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   خالصة وافية  -ثانيًا  
  تشيكيا

 
 املتحدة يف سياق تنفيذ اتفاقية األمم تشيكيامقدِّمة: ملحة عامة عن اإلطار القانوين واملؤسسي ل  -١  

   ملكافحة الفساد
التصديق عليها لدى األمني  صكَّوأودعت  ٢٠٠٥نيسان/أبريل  ٢٢وقَّعت تشيكيا على االتفاقية يف 

كانون  ٢٩. ودخلت االتفاقية حيز النفاذ يف تشــــيكيا يف ٢٠١٣تشــــرين الثاين/نوفمرب  ٢٩العام يف 
ق عليها املعاهدات الدولية املصــدَّ نَّمن دســتور البلد على أ ١٠. وتنص املادة ٢٠١٣األول/ديســمرب 

  .هفي خمالفة هلاأخرى وتعلو على أية أحكام  داخليأ من القانون الل جزءًا ال يتجزَّتشكِّ
وتشـــــيكيا هي مجهورية برملانية، يتألف برملاهنا من جملســـــني مها جملس الشـــــيوخ وجملس النواب. 

التنفيذية بقيادة بالتصـــويت الشـــعيب املباشـــر. ومتارس احلكومة الســـلطة اجلمهورية وُينتخب رئيس 
  رئيس الوزراء، وهي مسؤولة أمام جملس النواب وجيب أن حتظى بتأييد أغلبية أعضائه.

  ويستند نظام تشيكيا القضائي إىل القانون املدين.
ويشمل إطار تشيكيا القانوين ملكافحة الفساد القانون اجلنائي، وقانون اإلجراءات اجلنائية، وقانون 

والدعاوى املرفوعة ضـــدهم، وقانون التعاون القضـــائي  خصـــيات االعتباريةشـــاملســـؤولية اجلنائية لل
  ).١٠٤/٢٠١٣الدويل يف املسائل اجلنائية (قانون رقم 

وتشـــــيكيا عضـــــو يف كل من االحتاد األورويب، ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصـــــادي، 
وجلنة اخلرباء املعنية بتقييم تدابري مكافحة لس أوروبا، وجمموعة الدول املناهضـــة للفســـاد التابعة ملج

  .غسل األموال ومتويل اإلرهاب
    

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

  )٢١و ١٨و ١٦و ١٥الرشو واملتاجرة بالنفوذ (املواد 
اجلنائي الرشو واالرتشاء فيما يتصل بـ "شؤون الشراء ألجل من القانون  ٣٣٢و ٣٣١م املادتان جترِّ

املصــــلحة العامة" أو "أنشــــطة األعمال التجارية"، وتغطيان القطاعني العام واخلاص على الســــواء. 
. ورغم كون رميةاجل، ٣٣٤و ١٢٧مشــــاركة موظف عمومي، بتعريفه الوارد يف املادتني دد وتشــــ

سعًا سر واملتدربني  التعريف املذكور وا شمل بعض الوظائف يف القطاع العام (مثل أمناء ال فهو ال ي
  الداخليني واملتحدثني الرمسيني).

من  ١ويغطي القانون عناصــر "الوعد" و"العرض" و"املنح" و"االلتماس" و"القبول". وتشــري الفقرة 
باعتبارها مزية غري مســـتحقة  واســـعًا من القانون اجلنائي إىل "الرشـــوة" وتعرِّفها تعريفًا ٣٣٤املادة 

ــــــواء. وتعد اهلدايا الصــــــغرية (اليت تقل قيمتها عن  مادية أكانت أو غري مادية على حدٍّ  ٣٠٠س
ــــــيكية أو  كورونا ي من قانون اخلدمة /٧٧) وهدايا املجاملة مقبولة (املادة تقريبًا دوالرًا ١٤تش

ر العام لقطاع اخلدمة املدنية بشـــأن مدونة من الالئحة التنظيمية الصـــادرة عن املدي ٩املدنية واملادة 
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األخالقيات ملوظفي اخلدمة املدنية). ويف حني تغطي أحكام الرشــــو واالرتشــــاء كليهما املزايا اليت 
متنح لألطراف الثالثة فإن الرشــــو غري املباشــــر ليس مغطى صــــراحة ســــوى يف األحكام اخلاصــــة 

 ٣٣٢، كانت تشـــيكيا بصـــدد تعديل املادة باالرتشـــاء. بيد أنه، يف وقت إجراء هذا االســـتعراض
  ).٣٣٢و ٣٣١و ١١٢لتصويب ذلك. ويغطي القانون األفعال واإلغفاالت على السواء (املواد 

ــــــوة على املوظفني العموميني األجــانــب وموظفي املنظمــات الــدوليــة (املواد  وتنطبق أحكــام الرش
ظمات دولية صالحية التصرف ). غري أهنا ال تغطي صراحًة األشخاص الذين ختوهلم من٣٣٤-٣٣١

بشــأن "الفســاد غري املباشــر"، ولكن  ٣٣٣نيابة عنها. واملتاجرة بالنفوذ جمرَّمة مبوجب أحكام املادة 
احلكم ال يتناول الشــــكل غري املباشــــر واملزايا اليت ُتمنح لألطراف الثالثة، ولكن من املعتزم معاجلة 

  .جوانب النقص هذه من خالل التعديل املذكور آنفًا
  

  )٢٤و ٢٣اإلخفاء (املادتان  ؛غسل األموال
من القانون اجلنائي). ومع أن احلكم ال يغطي صـــراحة  ٢١٧و ٢١٦غســـل األموال جمرَّم (املادتان 

ر تفســـريًا يشـــمل التبديل  واســـعًا ســـوى إخفاء أصـــل العائدات اإلجرامية فإن هذا املصـــطلح يفســـَّ
ـــتخدامواحليازة والتملُّ حالةواإل ـــاركة)  ٢١٥و ٢١٤. وتغطي املادتان ك واالس ـــأن املش إحالة (بش

ــتخدام العائدات اإلجرامية، وتســتهدف املادة  (بشــأن املحاباة) من يســاعدون املجرمني  ٣٦٦واس
من  ٢٠األحكام املتعلقة بالتحضـــــري (املادة  ب من املالحقة القضـــــائية. وتنطبق أيضـــــًاعلى التهرُّ

من  ٢٣من القانون اجلنائي)، والشـــــريك املتواطئ (املادة  ٢١القانون اجلنائي)، والشـــــروع (املادة 
  من القانون اجلنائي). ٢٤القانون اجلنائي)، والشريك الثانوي (املادة 

رائم اليت تنص عليها االتفاقية هنج تغطية مجيع اجلرائم، وتغطي مجيع اجل ٢١٧-٢١٤وتعتمد املواد 
باعتبارها جرائم أصــلية، مبا يف ذلك اجلرائم املرتكبة يف تشــيكيا أو خارجها. ويلزم اســتيفاء شــرط 

  ازدواجية التجرمي.
صرفات (اإلخفاء أو اإل سبة لبعض الت )، ولكن ليس فيما خيص حالةوغسل األموال الذايت جمرَّم بالن

شـــأن ذلك أن يتعارض مع ميثاق تشـــيكيا حلقوق اإلنســـان وحرياته  اســـتخدام العائدات، ألن من
  األساسية وكذلك مع مبدأ عدم جواز املحاكمة على اجلرم ذاته مرتني.

