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      خالصة وافية   -ثانياً  

      أوكرانيا    
   اتفاقية تنفيذ سياق يف ألوكرانيا واملؤّسسي القانوين اإلطار عن عامة حملة: مقّدمة  - ١  

    الفساد ملكافحة املتحدة األمم    
    جتسيد االتفاقية يف النظام القانوين احمللي:  القانوين أوكرانيانظام    

 ١١يف   ")اتفاقية مكافحـة الفـساد     ("ملكافحة الفساد  فاقية األمم املتحدة  على ات  عت أوكرانيا وقَّ
ز حيِّـ ودخـل قـانون التـصديق        .٢٠٠٦يف عـام     قت عليهـا  وصـدَّ  ٢٠٠٣ديسمرب  /كانون األول 

 اخلـاص هبـا لـدى األمـني العـام           التـصديق  صك أوكرانيا أودعتو .٢٠٠٩ يوليه/متوزيف   النفاذ
اتفاقيـة مكافحـة     ت أصـبح   مـن الدسـتور    ٩ فقا للمادة وو .٢٠٠٩ديسمرب  /كانون األول  ٢يف  

ات الوطنية وذات أثر قانوين له الغلبـة        التشريع أ من جزءا ال يتجزّ  ،   عليها  التصديق عند،  الفساد
  . لقوانني احملليةا  هلا يفخمالف  آخرحكمأيِّ على 

    
    حملة عامة عن اإلطار القانوين واملؤسسي ملكافحة الفساد يف أوكرانيا    

 والقـانون اجلنـائي      الدسـتور  منها،   خمتلفة تشريعات ملكافحة الفساد  إلطار القانوين الوطين  ل ا يشم
 .٢٠٠١ســبتمرب /أيلــول ١ز النفــاذ يف حيِّــودخــل القــانون اجلنــائي . اإلجــراءات اجلنائيــةوقــانون 

 VI-3207 القـانون رقـم    مبوجـب     أُجريـت  تعـديالت قانونيـة   ل املتـصلة بالفـساد    حكاماألخضعت  و
، وكــذلك "جـرائم الفـساد   املــسؤولية عـن تتعلـق ب  قـوانني تـشريعية    عــدِّةالتعـديالت علـى   بـشأن "

 النفـاذ ز  حيِّـ  دخـل كـال القـانونْين     و. "الفساد منع ومكافحة مبادئ  بشأن  " VI-3206 القانون رقم 
  ومكافحـة منـع ، يف مجلـة أمـور، قـانون        حمـددة أخـرى    قـوانني وتتضمَّن   .٢٠١١ يوليه/متوز ١يف  

  .  اخلاصةيأساليب التحرِّ وقانون )٢٠١٠أغسطس /آبمنذ الساري ( غسل األموال
 ويـدخل هـذا     ٢٠١٢أبريـل   / نيـسان  ١٣واعتمد الربملان قانونـاً جديـداً لإلجـراءات اجلنائيـة يف            

ومل ُيسّن بعـُد قـانون بـشأن املـصادرة          . ٢٠١٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٩القانون حيِّز النفاذ يف     
  . احملليهبدف تبسيط نظام املصادرة 

 .الفــسادفعــال معيَّنــة متــصلة بعــن أ املــسؤولية اإلداريــة أيــضا علــى التــشريعات الوطنيــةوتــنّص 
 انونضـمن قـ  ، "اإلداريجـرائم الفـساد   "بـشأن   اً حمـدد الًفص استحدث  VI-3207رقم القانونف

ائم جـر على التوازي مع وجود     جنائية  جرائم  وجود  يف االعتبار    اخلرباءوأخذ   .اجلرائم اإلدارية 
 علـى حـساب    اإلداريـة اجلـرائم   ع يف   التوسُّو التداخل احتمالإزاء   همخماوفمما أثار   إداري   فساد



 

V.12-57228 3 
 

  CAC/COSP/IRG/I/1/1/Add.10 

 تتـداخل مـع   قـد   ، مثالً،   رشوبشأن ال  VI-3207 القانون رقم   من ١٧٢٣املادة  ف .اجلنائيةاجلرائم  
احلدِّيـة   ةعتبـ مبـدى ارتفـاع ال     فيمـا يتعلـق   التباسـاً   حبيـث تـسبِّب     من القانون اجلنـائي      ٣٦٩ املادة

تـصدِّيا هلـذا االحتمـال قامـت الـسلطات الوطنيـة            و .ااملنصوص عليها فيه   شروعةاملغري  للمنافع  
، )قـانون اجلـرائم اإلداريـة      مـن    ٩املـادة   (  اإلداريـة  للجـرائم  الثـانوي  الطـابع  ط الضوء على  يسلبت

جلنائيـة لـدى   املتَّبعة بشأن التخفيف من تـراكم الـدعاوى ا    السياسة إىل   ت يف هذا الصدد   وأشار
  . احملاكم اجلنائية

 تعزيــز التــشريعات اجلهود الوطنيــة الراميــة إىلبــ االســتعراض فريــقب  رحَّــوعلــى وجــه العمــوم
 املـضي يف   بغيـة  علـى مواصـلة هـذه اجلهـود        األوكرانية السلطات   ، وحثَّ ملكافحة الفساد  اجلنائية
يف  أنَّ إىل أنــه ال يبــدوأشــار ض فريــق االســتعرا أنَّ إالّ .يف البلــد مكافحــة الفــساد إطــار حتــسني

املبادرات التشريعية األخرية، سواء ما أنِجِز منها أو ما زال منها قيد املناقشة، روابط بينـها وبـني                  
وتنفيـذ مجيـع     ريقرت ضمان ضرورة دأكَّف،   أو إحاالت مرجعية إليها    التشريعات املعمول هبا  سائر  

  يفوالتماســـك واملتانـــة واالّتـــساق التكامـــلكفـــل ت بطريقـــة التـــشريعيةوالتحـــديثات التغـــيريات 
فريــق  وأعــرب .الفــساد يف جمــال مكافحــة األجنــعباعتبارهــا الــرادع  الفــساد تــشريعات مكافحــة

إىل إعاقـة    التغـيريات التـشريعية   ع يف إجـراء     رُّالتـس احتمـال أن يـؤدي       مـن    هخماوفعن   االستعراض
  . التيقُّن القانوين عدم مهة يفاملساإىل و مكافحة الفسادتشريعات لتطوُّر املستدام ال

