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      خالصة وافية  -ثانيًا  
      سلوفينيا   

  مقدِّمة: ملحة عامة عن اإلطار القانوين واملؤسَّسي لسلوفينيا يف سياق تنفيذ اتفاقية   -١  
    األمم املتحدة ملكافحة الفساد 

عرض تنفيذ ســلوفينيا لفصــلي ُت، وقد اســ٢٠٠٨نيســان/أبريل  ١انضــمت ســلوفينيا إىل االتفاقية يف 
ض األوىل، وُنشرت خالصة وافية لذلك االتفاقية الثالث والرابع يف السنة الثالثة من دورة االستعرا

 ). CAC/COSP/IRG/I/3/1/Add.22الوثيقة ( ٢٠١٥أيار/مايو  ٢٢االستعراض يف 

ـــلم بأن االتفا ـــلوفينيا دولة تنتهج النظام القانوين األحادي، فهي تس قية جزء ال يتجزأ من ومبا أن س
قانوهنا الداخلي. وتتمتع االتفاقية مبرتبة أدىن من الدســـتور يف التســـلســـل اهلرمي للقواعد القانونية، 

 حني أن هلا حجية أعلى من حجية القوانني واألنظمة الداخلية األخرى.  يف

لفســاد ما يلي: قانون وتشــمل القوانني التشــريعية الرئيســية التابعة لإلطار القانوين الوطين ملكافحة ا
، وقانون منع غســل األموال ومتويل )٢٠١٠)١(اهة،زناهة) (قانون الزناهة ومنع الفســاد (قانون الزنال

اإلرهاب (قانون منع غســــل األموال)، والقانون اجلنائي، وقانون اإلجراءات اجلنائية، وقانون إنفاذ 
املوجودات ذات املنشــــــأ غري املشــــــروع (قانون مصــــــادرة العقوبات اجلنائية، وقانون مصــــــادرة 

 املوجودات)، وقانون التعاون يف املسائل اجلنائية مع الدول األعضاء يف االحتاد األورويب.

ويف ســلوفينيا، تشــمل املؤســســات الرئيســية املكلفة مبنع الفســاد ومكافحته ما يلي: جلنة منع الفســاد، 
  املالية.  دل، ومكتب املدعي العام للدولة، والشرطة ووحدة التحقيقاتووزارة اإلدارة العامة، ووزارة الع

    
    الفصل الثاين: التدابري الوقائية  - ٢  

    مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  - ١- ٢  
    )٦و ٥سياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية؛ هيئة أو هيئات مكافحة الفساد الوقائية (املادتان     

سلوفينيا يف عام  ساد، وهو قانون ال٢٠١٠اعتمدت  شامًال ملكافحة الف ساد، زن، قانونًا  اهة ومنع الف
ــــاد ( حملَّ الذي حلَّ ــــابق اخلاص مبنع الفس ، القرار ٢٠٠٤يف عام  ،). واعتمدت٢٠٠٣القانون الس

املتعلق مبنع الفســاد ليصــبح اســتراتيجيتها الوطنية ملكافحة الفســاد، الذي ُأشــري إليه كذلك يف قانون 
، خطة عمل الحقة لتنفيذه. واعتمدت ٢٠٠٩يف عام  ،)، كما اعتمدت٥٥-٥١اهة (املواد زنال

اهة والشــــــفافية للفترة زنكومية للا مجلة أمور تتعلق بالقرار، من بينها برنامج التدابري احليســــــلوفين
. وُأفيد بوجود مشــروع ٢٠٢٠-٢٠١٥، واســتراتيجية تطوير اإلدارة العامة للفترة ٢٠١٩-٢٠١٧

اهة، كان معروضــًا على اجلمعية الوطنية للبت فيه إبان زيارة زنقانون جديد يرمي إىل تعديل قانون ال
  ة العمل قيد املناقشة.سلوفينيا، فضًال عن وجود تعديالت أخرى للقرار وخلط

                                                           
  .، النص الرمسي املوحد٦٩/١١اجلريدة الرمسية جلمهورية سلوفينيا، العدد   )١(  
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، وهي هيئة حكومية مســــتقلة تتمتع بصــــالحيات ٢٠٠٤وقد ُأنشــــئت جلنة منع الفســــاد يف عام 
اهة)، كما أهنا هي اهليئة الوقائية الرئيســية ملكافحة زنمن قانون ال ١٢و ٥التحقيق واملعاقبة (املادتان 

القرار، تدابري وقائية خمتلفة ملكافحة  الفساد. وقد اختذت جلنة منع الفساد، بعد تكليفها برصد تنفيذ
الفساد، تضمنت برامج للتوعية، ودورات تدريبية، واإلشراف على استخدام اهليئات العامة خلطط 

اهة. ومبا أن جلنة منع الفســـاد غري ملزمة بتقدمي مشـــاريع قوانني من أجل التدقيق يف احتماالت زنال
 الفساد حيثما تراه مناسبًا. الفساد، فإهنا تكتفي بالتدقيق يف احتماالت

ويعني رئيس اجلمهورية رئيس جلنة منع الفســـــاد لوالية مدهتا ســـــتة أعوام مع إمكانية متديدها ملدة 
نة والســــــجن  نة، مبا يف ذلك عند اإلدا أخرى، وميكن لرئيس اجلمهورية أن يعفيه يف ظروف معي

نية الســــنوية للجنة، يف حني أن ختصــــيص اهة). وحيدد الربملان امليزازنمن قانون ال ٢٢و ٨(املادتان 
شرية يندرجان يف نطاق اختصاص جلنة منع الفساد. وُأفيد إبان الزيارة القطرية  األموال واملوارد الب
بأن اللجنة تفتقر إىل العدد الكايف من املوظفني، وأن الدورات التدريبية املتخصصة غري كافية، على 

 الرغم من زيادة امليزانية املخصصة. 

ضمنها  ساد، من  سلوفينيا بفعالية يف جمموعة متنوعة من املبادرات والربامج ملكافحة الف وشاركت 
من أجل مكافحة الفســاد، ومشــروع التدريب األورويب ملكافحة الفســاد،  نيمنظمة شــركاء أوروب

اهة، واملبادرة اإلقليمية ملكافحة الفســـاد. وهي أيضـــًا زنوالشـــبكة األوروبية للممارســـني يف جمال ال
عضو يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، ويف جمموعة الدول املناهضة للفساد، ودولة 

 فاق إنشاء األكادميية الدولية ملكافحة الفساد. طرف يف ات

  من االتفاقية. ٦من املادة  ٣وجلنة منع الفساد هي اهليئة املكلفة مبنع الفساد مبوجب الفقرة 
    

القطاع العام؛ مدونات قواعد السلوك للموظفني العموميني؛ التدابري املتعلقة باجلهاز القضائي     
    )١١و ٨و ٧(املواد وأجهزة النيابة العامة 

مبدأ املســــــابقة املفتوحة للموظفني العموميني، وأقره قانون املوظفني  )٢٢س الدســــــتور (املادة كرَّ
ملادة  لة تعيني املوظفني العموميني  ٢٧العموميني (ا قانون املوظفني العموميني مســـــــأ نه). وينظم  م

 واستبقائهم وتقاعدهم. 

