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OZNÁMENIE Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 27. januára 1999 bol v
Štrasburgu otvorený na podpis Trestnoprávny dohovor o korupcii.

V mene Slovenskej republiky bol dohovor podpísaný 27. januára 1999 v Štrasburgu.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila s dohovorom súhlas svojím uznesením č. 755 zo
16. marca 2000 a prezident Slovenskej republiky ho ratifikoval 25. mája 2000. Ratifikačná listina
bola uložená u generálneho tajomníka Rady Európy, depozitára dohovoru, 9. júna 2000.

Dohovor nadobudne platnosť 1. júla 2002 na základe článku 32 ods. 3 a pre Slovenskú
republiku nadobudne platnosť v ten istý deň.
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TRESTNOPRÁVNY DOHOVOR

o korupcii

Preambula

Členské štáty Rady Európy a ďalšie signatárske štáty tohto dohovoru,

berúc do úvahy, že cieľom Rady Európy je dosiahnuť väčšiu jednotnosť medzi jej členmi,

uznávajúc hodnotu posilnenia spolupráce s inými signatárskymi štátmi tohto dohovoru,

presvedčené o potrebe sledovať ako prioritu spoločnú trestnú politiku zameranú na ochranu
spoločnosti proti korupcii vrátane prijatia vhodnej legislatívy a preventívnych opatrení,

zdôrazňujúc, že korupcia ohrozuje právny štát, demokraciu a ľudské práva, podkopáva dobrú
vládu, slušnosť a sociálnu spravodlivosť, narúša hospodársku súťaž, bráni hospodárskemu
rozvoju a ohrozuje stabilitu demokratických inštitúcií a morálne základy spoločnosti,

veriac, že účinný boj proti korupcii vyžaduje zvýšenú, rýchlu a dobre fungujúcu medzištátnu
spoluprácu v trestných veciach,

vítajúc nedávny vývoj, ktorý posunul ďalej medzinárodné porozumenie a spoluprácu v boji proti
korupcii vrátane činnosti OSN, Svetovej banky, Medzinárodného menového fondu, Svetovej
obchodnej organizácie, Organizácie amerických štátov, OECD a Európskej únie,

majúc na zreteli Program činnosti proti korupcii prijatý Výborom ministrov Rady Európy v
novembri 1996, podľa odporúčaní 19. Konferencie európskych ministrov spravodlivosti (Valletta,
1994),

uvedomujúc si v tejto súvislosti dôležitosť účasti nečlenských štátov na aktivitách Rady Európy
proti korupcii a vítajúc ich hodnotný príspevok pri implementácii Programu činnosti proti
korupcii,

odvolávajúc sa aj na Rezolúciu č. 1 prijatú európskymi ministrami spravodlivosti na ich 21.
konferencii (Praha, 1997), ktorá odporučila rýchlu implementáciu Programu činnosti proti
korupcii, najmä skoré vypracovanie trestnoprávneho dohovoru, ktorý umožňuje koordinovanú
kriminalizáciu trestných činov korupcie, rozšírenú spoluprácu pri stíhaní týchto trestných činov,
ako aj účinný následný mechanizmus otvorený pre členské aj nečlenské štáty na báze
rovnocennosti,

majúc na zreteli, že hlavy štátov a vlád Rady Európy rozhodli hľadať, pri príležitosti ich druhého
summitu, ktorý sa konal v Štrasburgu 10. a 11. októbra 1997, spoločné odpovede na výzvy, ktoré
predstavuje nárast korupcie, a prijali Plán činnosti, ktorý na účely podpory spolupráce v boji proti
korupcii vrátane jej prepojenia s organizovaným zločinom a praním špinavých peňazí Výboru
ministrov okrem iného nariadil, aby zabezpečil rýchle ukončenie prác na vypracovaní
medzinárodných právnych nástrojov v súlade s Programom činnosti proti korupcii,

berúc do úvahy navyše, že Rezolúcia (97)24 o 20 riadiacich princípoch v boji proti korupcii
prijatá 6. novembra 1997 Výborom ministrov na 101. schôdzi zdôraznila potrebu rýchleho
ukončenia prác na vypracovaní medzinárodných právnych nástrojov v súlade s Programom
činnosti proti korupcii,

so zreteľom na prijatie Rezolúcie (98) 7 o čiastkovej a rozšírenej dohode zakladajúcej „Skupinu
štátov proti korupcii - GRECO" Výborom ministrov na 102. schôdzi 4. mája 1998, ktorej cieľom je
zlepšiť schopnosti jej členov bojovať proti korupcii sledovaním plnenia záväzkov v tejto oblasti,
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dohodli sa takto:

HLAVA I
POUŽÍVANIE POJMOV

Článok 1
Používanie pojmov

Definície
Na účely tohto dohovoru

a) pojmom „verejný činiteľ" sa rozumie činiteľ, verejný činiteľ, starosta, minister alebo sudca v
zmysle vnútroštátnych právnych predpisov štátu, v ktorom dotknutá osoba vykonáva túto
funkciu a je definovaná v jeho trestnom práve,

b) pojem „sudca" uvedený v písmene a) zahŕňa prokurátorov a vykonávateľov sudcovských funkcií,

c) ak ide o konanie, ktoré sa týka činiteľa iného štátu, stíhajúci štát môže uplatniť definíciu
verejného činiteľa len v takom rozsahu, v akom je táto definícia kompatibilná s jeho
vnútroštátnymi právnymi predpismi,

d) pojem „právnická osoba" znamená akýkoľvek subjekt, ktorý má také postavenie podľa
uplatniteľných vnútroštátnych právnych predpisov, okrem štátov alebo iných verejných
orgánov, nad ktorými štát vykonáva svoju právomoc, a okrem medzinárodných organizácií.

