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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ
«Κύρωση της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για µια
ολοκληρωµένη προσέγγιση ασφάλειας, προστασίας και υπηρεσιών
σε ποδοσφαιρικούς αγώνες και λοιπά αθλητικά γεγονότα»

Ι. Γενικές παρατηρήσεις
Α. Το υπό συζήτηση και ψήφιση νοµοσχέδιο αποτελείται από τρία (3) άρθρα. Με τις διατάξεις του Άρθρου πρώτου κυρώνεται και αποκτά την ισχύ
που προβλέπεται στο άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγµατος η Σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης για µια ολοκληρωµένη προσέγγιση ασφάλειας, προστασίας και υπηρεσιών σε ποδοσφαιρικούς αγώνες και λοιπά αθλητικά γεγονότα (CETS 2018), η οποία υπεγράφη στο Σαιν – Ντενί (Saint-Denis) της
Γαλλίας την 3η Ιουλίου 2016 και τέθηκε σε ισχύ την 1η Νοεµβρίου 2017.
Μέχρι σήµερα, η εν λόγω Σύµβαση έχει υπογραφεί από τριάντα οκτώ (38)
κράτη µέλη του Συµβουλίου της Ευρώπης, και έχει κυρωθεί από είκοσι δύο
(22) [βλ. επίσηµη ιστοσελίδα του Συµβουλίου της Ευρώπης (www.conventions.coe.int)]. Η Ελλάδα υπέγραψε τη Σύµβαση την 3 Ιουλίου 2016, δεν έχει,
όµως, προβεί, έως σήµερα, στην κύρωσή της.
Συµφώνως προς την Αιτιολογική Έκθεση στην Ανάλυση Συνεπειών Ρύθµισης (σελ. 36), «[η] αποτελεσµατική καταπολέµηση της προϊούσας αύξησης
των φαινοµένων βίας και κυριότερα η εµπέδωση της πρόληψης και της διαπαιδαγώγησης των φιλάθλων όλων των αθληµάτων, ούτως ώστε να εκλείψουν τελείως τα νοσηρά περιστατικά βίας από τον αθλητισµό, επιτάσσουν
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τη συντονισµένη και συστηµατική προσέγγιση µεταξύ όλων των αρµοδίων
φορέων και οργάνων». Με την κύρωση της παρούσας Σύµβασης επικαιροποιείται η «Ευρωπαϊκή Σύµβαση για τη βία και ανάρµοστη συµπεριφορά των
θεατών σε αθλητικές διοργανώσεις και ιδιαίτερα σε ποδοσφαιρικούς αγώνες» (ETS 120), η οποία υπεγράφη στο Στρασβούργο την 19η Αυγούστου
1985 και κυρώθηκε από τη Χώρα µας διά του ν. 1787/1988. «Η επικαιροποίηση της εν λόγω σύµβασης παρέχει µια σηµαντική ευκαιρία για τη θέσπιση ενός κανονιστικού πλαισίου για την ασφαλή και οµαλή διεξαγωγή των αθλητικών γεγονότων και διοργανώσεων, µέσω της πολυµερούς συνεργασίας
µεταξύ των φορέων που ασχολούνται και συµµετέχουν σε αθλητικές διοργανώσεις, µε σαφείς και διακριτούς συµπληρωµατικούς ρόλους και ευθύνες» (Αιτιολογική Έκθεση, σελ. 39), σύµφωνα µε την οποία, πρόκειται για
τη θέσπιση και εφαρµογή ενός συνεκτικού κανονιστικού πλαισίου για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση των φαινοµένων αθλητικής βίας και παραβατικών µορφών συµπεριφοράς, µέσω της λήψης προληπτικών µέτρων και της
επιβολής κυρώσεων, και την ασφαλή και οµαλή διεξαγωγή των αθλητικών
γεγονότων και διοργανώσεων, µέσω της συνεργασίας των φορέων που ασχολούνται και συµµετέχουν σε αυτές.
