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    خالصة وافية  -ثانياً  

    إستونيا    
    حملة عامة عن اإلطار القانوين واملؤسسي ملكافحة الفساد: النظام القانوين  - ١  

، ٢٠١٠ينـاير   / كـانون الثـاين    ٢٠اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد يف       إىل   إستونيا   انضمت
ومبوجــب املــادة . ٢٠١٠أبريــل / نيــسان١٢وأودعــت صــك انــضمامها لــدى األمــني العــام يف  

االتفاقية جزًءا ال يتجـزَّأ مـن القـانون احمللـي، وبـأثر قـانوين ُجيـبُّ                 أصبحت   من الدستور،    ١٢٣
  . أية أحكام خمالفة هلا يف القانون احمللي

ــة     ــة األملاني ــد القانوني ــبٌين علــى التقالي ــانوين اإلســتوين م ــانوين  . والنظــام الق ــضمن اإلطــار الق ويت
اد الدسـتور، وقـانون العقوبـات، وقـانون اإلجـراءات اجلنائيـة، وقـانون مكافحـة                 ملكافحة الفـس  

ويف وقـت إعـداد هـذا       ). ٢٠٠٧( وقانون غـسل األمـوال ومتويـل اإلرهـاب           ،)١٩٩٩(الفساد  
مـشروع  اعتمـاد   وقـد مت    . االستعراض، كان هناك مشروع قانون ملكافحة الفساد قيد الدراسة        

  .٢٠١٣  عامحيِّز النفاذ يف  وسوف يدخل٢٠١٢ يونيه/حزيران ٦القانون هذا يف 
الـسياسات املتعلقـة   وتنسق وزارة العدل . وال توجد وكالة متخصصة ملكافحة الفساد يف إستونيا     

، ومكتــب النائــب العــام، ئيةالقــضاالــسلطة ســلطات إنفــاذ القــانون تتــضمن و. كافحــة الفــسادمب
التابعــة للــشرطة (ارات املاليــة والــشرطة وحــرس احلــدود، وقــوة شــرطة األمــن، ووحــدة االســتخب

  .)وحرس احلدود
    

    تنفيذ الفصلني الثالث والرابع  - ٢  
    )الفصل الثالث(التجرمي وإنفاذ القانون   - ١- ٢  

    االستنتاجات واملالحظات الرئيسية  - ١- ١- ٢ 
تعجيـل  " (اإلكراميـة "بـني   ُيميَّـز   و.  وارتشاءهم رشو املسؤولني العموميني  م قانون العقوبات    جيرِّ
غـري  فعـل أو إمهـال   " (الرشـو "و) األخـرى اجلوانـب  لقـانون مـن كـل      ا  مـع  وافـق تراء إداري م  إج

خــرق القــوانني املنطبقــة علــى ســلطاته إىل مــسؤول مبــا يــؤدي جانــب مــن متوافــق مــع القــانون 
حـد أقـصى، فيمـا      ككرامية بغرامة أو بالـسجن ثـالث سـنوات          اإل ويعاقَب على قبول     ).الرمسية

ويف حالـة  .  سـنوات  ومخـس ةواحـد ملـدة تـراوح بـني سـنة         ة بالـسجن    رشـو اليعاقَب على قبـول     
جانــب مــن ، ارتكاهبــا نطــاق واســععلــى  ، ارتكاهبــاتكــرار اجلرميــة(دة للعقوبــة الظــروف املــشدِّ

ملـدة  حـد أقـصى     كيعاقَب على هـذين الـسلوكني بالـسجن         ،  )جمموعة، طلب إكرامية أو رشوة    
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املـستوى نفـسه مـن العقوبـة فيمـا خيـص            وينطبـق   .  التـوايل   علـى  ،سنوات وعشر سـنوات   مخسة  
  . بشكل مباشر أو غري مباشرأو إكرامية رشوة بتقدمي أو التعهد تقدمي جرائم 

ــادت إســتونيا بــ    ــد أف ــوم   أنَّ وق ــشري إىل مفه ــانون ال ي ــستحقَّ  "الق ــة غــري امل ــذا ، إالَّ"ةاملزي  أنَّ ه
إىل  إسـتونيا    ضوناملـسعر دعـا   ومـع ذلـك،     . يسبب مشكالٍت علـى صـعيد املمارسـة العمليـة          ال

استخدام هـذا املفهـوم يف تعريـف جـرائم الرشـو مـن أجـل ضـمان الوضـوح، والـيقني              النظر يف   
  .لقانوين، واالتساق مع االتفاقيةا

 األشــخاص يــشمل، الــذي "املــسؤول"ويــنص قــانون العقوبــات علــى تعريــف واســع ملــصطلح  
ــة أو حمليــة، أو يف   " ــة مركزي ــة حكومي  خاضــع كيــان قــانوين الــذين يــشغلون مناصــب يف وكال

بتنظـيم  للقانون العام، والذين أُسندت إليهم مهام تنفيذية أو إشرافية أو إدارية، أو مهـام تتعلـق                 
 هــذا التعريـف ميكــن أن  وقــد أُشـري إىل أنَّ ". ، أو مهــام ممثلـي ســلطة الدولـة  حركـة املوجـودات  

