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      خالصة وافية  - اًثاني  
    الدامنرك    

مة: حملة عامة عن اإلطار القانوين واملؤسسي للدامنرك يف سياق تنفيذ اتفاقية دِّمق  - ١  
    املتحدة ملكافحة الفساد األمم
 /كـانون األول  ١٠عت الدامنرك على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد ("االتفاقيـة") يف  وقَّ

ــام يف     ٢٠٠٣ديســمرب  ــدى األمــني الع  كــانون األول/ ٢٦وأودعــت صــك التصــديق عليهــا ل
، ٢٠٠٧كـانون الثاين/ينـاير    ٢٥. ودخلت االتفاقية حيز النفاذ يف الدامنرك يف ٢٠٠٦ديسمرب 

  لكنها غري سارية على جزر فارو أو غرينالند.
 راءات سياسـية بصـورة مسـتقلة.   والدامنرك دولة ملكية دستورية، ال جيوز فيها للملك اختاذ إجـ 

"الربملانية السلبية"، حيث ال يشـترط أن حتظـى احلكومـة بتأييـد      ويسمى نظام احلكم الدامنركي
  من أغلبية النواب يف الربملان وتستمر يف السلطة ما مل يعترض على بقائها أغلبية النواب.

يقسـم السـلطة إىل    ، الـذي ١٩٥٣والدستور الـدامنركي متضـمن يف القـانون الدسـتوري لسـنة      
ثالثــة فــروع: الســلطة التشــريعية (مشــتركة بــني الربملــان (الفولكيتنغــت) واحلكومــة) والســلطة  

  التنفيذية (احلكومة) والسلطة القضائية املؤلفة من احملاكم.
للمســارات التاليــة: (أ) مراعــاة "جتــانس   وفقــاًوتنفــذ االتفاقيــات الــيت تصــدق عليهــا الــدامنرك   

القانون الدامنركي متفق فعليا مع االتفاقيـة دون حاجـة الختـاذ تـدابري إضـافية؛       أنَّالقوانني، أي 
ــة يف    ــة؛ (ج) تضـــــمني االتفاقيـــ ــريعات الدامنركيـــ ــة يف التشـــ ــمون االتفاقيـــ (ب) إدراج مضـــ

تشـريعاهتا اعُتـربت   نَّ آثار تشـريعية أل  التشريعات. ومل يكن لتصديق الدامنرك على االتفاقية أيُّ
  قة مع االتفاقية.يف ذلك احلني متف

وتنظم قـوانني متخصصـة متعـددة أحكـام االتفاقيـة قيـد النظـر، منـها القـانون الدسـتوري والقـانون            
  اجلنائي وقانون إقامة العدل وقانون اإلدارة العمومية وقانون منع غسل األموال ومتويل اإلرهاب.

التابعــة جمللــس أوروبــا والــدامنرك عضــو يف االحتــاد األورويب وجمموعــة الــدول املناهضــة للفســاد 
  ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي.
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    الفصل الثالث: التجرمي وإنفاذ القانون  - ٢  

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

مـن القـانون اجلنـائي علـى التـوايل.       ١٤٤و ١٢٢الرشو واالرتشـاء جمرمـان يف أحكـام املـادتني     
وتعريف "املوظف العمومي" وارد فيها وهو غري قاصر على املوظفني العموميني، بـل ينسـحب   

  على األشخاص املنتخبني أو املعينني ألداء مهام عمومية مثل النواب الربملانيني واحمللفني. أيضاً
املتعلقة باملنافع العائدة على طـرف  صراحة إىل العناصر  ١٤٤و ١٢٢ويف حني مل تشر املادتان 

ثالث "بشـكل مباشـر أو غـري مباشـر" و"املزيـة غـري املسـتحقة" يف جـرائم الرشـو واالرتشـاء يف           
  األعمال التحضريية قد فسرت هذه العناصر. القطاع العام، فإنَّ

 مـــن القـــانون اجلنـــائي رشـــو املـــوظفني العمـــوميني األجانـــب مبـــا يف ذلـــك  ١٢٢وجتـــرم املـــادة 
شخاص الذين يشغلون وظائف أو مناصب عمومية دامنركية أو أجنبية أو دوليـة". ويف حـني   "األ
التعليق األصلي على القانون اجلنائي، الذي يشكل جـزءا مـن األعمـال التحضـريية، أشـار إىل      أنَّ 
(املــدفوعات التيســريية الصــغرية) ال تعتــرب يف حــاالت اســتثنائية "غــري        "املكافــآت الرمزيــة" أنَّ 
الدامنرك قامت منذ ذلك احلني بتوضيح موقفها عقب االنتقادات اليت وجهها هلا  حقة"، فإنَّمست

الفريــق العامــل املعــين بالرشــوة التــابع ملنظمـــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي. ففـــي          
ــع    ٢٠١٤شــباط/فرباير  ــة تعليمــات إىل مجي ــة الدامنركي ــة العام ــر  ، أصــدر مــدير جهــاز النياب دوائ

ــه قــد تقــرر،   الشــر ــار املــدفوعات   "طة والعــاملني باجلهــاز مفادهــا أن كقاعــدة عامــة مطلقــة، اعتب
  ""مدفوعات غري مستحقة"، وبالتايل ستشكل جرمية رشوة. التيسريية الصغرية منذ اآلن فصاعداً

ــة جزئيــ   ــالنفوذ جمرَّم ــاجرة ب ــان واملت ــانون      ٢٣و ٢١ا (املادت ــن الق ــن اجلــزء الســادس عشــر م م
  النص على عقوبات وجزاءات على كل من يشارك يف ارتكاب هذا الفعل. اجلنائي) مع

) من القانون اجلنائي) بالتماشي مـع مفهـوم   ٢( ٢٩٩والرشوة يف القطاع اخلاص جمرَّمة (املادة 
والــيت وســعت مــن  ٢٠١٣و ٢٠٠٠للتعــديالت الــيت أدخلــت يف عــامي  وفقــاًخيانــة األمانــة و

أحكــام االتفاقيــة. وينطبــق التجــرمي علــى الرشــو   شــى مــعيتمامبــا هبــا نطــاق األحكــام املعمــول 
  واالرتشاء على حد سواء.
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    )٢٤و ٢٣غسل األموال؛ اإلخفاء (املادتان     
من القانون اجلنائي) والشروع (مبا يف ذلك األفعال اليت هتـدف إىل   ٢٩٠غسل األموال (املادة 

يـه (بـالتحريض واملسـاعدة    التحريض على ارتكـاب جرميـة أو املسـاعدة يف ذلـك) واملشـاركة ف     
  من القانون اجلنائي). ٢٣و ٢١والتواطؤ) هي أعمال جمرَّمة (املادتان 

وتطبق الدامنرك تفسريا واسعا للغاية للجرائم األصلية ال يقتصر على احلـاالت الـيت تكـون فيهـا     
اجلــرائم األصــلية متصــلة هبــا. وباإلضــافة إىل ذلــك، ال ميكــن معاقبــة شــخص مــا علــى انتــهاك    

ــة يف     ٢٩٠كــام املــادة أح ــائي وارتكــاب جرميــة أصــلية معــا، وُتعطــى األولوي مــن القــانون اجلن
  املالحقات القضائية للجرائم األصلية.

