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Lag
om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen om kamp mot korruption som
tjänstemän i Europeiska gemenskaperna eller Europeiska unionens medlemsstater är
delaktiga i
Given i Helsingfors den 13 november 1998

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:
1§

2§

Konventionens ikraftträdande

Bemyndigande att utfärda förordning

Bestämmelserna i den i Bryssel den 26 maj
1997 på grundval av artikel K 3.2 c i fördraget
om Europeiska unionen upprättade konventionen om kamp mot korruption som tjänstemän i Europeiska gemenskaperna eller Europeiska unionens medlemsstater är delaktiga
i är, för så vitt de hör till området för
lagstiftningen, i kraft så som därom har
avtalats.

Närmare bestämmelser om verkställigheten
av denna lag utfärdas genom förordning.
3§
Ikraftträdande
Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som
bestäms genom förordning.

Helsingfors den 13 november 1998
Republikens President
MARTTI AHTISAARI
Justitieminister Jussi Järventaus
RP 46/1998
LaUB 7/1998
RSv 106/1998
33—2005
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(Finlands författningssamlings nr 736/2005)

Statsrådets förordning
om sättande i kraft av konventionen om kamp mot korruption som tjänstemän i
Europeiska gemenskaperna eller Europeiska unionens medlemsstater är delaktiga i samt
om ikraftträdande av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen
Given i Helsingfors den 8 september 2005

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet, föreskrivs:
1§
Den i Bryssel den 26 maj 1997 ingångna,
på grundval av artikel K 3.2 c i Fördraget om
Europeiska unionen utarbetade konventionen
om kamp mot korruption som tjänstemän i
Europeiska gemenskaperna eller Europeiska
unionens medlemsstater är delaktiga i, träder
i kraft den 28 september 2005 så som därom
har avtalats. Konventionen har godkänts av
riksdagen den 9 oktober 1998 och av republikens president den 13 november 1998.
Godkännandeinstrumentet har deponerats hos
generalsekreteraren för Europeiska unionens
råd den 18 december 1998.
2§
Lagen om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen om kamp mot korruption som tjänstemän i Europeiska gemenskaperna eller Europeiska unionens medlemsstater är delaktiga i träder i kraft den 28
september 2005.
3§
Finland har lämnat följande förklaringar
gällande konventionen:
1. I enlighet med 1 kap. 11 § i strafflagen

tillämpar Finland bestämmelsen i artikel 7.1
b i konventionen på finska medborgare endast
om gärningen är straffbar också enligt lagen
på gärningsorten och om även en domstol i
den främmande staten kunde ha dömt ut straff
för gärningen. För brottet får då inte i Finland
dömas ut en påföljd som är strängare än den
som föreskrivs för brottet enligt lagen på
gärningsorten.
2. Finland tillämpar inte bestämmelserna i
artikel 7.1 c och d i konventionen.
3. Finland är inte bunden av artikel 10.1 i
konventionen i de fall som anges i artikel 10.2
a—c.
4. Finland godkänner i enlighet med artikel
12.3 i konventionen att alla domstolar i
Finland kan begära förhandsavgöranden av
Europeiska gemenskapernas domstol i de
situationer som avses i artikeln.
4§
De bestämmelser i konventionen som inte
hör till området för lagstiftningen är i kraft
som förordning.
5§
Denna förordning träder i kraft den 28
september 2005.

Helsingfors den 8 september 2005
Minister Sinikka Mönkäre

Lagstiftningsråd Katariina Jahkola
EGT C 195; 25.6.1997
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KONVENTION
utarbetad på grundval av artikel K 3.2 c i Fördraget om Europeiska unionen om kamp
mot korruption som tjänstemän i Europeiska gemenskaperna eller Europeiska unionens
medlemsstater är delaktiga i
DE HÖGA FÖRDRAGSSLUTANDE PARTERNA i denna konvention, som är medlemsstater i Europeiska unionen,
SOM HÄNVISAR till Europeiska unionens råds akt av den 26 maj 1997,
SOM BEAKTAR ATT medlemsstaterna anser att förbättringen av det rättsliga samarbetet i
kampen mot korruptionen är en fråga av gemensamt intresse som omfattas av det samarbete
om vilket föreskrifter meddelas i avdelning VI i fördraget,
SOM BEAKTAR ATT rådet i en akt av den 27 september 1996 har utarbetat ett protokoll
som särskilt avser korruptiva handlingar som såväl nationella tjänstemän som gemenskapstjänstemän är delaktiga i och som skadar eller skulle kunna skada Europeiska gemenskapernas finansiella intressen,
SOM BEAKTAR nödvändigheten av att för att förbättra det straffrättsliga samarbetet mellan medlemsstaterna gå längre än enligt nämnda protokoll och utarbeta en konvention som avser korruptiva handlingar i vilka Europeiska gemenskapernas tjänstemän eller tjänstemän i
medlemsstaterna i allmänhet är delaktiga, och
SOM ÄR ANGELÄGNA om att säkerställa en enhetlig och effektiv tillämpning av denna
konvention inom hela Europeiska unionen,
HAR ENATS OM FÖLJANDE BESTÄMMELSER.

