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ELS nr 173

PREAMBUL

Euroopa Nõukogu liikmesriigid ja muud sellele konventsioonile alla kirjutanud riigid,

arvestades Euroopa Nõukogu eesmärki saavutada liikmesriikide suurem ühtsus;

hinnates kõrgelt koostöö edendamist muude konventsioonile alla kirjutavate riikidega;

veendunud vajaduses seada eelistuseks ühtne kriminaalpoliitika, mille eesmärk on kaitsta ühiskonda
korruptsiooni eest ning võtta selleks vastu õigusakte ja rakendada muid õiguskaitseabinõusid;

rõhutades, et korruptsioon ohustab õigusriiki, demokraatiat ja inimõigusi, õõnestab head valitsemistava, ausust
ja sotsiaalse õigluse põhimõtet, kahjustab konkurentsi, takistab majanduse arengut ning seab ohtu demokraatlike
institutsioonide stabiilsuse ja ühiskonna moraali alused;

uskudes, et korruptsioonivastase võitluse tõhustamiseks on vaja tihendatud, kiiret ja hästi toimivat
rahvusvahelist koostööd kriminaalasjades;

tunnustades Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni, Maailmapanga, Rahvusvahelise Valuutafondi, Maailma
Kaubandusorganisatsiooni, Ameerika Riikide Organisatsiooni, OECD ja Euroopa Liidu tegevust, mis liigub
rahvusvahelise mõistmise ja koostöö suunas, ning korruptsioonivastase võitluse muid saavutusi;

võttes arvesse Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee 1996. a  vastuvõetud korruptsioonivastast programmi ning
järgides Euroopa justiitsministrite 19. konverentsi soovitusi (Valletta 1994);

meenutades Euroopa Nõukogu mitteliikmesriikide osalemist Euroopa Nõukogu korruptsioonivastases tegevuses
ja tunnustades nende väärtuslikku panust korruptsioonivastase programmi rakendamisse;

arvestades, et Euroopa justiitsministrite 21. konverentsil (Praha 1997) vastuvõetud resolutsioonis nr 1 on
soovitatud kiiresti rakendada korruptsioonivastast programmi ja kutsutud üles viivitamata vastu võtma
korruptsiooni kriminaalõigusliku reguleerimise konventsioon, mis näeks ette korruptsioonikuriteo eest karistuste
mõistmise ühtlustamise, koostöö tihendamise nende õigusrikkumiste eest vastutuse kehtestamisel, ning
liikmesriikide ja teistele riikide üle võrdsetel alustel tõhusa järelevalve korraldamise;

pidades meeles, et Euroopa Nõukogu riigipead ja valitsusjuhid otsustasid 10. ja 11. oktoobril 1997. a
Strasbourg’is peetud teisel tippkohtumisel otsida ühiseid lahendusi korruptsiooni kasvust tulenevatele
väljakutsetele ja võtsid rahvusavahelise koostöö edendamiseks korruptsioonivastases võitluses, sealhulgas
tema seostes organiseeritud kuritegevuse ja rahapesuga, vastu tegevusplaani, mis kohustas Ministrite Nõukogu
tagama viivitamatult rahvusvaheliste õigusaktide väljatöötamise vastavalt korruptsioonivastasele programmile;

võttes arvesse, et 6. novembril 1997. a Ministrite Komitee 101. istungil vastuvõetud resolutsioon (97) 24
korruptsioonivastase võitluse kahekümne põhimõtte kohta rõhutab vajadust kiiresti lõpule viia rahvusvaheliste
õigusaktide väljatöötamine vastavalt korruptsioonivastasele programmile;

Korruptsiooni kriminaalõigusliku reguleerimise konventsioon Leht 1 / 16

./78527
./205032015002
./213012021003


silmas pidades 4. mail 1998. a Ministrite Komitee 102. istungil vastuvõetud resolutsiooni (98) 7, mis kinnitab
riikide korruptsioonivastase ühenduse (GRECO) moodustamise osalise- ja laiendatud lepingu. GRECO
eesmärk on parandada oma liikmete võimelisust võidelda korruptsiooni vastu jälgides selles valdkonnas võetud
kohustuste täitmist.

on kokku leppinud järgmises.

1. peatükk
MÕISTETE KASUTAMINE

Artikkel 1. Mõistete kasutamine

Selles konventsioonis tähendab:
a) ametiisikametnikku, avalikku teenistujat, linnapead, ministrit või kohtunikku selle riigi seaduste järgi, kus ta
täidab oma ülesannet ning kus tema suhtes kohaldatakse kriminaalõigust;
b) kohtunikka prokuröre ja teisi kohtuametnikke;
c) kui kriminaalmenetlusse kaasatakse ka teise riigi ametiisik, võib menetlev riik kohaldada
ametiisikumääratlust niivõrd, kuivõrd määratlus on kooskõlas siseriikliku õigusega;
d) juriidiline isikiseseisvat ettevõtjat, kellel on selline seisund siseriikliku õiguse järgi, välja arvatud riigid või
riigivõimu teostavad muud organid ja rahvusvahelised organisatsioonid.

