
 CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.37 األمـم املتحـدة

 

مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية 
 األمم املتحدة ملكافحة الفساد

 
Distr.: General 
6 April 2016 
Arabic 
Original: English 

 

 
 

 

 
140416    V.16-01965 (A) 

*1601965*
 

 فريق استعراض التنفيذ
 الدورة السابعة

 ٢٠١٦حزيران/يونيه  ٢٤- ٢٠فيينا، 
  *من جدول األعمال املؤقَّت ٢البند 

       استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
      خالصة وافية    
      مذكِّرة من األمانة    
      إضافة    
  احملتويات

 الصفحة

 ٢.....................................................................................  خالصة وافية - ثانياً 

 ٢............................................................................................  نياألبا 

                                                         
  * CAC/COSP/IRG/2016/1. 



 

2V.16-01965 

 

CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.37

    خالصة وافية  - ثانياً  
    ألبانيا    

  يف سياق تنفيذ اتفاقية  أللبانيامقدِّمة: حملة عامة عن اإلطار القانوين واملؤسَّسي   - ١  
    األمم املتحدة ملكافحة الفساد

؛ ٢٠٠٣تشـرين األول/أكتـوبر    ٣١يف  األمـم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد     اتفاقية على ألبانياوقَّعت 
، وأصــدر ٩٤٩٢مــن خــالل القــانون رقــم   ٢٠٠٦آذار/مــارس  ١٣الربملــان يف  ق عليهــاوصــدَّ

 ،٢٠٠٦أيار/مايو  ٢٥. ويف ٢٠٠٦آذار/مارس  ٢٨املؤرخ  ٤٨٢٠الرئيس بشأهنا املرسوم رقم 
  أودعت ألبانيا لدى األمني العام لألمم املتحدة صك تصديقها على االتفاقية.

علــى أنَّ قواعــد القــانون الــدويل ن الدســتور مــ ١٢٢تــنص املــادة  ،وفيمــا خيــص القــانون الــدويل
واالتفاقيات الدولية املقبولة بوجه عام متثِّل، عندما يصدَّق عليها بقانون ويسـري مفعوهلـا، جـزءاً    

 الداخلي، وتعلو على أيِّ حكم مناقض وارد فيه. ألبانيا ال يتجزَّأ من قانون

ــها مــ       ــات خمتصــة مبكافحــة الفســاد، من ــدة هيئ ــا ع ــدى ألباني ديريات ووحــدات متخصصــة  ول
تتصدى للفساد واجلرائم االقتصادية أنشأهتا أجهـزة النيابـة والشـرطة علـى الصـعيدين املركـزي       
 واحمللي. وهناك أيضاً املديرية العامة ملنـع غسـل األمـوال (وهـي وحـدة االسـتخبارات املاليـة يف       

  يف مكافحة غسل األموال والفساد. ألبانيا) اليت تؤدي دوراً هاما
    

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

    )٢١و ١٨و ١٦و ١٥الرشو واملتاجرة بالنفوذ (املواد     
(إفساد األشـخاص   ٢٤٤مبوجب مواد القانون اجلنائي رشو املوظفني العموميني الوطنيني  جيرَّم

(إفســاد كبــار مســؤويل الدولــة واملمــثلني احمللــيني    ٢٤٥و ،الــذين ميارســون وظــائف عموميــة) 
  .(إفساد القضاة وأعضاء النيابة العامة وغريهم من موظفي العدالة) ٣١٩و ،املنتخبني)

ــائي       ــانون اجلن ــوطنيني مبوجــب مــواد الق (ارتشــاء  ٢٥٩وجيــرَّم ارتشــاء املــوظفني العمــوميني ال
ــار مســؤويل ا  ٢٦٠و ،املــوظفني العمــوميني)  ــيني املنتخــبني)  (ارتشــاء كب ــة واملمــثلني احملل  ،لدول

مـن القـانون    ،/ج (ارتشاء القضاة وأعضاء النيابـة العامـة وغريهـم مـن مـوظفي العدالـة)      ٣١٩و
ــادة       ــائي. كمــا تتنــاول هــذا االرتشــاء امل  ٩٣٦٧مــن قــانون تضــارب املصــاحل رقــم      ٢٣اجلن

  .٢٠٠٥نيسان/أبريل  ٧  املؤرخ
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/أ (رشــو ٢٤٤نــب مبوجــب مــواد القــانون اجلنــائي     وجيــرَّم رشــو املــوظفني العمــوميني األجا   
/أ (رشـو قضـاة احملـاكم الدوليـة أو غريهـم مـن مـوظفي        ٣١٩و ،املوظفني العموميني األجانب)

/ج (رشو احمللفـني  ٣١٩واملادة  ،(رشو احملكمني األجانب واحملليني) /ب٣١٩و ،تلك احملاكم)
  القضائيني األجانب).  

/أ (ارتشــاء ٢٥٩ني األجانــب مبوجــب مــواد القــانون اجلنــائي وجيــرَّم ارتشــاء املــوظفني العمــومي
/د (ارتشاء قضاة احملاكم الدولية أو غريهم مـن مـوظفي   ٣١٩و ،املوظفني العموميني األجانب)

(ارتشـاء احمللفـني    ه/٣١٩و ،/دح (ارتشاء احملكمـني األجانـب واحمللـيني)   ٣١٩و ،تلك احملاكم)
  القضائيني األجانب).  

القــانون اجلنــائي ذات الصــلة الــيت جتــرِّم رشــو وارتشــاء املــوظفني العمــوميني  مــوادأنَّ ويالَحــظ 
الوطنيني واألجانب ال تتناول صراحةً احلالة اليت يكـون فيهـا كيـان مـا هـو املسـتفيد مـن املزيـة         

  غري املستحقة.
  من القانون اجلنائي.   ٢٤٥/١وجترَّم املتاجرة بالنفوذ إجياباً أو سلباً مبوجب املادة 

/ب مــــن ١٦٤/أ و١٦٤رَّم الرشــــو واالرتشــــاء يف القطــــاع اخلــــاص مبوجــــب املــــادتني  وجيــــ
 اجلنائي.  القانون

    
    )٢٤و ٢٣غسل األموال؛ اإلخفاء (املادتان     

ــادة    جيــرَّم ــة مبوجــب امل ــدات اجلرمي ــائي   ٢٨٧ غســل عائ ــانون اجلن ــن الق ــادة  أنَّ إالَّ  .م ــذه امل ه
شـخص ضـالع   أيِّ رتكـاب اجلرميـة هـو مسـاعدة     تتناول احلالة اليت يكون فيها الغـرض مـن ا   ال

م يف ارتكــاب اجلــرم األصــلي علــى اإلفــالت مــن العواقــب القانونيــة املترتبــة علــى فعلتــه. وجيــرِّ  
القـــانون اجلنـــائي شـــىت جوانـــب املشـــاركة اجلنائيـــة، وكـــذلك الشـــروع يف ارتكـــاب اجلرميـــة  

ة والتآمر واملسـاعدة والتشـجيع   ؛ املشارك٢٣و ٢٢م: املادتان (الشروع يف ارتكاب الفعل اجملرَّ
  /دح).  ٢٨٧و ٢٧و ٢٦و ٢٥وإسداء املشورة بشأنه: املواد  رَّمعلى ارتكاب الفعل اجمل

مــن  ٢٨٧وتتبــع ألبانيــا هنجــاً يشــمل "مجيــع اجلــرائم" مــن أجــل حتديــد اجلرميــة األصــلية (املــادة  
نيـا وخارجهـا علـى حـد     القانون اجلنائي). فاجلرميـة األصـلية تشـمل اجلـرائم املرتكبـة داخـل ألبا      

مــن القــانون  ٢٨٧ســواء لكــن مــع ضــرورة اســتيفاء شــرط ازدواجيــة التجــرمي. وتــنص املــادة    
  اجلنائي صراحةً على جترمي غسل األموال الذايت.

