športnih tekmovanj v zvezi z zadevami, ki se ne nanašajo na materialno kazensko pravo

Zbirka pogodb Sveta Evrope št.

rezultatov športnih tekmovanj

Države članice Sveta Evrope in druge podpisnice te konvencije so se –
oštevanju cilja Sveta Evrope doseči večjo enotnost med njegovimi članicami;
ob upoštevanju akcijskega načrta s tretjega vrha voditeljev držav in vlad držav članic Sveta Evrope (Varšava,
16. in 17. maja 2005), v katerem se priporoča nadaljevanje dejavnos
smernice na področju športa;
ob upoštevanju, da je treba nadalje razviti skupen evropski in globalni okvir za razvoj športa na podlagi
načel pluralistične demokracije, pravne države, človekovih pravic in športne et
zavedajoč se, da lahko prirejanje rezultatov športnih tekmovanj prizadene vse države in vse vrste športa na
svetu, in ob poudarjanju, da ta pojav kot globalna grožnja integriteti športa zahteva globalni odziv, ki ga
morajo podpreti tudi države, ki niso članice Sveta Evrope;
ob izražanju zaskrbljenosti zaradi vključenosti kaznivih dejanj, zlasti organiziranega kriminala, v prirejanje
rezultatov športnih tekmovanj in zaradi njegove nadnacionalne narave;
ob sklicevanju na Konvencijo o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (1950, ETS št.
protokole, Evropsko konvencijo o nasilju in nedostojnem vedenju gledalcev na športnih prireditvah, zlasti na
nogometnih tekmah (1985, ETS št. 120), Evropsko konvencijo proti dopingu v športu (1989, ETS št.
Kazenskopravno konvencijo o korupciji (1999, ETS št.
zaplembi premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, in o financiranju terorizma (2005, CETS
št.
na Konvencijo Združenih narodov proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu (2000) in
tudi ob sklicevanju na Konvencijo Združenih narodov proti korupciji (2003);
ob opozarjanju na pomen učinkovitega in takojšnjega preiskovanja kazni
ob opozarjanju na ključno vlogo, ki jo ima Mednarodna organizacija kriminalistične policije (Interpol) pri
olajšanju učinkovitega sodelovanja med organi kazenskega pregona, poleg pravosodnega sodelovanja;
anju, da so športne organizacije odgovorne za odkrivanje in sankcioniranje prirejanja rezultatov
športnih tekmovanj, ki jih storijo osebe, ki delujejo na podlagi njihovega pooblastila;
ob priznavanju že doseženih rezultatov v boju proti prirejanju rezultatov športnih tekmovanj;
v prepričanju, da je za učinkovit boj proti prirejanju rezultatov športnih tekmovanj potrebno okrepljeno,
hitro, trajnostno in učinkovito nacionalno in mednarodno sodelovanje;
ob upoštevanju priporočil Odbora ministrov državam članicam Rec(92)13rev o revidirani Evropski listini o
športu, CM/Rec(2010)9 o revidiranem Kodeksu športne etike, Rec(2005)8 o načelih dobrega upravljanja v
športu, CM/Rec(2011)10 o spodbujanju neoporečnosti športa za boj proti prirejanju rezultatov, zla

–

konference ministrov Sveta Evrope, pristojnih za šport, ki je potekala v Atenah 11. in

–

ope, pristojnih za šport (Baku, 22.
spodbujanju integritete športa v boju proti prirejanju rezultatov tekem (vnaprejšnje dogovarjanje o

–

konference ministrov Sveta Evrope, pristojnih za šport (Beograd, 15.
pripravo novega mednarodnega pravnega instrumenta za boj proti prirejanju športnih rezultatov;

–

5. mednarodne konference ministrov in visokih uradnikov za športno vzgojo in šport, ki jo je

repričanju, da sta dialog in sodelovanje med javnimi organi, športnimi organizacijami, organizatorji
tekmovanj in ponudniki športnih stav na nacionalni in mednarodni ravni na podlagi vzajemnega spoštovanja
in zaupanja bistvenega pomena pri iskanju učinkovi
problem prirejanja rezultatov športnih tekmovanj;
ob priznavanju, da je šport, ki temelji na poštenih in enakih možnostih, po naravi nepredvidljiv in da je treba
neetičnim praksam in ravnanju v športu odločno in učinkovito kljubovati;
ob poudarjanju svojega prepričanja, da dosledna uporaba načel dobrega upravljanja in športne etike
pomembno prispeva k izkoreninjenju korupcije, prirejanja rezultatov športnih tekmovanj in drugih vrst
zlorab v športu;
ob priznavanju, da so v skladu z načelom avtonomije športa sicer športne organizacije odgovorne za šport in
imajo v boju proti prirejanju rezultatov športnih tekmovanj odgovornost samoregulacije in disciplinsko
odgovornost, javni organi pa po potrebi ščitijo integriteto športa;
ob priznavanju, da razvoj dejavnosti na področju športnih stav, zlasti nezakonitih športnih stav, povečuje
tveganje za takšno prirejanje;
ob upoštevanju, da je prirejanje rezultatov športnih tekmovanj, ne glede na to, ali je povezano s športnimi
ob upoštevanju polja proste presoje, ki ga imajo države v okviru prava, ki se uporablja, pri odločanju o
politikah na področju športnih stav –

