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      خالصة وافية  -ثانياً  
      النرويج    

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

ــا يف ٢٠٠٣ديـــسمرب / كـــانون األول٩وقَّعـــت النـــرويج علـــى االتفاقيـــة يف     ، وصـــدَّقت عليهـ
  .٢٠٠٦يوليه / متوز٢٩ودخلت االتفاقية حيَّز النفاذ يف النرويج يف . ٢٠٠٦يونيه / حزيران٢٩
واملصادر األساسية للقانون النروجيـي هـي الدسـتور وقـوانني الربملـان             . ق النرويج القانون املدين   وتطبِّ

واملراســيم امللكيــة وقــانون االحتــاد األورويب والقــانون الــدويل، فــضال عــن األعمــال التحــضريية          
مـن قـانون العقوبـات       ويتضمن اإلطار القانوين الوطين ملكافحة الفساد أحكامـاً       . ق القضائية والسواب

  .وقانون اإلجراءات اجلنائية وقانون تسليم املطلوبني) قانون العقوبات(املدين العام 
والعالقة بني القانون الوطين والقانون الدويل ثنائيـة يف النظـام القـانوين النروجيـي، وال تكتـسب                  

ونتيجــة للعمــل . عاهــدات صــفة التنفيــذ الــذايت، بــل يــتعني إدراجهــا يف التــشريعات النروجييــة امل
مبـذهب القرينـة القانونيـة، يفـسَّر القـانون النروجيــي وفقـا ملبـادئ القـانون الـدويل، وُيفتــرض أن          
يكــون متوافقــا مــع التزامــات النــرويج مبقتــضى القــانون الــدويل، حــىت غــري املنفــذة مــن تلــك       

  .ذة تنفيذا غري واٍفات أو املنفَّااللتزام
واملؤسسات األوثق صلة مبكافحة الفساد هي وزارة العدل واألمن العمومي، وسلطة االدعـاء،             
ودائرة الشرطة، والسلطة الوطنية للتحقيق واملالحقـة القـضائية يف اجلـرائم االقتـصادية والبيئيـة،                

 اجلهـاز القـضائي واجملتمـع املـدين         وتـشمل اجلهـات املعنيـة األخـرى       . ووزارة الشؤون اخلارجيـة   
  . والقطاع اخلاص ووسائل اإلعالم

والنــرويج عــضو يف جمموعــة الــدول املناهــضة للفــساد التابعــة جمللــس أوروبــا، والفريــق العامــل املعــين   
  . بالرشوة التابع ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، وفرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية

    
    التجرمي وإنفاذ القانون : الفصل الثالث  - ٢  

  مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض   - ١- ٢  
  

  ) ٢١ و١٨ و١٦ و١٥املواد ( واملتاجرة بالنفوذ الرشو    
  

جـرائم  أحكاماً جديدة يف قانون العقوبـات بـشأن          ٢٠٠٣يوليه  / متوز ٤استحدثت النرويج يف    
ــو  الرشــوة ــالنفوذ، وهــي امل ــاجرة ب ــان  . ج٢٧٦ب و٢٧٦أ و٢٧٦ اد واملت أ ٢٧٦وتغطــي املادت
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ــساد اجلــسيم (ب ٢٧٦و ــساد الــسليب يف القطــاعني      كــالًّ) الف ــن الفــساد الفاعــل والف العــام  م
  . واخلاص

، ٢٠٠٣وتغطي األحكام السارية يف النرويج، مستكملة باألعمال التحـضريية لتعـديالت عـام               
ياسـية واملعيـنني يف اجملـالس أو يف         جمموعة واسعة مـن اجلـرائم، تـشمل مـن يـشغلون مناصـب س              

.  كان الشخص املعـين يتلقـى أجـراً أو كـان منتخبـا أو معيَّنـا      إذاوال عربة ملا . املناصب الفخرية 
وتــشمل األحكــام شــاغلي املناصــب يف الرابطــات والنقابــات واملنظمــات، فــضال عــن أعــضاء    

لك القـضاة والقـضاة املـشاركني       الربملان واجملالس احملليـة وغريهـم مـن املمـثلني املنتخـبني، وكـذ             
وإضـافة إىل املـوظفني العمـوميني األجانـب ومـوظفي املنظمـات الدوليـة العموميـة،                 . واحملكَّمني

  . تشمل األحكام أيضاً ممثلي القطاع اخلاص وممثلي املنظمات غري احلكومية
، الـذي  "الالئقـة املزّية غري "وفيما يتعلق مبوضوع الرشوة، تشري األحكام يف النرويج إىل مفهوم    

وفيما خيص املتاجرة بـالنفوذ، جيـب أن   . الوارد يف االتفاقية" املزية غري املستحقة  "يشمل مفهوم   
  . تكون املزّية غري مستحقة؛ غري أنه ال يلزم أن يكون النفوذ املماَرس غري مشروع أو غري الئق

. لك موظـف عمـومي  وال تقتصر األحكام يف النـرويج علـى األفعـال الـيت هتـدف إىل تغـيري مـس           
جرميـة الرشـوة جيـب أن تكـون قـد ارُتكبـت           أنَّ  ب علـى    ٢٧٦أ و   ٢٧٦ كما ال تـنص املادتـان     
  . ة للنفس أو للغريمزيَّأيِّ هبدف احلصول على 

ــشريع النروجيــي مفهــوم    ــة غــري  إنَّمعاجلــة صــرحية، حيــث  " الوعــد"وال يعــاجل الت  الوعــود مبزي
ــشريعات" العــرض"مــستحقة مــشمولة بعنــصر   ــرويجيف ت ــسوابق   .  الن وهــذا األمــر مقــرر يف ال

ــسؤولون       ــا مـ ــوح أدىل هبـ ــة الوضـ ــصرحيات بالغـ ــد بتـ ــضريية، ومؤيـ ــال التحـ ــضائية واألعمـ القـ
  . حكوميون وقضاة خالل الزيارة القطرية

    
  ) ٢٤ و٢٣املادتان ( اإلخفاء ؛غسل األموال    

  
 ذلـك غـسل األمـوال        مـن قـانون العقوبـات اإلخفـاء وغـسل األمـوال، مبـا يف               ٣١٧جترِّم املـادة    

وبالنـسبة للجـرائم األصـلية لغـسل األمـوال، تتبـع النـرويج النـهج الـشامل                  . الذايت، جترميـا وافيـا    
ــانون   أيِّ لكــل اجلــرائم، حيــث يكــون مــن شــأن    ــوارد يف ق فعــل إجرامــي حــسب التعريــف ال

