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L a g

Nr 107

om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i
Europarådets straffrättsliga konvention mot korruption

Given i Helsingfors den 12 juli 2002

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
De bestämmelser som hör till området för

lagstiftningen i Europarådets straffrättsliga
konvention mot korruption, upprättad i Stras-
bourg den 4 november 1998, gäller som lag
sådana Finland har förbundit sig till dem.

2 §
Den centralmyndighet som avses i artikel

29 i konventionen är i Finland justitiemini-
steriet.

3 §
Närmare bestämmelser om verkställigheten

av denna lag kan utfärdas genom förordning
av statsrådet.

4 §
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms

genom förordning av republikens president.

Helsingfors den 12 juli 2002

Republikens President

TARJA HALONEN

Justitieminister Johannes Koskinen

RP 77/2001
LaUB 10/2002
RSv 85/2002

38—2002 420538Q



(Finlands författningssamlings nr 1036/2002)

Republikens presidents förordning

Nr 108

om sättande i kraft av Europarådets straffrättsliga konvention mot korruption och om
ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för

lagstiftningen i konventionen

Given i Helsingfors den 3 december 2002

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av justitieministern,
föreskrivs:

1 §
Europarådets straffrättsliga konvention mot

korruption, upprättad i Strasbourg den 4
november 1998, som godkänts av riksdagen
den 11 juni 2002 och av republikens president
den 12 juli 2002 och i fråga om vilken
godkännandeinstrumentet har deponerats hos
Europarådets generalsekreterare den 3 okto-
ber 2002, träder i kraft den 1 februari 2003
så som därom har överenskommits.

2 §
I samband med deponeringen av godkän-

nandeinstrumentet för konventionen har Fin-
land gjort följande reservationer enligt artikel
37:

1) Finland inför inte straffbarhet för sådan
verksamhet som avses i artikel 12 till de delar
denna inte kan betraktas som straffbart
mutbrott eller straffbar delaktighet i ett sådant
brott eller som något annat brott och

2) Finland tillämpar bestämmelsen i artikel
17.1 b i fråga om sina egna medborgare så,
att för gärningen gäller kravet på dubbel

straffbarhet enligt 1 kap. 11 § strafflagen i de
fall då det är frågan om aktiv bestickning eller
passiv bestickning inom den privata sektorn
enligt artikel 7 eller 8 i konventionen, om inte
gärningen allvarligt kränker eller äventyrar
Finlands statliga, militära eller ekonomiska
rättigheter eller intressen.

3 §
Lagen den 12 juli 2002 om sättande i kraft

av de bestämmelser som hör till området för
lagstiftningen i Europarådets straffrättsliga
konvention mot korruption (603/2002) träder
i kraft den 1 februari 2003.

4 §
De bestämmelser i konventionen som inte

hör till området för lagstiftningen är i kraft
som förordning.

5 §
Denna förordning träder i kraft den 1

februari 2003.

Helsingfors den 3 december 2002

Republikens President

TARJA HALONEN

Justitieminister Johannes Koskinen
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FÖRDRAGSTEXTER

Europarådets straffrättsliga konvention
mot korruption

Inledning

Europarådets medlemsstater och övriga
stater som deltagit i utarbetandet av denna
konvention,

som beaktar att Europarådets syfte är att
uppnå större enhet bland sina medlemmar,

som är medvetna om värdet av främjande
av samarbetet med övriga stater som har
undertecknat denna konvention,

som är övertygade om ett primärt behov av
en gemensam straffrättslig politik ägnad att
skydda samhället mot korruption, inklusive
godkännande av adekvat lagstiftning och
förebyggande åtgärder,

som betonar att korruption utgör ett hot
mot legalitetsprincipen, demokratin och de
mänskliga rättigheterna, undergräver god för-
valtningssed, rättvisa och samhällelig jämlik-
het, snedvrider konkurrensen, förhindrar den
ekonomiska utvecklingen och äventyrar de
demokratiska institutionernas stabilitet och
samhällets moraliska grund,

som tror att en effektiv kamp mot korrup-
tion kräver ökat, snabbt och välfungerande
internationellt samarbete i brottmål,

som välkomnar den senaste tidens utveck-
ling i riktning mot internationellt samförstånd
och samarbete i kampen mot korruption,
inklusive åtgärder inom Förenta Nationerna,
Världsbanken, Internationella valutafonden,
Världshandelsorganisationen, Amerikanska
samarbetsorganisationen, OECD och Euro-
peiska unionen,

som beaktar det handlingsprogram mot
korruption som Europarådets ministerkom-
mitté har godkänt i november 1996 enligt
rekommendation av de europeiska justitiemi-
nistrarnas 19 konferens (Valletta 1994),

Criminal law convention on corruption

Preamble

The member States of the Council of
Europe and the other States signatory hereto,

Considering that the aim of the Council of
Europe is to achieve a greater unity between
its members;

Recognising the value of fostering co-
operation with the other States signatories to
this Convention;

Convinced of the need to pursue, as a
matter of priority, a common criminal policy
aimed at the protection of society against
corruption, including the adoption of appro-
priate legislation and preventive measures;

Emphasising that corruption threatens the
rule of law, democracy and human rights,
undermines good governance, fairness and
social justice, distorts competition, hinders
economic development and endangers the
stability of democratic institutions and the
moral foundations of society;

Believing that an effective fight against
corruption requires increased, rapid and well-
functioning international co-operation in
criminal matters;

Welcoming recent developments which
further advance international understanding
and co-operation in combating corruption,
including actions of the United Nations, the
World Bank, the International Monetary
Fund, the World Trade Organisation, the
Organisation of American States, the OECD
and the European Union;

Having regard to the Programme of Action
against Corruption adopted by the Committee
of Ministers of the Council of Europe in
November 1996 following the recommenda-
tions of the 19th Conference of European
Ministers of Justice (Valletta, 1994);
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som i detta sammanhang erinrar sig bety-
delsen av att icke-medlemsstater i Europarå-
det deltar i arbetet mot korruption och
välkomnar deras värdefulla bidrag vid ge-
nomförandet av handlingsprogrammet mot
korruption,

som ytterligare erinrar sig att i resolution
nr 1 vid de europeiska justitieministrarnas 21
konferens (Prag 1997) rekommenderades ett
snabbt genomförande av handlingsprogram-
met mot korruption och uppmanades särskilt
till ett tidigt godkännande av en straffrättslig
konvention som innebär en koordinerad kri-
minalisering av mutbrott, ett ökat samarbete
för väckande av åtal för sådana brott samt ett
effektivt uppföljningssystem, till vilket med-
lemsstaterna i Europarådet och utomstående
stater kan ansluta sig på enahanda grunder,

som är medvetna om att Europarådets stats-
och regeringschefer vid sitt andra toppmöte i
Strasbourg den 10 och 11 oktober 1997 beslöt
att söka gemensamma svar på de utmaningar
som den ökande korruptionen innebär och
godkände en handlingsplan, i vilken minis-
terkommittén uppmanas att bland annat sä-
kerställa att internationella rättsliga dokument
snabbt upprättas i enlighet med handlings-
programmet mot korruption, i syfte att främja
samarbetet i kampen mot korruption samt
organiserad brottslighet och penningtvätt i
samband med denna,

som även beaktar att resolution (97) 24
avseende 20 huvudprinciper i kampen mot
korruption, vilken ministerkommittén god-
kände vid sitt 101 sammanträde den 6
november 1997, understryker behovet att
snabbt slutföra arbetet på internationella
rättsliga dokument enligt handlingsprogram-
met mot korruption,

som beaktar att ministerkommittén vid sitt
102 sammanträde den 4 maj 1998 har godkänt
resolution (98) 7, vilken möjliggör ett partiellt
och utvidgat avtal om upprättande av ’’grup-
pen av stater mot korruption — GRECO’’,
avsedd att förbättra medlemmarnas möjlig-
heter att bekämpa korruption genom att följa
upp genomförandet av deras åtaganden inom
detta område,

har kommit överens om följande:

Recalling in this respect the importance of
the participation of non-member States in the
Council of Europe’s activities against cor-
ruption and welcoming their valuable contri-
bution to the implementation of the Pro-
gramme of Action against Corruption;

Further recalling that Resolution No. 1
adopted by the European Ministers of Justice
at their 21st Conference (Prague, 1997)
recommended the speedy implementation of
the Programme of Action against Corruption,
and called, in particular, for the early adoption
of a criminal law convention providing for the
co-ordinated incrimination of corruption of-
fences, enhanced co-operation for the pro-
secution of such offences as well as an
effective follow-up mechanism open to mem-
ber States and non-member States on an equal
footing;

