EIROPAS PADOME
MINISTRU KOMITEJA
Rezolūcija (97) 24
PAR DIVDESMIT PAMATPRINCIPIEM CĪŅAI AR KORUPCIJU
(Pieņemta 1997. gada 6. novembrī Ministru komitejā
101. Ministru komitejas sesijas laikā)
Ministru komiteja,
Ievērojot 1997. gada 10. un 11. oktobra valsts un valdību vadītāju Otrās galotņu
tikšanās Strasbūrā laikā pieņemto Deklarāciju un saskaņā ar Darbības Plānu,
konkrēti, III daļas 2. punktu „Cīņa ar korupciju un organizēto noziedzību”;
Apzinoties, ka korupcija rada nopietnus draudus Eiropas Padomes
pamatprincipiem un vērtībām, iedragā pilsoņu uzticību demokrātijai, grauj
likumību, rada cilvēktiesību noliegumu un kavē sociālo un ekonomisko attīstību;
Būdama pārliecināta, ka cīņai ar korupciju ir nepieciešams būt
daudzdisciplinārai un šajā sakarā ievērojot Darbības Programmu Korupcijas
Apkarošanai, kā arī Eiropas valstu tieslietu ministru 19. un 21. konferences,
kuras notika attiecīgi Valetā un Prāgā, pieņemtās rezolūcijas;
Saņemot 20 pamatprincipu projektu cīņai ar korupciju, kuru ir izstrādājusi
Daudzdisciplīnu grupa par korupcijas jautājumiem;
Stingri apņemoties apkarot korupciju apvienojot mūsu valstu centienus,
VIENOJAS PIEŅEMT 20 PAMATPRINCIPUS CĪŅAI AR KORUPCIJU, KAS
IZKLĀSTĪTI ZEMĀK:

1. nodrošināt efektīvus pasākumus korupcijas novēršanai un šai sakarā –
paaugstināt sabiedrības informētību un veicināt ētisku uzvedību;
2. nodrošināt koordinētu korupcijas nacionālā un starptautiskā līmenī
kriminalizāciju;
3. nodrošināt, lai tie, kas ir atbildīgi par koruptīvu noziedzīgu nodarījumu
novēršanu, izmeklēšanu, kriminālvajāšanu un tiesāšanu, baudītu tādu
neatkarību un autonomiju, kas ir atbilstoša viņu funkcijām, ir brīvi no
nelikumīgas ietekmes un viņu rīcībā ir efektīvi līdzekļi pierādījumu
vākšanai, to personu aizsardzībai, kas palīdz iestādēm apkarot korupciju
un izmeklēšanas konfidencialitātes saglabāšanai;
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4. paredzēt atbilstošus pasākumus, kas nepieciešami līdzekļu, kas iegūti
koruptīvu noziedzīgu nodarījumu rezultātā, izņemšanai un konfiscēšanai;
5. paredzēt atbilstošus pasākumus, lai novērstu juridisku personu
izmantošanu ar mērķi slēpt koruptīvus noziedzīgus nodarījumus;
6. ierobežot imunitāti no koruptīvu noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanas,
kriminālvajāšanas vai tiesāšanas līdz tādam līmenim, kas ir nepieciešams
demokrātiskā sabiedrībā;
7. veicināt to personu un iestāžu specializāciju, kas ir atbildīgas par cīņu ar
korupciju un nodrošināt tām atbilstošus līdzekļus un apmācību viņu
uzdevumu veikšanai;
8. nodrošināt, ka fiskālie tiesību akti un iestādes, kas ir atbildīgas par to
izpildi, efektīvā un koordinētā veidā sekmē korupcijas apkarošanu, īpaši vai nu nosakot ar likumu vai praksē - liedzot nodokļa atskaitīšanu
kukuļiem un citiem izdevumiem, kas saistīti ar koruptīviem noziedzīgiem
nodarījumiem;
9. nodrošināt, lai valsts pārvaldes iestāžu darbu organizācijas, darbības un
lēmumpieņemšanas procesos tiktu ņemta vērā nepieciešamība apkarot
korupciju, jo īpaši nodrošinot tik lielu caurskatāmību, cik lielā mērā tā ir
savietojama ar nepieciešamību nodrošināt efektivitāti;
10.nodrošināt to, lai noteikumos, kas attiecas uz valsts amatpersonu tiesībām
un pienākumiem, tiktu ņemtas vērā prasības apkarot korupciju un tie
paredzētu atbilstošus un efektīvus disciplinārus pasākumus; ar
atbilstošiem līdzekļiem, piemēram, uzvedības kodeksiem, veicināt
uzvedības, kāda tiek gaidīta no valsts amatpersonām, detalizētāku
noteikšanu;
11.nodrošināt atbilstošu audita procedūru piemērošanu attiecībā uz valsts
pārvaldes un tās iestāžu darbību;
12.veicināt audita lomu korupcijas novēršanā un atklāšanā ārpus valsts
pārvaldes;
13.nodrošināt, ka valsts pārvaldes atbildības sistēmā tiktu ņemtas vērā valsts
amatpersonu koruptīvas uzvedības sekas;
14.apstiprināt atbilstošas caurskatāmas publiskā iepirkuma procedūras, kuras
veicina godīgu konkurenci un attur korumpētas personas;
15.veicināt vēlētu pārstāvju uzvedības kodeksu apstiprināšanu un rosināt
politisko partiju un priekšvēlēšanu kampaņu finansēšanas noteikumus, kas
apturētu korupciju;
16.nodrošināt, ka masu saziņas līdzekļi var brīvi saņemt un izplatīt
informāciju par korupcijas lietām, ko var vienīgi ierobežot tiktāl, ciktāl tas
ir nepieciešams demokrātiskā sabiedrībā;
17.nodrošināt, lai civillikums ņem vērā nepieciešamību apkarot korupciju un
jo īpaši paredz efektīvas kompensācijas tiem, kuru tiesības un intereses
aizskārusi korupcija;
18.atbalstīt pētījumus par korupciju;
19.nodrošināt, lai katrā korupcijas aspektā tiktu ņemta vērā iespējamā saikne
ar organizēto noziedzību un naudas atmazgāšanu;
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20.attīstīt visplašākā mērā starptautisko sadarbību visās pretkorupcijas jomās.
UN, LAI VEICINĀTU DINAMISKU PROCESU EFEKTĪVAI KORUPCIJAS
NOVĒRŠANAI UN APKAROŠANAI,
MINISTRU KOMITEJA
1. aicina atbildīgās nacionālās institūcijas piemērot šos Principus savos
nacionālajos tiesību aktos un praksē;
2. uzdod Daudzdisciplīnu grupai par korupcijas jautājumiem ātri pabeigt
starptautisko tiesību instrumentu izstrādi saskaņā ar Darbības Programmu
Korupcijas Apkarošanai;
3. uzdod Daudzdisciplīnu grupai par korupcijas jautājumiem bez kavēšanās
iesniegt teksta projektu par priekšlikumiem izveidot atbilstošu un efektīvu
mehānismu Eiropas Padomes aizbildnībā, kas uzraudzītu šo Principu
ievērošanu un to starptautisko tiesību instrumentu izpildi, kuri tiks
pieņemti.

