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V Y H L Á Š K A
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

z 28. mája 2002

o odmenách komerčných právnikov za poskytovanie právnej pomoci

 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
pod¾a § 47 zákona Slovenskej národnej rady
č. 129/1991 Zb. o komerčných právnikoch ustanovu-
je:

PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1

(1) Komerčný právnik poskytuje právnu pomoc za
odmenu, ktorej výška a spôsob určenia sa spravujú
ustanoveniami tejto vyhlášky. 

(2) Ustanovenia tejto vyhlášky sa vz�ahujú na práv-
nu pomoc poskytovanú na základe zmluvy s klientom
alebo na základe ustanovenia na to oprávneným orgá-
nom.

(3) Výpočtovým základom na účely tejto vyhlášky je
priemerná mesačná mzda zamestnanca hospodárstva
Slovenskej republiky za prvý polrok predchádzajúceho
kalendárneho roka (ïalej len „výpočtový základ“).1) 

§ 2

(1) Pri uzatváraní zmluvy o poskytnutí právnej po-
moci môže komerčný právnik dohodnú� s klientom
spôsob a výšku zmluvnej odmeny. Výška zmluvnej
odmeny musí by� v súlade s dobrými mravmi.

(2) Ak nedôjde k dohode pod¾a odseku 1, na určenie
odmeny komerčného právnika sa použijú ustanovenia
tejto vyhlášky o základnej sadzbe tarifnej odmeny
a o hotových výdavkoch a strate za čas. 

§ 3

 Komerčný právnik môže poskytnú� právne služby
bezplatne, len ak ide o informatívnu poradu alebo za
podmienok určených Predsedníctvom Komory komer-
čných právnikov Slovenskej republiky.

§ 4

 (1) Odmena patrí za jednotlivé úkony právnej pomo-
ci alebo úplné vybavenie veci, alebo poskytovanie práv-
nej pomoci v určitom rozsahu alebo po určitý čas.

(2) V odmene sú zahrnuté aj odmeny za administra-

tívne práce a iné práce vykonané v súvislosti s posky-
tovaním právnej pomoci. 

DRUHÁ  ČASŤ

ODMENA KOMERČNÉHO PRÁVNIKA

§ 5

Zmluvná odmena

(1) Zmluvná odmena sa určuje
a) pod¾a počtu hodín účelne vynaložených na vybave-

nie veci (hodinová odmena),
b) paušálnou sumou (paušálna odmena),
c) podielom na hodnote veci (podielová odmena),
d) tarifnou odmenou dohodnutou inak ako základnou

sadzbou tarifnej odmeny.

(2) Spôsoby určenia odmeny pod¾a odseku 1 môžu
by� kombinované.

(3) Komerčný právnik môže oboznámi� verejnos�
s výškou svojich zmluvných odmien, nie však pro-
stredníctvom hromadných informačných prostried-
kov.

Hodinová odmena

§ 6

 Pri poskytovaní právnej pomoci možno dohodnú�
hodinovú odmenu. Pri poskytovaní jednoduchej práv-
nej pomoci možno dohodnú� hodinovú odmenu delenú
na začaté štvr�hodiny. 

§ 7

(1) Ak sa dohodne komerčný právnik s klientom na
hodinovej odmene, informuje ho o predpokladanom
rozsahu prác a vopred ho upozorní na potrebné pre-
kročenie pôvodne predpokladaného rozsahu.

(2) Komerčný právnik pri vyúčtovaní predloží klien-
tovi na jeho žiados� časovú špecifikáciu práce. 

Paušálna odmena

§ 8

 Paušálna odmena môže by� dohodnutá

1) § 8 písm. o) zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike. 
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a) za poskytovanie právnej pomoci v určitom časovom
období alebo na neurčitý čas,

b) za úplné vybavenie veci alebo súboru vecí. 

§ 9

 Ak neposkytuje komerčný právnik právnu pomoc až
do úplného vybavenia veci alebo súboru vecí alebo ak
ju neposkytuje za celé dohodnuté obdobie, patrí mu
pomerná čas� dohodnutej paušálnej odmeny; na žia-
dos� klienta predloží klientovi pri vyúčtovaní špecifi-
káciu práce. 

Podie lová odmena

§ 10

 Podielová odmena môže by� dohodnutá vo forme
podielu na hodnote veci, ktorá je predmetom konania
pred súdom alebo iným orgánom, ak je výsledok tohto
konania pod¾a okolností prípadu ve¾mi neistý a ko-
merčný právnik o tom klienta poučil. 

§ 11

 (1) Komerčný právnik má právo na dohodnutú po-
dielovú odmenu len za predpokladu, že klient, s kto-
rým sa dohodol na poskytnutí právnej pomoci za túto
odmenu, mal plný úspech vo veci.

(2) Ak sa skončí konanie uvedené v § 10 len čiastoč-
ným úspechom klienta, komerčný právnik má právo
na pomernú čas� dohodnutej podielovej odmeny.

(3) Ak nemal klient ani čiastočný úspech vo veci,
komerčný právnik má právo požadova� od klienta iba
náhradu hotových výdavkov. 

Tari fná odmena

§ 12

 Výška tarifnej odmeny sa určí dohodou pod¾a hod-
noty alebo druhu veci alebo práva a pod¾a počtu úko-
nov právnej pomoci, ktoré komerčný právnik vo veci
vykonal. 

§ 13

 (1) Základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon
právnej pomoci určená pod¾a hodnoty veci alebo práva
je z hodnoty: 

do 5 000 Sk 500 Sk,
od 5 000 Sk do 20 000 Sk 500 Sk

+ 5 % zo sumy 
prevyšujúcej
5 000 Sk,

od 20 000 Sk do 200 000 Sk 1 250 Sk
+ 3 % zo sumy
prevyšujúcej
20 000 Sk,

od 200 000 Sk do 1 000 000 Sk 6 650 Sk
+ 1 % zo sumy
prevyšujúcej
200 000 Sk,

nad 1 000 000 Sk 14  650 Sk
+ 0,2 % zo sumy
prevyšujúcej
1 000 000 Sk.

(2) Hodnota opakujúcich sa plnení sa určí súčtom
hodnôt týchto plnení. Ak ide o plnenie na čas dlhší ako
pä� rokov alebo na neurčitý čas, určí sa pä�násobkom
hodnoty ročného plnenia.

(3) Pri výkone rozhodnutia alebo pri exekúcii pod¾a
osobitného zákona2) pre opakujúce sa plnenia sú na
určenie odmeny rozhodné splátky spolu s ich príslu-
šenstvom, ktoré sú v čase návrhu na nariadenie výko-
nu rozhodnutia alebo na vykonanie exekúcie už zroč-
né.

(4) Vo veciach zrušenia a vyporiadania podielového
spoluvlastníctva a vo veciach vyporiadania bezpodie-
lového spoluvlastníctva sa vychádza z hodnoty poža-
dovaného podielu.

(5) Za správu majetku patrí základná sadzba tarifnej
odmeny vo výške 10 % hrubého ročného príjmu zo
spravovaného majetku.

(6) Ak nemožno hodnotu veci alebo práva vyjadri�
v peniazoch alebo ak ju možno zisti� len s nepomerný-
mi �ažkos�ami, základná sadzba tarifnej odmeny za
jeden úkon právnej služby je jedna desatina výpočto-
vého základu.

(7) Vo veciach určenia platnosti alebo neplatnosti
právnych úkonov, vo veciach určenia, či tu právny
vz�ah alebo právo je, alebo nie je, pri preskúmavaní
rozhodnutí iných orgánov, ak je ich predmetom vec,
právo alebo plnenie ocenite¾né peniazmi, patrí základ-
ná sadzba tarifnej odmeny určená pod¾a odseku 1
z hodnoty tejto veci, práva alebo výšky tohto plnenia.

(8) Vo veciach zastupovania pred Ústavným súdom
Slovenskej republiky, ak predmet sporu nie je oceni-
te¾ný peniazmi, odmena za jeden úkon je jedna tretina
výpočtového základu. V ostatných prípadoch sa určuje
odmena pod¾a odseku 1.

 § 14

 Základná sadzba tarifnej odmeny je jedna dvadsa�-
štvrtina výpočtového základu za jeden úkon právnej
pomoci vo veciach starostlivosti o maloletých, osvoje-

2) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)
a o zmene a doplnení ïalších zákonov v znení neskorších predpisov, Občiansky súdny poriadok.
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nia, pestúnskej starostlivosti, spôsobilosti na právne
úkony, opatrovníckych, vyhlásenia za mŕtveho. 

§ 15

Základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon
právnej pomoci pri zastupovaní v konaní o priestup-
koch je jedna pätnástina výpočtového základu.

§ 16

Úkony právnej pomoci

(1) Odmena patrí za každý z týchto úkonov právnej
pomoci:
a) prevzatie a príprava zastúpenia vrátane prvej pora-

dy s klientom,
b) ïalšia porada alebo rokovanie s klientom, a to za

každú, aj začatú hodinu,
c) písomné podanie na súd alebo iný orgán, alebo

protistrane týkajúce sa veci samej,
d) konanie pred súdom alebo iným orgánom, a to za

každé začaté dve hodiny a za každý úkon osobitne,
e) vypracovanie právneho rozboru veci,
f) rokovanie s protistranou, a to za každú, aj začatú

hodinu,
g) návrh na predbežné opatrenie, ak dôjde k nemu

pred začatím konania, odvolanie proti rozhodnutiu
o predbežnom opatrení, návrh na obnovu konania,
odvolanie, dovolanie, 

h) vypracovanie listiny o právnom úkone alebo jej
podstatné prepracovanie. 

(2) Odmena vo výške jednej polovice patrí za každý
z týchto úkonov právnej pomoci:
a) návrh na predbežné opatrenie, ak dôjde k nemu po

začatí konania, návrh na zabezpečenie dôkazu ale-
bo dedičstva,

b) návrh na opravu odôvodnenia rozhodnutia, na od-
stránenie následkov zmeškania a na zmenu rozhod-
nutia o plnení v splátkach,

c) odvolanie proti rozhodnutiu, ak nejde o rozhodnu-
tie vo veci samej, a vyjadrenie k takému odvolaniu,

d) ak ide o výkon rozhodnutia alebo exekúciu, prevza-
tie a prípravu zastúpenia, návrh na začatie kona-
nia, vyjadrenie k takémuto návrhu, zastupovanie
na pojednávaní, odvolanie proti rozhodnutiu a vy-
jadrenie k takému odvolaniu. 

(3) Za zastúpenie na pojednávaní, pri ktorom došlo
iba k vyhláseniu rozhodnutia, patrí polovica odmeny.
Za zastúpenie na pojednávaní, ktoré bolo odročené bez
prejednania veci, patrí len štvrtina odmeny.

(4) Za úkony právnej pomoci, ktoré nie sú uvedené
v odsekoch 1 a 2, patrí odmena ako za úkony, ktoré sú
im svojou povahou a účelom najbližšie. 

§ 17

Zníženie alebo zvýšenie základnej
sadzby tarifnej odmeny

(1) Komerčný právnik môže zníži� základnú sadzbu
tarifnej odmeny až na polovicu.

(2) Základná sadzba tarifnej odmeny sa zníži o 20 %,
ak ide o spoločné úkony pri zastupovaní dvoch alebo
viacerých osôb.

(3) Komerčný právnik môže zvýši� základnú sadzbu
tarifnej odmeny až na trojnásobok, ak ide o náročnú
vec najmä z odborného a časového h¾adiska.

(4) Pri spojení dvoch alebo viacerých vecí základná
sadzba tarifnej odmeny, ktorá patrí vo veci s najvyššou
hodnotou, zvyšuje sa o polovicu základnej sadzby ta-
rifnej odmeny, ktorá by inak patrila v druhej veci alebo
v každej z ostatných spojených vecí.

(5) Ustanovenie odseku 4 sa nepoužije, ak je spojenie
veci na spoločné prejednanie ustanovené zákonom.
V takom prípade sa určí výška základnej sadzby tarif-
nej odmeny pod¾a veci, ktorej hodnota je najvyššia. 

Hotové výdavky a náhrada za stratu času

§ 18

 Súčas�ou odmeny komerčného právnika je aj
a) náhrada hotových výdavkov účelne a preukázate¾ne

vynaložených v súvislosti s poskytovaním právnej
pomoci, najmä na súdne poplatky a iné poplatky,
cestovné a telekomunikačné výdavky a výdavky za
znalecké posudky, preklady a odpisy,

b) náhrada za stratu času (§ 20). 

§ 19

(1) Komerčný právnik sa môže dohodnú� s klientom
na druhu a výške niektorých hotových výdavkov, kto-
rých vynaloženie sa predpokladá v súvislosti s posky-
tovaním právnej pomoci.

(2) Ak sa komerčný právnik dohodne s klientom na
zmluvnej odmene, môže sa s ním dohodnú� aj na
paušálnej sume ako náhrade všetkých alebo nie-
ktorých hotových výdavkov, ktorých vynaloženie sa
predpokladá v súvislosti s poskytovaním právnej po-
moci. Klient potom nemôže požadova� pri vyúčtovaní
špecifikáciu týchto hotových výdavkov.

(3) Od klienta možno požadova� sumu na náhradu
výdavkov na miestne telekomunikačné výdavky
a miestne prepravné vo výške jednej stotiny výpočto-
vého základu. Túto sumu môže komerčný právnik
požadova� aj vtedy, ak sa na jej náhrade s klientom
osobitne nedohodol.

(4) Na výšku náhrady cestovných výdavkov sa vz�a-
hujú osobitné predpisy,3) ak táto vyhláška neustano-
vuje inak. 

3) Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.
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§ 20

(1) Pri úkonoch právnej pomoci vykonávaných
v mieste, ktoré nie je sídlom komerčného právnika, za
čas strávený cestou do tohto miesta a spä� patrí ko-
merčnému právnikovi náhrada za stratu času vo výške
jednej dvadsa�štvrtiny výpočtového základu za každú,
aj začatú polhodinu.

(2) Ak sa cesta pod¾a odseku 1 týka vykonania
úkonov pre viacerých klientov, výška náhrady určená
pod¾a odseku 1 sa pomerne rozdelí medzi jednotlivých
klientov. 

