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EElleennccoo  ddeeii  ppaarrtteecciippaannttii  aallllaa  pprroocceedduurraa  ddii  ccoonnssuullttaazziioonnee,,    
ccoommpprreessee  llee  aabbbbrreevviiaazziioonnii  
  
11..  CCaannttoonnii  
  
CCoonnssiigglliioo  ddii  SSttaattoo    
ddeell  CCaannttoonnee  ddii  ZZuurriiggoo  ZZHH  
  
CCoonnssiigglliioo  ddii  SSttaattoo    
ddeell  CCaannttoonnee  ddii  BBeerrnnaa  BBEE  
  
CCoonnssiigglliioo  ddii  SSttaattoo    
ddeell  CCaannttoonnee  ddii  SSvviittttoo  SSZZ  
  
DDiippaarrttiimmeennttoo  ddii  ggiiuussttiizziiaa    
ddeell  CCaannttoonnee  ddii  OObbvvaallddoo  OOWW  
  
LLaannddaammaannoo  ee  CCoonnssiigglliioo  ddii  SSttaattoo    
ddeell  CCaannttoonnee  ddii  NNiiddvvaallddoo  NNWW  
  
CCoonnssiigglliioo  ddii  SSttaattoo    
ddeell  CCaannttoonnee  ddii  GGllaarroonnaa  GGLL  
  
CCoonnssiigglliioo  ddii  SSttaattoo    
ddeell  CCaannttoonnee  ddii  ZZuuggoo  ZZGG  
  
CCoonnssiigglliioo  ddii  SSttaattoo    
ddeell  CCaannttoonnee  ddii  FFrriibbuurrggoo  FFRR  
  
CCoonnssiigglliioo  ddii  SSttaattoo    
ddeell  CCaannttoonnee  ddii  SSoolleettttaa  SSOO  
  
CCoonnssiigglliioo  ddii  SSttaattoo    
ddeell  CCaannttoonnee  ddii  BBaassiilleeaa  CCiittttàà  BBSS  
  
CCoonnssiigglliioo  ddii  SSttaattoo    
ddeell  CCaannttoonnee  ddii  BBaassiilleeaa  CCaammppaaggnnaa  BBLL  
  
CCoonnssiigglliioo  ddii  SSttaattoo    
ddeell  CCaannttoonnee  ddii  SScciiaaffffuussaa  SSHH  
  
CCoonnssiigglliioo  ddii  SSttaattoo    
ddeell  CCaannttoonnee  ddii  AAppppeennzzeelllloo  EEsstteerrnnoo  AARR  
  
CCoommmmiissssiioonnee  ddeell  GGrraann  CCoonnssiigglliioo    
ddeell  CCaannttoonnee  ddii  AAppppeennzzeelllloo  IInntteerrnnoo  AAII  
  
GGoovveerrnnoo    
ddeell  CCaannttoonnee  ddii  SSaann  GGaalllloo  SSGG  
  
GGoovveerrnnoo    
ddeell  CCaannttoonnee  ddeeii  GGrriiggiioonnii  GGRR  
  
CCoonnssiigglliioo  ddii  SSttaattoo    
ddeell  CCaannttoonnee  ddii  AArrggoovviiaa  AAGG  
  
CCoonnssiigglliioo  ddii  SSttaattoo    
ddeell  CCaannttoonnee  ddii  TTuurrggoovviiaa  TTGG  
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CCoonnssiigglliioo  ddii  SSttaattoo  ddeellllaa  RReeppuubbbblliiccaa  
ee  CCaannttoonnee  ddeell  TTiicciinnoo  TTII  
  
CCoonnssiigglliioo  ddii  SSttaattoo    
ddeell  CCaannttoonnee  ddii  VVaauudd  VVDD  
  
CCoonnssiigglliioo  ddii  SSttaattoo    
ddeell  CCaannttoonnee  ddii  VVaalllleessee  VVSS  
  
CCoonnssiigglliioo  ddii  SSttaattoo  ddeellllaa  RReeppuubbbblliiccaa  
ee  CCaannttoonnee  ddii  NNeeuucchhââtteell  NNEE  
  
CCoonnssiigglliioo  ddii  SSttaattoo  ddeellllaa  RReeppuubbbblliiccaa    
ee  CCaannttoonnee  ddii  GGiinneevvrraa  GGEE  
  
GGoovveerrnnoo  ddeellllaa  RReeppuubbbblliiccaa    
ee  CCaannttoonnee  ddeell  GGiiuurraa  JJUU  
  
