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      خالصة وافية  - ثانياً  
    تركيا    

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

ــا اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد يف    ٢٠٠٣ ديســمرب/كــانون األول ١٠ وقَّعــت تركي
النفـاذ يف تركيــا   حيِّـز ودخلـت االتفاقيــة  . ٢٠٠٦ نـوفمرب /الثــاينتشـرين   ٩ قت عليهـا يف وصـدَّ 
  .٢٠٠٦ مايو/أيار ١٨  يف
قــة حســب األصــول قــوة  لالتفاقــات الدوليــة املطبَّ مــن دســتور تركيــا، فــإنَّ  ٩٠ للمــادة وفقــاًو

ويف حالــة التنــازع بــني االتفاقــات الدوليــة املطبقــة حســب األصــول املتعلقــة بــاحلقوق  .القــانون
ويسـتند   .القـوانني احملليـة، تكـون الغلبـة ألحكـام االتفاقـات الدوليـة       بـني  ألساسـية و واحلريات ا

 ،ولئن مل يكن للقـرارات القضـائية أثـر ملْـزِم قانونـاً      .النظام القانوين يف تركيا إىل القانون املدين
  .فإنَّ احملاكم تتقيَّد هبا شديَد التقيُّد

نظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي      وقد قُيِّمت تركيـا مـن حيـث تنفيـذها التفاقيـة م     
العمـوميني األجانـب يف املعـامالت التجاريـة الدوليـة، وكـذلك        مكافحة رشوة املـوظفني بشأن 

  .جراءات املاليةمن جانب جمموعة الدول املناهضة للفساد وفرقة العمل املعنية باإل
  

   القانون وإنفاذ الفصل الثالث: التجرمي  - ٢  
   ات على تنفيذ املواد قيد االستعراضمالحظ  - ١- ٢  

 (ج)) مـن القـانون اجلنـائي التركـي علـى أنـه       ١( ٦ يف املادة" املوظف العمومي" ُيعرَّف مفهوم
، وهـو  "طريقة أخرى لالضطالع بواجب عمـومي أيِّ شخص ُينتخب أو ُيعيَّن أو ُيختار ب أيُّ"

  .اتفاقية مكافحة الفساد من ٢ ا ويتماشى مع املادةجد واسعاً ما ُيفسَّر تفسرياً
  

   )٢١و ١٨و ١٦و ١٥اد الرشو واملتاجرة بالنفوذ (املو    
 .) مـن القـانون اجلنـائي   ٨-١( ٢٥٢جترِّم تركيا رشو املوظفني العموميني وارتشاءهم يف املـادة  

 غـري  أو مباشـرة  بصـورة  مسـتحقة،  غـري  مزيـة  مـنح  يف املتمثـل  ) العنصر١( ٢٥٢وتتناول املادة 
 تنطبـق أحكـام  و .آخـر  كيـان  أو شـخص  ملنفعـة  أو ملنفعتـه  سـواء  عمـومي  موظـف  إىل مباشرة،

 القـانون  ) مـن ٤( ٢٥٢. وُيجـرَّم يف املـادة   للرشوة موظف عموميعلى قبول  )٢( ٢٥٢ملادة ا
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 موظـف  قيـام  أو هلـا  قبولـه  عـدم  مـع  العمـومي  املوظـف  علـى  مسـتحقة  غـري  مزية عرض اجلنائي
ويف تلك احلاالت، ُتخفَّـض العقوبـة املطبقـة بواقـع      .يهتقدميها إل عدممع  رشوة بطلب عمومي
وُينظر إىل الوعد مبزية غري مستحقة مبفهوم االتفاقية، أي عند التوصـل إىل اتفـاق بـني     .النصف

 .الراشي واملرتشي، على أنـه جرميـة مكتملـة حبيـث يترتـب عليـه توقيـع كامـل العقوبـة املنطبقـة          
مزية غري مستحقة نتيجة لرشـو اجلـاين   أيِّ ث حيصل على شخص ثال أيَّأنَّ وجتدر اإلشارة إىل 
  اجلنائي). القانون ) من٦( ٢٥٤املادة للعقوبة ( أيضاًالرئيسي خيضع هو 

ــة مبوجــب       ــة العمومي وُيجــرَّم رشــو املــوظفني العمــوميني األجانــب ومــوظفي املنظمــات الدولي
بشـأن   ٢٥٢ العامـة للمـادة  األحكـام  أنَّ فهي تنص علـى   .من القانون اجلنائي) ٩( ٢٥٢ املادة

) ٩( ٢٥٢ صـياغة املـادة  أنَّ بيـد   .علـى رشـو املـوظفني األجانـب     أيضـاً الرشوة الداخلية تنطبق 
مـن االتفاقيـة،    ١٦ تتضمن صراحة، عالوة علـى ذلـك، معظـم العناصـر حسـبما تقتضـيه املـادة       

لصـاحل شـخص   " عنصـر الوما إىل ذلك، فيما عـدا  " املزية غري املستحقة"و" العرض" يف ذلك مبا
مـن   ٢٥٢ يف أحكـام املـادة  تتوزع تلك العناصر ضمن فقـرات خمتلفـة   ؛ يف حني "أو كيان آخر

وميكـن  . مـن القـانون اجلنـائي)   ) ٨-١( ٢٥٢ القانون اجلنائي املتصلة بالرشـوة الداخليـة (املـادة   
لـذين  إجراء التحقيقات مع املوظفني العموميني األجانب وموظفي املنظمات الدولية العموميـة ا 

ا يف حـــال وجـــودهم يف تركيـــا يطلبـــون أو يتلقـــون مزايـــا غـــري مســـتحقة ومالحقتـــهم قضـــائي
العقوبـة املخفَّضـة   أنَّ وأوضـحت السـلطات التركيـة    ). اجلنـائي  القانون من) ١٠( ٢٥٢ (املادة

) ٤( ٢٥٢ املنطبقـــة علـــى احلـــاالت الـــيت ال ُيقبـــل فيهـــا عـــرض أو التمـــاس الرشـــاوى (املـــادة
وأوضـحت   .األجانـب  العمـوميني  املـوظفني  رشـو  حـاالت  علـى  تنطبـق  ال) نائياجل القانون من

عــرض الرشــوة علــى املــوظفني العمــوميني األجانــب أو التماســهم  أنَّ  أيضــاًالســلطات التركيــة 
) ٩( ٢٥٢ إياها ُيعتربان جرميتني مكتملتني، وإن مل يظهر ذلك بوضوح من قراءة صـيغة املـادة  

    .اجلنائي القانون من
ــا الرشــوة يف القطــاع اخلــاص    ٢٥٢ رِّم املــادةكمــا جتــ  ــائي جزئي يشــمل  وال .مــن القــانون اجلن

  .من القانون اجلنائي)) ٨( ٢٥٢ مجيع كيانات القطاع اخلاص (املادةوصف اجلناة 
) مـن  ١( ٢٥٥وتـرد يف املـادة    .مـن القـانون اجلنـائي    ٢٥٥وُتجرَّم املتاجرة بالنفوذ مبوجب املادة 

