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ВИЗНАЧЕННЯ
Подані нижче терміни визначають наступне :
1

ФІФА: «Міжнародна федерація футболу»

2

Асоціація: футбольна асоціація, визнана ФІФА в цій якості. Вона є членом ФІФА,
якщо інше значення не витікає з даного контексту.

3

Ліга: організація, підпорядкована асоціації.

4

Британські асоціації: чотири асоціації Сполученого Королівства Великої Британії
– Футбольна Асоціація Англії, Шотландська Футбольна Асоціація, Футбольна
Асоціація Уельсу та Ірландська Футбольна Асоціація (Північна Ірландія).

5

ІФАБ: Міжнародна рада футбольних асоціацій (IFAB).

6

Країна: незалежна держава, визнана міжнародним співтовариством.

7

Конфедерація: група асоціацій, визнаних ФІФА, що належать до того самого
континенту (або географічного регіону з подібними ознаками).

8

Конгрес: вищий законодавчий орган ФІФА.

9

Рада: стратегічний та наглядовий орган ФІФА.

10

Бюро Ради: бюро Ради, як визначено ст. 38 цього Статуту.

11

Правила гри: правила футболу, що видає ІФАБ відповідно до ст. 7 цього Статуту.

12

Асоціація-член: асоціація, якій Конгрес надав статус члена ФІФА.

13

Офіційна особа: будь-який член правління (у тому числі члени Ради), член
комітету, арбітр та асистент арбітра, тренер, інструктор та будь-яка інша особа,
відповідальна за технічні, медичні та адміністративні питання у ФІФА,
конфедерації, асоціації-члені, лізі або клубі, а також всі інші особи, зобов’язані
дотримуватися Статуту ФІФА (за винятком гравців та посередників).

14

Клуб: член асоціації (що є асоціацією-членом ФІФА) або член ліги, визнаної
асоціацією-членом, що заявляє, щонайменше, одну команду у змаганні.

15

Гравець: будь-який футболіст, якому асоціація видала ліцензію.

16

Футбол: гра, що контролюється ФІФА та організована ФІФА, конфедераціями
та/або асоціаціями-членами у відповідності з Правилами гри.

17

Офіційне змагання: змагання збірних команд, організоване ФІФА або будь-якою
конфедерацією.

18

Зацікавлена сторона: особа, об’єкт або організація, що не є асоціацією-членом
та/або органом ФІФА, але має інтерес або стосується діяльності ФІФА, що може
впливати або бути під впливом дій, цілей та політики ФІФА, зокрема клуби,

