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    خالصة وافية  - ثانيا  
    البوسنة واهلرسك    

سي للبوسنة واهلرسك يف سياق تنفيذ اتفاقية سَّعن اإلطار القانوين واملؤعامة : حملة مقدِّمة  - ١  
    األمم املتحدة ملكافحة الفساد

أيلول/ســبتمرب  ١٦ملكافحــة الفســاد يف البوســنة واهلرســك علــى اتفاقيــة األمــم املتحــدة  وقَّعــت
  .٢٠٠٦تشرين األول/أكتوبر  ٢٦قت عليها يف دَّوص ٢٠٠٥

البوسـنة واهلرسـك دولـة تتـألف مـن كيـانني لكـل منـهما درجـة           تفاق دايتـون علـى أنَّ  ا صُّوين
من االستقالل ومها: مجهورية صربسـكا واحتـاد البوسـنة واهلرسـك. وفضـال علـى ذلـك،        عالية 

قـة برتشـكو كوحـدة إداريـة منفصـلة حتـت سـيادة البوسـنة واهلرسـك. ومـن منظــور           منط سـيَّر ُت
النظام احلايل نظاما احتاديا يتسم بدرجة كـبرية مـن الالمركزيـة لكـل كيـان فيـه        دُّ، يعدستوري

 دستور ورئيس وحكومة وبرملان وجهاز قضائي.
ة والكيـانني ومنطقـة   ويصدر القـانون اجلنـائي وقـانون اإلجـراءات اجلنائيـة علـى مسـتوى الدولـ        
 تطبَّــقاجلنائيــة. وال  هبرتشــكو. ولكــل مــن املســتويات الثالثــة قانونــه اجلنــائي وقــانون إجراءاتــ  

قوانني الكيانني ومنطقة برتشكو سوى أمام احملاكم التابعة للكيانني ومنطقة برتشكو، يف حـني  
  قانون الدولة أمام حمكمة البوسنة واهلرسك. يطبَّق

    
    ث: التجرمي وإنفاذ القانونالفصل الثال  - ٢  

    مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  - ١- ٢  
 )٢١و ١٨و ١٦و ١٥الرشو واملتاجرة بالنفوذ (املواد 

مـن القـانون اجلنـائي للبوسـنة واهلرسـك، واملـادة        ٢١٨ترد األحكـام املتعلقـة بالرشـو يف املـادة     
مـــن القـــانون اجلنـــائي  ٣٥٢ملـــادة مـــن القـــانون اجلنـــائي الحتـــاد البوســـنة واهلرســـك، وا ٣٨١

مــن القــانون اجلنــائي ملنطقــة برتشــكو. ويــرد االرتشــاء يف   ٣٧٥جلمهوريــة صربســكا، واملــادة 
مـن القـانون اجلنـائي الحتـاد      ٣٨٠من القانون اجلنـائي للبوسـنة واهلرسـك، واملـادة      ٢١٧املادة 

مـن   ٣٧٤ا، واملـادة  صربسـك اجلنـائي جلمهوريـة   قـانون  المـن   ٣٥١البوسنة واهلرسك، واملادة 
) ٣( ١القانون اجلنائي ملنطقة برتشـكو. ويـرد تعريـف املـوظفني العمـوميني الـوطنيني يف املـادة        

) مــن القــانون اجلنــائي الحتــاد البوســنة  ٣( ٢مــن القــانون اجلنــائي للبوســنة واهلرســك؛ واملــادة  
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) مــن ٣( ٢ ) مــن القــانون اجلنــائي جلمهوريــة صربســكا؛ واملــادة ٣( ١٤٧واهلرســك؛ واملــادة 
 أحكام هذه املواد. ةغاصيتتطابق القانون اجلنائي ملنطقة برتشكو، على التوايل. و

ــادة      ــذكر عــرض الرشــوة صــراحةً إال يف نــص امل ــة    ٣٥٢وال ُي ــائي جلمهوري ــانون اجلن ــن الق م
 عنصر "املزية غري املستحقة" حتت بند "هدايا ومنافع أخرى". ويطبَّقصربسكا. 

القـــوانني اجلنائيـــة  دون، واهلرســـك القـــانون اجلنـــائي للبوســـنة شـــملوفيمـــا يتعلـــق بالرشـــو، ي
القـوانني اجلنائيـة    تـنصُّ ء، األخرى، األطـراف الثالثـة املسـتفيدة مـن املزيـة. ويف جـرائم االرتشـا       

    املستفيد من املزية ميكن أن يكون "شخصا آخر". نَّعلى أ
واهلرسك املتاجرة بالنفوذ. وتغطـي   أ من القانون اجلنائي للبوسنة-٢١٩و ٢١٩وجترِّم املادتان 

مــن القــانون اجلنــائي  ٣٧٦مــن القــانون اجلنـائي الحتــاد البوســنة واهلرســك واملـادة    ٣٨٢املـادة  
ــالنفوذ   مــن القــانون  ٣٥٣م املــادة رِّ. وجتــقــطف ةالســلبي يف صــورهتاملنطقــة برتشــكو املتــاجرة ب

  .معاً اجلنائي جلمهورية صربسكا الرشوة واالرتشاء
ــق ــادة  وُتطبَّ ــذي يشــمل       ٢١امل ــة مكافحــة الفســاد مــن خــالل تعريــف املرتشــي، ال مــن اتفاقي

) مـن القـانون اجلنـائي للبوسـنة واهلرسـك، واملـادة       ٥( ١املادة  وتنصُّ"األشخاص املسؤولني". 
) من القانون اجلنائي ملنطقـة  ٥( ٢) من القانون اجلنائي الحتاد البوسنة واهلرسك، واملادة ٦( ٢

املقصود مبصـطلح "الشـخص املسـؤول" هـو أي شـخص يف مؤسسـة جتاريـة         نَّبرتشكو، على أ
ــةأو أي  ــ هيئ ــه بصــالحيات معيَّ  أخــرى ةاعتباري ــة. غــري أُيعهــد إلي هــذا التعريــف ال يشــمل   نَّن

مها اللتـان هلمـا صـلة    من القانون اجلنائي جلمهورية صربسكا  ٢٦٨و ٢٦٧املوظفني. واملادتان 
 تتعلق باملستفيدين من األطراف الثالثة. ايبدو أحكامنان فيما ال تتضم لكنهما، هبذه املوضوع

  
  )٢٤و ٢٣اإلخفاء (املادتان  ؛غسل األموال

مـن القـانون اجلنـائي للبوســنة     ٢٠٩م غسـل األمـوال يف املــادة   رِّتـرد األحكـام الرئيسـية الــيت جتـ    
مـن القـانون    ٢٨٠من القانون اجلنائي الحتاد البوسنة واهلرسك واملـادة   ٢٧٢واهلرسك واملادة 

 من القانون اجلنائي ملنطقة برتشكو. ٢٦٥اجلنائي جلمهورية صربسكا واملادة 
 نَّأ ىنميــع اجلــرائم" إزاء غســل األمــوال، مبعــ    جل"الشــامل نــهج الوتطبِّــق البوســنة واهلرســك   

املمتلكـات   مصـادر حماولـة إخفـاء    جمـرد  نَّميكن أن تتأتى من أي سـلوك إجرامـي، وأ  ائدات الع
). وميكـن أيضـا أن يكـون اجلـاين     فقـط  الشروع يف اجلرم وليسجرمية مكتملة (عليه  قد تترتب