  من القانون اجلنائي على جرمية اإلخفاء. ٢٩٠املادة  أيضاًوتنطبق 
    

  )٢٢و ٢٠و ١٩و ١٧اإلثراء غري املشروع (املواد  ؛إساءة استغالل الوظائف؛ االختالس
 ٢٨٥وحيـدد العقوبـة عليـه يف املـواد      ٢٨٠و ٢٧٨رم القانون اجلنائي االخـتالس يف املـادتني   جي
  هذه األحكام على اختالس األموال يف القطاع اخلاص. أيضاً. وتسري ٢٨٧و ٢٨٦و

ــها      ــدامنرك علــى جتــرمي اســتغالل املنصــب لإلضــرار حبــق الفــرد أو العمــوم، ولكن ومل تقتصــر ال
 ١٥٥داء الواجبــات الــيت يتطلبــها العمــل (املادتــان   أالتقــاعس عــن  االمتنــاع أو أيضــاًجرمــت 

  من القانون اجلنائي) وختضع هلذه األحكام املناصب اليت يتم توليها باالنتخاب العام. ١٥٦و
ا م جزئيـ رِّالـدامنرك جتـ   ويف حني ال يوجد حكم قـائم بذاتـه خـاص بـاإلثراء غـري املشـروع، فـإنَّ       

زء الســادس عشــر مــن القــانون اجلنــائي الــذي يتعلــق بــاجلرائم  هــذا الفعــل مبوجــب أحكــام اجلــ
األحكام العامـة بشـأن الشـروع يف    باملرتكبة يف إطار الوظائف أو املناصب العمومية، باالقتران 

الـدامنرك ال  أنَّ القيام بأفعال تؤدي إىل اإلثراء غري املشروع أو التواطؤ على القيام بذلك. ومـع  
وحدة مكافحة اجلـرائم اخلطـرية والسـلطات الضـريبية      ة املالية، فإنَّتشترط تقدمي إقرارات للذم

أ مـن القـانون اجلنـائي     ٧٦الدامنركية تتعاونان تعاونا وثيقا يف هذا اجملـال. وجتيـز أحكـام املـادة     
  عكس عبء اإلثبات.

    
  )٢٥إعاقة سري العدالة (املادة 

أحكـام  ب(بـاالقتران   ١٥٨و ١٢٥و ١٢٣و ١٢٢إعاقة سري العدالـة جمرمـة جزئيـا يف أحكـام املـواد      
من القانون اجلنائي، وإن كـان رشـو شـخص عـادي (ال يشـغل       ١٧٢و ١٧١و ١٦٤) و٢٣املادة 

  ا) من أجل رفض اإلدالء بشهادة فعل غري جمرم يف الدامنرك.عمومي وظيفة عمومية أو منصباً
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  فني بإنفاذ القانون.من القانون اجلنائي هتديد أو ترهيب املوظفني املكل ١١٩وجترم املادة 
    

    )٢٦مسؤولية الشخصيات االعتبارية (املادة 
تقضـــي األحكـــام املتعلقـــة مبســـؤولية الشخصـــيات االعتباريـــة مبالحقـــة الشخصـــية االعتباريـــة 

إىل  ٢٥و ٣٠٦املسؤولة عن وقوع جرمية إىل جانب الشخص الطبيعـي الـذي ارتكبـها (املـواد     
أحكـام   أيضـاً دت الـدامنرك  ، شـدَّ ٢٠١٦الثاين/يناير  كانون ١من القانون اجلنائي). ومنذ  ٢٧

شـتراء العمـومي. وتتـراوح العقوبـات بـني الغرامـة واملنـع مـن ممارسـة بعـض           لالاملنظِّمة القانون 
  من القانون اجلنائي). ٨٠األنشطة التجارية، وتؤخذ يف االعتبار خطورة اجلرمية (املادة 

  
  )٢٧املشاركة والشروع (املادة 

مــن القــانون اجلنــائي أفعــال املشــاركة   ٢٣و ٢١ريع الــدامنركي، تغطــي املادتــان مبوجــب التشــ
 والشروع يف ارتكاب اجلرائم. وينسحب جترمي الشروع على األفعال التحضـريية وبالتـايل فـإنَّ   

. وميكــن ختفيــف عقوبــة الشــروع يف  ٢٣و ٢١بأحكــام املــادتني  أيضــاًهــذه األفعــال مشــمولة 
ل املرتكب ال ينم عن نية مبيتة أو إصرار، وال جيـوز توقيـع عقوبـة    ارتكاب جرمية إذا كان الفع

  يف ارتكاب جرمية ما مل تكن عقوبتها السجن ملدة تتجاوز أربعة أشهر. على الشروع
    

    )٣٧و ٣٠املالحقة واملقاضاة واجلزاءات؛ التعاون مع سلطات إنفاذ القانون (املادتان 
العقوبـات بشــأن جــرائم الفسـاد، واألحكــام العامــة   تـنص القــوانني الدامنركيــة علـى جمموعــة مــن   

على جرائم الفساد. وقـد   أيضاًمن القانون اجلنائي) تنطبق  ٨٣-٨٠ملبادئ حتديد العقوبة (املواد 
من القـانون اجلنـائي). وجيـوز اعتبـار      ٨١دة للعقوبة (املادة وضعت قائمة خاصة بالظروف املشدِّ
  من القانون اجلنائي). ٨١من املادة ‘ ٩‘(الفقرة فة اإلبالغ الطوعي أحد الظروف املخفِّ

ــاً ــانون   وعمومـ ــائية مبوجـــب القـ ــانات أو امتيـــازات قضـ ، ال يتمتـــع املوظفـــون العموميـــون حبصـ
    ا أو سـجنهم دون موافقـة الربملـان.    الدامنركي. غري أنه ال جيوز مالحقـة النـواب الربملـانيني قضـائي

ي احملكمة املختصـة بقضـايا املسـؤولني العمـوميني     من القانون الدستور ٦٠و ٥٩وتعطي املادتان 
والية قضائية على القضايا املرفوعة ضد الـوزراء بشـأن اجلـرائم املرتكبـة أثنـاء ممارسـتهم ملهـامهم        

  من القانون الدستوري. ١٣الرمسية. وتنبع حصانة امللك من أحكام البند األول من املادة 
 ٧٦٥و ٧٦٢دأ حيدة النيابة العامة، وتتعلق املـواد  من قانون إقامة العدل مب ٩٦وتكرس املادة 

باالحتجـاز وحقـوق املتــهمني. وخيضـع اإلفــراج املبكـر واإلفــراج املشـروط إىل أحكــام       ٧٦٩و
  أ من القانون اجلنائي. ٤٠إىل  ٣٨املواد 
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وختضــع أحكــام وشــروط عمــل املــوظفني العمــوميني بشــكل متزايــد لقــانون العمــل يف القطــاع 
اجلزاءات اخلاصة بعدد حمدود من املوظفني العموميني من فئة املـوظفني املـدنيني    أنَّ اخلاص. إالَّ

ــانون اخلــا     ــع مــن الق ــة يف أحكــام اجلــزء الراب ــرمسيني ُمْجمل ــرمسيني،   صال ــدنيني ال ــاملوظفني امل ب
ــرغم مــن        ــى ال ــة أخــرى. وعل ــدابري تأديبي هــذه األحكــام  أنَّ وتشــمل اإليقــاف عــن العمــل وت

