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1 HOVUDINNHALDET I 
PROPOSISJONEN 

I proposisjonen vert det bede om Stortinget sitt sam
tykke til å ratifisere OECD-konvensjonen 21 no
vember 1997 om motarbeiding av bestikking av ut
anlandske offentlege tenestemenn i internasjonale 
forretningshøve. Samstundes gjer ein framlegg om 
nødvendige endringar i straffelova for å gjennomf ø
re konvensjonen i norsk rett. 

2 BAKGRUNNEN FOR 
LOVFRAMLEGGET 

2.1 OECD-konvensjonen 

Hovudformålet med OECD-konvensjonen er at par
tane skal forplikte seg til å setje straff for bestikking 
av utanlandske offentlege tenestemenn. Konvensjo
nen er eit instrument som gjer det mogeleg for parta
ne å utvikle eins nasjonal lovgjeving på dette områ
det. 

OECD-landa er sentrale land i verda når det 
gjeld internasjonal handel og investeringar. Korrup
sjon vert rekna som eit stort problem i slike interna
sjonale tilhøve. Difor var det naturleg for partane å 
nytte OECD som ei ramme for motarbeiding av kor
rupsjon. 

Arbeidet innan OECD mot korrupsjon tok til al
lereie for ni år sidan. Sjølve konvensjonen vart for
handla fram i 1997, og arbeidet blei avslutta i no
vember 1997. Avtalen ble underteikna i desember 
same året. I tillegg til medlemslanda i OECD, har 
Argentina, Brasil, Bulgaria, Chile og Slovakia teke 
del i <lesse forhandlingane som observatørar. 

Konvensjonen i engelsk originaltekst og i norsk 
omsetjing er vedlagd proposisjonen her. 

2.2 Anna internasjonalt arbeid mot 
korrupsjon 

Også innan Europarådet vert det for tida arbeidd 
særs aktivt med sikte på tiltak mot korrupsjon. Bak
grunnen for dette internasjonale engasjementet er ei 
erkjenning av dei problema som følgjer med korrup
sjon, anten det skjer innan eit einskilt land eller over 
landegrensene. Mellom anna kan slike handlingar 
vere med å undergrave eit godt styresett og verke 
konkurransevridande. Denne forma for kriminalitet 
er ofte vanskeleg å etterforske. Fleire land manglar 
dessutan i dag lovheimel for å straffe slike handlin
gar. 

Innan Europarådet arbeiderein no med å utfor
me ein generell strafferettsleg konvensjon mot kor
rupsjon. Ein tek sikte på at ein slik konvensjon kan 
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verte vedteken hausten 1998. Dette vil vere ein kon
vensjon med eit manaleg vidare verkeområde enn 
OECD-konvensjonen, som berre gjeld korrupsjon i 
høve til utanlandske offentlege tenestemenn. 

2.3 Gjeldande rett 

Etter straffelova § 128 fyrste ledd er det straffbart å 
true eller å gje føremoner til ein offentleg teneste
mann for å freiste påverke tenestehandlinga hans. 
Føresegna rammar berre handlingar retta mot norske 
tenestemenn, medrekna norske offentlege teneste
menn i utlandet, sjå Straffelovskommisionens Ud
kast til Almindelig borgerlig Straffelov for Kongeri
get Norge, IL Motiver 1888 (SKM) s 153. 

Paragraf 128 andre ledd viser til § 127 fjerde 
ledd. I§ 127 fjerde ledd vert det opna for at Kongen 
«i Tilfælde af Gjensidighed» kan fastsetje at regelen 
og skal gjelde for brot «mod andet Lands offentlige 
myndighed». Kravet om gjensidig verknad inneber 
at forbadet berre kan gjelde i høve til offentlege te
nestemenn i andre statar som er med i OECD-kon
vensjonen. Etter konvensjonen gjeld det derimot eit 
generelt forbod mot bestikking, dvs jamvel overfor 
off entlege tenestemenn i andre land enn dei som er 
partar til konvensjonen. Heimelen i§ 127 fjerde ledd 
er difor ikkje fullgod til å gjennomføre OECD-kon
vensjonen i norsk rett. 

A ta i mot stikkpengar eller andre former for fø
remoner kan og vere utroskap etter straffelova 
§§ 275-276. Den som bestikker, kan då verte dømd 
for medverking til utroskap. Til skilnad frå § 128 
gjeld §§ 275-276 sjølv om mottakaren er ein utan
landsk offentleg tenestemann. Vansken med å nytte 
reglane om utroskap er at ein berre kan straffe med
verkaren dersom det ligg føre eit pliktbrot frå hovud
mannen (aksessorisk medverking). 

Tenestemenn i mellomstatlege organisasjonar 
fell utanfor området til § 128. I <lesse tilfella kan ein 
likevel nytte §§ 275-276, med dei same atterhalda 
som er nemnde ovanfor. 

Straffelova § 12 fastset at norsk straffelov kan 
nyttast på ei rekkje lovbrot gjorde i utlandet. For 
§§ 128 og 276 gjeld dette utan omsyn til om dei 
ulovlege handlingane er gjorde av ein norsk stats
borgar eller av ein utlending, jf§ 12 fyrste ledd nr 3 
og 4. Men det er ikkje straffbart etter norsk rett å 
krenkje § 275 dersom bestikkinga er gjort av ein ut
lending i utlandet. 

2.4 Høyringsnotatet 30 januar 1998 

Departementet sende 30 januar 1998 ut eit høyrings
notat om gjennomføring og ratifikasjon av OECD
konvensjonen. Justisdepartementet drøfta i høy
ringsnotatet mellom anna magelege endringar i 
straffelova§ 128. Høyringsfristen var 15 mars 1998. 

Desse instansane var adressatar under høyringa: 

Departementa 
Høgsterett 
Lagmannsrettane 
Asker og Bærum heradsrett 
Bergen byrett 
Kristiansand byrett 
Nedre Romerike heradsrett 
Nord-Troms heradsrett 
Oslo byrett 
Stavanger byrett 
Trondheim byrett 
Riksadvokaten 
Statsadvokatane 
Politimeisteren i Asker og Bærum 
Politimeisteren i Bergen 
Politimeisteren i Kristiansand 
Politimeisteren i Oslo 
Politimeisteren i Romerike 
Politimeisteren i Stavanger 
Politimeisteren i Tromsø 
Politimeisteren i Trondheim 
Kriminalpolitisentralen 
Økokrim 
Garanti-Instituttet for Eksportkreditt 
Kredittilsynet 
Noregs eksportråd 
Norsk utanrikspolitisk institutt 
Stortingets ombodsmann for forvaltninga 
Akademikerne 
Akademikernes Fellesorganisasjon 
Bergen forsvarerforening 
Den Norske Advokatforening 
Den norske Bankforening 
Den norske Dommerforening 
Forsvarergruppen av 1977 
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon 
Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) 
Juss-Buss 
Jussformidlingen i Bergen 
Juss Hjelpa i Nord-Norge 
Kommunenes sentralforbund 
Landsorganisasjonen i Norge 
Norges Eksportråd 
Norges Juristforbund 
Norges Kristelige Juristforbund 
Norges Politisjefforening 
Norsk forening for kriminalreform (KROM) 
Norsk Lensmannslag 
Norske kvinnelige juristers forening 
Næringslivets Hovedorganisasjon 
Politiembetsmennenes Landsforening 
Politiets Fellesforbund 
Rettspolitisk forening 
Sparebankforeningen i Norge 

Departementet har fått svar frå følgjande instansar: 
Arbeids- og administrasjonsdepartementet 
Barne- og familiedepartementet 
Finansdepartementet 
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ten countries, have deposited their instruments of ac
ceptance, approval, or ratification. For each signato
ry depositing its instrument after such entry into for
ce, the Convention shall enter into force on the six
tieth day after deposit of its instrument. 

2. If, after 31 December 1998, the Convention 
has not entered into force under paragraph 1 above, 
any signatory which has deposited its instrument of 
acceptance, approval or ratification may declare in 
writing to the Depositary its readiness to accept en
try into force of this Convention under this para
graph 2. The Convention shall enter into force for 
such a signatory on the sixtieth day following the da
te upon which such declarations have been deposited 
by at least two signatories. For each signatory depo
siting its declaration after such entry into force, the 
Convention shall enter into force on the sixtieth day 
following the date of deposit. 

