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       خالصة وافية  -ثانياً  
      ليتوانيا    

      مقّدمة  - ١  
    نظام ليتوانيا القانوين  - ١- ١  

ديـسمرب  / كـانون األول   ١٠يف  ) االتفاقيـة (وقَّعت ليتوانيا اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفـساد         
ور  مـن دسـت  ٣٩ومبوجـب املـادة   . ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٥قت عليها يف    وصدَّ ٢٠٠٣

ليتوانيا، أصبحت االتفاقية، فور التصديق عليها، جزءاً ال يتجزأ من التـشريعات الوطنيـة وذاَت    
  .أثر قانوين يسمو على أي حكم خمالف من أحكام القوانني الداخلية

    
    حملة عامة عن اإلطار القانوين واملؤسسي ملكافحة الفساد يف ليتوانيا  - ٢- ١  

كافحــة الفــساد طائفــة واســعة مــن األحكــام التــشريعية مــن   يتــضمن اإلطــار القــانوين الــوطين مل
ــدائرة        ــق ب ــانون املتعل ــشمل الق ــوانني حمــدَّدة ت ــة وق ــانون اإلجــراءات اجلنائي ــائي وق ــانون اجلن الق
التحريات اخلاصة، والقانون املتعلق باألنشطة التنفيذية، والقانون اخلـاص مبنـع غـسل األمـوال،                

  .فسادوغريها من القوانني اخلاصة مبنع ال
وخيضع تنظيم العملية اجلنائية لقانون اإلجراءات اجلنائية، وتستند تلك العملية إىل نظام قـانوين              

إىل احملـاكم اجلنائيـة العاديـة،       وُتحـال   عالَج جرائم الفساد بالطريقة ذاهتـا       وُت. منطيمدين  /أورويب
بــدأ املالحقــة القــضائية ويــستند نظــام العدالــة اجلنائيــة إىل م. شــأهنا شــأن ســائر اجلــرائم اجلنائيــة

  .وتشدد التشريعات بقوة على استقاللية دوائر االّدعاء واحملاكم. اإللزامية
وُتعتـرب دائـرة التحريـات اخلاصـة أهـم          . وضعت ليتوانيا إطاراً مؤسسياً شامالً للتصدي للفساد      لقد  

 ملـــانهيئـــة ملكافحـــة الفـــساد، وهـــي هيئـــة مـــستقلة مـــسؤولة أمـــام رئـــيس اجلمهوريـــة وأمـــام الرب 
  .  والية واسعة النطاق ملكافحة الفساد٢٠٠٠، وأُسندت هلا عام ١٩٩٨، أُنشئت عام )سيماس(

ــة الرئيــسية املعنيــة باألخالقيــات    ومــن  اهليئــات األخــرى املتخصــصة يف مكافحــة الفــساد اللجن
يــة ت املعنااملؤســسية واللجنــة الربملانيــة املعنيــة مبكافحــة الفــساد، واللجنــة املــشتركة بــني اإلدار   

كتـب  التابعـة مل  اجلرميـة املنظَّمـة والفـساد       وإدارة مكافحـة    مكافحـة الفـساد،     العمل على   بتنسيق  
  .املدعي العام
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احلـاالت عـن    / مـن اإلحـصاءات    د املستعرضون، بوجه عام، على ضـرورة إتاحـة مزيـد          وقد شدّ 
 حمـددة عملية   على أمهية إتاحة معلومات      وادّدشو. تقييم فعاليتها مبا ييسر   أحكام القانون   تنفيذ  

وأشــارت . مؤســسات مكافحــة الفــساد علــى الــصعيد التنفيــذيالعمــل بــني عــن كيفيــة تنــسيق 
 هيونيـ / الربملان يف حزيران   أقرهبرنامج مكافحة الفساد اجلديد، الذي      أنَّ  السلطات الليتوانية إىل    

 كمــا هــو متوقــع، علــى املــسائل العمليــة املتعلقــة باإلنفــاذ، مبــا ســيتيح   ،يركــزســوف ، ٢٠١١
  . تكوين صورة أفضل عن ممارسات التنفيذ

    
      تنفيذ الفصلني الثالث والرابع من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  - ٢  

    )الفصل الثالث من االتفاقية(التجرمي وإنفاذ القانون   - ١- ٢  
    )٢٨ إىل ١٥املواد من (التجرمي   -١- ١- ٢ 
    االستنتاجات واملالحظات الرئيسية ‐ ١‐ ١‐ ١‐ ٢ 

)  مـن القـانون اجلنـائي   ٢٢٧املـادة  (جتـرمي رشـو املـوظفني العمـوميني الـوطنيني      أحكام أنَّ  ُوجد  
، ٢٠١١مـايو   /أيـار بـصيغتها املعدلـة يف      ،   احلاليـة  ) من القـانون اجلنـائي     ٢٢٥املادة  (وارتشائهم  

  . من االتفاقية١٥تثل ملقتضيات املادة مت
 ٥الربملــان ودخــل حّيــز النفــاذ يف ه أقــّرئي،  مــن القــانون اجلنــا٢٣٠ج تعــديل علــى املــادة وأَدَر
 أشــكال املنفعــة، ســواء كــلَّ، تــشمل "الرشــوة" يف تعريــف  جديــدةً، فقــرة٢٠١١ً هيوليــ/متــوز

  .أكانت مادية أم غري مادية
 مــن القــانون اجلنــائي أوردت ٢٢٧ علــى املــادة ٢٠١١التعــديالت الــيت أُدخلــت عــام أنَّ كمــا 

ــة مقــصودة للموظــف   إشــارة صــرحية إىل احلــاالت الــيت ال   بــل تكــون  نفــسه  تكــون فيهــا املزي
  ).طرف ثالث مستفيد(مقصودة لطرف ثالث 

 مــن القــانون اجلنــائي تعريفــاً واســع النطــاق للموظــف العمــومي، حبيــث   ٢٣٠وتتــضمن املــادة 
وتبعـاً لـذلك ُتطبَّـق يف مالحقـة جـرائم الفـساد            . يشمل املوظفني العموميني األجانب والدوليني    

ق علــى فــساد  فيهــا موظفــون عموميــون أجانــب ودوليــون نفــس املــواد الــيت تطبـّـ   الــيت يتــورط
  .املوظفني العموميني احملليني

أفعـال جمّرمـة   من ِقَبل موظف عمومي تسريبها بشكل آخر    اختالس املمتلكات أو تبديدها أو      و
إهــدار  ("١٨٤و، ")تبديــد املمتلكــات ("١٨٣و، ")الوظيفــةاســتغالل  ("٢٢٨مبوجــب املــواد 

  .يائ من القانون اجلن")متلكاتامل
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اإلشـارة إىل املوظـف العمـومي كمرتكـب للجرميـة مل تـرد إال يف                أنَّ  والحظ فريق االستعراض    
 مـن القـانون اجلنـائي تــشريان إىل    ١٨٤ و١٨٣املــادتني أنَّ وتوصـيف إسـاءة اسـتغالل الوظيفـة     

