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OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 4. novembra 1999 bol v
Štrasburgu prijatý Občianskoprávny dohovor o korupcii. V mene Slovenskej republiky bol dohovor
podpísaný 8. júna 2000 v Londýne. Národná rada Slovenskej republiky vyslovila s dohovorom
súhlas svojím uznesením č. 232 z 9. apríla 2003 a prezident Slovenskej republiky ho ratifikoval 5.
mája 2003. Ratifikačná listina bola uložená u generálneho tajomníka Rady Európy, depozitára
dohovoru, 21. mája 2003. Dohovor nadobudne platnosť 1. novembra 2003 na základe článku 15
ods. 3 a pre Slovenskú republiku nadobudne platnosť v ten istý deň.
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K oznámeniu č. 370
2003 Z. z.

OBČIANSKOPRÁVNY DOHOVOR O KORUPCII
PREAMBULA Členské štáty Rady Európy, iné štáty a Európske spoločenstvo, ktoré sú jeho
signatármi, berúc do úvahy, že cieľom Rady Európy je dosiahnuť väčšiu jednotnosť medzi jej
členmi, uznávajúc hodnotu posilnenia medzinárodnej spolupráce v boji proti korupcii,
zdôrazňujúc, že korupcia predstavuje veľké ohrozenie pre právny štát, demokraciu a ľudské práva,
slušnosť a sociálnu spravodlivosť, bráni hospodárskemu rozvoju a ohrozuje riadne a spravodlivé
fungovanie trhových hospodárstiev, uznávajúc neblahé finančné následky korupcie pre
jednotlivcov, spoločnosti, štáty, ako aj pre medzinárodné inštitúcie, súc presvedčené o dôležitosti
občianskeho práva pri prispievaní k boju proti korupcii najmä tým, že umožnia osobám, ktoré
utrpeli škodu, dostať spravodlivé odškodnenie, odvolávajúc sa na závery a odporúčania 19. (Malta
1994), 21. (Česká republika 1997) a 22. (Moldavsko 1999) konferencie európskych ministrov
spravodlivosti, berúc do úvahy Program činnosti proti korupcii prijatý Výborom ministrov Rady
Európy v novembri 1996, berúc do úvahy aj štúdiu o možnosti vypracovania dohovoru o
občianskoprávnych nástrojoch na náhradu škody spôsobenej činmi korupcie prijatú Výborom
ministrov vo februári 1997, majúc na zreteli Rezolúciu (97) 24 o 20 riadiacich princípoch boja proti
korupcii prijatú Výborom ministrov v novembri 1997 na jeho 101. schôdzi, Rezolúciu (98) 7
umožňujúcu prijatie Čiastkovej a rozšírenej dohody zakladajúcej Skupinu štátov proti korupcii
(GRECO) prijatú Výborom ministrov v máji 1998 na jeho 102. zasadnutí a Rezolúciu (99) 5
zakladajúcu GRECO prijatú 1. mája 1999, odvolávajúc sa na Záverečnú deklaráciu a Akčný plán
prijatý hlavami štátov a vlád Rady Európy na ich 2. summite, ktorý sa konal v Štrasburgu v
októbri 1997, dohodli sa takto:

HLAVA I
OPATRENIA NA NÁRODNEJ ÚROVNI

Článok 1
Účel

Každá zmluvná strana zabezpečí vo svojich vnútroštátnych právnych predpisoch účinné
prostriedky nápravy pre osoby, ktoré utrpeli škodu následkom korupcie, ktoré by im umožnili
chrániť svoje práva a záujmy vrátane možnosti získania náhrady škody.

Článok 2
Definícia korupcie

Na účely tohto dohovoru, „korupcia“ znamená priame alebo nepriame žiadanie, ponúkanie,
poskytovanie alebo prijímanie úplatku alebo inej nenáležitej výhody, alebo ich prísľubu, ktoré
deformuje riadne vykonávanie povinnosti alebo správanie požadované od príjemcu úplatku,
nenáležitej výhody alebo ich prísľubu.

Článok 3
Náhrada škody

1. Každá zmluvná strana zabezpečí vo svojich vnútroštátnych právnych predpisoch pre osoby,
ktoré utrpeli škodu následkom korupcie, právo iniciovať súdne konanie s cieľom získať plnú
náhradu za túto škodu.

2. Taká náhrada škody môže zahŕňať materiálnu škodu, ušlý zisk a nemateriálnu ujmu.

Článok 4
Zodpovednosť

1. Každá zmluvná strana upraví svoje vnútroštátne právne predpisy tak, aby boli splnené
nasledovné podmienky s cieľom priznania náhrady škody:

i) žalovaný spáchal alebo nariadil čin korupcie, alebo neurobil náležité opatrenia, aby zabránil
činu korupcie,
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ii) žalobca utrpel škodu a

iii) medzi činom korupcie a škodou existuje príčinná súvislosť.

