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    مةمقّد  -أوال  
 من اإلطار املرجعـي آلليـة   ٣٦ وفقا ألحكام الفقرة    هذه وثيقة فريق استعراض التنفيذ   تتاح    -١

  ).٣/١مرفق قرار مؤمتر الدول األطراف (استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد 
ــة اخلالصــات فــقوتتَّ  -٢ ــو الوافي ــة االستعراضــات مــع الوثيقــة هــذه يف اردةال  الــيت القطري

 تتعلّـق  أخـرى  وافية خالصات وستصدر .األوىل االستعراض دورة من األوىل السنة يف أجريت
  .املذكرة هلذه كإضافات ذاهتا الدورة من نفسها بالسنة

    
      خالصات وافية  -اثاني  

      فنلندا    
    القانوين النظام    

 .القـانون  قـوة  األخـري  هلـذا  يـصبح  دويل اتفـاق  بـشأن  مـا  قانونـا  لفنلنـدي ا الربملـان  يعتمد عندما
 القـانوين  النظـام  مـن  أيتجـزّ  ال جزءا األصول حسب عليها املصادق الدولية املعاهدات وتشكّل
 الدســتورية القواعــد مــن أدىن أي :التــشريعية القــوانني ســائر مــستواها يف ومتاثــل للبلــد احمللــي
  .دولةال جملس قرارات من وأعلى
 الفنلنـدي  القـانوين  النظـام  يف )االتفاقيـة ( الفـساد  ملكافحـة  املتحـدة  األمـم  اتفاقية إدماج وأصبح
ــوال ــاد مكفـ ــانون باعتمـ ــم القـ ــوم ٤٦٦/٢٠٠٦ رقـ ــم واملرسـ ــه .٦٠٥/٢٠٠٦ رقـ ــإنَّ وعليـ  فـ
  .مباشرا تطبيقا االتفاقية أحكام تطبيق املبدأ، حيث من ، تستطيعاملختصة الفنلندية السلطات

    
    النتائج العامة    

 يف البلـد، وهـو أمـر    تـدنِّيا كـبريا  يوجد يف فنلندا توافق عـام يف اآلراء حـول تـدّني معـّدل الفـساد          
ز النقـاش احلـايل، ضـمن مـا         ويركِّـ . تفّسره جمموعة من العوامـل االجتماعيـة والثقافيـة واملؤسـسية          

وكيات أقـل جـالء وأقـل       يركّز، على مدى تأثّر ما يتخذه املوظفون العموميون من إجراءات بسل          
  .حيث تتم احملاباة على أساس عالقات غري رمسية" شبكة الرفاق القدامى"افتضاحا ُتعرف باسم 

 علـى  الدالـة  املؤشـرات  بعـض  املاضـية  القليلـة  السنوات مدى على ظهرت ذلك، إىل وباإلضافة
 هــذا يف االدعــاءات مــن عــدد يف التحقيــق حاليــا وجيــري الفــساد، حــاالت عــن اإلبــالغ زيــادة
 أيـضا  يـشغل  كـان  الربملـان  يف عـضو  إىل ُوّجهـت  ،٢٠١١ يناير/الثاين كانون هناية في ف .الشأن
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 حبـق  االهتـام  قـرارات  مـن  املزيـد  يـصدر  أن عاملُتوقَّـ  ومن ،املُشدَّد االرتشاء   هتمة عمومية، وظيفة
 ونـة اآل يف املزعومـة  الفـساد  حـاالت  وتـشترك  .الربملـان  أعـضاء  مـن  األقـل  على آخرين عضوين
ــةمعّي مســات يف األخــرية ــرتبط ن ــوفريهم الــضغط األعمــال رجــال مبمارســة األول املقــام يف ت  بت
 الــصعيد أو البلــديات صــعيد علــى الــساسة مهــاينظّ الــيت االنتخابيــة للحمــالت الــالزم التمويــل
 يف واستـضافة  رحـالت  مـن ( الـضيافة  أشـكال  مبختلـف  العمـوميني  املـوظفني  بتزويد أو الوطين،
 القـوانني  ُشـدِّدت  ،٢٠٠٩ عـام  ويف ).ذلـك  إىل ومـا  األوبـرا،  عروض حلضور وتذاكر املطاعم
 الفنلنــدي اجلمهــور أنَّ إىل تــشري دالئــل عمومــا وهنــاك .االنتخابيــة احلمــالت بتمويــل املتعلقــة

  .اهلدايا يقبلون الذين العموميني واملوظفني للساسة انتقادا أكثر باتا )اإلعالم ووسائط(
ــا، ــؤدي وعموم ــة ؤســساتامل ت ــة احمللي ــها الفنلندي ــداً وظيفت ــد، حــد إىل أداء جي  يوالتحــّد بعي
   .الوضع هذا استمرار ضمان يف يكمن إمنا القادمة القليلة السنوات يف الرئيسي

 بــني جتمــع الفــساد مكافحــة علــى للتعــاون شــبكة العــدل وزارة أنــشأت ،٢٠٠٢ عــام ويف
 اخلـاص  القطـاع  لمتثّـ  الـيت ( املعنيـة  جلهـات ا مـن  غريهـا  جانب إىل الرئيسية احلكومية السلطات
. يالـوع  وزيـادة  املؤسـسات  بـني  التنـسيق  ضـمان  بغيـة  ) وأوساط الباحثني  املدين اجملتمع وفئات
ــة اآلليــات لتحــسني املقبلــة اجلهــود وراء الدافعــة القــوة الــشبكة هــذه رتــوفّ أن ويؤمــل  القانوني

  .فنلندا يف الفساد ملكافحة واملؤسسية
    

      القانون إنفاذو التجرمي    
    التجرمي    

 وخـصوصا  الفنلنـدي،  اجلنـائي  القـانون  يف مجيعهـا  مـة جمرَّ االتفاقيـة  يف عليهـا  املنـصوص األفعال  
 اجلـرائم ( ٣٠ والفـصل  ،) العمومية السلطات ضد املرتكبة اجلرائم( ١٦ الفصل أحكام مبوجب
 جــرائم( ٤٠ والفــصل ،)األمــوال وغــسلى الرشــاو تقاضــي جــرائم( ٣٢ والفــصل ،)التجاريــة
  ).املنصب استغالل
 ، تـشمل  االرتـشاء  جرميـة ف .االتفاقيـة  تقتـضيه  الـذي  األدىن احلـدَّ  اجلـرائم  بعـض  نطـاقُ  ويتجاوز

 امتناعـه  أو مـا  بفعل موظف قيام بالضرورة تقتضي ال منفعة قبول أو التماَس املثال، سبيل على
 احتمـال  هنـاك  يكون أن اجلرمية الرتكاب ويكفي .الرمسية واجباته أدائه سياق يف به القيام عن
  . العموميةالسلطات تصرفات نزاهة يف اجلمهور ثقة إضعاف ىل إاملوظف سلوك ييؤّد أن

 االتفاقيـة،  يف عليهـا  املنـصوص  احلدود اخلاص القطاع يف بالرشوة املتصلة اجلرائم تتجاوز وباملثل،
 أو الراشـي  املرتـشي    "حيـايب " أن ويكفي .أساسيا ركنا يشكّل ال بالواجب اإلخالل إنَّ حيث من
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 عالقـة  محايـة  هـو  التجـرمي  هـدف   فـإنَّ  وبـذا  .واجباتـه  أو لوظيفته أدائه سياق يف آخر شخص  أيَّ
  .سواء حد على احلر التنافس ومحاية واملوظف العمل ربِّ بني القائمة الثقة

 ذلــك يف مبــا األمــوال، بغــسل مرتبطــا أصــليا جرمــا جــرم أيُّ يكــون أن أيــضا فنلنــدا يف وميكــن
 األصــلية، اجلــرائم تــشمل بــأن االتفاقيــة شــروط بــذلك ليتجــاوز اخلــارج، يف املرتكبــة اجلــرائم
  .نفسها االتفاقية يف عليها املنصوص الشروط أدىن، كحّد
 املتــاجرة جتــرم بعــد ملالــيت  االتفاقيــة يف عليهــا املنــصوص اإللزاميــة غــري الــسلوكيات بــني ومــن

 يتعلــق ففيمــا .جترميهمــا ملــسألة الواجــب االعتبــار إيــالء رغمبــ املــشروع، غــري واإلثــراء بــالنفوذ
 هـذه  إلدخـال  تأييـدها  عن أعربت احلكومية السلطات بعض أنَّ من بالرغمو بالنفوذ، باملتاجرة
 خيـصّ  فيمـا  أمـا  .للغايـة  غامـضا  عـام  بوجـه  املفهـوم  هـذا  اعُتـرب  فقـد  اجلـرائم،  عـداد  يف املتاجرة
 وموجـوداهتم  العمـوميني  املـوظفني  دخـل  ملراقبة القائم النظام أنَّ ُرِئي فقد املشروع، غري اإلثراء
  .الكفاية فيه مبا صارم
 فنلنـدا  اعتمـدت  وقـد  .االعتبـاريني  األشـخاص  مـسؤولية  يـنظّم  كامل فصل اجلنائية املدّونة ويف

 هــذا ويتفــق .اجلنــائي القــانون إىل األول املقــام يف يــستند الــشركات ملــسؤولية شــامال منوذجــا
 االعتبـاريني  األشـخاص  حتّمل ال فنلندا كانت وإن االتفاقية، مقتضيات مع معظمه يف جالنموذ
 القطـاعني  يف واالخـتالس  العمـوميني،  املـوظفني  ارتـشاء  عـن  املـسؤولية  اجلنائي القانون مبوجب
 تطبيـق  كيفيـة  بعـد  حتـدد    ومل .العدالـة  سـري  وإعاقـة  الوظـائف،  اسـتغالل  وإساءة واخلاص، العام

 املتعلقـة  املـسائل رع إال مـؤخراً يف النظـر يف   ش ألنـه مل يـ  الواقـع،  أرض علـى  نلنـدي الف النمـوذج 
  .القضاء أمام مرفوعتني قضيتني يف بالفساد املتصلة اجلرائم عن الشركات مبسؤولية

 مقارنـة  نـسبيا  خفيفـة  عقوبـات  اسـتخدام  الفنلنـدي  اجلنائيـة  العدالـة  لنظـام  العامة السمات ومن
 العقوبـات  العـام  هالتوّج هذا من ُيستثىن وال .الغرامات على التركيز مع أخرى، أوروبية ببلدان