  
22..  PPaarrttiittii  
  
PPaarrttiittoo  lliibbeerraallee  rraaddiiccaallee  ssvviizzzzeerroo  PPLLRR  
  
PPaarrttiittoo  ssoocciiaalliissttaa  ssvviizzzzeerroo  PPSSSS  
  
PPaarrttiittoo  ppooppoollaarree  ddeemmooccrraattiiccoo  PPPPDD  
  
UUnniioonnee  ddeemmooccrraattiiccaa  ddii  cceennttrroo  UUDDCC  
  
  
33..  OOrrggaanniizzzzaazziioonnii  eeccoonnoommiicchhee  
  
CCeennttrroo  ppaaddrroonnaallee  CCeePPaa  
  
FFééddéérraattiioonn  ddeess  
EEnnttrreepprriisseess  RRoommaannddeess  FFEERR  
  
UUnniioonnee  ssvviizzzzeerraa    
ddeeggllii  iinnssttaallllaattoorrii  eelleettttrriicciissttii  UUSSIIEE  
  
UUnniioonnee  ssvviizzzzeerraa    
ddeellllee  aarrttii  ee  mmeessttiieerrii  UUSSAAMM  
  
CChhaammbbrree  VVaauuddooiissee    
ddeess  AArrttss  eett  MMééttiieerrss  CCVVAAMM  
  
SSoocciieettàà  ssvviizzzzeerraa    
ddeeggllii  iimmpprreessaarrii  ccoossttrruuttttoorrii  SSSSIICC  
  
AAssssoocciiaazziioonnee  ssvviizzzzeerraa    
ddeeii  bbaanncchhiieerrii    AASSBB  
  
AAssssoocciiaazziioonnee    
ddeellllee  iimmpprreessee  ssvviizzzzeerree    eeccoossuu    
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44..  AAllttrree  oorrggaanniizzzzaazziioonnii  ee  iissttiittuuzziioonnii  
  
FFeeddeerraazziioonnee  ssvviizzzzeerraa    
ddeeii  ffuunnzziioonnaarrii  ddii  ppoolliizziiaa  FFSSFFPP  
  
SSoocciieettàà  ssvviizzzzeerraa  ddii  ddiirriittttoo  ppeennaallee  SSSSDDPP  
  
CCoonnffeerreennzzaa  ddeeii  ccoommaannddaannttii    
ddeellllee  ppoolliizziiee  ccaannttoonnaallii  ddeellllaa  SSvviizzzzeerraa  CCCCPPCCSS  
  
FFeeddeerraazziioonnee  ssvviizzzzeerraa  ddeeii  mmeeddiiccii  FFMMHH  
  
TTrraannssppaarreennccyy  IInntteerrnnaattiioonnaall  TTIInntt  
  
FFeeddeerraazziioonnee  ddeellllee  cchhiieessee    
pprrootteessttaannttii  ddeellllaa  SSvviizzzzeerraa  FFEEPPSS  
  
CCoonnffeerreennzzaa    
ddeellllee  aauuttoorriittàà  iinnqquuiirreennttii  ssvviizzzzeerree  CCAAIISS  
  
DDiippaarrttiimmeennttoo  ddii  ddiirriittttoo  ppeennaallee  
PPrrooff..  NN..  QQuueelloozz  
UUnniivveerrssiittàà  ddii  FFrriibbuurrggoo  QQuueelloozz  
  
UUnniivveerrssiittàà  ddii  GGiinneevvrraa  
FFaaccoollttàà  ddii  ddiirriittttoo  ppeennaallee  UUnniiGG  
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IInnttrroodduuzziioonnee  
  

CCoonn  ddeecciissiioonnee  ddeell  2200  aaggoossttoo  22000033,,  iill  CCoonnssiigglliioo  ffeeddeerraallee  hhaa  aauuttoorriizzzzaattoo  iill  DDiippaarrttiimmeennttoo  

ffeeddeerraallee  ddii  ggiiuussttiizziiaa  ee  ppoolliizziiaa  ((DDFFGGPP))  aadd  aavvvviiaarree  llaa  pprroocceedduurraa  ddii  ccoonnssuullttaazziioonnee  

ccoonncceerrnneennttee  iill  rraappppoorrttoo  ee  ll’’aavvaammpprrooggeettttoo  ppeerr  ll’’aaddeessiioonnee  aallllaa  CCoonnvveennzziioonnee  ppeennaallee  ddeell  

CCoonnssiigglliioo  dd’’EEuurrooppaa  ssuullllaa  ccoorrrruuzziioonnee  ee  aall  rreellaattiivvoo  pprroottooccoolllloo  aaggggiiuunnttiivvoo  ee  llaa  mmooddiiffiiccaa  

ddeell  CCooddiiccee  ppeennaallee  ee  ddeellllaa  lleeggggee  ffeeddeerraallee  ccoonnttrroo  llaa  ccoonnccoorrrreennzzaa  sslleeaallee..  