 املوظـف العمـومي حبكـم    بوجـه عـام وال تـشري إىل املمتلكـات املعهـود هبـا إىل            " ممتلكات الغري "
 مـن القـانون     ١٨٤ و ١٨٣املـادتني   أنَّ  وهبذا اخلصوص أوضـحت الـسلطات الليتوانيـة         . وظيفته

املـشار  وأشـارت إىل أنـه عنـد ارتكـاب اجلـرائم            . اجلنائي ال متّيزان بني القطاعني اخلاص والعـام       
تتمثـل يف تطبيـق املـادة        املمارسـة القـضائية املعمـول هبـا          ، فـإنَّ  الوظيفـة عن طريق استغالل    إليها  
املمتلكـات مـن ِقَبـل      وتـسريب   . ١٨٤ و ١٨٣املـادتني   بـالتوازي مـع      من القانون اجلنائي     ٢٢٨

مرتكبيــه قــضائيا ميكــن مالحقــة و جنائيــاً مــستقالً، فعــالًموظــف عمــومي لــيس جمرَّمــاً باعتبــاره 
  ").الوظيفةاستغالل (" من القانون اجلنائي ٢٢٨أحكام املادة مبقتضى 
املستعرضون وضع أحكام جتـرمي خمصَّـصة تغطـي أفعـال اخـتالس املمتلكـات أو تبديـدها            وحّبذ  

 مـن القـانون   ٢٢٨تطبيـق املـادة   أنَّ والعلة يف ذلـك أيـضاً   . من ِقَبل موظف عمومي  تسريبها  أو  
ــائي  ــد ال يفــضي    اجلن ــل ق ــى تلــك األفعــال باملث ــة عــن   عل ــات املــسؤولية اجلنائي ــسريب إىل إثب ت

انظــر الفقــرات (لــك ضــرراً بالغــاً  ذسّبب يــعنــدما إال عمــومي الوظــف املل املمتلكــات مــن ِقبـَـ 
  .ال تتوخى ذلكاالتفاقية أنَّ ، يف حني )أدناه

 تغـيريات يف صـياغة املـادة        ٢٠١١وتشمل التعديالت الـيت أُدخلـت علـى القـانون اجلنـائي عـام               
 ٢٢٦صـبحت املـادة   وهكـذا أ . فيما يتعلق بتجرمي املتاجرة بـالنفوذ     أوجه القصور    ملعاجلة   ٢٢٦
املكانــة باســتغالل فيمــا يتعلــق املتــاجرة بــالنفوذ م جتــّريف صــيغتها اجلديــدة القــانون اجلنــائي مــن 

أو العالقات العائلية أو املعارف الشخصية أو أي نـوع آخـر            السلطة  أو  الوظيفة   أو   ةاالجتماعي
ُيـورد  كمـا  . فتـَرض من أنواع النفـوذ احملتمـل الـذي يـشمل كـالً مـن النفـوذ الفعلـي والنفـوذ امل                   

  ".األطراف الثالثة املستفيدة"إشارة صرحية إىل املعدلة احلكم يف صيغته 
القـضائية  األعـراف   وتفـّسر   .  من القـانون اجلنـائي إسـاءة اسـتغالل الوظـائف           ٢٢٨وجتّرم املادة   
 مبعـىن واسـع،   ٢٢٨املطلـوب حـصوله لتطبيـق املـادة      ) البـالغ (احملكمة العليـا الـضرر      املتبعة لدى   

 والحـظ فريـق االسـتعراض، آخـذاً يف    . حبيث يشمل الضرر املادي وغري املادي على حد سـواء    
. "الـضرر "ع ووقـ االتفاقيـة ال تـشترط   أنَّ  مـن االتفاقيـة،     ١٩للمـادة    رييـة يالتخاالعتبار الـصيغة    

ومن شأن هذا القيد اإلضايف املنصوص عليه يف التشريعات الداخليـة أن يـؤدي إىل عـدم جتـرمي                    
  . اليت ال يترتب عليها أي ضررالوظيفة استغالل إساءة أفعال 

، ٢٠١٠ديـسمرب   / كـانون األول   ٢يف  أقـرت   الـيت    مـن القـانون اجلنـائي،        ١-١٨٩وجتّرم املادة   
  .اإلثراء غري املشروع
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ل رشــو املــوظفني يف نفــس األحكــام الــيت تتنــاوجمّرمــان االرتــشاء والرشــو يف القطــاع اخلــاص و
  ").بصفة مماثلة أو شخصعمومي  موظف("العموميني 

املتطلبـات ذات   )  مـن القـانون اجلنـائي      ٢١٦املـادة   (وال ينفِّذ احلكم القائم اخلاص بغسل األموال        
 ٢٣الصلة من االتفاقية إال جزئياً، إذ تعوزه بعض العناصـر املوضـوعية املنـصوص عليهـا يف املـادة                     

 القائمة، جيري حاليـاً إعـداد       قصورأوجه ال ولتجاوز  . من االتفاقية، أو هو يغطيها على حنو جزئي       
أواخـر عـام    إقـراره يف     مـن القـانون اجلنـائي، وُيرتقـب          ٢١٦مشروع قانون يكّمـل ويعـّدل املـادة         

وتشمل اجلرائم األصلية املرتكَبة ألغراض غسل األمـوال، مبقتـضى التـشريعات القائمـة،             . ٢٠١٢
  .املتصلة بالفسادأي جرم يرِد ذكره يف القانون اجلنائي، مبا يف ذلك اجلرائم 

 ٢٣٧ و١٨٩املـــواد (يف هـــذا الـــشأن أحكـــام القـــانون اجلنـــائي الـــيت ورد ذكرهـــا أنَّ وُوجـــد 
إخفاء ممتلكات متأتيـة مـن فعـل جرمـي أو مواصـلة االحتفـاظ       "ال تغطي متاماً اشتراط    ) ٢٣٨و
  ).حكم اختياري( من االتفاقية ٢٤، على حنو ما نصت عليه املادة "هبا

فقـد  )  من القانون اجلنائي   ٢٣٣ و ٢٣١املادتان  (اقة سري العدالة    صة بتجرمي إع  أما األحكام اخلا  
  .  من االتفاقية٢٥ُوجد أهنا تستويف متاماً املقتضيات الواردة يف املادة 

ــانوين     ــا الق ــا يف نظامه ــادة (وأدرجــت ليتواني ــائي  ٢٠امل ــانون اجلن ــن الق ــة  )  م ــسؤولية اجلنائي امل
هناك عـدَم وضـوح يف التـشريعات الداخليـة فيمـا خيـص فـرض                 أنَّ إالَّ. للشخصيات االعتبارية 