2. peatükk
RIIKLIKUD MEETMED

Artikkel 2. Siseriiklikule ametiisikule altkäemaksu andmine

Konventsiooniosaline võtab vajalikud seadusandlikud ja muud meetmed, et määratleda siseriiklikus õiguses
kuriteona ametiisikule mitteettenähtud hüve otsene või kaudne lubamine, pakkumine või andmine iga tahtlikult
isiku poolt isiku enda või kellegi teise nimel, et ametiisik oma ülesandeid täites tegutseks või hoiduks tegevusest
tema või mõne teise isiku kasuks.

Artikkel 3. Siseriikliku ametiisiku altkäemaksu võtmine

Konventsiooniosaline võtab vajalikud seadusandlikud ja muud meetmed, et määratleda ametiisiku poolt talle
mitteettenähtud hüve otsene või kaudne nõudmine või vastuvõtmine endale või kellelegi teisele, või hüve
lubamise või pakkumise heakskiitmine kuriteona, mille ametiisik otsese või kaudse tahtlusega paneb oma
ülesandeid täites toime enda või teise isiku huvides tegutsedes või tegutsemast hoidudes.

Artikkel 4. Parlamendiliikme ja valitsuse liikme altkäemaks

Konventsiooniosaline võtab vajalikud seadusandlikud ja muud meetmed,  et määratleda siseriiklikus õiguses
kuriteona artiklites 2 ja 3 kirjeldatud käitumine, kui selle pani toime riigi seadusandlikku või täitevvõimu
teostava avaliku kogu liige.

Artikkel 5. Välisriigi ametiisiku altkäemaks

Konventsiooniosaline võtab vajalikud seadusandlikud ja muud meetmed, et määratleda siseriiklikus õiguses
kuriteona artiklites 2 ja 3 kirjeldatud käitumine, kui selle pani toime teise riigi ametiisik.

Artikkel 6. Välisriigi parlamendiliikme ja valitsuse liikme altkäemaks

Konventsiooniosaline võtab vajalikud seadusandlikud ja muud meetmed, et määratleda siseriiklikus õiguses
kuriteona artiklites 2 ja 3 kirjeldatud käitumine, kui selle pani toime teise riigi seadusandlikku- või täitevvõimu
teostava avaliku kogu liige.

Artikkel 7. Altkäemaksu andmine erasektoris

Konventsiooniosaline võtab vajalikud seadusandlikud ja muud meetmed, et määratleda keelatud hüve lubamine,
pakkumine või andmine kuriteona, mille erasektori majandusüksuse juht või töötaja otsese või kaudse tahtlusega
paneb oma töökohustusi täites toime enda või teise isiku huvides tegutsedes või tegutsemast hoidudes.

Artikkel 8. Altkäemaksu võtmine erasektoris

Konventsiooniosaline võtab seadusandlikud ja muud meetmed, et määratleda keelatud hüve palumine,
vastuvõtmine või lubamise heakskiitmine või hüve pakkumine kuriteona, mille erasektori majandusüksuse
juht või töötaja otsese või kaudse tahtlusega paneb oma töökohustusi täites toime enda või teise isiku huvides
tegutsedes või tegutsemast hoidudes.

Artikkel 9. Rahvusvahelise organisatsiooni ametiisiku altkäemaks
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Kui konventsiooniosaline on rahvusvahelise või rahvusülese organisatsiooni liige, võtab ta seadusandlikud ja
muud meetmed, et artikli 2 või 3 kohaselt määratleda kuriteona tegu, mille paneb toime selle organisatsiooni
ametiisik või tema kohusetäitja või organisatsiooni personalieeskirjas lepingulise töötajana määratletud isik.

Artikkel 10. Rahvusvahelise parlamentaarse täiskogu liikme altkäemaks

Konventsiooniosaline võtab seadusandlikud ja muud meetmed, et määratleda artikli 4 kohaselt kuriteona selle
rahvusvahelise või rahvusülese organisatsiooni liikme tegu, mille liige konventsiooniosaline on.

Artikkel 11. Rahvusvahelise kohtu kohtuniku ja muu ametiisiku altkäemaks

Konventsiooniosaline võtab seadusandlikud ja muud meetmed, et määratleda artikli 2 või 3 kohaselt kuriteona
rahvusvahelise kohtu ametiisiku või selle kohtu ametiisiku tegu, kelle pädevust konventsiooniosaline tunnustab.

