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      خالصة وافية  -ثانياً  
      هنغاريا    

  حملة عامة عن اإلطار القانوين واملؤسسي هلنغاريا يف سياق تنفيذ اتفاقية : مقّدمة  - ١  
    األمم املتحدة ملكافحة الفساد

 / نيـسان ١٩، وصـدَّقت عليهـا يف   ٢٠٠٣ديـسمرب  / كانون األول١٠وقَّعت هنغاريا االتفاقية يف    
وأصبحت االتفاقية جزءا من التـشريعات الوطنيـة اهلنغاريـة لـدى صـدور القـانون               . ٢٠٠٥ل  أبري

  . بشأن إصدار االتفاقية٢٠٠٥ لسنة ١٣٤رقم 
ــا نظــام القــانون املــدين   ومــصادر القــانون اهلنغــاري هــي الدســتور، والقــوانني   . وتعتمــد هنغاري

نـــشرها يف اجلريــدة الرمسيـــة،  الــصادرة عــن الربملـــان، واملراســيم احلكوميـــة والوزاريــة مبجــرد      
  .ومراسيم احلكومات احمللية وكذلك االحتاد األورويب والقانون الدويل

. ووفقا للدستور، يقبل النظام القانوين يف هنغاريـا املبـادئ املعتـرف هبـا عمومـا للقـانون الـدويل        
ا مبوجـب  كما يـنص الدسـتور علـى مواءمـة هنغاريـا لقوانينـها وتـشريعاهتا الوطنيـة مـع التزاماهتـ            

التفويض باالعتراف بالصالحية امللزِمة لالتفاقات الدوليـة متـضمَّنة يف          أنَّ  كما  . القانون الدويل 
ويف حال وجود تـضارب، تكـون للمعاهـدات املتعـددة األطـراف            . إصدار التشريعات القانونية  

  .األولوية على املعاهدات الثنائية
أحكامــا مــستمدة مــن الدســتور والقــانون   ويــشمل اإلطــار القــانوين الــوطين ملكافحــة الفــساد   

اجلنـــائي وقـــانون اإلجـــراءات اجلنائيـــة والتـــشريع اخلـــاص بالقـــانون الـــدويل والقـــانون املتعلـــق  
  ).٣٨القانون رقم (باملساعدة القانونية الدولية يف املسائل اجلنائية 

الــسلطة واملؤســسات األوثــق صــلة مبكافحــة الفــساد هــي وزارة العــدل ودائــرة النيابــة العامــة و  
ــة   ــة ووزارة اخلارجي ــة  . القــضائية والــشرطة ووحــدة االســتخبارات املالي وتــشمل اجلهــات املعني
  .األخرى الربملانيني واجملتمع املدين والقطاع اخلاص ووسائل اإلعالم

وهنغاريــا عــضو يف جمموعــة الــدول املناهــضة للفــساد التابعــة جمللــس أوروبــا، وقــد خــضعت يف  
موعة والفريق العامل املعين بالرشوة التابع ملنظمـة التعـاون والتنميـة    السابق لتقييم من جانب اجمل  

  .يف امليدان االقتصادي وفرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية
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    التجرمي وإنفاذ القانون: الفصل الثالث  - ٢  
    مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  - ١- ٢  

    )٢١ و١٨ و١٦ و١٥املواد (الرشوة واملتاجرة بالنفوذ     
 لــسنة ١٠٠ مــن القــانون رقــم ٢٩٣جيــرَّم رشــو املــوظفني العمــوميني الــوطنيني مبوجــب املــادة  

مـن القـانون اجلنـائي     ) ١٢(و) ١١ (٤٥٩ومتيِّز املادتـان    .  بشأن القانون اجلنائي اجلديد    ٢٠١٢
 إنَّوتبعـا لـذلك، فـ     ". األشـخاص الـذين يـؤدون واجبـات عموميـة         "و" املوظفني العموميني "بني  

القانون اجلنائي اهلنغاري ال يعامل دائما األشخاص الذين يـؤدون واجبـات عموميـة باعتبـارهم                
األشـخاص  "ال تـشمل  " املـوظفني العمـوميني  " فئـة  وعالوة على ذلـك، فـإنَّ  . موظفني عموميني 

  ".الذين يؤدون وظيفة عمومية حلساب منشأة عمومية
ــسلوك املــشمول العناصــَر املك  ويتــضمَّ ــة ملفهــوم  ن وصــف ال ــزة  " وعــد"وِّن موظــف عمــومي مبي

علــى املوظــف العمــومي فغــري مــذكور صــراحةً لكنــه   " عرضــها"أمــا مفهــوم ". منحــه إياهــا"و
وُيجـرَّم ارتـشاء املـوظفني العمـوميني احمللـيني مبوجـب املـادة              . مشمول أيضا يف املمارسة العملية    

  . من القانون اجلنائي٢٩٤
 مـن   ٢٩٣ما يبدو استنادا إىل النص الصريح الوارد يف املـادة           والرشوة غري املباشرة مشمولة على      

مزايـا األطــراف الثالثـة قـد مت التطــرق إليهـا وإن كــان     أنَّ ويف املقابــل، ال يبـدو  . القـانون اجلنـائي  
ويف حاالت االرتـشاء، قـد يكـون املقـصود مـن            . هناك بعض الغموض الذي يكتنف هذه النقطة      

يتفق مـع الطـرف الـذي يطلـب امليـزة املمنوحـة إىل شـخص        : " يليالعناصر اإلضافية املتمثلة فيما  
 مـن القـانون    ٢٩٤املـادة   " (ثالث أو املوعود هبا نيابة عـن املوظـف العمـومي أو يقبـل هـذه امليـزة                 

الرشوة غري املباشرة ال تكون مشمولة سوى يف احلاالت اليت تكون هناك فيهـا ميـزة               أنَّ  ) اجلنائي
  . ميزة الطرف الثالث سوى يف حاالت الرشوة غري املباشرةلطرف ثالث أو ال يتم تناول

 مــن القــانون ٤٥٩و) ٣ (٢٩٣وجيــرَّم رشــو املــوظفني العمــوميني األجانــب مبوجــب املــادتني    
 شـخص   أيَّ"مـن القـانون اجلنـائي       ) أ) (١٣ (٤٥٩وتشمل القائمة املدرجـة يف املـادة        . اجلنائي

" املوظـف العمـومي األجـنيب     "شمل تعريـف    كمـا يـ   ". ميارس وظيفة عمومية حلساب بلد أجـنيب      
املوظفني الذين يؤدون واجبات إداريـة أو عموميـة يف منـشآت أو منظمـات مملوكـة للدولـة أو                    

وفيما خيص األشخاص العاملني نيابة عـن منظمـة دوليـة، يتـوخى أن تكـون                . خاضعة لسيطرهتا 
) ج (٢الـوارد يف املـادة      من القانون اجلنائي أوسع نطاقا مـن التعريـف          ) ب) (١٣ (٤٥٩املادة  