صـلية مـا    وال يتعني حتديد اجلرمية األ    . العقوبات أو غريه من التشريعات أن يشكل جرمية أصلية        
وتنطبـق أحكـام   . العائـدات مـستمدة مـن فعـل إجرامـي      أنَّ  شـك معقـول     أيِّ  دام قد ثبت دون     

غسل األموال علـى اجلـرائم األصـلية املرتكبـة يف اخلـارج، شـريطة أن يكـون مـن شـأن اجلرميـة                        
وتتناول األحكام أيـضا إخفـاء عائـدات    . األصلية أن تعترب فعال إجراميا إذا ارتكبت يف النرويج 

  ). ٣١٧قانون العقوبات، املادة (رمية أو استمرار االحتفاظ هبا اجل
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  ) ٢٢ و٢٠ و١٩ و١٧املواد ( اإلثراء غري املشروع ؛ إساءة استغالل الوظائف؛االختالس    
  

 من قانون العقوبات االختالس، مبا يشمل االختالس اجلـسيم الـذي          ٢٥٦ و ٢٥٥جترِّم املادتان   
 ممتلكات، سواء أكانت خاصة أو عامـة، وسـواء   ك أيَّويشمل ذل . يرتكبه موظفون عموميون  

  . أكانت مملوكة لشخص اعتباري أو شخص طبيعي
 من القانون اجلنائي، املتعلـق باجلنايـات يف اخلدمـة العموميـة، علـى أحكـام        ١١وحيتوي الفصل   

 موظـف عمـومي يطلـب     الـيت تعاقـب أيَّ  ١١١بشأن إساءة استخدام املنصب، من بينها املـادة      
 ١٢١لقى ضريبة أو رمسا أو أجرا على وجه غري مشروع مقابل خدمات مقدمـة، واملـادة              أو يت 

 بـشأن إسـاءة اسـتغالل املنـصب علـى           ١٢٣بشأن انتهاك واجب احملافظة على الـسرية، واملـادة          
 ١٢٤شـخص مـن خـالل أداء عمـل رمسـي أو التخلـف عـن أدائـه، واملـادة                  أيِّ  وجه خيـل حبـق      

شـيء أو   أيِّ  شـخص أو حماولـة حفـزه علـى القيـام بـ            أيِّ  حلفـز   بشأن إسـاءة اسـتخدام املنـصب        
 ٣٢٤ املتعلــق بــاجلنح يف اخلدمــة العموميــة املــادة ٣٣ويــضم الفــصل . حتّملــه أو عــدم القيــام بــه

 بــشأن أمــور مــن بينــها  ٣٢٥بــشأن جــرائم التقــصري واإلخــالل بالواجبــات واإلمهــال، واملــادة  
  .  أداء الواجباخلطأ الفادح يف احلكم على األمور يف سياق

وعالوة على ذلك، يوجد عدد مـن التـدابري   . وقد نظرت النرويج يف جترمي اإلثراء غري املشروع      
ذات الصلة املتعلقة بشفافية سجالت الضرائب وحرية تداول املعلومات، والـيت تـسهم يف منـع                

  . تراكم الثروة املكتسبة بسبل غري مشروعة
    

  ) ٢٥ املادة(إعاقة سري العدالة     
  

أ من قانون العقوبـات إعاقـة سـري العدالـة عـن طريـق العنـف أو التهديـدات أو         ١٣٢ جترِّم املادة 
ويــشمل هــذا الــسلوك األخــري البــديل املتمثــل يف   ". ســلوك غــري قــانوين آخــر "أيِّ اإلضــرار أو 

  ".الوعد مبزية غري مستحقة أو عرضها أو إعطائها"
الــشهود واخلــرباء وغريهــم ممــن يقــدمون  " املــشارك يف إقامــة العــدل"وميكــن أن تــشمل عبــارة 

يقــوم بعمــل أو يــؤدي " شــخص ويــشمل الــنص أيــضا أيَّ. إفــادات أو أدلــة يف دعــوى جنائيــة
  ".خدمة للشرطة أو سلطة االدعاء أو احملكمة أو دوائر السجون

    
  ) ٢٦ املادة(مسؤولية الشخصيات االعتبارية     

  
ب مـن قـانون     ٤٨أ و ٤٨ االعتبـاريني يف املـادتني    تعترف النـرويج باملـسؤولية اجلنائيـة لألشـخاص          

 مــن قــانون العقوبــات اعتبــار الغرامــات ١٥وعــالوة علــى ذلــك، يترتــب علــى املــادة . العقوبــات
  . وفقدان احلق يف مباشرة األعمال التجارية عقوبات جنائية عادية، على قدم املساواة مع السجن
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 املسؤولية اجلنائيـة لألشـخاص   نَّكما أ . عيالعتباري إدانة شخص طبي   وال تتطلب معاقبة الشخص ا    
  . االعتباريني ال حتول دون املسؤولية اجلنائية لألشخاص الطبيعيني الذين ارتكبوا اجلرائم

ويتضمن نطـاق العقوبـات املتـاح إنزاهلـا مبنـشآت األعمـال بـسبب ارتكـاب أيـة جرميـة، مبـا يف                        
أو احلرمان، كليـاً أو جزئيـا،       /الغرامات و ذلك اجلرائم املقررة مبقتضى اتفاقية مكافحة الفساد،        

  . وبصفة دائمة أو لفترة معينة من الزمن، من احلق يف مباشرة األعمال التجارية
ولسلطة االدعاء إصدار الغرامات دون أمر من احملكمـة، وجيـوز ملنـشأة األعمـال قبـول الغرامـة                   

وعـالوة علـى   . ملنـشأة يف الغرامـة   إذا طعنـت ا   إالَّ  وال حتـال القـضية إىل احملكمـة         . أو الطعن فيها  
ــك، جيــوز أل  ــوح       يِّ ذل ــرخيص املمن ــة، الت ــة اإلداري ــى ســبيل العقوب ــي، عل ــة أن تلغ ســلطة عام
  . لشخص اعتباري

    
  ) ٢٧ املادة(املشاركة والشروع     

  
ال مييز قانون العقوبـات النروجيـي بـني الفئـات املختلفـة ملـرتكيب اجلـرائم، مثـل مـرتكيب اجلـرائم             

ــا  األساســيني ــشاركني فيه ــة      . وامل ــذ اتفاقي ــيت تنف ــات النروجيــي ال ــانون العقوب ــرِّر أحكــام ق وتق
أنَّ ا مباشــرة بــالنص علــى مكافحـة الفــساد املــسؤولية اجلنائيــة عــن أفعــال املـشاركة، وذلــك إمَّــ  