2. Každá zmluvná strana zabezpečí vo svojich vnútroštátnych právnych predpisoch, že v prípade,
ak sú niekoľkí žalovaní zodpovední za škody spôsobené rovnakou korupčnou činnosťou,
zodpovedajú za ňu spoločne a nerozdielne.

Článok 5
Zodpovednosť štátu

Každá zmluvná strana vytvorí vo svojich vnútroštátnych právnych predpisoch náležité postupy
pre osoby, ktoré utrpeli škodu následkom činu korupcie jej verejnými činiteľmi pri výkone ich
funkcií, aby sa mohli domáhať náhrady škody od štátu, alebo v prípade zmluvnej strany, ktorá nie
je štátom, od príslušných orgánov takejto zmluvnej strany.

Článok 6
Zavinenie

Každá zmluvná strana upraví svoje vnútroštátne právne predpisy tak, aby náhrada škody bola
znížená alebo nepriznaná vzhľadom na všetky okolnosti, ak žalobca svojím vlastným zavinením
prispel k vzniku škody alebo k jej zväčšeniu.

Článok 7
Premlčacie lehoty

1. Každá zmluvná strana upraví svoje vnútroštátne právne predpisy tak, aby súdne konanie na
náhradu škody podliehalo premlčacej lehote najmenej tri roky odo dňa, keď osoba, ktorá
utrpela škodu, zistila alebo mala zistiť, že vznikla škoda alebo že bol spáchaný čin korupcie, a
zistila alebo mala zistiť totožnosť zodpovednej osoby. Takéto konanie sa však nezačne po
uplynutí premlčacej lehoty najmenej desiatich rokov odo dňa uskutočnenia činu korupcie.

2. Právne predpisy členských štátov upravujúce spočívanie či prerušenie premlčacej lehoty sa, ak
je to vhodné, uplatnia na lehoty upravené v odseku 1.

Článok 8
Platnosť zmlúv

1. Každá zmluvná strana upraví svoje vnútroštátne právne predpisy tak, aby bola akákoľvek
zmluva alebo jej časť o poskytnutí úplatku neplatná.

2. Každá zmluvná strana upraví svoje vnútroštátne právne predpisy tak, aby všetky strany,
ktorých súhlas bol ovplyvnený činom korupcie, mali možnosť podať návrh na zrušenie zmluvy
súdom bez ohľadu na právo na náhradu škody.

Článok 9
Ochrana zamestnancov

Každá zmluvná strana poskytne vo svojich vnútroštátnych právnych predpisoch náležitú
ochranu proti neoprávneným sankciám voči zamestnancom, ktorí majú oprávnené podozrenie na
korupciu a ktorí oznámia v dobrej viere svoje podozrenie zodpovedným osobám alebo orgánom.

Článok 10
Účtovníctvo a audítorstvo

1. Každá zmluvná strana prijme vo svojich vnútroštátnych právnych predpisoch nevyhnutné
opatrenia, aby ročné účty spoločností boli vypracované jasne a dávali pravdivý a spravodlivý
obraz o finančnom stave spoločnosti.

2. Vzhľadom na prevenciu korupcie každá zmluvná strana upraví svoje vnútroštátne právne
predpisy tak, aby audítori potvrdili, že ročné účty predstavujú presný obraz o finančnom stave
spoločnosti.
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Článok 11
Zhromažďovanie dôkazov

Každá zmluvná strana poskytne vo svojich vnútroštátnych právnych predpisoch účinné postupy
na zhromažďovanie dôkazov v občianskoprávnom konaní týkajúcom sa činov korupcie.

Článok 12
Predbežné opatrenia

Každá zmluvná strana umožní vo svojich vnútroštátnych právnych predpisoch také opatrenia
súdu, ktoré sú nevyhnutné na ochranu práv a záujmov strán počas občianskoprávneho konania
týkajúceho sa činu korupcie.

HLAVA II
MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA A MONITOROVANIE IMPLEMENTÁCIE

Článok 13
Medzinárodná spolupráca

Zmluvné strany efektívne spolupracujú vo veciach týkajúcich sa občianskoprávnych konaní v
prípadoch korupcie, najmä pokiaľ ide o doručovanie dokumentov, vykonávanie dôkazov v cudzine,
právomoc, uznávanie a výkon rozhodnutí a súdne trovy, v súlade s ustanoveniami príslušných
medzinárodných nástrojov o medzinárodnej spolupráci v občianskoprávnych a obchodných
veciach, ktorých sú zmluvnými stranami, ako aj svojich vnútroštátnych právnych predpisov.