TRETIA  ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ
A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 21

 Pri posudzovaní oprávnenosti poskytnutia bezplatnej
právnej pomoci (§ 3) a zníženia odmeny (§ 17 ods. 1) sa
prihliadne na osobné pomery alebo majetkové pomery
klienta alebo na iné dôvody hodné osobitného zrete¾a.

§ 22

(1) Pri určení trov konania, ktorých náhrada sa
priznáva proti inej fyzickej osobe alebo právnickej oso-
be, výška odmeny komerčného právnika sa určí pod¾a
ustanovení tejto vyhlášky o základnej sadzbe tarifnej
odmeny; ustanovenie § 17 ods. 1 sa pritom nepoužije.
Komerčný právnik na túto skutočnos� upozorní klien-
ta pri rokovaní o zmluvnej odmene.

(2) Ustanovenie odseku 1 prvej vety sa vz�ahuje aj
na výšku odmeny komerčného právnika ustanoveného
príslušným orgánom.

(3) Ak je komerčný právnik platite¾om dane z prida-
nej hodnoty, priznáva sa mu pri určení náhrady trov
konania odmena zvýšená o daň z pridanej hodnoty. 

§ 23

(1) Komerčný právnik sa môže dohodnú� s klientom,

ktorý je devízovým cudzozemcom, na zmluvnej odmene
v takej výške, aká je obvyklá v štáte jeho bydliska
(sídla) alebo aká sa obvykle požaduje za obdobnú
právnu pomoc v cudzine.

(2) Ak je predmetom konania nárok na zaplatenie
v cudzej mene a ak nebránia tomu osobitné predpisy,4)
môže by� odmena komerčného právnika dohodnutá aj
v tejto mene.

(3) Na dohodu pod¾a odsekov 1 a 2 sa neprihliada pri
určovaní trov konania, ktorých náhrada sa priznáva
inej fyzickej osobe alebo právnickej osobe. Komerčný
právnik na túto skutočnos� klienta upozorní.

§ 24

 Odmena vypočítaná pod¾a tejto vyhlášky sa zaok-
rúh¾uje na celé slovenské desa�koruny smerom nahor.

§ 25

 (1) Za úkony právnej pomoci vykonané od 1. apríla
2002 do 14. októbra 2002 patrí komerčnému právni-
kovi odmena pod¾a tejto vyhlášky, ak ešte o odmene
nebolo rozhodnuté oprávneným orgánom alebo nebola
zmluvne dohodnutá s klientom.

(2) Na náhradu hotových výdavkov a náhradu za
stratu času sa vz�ahujú do 31. decembra 2002 dote-
rajšie predpisy. 

§ 26

 Zrušuje sa vyhláška Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 180/1991 Zb. o odmenách
a náhradách komerčných právnikov za poskytovanie
právnej pomoci. 

§ 27

 Táto vyhláška nadobúda účinnos� 15. októbra
2002 s výnimkou § 18 až 20, ktoré nadobúdajú
účinnos� 1. januára 2003. 

Ján Čarnogurský v. r. 

4) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej
národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
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V Y H L Á Š K A
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 31. júla 2002,

ktorou sa ustanovujú požiadavky na zotavovacie podujatia

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
pod¾a § 13j ods. 5 a 10 zákona Národnej rady Sloven-
skej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ¾udí
v znení zákona č. 514/2001 Z. z. ustanovuje:

§ 1

Predmet úpravy

(1) Táto vyhláška ustanovuje 
a) epidemiologicky rizikové potraviny a vybrané druhy

potravín, ktoré možno použi� len pri dodržaní sta-
novených technologických podmienok, a technolo-
gické podmienky na použitie vybraných druhov
epidemiologicky rizikových potravín,1) 

b) podrobnejšie požiadavky na organizáciu zotavova-
cích podujatí a denný režim detí na zotavovacom
podujatí,

c) hygienické požiadavky na umiestnenie, funkčné
členenie, priestorové usporiadanie, stravovanie
a prevádzku zariadení na zotavovacie podujatia,

d) vzor vyhlásenia,2)
e) náležitosti oznámenia,3)
f) vybavenie lekárničky na zotavovacie podujatie a vy-

bavenie ve¾kej zdravotníckej brašny na putovné
zotavovacie podujatie,4)

g) obsah dokumentácie.5)

(2) Táto vyhláška sa nevz�ahuje na organizáciu a po-
byt detí v škole v prírode.6)

Organizácia zotavovacích podujat í

§ 2

(1) Usporiadate¾ zotavovacieho podujatia pri organi-
zovaní zotavovacieho podujatia prihliada na vek a
zdravotný stav detí a charakter zotavovacieho poduja-
tia. 

(2) Zotavovacie podujatia možno organizova�, ak ïa-
lej nie je ustanovené inak, pre deti, ktoré ukončili prvý
ročník základnej školy, spravidla od siedmich rokov
veku; deti mladšie ako sedem rokov veku možno prija�
na zotavovacie podujatie, len ak sa pravidelne pripra-
vujú na takýto spôsob života. 

(3) Putovné zotavovacie podujatia možno organizo-
va� pre deti od 12 rokov veku; deti mladšie ako 12
rokov veku možno prija� na putovné zotavovacie po-
dujatie, len ak sa pravidelne pripravujú na takýto
spôsob života. 

(4) Na vodnú turistiku možno prija� len deti, ktoré
vedia pláva�.

§ 3

(1) Usporiadate¾ zotavovacieho podujatia v oznámení
zotavovacieho podujatia uvedie
a) meno, priezvisko, adresu a telefónne číslo, ak ide

o fyzickú osobu, a obchodné meno (názov), sídlo
a telefónne číslo, ak ide o právnickú osobu,

b) druh, termín a miesto konania zotavovacieho po-
dujatia,

c) počet detí a osôb činných na zotavovacom podujatí
v jednotlivých turnusoch,

d) spôsob zásobovania pitnou vodou s údajmi o kvali-
te pitnej vody a v prípade umývania detí vo vodnom
toku aj s údajmi o kvalite vody vodného toku,

e) spôsob stravovania,
f) spôsob zneškodňovania odpadu,
g) dátum vyhotovenia oznámenia, odtlačok pečiatky

a podpis usporiadate¾a zotavovacieho podujatia.

(2) Usporiadate¾ putovného zotavovacieho podujatia
okrem údajov uvedených v odseku 1 uvedie aj opis
trasy putovania.

(3) Zákonný zástupca die�a�a predloží zdravotníkovi
v deň nástupu die�a�a na zotavovacie podujatie vyhlá-
senie, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1.

(4) Zdravotník pred nástupom detí na zotavovacie
podujatie 
a) prevezme od usporiadate¾a zotavovacieho podujatia

lekárničku na zotavovacie podujatie, prípadne ve¾-
kú zdravotnícku brašnu; vybavenie lekárničky na
zotavovacie podujatie a vybavenie ve¾kej zdravot-
níckej brašny na putovné zotavovacie podujatie sú
uvedené v prílohe č. 2,

b) zistí, či zdravotný stav die�a�a umožňuje jeho pri-
jatie na zotavovacie podujatie, prevezme prihlášky

1) § 13j ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ¾udí v znení zákona č. 514/2001 Z. z.
2) § 13j ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. 
3) § 13j ods. 9 písm. a) zákona  Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. 
4) § 13j ods. 9 písm. c) zákona  Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. 
5) § 13j ods. 9 písm. f) zákona  Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z.  
6) Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 295/1994 Z. z. o škole v prírode.
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detí na zotavovacie podujatie a vyhlásenia zákon-
ných zástupcov detí (odsek 3) a doklady o zdravot-
nej spôsobilosti osôb činných na zotavovacom po-
dujatí,

c) preverí priamo na mieste konania zotavovacieho
podujatia zabezpečenie podmienok na prevádzku
zotavovacieho podujatia,

d) oboznámi vedúceho zotavovacieho podujatia so
zdravotným stavom detí,

e) preverí, či majú všetky deti preukaz poistenca.

(5) Zdravotník počas zotavovacieho podujatia
a) priebežne sleduje zdravotný stav detí a osôb čin-

ných na zotavovacom podujatí, poskytuje prvú po-
moc a hlási bez meškania všetky ochorenia detí
a osôb činných na zotavovacom podujatí lekárovi,
ktorý poskytuje liečebno-preventívnu starostlivos�
v mieste konania zotavovacieho podujatia, a prí-
slušnému orgánu na ochranu zdravia,

b) ošetruje chorých v izolačných priestoroch a po od-
chode chorého z izolačných priestorov zabezpečí
všetky opatrenia pod¾a pokynov lekára alebo orgá-
nu na ochranu zdravia,

c) vedie zdravotnícky denník,
d) kontroluje hygienu prevádzky, a to

1. ochranu zdrojov pitnej vody pred znečistením;
v prípade nedostatku pitnej vody alebo zmeny jej
kvality upovedomí orgán na ochranu zdravia, 

2. spôsob odstraňovania odpadov,
3. spôsob zabezpečenia hygieny na ošetrovni a v izo-

lačných priestoroch,
4. spôsob zabezpečenia hygieny ostatných priesto-

rov zotavovacieho podujatia,
e) kontroluje osobnú hygienu detí, usmerňuje ich otu-

žovanie a zabezpečuje zdravotný dozor pri rekre-
ačnom kúpaní a výletoch,

f) podie¾a sa na zostavovaní denného režimu detí
a jedálneho lístka pre deti,

g) zabezpečí, aby k liekom a dokumentácii zotavova-
cieho podujatia (§ 9) nemali prístup deti a nepovo-
lané osoby,

h) informuje vedúceho zotavovacieho podujatia o všet-
kých závažných skutočnostiach zistených pri svojej
činnosti a o vykonaných opatreniach.

§ 4

Denný režim detí na zotavovacom podujatí

(1) V dennom režime detí na zotavovacom podujatí
je pevne určený čas na spánok, osobnú hygienu, jedlo
a ostatné aktivity s oh¾adom na vek a zdravotný stav
detí. 

(2) Usporiadate¾ zotavovacieho podujatia určí dĺžku
spánku sedemročných až desa�ročných detí  tak, aby
nebola kratšia ako desa� hodín denne, a u starších
detí, aby nebola kratšia ako osem hodín denne. Čas
pred uložením na spánok vyhradí na pokojnú činnos�,
najmä na osobné vo¾no.

(3) Čas na osobnú hygienu usporiadate¾ zotavova-

cieho podujatia denne určí najmenej  pol hodiny po
prebudení a pol hodiny pred uložením na spánok.

(4) Pri pohybovej aktivite usporiadate¾ zotavovacieho
podujatia prihliada na schopnosti a záujmy detí. In-
tenzitu pohybovej aktivity zvyšuje tak, aby dosiahla
vrchol koncom druhej tretiny  zotavovacieho podujatia
a potom vo¾ne klesala. Tretí deň po začiatku zotavova-
cieho podujatia je odpočinok. Na zimných zotavo-
vacích podujatiach možno lyžiarsky výcvik urči� naj-
viac na šes� hodín denne, a to tri hodiny dopoludnia
a tri hodiny odpoludnia.

(5) Čas kúpania musí by� určený tak, aby sa deti
nekúpali skôr ako jednu hodinu po hlavnom jedle
alebo po intenzívnom cvičení. 

§ 5

Hygienické požiadavky na zariadenia
na zotavovacie podujatia

(1) Zotavovacie podujatia možno uskutočňova�
v trvalých stavbách7) alebo dočasných stavbách7) (ïa-
lej len „stavba“) a v stanových táboroch so stálou zá-
kladňou alebo v stanových táboroch vo vo¾nej prírode
(ïalej len „stanový tábor“), ktoré možno umiestni� len
na
a) suchom,  bezprašnom pozemku nezamorenom

hmyzom, ktorý je chránený zeleňou pred zdrojmi
znečistenia ovzdušia a zdrojmi hluku, 

b) pozemku s dobrou prístupovou cestou a bez prístu-
pu hospodárskych zvierat s výnimkou stanových
táborov vo vo¾nej prírode; stanové tábory vo vo¾nej
prírode sa umiestňujú mimo zátopových území vod-
ných tokov.

(2) Zimné zotavovacie podujatia možno uskutočňo-
va� len v stavbách, ktoré majú zabezpečené vykurova-
nie, prívod teplej vody,  priestory na sušenie odevov
a ukladanie športových potrieb.

(3) Priestory v stavbách musia ma� vyčlenené prie-
story na spanie, spoločenskú a športovú činnos�, stra-
vovanie, sušenie odevov a obuvi, priestory na umýva-
nie a sprchovanie, záchody, ošetrovňu a izolačnú
miestnos�. Priestory na spanie, spoločenskú a športo-
vú činnos� a stravovanie musia ma� prirodzené osvet-
lenie a vetranie.

(4) V stanových táboroch musia by� vyčlenené stany
na spanie a uloženie osobných vecí,  stany alebo prí-
strešky na stravovanie, stany na sušenie odevov
a obuvi,  prípadne aj stany na spoločenskú činnos�
a osobitné priestory na umývanie a sprchovanie a zá-
chody. V stanových táboroch so stálou základňou
musia by� vyčlenené aj priestory na izoláciu chorých. 

(5) Priestory na spanie v  stavbách musia by� odde-
lené od ostatných priestorov a členené  na miestnosti
na spanie pre deti a miestnosti na spanie pre vedúcich
oddielov alebo skupín detí, ktoré bezprostredne nad-
väzujú na miestnosti na spanie pre deti. Miestnosti na
spanie pre deti musia by� oddelené pod¾a pohlavia. 

(6) Najmenšia podlahová plocha miestnosti na spa-

7) Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 
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nie v  stavbách je 3 m2 na jednu osobu, pričom do
plochy miestnosti sa nezapočítavajú pôdorysné plochy
skríň. Poschodové  postele možno umiestni� v miest-
nosti na spanie, len ak výška stropu je najmenej 260
cm, pričom horné lôžko nesmie by� vyššie ako 150 cm
nad zemou a priestor medzi spodným a horným lôž-
kom nesmie by� menší ako 100 cm.  Horné lôžko
poschodovej postele  musí by� zabezpečené bočnicou
a nepriepustnou podložkou. Poschodové postele môžu
používa� len deti nad 10 rokov veku. 