نفسه هو مرتكب اجلرم األصلي، ومن مث يعد غسل األموال أيضا شكال مـن أشـكال السـلوك    
 اجملرَّم (ويعاقب عليه بعقوبة أشد).
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اجلـرائم األصـلية   ترتب علـى  من القانون اجلنائي للبوسنة واهلرسك، ميكن أن ت ٩وعمالً باملادة 
املرتكبة خارج البوسنة واهلرسك مسؤولية قانونية عـن غسـل األمـوال داخـل البلـد. ويف حالـة       

  .يف البوسنةإثبات اجلُرم خارج البوسنة واهلرسك، ال يلزم إثباته مرة أخرى 
مــن  ٣٠٠مــن القــانون اجلنــائي للبوســنة واهلرســك واملــادة  ٢٣٢وجيــرَّم اإلخفــاء وفقــا للمــادة 

من القانون اجلنائي جلمهوريـة صربسـكا    ٢٤٦ون اجلنائي الحتاد البوسنة واهلرسك واملادة القان
  من القانون اجلنائي ملنطقة برتشكو. ٢٩٤واملادة 

  
  )٢٢و ٢٠و ١٩و ١٧واإلثراء غري املشروع (املواد  ؛إساءة استغالل الوظائف ؛االختالس

ن اتفاقيــة مكافحــة الفســاد يف املــواد مــ ١٧تــرد أحكــام القــوانني الداخليــة الــيت توافــق املــادة 
مــن القــانون   ٣٨٦- ٣٨٤مــن القــانون اجلنــائي للبوســنة واهلرســك، واملــواد       ٢٢٣- ٢٢١

جلمهوريــة مــن القــانون اجلنــائي    ٣٥٠- ٣٤٨اجلنــائي الحتــاد البوســنة واهلرســك، واملــواد     
ــواد   ــائي   ٣٨٠- ٣٧٨صربســكا، وامل ــانون اجلن ــوانني   مــن الق ــذهب الق ــة برتشــكو. وت ملنطق

ــة يف أ     اجل ــاق االتفاقي ــن نط ــد م ــو أبع ــا ه ــة إىل م ــرائم (جــرائم      نَّنائي ــذه اجل ــن ه ــتفيد م املس
االخــتالس عــادة) ميكــن أن يكــون أي شــخص، حــىت الشخصــيات االعتباريــة، أو أي كيــان 

 القوانني اجلنائية أيضا على مصادرة ما ُيجىن من مكاسب مالية. نصُّآخر. وت
مــن  ٢٢٤و ٢٢٠ة الفســاد مــن خــالل أحكــام املــادتني مــن اتفاقيــة مكافحــ ١٩وتطبَّــق املــادة 

مـن القـانون اجلنـائي الحتـاد البوسـنة       ٣٨٧و ٣٨٣القانون اجلنائي للبوسنة واهلرسك واملـادتني  
ــادتني   ــادتني     ٣٥٤و ٣٤٧واهلرســك وامل ــة صربســكا وامل ــائي جلمهوري  ٣٧٧مــن القــانون اجلن

ضــرر أو احلصــول علــى مزيــة  اقحلــمــن القــانون اجلنــائي ملنطقــة برتشــكو. كمــا ميثــل إ ٣٨١و
الـدوافع  مهـا مـن   عنصرين من عناصر اجلرمية، يف حني تنص اتفاقية مكافحة الفساد علـى اعتبار 

يف قــوانني البوســنة  قــط. وعليــه، يشــكل الســلوك املنصــوص عليــه يف االتفاقيــة شــروعا ف  قــطف
ــة صربســكا ومنطقــة برتشــكو مــع      ــان جلمهوري ــان اجلنائي أحكــام واهلرســك. ويتمشــى القانون

الضـرر أو احلصـول علـى مزيـة عنصـرا إضـافيا يف        حلـاق االتفاقية يف هـذه النقطـة، حيـث يعـد إ    
 اجلرم، مما يفضي إىل تشديد العقوبة.

ق املـادة  يـ تطب عـدم ونظرت البوسنة واهلرسك يف جتـرمي اإلثـراء غـري املشـروع، غـري أهنـا قـررت        
ومـع ذلـك، ختضـع الثـروة غـري       الـرباءة).  قرينـة من االتفاقيـة بسـبب مشـكالت دسـتورية (     ٢٠

 .ة موسَّعةاملربرة املتأتية من أنشطة إجرامية ملصادر
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  )٢٥إعاقة سري العدالة (املادة    
مـن القـانون اجلنـائي     ٢٣٦و ٢٤١(أ) من االتفاقية من خالل أحكـام املـادتني    ٢٥تطبَّق املادة 

ــائي الحتــاد    ٣٦٦و ٣٤٩واملــادتني  ؛للبوســنة واهلرســك   ؛البوســنة واهلرســك مــن القــانون اجلن
من القانون اجلنـائي ملنطقـة برتشـكو. وتتعلـق هـذه األحكـام بإعاقـة سـري العدالـة           ٣٤٣واملادة 

ب ٢٤١أ و٢٤١(ب) مـن االتفاقيـة مـن خـالل املـادتني       ٢٥والتالعب باألدلـة. وتطبَّـق املـادة    
اد البوسـنة  من القانون اجلنائي الحت ٣٦٠-٢٥٨من القانون اجلنائي للبوسنة واهلرسك، واملواد 

ــة صربســكا،    ٣٨٨أ و٣٨٧و ٣٨٧و ٣٦٩واهلرســك، واملــواد  ــائي جلمهوري مــن القــانون اجلن
من القانون اجلنائي ملنطقة برتشـكو ("إعاقـة مسـؤول عـن تنفيـذ مهامـه        ٣٥٣و ٣٥٢واملادتني 

 الرمسية" وجرائم مماثلة).
  

 )٢٦مسؤولية الشخصيات االعتبارية (املادة 
كياناهــا أحكــام إســناد املســؤولية اجلنائيــة إىل الشخصــيات االعتباريــة البوســنة واهلرســك و تطبِّــق

من القانون اجلنائي للبوسنة واهلرسك؛ والفصـل الرابـع    ١٤٤-١٢٢(الفصل الرابع عشر، املواد 
من القانون اجلنائي الحتـاد البوسـنة واهلرسـك؛ والفصـل الرابـع عشـر،        ١٤٦-١٢٦عشر، املواد 

ــواد  ــانون ا  ١٤٦-١٢٥امل ــن الق ــواد     م ــع عشــر، امل ــة صربســكا؛ والفصــل الراب ــائي جلمهوري جلن
من القانون اجلنائي ملنطقة برتشـكو). ومتيِّـز القـوانني بـني العقوبـة (الغرامـة، حجـز         ١٤٨-١٢٦

املمتلكات، حل الكيان) وبني التدابري األمنية (نشر األحكام، حظر أداء أنشطة جتارية). وفضـال  
يت تتحصـل عليهـا الشخصـية االعتباريـة نتيجـة الرتكـاب       على ذلك، يلـزم مصـادرة العائـدات الـ    

طائفـة واسـعة ومتناسـبة مـن العواقـب الرادعـة. غـري أنـه لـيس           املطبَّقـة اجلرم. وتتضـمن األحكـام   
ــوازاةً           ــانني. وم ــى مســتوى الكي ــن القضــايا عل ــل م ــدد قلي ــة ســوى ع ــة العملي ــاك يف املمارس هن

يف مجهورية صربسكا. وقد أفضـت التحقيقـات    للتحقيقات اجلنائية، ُتجرى أيضاً حتقيقات مالية
 إىل إصدار أوامر باملصادرة املؤقتة أو الدائمة ملمتلكات ذات قيمة كبرية.

