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ΡΩΣ ΞΕΚΙΝΘΣΕ Θ ΥΡΟΘΕΣΘ ΜΡΟΣΜΑΝ;

Ο Βζλγοσ ποδοςφαιριςτισ Ηαν-Μαρκ Μποςμάν ιταν
παίκτθσ τθσ βελγικισ Λιζγθσ, του οποίου το
ςυμβόλαιο είχε λιξει το 1990. Επικυμοφςε να αλλάξει
ςφλλογο και να μεταγραφεί ςτθ γαλλικι ομάδα
Δουνκζρκθ.
Θ Δουνκζρκθ δεν πρόςφερε το ποςό τθσ μεταγραφισ
που ηθτοφςε θ Λιερσ με αποτζλεςμα θ τελευταία να
αρνθκεί τθ μεταγραφι.

Στο μεταξφ οι αποδοχζσ του Μποςμάν είχαν μειωκεί
κακϊσ δεν ιταν πλζον παίκτθσ τθσ πρϊτθσ ομάδασ.
Ρροςζφυγε ςτο Ευρωπαϊκό Δικαςτιριο
ςτο Λουξεμβοφργο κατά του άρκρου 17 των
κανονιςμϊν τθσ FIFA του ςχετικοφ με τισ μεταγραφζσ.
Ζπειτα από μια πολφχρονθ και ςκλθρι δικαςτικι
διαμάχθ κζρδιςε τθν υπόκεςθ ςτισ 15 Δεκεμβρίου
1995.



ΡΩΣ ΞΕΚΙΝΘΣΕ Θ ΥΡΟΘΕΣΘ ΜΡΟΣΜΑΝ;
Το δικαςτιριο αποφάνκθκε ότι το υπάρχον ςφςτθμα μεταγραφϊν παρεμποδίηει τθν
ελευκερία μετακίνθςθσ των εργαηομζνων και ζρχεται ςε αντίκεςθ με το άρκρο 39 τθσ
Συνκικθσ τθσ ϊμθσ.
Στον Μποςμάν και ςε όλουσ τουσ κοινοτικοφσ ποδοςφαιριςτζσ επιτράπθκε να
μεταγράφονται ελευκζρα με τθ λιξθ του ςυμβολαίου τουσ ςε οποιονδιποτε ςφλλογο
χϊρασ-μζλουσ τθσ Ε.Ε.
Ρριν από τθν απόφαςθ αυτι, οι επαγγελματικοί ςφλλογοι των περιςςότερων χωρϊν
τθσ Ευρϊπθσ μποροφςαν να εμποδίςουν ζναν ποδοςφαιριςτι τουσ να υπογράψει ςε
άλλο ςφλλογο ακόμα κι όταν ζλθγε το ςυμβόλαιό του. Μετά τθν απόφαςθ Μποςμάν
αυτό δεν επιτρζπεται. Πταν λιξει το ςυμβόλαιό του, ο ποδοςφαιριςτισ
διαπραγματεφεται ελεφκερα είτε με τον ίδιο είτε με άλλο ςφλλογο. Επίςθσ, ζχει το
δικαίωμα να υπογράψει προςφμφωνο με άλλο ςωματείο μζχρι κι ζξι μινεσ πριν από
τθ λιξθ του ςυμβολαίου του.



ΔΘΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΕΦΘΜΕΙΔΩΝ 









Ο κανονιςμόσ Μποςμάν επζβαλλε ςτισ εκνικζσ ομοςπονδίεσ των χωρϊν τθσ Ε.Ε.
και ςτθν UEFA να προςαρμόςουν τουσ κανονιςμοφσ τουσ ςχετικά με τουσ ξζνουσ
παίκτεσ, ϊςτε να μθν αντίκεινται ςτθν ευρωπαϊκι νομοκεςία. Ωσ τότε πολλζσ
ομοςπονδίεσ είχαν κεςπίςει ανϊτατο όριο ξζνων παικτϊν ανά ςφλλογο. Επίςθσ,
θ ΟΥΕΦΑ επζτρεπε ςτισ ομάδεσ που μετείχαν ςτισ διοργανϊςεισ τθσ, δθλαδι
το Τςάμπιονσ Λιγκ, το Κφπελλο Κυπελλοφχων και το Κφπελλο ΟΥΕΦΑ, τρεισ το
πολφ αλλοδαποφσ παίκτεσ. Μετά τθν απόφαςθ Μποςμάν, ο περιοριςμόσ αυτόσ
δεν αφοροφςε πλζον τουσ κοινοτικοφσ αλλά τουσ μθ κοινοτικοφσ παίκτεσ.

