
Reserva sobre els articles 7 i 8: el Codi
penal no tipifica de manera expressa el
delicte de corrupció en el sector privat
com el defineix el Conveni. Amb l’article
240 sobre administració deslleial no es
poden cobrir totes les eventualitats re-
querides pel Conveni.

Reserva sobre l’article 12: el tràfic d’in-
fluències en grau de temptativa no es
troba tipificat i el Conveni parla de pro-
posar, oferir o sol·licitar beneficis inde-
guts per fer prendre decisions. En aquest
punt i en altres, el Codi penal és finalista
i requereix la consumació del delicte.

Per tant es proposa la declaració i les
reserves següents:

Reserves

De conformitat amb l’article 37, apar-
tat 1, del Conveni, el Principat d’Andorra
es reserva el dret d’aplicar els articles 6 i
10 als membres d’assemblees públiques
estrangeres i als membres d’assemblees
parlamentàries internacionals.

De conformitat amb l’article 37, apar-
tat 1, del Conveni, el Principat d’Andorra
declara que qualificarà els actes a què
fan referència els articles 7 i 8 com a de-
lictes penals, de conformitat amb el seu
dret intern, únicament si entren en el
marc d’una de les definicions de delictes
penals establerts pel Codi penal del Prin-
cipat d’Andorra.

De conformitat amb l’article 37, apar-
tat 1, del Conveni, el Principat d’Andorra
es reserva el dret de no qualificar de de-
licte penal els actes a què fa referència
l’article 12 quan només es donin en grau
de temptativa, d’acord amb el seu dret
intern.

Declaració

De conformitat amb l’article 29, apar-
tat 2, del Conveni, el Principat d’Andorra
declara que designa, d’acord amb l’arti-
cle 29, apartat 1, com a autoritat central:

Ministeri de Justícia i Interior
Edifici administratiu de l’Obac
AD700 Escaldes-Engordany
Principat d’Andorra

Tenint en compte les consideracions
exposades i que el 8 de novembre del
2001 es va signar a Estrasburg el Conveni
esmentat,

S’aprova

La ratificació del Conveni penal sobre
la corrupció, fet a Estrasburg el 27 de ge-
ner de 1999.

El Ministeri d’Afers Exteriors donarà a
conèixer la data de l’entrada en vigor per
a Andorra d’aquest Conveni.

Casa de la Vall, 18 d’octubre del 2007

Joan Gabriel i Estany
Síndic General

Nosaltres els coprínceps manifestem
el consentiment de l’Estat per obligar a
través d’ell, n’ordenem la publicació en
el Butlletí Oficial del Principat d’Andor-
ra, i autoritzem que a partir d’aquell mo-
ment es pugui lliurar l’instrument de
ratificació corresponent.

Nicolas Sarkozy Joan Enric Vives Sicília
President de la
República Francesa Bisbe d’Urgell
Copríncep d’Andorra Copríncep d’Andorra

Conveni
penal sobre la corrupció,
fet a Estrasburg el 27 de
gener de 1999

Preàmbul

Els estats membres del Consell d’Euro-
pa i els altres estats signataris d’aquest
Conveni,

Considerant que l’objectiu del Consell
d’Europa és de realitzar una unió més es-
treta entre els seus membres;

Reconeixent la importància de refor-
çar la cooperació amb els altres estats si-
gnataris d’aquest Conveni;

Convençuts de la necessitat de cercar,
com a prioritat, una política penal comu-
na que tendeixi a la protecció de la so-
cietat contra la corrupció, amb l’adopció
d’una legislació apropiada i unes mesu-
res de prevenció adequades;

Subratllant que la corrupció consti-
tueix una amenaça per a la preeminèn-
cia del dret, la democràcia i els drets
humans, soscava els principis de bona
administració, d’equitat i de justícia so-
cial, desvirtua la competència, posa obs-
tacles al desenvolupament econòmic i

posa en perill l’estabilitat de les
institucions democràtiques i els fona-
ments morals de la societat;

Convençuts que l’eficàcia de la lluita
contra la corrupció passa per una coo-
peració internacional penal intensa,
ràpida i ajustada en matèria penal;

Felicitant-se per les actuacions recents
que contribueixen a millorar la presa de
consciència i la cooperació a escala in-
ternacional en la lluita contra la cor-
rupció, i que inclouen les accions dutes a
terme per les Nacions Unides, el Banc
Mundial, el Fons Monetari Internacional,
l’Organització Mundial del Comerç, l’Or-
ganització dels Estats Americans, l’OCDE

i la Unió Europea;

Tenint en compte del Programa d’ac-
ció contra la corrupció, adoptat pel Co-
mitè de Ministres del Consell d’Europa el
mes de novembre de 1996, després de
les recomanacions de la 19aP Conferèn-
cia dels ministres europeus de Justícia (la
Valetta, 1994);

Recordant en aquest context la im-
portància de la participació dels estats no
membres en les activitats del Consell
d’Europa contra la corrupció i felicitant-
se de la seva valuosa contribució en
l’aplicació del Programa d’acció contra la
corrupció;

Recordant a més que la Resolució
núm. 1 adoptada pels ministres euro-
peus de Justícia en la 21a Conferència
(Praga, 1997), demana l’aplicació ràpida
del Programa d’acció contra la corrupció
i recomana, en particular, l’elaboració
d’un conveni penal sobre la corrupció
que estableixi la incriminació coordina-
da dels delictes de corrupció, una coo-
peració reforçada en la persecució
d’aquests delictes i un mecanisme de se-
guiment eficaç obert als estats membres i
als estats no membres sobre una base d’i-
gualtat;

Tenint en compte que els caps d’estat i
de govern del Consell d’Europa han de-
cidit, en la segona Cimera que va tenir
lloc a Estrasburg els dies 10 i 11 d’octubre
de 1997, de cercar respostes comunes als
reptes plantejats per l’extensió de la cor-
rupció i han adoptat un Pla d’acció que,
destinat a promoure la cooperació en la
lluita contra la corrupció, incloent-hi els
seus lligams amb el crim organitzat i el
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blanqueig de diners, encarrega al Comitè
de Ministres especialment la conclusió
ràpida dels treballs d’elaboració d’instru-
ments jurídics internacionals, de confor-
mitat amb el Programa d’acció contra la
corrupció;

Considerant, per afegiment, que la Re-
solució (97) 24, adoptada el 6 de novem-
bre de 1997 pel Comitè de Ministres en
ocasió de la 101a Sessió i que fa referèn-
cia als 20 principis directors per a la lluita
contra la corrupció, subratlla la necessi-
tat de concloure ràpidament uns instru-
ments jurídics internacionals, en
execució del Programa d’acció contra la
corrupció;

Tenint en compte l’adopció en la 102a
sessió del Comitè de Ministres, el 4 de
maig de 1998, de la Resolució (98) 7 que
autoritza a crear l’Acord parcial ampliat
que estableixi el “Grup d’Estats contra la
Corrupció - GRECO”, institució que té per
objecte millorar la capacitat dels seus
membres en la lluita contra la corrupció i
vetllar que es posin en pràctica els seus
compromisos en aquest àmbit;

Han convingut el següent:

Capítol I. Terminologia

Article 1
Terminologia

Per als fins d’aquest Conveni:

a) L’expressió “agent públic” s’inter-
preta que fa referència a la definició de
“funcionari”, “oficial públic”, “cònsol”,
“ministre” o “jutge” en el dret nacional
de l’estat en el qual la persona en
qüestió exerceix aquesta funció i tal
com s’aplica en el seu dret penal.

b) El terme “jutge” que figura sota la
lletra anterior comprèn els membres
del ministeri públic i les persones que
exerceixen funcions judicials.

c) En el cas de procediments que im-
pliquin un agent públic d’un altre es-
tat, l’estat que inicia el procediment
només pot aplicar la definició d’agent
públic en la mesura que aquesta defi-
nició sigui compatible amb el seu dret
nacional.

d) Per “persona jurídica” s’entén tota
entitat que gaudeixi d’aquest estatus
en virtut del dret nacional aplicable, a
excepció dels estats o de les altres en-

titats públiques en l’exercici de les se-
ves prerrogatives de poder públic i de
les organitzacions internacionals
públiques.

Capítol II. Mesures que cal prendre
en l’àmbit nacional

Article 2
Corrupció activa dels agents públics

nacionals

Cada part adopta les mesures legislati-
ves i altres que esdevinguin necessàries
per qualificar de delicte penal, de con-
formitat amb el seu dret intern, quan
l’acte ha estat comès intencionadament,
el fet de proposar, oferir o donar, directa-
ment o indirectament, qualsevol profit
indegut a un dels seus agents públics,
per a la persona mateixa o per a alguna
altra, per tal que acompleixi o s’abstingui
d’acomplir un acte en l’exercici de les se-
ves funcions.

Article 3
Corrupció passiva d’agents públics

nacionals

Cada part adopta les mesures legislati-
ves i altres que esdevinguin necessàries
per qualificar de delicte penal, de con-
formitat amb el seu dret intern, quan
l’acte ha estat comès intencionadament,
el fet que un dels seus agents públics
sol·liciti o rebi, directament o indirecta-
ment, qualsevol profit indegut, per a la
persona mateixa o per a alguna altra, o
n’accepti l’oferiment o la promesa per tal
d’acomplir o d’abstenir-se d’acomplir un
acte en l’exercici de les seves funcions.

Article 4
Corrupció de membres d’assemblees

públiques nacionals

Cada part adopta les mesures legislati-
ves i altres que esdevinguin necessàries
per qualificar de delicte penal, de con-
formitat amb el seu dret intern, els actes
a què fan referència els articles 2 i 3 quan
hi està implicada qualsevol persona que
és membre de qualsevol assemblea
pública nacional que exerceix poders le-
gislatius o administratius.

Article 5
Corrupció d’agents públics estrangers

Cada part adopta les mesures legislati-
ves i altres que esdevinguin necessàries

per qualificar de delicte penal, de con-
formitat amb el seu dret intern, els actes
a què fan referència els articles 2 i 3 quan
hi està implicat un agent públic de qual-
sevol altre estat.

Article 6
Corrupció de membres d’assemblees

públiques estrangeres

Cada part adopta les mesures legislati-
ves i altres que esdevinguin necessàries
per qualificar de delicte penal, de con-
formitat amb el seu dret intern, els actes
a què fan referència els articles 2 i 3 quan
hi està implicada qualsevol persona que
és membre de qualsevol assemblea
pública que exerceix poders legislatius o
administratius de qualsevol altre estat.

Article 7
Corrupció activa en el sector privat

Cada part adopta les mesures legislati-
ves i altres que esdevinguin necessàries
per qualificar de delicte penal, de con-
formitat amb el seu dret intern, quan
l’acte ha estat comès intencionadament,
en el marc d’una activitat comercial, el
fet de prometre d’oferir o de donar, di-
rectament o indirectament, qualsevol
profit indegut a qualsevol persona que
dirigeix una entitat del sector privat o
que hi treballa, per a la persona mateixa
o per a alguna altra, per tal que acom-
pleixi o s’abstingui d’acomplir un acte en
violació dels seus deures.

Article 8
Corrupció passiva en el sector privat

Cada part adopta les mesures legislati-
ves i altres que esdevinguin necessàries
per qualificar de delicte penal, de con-
formitat amb el seu dret intern, quan
l’acte ha estat comès intencionadament,
en el marc d’una activitat comercial, el
fet que qualsevol persona que dirigeix
una entitat del sector privat o que hi tre-
balla, sol·liciti o rebi, directament o per
l’intermediari d’un tercer, un profit inde-
gut o n’accepti l’oferiment o la promesa,
per a la persona mateixa o per a alguna
altra, per tal que acompleixi o s’abstingui
d’acomplir un acte en violació dels seus
deures.
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Article 9
Corrupció de funcionaris

internacionals

Cada part adopta les mesures legislati-
ves i altres que esdevinguin necessàries
per qualificar de delicte penal, de con-
formitat amb el seu dret intern, els actes
esmentats als articles 2 i 3 quan hi està
implicada qualsevol persona que té la
qualitat de funcionari o agent contrac-
tual, en el sentit de l’estatut dels agents,
de qualsevol organització pública inter-
nacional o supranacional de la qual la
part en sigui membre, com també qual-
sevol persona, que estigui destacada o
no en una d’aquestes organitzacions,
que exerceixi funcions que correspon-
guin a les dels funcionaris o agents es-
mentats.

Article 10
Corrupció de membres d’assemblees

parlamentàries internacionals

Cada part adopta les mesures legislati-
ves i altres que esdevinguin necessàries
per qualificar de delicte penal, de con-
formitat amb el seu dret intern, els actes
a què fa referència l’article 4 quan hi està
implicada qualsevol persona que és
membre d’una assemblea parlamentària
d’una organització internacional o su-
pranacional de la qual la part en sigui
membre.

Article 11
Corrupció de jutges i d’agents de

tribunals internacionals

Cada part adopta les mesures legislati-
ves i altres que esdevinguin necessàries
per qualificar de delicte penal, de con-
formitat amb el seu dret intern, els actes
esmentats als articles 2 i 3 quan hi està
implicada qualsevol persona que exer-
ceix funcions judicials en un tribunal in-
ternacional del qual la part n’accepta la
competència o qualsevol altre funcionari
de la secretaria d’un d’aquests tribunals.

Article 12
Tràfic d’influències

Cada part adopta les mesures legislati-
ves i altres que esdevinguin necessàries
per qualificar de delicte penal, de con-
formitat amb el seu dret intern, quan
l’acte ha estat comès intencionadament,
el fet de proposar, oferir o donar, directa-
ment o indirectament, qualsevol profit

indegut en concepte de remuneració a
qualsevol que afirmi o confirmi que és
capaç d’exercir una influència en la pre-
sa de decisió de qualsevol de les perso-
nes a què fan referència els articles 2, 4 al
6 i 9 a l’11, tant si el profit indegut és per
a la persona mateixa o per a alguna altra,
com també el fet de sol·licitar, de rebre o
d’acceptar l’oferiment o la promesa en
concepte de remuneració per aquesta
influència, tant si la influència s’exerceix
o no o que la influència suposada pro-
dueix o no el resultat buscat.

