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Arbitrażowy 
 
 
Drodzy Państwo, 
 
Bardzo często FIFA pytana jest przez swoich członków jakie kryteria muszą zostać spełnione, 
aby trybunał arbitrażowy mógł zostać uznany za niezależny oraz należycie powołany zgodnie 
z przepisem art. 60, par 3 (c) Statutu FIFA (poprzednia wersja art. 60, par. 2 (c)).  
 
Konsekwentnie FIFA zajęło się tym problemem i określiło, że „niezależny” oraz „należycie 
powołany” zgodnie z art. 60, par 3 (c) Statutu FIFA wymaga, aby trybunał arbitrażowy 
spełniał minimalne (międzynarodowe) proceduralne standardy jakie określone zostały w kilku 
prawach i przepisach proceduralnych dla trybunałów arbitrażowych, minimalne 
proceduralne standardy spełniają poniższe warunki oraz zasady:  
 
-Zasada równości przy powoływaniu trybunału arbitrażowego: 

Strony muszą mieć równy wpływ na powołanie sędziów. Oznacza to, że na przykład 
każda strona ma prawo, aby powołać jednego sędziego, następnie dwóch wybranych sędziów 
wybiera przewodniczącego trybunału arbitrażowego.  Strony mogą również uzgodnić, że 
wspólnie wybiorą jednego sędziego. Tam gdzie sędziowie wybierani są na podstawie 
ustalonej wcześniej listy, każda zainteresowana grupa, która jest reprezentowana, musi być w 
stanie wywierać równy (taki sam jak inne strony) wpływ na opracowanie listy sędziów.  
 
- Prawo do niezależnego i bezstronnego trybunału 
   Zgodnie z powyższym prawem, sędziowie (lub / i trybunał arbitrażowy) muszą zostać 
odwołani w przypadku najmniejszej uzasadnionej wątpliwości o ich niezależność. Opcja 
usunięcia sędziego wymaga również, aby procedura usunięcia oraz procedura zastąpienia 
uregulowane zostało przez porozumienie, umowę, reguły, zasady działania arbitrażu lub 
prawo państwowe. 
 
- Zasada równego wysłuchania 
 Każda strona musi mieć przyznane prawo do wypowiedzenia się o wszystkich 
istotnych dla wyroku faktach, przedstawienia swojego punku widzenia, zgromadzenia 
odpowiednich dokumentów w celu przedstawienia dowodów oraz do uczestnictwa w 
postępowaniu sądowym. Każda strona ma prawo bycia reprezentowaną przez prawnika lub 
innego eksperta, specjalistę.   
 
- Prawo do kontradyktoryjnego  postępowania 
 Każda strona musi być upoważniona do przeanalizowania i skomentowania zarzutów 
wniesionych przez drugą stronę, jak również do ich odparcia oraz obalenia za pomocą 
własnych zarzutów oraz dowodów.  
 
- Zasada równego traktowania 



 Trybunał musi zapewnić równe traktowanie stron. Równe traktowanie oznacza, że 
takie same kwestie są rozwiązywane w taki sam sposób dla obydwu stron.  
 
Członkowie FIFA oraz członkowie konfederacji FIFA mają obowiązek, aby za każdym razem 
upewnić się, że spełniane są powyższe minimalne wymagania, kiedy powołują, uznają oni 
trybunał arbitrażowy zgodnie z art. 60, par 3 (c) Statutu FIFA. Członkowie, mają oczywiście 
prawo, do wprowadzenia dodatkowych wymagań, aby wzmocnić niezależność, jak również 
działając zgodnie z zasadami trybunały arbitrażowego.  
 
W niektórych przypadkach, FIFA zastrzega sobie prawo do przeanalizowania minimalnych 
proceduralnych standardów wymaganych na potrzeby trybunału arbitrażowego – art. 60, 
paragraf 3 (c) Statutu FIFA. 
 
Prosimy o kontaktowanie się z FIFA w przypadku dalszych pytań odnośnie  niezależnego 
oraz należycie powołanego trybunału arbitrażowego. 
 
Dziękujemy za Państwa uwagę poświęconą powyższym kwestiom oraz za dokonanie 
odpowiednich zmian, kiedy to potrzebne. 
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