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    وافية خالصة  -ثانيا  

    اليونان    
 اتفاقية تنفيذ سياق يف لليونان واملؤسسي القانوين اإلطار عن عامة حملة مة:مقدِّ  - ١  

    الفساد ملكافحة املتحدة  األمم
 يف عليهـا  الربملـان  قدَّوصـ  .٢٠٠٣ ديسـمرب /األول كانون ١٠ يف االتفاقية على اليونان عتقَّو

 يف ٢٠٠٨ يونيـه /حزيـران  ٩ يف اليونانيـة  اجلمهورية رئيس عليها عوقَّو ،٢٠٠٨ مايو/أيار ٢١
 الرمسيـة).  اجلريدة من ٢٠٠٨ يونيه/حزيران ١٠ ؤرَّخامل ١٠٥ (العدد ٣٦٦٦/٢٠٠٨ القانون

ــان وأودعــت ــى تصــديقها صــك اليون ــة عل ــدى االتفاقي ــام األمــني ل  ١٧ يف املتحــدة لألمــم الع
  .٢٠٠٨ سبتمرب/أيلول

 عليهـا  قُيصـدَّ  عنـدما  عـام،  بوجـه  املقبولـة  الدوليـة  واالتفاقيـات  الـدويل  ونالقان قواعد وتشكل
 حكـم أيِّ  علـى  وتعلـو  لليونـان،  الـداخلي  القـانون  من يتجزأ ال جزءاً مفعوهلا، ويسري بقانون
 ،التشـريعية  الصـكوك  بـني  رفيعـة  مكانـة  ولالتفاقيـة  الدسـتور).  من ٢٨ (املادة فيه وارد مناقض
  األخرى. القوانني من مرتبة أعلى لكنها مباشرة، الدستور بعد تأيت إهنا حبيث

 والشـفافية  العـدل  وزارة :خاصـة  بصفةما يلي  الفساد مبكافحة الصلة ذات املؤسسات وتشمل
ــوق ــان، وحق ــب اإلنس ــ ومكت ــام، دَّعيامل ــدة الع ــة ووح ــة اجلرمي  والشــرطة واالقتصــادية، املالي
  موال.األ غسل ملكافحة املستقلة واهليئة اليونانية،

   
   القانون وإنفاذ التجرمي الثالث: الفصل  - ٢  

   االستعراض قيد املواد تنفيذ على مالحظات  - ١- ٢  
 كـبري  عـدد  وجـود  الثالـث،  الفصـل  بتنفيـذ  يتعلـق  فيمـا  شاملة كملحوظة املستعرضون، يالحظ

 هـذا  اجلـة ملع تـدابري  اليونـان  اختـذت  وقد التطبيق.يف  تعقيد إىل يؤدي مما اليونان يف القوانني من
ــا الوضــع، ــانون ذلــك يف مب ــذي ٤٢٥٤/٢٠١٤ الق ــة إىل يهــدف ال ــانون يف التجــزؤ مواءم  الق
  القانونية. الثغرات وسد اجلنائي

   
   )٢١و ١٨و ١٦و ١٥ (املواد بالنفوذ واملتاجرة الرشو    

 العمــوميني املــوظفني فســاد ،التــوايل علــى ،اجلنــائي القــانون مــن ٢٣٦و ٢٣٥ املادتــان تتنــاول
 ٢٣٧ املـادة  يف والفاعـل  السـليب  بشـكليه  القضـاة  فسـاد  على ويعاقَب والفاعل. السليب بشكليه
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 بشـكليه  السياسـية  الشخصـيات  فسـاد  ألف ١٥٩و ١٥٩ املادتان وتتناول اجلنائي. القانون من
  والفاعل. السليب

 العمــوميني املــوظفني وارتشــاء رشــوأيضــاً  اجلنــائي القــانون مــن ٢٣٦و ٢٣٥ املادتــان وتتنــاول
  ألجانب.ا
 أبريـل /نيسـان  ٧ ؤرَّخاملـ  ٤٢٥٤ رقم القانون مبوجب ةعدَّلامل بصيغتها ،ألف ٢٣٧ املادة جترِّمو

 بشــكليها بــالنفوذ املتــاجرة، ٢٠١٤ أبريــل/نيســان ١٤ ؤرَّخاملــ ٤٢٥٨ رقــم والقــانون ٢٠١٤
    والفاعل. السليب

 ٤٢٥٤ رقــم القــانون بمبوجــ ةعدَّلــامل بصــيغتها اجلنــائي، القــانون مــن بــاء ٢٣٧ املــادة جتــرِّمو
  اخلاص. القطاع يف والفاعل السليب بشكليه الفساد ،٤٢٥٨ رقم والقانون

   
   )٢٤و ٢٣ (املادتان اإلخفاء األموال؛ غسل    

 مـن  ٢ املادة دوحتدِّ اإلرهاب. ومتويل األموال غسل وقمع منع ٣٦٩١/٢٠٠٨ القانون يتناول
 املتأتيـة  املنتجـات  أو املمتلكات حتويل وتشمل ،األموال لغسل نةاملكوِّ العناصر املذكور القانون

  واستخدامها. حيازهتا أو اكتساهبا أو متويهها أو إخفاءها أو نقلها أو اجلرمية من
 علـى  املفروضـة  بالعقوبـة  األمـوال  غسـل  عقوبـة  تقيـد  اجلنـائي  القـانون  مـن  (ز) ٤٥ املـادة أنَّ  بيد

 تلك اجلاين فيها ميارس اليت احلاالت يف أو رشوال جبرائم يتعلق ما باستثناء األصلي اجلرم ارتكاب
  (ح)). )١( ٤٥ (املادة إجرامية منظمة من جزءاً أو معاوداً يكون أو مهين، حنو على األنشطة

 لغسـل  والتـآمر  املعاونـة  أعمـال  ٣٦٩١/٢٠٠٨ القـانون  مـن  ٢ املـادة  مـن (ه)  ٢ الفقرة جترِّمو
  والشروع. املشاركة بشأن اجلنائي نونالقا من العامة األحكامأيضاً  وتنطبق األموال،
 مــن االتفاقيــة مــن (ب) )٢( ٢٣ املــادة مــع جزئيــا ٣٦٩١/٢٠٠٨ القــانون مــن ٣ املــادة وتتفــق
 مرتبطـة  أصـلية  جـرائم  ليسـت وهـي   االتفاقيـة  يف عليهـا  املنصـوص  اجلـرائم  بعـض  هناك إنَّ حيث
  األموال. بغسل
 مــن ٢ (املــادة التجــرمي بازدواجيــة رهنــاً لة،مشــمو اخلــارج يف املرتكبــة األصــلية اجلــرائم وُتعتــرب
ــانون ــة األمــوال غســل بســبب شــخص علــى ُيحكــم أن وميكــن ).٣٦٩١/٢٠٠٨ الق  واجلرمي
  معا. األصلية
 يف املتحـدة  األمـم  إىل األمـوال  غسـل  مكافحـة  بشـأن  تشـريعاهتا  مـن  نسـخاً  اليونان متقدَّ وقد
  .٢٠١٥ أبريل/نيسان ٢٢
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 مــن ٣٩٤ واملــادة ٣٦٩١/٢٠٠٨ القــانون مبوجــب اإلخفــاء اليونــان يف التشــريعات جتــرِّمو
  اجلنائي. القانون

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

 "اخـتالس"  وينـدرج  اجلنـائي).  القـانون  مـن  ٣٧٥ (املادة االختالس اليونان يف التشريعات تتناول
 الواسـعة  ،األمانـة  خيانـة  جرميـة  ذلـك  يف مبـا  الصـلة،  ذات اجلـرائم  منضـ  املنقولـة  غـري  املمتلكات
 ٢٥٧ املادتــان جتــرِّم ذلــك، علــى وعــالوة اجلنــائي). القــانون مــن ٣٩٠و ٢٥٦ (املادتــان النطــاق