– Namen, vodilna načela, opredelitev pojmov
Člen –
Namen te konvencije je boj proti prirejanju rezultatov športnih tekmovanj, da bi se zaščitili integriteta športa
in športna etika v skladu z načelom avtonomije športa.
preprečiti, odkriti in sankcionirati nacionalno ali nadnacionalno prirejanje rezultatov nacionalnih in
mednarodnih športnih tekmovanj;
merjeno v preprečevanje prirejanja rezultatov
športnih tekmovanj, med zadevnimi javnimi organi ter z organizacijami, ki se ukvarjajo s športom in
športnimi stavami.
Člen – Vodilna načela
Boj proti prirejanju rezultatov športnih tekmovanj med drugim zagotavlja spoštovanje naslednjih načel:
človekovih pravic,

Člen –

„športno tekmovanje“ pomeni vsako športno prireditev, organizirano v skladu s pravili, ki jih določi športna
organizacija, ki jo je odbor za spremljanje izvajanja Konvencije v skladu s členom
ter priznano s strani mednarodne športne organizacije ali, kjer je primerno, druge pristojne š
„športna organizacija“ pomeni vsako organizacijo, ki ureja šport ali določeno vrsto športa in je vključena na
seznam, ki ga je sprejel odbor za spremljanje izvajanja Konvencije v skladu s členom
„organizator tekmovanj“ pomeni vsako športno organizacijo ali katero koli drugo osebo, ne glede na njeno
pravno obliko, ki organizira športna tekmovanja;
„prirejanje rezultatov športnih tekmovanj“ pomeni
namen je nedovoljena sprememba rezultata ali poteka športnega tekmovanja, da bi se v celoti ali delno
odpravila nepredvidljivost navedenih športnih tekmovanj ter tako pridobila neupravičena korist zas
„športna stava“ pomeni vsako vplačilo denarnega vložka v pričakovanju denarne nagrade, pogojene s
prihodnjim in hipotetičnim dogodkom v zvezi s športnim tekmovanjem, zlasti:
„nezakonita športna stava“ pomeni vsako dejavnost, povezano s športnimi stavami, katere vrsta ali
ponudnik ni dovoljen v skladu s pravom, ki se uporablja v jurisdikciji države, v kateri se nahaja
potrošnik;
„nepravilna športna stava“ pomeni vsako dejavnost, povezano s športnimi stavami, ki ni v skladu z
običajnimi ali pričakovanimi vzorci zadevnega trga ali ki se nanaša na stave na športno tekmovanje,
„sumljiva športna stava“ pomeni vsako dejavnost, povezano s športnimi stavami, za katero se po
h zdi, da je povezana s prirejanjem rezultatov športnega tekmovanja, na
„udeleženec ali soudeleženec tekmovanja“ pomeni katero koli fizično ali pravno osebo, ki spada v eno od
„športnik“ pomeni katero koli osebo ali skupino oseb, ki sodeluje na športnih tekmovanjih;
„športna spremljevalna ekipa“ pomeni trenerja, vaditelja, športnega direktorja, zastopnika, ekipno

osebje, funkcionarja ekipe, medicinsko ali paramedicinsko osebje, ki dela s športniki, ki se športnih
tekmovanjih udeležijo ali se naje pripravljajo, ali jih zdravstveno oskrbuje, ter vse druge osebe, ki
delajo s športniki;
„funkcionar“ pomeni vsako osebo, ki je lastnik, delničar, vodstveni delavec ali uslužbenec organizacij,
n promovirajo športna tekmovanja, ter sodnike, člane žirije in druge akreditirane osebe.
Ta izraz zajema tudi vodstvene delavce in uslužbence mednarodnih športnih organizacij ali, kadar je to
primerno, drugih pristojnih športnih organizacij, ki priznavajo
„notranje informacije“ pomenijo informacije v zvezi s kakršnim koli tekmovanjem, ki jih ima oseba zaradi
svojega položaja v zvezi s športom ali tekmovanjem, razen informacij, ki so že bile objavljene ali so splošno

