
Європейська конвенція про насильство та хуліганську поведінку 
глядачів під час спортивних змагань, зокрема, під час футбольних 
матчів  

 
 
Страсбург, 19.VIII. 1985  

Держави - члени Ради Європи а також інші держави - сторони Європейської культурної конвенції, 
що підписали цю Конвенцію,враховуючи, що метою Ради Європи є досягнення більшого єднання 
між її членами,будучи занепокоєні насильством та хуліганською поведінкою глядачів під час 
проведення спортивних змагань, зокрема, під час футбольних матчів, усвідомлюючи факт, що ця 
проблема становить загрозу для принципів, які викладені в Резолюції (76) 41 Комітету міністрів 
Ради Європи, відомої як “Європейська хартія спорту для всіх”,підкреслюючи важливий внесок 
спорту в міжнародне взаєморозуміння, зокрема, з огляду на частоту футбольних матчів між 
національними збірними та клубними командами європейських держав, враховуючи, що як органи 
державної влади, так і незалежні спортивні організації несуть окремо кожна свою і водночас 
взаємодоповнюючу відповідальність у боротьбі з насильством та хуліганською поведінкою 
глядачів, пам’ятаючи про той факт, що спортивні організації також несуть відповідальність за 
організацію безпеки та, якщо брати в цілому, повинні забезпечувати організоване проведення 
змагань; зваживши окрім того, що для розв’язання цієї задачі ці органи влади та організації повинні 
об’єднати свої зусилля на всіх відповідних рівнях,враховуючи, що насильство є сучасним широко 
поширеним у суспільстві явищем, причини виникнення якого лежать, в основному, поза межами 
спорту, і що спорт є часто ареною прояву насильства,прийнявши рішення про вжиття спільних та 
об’єднаних зусиль з тим, щоб запобігати насильству й хуліганській поведінці глядачів під час 
спортивних змагань та утримувати під контролем прояви насильства та хуліганської 
поведінки,погодились про таке: 

Стаття 1 

Ціль Конвенції 

1. Для запобігання проявам насильства та хуліганській поведінці глядачів під час футбольних 
матчів та утримування їх під контролем Сторони зобов’язуються вжити в межах своїх відповідних 
конституційних положень заходи, які є необхідними для реалізації положень цієї Конвенції. 

2. Сторони застосовують положення цієї Конвенції і до інших видів спорту та спортивних змагань, в 
яких можна очікувати проявів насильства або хуліганської поведінки глядачів з огляду на специфіку 
цих видів спорту та спортивних змагань. 

 Стаття 2  

Координація на внутрішньодержавному рівні 

Сторони узгоджують політику та заходи своїх міністерств та інших державних інституцій, які 
спрямовані на запобігання актам насильства та хуліганської поведінки глядачів, встановлюючи, в 
разі необхідності, координативні органи. 

 Стаття 3  

Заходи 

1. Сторони зобов’язуються забезпечити вироблення та запровадження заходів, які спрямовані 
запобігати насильству й хуліганській поведінці глядачів і утримувати під контролем прояви 
насильства та хуліганської поведінки, які, зокрема, полягають в тому, щоб: 

a. забезпечити, щоб були задіяні у достатній кількості державні служби 
підтримання порядку з тим, щоб протистояти проявам насильства та 
хуліганської поведінки як на стадіонах, так і на прилеглих територіях та 
шляхах, якими глядачі користуються для проходу; 



b. сприяти більш тісній співпраці та відповідному обміну інформацією між 
поліцейськими силами різних місцевостей, яких це стосується або може 
стосуватись; 

c. застосовувати, або, в разі необхідності, прийняти законодавство, яке 
передбачатиме, що по відношенню до осіб, які будуть визнані винними у 
скоєні пов’язаного з насильством або хуліганськими діями злочину, будуть 
ужиті відповідні покарання, або, в окремих випадках, відповідні 
адміністративні заходи. 