مـن املمكـن تطبيـق تـدابري      املـوظفني املـدنيني الـرمسيني، فـإنَّ    علـى   شـرة إالَّ تنطبق بصـورة مبا  ال
ــاً  ــة عموم ــة للســلطات  يعلــى غريهــم مــن املــوظفني العمــوميني وفــق الصــالح    مماثل ات التقديري

  العمومية. وال مينع فرض التدابري التأديبية من توقيع عقوبات جنائية.
ئم عمومية لألشخاص الذين أدينـو بارتكـاب جـرا   وعقوبة احلرمان من األهلية لشغل املناصب ال

مـن القـانون الدسـتوري بشـأن أهليـة النـواب الربملـانيني.         ٣٣و ٣٠منصوص عليها يف املـادتني  
وشــروط األهليــة للســلطات املنتخبــة احملليــة واإلقليميــة حمكومــة بقــانون انتخابــات احلكومــات   

  ).١٠٥و ١٠١و ٤احمللية واإلقليمية (املواد 
علـى إعـادة إدمـاج األشـخاص املـدانني بارتكـاب جـرائم يف اجملتمـع مـن املبـادئ            ويظل العمـل 

  من قانون إنفاذ األحكام القضائية). ٣األساسية للسياسة اجلنائية يف الدامنرك (املادة 
    

    )٣٣و ٣٢محاية الشهود واملبلغني (املادتان 
هـاء   ٧٤١ي واملـادتني  مـن القـانون اجلنـائ    ١٢٣محاية الشـهود مكفولـة مبوجـب أحكـام املـادة      

زاي من قانون إقامة العدل. وتوجد طائفة من التدابري الرامية إىل محاية الشـهود، منـها    ٧٤١و
تغيري اهلوية وحمل اإلقامة وما إىل ذلك. وال تتعلق هـذه التـدابري بالضـحايا والشـهود فقـط، بـل       

ــة الشــ     أيضــاًتشــمل  ــة حلماي ــدائرة الوطني ــارهبم. وتتحمــل ال هود، بوحــدة األمــن  عــائالهتم وأق
عضـو يف   أيضـاً واالستخبارات الدامنركية، املسؤولية عن برنامج محاية الشهود. والدامنرك هـي  

  شبكة مكتب الشرطة األورويب (اليوروبول) حلماية الشهود.
طائفة واسعة من التـدابري املعنيـة حبمايـة هويـة الشـهود وضـمان سـالمتهم البدنيـة          أيضاًوتوجد 
الكشــف عــن  متنــعتوجــد تــدابري خاصــة كمــا مــن قــانون إقامــة العــدل). ب  ٣١-٢٩(املــواد 

من قـانون إقامـة العـدل)     ٨٥٦و )٢( ٨٣٨خالل اإلجراءات القضائية (املادتان من املعلومات 
محايـة خاصـة للشـاهد أو     احملكمة بضرورة توفري إمكانية إخطار لشرطة أو النيابة العامةلتتيح و

  من قانون إقامة العدل). ١٩٣(املادة  اجملين عليه عند املثول أمامها
ــدامنرك، غــري     ــاملبلغني يف ال ــانون خــاص ب ــوظفني أنَّ وال يوجــد ق ــالغ عــن   مــن واجــب امل اإلب

مدونـة قواعـد السـلوك يف القطـاع العـام      حسـبما ورد يف  املخالفات احلاصـلة يف القطـاع العـام    
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والتقريـر الصـادر يف عـام     ٢٠٠٧ تحـديث اإلدارة العموميـة يف عـام   املعنيـة ب يئة اهلاليت اعتمدهتا 
عن اللجنة املعنيـة بـربامج كفالـة حريـة التعـبري للمـوظفني العمـوميني وتشـجيعهم علـى           ٢٠١٥

ــوظفيهم        ــاب األعمــال وم ــة بــني أرب ــة القانوني ــانون تنظــيم العالق ــالغ عــن املخالفــات. وق اإلب
مــا هــو مــبني العــاملني برواتــب حيمــي العــاملني يف القطــاع اخلــاص مــن الفصــل التعســفي، وك  

علــى املــوظفني العمــوميني مــن غــري فئــة    أيضــاًالعديــد مــن هــذه األحكــام تنطبــق   أعــاله، فــإنَّ
العديد من اتفاقات العمل اجلماعية على أحكـام بشـأن    أيضاًاملوظفني املدنيني الرمسيني. وتنص 

خـاص   الشركات العاملة يف القطـاع املـايل باتـت ملزمـة بوضـع نظـام      أنَّ الفصل التعسفي. غري 
  .٢٠١٤باملبلغني اعتبارا من عام 

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

أ مـن القـانون    ٧٧-٧٥اإلطار القانوين الـدامنركي بشـأن مصـادرة عائـدات اجلرميـة (املـواد        إنَّ
 ٨٠٤رد املـادة  مـن األحكـام املقابلـة يف االتفاقيـة، ويف الوقـت نفسـه، تـو        أوسع نطاقااجلنائي) 

ُمْجملــة بشــأن حتديــد عائــدات اجلرميــة وتعقبــها وجتميــدها أو  مــن قــانون إقامــة العــدل أحكامــاً
  التحفظ عليها.

 ٩٤وإدارة املمتلكــات املــتحفظ عليهــا مــن واجبــات جهــاز الشــرطة، وحيكمهــا املنشــور رقــم   
ــؤرخ  ــايو  ١٣امل ــالغ واألوراق املا   ١٩٥٢أيار/م ــإدارة الشــرطة للمب ــق ب ــة املضــبوطة أو  املتعل لي

املودعة لديها. وال يوجد لدى السلطات الدامنركيـة مكتـب معـين بـإدارة املوجـودات اخلاصـة،       
مما يترك للشرطة مهمة البحث عن حلـول لكيفيـة التعامـل مـع املوجـودات يف كـل حالـة علـى         

 سـلطات الشـرطة قـد تواجـه صـعوبات يف سـعيها إىل      أنَّ حدة. وهو ما يثري القلـق، بـالنظر إىل   
  وضع التدابري والشروط املناسبة للمحافظة على املوجودات املضبوطة وإدارهتا.