IIll  DDFFGGPP  hhaa  iinn  sseegguuiittoo  iinnvviittaattoo  ii  CCaannttoonnii,,  ii  ppaarrttiittii  rraapppprreesseennttaattii  iinn  PPaarrllaammeennttoo,,  llee  

oorrggaanniizzzzaazziioonnii  ee  llee  iissttiittuuzziioonnii  iinntteerreessssaattee  ccoommee  ppuurree  ii  TTrriibbuunnaallii  ffeeddeerraallii  aa  pprroonnuunncciiaarrssii  

iinn  mmeerriittoo  eennttrroo  llaa  ffiinnee  ddii  nnoovveemmbbrree  22000033..  

SSoonnoo  ppeerrvveennuuttee  4455  rriissppoossttee  iinnoollttrraattee  ddaa::  

••  2244  CCaannttoonnii,,  

••  ii  qquuaattttrroo  ppaarrttiittii  rraapppprreesseennttaattii  iinn  CCoonnssiigglliioo  ffeeddeerraallee  ((PPRRDD,,  PPDDCC,,  UUDDCC,,  PPSSSS)),,  

••  88  oorrggaanniizzzzaazziioonnii  eeccoonnoommiicchhee,,  

••  99  oorrggaanniizzzzaazziioonnii  ee  iissttiittuuzziioonnii  iinntteerreessssaattee..  

  

II..    PPaarreerrii  ggeenneerraallii  iinn  mmeerriittoo  aallll‘‘aavvaammpprrooggeettttoo  
  

LLaa  ggrraannddee  mmaaggggiioorraannzzaa  ddeeggllii  iinntteerrppeellllaattii  aaccccoogglliiee  ffaavvoorreevvoollmmeennttee  ll’’aaddeessiioonnee  

ddeellllaa  SSvviizzzzeerraa  aallllaa  CCoonnvveennzziioonnee  ppeennaallee  ddeell  CCoonnssiigglliioo  dd’’EEuurrooppaa  ssuullllaa  ccoorrrruuzziioonnee  ee  aall  

rreellaattiivvoo  pprroottooccoolllloo  aaggggiiuunnttiivvoo..  LLaa  mmaaggggiioorr  ppaarrttee  ddeeii  ffaauuttoorrii  ddeellll’’aaddeessiioonnee  aappppooggggiiaa  

aanncchhee  llaa  lleeggiissllaazziioonnee  dd’’aapppplliiccaazziioonnee  pprrooppoossttaa..    

EEccccoo  ii  ppaarreerrii  eesspprreessssii  nneell  ddeettttaagglliioo::  ssii  ssoonnoo  ddeettttii  eesspplliicciittaammeennttee  oo  iimmpplliicciittaammeennttee  

ffaavvoorreevvoollii  aallll’’aaddeessiioonnee  ttuuttttii  ii  CCaannttoonnii,,  iill  PPLLRR  ee  iill  PPSSSS,,  ll’’AASSBB  ee  ll’’eeccoossuu,,  ccoommee  ppuurree  llaa  

mmaaggggiioorr  ppaarrttee  ddeellllee  aallttrree  oorrggaanniizzzzaazziioonnii  ee  iissttiittuuzziioonnii  iinntteerreessssaattee..  CCoonnttrraarrii  iinnvveeccee  

ll’’UUDDCC  ee  iill  PPPPDD  ccoommee  ppuurree  vvaarriiee  aassssoocciiaazziioonnii  sseettttoorriiaallii11..  IIll  PPPPDD  ggiiuuddiiccaa  iirrrriissoollttee  ttrrooppppee  

qquueessttiioonnii,,  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  rreellaattiivvee  aallll’’aattttuuaazziioonnee,,  ee  ssii  iinntteerrrrooggaa  ssuullll’’uuttiilliittàà  ddeellllee  nnuuoovvee  

ddiissppoossiizziioonnii  ppeennaallii..  LL’’UUDDCC  rreeppuuttaa  iinnuuttiillee  ll’’aaddeessiioonnee  iinn  qquuaannttoo  llaa  ccoorrrruuzziioonnee  nnoonn  èè  uunn  

pprroobblleemmaa  cchhee  rriigguuaarrddaa  iinn  pprriimmoo  lluuooggoo  llaa  SSvviizzzzeerraa,,  mmaa  ppiiuuttttoossttoo  ggllii  SSttaattii  bbuurrooccrraattiiccii  ee  

ttrrooppppoo  rreeggoollaammeennttaattii..  EEnnttrraammbbii  ii  ppaarrttiittii,,  iinnoollttrree,,  mmeettttoonnoo  iinn  ddiissccuussssiioonnee  iill  mmeeccccaanniissmmoo  

ddii  ssoorrvveegglliiaannzzaa  ddaa  ppaarrttee  ddeell  GGrroouuppee  dd’’EEttaattss  ccoonnttrree  llaa  ccoorrrruuppttiioonn  ((GGRREECCOO))  ee  ii  ccoossttii  

cchhee  nnee  ddeerriivvaannoo22..  

