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OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 19. augusta 1985 bol v
Strasbourgu uzavretý Európsky dohovor o násilí a neviazanosti divákov počas športových podujatí,
a najmä na futbalových zápasoch.

Dohovor nadobudol platnosť 1. novembrom 1985, pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť
1. júlom 1993 na základe článku 13 ods. 2.

EURÓPSKY DOHOVOR O NÁSILÍ A NEVIAZANOSTI DIVÁKOV POČAS ŠPORTOVÝCH
PODUJATÍ, A NAJMÄ NA FUTBALOVÝCH ZÁPASOCH

Preambula

Členské štáty Rady Európy a ďalšie štáty, ktoré sú účastníkmi Európskeho kultúrneho
dohovoru, a ktoré podpísali tento dohovor,

vzhľadom na to, že cieľom Rady Európy je dosiahnuť väčšiu jednotu medzi jej členmi;

znepokojené násilím a neviazanosťou divákov počas športových podujatí, a najmä na
futbalových zápasoch, a následkami z toho vyplývajúcimi;

vedomé si toho, že tento problém môže ohroziť princípy obsiahnuté v Rezolúcii (76) 41 Výboru
ministrov Rady Európy, známej ako „Európska charta športu pre všetkých“;

zdôrazňujúc významný prínos, ktorým prispieva k medzinárodnému porozumeniu šport a
obzvlášť futbalové zápasy medzi národnými a klubovými mužstvami európskych štátov, a to
vzhľadom na ich frekvenciu;

vzhľadom na to, že tak štátne orgány, ako aj nezávislé športové organizácie majú rozdielnu, ale
vzájomne sa dopĺňajúcu zodpovednosť v boji proti násiliu a neviazanosti divákov, berúc do úvahy
to, že športové organizácie sú zodpovedné aj vo veciach bezpečnosti a celkove by mali zabezpečiť
hladký priebeh podujatí, ktoré organizujú; ďalej vzhľadom na to, že tieto orgány a organizácie na
dosiahnutie tohto cieľa musia spolupracovať na všetkých úrovniach tomu zodpovedajúcich;
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vzhľadom na to, že násilie je súčasným sociálnym javom značného dosahu, ktorého pôvod je
predovšetkým inde ako v športe, a že šport je často dejiskom vypuknutia násilností;

rozhodnuté uskutočňovať spoločné akcie a spolupracovať pri predchádzaní a zvládnutí
problému násilia a neviazanosti divákov počas športových podujatí,

dohodli sa na nasledovnom:

Článok 1
Cieľ dohovoru

1. Zúčastnené strany, za účelom predchádzania a zvládnutia násilia a neviazanosti divákov počas
futbalových zápasov, sa zaväzujú v rámci svojich príslušných ústavných predpisov podniknúť
kroky potrebné na uplatnenie ustanovení tohto dohovoru.

2. Zúčastnené strany použijú ustanovenia tohto dohovoru aj pri iných športoch a športových
podujatiach, kde sa možno obávať násilia a neviazanosti divákov, berúc do úvahy špecifické
požiadavky takýchto športov a športových podujatí.

Článok 2
Vnútroštátna koordinácia

Zúčastnené strany koordinujú politiku a činnosť ich ministerstiev a iných štátnych orgánov,
namierenú proti násiliu a neviazanosti divákov podľa potreby ustanovovaním koordinačných
orgánov.

Článok 3
Opatrenia

1. Zúčastnené strany sa zaväzujú zabezpečiť vypracovanie a realizáciu opatrení určených na
predchádzanie a zvládnutie násilia a neviazanosti divákov, najmä:

a) zabezpečiť, aby dostatok poriadkových síl bol pripravený čeliť vypuknutiu násilia a
neviazanosti na štadiónoch a v ich bezprostrednej blízkosti, ako aj pozdĺž trás, ktorými
prechádzajú diváci;

b) uľahčiť úzku spoluprácu a výmenu zodpovedajúcich informácií medzi policajnými zbormi v
rôznych lokalitách, ktorých sa to týka alebo môže týkať;

c) uplatňovať alebo podľa potreby prijímať zákony, ktoré umožňujú, aby osoby, ktoré boli
obvinené z priestupkov spojených s násilím a neviazanosťou divákov, boli stíhané
zodpovedajúcimi trestami alebo podľa okolností zodpovedajúcimi administratívnymi
opatreniami.