Η υπό κύρωση Σύµβαση αποτελείται από είκοσι δύο (22) άρθρα. Το πεδίο
εφαρµογής της Σύµβασης καταλαµβάνει τους ποδοσφαιρικούς αγώνες και
διοργανώσεις, καθώς και άλλα αθλήµατα ή αθλητικά γεγονότα που διεξάγονται στην επικράτεια των συµβαλλόµενων µερών. Τα συµβαλλόµενα µέρη
λαµβάνουν τα απαραίτητα µέτρα για την εφαρµογή των ρυθµίσεών της εντός των ορίων των συνταγµατικών τους διατάξεων (άρθρο 1). Σκοπός της
Σύµβασης είναι η δηµιουργία ασφαλούς, προστατευµένου και φιλόξενου περιβάλλοντος σε ποδοσφαιρικούς αγώνες και λοιπές αθλητικές εκδηλώσεις
(άρθρο 2). Μεταξύ άλλων, προβλέπεται υποχρέωση των συµβαλλόµενων µερών να υιοθετήσουν ολοκληρωµένη προσέγγιση για την ασφάλεια, την προστασία και την παροχή υπηρεσιών, να διασφαλίσουν τον συντονισµό και τη
συνεργασία όλων των δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων που ασχολούνται µε
την οργάνωση και τη διαχείριση ποδοσφαιρικών αγώνων ή άλλων αθλητικών
γεγονότων, και όλων των ενδιαφεροµένων µερών, στο πλαίσιο µιας συνολικής στρατηγικής ασφάλειας, προστασίας και παροχής υπηρεσιών, καθώς και
την άρτια εκπαίδευση και εξοπλισµό του προσωπικού που ασχολείται µε την
οργάνωση των ως άνω αθλητικών εκδηλώσεων. Τα συµβαλλόµενα µέρη υποχρεούνται να παρέχουν ασφαλές και προστατευµένο περιβάλλον για ό-
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λους τους συµµετέχοντες στις αθλητικές εκδηλώσεις και τους θεατές, συµπεριλαµβανοµένων των παιδιών, των ηλικιωµένων και των ατόµων µε αναπηρία, τόσο εντός των αθλητικών σταδίων όσο και σε δηµόσιους χώρους
στους οποίους διεξάγονται αθλητικές εκδηλώσεις ή είναι οριοθετηµένοι για
τη συνάθροιση των φιλάθλων πριν από το αθλητικό γεγονός και µετά από
αυτό, καθώς και σε τοποθεσίες στις οποίες αναµένεται να κινούνται οι φίλαθλοι µε δική τους πρωτοβουλία. Στο άρθρο 3 περιλαµβάνονται οι αναγκαίοι
ορισµοί για την επίτευξη των σκοπών της. Τα συµβαλλόµενα µέρη υποχρεούνται, επίσης, να διασφαλίζουν την ασφαλή µετακίνηση των θεατών, των
φιλάθλων και των συµµετεχόντων στις αθλητικές εκδηλώσεις προς και από
την πόλη ή/και προς και από το στάδιο όπου διεξάγεται το αθλητικό γεγονός
(άρθρα 4, 5 και 6). Περαιτέρω, προβλέπεται υποχρέωση εκπόνησης σχεδίων
αντιµετώπισης απρόοπτων καταστάσεων και περιστατικών έκτακτης ανάγκης κατά τη διάρκεια των ποδοσφαιρικών αγώνων και λοιπών αθλητικών
γεγονότων (άρθρο 7). Εν συνεχεία, ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν τη συνεργασία των αρµόδιων φορέων µε τους φιλάθλους και τις τοπικές κοινότητες (άρθρο 8), την ανάπτυξη και αξιολόγηση στρατηγικών αστυνόµευσης και
τη συνεργασία της Αστυνοµίας µε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη (άρθρο 9),
καθώς και θέµατα σχετικά µε την αποτροπή και την πρόληψη περιστατικών
βίας ή ταραχών και την επιβολή κατάλληλων κυρώσεων σε περιπτώσεις παραβατικής συµπεριφοράς και διάπραξης αδικηµάτων (άρθρο 10). Ακολούθως, ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν τη διεθνή συνεργασία και την επικοινωνία µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ο ορισµός, από τα συµβαλλόµενα µέρη, εθνικού γραφείου πληροφοριών ποδοσφαίρου εντός της αστυνοµίας [(NFPI) National Football Information Point)],
ως σηµείου επαφής για την ανταλλαγή πληροφοριών οι οποίες αφορούν ποδοσφαιρικούς αγώνες διεθνούς εµβέλειας, και καθορίζονται οι αρµοδιότητές του (άρθρο 11). Περαιτέρω, προβλέπεται η σύσταση «Επιτροπής για την
ασφάλεια και προστασία σε αθλητικά γεγονότα», και ρυθµίζονται ζητήµατα
σχετικά µε την εκπροσώπηση των συµβαλλόµενων µερών, τη σύνθεση, τα
καθήκοντα και τη λειτουργία της (άρθρα 13 και 14). Έκαστο συµβαλλόµενο
µέρος αποστέλλει στην εν λόγω Επιτροπή πληροφορίες για τα νοµοθετικά
και λοιπά µέτρα που έχει λάβει µε σκοπό τη συµµόρφωσή του µε τους όρους
της παρούσας Σύµβασης, είτε αυτά αφορούν το ποδόσφαιρο είτε άλλα αθλήµατα (άρθρο 12).