وُيجـرَّم   .من االتفاقيـة  ١٨ناصر الرئيسية للجرمية على النحو املطلوب يف املادة القانون اجلنائي الع
العقوبـة  أنَّ ) مـن القـانون اجلنـائي؛ بيـد     ٣( ٢٥٥عرض املزية غري املستحقة أو التماسها يف املـادة  
العقوبـات املطبقـة علـى     وإضـافة إىل ذلـك، فـإنَّ    .املطبقة ُتخفَّف بواقع النصف يف تلـك احلـاالت  

الوسـطاء يف املتـاجرة   أنَّ وجتـدر اإلشـارة إىل    .النفـوذ شـراء  النفوذ أشد من تلك املطبقة علـى  ع بي
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ــالنفوذ خيضــعون       ــالنفوذ واألطــراف الثالثــة الــيت تقبــل املزيــة غــري املســتحقة يف ســياق املتــاجرة ب ب
  .) من القانون اجلنائي)٥) و(٤( ٢٥٥للعقاب كشركاء (املادة 

  
   )٢٤و ٢٣(املادتان غسل األموال؛ اإلخفاء     

) علـى  ١( ٢٨٢وُتجـرِّم املـادة    .مـن القـانون اجلنـائي    ٢٨٢جيرَّم غسل األمـوال مبوجـب املـادة    
أنَّ إىل الســلطات التركيــة  أشــارتو .وجــه التحديــد فعــل حتويــل عائــدات اجلرميــة إىل اخلــارج 

شــىت"، بطرائــق ا ينــدرج ضــمن حظــر "معاجلــة تلــك العائــدات  حتويــل عائــدات اجلرميــة داخليــ 
ــرد   وهــو ــا ي ــادة  أيضــاًم ــة أو اكتســاهبا أو    ١( ٢٨٢يف امل ــدات اجلرمي ــة اشــتراء عائ ). ويف حال

أولئك الـذين مل يشـاركوا يف   يكون اجلناة هم فقط ، ))٢( ٢٨٢حيازهتا أو استخدامها (املادة 
مـن  من اتفاقية مكافحة الفسـاد  ‘ ٢‘(ب)  ٢٣وُتنفَّذ متطلبات املادة  .ارتكاب اجلرائم األصلية

 ٣٩) واملــادة ٢و ١( ٣٨) واملـادة  ٢و ١( ٣٧خـالل األحكـام العامـة للقـانون اجلنـائي (املـادة       
مـــن القـــانون  ٣٥وتتطـــرَّق املـــادة  .) مـــن القـــانون اجلنـــائي)٣و ٢و ١( ٤٠) واملـــادة ٢و ١(

  .اجلنائي إىل مسألة الشروع يف ارتكاب جرم
، وهـو مـا يشـمل    علـى األقـل   شـهر السـجن ملـدة سـتة أ   باجلرمية األصـلية   يعاقب على ارتكابو

  .مجيع اجلرائم الواردة يف القانون اجلنائي ذات الصلة بتنفيذ االتفاقية
ــلي الوالليكــــون لتركيــــا وُتشــــترط ازدواجيــــة التجــــرمي  ــائية علــــى اجلــــرائم األصــ ة يــــة القضــ

  خارجها.  املرتكبة
  .وميكن مقاضاة مرتكيب الغسل الذايت لألموال

  .) من القانون اجلنائي٢( ٢٨٢وجيرَّم اإلخفاء يف املادة 
  

   )٢٢و ٢٠و ١٩و ١٧االختالس؛ إساءة استغالل الوظائف؛ اإلثراء غري املشروع (املواد     
  .من القانون اجلنائي ٢٤٧ جيرَّم االختالس يف املادة

مـن القـانون اجلنـائي     ١٥٥ملـادة  أحكـام ا اختالس املمتلكات يف القطـاع اخلـاص   وتسري على 
خـتالس يف  أحكاماً جتـرِّم علـى حنـو منفصـل اال    القوانني يف تركيا تتضمن ما "خيانة األمانة". ك

  .من قانون املصارف) ١٦٠القطاع املصريف واملايل (املادة 
أحكـام  وتفتقـر   .مـن القـانون اجلنـائي    ٢٥٧وُتجرَّم إسـاءة اسـتغالل الوظـائف جزئيـا يف املـادة      

احلصـول علـى مزيـة    " اسـتهداف ىل عنصـر  من القانون اجلنـائي إ  ٢٥٧املادة التجرمي الواردة يف 
ــه، وال      ــاحل املوظـــف نفسـ ــتحقة" لصـ ــري مسـ ــري غـ ــة   إالَّ تسـ ــاب اجلرميـ ملصـــلحة عنـــد ارتكـ
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يف املمارسـة العمليـة معاقبـة ذلـك      أيضـاً ؛ وإن جـاز  ما آخر، ولكن ليس ملصلحة كيان شخص
ــاد  الســـلوك مـــن خـــالل   ــرِّم الفسـ ــام األخـــرى الـــيت جتـ ــارية علـــى مثـــل األحكـ ــام السـ  األحكـ

  .واالختالس  الرشوة
وجتـرِّم تركيـا اإلثــراء غـري املشـروع يف قانوهنــا املتعلـق بـاإلقرار بــاملوجودات ومكافحـة الرشــوة        

وقـد أرسـت املمارسـات القضـائية      .)١٤و ١٣و ٤) (املواد ٣٦٢٨(القانون رقم  ٣٦٢٨ رقم
غـري   دخـل املتـهم  كسـب  مبدأ يتطلب من املدعي العـام أن يبـدي األسـباب الـيت جتعـل وسـائل       

التفـاوت بـني   قبـل أن ُيطلـب إىل املتـهم تفسـري      ،اكتساب املوجودات املعنيةلتمكينه من كافية 
  .)٢٠١١/١٢٩(قرار حمكمة النقض دخله وموجوداته 

  
   )٢٥إعاقة سري العدالة (املادة     

ية للتأثري على اإلجـراءات القضـائ  ب رتكَُتأفعال  أيَّجترِّم تركيا أنَّ أوضحت السلطات التركية 
ــادة   ــادة   ٢٥علـــى النحـــو املنصـــوص عليـــه يف املـ ) ١( ٢٧٧(أ) مـــن االتفاقيـــة، وذلـــك يف املـ

"حمـاوالت غـري مشـروعة" للتـأثري علـى املشـاركني        أيَّ عمومـاً الـيت حتظـر    ،القانون اجلنـائي  من
اإلجراءات، مبا يف ذلك عندما ُتجرى تلك احملاوالت عن طريق "الوعد مبزيـة غـري مسـتحقة     يف
مـــن القـــانون اجلنـــائي علـــى اســـتخدام القـــوة   ٢٦٥أو منحهـــا". وتعاقـــب املـــادة  عرضـــها أو
  .(ب) من االتفاقية ٢٥التهديد ضد موظف عمومي متاشيا مع املادة   أو
  

   )٢٦مسؤولية الشخصيات االعتبارية (املادة     
ــورطني يف      ــاريني املت ــة علــى األشــخاص االعتب ــدابري املســؤولية اإلداري ــق ت ــا أن تطب  ميكــن لتركي