أنــه ميكــن مالحقــة اجلــاين إالَّ اإلخفــاء فهــو غــري منصــوص عليــه باعتبــاره جرميــة مســتقلة؛  أمَّــا 
  /ب (غسل األموال) من القانون اجلنائي.٢٨٧املادة (املتعاونون) أو  ٢٦مبوجب املادة 
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    )٢٢و ٢٠و ١٩و ١٧االختالس؛ إساءة استغالل الوظائف؛ اإلثراء غري املشروع (املواد     
متطلبــات   تنــاوالً جزئيــا  ٢٥٨و ٢٥٧و ٢٥٦و ١٤٣و ١٣٥تتنــاول مــواد القــانون اجلنــائي    

على تبديد األموال "اليت توفرهـا   ٢٥٦ة تقتصر املاد ،من االتفاقية. فعلى سبيل املثال ١٧ املادة
الدولة أو مؤسسات الدولة مـن أجـل اسـتخدامها يف أعمـال أو أنشـطة ختـدم املصـلحة العامـة"         

املـواد املـذكورة ال تغطـي صـراحةً تسـريب       حني ال يبدو أهنا تغطي األمـوال اخلاصـة. مث إنَّ   يف
  األموال أو منافع األطراف الثالثة.

هـذه  أنَّ إالَّ من القـانون اجلنـائي إسـاءة اسـتغالل الوظـائف يف القطـاع العـام.         ٢٤٨وجترِّم املادة 
املادة جتعل اجلرمية مرهونة باستيفاء شرط معني؛ أال وهو احلصول الفعلـي علـى "منـافع ماديـة أو     
غــري ماديــة دون وجــه حــق" أو أن تــؤدي اجلرميــة إىل "إحلــاق أضــرار باملصــاحل املشــروعة للدولــة  

  الكيانات القانونية األخرى، إذا مل تكن يف حد ذاهتا تشكل جرمية جنائية أخرى".واملواطنني و
  وال جيرَّم اإلثراء غري املشروع.

مـن   ١٦٤و ١٤٣و ١٣٥اختالس املمتلكات يف القطاع اخلاص فهو جمـرَّم (مبوجـب املـواد    أمَّا 
  القانون اجلنائي).  

    
    )٢٥إعاقة سري العدالة (املادة     

استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيـب  /أ من القانون اجلنائي ٣١٢و ٣١٢ن املادتاجترِّم 
 عنـدما يكـون الغـرض مـن وراء ذلـك هـو       أو الوعد مبزيـة غـري مسـتحقة أو عرضـها أو منحهـا     

التحريض على اإلدالء بشهادة زور أو التدخل يف اإلدالء بالشـهادة؛ لكـن لـيس عنـدما يكـون      
  تدخل يف تقدمي األدلة.الغرض من وراء ذلك هو ال

، ممارســة التهديــد  ٣١٧و ٣١٦و ٢٣٨و ٢٣٧ويتنــاول القــانون اجلنــائي، خاصــة مــواده     
ــدخل يف ممارســتهم         ــن أجــل الت ــوظفني العمــوميني والقضــائيني م ــوة ضــد امل واســتخدام الق

  مهامهم الرمسية.
    

    )٢٦مسؤولية الشخصيات االعتبارية (املادة     
) وقــانون املســؤولية اجلنائيــة للشخصــيات االعتباريــة علــى  ٤٥ يــنص القــانون اجلنــائي (املــادة  

ــاهتم        ــها هيئ ــيت ترتكب ــة ال ــة عــن األفعــال اجلنائي ــة مســؤولية جنائي ــل الشخصــيات االعتباري حتمي
ــة       أو ــل الشخصــيات االعتباري ــهم أو لصــاحلهم. وميكــن أيضــاً حتمي ــة عن ــوهم نياب ــها ممثل يرتكب

ــةً ــؤوليةً مدنيـ ــادة  مسـ ــدعوة ٦١مبوجـــب املـ ــانون    (الـ ــة) مـــن قـ ــراءات اجلنائيـ ــة يف اإلجـ املدنيـ
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املسؤولية اجلنائية واإلدارية يف قضـايا غسـل األمـوال فمنصـوص عليهـا      أمَّا اإلجراءات اجلنائية؛ 
  (قانون مكافحة غسل األموال). ٩٩١٧من القانون رقم  ٢٦يف املادة 

ولية اجلنائيـة لألشـخاص   ال حتـول دون املسـؤ   ةاالعتباريـ  للشخصياتكما أنَّ املسؤولية اجلنائية 
  .الطبيعيني الذين ارتكبوا اجلرائم

ــواد مـــن    ــة املـ ــة، خاصـ ــريعات األلبانيـ ــة   ١٣إىل  ٨وتوقِّـــع التشـ ــانون املســـؤولية اجلنائيـ مـــن قـ
للشخصــيات االعتباريــة، عقوبــات وافيــة علــى الشخصــيات االعتباريــة املدانــة؛ وتشــمل تلــك   

  و أكثر من األنشطة أو الكيانات.العقوبات توقيع غرامات، وإهناء وإغالق واحد أ
    

    )٢٧املشاركة والشروع (املادة     
املادتـان  الشـروع فتتناولـه   أمَّـا  املشـاركةَ اجلنائيـة؛    ٢٧إىل  ٢٥القانون اجلنائي مـن   تتناول موادُّ

الشـروع   جرميـة فـإنَّ  أيِّ القانون اجلنـائي. ويف حـني جيـرَّم الشـروع يف ارتكـاب      من  ٢٣و ٢٢
نون ال جيرَّم. وميكـن توقيـع أحكـام علـى مـرتكيب مجيـع اجلـرائم املنصـوص عليهـا          خمالفة القا يف
 ٢٣٨االتفاقية واجملرَّمة يف ألبانيا، باستثناء "هتديد موظف عمومي أثناء تأديته عملـه" (املـادة    يف

هـذه اجلـرائم تنـدرج يف فئـة     أنَّ من القانون اجلنائي)، بالسجن ملـدة تزيـد علـى سـنتني؛ علمـاً بـ      
  ئم اجلنائية، مما جيعل الشروع يف ارتكاهبا جرمية جنائية.اجلرا
  ا األعمال التحضريية الرتكاب جرمية فهي غري جمرَّمة.أمَّ
    

    )٣٧و ٣٠املالحقة واملقاضاة واجلزاءات؛ التعاون مع سلطات إنفاذ القانون (املادتان     
رامـة والسـجن ملـدة    وضعت ألبانيا عقوبات علـى مـرتكيب جـرائم الفسـاد تتـراوح بـني توقيـع غ       

  سنة تبعاً ملدى خطورة اجلرمية، باإلضافة إىل جزاءات ثانوية أو تكميلية. ٢٠تصل إىل 
احلصانات تشكل عوائق قانونية أمام املالحقة الفعالـة ملـرتكيب اجلـرائم املتعلقـة     أنَّ وال يبدو 