تكاملية مرافقـة   " تعليقات"وتشكِّل املالحظات الواردة يف إطار أحكام معيَّنة من القانون اجلنائي           
للمحكمـة   العامـة عـن اهليئـة      الـيت تـصدر      قـرارات والقـصد مـن ال    . لنصوص األحكام ذات الـصلة    

يف  القانونيــة الــواردة املفــاهيم قتطبيــبــشأن  اتتفــسريوهــو تــوفري إرشــادات   يف أوكرانيــا العليــا
  . ات القضائيةاملمارسساق ضمان اتِّلغموض وتبديد أوجه اعالوة على  اتالتشريع
 ومهـام  اختـصاصات  إىل لفـساد ل مـن أجـل التـصدِّي      حمليـا املعمـول بـه      اإلطار املؤسـسي  ويشري  

 بــة العامــةأجهــزة النيامبــا يف ذلــك ها، بينــفيمــا  لتنــسيقفــضال عــن ضــرورة ا، خمتلــف الــسلطات
فرقــة العمــل اخلاصــة املعنيــة  الداخليــة، و وزارةوفرقــة العمــل املعنيــة باجلرميــة املنظمــة، التابعــة لــ  

 – للرقابـة املاليـة   الدولة جهاز فضال عن، هاز األمن، التابعة جلاملنظمةمبكافحة الفساد واجلرمية  
  .  األموالغسل يف جمال - الوطنية حدة االستخبارات املالية ووهو

 ٢٠١٥-٢٠١١ للفتـرة  ملكافحـة الفـساد    استراتيجية وطنيـة جديـدة     تمداعُت ٢٠١١ عام   ويف
  الفـساد  للحـّد مـن حجـم     تـدابري   إدخـال   و كافحـة الفـساد   مل الدولـة هتدف إىل تبسيط سياسـات      

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

 مـن القـانون اجلنـائي،       ٣٦٨ و ٣٦٩  نيادتاملـ  وارتـشاؤهم جمرَّمـان يف     ملـوظفني العمـوميني   ا ُورش
 دتأكَّـ و". رشـوة  أو إعطـاء  عـرض   " إىل  تـشري  مـن القـانون اجلنـائي      ٣٦٩املادة  ف . التوايل على

لــيس ُمــدرجاً كأحــد العناصــر  " رشــوةبوعــد ال" أنَّ الزيــارة القطريــة خــالل الــسلطات الوطنيــة
للقـانون اجلنـائي   األحكام العامـة  إىل تطبيق   ذلك،لال  يبد،  أشارتلكنها  ،  الرشورمية  جلاملكوِّنة  
  .  الصلةذات احلاالتالتعامل مع  تغطيةارتكاهبا ل أو حماولةهلذه اجلرمية  عدادبشأن اإل

ــستخدم  ــائي  الرشــوة أحكــاموت ــانون اجلن ــذي جــاء  ، "املــسؤول"مــصطلح  يف الق ــه يفال  تعريف
مت و. )الوظيفـة أو  إسـاءة اسـتعمال الـسلطة       ( من القانون اجلنـائي    ٣٦٤للمادة  املرافقة  املالحظة  
األشـخاص   شمليـ ل VI-3206 القـانون رقـم    من خالل   كبري إىل حدّ  هذا التعريف   نطاق توسيع
 ختويـل  سـلطة ُمنحـوا  الـذين   وكـذلك األشـخاص  ، الدولة أو احلكومة احمللية مهامأداء   لنياملخوَّ

 الـــدول األجنبيـــة املـــسؤولني يفكـــذلك  وتتـــضمن الفئـــة األخـــرية .هـــذه املهـــامداء ألآخـــرين 
فيمـا   أيـضا  الرشـوة  أحكـام وهـو مـا يكفـل، بالتـايل، انطبـاق         املنظمات الدولية،   املسؤولني يف   و

  . املسؤولنيؤالءهب يتعلق
وال حتدِّد األحكام املتعلقة بالرشو واالرتشاء إمكانيـة ارتكـاب اجلرميـة بـصورة مباشـرة أو غـري                   

  .  يف اجلرمية يف هذا الصددالتواطؤوتنطبق أحكام القانون اجلنائي العامة على . ةمباشر
أن تكـون املنفعـة لـصاحل املـسؤول     جيـب   مـا إذا كـان   ذاهتـا كـذلك صـراحة       األحكـام وال حتدِّد   
قـرار  ( ي ذي الـصلة   الفقهـ االجتـهاد     إىل الـسلطات الوطنيـة   وأشـارت    .شـخص ثالـث   نفسه أو   

 سؤولاملـ  فيهـا تلقَّـى   احلـاالت الـيت ي     يفحتدث أيضاً    الرشوة أنَّ   الذي بيَّن  )٥ رقم احملكمة العليا 
  ). إخل،األقارب، املعارف(محيمني  أشخاصإمنا لصاحل وشخصياً ال لصاحله منفعة 
 يف نامادتـ  ٢٠١١يف عـام    احملليةحدثت يف إطار التعديالت اليت أدخلت على التشريعات         واسُت

 ٣-٣٦٨ ملـادة ا ا ومه،  موظفني عموميني  ليسوا الذين األشخاص   القانون اجلنائي جترِّمان رشوة   
؛ لقــانون اخلــاصبا  املــشمولةالكيانــات القانونيــة يف لمــسؤولنيل الرشــوة التجاريــةالــيت تتنــاول 

ي مراجعـ  مثـل ، خـدمات عامـة    مونالـذين يقـدِّ    األشـخاص  رشـوة  اليت تتنـاول     ٤-٣٦٨واملادة  
  .إخل، منيواحملكَّ اب العدلوكّت احلسابات

 يف القطـاع العـام   الرشـوة  تجرمياملتعلقة ب ألحكامل هتقييموالحظ فريق االستعراض، يف معرض  
مزيـة  "لعبـارة    عـام الفهـوم   امل حتديـد املـستخدمة يف    عـدم اتِّـساق املـصطلحات       ،  اخلاصالقطاع  و

يف  الرتـشاء والرشـو  من القانون اجلنائي اللتان تتناوالن ا ٣٦٩ و ٣٦٨فاملادتان  ". غري مستحقة 
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. تعريـف هلـا   أيِّ  مـن   القـانون   لـو   خيالـيت   " رشـوة "كلمة   ستخدمانت،  التوايل، على   قطاع العام ال
 أداةباعتبـاره    للمحكمة العليا  العامةالصادر عن اهليئة     ٥القرار  إىل   السلطات الوطنية وأشارت  