HLAVA II
OPATRENIA, KTORÉ SA MAJÚ UROBIŤ NA NÁRODNEJ ÚROVNI

Článok 2
Aktívne úplatkárstvo národných verejných činiteľov

Každá strana prijme také legislatívne a iné opatrenia, ktoré sú nevyhnutné na stanovenie činov
ako trestných podľa svojich vnútroštátnych právnych predpisov, ak sú spáchané ktoroukoľvek
osobou úmyselne, ako je sľub, ponúknutie alebo poskytnutie akoukoľvek osobou priamo alebo
nepriamo nenáležitej výhody svojmu verejnému činiteľovi, pre neho alebo pre inú osobu, aby konal
alebo sa zdržal konania vo výkone svojich funkcií.

Článok 3
Pasívne úplatkárstvo národných verejných činiteľov

Každá strana prijme také legislatívne alebo iné opatrenia, ktoré sú nevyhnutné na stanovenie
činov ako trestných podľa svojich vnútroštátnych právnych predpisov, ak sú spáchané úmyselne,
ako je žiadanie alebo prijatie ktorýmkoľvek zo svojich verejných činiteľov priamo alebo nepriamo
nenáležitej výhody akéhokoľvek druhu, pre neho alebo pre inú osobu, alebo prijatie ponuky alebo
sľubu takej výhody, aby konal alebo sa zdržal konania vo výkone svojich funkcií.

Článok 4
Úplatkárstvo členov národných zastupiteľských orgánov

Každá strana prijme také legislatívne alebo iné opatrenia, ktoré sú nevyhnutné na stanovenie
činov ako trestných podľa svojich vnútroštátnych právnych predpisov, ako je správanie uvedené v
článkoch 2 a 3, ak zahŕňa osobu, ktorá je členom národného zastupiteľského orgánu
vykonávajúceho legislatívne alebo administratívne právomoci.
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Článok 5
Úplatkárstvo zahraničných verejných činiteľov

Každá strana prijme také legislatívne alebo iné opatrenia, ktoré sú nevyhnutné na stanovenie
činov ako trestných podľa svojich vnútroštátnych právnych predpisov, ako je správanie uvedené v
článkoch 2 a 3, ak zahŕňa verejného činiteľa iného štátu.

Článok 6
Úplatkárstvo členov zahraničných zastupiteľských orgánov

Každá strana prijme také legislatívne a iné opatrenia, ktoré sú nevyhnutné na stanovenie činov
ako trestných podľa svojich vnútroštátnych právnych predpisov, ako je správanie uvedené v
článkoch 2 a 3 zahŕňajúce osobu, ktorá je členom zastupiteľského orgánu vykonávajúceho
legislatívne alebo administratívne právomoci v inom štáte.

Článok 7
Aktívne úplatkárstvo v súkromnom sektore

Každá strana prijme také legislatívne a iné opatrenia, ktoré sú nevyhnutné na stanovenie činov
ako trestných podľa svojich vnútroštátnych právnych predpisov, ak sú spáchané úmyselne počas
obchodnej činnosti, ako je sľub, ponuka alebo poskytnutie priamo alebo nepriamo nenáležitej
výhody osobám, ktoré riadia alebo pracujú v akomkoľvek postavení pre právnické osoby v
súkromnom sektore, pre seba alebo pre inú osobu, aby konali alebo sa zdržali konania, a tým
porušili svoje povinnosti.

Článok 8
Pasívne úplatkárstvo v súkromnom sektore

Každá strana prijme také legislatívne a iné opatrenia, ktoré sú nevyhnutné na stanovenie činov
ako trestných podľa svojich vnútroštátnych právnych predpisov, ak sú spáchané úmyselne počas
obchodnej činnosti, ako je žiadanie alebo prijatie priamo alebo nepriamo osobami, ktoré riadia
alebo pracujú v akomkoľvek postavení pre právnické osoby v súkromnom sektore, nenáležitej
výhody alebo jej prísľubu pre seba alebo pre inú osobu, aby konali alebo sa zdržali konania, a tým
porušili svoje povinnosti.

Článok 9
Úplatkárstvo úradníkov medzinárodných organizácií

Každá strana prijme také legislatívne alebo iné opatrenia, ktoré sú nevyhnutné na stanovenie
činov ako trestných podľa svojich vnútroštátnych právnych predpisov, ako je správanie uvedené v
článkoch 2 a 3, ak zahŕňajú zástupcu alebo iného zmluvného zamestnanca v zmysle personálnych
predpisov medzinárodnej alebo nadnárodnej medzivládnej organizácie alebo orgánu, ktorých je
strana členom, a osobu podriadenú alebo nepodriadenú, vykonávajúcu funkcie zodpovedajúce
funkciám, ktoré vykonávajú takí zamestnanci alebo zástupcovia.