ســلب  أوبالفســاد. ويــنص الدســتور علــى حصــانة الربملــانيني والقضــاة؛ فــال جيــوز تــوقيفهم 
أو أمــاكن إقامتــهم للمراقبــة دون إذن مــن الربملــان      حريتــهم أو إخضــاعهم هــم شخصــيا   

اهليئة القضـائية ذات الصـلة مـا مل ُيضـبطوا متلبسـني أو عقـب ارتكـاب اجلرميـة مباشـرةً.            أو
ــادة  ــهك       ٩٠  وتقضــي امل ــة مــن منصــبه إذا انت ــيس اجلمهوري ــاء رئ مــن الدســتور جبــواز إعف

ــري   ــو خطــ ــى حنــ ــتور علــ ــدِّ  الدســ ــرية (مل حيــ ــة خطــ ــتور).  أو إذا ارتكــــب جرميــ دها الدســ
الوزراء مبا يتمتع به الربملانيون من حصانات. لكن احلصانات تقتصـر علـى التفتـيش      ويتمتع

  واإليقاف دون أن تشمل التحقيقات.
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مـــن قـــانون  ٢٩٠وتتبـــع ألبانيـــا نظامـــاً يقـــوم علـــى املالحقـــة القضـــائية اإللزاميـــة (املـــادة   
  نائية).اإلجراءات اجل

) علـى تـدابري معينـة؛ منـها منـع الشـخص       ٢٦٧-٢٢٧وينص قانون اإلجراءات اجلنائية (املواد 
من مغادرة البلد، وإلزامه باملثول أمام الشرطة القضائية، ومنعـه مـن اإلقامـة يف مكـان معـني أو      

اُم إلزامه باإلقامة يف مكان معني؛ كما ينص علـى تـأمني املمتلكـات ضـماناً ألن تراعـي األحكـ      
املتعلقــة بــاإلفراج يف انتظــار احملاكمــة أو االســتئناف حضــوَر املــدعى عليــه اإلجــراءات اجلنائيــة   

وح بـني نصـف   االالحقة. وجيوز اإلفراج املبكر بأمر من احملكمة عند إكمال السـجني مـدة تتـر   
  وثالثة أرباع العقوبة املوقعة عليه.

نائيـة) أن ُتوقـف عـن العمـل املوظـَف      مـن قـانون اإلجـراءات اجل    ٢٤١وجيوز للمحكمة (املادة 
العمومي املتهم بارتكاب جرمية يعاقـب عليهـا القـانون بالسـجن ملـدة ال تقـل عـن سـنة. وهـذا          
ينطبق علـى مجيـع اجلـرائم الـيت تشـملها االتفاقيـة وجترِّمهـا ألبانيـا. وميكـن العثـور علـى أحكـام             

  مة املدنية.أخرى ذات صلة يف قانون تنظيم السلطة القضائية وقانون اخلد
ــانون اجلنــــائي عقوبــــة العــــزل أو إســــقاط األهليــــة لتــــويل منصــــب عمــــومي     ويتضــــمن القــ

  ). كما تتناول هذا األمر عدة مواد منصوص عليها يف الدستور.٣٥و  ٣٠  (املادتان
وال تــنص ألبانيــا صــراحةً علــى إســقاط األهليــة لتــويل منصــب يف الشــركات اململوكــة للدولــة؛ 

ــن املمكــن اســتخ    وإن ــرة كــان م ــادة   ٦دام الفق ــن امل ــان     ٣٠م ــائي يف حرم ــانون اجلن ــن الق م
  الشخص من حق تويل مناصب قيادية يف تلك الشركات.  

كم قانون اخلدمـة املدنيـة علـى توقيـع عقوبـات تأديبيـة علـى مـوظفي اخلدمـة           ٥٨وتنص املادة 
  املدنية. وجيوز توقيع عقوبات تأديبية وجنائية يف قضايا الفساد.  

بانيا برامج خمصصـة لتعزيـز إعـادة إدمـاج األشـخاص املـدانني بارتكـاب جـرائم         وليست لدى أل
  فساد داخل اجملتمع.  

ولدى ألبانيا تدابري تشجع تعاون اجلناة مع سلطات إنفاذ القانون والسـلطات القضـائية؛ مبـا يف    
ذلــك طائفــة مــن تــدابري احلمايــة لصــاحل "املتعــاونني مــع العدالــة" و"األشــخاص ذوي الصــلة"؛    

ذلك على النحو املنصـوص عليـه يف قـانون محايـة الشـهود واملتعـاونني مـع العدالـة ويف قـانون          و
 ٤٩/أ). كما ميكـن اعتبـار هـذا التعـاون ظرفـا خمفِّفـاً (املادتـان        ٣٦١اإلجراءات اجلنائية (املادة 

  /أ من القانون اجلنائي).٥٢و



 

V.16-01965 7 
 

CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.37 

ص الـذين يتعـاونون   ة لألشـخا وال تنص ألبانيا على إمكانية مـنح حصـانة مـن املالحقـة القضـائي     
/أ مـن القـانون اجلنـائي    ٥٢املـادة  أنَّ إالَّ يف التحقيقات أو املالحقات القضـائية.   تعاوناً جوهريا

 قـدَّم تنص علـى أنـه جيـوز للمحكمـة أن تصـدر قـراراً باإلعفـاء مـن العقوبـة إذا تعـاون اجلـاين و           
  م ذات صلة بتنفيذ االتفاقية.املساعدة أثناء اإلجراءات اجلنائية املتعلقة بعدة جرائ

وبوسع ألبانيا أن تربم اتفاقات تـنص علـى إمكانيـة ختفيـف العقوبـات املوقعـة علـى األشـخاص         
 املتعاونني مع العدالة يف اخلارج أو إعفائهم متاماً من تلك العقوبات.

    
    )٣٣و ٣٢محاية الشهود واملبلِّغني (املادتان     

ــاً شــامالً    إنَّ ــا قانون ــدى ألباني ــاءهم     ل ــة يغطــي أيضــاً أقرب ــة الشــهود واملتعــاونني مــع العدال حلماي
وغريهــم مــن األشــخاص الــوثيقي الصــلة هبــم. وتتضــمن تــدابري محايتــهم تغــيري هويتــهم وتبــديل  
أماكن إقامتهم وتوفري احلماية املادية هلم. كما ينص القانون على إنشـاء هيئـتني مسـؤولتني عـن     

محاية الشهود واملتعاونني مع العدالة، ومديرية محاية الشـهود   برنامج احلماية: جلنة تقييم برنامج
  ).٣  واملتعاونني مع العدالة. وينطبق القانون أيضاً على الضحايا ما داموا شهوداً (املادة

تطبيق هذا القانون يقتصر على اجلرائم اليت ُترتكب عن عمـد والـيت يـنص القـانون علـى      أنَّ إالَّ 
دة ال تقــل عــن أربــع ســنوات. وهــذا يســتبعد عــدداً مــن اجلــرائم   معاقبــة مرتكبيهــا بالســجن ملــ

القـانون ال يـنص علـى محايـة اخلـرباء وأقـارهبم وغريهـم مـن األشـخاص           املتعلقة بالفساد. مث إنَّ
  الوثيقي الصلة هبم.