اسـُتحِدث يف    عـالوة علـى ذلـك،     و". الرشـوة "مصطلح   يف فهم  الغموض بجتنُّإرشادية تكفل   
الـذي أدِخـل ضـمن       "املـشروعة غـري   املنفعـة   "مفهـوم    ٢٠١١  يف عـام   القانونيـة  لتعديالتاإطار  
هــذا  فعــرَّوُي. املتــاجرة بــالنفوذالقطــاع اخلــاص ويف  لرشــوة القــانون اجلنــائي املتعلقــة باأحكــام
 نقديـة أو  المـوال   األ"شمل  يـ ل VI-3206 القـانون رقـم     مـن  ١يف املـادة     على نطاق واسـع    املفهوم

ُيوعـد هبـا     الـيت  غـري املاديـة    أو األصـول  ، واخلـدمات،    كراميـات واإل املزايـا، و،  رىخاألصول  األ
يقـلّ عـن أدىن سـعر        أو بـسعر  أجـر   دون  أو ُتعرض أو ُتقدَّم أو يتم تلقِّيهـا          قانونية دون مربرات 

 املتـاجرة بـالنفوذ،   القطاع اخلـاص و   يف   الرشوة أحكاماألمر ب  يتعلقما  يبدو، بقدر   لذا  . "سوقي
كانـت أو مل     سواء،  ماديةغري  مادية و   مزايا ليشمل أيَّ  مبا فيه الكفاية   واسعاملقدَّم  عريف  تالأنَّ  

يف االعتبـار   أخـذ   فريـق االسـتعراض، إذ       أنَّ   بيـد . ية قابلـة للتحديـد    سـوق  قيمـة  املنـافع تكن هلذه   
ــها خــالل عــرِ الــيت أُ املختلفــةجهــات النظــر و أيــضا ــة  ب عن ــارة القطري اخلــرباء يف أوســاط  الزي
النظــام  يف "املنفعــة غــري املــشروعة"و " رشــوةال "مــصطلحْي كــل مــن اســتخدامبــشأن  وطنينيالــ

  :ما يليخلص إىل ، القانوين احمللي
ال ميكــن أن ُتعــزى التناقــضات القائمــة يف املــصطلحات إىل االختالفــات اللغويــة     •  

 ؛فحسب

 تنفيـذ  يـد سـيكون مـن املف     القانوين،   واليقنيوالوضوح   ساقضمان االتِّ  ألغراضو  •  
 ترســيمب فيمــا يتعلــقموحَّــد بقــدر أكــرب  هنــجوفــق  جــرائم الفــساد مجيــع وتفــسري

 ". ستحقةاملزية غري امل" حدود مصطلح

األحكـام  مبوجـب  سواء كانـت يف شـكل رشـو أو يف شـكل ارتـشاء،        ،  املتاجرة بالنفوذ وُتجرَّم  
 القانونيـة  التعـديالت ار  اسـُتحِدثت يف إطـ    الـيت    من القانون اجلنـائي،      ٣٦٩-٢ يف املادة  اجلديدة
املتــاجرة ب فيمــا يتعلـق   كـبري إىل حـدّ رائم الرشــوة نـة جلـ  العناصــر املكوِّوتنطبـق  . ٢٠١١ يف عـام 
 ُيـستخدم ،  يف القطـاع اخلـاص     الرشـوة ب األحكـام املتعلقـة     احلـال يف   يكما هـ  و .كذلك بالنفوذ
   ٣٦٩-٢املـادة   نَّ  فـإ  عـالوة علـى ذلـك،     و". رشـوة ال" مـن    بـدالً  "شروعةاملـ غري  املنفعة  "مفهوم  
  . ثالثأو شخص نفسه املسؤوللصاحل املزّية  كونتجيب أن  ما إذا كان صراحة ددِّال حت
 قـانون ويكمِّـل ال  .مـن القـانون اجلنـائي    ٢٠٩ املادة جرمية جنائية يفك غسل األموالحتديد  مت  و
صـلية  للجـرائم األ   تعريـف  علـى    نّصيـ و ٢٠٩املـادة    غسل األموال    مكافحةو منعبشأن   ديداجل

مـن   خطـرية إجراءات غري قانونيـة  "بكوهنا  اآلن  اجلرائمهذه وتعرف. مما ورد فيها أوسع بكثري 
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 الـسجن وكـان ُيعاقَـب عليهـا سـابقاً ب        ( بوجـه عـام    ب عليهـا بالـسجن    عاقَـ ُي" الناحية االجتماعية 
  . الغرامةأو) ست سنواتوثالث  ح بنيو تتراملدة

مــن القــانون اجلنــائي باعتبارهــا  ١٩٨ إىل املــادة بــشكل ُمقنِــع الــسلطات األوكرانيــةوأشــارت 
، كافحــة الفــساد مــن اتفاقيــة األمــم املتحــدة مل٢٤املــادة الــنص الــذي ُيــدرج يف القــانون احمللــي 

  .املتعلقة بتجرمي اإلخفاء
يف كـل    املمتلكـات  اخـتالس  مرِّالـذي جيـ    األساسيلنص  ا من القانون اجلنائي     ١٩١املادة  وُتعدُّ  

القـانون املـدين      من ١٩٠ إىل املادة  السلطات األوكرانية وأشارت   .عام واخلاص ال نمن القطاعيْ 
أفيـد بأنـه ينظـر إىل     كـات، الـذي   لبشأن تعريف املمت   لمحكمة العليا ل القضائية   اتاملمارسإىل  و

أكَّـد  و .واملـسؤوليات املتعلقـة هبـا   قـوق امللكيـة     مبـا يـشمل كـذلك ح       موسَّعة بطريقةاملمتلكات  
 عـدم وجـود  بـشأن   جـرائم الرشـوة  ه الـيت أبـداها يف إطـار     تعليقاتـ مـن جديـد      فريق االسـتعراض  

  ".ةاملستفيداألطراف الثالثة " إشارة إىل
 متدِّقُــقــد و. مــن القــانون اجلنــائي ٣٦٤  املــادةمــن خــالل وظــائفالإســاءة اســتغالل جــرَّم ُتو