  من القانون اجلنائي، املتعلقتني باملشاركة. ٢١٥و ٢١٤وإخفاء عائدات اجلرمية مغطى باملادتني 
  

  )٢٢و ٢٠و ١٩و ١٧شروع (املواد االختالس وإساءة استغالل الوظائف واإلثراء غري امل
خالل بالواجب يف ي املتعلقة بكل من االختالس، واإلاالختالس جمرَّم مبوجب أحكام القانون اجلنائ

ــــــتخدام غري املأذون به  ــــــخص آخر، واالس  ٢٠٧و ٢٠٦(املواد  ملمتلكات الغريإدارة ممتلكات ش
حاالت  على  القطاعني العام واخلاص، لكنها ال تنطبق إالز األحكام بني ). وال متي٢٢١ِّو ٢٢٠و

  ).تقريبًا  ًادوالر  ٢٣٠تشيكية على األقل ( كورونا ٥ ٠٠٠"، اليت تبلغ قيمتها "الضرر غري التافه
  من القانون اجلنائي. ٣٢٩وإساءة استغالل الوظائف جمرَّمة مبوجب املادة 

  الدستورية. لكنها مل تنفذ ذلك بعد بسبب القيودوقد نظرت تشيكيا يف جترمي اإلثراء غري املشروع، 
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  )٢٥إعاقة سري العدالة (املادة 
يتعلق عدد من أحكام القانون اجلنائي بإعاقة ســــري العدالة، وهي األحكام اخلاصــــة باالبتزاز (املادة 

ـــلطة عمومية (املادة ١٧٥ ـــلطة ٣٢٣)، والعنف املرتكب ضـــد س )، والتهديد هبدف التأثري على س
)، والتهديد هبدف ٣٢٥)، والعنف املرتكب ضـــــــد موظف عمومي (املادة ٣٢٤املادة عمومية (

ــتقالل املحاكم (املادة ٣٢٦التأثري على موظف عمومي (املادة  ــهادة ٣٣٥)، والتدخل يف اس )، وش
ساد الرامية إىل ٣٤٦الزور وتقدمي رأي زائف من خبري (املادة  شمل األحكام ممارسات الف ). وال ت

دالء بشـــهادة زور أو تقدمي أدلة إذا رفض الشـــاهد، يف هناية املطاف، أن يشـــارك يف احلفز على اإل
توقع أن تعاجل هذه املمارســــــات من خالل اســــــتحداث جرمية جنائية جديدة اجلرمية. ولكن من امل

  .بشأن "إعاقة سري العدالة"، سُتنشأ يف إطار التعديل املذكور آنفًا
  

  )٢٦دة مسؤولية الشخصيات االعتبارية (املا
املســؤولية اجلنائية للشــخصــيات االعتبارية مقرَّرة من خالل قانون املســؤولية اجلنائية للشــخصــيات 

ملادة  لدعاوى املرفوعة ضـــــــدها. وترد يف ا ية وا بار باجلرائم اليت ال ميكن أن تعترب  ٧االعت مة  قائ
) من ٢(٢٤٨املادة الشخصيات االعتبارية مسؤولة عنها، وال تشمل القائمة جرائم الفساد. إال أن 

القانون اجلنائي، بشـــــأن خمالفة اللوائح املتعلقة بقواعد التنافس االقتصـــــادي، واليت ميكن أن تكون 
الشــــخصــــية  حلمرتبطة بالفســــاد، واردة يف القائمة. وتشــــمل اجلزاءات اليت ينص عليها القانون 

ة، وحظر النشـــاط أو حظر االعتبارية، ومصـــادرة املمتلكات أو إســـقاط احلق فيها، والعقوبة النقدي
ــــتريات العامة، وحظر تلقي املنح واإلعانات،  ــــتبعاد من املش االضــــطالع بالعقود العمومية، واالس

). وال ختل املســؤولية اجلنائية للشــخصــيات االعتبارية باملســؤولية اجلنائية ١٥ونشــر احلكم (املادة 
  لألشخاص الطبيعيني.

  
  )٢٧املشاركة والشروع (املادة 

أحكام عامة من القانون اجلنائي ذات صلة هبذا املوضوع، وهي األحكام املتعلقة بالتحضري  هناك عدة
اليت  ٢٤  )، واملشــــاركة (املادة٢٣)، والشــــريك املتواطئ (املادة ٢١)، والشــــروع (املادة ٢٠(املادة 

اجلرائم تغطي ســـلوك املنظِّمني واملحرِّضـــني والشـــركاء الثانويني). والشـــروع جمرَّم فيما خيص مجيع 
البالغة اخلطورة   ). والتحضري جمرَّم فيما يتعلق باجلنايات٢١املنصوص عليها يف القانون اجلنائي (املادة 

  األموال). )، وهو لذلك ال يغطي سوى بعض تصرفات الفساد (مثل غسل٢٠(املادة 
  

  )٣٧و ٣٠املالحقة واملقاضاة واجلزاءات؛ التعاون مع سلطات إنفاذ القانون (املادتان 
) أنواع العقوبات اجلنائية املتاحة يف تشـــــيكيا ١٠٤-٩٦و ٨٠-٣٦يســـــرد القانون اجلنائي (املواد 

سنة  ١٢وشروط فرضها. وتتضمن العقوبات املنصوص عليها جلرائم الفساد احلبس ملدة سنتني إىل 
هلية. والعقوبات املالية وعقوبات أخرى، من بينها إســــقاط احلق أو العقوبة النقدية أو إســــقاط األ

وتتيح تشيكيا تدابري وقائية كبديل للعقوبات اجلنائية، تشمل العالج الوقائي واملصادرة غري املستندة 
  ).١٠٤-٩٦إىل اإلدانة (املواد 
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) ٤(٢٧إال مبوافقة املجلس الذي ينتمي إليه كل منهم (املادة قضائيا أعضاء الربملان الحقة مميكن ال و
عن أي جرمية ترتكب خالل فترة الحقة رئيس اجلمهورية قضـــائيا ن موال ميك .) من الدســـتور)٥و(

اخليانة العظمى أو االنتهاك تهمة واليته، ولكن جيوز ملجلس الشيوخ أن يرفع دعوى دستورية ضده ب
لغرض اجلمهورية رئيس من الدسـتور). ويتوجب احلصـول على موافقة  ٦٥اجلسـيم للدسـتور (املادة 

  القضاة. وال يتمتع املوظفون العموميون اآلخرون بأي حصانات أو امتيازات.حماكمة 
إىل مبدأ الشــرعية (املادة اســتنادا  املختصــة جهة االدعاء بقرار منالقضــائية  اتاملالحق وُتســتهل

ــــــتثنائية اليت ) من قانون اإلجراءات اجلنائية). ويعدِّد ذلك الق٤( )٣( )١(  ٢ انون احلاالت االس
يف حالة عدم  )، وذلك مثًال١( ١٧٢جيب فيها على االدعاء العام إهناء املالحقة اجلنائية (املادة 

)، على ســبيل املثال يف ٢( ١٧٢وجود أدلة أو يف حالة جنون املتهم)، أو جيوز له إهناؤها (املادة 
أخرى). ويرصـــــد مكتب املدعي العام هذه القرارات، وجيوز له بوســـــائل جرب األضـــــرار حالة 

أ من قانون اإلجراءات اجلنائية). وباإلضافة إىل ذلك، يوجد نظام للحصول ١٧٤إلغاؤها (املادة 
على املوافقات الداخلية على القرارات من قبل املدعني العامني األعلى. وجيوز للمحكمة أيضـــــًا 

  من قانون اإلجراءات اجلنائية). ٢٢٣نة (املادة روف معيَّإهناء املالحقة اجلنائية يف ظ
من قانون اإلجراءات اجلنائية)، وقد استحدثت  ٧٣القانون اإلفراج بانتظار املحاكمة (املادة وينظم 

لكترونية. واإلفراج بكفالة ممكن يف قضايا ستعاضة عن االحتجاز باملراقبة اإلاللنظما  تشيكيا أيضًا
أ من قانون اإلجراءات اجلنائية). وُيضـــــمن حضـــــور املدعى عليه يف الدعاوى ٧٣الفســـــاد (املادة 

من قانون اإلجراءات  ٩٠اجلنائية بواســـطة حكم يتعلق باالســـتدعاءات واحلضـــور اإللزامي (املادة 
من  ٨٩و ٨٨فراج املبكر (املادتان ). وينظم القانون كذلك اإل٦٩ادة اجلنائية) وأمر التوقيف (امل