وموظفي املنظمـات الدوليـة     (وجترِّم هنغاريا ارتشاء املوظفني العموميني األجانب       . من االتفاقية 
  .من القانون اجلنائي) ٤ (٢٩٤يف املادة ) العمومية
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ــواد     ــالنفوذ يف امل ــاجرة ب ــق باملت ــا احلكــم املتعل ــذ هنغاري ــانون  ٣٠٠ و٢٩٩ و٢٩٨وتنفِّ  مــن الق
ــائي ــ. اجلن ــاقَبون     ن أن يكــون الوســيط أيَّ وميك ــذين يع ــوميني، ال ــوظفني العم ــدا امل  شــخص ع

  .مبوجب أحكام االرتشاء
مـن القـانون   ) االرتـشاء  (٢٩١و) الرشو (٢٩٠وُتجرَّم الرشوة يف القطاع اخلاص يف املادتني    

  .اجلنائي
    

    )٢٤ و٢٣املادتان ( اإلخفاء ؛غسل األموال    
ــادة     ــوال مبوجــب امل ــوال  (٣٩٩ُيجــرَّم غــسل األم ــواء جمــرم ) (١ (٢٨٢و) غــسل األم مــن ) إي

املمتلكـات  " إبـدال "مـن القـانون اجلنـائي كـال مـن           ) ١ (٣٩٩وتـشمل املـادة     . القانون اجلنـائي  
  .، وكذلك الغرض الذي ترتكب من أجله هذه األفعال"أو إحالتها"املتأتية من عمل إجرامي 

ــائي عناصــر  ١٤ إىل ١٠وتــشمل املــواد مــن    املــشاركة يف ارتكــاب األفعــال   مــن القــانون اجلن
 من االتفاقية أو التعاون أو التآمر على ارتكاهبـا، والـشروع يف ارتكاهبـا           ٢٣اجملّرمة وفقا للمادة    

  .واملساعدة والتحريض على ذلك وتسهيله وإسداء املشورة بشأنه
سل  مـن القـانون اجلنـائي علـى بعـض اجلـرائم األصـلية، حبيـث ُيطبَّـق غـ          ٣٩٩وال تقتصر املـادة     

) أ (٢األموال على أوسع جمموعة من اجلرائم األصلية كما هو مـذكور يف الفقـرتني الفـرعيتني               
ــادة  ) ب(و ــن امل ــة ٢٣م ــن االتفاقي ــإنَّ    .  م ــة التجــرمي، ف ــا اســتويف شــرط ازدواجي  مكــان وطامل

  .ارتكاب اجلرمية األصلية ال يكون ذا أمهية
 شخص يستخدم يف أنـشطة ماليـة أو         يُّمن القانون اجلنائي أ   ) ٣ (٣٩٩ويعاقَب مبوجب املادة    

  .جتارية شيئا متأتيا من جرائم ارتكبها بغرض إخفاء املصدر احلقيقي هلذا الشيء
" إخفـاء " من القانون اجلنائي الفعلني غـري القـانونيني املتمـثلني يف             ٢٨٢ و ٣٩٩وتشمل املادتان   

ناولـة أو اسـتخدام شـيء       األفعـال املتمثلـة يف حفـظ أو م        " (مواصـلة االحتفـاظ هبـا     "ممتلكات أو   
  ).متأّت من جرائم ارتكبها آخرون

    
    )٢٢ و٢٠ و١٩ و١٧املواد (اإلثراء غري املشروع ؛ إساءة استغالل الوظائف؛ االختالس    

تبديـد  "أو  " االخـتالس " من القانون اجلنـائي علـى جـرائم          ٣٧٦ و ٣٧٢يعاقَب مبوجب املادتني    
وعالوة علـى ذلـك،   . وظفون العموميون فحسبوليس امل "  شخص أيُّ"اليت يرتكبها   " األموال

ارُتكــب ملــصلحة اجلــاين أو شــخص أو " تبديــد األمــوال"أو " االخــتالس"ال ُيعتــد مبــا إذا كــان 
  .كيان آخر
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 مـن القـانون اجلنـائي علـى إسـاءة اسـتغالل الـسلطة، بغـّض النظـر                   ٣٠٥ويعاقَب مبوجب املادة    
  .عن اجلهة املستفيدة من امليزة غري املستحقة

مثة التزامـا مبوجـب     أنَّ  بيد  .  ُيجرَّم اإلثراء غري املشروع يف حد ذاته مبوجب القانون اجلنائي          وال
ــسبة إىل بعــض املــوظفني      ــاملوجودات بالن ــصريح ب ــانون اهلنغــاري بالت ــانيون،  (الق القــضاة، الربمل

املنقـوص  /، وميكن أن يؤدي التخلف عن التـصريح أو التـصريح الكـاذب            )املوظفون العموميون 
  . عقوبات غري جنائية مثل الفصل أو املنع من تقلّد وظيفة عموميةإىل
    

    )٢٥املادة (إعاقة سري العدالة     
، ٢٧٨،  ٢٧٦،  ٢٧٢هناك عدة مواد يف القانون اجلنائي تتناول إعاقة سري العدالـة، وهـي املـواد                

 املوظفني القضائيني وموظفي  " املوظف العمومي "ويشمل مصطلح   . ٣١٠،  ٣٠٣،  ٢٩٦،  ٢٩٥
  . إنفاذ القانون

    
    )٢٦املادة (مسؤولية الشخصيات االعتبارية     

 بــشأن التــدابري املنطبقــة علــى األشــخاص االعتبــاريني   ٢٠٠١ لــسنة ١٠٤يــنص القــانون رقــم  
وميكـن اعتبـار األشـخاص      . مبوجب القانون اجلنائي علـى املـسؤولية اجلنائيـة هلـؤالء األشـخاص            

إذا كـان هنـاك أشـخاص اعتبـاريون متورطـون يف            (ريني  واألشـخاص االعتبـا   ) اجلناة(الطبيعيني  
ولـــئن كانـــت املـــسؤولية اجلنائيـــة للـــشخص . مـــسؤولني مبوجـــب القـــانون اهلنغـــاري) اجلرميـــة

االعتباري ال ختل باملسؤولية اجلنائية لألشخاص الطبيعيني الذين ارتكبوا اجلرائم، فإنه لـيس مثـة               
ويف الواقـع، ُتَعـدُّ مـسؤولية       . لقانون اهلنغاري مسؤولية منفصلة لألشخاص االعتباريني مبقتضى ا     

عــدا احلــاالت الــيت ال ميكــن فيهــا معاقبــة ذلــك الــشخص بــسبب الوفــاة أو (الــشخص الطبيعــي 
 ٣شـرطا أساسـيا العتبـار الـشخص االعتبـاري مـسؤوال مبوجـب املـادة                 ) االختالل العقلي، إخل  

  . ١٠٤من القانون رقم 
    

    )٢٧املادة (املشاركة والشروع     
تنطبق أحكام اجلزء العام من القـانون اجلنـائي اهلنغـاري بـشأن املـشاركة والـشروع علـى مجيـع              