Článok 10
Úplatkárstvo členov medzinárodných parlamentných zhromaždení

Každá strana prijme také legislatívne alebo iné opatrenia, ktoré sú nevyhnutné na stanovenie
činov ako trestných podľa svojich vnútroštátnych právnych predpisov, ako je správanie uvedené v
článku 4, ak zahŕňa členov parlamentných zhromaždení medzinárodných a nadnárodných
organizácií, ktorých je strana členom.
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Článok 11
Úplatkárstvo sudcov a úradníkov medzinárodných súdov

Každá strana prijme také legislatívne alebo iné opatrenia, ktoré sú nevyhnutné na stanovenie
činov ako trestných podľa svojich vnútroštátnych právnych predpisov, ako je správanie uvedené v
článkoch 2 a 3, ak zahŕňa vykonávateľov sudcovských funkcií alebo úradníkov medzinárodného
súdneho orgánu, ktorého právomoc strana uznala.

Článok 12
Nepriame úplatkárstvo

Každá strana prijme legislatívne a iné opatrenia nevyhnutné na stanovenie činov ako trestných
podľa svojich vnútroštátnych právnych predpisov, ak sú spáchané úmyselne, ako je sľub,
poskytnutie alebo ponuka, priamo alebo nepriamo, akejkoľvek nenáležitej výhody komukoľvek, kto
uvádza alebo potvrdí, že môže vykonávať nenáležitý vplyv na rozhodovanie osôb uvedených v
článkoch 2, 4 až 6 a 9 až 11 v úmysle tak urobiť, či už je nenáležitá výhoda určená preňho alebo
pre inú osobu, ako aj požadovanie, prevzatie alebo prijatie ponuky alebo sľubu takejto výhody v
úmysle použiť takýto vplyv, bez ohľadu na to, či sa vplyv použije alebo predpokladaný vplyv vedie k
zamýšľanému výsledku, alebo nie.

Článok 13
Pranie príjmov z trestných činov úplatkárstva

Každá strana prijme legislatívne a iné opatrenia nevyhnutné na stanovenie činov ako trestných
podľa svojich vnútroštátnych právnych predpisov, ako je správanie uvedené v Dohovore Rady
Európy č. 141 v článku 6 ods. 1 a 2 podľa podmienok tam uvedených, ak východiskový trestný čin
sa skladá z trestného činu stanoveného v článkoch 2 až 12 tohto dohovoru, v rozsahu, v akom
strana neurobila výhradu k týmto trestným činom alebo nepovažuje tieto trestné činy za závažné
na účely legislatívy o praní špinavých peňazí.

Článok 14
Účtovné trestné činy

Každá strana prijme legislatívne opatrenia, ktoré sú nevyhnutné na stanovenie činov ako trestných
postihnuteľných trestnoprávnymi či inými sankciami podľa svojich vnútroštátnych právnych
predpisov, nasledujúce konanie alebo nekonanie, ak je spáchané úmyselne s cieľom zatajiť alebo
zastierať trestné činy uvedené v článkoch 2 až 12 v rozsahu, v akom strana neurobila výhradu
alebo vyhlásenie:

a) vytvorenie alebo použitie faktúry alebo iného účtovného dokumentu alebo záznamu
obsahujúceho nesprávne alebo neúplné informácie,

b) opomenutie záznamu platby v rozpore so zákonom.

Článok 15
Spoluúčasť

Každá strana prijme legislatívne opatrenia nevyhnutné na stanovenie činov ako trestných podľa
svojich vnútroštátnych právnych predpisov, ako je napomáhanie alebo navádzanie na spáchanie
trestných činov stanovených v súlade s týmto dohovorom.

Článok 16
Imunita

Ustanovenia tohto dohovoru nie sú v rozpore s ustanoveniami akejkoľvek zmluvy, protokolu
alebo štatútu, ako aj implementačných textov, ak ide o odňatie imunity.
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Článok 17
Právomoc

1. Každá strana prijme legislatívne a iné opatrenia, ktoré sú nevyhnutné na založenie právomoci v
prípade trestných činov stanovených v súlade s článkami 2 až 14 tohto dohovoru, ak:

a) trestný čin bol spáchaný čiastočne alebo úplne na jej území,

b) páchateľ je jedným z jej štátnych príslušníkov, verejných činiteľov alebo je členom národných
zastupiteľských orgánov,

c) trestný čin zahŕňa jedného z jej verejných činiteľov alebo členov národných zastupiteľských
orgánov alebo inú osobu, uvedenú v článkoch 9 až 11, ktorá je zároveň jednou z jej štátnych
príslušníkov.