أ مـن القــانون اجلنــائي يف املصــادرة يوسـع مــن إمكانيــة مصــادرة    ٧٦واسـتخدام أحكــام املــادة  
يف  إالَّ عائدات اجلرمية من خالل السماح بعكس عبء اإلثبـات، ولكـن ذلـك ال يكـون ممكنـاً     

  ا عادة ما تدر عائدات ضخمة.ها الشخص بارتكاب جرائم خطرية جداحلاالت اليت يدان في
    

    )٤١و ٢٩التقادم؛ السجل اجلنائي (املادتان 
سـنوات. وال يبـدأ احتسـاب فتـرة      ١٠فترة التقادم بالنسبة ملعظم اجلرائم املتصـلة بالفسـاد هـي    

يت تشـتمل علـى أفعـال    من تاريخ ارتكاب آخـر فعـل إجرامـي يف احلـاالت الـ      اعتباراً التقادم إالَّ
متعاقبة ذات صلة على امتداد فترة من الزمن (مثل آخر رشوة مدفوعة). وميكن تعليـق التقـادم   
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عندما تطلب النيابة العامة القيام بإجراءات قانونية ولو بصـفة مؤقتـة (اجلـزء احلـادي عشـر مـن       
  ).٩٦و ٩٤ب و٩٣و أ٩٣و ٩٣القانون اجلنائي، وخباصة أحكام املواد 

للعقوبـة، بشـرط إجـراء تقيـيم      داًمشـدِّ  عتبـار أحكـام اإلدانـة السـابقة حبـق اجلـاين ظرفـاً       وميكن ا
دقيق لوقائع ومالبسات اجلرمية قيد النظـر وكـذا القضـايا السـابقة، وجيـوز للمحكمـة الرجـوع        

  ) من القانون اجلنائي).٢( ٨٤باملثل إىل األحكام الصادرة خارج الدامنرك (املادة 
    

    )٤٢ة (املادة الوالية القضائي
مــن  ٦ختضــع اجلــرائم املرتكبــة داخــل الــدامنرك أو علــى مــنت ســفينة أو طــائرة دامنركيــة (املــادة 

اجلـرائم املشـمولة بصـكوك دوليـة "تلـزم      أنَّ القانون اجلنائي) للوالية القضائية الدامنركيـة. كمـا   
مـن القـانون اجلنـائي)     ٨ة من املـاد ‘ ٥‘الدامنرك ببسط واليتها القضائية اجلنائية عليها" (الفقرة 

  ختضع للوالية القضائية اجلنائية الدامنركية بصرف النظر عن البلد األصلي للجاين.
(أ) مـن القـانون اجلنـائي).     ٧و ٧ا (املادتـان  ومبدآ الشخصية اإلجيابيـة والسـلبية مطبقـان جزئيـ    

 ة أو يتـأثر هبـا، فـإنَّ   وإذا كان الطابع اإلجرامـي للفعـل متوقفـا علـى نتيجتـه الفعليـة أو املقصـود       
يف املكان الذي يتحقق فيه األثر أو الـذي قصـد اجلـاين حتقيقـه فيـه       أيضاً هذا الفعل يعد مرتكباً

األفعـال الـيت متـس باالسـتقالل واألمـن والدسـتور       أنَّ ) من القانون اجلنائي). كما ٢( ٩(املادة 
  (ط) من القانون اجلنائي). ٨ة والسلطات العمومية ختضع للوالية القضائية الدامنركية (املاد

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

مـن   ٣٠بناء على دفع رشـوة (املـادة    مثالًأو غري ملزم إذا ما أبرم  اتفاق باطالًأيِّ ميكن اعتبار 
عطـاءات  مي الإلـزام السـلطات العموميـة بـدفع تعويضـات إىل مقـدِّ       أيضاًقانون العقود). وجيوز 

شـخص  يِّ اآلخرين يف حـال اسـتيفاء شـروط املسـؤولية التعويضـية عـن الضـرر. كمـا جيـوز أل         
عـن طريـق    طبيعي يرى أنه تعرض خلسـارة بسـبب فعـل مـن أفعـال الفسـاد أن يطلـب تعويضـاً        

النظــر يف املطالبــات املدنيــة خــالل الــدعاوى اجلنائيــة (املــادة  أيضــاًرفــع دعــوى مدنيــة. وميكــن 
  إقامة العدل). من قانون ٩٩١

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

يشكل مكتب املدعي اخلـاص بـاجلرائم االقتصـادية والدوليـة اخلطـرية وحـدة تابعـة للنيابـة العامـة          
متخصصــة يف اجلــرائم االقتصــادية اخلطــرية، مبــا يف ذلــك قضــايا الفســاد. ويتــألف مــالك مــوظفي 

ن حمامني وضباط شرطة ومستشارين قانونيني ذوي خلفية اقتصادية متخصصة وحمللني املكتب م
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وموظفني تنفيـذيني. ومـع ذلـك، ال يوجـد باملكتـب قسـم دائـم يعـاجل املسـائل املتعلقـة بالفسـاد.            
  ولذا، فهو يعتمد على عدد من األفرقة احملترفة املتخصصة اليت جيري تفعيلها عند االقتضاء.

" حسـابات اإلنفـاق العـام، ويسـعى إىل     Rigsrevisionenحملاسـبات الـدامنركي "  ويراجع ديـوان ا 
  تعزيز مساءلة أجهزة اإلدارة العمومية لصاحل املواطنني.

املبـادئ  أنَّ من قانون اإلدارة العمومية التعـاون بـني السـلطات الوطنيـة. كمـا       ٣١وتنظم املادة 
  بإبالغ رؤسائهم مبا يقع من جرائم الفساد.العامة للقانون اإلداري تلزم املوظفني العموميني 

، أنشـــأت وزارة العـــدل "منتـــدى مكافحـــة الفســـاد" بغيـــة ضـــمان ٢٠١٤ويف أيلول/ســـبتمرب 
  التنسيق وتبادل املعلومات بني مجيع السلطات املعنية مبكافحة الرشوة والفساد.

طة الـوطين  ، أبـرم مـدير جهـاز النيابـة العامـة ومفـوض الشـر       ٢٠١٤ويف كانون األول/ديسمرب 
وإدارة اجلمــارك والضــرائب اتفــاق تعــاون عــام هبــدف ضــمان معاجلــة القضــايا بأســلوب فعــال 

  وصحيح وموحد وتعزيز جهود التنسيق بني أطرافه.
ا مسألة التعـاون بـني السـلطات الوطنيـة وكيانـات القطـاع اخلـاص فيتناوهلـا قـانون مكافحـة           أمَّ

) والقـــانون اخلـــاص مبراجعـــي احلســـابات ٧و ٦غســـل األمـــوال ومتويـــل اإلرهـــاب (املادتـــان  
). وقد قامـت أمانـة مكافحـة غسـل األمـوال      ٢٢املعتمدين ومكاتب مراجعة احلسابات (املادة 

ــة) بإنشــاء خــط مســاعدة هــاتفي لتلقــي البالغــات مــن       ــدامنرك (وحــدة االســتخبارات املالي بال
  ت من القطاع اخلاص.املكاملا أيضاًاجلهات اليت تود مناقشة املعامالت اليت تشتبه فيها و

وتأســس منتــدى مكافحــة غســل األمــوال هبــدف تعزيــز التعــاون بــني ســلطات مكافحــة غســل  
األموال ومتويـل اإلرهـاب. وتشـمل مسـؤوليات أمانـة مكافحـة غسـل األمـوال مجـع وتسـجيل           
ونقل وتنسيق ومعاجلة املعلومـات املتعلقـة بغسـل عائـدات اجلرميـة ومتويـل اإلرهـاب، وكـذلك         

قيقات األولية. والفريق املعين باسترداد املوجودات هو وحدة متعـددة التخصصـات   إجراء التح
تابعة ملكتب املدعي اخلاص باجلرائم االقتصادية والدولية اخلطـرية تسـاعد الشـرطة علـى تعقـب      

  عائدات اجلرمية والتحقيق يف التدفقات املالية يف اجلرائم االقتصادية املعقدة.
    