 ./ألــف مــن قــانون اجلــنح٤٣مــن القــانون اجلنــائي واملــادة  ٦٠إىل املــادة  اســتناداًجــرائم فســاد 
يف  حتديـداً "حيثمـا ُيـنص علـى ذلـك     إالَّ ميكن تطبيق اجلزاءات على الشخصيات االعتبارية  وال

يف ســياق تلــك اإلجــراءات ويقتصــر تطبيــق  .) مــن القــانون اجلنــائي) ٤( ٦٠القــانون" (املــادة 
مــن القــانون اجلنــائي)،  ٢٥٣ئم املشــمولة باتفاقيــة مكافحــة الفســاد علــى الرشــوة (املــادة اجلــرا

مـــن قـــانون  ١٦٠))، واالخـــتالس مـــن املصـــارف (املـــادة ٥( ٢٨٢وغســـل األمـــوال (املـــادة 
ــادة      .املصــارف) ــة" (امل ــة املدني ــى "الشخصــيات االعتباري ) مــن ١( ٦٠وتقتصــر املســؤولية عل

شـمل الكيانـات الـيت تزيـد     تال  ي؛ وهـ )) من قانون اجلنح١/ألف (٤٣القانون اجلنائي، واملادة 
 ،يف املائـة، مـا مل تكـن تلـك الكيانـات منخرطـة يف أنشـطة جتاريـة         ٥٠فيها ملكية الدولة علـى  

مدنيـة" علـى النحـو الـذي أكـده يف املمارسـة العمليـة         اعتباريـة  حيث ُتعترب عندئذ "شخصـيات 
  .٢٠١٦/٩٦- ٢٠٠٦/٤١٢النقض قرار جملس الدوائر املدنية مبحكمة 
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وال حيول فرض املسؤولية على األشخاص االعتباريني دون معاقبة األشـخاص الطبيعـيني الـذين    
  .يرتكبون جرائم فساد

/ألف من قـانون اجلـنح)، وإلغـاء التـراخيص     ٤٣وجيوز أن تشمل اجلزاءات املنطبقة الغرامات (املادة 
مـن قـانون    (أ) ١١اركة يف االشتراء احلكومي (املـادة  من القانون اجلنائي)، وحظر املش ٦٠(املادة 

  .االشتراء العمومي)
  

   )٢٧املشاركة والشروع (املادة     
  .من القانون اجلنائي املشاركة كشريك أو مساعد يف األفعال اإلجرامية ٤٠و ٣٧جترِّم املادتان 

 .ل إجراميـــةأفعـــاارتكـــاب مـــن القـــانون اجلنـــائي التحـــريض علـــى  ٣٩و ٣٨وجتـــرِّم املادتـــان 
  .الشروع يف ارتكاب اجلرمية من القانون اجلنائي ٣٥املادة   مرِّجتو

  .وال جترِّم تركيا اإلعداد الرتكاب األفعال اإلجرامية
  

   )٣٧و ٣٠املالحقة واملقاضاة واجلزاءات؛ التعاون مع سلطات إنفاذ القانون (املادتان     
ذ القضــاة الــذين يصــدرون األحكــام يف مــن القــانون اجلنــائي، جيــب أن يأخــ  ٦١للمــادة  وفقــاً

االعتبار جسامة اجلرائم وغريها من الظروف ذات الصلة عند إصدار قـرارات بشـأن اجلـزاءات    
  .املنطبقة على اجلناة

مـن الدسـتور) الـذين     ٨٣وأعضـاء الربملـان (املـادة     ،من الدسـتور)  ١٠٥ويتمتع الرئيس (املادة 
وختضــع مالحقــة ســائر  .ة مــن املالحقــة القضــائيةباحلصــان ،يشــملون رئــيس الــوزراء والــوزراء

  .إدارية من سلطاهتم اإلشرافية، على النحو املبني أدناه املوظفني العموميني ألذونفئات 
وميكن توجيه الئحة اهتام إىل الرئيس بتهمة اخليانة العظمى من خالل طلـب يقدمـه مـا ال يقـل     

) ومبوجـب قـرار صـادر بأغلبيـة مـا ال يقـل       عن ثلث أعضاء جملس األمة التركي الكبري (الربملان
  .من الدستور) ١٠٥(املادة  ئهأعضاعن ثالثة أرباع 

الــذي حييلــه إىل مكتــب  ،ويقــدم مــدَّعٍ عــام طلــب رفــع احلصــانة عــن الربملــانيني إىل وزيــر العــدل
لكـي  ويقـدم مكتـب رئـيس الربملـان الطلـب       .رئيس الوزراء، الذي يقدمـه بعـد ذلـك إىل الربملـان    

وميكــن للجنــة  .يــه اللجنـة املشــتركة الـيت تتخــذ قرارهـا بشــأن القضـية يف غضــون شـهرين     نظـر ف ت
وعــالوة علــى ذلــك، إذا اتُّخــذ قــرار رفــع  .املشــتركة أن تقــرر رفــع احلصــانة أو تأجيــل احملاكمــة

 ١٣٤-١٣١بعـد ذلـك (املـواد    إالَّ بد من مناقشته يف اجللسة العامة وال يصبح هنائيا  احلصانة، ال
ــا  ــن النظـ ــبري)   مـ ــي الكـ ــة التركـ ــس األمـ ــداخلي جمللـ ــمان   .م الـ ــة ضـ ــانيني،  وبغيـ ــاءلة الربملـ مسـ
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ــنص ــادة ت ــهم.       ١( ٦٧ امل ــادم خــالل مــدة خدمت ــرة التق ــق فت ــى تعلي ــائي عل ــانون اجلن ) مــن الق
إنشاء اجلمهورية التركية، مل ُيسجَّل سوى عدد حمدود مـن احلـاالت الفعليـة الـيت ُرفعـت       ومنذ

  .فيها احلصانة عن برملانيني
مـن   ٨٣ويتطلب التحقيق مع القضاة واملدعني العامني استصدار إذن مـن وزارة العـدل (املـادة    

  .بشأن القضاة واملدعني العامني) ٢٨٠٢القانون رقم 
ــة ذات الصــلة والتحقيــق األوَّ    يل وختضــع مالحقــة املــوظفني العمــوميني إلذن الســلطات اإلداري

بشــأن حماكمــة مــوظفي اخلدمــة املدنيــة  ٤٤٨٣مــن القــانون رقــم  ٥و ٣الــذي جتريــه (املادتــان 
مـــن  عـــدداًفيمـــا خيـــص إالَّ وال يكـــون اإلذن مطلوبـــا ( .وغريهـــم مـــن املـــوظفني العمـــوميني)

، ٣٦٢٨مالحقــة مــرتكيب اجلــرائم املشــمولة بالقــانون رقــم عنــد املســؤولني الرفيعــي املســتوى) 
 ٩ مبوجـب املـادة   ،دعي العـام حيـق للمـ  لكـن   .تضمن مجيع اجلرائم املشمولة باالتفاقيةي الالذي 

، يف احلـاالت الـيت ال ُيمـنح فيهـا اإلذن بـالتحقيق، اللجـوء إىل القضـاء        ٤٤٨٣من القانون رقم 
وجيـب علـى السـلطة املختصـة االمتثـال لقـرار احملكمـة إذا كـان قـرار هـذه            .ورفع دعوى عامة