Article 13
Blanqueig del producte de delictes de

corrupció

Cada part adopta les mesures legislati-
ves i altres que esdevinguin necessàries
per qualificar de delicte penal, de con-
formitat amb el seu dret intern, els actes
esmentats en el Conveni del Consell
d’Europa relatiu al blanqueig, al desco-
briment, a l’embargament i a la confisca-
ció dels productes del crim (STE núm.
141), en l’article 6, apartats 1 i 2, en les
condicions que s’hi estableixen, quan el
delicte principal el constitueixi un dels
delictes establerts en virtut dels articles 2
al 12 d’aquest Conveni, sempre que la
part no hagi formulat una reserva o una
declaració respecte d’aquests delictes o
que no consideri aquests delictes com a
delictes greus en la legislació relativa al
blanqueig de diners.

Article 14
Delictes comptables

Cada part adopta les mesures legislati-
ves o altres que esdevinguin necessàries
per qualificar de delicte susceptible de
sancions penals o altres tipus de san-
cions, de conformitat amb el seu dret in-
tern, quan es cometen
intencionadament, els actes o omissions
següents, destinats a cometre, dissimular
o disfressar delictes als quals fan referèn-
cia els articles 2 al 12, sempre que la part
no hagi formulat una reserva o una de-
claració en aquest sentit:

a) Emetre o utilitzar una factura o
qualsevol altre document o escrit
comptable que contingui informa-
cions falses o incompletes.

b) Ometre de manera il·lícita de comp-
tabilitzar un pagament.

Article 15
Actes de participació

Cada part adopta les mesures legislati-
ves i altres que esdevinguin necessàries
per qualificar de delicte penal, de con-
formitat amb el seu dret intern, qualsevol
acte de complicitat en un dels delictes
penals establerts en virtut d’aquest Con-
veni.

Article 16
Immunitat

Les disposicions d’aquest Conveni no
afecten les disposicions de qualsevol
tractat, protocol o estatut, i tampoc dels
seus textos d’aplicació, pel que fa a
l’aixecament de la immunitat.

Article 17
Competència

1. Cada part adopta les mesures legis-
latives i altres que esdevinguin ne-
cessàr ies per establ i r la seva
competència en relació amb un delicte
penal establert en virtut dels articles 2 al
14 d’aquest Conveni, quan:

a) El delicte s’ha comès en la totalitat o
en part en el seu territori.

b) L’autor del delicte és un nacional
seu, un agent públic seu o un dels seus
membres d’assemblees públiques na-
cionals.

c) En el delicte hi està implicat un dels
seus agents públics o membres de les
seves assemblees públiques nacionals
o qualsevol de les persones a què fan
referència els articles 9 a l’11, que al-
hora sigui un dels seus nacionals.

2. Cada estat pot, en el moment de la
signatura o del dipòsit del seu instrument
de ratificació, acceptació, aprovació o
adhesió, en una declaració adreçada al
secretari general del Consell d’Europa,
precisar que es reserva el dret de no apli-
car o de només aplicar en els casos o
condicions específiques, les regles de
competència definides en l’apartat 1, lle-
tres b i c d’aquest article o qualsevol part
d’aquests apartats.

3. Quan una part fa servir la possibilitat
de reserva prevista en l’apartat 2 d’aquest
article, adopta les mesures que esdevin-
guin necessàries per establir la seva com-
petència en relació amb els delictes
penals, establerts en virtut d’aquest Con-
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veni, quan el presumpte autor del delicte
es troba en el seu territori i no pot ser ex-
tradit cap a una altra part, només per raó
de la seva nacionalitat, després d’una de-
manda d’extradició.

4. Aquest Conveni no exclou que una
part exerceixi les competències penals
establertes de conformitat amb el seu
dret intern.

Article 18
Responsabilitat de les persones

jurídiques

1. Cada part adopta les mesures legis-
latives i altres que esdevinguin ne-
cessàries per garantir que les persones
jurídiques puguin ser considerades res-
ponsables de delictes de corrupció acti-
va, de tràfic d’influències i de blanqueig
de capitals establerts en virtut d’aquest
Conveni, quan han estat comesos per al
seu benefici, per qualsevol persona físi-
ca, actuant individualment o com a
membre d’un òrgan de la persona jurídi-
ca, que hi exerceix facultats de direcció,
sobre les bases següents:

- Poder de representació de la persona
jurídica.
- O autoritat per prendre decisions en
nom de la persona jurídica.
- O autoritat per exercir un control en
el si de la persona jurídica.

com també la participació d’aquesta
persona física en qualitat de còmplice o
d’instigadora de la comissió dels delictes
esmentats més amunt.

2. Amb abstracció dels casos ja deter-
minats a l’apartat 1, cada part pren les
mesures necessàries per garantir que
una persona jurídica pugui ser conside-
rada responsable quan l’absència de vi-
gilància o de control per part d’una
persona física a què fa referència l’apar-
tat 1, hagi fet possible la comissió dels
delictes esmentats a l’apartat 1 per
compte d’aquesta persona jurídica, per
part d’una persona física sotmesa a la
seva autoritat.

3. La responsabilitat de la persona
jurídica en virtut dels apartats 1 i 2 no ex-
clou les accions penals contra les perso-
nes físiques autores, instigadores o
còmplices dels delictes esmentats a l’a-
partat 1.

Article 19
Sancions i mesures

1. Tenint en compte la gravetat dels
delictes penals establerts en virtut d’a-
quest Conveni, cada part determina, res-
pecte dels delictes establerts de
conformitat amb els articles 2 al 14, les
sancions o les mesures efectives, propor-
cionades i dissuasives, incloent-hi, quan
han estat comesos per persones físiques,
sancions de privació de llibertat que pu-
guin donar lloc a l’extradició.

2. Cada part garanteix que en cas de
responsabilitat determinada en virtut de
l’article 18, apartats 1 i 2, les persones
jurídiques siguin susceptibles de san-
cions eficaces, proporcionades i dissua-
sives de caràcter penal o no penal,
incloent-hi sancions pecuniàries.

3. Cada part adopta les mesures legis-
latives i altres que esdevinguin ne-
cessàries que li permetin confiscar o
comissar d’alguna altra manera, els ins-
truments i els productes dels delictes pe-
nals establerts en virtut d’aquest Conveni
o els béns el valor dels quals correspon-
gui a aquests productes.

Article 20
Autoritats especialitzades

Cada part adopta les mesures que
esdevinguin necessàries perquè perso-
nes o entitats s’especialitzin en la lluita
contra la corrupció. Aquestes han de dis-
posar de la independència necessària,
en el marc dels principis fonamentals de
l’ordenament jurídic de la part, per po-
der exercir les seves funcions de manera
eficaç i lliures de tota pressió il·lícita. Les
parts vetllen per tal que el personal de
les entitats esmentades disposi d’una for-
mació i dels recursos econòmics adap-
tats a les funcions que exerceixen.

Article 21
Cooperació entre autoritats nacionals

Cada part adopta les mesures apropia-
des que esdevinguin necessàries per ga-
rantir que les autoritats públiques, com
també qualsevol agent públic, cooperin,
de conformitat amb el dret nacional,
amb les autoritats encarregades de les in-
vestigacions i de les persecucions dels
delictes penals:

a) Informant-ne les autoritats en qües-
tió, a iniciativa pròpia, quan existeixin

motius raonables per considerar que
s’ha comès un dels delictes establerts
en virtut dels articles 2 al 14.

b) O posant a la disposició de les auto-
ritats en qüestió, a demanda d’aques-
tes, totes les informacions necessàries.

Article 22
Protecció dels col·laboradors de la

justícia i dels testimonis

Cada part adopta les mesures legislati-
ves i altres que esdevinguin necessàries
per garantir una protecció efectiva i
apropiada:

a) A les persones que proporcionen
informació relativa a delictes penals
establerts en virtut dels articles 2 al 14
o que col·laboren d’alguna altra mane-
ra amb les autoritats encarregades de
la investigació o persecució.

b) Als testimonis que declaren en rela-
ció amb aquests tipus de delictes.

Article 23
Mesures destinades a facilitar l’obtenció

de proves i la confiscació dels productes

1. Cada part adopta les mesures legis-
latives i altres, incloent-hi les que perme-
ten la ut i l i tzació de tècniques
d’investigació especials de conformitat
amb la legislació nacional, que esdevin-
guin necessàries per facilitar l’obtenció
de proves relatives als delictes penals es-
tablerts en virtut dels articles 2 al 14 i que
li permetin identificar, investigar, blo-
quejar i confiscar els instruments i els
productes de la corrupció o els béns el
valor dels quals correspongui a aquests
productes, susceptibles de ser objecte de
mesures en els termes de l’apartat 3 de
l’article 19 d’aquest Conveni.

2. Cada part adopta les mesures legis-
latives i altres que esdevinguin ne-
cessàries per habilitar els seus tribunals o
altres autoritats competents perquè pu-
guin ordenar la comunicació o la confis-
cació de dossiers bancaris, financers o
comercials per tal d’aplicar les mesures a
què fa referència l’apartat 1 d’aquest arti-
cle.

3. El secret bancari no constitueix cap
obstacle a les mesures definides en els
apartats 1 i 2 d’aquest article.
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Capítol III. Seguiment de l’aplicació

Article 24
Seguiment

El Grup d’Estats contra la Corrupció
(GRECO) assegura que les parts duguin a
terme el seguiment de l’aplicació d’a-
quest Conveni.

Capítol IV. Cooperació
internacional

Article 25
Principis generals i mesures dedicades

a la cooperació internacional

1. Les parts cooperen mútuament, de
conformitat amb les disposicions dels
instruments internacionals pertinents so-
bre la cooperació internacional en ma-
tèria penal o amb els arranjaments
establerts sobre la base de legislacions
uniformes o recíproques i amb el seu
dret nacional, en la mesura més àmplia
possible, en les investigacions i els pro-
cediments relatius a delictes penals que
corresponguin al camp d’aplicació d’a-
quest Conveni.

2. Quan no hi hagi en vigor entre les
parts cap instrument internacional o ar-
ranjament a què fa referència l’apartat 1
anterior, s’apliquen els articles 26 al 31
d’aquest capítol.

3. Els articles 26 al 31 d’aquest capítol
s’apliquen també quan són més favora-
bles que les disposicions que contenen
els instruments internacionals o els ar-
ranjaments a què fa referència l’apartat 1
anterior.

Article 26
Cooperació

1. Les parts es concedeixen la cooper-
ació més àmplia possible per tractar
sense demora les demandes que emanin
de les autoritats habilitades, en virtut del
seu dret nacional, i investigar o perseguir
els delictes penals que siguin competèn-
cia del camp d’aplicació d’aquest Conve-
ni.

2. La cooperació en el sentit de l’apar-
tat 1 d’aquest article pot ser refusada si la
part requerida considera que el fet d’ac-
cedir a la demanda podria perjudicar els
seus interessos fonamentals, la sobirania
nacional, la seguretat nacional o l’ordre
públic.

3. Les parts no poden invocar el secret
bancari per justificar el seu refús de coo-
peració en virtut d’aquest capítol. Una
part, si ho exigeix el seu dret intern, pot
exigir que una demanda de cooperació
que impliqui l’aixecament del secret
bancari hagi de ser autoritzada ja sigui
per un jutge o per una altra autoritat judi-
cial, incloent-hi el ministeri públic, i que
siguin les autoritats que actuïn en ma-
tèria de delictes penals.

Article 27
Extradició

1. Els delictes penals que correspon-
guin al camp d’aplicació d’aquest Con-
veni es consideren inclosos en qualsevol
tractat d’extradició que existeixi entre les
parts com a delictes que donen lloc a
l’extradició. Les parts es comprometen a
incloure aquests delictes en qualsevol
tractat d’extradició que concloguin, com
a delictes que donen lloc a l’extradició.

2. Si una part, que subordina l’extradi-
ció a l’existència d’un tractat, rep una de-
manda d’extradició d’una part amb la
qual no ha conclòs cap tractat d’aquest
tipus, pot considerar aquest Conveni
com una base legal de l’extradició, per a
tots els delictes establerts de conformitat
amb aquest Conveni.

3. Les parts que no subordinen l’extra-
dició a l’existència d’un tractat, reco-
neixen els delictes establerts de
conformitat amb aquest Conveni com a
delictes que donen lloc a l’extradició.

4. L’extradició està subordinada a les
condicions previstes pel dret de la part
requerida o pels tractats d’extradició
aplicables, incloent-hi els motius pels
quals la part requerida pot refusar l’ex-
tradició.

5. Si l’extradició sol·licitada amb motiu
d’un delicte establert de conformitat
amb aquest Conveni es refusa única-
ment sobre la base de la nacionalitat de
la persona que és objecte de la deman-
da, o perquè la part requerida es consi-
dera competent en el cas en qüestió, la
part requerida sotmet el cas a les seves
autoritats competents en la persecució,
llevat que s’hagin convingut altres dispo-
sicions amb la part requeridora, i l’infor-
ma oportunament del resultat definitiu.

Article 28
Informacions espontànies

Sense perjudici de les seves pròpies in-
vestigacions o procediments, una part
pot, sense necessitat de demanda prèvia,
comunicar a una altra part informacions
sobre fets, quan consideri que la divulga-
ció d’aquestes informacions és suscepti-
ble d’ajudar la part beneficiària a iniciar o
efectuar una investigació o una persecu-
ció relativa als delictes establerts en vir-
tut d’aquest Conveni o susceptible de
comportar una demanda d’aquesta part
en el sentit d’aquest capítol.

Article 29
Autoritat central

1. Les parts designen una autoritat cen-
tral o, si escau, diverses autoritats cen-
trals, encarregada/es de trametre les
demandes formulades en virtut d’aquest
capítol, de contestar-les, executar-les o
trametre-les a les autoritats que tenen la
competència per fer-les executar.