املـستعرضون  رباء  اخلـ وقـد رّحـب     . عقوبات على الشخصيات االعتبارية بـشأن جـرائم حمـدَّدة         ال
ودعـوا الـسلطات الليتوانيـة إىل مواصـلة     بأمثلة االجتهادات القضائية اليت قدمت يف هذا الـشأن     

بــني خمتلــف أنــواع اجلــزاءات  املفاضــلة علــق مبعــايري ال ســيما فيمــا يتوهــذه املــسألة، اســتجالء 
  .الشخصيات االعتباريةاخلاصة ب

    
    يِّدةالتجارب الناجحة واملمارسات اجل ‐ ٢‐ ١‐ ١‐ ٢ 

  :جيِّدةخلص فريق االستعراض إىل اعتبار التدابري التالية ممارسات 
الـسلطات  أنَّ  وجـديٌر بالـذكر     . املتـصلة بالفـساد   األفعـال   جترمي طائفـة عريـضة مـن          •  

  . الليتوانية اعتمدت أيضاً تدابري تشريعية لتجرمي اإلثراء غري املشروع
املوافقـة  رشـوة أو    الأو الوعـد هبـا، وأيـضاً الوعـد بقبـول            /هنج جترمي عرض رشـوة و       •  

من جترميها يف إطار الشروع يف الرشـوة         مستقلة، بدالً أفعال  ، باعتبارها   على قبوهلا 
  .أو التحضري الرتكاهبا
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 األفعـال لنص على املسؤولية اجلنائية للشخصيات االعتباريـة الـضالعة يف ارتكـاب             ا  •  
  .اتفاقية مكافحة الفساداجملّرمة بناًء على 

توسـيع نطـاق جتـرمي    أحدثُ التعديالت املدَخلة علـى القـانون اجلنـائي، والـيت تتـيح            •  
ذا شمل أي شــكل مــن املنفعــة، ماديــةً كانــت أم غــري ماديــة، وكــ يــ حبيــث الرشــوة

  .احلاالت اليت تكون فيها املزية مقصودة لطرف ثالث مستفيد
قضائية تتيح تقييم فعاليـة جتـرمي الرشـوة       اجتهادات  بالرغم من عدم توفر بيانات أو         •  

مبوجب أحكام واحـدة    جترمي الرشوة   أنَّ  فريق التقييم   فقد رأى   يف القطاع اخلاص،    
. باً يف جمـال مكافحـة الفـساد       مكـس يعترب  يف كل من القطاع العام والقطاع اخلاص        

وتتمثـل نقـط    وتعزى نقاط القوة يف هذا النهج إىل أنَّه يقلل مـن احتمـاالت نـشوء                
الواجبــة قــوة هــذا النــهج يف ضــعف إمكانيــة وجــود ثغــرات عنــد حتديــد األحكــام   

 عموميـة أو بإقامـة   اتعلـى كيانـات القطـاع اخلـاص املكلَّفـة بتقـدمي خـدم           التطبيق  
  .العام والقطاع اخلاصشراكات بني القطاع 

    
    التحديات والتوصيات ‐ ٣‐ ١‐ ١‐ ٢ 

نظامها القانوين الوطين امتثـاالً     لكي ميتثل   اليت تبذهلا ليتوانيا    الكبرية  الحظ املستعرضون اجلهود    
تاماً ألحكام االتفاقية يف جمال التجـرمي، لكنـهم حـددوا بعـض اجملـاالت الـيت يلزمهـا املزيـد مـن                      

ــّدموا التوصــ  ــصة أو تتخــذ      التحــسني وق ــة املخت ــسلطات الوطني ــا ال ــة لكــي تنظــر فيه يات التالي
تبعـاً ملـا إذا كانـت املقتـضيات ذات الـصلة مـن االتفاقيـة إلزاميـة أو                   (اإلجراءات الالزمة بشأهنا    

  ):اختيارية الطابع
تـسريبها  ضمان جتـرمي اخـتالس املمتلكـات أو تبديـدها أو            الكفيلـة بـ   سبل  الـ تقّصي    •  

   موظف عمومي من خالل أحكام حمدَّدة؛من ِقَبلبشكل آخر 
اختاذ إجراءات متاَبعة مالئمة لضمان َسن التشريعات اجلديـدة الـيت تكّمـل وتعـّدل                 •  

  ؛ يف وقت مناسبغسل األموال يف القانون اجلنائياألحكام القائمة بشأن 
، وبالتـايل ضـمان قـدر أكـرب          بصيغة أدق  فعل اإلخفاء توصيف  استكشاف إمكانية     •  

   من االتفاقية على الصعيد الداخلي؛٢٤عالية يف تنفيذ املادة من الف
حبث إمكانية جترمي إساءة استغالل الوظـائف بـصرف النظـر عـن الـضرر احلاصـل،                   •  

   من االتفاقية؛ ١٩وذلك وفقاً ملقتضيات املادة 
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مواصلة حتري قدر أكرب من الوضوح يف االجتهادات القضائية فيمـا يتعلـق بفـرض                 •  
، وذلـك بتعـيني حـدود       على الشخصيات االعتبارية بـشأن جـرائم حمـدَّدة        زاءات  اجل

ــا  ــة، فــضالً عــن حتديــد   هــذه للعقوبــات الــيت تــستهدف  دني الشخــصيات االعتباري
مــن أنــواع العقوبــة، مــع األخــذ بعــني   معــني نــوع كــل مؤشــرات مناســبة لتطبيــق  

  .املاليةحالتها االعتبار حجم الشخصية االعتبارية أو 
    

    )٤٢- ٤٠ و٣٧ و٣٥- ٢٩املواد (حكام الداعمة للتجرمي األ  -٢- ١- ٢ 
    االستنتاجات واملالحظات الرئيسية  ‐ ١‐ ٢‐ ١‐ ٢

علــى األشــخاص الطبيعــيني واالعتبــاريني املتــورطني يف معظــم الواجبــة التطبيــق تبــدو اجلــزاءات 
ــة   ــساد مالئمــة ورادع ــداً بالر    . جــرائم الف ــق حتدي ــا يتعل ــة، فيم ــارة القُطْري ــاء الزي شــو وأُشــري أثن
تتـوخى  التعديالت األخرية اليت أُدخلـت علـى التـشريعات          أنَّ  واالرتشاء واملتاجرة بالنفوذ، إىل     

  .القائمةإجراء عملية إصالح كاملة للعقوبات 
 تــشريع جديــد ميــّدد فتــرة التقــادم اخلاصــة جبميــع اجلــرائم   ٢٠١٠يونيــه /يف حزيــرانقــر وقــد أُ

تبـدو احلـدود الزمنيـة اجلديـدة الـيت جـرى متديـدها              و).  مـن القـانون اجلنـائي      ٩٥املادة  (اجلنائية  
 مــن القــانون ٩٥املـادة  أنَّ كمــا . العدالــةاملــصلحة يف إقامـة  مالئمـة بقــدر كــاف يكفـل حفــظ   