  . هذا التفسريدة لدعمسابقة قضائية حمّدأيِّ  بستشهدُييشمل الربملانيني، ولكن مل 
ــام و ــاق ، ٢٠٠٨يف عـ ــع نطـ ــوميني  ُوسِّـ ــسؤولني العمـ ــبح تعريـــف املـ ــسؤولني فأصـ يـــشمل املـ

 حـاالت مالحقـة     تـسجل بيـد أنـه مل      . العموميني األجانب وموظفي املؤسـسات الدوليـة العامـة        
  . سواًء ملثل هؤالء املسؤولني أو ألشخاص متهمني برشوهتمقضائية

 ١٨ملـادة   ا ال يتماشـى متامـا مـع      يف شكلها السليب، إال أنَّ التجرمي       واملتاجرة بالنفوذ جمرَّمة فقط     
" ىمنـافع أخـر   "أو  " ممتلكـات "فالفعل احملظور وفقًا للقـانون اإلسـتوين هـو قبـول            . من االتفاقية 

 إعـداد   وجيـري ". الفعلـي أو املفتـرض بـشكل غـري مـشروع          اسـتخدام الـشخص لنفـوذه       "مقابل  
  . السليب واإلجيايبشكليهلكامل يف تجرمي املتاجرة بالنفوذ بالتعديل 
 اأولئك الذين يديرون كيانـ    (تعريف األشخاص املعنيني    أنَّ  بيد  .  يف القطاع اخلاص   الرشووُيجرَّم  
 طبيعي آخر يقوم مبهام      اعتباري أو   للقانون اخلاص، أو يتصرفون بالنيابة عن شخص       اا وفق قانوني

  .عداد تعديل ملعاجلة هذه املسألةإي جيرو. نسبياضيٌق ) تنظيمية أو إشرافية أوإدارية 
، مـع إشـارة إىل قـانون منـع غـسل األمـوال              اإلجراميـة عائـدات   الغسل  وُيجرِّم قانون العقوبات    

ويعاقَـب  . بالغرامة أو السجن حـىت مخـس سـنوات        وُيعاقب على هذه اجلرمية     ومتويل اإلرهاب،   
  . مة أو السجن حىت عام واحدأو ختزينها أو تسويقها بالغرااإلجرامية عائدات العلى حيازة 
 التـآمر للقيـام     ُمجرَّمان، فـإنَّ  الشروع يف ارتكاب غسل األموال واالشتراك فيه        أنَّ  وبالرغم من   

  .ه املسألةعداد تعديل ملعاجلة هذ إوجيري. بغسل األموال ليس مشموال
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لـك املرتكبـة    كـل اجلـرائم الـيت تـنص عليهـا االتفاقيـة، مبـا فيهـا ت                أنَّ   املـستعرضني وقد نال رضا    
  .غسل األموالفيما يتعلق با  أصليماخارج إستونيا، ُتعترب جر

وقـد  . غـسل األمـوال إىل األمـني العـام        املتعلقـة ب  ومل تقدم إستونيا إىل اآلن نسخة من تـشريعاهتا          
  . بتقدميهالتزامالاب إستونيا للوفاء املستعرضوندعا 

ول عمـومي ولكنـه جيـرِّم كـذلك         ؤسمـ جانـب   وجيرِّم قانون العقوبات اختالس املمتلكـات مـن         
بالغرامـة أو الـسجن حــىت   ، وُيعاقـب علـى ذلــك   "بـه لألشــياء املـأذون  االسـتخدام املؤقـت غــري   "

وتنطبق على جرائم اختالس املمتلكـات يف القطـاع اخلـاص عقوبـة بالغرامـة أو                . مخس سنوات 
  .ةواحدسنة السجن حىت 

د قــانون مكافحــة وحيــّد. فحــة الفــسادقــانون مكابا يــوإســاءة اســتغالل الوظــائف مــشمولة جزئ
  .رَّمةة االستغالل اجملءإسافئات الفساد اجلديد 

لكــْن، مــن حيــث . دســتورها مينعهــا مــن جتــرمي اإلثــراء غــري املــشروعأنَّ وقــد أفــادت إســتونيا بــ
فكل عـام، يتوجـب علـى      . املمارسة العملية، ُتستخدم جمموعة من األدوات ملعاجلة هذه املسألة        

واألربـاح يتـاح للجمهـور عـرب     بـاملوجودات  ا  راملسؤولني الكبـار أن يقـدموا إقـرا       عدد كبري من    
غـري املـشروعة    املوجـودات   عقب حكـمٍ باإلدانـة مـصادرة        ميكن  وعالوة على ذلك،    . اإلنترنت

  .جرمية ارتكاب  من خاللأو غري املربرة اليت حاز عليها اجلاين أو حصل عليها
عمــال العنــف جتــاه أحــد أعــضاء الــسلطة القــضائية أو  عمــل مــن أوحيظــر قــانون العقوبــات أيَّ
حيظـر كـذلك إعاقـة الـشهود     ، وسرهم، كما حيظر تـدمري ممتلكـاهتم      سلطات إنفاذ القانون، أو أ    

. والــضحايا واخلــرباء واملتــرمجني عــن اإلدالء بالــشهادة، مبــا يف ذلــك اإلعاقــة باســتخدام العنــف
  . اتويعاقَب على مثل هذا السلوك بالسجن حىت مخس سنو