                                                           
1  Contrari all’adesione sono il CePa, la FER e la CVAM,  critiche invece l’USAM e la FMH. 
2  Disapprovano il meccanismo di sorveglianza anche la FER, la CVAM e il CePa. 
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LLaa  ppoorrttaattaa  ddeellllee  rreevviissiioonnii  ddii  lleeggggee  pprrooppoossttee  èè  rriitteennuuttaa  aapppprroopprriiaattaa  ddaallllaa  mmaaggggiioorr  ppaarrttee  

ddeeii  ffaauuttoorrii  ddeellll’’aaddeessiioonnee33..  UUnnaa  mmiinnoorraannzzaa44  ggiiuuddiiccaa  ll’’aavvaammpprrooggeettttoo  ttrrooppppoo  mmooddeerraattoo::  

ddaa  uunn  llaattoo,,  ssii  aauussppiiccaa  cchhee  llaa  ccoorrrruuzziioonnee  nneell  sseettttoorree  pprriivvaattoo  vveennggaa  ddiisscciipplliinnaattaa  nneell  CCPP  

((ee  nnoonn  nneellllaa  LLCCSSII))  ee  ssiiaa  ccoonnssiiddeerraattaa  uunn  ccrriimmiinnee  ee//oo  uunn  rreeaattoo  ppeerrsseegguuiittoo  dd’’uuffffiicciioo,,  

ddaallll’’aallttrroo,,  ssii  cchhiieeddee  ddii  ppuunniirree  iill  ttrraaffffiiccoo  dd’’iinnfflluueennzzaa..  AAllccuunnii  ffaauuttoorrii  ddeellll’’aaddeessiioonnee  

pprreeffeerriissccoonnoo  uunn’’aattttuuaazziioonnee  ppiiùù  rreessttrriittttiivvaa  ddeellllaa  CCoonnvveennzziioonnee  ee,,  iinn  ppaarrttiiccoollaarree,,  llaa  

rriinnuunncciiaa  aallllaa  responsabilità primaria dell’impresa per la corruzione attiva nel settore 

privato55..  

  

IIII..  CCoorrrruuzziioonnee  ppaassssiivvaa  ddii  ppuubbbblliiccii  uuffffiicciiaallii  ssttrraanniieerrii  ((aarrtt..  332222septiessepties  ccppvv..  
22  AAPP--CCPP))  

  

LLaa  mmaaggggiioorraannzzaa  ddeeggllii  iinntteerrppeellllaattii  aapppprroovvaa  eesspplliicciittaammeennttee  oo  ttaacciittaammeennttee  llaa  nnuuoovvaa  

ddiissppoossiizziioonnee  ppeennaallee  ssuullllaa  ccoorrrruuzziioonnee  ppaassssiivvaa  ddii  ppuubbbblliiccii  uuffffiicciiaallii  ssttrraanniieerrii..  LLaa  ppuunniibbiilliittàà  

ddii  ttaallee  rreeaattoo  iinnccoonnttrraa  ll’’ooppppoossiizziioonnee  ddii  ttrree  ppaarrtteecciippaannttii  ssoollttaannttoo66..  IIll  CCaannttoonnee  ddii  BBaassiilleeaa--

CCiittttàà  pprrooppoonnee  ll’’iinnttrroodduuzziioonnee  ddii  dduuee  aarrttiiccoollii  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  ccoorrrruuzziioonnee  aattttiivvaa  ee  ppaassssiivvaa  ddii  

ppuubbbblliiccii  uuffffiicciiaallii  ssttrraanniieerrii,,  aannaallooggaammeennttee  aallllaa  ccoorrrruuzziioonnee  ddii  ppuubbbblliiccii  uuffffiicciiaallii  ssvviizzzzeerrii  

((aarrtt..  332222terter  ee  332222quaterquater  CCPP))..  AAllccuunnii  ddeepplloorraannoo  ll’’iimmmmuunniittàà  ddeellllee  oorrggaanniizzzzaazziioonnii  

ssoopprraannaazziioonnaallii  cchhee  rreennddeerràà  ssppeessssoo  iimmppoossssiibbiillee  iill  ppeerrsseegguuiimmeennttoo  ppeennaallee77..  