  (7) Stany určené na spanie vedúcich oddielov ale-
bo skupín detí musia bezprostredne nadväzova� na
stany určené na spanie detí. Stany určené na spanie
detí musia by� oddelené pod¾a pohlavia. 

  (8) Priestory v stanoch na spanie a uloženie osob-
ných vecí musia by� izolované od zeme proti vlhkosti
a chladu. Stany postavené na jednom mieste dlhšie
ako 21 dní musia ma� izolujúcu podlahu na celej
ploche stanu.  Ak sú v stanoch lôžka, musia by�
umiestnené  40 cm nad zemou.

  (9) Najmenšia podlahová plocha priestorov na spo-
ločenskú činnos� v  stavbách je 1 m2 na jedno die�a.

(10) Priestory na stravovanie v stavbách musia by�
oddelené od ostatných priestorov a členené na jedáleň,
kuchyňu, hrubú prípravovňu, sklady,  šatne a zaria-
denia na osobnú hygienu zamestnancov stravovacej
prevádzky. Najmenšia podlahová plocha jedálne je
1 m2 na jedného stravníka v jednej zmene. 

(11) Priestory na stravovanie v stanových táboroch
so stálou základňou musia by� členené na jedáleň,
kuchyňu a skladovacie priestory.

(12) Priestory na umývanie a sprchovanie v stavbách
musia by� oddelené pod¾a pohlavia detí a usporiadané
tak, aby na umývanie pripadol jeden výtokový kohút
s odpadovým  ž¾abom alebo jedno umývadlo na pä�
detí a na sprchovanie jedna sprchová ružica na 25
detí. V týchto priestoroch musia ma� deti možnos�
denného umytia a sprchovania  teplou vodou. Priesto-
ry na umývanie a sprchovanie musia by� zriadené
najmenej 25 m od studne na spádovej strane.

(13) Priestory na umývanie a sprchovanie v stano-
vých táboroch musia by� kryté, oddelené pod¾a pohla-
via detí a usporiadané tak, aby na umývanie pripadol
jeden výtokový kohút s odpadovým  ž¾abom alebo jed-
no umývadlo na pä� detí a na sprchovanie jedna spr-
chová ružica na 25 detí. V týchto priestoroch musia
ma� deti možnos� umytia a sprchovania  teplou vodou
najmenej jedenkrát v týždni.  Priestory na umývanie
a sprchovanie  musia by� zriadené najmenej 25 m od
studne na spádovej strane.

(14) V stanových táboroch vo vo¾nej prírode možno
vo výnimočných prípadoch zabezpeči� denné umýva-
nie detí priamo vo vodnom toku, ktorého voda vyhovu-
je ukazovate¾om kvality vody určenej na kúpanie.8) Na
čistenie zubov musí by� zabezpečená aj v takýchto
prípadoch pitná voda.9)

(15) Záchody v  stavbách a v stanových táboroch so
stálou základňou možno zriaïova� splachovacie alebo
suché. Musia by� usporiadané tak, aby boli oddelené
pod¾a pohlavia detí a aby pripadli dva záchody na 20
dievčat, jeden ïalší záchod na  každých ïalších 20
dievčat a jeden záchod a jeden pisoár na 20 chlapcov.
Príchod k záchodom musí by� v noci osvetlený. 

(16) Záchody v stavbách a stanových táboroch mu-
sia by� umiestnené najmenej 25 m od zdroja pitnej
vody v závislosti od povahy terénu, spravidla 50 m od
stravovacieho  zariadenia  v  smere  prevládajúcich
vetrov  a  najmenej  25 m  od  posledného ubytovacie-
ho miesta. V blízkosti záchodov musí by� zariadenie
na umytie rúk. 

(17) V stanových táboroch vo vo¾nej prírode musia
by� záchody usporiadané ako zákopové latríny, najme-
nej 35 cm hlboké, mimo vodohospodársky chránených
území. Latríny musia by� denne prevrstvené  zeminou
a vhodným dezinfekčným prostriedkom a pred opus-
tením táboriska zasypané zeminou  a označené. Musia
by� usporiadané tak, aby pripadli dve latríny na 20
dievčat, jedna ïalšia latrína na každých ïalších 20
dievčat a  jedna latrína na 20 chlapcov.

(18) Ošetrovňa a izolačná miestnos� v  stavbách
musia by� usporiadané tak, aby boli oddelené od ostat-
ných častí zariadenia, s oddelenými priestormi pod¾a
pohlavia, s možnos�ou  vykurovania a použitia teplej
vody. Priestory, v ktorých je izolačná miestnos�, musia
by� riešené so samostatnými zariadeniami na osobnú
hygienu detí. Najmenšia podlahová plocha izolačnej
miestnosti je 5 m2 na jedného chorého. Musí by� uspo-
riadaná tak, aby na 30 detí pripadlo jedno lôžko. Lôžka
nesmú by� poschodové. 

(19) Ošetrovňa a izolačná miestnos� (odsek 3) a sta-
ny na izoláciu chorých (odsek 4) nesmú by� používané
na ubytovanie  zdravotníka.

(20) Vonkajšie priestory zariadení na zotavovacie
podujatia musia by� členené na ihriská  a priestory na
pohybovú činnos� detí.

§ 6

Stravovanie 

(1) Stravovanie detí musí by� zabezpečené s pri-
hliadnutím na ich vek, zdravotný stav a fyzickú zá�až,
pričom podávaná strava musí by� zdravotne neškodná
a biologicky hodnotná. 

(2) Dennú stravu možno podáva� len pod¾a jedálneho
lístka. Pozostáva z raňajok, desiatej, obeda, olovrantu
a večere. Interval medzi jednotlivými jedlami je najviac
tri hodiny. Pri činnostiach mimo priestorov zariadenia
na zotavovacie podujatie možno zlúči� raňajky s desia-
tou a obed s olovrantom. Čas podávania hlavného
jedla od ukončenia jeho prípravy je najviac dve hodiny.
Nápoje musia by� zabezpečené po celý deň. Ak nie sú

8) Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 30/2002 Z. z. o požiadavkách na vodu na kúpanie, kontrolu kvality vody na
kúpanie a na kúpaliská.

9) Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 29/2002 Z. z. o požiadavkách na pitnú vodu a kontrolu kvality pitnej vody.
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v spotrebite¾skom balení, musia by� podávané z kry-
tých nádob s výpustným kohútikom. 

(3) Epidemiologicky rizikové potraviny a vybrané
druhy potravín, ktoré možno použi� len pri dodržaní
stanovených technologických podmienok, a technolo-
gické podmienky na použitie vybraných druhov epide-
miologicky rizikových potravín sú uvedené v prílohe
č. 3. 

(4) Pri putovných zotavovacích podujatiach je súčas-
�ou raňajok teplý nápoj a jedno z hlavných jedál musí
by� teplé. 

(5) Ak nie je stravovanie detí zabezpečené v zariadení
spoločného stravovania,  prípravu stravy zabezpečujú
osoby činné na zotavovacom podujatí a deti za podmie-
nok uvedených v odseku 6, a to spôsobom, ktorý za-
bezpečí zdravotnú neškodnos� podávaných pokrmov. 

(6) Deti sa môžu podie¾a� na príprave stravy iba pred
jej tepelným spracovaním a pri pomocných prácach.
V stanových táboroch vo vo¾nej prírode sa môžu deti
podie¾a� na celej príprave stravy a jej výdaji, ak sú pod
dozorom osoby činnej pri stravovaní a ak sú dodržané
zásady osobnej a prevádzkovej hygieny.  Na príprave
stravy sa môžu podie¾a� iba zdravé deti; ich zdravotný
stav posúdi zdravotník.

Prevádzka zar iadení  na zotavovacie
podujat ia

§ 7

(1) Zariadenia na zotavovacie podujatia musia by�
zabezpečené dostatočným množstvom pitnej vody. Na
putovných zotavovacích podujatiach a v stanových tá-
boroch vo vo¾nej prírode možno odobera� pitnú vodu
iba z vodných zdrojov, ktorých voda zodpovedá požia-
davkám na kvalitu pitnej vody.9)  V prípade obmedze-
ného množstva pitnej vody možno na účely osobnej
hygieny s výnimkou čistenia zubov a na upratovanie
používa� vodu, ktorá zodpovedá požiadavkám na kva-
litu vody na kúpanie.8)

(2) Na zotavovacích podujatiach musí by� zabezpe-
čené plynulé zneškodňovanie odpadov a odstraňova-
nie splaškových vôd tak, aby nebola ohrozená zdravot-
ná neškodnos� povrchových vôd a podzemných vôd.

§ 8

(1) Pred začiatkom zotavovacieho podujatia a medzi

jeho jednotlivými  turnusmi musí by� zabezpečené
všeobecné upratovanie celého zariadenia na zotavova-
cie podujatie vrátane vonkajších priestorov. 

(2) Počas zotavovacieho podujatia musí by� zabezpe-
čené denné upratovanie  všetkých priestorov a dezin-
fekcia zariadení na osobnú hygienu. Denné upratova-
nie miestností na spanie určených pre deti môžu
vykonáva� deti len pod  vedením osoby poverenej vý-
chovou detí.

(3) Poste¾ná bielizeň musí by� vymieňaná pod¾a po-
treby, najmenej však jedenkrát za 14 dní a vždy pred
použitím lôžka  iným die�a�om a po chorobe die�a�a.
Manipuláciu s poste¾nou bielizňou pri výskyte prenos-
ného  ochorenia vykonáva pod¾a pokynov lekára alebo
orgánu na ochranu zdravia len dospelá osoba.

§ 9

Dokumentácia zotavovacieho podujatia

Dokumentácia zotavovacieho podujatia obsahuje 
a) zoznam detí a zoznam osôb činných na zotavova-

com podujatí s uvedením ich mena, priezviska
a bydliska, u osôb činných na zotavovacom podu-
jatí aj povolania a zamestnávate¾a, 

b) prihlášky detí na zotavovacie podujatie,
c) vyhlásenia zákonných zástupcov detí (§ 3 ods. 3),
d) doklady o zdravotnej spôsobilosti osôb činných na

zotavovacom podujatí,
e) zdravotnícky denník.

§ 10

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa úprava Ministerstva zdravotníctva Slo-
venskej socialistickej republiky z 15. apríla 1980
č. Z-630/1980-B/3-05 o hygienických požiadavkách
na zotavovacie akcie pre deti a dorast, uverejnená vo
Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socia-
listickej republiky č. 4/1980, registrovaná v čiastke
č. 32/1980 Zb.

§ 11

Účinnos�

Táto vyhláška nadobúda účinnos� 1. novembra
2002.

Roman  Kováč v. r.
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V z o r

V Y H L Á S E N I E

Vyhlasujem, že die�a ............................................. bytom v .......................... neprejavuje príznaky akútneho
ochorenia a že orgán na ochranu zdravia ani ošetrujúci lekár menovanému die�a�u nenariadil karanténne opatrenie
(karanténu, zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky doh¾ad). Nie je mi známe, že by die�a, jeho rodičia alebo iné
osoby, ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti, prišli v priebehu ostatného mesiaca do styku s osobami, ktoré
ochoreli na prenosné ochorenie (napr. hnačka, angína, vírusový zápal pečene, zápal mozgových blán, horúčkové
ochorenie s vyrážkami).

Som si vedomý(á) právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, najmä som si vedomý(á), že by som
sa dopustil(a) priestupku pod¾a § 29 ods. 1 písm. h) zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch.

V ...........................  dňa .......................

Meno, priezvisko, adresa a podpis  .....................................................

Príloha č. 1
k vyhláške č. 592/2002 Z. z.
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VYBAVENIE LEKÁRNIČKY NA ZOTAVOVACIE PODUJATIE A VYBAVENIE VE¼KEJ
ZDRAVOTNÍCKEJ BRAŠNY NA PUTOVNÉ ZOTAVOVACIE PODUJATIE

L  i  e  k                                                                                                           Počet kusov       ATC klasifikácia

Lieky proti zvracaniu pri cestách autom, autobusom, lietadlom   20 tbl. A04AD
Lieky proti bolesti hlavy, zubov   20 tbl. N02BE71
Lieky proti kŕčovitým bolestiam (menštruačné bolesti, koliky)   20 tbl. M01AE01
Lieky proti horúčke 100 tbl. N02BA
Lieky proti hnačke 100 tbl. A07BA01
Lieky proti zápche   20 tbl. A06AB08
Lieky proti páleniu záhy   1 balenie A02AB03
Lieky proti kožnej plesni   1 balenie D01AE15
Lokálne prípravky na kožné alergie, po uštipnutí hmyzom a podobne   2 balenia D04AA13
Lieky na alergiu na slnko, uštipnutie   30 tbl. R06AX
Lokálne prípravky pri spálení kože   4 balenia D03AX03
Lokálne prípravky na drobné rany   5 balení D06AX
Lokálne prípravky pri poraneniach mäkkých tkanív a kĺbov po úraze 10 balení C05BA01
Lokálne prípravky na opar po opa¾ovaní    1 balenie D06BB06
Očné kvapky — proti zápalu spojoviek, aj alergickému   3 balenia S01AA30
Kvapky do nosa   2 balenia R01AA05
Kvapky do ucha   2 balenia S02CA
Dezinfekčné prostriedky   5  balení D08AJ
Dezinfekčné prostriedky na hubenie hmyzu   2 balenia
Repelentné prostriedky na odpudenie hmyzu, najmä komárov   4 balenia
Lekársky teplomer   1 ks
Obväzový materiál (gáza hydrofilná skladaná sterilná — 10 ks, trojrohá šatka látková — 3 ks, PVC rúško — 1 ks,
náplas� hladká — 3 balenia, obväz hotový sterilný — 10 ks, ovínadlo hydrofilné sterilné — 40 ks, ovínadlo elastické
— 10 ks, rýchloobväz — 2 balenia,  náplas� s vankúšikom — 10 ks, dlaha — 2 ks)
Rukavice jednorazové    2 ks
Zatváracie špendlíky  10 ks
Malé nožnice    1 ks
Pinzeta    1 ks

Poznámka: 

Vybavenie lekárničky na zotavovacie podujatie a vybavenie ve¾kej zdravotníckej brašny na putovné zotavovacie
podujatie sa vz�ahuje na zotavovacie podujatie pre 80 detí. Pri zvýšenom počte detí musí by� vybavenie liekmi
a zdravotníckym materiálom primerane upravené.