  ءات اجلنائية).قانون اإلجرا
والتــدابري املتعلقــة بـإيقــاف املوظفني العموميني املتهمني عن العمــل مغطــاة بقــانون اخلـدمـة املـدنيــة 

)، ١٠١و ١٠٠غري املحترفني (املادتان  )، والقانون اخلاص باملحاكم والقضـــاة والقضـــاة٤٨  (املادة
)، والقانون اخلاص حبالة خدمة أفراد قوات الشـــــرطة (املادة ٢٢وقانون مكتب املدعي العام (املادة 

). وال ميكن نقل هؤالء ٢١األمن الوطين (املادة فراد قوات أبقانون عالقات اخلدمة اخلاص )، و٤٠
من  ٧٤املوظفني إىل مهام أخرى. وُينهى عمل هؤالء املوظفني عند إدانتهم بارتكاب جرمية (املادة 

من القانون اخلاص باملحاكم والقضـــــاة والقضـــــاة غري املحترفني،  ٩٤قانون اخلدمة املدنية، واملادة 
من القانون اخلاص حبالة خدمة  ١٠٠و ٤٢العام، واملادتان  من قانون مكتب املدعي ٢١واملادة 

  أفراد قوات الشرطة).
ــــــاد (املادة  ــــــقاط أهلية املدانني بالفس من القانون اجلنائي). وتنطبق هذه املادة على  ٧٣وجيوز إس

املوظفني العموميني وعلى املستخدمني يف املنشآت التجارية احلكومية وعلى عاملني آخرين. بيد أن 
تأيت عقب نوع آخر من  هذه بدأ، أن ُتفرض مبفردها، فيجب أن  العقوبة ال ميكن، من حيث امل

من القانون اجلنائي). وجيوز للمدعي  ٧٣و ٥٣العقوبات املفروضـــــة على األفعال اجلنائية (املادتان 
العام أن حييل أي قضـــــية إىل هيئة تأديبية خمتصـــــة أو أي ســـــلطة أخرى لكي تتخذ اإلجراء الالزم 

ية املتخذة  ٢٢٢و ١٧١أ، و١٥٩ملواد (ا تأديب ية). وتنظَّم اإلجراءات ال من قانون اإلجراءات اجلنائ
ية (املواد  ملدن خلدمة ا قانون ا باملحاكم ٨٩-٨٧ضـــــــد املوظفني العموميني ب قانون اخلاص  )، وال
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)، ٣٠-٢٧)، وقانون مكتب املدعي العام (املواد ٨٨-٨٦والقضــاة والقضــاة غري املحترفني (املواد 
اخلدمة ) وقانون عالقات ٥١و ٥٠والقانون اخلاص حبالة خدمة أعضــــاء قوات الشــــرطة (املادتان 

اإلجراءات التأديبية عادًة أثناء ســـــري  وتعلَّق). ٢٨و ٢٧األمن الوطين (املادتان فراد قوات أباخلاص 
  اإلجراءات اجلنائية.

ملادتني ٩١-٨٨، و٨٦-٨١، و٥٧-٤٩واد إعادة إدماج املجرمني عن طريق املم وتنظَّ  ١٠٥، وا
من القانون اجلنائي، وكذلك بقانون قضـــــاء عقوبة الســـــجن، واملرســـــوم اخلاص باحلبس،  ١٠٦و

وافقت تشــيكيا على  ٢٠١٧والقانون اخلاص بدائرة املراقبة والوســاطة. ويف تشــرين األول/أكتوبر 
شأن ا شأن اإلفراج حتت املراقبة وب شروع ب ستمر حىت عام فكرة إعداد م ساطة ي ويرمي  ٢٠٢٥لو

  إىل حتسني إعادة إدماج املدانني يف املجتمع.
وتراعي حماكم تشيكيا، عند حتديد نوع العقوبة وشدهتا، عوامل من بينها مدى تعاون املدَّعى عليه 

) من القانون اجلنائي)، وكذلك ١(٣٩مع الســلطات ومســامهته يف توضــيح اجلرمية املرتكبة (املادة 
ــــــدِّدة للعقوبة (املادتان الظر من القانون اجلنائي). وجيوز يف ظروف  ٤٢و ٤١وف املخفِّفة أو املش
قًامعيَّ عاون (وف ملادة  نة أن ُتفرض على املتهم املت فه الوارد يف ا قانون اإلجراءات ١٧٨لتعري أ من 

عفاؤه من أي من القانون اجلنائي)، أو إ ٥٨(م) و )١(/٤١، و٣٩/٣اجلنائية) عقوبة خمففة (املواد 
من القانون اجلنائي)، بشـــرط اســـتيفاء الظروف املنصـــوص  ٤٦شـــكل من أشـــكال العقوبة (املادة 

عليها (على ســــــبيل املثال، أن تكون اجلرمية املرتكبة أقل خطورة من اجلرمية اليت ســــــاهم املتهم يف 
من القانون  ٤٦(املادة  فيها شريكًا ثانويًّا توضيحها، أو مل يتصرف املتهم بصفته منظِّما للجرمية أو

ــــــت ملزمة باالتفاقات ١٧٨اجلنائي واملادة  أ من قانون اإلجراءات اجلنائية)). غري أن املحاكم ليس
املربمة بني املدعني العامني واملدعى عليهم املتعاونني، األمر الذي ميكن أن يضــــــعف هذا املفهوم. 

ب من ١٧٥أ و١٧٥طورة (املادتان والتفاوض بشـــأن ختفيف العقوبة ممكن بشـــأن اجلرائم األقل خ
قانون اإلجراءات اجلنائية). وفيما خيص جرائم معيَّنة، من بينها الوعد بالرشـــوة، جيوز للشـــرطة أو 

ج من قانون ١٥٩املالحقة اجلنائية للمدعى عليهم املتعاونني (املادة  املدعي العام أن يؤجل مؤقتًا
  اإلجراءات اجلنائية).

  
  )٣٣و ٣٢واملبلِّغني (املادتان محاية الشهود 

‘ قانون توفري محاية خاصـــة للشـــهود وغريهم من األشـــخاص فيما يتعلق باإلجراءات اجلنائية‘ينص 
على محاية "األشــخاص املعرضــني للخطر"، ويغطي الشــهود واخلرباء. وتشــمل التدابري املتاحة توفري 

). وميكن تغيري مكان اإلقامة إىل ٣(املادة  احلماية الشــخصــية أو تغيري مكان اإلقامة أو إخفاء اهلوية
بلدان أخرى على أســاس املعاهدات الدولية بشــأن التعاون بني قوات الشــرطة. وعالوة على ذلك، 
يتضــــــمن قانون اإلجراءات اجلنائية عدة قواعد متعلقة بتقدمي األدلة وترمي إىل محاية الضــــــحايا 

أ بشأن تقدمي األدلة خارج ١٨٣ال اهلوية، واملادة بشأن السرية وإغف ٥٥والشهود واخلرباء (املادة 
قاعة املحكمة أو بواسطة التداول بالفيديو). وللضحايا حق تقدمي إعالنات شفوية أو كتابية يف أي 

ملادة  ية (ا ية). وينظم  ٤٣مرحلة من مراحل اإلجراءات اجلنائ قانون اإلجراءات اجلنائ قانون ‘من 
  حقوق الضحايا.‘ ضحايا اإلجرام
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ــــيكيا إىل أحكام وال ــــارت تش ــــريع خاص حلماية املبلغني، وقد أش قانون توفري احلماية ‘ يوجد تش
وأحكام مناهضــة التمييز ‘ اخلاصــة للشــهود وغريهم من األشــخاص فيما يتعلق باإلجراءات اجلنائية