– Preprečevanje, sodelovanje in drugi ukrepi
Člen –
prirejanju rezultatov športnih tekmovanj.
Vsaka pogodbenica v okviru svoje jurisdikcije spodbuja športne organizacije
ponudnike športnih stav, naj sodelujejo v boju proti prirejanju rezultatov športnih tekmovanj, in jim po
potrebi zaupa izvajanje ustreznih določb te konvencije.
Člen –
– po potrebi v sodelovanju s športnimi organizacijami, ponudniki športnih stav,
–
povezana s prirejanjem rezultatov športnih tekmovanj.
Vsaka pogodbenica spodbuja športne organizacije, ponudnike športnih stav, organizatorje tekmovanj in vse
rganizacije, naj določijo postopke in pravila za boj proti prirejanju rezultatov športnih
Člen – Izobraževanje in ozaveščanje
Vsaka pogodbenica spodbuja ozaveščanje, izobraževanje, usposabljanje in raziskave, da bi tako okrepila boj
proti prirejanju rezultatov športnih tekmovanj.
Člen – Športne organizacije in organizatorji tekmovanj
Vsaka pogodbenica spodbuja športne organizacije in organizatorje tekmovanj,
pravila za boj proti prirejanju rezultatov športnih tekmovanj ter načela dobrega upravljanja, ki se med
drugim nanašajo na:
preprečevanje nasprotja interesov, vključno s:
–
prepovedjo za udeležence in soudeležence tekmovanj, da stavijo na športna tekmovanja, na
–
prepovedjo zlorabe ali širjenja notranjih informacij;
izpolnjevanje vseh pogodbenih ali drugih obveznosti športnih organizacij in povezanih članskih
zahtevo, da udeleženci in soudeleženci tekmovanja nemudoma sporočijo kakršno koli sumljivo
dejavnost, dogodek, spodbudo ali ravnanje, ki bi lahko pomenilo kršitev pravil proti prirejanju
rezultatov športnih tekmovanj.
Vsaka pogodbenica spodbuja športne organizacije, naj s
okrepljenega in učinkovitega spremljanja poteka športnih tekmovanj, pri katerih obstaja tveganje
ureditev za takojšnje poročanje o primerih sumljivih dejavnosti, povezanih
športnih tekmovanj, zadevnim javnim organom ali nacionalni platformi;
učinkovitih mehanizmov za lažje razkritje kakršnih koli informacij o morebitnih ali dejanskih primerih
prirejanja rezultatov športnih tekmovanj, vključno z ustrezno zaščito prijaviteljev;

ozaveščanja udeležencev in soudeležencev tekmovanj, tudi mladih športnikov, o nevarnosti prirejanja
rezultatov športnih tekmovanj ter o prizadevanjih za preprečitev te nevarnosti, in sicer z
izobraževanjem, usposabljanjem in razširjanjem informacij;
čim poznejšega imenovanja zadevnih funkcionarjev za športna tekmovanja, zlasti članov žirije in
Vsaka pogodbenica spodbuja svoje športne organizacije in prek njih mednarodne športne organizacije, naj
specifične, učinkovite, sorazmerne in odvračilne disciplinske sankcije in ukrepe za kršitve njihovih
notranjih pravil proti prirejanju rezultatov športnih tekmovanj, zlasti tistih iz odstavka 1 tega člena, ter naj
zagotovijo vzajemno priznavanje in izvrševanje sankcij, ki jih naložijo druge športne organizacije, zlasti v
drugih državah.
Disciplinska odgovornost, ki so jo ugotovile športne organizacije, ne izključuje kazenske, civilne ali upravne
Člen –

športnih organizacij

preglednost glede financiranja športnih organizacij, ki jih finančno podpira.
Vsaka pogodbenica preuči možnost podpore športn
športnih tekmovanj, vključno s financiranjem ustreznih mehanizmov.
Vsaka pogodbenica po potrebi preuči, ali bi bilo treba udeležencem ali soudeležencem tekmovanj, ki so bili
janja rezultatov športnih tekmovanj, odreči finančno podporo ali pozvati športne
organizacije, naj tem udeležencem ali soudeležencem tekmovanj odrečejo finančno podporo, in sicer v
ki ji omogočajo, da delno ali v celoti odreče finančno ali
drugo podporo, povezano s športom, kateri koli športni organizaciji, ki ne uporablja učinkovito predpisov za
boj proti prirejanju rezultatov športnih tekmovanj.
Člen 9 –

ivnim organom na področju stav ali drugimi pristojnimi organi

Vsaka pogodbenica določi enega ali več pristojnih organov, ki so v pravnem redu pogodbenice pooblaščeni
za izvajanje predpisov o športnih stavah in uporabo ustreznih ukrepov za boj proti pri
športnih tekmovanj v povezavi s športnimi stavami, vključno po potrebi za:
pravočasno izmenjavo informacij z drugimi zadevnimi organi ali nacionalno platformo za nezakonite,
nepravilne ali sumljive športne stave ter kršitve predpisov, navedenih v tej konvenciji ali določenih v
omejitev ponudbe športnih stav po posvetovanju z nacionalnimi športnimi organizacijami in ponudniki
športnih stav, pri čemer se zlasti izključijo športna tekmovanja:
–
ena mlajšim od 18 let ali
–
pri katerih so organizacijski pogoji in/ali vložki s športnega vidika neprimerni;
vnaprejšnje zagotavljanje informacij o vrstah in predmetih ponudbe športnih stav organizatorjem
sistematično uporabo takih plačilnih sredstev za športne stave, ki omogočajo sledenje finančnim
tokovom, višjim od določenega praga, ki ga opredeli vsaka pogodbenica, zlasti sledenje pošiljateljev,
– v sodelovanju s športnimi organizacijami in med njimi ter po potrebi
ponudniki športnih stav – udeležencem in soudeležencem tekmovanj prepreči, da bi stavili na športna
tekmovanja, ki kršijo zadevna športna pravila ali pravo, ki se uporablja;
začasno ukinitev, v skladu z notranjim pravom pogodbenice, stav na tekmovanja, za katera je bilo
Vsaka pogodbenica sporoči genera
določenih v skladu z odstavkom 1 tega člena.
Člen