2. Každá strana môže v čase podpisu alebo pri ukladaní ratifikačných listín, listín o prijatí,
schválení alebo pristúpení vo vyhlásení adresovanom generálnemu tajomníkovi Rady Európy
vyhlásiť, že si vyhradzuje právo neuplatniť alebo uplatniť len v osobitných prípadoch alebo za
osobitných podmienok pravidlá právomoci uvedené v odseku 1 písm. b) a c) alebo ktorejkoľvek
jeho časti.

3. Ak strana využila možnosť výhrady v súlade s odsekom 2, prijme také opatrenia, ktoré sú
nevyhnutné na založenie právomoci, ak ide o trestné činy stanovené v súlade s týmto
dohovorom, v prípadoch, keď domnelý páchateľ je prítomný na jeho území a nevydá ho druhej
strane len na základe jeho štátnej príslušnosti po prijatí žiadosti o vydanie.

4. Tento dohovor nevylučuje trestnoprávnu právomoc vykonávanú v súlade s vnútroštátnymi
právnymi predpismi.

Článok 18
Zodpovednosť právnických osôb

1. Každá strana prijme legislatívne a iné opatrenia nevyhnutné na zaistenie, že právnické osoby
budú zodpovedné za aktívne trestné činy úplatkárstva a trestné činy nepriameho úplatkárstva a
prania špinavých peňazí stanovených v súlade s týmto dohovorom, spáchané v ich prospech
akoukoľvek fyzickou osobou, ktorá koná buď individuálne alebo ako súčasť orgánu právnickej
osoby, ktorý má vedúcu pozíciu v rámci právnickej osoby založenú na:

- právomoci zastupovať právnickú osobu, alebo

- oprávnení rozhodovať v mene právnickej osoby, alebo

- oprávnení vykonávať kontrolu nad právnickou osobou,

ako aj za podiel týchto fyzických osôb ako spolupáchateľov trestného činu alebo návodcov pri
uvedených trestných činoch.

2. Okrem prípadov uvedených v odseku 1 každá strana urobí opatrenia nevyhnutné na zaistenie,
aby právnické osoby mohli byť brané na zodpovednosť, ak nedostatok dohľadu alebo kontroly
osobami uvedenými v odseku 1 umožnili spáchanie trestných činov tam uvedených v prospech
tejto právnickej osoby osobou, ktorá jej podlieha.

3. Zodpovednosť právnickej osoby podľa odsekov 1 a 2 nevylučuje trestné konanie proti fyzickým
osobám, ktoré sú páchateľmi, návodcami alebo spolupáchateľmi trestných činov uvedených v
odseku 1.

Článok 19
Sankcie a opatrenia

1. Majúc na zreteli závažný charakter trestných činov stanovených v súlade s týmto dohovorom,
každá strana zabezpečí, že spáchanie trestných činov stanovených v súlade s článkami 2 až 14
bude podliehať účinným, úmerným a odradzujúcim sankciám a opatreniam vrátane trestov
obsahujúcich odňatia slobody, ktoré môžu viesť k vydaniu, ak sú spáchané fyzickými osobami.
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2. Každá strana zaistí, že právnické osoby, u ktorých sa zistila zodpovednosť v súlade s článkom
18 ods. 1 a 2, podliehajú účinným, úmerným a odradzujúcim trestným alebo iným sankciám
vrátane peňažných sankcií.

3. Každá strana prijme legislatívne a iné opatrenia, ktoré sú nevyhnutné na to, aby sa umožnila
konfiškácia alebo iné zhabanie nástrojov a príjmov z korupcie alebo z majetku, ktorého hodnota
zodpovedá takýmto príjmom.

Článok 20
Špecializované orgány

Každá strana prijme opatrenia nevyhnutné na špecializáciu osôb alebo orgánov v boji proti
korupcii. Také orgány majú nevyhnutnú nezávislosť v súlade so základnými zásadami právneho
systému strany, aby mohli vykonávať svoje funkcie účinne a bez nenáležitého tlaku. Strana
zabezpečí personálu týchto orgánov adekvátne vzdelanie a finančné zdroje na plnenie ich úloh.

Článok 21
Spolupráca s národnými orgánmi a medzi nimi

Každá strana prijme opatrenia nevyhnutné na zaistenie, že verejné orgány, ako aj každý verejný
činiteľ spolupracujú v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi s tými z jeho orgánov, ktoré sú
zodpovedné za vyšetrovanie a stíhanie trestných činov, a to:

a) informovaním uvedených orgánov z vlastnej iniciatívy, ak existujú rozumné dôvody veriť, že bol
spáchaný jeden z trestných činov stanovených v článkoch 2 až 14,

b) poskytnutím všetkých nevyhnutných informácií uvedeným orgánom na ich žiadosť.

Článok 22
Ochrana spolupracovníkov s justíciou a svedkov

Každá strana prijme opatrenia nevyhnutné na poskytnutie účinnej a náležitej ochrany

a) tým, ktorí oznamujú trestné činy stanovené v súlade s článkami 2 až 14, alebo inak
spolupracujú s vyšetrujúcimi orgánmi alebo orgánmi činnými v trestnom konaní,

b) svedkom, ktorí svedčia v súvislosti s týmito trestnými činmi.