Príloha č. 2
k vyhláške č. 592/2002 Z. z.
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EPIDEMIOLOGICKY RIZIKOVÉ POTRAVINY,  VYBRANÉ DRUHY POTRAVÍN,  KTORÉ MOŽNO
POUŽIŤ LEN PRI DODRŽANÍ STANOVENÝCH TECHNOLOGICKÝCH PODMIENOK,

A TECHNOLOGICKÉ PODMIENKY NA POUŽITIE VYBRANÝCH DRUHOV
EPIDEMIOLOGICKY RIZIKOVÝCH POTRAVÍN 

A. Epidemiologicky rizikové potraviny
1. mleté a sekané mäsá z distribučnej siete a výrobky z nich,
2. nedostatočne tepelne spracované mäsá,
3. jaternice, zabíjačková kaša, tlačenka, krvné tučnice,
4. surové mäsá typu tatársky biftek,
5. nekonzervované rybie výrobky,
6. všetky výrobky s aspikom a rôsolom,
7. majonéza a všetky výrobky s majonézou,
8. tepelne nespracované vajcia a tepelne nedostatočne spracované vajcia,
9. mäkké cukrárske výrobky,

10. š¾ahačka a smotana bez tepelnej úpravy,
11. zmrzlina vrátane zmrzliny pripravovanej na mieste,
12. huby okrem húb získaných z distribučnej siete,
13. tvaroh domácej výroby,
14. pečeňový syr, pečeňovky, čajovky, maslovky a podobne,
15. bryndza,
16. vnútornosti okrem bravčovej, te¾acej a hydinovej pečene,
17. nepasterizované mlieko.

B. Vybrané druhy potravín, ktoré možno použi� len pri dodržaní stanovených technologických podmienok,
a technologické podmienky na použitie vybraných druhov epidemiologicky rizikových potravín

1. nátierky 
— musia by� spracované zásadne z čerstvých surovín a podávané  najneskôr do dvoch hodín po spracovaní,

pri zabezpečení  chladenia od 0 do 4 oC najneskôr do troch hodín,
2. mlieko a mliečne výrobky typu smotanových krémov 

— môžu sa podáva�  len do dátumu minimálnej trvanlivosti, 
3. mäkké salámy a údeniny 

— môžu sa podáva� len po tepelnom spracovaní, pričom musia by� spotrebované v deň nákupu,
4. suroviny a požívatiny určené na ïalšiu prípravu 

— nesmú sa predvari� deň vopred (vajíčka, zemiaky, ryža, cestoviny),
5. mleté mäso 

— možno pripravova� len z čerstvého surového mäsa  a musí by� tepelne spracované najneskôr do troch
hodín.

Príloha č. 3
k vyhláške č. 592/2002 Z. z.

Strana 5844 Zbierka zákonov č. 592/2002 Čiastka 227



593

O Z N Á M E N I E
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 9. decembra 1999 bol v New Yorku prijatý
Medzinárodný dohovor o potláčaní financovania terorizmu.

V mene Slovenskej republiky bol dohovor podpísaný 26. januára 2001 v New Yorku.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila s dohovorom súhlas svojím uznesením č. 2334 z 2. júla 2002
a prezident Slovenskej republiky ho ratifikoval 19. augusta 2002. Ratifikačná listina bola uložená u generálneho
tajomníka Organizácie Spojených národov, depozitára dohovoru, 13. septembra 2002.

Dohovor nadobudol platnos� 10. apríla 2002 na základe článku 26 ods. 1 a pre Slovenskú republiku nadobudne
platnos� 13. októbra 2002 na základe článku 26 ods. 2.

Slovenská republika urobila pri ratifikácii toto vyhlásenie:

„V súlade s článkom 7 ods. 3 Medzinárodného dohovoru o potláčaní financovania terorizmu Slovenská republika
vyhlasuje, že bude vykonáva� právomoc pod¾a článku 7 ods. 2 písm. a) až e) dohovoru“.
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MEDZINÁRODNÝ  DOHOVOR
o potláčaní financovania terorizmu

Preambula

Štáty, zmluvné strany tohto dohovoru,

majúc na zreteli ciele a zásady Charty Organizácie
Spojených národov týkajúce sa zachovania medziná-
rodného mieru a bezpečnosti, podpory dobrých sused-
ských a priate¾ských vz�ahov a spolupráce medzi štát-
mi,

hlboko znepokojené celosvetovou eskaláciou teroris-
tických činov vo všetkých jeho formách a prejavoch,

pripomínajúc Deklaráciu pri príležitosti pä�desiate-
ho výročia Organizácie Spojených národov obsiahnutú
v rezolúcii Valného zhromaždenia 50/6 z 24. októbra
1995,

pripomínajúc všetky relevantné rezolúcie Valného
zhromaždenia v predmetnej veci vrátane rezolúcie Val-
ného zhromaždenia 49/60 z 9. decembra 1994 a jej
prílohy obsahujúcej Deklaráciu o opatreniach na od-
stránenie medzinárodného terorizmu, v ktorej členské
štáty Organizácie Spojených národov opätovne sláv-
nostne potvrdili jednoznačné odsúdenie všetkých tero-
ristických činov, metód a praktík ako kriminálnych
a neospravedlnite¾ných činov, kdeko¾vek a kýmko¾vek
spáchaných vrátane tých, ktoré ohrozujú priate¾ské
vz�ahy medzi štátmi a národmi a ohrozujú územnú
celistvos� a bezpečnos� štátov,

poznamenávajúc, že aj Deklarácia o opatreniach na
odstránenie medzinárodného terorizmu vyzvala štáty
naliehavo preskúma� rozsah existujúcich medzinárod-
ných právnych predpisov o prevencii, potláčaní a od-
stránení terorizmu vo všetkých jeho formách a preja-
voch s cie¾om zabezpeči� ucelený právny rámec
zahŕňajúci všetky aspekty veci,

pripomínajúc odsek 3 písm. f) rezolúcie Valného
zhromaždenia 51/210 zo 17. decembra 1996, v ktorej
zhromaždenie vyzvalo všetky štáty, aby prostredníc-
tvom vhodných vnútroštátnych opatrení prijali kroky
na zabezpečenie prevencie a zmarenia financovania
teroristov a teroristických organizácií bez oh¾adu na
to, či sa takéto financovanie uskutočňuje priamo alebo
nepriamo prostredníctvom organizácií, ktoré majú ale-
bo predstierajú aj charitatívne, sociálne alebo kultúr-
ne ciele alebo ktoré sa zaoberajú aj protiprávnymi
aktivitami, ako nedovolené obchodovanie so zbraňami,
obchodovanie s drogami, výpa¾níctvo, vrátane využíva-
nia osôb s cie¾om financova� teroristické aktivity,
a najmä aby zvážili tam, kde je to vhodné, prijatie
regulačných opatrení na prevenciu a zmarenie pohybu
financií, pri ktorých je podozrenie, že sú určené na

teroristické účely, a to tak, aby sa v žiadnom prípade
nebránilo slobodnému pohybu legitímneho kapitálu
a aby zintenzívnili výmenu informácií týkajúcich sa
medzinárodného pohybu takýchto financií,

pripomínajúc tiež rezolúciu Valného zhromaždenia
52/165 z 15. decembra 1997, v ktorej zhromaždenie
vyzývalo štáty zváži� predovšetkým implementáciu
opatrení uvedených v odseku 3 písm. a) až f) rezolúcie
Valného zhromaždenia 51/210 zo 17. decembra 1996,

pripomínajúc ïalej rezolúciu Valného zhromaždenia
53/108 z 8. decembra 1998, ktorou zhromaždenie roz-
hodlo, aby výbor vytvorený ad hoc rezolúciou Valného
zhromaždenia 51/210 zo 17. decembra 1996 pripravil
návrh medzinárodného dohovoru o potláčaní teroris-
tického financovania, ktorý doplní príslušné existujú-
ce medzinárodné dokumenty,

zvažujúc, že financovanie terorizmu je predmetom
vážneho znepokojenia medzinárodného spoločenstva
ako celku,

poznamenávajúc, že počet a vážnos� činov medziná-
rodného terorizmu závisí od financovania, ktoré môžu
teroristi získa�,

poznamenávajúc, že existujúce multilaterálne práv-
ne dokumenty sa výslovne nezaoberajú takýmto finan-
covaním,

presvedčené o naliehavej potrebe posilni� medziná-
rodnú spoluprácu medzi štátmi pri plánovaní a prijí-
maní účinných opatrení na prevenciu financovania
terorizmu, ako aj na jeho potláčanie prostredníctvom
stíhania a trestania páchate¾ov,

dohodli sa takto:

Článok 1

Na účely tohto dohovoru

1. „finančné prostriedky“ znamenajú majetok aké-
hoko¾vek druhu, hmotný alebo nehmotný, hnute¾ný
alebo nehnute¾ný, bez oh¾adu na spôsob, akým bol
získaný, a právne dokumenty alebo prostriedky
v akejko¾vek forme vrátane elektronických alebo digi-
tálnych, ktoré sú dôkazom dôvodu alebo nároku na
takýto majetok, najmä bankové úvery, cestovné šeky,
bankové šeky, platobné príkazy, akcie, dlhopisy, bon-
dy, zmenky a akreditívy,

2. „štátne alebo vládne zariadenie“ je akéko¾vek stále
alebo dočasné zariadenie alebo dopravný prostriedok,
ktorý používajú alebo ovládajú zástupcovia štátu, čle-

K oznámeniu č. 593/2002 Z. z.
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novia vlády alebo parlamentu, sudcovia, úradníci, za-
mestnanci štátu alebo iného verejného orgánu alebo
subjektu, alebo zamestnanci alebo úradníci medzi-
vládnej organizácie v súvislosti s ich oficiálnymi povin-
nos�ami,

3. „príjmy“ sú akéko¾vek finančné prostriedky po-
chádzajúce alebo získané priamo alebo nepriamo spá-
chaním trestného činu pod¾a článku 2.

Článok 2

1. Každá osoba spácha trestný čin v zmysle tohto
dohovoru, ak akýmiko¾vek spôsobmi, priamo alebo
nepriamo, protiprávne a úmyselne, poskytuje alebo
zhromažïuje finančné prostriedky s úmyslom alebo
s vedomím, že by sa mali úplne alebo čiastočne použi�
s cie¾om vykona�
a) čin, ktorý je trestným činom pod¾a niektorej zo

zmlúv uvedených v prílohe, ako ho definuje táto
zmluva, alebo

b) akýko¾vek iný čin, ktorého úmyslom je spôsobi�
smr� alebo vážnu ujmu na zdraví civilnej osobe
alebo akejko¾vek inej osobe, ktorá sa aktívne nezú-
častňuje na nepriate¾ských akciách v prípade
ozbrojeného konfliktu, ak účelom tohto činu bolo
na základe jeho povahy alebo súvislostí zastraši�
obyvate¾stvo alebo prinúti� vládu alebo medziná-
rodnú organizáciu niečo kona� alebo zdrža� sa ne-
jakého konania.

2.
a) Pri uložení ratifikačnej listiny, listiny o prijatí,

schválení alebo prístupe môže štát, zmluvná stra-
na, ktorý nie je zmluvnou stranou niektorej zmluvy
uvedenej v prílohe, vyhlási�, že pri uplatňovaní toh-
to dohovoru vo vz�ahu k štátu, zmluvnej strane, sa
zmluva nebude považova� za zaradenú do prílohy
uvedenej v odseku 1 písm. a). Vyhlásenie stráca
účinnos�, ak zmluva nadobudne platnos� pre štát,
zmluvnú stranu, ktorý túto skutočnos� oznámi de-
pozitárovi.

b) Ak štát, zmluvná strana, prestane by� zmluvnou
stranou zmluvy uvedenej v prílohe, môže urobi�
vyhlásenie pod¾a tohto článku vo vz�ahu k tejto
zmluve.

3. V súvislosti s činom, ktorý je trestným činom po-
d¾a odseku 1, nie je potrebné, aby sa finančné pro-
striedky skutočne použili na vykonanie trestného činu
pod¾a odseku 1 písm. a) alebo b).

4. Každá osoba spácha trestný čin, ak sa pokúsi
spácha� trestný čin pod¾a odseku 1 tohto článku.

5. Každá osoba spácha trestný čin, ak
a) sa zúčastní ako spolupáchate¾ na trestnom čine

pod¾a odseku 1 alebo 4 tohto článku,
b) organizuje alebo riadi iné osoby pri spáchaní trest-

ného činu pod¾a odseku 1 alebo 4 tohto článku,
c) prispieva k spáchaniu jedného alebo viacerých

trestných činov pod¾a odseku 1 alebo 4 tohto člán-
ku skupinou osôb, ktoré konajú so spoločným cie-
¾om. Takáto podpora musí by� úmyselná a taktiež
i) musí by� vykonaná s cie¾om pokračova� v trestnej

činnosti alebo v trestnom cieli skupiny, keï taká-

to činnos� alebo cie¾ zahŕňa spáchanie trestného
činu pod¾a odseku 1 tohto článku, alebo

ii) musí by� vykonaná so znalos�ou úmyslu skupiny
spácha� trestný čin pod¾a odseku 1 tohto článku.

Článok 3

Tento dohovor sa nepoužije, ak trestný čin je spá-
chaný na území jediného štátu, ak údajný páchate¾ je
príslušníkom tohto štátu a nachádza sa na území toh-
to štátu a žiadny ïalší štát nemá základ na výkon
právomoci pod¾a článku 7 ods. 1 alebo článku 7 ods. 2
s výnimkou primeraného použitia ustanovení článkov
12 až 18 v týchto prípadoch.

Článok 4

Každý štát, zmluvná strana, prijme opatrenia, ktoré
môžu by� potrebné na to, aby
a) trestné činy pod¾a článku 2 tohto dohovoru boli

ustanovené ako trestné činy pod¾a jeho vnútroštát-
neho práva,

b) sa na tieto trestné činy uložili primerané tresty,
ktoré zoh¾adnia ich závažnos�.

