KONVENCIJA PROTI DOPINGU V ŠPORTU
Konvencijo proti dopingu je Svet Evrope sprejel 16. 11. 1989 v Strasbourgu. Leta 1990 jo je sprejela
nekdanja Jugoslavija, leta 1992 pa jo je ratificiral parlament Republike Slovenije in ima torej zakonsko
moč in jo mora Slovenija kot podpisnica dolžna spoštovati. Svet Evrope je konvencijo sprejel po
dolgotrajnem predhodnem delu Medicinske komisije Mednarodnega olimpijskega komiteja in
posebnega odbora za to področje, ki ga je ustanovil Svet Evrope. Pobuda zanjo je nastala zaradi
tragične smrti poklicnega kolesarja na Tour de France leta 1968, ko se je svetovna javnost začela
zanimati za doping v športu in se organizirano boriti proti uporabi nedovoljenih poživil. Konvencijo proti
dopingu je doslej sprejela večina evropskih držav, razen Latvije, Belorusije in Ukrajine. Na priporočilo
UNESCA, ki je najprej razmišljal o sprejemu svoje lastne konvencije proti drogam in poživilom v
svetovnem merilu, so evropsko konvencijo sprejele tudi nekatere izvenevropske države (Avstralija,
Kanada, v kratkem se pričakujemo tudi pristop ZDA in Brazilije).

ZAKON O RATIFIKACIJI EVROPSKE KONVENCIJE PROTI DOPINGU V ŠPORTU Z DODATKOM
1. člen
Ratificira se evropska konvencija proti dopingu v športu z dodatkom, ki je bila sestavljena 16.
novembra 1989 v Strasbourgu v angleškem in francoskem jeziku.
2. člen
Besedilo konvencije z dodatkom v angleškem izvirniku in slovenskem jeziku se glasi:

EVROPSKA KONVENCIJA PROTI DOPINGU V ŠPORTU
Države, članice Sveta Evrope, druge države podpisnice Evropske kulturne konvencije in druge države
podpisnice tega dokumenta
•
•
•

menijo, da je cilj Sveta Evrope doseči večjo enotnost med članicami zaradi ohranitve in
napredka idealov in načel, ki so njihova skupna dediščina, ter njihovega lažjega ekonomskega
in družbenega napredka,
se zavedajo, da mora imeti šport pomembno vlogo pri varovanju zdravja, pri moralni in športni
vzgoji in izobraževanju ter pri pospeševanju mednarodnega razumevanja,
so zaskrbljene, ker športniki v vseh športih čedalje bolj uporabljajo sredstva in metode za
doping in ker ima to posledice za zdravje udeležencev in za prihodnost športa.

1
Konvencija proti dopingu v športu