Artikkel 12. Otsuse tegemise mõjutamine

Konventsiooniosaline võtab seadusandlikud ja muud meetmed, et määratleda keelatud hüve lubamine,
pakkumine või andmine kuriteona, kui see on otsese või kaudse tahtlusega toime pandud isiku suhtes, kes
väidab või kinnitab, et tal on võimalik artiklites 2, 4–6 ja 9–11 nimetatud isiku otsuseid enda või teise isiku
huvides oluliselt mõjutada. Konventsiooniosaline määratleb kuriteona sellise hüve palumise, vastuvõtmise või
lubamise või hüve pakkumise heakskiitmise, mis põhineb isiku mõjukuse arvestamisel olenemata sellest, kas
isik on oma mõjuvõimu kasutanud või kas see eeldatatav mõjukus viib kavatsetud tulemuseni.

Artikkel 13. Korruptsioonikuritegude tulude rahapesu

Konventsiooniosaline võtab seadusandlikud ja muud meetmed Euroopa Nõukogu rahapesu ning kriminaaltulu
avastamise, arestimise ja konfiskeerimise konventsiooni artikli 6 lõigetes 1 ja 2 loetletud tegude määratlemiseks
kuriteona, kui eelkuritegu koosneb artiklites 2–12 nimetatud kuriteost, mille kohta konventsiooniosaline ei ole
teinud reservatsiooni ega deklaratsiooni või ei ole pidanud neid rasketeks kuritegudeks oma rahapesuseaduste
järgi.

Artikkel 14. Raamatupidamiskuriteod

Kui isik tegutseb või hoidub tegutsemast nende artiklis 2–12 loetletud kuritegude varjamiseks, mille kohta
konventsiooniosaline ei ole teinud reservatsiooni ega deklaratsiooni, vaid on näinud ette kriminaal- või muu
karistuse, võtab konventsiooniosaline seadusandlikud ja muud meetmed, et määratleda kuriteona:
a) ebatõest või puudulikku informatsiooni sisaldava faktuurarve või muu raamatupidamisdokumendi või
teabekandja koostamine või kasutamine;
b) makse sissekande ebaseaduslik tegemata jätmine.

Artikkel 15. Kuriteost osavõtt

Konventsiooniosaline võtab konventsiooni kohaselt seadusandlikud ja muud meetmed, et oma seadustes
määratleda kuritegudena kuriteole kihutamine või kuriteole kaasaaitamine.

Artikkel 16. Immuniteet

Konventsiooniga ei ole vastuolus konventsiooniosalise õigus kohaldada immuniteedi tagasivõtmise suhtes
siseriikliku seaduse alusel koostatud lepingut, protokolli või põhikirja.

Artikkel 17. Jurisdiktsioon

1. Konventsiooniosaline võtab seadusandlikud ja muud meetmed, et kohaldada artiklites 2–14 nimetatud
kuritegude suhtes jurisdiktsiooni, kui:
a) kuritegu on toime pandud täielikult või osaliselt tema territooriumil;
b) kuriteo on toime pannud tema kodanik, ametiisik või parlamendi- või valitsusliige;
c) kuriteost osavõtja on tema ametiisik, parlamendi- või valitsusliige või artiklites 9–11 nimetatud isik, kes on
tema kodanik.

2. Konventsiooniosaline võib konventsioonile alla kirjutades või ratifitseerimis-, vastuvõtmis-, kinnitamis-
või ühinemiskirja hoiule andes teatada Euroopa Nõukogu peasekretärile, et ta ei kohalda või kohaldab üksnes
erijuhtudel või -tingimustel lõike 1 punktides bja cvõi selles artiklis käsitletud jurisdiktsiooni.

3. Kui konventsiooniosaline on kasutanud lõikes 2 ettenähtud reservatsiooni, võtab ta meetmed
kriminaaljurisdiktsiooni kehtestamiseks, kui kahtlustatav asub tema territooriumil ja kui ta ei anna kahtlustatavat
konventsiooniosalisele väljaandmistaotluse alusel välja üksnes tema kodakondsuse põhjal.
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4. Konventsiooniga ei ole vastuolus konventsiooniosalise õigus kohaldada kriminaaljurisdiktsiooni siseriikliku
õiguse alusel.

Artikkel 18. Juriidilise isiku vastutus

1. Konventsiooniosaline võtab seadusandlikud ja muud meetmed, et karistada juriidilist isikut, kui altkäemaksu
on andnud, mõjujõudu kasutanud või kui rahapesukuriteo on toime pannud enda või juriidilise isiku organi
liikme huvides juriidilises isikus juhtival ametikohal olev füüsiline isik, kelle tegutsemise alus on:
a) juriidilise isiku volitus,
b) õigus vastu võtta otsuseid juriidilise isiku nimel või
c) õigus kontrollida juriidilise isiku tegevust.

Sama kehtib ka nimetatud kuriteole kaasaaitamise ja kuriteole kihutamise kohta.