فعـل   ر النامجـة عـن   األضرا تفسِّر،  حملكمة العليا يف ا ذات الصلة    املمارسة القضائية  معلومات عن 
 فريــق االســتعراض، برحَّــو .٣٦٤ املــادةشروع يف تطبيــق للــ مــن هــذا القبيــل باعتبــاره شــرطاً

 وتفـسري  بإرسـاء ،  اتفاقيـة مكافحـة الفـساد       مـن  ١٩ لمـادة ل التخيرييـة  صيغةالـ   يف اعتباره  اًواضع
مـساعدة   راضألغـ وذكَّـر فريـق االسـتعراض،     .األوكراين يف النظام القانوين  ذات الصلة    اجلرمية

ــسلطات ــذ  ال ــة يف تنفي ــة  الوطني ــشريعات احمللي ــى نطــاق واســع  الت ــأنَّ ، عل ــذكورة  ب ــة امل   االتفاقي
  ". الضرر"ال تشترط عنصر 

قانونيـة  التعـديالت   للنتيجـة    اليت اسـُتحِدثت     ٣٦٨٢وُيجرَّم اإلثراء غري املشروع من خالل املادة        
 اإلثراء غـري املـشروع      الذي يتوخَّى  السلوك وُيعرَّف. VI-3207 مبوجب القانون رقم   أُدخلتاليت  
إىل   املنفعـة  هـذه  نقـل قيام هذا املوظـف ب     غري مشروعة أو  كبرية   منفعةعلى  موظف  حصول  "بأنه  

 حديثة العهد ومثة   اجلرميةوما زالت هذه    ". الرشوة علىتدلّ  رات  مؤشِّ يف غياب ،  أقارب محيمني 
  تـدلّ  راتمؤشِّـ يف غيـاب    "الـدخل   يف   زيـادة حتديـد ال  جمـسَّد للمـضي يف      إىل اجتهاد فقهـي     حاجة  
هـو  ") الرشـوة  علـى تـدلّ   مؤشـرات   يف غيـاب    " وهـو    ( األخـري  الـشرط  أنَّ   ويبـدو ". الرشوة على

عدم ارتكاب فعـل     أن تثبت أوال   اجتاه يف تذهبأن   لمحاكممن حيث إنه جيوز ل     إضايفاشتراط  
 أنَّ الـسلطات الوطنيـة   دتأكَّـ و. وعاإلثراء غـري املـشر  بـ  الـنص املتعلـق  بعد ذلـك   تطبِّق  مث   الرشوة
يظـلّ واقعـاً   رتكب اجلرميـة  ملاإلثراء يتعدَّى حدود الدخل املشروع      أنَّ   على ةللربهن اإلثبات عبء
  مـن ٢٠لمـادة  ل التخيريية صيغةال االعتبار  يفاًخذآ  ورحَّب فريق االستعراض،. العامة النيابة على

 هبـدف و. النظـام القـانوين احمللـي      يف اء غـري املـشروع    اإلثـر  جرميـة بإرساء  ،   مكافحة الفساد  اتفاقية
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 هــذا لتجــرمي الثنــاءا اجلــديرة بمبادرهتــ مــن الكاملــةاالســتفادة  الوطنيــة علــى مــساعدة الــسلطات
واالتِّـساق   املزيد من الوضوح   ضمان أمهية أيضا إىل القائمون باالستعراض    اخلرباءأشار  السلوك،  
  . نائي مستقبالً من القانون اجل٣٦٨٢ املادة يف تطبيق
 بـني األحكـام املنـصوص عليهـا يف القـانون اجلنـائي             شـامل متامـا   تـرابط   جـود   بو أوكرانياوأفادت  

شهادة  الترهيـب والتـدخُّل املتـصلة بـ    فعـال خمتلـف أ   مجترِّاليت  ) ٣٧٩-٣٧٦و ٣٤٩-٣٤٣ املواد(
  . القضائيةوالسلطات إنفاذ القانونلسلطات  الرمسيةالواجبات مارسة ومبالشهود 

 السلطات األوكرانيـة  دت   أكَّ VI-3206  رقم القانون اعتمادبشأن   اجلهد املبذول  على الرغم من  و
مثــة حاجــة إىل مزيــد مــن العمــل مــن أجــل أن ُتحــدَّد بــشكل واضــح    أنَّ الزيــارة القطريــة خــالل

 األهــداف األساســية بــنيهــذه املــسألة ُمدرجــة فــإنَّ  الــذ. الكيانــات القانونيــةاملتعلقــة بسؤولية املــ
 الـسلطات الوطنيـة   كمـا اعترفـت      .٢٠١٥-٢٠١١ للفتـرة  ملكافحة الفساد  الوطنية لالستراتيجية

املترتِّبة  اإلدارية املسؤوليةب لضمان االعتراف  التشريعات احمللية على   تعديالتإدخال   احلاجة إىل ب
سؤولية  هـذه املـ    مـن حيـث إنَّ    ،  املتصلة بالفساد  اجلرائم إزاء ارتكاب ألشخاص االعتباريني   على ا 

  .  األموالغسلب فيما يتعلق إالَّ، طريةالزيارة القُ وقت، مل تكن منظورة
مثــة  أنَّ ،جــرائم الفــساد املنطبقــة علــىالعقوبــات  تقيــيممعــرض يف والحــظ فريــق االســتعراض، 

احلـّد   أنَّ إال هـذه اجلـرائم،  علـى  اليت تقتضي تشديد العقوبـة   لحاالتبالنسبة ل  شديدة عقوبات
يف القطـاع   مـن جـرائم معيَّنـة مثـل االرتـشاء      األشـكال األساسـية     ة علـى ارتكـاب      األدىن للعقوب 

، )إىل سـنتني  السجن ملدة تـصل     ( يف القطاع العام   رشوأو ال ،  )ستة أشهر ملدة  " عتقالالا(" العام
وعـالوة علـى    . نسبيايبدو أنه أقلّ    ) إىل سنتني السجن ملدة تصل    ( يف القطاع اخلاص   الرشوة أو

" إعطــاء"  عقوبــةة مــنشــدِّ أقــل لعقوبــات ضعخيــ يف القطــاع العــام رشــوة" عــرض" فــإن ذلــك
فريـق  لفـت   قـد   و. رشـوة " إعطـاء " املشدِّدة للعقوبة ليست منظورة إال بشأن        الظروففرشوة؛  

