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Преамбула 

На основі Статей 32(3) та 34ter Статуту УЄФА, наступні Процедурні правила, що 

регулюють діяльність Органу з фінансового контролю клубів УЄФА (далі "ОФКК") 

були прийняті. 
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I Загальні положення  
 

Стаття  1 Визначення термінів  

1.01 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
2.01 

Для цілей цих правил застосовуються наступні визначення: 

a. Претендент на ліцензію: футбольний клуб, тобто юридична особа повністю 

та одноосібно відповідальна за футбольну першу команду, що бере участь в 

національних клубних змаганнях, та яка подала заявку на отримання ліцензії, 

щоб брати участь в клубних змаганнях УЄФА. 

b. Ліцензіат: претендент на ліцензію, якому була надана ліцензія, щоб брати 

участь в клубних змаганнях УЄФА. 

c. Ліцензіар: асоціація-член УЄФА або його афілійована ліга, яка керує 

системою ліцензування клубів УЄФА на національному рівні, видає ліцензії, 

щоб брати участь в клубних змаганнях УЄФА та виконує певні завдання, як 

частини процесу клубного моніторингу УЄФА. 

d. Відповідач: асоціація-член УЄФА, ліцензіар, претендент на ліцензію, 

ліцензіат або фізична особа, на яку поширюється Регламент УЄФА з 

ліцензування клубів та фінансової стійкості та/або Регламент УЄФА з 

ліцензування клубів для Ліги чемпіонів серед жінок, а також регламенти, що 

регулюють клубні змагання УЄФА, та проти яких було відкрито провадження 

ОФКК. 

Стаття  2  Сфера застосування  

Чинні правила регулюють: 

a. Організацію та юрисдикцію  ОФКК (Стаття  3 - Стаття  11 ); 

b. Процес прийняття рішень  ОФКК (Стаття  12 - Стаття  40). 
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II Організація та юрисдикція  
 

Стаття  3 Склад  
 

3.01 ОФКК поділено на: 

a. Першу палату; 

b. Апеляційну палату. 

3.02 Перша палата складається з: 

a. голови, що очолює Першу палату  та вживає необхідних заходів, щоб 

гарантувати її належне функціонування; 

b. щонайменше трьох інших членів, включаючи заступника голови. 

3.03 Апеляційна палата складається з: 

a. голови, що очолює Апеляційну палату ; 

b. щонайменше трьох інших членів, включаючи заступника голови. 

3.04 Кожного разу коли чинні правила посилаються на голову Першої палати, 

останній може бути замінений заступником голови Першої палати  або іншим 

членом Першої палати. 

3.05 Кожного разу коли чинні правила посилаються на голову Апеляційної палати, 

останній може бути замінений заступником голови Апеляційної палати  або 

іншим членом Апеляційної палати. 

3.06 Жодний член Першої палати не може одночасно належати до Апеляційної 

палати  та навпаки. 
 

Стаття  4 Вибори та термін повноважень  
 

4.01 Члени ОФКК обираються Виконавчим комітетом УЄФА на термін чотирьох 

років та призначаються або до Першої палати, або до Апеляційної палати . 

4.02 Члени ОФКК можуть переобиратися на наступні терміни. 

4.03 Якщо з’являється вільна вакансія, Виконавчий комітет УЄФА може обирати 

заміну на залишковий термін повноважень. 
 