ذات صــلة. وقد اعُتمدت الئحة تنظيمية  ) باعتبارها أحكامًا١٧و ١٦(املادتان ‘ قانون العمل‘من 
تنص، يف مجلة أمور، على عدم إمكانية معاقبة املوظفني العموميني املبلغني  ٢٠١٥جديدة يف عام 

عن اجلرائم أو التمييز ضــــدهم، وإنشــــاء وظيفة "حمقِّقني" يف إطار اهليئات العمومية املســــؤولة عن 
وفري محاية الواردة وعن إســداء املشــورة للمبلغني. وينص قانون العمل على ت تالتحقيق يف االدعاءا

  ).٧عامة للموظفني الذين يبلغون عن اإلساءات (املادة 
  

  )٤٠و ٣١التجميد واحلجز واملصادرة؛ السرية املصرفية (املادتان 
ينص القانون اجلنائي على مصادرة عائدات اجلرمية وأدواهتا، مبا يف ذلك على أساس القيمة (املادتان 

  ).١٠٢و ١٠١دة إلدانة (املادتان )، كما ينص على املصادرة غري املستن٧١و ٧٠
فاء أثرها وجتميدها (املواد  قانون الكشــــــف عن املوجودات واقت قانون ٧٩-٧٨وينظم ال ز، من 

  اإلجراءات اجلنائية).
قانون حجز املمتلكات واملوجودات يف ‘يف تشــــــيكيا نظام إلدارة املوجودات من خالل ويوجد 

ــة ــائي ــات خمت‘اإلجراءات اجلن ــذي ينص على فئ ــا ، ال ــديري املمتلكــات املحجوزة، من بينه ــة مل لف
نهم املحاكم املحاكم، ومكتب التمثيل احلكومي يف شــــؤون املمتلكات، ومأمورو التنفيذ الذين تعيِّ

)، ويســـــمح ببيع ١٠أ واملادة ٨). وحيدد القانون حقوق والتزامات هؤالء املديرين (املادة ٩(املادة 
  ).١٢ملادة املمتلكات املحجوزة يف ظروف معّينة (ا

إىل ممتلكات ويف حني ال يدعو القانون اجلنائي صــــراحة إىل مصــــادرة العائدات اإلجرامية املحولة 
املخلوطة مبمتلكات أخرى فقد أبلغت الســــلطات التشــــيكية املبدلة مبمتلكات أخرى أو أخرى أو 

ملادتني  هذه ١٠١/٢ب و٧٠/٢بأن ا ناول  قانون اجلنائي تت ئدات، وتنطبق أيضـــــــًاب من ال عا  ال
األحكام اخلاصـــة باملصـــادرة على أســـاس القيمة. وفيما يتعلق باملنافع املتأتية من اجلرمية، فهي ُتعترب 

)، ومن ٥١٣-٥١٠واملواد  ٤٩١"مثار" شيء ما أو "تابعة له" مبوجب أحكام القانون املدين (املادة 
  مث فهي مشمولة بتدابري املصادرة ذاهتا.

اإلجراءات اجلنائية على واجب عام بالرد على طلبات املعلومات الواردة من سلطات وينص قانون 
)، وجيب على املؤســـســـات أن تزود تلك الســـلطات بالســـجالت املالية أو ٨إنفاذ القانون (املادة 

من قانون اإلجراءات اجلنائية). وينص القانون اجلنائي على  ٨الســـــجالت األخرى املطلوبة (املادة 
  ).٣٦٨تخلف عن تبليغ السلطات املعنية باألفعال اإلجرامية (املادة جرمية ال

ــيع املصــاد ٢٠١٧وقد اســتحدث التعديل الذي ُأدخل يف عام  رة على القانون اجلنائي إمكانية توس
أفعال جنائية معيَّنة من بيان املصــدر املشــروع ملمتلكاته يف حاالت عند عدم متكن املدان بارتكاب 

فاوت كبري ب ملادة وجود ت قانوين (ا ته ودخله ال كا مة ممتل نه ال ميكن إرغام  ١٠٢ني قي (أ)). إال أ
(أ) من  ١٠٢املدان على القيام بذلك، وجيب على الســــــلطات أن جتمع أدلتها اخلاصــــــة (املادة 

واملواد  ١١٠٠اجلنائي). وحيمي القانون املدين حقوق األطراف الثالثة احلســـــنة النية (املادة  القانون
١١١٣-١١٠٩.(  
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وجيوز للمدعي العام أو رئيس قضـــــاة املحكمة أن يطلب معلومات خاضـــــعة للســـــرية املصـــــرفية 
ـــــجل ٢٠١٨من كانون الثاين/يناير  من قانون اإلجراءات اجلنائية). واعتبارًا ٨  (املادة ـــــئ س ، أنش

  جديد جبميع احلسابات املصرفية.
  

  )٤١و ٢٩التقادم؛ السجل اجلنائي (املادتان 
 ٣٥و ٣٤التقادم جلرائم الفســاد بني ثالث ســنوات ومخس عشــرة ســنة (املادتان  يتراوح طول فترة

من القانون اجلنائي). وتبدأ فترة التقادم منذ حلظة حدوث أثر اجلرم أو بانتهاء التصــــرف اإلجرامي 
كمال الفعل الذي يني، تبدأ فترة التقادم يف حلظة إ). وفيما خيص املشــــــاركني الثانو٣٤/٢(املادة 

) أو إيقــافهــا ٣٤/٤). وميكن تعليق فترة التقــادم (املــادة ٣٤/٢املجرم الرئيســــــي (املــادة يرتكبــه 
  ).٣٤/٣  (املادة

فًاوتعترب  نات يف دول أخرى، ظر ها اإلدا مبا في قة،  ية الســـــــاب نات اجلنائ بة  مشـــــــدِّدًا اإلدا للعقو
اإلدانات اجلنائية داخل االحتاد األورويب هلا نفس األثر  نَّع من القانون اجلنائي). بيد أ٤٢  (املادة

  من القانون اجلنائي). ٢، الفقرة ١١القانوين لإلدانات الوطنية (املادة 
  

  )٤٢الوالية القضائية (املادة 
)، والوالية القضائية على منت ٤ينص القانون اجلنائي لتشيكيا على الوالية القضائية اإلقليمية (املادة 

الضحية (املادة القائمة على جنسية )، والوالية القضائية ٥ات والسفن التابعة لتشيكيا (املادة الطائر
). وتندرج أفعال التحضري لغسل ٦) والوالية القضائية القائمة على جنسية املدَّعى عليه (املادة ٧/٢

اجلرائم عندما  ). وتفرض تشـــيكيا واليتها القضـــائية على٤/٣األموال ضـــمن مبدأ اإلقليمية (املادة 
للوائح  ). ويتعني على تشـــيكيا، وفقًا٨يف إقليمها وال تقوم بتســـليمه (املادة  يكون املجرم موجودًا

ــــــأن  االحتاد األورويب التنظيمية، أن تتشــــــاور مع الدول األطراف األخرى يف االحتاد األورويب بش
نون اخلاص بالتعاون القضـــائي من القا ٢٦٠-٢٥٧التحقيقات واملالحقات القانونية اجلارية (املواد 

  الدويل يف املسائل اجلنائية).
  