  .اجلرائم الواردة يف اجلزء اخلاص ومن مثّ على األفعال اجملرَّمة وفقا لالتفاقية
من القانون اجلنائي، ال يعاقَب على اإلعداد للجرمية إال إذا ُنص علـى ذلـك               ) ١ (١١وعمال باملادة   

وال يعاقــب القــانون اجلنــائي اجلديــد علــى اإلعــداد . ة يف اجلــزء اخلــاص مــن القــانون اجلنــائيصــراح
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االعتـداء علـى    "و)  مـن القـانون اجلنـائي      ٣٠٣املـادة   " (االعتراف القسري "سوى فيما خيص جرائم     
  . من االتفاقية٢٥مبا يقابل املادة )  من القانون اجلنائي٣١٠املادة " (موظف عمومي

    
    )٣٧ و٣٠املادتان ( واملقاضاة واجلزاءات؛ التعاون مع سلطات إنفاذ القانون املالحقة    

 ٣٦وتـنص املـادة     . تراعى خطورة اجلرم املرتكب حسب اللزوم عند فرض عقوبـات يف هنغاريـا            
  .من القانون اجلنائي على عقوبة احلبس ملدة ال تقل عن ثالثة أشهر وال تزيد على عشرين عاماً

وعـالوة علـى ذلـك، ال ميكـن علـى           . باألشخاص الذين يتمتعون حبصانات   وهناك قائمة طويلة    
اإلطالق الشروع يف التحقيق ومجع أدلة قبل رفع احلـصانة حـىت ولـو أُمـسك بالـشخص الـذي                    

  .حيظى باحلصانة متلّبساً
مــن قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة، ينطبــق مبــدأ املالحقــة اإللزاميــة مــن ) ١ (١٧٤وعمــال باملــادة 
  .، وال ميكن رفض الشكاوى سوى لألسباب املذكورة يف هذا احلكمدون حد أدىن

وعمال بالقوانني املنظِّمة للوضع القانوين لـبعض املـوظفني، قـد ُيقـال املوظفـون أو ُيوقفـون عـن             
 مــن القــانون ٦١ووفقــا للمــادة . ي العمــل أو ينقلــون إىل منــصب جديــد أثنــاء اإلجــراء التــأديب 

وقـد  . رومني مـن احلقـوق املدنيـة أن يتقلـدوا مناصـب عموميـة      اجلنائي، ال جيوز لألشخاص احملـ   
املـادة  (ُيحظر على الشخص الذي يتورط عمـدا يف جرميـة، باسـتخدام مهنتـه، أن ميـارس مهنـة                    

علـى   وينطبـق احلكـم املتعلـق باحلرمـان مـن ممارسـة مهنـة             ). من القانون اجلنـائي   ) ب) (١ (٥٢
  .الشركات العمومية أيضا

 إعــادة االنــدماج هتــدف إىل ، فــإن١٩٧٩َّ لــسنة ١١مــن احلكــم القــانوين  ١١٣ووفقــا للمــادة 
تقـدمي املــساعدة إىل املـدانني املفــَرج عنـهم للــسماح هلــم بـالتكيف مــع اجملتمـع وهتيئــة الظــروف      

  .االجتماعية الضرورية هلم
    

    )٣٣ و٣٢املادتان (محاية الشهود واملبلّغني     
ــواد      ــا للم ــة وفق ــشهود باحلماي ــراءات   /٩٨ و٩٨ و٩٧ و٩٦ و٩٥حيظــى ال ــانون اإلج ــن ق أ م

اجلنائية حلماية حياهتم أو سـالمتهم البدنيـة أو حريتـهم الشخـصية، وكـذلك لـضمان أن يـدلوا                    
ويف معظــم . وميكــن نقــل الــشهود املستــضعفني إىل بلــدان أجنبيــة     . بــشهاداهتم دون ترهيــب 

حبمايــة أشــّد يف حالــة احلــاالت، حيظــى الــضحايا باحلمايــة نفــسها الــيت حيظــى هبــا الــشهود، بــل 
  .الضحايا املستضعفني كالقُّصر
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ومن شأن مشروع قانون مل ُيبّت فيـه بعـد وُينتظـر أن             . وجيري حاليا تعديل نظام محاية املبلّغني     
 أن يستحدث نظاما شـامال حلمايـة املـبلّغني          ٢٠١٤يناير  /يدخل حيز النفاذ حبلول كانون الثاين     
زاهـة يف مؤسـسات القطـاع         املـسؤولون عـن الـن     : ة، وهـي  على مستويات ثالثة يف اخلدمة املدنيـ      

ــوطين     ــستوى ال ــى امل ــوزارة، وعل ــام، ويف ال ــ(الع ــين    مهّم ــاملفوض احلــايل املع ــة ب ــدة مناط ة جدي
وال تنطبق ضمانات احلماية عند املـستويني األولـني سـوى علـى املـوظفني             ). باحلقوق األساسية 

 مـع إمكانيـة عـدم الكـشف عـن      -غـات  ومع ذلك، سيكون بوسـع اجلميـع تقـدمي بال    . املدنيني
الــذي سيــضطلع بوظيفــة ) أمــني املظــامل( إىل املفــوض املعــين بــاحلقوق األساســية - اهلويــة أيــضاً

زاهـة أيـضا أن يقـدموا توصـيات إىل اجملـالس             وميكـن للمـسؤولني عـن الـن       . اإلشراف ال التحقيق  
  .التأديبية فيما خيص املوظفني املدنيني

    
    )٤٠ و٣١املادتان (ملصادرة؛ السّرية املصرفية التجميد واحلجز وا    

 ١٥١ مـن القـانون اجلنـائي واملـادة      ٧٦ إىل   ٧٢خيضع التجميد واحلجز واملـصادرة للمـواد مـن          
) ج(و) ب(و) أ) (١ (٧٥وال تتنـاول املـواد      . واملواد اليت تليها مـن قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة          

عائــدات اجلرميــة ســوى فيمــا يتعلــق حبــاالت  مــن القــانون اجلنــائي مــصادرة مبــالغ تعــادل قيمــة  
 مـن القــانون  ٧٦وجتـوز مــصادرة اإليـرادات واملنـافع املتأتيــة مـن اجلرميـة مبوجــب املـادة       . معينـة 

وتتطلـب  .  من القانون اجلنـائي    ٧٤ إىل   ٧٢اجلنائي، وجتوز مصادرة العقارات عمال باملواد من        
ارة املمتلكـات احملتجـزة، بـل تقـع         وال توجـد سـلطة مركزيـة إلد       . املصادرة وجـود أمـر قـضائي      

ــة العامــة أو احملــاكم    مــن ) د) (١ (٧٤وتــنص املــادة . مــسؤولية إدارهتــا علــى الــشرطة أو النياب
املوجـودات الـيت حتـل حمـل املوجـودات الـيت حيـصل عليهـا اجلـاين أثنـاء                    أنَّ  القانون اجلنائي على    