ــانون مــن ٢٥٨و ــائي الق  املــؤمتن املمتلكــات اســتغاللأفعــال  العمــوميني املــوظفني ارتكــاب اجلن
  واالختالس. عليها

وينـدرج يف عـداد    الرمسيـة.  الواجبـات  اسـتغالل  إسـاءة  اجلنـائي  القـانون  مـن  ٢٥٩ دةاملا جترِّمو
 غـري  مزايـا  علـى  للحصـول  بوظيفتـه  املرتبطـة  االلتزامـات  انتهاك العمومي املوظف دتعمُّ اجلرائم
  لغريه. أو لنفسه مستحقة

 فــإنَّ ذلــك، ومــع جنائيــة. جرميــة بوصــفه املشــروع غــري اإلثــراء اليونانيــة التشــريعات دحتــدِّ وال
 كـبرية  فئـة  متقـدِّ  بأن يقضي ،٤٢٨١/٢٠١٤ بالقانون راًمؤخَّ لاملعدَّ ،٣٢١٣/٢٠٠٣ القانون
عــدم حــاالت ومبعاقبــة ،ودخــوهلم مبوجــوداهتم كاملــة ســنوية إقــرارات األشــخاص مــن انســبي 
  رات.اإلقرا بتلك يتعلق فيما اإلمهال أو اإلغفال أو كاذبة ببيانات اإلقرار أو اإلقرار تقدمي

  املنقولة. املوجودات علىبطريقة غري قانونية  االستيالء اجلنائي القانون من ٣٧٥ املادة جترِّمو
   

   )٢٥ (املادة العدالة سري إعاقة    
 سـنوات  ثـالث  إىل تصـل  ملـدة  بالسـجن  عاقَـب ُي أن علـى  اجلنـائي  القانون من ٢٢٨ املادة تنص
 كمـا  الـزور.  شـهادة  جرميـة  بارتكـاب  آخـر  إقنـاع  األشـكال  من شكلأيِّ ب حياول شخص أيُّ

  الرشوة. على التحريضمطبَّقة بشأن  أحكام توجد
 موظـف  أو سـلطة  إلجبـار  التهديـد  أو العنـف  اسـتخدام  اجلنـائي  القـانون  من ١٦٧ املادة جترِّمو

  مشروع. بعمل القيام عن لالمتناع أو اختصاصاته نطاق داخل ما بعمل القيام على عمومي
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   )٢٦ (املادة االعتبارية تالشخصيا مسؤولية    
ــة املســؤولية إىل إضــافة ــاريني، لألشــخاص اإلداري ــان أرســت االعتب ــة املســؤولية اليون  يف املدني
  العقود. إلغاء تتيح أحكاماًو املدين القانون من العامة األحكام
 معظـم  بشـأن  االعتباريني األشخاص مسؤولية على ٣٦٩١/٢٠٠٨ القانون من ٥١ املادة وتنص
  االتفاقية. من الثالث الفصل يف عليها املنصوص اجلرائم مجيع تشمل ال لكنها لفساد،ا جرائم
 الشخصـــيات مســـؤولية انفصـــال علـــى ٣٦٩١/٢٠٠٨ القـــانون مـــن )٤( ٥١ املـــادة وتـــنص

 تبـدأ  املؤسسـات  جتاه اإلدارية اإلجراءاتأنَّ  غري الطبيعيني. األشخاص مسؤولية عن االعتبارية
  الذكر. السالف القانون من )٥( ٥١ املادة مبوجب عاراإلش توجيه مبجرد عمليا

   
   )٢٧ (املادة والشروع املشاركة    

ــواد جتــرِّم ــن ٤٩ إىل ٤٥ امل ــانون م ــائي الق ــا املشــاركة، اجلن ــك يف مب  يف املباشــرة املشــاركة ذل
  بشأهنا. والتواطؤ عليها والتحريض اجلرمية ارتكاب

 فيمـا  خمففـة  عقوبـة  علـى  اجلنـائي  القـانون  من ٤٤ إىل ٤٢ من املواد تنص احلاالت، معظم ويف
 جتـــرمي علـــىأيضـــاً  اجلنـــائي القـــانون ويـــنص املكتملـــة. باجلرميـــة مقارنـــة الشـــروع خيـــص
  التمهيدية.  األعمال

   
   )٣٧و ٣٠ (املادتان القانون إنفاذ سلطات مع التعاون واجلزاءات؛ واملقاضاة املالحقة    

 مـن  وتتـألف  اجلـرائم،  جسـامة  مـع  يتناسب مبا العقوبات ددَُّتح اليوناين، اجلنائي بالقانون عمال
 ٣٦٩١/٢٠٠٨ القـانون  وينص األخرى. واجلزاءات والغرامات بالسجن األحكام من جمموعة
 وُيعتـرب  اجلرميـة.  خلطـورة  وفقـاً  اجلنائيـة  العقوبـات  مـن  سلسـلة  علـى أيضـاً   األمـوال  غسل بشأن
  للعقوبة. املشددة الظروف من اجلرمية تكرار
 يتخــذه بقــرار تعليقهــا جيــوز ،الربملــان ألعضــاء خاصــة حصــانة الدســتور مــن ٦٢ املــادة ومتــنح
 الــوزراء رئــيس حصــانات الدســتور مــن ٨٦ املــادة وتــنظم العامــة. جلســاته إحــدى يف الربملــان
 القلـق  على يبعث مما لكن،و الرئيس. حصانة الدستور من ٤٩ املادة وتنظم احلكومة. وأعضاء

 الشــركات يف العــاملني حصــانة أمــور، مجلــة يف تتنــاول، أحكامــاً يضــم معاجلــا القــانونأنَّ  هــو
  أخرى. وفئات املوجودات خوصصة يف املشاركني واملوظفني للدولة اململوكة
 بشـأن  حمـدودة  تقديريـة  سلطة سوى ميلكون وال، اإللزامية املالحقة مببدأ العامون املدعون ويلتزم
  الدعوى. لرفع كاف وقائعي أساس يوجد وال اسأس بال القضية تبدو حيثما املالحقة عدم
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 واإلفـراج  املتـهمني  اعتقـال  بشـأن  اختاذهـا  يـتعني  الـيت  التـدابري  اجلنائيـة  اإلجـراءات  قانون حيدِّدو
الـيت   اإلجـراءات  يف علـيهم  ىَعاملـدَّ  ومثـول  العامـة  السالمة ضمان إىل احلاجة مراعاة مع عنهم،

 القــانون مــن ألــف ١١٠و ١١٥ املادتــان وتــنص .)٣٠٤ إىل ٢٨٢ مــن (املــواد ُتباشــر الحقــاً
  عليهم. احملكوم األفراد عن املشروط باإلفراج املتعلقة اإلجراءات على اجلنائي
 وتنحيــة إيقــاف مثــل التأديبيــة العقوبــات بشــأن حمــدَّدةتنظيميــة  لــوائح اليونــاين القــانون ويضــم
  أخرى. مهام إىل النقل بشأن أحكام ترد وال جرائم. بارتكاب املتهمني العموميني املوظفني

 احلقـوق  مـن  مـدان  شـخص أيِّ  حرمـان  على اجلنائي القانون ينص ،٦٣ إىل ٥٩ من املواد ويف
  العامة. املناصب لتويل األهلية فقدان ذلك يف مبا املدنية،
ــانون مـــــن ٨٢و ٨١ املادتـــــان وتـــــنص  الرئاســـــي املرســـــوم وكـــــذلك ٢٧٧٦/١٩٩٩ القـــ
 مــن نــوعأيِّ  بارتكــاب املــدانني لألشــخاص تمــاعياالج اإلدمــاج إعــادة علــى ٣٠٠/٢٠٠٣
  اجلرمية. أنواع
 مبوجـب  ةعدَّلـ امل بصيغتها باء، ٢٦٣ املادة من ٥ إىل ١ من الفقرات يف اجلنائي، القانون وينص
 عــن الكشــف يف يتعــاونون الــذين لألشــخاص العقوبــة ختفيــف علــى ،٤٢٥٤/٢٠١٤ القــانون
 اإلجـراءات.  اسـتهالل  قبـل  املتعـاونني  اجلناة بعضل احلصانة منح على ينص كما الفساد. أفعال