2. Peale lõikes 1 nimetatud juhtude võtab konventsiooniosaline seadusandlikud ja muud meetmed, et karistada
juriidilist isikut järelevalve- ja kontrollikohustuse täitmata jätmise eest, mis on võimaldanud füüsilisel isikul
panna lõikes 1 nimetatud kuritegu toime juriidilise isiku volitusel.

3. Juriidilise isiku vastutus lõigetes 1 ja 2 nimetatud kuritegude eest ei välista füüsilise isiku karistamist, kui
lõikes 1 nimetatud kuriteo toimepanija, kuriteole kihutaja või kuriteole kaasaaitaja on füüsiline isik.

Artikkel 19. Karistused

1. Kuritegude raskust arvestades näeb konventsiooniosaline artiklites 2–14 nimetatud kuritegude eest ette
tõhusad kuriteo raskust arvestavad hoiatavad karistused, nagu vabadusekaotus, mida kohaldatakse ka füüsilisele
isikule, ja mis toob kaasa väljaandmise.

2. Konventsiooniosaline tagab, et juriidilisele isikule, kes vastutab artikli 18 lõigete 1 ja 2 järgi, mõistetakse
kuriteo raskust arvestav tõhus ja hoiatav rahaline või muu karistus või et kohaldatakse muud mõjutusvahendit.

3. Konventsiooniosaline võtab seadusandlikud ja muud meetmed, et konfiskeerida või muul viisil ära võtta
kuriteovahendid ja tulu või vara, mille väärtus vastab sellistele tuludele.

Artikkel 20. Eriametiisikud

Konventsiooniosaline võtab seadusandlikud ja muud meetmed, et tagada isikute ja majandusüksuste
spetsialiseerumine korruptsioonivastases võitluses. Nad peavad olema sõltumatud oma riigi õiguse põhimõtete
järgi, et ülesandeid tõhusalt täita. Konventsiooniosaline korraldab majandusüksuse personali asjakohase
väljaõppe ja eraldab raha nende ülesannete täitmiseks.

Artikkel 21. Koostöö riigiasutustega

Konventsiooniosaline võtab seadusandlikud ja muud meetmed, et tagada riigiasutuste ja ametiisikute koostöö
eeluurimis- ja teiste õigusasutustega:
a) informeerides neid omal algatusel, kui on alust arvata, et on toime pandud artiklites 2–14 nimetatud kuritegu,
ning
b) võimaldades eelnimetatud asutustele vajalikku teavet nende taotlusel.

Artikkel 22. Koostööd tegevate isikute ja tunnistajate kaitse

Konventsiooniosaline võtab meetmed, et tagada tõhus ja asjakohane kaitse:
a) neile, kes teatavad artiklites 2–14 nimetatud kuritegudest või teevad muul viisil koostööd uurimis- või
kohtuasutustega;
b) tunnistajatele, kes annavad ütlusi nende kuritegude kohta.

Artikkel 23. Tõendite kogumist ja kriminaaltulu konfiskeerimist hõlbustavad meetmed

1. Konventsiooniosaline võtab seadusandlikud ja muud meetmed, mis artikli 19 lõike 3 kohaselt võimaldavad
kasutada erimeetodeid korruptsioonivahendite ning kriminaaltulu või kriminaaltulu väärtuses vara avastamise,
jälitamise ja arestimise ning artiklites 2–14 nimetatud kuritegudes tõendite kogumise hõlbustamiseks.

2. Konventsiooniosaline võtab seadusandlikud ja muud meetmed, et kohus või muud õiguskaitseasutus saaks
anda lõikes 1 nimetatud toimingute puhul korraldusi panga-, finants- ja äridokumentide esitamiseks või
arestimiseks.

3. Pangasaladus ei takista kohaldada lõikeid 1 ja 2.

3. peatükk
TÄITMISE JÄRELEVALVE

Artikkel 24. Järelevalve
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Konventsiooni täitmist valvab riikide korruptsioonivastane ühendus (GRECO).

4. peatükk
RAHVUSVAHELINE KOOSTÖÖ

Artikkel 25. Rahvusvahelise koostöö üldpõhimõtted ja meetmed

1. Konventsiooniosalised teevad oma õiguse põhimõtteid järgides koostööd nende lepingute või kokkulepete
alusel, mis käsitlevad rahvusvahelist koostööd kriminaalasjades ning mis on kooskõlas konventsioonis
nimetatud kuritegude uurimist ja menetlust reguleerivate siseriiklike seadustega.

2. Kui lõikes 1 nimetatud rahvusvaheline leping või kokkulepe konventsiooniosalise kohta ei kehti,
kohaldatakse artikleid 26–31.

3. Artikleid 26–31 kohaldatakse ka siis, kui need on soodsamad lõikes 1 märgitud rahvusvahelistest lepingutest
või kokkulepetest.

