
До уваги керівників баскетбольних клубів та гравців. 

 

На протязі останнього сезону до Федерації баскетболу України надходили 

деякі питання по складенню контракту між Клубом та Гравцем. Для 

виключення конфліктної ситуації ФБУ пропонує до уваги керівників 

баскетбольних клубів та гравців рекомендації юридичної служби ФБУ.  

 

В Книзі 3 Внутрішніх положень ФІБА пропонує передбачити в контракті між 

клубом та гравцем (або клубом, гравцем та агентом) основні умови, 

зокрема: 

1. Найменування сторін. 

2. Обов’язки гравця. 

3. Обов’язки клубу. 

4. Фінансові умови (в т.ч. заробітна плата гравця, бонуси, додаткові виплати, 

страхування та ін.), банківські реквізити. 

5. Умови відпустки гравця. 

6. Звільнення гравця від виконання своїх обов’язків у зв’язку з викликом до 

національної збірної.  

7. Умови щодо строків надання послуг, початок та закінчення надання послуг, 

умови дострокового припинення надання послуг, умови щодо пролонгації 

договору і т.д.  

8. Комісійна винагорода (розмір, відсоток, включаючи бонуси, інші виплати, хто 

саме платить і т.д.). 

9. Право, що застосовується, юрисдикція розгляду спорів (застереження БАТ, 

передбачене в контракті, доповнення до контракту, умови внесення змін та 

доповнень і т.д. 

10. Дата, підписи.  

Також сторони можуть передбачити в контракті інші умови.  

 

Пропозиція ФБУ щодо застосування умови строку надання послуг гравцем за 

принципом «+1». 

Якщо клуб та гравець дійдуть згоди щодо використання принципу «+1» (мається на 

увазі +1 рік надання послуг гравцем до основного строку, що передбачений в 

контракті), сторони можуть включити дану умову до контракту, використавши 

наступне формулювання:  

«Пункт 1. Строки надання Гравцем послуг за цим Контрактом - з «__» 

__________ р. до ________________ р., з урахуванням положень пункту 2 цього 

Контракту. 

Пункт 2. Сторони узгодили, що Клуб залишає за собою право продовжити дію 

Контракту в односторонньому порядку ще на один рік, до 

___________________ р., про що Клуб офіційно (письмово) повідомляє Гравця не 

пізніше ніж за 60 календарних днів до _____________ р. (вказується дата 

закінчення строку контракту). В такому випадку Гравець зобов’язаний 

надавати послуги в повному об’ємі на тих же самих умовах (або інших умовах) 

протягом наступного року до _______________ р. У випадку відмови Гравця від 

такого продовження дії Контракту, за умови дотримання Клубом строків 

офіційного повідомлення, Гравець зобов’язаний сплатити Клубу 

штраф/грошову компенсацію в розмірі __________ в останній день дії 



Контракту. У випадку порушення Клубом строків офіційного повідомлення 

Гравця та небажання Гравця надавати послуги протягом наступного року, дія 

контракту припиняється в строки, передбачені в п. 1 даного контракту.» 

 

З приводу арбітражного застереження БАТ в контракті.  

Для розгляду спорів між клубом та/або гравцем та/або агентом в Баскетбольному 

арбітражному трибуналі ФІБА вказує на обов’язковість включення до контракту 

арбітражного застереження, а саме: 

«Будь-які спори, які виникають із цього договору або у зв’язку з ним, повинні бути 

передані на розгляд до Баскетбольного арбітражного трибуналу (BAT) в 

Женеві, Швейцарія, та повинні бути вирішенні відповідно до Арбітражних 

правил BAT одноособовим арбітром, який призначений Президентом BAT. 

Місцем розгляду спору має бути Женева, Швейцарія. Арбітраж регулюється 

розділом 12 Закону Швейцарії Про міжнародне приватне право, не залежно від 

місця проживання сторін. Мовою арбітражу є англійська. Арбітр має 

вирішувати спір ex aequo et bono» (вирішення спорів відповідно до норм 

справедливості та чистого сумління). 

 