Článok 5

1. Každý štát, zmluvná strana, prijme v súlade so
svojimi vnútroštátnymi právnymi princípmi potrebné
opatrenia s cie¾om umožni�, aby bola právnická osoba
so sídlom na jeho území alebo organizovaná pod¾a jeho
právneho poriadku zodpovedná v prípade, ak osoba
zodpovedná za riadenie alebo kontrolu takejto právnic-
kej osoby spácha trestný čin pod¾a článku 2 pri výkone
svojej funkcie. Takáto zodpovednos� môže by� trest-
noprávna, občianskoprávna alebo administratívno-
právna.

2. Takáto zodpovednos� sa nedotýka trestnoprávnej
zodpovednosti jednotlivcov, ktorí spáchali trestné či-
ny.

3. Každý štát, zmluvná strana, zabezpečí najmä, aby
boli právnickým osobám zodpovedným v súlade s od-
sekom 1 uložené účinné, primerané a odradzujúce
trestnoprávne, občianskoprávne alebo administratív-
noprávne sankcie. Takéto sankcie môžu zahŕňa� aj
peňažné sankcie.

Článok 6

Každý štát, zmluvná strana, prijme potrebné opatre-
nia tam, kde je to vhodné, aj vrátane vnútroštátneho
zákonodarstva, ktoré zabezpečia, aby trestné činy
v pôsobnosti tohto dohovoru neboli za žiadnych okol-
ností ospravedlnite¾né tým, že sa zváži ich politická,
filozofická, ideologická, rasová, etnická, náboženská
alebo iná podobná povaha.

Článok 7

1. Každý štát, zmluvná strana, prijme opatrenia po-
trebné na to, aby mohol vykonáva� právomoc nad
trestnými činmi uvedenými v článku 2, ak
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a) trestný čin je spáchaný na území tohto štátu,
b) trestný čin je spáchaný na palube lode plávajúcej

pod vlajkou tohto štátu alebo lietadla registrované-
ho pod¾a právneho poriadku tohto štátu v čase
spáchania trestného činu,

c) trestný čin je spáchaný občanom tohto štátu.

2. Štát, zmluvná strana, môže vykonáva� právomoc
nad každým takýmto trestným činom, ak
a) trestný čin bol zameraný na vykonanie trestného

činu uvedeného v článku 2 ods. 1 písm. a) alebo b),
alebo jeho výsledkom bolo vykonanie takéhoto
trestného činu, a to na území tohto štátu alebo proti
občanovi tohto štátu,

b) trestný čin bol zameraný na vykonanie trestného
činu uvedeného v článku 2 ods. 1 písm. a) alebo b),
alebo jeho výsledkom bolo vykonanie takéhoto
trestného činu, a to proti štátnemu alebo vládnemu
zriadeniu tohto štátu v zahraničí vrátane diploma-
tických a konzulárnych misií tohto štátu,

c) trestný čin bol zameraný na trestný čin uvedený
v článku 2 ods. 1 písm. a) alebo b), alebo jeho vý-
sledkom bol takýto trestný čin, ak boli spáchané
s úsilím prinúti� tento štát niečo kona� alebo zdrža�
sa nejakého konania,

d) trestný čin spáchala osoba bez štátnej príslušnosti,
ktorá má svoj obvyklý pobyt na území tohto štátu,

e) trestný čin bol spáchaný na palube lietadla, ktoré
prevádzkuje vláda tohto štátu.

3. Pri ratifikácii, prijatí, schválení alebo prístupe
k tomuto dohovoru každý štát, zmluvná strana, ozná-
mi generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených
národov právomoc, ktorú bude vykonáva� v súlade
s odsekom 2. Ak by došlo k akejko¾vek zmene, prísluš-
ný štát, zmluvná strana, ju okamžite oznámi generál-
nemu tajomníkovi.

4. Každý štát, zmluvná strana, takisto prijme opat-
renia, ktoré môžu by� potrebné na založenie svojej
jurisdikcie nad trestnými činmi pod¾a článku 2 v prí-
pade, ak sa údajný páchate¾ nachádza na jeho území
a túto osobu nevydá žiadnemu zo štátov, zmluvných
strán, ktoré založili svoju jurisdikciu v súlade s odse-
kom 1 alebo 2.

5. Ak sa viac štátov ako jeden štát, zmluvná strana,
domáha jurisdikcie nad trestnými činmi uvedenými
v článku 2, príslušné štáty, zmluvné strany, sa budú
usilova� vhodne koordinova� svoje kroky, najmä vo
vz�ahu k podmienkam na stíhanie a k spôsobom vzá-
jomnej právnej pomoci.

6. Tento dohovor nevylučuje výkon akejko¾vek trest-
noprávnej jurisdikcie založenej štátom, zmluvnou
stranou, v súlade s jeho vnútroštátnym právnym po-
riadkom, pričom nie sú dotknuté normy všeobecného
medzinárodného práva.

Článok 8

1. Každý štát, zmluvná strana, prijme vhodné
opatrenia v súlade so svojimi vnútroštátnymi práv-
nymi princípmi na identifikáciu, odhalenie a zmra-
zenie alebo zhabanie akýchko¾vek finančných pro-
striedkov použitých alebo vymedzených na účely

spáchania trestných činov pod¾a článku 2, ako aj
príjmov pochádzajúcich z takýchto trestných činov,
a to na účely ich možného prepadnutia.

2. Každý štát, zmluvná strana, prijme vhodné opat-
renia v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi
princípmi na prepadnutie finančných prostriedkov po-
užitých alebo vymedzených na účely spáchania trest-
ných činov pod¾a článku 2, ako aj príjmov pochádza-
júcich z týchto trestných činov.

3. Každý štát, zmluvná strana, môže zváži�, či uza-
vrie dohody o podie¾aní sa na finančných prostried-
koch, ktoré pochádzajú z prepadnutí pod¾a tohto člán-
ku, s ostatnými štátmi, zmluvnými stranami, a to na
základe princípu pravidelnosti alebo z prípadu na prípad.

4. Každý štát, zmluvná strana, zváži vytvorenie me-
chanizmu, na ktorého základe sa finančné prostriedky
pochádzajúce z prepadnutí pod¾a tohto článku použijú
ako kompenzácia obetiam trestných činov pod¾a člán-
ku 2 ods. 1 písm. a) alebo b) alebo ich rodinám.

5. Ustanovenia tohto článku sa vykonajú bez toho,
aby sa dotkli práv tretích strán konajúcich dobromy-
se¾ne.

Článok 9

1. Po prijatí informácie, že osoba, ktorá spáchala
alebo údajne spáchala trestný čin uvedený v článku 2,
sa môže nachádza� na území štátu, zmluvnej strany,
tento štát, zmluvná strana, prijme také opatrenia po-
d¾a svojho vnútroštátneho právneho poriadku, aké
môžu by� potrebné na vyšetrenie skutočností obsiah-
nutých v informácii.

2. Štát, zmluvná strana, na ktorého území sa pácha-
te¾ alebo údajný páchate¾ nachádza, po tom, ako sa
ubezpečí, že okolnosti na to oprávňujú, prijme vhodné
opatrenia pod¾a svojho vnútroštátneho právneho po-
riadku, aby zaručil prítomnos� osoby na účel stíhania
alebo vydania.

3. Každá osoba, vo vz�ahu ku ktorej sa prijmú opat-
renia uvedené v odseku 2, má právo
a) spoji� sa bez meškania s najbližším vhodným zá-

stupcom štátu, ktorého je občanom, alebo štátu,
ktorý je iným spôsobom oprávnený chráni� práva
tejto osoby, alebo so zástupcom štátu, na ktorého
území má obvyklý pobyt, ak je táto osoba bez štátnej
príslušnosti,

b) aby ju navštívil zástupca tohto štátu,
c) by� informovaná o svojich právach pod¾a písmen a)

a b).

4. Práva uvedené v odseku 3 sa budú vykonáva�
v súlade so zákonmi a s inými právnymi predpismi
štátu, na ktorého území sa páchate¾ alebo udajný
páchate¾ nachádza, pod podmienkou, že tieto zákony
a iné právne predpisy musia umožni� plné uplatnenie
cie¾ov, na ktoré sú určené práva pod¾a odseku 3.

5. Ustanovenia odsekov 3 a 4 sa nedotýkajú práva
ktoréhoko¾vek štátu, zmluvnej strany, ktorý si uplat-
ňuje právomoc v súlade s článkom 7 ods. 1 písm. b)
alebo ods. 2 písm. b), aby vyzval Medzinárodný výbor
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Červeného kríža spoji� sa s údajným páchate¾om a na-
vštívi� ho.

6. Ak štát, zmluvná strana, vzal pod¾a ustanovení
tohto článku osobu do väzby, ihneï oznámi priamo
alebo prostredníctvom generálneho tajomníka Organi-
zácie Spojených národov štátom, zmluvným stranám,
ktoré založili svoju jurisdikciu pod¾a článku 7 ods. 1
alebo 2, a ak to považuje za vhodné, aj ktorémuko¾vek
inému dotknutému štátu, zmluvnej strane, skutoč-
nos�, že takáto osoba je vo väzbe, a okolnosti, ktoré
oprávňujú väzbu tejto osoby. Štát, ktorý vedie vyšet-
rovanie predvídané odsekom 1, ihneï oznámi uvede-
ným štátom, zmluvným stranám, svoje zistenia
a oznámi, či má v úmysle uplatni� svoju jurisdikciu.

Článok 10

1. Ak sa uplatňuje článok 7, štát, zmluvná strana,
na ktorého území sa údajný páchate¾ nachádza, je
povinný, ak túto osobu nevydá, bez akejko¾vek výnim-
ky a bez oh¾adu na to, či bol trestný čin spáchaný na
jeho území, predloži� prípad bez neprimeraného odkla-
du príslušným orgánom na účel stíhania pod¾a proces-
ného postupu v súlade s právnym poriadkom tohto
štátu. Tieto orgány rozhodnú rovnakým spôsobom ako
v prípade akéhoko¾vek iného závažného trestného či-
nu pod¾a právneho poriadku tohto štátu.

2. Kedyko¾vek, keï je štát, zmluvná strana, opráv-
nený pod¾a svojho vnútroštátneho právneho poriadku
vyda� alebo inak odovzda� svojich občanov iba za pod-
mienky, že budú vrátení na výkon trestu uloženého
ako výsledok procesu alebo konania, pre ktoré boli
vydaní alebo odovzdaní, a tento štát a štát žiadajúci
o vydanie sa dohodnú na tejto možnosti a ïalších pod-
mienkach, ktoré považujú za primerané, bude sa také-
to podmienečné vydanie alebo odovzdanie považova�
za dostatočné splnenie povinnosti uvedenej v odse-
ku 1.

Článok 11

1. Trestné činy uvedené v článku 2 sa považujú za
také trestné činy, na ktoré sa vz�ahuje vydávanie,
v každej zmluve o vydávaní uzavretej medzi ktorými-
ko¾vek štátmi, zmluvnými stranami, pred nadobudnu-
tím platnosti tohto dohovoru. Štáty, zmluvné strany,
sa zaväzujú zahrnú� tieto trestné činy ako trestné činy,
na ktoré sa vz�ahuje vydávanie, do každej zmluvy
o vydávaní, ktorú medzi sebou uzavrú.

2. Ak štát, zmluvná strana, ktorý podmieňuje vyda-
nie existenciou zmluvy, prijme žiados� o vydanie od
iného štátu, zmluvnej strany, s ktorým nemá uzavretú
zmluvu o vydávaní, môže dožiadaný štát, zmluvná
strana, pod¾a svojej vo¾by považova� tento dohovor za
právny základ na vydanie vo vz�ahu k trestným činom
uvedeným v článku 2. Vydanie podlieha ostatným pod-
mienkam pod¾a právneho poriadku dožiadaného štátu.

3. Štáty, zmluvné strany, ktoré nepodmieňujú vydá-
vanie existenciou zmluvy, uznajú trestné činy uvedené
v článku 2 za trestné činy, pre ktoré je vo vz�ahu medzi

nimi možné vydanie, pod¾a podmienok právneho po-
riadku dožiadaného štátu.

4. Ak je to potrebné, postupuje sa pri trestných
činoch uvedených v článku 2 na účely vydávania me-
dzi štátmi, zmluvnými stranami, tak, akoby boli spá-
chané nielen na území štátu, na ktorého území sa stali,
ale aj na území štátov, ktoré založili jurisdikciu v sú-
lade s článkom 7 ods. 1 a 2.

5. Ustanovenia všetkých zmlúv a dohôd o vydávaní
medzi štátmi, zmluvnými stranami, vo vz�ahu k trest-
ným činom uvedeným v článku 2 sa považujú za zme-
nené medzi štátmi, zmluvnými stranami, v rozsahu,
v akom sú nezlučite¾né s týmto dohovorom.

Článok 12

1. Štáty, zmluvné strany, si navzájom poskytnú naj-
väčšiu mieru pomoci v súvislosti s vyšetrovaním,
trestným alebo vydávacím konaním vo vz�ahu k trest-
ným činom uvedeným v článku 2 vrátane pomoci pri
získavaní dôkazov potrebných na konanie, ktoré majú
k dispozícii.

2. Štáty, zmluvné strany, nemôžu odmietnu� žiados�
o vzájomnú právnu pomoc z dôvodu bankového tajom-
stva.

3. Požadujúca zmluvná strana neposkytne ani nepo-
užije informáciu alebo dôkaz poskytnuté dožiadanou
stranou bez predchádzajúceho súhlasu dožiadanej
strany na iné vyšetrovanie, stíhanie alebo konanie, ako
na to, ktoré bolo uvedené v žiadosti.

4. Každý štát, zmluvná strana, môže zváži� vytvore-
nie mechanizmu na výmenu informácie alebo dôkazu
medzi zmluvnými stranami potrebných na vznik trest-
noprávnej, občianskoprávnej alebo administratívno-
právnej zodpovednosti pod¾a článku 5.

5. Štáty, zmluvné strany, budú vykonáva� svoje zá-
väzky pod¾a odsekov 1 a 2 v súlade so zmluvami
a s inými dohodami o vzájomnej právnej pomoci alebo
výmene informácií, ktoré môžu by� medzi nimi uzavre-
té. Ak také zmluvy alebo dohoda chýbajú, štáty, zmluv-
né strany, si navzájom poskytnú pomoc v súlade so
svojím vnútroštátnym právnym poriadkom.