Artikkel 26. Vastastikune abi

1. Konventsiooniosalised osutavad üksteisele vastastikust abi, viivitamata menetledes nende asutuste taotlusi,
kellel on õigus uurida konventsioonis käsitletud kuritegusid või esitada süüdistus siseriikliku seaduse kohaselt.

2. Lõikes 1 käsitletud õigusabist võib keelduda, kui taotluse saanud konventsiooniosaline leiab, et see kahjustab
tema avalikke huve või õõnestab riigi suveräänsust, julgeolekut või avalikku korda.

3. Pangasaladus ei ole selle peatüki kohaselt koostööst keeldumise alus. Kui siseriiklik seadus sätestab, et
konventsiooniosaline võib nõuda pangasaladuse tühistamist, peab nõude kinnitama kohtunik või prokurör või
õigusasutus, kes neid kuriteoasju menetleb.

Artikkel 27. Väljaandmine

1. Konventsioonis nimetatud kuritegusid käsitatakse väljaandmiskuritegudena igas konventsiooniosaliste
vahelises väljaandmislepingus.

2. Kui konventsiooniosaline saab väljaandmistaotluse teiselt konventsiooniosaliselt, kellega ta ei ole lepingut
sõlminud, ja ta annab isiku välja üksnes lepingu alusel, kohaldatakse konventsioonis nimetatud kuritegude eest
väljaandmise suhtes konventsiooni.

3. Konventsiooniosalised, kes annavad isiku välja lepinguta, tunnistavad konventsioonis nimetatud kuriteod
väljaandmiskuritegudeks.

4. Isik antakse välja taotluse saanud riigi seaduse või väljaandmislepingu alusel, milles on ette nähtud ka
väljaandmisest keeldumise alus.

5. Kui konventsioonis nimetatud kuriteo eest väljaandmisest keeldutakse üksnes isiku kodakondsuse tõttu või
kui kuriteoasi kuulub taotluse saanud konventsiooniosalise jurisdiktsiooni alla, peab konventsiooniosaline
andma kriminaalasja menetleda oma asjaomasele asutusele, et see saaks esitada süüdistuse ning ettenähtud ajal
ja viisil edastada taotlevale konventsiooniosalisele asjas tehtud otsuse.

Artikkel 28. Omaalgatuslik teavitamine

Konventsiooniosaline võib teisele konventsiooniosalisele edastada andmeid temalt taotlust saamata, kui see
ei kahjusta tema enda uurimist või kriminaalmenetlust ja kui ta leiab, et see hõlbustab konventsiooniosalisel
kriminaalasja algatamist või menetlemist või selle peatüki alusel taotluse esitamist.

Artikkel 29. Keskasutus

1. Konventsiooniosaline määrab keskasutuse või vajaduse korral keskasutused, kelle ülesanne selle peatüki
alusel on saata taotlusi ja neile vastata ning täita taotlusi või edastada need pädevale asutusele.

2. Konventsioonile alla kirjutades või ratifitseerimis-, vastuvõtmis-, kinnitamis- või ühinemisdokumenti hoiule
andes teatab konventsiooniosaline Euroopa Nõukogu peasekretärile lõikes 1 nimetatud asutuste nimed ja
aadressid.

Artikkel 30. Otsesuhtlemine

1. Keskasutused suhtlevad omavahel otse.
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2. Erandkorras võib taotlust esitava lepingupoole kohus või prokuratuur esitada taotluse või teate teise
konventsiooniosalise samale asutusele. Taotluse esitanud konventsiooniosalise keskasutuse kaudu saadetakse
taotluse koopia taotluse saanud konventsiooniosalise keskasutusele.

3. Lõigete 1 ja 2 alusel võib taotluse edastada Rahvusvahelise Kriminaalpolitsei Organisatsiooni (Interpol)
kaudu.

4. Kui taotlus on esitatud lõike 2 järgi, kuid asutus ei ole pädev sellega tegelema, edastab ta taotluse riigi
asjaomasele asutusele ja teatab sellest konventsiooniosalisele, kes on taotluse esitanud.

5. Lõike 2 alusel esitatud taotlused ja teated, mis ei sisalda soovi rakendada sunniabinõu, võib
konventsiooniosalise asutus esitada taotluse teise konventsiooniosalise asjaomasele asutusele otse.

6. Konventsioonile alla kirjutades või ratifitseerimis-, vastuvõtmis-, kinnitamis- või ühinemisdokumenti
Euroopa Nõukogu peasekretärile hoiule andes teatab riik, et menetluse tõhustamiseks saadetakse selle peatüki
alusel tehtud taotlused keskasutusele.

Artikkel 31. Teated

Taotluse saanud konventsiooniosaline teeb selle peatüki kohaselt esitatud taotluse alusel algatatud toimingu
ja selle tulemused taotlevale riigile kohe teatavaks. Taotluse saanud riik teatab viivitamata ka asjaoludest, mis
muudavad taotletud toimingu võimatuks või tõenäoliselt lükkavad selle oluliselt edasi.