ΣΥΝΕΡΕΙΕΣ ΥΡΟΘΕΣΘΣ



ΣΥΝΕΡΕΙΕΣ ΥΡΟΘΕΣΘΣ
Σταδιακά, θ ζννοια του κοινοτικοφ παίκτθ διευρφνκθκε και δεν αφοροφςε μόνο ςτουσ
ποδοςφαιριςτζσ πολίτεσ των χωρϊν-μελϊν τθσ Ε.Ε. αλλά ςε όλουσ τουσ Ευρωπαίουσ
ποδοςφαιριςτζσ.
Θ εφαρμογι του κανονιςμοφ ζφερε πολλζσ αλλαγζσ ςτο ευρωπαϊκό ποδόςφαιρο.
Το κετικό του ιταν ότι θ ςχζςθ ςωματείου – παίκτθ ζγινε πιο ξεκάκαρθ και ρυκμίηεται
αποκλειςτικά από το ςυμβόλαιο ομάδασ (εργοδότθ) – ποδοςφαιριςτι (εργαηόμενου).
Οι επαγγελματίεσ ποδοςφαιριςτζσ απελευκερϊκθκαν από τθν αυκαιρεςία των
ςωματείων, τα οποία πολλζσ φορζσ δεν επζτρεπαν τθ μεταγραφι τουσ ηθτϊντασ
υπζρογκα ποςά από άλλα ςωματεία ενϊ δεν πρόςφεραν αντίςτοιχα ποςά για τθν
ανανζωςθ του ςυμβολαίου του παίκτθ.



Το αρνθτικό του κανονιςμοφ 
Μποςμάν είναι ότι πλθκϊρα 
ποδοςφαιριςτϊν με κοινοτικό 
διαβατιριο μεταγράφθκαν ακόμα 
και ςε θμιεπαγγελματικά
ςωματεία Βϋ και Γϋ κατθγορίασ 
άλλων χωρϊν, αλλοιϊνοντασ τθν 
φυςιογνωμία των τοπικϊν 
πρωτακλθμάτων και 
εμποδίηοντασ τθν εξζλιξθ των 
αυτοχκόνων ταλζντων. 
Ππωσ είναι φυςικό αυτό είχε 
επιπτϊςεισ ςτισ εκνικζσ ομάδεσ 
των χωρϊν μελϊν τθσ Ε.Ε.

ΣΥΝΕΡΕΙΕΣ ΥΡΟΘΕΣΘΣ



Η σπόζεζε θαηαγράθεηαη ζηα τροληθά ως κία από ηης  

πιερέζηερες θαη πιέολ ηεθκερηωκέλες δηθολοκηθά  

σποζέζεης, αλαισκέλε ζε 350 παραγράθοσς θαη άρζρα.





ΑΝΤΙΔΑΣΕΙΣ FIFA - UEFA
Στισ 21 Απριλίου 2005 οι 52 ομοςπονδίεσ – μζλθ τθσ UEFA αποφάςιςαν να

προετοιμάςουν ζνα νζο κανονιςμό αποφαςίηοντασ να αυξθκεί ο αρικμόσ των αυτοχκόνων
ποδοςφαιριςτϊν, ϊςτε να απαλφνουν τισ αρνθτικζσ επιπτϊςεισ του κανονιςμοφ Μπόςμαν.
Αλλά ςτο κζμα αυτό πολλά μεγάλα επαγγελματικά ςωματεία αντιδροφν.

Στισ 30 Μαΐου 2008 εγκρίκθκε από το ςυνζδριο τθσ FIFA ςχζδιο του προζδρου τθσ
παγκόςμιασ ομοςπονδίασ ποδοςφαίρου Γιόηεφ Μπλάτερ, για ςταδιακι μείωςθ του
αρικμοφ των ξζνων παικτϊν που αγωνίηονται ςτισ ενδεκάδεσ των ομάδων. Ειςθγείται ζξι
ντόπιουσ και πζντε ξζνουσ. Το ςχζδιο δφςκολα κα μπορζςει να εφαρμοςτεί, επειδι
ςυγκροφεται με τουσ νόμουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ περί ελεφκερθσ διακίνθςθσ εργατικοφ
δυναμικοφ.



