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    وافيةخالصة   - ثانيا  
    مجهورية مولدوفا    

مة: حملة عامة عن اإلطار القانوين واملؤسسي يف مجهورية مولدوفا يف سياق تنفيذ اتفاقية مقدِّ  - ١  
    األمم املتحدة ملكافحة الفساد

أيلول/ســبتمرب  ٢٨عــت مجهوريــة مولــدوفا علــى اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد يف  وقَّ
التصـديق   قت عليها وأودعت صكَّكما صدَّ ١٦/٢٠٠٧-١٥٨مبقتضى القانون رقم  ٢٠٠٤

 .٢٠٠٧تشرين األول/أكتوبر  ١يف 

ونظام القانون املدين يف مجهورية مولدوفا متأثر بكل من النظامني القـانونيني الفرنسـي واألملـاين.    
من الدستور، يف حـال االنضـمام إىل معاهـدة دوليـة تنطـوي علـى        ٨من املادة  ٢وتقضي الفقرة 

 ام تتعارض مع أحكامه، بأن يسبق بدء نفاذ املعاهدة "تنقيح ألحكام الدستور".أحك

ــوطين ويتضــمن اإلطــار القــانوين   ــائي    ال ملكافحــة الفســاد أحكامــا مــن الدســتور والقــانون اجلن
 وقانون اإلجراءات اجلنائية وقوانني حمددة وثيقة الصلة.  

مكافحــة الفســاد وهــي: املركــز  ولــدى مجهوريــة مولــدوفا هيئــات خمتلفــة مكلفــة بالعمــل علــى
ــة الوطنيــة للنــ   ــة   ـالــوطين ملكافحــة الفســاد واللجن ــا العــدل والداخلي زاهة والنيابــة العامــة ووزارت

  ودائرة املعلومات واألمن، وديوان احملاسبة ومؤسسات أخرى.
    

    الفصل الثالث: التجرمي وإنفاذ القانون  - ٢  
    ض مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعرا  -١- ٢  

    )٢١و ١٨و ١٦و ١٥الرشو واملتاجرة بالنفوذ (املواد     
من القانون اجلنائي جرائم ارتشاء ورشو املـوظفني العمـوميني علـى     ٣٢٥و ٣٢٤جترِّم املادتان 

التوايل. ويـرد كـل مـن مصـطلحي "شخصـية عامـة" و"صـاحب منصـب عمـومي مرمـوق" يف           
القــانون اجلنــائي. وتوضــح الدراســة الــيت مــن ١٢٣همــا املــادة عرفاألحكــام املتعلقــة بالرشــوة وت

أجراها املركز الوطين ملكافحة الفساد، بدعم من احملكمة العليـا حـول قضـايا الفسـاد يف الفتـرة      
مــن  ٣٢٤أحكــام املــادة أنَّ  ٢٠١٢حزيران/يونيــه  ٣٠إىل  ٢٠١٠كــانون الثاين/ينــاير  ١مــن 

القانون اجلنائي قد طبقت يف أغالب األحوال على حاالت ارتشاء اقتصرت علـى قبـول اجلـاين    
 أجرا غري مستحق دون التماس له.  
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موظـف عمـومي أو موظـف عمـومي      من القانون اجلنائي تعـابري "وعـد"   ٣٢٥وتستخدم املادة 
إىل  ٣٢٤وبنـاء علـى ذلـك، تشـري املـادة       .إيَّاهـا " هأو "إعطـاء  عليـه  "هاأو "عرضـ  برشوة أجنيب

 ٣٢٥"قبـول" أو "تلقـي" خـدمات أو امتيـازات أو مزايـا. وتغطـي أحكـام املـادتني          "طلب" أو
 من القانون اجلنائي الرشوة املباشرة وغري املباشرة.   ٣٢٤و

أيِّ رة "ومفهوم "املزية غـري املسـتحقة" معـرب عنـه يف أحكـام القـوانني الوطنيـة املتعلقـة بالرشـوة بعبـا          
ــلع     ــواع الســ ــن أنــ ــوع مــ ــدمات  وأنــ ــق      وأاخلــ ــن حــ ــت مــ ــيت ليســ ــا الــ ــازات أو املزايــ االمتيــ

 العمومي]".  [املوظف

وميكن أن يكون املوظـف العمـومي نفسـه أو شـخص آخـر هـو املقصـود هبـذه املزيـة. ويشـمل           
ــة غــري           ــل مزي ــا مقاب ــل م ــام املوظــف العمــومي بفع ــدم قي ــام أو ع ــانون صــراحة حــاالت قي الق

 على أن يكون هذا الفعل "يف نطاق سلطته" أو "يتعارض مع واجباته".   مستحقة،

خاصــة بتجــرمي رشــو املــوظفني العمــوميني األجانــب       وال يتضــمن القــانون اجلنــائي أحكامــاً   
ــة        ــام العامـ ــهم األحكـ ــني منـ ــى املرتشـ ــق علـ ــة، وتطبـ ــة العموميـ ــات الدوليـ ــوظفي املؤسسـ ومـ

ــادتني ــادة      ٣٢٥و ٣٢٤ للم ــرف امل ــائي. وتع ــانون اجلن ــن الق ــائي    ١٢٣/١م ــانون اجلن ــن الق م
 الشخصيات العامة األجنبية واملوظفني الدوليني.  

من القـانون اجلنـائي الـيت عـدلت لكـي تشـمل        ٣٢٦واملتاجرة بالنفوذ جمرَّمة وفق أحكام املادة 
واجلـرائم املرتكبـة    شراء النفوذ. كمـا تشـمل هـذه املـادة بأحكامهـا األطـراف الثالثـة املسـتفيدة        

 ضافة إىل "النفوذ املفترض".باإلبطريقة غري مباشرة 

من القانون اجلنائي الرشـو واالرتشـاء يف القطـاع اخلـاص. وجيـوز       ٣٣٤و ٣٣٣املادتان  جترِّمو
على الرشوة يف حميط "املنظمات االجتماعية أو املنظمـات غـري    أيضاًهلذه األحكام أن تنسحب 
 تغطـــي هـــذه األحكـــام املســـؤولني اإلداريـــني فقـــط، وإمنـــا كـــذلك احلكوميـــة األخـــرى". وال

  "العاملني يف املنظمة" بصفة عامة.
    