  .األخرية باجتاه فتح التحقيق
ويتمتـع املـدعون العـامون بسـلطة تقديريـة حمـدودة جـدا         .وتعتمد تركيا مبدأ املالحقة اإللزامية

مــن قــانون  ١٧٠و ١٦٠مــن حيــث اســتهالل الــدعاوى ومقاضــاة مــرتكيب اجلــرائم (املادتــان    
  .اإلجراءات اجلنائية)

مـن قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة)      ١٠٩ويتيح القانون التركي تطبيق تدابري املراقبة القضائية (املـادة  
  .حضور املدعى عليه املفرج عنه بكفالة يف اإلجراءات اجلنائية الالحقةاليت هتدف إىل ضمان 

إىل طـول مـدة    اسـتناداً  ،ويضع القانون التركي جسامة اجلرائم يف االعتبار بصورة غـري مباشـرة  
مـن القـانون    ١٠٧لدى النظـر يف إمكانيـة اإلفـراج املبكـر عـن املـدانني (املـادة         ،السجن املطبقة

    .وبات والتدابري األمنية)املتعلق بتنفيذ العق
مـن قـانون    ١٤٠إىل املـادة   اسـتناداً وجيوز فصل املوظفني املدنيني اخلاضعني للمالحقـة اجلنائيـة   

    .)٦٥٧(القانون رقم  ٦٥٧اخلدمة املدنية رقم 
أيِّ ارتكاب أفعـال إجراميـة أن يلتحقـوا بـ    بسبب وال ميكن لألشخاص احملكوم عليهم بالسجن 

مـن القـانون    ٤٨(املـادة   دنية، مبا يف ذلك يف املؤسسات اململوكـة للدولـة  وظائف يف اخلدمة امل
  .)٦٥٧رقم 
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عمـا يطبـق علـيهم مـن     وميكن تطبيق تدابري تأديبية علـى مـوظفي اخلدمـة املدنيـة بصـرف النظـر       
  .)٦٥٧من القانون رقم  ١٣١إجراءات جنائية (املادة 

اص املـدانني جبـرائم جنائيـة يف قـانون تنفيـذ      إعـادة إدمـاج األشـخ   التدابري املفصلة املتعلقة بوترد 
  .٥٢٧٥العقوبات والتدابري األمنية رقم 

مــن القــانون  ١٦٨و ١٥٥مــن املمكــن ختفيــف العقوبــة يف حــاالت خيانــة األمانــة (املادتــان    و
شــريطة أن يكــون اجلــاين قــد قــدَّم   ،مــن القــانون اجلنــائي)  ٢٤٨اجلنــائي) واالخــتالس (املــادة  

ضــرر، وأعــاد املمتلكــات املكتســبة بصــورة غــري مشــروعة قبــل بــدء        تعويضــات للطــرف املت 
  .املقاضاة، وأعرب بصدق عن ندمه

قـائم علـى النـدم الفعلـي، حيـث      الدفاع إمكانيـة الـ  من القانون اجلنائي على  ٢٥٤وتنص املادة 
ُتلغى العقوبة تلقائيا عندما يقوم الراشي أو املرتشي بإبالغ السلطات بارتكـاب جرميـة الرشـوة    

  .ن قبل أن تكتشف اجلهات الرمسية الفعلم
وال تتــيح مبــادئ القــانون اجلنــائي التركــي إمكانيــة مــنح احلصــانة مــن املالحقــة اجلنائيــة، مبــا يف 

  .ذلك لألشخاص املتعاونني
  

   )٣٣و ٣٢محاية الشهود واملبلِّغني (املادتان     
 .مـع متطلبـات االتفاقيـة    عمومـاً  مبا يتماشى ،من تدابري احلماية عدداًيتضمن قانون محاية الشهود 

بيد أنه ال ينطبق سوى على اجلرائم اليت يعاقَب عليها "بعقوبة مشدَّدة بوجـه خـاص" أو ترتكبـها    
ممــا جيعــل القــانون غــري قابــل للتطبيــق علــى قضــايا    (أ))، ١( ٣مجاعــات إجراميــة منظمــة (املــادة  

  .على جرمية منظمة أيضاًعندما تنطوي إالَّ الفساد، 
مايــة )، وفيمــا يتعلــق حب١٨(املــادة  ٤٨٥٧تــدابري محايــة املــبلِّغني يف قــانون العمــل رقــم   وتــرد 

ــام  ــبلِّغني يف القطــاع الع ــداً   امل ــدابري حتدي ــرد هــذه الت ــوظفني   ، ت ــات امل يف الئحــة شــكاوى وطلب
  .)١٤و ١١العموميني (املادتان 

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

وتتنـاول   .مـن القـانون اجلنـائي    ٥٥صادرة عائدات اجلرميـة ضـمن املـادة    ترد األحكام املتعلقة مب
يف جـرائم  من القـانون اجلنـائي مصـادرة املمتلكـات واملعـدات واألدوات املسـتخدمة        ٥٤املادة 

املصادرة على أسـاس القيمـة. وختضـع     جيوزو .رائمتلك اجلأو املخصصة لالستخدام يف الفساد 
وال حتـدد   .اجلنائي القانون ) من٣( ٥٥) و١( ٥٤ية األطراف الثالثة احلسنة النية للمادتني محا
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القـدر مـن االستفاضـة الـوارد     التفاصـيل اخلاصـة مبصـادرة العائـدات املختلطـة بـنفس        ٥٥ املادة
اإلجــراءات أنَّ مــن القــانون اجلنــائي؛ ومــع ذلــك، أوضــحت الســلطات التركيــة    ٥٤املــادة  يف

  متشاهبة. املطبَّقة
وجيـوز اسـتخدام أحكـام أكثـر      .وتعقب عائدات اجلرميةاستبانة ة بشأن حمدَّدوال توجد أحكام 

ــة)   ١٢١التفتــيش واحلجــز (املــادة  بشــأن اتســاماً بالطــابع العــام   ــانون اإلجــراءات اجلنائي مــن ق
ــان      ــانون   ٣٣٢و ١٦١وطلــب املعلومــات مــن جانــب املــدعني العــامني والقضــاة (املادت مــن ق

كمــا ميكــن للمــدعني العــامني احلصــول علــى املعلومــات   .اءات اجلنائيــة) لــذلك الغــرضاإلجــر
  .٣٦٢٨من القانون رقم  ٢٠  إىل املادة استناداً
مـن قـانون اإلجـراءات     ١٣٤إىل  ١٢٣إىل املـواد   اسـتناداً  احلجـز و لتجميدلاختاذ تدابري وميكن 
ون اجلنــائي الــيت ميكــن تطبيــق احلجــز   ة مبــواد القــانحمــدَّدقائمــة  ١٢٨املــادة يف  دوتــر .اجلنائيــة

يف قضـايا غسـل    أيضـاً  جيـوز احلجـز  و .مـن جـرائم الفسـاد    عـدداً تسـتثين   لكنها، باالستناد إليها
. ويتضـمن  ٥٥٤٩مـن قـانون منـع غسـل العائـدات اإلجراميـة رقـم         ١٧األموال مبوجب املادة 