 إىل القـضاة  ومييـل  الـسَّجن  عقوبـة  إىل ُيلجـأ  مـا  ونـادرا  .بالفـساد  املتصلة اجلرائم على املفروضة
ــأخّف احلكــم ــة درجــات ب ــى العقوب ــلَّم عل ــات ُس ــررة العقوب ــشريعات يف املق ــن .الت ــثري وم  امل
 العقوبـات  خفـة   أنَّ علـى  قويـة  ةأدلّـ  متقّد باجلرمية املتعلقة والدراسات اتاإلحصاء  أنَّ لالهتمام
 هــذا أنَّ وأُوضــح .اجلــرائم ارتكــاب زيــادة إىل ُتــؤدِّ مل بفنلنــدا اجلنائيــة العدالــة نظــام يف احملــّددة
 دوافـع  األفـراد  لدى فيه يوجد ال اجلنائية للعدالة نظام أداء لكفاءة إجيابية نتيجة يكون قد األمر
 املكاسـب  وفقـدان  القـضائية  للمالحقـة  ضالتعـرّ  خمـاطر  ارتفـاع  بسبب اجلرائم الرتكاب تذكر
  .جراميةاإل السلوكيات عن النامجة
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 فقـد  التجـرمي،  جمـال  يف لالتفاقيـة  فنلنـدا  المتثـال  العـايل  املـستوى  الحظـوا  املـستعرضني   أنَّ ومع
  :خلصوا إىل أنَّ اجلوانب التالية يف حاجة إىل بعض التحسينات

 فيهـا  يكـون  الـيت  احلـاالت  ليشمل وارتشائهم الربملان أعضاء رشو نطاق ُيوّسع أن  •  
 يقتــضي وأالّ بواجبــاهتم، ختــلّ قــد بطرائــق العمــل إىل دفعهــم الرشــوة مــن الغــرض
 ولكـنّ  .الـراهن  الوقـت  يف احلـال  هـو  مثلمـا  الربملـان  يف التـصويت  بالـضرورة  ذلك
 الغايـة  هلـذه  تعـديالت  ٢٠١١ مـارس /آذار ١٥ يف اعتمـد  الربملان أنَّ أفادت فنلندا
  .النفاذ زحّي تدخل لكي الرئيس توقيع إىل حباجة تزال ال

 ُتفـرض  الـذي ( الربملـان  أعـضاء  خيـص  فيمـا دة  دَّشاملـ  الرشـوة  على القانون ينّص أن  •  
 فنلنـدا  ولكـنّ  ).دةشدَّاملـ  الرشـوة  جرميـة  عقوبـة  من أخف دنيا عقوبة حاليا مبوجبه
 تـزال  ال الغايـة  هلذه تعديالت ٢٠١١ مارس/آذار ١٥ يف اعتمد ملانالرب  أنَّ أفادت
  .النفاذ زحّي تدخل لكي الرئيس توقيع إىل حباجة

 ُيعتمــد دســتورية تغــيريات إجــراء إمكانيــة تقــّصي يف االقتــضاء، عنــد ُينظــر، أن  •  
 كـأن  نـة، معّي حـاالت  يف اخلدمـة  مـن  تلقائيـا  الربملـان  أعـضاء  لفصل نظام مبقتضاها
  .دةدَّشامل الرشوة جبرم مثال ايدانو

ــ املوظـــف" تعريـــف يـــشمل أن  •    الـــذين األشـــخاص الـــصرحية، بالعبـــارة ،"نيباألجـ
 شـكوك  أيُّ بـذلك  تتبـّدد  لكـي  "عمومية مؤسسة" لصاحل عمومية وظيفة ميارسون
  .حمتملة

 بـشكل غـري الئـق    النفـوذ  ممارسـة رات لدى مزيد مـن النـاس عـن      لنشوء تصوُّ  نظرا  •  
 ينبغـي  األعمـال،  رجـال أوسـاط   و العمـوميني  املـوظفني  بـني  القائمة تالعالقا وعن

ــتفكري ــة يف ال ــاجرة جتــرمي إمكاني ــالنفوذ املت  هــذا هبــا ُجــرِّم الــيت الطريقــة بدراســة ب
  .املماثلة القانونية النظم ذات البلدان يف السلوك

ــة اســتغالل إســاءة" جتــرمي ســبل يف ُينظــر أن  •   ــدما "الوظيف  الفعــل هــذا يرتكــب عن
 فيهـا  الربملـان  أعـضاء   ألنَّ يبدو، فيما فنلندا على ذلك ينطبق ال( الربملان يف أعضاء

  ).عموميني موظفني يعتربون ال
 غـسل " جتـرمي  كـان  إذا مـا  حـول  املُنـشأ  العامـل  الفريـق  يف النقـاش  دعـم  يستمر أن  •  

  .ال أم األساسية الفنلندي القانون مبادئ مع متوافقا سيكون "ذاتيا األموال
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 اسـتخدام  مـن  الغـرض  يكـون  عنـدما  العدالـة  سـري  إعاقـة  حـاالت  جترمي يف ُينظر أن  •  
 بـرغم ( شـفوية  غـري  أدلـة  تقـدمي  دون احليلولة هو فيها التهديد أو العنف أوالفساد  

 أخـفّ  عليهـا  فالعقوبـة  العامـة،  التهديـد  جـرائم  ضـمن  تندرج قد احلاالت هذه   أنَّ
  ).شفوية أدلة دميتق تتناول اليت القائمة اجلرمية عقوبة من

ــة ُتستكـــشف أن  •   ــاع إمكانيـ ــستوى االرتفـ ــة العقوبـــات مبـ ــى ُتفـــرض الـــيت النقديـ  علـ
  .املمكنة العقوبات قائمة إىل نقدية غري عقوبات ُتضاف وأن االعتباريني، األشخاص

    
  القانون إنفاذ
 القواعــد قــضائيا، ومالحقتــهم بالفــساد املتــصلة اجلــرائم مــرتكيب مــع التحقيــق يف فنلنــدا، تّتبــع

 بـذلك  الـصلة  ذات القانونيـة  والنـصوص  .أخـرى  جرمية أيِّ   ارتكاب على املنطبقة واإلجراءات
  .القسرية التدابري وقانون التمهيدية، التحقيقات وقانون اجلنائية، اإلجراءات قانون هي

 إىل البلـد  ينقسم :التايل النحو على مركزيةهام التحقيق األساسية بطريقة ال    مب الشرطة وتضطلع
 أكـرب  يف التحقيـق  علـى  االسـتعراض،  قيـد  الدولـة  حبـسب  املقـدرة،  كل قادرة شرطة دائرة ٢٤

 الفنلنديـة  الـشرطة  وحتظـى  .بالفـساد  املتـصلة  القـضايا  فيهـا  مبـا  تعقّـدا،  وأشـدها  اجلنائيـة  القضايا
 هـذه  أسـئلة  عـن  تقريبـا  اجمليـبني  معظم  أنَّ مستقلة استقصائية دراسة من نوتبيَّ .الناس عامة بثقة

 .العـامني  عنياملـدّ  عـن  مستقل حنو على حتقيقاهتا جتري اليت الشرطة يف يثقون فنلندا يف الدراسة
ــال وال ــا ُيَح ــة إىل عموم ــشرطة هيئ ــةاملتمثّ اخلاصــة ال ــوطين، التحقيقــات مكتــب يف ل  حيــث ال

ــاجلرائم قــوناحملقّ صيتخــّص ــة ب ــشديدة اجلــرائم بعــض إالّ غريهــا، ضــمن واالقتــصادية، املالي  ال
 املاليـة  االسـتخبارات  وحـدة  لوتـشكّ  .دوليا طابعا تتخذ اليت احلاالت وبعض دوالتعقُّ اخلطورة
  .الوطين التحقيقات مكتب من جزءا الفنلندية
 مؤسـسة  هـي  احملـاكم،  أمـام  اجلنائيـة  القـضايا  رفـع  يف مهّمتـها  لتتمثّـ  الـيت  العـام  االدعـاء  ودائرة
ــستقلة ــة م ــوطين للمكتــب تابع ــام عيللمــّد ال ــى القــضائية املالحقــات معظــم وُتجــَرى .الع  عل
 نيابـة  أعـضاء  إىل   الفـساد  أشـكال  مـن  وغريها الرشوة قضايا إحالة ميكن ولكن احمللي، املستوى
 هــؤالء أحــد صويتخــّص . لتكــون حتــت مــسؤوليتهمالعــام عياملــّد مكتــب يف العــاملني الدولــة
  . قضايا أخرى من بني الفسادقضايا يف األعضاء
 ممارســة وميكــن .اإللزاميـة  القــضائية املالحقــة مبـدأ  إىل فنلنــدا يف اجلنــائي ضاءالقـ  نظــام ويـستند 
 الــيت احلــاالت أو البــسيطة اجلــرائم علــى مقــصورة ولكنــها املــضمار، هــذا يف تقديريــة ســلطات
 مــصاحل تكــون عنــدما الواقــع، أرض علــى ولكــن .معقولــة غــري القــضائية املالحقــة فيهــا تبــدو
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ــ يكــون طــر،للخ ضــةمعّر املهمــة اجلمهــور  املتــصلة القــضايا يف القــضائية املالحقــة عــن يالتخلّ
  .جدا مستبعدا أمرا بالفساد
 يف ُيـشتبه  عمـومي  موظـف  أيُّ العمـل  عـن  فُيوقَـ  أن جيـوز  العمـوميني،  املوظفني لقانون ووفقا
 .إليـه  املوكلـة  املهام أداء   على قدرته يف رسُيؤثّ معه التحقيق  أنَّ ُرِئي إذا اجلرائم، إحدى ارتكابه
 شـخص  أو عـام  ملنـصب  ُمنتخـب  شـخص  أو عمـومي  موظـف  أيُّ ُيفـصل  ذلـك،  على وعالوة
 فالتـصرّ  يـة حّر وللمحكمـة  .دةدَّشاملـ  الرشـوة  جبـرم  أُِديـن  إذا منصبه من عمومية سلطة ميارس
  .أبسط جرما ارتكابه حال يف املوظف بفصل يتعلّق فيما ما حّد إىل

 أُِدينـوا  إذا ملقاعـدهم  فقـداهنم  علـى  يـنصُّ  ال الفنلنـدي  انونالقـ   فإنَّ الربملان، أعضاء خيّص وفيما
 علـى  يـنصُّ  الدسـتور  ولكـنَّ  .احملكمـة  مـن  أمـر  على بناًء أم تلقائيا سواء بالفساد، متصلة جبرمية
 جرميـة  الرتكابـه  بالـسَّجن  عليـه  ُحِكـم  إذا الربملان يف عضو أيِّ فصل مبوجبه جيوز خاص إجراء
  .املنصب هذا لتقلّده الالزمني واالحترام بالثقة حيظى اجلرمية ذههل نتيجة يعد ومل دةمتعمَّ
 .االتفاقيـة  متطلبات معظم مع ومتفقة منهجية بطريقة ومصادرهتا األموال جتميد مسائلُ موُتنظَّ