النظـر يف   إىل ادعاهـ ويف التـدابري العقابيـة     هذا التفـاوت    إىل   السلطات الوطنية  انتباه االستعراض
  . ات اجلنائية مستقبالًلتشريعلاستعراضات  ته فيما ُيجرى منعاجلالكفيلة مب وسائلالو سبلال
 اإلجـراءات    إطـار  يف احلـصانة  مـن  كبـار املـسؤولني    لفئـات التاليـة مـن     تـستفيد ا   للدستور وفقاو

وز وجيـ  تـه فتـرة والي   خـالل  باحلصانةالرئيس  ع  يتمتَّو .والقضاة الربملان وأعضاء رئيسال: اجلنائية
. الربملـان بأغلبيـة ثلثـْي أعـضاء        قـرار صـدور   ب  ، األمر الذي يتطلّـ     جنائي باتِّهام عزله من منصبه  

يف مـا يـدلون بـه مـن تـصرحيات            أو التصويت نتائج قانونا عن  ليسوا مسؤولني  أعضاء الربملان و
دون  إدانتـهم ميكـن   إال أنـه    ،  الربملان دون موافقة احتجاز القضاة أو اعتقاهلم      ال ميكن و. الربملان
  . القضاة أوأعضاء الربملان احلصانة عن  الئحة الربملان اإلجراءات املتعلقة برفع وحتدِّد .موافقته
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 ،املـّدعي العـام    الـرئيس مبوافقـة الربملـان        نويعـيِّ . املّدعي العام مهام مكتب   دور و وُيبيِّن الدستور   
ة ومثـ . مـن منـصبه   الـرئيُس    يلُـه ُيقو واءالـس علـى     الـرئيس والربملـان    مويكون األخري مـسؤوالً أمـا     

  .  حصريبشكل قضايا الفساد مع للتعامل أجهزة النيابة العامة ضمن تعمل صةمتخصُِّشَعب 
وتتوقَّـع  . وتـستند عمليـة الـشروع يف اإلجـراءات اجلنائيـة إىل مبـدأ املالحقـة القـضائية اإللزاميـة         

ــادة  ــة مــن   ٤امل ــانون اإلجــراءات اجلنائي ــام  مــن ق ــّدعي الع ــشروع يف  امل ــضطلع بواجــب ال  أن ي
وينّص قانون اإلجـراءات اجلنائيـة      . اءات اجلنائية لدى كشف دالئل على ارتكاب اجلرمية       اإلجر

 والـشخص املـتَّهم،     املّدعي العام اجلديد على إمكانية إبرام اتفاق تفاوضي لتخفيف العقوبة بني          
ميكــن أن حيــدِّد، يف مجلــة أمــور، التزامــات ذلــك الــشخص فيمــا يتعلــق بالتعــاون علــى كــشف   

  . مي الذي ارتكبه شخص آخرالفعل اإلجرا
يقـدِّمون   يف ارتكـاب جـرائم و      نشاركويـ  فيما يتعلـق باألشـخاص الـذين         ،وجه التحديد وعلى  

هؤالء األشـخاص مـن املـسؤولية       إعفاء  عي العام    للمدّ حيقُّ،  سلطات إنفاذ القانون  إىل  املساعدة  
  . بدء التحقيققبلقُدِّمت مساعدهتم اجلنائية إذا 

 مـسعى ملمارسـة   قـضاة مبوجـب الدسـتور والتـشريعات وُيحظـر القيـام بـأيِّ       وُتكفل استقاللية ال 
واحملكمة العليا هي أعلى هيئة استئناف قضائية وتتمتَّع باختصاص عـام وتُنـاط هبـا       . تأثري عليهم 

ويف هـذا الـسياق، تعطـي    . مسؤولية ضمان التطبيق املوحَّد للقانون من ِقبل مجيع احملاكم العامة 
قانونية معيَّنة لضمان التطبيق املوحَّد للقـانون       فتاواها بشأن مسائل    محكمة العليا   اهليئة العامة لل  

  . من ِقبل سائر احملاكم
والقانون احملـدَّد بـشأن ضـمان       ) ٣٠٣ و ٢٩٢ و ١-٥٢املواد  (ويشكِّل قانون اإلجراءات اجلنائية     

إطـارا   ،VI-3206أمن األشخاص الذين يشاركون يف اإلجراءات اجلنائية، وكـذلك القـانون رقـم             
وقـد اعُتِمـد تعريـف واسـع النطـاق لألشـخاص الواجـب محايتـهم                . قانونيا شامال حلماية الشهود   

  ".األشخاص الذين يشاركون يف اإلجراءات اجلنائية" ليشمل مجيع
ومل ُيــسّن مــشروع قــانون بــشأن إدخــال تعــديالت علــى القــانون اجلنــائي وقــانون اإلجــراءات   

ني إجراءات تنفيذ املصادرة، علمـاً بأنـه حـاز علـى موافقـة عامـة مـن                  اجلنائية  فيما يتعلق بتحس    
ومل يكـن فريـق االسـتعراض يف وضـع ميكِّنـه مـن تقيـيم مـدى                  . ب خرباء دوليني يف املاضي    جان

كفايــة األحكــام ذات الــصلة، ألهنــا مل تــصبح بعــُد جــزءا مــن التــشريعات الوطنيــة، لكنــه حــثَّ 
، رمبـا مـن     قانوين راسخ بشأن آليات املصادرة    السلطات الوطنية على تسريع عملية وضع إطار        

  .  يف هذه املسألة يف ضوء أحكام قانون اإلجراءات اجلنائية اجلديدخالل إعادة النظر
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ــوفِّر ضــمانات      أنَّ ومت اخللــوص إىل ــوال ي ــع ومكافحــة غــسل األم ــانون من ــؤدي  ق تكفــل أالّ ت
  .إجراء التحقيقات اجلنائية احمللية يف اجلرائم املتصلة بالفسادإىل عرقلة السريِّة املصرفية 

فتـرات طويلـة   هـي  ترات التقادم احملدَّدة ملختلف اجلرائم وفقـاً جلـسامتها          ف أنَّ   وبوجه عام ارُتِئيَ  
فتــرات وجــود والحــظ فريــق االســتعراض . مبــا يكفــي للحفــاظ علــى املــصلحة يف إقامــة العــدل

ملـدة ثـالث    (الـسجن   ببـشأن املخالفـات البـسيطة الـيت تنطـوي علـى عقوبـة               أقـصر نـسبيا     تقادم  
 يف احلــاالت الــيت ذهحات بــشأن تعليــق فتــرات التقــادم هــ إيــضاأيــضاً  إال أنــه تلقَّــى ،)ســنوات