Bearing in mind that the Heads of State and
Government of the Council of Europe de-
cided, on the occasion of their Second
Summit held in Strasbourg on 10 and 11
October 1997, to seek common responses to
the challenges posed by the growth in
corruption and adopted an Action Plan which,
in order to promote co-operation in the fight
against corruption, including its links with
organised crime and money laundering, in-
structed the Committee of Ministers, inter
alia, to secure the rapid completion of
international legal instruments pursuant to the
Programme of Action against Corruption;

Considering moreover that Resolution (97)
24 on the 20 Guiding Principles for the Fight
against Corruption, adopted on 6 November
1997 by the Committee of Ministers at its
101st Session, stresses the need rapidly to
complete the elaboration of international legal
instruments pursuant to the Programme of
Action against Corruption;

In view of the adoption by the Committee
of Ministers, at its 102nd Session on 4 May
1998, of Resolution (98) 7 authorising the
partial and enlarged agreement establishing
the ‘‘Group of States against Corruption –
GRECO’’, which aims at improving the
capacity of its members to fight corruption by
following up compliance with their under-
takings in this field,

Have agreed as follows:
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Kapitel I — Terminologi

Artikel 1

Terminologi

I denna konvention
a) avses med ’’tjänsteman’’ varje ’’tjäns-

teinnehavare’’, ’’myndighet’’, ’’kommundi-
rektör’’, ’’minister’’ eller ’’domare’’ enligt
definitionen i den nationella lagstiftningen i
den stat där personen i fråga utför sina
tjänsteåligganden och sådan den tillämpas i
dess strafflagstiftning,

b) avses med begreppet ’’domare’’ enligt
stycke a även åklagare och tjänsteinnehavare
vid domstolarna,

c) får vid en rättegång som berör en
tjänsteman i en annan stat, den stat som för
talan tillämpa definitionen av ’’tjänsteman’’
endast till de delar som definitionen över-
ensstämmer med dess nationella lagstiftning,

d) avses med ’’juridisk person’’ en helhet
med sådan status enligt den tillämpliga
nationella lagstiftningen, med undantag av
offentliga internationella organisationer och
stater eller andra offentliga samfund som
utövar statlig myndighet.

Kapitel II — Åtgärder som skall vidtas på
nationell nivå

Artikel 2

Aktiv bestickning av nationella tjänstemän

Varje part vidtar behövliga lagstiftningsåt-
gärder och andra åtgärder för att i sin
nationella lagstiftning som straffbara gär-
ningar fastställa avsiktligt, direkt eller indi-
rekt utlovande, erbjudande eller givande av
orättmätiga förmåner åt en tjänsteman för
egen eller annans räkning, för att tjänsteman-
nen skall handla eller avhålla sig från att
handla på ett visst sätt i utförandet av sina
tjänsteåligganden.

Artikel 3

Passiv bestickning av nationella
tjänstemän

Varje part vidtar behövliga lagstiftningsåt-

Chapter I — Use of terms

Article 1

Use of terms

For the purposes of this Convention:
a) ‘‘public official’’ shall be under-

stood by reference to the definition of
‘‘official’’, ‘‘public officer’’, ‘‘mayor’’,
‘‘minister’’ or ‘‘judge’’ in the national law of
the State in which the person in question
performs that function and as applied in its
criminal law;

b) the term ‘‘judge’’ referred to in sub-
paragraph a above shall include prosecutors
and holders of judicial offices;

c) in the case of proceedings involving a
public official of another State, the prosecut-
ing State may apply the definition of public
official only insofar as that definition is
compatible with its national law;

d) ‘‘legal person’’ shall mean any entity
having such status under the applicable
national law, except for States or other public
bodies in the exercise of State authority and
for public international organisations.

Chapter II — Measures to be taken at
national level

Article 2

Active bribery of domestic public officials

Each Party shall adopt such legislative and
other measures as may be necessary to
establish as criminal offences under its
domestic law, when committed intentionally,
the promising, offering or giving by any
person, directly or indirectly, of any undue
advantage to any of its public officials, for
himself or herself or for anyone else, for him
or her to act or refrain from acting in the
exercise of his or her functions.

Article 3

Passive bribery of domestic public officials

Each Party shall adopt such legislative and
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gärder och andra åtgärder för att i sin
nationella lagstiftning som straffbara gär-
ningar fastställa avsiktligt, direkt eller indi-
rekt begärande eller mottagande av orättmä-
tiga förmåner av en tjänsteman för egen eller
annans räkning, eller godtagande av ett
erbjudande eller löfte om en sådan förmån för
att tjänstemannen skall handla eller avhålla
sig från att handla på ett visst sätt i utförandet
av sina tjänsteåligganden.

Artikel 4

Bestickning av medlem av nationell
folkvald församling

Varje part vidtar behövliga lagstiftningsåt-
gärder och andra åtgärder för att i sin
nationella lagstiftning som straffbara gär-
ningar fastställa handlande enligt artikel 2 och
3, då det berör en person som är medlem i en
folkvald församling som utövar lagstiftande
eller administrativ makt.

Artikel 5

Bestickning av utländska tjänstemän

Varje part vidtar behövliga lagstiftningsåt-
gärder och andra åtgärder för att i sin
nationella lagstiftning som straffbara gär-
ningar fastställa handlande enligt artikel 2 och
3, då det berör en tjänsteman i en annan stat.

Artikel 6

Bestickning av medlem av folkvald
församling i en annan stat

Varje part vidtar behövliga lagstiftningsåt-
gärder och andra åtgärder för att i sin
nationella lagstiftning som straffbara gär-
ningar fastställa handlande enligt artikel 2 och
3, då det berör en person som är medlem i en
folkvald församling som utövar lagstiftande
eller administrativ makt i en annan stat.

other measures as may be necessary to
establish as criminal offences under its
domestic law, when committed intentionally,
the request or receipt by any of its public
officials, directly or indirectly, of any undue
advantage, for himself or herself or for
anyone else, or the acceptance of an offer or
a promise of such an advantage, to act or
refrain from acting in the exercise of his or
her functions.

Article 4

Bribery of members of domestic public
assemblies

Each Party shall adopt such legislative and
other measures as may be necessary to
establish as criminal offences under its
domestic law the conduct referred to in
Articles 2 and 3, when involving any person
who is a member of any domestic public
assembly exercising legislative or adminis-
trative powers.

Article 5

Bribery of foreign public officials

Each Party shall adopt such legislative and
other measures as may be necessary to
establish as criminal offences under its
domestic law the conduct referred to in
Articles 2 and 3, when involving a public
official of any other State.

Article 6

Bribery of members of foreign public
assemblies

Each Party shall adopt such legislative and
other measures as may be necessary to
establish as criminal offences under its
domestic law the conduct referred to in
Articles 2 and 3, when involving any person
who is a member of any public assembly
exercising legislative or administrative
powers in any other State.
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Artikel 7

Aktiv bestickning inom den privata
sektorn

Varje part vidtar behövliga lagstiftningsåt-
gärder och andra åtgärder för att i sin
nationella lagstiftning som straffbara gär-
ningar fastställa avsiktligt, inom affärslivet
förekommande direkt eller indirekt utlovande,
erbjudande eller givande av orättmätiga för-
måner för egen eller annans räkning åt
personer i ledande ställning eller annars
anställda inom den privata sektorn, för att
dessa skall handla eller avhålla sig från att
handla på ett visst sätt i strid med sina plikter.

Artikel 8

Passiv bestickning inom den privata
sektorn

Varje part vidtar behövliga lagstiftningsåt-
gärder och andra åtgärder för att i sin
nationella lagstiftning som straffbara gär-
ningar fastställa avsiktligt, inom affärslivet
förekommande direkt eller indirekt begärande
eller mottagande av orättmätiga förmåner,
eller godtagande av ett erbjudande eller löfte
om en sådan förmån för egen eller annans
räkning av en person i ledande ställning eller
som annars är anställd inom den privata
sektorn för att denne skall handla eller avhålla
sig från att handla på ett visst sätt i strid med
sina plikter.

Artikel 9

Bestickning av tjänstemän inom
internationella organisationer

Varje part vidtar behövliga lagstiftningsåt-
gärder och andra åtgärder för att i sin
nationella lagstiftning som straffbara gär-
ningar fastställa handlande enligt artikel 2 och
3, då det berör tjänstemän eller andra an-
ställda vid internationella eller övernationella
organisationer eller organ i vilka parten är
medlem, eller personer som sköter motsva-
rande uppgifter som dessa tjänstemän eller
anställda, oberoende av om de är utsända av
parten i fråga eller inte.

