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Θέμα: Ενιαίο αθλητικό δικαστικό σώμα
Ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που έχουμε διαπιστώσει να υπάρχει στον
αθλητισμό, κάτι που ισχύει στα αθλήματα εκτός του ποδοσφαίρου, είναι η έγκαιρη και
άμεση απονομή δικαιοσύνης, με τους λόγους να είναι πολλοί και σημαντικοί.
Είναι μάλιστα αρκετές οι περιπτώσεις που η καθυστέρηση στην εκδίκαση υποθέσεων,
δημιουργεί το αίσθημα της άδικης αντιμετώπισης και υπάρχουν παραδείγματα όπου
όντως δεν είναι ορθή η ετεροχρονισμένη απονομή δικαιοσύνης, δημιουργώντας
πολλαπλά προβλήματα με κυριότερο την προκατάληψη.
Είναι γι’ αυτό που θεωρούμε ότι έχει φτάσει η στιγμή να προχωρήσουμε σε αναθεώρηση
των διαδικασιών που επικρατούν στις υπόλοιπες ομοσπονδίες πέραν της ΚΟΠ μέσα από
ένα ενιαίο πλάνο δράσης από το οποίο θεωρούμε ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε τις
κατάλληλες συνθήκες, με αναβάθμιση και εξέλιξη των δικαστικών διαδικασιών.
ΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΜΑΣ
Μέσα από τις εμπειρίες μας, καθώς και μέσα από την έρευνα που κάναμε διαπιστώσαμε
το προφανές, ότι οι πλείστες ομοσπονδίες αντιμετωπίζουν τεράστιες δυσκολίες ακόμα και
στον καταρτισμό Δικαστικών Επιτροπών. Κυρίως στις μικρότερες ομοσπονδίες, όπου δεν
πέφτουν ούτε τα φώτα της δημοσιότητας το πρόβλημα είναι ακόμα μεγαλύτερο και
κυριολεκτικά υποφέρουν από την έλλειψη σωστά δομημένων Δικαστικών Σωμάτων,
καθώς και τεράστιων δυσκολιών για την εξεύρεση των ατόμων που θα αναλάβουν.
Εναποθέτουν τις προσπάθειες τους για να βρουν άτομα να στελεχώσουν τα Δικαστικά
Σώματα σε προσωπικές σχέσεις, προκειμένου να πείσουν ανθρώπους της νομικής να
ασχοληθούν.
Ακόμα και αυτό όμως δημιουργεί θέματα λόγω έλλειψης χρόνου των ατόμων αυτών και
ασφαλώς οι προτεραιότητες τους λόγω των υπόλοιπων επαγγελματικών τους ασχολιών

δεν είναι η εκδίκαση υποθέσεων και η απονομή της αθλητικής δικαιοσύνης. Αυτός είναι ο
κυριότερος λόγος που η δικαιοσύνη δεν απονέμεται στον χρόνο που πρέπει και
δημιουργούνται τα μεγάλα θέματα της προκατάληψης.
Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ
Αξιολογώντας σαν Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης την κατάσταση και αφού
συμβουλευτήκαμε ανθρώπους από το χώρο της νομικής, καταθέτουμε την πρόταση μας,
ευελπιστώντας ότι θα βρούμε την ανταπόκριση και άλλων ομοσπονδιών για να
εξελιχθούμε και να κάνουμε το επόμενο σημαντικό βήμα, μακριά από οποιαδήποτε
συμφέροντα, αλλά με γνώμονα τη δημιουργία πιο δίκαιου αθλητικού σκηνικού στον τόπο
μας.
Η δημιουργία ενός Ενιαίου Αθλητικού Σώματος, κατοχυρωμένο με νομοθετικό ή
κανονιστικό πλαίσιο και με ανάλογες τροποποιήσεις στο καταστατικό των ομοσπονδιών,
μπορεί να δώσει επιτέλους τη λύση, για άμεση απονομή δικαιοσύνης αλλά κυρίως και για
τη δημιουργία μιας σωστής διαδικασίας, μέσα από την οποία δεν θα υπάρχουν οι
οποιεσδήποτε σκιές και μεμψιμοιρίες και θα αποφορτίσουμε τον χώρο από την
προκατάληψη, όσον αφορά τις δικαστικές διαδικασίες.
Το εν λόγω Σώμα να είναι πολυμελές (με σύνθεση από νομικούς κυρίως αλλά ίσως και
εμπειρογνώμονες επί των ειδικότερων προνοιών των αθλημάτων πχ παλαιούς αθλητές ή
παρατηρητές ή διαιτητές κτλ) και να συνεδριάζει σε προκαθορισμένα διαστήματα (πχ 1
φορά την εβδομάδα) και να επικουρείται από ένα σώμα πειθαρχικών εισαγγελέων.
Εννοείται ότι θα πρέπει να υπάρξει και μια χρηματική αποζημίωση για τους απαρτίζοντες
τα σώματα αυτά έτσι ώστε να υπάρχει και μια αποζημίωση για τον χρόνο που θα
αναλώνεται από τους νομικούς και/ή άλλα πρόσωπα που θα τα απαρτίζουν.
Ασφαλώς και γνωρίζουμε πως ένα τέτοιο εγχείρημα δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα
να γίνει, γιατί χρειάζεται ομοφωνία και βούληση από όλες τις ομοσπονδίες και γιατί θα
πρέπει να βρούμε εκείνη τη φόρμουλα που όντως το νέο Δικαστικό Σώμα που θα προκύψει
να έχει το κύρος, την αξιοπιστία και την ικανότητα να δημιουργήσει το αίσθημα
δικαιοσύνης σε όλο το φάσμα του αθλητισμού.
Θέση μας είναι το Ενιαίο Δικαστικό Σώμα μπορεί να έχει την ευελιξία να εκδικάζει στο
σωστό χρόνο τις υποθέσεις, αλλά και τη δυνατότητα να ελίσσεται και να εξειδικεύει τα
2