6

гравці, тренери та професійні ліги.
Примітка: Терміни стосовно фізичних осіб вживаються в обох родах.
Будь-який термін в однині стосується множини та навпаки.
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I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1 Назва та штаб-квартира
1.
Міжнародна федерація футболу (ФІФА) є асоціацією, зареєстрованою у Комерційному
Реєстрі Кантону Цюріх відповідно до ст. 60 та подальших статей Швейцарського
Цивільного Кодексу.
2.
Штаб-квартира ФІФА розташована в Цюріху (Швейцарія) і може бути перенесена в
інше місце тільки після рішення, прийнятого Конгресом.
2 Цілі
Цілями ФІФА є:
a) постійне вдосконалення гри у футбол та її пропагування в усьому світі в контексті
об’єднуючих, виховних, культурних та гуманітарних цінностей, зокрема за допомогою
юнацьких програм та програм розвитку;
b) організація своїх власних міжнародних змагань;
c) розробка регламентуючих документів та положень, що регламентують гру у футбол
та пов’язані з цим питання та забезпечують їх виконання;
d) контроль за всіма видами футболу за допомогою відповідних заходів з метою
попередження порушень Статуту, регламентуючих документів або рішень ФІФА або
Правил гри;
e) застосування своїх зусиль, щоб зробити гру у футбол доступною та продуктивною
для всіх бажаючих взяти участь, незважаючи на стать або вік;
f) сприяння розвитку жіночого футболу та повної участі жінок на всіх рівнях
футбольного управління; та
g) сприяння дотриманню чесності і непідкупності, норм етики та чесної гри з метою
попередження всіх методів або практик, як наприклад, корупція, допінг або
маніпулювання результатами матчів, здатних поставити під загрозу чесне проведення
матчів, змагань, чесне ім’я гравців, офіційних осіб та асоціацій-членів або призвести до
зловживань у футболі.
3 Права людини
ФІФА має намір поважати всі міжнародно визнані права людини та буде намагатися
сприяти захисту цих прав.
4 Принцип відмови від дискримінації, гендерна рівність та позиція проти расизму
Будь-яка дискримінація стосовно країни, приватної особи або групи осіб за расовою
ознакою, кольором шкіри, етнічним, національним або соціальним походженням,
статтю, непрацездатністю, мовою, релігійними, політичними або будь-якими іншими
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поглядами, матеріальним становищем, народженням або будь-яким іншим статусом,
сексуальною орієнтацією або за будь-якою іншою ознакою суворо забороняється та
підлягає покаранню у вигляді відсторонення або виключення.
5 Розвиток дружніх стосунків
1.
ФІФА сприяє дружнім стосункам:
a) між та серед асоціацій-членів, конфедерацій, клубів, офіційних осіб та гравців; та
b) у суспільстві з гуманітарними цілями.
2.
ФІФА забезпечить необхідні інституційні заходи з метою розв’язання будь-яких
суперечок, що можуть виникнути між або серед асоціацій-членів, конфедерацій, клубів,
офіційних осіб та гравців.
6 Гравці
Рада регламентує статус гравців та положення, що стосуються їх трансферів, а також
пов’язані з цим питання, зокрема заохочення підготовки гравців клубами та захист
інтересів збірних команд, у вигляді періодичних спеціальних регламентуючих
документів.
7 Правила гри
1.
Кожна асоціація-член грає у футбол відповідно до Правил гри, що видає ІФАБ. Тільки
ІФАБ може встановлювати та змінювати Правила гри.
2.
ІФАБ є об’єднанням відповідно до Швейцарського законодавства зі штаб-квартирою,
розташованою у Цюріху (Швейцарія). Членами ІФАБ є ФІФА та чотири Британські
асоціації.
3.
Організація, обов’язки та сфери відповідальності ІФАБ регламентовані статутом ІФАБ.
4.
Кожна асоціація-член грає у футзал відповідно до Правил гри з футзалу, виданих
Радою.
5.
Кожна асоціація-член грає у пляжний футбол відповідно до Правил гри з пляжного
футболу, виданих Радою.
8 Поведінка органів, офіційних осіб та інших осіб
1.
Всі органи та офіційні особи повинні дотримуватись Статуту, регламентуючих
документів, рішень та Кодексу з питань етики ФІФА у своїй діяльності.
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2.
У виняткових випадках виконавчі органи асоціацій-членів можуть бути відсторонені від
виконання своїх функцій Радою після консультації з відповідною конфедерацією та
замінені комітетом з нормалізації на певний період часу.
3.
Кожна особа та організація, причетна до гри у футбол, зобов’язана дотримуватись
Статуту та регламентуючих документів ФІФА, а також принципів чесної гри.
9 Офіційні мови
1.
Англійська, іспанська, французька та німецька є офіційними мовами ФІФА. Англійська
є офіційною мовою для ведення протоколів, офіційного листування та оголошень.
2.
Асоціації-члени відповідають за забезпечення перекладів на мову (мови) своєї країни.
3.
Англійська, іспанська, французька, німецька, російська, арабська та португальська є
офіційними мовами на Конгресі. Кваліфіковані перекладачі забезпечують переклад на
ці мови. Делегати можуть виступати своє рідною мовою, якщо забезпечують переклад
на одну з офіційних мов Конгресу кваліфікованим перекладачем.
4.
Статут, Правила, що регламентують застосування Статуту, Правила процедури
Конгресу, рішення та оголошення ФІФА публікуються чотирма офіційними мовами. У
випадку будь-яких розбіжностей у трактуванні, пріоритетним буде текст англійською
мовою.
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II. ЧЛЕНСТВО
10 Надання, призупинення та позбавлення членства
Конгрес приймає рішення щодо надання, призупинення або позбавлення членства
асоціації тільки за рекомендацією Ради.
11 Надання членства
1.
Будь-яка асоціація, що несе відповідальність за організацію та контролює футбол в усіх
його формах у своїй країні, може стати асоціацією-членом. Тому всім асоціаціямчленам рекомендується включати до своєї власної структури всіх відповідних
футбольних зацікавлених сторін. Відповідно до п. 5 та п. 6, поданих нижче, тільки одна
асоціація визнається асоціацією-членом від кожної країни.
2.
Членство дозволяється тільки у тому випадку, якщо асоціація є на даний момент членом
конфедерації. Рада може видавати регламентуючі документи щодо процесу надання
членства.
3.
Будь-яка асоціація, що бажає стати асоціацією-членом, надає заяву у письмовій формі
до генерального секретаріату ФІФА.
4.
До заяви щодо надання членства додається юридично чинний статут асоціації, що
містить такі обов’язкові положення:
a) зобов’язання завжди дотримуватись Статуту, регламентуючих документів та рішень
ФІФА, а також відповідної конфедерації;
b) зобов’язання дотримуватись чинних Правил гри;
c) зобов’язання визнавати Спортивний Арбітражний Суд, як зазначено в даному
Статуті.
5.
Кожна з чотирьох Британських асоціацій визнається окремою асоціацією-членом
ФІФА.
6.
Асоціація регіону, який ще не отримав незалежність, може, з дозволу асоціації-члена
країни, від якої залежить, також надати заяву щодо надання членства ФІФА.
7.
Ця стаття не впливає на статус існуючих асоціацій-членів.
12 Звернення та процедура подання заяви
1.
Рада звертається до Конгресу з проханням надати або не надавати членство асоціації.
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Ця асоціація може повідомити Конгресу причини подання своєї заяви.
2.
Нова асоціація-член отримує членські права та обов’язки одразу після набуття членства.
Її делегати мають право голосувати та бути обраними з моменту отримання членства.
13 Права асоціацій-членів
1.
Асоціації-члени мають такі права:
a) право участі в Конгресі;
b) право надання пропозицій для включення в порядок денний Конгресу;
c) право висування кандидатів на посаду президента ФІФА та до Ради;
d) право участі та голосування на всіх виборах ФІФА відповідно до Регламенту
управління ФІФА;
e) право участі в змаганнях, організованих ФІФА;
f) право участі в програмах ФІФА з питань надання допомоги та розвитку; та
g) право на реалізацію всіх інших прав, що виникають із цього Статуту та інших
регламентуючих документів.
2.
Реалізація зазначених прав регламентується іншими положеннями цього Статуту та
відповідними правилами.
14 Обов’язки асоціацій-членів
1.
Асоціації-члени мають такі обов’язки:
a) повне дотримання Статуту, регламентуючих документів, директив та рішень органів
ФІФА в будь-який час, а також рішень Спортивного Арбітражного Суду (CAS),
прийнятих щодо апеляції відповідно до ст. 57 п. 1 Статуту ФІФА;
b) участь у змаганнях, організованих ФІФА;
c) сплата своїх членських внесків;
d) примусове дотримання своїми власними членами Статуту, регламентуючих
документів, директив та рішень органів ФІФА;
e) скликання свого вищого законодавчого органу з регулярними інтервалами,
щонайменше кожні два роки;
f) ратифікація статуту, що відповідає вимогам Типового Статуту ФІФА;
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g) створення комітету арбітрів, безпосередньо підпорядкованого асоціації-члену;
h) дотримання Правил гри;
i) незалежне управління своїми справами та забезпечення недопущення впливу на свої
власні справи з боку будь-яких третіх сторін/осіб відповідно до ст. 19 цього Статуту;
j) повне виконання всіх інших обов’язків, що виникають із цього Статуту та інших
регламентуючих документів.
2.
Порушення зазначених вище обов’язків будь-якою асоціацією-членом може призвести
до санкцій, передбачених цим Статутом.
3.
Порушення п. 1(i) також може призвести до санкцій, навіть якщо відповідна асоціаціячлен не причетна до впливу з боку третіх сторін/осіб. Кожна асоціація-член несе
відповідальність перед ФІФА за будь-які та всі дії членів своїх органів, спричинені
великою недбалістю або навмисним проступком таких членів.
15 Статут асоціацій-членів
Статут асоціацій-членів має бути узгоджений з принципами належного управління і,
зокрема, щонайменше містити положення, що стосуються таких питань:
a) дотримання нейтралітету у питаннях політики та релігії;
b) заборона всіх форм дискримінації;
c) незалежність та уникнення будь-якої форми політичного втручання;
d) забезпечення незалежності органів правосуддя (розподіл повноважень);
e) всі відповідні зацікавлені сторони повинні дати згоду на дотримання Правил гри,
принципів лояльності, чесності та непідкупності, спортивного духу та чесної гри, а
також Статуту, регламентуючих документів та рішень ФІФА та відповідної
конфедерації;
f) всі відповідні зацікавлені сторони повинні дати згоду на визнання юрисдикції та
повноважень CAS та надати пріоритет арбітражу, як засобу розв’язання суперечок;
g) що асоціація-член несе первинну відповідальність за врегулювання питань, що
стосуються арбітражу, боротьби з допінгом, реєстрації гравців, ліцензування клубів,
призначення дисциплінарних заходів, в тому числі, за етичний проступок, та заходи,
необхідні для збереження чесного проведення змагань;
h) визначення компетенції органів ухвалення рішень;
i) уникнення конфліктів інтересів під час ухвалення рішень;
j) формування правових органів має відповідати принципам представницької демократії
та враховувати важливість гендерного рівноправ’я у футболі; та
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k) щорічні незалежні аудити рахунків.
16 Призупинення членства асоціації
1.
Конгрес може призупинити членство асоціації-члена виключно на прохання Ради.
Незважаючи на вищевикладене, Рада може, без голосування Конгресу тимчасово з
негайним набуттям чинності призупинити членство асоціації-члена, що серйозно