– Ponudniki športnih stav

Vsaka pogodbenica sprejme zakonodajne ali druge ukrepe, ki so morda potrebni, da se preprečita nasprotje
nteresov in zloraba notranjih informacij s strani fizičnih ali pravnih oseb, ki so udeležene pri zagotavljanju
ponudbe športnih stav, zlasti z omejitvami, ki se nanašajo na:
fizične ali pravne osebe, ki so udeležene pri zagotavljanju ponudbe športnih s
zlorabo položaja sponzorja ali solastnika športne organizacije zaradi lažjega prirejanja rezultatov
športnih tekmovanjih ali zlorabe notranjih informacij;
vpletenost udeležencev ali soudeležencev tekmovanj v določanje stavnih kvot za tekmovanje, na
vsakega ponudnika športnih stav, ki ima vpliv na organizatorja tekmovanja ali udeleženca ali
soudeleženca tekmovanja, ter vsakega ponudnika športnih stav, ki je pod vplivom takega organizatorja
tekmovanja ali udeleženca ali soudeleženca tekmovanja ter ki ponuja stave na tekmovanje, na katerem
sodeluje ta organizator tekmovanja oziroma udeleženec ali soudeleženec tekmovanja.
Vsaka pogodbenica spodbuja svoje ponudnike športnih stav in prek nj
ponudnikov športnih stav k ozaveščanju njihovih lastnikov in zaposlenih – z izobraževanjem,
usposabljanjem in razširjanjem informacij – o posledicah prirejanja rezultatov športnih tekmovanj in o boju
Vsaka pogodbenica sprejme zakonodajne ali druge ukrepe, ki so morda potrebni, da se ponudnike športnih
stav obveže, da regulativnemu organu na področju stav, drugemu pristojnemu organu ali organom ali
Člen

– Boj proti nezakonitim športnim stavam

Z namenom boja proti prirejanju rezultatov športnih tekmovanj vsaka pogodbenica razišče najprimernejše
načine za boj proti ponudnikom nezakonitih športnih stav in preuči spreje
zaprtje ali neposredna in posredna omejitev dostopa do ponudnikov nezakonitih športnih stav na
daljavo ter zapiranje nezakonitih fizično prisotnih ponudnikov športnih sta
blokiranje finančnih tokov med ponudniki nezakonitih športnih stav in potrošniki;
prepoved oglaševanja ponudnikov nezakonitih športnih stav;
ozaveščanje potrošnikov o tveganjih, povezanih z nezakonitimi športnimi s
–
Člen 12 – Izmenjava informacij med pristojnimi javnimi organi, športnimi organizacijami in
ponudniki športnih stav
Brez poseganja v člen 14 vsaka pogodbenica omogoči –
svojim notranjim pravom, izmenjavo informacij med zadevnimi javnimi organi, športnimi organizacijami,
organizatorji tekmovanj, ponudniki športnih stav in nacionalnimi platformami. Vsaka pogodbenica se zlasti
zaveže, da bo vzpostavila mehanizme
pripomogle k izvedbi ocene tveganja iz člena 5, zlasti za vnaprejšnje zagotavljanje informacij o vrstah in
predmetih ponudbe športnih stav organizatorjem tekmovanj, in k uvedbi ali izvajan
v zvezi s prirejanjem rezultatov športnih tekmovanj.
Na zahtevo prejemnik takšnih informacij nemudoma in v skladu z notranjim pravom obvesti organizacijo ali
Vsaka pogodbenica preuči možnosti za razvoj ali krepitev sodelovanja in izmenjave informacij v zvezi z
bojem proti nezakonitim športnim stavam, kot je določeno v členu
Člen

–

Vsaka pogodbenica določi nacionalno platformo, ki obravnava prirejanje rezultatov športnih tekmovanj.
deluje kot informacijsko središče za zbiranje in razširjanje informacij, ki jih zadevne organizacije in
o v boju proti prirejanju rezultatov športnih tekmovanj;
usklajuje boj proti prirejanju rezultatov športnih tekmovanj;
prejema, centralno zbira in analizira informacije o nepravilnih in sumljivih stavah na športna

pošilja informacije o morebitnih kršitvah zakonov ali športnih predpisov iz te konvencije javnim
organom ali športnim organizacijam in/ali ponudnikom športnih stav
devnimi organi na nacionalni in mednarodni ravni, vključno z
nacionalnimi platformami drugih držav.
Vsaka pogodbenica sporoči generalnemu sekretarju Sveta Evrope ime in naslov nacionalne platforme.
Člen 14 –
ukrepi proti prirejanju rezultatov športnih tekmovanj v skladu z ustreznimi nacionalnimi in mednarodnimi

obdelavi in izmenjavi osebnih podatkov, ne glede na vrsto teh izmenjav, upoštevajo načela zakonitosti,
nanašajo.
a v svojih predpisih določi, da morajo javni organi in organizacije, ki jih zajema ta