  . املشاركة عمل إجرامي، أو نتيجة لتوصيف األفعال اإلجرامية
لكـن مل يـدخل حيـز النفـاذ بعـد، حكمـا عامـاً بـشأن                ويتضمن قانون العقوبات اجلديد، الذي ُسّن و      

  . املساعدة والتحريض يهدف إىل زيادة تطوير األحكام القانونية احلالية املتعلقة باملساعدة والتحريض
وتـشكِّل  .  من قانون العقوبات، جيرَّم يف النرويج الشروع يف ارتكـاب جنايـة           ٤٩ووفقا للمادة   

فاقية مكافحة الفساد جنايات يف القانون النروجيـي، ومـن مثَّ   مجيع اجلرائم املنصوص عليها يف ات    
  .  حماوالت متصلة هبا معاقبا عليهاتكون أيُّ

وال جيرَّم بصفة عامة التحضري الرتكاب جرمية، وإن كانت األحكام املتعلقة بالتآمر الرتكـاب              
نطبـق علـى    أفعال معينة، مثل غـسل األمـوال، تـشكِّل جمموعـة رئيـسية مـن أحكـام العقوبـات ت                   

  . أفعال حتضريية معينة
    

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

اعتمدت النرويج عقوبات على اجلـرائم املنـصوص عليهـا يف اتفاقيـة مكافحـة الفـساد متتـد مـن                     
أنَّ وال يبـدو    . رميـة فرض غرامة إىل السجن ملـدة عـشر سـنوات، مـع مراعـاة مـدى خطـورة اجل                  

  . احلصانات تشكل عائقا أمام املالحقة القضائية الفعالة هلذه اجلرائم
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ــنظم  وال يوجــد أيُّ. ولــيس لــدى النــرويج نظــام لالدعــاء اإللزامــي    حكــم يف القــانون العــام ي
 وميكن الطعـن يف قـرار بعـدم املالحقـة         . الكيفية اليت ينبغي أن ُتماَرس هبا هذه السلطة التقديرية        

  . بتقدمي شكوى إىل أول سلطة ادعاء أعلى
وفيمــا يتعلــق بــإجراءات اإلفــراج إىل حــني احملاكمــة أو االســتئناف، تنطبــق بــصفة عامــة علــى    
اجلرائم املنصوص عليها يف اتفاقية مكافحة الفساد معظم التدابري القسرية املبينة يف اجلزء الرابـع               

بري، فيمـــا تـــشمل، التوقيـــف واحلـــبس وتـــشمل هـــذه التـــدا. مـــن قـــانون اإلجـــراءات اجلنائيـــة
. االحتياطي، وجتميد املوجودات ومصادرهتا وردِّها، وفرض حظـر علـى الزيـارات أو احلـضور              

وجيوز لـدائرة الـسجون يف النـرويج أن تفـرج عـن املـدان إفراجـاً مـشروطاً بعـد أداء ثلثـي مـدة                       
  .  من قانون تنفيذ العقوبات٤٢العقوبة، وفقاً للمادة 

 شـخص يـدان بارتكـاب فعـل جنـائي يـدلّ       أيَّأنَّ  من قـانون العقوبـات علـى         ٢٩ وتنص املادة 
على عدم صالحيته ملنصبٍ ما أو علـى احتمـال إسـاءته اسـتغالل ذلـك املنـصب جيـوز حرمانـه                   

وميثــل إســقاط احلقــوق مبوجــب هــذه املــادة عقوبــة جنائيــة تتــساوى مــع    . مــن ذلــك املنــصب 
ني املتهمني بالفساد، يوجد نـص علـى إسـقاط أهليتـهم     وفيما يتعلق باملوظفني العمومي . السجن

قـرارات الفـصل    أنَّ  لتقلد مناصب عمومية أو وظائف يف منشآت أعمال مملوكـة للدولـة، غـري               
  . مرهونة بإكمال الدعوى القضائية

كمـا  .  من القانون املتعلق باملوظفني العمـوميني      ١٤وجيوز توقيع جزاءات تأديبية مبوجب املادة       
  . زاءات تأديبية وجنائية على السواء يف قضايا الفسادميكن فرض ج

وقد اعتمدت النرويج جمموعة من التدابري للتشجيع على إعـادة اإلدمـاج االجتمـاعي للمـدانني                
  . هذه التدابري فعالة يف التطبيق العمليأنَّ ويبدو من املعلومات املقدمة . بارتكاب جرائم

اعتراف صريح يف االعتبـار،     أيِّ   اليت ُتلزم احملكمة بأخذ       من قانون العقوبات،   ٥٩وتيسِّر املادة   
ومل تعتمد النـرويج تـدابري ملـنح        . االتصال والتعاون بني الشرطة والنيابة العامة ومرتكيب اجلرائم       

ــة القــضائية، وإن كــان جيــوز أن يوضــع هــذا        مــرتكيب اجلــرائم املتعــاونني حــصانة مــن املالحق
العملي يف معرض اختاذ قـرار بـشأن حماكمـة مـرتكيب اجلـرائم أو               التعاون يف االعتبار يف التطبيق      

  . وتوجد تدابري محاية للمبلغني وغريهم يف إطار برنامج محاية الشهود. عدم حماكمتهم
    

  ) ٣٣ و٣٢املادتان (محاية الشهود واملبلّغني     
  

وطين واحمللـي  لدى النرويج برنامج شامل حلماية الشهود يوفر تدابري للحماية على الصعيدين الـ       
وميكن توفري طائفة واسعة من تـدابري احلمايـة   . للشهود وألصدقائهم األقربني أو أعضاء أسرهم 
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وتـشمل تـدابري احلمايـة املتاحـة يف         . استناداً إىل تقييمات املخاطر واألدلة لكل حالة علـى حـدة          
بري للـسالمة    تـوفري هويـات مـستعارة وتـدا        ٢٠٠٨إطار املبادئ التوجيهية حلماية الـشهود لعـام         

ويعـد ضـمن الـشهود املـشاركون يف         . البدنية، مثل تغيري حمـل اإلقامـة واملراقبـة وحجـب اهلويـة            
  . وتطبق تدابري احلماية أيضا على الضحايا باعتبارهم شهوداً. النظام القضائي واملبلغون