كمــا ُيســتخدم قــانون اجلــنح البســيطة والقــانون اإلداري (التفتــيش اإلداري) ضــد الشخصــيات    
قانونيـة للجـاين، والعكـس    االعتبارية. وتعترب املسؤولية القانونية للشركة منفصلة عن املسـؤولية ال 

بالعكس. وال تؤثر مالحقة الشخصية االعتبارية قضائيا على املسؤولية القانونيـة للجـاين، وجيـوز    
 حتميل الشخصية االعتبارية مسؤولية اجلرم، وإن مل ُيمكن مالحقة اجلاين قضائيا.
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  )٢٧املشاركة والشروع (املادة 
مـــن القــانون اجلنــائي للبوســـنة    ٣١- ٢٩ل املــواد  ) مــن االتفاقيـــة مــن خــال   ١( ٢٧املــادة   تطبَّــق 

مـن   ٢٥- ٢٣واملـواد  مـن القـانون اجلنـائي الحتـاد البوسـنة واهلرسـك،        ٣٣- ٣١واملواد واهلرسك، 
مــن القــانون اجلنــائي ملنطقــة برتشــكو      ٣٣- ٣١القــانون اجلنــائي جلمهوريــة صربســكا، واملــواد     

ــة    (املشــاركة يف ارتكــاب اجلــرم، والتحــريض، واجلــرائم التب    ــة املتعلق ــدة العام ــة). وختضــع القاع عي
مـن القـانون اجلنـائي     ٢٨مـن القـانون اجلنـائي للبوسـنة واهلرسـك، واملـادة        ٢٦بالشروع إىل املـادة  

مـن   ٢٨مـن القـانون اجلنـائي جلمهوريـة صربسـكا، واملـادة        ٢٠الحتاد البوسـنة واهلرسـك، واملـادة    
وع إذا كانت العقوبة القصوى على اجلـرم هـي   القانون اجلنائي ملنطقة برتشكو. وُيعاقب على الشر

 السجن ملدة ثالث سنوات أو أكثر. وُيعاقب على اإلعداد الرتكاب اجلرم وفقا لنفس الشروط.
  

 )٣٧و ٣٠واملقاضاة واجلزاءات؛ التعاون مع سلطات إنفاذ القانون (املادتان  املالحقة
  اجلرائم ذات الصلة. جرائم الفساد من مراعاة جسامة علىميكِّن نطاق العقوبات 

وفقا للقوانني اجلنائية األربعة، يتمتع الرئيس وأعضاء الربملان وأعضاء احلكومـة باحلصـانة عـن    و
ــدء يف التحقيقــات حــىت وإن كــان          ــامهم الرمسيــة. وميكــن الب ــل ُيرتكــب أثنــاء أداء مه أي فع

سـتجواب  الالشخص ال يزال متمتعا باحلصـانة وميكـن اختـاذ مجيـع خطـوات التحقيـق السـابقة        
الشخص املعـين. وال يشـترط رفـع احلصـانات إال ألغـراض اسـتجواب الشـخص املعـين واختـاذ          

  تدابري قسرية أخرى. وميكن رفع احلصانة بواسطة جلنة برملانية.
 وتـنصُّ القانون على املالحقة القضائية اإللزامية (مبـدأ الشـرعية) يف البوسـنة واهلرسـك.      وينصُّ
ــادة  ــانون اإلجــ  ٣٨امل ــة    مــن ق ــى إمكاني ــة يف البوســنة واهلرســك عل ــيراءات اجلنائي عــن  التخل

املالحقــة القضــائية يف حــال عــدم تــوفر أدلــة كافيــة أو اســتنادا إىل حكــم صــادر مــن احملكمــة     
 التخلـي عـن  الدستورية أو احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان يف ستراسبورغ. وال خيضـع قـرار   

 يف إصداره (مثل الفساد). جرميةرتكب عضو النيابة املالحقة القضائية لالستئناف إال إذا ا
ــراج        مَّويتضــ ــة واإلف ــراج بكفال ــد اإلف ــنظِّم قواع ــاملة ت ــا ش ــة أحكام ــوانني اجلنائي ــف الق ن خمتل

 املشروط.
) مــن االتفاقيــة مــن خــالل قــانون اخلدمــة املدنيــة يف املؤسســات للبوســنة  ٦( ٣٠وتطبَّــق املــادة 

 ؤقت) واألحكام املقابلة هلا يف قوانني الكيانني اآلخرين.امل الوقفبشأن  ٥٨واهلرسك (املادة 
جـرائم  ارتكـاب  ب املـدانني األشـخاص   سـقاط أهليـة  وقد وضعت البوسنة واهلرسك إجراءات إل

 أي منصب عمومي. لتقلِّدفساد 
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  .يف الوقت نفسهوميكن أن تفرض البوسنة واهلرسك جزاءات تأديبية وجنائية 
مـن   ١١٧على إعادة إدماج املدانني جبرائم يف اجملتمـع (املـادة   قانون البوسنة واهلرسك شجع وي

  القانون اجلنائي للبوسنة واهلرسك بشأن إعادة التأهيل واألحكام املقابلة).
ــدو ــاوضالعمــل بأحكــام ال  أب ــذ   ل تف ــة من ــا لتســريع النظــر يف القضــايا    ١١تخفيــف العقوب عام

القـبض علـى "احليتـان الكـبرية".     وتقصري الوقـت املسـتغرق يف اإلجـراءات وخفـض تكاليفهـا و     
ومنذ ذلك احلني، بدأ استخدام التفاوض لتخفيـف العقوبـة يف حمـاكم البوسـنة واهلرسـك علـى       

البوسـنة واهلرسـك علـى حنـو واسـع      يف احتـاد  نطاق واسـع. وُيسـتخدم هـذا الشـكل التفاوضـي      
مبــدأ  مــنناًء أيضــا يف املمارســة العمليــة. وال يشــكِّل ترتيــب التفــاوض لتخفيــف العقوبــة اســتث  

. وميكن أن حيظى اجلناة املتعاونون باحلمايـة  إصدار األحكاماملقاضاة اإللزامية. بل يتعلق فقط ب
 من االتفاقية. ٣٢املنصوص عليها يف املادة 

  
  )٣٣و ٣٢محاية الشهود واملبلِّغني (املادتان 

يف مجيـع  تـأثري  لل ضنياملعرَّضني لتهديدات أو الشهود رَّانون خاص بشأن محاية الشهود املعمثة ق
 الواليات القضائية األربع.

على توفري احلمايـة   ينصُّ وصدر قانون جديد بشأن برنامج محاية الشهود يف البوسنة واهلرسك
لتمكني الشهود من اإلدالء بشـهاداهتم  ها وبعد هاوأثناء اإلجراءات اجلنائيةقبل  الفّعالة للشهود

الشـهود   إفـادات ة. غري أن القيود املفروضة على تقدمي حبرية وصراحة خالل اإلجراءات اجلنائي
تطبيـق هـذا القـانون. وفضـال علـى ذلـك،        ضيِّق كـثريا مـن نطـاق   أمام حماكم البوسنة واهلرسة ت

 يقتصر نطاق القانون على جرائم معينة.
ويف الوقت الراهن، يتمتع الشهود الذين يدلون بشـهاداهتم علـى مسـتوى الدولـة باحلمايـة الـيت       

ها وكالة التحقيقـات واحلمايـة التابعـة للدولـة. وعلـى مسـتوى الكيـانني، ُتعهـد مسـؤولية          تكفل
 محاية الشهود إىل سلطات إنفاذ القانون.