2. Сторони зобов’язуються заохочувати належну організацію клубів уболівальників та сприятливе 
ставлення до них, а також визначити відповідальних осіб серед членів цих клубів, на яких буде 
покладено завдання здійснювати координацію та інформування глядачів під час проведення матчів 
та супроводження груп уболівальників, які виїздять на матчі, що відбуваються на полях суперників. 

3. Сторони заохочують, якщо це є юридично допустимим, таку організацію - у співпраці з клубами, 
організованими вболівальниками та туристичними агентствами - переїздів до місць проведення 
змагань, яка перешкоджатиме потенційним організаторам безпорядків відвідувати ці матчі. 

4. Якщо існує загроза виявів актів насильства та хуліганської поведінки з боку глядачів, Сторони - в 
разі необхідності запроваджуючи відповідне законодавство, яке вміщуватиме санкції за його 
невиконання або будь-які інші відповідні заходи - наглядають за тим, щоб спортивні організації та 
клуби, а також, в окремих випадках, власники стадіонів і органи державної влади на підставі 
визначених внутрішнім законодавством повноважень, уживали конкретних заходів як поза 
стадіонами, так і на стадіонах, щоб запобігти актам насильства та хуліганським вчинкам, або ж 
тримати їх під контролем, зокрема, намагаючись: 

a. забезпечити, щоб проектування та реальна конструкція стадіонів 
гарантували безпеку глядачів, не спричинювали випадки прояву насильства 
серед глядачів, дозволяли здійснювати ефективний контроль над натовпом, 
мали відповідні перепони та огорожу і дозволяли діяти службам допомоги та 
силам поліції, 

b. ефективно відокремлювати одну від одної групи вболівальників-
суперників, резервуючи для груп уболівальників-гостей, якщо для них 
організовується прийом, окремі трибуни, 

c. забезпечити таке відокремлення через суворий контроль продажу квитків 
та ужиття особливий засобів перестороги безпосередньо перед матчем, 

d. вилучати відомих або потенційних організаторів безпорядків, а також осіб, 
що знаходяться в стадії алкогольного чи наркотичного сп’яніння, із стадіонів 
та матчів і забороняти їм вхід на стадіони та матчі, наскільки це є можливим 
в юридично прийнятних межах, 

e. обладнати стадіони ефективною системою зв’язку з публікою та 
слідкувати за тим, щоб вона використовувалась в повному обсязі, а також 
поширювати програми матчів та інші рекламні видання, в яких відвідувачам 
буде пропонуватись поводитись коректно, 

f. заборонити глядачам вносити на стадіони алкогольні напої; обмежити чи 
заборонити при можливості продаж та всяке поширення алкогольних напоїв 
на стадіонах і забезпечити, щоб всі доступні напої були в безпечній 
упаковці, 

g. встановити контроль з метою перешкодити глядачам вносити на стадіони 
предмети, які можуть бути вжиті для актів насильства, або петарди чи 
подібні предмети, 



h. забезпечити, щоб відповідальні особи серед членів клубів співпрацювали 
з відповідними владами перед матчами для вжиття заходів, спрямованих 
контролювати натовп у такий спосіб, щоб прийняті відповідні правила 
реалізовувались у взаємодії.  

5. Сторони вживають відповідних заходів у соціальній та навчальній сферах, враховуючи 
потенційну значимість засобів масової інформації у запобіганні насильству у спорті та пов’язаних зі 
спортом акціях, зокрема підносячи спортивні ідеали через освітні або інші програми, підтримуючи - 
особливо серед молоді - поняття чесної гри (fair play) для поглиблення взаємної поваги як серед 
глядачів так і серед спортсменів, та заохочуючи до більш активної участі у спорті. 

 Стаття 4  

Міжнародне співробітництво 

1. Сторони тісно співпрацюють між собою з питань, які врегульовуються цією Конвенцією, а також 
заохочують до такої співпраці, якщо це видається можливим, відповідні національні органи влади, 
що опікуються питаннями спорту. 