ــان       ــا االتصــاالت (املادت ــا اإلدالء بالشــهادة مــن خــالل اســتخدام تكنولوجي ــيح ألباني  ٣٦١وتب
/د مـن قـانون محايـة الشـهود). وهـذا يتـيح       ١٢اإلجراءات اجلنائية؛ واملادة  /أ من قانون٣٦١و

  عرض آراء الضحايا وخماوفهم ومراعاهتا يف املراحل املالئمة من اإلجراءات اجلنائية.  
ــا اتفاقــات بشــأن تغــيري م   ــا  ٢٠كــان اإلقامــة مــع  ووقعــت ألباني ــداً أوروبي ؛ وذلــك مبقتضــى  بل

  شهود.  من قانون محاية ال ٢٧  املادة
  ولدى ألبانيا مسودة قانون عن التبليغ من شأنه أن يوفر محاية قانونية للمبلِّغني.

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

مـن القـانون اجلنـائي عمليـة املصـادرة، عنـد اإلدانـة اجلنائيـة، لعائـدات اجلـرائم            ٣٦تنظم املادة 
أو املخصصــة لالســتخدام يف ارتكــاب اجلــرائم. كمــا تــنص املــادة ذاهتــا    واألدوات املســتخدمة
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ــة      علــى  ــة واملبدل ــة وعلــى مصــادرة عائــدات اجلرميــة احملوَّل املصــادرة علــى أســاس القيمــة املعاِدل
  واملخلوطة، فضال عن اإليرادات أو املنافع األخرى املتأتية من تلك العائدات.

) وقـانون مكافحـة غسـل األمـوال     ٢٢٠-١٩٨املـواد   وينص قانون اإلجراءات اجلنائية (أساساً
كشـف عائـدات   ) علـى طائفـة واسـعة مـن تـدابري التحـري املتاحـة مـن أجـل          ٢٢(أساساً املادة 

  اجلرمية وأدواهتا وتتبعها وجتميدها وحجزها.
ــد املمتلكــات         ــنظم جتمي ــيت ت ــة ال ــدابري العام ــى بعــض الت ــة عل ــانون اإلجــراءات اجلنائي ــنص ق وي

تلـك التـدابري كافيـة للتعامـل مـع املوجـودات القابلـة        أنَّ أنـه ال يبـدو   إالَّ رهتا؛ وحجزها ومصاد
ألبانيــا أنشــأت وكالــة خمتصــة بــإدارة أنَّ للتلــف واملتناقصــة القيمــة واملعقــدة. وعلــى الــرغم مــن 

ــإنَّ ،املوجــودات احملجــوزة واملصــادرة  ــة تقتصــر علــى املوجــودات     ف اختصاصــات تلــك الوكال
  ).١٠١٩٢مكافحة املافيا األلباين (القانون رقم املتعلقة بقانون 

مـن   ٢١٠السرية املصرفية متثـل عقبـة أمـام إجـراء حتقيقـات جنائيـة فعالـة. فاملـادة         أنَّ وال يبدو 
يف احلـاالت العاجلـة، مـن إصـدار أمـر       قانون اإلجراءات اجلنائية ُتمكِّن احملكمةَ، واملدعي العـامَّ 

القابلــة للتــداول واألمــوال املودعــة يف حســابات جاريــة  حبجــز املســتندات املصــرفية والصــكوك
أشياء أخرى حىت لو كانت حمفوظة داخل خزائن. كما ميكن للقاضـي أو للمـدعي العـام    أيِّ و

  من قانون اإلجراءات اجلنائية). ٢٠٨أن حيجز املستندات املالية والتجارية (املادة 
ممتلكـات أخـرى   أيِّ ات اجلرميـة املزعومـة أو   وميكن مطالبة اجلاين بإثبات املصدر القانوين لعائد

قابلة للمصـادرة؛ وذلـك مبوجـب قـانون منـع ومكافحـة اجلرميـة املنظمـة والتـهريب مـن خـالل            
  تدابري وقائية ضد املوجودات، فيما خيص عدداً من اجلرائم املنصوص عليها يف االتفاقية.

وق األطـــراف الثالثـــة ) علـــى محايـــة حقـــ٢٧٦ءات اجلنائيـــة (املـــادة اويـــنص قـــانون اإلجـــر
  النية.   احلسنة

    
    )٤١و ٢٩التقادم؛ السجل اجلنائي (املادتان     

ســنوات  ٥تتــراوح مــدة تقــادم اجلــرائم املنصــوص عليهــا يف االتفاقيــة واجملرَّمــة يف ألبانيــا بــني     
مـن القـانون    ٢٣٨سنة؛ فيما عدا جرمية "هتديد موظف عمومي أثناء أدائه عمله" (املادة  ٢٠و

القـانون يـنص علـى مـدة تقـادم أطـول أو       أنَّ ي) اليت تبلغ مدة تقادمهـا سـنتني. وال يبـدو    اجلنائ
  على تعليق مدة التقادم يف حالة إفالت اجلاين املزعوم من يد العدالة.
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من القانون اجلنائي جبـواز مراعـاة أحكـام اإلدانـة األجنبيـة الصـادرة يف حـق         ١٠وتقضي املادة 
معــاودة اإلجــرام وتنفيــذ األحكــام الــيت تشــمل عقوبــات إضــافية   اجلنــاة املزعــومني فيمــا خيــص

  وتنفيذ التدابري األمنية والتعويض عن األضرار أو اآلثار القانونية املدنية األخرى.  
    )٤٢الوالية القضائية (املادة     

مـن االتفاقيـة    ٤٢أرست ألبانيا واليتها القضـائية فيمـا خيـص املالبسـات املشـار إليهـا يف املـادة        
ناء جـرائم  ثمـن قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة)؛ باسـت      ٧٧من القانون اجلنائي واملـادة   ٨-٥(املواد 

  الفساد عندما يكون اجلاين املزعوم موجوداً يف إقليمها وال تقوم بتسليمه.
    

    )٣٥و ٣٤عواقب أفعال الفساد؛ التعويض عن الضرر (املادتان     
الـيت تـؤدي إىل االسـتبعاد مـن املناقصـات العموميـة       الفساد هو مـن العوامـل   أنَّ على الرغم من 

) وقـانون حقـوق   ٢٦أثناء مرحلة إرساء العطاءات، مبوجب قانون املشتريات العموميـة (املـادة   
الفسـاد عامـلٌ   أنَّ ) فإنـه ال يبـدو   ١١االمتيازات والشراكة بني القطاعني العام واخلـاص (املـادة   

عة من أجل إلغـاء أو فسـخ العقـود أو سـحب االمتيـازات أو      ُيعَتدُّ به يف الدعاوى اجلنائية املرفو
  تدابري تصحيحية أخرى.أيِّ غريها من الصكوك املماثلة أو اختاذ 

من القانون اجلنائي املسؤولية املدنية عن األضـرار. ويف احملاكمـات املتعلقـة     ٦٠٨وترسي املادة 
من قانون اإلجراءات اجلنائيـة) التمـاس    ٦١باجلرائم اجلنائية ميكن يف اإلجراءات اجلنائية (املادة 

  تعويضات مدنية عن األضرار اليت سبَّبها املتهم.
    