 قبـل  وأسـرهم  للشهود اجلسدية احلماية على ٢٩٢٨/٢٠٠١ القانون ينص ذلك، على وعالوة
  فيها. املشاركة أو إجرامية منظمة بتكوين يتعلق فيما هوياهتم سريةعلى  وكذلك اإلجراءات،

   
   )٣٣و ٣٢ (املادتان غنيلِّواملب الشهود محاية    

 التخويـف  أو االنتقـام  أفعال من للحماية تدابري على ٢٩٢٨/٢٠٠١ القانون من ٩ املادة تنص
 تـنص  كمـا  وأسـرهم.  املخالفـات  عـن  واملـبلغني  السـلطات  مـع  واملتعاونني الشهود ضد احملتملة

 باسـتخدام  بالشهادة لإلدالء املوارد وإتاحة ،اإلقامة مكان لنقل تدابري على اليونانية التشريعات
 أطرافــاً يصــبحوا أن للضــحايا وميكــن الفيــديو. وصــالت مثــل االتصــاالت، تكنولوجيــا وســائل
  اجلنائية. اإلجراءات أثناء مدنية
 ،٤٢٥٤/٢٠١٤ القـانون  مبوجـب  املضـافة  اجلنائية، اإلجراءات قانون من باء ٤٥ املادة وتنص
ــة مــنح علــى ــ ســلطات مــع للمتعــاونني هلــا غلــيت ال مســوِّ ا املالحقــة مــن احلماي  القــانون اذإنف

  الفساد. جرائم عن للكشف
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   )٤٠و ٣١ (املادتان املصرفية السرية ؛واملصادرة واحلجز التجميد    
 القـانوين  النظـام  اجلنـائي  القـانون  مـن  ٢٣٨ واملادة ٣٦٩١/٢٠٠٨ القانون من ٤٦ املادة دحتدِّ

 أو ملسـتخدمة ا األدوات أو املكافئـة  القيمـة  ذات املوجـودات  أو اجلرميـة  عائدات مصادرة بشأن
 فيمــا يشــمالن ال التشــريعني هــذينأنَّ  حــني ويف اجلــرائم. ارتكــاب يف اســتخدامها ُيعتــزمالــيت 
 للحكـم  االتفاقيـة  يف عليهـا  منصـوص  أخـرى  جـرائم  ختضع بالفساد، املتصلة اجلرائم مجيع يبدو
 جلنـاة ا مـن  املوجـودات  مصـادرة  علـى  يقتصر كان وإن اجلنائي، القانون من ٧٦ املادة يف العام

 اجلنـائي  القـانون  بـني  فيمـا  املشـمولة  املمتلكـات  تعريـف  ويتبـاين  معهم. املتواطئني أو الرئيسيني
  األخرى. والتشريعات

ــوانني وتـــنص ــى ٤٠٢٢/٢٠١١و ٣٦٩١/٢٠٠٨و ٣٢٩٦/٢٠٠٤و ٣٨٤٢/٢٠١٠ القـ  علـ
 موقعهمـــا  وحتديـــد  اجلرميـــة أدوات أو عائـــدات  اســـتبانة تتـــيح  الـــيت  التـــدابري مـــن  جمموعـــة
  وحجزمها.  مهاوجتميد
ــد ــان اختــذت وق ــدابري مــن جمموعــة اليون ــيت الت ــيح ال ــا تت ــويل  هل  أو اجملمــدة املوجــودات إدارةت

  املصادرة.  أو احملجوزة
 ومصـادرة  حجـز  اجلنـائي  والقـانون  ٣٢١٣/٢٠٠٣ والقانون ٣٦٩١/٢٠٠٨ القانون ويتناول

 وحتظــر منــها. املتأتيــة املنــافع أو اإليــرادات وكــذلك املخلوطــة أو لــةاملبدَّ أو لــةوَّاحمل املوجــودات
 مـن  اجلنائيـة،  اإلجـراءات  وقانون ٣٩٣٢/٢٠١١و ٣٦٩١/٢٠٠٨و ٤٠٢٢/٢٠١١ القوانني

  القانونية. اإلجراءات إطار يف املصرفية السرية إىل اللجوء أخرى، أمور بني
   

   )٤١و ٢٩ (املادتان اجلنائي السجل التقادم؛    
 لالنتـهاكات  وعـامني  للجـنح  أعوام ٥و للجنايات اماع ٢٠ أو ١٥ اليونان يف التقادم فترة تبلغ

  اجلنائية. اإلجراءات وقانون اجلنائي القانون ألحكام التقادم فترة تعليق وخيضع البسيطة.
ــان ــات مــن عــدد يف طــرف واليون ــة االتفاق ــة الدولي ــادل املتعلق ــات بتب  الســجالت بشــأن البيان
ــة، ــا اجلنائي ــك يف مب ــدة ذل ــات ع ــة املســاعدة بشــأن اتفاق ــة. القانوني ــك أخــذ وجيــوز املتبادل  تل
  الفساد. جرائم يف التحقيق لدى االعتبار يف املعلومات
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   )٤٢ (املادة القضائية الوالية    
 داخــل املرتكبــة اجلــرائم خيــص فيمــا القضــائية الواليــة علــى اجلنــائي القــانون مــن ٥ املــادة تـنص 

ــة، األراضــي ــا اليوناني ــيت اجلــرائم ذلــك يف مب ــها ال ــبا يرتكب ــان. يف ألجان ــرب اليون  الســفن وُتعت
  اليونانية. األراضي من جزءاًأيضاً  اليونانية والطائرات

 ٦ (املـادة  اخلـارج  يف اليونـانيون  املواطنـون  يرتكبـها  الـيت  اجلـرائم  علىأيضاً  القضائية الوالية وتنطبق
 مـن  ٧ (املـادة  نينييونـا  مـواطنني  ضـد  اخلارج يف أجانب يرتكبها اليت واجلرائم اجلنائي) القانون من

  املزدوج. التجرمي مبدأ اسُتويف إذا ،اجلنائي) القانون
 اليونـانيني  املـواطنني  على القضائية واليتها وتنطبق األجنبية، اجلنائية بالقرارات اليونان وتعترف
  اجلنائي). القانون من ١١ (املادة اخلارج يف إدانتهم تثبت الذين األشخاص من وغريهم

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

 يــنص كمــا الفســاد. حـاالت  يف القانونيــة الصــكوك إلغـاء  علــى ٢٩٥٧/٢٠٠١ القــانون يـنص 
 يف القـانوين  الصـك  إبطـال  إىل إضـافة  األضـرار  عن بالتعويض املطالبة يف شخص كل حق على

ــنص الفســاد. حــاالت ــانون وي ــى كــذلك ٤٢٧١/٢٠١٤ الق ــدِّ اســتبعاد عل  العطــاءات ميمق
  بالفساد. املدانني

    
   )٣٩و ٣٨و ٣٦ (املواد اهليئات بني فيما والتنسيق صةاملتخصِّ السلطات    

 إنفــاذ خـالل  مـن  الفسـاد  مكافحـة  عـن  مســؤولة خمتلفـة  صـة متخصِّ مؤسسـات  اليونـان  أنشـأت 
ــانون، ــا الق ــك يف مب ــا  ذل ــمكتب ــام دَّعيامل ــ الفســاد ملكافحــة الع ــام دَّعيوامل ــة للجــرائم الع  املالي

 العـام  املفـتش مكتـب  و اليونانيـة  املاليـة  والشـرطة  واالقتصادية املالية اجلرمية ووحدة واالقتصادية
  املالية. االستخبارات ووحدة العامة لإلدارة واملراقبني املفتشني وهيئة العامة لإلدارة

 ومــع بينــها فيمــا التنســيق آليــات مــن عــةمتنوِّ جمموعــة يف ةتخصِّصــامل املؤسســات وتشــارك
 اجلنائيـة  اإلجـراءات  قـانون  مـن  ٣٧ املـادة  مـن  ٢ الفقرة وتنص والتحقيقية. القضائية السلطات