Стаття  5 Юрисдикція  
 

5.01 Перша палата компетентна: 

a. визначати чи ліцензіари виконали їх обов'язки та чи претенденти на ліцензію 

виконали критерії ліцензування, визначені в Регламенті УЄФА з ліцензування 

клубів та фінансової стійкості та/або Регламенті УЄФА з ліцензування 

клубів для Ліги чемпіонів серед жінок на момент видачі ліцензії; 
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8.01 

b. Визначати чи ліцензіати, якщо їм була видана ліцензія, продовжують 

виконувати критерії ліцензування, визначені в Регламенті УЄФА з 

ліцензування клубів та фінансової стійкості та/або Регламенті УЄФА з 

ліцензування клубів для Ліги чемпіонів серед жінок; 

c. Визначати чи ліцензіати виконують вимоги клубного моніторингу, 

визначені в Регламенті УЄФА з ліцензування клубів та фінансової 

стійкості; 

d. Укладати угоди про врегулювання, як визначено в цих правилах; 

e. Накладати дисциплінарні санкції відповідно до цих правил у випадку 

невиконання вимог, визначених в  Регламенті УЄФА з ліцензування клубів 

та фінансової стійкості та/або Регламенті УЄФА з ліцензування клубів 

для Ліги чемпіонів серед жінок; 

f. Приймати рішення у справах, пов'язаних з допуском клубу до клубних 

змагань УЄФА в мірі, передбаченій в регламентах, що регулюють відповідні 

змагання; 

g. Приймати рішення щодо запитів на виключення з правила «трьох років», 

як це визначено в  Регламенті УЄФА з ліцензування клубів та фінансової 

стійкості (далі «правило трьох років»). 

Апеляційна палата має юрисдикцію заслуховувати апеляції на рішення, 

прийняті Першою палатою. 

Коли здається, що справа потрапляє під юрисдикцію обох Першої палати  та 

Дисциплінарного органу з контролю та етики, голова Першої палати  та голова 

Дисциплінарного органу з контролю та етики приймають рішення на свій 

розсуд який орган буде розглядати справу.  

Якщо вони не можуть прийти до згоди, голова Апеляційного органу вирішує на 

власний розсуд. Такі рішення щодо юрисдикції можуть бути оскаржені тільки з 

остаточним рішенням органу, якому призначено розгляд справи. 

Стаття  6 Незалежність  

Члени ОФКК є неупередженими та незалежними. Вони пов'язані виключно 

Статутом УЄФА, правилами та регламентами УЄФА та законодавством. 

Стаття  7 Несумісність  

Члени ОФКК не можуть одночасно належати до: 

a. Будь-якого органу УЄФА, інстанції або комітету; 

b. Будь-якого органу, інстанції, комітету або адміністративного відділу 

асоціації-члена УЄФА або будь-якої ліги або клубу, афілійованого з 

асоціацією-членом УЄФА. 

Стаття  8 Відповідальність  

Члени ОФКК не несуть відповідальність за будь-яку дію, рішення або 

бездіяльність у зв'язку з провадженням ОФКК. 
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Стаття  9 Відвід  

9.01 Член ОФКК не має брати участь в розгляді справи, якщо існують будь-які 

обґрунтовані сумніви щодо його неупередженості. 

9.02 Член ОФКК повинен розкрити будь-які обставини, які можуть спричинити 

конфлікт інтересів та/або мати такий характер, що вимагає компромісу з 

неупередженістю або незалежністю такого члена в очах будь-якої із сторін. 

9.03 Будь-які заперечення проти члена ОФКК, що бере участь в розгляді справи, 

повинні бути подані протягом семи днів з моменту, коли підстави для 

заперечення стають відомими та в будь-якому випадку до початку слухань, за 

наявності. 

9.04 Рішення щодо будь-якого відводу члена ОФКК приймається іншими членами 

відповідної палати, чия неупередженість не викликала питань. 
 

Стаття  10 Конфіденційність  
 

10.01 Члени ОФКК повинні забезпечити повну конфіденційність всіх фактів та 

доказів, доведених до їх уваги в рамках виконання їх обов'язків та повинні, 

зокрема, утримуватися від розголошення змісту розгляду. 

10.02 Члени ОФКК залишаються повністю пов'язаними цими зобов’язаннями про  

конфіденційність після завершення або припинення терміну їх повноважень  . 
 

Стаття  11 Роль адміністрації УЄФА  
 

11.01 Адміністрація УЄФА допомагає ОФКК у виконанні його завдань, визначених в 

цих правилах. 