   )٢٤و ٢٣غسل األموال؛ اإلخفاء (املادتان     
مـن القـانون اجلنـائي غسـل العائـدات اإلجراميـة وتـنص علـى مجيـع األركـان            ٢٤٣املادة  جترِّم

علــى أوســع جمموعــة مــن  ٢٤٣مــن االتفاقيــة. وتنطبــق املــادة  ٢٣األساســية املطلوبــة يف املــادة 
ا الغسـل الـذايت لألمـوال فهـو لـيس      اجلرائم األصلية، مبا يف ذلك تلك املرتكبـة يف اخلـارج. وأمَّـ   

 احة يف التشريع الوطين.  صر مشموالً
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املتعلقـتني علـى التـوايل     ٣٢٣و ٤٩ا جترمي اإلخفاء فهـو مشـمول مـن خـالل تطبيـق املـادتني       أمَّ
  اجملرمني" و"دعم اجلرمية". حماباةبـ"
    

   )٢٢و ٢٠و ١٩و ١٧االختالس؛ إساءة استغالل الوظائف؛ اإلثراء غري املشروع (املواد     
ــان  جتــرِّم مــن القــانون اجلنــائي االخــتالس يف القطــاع اخلــاص. وتعــاجل املــواد     ٣٣٥و ١٩١املادت
 وال سيما يف القطاع العام. أيضاًمن القانون اجلنائي موضوع االختالس  ٢٥١و ٣٢٧و ٢٤٠

من القـانون اجلنـائي إسـاءة اسـتغالل الوظـائف. وتشـترط أحكامهـا يف هـذا          ٣٢٧املادة  جترِّمو
ر كبري باملصاحل العامة أو حقوق ومصـاحل األفـراد أو األشـخاص االعتبـاريني     الشأن "إحلاق ضر

 من االتفاقية. ١٩اليت حيميها القانون"، وهو شرط غري متوخى يف املادة 

مــن القــانون اجلنــائي اإلثــراء غــري املشــروع، وتعرفــه علــى أنــه "امــتالك     ٣٣٠/٢املــادة  جتــرِّمو
من خالل أطراف ثالثـة، ملوجـودات تتجـاوز    مسؤول أو موظف عمومي، بصورة شخصية أو 

إذا مـا ثبـت اسـتحالة حصـوله عليهـا بطريقـة مشـروعة".        إىل حـد بعيـد   قيمتها دخله املكتسب 
  وتكون البينة على املدعي يف هذا الشأن.

    
   )٢٥إعاقة سري العدالة (املادة     

 ٢٥من القانون اجلنائي بتنفيـذ أحكـام الفقـرة (أ) مـن املـادة       ٣١٤و ٣٠٩تفي أحكام املادتني 
مـن القـانون اجلنـائي فتطبقـان بصـورة مناسـبة        ٣٤٩و ٣٠٣من االتفاقية، أمـا أحكـام املـادتني    

  .٢٥من املادة  (ب)أحكام الفقرة 
    

   )٢٦مسؤولية الشخصيات االعتبارية (املادة     
من القانون اجلنائي على املسـؤولية اجلنائيـة لألشـخاص االعتبـاريني      ٢١من املادة  ٣تنص الفقرة 

(باستثناء السلطات العامة). وتشمل العقوبات املفروضة على األشخاص االعتبـاريني الغرامـات،   
م مـن القـانون اجلنـائي). وتقـدِّ     ٦٣واحلرمان من احلق يف ممارسـة أنشـطة معينـة والتصـفية (املـادة      

إلجــراءات تطبيــق اومــا يليهــا مــن مــواد قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة قواعــد خاصــة ل   ٥٢١املــادة 
األشخاص االعتباريني تسمح بتمديد التهمة األصـلية املوجهـة للشـخص االعتبـاري     على اجلنائية 

لتشمل ممثليه القانونيني حبيث يوجه هلم االهتام بارتكـاب اجلـرائم املتـهم هبـا الشـخص االعتبـاري       
مـن االتفاقيـة، رأى املستعرِضـون     ٢٦أحكـام لتطبيـق املـادة    رغـم وجـود   م املتصلة هبا. وأو اجلرائ

إىل عـدم   أنه من الصعب تقيـيم فعاليـة تنفيـذ تلـك األحكـام القانونيـة يف املمارسـة العمليـة، نظـراً         
  توفر أمثلة حلاالت تطبيق اإلجراءات اجلنائية على كيانات اعتبارية.
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   )٢٧ة املشاركة والشروع (املاد    
تنظم األحكام العامة من القانون اجلنائي خمتلف أشكال املشـاركة يف ارتكـاب اجلـرائم اجلنائيـة     

  ).  ٨١و ٢٧-٢٥) والشروع يف ارتكاهبا والتحضري هلا (املواد ٤٢(املادة 
    

   )٣٧و ٣٠املالحقة واملقاضاة واجلزاءات؛ التعاون مع سلطات إنفاذ القانون (املادتان    
أخذ املستعرِضون بعني االعتبار دراسة املركز الـوطين ملكافحـة الفسـاد ورأوا أهنـا تعكـس صـورة       

االتفاقيـة  أنَّ عن تطبيق متبـاين ومتسـاهل للغايـة للعقوبـات املفروضـة علـى جـرائم الفسـاد. ومـع          
مطبقة من الناحيـة التشـريعية، فـال تـزال هنـاك حتـديات كـبرية تعتـرض إنفاذهـا الفعلـي. وتسـلط            

 ة يف االتفاقية.رَّممثلة احلاالت اليت خضعت لالستعراض قليال من الضوء على جترمي األفعال اجملأ

ويكفل القـانون احلصـانة لـرئيس اجلمهوريـة والنـواب الربملـانيني. ونـوقش موضـوع الفسـاد يف          
 التفاقيـة. وقـدم املركـز الـوطين    مـن   ٣٠مـن املـادة    ٢تنفيـذ الفقـرة   باجلهاز القضـائي بـاالقتران   

تشـري إىل إحـراز تقـدم كـبري يف مكافحـة الفسـاد يف        ٢٠١٤ملكافحة الفسـاد إحصـاءات لسـنة    
هـذا اجملـال. ورحـب املستعرِضـون بتلـك التطـورات وأعربـوا عـن تأييـدهم إلدخـال املزيـد مــن            
التحســينات يف هــذا الشــأن، مبــا يشــمل املمارســات الثابتــة، لضــمان الســماح بــإجراء حتريــات  

 صانة.  وحتقيقات قبل رفع احل

ــة    بالتــدريج وقــد أدخــل  ــة يف التشــريعات الوطني نظــام اتفاقــات التفــاوض علــى ختفيــف العقوب
للدراسة اليت أجراها املركز الوطين ملكافحة الفسـاد، تـبني للمركـز     وفقاًواملمارسات الفعلية، و

يف أن النيابـة العامـة مارسـت صـالحيتها التقديريـة      أنَّ من قضايا الفساد اليت استعرضها  ٨١يف 
تطلب من احملاكم ختفيف العقوبة إىل الثلث بناء على اتفاقات تفاوضية أبرمـت يف هـذا الشـأن    

من القانون اجلنائي. وأعرب املستعرِضون عـن بـالغ قلقهـم إزاء هـذا      ٨٠مبوجب أحكام املادة 
 التوجه الذي قد يغل يد القاضي عن توقيع عقوبات تراعي خطورة اجلرمية.

علــى تــدابري إلعــادة إدمــاج الســجناء املــدانني يف    ٤٤٣/٢٠٠٤فيذيــة رقــم وتــنص املدونــة التن
 اجملتمع، مبا يشمل اإلفراج املشروط عنهم.  