    واملمارسات اجليدةالتجارب الناجحة   - ٢- ٢  
دة التاليـة بشـأن تنفيــذ   تسـليط الضـوء علـى التجــارب الناجحـة واملمارسـات اجليِّـ       ميكـن إمجـاالً  

  أحكام الفصل الثالث من االتفاقية:
(أ)  ٢التفسري الواسع النطاق للجرائم األصلية فيما يتعلق بغسل األموال (الفقـرة    •  

  )؛٢٣من املادة 
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مـن   ١إدراج أشكال التحقق اإللكتروين ضمن أسـاليب التزويـر احملتملـة (الفقـرة       •  
  )؛٢٥املادة 

جواز مصادرة عائدات اجلرائم املتقادمـة اسـتنادا إىل قاعـدة "عـدم جـواز مكافـأة         •  
  )؛٣١اجلرميــة" (املادة 

رب إنشــاء منتــدى مكافحــة الفســاد والعــزم علــى تعزيــز التعــاون فيمــا بــني          ُتــاع  •  
ســلطات الوطنيــة مــن التطــورات اإلجيابيــة، مثلــها مثــل مكتــب املــدعي اخلــاص   ال

بــاجلرائم االقتصــادية والدوليــة اخلطــرية، الــذي يضــم مســؤولني مــن جمموعــة مــن  
عـاون فيمـا بـني املؤسسـات     اهليئات الوطنية وييسر عمليات تبـادل املعلومـات والت  

  ).٣٨(املادة  دون قيود
    

    لتنفيذالتحديات اليت تواجه ا  - ٣- ٢  
  ى بتنفيذ اإلجراءات التالية لتوطيد اإلطار احلايل للعمل على مكافحة الفساد:ُيوَص

  غرينالند وجزر فارو؛ أيضاًالسعي إىل توسيع نطاق تطبيق االتفاقية ليشمل   •  
مواصـــلة تعزيـــز تـــدابري التصـــدي لرشـــو املـــوظفني العمـــوميني األجانـــب ومـــوظفي   •  

الــدامنرك، ورصــد تطبيــق التشــريعات مبــا يتفــق مــع   املنظمــات الدوليــة العموميــة يف  
 ٢٠١٤التعليمــــات الــــيت أرســــلها مــــدير جهــــاز النيابــــة العامــــة يف شــــباط/فرباير  

  )؛١٦  (املادة
أفعـال   أيضـاً توسيع نطـاق األحكـام الوطنيـة املتعلقـة بإعاقـة سـري العدالـة ليشـمل           •  

ارة حمــددة إىل الفسـاد ذات الصــلة بـرفض اإلدالء بالشــهادة والنظـر يف إدراج إشــ   
فيمــا يتعلــق بإعاقــة ســري العدالــة  "الوعــد مبزيــة غــري مســتحقة وعرضــها ومنحهــا"

  )؛٢٥من املادة  ١هبدف توضيح أحكام القانون يف هذا الشأن (الفقرة 
  )؛٣١من املادة  ٣النظر يف إنشاء مكتب خمتص بإدارة املوجودات (الفقرة   •  
طات الوطنيــة للقيــام بــدور املؤسســة  النظــر يف إنشــاء هيكــل دائــم يف إطــار الســل   •  

الرائدة يف جمال مكافحة الفساد؛ وكذلك توفري تدريب متخصص على مكافحـة  
الفساد ألجهزة الشرطة والنيابة العامة مع االستفادة من املعارف القائمة املسـتقاة  

  .)٣٦من التحقيقات يف اجلرائم االقتصادية (املادة 
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    الفصل الرابع: التعاون الدويل  - ٣  
    مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  - ١- ٣  

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

بشأن تسليم املطلوبني (قانون تسـليم املطلـوبني)    ٢٠٠٥لسنة  ٨٣٣تنظم أحكام القانون رقم 
امنرك وجــود معاهــدة لتســليم املطلــوبني، ولكنــها  إجــراءات تســليم املطلــوبني. وال تشــترط الــد 

ا للتسليم إذا كانت الدولة الطالبـة تشـترط وجـود معاهـدة. وعلـى      قانوني تتخذ االتفاقية أساساً
ُيسترشد بـه. والـدامنرك طـرف     أًا، فإهنا تعترب مبدرمسي املعاملة باملثل ليست شرطاًأنَّ الرغم من 

ملطلوبني وبروتوكوليهـا األول والثـاين؛ والقـرار اإلطـاري جمللـس      يف االتفاقية األوروبية لتسليم ا
االحتــاد األورويب بشــأن أوامــر الضــبط واإلحضــار األوروبيــة وإجــراءات التســليم بــني الــدول     
األعضاء؛ واتفاقية أوامر الضبط واإلحضار النورديـة (املتعلقـة ببلـدان الشـمال األورويب). وقـد      

  مع كندا والواليات املتحدة األمريكية بشأن تسليم املطلوبني. أبرمت الدامنرك اتفاقني ثنائيني
، أصبح مكتب مـدير جهـاز النيابـة العامـة هـو السـلطة املركزيـة        ٢٠١٦حزيران/يونيه  ١ومنذ 

املسؤولة عن طلبات تسليم املطلـوبني املقدمـة مـن الـدول مـن خـارج بلـدان الشـمال األورويب         
املوجهة إليها، أمـا الطلبـات املقدمـة مـن بلـدان الشـمال       (فنلندا وآيسلندا والنرويج والسويد) و

األورويب واملوجهة إليها، فترسلها وتتسلمها دوائر الشرطة املعنية. وإجراءات تسليم املطلـوبني  
(بشــأن البلــدان مــن خــارج دائــرة االحتــاد األورويب وبلــدان    ٣منظمــة وفــق أحكــام الفصــول  

ب (بشأن بلدان الشمال األورويب) مـن   ٣وورويب) (بشأن االحتاد األ أ ٣والشمال األورويب) 
  قانون تسليم املطلوبني.

وميكـن للــدامنرك أن تســلم رعاياهـا والرعايــا األجانــب إذا كانــت قوانينـها تعاقــب علــى الفعــل    
  املرتكب، انظر أدناه.

ويــتم التســليم بغــرض املالحقــة القضــائية داخــل االحتــاد األورويب إذا كانــت عقوبــة الفعــل          
ال تقل يف الدول الطالبة عن السجن ملدة سنة. وميكن التسليم إلنفاذ عقوبـات داخـل    املرتكب

االحتاد األورويب إذا كان إمجـايل األحكـام الصـادرة بالسـجن أو التـدابري االحتجازيـة األخـرى        
) من الفصل الثاين أ مـن قـانون تسـليم املطلـوبني).     ٣-٢أ ( ١٠يقل عن أربعة أشهر (املادة  ال

عاقـب  ييتعلـق جبـرائم ال   تسـليم املطلـوبني داخـل االحتـاد األورويب إذا كـان األمـر        اًأيضـ وميكن 
بالســجن ملــدة  عليهــا القــانون الــدامنركي بالســجن، لكــن قــوانني الدولــة الطالبــة تعاقــب عليهــا 
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) من الفصـل الثـاين أ مـن    ١أ ( ١٠تقل عن ثالث سنوات (مبا يشمل جرائم الفساد) (املادة  ال
  طلوبني).قانون تسليم امل

ــل         ــان الفع ــدان الشــمال األورويب إذا ك ــب إىل بل ــدامنركيني واألجان ــا ال ــليم الرعاي وميكــن تس
لقانون الدولة الطالبة بالسجن أو إذا كان قد صـدر علـى الشـخص     وفقاًاملرتكب يعاقب عليه 