Článok 13

Žiadny z trestných činov pod¾a článku 2 sa nebude
považova� na účely vydávania alebo vzájomnej právnej
pomoci za fiškálny trestný čin. V súlade s tým štáty,
zmluvné strany, nemôžu odmietnu� žiados� na vydanie
alebo o vzájomnú právnu pomoc len na základe toho,
že sa týka fiškálneho trestného činu.

Článok 14

Žiaden z trestných činov uvedených v článku 2 sa
nebude považova� na účely vydávania alebo vzájomnej
právnej pomoci za politický trestný čin, za trestný čin
súvisiaci s politickým trestným činom alebo za trestný
čin politicky motivovaný. V súlade s tým žiados� na
vydanie alebo o vzájomnú právnu pomoc založená na
takom trestnom čine nemôže by� odmietnutá len na
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základe toho, že sa týka politického trestného činu,
trestného činu súvisiaceho s politickým trestným či-
nom alebo trestného činu politicky motivovaného.

Článok 15

Nič v tomto dohovore sa nebude vyklada� tak, že
zakladá záväzok vyda� alebo poskytnú� vzájomnú
právnu pomoc, ak dožiadaný štát, zmluvná strana, má
podstatné dôvody predpoklada�, že žiados� na vydanie
pre trestné činy pod¾a článku 2 alebo o vzájomnú
právnu pomoc vo vz�ahu k takýmto trestným činom
bola urobená s cie¾om stíha� alebo tresta� osobu z dô-
vodu jej rasy, náboženstva, národnosti, etnického pô-
vodu alebo politického názoru alebo že vyhovenie žia-
dosti by spôsobilo ujmu na postavení tejto osoby
z ktoréhoko¾vek z týchto dôvodov.

Článok 16

1. Osoba, ktorá je vo väzbe alebo vykonáva trest na
území jedného štátu, zmluvnej strany, a iný štát,
zmluvná strana, žiada jej účas� na účely identifikácie,
svedectva alebo iným spôsobom poskytnú� dôkazný
prostriedok na vyšetrovanie alebo stíhanie trestných
činov pod¾a článku 2, môže by� odovzdaná, ak sú
splnené tieto podmienky:
a) osoba slobodne dá súhlas po tom, čo bola poučená,
b) príslušné orgány oboch štátov s tým súhlasia za

podmienok, ktoré tieto štáty považujú za potrebné.

2. Na účely tohto článku
a) štát, ktorému je osoba odovzdávaná, má právo a po-

vinnos� drža� odovzdávanú osobu vo väzbe, ak štát,
z ktorého bola osoba odovzdaná, nežiada alebo ne-
povolí iný postup,

b) štát, ktorému je osoba odovzdávaná, bez odkladu
vykoná svoj záväzok vráti� osobu do väzby štátu,
z ktorého bola osoba odovzdaná, tak ako sa prísluš-
né orgány oboch štátov vopred alebo inak dohodli,

c) štát, ktorému je osoba odovzdávaná, nebude poža-
dova� od štátu, z ktorého bola osoba odovzdaná,
začatie vydávacieho konania na návrat tejto osoby,

d) osobe, ktorá bola odovzdaná, sa obdobie, počas
ktorého bola vo väzbe štátu, ktorému bola odovzda-
ná, započíta do výkonu trestu v štáte, z ktorého
bola odovzdaná.

3. Ak štát, zmluvná strana, z ktorého sa osoba v sú-
lade s týmto článkom odovzdáva, nedá súhlas, táto
osoba bez oh¾adu na štátnu príslušnos� nebude stíha-
ná, vzatá do väzby alebo jej osobná sloboda nebude
iným spôsobom obmedzená na území štátu, ktorému
je odovzdávaná, vo vz�ahu k činom alebo odsúdeniam
pred jej odchodom z územia štátu, z ktorého bola táto
osoba odovzdaná.

Článok 17

Každej osobe, ktorá je v súlade s týmto dohovorom
vzatá do väzby alebo sa voči nej prijmú akéko¾vek iné
opatrenia, alebo sa voči nej vedie konanie, bude zaru-
čené spravodlivé zaobchádzanie vrátane poskytnutia
všetkých práv a záruk v súlade s právom štátu, na

ktorého území sa táto osoba nachádza, ako aj s plat-
nými ustanoveniami medzinárodného práva vrátane
medzinárodnej právnej úpravy ¾udských práv.

Článok 18

1. Štáty, zmluvné strany, budú spolupracova� pri
predchádzaní trestným činom pod¾a článku 2 tým, že
prijmú všetky možné prostriedky, inter alia, okrem
iného aj potrebné vnútroštátne právne predpisy, aby
sa na ich území predchádzalo a čelilo prípravám na
spáchanie týchto trestných činov buï na ich území,
alebo mimo neho, a to vrátane
a) opatrení, ktorými zakážu na svojom území nezá-

konné aktivity osôb a organizácií, ktoré vedome
podporujú, podnecujú, organizujú alebo sa zúčast-
ňujú na páchaní trestných činov pod¾a článku 2,

b) opatrení, ktoré vyžadujú od finančných inštitúcií
alebo iných profesií, ktoré sa zaoberajú finančnými
transakciami, použi� najúčinnejšie dostupné opat-
renia na identifikáciu svojich stálych alebo občas-
ných zákazníkov, ako aj zákazníkov, v ktorých zá-
ujme sú účty otvorené, venova� osobitnú pozornos�
nezvyčajným alebo podozrivým transakciám
a oznamova� transakcie podozrivé z toho, že majú
pôvod v kriminálnej aktivite. Na tento účel štáty,
zmluvné strany, zvážia
i) prijatie právnych predpisov, ktoré zakazujú otvo-

renie účtu neidentifikovaným alebo neidentifiko-
vate¾ným držite¾om alebo príjemcom a prijatie
opatrení na zabezpečenie, že tieto inštitúcie overia
totožnos� skutočného vlastníka týchto transakcií,

ii) vo vz�ahu k identifikácii právnických osôb poža-
dova� od finančných inštitúcií, aby, ak je to po-
trebné, prijali opatrenia na overenie právnej sub-
jektivity a štruktúry zákazníka tým, že zabezpečia
z verejného registra, od zákazníka alebo z oboch
zdrojov dôkaz o vzniku vrátane informácie týka-
júcej sa názvu zákazníka, právnej formy, sídla,
členov riadiacich orgánov a ustanovení upravujú-
cich oprávnenie zaväzova� subjekt,

iii) prijatie právnych predpisov ukladajúcich finanč-
ným inštitúciám povinnos� okamžite oznámi� prí-
slušným orgánom všetky komplexné a nezvyčajne
rozsiahle transakcie, ako aj nezvyčajné charakte-
ristické znaky transakcií, ktoré nemajú zjavný
ekonomický alebo zákonný cie¾, a to bez toho, aby
oznámenie podozrenia urobeného dobromyse¾ne
zakladalo trestnoprávnu alebo občianskoprávnu
zodpovednos� za porušenie akéhoko¾vek obme-
dzenia o poskytovaní informácií,

iv) požadova� od finančných inštitúcií uchováva� naj-
menej pä� rokov všetky potrebné záznamy o vnút-
roštátnych a medzinárodných transakciách.

2. Štáty, zmluvné strany, budú spolupracova� pri
predchádzaní trestným činom pod¾a článku 2 tým, že
zvážia
a) opatrenia doh¾adu vrátane napríklad zavedenia li-

cencií pre organizácie zaoberajúce sa prevodom
peňazí,

b) možné opatrenia na odhalenie alebo sledovanie
fyzického cezhraničného prevozu hotovosti a cen-
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ných papierov na doručite¾a prevodite¾ných rubopi-
som pod podmienkou prísnych záruk na zabezpe-
čenie riadneho použitia informácií a bez toho, aby
sa akýmko¾vek spôsobom bránilo slobode pohybu
kapitálu.

3. Štáty, zmluvné strany, budú spolupracova� pri
predchádzaní trestným činom pod¾a článku 2 výme-
nou presných a overených informácií v súlade so svo-
jimi vnútroštátnymi právnymi predpismi a koordiná-
ciou administratívnych a iných vhodných opatrení
prijatých na predchádzanie spáchaniu trestných činov
pod¾a článku 2 najmä
a) vytvorením a udržiavaním komunikačných kanálov

medzi svojimi príslušnými orgánmi a úradmi na
u¾ahčenie bezpečnej a rýchlej výmeny informácií
týkajúcich sa všetkých aspektov trestných činov
pod¾a článku 2,

b) vzájomnou spoluprácou pri vykonávaní vyšetrova-
nia vo vz�ahu k trestným činom pod¾a článku 2,
týkajúcou sa
i) totožnosti osôb a ich aktivít, vo vz�ahu ku ktorým

existuje dôvodné podozrenie, že sa môžu zúčast-
ňova� na trestnej činnosti pod¾a článku 2,

ii) pohybu finančných prostriedkov týkajúcich sa
páchania takých trestných činov.

4. Štáty, zmluvné strany, si môžu vymieňa� informá-
cie prostredníctvom Medzinárodnej organizácie krimi-
nálnej polície (Interpol).

Článok 19

Štát, zmluvná strana, kde je údajný páchate¾ stíha-
ný, oznámi v súlade so svojimi vnútroštátnymi práv-
nymi predpismi alebo použite¾nými postupmi konečný
výsledok konania generálnemu tajomníkovi Organizá-
cie Spojených národov, ktorý postúpi informáciu
ostatným štátom, zmluvným stranám.

Článok 20

Štáty, zmluvné strany, vykonajú svoje záväzky pod¾a
tohto dohovoru spôsobom, aký je v súlade so zásadou
zvrchovanej rovnosti a územnej celistvosti štátov a so
zásadou nezasahovania do vnútorných záležitostí iné-
ho štátu.

Článok 21

Nič v tomto dohovore sa nedotýka iných práv, záväz-
kov a zodpovednosti štátov a jednotlivcov pod¾a medzi-
národného práva, najmä cie¾ov Charty Organizácie
Spojených národov, medzinárodného humanitárneho
práva a iných príslušných dohovorov.

Článok 22

Nič v tomto dohovore neoprávňuje štát, zmluvnú
stranu, uskutočni� na území iného štátu, zmluvnej
strany, výkon jurisdikcie alebo právomocí, ktoré sú
výhradne zverené orgánom tohto iného štátu, zmluvnej
strany, pod¾a jej vnútroštátnych právnych predpisov.

Článok 23

1. Príloha sa môže meni� doplnením relevantných
zmlúv, ktoré
a) sú otvorené na účas� všetkým štátom,
b) nadobudli platnos�,
c) boli ratifikované, prijaté, schválené alebo k nim

pristúpilo minimálne 22 štátov, zmluvných strán,
tohto dohovoru.

2. Po nadobudnutí platnosti tohto dohovoru môže
ktorýko¾vek štát, zmluvná strana, navrhnú� takéto
doplnenie. Každý návrh na doplnenie sa zašle depozi-
tárovi v písomnej forme. Depozitár oznámi návrhy,
ktoré spĺňajú požiadavky odseku 1 všetkým štátom,
zmluvným stranám, a požiada ich o stanovisko, či na-
vrhnuté doplnenie má by� prijaté.

3. Navrhnuté doplnenie sa považuje za prijaté, ak
proti nemu nepodá písomné námietky najneskôr
180 dní po oznámení najmenej jedna tretina štátov,
zmluvných strán.

4. Prijaté doplnenie prílohy nadobudne platnos�
tridsa� dní po uložení dvadsiatej druhej ratifikačnej
listiny, listiny o prijatí alebo schválení tohto doplnenia
pre tie štáty, zmluvné strany, ktoré uložili príslušnú
listinu. Pre každý štát, zmluvnú stranu, ktorý ratifiku-
je, prijme alebo schváli doplnenie po uložení dvadsiatej
druhej listiny, nadobudne doplnenie platnos� tridsiaty
deň po tom, čo tento štát, zmluvná strana, uloží svoju
ratifikačnú listinu, listinu o prijatí alebo schválení.

Článok 24

1. Akýko¾vek spor medzi dvoma alebo viacerými
štátmi, zmluvnými stranami, týkajúci sa výkladu alebo
vykonávania tohto dohovoru, ktorý sa nemôže vyrieši�
rokovaním v prijate¾nom čase, bude na žiados� jedné-
ho z nich predložený na rozhodcovské konanie. Ak sa
strany v lehote šiestich mesiacov odo dňa žiadosti
o rozhodcovské konanie nevedia dohodnú� na organi-
zácii rozhodcovského konania, ktoráko¾vek z týchto
strán môže spor postúpi� Medzinárodnému súdnemu
dvoru na základe podania v súlade so Štatútom dvora.

2. Každý štát môže pri podpise, ratifikácii, prijatí,
schválení alebo pri prístupe k tomuto dohovoru vyhlá-
si�, že sa necíti viazaný odsekom 1. Ostatné štáty,
zmluvné strany, nie sú viazané odsekom 1 vo vz�ahu
k štátu, zmluvnej strane, ktorý urobil takúto výhradu.

3. Každý štát, zmluvná strana, ktorý urobil výhradu
v súlade s odsekom 2, môže kedyko¾vek túto výhradu
odvola� oznámením generálnemu tajomníkovi Organi-
zácie Spojených národov.

Článok 25

1. Tento dohovor je otvorený na podpis všetkým
štátom od 10. januára 2000 do 31. decembra 2001
v sídle Organizácie Spojených národov v New Yorku.

2. Tento dohovor podlieha ratifikácii, prijatiu alebo
schváleniu. Ratifikačné listiny, listiny o prijatí alebo
schválení budú uložené u generálneho tajomníka Or-
ganizácie Spojených národov.
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3. Tento dohovor je otvorený na prístup ktorémuko¾-
vek štátu. Listiny o prístupe budú uložené u generál-
neho tajomníka Organizácie Spojených národov.

Článok 26

1. Tento dohovor nadobudne platnos� tridsiaty deň
nasledujúci po dni uloženia dvadsiatej druhej ratifi-
kačnej listiny, listiny o prijatí, schválení alebo prístu-
pe u generálneho tajomníka Organizácie Spojených
národov.