 أثنــاء علمهــم إىل تنمــو الــيت اجلــرائم عــن بــاإلبالغ اليونــانيني العمــوميني املــوظفني التــزام علــى
  مهامهم. أدائهم
 وكيانــات لوطنيــةا واالدعــاء التحقيــق ســلطات بــني التعــاون علــى اليونانيــة التشــريعات وتــنص
  املالية. املؤسسات سيما ال اخلاص، القطاع
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 علــم علــى يصــبحون الــذين األشــخاص مجيــع اجلنائيــة اإلجــراءات قــانون مــن ٤٠ املــادة وُتلــزم
 هبـذا  الوفـاء  عـدم أنَّ  بيد القانون. بإنفاذ ةمعنيَّ سلطة أيَّ أو العام يعاملدَّ بذلك يبلغوا أن جبرمية
  ة.للعقوب خيضع ال االلتزام

   
   دةاجليِّ واملمارسات الناجحة التجارب  - ٢- ٢  

 الـذين  املشـرفني  يشـمل  والـذي  الرشـو،  جرميـة ما خيـص  في املدمج اإلشرايف املفهوم 
 )٤( ٢٣٥ (املادتان اجلرائم ارتكاب من لإلشراف اخلاضعني األشخاص مينعون ال
  اجلنائي). القانون من )٣( ٢٦٣و

 جلرميـة  العقابيـة  الوظيفـة الذي تسـتند إليـه    سسااأل يف الكامن املشروع غري التأثري 
  اجلنائي). القانون من ألف ٢٣٧ (املادة بالنفوذ املتاجرة

 السـلوكيات  مـن  أوسـع  طائفـة  تشـمل  الـيت و التأديبيـة اخلاضعة للجزاءات  اجلرائم 
  االتفاقية. من ٣٠ املادة من ٨ الفقرة يف إليها املشار اإلجرامية باألفعال مقارنة

   
   التنفيذ تواجه اليت ياتدِّالتح  - ٣- ٢  

 أحكـام  مـن  كـبرياً  عـدداً  وتنفـذ  اجلنائيـة  للعدالـة  متينـاً  نظامـاً  أرسـت  اليونانأنَّ  من الرغم على
 مـن  املزيـد  إلجـراء  املوجبـات  أو التنفيذ يف التحديات بعض املستعرِضون استبان فقد االتفاقية،

  :يلي مبا ىوُيوَص التحسينات.
 حسـبما   واإلداري، القـانوين  اإلطـار  تبسـيط  إىل الرامية اجلهود أن تواصل اليونان

 العـدد  ضـوء  يف ،٤٢٥٤/٢٠١٤ القـانون مبقتضـى   كـبري  حـد  إىلمت فعله من قبلُ 
  التطبيق. تعقيد إىل يؤدي مما السارية القوانني من الكبري

 تــدابري تنفيــذ بشــأن تفصــيالً أكثــر إحصــاءات جلمــع طــواتخب أن تقــوم اليونــان 
  املؤسسات. نطاق على الفساد مكافحة

 عـن  منفصـل  حنـو  علـى  العقوبـة  حتـدِّد أن  )،٢٣ (املـادة  األموال بغسل يتعلق فيما 
 يف عليهـا  املنصـوص  اجلـرائم  خيـص  فيمـا  األصـلية  اجلرميـة  بشـأن  رةاملقرَّ اجلزاءات
 يف عليهـا  املنصـوص  اجلـرائم  مجيـع  واعتبـار  رشوة؛ على تنطوي ال اليتو االتفاقية
  .٣٦٩١/٢٠٠٨ القانون من ٣ املادة خيص فيما أصلية جرائم االتفاقية
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 مجيـع  بشـأن  االعتباريـة  للشخصـيات  اإلدارية املسؤولية أن تعاجل اليونان موضوع 
 القـــانون مـــن )٥( ٥١ املـــادة وتعـــديل االتفاقيـــة؛ يف عليهـــا املنصـــوص اجلـــرائم
 وحقـــوق والشـــفافية العـــدل وزيـــر مشـــاركة علـــى تـــنص الـــيت ٣٦٩١/٢٠٠٨
 تفسـري  وكذلك تشريعاهتا،أنَّ  من والتأكد اإلدارية؛ العقوبات حتديد يف اإلنسان
 بصـرف  االعتباريـة  الشخصـيات  مسـؤولية  على تنص وتطبيقها، التشريعات تلك
 ذلـك،  علـى  وعـالوة  املعنـيني.  الطبيعـيني  لألشـخاص  اجلنائيـة  املسؤولية عن النظر
 يف ينياالعتبـار  األشـخاص  ضـد  الـدعاوى  رفـع  إمكانيـة  تكفـل  أن لليونـان  ينبغـي 
  ).٢٦ (املادة الطبيعيني األشخاص ضد اجلنائية التهم غياب

 يعـود  ال مبوجبـها  والـيت  الـوزراء  حتمـي  الـيت  اخلاصـة  التقـادم  فترة أن تلغي اليونان 
 تــدابري اختــاذ يف والنظــر الــوزير، مالحقــة تشــريعيتني، دورتــني بعــد املمكــن، مــن

  ).٢٩ (املادة العدل إقامة يف التأخر ملعاجلة
 ألحكـام  التقـديري  التحويـل  تتيح اليت اجلنائي القانون من ٩٩ املادة ل اليوناندِّأن تع 

  ).٣٠ املادة من ١ (الفقرة غرامة إىل سنوات وثالث سنة بني ما السجن
 تعليــق تــدابري وكــذلك الربملانيــة واالمتيــازات احلصــانات نطــاق أن تــنقِّح اليونــان 

ــازات، احلصــانات تلــك ــا واالمتي ــع يتماشــى مب ــرةال م ــن ٢ فق ــادة م ــن ٣٠ امل  م
 املـادة  علـى  املقتـرح  التعـديل  اعتمـاد  اخلصـوص  وجـه  علـى  ذلـك  يف مبا االتفاقية،

  الدستور.  من ٨٦
 جبـرائم  املتـهمني  العمـوميني  املـوظفني  نقـل  تتـيح  تـدابري  اعتماد يف أن تنظر اليونان 

 كفــاءة تعزيــز إىل ترمــي تــدابري وأن تعتمــد أخــرى؛ وظــائف إىل بالفســاد متصــلة
  ).٣٠ املادة من ٦ (الفقرة العمل عن ووقفهم املوظفني أولئك لعز

 ٧ الفقــرة ألحكــام الكامــل التنفيــذ إىل ترمــي تــدابري اعتمــاد يف أن تنظــر اليونــان 
  االتفاقية. من ٣٠ املادة من (ب)

 ــالنظر ــا املنصــوص اجلــرائم بعــضأنَّ  إىل ب ــة يف عليه  أغــراض تســتويف ال االتفاقي
 مـــن ٢٣٨ واملـــادة ٣٦٩١/٢٠٠٨ القـــانون مـــن ٤٦ املـــادة مبوجـــب املصـــادرة
 علــى تقتصــر اجلنــائي القــانون مــن ٧٦ املــادةأنَّ  إىل وكــذلك اجلنــائي، القــانون
 أن تضـمن اليونـان   شـركائهم،  أو الرئيسـيني  للجنـاة  العائـدة  املوجودات مصادرة

 عليهـا  املنصـوص  للتـدابري  اخلاضـعة  اجلـرائم  ضمن مدرجة اجلرائم مجيع تكون أن
  املعنية. املمتلكات ملكية عن النظر بصرف ،٣١ دةاملا يف
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  ــان ــة يف أن تنظــر اليون ــني املواءم ــاريف ب  اخلاضــعة للممتلكــات الصــلة ذات التع
 مــن ٣١ املــادة يف إليهــا املشــار املمتلكــات مجيــع أخــذ مــن والتأكــد للمصــادرة،
  االعتبار. يف االتفاقية