Článok 23
Opatrenia na uľahčenie zhromažďovania dôkazov a konfiškácie príjmov

1. Každá strana prijme legislatívne a iné opatrenia vrátane opatrení umožňujúcich použitie
osobitných postupov vyšetrovania v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, ktoré sú
nevyhnutné na uľahčenie zhromažďovania dôkazov o trestných činoch stanovených v súlade s
článkami 2 až 14 a na identifikáciu, sledovanie, zmrazenie a zaistenie nástrojov a príjmov z
korupcie alebo majetku, ktorého hodnota zodpovedá takým príjmom podliehajúcim opatreniam
stanoveným v súlade s článkom 19 ods. 3.

2. Každá strana prijme legislatívne a iné opatrenia nevyhnutné na splnomocnenie súdov alebo
iných kompetentných orgánov, aby nariadili dostupnosť alebo zaistenie bankových, finančných
alebo obchodných záznamov na účely zabezpečenia činností uvedených v odseku 1.

3. Bankové tajomstvo nie je prekážkou opatrení uvedených v odsekoch 1 a 2.

HLAVA III
MONITOROVANIE IMPLEMENTÁCIE

Článok 24
Monitorovanie

Skupina štátov proti korupcii (GRECO) monitoruje implementáciu tohto dohovoru zmluvnými
stranami.
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HLAVA IV
MEDZIŠTÁTNA SPOLUPRÁCA

Článok 25
Všeobecné princípy a opatrenia medzištátnej spolupráce

1. Strany navzájom spolupracujú v súlade s ustanoveniami príslušných medzinárodných
nástrojov o medzištátnej spolupráci v trestných veciach alebo úprav dohodnutých na základe
jednotnej alebo recipročnej legislatívy a v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi,
pokiaľ možno v čo najširšom rozsahu, na účely vyšetrovania a súdneho konania týkajúceho sa
trestných činov stanovených v súlade s týmto dohovorom.

2. Ak nie sú medzi stranami platné medzinárodné nástroje alebo úpravy uvedené v odseku 1,
použijú sa články 26 až 31.

3. Články 26 až 31 sa použijú aj v prípade, ak sú výhodnejšie ako ustanovenia medzinárodných
nástrojov alebo úprav uvedených v odseku 1.

Článok 26
Vzájomná pomoc

1. Strany si poskytujú vzájomnú pomoc, pokiaľ možno v najširšom rozsahu, rýchlym vybavovaním
žiadostí orgánov, ktoré v súlade s ich vnútroštátnymi právnymi predpismi majú právomoc
vyšetrovať alebo stíhať trestné činy stanovené v súlade s týmto dohovorom.

2. Vzájomnú právnu pomoc podľa odseku 1 tohto článku možno odmietnuť, ak žiadaná strana je
presvedčená, že splnenie žiadosti by postihlo jej základné záujmy, národnú suverenitu, národnú
bezpečnosť alebo verejný poriadok.

3. Strany sa nemôžu odvolávať na bankové tajomstvo ako na predpoklad odmietnutia spolupráce
podľa tejto hlavy. Ak tak vyžadujú jej vnútroštátne právne predpisy, strana môže požadovať, aby
žiadosť o spoluprácu týkajúcu sa porušenia bankového tajomstva nariadil sudca alebo iný
súdny orgán vrátane prokurátora, ak tieto orgány konajú v súvislosti s trestnými činmi.

Článok 27
Vydávanie

1. Trestné činy stanovené v súlade s týmto dohovorom sa považujú za extradičné trestné činy vo
všetkých extradičných zmluvách, ktoré existujú medzi stranami. Strany sa zaväzujú zahrnúť
tieto trestné činy ako extradičné trestné činy do každej extradičnej zmluvy, ktorá bude uzavretá
medzi nimi.

2. Ak strana, podmieňujúca vydanie existenciou zmluvy, dostane žiadosť o vydanie od inej strany,
s ktorou nemá uzavretú extradičnú zmluvu, môže považovať tento dohovor za právny základ na
vydanie vo vzťahu k trestným činom stanoveným v súlade s týmto dohovorom.

3. Strany, ktoré vydávanie nepodmieňujú existenciou zmluvy, uznajú medzi sebou trestné činy
stanovené v súlade s týmto dohovorom za extradičné trestné činy.

4. Vydanie sa spravuje podmienkami podľa práva dožiadaného štátu alebo uplatniteľnými
extradičnými zmluvami vrátane príčin, na ktorých základe môže dožiadaný štát odmietnuť
vydanie.

5. Ak sa odmietne vydanie za trestný čin stanovený v súlade s týmto dohovorom len na základe
štátnej príslušnosti alebo preto, že dožiadaná strana je presvedčená o svojej právomoci v
súvislosti s týmto trestným činom, dožiadaná strana predloží prípad svojim kompetentným
orgánom na účely stíhania, ibaže sa so žiadajúcou stranou dohodne ináč a konečný výsledok
oznámi žiadajúcej strane v primeranom čase.