    )٣٩و ٣٨و ٣٦السلطات املتخصِّصة والتنسيق فيما بني اهليئات (املواد     
لدى ألبانيا عدة هيئات خمتصة مبكافحة الفساد. فقد أُنشئت داخل مكاتب املـدعي العـام سـبُع    

جلرائم الفساد واجلرائم االقتصـادية ويتـوىل املـدعي العـام إدارهتـا.       مديريات متخصصة تتصدى
وتنطوي تلك املديريات على هياكل فرعية أخـرى؛ مثـل مكتـب الشـرطة القضـائية، ومـوظفي       
الضرائب واجلمارك، ووحدة االستخبارات املالية، واهليئة احلكومية العليـا ملراجعـة احلسـابات،    

ضـابطاً مـن ضـباط     ٦٠عضواً من أعضـاء النيابـة و   ٤٠و وأجهزة االستخبارات. وهي تضم حن
  الشرطة، باإلضافة إىل جهات االتصال.

كما أُرسي هيكل جديد، يتألف من رئيس وأربعة من أعضاء النيابة العامـة، يف إطـار املالحقـة    
ة القضائية ملرتكيب اجلرائم اخلطرية من أجل التحقيق يف القضايا املتعلقـة بالقضـاة وأعضـاء النيابـ    

  العامة وكبار املسؤولني.
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وفيما خيـص الشـرطة احلكوميـة أُنشـئت مديريـة خمتصـة مبكافحـة اجلـرائم االقتصـادية واملاليـة           
على الصعيد املركزي. وهي تتألف من ثالثة أقسام: قسم مكافحة الفساد؛ وقسـم مكافحـة   
غسل األموال، وقسـم مكافحـة اجلـرائم االقتصـادية واملاليـة. وهلـذا اهليكـل شـبيه مياثلـه علـى           

  الصعيد احمللي.
ينبغي إنشاء مكتـب حتقيقـات    ،بشأن الشرطة احلكومية ٢٠١٤لعام  ١٠٨ووفقاً للقانون رقم 

احملكمـة الدسـتورية علقـت العمـل بـاملواد      أنَّ إالَّ وطين ال خيتص سوى بفساد كبار املسؤولني. 
  ذات الصلة. ومن املزمع إدخال تعديل على هذا القانون مستقبالً.

  يف مكافحة غسل األموال والفساد. األلبانية دوراً هاما اليةكما تؤدي وحدة االستخبارات امل
هـــذه اهليئـــات حتصـــل علـــى فـــرص تدريبيـــة ومـــوارد وافيـــة وحتظـــى بقـــدر كـــاٍف  أنَّ ويبـــدو 

  االستقاللية.  من
مــن قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة  ٢٨١وفيمــا خيــص التعــاون بــني الســلطات الوطنيــة ُتلــزم املــادة 

يتلقون، أثناء أدائهم عملهم أو بسـبب طبيعـة مهـامهم أو خـدماهتم،      املوظفني العموميني الذين
ــة العامــة أو ضــباط       ــإبالغ األمــر إىل أحــد أعضــاء النياب ــة ب إخطــاراً بشــأن وقــوع جرميــة جنائي

ــانون اجلنـــائي (املادتـــان    ــائية. وهنـــاك مادتـــان أخريـــان يف القـ /أ) ٣٠٥و ٣٠٤الشـــرطة القضـ
ب، جبميـع املعلومـات الضـرورية يف سـياق التحقيقـات      تشترطان تزويد املدعي العام، عند الطل

اجلنائية. كما يتضمن قانون مكافحـة غسـل األمـوال أحكامـاً هامـة بشـأن التعـاون بـني وحـدة          
االستخبارات املالية والسلطات الوطنية؛ مبا فيها مكتب املدعي العام، فيما خيص جـرائم غسـل   

عدة مذكرات تفاهم وتعليمات مشتركة قـد  هناك أنَّ ). أضف إىل ذلك ه/٢٢األموال (املادة 
  وقعت أو صدرت من أجل تعزيز التعاون بني السلطات الوطنية املختصة.

وفيما خيص التعاون بني السلطات الوطنية والقطاع اخلاص ُيلزِم قانون مكافحة غسل األمـوال  
ني، منـها املصـارف، ومكاتـب الصـرافة، وشـركات التـأم       - عدداً من كيانات القطـاع اخلـاص  

معـامالت  أيِّ بـإبالغ وحـدة االسـتخبارات املاليـة بـ      - ومكاتب مراجعة احلسابات، واحملـامون 
). كمـا عكفـت   ١٦/٤و ١٢معلومـات إضـافية قـد تطلبـها (املادتـان      أيِّ مشبوهة وبتزويـدها بـ  

ــة موجهــة إىل كيانــات       ــدريب وتوعي ــة علــى االضــطالع بأنشــطة ت وحــدة االســتخبارات املالي
  /ط من قانون مكافحة غسل األموال).٢٢ادة القطاع اخلاص (امل

من قانون اإلجراءات اجلنائية مجيع املواطنني الذين يتناهى إىل علمهم وقـوع   ٢٩٨وُتلزِم املادة 
جرميــة جنائيــة بــاإلبالغ عنــها ألحــد أعضــاء النيابــة العامــة أو أحــد ضــباط الشــرطة القضــائية.   

) يرســي ٣٠٠(املــادة  القــانون اجلنــائيأنَّ ذلــك ُتقبــل التقــاريُر املْغفلــة اهلويــة. أضــف إىل  كمــا
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باإلبالغ عن اجلرائم. ولدى ألبانيا عدة خطوط هاتفية ساخنة وبوابات شبكية مـن   إلزاماً عاما
  أجل اإلبالغ عن الفساد.  

    
    التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  - ٢- ٢  

مارسـات اجليِّـدة يف تنفيـذ الفصـل     إمجاالً، فيمـا يلـي املعـامل البـارزة مـن التجـارب الناجحـة وامل       
  :بشأن الفساد الثالث من االتفاقية

جرميــة رشــو وارتشــاء املــوظفني العمــوميني األجانــب ومــوظفي املنظمــات الدوليــة          ●  
العموميــة تشــمل أعضــاء اجلمعيــات العموميــة األجنبيــة، وأعضــاء اجلمعيــات الربملانيــة   

ــة، وق   ــات احمللفـــني األجنبيـ ــاء هيئـ ــة، وأعضـ ــة،  الدوليـ ــاكم الدوليـ ــوظفي احملـ ــاة ومـ ضـ
 ).١٦من املادة  ٢و ١واحملكمني األجانب (الفقرتان 

  ).  ١٨تشمل جرمية املتاجرة بالنفوذ املوظفني العموميني األجانب (املادة   ●  
    

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

ــدما يكــون أحــد        ●   ــوطنيني عن التجــرمي الصــريح لرشــو وارتشــاء املــوظفني العمــوميني ال
 (أ) و(ب)).   ١٥الكيانات هو املستفيد من املزية غري املستحقة (املادتان 

ــة        ●   ــوظفي املنظمــات الدولي ــوظفني العمــوميني األجانــب وم التجــرمي الصــريح لرشــو امل
 ١ يد من املزيـة غـري املسـتحقة (الفقـرة    العمومية عندما يكون أحد الكيانات هو املستف

)؛ والنظــر يف التجــرمي الصــريح الرتشــاء املــوظفني العمــوميني األجانــب  ١٦مــن املــادة 
 ).١٦من املادة  ٢وموظفي املنظمات الدولية العمومية (الفقرة 

جتــرمي اخــتالس املوظــف العمــومي للممتلكــات أو تبديــدها أو غــري ذلــك مــن أشــكال    ●  
 من االتفاقية. ١٧مع املادة  تسريبها، متشياً