2. Zúčastnené strany sa zaväzujú podporovať zodpovedajúcu organizáciu a dobré správanie sa
klubov fanúšikov a vymenovanie usporiadateľov z ich členov na pomoc pri usmerňovaní a
informovaní divákov na zápasoch a pri sprevádzaní skupín fanúšikov, ktoré idú na zápasy
odohrávajúce sa na cudzích ihriskách.

3. Zúčastnené strany podporujú v medziach právnych možností koordináciu organizácie
premiestňovania z miesta odchodu v spolupráci s klubmi, organizovanými fanúšikmi a
cestovnými kanceláriami tak, aby zabránili potenciálnym výtržníkom dostať sa na zápasy.

4. Ak sú obavy z násilností a neviazanosti divákov, zúčastnené strany dbajú podľa potreby
zavedením primeraných legislatívnych opatrení obsahujúcich sankcie za nedodržanie poriadku
alebo zavedením iných vhodných prostriedkov, aby športové organizácie, ako aj kluby, podľa
potreby spolu s majiteľmi štadiónov a štátnymi orgánmi, v súlade so svojou zodpovednosťou
definovanou vnútroštátnym právom prijali konkrétne opatrenia pri vstupoch na štadióny a na



295/1993 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 3

štadiónoch samotných, s cieľom predísť takémuto násiliu alebo neviazanosti alebo zvládnuť ich,
a to vrátane:

a) zabezpečenia, aby usporiadanie a konštrukcia štadiónov zaručovali bezpečnosť divákov,
neuľahčovali násilie medzi nimi, dovoľovali účinne zvládnuť dav, aby obsahovali
zodpovedajúce bariéry alebo ohrady a umožňovali zásah bezpečnostných služieb a polície;

b) účinného oddelenia skupín súperiacich fanúšikov tým, že skupinám fanúšikov hostí sa pri
ich vpúšťaní do hľadiska pridelia vymedzené tribúny;

c) zabezpečenia tohto oddelenia prísnou kontrolou predaja lístkov a prijatia osobitných
opatrení v čase krátko pred zápasom;

d) vylúčenie zo zápasov a štadiónov alebo zákazu vstupu na ne známym alebo potenciálnym
výtržníkom a osobám pod vplyvom alkoholu alebo drog, a to v medziach právnych možností;

e) vybavenia štadiónov výkonným systémom reproduktorov rozhlasu a starostlivosti o jeho plné
využitie, ako aj o využitie programu zápasov a iných reklamných prostriedkov na
podnecovanie divákov správať sa slušne;

f) zákazu prinášania alkoholických nápojov divákmi na štadióny; obmedzenia a podľa možnosti
zákazu predaja a akejkoľvek distribúcie alkoholických nápojov na štadiónoch a
zabezpečenia, aby všetky nápoje, ktoré sú dostupné, boli v bezpečných obaloch;

g) zabezpečenia kontroly s cieľom zabrániť divákom prinášať na štadióny predmety, ktoré sa
môžu použiť pri násilných činoch, alebo ohňostroje, či podobné prostriedky;

h) zabezpečenia, aby pred zápasmi styční pracovníci spolupracovali s príslušnými orgánmi na
opatreniach, ktoré treba prijať na zvládnutie davu tak, aby príslušné pravidlá sa presadili
koordinovanou akciou.

5. Zúčastnené strany prijmú primerané opatrenia v sociálnej a výchovnej oblasti, pamätajúc na
potenciálny význam masovokomunikačných prostriedkov, aby predchádzali násiliu v športe a v
súvislosti so športom najmä vyzdvihovaním športového ideálu výchovnými a inými akciami,
podporovaním myšlienky fair-play osobitne medzi mladými ľuďmi s cieľom upevniť vzájomnú
úctu medzi divákmi a športovcami, ako aj povzbudením k aktívnejšej účasti v športe.

Článok 4
Medzinárodná spolupráca

1. Zúčastnené strany úzko spolupracujú vo veciach, ktoré sú predmetom tohto dohovoru, a keď je
to vhodné, podporujú obdobnú spoluprácu medzi príslušnými národnými športovými orgánmi.

2. Pred medzinárodnými klubovými a reprezentačnými zápasmi alebo turnajmi si zúčastnené
strany, ktorých sa to týka, prizývajú svoje kompetentné orgány, najmä športové organizácie,
aby určili tie zápasy, na ktorých sa možno obávať násilia a neviazanosti divákov. Keď je takýto
zápas identifikovaný, kompetentné orgány hosťujúcej krajiny usporiadajú konzultácie medzi
tými, ktorých sa to týka. Takéto konzultácie sa usporiadajú pokiaľ možno čo najskôr a nesmú
sa konať neskôr než dva týždne pred predpokladaným dátumom zápasu a musia zahŕňať
dispozície a opatrenia, ktoré treba prijať pred, počas a po zápase, podľa potreby vrátane
doplnení k opatreniam uvedeným v tomto dohovore.