ــ إلزامــي تــدبري  هــياخلــصوص، وجــه علــى ،واملــصادرةُ  وأدوات اجلرميــة عائــدات علــى قيطبَّ
 ال الـيت  احلـاالت  فيهـا  مبـا  ، فعل جنائي  أيِّ على بتطبيقها األمر وميكن .سواء حّد على ارتكاهبا
ــدان ــه اجلــاين فيهــا ُي ــة  لفقدان ــة اجلنائي ــه أو األهلي ــة املــسؤولية مــن إلعفائ ــضا وميكــن .اجلنائي  أي

 أن وميكـن  ذلـك،  خبـالف  إليهـا  الوصـول  تعـذّر  أو املمتلكـات  أُخِفيت حال يف القيمة مصادرة
 مــصادرة جيــوز ال أنــه علــى .املمتلكــات إلــيهم ُنقلــت الــذين األشــخاص املــصادرة هــذه تطــال
 التمهيديــة بالتــدابري يتعلــق فيمــا أمــا .اســُتهِلكت أو ُدمِّــرت قــد املمتلكــات أنَّ ثبــت إذا القيمــة
 علـى  أبـدا  قُتطبّـ  مل التـدابري  هـذه   فـإنَّ  مـصادرهتا،  احتمال بقصد املمتلكات "محاية" إىل الرامية
 موجـودات  ضـد  موجهة أخرى قسرية تدابري ةأيَّ ُتتخذ ومل باالتفاقية، املشمولة اجلرائم من  أيٍّ

  .شبهة حملّ اعتباريني أو طبيعيني أشخاص
 .االقتـصادية  اجلـرائم  يف حتقيقـات  إجـراء  دون يبـدو  مـا  علـى  املـصرفية  يةالسّر قوانني حتول وال

 يف النطـاق  واسـعة  صـالحيات  الـشرطة  لـضباط   فـإنَّ  بالـشرطة،  اخلـاص  القـانون  ألحكام ووفقا
 النظـر  بـصرف  فيهـا،  التحقيـق  أو اجلرميـة  وقـوع  ملنع الزمة معلومات   أيِّ" على احلصول طلب
  ).٣٦ البند( "التأمني مؤسسات أو املصرفية أو التجارية األعمال يةسّر عن

 درجـة  تـوفري  ميكـن  ذلـك،  ومـع  . بكـل معـىن الكلمـة      الـشهود  حلماية برنامج فنلندا لدى وليس
 وجــود وأمــاكن هبويــة املتعلقــة املعلومــات إفــشاء عــدم علــى باالعتمــاد مايــةاحل هــذه مــن نــةمعّي
ــ  .احملكمــة وأمــام التمهيديــة التحقيقــات أثنــاء شــهاداهتم إىل االســتماع ُيزمــع الــذين شهودال
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 علــى الراقيــة والتكنولوجيــا الــشفافية فيــه تنتــشر نــسبيا ومتجانــسا صــغريا بلــدا فنلنــدا وبوصــف
 .يسـرّ  إقامـة  حمـل  إىل الـشهود  لنقـل  برنـامج  فيه ذُينفَّ أن مبكان وبةالصع من  فإنَّ واسع، نطاق

 هنـاك  كانـت  وإن - القبيـل  هذا من برنامج تنفيذ إىل ةملّح حاجة اآلن حىت تنشأ مل وعموما،
  .األورويب االحتاد يف اجليدة املمارسات حتديد أساس على اعتماده حول مناقشات
 اعتمـاد  حـىت  أو الفـساد،  جـرائم  عن يبلغوا أن ب العموميني املوظفني يف إلزام    حاليا فنلندا وتنظر
 عـن  املـبلغني  حلمايـة  حمـّدد  نظـام  فنلنـدا  لـدى  لـيس  وعمومـا،  .اجلـرائم  مجيـع  يـشمل  أعـم  التزام

 عـدد  علـى  الفنلنديـة  الـسلطات  تعتمـد  االنتقام، من األشخاص هؤالء مثل وحلماية .املخالفات
 الـشؤون  قـانون  أحكـام  علـى  وكـذلك  والـشهود،  االـضحاي  حبمايـة  املتعلقـة  األحكـام  مـن  قليل

  .والعمل اإلدارية
  :التالية اإلضافية املالحظات أُبِديت القانون، إنفاذ جمال يف االتفاقية مبتطلبات عموما يتعلق وفيما

 العمليـة  تنظـيم  أجـل  مـن  املـضبوطة /دةاجملّموجودات  امل إدارة تدابري تعزيز يف النظر  •  
 قابلـة  املمتلكـات  فيهـا  تكـون  الـيت  احلـاالت  علـى  قـصرها  وعدم املنهجية من مبزيد
  .القيمة يف السريع والتدهور للتلف

 املخـاوف  ةحـدَّ  مـن  التخفيـف  بغيـة  املخـربين  هويـة  محاية إىل الرامية التدابري تعزيز  •  
  .الشهود أمساء اكتشاف إمكانية من

  .املخالفات عن املبلغني حلماية شامل نظام إنشاء إمكانية تقّصي  •  
 الوحــدة تعزيــز لالقــدرات وبنــاء للتــدريب الالزمــة واملــوارد عــدد املــوظفني زيــادة  •  

 واملـسؤولة  الـوطين  التحقيقـات  ملكتـب  التابعـة  )واحـد  موظـف  مـن  حاليـا  نةاملكوَّ(
 يف القـانون  بإنفـاذ  فـني املكلّ املوظفني سائر ودعم الفساد حاالت عن الكشف عن

  .فيها والتحقيق عنها لنقابا وكشف بالفساد املتصلة اجلرائم حتديد
 بتلقائيـة   يتعـاونون  ّممـن  الفـساد  جـرائم  مـرتكيب  معاقبـة  عدم إمكانية توفري يف النظر  •  

  .القانون إنفاذ سلطات معوفاعلية 
 جــرائم مــرتكيب عقوبــة ختفيــف بــشأن احملليــة التــشريعات نطــاق توســيع يف النظــر  •  

 يف وجوهريــة تلقائيــة اعدةمــس القــانون إنفــاذ ســلطات إىل مونيقــّد الــذين الفــساد
 ويف نفــسها، القــضية يف طـون متوّر آخــرون أشــخاص ارتكبـها  جــرائم يف التحقيـق 

  .اجلرائم هذه عن أدلة مجع
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 الفـساد  جبـرائم  القانون إنفاذ سلطات يبلغوا أن ب العموميني املوظفني إلزام   يف النظر  •  
  .ارتكاهبا يف ُيشتبه اليت

    
    الدويل التعاون    

 األحكــام إزاء الـشواغل  بعـض  هنـاك  تـزال  ال فنلنــدا، يف مباشـرة  للتطبيـق  تفاقيـة اال قابليـة  رغـم 
 إذا مـا  تقيـيم  فنلنـدا  تواصـل  أن الـصدد  هـذا  يف وينبغـي  .املعاهدة هذه من "غري التلقائية النفاذ  "

  .تامة بصورة إلعماهلا تشريعات تنفيذ بتتطلّ االتفاقية أحكام بعض كانت
    

    اجملرمني تسليم    
 تـسليم  عمليـة  متـنظّ  الـيت  واإلجـراءات  الـشروط  )٤٥٦/١٩٧٠( اجملرمني تسليم انونق نيتضّم

 يف الـدويل  بالتعـاون  اخلـاص  القـانون  وهـو  صـلة  ذو آخـر  قـانون  ومثـة  .ومنها فنلندا إىل اجملرمني
كمـا   األخـري  القـانون  هـذا  تقييم  يتسنَّ مل أنه غري ).٢١/١٩٨٧( اجلنائية العقوبات بعض إنفاذ
  .يزيةلاإلنك باللغة رهتوفّ لعدمجيب 
 ميكـن  وال فنلنـدا،  يف جرمية يعترب املعين السلوك كان إذا إالّ فنلندا من اجملرمني تسليم ميكن وال

 األورويب االحتـاد  داخـل  إال بتـسليمهم  ُيـسمح  وال .فنلنـديني  مـواطنني ا  كانو إذا اجملرمني تسليم
  .أورويب توقيف أمر ومبوجب
 وزارة تتعامـل  مل التحديـد،  وجـه  وعلـى  .اجملرمني تسليم بشأن باتطل ترد ما نادرا أنه والواقع
 متـهمني  أشـخاص  لتـسليم  قـضية   أيِّ مـع  املركزيـة،  السلطة بصفتها تعمل اليت الفنلندية، العدل

  .بالفساد متصلة جرائم بارتكاب
 مـن  املقدمـة  األدلـة  ألنَّ أو إجرائية أسباب إىل يرجع ما عادة فإنه التسليم طلب ُيرفض وعندما
 سـبب " علـى  بنـاءً  اجلـرم  ارتكـب  قـد  املطلـوب  الـشخص   أنَّ إلثبـات  كافيـة  غـري  الطالبـة  الدولة
 القـضية  لرفـع  العامـة  النيابـة  أعـضاء  حيتاجـه  الذي املعيار االستداليل املعيار هذا وُيماثل ".كاف
 ضرفـ  إىل ييـؤدّ  قـد  ممـا  الطالبـة،  الـدول  عـاتق  علـى  الثقـل  شـديد  عبئـا  يلقي وقد احملكمة، إىل
  .التسليم طلبات من كبري عدد
ــع ــدا أنَّ وم ــل ال فنلن ــسليم جتع ــامتوقّ اجملــرمني ت ــى ف ــود عل ــدة، وج ــي معاه ــة فه ــة ملتزم  باالتفاقي

 بـني  اجملـرمني  تسليم بشأن األطراف داملتعّد واالتفاق ١٩٥٧ لعام اجملرمني بتسليم املتعلقة األوروبية
  .اجملرمني تسليم بشأن جديدة ترتيبات أية على حاليا فنلندا تتفاوض وال .األورويب الشمال بلدان
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 تـسليم  بـشأن  االتفاقيـة  تقتـضيها  الـيت  التـدابري  معظـم  التنفيذ موضع فنلندا وضعت عام، وبوجه
  :القائمة التسليم إجراءات تعزز قد التالية اخلطوات أنَّ على اجملرمني،
 تــسليم اءاتإجــر يف " الكــايفالــسبب" علــى القــائم االســتداليل املعيــار ختفــيض  •  

 امليـدان  يف والتنميـة  التعـاون  منظمـة  تقريـر  أيـضا  أبـرزه  الـذي  النحو على اجملرمني،
  .٢٠٠٢ مايو/أيار يف الصادر االقتصادي

رغم االعتراف بـأنَّ فنلنـدا ال حتتـاج إىل تـسليم اجملـرمني علـى أسـاس معاهـدة مـا،              •  
 تـسليم  يبـات ترت يف بنـشاط  للمـشاركة  املتاحـة  الفـرص  ينبغي مواصـلة استكـشاف    