إحـدى  جانـب    مـن    تهكـب ملـصلح   ويتحمل الشخص االعتباري املسؤولية اجلنائية عن فعـلٍ ارتُ        
القـــضائية وال حتـــول املالحقـــة . هيئاتـــه أو أعـــضائه أو مـــسؤوليه الكبـــار أو ممثليـــه املختـــصني 

وتبلـغ أقـصى غرامـة منطبقـة علـى          .  للجاين املزعوم  القضائيةللشخص االعتباري دون املالحقة     
وُيحظــر علــى األشـخاص االعتبــاريني املــدانني  . يـورو  ١٦ ٠٠٠ ٠٠٠ العتبــارينياألشـخاص ا 

العقوبـات علـى   أنَّ  ومـن امللحـوظ     . بالفساد والتـهم املتعلقـة بـه االشـتراك يف املناقـصات العامـة             
  . األشخاص االعتباريني مل ُتطبَّق بشكل واسع حىت اآلن
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. س العقوبــة املنطبقــة علــى اجلــاين ويعاقَــب مــن يقــوم باملــساعدة والتحــريض علــى الفــساد بــنف  
وتأخذ احملكمة يف االعتبار مستوى تورط من يقوم باملـساعدة والتحـريض عنـد تقيـيم مـستوى                  

  . العقوبة املفروضة
ــشروع يف ارتكــاب   ــة املنــصوص عليهــا يف  أيِّ وخيــضع ال ــنفس العقوب ــة جرميــة ل  ارتكــاب حال

  .اجلرمية بالفعل
ويـشمل قـانون    . ه التحديـد يف القـانون اجلنـائي اإلسـتوين          علـى وجـ    ماجمرَّوليس اإلعداد جلرمية    

العقوبات بعض أشكال التآمر الرتكاب جرمية جنائية، مثـل الـشروع يف التحـريض أو املوافقـة           
  .التفاق على ارتكاب جرمية مشتركةعلى مقترح أو ا

األقـصى   احلـد أنَّ  لعقوبات املنطبقة على جرائم الفساد،      ا تقييم    سياق يف،  املستعرضونوالحظ  
ويف حالـة  . مخـس سـنوات  ملـدة   الـسجن     هـو   لالتفاقية وفقارة   معظم اجلرائم املقرَّ   للعقوبة بشأن 

 علـى    ارتكاهبا جمموعة أو جانب   من    أو ارتكاهبا  اجلرميةتكرار  (دة للعقوبة   انطباق ظروف مشدِّ  
وقـد نـال هـذا    . حـد أقـصى   كاجلرائم بالـسجن لعـشر سـنوات        يعاقب على هذه    ،  )نطاق واسع 

  . املستعرضنيهج رضا الن
لرئيس اجلمهورية والربملانيني وأعـضاء احلكومـة       القضائية  املالحقة  من  ويعطي الدستور حصانة    

ــسلطة القــضائية    ــام وأعــضاء ال ــع احلــصانة  أنَّ إال . ومراجــع احلــسابات الع ــة لرف ــاك إمكاني . هن
علـى مقتـرح مـن      ميكن توجيه اهتـام جنـائي للفئـات األربـع األوىل مـن األشـخاص إال بنـاًء                    وال

وعـــالوة علـــى ذلـــك، ). الربملـــان (Riigikoguمستـــشار العدالـــة ومبوافقـــة أغلبيـــة الريغيكوغـــو 
ميكن توجيه اهتـام جنـائي ملستـشار العدالـة إال بنـاًء علـى مقتـرح مـن رئـيس اجلمهوريـة                        فال

ح مـن   وال ميكن توجيه اهتام جنائي لقاضٍ عادي إال بنـاًء علـى مقتـر              . الربملان ومبوافقة أغلبية 
وال ميكن مالحقة قـاضٍ مـن قـضاة احملكمـة العليـا             . احملكمة العليا ومبوافقة رئيس اجلمهورية    

  . الربملانإال بناًء على مقترح من احملكمة العليا نفسها وبعد تصويت أغلبية
ــالرغم مــن   ــًدا،   أنَّ وب ــدو معق ــادت إســتونيا بــ  فهــذا النظــام يب  ســلطاهتا مل تواجــه أيَّ أنَّ قــد أف

تعديل لقـانون اإلجـراءات اجلنائيـة تغـيريات يف          يستتبع  وقد  . ما خيص رفع احلصانة   صعوبات في 
ا مالئمـا بـني   نـ وقد شدد اخلرباء على أنه البد ألية تعـديالت مـن أن تـضمن تواز             . النظام القائم 

والفـصل فيهـا    ة مرتكبيهـا قـضائيا      تحقيـق يف جـرائم الفـساد ومالحقـ        أية حـصانات وإمكانيـة ال     
  . بشكل فعال

بـدأ املالحقـة   وتطبيقـا مل . اسـتقالل ممثلـي النيابـة العامـة    ل القانون ونظام التوظيف والتعيني   ويكف
وإذا تعاون أحـد اجلنـاة مـع سـلطات     .  اجلرائم مرتكيب مجيعيف إستونيا مالحقةيتعني  اإللزامية،  
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 قـانون اإلجـراءات      مـن  ٢٠٥املـادة   (لـشروط صـارمة     وفقـا   إنفاذ القـانون، ميكـن إهنـاء القـضية          
 أو قــد يتفــق ممثــل االدعــاء وحمــامي الــدفاع علــى العقوبــة ويعرضــاها علــى القاضــي     ).نائيــةاجل