 مـن القـانون     ٧٦تنـاول املـادة     وت. ارتكاب الفعل اإلجرامـي أو باالرتبـاط بـه ختـضع للمـصادرة            
ووفقـا لتلـك املـادة،    . اجلنائي مسألة اإليـرادات أو املنـافع األخـرى املتأتيـة مـن عائـدات اجلرميـة                

 أرباح وحقوق ذات قيمة مالية وديـون ومجيـع املكاسـب ذات             يدخل يف حكم املوجودات أيُّ    
اجلـاين أثنـاء ضـلوعه يف       وختـضع للمـصادرة مجيـع املوجـودات الـيت حيـصل عليهـا               . القيمة املالية 

  .جرمية منظمة حىت يثبت العكس
وجيـوز  . وال يلزم أمر قضائي إلتاحـة االطـالع علـى الـسجالت املـصرفية أو املاليـة أو التجاريـة           

من قـانون اإلجـراءات   ) ١(ألف /١٧٨ و٧١عي العام أو سلطة التحقيق، مبوجب املادتني    للمدَّ
ة علــى إدارة بيانــات تنــدرج يف إطــار الــسّرية  اجلنائيــة طلــب معلومــات مــن املؤســسات القائمــ 

ومن الناحية العملية، يستجاب ملثل ذلـك الطلـب         . املصرفية من دون احلصول على أمر قضائي      
  . يوماً وميكن، يف حاالت الرفض غري املربَّر، فرض غرامة على املؤسسة٣٠-٨يف غضون 
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    )٤١ و٢٩املادتان (التقادم؛ السجل اجلنائي     
  . من القانون اجلنائي أقصى حكم٢٨و) ١ (٢٦التقادم املنصوص عليها يف املادتني تعادل فترة 

 بـشأن نظـام التـسجيل اجلنـائي، ُتـسجَّل           ٢٠٠٩ لـسنة    ٤٧ من القـانون رقـم       ٣٢ووفقا للمادة   
بيانات املواطنني اهلنغاريني الذين يثبت ارتكاهبم جرمية مبوجب حكم هنائي صـادر عـن حمكمـة                

  .حتاد األورويبدولة عضو أخرى يف اال
    

    )٤٢املادة (الوالية القضائية     
من القانون اجلنائي، ُيطبَّق القانون اهلنغاري على اجلرائم املرتكبـة يف إقلـيم             ) ١ (٣عمال باملادة   

كما ُيطبَّق القانون اهلنغاري على اجلرائم املرتكبة علـى مـنت سـفينة هنغاريـة أو طـائرة                   . هنغاريا
  .د هنغاريا حدوخارجهنغارية كائنة 

فعــل يعاقَــب عليــه مبوجــب القــانون أيِّ كمــا ينطبــق قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة اهلنغــاري علــى 
اهلنغاري يرتكبه مواطن غري هنغاري يف اخلـارج ضـد مـواطن هنغـاري أو شـخص اعتبـاري أو                   

 إىل القــانون ســتناداً اأحــد أشــخاص القــانون اآلخــرين ممــن ليــست هلــم صــفة شــخص اعتبــاري
فعـل  أيِّ  كما يطبَّق القانون اهلنغـاري علـى        ). من القانون اجلنائي  ) ب) (٢ (٣املادة  (اهلنغاري  

مـن  ) ج) (١ (٣املـادة  (يرتكبه مواطن هنغاري يف اخلارج وُيعترب جرمية وفقا للقانون اهلنغاري           
  ).القانون اجلنائي

    
    )٣٥ و٣٤املادتان (عواقب أفعال الفساد؛ التعويض عن الضرر     

شـخص أن حيـتج   يِّ  بـشأن القـانون املـدين هلنغاريـا، جيـوز أل       ١٩٥٩ لسنة   ٤ن رقم   وفقا للقانو 
وميكن إقصاء الضالعني يف ممارسـات فاسـدة مـن          . بعدم صالحية عقد باطل من دون حد زمين       

ــانون االشــتراء    ــدير املؤســسة املــسؤولة عــن االشــتراء   . عقــود االشــتراء العمــومي مبوجــب ق وت
  . وميكن أن تضعهم على قائمة سوداءالعمومي قاعدة بيانات باجلناة
، يف احلاالت اليت يصبح فيها أحـد العقـود الغيـا، مـن العـودة إىل                 وعمال بالقانون املدين، ال بدَّ    

ــد    ــانون اإلجــراءات اجلنائيــة، ميكــن     ٥٤ومبوجــب املــادة  . الوضــع الــسابق إلبــرام العق  مــن ق
. ة للحـصول علـى تعـويض      لألطراف من اجلهـات اخلاصـة تقـدمي شـكاوى يف الـدعاوى اجلنائيـ              

وميكن للطرف املتضرر أن يتقدم بشكوى ضد الدولة عندما يكون الضرر نتيجة لفعـل ارتكبـه            
وعـالوة علـى ذلـك، مـن املمكـن رفـع            ). من القانون املـدين   ) ١ (٣٤٩املادة  (موظف عمومي   
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دعوى للمطالبـة بـالتعويض عـن الـضرر النـاتج عـن فعـل مـن أفعـال الفـساد علـى أسـاس املـواد                  
  . من القانون املدين٣٤٤-٣٣٩

    
    )٣٩ و٣٨ و٣٦املواد  (اهليئاتصة والتنسيق فيما بني السلطات املتخصِّ    

صة يف دوائــر مثــة إدارات متخصِّــأنَّ بيــد .  خمصَّــصة ملكافحــة الفــساد يف هنغاريــاهيئــةال توجــد 
ا مكافحـة   صون يتعـاملون مـع قـضاي      عون عـامون متخصّـ    وهناك مدّ .النيابة العامة وإنفاذ القانون   

ولـدى الـشرطة وحـدة      . الفساد الرفيعة املستوى يف املكتـب املركـزي لتحقيقـات النيابـة العامـة             
ملكافحة الفساد يف إدارة اجلرائم االقتصادية، وهي مسؤولة عن تنسيق تـدابري التـصدِّي للفـساد     

ظَّم هـذه  وُتـن .  خاصـاً ويتلقـى احملققـون يف جمـال مكافحـة الفـساد تـدريباً        . على املستوى الوطين  
  .الربامج التدريبية بالتعاون مع فرع هنغاريا ملؤسسة الشفافية الدولية

. وتتوىل دائرة الوقايـة الوطنيـة، وهـي جـزء مـن جهـاز الـشرطة، التحقيـق يف الفـساد داخـل اجلهـاز                        
وميكن للشرطة أن تستخدم أساليب حتّر خاصة ضد املشتبه هبم، وذلك رهنـا مبوافقـة النيابـة العامـة                   