). وتتنــاول ١٩دة يســمح حبجــز العائــدات وجتميــدها (املــا  حكمــاً أيضــاً ٣٦٢٨القــانون رقــم 
 )، ومكاتـب ١٢٩أحكام منفصلة يف قانون اإلجراءات اجلنائية احلجز يف مكاتب الربيد (املـادة  

  ).١٣١احلواسيب (املادة  )، وتفتيش١٣٠احملامني (املادة 
ــواد   ــة بامل الئحــة المــن  ١٨إىل  ١٢و ٩و ٤وتتضــمن امل ــة املتعلق ــة مــن  متلكــات التنظيمي املتأتي

مــن قــانون اإلجــراءات   ١٣٣وتــنص املــادة  .دارة املمتلكــات احملجــوزةاجلرميــة قواعــد بشــأن إ 
نطبـق علـى معظـم جـرائم     ت ياجلنائية علـى تعـيني وصـي إلدارة الشـركة اخلاضـعة للحجـز، وهـ       

  .ة إلدارة عائدات اجلرمية املصادرةحمدَّدقواعد  أيضاًوتوجد  .الفساد
ة ملعاجلة احلاالت املتعلقة بالطلبات الواردة مـن سـلطات إنفـاذ    حمدَّدوتوجد لدى تركيا تشريعات 

ــة بالســرية املصــرفية يف ســياق التحقيقــات واملالحقــات      القــانون للحصــول علــى معلومــات حممي
أو التحقيقــات الــيت جتريهــا وحــدة االســتخبارات املاليــة   ٣٦٢٨القضــائية مبوجــب القــانون رقــم  

مـن قـانون    ٣٣٢و ١٦١يف املـادتني  الواردة م العامة . وتتيح األحكا٥٥٤٩مبوجب القانون رقم 
ــراء التحقيقـــات (املـــادة    ــة للمـــدعني العـــامني إجـ ) وطلـــب املعلومـــات ١٦١اإلجـــراءات اجلنائيـ

إفشــاء املعلومــات احملميــة أنَّ هــذه األحكــام ال تــنص علــى  أنَّ وعلــى الــرغم مــن  .)٣٣٢  (املــادة
ال يعـد عمـال غـري مشـروع، فقـد أشـارت        ،منيبناء علـى طلبـات املـدعني العـا     ،بالسرية املصرفية

املـدعني العـامني حيصـلون يف الواقـع علـى املعلومـات املشـمولة بالسـرية         أنَّ السلطات التركيـة إىل  
مـن القـانون    ٢٣٩وإضافة إىل ذلك، حتظر املـادة   ن صعوبة.ملصرفية باستخدام هذه األحكام دوا

ــة بالســرية املصــر     ــات احملمي ــائي إفشــاء املعلوم ــذين    اجلن ــم" ال ــأذون هل فية إىل "األشــخاص غــري امل
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تركيا، سلطات إنفـاذ القـانون عنـدما تقـدم هـذه األخـرية طلبـات        حسبما أوضحت يشملون،   ال
  .للحصول على املعلومات مبوجب أحكام قانون اإلجراءات اجلنائية املذكورة أعاله

  
   )٤١و ٢٩التقادم؛ السجل اجلنائي (املادتان     

ــة (املــادة قــة علــى جرميــة معيَّ قــادم تبعــا ملــدة الســجن املطبَّ ُتحــدَّد فتــرات الت مــن القــانون  ٦٦ن
فـارون  اجلنـاة املزعـومني   أنَّ وُتعلَّق فترات التقادم يف احلاالت اليت تعلن فيهـا احملكمـة    .اجلنائي)

  .) من القانون اجلنائي)١( ٦٧(املادة من العدالة 
ألجنبيــة يف االعتبــار لــدى إصــدار األحكــام  وجيــوز للقضــاة األتــراك أخــذ الســجالت اجلنائيــة ا 

  .من القانون اجلنائي ٦١إىل املادة  استناداً
  

   ) ٤٢الوالية القضائية (املادة     
تكـون لتركيـا   و .مـن القـانون اجلنـائي    ٨تقيم تركيـا الواليـة القضـائية اإلقليميـة مبوجـب املـادة       

 يف نياجملـرم يف حـال وجـود   ا األتـراك  الوالية القضائية على اجلرائم املرتكبة ضـد تركيـا والرعايـ   
ــا (املــادة  ــائي) ٢) و(١( ١٢تركي ــذين يرتكبــون    ،) مــن القــانون اجلن ــراك ال ــا األت وعلــى الرعاي

وفيمـا يتعلـق بغسـل األمـوال، تقـيم تركيـا        .من القـانون اجلنـائي)   ١١جرائم يف اخلارج (املادة 
  .من القانون اجلنائي) ٨ة الوالية القضائية طاملا كانت للجرمية صلة بأراضيها (املاد

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

بشــأن االلتزامــات، ُيعتــرب العقــد الغيــا وبــاطال إذا   ٦٠٩٨مــن القــانون رقــم  ٢٧للمــادة  وفقــاً
ــان   .كانــت شــروطه خمالفــة للقــانون  ــانون  ٢٥و ٢١وإضــافة إىل ذلــك، تــنص املادت (أ) مــن ق

لفسـاد،  على أنه يف حال إبرام عقـد لالشـتراء العمـومي نتيجـة ل     ٤٧٣٥مومي رقم االشتراء الع
  .خل، ُيفسخ العقدإمثل الرشوة أو االختالس، 

اجلـرائم أمـام   تلـك  وميكن لضحايا جرائم الفساد أن يطلبوا احلصول على تعويض مـن مـرتكيب   
  .٦٠٩٨من القانون رقم  ٤٩إىل املادة  استناداًاحملاكم املدنية 

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

ولـدى املـدعني العـامني سـلطة      .ليس لدى تركيـا جهـاز وحيـد إلنفـاذ قـانون مكافحـة الفسـاد       
ــق مبعظــم جــرائم الفســاد      ــاًاســتهالل دعــاوى الفســاد فيمــا يتعل ــانون   ١٧للمــادة  وفق مــن الق
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ــة  ٣٦٢٨ رقــم ــاء علــى الطلبــات    اًأيضــ. وميكــن للشــرطة الوطني التحقيــق يف قضــايا الفســاد بن
  .املقدمة من املدعني العامني وكذلك من تلقاء نفسها يف حاالت حمدودة

اسـتقالل القضـاة واملـدعني العـامني حيظـى حبمايـة الدسـتور        أنَّ وأشارت السلطات التركيـة إىل  
  .)١٥٩و ١٤٠و ١٣٩و ٦٨(على سبيل املثال املواد 
لفائــدة ســـلطات إنفــاذ القــانون والســـلطة    منتظمــة  يــة دورات تدريبيـــة  وتعقــد الســلطات الترك  

وعلى وجه اخلصوص، صممت وزارة العدل منيطة تدريبيـة فيمـا خيـص جـرائم الفسـاد       .القضائية
  .، يف مجلة أمور، مقتضيات االتفاقيةأيضاًلفائدة القضاة واملدعني العامني تتناول 