Article 16 

Amendment 

Any Party may propose the amendment of this Con
vention. A proposed amendment shall be submitted 
to the Depositary which shall communicate it to the 
other Parties at least sixty days before convening a 
meeting of the Parties to consider the proposed 
amendment. An amendment adopted by consensus 
of the Parties, or by such other means as the Parties 
may determine by consensus, shall enter into force 
sixty days after the deposit of an instrument of ratifi
cation, acceptance or approval by all of the Parties, 
or in such other circumstances as may be specified 
by the Parties at the time of adoption of the amend
ment. 

Article 17 

Withdrawal 

A Party may withdraw from this Convention by sub
mitting written notification to the Depositary. Such 
withdrawal shall be effective one year after the date 
of the receipt of the notification. After withdrawal, 
co-operation shall continue between the Parties and 
the Party which has withdrawn on all requests for as
sistance or extradition made before the effective date 
of withdrawal which remain pending. 

gar om godtaking, stadfesting eller ratifisering. For 
kvar signatar som deponerer sin erklæring etter at 
konvensjonen er sett i kraft , skal konvensjonen tre i 
kraft den sekstiande dag etter at erklæringa frå denne 
staten er deponert. 

2. Dersom konvensjonen etter 31 desember 1998 
ikkje er sett i kraft i samsvar med m 1 ovanfor, kan 
alle statar som har deponert sin erklæring om god
kjenning, stadfesting eller ratifisering gje skriftleg 
melding til depositaren om at dei godtar at konven
sjonen vert sett i kraft etter m 2. Konvensjonen skal 
setjast i kraft for ein slik stat den sekstiande dag etter 
den dag minst to statar har deponert slike erklærin
gar. For signatarer som deponerer sin erklæring etter 
ei slik ikrafttsetjing, skal konvensjonen setjast i kraft 
den sekstiande dag etter den dagen erklæringa vart 
deponert. 

Artikkel 16 

Endringar 

Kvar av partane kan gjere framlegg om endring ar i 
konvensjonen. Eit endringsframlegg skal sendast de
positaren, som skal formidle det til dei andre partane 
minst seksti dagar før han får i stand eit møte mel
lom partane for å drøfte endringsframlegget. Ei en
dring som vert samrøystes vedteke eller vedteke på 
annan måte som partane er samde om, skal setjast i 
kraft seksti dagar etter at alle partane har deponert 
erklæring om ratifisering, godkjenning eller stadfes
ting, eller på andre vilkår som partane fastset når en
dringane vert vedtekne. 

Artikkel 17 

Oppseiing 

En part kan seie opp denne konvensjon ved å sende 
skriftleg melding til depositaren. Ei slik oppseiing 
har verknad frå eitår etter den dato meldinga vert 
motteken. Etter oppseiinga skal partane og den part 
som har sagt opp konvensjonen, framleis samarbeide 
om alle førespurnader om bistand eller utlevering 
som er innlevert men ikkje avgjorde før den dato 
oppseiinga får verknad i frå. 

1997-98 Ot prp nr 66 3 
Om lov om endringar i straffelova mm (gjennomføring og samtykke til ratifikasjon av OECD-konvensjon 21 november 1997 

om motarbeiding av bestikking av utanlandske offentlege tenestemenn i internasjonale forretningshøve) 

Fiskeridepartementet 
Forsvarsdepartementet 
Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet 
Landbruksdepartementet 
Olje- og energidepartementet 
Samferdselsdepartementet 
Utanriksdepartementet 
Bergen byrett 
Borgarting lagmannsrett 
Høgsterett 
Kriminalpolitisentralen 
Politimeisteren i Oslo 
Politimeisteren i Romerike 
Politimeisteren i Stavanger 
Økokrim 
Garanti-Instituttet for Eksportkreditt 
Kredittilsynet 
Akademikerne 
Den Norske Advokatforening 
Den norske Bankforening 
Den norske Dommerforening 
Forsvarergruppen av 1977 
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon 
Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) 
Kommunenes Sentralforbund 
Landsorganisasjonen i Norge (LO) 
Norges Politisjefforening 
Norske kvinnelige juristers forening 
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) 
Sparebankforeningen i Norge 

Akademikerne, Arbeids- og administrasjonsdeparte
mentet, Barne- og familiedepartementet, Den norske 
Dommeiforening, Fiskeridepartementet, Forsvarer
gruppen av 1977, Forsvarsdepartementet, Høgste
rett, Juridisk rådgivning for kvinner ( JURK), Kom
munenes Sentralforbund, Kyrkje-, utdannings- og 
forskingsdepartementet, Landbruksdepartementet, 
Olje- og energidepartementet og Samferdselsdepar
tementet seier at dei ikkje har merknader til realite
ten i saka. Om høyringsfråsegnene elles viser depar
tementet til drøftinga under punkt 4 og 5 nedanfor. 

3 NÆRARE OM INNHALDET I OECD-
KONVENSJONEN 

3.1 Generelt 

Hovudformålet med konvensjonen er at partane skal 
forplikte seg til å setje straff for bestikking av utan
landske offentlege tenestemenn. Konvensjonen fem
ner berre om den som bestikker (aktiv korrupsjon). 
Den som tek imot bestikking (passiv korrupsjon), 
fell utanfor rekkjevidda til konvensjonen. 

3.2 Verkeområdet for konvensjonen 

Artikkel 1 regulerer det materielle verkeområdet for 
konvensjonen, nærare bestemt kva bestikking er og 
kva for handlingar konvensjonen rammar. Artikkel 1 
nr 1 lyder i norsk omsetjing: 

«Kvar av partane skal treffe dei tiltak som er 
nødvendige for å kunne konstatere at det etter <leira 
lovverk er straffbart for ein kvar forsettleg å tilby, 
love eller gje ein urettkomen økonomisk eller ikkje
økonomisk føremon, for å få ein utanlandsk offent
leg tenestemann til å føreta eller unnlate å føreta 
handlingar i tenesta slik at ein kan få eller ta vare på 
oppdrag eller anna utilbørleg f øremon i tilknyting til 
internasjonale forretningshøve. Dette skal både giel
de direkte ytingar, og ytingar som vert gjeve via ein 
mellommann og omfattar både ytingar til teneste
mannen sjølv og til en tredjepart.» 

Artikkel 1 nr 2 fastset at medverknad til bestik
king skal vere straffbart. Forsøk på bestikking skal 
vere straffbart i same mon som slikt forsøk overfor 
ein nasjonal offentleg tenestemann er straffbart. 

Med offentlege tenestemenn siktar ein til perso
nar som faktisk utøver offentleg styresmakt for eit 
anna land, jf artikkel 1 m 4 bokstav a. Inn under den
ne gruppa reknast og tenestemenn i mellomstatlege 
organisasjonar. Jamvel tilsette i private føretak kan 
- etter ei konkret vurdering - vere offentlege teneste
menn dersom dei er blitt tildelte offentleg styres
makt. Omgrepet offentleg tenestemann er nærare 
drøfta under punkt 5.3. 

3.3 Andre sentrale reglar i konvensjonen 

Konvensjonen har reglar om mellom anna straff for 
føretak (artikkel 2), sanksjonar (artikkel 3), jurisdik
sjon (artikkel 4), handheving (artikkel 5), forelding 
(artikkel 6), kvitvasking av pengar (artikkel 7), revi
sjon (artikkel 8), gjensidig rettshjelp (artikkel 9), ut
vising (artikkel 10) og mekanismar for oppfølging 
(artikkel 12). 

Personar som er skuldige i bestikking av ein ut
anlandsk offentleg tenestemann, skal kunne straffast 
med «proporsjonale og avskrekkande» reaksjonar, 
sjå artikkel 3. Etter artikkel 2 skal jamvel føretak 
kunne gjerast ansvarlege for aktiv korrupsjon. Parta
ne er likevel ikkje forplikta til å innføre eit straffean
svar for juridiske personar. Sivilrettsleg ansvar - til 
dømes skadebot - vil vere nok for å fylle krava i kon
vensjonen. Alle partane skal vurdere å innføre sank
sjonar av administrativ art. Slike sanksjonar kan vere 
tap av stønad eller retten til å vere med i offentlege 
an bod. 