 ٣١ (املادة واملصادرة حملجوزةوا اجملمدة املوجودات إدارة تعزيز أن تواصل اليونان.(  
 ــالنظر ــة التشــريعاتأنَّ  إىل ب ــة مســألة تعــاجل تــدابري تتضــمن اليوناني  الشــهود محاي

 املنصـوص  اجلـرائم  مجيـع  تشـمل  ال ولكنـها  الفسـاد  قضـايا  يف واملخـربين  واخلرباء
 وإذكــاء الشــهود، حلمايــة املنطبقــة التــدابري أن تعــزز اليونــان االتفاقيــة، يف عليهــا
 وتنطبـــق ).٣٢ (املـــادة املتاحـــة احلمايـــة وتـــدابري اجلديـــدة بالتشـــريعات الـــوعي

  ).٣٣ (املادة اخلاص القطاع يف سيما وال املبلغني، محاية على نفسها التوصيات
 السـوداء  القائمـة  يف اإلدراج أو للحرمـان  وطـين  سـجل  إنشاء يف أن تنظر اليونان 

  ).٣٤ (املادة القائمة اإلجراءات لتعزيز
 عــن التقــارير بشــأن اإلحصــاءات مجــع مــن املاليــة االســتخبارات وحــدة تأكــدأن ت 

 وحــدة وإشــارات املنطقــة)؛/اجلرميــة حســب ذلــك يف (مبــا املشــبوهة املعــامالت
  ).٣٦ (املادة ترحيب حمل ٢٠١٥ عام يف سيتم ذلكأنَّ  إىل املالية االستخبارات

 ٥( ٣٧ املادة جبمبو صلة ذات محاية اتفاقات إبرام يف لعلَّ اليونان تنظر.(  
 ضـوء  يف الواليـات  وتوضيح الصلة، ذات الوكاالت بني التنسيق أن تعزز اليونان 

 بالقضـايا  املتصـلة  املعلومـات  لتبـادل  متسـقة  ممارسـة  وإرسـاء  املتنافسة، األولويات
  ).٣٨ (املادة املؤسسات بني فيما

 يانــاتوك واالدعــاء التحقيــق ســلطات بــني التعــاون تعزيــز مواصــلة يف أن تنظــر 
  املنتظمـة  العمليـة  املمارسـات  مـن  الفسـاد  عن التبليغ يصبح حبيث اخلاص القطاع
  ).٣٩ (املادة

   
   الدويل التعاون الرابع: الفصل  - ٣  

   االستعراض قيد املواد تنفيذ على مالحظات  - ١- ٣  
 حالـة  يف أو، احملليـة  التشـريعات  اعتمـاد  خـالل  من اليونانية القوانني إىل الدولية املعاهدات ُتنقل

 االفتـراض،  ملبـدأ  وفقـاً و وزاري. قـرار  أو رئاسـي  مرسـوم  مبوجـب  األورويب، االحتاد تشريعات
 املقابـل،  ويف الـدويل.  القـانون  مبوجـب  اليونـان  التزامـات  مـع  متفـق  اليوناين القانونأنَّ  ُيفترض
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 اتاتفاقيـــ أو معاهـــدات وجـــود عـــدم حـــال يف باملثـــل املعاملـــة ومبـــدأ احمللـــي القـــانون ُيطبـــق
  ثنائية. أو األطراف متعددة اتفاقات  أو
 

   اجلنائية اإلجراءات نقل عليهم؛ احملكوم األشخاص نقل ؛اجملرمني تسليم    
   )٤٧و ٤٥و ٤٤ (املواد
 اســتخدام علــى العــادة جــرت وقــد عــدة. أســس إىل اليونــان يف اجملــرمني تســليم نظــام يســتند
رقـم   (القـانون  أوروبـا  جملـس  إطـار  يف ربمـة امل ١٩٥٧ لعـام  اجملـرمني  لتسـليم  األوروبيـة  االتفاقية
مــن  ٤٥٦-٤٣٦ املــواد يف اجملــرمني تســليم بشــأن األساســية القواعــد وتــرد ).٤١٦٥/١٩٦١

 تتعـارض  مل مـا  اتفاقيـة،  هنـاك  تكـون  عنـدما أيضـاً   عمومـاً  تنطبق اليتقانون اإلجراءات اجلنائية 
 أسـاس  علـى  اليونـان  تتصرف ربمة،م معاهدة فيها توجد ال اليت احلاالت ويف معها. املواد تلك
 والدوليـة،  الثنائيـة  االتفاقـات  مـن  العديـد  يف كطـرف  اليونـان  انضمت وقد باملثل. املعاملة مبدأ
  اجملرمني. لتسليم أساسا االتفاقية هذهأيضاً  َتعترب وهي
 تسـليم  تسـتوجب  الـيت  اجلـرائم  يف احلكـم  يقـل  أالَّ علـى  التجـرمي  ازدواجيـة  مبدأ اليونان وتطبق

 احلـاالت  باسـتثناء  اجلنائية)، اإلجراءات قانون من ٤٣٧ (املادة سنتني ملدة السجن عن جملرمنيا
 احلريـة  مـن  باحلرمـان  عليها يعاقَب اليت اجلرائم خيص فيما األوروبية التوقيف ألوامر ختضع اليت
 إىل وبالنســبة )٣٢٥١/٢٠٠٤ القــانون مــن )٢( ١٠ (املــادة ســنوات ثــالث عــن تقــل ال ملــدة
 الطالبـة  الـدول  قانون عليها يعاقب اليت باجلرائم يتعلق فيما األورويب االحتاد يف األعضاء لالدو

 القـــانون مـــن ٢ (املـــادة ســـنة عـــن يقـــل ال مبـــا ســـواء حـــد علـــى للطلبـــات املتلقيـــة والـــدول
 تعـــدد حـــاالت يف اجلنائيـــة، اإلجـــراءات قـــانون مـــن ٤٣٧ للمـــادة وفقـــاًو ).٤١٦٥/١٩٦١
 ونطـاق  األدىن. السـجن  حـد  أحـدها  اسـتوىف  إذا األفعـال  مجيـع  بشأن يمبالتسل ُيسمح اجلرائم،
  االتفاقية. هاجترِّم اليت األفعال مجيع جترِّم مل اليونان إنَّ حيث حمدود التسليم

 لتســليم قضــاياأيِّ  مــع تتعامــل ومل جمــرمني، لتســليم طلبــات أيَّ تتلــق مل بأهنــا وأبلغــت اليونــان
  املاضية. الثالث السنوات خالل االتفاقية يف عليها منصوص جرائم يف اجملرمني
 قـانون  مـن  ٤٣٨ (املـادة  مواطنيهـا  تسـليم  عـدم  مثـل  للرفض، اإللزامية األسباب اليونان وتطبق

 ٦ املـادة  املثـال،  سـبيل  (علـى  املناسـبة  احلاالت يف رعاياها تالحق ولكنها اجلنائية)، اإلجراءات
 هـو  مـا  باستثناء ملواطنيها، املشروط بالتسليم اليونان تعترف وال ).٤١٦٥/١٩٦١ القانون من