  .أثناء نظر القضايا يف احملاكمصيغتها املعدَّلة تنص على تعليق العمل بأحكام التقادم باجلنائي 
ــَنح احلــصانة     ــاً ألحكــام الدســتور، ُتم ــووفق ــضائية  م ــة الق ــيس   ن املالحق ــان ورئ ــضاء الربمل ألع

مـن  أكثـر   مبوافقـة   عنـهم    ةوميكـن رفـع احلـصان     . اجلمهورية ورئـيس الـوزراء والـوزراء والقـضاة        
  . األعضاءثالثة أمخاسويلزم حملاكمتهم موافقة . نصف جمموع عدد أعضاء الربملان

وميكــن . دمة يف ارتكاهبــاستخوميكــن األمــر مبــصادرة عائــدات اجلرميــة واألدوات والوســائل املــ 
الـيت  تأتية من أنـشطة إجراميـة   املمتلكات األمر مبصادرة املاحملكمة العليا،  لتفسريات  ، وفقاً   أيضاً

علـى حنـو منفـصل عـن إصـدار      يف طلـب املـصادرة   وعادةً ما ُينظر . ُحّولت إىل ممتلكات أخرى  
بـصرف  ويـصدر األمـر هبـا       ،  )ةيف حالة املصادرة العينيـ    (بإدانته  وغري مرهون   احلكم على اجلاين    
علـى  . االدعـاء ويقع عبء اإلثبات فيما يتعلق بعائـدات اجلرميـة علـى عـاتق              . النظر عن العقوبة  

الــيت تــستهدف املمتلكــات املكتــَسبة " املــصادرة املوسَّــعة"يف دعــاوى أنــه يف حــاالت اســتثنائية 
اجلـاين   للجـاين، ُيلـَزم      بصورة غري مشروعة واليت َيثبـت أهنـا غـري متكافئـة مـع الـدخل املـشروع                 

  .تلك املمتلكاتحصوله على مشروعية بتقدمي ما يثبت 
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مثــة مــسألتني يــتعني إيالؤمهــا مزيــداً مــن العنايــة فيمــا يتعلــق   أنَّ وخلُــص فريــق االســتعراض إىل 
  :بالعائدات املتأتية من الفساد

نقــص الوضــوح يف التــشريعات بــشأن مــصادرة اإليــرادات واملنــافع األخــرى      )أ(   
، أي القيمة املضافة هلذه املمتلكـات، وفقـاً         املوازيةملتأتية من العائدات اإلجرامية أو املمتلكات       ا

املمتلكـات  " مـن االتفاقيـة، وخباصـة بـشأن مـا إذا كانـت       ٣١ من املـادة  ٦ملا تنص عليه الفقرة   
ن  مـ  ٢، علـى حنـو مـا ورد يف الفقـرة            "املكتسبة بطريقة مباشرة أو غري مباشرة من فعـل جرمـي          

  )١( من القانون اجلنائي، تشمل أمثلة ملصادرة عائدات إجرامية ثانوية؛٧٢املادة 
األطـراف  " حـسن نيـة  "احلاجة إىل مزيد مـن الوضـوح بـشأن تعريـف وطبيعـة               )ب(   

  )٢(.الثالثة لضمان عدم املساس حبقوقها
ريهـم  ووضعت ليتوانيا نظاماً على قدر من الـشمول حلمايـة شـىت فئـات الـشهود والـضحايا وغ            

. أي ضرب حمتمـل مـن ضـروب االنتقـام أو الترهيـب           من املشاركني يف اإلجراءات اجلنائية من       
يف اختاذ إجراء صريح لضمان عدم االقتصار علـى مـنح صـفة الـضحية               فريق االستعراض   وحبذ  

  .أيضاً للشخصيات االعتباريةمتديدها اإلجراءات اجلنائية لألشخاص الطبيعيني بل 
يتوانية بوجـود قـانون يكّمـل قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة بـدأ سـريانه منـذ                   وأفادت السلطات الل  

وينص ذلك القانون على عدم اإلفصاح جزئياً عـن هويـة           . ٢٠١٠ديسمرب  /شهر كانون األول  
الــشاهد عنــد اإلدالء بــشهادته، ويقــّدم ضــمانات إضــافية للــشهود الــسريني الــذين ُيْبِلغــون عــن 

  . جرائم فساد
املـبلّغني، كمـا ورد يف      لـضمان محايـة     أي تـشريعات خمصَّـصة يف ليتوانيـا         عد  بعلى أنه ال توجد     

يف أن تنظـر مـن جديـد         من االتفاقيـة، وقـد دعـا املـستعرِضون الـسلطات الوطنيـة إىل                ٣٣املادة  
  )٣(.وضع مثل هذه التشريعاتضرورة 

───────────────── 
 من القانون ٧٢ من املادة ٢دَخلة على الفقرة التعديالت املقّدمت السلطات الليتوانية تأكيدات على أن   )1(  

 وقّدمت السلطات . تعريفاً لعائدات اجلرمية يشمل العائدات املباشرة وغري املباشرةاجلنائي قد أدرجت
، بناء على طلب ذي صلة، معلومات عن االجتهادات القضائية ذات الصلة للمحكمة العليا وإحدى الليتوانية

ء ذات القيمة حماكم االستئناف إلقامة الدليل على أن املمتلكات اليت ختضع للمصادرة تشمل أيضاً األشيا
وقد رّحب املستعرضون . االقتصادية أو األموال أو غريها من املوجودات املكتَسبة حديثاً من هذه املمتلكات

 . إطار متسق ملعاجلة هذه املسألةهبذه االجتهادات القضائية وحبذوا تطويرها يف
م معاجلتها وفقاً ألحكام القانون أوضحت السلطات الليتوانية أن حصيلة املمتلكات املكتَسبة حبسن نية تت  )2(  

 .املدين
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 يف   علـى ذلـك، تتـيح التـشريعات الوطنيـة حـوافز لتـشجيع األشـخاص الـذين شـاركوا                    وعالوةً
وتـشمل تلـك احلـوافز      . ارتكاب جرائم فساد على تقدمي معلومات تفيد يف التحقيـق واإلثبـات           

وقـد أفيـد    . حـصانة مـن املالحقـة القـضائية       رفـاً خمففـاً للعقوبـة أو مـسوغاً لتـوفري            ظاعتبار ذلك   
  .اتفاقات مع كل من إستونيا والتفيا يف هذا اجملالبإبرام 

علـى  الواليـة اإلقليميـة     ويشمل   من القانون اجلنائي     ٨-٤د  املواواالختصاص القضائي حمدد يف     
للدولــة واليــة قــضائية علــى اجلــرائم الــيت يرتكبــها أنَّ علــى القــانون كمــا يــنص . اجلــرائممجيــع 