  )٣٥و ٣٤عواقب أفعال الفساد؛ التعويض عن الضرر (املادتان 
من  ٥٨٠لألخالق احلميدة أو ألي قانون (املادة  إذا كان مناقضــــًا يكون اإلجراء القضــــائي باطًال

ســــخه أو اختاذ إجراء تصــــحيحي إذا لغاء عقد أو فدين). وميكن، باإلضــــافة إىل ذلك، إالقانون امل
  .٥٨٨للمادة  انطوى اإلجراء على الفساد وفقًا

) ٢٩١٠-٢٩٠٩وميكن املطالبة بالتعويض عن الضرر باالستناد إىل أحكام القانون املدين (املادتان 
قانون املســؤولية عن الضــرر الناجم أثناء تنفيذ ســلطة عمومية مبوجب قرار بشــأن التنفيذ ‘وأحكام 
ضًال‘. الئم ملهام رمسيةغري امل شرة يف إطار اإلجراءات  وف ستهالل إجراء مدين مبا عن ذلك، ميكن ا

  من قانون اإلجراءات اجلنائية).  ٤٧-٤٣اجلنائية (املواد 
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  )٣٩و ٣٨و ٣٦السلطات املتخصصة والتنسيق فيما بني اهليئات (املواد 
ي اهليئات الرئيســــــية املعنية مبكافحة قوات الشــــــرطة ومكاتب املدعني العامني واملحاكم اجلنائية ه

ــــة للجرائم االقتصــــادية واملالية  ــــئت يف مكتب املدعي العام األعلى إدارة خاص ــــاد. وقد أنش الفس
اخلطرية. وعلى صــــــعيد الشــــــرطة، أنشــــــئت وكالة وطنية جديدة ملكافحة اجلرمية املنظمة تعمل 

ا يف قضــــايا الفســــاد على رئيســــيًّ كامل الصــــعيد الوطين، وهي تؤدي، يف مجلة أمور، دورًا على
  املستويات العليا.

ــــــلطات إنفاذ القانون ملزمة، مبوجب قانون اإلجراءات اجلنائية (املادة  ــــــاعدة ٧وس )، بتبادل املس
بينها يف تنفيذ املهام. والسلطات العمومية ملزمة بالرد على الطلبات الواردة من سلطات إنفاذ  فيما

) ١( ٨لسلطات بالوقائع اليت تشري إىل ارتكاب فعل إجرامي (املادة القانون، وملزمة بإخطار تلك ا
  من قانون اإلجراءات اجلنائية).

  وتوجد اتفاقات خاصة فيما بني السلطات الوطنية بشأن التعاون وتبادل املعلومات املتعلقة بالفساد.
شطة التدريب وبناء القدرات للممارسني املعنيني مبر وتوفَّ سعة من أن ساد. طائفة وا ضايا الف عاجلة ق

عن ذلك، توجد منصــات على شــبكات خارجية تســاعد املدعني العامني من خالل إتاحة  وفضــًال
لكترونية النماذج. وتتيح منصة "السجالت اإلاالطالع على املبادئ التوجيهية، والقضايا السابقة، و

دات مجيع القضــايا. بيد لإلجراءات اجلنائية" لضــباط الشــرطة واملدعني العامني االطالع على مســتن
بوجود عقبات يف تبادل املعلومات بني الوكاالت. فعلى سبيل املثال، ال ميكن ملكتب  أنه ُأبلغ أيضًا

  إىل قاعدة بيانات أنشأها مكتب محاية التنافس التشيكي. املدعي العام األعلى الوصول جمانًا
بشــأن املعامالت املشــبوهة. وتنص املادة واملؤســســات املالية ملزمة بإبالغ وحدة التحليالت املالية 

من القانون اجلنائي على واجب عام على أي شـــخص بأن يبلغ عن اجلرائم املرتكبة تنمو إىل  ٣٦٨
ــــيكيا نظام المركزي، وتنشــــئ كل هيئة عمومية خطوط التبليغ  علمه. ونظام محاية املبلغني يف تش

  وخطوط االتصال املباشر اخلاصة هبا.
 

    الناجحة واملمارسات اجليدةالتجارب   -٢-٢  
  )٣١من املادة  ٢من القانون اجلنائي (حجز قيمة مكافئة) (الفقرة  ز٧٩احلكم الوارد يف املادة   •
  )٤٠؛ واملادة ٣١من املادة  ٧الوطين (الفقرة  املصريف السجلإنشاء   •
اجلنائي ممارسة (أ) من القانون  ١٠٢استحداث إجراء موسع للمصادرة يف املادة  اعتبارميكن   •

  )٣١من املادة  ٨جيدة تساعد على مكافحة الفساد (الفقرة 
املبتكرة والعملية، مبا يف ذلك دراسات احلاالت، للمدعني العامني  التدريب أنشطةتوفري   •

  )٣٦وضباط الشرطة (املادة 
اخلارجية (مثل الشبكة اإللكترونية املباشر وقواعد البيانات احلاسويب االتصال  منصاتإنشاء   •

ELVIZ  اإللكترونية") الرامية إىل تعزيز معارف وخربات املدعني  اجلنائيةأو "منصة اإلجراءات
  )٣٦العامني وموظفي الشرطة (املادة 
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    التحديات اليت تواجه التنفيذ  -٣-٢  
توسيع نطاق تعريف املوظفني العموميني ليشمل املوظفني ذوي السلطات الثانوية وليس   •

  )١٥(أ) و ٢سلطات اختاذ القرارات فقط (املادتان  بالضرورة
  )١٥يف استحداث نظام يسجِّل من خالله املوظفون العموميون اهلدايا اليت يتلقوهنا (املادة النظر   •
  (أ)) ١٥  تعديل احلكم اخلاص بالرشو لكي يغطي صراحًة الشكل غري املباشر للرشو (املادة  •
من القانون اجلنائي يشمل  ٣٣٤تعريف املوظفني العموميني األجانب الوارد يف املادة  ضمان أنَّ  •

  )١٦(أ) و ٢األشخاص املأذون هلم من منظمة دولية بالتصرف نيابة عنها (املادتان  أيضًا
من القانون  ٢٠٦كورونا تشيكية من املادة  ٥ ٠٠٠احلد األدىن جلرمية االختالس البالغ إلغاء   •

  )١٧اجلنائي (املادة 
) صراحًة الشكل غري املباشر ١٨من القانون اجلنائي (املادة  ٣٣٣النظر يف أن تغطي املادة   •

  للمتاجرة بالنفوذ
من القانون اجلنائي اخلاصة بغسل األموال لكي تغطي صراحة وبصورة  ٢١٦تعديل املادة   •

  ))١( ٢٣غسل األموال، ضمانًا لليقني القانوين (املادة  كالأششاملة مجيع 
لتحريض على اإلدالء بشهادة اختاذ التدابري الالزمة للتجرمي الصريح للسلوك الفاسد املتمثل يف ا  •

  (أ)) ٢٥(املادة  تقدمي األدلةيف لتدخل يف اإلدالء بالشهادة أو ازور أو 
من القانون اجلنائي من قائمة اجلرائم اليت ال ميكن اعتبار  ٢٤٨/٢املادة  حذف النظر يف  •

  )٢٦عنها (املادة الشخصيات االعتبارية مسؤولة 
  )٢٩من وقت اكتشاف الفعل اإلجرامي (املادة  مدة التقادم اعتبارًا حسابالنظر يف   •
الربملان وجملس الشيوخ والقضاة، من ناحية،  مواصلة ضمان توازن بني حصانات أعضاء  •

وإمكانية إجراء حتقيق فعال يف اجلرائم اليت يرتكبوهنا ومالحقتهم القضائية عليها، من الناحية 
  ))٢( ٣٠األخرى (املادة 

 ألشخاصل باملالحقة القضائية املتعلقةأن الصالحيات القانونية التقديرية  ضمان مواصلة  •
  )٣( ٣٠  ألحكام املادة متارس وفقًا االتفاقية مة مبوجباملجرَّاألفعال الرتكاهبم 

عائدات اجلرائم املحولة إىل ممتلكات أخرى لغياب األمثلة على التنفيذ، مواصلة ضمان أن  نظرًا  •
عن الفوائد املتأتية عن هذه  ، فضًالمتلكات أخرىمب املختلطةأو املبدلة مبمتلكات أخرى أو 

العائدات اإلجرامية، ختضع لتدابري املصادرة املنصوص عليها يف القانون اجلنائي، مبا يف ذلك عن 
  ))٦(-)٤( ٣١طريق النظر يف تنظيم هذه العناصر بوضوح أكرب يف القانون اجلنائي (املادة 