  ).٣٢٥١/٢٠٠٤ القانون من ١٣ (املادة األوروبية التوقيف أوامر تنفيذ يف عليه منصوص
 أو عسـكري  أو سياسـي  جبـرم  يتعلـق  الطلـب  كـان  إذا منها حاالت يف شخصاً اليونان تسلم وال
 أو املالحقـة  كانـت  أو عليـه  يعاقَـب  ال الفعل كان أو سياسية، ألسباب قُدِّم أو صحفي، أو مايل
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 اجلرميـة  علـى  واملعاقبـة  القضـائية  املالحقـة  كانت إذاأيضاً  التسليم وُيرفض ممنوعني؛ العقوبة تنفيذ
  اجلنائية). اإلجراءات قانون من ٤٣٨ (املادة اليونانية احملاكم اختصاص ضمن تندرجان
 مــرتكيب تســليم دون التحديــد وجــه علــى اجلنائيــة اإلجــراءات قــانون مــن (ج) ٤٣٨ املــادة وحتــول
 ُمرضـية  معاجلـة  املسـألة  عوجلـت  وإن اليونـاين،  القـانون  مبوجب املالية اجلرائم ضمن املصنفة اجلرائم
  ).٢٥١٤/٩٧ القانون من ٦٣ (املادة شنغن اتفاق على صدقت اليت بالبلدان يتعلق فيما
 اجملـرمني  تسـليم  صـراحة  اليونـاين  القـانون  حيظـر  ال األوروبيـة،  التوقيـف  أوامر حاالت عدا وفيما
 األصــل أو اجلــنس نــوع أســاس علــى معاقبتـه  أو شــخص مبالحقــة يتعلــق الطلــبأنَّ  أســاس علـى 
 حيـث  الشـرقية)،  كريـت  يف االستئناف حمكمة (من قضائية سوابق قُدمت فقد ذلك ومع اإلثين؛
 أو ريةعنصــ آراء بســبب للمحاكمــة معــرض املطلــوب الشــخصأنَّ  أســاس علــى التســليم ُرفــض
  ضـد   Raduقضـية   ستراسـبورغ  يف فيهـا  ُنظـر  الـيت  القضـية أيضـاً   (انظـر  عرقية أو سياسية أو دينية

The Republic of Moldova، ٢٠١٤ أبريل /نيسان ١٥ ؤرَّخامل ،٥٠٠٧٣/٠٧ رقم احلكم.(  
ــة وســائل ومثــة ــة لضــمان قائمــة محاي ــة، املعامل  االحتــاد توجيهــات إطــار يف ذلــك يف مبــا العادل
 اجلنائيـة  اإلجـراءات  يف والتحريريـة  الشـفوية  التـرمجتني  خـدمات  تلقـي  يف احلـق  بشأن رويباألو

 (رقــــم اجلنائيــــة اإلجــــراءات يف املعلومــــات علــــى احلصــــول وحــــق )EU/2010/64 (رقــــم
2012/12/EU،( ٤٢٣٦/٢٠١٤ القانون مبوجب اليوناين القانوين النظام يف أُدرجت.  

 املكسـيك)  األمريكيـة؛  املتحـدة  (الواليـات  الثنائيـة  عاهـدات وامل األوروبيـة  التوقيف أوامر وتتيح
 الــذي ،٤٠٢٢/٢٠١١ القــانون نطــاق ُيوســع أن وميكــن املطلــوبني. تســليم إجــراءات تعجيــل
 الفسـاد،  جـرائم  عـن  العمـوميني  املـوظفني  حماكمـة  إىل ويشـري  الفسـاد  بشـأن  العام دَّعيامل حيدِّد

  القضايا. سري لتعجيلأيضاً 
 مــن ٤٤٤ (املــادة التســليم رفــض قبــل تشــاور عمليــةب القيــام علــى اليونانيــة التشــريعات وتــنص
  ).٤١٦٥/١٩٦١ القانون من ١٣ واملادة اجلنائية؛ اإلجراءات قانون

 يف مبـا  السـجناء،  نقل بشأن األطراف واملتعددة الثنائية االتفاقات من العديد يف طرف واليونان
 السـوابق  مـن  العديـد  وهنـاك  علـيهم.  حملكـوم ا األشـخاص  نقل بشأن أوروبا جملس اتفاقية ذلك

  أعاله. املذكورة ستراسبورغ اتفاقية إىل رئيسية بصفة تستند اليت القضائية
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   )٤٦ (املادة املتبادلة القانونية املساعدة    
 معاهـدات  ١٠ وهنـاك  .بلداً ١٤ مع املتبادلة القانونية للمساعدة ثنائية مبعاهدات اليونان ترتبط
 البلـدان  تلـك  مـع  الـدويل  التعاون ألنَّ ُتستخدم تعد مل املتبادلة القانونية مساعدةلل أخرى ثنائية
 املسـاعدة  بشـأن  األوروبيـة  االتفاقيـة  أو شـنغن  اتفـاق  تطبـق  الـيت  ١٩٩٠ عـام  اتفاقية إىل يستند

 أساســـاً االتفاقيـــة هـــذه اليونـــان وَتعتـــرب ).١٩٥٩ عـــام (اتفاقيـــة اجلنائيـــة املســـائل يف املتبادلـــة
  املتبادلة. القانونية دةللمساع

 مــن ٢٨ (املــادة باملثــل املعاملــة بشــرط احمللــي القــانون ُيطبــق معاهــدة، وجــود عــدم حــال ويف
 املـواد  مبوجـب  املتبادلـة  القانونية املساعدة تقدم أن لليونان ميكن احلاالت، تلك ويف الدستور).

  اجلنائية. اإلجراءات قانون من ٤٦١-٤٥٧
 لـوزير  جيـوز  مث، ومـن  املتبادلـة.  القانونيـة  املسـاعدة  لتـوفري  اأساسـي  مبدأ التجرمي ازدواجية وُتَعد

 املســاعدة بشــأن الــوارد الطلــب يــرفض أن املخــتص، االســتئناف قضــاة جملــس مبوافقــة العــدل،
 مـن  )٣( ٤٥٨ (املـادة  مرتكبيهـا  تسـليم  تسـتوجب  األصلية اجلرمية تكن مل إذا املتبادلة القانونية
 يف مهــم اســتثناء ويتمثــل التجــرمي. ازدواجيــة بســبب ذلــك يف مبــا ائيــة)،اجلن اإلجــراءات قــانون
 القـانوين  الفقـه  ويؤكـد  األوروبيـة.  التوقيـف  أوامر يف الواردة للجرائم والثالثني االثنتني الفئات

 ذي التصـرف  إىل التجـرمي،  ازدواجيـة  مـن  التحقـق  لـدى  االعتبـار،  إيـالء  علـى  العليا للمحكمة
 إىل احلاجـة أنَّ بـ  أفيـد  فقد ذلك، ومع اجلرائم. يف املستخدمة الدقيقة املصطلحات وليس الصلة
  للتأخري. الرئيسية املصادر أحد الطلبات ملعاجلة مناسب قانوين أساس إجياد
أنَّ  أسـاس  على املساعدة تقدمي رفض عدم على تنص أحكام اليونانية التشريعات يف توجد وال

  مالية. مسائل على تنطوي اجلرمية
 شخصـيات  علـى  تنطـوي  الـيت  احلـاالت  يف املتبادلـة  القانونيـة  املسـاعدة  اليونـان  تقـدم  نأ وجيوز

  أخرى. دولة يف جارية جنائية وإجراءات جرم وجود شريطة اعتبارية،
 السـنوات  خـالل  االتفاقيـة  يف عليهـا  املنصـوص  باجلرائم تعلقي طلباً فيما ١٤ اليونان تلقت وقد

 ذات الطلبــات مجيــع ذلــك يف مبــا والصــادرة، الــواردة طلبــاتال معظــم وُتلبَّــى املاضــية. الــثالث
  اليونان. إىل املوجهة بالفساد الصلة
 اليونـاين،  العقوبـات  قـانون  مبوجـب  باجلنايـات  يتعلق فيما سوى املصرفية السرية رفع جيوز وال
 سـابقة  أُرسيت وقد مجيعها. ليس ولكن االتفاقية يف عليها املنصوص اجلرائم أخطر ذلك يف مبا

ــائية ــأن قضـ ــذه بشـ ــائل هـ ــم املسـ ــم (احلكـ ــذي ٢٧/٢٠١١ رقـ ــدرته الـ ــة أصـ ــلح حمكمـ  الصـ
  كاتريين).  يف
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  :وهي الطلبات، لتنفيذ رئيسية سبل ثالثة هناك القانونية، املساعدة تبادل بإجراءات يتعلق وفيما
 املسـاعدة  طلـب  حيـال  احملليـة،  قوانينـها  يف شنغن اتفاق تدمج مل اليت البلدان خيص فيما )١(
ــةا ــة لقانوني ــن املتبادل ــدل وزارة م ــق عــن الع ــ طري ــام دَّعيامل ــي الع ــدى املخــتص احملل ــة ل  حمكم