benica pozove različne javne organe in organizacije, ki so zajete v tej konvenciji, naj dajo na
voljo potrebna tehnična sredstva, da se zagotovi varnost izmenjanih podatkov ter njihova zanesljivost in
celovitost, pa tudi razpoložljivost in celovitost siste
– Kazensko materialno pravo in sodelovanje na področju kazenskega pregona
Člen 15 – Kazniva dejanja v zvezi s prirejanjem rezultatov športnih tekmovanj
zagotovi, da njeni nacionalni predpisi omogočajo kazenske sankcije za prirejanje
rezultatov športnih tekmovanj, če to vključuje bodisi prisilno, koruptivno ali goljufivo ravnanje, kot je
Člen 16 – Pranje premoženjs
rezultatov športnih tekmovanj
avkov 1 in 2 člena
odkrivanju, zasegu in zaplembi premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, in o financiranju
terorizma (2005, CETS št. 198), iz odstavka 1 člena 6 Konvencije Združenih narodov proti mednarod
organiziranemu kriminalu (2000) ali iz odstavka 1 člena 23 Konvencije Združenih narodov proti korupciji
(2003) pod pogoji iz navedenih aktov, če je predhodno kaznivo dejanje, s katerim je bil ustvarjen dobiček,
eno od dejanj iz členov
Pri odločanju o tem, katera kazniva dejanja bi bilo treba šteti za predhodna kazniva dejanja iz odstavka 1,
lahko vsaka pogodbenica v skladu s svojim notranjim pravom sama določi, kak
kazniva dejanja in zaradi katerih posebnih elementov se kaznivo dejanje šteje za hudo.
Vsaka pogodbenica preuči tudi možnost vključitve prirejanja rezultatov športnih tekmovanj v svoj okvir za
preprečevanje pranja denarja, tako da od ponudnikov športnih stav zahteva, da upoštevajo zahteve glede
skrbnega preverjanja strank, vodenja evidence in poročanja.
Člen

– Pomoč in napeljevanje

Vsaka pogodbenica sprejme zakonodajne in druge ukrepe, ki so morda potrebni, da se pomoč
napeljevanje k storitvi katerega koli kaznivega dejanja iz člena

po njenem notranjem pravu, če sta bila naklepna.
Člen

–

osebe lahko šteje za odgovorne za kazniva dejanja iz členov od 15 do 17 te konvencije, ki jih je v njihovo
korist storila katera koli fizična oseba, bodisi samostojno bodisi kot član organa pravne osebe, ki ima vodilni
položaj pri pravni osebi, in sicer na podlagi:
pristojnosti za odločanje v imenu pravne osebe;
Glede na pravna načela pogodbenice je lahko odgovornost pravne osebe kazenska, civilna ali upravna.
šteje za odgovorno v primeru, kadar je zaradi pomanjkljivega nadzora oziroma kontrole s strani fizične osebe
1 fizična oseba, ki deluje na podlagi pooblastila navedene pravne osebe, lahko storila kaznivo
dejanje iz členov od 15 do 17 te konvencije v korist navedene prav
Taka odgovornost ne posega v kazensko odgovornost fizičnih oseb, ki so storile kaznivo dejanje.
–
Člen 19 –
druge ukrepe, ki so morda potrebni za določitev jurisdikcije za
kazniva dejanja iz členov od 15 do 17 te konvencije, kadar je navedeno kaznivo dejanje:

storil njen državljan ali oseba z običajnim prebivališčem na njenem ozemlju.
Vsaka država ali Evropska unija lahko ob podpisu ali deponiranju svoje listine o ratifikaciji, sprejet
odobritvi z izjavo, naslovljeno na generalnega sekretarja Sveta Evrope, izjavi, da si pridržuje pravico, da ne
bo uporabljala pravil o jurisdikciji, določenih v odstavku 1(d) tega člena, oziroma da jih bo uporabila samo v
Vsaka pogodbenica sprejme potrebne zakonodajne ali druge ukrepe za določitev jurisdikcije za kazniva
dejanja iz členov od 15 do 17 te konvencije v primerih, kadar je domnevni storilec kaznivega dejanja navzoč
podlagi njegovega državljanstva ni mogoče izročiti drugi pogodbenici.
Kadar več kot ena pogodbenica uveljavlja jurisdikcijo za domnevno kaznivo dejanje iz členov od 15 do 17 te
določile najustreznejšo
Ta konvencij brez poseganja v splošna pravila mednarodnega prava ne izključuje kazenske, civilne in
Člen

– Ukrepi za zaščito elektronskih dokazov

Vsaka pogodbenica sprejme zakonodajne ali druge ukrepe za zaščito elektronskih dokazov v skladu s svojim
notranjim pravom, med drugim s hitro zaščito shranjenih računalniških podatkov, hitro zaščito in razkritjem
podatkov o prometu, odredbami o izročitvi, preiskavo in zasegom shranjenih računalniških podatkov,
zbiranjem podatkov o prometu v realnem času in prestrezanjem vsebinskih podatkov, pri preiskovanju
kaznivih dejanj iz členov od 15 do 17 te konvencije.
Č

– Zaščitni ukrepi

Vsaka pogodbenica preuči sprejetje zakonodajnih ukrepov, ki so morda potrebni za učinkovito zaščito:
členov od 15 do 17 te konvencije ali drugače sodelujejo s preiskovalnimi organi ali organi pregona;

prič, ki pričajo v zvezi s temi kaznivimi dejanji;
družinskih članov oseb, navedenih v pododstavkih a in b, če je to potrebno.
–
Člen