2. Напередодні міжнародних матчів або турнірів за участю клубів чи національних збірних, 
заінтересовані сторони звертаються до представників уповноважених органів влади та окремо до 
представників спортивних організацій, для визначення матчів, під час яких можливою є загроза 
вияву актів насильства чи хуліганської поведінки глядачів. Після визначення такого матчу, 
відповідні влади держави-господарки організовують взаємні консультації між зацікавленими 
сторонами. Консультації мають відбутись у якнайкоротший час, не пізніше ніж за два тижні перед 
датою, на яку заплановано проведення матчу, під час консультацій мають бути розглянуті 
погодження, заходи та різні перестороги, яких слід ужити до, під час та після проведення матчу, 
включаючи, в разі необхідності, і додаткові заходи тих, які передбачені в цій Конвенції. 

Стаття 5  

Ідентифікація порушників та поводження з ними 

1. Сторони, дотримуючись існуючих правових процедур та принципів незалежності судочинства, 
намагаються забезпечити, щоб глядачі, які скоїли акти насильства або інші кримінальні злочини, 
були ідентифіковані та притягнуті до відповідальності у відповідності до закону.  

2. У відповідних випадках, особливо, коли йдеться про глядачів, що прибули з інших місць, 
відповідно до міжнародних угод, які можуть бути застосовані, Сторони розглядають можливості: 

a. передачі порушених кримінальних справ проти осіб, яких було затримано 
за акти насильства або інші кримінальні злочини, які були вчинені цими 
особами під час спортивних змагань, до країн, де вони проживають, 

b. вимагати видачі осіб, яких підозрюють в скоєні актів насильства або інших 
кримінальних злочинів, які були вчинені під час спортивних змагань, 

c. передавати осіб, яких було засуджено за акти насильства або інші 
кримінальні злочини, які були вчинені під час спортивних змагань, для 
відбування покарання у відповідних країнах. 

 Стаття 6  

Додаткові заходи 

1. Для покращення безпеки та запобігання насильству Сторони зобов’язуються тісно 
співпрацювати зі своїми національними спортивними організаціями, клубами, а також, де це є 
можливим, з власниками стадіонів з питань, які стосуються проектування та здійснення змін у 
конструкціях обладнання та елементів стадіонів, або інших необхідних змін, під якими розуміють 
входи та виходи зі стадіону. 



2. Сторони зобов’язуються у відповідних випадках - де це є необхідним - використовувати систему, 
яка встановлює критерії для відбору стадіонів, що враховують безпеку глядачів та запобігають 
насильству між ними, особливо коли йдеться про матчі, на які збирається великий та збуджений 
натовп.  

3. Сторони зобов’язуються заохочувати свої національні спортивні організації до постійного 
перегляду їхніх регламентованих правил з тим, щоб контролювати ті чинники, які можуть призвести 
до сплесків насильства з боку спортсменів чи глядачів. 

Стаття 7 

Надання інформації 

Кожна Сторона передає Генеральному Секретарю Ради Європи однією з офіційних мов Ради 
Європи всю відповідну інформацію стосовно законодавчих або інших кроків, яких вона вживатиме 
для приведення власного законодавства у відповідність до положень цієї Конвенції, з питань, які 
стосуються футболу або інших видів спорту. 

Стаття 8 

Постійний комітет 

1. У цілях цієї Конвенції створюється Постійний комітет. 

2. Кожна із Сторін може бути представлена в Постійному комітеті одним або декількома 
представниками. Кожна із сторін має право на один голос. 

3. Кожна держава - член Ради Європи або сторона Європейської культурної конвенції, яка не є 
стороною цієї Конвенції, може бути представленою в комітеті в якості спостерігача.  

4. Постійний комітет може одностайним рішенням запросити державу, яка не є членом Ради 
Європи і не є стороною цієї Конвенції, а також будь-яку заінтересовану спортивну організацію 
делегувати спостерігача на одне або на декілька своїх засідань. 