 إىل العـام  دَّعياملـ  طريـق  عـن  الـرد  وحيـال  الطلـب.  ينفـذ  الـذي  التحقيـق  موظف إىل االستئناف
  الطالبة. السلطة وإىل العدل وزارة

 دَّعياملـ  إىل مباشرة لباتالط ُتقدم أن جيوز شنغن، اتفاق دجمت اليت البلدان خيص فيما )٢(
 مـن  الـرد  وُيرسل الذكر. السالفة اإلجراءات وُتتبع االستئناف حمكمة لدى املختص احمللي العام
  الطالبة. األجنبية السلطة إىل مباشرة العام دَّعيامل
 اتفاقيـة  مـن  ٢١ املـادة  إىل اسـتنادا  املقدمـة  بالطلبـات  يتعلـق  فيمـا  منفصلة عملية توجد )٣(

 إىل حتيلـها  الـيت  العدل وزارة إىل الطلبات هذه وُتقدم حماكمة. على تنطوي اليتو ،١٩٥٩ عام
 حمليـا  املختص العام دَّعيامل إىل حييلها الذي االستئناف حمكمة لدى املختص احمللي العام دَّعيامل

  احلالة. يستعرض الذي االبتدائية احملكمة لدى
 مراحـل  يف دةمتعـدِّ  سـلطات  علـى  ينطـوي  ذيالـ  الطلبـات،  مبعاجلـة  اخلـاص  اإلجـراء أنَّ ب وأفيد
  املتبادلة. القانونية املساعدة تقدمي يف التأخري مصادر أحد خمتلفة،
 جيــوز حمــدودة، اجلنائيــة اإلجــراءات قــانون يف املدرجــة املســاعدة أنــواعأنَّ  مــن الــرغم وعلــى

 احلديثـة  لوجيـة والتكنو القضـائية  "األدوات" مجيـع  مـن  تسـتفيد  أن اليونانيـة  القضـائية  للسلطات
 مــن ألــف ٢٥٣ املــادة املثــال، ســبيل (علــى القضــايا يف للتحقيــق اليونانيــة التشــريعات مبوجــب
 جلســاتأنَّ  غــري املتبادلــة. القانونيــة املســاعدة طلبــات تنفيــذ عنــد اجلنائيــة) اإلجــراءات قــانون

 خيــص دودحمــ باســتثناء اليونــاين، القــانون يف مرتــآة غــري بالفيــديو التــداول بواســطة االســتماع
  ).٣٧٧١/٠٩ القانون من ٣ (املادة املتحدة بالواليات تتعلق اليت القضايا
 واملتعـددة  الثنائيـة  املعاهـدات  مجيـع  يف املتبادلـة  القانونيـة  املسـاعدة  أجـل  مـن  السجناء نقل ويرد

  اجلنائية. اإلجراءات قانون من ٤٥٩ املادة ومبوجب األطراف
ــرب ــدل وزارة وُتعت ــةاملر الســلطة هــي الع ــة باملســاعدة املختصــة كزي ــة. القانوني ــرجم املتبادل  وُتت
  اليونانية. اللغة إىل املصاحبة والوثائق الصلة ذات الطلبات

 الـواردة  املتبادلـة  القانونيـة  املسـاعدة  طلبـات  وشـكل  مبحتـوى  اخلاصـة  املتطلبات على ُينص وال
 يف املتبادلــة القانونيــة املســاعدة طريــق عــن املرَســلة املعلومــات اســتخدام بشــأن القيــود وكــذلك

  كتابية. إرشادات أو إجراءاتأيِّ  أو التشريعات
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  بع.متَّ كُعرف املساعدة رفض أسباب غلَّوُتب رفضها، أو املساعدة تأجيل قبل مشاورات وُتجرى
  تعقدها. اليت االتفاقات خالل من املتبادلة القانونية املساعدة تكاليف مسألة اليونان وتعاجل
 يف مبـا  اليونـان،  يف الدوليـة  واملعاهـدات  احملليـة  للتشـريعات  وفقاً اجلنائية راءاتاإلج نقل وميكن
 )؛١٩٥٩ عـام  اتفاقيـة  مـن  ٢١ (املـادة  األورويب االحتـاد  يف األعضـاء  الدول مستوى على ذلك

  سابقة. قضايا من أمثلة وذُكرت
 

   خلاصةا التحري أساليب املشتركة؛ التحقيقات القانون؛ إنفاذ جمال يف التعاون    
   )٥٠و ٤٩و ٤٨ (املواد
 املنظمـة  ذلـك  يف مبـا  القـانون،  إنفـاذ  جمـال  يف التعـاون  تيسـري  وشبكات قنوات من العديد هناك

ــة ــرطة الدوليـ ــة للشـ ــول) اجلنائيـ ــرطة ومكتـــب (اإلنتربـ ــول) األورويب الشـ  واملكتـــب (اليوروبـ
 يف التعـاون  ومبـادرة  األورويب االحتـاد  يف القضـائي  التعـاون  ووحدة االحتيال ملكافحة األورويب
 سِموَتلـت  أوروبـا.  شـرق  جنوب يف العامني مدَّعنيلل االستشاري والفريق أوروبا شرق جنوب

 عــن ذلــك يف (مبــا املاليــة االســتخبارات ووحــدة الضــريبية الســلطاُتأيضــاً  مهادِّوتقــ املســاعدةَ
 املـال.  رأس واقألسـ  اليونانيـة  واللجنـة  املاليـة)  االستخبارات لوحدات إيغمونت جمموعة طريق
 الـدول  يف القـانون  إنفاذ سلطات بني واالستخبارات املعلومات لتبادل مبسطة ترتيبات وتوجد
 اإلطـاري  القـرار  حمـل  حيـل  الذي ١٣٥/٢٠١٣ الرئاسي (املرسوم األورويب االحتاد يف األعضاء
 بــني وفيمــا للمعلومــات، شــنغن نظــام خــالل مــن )،JHA/2006/960 األورويب االحتــاد جمللــس
  املعلومات. لتبادل اآلمنة الشبكة تطبيق طريق عن األورويب الشرطة مكتب أعضاء

 ذلــك يف مبــا الــدويل، الصــعيد علــى اخلــرباء مــن وغريهــم العــاملني تبــادل يف اليونــان وتشــارك
  االتصال. ضباط واستقبال إرسال
ــرب ــان وَتعت ــذه اليون ــة ه ــاون أســاس االتفاقي ــاذ جمــال يف التع ــانون. إنف ــة جــدتو وال الق  يف جترب
 التفاقيـة  الضـمين  القـانوين  األسـاس  بنـاًء علـى   مشـتركا  حتقيقـا  أجـرت  اليونـان أنَّ  بيد تطبيقها؛
 االجتــار  بشــأن التحقيقــات جمــال  يف ،الوطنيــة عــرب  املنظمــة اجلرميــة ملكافحــة  املتحــدة األمــم

  األموال. غسل/باملخدرات
ــى املشــتركة التحقيقــات إجــراء وجيــوز ــةاحمل التشــريعات أســاس عل ــات لي ــات واالتفاق  والترتيب
ــة ــيت الدولي ــان تكــون ال ــاً اليون ــا فيهــا، طرف ــانون ذلــك يف مب ــ ٣٦٦٣/٢٠٠٨ الق ــرار ذاملنفِّ  للق