2. Cada part comunica al secretari ge-
neral del Consell d’Europa, en el mo-
ment de la signatura o en el moment del
dipòsit del seu instrument de ratificació,
acceptació, aprovació o adhesió, la de-
nominació i l’adreça de les autoritats de-
signades en aplicació de l’apartat 1
d’aquest article.

Article 30
Correspondència directa

1. Les autoritats centrals es comuni-
quen directament entre elles.

2. En cas d’urgència, les demandes de
cooperació judicial o les comunicacions
relatives a aquesta cooperació, poden
ser enviades directament per les autori-
tats judicials, incloent-hi el ministeri
públic, de la part requeridora a les auto-
ritats corresponents de la part requerida.
En aquests casos, cal enviar-ne si-
multàniament una còpia a l’autoritat cen-
tral de la part requerida a través de
l’autoritat central de la part requeridora.

3. Tota demanda o comunicació for-
mulada en aplicació dels apartats 1 i 2
d’aquest article pot ser presentada a tra-
vés de l’Organització Internacional de
Policia Criminal (Interpol).

4. Si es presenta una demanda en vir-
tut de l’apartat 2 d’aquest article i si l’au-
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toritat a la qual s’ha adreçat no és
competent per tramitar-la, aquesta la tra-
met a l’autoritat competent del seu país i
n’informa directament la part requerido-
ra.

5. Les demandes o les comunicacions,
presentades en virtut de l’apartat 2 d’a-
quest article, que no impliquen mesures
coercitives, poden ser trameses directa-
ment per l’autoritat competent de la part
requeridora a l’autoritat competent de la
part requerida.

6. Cada estat pot, en el moment de la
signatura o del dipòsit del seu instru-
ment de ratificació, acceptació, aprova-
ció o adhesió, informar el secretari
general del Consell d’Europa que, en
nom de l’eficàcia, les demandes formula-
des en aplicació d’aquest capítol hagin
de ser adreçades a la seva autoritat cen-
tral.

Article 31
Informació

La part requerida informa sense demo-
ra la part requeridora del seguiment que
ha donat a la demanda formulada en vir-
tut d’aquest capítol i del resultat definitiu
de la tramitació de la demanda. La part
requerida informa també sense demora
la part requeridora sobre totes les cir-
cumstàncies que facin impossible l’exe-
cució de les mesures sol·licitades o que
poden fer que es retardi considerable-
ment.

Capítol V. Disposicions finals

Article 32
Signatura i entrada en vigor

1. Aquest Conveni s’obre a la signatura
dels estats membres del Consell d’Euro-
pa i dels estats no membres que han par-
ticipat a la seva elaboració. Aquests
estats poden expressar el seu consenti-
ment a estar obligats per:

a) La signatura sense reserva de ratifi-
cació, acceptació o aprovació.

b) O la signatura amb reserva de ratifi-
cació, acceptació o aprovació, seguida
de ratificació, acceptació o aprovació.

2. Els instruments de ratificació, accep-
tació o aprovació es dipositaran prop del
secretari general del Consell d’Europa.

3. Aquest Conveni entrarà en vigor el
primer dia del mes següent a l’expiració
d’un període de tres mesos després de la
data en què catorze estats hagin expres-
sat el seu consentiment a estar obligats
pel Conveni de conformitat amb les dis-
posicions de l’apartat 1. L’estat que en el
moment de la ratificació no sigui mem-
bre del Grup d’Estats contra la Corrupció
(GRECO) n’esdevindrà automàticament
el dia de l’entrada en vigor d’aquest Con-
veni.

4. Per a tot estat signatari que expressi
amb posterioritat el seu consentiment a
estar obligat pel Conveni, aquest entrarà
en vigor el primer dia del mes següent a
l’expiració d’un període de tres mesos
després de la data de l’expressió del seu
consentiment a estar obligat pel Conveni
de conformitat amb les disposicions de
l’apartat 1. Un estat signatari que no sigui
membre del Grup d’Estats contra la Cor-
rupció (GRECO) en el moment de la rati-
ficació, n’esdevindrà automàticament el
dia de l’entrada en vigor per a ell d’a-
quest Conveni.

Article 33
Adhesió al Conveni

1. Després de l’entrada en vigor d’a-
quest Conveni, el Comitè de Ministres
del Consell d’Europa podrà, després
d’haver consultat els estats contractants
en el Conveni, invitar la Comunitat Euro-
pea com també qualsevol estat no mem-
bre del Consell d’Europa que no hagi
participat en la seva elaboració, a adhe-
rir-se a aquest Conveni, mitjançant una
decisió presa per la majoria que esta-
bleix l’article 20.d de l’Estatut del Consell
d’Europa i per unanimitat dels represen-
tants dels estats contractants que tenen
dret a formar part del Comitè de Minis-
tres.

2. Per a la Comunitat Europea i per a
qualsevol estat que s’adhereixi, el Con-
veni entrarà en vigor el primer dia del
mes següent a l’expiració d’un període
de tres mesos després de la data de
dipòsit de l’instrument d’adhesió prop
del secretari general del Consell d’Euro-
pa. La Comunitat Europea i qualsevol es-
tat que s’adhereixi esdevindran
automàticament membres del GRECO, en
el cas que no ho siguin ja en el moment
de l’adhesió, el dia de l’entrada en vigor
per a ells d’aquest Conveni.

Article 34
Aplicació territorial

1. Qualsevol estat, en el moment de la
signatura o del dipòsit del seu instru-
ment de ratificació, acceptació, aprova-
ció o adhesió, pot designar el territori o
els territoris en els quals s’aplicarà aquest
Conveni.

2. Qualsevol part pot, en una data pos-
terior i mitjançant una declaració adreça-
da al secretari general de Consell
d’Europa, ampliar l’aplicació d’aquest
Conveni a qualsevol altre territori desi-
gnat en la declaració. El Conveni entrarà
en vigor pel que fa a aquest territori el
primer dia del mes següent a l’expiració
d’un període de tres mesos després de la
data de recepció de la declaració pel se-
cretari general.

3. Tota declaració feta en virtut dels
dos apartats precedents podrà ser retira-
da pel que fa a qualsevol territori desi-
gnat en aquesta declaració, mitjançant
una notificació adreçada al secretari ge-
neral del Consell d’Europa. La retirada
esdevindrà efectiva el primer dia del mes
següent a l’expiració d’un període de
tres mesos després de la data de re-
cepció d’aquesta notificació per part del
secretari general.

Article 35
Relacions amb altres convenis i acords

1. Aquest Conveni no afecta els drets i
les obligacions que es derivin de conve-
nis internacionals multilaterals relatius a
qüestions particulars.

2. Les parts en el Conveni poden con-
cloure entre elles acords bilaterals o mul-
tilaterals relatius a les qüestions
regulades per aquest Conveni, per tal de
completar o reforçar les disposicions d’a-
quest o per facilitar l’aplicació dels prin-
cipis que aquest consagra.

3. En el cas que dues o més parts ja ha-
guessin conclòs un acord o un tractat so-
bre una qüestió coberta per aquest
Conveni o haguessin establert les seves
relacions sobre aquesta qüestió d’alguna
altra manera, tenen la facultat d’aplicar
aquell acord, tractat o arranjament en
lloc d’aquest Conveni si facilita la coo-
peració internacional.
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Article 36
Declaracions

Tot estat pot, en el moment de la si-
gnatura o del dipòsit del seu instrument
de ratificació, acceptació, aprovació o
adhesió, declarar que qualifica de delicte
penal la corrupció activa i passiva d’a-
gents públics estrangers en el sentit de
l’article 5, de funcionaris internacionals
en el sentit de l’article 9 o de jutges i
agents de tribunals internacionals en el
sentit de l’article 11, únicament en la me-
sura en què l’agent públic o el jutge
acompleixi o s’abstingui d’acomplir un
acte en violació dels seus deures oficials.

Article 37
Reserves

1. Tot estat pot, en el moment de la si-
gnatura o del dipòsit del seu instrument
de ratificació, acceptació, aprovació o
adhesió, declarar que no qualifica de de-
licte penal de conformitat amb el seu
dret intern, en la totalitat o en part, els
actes a què fan referència els articles 4, 6
al 8, 10 i 12 o els delictes de corrupció
passiva a què fa referència l’article 5.

2. Tot estat pot, en el moment de la si-
gnatura o del dipòsit del seu instrument
de ratificació, acceptació, aprovació o
adhesió, declarar que fa ús de la reserva
que figura a l’article 17, apartat 2.

3. Tot estat pot, en el moment de la si-
gnatura o del dipòsit del seu instrument
de ratificació, acceptació, aprovació o
adhesió, declarar que pot refusar una de-
manda de cooperació judicial en virtut
de l’article 26, apartat 1, si la demanda
concerneix un delicte que la part reque-
rida considera com un delicte polític.

4. Un estat no pot, en aplicació dels
apartats 1, 2 i 3 d’aquest article, fer reser-
ves a més de cinc de les disposicions es-
mentades en els dits apartats. No s’admet
cap altra reserva. Les reserves que siguin
del mateix caràcter relatives als articles 4,
6 i 10 es consideren com una sola reser-
va.

Article 38
Validesa i examen de les declaracions i

reserves

1. Les declaracions establertes a l’arti-
cle 36 i les reserves establertes a l’article
37 són vàlides tres anys a comptar del
primer dia de l’entrada en vigor del Con-

veni per a l’estat concernit. Tanmateix,
aquestes reserves es poden renovar per
períodes de la mateixa durada.

2. Dotze mesos abans de l’expiració
de la declaració o la reserva, el secretari
general del Consell d’Europa informa
l’estat concernit d’aquesta expiració.
Tres mesos abans de la data d’expiració,
l’estat notifica al secretari general la seva
intenció de mantenir, modificar o retirar
la declaració o la reserva. En el cas con-
trari, el secretari general informa aquest
estat que la seva declaració o reserva
està automàticament prorrogada per un
període de sis mesos. Si l’estat concernit
no notifica la seva decisió de mantenir o
modificar les seves reserves abans de
l’expiració d’aquest període, la reserva o
les reserves deixen de ser vàlides.

3. Quan una part formula una declara-
ció o una reserva de conformitat amb els
articles 36 i 37, abans de renovar-la o si
se li demana, aporta les explicacions al
GRECO pel que fa als motius que justifi-
quen que la mantingui.

Article 39
Esmenes

1. Cada part pot proposar esmenes a
aquest Conveni i tota proposta ha de ser
comunicada pel secretari general del
Consell d’Europa als estats membres del
Consell d’Europa i a cada estat no mem-
bre que s’hagi adherit o que hagi estat in-
vitat a adherir-se a aquest Conveni de
conformitat amb les disposicions de l’ar-
ticle 33.

2. Tota esmena proposada per una
part és comunicada al Comitè Europeu
per als Problemes Criminals (CDPC) que
sotmet al Comitè de Ministres la seva
opinió sobre l’esmena proposada.

3. El Comitè de Ministres examina l’es-
mena proposada i l’opinió sotmesa pel
CDPC i, després de consultar els estats no
membres part en aquest Conveni, pot
adoptar l’esmena.

4. El text de tota esmena adoptada pel
Comitè de Ministres de conformitat amb
l’apartat 3 d’aquest article es tramet a les
parts per a la seva acceptació.

5. Tota esmena adoptada de conformi-
tat amb l’apartat 3 d’aquest article entrarà
en vigor el trentè dia després que totes

les parts hagin informat el secretari gene-
ral que l’han acceptada.

Article 40
Arranjament de controvèrsies

1. Es manté informat el Comitè Euro-
peu per als Problemes Criminals del
Consell d’Europa sobre la interpretació i
l’aplicació d’aquest Conveni.

2. En el supòsit de controvèrsia entre
les parts sobre la interpretació o l’aplica-
ció d’aquest Conveni, les parts s’esforcen
a arribar a un arranjament de la contro-
vèrsia mitjançant la negociació o qualse-
vol altre mitjà pacífic de la seva elecció
incloent-hi sotmetre la controvèrsia al
Comitè Europeu per als Problemes Cri-
minals, a un tribunal arbitral les deci-
sions del qual vinculen les parts en la
controvèrsia o a la Cort Internacional de
Justícia, segons un acord comú entre les
parts concernides.

Article 41
Denúncia

1. Tota part pot, en qualsevol moment,
denunciar aquest Conveni adreçant una
notificació al secretari general del Con-
sell d’Europa.

2. La denúncia esdevindrà efectiva el
primer dia del mes següent a l’expiració
d’un període de tres mesos després de la
data de recepció de la notificació per
part del secretari general.

Article 42
Notificacions

El secretari general del Consell d’Euro-
pa notificarà als estats membres del Con-
sell d’Europa i a tot estat que s’hagi
adherit a aquest Conveni:

a) Qualsevol signatura.

b) El dipòsit de qualsevol instrument
de ratificació, acceptació, aprovació o
adhesió.

c) Qualsevol data d’entrada en vigor
d’aquest Conveni de conformitat amb
els seus articles 32 i 33.

d) Qualsevol declaració o reserva en
virtut de l’article 36 o de l’article 37.

e) Qualsevol altre document, notifica-
ció o comunicació que es refereixi a
aquest Conveni.
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En testimoni de la qual cosa, els sotasi-
gnats, degudament autoritzats a aquest
efecte, han signat aquest Conveni.

Fet a Estrasburg, el 27 de gener de
1999, en anglès i francès, els dos textos
essent igualment fefaents, en un sol
exemplar que s’ha de dipositar en els ar-
xius del Consell d’Europa. El secretari
general del Consell d’Europa en trametrà
còpia certificada conforme a cadascun
dels estats membres del Consell d’Euro-
pa, als estats no membres que han parti-
cipat en l’elaboració del Conveni i a tot
estat invitat a adherir-s’hi.