يف مؤسسـات البوسـنة واهلرسـك     املبلِّغني، دخل قانون محاية ٢٠١٤كانون الثاين/يناير  ١ويف 
ــة. وي     ــانون ال يغطــي ســوى مســتوى الدول ــاذ. إال أن الق ــز النف ــان احتــاد البوســنة   حي نظــر برمل

واهلرسك يف إصدار مشـروع قـانون مماثـل، ومـن املتوقـع أن تصـوغ مجهوريـة صربسـكا قريبـا          
مشروع قانون يف هذا الصـدد، حسـبما ورد يف اسـتراتيجيتها املتعلقـة مبكافحـة الفسـاد. وتقـع        

   كافحته.منع الفساد وتنسيق م جهازمحاية املبلِّغني على عاتق عن املسؤولية الرئيسية 
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 )٤٠و ٣١التجميد واحلجز واملصادرة؛ السرية املصرفية (املادتان 
يرد اإلطار القانوين الداخلي املتعلق بالتجميد واحلجز واملصادرة يف عدد من املـواد يف القـوانني   
اجلنائية األربعة وقوانني أخرى مثل قانون اإلجراءات اجلنائية وقانون مصـادرة عائـدات اجلرميـة    

مـن قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة للبوسـنة واهلرسـك،        ٧٣رية صربسـكا. وحتكـم املـادة    يف مجهو
مــن  ٧٤علــى ســبيل املثــال، احلجــز املؤقــت للممتلكــات واالســتيالء علــى املمتلكــات، واملــادة  

ــائي للبوســنة واهلرســك املتعلقــة    مــن القــانون  ١١٠املمتلكــات، واملــادة  صــادرةمبالقــانون اجلن
أ مـن القـانون   ١١٠رسك املتعلقة بأساس مصادرة املكاسب املادية، واملادة اجلنائي للبوسنة واهل

 .املوسَّعة اجلنائي للبوسنة واهلرسك بشأن املصادرة
مــن القــانون اجلنــائي  ١١١ويســتند نظــام املصــادرة إىل حســاب قيمــة العائــدات، وفقــا للمــادة 

مـن   ٩٥واملادة  ؛سنة واهلرسكمن القانوين اجلنائي الحتاد البو ١١٥واملادة  ؛للبوسنة واهلرسك
  من القانون اجلنائي ملنطقة برتشكو. ١١٥القانون اجلنائي جلمهورية صربسكا واملادة 

 وىلومبوجب القوانني اجلنائية للبوسنة واهلرسك واحتاد البوسنة واهلرسك ومنطقـة برتشـكو، تتـ   
 فقــدريــة صربســكا يف مجهو أمَّــااحملــاكم مســؤولية احلفــاظ علــى ســالمة املمتلكــات احملجــوزة، 

احتـاد  إىل م دَّن مشـروع التعـديل املقـ   مَّصا ألغراض إدارة املوجـودات. ويتضـ  خصي جهازأُنشئ 
  إلدارة املوجودات احملجوزة. جهازإنشاء  بشأنالبوسنة واهلرسك أحكاما 

معلومـات ماليـة. ويف بعـض األحيـان، جيـوز       قـدمي وميكن للقاضي أن يصدر أمرا للمصـارف بت 
أيضا أن يصدر أمرا بـذلك، إال أنـه يـتعني احلصـول علـى إذن مـن احملكمـة        العامة لوكيل النيابة 

ــة (احلجــز       ٧٢يف غضــون  ــة مــا بصــورة مؤقت ــاح استصــدار أمــر لوقــف معامل ســاعة. كمــا يت
 مثـة سـجال   لكـنَّ املؤقت). وال يوجد سجل للحسابات املصرفية لألفراد يف البوسنة واهلرسك، 

مصرفا يعمل داخل البلد. ومـن الناحيـة    ٥٠ حنواحلايل، يوجد االعتبارية. ويف الوقت  هيئاتلل
ــة، ي ــم        رســلالعملي ــع املصــارف، ومبجــرد علمه ــات إىل مجي ــة خطاب ــة العام ــأنوكــالء النياب  ب

 حساب يف مصرف معني، يستصدرون أمرا من احملكمة.لديه الشخص املعين 
يتضـمن معيـار إثبـات    ملوسَّـعة  ااملصادرة بالنص املتعلق  نَّعكس عبء اإلثبات. غري أ يطبَّق وال
 اعتقاد معقول).للوصول إىل (أدلة كافية  اخمتلف
من القـانون اجلنـائي الحتـاد     ٧٨من القانون اجلنائي للبوسنة واهلرسك واملادة  ٧٤املادة  صُّوتن

مـن القـانون    ٧٨من القانون اجلنائي جلمهورية صربسكا واملـادة   ٦٢البوسنة واهلرسك واملادة 
 طقة برتشكو على محاية حقوق األطراف الثالثة احلسنة النية.اجلنائي ملن
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 )٤١و ٢٩التقادم؛ السجل اجلنائي (املادتان   
تبدأ فترة التقادم من تاريخ ارتكـاب اجلـرم. وال يعـد جمـرد هـروب املشـتبه بـه سـببا لوقـف احلـد           

مجيعهـا علـى انقطـاع     القـوانني األربعـة   تـنصُّ الزمين للتقادم. وفيما يتعلق بانقطاع فتـرة التقـادم،   
فترة التقادم يف حال ارتكاب اجلاين جرما على نفس القدر من اجلسامة (أو أكثـر جسـامة) قبـل    

 ) من القانون اجلنائي للبوسنة واهلرسك).٤(١٥انقضاء فترة التقادم (على سبيل املثال، املادة 
ان مرتكب اجلرم من مـواطين  إذا كإالَّ احملكمة اإلدانات السابقة عند حتديد العقوبة  ال ُتراعيو
 بوسنة واهلرسك القاطنني باخلارج.ال
  

  )٤٢الوالية القضائية (املادة 
من القانون اجلنائي للبوسنة واهلرسـك)   ٨البوسنة واهلرسك مبدأ الوالية اإلقليمية (املادة  تطبِّق

سـك) ملمارسـة   مـن القـانون اجلنـائي للبوسـنة واهلر     ٩والسلبية (املادة  اإلجيابيةومبدأ الشخصية 
  الوالية القضائية. وميكن أن تالحق البوسنة واهلرسك رعاياها قضائيا عوضا عن تسليمهم.