ــان   ــانون اجلنــ  ٢٧٨و ٢٧٧وترســي املادت ــوظفني العمــوميني   مــن الق ــواطنني وامل ائي واجــب امل
  .األتراك املتمثل يف إبالغ سلطات إنفاذ القانون عن اجلرائم املشتبه فيها

من قانون اإلجراءات اجلنائية، ميكن للمدعني العامني والقضـاة   ٣٣٢و ١٦١ومبوجب املادتني 
  .معلومات من السلطات العمومية فيما يتصل بالتحقيقات أن يطلبوا أيَّ

بشـأن منـع غسـل عائـدات اجلرميـة، تلتـزم كيانـات         ٥٥٤٩من القانون رقـم   ٤ومبوجب املادة 
ــة عــــن      ــة التركيــ ــتخبارات املاليــ ــدة االســ ــإبالغ وحــ ــايل بــ القطــــاع اخلــــاص يف القطــــاع املــ

    .املشبوهة  املعامالت
 وتنظم السلطات بانتظام أنشطة هتدف إىل تعزيز وحتسني التعاون بني كيانـات القطـاعني العـام   

  .واخلاص يف مكافحة الفساد
  

   التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  - ٢- ٢  
ميكن إمجاالً تسليط الضوء على التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة التالية فيما خيـصُّ تنفيـذ   

  :الفصل الثالث من االتفاقية
اين مزية غـري مسـتحقة نتيجـة لرشـو اجلـ     أيِّ شخص ثالث حصل على أيِّ معاقبة   •    

 مفيـدة  كـأداة  اجلنـائي،  القـانون  ) مـن ٦( ٢٥٤الرئيسي املنصوص عليـه يف املـادة   
  .الرشوة معاقبة يف

معاقبــة الوســطاء يف املتــاجرة بــالنفوذ واألطــراف الثالثــة الــيت تقبــل املزيــة غــري            •    
 ) مـن ٥) و(٤( ٢٥٥املستحقة يف سياق املتاجرة بالنفوذ بوصفهم شركاء (املادة 

  .بالنفوذ للمتاجرة القضائية املالحقة يف مفيدة كأداة )،اجلنائي القانون
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ميكن أن ُتعترب النميطة التدريبية الشاملة فيما خيص جرائم الفسـاد لفائـدة القضـاة      •    
واملدعني العامني اليت وضعتها وزارة العـدل ممارسـة جيـدة تفضـي إىل الفعاليـة يف      

  .الفسادبناء قدرات سلطات إنفاذ القانون املكلفة مبكافحة 
  

   التحدِّيات اليت تواجه التنفيذ  - ٣- ٢  
  :من شأن اخلطوات التالية أن تعزِّز تدابري مكافحة الفساد القائمة

ــادة       •      مــن ١٩النظــر يف جتــرمي إســاءة اســتغالل الوظــائف متشــيا مــع مقتضــيات امل
  .الفساد مكافحة اتفاقية

يف القطــاع اخلــاص حبيــث  النظــر يف توســيع نطــاق التشــريعات الــيت جتــرِّم الرشــوة  •    
  ).٢١تشمل مجيع كيانات القطاع اخلاص (املادة 

ضمان خضوع مجيع أنـواع الشخصـيات االعتباريـة املشـاركة يف جـرائم الفسـاد         •    
  .االتفاقية من ٢٦لعقوبات فعالة ومتناسبة ورادعة مبا يتماشى مع املادة 

حبيــث يشــمل الشــهود  توســيع نطــاق احلمايــة الــيت يوفرهــا قــانون محايــة الشــهود   •    
  ).٣٢واخلرباء والضحايا يف جرائم الفساد (املادة 

 اإلجـراءات  قـانون  مـن  ١٢٨ضمان إمكانية انطباق اإلجراءات الواردة يف املـادة    •    
  )).٢( ٣١باالتفاقية (املادة  املشمولة اجلرائم مجيع على احلجز بشأن اجلنائية

  
   الدويل الفصل الرابع: التعاون  - ٣  

   مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  - ١- ٣  
وبـدال مـن    .ال يوجد لدى تركيا قانون عام بشأن تسليم اجملرمني أو املساعدة القانونية املتبادلـة 

ذلك، يعتمد البلـد علـى املعاهـدات الثنائيـة واملتعـددة األطـراف، وأمههـا اتفاقيـة جملـس أوروبـا           
بشـأن املسـاعدة املتبادلـة     ١٩٥٩لس أوروبا لعـام  بشأن تسليم اجملرمني واتفاقية جم ١٩٥٧لعام 

    .يف املسائل اجلنائية
بيـد أنـه حــىت اآلن    .وميكـن لتركيـا تنفيـذ األحكــام التلقائيـة النفـاذ مــن االتفاقيـة تنفيـذا مباشــرا       

ويف غياب املعاهدات الدوليـة، يظـل بإمكـان تركيـا      .ترد طلبات تستند إىل االتفاقية وحدها مل
    .ة على أساس مبدأ املعاملة باملثلأن تقدم املساعد
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  عليهم؛ نقل اإلجراءات اجلنائية تسليم اجملرمني؛ نقل األشخاص احملكوم    
   )٤٧و ٤٥و ٤٤(املواد 

) مـن القـانون   ١( ١٨وعمـال باملـادة    .تركيا استثناءات مـن مبـدأ ازدواجيـة التجـرمي    ليس لدى 
ــائي، جيــب أن تشــكل اجلرميــة موضــوع التســليم جرميــة      .مبوجــب القــانون التركــي  أيضــاًاجلن

) مــن االتفاقيــة، يكــون الســلوك األساســي حامســا يف تقيــيم   ٢( ٤٣للمــادة  وفقــاًذلــك،  ومــع
    .التجرمي  ازدواجية

"، أي تسـليم املطلـوبني بسـبب جـرائم ذات صـلة علـى       الثانويـة  التسـليم "عمليـات  وجتيز تركيا 
وال ُتعتـرب اجلـرائم املنصـوص عليهـا يف      .) مـن االتفاقيـة  ٣( ٤٤النحو املنصـوص عليـه يف املـادة    

  .االتفاقية جرائم سياسية
مبـدأ املعاملـة باملثـل     ومـع ذلـك، فـإنَّ    .وعادة ما تشترط تركيا وجود معاهـدة لتسـليم اجملـرمني   

وفيمــا يتعلــق بتقــدمي طلبــات التســليم إىل الــدول األطــراف يف   .كأســاس للتســليم أيضــاًيكفــي 
    .ول، ميكن تطبيق االتفاقية كأساس للتسليماالتفاقية وتلقِّيها من تلك الد

ويف حـني   .) مـن القـانون اجلنـائي   ٣) و(١( ١٨وترد شروط وأسباب رفض التسـليم يف املـادة   
تتطرق هذه األحكام إىل متطلبات العقوبة الدنيا، ترد هذه املتطلبـات يف االتفاقـات املتعـددة     ال

تتضـمن   اتفاقية مكافحـة الفسـاد ال  أنَّ ومبا  .األطراف والثنائية، وهي تتباين من اتفاق إىل آخر
أيِّ الطلب املستند إىل االتفاقيـة وحـدها سـيخلو مـن      دىن للعقوبة، فإنَّاألد احلشرط بشأن  أيَّ

