалбата нема преостанато влијание врз извршувањето на одлуката. 

2 Претседателот може да додели престој на извршување, по приемот на образложено барање. 

 



Член 63  Одговарање на жалба 
1 Претседателот го известува етичкиот и дисциплински инспектор и/или засегнатите странки за 

жалбата. Мора да биде поднесен одговор на жалбата во рокот определен од претседателот. По 

овој рок, странките не се овластени да доставуваат дополнителни писмени поднесоци или да 

доставуваат докази. 

2 Етичкиот и дисциплински инспектор мора да одговори на жалбата во случај на наводна повреда 

на членовите 12,13 или 14. Во случај на било кој друг наводен дисциплински прекршок, тој може 

да одговори на жалбата по своја дискреција. 

 

Член 64  Сослушувања 
1 Постапките пред Апелационото тело се спроведуваат усно или во писмена форма. 

2 Кога е побарано од страна на странката или етичкиот и дисциплински инспектор, или кога 

претседателот на Апелационото тело смета дека е неопходно, претседателот одредува датум за 

сослушувањето и ги повикува странките и етичкиот и дисциплински инспектор.  

3 Ако се одржи сослушување, странките и етичкиот и дисциплински инспектор имаат право на две 

усни молби. Претседателот одлучува за редоследот на молбите. Доколку првиот што признава 

одбива да признае по втор пат, процесот на признавање се поништува. 

 

Член 65  Проблеми и одлуки 
1 Апелационото тело разгледува зад затворени врати. 

2 Во рамките на жалбената постапка, Апелационото тело има полно овластување за да ги разгледа 

фактите и законот. 

3 Одлуката на Апелационото тело ја потврдува, изменува или поништува оспорената одлука. Во 

случај на основно несоодветно постапување, Апелационото тело може да ја поништи оспорената 

одлука и да го упати случајот назад на преиспитување во Дисциплинското тело за контрола и 

етика. 

4 Ако обвинетиот е единствената странка што поднела жалба, или ако етичкиот и дисциплински 

инспектор се жали во корист на обвинетиот, санкцијата не може да се зголеми. 

5 Ако се појават нови дисциплински прекршоци додека постапката за жалби е во тек, може да се 

процени во текот на истата постапка. Во таква ситуација, санкцијата може да се зголеми. 

6 Одлуките на Апелационото тело се конечни, предмет на членовите 62 и 63 од Статутот на УЕФА. 

 

 

 

 



НАСЛОВ III - ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ 

         IX - СПРОВЕДУВАЊЕ 

Член 66  Надлежност 
1 Администрацијата на УЕФА има надлежност да ги спроведува одлуките на дисциплинските тела. 

Може да нареди на членка асоцијација да ја спроведе одлуката.  

2 Како гаранција за спроведување на законот, членските здруженија се солидарно одговорни за 

парични казни, конфискација на парични надоместоци и процедурални трошоци наметнати врз 

нивните клубови, играчи, службеници или членови; клубовите имаат иста одговорност во однос 

на нивните играчи, функционери и членови. 

Член 67  Исклучување и акумулирани предупредувања   
1 Доколку надлежното дисциплинско тело не одлучи поинаку, играчот или службеникот испратен 

од полето на игра и/или неговите непосредни опкружувања, вклучувајќи ја и техничката област, 

автоматски се суспендира за следниот натпревар во кој се случило исклучувањето. 

2 Играч или тимски службеник кој добива предупредување во различни натпревари, е 

суспендиран за следниот натпревар, во согласност со условите утврдени во прописите на 

натпреварот и сите директиви објавени во циркуларно писмо. Таквите суспензии мора да бидат 

доставени пред секоја друга суспензија.  

3 Ако натпреварот се повтори, сите предупредувања издадени во натпреварот што треба да се 

повторат ќе бидат откажани. 

4 Предупредувањата издадени за еден натпревар што е последователно прогласен за предаден 

нема да се откаже.  

Член 68  Обично спроведување на суспензии 
1 Доколку надлежното дисциплинско тело не одлучи поинаку и подлежи на одредбите подолу, 

суспензиите на натпреварот и суспензии од извршување на функцијата мора да бидат доставени 

за време на следниот натпревар во кој е извршен прекршокот. 

2 Секоја суспензија на натпреварот или суспензија од извршување на функција која не е завршена 

кога ќе заврши релевантниот натпревар на УЕФА, се пренесува во согласност со условите на 

соодветните прописи на натпреварот. 

