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Дисциплински правилник на УЕФА, издание 2019
Почитувани,
На состанокот во Баку на 29 мај 2019, Извршниот комитет на УЕФА го одобри новиот
Дисциплински правилник на УЕФА (издание 2019) [DR] кој ќе го замени изданието од 2017 и ќе
стапи на сила на 15 јуни 2019.
Направени се измени за воведување нови елементи (точка А подолу), зголемување на законската
сигурност и предвидливост (односно јасност, конзистентност, транспарентност и точност (точка Б
подолу), и зголемување на понатамошните, козметички корекции (точка В подолу).
А. Нови елементи
1) Вклучување на можноста за клубовите и асоцијациите да поканат деца на возраст до 14 години
од училиштата и фудбалските академии за натпревари кои ќе се играат зад затворени врати. →
Член 73(ж) [ЗАБЕЛЕШКА: Оваа можност е исто така аналогно применлива во случај на делумно
затворен стадион]
2) Можност за дисциплинските тела предвид да ја земат непосредната реакција на националните
асоцијации или клубовите како олеснителна околност во случај на упад на теренот, т.е. не само,
како што наведуваат сегашните правила, во случаи на провокативни пораки. →Член 23(3)
3) Ново правилo за тоа што ќе се случи ако местото на етичкиот и дисциплински инспектор (EDI) ќе
остане празно (на пр. истото решение како во Член 28(3) од Дисциплинскиот правилник за Телото
на УЕФА за контрола, етика и дисциплина (CEDB) и Телото за жалби (AB) и можноста за Извршниот
комитет да го зголеми бројот на етички и дисциплински инспектори во одредени термини. →Член
31(1)
4) Без оглед на природата на постапките, обврска на членовите на CEDB/AB да потпишат заложба
за независно користење на нивните функции. →Член 32(2)
5) Креирање на јасна врска помеѓу Правилникот за безбедност и сигурност на УЕФА и
Дисциплинскиот правилник со последица дека прекршувањата на Правилникот за безбедност и
сигурност на УЕФА повеќе нема да биде предмет на строга одговорност. →Член 16(1)
6) Неприменување на принципот на строга одговорност кога се фрлаат безопасни предмети без
притоа некој да се доведе во опасност и без тоа да влијае на натпреварот. → Член 16(2)

7) Измени на Членовите 15(4) и 67(1) за земање предвид на новата можност да се покажува жолт
и црвен картон од страна на судијата кон службено лице на тимот, како што е наведено во
последните измени на Правилата на играта на IFAB (LoG) 2019/20 бр. 5. → Член 15(4) и 67(1)
8) Со цел комплетност, додавање на “измама” во одредбите за мито и корупција. → Членови
10(2), 11(2)(а), 25(1)(б), 26(1)(г), 53(3) и 72(2)
Б. Правна сигурност и предвидливост
1) Не постои можност предавањето на натпреварот да биде суспендирано во согласност со CAS
2014/A/3703 (Legia Warszawa v UEFA, став 108: “Иaко […] оваа одредба [т.е. Член 26(1)] од
Дисциплинскиот правилник на УЕФА одредува дека “одредена/сите дисциплински мерки можат
да бидат суспендирани’, Панелот смета дека не е соодветно да се суспендира одредена
санкција за објавување загуба на натпревар преку предавање”).→ Член 26(1)(д)
2) Усогласувањето на содржината од Член 26(3) со Член 25(1) од Дисциплинскиот правилник со
цел да гo одрази CAS 2017/A/5299 Olympique Lyonnais v UEFA, каде што под точка 146, двапати се
укажува на недостатокот на правна сигурност во Дисциплинскиот правилник на УЕФА во оваа
точка, и како резултат, одлучи да го намали условниот период во случајот, од две години на 15
месеци. → Член 26(3)
3) Вклучување на изјава за одрекување од одговорност во однос на услугите/совет обезбеден од
УЕФА pro bono советници и спецификација за тоа каде да се најдат условите за добивање правна
помош од УЕФА. →Членови 39(3) и 39(6)
4) Воведување на временска рамка од седум дена за страните да побараат редактирана верзија на
одлуката. →Член 52(5)
5) Јасно наведување на забраната да се достават дополнителни писмени поднесоци или да се
креира доказ по истекувањето на временската граница да се одговори на жалба →Член 63(1)
6) Поголема флексибилност за EDI при одлучување дали треба да се одговори на жалба или не.
→Член 63(2)
7) Појаснување во однос на извршувањето на суспензиите кои не се изречени пред крајот на
натпреварувањето, т.е. кога не постои конкретна одредба во однос на релевантните регулативи за
натпреварувањето. →Членови 68(3), 68(4)(г),68(4)(д) и 68(5)
8) Усогласување на етичките одредби на УЕФА со Етичкиот кодекс на ФИФА. →Членови 18(2), 20,
21(1) и 21(2)
9) Случаите на поткуп и корупција треба да можат повторно да се отворат во било кое време со
цел да бидат во согласност со Член 10(2) од Дисциплинскиот правилник. →Член 53(3)
10) Поголема флексибилност за EDI при предложувањето дисциплински мерки (на пр. вклучување
на други дисциплински мерки освен стандардните мерки кои се дефинирани во Анекс А) и
усогласување на содржината на Член 31(3)(б) со Член 55(1)(г) од Дисциплинскиот правилник.
→Член 31(3)(б)