املطلوب حكم بالسـجن أو كـان خيضـع لتـدبري احتجـازي آخـر. وميكـن تسـليم املطلـوبني إىل          
) مــن الفصــل ٢-١ك ( ١٠الشــمال األورويب دون اشــتراط ازدواجيــة التجــرمي (املــادة  بلــدان 

  الثاين ب من قانون تسليم املطلوبني).
ا خـارج دول االحتـاد األورويب وبلـدان    ملالحقتـهم قضـائي   وقد ترى الدامنرك أن تسـلم رعاياهـا  

منركي مقيمـــا يف الدولـــة إذا كـــان املـــواطن الـــدا‘ ١‘الشـــمال األورويب يف احلـــالتني التـــاليتني: 
الطالبة لفترة ال تقل عـن سـنتني قبـل ارتكـاب اجلرميـة وإذا كـان الفعـل املرتكـب يعاقـب عليـه           

إذا كـان الفعـل املرتكـب    ‘ ٢‘للقانون الدامنركي بالسجن ملدة ال تقـل عـن سـنة واحـدة؛      وفقاً
ميكـن أن يسـتند   للقانون الـدامنركي بالسـجن لفتـرة تتجـاوز أربـع سـنوات. و       وفقاًيعاقب عليه 

) ٢-١( ٢تسليم املطلوبني الـدامنركيني إىل معاهـدة أو قـرار مـدير جهـاز النيابـة العامـة (املـادة         
بغرض إنفـاذ أحكـام   من الفصل الثاين من قانون تسليم املطلوبني). وال تسلم الدامنرك رعاياها 

رويب. وال تســلم إىل البلــدان مــن خــارج دائــرة االحتــاد األورويب وبلــدان الشــمال األو   قضــائية
الدامنرك رعاياها أو األشخاص ذوي اإلقامة الدائمة فيهـا بغـرض إنفـاذ حكـم قضـائي يف دول      

) مـن الفصـل   ٢ب ( ١٠االحتاد األورويب إذا كانت العقوبة املقـررة منفـذة يف الـدامنرك (املـادة     
  الثاين أ من قانون تسليم املطلوبني).

ن مــن خــارج دائــرة االحتــاد األورويب وبلــدان الشــمال وجيـوز تســليم الرعايــا األجانــب إىل البلــدا 
للقانون الدامنركي بالسجن ملدة سـنة واحـدة    وفقاًاألورويب إذا كان الفعل املرتكب يعاقب عليه 
  أ من الفصل الثاين من قانون تسليم املطلوبني).٢على األقل، أو على أساس املعاهدات (املادة 

تم املوافقــة علــى طلبــات التســليم املتعلقــة بارتكــاب عــدة مجيــع احلــاالت املــذكورة أعــاله، تــويف 
) ٣( ٣شروط التسليم غري مستوفاة إال بشأن جرميـة واحـدة منـها (املـادة      تجرائم حىت إذا كان

) من الفصل الثاين ب مـن  ٣ك (١٠) من الفصل الثاين أ واملادة ٤أ (١٠من الفصل الثاين واملادة 
  .قانون تسليم املطلوبني)

نـوع   تسليم املطلوبني إىل بلـدان الشـمال األورويب واالحتـاد األورويب، ال ُيجـرى أيُّ    وبالنسبة ل
 ٣عـدم وجـود األدلـة (املـادة      ا بالنسبة لغريها، فـإنَّ من أنواع التقييم املستقل لألدلة املقدمة. أمَّ

ــادة      ٤( ــانون تســليم املطلــوبني) واجلــرائم السياســية (امل ــاين مــن ق ) مــن ١( ٥) مــن الفصــل الث
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لفصــل الثــاين مــن قــانون تســليم املطلــوبني) وخطــر التعــرض للتمييــز أو املعاملــة الالإنســانية يف  ا
الدولة الطالبة (مبا يف ذلك االحتاد األورويب وبلدان الشمال األورويب) كلها أسـباب تـدعو إىل   

مــن الفصـل الثــاين   ٩-٤رفـض التسـليم. وال تشــمل أسـباب الـرفض املســائل الضـريبية (املـواد       
س من الفصـل الثـاين ب مـن    ١٠ -ك ١٠ط من الفصل الثاين ب واملواد ١٠ -ب ١٠واد وامل

  قانون تسليم املطلوبني).
ــدل         ــة الع ــانون إقام ــات التســليم، أجــاز ق ــات وتســريع عملي ــن أجــل املســاعدة يف التحقيق وم

مـن   ١٣من اجلزء الرابع) القبض على املطلـوب وحبسـه احتياطيـا (املـادة      ٧٠و ٦٩(الفصالن 
ب مـن قـانون   ٣) مـن الفصـل   ٢ح ( ١٨أ واملـادة   ٣) من الفصل ٢ب (١٨واملادة  ٣ الفصل

تسليم املطلوبني) ريثما يتم تسليمه إىل البلد الذي يطلبه. وتتمثـل ضـمانات املعاملـة العادلـة يف     
) وقانون تسـليم املطلـوبني   ٢٨٥تنفيذ أحكام االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان (القانون رقم 

أ؛ ٣) مـن الفصـل   ٤-٢ب ( ١٨؛ واملـادة  ٣) مـن الفصـل   ٣-١( ١٦و )١( ١٤و ١٣(املـواد  
  .ب من قانون تسليم املطلوبني)٣) من الفصل ٣-٢ح (١٨واملادة 

بسـبب جنسـيته، جيـوز مالحقتـه قضـائيا يف الـدامنرك        يويف حال رفـض تسـليم مـواطن دامنركـ    
ــال املر      ــذلك. وختضــع األفع ــائي املنظمــة ل ــانون اجلن ــق أحكــام الق ــة  وف ــة يف اخلــارج للوالي تكب

  .من القانون اجلنائي)‘ ٦‘ ٨القضائية الدامنركية يف حاالت خمتلفة (املادة 
لسـنة   ٥٥٥ألحكام القـانون املوحـد رقـم     وفقاًوميكن للدامنرك نقل األشخاص احملكوم عليهم 

ائية؛ بشأن التعاون مع فنلندا وآيسلندا والنرويج والسويد يف جمال إنفاذ األحكام القضـ  ٢٠١١
بشــأن إنفــاذ األحكــام القضــائية الدوليــة؛ والقــانون  ٢٠٠٥لســنة  ٧٤٠والقــانون املوحــد رقــم 

ئل اجلنائيـة  بشأن إنفاذ بعض األحكام القضـائية املتعلقـة باملسـا    ٢٠١٣لسنة  ٢١٣املوحد رقم 
  .يف االحتاد األورويب

فيهــا إعادتــه إىل  شــخص مقــيم إقامــة دائمــةأيِّ مــواطن دامنركــي أو أيِّ وقــد ُيشــترط لتســليم 
حكم بالسجن أو فترة احتجاز أخـرى. وقـد ُيـرفض طلـب نقـل الشـخص       أيِّ الدامنرك لقضاء 