    .ومع ذلك، سينطبق مبدأ املعاملة باملثل .شرط من هذا القبيل
ا مـن الناحيـة   ويشـكل ذلـك عبئـا مرهقـ     .قرارات التسليم جملس الوزراء بكامل أعضائه يتخذو

هــذه  ويف .ومــن املمكــن تبســيط إجــراءات التســليم يف حــال موافقــة الشــخص املعــين  .العمليــة
االحتجـاز املؤقـت والتوقيـف يف     أيضـاً ومن املمكن  .وزير العدل وحدهيعود القرار إىل احلالة، 

    .انتظار التسليم
ــاًو ــادة   ٣٨للمــادة  وفق ــائي، ال   ١٨مــن الدســتور وامل ــانون اجلن ــواطنني مــن الق  .جيــوز تســليم امل

احملاكمـة" والواليـة القضـائية ملالحقـة اجلـرائم الـيت        وإمَّـا التسليم إمَّا مبدأ "ينطبق هذه احلالة،   ويف
وإذا ُرفــض التســليم  .مــن القــانون اجلنــائي ١٣و ١١لمــادتني ل وفقــاًيرتكبــها الرعايــا يف اخلــارج 

مقاضـاة اجلـاين    -  وفيت مجيع الشـروط سُتإذا ا -  أيضاًألسباب أخرى عدا اجلنسية، جيوز لتركيا 
ــة (سلســلة       .املزعــوم ــة لألحكــام اجلنائي ــة بالصــالحية الدولي ــا املتعلق ــة جملــس أوروب وتضــع اتفاقي

  .) األساس الذي يستند إليه إنفاذ قرارات احملاكم األجنبية٠٧٠املعاهدات األوروبية، رقم 
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لـوب تسـليمه حبقوقـه الـيت تـنص عليهـا       وخالل االحتجاز املؤقت واحملاكمة، ُيبلَّغ الشخص املط
    .من قانون اإلجراءات اجلنائية ١٤٧من الدستور واملادة  ٣٦املادة 

) من القانون اجلنائي، ال جيـوز التسـليم إذا كـان الطلـب قـد قُـدَِّم بغـرض        ٣( ١٨للمادة  وفقاًو
ثـين أو  مالحقة أو معاقبة شخص بسبب نوع جنسه أو عرقه أو ديانتـه أو جنسـيته أو أصـله اإل   

    .ذا جوانب مالية أيضاًاجلرم ُيعترب أنَّ وال ترفض تركيا التسليم جملرد  .آرائه السياسية
    .وكثريا ما تلجأ السلطات املسؤولة عن التسليم يف تركيا إىل التواصل قبل رفض التسليم

جملـس  وصدَّقت تركيا على اتفاقيـة   .معاهدة ثنائية بشأن تسليم اجملرمني ٢٦وقد أبرمت تركيا 
ــا بشــأن نقــل األشــخاص احملكــوم علــيهم (سلســلة املعاهــدات األوروبيــة، رقــم      )، ١١٢أوروب

  .)١٦٧ووقَّعت على بروتوكوهلا اإلضايف (سلسلة املعاهدات األوروبية، رقم 
لالتفاقيــة األوروبيــة املتعلقــة بنقــل الــدعاوى اجلنائيــة (سلســلة        وفقــاًونقــل الــدعاوى ممكــن   
  .)٧٣ املعاهدات األوروبية، رقم

  
   )٤٦املساعدة القانونية املتبادلة (املادة     

علــى غــرار تســليم اجملــرمني، ُتــنظَّم املســاعدة القانونيــة املتبادلــة يف املعاهــدات الثنائيــة واملتعــددة  
بشــأن املســاعدة املتبادلــة يف املســائل  ١٩٥٩األطــراف، وال ســيما اتفاقيــة جملــس أوروبــا لعــام  

ويف حال عـدم   .معاهدة ثنائية بشأن املساعدة القانونية املتبادلة ٢٩وقد أبرمت تركيا  .اجلنائية
طلبــات املســاعدة  ُتلبـــىد األطــراف بــني تركيــا والبلــد األجــنيب،  وجــود اتفــاق ثنــائي أو متعــدِّ 

وميكـن تقـدمي    .القضائية يف املسائل اجلنائية مبوجب مبدأ املعاملة باملثل والقـانون العـريف الـدويل   
  .ة املتبادلة فيما يتعلق باجلرائم اليت ترتكبها الشخصيات االعتباريةاملساعدة القانوني

طلبات املساعدة القضائية فيما خيص التـدابري  تلبية وال تطبق تركيا مبدأ ازدواجية التجرمي لدى 
وعـالوة علـى ذلـك، ُتَعـدُّ االتفاقيـة تلقائيـة النفـاذ بشـأن الطلبـات املتعلقـة بتلـك             .غري القسـرية 
 ميكــن تنفيــذ التــدابري القســرية (مثــل الكشــف والتنصــت وتســجيل االتصــاالت أو التــدابري. وال

مبوجــب الشــروط املنصــوص عليهــا يف قــانون اإلجــراءات إالَّ املراقبــة بواســطة املعــدات التقنيــة) 
مـن أجـل التحقيـق    إالَّ قانون اإلجراءات اجلنائية التركـي ال جييـز هـذه التـدابري     أنَّ مبا و .اجلنائية
    .مطلوبة من الناحية العمليةتعد ازدواجية التجرمي  ئم اخلطرية، فإنَّيف اجلرا

مـن   ٤٦) مـن املـادة   ٣أشكال املسـاعدة القانونيـة الـواردة يف الفقـرة (     كلِّوميكن لتركيا تقدمي 
وُيعترب نطاق تعاون الشرطة حمدودا ألنه حاملا يتوىل املدعي العـام مسـؤولية التحقيـق،     .االتفاقية

  .ع الشرطة تبادل املعلومات بشكل مستقل مع النظراء يف اخلارجال يعود بوس
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وال حتول سرية املعلومات املقدَّمة دون إمكانية قيام تركيا بالكشـف عـن هـذه املعلومـات مـىت      
وليست السرية املصـرفية سـبباً لـرفض تقـدمي      .انطوت على دليل تربئة أحد األشخاص املتهمني

  مبسائل متدنية األمهية.ال ُترفض الطلبات جملرد أهنا تتعلق و .املساعدة القانونية املتبادلة
ومــن املمكــن نقــل شــخص حمتجــز أو يقضــي عقوبــة بالســجن لغــرض اإلدالء بشــهادة عمــال     

 .باالتفاقات الثنائيـة واتفاقيـة جملـس أوروبـا بشـأن املسـاعدة املتبادلـة واتفاقيـة مكافحـة الفسـاد          
كمـا يسـمح قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة       .سـه وُتمنح ضـمانات عـدم التعـّرض علـى األسـاس نف     
    .بعقد جلسات استماع عن طريق التداول بالفيديو

واملديرية العامة للقانون الدويل والعالقات اخلارجيـة بـوزارة العـدل هـي السـلطة املركزيـة فيمـا        
ــة    ةاملســاعدبيتعلــق  ــة علــى الصــعيد الــدويل يف املســائل اجلنائي ــة املتبادل ــ .القانوني ه وميكــن توجي