Situació
del Conveni penal sobre la
corrupció, fet a Estrasburg
el 27 de gener de 1999

Entrada en vigor: 1 de juliol del 2002

Situació el 27 de març del 2007: 13 es-
tats signataris; 36 estats part.
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Estat Signatura Ratificació Entrada en vigor R D A T
Albània 27 de gener de 1999 19 de juliol del 2001 1 de juliol del 2002 X X X

Alemanya 27 de gener de 1999

Andorra 8 de novembre del 2001

Antiga República
Iugoslava de Macedònia

28 de juliol de 1999 28 de juliol de 1999 1 de juliol del 2002

Armènia 15 de maig del 2003 9 de gener del 2006 1 de maig del 2006 X X

Àustria 13 d’octubre del 2000

Azerbaitjan 21 de maig del 2003 11 de febrer del 2004 1 de juny del 2004 X X X

Bèlgica 20 d’abril de 1999 23 de març del 2004 1 de juliol del 2004 X X

Bielorússia 23 de gener del 2001

Bòsnia i Hercegovina 1 de març del 2000 30 de gener del 2002 1 de juliol del 2002 X

Bulgària 27 de gener de 1999 7 de novembre del 2001 1 de juliol del 2002 X X

Croàcia 15 de setembre de 1999 8 de novembre del 2000 1 de juliol del 2002 X

Dinamarca 27 de gener de 1999 2 d’agost del 2000 1 de juliol del 2002 X X X

Eslovàquia 27 de gener de 1999 9 de juny del 2000 1 de juliol del 2002 X

Eslovènia 7 de maig de 1999 12 de maig del 2000 1 de juliol del 2002 X X

Espanya 10 de maig del 2005

Estats Units 10 d’octubre del 2000

Estònia 8 de juny del 2000 6 de desembre del 2001 1 de juliol del 2002 X X

Finlàndia 27 de gener de 1999 3 d’octubre del 2002 1 de febrer del 2003 X X

França 9 de setembre de 1999

Geòrgia 27 de gener de 1999

Grècia 27 de gener de 1999

Hongria 26 d’abril de 1999 22 de novembre del 2000 1 de juliol del 2002 X X X

Irlanda 7 de maig de 1999 3 d’octubre del 2003 1 de febrer del 2004 X

Islàndia 27 de gener de 1999 11 de febrer del 2004 1 de juny del 2004 X

Itàlia 27 de gener de 1999

Letònia 27 de gener de 1999 9 de febrer del 2001 1 de juliol del 2002 X X X

Lituània 27 de gener de 1999 8 de març del 2002 1 de juliol del 2002 X

Luxemburg 27 de gener de 1999 13 de juliol del 2005 1 de novembre del 2005 X X

Malta 20 de novembre del 2000 15 de maig del 2003 1 de setembre del 2003 X X

Mèxic 15 de maig del 2002 r



a: adhesió; s: signatura sense reserva
de ratificació; r: signatura ad referen-
dum;

R: reserves; D: declaracions; A: autori-
tat; T: aplicació territorial

Declaracions i reserves

Albània
Declaració consignada en una nota ver-

bal del Ministeri d’Afers Estrangers
d’Albània del 27 de juny del 2005 i en una
nota verbal de la Representació Permanent
del 18 de juliol del 2005 -original en anglès.

De conformitat amb l’article 29, apar-
tat 2, del Conveni, la República d’Albània
declara que l’autoritat central designada
per la República d’Albània és:

Ministeri de Justícia Boulevard “Zog I”
Tirana - Albània

Data d’efecte: 1/7/2002

Declaració anterior relativa als articles: 29

Declaració consignada en una nota
verbal del Ministeri d’Afers Estrangers
d’Albània del 27 de juny del 2005 i en
una nota verbal de la Representació Per-
manent del 18 de juliol del 2005 -original
en anglès.

De conformitat amb l’article 30, apartat 6,
del Conveni, la República d’Albània declara
que, amb voluntat d’eficàcia, les demandes
formulades en aplicació del capítol IV s’han
d’enviar a l’autoritat central.

Data d’efecte: 1/7/2002

Declaració anterior relativa als articles: 30
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Moldàvia 24 de juny de 1999 14 de gener del 2004 1 de maig del 2004 X X

Mònaco 19 de març del 2007 19 de març del 2007 1 de juliol del 2007 X X

Montenegro 18 de desembre del 2002 a 6 de juny del 2006

Noruega 27 de gener de 1999 2 de març del 2004 1 de juliol del 2004 X

Països Baixos 29 de juny del 2000 11 d’abril del 2002 1 d’agost del 2002 X X X

Polònia 27 de gener de 1999 11 de desembre del 2002 1 d’abril del 2003 X X X

Portugal 30 d’abril de 1999 7 de maig del 2002 1 de setembre del 2002 X X

Regne Unit 27 de gener de 1999 9 de desembre del 2003 1 d’abril del 2004 X X X

República Txeca 15 d’octubre de 1999 8 de setembre del 2000 1 de juliol del 2002 X X X

Romania 27 de gener de 1999 11 de juliol del 2002 1 de novembre del 2002 X

Rússia 27 de gener de 1999 4 d’octubre del 2006 1 de febrer del 2007 X

San Marino 15 de maig del 2003

Sèrbia 18 de desembre del 2002 a 1 d’abril del 2003 X X

Suècia 27 de gener de 1999 25 de juny del 2004 1 d’octubre del 2004 X X X

Suïssa 26 de febrer del 2001 31 de març del 2006 1 de juliol del 2006 X X X

Turquia 27 de setembre del 2001 29 de març del 2004 1 de juliol del 2004

Ucraïna 27 de gener de 1999

Xipre 27 de gener de 1999 17 de gener del 2001 1 de juliol del 2002 X X



Reserva consignada en una nota ver-
bal del Ministeri d’Afers Estrangers
d’Albània del 27 de juny del 2005 i en
una nota verbal de la Representació Per-
manent del 18 de juliol del 2005 - original
en anglès.

De conformitat amb l’article 37, apar-
tat 2, del Conveni, la República d’Albània
es reserva el dret d’aplicar l’article 17,
apartat 1, lletres b i c, només si la infrac-
ció també és una infracció segons els ter-
mes de la legislació de l’estat part en el
qual ha estat comesa (doble incrimina-
ció).

[Nota de la Secretaria: Mitjançant una
nota verbal de la Representació Per-
manent d’Albània del 30 de març del
2006 -original en anglès- el Govern
d’Albània ha informat el secretari ge-
neral de la seva intenció de mantenir
aquesta reserva, en la seva totalitat,
durant un període de tres anys (article
38 del Conveni).]

Data d’efecte: 1/7/2002

Declaració anterior relativa als articles: 37

Reserva consignada en una nota ver-
bal del Ministeri d’Afers Estrangers
d’Albània del 27 de juny del 2005 i en
una nota verbal de la Representació Per-
manent del 18 de juliol del 2005 -original
en anglès.

De conformitat amb l’article 37, apar-
tat 3, del Conveni, la República d’Albània
declara que pot refusar la cooperació ju-
dicial en virtut de l’article 26, apartat 1, si
la demanda concerneix una infracció
que la República d’Albània considera
com a una infracció política.

[Nota de la Secretaria: Mitjançant una
nota verbal de la Representació Per-
manent d’Albània del 30 de març del
2006 -original en anglès- el Govern
d’Albània ha informat el secretari ge-
neral de la seva intenció de mantenir
aquesta reserva, en la seva totalitat,
durant un període de tres anys (article
38 del Conveni).]

Data d’efecte: 1/7/2002

Declaració anterior relativa als articles: 37

Armènia
Reserva consignada en l’instrument de

ratificació dipositat el 9 de gener del
2006 -original en anglès.

En virtut de l’article 37, apartat 1, del
Conveni, la República d’Armènia es re-
serva el dret de no establir com a infrac-
ció penal de conformitat amb el seu dret
intern els actes assenyalats a l’article 12.

Data d’efecte: 1/5/2006

Declaració anterior relativa als articles:
12, 37

Reserva consignada en l’instrument de
ratificació dipositat el 9 de gener del
2006 - original en anglès.

En virtut de l’article 37, apartat 3, del
Conveni, la República d’Armènia declara
que pot refusar la cooperació judicial en
virtut de l’article 26, apartat 1, si la de-
manda concerneix una infracció que
considera com a una infracció política.

Data d’efecte: 1/5/2006

Declaració anterior relativa als articles:
26, 37

Declaració consignada en l’instrument
de ratificació dipositat el 9 de gener del
2006 -original en anglès.

De conformitat amb l’article 29 del
Conveni, la República d’Armènia declara
que designa les autoritats centrals
següents com a responsables de la coo-
peració en virtut del capítol IV del Con-
veni:

a) L’Oficina del Fiscal General de la
República d’Armènia (5, Vazgen
SARGSYAN Street, 375010 YEREVAN)
abans que la causa es porti davant
d’un tribunal.

b) El Ministeri de Justícia de la
República d’Armènia (3, Vazgen
SARGSYAN Street, 375010 YEREVAN)
després que la causa hagi estat porta-
da davant d’un tribunal.

Data d’efecte: 1/5/2006

Declaració anterior relativa als articles: 29

Azerbaitjan
Declaració consignada en l’instrument

de ratificació dipositat l’11 de febrer del
2004 -original en anglès.

La República d’Azerbaitjan declara
que no està en mesura de garantir l’apli-
cació de les disposicions del Conveni en
els territoris ocupats per la República
d’Armènia fins que aquests territoris si-
guin alliberats d’aquesta ocupació.

Data d’efecte: 1/6/2004

Declaració anterior relativa als articles:

Reserva consignada en l’instrument de
ratificació dipositat l’11 de febrer del
2004 -original en anglès.

De conformitat amb l’article 37, apar-
tat 1, del Conveni, la República d’Azer-
baitjan es reserva el dret de no establir
com a infraccions penals els actes assen-
yalats als articles 6, 10, 12 i les infrac-
cions de corrupció passiva assenyalades
a l’article 5.

Data d’efecte: 1/6/2004

Declaració anterior relativa als articles:
10, 12, 37, 5, 6

Declaració consignada en l’instrument
de ratificació dipositat l’11 de febrer del
2004 -original en anglès.

De conformitat amb l’article 29, apar-
tat 2, del Conveni, la República d’Azer-
bait jan declara que designa, de
conformitat amb l’article 29, apartat 1,
com a autoritat central:

L’Oficina del Fiscal de la República
d’Azerbaitjan Nigar Rafibeyli st. 7AZ

1001, Baky - Azerbaitjan

Data d’efecte: 1/6/2004

Declaració anterior relativa als articles: 29

Reserva consignada en l’instrument de
ratificació dipositat l’11 de febrer del
2004 -original en anglès.

De conformitat amb l’article 37, apar-
tat 1, del Conveni, la República d’Azer-
baitjan declara que pot refusar la
cooperació judicial en virtut de l’article
26, apartat 1, si aquesta demanda con-
cerneix una infracció que la República
d’Azerbaitjan considera com una infrac-
ció política.

Data d’efecte: 1/6/2004

Declaració anterior relativa als articles: 26

Bèlgica
Reserva consignada en una nota ver-

bal lliurada pel representant permanent
de Bèlgica a la secretària general adjunta
en el moment del dipòsit de l’instrument
de ratificació, el 23 de març del 2004 -or-
iginal en francès.

De conformitat amb l’article 37, apar-
tat 1, del Conveni, Bèlgica declara que
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només establirà com a infraccions pe-
nals, de conformitat amb el seu dret in-
tern, els actes assenyalats als articles 7 i 8
del Conveni comesos amb vista a acom-
plir o ometre un acte sense que ho sàpi-
ga i sense l’autorització, segons el cas,
del consell d’administració o de l’assem-
blea general, del mandant o de l’ocupa-
dor.

Data d’efecte: 1/7/2004

Declaració anterior relativa als articles:
37, 7, 8

Reserva consignada en una nota ver-
bal lliurada pel representant permanent
de Bèlgica a la secretària general adjunta
en el moment del dipòsit de l’instrument
de ratificació, el 23 de març del 2004 -or-
iginal en francès.

De conformitat amb l’article 37, apar-
tat 1, del Conveni, Bèlgica declara que
no establirà com a infraccions penals, de
conformitat amb el seu dret intern, els
actes assenyalats a l’article 12 del Conve-
ni que no tenen per objecte l’ús per part
d’una persona que exerceix una funció
pública, de la influència real o suposada
de què disposa a causa de la seva funció.

Data d’efecte: 1/7/2004

Declaració anterior relativa als articles:
12, 37

Reserva consignada en una nota ver-
bal lliurada pel representant permanent
de Bèlgica a la secretària general adjunta
en el moment del dipòsit de l’instrument
de ratificació, el 23 de març del 2004 -or-
iginal en francès.

De conformitat amb l’article 37, apar-
tat 2 del Conveni, Bèlgica es reserva el
dret d’aplicar l’article 17, apartat 1, lletres
b i c, únicament si la infracció també és
una infracció segons els termes de la le-
gislació de l’estat part en el qual ha estat
comesa, llevat que la infracció no con-
cerneixi una persona que exerceix una
funció pública en un estat membre de la
Unió Europea.

Data d’efecte: 1/7/2004

Declaració anterior relativa als articles:
17, 37

Declaració consignada en una carta
del representant permanent de Bèlgica
del 27 de maig del 2004, enregistrada a la

Secretaria General el 28 de maig del 2004
-original en francès.

De conformitat amb l’article 29, apartat
1 del Conveni, el Govern del Regne de
Bèlgica designa el Servei Públic Federal
de Justícia, Direcció General de la Legis-
lació i de les Llibertats i dels Drets Fona-
mentals, com l’autoritat central, investida
de la responsabilitat i del poder de rebre
les demandes de cooperació judicial i
d’executar-les o de transmetre-les a les
autoritats competents perquè les execu-
tin. Les dades d’aquesta autoritat central
són les següents: 115 boulevard de Wa-
terloo, 1000 Brussel· les - Tel. :
00.32.2.542.67.30 - Fax: 00.32.2.538.83.75
- web: http://www.just.fgov.be

Data d’efecte: 1/7/2004

Declaració anterior relativa als articles: 29

Bòsnia i Hercegovina
Declaració consignada en una carta

del ministre d’Afers Estrangers de Bòsnia
i Hercegovina tramesa per la Represen-
tació Permanent el 29 d’octubre del
2003, i enregistrada a la Secretaria Gene-
ral el 29 d’octubre del 2003 -original en
anglès.