وقـد دعـا اخلـرباء القـائمون باالسـتعراض الـسلطات            . يتحايل فيهـا اجلـاين لتفـادي إقامـة العـدل          
الوطنية إىل النظر، إذا لزم األمر، يف متديد فتـرات التقـادم بالنـسبة لتلـك اجلـرائم وكـذلك فيمـا         

  . ية مستقبالًُيجرى من استعراضات للتشريعات اجلنائ
 من القانون اجلنائي وهي تنطبـق علـى مجيـع    ٨-٦ املواد يف الوالية القضائية  مبادئويرد حتديد   

الواليــة )  مــن القــانون اجلنــائي  ٧ و٦املادتــان (ُتتــوخَّى صــراحة  و. اجلــرائم املتــصلة بالفــساد  
 مـن   ٨البـاب   ومبقتـضى   .  االختصاص اإلقليمي أو مبدأ الشخصية الفاعلة      القضائية القائمة على  
 بـصفة  ونيقيمـ  الالـذين   عـدميي اجلنـسية    األجانـب واألشـخاص    املواطننيالقانون اجلنائي، فإن    

للمــساءلة خيــضعون  أوكرانيــا خــارج إقلــيم اً إجراميــالًفعــ الــذين يرتكبــونو أوكرانيــا دائمــة يف
اتفاقيــة ، مبــا يف ذلــك املعاهــدات الدوليــة  عليهــا يفاًاءلة منــصوصاملــسكانــت هــذه إذا  اجلنائيــة

عاقـب  ُيشـديدة اجلـسامة     جـسيمة أو     جـرائم  هؤالء األشخاص ارتكب  ذا  إو  ؛ أ مكافحة الفساد 
 أو مـصاحل   املـواطنني األوكـرانيني    حقـوق وحريـات   ألن فيها تعـّدياً علـى       القانون اجلنائي   عليها  
عاقـب  ُي من القانون اجلنـائي بأهنـا جـرائم          ١٢اجلسيمة يف الباب    اجلرائم   هذه فعرَّوُت .أوكرانيا
 مــن ٨اجلــزء الثــاين مــن البــاب  أنَّ عــشر ســنوات؛ لــذا ال يبــدوتــصل إىل بالــسجن ملــدد  عليهــا

فيمــا و .ســوى أشــكال جــرائم الفــساد الــيت تقتــضي التــشدُّد إزاءهــاال يــشمل القــانون اجلنــائي 
مـن   ٨البـاب    األول مـن  يـسمح اجلـزء     ،  هـذه الـيت تقتـضي التـشدُّد إزاءهـا          الفساد رائمجبيتعلق  
بيـد أنـه مل يـرد       .  بـشكل مباشـر    اتفاقية مكافحـة الفـساد      من ٤٢املادة  ن اجلنائي بانطباق    القانو
  . احلّجةهذهيؤيِّد على حنو  حمليا للمعاهدات الدولية التطبيق املباشر اجتهاد فقهي بشأن أيُّ

آثـار  إزالـة   " يتـضمَّن بابـاً حمـدَّداً بـشأن          VI-3206القانون رقم    أنَّ   ت السلطات األوكرانية  وأكَّد
وشدَّدت على حاجتها إىل املساعدة لضمان تنفيذه علـى حنـو فعَّـال مـن خـالل                 " جرائم الفساد 

 أو الـدروس املـستفادة بـشأن فـسخ العقـود العامـة جـّراء                يِّـدة تلخيص أو جتميـع املمارسـات اجل      
  . أفعال الفساد
بعــضها الغ إبــوفيمــا بينــها نــسيق الت ســلطات إنفــاذ القــانونة علــى  احملليــاتلتــشريعوتــشترط ا

. هـذه اجلـرائم    تفيـد بارتكـاب   معلومـات    أو احلـصول علـى     كشف جرائم الفساد   لدىالبعض  
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التحقيق تعقــدها هيئــة معنيَّــة بــ مــن خــالل اجتماعــاتكمــا يتواصــل التنــسيق علــى حنــو أفــضل 
النيابـة  يف أعـضاء  يتـألَّف مـن   " استجابة سريعة"كفريق مهمَّته توفري    تعمل،  الشؤون العملياتية و

فريـق  بِلـغ   وأُ. واألجهـزة األخـرى    الداخليـة  مـسؤولني مـن وزارة     باإلضـافة إىل  قني،  حمقِّمة و العا
يف املــايل رصــد التابعــة جلهــاز الاملاليــة  التحقيقــات دارةبالعمــل الــذي تــضطلع بــه إ االســتعراض

مـع  تعـاون هـذه اإلدارة      ، فـضال عـن      املاليـة املـشبوهة    املعامالتحتليل  كشف و  من أجل  لدولةا
  . يبـالضري  التفتيشومكتب األمن جهاز وملّدعي العاما مكتب

 الـيت هتـدف    اجلاريـة الطيِّبـة    على مواصلة جهودهـا    السلطات الوطنية  فريق االستعراض ويشجِّع  
فيما بني األجهـزة الـيت تـضطلع بواليـة إنفـاذ القـانون             على أفضل وجه ممكن    التنسيق إىل تيسري 
  .  الفسادمكافحةيف جمال 

    
    يِّدةاجل واملمارسات الناجحة ربالتجا  - ٢- ٢  

ــق االســتعراض  ــادرات أو املمارســات  أنَّ اعتــرب فري ــدابري أو املب ــها كممارســات  الت ــة ميكن  التالي
  :  أن ُتيّسر بصورة كبرية جهود أوكرانيا يف جمال مكافحة الفسادجيِّدة

محايــة الطبيعــة الــشاملة للتــشريعات احملليــة حــول محايــة الــشهود وبــصورة عامــة      •  
سـرهم  ، باإلضـافة إىل أفـراد أُ      اجلنائيـة اإلجـراءات   األشخاص الذين يـشاركون يف      

  وأقربائهم املقربني؛
بــصيغته املعــّززة يف عــام ، ومكافحتــه ملنــع غــسيل األمــوال املــتنياإلطــار القــانوين   •  

  . تشريع خاص يف هذا اجملالصدور  عن طريق ٢٠١٠
    

    ذلك انطبق حيثما التنفيذ، تواجه اليت ياتدِّالتح  - ٣- ٢  
مع عدم إغفال جهود أوكرانيا يف جعل النظام القانوين الوطين متسقا مع أحكام اتفاقيـة األمـم                 