ومما يضمن اسـتقاللية    . وتشرف النيابة العامة على مجيع التحقيقات اليت جتريها الشرطة        . كمةأو احمل 
النائـب العـام مـسؤول مـسؤولية مباشـرة أمـام الربملـان الـذي ينتخبـه بأغلبيـة الثلـثني                      أنَّ  النيابة العامة   

  ).٢٠١١  لسنة١٦٣القانون املتعلق بدائرة النيابة العامة رقم (لوالية مدهتا تسع سنوات 
كمــا يــضطلع كــل مــن مكتــب الرقابــة احلكوميــة واملكتــب الــوطين ملراجعــة احلــسابات بــبعض  

  .أعمال مكافحة الفساد، وإن كان املكتب األول يتبع احلكومة وال حيظى باستقاللية كاملة
. اهليئـات ن القوانني اليت تنظم عمل الشرطة والنيابة العامة والقضاء التزاما بالتعاون بـني              وتتضمَّ

وتتعـاون  . رة تفـاهم تـنظم التعـاون بـني النيابـة العامـة والقـضاء       وعالوة على ذلـك، هنـاك مـذكَّ    
الــشرطة الوطنيــة مــع املكتــب األورويب ملكافحــة االحتيــال واملنظمــة الدوليــة للــشرطة اجلنائيــة     

، يوجـد اتفـاق تعـاون    ٢٠١٠ومنـذ عـام   ). اليوروبـول (ومكتب الشرطة األورويب   ) اإلنتربول(
ومتثِّـل وحـدة    . رطة وفرع هنغاريا ملؤسسة الشفافية الدولية فيما خيـص القطـاع اخلـاص            بني الش 

مكافحة الفساد يف إدارة اجلرائم االقتصادية التابعة للشرطة الوطنيـة جهـة االتـصال بالنـسبة إىل               
  .املنظمات غري احلكومية اهلنغارية واملنظمات األجنبية

غاريـة صـالحية إجـراء التحقيقـات فيمـا خيـص الفـساد              وال متلك وحدة االستخبارات املالية اهلن     
، لكــن يف حــال عثورهــا علــى معلومــات تتعلــق  )وإمنــا فيمــا خيــص االحتيــال يف املوازنــة فقــط (

بالفساد، فإهنا حتيل تلك املعلومات إىل الشرطة وغريها من أجهـزة التحقيـق، وخـصوصا دائـرة         
بارات املاليـة صـالحية اسـتخدام املعلومـات     ولدى وحدة االستخ. الوقاية الوطنية والنيابة العامة   
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ل عليها مبوجب قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهـاب بغـرض منـع ومكافحـة                املتحّص
ــذكر . غــسل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب  ــة عــضو يف جمموعــة   أنَّ وُي وحــدة االســتخبارات املالي

ن مل توجـد اتفاقـات مـع    إيغمونت، وهي تتعاون مع غريها من وحدات االستخبارات املالية وإ 
  .تلك الوحدات

    
    دةالتجارب الناجحة واملمارسات اجليِّ  - ٢- ٢  

فيما يلي بعـض أبـرز التجـارب الناجحـة واملمارسـات اجليـدة بـشأن تنفيـذ الفـصل الثالـث مـن                    
  :على العموم االتفاقية
ــى          •   ــة عل ــة والقائم ــذايت اجلامع ــيم ال ــة التقي ــشأن عملي ــة ب ــديت مالحظــات إجيابي أُب

  .شاركة وطبيعة الزيارة القُطريةامل
ــادة   •   ــا للمـ ــوظفني    ) ٣ (٢٩٣وفقـ ــو املـ ــائي، يعاقَـــب علـــى رشـ ــانون اجلنـ مـــن القـ

بغـّض النظـر عمـا إذا    ) وموظفي املنظمـات الدوليـة العموميـة     (العموميني األجانب   
مزيــة غــري أيِّ مــن أجــل احلــصول علــى منفعــة جتاريــة أو  "كانــت الرشــوة مقدَّمــة 
" حتفاظ هبا فيما يتعلق بتـصريف األعمـال التجاريـة الدوليـة           مستحقة أخرى أو اال   

  ).من االتفاقية) ١ (١٦املادة (
 من االتفاقية إىل اختالس املمتلكات أو تبديدها أو تـسريبها بـشكل             ١٧تشري املادة     •  

آخر من جانـب موظـف عمـومي بينمـا يـشري القـانون اجلنـائي اهلنغـاري اجلديـد يف                     
  ".شخصأيِّ "ىل القيام بتلك األفعال من طرف  منه إ٣٧٦ و٣٧٢املادتني 

النهج املتبع يف هنغاريا والشامل جلميع اجلرائم يفضي إىل مالحقـة مـرتكيب             أنَّ  يبدو    •  
  ).من االتفاقية) ٢ (٢٣املادة (جرمية غسل األموال والتحقيق يف تلك القضايا 

 ٢٥مـن املـادة     ) أ(يـة   يتجاوز القانون اجلنائي اهلنغاري اجلديد أحكام الفقرة الفرع         •  
  .من االتفاقية إذ يعاقب إعاقة سري العدالة بشكليها الفاعل وغري الفاعل

الـة يف  يبدو التعاون مع املنظمات غري احلكومية والقطـاع اخلـاص مـن التـدابري الفعَّ                •  
  ).من االتفاقية) ١ (٣٩املادة (مكافحة الفساد 

    
    التحدِّيات اليت تواجه التنفيذ  - ٣- ٢  

  :ن اخلطوات التالية أن تتيح مواصلة تعزيز التدابري القائمة ملكافحة الفسادمن شأ
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املـــوظفني " ال بالنـــسبة إىل اجلنائيـــةُتـــشجَّع هنغاريـــا علـــى الـــنص علـــى املـــسؤولية    •  
، "شخص يؤدي واجبات عموميـة    أيِّ  "فحسب، وإمنا أيضا بالنسبة إىل      " العموميني

قــانون اجلنــائي مجيــع فئــات املــوظفني  مبــا يف ذلــك اجلنــود، حبيــث تــشمل أحكــام ال 
  .من االتفاقية) أ (٢العموميني املذكورة يف املادة 

ــد مــصطلح     •   ــة حتدي مــن خــالل ذكــر بعــض   " املوظــف العمــومي "النظــر يف إمكاني
املعايري العامة اليت تشمل مجيع املوظفني العموميني من دون إسـهاب، مبـا يف ذلـك                

  .األشخاص الذين ال يتلقون أجراً
ضمان أن يشمل القانون، فيما خيص الرشو واالرتشاء، كال مـن منـافع األطـراف                 •  

  ). من االتفاقية٢١ و١٦ و١٥املواد (الثالثة والرشوة غري املباشرة 
 من القـانون اجلنـائي بـإدراج التعـبري          ٣١٠و) ١ (٢٧٨النظر يف استكمال املادتني       •  

 مـن القـانون اجلنـائي       ٣٠٣ كما يف املـادة   " استخدام وسائل أخرى شبيهة   : "التايل
  ). من االتفاقية٢٥املادة (