 من قانون اإلجراءات اجلنائية إجراءات الوقف املؤقت عن العمل. ٢٠٠وتنظم املادة 

معينـة  من القانون اجلنائي شروط فقدان الشخص لألهليـة لشـغل مناصـب     ٦٥د املادة وحتدِّ
لإلحصـاءات املقدمـة مــن    وفقـاً أو ممارسـة أنشـطة معينـة نتيجـة إلدانتـه بارتكــاب جـرائم. و      

يف املائة فقط من األشخاص املدانني بارتكـاب جـرائم فسـاد     ٦٣ السلطات املولدوفية، فإنَّ
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بالفصل واحلرمـان مـن احلـق يف شـغل بعـض الوظـائف (حيـث كانـت العقوبـة           أيضاًعوقبوا 
 قانون).ملزمة مبقتضى ال

املتعلـق مبدونـة قواعـد سـلوك مـوظفي اخلدمـة املدنيـة         ١٦/٢٠٠٨- ٢٥وينص القـانون رقـم   
ضــه هــذا إىل موظــف مــدين خيــل بقواعــد الســلوك أثنــاء أدائــه لواجبــه ويعرِّ أيِّ علــى حماســبة 

 إجراءات تأديبية.

مـن االتفاقيـة، درس املستعرِضـون دفوعـا خاصـة يلجـأ هلـا         ٣٧ويف إطار استعراض تنفيذ املادة 
 ٤املتهمون جبرمية الرشو يف القطاعني العام واخلاص واملتاجرة بالنفوذ: إذ تعفي أحكـام الفقـرة   

من القانون اجلنائي الراشـي واملتـاجر بـالنفوذ مـن      ٣٢٦و ٣٣٤و ٣٢٥يف كل من املواد أرقام 
سؤولية اجلنائية شريطة إما جتريده من قيمة الرشـوة أو اخلدمـة أو مـن نفـوذه أو أن يبـادر إىل      امل

االعتراف جبرمه قبل أن يعلـم مبعرفـة هيئـات التحقيـق جبرميتـه. وأعـرب املستعرِضـون عـن بـالغ          
  قلقهم إزاء الطابع اآليل يف تطبيق هذه الدفوع.

    
   )٣٣و ٣٢محاية الشهود واملبلِّغني (املادتان     

بشــأن محايــة الشــهود  ١٠٥/٢٠٠٨يــنص كــل مــن قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة والقــانون رقــم 
وغريهــم مــن املشــاركني يف اإلجــراءات اجلنائيــة علــى تــدابري حلمايــة الشــهود. واقتــرح اخلــرباء   

 ٤املستعرِضون إدراج مجيع جرائم الفساد يف فئـة "اجلـرائم اخلطـرية" علـى أقـل تقـدير (الفقـرة        
علـى هـذه    ١٠٥/٢٠٠٨من القانون اجلنائي) هبدف تطبيق أحكام القانون رقـم   ١٦من املادة 
دة بشـأن اسـتخدام هـذا القـانون فيمـا يتعلـق بـاجلرائم        معلومات حمـدَّ وكذلك مل تقدم اجلرائم. 
 لالتفاقية. وفقاًاملقررة 

املتعلـق مبنـع ومكافحـة الفسـاد      ١٦/٢٠٠٨-٩٠مـن القـانون رقـم     ١٨وتنص كـل مـن املـادة    
بشـأن مدونـة قواعـد سـلوك مـوظفي اخلدمـة        ١٦/٢٠٠٨-٢٥من القانون رقم  ١٢/١ة واملاد

موظف مدين يبلـغ حبسـن نيـة عـن أفعـال فسـاد وانتـهاك القواعـد         أيِّ املدنية على تدابري حلماية 
  .وإقرارات الذمة املالية املصاحلبتضارب املتعلقة 

    
   )٤٠و ٣١ التجميد واحلجز واملصادرة؛ السرية املصرفية (املادتان    

مــن القــانون اجلنــائي املصــادرة علــى النحــو التــايل: "النقــل     ١٠٦املــادة مــن  ١تعــرف الفقــرة 
القسري مللكيـة املوجـودات أو األشـياء املسـتخدمة يف ارتكـاب جرميـة أو املتأتيـة مـن ارتكـاب          
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 مـن القـانون اجلنـائي    ١٠٦مـن املـادة    ٢". وحتـدد الفقـرة   إىل الدولـة بـدون مقابـل مـايل     جرمية
 من االتفاقية. ٣١نطاق األشياء اليت ميكن مصادرهتا مبا يتماشى مع املادة 

كما جيوز مصـادرة ممتلكـات تعـادل قيمتـها عائـدات اجلرميـة يف حـال تعـذر العثـور علـى هـذه            
العائدات يف حـوزة الشـخص املـدان. وجيـوز إصـدار أمـر باملصـادرة يف حـاالت اسـتثنائية دون          

 ).  من القانون اجلنائي ١٠٦من املادة  ٤إدانة (الفقرة 

ــواد         ــاجلرائم (امل ــة ب ــى املوجــودات املتعلق ــتحفظ عل ــة ال ــانون اإلجــراءات اجلنائي ــز ق  ٢٠٢وجيي
 ) هبدف استخدامها يف التحقيقات.  ٢١٠  إىل

مـن القـانون اجلنـائي مصـادرة ممتلكـات األطـراف الثالثـة الـيت          ١٠٦مـن املـادة    ٣وجتيز الفقرة 
أو تأتت منـها يف حـال مـا إذا كانـت هـذه األطـراف علـى علـم          اسُتخِدمت يف ارتكاب جرمية

 بطابعها غري املشروع.

ظ عليهـا أو املصـادرة. ومـع ذلـك،     دة أو املـتحفَّ وجد هيئة خمتصة بـإدارة املمتلكـات اجملمَّـ   توال 
 وبيعها.  املصادرة السلطات الضريبية هي املسؤولة عن تسجيل وحتديد قيمة املمتلكات  فإنَّ

من القانون اجلنائي عمليات املصادرة املوسعة للموجـودات الـيت تتجـاوز     ١٠٦/١وتنظم املادة 
غــري  مصــادرقيمتـها املــوارد املاليــة املشــروعة لصـاحبها والــيت ميكــن أن ُتنســب بصـفة عامــة إىل    

للـدحض حـول املصـدر غـري املشـروع ألمـوال        قـابالً  افتراضـاً  ١٠٦/١مشروعة. وتضـع املـادة   
 لدستور.  من ا ٤٦من املادة  ٣عليه ال يتعارض مع الفقرة ى َعاملدَّ

ورحب املستعرِضـون بـالتطورات التشـريعية يف هـذا اجملـال، وال سـيما أداة املصـادرة املوسـعة،         
مقــدار املمتلكــات أنَّ ولكنــهم الحظــوا عــدم وجــود معلومــات عــن إنفــاذ األحكــام القانونيــة و

 .  املصادرة صغري باملقارنة مع عدد اإلدانات

) وقـــانون ٢٢بشـــأن املؤسســـات املاليـــة (املـــادة  ١٣/١٩٩٥- ٥٥٠ويـــنظم القـــانون رقـــم 
 ١٦/٢٠٠٧- ١٩٠) والقــانون رقــم ٥، الفقــرة ١٢٨و ١٢٦اإلجــراءات اجلنائيــة (املادتــان 