المة وينص قانون اإلجراءات اجلنائية على جمموعة من قواعد تقدمي األدلة هتدف إىل ضمان سـ              
الــشهود واخلــرباء، وتــشمل إمكانيــة اختــاذ احملكمــة قــراراً بــشأن مغــادرة املتــهم أو غــريه قاعــة     

  . احملكمة أثناء استجواب شاهٍد ما، وعقد جلسات مساع مغلقة، وحجب هوية الشاهد
 علـى تـوفري تـدابري محايـة قانونيـة      ٢٠٠٧وعالوة على الدستور، يـنص قـانون بيئـة العمـل لعـام       

 القطـاعني العـام واخلـاص، يـتم مبوجبـها إخطـار الـسلطات الرقابيـة أو غريهـا مـن               للموظفني يف 
ويوجد إجراء موحَّد لإلخطار جلميـع      . أحوال غري مرضية يف املؤسسة    أيِّ  السلطات العمومية ب  
  . كيانات القطاع العام

    
  ) ٤٠ و٣١املادتان (التجميد واحلجز واملصادرة؛ السّرية املصرفية     

  
". العقوبـات وسـائر اجلـزاءات     "ة الفصل الثاين من قانون العقوبات، الذي يتناول         ينظم املصادر 
 عائـدات لعمـل إجرامـي، مبـا فيهـا املوجـودات الـيت حتـل حمـل العائـدات واألربـاح                      وتصاَدر أيُّ 

وتشمل املصادرة أيضاً مجيـع املمتلكـات أو املعـدات       . وغري ذلك من منافع العائدات اإلجرامية     
  .دوات املستخدمة يف ارتكاب جرائم أو املرصودة لالستخدام يف جرائمأو غريها من األ

ــى أســاس القيمــة       ــصادرة عل ــة وامل ــستندة إىل اإلدان ــصادرة غــري امل ــرويج بامل ــسمح الن كمــا . وت
  ). أ من قانون العقوبات٣٤ املادة(تسمح، يف ظروف معينة، بعكس عبء اإلثبات 
اســعة مـن تــدابري التحقيـق املتاحــة للتعـرف علــى    ويـنص قـانون اإلجــراءات اجلنائيـة علــى جمموعـة و    

وإىل جانــب أدوات التحقيــق األساســية  . عائــدات اجلرميــة وأدواهتــا وتتبعهــا وجتميــدها ومــصادرهتا  
املتاحــة يف قــضايا الفــساد الــيت تــصل العقوبــة فيهــا إىل الــسجن ملــدة ثــالث ســنوات، جيــوز تطبيــق    

لتنصت على املكاملات اهلاتفيـة ومراقبـة االتـصاالت،         اجملموعة الكاملة من أدوات التحقيق، مبا فيها ا       
  . يف حتقيقات الفساد اجلسيم الذي خيضع لعقوبات تصل إىل السجن ملدة عشر سنوات

ــسلطة       ــة استــصدار أمــر مــن احملكمــة؛ فيجــوز ل وال يتطلــب حجــز الــسجالت املــصرفية واملالي
ــك، جيــوز لوحــدة  وفــضال عــن . االدعــاء إصــدار التعليمــات إىل املــصرف يف هــذه األمــور     ذل

االستخبارات املالية، التابعة للسلطة الوطنية للتحقيق واملالحقة القضائية يف اجلـرائم االقتـصادية        
  . والبيئية، حجز هذه السجالت إداريا واالطالع عليها، وجتميد املعامالت إدارياً

  



 

8 V.13-88731 

 

CAC/COSP/IRG/I/2/1/Add.25    

  ) ٤١ و٢٩املادتان (التقادم؛ السجل اجلنائي     
  

ا اجلنائيـة اسـتناداً إىل احلـد األقـصى للعقوبـة املقـررة جلرميـة معينـة،                  حتسب فتـرة التقـادم للقـضاي      
 ويقطع هذه الفتـرة أيُّ    ).  من قانون العقوبات   ٦٩ و   ٦٧املادتان  (سنة   ٢٥ومتتد من سنتني إىل   

وال تعلَّـق الفتـرة حيثمـا يكـون اجلـاين املزعـوم             . إجراء قانوين يتخذ لتوجيه اهتام إىل املشتبه فيـه        
وال يتطلب اختاذ اخلطوات القانونيـة الالزمـة لقطـع          . امة العدل أو فر من البالد     قد هترب من إق   

  . فترة التقادم وجود مرتكب اجلرمية
 من قانون العقوبات، ميكن أخذ أحكام اإلدانة األجنبية الـسابقة يف االعتبـار              ٦١وعمال باملادة   

وجييـة، تعتـرب أحكـام اإلدانـة      ووفقـا ملمارسـات احملـاكم النر      . عند اختاذ قرار بشأن شدة العقوبـة      
  . السابقة ظروفاً مشدِّدة

    
  ) ٤٢ املادة(الوالية القضائية     

  
 من قانون العقوبات الواليـة القـضائية علـى اجلـرائم املنـصوص عليهـا يف اتفاقيـة        ١٢تقرِّر املادة   

ري تلـك  وقد اعتمدت النرويج أيضا أسساً إضافية للوالية القضائية اجلنائية، غـ        . مكافحة الفساد 
  .  من االتفاقية٤٢املبينة يف املادة 

    
  ) ٣٥ و٣٤املادتان (عواقب أفعال الفساد؛ التعويض عن الضرر     

  
تتضمن أحكاماً تتعارض مـع     ) سواء أكانت تعاقدية أو خالف ذلك     ( ترتيبات قانونية    تعترب أيُّ 

  . القانون الغية وباطلة يف النرويج، مبا يف ذلك العقود املنطوية على فساد
قـرار صـادر عـن إدارة عموميـة أو سـحبه إداريـا اسـتناداً إىل                 أيِّ  وإضافة إىل ذلك، جيـوز تغـيري        

وجـــود فـــساد، وذلـــك يف إطـــار القـــانون املتعلـــق بـــاإلجراءات يف القـــضايا املتـــصلة بـــاإلدارة   
  . العمومية، وذلك قياسا على مبدأ الفرضيات الزائفة الوارد يف قانون العقود

شـخص حلـق بـه ضـرر نتيجـة لفـساد       يِّ  من قانون املسؤولية املدنية، حيـق أل ٦,١ووفقا للمادة  
  . أن يطالب بالتعويض من الشخص املسؤول عن ذلك الضرر

    
  ) ٣٩ و٣٨ و٣٦املواد  (اهليئاتالسلطات املتخصِّصة والتنسيق فيما بني     

  
ائم االقتـصادية،   أنشأت مجيع دوائر الشرطة اإلقليمية السبع والعشرين فرقـاً متخصـصة يف اجلـر             