 غــري البلــدان وخاصــة( أجنبيــة بلــدان مــع األطــراف دةواملتعــّد الثنائيــة اجملــرمني
  .اجملرمني تسليم فعالية تعزيز هبدف وذلك ،)األوروبية

ــة  •   ــانون ترمجـ ــاص القـ ــاون اخلـ ــدويل بالتعـ ــاذ يف الـ ــات بعـــض إنفـ ــة العقوبـ  اجلنائيـ
  .املستقبل يف استعراضه لغرض اإلنكليزية إىل )٢١/١٩٨٧(

    
    املتبادلة القانونية املساعدة    

 ينـاير /الثـاين  كـانون  ٥( اجلنائيـة  املـسائل  يف الدوليـة  القانونيـة  باملساعدة اخلاص فنلندا قانون إنَّ
 يف مبـا ( الـصدد  هذا يف واإلجراءات الشروط حيّدد الذي   عموما املطّبق القانون هو )١٩٩٤/٤
 أيَّ املـذكور  القـانون  تطبيق نطاق ويشمل .)املركزية السلطة بوصفها العدل وزارة تعيني ذلك

  .أجنيب بلد إىل موجها كان أم اخلارج من واردا الطلب كان سواء ،فعل جنائي
 مـن  يـرد  املتبادلـة  القانونيـة  املـساعدة  بشأن طلبا ذتنفِّ أن العملية الناحية من فنلندا على ويسهل

 يف عقبـات  أيُّ تواَجـه  ال مـثال،  ن،البلـدا  هـذه  بني ففيما .األورويب الشمال بلدان من آخر بلد
 علـى  فـان تتوقّ أخرى بلدان من اآلتية الطلبات تنفيذ يف والفعالية السرعة ولكّن األدلة، مقبولية
 الـسلطات  نّوهـت  وقـد  . القـضية  وخـصوصيات  الطلـب،  منه يرد   الذي البلد منها شىت، عوامل

  .اجلوار بلدان من بوصفها إستونيا عم للغاية الكبري التعاون حبجم املثال، سبيل على الفنلندية،
 قليلـة  فنلنـدا  جانـب  مـن  دوليـة  مـساعدة  تقـدمي  تستدعي اليت الفساد قضايا كانت عام، وبوجه
 وردت طلبـات  ومنـها  االتفاقيـة،  إىل املـستندة  الطلبـات  مـن  ضـئيل  عدد إالّ يرد   ومل .اآلن حىت
 مدتـه  تراوحـت  أجـل     يف االتاحلـ  معظـم  يف الطلبـات  هذه ُنفِّذت وقد أوروبية، غري بلدان من
  .أشهر ومخسة واحد شهر بني
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 لالحتـاد  القـانوين  واإلطار اجلنائية املسائل يف املتبادلة للمساعدة األوروبية االتفاقية على وعالوة
 مــن كــل مــع ثنائيــة باتفاقــات ملتزمــة فنلنــدا فــإنَّ املتبادلــة، القانونيــة املــساعدة بــشأن األورويب
  .األمريكية املتحدة والواليات وهنغاريا وبولندا وأوكرانيا اوأسترالي الروسي االحتاد

 .املتبادلـة  القانونيـة  املـساعدة  بـشأن  االتفاقيـة  تقتضيها اليت التدابري مجيع فنلندا اختذت   وعموما،
 ثنائيـة  ترتيبـات  يف بفاعليـة    للمـشاركة  الفـرص  مـن  مزيـد  استكـشاف  تواصـل    لعلّها ذلك، ومع

 تعزيـز  هبـدف  وذلـك  ،)منـها  األوروبيـة  غـري  وبـاألخص ( جنبيـة أ بلـدان  مـع  األطـراف  ومتعددة
  .املتبادلة القانونية املساعدة فعالية

    
    القانون إنفاذ جمال يف التعاون    

 األورويب الـشمال  بلـدان  سـائر مـع    كـبرية للغايـة      زيـادة  التعـاون  حجم ازدياد عن فنلندا أبلغت
ــور ضــمن باالســتناد، ــاق إىل أخــرى، أم ــاون اتف ــشرطة أجهــزة بــني التع ــدان يف ال ــشمال بل  ال
ــادة ).٢٠٠٢ عــام يف املــنقّح( ١٩٧٢ لعــام األورويب  شــرطة قــوات أنــشأت ذلــك، علــى وزي
ــدان ــشمال بل ــشتركة شــبكة األورويب ال ــصال ضــباط مــن م ــع يف االت ــامل، أحنــاء مجي  جيــوز الع
 أيِّ شـرطة  باسـم  فيتـصرّ  أن األورويب الـشمال  بلـدان  مـن  بلد  أيِّ من اتصال لضابط مبوجبها

  .البلدان هذه من آخر بلد
 وُيـستعان  . كل حالة على حدة    أساس على فيجري األورويب، االحتاد نطاق خارج التعاون اأمَّ

 مـع  وبـالتوازي  .الرئيـسية  التعـاون  قنـاة  بوصـفها  )اإلنتربـول ( اجلنائيـة  للـشرطة  الدوليـة  باملنظمة
 وتركيــا وبولنــدا نياوإســتو الروســي االحتــاد مــن كــل مــع تفــاهم راتمــذكّ أُعــّدت ذلــك،

 القبيـل ا  هـذ  مـن  راتمـذكّ  إعـداد  جيـري  كمـا  وهنغاريا، وليتوانيا والتفيا التشيكية واجلمهورية
 ُيـبىن  أن ُيمكـن  أسـاس  أهنـا  علـى  أيضا االتفاقية إىل فنلندا وتنظر .نام وفييت والصني صربيا مع
  .القانون إنفاذ جمال يف املتبادل التعاون عليه
 .دوليـة  ال نظمـات املو بلـدان  خمتلـف ال   يف الفنلندية الشرطة من اتصال طضبا فنلندا وضعت وقد
 إســبانيا مــن كــل يف وواحــد الروســي االحتــاد يف اخلــصوص وجــه علــى منــهم مخــسة يوجــدو

 آخـر  وواحـد  )الهـاي  يف( )اليوروبـول ( األورويب الـشرطة  مكتـب  يف واثنـان  والصني وإستونيا
  ).ليون يف( اإلنتربول يف
 أجهـزة  بـني  تعـاون  شكل اختذت دوليا هبا معترفا جيدة ممارسة فنلندا استحدثت فقد حمليا، اأمَّ

 القانونيــة الــصالحيات أســاس علــى التعــاون هــذا ويقــوم .احلــدود وحــرس واجلمــارك الــشرطة
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 مـع  املعلومـات  وتتبـادل  الـبعض  بعـضها  عـن  نيابـةً  فتتـصرّ  بـأن  الثالثـة  األجهزة هلذه املمنوحة
  .البعض بعضها
 يف املـشتركة  التحقيـق  فـرق  اسـتخدام  يف سـا متّر اجلهـات  أكثـر  مـن  واحـدة  فنلنـدا  فـإنَّ  وأخريا،
 الفــرق، هـذه  مــن فرقـة  ٢٨ جمموعــه مـا  يف ٢٠٠٤ عــام منـذ  شــاركت قـد ف .األورويب االحتـاد 
  .بالفساد متصلة جرائم يف للتحقيق اآلن حىت منها ثالث أُنِشئ

 إنفــاذ علــى الــدويل التعــاون جمــال يف ناجحــة ممارســات فنلنــدا لــدى أنَّوُيــستخلص ممــا تقــدَّم 
  .القانون
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      إسبانيا    
    النظام القانوين    

 الـداخلي،  قانوهنا من جزءا إسبانيا عليها تصدِّق اليت املعاهدات تكون اإلسباين، للدستور وفقا
 خمتلطـة  إجـراءات  على ينطوي مدين قانوين نظام إسبانيا ولدى .مباشرة قتطبَّ أن ميكنمن مث   و

 األساســي القــانون( اجلنائيــة املدونــة يف اجلنــائي للقــانون العامــة القواعــد وتــرد .اجلنــائيلالهتــام 
 املرســوم ( اجلنائيــة اإلجــراءات  ومدونــة )نــوفمرب/الثــاين  تــشرين ٢٣ الــصادر يف ١٠/١٩٩٥

 ).١٨٨٢ سبتمرب/أيلول ١٤ الصادر يف امللكي

 ،٢٠٠٥ سـبتمرب /أيلـول  ١٦ يف ادالفـس  ملكافحـة  املتحدة األمم اتفاقية على إسبانيا وقَّعت وقد
ــا وصــدَّقت ــصديق صــّك مبوجــب عليه ــؤّر الت ــران ٩ خامل ــه/حزي ــذي ،٢٠٠٦ يوني ــشر ال  يف ُن
  .٢٠٠٦ يونيه/حزيران ١٩ بتاريخ الرمسية اجلريدة

  
   العامة االستنتاجات  

 إصــالح وأجــري .الفــساد مبكافحــة اخلــاص نظامهــا لتعزيــز قانونيــة إصــالحات إســبانيا أجــرت
ــةمل كــبري ــة اإلجــراءات دون ــدِّلت .٣٨/٢٠٠٢ القــانون خــالل مــن اجلنائي ــة وُع ــة املدون  اجلنائي

 كــانون ٢٣ يف نفــاذه بــدأ الــذي يونيــه،/حزيــران ٢٢ خاملــؤّر ،٥/٢٠١٠ األساســي بالقــانون
 هـذه  جعلـت    اجملـال،  هـذا  ويف .الفـساد  جـرائم  ختـص  تعـديالت  ومشل ،٢٠١٠ ديسمرب/األول

 والتنميـة  التعـاون  ومنظمـة  األورويب االحتـاد  بـات متطلّ مـع ائما   متو اإلسباين النظام اإلصالحات
 .للفساد املناهضة الدول وجمموعة االقتصادي امليدان يف

 االتفاقيــة اســتخدام فــإنَّ مباشــرة، الفــساد مكافحــة اتفاقيــة قتطّبــ أن إلســبانيا ميكــن أنــه ورغــم
 الـيت  الثنائيـة  واملعاهـدات  األورويب االحتـاد  صكوكلـ  إعطاء األسـبقية   بسبب حمدودا يبقى عمليا
 .الدويل التعاون جمال يف سّيما وال إسبانيا، عتهاوقّ
  

  القانون وإنفاذ التجرمي  
   التجرمي  

وقــد . مجيــع االنتــهاكات املنــصوص عليهــا يف اتفاقيــة مكافحــة الفــساد جمّرمــة يف املدونــة اجلنائيــة  
واسـتنادا  .  مـن املدونـة اجلنائيـة   ٢-٢٤ة ُحدِّد مفهوم املوظف العمومي لألغراض اجلنائيـة يف املـاد        