3 Во отсуство на такви услови, суспензијата автоматски се пренесува на следниот официјален 

натпревар од истата категорија (т.е репрезентативни натпревари или натпревари со клупски тим 

како што е наведено во член 49 од Статутот на УЕФА) за кои играчот или службеникот би се 

квалификувале. 

4 Сепак, се применуваат следните правила: 

а. Суспензија што не може да се примени за време на натпреварот на помлади од 17 години, 

автоматски се пренесува на следниот натпревар на помлади од 19 години, освен ако не може да 

се примени за време на Светското првенство на ФИФА на помлади од 17 години. 



б. Суспензија што не може да се примени за време на натпреварот на помлади од 19 години, 

автоматски се пренесува на следниот натпревар за мажи помлади од 21 година и на Европскиот 

првенство за жени, освен ако не може да се примени за време на релевантното Светско првенство 

на ФИФА на помлади од 20 години. 

в. Суспензија што не може да се примени за време на натпреварот на помлади од 21 година, 

автоматски се пренесува на следното Европско фудбалско првенство, освен ако не може да се 

примени за време на Олимпискиот фудбалски турнир или Светското првенство на ФИФА. 

г. Суспензија што не може да се примени за време на Европското првенство, автоматски се 

пренесува на следната Лига на УЕФА или Светското првенство на ФИФА. 

д. Суспензија што не може да се примени за време на Европското првенство во мал фудбал, 

автоматски се пренесува на следното Светско првенство во мал фудбал на ФИФА. 

 5 Суспензија од одреден натпревар во репрезентативните натпревари се однесува на сите 

натпревари за репрезентативни тимови кои се одржуваат претходниот ден, на денот,или ден по 

натпреварот.  

6 Суспензијата од конкретниот натпревар се однесува на сите натпревари во било кое 

натпреварување на клубот кое се одвива во било кои два дена пред или по конкретниот 

натпревар, или во истиот ден. 

Член 69  Дополнителни одредби кои влијаат врз менаџерите/тренерите 
1 Менаџер/тренер на тимот кој е исклучен или суспендиран од извршување на неговата функција 

може да не е во техничката област или да комуницира директно со играчите на тимот и/или 

техничкиот персонал за време на натпреварот. Покрај тоа, тимскиот менаџер/тренер кој е 

суспендиран од извршување на неговата функција не може да влезе во соблекувалната или 

тунелот пред или за време на натпреварот. 

2 Суспензиите применети на играч-тренер се однесуваат на неговата способност и како играч и 

како тренер. 

3 Ако играч кој е суспендиран за минимум три натпревари ја презема улогата на службеник или 

менаџер/тренер, преостанатиот дел од суспензијата се применува во овој нов капацитет, кој е 

предмет на одредбите од член 72 од овој правилник. 

4 Гореспоменатите правила исто така се применуваат и за помошници тренери. 

Член 70  Извршување 
 Дисциплинските мерки и директивите стапуваат во сила веднаш штом ќе бидат известени, со 

исклучок на: 

   а. автоматски суспензии со повеќе жолти картони или еден црвен картон, каде што не постои 

случај за продолжување на суспензијата; таквите суспензии се применуваат веднаш и не е 

потребно известување; 

   б. дисциплински мерки од финансиска природа, кои се применливи во рок од 90 дена од денот 

на известувањето, освен ако надлежното дисциплинско тело не одлучи поинаку. 



Член 71  Вонредно извршување на суспензии 
Суспензијата на натпреварот се смета за исполнета ако натпреварот на УЕФА е: 

а. ретроактивно прогласен за предаден; 

б. напуштен пред завршувањето и не се повторува. 

Член 72  Временски рокови за извршување на одлуките 
1 Извршувањето на одлуките е забрането: 

а. за исклучување од натпревари од УЕФА: 

      i. по пет години за исклучување од една сезона, 

      ii по осум години за исклучување од две сезони, 

      iii по десет години за исклучување повеќе од две сезони; 

б. за затворање на стадионот и натпревари кои треба да се играат зад затворени врати: 

      i по пет години за мерки кои се однесуваат на еден или два натпревари, 

      ii по осум години за мерки кои се однесуваат на три или четири натпревари, 

      iii по десет години за мерки кои се однесуваат на повеќе од четири натпревари; 

в. за суспензија на поединци 

      i по две години за суспензии на еден или два натпревари, 

      ii по пет години за суспензии на три до шест натпревари, 

      iii по осум години за суспензии повеќе од шест натпревари; 

г. по пет години за сите други дисциплински мерки. 