Artikkel 4 viser kva for krav konvensjonen stiller 
til tilknyting mellom korrupsjonshandlinga og lov
brytaren for at ein part skal ha jurisdiksjon. Hovud
regelen er territorialprinsippet, dvs at ein part har 
jurisdiksjon når korrupsjonshandlinga har skjedd på 
statens eige territorium. Dette spørsmåla er nærare 
drøfta under punkt 5 .5 

Artikkel 5 seier at dei nasjonale reglane og prin
sippa om etterforsking og påtale skal gjelde. Til dø
mes vil påtalemakta etter opportunitetsprinsippet 
framleis kunne vurdere om påtale bør reisast. Artik
kel 5 set likevel visse grensar for kva for omsyn som 
kan ha vekt i denne vurderinga. Til dømes kan ein 
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ikkje leggje vekt på omsynet til nasjonale økonomis
ke interesser, mogeleg verknad på samkvemmet med 
annan stat eller identiteten til <lei involverte fysiske 
eller juridiske personar. 

Dei sakene som konvensjonen regulerer, vil ofte 
være komplekse. Dei involverer ofte etterforsking 
over landegrensene. Etter artikkel 6 skal ikkje nasjo
nale fristar for forelding være for korte til at påtale
makta kan etterforske og påtale lovbrota. Desse 
spørsmåla er nærare drøfta under punkt 5.4. 

Etter artikkel 7 skal det vere straffbart å kvitvas
ke pengane som vert ytt ved bestikking. 

Reglane i artikkel 8 inneheld krav til føring av 
rekneskap som skal hindre at bestikking vert dekt 
over i rekneskapane. 

Artikkel 9 pålegg partane å yte gjensidig retts
hjelp innanfor rammene av <lei nasjonale lovene. Na
sjonale reglar avgrensar såleis omfanget av informa
sjonsutvekslinga. Etter same artikkel nr 3 skal ikkje 
teieplikta til bankane vere til hinder for å gi informa
sjon i kriminelle høve. Regelen er ikkje til hinder for 
at denne teieplikta etter nasjonale reglar berre kan 
verte oppheva ved rettsleg avgjerd. 

Artikkel JO nr 1 slår fast at bestikking av utan
landske offentlege tenestemenn skal vere eit lovbrot 
som opnar opp for utlevering i samsvar med nasjo
nalt lovverk og eksisterande utleveringsavtaler. Etter 
artikkel JO nr 2 kan ein part som stiller som vilkår 
for utlevering at det ligg føre ei utleveringsavtale, 
rekne konvensjonen som eit avtalegrunnlag for utle
vering. Mange statar utleverer ikkje sine eigne stats
borgarar, og dette er det teke omsyn til i artikkel JO 
nr 3. Dersom ein stat avviser eit krav om utlevering 
berre på eit slikt grunnlag, har staten etter konven
sjonen ei plikt til sjølv å vurdere straffeforfølging. 

Artikkel 12 seier korleis overvaking og oppføl
ging av konvensjonen skal skje, nasjonalt og sentralt 
i OECD. 

4 RATIFIKASJON AV OECD
KONVENSJONEN 

4.1 Bør Noreg ratifisere OECD-
konvensjonen? 

I høyringsnotatet ba departementet om høyringsin
stansane sitt syn på om Noreg burde ratifisere 
OECD-konvensjonen. 

Departementet gjekk i høyringsnotatet inn for at 
Noreg bør ratifisere konvensjonen så snart råd er. 
Departementet viste mellom anna til at det er vesent
leg at kampen mot korrupsjon skjer gjennom eit in
ternasjonalt samarbeid. 

Dei høyringsinstansane som har uttalt seg om 
dette, går alle inn for at Noreg skal ratifisere konven
sjonen. 

Økokrim seier mellom anna at dei 

«".er enige i at Norge bør ratifisere konvensjo
nen så snart som mulig. Korrupsjon synes å øke i 
omfang og har betydelige skadevirkninger. Ratifika-

sjon av konvensjonen og de lovendringer som dette 
forutsetter, vil bedre muligheten for å bekjempe kor
rupsjon i den offentlige sektor i forbindelse med in
ternasjonale forretningstransaksjoner. 

Tjenestemenn i mellomstatlige organer forvalter 
ofte betydelige verdier og er mmst like utsatte for 
bestikkelser SOlll nasjonale tjenestemenn. Det kan 
nevnes at ØKOKRIM har overtatt en sak fra danske 
myndigheter vedrørende bestikkelser av en nord
mann ansatt i en FN-organisajon. De som har be
stukket tjenestemannen, befinner seg i Norge, Sveri
ge, Island, England og USA Når flere land ratifise
rer konvensjonen, og dermed etablerer likeartet lov
givning på dette området, vil etterforskingen og iret
tef øringen av slike saker bli enklere.» 

D e p a r t e m e n t e t går etter dette inn for at 
Noreg ratifiserer OECD-konvensjonen 21 november 
1997 om motarbeiding av bestikking av utanlandske 
offentlege tenestemenn i internasjonale forretnings
høve. 

4.2 Tidspunktet for ratifikasjon 

OECD-konvensjonen trer i kraft 31 desember 1998 
dersom tilstrekkeleg mange partar har ratifisert den. 
Alle medlemslanda har gjeve ein politisk erklæring 
om at konvensjonen skal vere ratifisert, og nasjonal 
lovgjeving tilpassa, til dette tidspunktet. 

5 GJENNOMFØRING AV NØDVENDIGE 
LOVENDRINGAR 

5.1 Innarbeiding i gjeldande lovreglar 

I høyringsnotatet ba departementet om høyringsin
stansane sitt syn på korleis ein burde innarbeide kon
vensjonen i norsk rett. I høyringsnotatet drøfta de
partementet dette slik: 

«Departementet mener det er mest nærliggende å 
endre straffeloven § 128 for å tilpasse norsk rett til 
konvensjonen. Bestemmelsen er p1assert i lovens ka
Qittel 12 om «Forbrydelser mod den offentlige Myn
Clighed», og gjenspeiler godt det konvensjonen i ut
gangspunktet omliandler. Departementet foreslår at 
det sies uttrykkelig i et nytt annet ledd at utenland
ske offentlige tjenestemenn og tjenestemenn i mel
lomstatlige organisasjoner regnes som offentlige tje
nestemenn etter§ 128. Annet ledd kan lyde: 

Som offentlig tjenestemann etter første ledd reg
nes også ut~nlandske off~ntlige tjt;nes~emenn og tje
nestemenn 1 mellomstatlige orgamsasJoner. 

Med en slik bestemmelse vil henvisningen til 
§ 127 siste ledd blir overflødig.» 

Ingen av høyringsinstansane har merknader til ei 
slik løysing. 

Garanti-instituttet for Eksportkreditt nemner li
kevel at løysinga fører til at og trus lar overfor utan
landske offentlege tenestemenn vert straffbare. D e -
p a r t e m e n t e t er klar over at dette er ein kon
sekvens av den teknikken som er vald, og at ein så
leis er utanfor det konvensjonen krev at ein skal kri
minalisere. Utifrå lovtekniske omsyn har ein likevel 
funne det mest f øremålstenleg å gjere det på denne 
måten. Det er ingen sterke omsyn mot at truslar 
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authorities responsible for making and receiving re
quests, which shall serve as channel of communica
tion forthese matters forthat Party, without prejudi
ce to other arrangements between Parties. 

Article 12 

Monitoring and Follow-up 

The Parties shall co-operate in carrying out a pro
gramme of systematic follow-up to monitor and pro
mote the full implementation of this Convention. 
Unless otherwise decided by consensus of the Parti
es, this shall be done in the framework of the OECD 
Working Group on Bribery in International Business 
Transactions and according to its terms of reference, 
or within the framework and terms of reference of 
any successor to its functions, and Parties shall bear 
the costs of the programme in accordance with the 
rules applicable to that body. 

Article 13 

Signature and Accession 

1. Until its entry into force, this Convention shall be 
open for signature by OECD members and by non
members which have been invited to become full 
participants in its Working Group on Bribery in In
ternational Business Transactions. 

2. Subsequent to its entry into force, this Con
vention shall be open to accession by any non-signa
tory which is a member of the OECD or has become 
a full parti ei pant in the W orking Group on Bribery 
in International Business Transactions or any suc
cessor to its functions. For each such non-signatory, 
the Convention shall enter into force on the sixtieth 
day following the date of deposit of its instrument of 
accession. 

Article 14 

Ratification and Depositary 

1. This Convention is subject to acceptance, appro
val or ratification by the Signatories, in accordance 
with their respective laws. 

2. Instruments of acceptance, approval, ratifica
tion or accession shall be deposited with the Secre
tary-General of the OECD, who shall serve as Depo
sitary of this Convention. 