) املسـائل املتعلقـة بالسـرية    ١٢بشأن منع ومكافحة غسل األموال ومتويـل اإلرهـاب (املـادة    
ة. وميكـن تعليـق قـرارات    املصرفية اليت وصفت بأهنا ال تشكل عقبة أمام التحقيقـات الوطنيـ  

 مـاً موا تظلُّجتميد حسابات املشتبه فيهم يف قضايا غسل األموال ومتويل اإلرهاب إذا مـا قـدَّ  
من القـانون بصـيغتها املسـتكملة يف القـانون     ١٤يف هذا الشأن مبوجب شروط حمددة (املادة 

ومل يكـن مـن    ). وأُدخلت املادة اجلديدة يف القانون بعد الزيارة القطريـة ١٧٩/٢٠١٤رقم 
  املمكن للمستعرِضني النظر يف تطبيقها.  
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   )٤١و ٢٩التقادم؛ السجل اجلنائي (املادتان     
سـنوات) أو فئـة    ٥تندرج معظم جرائم الفساد إما يف فئة اجلـرائم دون اخلطـرية (فتـرة التقـادم     

 سنة).   ١٥اجلرائم اخلطرية (فترة التقادم 

مــا قــد يف اجلــرائم الــيت ترتكــب يف مجهوريــة مولــدوفا  ويراعــى يف حتديــد العقوبــة علــى اجلنــاة  
ارتكبوه مـن جـرائم يف اخلـارج وسـجالهتم      يكون قد صدر حبقهم من عقوبات جنائية على ما

  من القانون اجلنائي).   ١١من املادة  ٧اجلنائية اخلارجية (الفقرة 
    

   ) ٤٢الوالية القضائية (املادة     
مـن   ١١حددت الواليـة القضـائية للدولـة علـى أسـاس مبـدأ اإلقليميـة مبوجـب أحكـام الفصـل           

ــيت       ــة أن يشــمل كــذلك اجلــرائم ال ــة القضــائية اخلارجي ــائي. وميكــن لنطــاق الوالي القــانون اجلن
يرتكبها مواطنون مولدوفيون أو أشخاص عـدميو اجلنسـية يقيمـون بصـفة اعتياديـة يف مولـدوفا       

كبــها مواطنــون أجانــب أو أشـــخاص عــدميو اجلنســية مــن غــري املقـــيمني،        واجلــرائم الــيت يرت  
كانت اجلرائم تضر مبصاحل البلد وحقوق املواطنني ومصاحلهم، أو إذا كانـت هـذه اجلـرائم     إذا

 مرتكبـو يكـون   مذكورة يف معاهدات دولية تكـون مجهوريـة مولـدوفا طرفـا فيهـا، شـريطة أالَّ      
  ى.تلك األفعال قد عوقبوا يف دولة أخر

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

القـرارات والعقـود   أنَّ املتعلق مبنع ومكافحة الفسـاد علـى    ١٦/٢٠٠٨-٩٠ينص القانون رقم 
فعل من أفعال الفساد تعتـرب الغيـة وباطلـة مـن تـاريخ اعتمادهـا        اليت شاهبا أيُّ اتوبنود االتفاق
طـرف مـن األطـراف بغـض النظـر عـن علمـه هبـذه األفعـال.          أيِّ  علـى  أثر قـانوين  وليس هلا أيُّ

على أن يستبعد من املشاركة يف املناقصات كل مـن يتـورط    ١٣١/٢٠١٥وينص القانون رقم 
عــرض مقــدم يف مناقصــة يشــوب أيِّ جــرائم فســاد وغســل أمــوال وجــرائم أخــرى ورفــض يف 

 على أفعال فساد.لغاء إجراءات االشتراء اليت تنطوي إتقدميه الفساد و

علــى حــق كــل مــن أصــابه ضــرر بســبب أعمــال  أيضــاً ١٦/٢٠٠٨-٩٠ويــنص القــانون رقــم 
  ).٢٣/١إجرامية يف احلصول على تعويض على ما أصابه من ضرر (املادة 
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    )٣٩و ٣٨و ٣٦السلطات املتخصِّصة والتنسيق فيما بني اهليئات (املواد     
ة يف منـع ومكافحـة الفسـاد باإلضـافة إىل مهـام      املركز الـوطين ملكافحـة الفسـاد هيئـة متخصصـ     

أخرى منها التحقيـق. وقـد خلـف املركـز السـابق ملكافحـة اجلـرائم االقتصـادية والفسـاد الـذي           
. ويتمتـع املركـز باسـتقاللية    ٢٠١٢وأعيـد تشـكيله وتغـيري امسـه يف عـام       ٢٠٠٢أُنشئ يف عـام  

 ام القانون.  ألحك وفقاًمن الناحية التنظيمية والوظيفية والتشغيلية 

ــادة   ــم    ٢٥ومبوجــب امل ــانون رق ــن الق ــب متخصصــة يف    ١٦/٢٠٠٨-٢٩٤م ــاء مكات مت إنش
النيابة العامة منوطـة مبهـام متعلقـة مبكافحـة الفسـاد. ومت اإلبـالغ عـن جهـود جاريـة مـن أجـل            

 إصالح النيابة العامة.

لبنـاء إطـار قـانوين ومؤسسـي ملكافحـة الفسـاد        كبرياً مجهورية مولدوفا بذلت جهداًأنَّ ومع 
صـالحية   هـذا الشـأن هـي انعـدام الرؤيـة اإل     . واملشكلة األخرى يفراًتطبيقه ال يزال متعثِّ فإنَّ

الشاملة ملكافحة الفساد، وهو األمر الذي يؤدي إىل ازدواجية اجلهود. ويزيـد هـذا التشـرذم    
سـيما    كفاءهتـا يف مكافحـة الفسـاد وال   املؤسسي من التداخل بني املؤسسات كما يقلـل مـن   

 يف املمارسة العملية.

ولــدى مجهوريــة مولــدوفا تشــريعات وطنيــة ترمــي إىل تعزيــز التعــاون بــني الســلطات الوطنيــة    
أيِّ (اإلبــالغ عـــن   ١٦/٢٠٠٧-١٩٠املختصــة والقطــاع اخلـــاص، وال ســيما القــانون رقـــم     

ض احملـاورين إىل وجـود مشـاكل    أنشطة مشبوهة أو معامالت لغسل األمـوال). وقـد أشـار بعـ    
تعترض سبيل التعاون بني السلطات والقطاع اخلاص، مبا يف ذلـك اجملتمـع املـدين. وتوجـد مـن      
الناحيــة العمليــة خطــوط هاتفيــة ســاخنة لــتمكني املــواطنني مــن اإلبــالغ عــن جــرائم الفســاد.     

ح هلـم تقيـيم   وقدمت مجهورية مولدوفا إحصاءات ولكن مل يتوفر للمستعرِضني أساس قوي يتي
  فعالية مفهوم هذا التعاون.