2. Pre každý štát, ktorý ratifikuje, prijme, schváli
alebo pristúpi k dohovoru po uložení dvadsiatej druhej
ratifikačnej listiny, listiny o prijatí, schválení alebo
prístupe, nadobudne dohovor platnos� tridsiaty deň po
uložení ratifikačnej listiny, listiny o prijatí, schválení
alebo prístupe tohto štátu.

Článok 27

1. Každý štát, zmluvná strana, môže tento dohovor

vypoveda� písomným oznámením generálnemu tajom-
níkovi Organizácie Spojených národov.

2. Výpoveï nadobudne účinnos� jeden rok po dni
prijatia oznámenia generálnym tajomníkom Organizá-
cie Spojených národov.

Článok 28

Originál tohto dohovoru, ktorého anglické, arabské,
čínske, francúzske, ruské a španielske znenie je rov-
nako autentické, bude uložený u generálneho tajom-
níka Organizácie Spojených národov, ktorý zašle jeho
overené kópie všetkým štátom.

Na dôkaz toho podpísaní, riadne na to svojimi vláda-
mi splnomocnení, podpísali tento dohovor, ktorý bol
otvorený na podpis v sídle Organizácie Spojených ná-
rodov v New Yorku 10. januára 2000.
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PR ÍLOHA

1. Dohovor o potláčaní protiprávneho zmocnenia sa lietadiel, podpísaný v Haagu 16. decembra 1970.

2. Dohovor o potláčaní protiprávnych činov ohrozujúcich bezpečnos� civilného letectva, podpísaný v Montreale
23. septembra 1971.

3. Dohovor o zabránení a trestaní trestných činov proti osobám požívajúcim medzinárodnú ochranu včítane
diplomatických zástupcov, prijatý Valným zhromaždením Organizácie Spojených národov 14. decembra 1973.

4. Medzinárodný dohovor proti braniu rukojemníkov, prijatý Valným zhromaždením Organizácie Spojených
národov 17. decembra 1979.

5. Dohovor o fyzickej ochrane jadrových materiálov, prijatý vo Viedni 3. marca 1980.

6. Protokol o potláčaní násilných protiprávnych činov na letiskách slúžiacich medzinárodnému civilnému letec-
tvu, doplňujúci Dohovor o potláčaní protiprávnych činov ohrozujúcich bezpečnos� civilného letectva, podpísa-
ný v Montreale 24. februára 1988.

7. Dohovor o potláčaní protiprávnych činov proti bezpečnosti námornej plavby, podpísaný v Ríme 10. marca
1988.

8. Protokol o potláčaní protiprávnych činov proti bezpečnosti pevných plošín umiestnených na podmorskej
plytčine, podpísaný v Ríme 10. marca 1988.

9. Medzinárodný dohovor o potláčaní bombového terorizmu, prijatý Valným zhromaždením Organizácie Spoje-
ných národov 15. decembra 1997.
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INTERNATIONAL  CONVENTION
for the Suppression of the Financing of Terrorism

Preamble

The States Parties to this Convention,

Bearing in mind the purposes and principles of the
Charter of the United Nations concerning the

maintenance of international peace and security and
the promotion of good-neighbourliness and

friendly relations and co-operation among States,

Deeply concerned about the worldwide escalation of
acts of terrorism in all its forms and manifestations,

Recalling the Declaration on the Occasion of the
Fiftieth Anniversary of the United Nations,

contained in General Assembly resolution 50/6 of
24 October 1995,

Recalling also all the relevant General Assembly
resolutions on the matter, including resolution 49/60
of 9 December 1994 and its annex on the Declaration
on Measures to Eliminate International Terrorism, in
which the States Members of the United Nations
solemnly reaffirmed their unequivocal condemnation
of all acts, methods and practices of terrorism as
criminal and unjustifiable, wherever and by whomever
committed, including those which jeopardize the
friendly relations among States and peoples and
threaten the territorial integrity and security of States,

Noting that the Declaration on Measures to
Eliminate International Terrorism also encouraged
States to review urgently the scope of the existing
international legal provisions on the prevention,
repression and elimination of terrorism in all its forms
and manifestations, with the aim of ensuring that
there is a comprehensive legal framework covering all
aspects of the matter,

Recalling General Assembly resolution 51/210 of 17
December 1996, paragraph 3, subparagraph (f), in
which the Assembly called upon all States to take steps
to prevent and counteract, through appropriate
domestic measures, the financing of terrorists and
terrorist organizations, whether such financing is
direct or indirect through organizations which also
have or claim to have charitable, social or cultural
goals or which are also engaged in unlawful activities
such as illicit arms trafficking, drug dealing and
racketeering, including the exploitation of persons for
purposes of funding terrorist activities, and in
particular to consider, where appropriate, adopting
regulatory measures to prevent and counteract
movements of funds suspected to be intended for

terrorist purposes without impeding in any way the
freedom of legitimate capital movements and to
intensify the exchange of information concerning
international movements of such funds,

Recalling also General Assembly resolution 52/165
of 15 December 1997, in which the Assembly called
upon States to consider, in particular, the
implementation of the measures set out in paragraphs
3 (a) to (f) of its resolution 51/210 of 17 December
1996,

Recalling further General Assembly resolution
53/108 of 8 December 1998, in which the Assembly
decided that the Ad Hoc Committee established by
General Assembly resolution 51/210 of 17 December
1996 should elaborate a draft international
convention for the suppression of terrorist financing
to supplement related existing international
instruments,

Considering that the financing of terrorism is
a matter of grave concern to the international
community as a whole,

Noting that the number and seriousness of acts of
international terrorism depend on the financing that
terrorists may obtain,

Noting also that existing multilateral legal
instruments do not expressly address such financing,

Being convinced of the urgent need to enhance
international cooperation among States in devising
and adopting effective measures for the prevention of
the financing of terrorism, as well as for its
suppression through the prosecution and punishment
of its perpetrators,

Have agreed as follows:

Article 1

For the purposes of this Convention:

1. “Funds” means assets of every kind, whether
tangible or intangible, movable or immovable, however
acquired, and legal documents or instruments in any
form, including electronic or digital, evidencing title to,
or interest in, such assets, including, but not limited
to, bank credits, travellers cheques, bank cheques,
money orders, shares, securities, bonds, drafts and
letters of credit.

2. “State or government facility” means any
permanent or temporary facility or conveyance that is
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used or occupied by representatives of a State,
members of Government, the legislature or the
judiciary or by officials or employees of a State or any
other public authority or entity or by employees or
officials of an intergovernmental organization in
connection with their official duties.

3. “Proceeds” means any funds derived from or
obtained, directly or indirectly, through the
commission of an offence set forth in article 2.

Article 2

1. Any person commits an offence within the
meaning of this Convention if that person by any
means, directly or indirectly, unlawfully and wilfully,
provides or collects funds with the intention that they
should be used or in the knowledge that they are to be
used, in full or in part, in order to carry out:
(a) An act which constitutes an offence within the

scope of and as defined in one of the treaties listed
in the annex; or

(b) Any other act intended to cause death or serious
bodily injury to a civilian, or to any other person
not taking an active part in the hostilities in
a situation of armed conflict, when the purpose of
such act, by its nature or context, is to intimidate
a population, or to compel a government or an
international organization to do or to abstain from
doing any act.

2. (a) On depositing its instrument of ratification,
acceptance, approval or accession, a State Party which
is not a party to a treaty listed in the annex may
declare that, in the application of this Convention to
the State Party, the treaty shall be deemed not to be
included in the annex referred to in paragraph 1,
subparagraph (a). The declaration shall cease to have
effect as soon as the treaty enters into force for the
State Party, which shall notify the depositary of this
fact;
(b) When a State Party ceases to be a party to a treaty

listed in the annex, it may make a declaration as
provided for in this article, with respect to that
treaty.

3. For an act to constitute an offence set forth in
paragraph 1, it shall not be necessary that the funds
were actually used to carry out an offence referred to
in paragraph 1, subparagraphs (a) or (b).

4. Any person also commits an offence if that person
attempts to commit an offence as set forth in
paragraph 1 of this article.

5. Any person also commits an offence if that person:
(a) Participates as an accomplice in an offence as set

forth in paragraph 1 or 4 of this article;
(b) Organizes or directs others to commit an offence as

set forth in paragraph 1 or 4 of this article;
(c) Contributes to the commission of one or more

offences as set forth in paragraphs 1 or 4 of this
article by a group of persons acting with a common
purpose. Such contribution shall be intentional
and shall either:
(i) Be made with the aim of furthering the criminal

activity or criminal purpose of the group, where
such activity or purpose involves the commission
of an offence as set forth in paragraph 1 of this
article; or

(ii) Be made in the knowledge of the intention of the
group to commit an offence as set forth in
paragraph 1 of this article.

Article 3

This Convention shall not apply where the offence is
committed within a single State, the alleged offender
is a national of that State and is present in the territory
of that State and no other State has a basis under
article 7, paragraph 1, or article 7, paragraph 2, to
exercise jurisdiction, except that the provisions of
articles 12 to 18 shall, as appropriate, apply in those
cases.

Article 4

Each State Party shall adopt such measures as may
be necessary:
(a) To establish as criminal offences under its

domestic law the offences set forth in article 2;
(b) To make those offences punishable by appropriate

penalties which take into account the grave nature
of the offences.

Article 5

1. Each State Party, in accordance with its domestic
legal principles, shall take the necessary measures to
enable a legal entity located in its territory or organized
under its laws to be held liable when a person
responsible for the management or control of that legal
entity has, in that capacity, committed an offence set
forth in article 2. Such liability may be criminal, civil
or administrative.

2. Such liability is incurred without prejudice to the
criminal liability of individuals who have committed
the offences.

3. Each State Party shall ensure, in particular, that
legal entities liable in accordance with paragraph 1
above are subject to effective, proportionate and
dissuasive criminal, civil or administrative sanctions.
Such sanctions may include monetary sanctions.

Article 6

Each State Party shall adopt such measures as may
be necessary, including, where appropriate,
domestic legislation, to ensure that criminal acts
within the scope of this Convention are under no
circumstances justifiable by considerations of
a political, philosophical, ideological, racial, ethnic,
religious or other similar nature.

Article 7

1. Each State Party shall take such measures as may
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be necessary to establish its jurisdiction over the
offences set forth in article 2 when:
(a) The offence is committed in the territory of that

State;
(b) The offence is committed on board a vessel flying

the flag of that State or an aircraft registered under
the laws of that State at the time the offence is
committed;

(c) The offence is committed by a national of that
State.

2. A State Party may also establish its jurisdiction
over any such offence when:
(a) The offence was directed towards or resulted in the

carrying out of an offence referred to in article 2,
paragraph 1, subparagraph (a) or (b), in the
territory of or against a national of that State;

(b) The offence was directed towards or resulted in the
carrying out of an offence referred to in article 2,
paragraph 1, subparagraph (a) or (b), against
a State or government facility of that State abroad,
including diplomatic or consular premises of that
State;

(c) The offence was directed towards or resulted in an
offence referred to in article 2, paragraph 1,
subparagraph (a) or (b), committed in an attempt
to compel that State to do or abstain from doing any
act;

(d) The offence is committed by a stateless person who
has his or her habitual residence in the territory of
that State;

(e) The offence is committed on board an aircraft
which is operated by the Government of that State.

3. Upon ratifying, accepting, approving or acceding
to this Convention, each State Party shall notify the
Secretary-General of the United Nations of the
jurisdiction it has established in accordance with
paragraph 2. Should any change take place, the State
Party concerned shall immediately notify the
Secretary-General.

4. Each State Party shall likewise take such
measures as may be necessary to establish its
jurisdiction over the offences set forth in article 2 in
cases where the alleged offender is present in its
territory and it does not extradite that person to any
of the States Parties that have established their
jurisdiction in accordance with paragraphs 1 or 2.

5. When more than one State Party claims
jurisdiction over the offences set forth in article 2, the
relevant States Parties shall strive to coordinate their
actions appropriately, in particular concerning the
conditions for prosecution and the modalities for
mutual legal assistance.

6. Without prejudice to the norms of general
international law, this Convention does not exclude
the exercise of any criminal jurisdiction established by
a State Party in accordance with its domestic law.

Article 8

1. Each State Party shall take appropriate
measures, in accordance with its domestic legal

principles, for the identification, detection and freezing
or seizure of any funds used or allocated for the
purpose of committing the offences set forth in
article 2 as well as the proceeds derived from such
offences, for purposes of possible forfeiture.

2. Each State Party shall take appropriate
measures, in accordance with its domestic legal
principles, for the forfeiture of funds used or allocated
for the purpose of committing the offences set forth in
article 2 and the proceeds derived from such offences.

3. Each State Party concerned may give
consideration to concluding agreements on the
sharing with other States Parties, on a regular or
case-by-case basis, of the funds derived from the
forfeitures referred to in this article.

4. Each State Party shall consider establishing
mechanisms whereby the funds derived from the
forfeitures referred to in this article are utilized to
compensate the victims of offences referred to in article
2, paragraph 1, subparagraph (a) or (b), or their
families.

5. The provisions of this article shall be implemented
without prejudice to the rights of third parties acting
in good faith.

Article 9

1. Upon receiving information that a person who has
committed or who is alleged to have committed an
offence set forth in article 2 may be present in its
territory, the State Party concerned shall take such
measures as may be necessary under its domestic law
to investigate the facts contained in the information.

2. Upon being satisfied that the circumstances so
warrant, the State Party in whose territory the offender
or alleged offender is present shall take the
appropriate measures under its domestic law so as to
ensure that person’s presence for the purpose of
prosecution or extradition.

3. Any person regarding whom the measures
referred to in paragraph 2 are being taken shall be
entitled to:
(a) Communicate without delay with the nearest

appropriate representative of the State of which
that person is a national or which is otherwise
entitled to protect that person’s rights or, if that
person is a stateless person, the State in the
territory of which that person habitually resides;

(b) Be visited by a representative of that State;
(c) Be informed of that person’s rights under

subparagraphs (a) and (b).

4. The rights referred to in paragraph 3 shall be
exercised in conformity with the laws and regulations
of the State in the territory of which the offender or
alleged offender is present, subject to the provision
that the said laws and regulations must enable full
effect to be given to the purposes for which the rights
accorded under paragraph 3 are intended.