Článok 28
Spontánne informácie

Bez ohľadu na vlastné vyšetrovanie alebo súdne konanie strana môže bez predchádzajúcej
žiadosti predložiť druhej strane informáciu o skutočnostiach, ak je presvedčená, že poskytnutie
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takej informácie môže pomôcť prijímajúcej strane pri iniciovaní alebo vykonávaní vyšetrovania
alebo súdneho konania, ktoré sa týka trestných činov stanovených v súlade s týmto dohovorom,
alebo môže viesť k žiadosti tejto strany podľa tejto hlavy.

Článok 29
Ústredný orgán

1. Strany označia ústredný orgán alebo, ak je to vhodné, niekoľko ústredných orgánov, ktoré budú
zodpovedné za odosielanie žiadostí a odpovedanie na žiadosti podľa tejto hlavy, za vybavenie
týchto žiadostí alebo postúpenie orgánom kompetentným na ich vybavenie.

2. Každá strana v čase podpisu alebo pri ukladaní ratifikačných listín, listín o prijatí, schválení
alebo pristúpení oznámi generálnemu tajomníkovi Rady Európy mená a adresy orgánov
označených v súlade s odsekom 1 tohto článku.

Článok 30
Priama komunikácia

1. Ústredné orgány navzájom komunikujú priamo.

2. V prípade núdze žiadosti o právnu pomoc alebo s ňou súvisiace oznámenia môžu posielať
priamo súdne orgány vrátane prokurátorov žiadajúcej strany týmto orgánom dožiadanej strany.
V takých prípadoch sa súčasne zašle kópia ústrednému orgánu dožiadanej strany
prostredníctvom ústredného orgánu žiadajúcej strany.

3. Každá žiadosť alebo oznámenie podľa odsekov 1 a 2 sa podáva prostredníctvom Medzinárodnej
trestnej polície (Interpol).

4. Ak je zaslaná žiadosť v súlade s odsekom 2 a orgán nie je kompetentný sa ňou zaoberať,
postúpi ju kompetentnému národnému orgánu a informuje o tom priamo žiadajúcu stranu.

5. Žiadosti alebo oznámenia podľa odseku 2, ktoré nezahŕňajú donucovaciu činnosť, môže priamo
odovzdať kompetentný orgán žiadajúcej strany kompetentným orgánom dožiadanej strany.

6. Každá strana môže v čase podpisu alebo pri ukladaní ratifikačných listín, listín o prijatí,
schválení alebo pristúpení informovať generálneho tajomníka Rady Európy, že na účely
účinnosti žiadosti podľa tejto hlavy majú byť adresované ústrednému orgánu.

Článok 31
Informácie

Dožiadaná strana bezodkladne informuje žiadajúcu stranu o tom, aké kroky podnikla vo veci
žiadosti podľa tejto hlavy a o konečnom výsledku týchto krokov. Dožiadaná strana bezodkladne
informuje žiadajúcu stranu o okolnostiach, ktoré spôsobujú nemožnosť vykonania žiadaných
krokov alebo ich pravdepodobné podstatné oneskorenie.

HLAVA V
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 32
Podpis a nadobudnutie platnosti

1. Tento dohovor je otvorený na podpis členským štátom Rady Európy a nečlenským štátom, ktoré
sa zúčastnili na jeho príprave. Tieto štáty môžu vyjadriť svoj súhlas byť viazané

a) podpisom bez výhrady, ak ide o ratifikáciu, prijatie alebo schválenie, alebo

b) podpisom podliehajúcim ratifikácii, prijatiu alebo schváleniu s nasledujúcou ratifikáciou,
prijatím alebo schválením.

2. Ratifikačné listiny, listiny o prijatí alebo schválení budú uložené u generálneho tajomníka Rady
Európy.

3. Tento dohovor nadobudne platnosť prvým dňom mesiaca, ktorý nasleduje po uplynutí troch
mesiacov odo dňa, keď 14 štátov vyjadrilo svoj súhlas byť viazaných dohovorom v súlade s
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ustanovením odseku 1. Štát, ktorý nie je členom Skupiny štátov proti korupcii (GRECO), sa pri
ratifikácii stane automaticky členom ku dňu, keď dohovor nadobudne platnosť.

4. Vo vzťahu k signatárskemu štátu, ktorý potom vyjadrí svoj súhlas byť dohovorom viazaný,
dohovor nadobudne platnosť prvým dňom mesiaca, ktorý nasleduje po uplynutí troch mesiacov
odo dňa vyjadrenia vôle byť viazaný dohovorom v súlade s ustanovením odseku 1. Štát, ktorý
nie je členom Skupiny štátov proti korupcii (GRECO), sa pri ratifikácii stane automaticky
členom ku dňu, keď dohovor nadobudne platnosť.

Článok 33
Pristúpenie k dohovoru

1. Po nadobudnutí platnosti dohovoru Výbor ministrov Rady Európy po konzultovaní so
zmluvnými stranami tohto dohovoru môže prizvať ktorýkoľvek štát, ktorý nie je členom Rady
Európy a ani sa nezúčastnil na jeho príprave, aby pristúpil k tomuto dohovoru, a to
rozhodnutím väčšiny uvedenej v článku 20 písm. d) Štatútu Rady Európy a jednomyseľným
hlasovaním zástupcov zmluvných štátov oprávnených zasadať vo Výbore ministrov.