2

μέλη του αναλόγως των προνοιών και των προκηρύξεων της κάθε ομοσπονδίας. Μπορεί
για παράδειγμα να υπάρξει ένας διαχωρισμός ευθυνών ανάμεσα στα μέλη του Δικαστικού
Σώματος με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να λειτουργεί απρόσκοπτα και χωρίς χρονοτριβή για
να επιτελέσει το σημαντικότατο έργο της.
Ο ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Από τη στιγμή που θα έχουμε τη θετική ανταπόκριση και των υπόλοιπων ομοσπονδιών
στην πρόταση μας, είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε χωρίς οποιοδήποτε ενδοιασμό για τον
καταρτισμό του νέου Ενιαίου Δικαστικού Σώματος. Στόχος μας είναι η δημιουργία σωστών
συνθηκών απονομής αθλητικής δικαιοσύνης και είμαστε πρόθυμοι να συζητήσουμε κάθε
σοβαρή και τεκμηριωμένη εισήγηση που αποσκοπεί προς αυτή την κατεύθυνση.
Δική μας θέση, είναι όπως ο καταρτισμός του Ενιαίου Δικαστικού Σώματος να γίνει με
σωστή αξιολόγηση, ατόμων σωστά καταρτισμένων και με εμπειρία από θέματα αθλητικού
δικαίου ή των επί μέρους αθλημάτων. Θα μπορεί κάθε ομοσπονδία να κάνει τις δικές της
εισηγήσεις για τα άτομα που θα συμμετέχουν στο νέο σώμα και να γίνει η επιλογή των
καταλληλότερων προκειμένου να δημιουργηθεί ένα σώμα αξιόπιστο, σοβαρό και σωστά
καταρτισμένο για να επιτελέσει το ρόλο για τον οποίο θα διοριστεί. Θεωρούμε ότι
υπάρχουν κατάλληλα άτομα, εξιδεικευμένα στο αθλητικό δίκαιο και δημιουργώντας μια
επιτροπή με τους καταλληλότερους θα δημιουργήσουμε το ενδιαφέρον των νομικών
κύκλων για να δείξουν προθυμία συμμετοχής στο νέο σώμα.
Η τελική επιλογή των ατόμων που θα συνθέσουν το νέο Αθλητικό Δικαστικό Σώμα θα γίνει
με συγκεκριμένα σωστά κριτήρια που θα τεθούν προκειμένου να διασφαλιστεί τόσο η
δίκαιη συμμετοχή όλων των ομοσπονδιών, αναλόγως με τις εισηγήσεις που θα κάνουν,
αλλά κυρίως μέλημα μας θα πρέπει να είναι η δημιουργία ενός σώματος που θα έχει το
ειδικό βάρος και το κύρος που πρέπει να υπάρχει σε ένα τέτοιο αξιόλογο και αξιόπιστο
δικαστικό όργανο.
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΑ
Θεωρούμε ότι η Ανώτατη Αθλητική Αρχή του τόπου, έχει σημαντικό ρόλο να επιτελέσει
τόσο στις αποφάσεις της σύνθεσης του νέου Αθλητικού Δικαστικού Σώματος, όσο και στις
συνθήκες λειτουργίας του.
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Θα ήταν ότι καλύτερο, αν ο οργανισμός έχει την θέληση και τη βούληση να κάνει την τελική
επιλογή των ατόμων που θα συνθέσουν το Αθλητικό Δικαστικό Σώμα, μέσα από τις
εισηγήσεις των ομοσπονδιών. Επίσης ο ΚΟΑ μέσω του δικού του μηχανισμού αλλά και των
δυνατοτήτων που έχει, θα πρέπει να σταθεί αρωγός για το οικονομικό κόστος ενδεχόμενης
δημιουργίας ενός τέτοιου σώματος, με έγκριτους νομικούς στους οποίους επιβάλλεται να
δημιουργήσουμε τις κατάλληλες συνθήκες, προκειμένου να είναι ιδιαίτερα σημαντικό και
για τους ίδιους να συμμετέχουν στο ενιαίο αθλητικό δικαστικό όργανο που θα διοριστεί.
Εν κατακλείδι η πρόταση μας είναι αυτή που αναφέρουμε πιο πάνω, είμαστε ωστόσο
ανοικτοί και δεκτικοί να συζητήσουμε κάθε σοβαρή και σωστή εισήγηση, που αποσκοπεί
προς τον εκσυγχρονισμό των αθλητικών δικαστικών διαδικασιών, για να δώσουμε μια και
καλή λύσεις σε σοβαρά προβλήματα που ταλανίζουν τις πλείστες ομοσπονδίες. Είμαστε
στη διάθεση όλων των ομοσπονδιών για να καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι και να
συζητήσουμε πάνω στη βάση της πρότασης μας. Σκοπός μας είναι να διώξουμε κάθε
είδους προκατάληψη και να δημιουργήσουμε εκείνες τις συνθήκες που ο κάθε αθλητής,
η κάθε ομάδα, ο κάθε άνθρωπος που ασχολείται με τον αθλητισμό να αισθανθεί ότι είναι
σε ένα περιβάλλον δίκαιο με σωστά δομημένο Δικαστικό Σώμα.

Με Αθλητικούς Χαιρετισμούς,

Ανδρέας Μουζουρίδης
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης

Πίνακας Αποδεκτών:

Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας Αθλητικών Ομοσπονδιών
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