11.02 Адміністрація УЄФА забезпечує ОФКК персоналом, інфраструктурою та 

адміністративною підтримкою в штаб-квартирі УЄФА, необхідною для 

виконання його завдань. 
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III Процес прийняття рішень  

Першої палати  
 

Стаття  12 Відкриття проваджень  
 

12.01 Провадження відкриваються головою Першої палати. Відповідач 

інформується про відкриття провадження. 

12.02 Коли відкривається провадження, голова Першої палати або призначає себе 

в якості  

12.03 го члена, або призначає іншого члена Першої палати  в якості  

12.04 го члена. Звітуючий член встановлює факти та збирає всі відповідні докази. 
 

Стаття  13 Збір доказів 
 

13.01 Всі форми доказів можуть бути розглянуті звітуючим членом. Це включає, але 

не обмежується, свідчення відповідача, свідчення свідків, документи та записи, 

аудіо та відео записи, виїзні перевірки та звіти експертів (чи то фінансового, 

чи правового або інших). 

13.02 Звітуючий член може встановити відповідні терміни для відповідача, щоб 

надати свої застереження та/або запитати додаткові докази. 

13.03 Після збору доказів, звітуючий член представляє свої висновки  Першій палаті 

з рекомендаціями стосовно рішення, що має бути прийнято. 
 

Стаття  14 Рішення Першої палати  
 

14.01 Голова Першої палати інформує відповідача про висновки звітуючого члена 

та відповідні докази. 

14.02 Якщо доречно, голова Першої палати  запрошує відповідача надати письмові 

застереження, разом з будь-якими підтверджуючими доказами у встановлені 

граничні терміни. 

14.03 Після того граничного терміну, відповідач не може надати будь-які додаткові 

документи до Першої палати, зберігаючи таку можливість у виключних 

випадках та за згодою або за запитом голови Першої палати. 

14.04 Голова Першої палати може скликати слухання або за його особистою 

ініціативою, або за запитом відповідача або звітуючого члена. Якщо слухання 

скликано, звітуючий член заслуховується першим, а потім відповідач. 

14.05 Звітуючий член не може відвідувати слухання та не може голосувати. 

14.06 Наприкінці слухань Перша палата може прийняти рішення: 

a. Відхилити справу; 

b. Прийняти або відхилити допуск клубу до відповідних змагань УЄФА; 
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c. Прийняти або відхилити запит на виключення з правила «трьох років»; 

d. Укласти угоду про врегулювання з відповідачем відповідно до цих правил; 

та/або 

e. Застосувати дисциплінарні санкції до відповідача відповідно до цих правил. 
 

Стаття  15 Угоди про врегулювання 
 

15.01 У випадку, коли вимоги, визначені в  Регламенті УЄФА з ліцензування клубів 

та фінансової стійкості не виконуються, Перша палата може укласти угоду 

про врегулювання з відповідачем. 

15.02 Розглядаючи чи укладати угоду про врегулювання у справах, пов'язаних з 

клубним моніторингом, Перша палата  бере до уваги Додаток M Регламенту 

УЄФА з ліцензування клубів та фінансової стійкості. 

15.03 Наступні положення застосовуються до всіх угод про врегулювання: 

a. Перша палата приймає рішення на власний розсуд чи укладати угоду про 

врегулювання. 

b. Угода про врегулювання може бути укладена в обставинах, які 

виправдовують ефективне, справедливе та переконливе вирішення справи. 

c. Угоди про врегулювання містять зобов'язання, що мають бути виконані 

відповідачем. 

d. Угоди про врегулювання  можуть включати будь-які дисциплінарні санкції, 

зазначені в Статті  29 та, за необхідності, специфічні часові рамки з метою 

приведення відповідача у відповідність з Регламентом УЄФА з 

ліцензування клубів та фінансової стійкості. Дисциплінарні санкції 

можуть бути умовними та/або безумовними. 

e. Член Першої палати здійснює моніторинг належного та своєчасного 

виконання угоди про врегулювання та, якщо доречно, Перша палата  

застосовує дисциплінарні санкції, передбачені в угоді про врегулювання. 