Artikel 1
Definitioner

lemsstaterna eller av något offentligt eller
privat organ som utför uppgifter som motsvarar dem som Europeiska gemenskapernas
tjänstemän eller övriga anställda utför.

I denna konvention avses med
a) tjänsteman: alla gemenskapstjänstemän
och alla nationella tjänstemän, inklusive alla
nationella tjänstemän från en annan medlemsstat,
b) gemenskapstjänsteman:
B varje person som är tjänsteman eller kontraktsanställd i den mening som avses i tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna eller i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska
gemenskaperna,
B varje person som har ställts till Europeiska gemenskapernas förfogande av med-

Medlemmar i de organ som bildats enligt
fördragen om upprättandet av Europeiska
gemenskaperna samt dessa organs personal
likställs med gemenskapstjänstemän, om de
inte omfattas av tjänsteföreskrifterna för
tjänstemän i Europeiska gemenskaperna eller
anställningsvillkoren för övriga anställda i
Europeiska gemenskaperna,
c) nationell tjänsteman: ett begrepp som
skall tolkas med hänvisning till den definition tjänsteman eller ämbetsman har i den nationella rätten i den medlemsstat där personen i fråga innehar denna egenskap vid tilllämpning av dess straffrätt.
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När det gäller rättsliga åtgärder beträffande
en tjänsteman från en medlemsstat, vilka vidtas av en annan medlemsstat, behöver den
sistnämnda staten tillämpa definitionen på
nationell tjänsteman endast i den mån den
definitionen överensstämmer med dess nationella lagstiftning.
Artikel 2
Mutbrott
1. I denna konvention avses med mutbrott
varje avsiktlig handling som utförs av en
tjänsteman för att, direkt eller genom tredje
man, för egen räkning eller för tredje mans
räkning, begära eller ta emot förmåner, oavsett art, eller att acceptera löften härom för
att på ett sätt som strider mot hans officiella
förpliktelser utföra eller underlåta att utföra
en handling i tjänsten eller vid utövandet av
tjänsten.
2. Varje medlemsstat skall vidta de åtgärder som behövs för att säkra att en sådan
gärning som avses i punkt 1 straffbeläggs.
Artikel 3
Bestickning
1. I denna konvention avses med bestickning varje avsiktlig handling som utförs av
en person för att direkt eller genom tredje
man utlova eller bevilja en förmån, oavsett
art, till en tjänsteman, för egen räkning eller
för tredje mans räkning, för att denne på ett
sätt som strider mot hans officiella förpliktelser skall utföra eller underlåta att utföra en
handling i tjänsten eller vid utövandet av
tjänsten.
2. Varje medlemsstat skall vidta de åtgärder som behövs för att säkra att en sådan
gärning som avses i stycke 1 straffbeläggs.
Artikel 4
Likabehandling
1. Varje medlemsstat skall vidta de åtgärder som behövs för att säkra att bestämmelserna i dess strafflagstiftning som är