Τέλος, ρυθµίζονται ζητήµατα που αφορούν τη διαδικασία τροποποίησης
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της Σύµβασης (άρθρο 15), την υπογραφή (άρθρο 16) και την έναρξη ισχύος
της (άρθρο 17), τη διαδικασία προσχώρησης σε αυτή κρατών µη µελών του
Συµβουλίου της Ευρώπης (άρθρο 18), τη σχέση της µε την «Ευρωπαϊκή Σύµβαση για τη βία και ανάρµοστη συµπεριφορά των θεατών σε αθλητικές διοργανώσεις και ιδιαίτερα σε ποδοσφαιρικούς αγώνες» (ETS 120) (άρθρο 19),
τη δυνατότητα κάθε συµβαλλόµενου µέρους να καθορίζει ή να µεταβάλλει
µε δήλωσή του την εδαφική επικράτεια στην οποία εφαρµόζεται η Σύµβαση,
και τη σχετική διαδικασία (άρθρο 20), τη δυνατότητα καταγγελίας της (άρθρο 21), και την κοινοποίηση των ως άνω ενεργειών στα συµβαλλόµενα µέρη (άρθρο 22).
Με τις διατάξεις του Άρθρου δεύτερου παρέχεται εξουσιοδότηση για τον
καθορισµό της διαδικασίας δηµιουργίας εθνικού γραφείου πληροφοριών ποδοσφαίρου εντός της αστυνοµίας (NFPI), του τρόπου συγκρότησης, στελέχωσης και λειτουργίας του, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτοµέρειας
για την εφαρµογή του άρθρου 11 της Σύµβασης, µε την έκδοση προεδρικού
διατάγµατος εντός έξι (6) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος, µετά από πρόταση του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού και των Υπουργών
Προστασίας του Πολίτη και Δικαιοσύνης.
Τέλος, στο Άρθρο τρίτο ορίζεται ως χρόνος έναρξης ισχύος του νόµου αυτός της δηµοσίευσής του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, και της υπό
κύρωση Σύµβασης, αυτός της πλήρωσης των προϋποθέσεων του άρθρου 17,
πλην των άρθρων 5, 7 και 11, η έναρξη ισχύος των οποίων ορίζεται στην
παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
B. Ως προς την κύρωση των διεθνών συµβάσεων, το άρθρο 28 παρ. 1 του
Συντάγµατος ορίζει ότι οι διεθνείς συµβάσεις, από την επικύρωσή τους (κύρωσή τους) µε νόµο και τη θέση τους σε ισχύ σύµφωνα µε τους όρους εκάστης, αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου
και υπερισχύουν κάθε αντίθετης διάταξης νόµου, ενώ το άρθρο 36 παρ. 2 απαιτεί ως όρο, για την ισχύ ορισµένων κατηγοριών διεθνών συνθηκών, την
κύρωσή τους µε τυπικό νόµο. Από τις ανωτέρω διατάξεις συνάγεται ότι το
Σύνταγµα κατοχυρώνει τη διττή λειτουργία του κυρωτικού νόµου, όπως αυτή είχε διαµορφωθεί υπό το κράτος των προηγούµενων Συνταγµάτων από
τη θεωρία, τη νοµοθετική πρακτική και τη νοµολογία, η οποία συνίσταται στο
ότι διά της ψήφισης του κυρωτικού νόµου, αφενός, γίνεται αποδοχή του περιεχοµένου της συνθήκης και παρέχεται συγκατάθεση προς επικύρωση στο
αρµόδιο όργανο της εκτελεστικής εξουσίας, αφετέρου, εντάσσεται η συνθήκη στο εσωτερικό δίκαιο και επιτάσσεται η εκτέλεσή της από τα όργανα
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του κράτους (βλ., ενδεικτικά, Αγγ. Γιόκαρη, Η πρακτική των δικαιοδοτικών
οργάνων στην εφαρµογή του διεθνούς δικαίου, 2001, σελ. 83, Εµµ. Ρούκουνα, Σύνταγµα και Διεθνές Δίκαιο, σε Η επίδρασις του Συντάγµατος του 1975
επί του ιδιωτικού και επί του δηµοσίου δικαίου, 1976, σελ. 91, Κ. Οικονοµίδη,
σε Ιωάννου – Οικονοµίδη – Ροζάκη – Φατούρου, Δηµόσιο Διεθνές Δίκαιο –
Θεωρία των πηγών, παρ. 44. Βλ., όµως, και Κ. Ιωάννου σε Ιωάννου – Οικονοµίδη – Ροζάκη – Φατούρου, Δηµόσιο Διεθνές Δίκαιο – Σχέσεις Διεθνούς και
Εσωτερικού Δικαίου, 1990, σελ. 163 επ. και 168 επ.).