ينبغــي أن تقتــصر احلــصانات علــى تــدابري النيابــة العامــة الــيت تــستهدف الــشخص     •  
أي عدم إمكانيـة اعتقـال الـشخص أو اهتامـه حـىت رفـع احلـصانات                 (املعين مباشرة   

مينـها حـىت     من إتاحة إمكانية الـشروع يف التحقيـق ومجـع األدلـة وتأ             ؛ وال بدَّ  )عنه
  ).من االتفاقية) ٢ (٣٠املادة (قبل رفع احلصانة 

) ٨ (٣٠املـادة   (النظر يف توسـيع نطـاق عكـس عـبء اإلثبـات يف جـرائم الفـساد                    •  
  ).من االتفاقية

    
    التعاون الدويل: الفصل الرابع  - ٣  

 وال توجـد  . هنغاريا طرف يف عدة معاهدات ثنائيـة ومتعـددة األطـراف بـشأن التعـاون الـدويل                
 علــى الــشركاء غــري ٣٨حاجــة إىل أســاس تعاهــدي، إذ ميكــن هلنغاريــا أن تطبــق قانوهنــا رقــم   

وتطبـق هنغاريـا، يف حالـة الـشركاء املـوقعني علـى معاهـدة معهـا،             . املوقعني على معاهدة معهـا    
  .قانوهنا احمللي بوصفه إجراء مكمال للمعاهدة

لـدويل، فقـد أبـديت مالحظـات بـشأن          ولئن أمكن أن تكون االتفاقية أساسـا قانونيـا للتعـاون ا           
 حبيث يزداد اليقني القانوين، وخـصوصا فيمـا يتعلـق بالـشركاء             ٣٨إمكانية تعديل القانون رقم     

  .غري املوقعني على معاهدات مع هنغاريا وبإجراءات تقدمي املساعدة
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رة العامـة   والسلطة املركزية املسؤولة عـن التعـاون الـدويل هـي إمـا النيابـة العامـة أو وزارة اإلدا                   
  .والعدل، رهنا بطبيعة املساعدة املطلوبة واملرحلة اليت بلغتها اإلجراءات اجلنائية

    
    مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  - ١- ٣  

    )٤٧ و٤٥ و٤٤املواد (نقل األشخاص احملكوم عليهم؛ نقل اإلجراءات اجلنائية ؛ تسليم اجملرمني    
وين املنطبق لتسليم املطلوبني مـا مل ُيـنص علـى خـالف ذلـك يف                 هو اإلطار القان   ٣٨القانون رقم   
مـن القـانون   ) ١ (٥وُتعترب ازدواجية التجـرمي مـن األمـور املطلوبـة مبوجـب املـادة        . معاهدة دولية 

وتستويف اجلرائم املنـصوص عليهـا يف االتفاقيـة مـدة احلـبس          . واملعاهدات الثنائية لتسليم املطلوبني   
  .م واحد كي يصبح التسليم ممكنا مبوجب القانون واملعاهدات يف هنغارياالدنيا املتمثلة يف عا

ومل تكـن   . وتطبق هنغاريا شروط وأسباب الرفض احملدَّدة يف القانون احمللـي واملعاهـدات لـديها             
وال . الـيت ُرفـضت  ) الـواردة والـصادرة  (هناك إحصاءات بشأن عـدد حـاالت تـسليم املطلـوبني      

 إذا كان الشخص املطلوب مـواطن دولـة أخـرى أيـضا وغـري مقـيم                 ُيسمح بتسليم املواطنني إال   
ويتم تنـاول   . وتوجد أحكام خاصة فيما يتعلق بأمر التوقيف األورويب       ). ١٣املادة  (يف هنغاريا   

علــى ســبيل املثــال،  (بــدال مــن التــسليم  " تــدابري أخــرى"االلتــزام مبحاكمــة املــواطنني أو اختــاذ  
ــة من   ــدابري إجرائيـ ــاذ تـ ــة اختـ ــصادرة   إمكانيـ ــل املـ ــهم، مثـ ــة للمتـ ــسؤولية اجلنائيـ ــن املـ ــصلة عـ   ) فـ

وجيوز التـسليم املـشروط للمـواطنني مبوجـب         . ، وإن مل ُينص على إطار زمين حمدد       )٢٨املادة  (
 مــن القــانون علــى االعتــراف باألحكــام األجنبيــة يف ٤٦وتــنص املــادة . أمــر التوقيــف األورويب

 هنغاريا بتسليم املواطنني غـري اهلنغـاريني إلنفـاذ          القضايا اليت تشمل مواطنني هنغاريني، وتسمح     
، كمـا  ١٣وقد سبق هلنغاريا أن سلمت مواطنيها وفقا للمـادة      . حكم صادر عن حمكمة أجنبية    

ويف احلـاالت الـيت كـان       ) ١ (٥ُرفض تسليم مواطنني بسبب ازدواجية التجـرمي مبوجـب املـادة            
وليس هنـاك مـا مينـع هنغاريـا     . ي داخليفيها الشخص املطلوب مشتبها به أصال يف إجراء جنائ 

وهناك نص يتنـاول االلتـزام بالتـشاور قبـل         . من تسليم شخص بسبب جرائم تتعلق بأمور مالية       
  )).٤ (٧٦املادة (رفض التسليم 

وال توجد قواعد إثبات خاصة تنطبق يف حاالت تسليم املطلوبني غري املعيـار العـام لإلجـراءات           
ات مبـسطة يف احلـاالت الـيت يوافـق فيهـا الـشخص املطلـوب علـى                  اجلنائية، وإن انطبقت إجراء   

ــسليم  ــادة (الت ــوبني    ). ٢٣امل ــسليم املطل ــهاء مــن حــاالت ت ــد مــن االنت ــات  (وال ب ــا فيهــا طلب مب
  ).٢٢املادة (يف غضون ستة أشهر ميكن أن متددها احملكمة لستة أشهر إضافية ) االستئناف
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حدى قضايا التسليم حيث كان من املقرر أن حيـاكَم    وقد أثريت مسألة اإلنصاف يف املعاملة يف إ       
وتعالَج مسألة حظـر الطلبـات      .  يف بلد أجنيب، ورفضت هنغاريا التسليم      غيابياالشخص املطلوب   

  .دة األطرافالتمييزية يف أحكام يف الدستور وقانون اإلجراءات اجلنائية ومعاهدات ثنائية ومتعّد
دة األطراف بـشأن نقـل األشـخاص احملكـوم علـيهم،            وهنغاريا طرف يف معاهدات ثنائية ومتعد     

  .وقد قامت بعمليات نقل للمسجونني من هنغاريا
، وتوجـد   )٣٧املـادة   ( على قواعد تتعلـق بتـسليم اإلجـراءات القانونيـة            ٣٨وينص القانون رقم    

ــشمل        ــيت ت ــول اإلجــراءات ال ــسية، وكــذلك بقب ــضيلية اســتنادا إىل اجلن ــارات التف بعــض االعتب
  .، وقد قُدمت أمثلة يف هذا الصدد)٤٣ملادة ا(مواطنني 