  
 )٣٥و ٣٤عواقب أفعال الفساد؛ التعويض عن الضرر (املادتان 

النظام القانوين للبوسنة واهلرسك إمكانية إبطال أو فسخ االتفاقات أو القرارات الصـادرة   تيحي
مـن قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة      ٢٠٠أعمال فساد. ومتنح املادة ب تأثرتليت عن اإلدارة العامة ا

. كما جييز قانون اإلجـراءات  معيَّنة للبوسنة واهلرسك احملكمة صالحية إبطال معامالت قانونية
 مطالبـة  تقـدمي اجلنائية يف مجهورية صربسكا للمحاكم إبطال بعض املعامالت القانونية يف حال 

 لكية.قانون امل مبقتضى
تلبيـة مطالبـة   ل املتبـع من قانون اإلجراءات اجلنائية للبوسنة واهلرسك اإلجراء  ١٩٥املادة  دِّدوحت

  قانون امللكية.ل طبقا مقدَّمة
  

  )٣٩و ٣٨و ٣٦السلطات املتخصِّصة والتنسيق فيما بني اهليئات (املواد 
هاز واحـد لـه صـالحية    لبوسنة واهلرسك، ال يوجد جكبري ل احتادياملتسم بطابع للهيكل نظرا 

توجـد مؤسسـة    الكمـا  التحقيق يف أعمال الفساد أو مالحقتها قضائيا على مجيع املسـتويات.  
ــديها ســلطة   ــة ل إقلــيم البوســنة واهلرســك.   يف مجيــع أحنــاءاالختصاصــات  تنــازع تســويةقانوني

خاضـعة  ال يعـد هيئـة    لـذا بواليـة وقائيـة، و   إالَّفجهاز منع الفسـاد وتنسـيق مكافحتـه ال يتمتـع     
ات إقـرار تقـدمي  إعـداد منهجيـة ل   مهمـة اجلهاز أيضا ويتوىل . ٣٦على وجه الدقة ألحكام املادة 

  .الذمة
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فهـو منظمـة إداريـة مسـتقلة عمليـا داخـل       علـى مسـتوى الدولـة    واحلماية  اتأما جهاز التحقيق
ميــة الــيت تنــدرج  وزارة األمــن يف البوســنة واهلرســك، تتضــمن صــالحياهتا منــع األفعــال اإلجرا  

ــة القضــائية حملكمــة البوســنة واهلرســك وكشــفها والتحقيــق فيهــا. ويضــم جهــاز      ضــمن الوالي
ــة  اتالتحقيقــ ــى مســتوى  واحلماي ــر مــن  عل ــة أكث ــون يف   ٨٥٠الدول ــا يعمل وحــدة  ١١موظف

  فحة اجلرمية االقتصادية والفساد.تنظيمية. ويتضمن إدارة ملكا
. وتضــم حمكمــة البوســنة العامــة لقضــاة وأعضــاء النيابــةويتــوىل اجمللــس األعلــى للقضــاء تعــيني ا

يف جمـاالت  (ثـالث جلـان تتـألف كـل منـها مـن ثالثـة قضـاة)          متخصِّصـة واهلرسك ثالثة أقسام 
جلرمية املنظمة والفساد وجرائم ذوي الياقات البيضاء. ويف مجهورية صربسـكا واحتـاد البوسـنة    ا

واالقتصـادية، مبـا يف ذلـك     املنظَّمـة اجلرميـة  معنيـة ب  متخصِّصـة واهلرسك، توجد بالفعـل هياكـل   
 جرائم الفساد، أو هي يف طور اإلنشاء.

     
   التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  - ٢- ٢  

بوجـه عــام، تتمثــل أبــرز التجـارب الناجحــة واملمارســات اجليــدة يف تنفيـذ الفصــل الثالــث مــن    
 االتفاقية فيما يلي:

هــذا  نَّميكــن أن تشــكل ممارســة جيــدة. غــري أ  وسَّــعةاملاألحكــام املتعلقــة باملصــادرة    •  
القانون مل يطبَّق بعد. ومن مث، تشجَّع البوسنة واهلرسـك علـى تطبيـق هـذه األحكـام      

 ؛يف املمارسة العملية
  .دةيِّج اعُترب وجود جملس أعلى للقضاء معين بتعيني القضاة وأعضاء النيابة ممارسةً  •  

    
    التنفيذيات اليت تواجه دِّالتح  - ٣- ٢  

القـائمون   كشـف مع مالحظة اجلهود اليت بذلتها البوسنة واهلرسك يف جمال مكافحـة الفسـاد،   
 امزيـد  تتطلـب  تيات يف جمال التنفيذ و/أو جمـاال دِّعدد كبري من التحالنقاب عن باالستعراض 

طلبـات  من التحسني، وقدموا التوصيات التالية، استنادا إىل الطابع اإللزامـي أو االختيـاري للمت  
 ذات الصلة الواردة يف االتفاقية:

 من االتفاقية: ١٦و ١٥فيما يتعلق باملادتني   •  
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 °        إدراج املستفيدين من األطراف الثالثـة يف أحكـام الرشـو الـواردة يف القـانون
ــة صربســكا       ــائي جلمهوري ــانون اجلن ــائي الحتــاد البوســنة واهلرســك والق اجلن

 والقانون اجلنائي ملنطقة برتشكو؛
  °  ــاء ــد االقتضـ ــيح أعنـ ــملون    نَّ، توضـ ــة يشـ ــراف الثالثـ ــن األطـ ــتفيدين مـ املسـ

 الشخصيات والكيانات االعتبارية؛
 °     ضــمان االتســاق بــني األحكــام املتعلقــة بالرشــوة واملتــاجرة بــالنفوذ ومــن مث

إدراج مصطلح "العرض" يف احلكم املتعلق بالرشـو (كمـا هـو احلـال بالفعـل      
 ؛نائي جلمهورية صربسكا)لقانون اجلمن ا ٣٥٢يف املادة 

 من االتفاقية: ١٨فيما يتعلق باملادة   •  
  °   النظــر يف جتــرمي املتــاجرة بــالنفوذ يف تشــريعات احتــاد البوســنة واهلرســك ومنطقــة

 برتشكو؛
 من االتفاقية: ١٩فيما يتعلق باملادة   •  

ي مـن القـانون اجلنـائ    ٢٢٠النظر يف إلغاء شـرط إحلـاق الضـرر الـوارد يف املـادة        °  
 من القانون اجلنائي الحتاد البوسنة واهلرسك؛ ٣٨٣للبوسنة واهلرسك واملادة 

 من االتفاقية: ٢١فيما يتعلق باملادة   •  
  °         إدراج املستفيدين مـن األطـراف الثالثـة كـأطراف متلقيـة للرشـوة يف أحكـام

الرشــو الــواردة يف القــانون اجلنـــائي للبوســنة واهلرســك والقــانون اجلنـــائي       
 صربسكا والقانون اجلنائي ملنطقة برتشكو؛جلمهورية 

  ° ؛حمتملني جرائم إدراج املوظفني كمرتكيب 
 من االتفاقية: ٢٣فيما يتعلق باملادة   •  

  ° العملية؛ ضمان تطبيق األحكام املتعلقة بغسل األموال تطبيقا فعاال يف املمارسة 
 من االتفاقية: ٤٠و ٣١فيما يتعلق باملادتني   •  

  ° البوسنة واهلرسك واحتاد البوسنة واهلرسك ومنطقـة برتشـكو   اجل عينبغي أن ت
إدارة املوجودات املُصادرة، وأن تنظر، لـدى القيـام بـذلك، يف إنشـاء      مسألةَ

 إلدارة املوجودات؛ خمصَّصةأجهزة 
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  ° النظر يف استحداث سجل مركزي جلميع احلسابات املصرفية؛ 
 من االتفاقية: ٣٣فيما يتعلق باملادة   •  

  ° غني على مستوى الكيان يف أسرع وقت ممكن؛لِّينبغي إصدار قوانني حلماية املب 
  ° غني يف القطاع اخلاص؛لِّالنظر يف توفري احلماية للمب 

 من االتفاقية: ٣٦فيما يتعلق باملادة   •  
  °  ينبغي أن تنص التشريعات على فصل واضح بني االختصاصات، وعلى إنشاء