    
   دة التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّ  -٢- ٢  

مـن قـانون العقوبـات)،     ٣٣٠/٢األحكام املتعلقة بتجرمي اإلثراء غـري املشـروع (املـادة      •  
٢٠ا (املادة وإن مل ختترب عملي.( 

اجلنــائي بشــأن الرشــوة   مــن القــانون   ٣٣٤و ٣٣٣النطــاق الواســع لتطبيــق املــادتني      •  
الرشــوة ال يقتصــر علــى  : فهــومــن االتفاقيــة) ٢١القطــاع اخلــاص (مقارنــة باملــادة   يف

ــاء ــة أو جتاريــة"، ولكــن ميكــن أن يشــمل    "أثن حــاالت  أيضــاًأنشــطة اقتصــادية أو مالي
 جتماعية أو منظمات غري حكومية اخرى"."املنظمات االالرشوة املتعلقة بـ
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مـــــن  ١٠٦املـــــادة مـــــن  ٤(الفقـــــرة إدانة إىل تناد ــــــاالسمنـــــا إمكانيـــــة املصـــــادرة دو  •  
 اجلنائي). القانون

 من القانون اجلنائي). ١٠٦/١اخليار القانوين بشأن املصادرة املوسعة (املادة   •  

أنَّ رأوا حيـث  ومع ذلك، حبـذ املستعرِضـون تطبيـق هـذه األمثلـة الناجحـة علـى نطـاق أوسـع          
  أعاله اختربت على نطاق حمدود جدا يف املمارسة العملية.مجيع األحكام القانونية املذكورة 

    
   يات اليت تواجه التنفيذ التحدِّ  -٣- ٢  

حــاالت (ب) مــن االتفاقيــة وعــدم اقتصــاره علــى   ١٥ضــمان التنفيــذ الفعــال للمــادة    •  
 .أيضاًاحلصول على أجر غري مستحق من اجلاين بل التماسه 

مبا يسمح بتجرمي إسـاءة اسـتغالل الوظـائف بغـض     النظر يف تعديل التشريعات الوطنية   •  
 ).١٩النظر عن األضرار (املادة 

مــن القــانون اجلنــائي بشــأن جتــرمي الرشــوة يف       ٣٣٤و ٣٣٣ضــمان تطبيــق املــادتني     •  
 ).٢١القطاع اخلاص مبزيد من الفعالية (املادة 

ــذايت لألمــ       •   ــوطين يشــمل بوضــوح الغســل ال وال النظــر يف إدراج حكــم يف التشــريع ال
 )).  ه( ٢، الفقرة ٢٣وذلك لغرض ضمان اليقني القانوين والوضوح (املادة 

 ).٢٤النظر يف جترمي اإلخفاء (املادة   •  

ضــمان إنفــاذ األحكــام الوطنيــة الــيت تــنظم املســؤولية اجلنائيــة لألشــخاص االعتبــاريني     •  
 ).٢٦(املادة  على حنو فعالوتطبيقها 

 تفاقية:من اال ٣٠ادة من امل ١مراعاة ما يلي بشأن الفقرة   •  

 ،تنقــيح العقوبــات املقــررة علــى جــرائم الفســاد هبــدف تشــديدها والتعامــل معهــا   ○    
حبســـب احلالـــة (أساسية/شـــديدة اخلطـــورة)، باعتبـــار اجلرميـــة خطـــرية أو بالغـــة   

مـن القـانون اجلنـائي). وسـيؤدي      ١٦مـن املـادة    ٥و ٤نظـر الفقـرتني   ااخلطورة (
إىل إطالــة فتــرات التقــادم احملــددة بشــأن هــذه اجلــرائم وييســر   أيضــاًذلــك بــدوره 

ــم     ــانون رق ــؤرخ ١٠٥إخضــاعها ألحكــام الق ــايو  ١٦، امل بشــأن  ٢٠٠٨أيار/م
 محاية الشهود وغريهم من املشاركني يف اإلجراءات اجلنائية.  



 

V.16-00994 11 
 

CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.35 

تعديل التشريعات لضمان اتسـاق ممارسـات احملـاكم يف جتنـب اجلمـع بـني تطبيـق          ○   
إىل األدلـــة املســـتندة مـــن قـــانون اإلجـــراءات اجلنائيـــة (احملاكمـــة  ٣٦٤/١ املـــادة

مــن  ٨٠أو املــادة  ٨اجملموعــة أثنــاء مرحلــة التحقيقــات اجلنائيــة) وخاصــة الفقــرة 
(و)  ١القانون اجلنائي (تطبيق العقوبة يف حاالت التفاوض لتخفيفها) مع الفقـرة  

ــادة  ــانون اجلنـــائي (الظـــروف املخففـــة/ا  ٧٦مـــن املـ العتراف بالـــذنب) مـــن القـ
(ختفيــف العقوبــة املقــررة يف القــانون)، وبالتــايل مــن القــانون اجلنــائي  ٧٩ واملــادة

احليلولة دون تراكم احلـاالت املخففـة للعقوبـة والظـروف االسـتثنائية عنـد تقريـر        
 العقوبة على املتهمني يف قضايا الفساد.  

مرتكبــو يعفــى ) لكــي ال اجلنــائي قــانونالمــن  ٥٥تعــديل التشــريعات (املــادة     ○   
اجلرائم، من قبيل الرشـوة يف القطـاع اخلـاص وإسـاءة اسـتغالل املناصـب الرمسيـة        

 للمسؤولية اإلدارية.  ليخضعوا واالختالس، من املسؤولية اجلنائية 

لالتفاقيـة مبـا يتماشـى     وفقـاً رة تعزيز فعالية ومستوى العقوبات على اجلـرائم املقـرَّ    ○    
 قضائية للمحكمة العليا.اهليئة الإرشادات مع 

ــد         ○     ــة يف املعه ــة للقضــاة ووكــالء النياب ــاء اخلدم ــدريب أثن ــدد دورات الت ــادة ع زي
الــوطين للعدالــة يف جمــال التحقيــق واحملاكمــة يف قضــايا الفســاد، مبــا فيهــا تكييــف  

 جلرم اجلاين.   وفقاًالعقوبة 

حتريـات للحصـول علـى أدلـة جنائيـة       بـإجراء ضمان اتساق املمارسة العملية والسماح   •  
، ٣٠(املـادة   احلصانة عنـهم  فني العموميني الذين يتمتعون باحلصانة قبل رفعظاملوضد 

 ).  ٢الفقرة 

مــن القــانون اجلنــائي عنــد النظــر يف قضــايا   ٨٠احلــد مــن نطــاق تطبيــق أحكــام املــادة    •  
ــد تطبيقهــ      ــع الســلطات املختصــة عن ــاون م ــة   االفســاد والتع ــد هوي شــخاص ألالتحدي

ــادة  الضــالعني يف ارتكــاب جــرائم   الخــرين اآل ــرة ٣٠فســاد (امل ــادة  ٣، الفق ، ٣٧وامل
مـن   ٣الفقرة ألحكام ) مع األخذ يف االعتبار الروح واألساس املنطقي ٣-١الفقرات 

 من االتفاقية. ٣٠املادة 

يــة مــن القــانون اجلنــائي املتعلــق باحلرمــان مــن األهل ٦٥للمــادة ضــمان التنفيــذ الفعــال   •  
لشـــغل مناصـــب معينـــة أو ممارســـة أنشـــطة معينـــة نتيجـــة لإلدانـــة يف قضـــايا الفســـاد   