Процедура, визначена в Статті  13 та Параграфі 14.01 - Параграфі 14.05, 

застосовується по аналогії. 

f. При моніторингу угоди про врегулювання, Перша палата  бере до уваги  

Додаток M Регламенту УЄФА з ліцензування клубів та фінансової 

стійкості. 

g. Якщо відповідач порушує свою угоду про врегулювання Перша палата  

накладає дисциплінарні санкції відповідно до цих правил. 
 

Стаття  16 Процедура в особливо невідкладних справах  
 

16.01 Перша палата уповноважена приймати остаточні рішення в особливо 

невідкладних справах, зокрема в тих, що пов'язані з допуску до змагань УЄФА. 
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Апеляції на рішення Першої палати можуть бути подані до Апеляційної 

палати, за виключенням наступних рішень, є остаточними: 

a. попередження; 

b. догани: 

c. штрафи до € 10,000; 

d. рішення щодо виключень з правила «трьох років»; 

e. рішення в особливо невідкладних справах. 

Стаття  18 Апеляції та граничні терміни 

Апеляційна скарга на рішення Першої палати  повинна бути подана в 

письмовому вигляді до  Апеляційної палати протягом трьох днів з видачі 

обґрунтованого рішення Першої палати . 

Протягом п'яти днів до закінчення граничного терміну для подачі апеляційної 

скарги, апелянт повинен подати письмову аргументацію апеляції. Вона має 

включати виклад фактів та правових аргументів, на які посилається апелянт, 

докази та висновки апелянта. 

Нові суттєві факти або свідчення, подані апелянтом Апеляційної палати  

можуть бути виключені останньою, на власний розсуд, якщо вони стали 

доступні або могли бути обґрунтовано виявлені апелянтом та не були 

приведені останнім до винесення оскаржуваного рішення. 

Апелянту не дозволяється надавати подальші письмові застереження після 

граничного терміну для подачі аргументації апеляції. 

Стаття  19 Апеляційний розгляд 

Розгляд Апеляційною палатою проводиться головою Апеляційної палати. 

Голова Апеляційної палати  повідомляє відповідні сторони про апеляцію та 

може запросити надати відповідь у встановлені терміни. 

Після цього граничного терміну, сторони не можуть подавати будь-які 

подальші документи, зберігаючи таку можливість у виключних обставинах та 

за погодженням голови Апеляційної або за його запитом додаткової 

інформації. 

Голова Апеляційної палати може скликати слухання за власною ініціативою 

або за запитом апелянта. Якщо слухання скликається, апелянта заслуховують 

першим, а після представників Першої палати . 

Апеляційна палата  визначає допустимість, актуальність, суттєвість та вагу 

доказів по справі. 
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Стаття  20 Рішення Апеляційної палати  

20.01 Наприкінці розгляду Апеляційна палата  може прийняти наступні рішення, 

всі з яких є остаточними: 

a. Відхилити справу; 

b. задовольнити, змінити або скасувати рішення Першої палати; 

c. прийняти або відхилити допуск клубу до відповідних змагань УЄФА; та/або 

d. Застосувати дисциплінарні санкції відповідно до цих правил. 

Положення, що застосовуються до обох палат  
 

Стаття  21 Підтримка та представництво 
 

21.01 Відповідач або апелянт можуть бути представлені особою на свій вибір. 

21.02 Голова Першої палати  або Апеляційної палати  можуть вимагати від 

представника надати письмову довіреність. 

21.03 ОФКК може користуватися підтримкою юридичного радника. 
 

Стаття  22 Процедурні права та обов'язки відповідачів/апелянтів  
 

22.01 Відповідачі/апелянти мають право бути заслуханими. 