ــ األورويب االحتــاد جمللــس اإلطــاري ــران ١٣ ؤرَّخامل ــه/حزي ــة بشــأن ٢٠٠٢ يوني ــق أفرق  التحقي
 .١٩٨٥ يونيـه /حزيـران  ١٤ ؤرَّخاملـ  شـنغن  التفـاق  ذةاملنفِّـ  االتفاقيـة  مـن  ٣٩ واملـادة  املشتركة
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 قـوات  تنظـيم  إعـادة  بشـأن  ،٤٢٤٩/٢٠١٤ القـانون  مـن  ٦٢ املـادة  تتـيح  ذلـك،  على وعالوة
  اخلطرية. باجلرائم املتعلقة املسائل يف مشتركة حتقيقات إجراء الشرطة،
 القانونيــة املســاعدة طلبــات علــى الــرد إطــار يف خاصــة حتــرٍّ أســاليب اليونــان تطبــق أن وجيــوز
ــة ــادة( املتبادل ــانون مــن (ألــف) ٢٥٣ امل ــة) اإلجــراءات ق ــة أســاس وعلــى اجلنائي ــل، املعامل  باملث
ــة. لالتفاقــات وفقــاً وكــذلك ــة تلــك وتكــون الدولي ــة األدل  بطريقــة العمليــة أجريــت إذا مقبول
  اإلجرائية. الضمانات واستوفيت قانونية

   
   دةاجليِّ واملمارسات الناجحة التجارب  - ٢- ٣  

 ــذان واســع نطــاق علــى والتعــاون التواصــل ــديهما الل ــاذ ســلطات تب ــانون إنف  الق
 خـالل  مـن  ذلـك  يف مبـا  وخارجهـا،  أوروبـا  داخل نظرياهتا مع تعاوهنا يف اليونانية
  اخلربات. وتبادل التقنية املساعدة توفري

   يف للتعـاون  املقدمـة  للطلبـات  اليونانيـة  السـلطات  جانـب  مـن  السـريعة  االستجابة 
  املالية. احلسابات جتميد ذلك يف مبا القانون، إنفاذ جمال

 تبديـه  الـذي  األطـراف  املتعـددة  واالتفاقيـات  باالتفاقيـة  الوعي من العايل املستوى 
 املثـال،  سـبيل  فعلـى  القـانون؛  إنفـاذ  جمـال  يف للتعـاون  كأساس اليونانية السلطات
 علــى حمــدَّدة تــدريبات واالقتصــادية املاليــة اجلرميــة وحــدة يف املوظفــون يتلقــى

  الدويل. التعاون دواتأ استخدام
 

   التنفيذ تواجه اليت ياتالتحدِّ  - ٣- ٣  
 وبغـض  االتفاقيـة،  ومنها مـثالً  الدولية للمعاهدات وفقاً احمللية تشريعاهتا تفسر اليونانأنَّ  حني يف

 االتفاقية، أحكام من للعديد الذايت التنفيذ طابع وعن اليونان يف األحادي النظام تطبيق عن النظر
  :الفساد مكافحة جمال يف القائمة التدابري تعزيز تتيح أن التالية اتللخطو ميكن

 السرعة. وجه على التسليم إجراءات تطبيق من التأكد مواصلة  
 اجلـرائم  حـاالت  يف العمليـة  املمارسـة  يف املتبادلـة  القانونيـة  املسـاعدة  تطبيق رصد 

 تـبني  إذا يـة قانون إيضـاحات  تقـدمي  يف والنظـر ، االعتبارية الشخصيات تشمل اليت
  املتبادلة. القانونية املساعدة أعاق قد اعتبارية شخصية ضلوعأنَّ 

 للسـرية  القضـائي  الرفـع  فيهـا  ُيطلـب  الـيت  احلـاالت  ملعاجلـة  املناسبة التدابري اعتماد 
  اجلنح. خيص فيما املصرفية
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 تقـدمي  إعاقة إىل التجرمي ازدواجية تؤدي بأالَّ ضمانات ميقدِّ واضح حكم اعتماد 
 ينطـوي  الـيت  احلـاالت  يف بالفسـاد  املتعلقـة  القضـايا  يف املتبادلـة  القانونية ساعدةامل

  قسرية. غري تدابري على الطلب فيها
 القانونيـة  املسـاعدة  إطـار  يف املنقـولني  للسجناء التعرض عدم ملعاجلة تدابري اعتماد 

  )).١١( ٤٦ (املادة العقوبة فترة ضمن املساعدة مدة واحتساب املتبادلة،
 واالحتفـــاظ املتبادلـــة القانونيـــة املســـاعدة طلبـــات تنفيـــذ عمليـــةمســـار  ســـيطتب 

 األطـر أنَّ  مـن  الـرغم  وعلـى  الطلبـات؛  علـى  للـرد  الزمنيـة  األطـر  عـن  بإحصاءات
 اعتمـاد  يف تنظـر  أن لليونـان  ميكـن  مفـرط،  تـأخري  إىل تشري ال إليها املشار الزمنية
  الصلة. ذات التوجيهية املبادئ

 للبلـدان  بالنسبة اليقني من للمزيد وحتقيقا اجلارية الداخلية تاإلصالحا سياق يف 
  :يلي مبا القيام تود اليونان لعل معاهدة، يف األطراف غري الشريكة
o يف بـالنظر  للسـلطات  تسـمح  أن شـأهنا  من حمدَّدة تدابري اعتماد يف النظر 

 حالـة  يف حـىت  املـواطنني،  تسليم رفض حالة يف عقوبة من تبقى ما تنفيذ
  )).١٣( ٤٤ (املادة اتفاقية أو صلة ذي تعاهدي أساس وجود عدم

o ــانون يف اإليضــاح ــة اإلجــراءات ق ــديها اجلنائي ــن اجملــرمني تســليمأنَّ  ل  ل
 يف عليهـــا املنصـــوص اجلـــرائم علـــى تنطـــوي الـــيت احلـــاالت يف ُيـــرفض
 فيمـا  مقابـل  حكـم  واعتماد ))؛١٦( ٤٤ (املادة املالية واملسائل االتفاقية
  )).٢٢( ٤٦ (املادة املتبادلة القانونية املساعدة خيص

o غــري أســاس علــى التفصــيل، مــن مبزيــد تشــريعاهتا يف التحديــد يف النظــر 
 املسـاعدة  طلبات خيص فيما تقدميها ميكن اليت املساعدة أنواع حصري،
  )).٣( ٤٦ (املادة معاهدة إىل تستند ال اليت املتبادلة القانونية

o املســاعدة طلبــات بشــأن طلوبــةامل والشــكل املضــمون مقتضــيات حتديــد 
 فيهـا،  طرفـاً  اليونان تكون اليت املعاهدات إطار خارج املتبادلة، القانونية
 اجملــــال هــــذا يف الصــــلة ذات التوجيهيــــة املبــــادئ اعتمــــاد يف والنظــــر
  )).١٧( ٤٦  (املادة

o خـالل  مـن  املقدمـة  املعلومـات  اسـتخدام  تقييـد  علـى  تنص تدابري اعتماد 
  )).١٩( ٤٦ (املادة املتبادلة نونيةالقا املساعدة تبادل
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o املتبادلـة  القانونيـة  للمسـاعدة  رفـض يِّ أل األسـباب  إبـداء  ضـرورة  حتديد 
 أو املسـاعدة  تأجيـل  قبـل  املشاورات إجراء وضرورة ))٢٣( ٤٦ (املادة

ــادة  رفضــها ــا )،)٢٦( ٤٦(امل ــك يف مب ــن ذل ــاد خــالل م ــوائح اعتم  الل
  صلة.ال ذات التوجيهية املبادئ أوالتنظيمية 

o الســـجناء غـــري األشـــخاص نقـــل علـــى تـــنص واضـــحة أحكـــام اعتمـــاد 
 مسـألة  ومعاجلـة  ))٢٧( ٤٦ (املـادة  املتبادلـة  القانونية املساعدة ألغراض
  )).٢٨( ٤٦ (املادة املتبادلة القانونية املساعدة تكاليف

 رقمنـة  أجـل  مـن شـامل   برنامجمسار  انطالق على بالدالئل املستعرِضون يرحب 
 نـوع  عـن  البيانـات  مجـع  اليونانيـة  للسـلطات  يتـيح  أن شـأنه  مـن  مـا  وهو العدالة،
 والــرد للطلبــات، لالســتجابة الــزمين واإلطــار األساســية) اجلــرائم (مثــل الطلبــات
  للرفض. أسباب أيُّ ذلك يف مبا املقدم،

 