Článok 5
Identifikácia a zaobchádzanie s narušiteľmi

1. Zúčastnené strany, rešpektujúc jestvujúci právny poriadok a princíp nezávislosti súdnictva
dbajú na to, aby diváci, ktorí sa dopustia násilných činov alebo iných trestných činov, boli
identifikovaní a stíhaní podľa zákona.

2. Ak je to vhodné, najmä v prípade hosťujúcich divákov a v súlade s platnými medzinárodnými
dohodami, zúčastnené strany uvážia:

a) odstúpenie veci, v ktorej sa vedie konanie proti osobám zadržaným pri násilných činoch
alebo pri inej trestnej činnosti, ktorej sa dopustili počas športového podujatia, do krajiny,
kde majú bydlisko;

b) požiadanie o vydanie osôb podozrivých zo spáchania násilných činov alebo inej trestnej
činnosti počas športového podujatia;
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c) prepravenie osôb odsúdených za spáchanie násilných činov alebo inej trestnej činnosti počas
športových podujatí na výkon trestu do príslušnej krajiny.

Článok 6
Doplňujúce opatrenia

1. Zúčastnené strany sa zaväzujú úzko spolupracovať so svojimi príslušnými národnými
športovými organizáciami a klubmi, a ak je to vhodné, s vlastníkmi štadiónov, pri opatreniach
týkajúcich sa projektovania a realizácie úprav konštrukcie štadiónov alebo iných úprav vrátane
prístupových a odchodových trás do a zo štadiónov, aby sa zlepšila bezpečnosť a predišlo sa
násiliu.

2. Zúčastnené strany sa zaväzujú, kde je to potrebné a vhodné, podporovať systém zavedenia
kritérií na výber štadiónov s prihliadnutím na bezpečnosť divákov a predchádzanie násiliu
medzi nimi, a to najmä tých štadiónov, na ktorých môžu zápasy prilákať početné alebo
nedisciplinované davy.

3. Zúčastnené strany sa zaväzujú podporovať svoje národné športové organizácie v sústavnom
revidovaní ich pravidiel s cieľom zvládnuť činitele, ktoré by mohli spôsobiť vypuknutie násilia zo
strany hráčov alebo divákov.

Článok 7
Poskytovanie informácií

Každá zúčastnená strana odovzdá generálnemu tajomníkovi Rady Európy v jednom z úradných
jazykov Rady Európy všetky príslušné informácie týkajúce sa legislatívnych a ďalších opatrení,
ktoré prijíma s cieľom vyhovieť požiadavkám tohto dohovoru, a to či v súvislosti s futbalom alebo
inými športmi.

Článok 8
Stály výbor

1. Na účely tohto dohovoru sa vytvára Stály výbor.

2. Každá zúčastnená strana môže byť v Stálom výbore zastúpená jedným alebo viacerými
delegátmi. Každá zúčastnená strana má jeden hlas.

3. Každý členský štát Rady Európy alebo iný štát, ktorý je účastníkom Európskeho kultúrneho
dohovoru a ktorý nie je účastníkom tohto dohovoru, môže byť v Stálom výbore zastúpený ako
pozorovateľ.

4. Stály výbor môže na základe jednomyseľného rozhodnutia pozvať ktorýkoľvek nečlenský štát
Rady Európy, ktorý nie je účastníkom dohovoru, a ktorúkoľvek zainteresovanú športovú
organizáciu, aby sa zúčastnili na jednom alebo viacerých jeho zasadnutiach prostredníctvom
pozorovateľa.

5. Stály výbor zvoláva generálny tajomník Rady Európy. Jeho prvé zasadnutie sa uskutoční do
jedného roka odo dňa nadobudnutia platnosti dohovoru. Neskôr sa schádza najmenej raz do
roka, a okrem toho vždy, keď o to požiada väčšina zúčastnených strán.