– Kazenske sankcije za fizične osebe

členov od 15 do 17 te konvencije, ki jih storijo fizične osebe, kaznujejo z učinkovitimi, sorazmernimi in
odvračilnimi sankcijami, vključno z denarnimi kaznimi, ob upoštevanju resnosti kaznivega dejanja. Te
sankcije vključujejo tudi odvzem prostosti, ki lahko v skladu z notranjim pravom pogodbenice privede do
izročitve.
Člen

–

odgovorne v skladu s členom 18, kaznujejo z učinkovitimi, sorazmernimi in odvračilnimi sankcijami,
vključno z denarnimi kaznimi in morebitnimi drugi
začasna ali stalna prepoved opravljanja gospodarske dejavnosti,

Člen 24 –
notranjem pravu, ki so morda potrebni za kaznovanje kršitev po tej konvenciji z učinkovitimi, sorazmernimi
in odvračilnimi sankcijami ter ukrepi po postopkih, ki jih sprožijo upravni organi, če se lahko zoper njihovo
odločitev sproži postopek pred pristojnim sodiščem.
na področju stav ali drug pristojni organ ali organi v skladu z notranjim pravom pogodbenice.
Člen

–

omogoči zaseg in zaplembo:
oritvi kaznivih dejanjih iz členov od 15 do 17 te konvencije;
premoženjske koristi, pridobljene z navedenimi kaznivimi dejanji, ali premoženja v vrednosti navedene
premoženjske koristi.
–
Člen

–
Pogodbenice v največji možni meri medsebojno sodelujejo v skladu z določbami te konvencije in v skladu z
pregonu in sodnih postopkih, vključno z zasegom in zaplembo, v zvezi s kaznivimi dejanji iz členov od 15
Pogodbenice v največji možni meri sodelujejo v skladu z ustreznimi veljavnimi mednarodnimi, regionalnimi
in dvostranskimi pogodbami o izročitvi in medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah ter v skladu z
anji iz členov od 15 do 17 te konvencije.
V zadevah glede mednarodnega sodelovanja v primerih, kadar se identiteta norme šteje za pogoj, ta velja za
izpolnjenega, ne glede na to, ali je v predpisih zaprošene države kaznivo dejanje uvrščeno v isto kateg
kaznivih dejanj ali je poimenovano z istimi izrazom kot v državi prosilki, če je ravnanje, na katerem temelji
kaznivo dejanje, v zvezi s katerim je zaprošena medsebojna pravna pomoč ali izročitev, kaznivo dejanje po

Če prejme pogodbenica, ki izročitev ali medsebojno pravno pomoč v kazenskih zadevah pogojuje z
obstojem pogodbe, od pogodbenice, s katero nima sklenjene take pogodbe, prošnjo za izročitev ali pravno
pomoč v kazenskih zadevah, lahko to konvencijo ob upoštevanj
pravu in pod pogoji iz svojega notranjega prava šteje kot pravno podlago za izročitev ali medsebojno pravno
pomoč v kazenskih zadevah v zvezi s kaznivimi dejanji iz členov od 15 do 17 te konvencije.
Člen

–

i ukrepi za mednarodno sodelovanje v zvezi s preprečevanjem

Vsaka pogodbenica si prizadeva vključiti, kadar je to primerno, preprečevanje in boj proti prirejanju
rezultatov športnih tekmovanj v programe pomoči v korist tretjih držav.
Člen

–

rodno sodelovanje z mednarodnimi športnimi organizacijami

Vsaka pogodbenica v skladu s svojim notranjim pravom sodeluje z mednarodnimi športnimi organizacijami
v boju proti prirejanju rezultatov športnih tekmovanj.
–
Člen

–

Vsaka pogodbenica pošlje generalnemu sekretarju Sveta Evrope v enem od uradnih jezikov Sveta Evrope

Člen

–

Vsako pogodbenico lahko v odboru za spremljanje izvajanja Konvencije zastopa en ali več delegatov, ki
vključujejo predstavnike javnih organov, pristojnih za šport, kazenski pregon ali ureditev področja stav.
Parlamentarna skupščina Sveta Evrope ter drugi zadevni medvladni odbori Sveta Evrope vsak imenujejo
odbor za spremljanje izvajanja Konvencije, da bi tako prispevali k večsektorskemu in
soglasno odločitvijo katero koli državo, ki ni pogodbenica Konvencije,
ali organ, da se njihovi predstavniki udeležijo njegovih sej kot opazovalci. Predstavniki, imenovani v skladu

Seje odbora za spremljanje izvajanja Konvencije skliče generalni sekretar Sveta Evrope. Prva seja se skliče
takoj, ko je to izvedljivo, v vsakem primeru pa v enem letu po začetku veljavnosti Konvencije. Odbor se
V skladu z določbami te konvencije odbor za spremljanje izvajanja Konvencije pripravi in soglasno sprejme