tillämpliga på de gärningar som avses i artiklarna 2 och 3 när de begås av eller gentemot ministrarna i dess regering, de valda ledamöterna i dess parlamentariska församlingar eller ledamöterna av landets högsta
domstolar eller revisionsdomstol vid tjänsteutövning, tillämpas på samma sätt när gärningarna begås av eller gentemot ledamöterna av Europeiska gemenskapernas kommission, av Europaparlamentet, domarna i Europeiska gemenskapernas domstol eller ledamöterna av Europeiska gemenskapernas revisionsrätt vid tjänsteutövning.
2. Om en medlemsstat har antagit speciella
lagar om handlingar eller underlåtenhet för
vilka ministrarna i dess regering bör stå till
svars, på grund av den särskilda politiska
ställning de har i den staten, behöver punkt 1
i denna artikel inte tillämpas på dessa lagar,
under förutsättning att medlemsstaten garanterar att den strafflagstiftning som genomför
artilarna 2 och 3 även omfattar ledamöterna i
Europeiska gemenskapernas kommission.
3. Punkterna 1 och 2 skall inte påverka tilllämpningen av de bestämmelser om straffprocessrätt och om fastställande av laga domstol som är tillämpliga i varje medlemsstat.
4. Denna konvention skall tillämpas i full
överensstämmelse med de relevanta bestämmelserna i fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna, protokollet om
immunitet och privilegier för Europeiska
gemenskaperna, domstolens stadga samt med
de texter som har antagits för att tillämpa
dem vad beträffar upphävande av immunitet.
Artikel 5
Påföljder
1. Varje medlemsstat skall vidta de åtgärder som behövs för att säkra att de gärningar som avses i artiklarna 2 och 3 samt
medverkan till och anstiftan av dessa gärningar kan medföra effektiva, proportionella och
avskräckande påföljder, däribland, åtminstone i allvarliga fall, frihetsberövande
påföljder vilka kan leda till utlämning.
2. Punkt 1 skall inte påverka behöriga
myndigheters utövande av sina disciplinära
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befogenheter i förhållande till nationella
tjänstemän eller gemenskapstjänstemän. Vid
bestämmandet av vilken straffrättslig påföljd
som skall ådömas kan de nationella domstolarna, i enlighet med principerna i sin egen
lagstiftning,
beakta
eventuella
disciplinpåföljder som redan har drabbat samma
person för samma uppträdande.
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2. Varje medlemsstat kan vid anmälan enligt artikel 13.2, förklara att den inte kommer
att tillämpa, eller endast i särskilda fall eller
under särskilda omständigheter kommer att
tillämpa, en eller flera av bestämmelserna om
behörighet i punkt 1 b, c och d.
Artikel 8
Utlämning och åtal

Artikel 6
Straffrättsligt ansvar för företagsledare
Varje medlemsstat skall vidta nödvändiga
åtgärder för att företagsledare eller andra personer med befogenhet att fatta beslut eller
utöva kontroll inom ett företag skall kunna
hållas straffrättsligt ansvariga enligt de principer som anges i den nationella rätten, i fråga om korruption enligt artikel 3, om gärningen har begåtts för företagets räkning av
en person som är underställd dem.
Artikel 7
Behörighet
1. Varje medlemsstat skall vidta nödvändiga åtgärder för att etablera sin behörighet
vad gäller de gärningar som den har straffbelagt i enlighet med de skyldigheter som
följer av artiklarna 2, 3 och 4 när
a) gärningen helt eller delvis begåtts på
dess territorium,
b) gärningsmannen är medborgare eller
tjänsteman i den berörda staten,
c) gärningen har begåtts gentemot någon av
de personer som avses i artikel 1 eller gentemot ledamöter av de institutioner inom Europeiska gemenskapen som avses i artikel 4.1
och som dessutom är medborgare i den berörda staten,
d) gärningsmannen är gemenskapstjänsteman som tjänsgör vid någon av Europeiska
gemenskapernas institutioner eller vid ett organ som har bildats enligt fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna och
har sitt säte i den berörda medlemsstaten.

1. Varje medlemsstat som enligt sin nationella lagstiftning inte utlämnar sina egna
medborgare skall vidta nödvändiga åtgärder
för att kunna utöva jurisdiktion i fråga om
gärningar som staten har straffbelagt i enlighet med de skyldigheter som följer av artiklarna 2, 3 och 4 och som begåtts av dess egna
medborgare utanför dess territorium.
2. När en medborgare i en medlemsstat anklagas för att i en annan medlemsstat ha begått en gärning som har straffbelagts i enlighet med de skyldigheter som följer av artiklarna 2, 3 och 4, och medlemsstaten inte utlämnar denna person till den andra medlemsstaten enbart på grund av dennes medborgarskap, skall den överlämna ärendet till
sina behöriga myndigheter för åtal, om det
finns anledning till detta. För att möjliggöra
lagföring skall akter, upplysningar och föremål som rör gärningen överlämnas i enlighet
med bestämmelserna i artikel 6 i Europeiska
utlämningskonventionen av den 13 december
1957. Den ansökande medlemsstaten skall
underrättas om vilka rättsliga åtgärder som
har vidtagits och resultatet av dessa.
3. Vad som avses med en medlemsstats
egna @medborgare@ skall i denna artikel tolkas i enlighet med varje förklaring som den
staten har lämnat enligt artikel 6.1 b och 6.1
c i Europeiska utlämningskonventionen.
Artikel 9
Samarbete
1. Om ett förfarande, som gäller en gärning
som har straffbelagts i enlighet med de skyldigheter som följer av artiklarna 2, 3 och 4,
rör minst två medlemsstater, skall dessa stater samarbeta effektivt vid förundersökning,
lagföring och straffverkställighet, t.ex. ge-
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nom inbördes rättshjälp, utlämning, överförande av lagföring eller verkställighet av domar som har meddelats i en annan medlemsstat.
2. När fler än en medlemsstat har jurisdiktion och möjlighet att väcka åtal för samma
gärning, skall de berörda medlemsstaterna
samarbeta för att avgöra vem av dem som
skall lagföra gärningsmannen eller gärningsmännen så att lagföringen, där det är
möjligt, kan ske i en och samma medlemsstat.
Artikel 10