 احلسنةاية حقوق األطراف الثالثة متشيكيا ترغب يف النظر يف النص على تدابري إضافية حل لَّلع  •
  ))٩( ٣١يف التشريع اجلنائي ذي الصلة (املادة  النية يف دعاوى املصادرة

  )٣٣ املادةالتعسفية واالنتقام (ن املعاملة م املبلغنيمحاية مواصلة بذل اجلهود لتعزيز تدابري   •
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املدعي تنحية ضمان استقالل االدعاء العام، مبا يف ذلك عن طريق اعتماد قواعد واضحة بشأن   •
  )٣٦، وتزويد مكاتب االدعاء العام باملوارد الكافية الالزمة لالضطالع مبهامها (املادة العام

يف توفري موارد إضافية لألنشطة املشتركة لتدريب موظفي الشرطة واملدعني العامني النظر   •
  )٣٦مكافحة الفساد (املادة  على

 عقوبتهميف تعزيز محاية املدَّعى عليهم املتعاونني وتعزيز التدابري اليت تسمح بتخفيف النظر   •
  )٣٧(املادة 

  )٥( ٣٧للمادة  يف إبرام اتفاقات أو ترتيبات وفقًاالنظر   •
التشجيع على التعاون بني السلطات الوطنية، مبا يف ذلك عن طريق إزالة العقبات  مواصلة  •

  )٣٨اليت تعترض تبادل املعلومات (املادة 
  ))٢( ٣٩ يف اختاذ تدابري إضافية لتشجيع املواطنني على اإلبالغ عن الفساد (املادةالنظر   •

 
    أجل حتسني تنفيذ االتفاقيةاالحتياجات من املساعدة التقنية، اليت ُحدِّدت من   -٤-٢  

  )٣٧اجليدة (املادة  املمارساتتبادل   •
 

    الفصل الرابع: التعاون الدويل  -٣  
صعيد املحلي، خيضع  شيكيا يف املقام األول، على ال ساعدة القانونية يف ت سليم املجرمني وتبادل امل ت

اجلنائية، مع إجراء التعديل ، وتنطبق أحكام قانون اإلجراءات ١٠٤/٢٠١٣ألحكام القانون رقم 
الالزم، على أحكام هذا القانون، حيثما ال يتناول هذا القانون املســـــــائل ذات الصــــــلة وحيثما 

  ).٣يكون تطبيق قانون اإلجراءات اجلنائية مستبعدًا مبوجب أحكام هذا القانون (املادة   ال
  الدستور.  من ١٠أن تطبق أحكام الفصل الرابع من االتفاقية مباشرة باالستناد إىل املادة  وجيوز لتشيكيا

املساعدة القانونية تبادل املجرمني ولتسليم  ستتخذ االتفاقية أساسًا قانونيًّا أكدت تشيكيا أهناوقد 
  ، يف حال عدم وجود معاهدة ثنائية.القانونوالتعاون على إنفاذ 

ـــــــامًال ١٠٤/٢٠١٣القــانون رقم عـامـة، يوفر  وبصــــــفــة لتســــــليم املجرمني وتبــادل  تنظيمــًا ش
  القانونية.  املساعدة

 
    مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  -١-٣  

  )٤٧و ٤٥و ٤٤نقل اإلجراءات اجلنائية (املواد  نقل األشخاص احملكوم عليهم؛تسليم اجملرمني؛ 
على إمكانية تســليم املجرمني عندما يشــكل  ) منه١(٩٠يف املادة  ١٠٤/٢٠١٣القانون رقم نص ي

األعلى للعقوبة عليها عن السجن  دالتصرف األساسي جرمية مبقتضى القانون التشيكي ال يقل احل
  ملدة سنة واحدة.

) من القانون املذكور، ٣(٩٠تســمح تشــيكيا بتســليم املجرمني املشــاركني الثانويني مبوجب املادة و
  رهنًا باملعاملة باملثل.
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مة مبوجب االتفاقية مدرجة يف مجيع معاهدات ما إذا كانت مجيع األفعال املجرَّ س واضــــــحًاولي
  تشيكيا الثنائية القائمة.

ــــــليم املجرمني "إذا كان الفعل الذي  ١٠٤/٢٠١٣)(و) من القانون رقم ١(٩١وحتظر املادة  تس
  ".ُيلتمس التسليم من أجله ذا طبيعة سياسية أو عسكرية حصرًا

ا للتعاون قانونيًّ شيكيا إلتاحة التسليم وجود معاهدة ثنائية. وهي تعترب االتفاقية أساسًاوال تشترط ت
  يف حال انعدام أي أساس تعاهدي آخر للتسليم.

وتســتلم طلبات التســليم وزارة العدل وحتيلها إىل مكاتب االدعاء العام من أجل إجراء التحقيقات 
عد ذلك إىل امل بات ب حتال الطل ية. مث  ها. وجيوز األول مدى مقبوليت ية لكي تنظر يف  حاكم اإلقليم

حيال إىل وزير  ية الطلب،  ملا ختلص املحكمة إىل مقبول ية. وحا الطعن يف قرارات املحاكم اإلقليم
  العدل الختاذ القرار النهائي بشأن التسليم.

على أن ترفض وزارة العــدل طلــب  ١٠٤/٢٠١٣رقم ) من القــانون ج( )١( ٨٩وتنص املــادة 
سليم قبل الشروع يف إجراء التحقيقات األولية إذا كان القبض على الشخص املعين بالتسليم غري الت

  ممكن بسبب متتعه بامتياز أو حصانة.
والتســليم بإجراءات مبســطة غري ممكن إال يف حال موافقة الشــخص املطلوب تســليمه على تســليمه 

  من القانون املذكور. ٩٦مبوجب املادة 
  من القانون املذكور االحتجاز التمهيدي للشخص املطلوب تسليمه. ٩٤جتيز املادة و

من القانون املذكور). وال تتضــــــمن  ٩١جيوز تســــــليم مواطن تشــــــيكي دون موافقته (املادة وال 
  ‘.التسليم أو املحاكمة‘حمددة تشترط تطبيق مبدأ  التشريعات السارية أحكامًا

نفاذ األحكام قواعد تفصــــيلية بشــــأن إ ١٠٤/٢٠١٣من القانون رقم  ١٣٥-١١٨وترد يف املواد 
  القضائية األجنبية.

من قانون اإلجراءات اجلنائية ضــمانات عامة بشــأن املعاملة املنصــفة، لكنها ال ترد  ٢يف املادة وترد 
  .١٠٤/٢٠١٣يف القانون رقم 

  .١٠٤/٢٠١٣رقم (ع) من القانون ١-٩١) من االتفاقية يف املادة ١٥(٤٤وُتنفذ املادة 
(ز) من ١-٩١تتناوهلا املادة  ضريبية أو جبائية التسليم إذا كان األمر يتعلق مبسألةُيرفض ن جيب أو

) من القانون ١٦( ٤٤القانون املذكور. غري أنه يف احلاالت املســتندة لالتفاقية تســري أحكام املادة 
  (ز).١-٩١املذكور مباشرة وحتول دون انطباق املادة 

ن القانون املذكور، تلتمس الســــلطات التشــــيكية من الدولة اليت تطلب م ٩٨و ٩للمادتني  ووفقًا
التســليم تزويدها مبعلومات إضــافية. بيد أنه ال توجد اشــتراطات للتشــاور مع الدولة الطالبة إلتاحة 

  فرصة وافية هلا لتقدمي آرائها قبل رفض التسليم. 
  ألطراف بشأن التسليم.وتشارك تشيكيا يف عدد كبري من الصكوك الثنائية واملتعددة ا
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لنقل األشــخاص املحكوم  إطارًا قانونيًّا ١٠٤/٢٠١٣نون رقم من القا ١٣٨و ١٣٧املادتان  وتوفر
  اتفاقات هبذا الشأن مع عدد من الواليات القضائية. عليهم. وقد أبرمت تشيكيا أيضًا

مل قانون ا ية، وذلك يفذوينص ال قانون قل اإلجراءات ال  ١٠٥مواده  كور على إجراء تفصــــــيلي لن
  .١١٣و ١١٢و ١٠٦و
  

  )٤٦املساعدة القانونية املتبادلة (املادة 
ــتعدادها لتوفري أوســع قدر من املســاعدة القانونية املتبادلة للدول األطراف  أشــارت تشــيكيا إىل اس
ــــهر. وقد  ــــة أش ــــهرين إىل مخس األخرى يف االتفاقية. وتتم معاجلة الطلبات الواردة يف غضــــون ش

تعليمات ومبادئ توجيهية داخلية شـــــاملة للمدعني العامني والقضـــــاة  وضـــــعت تشـــــيكيا أيضـــــًا
  يتعلق بعملية تبادل املساعدة القانونية. فيما

وال توجد عوائق قانونية حتول دون توفري املســاعدة القانونية املتبادلة فيما يتصــل باجلرائم اليت ميكن 
  أن تعترب شخصية اعتبارية مسؤولة عنها.