Οι συµβατικοί κανόνες του διεθνούς δικαίου δηλώνονται στο Σύνταγµα µε
σειρά όρων [«διεθνείς συµβάσεις» (άρθρο 28 παρ. 1), «συνθήκη ή συµφωνία» (άρθρο 28 παρ. 2), «διεθνείς συνθήκες» (άρθρο 36 παρ. 4)]. Η ορολογική αυτή πολυµορφία οφείλεται σε έλλειψη συντακτικού συντονισµού, και όχι σε οποιαδήποτε νοµοτεχνική ανάγκη (βλ. Κ. Ιωάννου, όπ. π., σελ. 163).
Η διαδικασία της κύρωσης των διεθνών συνθηκών ή συµβάσεων ρυθµίζεται από το άρθρο 112 του Κανονισµού της Βουλής (ΚτΒ). Η ψήφιση των σχετικών κυρωτικών νοµοσχεδίων (ή προτάσεων νόµων) γίνεται µε τη διαδικασία του άρθρου 108 του ΚτΒ, χωρίς συζήτηση ή µετά από περιορισµένη συζήτηση, µε εξαίρεση τα νοµοσχέδια που αφορούν στην κύρωση συµβάσεων
σύµφωνα µε τα άρθρα 27 και 28 παρ. 2 και 3 του Συντάγµατος. Οι κυρωτικοί
νόµοι περιέχουν δύο κατηγοριών διατάξεις: α) τις κυρωτικές, οι οποίες περιλαµβάνουν την κυρωτική ρήτρα και το κείµενο της συνθήκης, καθώς και διατάξεις των οποίων το περιεχόµενο αντιστοιχεί στο περιεχόµενο δηλώσεων
που η συνθήκη επιτρέπει ή επιβάλλει να συνοδεύουν την υπογραφή, την επικύρωση ή την έγκρισή της, ή τυχόν επιτρεπόµενων επιφυλάξεων (άρθρο
πρώτο του νοµοσχεδίου), και β) τις κοινές νοµοθετικές, µε τις οποίες ρυθµίζονται ζητήµατα εφαρµογής των διατάξεων της σύµβασης στην εσωτερική
έννοµη τάξη ή προσαρµογής της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις αυτές
(άρθρο δεύτερο του νοµοσχεδίου). Κοινές νοµοθετικές θεωρούνται και εκείνες που ρυθµίζουν την έναρξη της ουσιαστικής ισχύος του κυρωτικού νόµου
(άρθρο τρίτο του νοµοσχεδίου).
H Bουλή κατά την άσκηση της κυρωτικής της αρµοδιότητας, εγκρίνει ή απορρίπτει τα σχετικά νοµοσχέδια και τις προτάσεις νόµων, χωρίς να επεµβαίνει ή να επιφέρει µεταβολές στο περιεχόµενο των συνθηκών και των
συµβάσεων οι οποίες κυρώνονται. Δύναται να κάνει παρατηρήσεις επί των
αµιγώς κυρωτικών διατάξεων, σχετικές µε τη φραστική διατύπωσή τους, όχι
όµως και να προτείνει την τροποποίηση ή τη συµπλήρωση των διατάξεων
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της συνθήκης. Σε περίπτωση δε που η συνθήκη επιτρέπει ή επιβάλλει να συνοδεύεται από δηλώσεις, η Βουλή δύναται να συζητήσει τις διατάξεις του
κυρωτικού νόµου που αντιστοιχούν στις δηλώσεις αυτές και να προτείνει
την τροποποίηση ή συµπλήρωσή τους, στο πλαίσιο, όµως, που θέτει η ίδια η
συνθήκη (Σ. Κουκούλη – Σπηλιωτοπούλου, Οι διεθνείς συµβάσεις στην Ελληνική έννοµη τάξη, 1985, σελ. 161).
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