dömts för samma gärningar i en annan medlemsstat skall varje sådant frihetsberövande
som avtjänats i den sistnämnda staten på
grund av dessa gärningar räknas av från den
påföljd som eventuellt ådöms. I den mån de
nationella lagstiftningarna medger detta,
skall hänsyn också tas till andra påföljder än
frihetsberövande påföljder vilka redan har
verkställts.
4. De undantag som har gjorts till föremål
för en förklaring enligt punkt 2 skall inte vara
tillämpliga om den berörda medlemsstaten på
grund av samma gärning har begärt att en
annan medlemsstat skall lagföra personen i
fråga eller har beviljat utlämning av denne.

Ne bis in idem
1. Medlemsstaterna skall i sin nationella
straffrätt tilllämpa principen att en person
som slutligt dömts i en medlemsstat inte får
lagföras för samma gärning i en annan medlemsstat (ne bis in idem), om påföljden vid
fällande dom har verkställts, håller på att
verkställas eller inte längre kan verkställas
enligt det dömande landets lag.
2. Varje medlemsstat får, i samband med
anmälan enligt artikel 13.2, förklara att den
inte skall vara bunden av punkt 1 i denna artikel i ett eller flera av följande fall:
a) om den gärning som har legat till grund
för den dom som har meddelats i en annan
stat begåtts inom medlemsstatens territorium,
helt eller delvis; i det senare fallet skall detta
undantag inte gälla om gärningen delvis har
begåtts inom den medlemsstats territorium
där domen har meddelats,
b) om den gärning som har legat till grund
för den dom som har meddelats i en annan
stat har riktats mot den medlemsstatens säkerhet eller andra för den staten lika viktiga
intressen,
c) om den gärning som har legat till grund
för den dom som har meddelats i en annan
stat har begåtts av en tjänsteman i medlemsstaten i fråga i strid med dennes tjänsteåligganden.
3. Om ytterligare lagföring inleds i en medlemsstat mot en person som slutgiltigt har