Článok 14
Monitorovanie

Skupina štátov proti korupcii (GRECO) monitoruje implementáciu tohto dohovoru zmluvnými
stranami.

HLAVA III
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 15
Podpis a nadobudnutie platnosti

1. Tento dohovor je otvorený na podpis členským štátom Rady Európy, nečlenským štátom, ktoré
sa zúčastnili na jeho príprave, a Európskemu spoločenstvu.

2. Tento dohovor podlieha ratifikácii, prijatiu alebo schváleniu. Ratifikačné listiny a listiny o prijatí
alebo schválení budú uložené u generálneho tajomníka Rady Európy.

3. Tento dohovor nadobudne platnosť prvý deň mesiaca, ktorý nasleduje po uplynutí troch
mesiacov odo dňa, keď 14 signatárov vyjadrilo svoj súhlas byť viazaný dohovorom v súlade s
ustanovením odseku 1. Každý signatár, ktorý nie je členom Skupiny štátov proti korupcii
(GRECO), sa pri ratifikácii, prijatí alebo schválení stane automaticky členom dňom, keď
dohovor nadobudne platnosť.

4. Vo vzťahu k signatárovi, ktorý následne vyjadrí svoj súhlas byť dohovorom viazaný, dohovor
nadobudne platnosť prvý deň mesiaca, ktorý nasleduje po uplynutí troch mesiacov odo dňa
vyjadrenia vôle byť viazaný dohovorom v súlade s ustanovením odseku 1. Každý signatár, ktorý
nie je členom Skupiny štátov proti korupcii (GRECO), sa pri ratifikácii, prijatí alebo schválení
stane automaticky členom dňom, keď dohovor vo vzťahu k nemu nadobudne platnosť.

5. Všetky osobitné spôsoby účasti Európskeho spoločenstva v Skupine štátov proti korupcii
(GRECO) sa určia, ak to bude nevyhnutné, spoločnou dohodou s Európskym spoločenstvom.
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Článok 16
Prístup k dohovoru

1. Po nadobudnutí platnosti tohto 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 podľa článku 20 písm. d) Štatútu Rady Európy a jednomyseľným
hlasovaním zástupcov zmluvných strán oprávnených zasadať vo výbore.

2. Vo vzťahu ku každému pristupujúcemu štátu dohovor nadobudne platnosť prvý deň mesiaca,
ktorý nasleduje po uplynutí troch mesiacov odo dňa uloženia listiny o prístupe u generálneho
tajomníka Rady Európy. Pristupujúci štát k tomuto dohovoru sa stane automaticky členom
GRECO, ak nie je členom už v čase prístupu, dňom nadobudnutia platnosti dohovoru.

Článok 17
Výhrady

K žiadnemu ustanoveniu tohto dohovoru nie je prípustná výhrada.

Článok 18
Územná pôsobnosť

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

2. Každý štát môže kedykoľvek 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 prvý deň mesiaca, ktorý nasleduje po uplynutí
troch mesiacov odo dňa prijatia tohto vyhlásenia generálnym tajomníkom Rady Európy.

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 prvý deň mesiaca, ktorý nasleduje po uplynutí troch mesiacov
odo dňa prijatia tohto oznámenia generálnym tajomníkom.

Článok 19
Vzťahy k iným zmluvným nástrojom a dohodám

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

2. Zmluvné strany dohovoru môžu navzájom uzatvárať dvojstranné alebo mnohostranné dohody
týkajúce sa otázok, ktoré upravuje tento dohovor, na účely doplnenia alebo posilnenia jeho
ustanovení alebo uľahčenia uplatňovania princípov obsiahnutých v ňom alebo, bez toho, že by
boli dotknuté ciele a zásady tohto dohovoru, sa podriadiť pravidlám upravujúcim tieto otázky v
rámci osobitného systému, ktorý je záväzný v čase otvorenia tohto dohovoru na podpis.

3. Ak dve alebo viac zmluvných strán už uzavreli 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.

Článok 20
Zmeny

1. Zmeny tohto dohovoru môže navrhnúť každá zmluvná strana a generálny tajomník Rady
Európy ich oznámi členským štátom Rady Európy, nečlenským štátom, ktoré sa zúčastnili na
príprave tohto dohovoru, Európskemu spoločenstvu a každému štátu, ktorý pristúpil alebo bol
prizvaný, aby pristúpil k tomuto dohovoru v súlade s ustanoveniami článku 16.