Article 15 

Entry into Force 

1. This Convention shall enter into force on the six
tieth day following the date upon which five of the 
ten countries which have the ten !argest export sha
res set out in DAFFE/IME/BR(97)18/FINAL (an
nexed), and which represent by themselves at least 
sixty per cent of the combined total exports of those 

ter som har ansvar for å gje og ta i mot f ørespurna
der, og som skal tene som bindeledd for vedkoman
de partar i slike saker, utan at dette skal ha nokon 
innverknad på andre avtaler mellom partane. 

Artikkel 12 

Overvaking og oppfølging 

Partane skal samarbeide om å utarbeide eit program 
for systematisk oppfølging med tanke på å overvake 
og fremme ei fullstendig gjennomføring av denne 
konvensjonen. Med mindre partane er samde om ei 
anna løysing, skal dette skje innanfor rammene av 
OECD si arbeidsgruppe mot korrupsjon i tilknyting 
til internasjonale forretningshøve i samsvar med ar
beidsgruppa sitt mandat, eller innanfor rammene av 
og mandatet til det organ som måtte overta arbeids
gruppa sine funksjonar, og partane skal dekke alle 
kostnader med programmet i samsvar med <lei reglar 
som gjelder for det omtalte organet. 

Artikkel 13 

Signering og tilslutning 

1. Inntil konvensjonen trer i kraft, skal den være 
open for signering for medlemsstatar i OECD og for 
statar som ikkje er medlem men er invitert til å bli 
deltakarar i organisasjonen si arbeidsgruppe mot 
korrupsjon i tilknyting til internasjonale forretnings
høve. 

2. Etter at konvensjonen er sett i kraft, skal den 
være open for tilslutning frå andre statar enn <lei som 
har signert, dersom <lei er medlem av OECD eller er 
blitt deltakar i arbeidsgruppa mot korrupsjon i til
knyting til internasjonale forretningshøve, eller det 
organ som måtte overta arbeidsgruppa sine funksjo
nar. Konvensjonen skal setjast i kraft for den staten 
som sluttar seg til konvensjonen den sekstiande dag 
etter at erklæring om tilslutning er deponert. 

Artikkel 14 

Ratifikasjon og deponering 

1. Denne konvensjonen må godkjennast, stadfestast 
eller ratifiserast av signatarstatane i samsvar med 
<leira rettsreglar. 

2. Erklæring om godtaking, stadfesting eller rati
fisering skal deponerast hos OECD sin generalsekre
tær, som skal fungere som depositar etter denne kon
vensjonen. 

Artikkel 15 

Ikrafttsetjing 

1. Denne konvensjon skal setjast i kraft den sekstian
de dag etter den dag fem av dei ti landa som i følgje 
OECD-dokument DAFFE/IME/BR(97) 18/FINAL 
(vedlegg) er dei største eksportørane og som åleine 
representerer minst seksti prosent av den samla eks
porten frå <lesse ti landa, har deponert sine erklærin-
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Party, without delay, of any additional information 
or documents needed to support the request for as
sistance and, where requested, of the status and out
come of the request for assistance. 

2. Where a Party makes mutual legal assistance 
conditional upon the existence of dual criminality, 
dual criminality shall be deemed to exist if the offen
ce for which the assistance is sought is within the 
scope of this Convention. 

3. A Party shall not decline to render mutual le
gal assistance for criminal matters within the scope 
of this Convention on the ground of bank secrecy. 

Article JO 

Extradition 

1. Bribery of a foreign public official shall be dee
med to be included as an extraditable offence under 
the laws of the Parties and the extradition treaties 
between them. 

2. If a Party which makes extradition conditional 
on the existence of an extrådition treaty receives a 
request for extradition from another Pårty with 
which it has no e:Xtradition treaty, it may consider 
this Convention td be the legal basis for extradition 
in respect of the offence of bribery of a foreign pu
blic official. 

3. Each Party shall take any measures necessary 
to assure either that it can extradite its nationals or 
that it can prosecute its nationals for the offence of 
bribery of a foreign public official. A Party which 
declines a request tp extradite a person for bribery of 
a foreign public offieial solely on the ground that the 
person is its national shall submit the case to its 
competent authorities for the purpose of prosecution. 

4. Extradition for bribery of a foreign public offi
cial is subject to the conditions set out in the domes
tic law and applicable treaties and arrangements of 
each Party. Where a Party makes extradition condi
tional upon the existence df dual criminality, that 
condition shall be deemed td be fulfilled if the offen
ce for which extradition is sdught is within the scope 
of Article 1 of this Convention. 

Article 11 

Responsible Authorities 

For the purposes of Article 4, paragraph 3, on con
sultation, Article 9, on mutual legal assistance and 
Article 10, on extradition, each Party shall notify to 
the Secretary-General of the OECD an authority or 

terlegare informasjon eller dokumentasjon som er 
nødvendig for å imøtekome søknaden, og dersom 
parten vert beden om det skal vedkomande også in
formere om kor langt handsaminga av søknaden er 
komen og om resultatet. 

2. Dersom ein part stiller som vilkår for å yte 
gjensidig juridisk bistand at handlinga og er straffbar 
hos den andre parten, skal handlinga reknast som 
straffbar hos begge dersom det straffbare forholdet 
som det vert bede om bistand i tilknyting til, ligg 
innanfor området til denne konvensjonen. 

3. En part skal ikkje med grunnlag i teieplikta til 
bankane avslå å yte gjensidig juridisk bistand i til
knyting til straffbare forhold som ligg innanfor om
rådet til denne konvensjonen. 

Artikkel JO 

Utlevering 

1. Bestikking av ein utanlandsk offentleg teneste
mann skal kunne gje grunnlag for utlevering etter 
lovverket til partane og dei utleveringsavtalene som 
er inngått mellom partane. 

2. Om ein part stiller som vilkår for utlevering at 
det ligg føre ei utleveringsavtale og får førespurnad 
om utlevering frå ein part som parten ikkje har utle
veringsavtale med, kan den rekne denne konvensjo
nen som juridisk grunnlag for utlevering dersom det 
straffbare forholdet er bestikking av ein utanlandsk 
offentleg tenestemann. 

3. Kvar av partane skal treffe dei tiltak som måt
te være nødvendige for å sikre at dei anten kan ut
levere eller straffe eigne innbyggjarar som har gjort 
seg skuldige i bestikking av ein utanlandsk offentleg 
tenestemann. Ein part skal bringe saka inn for sine 
kompetente styresmakter med sikte på straffeforføl
ging dersom den avslår ein førespurnad om å få ut
levert ein person på grunnlag av bestikking av ein 
utanlandsk offentleg tenestemann, og det einaste 
grunnlaget for avslaget er at vedkomande er innbyg
gjar hos denne parten. 

4. Utlevering på grunn av bestikking av ein utan
landsk offentleg tenestemann skal skje på dei vilkåra 
som følgjer av kvar av partanes nasjonale lovgje
ving, relevante traktatar og anna regelverk. Om ein 
part stiller som vilkår for utlevering at forholdet og 
er straffbart hos den andre parten, skal dette vilkåret 
reknast som oppfylt dersom det straffbare forholdet 
som ligg til grunn for førespurnaden om utlevering 
ligg innanfor verkeområdet for artikkel 1 i denne 
konvensjonen. 

Artikkel 11 

Ansvarlege styresmakter 

Som ein følgje av artikkel 4 nr 3 (rådføring), artikkel 
9 (gjensidig juridisk bistand) og artikkel 10 (utleve
ring) skal kvar av partane gje melding til OECD sin 
generalsekretær om kva styresmakt eller styresmak-
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overfor utanlandske offentlege tenestemenn vert 
fanga opp. Departementet peiker på at det ikkje er 
tale om ei rein nykriminalisering, av di truslar mot 
utanlandske off entlege tenestemenn ofte vil vere 
straffbare etter straffelova§§ 222 og 227. Etter straf
felova § 12 fyrste ledd nr 3 og 4 er slike truslar 
straffbare jamvel om dei er gjorde i utlandet. Skilna
den er at ein etter lovendringa kan bruke § 128 sa
man med §§ 222 og 227. Då kan ein og fange opp 
det straffverdige elementet som ligg i at trusselen er 
retta mot ein offentleg tenestemann. 

Departementet legg til grunn at OECD-konven
sjonen ikkje krev lovendringar andre stader enn i 
straffelova § 128. 

Departementet strekar under at det no berre vert 
gjort framlegg om endringar som trengst til å oppfyl
le dei krava som følgjer av OECD-konvensjonen. 
Departementet tek sikte på gjere ein breiare gjen
nomgang av norske straffereglar som kan nyttast 
mot korrupsjon når den planlagde konvensjonen inn
an Europarådet ligg føre, sjå kapittel 2.2 ovanfor. 