بعـض  ، حدد القائمون على االسـتعراض  القانوناملتحدة ملكافحة الفساد املعنية بالتجرمي وإنفاذ    
تتخذ الـسلطات   التوصيات التالية لكي    وقّدموا  من التحسني،   إلجراء مزيد   األسباب اليت تدعو    

تبعـاً للطـابع اإللزامـي أو االختيـاري     (االعتبـار  يف  تـضعها   الوطنية املختصة إجـراءات بـشأهنا أو        
  ):الصلة يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفسادذات لمتطلّبات ل

ــةتفــسري   •   ــة يف  اجلرمي ــة املتمثل ــع األحكــام    الرشــو اإلداري ــداخل م ــع الت ــة متن  بطريق
" النقـدي األقـصى  احلـد  "، مبا يف ذلك عن طريق تقليل    اجلنائيون  قانالاملناظرة يف   

 يف اجلرمية اإلدارية؛املشروعة غري املنفعة املستخدم يف تعريف 
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 بــشأنن والوضــوح والتوحيــد مواصــلة اجلهــود الراميــة إىل تــوفري املزيــد مــن التــيقّ  •  
ــي  ــة"و" الرشــوة"تعريف ــري املنفع ــشروعة غ ــواردي" امل ــس  ال اد، ن ضــمن جــرائم الف

والتعامل مع املـسائل اخلاصـة باحتمـال عـدم اتـساق الطريقـة الـيت يـتم هبـا تفـسري              
تطبيــق القــوانني أو عنــد علــى املــستوى التــشريعي ســواء هــذين التعــريفني حمليــا، 

 اجلنائية؛ 

تفسري جرمييت الرشوة واالختالس يف القطاع العـام، باإلضـافة إىل جرميـة املتـاجرة           •  
تعـود فيهـا امليـزة إىل املــسؤول    بوضـوح احلـاالت الـيت ال    بـالنفوذ، بطريقـة تغطـي    

 ؛ )املنتفعالطرف الثالث (طرف ثالث إىل نفسه وإمنا 

ق ووســائل ائــيف إطــار اســتعراض التــشريعات اجلنائيــة يف املــستقبل، النظــر يف طر    •  
ــع ا ــل م ــاتلتعام ــة    التفاوت ــدابري اجلزائي ــة يف الت ــيت ُتتَّخــذ   القائم ضــد األشــكال  ال

ضـد أمنـاط    و واخلاص،   العاممن هذه اجلرائم، مثل الرشوة يف القطاعني        األساسية  
  ؛)إعطاء رشوةعلى التقابل مع عرض رشوة (ل رشوة نة تشكّسلوك معّي

ولية األشــخاص االعتبــاريني عــن ؤضــمان الــنص يف التــشريعات احملليــة علــى مــس   •  
ــدَّ  ــيت ُتَح ــم املتحــدة ملكافحــة الفــس   اجلــرائم ال ــة األم ــا التفاقي ــى حنــو  اد، د وفق عل
  من االتفاقية املذكورة؛٢٦ملادة  ايتماشى مع منطوق

ــة إىل  اجلهــودوتبــسيط مواصــلة   •   ــدة  الرامي ة مــصادربــشأن وضــع تــشريعات جدي
 .عائدات اجلرمية أو املمتلكات

    
    الدويل التعاون: الرابع الفصل  - ٣  

    االستعراض قيد املواد تنفيذ على مالحظات  - ١- ٣  
أوكرانيــا و .املطلــوبنيالــصلة إطــار تــسليم  ذات حملليــة واملعاهــدات الدوليــة  م التــشريعات اتــنظِّ

ــة األور  ــوبني    وطــرف يف االتفاقي ــسليم املطل ــشأن ت ــة ب ــا، وب)١٩٥٧(بي اإلضــافيني  روتوكوليه
املساعدة القانونية والعالقات القانونية يف املسائل املدنية واألسـرية واجلنائيـة           وكذلك يف اتفاقية    

وقـد أبرمـت أوكرانيـا معاهـدات     . اوبروتوكوهلـ ) ١٩٩٣( الـدول املـستقلة    كومنولـث اخلاصة ب 
  .بلدانة تسليم املطلوبني مع عّدبشأن ثنائية 

ــواد   ــنظم امل ــة،    ٤٧٠-٤٥٠ت ــانون اإلجــراءات اجلنائي ــن ق ــصيغته  م ــب ــانون مبوجــب  ةاملُعّدل بق
  . الشروط املوضوعية واإلجرائية لتسليم املطلوبنياإلجراءات اجلنائية اجلديد، 
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كمـا تعتـرب اتفاقيـة األمـم املتحـدة      .  مـشروطا بوجـود معاهـدة   املطلـوبني وجتعل أوكرانيا تـسليم     
وميكـن  .  بـذلك  أخطـرت األمـني العـام     قـد   ملكافحة الفساد أساسـا قانونيـا لتـسليم املطلـوبني، و          

علـى حــدة  ل جـزءا مـن ترتيبـات التعــاون الـدويل، حـسب كـل حالـة        شكّللمعاملـة باملثـل أن تـ   
مكانيــة ليــشمل تــسليم توســيع نطــاق هــذه اإل اإلجــراءات اجلنائيــة اجلديــد علــى  يــنص قــانون(

  ). املطلوبني أيضا
 من قانون اإلجراءات اجلنائية على الشروط العامـة لتـسليم املطلـوبني، وهـو               ٤٥١وتنص املادة   

،  ملـدة سـنة علـى األقـل    تكون عقوبتها القصوى الـَسجن ما ميكن القيام به بالنسبة للجرائم اليت       
ى علــى اســتكمال جــرائم يتبقّــخبــصوص أو إذا كــان التــسليم مطلوبــا بغــرض تنفيــذ حكــم، أو 

  . احلكم الصادر بشأهنا أربعة أشهر على األقل
 من قانون اإلجراءات اجلنائية أسـباب رفـض طلـب تـسليم املطلـوبني، ومـن                 ٤٦٦د املادة   وحتّد

. ازدواجيـة التجـرمي  وعـدم  ) لـد رعايـا الب  مـن الدسـتور تـسليم       ٢٥حتظر املـادة    (ضمنها اجلنسية   
وال ُتعترب اجلرائم الواردة يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد جـرائم سياسـية، علـى الـرغم         