2 Прекршоците кои вклучуваат местење на натпревари, измама, поткуп или корупција не се 

предмет на овие временски ограничувања. 

3 Временскиот рок за извршување започнува на 1 август по завршувањето на сезоната во која била 

изречена дисциплинска мерка. Временскиот рок, кој се состои од одреден број години, се 

пресметува според сезоната на УЕФА, т.е. од 1 август до 31 јули следната година. 

 

 

 

 

 

 



X -   Натпревари кои треба да се играат зад затворени врати 

Член 73  Натпревари кои треба да се играат зад затворени врати 
Освен ако надлежното дисциплинско тело не одлучи поинаку, никој не смее да присуствува на 

натпревар кој ќе се игра зад затворени врати, со исклучок на: 

    а. максимум 200 луѓе кои ја поседуваат билети категоријата 1  од гостинскиот клуб или 

асоцијација и максимум 20 ВИП гости за секој клуб или асоцијација; 

    б. максимум 55 луѓе за тимска делегација, вклучувајќи ги и играчите; 

    в. акредитиран емитувачки кадар и медиуми (новинари и фотографи); 

    г. полициски службеници и безбедносен персонал со специфични задачи поврзани со 

безбедноста на натпреварот; 

    д. луѓе кои вршат функции поврзани со инфраструктурата на стадионот (косачи, осветлување, 

ознаки) и лица кои вршат функции кои се поврзани со натпреварот (собирачи на топки, деца 

вклучени во церемонијата пред натпреварот, како и нивните надгледувачи); 

    ѓ. максимум 75 претставници на УЕФА кои извршуваат функции на натпреварот; 

    е. луѓе од УЕФА и партнери на УЕФА кои поседуваат бесплатни билети; 

    ж. деца до 14 годишна возраст (прописно придружени) од училишта и/или фудбалски академии 

кои се поканети бесплатно на натпреварот. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XI - Признавање и проширување ширум светот 

Член 74  Признавање на санкциите на други власти 
1 Дисциплинското тело за контрола и етика може да ги продолжи санкциите наметнати од страна 

на ФИФА или членка асоцијација на УЕФА на натпревари на УЕФА на барање на ФИФА или членка 

асоцијација на УЕФА, особено во случај на сериозни прекршоци извршени во нивните 

надлежности. 

2 Барањето мора да биде поднесено во писмена форма до УЕФА и да се приложат сите документи 

поврзани со случајот. 

3 Се дава продолжување ако одлуката за која се заснова барањето е во согласност со општите 

принципи на правото и со правилникот на УЕФА. 

4 Доколку се компатибилни со правилата на УЕФА, мерките што се преземени од страна на 

владиното тело или друго тело во врска со допингот се признати од страна на УЕФА.  

5 Одлуката за продолжување на санкција не може да ја измени самата санкција. 

6 Исходот од секоја жалба против санкцијата се применува подеднакво на секоја одлука за 

нејзино продолжување. 

7 Жалбата поднесена против одлуката за продолжување на санкцијата може да биде насочена 

само против условите за такво продолжување, а не против важноста на самата санкција. 

Член 75  Проширување на санкциите ширум светот 
За одлуката на дисциплинското тело на УЕФА да стапи на сила во надлежност на друга 

конфедерација или асоцијација кое не е член на УЕФА, надлежното дисциплинско тело на УЕФА 

мора да поднесе барање до ФИФА.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XII - Завршни одредби 

Член 76  Еднаков третман на мажи и жени 
Употребата на машката форма во овој правилник се однесува и за женската форма. 

 

Член 77  Датум на стапување во сила 
Овие прописи стапуваат на сила на 15 јуни 2019 година. 

Член 78  Преодни одредби 
1 Овие прописи се применуваат за дисциплински прекршоци извршени по нивното влегување во 

сила. 

2 Тие, исто така, се применуваат за дисциплински прекршоци извршени пред нивното влегување 

во сила, ако тие се поповолни кон обвинетиот отколку прописите кои се во сила во времето на 

прекршокот.  