5.2 Nærare om kva for føremoner som er 
urettkomne 

I konvensjonen vert omgrepet «urettkomen økono
misk eller ikkje-økonornisk føremon» nytta, sjå ar
tikkel 1 nr 1. I førearbeida til konvensjonen er det 
nærare gjort greie for når ein føremon er urettkomen. 
Det vert mellom anna uttalt at ein føremon er urett
komen utan omsyn til kva han er verd og kva for re
sultat han fører til. Føremanen er vidare urettkom en 
jamvel om lokale sedvanar eller lokale styresmakter 
godtek eller tolererer han. 

Førearbeida tek likevel atterhald for f øremoner 
som i landet til den utanlandske off entlege teneste
mannen er tillatne eller påbodne ved lov. Det same 
gjeld små betalingar som er nødvendige i nokre land 
for å få offentlege tenestemenn til å gjere jobben sin, 
til dømes å gje ulike former for løyve (facilitation 
payments). Slike betalingar er klart uønskte og er 
vanlegvis ulovlege å ta i mot etter nasjonale reglar. 
Under drøftingane i OECD har ein likevel ikkje sett 
kriminalisering i andre land som eit eigna verkemid
del i ein slik samanheng. 

Garanti-instituttet for Eksportkreditt strekar un
der at dei norske reglane bør være eins med dei i 
konvensjonen og seier mellom anna: 

«Vi mener det er viktig at det klargjøres i forar
beider e.l. at tolkningen av§ 128 annet ledd er slik at 
regelen skal praktiseres i samsvar med OECD-kon
vensjonen og dens offisielle kommentarer. Etter vår 
oppfatning er det av konkurransemessige årsaker av 
betydning at det generelt klargjøres at norske eks
portører, og andre berørte, i foroindelse med korrup
sjon, bestikkelser m.v. ikke underlegges strengere/ 
mer omfattende regler enn utenlandsK.e konkurrenter 
i land som har adoptert OECD-konvensjonen.» 

Etter d e p a r t e m e n t e t sitt syn samsvarer 
føremonsomgrepet i konvensjonen godt med føre-

monsomgrepet i § 128 fyrste ledd. Etter § 128 må 
den som bestikker ta sikte på at handlinga til teneste
mannen er «uretmæssig». Paragraf 128 er på dette 
punkt ikkje parallell til reglane for passiv korrupsjon 
i straffelova § 112, som gjer det straffbart for ein of
fentleg tenestemann å ta i mot ein føremon også for 
å gjere ein rettmessig tenestehandling. Såkalla «faci
litation payments» fell etter dette i utgangspunktet 
utanfor fordelsomgrepet i § 128 fyrste ledd. Ei te
nestehandling er likevel «uretmæssig» dersom te
nestemannen har utøvd skjønnet sitt vilkårleg eller 
partisk. 

Føremonsomgrepet i § 128 fyrste ledd går like
vel noko lenger enn konvensjonen sitt. Etter konven
sjonen er det eit vilkår at føremanen er gitt «slik at 
ein kan få eller ta vare på oppdrag eller annen util
børleg føremon i tilknyting til internasjonale forret
ningshøve». Ei tilsvarande avgrensing finst ikkje i 
§ 128. Departementet peiker på at konvensjonen 
berre set minstekrav til kva slag foremoner som det 
skal vere forbade å gje, og i kva for tilfelle det skal 
vere forbade. Den hindrar såleis ikkje at nasjonal 
lovgjeving er strengare. Føremonsomgrepet i § 128 
har i dag eit klart innhald. Departementet finn det 
ikkje ynskjeleg å ha eit særskilt omgrep eller sær
skilde vilkår i internasjonale tilhøve. Dei ytingane 
som det er forbade å gje, vil difor vere dei same an
ten dei er retta mot norske eller utanlandske offent
lege tenestemenn. Ved ei generell vurdering av om 
det ligg føre rettsstrid, kan det i utanlandske tilhøve 
likevel vere naturleg å leggje ein viss vekt på førear
beida til OECD-konvensjonen. 

5.3 Nærare om omgrepet offentleg 
tenestemann 

Kven som er «offentleg tenestemann», er nærare de
finert i artikkel 1 nr 4 bokstav a. Med utanlandske 
offentlege tenestemenn siktar konvensjonen til per
sonar som faktisk utøver ojfentleg styresmakt for eit 
anna land, jf artikkel 1 nr 4 bokstav a. I høyringsno
tatet drøfta departementet korleis dette omgrepet 
samsvarer med norsk rett: 

«Konvensjonen forutsetter at spørsmålet om 
hvem som skal anses som offentlig tjenestemann 
skal avgjøres etter en funksjonell tilnærming. Ved 
vurderingen av hva som er en utenlandsk offentlig 
tjenestemann må det tas utgangspunktet i om ved
K.ommende reelt sett utøver offentlig myndighet. 
Dette er i overensstemmelse med ti3ligere norsk 
praksis og teori. I forarbeidene til straffeloven (SKM 
s 11) heter det at det: 

«maatte ansees paa det rene, at de er offentlige 
Tjenestemenn, som enten ved Valg eller Udnævnel
se er givet nogen offentlig Myndighet i Stat eller 
Kommune eller en særlig Troverdighet i bestemte 
Retninger...Tvivlen opstaar, naar det er Tale om Per
soner, ansatte i Statens eller Kommunens Tjeneste, 
uden at der er tillagt dem nogen saadan Myndighed, 
som alene det Offentlige kan forlene med.»» 

Inn under gruppa «Utanlandske offentlege tenes
temenn» vert og rekna tenestemenn i mellomstatlege 
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organisasjonar, sjå artikkel l nr 4 bokstav a siste 
punktum. 

I førearbeida til konvensjonen er det gjort greie 
for korleis ein skal forstå omgrepet tilsette i mellom
statlege organisasjonar. I høyringsnotatet synte de
partementet til <lesse: 

«Etter forarbeidene til konvensjonen siktes det til 
tjenestemenn i enhver internasjonal organisasjon 
etablert av stater, statlige organer eller andre mel
l9mstatlige offentlige orgm:1isasjoner. En organ~sa
SJOn omfattes av konvensjonen uansett orgamsa
SJonsform, formål eller kompetanse. Som eksempel 
på tjenestemenn som omfattes, nevner forarbeidene 
tjenestemenn i EU.» 

Departementet foreslo i høyringsnotatet å nytte 
omgrepet «tenestemenn i mellomstatlege organisa
sjonar». Departementet synte til at ordet «mellom
statlege» er nytta mellom anna i utlendingslova § 48, 
jernbanetransportlova § 1, mønsterlova § 4 og vare
merkelova§ 14. 

Ingen av høyringsinstansane har uttalt seg mot 
bruken av omgrepa «offentleg tenestemann» eller 
«tenestemenn i mellomstatlege organisasjonar». 
Dep arte mente t finn at omgrepa er dekkjan
de for det konvensjonen tek sikte på å ramme, og til
rår difor at dei vert valde. 

5.4 Fristen for fore Iding 

Artikkel 6 i konvensjonen slår fast at fristen for fo
relding ikkje skal være kortare enn at det blir til
strekkeleg tid («an adequate period of time») til at 
ein kan etterforske og påtale den straffbare handlin
ga. K va som ligg i omgrepet «an adequate period of 
time», er ikkje nærare definert i konvensjonsteksten 
eller i førearbeida. 

I § 128 er strafferamma for bestikking bot eller 
fengsel i inntil eitt år. Etter straffelova § 67 er fristen 
for forelding då to år. 

I høyringsnotatet ga departementet uttrykk for at 
det er tvilsamt om det for å overhalde pliktene etter 
konvensjonen, er nødvendig å ha ein særleg frist for 
forelding i § 128 andre ledd. Departementet drøfta 
spørsmålet slik: 

«Etterforskning av internasjonal økonomisk kri
minalitet er ofte svært tidkrevende. Erfaring viser at 
to år kan være er i knappeste laget. Internasjonal 
økonomisk kriminalitet oeveger seg ofte over flere 
landegrenser, og hver grense representerer ytterlige
re forsinkelser. Etterforskningen gjør det ofte nød
vendig å kontakte utenlandske myndigheter for å få 
utlevert dokumenter og bankopplysninger. I forhold 
til enkelte ikke-medlemsland vet vi at rutinene for 
informasjonsutlevering er tidkrevende. 