 .معرَّف تعريفا واسعا" املوظف العمومي" مصطلح إىل هذا احلكم والسوابق القضائية، فإنَّ
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ــرب ــة العمــومي املوظــف رشــو ويعت ــادة مبوجــب جرمي ــة مــن ٤٢٤ امل ــة املدون  .اإلســبانية اجلنائي
 الرشـو  باسـتثناء  لرشـو، ا األركان الالزم توفرهـا يف جرميـة       من عددا صراحة   املادة هذهتشمل  و

 الطريقــة هبــذه الرشــو أنَّ تظهــر القــضائية الــسوابق أنَّ بيــد .الوســطاء خــالل مــن املباشــر غــري
ــشمول ــف م ــة بتعري ــسي" كلم ــواردة "الرئي ــادة يف ال ــن ٢٨ امل ــة م ــة املدون ــشخص(" اجلنائي  ال
 كوسـيلة  يـستخدمه  آخـر  شـخص  خـالل  من أو بنفسه الفعل ُينفِّذ   الذي الشخص هو الرئيسي
 .)"الفعل ذلك لتنفيذ

 مـشمولة  تكـون  أن ميكـن  "الوعـد " حـاالت  لكـنّ  فليس مـشموال صـراحة؛       "الوعد" مفهوما  أمَّ
  ".العرض" موضوع ضمن ٤٢٤ باملادة

 أو نييطبيعـ ( أفـراد  جانـب  مـن  إالّ الرشـو  جرمية ارتكاب ميكن ال اإلسبانية، للتشريعات ووفقا
 بـالنفوذ  املتـاجرة  جرمية ضمن الفعل هذا يندرج عموميني، موظفني رشو   حال ويف ).نياعتباري

ــادة( ــسلطة اســتغالل أو )٤٢٨ امل ــادة( ال ــدرج  ).٤٠٤ امل ــك، ال ين ــع ذل ــدمي وم ــة تق  غــري مزي
 حلـصول  ا ةنيّـ  وجـود  هـذه األخـرية      تـستلزم  إذ   ، حتديدا ضـمن جرميـة املتـاجرة بـالنفوذ         مستحقة

قتـضي  وي .الفـساد  مكافحـة  اتفاقيـة  من ١٥ املادة مشمول ب  غري أمرهو   و اقتصادية، منافع على
 مكافحـة  اتفاقيـة  بـه  تقـضي  ال أمـر  وهـو  ،اموضـوعي ا  قـرار  املوظـف خـذ    الوظيفة أن يتَّ   استغالل
 يطلـب   الـيت  احلـاالت  بعـض  تـشمل  ال اجلنائيـة  للمدونـة  احلاليـة  األحكـام  فإنَّ مثّ، ومن .الفساد

 .على رشوةفيها املوظف العمومي احلصول 

 . من املدونة اجلنائية ارتشاء املوظفني العموميني الوطنيني٤٢٢ إىل ٤١٩من م املواد اجلديدة وتنظّ

 ومـوظفي  األجانـب  العمـوميني  املـوظفني  رشـو  أنَّ علـى  اجلنائيـة  املدونـة  من ٤٤٥ املادة وتنّص
 اجلنائيـة  للمدونـة  األخـري  اإلصـالح  ويـنصّ  .بـذاهتا  قائمـة  جرميـة  هو العمومية الدولية املنظمات

 إفـساد  ذلـك  يف مبـا  ، معيَّنـة  جـرائم  عـن  االعتبـاريني  لألشـخاص  اجلنائيـة  ؤوليةاملسصراحة على   
 املنظمـات  ومـوظفي  األجانـب  العمـوميني  املـوظفني  ارتـشاء  أمـا  .األجانـب  العموميني املوظفني
 ٤٤٥ املـادة  يف الـوارد  املوسَّـع  للتعريـف  املباشـر  التطبيـق  خـالل  من مشمولف العمومية الدولية

 ).٤٢٠و ٤١٩ املادتان( باالرتشاء املتعلق العام احلكم على )٣-٤٤٥ املادة(

 .واختالسهاة تبديد املمتلكات اجلنائي املدونة من ٤٣٥ إىل ٤٣٢  مناملواد وتتناول

 تقتـضي  ال ،)اجلنائيـة  املدونـة  مـن  ٤٢٩و ٤٢٨ املادتـان ( بـالنفوذ  الفاعلـة  املتـاجرة  خيّص وفيما
 وبالتـايل،  منحهـا،  أو عرضـها  أو مـستحقة  غري مزية على باحلصول الوعد اإلسبانية التشريعات

 مكافحـة  اتفاقيـة  مـن  )أ( ١٨ املـادة  مـن  الـصدد  هـذا  يف نطاقـا  أوسـع  اإلسبانية التشريعات فإنَّ
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 احلـصول هـو    الـسلوك  ذلـك  مـن  اهلـدف  يكـون  بـأن  تقضي اإلسبانية التشريعات لكنَّ .الفساد
  .املعنوي الركن هذا مثل على الفساد مكافحة اتفاقية تنّص ال حني يف اقتصادية، فوائد على

 .بالنفوذ غري الفاعلة املتاجرة مسألة اجلنائية املدونة من ٤٣٠ املادة وتتناول

 .اجلنائية تهامدون من ٤٠٤ املادة يفاملنصب  استغالل إسبانيا وجترِّم

ــني ومــن ــال ب ــة غــري األفع ــة يف التجــرمي اإللزامي ــساد، مكافحــة اتفاقي ــرب مل الف ــراء يعت  غــري اإلث
 رباءةالــ افتــراض مبــدأ مــع يتعــارض باعتبــار أنَّ ذلــك إســبانيا، يف بــذاهتا قائمــة جرميــة املــشروع
 .الدسـتورية  احملكمـة  مـن ِقبـل    تفـسريه مـع   و اإلسـباين  الدستور من ٢٤ املادة يف عليه املنصوص
 كانـت  العمومي املوظف موجودات يف لزيادةا أنَّ إثبات من بّد ال اجلنائية، املسؤولية وإلثبات
  .اجلنائية املدونةاملشمولة ب اجلرائم قائمة يف املدرجة السلوك أشكال من أليٍّ نتيجة

 أو شـراء  يف" لاللتزامـات  انتـهاك  أنـه ب اخلـاص  القطـاع  يف ةَالرشو اإلسبانية التشريعاُت تعرِّفو
 القطـاع  يف ةالرشـو  مـن  أخـرى  حـاالت  ةمثـ  ولكن ."الفنية اخلدمات على التعاقد أو السلع بيع

 وبعـض  الـشركات،  جـرائم  مثـل  اجلنائيـة،  للمدونـة  األخـرى  األحكام ضمن تندرج قد اخلاص
 أسـعار  تغـيري  أو ) أو إفـشائها  جتاريـة  أسـرار  كاكتشاف( واملستهلكني باألسواق املتعلقة اجلرائم

 .حتيالالا أو داعاخل أو تهديدال أو عنفال جّراء ممارسة السوق احلّرة

 ٢٥٢ املـادة  مبوجـب  ممتلكـات  تبديد جرميةإما    اخلاص القطاع يف املمتلكات اختالس ويشكّل
 .اجلنائية املدونة من ٢٩٥ املادة مبوجب عادلة غري إدارة جرمية وإما

 ".اجلــرائم أنــواع مجيــع يــشمل هنجــا" إســبانيا اختــارت اجلرميــة، عائــدات غــسل خيــّص وفيمــا
 بارتكــاب إدانــةومــن مث ال ُيــشترط أن تكــون هنــاك  ذاهتــا، حبــّد قائمــة جرميــة األمــوال وغــسل
ــة وُتجــرِّم .األصــلي اجلــرم ــة املدون ــادة( اإلســبانية اجلنائي ــاء )٣٠١ امل ــع خيــّص فيمــا اإلخف  مجي

ــة األفعــال ــة لتــشديد طرائــق ُحــدِّدت وعــالوة علــى ذلــك،  .اجلنائي  األمــر يتعلــق عنــدما العقوب
  .االتفاقية تشملها اليت باجلرائم

 ملدونــة مــن ا٤٥١ فتتناولــه املــادة الفــساد مكافحــة اتفاقيــة مــن ٢٤مــا اإلخفــاء وفقــا للمــادة  أ
 . اإلسبانيةاجلنائية

 مكافحـة  اتفاقيـة  مـن  ٢٥ املـادة  يف احلـال  هـو  كمـا  حمـّددة  جرميـة  العدالـة  سـري  عرقلـة  تعترب وال
ــة األركــان مجيــع ولكــّن الفــساد، ذات  إلســبانيةا التــشريعاتب مــشمولة املــادة هــذه يف املطلوب
 ).اجلنائية املدونة من ٥٥٢ إىل ٥٥٠و ٤٦٤  مناملواد(الصلة 
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 .احلـاالت  بعـض  يف جنائية وحىت وإدارية مدنية مسؤولية االعتباريني ألشخاصا إسبانيا حتمِّلو
 اجلنائيـة،  املدونـة  بـه  أُصـِلحت  الـذي  يونيـه، /حزيران ٢٢ خاملؤّر ٥/٢٠١٠ األساسي فالقانون
 عليهـا  تـنصّ  الـيت  التاليـة  اجلـرائم  خيص فيما االعتباريني لألشخاص اجلنائية املسؤولية على ينّص

ــة ــادة( األمــوال غــسل :االتفاقي ــادة( ةوالرشــو ،)٣٠٢ امل ــاجرة ،)٤٢٧ امل ــالنفوذ واملت ــادة( ب  امل
 املـادة ( اإلجراميـة  اجلماعات أو والتنظيمات ،)٤٤٥ املادة( األجانب املوظفني وإفساد ،)٤٣٠
 الـيت  األضـرار  عـن  مـشتركة  مدنية مسؤولية اجلنائية املسؤولية إىل وُيضاف ).اثالث رامكّر ٥٧٠
ــسببها ــست.الرئيــسي اجلــرم مرتكــب ي ــق نطــاق مــن ثىن وُت ــة املــسؤولية تطبي  لألشــخاص اجلنائي

 .القطاع العام شركات فيها مبا العمومية، الكيانات العام القطاع يف االعتباريني

ــرة إســبانيا وحــدَّدت ــادم افت ــ لتق ــة  خيــّص فيمــا دنياال ــال اجملّرم ــة مبوجــب األفع  خبمــس االتفاقي
 مـدة  سـنوات  عـشر  ال كانـت  ولـئن  .احلـاالت  بعض يف سنوات عشر الفترة هذه وتبلغ سنوات،
 أدىن لفتـرة التقـادم       كحـدّ  سـنوات  مـس  اخل استصواب األخـذ مبـدة     مدى فإنَّ يكفي، مبا طويلة
 أّي إسـبانيا  لـدى  ولـيس  .عمليـا  تطبيقهـا لـى   عو التقـادم  فتـرة  تعليـق /متديد إمكانية على فيتوقّ
 اجملـرم   يفلـت  عنـدما  الفتـرة  هـذه  يف انقطاع على أو أطول تقادم فترة على تنّص تنظيمية   لوائح