ــدان االحتــاد        ــدائمني فيهــا إىل بلــد مــن بل ــدامنركيني أو املقــيمني ال ــا ال ــه مــن الرعاي احملكــوم علي
عـن  األورويب أو الشمال األورويب مـن أجـل قضـاء فتـرة العقوبـة إذا كـان مـن املمكـن عوضـا          

) مــن ١( ١٠١) مــن الفصــل الثــاين أ واملــادة  ١ب (١٠ذلــك أن يقضــيها يف الــدامنرك (املــادة  
الفصل الثاين ب من قانون تسليم املطلوبني). وعلـى الـرغم مـن غيـاب أحكـام قانونيـة صـرحية        

تسـليم رعاياهـا إىل بلـد مـن خـارج دائـرة االحتـاد        أنَّ تنظم هذه املسألة، فقد أفادت الـدامنرك بـ  
مـــن األعمـــال  ٤-١-٢-٢يب وبلـــدان الشـــمال األورويب خيضـــع لنـــهج مماثـــل (البنـــد  األورو

  بشأن تسليم الرعايا الدامنركيني). ٢٠٠٢التحضريية لسنة 
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بشأن نقـل اإلجـراءات اجلنائيـة إىل بلـدان أخـرى      ١٩٧٥لسنة  ٢٥٢وجييز القانون املعدل رقم 
ة باالتفاقية األوروبية لنقل اإلجـراءات  املالحقات القضائية يف الدامنرك بالنسبة للجرائم املشمول

يف الدعاوى اجلنائية. وبناء على ما يقرره وزير العدل وعلى أساس مبـدأ املعاملـة باملثـل، ميكـن     
  على الدول غري األطراف يف تلك االتفاقية. أيضاًتطبيق القانون املعدل 

    
    )٤٦املساعدة القانونية املتبادلة (املادة 

ــدامنرك أيُّ  ــدى ال ــيس ل ــة.     ل ــة يف املســائل اجلنائي ــة املتبادل تشــريعات خاصــة باملســاعدة القانوني
وعليه، فهي تطبق قوانينها الوطنية قياسا على طلبات املساعدة القانونية املتبادلة مع االسترشـاد  

ألحكـام   وفقـاً بأحكام االتفاقيـة األوروبيـة بشـأن املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة. وتنفـذ الطلبـات         
مـع أحكـام الصـكوك الدوليـة ذات الصـلة مثـل        ية العدل، وعند االقتضاء، بالتماشـ مقانون إقا

اتفاقيـة جملــس أوروبــا واالتفاقـات املربمــة مــع بلـدان الشــمال األورويب. وال يشــترط ازدواجيــة    
  التجرمي للموافقة على طلبات املساعدة اليت ال تنطوي على اختاذ تدابري قسرية.

ثنــائيني بشــأن املســاعدة القانونيــة املتبادلــة (مــع حكــوميت هونــغ  وقــد وقعــت الــدامنرك اتفــاقني 
  كونغ، الصني، والواليات املتحدة).

ومكتب مدير جهاز النيابـة العامـة هـو السـلطة الرئيسـية املسـؤولة عـن تلقـي طلبـات املسـاعدة           
ب كمـا لـو   حالتها إىل دائرة النيابة العامة ذات الصـلة الـيت تتعامـل مـع الطلـ     إالقانونية املتبادلة و

كــان متعلقــا بقضــية جنائيــة منظــورة يف الــدامنرك. وتعامــل طلبــات املســاعدة القانونيــة املتبادلــة  
املتعلقة باألشخاص الطبيعيني واالعتباريني على السواء. ويتم نقل الرد على الطلب عـن طريـق   

ل اسـتخدامها  مكتب مدير جهاز النيابة العامة. ومل ختطر الدامنرك األمـني العـام باللغـات املقبـو    
  يف طلبات املساعدة القانونية املتبادلة املقدمة إليها.

وبالنسبة للبلدان من خارج دائرة االحتاد األورويب وبلـدان الشـمال األورويب، يلـزم تقـدمي طلـب      
رمسي مبدئي تتلوه اتصاالت مباشرة، على املستوى العملي، بني الـدامنرك والبلـد مقـدم الطلـب.     

  رك معلومات متعلقة بالفعل اإلجرامي تلقائيا دون طلب رمسي.وميكن أن ترسل الدامن
من االتفاقية األوروبية بشأن املساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائية، ميكـن أن   ٢ومتشيا مع املادة 

ــة إذا اعتــربت     ــة املتبادل ــدامنرك طلبــات املســاعدة القانوني الطلــب املقــدم قــد ميــس   أنَّ تــرفض ال
مــن مصــاحلها األساســية األخــرى. وجيــوز للــدامنرك    انظامهــا العــام أو أيــ  ســيادهتا أو أمنــها أو

 أيضـاً مـن االتفاقيـة املـذكورة، أن تـرفض      ٢مبوجب التحفظات اليت أعربت عنها بشـأن املـادة   
تقــدمي املســاعدة إذا كانــت ســلطاهتا قــد اختــذت إجــراءات قانونيــة ضــد املتــهم بشــأن اجلرميــة     
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ملتهم قد صدر عليه حكم هنائي باإلدانـة أو الـرباءة يف الـدامنرك    املطلوب من أجلها؛ وإذا كان ا
ــة أو        ــوب بشــأهنا؛ أو إذا كانــت الســلطات الدامنركي ــة املطل ــق باجلرمي ــا يتعل ــة فيم ــة ثالث أو دول
سلطات دولة ثالثة قد قررت شطب الدعوى أو وقفهـا. وال جيـوز رفـض الطلبـات ألهنـا تعتـرب       

أيِّ الـدامنرك توضـح أسـباب رفـض      أفادت به السـلطات، فـإنَّ  ملا  وفقاًمتعلقة جبرائم ضريبية. و
  طلب من طلبات املساعدة املتبادلة، وتسعى قبل رفضه إىل التشاور مع الدولة الطالبة.

التمـاس للمحافظـة علـى سـرية املعلومـات       الدامنرك تليب أيَّ ملا أفادت به السلطات، فإنَّ وفقاًو
  ى السرية يف القانون الدامنركي.لدئ األساسية للمحافظة عتقدمه الدولة الطالبة متشيا مع املبا

مـع أحكـام قـانون     من االتفاقية األوروبيـة النقـل املؤقـت للمحتجـزين. ومتشـياً      ١١وجتيز املادة 
شـخص حمتجـز يف اخلـارج إىل الـدامنرك، إذا مـا وافـق علـى ذلـك،         أيِّ إقامة العدل، جيوز نقـل  

ة يف تـدابري التحـري األخـرى يف إطـار دعـوى جنائيـة يف       ألغراض اإلدالء بالشهادة أو املشارك
). وال توجـــد ١٩١الـــدامنرك أو مـــن أجـــل املشـــاركة يف دعـــاوى جنائيـــة يف اخلـــارج (املـــادة 

  تشريعات وطنية حمددة تنظم نقل األشخاص من الدامنرك إىل الدول األخرى.
ة القانونيــة املتبادلــة، جــدول زمــين لتنفيــذ طلبــات املســاعد  ومل تقــدم الســلطات الدامنركيــة أيَّ

  ولكنها أشارت إىل أنه يتم التعامل مع هذه الطلبات بأسرع ما ميكن.
وتتحمــل الــدامنرك التكــاليف العاديــة لتنفيــذ طلبــات املســاعدة القانونيــة املتبادلــة وتتشــاور مــع   