Article 7

Active bribery in the private sector

Each Party shall adopt such legislative and
other measures as may be necessary to
establish as criminal offences under its
domestic law, when committed intentionally
in the course of business activity, the prom-
ising, offering or giving, directly or indirectly,
of any undue advantage to any persons who
direct or work for, in any capacity, private
sector entities, for themselves or for anyone
else, for them to act, or refrain from acting,
in breach of their duties.

Article 8

Passive bribery in the private sector

Each Party shall adopt such legislative and
other measures as may be necessary to
establish as criminal offences under its
domestic law, when committed intentionally,
in the course of business activity, the request
or receipt, directly or indirectly, by any
persons who direct or work for, in any
capacity, private sector entities, of any undue
advantage or the promise thereof for them-
selves or for anyone else, or the acceptance
of an offer or a promise of such an advantage,
to act or refrain from acting in breach of their
duties.

Article 9

Bribery of officials of international
organisations

Each Party shall adopt such legislative and
other measures as may be necessary to
establish as criminal offences under its
domestic law the conduct referred to in
Articles 2 and 3, when involving any official
or other contracted employee, within the
meaning of the staff regulations, of any public
international or supranational organisation or
body of which the Party is a member, and any
person, whether seconded or not, carrying out
functions corresponding to those performed
by such officials or agents.

697Nr 108



Artikel 10

Bestickning av medlemmar i internatio-
nella parlamentariska församlingar

Varje part vidtar behövliga lagstiftningsåt-
gärder och andra åtgärder för att i sin
nationella lagstiftning som straffbara gär-
ningar fastställa handlande enligt artikel 4, då
det berör medlemmarna i den parlamentariska
församlingen för en sådan internationell eller
övernationell organisation i vilken parten är
medlem.

Artikel 11

Bestickning av domare och tjänsteinne-
havare vid internationella domstolar

Varje part vidtar behövliga lagstiftningsåt-
gärder och andra åtgärder för att i sin
nationella lagstiftning som straffbara gär-
ningar fastställa handlande enligt artikel 2 och
3, då det berör domare eller tjänsteinnehavare
vid en sådan internationell domstol, vars
domsrätt parten har godkänt.

Artikel 12

Missbruk av inflytande

Varje part vidtar behövliga lagstiftningsåt-
gärder och andra åtgärder för att i sin
nationella lagstiftning som straffbara gär-
ningar fastställa direkt eller indirekt utlovan-
de, erbjudande eller givande av otillbörliga
förmåner som belöning åt personer som påstår
eller visar sig kunna utöva osakligt inflytande
på beslut som fattas av en person som avses
i artikel 2, 4–6, och 9–11, oberoende av om
förmånen är avsedd för vederbörande själv
eller för en annan person, samt begärande,
mottagande eller erbjudande av samt godta-
gande av erbjudande eller löfte om en sådan
förmån som belöning för utövande av infly-
tande, oavsett om inflytandet utövas eller det
förmodade inflytandet leder till önskat resul-
tat.

Article 10

Bribery of members of international
parliamentary assemblies

Each Party shall adopt such legislative and
other measures as may be necessary to
establish as criminal offences under its
domestic law the conduct referred to in
Article 4 when involving any members of
parliamentary assemblies of international or
supranational organisations of which the
Party is a member.

Article 11

Bribery of judges and officials of
international courts

Each Party shall adopt such legislative and
other measures as may be necessary to
establish as criminal offences under its
domestic law the conduct referred to in
Articles 2 and 3 involving any holders of
judicial office or officials of any international
court whose jurisdiction is accepted by the
Party.

Article 12

Trading in influence

Each Party shall adopt such legislative and
other measures as may be necessary to
establish as criminal offences under its
domestic law, when committed intentionally,
the promising, giving or offering, directly or
indirectly, of any undue advantage to anyone
who asserts or confirms that he or she is able
to exert an improper influence over the
decision-making of any person referred to in
Articles 2, 4 to 6 and 9 to 11 in consideration
thereof, whether the undue advantage is for
himself or herself or for anyone else, as well
as the request, receipt or the acceptance of the
offer or the promise of such an advantage, in
consideration of that influence, whether or not
the influence is exerted or whether or not the
supposed influence leads to the intended
result.
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Artikel 13

Penningtvätt av fördel av korruptionsbrott

Varje part vidtar behövliga lagstiftningsåt-
gärder och andra åtgärder för att i sin
nationella lagstiftning som straffbara gär-
ningar fastställa handlande enligt artikel 6.1
och 6.2 i Europarådets konvention nr 141 om
penningtvätt, efterforskning, beslag och för-
verkande av vinning av brott, enligt de villkor
som anges i artikeln, när förbrottet utgörs av
något av de brott som avses i artikel 2—12
i denna konvention, under förutsättning att
parten inte har gjort ett förbehåll beträffande
dessa brott eller betraktar dessa brott som
grova, enligt sin lagstiftning om penningtvätt.

Artikel 14

Bokföringsbrott

Varje part vidtar behövliga lagstiftningsåt-
gärder och andra åtgärder för att i sin
nationella lagstiftning införa straffrättsliga
eller andra påföljder för följande gärningar
eller försummelser, då dessa skett avsiktligt i
syfte att begå, hemlighålla eller dölja ett brott
enligt artikel 2—12, dock under förutsättning
att parten inte har gjort ett förbehåll beträf-
fande dessa brott:

a) upprättande eller användande av en
faktura eller annan bokföringshandling eller
anteckning i vilken ingår felaktiga eller
bristfälliga uppgifter,

b) olaglig underlåtenhet att göra en betal-
ningsbokning.

Artikel 15

Delaktighet

Varje part vidtar behövliga lagstiftningsåt-
gärder och andra åtgärder för att i sin
nationella lagstiftning som straffbara gär-
ningar fastställa medhjälp eller anstiftan till
ett brott som har fastställts som en straffbar
gärning i enlighet med denna konvention.

Article 13

Money laundering of proceeds from
corruption offences

Each Party shall adopt such legislative and
other measures as may be necessary to
establish as criminal offences under its
domestic law the conduct referred to in the
Council of Europe Convention on Launder-
ing, Search, Seizure and Confiscation of the
Products from Crime (ETS No. 141), Article
6, paragraphs 1 and 2, under the conditions
referred to therein, when the predicate offence
consists of any of the criminal offences
established in accordance with Articles 2 to
12 of this Convention, to the extent that the
Party has not made a reservation or a
declaration with respect to these offences or
does not consider such offences as serious
ones for the purpose of their money laun-
dering legislation.

Article 14

Account offences

Each Party shall adopt such legislative and
other measures as may be necessary to
establish as offences liable to criminal or
other sanctions under its domestic law the
following acts or omissions, when committed
intentionally, in order to commit, conceal or
disguise the offences referred to in Articles 2
to 12, to the extent the Party has not made a
reservation or a declaration:

a) creating or using an invoice or any other
accounting document or record containing
false or incomplete information;

b) unlawfully omitting to make a record of
a payment.

Article 15

Participatory acts

Each Party shall adopt such legislative and
other measures as may be necessary to
establish as criminal offences under its
domestic law aiding or abetting the commis-
sion of any of the criminal offences estab-
lished in accordance with this Convention.
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Artikel 16

Immunitet

Bestämmelserna i denna konvention be-
gränsar inte på något sätt tillämpningen av
bestämmelserna i något avtal eller protokoll
eller någon grundstadga eller i dokument om
verkställighet av dem i fråga om återtagande
av immunitet.

Artikel 17

Domsrätt

1. Varje part vidtar behövliga lagstift-
ningsåtgärder och andra åtgärder för att
utsträcka sin domsrätt till sådana brott som
enligt artikel 2—14 i denna konvention utgör
straffbara gärningar, i det fall att

a) brottet helt eller delvis begås inom dess
territorium,

b) gärningsmannen är medborgare, tjäns-
teman eller medlem i en folkvald församling
i landet i fråga,

c) brottet berör en tjänsteman eller en
medlem i en folkvald församling i landet i
fråga eller en i artikel 9—11 nämnd person,
som samtidigt är medborgare i landet i fråga.

2. Varje part kan, då den undertecknar
denna konvention eller deponerar sitt ratifi-
kations-, godkännande- eller anslutningsin-
strument, genom en förklaring ställd till
Europarådets generalsekreterare förklara att
den förbehåller sig rätten att inte tillämpa eller
att endast i vissa fall eller på vissa villkor
tillämpa bestämmelserna i stycke 1.b och 1.c
i denna artikel, vilka gäller domsrätten, eller
någon del av dem.