 انقطـاع  إىل احملكمـة  حرمـة  انتـهاك  يفضي ال اإلسباين، القانوين النظام ويف .لعدالة ا مناملزعوم  
 .متديدها أو التقادم فترة

ــئن ــّو ول ــال بارتفــاع مــستوى  وناملــستعرض هن ــة إســبانيا امتث  جمــال يف الفــساد مكافحــة التفاقي
 :رأوا أنَّ اجملالني التاليني يف حاجة إىل التحسني فإهنم التجرمي،

وإذا مل تفـسر    . "بالرشـوة  الوعد" حاالت "الرشوة عرض" مفهوم يشمل أن كفالة - 
 حيتـاج األمـر إىل إيـضاح        تبعاً لذلك يف القـضايا املقبلـة فقـد         اهليئة القضائية القانون  

  .تشريعي

ــشريعات تعــديل يف النظــر -  ــصلة ذات الت ــدا علــى   لتوضــيح ال ــساري حتدي  النظــام ال
 .االرتشاءرمية جل احلكوميني املوظفنيارتكاب 

    
   القانون إنفاذ    

 ويـنصّ . ب على مجيع اجلـرائم ذات الـصلة بالـسَّجن، وذلـك لعـدة سـنوات يف بعـض احلـاالت               ُيعاقَ
ذلك على دفع غرامات واإليقاف عن العمل، وعلى مصادرة املكاسب يف كـل احلـاالت         القانون ك 

ر تقييم مـدى تنفيـذ األحكـام اجلديـدة          ولكن يتعذّ .  إىل ممتلكات أخرى   وإن يكن قد جرى حتويلها    
 .٢٠١٠ديسمرب / يف كانون األولز النفاذ إالّللمدونة اجلنائية ألهنا مل تدخل حّي
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جيــب أن  ،ولكــن . العمــومينيللمــوظفني قــضائية امتيــازات اإلســباين القــانوين النظــام ميــنح وال
 وللنــواب ألعــضائها اجلنائيــة التــهم بتوجيــه اإلسـباين،  للدســتور وفقــا التــشريعية، الــسلطةتـأذن  

ــشيوخ، جملــس وأعــضاء ــيهم  ال ــدعاوى عل ــة ال ــيِّن . وبإقام ــة وتب ــى األمثل ــذه عل  أنَّ احلــاالت ه
 . مرعيةقاعدة اإلذن أصبحت ذاه منح الربملانية خبصوص مارسةامل

 قانونيــة صــالحيات علــى القــانون يــنّص فــال الــشرعية، مبــدأ القــضائية املالحقــة علــى ويــسري
  ويكـون قـد    العقوبـة،  مـدة  أربـاع  ثالثة إمتام بعد إالّ املشروط اإلفراج على ُيوافق وال .تقديرية

ــة اجلرميــة خطــورة مــدىروعــي بــذلك  ــوائح إســبانيا ولــدى .املرتكب ــة  تنظل  إيقــاف بــشأنيمي
   .احملاكمة بانتظار العمل عن تامؤقّ إيقافهم ذلك يف مبا العمل، عن العموميني املوظفني

 وإن حـىت  ، واألدوات املـستخدمة يف ارتكاهبـا      اجلـرائم  كـل  عائـدات  صادرةويقضي القـانون مبـ    
 مــصادرة رتتعــذّ إذا مكــافئ مبلــغ مــصادرة ومــن اجلــائز  .أخــرى ممتلكــات إىل حتويلــها متّ

 ؛ اجلرميـة املرتكبـة    علـى  ثانويـة  عقوبـة  وتعترب اإلدانة أساس على املصادرة وتتّم .اجلرمية عائدات
 املوجـودات  وُتبـاع  .جنائيـة  إدانـة  دون   صادرة أمكن املضي يف امل    عقوبة، فرضر   إذا تعذّ  ولكن

 خاملـؤرّ  ،١٧/٢٠٠٣ القـانون  انظـر ( املوجـودات  إلدارة واحـد    صـندوق  إىل وُتحـوَّل  املصادرة
 بغيـة  التحقيـق  أثنـاء    اجلرميـة  أن جيمِّـد وحيجـز أدوات        التحقيـق ي  ضـ الق وميكـن  ).مـايو /أيار ٢٩

 إىل اســتنادا اإلجــراءاتقــد ُنظِّمــت هــذه و .اجلرميــةيــة مــن  املتأّتاالقتــصادية الفوائــد باالحتفــاظ
 لـس اجمل رملقـرّ  وفقـا  املوجوداترداد  الست مكتب بإنشاء حاليا   إسبانيا وتقوم .املدنية اإلجراءات

٨٤٥/٢٠٠٧.  
 املتمثـل  العـام  املبـدأ  قيطبَّـ  واملـصادرة،  التحقيق إجراءات سياق يف املصرفية يةالسّر خيّص وفيما
 الوطنيـة  التـشريعات  علـى  األسـبقية  لـه  تكـون  الذي القضائية، السلطات مع التعاون واجب يف

 احلـاالت الـيت   يفصرفية  املتعلقة باحلسابات امل املعلومات طلب وميكن .رفيةاملص يةسّرالب املتعلقة
  ".عامة الصلحة املمقتضيات" مراعاةتستدعي 

 املــّدعى لعائــدات امــصدر خبــصوص شــرعية ثبــات اإلءعــب عكــس مببــدأ إســبانيا يف ُيؤخــذ ومل
 بـدأ  مب  هذا املبدأ خمالًّ   اعُترب إذ   بالتعويض، املشمولة األخرى املمتلكات أو اجلرميةية من   بأهنا متأتّ 
مـا  و مـة املنظّ باجلرميـة  املتعلقـة  احلـاالت  يف القبيـل  هـذا  مـن  حكـم  يوجد كنول .الرباءة افتراض

  .الفساد جرائميتصل هبا من 
 قـرارا  الـشهود  محايـة  تـدابري  تستلزم ،)١٩/٩٤ القانون( إسبانيا يف الشهود محاية لقانون ووفقا

ــ قــضائيا؛ ــة وزارة ذهاوتنفّ ــأمر أن وميكــن .الــشرطة قــوات عــن طريــق الداخلي ــ القاضــي ي  أنب
 أو ، حبجبـه عـن األنظـار      أو هويتـه،  عـن  الكـشف  دون اإلجـراءات  يف اخلبري أو الشاهد يشارك
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 التقـاط   متنـع  أن لـشرطة بأن يكون باسـتطاعة ا    و إقامته، حملّ   من بدالعنواناً له    احملكمة بتسجيل
ات األخـرى تـوفري   املـساعد  وتـشمل  .فيـديو  تـصويره بال أو فوتوغرافيـة للـشاهد أو اخلـبري         صور
 يف جديـدة  حيـاة  لبـدء  اقتـصادية  مـساعدات  أو جديـدة  هويـات  ومـنح  الشرطة من قبل    ايةماحل

 كـل  ل التـدابري  ُتتخذ بل   الشهود؛ حلماية خاص رمسي برنامج إسبانيا لدى وليس .خمتلف مكان
 وال . القـضائية  اإلجـراءات  املدة الالزمة لتنفيذ   هي للتدابري الدنيا املدة   وتكون .حدة على حالة

 وجـب  الـيت  اجلـرائم  نـوع  بـشأن  وال باحلمايـة  عنياملتمّت الشهود عدد بشأن صاءاتبإح ُيحتفظ
  .الشهود حلماية املتخذة التدابري بشأن وال للشهود، ماية احلتوفري فيها

 مجيــع وواجــب يلــزم اإلجرامــي، بالــسلوك املختــصة الــسلطات إلبــالغ قــانوين نظــام ويوجــد
 . ذلـك علـى  لتـشجيعهم  مباشـرة  هاتفيـة  خطـوط   أُنـشئت وقـد  اجلـرائم،  باإلبالغ عـن    املواطنني
 وممـا   .ذلـك  بعـد  رمسيا بالغه ديؤكّ أن املبلّغ عن السلوك اإلجرامي      لشخص يتعيَّن على ا   ولكن

 حمــددة قواعــد  أّياإلداري والقــانون العمــل قــانون يفيــثري القلــق يف هــذا الــصدد أنــه ال توجــد 
  . عن املخالفاتغنياملبلّ حلماية
 ١٠٩ادة  املـ ( اإلسـبانية  اجلنائية   املدونة تنص   مدنية، وأضرار عواقب من فسادلل مبا يتعلق وفيما
 أو عقـد  أيِّ   إلغـاء  ويعتـرب  .اجلنائيـة  اإلدانـة  إثـر  الـضرر  عـن  التعـويض  علـى واجـب      )بعدها وما

  .تعويض هذا المن جزءا آخر قانوين صك أيِّ أو امتياز
 العـام  النائـب  ودسـتورية؛  مرتبـة  العامـة  بـة النيا ملكتـب  فإنَّ القانون، إنفاذ سلطات يتعلق ب وفيما

 قوحيقّـ  .للقـضاء  العـام  اجمللـس  مـع  التـشاور  وبعـد  احلكومـة  مـن  اقتـراح  علـى  بناًء امللكُيسّميه   
ــة مكتــب ــساد املعــين مبكافحــة  اخلــاص النياب ــة الف ــةاملنظّ واجلرمي ــضايا يف م ــساد ق  واجلــرائم الف

 بـصفة  النتـتكفّ  تانوحـد  الوطنيـة  لشرطةا فيلق ضمن وتوجد .اخلاصة األمهية ذات االقتصادية
 املركزيـة  وحـدة الو القـضائية  للـشرطة  العـام  ضاملفـوّ  ، ومهـا وحـدة    الفساد يف بالتحقيق أساسية
ال تنحــصر هــذه املــسؤولية يف هــاتني الوحــدتني، بــل  ذلــك، ومــع .واالقتــصادية املاليــة للجرميــة
 أمـام  مـسؤول  مـسلح  كيـان  املـدين  احلرسفـ  .الفـساد  يف لتحقيـق ا الـشرطة  اتوحـد  لكـل  جيوز
ــدفاع وزارة ــة ووزارة ال  واجلــرائم راتاملخــّد قــضايا يف التحقيــق سؤولية، ويــضطلع مبــالداخلي

 رئـيس  يتـوىل  املدين، احلرس ويف إطار  .يةسّر حتقيقات إلجراء السلطات بعض ولديه السيربانية
ية الرئيـسية عـن     ، املـسؤول   إقليميـة  وحـدة  ٥٤و املركزيـة  الوحدات عن فضال القضائية، الشرطة