ــصة  ــوارد خمصـ ــرائم     . ذات مـ ــضائية يف اجلـ ــة القـ ــق واملالحقـ ــة للتحقيـ ــسلطة الوطنيـ ــوز للـ وجيـ
عائية، أن تعاجل قـضايا اجلـرائم       ل هلا صالحيات شرطة وصالحيات ادِّ     االقتصادية والبيئية، املخوَّ  
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وهلذه الـسلطة فريقـان مكرسـان ملكافحـة الفـساد،      . االقتصادية الواردة من مجيع دوائر الشرطة     
  . متخصصان يف التحقيق واملالحقة القضائية يف هذه الفئة من القضايا

ات كما يوجد لدى الشرطة الوطنية مركز وطين للخربات حيمل اسم الـدائرة الوطنيـة للتحقيقـ               
  . اجلنائية ويعىن مبكافحة اجلرمية املنظمة وغريها من اجلرائم اخلطرية، مبا فيها الفساد

نة من خمتلف أجهزة إنفاذ القانون ومؤسـسات العدالـة اجلنائيـة الـيت تـربط       البنية املكوَّ أنَّ  ويبدو  
ة أجهــزة الــشرطة، مبــا يف ذلــك الوحــدات املتخصــصة مثــل الــسلطة الوطنيــة للتحقيــق واملالحقــ

ــة،        ــة، مــن ناحي ــة للتحقيقــات اجلنائي ــدائرة الوطني ــة وال ــصادية والبيئي القــضائية يف اجلــرائم االقت
املؤسـسات مـزودة بقـدرٍ    أنَّ كمـا يبـدو   . بسلطات االدعاء، من الناحية األخرى، تعمل بفعالية    

  . واٍف من التدريب واملوارد واالستقاللية
وجــب املبــادئ التوجيهيــة األخالقيــة للخدمــة وفيمــا يتعلــق بالتعــاون بــني الــسلطات الوطنيــة، ت 

وجيـري التعـاون   . العمومية على املوظفني العموميني اإلبالغ عن الفـساد وغـريه مـن املخالفـات     
هـزة إنفـاذ القـانون، مبـا فيهـا وحـدة االسـتخبارات              طات الـضريبية والنيابـة العامـة وأج       بني السل 

  . املالية، على مستويات خمتلفة
لعشر املاضية قدرا كبريا من احلوار والتعـاون بـني املؤسـسات العموميـة     وقد شهدت السنوات ا   

وتتعــاون الــسلطة الوطنيــة للتحقيــق واملالحقــة  . والقطــاع اخلــاص يف جمــال اجلرميــة االقتــصادية 
القضائية يف اجلرائم االقتصادية والبيئية ووحدة االستخبارات املالية تعاوناً وثيقاً مع املؤسـسات             

  . مل التعاون من خالل عقد حلقات دراسية مشتركةاملالية، مبا يش
    

  التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة   - ٢- ٢  
  

الفـصل  تنفيـذ  دة يف  مـن التجـارب الناجحـة واملمارسـات اجليِّـ     فيمـا يلـي املعـامل البـارزة     إمجاال،  
  :الثالث من االتفاقية

 للعائــدات، دون يكفــي لإلدانــة يف قــضايا غــسل األمــوال إثبــات الطــابع اجلنــائي    •  
  حاجة إىل حتديد اجلرمية األصلية؛

يساعد الطابع العلين لإلقـرارات الـضريبية وقواعـد حريـة تـداول املعلومـات علـى                   •  
  رفع مستوى املساءلة والشفافية؛ 

يعترب عدم وجـود حـد أقـصى للغرامـات املوقَّعـة علـى الـشركات عـامالً مـساعداً                      •  
  على الردع؛
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  هتا النرويج لتعزيز إعادة اإلدماج االجتماعي للمدانني؛التدابري اليت اختذ  •  
يف حاالت املصادرة، جيوز األمر باملصادرة حىت إذا مل يكن بالوسع إنـزال عقوبـة         •  

على اجلاين؛ ويتاح عكس عبء اإلثبات؛ وتشمل املـصادرة املوسَّـعة املوجـودات      
   يثبت خالف ذلك؛اململوكة للزوج احلايل أو السابق للجاين أو اجلانية، ما مل

النــهج املتعــدد التخصــصات الــذي تتبعــه ســلطات إنفــاذ القــانون، مثــل الــسلطة       •  
الوطنية للتحقيـق واملالحقـة القـضائية يف اجلـرائم االقتـصادية والبيئيـة وغريهـا مـن                  
الوحـــدات املتخصـــصة، والتـــرابط بـــني العـــاملني يف جمـــايل التحقيـــق واالدعـــاء؛   

  الشرطة؛ويالحظ أيضا علو مستوى تعليم 
  .التعاون بني احلكومة والقطاع اخلاص يف مكافحة الفساد نشط وشاملأنَّ يبدو   •  

    
  التحدِّيات اليت تواجه التنفيذ   - ٣- ٢  

  
  : من شأن اخلطوات التالية أن تتيح زيادة تعزيز التدابري القائمة ملكافحة الفساد

ث يتيح هلا مجـع بيانـات       تشجَّع النرويج على أن تكيِّف نظام املعلومات لديها حبي          •  
ينطبـق أيـضا علـى      (وتقدمي إحصاءات أكثـر دقـة وتفـصيال بـشأن جـرائم الفـساد               

  ؛)الفصل الرابع
ــالنفوذ،     •   ــاجرة ب يف التــشريع " العــرض"عنــصر أنَّ  مــعوفيمــا يتعلــق بالرشــوة واملت

، ميكــن أن تنظــر النــرويج، إذا مل يفــسِّر اجلهــاز "الوعــد"النروجيــي يــشمل مفهــوم 
ــضائي ــة      الق ــة، يف اختــاذ اخلطــوات الالزم ــضايا املقبل ــذلك يف الق ــاً ل ــانون وفق  الق

  . على حنو أكثر حتديداً" قبول الوعد"و" الوعد"لضمان معاجلة قضايا 
    

  التعاون الدويل : الفصل الرابع  - ٣  
  

ــدويل      ــرويج نظــام مــتني وشــامل ملكافحــة الفــساد مــن خــالل التعــاون ال مــن إالَّ أنَّ . لــدى الن
اء تقييم تفصيلي للممارسة املتبعة يف النرويج يف تقـدمي املـساعدة القانونيـة املتبادلـة                الصعب إجر 