5. Засідання Постійного комітету скликає Генеральний Секретар Ради Європи. Його перше 
засідання має відбутись протягом одного року від дати набрання чинності цією Конвенцією. Його 
подальші засідання повинні відбуватись щонайменше один раз на рік. Окрім того, він збирається на 
своє засідання кожного разу, коли більшість із Сторін звернеться з такою пропозицією. 

6. Більшість сторін становить необхідний кворум для проведення засідання Постійного комітету. 

7. Згідно положень цієї Конвенції Постійний комітет розробляє свої правила процедури та приймає 
їх шляхом консенсусу.  

Стаття 9  

Постійний комітет відповідає за нагляд за застосуванням цієї Конвенції. Зокрема, він може: 

a. постійно переглядати положення цієї Конвенції та розглядати поправки до 
цих положень, 

b. проводити консультації з заінтересованими спортивними організаціями, 

c. надсилати рекомендації Сторонам щодо заходів, яких необхідно вжити 
для запровадження цієї Конвенції, 

d. рекомендувати відповідні заходи для забезпечення інформування 
громадськості про роботи, які було вжито в рамках цієї Конвенції, 



e. звертатися до Комітету міністрів з рекомендаціями про запрошення 
держав, які не є членами Ради Європи, приєднатися до цієї конвенції, 

f. формулювати будь-які пропозиції, що спрямовані на покращення 
ефективності цієї Конвенції. 

2. Для виконання своїх завдань Постійний комітет може за власною ініціативою організовувати 
зустрічі груп експертів. 

Стаття 10 

Після кожного свого засідання Постійний комітет передає Комітету міністрів Ради Європи доповідь 
про свою роботу та функціонування Конвенції. 

Стаття 11 

Поправки 

1. Поправки до цієї Конвенції можуть бути запропоновані однією із сторін, Комітетом міністрів Ради 
Європи або Постійним комітетом. 

2. Генеральний секретар Ради Європи повідомляє про будь-яку пропозицію поправки держави - 
члени Ради Європи, інші держави, які є сторонами Європейської культурної конвенції а також всі 
держави, які приєднались, або були запрошені приєднатись до цієї Конвенції відповідно до 
положень статті 14.  

3. Будь-яка поправка, яку запропонувала одна із Сторін або Комітет міністрів, повідомляється 
Постійному комітету мінімум за два місяці до засідання, на якому ця поправка має розглядатись. 
Постійний комітет передає до Комітету міністрів свій висновок стосовно запропонованої поправки 
після проведення, в разі необхідності, консультацій з компетентними спортивними організаціями. 

4. Комітет міністрів вивчає запропоновану поправку а також всі висновки, які були передані 
Постійним комітетом, а також може прийняти поправку. 

5. Текст кожної поправки, яку було прийнято Комітетом міністрів відповідно до пункту 4 цієї статті, 
передається Сторонам для прийняття. 

6. Кожна поправка, яку було прийнято відповідно до пункту 4 цієї статті, набирає чинності в перший 
день місяця, що наступає після закінчення місячного періоду від дати, на яку всі сторони надішлють 
повідомлення Генеральному секретарю про прийняття ними згаданої поправки.  

 Заключні положення 

Стаття 12  

1. Цю Конвенцію відкрито для підписання державами - членами Ради Європи та іншими 
державами, що є сторонами Європейської культурної конвенції, які можуть висловити свою згоду 
на обов’язковість для них цієї Конвенції шляхом: 

a. підписання без застереження щодо ратифікації, прийняття чи 
затвердження; або 

b. підписання з умовою ратифікації, прийняття чи затвердження, з 
подальшою ратифікацією, подальшим прийняттям чи затвердженням.  

2. Ратифікаційні грамоти або документи про прийняття чи затвердження здаються на зберігання 
Генеральному секретарю Ради Європи. 

 Стаття 13  



1. Ця Конвенція набирає чинності в перший день місяця, що наступає після закінчення місячного 
періоду від дати, на яку три держави - члени Ради Європи висловили свою згоду на обов’язковість 
для них цієї Конвенції відповідно до положень статті 12.  