3. Om en part har utnyttjat möjligheten att
göra ett förbehåll enligt stycke 2 i denna
artikel, vidtar den behövliga åtgärder för att
utsträcka sin domsrätt till brott som enligt
denna konvention utgör straffbara gärningar i
sådana fall där den påstådde gärningsmannen
befinner sig inom dess territorium och den
trots begäran om utlämning vägrar att utlämna
gärningsmannen till en annan part enbart på
grund av hans eller hennes nationalitet.

4. Denna konvention utesluter inte straff-
rättslig domsrätt som staten i fråga utövar i
enlighet med sin nationella lagstiftning.

Article 16

Immunity

The provisions of this Convention shall be
without prejudice to the provisions of any
Treaty, Protocol or Statute, as well as their
implementing texts, as regards the withdrawal
of immunity.

Article 17

Jurisdiction

1. Each Party shall adopt such legislative
and other measures as may be necessary to
establish jurisdiction over a criminal offence
established in accordance with Articles 2 to
14 of this Convention where:

a) the offence is committed in whole or in
part in its territory;

b) the offender is one of its nationals, one
of its public officials, or a member of one of
its domestic public assemblies;

c) the offence involves one of its public
officials or members of its domestic public
assemblies or any person referred to in
Articles 9 to 11 who is at the same time one
of its nationals.

2. Each State may, at the time of signature
or when depositing its instrument of ratifi-
cation, acceptance, approval or accession, by
a declaration addressed to the Secretary
General of the Council of Europe, declare that
it reserves the right not to apply or to apply
only in specific cases or conditions the
jurisdiction rules laid down in paragraphs 1
b and c of this article or any part thereof.

3. If a Party has made use of the reservation
possibility provided for in paragraph 2 of this
article, it shall adopt such measures as may
be necessary to establish jurisdiction over a
criminal offence established in accordance
with this Convention, in cases where an
alleged offender is present in its territory and
it does not extradite him to another Party,
solely on the basis of his nationality, after a
request for extradition.

4. This Convention does not exclude any
criminal jurisdiction exercised by a Party in
accordance with national law.
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Artikel 18

Samfundsansvar

1. Varje part vidtar behövliga lagstiftnings-
åtgärder och andra åtgärder för att säkerställa
att en juridisk person kan ställas till svars för
aktiv bestickning, missbruk av inflytande och
penningtvätt, vilka enligt denna konvention
utgör straffbara gärningar, då brottet för den
juridiska personens räkning har begåtts av en
fysisk person, antingen ensam eller som
medlem i ett organ inom den juridiska
personen, och denna fysiska person har en
ledande ställning på den grund att han eller
hon har

— rätt att företräda den juridiska personen,

— rätt att fatta beslut för den juridiska
personens räkning, eller

— rätt att utöva tillsyn inom den juridiska
personen

samt för en sådan fysisk persons delaktig-
het i ovan nämnda brott antingen som
medhjälpare eller som anstiftare.

2. Utöver de fall som nämns i stycke 1
vidtar varje part behövliga åtgärder för att
säkerställa att en juridisk person kan ställas
till svars när en i 1 stycket avsedd fysisk
person har försummat övervakningen, så att
en fysisk person som underlyder den juridiska
personen har kunnat begå ett brott enligt
stycke 1 för den juridiska personens räkning.

3. Ansvaret för en juridisk person enligt
stycke 1 och 2 förhindrar inte rättegång i
brottmål mot en fysisk person som har begått
ett brott enligt stycke 1 eller som har varit
anstiftare eller medhjälpare till brottet.

Artikel 19

Påföljder och åtgärder

1. Med beaktande av den allvarliga karak-
tären av de brott som enligt denna konvention
utgör straffbara gärningar, tillämpar varje part
på de brott som enligt artikel 2–14 utgör
straffbara gärningar effektiva, rätt avvägda
och avskräckande påföljder och åtgärder,

Article 18

Corporate liability

1. Each Party shall adopt such legislative
and other measures as may be necessary to
ensure that legal persons can be held liable for
the criminal offences of active bribery,
trading in influence and money laundering
established in accordance with this Conven-
tion, committed for their benefit by any
natural person, acting either individually or as
part of an organ of the legal person, who has
a leading position within the legal person,
based on:

— a power of representation of the legal
person; or

— an authority to take decisions on behalf
of the legal person; or

— an authority to exercise control within
the legal person;

as well as for involvement of such a natural
person as accessory or instigator in the
above-mentioned offences.

2. Apart from the cases already provided
for in paragraph 1, each Party shall take the
necessary measures to ensure that a legal
person can be held liable where the lack of
supervision or control by a natural person
referred to in paragraph 1 has made possible
the commission of the criminal offences
mentioned in paragraph 1 for the benefit of
that legal person by a natural person under its
authority.

3. Liability of a legal person under para-
graphs 1 and 2 shall not exclude criminal
proceedings against natural persons who are
perpetrators, instigators of, or accessories to,
the criminal offences mentioned in paragraph
1.

Article 19

Sanctions and measures

1. Having regard to the serious nature of
the criminal offences established in accord-
ance with this Convention, each Party shall
provide, in respect of those criminal offences
established in accordance with Articles 2 to
14, effective, proportionate and dissuasive
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vilka för de fysiska personernas del omfattar
frihetsberövande straff som kan leda till
utlämning.

2. Varje part säkerställer att på de juridiska
personer som ställts till svars enligt artikel
18.1 och 18.2 tillämpas straffrättsliga eller
andra effektiva, rätt avvägda och avskräckan-
de påföljder, inklusive bötesstraff.

3. Varje part vidtar behövliga lagstiftnings-
mässiga och andra åtgärder för att möjliggöra
förverkande eller beslag av hjälpmedel eller
fördel av brott eller egendom av motsvarande
värde, när det är frågan om brott som enligt
denna konvention utgör straffbara gärningar.

Artikel 20

Specialmyndigheter

Varje part vidtar behövliga åtgärder för att
säkerställa att det finns personer eller enheter
som har specialiserat sig på bekämpande av
korruption. De skall vara tillräckligt själv-
ständiga enligt grundprinciperna i partens
rättssystem för att kunna sköta sina uppgifter
effektivt och utan otillbörliga påtryckning.
Parten skall säkerställa att de anställda inom
en sådan enhet har tillräcklig utbildning och
tillräckliga ekonomiska resurser för att sköta
sina uppgifter.

Artikel 21

Samarbete mellan nationella myndigheter

Varje part vidtar behövliga åtgärder för att
säkerställa att myndigheter och tjänstemän
enligt den nationella lagstiftningen samarbe-
tar med de myndigheter som ansvarar för
brottsutredning och väckande av åtal:

a) genom att på eget initiativ underrätta
myndigheterna i fråga när det finns skälig
anledning att tro att ett brott som enligt artikel
2—14 utgör en straffbar gärning har begåtts,
eller

sanctions and measures, including, when
committed by natural persons, penalties in-
volving deprivation of liberty which can give
rise to extradition.

2. Each Party shall ensure that legal
persons held liable in accordance with Article
18, paragraphs 1 and 2, shall be subject to
effective, proportionate and dissuasive crim-
inal or non-criminal sanctions, including
monetary sanctions.

3. Each Party shall adopt such legislative
and other measures as may be necessary to
enable it to confiscate or otherwise deprive
the instrumentalities and proceeds of criminal
offences established in accordance with this
Convention, or property the value of which
corresponds to such proceeds.

Article 20

Specialised authorities

Each Party shall adopt such measures as
may be necessary to ensure that persons or
entities are specialised in the fight against
corruption. They shall have the necessary
independence in accordance with the funda-
mental principles of the legal system of the
Party, in order for them to be able to carry
out their functions effectively and free from
any undue pressure. The Party shall ensure
that the staff of such entities has adequate
training and financial resources for their
tasks.

Article 21

Co-operation with and between national
authorities

Each Party shall adopt such measures as
may be necessary to ensure that public
authorities, as well as any public official,
co-operate, in accordance with national law,
with those of its authorities responsible for
investigating and prosecuting criminal of-
fences:

a) by informing the latter authorities, on
their own initiative, where there are reason-
able grounds to believe that any of the
criminal offences established in accordance
with Articles 2 to 14 has been committed, or
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b) genom att på begäran lämna de sist-
nämnda myndigheterna all behövlig informa-
tion.