املعلومـات الـيت قُـدِّمت بـشأن مبـدأ       أنَّ   بيـد    ).مبـدأ االختـصاص باجلـاين     (مواطنوها يف اخلـارج     
وال حتيــل األحكــام الداخليــة الــيت ترســي الواليــة . فيــةكانــت غــري كااالختــصاص بــاجملين عليــه 

. القضائية على اجلرائم املرَتكبة يف حق الدولة الطرف إىل اجلرائم املنـصوص عليهـا يف االتفاقيـة       
الــذي يرتكــب واطن املــازدواجيــة التجــرمي تعيــق حماكمــة أنَّ كمــا الحــظ اخلــرباء املــستعرضون 

يف اخلـارج وعثـر عليـه يف إقلـيم     ارتكـب جرميـة   لذي اجنيب األشخص الأو  -اخلارج يف جرمية  
القـانون  مىت كان الفعل املرتكب غري جمّرم يف         - تسليمه لسبب من األسباب   ومل يتسن   ليتوانيا  
ــائي ــة بــ   . اجلن ــسلطات الليتواني ــادت ال التعــديالت األخــرية الــيت  أنَّ ورّداً علــى هــذه النقطــة، أف

ــن نطــا     ــعت م ــائي وّس ــانون اجلن ــى الق ــضائية  أُدخلــت عل ــة الق جــرائم الرشــو  بإضــافة ق الوالي
املـسؤولية اجلنائيـة عـن اجلـرائم املنـصوص عليهـا يف             ( من القانون اجلنائي     ٧واالرتشاء يف املادة    

 املذكورة قـد أفرطـت يف توسـيع حـدود الواليـة القـضائية               ٧املادة  أنَّ  إال أنه يبدو    ). املعاهدات
املعاهــدة املبــدأ قــد أرســته عمــا إذا كــان ذلــك  مبــدأ العامليــة دون تقــدمي توضــيحاتباعتمادهــا 

هذا التوسـيع للواليـة     أنَّ  السلطات الليتوانية هبذا اخلصوص على      أكّدت  وقد  . الدولية حبد ذاهتا  
أن ُيفَهـم يف الـسياق الـوطين، ومـن مث فـال يهـم مـا إذا كانـت املعاهـدة الدوليـة                        ينبغي  القضائية  

  .نفسها تشترط الوالية القضائية العاملية أم ال
 عواقـب  - إىل جانـب التـشريعات اجلنائيـة      -ويتناول القانون املدين وقانون اإلجراءات املدنيـة        

العقـود والتعـويض عـن    إبطـال  ملـدين  أفعال الفساد ومسألةَ التعويض عن الضرر، ويتيح النظـام ا      
الفـساد  مكافحة  ليتوانيا طرٌف يف اتفاقية جملس أوروبا بشأن        أنَّ  كما  . الفسادقضايا  الضرر يف   

  .يف إطار القانون املدين، اليت تتطرق هلذه املسائل

───────────────── 
رائم اجلسّجل الربملان الليتواين عدداً من مشاريع القوانني تتناول خصيصاً توفري احلماية القانونية للمبلّغني عن   )3(  

عّبرت قد و. خمتلفةوخضعت لتقييمات وقد نوقشت مشاريع القوانني تلك مناقشة مستفيضة . الفساداملتعلقة ب
خبصوص  "٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين١٧ املؤرخ ١٦٤٩ارها ن موقفها من هذه املسألة يف قر عاحلكومة

، الذي مل توافق فيه على " املبلّغني عن اجلرائم بشأن محايةXIP-2459مشروع قانون مجهورية ليتوانيا رقم 
 .اً عن احلاجةمشاريع القوانني حبجة أن سن تشريعات منفصلة بشأن هذه املسألة سيكون أمراً زائد
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 عـدداً مـن   أنَّ  ذلـك   . وال يبدو أنَّ مبدأ السرية املصرفية يشكّل عقبة أمـام التحقيقـات الداخليـة             
الصكوك القانونية تتيح ألجهـزة إنفـاذ القـانون الوصـولَ بـصورة فعالـة وسـريعة إىل املعلومـات                    

وميكـن  . املالية اليت تندرج ضمن نطـاق الـسرية املـصرفية وفـق مـا يـنص عليـه قـانون املـصارف                     
  . السرية املصرفية بأمر من احملكمة وبطلب من املدعي العامرفع 

    
    يِّدةملمارسات اجلالتجارب الناجحة وا  ‐ ٢‐ ٢‐ ١‐ ٢

فريق االستعراض التدابري أو املبادرات أو املمارسـات التاليـة ذات أمهيـة بالغـة لليتوانيـا يف                  اعترب  
اجلــرائم أن تيــّسر علــى حنــو كــبري مالحقــة  ومــن شــأهنا جهودهــا الراميــة إىل التــصدي للفــساد  

  .املتعلقة بالفساد وتقدمي مرتكبيها إىل احملاكمة
  ؛ املستوجبة لذلكبعض جرائم الفسادعلى تشديد العقوبة   •  
  بفترة التقادم؛املتعلقة تبسيط التشريعات   •  
ــن اجلــزاءات ذات      •   ــضة م ــة العري ــابع الطائف ــائيالط ــى     اجلن ــا عل ــيت ميكــن توقيعه ال

  الشخصيات االعتبارية نتيجة االعتراف الواسع مبسؤوليتها اجلنائية؛
  باإلدانة؛إمكانية املصادرة دون االستناد إىل حكم   •  
املـصادرة املوسَّــعة الــيت تـستهدف املمتلكــات املكتــَسبة بـصورة غــري مــشروعة الــيت      •  

وإلـزام اجلـاين بتقـدمي مـا يثبـت          َيثبت أهنا غري متكافئة مع الدخل املشروع للجاين،         
  ؛)عكُس عبء اإلثبات(بطريقة مشروعة املمتلكات حصوله على تلك 

ــشاملة وغريهــ     •   ــة ال ــدابري القانوني ــات     الت ــف فئ ــة خمتل ــة إىل محاي ــدابري الرامي ــن الت ا م
أي ضـرب  الشهود والضحايا وغريهـم مـن املـشاركني يف اإلجـراءات اجلنائيـة مـن           

  ؛حمتمل من ضروب االنتقام أو الترهيب
أجهزة إنفـاذ القـانون مـن الوصـول بـصورة فعالـة وسـريعة               العرف اجلاري بتمكني      •  

  .إىل املعلومات املالية
    

    حديات والتوصياتالت  ‐ ٣‐ ٢‐ ١‐ ٢
 تـدابري فعالـة     وضـع  الذي أحرزته ليتوانيا يف      احملمودأخذ فريق االستعراض بعني االعتبار التقدم       

لزمهـا املزيـد   بعض اجملاالت الـيت ي  بناًء على ذلك أفعال الفساد، وأبرز  لتدعيم العمل على جترمي     
ملختــصة اإلجــراءات  التوصــيات التاليــة لكــي تتخــذ الــسلطات الوطنيــة ا مــن التحــسني واقتــرح
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تبعاً ملا إذا كانت املقتـضيات ذات الـصلة مـن االتفاقيـة إلزاميـة أو               (الالزمة بشأهنا أو تنظر فيها      
  ):اختيارية الطابع