2. Vo vzťahu k Európskemu spoločenstvu a ku každému pristupujúcemu štátu v súlade s
odsekom 1 dohovor nadobudne platnosť prvým dňom mesiaca, ktorý nasleduje po uplynutí
troch mesiacov odo dňa uloženia listiny o pristúpení u generálneho tajomníka Rady Európy.
Európske spoločenstvo a štát pristupujúci k tomuto dohovoru sa stanú automaticky členmi
GRECO, ak nie sú členmi už v čase pristúpenia, dňom nadobudnutia platnosti dohovoru.

Článok 34
Územná pôsobnosť

1. Každý štát môže v čase podpisu alebo pri ukladaní ratifikačných listín, listín o prijatí, schválení
alebo pristúpení označiť územie alebo územia, na ktoré sa uplatní tento dohovor.

2. Každý štát môže neskôr vo vyhlásení adresovanom generálnemu tajomníkovi Rady Európy
rozšíriť pôsobnosť tohto dohovoru na iné územie označené vo vyhlásení. Vo vzťahu k tomuto
územiu dohovor nadobudne platnosť prvým dňom mesiaca, ktorý nasleduje po uplynutí troch
mesiacov odo dňa prijatia tohto vyhlásenia generálnym tajomníkom.

3. Vyhlásenia podľa oboch predchádzajúcich odsekov vo vzťahu k územiu označenému v tomto
vyhlásení možno odvolať oznámením adresovaným generálnemu tajomníkovi Rady Európy.
Odvolanie nadobudne platnosť prvým dňom mesiaca, ktorý nasleduje po uplynutí troch
mesiacov odo dňa prijatia tohto oznámenia generálnym tajomníkom.

Článok 35
Vzťahy k iným dohovorom alebo dohodám

1. Tento dohovor nemá vplyv na práva a záväzky vyplývajúce z medzinárodných mnohostranných
dohovorov upravujúcich osobitné otázky.

2. Strany dohovoru môžu navzájom uzatvárať dvojstranné alebo mnohostranné dohody týkajúce
sa záležitostí, ktoré upravuje tento dohovor, na účely doplnenia alebo posilnenia jeho
ustanovení alebo uľahčenia uplatňovania zásad obsiahnutých v ňom.

3. Ak dve alebo viac strán už uzatvorili dohodu alebo zmluvu týkajúcu sa predmetu, ktorý
upravuje tento dohovor, alebo inak upravili svoje vzťahy k tomuto predmetu, môžu uplatňovať
túto dohodu alebo zmluvu alebo upraviť tieto vzťahy podobne namiesto súčasného dohovoru,
ak to uľahčí medzinárodnú spoluprácu.

Článok 36
Vyhlásenia

Každý štát môže v čase podpisu alebo pri uložení ratifikačnej listiny, listiny o prijatí, schválení
alebo pristúpení vyhlásiť, že za trestný čin označí aktívne úplatkárstvo zahraničných verejných
činiteľov podľa článku 5, úradníkov medzinárodných organizácií podľa článku 9 alebo sudcov a
úradníkov medzinárodných súdov podľa článku 11 len v rozsahu, v akom tento verejný činiteľ
alebo sudca koná alebo sa zdrží konania v rozpore so svojimi povinnosťami.
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Článok 37
Výhrady

1. Každý štát si môže v čase podpisu alebo pri ukladaní ratifikačnej listiny, listiny o prijatí,
schválení alebo pristúpení vyhradiť právo neoznačiť za trestný čin podľa svojho národného
práva, čiastočne alebo úplne, správanie uvedené v článkoch 4, 6 až 8, 10 a 12 alebo trestné
činy pasívneho úplatkárstva definované v článku 5.

2. Každý štát môže v čase podpisu alebo pri ukladaní ratifikačnej listiny, listiny o prijatí, schválení
alebo pristúpení vyhlásiť, že si uplatňuje právo na výhradu uvedenú v článku 17 ods. 2.

3. Každý štát môže v čase podpisu alebo pri ukladaní ratifikačnej listiny, listiny o prijatí, schválení
alebo pristúpení vyhlásiť, že môže odmietnuť vzájomnú právnu pomoc podľa článku 26 ods. 1,
ak sa žiadosť týka trestného činu, ktorý dožiadaná strana považuje za politický čin.

4. Žiadny štát nemôže pri uplatnení odsekov 1, 2 a 3 uviesť výhrady k viacerým ako piatim
ustanoveniam uvedených v nich. Žiadne iné výhrady nie sú prípustné. Výhrady rovnakej
povahy vo vzťahu k článkom 4, 6 a 10 sa považujú za jednu výhradu.

Článok 38
Platnosť a preskúmavanie vyhlásení a výhrad

1. Vyhlásenia uvedené v článku 36 a výhrady uvedené v článku 37 budú platné počas troch rokov
odo dňa nadobudnutia platnosti tohto dohovoru vo vzťahu k dotknutému štátu. Takéto
vyhlásenia a výhrady môžu byť však obnovené na rovnaké obdobie.