En virtut de la Llei relativa als ministe-
ris i altres òrgans de l’Administració de
Bòsnia i Hercegovina (“Butlletí oficial”
núm. 5/03 de 7 de març del 2003), el Mi-
nisteri de Seguretat de Bòsnia i Hercego-
vina és responsable de la “prevenció i la
identificació dels autors d’actes criminals
de terrorisme, tràfic de droga, falsificació
de moneda nacional i estrangera, tràfic
d’éssers humans i altres actes criminals
en relació amb elements internacionals i
interestatals.”.

Per consegüent, el Ministeri de Segu-
retat és l’autoritat-institució central per a
la prevenció i la identificació dels autors
de corrupció en l’àmbit estatal de Bòsnia
i Hercegovina.

Data d’efecte: 29/10/2003

Declaració anterior relativa als articles: 29

Bulgària
Reserva consignada en una nota ver-

bal de la Representació Permanent de
Bulgària del 27 de novembre del 2003,
enregistrada a la Secretaria General l’1
de desembre del 2003 -original en an-
glès.

Bulgària declara que l’autoritat central
designada als efectes de l’article 29 del
Conveni és el Ministeri de Justícia, 1 Slo-
vianska Str., 1000 Sofia - Bulgària.

Data d’efecte: 1/12/2003

Declaració anterior relativa als articles: 29

Croàcia
Declaració consignada en una nota

verbal de la Representació Permanent de
Croàcia lliurada en el moment del dipòsit
de l’instrument d’acceptació, el 8 de no-
vembre del 2000 -original en francès.

En aplicació de l’article 29 del Conve-
ni, l’adreça de l’autoritat central de la
República de Croàcia és:

Ministeri de Justícia, Administració i
Autonomia Local de la República de
Croàcia

Direcció per a la Cooperació Interna-
cional,

La Cooperació Judicial i els Drets Hu-
mans Ulika Republike Austrije 1410 000
Zagreb Croàcia.

Agent d’enllaç:
Sra. Lidija Lukina KARAJKOVIC, Minis-
tra Adjunta, Tél.: 00.385.1.37.10.670
Fax.: 00.385.1.37.10.672

Data d’efecte: 1/7/2002

Declaració anterior relativa als articles: 29

Dinamarca
Reserva consignada en una nota ver-

bal de la Representació Permanent de
Dinamarca annexada a l’instrument de
ratificació dipositat el 2 d’agost del 2000
-original en anglès.

De conformitat amb l’article 37, apartat
1, del Conveni, Dinamarca es reserva el
dret de no qualificar de delicte penal de
conformitat amb el dret danès, en la tota-
litat o en part, els actes a què fa referèn-
cia l’article 12.

[Nota de la Secretaria: Mitjançant una
carta del representant permanent de
Dinamarca del 31 de març del 2005,
enregistrada a la Secretaria General l’1
d’abril del 2005 -original en anglès- el
Govern de Dinamarca ha informat el
secretari general de la seva intenció de
mantenir aquesta reserva, en la seva
totalitat, durant un període de tres
anys (article 38 del Conveni).]
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Data d’efecte: 1/7/2002

Declaració anterior relativa als articles:
12, 37

Reserva consignada en una nota ver-
bal de la Representació Permanent de
Dinamarca annexada a l’instrument de
ratificació dipositat el 2 d’agost del 2000
-original en anglès.

De conformitat amb l’article 37, apar-
tat 2, del Conveni, Dinamarca es reserva
el dret d’aplicar l’article 17, apartat 1b, en
el cas que l’autor del delicte sigui un dels
seus nacionals, únicament si el delicte és
també un delicte penal en els termes de
la legislació de la part en la qual ha estat
comès (incriminació doble).

[Nota de la Secretaria: Mitjançant una
carta del representant permanent de
Dinamarca del 31 de març del 2005,
enregistrada a la Secretaria General l’1
d’abril del 2005 -original en anglès- el
Govern de Dinamarca ha informat el
secretari general de la seva intenció de
mantenir aquesta reserva, en la seva
totalitat, durant un període de tres
anys (article 38 del Conveni).]

Data d’efecte: 1/7/2002

Declaració anterior relativa als articles:
17, 37

Reserva consignada en una nota ver-
bal de la Representació Permanent de
Dinamarca annexada a l’instrument de
ratificació dipositat el 2 d’agost del 2000
-original en anglès.

De conformitat amb l’article 37, apar-
tat 3, del Conveni, Dinamarca es reserva
el dret de refusar la cooperació mútua ju-
dicial en virtut de l’article 26, apartat 1, si
la demanda és relativa a un delicte consi-
derat per la legislació danesa com un de-
licte polític.

[Nota de la Secretaria: Mitjançant una
carta del representant permanent de
Dinamarca del 31 de març del 2005,
enregistrada a la Secretaria General l’1
d’abril del 2005 -original en anglès- el
Govern de Dinamarca ha informat el
secretari general de la seva intenció de
mantenir aquesta reserva, en la seva
totalitat, durant un període de tres
anys (article 38 del Conveni).]

Data d’efecte: 1/7/2002

Declaració anterior relativa als articles:
26, 37

Declaració consignada en una nota
verbal de la Representació Permanent de
Dinamarca annexada a l’instrument de
ratificació dipositat el 2 d’agost del 2000
-original en anglès.

De conformitat amb l’article 29, apar-
tat 2, del Conveni, el Govern de Dina-
marca ha designat el Ministeri de Justícia,
Slotsholmsgade 10, DK-1216 Copenha-
gue K, Dinamarca, com a autoritat com-
petent.

Data d’efecte: 1/7/2002

Declaració anterior relativa als articles: 29

Declaració consignada en una nota
verbal de la Representació Permanent de
Dinamarca annexada a l’instrument de
ratificació dipositat el 2 d’agost del 2000
-original en anglès.

En aplicació de l’article 34 i fins a una
notificació que indiqui el contrari, el
Conveni no s’aplicarà a les Illes Fèroe i a
Groenlàndia.

Data d’efecte: 1/7/2002

Declaració anterior relativa als articles: 34

Eslovàquia
Declaració consignada en una nota

verbal lliurada al secretari general pel re-
presentant permanent d’Eslovàquia en el
moment del dipòsit de l’instrument de
ratificació, el 9 de juny del 2000 -original
en anglès.

De conformitat amb l’article 29 del
Conveni, la República Eslovaca declara
que, als efectes del Conveni, a partir d’a-
ra les autoritats següents han de ser con-
siderades com a autoritats centrals:

pel que fa a l’article 26:

Per a l’enviament i les respostes a les
demandes de cooperació quan els
procediments han assolit la fase de ju-
dici: el Ministeri de Justícia de la
República Eslovaca (adreça: Minister-
stvo spravodlivosti Slovenskej repu-
bliky, Zupné námestie 13, 813 11
Bratislava).

Per a l’enviament i les respostes a les
demandes de cooperació quan els
procediments no han assolit la fase de
judici: l’Oficina del fiscal general de la
República Eslovaca (adreça: Generál-

na prokuratúra Slovenskej republiky,
Zupné námestie 13, 812 85 Bratislava).

pel que fa a l’article 27:

Per a la recepció de les demandes
d’extradició: l’Oficina del fiscal gene-
ral de la República Eslovaca (adreça:
Generálna prokuratúra Slovenskej re-
publiky, Zupné námestie 13, 812 85
Bratislava).

Per a l’enviament de les demandes
d’extradició: el Ministeri de Justícia de
la República Eslovaca (adreça: Minis-
terstvo spravodlivosti Slovenskej re-
publiky, Zupné námestie 13, 813 11
Bratislava).

Data d’efecte: 1/7/2002

Declaració anterior relativa als articles:
26, 27, 29

Eslovènia
Declaració consignada en una nota

verbal de la Representació Permanent
d’Eslovènia del 15 de desembre del
2003, enregistrada a la Secretaria Gene-
ral el 15 de desembre del 2003 -original
en anglès.

De conformitat amb l’article 29 del
Conveni, la República d’Eslovènia desi-
gna com a autoritat central:

Ministeri de Justícia Departament de
Cooperació Judicial Internacional Zu-
panciceva 31000 Ljubljana Eslovènia

Data d’efecte: 15/12/2003

Declaració relativa als articles: 29

Estònia
Declaració consignada en l’instrument

de ratificació dipositat el 6 de desembre
del 2001 -original en francès.

De conformitat amb l’article 29, apar-
tat 1, del Conveni, la República d’Estònia
ha designat el Ministeri de Justícia com a
autoritat central.

Data d’efecte: 1/7/2002

Declaració anterior relativa als articles: 29

Finlàndia
Reserves consignades en l’instrument

d’acceptació dipositat el 3 d’octubre del
2002 -original en anglès.

El Govern de la República de Finlàn-
dia formula les reserves següents:
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Finlàndia únicament qualificarà de de-
licte penal de conformitat amb el seu
dret intern els actes a què fa referència
l’article 12, en la mesura que sigui consi-
derat com un delicte de corrupció delic-
tuosa o una participació reprensible en
un delicte d’aquestes característiques o
qualsevol altre delicte penal.

Finlàndia es reserva el dret d’aplicar,
pel que fa als seus nacionals, la regla de
competència definida a l’apartat 1 b amb
reserva de la culpabilitat doble establerta
al capítol I, secció 11 del Codi penal fin-
landès en els casos de corrupció activa o
passiva en el sector privat als quals fan
referència els articles 7 i 8, sempre que el
delicte penal no interfereixi en profundi-
tat en els interessos o els beneficis gover-
namentals, militars o econòmics de
Finlàndia o no els posi en perill.

Data d’efecte: 1/2/2003

Declaració anterior relativa als articles: 37

Declaració consignada en una nota
verbal de la representant permanent de
Finlàndia del 30 de setembre del 2003,
enregistrada a la Secretaria General l’1
d’octubre del 2003 -original en anglès.

El Govern de Finlàndia declara que
l’autoritat central designada en aplicació
de l’article 29 és el Ministeri de Justícia,
PO Box núm. 25, 00023 Valtioneuvosto,
Finlàndia.

Data d’efecte: 1/10/2003

Declaració anterior relativa als articles: 29

Hongria
Declaració consignada en una nota

verbal del Ministeri d’Afers Estrangers
d’Hongria, lliurada en el moment del
dipòsit de l’instrument de ratificació el
22 de novembre del 2000 -original en
francès.

Considerant l’article 29, apartat 2, del
Conveni, la República d’Hongria designa
el Ministeri de Justícia (1055 Budapest,
Kossuth Lajos tér 4.) i la Fiscalia General
(1055 Budapest, Markó u. 16) com a au-
toritats centrals.

Data d’efecte: 1/7/2002

Declaració anterior relativa als articles: 29

Declaració consignada en una nota ver-
bal del Ministeri d’Afers Estrangers d’Hon-
gria, lliurada en el moment del dipòsit de

l’instrument de ratificació el 22 de no-
vembre del 2000 -original en francès.

Considerant l’article 30, apartat 6, del
Conveni, la República d’Hongria infor-
ma que, en nom de l’eficàcia, les deman-
des formulades en aplicació del capítol
IV han de ser adreçades a una de les au-
toritats centrals.

Data d’efecte: 1/7/2002

Declaració anterior relativa als articles: 30

Reserva consignada en una nota verbal
del Ministeri d’Afers Estrangers d’Hongria,
lliurada en el moment del dipòsit de l’ins-
trument de ratificació el 22 de novembre
del 2000 -original en francès.

En virtut de l’article 37, apartat 1, del
Conveni, Hongria es reserva el dret de
no considerar delictes penals els actes a
què fa referència l’article 8 i comesos per
ciutadans estrangers en el marc de l’acti-
vitat comercial a l’estranger.

[Nota de la Secretaria: Mitjançant una
nota verbal de la Representació Per-
manent d’Hongria del 16 d’agost del
2004, enregistrada a la Secretaria Ge-
neral el 17 d’agost del 2004 -original
en anglès- el Govern d’Hongria ha in-
format el secretari general de la seva
intenció de mantenir aquesta reserva,
en la seva totalitat, durant un període
de tres anys (article 38 del Conveni).]

Data d’efecte: 1/7/2002

Declaració anterior relativa als articles:
37, 8

Irlanda
Declaració consignada en una nota

verbal lliurada pel representant perma-
nent d’Irlanda al secretari general en el
moment del dipòsit de l’instrument de
ratificació, el 3 d’octubre del 2003 -orig-
inal en anglès.

De conformitat amb l’article 29, apar-
tat 2, del Conveni, Irlanda designa com a
autoritat central el Departament de
Justícia, Igualtat i Reforma Legislativa,
72-76 St Stephen’s Green, Dublin 2.

Data d’efecte: 1/2/2004

Declaració anterior relativa als articles: 29

Islàndia
Declaració consignada en l’instrument

de ratificació dipositat l’11 de febrer del
2004 -original en anglès.

De conformitat amb l’article 29, apartat
2, del Conveni, per la present l’autoritat
següent és designada com l’autoritat
central per a la República d’Islàndia:

El comissari nacional de la Policia is-
landesa (Ríkislögreglustjórinn)

Skúlagötu 21101 Reykjvík Islàndia

Data d’efecte: 1/6/2004

Declaració anterior relativa als articles: 29

Letònia
Declaració consignada en una nota

verbal del Ministeri d’Afers Estrangers de
Letònia lliurada en el moment del dipòsit
de l’instrument de ratificació, el 9 de fe-
brer del 2001 -original en anglès.

Als fins del Conveni, la República de
Letònia defineix el terme “nacionals” en
el sentit que designa els ciutadans de la
República de Letònia i els no ciutadans
que estan sotmesos a la Llei sobre l’estatut
dels ciutadans de la exURSS que no són
nacionals de Letònia ni de cap altre estat.

Data d’efecte: 1/7/2002

Declaració anterior relativa als articles:

Reserva consignada en una nota ver-
bal del Ministeri d’Afers Estrangers de
Letònia lliurada en el moment el dipòsit
de l’instrument de ratificació, el 9 de fe-
brer del 2001 -original en anglès.