På den annen side bør det ikke innføres særskilte 
foreldelsesfrister med mindre det er god grunn til 
det. 

Hvis det skal innføres en egen foreldelsesregel, 
bør den inntas i§ 128. Det er ikke vanlig åta inn sli
ke unntak i de generelle foreldelsesreglene i straffe
loven § 67 .» 

I høyringsnotatet ba departementet om høyrings
instansanes syn på <lesse spørsmåla. Fleire høyrings
instansar har uttalt seg. 

Handels- og servicenæringens Hovedorganisa
sjon, Kredittilsynet, Norges Politisjefforening, Nor
ske Kvinnelige Juristers Forening, Næringslivets 
Hovedorganisasjon (NHO), Politimeisteren i Rome
rike, Politimeisteren i Stavanger og Sparebankfor
eningen stør ein frist på fem år, og at han skal stå i 
§ 128. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) stør 
ein lengre frist, men peiker på at fem år synast å vere 
lang tid når strafferamma berre er på eitt år. 

Bergen byrett og Økokrim meiner og at ein frist 
for forelding på to år er for kort. Men dei meiner at 
det er unaturleg å setje ein særskild frist i§ 128. Dei 
foreslår at ein heller bør auke strafferamma. Då vil 
ein samstundes få forlenga fristen for forelding. 
Begge uttaler at skiljet mellom strafferammene for 
aktiv og passiv korrupsjon er for stort. Økokrim ut
taler mellom anna: 

«Korrupsjon er et tosidig forhold, hvor bestikke
ren ofte opptrer minst like straffverdig som mottake
ren av bestikkelsen. I kampen mot korrupsjon er det 
derfor nødvendig å sette innsatsen mot oegge ledd i 
korrupsjonsforholdet. Det er da dårlig sammenheng i 
regelverket når hovedbestemmelsen om aktiv kor
rupsjon, strl § 128, bare har en strafferamme på 
fengsel i 1 år, mens hovedbestemmelsen om passiv 
korrupsjon, strl § 113 (§ 112 er mindre praktisk) og 
§§ 275 og 276 har langt høyere strafferammer. Mis
forholdet her illustreres ytterligere ved at det kan 
være nokså tilfeldig om bestikkeren bare kan straffes 
etter § 128 eller også som medvirkning til mottake
rens utroskap etter §§ 275-276.» 

Politimeisteren i Oslo ynskjer og ei strengare 
strafferamme, men finn det lite f øremålstenleg å en
dre ho no på bakgrunn av arbeidet i Europarådet 
med ein generell strafferettsleg konvensjon om be
stikking. 

Borgarting lagmannsrett og Politimeisteren i 
Oslo peiker på at en særskild frist bryt med prinsip
pet i straffelova § 67 der det er strafferamma som 
avgjer kor lang fristen er. Borgarting lagmannsrett 
grunner standpunktet sitt slik: 

«Lagmannsretten ser ( ... ) betenkeligheter ved å 
forlenge foreldelsesfristen særskilt for slike saker. 
Hensynene bak foreldesreglene skulle tilsi at det er 
samsvar mellom overtredelsens grovhet - slik den 
kommer til uttrykk i strafferammen - og fristens 
lengde. Det er videre generelle betenkeligheter knyt
tet til slike særregler opp mot en praktikabel retts
håndhevelse. Selv om etterforskning av økonomiske 
saker i utlandet kan være tidkrevende, iir dette etter 
lagmannsrettens sxn ikke grunnlag fora fravike van
lige regler. De IJroblemer som eventuelt kan oppstå, 
bør eventuelt søkes løst ved en effektivisering av et
terforskningen og bedrede rutiner mellom landene.» 

D e p a r t e m e n t e t har korne til at det i 
denne omgangen ikkje bør gjerast endringar korkje i 
fristen for forelding eller i strafferamma. Utifrå dei 
omsyna som er nemnde i høyringsbrevet og i fleire 
av høyringsfråsegnene, held departementet likevel 
spørsmålet ope. Departementet ser det som naturleg 
å gjere ei breiare vurdering når de legg føre ein ge-
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rules and principles of each Party. They shall not be 
influenced by considerations of national economic 
interest, the potential effect upon relations with an
other State or the identity of the natural or legal per
sons involved. 

Article 6 

Statute of Limitations 

Any statute of limitations applicable to the offence 
of bribery of a foreign public official shall allow an 
adequate period of time for the investigation and 
prosecution of this offence. 

Article 7 

Money Laundering 

Bach Party which has made bribery of its own public 
official a predicate offence for the purpose of the ap
plication of its money laundering legislation shall do 
so on the same terms for the bribery of a foreign pu
blic official, without regard to the place where the 
bribery occurred. 

Article 8 

Accounting 

1. In order to combat bribery of foreign public offici
als effectively, each Party shall take such measures 
as may be necessary, within the framework of its 
laws and regulations regarding the maintenance of 
hooks and records, financial statement disclosures, 
and accounting and auditing standards, to prohibit 
the establishment of off-the-hooks accounts, the ma
king of off-the-hooks or inadequately identified 
transactions, the recording of non-existent expendi
tures, the entry of liabilities with incorrect identifica
tion of their object, as well as the use of false docu
ments, by companies subject to those laws and regu
lations, for the purpose of bribing foreign public of
ficials or of hi ding such bribery. 

2. Bach Party shall provide effective, proportio
nate and dissuasive civil, administrative or criminal 
penalties for such omissions and falsifications in res
pect of the hooks, records, accounts and financial 
statements of such companies. 

Article 9 

Mutual Legal Assistance 

1. Bach Party shall, to the fullest extent possible un
der its laws and relevant treaties and arrangements, 
provide prompt and effective legal assistance to an
other Party for the purpose of criminal investigations 
and proceedings brought by a Party concerning of
fences within the scope of this Convention and for 
non-criminal proceedings within the scope of this 
Convention brought by a Party against a legal per
son. The requested Party shall inform the requesting 

samsvar med dei reglar og prinsipp som gjeld hos 
partane. Etterforsking og straffeforfølging skal ikkje 
bli påverka av omsynet til nasjonaleøkon01niske in
teresser, mogeleg verknad på samkvemmet med an
nen stat eller identiteten til dei involverte fysiske el
ler juridiske personar. 

Artikkel 6 

Forelding 

Alle foreldingsfristar som skal kunne nyttast ved be
stikking av ein utanlandsk offentleg tenestemann, 
skal være lange nok til at det vert tid til etterforsking 
og forfølging av den straffbare handlinga. 

Artikkel 7 

Kvitvasking av pengar 

Kvar part som har straffereglar om kvitvasking av 
pengar som også rammar bestikking av eigne offent
lege tenestemenn, skal la tilsvarande reglar gjelde 
for bestikking av ein utanlandsk offentleg teneste
mann, utan omsyn til kvar denne handlinga fann 
stad. 

Artikkel 8 

Føring av rekneskap 

1. For å motarbeide bestikking av utanlandske of
fentlege tenestemenn skal kvar av partane innanfor 
rammene av sine lover om revisjon og rekneskap, 
treffe dei tiltak som måtte være nødvendige for å 
hindre at selskap som er underlagde slike lover og 
forskrifter, for å yte stikkpengar eller liknande til ut
anlandske offentlege tenestemenn eller for å skjule 
slike ytingar, fører skjult rekneskap, gjennomfører 
transaksjonar som ikkje vert bokførde eller ikkje kan 
identifiserast godt nok, bokfører utgifter som ikkje 
er reelle, bokfører feilaktige opplysningar om gjeld 
eller bruker falske dokument. 

2. Kvar av partane skal utvikle effektive, høvele
ge og avskrekkande privat- eller strafferettslege re
aksjonar som kan nyttast ved manglande eller feilak
tig utarbeiding av rekneskap, protokollar og økono
miske oppgåver i slike selskap. 

Artikkel 9 

Gjensidig juridisk bistand 

1. Kvar av partane skal så langt <leira lovverk, rele
vante traktatar og anna regelverk tillet det, yte så 
rask og effektiv juridisk bistand som råd til andre 
partars strafferettslege etterforsking og forfølging 
innanfor området for denne konvensjonen, og til ik
kje-strafferettslege tiltak mot juridiske personar inn
anfor området til denne konvensjonen. Den parten 
som vert beden om å hjelpe skal utan opphald infor
mere den parten som søkjer bistand om eventuell yt-
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Article 3 

Sanctions 

1. The bribery of a foreign public official shall be 
punishable by effective, proportionate and dissuasi
ve criminal penalties. The range of penalties shall be 
comparable to that applicable to the bribery of the 
Party's own public officials and shall, in the case of 
natural persons, include deprivation of liberty suffi
cient to enable effective mutual legal assistance and 
extradition. 