 ).١٩من القانون اجلنائي مع االتفاقية (املادة  ٢٤٨النظر يف مواءمة املادة   ●  

 ).  ٢٠النظر يف جترمي اإلثراء غري املشروع (املادة   ●  

 شـخص ضـالع  أيِّ مـن اجلرميـة هـو مسـاعدة     جترمي غسل األموال عندما يكون الغرض   ●  
ت من العواقب القانونية املترتبة على فعلتـه (الفقـرة   يف ارتكاب جرم أصلي على اإلفال

 ).٢٣من املادة ‘ ١‘(أ)  ١الفرعية 
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جترمي استخدام القوة البدنيـة أو التهديـد أو الترهيـب أو الوعـد مبزيـة غـري مسـتحقة أو          ●  
 (أ)). ٢٥عرضها أو منحها من أجل التدخُّل يف تقدمي األدلة (املادة 

و الـنص علـى تعليـق العمـل بالتقـادم يف حـال إفـالت اجلـاين         حتديد فترة تقـادم أطـول أ    ●  
  ).٢٩املزعوم من يد العدالة (املادة 

النظر يف وضع تدابري تكفل إسقاط أهليـة األشـخاص املـدانني بارتكـاب جـرائم تتعلـق         ●  
 ).٣٠(ب) من املادة  ٧بالفساد لتويل منصب يف شركات مملوكة للدولة (الفقرة 

ــدانني     النظــر يف اختــاذ مزيــ   ●   ــز إعــادة دمــج األشــخاص امل ــدابري مــن أجــل تعزي د مــن الت
 ).٣٠من املادة  ١٠بارتكاب جرائم فساد يف اجملتمع (الفقرة 

ــة إدارة املمتلكــات اجملمــدة واحملجــوزة         ●   ــن أجــل تنظــيم عملي ــدابري إضــافية م ــاد ت اعتم
  ).٣١من املادة  ٣واملصادرة (الفقرة 

ل مجيع اجلرائم الـيت تغطيهـا االتفاقيـة؛ والـنص علـى      توسيع نطاق احلماية املتاحة ليشم  ●  
مــن  ١محايــة اخلــرباء وأقــارهبم وغريهــم مــن األشــخاص الــوثيقي الصــلة هبــم (الفقــرة    

  ).٣٢  املادة
مواصلة اجلهود الرامية إىل تضمني النظام القانوين الداخلي ما يلزم من تدابري من أجـل    ●  

لألشخاص الذين ُيبلغون عن حاالت تتعلـق   معاملة ال مسوغ هلاأيِّ توفري احلماية من 
 ).  ٣٣بالفساد (املادة 

اعتماد تـدابري إضـافية مـن أجـل التصـدي لعواقـب أفعـال الفسـاد، خاصـة بعـد إرسـاء              ●  
 ).٣٤العطاءات (املادة 

إرساء والية ألبانيا القضائية على اجلرائم املنصوص عليها يف االتفاقية مـىت كـان اجلـاين      ●  
  ).  ٤٢من املادة  ٤يف إقليمها وال تقوم هي بتسليمه (الفقرة  املزعوم موجوداً

    
    الفصل الرابع: التعاون الدويل  - ٣  

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

    )٤٧و ٤٥و ٤٤(املواد 
) مــن قــانون ٥٠٤- ٤٨٨هــا يف املقــام األول الفصــل األول (املــواد  مســألة تســليم اجملــرمني حيكم
) ٥٢- ٣١من القانون اجلنـائي، والفصـل الثالـث (املـواد      ١١و ١٠اإلجراءات اجلنائية، واملادتان 
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ــم    ــانون رق ــن الق ــة يف الشــؤون       ١٠١٩٣م ــع الســلطات األجنبي ــات القضــائية م بشــأن العالق
ألمـور املتعلقـة بتسـليم اجملـرمني اسـتناداً إىل املعاهـدات       اجلنائية. وميكـن أللبانيـا أن تتعامـل مـع ا    

الدولية، أو يف حالة عدم وجود معاهدات فاستناداً إىل املعاملة باملثـل كمسـألة متروكـة لتقـدير     
تشـترط ألبانيـا    ،. ومـن الناحيـة العمليـة   ١٠١٩٣مـن القـانون رقـم     ٩وزير العدل وفقاً للمـادة  

معاهـدات ثنائيـة أو متعـددة    أيِّ حلاالت اليت ينعدم فيهـا وجـود   وجود تعهد باملعاملة باملثل يف ا
معاهـدات ثنائيـة ومتعـددة     ١٠األطراف. ووقت إجراء هذا االستعراض كانت ألبانيا طرفاً يف 

األطراف بشأن تسليم اجملرمني. وتعترف ألبانيا باتفاقية مكافحـة الفسـاد أساسـاً تسـتند إليـه يف      
  ن الدستور).م ١٢٢تسليم اجملرمني (املادة 

 ١١وهناك حتديد لشروط تسـليم اجملـرمني وأسـباب رفـض تسـليمهم (وردت أساسـاً يف املـادة        
 ٣٢و ٨مـن قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة، واملـادتني       ٤٩١و ٤٩٠من القانون اجلنائي، واملادتني 

 ١١). وازدواجية التجرمي هـي أحـد شـروط التسـليم مبوجـب املـادة       ١٠١٩٣من القانون رقم 
ــادة   مــن ال ــائي وامل ــانون اجلن ــادة     ٤٩١ق ــة وامل ــانون اإلجــراءات اجلنائي ــن ق ــانون   ٣٢م ــن الق م
ــم ــا. أضــف إىل ذلــك     ١٠١٩٣ رق ــها ألباني ــيت أبرمت ــاك شــرطاً  أنَّ ، ومبوجــب املعاهــدات ال هن

يقضي بأن تكون الدولة األجنبية قد وقعت على املطلوب تسليمه عقوبـة السـجن ملـدة ال تقـل     
تسـليم اجملـرمني حمـدود    أنَّ ). وهـذا معنـاه   ١٠١٩٣مـن القـانون رقـم     (أ) ٣٢عن سـنة (املـادة   

ألبانيا مل جترِّم بعض األفعال اليت جرَّمتها االتفاقية. وليسـت هنـاك قيـود قانونيـة علـى      نَّ نظراً أل
  التسليم يف اجلرائم اليت تنطوي على أمور مالية.

لبانيـا يف هـذه احلـاالت أن تطبـق     وال تنص التشـريعات األلبانيـة علـى تبعيـة التسـليم؛ وميكـن أل      
  االتفاقية مباشرةً.

مـن القـانون اجلنـائي،     ١١مها االتفاقيـة جـرائم سياسـية (املـادة     وال تعترب ألبانيا األفعال اليت جترِّ
أنــه إالَّ ). ١٠١٩٣مــن القــانون رقــم  ٩واملــادة  ،مــن قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة ٤٩١واملــادة 

هـذا الـوزير هـو    أنَّ قـرار قضـائي يصـدر يف هـذا الشـأن؛ إذ       يَّجيوز لوزير العدل أن يتجاهـل أ 
 الــذي يتخــذ القــرار النــهائي عنــد حتديــد مــا يشــكل جرميــة سياســية. وال توجــد حــىت اآلن أيُّ 

  قضايا تتعلق بالفساد نشأت فيها مسألة اجلرائم السياسية أو العسكرية.  
ــادة   ــرد يف امل ــم  ٧) و(٥( ٣٨وت ات معاجلــة طلبــات تســليم  إجــراء ١٠١٩٣) مــن القــانون رق

من القانون اجلنائي على تطبيق القـانون اجلنـائي األلبـاين علـى      ٦املواطنني األلبان. وتنص املادة 
علـى   ١٠١٩٣مـن القـانون رقـم     ٦١-٥٣األفعال اليت يرتكبها مواطنون ألبـان. وتـنص املـواد    
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ــة وتنفيــذها، مبــا فيهــا األحكــام ا    ــة األجنبي لصــادرة ضــد املــواطنني  االعتــراف باألحكــام اجلنائي
  األلبان. ومل حيدث حىت اآلن أن ُسلِّم أيُّ مواطن ألباين ألمور تتعلق بالفساد.  