2. Každá zmena, ktorú navrhla zmluvná strana, sa oznámi Európskemu výboru pre právnu
spoluprácu (CDCJ), ktorý predloží Výboru ministrov Rady Európy svoje stanovisko k
navrhovanej zmene.
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3. Výbor ministrov Rady Európy posúdi navrhovanú zmenu a stanovisko Európskeho výboru pre
právnu spoluprácu (CDCJ) a po konzultácii so zmluvnými stranami dohovoru, ktoré nie sú
členmi Rady Európy, môže prijať zmenu.

4. Text zmeny, ktorý prijal Výbor ministrov Rady Európy v súlade s odsekom 3 tohto článku, sa
predloží zmluvným stranám na prijatie.

5. Každá zmena prijatá v súlade s odsekom 3 tohto článku nadobudne platnosť tridsiaty deň po
tom, keď všetky zmluvné strany informovali generálneho tajomníka Rady Európy o jej prijatí.

Článok 21
Urovnanie sporov

1. Európsky výbor pre právnu spoluprácu Rady Európy (CDCJ) bude informovaný o výklade a
vykonávaní tohto dohovoru.

2. V prípade sporu medzi zmluvnými stranami o výklad a vykonávanie tohto dohovoru sa budú
zmluvné strany usilovať o urovnanie sporu prostredníctvom rokovaní alebo iných mierových
prostriedkov podľa ich výberu vrátane predloženia sporu Európskemu výboru pre právnu
spoluprácu (CDCJ), rozhodcovskému tribunálu, ktorého rozhodnutia budú pre zmluvné strany
záväzné, alebo Medzinárodnému súdnemu dvoru, podľa dohody zainteresovaných strán.

Článok 22
Vypovedanie

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

2. Táto výpoveď nadobudne účinnosť prvý deň mesiaca, ktorý nasleduje po uplynutí troch
mesiacov odo dňa prijatia oznámenia generálnym tajomníkom Rady Európy.

Článok 23
Oznámenie

Generálny tajomník Rady Európy oznámi členským štátom Rady a ďalším signatárom a zmluvným
stranám tohto dohovoru:

a) každý podpis,

b) uloženie ratifikačných listín a listín o prijatí, schválení alebo o prístupe,

c) každý dátum nadobudnutia platnosti tohto dohovoru v súlade s článkami 15 a 16,

d) každý iný úkon, oznámenie alebo informáciu týkajúcu sa tohto dohovoru.
Na dôkaz toho podpísaní, ktorí na to boli riadne splnomocnení, podpísali tento dohovor.
Dané v Štrasburgu 4. novembra 1999 v anglickom a francúzskom jazyku, pričom obe znenia 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, Európskemu spoločenstvu a každému štátu, ktorý bol
prizvaný, aby pristúpil k tomuto dohovoru.



370/2003 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 7

DynamicResources\7e6fb037-0542-4ec3-99e0-384fe5ace88e_1.pdf

K oznámeniu č. 370/ 2003 Z. z.

CI VIL LAW CON VEN TION ON COR RUP TION

PRE AM BLE

The mem ber Sta tes of the Co un cil of Eu ro pe, the
ot her Sta tes and the Eu ro pe an Com mu ni ty,
sig na to ries he re to,

Con si de ring that the aim of the Co un cil of Eu ro pe is
to achie ve a gre a ter uni ty bet we en its mem bers;

Con scio us of the im por tan ce of stren gthe ning
in ter na tio nal co-operation in the fight aga inst
cor rup tion;

Em pha si sing that cor rup tion re pre sen ts a ma jor
thre at to the rule of law, de moc ra cy and hu man rights,
fairness and so cial jus ti ce, hin ders eco no mic
de ve lop ment and en dan gers the pro per and fair
fun ctio ning of mar ket eco no mies;

Re cog ni sing the ad ver se fi nan cial con se qu en ces of
cor rup tion to in di vi du als, com pa nies and Sta tes, as
well as in ter na tio nal in sti tu tions;

Con vin ced of the im por tan ce for ci vil law to
con tri bu te to the fight aga inst cor rup tion, in par ti cu lar
by enab ling per sons who have suf fe red da ma ge to
re ce i ve fair com pen sa tion;

Re cal ling the con clu sions and re so lu tions of the 19th 
(Mal ta, 1994), 21st (Czech Re pub lic, 1997) and 22nd
(Mol do va, 1999) Con fe ren ces of the Eu ro pe an
Mi nis ters of Jus ti ce;

Ta king into ac co unt the Prog ra mme of Ac tion aga inst 
Cor rup tion adop ted by the Com mit tee of Mi nis ters in
No vem ber 1996;

Ta king also into ac co unt the fe a si bi li ty stu dy on the
dra wing up of a con ven tion on ci vil re me dies for
com pen sa tion for da ma ge re sul ting from acts of
cor rup tion, ap pro ved by the Com mit tee of Mi nis ters in
Feb ru a ry 1997;