6. Zasadnutie Stáleho výboru je uznášaniaschopné za prítomnosti väčšiny zúčastnených strán.

7. V súlade s ustanoveniami tohto dohovoru Stály výbor vypracuje a odsúhlasí svoje vlastné
procedurálne pravidlá.

Článok 9
1. Stály výbor zodpovedá za uplatňovanie tohto dohovoru. Môže najmä:

a) skúmať ustanovenia tohto dohovoru a zvažovať potrebu akýchkoľvek úprav;

b) viesť konzultácie s príslušnými športovými organizáciami;

c) predkladať zúčastneným stranám odporúčania týkajúce sa opatrení na dosiahnutie účelu
tohto dohovoru;
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d) odporúčať vhodné opatrenia v záujme informovanosti verejnosti o činnosti vykonávanej v
rámci tohto dohovoru;

e) predkladať odporúčania Výboru ministrov, aby vyzval štáty, ktoré nie sú členmi Rady
Európy, na pristúpenie k tomuto dohovoru;

f) pripravovať návrhy na zlepšenie účinnosti tohto dohovoru.

2. Na splnenie svojho poslania môže Stály výbor z vlastnej iniciatívy zvolávať zasadnutia skupín
expertov.

Článok 10

Po každom zasadnutí Stály výbor pošle Výboru ministrov Rady Európy správu o svoje činnosti a
o fungovaní dohovoru.

Článok 11
Zmeny

1. Zmeny tohto dohovoru môže navrhnúť zúčastnená strana, Výbor ministrov Rady Európy alebo
Stály výbor.

2. Každý pozmeňovací návrh oznámi generálny tajomník Rady Európy členským štátom Rady
Európy, ďalším štátom, ktoré sú účastníkmi Európskeho kultúrneho dohovoru a každému
nečlenskému štátu, ktorý pristúpil alebo bol vyzvaný na pristúpenie k tomuto dohovoru podľa
ustanovení článku 14.

3. Každá zmena navrhnutá zúčastnenou stranou alebo Výborom ministrov sa oznámi Stálemu
výboru najmenej dva mesiace pred zasadnutím, na ktorom má byť návrh prerokúvaný. Stály
výbor predloží Výboru ministrov svoje stanovisko k navrhovanej zmene, v prípade potreby po
prerokovaní s príslušnými športovými organizáciami.

4. Výbor ministrov zváži navrhovanú zmenu, ako aj stanovisko predložené Stálym výborom a môže
túto zmenu schváliť.

5. Text každej zmeny schválenej Výborom ministrov podľa bodu 4 tohto článku sa postúpi
zúčastneným stranám na odsúhlasenie.

6. Akákoľvek zmena schválená podľa bodu 4 tohto článku nadobudne platnosť prvým dňom
mesiaca nasledujúceho po uplynutí jednomesačnej lehoty, ktorá začína po tom, keď všetky
strany informovali generálneho tajomníka o odsúhlasení tejto zmeny.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 12
1. Tento dohovor je prístupný členským štátom Rady Európy a ďalším štátom, ktoré sú

účastníkmi Európskeho kultúrneho dohovoru, ktoré môžu vyjadriť svoj súhlas zaviazať sa:

a) podpisom bez výhrady ratifikácie, súhlasu alebo schválenia, alebo

b) podpisom s výhradou ratifikácie, súhlasu alebo schválenia, po ktorom nasleduje ratifikácia,
súhlas alebo schválenie.

2. Ratifikačné, súhlasné alebo schvaľovacie listiny sú uložené u generálneho tajomníka Rady
Európy.

Článok 13
1. Dohovor nadobudne platnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uplynutí jednomesačnej

lehoty, ktorá začína po dni, keď tri členské štáty Rady Európy vyjadrili svoj súhlas s tým, že sa
budú riadiť dohovorom, a to v súlade s ustanoveniami článku 12.

2. Pre každý ďalší signatársky štát, ktorý následne vyjadrí svoj súhlas zaviazať sa dohovorom,
tento nadobudne platnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uplynutí jednomesačnej
lehoty, ktorá začína po dni, keď došlo k podpisu alebo uloženiu ratifikačnej, súhlasnej alebo
schvaľovacej listiny.
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Článok 14
1. Po nadobudnutí platnosti tohto dohovoru Výbor ministrov Rady Európy, po konzultácii so

zúčastnenými stranami, môže vyzvať ktorýkoľvek nečlenský štát Rady Európy na pristúpenie k
dohovoru rozhodnutím, prijatým väčšinou ustanovenou podľa článku 20. d štatútu Rady
Európy a jednomyseľným súhlasom predstaviteľov zmluvných štátov, ktoré majú právo zasadať
vo Výbore ministrov.

2. Pre každý štát, ktorý pristúpil k dohovoru, tento nadobudne platnosť prvým dňom mesiaca
nasledujúceho po uplynutí jednomesačnej lehoty, ktorá začína po dni, keď sa uložila listina o
pristúpení u generálneho tajomníka Rady Európy.