 ).٧، الفقرة ٣٠  (املادة
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عليهـا  واملـتحفظ  إلدارة املوجودات اجملمَّدة متخصصة األخذ بعني االعتبار إنشاء هيئة   •  
 ).٣، الفقرة ٣١واملصادرة (املادة 

ــة بشــأن       •   ــام الوطني ــاذ األحك ــع    الضــبط ضــمان إنف ــدريب جلمي ــوفري الت واملصــادرة وت
ووكــالء النيابــة   احملققــني  مــن ومصــادرة املمتلكــات ضــبط  املــوظفني املشــاركني يف  

 ).٣١والقضاة التابعني للمركز الوطين ملكافحة الفساد (املادة 

، ٣٢النظــر يف إبــرام اتفاقــات أو ترتيبــات بشــأن تغــيري أمــاكن إقامــة الشــهود (املــادة      •  
 ).٣الفقرة 

النظــر يف توســيع نطــاق اإلطــار القــانوين الــذي يــوفر احلمايــة مــن املعاملــة غــري املــربرة     •  
املرموقـة  العموميـة  ليشمل األشـخاص مـن غـري املـوظفني املـدنيني وأصـحاب املناصـب        

 ).  ٣٣وغريهم من األشخاص الذين يقدمون خدمات عامة (املادة 

طة املركـز الـوطين ملكافحـة الفسـاد     التغلب على العراقيـل التشـريعية لزيـادة فعاليـة أنشـ       •  
ملنع هذه الظاهرة ومكافحتها واحلفاظ باستمرار علـى ضـمانات االسـتقالل املؤسسـي     

 ).٣٦للمركز، وال سيما يف ضوء واليته الواسعة، وزيادة موارده (املادة 

زاهة وجهــاز النيابــة ـمواصــلة واســتكمال اجلهــود اجلاريــة إلصــالح اللجنــة الوطنيــة للنــ  •  
 .)٣٦ة وضمان التنفيذ الفعال لإلصالحات ذات الصلة (املادة العام

اجلهـات صـاحبة   مواصلة تعزيز التعاون بني املركز الوطين ملكافحة الفسـاد وغـريه مـن      •  
يف عمليـات مكافحـة الفسـاد، وخاصـة يف جمـاالت التـدريب علـى         املشـاركة املصلحة 

) ٣٨لالتفاقيــة (املــادة   وفقــاًاجلــرائم املقــررة  ومالحقــة مكافحــة الفســاد والتحقيــق   
 .اكموالفصل يف القضايا ذات الصلة املعروضة على احمل

النظر فيما إذا كان تعديل شكل الصياغة االختياريـة الـواردة يف نـص الـدفوع اخلاصـة        •  
ــم     ــرات رق ــا يف الفق ــواد   ٤املنصــوص عليه ــن امل ــانون   ٣٣٤و ٣٢٦و ٣٢٥م ــن الق م

ــؤولية ا   ــن املســ ــى مــ ــوز أن يعفــ ــائي ("جيــ ــاالقتران  اجلنــ ــة") بــ ــار ختفيــــف  خبجلنائيــ يــ
ــة/الظروف ــة العقوب ــة لألحكــام ذات     املخفف ــر مرون ــق أكث ــؤدي إىل تطبي ، ميكــن أن ي

أفعـال اجلـاين   لوكيل النيابـة بتقيـيم   كل حالة على حدة، وما إذا كان يسمح يف الصلة 
ة )، مع األخذ يف االعتبار التوصية الواردة أعاله بشـأن احلاجـ  ٣٧يف كل قضية (املادة 

 .للغاية إىل تطبيق الصالحيات القضائية التقديرية تطبيقا حذرا
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تيسري التعاون بني السلطات الوطنية والقطـاع اخلـاص والتشـجيع علـى تعزيـزه، مبـا يف         •  
مالحقـة  ذلك التعاون مع اجملتمع املـدين، بغيـة كشـف الفسـاد والتحقيـق يف جرائمـه و      

 ).٣٩ مبزيد من الفعالية (املادة الفاسدين

ــادة    •   ــق امل ــم   ١٤رصــد تطبي ــانون رق ــانون  ١٦/٢٠٠٧-١٩٠مــن الق ، املســتكمل بالق
دة لكــي لشــروط حمــدَّ وفقــاًبشــأن وقــف جتميــد احلســابات املاليــة  ١٧٩/٢٠١٤ رقــم
االتفاقيـة  يف نطـاق  حيد تفسري وتطبيق املادة من فعالية التحقيق يف اجلـرائم الـيت تقـع     ال

  .)٤٠(املادة 
    

    التعاون الدويلالفصل الرابع:   - ٣  
    مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض   -١- ٣  

  تسليم املطلوبني؛ نقل األشخاص احملكوم عليهم؛ نقل اإلجراءات اجلنائية     
    )٤٧و ٤٥و ٤٤ (املواد

بشـــأن "املســـاعدة القانونيـــة  ٣٧١/٢٠٠٦يـــنظم قـــانون اإلجـــراءات اجلنائيـــة والقـــانون رقـــم 
 لوبني.  الدولية" مسألة تسليم املط

ــى ســبيل        ــوبني. وعل ــزدوج لتســليم املطل ــة التجــرمي امل ــدوفا بصــفة عام ــة مول وتشــترط مجهوري
ازدواجيــة التجــرمي ليســت الزمــة يف حــال اســتبعادها يف إطــار معاهــدة دوليــة     االســتثناء، فــإنَّ

يف هـذا الشـأن    مرنـاً  هنجـاً  أيضـاً فيها. وتعتمد السلطات الوطنية  تكون مجهورية مولدوفا طرفاً
 ن خالل التركيز على الفعل األساسي يف اجلرمية املعنية.م

د العقوبة الدنيا بالنسبة للجرائم الـيت تسـتوجب التسـليم بالسـجن ملـدة سـنة واحـدة، وإذا        دَّوحت
 د ملدة ستة أشهر على األقل من هذه العقوبة.  حدَّكان طلب التسليم ألغراض تنفيذ عقوبة، فُت

 التسليم مشروطا بوجود معاهدة واعتربت االتفاقيـة أساسـاً  ، جعلت مجهورية مولدوفا وعموماً
يف هـذا الشـأن إىل األمـني العـام      قانونيا لتسليم املطلوبني. ومل تقـدِّم السـلطات الوطنيـة إشـعاراً    

حمكمة وطنية أيا من حاالت تسليم املطلـوبني باالسـتناد    لألمم املتحدة. وحىت اآلن مل تقيِّم أيُّ
تســليم املطلــوبني يف بعــض احلــاالت علــى أســاس "التــزام    أيضــاً. وميكــن إىل االتفاقيــة وحــدها

 ).  ٣٧١/٢٠٠٦من القانون رقم  ٥١مكتوب باملعاملة باملثل" (املادة 
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مــن قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة.  ٥٤٦وتــرد أســباب رفــض طلبــات تســليم املطلــوبني يف املــادة 
ال جيـوز رفـض التسـليم حبجـة     صـلة باملوضـوع إذ    ٣٧١من القانون رقـم   ٤٣و ٤٢وللمادتني 

 اجلرم ينطوي على مسائل مالية.  أنَّ 

مـن قـانون اإلجـراءات     ٥٤٥وميكن اختاذ إجراءات مبسطة لتسليم املطلوبني وفق أحكام املادة 
 .  ٣٧١/٢٠٠٦من القانون رقم  ٥٩اجلنائية واملادة 

غ ية، تبلِّــومجهوريـة مولـدوفا ال تســلم رعاياهـا. وعنـد رفــض طلـب تسـليم علــى أسـاس اجلنسـ        
أنَّ ، وقضـائيا بوسـع السـلطات املولدوفيـة مالحقـة هـذا الشـخص       أنَّ مولدوفا الدولـة الطالبـة بـ   

 عليها تقدمي طلب رمسي وإحالة ملف القضية إليها من أجل اختاذ اإلجراءات الالزمة.  