Ha ving re gard to Re so lu tion (97) 24 on the 20
Gu i ding Prin cip les for the Fight aga inst Cor rup tion,
adop ted by the Com mit tee of Mi nis ters in No vem ber
1997, at its 101st Ses sion, to Re so lu tion (98) 7
aut ho ri sing the adop tion of the Par tial and En lar ged
Ag re e ment es tab lis hing the "Gro up of Sta tes aga inst
Cor rup tion (GRE CO)", adop ted by the Com mit tee of
Mi nis ters in May 1998, at its 102nd Ses sion, and to
Re so lu tion (99) 5 es tab lis hing the GRE CO, adop ted on
1st May 1999;

Re cal ling the Fi nal Dec la ra tion and the Ac tion Plan
adop ted by the He ads of Sta te and Go ver nment of the
mem ber Sta tes of the Co un cil of Eu ro pe at the ir 2nd
sum mit in Stras bo urg, in Oc to ber 1997,

Have ag re ed as fol lows:

C H A P  T E R  1

ME A SU RES TO BE TA KEN AT NA TIO NAL LE VEL

Ar tic le 1

Pur po se

Each Par ty shall pro vi de in its in ter nal law for
ef fec ti ve re me dies for per sons who have suf fe red
da ma ge as a re sult of acts of cor rup tion, to enab le them 
to de fend the ir rights and in te re sts, in clu ding the
po ssi bi li ty of ob ta i ning com pen sa tion for da ma ge.

Ar tic le 2

De fi ni tion of cor rup tion

For the pur po se of this Con ven tion, "cor rup tion"
me ans re qu es ting, of fe ring, gi ving or ac cep ting,
di rec tly or in di rec tly, a bri be or any ot her un due
ad van ta ge or pro spect the re of, which dis torts the
pro per per for man ce of any duty or be ha vio ur re qu i red
of the re ci pient of the bri be, the un due ad van ta ge or the 
pro spect the re of.

Ar tic le 3

Com pen sa tion for da ma ge

1. Each Par ty shall pro vi de in its in ter nal law for
per sons who have suf fe red da ma ge as a re sult of
cor rup tion to have the right to ini tia te an ac tion in
or der to ob ta in full com pen sa tion for such da ma ge.

2. Such com pen sa tion may co ver ma te rial da ma ge,
loss of pro fits and non-pecuniary loss.

Ar tic le 4

Lia bi li ty

1. Each Par ty shall pro vi de in its in ter nal law for the
fol lo wing con di tions to be ful fil led in or der for the
da ma ge to be com pen sa ted: 
i) the de fen dant has com mit ted or aut ho ri sed the

act of cor rup tion, or fa i led to take re a so nab le
steps to pre vent the act of cor rup tion;

ii) the pla in tiff has suf fe red da ma ge; and
iii) the re is a ca u sal link bet we en the act of

cor rup tion and the da ma ge.
2. Each Par ty shall pro vi de in its in ter nal law that, if

se ve ral de fen dants are liab le for da ma ge for the
same cor rupt ac ti vi ty, they shall be jo in tly and
se ve ral ly liab le.
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Ar tic le 5

Sta te res pon si bi li ty

Each Par ty shall pro vi de in its in ter nal law for
ap prop ria te pro ce du res for per sons who have suf fe red
da ma ge as a re sult of an act of cor rup tion by its pub lic
of fi cials in the exer ci se of the ir fun ctions to cla im for
com pen sa tion from the Sta te or, in the case of
a non-state Par ty, from that Party’s ap prop ria te
aut ho ri ties.

Ar tic le 6

Con tri bu to ry ne gli gen ce

Each Par ty shall pro vi de in its in ter nal law for the
com pen sa tion to be re du ced or di sal lo wed ha ving
re gard to all the cir cum stan ces, if the pla in tiff has by
his or her own fa ult con tri bu ted to the da ma ge or to its
ag gra va tion.

Ar tic le 7

Li mi ta tion pe riods

1. Each Par ty shall pro vi de in its in ter nal law for
pro ce e dings for the re co ve ry of da ma ges to be
sub ject to a li mi ta tion pe riod of not less than three
ye ars from the day the per son who has suf fe red
da ma ge be ca me awa re or sho uld re a so nab ly have
been awa re, that da ma ge has oc cur red or that an act 
of cor rup tion has ta ken pla ce, and of the iden ti ty of
the res pon sib le per son. Ho we ver, such pro ce e dings
shall not be com men ced af ter the end of a li mi ta tion
pe riod of not less than ten ye ars from the date of the
act of cor rup tion.

2. The laws of the Par ties re gu la ting sus pen sion or
in ter rup tion of li mi ta tion pe riods shall, if
ap prop ria te, ap ply to the pe riods pre scri bed in
pa ra graph 1.