يومـاً مـن تـاريخ تلقيهـا. وعقـب       ٤٠وُتقدَّم طلبات التسليم إىل احملاكم للنظر فيهـا يف غضـون   
لعـام املعـين   يوماً من تلقي الطلب حيـال الطلـب إىل املـدعي ا    ٣٠إصدار الوزير قراراً يف غضون 

أيـــام مـــن تـــاريخ تلقيـــه وفقـــا للقـــانون   ١٠الـــذي حييلـــه إىل احملكمـــة للنظـــر فيـــه يف غضـــون  
عوجل الطلب يف غضـون ثالثـة أشـهر     ،. وإذا مل يكن هناك اعتراض على التسليم١٠١٩٣ رقم

قت ألبانيـا علـى الربوتوكـول    من قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة). وقـد صـدَّ      ٤٩٢من تلقيه (املادة 
ايف لالتفاقيــة األوروبيــة بشــأن تســليم اجملــرمني، الــذي يــنص علــى تبســيط عمليــة تســليم   اإلضــ

  اجملرمني فيما بني الدول األعضاء.
واعتمــدت ألبانيــا تــدابري لضــمان معاملــة األشــخاص علــى حنــو منصــف يف إجــراءات التســليم    

ن قــانون مــ ٤٩٧و ٤٩٦واملــادتني  ٩-٤مــن الدســتور؛ واملــواد  ١٨و ١٧(أساســاً يف املــادتني 
ت ألبانيـا علـى   صـدَّق ). كمـا  ١٠١٩٣من القـانون رقـم    ٣٢و ٨ اإلجراءات اجلنائية؛ واملادتني

االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريـات األساسـية. وتعـالَج احلـاالت الـيت ينطـوي       
راءات مـن قـانون اإلجـ    ٤٩١من القانون اجلنـائي؛ واملـادة    ١١فيها الطلب على متييز (يف املادة 

  ).١٠١٩٣من القانون رقم  ٣٢و ٨ اجلنائية؛ واملادتني
طلبـات تسـليم تتعلـق بالفسـاد، مبـا يف ذلـك الطلبـات         وحىت اآلن مل تتلـق ألبانيـا أو تـرفض أيَّ   

  ة مبوجب االتفاقية.قدَّمامل
مسألة نقل السجناء. وقـد انضـمت ألبانيـا     ١٠١٩٣من القانون رقم  ٦٤و ٦٠وتنظم املادتان 

  تني بشأن نقل السجناء.إىل معاهد
  نقل اإلجراءات اجلنائية إىل ألبانيا ومنها.   ١٠١٩٣وينظم القانون رقم 

    
    )٤٦املساعدة القانونية املتبادلة (املادة     

ــة حيكمهــا يف املقــام األول الفصــل الثــاين (املــواد     ــة املتبادل ) مــن ٥١١-٥٠٥املســاعدة القانوني
) ٣٠-١٣مـن القـانون اجلنـائي، والفصـل الثـاين (املـواد        ١٠قانون اإلجراءات اجلنائية، واملادة 

. وفيما خيص تسليم اجملرمني ميكن أللبانيا أن تتعامـل يف هـذا اجملـال،    ١٠١٩٣من القانون رقم 
معاهدات، اسـتناداً إىل املعاملـة باملثـل كـأمر متـروك لتقـدير وزيـر العـدل.         أيِّ عند عدم وجود 

وجود تعهد باملعاملـة باملثـل يف احلـاالت الـيت ال توجـد فيهـا       ومن الناحية العملية تشترط ألبانيا 
  معاهدات ثنائية أو متعددة األطراف. أيُّ
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وقـد أبرمـت ألبانيـا عـدة معاهـدات ثنائيـة ومتعـددة األطـراف؛ كمـا تعتـرف باتفاقيـة مكافحــة            
املعاهـدات   الفساد أساساً تستند إليه يف جمال املساعدة القانونية املتبادلة. وإذا نشأ تعـارض بـني  

مــــن القــــانون  ١الدوليــــة والقــــانون الــــداخلي كانــــت الغلبــــة ألحكــــام املعاهــــدات (املــــادة 
  ).١٠١٩٣  رقم
ــ ــا  وتعــ ــرطاً جوهريــ ــرمي شــ ــة التجــ ــة     د ازدواجيــ ــة املتبادلــ ــاعدة القانونيــ ــق باملســ ــا يتعلــ فيمــ
ء غــري أنــه ال ُيشــترط اختــاذ إجــراإالَّ ) (ب) مــن قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة). ٤( ٥٠٦ (املــادة

  حد أدىن يف هذا الصدد. قسري يف ظل عدم وجود ازدواجية التجرمي. ومل يوضع أيُّ
وتنفَّــذ الطلبــات وفقــاً للقــانون الــداخلي؛ وحتــدَّد اإلجــراءات قــدر اإلمكــان يف الطلــب نفســه     

ــانون اإلجــراءات اجلنائيــة؛ واملــواد    ٥١١و ٥٠٧(املادتــان  مــن القــانون  ٢٠و ١٧و ١٦مــن ق
ــم ــة مــن      ). ويلــ١٠١٩٣ رق ــا تقــدمي أشــكال معين ــرار قضــائي حــىت يتســىن أللباني زم صــدور ق

  من قانون اإلجراءات اجلنائية). ٥٠٧و ٥٠٦املساعدات (املادتان 
ــى النحــو         ــات، عل ــق بالتحقيق ــة واســعة مــن املســاعدات فيمــا يتعل ــا تقــدمي طائف وجيــوز أللباني

. وتعـالَج مسـألةُ اإلرسـال    ١٠١٩٣املنصوص عليه يف قانون اإلجراءات اجلنائية والقانون رقـم  
). وليســت هنــاك أحكــام ١٠١٩٣مــن القــانون رقــم  ٢٨و ٢٧التلقــائي للمعلومــات (املادتــان 

  تضع قيداً على استخدام املعلومات املتحصل عليها من خالل املساعدة القانونية املتبادلة.  
أنــه لــيس  إالَّ. ١٠١٩٣مــن القــانون رقــم  ٢١و ١٩والنقــل املؤقــت للســجناء تنظمــه املادتــان  

ــة          ــة حمــددة أو بضــمان املوافق ــرة زمني ــودة الشــخص خــالل فت ــة وع ــزام بضــمان محاي ــاك إل هن
  ذلك.  على

ــديو أو يف وجــود       وجيــوز عقــد جلســات االســتماع عــن طريــق اهلــاتف أو عــرب وصــالت الفي
مـن   ١٦) مـن قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة؛ واملـادة      ٤) و(٣( ٢٠سلطات قضائية أجنبية (املادة 

  ).١٠١٩٣رقم  القانون
والسلطة املركزية فيما خيص املساعدة القانونيـة املتبادلـة هـي وزارة العـدل األلبانيـة. والطلبـات       
اليت تتداوهلا السلطات القضائية فيما بينها مباشرةً جيب أن حتال فوراً إىل وزارة العـدل. وجيـوز   

  نتربول).ظمة الدولية للشرطة اجلنائية (اإلأيضاً تلقي الطلبات من خالل املن
واألوامـر الداخليـة الصـادرة     ١٠١٩٣مـن القـانون رقـم     ١٢١وسرية املعلومات تكفلها املـادة  
  عن وزارة العدل واملدعي العام.  