Článok 15
1. Každý štát môže pri podpise alebo pri uložení ratifikačnej, súhlasnej, schvaľovacej alebo

pristupujúcej listiny, určiť územie alebo územia, na ktorých sa tento dohovor uplatňuje.

2. Každá zúčastnená strana môže vyhlásením adresovaným generálnemu tajomníkovi Rady
Európy kedykoľvek rozšíriť uplatnenie tohto dohovoru na ktoromkoľvek ďalšom území, ktoré sa
uvedie vo vyhlásení. Dohovor nadobudne platnosť na tomto území prvým dňom mesiaca
nasledujúceho po uplynutí jednomesačnej lehoty, ktorá začína po dni, keď generálny tajomník
prevzal také vyhlásenie.

3. Každé vyhlásenie podľa predchádzajúcich dvoch bodov môže byť odvolané v súvislosti s
ktorýmkoľvek územím uvedeným v tomto vyhlásení oznámením adresovaným generálnemu
tajomníkovi. Toto odvolanie nadobudne účinnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po
uplynutí šesťmesačnej lehoty, ktorá začína po dni, keď oznámenie prijal generálny tajomník.

Článok 16
1. Každá zúčastnená strana môže kedykoľvek vypovedať tento dohovor prostredníctvom

oznámenia adresovaného generálnemu tajomníkovi Rady Európy.

2. Táto výpoveď nadobudne účinnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uplynutí
šesťmesačnej lehoty, ktorá začína po dni, keď oznámenie prijal generálny tajomník.

Článok 17

Generálny tajomník Rady Európy oznámi členským štátom Rady Európy, ďalším štátom, ktoré sú
účastníkmi Európskeho kultúrneho dohovoru a každému štátu, ktorý pristúpil k tomuto
dohovoru:

a) každý podpis podľa článku 12;

b) uloženie ratifikačnej, súhlasnej, schvaľovacej alebo pristupujúcej listiny podľa článkov 12 alebo
14;

c) každý dátum nadobudnutia platnosti tohto dohovoru podľa článkov 13 a 14;

d) každú informáciu podanú podľa ustanovenia článku 7;

e) každú správu, pripravenú podľa ustanovení článku 10;

f) každý pozmeňovací návrh alebo každú zmenu schválenú podľa článku 11 a deň, keď táto
zmena nadobudne platnosť;

g) každé vyhlásenie podľa ustanovení článku 15;

h) každé oznámenie podľa ustanovení článku 16 a deň, keď výpoveď nadobudne účinnosť.
Na dôkaz toho dolupodpísaní, súc na to riadne splnomocnení, tento dohovor podpísali.
Dané v Strasbourgu 19. augusta 1985 v jazyku anglickom a francúzskom, a to každé v jednom
vyhotovení, ktoré budú uložené v archíve Rady Európy, pričom oba texty majú rovnakú platnosť.
Jeho overené kópie zašle generálny tajomník Rady Európy každému členskému štátu Rady
Európy, každému štátu, ktorý je účastníkom Európskeho kultúrneho dohovoru a každému štátu
vyzvanému na pristúpenie k tomuto dohovoru.
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P R Í L O H A
k č. 295/1993 Z. z.

EUROPEAN CONVENTION
ON SPECTATOR VIOLENCE AND MISBEHAVIOUR

AT SPORTS EVENTS
AND IN PARTICULAR AT FOOTBALL MATCHES

PREAMBLE
The member States of the Council of Europe

and the other States party to the European Cultu-
ral Convention, signatory hereto,

Considering that the aim of the Council of
Europe is to achieve a greater unity between its
members;

Concerned by violence and misbehaviour
amongst spectators at sports events, and in parti-
cular at football matches, and the consequences
thereof;

Aware that this problem is likely to put at risk
the principles embodied in Resolution (76) 41 of
the Committee of Ministers of the Council of
Europe known as the „European Sport for All
Charter“;

Emphasising the important contribution
made to international understanding by sport,
and especially, because of their frequency, by
football matches between national and club
teams from European states;

Considering that both public authorities and
the independent sports organisations have sepa-
rate but complementary responsibilities to
combat violence and misbehaviour by spectators,
bearing in mind that the sports organisations also
have responsibilities in matters of safety and that
more generally they should ensure the orderly
conduct of the events they organise; considering
moreover that these authorities and organisa-
tions should work together for this purpose at all
appropriate levels;

Considering that violence is a current social
phenomenon with wide repercussions, whose ori-
gins lie mainly outside sport, and that sport is
often the scene for outbreaks of violence;

Being resolved to take common and co-opera-
tive action to prevent and control the problem of
violence and misbehaviour by spectators at
sports events,

Have agreed as follows:

Article 1
Aim of the Convention

1. The Parties, with a view to preventing and
controlling violence and misbehaviour by specta-
tors at football matches, undertake, within the
limits of their respective constitutional provi-
sions, to take the necessary steps to give effect to
the provisions of this Convention.