Ar tic le 8

Va li di ty of con tracts

1. Each Par ty shall pro vi de in its in ter nal law for any
con tract or cla u se of a con tract pro vi ding for
cor rup tion to be null and void.

2. Each Par ty shall pro vi de in its in ter nal law for the
po ssi bi li ty for all par ties to a con tract who se con sent 
has been un der mi ned by an act of cor rup tion to be
able to ap ply to the co urt for the con tract to be
dec la red void, not wit hstan ding the ir right to cla im
for da ma ges. 

Ar tic le 9

Pro tec tion of em plo y e es

Each Par ty shall pro vi de in its in ter nal law for
ap prop ria te pro tec tion aga inst any un jus ti fied
san ction for em plo y e es who have re a so nab le gro unds
to sus pect cor rup tion and who re port in good fa ith the ir 
sus pi cion to res pon sib le per sons or aut ho ri ties.

Ar tic le 10

Ac co unts and au dits

1. Each Par ty shall, in its in ter nal law, take any
ne ces sa ry me a su res for the an nu al ac co unts of
com pa nies to be drawn up cle ar ly and give a true
and fair view of the company's fi nan cial po si tion.

2. With a view to pre ven ting acts of cor rup tion, each
Par ty shall pro vi de in its in ter nal law for au di tors to
con firm that the an nu al ac co unts pre sent a true and 
fair view of the company’s fi nan cial po si tion.

Ar tic le 11

Ac qu i si tion of evi den ce

Each Par ty shall pro vi de in its in ter nal law for
ef fec ti ve pro ce du res for the ac qu i si tion of evi den ce in
ci vil pro ce e dings ari sing from an act of cor rup tion.

Ar tic le 12

In ter im me a su res

Each Par ty shall pro vi de in its in ter nal law for such
co urt or ders as are ne ces sa ry to pre ser ve the rights and 
in te re sts of the par ties du ring ci vil pro ce e dings ari sing
from an act of cor rup tion.

C H A P  T E R  I I

IN TER NA TIO NAL CO-OPERATION AND MO NI TO RING 
OF IM PLE MEN TA TION

Ar tic le 13

In ter na tio nal co-operation

The Par ties shall co-operate ef fec ti ve ly in mat ters
re la ting to ci vil pro ce e dings in ca ses of cor rup tion,
es pe cial ly con cer ning the ser vi ce of do cu ments,
ob ta i ning evi den ce ab ro ad, ju ris dic tion, re cog ni tion
and en for ce ment of fo re ign jud ge ments and li ti ga tion
costs, in ac cor dan ce with the pro vi sions of re le vant
in ter na tio nal in stru ments on in ter na tio nal
co-operation in ci vil and com mer cial mat ters to which
they are Par ty, as well as with the ir in ter nal law.

Ar tic le 14

Mo ni to ring

The Gro up of Sta tes aga inst Cor rup tion (GRE CO)
shall mo ni tor the im ple men ta tion of this Con ven tion by
the Par ties.

C H A P  T E R  I I I

FI NAL CLA U SES

Ar tic le 15

Sig na tu re and en try into for ce

1. This Con ven tion shall be open for sig na tu re by the
mem ber Sta tes of the Co un cil of Eu ro pe, by
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non-member Sta tes that have par ti ci pa ted in its
ela bo ra tion and by the Eu ro pe an Com mu ni ty. 

2. This Con ven tion is sub ject to ra ti fi ca tion,
ac cep tan ce or ap pro val. In stru ments of ra ti fi ca tion,
ac cep tan ce or ap pro val shall be de po si ted with the
Sec re ta ry Ge ne ral of the Co un cil of Eu ro pe.

3. This Con ven tion shall en ter into for ce on the first
day of the month fol lo wing the ex pi ra tion of a pe riod
of three months af ter the date on which fo ur te en
sig na to ries have ex pres sed the ir con sent to be
bo und by the Con ven tion in ac cor dan ce with the
pro vi sions of pa ra graph 1. Any such sig na to ry,
which is not a mem ber of the Gro up of Sta tes aga inst 
Cor rup tion (GRE CO) at the time of ra ti fi ca tion,
ac cep tan ce or ap pro val, shall auto ma ti cal ly be co me
a mem ber on the date the Con ven tion en ters into for ce.

4. In res pect of any sig na to ry which sub se qu en tly
ex pres ses its con sent to be bo und by it, the
Con ven tion shall en ter into for ce on the first day of
the month fol lo wing the ex pi ra tion of a pe riod of
three months af ter the date of the ex pres sion of the ir
con sent to be bo und by the Con ven tion in
ac cor dan ce with the pro vi sions of pa ra graph 1. Any
sig na to ry, which is not a mem ber of the Gro up of
Sta tes aga inst Cor rup tion (GRE CO) at the time of
ra ti fi ca tion, ac cep tan ce or ap pro val, shall
auto ma ti cal ly be co me a mem ber on the date the
Con ven tion en ters into for ce in its res pect.