شواغر علنًا يف اجلريدة الرمسية أو الصحف  ويف املسابقات املفتوحة، تعلن كل هيئة حكومية عن ال
أو بواســــطة دائرة التوظيف يف ســــلوفينيا. وجيري اختيار املوظفني باالســــتناد إىل مؤهالهتم ونتائج 
املســـابقة، وهناك ســـياســـة عامة لتفضـــيل نظام التناوب الداخلي للموظفني على تعيني مرشـــحني 

غل املناصب اإلدارية أيضًا عن طريق إجراء مسابقة مفتوحة، خارجيني. وجيري اختيار املوظفني لش
ويكلَّف لذلك الغرض جملس املوظفني بتحديد املتطلبات الالزمة لكل وظيفة، ويعني املجلس جلنًة 

 خاصًة باملسابقة لتقوم بإجراء عملية االختيار. 

تتيح هلم الطعن بقرار وهناك آلية طعن خاصــــــة باملرشــــــحني الذين مل حيظوا بالوظائف األدىن رتبة، 
من قانون املوظفني العموميني)، كما جيوز إجراء  ٦٥التوظيف لدى جلنة االســــتئناف املختصــــة (املادة 

مراجعة قضـــائية لقرار جلنة االســـتئناف. وأما فيما يتعلق باختيار املوظفني الذين ســـيشـــغلون مناصـــب 
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تلك املناصــــب، ولكن بإمكاهنم تقدمي إدارية، فالطعن ليس متاحًا للمرشــــحني الذين مل حيصــــلوا على 
 من قانون املوظفني العموميني).  ٦٥اع إداري (املادة زنالتماس مباشر إلجراء مراجعة قضائية يف 

وخيضـع موظفو القطاع العام لدورات تدريبية بشـأن منع الفسـاد، تقدمها جلنة منع الفسـاد ووزارة 
ئف العمومية املعرضــــــة للفســــــاد أكثر من غريها، اإلدارة العامة. غري أن ســــــلوفينيا مل حتدد الوظا

تضــــع قواعد خاصــــة الختيار املوظفني الذين ســــيشــــغلون هذه الوظائف. وينظم قانون نظام   فلم
 مرتبات القطاع العام، أجور املوظفني العموميني.

وترد املعايري وإجراءات التعيني للمســــــؤولني العموميني املنتخبني/املعينني، ومن ضــــــمنهم الرئيس 
، وقانون )١١٢و ١١١و ١٠٣و ٨٢والوزراء والربملانيون ورؤســـاء البلديات، يف الدســـتور (املواد 

ــة (املواد )١١احلكومــة (املــادة  ــة الوطني ، وقــانون )١٦-١٢و ٣-١، وقــانون انتخــابــات اجلمعي
 . )٤٢، وقانون احلكم الذايت املحلي (املادة )١٠٨-١٠٣نتخابات املحلية (املواد اال

وينظم قانون محلة االنتخابات واالســـتفتاء متويل الترشـــيحات للمناصـــب العمومية املنتخبة، حيث 
ُيطلب من املرشـــحني تقدمي تقرير إىل اهليئات التمثيلية وإىل حمكمة مراجعة احلســـابات عن األموال 

. وينظم قانون األحزاب الســـياســـية )١٩و ١٨ُجمعت واســـُتخدمت أثناء احلمالت (املادتان  اليت
متويل هذه األحزاب، حيث حيق لألشــــخاص الطبيعيني فقط تقدمي املســــامهات املالية إىل األحزاب 

ــية (املادة  ــياس . وقد فرض قانون األحزاب )٢١، وحيظر متويلها من مصــادر أجنبية (املادة )٢٢الس
ســـية وقانون محلة االنتخابات واالســـتفتاء، جزاءات بشـــأن املســـامهات غري القانونية. وُتلزم الســـيا

ـــــنوية اليت  ـــــية باإلفصـــــاح عن اإليرادات والنفقات والقروض يف تقاريرها الس ـــــياس األحزاب الس
 من قانون األحزاب السياسية).  ٢٤تستعرضها حمكمة مراجعة احلسابات (املادة 

، حيث ُيلَزم املوظفون )٣٧ة بوضـــــوح موضـــــوع تضـــــارب املصـــــاحل (املادة اهزنويعرِّف قانون ال
العموميون بتقدمي نوعني من إقرارات املصــــــاحل، ومها اإلقرار األويل باملصــــــاحل اخلاص باملوظفني 
العموميني الذين يشغلون مناصب أو لديهم مصاحل جتارية يف هيئات من القطاع اخلاص، أو لديهم 

 ٣٥ن مناصب أو لديهم مصاحل جتارية يف هيئات من القطاع اخلاص (املادة أفراد من أسرهتم يشغلو
من  ٢٦اهة)، واملوظفني العموميني الذين ُيحتمل اخنراطهم يف أنشــــــطة معينة (املادة زنمن قانون ال

اهة)؛ وإقرار باملصاحل خمصص جيري تطبيقه يف حال وجود احتمال تضارب املصاحل عند زنقانون ال
ية (املواد تويل املنصـــــــب  ناء أداء الواجبات الرمس ية،  ٤١-٣٥أو أث قانون اإلجراءات اإلدار من 

 ٩١من قانون املوظفني العموميني، واملادة  ١٠٠من قانون اإلجراءات اجلنائية، واملادة  ٣٩  واملادة
 من قانون املشتريات العمومية). وميكن للجنة منع الفساد أيضًا أن تشرع يف إجراءات حتقيٍق للبتِّ

 اهة). زنمن قانون ال ٣٩يف وجود تضارب مصاحل (املادة 

ــلوك املوظفني العموميني، وأوهلا، مدونة قواعد  ــية لقواعد س ــلوفينيا ثالث مدونات رئيس ومتتلك س
، وُأدرج مضــــــموهنا يف قانون املوظفني ٢٠٠١ســــــلوك املوظفني العموميني، اليت اعُتمدت يف عام 

وثانيها، مدونة أخالقيات املوظفني العموميني يف هيئات الدولة العموميني وقانون عالقات العمل. 
ية  املنطبقة على املوظفني املدنيني؛ وثالثها، مدونة الســــــلوك  )٢٠١١(وإدارات املجتمعات املحل

، اليت تنطبق على ٢٠١٥األخالقي وســـــلوك املســـــؤولني يف احلكومة والوزارات الســـــلوفينية لعام 
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سلوكهم املثاليني. كما اعُتمدت الوزراء ووزراء الدولة على أ صرفهم و ستوري وت ساس ميينهم الد
ــــــلوفينيا بأن مجيع املدونات مدرجة على  مدونات قطاعية متنوعة لألخالقيات املهنية. وأفادت س
ــذين ال ميتثلون ألحكــامهــا  النحو الواجــب يف خمتلف التشــــــريعــات، وأن املوظفني العموميني ال

 سيتعرضون لعقوبات تأديبية. 