    
    )٤٦املادة (املساعدة القانونية املتبادلة     

وُتطبَّـق ازدواجيـة   .  هـو القـانون الرئيـسي املـنظم للمـساعدة القانونيـة املتبادلـة       ٣٨القانون رقـم    
  ).٦٢ املادة(التجرمي مبرونة يف سياق املساعدة القانونية املتبادلة بشرط املعاملة باملثل 

واستنادا إىل بيانات بشأن عدد الطلبات املنفَّـذة والعـدد احملـدود مـن الطلبـات املرفوضـة، يبـدو                    
هنغاريا قادرة على تقدمي طائفـة واسـعة مـن أشـكال املـساعدة القانونيـة املتبادلـة يف املـسائل                  أنَّ  

 أو تلقّـي طلبـات   ومل يـتم تقـدمي  . اجلنائية، مبا يف ذلك فيما يتعلق بالطلبات ذات الصلة بالفساد     
ومل ُيبلَّـغ سـوى عـن حالـة واحـدة رفـضت فيهـا               . للمساعدة القانونية املتبادلة يف إطار االتفاقية     

تنفيـذ الطلـب ُيحتمـل أن ميـس         أنَّ  هنغاريا املساعدة يف الـسنوات الـثالث األخـرية علـى اعتبـار              
، االتفاقيــة )ب (٢دة املــا(بــسيادهتا أو أمنــها أو نظامهــا العــام أو مــصاحلها األساســية األخــرى  

  ).األوروبية للمساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائية
وال يتناول القانون التقـدمي التلقـائي للمعلومـات يف غيـاب طلـب رمسـي، ومل ُتقـدَّم أمثلـة علـى                       

  ).٢٨١املادة (وال بد من الكشف عن أدلة على الرباءة مبوجب القانون اجلنائي اجلديد . ذلك
ري القــسرية مبوجــب قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة، وتقــدم هنغاريــا املــساعدة يف   وُيعتــرف بالتــداب

وال تـرفض هنغاريـا   ). ٦٢املـادة  (غياب ازدواجية التجرمي حيثما ُتستوىف شروط املعاملة باملثـل     
  .املساعدة القانونية املتبادلة بسبب السّرية املصرفية على أن تتلقى تعهدا بالتزام السّرية

، )٧٤ و ٦٦املادتـان   (ت نقـل الـسجناء بغـرض اإلدالء بالـشهادة أو تقـدمي األدلـة                وتنظَّم عمليا 
لكن ال يتم التطـرق إىل مـسألة مراعـاة املـدة املـستغرقة يف اخلـارج بغـرض اإلدالء بالـشهادة أو                       

ــة أو املــساعدة وإن    . تقــدمي األدلــة ــنظَّم نقــل الــشهود وغريهــم مــن األشــخاص لتقــدمي األدل وُي
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ومل ُيبلَّـغ عـن حـاالت هبـذا         ). ٧٤املـادة   (عـدم التعـرض علـى مثانيـة أيـام           اقتصرت فترة ضـمان     
  .الشأن خالل السنوات الثالث األخرية

وال بد أن ُتقـدَّم طلبـات املـساعدة كتابـةً عـن طريـق القنـوات الدبلوماسـية، وميكـن قبوهلـا عـن             
قــانون اإلجــراءات وُتنفَّــذ الطلبــات وفقــا ل . ٧٦طريــق اإلنتربــول وبالطريقــة احملــددة يف املــادة   

ــاري وكــذلك، مــىت أمكــن،    ــة اهلنغ ــا ألاجلنائي ــادة (إجــراءات حمــددة يف الطلــب  يِّ وفق  ٦٤امل
واملعاهدات املنطبقـة املتطلبـات الـيت جيـب توافرهـا           ) ٨٠ و ٧٦املادتان  (ويتناول القانون   )). ١(

  .يف مضمون الطلبات الواردة
 طريـق الفيـديو، وإن كـان هـذا اإلجـراء         وجيوز مساع الشهود أو اخلرباء من خالل التداول عـن         

  .غري خاضع لتنظيم حمدد
وتطبق هنغاريـا معاهـداهتا فيمـا خيـص القيـود املنطبقـة علـى اسـتخدام املعلومـات املتلقـاة عمـال                       

ومل ُتثر مـسائل تتعلـق بالـسّرية فيمـا خيـص طلبـات واردة أو                . بطلب املساعدة القانونية املتبادلة   
  . املاضيةصادرة خالل السنوات الثالث

)) ٣ (٧٠ و٥ و٢املـــواد (ويقـــّر القـــانون أســـباب رفـــض تقـــدمي املـــساعدة القانونيـــة املتبادلـــة  
وال ُترفض املساعدة فيما خيـص اجلـرائم الـيت تنطـوي علـى         ). ٦٤-٦٢املواد  (وشروط تقدميها   

ويبلَّـغ عـن أسـباب      . مسائل مالية، وقد قُبلت طلبـات لالطـالع علـى سـجالت ماليـة وضـريبية               
لكــن ال يــتم التطــرق إىل واجــب التــشاور قبــل رفــض الطلــب أو ) ٧١املــادة (ملــساعدة رفــض ا
وال يتم التطرق إىل مسألة تأجيل املساعدة لكوهنا تتعارض مع حتقيقـات أو مالحقـات     . تأجيله

  .ها يف هذا الشأن أُبلغ عنمع أنَّ هناك حالة قدأو إجراءات قضائية جارية، 
لطلبات على عوامـل مثـل عـدد ونـوع اإلجـراءات املطلوبـة، ومـا                ويعتمد اإلطار الزمين لتنفيذ ا    

ــذه       ــة املــسؤولة عــن تنفي ــة القانوني ــة أو اهليئ ــسلطة املركزي ــدَّما إىل ال دول (إذا كــان الطلــب مق
ويف املتوسـط، يبـت يف الطلبـات يف غـضون أقـل مـن               . ، وحجم العمل احلايل   )االحتاد األورويب 

  )).٢(و) ١ (٨٣املادة (ة القانونية املتبادلة ومت تناول تكاليف املساعد. مخسة أشهر
ومن حيث املبدأ، ميكن هلنغاريا مبوجب قانوهنا أن تقـدم نـسخا مـن الـسجالت احلكوميـة غـري                    
متاحــة لالطــالع العــام إذا مل يكــن هنــاك مــا مينعهــا مــن ذلــك مبوجــب معاهــداهتا وال توجــد      

ة املتاحــة للعمــوم وفقــا وميكــن تقــدمي الــسجالت احلكوميــ. مــصلحة مهمــة تتعــارض مــع ذلــك
  .ألحكام املعاهدات
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  التعاون يف جمال إنفاذ القانون؛ التحقيقات املشتركة؛ أساليب التحّري اخلاصة     
  )٥٠ و٤٩ و٤٨املواد (
  