  . عليهاللموافقة
، )بـصفتهم شـهودا   (محايـة الـضحايا والـشهود واخلـرباء         ) ٢٠٠٥(وينظم قانون محايـة الـشهود       
ــسياهتم    ــن جن ــر ع ــراد أســرهم   . بغــض النظ ــة إىل أف ــد احلماي ــد متت ــد ُيــ . وق ــسات وق ستعان جبل

ــة الــشهود والــضحايا، أو   االســتم ــة أعطــاه ممثــل  يتمتــع بشــخص أيِّ اع عــن بعــد حلماي احلماي
بـشأن   مع البلـدان اجملـاورة     ولدى إستونيا عدة اتفاقيات سارية    ". جمهول"االدعاء صفة شخص    

  .الشهودتغيري مكان إقامة 
. لإلبـالغ عـن مـزاعم الفـساد       اتـصال مباشـر     وميكن للمواطنني االتصال بالشرطة عـرب خـط         

ــام أن يقــدم      يِّ ميكــن ألو ــه يتعــرض النتق ــام أو اخلــاص يعتقــد أن ــغ يف القطــاع الع شــخص مبلِّ
دخـول قـانون مكافحـة     وسـيكون مـن شـأن       . هذا ينطوي على عملية مطولة    أنَّ  شكوى، رغم   

 مـن خـالل نقـل عـبء اإلثبـات إىل            ه أثر  ترشيد النظام القائم وتعظيم    الفساد اجلديد حيز النفاذ   
مــن بــني العوامــل الــيت أدت إىل  تــصرفه كــانأنَّ يبــيِّن الــشخص املبلِّــغ صــاحب العمــل بعــد أن 

  .  منهاالنتقام
وعالوة علـى   . املكتسبة كلًيا أو جزئًيا جرَّاء جرمية     املوجودات  ويتيح قانون العقوبات مصادرة     

ثـالث  بالـسجن ملـدة جتـاوز        بتهمـة جنائيـة وحكمـت عليـه          شخـصا ذلك، فـإذا أدانـت حمكمـة        
غـري املـربرة اململوكـة للجـاين، إال إذا         املوجـودات   ع املصادرة لتشمل    حملكمة توسِّ  ا سنوات، فإنَّ 

  .مشروعة ةبأموال مكتسبة بطريقاملوجودات استطاع اجلاين أن يثبت أنه قد حاز هذه 
  .  وختضع األشياء أو املواد املستخدمة يف ارتكاب اجلرمية للمصادرة

 علــى أمــرٍ مــن قاضــي حتقيــق ابتــدائي أو حكــمٍ   وميكــن، بطلــب مــن ممثــل للنيابــة العامــة وبنــاءً  
 رتتعـذَّ تعـويض مـا   قضائي، احلجز على أيـة ممتلكـات لتـأمني الـدعوى املدنيـة أو املـصادرة أو         

، جيوز احلجز علـى املمتلكـات دون إذن         العاجلةاالت  احلويف  .  الغرامات  ألغراض أومصادرته  
فـإذا رفـض   . ساعة ملـنح اإلذن من قاض، ولكن جيب إخطار القاضي يف غضون أربع وعشرين     

  . القاضي منح اإلذن، جيب اإلفراج عن املمتلكات فورا
وتـدرس إسـتونيا    .  واملـصادرة  ةاحملجـوز املوجـودات   ويف الوقت الراهن، تـدير الـسلطات احملليـة          

 علًمــا هبــذا التطــور، املــستعرضونوقــد أحــاط .  املوجــوداتإنــشاء وكالــة مركزيــة إلدارة تلــك
  .   على التعجيل بإنشاء هذه اهليئةوشجَّعوا إستونيا 
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املوجـودات  وحـدة االسـتخبارات املاليـة أن جتمِّـد         جيوز ل ووفقا لقانون مكافحة غسل األموال،      
علـى املنـشأ   دليـل  تقـدمي  فـإذا عجـز مالـك أو حـائز املمتلكـات عـن       .  يومـا ونملدة أقصاها ثالثـ  

  .يوما ستونملدة أقصاها املمتلكات جتميد جاز القانوين للممتلكات، 
 وأاملمتلكـات   كما يتضمن قانون اإلجراءات اجلنائية تدابري متكِّـن الـسلطات املعنيـة مـن حتديـد               

  .املراقبة وأ يف هناية املطاف، باستخدام تدابري االستجواب هتامصادر بغرض هاجتميد وأ هاتعقب
فر املعلومـات  فمن واجب املؤسسات املالية أن تـو . وال متثل السرية املصرفية مشكلة يف إستونيا  
علـى املعلومـات بـسهولة      كـذلك   الشرطة  وحتصل  . اليت تطلبها منها وحدة االستخبارات املالية     

  . من املؤسسات املالية من خالل أمرٍ من مكتب النائب العام
ــادم     ــستويني للتق ــات م ــانون العقوب ــضم ق ــة األوىل     : وي ــرائم الدرج ــة ج ــنوات يف حال ــشر س ع