5. The provisions of paragraphs 3 and 4 shall be
without prejudice to the right of any State Party having

Strana 36 Zbierka zákonov 2002 Príloha k čiastke 227



a claim to jurisdiction in accordance with article 7,
paragraph 1, subparagraph (b), or paragraph 2,
subparagraph (b), to invite the International
Committee of the Red Cross to communicate with and
visit the alleged offender.

6. When a State Party, pursuant to the present
article, has taken a person into custody, it shall
immediately notify, directly or through the
Secretary-General of the United Nations, the States
Parties which have established jurisdiction in
accordance with article 7, paragraph 1 or 2, and, if it
considers it advisable, any other interested States
Parties, of the fact that such person is in custody and
of the circumstances which warrant that person’s
detention. The State which makes the investigation
contemplated in paragraph 1 shall promptly inform
the said States Parties of its findings and shall indicate
whether it intends to exercise jurisdiction.

Article 10

1. The State Party in the territory of which the
alleged offender is present shall, in cases to which
article 7 applies, if it does not extradite that person,
be obliged, without exception whatsoever and whether
or not the offence was committed in its territory, to
submit the case without undue delay to its competent
authorities for the purpose of prosecution, through
proceedings in accordance with the laws of that State.
Those authorities shall take their decision in the same
manner as in the case of any other offence of a grave
nature under the law of that State.

2. Whenever a State Party is permitted under its
domestic law to extradite or otherwise surrender one
of its nationals only upon the condition that the person
will be returned to that State to serve the sentence
imposed as a result of the trial or proceeding for which
the extradition or surrender of the person was sought,
and this State and the State seeking the extradition of
the person agree with this option and other terms they
may deem appropriate, such a conditional extradition
or surrender shall be sufficient to discharge the
obligation set forth in paragraph 1.

Article 11

1. The offences set forth in article 2 shall be deemed
to be included as extraditable offences in any
extradition treaty existing between any of the States
Parties before the entry into force of this Convention.
States Parties undertake to include such offences as
extraditable offences in every extradition treaty to be
subsequently concluded between them.

2. When a State Party which makes extradition
conditional on the existence of a treaty receives
a request for extradition from another State Party with
which it has no extradition treaty, the requested State
Party may, at its option, consider this Convention as
a legal basis for extradition in respect of the offences
set forth in article 2. Extradition shall be subject to the
other conditions provided by the law of the requested
State.

3. States Parties which do not make extradition
conditional on the existence of a treaty shall recognize
the offences set forth in article 2 as extraditable
offences between themselves, subject to the conditions
provided by the law of the requested State.

4. If necessary, the offences set forth in article 2
shall be treated, for the purposes of extradition
between States Parties, as if they had been committed
not only in the place in which they occurred but also
in the territory of the States that have established
jurisdiction in accordance with article 7, paragraphs
1 and 2.

5. The provisions of all extradition treaties and
arrangements between States Parties with regard to
offences set forth in article 2 shall be deemed to be
modified as between States Parties to the extent that
they are incompatible with this Convention.

Article 12

1. States Parties shall afford one another the
greatest measure of assistance in connection with
criminal investigations or criminal or extradition
proceedings in respect of the offences set forth in
article 2, including assistance in obtaining evidence in
their possession necessary for the proceedings.

2. States Parties may not refuse a request for mutual
legal assistance on the ground of bank secrecy.

3. The requesting Party shall not transmit or use
information or evidence furnished by the requested
Party for investigations, prosecutions or proceedings
other than those stated in the request without the prior
consent of the requested Party.

4. Each State Party may give consideration to
establishing mechanisms to share with other States
Parties information or evidence needed to establish
criminal, civil or administrative liability pursuant to
article 5.

5. States Parties shall carry out their obligations
under paragraphs 1 and 2 in conformity with any
treaties or other arrangements on mutual legal
assistance or information exchange that may exist
between them. In the absence of such treaties or
arrangements, States Parties shall afford one another
assistance in accordance with their domestic law.

Article 13

None of the offences set forth in article 2 shall be
regarded, for the purposes of extradition or mutual
legal assistance, as a fiscal offence. Accordingly,
States Parties may not refuse a request for extradition
or for mutual legal assistance on the sole ground that
it concerns a fiscal offence.

Article 14

None of the offences set forth in article 2 shall be
regarded for the purposes of extradition or mutual
legal assistance as a political offence or as an offence
connected with a political offence or as an offence
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inspired by political motives. Accordingly, a request
for extradition or for mutual legal assistance based on
such an offence may not be refused on the sole ground
that it concerns a political offence or an offence
connected with a political offence or an offence
inspired by political motives.

Article 15

Nothing in this Convention shall be interpreted as
imposing an obligation to extradite or to afford mutual
legal assistance, if the requested State Party has
substantial grounds for believing that the request for
extradition for offences set forth in article 2 or for
mutual legal assistance with respect to such offences
has been made for the purpose of prosecuting or
punishing a person on account of that person’s race,
religion, nationality, ethnic origin or political opinion
or that compliance with the request would cause
prejudice to that person’s position for any of these
reasons.

Article 16

1. A person who is being detained or is serving
a sentence in the territory of one State Party whose
presence in another State Party is requested for
purposes of identification, testimony or otherwise
providing assistance in obtaining evidence for the
investigation or prosecution of offences set forth in
article 2 may be transferred if the following conditions
are met:
(a) The person freely gives his or her informed consent;
(b) The competent authorities of both States agree,

subject to such conditions as those States may
deem appropriate.

2. For the purposes of the present article:
(a) The State to which the person is transferred shall

have the authority and obligation to keep the
person transferred in custody, unless otherwise
requested or authorized by the State from which
the person was transferred;

(b) The State to which the person is transferred shall
without delay implement its obligation to return the
person to the custody of the State from which the
person was transferred as agreed beforehand, or as
otherwise agreed, by the competent authorities of
both States;

(c) The State to which the person is transferred shall
not require the State from which the person was
transferred to initiate extradition proceedings for
the return of the person;

(d) The person transferred shall receive credit for
service of the sentence being served in the State
from which he or she was transferred for time spent
in the custody of the State to which he or she was
transferred.

3. Unless the State Party from which a person is to
be transferred in accordance with the present article
so agrees, that person, whatever his or her nationality,
shall not be prosecuted or detained or subjected to any
other restriction of his or her personal liberty in the

territory of the State to which that person is
transferred in respect of acts or convictions anterior to
his or her departure from the territory of the State from
which such person was transferred.

Article 17

Any person who is taken into custody or regarding
whom any other measures are taken or proceedings
are carried out pursuant to this Convention shall be
guaranteed fair treatment, including enjoyment of all
rights and guarantees in conformity with the law of the
State in the territory of which that person is present
and applicable provisions of international law,
including international human rights law.

Article 18

1. States Parties shall cooperate in the prevention of
the offences set forth in article 2 by taking all
practicable measures, inter alia, by adapting their
domestic legislation, if necessary, to prevent and
counter preparations in their respective territories for
the commission of those offences within or outside
their territories, including:
(a) Measures to prohibit in their territories illegal

activities of persons and organizations that
knowingly encourage, instigate, organize or engage
in the commission of offences set forth in article 2;

(b) Measures requiring financial institutions and other
professions involved in financial transactions to
utilize the most efficient measures available for the
identification of their usual or occasional
customers, as well as customers in whose interest
accounts are opened, and to pay special attention
to unusual or suspicious transactions and report
transactions suspected of stemming from
a criminal activity. For this purpose, States Parties
shall consider:
(i) Adopting regulations prohibiting the opening of

accounts the holders or beneficiaries of which are
unidentified or unidentifiable, and measures to
ensure that such institutions verify the identity of
the real owners of such transactions;

(ii) With respect to the identification of legal entities,
requiring financial institutions, when necessary,
to take measures to verify the legal existence and
the structure of the customer by obtaining, either
from a public register or from the customer or
both, proof of incorporation, including
information concerning the customer’s name,
legal form, address, directors and provisions
regulating the power to bind the entity;

(iii) Adopting regulations imposing on financial
institutions the obligation to report promptly to
the competent authorities all complex, unusual
large transactions and unusual patterns of
transactions, which have no apparent economic
or obviously lawful purpose, without fear of
assuming criminal or civil liability for breach of
any restriction on disclosure of information if they
report their suspicions in good faith;

(iv) Requiring financial institutions to maintain, for at
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least five years, all necessary records on
transactions, both domestic and international.

2. States Parties shall further cooperate in the
prevention of offences set forth in article 2 by
considering:
(a) Measures for the supervision, including, for

example, the licensing, of all money-transmission
agencies;

(b) Feasible measures to detect or monitor the physical
cross-border transportation of cash and bearer
negotiable instruments, subject to strict
safeguards to ensure proper use of information and
without impeding in any way the freedom of capital
movements.

3. States Parties shall further cooperate in the
prevention of the offences set forth in article 2 by
exchanging accurate and verified information in
accordance with their domestic law and coordinating
administrative and other measures taken, as
appropriate, to prevent the commission of offences set
forth in article 2, in particular by:
(a) Establishing and maintaining channels of

communication between their competent agencies
and services to facilitate the secure and rapid
exchange of information concerning all aspects of
offences set forth in article 2;

(b) Cooperating with one another in conducting
inquiries, with respect to the offences set forth in
article 2, concerning:
(i) The identity, whereabouts and activities of

persons in respect of whom reasonable suspicion
exists that they are involved in such offences;

(ii) The movement of funds relating to the
commission of such offences.

4. States Parties may exchange information through
the International Criminal Police Organization
(Interpol).

Article 19

The State Party where the alleged offender is
prosecuted shall, in accordance with its domestic law
or applicable procedures, communicate the final
outcome of the proceedings to the Secretary-General
of the United Nations, who shall transmit the
information to the other States Parties.

Article 20

The States Parties shall carry out their obligations
under this Convention in a manner consistent with the
principles of sovereign equality and territorial integrity
of States and that of non-intervention in the domestic
affairs of other States.

Article 21

Nothing in this Convention shall affect other rights,
obligations and responsibilities of States and
individuals under international law, in particular the
purposes of the Charter of the United Nations,

international humanitarian law and other relevant
conventions.

Article 22

Nothing in this Convention entitles a State Party to
undertake in the territory of another State Party the
exercise of jurisdiction or performance of functions
which are exclusively reserved for the authorities of
that other State Party by its domestic law.

Article 23

1. The annex may be amended by the addition of
relevant treaties that:
(a) Are open to the participation of all States;
(b) Have entered into force;
(c) Have been ratified, accepted, approved or acceded

to by at least twenty-two States Parties to the
present Convention.

2. After the entry into force of this Convention, any
State Party may propose such an amendment. Any
proposal for an amendment shall be communicated to
the depositary in written form. The depositary shall
notify proposals that meet the requirements of
paragraph 1 to all States Parties and seek their views
on whether the proposed amendment should be
adopted.

3. The proposed amendment shall be deemed
adopted unless one third of the States Parties object
to it by a written notification not later than 180 days
after its circulation.

4. The adopted amendment to the annex shall enter
into force 30 days after the deposit of the
twenty-second instrument of ratification, acceptance
or approval of such amendment for all those States
Parties having deposited such an instrument. For each
State Party ratifying, accepting or approving the
amendment after the deposit of the twenty-second
instrument, the amendment shall enter into force on
the thirtieth day after deposit by such State Party of
its instrument of ratification, acceptance or approval.

Article 24

1. Any dispute between two or more States Parties
concerning the interpretation or application of this
Convention which cannot be settled through
negotiation within a reasonable time shall, at the
request of one of them, be submitted to arbitration. If,
within six months from the date of the request for
arbitration, the parties are unable to agree on the
organization of the arbitration, any one of those parties
may refer the dispute to the International Court of
Justice, by application, in conformity with the Statute
of the Court.

2. Each State may at the time of signature,
ratification, acceptance or approval of this Convention
or accession thereto declare that it does not consider
itself bound by paragraph 1. The other States Parties
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shall not be bound by paragraph 1 with respect to any
State Party which has made such a reservation.

3. Any State which has made a reservation in
accordance with paragraph 2 may at any time
withdraw that reservation by notification to the
Secretary-General of the United Nations.

Article 25

1. This Convention shall be open for signature by all
States from 10 January 2000 to 31 December 2001 at
United Nations Headquarters in New York.

2. This Convention is subject to ratification,
acceptance or approval. The instruments of
ratification, acceptance or approval shall be deposited
with the Secretary-General of the United Nations.

3. This Convention shall be open to accession by any
State. The instruments of accession shall be deposited
with the Secretary-General of the United Nations.

Article 26

1. This Convention shall enter into force on the
thirtieth day following the date of the deposit of the
twenty-second instrument of ratification, acceptance,
approval or accession with the Secretary-General of
the United Nations.

2. For each State ratifying, accepting, approving or

acceding to the Convention after the deposit of the
twenty-second instrument of ratification, acceptance,
approval or accession, the Convention shall enter into
force on the thirtieth day after deposit by such State
of its instrument of ratification, acceptance, approval
or accession.

Article 27

1. Any State Party may denounce this Convention by
written notification to the Secretary-General of the
United Nations.

2. Denunciation shall take effect one year following
the date on which notification is received by the
Secretary-General of the United Nations.

Article 28

The original of this Convention, of which the Arabic,
Chinese, English, French, Russian and Spanish texts
are equally authentic, shall be deposited with the
Secretary-General of the United Nations who shall
send certified copies thereof to all States.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being
duly authorized thereto by their respective
Governments, have signed this Convention, opened for
signature at United Nations Headquarters in New York
on 10 January 2000.
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ANNEX

1. Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, done at The Hague on 16 December 1970.

2. Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, done at Montreal on 23
September 1971.

3. Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including
Diplomatic Agents, adopted by the General Assembly of the United Nations on 14 December 1973.

4. International Convention against the Taking of Hostages, adopted by the General Assembly of the United
Nations on 17 December 1979.

5. Convention on the Physical Protection of Nuclear Material, adopted at Vienna on 3 March 1980.

6. Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports Serving International Civil Aviation,
supplementary to the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation,
done at Montreal on 24 February 1988.

7. Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation, done at Rome on
10 March 1988.

8. Protocol for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Fixed Platforms located on the Continental
Shelf, done at Rome on 10 March 1988.

9. International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings, adopted by the General Assembly of the
United Nations on 15 December 1997.
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