порушує свої обов’язки. Призупинення членства, схвалене Радою, буде чинним до
наступного Конгресу, якщо Рада не відмінить таке призупинення членства до такого
Конгресу.
2.
Призупинення членства асоціації-члена Конгресом потребує більшості у три чверті
(3/4) присутніх асоціацій з правом голосу. Призупинення членства асоціації-члена
Конгресом або Радою підтверджується на наступному Конгресі більшістю у три чверті
присутніх асоціацій з правом голосу. Якщо таке призупинення членства не
підтверджується, воно буде автоматично скасоване.
3.
Асоціація з призупиненим членством не може користуватися будь-якими своїми
членськими правами. Інші асоціації-члени не можуть підтримувати спортивні контакти
з асоціацією, членство якої призупинене. Дисциплінарний Комітет може застосувати
додаткові санкції.
4.
Асоціації-члени, що не беруть участі, принаймні, у двох з усіх змагань ФІФА протягом
періоду з чотирьох років поспіль, позбавляються права голосу на Конгресі, доки не
виконають свої обов’язки в цьому відношенні.
17 Позбавлення асоціації членства
1.
Конгрес може позбавити асоціацію членства тільки на прохання Ради, якщо:
a) вона не в змозі виконувати свої фінансові зобов’язання щодо ФІФА; або
b) вона серйозно порушує Статут, регламентуючі документи або рішення ФІФА; або
c) вона втрачає статус асоціації, що представляє футбол у своїй країні.
2.
Присутність абсолютної більшості (понад 50%) асоціацій-членів з правом голосу на
Конгресі необхідна, щоб виключення асоціації-члена набуло чинності, і пропозиція
щодо виключення має бути підтримана більшістю у три чверті (3/4) дійсних поданих
голосів.
18 Вихід зі складу ФІФА
1.
Асоціація може вийти зі складу ФІФА з настанням чинності з кінця календарного року.
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Повідомлення про вихід має надійти до генерального секретаріату, принаймні, за шість
місяців до закінчення календарного року та має бути надісланим до генерального
секретаріату рекомендованим листом.
2.
Вихід зі складу ФІФА не набуде чинності, доки асоціація-член, що бажає це зробити, не
виконає свої фінансові зобов’язання щодо ФІФА та інших асоціацій-членів ФІФА.
19 Незалежність асоціацій-членів та їх органів
1.
Кожна асоціація-член керує своїми справами незалежно та без неналежного впливу з
боку третіх сторін/осіб.
2.
Органи асоціації-члена обираються або призначаються в цій асоціації. У статуті
асоціації-члена передбачено демократичну процедуру, що гарантує повну незалежність
обрання або призначення.
3.
Органи будь-якої асоціації-члена, що не були обрані або призначені відповідно до
положень п. 2, навіть на тимчасовій основі, не будуть визнані ФІФА.
4.
Рішення, що приймаються органами, що не були обрані або призначені відповідно до
п. 2, не будуть визнані ФІФА.
20 Статус клубів, ліг та інших об’єднань клубів
1.
Клуби, ліги або будь-які інші групи, афілійовані до асоціації-члена, підпорядковуються
цій асоціації-члену та визнаються нею. У статуті асоціації-члена визначено сферу
повноважень, а також права та обов’язки цих груп. Асоціація-член затверджує статут та
регламентуючі документи таких груп.
2.
Кожна асоціація-член забезпечує, щоб її афілійовані клуби могли приймати всі рішення
з будь-яких питань стосовно членства незалежно від будь-якого стороннього органу. Це
зобов’язання діє незалежно від корпоративної структури афілійованого клуба. У будьякому випадку, асоціація-член забезпечує, щоб ні фізична, ні юридична особа (в тому
числі холдингові компанії та філіали) не контролювала будь-яким іншим способом
(зокрема через контрольний пакет акцій, більшість прав голосу, більшість місць у раді
директорів або будь-яку іншу форму економічної залежності або контролю, тощо)
більше одного клуба щоразу коли виникає загроза чесному проведенню будь-якого
матчу або змагання.
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III. ПОЧЕСНИЙ ПРЕЗИДЕНТ, ПОЧЕСНИЙ ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ТА ПОЧЕСНИЙ
ЧЛЕН
21 Почесний президент, почесний віце-президент та почесний член
1.
Конгрес може присвоїти звання почесного президента, почесного віце-президента та
почесного члена будь-якому колишньому члену Ради за видатні заслуги перед
футболом.
2.
Рада пропонує кандидатів на присвоєння таких звань.
3.
Почесний президент, почесний віце-президент або почесний член можуть брати участь
у Конгресі. Вони можуть брати участь у дебатах, але не мають права голосу.
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IV. КОНФЕДЕРАЦІЇ
22 Конфедерації
1.
Асоціації-члени, що належать до того самого континенту, сформували такі
конфедерації, визнані ФІФА:
a) Південноамериканську Футбольну Конфедерацію – КОНМЕБОЛ (CONMEBOL)
b) Азійську Футбольну Конфедерацію – АФК (AFC)
c) Союз Європейських Футбольних Асоціацій – УЄФА (UEFA)
d) Африканську Футбольну Конфедерацію – КАФ (CAF)
e) Футбольну Конфедерацію Північної, Центральної Америки та Карибського басейну –
КОНКАКАФ (CONCACAF)
f) Футбольну Конфедерацію Океанії – ОФК (OFC)
Визнання кожної конфедерації з боку ФІФА передбачає повну взаємну повагу до
повноважень одне одного у відповідних інституційних сферах компетенції, як
зазначено у цьому Статуті.
2.
У виключних випадках ФІФА може дозволити конфедерації надати статус члена
асоціації, що географічно належить до іншого континенту і не афілійована до
конфедерації на цьому континенті. Думка конфедерації, якої це стосується географічно,
береться до уваги.
3.
Кожна конфедерація має такі права та обов’язки:
a) дотримання та забезпечення дотримання Статуту, регламентуючих документів та
рішень ФІФА;
b) тісна співпраця з ФІФА у кожній сфері для досягнення цілей, зазначених в ст. 2 та
організації міжнародних змагань;
c) організація своїх власних клубних змагань, відповідно до календаря міжнародних
матчів;
d) організація всіх своїх власних міжнародних змагань відповідно до календаря
міжнародних матчів;
e) забезпечення, щоб міжнародні ліги або будь-які інші групи клубів або ліг не були
сформовані без її згоди та дозволу ФІФА;
f) на прохання ФІФА, надання асоціаціям, що подають заяву щодо отримання членства,
статусу тимчасового члена. Цей статус надає асоціаціям право брати участь у змаганнях
та конференціях конфедерації.
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Будь-які інші права та обов’язки тимчасового члена регламентовано в статуті та
регламентуючих документах конфедерації. Тимчасові члени не мають права брати
участь у фінальних змаганнях ФІФА.
g) активна та конструктивна підтримка контактів та співробітництво з ФІФА на благо
гри на підставі проведення консультативних нарад та обговорення і розв’язання будьяких проблем, пов’язаних з інтересами конфедерацій та ФІФА;
h) забезпечення діяльності представників, призначених до органів ФІФА або обраних
до Ради, в зазначених органах на принципах взаємної поваги, солідарності, визнання та
чесної гри, відповідно до цього Статуту та будь-яких пов’язаних з цим регламентуючих
правил, виданих ФІФА;
i) формування комітетів, що тісно співпрацюють з відповідними комітетами ФІФА;
j) як виняток, дозвіл, за згодою ФІФА, асоціації з іншої конфедерації (або клубам, що
належать до тієї асоціації) взяти участь у змаганні, яке вона організує;
k) у взаємному співробітництві з ФІФА, будь-яка діяльність, що вважається необхідною
для розвитку гри на відповідному континенті, як наприклад розробка програм розвитку,
курсів, конференцій, тощо;
l) формування органів, необхідних для виконання обов’язків, покладених на них; та
m) забезпечення фондів, необхідних для виконання обов’язків.
4.
Рада може передати інші обов’язки або повноваження одній або більшій кількості (або
всім) конфедерацій за згодою з такими конфедераціями або конфедерацією.
5.
Статути та регламентуючі документи конфедерацій, що періодично переробляються,
надаються до ФІФА на затвердження.
23 Статути конфедерацій
Статути конфедерацій мають відповідати принципам належного управління, і, зокрема,
містити, щонайменше, положення, що стосуються таких питань:
a) дотримання нейтралітету у питаннях політики та релігії;
b) заборона всіх форм дискримінації;
c) незалежність та уникнення будь-якої форми політичного втручання;
d) забезпечення незалежності органів правосуддя (розподіл повноважень);
e) всі відповідні зацікавлені сторони повинні дати згоду на дотримання Правил гри,
принципів лояльності, чесності та непідкупності, спортивного духу та чесної гри, а
також Статуту, регламентуючих документів та рішень ФІФА та відповідної
конфедерації;
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f) всі відповідні зацікавлені сторони повинні дати згоду на визнання юрисдикції та
повноважень CAS та надати пріоритет арбітражу, як засобу розв’язання суперечок;
g) врегулювання питань, що стосуються арбітражу, боротьби з допінгом, реєстрації
гравців, ліцензування клубів, призначення дисциплінарних заходів, в тому числі, за
етичний проступок, та заходи, необхідні для збереження чесного проведення змагань;
h) визначення компетенції органів ухвалення рішень;
i) уникнення конфліктів інтересів під час ухвалення рішень;
j) формування правових органів має відповідати принципам представницької демократії
та враховувати важливість гендерного рівноправ’я у футболі; та
k) щорічні незалежні аудити рахунків.
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V. ОРГАНІЗАЦІЯ
24 Органи
1.
Конгрес є вищим законодавчим органом.
2.
Рада є стратегічним та наглядовим органом.
3.
Генеральний секретаріат є виконавчим, оперативним та адміністративним органом.
4.
Постійні та спеціальні комітети консультують та допомагають Раді та генеральному
секретаріату виконувати свої обов’язки. Їх основні обов’язки визначено в цьому
Статуті, а їх склад, функції та додаткові обов’язки визначено в Організаційному
Регламенті управління ФІФА.
5.
Незалежні комітети функціонують відповідно до цього Статуту та застосованих
регламентуючих документів ФІФА.
6.
Незалежні аудитори здійснюють весь аудит рахунків ФІФА та фінансових документів
відповідно до Швейцарського законодавства.
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A. КОНГРЕС
25 Конгрес
1.
Конгрес може бути Черговим або Позачерговим.
2.
Черговий Конгрес проводиться щорічно. Рада призначає місце і дату проведення. Не
пізніше ніж за три місяці асоціації-члени отримують письмове повідомлення щодо
місця та дати такого Чергового Конгресу. Не пізніше ніж за один місяць до дати
проведення Конгресу робиться офіційне скликання у письмовій формі. Це скликання
містить порядок денний, звіт Президента, фінансовий звіт, в тому числі консолідований
фінансовий звіт, та аудиторський звіт.
3.
Рада може скликати Позачерговий Конгрес у будь-який час.
4.
Рада скликає Позачерговий Конгрес, якщо одна п’ята (1/5) асоціацій-членів просить про
це у письмовій формі. У проханні мають бути зазначені питання порядку денного.
Позачерговий Конгрес проводиться протягом трьох місяців з моменту отримання
такого прохання.
5.
Не пізніше ніж за два місяці асоціації-члени отримують повідомлення щодо дати
проведення Позачергового Конгресу. Порядок денний Позачергового Конгресу не
можна змінювати.
26 Право голосувати, делегати, спостерігачі
1.
Кожна асоціація-член має один голос на Конгресі та представлена своїми делегатами.
Тільки присутні асоціації-члени мають право голосувати. Голосування за дорученням