  
III. Responsabilità dell’impresa (art. 100quater cpv. 2 CP) 
  

LLaa  mmaaggggiioorr  ppaarrttee  ddeeii  ppaarrtteecciippaannttii88  aapppprroovvaa  ttaacciittaammeennttee  llaa  pprrooppoossttaa  ddii  iinnsseerriirree  nneell  

ccaattaallooggoo  ddeeii  rreeaattii  eelleennccaattii  aallll’’aarrttiiccoolloo  110000quaterquater  ccaappoovveerrssoo  22  ddeell  CCPP  aanncchhee  llaa  ffaattttiissppeecciiee  

ddeellllaa  ccoorrrruuzziioonnee  aattttiivvaa  nneell  sseettttoorree  pprriivvaattoo  aaii  sseennssii  ddeellll’’aarrttiiccoolloo  44aa  ccaappoovveerrssoo  11  lleetttteerraa  

aa  AAPP--LLCCSSll..  

DDuuee  iinntteerrppeellllaattii99  rriitteennggoonnoo  uunn  pprroobblleemmaa  iinnsseerriirree  ll’’aarrttiiccoolloo  44aa  LLCCSSII  nneellll’’aarrttiiccoolloo  

110000quaterquater  ddeell  CCPP,,  vviissttoo  cchhee  ll’’aarrttiiccoolloo  2266  LLCCSSII  rriimmaannddaa  aaggllii  aarrttiiccoollii  66  ee  77  DDPPAA..  IIll  

CCaannttoonnee  ddii  AArrggoovviiaa  pprrooppoonnee  qquuiinnddii  ddii  vveerriiffiiccaarree  ssee  èè  nneecceessssaarriioo  ccoommpplleettaarree  ll’’aarrttiiccoolloo  

110000quaterquater  ccaappoovveerrssoo  22  ddeell  CCPP  ccoonn  ll’’aarrttiiccoolloo  44aa  ccaappoovveerrssoo  11  lleetttteerraa  aa  LLCCSSII;;  llaa  SSSSDDPP  
                                                           
3  Le osservazioni, proposte e riserve apportate ai singoli punti sono esposte al n. II segg. 
4  Giudicano troppo blando l’avamprogetto BE, SZ, SO, VD, GE, il PSS e altri. 
5  Chiedono un’applicazione più restrittiva in particolare la SSIC e l’ASB. 
6  Sono contrari alla punibilità della corruzione passiva di pubblici ufficiali stranieri la FER, la CVAM e il CePa. 
7  Disapprovano l’immunità delle organizzazioni sopranazionali AG e VS. 
8  L’UDC e l’ASB sono contrarie alla proposta di inserire la corruzione attiva nel catalogo dei reati gravi perché 

non lo ritengono adatto ad accogliere la disposizione LCSI. La SSIC e l’USAM non ritengono necessario tale 
adeguamento e la FER chiede esplicitamente che la Svizzera formuli una riserva in merito. 
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pprrooppoonnee  uunn  nnuuoovvoo  aarrttiiccoolloo  2266  ccaappoovveerrssoo  22  LLCCSSII,,  cchhee  pprreevveeddee  llaa  pprriioorriittàà  ddeellllee  

ddiissppoossiizziioonnii  ddeell  CCPP  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  ppuunniibbiilliittàà  ddeellll’’iimmpprreessaa  ppeerr  ii  ccaassii  ccoonntteemmppllaattii  

aallll’’aarrttiiccoolloo  44aa  LLCCSSII..  

  

IIVV..  CCoorrrruuzziioonnee  nneell  sseettttoorree  pprriivvaattoo  ((aarrtt..  44aa  AAPP--LLCCSSII))  
  

AA))  OOsssseerrvvaazziioonnii  ggeenneerraallii  

SSoollttaannttoo  dduuee  iinntteerrppeellllaattii1010  ccoonntteessttaannoo  llaa  ppuunniibbiilliittàà  ddeellllaa  ccoorrrruuzziioonnee  nneell  sseettttoorree  pprriivvaattoo  

iinn  qquuaannttoo  ttaallee..  SSoonnoo  ttuuttttaavviiaa  ssttaattee  pprrooppoossttee  vvaarriiee  mmooddiiffiicchhee;;  iinnoollttrree,,  ii  ppaarreerrii  

rriigguuaarrddaannttii  llaa  ddeeffiinniizziioonnee  ddeellllaa  ffaattttiissppeecciiee  ddiivveerrggoonnoo  ffoorrtteemmeennttee..  

  

BB))  PPeerrsseegguuiimmeennttoo  ssuu  qquueerreellaa  ddii  ppaarrttee  oo  dd’’uuffffiicciioo??  

GGllii  iinntteerrppeellllaattii  ssoonnoo  iinn  pprreevvaalleennzzaa  ffaavvoorreevvoollii  aall  ppeerrsseegguuiimmeennttoo  ssuu  qquueerreellaa  ddii  ppaarrttee1111..  