ΣΥΝΕΡΕΙΕΣ ΣΕ ΑΛΛΑ ΣΡΟ

Ο κανονιςμόσ Μποςμάν προκάλεςε μια παρόμοια υπόκεςθ
μεταξφ τθσ ΦΙΜΡΑ και των ομάδων μπάςκετ το 2000.
Με τθν προςφυγι οι ομάδεσ ηθτοφςαν και πζτυχαν να κεωρθκεί
παράνομθ απόφαςθ τθσ FIBA που απαγόρευε τθ μετακίνθςθ ενόσ
μπαςκετμπολίςτα ςε άλλο ςφλλογο κατά τθ διάρκεια τθσ ίδιασ
ςεηόν.





 Ο θαλοληζκός Μποζκάλ ηζτύεη πηα ζε όια ηα αζιήκαηα.

 Το 2000  ζηο κπάζθεη έθαλαλ προζθσγή οη οκάδες όποσ δεηούζαλ

θαη πέησταλ λα ζεωρεζεί παράλοκε απόθαζε ηες ΦΙΜΠΑ ποσ

απαγόρεσε ηε κεηαθίλεζε ελός κπαζθεηκποιίζηα ζε άιιο ζύιιογο
θαηά ηε δηάρθεηα ηες ίδηας ζεδόλ.

Λακπρίλα Τζαθάιοσ αζιήηρηα

Κρίκ Λοσκπιηάλα (Σιοβελία)

Απόθοηηε ηοσ ζτοιείοσ κας







ΡΩΤΟΣ ΕΛΛΘΝΑΣ ΡΟΥ ΕΚΑΝΕ ΧΘΣΘ 
ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΡΟΣΜΑΝ

Σο 1995-1996 οι «πράςινοι» είχαν βρεκεί μια
ανάςα από τον τελικό του Champions League
εξαιτίασ του αλθςμόνθτου γκολ του Βαηζχα ςτθν
Ολλανδία επί του Άγιαξ, μετά τθν αςίςτ του
Γιώργου Δώνθ.
τισ 5 Ιουνίου του 1996, ο Γιώργοσ Δώνθσ, ζγινε
ο πρώτοσ Ζλλθνασ ποδοςφαιριςτισ που ζκανε
χριςθ του νόμου Μποςμάν και ζφυγε για το
εξωτερικό και ςυγκεκριμζνα για τθν Premier
League και τθν Μπλάκμπερν Ρόβερσ.
Μάλιςτα ο 26χρονοσ τότε εξτρζμ, ζγινε ο πιο
ακριβοπλθρωμζνοσ Ζλλθνασ ακλθτισ, με
ςυμβόλαιο που άγγιξε το 1.1 δισ δραχμζσ
(περίπου 4 εκ. ευρώ). Σεράςτιο ποςό για τθν
εποχι, μθν ξεγελοφν τα ςθμερινά χριματα που
ζχουν ξεφφγει για τα καλά, ακόμα και για τουσ
δικοφσ μασ ποδοςφαιριςτζσ, ειδικά εκείνουσ
που αγωνίηονται ςτο εξωτερικό.



ΣΡΟΥΔΑΙΕΣ ΜΕΤΑΓΑΦΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΜΡΟΣΜΑΝ

Ο όμπερτ Λεβαντόφςκι από τθ Ντόρτμουντ ςτθν Μπάγερν

Η Ντόρτμουντ απζκτθςε τον Πολωνό με μόλισ 5.000.000 ευρώ το 2010.Μζςα ςε 4
χρόνια ςτθν γερμανικι ομάδα μετατράπθκε ςε ζναν από τουσ κορυφαίουσ
ςτράικερσ του πλανιτθ. Η Ντόρτμουντ κα μποροφςε να τον είχε πουλιςει το
καλοκαίρι του 2013, αλλά προτίμθςε να τον κρατιςει για άλλον ζνα χρόνο και
τελικά να τον πάρει θ Μπάγερν τςάμπα.