або листом забороняється.
2.
Делегати повинні належати до асоціації-члена, яку вони представляють, і бути
призначеними відповідним органом цієї асоціації-члена.
3.
Делегати конфедерації можуть брати участь у Конгресі як спостерігачі без права
голосувати.
4.
Під час перебування на посаді членів Ради їх не можна призначати делегатами від своєї
асоціації.
5.
Президент керує роботою Конгресу відповідно до Правил процедури Конгресу.
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27 Кандидати на посаду Президента ФІФА, до Ради та на посади голів, заступників
голів та членів Комітету з питань Аудиту та Відповідності критеріям, а також
органів правосуддя
1.
Тільки асоціації-члени можуть висувати кандидатури на посаду Президента ФІФА.
Кандидатура на посаду Президента ФІФА може бути дійсною, тільки якщо її загалом
підтримують щонайменше п’ять асоціацій-членів. Асоціації-члени мають повідомити у
генеральний секретаріат ФІФА, у письмовій формі, кандидатуру на посаду Президента
ФІФА щонайменше за чотири місяці до початку Конгресу, разом з деклараціями про
підтримку від щонайменше п’яти асоціацій-членів. Кандидат на посаду Президента
ФІФА має відігравати активну роль у футболі (наприклад, як гравець або офіційна
особа у ФІФА, конфедерації або асоціації, тощо) протягом двох з п’яти останніх років
перш ніж був висунутим у кандидати та повинен пройти перевірку права на обрання
Аналітичним Комітетом відповідно до Регламенту управління ФІФА.
2.
Генеральний секретаріат повідомляє асоціаціям-членам прізвища запропонованих
кандидатів на посаду Президента ФІФА, щонайменше, за один місяць до дати
проведення Конгресу.
3.
Відповідно до п. 4, поданого нижче, тільки асоціації-члени можуть пропонувати
кандидатури до Ради. Асоціації-члени повинні повідомити у генеральний секретаріат
ФІФА, у письмовій формі, кандидатуру до Ради, щонайменше, за чотири місяці до
початку конгресу відповідної конфедерації на випадок, якщо зазначені вибори мають
відбутися. Кожна асоціація-член має право запропонувати тільки одну кандидатуру на
посаду члена Ради. Якщо асоціація-член пропонує більше одного кандидата, всі
запропоновані нею кандидатури вважаються недійсними. Асоціація-член може
пропонувати кандидатів, афілійованих тільки до її конфедерації.
4.
Вибори асоціаціями-членами жінок кандидатів до Ради (щонайменше по одному
кандидату від кожної конфедерації) викладено в ст. 33 п. 5 цього Статуту.
5.
Члени Ради обираються асоціаціями-членами у зв’язку з проведенням конгресів
відповідних конфедерацій відповідно до Регламенту управління ФІФА. Кандидати до
Ради мають пройти перевірку права на обрання Аналітичним Комітетом відповідно до
Регламенту управління ФІФА. Вибори членів Ради відбуваються під контролем ФІФА.
6.
Умови, яких потрібно дотримуватись під час перебування в якості кандидата на посаду
Президента та посади в Раді, викладено в Регламенті управління ФІФА
7.
Рада подає пропозиції щодо посад голови , заступника голови та членів кожного
Комітету з питань аудиту та дотримання критеріїв, Комітету управління та органів
правосуддя на Конгресі. Рада заздалегідь визначає кількість місць, що мають бути
виділені для кожної конфедерації у відповідному комітеті. Пропозиції надаються у
письмовій формі до генерального секретаріату щонайменше за чотири місяці до
початку Конгресу. Цю процедуру викладено в Регламенті управління ФІФА.
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8.
Кандидати на посади голови, заступника голови та членів кожного Комітету з питань
аудиту та дотримання критеріїв та органів правосуддя мають пройти перевірку права на
обрання Аналітичним Комітетом відповідно до Регламенту управління ФІФА.
28 Порядок денний Чергового Конгресу
1.
Генеральний секретар складає порядок денний на підставі пропозицій від Ради та
асоціацій-членів. Будь-яка пропозиція, яку асоціація-член бажає надати на розгляд
Конгресу, надсилається до генерального секретаріату у письмовій формі з коротким
поясненням, щонайменше, за два місяці до дати проведення Конгресу.
2.
Порядок денний Конгресу містить такі обов’язкові пункти:
a) декларацію, що Конгрес було скликано та його склад сформовано відповідно до
Статуту;
b) затвердження порядку денного;
c) звернення Президента;
d) призначення п’яти асоціацій-членів для перевірки протоколів;
e) призначення спостерігачів на виборах;
f) призупинення членства або виключення будь-якої асоціації-члена (якщо
застосовується);
g) затвердження протоколів попереднього Конгресу;
h) звіт про діяльність (що містить інформацію про діяльність з моменту проведення
попереднього Конгресу);
i) звіт Комітету з питань аудиту та дотримання критеріїв;
j) подання щорічної перевіреної фінансової звітності, в тому числі об’єднаної
фінансової звітності та щорічного звіту, а також щорічної звітності аудиторів;
k) затвердження щорічної перевіреної фінансової звітності, в тому числі об’єднаної
фінансової звітності та щорічного звіту;
l) затвердження бюджету;
m) надання членства (якщо застосовується);
n) голосування щодо пропозицій стосовно прийняття та внесення змін до Статуту,
Правил, що регламентують застосування Статуту, та Правил процедури Конгресу
(якщо застосовується);
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o) обговорення пропозицій, належним чином запропонованих асоціаціями-членами та
Радою протягом періоду, зазначеного у п. 1 (якщо застосовується);
p) призначення аудиторів (якщо застосовується);
q) обрання або звільнення з посади Президента відповідно до цього Статуту (якщо
застосовується);
r) обрання або звільнення з посади голів, заступників голів та членів таких комітетів
(якщо застосовується) за пропозицією Ради:
 Дисциплінарного Комітету
 Комітету з питань етики
 Апеляційного Комітету
 Комітету з питань аудиту та дотримання критеріїв
 Комітету з питань управління
s) голосування стосовно призначення країни-організатора фінального змагання Кубку
Світу ФІФА™ (якщо застосовується).
3.
Порядок денний Чергового Конгресу може бути змінено, якщо три чверті (3/4)
присутніх на Конгресі асоціацій-членів з правом голосу дає згоду на таку пропозицію.
29 Затвердження та внесення змін до Статуту, Правил, що регламентують
застосування Статуту, та Правил процедури Конгресу
1.
Конгрес несе відповідальність за затвердження та внесення змін до Статуту, Правил, що
регламентують застосування Статуту, та Правил процедури Конгресу.
2.
Будь-які пропозиції щодо внесення змін до Статуту мають бути подані в письмовій
формі з коротким поясненням до генерального секретаріату асоціацією-членом або
Радою. Пропозиція, яку подає асоціація-член, набуває чинності за умови її підтримки в
письмовій формі, щонайменше двома іншими асоціаціями-членами.
3.
Щоб голосування щодо внесення змін до Статуту було дійсним, необхідна присутність
абсолютної більшості (понад 50%) асоціацій-членів з правом голосу.
4.
Пропозиція щодо затвердження або внесення змін до Статуту набуває чинності за
умови її підтримки трьома чвертями (3/4) присутніх асоціацій-членів з правом
голосування.
5.
Будь-яка пропозиція щодо затвердження або внесення змін до Правил, що
регламентують застосування Статуту, та Правил процедури Конгресу має бути подана в
письмовій формі з коротким поясненням до генерального секретаріату асоціацієючленом або Радою.
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6.
Щоб будь-яка пропозиція щодо затвердження або внесення змін до Правил, що
регламентують застосування Статуту, та Правил процедури Конгресу була прийнята,
потрібна проста більшість (понад 50%) дійсних голосів.
30 Вибори, інші рішення, необхідна більшість
1.
Вибори проводяться таємним голосуванням.
2.
Будь-яке інше рішення, що потребує голосування, приймається підняттям рук або
електронним підрахунком голосів. Якщо підняття рук не дає явної більшості голосів на
підтримку пропозиції, проводиться поіменне голосування, коли здійснюється
опитування асоціацій-членів за англійським алфавітом.
3.
Що стосується обрання Президента, за наявності двох або меншої кількості кандидатів,
проста більшість (понад 50%) поданих дійсних голосів є необхідною. За наявності
більш ніж двох кандидатів в процесі обрання Президента, дві третини (2/3) поданих
голосів присутніх асоціацій-членів з правом голосу необхідні в першому турі.
Починаючи з другого туру, той кандидат, що набирає найменшу кількість голосів,
вибуває, доки не залишиться тільки два кандидати.
4.
Члени Ради обираються асоціаціями-членами відповідно до ст. 27 п. 5 цього Статуту.
5.
Президент кожної конфедерації є віце-президентом Ради за посадою.
6.
Кожний віце-президент та кожний член Ради мають пройти перевірку права на обрання
Аналітичним Комітетом відповідно до Регламенту управління ФІФА.
7.
Що стосується обрання голови , заступника голови та членів кожного з правових
органів, Комітету з питань аудиту та дотримання критеріїв та Комітету управління,
обирається (обираються) кандидат (кандидати), що набирає (набирають) найбільше
голосів стосовно вакантного місця (вакантних місць).
8.
Обрання голови, заступника голови та членів кожного з правових органів, а також
Комітету з питань аудиту та дотримання критеріїв та Комітету управління Конгресом
можна проводити одночасно. Проте, на прохання, щонайменше, десяти асоціаційчленів, по конкретному кандидату проводиться окреме голосування.
9.
Якщо в цьому Статуті не обумовлене інше, проста більшість (понад 50%) є достатньою,
щоб вибори, голосування та інші рішення були дійсними.
10.
Додаткова детальна інформація подана в Правилах процедури Конгресу.
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31 Протоколи
1.
Генеральний секретар несе відповідальність за ведення протоколів Конгресу.
2.
Протоколи Конгресу перевіряються призначеними асоціаціями-членами.
32 Дати набуття чинності рішень
Прийняті Конгресом рішення набувають чинності для асоціацій-членів через шістдесят
(60) днів після закінчення Конгресу, якщо тільки Конгрес не призначає іншу дату
набуття чинності рішення.
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B. РАДА
33 Склад , вибори Президента, віце-президентів та членів Ради
1.
Відповідно до статті 75 цього Статуту (перехідні положення), Рада складається з 37
членів:
1 Президент, якого обирає Конгрес,
8 віце-президентів, та
28 інших членів.
Після обрання на посаду, кожний член Ради бере на себе зобов’язання служити вірою і
правдою, самостійно діяти на благо ФІФА та популяризації і розвитку футболу на
глобальному рівні.
2.
Президент обирається Конгресом на чотири роки в наступному році після проведення
Кубку Світу ФІФА™. Його термін перебування на посаді починається після закінчення
Конгресу, на якому він був обраний. Жодна особа не може перебувати на посаді
Президента більше трьох термінів (поспіль або ні). Попередні терміни перебування на
посаді віце-президента або члена Ради не враховуються під час визначення терміну
повноважень Президента.
3.
Члени Ради обираються на чотири роки асоціаціями-членами з приводу відповідних
конгресів конфедерацій. Їхні терміни перебування на посаді починаються після
закінчення конгресу, на якому вони були обрані. Член Ради не може перебувати на
посаді більше трьох термінів (поспіль або ні).
4.
Конфедераціям виділяється така кількість місць у Раді:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