5. Any par ti cu lar mo da li ties for the par ti ci pa tion of the
Eu ro pe an Com mu ni ty in the Gro up of Sta tes aga inst 
Cor rup tion (GRE CO) shall be de ter mi ned as far as
ne ces sa ry by a com mon ag re e ment with the
Eu ro pe an Com mu ni ty.

Ar tic le 16

Ac ces sion to the Con ven tion

1. Af ter the en try into for ce of this Con ven tion, the
Com mit tee of Mi nis ters of the Co un cil of Eu ro pe, af ter
con sul ting the Par ties to the Con ven tion, may in vi te any
Sta te not a mem ber of the Co un cil and not ha ving
par ti ci pa ted in its ela bo ra tion to ac ce de to this
Con ven tion, by a de ci sion ta ken by the ma jo ri ty pro vi ded
for in Ar tic le 20.d. of the Sta tu te of the Co un cil of Eu ro pe
and by the una ni mo us vote of the re pre sen ta ti ves of the
Par ties en tit led to sit on the Com mit tee.

2. In res pect of any Sta te ac ce ding to it, the Con ven tion
shall en ter into for ce on the first day of the month
fol lo wing the ex pi ra tion of a pe riod of three months
af ter the date of de po sit of the in stru ment of
ac ces sion with the Sec re ta ry Ge ne ral of the Co un cil
of Eu ro pe. Any Sta te ac ce ding to this Con ven tion
shall auto ma ti cal ly be co me a mem ber of the
GRE CO, if it is not al re a dy a mem ber at the time of
ac ces sion, on the date the Con ven tion en ters into
for ce in its res pect.

Ar tic le 17

Re ser va tions

No re ser va tion may be made in res pect of any
pro vi sion of this Con ven tion.

Ar tic le 18

Ter ri to rial ap pli ca tion

1. Any Sta te or the Eu ro pe an Com mu ni ty may, at the
time of sig na tu re or when de po si ting its in stru ment
of ra ti fi ca tion, ac cep tan ce, ap pro val or ac ces sion,
spe ci fy the ter ri to ry or ter ri to ries to which this
Con ven tion shall ap ply.

2. Any Par ty may, at any la ter date, by a dec la ra tion
ad dres sed to the Sec re ta ry Ge ne ral of the Co un cil of
Eu ro pe, ex tend the ap pli ca tion of this Con ven tion to
any ot her ter ri to ry spe ci fied in the dec la ra tion. In
res pect of such ter ri to ry the Con ven tion shall en ter
into for ce on the first day of the month fol lo wing the
ex pi ra tion of a pe riod of three months af ter the date of 
re ce ipt of such dec la ra tion by the Sec re ta ry Ge ne ral.

3. Any dec la ra tion made un der the two pre ce ding
pa ra graphs may, in res pect of any ter ri to ry spe ci fied
in such dec la ra tion, be wit hdrawn by a no ti fi ca tion
ad dres sed to the Sec re ta ry Ge ne ral. The wit hdra wal
shall be co me ef fec ti ve on the first day of the month
fol lo wing the ex pi ra tion of a pe riod of three months
af ter the date of re ce ipt of such no ti fi ca tion by the
Sec re ta ry Ge ne ral.

Ar tic le 19

Re la tion ship to ot her
in stru ments and ag re e ments

1. This Con ven tion does not af fect the rights and
un der ta kings de ri ved from in ter na tio nal
mul ti la te ral in stru ments con cer ning spe cial
mat ters.

2. The Par ties to the Con ven tion may con clu de
bi la te ral or mul ti la te ral ag re e ments with one
anot her on the mat ters de alt with in this
Con ven tion, for pur po ses of sup ple men ting or
stren gthe ning its pro vi sions or fa ci li ta ting the
ap pli ca tion of the prin cip les em bo died in it or,
wit ho ut pre ju di ce to the ob jec ti ves and prin cip les of
this Con ven tion, sub mit them sel ves to ru les on this
mat ter wit hin the fra me work of a spe cial sys tem
which is bin ding at the mo ment of the ope ning for
sig na tu re of this Con ven tion.

3. If two or more Par ties have al re a dy con clu ded an
ag re e ment or tre a ty in res pect of a sub ject which is
de alt with in this Con ven tion or ot her wi se have
es tab lis hed the ir re la tions in res pect of that sub ject,
they shall be en tit led to ap ply that ag re e ment or
tre a ty or to re gu la te the se re la tions ac cor din gly, in
lieu of the pre sent Con ven tion.