2. The Parties shall apply the provisions of this
Convention to other sports and sports events in
which violence or misbehaviour by spectators is
to be feared, as appropriate to the specific requi-
rements of such sports and sports events.

Article 2
Domestic co-ordination

The Parties shall co-ordinate the policies and
actions of their government departments and
other public agencies against violence and misbe-
haviour by spectators, where appropriate through
setting up co-ordinating bodies.

Article 3
Measures

1. The Parties undertake to ensure the formu-
lation and implementation of measures designed
to prevent and control violence and misbehaviour
by spectators, including in particular:
a. to secure that adequate public order resources

are employed to counter outbreaks of violence
and misbehaviour, both within the immediate
vicinity of and inside stadia and along the
transit routes used by spectators;

b. to facilitate close co-operation and exchange
of appropriate information between the police
forces of the different localities involved or
likely to be involved;

c. to apply or, if need be, to adopt legislation
which provides for those found guilty of
offences related to violence or misbehaviour by
spectators to receive appropriate penalties or,
as the case may be, appropriate adminis-
trative measures.
2. The Parties undertake to encourage the

responsible, organisation and good conduct of
supporters‘ clubs and the appointment of ste-
wards from within their membership to help ma-
nage and inform spectators at matches and to
accompany parties of supporters travelling to
away fixtures.

3. The Parties shall encourage the co-ordina-
tion, insofar as legally possible, of the organisa-
tion of travel arrangements from the place of
departure, with the cooperation of clubs, organi-
sed supporters, and travel agencies, so as to
inhibit potential trouble-makers from leaving to
attend matches.
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4. The Parties shall seek to ensure, where
necessary by introducing appropriate legislation
which contains sanctions for non-compliance or
by any other appropriate means, that, where
outbreaks of violence and misbehaviour by
spectators are to be feared, sports organisations
and clubs, together with, where appropriate, sta-
dium owners and public authorities, in
accordance with responsibilities defined in do-
mestic law, take practical measures at and within
stadia to prevent or control such violence or
misbehaviour, including:
a. to secure that the design and physical fabric

of stadia provide for the safety of spectators,
do not readily facilitate violence between
spectators, allow effective crowd control,
contain appropriate barriers of fencing, and
allow security and police forces to operate;

b. to segregate effectively groups of rival
supporters, by allocating to groups of visiting
supporters, when they are admitted, specific
terraces;

c. to ensure this segregation by strictly
controlling the sale of tickets and to take
particular precautions in the period immedi-
ately preceding the match;

d. to exclude from or forbid access to matches
and stadia, insofar as it is legally possible,
known or potential trouble-makers, or people
who are under the influence of alcohol or
drugs;

e. to provide stadia with an effective public
address system and to see that full use is made
of this, of the match programme and of other
publicity outlets to encourage spectators to
behave correctly;

f. to prohibit the introduction of alcoholic drinks
by spectators into stadia; to restrict, and pre-
ferably ban, the sale and any distribution of
alcoholic drinks at stadia, and to ensure that
all beverages available are in safe containers;

g. to provide controls so as to ensure that specta-
tors do not bring into stadia objects that are
likely to be used in acts of violence, or fire-
works or similar devices;

h. to ensure that liaison officers co-operate with
the authorities concerned before matches on
arrangements to be taken for crowd control so
that the relevant rules are enforced through
concerted action.

5. The Parties shall take appropriate social
and educational measures, bearing in mind the
potential importance of the mass media, to pre-
vent violence in and associated with sport, in
particular by promoting the sporting ideal
through educational and other campaigns, by
giving support to the notion of fair play, especially
among young people, so as to enhance mutual
respect both amongst spectators and between
sports players and also by encouraging increased
active participation in sport.

Article 4
International co-operation

1. The Parties shall co-operate closely on the
matters covered by this Convention and encoura-
ge similar co-operation as appropriate between
national sports authorities involved.