КОНМЕБОЛ
АФК
УЄФА
КАФ
КОНКАКАФ
ОФК

віце-президент
віце-президент
віце-президенти
віце-президент
віце-президент
віце-президент

(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)

члени
члени
члени
члени
члени
члени

(4)
(6)
(6)
(6)
(4)
(2)

5.
Члени кожної конфедерації забезпечують обрання до Ради, щонайменше однієї жінкичлена. У тому випадку, якщо члени конфедерації не оберуть до Ради жінку-члена,
місце, що заброньоване для жінки-члена від такої конфедерації, буде вважатися
втраченим всіма членами від такої конфедерації і залишається вакантним до
наступних виборів членів Ради.
6.
Не більше одного представника від тієї самої асоціації-члена може одночасно
перебувати на посаді у Раді.
7.
Якщо Президент не може виконувати свої функції постійно або тимчасово, віце-
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президент з найбільшим терміном перебування на посаді бере на себе повноваження та
відповідальність Президента до наступного Конгресу. Цей Конгрес обирає нового
Президента, якщо необхідно. Якщо віце-президент з найбільшим терміном перебування
на посаді не може виконувати повноваження Президента, інший віце-президент з
найбільшим терміном перебування на посаді бере на себе повноваження та
відповідальність Президента.
8.
Будь-який віце-президент або інший член Ради, який постійно або тимчасово не може
виконувати свої офіційні функції, заміняється членами відповідної конфедерації, що
обрала такого віце-президента або члена, до завершення терміну перебування на посаді.
34 Повноваження Ради
1.
Рада визначає місію, стратегічний напрямок, політику та цінності ФІФА, зокрема з
точки зору організації та розвитку футболу у всесвітньому масштабі та всіх пов’язаних
з цим питань.
2.
Що стосується питань, пов’язаних з бізнесом або фінансуванням, Рада, зокрема:
 визначає стандарти, політику та процедури, що застосовуються в присудженні
комерційних контрактів ФІФА;
 визначає стандарти, політику та процедури, що застосовуються в грантах на розвиток
футболу;
 визначає стандарти, політику та процедури, що застосовуються в операційних
витратах ФІФА; та
 визначає стандарти, політику та процедури щодо всіх інших питань, пов’язаних з
бізнесом або фінансуванням ФІФА.
Рада передає виконання та управління питаннями, пов’язаними з бізнесом або
фінансуванням, генеральному секретаріату, який функціонує під контролем Ради та
відповідає за це.
3.
Рада забезпечує контроль загального управління ФІФА з боку генерального
секретаріату.
4.
Рада приймає бюджет та щорічну перевірену фінансову звітність, в тому числі
об’єднану фінансову звітність, підготовлену Фінансовим Комітетом, та щорічний звіт,
що будуть запропоновані Конгресу на затвердження.
5.
Рада призначає голів, заступників голів та членів постійних комітетів, крім членів
Комітету з питань аудиту та дотримання критеріїв, яких обирає Конгрес, відповідно до
цього Статуту.
6.
Рада пропонує Конгресу обрати голів, заступників голів та членів Дисциплінарного
Комітету, Комітету з питань етики, Апеляційного Комітету, Комітету з питань аудиту
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та дотримання критеріїв, та Комітету з питань управління.
7.
Рада може прийняти рішення щодо створення спеціальних комітетів, якщо необхідно, в
будь-який час.
8.
Рада призначає трьох представників ФІФА для участі в загальних засіданнях ІФАБ
разом з Президентом ФІФА. Крім того, Рада має право прийняти рішення, як
представники ФІФА мають голосувати на зборах ІФАБ.
9.
Рада призначає Генерального секретаря за пропозицією Президента. Генеральний
секретар може бути звільнений Радою, що діє самостійно.
10.
Рада приймає рішення щодо місця та дат проведення фінальних змагань турнірів ФІФА
та кількості команд-учасниць від кожної конфедерації. Це не стосується рішень щодо
країни-організатора фінального змагання Кубку Світу ФІФА™, щодо якого
проводиться голосування на Конгресі.
11.
Рада видає регламенти взагалі і, зокрема, Регламент ФІФА з питань управління.
12.
Рада вирішує всі питання, що стосуються ФІФА, але не належать до сфери
відповідальності іншого органу, відповідно до цього Статуту.
13.
Повноваження та сфера відповідальності Ради можуть бути зазначені більш детально в
Регламенті ФІФА з питань управління.
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C. ПРЕЗИДЕНТ
35 Президент
1.
Президент представляє ФІФА загалом.
2.
Метою Президента є створення позитивного образу ФІФА, забезпечення та поліпшення
місії, стратегічного напрямку, політики та цінностей ФІФА, як визначає Рада.
3.
Президент намагається підтримувати та розвивати конструктивні стосунки між ФІФА
та конфедераціями, асоціаціями-членами, політичними органами та міжнародними
організаціями.
4.
Президент керує Конгресом, та засіданнями Ради. Президент не має права голосу на
Конгресі; він має один звичайний голос на Раді.
5.
Будь-які повноваження та обов’язки Президента можуть бути визначені більш детально
в Регламенті ФІФА з питань управління.
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D. ГЕНЕРАЛЬНИЙ СЕКРЕТАРІАТ
36 Генеральний секретаріат
1.
Генеральний секретаріат виконує свої завдання під керівництвом Генерального
Секретаря, зокрема, стосовно:
 Організації змагань та всіх пов’язаних з цим питань, відповідно до рішень та
директив Ради;
 Переговорів, виконання та дії всіх комерційних контрактів, відповідно до стандартів,
політики та процедур, визначених Радою;
 Адміністративної підтримки постійних комітетів ФІФА, зокрема, стосовно надання
грантів на розвиток футболу;
 Керування оперативною щоденною діяльністю ФІФА, відповідно до визначених
Радою параметрів та в межах бюджету, визначеного Фінансовим Комітетом; та
 Всіх інших адміністративних питань, необхідних для ефективної діяльності та
організації ФІФА, відповідно до встановлених Радою вимог.
2.
Генеральний секретаріат контролюється Радою та відповідає перед нею за виконання
своїх функцій.
3.
Повноваження та обов’язки генерального секретаріату можуть бути визначені більш
детально в Регламенті ФІФА з питань управління.
37 Генеральний секретар
1.
Генеральний секретар є вищою посадовою особою (ВПО) ФІФА.
2.
Генеральний секретар призначається і може бути звільнений Радою, відповідно до
ст. 34 п. 9 цього Статуту. Генеральний секретар несе відповідальність перед Радою.
3.
Генеральний секретар має пройти перевірку права на обрання Аналітичним Комітетом.
4.
Повноваження та сфера відповідальності Генерального секретаря можуть бути
зазначені більш детально в Регламенті ФІФА з питань управління.
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E. БЮРО РАДИ
38 Бюро Ради
1.
Бюро Ради розглядає всі питання в межах компетенції Ради, що потребують негайного
вирішення між двома засіданнями Ради. Бюро Ради складається, максимум, з семи
членів. Президент ФІФА та шість президентів конфедерацій є за посадою членами
Бюро Ради.
2.
Президент скликає засідання Бюро Ради. Якщо неможливо скликати засідання в межах
відповідного періоду часу, рішення можна приймати за допомогою інших засобів
зв’язку. Такі рішення набувають чинності негайно. Президент негайно повідомляє Раду
про рішення, прийняті Бюро Ради.
3.
Всі рішення, що приймаються Бюро Ради, затверджуються на наступному засіданні
Ради.
4.
Якщо Президент не може взяти участь у засіданні, віце-президент Ради з найбільшим
терміном перебування на посаді, який може бути присутнім на такому засіданні,
заміняє Президента та діє в якості офіційного голови такого засідання.
5.
Президент має право призначити заступника будь-якого члена, що не може взяти участь
або має конфлікт інтересів. Такий заступник належить до Ради та тієї самої
конфедерації, що і член, який не може взяти участь або має конфлікт інтересів.
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F. ПОСТІЙНІ КОМІТЕТИ
39 Постійні комітети
1.
Постійними комітетами є:
a) Комітет з питань управління
b) Фінансовий Комітет
c) Комітет з питань розвитку
d) Організаційний Комітет ФІФА з проведення змагань
e) Комітет з питань взаємодії із зацікавленими сторонами футболу
f) Комітет асоціацій-членів
g) Комітет з питань статусу гравців
h) Комітет арбітрів
i) Медичний Комітет
2.
Постійні комітети підпорядковані Раді. Вони консультують та допомагають Раді у
відповідних сферах функціонування.
3.
Разом з тим, члени постійних комітетів можуть бути членами Ради, за винятком (i)
членів Комітету з питань управління, які не можуть належати до Ради, (ii) незалежних
членів Фінансового комітету, відповідно до ст. 41 п. 2 цього Статуту, та (iii) незалежних
членів Комітету з питань розвитку, відповідно до ст. 42 п. 1 цього Статуту.
4.
Голова, заступник голови та члени кожного постійного комітету призначаються Радою
за поданням асоціацій-членів, Президента ФІФА або Конфедерацій, за винятком
голови, заступника голови та членів Комітету з питань управління, яких обирає Конгрес
за поданням Ради. Рада забезпечує відповідне представництво жінок у постійних
комітетах. Термін їх перебування на посаді складає чотири роки та починається після
відповідної дати призначення Радою. В будь-який час члени постійних комітетів
можуть бути звільнені зі своїх посад Радою, за винятком членів Комітету з питань
управління, яких може звільнити зі своїх посад тільки Конгрес.
5.
Кандидати до постійних комітетів мають пройти перевірку права на обрання
Аналітичним Комітетом. Кандидати до Комітету з питань управління мають пройти
перевірку права на обрання слідчою палатою Комітету з питань етики, відповідно до
Регламенту ФІФА з питань управління.
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6.
Склад та структура, в тому числі кваліфікація та кількість членів, що відповідають
критеріям незалежності, а також спеціальні обов’язки та повноваження окремих
комітетів, визначено в Регламенті з питань управління ФІФА.
7.
Кожний голова є представником свого комітету та веде справи відповідно до
Регламенту з питань управління ФІФА.
8.
Рада та кожний комітет, причому останній за дозволом Ради, може, якщо необхідно,
сформувати бюро та/або підкомітет для вирішення нагальних питань.
9.
Кожний комітет може запропонувати Комітету з питань управління або Раді внести
зміни до свого регламенту.
40 Комітет з питань управління та Аналітичний комітет
1.
Комітет з питань управління складається, щонайменше, з трьох членів і не більше 12
членів обираються Конгресом. Не менше половини членів комітету, зокрема голова та
заступник голови, мають відповідати критеріям незалежності, як визначено в
Регламенті ФІФА з питань управління.
2.
Голова, заступник голови та один незалежний член Комітету з питань управління,
залишаючись членами пленарного комітету, утворюють Аналітичний комітет.
3.
Комітет з питань управління займається всіма питаннями з управління ФІФА, дає
рекомендації та допомагає Раді.
4.
Аналітичний комітет здійснює перевірку права на обрання кандидатів та діючих членів
органів ФІФА, відповідно до цього Статуту та Регламенту ФІФА з питань управління.
5.
Аналітичний комітет здійснює перевірку незалежності кандидатів та діючих членів
Комітету з питань аудиту та дотримання критеріїв та органів правосуддя, а також
кандидатів та діючих членів постійних комітетів, які мають відповідати критеріям
незалежності, відповідно до Регламенту ФІФА з питань управління, та перевіряє
Декларації зацікавлених сторін, надані членами Ради.
6.
Обов’язки Комітету з питань управління та Аналітичного комітету детально викладено
в Регламенті ФІФА з питань управління.
41 Фінансовий комітет
1.
Фінансовий комітет складається, щонайменше, з трьох членів і не більше ніж з 12
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членів. Причому всі повинні мати кваліфікацію для розгляду фінансових питань.
2.
Не менш ніж половина членів комітету має відповідати критеріям незалежності, як
визначено в Регламенті ФІФА з питань управління.
3.
Фінансовий комітет визначає стратегію ФІФА щодо управління фінансами та активами
та надає рекомендації Раді з цих питань. Фінансовий комітет, зокрема, готує бюджет
ФІФА для подання до Ради на затвердження, аналізує рахунки та об’єднану фінансову
звітність, розробляє рекомендацію для Ради щодо їх затвердження або відхилення,
розробляє проекти політики, правил та рекомендацій стосовно загальної стратегії ФІФА
в питаннях управління фінансами та активами та подає їх до Ради на затвердження.
4.
Обов’язки Фінансового комітету детально викладено в Регламенті ФІФА з питань
управління.
42 Комітет з питань розвитку
1.
Комітет з питань розвитку складається, щонайменше, з трьох членів. Не менше
половини членів комітету мають відповідати критеріям незалежності, як визначено в
Регламенті ФІФА з питань управління.
2.
Комітет з питань розвитку займається глобальними програмами розвитку ФІФА.
Комітет розробляє та пропонує відповідні стратегії, перевіряє ці стратегії та аналізує
підтримку і програми для асоціацій-членів і конфедерацій в цьому питанні. Зокрема,
Комітет з питань розвитку аналізує основні проблеми розвитку, рекомендує та
допомагає Раді з питань асоціацій-членів та програм розвитку ФІФА, пропонує
діяльність з розвитку та звертає увагу на відповідні бюджетні питання, розробляє
рекомендації та регламентуючі документи з програм розвитку, затверджує тематичну
спрямованість, види діяльності та розподіл бюджету на кожний континент та/або на
кожну асоціацію-члена, та інструктує адміністрацію щодо виконання рішень Комітету з
питань розвитку. У структурі Комітету з питань розвитку можна створити різноманітні
підкомітети в залежності від сфер експертизи.
3.
Обов’язки Комітету з питань розвитку детально викладено в Регламенті ФІФА з питань
управління.
43 Організаційний комітет ФІФА з проведення змагань
Організаційний комітет ФІФА з проведення змагань організовує всі офіційні змагання
ФІФА відповідно до положень регламентів, що стосуються відповідних змагань,
документів з організації проведення та вимог щодо організації проведення, вміщених
або згаданих у них.
44 Комітет з питань взаємодії із зацікавленими сторонами футболу
Комітет з питань взаємодії із зацікавленими сторонами футболу розглядає футбольні
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питання (включаючи питання жіночого футболу, футзалу та пляжного футболу),
стосовно структури гри та стосунків між клубами, гравцями, лігами, асоціаціямичленами, конфедераціями та ФІФА, а також питання, що стосуються інтересів клубного
футболу у світі, та аналізує базові аспекти футбольного тренування і технічного
розвитку.
45 Комітет асоціацій-членів
Комітет асоціацій-членів розглядає стосунки між ФІФА та асоціаціями-членами, а
також дотримання асоціаціями-членами Статуту ФІФА та розробляє пропозиції щодо
оптимального співробітництва. Крім того, комітет контролює розвиток Статуту та
регламентів ФІФА, конфедерацій та асоціацій-членів.
46 Комітет з питань статусу гравців
1.
Комітет з питань статусу гравців визначає та контролює дотримання Регламенту з
питань статусу та трансферів гравців, а також визначає статус гравців щодо
різноманітних змагань ФІФА. У Регламенті з питань статусу та трансферів гравців
визначено юрисдикцію комітету.
2.
Крім того, комітет відповідає за діяльність Палати з питань розв’язання суперечок
відповідно до дотримання Регламенту з питань статусу та трансферу гравців та Правил,
що регламентують процедури Комітету з питань статусу гравців та Палати з питань
розв’язання суперечок.
47 Комітет арбітрів
Комітет арбітрів імплементує та інтерпретує Правила гри та може запропонувати Раді
внесення змін до Правил гри. Комітет призначає арбітрів та асистентів арбітрів на матчі
змагань ФІФА.
48 Медичний комітет
Медичний комітет розглядає всі медичні аспекти футболу, в тому числі, боротьбу з
допінгом.
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VI. ЩОРІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ АСОЦІАЦІЙ-ЧЛЕНІВ
49 Щорічна конференція асоціацій-членів