  نفقات كبرية أخرى.أيِّ الدولة الطالبة فيما يتعلق ب
    

  أساليب التحري اخلاصة  لتحقيقات املشتركة؛ا التعاون يف جمال إنفاذ القانون؛
    )٥٠و ٤٩و ٤٨(املواد 

ينهض مركز االتصاالت التابع للشرطة الوطنيـة الدامنركيـة بـدور جهـة االتصـال الوحيـدة املعنيـة        
جبهود التعاون الدويل يف جمال إنفاذ القانون ويقوم بإرسال املعلومات إىل نظرائـه الـوطنيني للعلـم    

ن إجراءات. ومتارس الدامنرك التعاون عرب املنظمات والشبكات الـيت لـديها فيهـا    واختاذ ما يلزم م
ضــباط اتصــال، مثــل املنظمــة الدوليــة للشــرطة اجلنائيــة (اإلنتربــول) ومكتــب الشــرطة األورويب    

االحتاد الروسي وأملانيـا  (اليوروبول). ولدى الدامنرك اتفاقات ثنائية للتعاون الُشرطي مع كل من 
ويد. وباإلضافة إىل ذلك، لدى الدامنرك اتفاقات متعددة األطراف مع بلدان الشمال الصني والس

األورويب األخرى، وهي طرف يف عدد من اتفاقات التعـاون مثـل اتفاقـات اليوروبـول وشـنغني.      
ولدى الدامنرك ضباط اتصال يف كل من ألبانيا وتايلند وتركيا والصـني واإلنتربـول واليوروبـول.    

ق املربم مع بلدان الشمال األورويب للدامنرك باالعتماد علـى املسـاعدة املقدمـة مـن     ويسمح االتفا
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يف بعـض األحيـان    أيضـاً ضباط االتصال التابعني لبلدان الشمال األورويب األخرى، كما يتيح هلا 
مواصــلة التحقيقــات اجلاريــة مــع بلــدان أخــرى بشــكل ســلس. وتعتــرب الــدامنرك االتفاقيــة أساســا 

إنفاذ القانون للتصدي للجرائم املشمولة باالتفاقيـة. ويقـدم املركـز الـوطين للجرميـة       للتعاون على
ــة مســاعدات متخصصــة إىل أجهــزة إنفــاذ القــوانني      ــة الدامنركي ــابع للشــرطة الوطني الســيربانية الت

  الدامنركية فيما يتعلق بالتحقيقات يف جرائم الفساد.
لظـروف كـل حالـة علـى حـدة دون حاجـة        وفقاًوميكن أن ُتجري الدامنرك حتقيقات مشتركة 

ــة. وتســمح   ــة يف    أيضــاًلوجــود اتفاقــات رمسي ــة االحتــاد األورويب بشــأن املســاعدة املتبادل اتفاقي
  املسائل اجلنائية بتشكيل أفرقة حتقيق مشتركة.

وتسمح الدامنرك باستخدام أساليب التحري اخلاصة مثل التسليم املراقب واملراقبـة اإللكترونيـة   
ك من أشكال املراقبة والعمليات السرية وميكن استخدامها كأدلة. وجييز قـانون إقامـة   وغري ذل

العدل أن تستخدم الشرطة أساليب التنصت واملراقبة عند اسـتيفاء الشـروط احملـددة للتحريـات     
). وترد بعض األحكام املتعلقـة بالتسـليم املراقـب والتحريـات السـرية      ٧١من هذا القبيل (املادة

وكول اإلضايف الثاين لالتفاقيـة األوروبيـة بشـأن املسـاعدة املتبادلـة يف املسـائل اجلنائيـة        يف الربوت
  الذي صدقت عليه الدامنرك.

    
    دةالتجارب الناجحة واملمارسات اجليِّ  - ٢- ٣  

أنَّ علـى الـرغم مـن عــدم تشـريعات منظمـة للمسـاعدة القانونيــة املتبادلـة، فإنـه يبــدو           •  
على الطلبات يف الوقـت املناسـب وبشـكل بنـاء وفعـال عـن        الدامنرك قادرة على الرد

  )؛٤٦طريق تطبيق أحكام التشريعات الوطنية املناسبة عن طريق القياس (املادة 
تيسر جهـة االتصـال الوحيـدة الـيت أنشـأها جهـاز الشـرطة الوطنيـة الدامنركيـة تبـادل             •  

  ).٤٨ألخرى (املادة املعلومات على حنو بالغ السرعة والفعالية مع أجهزة الشرطة ا
    

    التحديات اليت تواجه التنفيذ  - ٣- ٣  
  ى بتنفيذ اإلجراءات التالية لتوطيد اإلطار القائم ملكافحة الفساد:ُيوَص

ألحكام االتفاقية جرائم مسـوغة للتسـليم    وفقاًضمان اعتبار مجيع األفعال اجملرَّمة   •  
  )؛٤٤من املادة  ٧و ١(الفقرتان 
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بني شروط التسليم اخلاصة مبختلف فئات الدول الطالبة (بلـدان   النظر يف املواءمة  •  
والدول األعضاء يف االحتاد األورويب ودول أخرى)، وال سـيما   األورويبالشمال 

  )؛٤٤فيما يتعلق باحلدود الدنيا لعقوبة السجن (املادة 
ــة التجــرمي       •   ــات التســليم دون اشــتراط ازدواجي ــى طلب ــة عل  أيضــاًالنظــر يف املوافق

يف االحتــاد األورويب أو مـن غـري بلـدان الشــمال     األعضـاء النسـبة إىل الـدول غـري    ب
  )؛٤٤من املادة  ٢األورويب (الفقرة 

الــدامنرك ميكنــها أن تســتخدم االتفاقيــة كأســاس لتســليم أنَّ إبـالغ األمــني العــام بــ   •  
لـدى الطـرف اآلخـر بوجـود معاهـدة. وهـو        املطلوبني إذا كان التسليم مشـروطاً 

مفيد ال سيما يف ضوء قلـة االتفاقـات الثنائيـة الـيت أبرمتـها الـدامنرك بشـأن         إجراء
  )؛٤٤من املادة  ٦تسليم املطلوبني (الفقرة 

النظر يف ترمجة املبادئ التوجيهية أو األدلة اإلجرائيـة ذات الصـلة باملسـاعدة القانونيـة       •  
يـة، بغيـة زيـادة الشـفافية     املتبادلة وإتاحتها لالطالع العام، مبـا يف ذلـك اجلـداول الزمن   

  )؛٤٦وحتسني قدرة الدول املقدمة للطلبات على التنبؤ باإلجراءات (املادة 
مكتب مدير جهاز النيابة العامة أصبح هـو  أنَّ األمني العام لألمم املتحدة ب إخطار  •  

العـدل   السلطة املركزية املعنية بطلبات املساعدة القانونية املتبادلة بـدال مـن وزارة  
  ؛)٤٦من املادة  ١٣فقرة (ال

ــات          •   ــدمي طلب ــة لتق ــات املقبول ــة أو اللغ ــم املتحــدة باللغ ــام لألم إخطــار األمــني الع
  ).٤٦من املادة  ١٤و ١٣املساعدة القانونية املتبادلة إىل الدامنرك (الفقرتان 

  