طلبـات مسـاعدة تقنيـة متبادلـة تتعلـق بالفسـاد، مبـا يف         ومل تتلق ألبانيا أو تـرفض حـىت اآلن أيَّ  
  مة مبوجب االتفاقية.  ذلك الطلبات املقدَّ
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مـن قـانون اإلجـراءات     ٥٠٦و ٥٠٥ألبانيا بوجود أسباب للرفض (أساساً يف املادتني  وتعترف
ــادتني   ــة؛ وامل ــم    ١١و ٨اجلنائي ــانون رق ــن الق أنَّ ). وال جيــوز رفــض الطلــب جملــرد   ١٠١٩٣م

  اجلرمية تنطوي أيضاً على أمور مالية.  
ــى    ــة علـ ــريعات األلبانيـ ــنص التشـ ــاعدة القا  أنَّ وتـ ــات املسـ ــذ طلبـ ــات تنفيـ ــة  نفقـ ــة املتبادلـ نونيـ

أحكــام تــنظم عمليــة تبــادل    أيِّ الــدول الطالبــة. وختلــو التشــريعات الداخليــة مــن       تتحملــها
  السجالت العمومية.

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

    )٥٠و ٤٩و ٤٨(املواد 
نتربــول واليوروبــول. ويتعــاون عــرب قنــايت اإل يــاالقــانون األلبانيــة تتعــاون دول ســلطات إنفــاذ إنَّ

جهاز الشرطة األلبـاين مـع األجهـزة املنـاظرة يف املنطقـة مـن خـالل شـىت أشـكال التعـاون مثـل            
ــراف. وينفــذ جهــاز         ــات ومــذكرات التفــاهم والربوتوكــوالت الثنائيــة واملتعــددة األط االتفاق

أوروبـا (اتفاقيـة فيينـا) بشـأن التعـاون       الشرطة األلباين اتفاقية التعاون الشرطي يف جنوب شرق
العابر للحـدود. وتعتـرف ألبانيـا باتفاقيـة مكافحـة الفسـاد أساسـاً َيسـتند إليـه التعـاونُ يف جمـال            

  إنفاذ القانون وإن مل تكتسب خربة يف تطبيقها.  
نتربــول وكلَّــف جهــاُز الشــرطة األلبــاين ضــباطَ اتصــال بالعمــل يف عــدد مــن البلــدان ولــدى اإل 

وروبول ومركـز إنفـاذ القـانون جلنـوب شـرق أوروبـا. كمـا كُلِّفـت شـبكة ضـباط اتصـال            والي
  أجانب بالعمل يف ألبانيا.

وتشــارك ألبانيــا يف إجــراء حتقيقــات مشــتركة علــى أســاس كــل حالــة علــى حــدة اســتناداً إىل     
ملتحـدة،  اتفاقات أو ترتيبات ثنائية ومتعددة األطراف، مبا فيها معاهدات مربمة يف إطار األمـم ا 

امللحق باالتفاقية األوروبيـة بشـأن املسـاعدة املتبادلـة     واتفاقية فيينا، والربوتوكول اإلضايف الثاين 
  .يف املسائل اجلنائية

ــا أســاليب حتــرٍّ   ــات املســتترة والتســليم      وتســتعمل ألباني ــة، والعملي ــك املراقب ــا يف ذل خاصــة؛ مب
ــواد   ــة (املـ ــريعات الداخليـ ــتناداً إىل التشـ ــانون ٢٩٤/أ و٢٩٤، و٢٢١ املراقـــب، اسـ /ب مـــن قـ

  اإلجراءات اجلنائية)، وكذلك استناداً إىل اتفاقات وترتيبات ثنائية ومتعددة األطراف.
    

    يات اليت تواجه التنفيذالتحدِّ  -٢- ٣  
من شأن التوصيات التالية أن تزيد من فعالية تدابري مكافحة الفسـاد الراهنـة، بغـض النظـر عـن      

  فحة الفساد لالنطباق املباشر على املسائل املتعلقة بالتعاون الدويل:مدى قابلية اتفاقية مكا
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حتســني نظــم مجــع البيانــات بشــأن أنــواع طلبــات التعــاون الــدويل (كــاجلرائم األصــلية    ●  
 مبا يف ذلك أسباب الرفض. قدَّممثالً) واإلطار الزمين للرد على الطلبات، والرد امل

ــار األ    ●   ــة عــدم اعتب ــة جــرائم سياســية   رَّمــفعــال اجملاالســتمرار يف كفال ة مبوجــب االتفاقي
 ).٤٤من املادة  ٤(الفقرة 

ــة           ●   ــى جــرائم مالي ــا عل ــات التســليم جملــرد انطوائه ــى عــدم جــواز رفــض طلب ــنص عل ال
 ).٤٤من املادة  ١٦  (الفقرة

النظــر يف إلغــاء شــرط احلصــول علــى إذن قضــائي بشــأن املســاعدة القانونيــة املتبادلــة،     ●  
 ).٤٦من املادة  ١تبسيط تقدمي تلك املساعدات (الفقرة وذلك من أجل 

اعتماد تدابري تكفـل تقـدمي مسـاعدة غـري قسـرية يف غيـاب ازدواجيـة التجـرمي (الفقـرة            ●  
 ).٤٦(ب) من املادة   ٩الفرعية 

تنظيم عملية نقل السجناء يف إطار املساعدة القانونيـة املتبادلـة وفقـاً لالتفاقيـة، والنظـر        ●  
 ١٠ألسباب اليت جيوز من أجلها رفض نقل السجناء نقـالً مؤقتـاً (الفقرتـان    يف حتديد ا

 ).٤٦من املادة  ١١و

كفالة املواظبة على حتديث اإلبالغ عن السلطة املركزيـة املختصـة بـالنظر يف الطلبـات       ●  
 ).٤٦من املادة  ١٣مبوجب االتفاقية (الفقرة 

ــداً علــى اســتخدام املعلومــات      ●   املتحصــل عليهــا عــرب املســاعدة   اعتمــاد حكــم يضــع قي
 ).٤٦من املادة  ١٩القانونية املتبادلة (الفقرة 

النص على عدم جواز رفـض طلبـات املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة جملـرد انطوائهـا علـى           ●  
 ).٤٦من املادة  ٢٢جرائم مالية (الفقرة 

تماشـى مـع االتفاقيـة    تنظيم تكاليف تنفيذ طلبات املساعدة القانونية املتبادلة على حنو ي  ●  
 ).٤٦من املادة  ٢٨(الفقرة 

ــادل الســجالت       ●   ــة تب ــنظم عملي ــة ي النظــر يف اعتمــاد حكــم ضــمن التشــريعات الداخلي
  ).٤٦من املادة  ٢٩العمومية املتعلقة باملساعدة القانونية املتبادلة (الفقرة 

 


