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Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцію Ради Євро
пи 1999 року, ратифікована Україною 18 жовтня 2006 року, охоплює 
такі акти корупції, як дача/одержання хабара, тобто активний та 
пасивний підкуп національних посадових осіб, іноземних держав
них посадових осіб, а також парламентарів, посадових осіб між
народних організацій, суддів та посадових осіб міжнародних судів, 
активну та пасивну корупцію у приватному секторі (дачу/одержан- 
ня хабара), активну та пасивну «торгівлю впливом», відмивання 
доходів, отриманих від корупції, використання рахунків для від
мивання коштів, отриманих внаслідок корупції. Такі дії розгляда
ються як злочинів.

Всі країни — члени ЄС криміналізували пасивну/активну 
корупцію у державному секторі. Однак повної гармонізації ще не 
досягнуто. Законодавці Кіпру, Латвії та Литви не включили до 
переліку суб’єктів злочинів іноземних держслужбовців, як це пе
редбачено Конвенцією по боротьбі з підкупом посадових осіб 
іноземних держав 1997 року. Крім того, існує різне тлумачення 
поняття «державна посадова особа» у законодавстві європейських 
країн.

Що стосується активної/пасивної корупції у приватному сек
торі, то приблизно половина країн — членів ЄС її криміналізувала. 
У 13 країнах криміналізовано так зване зловживання (торгівлю) 
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впливом, у 5 -хабарництво електорату, у 4 — вимагання, у 3 — по
середництво у корупції, а в одній країні (Італії) — підбурювання 
до корупційних дій.

Для багатьох європейських держав підписання Конвенції 
стало поштовхом для розробки комплексу інших додаткових за
ходів організаційного, правового та інформаційного характеру, 
активізації діяльності в межах міжнародних організацій.
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