ФІФА організовує, щонайменше, один раз на рік, за свій власний рахунок, конференцію
асоціацій-членів за участю президентів асоціацій-членів та/або відповідних керівників
вищої ланки, з метою розгляду питань, що мають велике значення для світового
футболу, як, наприклад, розвиток футболу, чесність та непідкупність, громадська
відповідальність, управління, права людини, расизм, боротьба з практикою договірних
матчів, гендерна рівність, запобігання вживанню заборонених препаратів серед
спортсменів та молоді, а також безпека.
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VII. НЕЗАЛЕЖНІ КОМІТЕТИ
50 Інституційна незалежність
Незалежні комітети, а також їх незалежні члени функціонують та виконують свої
обов’язки цілком незалежно, але завжди в інтересах ФІФА та відповідно до Статуту та
регламентуючих документів ФІФА.
51 Комітет з питань аудиту та дотримання критеріїв
1.
Комітет з питань аудиту та дотримання критеріїв складається, щонайменше, з трьох
членів та не більше ніж з семи членів. Причому всі члени не повинні належати до будьякого іншого органу ФІФА. Члени комітету повинні мати кваліфікацію та досвід у
фінансових та/або нормативно-правових питаннях та не бути причетними до будь-яких
питань, що впливають на діяльність ФІФА.
2.
Кандидати на будь-яку посаду в Комітеті з питань аудиту та дотримання критеріїв, а
також незалежні члени комітету, відповідають критеріям незалежності, як зазначено в
Регламенті ФІФА з питань управління.
3.
Голова, заступник голови та члени Комітету з питань аудиту та дотримання критеріїв
обираються Конгресом. Їхній термін перебування на посаді складає чотири роки та
починається після закінчення Конгресу, що їх обрав. Голова, заступник голови та інші
члени Комітету з питань аудиту та дотримання критеріїв можуть бути звільнені зі своїх
посад тільки Конгресом.
4.
Голова, заступник голови та інші члени Комітету з питань аудиту та дотримання
критеріїв можуть перебувати на своїх посадах максимум протягом трьох термінів
(поспіль або ні).
5.
Якщо голова, заступник голови або член Комітету з питань аудиту та дотримання
критеріїв залишає свою посаду або стає нездатним постійно виконувати свої функції
протягом терміну перебування на посаді, Рада призначає заміну на посаду до
наступного Конгресу, коли заміна обирається Конгресом, до закінчення початкового
терміну перебування на посаді.
6.
Комітет з питань аудиту та дотримання критеріїв звітує перед Конгресом.
7.
Комітет з питань аудиту та дотримання критеріїв надає рекомендації, допомагає та веде
нагляд за Радою в процесі контролю фінансових питань та відповідності ФІФА, та
контролює відповідність Регламенту управління ФІФА. Комітет з питань аудиту та
дотримання критеріїв веде нагляд за генеральним секретаріатом.
8.
Комітет з питань аудиту та дотримання критеріїв забезпечує повноту та надійність
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фінансової звітності та аналізує фінансовий звіт, консолідований фінансовий звіт та звіт
зовнішніх аудиторів. Комітет також контролює фінансові питання та відповідність
ФІФА, в тому числі, розподіл та рух коштів, пов’язаних з розвитком, та пропонує
відповідним органам ФІФА будь-які дії, що вважає необхідними за результатами такого
контролю.
9.
Комітет утворює Підкомітет з питань винагороди за працю у складі голови Фінансового
комітету, голови Комітету з питань аудиту та дотримання критеріїв та третього члена,
спільно призначеного двома головами. Цей третій член відповідає критеріям
незалежності, як зазначено в Регламенті ФІФА з питань управління.
10.
Підкомітет з питань винагороди за працю зокрема формулює Правила винагороди за
працю та визначає винагороду за працю Президента ФІФА, членів Ради та
Генерального секретаря ФІФА. Особиста винагороди за працю Президента ФІФА,
членів Ради та Генерального секретаря ФІФА оприлюднюється.
11.
Обов’язки Комітету з питань аудиту та дотримання критеріїв та Підкомітету з питань
винагороди за працю, їх внутрішня співпраця та інші процедурні питання детально
викладено в Регламенті ФІФА з питань управління.
52 Органи правосуддя
1.
Правовими органами ФІФА є:
a) Дисциплінарний комітет;
b) Комітет з питань етики;
c) Апеляційний комітет.
2.
Дисциплінарний комітет та Апеляційний комітет складаються з голови, заступника
голови та відповідної кількості інших членів. Кожна з обох палат Комітету з питань
етики складається з голови, двох заступників голови та відповідної кількості інших
членів. Склад органів правосуддя має відповідати справедливому розподілу посад,
беручи до уваги асоціації-члени. Пропонуючи Конгресу голів, заступників голів та
інших членів органів правосуддя, Рада бере до уваги відповідне представництво жінок у
органах правосуддя.
3.
Правові органи формуються таким чином, щоб члени мали разом знання, професійні
навички та спеціальний досвід, необхідні для виконання своїх завдань. Голови та
заступники голів органів правосуддя мають кваліфікацію для юридичної практики.
4.
Голови, заступники голів та члени Дисциплінарного комітету, обох палат Комітету з
питань етики та Апеляційного комітету відповідають критеріям незалежності, як
визначено в Регламенті ФІФА з питань управління.
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5.
Голови, заступники голів та інші члени органів правосуддя обираються Конгресом та не
повинні бути членами будь-якого іншого органу ФІФА. Їх термін перебування на посаді
складає чотири роки та починається після завершення Конгресу, який їх обрав. Голови,
заступники голів та інші члени органів правосуддя можуть бути звільнені з посад тільки
Конгресом.
6.
Голови, заступники голів та члени органів правосуддя можуть перебувати на своїх
посадах, максимум, протягом трьох термінів (поспіль або ні) кожний.
7.
Якщо голова, заступник голови або член правового органу залишає свою посаду або
стає нездатним постійно виконувати свої функції протягом терміну перебування на
посаді, Рада призначає заміну на посаду до наступного Конгресу, коли заміна
обирається Конгресом, до закінчення початкового терміну перебування на посаді.
8.
Слідча палата Комітету з питань етики здійснює перевірку правочинності кандидатів та
незалежних членів Комітету з питань управління відповідно до Регламенту ФІФА з
питань управління. Слідча палата Комітету з питань етики проводить аналіз
незалежності кандидатів та незалежних членів Комітету з питань управління, які
відповідають критеріям незалежності відповідно до Регламенту ФІФА з питань
управління.
9.
Повноваження певних комітетів щодо прийняття рішень залишаються чинними без
змін.
53 Дисциплінарний комітет
1.
Дисциплінарний кодекс ФІФА регламентує функції Дисциплінарного комітету. Комітет
приймає рішення тільки за умови присутності, щонайменше, трьох членів. В певних
випадках голова може приймати рішення одноосібно.
2.
Дисциплінарний комітет може оголосити санкції, визначені в цьому Статуті та
Дисциплінарному кодексі ФІФА, щодо асоціацій-членів, клубів, офіційних осіб,
гравців, посередників та ліцензованих агентів з організації матчів.
3.
Ці положення залежать від дисциплінарних повноважень Конгресу та Ради щодо
призупинення статусу та виключення асоціацій-членів.
4.
Рада видає Дисциплінарний кодекс ФІФА.
5.
Дисциплінарний комітет може запропонувати Раді внести зміни до своїх
регламентуючих правил.
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54 Комітет з питань етики
1.
Кодекс ФІФА з питань етики регламентує функції Комітету з питань етики. Комітет
поділяється на слідчу палату та арбітражну палату. Арбітражна палата виносить
рішення тільки за умови присутності, щонайменше, трьох членів. В певних випадках
голова може виносити рішення одноосібно.
2.
Комітет з питань етики може оголосити санкції, визначені в цьому Статуті, Кодексі
ФІФА з питань етики та Дисциплінарному кодексі ФІФА, щодо офіційних осіб, гравців,
посередників та ліцензованих агентів з організації матчів.
3.
Рада видає Кодекс ФІФА з питань етики.
4.
Комітет з питань етики може запропонувати Раді внести зміни до своїх регламентуючих
правил.
55 Апеляційний комітет
1.
Дисциплінарний кодекс ФІФА та Кодекс ФІФА з питань етики регламентують функції
Апеляційного комітету. Комітет приймає рішення тільки за умови присутності,
щонайменше, трьох членів. В певних випадках голова може приймати рішення
одноосібно.
2.
Апеляційний комітет відповідає за розгляд апеляцій на рішення Дисциплінарного
комітету та Комітету з питань етики, що не були оголошені остаточними у відповідних
регламентуючих документах ФІФА.
3.
Рішення, оголошені Апеляційним комітетом, є остаточними та обов’язковими для
виконання всіма зацікавленими сторонами. Це положення залежить від звернення з
апеляціями до Спортивного арбітражного суду (CAS).
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VIII. ДИСЦИПЛІНАРНІ ЗАХОДИ
56 Дисциплінарні заходи
Головним чином, дисциплінарними заходами є:
1.
щодо фізичних та юридичних осіб:
a) попередження;
b) зауваження;
c) штраф;
d) позбавлення нагород.
2.
щодо фізичних осіб:
a) застереження;
b) видалення з поля;
c) дискваліфікація на один матч;
d) позбавлення доступу до роздягалень та/або на лаву запасних;
e) позбавлення доступу на стадіон;
f) заборона на участь в будь-якій діяльності, пов’язаній з футболом;
g) громадські роботи.
3.
щодо юридичних осіб:
a) заборона на здійснення трансферів;
b) проведення матчу без глядачів;
c) проведення матчу на нейтральній території;
d) заборона на проведення матчів на певному стадіоні;
e) анулювання результату матчу;
f) виключення з числа учасників змагання;
g) технічна поразка;
h) позбавлення очок;
i) переведення до нижчої ліги;
j) перегравання матчу.
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IX. АРБІТРАЖ
57 Спортивний арбітражний суд (CAS)
1.
ФІФА визнає незалежний Спортивний арбітражний суд (CAS) із штаб-квартирою у
Лозанні (Швейцарія), який розглядає суперечки між ФІФА, асоціаціями-членами,
конфедераціями, лігами, клубами, гравцями, офіційними особами, посередниками та
ліцензованими агентами з організації матчів.
2.
Положення Кодексу спортивного арбітражу CAS застосовуються під час розгляду
справ. CAS, головним чином, застосовує різноманітні регламентуючі документи ФІФА
та, на додачу, швейцарське законодавство.
58 Юрисдикція CAS
1.
Звернення до CAS з апеляціями на остаточні рішення, прийняті органами правосуддя
ФІФА, та рішення, прийняті конфедераціями, асоціаціями-членами або лігами,
здійснюється протягом 21 дня з моменту повідомлення про відповідне рішення.
2.
Звернення до CAS можливе тільки після того, як будуть вичерпані всі інші внутрішні
процедури та процесуальні засоби.
3.
Проте, CAS не розглядає апеляції, що зумовлені:
a) порушеннями Правил гри;
b) дискваліфікацією тривалістю до чотирьох матчів або на період до трьох місяців (за
винятком рішень, пов’язаних з допінгом);
c) рішеннями, на які можна звертатися з апеляціями до незалежного, правомірного
арбітражного суду, визнаного відповідно до правил асоціації або конфедерації.
4.
Апеляція не має тимчасового призупинення дії. Відповідний орган ФІФА або, як
альтернатива, CAS може прийняти постанову щодо тимчасового призупинення дії
апеляції.
5.
ФІФА має право звернутися з апеляцією до CAS на будь-яке внутрішнє остаточне та
обов’язкове для виконання, пов’язане з допінгом рішення, прийняте, зокрема,
конфедераціями, асоціаціями-членами або лігами, відповідно до положень, викладених
в Антидопінговому регламенті ФІФА.
6.
Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) має право звернутися з апеляцією до CAS
на будь-яке внутрішнє остаточне та обов’язкове для виконання, пов’язане з допінгом
рішення, прийняте, зокрема, ФІФА, конфедераціями, асоціаціями-членами або лігами,
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відповідно до положень, викладених в Антидопінговому регламенті ФІФА.
59 Обов’язки, що стосуються розгляду суперечок
1.
Конфедерації, асоціації-члени та ліги визнають CAS як незалежний судовий орган та
забезпечують дотримання своїми членами, афілійованими гравцями та офіційними
особами рішень, прийнятих CAS. Це ж саме стосується посередників та ліцензованих
агентів з організації матчів.
2.
Звертатися до звичайних судів заборонено, якщо тільки це не передбачено спеціально в
регламентуючих документах ФІФА. Звертатися до звичайних судів з приводу всіх видів
тимчасових заходів також заборонено.
3.
Асоціації передбачають положення в своїх статутах або в регламентуючих документах,
де зумовлено заборону звертатися з суперечками в асоціації або з суперечками, що
впливають на ліги, клуби, членів ліг, клуби, членів клубів, гравців, офіційних осіб та
інших офіційних осіб асоціацій, до звичайних судів, якщо тільки в регламентуючих
документах ФІФА або в обов’язкових для виконання правових положеннях не
передбачено спеціально або не зумовлено звернення до звичайних судів. Замість
звернення до звичайних судів, передбачене положення стосовно арбітражу. З такими
суперечками звертаються до незалежного, правомірного арбітражного суду, визнаного
відповідно до правил асоціації або конфедерації, або до CAS.
Асоціації також забезпечують реалізацію цього застереження в асоціації, якщо
необхідно накласти на своїх членів обов’язкове для виконання зобов’язання. Асоціації
накладають санкції на будь-яку сторону, яка не виконує своє зобов’язання, та
забезпечують аналогічне звернення з будь-якою апеляцією на санкції до арбітражу, але
не до звичайних судів.
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X. ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ФІФА
60 Реалізація рішень
1.
Конфедерації, асоціації-члени та ліги дають згоду повністю дотримуватись будь-яких
рішень, прийнятих відповідними органами ФІФА, які, відповідно до цього Статуту, є
остаточними і не підлягають апеляції.
2.
Вони застосовують всі необхідні заходи, щоб забезпечити дотримання цих рішень
своїми власними членами, гравцями та офіційними особами.
3.
Це ж саме стосується посередників та ліцензованих агентів з організації матчів.
61 Санкції
Будь-яке порушення вищезазначених положень підлягає покаранню відповідно до
Дисциплінарного кодексу ФІФА.
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XI. ФІНАНСИ
62 Фінансовий період
1.
Фінансовий період ФІФА триває чотири роки та завжди починається 1 січня наступного
року після проведення фінального змагання Кубку Світу ФІФА™.
2.
Управління прибутками та витратами ФІФА здійснюється таким чином, щоб вони були
збалансовані протягом фінансового періоду. Виконання основних обов’язків ФІФА в
майбутньому гарантується створенням резервів.
3.
Генеральний секретар відповідає за формування річного зведеного балансу рахунків
ФІФА зі своїми філіями станом на 31 грудня.
63 Аудитори
Аудитори перевіряють рахунки та річну фінансову звітність, в тому числі зведену
фінансову звітність, затверджені Радою, та надають звіт Конгресу відповідно до
застосовного швейцарського цивільного права. Аудитори призначаються на три роки.
Їхні мандати можуть бути подовжені.
64 Членські внески
1.
Членські внески сплачуються 1 січня кожного року. Річний внесок нових асоціаційчленів за відповідний рік має бути сплачений протягом 30 днів після завершення
Конгресу, на якому вони отримали статус членів.
2.
Конгрес визначає розмір річного членського внеску через кожні чотири роки за
рекомендацією Ради. Внесок є однаковим для кожної асоціації-члена і не повинен
перевищувати 1.000 доларів США.
65 Розрахунки
ФІФА може дебетувати рахунок будь-якої асоціації-члена, щоб врегулювати претензії.
66 Сплата комісійних зборів
1.
Конфедерації можуть вимагати сплату комісійних зборів за міжнародні матчі за участю
двох збірних команд «A», відповідно до статутів та регламентів конфедерацій.
2.
Асоціації-члени можуть вимагати сплату своїх комісійних зборів за матчі, зіграні на їх
території, незалежно від їх конфедерації, відповідно до статутів та регламентів
асоціацій-членів.