 .إجراء التحقيقات بشأن الفساد

 جرميـة  ارتكـاب  يف يـشاركون  الـذين  األشـخاص  لتـشجيع  صرحية   سياسات إسبانيا لدى وليس
 القـانون  يـنص  وال .ةشـو الرَّ قـضايا  يف جزئيـة  حـصانة  مـنح  وميكن .معلومات تقدمي على فساد
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 املالحقــة أو التحقيــق ســياق يف كــبريا عونــا ميقــّد مــن عقوبــة ختفــيض إمكانيــة علــى اإلســباين
 املـشروع  غـري  االجتـار  قـضايا  إطـار  يف يتعـاون  مـن  بـشأن  إالّ التـدابري  هـذه  توجد فال القضائية؛

 إلـيهم  املـشار  األشـخاص  علـى  الـشهود  محايـة  قانون قيطّب وال .اإلرهاب قضايا أوباملخدِّرات  
 .االتفاقية من ٣٧ املادة يف املبيَّنة بالطريقة يتعاونون الذين ٣٢ املادة من ١ الفقرة يف

 .بينـها  فيمـا  بالتعـاون  الوطنيـة  املؤسـسات  مجيـع  علـى    عام واجب   على اإلسباين القانون وينّص
 عـن  بـاإلبالغ  واملهنيني العموميني املوظفني مجيع واجب   على اجلنائية اإلجراءات مدونة وتنّص
 العـام  عياملـدّ  ضطلعويـ  .األحـوال  كـل  يف الـشرطة  لـدى  أو ، قـاضٍ  أو عـام عٍ   مـدّ  لدى اجلرائم
 تنظيميـة   لـوائح  توجـد  ال ولكـن  .احملاكمـة  قبـل  التحقيـق  هيئات عمل خيّص فيما تنسيقي بدور
   .العملي الواقع يف التعاون مدى بشأن دةحمّد

  .األموال غسل نطاق خارج اخلاص القطاع مع التعاون بشأن تنظيمية لوائح وال توجد أيُّ
 يف ، يف دول أخـرى بعـني االعتبــار فيمـا يتعلّـق بالفــساد    الــسابقة اإلدانـات  أن تؤخـذ  ميكـن  وال
 .اإلرهاب وأعمال باملخدرات واالجتار بالبشر االجتار تتعلّق بأحكام توجد حني

ــة إســبانيا ولــدى ــة الفــساد جــرائم خيــّص فيمــا قــضائية والي  الــيت واجلــرائم أراضــيها يف املرتكب
 واجلـرائم  الرمسيـة  مهـامهم  ممارسـة  سـياق  يف اخلـارج  يف املقيمـون    اإلسبانيون املوظفون يرتكبها
 فيمـا يتعلّـق     إلزامية غري قضائية والية ولكن ليس لديها     اإلسبانية؛ العمومية   اإلدارة حبق املرتكبة

 يف إالّ مواطنيهـا  إسـبانيا  متـسلّ  وال .الطـرف  الدولـة  تلـك  رعايا أحد ترتكب حبق    اليت اجلرائمب
 تــسليم االمتنــاع عــن حــال ويف .باملثــل املعاملــة أملبــد ووفقــا الدوليــة املعاهــدات تطبيــق ســياق
 الواليـة  تثبـت  ال تفاقيـة، البا  مشموالا  جرمقد ارتكب   يكون   إسبانيا يف موجود إسباين مواطن
 أنَّ صـّرحت بـ    اإلسبانية السلطات ولكّن .دويل اتفاق أو معاهدة اقتضت ذلك    إذا إالّ القضائية
  .احلاالت هذه يف مباشرة تطبق أن ميكن الفساد مكافحة اتفاقية

 املالحظـات  القـانون  إنفاذ جمال يف الفساد مكافحة اتفاقية مقتضيات خيّص فيما ُتقدَّم وعموما،
  :التالية اإلضافية
 سياســة رصــد بغيــة حــصائية لتــوفري املعلومــات اإلأدوات اعتمــاد يف النظــرينبغــي   -  

  .مناسبا ذلك إذا كان الشهود حلماية برنامج ووضع الشهود، محاية
 عـن   غنياملـبلّ  حلمايـة دة   حمـدّ  قواعـد  اإلداري والقـانون  العمـل  قـانون  تـضمني    ينبغي  -  

  .املخالفات
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    الدويل التعاون    
 التـشريعات  مـن  جـزءا  عليهـا  املـصدَّق  الدوليـة  الـصكوك  تشكِّل   الدستور، من ٩٦ للمادة وفقا

ــ والوطنيــة  يــةالثنائ التفاقــاتوا املعاهــدات مــن عــدد يف طــرف وإســبانيا .مباشــرا تطبيقــا قتطبَّ
ــّد ــستند .األطــراف دةواملتع ــة وت ــاون حــاالت مــن العظمــى األغلبي ــدويل التع  املعاهــدات إىل ال
  .باملثل املعاملة مبدأ قطبَُّي معاهدة، وجود عدم حال ويف .الثنائية

    
    اجملرمني تسليم    

 اجلــرائم جبميــع تعتــرف فإســبانيا .معاهــدة بوجــودا مــشروط تــسليم اجملــرمني إســبانياال جتعــل 
ــدما مرتكبيهــا تــسليم ميكــن جــرائم باعتبارهــا ــة  شــروط تــستويف عن  وتكــون التجــرميازدواجي
  .سنة ملدة جنالسَّ الدنيا عقوبتها

ــشرط    ــسليم اجملــرمني ل ــة وخيــضع ت ــر     ازدواجي ــى أم ــاء عل ــسليم بن التجــرمي باســتثناء إجــراءات الت
وتــسري علــى عمليــة تــسليم . رويبالتوقيــف األورويب املطبــق يف الــدول األعــضاء يف االحتــاد األو

وحيـق للنائـب العـام أن يطلـب         . اإلجراءات اجلنائيـة    من مدونة  ٨٣٣ إىل   ٨٢٤  من اجملرمني املواد 
. مــن القاضــي أو احملكمــة االقتــراح علــى احلكومــة بــأن تطلــب تــسليم جمــرم مــا مــن دولــة أخــرى

، أو مبوجـب القـانون الـوطين        وُيطلب هذا التسليم مبوجب املعاهدات الثنائية أو املتعددة األطراف        
 األحكــام العامــة املتعلقــة بتــسليم وتــنّص. للدولــة متلقيــة الطلــب، أو مبوجــب مبــدأ املعاملــة باملثــل

اجملــرمني والــواردة يف االتفاقــات الثنائيــة علــى شــروط مماثلــة عمومــا لــشروط التــسليم املنــصوص   
؛ وميكـن اعتبـار االتفاقيـة الثنائيـة        ١٩٥٧عليها يف االتفاقية األوروبيـة بـشأن تـسليم اجملـرمني لعـام              

. بــني مملكــة إســبانيا ومجهوريــة هنــدوراس معاهــدة منوذجيــة لتــسليم اجملــرمني  ١٩٩٩املربمــة عــام 
ــإنَّ    ــة يف املقــام األول، ف ــة مكافحــة الفــساد حمــدود   ونظــرا لتطبيــق املعاهــدات الثنائي  تطبيــق اتفاقي
وال توجـد  . كافحـة الفـساد يف هـذا اجملـال    عمليا، وال توجد أمثلة عملية علـى اسـتخدام اتفاقيـة م    

  . بيانات إحصائية عن تسليم أشخاص ضالعني يف جرائم متصلة بالفسادأيضا أيُّ
 ويـسمح بإسـقاط     املـسلَّم  الـشخص  مبوافقـة  ُيطبَّـق  الذي املبسَّط، التسليم مبفهوم إسبانيا وتأخذ
 . اجملـرمني  تـسليم  يف   بـسَّط امل اإلجـراء  هـذا  مثـل  علـى  االتفاقيـات  بعض وتنّص .احملاكمة مرحلة
 ال يعــود مث ومــن اجلرميــة، بارتكــاب القاضــي باقتنــاع مــشروطا التــسليم هــذا إســبانيا جتعــل وال

  .اإلثبات تطلباتهناك لزوم مل
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الـيت تـنص علـى هـذه اإلمكانيـة           يف سياق تطبيق املعاهدات الدوليـة        م إسبانيا رعاياها إالَّ   وال تسلّ 
تسليم املواطنني اإلسـبانيني لـيس مـشروطا بعـودهتم           فإنَّ   ،من ثَم و. ثلمبدأ املعاملة بامل  استنادا إىل   

  .ال يف التشريعات وال يف املعاهدات
 )يوروجـست ( األورويب لالحتـاد  التابعـة  القضائي التعاون وحدة بإىل حد كبري   إسبانياعني  وتست

 األمريكيـة -اإليبرييـة  الـشبكة  مثـل  رمسيـة  غـري  شبكاتبـ  وكـذلك  األوروبيـة  القـضائية  والشبكة
 بغيـة  املعلومـات  مـن  مزيـد  طلـب  علـى  اإلسـبانيون  القـضاة  درجقد  و .الدويل القضائي للتعاون
 تفاصـيل  اإلضـافية  املعلومـات  هـذه  تتـضمن  أن وميكـن  .التقـدمي  أو التـسليم  طلب رفض تفادي
 املتـصلة  واملعلومـات  التقـادم  بفتـرة  املتـصلة  الوطنيـة  والتـشريعات  اجلرميـة،  وقـائع  بوصـف  تتعلق

  ).ذلك إىل وما والعفو الدائمة والعقوبات اإلعدام، بعقوبة مثال املتعلقة كتلك( بالضمانات
 التـشريعي  نظاميهـا  يف الفـساد  مكافحـة  اتفاقيـة  يف املطلوبـة  التـدابري  إسـبانيا  اعتمـدت    وعموما،
  .والتعاهدي

    
    اإلجراءات ونقل املتبادلة القانونية املساعدة    

 أيِّ أحكــام املتبادلــة القانونيــة املــساعدة تقــدمي عنــد عــادة األجنبيــة اإلســبانية والــسلطات قتطّبــ
 .مباشـرة  الفـساد  مكافحـة  اتفاقيـة  تطبيـق  أيـضا  ميكـن  ولكـن  ؛الطرفني بني مربمة ثنائية معاهدة
 تـنص   ثنائيـة  اتفاقـات  مبوجـب  املتبادلـة  القانونية املساعدة ُتقدَّم الثنائية، باملعاهدات يتعلق وفيما
 املـسائل  يف املتبادلـة  للمـساعدة  األوروبية االتفاقية يف   عليها املنصوص   الشروط نفس على   عادة

ــة ــة املعاهــدة و. امللحقــني هبــااإلضــافيني ربوتوكــولنيالو ١٩٥٩ لعــام اجلنائي  عــام املربمــة الثنائي
 تبادلــة املقانونيــة المــساعدة للمنوذجيــة معاهــدة الربازيــل ومجهوريــة إســبانيا مملكــة بــني ٢٠٠٨
 املتعلقـة  الثنائيـة  املعاهـدات  بـشأن  التفـاوض  عنـد  إسـبانيا  تعتمـدها  الـيت  العامـة سمات   ال نتتضّم