أهنا ميكن أن تقدم مجيع أشكال املساعدة القانونية، مبا فيها أشكال املساعدة  وأشارت تشيكيا إىل
) ١( ٤٧من االتفاقية، باالســتناد إىل املادة  ٤٦(ط) من املادة -(أ) ٣املذكورة يف الفقرات الفرعية 

، بشـــــرط وجود إجراءات جنائية مناظرة جارية يف الدولة األجنبية، ١٠٤/٢٠١٣من القانون رقم 
  .ض تلك اإلجراءات حصرًاوألغرا
  ز من قانون اإلجراءات اجلنائية تقدمي املساعدة بشأن جتميد املوجودات.٧٩-٧٨املواد وتنظم 

ــــــتعراض إىل أن املادة وق  ١٠٤/٢٠١٣من القانون رقم  ١٣٥د أشــــــار اخلرباء الذين أجروا االس
تفاقية يقضـــي بإعادة تأذن إال بتقاســـم املمتلكات املصـــادرة، يف حني أن الفصـــل اخلامس من اال  ال

، إعادة املوجودات ١٣٥، باالستناد إىل املادة ميكن أيضًا أنهاملوجودات. غري أن السلطات ذكرت 
  بأكملها إىل الدولة الطالبة.

  أحكام قانونية حمددة بشأن تبادل املعلومات االستباقي. ١٠٤/٢٠١٣رقم من القانون  ٥٦املادة  وترد يف
علومات اليت ُيحصــل عليها يف ســياق املســاعدة القانونية املتبادلة بناء وحتافظ تشــيكيا على ســرية امل

  د من قانون اإلجراءات اجلنائية. ٨-أ٨) من القانون املذكور واملواد ٢(٦) و١(٦على املادتني 
ــــــس رفض تبادل املســـــــاعدة  ١٠٤/٢٠١٣من القانون رقم  ٥٤و ٤٧و ٥وتنص املواد  على أس

  ملصرفية ضمن هذه األسس.القانونية، وال تندرج السرية ا
  ) من القانون نفسه).٢( ٤٧وال ُتشترط ازدواجية التجرمي سوى لتوفري التدابري القسرية (املادة 

من القانون املذكور على األســـاس القانوين إلتاحة التســـليم املؤقت، وإن  ٧٠و ٦٩املادتان وتنص 
  تفاقية.) من اال١٢( ٤٦كانت ال تتناول املتطلبات املذكورة يف املادة 

ولدى تشــــيكيا ســــلطتان مركزيتان لتلقي طلبات املســــاعدة القانونية املتبادلة، ومها مكتب املدعي 
العام األعلى، الكائن يف برنو، وهو السلطة املركزية للطلبات املتصلة باملساعدة القانونية املتبادلة يف 
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سابقة للمحاكمة، ووزارة العدل، الكائنة يف براغ، وهي ا لسلطة املركزية للطلبات املتصلة الفترة ال
  باملساعدة القانونية املتبادلة أثناء سري املحاكمة.

ويلزم تقدمي هذه الطلبات يف شــكل كتايب باللغة التشــيكية أو اإلنكليزية أو الفرنســية، ولكن ميكن 
  ا يف احلاالت الطارئة.أن تقدم شفويًّ أيضًا

الشـــــروط املتعلقة مبضـــــمون طلبات املســـــاعدة  ١٠٤/٢٠١٣من القانون رقم  ٤١املادة  وترد يف
  القانونية املتبادلة.

من القانون املذكور تنظيم تفصيلي لالستماع بواسطة التداول بالفيديو يف سياق  ٥٨املادة  ويرد يف
  تبادل املساعدة القانونية.

ُحيصــل  من القانون نفســه على مبدأ التخصــيص يف اســتخدام املعلومات واألدلة اليت ٧وتنص املادة 
  عليها يف سياق املساعدة القانونية املتبادلة.

من القانون املذكور على شــــروط رفض تبادل املســــاعدة القانونية. وتنص  ٥٤و ٥وتنص املادتان 
بناء على  (ج) منه على إمكانية االمتناع عن تنفيذ املســاعدة القانونية املتبادلة أيضــًا )١( ٥٤املادة 

  ح تفصيلي لذلك.سبب خطري آخر، دون تقدمي شر
من القانون نفســه على جواز تعليق تنفيذ املســاعدة القانونية املتبادلة إذا اســتحال  ٥٣وتنص املادة 

تًا يذ مؤق لذين أجروا  ذلك التنف قد أشـــــــار اخلرباء ا ية. و حدَّدة للقضــــــ بالظروف امل ما يتعلق  في
  ذا الشرط.االستعراض، على وجه اخلصوص، إىل أنه سيكون من املفيد زيادة توضيح ه

بشــــــروط أخرى واردة يف  وال يشــــــترط التشـــــــاور عند النظر يف جواز منح املســـــــاعدة رهنًا
  املذكور. القانون

على ضــــمانات معيَّنة لســــالمة مرور الشــــاهد أو  ١٠٤/٢٠١٣من القانون رقم  ٤٤وتنص املادة 
أنه ميكن تفسري ) من االتفاقية. إال ٢٧( ٤٦اخلبري أو أي شخص آخر لألغراض املذكورة يف املادة 

تلك الضــــمانات بأضــــيق من الضــــمانات املنصــــوص عليها يف االتفاقية. فعلى ســــبيل املثال، جيوز 
احتجاز هذا الشخص إذا ختلف عن حضور اإلجراء القانوين الذي ُطلب منه احلضور ألجله (املادة 

  ).١٠٤/٢٠١٣(د) من القانون رقم  )٢( ٤٤
  ).١٠٤/٢٠١٣من القانون رقم  ١١ذ الطلب (املادة تشيكيا التكاليف العادية لتنفيوتتحمل 

ــــــروط توفري املعلومات على النحو املنصــــــوص عليه يف ) من االتفاقية ليســــــت ٢٩(٤٦املادة  وش
ــــــتناد إىل  مبينة على وجه التحديد يف القانون املذكور، بالرغم من أنه ميكن توفري املعلومات باالس

  قوانني أخرى.
  صكوك الثنائية واملتعددة األطراف بشأن املساعدة القانونية املتبادلة.وتشيكيا طرف يف العديد من ال
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  أساليب التحرِّي اخلاصة التعاون يف جمال إنفاذ القانون؛ التحقيقات املشتركة؛ 
  )٥٠و ٤٩و ٤٨(املواد 

تشــيكيا مشــتركة يف عدد من شــبكات إنفاذ القانون واســترداد املوجودات واالســتخبارات املالية، 
شــــــبكَة كامِدن املشــــــتركة بني الوكاالت ذلك مكتب الشــــــرطة األورويب (اليوروبول)، ويف   مبا