 مسألة مـصادرة اإليـرادات وغريهـا     الستجالءإعداد دراسات فقهية قانونية متسقة        •  
، أي القيمة املـضافة     املوازية من املنافع املتأتية من العائدات اإلجرامية أو املمتلكات       

 من االتفاقيـة، وخباصـة      ٣١ من املادة    ٦هلذه املمتلكات، وفقاً ملا تنص عليه الفقرة        
ــا إذا كانــت   ــشأن م ــة مباشــرة أو غــري   "اإلشــارة إىل ب ــَسبة بطريق املمتلكــات املكت

 مــن ٧٢ مــن املــادة ٢، علــى حنــو مــا ورد يف الفقــرة  "إجرامــيمباشــرة مــن فعــل  
  ثانوية؛الجرامية اإلعائدات حاالت مصادرة الائي، تشمل القانون اجلن

األطراف الثالثـة علـى حنـو ال ميـس          " حسن نية "اختاذ إجراءات لضمان تطبيق مفهوم        •  
 إعـداد دراسـات فقهيـة قانونيـة        وذلك بسبل من بينـها     حبقوقها يف إجراءات املصادرة   

  ؛مّتسقة يف هذا الشأن
لـن   من االتفاقيـة،     ٣٥ االعتبارية، وفقاً للمادة     الشخصيات أو الكيانات  أنَّ  ضمان    •  

يف اإلجـراءات  صـفة الـضحية   ، بـل أيـضاً مـن        صفة املـدعي املـدين    فقط من   تستفيد  
  مَنح حالياً فقط لألشخاص الطبيعيني؛هذه الصفة ُتأنَّ اجلنائية، بالنظر إىل 

ملــبلّغني مراعــاة احلاجــة إىل إعــادة النظــر يف وضــع تــشريعات حمــدَّدة بــشأن محايــة ا    •  
التــدابري اإلجرائيــة وغــري اإلجرائيــة اخلاصــة حبمايــة الــشهود تأكيــداً لــضمان تطبيــق 

  الفساد؛قضايا على املبلّغني يف 
التــشريعات القائمــة بــشأن الواليــة القــضائية اجلنائيــة      اســتجالء تفاســري  مواصــلة   •  

ية اجلنائيـة   أمشل وأكثر مرونة للوالية القـضائ     نظام  قانونية ليتسىن إرساء    باجتهادات  
  .على جرائم الفساد

    
    السلطات املتخصصة والتعاون بني الوكاالت : ٣٩ و٣٨ و٣٦املواد   -٣- ١- ٢ 
    االستنتاجات واملالحظات الرئيسية ‐ ١‐ ٣‐ ١‐ ٢ 

هيئــات ووكــاالت حكوميــة لكــي ُتعــىن بتــدابري مكافحــة الفــساد يف جمــال إنفــاذ  عــدة  شئتأنــ
التحريــات ومتــنح التـشريعات الداخليــة دائــرة  . هاوتعمــل كــل منـها يف جمــال اختــصاص القـانون  

  .إلجراء التحريات والتحقيقاتاخلاصة طائفة واسعة من الصالحيات 
بتحليـل للمعلومـات   حيث توافيهـا   اخلاصة  التحريات  وتتعاون دائرة التحقيقات املالية مع دائرة       

الت ماليـة مـشبوهة     وحني تتـسلم دائـرة التحقيقـات املاليـة معلومـات موثوقـة عـن معـام                . املالية
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ــرة    ــوال، حتيـــل القـــضية إىل دائـ ــةالتحريـــات تتعلـــق بالفـــساد أو بغـــسل األمـ ــدائرة . اخلاصـ ولـ
، علـى أن يكـون    احلـسابات املـصرفية   فـتح   عـن   معلومـات   استقـصاء   التحقيقات املاليـة احلـق يف       

ــراض اســتخبارية حمــضة    ــك ألغ ــدائرة    . ذل ــد ال ــة بتزوي ــصارف ملَزم ــن  بكــلِّوامل ــات ع  املعلوم
  .ابات املفتوحة لديهااحلس

    
    يِّدةالتجارب الناجحة واملمارسات اجل  ‐ ٢‐ ٣‐ ١‐ ٢

تنوع مؤسسات إنفاذ القانون واختالَف مواقعها قـد أسـهما   أنَّ د اخلرباء املستعرضون على    شّد
. يف إقامة نظام للضوابط واملوازين بني دوائر مكافحـة الفـساد مـع ختويلـها صـالحيات موسَّـعة                  

  .عظم املؤسسات القائمة تتمتع بقدر كبري من االستقالليةمأنَّ كما الحظوا 
اخلاصـة بـصفتها    التحريـات   والحظ فريق االستعراض الـدور الرئيـسي الـذي تـضطلع بـه دائـرة                

 بــصالحيات كافيــة متكّنــها مــن إنفــاذ ، فيمــا يبــدو،تتمتــع ة الفــسادهيئــة متخصــصة يف مكافحــ
  .القانون بصورة فعالة

    
    توصياتالتحديات وال ‐ ٣‐ ٣‐ ١‐ ٢ 

التوصيات التاليـة هبـدف مـساعدة الـسلطات الوطنيـة يف مـا تبذلـه مـن                  ب فريق االستعراض    أشار
  :لفسادقوانني مكافحة اجهود لتعزيز فعالية إنفاذ 

تعزيـز كفـاءة وقـدرة هيئـات وأجهـزة إنفـاذ            لالنظر يف ختـصيص املزيـد مـن املـوارد             •  
  القانون؛

قــوانني مكافحــة الوكــاالت يف جمــال إنفــاذ مواصــلة تعزيــز التنــسيق والتعــاون بــني    •  
تبادل املعلومـات بـني اهليئـات املختـصة بغيـة تفـادي التـضارب               الفساد، إىل جانب    

  . على الصعيد املؤسسي، قدر اإلمكان
    

    )تفاقيةمن االالفصل الرابع (التعاون الدويل   - ٢- ٢  
  ءات اجلنائية  نقل اإلجرا؛نقل األشخاص احملكوم عليهم اجملرمني؛تسليم   -١- ٢- ٢ 

     االستنتاجات واملالحظات الرئيسية- ) ٤٧ و٤٥ و٤٤املواد (
الـدول األعـضاء يف      يتعلق بسائر    فيماف. املطلوبنيني بشأن تسليم    وضعت ليتوانيا نظاماً من شقَّ    