2. In advance of international club and repre-
sentative matches or tournaments, the Parties
concerned shall invite their competent authori-
ties, especially the sports organisations, to identi-
fy those matches at which violence or misbeha-
viour by spectators is to be feared. Where such a
match is identified, the competent authorities of
the host country shall arrange consultations
between those concerned. Such consultations
shall take place as soon as possible and should
not be later than two weeks before the match is
due to take place, and shall encompass arrange-
ments, measures and precautions to be taken
before, during and after the match, including,
where necessary, measures additional to those
included in this Convention.

Article 5
Identification and treatment of offenders

1. The Parties, respecting existing legal proce-
dures and the principle of the independence of the
judiciary, shall seek to ensure that spectators
committing acts of violence or other criminal
behaviour are identified and prosecuted in
accordance with the due process of the law.

2. Where appropriate, particularly in the case
of visiting spectators, and in accordance with the
applicable international agreements, the Parties
shall consider:
a. transferring proceedings against persons

apprehended in connection with violence or
other criminal behaviour committed at sports
events to their country of residence;

b. seeking the extradition of persons suspected
of violence or other criminal behaviour
committed at sports events;

c. transferring persons convicted of offences of
violence or other criminal behaviour
committed at sports events to serve their
sentences in the relevant country.

Article 6
Additional measures

1. The Parties undertake to co-operate closely
with their appropriate national sports organisa-
tions and clubs and where appropriate, stadium
owners, on arrangements regarding the planning
and execution of alterations to the physical fabric
of stadia or other alterations, including access to
and egress from stadia, necessary to improve
safety and to prevent violence.

2. The Parties undertake to promote, where
necessary and in appropriate cases, a system
laying down requirements for the selection of
stadia which take into account the safety of
spectators and the prevention of violence
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amongst them, especially for those stadia used
for matches likely to attract large or unruly
crowds.

3. The Parties undertake to encourage their
national sports organisations to review their re-
gulations continuously in order to control factors
which may lead to outbreaks of violence by
players or spectators.

Article 7
Provision of information

Each Party shall forward to the Secretary Ge-
neral of the Council of Europe, in one of the
official languages of the Council of Europe, all
relevant information concerning legislative and
other measures taken by it for the purpose of
complying with the terms of this Convention,
whether with regard to football or to other sports.

Article 8
Standing Committee

1. For the purposes of this Convention, a
Standing Committee is hereby established.

2. Any Party may be represented on the
Standing Committee by one or more delegates.
Each Party shall have one vote.

3. Any member State of the Council of Europe
or other State party to the European Cultural
Convention which is not a Party to this
Convention may be represented on the Committee
as an observer.

4. The Standing Committee may, by unani-
mous decision, invite any non-member State of
the Council of Europe which is not a Party to the
Convention and any sports organisation
concerned to be represented by an observer at one
or more of its meetings.

5. The Standing Committee shall be convened
by the Secretary General of the Council of Europe.
Its first meeting shall be held within one year of
the date of the entry into force of the Convention.
It shall subsequently meet at least every year. In
addition it shall meet whenever a majority of the
Parties so request.

6. A majority of the Parties shall constitute a
quorum for holding a meeting of the Standing
Committee.

7. Subject to the provisions of this
Convention, the Standing Committee shall draw
up and adopt by consensus its own Rules of
Procedure.

Article 9
1. The Standing Committee shall be

responsible for monitoring the application of this
Convention. It may in particular:
a. keep under review the provisions of this

Convention and examine any modifications
necessary;

b. hold consultations with relevant sports orga-
nisations;

c. make recommendations to the Parties
concerning measures to be taken for the
purposes of this Convention;

d. recommend the appropriate measures to keep
the public informed about the activities
undertaken within the framework of this
Convention;

e. make recommendations to the Committee of
Ministers concerning non-member States of
the Council of Europe to be invited to accede
to this Convention;

f. make any proposal for improving the effective-
ness of this Convention.

2. In order to discharge its functions, the
Standing Committee may, on its own initiative,
arrange for meetings of groups of experts.

Article 10

After each meeting, the Standing Committee
shall forward to the Committee of Ministers of the
Council of Europe a report on its work and on the
functioning of the Convention.

Article 11

Amendments

1. Amendments to this Convention may be
proposed by a Party, the Committee of Ministers
of the Council of Europe or the Standing
Committee.

2. Any proposal for amendment shall be
communicated by the Secretary General of the
Council of Europe to the member States of the
Council of Europe, to the other States party to the
European Cultural Convention, and to every non-
member State which has acceded to or has been
invited to accede to this Convention in
accordance with the provisions of Article 14.