مسؤولة عن قنـوات التعـاون بـني        ) شعبة مكافحة الفساد واجلرمية االقتصادية    (الشرطة اهلنغارية   
 مــن خــالل اإلنتربــول واليوروبــول ومكتــب مكافحــة   وتتعــاون الــشرطة. الــسلطات املختــصة

ــة   ــابع للمفوضــية األوروبي ــال الت ــدويل يف    . االحتي ــشأن التعــاون ال ــة ب ــشمل االتفاقــات الثنائي وت
املسائل ذات الصلة باجلرمية، يف مجلة أمور، التعاون على إنفاذ القـانون يف املـسائل ذات الـصلة                  

 قواعـــد االحتـــاد األورويب للتعـــاون يف ٢٠١٢ لـــسنة ١٨٠ن القـــانون رقـــم ويتـــضمَّ. بالفـــساد
ولدى هنغاريـا موظفـو تنـسيق يف بلـدان عـدة بـشأن التعـاون الـدويل يف جمـال                     . املسائل اجلنائية 

. اجلرميــة مبــا يــشمل كــذلك مكافحــة الفــساد، كمــا أهنــا تــستقبل مــوظفي تنــسيق مــن اخلــارج  
ريـة املـساعدة يف القـضايا اجلنائيـة         وتقدم الشعبة املركزيـة للتعـاون الـدويل التابعـة للـشرطة اهلنغا            

  .اليت تتضمن، يف مجلة أمور، تعقُّب املوجودات واالحتيال يف جمال االشتراء العمومي
 وميكن هلنغاريا إجراء حتقيقات مشتركة على أساس قرار جملس االحتاد األورويب اإلطاري رقـم             

2002/465/JHA .             قـضايا الفـساد علـى       وهناك جتـارب حمـدودة مـع أفرقـة التحقيـق املـشتركة يف 
  .املستوى الدويل

وال ُتقبـل   . ي اخلاصـة  وينظم قانون الشرطة وقانون اإلجراءات اجلنائيـة اسـتخدام أسـاليب التحـرِّ            
ل عليها هبذه األساليب إال يف حاالت حمددة مأذون هبـا إذا اتُّبـع األسـلوب بطريقـة           األدلة املتحصّ 

املـادة  (يابة العامة مبقتضى قانون اإلجراءات اجلنائيـة        قانونية بناء على أمر صادر من احملكمة أو الن        
  .ي اخلاصة يف قضايا فساد على املستوى الدويلوقد اسُتخدمت أساليب التحرِّ). ٧٨
    

    دةالتجارب الناجحة واملمارسات اجليِّ  - ٢- ٣  
  فيما يلي بعض أبرز التجـارب الناجحـة واملمارسـات اجليـدة فيمـا يتعلـق بتنفيـذ الفـصل الرابـع                      

  :من االتفاقية
ــة        •   ــادرة علــى تقــدمي طائفــة واســعة مــن أشــكال املــساعدة القانوني ــا ق تبــدو هنغاري

املتبادلــة يف املــسائل اجلنائيــة، بــشأن طلبــات منــها الطلبــات ذات الــصلة بالفــساد،   
  .استنادا إىل البيانات املقدَّمة

    
    يات اليت تواجه التنفيذالتحدِّ  - ٣- ٣  

  :لية يف تعزيز اإلجراءات القائمة يف جمال مكافحة الفسادميكن أن تسهم اخلطوات التا
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ميكن للسلطة املركزيـة أن تـضطلع بـدور أكـرب يف مجـع ورصـد البيانـات والطلبـات                      •  
ذات الصلة بالتعاون الدويل، وخصوصا الطلبات الصادرة من أجل تسليم املطلوبني        

  .مركزة وظيفة التنسيقواملساعدة القانونية املتبادلة؛ وقد يكون من املفيد زيادة 
  .اجلرائم ذات الصلة بالفساد ال ُتَعدُّ جرائم سياسيةأنَّ النظر يف تعديل القانون ليوضح   •  
  .هنغاريا تعترب االتفاقية أساسا قانونيا للتعاون الدويلأنَّ النظر يف إشعار األمم املتحدة ب  •  
ءات تـسليم املطلـوبني،   النظر يف تبسيط متطلبات قواعد اإلثبات ذات الصلة بإجرا         •  

  .حسب االقتضاء
ــل         •   ــة للتعجي ــة العملي ــسطة مــن الناحي ــسليم مب ــق إجــراءات ت مواصــلة ضــمان تطبي

  .بإجراءات التسليم
ج اوإدر) ٢٨املـادة   (إذا تعلـق األمـر مبـواطنني        " تدابري أخـرى  "حذف اإلشارة إىل      •  

  .إطار زمين مناسب لضمان عرض تلك القضايا بسرعة على احملكمة
مواصلة ضمان اإلنصاف يف املعاملة يف حـاالت تـسليم املطلـوبني وتطبيـق أحكـام                  •  

  .عدم التمييز يف القانون واملعاهدات
رصـــد تطبيـــق التـــدابري لـــضمان تقـــدمي املـــساعدة بالكامـــل وفقـــا للقـــانون احمللـــي   •  

واملعاهـدات فيمـا خيـص طلبـات املــساعدة القانونيـة املتبادلـة املتعلقـة بـاجلرائم الــيت         
  .رتكبها أشخاص اعتباريوني

إيضاح التشريعات فيما خيص مراعاة املدة اليت ميضيها الـسجناء املنقولـون لـإلدالء               •  
  .بالشهادة أو تقدمي األدلة

إعداد مبادئ توجيهية إدارية أو تدابري تشريعية لتحديـد أطـر زمنيـة مناسـبة ينبغـي                   •  
قدمي آخر املستجدات يف الوقـت      تقدمي املساعدة القانونية املتبادلة خالهلا وضمان ت      

  .املناسب عند الطلب
إشعار األمم املتحدة بتفاصيل السلطة املركزية والصيغة اللغوية املقبولـة يف طلبـات             •  

  .املساعدة القانونية املتبادلة
تعديل القانون حبيث يتناول بـصورة أكثـر حتديـدا متطلبـات الطلبـات الـواردة مـن                   •  

  .حيث الشكل واملضمون
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لنظــر يف تعــديل القــانون ملعاجلــة القيــود علــى اســتخدام املعلومــات املتلقــاة عمــال   ا  •  
  .بطلبات املساعدة القانونية املتبادلة

ضمان أن يكون رفض املـساعدة القانونيـة املتبادلـة مـستندا إىل األسـباب املعتـرف                 •  
  .هبا مبوجب االتفاقية

  . قبل رفض املساعدة أو تأجيلهاالنظر يف تعديل التشريعات للنص على واجب التشاور  •  
تعــديل التــشريعات للــنص علــى فتــرة لــضمان عــدم التعــرض طبقــا لالتفاقيــة فيمــا     •  

  .خيص الشهود وغريهم من األشخاص املنقولني لتقدمي األدلة أو املساعدة
  