صــــراحة على أنه جيوز للموظفني العموميني إبالغ رؤســــائهم بالســــلوك غري  اهةزنص قانون الوين
القانوين أو غري األخالقي، أو إبالغ جلنة منع الفساد مباشرة إذا كان اإلبالغ الداخلي غري متاح أو 

. وميكن إبالغ جلنة منع الفســـــاد بوســـــائل خمتلفة، مبا فيها اإلبالغ )٢٤مل ُيفِض إىل نتيجة (املادة 
 ٢٣اهة بوضــوح محاية املبلِّغني وأفراد أســرهم (املادتان زنلكشــف عن اهلوية. وحيدد قانون الدون ا

. ويتعني على مجيع وكاالت ومؤسسات الدولة اليت تتمتع بسلطة عامة، اإلبالغ عن اجلرائم )٢٥و
 من قانون اإلجراءات اجلنائية). ١٤٥اجلنائية (املادة 

سلوفينيا نظامًا للتصريح با صًا ببعض فئات املوظفني العموميني أو درجاهتم، ومتتلك  ملوجودات خا
اهة). زنمن قانون ال ٤١(مثل كبار املوظفني املدنيني أو املوظفني املعنيني باملشــــــتريات العمومية 

ر. ويتعني تقدمي التصــريح  وُيســتثىن من ملء التصــريح أزواج املوظفني املصــرحني وأوالدهم الُقصــَّ
منع الفســاد عند تويل مهام الوظيفة، وبعد ســنة من ترك املنصــب، وعند كل باملوجودات إىل جلنة 
آالف يورو، وبناًء  ١٠األنشــــــطة أو امللكية أو املوجودات اليت تتجاوز قيمتها  تغيري يف الوظيفة أو
 الفساد. على طلب جلنة منع

م واحد بعد ويكون التصــريح باملوجودات متاحًا للجمهور خالل فترة والية كل موظف ولغاية عا
اهة). وتقوم جلنة منع الفســـــــاد بعمليات حتقق من زنمن قانون ال ٤٦انتهاء خدمته العامة (املادة 

ـــلوفينيا أفادت أيضـــًا بوجود موظَفني اثنني  ـــوائية أو حمددة اهلدف. إال أن س التصـــرحيات، إما عش
صريح يف العام، وبأهنا ختطط ال ١  ٤٠٠ني مبهمة التحقق من أكثر من لَّفمك ستخدام نظام آيل يف ت

 املستقبل لالضطالع هبذه املهمة. 

 ٣٠  ومينع قبول اهلدايا، باستثناء اهلدايا املنخفضة التكلفة سواء كانت بروتوكولية أو عرضية (املادة
ــــــطــة وعمــل املوظفني العموميني اليت زنمن قــانون ال اهــة). وحيــدد قــانون املوظفني العموميني أنش

 . )١٠٠امة ويضع قيودًا عليها (املادة تتوافق مع الوظيفة الع  ال

، ويقوم الدســتور وقانون اجلهاز )١٢٥ويكرس الدســتور مبدأ اســتقالل الســلطة القضــائية (املادة 
القضــائي بتنظيم املحاكم وتوظيف القضــاة وفصــلهم من اخلدمة، وتنتخب اجلمعية الوطنية القضــاة 

مدونة حمددة ألخالقيات القضـــــاء موجهة بناًء على اقتراح من جملس القضـــــاء. ومتتلك ســـــلوفينيا 
ضائي على  ضاة غري حمترفني. وينص قانون اجلهاز الق ضاة مهنيني وق ستعني املحاكم بق ضاة. وت للق

. )٤٣-٤١، واألنشطة املستبعدة ووجود عمل ثانوي (املواد )٣٩قواعد بشأن حظر اهلدايا (املادة 
 قضايا وتوزيعها.وينظم قانون املحاكم اإلجراءات املتعلقة بإسناد ال

. ويقوم قانون مكتب )١٣٥ويتمتع املدعي العام باســتقالل وظيفي عمًال بأحكام الدســتور (املادة 
لدولة هو  عام ل عام وعمله، وينص على أن جملس املدعي ال عام، بتنظيم مكتب املدعي ال املدعي ال

اهة زننة األخالقيات والهيئة حكومية مستقلة مسؤولة عن اختيار املدعني العامني، وتعيني أعضاء جل
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وتطبيق اإلجراءات التأديبية. واعتمد جملس املدعي العام للدولة مدونة خاصـــة لألخالقيات موجهة 
  .٢٠١٥للمدعني العامني للدولة يف عام 

    
    )٩املشتريات العمومية وإدارة األموال العمومية (املادة     

إن املشــتريات العمومية يف ســلوفينيا المركزية، وينظمها قانون املشــتريات العمومية الذي نقل من 
االحتاد األورويب املبادئ التوجيهية ذات الصــــلة. ويطبق هذا القانون على املشــــتريات اليت تتجاوز 

جراءات ، وهو ينص على أســــاليب متنوعة لالشــــتراء، من ضــــمنها إ)٢١قيمتها عتبة معينة (املادة 
شروط املشاركة واألطر الزمنية )٣٩تنافسية (املادة  شتراء قواعد واضحة بشأن  سلوب ا . ولكل أ

من قانون املشــتريات العمومية). ويعترب نشــر الدعوات إىل املشــاركة يف  ٤٧-٤٠لإلخطار (املواد 
لة اإلجراءات اليت ، إال يف حايًّامناقصـــــة تتعلق بالعقود العامة على بوابة املشـــــتريات العمومية إلزام

ــــبق (املادة  ــــر مس ــــتريات العمومية). وُتمنح  ٣٩جيري التفاوض عليها من دون نش من قانون املش
. ويف عمليات الشـــراء املنخفضـــة القيمة، ُيطلب من الســـلطة يًّاالعقود إىل العرض األجدى اقتصـــاد

 املشتريات العمومية).  من قانون ٢١املتعاقدة أن حتتفظ بسجل وأن تنشر العقود املمنوحة (املادة 

ومفوضـــية املراجعة الوطنية هي هيئة متخصـــصـــة ومســـتقلة وتتوىل أمورها بذاهتا، مكلفة باســـتعراض 
إجراءات منح عقود املشتريات العمومية. ووفقًا لقانون احلماية القانونية يف إجراءات االشتراء العمومي، 

إجراء اســـتعراض قبل اللجوء إىل مفوضـــية جيب على الطرف املتضـــرر أن يطلب من الســـلطة املتعاقدة 
على عملية االشـــتراء، وال ميكن  يًّاوقرار املفوضـــية هنائي، إذ إن له أثرًا إيقاف .)٦املراجعة الوطنية (املادة 

 ). ٤٨-٤٢)، أو بطالن العقد (املواد ٤٩الطعن فيه إال يف حالة وجود تعويضات مدنية (املادة 

مة على عا ية ال ملال قانون ا ملادة  وينص  ية (ا ية الوطن ماد امليزان تداول واعت قانون  ١٣إجراءات ال من 
املالية العامة). وتقوم وزارة املالية بإعداد امليزانية الوطنية وتوافق عليها اجلمعية الوطنية. ويتعني على 

ملادة  ية (ا ية الوطن قات إىل اجلمع قارير عن اإليرادات والنف قدمي ت مة ت ية ٦٣احلكو ملال قانون ا  من 
 العامة). وتكون البيانات املتعلقة بامليزانية واإليرادات والنفقات متاحة للجمهور. 