أكثر من مخس سـنوات، أو الـسجن مـدى احليـاة، أو التـصفية         اجلرائم املعاقب عليها بالسجن     (
 أقـل   بالـسجن اجلـرائم املعاقـب عليهـا   (، ومخس سنوات يف حالة جرائم الدرجـة الثانيـة      )اجلربية

وملعظـم اجلـرائم املنـصوص عليهـا وفقًـا لالتفاقيـة مـدة تقـادم              ).  كحد أقـصى   من مخس سنوات  
فـإذا مـا ارُتِكبـت هـذه اجلـرائم يف ظـروف             . مقدارها مخس سنوات تبدأ بيـوم ارتكـاب اجلرميـة         

ويـتم تعليـق التقـادم يف       . مشددة للعقوبة، فإهنا تصبح خاضعة ملدة تقادم مقدارها عشر سنوات         
  .مة العدلاين املزعوم من إقاحالة هترُّب اجل

األفعـال املرتكبـة علـى أراضـيها، واألفعـال املرتكبـة            اختـصاص النظـر يف      وللمحاكم يف إستونيا    
كمـا تتـضمن الواليـة القـضائية إلسـتونيا          . ضد أحـد مواطنيهـا، واألفعـال املرتكبـة ضـد الدولـة            

ام أعمال غـسل األمـوال املرتكبـة خـارج األراضـي الوطنيـة، لكنـها ال متتـد لتـشمل التـآمر للقيـ                       
  .ما بعدليس جمرَّالفعل  هذا إنَّبغسل األموال حيث 

فـي ظـل النظـام القـائم،        ف. قـرار إداري  يف  علـى إجـراء للطعـن       اإلداريـة   وينص قانون اإلجـراءات     
قـانون مكافحـة الفـساد      وسـيلغي   .  عقد مت احلصول عليه بواسطة الفـساد الغًيـا وبـاطال           يعترب أيُّ 
، ليـتم إبطـال العقـد بقـرار إداري أو قـرار مـن             الـبطالن  افتـراض  حيـز التنفيـذ      بعـد دخولـه   اجلديد  
  .لضمان نزاهة املناقصات العامةحمددة ومثة قواعد وإجراءات . حمكمة

مـن  هكـت حقوقـه     للفرد أو الشخص االعتبـاري، الـذي انتُ       أنَّ  ب قانون مسؤولية الدولة     يقضيو
أنَّ بيـد  . ر الـذي حلقـه   لسلطة عامة، أن يطالب بتعويض عـن الـضر   األنشطة غري القانونية  جراء  

  . األحكام املعنية مل تطبَّق بعد يف املمارسة العملية
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تنــسيق سياســة وتتـوىل وزارة العــدل  . ولـيس لــدى إســتونيا وكالـة متخصــصة ملكافحــة الفــساد  
وُيعهــد بإنفــاذ تــدابري مكافحــة الفــساد إىل مكتــب  . مكافحــة الفــساد وفقــا لنظامهــا األساســي 

ويتـوىل جملـس شـرطة    . مـدَّعون متخصـصون يف جـرائم الفـساد    يـه  يعمـل ف  النائب العـام، الـذي      
والـيت تقـع   ستوى رفيعـو املـ    ونمـسؤول يشارك فيها   اجلرائم اليت   بشأن  األمن التحقيقات اجلنائية    

. كــبرية، فيمــا حتقــق الــشرطة وحــرس احلــدود يف ســائر القــضايا املتعلقــة بالفــساد يف حمافظــات 
  .صونهذين الكيانني حمققون متخصولدى كل من 

أيِّ بـ املعنيـة   موظف حكومي إخطار رئيس الوكالـة أو سـلطات إنفـاذ القـانون              أيِّ  على  جيب  و
إبـالغ الـسلطات املعنيـة عـن شـكوكهم          عمومـا   املـواطنني   مجيع  على  وجيب  . فعل فساد مزعوم  

ــشأن   وُيعــدُّ عــدم الكــشف عــن هــذه اجلــرائم جرميــة يعاقَــب عليهــا    . جــرائم الدرجــة األوىل ب
  .صاها مخس سنواتبالسجن ملدة أق

    
    التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  - ٢- ١- ٢ 

 الوقــوف علــى املمارســات ومت.  إســتونيا ملتزمــة بالفــصل الثالــث مــن االتفاقيــةأنَّعمومــا ن تبــيَّ
  : التاليةيِّدةاجل

  جمموعــة بــشأن الواجــبعلــى املؤســسات املاليــة أن تطبــق تــدابري لتــوخي احلــرص    -  
 علـى    الواجـب  كمـا تنطبـق تـدابري تـوخي احلـرص         . املـشبوهة املعامالت   من   ةواسع

ــات العمــل الــيت    ــا األشــخاص  عالق ــيالبــارزون يقيمه أفــراد أســرهم أو   أو اسياس
 ؛أعواهنم املقربني

تــشمل كــل األصــول اململوكــة جلــاٍن     لع نطــاق املــصادرة  للقاضــي أن يوّســ جيــوز   -  
ــوم ــا مل      حمكـ ــنوات، مـ ــالث سـ ــن ثـ ــر مـ ــسجن أكثـ ــه بالـ ــايثبـــت عليـ ــشأ اجلـ ين املنـ
 ت؛تلكامللم القانوين