De conformitat amb l’article 37, apartat
3, del Conveni, la República de Letònia
declara que podrà denegar una deman-
da de cooperació judicial en virtut de
l’article 26, apartat 1, si la demanda és re-
lativa a un delicte que la República de
Letònia considera com a delicte polític.

[Nota de la Secretaria: Mitjançant una
nota verbal de la Representació Per-
manent de Letònia del 30 de desembre
del 2004, enregistrada a la Secretaria
General el 19 de gener del 2005 -orig-
inal en anglès- el Govern de Letònia ha
informat el secretari general de la seva
intenció de mantenir aquesta reserva,
en la seva totalitat, durant un període
de tres anys (article 38 del Conveni).]

Data d’efecte: 1/7/2002

Declaració anterior relativa als articles: 37

Declaració consignada en una nota
verbal del Ministeri d’Afers Estrangers de
Letònia lliurada en el moment del dipòsit
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de l’instrument de ratificació, el 9 de fe-
brer del 2001 -original en anglès.

De conformitat amb l’article 29, apar-
tat 2, del Conveni, la República de
Letònia declara que les autoritats desi-
gnades en aplicació de l’article 29, apar-
tat 1, són:

1. Ministeri d’Interior - durant la fase
de la investigació prèvia, abans que no
es comencin les actuacions. Raina
blvd. 6, Riga, LV-1050, Letònia Tel.:
+371.721.9263; Fax: +371.227.1005
A/e: kanceleja@iem.gov.lv

2. Oficina del Fiscal General - durant la
fase d’instrucció, abans que la causa
no sigui presentada davant un tribu-
nal. O. Kalpaka blvd. 6, Riga, LV-1801,
Letònia Tel.: +371.704.4400; Fax:
+371.704.4449
A/e: gen@lrp.gov.lv

3. Ministeri de Justícia - durant la fase
de judici. Brivibas blvd. 36, Riga,
LV-1536, Letònia Tel.: +371.708.8220,
728.0437 Fax: 371.721.0823, 728.5575
A/e: justice@latnet.lv

Data d’efecte: 1/7/2002

Declaració anterior relativa als articles: 29

Renovació de la reserva consignada
en una nota verbal de la Representació
Permanent de Letònia del 30 de desem-
bre del 2004, enregistrada a la Secretaria
General el 19 de gener del 2005 -original
en anglès.

Tenint en compte els principis ben es-
tablerts de dret internacional, en particu-
lar en el camp de l’extradició, la
República de Letònia declara que renova
la seva reserva per al període definit a
l’apartat 1 de l’article 38 del Conveni.

La República de Letònia considera que
la qüestió de la cooperació judicial,
sense cap dubte, constitueix un dels ele-
ments fonamentals per a la supressió de
totes les formes de delictes, inter alia, la
corrupció. Tanmateix, la República de
Letònia desitjaria subratllar que, de con-
formitat amb els principis del seu orde-
nament jurídic, el respecte dels drets
humans i de la preeminència del dret, és
l’element essencial per proporcionar
una cooperació judicial als altres estats.

Si existeixen prou motius per pensar
que delictes pels quals se sol·licita la

cooperació judicial poden ser conside-
rats com a delictes polítics, les autoritats
nacionals competents estan obligades a
revisar-ne l’aplicació a la llum de les ga-
ranties atorgades a qualsevol persona de
conformitat amb els drets humans.

A més, la República de Letònia voldria
insistir en el fet que ha fet reserves simi-
lars a tots els instruments internacionals
en l’àmbit penal, quan aquest instrument
conté disposicions relatives a l’extradició
o a la cooperació judicial.

Data d’efecte: 19/1/2005

Declaració anterior relativa als articles:
37, 38

Lituània
Declaració consignada en l’instrument

de ratificació dipositat el 8 de març del
2002 -original en anglès.

La República de Lituània designa el
Ministeri de Justícia de la República de
Lituània i l’Oficina General del Fiscal del
Tribunal Suprem de la República de Li-
tuània com les autoritats centrals encar-
regades de l’aplicació de les disposicions
de l’article 29 del Conveni.

Data d’efecte: 1/7/2002

Declaració anterior relativa als articles: 29

Luxemburg
Reserva consignada en una carta del

Ministeri d’Afers Estrangers de Luxem-
burg, tramesa a la Secretaria General en
el moment del dipòsit de l’instrument de
ratificació, el 13 de juliol del 2005 -orig-
inal en anglès.

En aplicació de l’article 17, apartat 2
del Conveni penal sobre la corrupció, el
Govern del Gran Ducat de Luxemburg
declara que, llevat dels casos inclosos en
la lletra a de l’article 17, apartat 1, d’a-
quest mateix Conveni, només aplicarà
les regles de competència assenyalades
a les lletres b i c del mateix article 17,
apartat 1, sempre que l’autor de la infrac-
ció tingui la nacionalitat luxemburguesa.

Data d’efecte: 1/11/2005

Declaració anterior relativa als articles: 17

Declaració consignada en una carta
del Ministeri d’Afers Estrangers de
Luxemburg, tramesa a la Secretaria Ge-
neral en el moment del dipòsit de l’ins-

trument de ratificació, el 13 de juliol del
2005 -original en anglès.

El Govern del Gran Ducat de Luxem-
burg declara que el fiscal general de l’es-
tat és designat per exercir al Gran Ducat
de Luxemburg la funció d’autoritat cen-
tral en el sentit de l’article 29 del Conveni
penal sobre la corrupció, sense perjudici
de les competències atribuïdes per la llei
a altres autoritats. Si escau, el fiscal gene-
ral de l’estat assegurarà la tramesa de la
demanda a l’autoritat competent.

Data d’efecte: 1/11/2005

Declaració anterior relativa als articles: 29

Malta
Declaració consignada en una carta

del ministre d’Afers Estrangers de Malta
del 12 de maig del 2003, annexada a
l’instrument de ratificació dipositat el 15
de maig del 2003 -original en anglès.

De conformitat amb l’article 29, apar-
tat 2, del Conveni, Malta declara que les
autoritats centrals són:

Per a les demandes relatives a l’extra-
dició:

El Ministeri de Justícia i d’Afers Inte-
riors

“Casa Leoni” St Joseph High Road St
Venera CMR 02 Malta

Per a les demandes altres que les que
concerneixen l’extradició:

El fiscal general The Palace Valletta
CMR 02 Malta

Data d’efecte: 1/9/2003

Declaració anterior relativa als articles: 29

Declaració consignada en una carta
del ministre d’Afers Estrangers de Malta
del 12 de maig del 2003, annexada a
l’instrument de ratificació dipositat el 15
de maig del 2003 -original en anglès.

De conformitat amb l’article 30, apar-
tat 6, del Conveni, Malta declara que, per
motius d’eficàcia, les demandes presen-
tades en virtut del capítol IV s’han d’en-
viar a les autoritats apropiades.

Data d’efecte: 1/9/2003

Declaració anterior relativa als articles: 30

5058 Butlletí Oficial del Principat d’Andorra Núm. 98 - any 19 - 21.11.2007



Moldàvia
Declaració consignada en l’instrument

de ratificació dipositat el 14 de gener del
2004 -original en anglès.

Les disposicions del Conveni no seran
aplicables en el territori efectivament
controlat per les institucions de la
república transnistriana autoproclamada
fins que se solucioni el conflicte durable-
ment en aquesta regió.

Data d’efecte: 1/5/2004

Declaració anterior relativa als articles:

Declaració consignada en una nota
verbal del Ministeri d’Afers Estrangers de
Moldàvia del 12 de gener del 2004, lliu-
rada en el moment del dipòsit de l’instru-
ment de ratificació, el 14 de gener del
2004 - original en anglès.

De conformitat amb l’article 29, apar-
tat 1, del Conveni, les autoritats centrals
de la República de Moldàvia designades
com a autoritats responsables d’aplicar-
lo són les següents:

a) l’Oficina del fiscal general, per a les
demandes de cooperació formulades
durant la fase d’accions penals, in-
cloent-hi les demandes d’extradició.

b) El Ministeri de Justícia, per a les de-
mandes de cooperació formulades du-
rant la fase de judici i la d’execució de
les sentències, incloent-hi les deman-
des d’extradició.

Data d’efecte: 1/5/2004

Declaració anterior relativa als articles: 29

Mònaco
Reserva consignada en l’instrument de

ratificació dipositat el 19 de març del
2007 -original en francès.

De conformitat amb les disposicions
de l’article 37, apartat 1, del Conveni, el
Principat de Mònaco es reserva el dret de
no qualificar com a delicte penal els fets
de corrupció passiva d’agents públics es-
trangers i de membres d’assemblees
públiques estrangeres previstes en els
articles 5 i 6 del Conveni.

Data d’efecte: 1/7/2007

Declaració anterior relativa als articles:
37, 5, 6

Reserva consignada en l’instrument de
ratificació dipositat el 19 de març del
2007 -original en francès.

De conformitat amb l’article 37, apar-
tat 1, del Conveni, el Principat de Mòna-
co es reserva el dret de no qualificar com
a delicte penal, en totalitat o en part, els
actes de tràfic d’influències definits en
l’article 12 del Conveni.

Data d’efecte: 1/7/2007

Declaració anterior relativa als articles:
12, 37

Reserva consignada en l’instrument de
ratificació dipositat el 19 de març del
2007 -original en francès.

De conformitat amb les disposicions
de l’article 17, apartat 2, el Principat de
Mònaco es reserva el dret de no establir
la seva competència quan l’autor del de-
licte és nacional seu o un dels seus
agents públics i que els fets no estan pe-
nats per la legislació del país on han estat
comesos. Quan el delicte implica un dels
seus agents públics o un membre de les
seves assemblees públiques o nacionals
o qualsevol persona a què fa referència
els articles 9 a 11 que és un nacional seu,
les regles de competència definides als
apartats 1b i c de l’article 17 s’apliquen
sense prejudici del que s’estableix als ar-
ticles del 5 al 10 del Codi de procediment
penal monegasc relatius a l’exercici de
l’acció pública per raó de crims i delictes
comesos fora del Principat.

Data d’efecte: 1/7/2007

Declaració anterior relativa als articles: 17

Reserva consignada en l’instrument de
ratificació dipositat el 19 de març del
2007 -original en francès.

De conformitat amb les disposicions
de l’article 29, apartat 1, del Conveni, el
Principat de Mònaco declara que l’auto-
ritat central és la Direcció dels Serveis Ju-
dicials, Palais de Justice, BP 5132, 98015
Monaco Cedex, Tel. +377 93 15 81 28,
fax +377 93 15 85 89.

L’autoritat especialitzada és el Servei
d’Informació i de Control dels Circuits
Financers (SICCFIN).

Data d’efecte: 1/7/2007

Declaració anterior relativa als articles: 29

Montenegro
Declaració consignada en una nota

verbal de la Representació Permanent de
Sèrbia i Montenegro, l’1 de juliol del
2004, enregistrada a la Secretaria General
el 5 de juliol del 2004 -original en anglès-
i actualitzada mitjançant una carta del
Ministeri d’Afers Estrangers de Montene-
gro del 13 d’octubre del 2006, enregistra-
da a la Secretaria General el 19 d’octubre
del 2006 -original en anglès.

De conformitat amb l’article 29 del
Conveni, la institució següent ha estat
designada com l’autoritat central de la
República de Montenegro encarregada
d’enviar les demandes formulades en
virtut del capítol IV del Conveni i de res-
pondre-hi, d’executar-les o de trametre-
les a les autoritats que tenen la compe-
tència per executar-les:

Agència per a la Iniciativa Anticor-
rupció de la República de Montenegro
Trg Vektra bb81 000 Podgorica

Data d’efecte: 5/7/2004

Declaració anterior relativa als articles:
26, 27, 29

Noruega
Declaració consignada en una nota

verbal de la Representació Permanent de
Noruega, lliurada al secretari general en
el moment del dipòsit de l’instrument de
ratificació el 2 de març del 2004 -original
en anglès.

De conformitat amb l’article 29 del
Conveni, el Regne de Noruega declara
que les autoritats designades són:

1. L’autoritat central relativa a la coo-
peració, ref. article 26:

Servei Nacional per a la Repressió de
la Criminalitat Econòmica i Ecològica
(Økokrim)
P.O. Box 8193 Dep.
0034 Oslo - Noruega

2. L’autoritat central relativa a l’extradi-
ció, ref. article 27:Ministeri de Justícia de
Noruega P.O. Box 8005 Dep.0030 Oslo -
Noruega

Data d’efecte: 1/7/2004

Declaració anterior relativa als articles: 29
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Països Baixos
Reserves consignades en l’instrument

de ratificació dipositat l’11 d’abril del
2002 -original en anglès.

De conformitat amb l’article 37, apar-
tat 1, els Països Baixos no compliran
l’obligació establerta a l’article 12.

De conformitat amb l’article 37, apar-
tat 2, i respecte de l’article 17, apartat 1,
els Països Baixos poden exercir la seva
competència en els casos següents:

a) Respecte d’un delicte penal comès
en la totalitat o en part en el territori
dels Països Baixos.

b) - Respecte dels ciutadans neerlan-
desos i dels agents públics neerlande-
sos, pel que fa als delictes establerts de
conformitat amb l’article 2 i els delictes
establerts de conformitat amb els arti-
cles 4 al 6 i els articles 9 a l’11 amb rela-
ció a l’article 2, amb la condició que
constitueixin delictes penals de con-
formitat amb la llei del país on han es-
tat comesos.

- Respecte dels agents públics neer-
landesos i els ciutadans neerlande-
sos que no són agents públics dels
Països Baixos, respecte dels delictes
establerts de conformitat amb els ar-
ticles 4 al 6 i els articles 9 a l’11 en re-
lació amb l’article 3, amb la condició
que constitueixin delictes penals de
conformitat amb la llei del país on
han estat comesos.

- Respecte dels ciutadans neerlande-
sos pel que fa als delictes establerts
de conformitat amb els articles 7, 8,
13 i 14, amb la condició que consti-
tueixin delictes penals de conformi-
tat amb la llei del país on han estat
comesos.

c) Respecte dels ciutadans neerlande-
sos implicats en un delicte que consti-
tueixi un delicte penal de conformitat
amb la llei del país on ha estat comès.