وتتوىل حمكمة مراجعة احلســــابات مســــؤولية مراجعة احلســــابات الوطنية وميزانية الدولة واإلنفاق 
العام، مبا يف ذلك إصدار معايري مراجعة احلسابات. وتقع على عاتق مكتب اإلشراف على امليزانية 
ــــــؤولية تصــــــميم نظام املراقبة الداخلية العامة، وإذا ما ُعثر على خطأ ما، ميكن ملفتش امليزانية  مس

 اقتراح تدابري لتصحيحه. 

وترد يف قانون املحاســـبة خمتلف مدد ختزين الوثائق املالية املتنوعة والعقوبات املفروضـــة على تزوير 
  ). ٥٥و ٣٠هذه الوثائق (املادتان 

    
    )١٣و ١٠مشاركة اجملتمع (املادتان  إبالغ الناس؛    

من  ٣٩  حيق للكيانات القانونية واألشــخاص الطبيعيني احلصــول على املعلومات العامة حبرية (املادة
جيوز  الدســــتور، اليت ينظمها قانون الوصــــول إىل املعلومات العامة وقانون وســــائل اإلعالم)، وال

ثل محاية املعلومات السرية والبيانات الشخصية رفض الوصول إىل املعلومات إال ألسباب معينة، م



CAC/COSP/IRG/II/2/1/Add.12 
 

V.20-00208 7/14 
 

من قانون الوصــــول إىل املعلومات العامة). غري أن قواعد الرفض املنصــــوص عليها  ٦و ٥(املادتان 
ختضــع الســتثناءات يف حال كانت املعلومات متعلقة باملصــلحة العامة أو باســتخدام األموال العامة 

لوصول إىل املعلومات العامة). ويف حال عدم الرد على طلبات من قانون ا ٦حبماية البيئة (املادة  أو
احلصول على املعلومات أو رفض الطلب، ميكن تقدمي طعون إىل املفوض اإلعالمي، مث إىل املحاكم 

 من قانون الوصول إىل املعلومات العامة).  ٣١و ٢٧اإلدارية (املادتان 

وُتنشــــــر املعلومات للجمهور من خالل املؤمترات الصــــــحفية واملواقع الرمسية احلكومية واجلريدة 
ملادة  عام  ١٠الرمسية (ا مة). ويف  عا قانون الوصــــــول إىل املعلومات ال بة ٢٠١٦من  ، ُأطلقت بوا

ل للبيانات املفتوحة، حتتوي على بيانات وصــفية جلميع الســجالت وقواعد البيانات العامة، من أج
تيســــري وصــــول اجلمهور إىل املعلومات، فضــــًال عن بوابة احلكومة اإللكترونية. وتنشــــر جلنة منع 

 الفساد من وقت إىل آخر تقارير عن احتماالت الفساد يف خمتلف القطاعات. 

ــــــتور حرية التجمع وتكوين اجلمعيات وكذلك حرية التعبري (املادتان  ). ٤٢و ٣٩ويكرس الدس
مشــاريع القوانني للتشــاور بشــأهنا، يقوم مكتب االتصــال التابع للحكومة كذلك حني ُتنشــر  ويف

يقتصــر  جبمع االقتراحات املقدمة من اجلمهور من خالل موقع إلكتروين خمصــص هلذا الغرض. وال
الدور اهلام الذي تضطلع به منظمات املجتمع املدين على عملية صوغ السياسات والتدابري الوقائية 

ــــــ ــــــية للمدارس ملكافحة الفس اد، بل يتعداه إىل تنظيم محالت التوعية. وتتضــــــمن املناهج الدراس
 االبتدائية والثانوية واجلامعات يف سلوفينيا برامج لألخالقيات ومكافحة الفساد. 

ساد عن طريق املوقع اإللكتروين  شرة إىل جلنة منع الف ساد مبا شخص اإلبالغ عن الف وبإمكان أي 
لكتروين أو احلضور الشخصي. وتقوم اللجنة بانتظام بإطالع اجلمهور على أو اهلاتف أو الربيد اإل

  غني. أنشطتها فيما يتعلق حبماية املبلِّ
    

    )١٢القطاع اخلاص (املادة     
حيدد قانون الشركات الشروط األساسية إلنشاء وتشغيل الشخصيات االعتبارية التجارية، مبا يف 

). وقد ُصممت ٣٨ضارب املصاحل يف القطاع اخلاص (املادة ذلك األحكام املتعلقة بالقضاء على ت
قة ب بادئ التوجيهية املتعل هة الشــــــركات، ومدونات املمارســـــــات التجارية اجليدة لبعض زنامل ا
 اهة الكيانات اخلاصة. زنالقطاعات، من أجل صون 

ءات الفســـــاد، وجيوز للقطاع اخلاص أن يبلغ الشـــــرطة ومكتب املدعي العام وجلنة منع الفســـــاد بادعا
 اهة). زنمن قانون ال ٢٤وحيصل على مستوى احلماية ذاته الذي حيظى به األشخاص املبلغون (املادة 

)، باإلضـــافة إىل قانون ٧و ٥و ٤ويقتضـــي قانون ســـجل املحاكم للشـــخصـــيات االعتبارية (املواد 
ذي تكون الشــركات، تســجيل كيانات معينة يف الســجل التجاري أو ســجل املنشــآت التجارية ال

معلوماته متاحة للجمهور. وهناك العديد من مدونات إدارة الشركات املوجهة للشركات. وينظم 
غ عن وجود لقانون الشــركات وقانون مراجعة احلســابات معايري املراجعة واملحاســبة، غري أنه مل يب

 تدابري ملنع إساءة استخدام اإلجراءات اليت تنظم نشاط كيانات القطاع اخلاص. 
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ــد ــانون ال وق ــار املوظفني العموميني متنعهم من العمــل كممثلني زنفرض ق ــة على كب ــة قيودًا مؤقت اه
لشـــركات قد تكون هلا اتصـــاالت جتارية مع املكتب الســـابق للموظف العمومي بعد أن ترك منصـــبه 

ملادة لذين ينتقلو  ). بيد٣٦  (ا نه ال يوجد حكم عام يتعلق بفترة "هتدئة" للموظفني العموميني ا ن إىل أ
 اخلاص.   القطاع

وجيب على الكيانات اخلاصة أن حتتفظ على الدوام بدفاتر وحسابات، وإال تكون عرضة للعقوبات 
من قانون الشــــــركات). كما ميكن أن تطبق أحكام جنائية بشــــــأن تزوير أو إتالف  ٦٨٥  (املادة

 من القانون اجلنائي).  ٢٣٥وثائق األعمال التجارية (املادة 

من قانون ضريبة الدخل  ٣٠وال ُيسمح بأن تقتطع من الضرائب النفقات اليت متثل رشاوى (املادة 
  على الشركات). 