ΣΡΟΥΔΑΙΕΣ ΜΕΤΑΓΑΦΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΜΡΟΣΜΑΝ

Ο Στιβ ΜακΜάναμαν από τθν Λίβερπουλ ςτθν εάλ Μαδρίτθσ

Ο ΜακΜάναμαν ζκανε το ντεμποφτο του ςτο Άνφιλντ ςτα
16 του.
Σο 1997 ζφταςε μια "ανάςα" από τθν Μπαρτςελόνα, αλλά
θ μεταγραφι του ςε ιςπανικι ομάδα ζγινε το 1999 για
χάρθ τθσ Ρεάλ.



Ο Χζνρικ Λάρςον από τθν Σζλτικ ςτθν Μπαρτςελόνα

ΣΡΟΥΔΑΙΕΣ ΜΕΤΑΓΑΦΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΜΡΟΣΜΑΝ

Ο ουθδόσ μετά από 7 χρόνια ςτθν ζλτικ και 242 γκολ ςε 313
εμφανίςεισ, μετακόμιςε το 2004 ςτθν Βαρκελώνθ. Ο τελευταίοσ
του αγώνασ με τουσ "Κζλτεσ" ιταν ο τελικόσ κυπζλλου κωτίασ
κόντρα ςτθν Ντάνφερμλαϊν, ςτον οποίο πζτυχε 2 γκολ.



Ο Εςτεμπάν Καμπιάςο από τθν εάλ ςτθν Κντερ

ΣΡΟΥΔΑΙΕΣ ΜΕΤΑΓΑΦΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΜΡΟΣΜΑΝ

Ο Καμπιάςο άφθςε τθν Ρεάλ και πιγε ςτθν Κντερ το 2004, κατζκτθςε 5
πρωτακλιματα Ιταλίασ, 4 Κφπελλα και το Champions League τθσ ςεηόν
2009/10. τθ ςυνζχεια πιγε ςτθν Λζςτερ και από εκεί πιγε με ελεφκερθ
μεταγραφι ςτον Ολυμπιακό.



Ο Αντρζα Ρίρλο από τθν Μίλαν ςτθν Γιουβζντουσ

ΣΡΟΥΔΑΙΕΣ ΜΕΤΑΓΑΦΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΜΡΟΣΜΑΝ

Μία από τισ πιο πετυχθμζνεσ μεταγραφζσ τθσ πρόςφατθσ ποδοςφαιρικισ
ιςτορίασ. τθν Μίλαν κεωρικθκε μεγάλοσ ςε θλικία, για αυτό και δεν τον
κράτθςαν. τθ Γιουβζντουσ ζφταςε ξανά ςε top επίπεδο κζρδιςε 4
ςυνεχόμενα πρωτακλιματα και ζπαιξε ςτον περςινό τελικό του Champions
League. " Πρόκειται για την μεταγραφή του αιώνα", είπε ο Μπουφόν λίγο
μετά το ντεμποφτο του ςτθν Γιουβζντουσ το 2011.





ΠΗΓΗ: FIFA GLOBAL TRANSFER  
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ΕΞΟΜΟΛΟΓΘΣΘ ΜΡΟΣΜΑΝ 20 ΧΟΝΙΑ ΜΕΤΑ

Ο ξεχαςμζνοσ ευεργζτθσ ουκ ολίγων διάςθμων ποδοςφαιριςτϊν, μετά
τθν διαμάχθ του με FIFA και UEFA καταςτράφθκε οικονομικά με
ςυνζπεια απζνταροσ να παλεφει με τουσ δαίμονεσ του, φτάνοντασ ςτο
ςθμείο να γίνει αλκοολικόσ.
Ο Βζλγοσ ςτα 53 του προςπακεί να ςτακεί και πάλι όρκιοσ.