[Nota de la Secretaria: Mitjançant una
nota verbal del Ministeri d’Afers Es-
trangers dels Països Baixos del 27 de
gener del 2006 -original en anglès- el
Govern dels Països Baixos ha informat
el secretari general de la seva intenció
de mantenir aquestes reserves, en la
seva totalitat, durant un període de
tres anys (article 38 del Conveni).]

Data d’efecte: 1/8/2002

Declaració relativa als articles: 37

Declaració consignada en una nota
verbal de la Representació Permanent
dels Països Baixos del 15 d’abril del
2002, enregistrada a la Secretaria Gene-
ral el 15 d’abril del 2002 -original en an-
glès.

De conformitat amb l’article 29, apar-
tat 2, del Conveni, els Països Baixos de-
claren que l’autoritat central és:

Het Ministerie van Justitie (Ministeri de
Justícia) Directie Internationale Stra-
frechtelijke Aangelegenheden en Drugs-
beleid Bureau Internationale Rechtshulp
in Strafzaken Postbus 203012500 EH Den
Haag.

Data d’efecte: 1/8/2002

Declaració anterior relativa als articles: 29

Declaració consignada en l’instrument
d’acceptació dipositat l’11 d’abril del
2002 -original en anglès.

El Regne dels Països Baixos declara
que accepta el Conveni per al Regne a
Europa.

Data d’efecte: 1/8/2002

Declaració anterior relativa als articles: 34

Polònia
Declaració consignada en l’instrument

de ratificació dipositat l’11 de desembre
del 2002 -original en anglès.

De conformitat amb l’article 29, apar-
tat 2, del Conveni, la República de
Polònia declara que l’autoritat central
per a les demandes relatives a procedi-
ments penals és el Ministeri de Justícia,
Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa.

L’autoritat central per a les demandes
relatives a procediments altres que els
penals, instades contra persones jurídi-
ques per tal d’establir la seva responsabi-
litat o per sancionar una persona jurídica
per causa de corrupció d’una persona
que ocupi un càrrec públic és el Despatx
per a la Protecció de la Competència i
dels Consumidors (Urzad Ochrony
Konkurencji i Konsumentów), pl.
Powstanców Warszawy 1, 00-950
Warszawa.

Data d’efecte: 1/4/2003

Declaració anterior relativa als articles: 29

Retirada parcial de reserva consignada
en una carta del representant permanent
de Polònia del 29 de setembre del 2006,
enregistrada a la Secretaria General el 29
de setembre del 2006 -original en anglès.

De conformitat amb l’article 37, apar-
tat 1, del Conveni, la República de
Polònia es reserva el dret de només apli-
car l’article 7 als casos on el benefici o la
seva promesa és rebut per una persona
amb una posició de comandament al si
d’una entitat que exerceix una activitat
econòmica, o per una persona que, pel
fet de la seva posició o funció, exerceix
una influència real en la presa de deci-
sions lligades a l’activitat d’una entitat
d’aquestes característiques, perquè du-
gui a terme o s’abstingui de dur a terme
un acte, el que pot ocasionar danys a la
seva propietat, o a canvi d’un acte de fa-
voritisme inadmissible, o d’actes consti-
tutius de competència deslleial.

Data d’efecte: 1/4/2006

Declaració anterior relativa als articles:
37, 7

Retirada parcial de reserva consignada
en una carta del representant permanent
de Polònia del 29 de setembre del 2006,
enregistrada a la Secretaria General el 29
de setembre del 2006 -original en anglès.

De conformitat amb l’article 37, apar-
tat 1, la República de Polònia es reserva
el dret de només aplicar l’article 8 als
casos on el benefici o la seva promesa es
dóna a una persona que té una posició
de comandament al si d’una entitat que
exerceix una activitat econòmica, o per
una persona que, pel fet de la seva posi-
ció o funció, exerceix una influència real
en la presa de decisions lligades amb
l’activitat d’una entitat d’aquestes carac-
terístiques, perquè dugui a terme o
s’abstingui de dur a terme un acte, el que
pot ocasionar danys a la seva propietat,
o a canvi d’un acte de favoritisme inad-
missible, o d’actes constitutius de com-
petència deslleial.

Data d’efecte: 1/4/2006

Declaració anterior relativa als articles:
37, 8

Portugal
Declaració consignada en l’instrument

de ratificació dipositat el 7 de maig del
2002 -original en francès/portuguès.
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De conformitat amb l’article 29 del
Conveni, la República Portuguesa desi-
gna l’autoritat central següent:

PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA

Rua da Escola Politécnica, n° 1401269
- 269 LISBOA Data d’efecte: 1/9/2002

Declaració anterior relativa als articles: 29

Reserves consignades en l’instrument
de ratificació dipositat el 7 de maig del
2002 -original en francès/portuguès.

De conformitat amb l’article 17, apar-
tat 2, del Conveni, la República Portu-
guesa declara que, si l’autor del delicte
és un ciutadà portuguès, però no és fun-
cionari o no exerceix cap funció política
en l’estat portuguès, aplicarà la regla de
competència definida a l’apartat 1b de
l’article 17 del Conveni únicament si:

- L’autor del crim es troba en el seu ter-
ritori.
- Els actes comesos són també sancio-
nats per la legislació del lloc on han
estat comesos, llevat que en aquest no
s’exerceixi el dret de castigar.
- Aquests actes constitueixin a més
crims que permeten l’extradició i
aquesta no pugui ser atorgada.

De conformitat amb l’article 37, apar-
tat 1, del Conveni, la República Portu-
guesa es reserva el dret de no qualificar
de delicte penal els actes de corrupció
passiva a què fan referència els articles 5
i 6 amb excepció dels casos en què els
autors siguin funcionaris d’altres estats
membres de la Unió Europea o hi exer-
ceixin funcions polítiques i en la mesura
que el delicte hagi estat comès, en la to-
talitat o en part, en el territori portuguès.

De conformitat amb l’article 37, apar-
tat 1, del Conveni, la República Portu-
guesa declara que només considera
delictes penals els actes a què fan refe-
rència els articles 7 i 8 del Conveni si de
la corrupció en el sector privat en resulta
una distorsió de la competència o un
perjudici patrimonial per a tercers.

De conformitat amb l’article 37, apar-
tat 3, del Conveni, la República Portu-
guesa declara que podrà refusar una
demanda de cooperació judicial en virtut
de l’article 26, apartat 1, si la demanda és
relativa a un delicte que la República
Portuguesa considera com un delicte
polític.

[Nota de la Secretaria: Mitjançant una
carta del representant permanent de
Portugal del 4 d’abril del 2005, enre-
gistrada a la Secretaria General el 5
d’abril del 2005 -original en francès- el
Govern de Portugal ha informat el se-
cretari general de la seva intenció de
mantenir aquestes reserves, en la seva
totalitat, durant un període de tres
anys (article 38 del Conveni).]

Data d’efecte: 1/9/2002

Declaració anterior relativa als articles:
17, 37

Regne Unit
Reserva consignada en una nota ver-

bal lliurada pel representant permanent
del Regne Unit al secretari general en el
moment del dipòsit de l’instrument de
ratificació, el 9 de desembre del 2003
-original en anglès.

L’article 109 de la Llei 2001 relativa a
l’antiterrorisme, el crim i la seguretat (i
l’article 69 de la Llei 2003 relativa a la
justícia repressiva [Escòcia]) amplia la
competència normal dels tribunals del
Regne Unit sobre qualsevol infracció de
corrupció de dret comú o d’acord amb la
Llei de 1989 relativa a les pràctiques de
corrupció dels organismes públics o la
Llei de 1906 relativa a la prevenció de la
corrupció (“la Llei de 1906") per cobrir
les infraccions dels ciutadans del Regne
Unit que tenen lloc fora del territori del
Regne Unit. El Regne Unit aplica per tant
la regla de competència definida a l’arti-
cle 17, apartat 1 b, però, no obstant això,
la jurisdicció del Regne Unit està limitada
als ciutadans del Regne Unit i, per tant,
no cobreix els funcionaris o els membres
de les assemblees governamentals na-
cionals llevat quan són ciutadans del
Regne Unit. El Regne Unit per tant decla-
ra en relació amb l’article 17, apartat 2,
que es reserva el dret d’aplicar la regla de
competència definida a l’apartat 1 b no-
més quan l’autor de la infracció sigui un
ciutadà del Regne Unit. A més, el Regne
Unit declara en relació amb l’article 17,
apartat 2, que es reserva el dret de no
aplicar de cap manera la regla de com-
petència definida a l’apartat 1 c. Com
que el Regne Unit no obstaculitza l’extra-
dició de ciutadans del Regne Unit, al
Regne Unit no li cal modificar la Llei per
satisfer les condicions de l’article 17,
apartat 3.

Els actes assenyalats a l’article 7 estan
àmpliament coberts per l’article 1 de la
Llei de 1906. La Llei de 1906, no obstant
això, no cobreix el cas en què un profit
indegut no es doni directament a l’agent
però es doni a una tercera part. El Regne
Unit accepta que calgui esmenar aquest
aspecte de la Llei i que el projecte de llei
relatiu a la corrupció publicat el 2003 po-
dria aconseguir aquest canvi respecte a
Anglaterra, el País de Gal·les i Irlanda del
Nord. Tanmateix, de moment una reser-
va és necessària. Per tant, de conformitat
amb l’article 37, apartat 1, el Regne Unit
es reserva el dret de no establir com a in-
fracció penal qualsevol dels actes assen-
yalats a l’article 7.

Els actes assenyalats a l’article 12 estan
coberts pel dret del Regne Unit en la me-
sura que una relació de representació
(an agency relationship) existeix entre la
persona que utilitza la seva influència i la
persona que la pateix. No obstant això,
els actes assenyalats a l’article 12 no
constitueixen de cap manera un delicte
segons la llei del Regne Unit. Per tant, de
conformitat amb l’article 37, apartat 1, el
Regne Unit es reserva el dret de no esta-
blir com a infracció penal tots els actes
assenyalats a l’article 12.

Data d’efecte: 1/4/2004

Declaració anterior relativa als articles:
12, 17, 37, 7

Declaració consignada en una nota
verbal lliurada pel representant perma-
nent del Regne Unit al secretari general
en el moment del dipòsit de l’instrument
de ratificació, el 9 de desembre del 2003
-original en anglès.

De conformitat amb l’article 30, apartat
6, del Conveni, el Regne Unit declara
que totes les demandes efectuades en
virtut d’aquest capítol s’han d’enviar a les
seves autoritats centrals.

Data d’efecte: 1/4/2004

Declaració anterior relativa als articles: 30

Declaració consignada en una nota
verbal lliurada pel representant perma-
nent del Regne Unit al secretari general
en el moment del dipòsit de l’instrument
de ratificació, el 9 de desembre del 2003
-original en anglès.

De conformitat amb l’article 29, apartat
2, del Conveni, el Regne Unit designa en
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aplicació de l’article 29, apartat 1, que la
seva autoritat central per a la cooperació
judicial en matèria penal és:

The Home Office 50 Queen Anne’s
Gate London - SW1H 9AT

i que les seves autoritats centrals per a
l’extradició són:

Per a Anglaterra, el País de Gal·les i Ir-
landa del Nord:
The Home Office 50 Queen Anne’s
Gate London - SW1H 9AT

Per a Escòcia:
The Crown Office 25 Chambers Street
Edimburgh - EH1 1LA

Data d’efecte: 1/4/2004

Declaració anterior relativa als articles: 29

República Txeca
Reserva consignada en l’instrument de

ratificació dipositat el 8 de setembre del
2000 -original en anglès/txec.

De conformitat amb la reserva estipu-
lada a l’article 37, apartat 1, del Conveni
penal sobre la corrupció, la República
Txeca declara que els actes a què fan re-
ferència els articles 7 i 8 del Conveni es
qualificaran de delictes penals de con-
formitat amb el seu dret intern, única-
ment si entren en el marc d’una de les
definicions de delictes penals que deter-
mini el Codi penal de la República Txe-
ca.

[Nota de la Secretaria: Mitjançant una
notificació de la Representació Perma-
nent de la República Txeca del 28 de
desembre del 2005, enregistrada a la
Secretaria General el 28 de desembre
del 2005 -original en anglès- el Govern
de la República Txeca ha informat el
secretari general de la seva intenció de
mantenir aquesta reserva (article 38
del Conveni).]

Data d’efecte: 1/7/2002

Declaració anterior relativa als articles:
37, 7, 8

Declaració consignada en una nota
verbal lliurada en el moment del dipòsit
de l’instrument de ratificació dipositat el
8 de setembre del 2000 -original en an-
glès/txec.

De conformitat amb l’article 29 del
Conveni, la República Txeca notifica que
per als fins del Conveni, les autoritats

que figuren a continuació han de ser
considerades d’ara endavant les autori-
tats centrals: l’Oficina del Fiscal General
de la República Txeca abans de portar el
cas davant un tribunal i el Ministeri de
Justícia després que el cas hagi estat por-
tat a un tribunal.

Data d’efecte: 1/7/2002

Declaració anterior relativa als articles: 29

Declaració consignada en una nota
verbal lliurada en el moment del dipòsit
de l’instrument de ratificació dipositat el
8 de setembre del 2000 -original en an-
glès/txec.

De conformitat amb l’article 30 del
Conveni, la República Txeca notifica que
per a les finalitats del Conveni, les autori-
tats que figuren a continuació han de ser
considerades d’ara endavant autoritats
judicials:

Oficina del Fiscal Suprem de la
República Txeca, Oficina del Fiscal Su-
perior a Praga, Oficina del Fiscal Supe-
rior a Olomouc, oficines dels fiscals
regionals i de districte, Oficina del Fiscal
de la ciutat de Brno, Oficina del Fiscal de
la ciutat de Praga, Oficina del Fiscal de
districte de Praga, Ministeri de Justícia de
la República Txeca, Tribunal Superior de
la República Txeca, Tribunal Superior de
Praga, Tribunal Suprem d’Olomouc, els
tribunals regionals i de districte, el Tribu-
nal Municipal de Brno, el Tribunal Muni-
cipal de Praga i els tribunals de districte
de Praga.