46

XII. ПРАВА СТОСОВНО ЗМАГАНЬ І ЗАХОДІВ
67 Права стосовно змагань і заходів
1.
ФІФА, асоціації-члени ФІФА та конфедерації є первісними власниками всіх прав, що
походять із змагань та інших заходів, що відбуваються під їх відповідною юрисдикцією,
без будь-яких обмежень за їх змістом, часом, місцем та законом. Ці права охоплюють,
поміж інших, фінансові права всіх видів, права на аудіовізуальний та радіо-запис, права
на відтворення та трансляцію, мультимедійні права, маркетингові та рекламні права,
права на нематеріальне майно, як, наприклад, емблеми, та права, що виникають в межах
закону про авторські права.
2.
Рада вирішує, яким чином і в якому обсязі ці права застосовуються, та розробляє
спеціальні регламентуючі правила з цією метою. Рада самостійно приймає рішення
щодо ексклюзивного використання цих прав, або спільно з третьою стороною, або
цілком через третю сторону.
68 Дозвіл на розповсюдження
1.
ФІФА, асоціації-члени ФІФА та конфедерації несуть ексклюзивну відповідальність за
надання дозволу на розповсюдження зображень, звуку та інших носіїв даних
футбольних матчів та заходів, що відбуваються під їх відповідною юрисдикцією, без
будь-яких обмежень за їх змістом, часом, місцем, технічними та правовими аспектами.
2.
Рада видає спеціальний регламент з цією метою.
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XIII. ЗМАГАННЯ
A. ФІНАЛЬНІ ЗМАГАННЯ ФІФА
69 Місця проведення змагань
1.
Рада приймає рішення щодо місця проведення фінальних змагань, організованих ФІФА,
за винятком місця проведення фінального змагання Кубку Світу ФІФА™, рішення
щодо якого приймається Конгресом відповідно до п. 2 цієї статті.
2.
Метою рішення щодо місця проведення фінального змагання Кубку Світу ФІФА™ є
забезпечення найкращих можливих умов організації проведення країною-організатором
відповідно до такої процедури:
a) На підставі спеціального регламенту, який видається Радою, генеральний секретаріат
ФІФА встановлює справедливу та прозору тендерну процедуру, запрошуючи всі
асоціації-члени, що мають необхідні дані, подати заяву щодо організації його
проведення, детально визначивши вимоги до участі у тендері, організації проведення та
критеріїв відбору організатора проведення змагання.
b) На підставі власного найкращого висновку, генеральний секретаріат ФІФА надає
Раді відкритий звіт з оцінкою відповідності всіх поданих заяв тендерній процедурі та
вимогам до організації проведення змагання, беручи до уваги визначені критерії
відбору організатора.
c) Рада аналізує звіт та визначає, на підставі власного найкращого висновку та
відкритого голосування, до трьох заяв, що пропонуються Конгресу з метою прийняття
остаточного рішення. Результат кожного голосування оприлюднюється.
d) Конгрес обирає місце проведення з заяв, визначених Радою. Абсолютна більшість
(понад 50%) присутніх асоціацій-членів з правом голосу потрібна в першому турі
голосування. Якщо абсолютна більшість не набирається в першому турі голосування,
заява, що набирає найменшу кількість голосів, відсіюється. У другому турі голосування
або, якщо на розгляд Конгресу надано менше трьох заяв, буде достатньо простої
більшості (більше 50%) поданих дійсних голосів.
3.
На тій самій сесії Конгресу не можна надавати права на організацію проведення
фінального змагання більше ніж одного Кубку Світу ФІФА™.
4.
Право на організацію проведення двох поспіль фінальних змагань Кубку Світу ФІФА™
не надається членам тієї самої конфедерації.
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B. МІЖНАРОДНІ МАТЧІ ТА ЗМАГАННЯ
70 Календар міжнародних матчів
Рада складає календар міжнародних матчів, який стає обов’язковим для конфедерацій,
асоціацій-членів та ліг, після обговорення з конфедераціями.
71 Міжнародні матчі та змагання
1.
Рада відповідає за видання регламенту з організації проведення міжнародних матчів та
змагань між збірними командами та між лігами, клубами та/або командами зібраними
нашвидкуруч. Жоден матч або змагання не може відбутися без попереднього дозволу
ФІФА, конфедерацій та/або асоціацій-членів відповідно до Регламенту з організації
проведення міжнародних матчів.
2.
Рада може видати додаткові положення щодо таких матчів та змагань.
3.
Рада визначає будь-які критерії щодо санкціонування складів команд, що не
передбачені Регламентом з організації проведення міжнародних матчів.
4.
Незважаючи на сфери компетенції щодо надання дозволу, як передбачено Регламентом
з організації проведення міжнародних матчів, ФІФА може прийняти остаточне рішення
щодо надання дозволу на будь-які міжнародні матчі або змагання.
72 Контакти
1.
Гравці та команди, афілійовані до асоціацій-членів або тимчасових членів
конфедерацій, не мають права зустрічатися у матчах або підтримувати спортивні
контакти з гравцями або командами, що не афілійовані до асоціацій-членів або
тимчасових членів конфедерацій, без дозволу ФІФА.
2.
Асоціації-члени та їх клуби не мають права брати участь у матчах на території іншої
асоціації-члена без її дозволу.
73 Дозвіл
Асоціації, ліги або клуби, афілійовані до асоціації-члена, можуть приєднатися до іншої
асоціації-члена або взяти участь у змаганнях на території цієї асоціації-члена тільки за
виняткових обставин. У кожному випадку, має бути отриманий дозвіл з боку обох
асоціацій-членів, відповідної конфедерації (конфедерацій) та ФІФА.
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XIV. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
74 Розпуск
У випадку розпуску ФІФА, її майно передається верховному суду країни, де
розташована її штаб-квартира. Верховний суд зберігає це майно на підставах довірчої
власності як «bonus pater familiae» до відновлення ФІФА.
75 Перехідні положення
1.
Цей Статут був прийнятий на Позачерговому Конгресі в Цюріху 26 лютого 2016 року та
набуває чинності через шістдесят (60) днів після закінчення зазначеного Конгресу,
відповідно до таких положень:
2.
Через шістдесят (60) днів після закінчення Конгресу, Виконавчий комітет буде
автоматично перетворений на Раду. Діючі члени Виконавчого комітету на цю дату
будуть першими діючими членами Ради; їх мандати перебування в Раді буде завершено
після закінчення відповідних термінів перебування на посаді у Виконавчому комітеті,
що залишились. Як наслідок, на перехідний період, що буде тривати до обрання всієї
Ради асоціаціями-членами у випадку конгресів відповідних конфедерацій, кількість
членів Ради буде меншою, ніж зазначено в ст. 33 п. 4 цього Статуту.
3.
Терміни повноважень, зазначені в ст. 33 п. 3, ст. 51 п. 4 та ст. 52 п. 6 цього Статуту,
застосовуються тільки до дійсних членів існуючих комітетів з моменту завершення їх
поточних мандатів.
4.
Члени Комітету з питань управління будуть обрані Конгресом у травні 2016 року
(Мехіко).
5.
Щодо постійних комітетів, які припинять існування відповідно до цього Статуту, Рада
вирішить, коли їх треба розпустити. Щодо постійних комітетів, які продовжать
існування відповідно до цього Статуту, але будуть змінені, Рада визначить деталі
відповідних перетворень. Крім того, Рада визначить момент часу, коли нещодавно
створені постійні комітети почнуть діяти. Члени комітетів, що продовжують існувати
та/або будуть змінені, завершать свої терміни перебування на посаді, на які вони були
призначені.
Цюріх, 26 лютого 2016 року
Від імені ФІФА
в.о. Президента
Ісса Хаяту

в.о. Генерального Секретаря
Маркус Каттнер
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ПРАВИЛА, ЩО РЕГЛАМЕНТУЮТЬ ЗАСТОСУВАННЯ СТАТУТУ
I. ЗАЯВА ЩОДО НАДАННЯ ЧЛЕНСТВА У ФІФА
1 Заява щодо надання членства
Рада може викласти процедуру надання членства у спеціальному регламенті.
2 Конфедерації
1.
Рада приймає рішення щодо виконання асоціацією вимог, необхідних для надання
членства ФІФА, на підставі остаточного звіту конфедерації.
2.
Якщо вимоги виконано, наступний Конгрес приймає рішення щодо надання або
відмови надати членство асоціації.
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II. АГЕНТИ З ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОВЕДЕННЯ МАТЧІВ ТА ПОСЕРЕДНИКИ
3 Агенти з організації проведення матчів
1.
Агентів з організації проведення матчів можна наймати для відповідної діяльності.
2.
Агентів з організації проведення матчів між командами тієї самої конфедерації визнає
відповідна конфедерація (ліцензує). Конфедерація видає відповідні правила.
3.
Агенти з організації проведення матчів між командами з різних конфедерацій
отримують ліцензію ФІФА. Рада видає відповідні правила.
4.
ФІФА має право втручатися з метою забезпечення виконання укладених контрактів між
агентами з організації проведення матчів та командами тільки в таких випадках:
a) якщо в матчі або турнірі, що є предметом суперечки, беруть участь команди з різних
конфедерацій;
b) якщо відповідний агент з організації проведення матчів має ліцензію ФІФА.
4 Посередники
Гравці та клуби мають право користуватися послугами посередників під час укладення
контракту працевлаштування та/або трансферної угоди. Рада видає Регламент з питань
співробітництва з посередниками.
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III. ПРАВО ГРАТИ ЗА ЗБІРНІ КОМАНДИ
5 Принцип
1.
Будь-яка особа, постійне громадянство якої не залежить від проживання в будь-якій
країні, має право грати у збірних командах асоціації цієї країни.
2.
За винятком умов, зазначених у поданій нижче статті 8, будь-який гравець, що вже брав
участь у матчі (повністю або частково) в офіційному змаганні будь-якої категорії або в
будь-якому виді футболу за одну асоціацію, не має права грати в міжнародному матчі в
складі збірної команди іншої асоціації.
6 Громадянство, що дає гравцям право представляти більше однієї асоціації
1.
Гравець, який, відповідно до умов ст. 5, має право представляти більше однієї асоціації
за рахунок свого громадянства, може грати в міжнародному матчі тільки за одну
асоціацію, якщо, на додачу до відповідного громадянства, він відповідає одній з таких
умов:
a) Він народився на території відповідної асоціації;
b) Його біологічна мати або біологічний батько народилася/народився на території
відповідної асоціації;
c) Його бабуся або дідусь народилася/народився на території відповідної асоціації;
d) Він постійно мешкав на території відповідної асоціації, щонайменше, два роки.
2.
Незалежно від п. 1 поданого вище, асоціації з загальним громадянством можуть укласти
угоду, за якою пункт (d) п. 1 цієї статті повністю видаляється або змінюється, щоб
встановити більш тривале обмеження у часі. Такі угоди подаються на затвердження
Ради.
7 Отримання нового громадянства
Будь-який гравець, що звертається до ст. 5 п. 1 з метою отримання нового громадянства
та не грав у футбол на міжнародному рівні відповідно до ст. 5 п. 2, має право грати за
нову збірну команду, тільки якщо відповідає одній з таких умов:
a) Він народився на території відповідної асоціації;
b) Його біологічна мати або біологічний батько народилася/народився на території
відповідної асоціації;
c) Його бабуся або дідусь народилася/народився на території відповідної асоціації;
d) Він постійно мешкав на території відповідної асоціації, щонайменше, п’ять років
після того, як йому виповнилося 18 років.
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8 Зміна асоціації
1.
Якщо гравець має більше одного громадянства або, якщо гравець отримує нове
громадянство, або, якщо гравець має право грати за декілька збірних команд завдяки
своєму громадянству, він може, тільки один раз, звернутися з проханням щодо аміни
асоціації, за яку має право грати у міжнародних матчах, на асоціацію іншої країни,
громадянство якої він має, відповідно до таких умов:
a) Гравець не брав участі у матчі (повністю або частково) в офіційному змаганні на
міжнародному рівні «A» за його теперішню асоціацію і в час його першої повної або
часткової появи в міжнародному матчі офіційного змагання за його теперішню
асоціацію він вже мав громадянство країни, за збірну якої він хоче грати.
b) Гравцю заборонено грати за нову асоціацію в будь-якому змаганні, в якому він вже
брав участь за попередню асоціацію.
2.
Якщо гравця, що брав участь у міжнародному матчі за свою асоціацію відповідно до
ст. 5 п. 2, позбавляють постійного громадянства відповідної країни без його згоди або
проти його волі за рішенням органу державної влади, він може звернутися за дозволом
грати за іншу асоціацію, громадянство країни якої він вже має або отримав.
3.
Будь-який гравець, який має право змінити асоціацію відповідно до пп. 1 та 2
викладених вище, має звернутися з письмовим обґрунтованим проханням до
генерального секретаріату ФІФА. Комітет з питань статусу гравців приймає рішення
щодо запиту. Процедура прийняття рішення має відповідати Правилам, що
регламентують процедури Комітету з питань статусу гравців та Палати з розгляду
спорів. Після подання прохання, гравець втрачає право грати за будь-яку збірну
команду, доки його прохання розглядається.
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IV. ЧЕСНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ
9 Принцип переведення до вищого та нижчого дивізіону
1.
Право клубу брати участь в чемпіонаті національної ліги головним чином залежить від
спортивних результатів. Клуб отримує можливість брати участь в чемпіонаті
національної ліги, перебуваючи в певному дивізіоні або переходячи до вищого чи
нижчого дивізіону після завершення сезону.
2.
На додачу до відбору за спортивними результатами, участь клубу в чемпіонаті
національної ліги може бути визначена іншими критеріями в межах процедури
ліцензування, коли беруться до уваги спортивні, інфраструктурні, адміністративні,
правові та фінансові фактори. Апеляційний орган асоціації-члена повинен розглядати
рішення у сфері ліцензування.
3.
Заборонено змінювати юридичну форму або організаційну структуру клубу, щоб
полегшити можливість його відбору за спортивними результатами та/або отримання
ліцензії на участь в чемпіонаті національної ліги на шкоду чесного проведення
спортивного змагання. Наприклад, це стосується зміни штаб-квартири, зміни назви або
передачі відсотка пайової участі між різними клубами. Апеляційний орган асоціаціїчлена повинен розглядати заборонні рішення.
4.
Кожна асоціація-член відповідає за вирішення питань національного рівня, які не
можна передавати лігам. Кожна конфедерація відповідає за вирішення питань,
пов’язаних з декількома асоціаціями на її власній території. ФІФА відповідає за
вирішення питань міжнародного рівня, пов’язаних з кількома конфедераціями.
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V. ПРАВИЛА ГРИ
10 Внесення змін до Правил Гри
1.
ФІФА повідомляє асоціаціям-членам про будь-які зміни та рішення щодо Правил гри
протягом одного місяця після проведення чергового щорічного засідання IFAB.
2.
Асоціації-члени забезпечують виконання цих змін та рішень не пізніше 1 липня після
щорічного засідання IFAB. Тільки для асоціацій-членів, футбольний сезон в яких не
завершується до цієї дати, можуть бути зроблені винятки.
3.
Асоціації-члени можуть застосувати такі зміни та рішення, щойно вони були видані
IFAB.
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VI. АРБІТРИ ТА АСИСТЕНТИ АРБІТРА
11 Призначення
1.
Кожний арбітр та асистент арбітра, призначений обслуговувати міжнародний матч,
повинен бути представником нейтральної асоціації-члена, якщо тільки відповідні
асоціації-члени не домовились заздалегідь про інше.
2.
Арбітри та асистенти арбітра, призначені обслуговувати міжнародний матч, мають бути
включені до офіційного Списку міжнародних арбітрів та асистентів арбітрів ФІФА.
12 Рапорт
1.
Арбітр кожного міжнародного матчу «A» надсилає рапорт до ФІФА та асоціації-члена,
на території якої відбувся матч, протягом 48 годин після його завершення.
2.
Рапорт має бути складений на офіційному формулярі, виданому арбітру асоціацієючленом, під юрисдикцією якої був проведений матч.
3.
У рапорті фіксуються всі застосовані дисциплінарні заходи та вказуються причини їх
застосування .
13 Відшкодування витрат
1.
Арбітри та асистенти арбітра, призначені обслуговувати міжнародні матчі, мають право
на отримання:
a) добових;
b) компенсації витрат на проїзд.
У Регламенті витрат ФІФА визначено суми, категорію проїзду та кількість днів, на
компенсацію яких мають право арбітри та асистенти арбітрів.
2.
Сума, належна до сплати арбітрам та асистентам арбітрів, сплачується їм в день
проведення матчу у легко конвертованій валюті асоціацією-членом, що організовує
матч.
3.
Витрати арбітрів та асистентів арбітрів міжнародних матчів на проживання в готелі та
харчування сплачуються асоціацією-членом, що організовує матч.
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VII. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
14 Цілі
1.
ФІФА забезпечує реалізацію своїх визначених цілей виключно на підставі застосування
власних відповідних матеріалів та людських ресурсів, передачі повноважень
асоціаціям-членам та конфедераціям або шляхом співробітництва з конфедераціями
відповідно до Статуту ФІФА.
2.
Відповідно до ст. 2(g) Статуту ФІФА, ФІФА вживає заходи, спрямовані головним
чином, але не виключно, проти незаконної діяльності, пов’язаної з грою на тоталізаторі,
вживанням допінгу та расизмом. Така діяльність заборонена та передбачає санкції.
15 Набуття чинності
Правила, що регламентують застосування Статуту, були прийняті на Позачерговому
Конгресі в Цюріху 26 лютого 2016 року та набувають чинності негайно після
прийняття.
Цюріх, 26 лютого 2016 року
Від імені ФІФА
в.о. Президента
Ісса Хаяту