 صاصات، وتزويد املؤسسات مبوارد كافية؛آليات لتسوية تنازع االخت
  °     ضمان حصول أعضاء النيابة العامة والقضاة على أجـور متسـاوية بـالرجوع

 لقوانني الرواتب؛ منسَّقإىل نظام 
  °       بـأداء ضمان ختصيص موارد كافية ألعضاء اجلهـاز القضـائي مبـا يسـمح هلـم 

 مهامهم بصورة فعالة؛
  °  ؛يةكاف مراعاةعة وتعقيد القضايا طبيلتقييم األداء  مراعاةضمان 
  ° يف البوسـنة واهلرسـك   االدعـاء  احلفاظ على استقالل اجمللس األعلى للقضاء و

ــات        ــن ميزاني ــا، فضــال ع ــه واعتماده ــداد ميزانيت ــة إع ــز دوره يف عملي وتعزي
 احملاكم ومكاتب النيابة العامة؛

  °  وتعزيز قدراته.النظر يف توسيع اختصاصات جهاز منع الفساد وتنسيق مكافحته 
 من االتفاقية: ٣٩فيما يتعلق باملادة   •  

  ° .اختاذ خطوات لتحسني التعاون بني املصارف ووحدة االستخبارات املالية  
    

    االحتياجات من املساعدة التقنية، اليت ُحدِّدت من أجل حتسني تنفيذ االتفاقية  - ٤- ٢  
 لتقنية:املساعدة امن نواع التالية األطلبت البوسنة واهلرسك 

قانون منوذجي ومشورة قانونية بشأن الصياغة التشريعية يف جمـال   توفري: ٢٠املادة   •  
 اإلثراء غري املشروع؛

ري ): تــوفري مشــورة قانونيــة وقــانون منــوذجي بشــأن املصــادرة. وجيــ٩( ٣١املــادة   •  
هــذه املســاعدة مــن خــالل مشــروع أداة االحتــاد األورويب لتقــدمي  تقــدمي جــزء مــن 
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"دعم االحتاد األورويب إلنفاذ القـانون  املعنون دة يف مرحلة ما قبل االنضمام املساع
 يف البوسنة واهلرسك"؛

ــادة   •   ــوفري ملخــص  ٣٣امل ــاتل: ت ــورة    لممارس ــدروس املستخلصــة، ومش اجليدة/ال
 ؛خمتصٍّخبري ميدانية على يد قانونية، وقانون منوذجي ومساعدة 

ــ: مواصــلة تقــدمي تــدريب مر ٣٦املــادة   •   ز للعــاملني يف اجلهــاز القضــائي وأجهــزة  كَّ
 املوجَّهــة املكتملــةإجــراء حتليــل ألنشــطة التــدريب  ينبغــيإنفــاذ القــوانني. غــري أنــه 

 إسـهام للقضاة وأعضاء النيابـة العامـة حـول موضـوع الفسـاد أوال لتحديـد كيفيـة        
 عندئـذ قضـايا الفسـاد. و  سياق عملهم يف جودة  حتسني يف املنفَّذةأنشطة التدريب 

 فقط، وعلى أساس هذه التحليل، جيرى تقييم لالحتياجات التدريبية.
    

    الفصل الرابع: التعاون الدويل  - ٣  
بوجه عام، أثـار فريـق االسـتعراض مسـألة عـدم وجـود أمثلـة عمليـة وإحصـاءات عـن التنفيـذ.            

القـــائمني  مكَّنـــتشـــروحا  املختصَّـــةالســـلطات الوطنيـــة  قـــدَّمتوخـــالل الزيـــارة القُطْريـــة، 
ذلـك،   عـن فهم أفضـل لكيفيـة تنفيـذ اإلطـار القـانوين عمليـا. وفضـال         تكوينباالستعراض من 

أُفيد بأنه، فيما يتعلـق باحملـاكم، اسـُتحدث نظـام معلومـات متطـور، حبيـث أصـبح مـن املمكـن           
املعروضـة علـى   قضـايا  الاآلن احلصول على مزيد من املعلومات اإلحصائية التفصيلية عن مجيـع  

  .املطلوبني يف ذلك قضايا تسليماحملاكم، مبا 
    

    مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  - ١- ٣  
  ؛ نقل األشخاص احملكوم عليهم؛ نقل اإلجراءات اجلنائية اجملرمني تسليم

 )٤٧و ٤٥و ٤٤(املواد 
 من خالل أحكـام قـانون املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة يف املسـائل اجلنائيـة       املطلوبني تسليم  ينظَّم

مـن القـانون    ٣٢املـادة   صُّ. وتن٢٠١٣يف متوز/يوليه  املعدَّلة(الفصل الثالث)، بصيغته  ٢٠٠٩
على أن جيرى تسـليم املتـهمني أو األشـخاص احملكـوم علـيهم مـن البوسـنة واهلرسـك إىل دولـة          

  على خالف ذلك يف اتفاق دويل. ينصَّأجنبية وفقا هلذا القانون ما مل 
ل الزيارة القُطْرية، ال تشترط البوسـنة واهلرسـك وجـود معاهـدة     وكما جرى التأكيد عليه خال

 نَّأ أيضـا . وعلـى الـرغم مـن ذلـك، أُبـرم عـدد مـن االتفاقـات الثنائيـة. وذُكـر           املطلوبني لتسليم
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تـرد  اتفاقية مكافحة الفساد ميكن أن ُتستخدم أساساً للتسليم بشرط املعاملة باملثل. غـري أنـه مل   
 ىت اآلن.حمن هذا القبيل طلبات 
العتبة الدنيا لتحديد اجلرائم املوجبة للتسـليم (السـجن ملـدة سـنة واحـدة علـى        ٣٣املادة  وحتدِّد

السـجن ملـدة   األقل يف حالـة طُلـب التسـليم ألغـراض املالحقـة القضـائية، ومـا يتبقـى مـن فتـرة           
 أربعة أشهر يف حال طُلب التسليم إلنفاذ عقوبة).

، ٢، الفقـرة  ٣٣شرط مطلق لالسـتجابة لطلـب تسـليم (املـادة     ازدواجية التجرمي ك ُينصُّ علىو
 (د)). ١، الفقرة ٣٤واملادة 

شروط التسليم، مبا يف ذلك أسباب رفض طلب التسـليم مثـل جنسـية اجلـاين      ٣٤د املادة دِّوحت
والطابع السياسـي أو العسـكري للُجـرم، ومـنح اللجـوء، وعقوبـة اإلعـدام، واملعاملـة التمييزيـة          

يف الدولة الطالبة على أساس العرق أو اجلـنس أو األصـل الـوطين أو العرقـي أو املعتقـد      عة قَّاملتو
الديين أو السياسي. وال تعترب جرائم الفساد جـرائم سياسـية. وال تنـدرج طبيعـة اجلرميـة املعنيـة       

  ية بني أسباب رفض طلبات التسليم.أمور مالب تتعلق جرمية باعتبارها
، ٢٠١٣لـة يف متوز/يوليـه   دَّ، املع٤٠مـن املـادة    ٢الفقـرة   تـنصُّ ني، وفيما يتعلق بتسـليم املـواطن  

على حتري املرونة عن طريق إخضاع مثل هذا التسليم ألحكام املعاهدات الدوليـة الـيت تربمهـا    
علـى تسـليم املـواطنني،     تـنصُّ البوسنة واهلرسك. ويف حالة كانـت إحـدى املعاهـدات السـارية     