  . يف قضايا الفساد، نظراً لغياب البيانات ذات الصلة
    

  مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض   - ١- ٣  
  

  )٤٤ املادة (اجملرمنيتسليم     
  

. نـرويج علـى إجـراء قـضائي وإجـراء إداري      يف ال اجملـرمني بصفة عامة، تشتمل إجراءات تسليم      
 الـــواردة مـــن دولـــة أجنبيـــة مـــن خـــالل القنـــوات اجملـــرمنيوينبغـــي أن توجَّـــه طلبـــات تـــسليم 
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وخيــضع . الدبلوماســية، مــا مل تكــن الــدولتان املعنيتــان قــد اتفقتــا علــى قنــوات اتــصال أخــرى   
املعـايري الـواردة يف   أنَّ ضح وإذا اتـ . الطلب أوالً لتقييم رمسـي جتريـه وزارة العـدل واألمـن العـام           

فـإذا مل  .  النروجيي غري مـستوفاة، تـرفض الـوزارة الطلـب يف هـذه املرحلـة           اجملرمنيقانون تسليم   
وترفـع  . ترفض الـوزارة الطلـب، حتيلـه إىل سـلطات االدعـاء، الـيت تـستهل التحقيقـات الالزمـة                   

 كانـت  إذايـة قـراراً بـشأن مـا     سلطات االدعاء القـضية إىل احملكمـة احملليـة، وتتخـذ احملكمـة احملل         
وجيــوز اســتئناف القــرار أمــام حمكمــة . املتطلبــات الــواردة يف قــانون تــسليم املطلــوبني مــستوفاة 

  . االستئناف مث أمام احملكمة العليا
 وزارة العدل واألمن العمومي يف تلبية طلب تسليم املطلوب أو عـدم تلبيتـه، شـريطة أن                   وتبتُّ

. ائي يثبـت مطابقـة الطلـب ملعـايري قـانون تـسليم املطلـوبني       يسبق ذلك صدور حكم قـضائي هنـ     
وجيوز الطعـن يف قـرار الـوزارة        . قرار، ُيمنح حمامي الدفاع فرصة إلبداء تعليقاته      أيِّ  وقبل اختاذ   

معـايري تـسليم املطلـوبني مل تـستوف، اسـُتبعد           أنَّ  غري أنه، إذا رأت احملكمة      . لدى جملس الدولة  
  . زارة رفض الطلبالتسليم وتعيَّن على الو

 ووافـق الـشخص املعـين علـى التـسليم، جـاز       شـينغن وإذا كانت الدولة الطالبة طرفـاً يف اتفاقيـة    
  . ويف هذه احلالة يبت املدعي العام يف تنفيذ التسليم أو عدم تنفيذه. تطبيق إجراء مبسط

 ،"اص ببلـدان الـشمال    أمـر التوقيـف اخلـ     "إجراء التسليم بني دول الشمال األورويب، املستند إىل         أمَّا  
فوفقا لقانون إجراءات التسليم بسبب مذكرة توقيف، تبت سلطات االدعـاء يف  . فيتبع نظاماً خمتلفاً  

وإذا مل يوافـق الـشخص علـى      . مذكرة التوقيـف، شـريطة موافقـة الـشخص املطلـوب علـى التـسليم              
مث تبـت سـلطات االدعـاء يف     أسباب إلزامية للـرفض،   كانت هناك أيُّ  إذاالتسليم، تقدِّر احملكمة ما     

. وحتيط باختاذ القرارات قيود زمنيـة صـارمة، وال يتـاح سـوى القليـل مـن أسـباب الـرفض                    . التسليم
  . وتطبَّق شروط إثبات مبسَّطة يف مجيع حاالت التسليم بني دول الشمال األورويب

ــة التجــرمي،       ــق ازدواجي ــوبني إذا مل تتحق ــسليم املطل ــاً بت ــسمح حالي ــشمال إىلإالَّ وال ي  دول ال
وجيـوز تنفيـذ التـسليم بغـض النظـر عـن وجـود معاهـدة لتـسليم املطلـوبني،                    . األورويب األخرى 

  . شريطة استيفاء شروط قانون تسليم املطلوبني
وميكن اختاذ اجلـرائم املنـصوص عليهـا يف اتفاقيـة مكافحـة الفـساد أساسـاً لتـسليم املطلـوبني إذا             

ــة   ــة بازدواجي ــشروط املتعلق ــسجن  اســتوفيت ال ــرة ال ــذلك جيــوز  .  التجــرمي واحلــد األدىن لفت وب
التسليم يف اجلرائم املنصوص عليها يف اتفاقية مكافحة الفساد الـيت يعاقـب عليهـا بـسنة واحـدة                   

وال تنـدرج اجلـرائم     . على األقل يف النرويج، باستثناء اإلثراء غري املشروع، حيث إنه غري جمـرَّم            
  . ون تسليم املطلوبني أو املعاهدات املشار إليهااملالية ضمن أسباب الرفض مبقتضى قان
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 من قانون تسليم املطلوبني، ميكن تطبيق تدابري قسرية مثل التوقيـف واحلـبس              ١٥ووفقاً للمادة   
وتــرد يف الدســتور وقــانون اإلجــراءات  . االحتيــاطي بــنفس القــدر املطبــق يف القــضايا الداخليــة 

  . بق على إجراءات التسليماجلنائية ضمانات للمعاملة العادلة، وهي تنط
وال تـسلِّم   . ، لكنه غري منظم بقانون تشريعي     "ا احملاكمة ا التسليم وإمَّ  إمَّ"وتعترف النرويج مببدأ    

  . بشروط معينة وإىل بلدان الشمال األورويب األخرىإالَّ النرويج املطلوبني من مواطنيها، 
  . ياق قانون نقل احملكوم عليهموميكن النظر يف إنفاذ العقوبات اجلنائية األجنبية يف س

    
  ) ٤٧ و٤٥املادتان ( عليهم؛ نقل اإلجراءات اجلنائية األشخاص احملكومنقل     

  
والنرويج طـرف يف االتفاقيـة      .  عمليات النقل هذه   ١٩٩١ينظِّم قانون نقل احملكوم عليهم لعام       

لـديها اتفاقـان    أنَّ   كما.  وبروتوكوهلا اإلضايف  ١٩٨٣األوروبية بشأن نقل احملكوم عليهم لعام       
واجلـرائم املنـصوص عليهـا يف اتفاقيـة         . ثنائيان مع تايالنـد ورومانيـا بـشأن نقـل احملكـوم علـيهم             