5. peatükk
LÕPPSÄTTED

Artikkel 32. Allakirjutamine ja jõustumine

1. Konventsioon on allakirjutamiseks avatud Euroopa Nõukogu liikmesriikidele ja selle väljatöötamises
osalenud mitteliikmesriikidele. Riigid võivad avaldada nõusolekut olla konventsiooniga seotud:
a) sellele ratifitseerimis-, vastuvõtmis- või kinnitamisreservatsioonita alla kirjutades; või
b) sellele alla kirjutades ning seejärel konventsiooni ratifitseerides, vastu võttes või kinnitades.

2. Ratifitseerimis-, vastuvõtmis- või kinnitamisdokumendid antakse hoiule Euroopa Nõukogu peasekretärile.

3. Konventsioon jõustub selle kuu esimesel päeval, mis järgneb kolme kuu möödumisele päevast, mil neliteist
riiki on lõike 1 kohaselt avaldanud nõusolekut olla konventsiooniga seotud. Riik, kes ei ole ratifitseerimise ajal
GRECO liige, saab ühinemismenetluseta selle liikmeks konventsiooni jõustumisega ühel ajal.

4. Allakirjutanud riigi suhtes, kes edaspidi avaldab nõusolekut olla konventsiooniga seotud, jõustub
konventsioon selle kuu esimesel päeval, mis järgneb kolme kuu möödumisele päevast, mil riik väljendas
nõusolekut olla konventsiooniga seotud lõike 1 järgi. Riik, kes ei ole ratifitseerimise ajal GRECO liige, saab
ühinemismenetluseta selle liikmeks konventsiooni jõustumisega ühel ajal.

Artikkel 33. Konventsiooniga ühinemine

1. Pärast konventsiooni jõustumist ja konventsiooniosalistega konsulteerimist võib Euroopa Nõukogu
Ministrite Komitee kutsuda Euroopa Nõukogu põhikirja artikli 20 punktis dettenähtud häälteenamusega
vastuvõetud otsuse ning Ministrite Komitees esindatud konventsiooniosaliste esindajate ühehäälse otsuse alusel
konventsiooniga ühinema Euroopa Nõukogu mitteliikmesriike ja Euroopa Liitu ning riike, kes ei ole osalenud
konventsiooni väljatöötamises.

2. Euroopa Liidu ja ühineva riigi suhtes jõustub konventsioon selle kuu esimesel päeval, mis järgneb kolme
kuu möödumisele ühinemisdokumendi hoiule andmisest Euroopa Nõukogu peasekretärile. Euroopa Liit ja
konventsiooniga ühinev riik saavad ühinemismenetluseta GRECO liikmeks päeval, mil konventsioon nende
suhtes jõustub.

Artikkel 34. Territoriaalne kohaldamine

1. Riik võib konventsioonile alla kirjutades või ratifitseerimis-, vastuvõtmis-, kinnitamis- või
ühinemisdokumenti hoiule andes täpsustada territooriumi või territooriumid, mille suhtes ta konventsiooni
kohaldab.

2. Edaspidi võib riik Euroopa Nõukogu peasekretärile saadetava deklaratsiooni alusel kohaldada konventsiooni
deklaratsioonis täpsustatud muul territooriumil. Selle territooriumi suhtes jõustub konventsioon selle kuu
esimesel päeval, mis järgneb kolme kuu möödumisele deklaratsiooni hoiule andmisest peasekretärile.

3. Kahe eelmise lõike alusel tehtud deklaratsiooni võib peasekretärile saadetud teatega selles nimetatud mis
tahes territooriumi suhtes tagasi võtta. Tagasivõtmine jõustub selle kuu esimesel päeval, mis järgneb kolme kuu
möödumisele teate laekumisest peasekretärile.

Artikkel 35. Selle konventsiooni ning muude konventsioonide ja kokkulepete seos
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1. Konventsioon ei ole vastuolus õiguste ja kohustustega, mis tulenevad eriküsimusi reguleerivatest
rahvusvahelistest mitmepoolsetest lepingutest.

2. Konventsiooniosalised võivad käesoleva konventsiooniga reguleeritavates valdkondades sõlmida kahe- ja
mitmepoolseid kokkuleppeid, et konventsiooni sätteid täiendada või et hõlbustada konventsiooni põhimõtete
järgimist.

3. Kui vähemalt kaks konventsiooniosalist on selle konventsiooniga reguleeritud valdkonnas kokkuleppe
või lepingu juba sõlminud või on oma suhteid selles valdkonnas korraldanud muul viisil, on neil õigus
kohaldada konventsiooni asemel kokkulepet või lepingut või muud kokkulepitud korda juhul, kui see hõlbustab
rahvusvahelist koostööd.