    
    )١٤ال (املادة تدابري منع غسل األمو    

، ووضع ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب  ١٩دخل قانون منع غسل األموال يف سلوفينيا حيز النفاذ يف 
). وكذلك وضــع قائمة هبيئات ٤قائمة باملؤســســات املالية وغري املالية اخلاضــعة هلذا النظام (املادة 

عن إدارة املخاطر من قبل  )، فضًال عن تفاصيل١٦٢-١٣٩اإلشراف املصنفة يف هذه املهن (املواد 
 ). ١٥-١٣الكيانات امللزمة بذلك (املواد 

، وضــعت ســلوفينيا اللمســات األخرية على تقييمها الوطين للمخاطر مبســاعدة من ٢٠١٥ويف عام 
البنك الدويل، من أجل حتديد وتقييم وفهم خماطر غســــــل األموال و/أو متويل اإلرهاب يف نطاق 

لى ذلك، تطبق ســـلوفينيا هنجًا قائمًا على تقييم املخاطر، عمًال بأحكام واليتها القضـــائية. وبناًء ع
ـــتخبارات مالية  ١١  إىل ٧املواد من  ـــلوفينيا وحدة اس ـــأت س ـــل األموال، وأنش من قانون منع غس
ـــيق  ١٩و ٢(املادتان  من قانون تنظيم الوزارات واختصـــاصـــاهتا)، وعقدت اجتماعات حملية للتنس

مثل فريق التنســـيق الدائم، الذي يعمل كمنصـــة لعقد اجتماعات  وأنشـــأت منصـــات تنســـيق حملية
ـــراف، وهي جتتمع بصـــفة  ـــات اهليئات ذات الصـــلة. ومتثل هذه اهليئات مجيع هيئات اإلش ومناقش

 دورية ملعاجلة املسائل ذات الصلة.

شأن عمليات مراقبة دخول ١٨٨٩/٢٠٠٥وتقضي الالئحة التنظيمية للمفوضية األوروبية رقم  ، ب
د إىل اجلماعة األوروبية وخروجه منها املدعومة بقانون صــرف العمالت األجنبية، بأن يصــرح النق

آالف يورو  ١٠مجيع األشخاص الذين يدخلون االحتاد األورويب أو يغادرونه عن أي مبلغ يساوي 
أو أكثر ســــواء كان نقدًا أو يف شــــكل صــــكوك قابلة للتداول حلاملها، إىل الســــلطات اجلمركية 

لة عن حتقيق مركزية املعلومات الواردة يف التصــــرحيات وعن مجعها وتســــجيلها ومعاجلتها املســــؤو
من قانون صـــرف العمالت األجنبية). وُتفرض جزاءات على عدم التصـــريح عن  ١٤و ٢(املادتان 

ــــــلطات اجلمارك، أو اإلدالء مبعلومات كاذبة أو غري مكتملة، وتتراوح تلك  املعلومات لدى س
 ١٧-١٤ألف يورو، وضبط الشحنة ووسائل نقلها (املواد   ٤٢إىل  ٥٠٠رامة من اجلزاءات بني غ

من قانون صرف العمالت األجنبية). ولدى سلوفينيا أحكام متنوعة تتعلق بالتحويالت اإللكترونية 
حة االحتاد األورويب رقم  هذه األحكام الئ مل  ملذكرة ٢٠١٥/٨٤٧وحمويل األموال، وتشــــــ ، وا

بشأن املعلومات املصاحبة لتحويل األموال، والئحة  ٢٠١٩شباط/فرباير  ١٨ التوجيهية املؤرخة يف
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اليت حتــدد املتطلبــات التقنيــة والتجــاريــة للتحويالت الــدائنــة  ٢٦٠/٢٠١٢االحتــاد األورويب رقم 
 واخلصوم املباشرة باليورو. 

    
   التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  - ٢- ٢  

يسرت سلوفينيا وصول اجلمهور إىل املعلومات بوسائل خمتلفة، مثل تقدمي خدمة احلكومة   •  
 )؛ ١٣من املادة  ١اإللكترونية وإنشاء بوابة للبيانات املفتوحة أمام املواطنني (الفقرة 

عقدت ســـلوفينيا اجتماعات حملية للتنســـيق وأنشـــأت منصـــات تنســـيق حملية، وهي جتتمع   •  
  ).١٤(ب) من املادة   ١مجيع هيئات اإلشراف (الفقرة بصفة دورية ومتثل 

    
    التحدِّيات اليت تواجه التنفيذ  -٣-٢  

 توَصى سلوفينيا مبا يلي:

دالنظـــر يف ســـبل ضـــمان حتـــديث القـــرار وخطـــة العمـــل، مبـــا   •   املمارســـات الوقائيـــة  جيســـِّ
 )؛ ٥من املادة  ١احلالية ملكافحة الفساد (الفقرة 

ـــع الفســـاد علـــى مشـــاريع التشـــريعات تلقائ  •   ـــة من ـــاالنظـــر يف ســـبل ضـــمان اطـــالع جلن  يًّ
 )؛٥من املادة  ٣لتنظر فيها من ناحية منع الفساد (الفقرة 

ـــا  •   ـــع الفس ـــة من ـــة للجن ـــوارد الالزم ـــدابري لضـــمان ختصـــيص امل ـــاذ ت ـــي تضـــطلع اخت د لك
ــــدريب الكــــايف  ــــوفري الت ــــك ت ــــا يف ذل ــــات املنوطــــة هبــــا يف إطــــار واليتهــــا، مب بالواجب

 )؛ ٦من املادة  ٢ملوظفيها لالضطالع مبهامهم (الفقرة 

ـــد الوظـــائف املعرضـــة للفســـاد بوجـــه خـــاص، وصـــوغ قواعـــد واضـــحة   •   النظـــر يف حتدي
ـــاوب ـــام التن ـــز نظ ـــائف، وتعزي ـــذه الوظ ـــوظفني لشـــغل ه ـــار امل ـــد  الختي ذي الصـــلة عن

 )؛ ٧من املادة  ١االقتضاء (الفقرة 

النظـــــر يف توســـــيع نطـــــاق نظـــــام التصـــــريح بـــــاملوجودات ليشـــــمل مجيـــــع املـــــوظفني   •  
العمـــوميني وأفـــراد أســـرهم املباشـــرين عنـــد االقتضـــاء، مـــع حتديـــد قواعـــد التحقـــق مـــن 
التصــــريح بــــاملوجودات، وتعزيــــز أســــاليبه، مبــــا يف ذلــــك التحقــــق مــــن خــــالل الــــنظم 

 )؛ ٨من املادة  ٥آللية أو اإللكترونية (الفقرة ا

ـــات   •   ـــنظم نشـــاط هيئ ـــيت ت ـــع إســـاءة اســـتخدام اإلجـــراءات ال ـــدابري ملن النظـــر يف اختـــاذ ت
ـــرخص الـــيت متنحهـــا  القطـــاع اخلـــاص، ومـــن بينهـــا اإلجـــراءات املتعلقـــة باإلعانـــات وال

 )؛١٢من املادة  ٢السلطات العامة لألنشطة التجارية (الفقرة 

ـــة، اال  •   ـــاء اخلدم ـــد انته ـــا بع ـــى م ـــود املفروضـــة عل ـــز القي ـــدابري لتعزي ـــاذ ت ـــتمرار يف اخت س
يف ذلـــك، عنـــد االقتضـــاء، تـــوفري فتـــرة "هتدئـــة" عامـــة جلميـــع املـــوظفني العمـــوميني  مبـــا