Člen

–

Odbor za spremljanje izvajanja Konvencije sprejme in spreminja seznam športnih organizacij iz člena

pripravi priporočila za pogodbenice glede ukrepov, ki jih je treba sprejeti za namene te konvencije,
po objavi dokumentacije s pojasnili in po predhodnih posvetovanjih s predstavniki športnih organizacij

in ponudniki športnih stav po potrebi pripravi priporočila za pogodbenice, zlasti o:
–
o izpolnjevati športne organizacije in ponudniki športnih stav, da bi lahko
izkoristili izmenjavo informacij, ki je navedena v členu
–
drugih načinih za izboljšanje operativnega sodelovanja med zadevnimi javnimi organi, športnimi
obvešča zadevne mednarodne organizacije in javnost o dejavnostih, ki se izvajajo v okviru te
pripravi mnenje za Odbor ministrov o zahtevi katere koli države, ki ni članica
Odbor ministrov povabi k podpisu Konvencije v skladu s členom

– Končne določbe
Člen

– Podpis in začetek veljavnosti

To konvencijo lahko podpišejo države članice Sveta Evrope, druge države pogodbenice
konvencije, Evropska unija in države nečlanice, ki so sodelovale pri njeni pripravi ali ki imajo v Svetu
To konvencijo lahko na podlagi povabila Odbora ministrov podpišejo tudi vse druge države, ki niso član
Sveta Evrope. Sklep o povabilu države nečlanice k podpisu Konvencije se sprejme z večino, ki je določena v
členu 20.d Statuta Sveta Evrope, in s soglasjem predstavnikov držav pogodbenic, ki imajo pravico sodelovati

Konvencija začne veljati prvega dne v mesecu po izteku trimesečnega obdobja od datuma, ko je pet
podpisnic, vključno z vsaj tremi državami članicami Sveta Evrope, soglašalo, da je Konvencija zanje
zavezujoča v skladu z določbami odstavkov 1, 2 in 3.
Za vsako državo podpisnico ali Evropsko unijo, ki naknadno soglaša, da je Konvencija zanjo zavezujoča, ta
začne veljati prvi dan v mesecu po poteku trimesečnega obdobja od datuma izraženega soglasja, da je
Konvencija zanjo zavezujoča v skladu z določbami odstavkov
Pogodbenica, ki ni članica Sveta Evrope, prispeva k financiranju odbora za spremljanje izvajanja Konvencije
na način, ki ga določi Odbor ministrov po posvetovanju z navedeno pogodbenico.
Člen

– Učinki Konvencije in razmerje z drugimi mednarodnimi ins

Ta konvencija ne posega v pravice in obveznosti pogodbenic iz večstranskih mednarodnih konvencij o
posebnih vprašanjih. Zlasti ne spreminja pravic in obveznosti pogodbenic, ki izhajajo iz drugih sporazumov,
Ta konvencija dopolnjuje zlasti, kadar je to primerno, veljavne večstranske ali dvostranske pogodbe med
pogodbenicami, med drugim tudi določbe:
Evropske konvencije o izročitvi (1957, ETS št.
Evropske konvencije o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah (1959, ETS št.
Konvencije o pranju, odkrivanju, zasegu in zaplembi premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim
dejanjem (1990, ETS št.
veta Evrope o pranju, odkrivanju, zasegu in zaplembi premoženjske koristi, pridobljene s
kaznivim dejanjem, in o financiranju terorizma (2005, CETS št.
Pogodbenice Konvencije lahko med seboj sklepajo dvostranske ali večstranske pogodbe o vprašan
obravnavana v tej konvenciji, da bi dopolnile ali okrepile njene določbe ali olajšale uporabo načel, ki jih

določa.
Če so pogodbenice (dve ali več) že sklenile pogodbo o vprašanjih, ki so obravnavana v tej konvenciji, ali
drugače sodelujejo v teh vprašanjih, so prav tako upravičene do ustrezne uporabe navedene pogodbe ali do
ustreznega urejanja navedenih odnosov. Če pa pogodbenice v zvezi z vprašanji, ki so obravnavana v tej
konvenciji, vzpostavijo drugačne odnose, kot je določeno v Konvenciji, to storijo na način, ki ni neskladen s
cilji in načeli Konvencije.
Nobena določba te konvencije ne vpliva na druge pravice, omejitve, obveznosti in odgovornosti pogodbenic.
Člen

–

VII veljajo pogoji in jamstva po njenem notranjem pravu, ki zagotavljajo ustrezno zaščito človekovih pravic
in svoboščin, vključno s pravicami, ki izhajajo iz obveznosti pogodbenice po Konv
človekovih pravic in temeljnih svoboščin, Mednarodnem paktu Združenih narodov o političnih in
državljanskih pravicah iz leta 1966 ter drugih veljavnih mednarodnih instrumentih na področju človekovih
pravic, ter s katerimi je vključeno nače
Taki pogoji in jamstva med drugim vključujejo, če je primerno glede na naravo zadevnega postopka ali
takšnega pooblastila ali postopka.
Če je v skladu z javnim interesom, zlasti dobrim delovanjem sodnega sistema, vsaka pogodbenica upošteva
učinek pooblastil in postopkov v teh poglavjih na pravice, odgovornosti in pravne interese tretjih strani.
Člen