Artikel 22

Skydd av vittnen och personer som
samarbetar med rättsmyndigheterna

Varje part vidtar behövliga åtgärder för att
ge ett effektivt och adekvat skydd åt:

a) personer som rapporterar brott vilka
enligt artikel 2—14 utgör straffbara gärningar
till undersöknings- eller åtalsmyndigheterna
eller som annars samarbetar med dessa
myndigheter

b) vittnen som uttalar sig om sådana
brott.

Artikel 23

Åtgärder för att underlätta insamling av
bevis och konfiskering av nyttan av brottet

1. Varje part vidtar sådana lagstiftningsåt-
gärder och andra åtgärder som behövs enligt
den nationella lagstiftningen, inklusive åtgär-
der som tillåter användning av speciella
undersökningsmetoder, för att underlätta in-
samlandet av bevis i samband med brott som
enligt artikel 2–14 utgör straffbara gärningar
samt för att identifiera, spåra, nedfrysa och
beslagta hjälpmedel och fördelar av korrup-
tionbrott eller egendom av motsvarande vär-
de, när åtgärder enligt artikel 19.3 i denna
konvention kan tillämpas på dem.

2. Varje part vidtar behövliga lagstiftnings-
åtgärder och andra åtgärder för att bemyndiga
sina domstolar eller andra behöriga myndig-
heter att bestämma att banker, finansinstitut
eller företag skall förete sin bokföring eller att
ta den i beslag för utförande av de åtgärder
som avses i stycke 1.

3. Banksekretessen utgör inget hinder för
de åtgärder som avses i stycke 1 och 2.

b) by providing, upon request, to the latter
authorities all necessary information.

Article 22

Protection of collaborators of justice and
witnesses

Each Party shall adopt such measures as
may be necessary to provide effective and
appropriate protection for:

a) those who report the criminal offences
established in accordance with Articles 2 to
14 or otherwise co-operate with the investi-
gating or prosecuting authorities;

b) witnesses who give testimony concern-
ing these offences.

Article 23

Measures to facilitate the gathering of
evidence and the confiscation of proceeds

1. Each Party shall adopt such legislative
and other measures as may be necessary,
including those permitting the use of special
investigative techniques, in accordance with
national law, to enable it to facilitate the
gathering of evidence related to criminal
offences established in accordance with Art-
icle 2 to 14 of this Convention and to identify,
trace, freeze and seize instrumentalities and
proceeds of corruption, or property the value
of which corresponds to such proceeds, liable
to measures set out in accordance with
paragraph 3 of Article 19 of this Convention.

2. Each Party shall adopt such legislative
and other measures as may be necessary to
empower its courts or other competent au-
thorities to order that bank, financial or
commercial records be made available or be
seized in order to carry out the actions
referred to in paragraph 1 of this article.

3. Bank secrecy shall not be an obstacle to
measures provided for in paragraphs 1 and 2
of this article.
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Kapitel III — Övervakning av
verkställigheten

Artikel 24

Övervakning

Gruppen av stater mot korruption (GRE-
CO) övervakar hur parterna verkställer kon-
ventionen.

Kapitel IV Internationellt samarbete

Artikel 25

Allmänna principer för och åtgärder inom
det internationella samarbetet

1. För undersökning av brott som enligt
denna konvention utgör straffbara gärningar
eller för rättegång som gäller ett sådant brott
bedriver parterna sinsemellan ett så omfat-
tande samarbete som möjligt enligt bestäm-
melserna i tillämpliga internationella doku-
ment om internationellt samarbete i brottmål
eller enligt arrangemang som avtalats på basis
av enhetlig eller ömsesidig lagstiftning samt
enligt sin nationella lagstiftning.

2. Om parterna emellan inte gäller något
sådant internationellt dokument eller arrange-
mang som avses i stycke 1, tillämpas artikel
26—31.

3. Artikel 26—31 tillämpas också när de är
fördelaktigare än bestämmelserna i de inter-
nationella dokument eller arrangemang som
avses i stycke 1.

Artikel 26

Inbördes rättslighjälp

1. Parterna ger varandra så omfattande
hjälp som möjligt genom att utan dröjsmål
behandla begäran från sådana myndigheter
som enligt sin nationella lagstiftning har rätt
att undersöka eller väcka åtal för brott som
enligt denna konvention utgör straffbara
gärningar.

2. Inbördes rättslighjälp enligt stycke 1 kan
förvägras, om den part som mottagit begäran
tror att tillgodoseende av begäran skulle skada
dess grundläggande intressen, suveränitet,

Chapter III — Monitoring of
implementation

Article 24

Monitoring

The Group of States against Corruption
(GRECO) shall monitor the implementation
of this Convention by the Parties.

Chapter IV — International co-operation

Article 25

General principles and measures for
international co-operation

1. The Parties shall co-operate with each
other, in accordance with the provisions of
relevant international instruments on interna-
tional co-operation in criminal matters, or
arrangements agreed on the basis of uniform
or reciprocal legislation, and in accordance
with their national law, to the widest extent
possible for the purposes of investigations and
proceedings concerning criminal offences
established in accordance with this Conven-
tion.

2. Where no international instrument or
arrangement referred to in paragraph 1 is in
force between Parties, Articles 26 to 31 of this
chapter shall apply.

3. Articles 26 to 31 of this chapter shall
also apply where they are more favourable
than those of the international instruments or
arrangements referred to in paragraph 1.

Article 26

Mutual assistance

1. The Parties shall afford one another the
widest measure of mutual assistance by
promptly processing requests from authorities
that, in conformity with their domestic laws,
have the power to investigate or prosecute
criminal offences established in accordance
with this Convention.

2. Mutual legal assistance under paragraph
1 of this article may be refused if the
requested Party believes that compliance with
the request would undermine its fundamental
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nationella säkerhet eller allmänna ordning
(ordre public).

3. Parterna åberopar inte banksekretessen
som grund för vägran till samarbete enligt
detta kapitel. Om den nationella lagstift-
ningen det kräver, kan en part kräva att för
en sådan begäran om samarbete som innebär
åsidosättande av banksekretessen behövs till-
stånd antingen av en domare eller annan
rättslig myndighet, bland dem åklagarmyn-
digheterna, med straffrättslig behörighet.

Artikel 27

Utlämning

1. De brott som enligt denna konvention
anses utgöra straffbara gärningar räknas till de
brott som berättigar till utlämnande av gär-
ningsmannen i enlighet med gällande utläm-
ningsavtal parterna emellan. Parterna förbin-
der sig att inkludera dessa brott bland de brott
som berättigar till utlämning i alla framtida
utlämningsavtal dem emellan.

2. Om en part för vilken ett utlämningsavtal
utgör villkor för utlämning får en utlämnings-
begäran av en annan part, med vilken den inte
har avtal om utlämning, kan den betrakta
denna konvention som juridisk grund för
utlämning i fråga om brott som enligt denna
konvention anses utgöra straffbara gärningar.

3. Parter för vilka ett utlämningsavtal utgör
villkor för utlämning erkänner sinsemellan de
brott som enligt denna konvention anses
utgöra straffbara gärningar som sådana brott
vilka berättigar till utlämning.

4. Utlämning verkställs enligt villkoren i
lagstiftningen i den part som har mottagit
begäran om utlämning eller i tillämpliga avtal
om utlämning, inklusive de grunder på vilka
den part som mottagit begäran kan förvägra
utlämning.

5. Om utlämning med anledning av ett brott
som enligt denna konvention utgör en straff-
bar gärning förvägras enbart på grundvalen av
den berörda personens nationalitet, eller ef-
tersom den part som mottagit begäran anser
sig ha domsrätt i ärendet, skall den part som
mottagit begäran föra saken till behandling av
sina behöriga myndigheter för väckande av
åtal, om inte annat avtalas med den part som

interests, national sovereignty, national secur-
ity or ordre public.

3. Parties shall not invoke bank secrecy as
a ground to refuse any co-operation under this
chapter. Where its domestic law so requires,
a Party may require that a request for
co-operation which would involve the lifting
of bank secrecy be authorised by either a
judge or another judicial authority, including
public prosecutors, any of these authorities
acting in relation to criminal offences.

Article 27

Extradition

1. The criminal offences established in
accordance with this Convention shall be
deemed to be included as extraditable of-
fences in any extradition treaty existing
between or among the Parties. The Parties
undertake to include such offences as extra-
ditable offences in any extradition treaty to be
concluded between or among them.

2. If a Party that makes extradition con-
ditional on the existence of a treaty receives
a request for extradition from another Party
with which it does not have an extradition
treaty, it may consider this Convention as the
legal basis for extradition with respect to any
criminal offence established in accordance
with this Convention.