3. Any amendment proposed by a Party or the
Committee of Ministers shall be communicated to
the Standing Committee at least two months
before the meeting at which it is to be considered.
The Standing Committee shall submit to the
Committee of Ministers ist opinion on the propo-
sed amendment, where appropriate after
consultation with the relevant sports organisa-
tions.

4. The Committee of Ministers shall consider
the proposed amendment and any opinion
submitted by the Standing Committee and may
adopt the amendment.

5. The text of any amendment adopted by the
Committee of Ministers in accordance with para-
graph 4 of this Article shall be forwarded to the
Parties for acceptance.

6. Any amendment adopted in accordance
with paragraph 4 of this Article shall come into
force on the first day of the month following the
expiration of a period of one month after all
Parties have informed the Secretary General of
their acceptance thereof.
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FINAL CLAUSES

Article 12
1. This Convention shall be open for signature

by member States of the Council of Europe and
other States party to the European Cultural
Convention, which may express their consent to
be bound by:
a. signature without reservation as to ratifica-

tion, acceptance or approval, or
b. signature subject to ratification, acceptance

or approval, followed by ratification,
acceptance or approval.
2. Instruments of ratification, acceptance or

approval shall be deposited with the Secretary
General of the Council of Europe.

Article 13
1. The Convention shall enter into force on the

first day of the month following the expiration of
a period of one month after the date on which tree
member States of the Council of Europe have
expressed their consent to be bound by the
Convention in accordance with the provisions of
Article 12.

2. In respect of any signatory State which
subsequently expresses its consent to be bound
by it, the Convention shall enter into force on the
first day of the month following the expiration of
a period of one month after the date of signature
or of the deposit of the instrument of ratification,
acceptance or approval.

Article 14
1. After the entry into force of this Convention,

the Committee of Ministers of the Council of
Europe, after consulting the Parties, may invite
to accede to the Convention any non-member
State of the Council of Europe by a decision taken
by the majority provided for in Article 20. d of the
Statute of the Council of Europe and by the
unanimous vote of the representatives of the
Contracting States entitled to sit on the
Committee of Ministers.

2. In respect of any acceding State, the
Convention shall enter into force on the first day
of the month following the expiration of a period
of one month after the date of the deposit of the
instrument of accession with the Secretary Gene-
ral of the Council of Europe.

Article 15
1. Any State may, at the time of signature or

when depositing its instrument of ratification,
acceptance, approval or accession, specify the
territory or territories to which this Convention
shall apply.

2. Any Party may, at any later date, by decla-
ration addressed to the Secretary General of the
Council of Europe, extend the application of this
Convention to any other territory specified in the

declaration. In respect of such territory the
Convention shall enter into force on the first day
of the month following the expiration of a period
of one month after the date of receipt of such
declaration by the Secretary General.

3. Any declaration made under the two prece-
ding paragraphs may, in respect of any territory
mentioned in such declaration, be withdrawn by
a notification addressed to the Secretary General.
Such withdrawal shall become effective on the
first day of the month following the expiration of
a period of six months after the date of receipt of
the notification by the Secretary General.

Article 16
1. Any Party may, at any time, denounce this

Convention by means of a notification addressed
to the Secretary General of the Council of Europe.

2. Such denunciation shall become effective
on the first day of the month following the expi-
ration of a period of six months after the date of
receipt of the notification by the Secretary Gene-
ral.

Article 17
The Secretary General of the Council of Europe

shall notify the member States of the Council of
Europe, the other States party to the European
Cultural Convention and any State which has
acceded to this Convention, of:
a. any signature in accordance with Article 12;
b. the deposit of any instrument of ratification,

acceptance, approval or accession in
accordance with Article 12 or 14;

c. any date of entry into force of this Convention
in accordance with Articles 13 and 14;

d. any information forwarded under the provi-
sions of Article 7;

e. any report established in pursuance of the
provisions of Article 10;

f. any proposal for amendment or any
amendment adopted in accordance with
Article 11 and the date on which the
amendment comes into force;

g. any declaration made under the provisions of
Article 15;

h. any notification made under the provisions of
Article 16 and the date on which the denuncia-
tion takes effect.
In witness whereof the undersigned, being

duly authorised thereto, have signed this
Convention.

Done at Strasbourg, this 19th day of August
1985, in English and French, both texts being
equally authentic, in a single copy which shall be
deposited in the archives of the Council of Euro-
pe. The Secretary General of the Council of Euro-
pe shall transmit certified copies to each member
State of the Council of Europe, to each State party
to the European Cultural Convention, and any
State invited to accede to this Convention.
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