  .املتبادلة القانونية باملساعدة
 املعاملــة مبــدأ أســاس علــى املتبادلــة القانونيــة املــساعدة ُتقــدَّم معاهــدة، وجــود عــدم حــال ويف

 يتلقّـ  عنـد  إلسـبانيا،  ميكـن  وال .الدبلوماسـية  القنـاة  عـرب  الطلب ُيرسل احلالة، هذه ويف باملثل؛
 القـانون  مـن  ٢٧٨ املـادة  يف عليها املنصوص احلاالت يف إالّ املساعدة تقدمي ترفض أن الطلب،
 قتطّبــ أن أيــضا إلســبانيا وميكــن .يوليــه/متــوز ١ خاملــؤّر ٦/١٩٩٥ القــضائي لنظــام لاألساســي
  .القبيل هذا من حالة أيُّ لتسّج مل ولكن الفساد، مكافحة اتفاقية

 الــصكوك مجيــع إىل يوميــاً يف إطــار املمارســة املتبعــة املــستندة تلقائيــا املعلومــات تبــادل جيــريو
  .الفساد مكافحة اتفاقية ومنها إسبانيا، قهاتطّب اليت القائمة
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 تقــدمي أجــل مــن التجــرمي ازدواجيــة اإلســبانية التــشريعات تقتــضي الدوليــة، للمعاهــدات ووفقــا
  .قسرية تدابري على تنطوي اليت احلاالت يف املتبادلة القانونية املساعدة

 آخـر  شـكل  تقـدمي  أو بـشهادة  اإلدالء أو اهلويـة  تحديـد  لأخـرى  دولة إىل شخص أيُّ   لنقَوال يُ 
 رأيــه يغيِّــر املــراد نقلــه أن للــشخص وميكــن .الــشخص ذلــك مبوافقــة إالّ املــساعدة أشــكال مــن

 إنفـاذ  سـلطات  النقـل  بعمليـة  طلعوتض . هذه نقل ال عملية من أيِّ مرحلة    يفه  نقل على ويعترض
  .)الدوليني واملساعدة بالتعاون اخلاصة وحدهتا خالل من الشرطة قوات( القانون
 املعيَّنـة  املركزيـة  الـسلطة  هـي  )الـدويل  القـانوين  للتعاون املساعدة العامة املديرية( العدل ووزارة

 واملراسـالت   املتبادلـة  انونيـة الق املساعدة طلبات توجيه   ميكن العاجلة، الظروف ويف .إسبانيا يف
ة إرسـال    طيشـر  )نتربـول اإل( اجلنائيـة  للـشرطة  الدولية املنظمة خالل من إسبانيا إىل الصلة ذات
 ميكــن عامـة،  وكقاعــدة .املركزيـة  للــسلطات الرمسيـة  القنـوات  خــالل مـن  أيــضا الطلبـات هـذه  
 تقـدميها  إىل احلاجـة  دون شـرة، مبا املركزية السلطة إىل املتبادلة   القانونية املساعدة طلبات تقدمي
 عـرب  الطلـب  إحالـة  ب اسـتثنائيا  الثنائيـة  املعاهـدات  بعض وتقضي .أيضا الدبلوماسية القنوات عرب

 يف العـدل  وزارة تأخـذ  وال رمسيـة  بطريقـة  حمـّدد    املركزيـة  الـسلطة  ودور   .الدبلوماسـية  القنوات
 مُيقـدَّ  املنفـذة،  الـسلطة  حتديـد  بـشأن  الرمسـي  التحليـل  إجـراء  وبعـد  .الطلـب  موضـوع  احلسبان
ــه الــذي املــسؤول، القاضــي إىل الطلــب ــة الــسلطة إىل حييل ــة املركزي جيــب أن ُيبعــث و .األجنبي

  .املركزية السلطة عرب األخرى املراسالت ميعجب
ــشبكة      ــة والـ ــضائية األوروبيـ ــشبكة القـ ــوات يوروجـــست والـ ــدمات وقنـ ــبانيا خـ ــستخدم إسـ وتـ

ي الدويل لتـسريع العمليـة بطريقـة غـري رمسيـة؛ ومـن مثّ، ُيعمـد                 األمريكية للتعاون القضائ  -اإليبريية
ــة    ــسلطة املركزي ــا عــرب ال ــذ يف    . إىل إرســال الطلــب رمسي ــسيق التنفي وُيطلــب مــن يوروجــست تن

دة اليت تشمل عدة دول أعضاء يف االحتـاد األورويب أو بلـدانا لـديها اتفاقـات تعـاون                  القضايا املعقّ 
لـشبكات لتبـادل املعلومـات بـصورة غـري رمسيـة مث تتخـذ               وكـثريا مـا تـستخدم ا      . مع يوروجـست  

 هـذا   وميكـن أن يـتمّ    . هذه املعلومات الصفة الرمسية مـن خـالل طلـب املـساعدة القانونيـة املتبادلـة               
وجيب أن ُيقدَّم الطلـب الرمسـي باإلسـبانية، ولكـن           . التبادل غري الرمسي للمعلومات بلغات أخرى     

وُتجهَّـز  . تثنائية، أن ُيقـّدم الطلـب األويل باللغـة اإلنكليزيـة          ميكن يف احلاالت العاجلة، وبـصفة اسـ       
م هــذه وتقــّد. طلبــات احلــصول علــى معلومــات إضــافية مــن خــالل الــشبكات والقنــوات الرمسيــة

ذ الطلـب، وذلـك مـن    الطلبات عندما يكـون وصـف إحـدى الوقـائع غـري واضـح للهيئـة الـيت تنفّـ             
  .ادة عن احلصول على وقائع إضافيةأجل توضيح الوقائع الواردة فيه، مما يسفر ع
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، املعاهـدات ، علـى غـرار      القـضائية  بالـسلطة  اخلـاص  األساسـي  القـانون  من ٢٧٨ املادة دوُتحدِّ
 القـانون  خمالفـة  عـدم  شـرط ، الـيت عـادة مـا تتمثـل يف           املتبادلـة  القانونية املساعدة رفض راتمّرب

 القانونيـة  املـساعدة  ختـالف  أالّ هـو جملال   يف هذا ا   األعلى فاملعيار .باملثل املعاملة وشرط الداخلي
  .الوطنية التشريعات املتبادلة

 رفــض راتمـربّ  ضــمن املاليـة  األمــور عمومـا  إســبانيا تربمهـا  الــيت الثنائيـة  املعاهــدات ُتـدرج  وال
   .املتبادلة القانونية املساعدة
 االتفاقيـة  ذلـك  يف مبـا  املعاهـدات،  مـن  عددا إسبانيا أبرمت اجلنائية، الدعاوى نقل خيّص وفيما

 األوروبيـة  الـدول  مجيع   تصدِّق مل ولكن .١٩٧٢ لعام اجلنائية الدعاوى بنقل املتعلقة األوروبية
 اتفاقاهتـا  يف اجلنائيـة  الـدعاوى  نقـل  مـسألة  إسـبانيا  أدرجـت  الـسبب،  وهلذا االتفاقية، هذه   على

  .األوروبية ريغ الدول مع سيما وال املتبادلة، القانونية باملساعدة اخلاصةالثنائية 
 املـساعدة  خيـصّ  فيمـا  الفـساد  مكافحـة  اتفاقيـة  يف املطلوبـة  التـدابري  مجيع إسبانيا لدى،  عموماو

  .املتبادلة القانونية
    

    القانون إنفاذ جمال يف التعاون    
 خيـص  فيمـا  القـانون  إنفـاذ  جمـال  يف املتبـادل  للتعاون أساسا الفساد مكافحة اتفاقية إسبانيا تعترب

 الثنائيـة  والترتيبـات  االتفاقـات  مـن  عـدد  علـى  أيـضا    صـدَّقت  وقـد  .باالتفاقيـة  ملـشمولة ا اجلرائم
  .األطراف واملتعددة

وتتعاون سلطات إنفاذ القانون اإلسبانية مع نظرائها الدوليني مـن خـالل يوروجـست وعـدد مـن                
االت الــشبكة القــضائية األوروبيــة وشــبكةَ كامــِدن املــشتركة بــني الوكــ  (الــشبكات غــري الرمسيــة 

وتتبــادل اللجنــة ). األمريكيــة للتعــاون القــضائي الــدويل-الســترداد املوجــودات والــشبكة اإليبرييــة
اإلسبانية ملنع غسل األموال واالنتهاكات املتعلقة بالعمالت املعلومات االسـتخبارية بـشأن أنـواع              

  . األموالمعيَّنة من املعامالت وبشأن الزبائن مع السلطات األجنبية املعنية مبكافحة غسل
 فوتتـألّ  .األورويب االحتـاد  يف مـشتركة  حتقيـق  أفرقـة  واسـتخدام  تـشكيل  إمكانية   إسبانيالدى  و

 االحتـاد  يف األعـضاء  الـدول  مـن  أكثـر  أو دولـتني    مـن  موظفني   من هذه املشتركة التحقيق أفرقة
ــوىل .األورويب ــة وتت ــق هيئ ــسؤولة التحقي ــة امل ــشأن التفــاوض عملي ــات ب ــة الترتيب ــقبف املتعلق  ري
 املـشتركة  التحقيـق  أفرقـة  كانـت  إذا ملـا  تبعا جرائية اإل لوائح خمتلف ال  وتوجد .املشترك التحقيق
 إلنـشاء   الثنائيـة  االتفاقات   بعض أيضا   إسبانيا أبرمت و .هاخارج أو إسبانيا أراضي داخل   تعمل
  .املغرب مع املربمالتفاق كا مشتركة، حتقيق أفرقة
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 ولـيس  .باملثـل  املعاملـة  مبدأ إىل استنادا خاصة حتقيق تقنيات الدويل التعاون جمال يف ستخدمُتو
 قــضايا يف تقنيــاتهــذه ال لتطبيـق  معــيَّن قــانوين أســاس أيُّ الـداخلي  الــصعيد علــى إســبانيا لـدى 
 باملثـل،  املعاملـة  مبـدأ  تطبيـق  ميكن اتفاق، وجود عدم حال ويف الدويل، الصعيد وعلى .الفساد
  .اإلسبانية التشريعات مع طلوبةامل اإلجراءات تتعارض أالّ شريطة

 جمـال  يف الـدويل  بالتعـاون  يتعلـق  فيمـا  ناجحـة  ممارسـات  إسـبانيا  لـدى   أنَّ تقـدَّم  ا ممـ  وُيستخلص
  .القانون إنفاذ