в.о. Генерального секретаря
Маркус Каттнер
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ПРАВИЛА ПРОЦЕДУРИ КОНГРЕСУ
1 Участь в Конгресі
1.
Кожну асоціацію-члена можуть представляти на Конгресі, максимум, три делегати,
причому всі можуть брати участь в дебатах.
2.
Прізвища делегатів, включаючи прізвище делегата з правом голосу, надаються до
генерального секретаріату перед відкриттям Конгресу. Генеральний секретаріат
вносить зазначених делегатів до списку (під номерами 1 - 3). Делегат з правом голосу
вноситься під номером 1. Якщо делегат з правом голосу залишає Конгрес під час
проведення дебатів, делегат під номером 2 в списку делегації асоціації-члена отримує
право голосу. Якщо цей делегат теж відсутній, делегат під номером 3 отримує право
голосу.
3.
ФІФА несе витрати на проїзд та проживання трьох делегатів від кожної асоціації-члена,
що бере участь в Конгресі. Рада видає відповідні директиви в цьому зв’язку.
2 Головуючий на Конгресі
1.
Президент головує на Конгресі. Якщо Президент не може бути присутнім на Конгресі,
його заміняє віце-президент з найбільшим стажем з числа присутніх. Якщо немає
жодного віце-президента, Конгрес обирає головуючим члена Ради.
2.
Головуючий на Конгресі забезпечує його проведення у суворій відповідності з цими
Правилами процедури, відкриває та закриває Конгрес та дебати, та, якщо Конгрес не
приймає іншого рішення, дає делегатам дозвіл на виступ та керує всіма дискусіями.
3.
Головуючий на Конгресі відповідає за дотримання порядку під час дебатів. Він може
вжити такі дії щодо будь-якого учасника Конгресу за порушення порядку під час
дебатів:
a) закликати до порядку;
b) зробити зауваження;
c) виключити з числа учасників однієї чи декількох сесій.
4.
У випадку апеляції стосовно таких дій, Конгрес негайно приймає рішення без дебатів.
3 Спостерігачі на виборах
На початку першої сесії Конгрес призначає відповідну кількість спостерігачів для
підрахунку голосів та допомоги Генеральному секретарю під час розподілу та
підрахунку виборчих бюлетенів, надрукованих для виборів. Рада може прийняти
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рішення застосувати електронне обладнання для підрахунку результатів голосування.
4 Перекладачі
Офіційні перекладачі призначаються для перекладу на офіційні мови Конгресу. Їх
призначає Генеральний секретар.
5 Дебати
1.
Дебатам по кожному питанню порядку денного передує коротка доповідь:
a) голови або члена Ради, призначеного для цього;
b) представника комітету, призначеного для доповіді Радою;
c) делегата від асоціації-члена, що просить включити питання до порядку денного.
2.
Потім головуючий відкриває дебати.
6 Виступаючі
1.
Дозвіл на виступ надається в тій самій послідовності, в якій зверталися з проханням
його надати. Виступ не можна починати без дозволу. Виступаючі звертаються до
Конгресу з призначеної для цього трибуни.
2.
Виступаючий не може взяти слово другий раз щодо того самого питання, доки не
виступили всі інші делегати, які просили надати дозвіл на виступ.
7 Пропозиції
1.
Всі пропозиції мають надходити в письмовій формі. Пропозиції, що не відповідають
темі дискусії, не виносяться на дискусію.
2.
Будь-яка поправка має бути оформлена у письмовій формі та передається головуючому,
перш ніж виноситься на дискусію.
8 Пропозиції за процедурою та завершення дебатів
1.
Якщо вноситься пропозиція за процедурою, дебати щодо головного питання
призупиняються до проведення голосування щодо цієї пропозиції.
2.
Якщо вноситься пропозиція припинити дебати, вона негайно ставиться на голосування
без дебатів. Якщо пропозиція підтримується, дозвіл на виступ надається тільки тим
асоціаціям-членам, що просили дати дозвіл на виступ перед голосуванням.
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3.
Головуючий припиняє дискусію, тільки якщо Конгрес не прийняв інше рішення
простою більшістю (понад 50%) поданих дійсних голосів.
9 Голосування
1.
Таємне голосування заборонено.
2.
Перед кожним голосуванням, головуючий або призначена ним особа читає вголос текст
пропозиції та пояснює Конгресу процедуру голосування (кворум). У випадку
заперечення, Конгрес негайно приймає рішення.
3.
Голосування можна проводити поіменно у випадку прохання з боку, щонайменше, 15
присутніх асоціацій-членів, що мають право голосу.
4.
Нікого не можна примусити голосувати.
5.
Як правило, голосування здійснюється підняттям рук (карток для голосування) або за
допомогою електронного обладнання.
6.
Пропозиції ставляться на голосування в тому самому порядку, в якому вони вносяться.
У випадку наявності більше двох основних пропозицій, вони ставляться на голосування
послідовно. Делегатам не можна голосувати більше ніж за одну пропозицію.
7.
Зміни до поправок ставляться на голосування до самих поправок, а поправки ставляться
на голосування до основної пропозиції.
8.
Пропозиції без жодного голосу «проти» вважаються прийнятими.
9.
Головуючий перевіряє результат голосування та оголошує його Конгресу.
10.
Під час голосування та до оголошення його результату ніхто не має права виступати.
10 Вибори
1.
Вибори проводяться таємним голосуванням. Вони проводяться з використанням
виборчих бюлетенів або за допомогою засобів телеголосування, електронного
обладнання для підрахунку голосів, що гарантує таємність голосування. Вибори
Президента не проводяться за допомогою засобів телеголосування. Генеральний
секретар, за допомогою спостерігачів, проводить розподіл та підрахунок виборчих
бюлетенів або розподіл та оцінку телеголосування.
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2.
Перед підрахунком голосів головуючий оголошує кількість виданих виборчих
бюлетенів.
3.
Якщо кількість повернутих виборчих бюлетенів дорівнює або менше кількості виданих
виборчих бюлетенів, голосування оголошується дійсним. Якщо кількість повернутих
виборчих бюлетенів перевищує кількість виданих виборчих бюлетенів, голосування
оголошується недійсним і негайно проводиться інше голосування.
4.
Головуючий оголошує результат кожного голосування.
5.
Генеральний секретар складає зібрані та підраховані виборчі бюлетені в призначені для
цього конверти і негайно опечатує їх. Генеральний секретаріат зберігає ці конверти та
знищує їх через 100 днів після закінчення Конгресу.
11 Підрахунок більшості
1.
Проста більшість (понад 50%) підраховується щодо виборів, голосування та інших
рішень на підставі кількості зібраних дійсних виборчих бюлетенів або кількості дійсних
голосів, поданих електронним способом. Порожні виборчі бюлетені, недійсні голоси
або електронні голоси, з якими проводилась маніпуляція будь-яким іншим способом,
або ті, що утримались під час голосування, не беруться до уваги під час підрахунку
простої більшості.
2.
Абсолютна більшість (понад 50%) підраховується на підставі кількості присутніх
асоціацій-членів з правом голосу.
3.
Якщо під час виборів асоціація-член подає два або більше голосів на підтримку одного
кандидата в одному виборчому бюлетені або за допомогою електронного підрахунку
голосів в електронному турі голосування, або якщо під час голосування асоціація-член
подає два або більше голосів на підтримку того самого питання, тільки останній
поданий голос вважається дійсним і береться до уваги.
12 Набуття чинності
Ці правила процедури Конгресу були прийняті Позачерговим Конгресом в Цюріху 26
лютого 2016 року та набули чинності негайно після прийняття.
Цюріх, 26 лютого 2016 року
Від імені ФІФА
в.о. Президента
Ісса Хаяту

в.о. Генерального секретаря
Маркус Каттнер