22.02 Відповідачі/апелянти повинні в повній мірі співпрацювати з ОФКК стосовно 

його запитів. Якщо відповідач/апелянт не виконує власні зобов'язання щодо 

співпраці, ОФКК може зробити негативні висновки. 
 

Стаття  23 Слухання 
 

23.01 Слухання можуть відвідувати сторони, їх представники, юридичні та 

професіональні консультанти та, за дозволом голови відповідної палати, будь-

які інші особи. 

23.02 Свідки та експерти можуть бути заслухані, якщо вважається доречним головою 

певною палати. 

23.03 Слухання є конфіденційними та їх зміст не повинен розголошуватися або 

публікуватися. 
 

Стаття  24 Кворум та прийняття рішень 
 

24.01 Перша палата та Апеляційна палата приймають їх остаточні рішення: 

a. За присутності щонайменше трьох їх членів, які відвідали розгляд; 

b. Простою більшістю, не беручи до увагу тих, що утримались; у випадку 

рівності голосів, голова Першої палати або Апеляційної палати має 

вирішальний голос. 
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Стаття  25 Правила, що застосовуються 

У винесенні своїх рішень, ОФКК дотримується Статуту УЄФА, правил та 

регламентів УЄФА та, додатково, швейцарського законодавства. 

Стаття  26 Рецидивізм 

Рецидивізм трапляється, якщо інше правопорушення схожого характеру 

скоється протягом трьох років з дати поперед правопорушення  . 

Рецидивізм вважається обтяжливими обставинами. 

Стаття  27 Обговорення 

Обговорення ОФКК є конфіденційним, проводиться за закритими дверима та 

не може розголошуватися будь-якій іншій особі. 

Обговорення можуть бути проведені шляхом відео, телефонної конференції 

або листування. 

Стаття  28 Накладання дисциплінарних санкцій 

ОФКК визначає вид та розмір дисциплінарних санкцій, які накладаються, 

залежно від обставин справи. 

Стаття  29 Перелік дисциплінарних санкцій 

Наступні дисциплінарні санкції можуть бути накладені на будь-якого 

відповідача/апелянта, що не є фізичною особою: 

a. попередження; 

b. догана; 

c. штраф; 

d. зняття очок; 

e. утримання доходів від клубних змагань КЄФА; 

f. заборона на реєстрацію нових гравців в клубних змаганнях УЄФА; 

g. обмеження кількості гравців, яких клуб може зареєструвати для участі в 

змаганнях УЄФА, включаючи фінансові обмеження на сукупні витрати на 

гравців, зареєстровані по списку А для цілей клубних змагань УЄФА; 

h. дискваліфікації із поточних змагань та/або виключення з наступних 

змагань; 

i. відкликання титулу або нагород. 

Наступні дисциплінарні санкції можуть бути накладені на будь-якого 

відповідача/апелянта, що є фізичною особою: 

a. попередження; 

b. догана; 

c. штраф; 
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d. відсторонення на певну кількість матчів або на певний або невизначений 

період; 

e. відсторонення від виконання функцій на певну кількість матчів або на 

певний або невизначений період; 

f. заборона займатися будь-якою футбольною діяльністю. 

29.03 Дисциплінарні санкції можуть застосовуватися кумулятивно. 
 

Стаття  30 Призупинення дисциплінарних санкцій 
 

30.01 Дисциплінарна санкція може бути призупинена в цілому або частково, на певний 

період або до настання певної події. 

30.02 Коли дисциплінарна санкція призупинена, член Першої палати  здійснює 

моніторинг ситуації. Якщо доречно, Перша палата  знімає призупинення та 

застосовує дисциплінарну санкцію. Процедура, визначена в Статті  13 та 

Параграфі  14.01 - Параграфі  14.05, застосовується по аналогії. 
 

Стаття  31 Вартість процедури 
 

31.01 Вартість розгляду включає витрати Першої палати або Апеляційної палати. 

31.02 Витрати покриваються відповідно до результату розгляду, визначеному 

відповідною палатою. 