2. Стосовно будь-якої держави, яка підписала цю Конвенцію та висловлюватиме свою згоду на 
обов’язковість для неї цієї Конвенції після набрання нею чинності, Конвенція набирає чинності в 
перший день місяця після закінчення місячного періоду від дати здачі на зберігання її 
ратифікаційної грамоти, підписання або здачі на зберігання документа про прийняття чи 
затвердження.  

Стаття 14  

1. Після набрання цією Конвенцією чинності Комітет міністрів Ради Європи, проконсультувавшись 
зі Сторонами та ухваливши рішення, що приймається більшістю голосів, передбаченою у статті 
20.d Статуту Ради Європи, а також одностайною ухвалою представників Договірних Держав, що 
уповноважені брати участь у роботі Комітету Міністрів, може запропонувати будь-якій європейській 
державі, що не є членом Ради Європи, приєднатися до Конвенції.  

2. Стосовно будь-якої держави у разі її прийняття Конвенція набирає чинності в перший день 
місяця після закінчення місячного періоду від дати здачі на зберігання її документа про прийняття 
Генеральному секретарю Ради Європи.  

Стаття 15  

1. Будь-яка Держава під час підписання або здачі на зберігання своєї ратифікаційної грамоти або 
документа про прийняття, затвердження чи приєднання може визначити територію (території), до 
яких застосовуватиметься ця Конвенція. 

2. Будь-яка Сторона може в подальшому в будь-який час заявою на ім’я Генерального секретаря 
Ради Європи поширити дію цієї Конвенції на будь-яку іншу територію, яка визначена в цій заяві. 
Щодо такої території Конвенція набирає чинності в перший день місяця, що наступає після 
закінчення місячного періоду від дати отримання такої заяви Генеральним секретарем.  

3. Будь-яка зроблена відповідно до двох попередніх пунктів заява може бути відкликана по 
відношенню до будь-якої території, визначеної в цій заяві, шляхом перепровадження повідомлення 
на ім’я Генерального секретаря. Таке відкликання набирає чинності в перший день місяця, що 
наступає після закінчення шестимісячного періоду від дати отримання такого повідомлення 
Генеральним секретарем. 

 Стаття 16  

1. Будь-яка сторона може в будь-який час денонсувати цю Конвенцію шляхом перепровадження 
повідомлення на ім’я Генерального секретаря Ради Європи.  

2. Така денонсація набирає чинності в перший день місяця, що наступає після закінчення 
шестимісячного періоду від дати отримання повідомлення Генеральним секретарем. 

 Стаття 17  

Генеральний секретар Ради Європи повідомляє держави-члени Ради Європи, інші держави, що є 
Сторонами Європейської культурної конвенції, про: 

a. будь-яке підписання, 

b. здачу на зберігання будь-якої ратифікаційної грамоти або будь-якого 
документа про прийняття, затвердження чи приєднання відповідно до 
статей 12 чи 14, 



c. будь-яку дату набрання чинності цією Конвенцією відповідно до статей 13 
та 14, 

d. будь-яку інформацію, яку буде надано відповідно до положень статті 7,  

e. будь-яку доповідь, яку було підготовлено згідно з положеннями статті 10, 

g. будь-яку заяву, яку буде зроблено відповідно до положень статті 15,  

h. будь-яке повідомлення, яке буде зроблене відповідно до положень статті 
16, та дату, від якої денонсація набирає чинності.  

На посвідчення чого нижчепідписані належним чином на те уповноважені представники підписали 
цю Конвенцію. 

Вчинено у Страсбурзі, дев’ятнадцятого дня серпня місяця 1985 року англійською та французькою 
мовами, причому обидва тексти є однаково автентичними, в одному примірнику, який 
зберігатиметься в архіві Ради Європи. Генеральний секретар Ради Європи надсилає засвідчені 
копії цієї Конвенції кожній державі - члену Ради Європи, кожній державі, яка є стороною 
Європейської культурної конвенції а також усім державам, яким буде запропоновано приєднатись 
до цієї Конвенції. 