الــــذين ينتقلــــون إىل القطــــاع اخلــــاص وحيتمــــل حــــدوث حــــاالت تضــــارب للمصــــاحل 
  ). ١٢من املادة  ٢  (الفقرة
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    سترداد املوجوداتالفصل اخلامس: ا  -٣  
    مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  -١-٣  

    )٥٩و ٥٦و ٥١حكم عام؛ التعاون اخلاص؛ االتفاقات والترتيبات الثنائية واملتعددة األطراف (املواد     
يتألف اإلطار القانوين الســــترداد املوجودات يف ســــلوفينيا بصــــورة رئيســــية من قانون اإلجراءات 
اجلنائية، والقانون اجلنائي، وقانون مصــادرة األموال ذات املنشــأ غري املشــروع، وقانون منع غســل 

وجتيز هذه األموال، وقانون التعاون يف املســـــائل اجلنائية مع الدول األعضـــــاء يف االحتاد األورويب. 
القوانني املصــادرة اجلنائية واملدنية وغري املســتندة إىل إدانة. وإىل جانب ذلك، ميكن تطبيق االتفاقية 

من الدستور، غري أن تطبيقها صعب من الناحية العملية،  ٨مباشرة يف سلوفينيا عمًال بأحكام املادة 
 نظرًا إىل عدم وجود سياسة وإجراءات حملية واضحة. 

ضطلع عد سترداد وي ضائية بدور يف عملية ا سسات املالية والق سسات إنفاذ القانون واملؤ د من مؤ
املوجودات. وتشــمل هذه املؤســســات الشــرطة، ووحدة االســتخبارات املالية (مكتب منع غســل 
األموال)، واملدعني العامني للدولة، وجلنة منع الفســاد، واملحاكم. وإدارة الشــرطة هي ســلطة إنفاذ 

ختصـــة بالتحقيق اجلنائي يف الفســـاد وغريه من اجلرائم اخلطرية عمًال بأحكام قانون مهام القانون امل
الشــــرطة وســــلطاهتا. ومن الناحية العملية، جتري الشــــرطة حتقيقاهتا وتتعقب املوجودات، ويطلب 
لدولة من املحاكم اختاذ تدابري لتجميدها وحجزها ومصـــــــادرهتا. وال توجد  عامون ل املدعون ال

 نية متخصصة وحدها يف تعقب املوجودات وتأمينها ومصادرهتا وإدارهتا. مؤسسة وط

وال ينص التشــــريع الســــلوفيين صــــراحة على النقل التلقائي للمعلومات بغية حتقيق اهلدف النهائي 
ــــــترداد املوجودات حمل ، كما أنه ال مينعه. غري أن ذلك ممكن من الناحية يًّاأو دول يًّااملتمثل يف اس

ية  نائ طة اجل ية للشــــــر لدول مة ا نت، واملنظ عة إيغمو ها: جممو عدة قنوات، من ية من خالل  العمل
(اإلنتربول)، ووحدة التعاون القضـــــائي التابعة لالحتاد األورويب (يوروجســـــت). وجييز التشـــــريع 

ــــــلوفيين املســــــاعدة القانونية املتبادلة يف  حال عدم وجود معاهدة ثنائية أو متعددة األطراف الس
من قانون اإلجراءات اجلنائية). بيد أن ســـلوفينيا أبرمت معاهدات ثنائية مع صـــربيا  ٣٠ (الفصـــل

ــنة واهلرســك بشــأن املســاعدة القانونية املتبادلة، كما أبرمت اتفاقات للتعاون بني وكاالت  والبوس
نصــــــوص عليها يف االتفاقية مع مجيع البلدان األوروبية تقريبًا، إنفاذ القانون فيما يتعلق باجلرائم امل

  ومع تركيا والواليات املتحدة األمريكية. 
    

  منع وكشف إحالة العائدات املتأتية من اجلرمية؛ وحدة املعلومات االستخبارية املالية     
    )٥٨و ٥٢(املادتان 

يف ذلك العرضــــــيون منهم، فضــــــًال عن مجيع يتعني على الكيانات امللَزمة حتديد هوية زبائنها، مبا 
من قانون منع غســــــل األموال). كما أن هذه الكيانات ملزمة  ١٢املالكني املســــــتفيدين (املادتان 

بالتحقق من هوية زبائنها، ووضــــــع بيان خماطر لكل منهم، وتنفيذ نظام مناســــــب إلدارة املخاطر 
من قانون منع  ٣٥ املســــــتفيدين يف املادة من القانون املذكور). ويرد تعريف املالكني ١٦(املادة 

كذلك على االلتزام باحلصول على معلومات عن امللكية االنتفاعية  ١٦غسل األموال. وتنص املادة 
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، عمًال بأحكام قانون منع ٢٠١٧من مجيع احلسـابات. وقامت سـلوفينيا يف كانون األول/ديسـمرب 
مع وخيزن ويســـجل بيانات امللكية االنتفاعية غســـل األموال، بإنشـــاء ســـجل للملكية االنتفاعية جي

من هذا  ٦١من قانون منع غســــــل األموال). وتعِرف املادة  ٤١املتصــــــلة بكيانات متنوعة (املادة 
، وتشــترط على الكيانات امللَزمة وجود إجراءات قائمة على يًّاالقانون األشــخاص املعرضــني ســياســ

 من القانون املذكور).  ١٥-١٣الزبون (املواد  تقييم املخاطر من أجل توخي احلرص الواجب جتاه

من قانون منع غســــل األموال، املؤســــســــات املالية بأن تطبق تدابري معززة لتوخي  ٥٠وتلزم املادة 
 ٥٩احلرص الواجب جتاه الزبون الذي يتبني بأنه يشــــــكل خطرًا بالغًا. وهلذا الغرض، تنص املادة 

على خطورة أكرب، واليت جيب على املؤســســات املالية أن على قائمة إرشــادية بالعوامل اليت تنطوي 
من هذا القانون على الزبائن أو املعامالت املتصلة بالبلدان  ٦٣توليها اهتمامًا خاصًا، وتنطبق املادة 

أمثلة على املؤشــرات اليت ميكن أن تكون مثرية لالشــتباه، من  ٨٥الشــديدة اخلطورة. وتقدم املادة 
 الرصد العام، من ضمنها، أنواع العمالء واحلسابات واخلدمات واملعامالت.ناحية فتح احلسابات و

ــ ــياس من  ٦١يف أدوات الفحص، عمًال بأحكام املادة  يًّاويدَرج األشــخاص األجانب املعرضــون س
 قانون منع غسل األموال.

 من القانون نفســـه على ضـــرورة االحتفاظ بالســـجالت وامللفات ملدة ال تقل عن ٥١وتنص املادة 
من القانون ذاته، من  ٤٩اثنيت عشرة سنة يف وسيطة حفظ معمِّرة. وفضًال عن ذلك، تقتضي املادة 

الكيانات امللَزمة أن تقوم بالرصد املناسب للحسابات وحتديث املعلومات الواردة بانتظام من أجل 
 توخي احلرص الواجب جتاه الزبون.