31.03 Витрати, спричинені без необхідності відповідачем/апелянтом покриваються 

останнім, незалежно від результатів розгляду. 
 

Стаття  32 Форма та зміст рішення 
 

32.01 Перша палата та Апеляційна палата видає свої рішення в письмовій формі. 

32.02 Відповідачу/апелянту повідомляється спочатку резолютивна частина рішення, 

а потім мотивувальна, якщо протягом п'яти днів після повідомлення 

резолютивної частини відповідачем/апелянтом була письмово запитана 

мотивувальна частина рішення. 

32.03 Мотивувальна частина рішення містить: 

a. Дату та місце рішення; 

b. Імена членів палати, котрі брали участь в обговоренні; 

c. Назва відповідача/апелянта; 

d. Опис актуальних фактів та доказів, а також обґрунтування, на якому 

базується рішення; 

e. Резолютивна частина рішення, включаючи розподіл будь-яких витрат; 

f. Підпис голови Першої палати або Апеляційної палати ; 

g. Повідомлення про умови апеляційного оскарження, що застосовуються. 
 

Стаття  33 Повідомлення та публікація рішень 
 

33.01 Відповідача та апелянтам рішення повідомляються електронною поштою, 

зареєстрованою поштою або факсом. 
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33.02 Опис змісту та ефект будь-якого остаточного рішення оголошується на веб-сайті 

УЄФА одразу після того, як рішення було повідомлено відповідачу або апелянту. 

33.03 Адміністрація УЄФА публікує остаточне мотивоване та обов’язкове рішення, якщо 

воно не оскаржено відповідно до  Статті  34. 

33.04 Адміністрація УЄФА може за посадою або після направлення обґрунтованого 

запиту від відповідача або апелянта, зробленого протягом трьох днів з дати 

повідомлення рішення, відредагувати остаточне мотивоване та обов’язкове 

рішення для захисту конфіденційної інформації та персональних даних. 

33.05 Сторона, що вважає себе прямо постраждалою від остаточного рішення та 

заявляючи право на апеляційне оскарження в CAS згідно Параграфу  34.01, 

може протягом трьох днів дати оголошення опису рішення на веб-сайті УЄФА 

відповідно до Параграфу  33.02, подати обґрунтований запит голові 

відповідної палати, щоб отримати копію остаточного рішення. Відповідний 

голова повинен розглянути цей запит та видати своє рішення. 
 

Стаття  34 Апеляції на остаточне рішення в CAS 
 

34.01 Апеляції на остаточні рішення Першої палати або Апеляційної палати  можуть 

бути подані тільки до Спортивного арбітражного суду (CAS), відповідно до 

Статті 62 та 63 Статуту УЄФА. 

34.02 З огляду на (i) специфіку критеріїв ліцензування клубів УЄФА та вимог 

моніторингу, (ii) необхідності застосувати ліцензування клубів та моніторинг на 

постійній основі щодо всіх клубів та (iii) мету забезпечення рівних умов всім клубам 

та відповідно зацікавленість в здійсненні правосуддя, відповідну облікову дату, 

факти та докази, подані сторонами в розгляді CAS повинні бути не пізніше дати 

остаточного рішення, що оскаржується в CAS. 

34.03 В будь-якому випадку, CAS не повинен брати до розгляду будь-які суттєві нові 

факти або докази, які були доступні або могли бути обґрунтовано виявлені 

апелянтом протягом розгляду Першої палати та/або Апеляційної палати та не 

були додані апелянтом в ОФКК. 
 

Стаття  35 Правозастосування 
 

35.01 Адміністрація УЄФА має компетенцію здійснювати правозастосування рішень 

Першої палати або Апеляційної палати. 

35.02 Правозастосування рішень, що накладають дисциплінарні санкції, 

забороняються після 10 років. 
 