 وفقــاً للقــرار اإلطــاري بــشأن أمــر التوقيــف األورويب  جيــري تــسليم الفــارين ،االحتــاد األورويب
ذ هـذا القـرار يف ليتوانيـا مـن خـالل التعـديالت الـيت أُدخلـت علـى القـانون           وقد ُنفّـ  ). ٢٠٠٢(
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القـرار اإلطـاري    وحييـد   . ٢٠٠٤مـايو   /اجلنائي وقانون اإلجـراءات اجلنائيـة وبـدأ نفـاذه يف أيـار            
شــرط التجــرمي املــزدوج يف اجلــرائم الــيت يعاقَــب عليهــا بالــسجن ملــدة ال تتجــاوز ثــالث      عــن 

  ).يف هذه الفئة جرمية غسل األموال وبعض جرائم الفسادوتندرج (على األقل سنوات 
. مـشروطاً بوجـود معاهـدة     املطلـوبني    ليتوانيا جتعل تسليم      فإنَّ ، األخرى لبلدانأما فيما يتعلق با   

ــددة األطــراف     ــا مبعاهــدات متع ــرتبط ليتواني ــسليم    (قائمــة وت ــة بت ــا املتعلق ــة جملــس أوروب اتفاقي
 واتفاقيـــة األمـــم املتحـــدة ملكافحـــة اجلرميـــة املنظمـــة عـــرب املطلـــوبني وبروتوكوليهـــا اإلضـــافيني

وأبرمــت ليتوانيــا فــضالً عــن ذلــك معاهــدات ثنائيــة لتــسليم املطلــوبني مــع كــل مــن   ). الوطنيــة
الواليات املتحدة األمريكية والصني وتتفاوض حالياً حول إبرام معاهدات مع كل مـن اجلزائـر               

  .ومصر واملكسيك واهلند
، وتعالَج طلبـات التـسليم      املطلوبنيءات اجلنائية اجلوانب اإلجرائية من تسليم       وينظم قانون اإلجرا  

عاديــة الحكــام واأل. املوجَّهــة إىل دولــة أخــرى مــن خــالل مكتــب املــدعي العــام أو وزارة العــدل  
علـى  تطّبـق   احملاكمـة   بشأن القبض علـى األشـخاص واحتجـازهم قبـل           قانون اإلجراءات اجلنائية    ل

  .على خالف ذلكالسارية بشأهنم جراءات التسليم ما مل تنص املعاهدة اخلاضعني إلاألشخاص 
فيمـا   إالَّتفاقيـة أساسـاً قانونيـاً لتـسليم املطلـوبني      االوقد أخطرت ليتوانيا األمني العام بأهنا تعترب    

مـا مل  الـوطنيني   مـن الدسـتور حتظـر تـسليم الرعايـا      ١٣املـادة  أنَّ ذلـك  . هـا يتعلق بتـسليم رعايا   
 من القانون اجلنائي تـسليم مـواطن        ٩ من املادة    ١الفقرة  وال جتيز   . هدة دولية بذلك  تسمح معا 

  ". طرفاً فيهاالبلد كون يمبقتضى معاهدة إال "
الـشخص  وجـود  ويتباين اإلطار الزمين الالزم لالستجابة لطلب التسليم تبعاً ملا إذا كان مكـان              

وعلى الرغم من عـدم     .  املوازية احملتملة  املطلوب معروفاً ومدى تعقّد القضية وإجراءات اللجوء      
اإلطـار الـزمين السـتكمال قـضايا التـسليم          أنَّ  فقد أفيد بـ   حمددة يف هذا الشأن،     توفر إحصاءات   

وقـد أسـهم أمـر التوقيـف        .  للقضية الواحدة  يتراوح يف املتوسط بني شهر ونصف وأربعة أشهر       
دولـة أخـرى عـضو يف االحتـاد        أي  ىل  األورويب يف تقليص املدة الالزمة لتسليم الشخص الفـاّر إ         
  . األورويب، لكن مل تتوفر إحصاءات تؤكد هذه املالحظة

وُيجـرى  .  من االتفاقية  ٤٤ من املادة    ١١ومل تقدَّم معلومات حمدَّدة عن التطبيق العملي للفقرة         
 مـن االتفاقيـة، يف   ٤٤ مـن املـادة   ١٢تسليم املواطنني املشروط، على حنو ما نصت عليه الفقرة   

  .إطار عملية أمر التوقيف األورويب
وينظم كل من قانون اإلجراءات اجلنائيـة واالتفاقيـة األوروبيـة بـشأن نقـل األشـخاص احملكـوم                   
عليهم وبروتوكوهلا اإلضايف اليت أصـبحت ليتوانيـا طرفـاً فيهـا مـسألة نقـل األشـخاص احملكـوم                    
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. ربيجـان وبولنـدا وبـيالروس     وأُبرمت معاهدات ثنائية مع كل من االحتاد الروسـي وأذ         . عليهم
تــدرس ليتوانيــا يف الوقــت الــراهن إمكانيــة إبــرام اتفاقــات مــع كــل مــن األرجنــتني وباكــستان و

  . والربازيل وبريو وكوبا واملغرب
 مــن قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة واالتفاقيــةُ األوروبيــة املتعلقــة بنقــل  ٦٨املــادة كــل مــن وتتــيح 

  .  فيها نقلَ اإلجراءات اجلنائية،انيا طرفاً اليت دخلت ليتو،الدعاوى اجلنائية
    

     االستنتاجات واملالحظات الرئيسية- ) ٤٦املادة (املساعدة القانونية املتبادلة   -٢- ٢- ٢ 
ــة،       ــة واالتفاقــات الدولي ــانون اإلجــراءات اجلنائي ــة ألحكــام ق ــة املتبادل ختــضع املــساعدة القانوني

 مـن االتفاقيـة، شـريطة      ٤٦ من املادة    ٣ الفقرة   ت عليها  األغراض اليت نصّ   جلميعوميكن منحها   
أال خيــالف ذلـــك أحكــام الدســـتور والقــوانني الوطنيـــة وأال يتعــارض مـــع املبــادئ األساســـية      

وال يبــدو أنَّ مبــدأ ).  مــن قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة ٦٧املــادة (لإلجــراءات اجلنائيــة لليتوانيــا  
  .دةالسرية املصرفية يشكّل عقبة حتول دون منح املساع

املساعدة خيضع، فيما يتعلق بطلبات املساعدة القانونية املتبادلـة الـيت تنطـوي             تلك  منح  أنَّ  على  
ــيم مــا إذا كانــت ختــالف       علــى تقييــد حلقــوق اإلنــسان، لــشرط التجــرمي املــزدوج، وكــذا لتقي

 فـإن انتفـى مثـل     . الدستور والتشريعات الداخليـة واملبـادئ األساسـية لإلجـراءات اجلنائيـة أم ال             
  .هذا االنتهاك، جاز تنفيذ الطلب ولو يف غياب التجرمي املزدوج

لتلقّــي طلبــات  احملــددتني وُتعتــرب وزارة العــدل ومكتــب املــدعي العــام الــسلطتني املركــزيتني       
وميكــن . وقــد أبلغــت ليتوانيــا األمــني العــام لألمــم املتحــدة بــذلك . املــساعدة القانونيــة املتبادلــة