3. Parties that do not make extradition
conditional on the existence of a treaty shall
recognise criminal offences established in
accordance with this Convention as extradit-
able offences between themselves.

4. Extradition shall be subject to the
conditions provided for by the law of the
requested Party or by applicable extradition
treaties, including the grounds on which the
requested Party may refuse extradition.

5. If extradition for a criminal offence
established in accordance with this Conven-
tion is refused solely on the basis of the
nationality of the person sought, or because
the requested Party deems that it has juris-
diction over the offence, the requested Party
shall submit the case to its competent
authorities for the purpose of prosecution
unless otherwise agreed with the requesting
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framställt begäran, och vid lämplig tidpunkt
underrätta den part som framställt begäran om
det slutliga resultatet.

Artikel 28

Frivillig information

Om det inte är till skada för en parts egna
brottsutredningar eller rättsliga förfarande,
kan parten utan föregående begäran överläm-
na information till en annan part, när den
anser att lämnandet av denna information
skall kunna hjälpa den mottagande parten att
inleda eller genomföra utredningar eller rätts-
liga förfarande avseende brott som enligt
denna konvention utgör straffbara gärningar,
eller skulle kunna föranleda parten i fråga att
framställa en begäran enligt detta kapitel.

Artikel 29

Centralmyndighet

1. Parterna utser en centralmyndighet eller
vid behov flera sådana myndigheter som skall
svara för att begäran som framställts enligt
detta kapitel avsänds respektive besvaras samt
för att en sådan begäran verkställs eller
överlämnas till de behöriga verkställande
myndigheterna.

2. Vid undertecknandet av denna konven-
tion eller vid deponeringen av ratifikations-,
godkännande- eller anslutningsinstrumentet
meddelar varje part Europarådets generalsek-
reterare namnen och adresserna på de enligt
stycke 1 utsedda myndigheterna.

Artikel 30

Direkt översändande

1. Centralmyndigheterna översänder hand-
lingar direkt mellan varandra.

2. I brådskande fall kan en begäran om
inbördes rättslig hjälp eller meddelanden i
samband med en sådan sändas av de rättsliga
myndigheterna i den part som framställer
begäran, inklusive allmän åklagare, direkt till
den mottagande partens motsvarande myn-
digheter. I ett sådant fall sänds samtidigt en

Party, and shall report the final outcome to the
requesting Party in due course.

Article 28

Spontaneous information

Without prejudice to its own investigations
or proceedings, a Party may without prior
request forward to another Party information
on facts when it considers that the disclosure
of such information might assist the receiving
Party in initiating or carrying out investiga-
tions or proceedings concerning criminal
offences established in accordance with this
Convention or might lead to a request by that
Party under this chapter.

Article 29

Central authority

1. The Parties shall designate a central
authority or, if appropriate, several central
authorities, which shall be responsible for
sending and answering requests made under
this chapter, the execution of such requests or
the transmission of them to the authorities
competent for their execution.

2. Each Party shall, at the time of signature
or when depositing its instrument of ratifi-
cation, acceptance, approval or accession,
communicate to the Secretary General of the
Council of Europe the names and addresses
of the authorities designated in pursuance of
paragraph 1 of this article.

Article 30

Direct communication

1. The central authorities shall communi-
cate directly with one another.

2. In the event of urgency, requests for
mutual assistance or communications related
thereto may be sent directly by the judicial
authorities, including public prosecutors, of
the requesting Party to such authorities of the
requested Party. In such cases a copy shall be
sent at the same time to the central authority
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kopia av handlingarna till den mottagande
partens centralmyndighet via centralmyndig-
heten i den part som framställer begäran.

3. En begäran eller ett meddelande enligt
stycke 1 och 2 kan översändas via Interna-
tionella kriminalpolisorganisationen (Inter-
pol).

4. Om begäran framställs i enlighet med
stycke 2 och myndigheten inte är behörig att
behandla den, överlämnar den begäran till den
behöriga nationella myndigheten och under-
rättar omedelbart den part som framställt
begäran om detta.

5. En begäran eller ett meddelande enligt
stycke 2 får, om de inte avser tvångsmedel,
sändas av de behöriga myndigheterna i den
part som framställer begäran direkt till de
behöriga myndigheterna i den mottagande
parten.

6. Varje part kan vid undertecknandet av
denna konvention eller deponeringen av
ratifikations-, godkännande- eller anslut-
ningsinstrumentet meddela Europarådets ge-
neralsekreterare om att en begäran enligt detta
kapitel för effektivitetens skull skall riktas till
dess centralmyndighet.

Artikel 31

Information

Den part som mottagit begäran skall utan
dröjsmål underrätta den part som framställt
begäran om de åtgärder som vidtagits med
anledning av en begäran enligt detta kapitel
och om det slutgiltiga resultatet av åtgärderna.
Den mottagande parten underrättar också utan
dröjsmål den part som framställt begäran om
sådana omständigheter som gör det omöjligt
att verkställa de begärda åtgärderna eller som
sannolikt kan försena dem avsevärt.

Kapitel V — Slutbestämmelser

Artikel 32

Undertecknande och ikraftträdande

1. Denna konvention är öppen för under-
tecknande av Europarådets medlemsstater
samt för icke-medlemsstater som har deltagit
i utarbetandet av den. Dessa stater kan
uttrycka sitt samtycke till att vara bundna

of the requested Party through the central
authority of the requesting Party.

3. Any request or communication under
paragraphs 1 and 2 of this article may be
made through the International Criminal
Police Organisation (Interpol).

4. Where a request is made pursuant to
paragraph 2 of this article and the authority
is not competent to deal with the request, it
shall refer the request to the competent
national authority and inform directly the
requesting Party that it has done so.

5. Requests or communications under
paragraph 2 of this article, which do not
involve coercive action, may be directly
transmitted by the competent authorities of
the requesting Party to the competent au-
thorities of the requested Party.

6. Each State may, at the time of signature
or when depositing its instrument of ratifi-
cation, acceptance, approval or accession,
inform the Secretary General of the Council
of Europe that, for reasons of efficiency,
requests made under this chapter are to be
addressed to its central authority.

Article 31

Information

The requested Party shall promptly inform
the requesting Party of the action taken on a
request under this chapter and the final result
of that action. The requested Party shall also
promptly inform the requesting Party of any
circumstances which render impossible the
carrying out of the action sought or are likely
to delay it significantly.

Chapter V —Final provisions

Article 32

Signature and entry into force

1. This Convention shall be open for
signature by the member States of the Council
of Europe and by non-member States which
have participated in its elaboration. Such
States may express their consent to be bound
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genom
a) undertecknande utan förbehåll för rati-

fikation eller godkännande, eller
b) undertecknande med förbehåll för rati-

fikation eller godkännande, följt av ratifika-
tion eller godkännande

2. Ratifikations- eller godkännandeinstru-
menten skall deponeras hos Europarådets
generalsekreterare.

3. Denna konvention träder i kraft den
första dagen i den månad som följer efter
utgången av en period om tre månader efter
den dag då 14 stater har uttryckt sitt samtycke
till att vara bundna av konventionen i enlighet
med stycke 1. En stat som vid ratificeringen
inte är medlem i gruppen av stater mot
korruption (GRECO) blir automatiskt med-
lem i gruppen den dag konventionen träder i
kraft.

4. I förhållande till varje signatärstat som
därefter uttrycker sitt samtycke till att vara
bunden av konventionen träder denna i kraft
den första dagen i den månad som följer efter
utgången av en period om tre månader efter
dagen för dess samtycke att vara bunden av
konventionen i enlighet med stycke 1. En
signatärstat som vid ratificeringen inte är
medlem i gruppen av stater mot korruption
(GRECO) blir automatiskt medlem i gruppen
den dag då konventionen för dess del träder
i kraft.

Artikel 33

Anslutning till konventionen

1. Efter denna konventions ikraftträdande
kan Europarådets ministerkommitté efter
samråd med de fördragsslutande staterna
inbjuda Europeiska gemenskapen och en stat
som inte är medlem av Europarådet och som
inte har deltagit i utarbetandet av konventio-
nen, att ansluta sig till denna konvention
genom ett beslut som fattats med den
majoritet som anges i artikel 20 d i Europa-
rådets stadga och genom enhälligt beslut av
företrädarna för de fördragsslutande stater
som är berättigade att vara företrädda i
ministerkommittén.

2. I förhållande till Europeiska gemenska-

by:
a) signature without reservation as to

ratification, acceptance or approval; or
b) signature subject to ratification, accept-

ance or approval, followed by ratification,
acceptance or approval.