من قانون منع غســــل األموال).  ٦٦و ٦٠ن تاوحيظر القانون إنشــــاء "املصــــارف الصــــورية" (املاد
وُيحظر على املؤسسات املالية أن تقيم عالقات مصرف مراسل مع أي مؤسسة مالية ومهية أو أن 
حتافظ على تلك العالقة، وجيب عليها أن تتحقق من أن املصـــــارف املراســـــلة يف اخلارج ختضـــــع 

 من القانون املذكور).  ٦٦  لاللتزام نفسه (املادة

ــــلوفينيا على غرامة تتراوح بني وينص نظا يورو يف  ١ ٢٠٠و ٤٠٠م التصــــريح باملوجودات يف س
اهة). ومل تقدم تفاصــــــيل عن مدى مالءمة هذه زنمن قانون ال ٧٧حال عدم االمتثال له (املادة 

جيوز مشــاركة التصــرحيات مع الســلطات املختصــة يف واليات قضــائية أخرى. وينص  العقوبة. وال
 على إبالغ الســلطة الضــريبية عن احلســابات املالية اليت لدى مجيع األشــخاص التشــريع الســلوفيين

فيهم املوظفون العموميون) مصــلحة فيها أو ســلطة توقيع أو ســلطة أخرى عليها يف الواليات   (مبن
 من قانون إدارة الشؤون املالية).  ٤٩  القضائية األجنبية (املادة

بالغات عن املعامالت املشـــــبوهة إىل وحدة االســـــتخبارات  ويتعيَّن على الكيانات امللَزمة أن تقدم
من قانون منع غســــــل األموال). ويف حال عدم االمتثال، ميكن أن تتعرض هذه  ٦٩املالية (املادة 

ماليني يورو، أو أن تبدأ الكيانات املشرفة عليها،  ٥الكيانات إىل عقوبات مالية قد تبلغ قيمتها إىل 
من القانون املذكور). وال تتمتع وحدة االســــتخبارات  ١٧٢-١٦٣ملواد بإجراءات إدارية حبقها (ا

املالية بصــــــالحيات التحقيق، ونتيجة لذلك، تتلقى الوحدة البالغات عن املعامالت املشــــــبوهة 
ــــــلطــات إنفــاذ القــانون. وكــذلــك، ال تتمتع وحــدة  وحتللهــا، وحتيلهــا، عنــد االقتضـــــــاء، إىل س
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القانون يف ســـلوفينيا، بصـــالحية التجميد العاجل أو املؤقت. االســـتخبارات املالية وســـلطات إنفاذ 
أن وحدة االســــتخبارات املالية تنشــــر املعلومات للكيانات املالية، فهي تقيم املخاطر النظمية،   ومبا

وتســـتضـــيف بانتظام مناقشـــات مع الكيانات املالية والســـلطات احلكومية. ووحدة االســـتخبارات 
لوزارة املالية، وتتألف من أعضاء خرباء يف جمال مكافحة غسل األموال املالية هي هيئة مستقلة تتبع 

ومتويل اإلرهاب، ويف املســــائل الضــــريبية. وجيوز هلا أن تتعاون مع وحدات االســــتخبارات املالية 
األخرى، عمًال بأحكام مذكرة التفاهم وعضــــويتها يف جمموعة إيغمونت لوحدات االســــتخبارات 

من الفصــل الســادس من قانون منع غســل  ١١٣إىل  ١٠٤حكام املواد من املالية، وكذلك عمًال بأ
  األموال، اليت تسمح بتبادل املعلومات بني وحدات االستخبارات املالية.

    
  تدابري االسترداد املباشر للممتلكات؛ آليات استرداد املمتلكات من خالل التعاون الدويل     

    )٥٥و ٥٤و ٥٣يف جمال املصادرة؛ التعاون الدويل ألغراض املصادرة (املواد 
إن األشــــــخاص الطبيعيني واالعتباريني خمولون رفع دعاوى مدنية، ورفع دعاوى للحصــــــول على 
تعويض، ولالعتراف هبم باعتبارهم أصــــحابًا شــــرعيني للممتلكات اليت اكتســــبت عن طريق فعل 

من قانون االلتزامات).  ١٣١من قانون اإلجراءات املدنية واملادة  ٧٦جمرَّم وفقًا لالتفاقية (املادة 
هناك غموض بشــــأن امتداد هذا احلق ليشــــمل الدول األجنبية. كما أنه مل يســــبق لســــلوفينيا أن و

 تناولت قضية مع دولة أجنبية كطرف مدين، وترفع فيها دعوى مدنية السترداد املمتلكات. 

وال تشــــــترط ســــــلوفينيا إبرام معاهدة قبل تقدمي التعاون الدويل، مبا فيه التعاون من أجل اســــــترداد 
جودات. وإذا كانت الدولة الطرف الطالبة عضــــوًا يف االحتاد األورويب، فُينظر يف الطلب بعد تقدمي املو

سًا وفقا لقانون التعاون يف االحتاد األورويب. وإن مل تكن الدولة الطالبة عضوًا  املدعي العام للدولة التما
ب أي اتفاق ثنائي، ويف حال يف االحتاد األورويب، فيجب على املدعي العام للدولة أن يتصــــــرف مبوج

غياب أي اتفاق، فتطبق األحكام العامة لقانون اإلجراءات اجلنائية، الذي ينص، من بني مجلة أمور، 
على أنه جيوز تقدمي املســـــاعدة اجلنائية الدولية، إذا مل يكن تنفيذ املســـــاعدة يتعارض مع النظام القانوين 

 اجلنائية).  من قانون اإلجراءات ٥١٦ة لسلوفينيا، وال ميس بسيادهتا وأمنها (املاد

من قانون التعاون يف املسائل اجلنائية مع الدول األعضاء يف االحتاد األورويب، من  ٢٠٠وتتيح املادة 
بني مجلة أمور، اإلنفاذ املباشـــر للقرارات األجنبية املؤقتة الصـــادرة عن الدول األعضـــاء يف االحتاد 

جودات. ويف جمال اإلجراءات اجلنائية، تقدم أحكام هذا القانون األورويب فيما يتعلق مبصــــادرة املو
سلطة قضائية لدولة أخرى عضو  إرشادات تفصيلية بشأن االعتراف بأوامر التجميد الصادرة عن 
يف االحتاد األورويب وإنفاذها يف ســلوفينيا، من أجل مجع األدلة بغرض مصــادرة املمتلكات يف هناية 

ات الســلوفينية على اإلنفاذ املباشــر للقرارات األجنبية املؤقتة من خارج املطاف. وال تنص التشــريع
االحتاد األورويب. كما أن ســــلوفينيا ال متتلك تدابري إضــــافية تتيح هلا املحافظة على املمتلكات من 

 أجل مصادرهتا، بناًء على توقيف أو اهتام جنائي صادر عن حمكمة أجنبية.