11) Примена во Телото на УЕФА за контрола, етика и дисциплина (CEDB) на правилата кои ги
регулираат сослушувањата и мислењата пред Телото за жалби (AB) (односно Членови 64(2-3) и
65(1) од Дисциплинскиот правилник), со цел да се пополни празнината →Член 59
12) Јасно наведување дека приговорот мора да се смета за недопустлив ако не е поднесен до
наведениот рок или ако надоместокот за приговорот не е платен до наведениот рок, и ќе има исто
решение како она кое е предвидено во Член 60(5) од Дисциплинскиот правилник за Телото за
жалби (AB). →Член 56(4)
13) Јасно наведување во одредбата поврзана со несоодветно однесување на играчите и
службените лица, на можноста за зголемување на суспензиите во случај на сериозен прекршок, со
цел ова да се усогласи со практиката развиена од страна на дисциплинските тела на УЕФА. →Член
15(3)
14) Јасно наведување на полот или сексуална ориентација во одредбата за расизмот и друго
дискриминаторно однесување, со цел да се земе предвид предлогот од FARE. →Член 14(1)
15) Измена на содржината на Член 69 како резултат на новиот Член 4 IFAB LoG, врз основа на кој
станува невозможно да се следи дали исклучените или суспендирани тренери комуницираат
индиректно со некое службено лице кое седи на клупата и кое може да има паметен телефон.
→Член 69(1)
16) Додавање на нова реченица во Анекс А која ќе ја одразува моменталната практика на
дисциплинските тела во однос на повторените прекршоци. → Анекс А (воведен дел)
17) Намалување на стандардните парични казни предвидени во Анекс А.II за прекршок “заштита
на полето за игра”, односно од €8,000 на €5,000 за првиот прекршок, и од €12,000 на €8,000 за
вториот прекршок со цел усогласување на овие прекршоци со оние кои се предвидени во Анекс
А.I за прекршок ‘Упад во полето за игра”. →Анекс А.II
18) Зголемување на стандардната санкција за одбивање на директна посета на станицата за
допинг контрола, од предупредување на парична казна од €5,000 за првиот прекршок и од
парична казна од €5,000 до суспензија од еден натпревар како втора казна во условен период. →
Член А.VI
19) Воведување на стандардизирани парични казни за несоодветно однесување на играчите и
службените лица за време на УЕФА Лигата на нации, УЕФА Првенство за футсал до 19 години и
УЕФА првенство во футсал за жени, и зголемување на стандардните надоместоци за несоодветно
однесување на играчите и службените лица во текот на УЕФА Лигата на шампиони за жени. →
Анекс А.VIII (прва табела)
20) Појаснување на санкцијата за несоодветно однесување на играчите и службените лица во
случаи каде што постои повеќе од еден претходен прекршок. → Анекс А. VIII (втора табела)
В. Други козметички амандмани
1) Корекција на погрешната референца во Член 42(1) во однос на почетокот на временските
граници. → Член 42(1)

2) Додавање на зборот “било кој” во Член 60(3) со цел да се разјасни дека страните не мора да
обезбедат сведоци. → Член 60(3)
Ако имате било какви прашања во однос на горенаведеното, Ве молиме контактирајте го Анџело
Ригопулос, Управен директор за интегритет и регулаторни прашања (Angelo.Rigopoulos@uefa.ch), и
Жак Бондалаз, Раководител за регулаторни и дисциплински прашања (Jacques.Bondallaz@uefa.ch).
Со почит,
УЕФА
Личен потпис
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