2. In the event that, under the legal system of a 
Party, criminal responsibility is not applicable to le
gal persons, that Party shall ensure that legal persons 
shall be subject to effective, proportionate and dissu
asive non-criminal sanctions, including monetary 
sanctions, for bribery of foreign public officials. 

3. Each Party shall take such measures as may be 
necessary to provide that the bribe and the proceeds 
of the bribery of a foreign public official, or property 
the value of which corresponds to that of such pro
ceeds, are subject to seizure and confiscation or that 
monetary sanctions of comparable effect are appli
cable. 

4. Each Party shall consider the imposition of ad
ditional civil or administrative sanctions upon a per
son subject to sanctions for the bribery of a foreign 
public official. 

Article 4 

J urisdiction 

1. Each Party shall take such measures as may be ne
cessary to establish its jurisdiction over the bribery 
of a foreign public official when the offence is com
mitted in whole or in part in its territory. 

2. Each Party which has jurisdiction to prosecute 
its nationals for offences committed abroad shall ta
ke such measures as may be necessary to establish 
its jurisdiction to do so in respect of the bribery of a 
foreign public official, according to the same princi
ples. 

3. When more than ane Party has jurisdiction 
over an alleged offence described in this Conven
tion, the Parties involved shall, at the request of ane 
of them, consult with a view to determining the most 
appropriate jurisdiction for prosecution. 

4. Each Party shall review whether its current ba
sis for jurisdiction is effective in the fight against the 
bribery of foreign public officials and, if it is not, 
shall take remedial steps. 

Article 5 

Enforcement 

Investigation and prosecution of the bribery of a fo
reign public official shall be subject to the applicable 

Artikkel 3 

Sanksjonar 

1. Bestikking av overfor ein utanlandsk offentleg te
nestemann skal straffast med effektive, proporsjona
le og avskrekkande straffereaksjonar. Straffenivået 
skal kunne samanliknast med det som vert nytta ved 
bestikking av eigne offentlege tenestemenn, og skal 
for fysiske personar omfatte så lang fridomsstraff at 
eventuell gjensidig juridisk bistand og utlevering ef
fektivt let seg gjennomføre. 

2. Dersom juridiske personar ikkje er strafferett
sleg ansvarlege etter rettssystemet til ein part, skal 
denne parten syte for at andre effektive, proporsjo
nale og avskrekkande sanksjonar, mellom anna av 
økonomisk art, kan nyttast mot juridiske personar 
for bestikking av ein utanlandsk offentleg teneste
mann. 

3. Kvar av partane skal treffe <lei tiltak som er 
nødvendige for å sikre at det som vert ytt ved bestik
king av ein utanlandsk offentleg tenestemann og ut
bytte frå slike ytingar eller verdiar som svarar til 
storleiken på slikt utbytte, kan kverrsetjast og bli 
inndrege, eller at økonomiske former for straff med 
tilsvarande verknad kan nyttast. 

4. Kvar av partane skal vurdere om også sanksjo
nar av privatrettsleg eller administrativ art skal kun
ne nyttast mot ein person som har gjort seg skuldig i 
bestikking av ein utanlandsk offentleg tenestemann. 

Artikkel 4 

Jurisdiksjon 

1. Kvar av partane skal treffe <lei tiltak som er nød
vendige for å ha jurisdiksjon i saker som gjeld be
stikking av ein utanlandsk offentleg tenestemann når 
brotsverket heilt eller delvis er utført på eige territo
rium. 

2. Kvar part som har jurisdiksjon til å straffe eig
ne innbyggjarar for handlingar som er gjorde i utlan
det, skal treffe <lei tiltak som er nødvendige for etter 
<lei same reglane å ha jurisdiksjon i saker som gjeld 
bestikking av ein utanlandsk offentleg tenestemann. 

3. Dersom meir enn ein part har jurisdiksjon i ei 
sak om påstått brot som denne konvensjonen handlar 
om, skal <lei involverte partar på førespurnad frå ein 
av <lei rådføre seg med kvarandre for å avgjere kvar 
det er mest tenleg å forfølgje handlinga. 

4. Kvar av partane skal vurdere om <leira nogjel
dande grunnlag for jurisdiksjon er effektivt nok i 
kampen mot bestikking av utanlandske offentlege 
tenestemenn, og skal om dette ikkje er tilfelle setje i 
verk passande tiltak. 

Artikkel 5 

Handheving 

Etterforsking og straffeforfølging av bestikking av 
ein utanlandsk offentleg tenestemann skal foregå i 
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nerell strafferettsleg konvensjon innan Europarådet, 
sjå kapittel 2.2 ovanfor. 

5.5 Jurisdiksjon 

Etter konvensjonen artikkel 4 nr 1 skal ein stat ha ju
risdiksjon når korrupsjonshandlinga er gjort heilt el
ler delvis på territoriet. Vidare skal ein stat som nyt
tar personalprinsippet, la dette prinsippet femne om 
lovbrot etter konvensjonen, sjå artikkel 4 nr 2. De
partementet meiner såleis at§ 128 framleis bør vere 
eit av <lei lovbrota som det er mageleg å påtale i No
reg sjølv om det er gjort i utlandet, sjå straffelova 
§ 12 fyrste ledd nr 3. 

6 ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE 
KONSEKVENSAR 

Endringane av straffelova kan gje påtalemakta nokre 
fleire internasjonale saker. Slike saker er generelt 

Vi HARALD, Noregs Konge, 

ressurskrevjande. Justisdepartementet legg likevel 
til grunn at det berre vil vere eit lite tal saker om be
stikking av utanlandske offentlege tenestemenn i in
ternasjonale forretningshøve. Samla vil lovframleg
get difor ikkje vil føre med seg nemneverdige øko
nomiske og administrative verknader for det offent
lege. 

Justis- og politidepartementet 

t i 1 r år: 

At Dykkar Majestet godkjenner og skriv under 
eit fremlagt forslag til proposisjon til Stortinget om 
lov om endringar i straffelova m m (gjennomføring 
og samtykke til ratifikasjon av OECD-konvensjonen 
21 november 1997 om motarbeiding av bestikking 
av utanlandske offentlege tenestemenn i internasjo
nale forretningshøve). 

stadfester: 

Stortinget blir bedt om å gjere vedtak til lov om endringar i straffelova m m (gjennomføring og samtykke 
til ratifikasjon av OECD-konvensjonen 21november1997 om motarbeiding av bestikking av utanlandske of
fentlege tenestemenn i internasjonale forretningshøve) i samsvar med eit framlagt forslag. 

Tilråding frå Justis- og politidepartementet ligg ved. 

Forslag 

til lov om endringar i straffelova m m (gjennomføring og samtykke til 
ratifikasjon av OECD-konvensjonen 21 november 1997 om motarbeiding 

av bestikking av utanlandske offentlege tenestemenn i internasjonale 
f orretningshøve) 

I 

I almindelig borgerlig straffelov 22 mai 1902 nr 10 
(straffeloven) vert det gjort følgjande endringar: 

§ 128 andre og nytt tredje ledd skal lyde: 

Som offentlig tjenestemann etter første ledd reg
nes også utenlandske offentlige tjenestemenn og tje
nestemenn i mellomstatlige organisasjoner. 

Bestemmelsene i § 127 tredje ledd får tilsvaren
de anvendelse. 

Il 

Stortinget samtykker i ratifikasjon av OECD-kon
vensjonen 21 november 1997 om motarbeiding av 
bestikking av utanlandske offentlege tenestemenn i 
internasjonale forretningshøve. 