وإذا كــان تأجيــل تســليم املطلــوبني مــن شــأنه أن يــؤدي إىل انقضــاء فتــرة التقــادم يف الــدعوى   
اجلنائية، أو التسبب يف صعوبات مجة إلثبات الوقائع، فيجوز تسليم الشخص املطلوب مؤقتـا،  

 إىل طلب مسبب حبسب شروط متفق عليها بني الدولتني.   استناداً

مجهوريــة مولــدوفا إنفــاذ األحكــام القضــائية األجنبيــة، مبــا يف ذلــك يف حــاالت رفــض    وتتــوىل
 ٣٧١/٢٠٠٦فصـــل الســـادس مـــن القـــانون رقـــم تســـليم رعاياهـــا، بالتماشـــي مـــع أحكـــام ال

 من قانون اإلجراءات اجلنائية.   ٥٥٩و ٥٥٨  واملادتني

 م مجهوريـة مولـدوفا أيَّ  د املسألة. ومل تقدِّعلى مدى تعقُّ وتتوقف مدة إجراءات التسليم دائماً
ئية معلومات بشأن متوسط املدة اليت تستغرقها إجراءات التسليم. وإزاء جتزؤ البيانات اإلحصـا 

املتعلقة بإجراءات تسـليم املطلـوبني، أعـرب املستعرِضـون عـن تفضـيلهم اعتمـاد أسـلوب أكثـر          
 منهجية يف مجع املعلومات اإلحصائية عن حاالت تسليم املطلوبني.

وتلتزم مجهورية مولدوفا باالتفاقية األوروبية بشـأن تسـليم املطلـوبني وبروتوكوليهـا اإلضـافيني      
 األول والثاين.  

ــنظم قــ  ــواد  وي ــة (امل ــم  ٥٥٧-٥٥١انون اإلجــراءات اجلنائي ــانون رق  ٢٠٠٦لســنة  ٣٧١) والق
(الفصل اخلامس) نقل السجناء إىل الـداخل واخلـارج. ومجهوريـة مولـدوفا طـرف يف االتفاقيـة       

 األوروبية بشأن نقل األشخاص احملكوم عليهم وبروتوكوهلا اإلضايف.

ــواد    ــنظم الفصــل الثالــث (امل ــانون رقــم  ) مــن ٤١إىل  ٣٤وي ــدعاوى   ٣٧١/٢٠٠٦الق نقــل ال
  قت مجهورية مولدوفا على االتفاقية األوروبية لنقل الدعاوى اجلنائية.  اجلنائية. كما صدَّ
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   )٤٦املساعدة القانونية املتبادلة (املادة     
لدى مجهورية مولدوفا تشريعات لتنظيم تبـادل املسـاعدة يف املسـائل اجلنائيـة (الفصـالن األول      

من قانون اإلجـراءات اجلنائيـة).    ٥٤٠ إىل ٥٣١واملواد  ٣٧١/٢٠٠٦من القانون رقم  والثاين
وجيوز للسلطات الوطنيـة تـوفري املسـاعدة علـى أسـاس معاهـدة سـارية أو علـى أسـاس املعاملـة           

 لألشخاص االعتباريني. أيضاًباملثل، على أوسع نطاق ممكن، وبالنسبة 

) ٧(  ١تبادلـة يف غيـاب ازدواجيـة التجـرمي (الفقـرة      وجيوز رفض طلبات املسـاعدة القانونيـة امل  
مــن قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة). وال متيــز التشــريعات الوطنيــة بــني التــدابري    ٥٣٤مــن املــادة 

مفهـوم "التـدابري   أنَّ على الرغم مـن  (القسرية وغري قسرية كمعيار الشتراط ازدواجية التجرمي 
انظـر البـاب اخلـامس مـن قـانون      (جلنائيـة الوطنيـة   اإلجرائية القسـرية" مـألوف يف اإلجـراءات ا   

 .  ))اإلجراءات اجلنائية

) اإلحالـــة التلقائيـــة للمعلومـــات قبـــل طلـــب ٢٩(املـــادة  ٣٧١/٢٠٠٦ويـــنظِّم القـــانون رقـــم 
املساعدة القانونية املتبادلـة. كمـا ميكـن إجـراء جلسـات اسـتماع عـن طريـق التـداول عـن بعـد            

 للتشريع املولدويف.   وفقاًمن نفس القانون. وُتنفذ تلك الطلبات  ٢٨مبوجب املادة 

ابع املايل احملض للجرم ليسا مــن أســباب رفــض تلبيـة طلبـات املسـاعدة       والسرية املصرفية والط
 من قانون اإلجراءات اجلنائية.   ٥٣٤املادة يف القانونية املتبادلة الواردة 

والسلطة املركزية اليت حددهتا مجهورية مولودفا للتعامل مع طلبات املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة    
لــة التحقيــق اجلنــائي) ووزارة العــدل (يف مرحلــة احملاكمــة   هــي مكتــب املــدعي العــام (يف مرح 

وإنفاذ األحكام القضائية)، غري أهنا مل ختطر هبما األمـني العـام لألمـم املتحـدة وال أبلغتـه باللغـة       
 اللغات املقبولة لتقدمي هذه الطلبات.   أو

ــذ ط     وحــدَّ ــرة استرشــادية متوســطة لتنفي ــدويف للســلطات مــدة شــهر كفت ــات د املشــرع املول لب
ــذ طلبــات التفــويض القضــائي.       ــة، ومــن أربعــة إىل ســتة أشــهر لتنفي ــة املتبادل املســاعدة القانوني

 اإلطار الزمين يتوقف على حجم وتعقد كل قضية. وعموما، فإنَّ

ومجهورية مولدوفا هي دولة طرف يف االتفاقية األوروبيـة لتبـادل املسـاعدة يف املسـائل اجلنائيـة      
 وبروتوكوليها اإلضافيني.