Член 79  Авторитативен текст 
Доколку постои несовпаѓање во толкувањето на англиската, француската и германската верзија на 

овие прописи, англискиот текст ќе преовладува. 

 

                 За Извршниот комитет на УЕФА: 

                 Александар Чеферин                   Теодор Теодоридис 

                 Претседател                                   Генерален секретар 

 

 

                 Баку, 29 мај 2019 година 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анекс А - Листа на дисциплински мерки 
Врз основа на член 6 (5) од овие прописи, следната листа на дисциплински мерки можат да бидат 

земени во предвид од страна на релевантното дисциплинско тело кога ја донесува својата одлука.  

 

Следната листа не ја исклучува надлежноста на релевантното дисциплинско тело за да ги донесе 

своите одлуки во поглед на посебните околности на секој случај (член 23). 

 

Дисциплинските мерки што се земени во предвид за прекршоците што не се вклучени во оваа 

листа се утврдени од страна на релевантното дисциплинско тело во согласност со објективните и 

субјективните елементи на прекршокот, земајќи ги во предвид и отежнувачките и олеснителните 

околности. 

 

Паричните казни можат да се зголемат за секој дополнителен случај на повторување. 

I. Дисциплински правилник на УЕФА 
Тип на прекршок Прв прекршок Втор прекршок 

Инвазија на теренот 5.000 евра парична казна 8.000 евра парична казна 

Палење на огномет Парична казна = број на 

огномети x 500 евра 

Парична казна = број на 

огномети x 500 евра + 50% 

Употреба на ласерски 

покажувач 

8.000 евра парична казна 12.000 евра парична казна 

Порака непогодна за 

спортски настан 

10.000 евра парична казна 15.000 евра парична казна 

Акт на штета 5.000 евра парична казна + 

штети 

8.000 евра парична казна + 

штети 

Задоцнет почетен удар Предупредување (тренер + 

тим) 

10.000 евра парична казна 

(тим) + 1 натпревар под 

условна казна (тренер) 

 

 

 

 

 



II. Правилник за безбедност и сигурност на УЕФА 
Тип на прекршок Прв прекршок Втор прекршок 

Билет Предупредување 5.000 евра парична казна 

Квоти за билети и цени Предупредување 5.000 евра парична казна 

Посета на тимот и 

поддржувачи 

Предупредување 5.000 евра парична казна 

Прием на гледачи Предупредување 5.000 евра парична казна 

Скрининг и пребарување на 

гледачи 

Предупредување 5.000 евра парична казна 

Контрола на гледачите 5.000 евра парична казна 8.000 евра парична казна 

Јавни ходници 8.000 евра парична казна 12.000 евра парична казна 

Врати и порти 15.000 евра парична казна 18.000 евра парична казна 

Заштита на игралиштето 5.000 евра парична казна 8.000 евра парична казна 

  

III. Правилник за инфраструктура на стадионот 
Тип на прекршок Прв прекршок Втор прекршок 

Структурни критериуми 

применливи за сите 

категории 

Предупредување 5.000 евра парична казна 

Рефлектори 3.000 евра парична казна 5.000 евра парична казна 

Голови и помошни голови 3.000 евра парична казна 5.000 евра парична казна 

Несоодветен простор или 

објекти 

Предупредување 3.000 евра парична казна 

Трибини и објекти за 

гледачите 

3.000 евра парична казна 5.000 евра парична казна 

Структурни критериуми од 

категоријата 1 

Предупредување 3.000 евра парична казна 

Структурни критериуми од 

категоријата 2 

Предупредување 3.000 евра парична казна 

Структурни критериуми од Предупредување 3.000 евра парична казна 



категоријата 3 

Структурни критериуми од 

категоријата 4 

Предупредување 3.000 евра парична казна 

 

 

 

 

IV. Медицински правилник на УЕФА 
Тип на прекршок Прв прекршок Втор прекршок 

Медицински преглед на 

играчите 

Предупредување 5.000 евра парична казна 

Минимални медицински 

барања за играчи, тимски 

службеници, судискиот тим 

и натпреварувачите 

Предупредување 5.000 евра парична казна 

 