  .نيها فيما خيص األشخاص االعتباريهناك عقوبات رادعة منصوص علي  -  
    
    التحديات والتوصيات  - ٣- ١- ٢ 

د االستعراض عدًدا من اخلطوات امللموسة اليت ميكن إلستونيا أن تتخذها مـن أجـل حتقيـق                 حّد
  :يمنها بصفة خاصة ما يل و،التطبيق الكامل للفصل الثالث

 التجـرمي  مـسائل ، واليت تعاجل عـدًدا مـن    حاليااملضي قدًما يف التعديالت اليت ُتدَرس         -  
 .مثل التآمر لغسل األموال، والرشو يف القطاع اخلاص، واملتاجرة بالنفوذ
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ــة والرشــوة، الــذي قــد   اســتبدال دراســة  -   ــز بــني اإلكرامي الاليقــني إىل يفــضي  التميي
 ".ملزية غري املستحقةا"م فهواألخذ مبالقانوين، من خالل 

 . العمومينياملوظفنيالربملانيني يف تعريف إدراج التأكد من   -  

  .واسع  األشخاص االعتباريني وتطبيقها على نطاق بشأنعقوباتوضع مزيد من ال  -  
    

    )الفصل الرابع(التعاون الدويل   - ٢- ٢  
    االستنتاجات واملالحظات الرئيسية  - ١- ٢- ٢ 

إطــاَر ذات الــصلة واملعاهــدات الدوليــة ) قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة (ليــة التــشريعات احملتــنظّم 
، )١٩٥٧(فإستونيا دولة طرف يف اتفاقية جملس أوروبا بشأن تـسليم اجملـرمني             . تسليم اجملرمني 

وعـالوة علـى    .  اإلضـافيني  هـا بروتوكوليو) ١٩٥٧ (تـسليم اجملـرمني   ن  أواالتفاقية األوروبية بـش   
تفاقات ثنائية لتسليم اجملرمني مع بلدان عدة، مبـا فيهـا االحتـاد الروسـي،               إستونيا ا أبرمت  ذلك،  

  .وأوكرانيا، والواليات املتحدة األمريكية
وميكن إلستونيا أن تستخدم االتفاقية كأساس قانوين لتسليم اجملرمني يف غياب اتفاقات تـسليم               

  . اجملرمني، وقد أخطرت األمني العام بذلك
واجلـرائم الـيت تـستوجب      .  مسبق لتسليم اجملـرمني مـن إسـتونيا وإليهـا          وازدواجية التجرمي شرط  

وُيــسمح .  علــى األقــلةواحــدلــسنة تــسليم اجملــرمني هــي اجلــرائم الــيت يعاقَــب عليهــا بالــسجن  
ــة أربعــة أشــهر  مــدة بتــسليم اجملــرمني بغــرض تنفيــذ حكــم قــضائي أجــنيب إذا بقــي مــن     العقوب

شخص املطلــوب تــسليمه قــد ارتكــب عــدة جــرائم وإذا كــان الــ. لتنفيــذ علــى األقــلامــستحقة 
أيـضا فيمـا    ، جيـوز أن ُيـسمح بالتـسليم         اجلـرائم هـذه   بعض  بـ   يتعلـق  مافيجنائية وُسمح بتسليمه    

  . اآلخريتعلق ببعضها 
ــسياسية    ــا للجــرائم ال ــي تعريفً ــانون احملل ــضمن الق ــا ســوف    . وال يت ــد صــرحت إســتونيا بأهن وق

. اإلضـايف لالتفاقيـة األوروبيـة بـشأن تـسليم اجملـرمني       الربوتوكـول   الـوارد يف    تعريـف   التستخدم  
  .ميكن تعريف الفساد واجلرائم املتعلقة به كجرائم سياسيةال وعلى أية حال، 

غـسل  لقانون العقوبات لتجـرمي التـآمر       ل تعديل   ع أنه جيري إعداد مشرو    للمستعرضني نوقد تبيَّ 
  .األموال وجلعله جرمية تستوجب تسليم مرتكبيها
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أن يهــدد األمــن أو النظــام العــام أو املــصاحل يف احلــاالت الــيت ميكــن فيهــا لــب التــسليم طوُيــرفض 
.  اإلســـتوينللقـــانونالعامـــة كـــان متعارضـــا مـــع املبـــادئ إذا إلســـتونيا، أو األخـــرى األساســـية 

  .اجلرمية تنطوي على مسائل مالية أو ضريبيةأنَّ تذّرعاً با للتسليم ترفض إستونيا طلب وال
الطلبـات  مث ُتحـال     ،ه طلبات التسليم الـواردة إىل وزارة العـدل لفحـص مقبوليتـها            وجيب أن توجَّ  

وقـرار  . وتقـرر احملـاكم مـا إذا كـان ميكـن تـسليم شـخص مـا          . إىل مكتب النائـب العـام لتنفيـذها       
ــزم وقابــل لالســتئناف  ــة شــهراً واحــداً إىل ســنة يف    .احملكمــة مل  وميكــن أن تــستغرق هــذه العملي

  .االستئناف ةحال
فـإذا قبـل    . فيمـا خيـص غـري املـواطنني       املبـسطة   مـن اإلجـراءات      علـى عـدد   أيـضا   القانون  نص  وي

  .على الفورتسليمه ُينفَّذ أجنيب بالتسليم، 
مـن األحكـام   ومقتطفـات  وينبغي أن يتضمن طلب التسليم معلومـات حـول ارتكـاب اجلرميـة،              