«Ζηθςα μια δυςτυχιςμζνθ ηωι. Άλλοι
εκμεταλλεφτθκαν τον αγώνα μου και
πλοφτιςαν. Πίςτευα πωσ μετά τθν απόφαςθ
του δικαςτθρίου κα είχα μια όμορφθ ηωι. Δεν
πίςτευα πωσ το ποδόςφαιρο κα είναι ζτςι.
Εάν ζπρεπε να κάνω το ίδιο πράγμα, κα το
ζκανα. Δεν κα άλλαηα το όνομα μου για να
βρω δουλειά.
Ο νόμοσ Μποςμάν φζρει τθν ςφραγίδα τθσ
ηωισ μου. Ήμουν νζοσ και ωραίοσ. Σώρα είμαι
γζροσ, χοντρόσ και καραφλόσ. Κςωσ να μθν
είμαι εδώ ςε 20 χρόνια, αλλά θ υπόκεςθ μου
πάντα κα υπάρχει.
Όλοι είχαν τθν ευκαιρία να εκμεταλλευτοφν
τον νόμο Μποςμάν, εκτόσ από μζνα. Είμαι
λίγο απογοθτευμζνοσ γιατί μπορεί να με
ξζρουν ςε όλο τον κόςμο, αλλά μου
ςυμπεριφζρκθκαν λεσ και είμαι εγκλθματίασ
πολζμου. Όλοι με γνωρίηουν, αλλά όταν
κοιτάηω τθν τςζπθ μου είναι άδεια».

ΕΞΟΜΟΛΟΓΘΣΘ ΜΡΟΣΜΑΝ 20 ΧΟΝΙΑ ΜΕΤΑ



«Δεν παρακολουκώ πλζον ποδόςφαιρο.
Είναι ζνα προϊόν διαφιμιςθσ και
μάρκετινγκ. Σα πάντα είναι αγορά και
πώλθςθ. Σο 50% των παικτών ηουν μια
όμορφθ ηωι, όμωσ το υπόλοιπο
50% περνάει άςχθμα.
Μου άρεςε ζνα ποδοςφαιριςτισ με
ςπουδαία τεχνικι κατάρτιςθ που ζπαιξε ςε
Άντερλεχτ και Ρεάλ Μαδρίτθσ. Αναφζρομαι
ςτον Χουάν Λοκάνο.
Ο Γιόχαν Κρόιφ ιταν επίςθσ ςπουδαίοσ.
Επίςθσ μου άρεςε ο Ρζνηενμπρινκ. Από τουσ
ςφγχρονουσ παίκτεσ ο Κριςτιάνο Ρονάλντο
είναι παίκτθσ μεγάλθσ κλάςθσ. Για μζνα
πάντα δεν υπάρχει δίλθμμα Μζςι-Ρονάλντο.
Ο κορυφαίοσ όλων είναι ο Μαραντόνα».

ΕΞΟΜΟΛΟΓΘΣΘ ΜΡΟΣΜΑΝ 20 ΧΟΝΙΑ ΜΕΤΑ



«Η μεγαλφτερθ νίκθ μου ιταν ενάντια ςτο
αλκοόλ. Ήκελα να γίνω ο πιο διάςθμοσ
ποδοςφαιριςτισ, ζχω κζςθ ςτθν ιςτορία του
ποδοςφαίρου, αλλά το πλιρωςα ακριβά. Όλα
τα χριματα που κζρδιςα πιγαν ςτουσ
δικθγόρουσ. Θζλω απλά μια μικρι
ευγνωμοςφνθ, να ξζρει ο κόςμοσ πωσ υπάρχει
ζνασ άνκρωποσ πωσ για να βρει το δίκιο του
ζδωςε τα πάντα.
Ο Φρανκ και ο Ρόναλντ Ντε Μπουρ όταν
ζμειναν ελεφκεροι από τθν Μπαρτςελόνα μου
ζδωςαν 2.500 ευρώ. Από τθ νζα γενιά ζνασ
πολλά υποςχόμενοσ παίκτθσ είναι ο Αντριάν
Ραμπιό. Μια μζρα ξφπνθςα με ζνα
τθλεφώνθμα. Ήταν θ μθτζρα του που μου
είπε: 'Δεν κζλω ο κόςμοσ να ξεχάςει τι ζχεισ
κάνει για τουσ ποδοςφαιριςτζσ. Θα κάνουμε
κάτι για ςζνα’».

ΕΞΟΜΟΛΟΓΘΣΘ ΜΡΟΣΜΑΝ 20 ΧΟΝΙΑ ΜΕΤΑ