V. Правилник за опрема на УЕФА 
Тип на прекршок Прв прекршок Втор прекршок 

Идентификација на клубот Предупредување 3.000 евра парична казна 

Идентификација на членка 

асоцијација 

Предупредување 3.000 евра парична казна 

Рекламирање на спонзор Предупредување 3.000 евра парична казна 

Идентификација на 

производителот 

Предупредување 3.000 евра парична казна 

Добротворни логоа Предупредување 3.000 евра парична казна 

Фудбалски репрезентации 

на дресот 

Предупредување 3.000 евра парична казна 

Опрема на голманот Предупредување 3.000 евра парична казна 

Специјална опрема која се 

користи на терен 

Предупредување 3.000 евра парична казна 



Специјална опрема која се 

користи во техничката 

област 

Предупредување 3.000 евра парична казна 

Судење Предупредување 3.000 евра парична казна 

Собирачи на топки, 

придружници на играчи и 

носители на знамиња 

Предупредување 3.000 евра парична казна 

Топки Предупредување 3.000 евра парична казна 

 

VI. Правилник на анти-допинг на УЕФА 
Тип на прекршок Прв прекршок Втор прекршок 

Правила на движење Предупредување 5.000 евра парична казна 

Ако не се оди директно во 

станицата за допинг 

контрола 

5.000 евра парична казна 1 натпревар под условна 

казна 

   

 

VII. Правилник за натпреварот на УЕФА 
Тип на прекршок Прв прекршок Втор прекршок 

Пристигнувања на екипи и 

предавање на натпреварот 

Предупредување 5.000 евра парична казна 

Медиумски прашања Предупредување 5.000 евра парична казна 

Позиции на медиумите и 

телевизиските камери 

Предупредување 5.000 евра парична казна 

 

 

 

 

 



VIII. Непочитување на играчите и функционерите (Член 15(4) од Дисциплинскиот 

правилник на УЕФА) 
 

 

НАТПРЕВАР 

СТАНДАРДНА ПАРИЧНА КАЗНА ЗА 

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ/РАЗРЕШУВАЊЕ 

ПРЕДУПРЕДУВА

ЊЕ 

РАЗРЕШУВАЊЕ 

УЕФА Европско фудбалско  

првенство  

Финален турнир 2.000 евра 4.000 евра 

Квалификација за натпревар 1.000 евра 2.000 евра 

 

УЕФА  Лига на нации 

Финален турнир 2.000 евра 4.000 евра 

Квалификација за натпревар 1.000 евра 2.000 евра 

УЕФА Лига на шампиони Групна фаза 2.000 евра 4.000 евра 

Квалификациска фаза и плеј-

оф 

750 евра 1.500 евра 

УЕФА Лига на Европа Групна фаза 1.000 евра 2.000 евра 

Квалификациска фаза и плеј-

оф 

750 евра 1.500 евра 

УЕФА Младинска лига 250 евра 500 евра 

УЕФА Супер куп 1.000 евра 2.000 евра 

УЕФА Европско првенство под 21 година 750 евра 1.500 евра 

УЕФА Европско првенство под 19 години 500 евра 1.000 евра 

УЕФА Европско првенство под 17 години 250 евра 500 евра 

УЕФА Европско женско првенство 250 евра 500 евра 

УЕФА Лига на шампиони за жени  250 евра 500 евра 

УЕФА Европско женско првенство под 19 години 150 евра 300 евра 

УЕФА Европско женско првенство под 17 години 150 евра 300 евра 

УЕФА Лига на шампиони во мал фудбал 200 евра 400 евра 

УЕФА Европско првенство во мал фудбал 300 евра 600 евра 

УЕФА Европско првенство во мал фудбал под 19 години 150 евра 300 евра 

УЕФА Европско женско првенство во мал фудбал 150 евра 300 евра 



УЕФА Куп на региони 50 евра 100 евра 

 

 

Случаи 

Пет до осум карти за играчи (три до шест во случај на мал 

фудбал), без претходен рекорд 

Предупредување 

Шест до девет карти за комбинација на играчи и службени лица, 

без претходен рекорд 

Предупредување 

Повеќе од осум карти за играчи (повеќе од шест карти во случај 

на мал фудбал), без претходен рекорд 

50% од стандардната парична 

казна 

Повеќе од девет карти за комбинација на играчи и службени 

лица, без претходен рекорд 

50% од стандардната парична 

казна 

Еден претходен прекршок Стандардна парична казна + 

парична казна за 

дополнителна претпазливост 

Повеќе од еден претходен прекршок Стандардна парична казна + 

парична казна за 

дополнителна претпазливост 

за секој дополнителен 

прекршок 
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