5. Tillämpliga bilaterala eller multilaterala
överenskommelser som har ingåtts mellan
medlemsstater och därtill hörande förklaringar påverkas inte av denna artikel.
Artikel 11
Nationella bestämmelser
Bestämmelserna i denna konvention hindrar inte medlemsstaterna från att besluta om
nationella föreskrifter som går utöver de
skyldigheter som följer av denna konventio
Artikel 12
Domstolen
1. Alla tvister mellan medlemsstater om
tolkningen eller tillämpningen av denna konvention som inte har kunnat lösas bilateralt
skall först behandlas inom rådet enligt det
förfarande som föreskrivs i avdelning VI i
Fördraget om Europeiska unionen, i avsikt
att uppnå en lösning. Om ingen lösning har
uppnåtts inom sex månader kan en av parterna i tvisten hänskjuta tvisten till Europeiska gemenskapernas domstol.
2. Alla tvister mellan en eller flera medlemsstater och Europeiska gemenskapernas
kommission om tilllämpningen av artikel 1,
med undantag för punkt c), och artiklarna 2,
3 och 4, kan, i den utsträckning som de avser
gemenskapsrättsliga frågor eller frågor om
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medlemmar eller tjänstemän i gemenskapernas institutioner eller i organ som har
inrättats med tillämpning av fördragen om
upprättandet av Europeiska gemenskaperna
och som inte har kunnat lösas genom förhandlingar, kan av någon av parterna i tvisten
hänskjutas till domstolen.
3. Alla domstolar i en medlemsstat kan begära att domstolen skall meddela förhandsavgörande i frågor som avser tolkningen av artiklarna 1B4 och 12B16 och som uppkommer i mål som är anhängiga vid dem och
rör personer, som är medlemmar eller tjänstemän i gemenskapsinstitutioner eller i med
tillämpning av fördragen om upprättandet
av Europeiska gemenskaperna inrättade gemenskapsorgan, och som handlar i tjänsten,
så snart domstolarna anser att ett beslut i frågan är nödvändigt för att de skall kunna
döma i målet.
4. Domstolens behörighet enligt artikel 3
förutsätter att den berörda medlemsstaten i
samband med den anmälan som avses i artikel 13.2 eller senare förklarar att den godkänner denna behörighet.
5. En medlemsstat som avger en förklaring
enligt punkt 4 får begränsa möjligheten att
begära ett förhandsavgörande från domstolen
till att avse de domstolar i medlemsstaten
vilkas beslut inte kan överklagas enligt statens egen lagstiftning.
6. Europeiska gemenskapens domstols
stadga och dess rättegångsregler skall gälla. I
enlighet med den stadgan har alla medlemsstater och kommissionen, oavsett om de
har avgivit en förklaring enligt punkt 4 eller
inte, rätt att till domstolen överlämna ett yttrande eller skriftliga iakttagelser som rör de
mål som är anhängiga vid den till följd av
punkt 3.
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2. Medlemsstaterna skall till generalsekreteraren för Europeiska unionens råd anmäla
att de har genomfört de förfaranden som deras konstitutionella bestämmeler kräver för
att denna konvention skall kunna antas.
3. Denna konvention träder i kraft nittio
dagar efter det att den sista medlemsstaten
har gjort en sådan anmälan som avses i
punkt 2.
4. Till och med den tidpunkt då denna konvention träder i kraft kan varje medlemsstat i
samband med en sådan anmälan som avses i
punkt 2 eller när som helst därefter förklara
att denna konvention med undantag av sin artikel 12 skall vara tillämplig på den i dess
förbindelser med den medlemsstater som har
gjort samma förklaring. För en medlemsstat
som har gjort en sådan förklaring skall denna
konvention tillämpas från och med den första
dagen i den månad som följer efter det att
nittio dagar har gått från det att dess förklaring deponerades.
5. En medlemsstat som inte har avgivit en
förklaring i enlighet med punkt 4 får tillämpa
denna konvention mot andra fördragsslutande medlemsstater på grundval av bilaterala överenskommelser.
Artikel 14
Anslutning av nya medlemsstater
1. Denna konvention står öppen för anslutning för varje stat som blir medlem i Europeiska unionen.
2. Den på den anslutande statens språk avfattade texten till denna konvention, som
skall utarbetas av Europeiska unionens råd,
skall ha giltighet.
3. Anslutningsinstrumenten skall deponeras
hos depositarien.

Artikel 13
Ikraftträdande
1. Denna konvention skall antas av medlemsstaterna i enlighet med deras konstitutionella bestämmelser.

4. För en stat som ansluter sig till konventionen träder denna i kraft nittio dagar efter
depositionen av dess anslutningsinstrument,
eller, om den ännu inte har trätt i kraft då
denna period av nittio dagar löper ut, den dag
då konventionen träder i kraft.
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5. Om denna konvention ännu inte har trätt
i kraft när anslutningsinstrumentet deponeras, skall bestämmelserna i artikel 13.4
vara tillämpliga på de stater som ansluter sig
till denna.

sitarien. Tillbakadragandet får verkan den
dag depositarien tar emot anmälan.

Artikel 15

Depositarie

Reservationer

1. Generalsekreteraren för Europeiska unionens råd är depositarie för denna konvention.

1. Med undantag för sådana reservationer
som avses i artikel 7.2 och i artikel 10.2 är
reservationer inte tillåtna.
2. Varje medlemsstat som har gjort en reservation får när som helst, helt eller delvis,
dra tillbaka den genom en anmälan till depo-

Artikel 16

2. Depositarien skall i Europeiska gemenskapernas officiella tidning offentliggöra antaganden och anslutningar, förklaringar och
reservationer samt alla andra anmälningar
som rör denna konvention.

UTGIVARE: JUSTITIEMINISTERIET
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