ونية املتبادلة عن طريق القنوات الدبلوماسية أو عـن طريـق املنظمـة             طلبات املساعدة القان  توجيه  
ومــن املمكــن أيــضاً إقامــة تعــاون  . يف احلــاالت العاجلــة) اإلنتربــول(الدوليــة للــشرطة اجلنائيــة  

  .مباشر بني السلطات املختصة
عــة الطلــب وختتلــف املــدة الزمنيــة الالزمــة ملعاجلــة طلبــات املــساعدة القانونيــة املتبادلــة تبعــاً لطبي

تنفيذ طلبات املساعدة القانونيـة املتبادلـة       أنَّ  على  . ونوع املساعدة املطلوبة ومدى تعقّد القضية     
  .أربعة أشهرفترة قد تصل إىل يستغرق يف املتوسط 

ــة        ــة املتبادل ــل إجــراءات املــساعدة القانوني ــة لتأجي ومل تقــدَّم معلومــات حمــدَّدة عــن حــاالت عملي
ميكـن تأجيـل تنفيـذ طلبـات املـساعدة القانونيـة       و. فض طلبات املساعدةبشأهنا قبل ر واملشاورات  

  .قد غادر ليتوانيااستجوابه الشخص املطلوب كأن يكون املتبادلة ألسباب موضوعية، 
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وقد أبرمت ليتوانيا معاهدات ثنائية ودون إقليمية بشأن املساعدة القانونية املتبادلة مع كل مـن               
ــيالروس    االحتــاد الروســي وأذربيجــان وأر  ــدا وب ــا وبولن ــا وإســتونيا وأوزبكــستان وأوكراني ميني

  .ومجهورية مولدوفا وكازاخستان والتفيا
    

  التعاون يف جمال إنفاذ القانون والتحقيقات املشتركة وأساليب التحري اخلاصة   -٣- ٢- ٢ 
     االستنتاجات واملالحظات الرئيسية- ) ٥٠ إىل ٤٨املواد من (

املربمــة مــع عــدد مــن الــدول، مــن بينــها إســبانيا وأملانيــا وأوزبكــستان  ُتيــّسر االتفاقــات الثنائيــة 
ــا         ــا وهنغاري ــدا وكازاخــستان والتفي ــلوفاكيا وفنلن ــا وس ــيالروس وتركي ــدا وب ــا وبولن وأوكراني

  . والواليات املتحدة، التعاونَ يف جمال إنفاذ القانون
ي التابعـة لالحتـاد األورويب      ليتوانيا عضو يف كل من اإلنتربـول ووحـدة التعـاون القـضائ            أنَّ  ومبا  

، فهــي يف وضــع ميكّنــها مــن اســتخدام )اليوروبــول(ومكتــب الــشرطة األورويب ) يوروجـست (
  .وتوفري معلومات عرب قواعد بيانات تلك اهليئات وأيضاً عرب نظام شينغني للمعلومات

 وأفرقـة  باستخدام أسـاليب التحـري اخلاصـة   ومن املمكن إقامة تعاون دويل يف جمال مجع األدلة   
ألحكــام قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة والقــانون املتعلــق   وخيــضع هــذا التعــاون  حتقيــق مــشتركة، 
وفـضالً عـن ذلـك، اعتمـد املـدعي العـام توصـية خاصـة بـشأن التحقيقـات            . باألنشطة التنفيذية 

  .املشتركة لتيسري التحقيقات على أساس كل حالة على حدة
    

     يف جمال التعاون الدويليِّدةت اجلالتجارب الناجحة واملمارسا  -٤- ٢- ٢ 
ليتوانيـا قـد أنـشأت إطـاراً وطيـداً للتعـاون القـضائي والتعـاون علـى             أنَّ  خلُص فريق التقيـيم إىل      

مـن أجـل تعزيـز     تبـذهلا   وفيما يلي مؤشـرات واضـحة وأمثلـة قّيمـة للجهـود الـيت               . إنفاذ القانون 
  :الترابط الشبكيالتعاون الدويل و

طرفاً يف عدد من الصكوك اإلقليمية بـشأن شـىت أشـكال            دولة  ته  وضعية البلد بصف    •  
متعـددة األطـراف بـشأن الفـساد       والتعاون الـدويل حبـّد ذاتـه، ويف صـكوك إقليميـة             
التعـاون الـدويل يف املـسائل    بـشأن  وغسل األموال واجلرمية املنظمة تتضمن أحكاماً  

  اجلنائية؛
ــادالنـــشطة العـــضوية واملـــشاركة   •   يوروجـــست ال مثـــل ، األورويبيف هيئـــات االحتـ

تيـسري تبـادل املـساعدة القـضائية والتعـاون علـى إنفـاذ        ، اليت هتدف إىل   واليوروبول
  .القانون بني الدول داخل االحتاد األورويب
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    التحديات والتوصيات يف جمال التعاون الدويل  -٥- ٢- ٢ 
تنظـر فيهـا   تتخـذها أو    ا لكـي    ى هبـ  وصَـ املالتاليـة   اإلجـراءات   السلطات الليتوانية إىل    عناية  وجَّه  ُت
لزيادة تعزيـز   ) تبعاً ملا إذا كانت املقتضيات ذات الصلة من االتفاقية إلزامية أو اختيارية الطابع            (

  :التعاون الدويل
منهجــة اإلحــصاءات واالســتفادة منــها علــى أفــضل وجــه، أو، يف غيــاب تلــك           •  

ــة  اإلحــصاءات،  ــّين مــدة إجــراءات االســتعانة حبــاالت منوذجي  املطلــوبني تــسليم ُتب
  ؛كفاءة تلك اإلجراءاتواملساعدة القانونية املتبادلة لتقييم مدى 

ني واملـساعدة   طلـوب مواصلة بذل قصارى اجلهـد لـضمان تنفيـذ إجـراءات تـسليم امل               •  
  القانونية املتبادلة يف أقصر مدة ممكنة؛

منهجــة اإلحــصاءات واالســتفادة منــها علــى أفــضل وجــه، أو، يف غيــاب تلــك           •  
وإرجـــاء املبـــسطة التـــسليم االســـتعانة حبـــاالت منوذجيـــة لعمليـــات إلحـــصاءات، ا

  إجراءات املساعدة القانونية املتبادلة وإنفاذ األحكام اجلنائية األجنبية؛
ــلة استكـــشاف فـــرص املـــشاركة    •   ــة مواصـ ــددة  الفعالـ ــة واملتعـ يف االتفاقـــات الثنائيـ

هبــدف تعزيــز )  األوروبيــةوخــصوصاً البلــدان غــري(األطــراف مــع البلــدان األجنبيــة 
  فعالية خمتلف أشكال التعاون الدويل؛

  .النظر يف ختصيص املزيد من املوارد لتعزيز كفاءة آليات التعاون الدويل وقدرهتا  •  
  