Ar tic le 20

Amen dments

1. Amen dments to this Con ven tion may be pro po sed by 
any Par ty, and shall be com mu ni ca ted by the
Sec re ta ry Ge ne ral of the Co un cil of Eu ro pe to the
mem ber Sta tes of the Co un cil of Eu ro pe, to the non
mem ber Sta tes which have par ti ci pa ted in the
ela bo ra tion of this Con ven tion, to the Eu ro pe an
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Com mu ni ty, as well as to any Sta te which has
ac ce ded to or has been in vi ted to ac ce de to this
Con ven tion in ac cor dan ce with the pro vi sions of
Ar tic le 16.

2. Any amen dment pro po sed by a Par ty shall be
com mu ni ca ted to the Eu ro pe an Com mit tee on Le gal
Co-operation (CDCJ) which shall sub mit to the
Com mit tee of Mi nis ters its opi nion on that pro po sed
amen dment.

3. The Com mit tee of Mi nis ters shall con si der the
pro po sed amen dment and the opi nion sub mit ted by
the Eu ro pe an Com mit tee on Le gal Co-operation
(CDCJ) and, fol lo wing con sul ta tion of the Par ties to
the Con ven tion which are not mem bers of the
Co un cil of Eu ro pe, may adopt the amen dment.

4. The text of any amen dment adop ted by the
Com mit tee of Mi nis ters in ac cor dan ce with
pa ra graph 3 of this ar tic le shall be for war ded to the
Par ties for ac cep tan ce.

5. Any amen dment adop ted in ac cor dan ce with
pa ra graph 3 of this ar tic le shall come into for ce on
the thir tieth day af ter all Par ties have in for med the
Sec re ta ry Ge ne ral of the ir ac cep tan ce the re of.

Ar tic le 21

Set tle ment of dis pu tes

1. The Eu ro pe an Com mit tee on Le gal Co-operation
(CDCJ) of the Co un cil of Eu ro pe shall be kept
in for med re gar ding the in ter pre ta tion and
ap pli ca tion of this Con ven tion.

2. In case of a dis pu te bet we en Par ties as to the
in ter pre ta tion or ap pli ca tion of this Con ven tion,
they shall seek a set tle ment of the dis pu te thro ugh
ne go tia tion or any ot her pe a ce ful me ans of the ir
cho i ce, in clu ding sub mis sion of the dis pu te to the
Eu ro pe an Com mit tee on Le gal Co-operation (CDCJ), 
to an ar bit ral tri bu nal who se de ci sions shall be
bin ding upon the Par ties, or to the In ter na tio nal

Co urt of Jus ti ce, as ag re ed upon by the Par ties
con cer ned.

Ar tic le 22

De nun cia tion

1. Any Par ty may, at any time, de no un ce this
Con ven tion by me ans of a no ti fi ca tion ad dres sed to
the Sec re ta ry Ge ne ral of the Co un cil of Eu ro pe.

2. Such de nun cia tion shall be co me ef fec ti ve on the
first day of the month fol lo wing the ex pi ra tion of
a pe riod of three months af ter the date of re ce ipt of
the no ti fi ca tion by the Sec re ta ry Ge ne ral.

Ar tic le 23

No ti fi ca tion

The Sec re ta ry Ge ne ral of the Co un cil of Eu ro pe shall
no ti fy the mem ber Sta tes of the Co un cil and any ot her
sig na to ries and Par ties to this Con ven tion of:

a) any sig na tu re;
b) the de po sit of any in stru ment of ra ti fi ca tion,

ac cep tan ce, ap pro val or ac ces sion;
c) any date of en try into for ce of this Con ven tion, in

ac cor dan ce with Ar tic les 15 and 16;
d) any ot her act, no ti fi ca tion or com mu ni ca tion

re la ting to this Con ven tion.

In wit ness whe re of the un der sig ned, be ing duly
aut ho ri sed the re to, have sig ned this Con ven tion.

Done at Stras bo urg, the 4th day of No vem ber 1999,
in En glish and in French, both texts be ing equ al ly
aut hen tic, in a sing le copy which shall be de po si ted in
the ar chi ves of the Co un cil of Eu ro pe. The Sec re ta ry
Ge ne ral of the Co un cil of Eu ro pe shall trans mit
cer ti fied co pies to each mem ber Sta te of the Co un cil of
Eu ro pe, to the non-member Sta tes which have
par ti ci pa ted in the ela bo ra tion of this Con ven tion, to
the Eu ro pe an Com mu ni ty, as well as to any Sta te
in vi ted to ac ce de to it.
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