ب اإلنفاذ غري املباشـــر لتدابري مؤقتة يف ســـلوفينيا يف حال عدم وجود وجيوز لدولة طرف أجنبية أن تطل
ــية  ــال الطلب عن طريق القنوات الدبلوماس أمر من املحكمة يف هذا الشــأن. ويف هذه احلالة، جيب إرس

من قانون اإلجراءات اجلنائية). وميكن لســـــلوفينيا أن تقدم املســـــاعدة فيما  ٥٠إىل وزارة العدل (املادة 
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ضحًا  ٤٩لتدابري املؤقتة (املادة يتعلق با شأ غري املشروع). وليس وا من قانون مصادرة األموال ذات املن
ـــبابًا كافية  ـــاس معقول لالعتقاد بأن هناك أس ـــاعدة هو أس ـــتخدم لتحديد املس فيما إذا كان املعيار املس

 من قانون مصادرة املوجودات شكل الطلبات وحمتواها. ٥١لذلك. وتنظم املادة 

من قانون اإلجراءات اجلنائية على االعتراف باألحكام أو أوامر املصـــــــادرة  ٥١٧ملادة وتنص ا
األجنبية وإنفاذها يف سلوفينيا. وليس واضحًا فيما إذا كان من املمكن إنفاذ األحكام أو األوامر 
القضـــــائية األجنبية املتعلقة بتجميد أو حجز أو مصـــــادرة موجودات يف ســـــلوفينيا، ما مل تكن 

 جنائية. بإجراءات متصلة

ومصــادرة العائدات واألدوات املســتخدمة يف غســل األموال منصــوص عليها يف القانون (املادة 
من القانون اجلنائي)، مبا يف ذلك عندما ُترتكب اجلرمية األصـــلية خارج ســـلوفينيا، أو إذا  ٢٤٥

من  ٣٠املادة كانت األموال أجنبية األصـــل. وحتمي األحكام أيضـــًا أصـــحاب النوايا احلســـنة (
 قانون مصادرة املوجودات). 

وتنص تشــريعات ســلوفينيا على إمكانية املصــادرة غري املســتندة إىل إدانة، مبا يف ذلك يف حالة وفاة 
(أ) من   ٤٩٨و ٤٩٨املشـــــتبه فيه أو تواريه عن األنظار أو عدم توافره بأي شـــــكل آخر (املادتان 

سلوفينيا الشروط املتعلقة بالرفض أو أي أحكام تتعلق قانون اإلجراءات اجلنائية). وحتدد تشريعات 
ــــروع).  ٥٣و ٢٠برفع التدابري املؤقتة (املادتان  ــــأ غري املش من قانون مصــــادرة األموال ذات املنش

  قدَّمت سلوفينيا نسخًا من قوانينها ذات الصلة يف وقت إجراء االستعراض.  وقد
    

    )٥٧إرجاع املوجودات والتصرف فيها (املادة     
ال يوجد قانون حمدد يشـــــري إىل إرجاع املوجودات أو إعادهتا إىل مالكيها الشـــــرعيني الســـــابقني، 

فعندما تكون الدول الطاِلبة من الدول األعضــــاء  ،ينص على إرجاعها إليهم. وعالوة على ذلك أو
آالف يورو بنســـــبة  ١٠يف االحتاد األورويب، يتم تقاســـــم املمتلكات املصـــــادرة اليت تفوق قيمتها 

يف املائة، على الرغم من أن املوجودات غري النقدية ميكن أن تعاد بالكامل إىل الدول الطاِلبة.   ٥٠
أن التصــرف النهائي باملوجودات املصــادرة، ومل تعد موجودات تربم ســلوفينيا بعد اتفاقات بشــ ومل

  متعلقة بقضايا فساد إىل أي دولة أجنبية.
    

    التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  -٢-٣  
  ).٥٢  من املادة ١والفقرة  ١٢يتضمن معلومات عن امللكية االنتفاعية (املادة  الأنشأت سلوفينيا سج

    
    التحدِّيات اليت تواجه التنفيذ  -٣-٣  

  ي:توَصى سلوفينيا مبا يل

تقييم جدوى إنشـــــــاء نظام شـــــــامل لإلدارة الفعالة للموجودات، مبا يف ذلك إنشـــــــاء   •  
 )؛٥١(املادة  سلطة/وحدة متخصصة إلدارة املوجودات قبل إعادهتا
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تقييم مدى فعالية نظامها لإلعالن عن املوجودات، مبا يف ذلك تنقيح العقوبات املفروضــــة   •  
ية (الفقرة  ملال ثال باالقتران مع نظام اإلقرارات ا ملادة  ٥على عدم االمت  ٥والفقرة  ٨من ا

 )؛ ٥٢من املادة 

ة األخرى النظر يف اختاذ تدابري للســماح بإطالع الســلطات املختصــة يف الواليات القضــائي  •  
على اإلقرارات وعلى األحكام بشأن اإلبالغ عن احلسابات يف الواليات القضائية األجنبية 

 )؛٥٢من املادة  ٥(الفقرة 

أنه جيوز ألي دولة طرف أخرى رفع دعوى مدنية واملطالبة بالتعويض، وأن  منالتحقق   •  
كاب جرمية منصوص من حقها أن ُيعترف هبا مالكة شرعية للممتلكات اليت اكُتسبت بارت

 )؛٥٣(املادة  ، وضمان ذلكعليها يف االتفاقية

اختاذ تدابري تنص على اإلنفاذ املباشــــــر للقرارات األجنبية املؤقتة الصــــــادرة عن بلدان من   •  
(أ)   ١خارج االحتاد األورويب، مبا يف ذلك القرارات املنبثقة عن اإلجراءات املدنية (الفقرة 

 )؛٥٥ب) من املادة (  ١والفقرة  ٥٤من املادة 

النظر يف اختاذ تدابري تتيح املحافظة على املمتلكات من أجل مصـــــادرهتا، بناًء على توقيف   •  
 )؛ ٥٤(ج) من املادة   ٢أو اهتام جنائي صادر عن حمكمة أجنبية (الفقرة 

أسباهبا اختاذ تدابري لضمان إتاحة الفرصة للدولة الطرف الطالبة، كلما أمكن ذلك، لعرض   •  
 )؛٥٥من املادة  ٨(الفقرة  املؤيدة ملواصلة التدبري املؤقت قبل رفعه

اختاذ تدابري لضــمان إعادة املمتلكات املصــادرة نتيجة للجرائم املنصــوص عليها يف االتفاقية   •  
إىل الدول الطالبة وفقًا لالتفاقية، وكذلك إىل املالكني الشــرعيني الســابقني، مبا يف ذلك يف 

عدم لة  ملادة  حا بة (ا طال لدولة ال )، والنظر يف إبرام ٤-١، الفقرات ٥٧وجود حكم يف ا
 )؛٥٧من املادة  ٥اتفاقات للتصرف النهائي باملمتلكات املصادرة (الفقرة 

النظر يف منح وحدة االستخبارات املالية وسلطات إنفاذ القانون صالحية التجميد العاجل   •  
 )؛٥٨و ٥٢دتان املاأو املؤقت للمعامالت املشبوهة (

    
    االحتياجات من املساعدة التقنية، اليت ُحدِّدت من أجل حتسني تنفيذ االتفاقية  -٤-٣  

  )؛٥١املساعدة يف إنشاء مؤسسة إلدارة املوجودات املصادرة (املادة   •  
  ).٥٣بناء القدرات (املادة   •  

  