ة بشـأن إجـراءات   يـ م بيانـات إحصـائية حتليل  وكما هو احلال بالنسـبة لتسـليم املطلـوبني، مل تقـدَّ    
  املساعدة القانونية املتبادلة.  
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  التعاون يف جمال إنفاذ القانون؛ التحقيقات املشتركة؛ أساليب التحري اخلاصة     
   )٥٠و ٤٩و ٤٨(املواد 

تتــوىل الســلطات الوطنيــة املعنيــة بإنفــاذ القــانون، بالتعــاون مــع نظرائهــا األجانــب، مكافحــة   
اجلرميــة عــرب الوطنيــة مبــا يف ذلــك اجلــرائم الــيت تــنص عليهــا أحكــام االتفاقيــة. وباإلضــافة إىل 
ذلك، فقد وضعت آلية وطنية للتعاون املشترك بني املؤسسات مـن أجـل تيسـري التعـاون مـع      

 جانب.  النظراء األ

يف شـــبكة كامـــدن املشـــتركة بـــني الوكـــاالت الســـترداد   أيضـــاًوتشـــارك مجهوريـــة مولـــدوفا 
ــق االستشــاري       ــوام)، والفري ــة االقتصــادية (غ ــة والتنمي املوجــودات وشــبكة منظمــة الدميقراطي
ــا.         ــوب شــرق أوروب ــانون جلن ــاذ الق ــا، ومركــز إنف ــوب شــرق أوروب ــامني يف جن للمــدعني الع

ــة مو وقَّ كمــا ــدوفا علــى اتفاقــات مــع وحــدة التعــاون القضــائي التابعــة لالحتــاد     عــت مجهوري ل
 األورويب (يوروجست) ومكتب الشرطة األورويب (اليوروبول).  

 للتعاون يف جمال إنفاذ القانون.   أساساًوتعترب مجهورية مولدوفا االتفاقية 

ن قـانون  مـ  ٥٤٠/٢أفرقة حتقيـق مشـتركة مـن خـالل املـادة       أيضاًوتستخدم مجهورية مولدوفا 
مـن الربوتوكـول اإلضـايف الثـاين لالتفاقيـة األوروبيـة للمسـاعدة         ٢٠اإلجراءات اجلنائية واملادة 

املتبادلة يف املسـائل اجلنائيـة. واملشـاكل املتكـررة الـيت تواجـه إنشـاء هـذه األفرقـة هـي مشـاكل            
 لغوية وترتبط بتنوع النظم القانونية.  

ل الثالـــث اخلـــاص بوســـائل اإلثبـــات وإجـــراءات  ويـــنظم قـــانون اإلجـــراءات اجلنائيـــة (الفصـــ 
وز تقدمي أدلة مستمدة مـن خـالل أسـاليب    ام أساليب التحري اخلاصة. وجياالستدالل) استخد

أسـلوب اعتــراض وتســجيل االتصــاالت   التحـري هــذه يف الــدعاوى اجلنائيـة. ومــع ذلــك، فــإنَّ  
مجيـع اجلـرائم املتصـلة بالفسـاد.     ق علـى  من قانون اإلجـراءات اجلنائيـة) ال يطبَّـ    ١٣٢/٨(املادة 

واستخدام أساليب التحري اخلاصة على الصعيد الدويل حمكـوم باتفاقـات بشـأن التعـاون علـى      
  إنفاذ القانون.

    
    التجارب الناجحة واملمارسات اجليدة   -٢- ٣  

 وجود إطار قانوين شامل ينظم التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية.  •  

ــة التجـــرمي  التفســـري املـــرن لشـــرط   •   ــتناداًازدواجيـ ــة   اسـ إىل الفعـــل األساســـي يف اجلرميـ
 ).٤٣من املادة  ٢  (الفقرة

  ).٤٨املشاركة يف عدة شبكات للتعاون على إنفاذ القانون (املادة   •  
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   التحديات اليت تواجه التنفيذ   -٣- ٣  
مواصلة العمل على وضـع نظـام للمعلومـات وتشـغيله بصـورة كاملـة ليجمـع علـى حنـو            •  

ممنهج املعلومات املتعلقة بقضايا تسليم املطلوبني واملساعدة القانونية املتبادلة بغيـة تيسـري   
رصــد تلــك القضــايا وتقيــيم فعاليــة تنفيــذ ترتيبــات التعــاون الــدويل مبزيــد مــن الكفــاءة؛  
وختصــيص املزيــد مــن املــوارد البشــرية عنــد القيــام بــذلك وبــذل جهــد أكــرب لالحتفــاظ   

 ).  ٤٦و ٤٤ى االمتثال للفصل الرابع من االتفاقية (املادتان بإحصاءات توضِّح مد

توسيع شبكة املعاهدات الثنائية لتسليم املطلوبني وتبادل املساعدة القانونية، وال سـيما    •  
 ).  ٣٠، الفقرة ٤٦، و١٨، الفقرة ٤٤املادتان مع الدول غري األوروبية (

تخدام االتفاقيـة كأسـاس قـانوين لتسـليم     إخطار األمني العام لألمم املتحدة بإمكانية اس  •  
 (أ)). ٦، الفقرة ٤٤املطلوبني (املادة 

التمييــز يف أحكــام التشــريع بــني التــدابري القســرية وغــري القســرية كمعيــار للتأكــد مــن     •  
اســتيفاء شــرط ازدواجيــة التجــرمي املطلــوب لتلبيــة طلبــات املســاعدة القانونيــة املتبادلــة  

تنطـوي علـى    عضاء يف جملس أوروبا مبساعدة أوسع نطاقاًوالنظر يف مد الدول غري األ
تدابري قسـرية دون اشـتراط التجـرمي املـزدوج، وال سـيما يف حـاالت طلـب املسـاعدة،         

 (ب) و(ج)). ٩، الفقرة ٤٦يف حال غياب معاهدة سارية يف هذا الشأن (املادة 

يــة بطلبــات املســاعدة إخطــار األمــني العــام لألمــم املتحــدة باســم الســلطة املركزيــة املعن  •  
القانونيــة املتبادلــة وإخطــاره كــذلك باللغــات املقبولــة لتقــدمي هــذا النــوع مــن الطلبــات 

 )).  ١٤) و(١٣، الفقرتان (٤٦(املادة 

توفري مـا يكفـي مـن إمكانيـات للتحـري عـن األعمـال املتعلقـة جبـرائم الفسـاد منـذ بدايـة               •  
التنصت علـى املكاملـات يف مجيـع حـاالت     التحقيق. وينبغي يف هذا الصدد تيسري إمكانية 

دة حتــتم االشــتباه يف ارتكــاب أفعــال فســاد دون التقيــد بشــرط وجــود ظــروف مشــدِّ        
تلك الظروف ال ميكن حتديدها عادة يف املرحلة األوىل من التحقيـق.   التنصت، حيث إنَّ

ــواردة يف املــادة      ــانون ١٣٢/٨ومــن أجــل هــذا، ينبغــي تنقــيح القائمــة احلصــرية ال  مــن ق
اإلجراءات اجلنائية بشأن اجلرائم اليت جيوز بشـأهنا اإلذن بـاعتراض وتسـجيل االتصـاالت     

 ).٥٠ واستخدام تلك التسجيالت لتشمل مجيع اجلرائم املتصلة بالفساد (املادة

 