للـشخص  ووصـفا   ،  منـهما ة   أو نـسخة موثقـ      ألمر احلكـم أو اإلدانـة      ، والنسخة األصلية  املنطبقة
الـضرورة، قـد َتمـنح وزارة العـدل         وعند  . معلومات أخرى ذات صلة   أيِّ  املطلوب، إضافة إىل    

  . حىت ُتقدِّم معلومات إضافيةالطالبة  للدولة ةإضافيمهلة 
م مواطنيهـا عنـد     يتـسل درجـت علـى     فقـد أفـادت إسـتونيا بأهنـا         . وجيوز تسليم مـواطين إسـتونيا     

 تبــادر بــإجراءات حمليــة  ا، فإهنــما تــرفض إســتونيا تــسليم أحــد رعاياهــا عنــدا، يــونظر. الطلــب
يف النظـام  ُمـدرج   " إمـا التـسليم وإمـا احملاكمـة       "مبـدأ   أنَّ  وقـد تبـيَّن     . ملالحقة الشخص املطلوب  

  .القانوين احمللي
أي الوضــع الــذي تقبــل فيــه الدولــة تــسليم أحــد   - وال يــنص القــانون علــى التــسليم املــشروط

إال . احملكمـة األجنبيـة   فيها مـدة العقوبـة الـيت فرضـتها عليـه            ط إعادته إليها ليقضي     بشررعاياها  
  .تعاوهنا مع البلدان اجملاورة سياق  يف املمارسة العملية التسليم املشروط يف تطبقإستونياأنَّ 

اعتبـارات حقـوق اإلنـسان      مراعاة   أنه جيري تطبيق املعاملة املنصفة و      املستعرضنيوقد نال رضا    
  . كل مراحل عملية التسليم، يف القانون ويف املمارسة العملية على حد سواءيف 

اتفاقيـة جملـس أوروبـا بـشأن      إسـتونيا دولـة طـرف يف     من االتفاقيـة، فـإنَّ  ٤٥وفيما خيص املادة    
ــيهم     ــل األشــخاص احملكــوم عل ــسياق،  ). ١٩٨٣(نق ــذا ال ــذت ويف ه ــن  نفَّ ــد م ــتونيا العدي  إس

  .ليها وإعمليات النقل من إستونيا
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املتعلقـة   إسـتونيا دولـة طـرف يف االتفاقيـة األوروبيـة          مـن االتفاقيـة، فـإنَّ      ٤٧وفيما خيص املـادة     
وقـد  . إستونيا كذلك اتفاقـات مـع البلـدان اجملـاورة         وأبرمت  ). ١٩٧٢ (بنقل الدعاوى اجلنائية  

  . مبوجب هذه الصكوك وإليهاجرى نقل الدعاوى من إستونيا
) ١٩٥٩( اقيـة األوروبيـة للمـساعدة املتبادلـة يف املـسائل اجلنائيـة            االتفوإستونيا دولـة طـرف يف       

ــة مــع  أيــضا  إســتونيا  وأبرمــت.نيا اإلضــافييهــوبروتوكول االحتــاد الروســي عــدة اتفاقــات ثنائي
  .والواليات املتحدة األمريكيةفنلندا والتفيا وليتوانيا ووأوكرانيا وبولندا 

 انانونيـــة املتبادلـــة هـــي وزارة العـــدل، واللغتـــاملـــساعدة القاملـــسؤولة عـــن والـــسلطة املركزيـــة 
   .وقد أخطرت إستونيا األمني العام بذلك.  اإلنكليزية واإلستونيةا للطلبات مهتانقبولامل

د الـسلطة  حيـدّ و ،وزارة العـدل الـيت تقبلـها   الطلبـات الـواردة    ويتوىل مكتب النائب العـام تنـاول        
  . الطلبات تلكاملختصة بتنفيذ

، مبا يف ذلك يف احلاالت اليت ينطـوي         لمساعدة القانونية املتبادلة  جية التجرمي ل  وال ُتشترط ازدوا  
  .فيها الطلب على إجراءات قسرية

االســتماع إىل الــيت تــشمل ، األســاليبالل جمموعــة واســعة مــن  خــوقــد ُتمــنح املــساعدة مــن  
األجنبيـة،  األشخاص عرب اهلاتف أو عن طريق التداول بالفيديو، وتسليم املمتلكات إىل الـدول              

  .  وال ُترفض الطلبات على أساس السرية املصرفية.  وغري ذلكوتنفيذ عمليات تفتيش وضبط،
يهدِّد األمـن   إذا كان   للقانون اإلستوين، أو    العامة  وُيرفض الطلب إذا كان متعارضا مع املبادئ        

أنَّ عتقــاد بــكــان مثــة ســبب لالإذا إلســتونيا، أو األخــرى أو النظــام العــام أو املــصاحل األساســية 
  .   اعتبارات حقوق اإلنسان أو لن حتترمها مراعاةلن تضمنالطالبة الدولة 

وينبغــي أن يــشري الطلــب إىل الــسلطة صــاحبة الطلــب، واملــساعدة املطلوبــة، واســم الــشخص    
سـائر  الطلب وغري ذلك من املعلومات املتعلقة به، ووصف للوقائع، باإلضـافة إىل             بشأنه  املقدَّم  