Ill 

Lova tek til å gjelde frå den tid Kongen fastset. 
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Vedlegg 1 

CONVENTION 
ON COMBATING BRIBERY 

OF FOREIGN PUBLIC 
OFFICIALS IN 

INTERNATIONAL BUSINESS 
TRANSACTIONS 

Preamble 

The Parties, 
Considering that bribery is a widespread phenome
non in international business transactions, including 
trade and investment, which raises serious moral and 
political concerns, undermines good governance and 
economic development, and distorts international 
competitive conditions; 

Considering that all countries share a responsi
bility to combat bribery in international business 
transactions; 

Having regard to the Revised Recommendation 
on Combating Bribery in International Business 
Transactions, adopted by the Council of the Organi
sation for Economic Co-operation and Development 
(OECD) on 23 May 1997, C(97)123/FINAL, which, 
inter alia, called for effective measures to deter, pre
vent and combat the bribery of foreign public offici
als in connection with international business transac
tions, in particular the prompt criminalisation of 
such bribery in an effective and co-ordinated manner 
and in conformity with the agreed common elements 
set out in that Recommendation and with the juris
dictional and other basic legal principles of each 
country; 

Welcoming other recent developments which 
further advance international understanding and co
operation in combating bribery of public officials, 
including actions of the United Nations, the World 
Bank, the International Monetary Fund, the World 
Trade Organisation, the Organisation of American 
States, the Council of Europe and the European 
Union; 

Welcoming the efforts of companies, business 
organisations and trade unions as well as other non
governmental organisations to combat bribery; 

Recognising the role of governments in the pre
vention of solicitation of bribes from individuals and 
enterprises in international business transactions; 

Recognising that achieving progress in this field re
quires not only efforts on a national level but also 
multilateral co-operation, monitoring and follow-up; 

KONVENSJON 
OM MOTARBEIDINGA V 

BESTIKKING AV 
UTANLANDSKE OFFENTLEGE 

TENESTEMENN I 
INTERNASJONALE 

FORRETNINGSHØVE 

Fortale 
Partane, 

som legg til grunn at korrupsjon er eit ornfattan
de fenomen i internasjonale forretningshøve, inklu
dert handelsavtaler og investeringar, noko som gjev 
grunn til alvorleg moralsk og politisk otte, undergrev 
godt styresett og ei god økonomisk utvikling og ver
kar konkurransevridande på verdshandelen; 

som legg til grunn at alle land har eit medansvar 
for å motarbeide korrupsjon i internasjonale forret
ningshøve; 

som tek omsyn til Revidert rekommandasjon 
om motarbeiding av korrupsjon i internasjonale for
retningshøve, vedteke av Rådet for Organisasjonen 
for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) den 
23 mai 1997, C(97) 123/FINAL, som mellom anna 
tek til orde for effektive og avskrekkande tiltak for å 
hindre og motarbeide bestikking av utanlandske of
fentlege tenestemenn i tilknyting internasjonale for
retningshøve, setleg ved at slik korrupsjon omgåan
de vert kriminalisert på ein effektiv og samordna 
måte, i tråd med dei delar av rekommandasjonen 
som partane er samde om og i tråd med reglar om 
kompetanse og andre grunnleggjande rettsprinsipp 
som gjeld i det einskilde land; 

som ser positivt på den utviklinga som den siste 
tida har fremja internasjonal samkjensle og samar
beid i tilknyting til arbeidet mot bestikking av utan
landske offentlege tenestemenn ytterlegare, dette 
omfattar mellom anna tiltak som er sett i verk av Dei 
sameinte nasjonar, Verdsbanken, Det internasjonale 
valutafond, Verdas handelsorganisasjon, Organisa
sjonen av amerikanske statar, Europarådet og Den 
europeiske union; 

som ser positivt på den innsats som selskap, næ
ringsorganisasjonar, fagforeiningar og andre private 
organisasjonar gjer for å motarbeide korrupsjon; 

som erkjenner den rolle dei statlege styresmak
tene har når det gjeld å førebyggje at det vert spurd 
om stikkpengar eller liknande frå einskildpersonar 
og føretak i internasjonale forretningshøve; 

som erkjenner at ein for å oppnå resultat på det
te området ikkje berre treng innsats på nasjonalt ni
vå, men også multilateralt samarbeid, overvaking og 
oppfølging; 
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Recognising that achieving equivalence among 
the measures to be tak.en by the Parties is an essenti
al object and purpose of the Convenfion, which re
quires that the Convention be ratified without der
ogations affecting this equivalence; 

Have agreed as follows: 

Article 1 

The Offence of Bribery of Foreign Public 
Officials 

1. Each Party shall take such measures as may be ne
cessary to establish that it is a criminal offence under 
its law for any person intentionally to offer, promise 
or give any undue pecuniary or other advantage, 
whether directly or through intermediaries, to a 
foreign public official, for that official or for a third 
party, in order that the official act or refrain from ac
ting in relation to the perf ormance of official duties, 
in order to obtain or retain business or other impro
per advantage in the conduct of international busi
ness. 

2. Each Party shall take any measures necessary 
to establish that complicity in, including incitement, 
aiding and abetting, or authorisation of an act of bri
bery of a foreign public officia! shall be a criminal 
offence. Attempt and conspiracy to bribe a foreign 
public officia! shall be criminal offences to the same 
extent as attempt and conspiracy to bribe a public of
ficia! of that Party. 

3. The offences set out in paragraphs 1 and 2 
above are hereinafter referred to as «bribery of a fo
reign public official». 

4. For the purpose of this Convention: 
a. «foreign public official» means any person hol

dinga legislative, administrative or judicial offi
ce of a foreign country, whether appointed or 
elected; any person exercising a public function 
for a foreign country, including for a public 
agency or public enterprise; and any officia! or 
agent of a public international organisation; 

b. «foreign country» includes all levels and subdi
visions of government, from national to local; 

c. «act or refrain from acting in relation to the per
formance of officia! duties» includes any use of 
the public official's position, whether or not wit
hin the official' s authorised competence. 

Article 2 

Responsibility of Legal Persons 

Each Party shall take such measures as may be ne
cessary, in accordance with its legal principles, to 
establish the liability of legal persons for the bribery 
of a foreign public officia!. 

som erkjenner at det er eit vesentleg føre mål 
ved konvensjonen å oppnå likskap mellom dei tiltak 
som partane skal setje i verk, noko som krev at kon
vensjonen vert ratifisert utan atterhald som påverkar 
denne likskapen; 

har avtalt dette: 

Artikkel 1 

Straff for bestikking av utanlandske offentlege 
tenestemenn 

1. Kvar av partane skal treffe dei tiltak som er nød
vendige for å kunne konstatere at det etter <leira lov
verk er straffbart for ein kvar forsettleg å tilby, love 
eller gje ein urettkomen økonomisk eller ikkje-øko
nomisk føremon, for å få ein utanlandsk offentleg te
nestemann til å føreta eller unp.late å føreta ei hand
ling i tenesta slik at ein kan få eller ta vare på opp
drag eller annen utilbørleg føremon i tilknyting til 
internasjonale forretningshøve. Dette skal både gjel
de direkte ytingar, og ytingar som vert gjeve via ein 
mellommann og oinfattar både ytingar til den offent
lege tenestemani:J.en sjølv og til tredjepart. 

2. Kvar av partane skal treffe dei tiltak som er 
nødvendige for å kunne konstatere at niedverknad, 
som mellom anna omfattar tilskunding, deltaking 
hjelp og godkjenning til at det vert yti stikkpengar 
eller liknande til ein utanlandsk offentleg teneste
mann, er straffbart. Forsøk og avtale om at ein skal 
bestikke ein utanlandsk offentleg tenestemann skai 
være straffbart i same mon som forsøk og avtale om 
at ein skal bestikke ein nasjonal offentleg teneste
mann er det. 

3. Dei straffbare forhold som er othhandla i nr 1 
og 2 ovanfor, vert heretter kalla «be§tikking av ein 
utanlandsk offentleg tenestemann». 

4. I denne konvensjonen ornfattar: 
a. «utanlandsk offentleg tenestemann» alle som har 

stilling eller verv innan den lovgjevande makt, 
forvaltning eller rettsstell i eit anna land, anten 
vedkomande er utnemnd eller vald; alle som ut
fører ein offentleg funksjon for eit anna land, og
så for offentlege organ eller offentlege føretak; 
samt alle tenestemenn eller representantar for 
mellomstatlege organisasjonar; _ 

b. «utanlandsk» styresmakter på alle nivå og avde
lingar, frå sentralt til lokalt nivå; 

c. «føreta eller unnlate å føteta ei handling i tenes
ta» all utnytting av den off entlege tenesteman
nens stilling, anten utnyttinga ligg innanfor eller 
utanfor tenestemannen sihe offisielle oppgåver. 

Artikkel 2 

Ansvar for juridiske personar 

Kvar av partane skal, i samsvar med sine rettsprin
sipp, treffe dei tiltak som måtte være nødvendige for 
å kunne konstatere at juridiske personar kan stillast 
til ansvar for bestikking av ein utanlandsk offentleg 
tenestemann. 