2. Dvanásť mesiacov pred uplynutím platnosti vyhlásenia alebo výhrady Generálny sekretariát
Rady Európy oznámi toto uplynutie dotknutému štátu. Najneskôr do troch mesiacov pred
uplynutím obdobia platnosti štát oznámi generálnemu tajomníkovi potvrdenie, zmenu alebo
odvolanie svojho vyhlásenia alebo výhrady. Ak štát takéto oznámenie neurobí, Generálny
sekretariát informuje tento štát, že jeho vyhlásenie alebo výhrada sa považujú za automaticky
predĺžené na obdobie šiestich mesiacov. Opomenutie štátu oznámiť svoj úmysel potvrdiť alebo
modifikovať svoje vyhlásenie alebo výhradu pred uplynutím tohto obdobia bude mať za
následok zánik vyhlásenia alebo výhrady.

3. Ak zmluvná strana urobí vyhlásenie alebo výhradu v súlade s článkami 36 a 37, pred ich
obnovením alebo na žiadosť poskytne vysvetlenie GRECO o príčinách ospravedlňujúcich ich
predĺženie.

Článok 39
Zmeny

1. Zmeny tohto dohovoru môže navrhnúť každá strana; generálny tajomník Rady Európy ich
oznámi členským štátom Rady Európy a každému nečlenskému štátu, ktorý pristúpil alebo bol
pozvaný pristúpiť k tomuto dohovoru v súlade s ustanoveniami článku 33.

2. Každá zmena, ktorú navrhla strana, sa oznámi Európskemu výboru pre problémy zločinnosti,
ktorý predloží Výboru ministrov svoje stanovisko k navrhovanej zmene.

3. Výbor ministrov posúdi navrhovanú zmenu a stanovisko CDPC a po konzultácii nečlenských
zmluvných strán môže prijať zmenu.

4. Text zmeny, ktorý prijal Výbor ministrov v súlade s odsekom 3, sa predloží stranám na prijatie.

5. Každá zmena prijatá v súlade s odsekom 3 nadobudne účinnosť tridsiaty deň po tom, čo všetky
strany informovali generálneho tajomníka o jej prijatí.

Článok 40
Urovnanie sporov

1. Európsky výbor pre problémy zločinnosti Rady Európy bude informovaný o výklade a
uplatňovaní tohto dohovoru.

2. V prípade sporu medzi stranami o výklad a uplatňovanie tohto dohovoru budú sa strany
usilovať o urovnanie sporu prostredníctvom rokovaní alebo iných mierových prostriedkov podľa
ich výberu vrátane predloženia sporu Európskemu výboru pre problémy zločinnosti, tribunálu,
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ktorého rozhodnutia budú pre strany záväzné, alebo Medzinárodnému súdnemu dvoru podľa
dohody zainteresovaných strán.

Článok 41
Vypovedanie

1. Každá strana môže kedykoľvek vypovedať tento dohovor oznámením adresovaným generálnemu
tajomníkovi Rady Európy.

2. Toto vypovedanie nadobudne platnosť prvým dňom mesiaca, ktorý nasleduje po uplynutí troch
mesiacov odo dňa prijatia oznámenia generálnym tajomníkom.

Článok 42
Oznámenie

Generálny tajomník Rady Európy oznámi členským štátom Rady Európy a štátom, ktoré pristúpili
k tomuto dohovoru,

a) každý podpis,

b) uloženie ratifikačnej listiny, listiny o prijatí, schválení alebo pristúpení,

c) každý dátum nadobudnutia platnosti tohto dohovoru v súlade s článkami 32 a 33,

d) každé vyhlásenie alebo výhradu urobenú podľa článku 36 alebo 37,

e) každý iný akt či oznámenie týkajúce sa tohto dohovoru.
Na potvrdenie toho podpísaní, ktorí majú náležité splnomocnenie, podpísali tento dohovor.
Dané v Štrasburgu 27. januára 1999 v anglickej a francúzskej verzii, pričom obe verzie sú
autentické, v jednej kópii, ktorá bude uložená v archívoch Rady Európy. Generálny tajomník Rady
Európy odovzdá overené kópie každému členskému štátu Rady Európy, nečlenským štátom, ktoré
sa zúčastnili na príprave tohto dohovoru, a každému štátu, ktorý bol prizvaný na pristúpenie.
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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 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);

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:

C H A P T E R  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 organisa-
tions.

Príloha
k č. 375/2002 Z. z.
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C H A P T E R  I I

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

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
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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:
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 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.

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
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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 abovementioned offen-
ces.

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.

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 com-
mitted, 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 of-
fences.

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.
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C H A P T E R  I I I

MONITORING OF IMPLEMENTATION

Article 24

Monitoring

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

C H A P T E R  I V

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

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,
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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.

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.

C H A P T E R  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 ap-
proval, followed by ratification, acceptance or ap-
proval.

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 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 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,
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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

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
cooperation.

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
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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.

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, accep-

tance, 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 rela-

ting to this Convention.

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

Done at Strasbourg, this 27th 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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