مكافحة الفساد مشمولة فيما يتعلق بنقـل الـسجناء إذا كانـت اجلـرائم تعتـرب جنايـات مبقتـضى                    
  . التشريع اجلنائي النروجيي

دول أخـرى وفقـا لقـانون إدارة احملـاكم وقـانون       وُينظر يف طلبات نقل اإلجراءات الـواردة مـن          
  . تسليم املطلوبني

    
  ) ٤٦ املادة(املساعدة القانونية املتبادلة     

  
ليس لدى النرويج قانون تشريعي ينظم حتديدا املساعدة القانونيـة املتبادلـة يف املـسائل اجلنائيـة،                 

ن إدارة احملاكم واللوائح املتعلقـة   ولكنها تطبق األحكام الواردة يف قانون تسليم املطلوبني وقانو        
. ٢٠١٣ ينـاير / كـانون الثـاين  ١بالتعاون الدويل يف املسائل اجلنائية واليت دخلت حيز النفـاذ يف       

والسلطة املركزية املعنية باملساعدة القانونيـة املتبادلـة هـي وزارة العـدل واألمـن العمـومي، الـيت                   
وميكـن توجيـه   . نفيذه بعد فحص شـكلي سـريع  حتيل الطلبات الواردة إىل السلطات املختصة لت     

ــة مباشــرة، وال يلــزم إرســاهلا مــن خــالل القنــوات الدبلوماســية     . الطلبــات إىل الــسلطة املركزي
ــات     ــة إرســال الطلب ــضاً يف احلــاالت العاجل ــنوميكــن أي ــول   ع ــق اإلنترب ــرويج  . طري ــل الن وتقب

  . لنروجييةالطلبات املقدمة باللغات اإلنكليزية والدامنركية والسويدية وا
وختـضع طلبـات    . وقد تقدِّم النرويج املساعدة يف معظم احلاالت بغض النظر عن وجـود معاهـدة             

املــساعدة القانونيــة املتبادلــة الــيت تتطلــب اختــاذ تــدابري قــسرية ملبــدأ ازدواجيــة التجــرمي، باســتثناء    
 علــى وتنطبــق بعــض الــشروط اإلضــافية كــذلك  . الطلبــات املقدمــة مــن دول الــشمال األورويب 
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الطلبات اليت تتطلب اختاذ تدابري قسرية والـواردة مـن دول غـري دول االحتـاد األورويب والـشمال                   
ويلـزم صـدور قـرار مـن الدولـة الطالبـة بـشأن اسـتخدام                . األورويب واألطراف يف اتفاقيـة شـينغن      

أنَّ د بيـ . التدابري القسرية، ما مل ُينص على خـالف ذلـك يف اتفاقـات ثنائيـة أو متعـددة األطـراف           
. املساعدة القانونيـة املتبادلـة الـيت ال تتطلـب اختـاذ تـدابري قـسرية ال تـستوجب ازدواجيـة التجـرمي                    

وتتاح يف سياق املساعدة القانونية املتبادلة نفس جمموعـة التـدابري القـسرية املتاحـة يف اإلجـراءات                  
ساعدة القانونيـة املتبادلـة     وعالوة على ذلك، جيوز أن تتَّخذ بناًء علـى طلـب املـ            . اجلنائية الداخلية 

ــة أيِّ خطــوات التحقيــق الــيت جيــوز اختاذهــا يف    ــة داخلي وُتعامــل طلبــات املــساعدة  . قــضية جنائي
  .القانونية املتبادلة املتعلقة باألشخاص الطبيعيني واالعتباريني معاملة قانونية واحدة

حـوال معينـة ودون   وميكن أن ترسل النرويج من تلقاء نفـسها معلومـات إىل بلـدان أخـرى يف أ          
تلقــي طلــب رمســي؛ وميكــن أن حيــدث هــذا يف حــاالت مــن بينــها مــا جيــري يف ســياق تعــاون    
شــرطي مقــرر، مثــل التعــاون مــن خــالل اإلنتربــول ومكتــب الــشرطة األورويب أو مــن خــالل    

وميكن أيضا إرسال املعلومـات     ). يوروجست(وحدة التعاون القضائي التابعة لالحتاد األورويب       
  .  من خالل وحدة االستخبارات املاليةذات الصلة

وُتــشترط ازدواجيــة التجــرمي لنقــل الــسجناء أيــضا عنــدما يوافــق الــسجني علــى النقــل مبحــض     
وقد جربـت النـرويج     .  اختالف يف تصنيف اجلرائم مبدأ ازدواجية التجرمي       وال ميس أيُّ  . إرادته

  . درة على السواءاستخدام التداول بالفيديو فيما يتعلق بالطلبات الواردة والصا
.  طلب بالسرية على أساس قانون اإلجراءات اجلنائيـة بنـاًء علـى أمـر قـضائي                وتليب النرويج أيَّ  

على القضايا املتعلقة جبرائم يعاقب عليها بالسجن ملدة مخـس سـنوات   إالَّ  هذا ال ينطبق    أنَّ  غري  
األحكـام  أنَّ  يبـدو  ومـع ذلـك،  . كحد أدىن، ومـن مث ال يـشمل مجيـع اجلـرائم املتـصلة بالفـساد            

  . املتعلقة بالسرية تنفذ بصفة عامة من خالل املعاهدات اليت أبرمتها النرويج
وإذا كان طلب املساعدة القانونية املتبادلة يتعلـق بـأمور ماليـة، ال ُيعتـرف بـذلك سـبباً للـرفض                 

نائيـة أنـه    ويترتـب علـى الئحـة التعـاون الـدويل يف املـسائل اجل             . مبقتضى قانون تـسليم املطلـوبني     
ــة رفــض طلــب املــساعدة    ــداء األســباب يف حال ــزام   . جيــب إب ــاول هــذه الالئحــة أيــضا اإلل وتتن
  . بالتشاور قبل تأجيل املساعدة القانونية املتبادلة أو رفضها

    
  التعاون يف جمال إنفاذ القانون؛ التحقيقات املشتركة؛ أساليب التحري اخلاصة     

  ) ٥٠و ٤٩ و٤٨املواد (
  

ت إنفـاذ القـانون النروجييـة مـن خـالل عـدد مـن اآلليـات والـشبكات، مـن بينـها                 تتعاون سـلطا  
وتتعـاون الـسلطة الوطنيـة للتحقيـق        . اإلنتربول ومكتـب الـشرطة األورويب وجمموعـة إيغمونـت         



 

14 V.13-88731 

 