تسليم املـواطنني، ختطَـر السـلطات    إذا تعذَّر مهم متشيا مع القانون. واإلجراء املتعلق بتسلي ينفَّذ
املختصة يف الدولة الطالبة إلرسال إنابة قضـائية لنقـل إجـراءات املالحقـة القضـائية إىل البوسـنة       

 ).٢٠١٣لة يف متوز/يوليه دَّاملعبصيغتها ، ٤٠، املادة ٣واهلرسك (الفقرة 
املطلوبني بسـبب جـرائم   مسألة تسليم  تتناول خمصَّصةكام ن القانون الداخلي أي أحمَّوال يتض
 من اتفاقية مكافحة الفساد. ٤٤من املادة  ٣، على النحو الوارد يف الفقرة تبعية

مــن القــانون إجــراء التســليم. وجيــوز أن يســتمر احتجــاز الشــخص    ٥٣إىل  ٣٥وتــنظِّم املــواد 
فتـرة   علـى أال تتجـاوز  تعلـق بالتسـليم،   املطلوب خالل إجراءات التسـليم "حـىت إنفـاذ القـرار امل    

مــن القــانون،  ٣٩مــن املــادة  ٢احلجــز" (الفقــرة قيــد ســتة أشــهر مــن تــاريخ إيداعــه  االحتجــاز
 ).٢٠١٣لة يف متوز/يوليه دَّبصيغته املع
جـراءات التسـليم   دت سلطات البوسنة واهلرسك، فعلى الرغم من أن املدة القصـوى إل كَّوكما أ

، اًيومـ  ١٨يف املائة من قضـايا التسـليم ُيفـرغ منـها يف غضـون       ٥٠يناهز  ما نَّهي ستة أشهر، فإ
. ويف حالـة  مبسَّـط من القانون على عمليـة تسـليم    ٥٢سيما مع البلدان اجملاورة. وتنص املادة  ال

 ساعة. ٢٤يف غضون  املبسَّطعدم احلاجة إىل الترمجة، ُتنجز عملية التسليم 
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(ح) مـن املـادة    ١د الفقرة عمول هبا يف إجراءات التسليم، حتدِّوفيما يتعلق مبتطلبات اإلثبات امل
أو  جنائيـا األجـنيب املطلـوب ارتكـب فعـال      نَّمن القانون "وجود أدلـة كافيـة لالشـتباه يف أ    ٣٤

كأحــد شــروط التســليم. ولــوحظ أن هــذا احلكــم   حمكمــة"صــحيح صــادر عــن وجــود حكــم 
أجـل السـماح بالتسـليم. ومـع ذلـك،      يستحدث "شرطا ظـاهر الوجاهـة لإلقـرار بالـذنب" مـن      

التسليم يف غياب معاهـدة ثنائيـة أو    يقبلطبق إال عندما يال  ا احلدَّ اإلثبايت املرتفعهذ نَّأأُوضح 
متعددة األطراف، على أساس املعاملـة باملثـل. والحـظ القـائمون باالسـتعراض أنـه فيمـا يتعلـق         

 وروبية بشأن تسليم اجملرمني.هبذه النقطة ميكن مواءمة القانون مع االتفاقية األ
ويف املمارسة العملية، ال يطبق التسليم املؤقـت للمـواطنني ألغـراض مالحقتـهم قضـائيا بشـرط       

سـلطات البوسـنة واهلرسـك عـن      بلغـت ، أمـن ذلـك   العقوبة. فعلى النقيضفترة إعادهتم لقضاء 
البوســنة  واطنني أجانــب كــان قــد مت تســليمهم بصــورة مؤقتــة إىل      تتعلــق مبــ ثــالث حــاالت  

 واهلرسك، وعوجلت على أساس املعاملة باملثل.
وميكن تنفيذ األحكام اجلنائية الصادرة باخلارج ضـد مـواطن مـن البوسـنة واهلرسـك عوضـا عـن        

 .٦٢من املادة  ٢تسليمه وذلك من خالل تطبيق الفصل السادس من القانون، ال سيما الفقرة 
 ويـنظِّم ). ١٩٨٣األشـخاص احملكـوم علـيهم (   يف اتفاقية نقـل   اًودخلت البوسنة واهلرسك طرف

الفصــالن الســابع والثــامن مــن القــانون نقــل الســجناء مــن دولــة أجنبيــة إىل البوســنة واهلرســك  
 والعكس بالعكس.

). وفضال على ذلك، ٩٢- ٨٣وينظَّم نقل اإلجراءات اجلنائية يف الفصل التاسع من القانون (املواد 
 ).١٩٧٢فاقية األوروبية املتعلقة بنقل الدعاوى اجلنائية (االت دخلت البوسنة واهلرسك طرفا يف

  
 )٤٦املساعدة القانونية املتبادلة (املادة 

قانون املساعدة القانونية املتبادلة يف املسـائل اجلنائيـة،   ألحكام املساعدة القانونية املتبادلة ختضع 
ة أيضـا وفقـا للمعاهـدات    هـذه املسـاعد   قـدم . وميكـن أن ت ٢٠١٣لة يف متوز/يوليه دَّبصيغته املع

واالتفاقات الدولية النافذة. ودخلت البوسنة واهلرسك طرفا يف االتفاقيـة األوروبيـة للمسـاعدة    
ــاين. وو    ــاري الث ــا االختي ــة وبروتوكوهل ــة يف املســائل اجلنائي ــن    أيضــاعــت قَّاملتبادل ــى عــدد م عل

 ،عمـالً بالقـانون   ةملسـاعد االتفاقات الثنائية. ويف حال عدم وجود مثل تلك املعاهدات، ُتقدم ا
بشـرط املعاملـة باملثـل. كمـا ميكـن تقـدمي املسـاعدة القانونيـة يف اجلـرائم الـيت ميكـن أن تتحمـل             

 مسؤوليتها القانونية شخصية اعتبارية.
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فيما يتعلق باجلنح البسيطة الـيت ُيعاقـب عليهـا بالسـجن أو الغرامـة      أيضا ميكن تقدمي املساعدة و
  ) من القانون).٣( ١واهلرسك (املادة وفقا لتشريعات البوسنة 

وال ُتشــترط ازدواجيــة التجــرمي مــن أجــل تقــدمي املســاعدة. ومــن مث، ميكــن لســلطات البوســنة   
 من القانون). ١٢م املساعدة على أساس مبدأ املعاملة باملثل (املادة دِّواهلرسك أن تق

مــن القــانون،  ٩ املــادة وتــرد أســباب رفــض الطلبــات اخلاصــة باملســاعدة القانونيــة املتبادلــة يف  
السـرية املصـرفية والطـابع املـايل للجـرائم أسـبابا        متثِّل. وال ٢٠١٣لة يف متوز/يوليه دَّبصيغته املع

 لرفض طلبات املساعدة القانونية املتبادلة.
نـة للتعامـل مـع طلبـات املسـاعدة      ووزارة العدل يف البوسنة واهلرسك هي السلطة املركزيـة املعيَّ 

ــة ا ــة. القانوني ــة  وملتبادل ــأن تو ،ةاســتثنائي، بصــفة جيــوز للســلطات القضــائية الوطني ــات جِّ ه طلب
املساعدة القانونية املتبادلة مباشرة إىل السلطة القضـائية األجنبيـة، عنـدما ُيسـمح هبـذا اإلرسـال       