Стаття  36 Виправлення 
 

36.01 Перша палата та Апеляційна палата можуть в будь-який час виправити будь-

які помилки в розрахунку або будь-які інші очевидні помилки, зроблені в їх 

рішеннях. 
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Стаття  37 Терміни позовної давності 

Відкриття проваджень за будь-які порушення Регламенту УЄФА з 

ліцензування клубів та фінансової стійкості або Регламенту УЄФА з 

ліцензування клубів для Ліги чемпіонів серед жінок забороняється після п’яти 

років. 

Стаття  38 Часові рамки 

Якщо часові рамки прямо не наведені в цих правилах, або голова Першої 

палати, або Апеляційної палати, або звітуючий член мають право встановити 

відповідні часові рамки на власний розсуд. 

Часові рамки починаються з дня, після якого було письмово повідомлено. 

Вони вважаються дотриманими, якщо вжито заходів до 24.00 CET 

(центральний європейський час) в граничну дату. Офіційні свята та неробочі 

дні включаються в розрахунок часових рамок. Якщо граничний термін 

спливає в суботу, неділю або державне свято в швейцарському кантоні Вауд, 

де розташована штаб-квартира УЄФА, він переноситься на наступний робочий 

день. 

При отриманні обґрунтованого письмового запиту голова або Першої палати, 

або Апеляційної палати, або звітуючий член можуть подовжити часові рамки. 

Часові рамки призупиняються з 20 грудня до 5 січня включно. 

Стаття  39 Мова проваджень 

Мовою проваджень є англійська. 

При отриманні письмового запиту щонайменше за три дні до дня слухань, 

перекладач надається відповідачу/апелянту за рахунок останнього. 

Будь-які підтверджуючі документи, виражені іншою мовою, повинні 

супроводжуватися перекладом на англійську, сертифікованим як точний, що 

надається відповідачем/апелянтом. 

Стаття  40 Тимчасові або консервативні міри 

Голова Першої палати або Апеляційної палати  може видати наказ про 

застосування тимчасових або консервативних мір, якщо та наскільки це 

вважається доречним для забезпечення належного здійснення правосуддя. 
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Стаття  41 Непередбачені питання 
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Питання, непередбачені даними правилами, вирішуються згідно відповідних 

положень Дисциплінарного регламенту УЄФА, що застосовуються по аналогії. 

Стаття  42 Офіційний текст 

У випадку розбіжностей між англійською, французькою та німецькою версіями 

цих правил, англійська версія має переважну силу. 

Стаття  43 Рівні умови для чоловіків та жінок 

Використання чоловічого роду в цих правилах відноситься також і до жіночого. 

Стаття  44 Прийняття, вступ в силу, скасування та зміни                          

Ці правила були прийняті Виконавчим комітетом УЄФА 10 травня 2022. 

Вони вступають в силу 1 липня 2022. 

Вони заміняють Процедурні правила, що регулюються діяльність Органу з 

фінансового контролю клубів УЄФА (Видання 2021). 

Всі регламенти УЄФА або рішення, що посилаються на Слідчу палату або 

Арбітражну палату ОФКК та застосовуються на дату вступу чинних правил в 

силу змінюються в тому сенсі, що автоматично заміняються з цієї дати на  

Першу палату або Апеляційну палату ОФКК. Потенційні порушення положень 

угод про врегулювання, укладених до вступу в силу чинних правил, будуть 

вирішуватися в першій інстанції Першою палатою. 

З урахування термінів позовної давності, Перша палата залишається 

компетентною боротися з порушеннями Регламенту УЄФА з ліцензування 

клубів та фінансової стійкості (включаючи критерії ліцензування та вимоги 

моніторингу) та приймає рішення у справах, пов’язаних з подіями, які виникли 

до вступу в силу Регламенту УЄФА з ліцензування клубів та фінансової 

стійкості. 

 

Від імені Виконавчого комітету УЄФА: 
 

Александр Чеферін 

Президент 

Теодор Теодорідіс 

Генеральний секретар 

Відень, 10 травень 2022 
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