 مناسـبات   ةإستونيا قد منحت املـساعدة يف عـد       أنَّ  ومن اجلدير بالذكر    . ات الصلة املعلومات ذ 
وإذا لزم األمر، فقد تلتمس إستونيا مـن الدولـة          . قُدِّم فيها كم ضئيل وإمنا كاٍف من املعلومات       

  .  أن ُتقدِّم معلومات إضافيةالطالبة 
ة القانونيـة املتبادلـة، مبـا يف         للمـساعد   صـادرة عنـها أو إليهـا       وقد عاجلت إستونيا طلبات عديدة    

  . املوجوداتذلك الطلبات املتعلقة بغسل األموال وجتميد
وجيوز عند الطلب استدعاء الشهود واخلـرباء للمثـول أمـام احملكمـة األجنبيـة إذا كانـت الدولـة                    

  . تهم وعدم التعّرض هلمتضمن احترام حصانالطالبة 
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 التكــاليف العاديــة لتنفيــذ طلبــات املــساعدة إســتونياتتحمــل وعلــى مــستوى املمارســة العمليــة، 
  . القانونية املتبادلة

وال ُتـــستعمل املعلومـــات الـــواردة عـــرب طلـــبٍ للمـــساعدة القانونيـــة املتبادلـــة يف حتقيقـــاٍت أو   
  .دة يف الطلب أو إجراءاٍت عدا تلك احملّدقضائيةمالحقاٍت 

إىل املتاحة للعمـوم    سم املعلومات غري    وتنق.  الطالبة  إىل الدولة  املتاحة للعموم وُتعطى املعلومات   
، ومعلومــات خمــصوصة، ومعلومــات ســرية، ومعلومــات  حمجوبــةمعلومــات : أربــع جمموعــات
أمـــا املعلومـــات الـــسرية .  الطالبـــة باملعلومـــات احملجوبـــةالدولـــةتزويـــد وجيـــوز . ســـرية للغايـــة
. حــسب كــل حالــة علــى حــدة ومــن خــالل الــسلطة املختــصة  تقــديهما فيجــوز واملخــصوصة 

  . باملعلومات السرية للغايةخرىاألدول تزود ال وال
 اإلسـتونية   التابعـة للـشرطة   وتتيح القـوانني اإلسـتونية التبـادل التلقـائي للمعلومـات بـني اهليئـات                

منــصات جنبيــة عــرب  وقــوات الــشرطة األ ) جملــس شــرطة األمــن والــشرطة وحــرس احلــدود     (
  .متنوعة وشبكات

وعـالوة علـى   .  أخـرى يف سـياق اليوروبـول واإلنتربـول     ضـباط اتـصال إىل بلـدان      وجيري إيفاد   
جمموعــة إيغمونــت  وحــدة االســتخبارات املاليــة تتعــاون مــع نظرياهتــا األجنبيــة عــرب  ذلــك، فــإنَّ

وتتعاون إستونيا يف إنفاذ القـانون مـع البلـدان األخـرى فيمـا خيـص                . لوحدات املخابرات املالية  
  . هاواسترداداملوجودات  تعقب حركة عائدات اجلرمية واملمتلكات، إضافة إىل

مــن القــضايا املتعلقــة عديــد  حتقيــق مــشتركة مــع بلــدان جمــاورة يف ةفرقــأوقــد أنــشأت إســتونيا 
  .ت واجلرائم على شبكة اإلنترنتباجلرمية املنظمة واملخدرا

وبنــاًء علــى أمــر مــن قــاضٍ، ميكــن لكــل مــن جملــس شــرطة األمــن والــشرطة وحــرس احلــدود      
ــاليب الت  ــتخدام أس ــصت علــى       حــري اس ــة عــرب احلــدود، والتن ــة، واملراقب ــل املراقب اخلاصــة، مث

اخلاصـة إذا  أسـاليب التحـري   ويف عدد حمدود من احلـاالت، جيـوز اسـتخدام          . املكاملات اهلاتفية 
  .لك ممثل للنيابةقرر ذ

    
    التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  - ٢- ٢- ٢ 

ــ مت الوقــوف علــى املمارســات و. بــع مــن االتفاقيــة إســتونيا ملتزمــة بالفــصل الرا أنَّ عمومــابنيَت
  :التالية يِّدةاجل
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ــة كأســاس قــانوين لتــسليم اجملــرمني يف غيــاب اتفاقــات     -   ــة أو اســتخدام االتفاقي  ثنائي
 ؛رمنيتسليم اجملمتعددة األطراف ل

   الوثيق والفعـال بـني سـلطات إنفـاذ القـانون ونظرياهتـا األجنبيـة، وال سـيما                   التعاون  -  
 . واملوجودات وجتميدهائل املتعلقة بتعقب املمتلكاتيف املسا

    
    التحديات والتوصيات  - ٣- ٢- ٢ 

ــشجَّ ــة لتنفيــذ اكخطــوة ملموســة ع إســتونيا، ُت ــذا كــاماللفــصل الرابــع مــن االتفاقي علــى ،  تنفي
هبـدف   اتفاقات ثنائيـة ومتعـددة األطـراف مـع البلـدان األجنبيـة      إبرام مواصلة استكشاف فرص  

  .أشكال التعاون الدويلتلف خمتعزيز فعالية 
 