طلبـات املسـاعدة    تلقِّـي مبوجب معاهدة دولية. ويف احلاالت العاجلة، جيوز أن جترى إحالـة أو  
ــة (إنتربــول). ومل تقــدِّم البوســنة     القانو ــة الدولي ــة مــن خــالل منظمــة الشــرطة اجلنائي ــة املتبادل ني

واهلرسك بعد إخطارا إىل األمني العام لألمـم املتحـدة بشـأن السـلطة املركزيـة املعينـة واللغـات        
 ت املساعدة القانونية املتبادلة.املقبولة لتقدمي طلبا

ات املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة. وعلـى سـبيل االسـتثناء،       وتطّبق التشريعات الوطنية لتنفيـذ طلبـ  
ميكن أن متتثـل إحـدى السـلطات القضـائية الوطنيـة، بنـاًء علـى طلـب حمكمـة أو سـلطة وطنيـة            

فيها، شريطة أال يتعارض ذلك مع املبـادئ األساسـية    املبيَّنأخرى، لإلنابة القضائية على النحو 
طــول  توقــفعليــه يف االتفــاق الــدويل الواجــب التطبيــق. وي صَّللنظــام القــانوين الــوطين وأن ُيــن

 د القضية.إجراءات املساعدة القانونية املتبادلة على مدى تعقُّ
  

  التعاون يف جمال إنفاذ القانون؛ التحقيقات املشتركة؛ أساليب التحرِّي اخلاصة 
 )٥٠و ٤٩و ٤٨(املواد 

تعانة بالتشـريعات الوطنيـة وإبـرام صـكوك     ُييسَّر التعاون يف جمال إنفاذ القانون عـن طريـق االسـ   
عضـوية  المـن خـالل   كذلك ثنائية ومتعددة األطراف بشأن التعاون فيما بني أجهزة الشرطة، و

جيـر  اإلنتربول. وميكن استخدام اتفاقية مكافحة الفساد كأساس قـانوين للتعـاون، إال أنـه مل    يف 
 اإلبالغ عن أي قضايا عملية.
مـن قـانون    ٢٤لة حديثا (املـادة  دَّكة من خالل التشريعات الوطنية املعوميكن إجراء حتقيقات مشتر

املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة يف املسـائل اجلنائيـة). ومـن بـني مكاتـب النيابـة العامـة، مل ُيبِلـغ بصـورة             
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رمسية عن إنشاء أفرقة حتقيق مشتركة مع سلطات ادعـاء أجنبيـة سـوى مكتـب مقاطعـة سـاراييفو.       
 رات ولكن ال تتعلق بالفساد.دِّالتحقيقات املشتركة جبرائم مثل هتريب املخ وترتبط قضايا

وُيؤذن باستخدام أساليب التحري اخلاصة مثل التحريات املستترة والتسليم املراقب من خـالل  
. ٢٠١٣التعديالت اليت أدخلت على قانون املساعدة القانونية املتبادلة يف املسائل اجلنائية لعـام  

اتفاقيــة التعــاون بــني أجهــزة مبقتضــى اســتخدام هــذه األســاليب  جيــوز، الــدويلوى وعلــى املســت
الشرطة يف جنوب شرق أوروبا واالتفاقات الثنائية بشأن التعـاون بـني أجهـزة الشـرطة. إال أن     

 بـل  ،يف احملـاكم  ةتلقائيـ  صـورة األدلة املستمدة من هـذه األسـاليب ال ميكـن أن تراعـى دومـا وب     
  وعة" بأدلة أخرى أيضا.ينبغي أن تكون "مشف

    
    التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  - ٢- ٣  

يف إطار تنفيذ  جيِّدةبوجه عام، ُينظر إىل النقاط التالية باعتبارها جتارب ناجحة وممارسات 
 الفصل الرابع من االتفاقية:

اقـب عليهـا   ميكن أن تقدم املساعدة القانونية املتبادلة أيضا يف اجلنح البسيطة الـيت ُيع   •  
ــيت ميكــن أن       ــا لقــوانني البوســنة واهلرســك ويف القضــايا ال ــة وفق بالســجن أو الغرام
يؤدي فيها أحد القرارات الصادرة عن سلطة إدارية إىل بدء إجراءات أمـام حمكمـة   

مـن قـانون    ١مـن املـادة    ٣ذات اختصاص موضوعي على املسائل اجلنائيـة (الفقـرة   
 ؛املسائل اجلنائية) املتبادلة يف املساعدة القانونية

  لتقدمي املساعدة. التجرميال تشترط ازدواجية   •  
    

    التنفيذاليت تواجه يات دِّالتح  - ٣- ٣  
 تبعــاًمكافحــة اجلــرائم املشــمولة باتفاقيــة مكافحــة الفســاد، و علــى بغيــة تعزيــز التعــاون الــدويل 

ة مكافحــة الفســاد، لطــابع اإللزامــي أو االختيــاري للمتطلبــات ذات الصــلة الــواردة يف اتفاقيــ  ل
 ُتوصى البوسنة واهلرسك مبا يلي:

 ٢قـرة  ، متشـيا مـع الف  التجرميإمكانية ختفيف التطبيق الصارم لشرط ازدواجية  حبث  •  
 ؛من االتفاقية ٤٤من املادة 

اتفاقيـة مكافحـة الفسـاد ميكـن أن تسـتخدم       نَّأبـ إخطار األمني العام لألمم املتحـدة    •  
، ٤٤(أ)، املـادة  ٦بشـرط املعاملـة باملثـل (الفقـرة     وبني املطلـ كأساس قـانوين لتسـليم   

 من االتفاقية)؛
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للتعامـل مـع طلبـات     املعيَّنةإخطار األمني العام لألمم املتحدة باسم السلطة املركزية   •  
 ١٣طلبــات (الفقرتــان هــذه الاملســاعدة القانونيــة املتبادلــة وباللغــات املقبولــة لتقــدمي 

 ية)؛من االتفاق ٤٦املادة  من ١٤و
قاعـدة بيانـات حتتـوي علـى     مـع  اجلهـود إلنشـاء نظـام إلدارة القضـايا      بـذل مواصلة   •  

ــة وقضــايا ت   ــة عملي ــق بتســليم  نطــوي علــي  إحصــاءات وأمثل ــوبني مســائل تتعل املطل
 من االتفاقية)؛ ٤٦و ٤٤واملساعدة القانونية املتبادلة (املادتان 

عــة عــن طريــق أســاليب مَّة اجملباســتخدام األدلــ للســماحتعــديل التشــريعات الوطنيــة   •  
ــة أخــرى      التحــرِّي اخلاصــة يف احملــاكم دون احلاجــة إىل أن تكــون "مشــفوعة" بأدل

  من اتفاقية مكافحة الفساد). ٥٠ من املادة ١ (الفقرة
    

   من املساعدة التقنية، اليت حدِّدت من أجل حتسني تنفيذ االتفاقيةياجات حتاال  - ٤- ٣  
 املساعدة التقنية: التاليني من نينوعالطلبت البوسنة واهلرسك 

ص املمارسات اجليدة والدروس املستخلصة يف جمال التعـاون يف إنفـاذ القـانون    خَّمل  •  
 من االتفاقية)؛ ٤٨(املادة 

قــدرات الســلطات املســؤولة عــن التعــاون يف جمــال إنفــاذ القــانون عــرب   لبنــاءبــرامج   •  
  من االتفاقية). ٤٨احلدود (املادة 

  
  