Data d’efecte: 1/7/2002

Declaració anterior relativa als articles: 30

Romania
Declaració consignada en l’instrument

de ratificació dipositat l’11 de juliol del
2002 -original en anglès.

De conformitat amb l’article 29 del
Conveni, Romania designa les autoritats
següents:

a) L’Oficina del Fiscal del Tribunal Su-
prem de Justícia, per a les demandes
de cooperació judicial formulades du-
rant la instrucció del procés:

Boulevard Libertatii n°. 14, section 5
Bucarest
Tel.: 410 54 35 - Fax: 337 47 54

b) El Ministeri de Justícia, per a les de-
mandes de cooperació judicial formu-
lades durant el procés o l’execució de
la pena i també per a les demandes
d’extradició:

str. Apollodor n°. 17, section 5 Buca-
rest
Tel.: 314 15 14 - Fax: 310 16 62

Data d’efecte: 1/11/2002

Declaració anterior relativa als articles: 29

Rússia
Declaració consignada en una carta

del representant permanent de Rússia
del 4 d’octubre del 2006, dipositada amb
l’instrument de ratificació el 4 d’octubre
del 2006 -original en anglès.

De conformitat amb l’article 29 del
Conveni, la Federació de Rússia desi-
gnarà ràpidament una autoritat central
als fins del Conveni. Les coordenades
d’aquesta autoritat central seran comuni-
cades en el moment de la seva designa-
ció.

Data d’efecte: 1/2/2007

Declaració anterior relativa als articles: 29

Sèrbia
Declaració consignada en una nota

verbal de la Representació Permanent de
Sèrbia i Montenegro de l’1 de juliol del
2004, enregistrada a la Secretaria Gene-
ral el 5 de juliol del 2004 -original en an-
glès- i actualitzada per una carta de la
representant permanent de Sèrbia, del
20 de juliol del 2006, enregistrada a la Se-
cretaria General el 20 de juliol del 2006
-original en anglès.

De conformitat amb l’article 29 del
Conveni, les institucions següents han
estat designades com a autoritats cen-
trals de Sèrbia encarregades d’enviar les
demandes formulades en virtut del
capítol IV del Conveni i respondre-hi,
d’executar-les o de trametre-les a les au-
toritats que tenen competència per exe-
cutar-les:

Ministeri de Justícia de la República de
Sèrbia
Nemanjina 22-2611 000 Belgrade

Ministeri d’Afers Interns de la Repúbli-
ca de Sèrbia Departament contra el Crim
Organitzat Unitat d’Intel·ligència de Fi-
nances Secció per a la Supressió de la
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Corrupció Kneza Milosa 10111 000 Bel-
grade

El Ministeri de Justícia abans esmentat
és l’única autoritat central de Sèrbia en-
carregada de les demandes formulades
en relació amb la qüestió de l’extradició,
tractada a l’article 27 del Conveni.

Data d’efecte: 5/7/2004

Declaració anterior relativa als articles:
26, 27, 29

Suècia
Declaració consignada en l’instrument

de ratificació dipositat el 25 de juny del
2004 -original en anglès.

Suècia fa una declaració explicativa,
segons la qual, al seu parer, una ratifica-
ció del Conveni no significa que la seva
qualitat de membre de l’Acord que esta-
bleix el Grup d’Estats contra la Cor-
rupció (GRECO) no pot ser reexaminada
si en el futur apareixen raons per fer-ho.

Data d’efecte: 1/10/2004

Declaració anterior relativa als articles:

Declaració consignada en l’instrument
de ratificació dipositat el 25 de juny del
2004 -original en anglès.

Suècia fa una reserva contra el com-
promís d’introduir disposicions penals
sobre el tràfic d’influències (article 12 del
Conveni).

Data d’efecte: 1/10/2004

Declaració anterior relativa als articles:
12, 37

Declaració consignada en l’instrument
de ratificació dipositat el 25 de juny del
2004 -original en anglès.

Suècia es reserva el dret de no exercir
la seva competència únicament sobre la
base que un delicte en relació amb el
Conveni implica un nacional suec que és
funcionari d’una organització internacio-
nal o d’un tribunal, un membre d’una as-
semblea parlamentàr ia d’una
organització internacional o supranacio-
nal o un jutge d’un tribunal internacional
(article 17.1.c del Conveni).

Suècia es reserva també el dret de
mantenir una condició de doble incri-
minació per a la competència sueca per
a actes comesos a l’estranger.

Data d’efecte: 1/10/2004

Declaració anterior relativa als articles:
17, 37

Declaració consignada en l’instrument
de ratificació dipositat el 25 de juny del
2004 -original en anglès.

Suècia designa com a autoritat central
les Oficines del Govern de Suècia (el Mi-
nisteri de Justícia de Suècia).

Data d’efecte: 1/10/2004

Declaració anterior relativa als articles: 29

Suïssa
Reserva consignada en l’instrument de

ratificació dipositat el 31 de març del
2006 -original en francès.

Suïssa declara que només sancionarà
la corrupció activa i passiva en el sentit
dels articles 5, 9 i 11 en la mesura en què
el comportament de la persona corrupta
consisteix en l’execució o l’omissió d’un
acte contrari als seus deures o que de-
pengui del seu poder d’apreciació.

Data d’efecte: 1/7/2006

Declaració anterior relativa als articles: 36

Reserva consignada en l’instrument de
ratificació dipositat el 31 de març del
2006 -original en francès.

Suïssa es reserva el dret de només apli-
car l’article 12 en la mesura en què els
fets a què es fa referència constitueixen
un delicte segons el dret suís.

Data d’efecte: 1/7/2006

Declaració anterior relativa als articles:
12, 37

Reserva consignada en l’instrument de
ratificació dipositat el 31 de març del
2006 -original en francès.

Suïssa es reserva el dret de només apli-
car l’article 17, apartat 1, lletres b i c, en la
mesura en què l’acte és igualment puni-
ble en el lloc on ha estat comès i en la
mesura en què l’autor es troba a Suïssa i
no serà extradit cap a un estat estranger.

Data d’efecte: 1/7/2006

Declaració anterior relativa als articles:
17, 37

Declaració consignada en l’instrument
de ratificació dipositat el 31 de març del
2006 -original en francès.

L’autoritat designada per Suïssa en
aplicació de l’article 29 és l’Oficina Fede-
ral de Justícia, CH-3003 Berna.

Data d’efecte: 1/7/2006

Declaració anterior relativa als articles: 29

Xipre
Reserva consignada en l’instrument de

ratificació dipositat el 17 de gener del
2001 -original en francès.

En virtut de l’article 37, apartat 3, del
Conveni, la República de Xipre es reser-
va el dret de denegar la cooperació judi-
cial en virtut de l’article 26, apartat 1, si la
demanda es basa en un delicte que la
part requerida considera com a delicte
polític.

[Nota de la Secretaria: Mitjançant una
carta de l’encarregat de negocis a.i. de
Xipre del 25 d’agost del 2004, enregis-
trada a la Secretaria General el 26 d’a-
gost del 2004 -original en anglès- el
Govern de Xipre ha informat el secre-
tari general de la seva intenció de
mantenir aquestes reserves, en la seva
totalitat, durant un període de tres
anys (article 38 del Conveni).]

Data d’efecte: 1/7/2002

Declaració anterior relativa als articles: 37

Reserves
i declaració del Principat
d’Andorra relatives al
Conveni penal sobre la
corrupció, fet a Estrasburg
el 27 de gener de 1999

Reserves

De conformitat amb l’article 37, apartat
1 del Conveni, el Principat d’Andorra es
reserva el dret d’aplicar els articles 6 i 10
als membres d’assemblees públiques es-
trangeres i als membres d’assemblees
parlamentàries internacionals.

De conformitat amb l’article 37, apartat
1 del Conveni, el Principat d’Andorra de-
clara que qualificarà els actes a què fan
referència els articles 7 i 8 com a delictes
penals, de conformitat amb el seu dret
intern, únicament si entren en el marc
d’una de les definicions de delictes pe-
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nals establerts pel Codi Penal del Princi-
pat d’Andorra.

De conformitat amb l’article 37, apar-
tat 1 del Conveni, el Principat d’Andorra
es reserva el dret de no qualificar de de-
licte penal els actes a què fa referència
l’article 12, quan només es donin en grau
de temptativa, de conformitat amb el seu
dret intern.

Declaració

De conformitat amb l’article 29, apar-
tat 2 del Conveni, el Principat d’Andorra
declara que designa, de conformitat amb
l’article 29, apartat 1, com a autoritat cen-
tral: Ministeri de Justícia i Interior, Edifici
administratiu de l’Obac - AD700 Escal-
des-Engordany, Principat d’Andorra.

Conveni
entre el Principat
d’Andorra i la República
Portuguesa relatiu a
l’entrada, la circulació, el
sojorn i l’establiment dels
seus nacionals

Atès que el Consell General en la seva
sessió del dia 18 d’octubre del 2007 ha
aprovat la ratificació del següent:

Conveni entre el Principat d’Andorra i
la República Portuguesa relatiu a l’entra-
da, la circulació, el sojorn i l’establiment
dels seus nacionals

El desenvolupament del mercat labo-
ral i de l’economia del Principat d’Andor-
ra han generat , en pocs anys,
l’acolliment d’un gran nombre d’immi-
grants de països d’arreu del món, i en
particular de nacionals procedents dels
estats membres de la Unió Europea i de
l’Espai Econòmic Europeu.

L’establiment d’aquests immigrants a
Andorra s’ha pogut assolir gràcies a una
legislació interna moderna en matèria
d’immigració que s’adequa a la Constitu-
ció, als compromisos internacionals del
Principat d’Andorra i a la dinàmica d’un
entorn europeu que afavoreix l’exercici
de la lliure circulació de persones de la

Unió i que redueix al mínim les formali-
tats administratives.

En aquest context d’evolució constant
de la immigració i de la política interna-
cional d’Andorra, han requerit igualment
la definició de regles de dret internacio-
nal harmonitzades en aquest sector, i en
particular la signatura dels convenis trila-
terals amb els estats veïns, França i Es-
panya, rubricats a Andorra la Vella el 27
d’octubre del 2000, i signats a Brussel·les
el 4 de desembre del 2000: Convenis en-
tre el Principat d’Andorra, el Regne d’Es-
panya i la República Francesa relatius a
l’entrada, la circulació, el sojorn i l’esta-
bliment dels seus nacionals i a la circula-
ció i el sojorn al Principat d’Andorra dels
nacionals d’estats tercers.

És ara el desig del Principat d’Andorra
i de la República de Portugal d’arribar a
regular, en condicions similars a les que
s’han establert entre el Principat d’An-
dorra i els seus estats veïns, l’entrada, la
circulació, el sojorn i l’establiment dels
seus nacionals, atorgant seguretat jurídi-
ca, facilitant la circulació de persones i
afavorint la cohesió social dels seus na-
cionals.

Després de reunions i negociacions
bilaterals entre el Govern de la Repúbli-
ca de Portugal i el Govern del Principat
d’Andorra, s’ha acordat el contingut del
Conveni entre el Principat d’Andorra i la
República de Portugal relatiu a l’entrada,
la circulació, el sojorn i l’establiment dels
seus nacionals, rubricat a Lisboa el dia 1
de març del 2007, i signat a Lisboa el dia
23 de juliol del 2007.

Aquest Conveni, d’una durada il·limi-
tada, regula les condicions pel que fa a
l’entrada, el sojorn i l’establiment dels
nacionals andorrans a Portugal i dels na-
cionals portuguesos a Andorra.

Així mateix, les disposicions d’aquest
Conveni i en particular l’article 4 esta-
bleixen una igualtat de tractament en
matèria d’establiment tant dels nacionals
portuguesos al territori andorrà com dels
nacionals andorrans al territori portu-
guès, i preveuen per a ambdós estats
que les condicions ofertes han d’ésser al-
menys tan favorables com les que amb-
dós estats apliquen als nacionals de
qualsevol Estat membre de la Unió Euro-
pea.

El mateix principi d’igualtat s’aplica en
matèria d’exercici d’una activitat assala-
riada i en condicions de treball, de con-
formitat amb la legislació de l’Estat
d’acolliment.

D’altra banda, l’article 7 regula les con-
dicions de l’exercici dels nacionals an-
dorrans de qualsevol act iv i tat
professional no assalariada, de fer apor-
tacions de capital a les societats mercan-
tils portugueses i d’exercir càrrecs
d’administració o de representació d’a-
questes societats dins o fora del país, en
les mateixes condicions que els nacio-
nals portuguesos.

Igualment, en l’article 7 el Govern del
Principat d’Andorra dóna la possibilitat
als nacionals portuguesos que tinguin
una residència efectiva i ininterrompuda
de deu anys a Andorra d’exercir en les
mateixes condicions que els nacionals
andorrans qualsevol activitat professio-
nal no assalariada, de fer aportacions de
capital a les societats mercantils andorra-
nes i d’exercir càrrecs d’administració o
de representació d’aquestes societats.

El Conveni també defineix en l’article
8 les condicions d’accés als llocs de tre-
ball del sector públic, del reagrupament
familiar i de les causes d’expulsió dels
nacionals de cadascuna de les parts con-
tractants.

Finalment, cal assenyalar la creació
d’una comissió mixta bilateral encarre-
gada d’examinar les qüestions que pu-
guin sorgir en l’aplicació d’aquest
Conveni.

Aquest Conveni es conclou per una
durada il·limitada, i pot ésser denunciat
per una de les parts contractants per la
via diplomàtica amb preavís de sis me-
sos.

Tenint en compte les consideracions
esmentades, i que el cap de Govern va
signar el Conveni el 23 de juliol del 2007
a Lisboa,

S’aprova

La ratificació del Conveni entre el Prin-
cipat d’Andorra i la República Portugue-
sa relatiu a l’entrada, la circulació, el
sojorn i l’establiment dels seus nacionals.
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