2. Instruments of ratification, acceptance or
approval shall be deposited with the Secretary
General of the Council of Europe.

3. This Convention shall enter into force on
the first day of the month following the
expiration of a period of three months after
the date on which fourteenth States have
expressed their consent to be bound by the
Convention in accordance with the provisions
of paragraph 1. Any such State, which is not
a member of the Group of States against
Corruption (GRECO) at the time of ratifica-
tion, shall automatically become a member on
the date the Convention enters into force.

4. In respect of any signatory State which
subsequently expresses its consent to be
bound by it, the Convention shall enter into
force on the first day of the month following
the expiration of a period of three months
after the date of the expression of their
consent to be bound by the Convention in
accordance with the provisions of paragraph
1. Any signatory State, which is not a member
of the Group of States against Corruption
(GRECO) at the time of ratification, shall
automatically become a member on the date
the Convention enters into force in its respect.

Article 33

Accession to the Convention

1. After the entry into force of this
Convention, the Committee of Ministers of
the Council of Europe, after consulting the
Contracting States to the Convention, may
invite the European Community as well as
any State not a member of the Council and
not having participated in its elaboration to
accede to this Convention, by a decision taken
by the majority provided for in Article 20d of
the Statute of the Council of Europe and by
the unanimous vote of the representatives of
the Contracting States entitled to sit on the
Committee of Ministers.

2. In respect of the European Community
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pen och de stater som ansluter sig till
konventionen enligt stycke 1, träder denna
konvention i kraft den första dagen i den
månad som följer efter utgången av en period
om tre månader från den dag då anslutnings-
instrumentet deponerades hos Europarådets
generalsekreterare. Europeiska gemenskapen
och de stater som ansluter sig till konven-
tionen blir automatiskt medlemmar i GRECO
den dag då konventionen för deras del träder
i kraft, om de inte redan är medlemmar i
gruppen vid anslutningen.

Artikel 34

Territoriell tillämpning

1. En stat kan när den undertecknar denna
konvention eller när den deponerar sitt
ratifikations-, godkännande- eller anslut-
ningsinstrument ange för vilket territorium
eller vilka territorier konventionen skall gälla.

2. En stat kan vid en senare tidpunkt,
genom en förklaring ställd till Europarådets
generalsekreterare, utsträcka tillämpningen av
denna konvention till varje annat territorium
som anges i förklaringen. I förhållande till ett
sådant territorium träder konventionen i kraft
den första dagen i den månad som följer efter
utgången av en period om tre månader från
den dag då generalsekreteraren mottog för-
klaringen.

3. En förklaring som avgetts i enlighet med
de båda föregående styckena kan i förhållande
till ett territorium som angetts i förklaringen
återtas genom en underrättelse ställd till
generalsekreteraren. Återtagandet träder i
kraft den första dagen i den månad som följer
efter utgången av en period om tre månader
från den dag då generalsekreteraren mottog
underrättelsen.

Artikel 35

Förhållande till andra konventioner och
överenskommelser

1. Denna konvention inverkar inte på
rättigheter och åtaganden som följer av
internationella multilaterala konventioner om
särskilda frågor.

and any State acceding to it under paragraph
1 above, the Convention shall enter into force
on the first day of the month following the
expiration of a period of three months after
the date of deposit of the instrument of
accession with the Secretary General of the
Council of Europe. The European Commu-
nity and any State acceding to this Conven-
tion shall automatically become a member of
GRECO, if it is not already a member at the
time of accession, on the date the Convention
enters into force in its respect.

Article 34

Territorial application

1. Any State may, at the time of signature
or when depositing its instrument of ratifi-
cation, acceptance, approval or accession,
specify the territory or territories to which this
Convention shall apply.

2. Any Party may, at any later date, by a
declaration addressed to the Secretary Gen-
eral of the Council of Europe, extend the
application of this Convention to any other
territory specified in the declaration. In
respect of such territory the Convention shall
enter into force on the first day of the month
following the expiration of a period of three
months after the date of receipt of such
declaration by the Secretary General.

3. Any declaration made under the two
preceding paragraphs may, in respect of any
territory specified in such declaration, be
withdrawn by a notification addressed to the
Secretary General of the Council of Europe.
The withdrawal shall become effective on the
first day of the month following the expiration
of a period of three months after the date of
receipt of such notification by the Secretary
General.

Article 35

Relationship to other conventions and
agreements

1. This Convention does not affect the
rights and undertakings derived from inter-
national multilateral conventions concerning
special matters.
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2. Konventionens parter kan ingå bilaterala
och multilaterala överenskommelser med var-
andra i frågor som behandlas i denna kon-
vention i syfte att göra tillägg till eller stärka
dess bestämmelser eller att underlätta till-
lämpningen av dess principer.

3. Om två eller flera parter redan har ingått
en överenskommelse eller ett avtal beträffan-
de en fråga som behandlas i denna konvention
eller på annat sätt har fastlagt sina inbördes
förhållanden beträffande denna fråga, har de
rätt att tillämpa överenskommelsen eller
avtalet eller att reglera sina förhållanden i
enlighet därmed i stället för att tillämpa denna
konvention, om det underlättar det interna-
tionella samarbetet.

Artikel 36

Förklaringar

En stat kan, när den undertecknar denna
konvention eller när den deponerar sitt
ratifikations-, godkännande- eller anslut-
ningsinstrument förklara att den som straff-
bara gärningar fastställer aktivt och passivt
mutande av utländska tjänstemän enligt arti-
kel 5, av tjänstemän vid internationella
organisationer enligt artikel 9 eller av domare
och tjänsteinnehavare vid internationella
domstolar enligt artikel 11, endast om tjäns-
temannen eller domaren handlar eller avhåller
sig från att handla på ett visst sätt i strid med
sina tjänsteplikter.

Artikel 37

Förbehåll

1. En stat kan när den undertecknar denna
konvention eller när den deponerar sitt
ratifikations-, godkännande- eller anslut-
ningsinstrument helt eller delvis förbehålla
sig rätten att inte såsom straffbara gärningar
i sin nationella lagstiftning fastställa sådant
handlande som avses i artikel 4, 6—8, 10 och
12 eller passivt mutande enligt artikel 5.

2. En stat kan när den undertecknar denna
konvention eller när den deponerar sitt
ratifikations-, godkännande- eller anslut-

2. The Parties to the Convention may
conclude bilateral or multilateral agreements
with one another on the matters dealt with in
this Convention, for purposes of supplement-
ing or strengthening its provisions or facili-
tating the application of the principles em-
bodied in it.

3. If two or more Parties have already
concluded an agreement or treaty in respect
of a subject which is dealt with in this
Convention or otherwise have established
their relations in respect of that subject, they
shall be entitled to apply that agreement or
treaty or to regulate those relations accord-
ingly, in lieu of the present Convention, if it
facilitates international co-operation.

Article 36

Declarations

Any State may, at the time of signature or
when depositing its instrument of ratification,
acceptance, approval or accession, declare
that it will establish as criminal offences the
active and passive bribery of foreign public
officials under Article 5, of officials of
international organisations under Article 9 or
of judges and officials of international courts
under Article 11, only to the extent that the
public official or judge acts or refrains from
acting in breach of his duties.

Article 37

Reservations

1. Any State may, at the time of signature
or when depositing its instrument of ratifi-
cation, acceptance, approval or accession,
reserve its right not to establish as a criminal
offence under its domestic law, in part or in
whole, the conduct referred to in Articles 4,
6 to 8, 10 and 12 or the passive bribery
offences defined in Article 5.

2. Any State may, at the time of signature
or when depositing its instrument of ratifi-
cation, acceptance, approval or accession
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ningsinstrument förklara att den utnyttjar den
möjlighet till förbehåll som anges i artikel
17.2.

3. En stat kan när den undertecknar denna
konvention eller när den deponerar sitt
ratifikations-, godkännande- eller anslut-
ningsinstrument förklara att den kan vägra att
lämna inbördes rättshjälp enligt artikel 26.1,
om begäran gäller ett brott som den motta-
gande parten betraktar som ett politiskt brott.

4. Ingen stat kan, genom att tillämpa stycke
1, 2 eller 3 i denna artikel göra förbehåll för
fler än fem i dessa stycken nämnda bestäm-
melser. Inga andra förbehåll kan göras.
Likartade förbehåll till artiklarna 4, 6 och 10
betraktas som ett enda förbehåll.

Artikel 38

Förklaringarnas och förbehållens giltighet
samt omprövning

1. Förklaringar enligt artikel 36 och för-
behåll enligt artikel 37 är i kraft tre år från
den dag då konventionen träder i kraft i
förhållande till staten i fråga. Sådana förklar-
ingar och förbehåll kan dock förnyas för lika
långa perioder.