وشــــبكة جهات ، منظمة شــــركاء أوروبيون من أجل مكافحة الفســــاد، والســــترداد املوجودات
بادرة اســترداد املوجودات املســروقة (ســتار) مل والتابعةاالتصــال العاملية املعنية باســترداد املوجودات 

. جمموعة إيغمونت لوحدات االســــتخبارات املالية، وولية للشــــرطة اجلنائية (اإلنتربول)واملنظمة الد
ــــــيكية عن طريق املكتب األورويب  ويف إطار االحتاد األورويب، تتعاون وكاالت إنفاذ القانون التش

  ملكافحة االحتيال.
ك لغرض لدى تشــــيكيا خربة واســــعة يف اســــتخدام فرق التحقيقات املشــــتركة، مبا يف ذلوتوجد 

التحقيق يف جرائم الفســـاد. ويشـــرف مكتب املدعي العام األعلى على أنشـــطة تلك الفرق، وهي 
  .١٠٤/٢٠١٣من القانون رقم  ٧٣-٧١متناولة بالتفصيل يف املواد 

ملادة  ــــــتخدام أســـــــاليب التحري اخلاصـــــــة يف ا قانون رقم  ٦٥وترد األحكام املتعلقة باس من ال
ــ ٨٨-٨٦، ويف املواد ١٠٤/٢٠١٣ ــادة  ١٥٨ادة وامل ــة، وتنص امل ــائي ــانون اإلجراءات اجلن من ق
صوتية وتسجيالت ٣ب (١٥٣ ستخدام التسجيالت ال ) من قانون اإلجراءات اجلنائية على جواز ا

الفيديو وغريمها من التســــجيالت كأدلة إثباتية. وتشــــيكيا مســــتعدة إلبرام ترتيبات دولية بشــــأن 
طراف األخرى عند االقتضــاء ويف إطار إجراءات اســتخدام أســاليب التحري اخلاصــة مع الدول األ

  تبادل املساعدة القانونية.
 

    التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  -٢-٣  
 ١٣٥-١١٨إمكانية إنفاذ األحكام األجنبية حسب اإلجراءات ذات الصلة الواردة يف املواد   •

  )١٣-٤٤(املادة  ١٠٤/٢٠١٣من القانون رقم 
التوجيهية الداخلية بشأن املساعدة القانونية املتبادلة، الصادرة عن مكتب  واملبادئالتعليمات   •

  )٤٦املدعي العام األعلى ووزارة العدل (املادة 
من القانون  ٥٦احلكم التشريعي املتعلق حتديدًا بتبادل املعلومات االستباقي، الوارد يف املادة   •

  )٤-٤٦(املادة  ١٠٤/٢٠١٣ رقم
من القانون رقم  ٥٨ستماع عن طريق التداول بالفيديو، الوارد يف املادة التنظيم التفصيلي لال  •

  )١٨-٤٦(املادة  ١٠٤/٢٠١٣
  )٤٧(املادة  ١٠٤/٢٠١٣التنظيم التفصيلي لنقل اإلجراءات اجلنائية، الوارد يف القانون رقم   •
عن طريق  النشط مع وكاالت إنفاذ القانون التابعة لدول أخرى، مبا يف ذلك التعاونالتعاون   •

  )٤٨العضوية يف خمتلف شبكات املمارسني (املادة 
من القانون رقم  ٧٣-٧١التفصيلي للتحقيقات املشتركة، الوارد يف املواد  التنظيم  •

  )٤٩(املادة  ١٠٤/٢٠١٣
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    التحدِّيات اليت تواجه التنفيذ  -٣-٣  
  توصى تشيكيا مبا يلي:

بالكامل مجيع األفعال اليت يلزم جترميها مبقتضى االتفاقية، وأن تنظر يف جترمي أفعال  جترِّمأن   •
) من القانون ١( ٩٠من أجل الوفاء بشرط ازدواجية التجرمي املنطبق مبوجب املادة  أخرى
  ))٢-١( ٤٤(املادة  ١٠٤/٢٠١٣رقم 

وال ُتعرَّف على هذا  جرائم سياسيةأن تضمن أن اجلرائم املنصوص عليها يف االتفاقية ال ُتعترب   •
، وأهنا مشمولة ضمن اجلرائم اليت تستوجب تسليم املجرمني مبوجب معاهداهتا بشأن النحو

  ))٤( ٤٤التسليم املربمة مع دول أطراف أخرى (املادة 
منها، واملتطلبات الواردة  ١أن تأخذ يف االعتبار أغراض االتفاقية املنصوص عليها يف املادة   •

(أ) من القانون  )١( ٨٩من االتفاقية، عند النظر يف تطبيق املادة  ٣٠من املادة  ٢ الفقرةيف 
  ))٨( ٤٤على الطلبات املستندة لالتفاقية (املادة  ١٠٤/٢٠١٣رقم 

جيل إجراءات التسليم وإىل تبسيط املتطلبات اإلثباتية املتعلقة بأي إىل زيادة تعتسعى أن   •
  ))٩( ٤٤جرمية منصوص عليها يف االتفاقية (املادة 

، عند عدم تسليم شخص مطلوب فيما يتعلق جبرمية تنص عليها االتفاقية إىل دولة تضمنأن   •
) ١١( ٤٤للمادة  العام وفقًاا، إحالة القضية إىل االدعاء تشيكيًّ طرف أخرى ملحض كونه مواطنًا

من االتفاقية، مبا يف ذلك من خالل النظر يف اعتماد تعديالت مناظرة على القانون رقم 
١٠٤/٢٠١٣  

حمدد بشأن ضمانات املعاملة املنصفة يف القانون رقم  نصٍّلعلها تود النظر يف إدراج   •
  ))١٤( ٤٤(املادة  ١٠٤/٢٠١٣

 يكونبعدم جواز رفض التسليم عندما  ا حمددًانصًّ ١٠٤/٢٠١٣أن تنظر يف تضمني القانون رقم   •
  ))١٦( ٤٤  عليه يف االتفاقية ويتعلق مبسائل مالية (املادة اجلرم املطلوب بشأنه التسليم منصوصًا

من  ١٧بشأن متطلبات الفقرة  حمددًا نصًّا ١٠٤/٢٠١٣يف تضمني القانون رقم  تنظرأن   •
  من االتفاقية ٤٤املادة 

تكفل التنفيذ الكامل ملتطلبات الفصل اخلامس، لدى معاجلة استرداد املوجودات باالستناد أن   •
  (ك)) )٣( ٤٦إىل االتفاقية (املادة 

، على وجه التحديد، يف تشريعاهتا الوطنية املتطلبات املنصوص عليها يف الفقرات تدرجأن   •
ات تبادل املساعدة القانونية ، وأن تكفل اتباعها يف إجراء٤٦) من املادة ٢٩) و(٢٦) و(١٢(

  مع الدول األطراف األخرى باالستناد إىل االتفاقية
يف القضايا املتعلقة باجلرائم  التطبيق الصارم لشرط ازدواجية التجرميأن تبحث إمكانية ختفيف   •

  ))٩( ٤٦باالتفاقية (املادة  املشمولة
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األخرى للحصول على املساعدة إمكانية أن يتم رفض الطلبات املقدمة من الدول  تكفلأن   •
  ) من االتفاقية٢١( ٤٦القانونية املتبادلة باالمتثال ملتطلبات املادة 

 املساعدةيف عمليات تبادل من االتفاقية  ٤٦من املادة  ٢٤أن تضمن اتباع متطلبات الفقرة   •
  القانونية مع الدول األطراف األخرى باالستناد إىل االتفاقية

من االتفاقية يف  ٤٦من املادة  ٢٧و ٢٥املتطلبات الواردة يف الفقرتني أن تضمن اتباع   •
  .االتفاقية عمليات تبادل املساعدة القانونية مع الدول األطراف األخرى باالستناد إىل

 