SSoollttaannttoo  qquuaattttrroo  CCaannttoonnii  ee  aallttrrii  ttrree  ppaarrtteecciippaannttii1212  vvoorrrreebbbbeerroo  cchhee  llaa  ccoorrrruuzziioonnee  nneell  

sseettttoorree  pprriivvaattoo  ssiiaa  ppeerrsseegguuiittaa  dd’’uuffffiicciioo..  QQuueessttii  uullttiimmii  ssoonnoo  ddeell  ppaarreerree  cchhee,,  iinn  ssoossttaannzzaa,,  

eessiissttaa  uunn  iinntteerreessssee  ppuubbbblliiccoo  aa  ppeerrsseegguuiirree  llaa  ccoorrrruuzziioonnee  nneell  sseettttoorree  pprriivvaattoo  ee  cchhee  llee  

aauuttoorriittàà  ddii  ppeerrsseegguuiimmeennttoo  ppeennaallee  ppoossssaannoo  vveenniirree  aa  ccoonnoosscceennzzaa  ddeeii  ffaattttii  aanncchhee  sseennzzaa  

llaa  ccoollllaabboorraazziioonnee  ddii  pprriivvaattii..  

AAllccuunnii  ppaarrtteecciippaannttii  aauussppiicchheerreebbbbeerroo  uunnaa  lleeggiittttiimmaazziioonnee  aallll’’aazziioonnee  ppeerr  llee  OONNGG1313..  

  

CC))  RReeggoollaammeennttaazziioonnee  aa  lliivveelllloo  ddii  LLCCSSII  oo  ddii  CCPP??  

LLaa  pprrooppoossttaa  ddii  iinnttrroodduurrrree  llaa  ddiissppoossiizziioonnee  nneellllaa  LLCCSSII  rraaccccoogglliiee  aammppii  ccoonnsseennssii1414..  SSoonnoo  

ppoocchhii  ii  CCaannttoonnii  ee  llee  oorrggaanniizzzzaazziioonnii  ffaavvoorreevvoollii  aa  uunn  iinnsseerriimmeennttoo  nneell  CCPP1515..  VVaarrii  

iinntteerrppeellllaattii1616  ddeepplloorraannoo  llaa  ddeecciissiioonnee  ddii  nnoonn  aapppplliiccaarree  llaa  ffaattttiissppeecciiee  ddii  ccoorrrruuzziioonnee  nneell  

sseettttoorree  pprriivvaattoo  aadd  aassssoocciiaazziioonnii  qquuaallii  llaa  FFIIFFAA  ee  iill  CCIIOO..  RRiitteennggoonnoo  iinnffaattttii  cchhee,,  tteennuuttoo  

                                                                                                                                                                                     
9  Il problema è stato sollevato dal Cantone AG e dalla SSDP. 
10PPD: occorre appurare se, considerati gli elevati costi nel settore della giustizia, conviene introdurre nuove 

fattispecie; sono inoltre dubbi gli effetti che produrrà l’introduzione, nel diritto svizzero, della corruzione passiva 
nel settore privato; FMH: l’ampliamento proposto porterebbe a un aumento della burocrazia rendendo più 
difficile l’interpretazione nella prassi penale. 

11Esplicitamente favorevoli al perseguimento su querela di parte: ZH, ZG, BS, VD, AG, il PLR, la FER, la CVAM, il 
CePa, la CCPCS, la SSDP, l’ecosu, la SSIC e l’USAM. Per la SSIC e l’USAM, il perseguimento su querela di 
parte è la condizione sine qua non per l’adesione della Svizzera. L’ecosu propone di rinunciare all’introduzione 
della nozione di “esercizio del potere d’apprezzamento“ o almeno di escludere i programmi di sconto o di fedeltà 
più conosciuti, ad esempio introducendo un’adeguata clausola d’opportunità; raccomanda inoltre di non legitti-
mare le associazioni all’azione per quanto riguarda la corruzione nel settore privato. 

12Si sono espressi a favore del perseguimento d’ufficio BE, SZ, OW, SO, la TInt, Queloz e l’UniG. 
13Vorrebbe legittimare all’azione le ONG ad es. la SSDP. 
14Esplicitamente favorevoli all’inserimento nella LCSI sono AG, BS, VD, la SSIC, l’USAM e l’ecosu. 
15Favorevoli all’inserimento nel CP sono ZH, BE, SZ, la CCPCS e l’UniG. 
16Criticano tale immunità BE, VD, la CCPCS, la TInt e la CAIS. 
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ccoonnttoo  ddeellllaa  ccoorrrruuttttiibbiilliittàà  ee  ddeellllee  ssoommmmee  ccoorrrruuttttiivvee,,  iill  ccaammppoo  dd’’aapppplliiccaazziioonnee  vvaaddaa  

eesstteessoo  aanncchhee  aa  ttaallii  aassssoocciiaazziioonnii..  