 .مراســالت ذات صــلة مباشــرةً إىل الســلطة املركزيــة أيِّ طلبــات املســاعدة القانونيــة املتبادلــة و 
ــة      ــة أو اإلنكليزي ــة التركي ــائق ذات الصــلة باللغ ــات والوث ــدمي الطلب وخيضــع شــكل   .وينبغــي تق

 ومضمون طلبات املساعدة القانونية املتبادلة لالتفاقات الثنائيـة واملتعـددة األطـراف الـيت تكـون     
يف الطلـب، مـا مل يتعـارض ذلـك      دَّدا لإلجـراء احملـ  قـ وتنفذ تركيا الطلبات طب .تركيا طرفا فيها

ــوطين   ــانون ال ــانون اإلجــراءات   اســتناداًو ة االختصــاص.وتراعــى قاعــد  .اإلجــراء مــع الق إىل ق
  .اجلنائية، ميكن أن حتاط الطلبات بالسرية

ن فيـه انتـهاك للنظـام العـام أو للمصـاحل      وجيوز رفـض طلـب املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة إذا كـا      
أحكـام تسـمح بالتنفيـذ اجلزئـي     أيِّ وال ينص القـانون التركـي علـى     .األساسية األخرى لتركيا

وال ميكــن رفــض طلبــات   .أو املؤجَّــل للطلبــات األجنبيــة يف جمــال املســاعدة القانونيــة املتبادلــة  
  .ماليةمسائل على  أيضاًرمية تنطوي املساعدة القانونية املتبادلة جملرد اعتبار أنَّ اجل

ــاًو ــراف     وفق ــددة األط ــة واملتع ــدات الثنائي ــها  للمعاه ــيت أبرمت ــاعدة   ال ــنح املس ــا، إذا مل ُتم تركي
وُتعقـد مشـاورات    .القانونية املتبادلة، يتم إبالغ الدولة الطالبة بذلك مـع بيـان أسـباب الـرفض    

أهنـا تتعـارض مـع حتقيقـات جاريـة،      ويف حني قد تؤجل تركيا املساعدة على أساس  .قبل ذلك
قضـية  أيِّ من املمكـن جتزئـة تنفيـذ الطلبـات أو نقـل األدلـة حبيـث ال يكـون هنـاك تـداخل مـع            

    .داخلية معلقة
ــة املتبادلــة    ــة املتصــلة بتقــدمي املســاعدة القانوني ــا التكــاليف العادي وميكــن تقــدمي  .وتتحمــل تركي

ن تقدمي الوثـائق أو املعلومـات السـرية إىل الـدول     وميك .طلبالالوثائق املتاحة للعموم بناء على 
    .الطالبة يف احلاالت اليت تقدم فيها هذه األخرية ضمانات تكفل احلفاظ على السرية
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  التعاون يف جمال إنفاذ القانون؛ التحقيقات املشتركة؛ أساليب التحري اخلاصة     
   )٥٠و ٤٩و ٤٨(املواد 

سـاس للتعـاون يف جمـال إنفـاذ القـوانني فيمـا يتعلـق بـاجلرائم         أكدت تركيا أهنا تعترب االتفاقية األ
  .املشمولة باالتفاقية

وتعـيِّن السـلطة املركزيـة التركيـة كــل سـنة سـتة قضـاة كجهــات اتصـال مـع الشـبكة القضــائية           
ولدى تركيا شبكة من ضـباط االتصـال، وميكـن تلقّـي طلبـات املسـاعدة مـن أملانيـا          .األوروبية

يرلنــدا الشــمالية وهولنــدا والواليــات املتحــدة  آتحــدة لربيطانيــا العظمــى و وفرنســا واململكــة امل
األمريكيــة وتقــدميها إليهــا مــن خــالل املستشــارين القضــائيني لــوزارة العــدل التركيــة يف تلــك     

يف وحـدة التعـاون القضـائي التابعـة لالحتـاد       تركيـا ليسـت عضـواً   أنَّ وعلى الرغم مـن   .البلدان
القضـاة واملـدعني العـامني األتـراك حيضـرون بعـض االجتماعـات         نَّاألورويب (يوروجست)، فـإ 

    .التكتيكية والعملياتية املتعلقة بالفساد واملخدرات واإلرهاب اليت تعقدها الوحدة
يئـة التحقيـق يف اجلـرائم املاليـة، عضـو      التابعة هلوحدة االستخبارات املالية يف تركيا، أنَّ وُيذكر 

، وهـي تتبـادل املعلومـات    ١٩٩٨الستخبارات املالية منـذ عـام   يف جمموعة إيغمونت لوحدات ا
يف شـبكة كامـدن    أيضـاً وتركيـا عضـو    .مع نظرياهتا األجنبية عن طريق شبكة إيغمونت اآلمنـة 

  .املشتركة بني الوكاالت السترداد املوجودات
شـرطة  وُتسـتخدم إشـعارات املنظمـة الدوليـة لل     .وميكن إتاحة األدلة ألغراض التحقيق والتقيـيم 

ــق العمــل واألشــياء واألجهــزة       ــادل املعلومــات حــول طرائ ــول) البنفســجية لتب ــة (اإلنترب اجلنائي
    .وأساليب اإلخفاء اليت يستخدمها اجملرمون

األمـم املتحـدة    ةاتفاقية مكافحة الفساد، واتفاقيـ مشتركة يف إطار حتريات وميكن لتركيا إجراء 
    .ك على أساس كل حالة على حدةاجلرمية املنظمة عرب الوطنية، وكذلملكافحة 

ــادة     ــاليب التحــري اخلاصــة للم ــة      ١٣٥وختضــع أس ــانون اإلجــراءات اجلنائي ــن ق ــا م ــا يليه وم
وحــىت اآلن،  .الســرية والتســليم املراقــب)   التحريــات(التنصــت علــى االتصــاالت واملراقبــة و   

  .جار بالبشراسُتخدمت هذه التقنيات يف املقام األول يف حاالت هتريب املخدِّرات أو االتِّ
  

   التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  - ٢- ٣  
يظل بإمكان تركيا، يف غياب املعاهدات الدولية، أن تقدم املساعدة علـى أسـاس     •    

    .مبدأ املعاملة باملثل
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يف حني قد تؤجل تركيا املساعدة على أساس أهنا تتعارض مـع حتقيقـات جاريـة،      •    
ات أو نقل األدلة حبيـث ال يكـون هنـاك تـداخل مـع      من املمكن جتزئة تنفيذ الطلب

  .قضية داخلية معلقةأيِّ 
  

   التنفيذ التحدِّيات اليت تواجه  - ٣- ٣  
  :فيما خيص التعاون الدويل، ُيوَصى بأن تقوم تركيا مبا يلي

النظر يف إمكانية أن ُيلغى من مشروع القانون املتعلق باملساعدة القانونية املتبادلـة    •    
ــة بتســليم     متطلــب قيــ  ــرارات املتعلق ــوزراء بكامــل أعضــائه باختــاذ الق ام جملــس ال

  املطلوبني، بغية تسريع اإلجراءات.
  