2. Tolv månader före utgången av förklar-
ingens eller förbehållets giltighetstid medde-
lar Europarådets generalsekreterare staten i
fråga att giltighetstiden upphör. Senast tre
månader före giltighetstidens utgång skall
staten i fråga meddela generalsekreteraren om
förklaringen eller förbehållet kommer att
förbli i kraft, ändras eller återtas. Om staten
inte har givit något meddelande, meddelar
generalsekreteraren staten i fråga att giltig-
hetstiden för dess förklaring eller förbehåll
automatiskt anses ha förlängts med sex
månader. Om staten i fråga inte meddelar sin
avsikt att upprätthålla eller ändra förklaringen
eller förbehållet före utgången av denna tid,
upphör förklaringen eller förbehållet att gälla.

3. Om en part gör en förklaring eller ett
förbehåll enligt artikel 36 och 37, skall den
före förnyandet eller på begäran till GRECO

declare that it avails itself of the reservation
provided for in Article 17, paragraph 2.

3. Any State may, at the time of signature
or when depositing its instrument of ratifi-
cation, acceptance, approval or accession
declare that it may refuse mutual legal
assistance under Article 26, paragraph 1, if
the request concerns an offence which the
requested Party considers a political offence.

4. No State may, by application of para-
graphs 1, 2 and 3 of this article, enter
reservations to more than five of the provi-
sions mentioned thereon. No other reservation
may be made. Reservations of the same
nature with respect to Articles 4, 6 and 10
shall be considered as one reservation.

Article 38

Validity and review of declarations and
reservations

1. Declarations referred to in Article 36 and
reservations referred to in Article 37 shall be
valid for a period of three years from the day
of the entry into force of this Convention in
respect of the State concerned. However, such
declarations and reservations may be renewed
for periods of the same duration.

2. Twelve months before the date of expiry
of the declaration or reservation, the Secre-
tariat General of the Council of Europe shall
give notice of that expiry to the State
concerned. No later than three months before
the expiry, the State shall notify the Secretary
General that it is upholding, amending or
withdrawing its declaration or reservation. In
the absence of a notification by the State
concerned, the Secretariat General shall in-
form that State that its declaration or reser-
vation is considered to have been extended
automatically for a period of six months.
Failure by the State concerned to notify its
intention to uphold or modify its declaration
or reservation before the expiry of that period
shall cause the declaration or reservation to
lapse.

3. If a Party makes a declaration or a
reservation in conformity with Articles 36 and
37, it shall provide, before its renewal or upon

711Nr 108



lämna en förklaring om orsakerna till för-
längningen.

Artikel 39

Ändringar

1. Ändringar i denna konvention kan
föreslås av varje part och skall översändas av
Europarådets generalsekreterare till Europa-
rådets medlemsstater och varje icke-med-
lemsstat som har anslutit sig eller inbjudits att
ansluta sig till denna konvention i enlighet
med artikel 33.

2. Varje ändring som föreslås av en part
skall översändas till Europarådets kommitté
för brottsfrågor, som till ministerkommittén
skall lämna sitt yttrande över den föreslagna
ändringen.

3. Ministerkommittén skall överväga den
föreslagna ändringen och det yttrande som
avgivits av kommittén för brottsfrågor och
kan anta ändringen efter förhandlingar med de
icke-medlemsstater i Europarådet som är
parter i konventionen.

4. Texten till varje ändring som antas av
ministerkommittén i enlighet med stycke 3
skall översändas till parterna för godtagande.

5. Varje ändring som antas i enlighet med
stycke 3 träder i kraft den trettionde dagen
efter det att samtliga parter har underrättat
generalsekreteraren om sitt godtagande av
ändringen.

Artikel 40

Lösning av tvister

1. Europarådets kommitté för brottsfrågor
skall hållas underrättad om tolkningen och
tillämpningen av denna konvention.

2. Vid tvist mellan parter om tolkningen
eller tillämpningen av denna konvention skall
de söka uppnå en lösning genom förhandling
eller med andra fredliga medel efter deras
eget val, inbegripet hänskjutande av tvisten
till Europarådets kommitté för brottsfrågor,
till skiljedomstol, vars avgörande skall vara
bindande för parterna, eller till Internationella

request, an explanation to GRECO, on the
grounds justifying its continuance.

Article 39

Amendments

1. Amendments to this Convention may be
proposed by any Party, and shall be com-
municated by the Secretary General of the
Council of Europe to the member States of the
Council of Europe and to every non-member
State which has acceded to, or has been
invited to accede to, this Convention in
accordance with the provisions of Article 33.

2. Any amendment proposed by a Party
shall be communicated to the European
Committee on Crime Problems (CDPC),
which shall submit to the Committee of
Ministers its opinion on that proposed amend-
ment.

3. The Committee of Ministers shall
consider the proposed amendment and the
opinion submitted by the CDPC and, follow-
ing consultation of the non-member States
Parties to this Convention, may adopt the
amendment.

4. The text of any amendment adopted by
the Committee of Ministers in accordance
with paragraph 3 of this article shall be
forwarded to the Parties for acceptance.

5. Any amendment adopted in accordance
with paragraph 3 of this article shall come
into force on the thirtieth day after all Parties
have informed the Secretary General of their
acceptance thereof.

Article 40

Settlement of disputes

1. The European Committee on Crime
Problems of the Council of Europe shall be
kept informed regarding the interpretation and
application of this Convention.

2. In case of a dispute between Parties as
to the interpretation or application of this
Convention, they shall seek a settlement of
the dispute through negotiation or any other
peaceful means of their choice, including
submission of the dispute to the European
Committee on Crime Problems, to an arbitral
tribunal whose decisions shall be binding

712 Nr 108



domstolen, enligt vad som överenskommits
mellan de berörda parterna.

Artikel 41

Uppsägning

1. En part kan när som helst säga upp denna
konvention genom en underrättelse ställd till
Europarådets generalsekreterare.

2. Uppsägningen träder i kraft den första
dagen i den månad som följer efter utgången
av en period om tre månader från den dag då
generalsekreteraren mottog underrättelsen.

Artikel 42

Underrättelse

1. Europarådets generalsekreterare skall
underrätta Europarådets medlemsstater och
varje stat som har anslutit sig till denna
konvention om

a) varje undertecknande,
b) varje deponering av ratifikations-, god-

kännande- eller anslutningsinstrument,
c) dagen för konventionens ikraftträdande

enligt artiklarna 32 och 33,

d) varje förklaring eller förbehåll som
gjorts enligt artikel 36 eller 37,

e) alla andra åtgärder, underrättelser eller
meddelanden som rör denna konvention.

Till bekräftelse härav har undertecknade,
därtill vederbörligen befullmäktigade, under-
tecknat denna konvention.

Upprättad i Strasbourg den 1999/2000 på
engelska och franska, vilka båda texter är lika
giltiga, i ett enda exemplar, som skall
deponeras i Europarådets arkiv. Europarådets
generalsekreterare skall översända en bestyrkt
kopia till varje medlemsstat i Europarådet, till
de icke-medlemsstater som har deltagit i
utarbetandet av konventionen, och till de
stater som har inbjudits att ansluta sig till den.

upon the Parties, or to the International Court
of Justice, as agreed upon by the Parties
concerned.

Article 41

Denunciation

1. Any Party may, at any time, denounce
this Convention by means of a notification
addressed to the Secretary General of the
Council of Europe.

2. Such denunciation shall become effect-
ive on the first day of the month following the
expiration of a period of three months after
the date of receipt of the notification by the
Secretary General.

Article 42

Notification

The Secretary General of the Council of
Europe shall notify the member States of the
Council of Europe and any State which has
acceded to this Convention of:

a) any signature;
b) the deposit of any instrument of ratifi-

cation, acceptance, approval or accession;
c) any date of entry into force of this

Convention in accordance with Articles 32
and 33;

d) any declaration or reservation made
under Article 36 or Article 37;

e) any other act, notification or commu-
nication relating to this Convention.

In witness whereof the undersigned, being
duly authorised thereto, have signed this
Convention.

Done at Strasbourg, this 27th day of
January 1999, in English and in French, both
texts being equally authentic, in a single copy
which shall be deposited in the archives of the
Council of Europe. The Secretary General of
the Council of Europe shall transmit certified
copies to each member State of the Council
of Europe, to the non-member States which
have participated in the elaboration of this
Convention, and to any State invited to
accede to it.
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