–

Vsaka država ali Evropska unija lahko ob podpisu ali deponiranju svoje listine o ratifikaciji, sprejetju ali

razširi uporabo te konvencije na katero koli drugo v izjavi navedeno ozemlje, za katerega mednarodne
odnose je odgovorna ali v imenu katerega je pooblaščena, da prevzema obveznosti. Za to ozemlje začne

prejšnjima odstavkoma za katero koli ozemlje, navedeno v takšni izjavi. Umik začne veljati prvi dan v
Člen 36 –
Zvezna država si lahko pridrži pravico, da prevzame obveznosti p
skladu s svojimi temeljnimi načeli, ki urejajo odnos med osrednjo vlado in zveznimi državami ali drugimi
podobnimi ozemeljskimi enotami, če še vedno lahko sodeluje v skladu s poglavjema III in VII.
Če zvezna država vloži pridržek po odstavku 1, potem ne sme uporabiti pogojev tega pridržka, da bi s tem
izključila ali bistveno zmanjšala svoje obveznosti sprejetja ukrepov iz poglavij III in VII. Na splošno
zagotovi široke in učinkovite možnosti kazenskega pregona
V zvezi z določbami te konvencije, katerih uporaba spada pod jurisdikcijo posameznih držav ali drugih
a obvestila pristojne organe takih držav o navedenih določbah s pozitivnim mnenjem o
Člen

– Pridržki

Vsaka država ali Evropska unija lahko s pisnim obvestilom, naslovljenim na generalnega sekret
pridržke iz odstavka 2 člena 19 in odstavka 1 člena 36. Nobeni drugi pridržki niso dopustni.

Pogodbenica, ki je vložila pridrž
obvestilom, naslovljenim na generalnega sekretarja Sveta Evrope. Tak umik začne veljati na dan, ko
generalni sekretar prejme tako uradno obvestilo. Če je v uradnem obvestilu navedeno, da umik pridržka
začne veljati na dan, določen v tem obvestilu, in je ta datum poznejši od datuma, ko generalni sekretar
prejme obvestilo, začne umik pridržka veljati na poznejši datum.
Pogodbenica, ki je vložila pridržek, ga v celoti ali delno umakne, takoj ko okoliščine to dopuščajo.
Generalni sekretar Sveta Evrope lahko občasno povpraša pogodbenice, ki so vložile enega ali več pridržkov,
o možnostih umika takšnih pridržkov.
Člen

–

Spremembe členov te konvencije lahko predlaga
Vsak predlog za spremembo se pošlje generalnemu sekretarju Sveta Evrope, ki ga nato vsaj dva meseca pred
m, državam članicam Sveta Evrope, državam
nečlanicam, ki so sodelovale pri pripravi te konvencije ali imajo v Svetu Evrope status opazovalk, Evropski
uniji, vsaki državi, ki je bila povabljena k podpisu te konvencije, in odboru za spremljanje izvajanja
vencije. Odbor za spremljanje izvajanja Konvencije predloži Odboru ministrov svoje mnenje o
Odbor ministrov preuči predlagano spremembo in vsa mnenja odbora za spremljanje izvajanja Konvencije
ter lahko sprejme spremembo z večino, ki je določena v členu
Besedilo vsake spremembe, ki jo sprejme Odbor ministrov v skladu z odstavkom 3 tega člena, se pošlje
Vsaka sprememba, sprejeta v skladu z odstavkom 3 tega člena, začne velja
enomesečnega obdobja od dneva, ko so vse pogodbenice obvestile generalnega sekretarja, da so jo sprejele
Če Odbor ministrov spremembo odobri, vendar v skladu z odstavkom 5 še ni začela veljati, država ali

Člen 39 – Reševanje sporov
Evrope obvešča o morebitnih težavah v zvezi z razlago in uporabo te konvencije.
V primeru spora med pogodbenicami glede razlage ali uporabe te konvencije ga te poskušajo rešiti s
pogajanji, spravo ali arbitražo ali na kateri koli drug miren način
Odbor ministrov Sveta Evrope lahko določi postopke za reševanje sporov, ki jih lahko uporabijo
Člen 40 –

Odpoved začne veljati prvi dan v mesecu po poteku treh mesecev od dneva, ko generalni sekretar prejme
Člen 41 – Obveščanje
adno obvesti pogodbenice, države članice Sveta Evrope, druge države
pogodbenice Evropske kulturne konvencije, države nečlanice, ki so sodelovale pri pripravi te konvencije ali

imajo v Svetu Evrope status opazovalk, Evropsko unijo in vsako državo, ki je bil
konvencije v skladu z določbami člena
vsakem datumu začetka veljavnosti te konvencije v
členom
vsakemu pridržku in umiku pridržka v skladu s členom
vsaki izjavi, podani v skladu s členoma 9 in 13;
vsakem drugem dejanju, uradnem obvestilu ali sporočilu v zvezi s to konvencijo.
V potrditev tega so spodaj podpisani, ki so bili za to pooblaščeni, podpisa
septembra 2014, v angleškem in francoskem jeziku, pri čemer sta obe besedili
pošlje overjene izvode vsaki državi članici Sveta Evrope, državam nečlanicam, ki so sodelovale pri pripravi
te konvencije ali imajo v Svetu Evrope status opazovalk, Evropski uniji in vsaki državi, ki je bila povabljena