Artikkel 36. Deklaratsioonid

Riik võib konventsioonile alla kirjutades või ratifitseerimis-, vastuvõtmis-, kinnitamis- või ühinemisdokumenti
hoiule andes deklareerida, et ta määratleb kuritegudena artiklis 5 käsitletud välisriigi ametiisiku altkäemaksu
andmise ja -võtmise, artiklis 9 nimetatud rahvusvaheliste organisatsioonide ametnike altkäemaksuvõtmise,
samuti artiklis 11 kohtunike ja rahvusvaheliste kohtute altkäemaksuvõtmise üksnes siis, kui avaliku teenistuja
või kohtuniku tegutsemist või tegutsemata jätmist võib vaadelda ametikohustuste täitmata jätmisena.

Artikkel 37. Reservatsioonid

1. Riik võib konventsioonile alla kirjutades või ratifitseerimis-, vastuvõtmis-, kinnitamis- või
ühinemisdokumenti hoiule andes teatada, et ta ei määratle kuriteona mõnda või ühtki artiklites 4, 6–8, 10 ja 12
nimetatud tegu või artiklis 5 nimetatud altkäemaksuvõtmist.

2. Riik võib konventsioonile alla kirjutades või ratifitseerimis-, vastuvõtmis-, kinnitamis- või
ühinemisdokumenti hoiule andes deklareerida, et ta järgib artikli 17 lõikes 2 ettenähtud tingimust.

3. Riik võib konventsioonile alla kirjutades või ratifitseerimis-, vastuvõtmis-, kinnitamis- või
ühinemisdokumenti hoiule andes deklareerida, et ta keeldub vastastikusest abist artikli 26 lõike 1 alusel, kui
taotlus käsitleb poliitilist kuritegu.

4. Riik ei või lõigete 1–3 järgimise kohta teha üle viie reservatsiooni. Muid reservatsioone teha ei või. Sama liiki
reservatsioone artiklite 4, 6 ja 10 suhtes vaadeldakse ühe reservatsioonina.

Artikkel 38. Deklaratsioonide ja reservatsioonide kehtivus ning läbivaatamine

1. Artikli 36 deklaratsioonid ja artikli 37 reservatsioonid kehtivad kolm aastat arvates päevast, mil konventsioon
jõustus deklaratsiooni või reservatsiooni teinud riighi suhtes. Deklaratsioone ja reservatsioone võib uuendada
samaks ajavahemikuks.

2. Euroopa Nõukogu peasekretariaat teatab deklaratsiooni või reservatsiooni kehtimisaja lõppemise asjaomasele
riigile kaksteist kuud enne tähtaja lõppemist. Hiljemalt kolm kuud enne tähtaja lõppemist teatab riik
peasekretärile, kas ta kinnitab deklaratsiooni või reservatsiooni, muudab seda või võtab selle tagasi. Kui ta seda
ei tee, informeerib peasekretariaat riiki, et deklaratsioon või reservatsioon pikeneb kuueks kuuks automaatselt.
Kui riik ei teata, kas ta kinnitab deklaratsiooni või reservatsiooni või muudab seda enne selle ajavahemiku
lõppemist, siis deklaratsiooni või reservatsiooni kehtivus lõpeb.

3. Kui konventsiooniosaline teeb artikli 36 või 37 kohaselt deklaratsiooni või reservatsiooni, peab ta enne selle
uuendamist või vastava taotluse esitamisel põhjendama tähtaja pikendamist GRECOle.

Artikkel 39. Muudatused

1. Konventsiooniosaline võib teha konventsiooni muutmiseks ettepanekuid ning Euroopa Nõukogu peasekretär
edastab need Euroopa Nõukogu liikmesriikidele ja teistele riikidele, kes on konventsiooniga ühinenud või
kutsutud ühinema vastavalt artiklile 33.

2. Konventsiooniosalise muudatusettepanek edastatakse Euroopa Nõukogu Kriminaalasjade Komiteele (KEK),
kes esitab muudatuse kohta arvamuse Ministrite Komiteele.

3. Ministrite Komitee kaalub muudatusettepanekut ja Euroopa Nõukogu Kriminaalasjade Komitee arvamust
ning võib, peale konsulteerimist konventsiooniosalistega, kes ei ole Euroopa Nõukogu liikmeriigid, muudatuse
vastu võtta.

4. Ministrite Komitees lõike 3 alusel vastuvõetud muudatuse tekst edastatakse konventsiooniosalistele
vastuvõtmiseks.
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5. Lõike 3 alusel vastuvõetud muudatus jõustub kolmekümnendal päeval pärast seda, kui kõik
konventsiooniosalised on peasekretäri selle vastuvõtmisest teavitanud.