  

DD))  RRiinnuunncciiaa  aallllaa  ppuunniibbiilliittàà  ddeellllaa  mmeerraa  ccoonncceessssiioonnee  ddii  vvaannttaaggggii  

LLaa  pprrooppoossttaa  ddii  rriinnuunncciiaarree  aallllaa  ppuunniibbiilliittàà  ddeellllaa  mmeerraa  ccoonncceessssiioonnee  ddii  vvaannttaaggggii  rraaccccoogglliiee  

iill  ccoonnsseennssoo  qquuaassii  uunnaanniimmee  ddeeggllii  iinntteerrppeellllaattii1717..  

  

EE))  AAllttrree  rriicchhiieessttee  

QQuuaattttrroo  ppaarrtteecciippaannttii  pprrooppoonnggoonnoo  ddii  qquuaalliiffiiccaarree  ccoommee  ccrriimmiinnee  llaa  ccoorrrruuzziioonnee  nneell  sseettttoorree  

pprriivvaattoo1818..  RRiitteennggoonnoo  iinnffaattttii  iinnggiiuussttiiffiiccaattoo  iill  ttrraattttaammeennttoo  iimmppaarrii  rriissppeettttoo  aallllaa  ccoorrrruuzziioonnee  ddii  

ppuubbbblliiccii  uuffffiicciiaallii  ee  cchhiieeddoonnoo  ddii  ccoonnssiiddeerraarree  llaa  ffaattttiissppeecciiee  aaii  sseennssii  ddeellll’’aarrttiiccoolloo  44aa  LLCCSSII  

ccoommee  uunn  rreeaattoo  pprreessuuppppoossttoo  ddeell  rriicciiccllaaggggiioo  ddii  ddeennaarroo,,  ssooggggeettttoo  aallllaa  ggiiuurriissddiizziioonnee  

ffeeddeerraallee  ddii  ccuuii  aallll’’aarrttiiccoolloo  334400bisbis  CCPP1919..  

  

V. Rinuncia alla punizione del traffico d’influenza 
  

LLaa  pprrooppoossttaa  ddii  rriinnuunncciiaarree  aallll’’iinnttrroodduuzziioonnee  ddii  nnuuoovvee  ddiissppoossiizziioonnii  ppeennaallii  vvoollttee  aa  

rreepprriimmeerree  iill  ttrraaffffiiccoo  dd’’iinnfflluueennzzaa,,  ooppppuurree  ddii  ffoorrmmuullaarree  uunnaa  rriisseerrvvaa  iinn  mmeerriittoo,,  iinnccoonnttrraa  iill  

ffaavvoorree  ddeellllaa  mmaaggggiioorraannzzaa2020..  AAllccuunnii  iinntteerrppeellllaattii  ddiissaapppprroovvaannoo  llaa  rriinnuunncciiaa,,  oosssseerrvvaannddoo  

cchhee  aanncchhee  iinn  SSvviizzzzeerraa  eessiissttoonnoo  ccoonntteessttii  cchhee  ffaavvoorriissccoonnoo  iill  ttrraaffffiiccoo  dd’’iinnfflluueennzzaa2121..  

NNeessssuunnoo  hhaa  ttuuttttaavviiaa  qquuaalliiffiiccaattoo  ccoommee  iinnaacccceettttaabbiillee  llaa  rriisseerrvvaa  pprrooppoossttaa..  

  

VVII..  CCoommppeetteennzzaa  ggiiuurriissddiizziioonnaallee  
  

PPooiicchhéé  ggllii  aattttii  ddii  ccoorrrruuzziioonnee  ccoommmmeessssii  aallll’’eesstteerroo  nnoonn  ggiiuussttiiffiiccaannoo,,  nnéé  iinn  rraaggiioonnee  ddeellllaa  

lloorroo  ggrraavviittàà  nnéé  iinn  rraaggiioonnee  ddeellllee  lloorroo  ccaarraatttteerriissttiicchhee,,  uunnaa  rriinnuunncciiaa  aall  pprriinncciippiioo  ddeellllaa  

ddooppppiiaa  ppuunniibbiilliittàà,,  ll’’aavvaammpprrooggeettttoo  pprrooppoonnee  ddii  ccoonnsseerrvvaarree  ttaallee  pprriinncciippiioo  ee  ddii  ffoorrmmuullaarree  

uunnaa  rriisseerrvvaa  iinn  mmeerriittoo..  TTaallee  pprrooppoossttaa  nnoonn  èè  ccoonntteessttaattaa2222..  

                                                           
17Disapprovano unicamente BE, la CCPCS e l’UniG perché ritengono che rinunciare a punire la concessione di 

vantaggi renda impossibile impedire la cosiddetta “alimentazione progressiva”. 
18La qualifica della corruzione nel settore privato come crimine è chiesta da GE, la TInt, l’UniG e Queloz. 
19Propongono di adottare la giurisdizione federale anche SZ e la SSDP; SZ pone l’accento sullo sgravio che ne 

risulterebbe per i Cantoni. 
20Esplicitamente favorevoli a non punire il traffico d’influenza sono ZH, ZG, BS, AG, TI, VS, il PLR,  la FER, la 

CVAM, il CePa, la SSDP, la SSIC, l’USAM e l’ecosu; per le ultime due, tale rinuncia è una condizione sine qua 
non per l’approvazione dell’avamprogetto. 