CAC/COSP/IRG/I/2/1/Add.25    

واملالحقة القضائية يف اجلرائم االقتصادية والبيئية، على وجه اخلصوص، مـع نظرياهتـا األجنبيـة،         
  . ر املتصلة باسترداد املوجودات على الصعيد الدويلمبا يف ذلك يف األمو

وقد اشتركت شرطة النرويج يف عمليات تبادل موظفني مع بلدان الشمال األورويب األخرى علـى               
ويـنظَّم التعـاون بـني أجهـزة الـشرطة يف      . أساس ترتيبات تعاون الشرطة يف بلدان الـشمال األورويب       

وتعتـرب النـرويج اتفاقيـة مكافحـة        . نون اإلجراءات اجلنائيـة   خمتلف البلدان مبوجب قانون الشرطة وقا     
  .الفساد أساس التعاون يف جمال إنفاذ القانون فيما يتعلق باجلرائم املنصوص عليها يف االتفاقية

. ولــدى النــرويج ليهــا جمموعــة واســعة مــن األدوات لالتــصال والتحليــل علــى الــصعيد الــدويل  
 I-24/7الوة على قنـوات سـرية آمنـة مثـل قاعـدة بيانـات               وُتستخدم قنوات االتصال املعتادة، ع    
  . التابعة لإلنتربول ومثل نظام إيغمونت

وفيمـــا يتعلـــق بالتحقيقـــات املـــشتركة، تـــشارك النـــرويج يف نظـــام يوروجـــست للتعـــاون ويف  
وتـستطيع النـرويج أيـضاً إجـراء     . التحقيقات املشتركة لبلدان الشمال األورويب، يف مجلـة أمـور   

  . شتركة مع بلدان غري أوروبا وغري بلدان الشمالحتقيقات م
وفيما يتعلق باجلرائم املنصوص عليها يف اتفاقية مكافحة الفـساد، ميكـن اختـاذ التـدابري القـسرية                  
الواردة يف قانون اإلجراءات اجلنائية يف معـرض تطبيـق أسـاليب التحقيـق اخلاصـة، مبـا يف ذلـك             

ي، واملراقبـة بالفيـديو، والتتبـع التكنولـوجي، فـضال           مراقبة االتصاالت، والبحث الـسر    : ما يلي 
غـري أنـه يـشترط ملعظـم هـذه التـدابري وجـود مـربر         . عن املراقبة اخلفية بالفيديو لألمـاكن العامـة      
وُتستمد إتاحـة وسـائل حتقيـق خاصـة أخـرى، مثـل       . مقبول لالشتباه يف ارتكاب جرمية خطرية  

 املبـادئ التوجيهيــة الـصادرة مــن املـدير العــام    التـسليم املراقــب، مـن املمارســات القـضائية ومــن   
  . للنيابات العامة؛ وجيب تقييم كل من هذه الوسائل على حدة

وال توجد فيما يبدو معوقات أمام مقبولية األدلة املستمدة من أساليب التحقيق اخلاصـة، رغـم                
  . وجود بعض القيود على استخدام هذه األساليب

    
   التنفيذ التحدِّيات اليت تواجه  - ٣- ٣  

  
النرويج تفسر تشريعاهتا وفقا للمعاهدات الدوليـة، ميكـن أن تزيـد اخلطـوات التاليـة مـن                  أنَّ   مع

  :تعزيز تدابري مكافحة الفساد القائمة
مـن أجــل زيــادة الـيقني القــانوين، وخــصوصا فيمــا يتعلـق بالــشركاء غــري املــوقعني      •  

" ا احملاكمـة  ا التـسليم وإمَّـ    إمَّـ "على معاهدات، لعل النرويج ترغب يف تنـاول مبـدأ           
  . يف تشريعاهتا الداخلية بطريقة أكثر حتديداً
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الــوارد يف " التحقيــق الــضروري"تــشجَّع النــرويج علــى أن تواصــل تفــسري حكــم    •  
من قانون تسليم املطلـوبني مبـا يثبـت وجـوب تـشاور املـدعي العـام           ) ٢(١٤ املادة
ملعلومــات ذات الــصلة قبــل دولــة طالبــة وحــصوله منــها علــى مزيــٍد مــن ا أيِّ مــع 

  . رفض طلبها
املـدة الـيت يقـضيها الـشخص املنقـول قيـد            أنَّ  ال ينص قانون تسليم املطلوبني على         •  

االحتجاز يف الدولة اليت ُنقل منها جيب أن حتتسب ضمن مـدة العقوبـة املفروضـة                
مـن شـأن هـذا األمـر أن يكـون           أنَّ   ومـع . عليه يف الدولـة الطـرف الـيت ُنقـل إليهـا           

، فلعـل النـرويج     "مبـدأ القرينـة القانونيـة     "مكفوال يف املمارسـة العمليـة اسـتناداً إىل          
ترغب يف رصد تطبيق هذه التدابري يف املمارسة العمليـة والنظـر يف اختـاذ مـا يلـزم                   

  . من خطوات إذا مل يفسر القضاء القانون وفقا لذلك يف قضايا مقبلة
يتعلـق بطلبـات املـساعدة القانونيـة املتبادلـة      حرصا على زيـادة الـيقني القـانوين فيمـا             •  

الواردة والقضايا املقبلة، لعل النرويج ترغب يف النظر يف توفري املزيد من التوصـيف              
  . التشريعي أو اإلداري فيما يتعلق بالشكل واملضمون املطلوبني للطلبات

 املزيـد  حرصا على زيادة اليقني القـانوين، لعـل النـرويج ترغـب يف النظـر يف تـوفري             •  
مــن التوصــيف التــشريعي بــشأن القيــود املفروضــة علــى اســتخدام املعلومــات الــيت 

 مـن املـادة     ١٩تقدمها الدولة متلقية الطلب، وذلـك علـى النحـو املـبني يف الفقـرة                
  .  من االتفاقية٤٦

لعل النرويج ترغب يف رصد تطبيق أحكام الـسرية يف املمارسـة العمليـة يف القـضايا         •  
  .  سيما القضايا اليت ال تتعلق بشركاء أطراف يف معاهدةاملقبلة، ال

حرصا على زيادة اليقني القانوين فيما يتصل بالطلبـات الـواردة والقـضايا املقبلـة،                  •  
لعل النرويج ترغب يف النظر يف توفري املزيد من التوصيف التشريعي بشأن قاعـدة              

  . ختصيص التسليم فيما يتعلق بالشهود غري احملتجزين
  