Artikkel 40. Vaidluste lahendamine

1. Euroopa Nõukogu Kriminaalasjade Komiteed hoitakse kursis konventsiooni tõlgendamise ja kohaldamisega.

2. Konventsiooni tõlgendamisel või kohaldamisel tekkinud vaidluse korral püüavad konventsiooniosalised seda
lahendada läbirääkimiste teel või nende valitud muul rahumeelsel viisil, sh vaidluse esitamine Euroopa Nõukogu
Kriminaalasjade Komiteele või vahekohtule, kelle otsus on riikidele kohustuslik, või Rahvusvahelisse Kohtusse,
kui konventsiooniosalised selles kokku lepivad.

Artikkel 41. Denonsseerimine

1. Konventsiooniosaline võib konventsiooni Euroopa Nõukogu peasekretärile saadetava teatega igal ajal
denonsseerida.

2. Denonsseerimine jõustub selle kuu esimesel päeval, mis järgneb kolme kuu möödumisele teate laekumisest
peasekretärile.

Artikkel 42. Teated

Euroopa Nõukogu peasekretär teatab Euroopa Nõukogu liikmesriikidele ja kõigile konventsiooniga ühinenud
riikidele:
a) igast allakirjutamisest;
b) ratifitseerimis-, vastuvõtmis-, kinnitamis- või ühinemisdokumendi hoiuleandmisest;
c) konventsiooni jõustumise tähtpäevast vastavalt artiklitele 32 ja 33;
d) deklaratsioonist või reservatsioonist, mis on tehtud artiklite 36 ja 37 järgi;
e) muust käesoleva konventsiooniga seotud aktist, teatest ja teadaandest.

Selle tõenduseks on nõuetekohaselt volitatud esindajad konventsioonile alla kirjutanud.

Koostatud 27. jaanuaril 1999 Strasbourg’is inglise ja prantsuse keeles ühes eksemplaris, mis antakse Euroopa
Nõukogu arhiivi hoiule. Mõlemad tekstid on võrdselt autentsed. Euroopa Nõukogu peasekretär edastab
kinnitatud koopiad kõigile Euroopa Nõukogu liikmesriikidele, konventsiooni väljatöötamises osalenud riikidele
ja konventsiooniga ühinema kutsutud riikidele.

 

ETS No. 173

CRIMINAL LAW CONVENTION ON CORRUPTION
Strasbourg, 27.I.1999

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 appropriate 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 recommendations of the 19th Conference of European
Ministers of Justice (Valletta, 1994);
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Recalling in this respect the importance of the participation of non-member States in the Council of Europe’s
activities against corruption and welcoming their valuable contribution to the implementation of the Programme
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 offences, enhanced co-operation for the prosecution of such offences as well as an
effective follow-up mechanism open to member States and non-member States on an equal footing;

Bearing in mind that the Heads of State and Government of the Council of Europe decided, 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,
instructed 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
undertakings in this field,

Have agreed as follows:

Chapter I
USE OF TERMS

Article 1. Use of terms

For the purposes of this Convention:
a. “public official” shall be understood 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 prosecuting 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 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 administrative powers.

Article 5. Bribery of foreign public officials
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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.

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 promising, 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 themselves 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.

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.

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 Laundering, 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 laundering 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:
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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 commission of any of the criminal offences established in
accordance with this Convention.

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 ratification, 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 1band cof 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.

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 Convention, 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 paragraphs 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 accordance 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 sanctions and measures, including, when committed by natural persons,
penalties involving deprivation of liberty which can give rise to extradition.
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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 criminal 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 fundamental
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 offences:
a. by informing the latter authorities, on their own initiative, where there are reasonable grounds to believe that
any of the criminal offences established in accordance with Articles 2 to 14 has been committed, or
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 investigating or prosecuting authorities;
b. witnesses who give testimony concerning 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 Article 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 authorities 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.

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 international 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 Convention.

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
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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 interests, national sovereignty, national security
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 offences in any extradition treaty existing between or among the Parties. The Parties undertake to
include such offences as extraditable offences in any extradition treaty to be concluded between or among them.

2. If a Party that makes extradition conditional 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 extraditable 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 Convention is refused solely on the
basis of the nationality of the person sought, or because the requested Party deems that it has jurisdiction 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 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 investigations 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 ratification, 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 communicate 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 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.
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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 authorities of the
requested Party.

6. Each State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, 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 by:
a. signature without reservation as to ratification, acceptance or approval; or
b. signature subject to ratification, acceptance 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 ratification, 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 20dof 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 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 Community and any State acceding to this Convention 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 ratification, 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 General 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
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1. This Convention does not affect the rights and undertakings derived from international multilateral
conventions concerning special matters.

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 supplementing or strengthening its provisions or
facilitating the application of the principles embodied 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 accordingly, 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 ratification, 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 ratification, acceptance, approval
or accession 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 ratification, 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 paragraphs 1, 2 and 3 of this article, enter reservations to more than five of
the provisions 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 Secretariat 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 inform that
State that its declaration or reservation 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 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 communicated 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 amendment.

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