21Contrari a tale rinuncia BE, VD, il PSS, la CCPCS, la TInt, la CAIS e Queloz. 
22Esplicitamente a favore della riserva riguardo alla doppia punibilità sono AG, BS, BE, la SSIC, l’USAM, la 

CCPCS, la CAIS, la SSDP, la FER, la CVAM e il CePa. 
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VVIIII..  PPrrooppoossttee  ee  oosssseerrvvaazziioonnii  
  

SSiinnggoollii  iinntteerrppeellllaattii  ccoonnffeerrmmaannoo  ll’’iinnuuttiilliittàà  ddii  mmiissuurree  ssppeecciiaallii  ppeerr  pprrootteeggggeerree  cchhii  ssppoorrggee  

ddeennuunncciiaa2323..  UUnn  ppaarrtteecciippaannttee  cchhiieeddee  uunnaa  pprrootteezziioonnee  ssppeecciiaallee  ppeerr  ii  ccoossiiddddeettttii  

wwhhiissttlleebblloowweerrss2424..  

LLaa  nneecceessssiittàà  ddii  iissttiittuuiirree  uunn’’aauuttoorriittàà  pprreeppoossttaa  aallllaa  lloottttaa  ccoonnttrroo  llaa  ccoorrrruuzziioonnee  nnoonn  èè  

mmeessssaa  iinn  ddiissccuussssiioonnee2525..  

UUnn  CCaannttoonnee  ffaa  nnoottaarree  ll’’iimmppoorrttaannzzaa  ddii  oorrggaanniizzzzaarree  aall  mmeegglliioo  llaa  pprroocceedduurraa  ppeerr  

ll’’aassssiisstteennzzaa  ggiiuuddiizziiaarriiaa  ddaa  ppaarrttee  ddeellll’’aauuttoorriittàà  cceennttrraallee,,  ddaattoo  cchhee  llee  ooppeerraazziioonnii  ssvvoollttee  

ppeerr  iill  ttrraammiittee  ddii  uunn’’aauuttoorriittàà  cceennttrraallee  ssoonnoo  ggeenneerraallmmeennttee  ppiiùù  aarrdduuee  ddii  qquueellllee  ttrraattttaattee  aa  

ddiirreettttoo  ccoonnttaattttoo  ccoonn  llee  aauuttoorriittàà  eesstteerree2626..  

UUnn  CCaannttoonnee  sseeggnnaallaa  llaa  ssccaarrssiittàà  ddii  ppeerrssoonnaallee  ddii  ppoolliizziiaa  ee,,  ddii  ccoonnsseegguueennzzaa,,  tteemmee  cchhee  

ppoossssaannoo  ssoorrggeerree  ddiiffffiiccoollttàà  nneellll’’aattttuuaazziioonnee  ddeellllaa  CCoonnvveennzziioonnee2727..  

UUnn  CCaannttoonnee  tteemmee  cchhee  iinnffoorrmmaazziioonnii  nnoonn  rriicchhiieessttee  ppoossssaannoo  eesssseerree  ttrraassmmeessssee  aanncchhee  aa  

uunnoo  SSttaattoo  ccoonnttrraaeennttee  pprriivvoo  ddii  uunnaa  lleeggiissllaazziioonnee  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  pprrootteezziioonnee  ddeeii  ddaattii  

eeqquuiivvaalleennttee  aa  qquueellllaa  ssvviizzzzeerraa2828..  CChhiieeddee  ppeerrttaannttoo  cchhee  llaa  SSvviizzzzeerraa  ffoorrmmuullii  uunnaa  rriisseerrvvaa  

aallll’’aarrttiiccoolloo  2266  ccaappoovveerrssoo  33  oo  aallll’’aarrttiiccoolloo  2288  ddeellllaa  CCoonnvveennzziioonnee  iinn  ffaavvoorree  ddeell  ddiirriittttoo  

nnaazziioonnaallee  oo  aallmmeennoo  ddeellllee  ddiissppoossiizziioonnii  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  pprrootteezziioonnee  ddeeii  ddaattii..  

                                                           
23Per AG e la SSDP, non è necessaria una protezione speciale dei testimoni. 
24La protezione dei whistleblowers è chiesta da Queloz. 
25AG sostiene esplicitamente la proposta e la Tint chiede interventi di formazione e perfezionamento a intervalli 

regolari per l’autorità cantonale competente. 
26SZ 
27GL 
28SO 