  . بشكل صريح" اجلرمية السياسية"التشريعات احمللية ال ُتعرِّف مفهوم  أنَّ من
بنـاًء علـى    ،  العـام املـّدعي   مكتـب   علـى   جيـب   اجلنـسية،   بسبب  ويف حالة رفض تسليم املطلوبني      

يف القضية وفقـا للتـشريعات      تتوىل إجراء حتقيق مسبق     الدولة الطالبة، تعيني سلطة     تقّدمه  طلب  
جـاز  اجلنـسية،   وُرفض هـذا الطلـب بـسبب        تنفيذ حكم   قُدِّم طلب تسليم من أجل      وإذا  . احمللية

خاص احملكـوم   تنفيذ احلكم األجـنيب يف أوكرانيـا مبوجـب االتفاقيـة األوروبيـة بـشأن نقـل األشـ                  
الدولية لألحكام اجلنائية، أو املعاهـدات الثنائيـة        بالصالحية  بية املتعلقة   وعليهم، واالتفاقية األور  
  .اليت تتناول هذه األمور

 ووزارة  املـّدعي العـام   مكتـب   علـى التـوايل     ن بتـسليم املطلـوبني مهـا        ان املختـصتا  وتكون السلطت 
 الـسلطة  املـّدعي العـام  ويكـون مكتـب   . لـك علـى غـري ذ  إحـدى املعاهـدات     نص  تـ العدل، ما مل    

. املختــصة بتــسليم املــشتبه هبــم املطلــوبني يف مرحلــة إجــراءات التحقيــق الــسابقة علــى احملاكمــة 
املطلوبني يف مرحلة إجـراءات     املدانني  تسليم األشخاص   بوتكون وزارة العدل السلطة املختصة      

  . التقاضي أو يف مرحلة تنفيذ احلكم املفروض عليهم
ويف الظــروف . ثالثــة أشــهرواملطلــوبني بــني شــهرين  املــدة املعتــادة إلجــراءات تــسليم اوحوتتــر

ــة حلقــوق اإلنــسان جيــوز أن تأخــذ   واالســتثنائية الــيت ُترفــع فيهــا القــضية أمــام احملكمــة األور    بي
 ١٨الفترة القصوى لالحتجاز بغـرض التـسليم هـي     أنَّ إال. إجراءات التسليم وقتا أطول بكثري   

إجـراءات  تعليـق   فيها هـذه الفتـرة بـسبب        استنفدت   الناحية العملية ال توجد قضية        ومن ؛شهرا
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ــسليم ــد إجــراءات       . الت ــد القــضية، وأم ــا ملــدى تعقي ــزمين تبع ــة خيتلــف اإلطــار ال ــصورة عام وب
  .  مع النظر يف القضيةلتوازيعلى اإجراءات جلوء واحتمال تنفيذ االستئناف، 

ون اإلجراءات اجلنائيـة اجلديـد يتـضمن أحكامـا تـسهم يف      قان أنَّ   دت السلطات األوكرانية  وأكّ
  . تبسيط إجراءات تسليم املطلوبني

كّن مـن متابعـة أمـد إجـراءات تـسليم املطلـوبني، وحمتـوى القـرارات         متوال توجد قاعدة بيانات   
  . يف قضايا تسليم املطلوبنيالصادرة النهائية 

 التابعـة   ،أوروبا الشرقية وآسـيا الوسـطى     قّيمت شبكة مكافحة الفساد املعنية ب      ٢٠١٠يف عام   و
نـة مـن سياسـة تـسليم املطلـوبني يف            معيّ ينـواح  والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي،         ملنظمة التعاون 

  .أوكرانيا
ــنظم  وبروتوكوهلــا ) ١٩٨٣(اتفاقيــة جملــس أوروبــا بــشأن نقــل األشــخاص احملكــوم علــيهم   وُت
 يف هـذا     ثنائيـة  اتاتفاقـ أُبرمـت   كمـا   . ممسألة نقل األشخاص احملكوم عليه    ) ١٩٩٧(اإلضايف  
  . ويتضمن قانون اإلجراءات اجلنائية اجلديد تعديالت على اإلطار القانوين احلايل. الصدد

) ١٩٧٢(بية املتعلقة بنقـل الـدعاوى اجلنائيـة         وىل االتفاقية األور  إوى اجلنائية   اويستند نقل الدع  
، باإلضـافة   )١٩٥٩(بادلـة يف املـسائل اجلنائيـة        بية للمـساعدة املت   و من االتفاقية األور   ٢١واملادة  

وينص قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة علـى اإلجـراءات احملليـة اخلاصـة بنقـل         . إىل املعاهدات الثنائية 
بـة  قَاجلنائيـة عَ بالـدعاوى  وتواجـه القـضايا الـيت تتـضمن مباشـرة أدلـة متعلقـة           . الدعاوى اجلنائية 

  .  وقتا وموارد إضافيةالترمجة، وهو ما يتطلبتتمثّل يف عملية 
تعــددة األطــراف حــول املــساعدة القانونيــة املتبادلــة هــي   املاملعاهــدات الثنائيــة وبــأنَّ وقــد أُبلــغ 

 يف   طـرف  وأوكرانيـا . بشكل رئيسي األساس القانوين ملنح املـساعدة القانونيـة املتبادلـة وطلبـها            
وبروتوكوالهتـا اإلضـافية، باإلضـافة      بيـة للمـساعدة املتبادلـة يف املـسائل اجلنائيـة            واالتفاقية األور 
أيــة معاهــدات  ويف غيــاب . الــدول املــستقلة وبروتوكوهلــا  اخلاصــة بكومنولــث  إىل االتفاقيــة 

  . ، ميكن منح املساعدة القانونية املتبادلة على أساس املعاملة باملثلمنطبقة
ــوعلــى املــستوى احمللــي   ــانونٌدََّع ــانون٢٠١١َ يف  ُســنَّل ق ــة  اإلجــراءات اجلنائ ق حــىت يتــسىن  ي

بيـة بـشأن املـساعدة املتبادلـة        وعلى الربوتوكول اإلضايف الثاين امللحـق باالتفاقيـة األور        التصديق  
ويــنص القــانون علــى شــروط جديــدة لنقــل الــدعاوى اجلنائيــة    ). ٢٠٠١(يف املــسائل اجلنائيــة 

ــة ر تــدابري ويــوفّ التحقيــق مثــل تطبيــق التــداول عــرب اهلــاتف أو بالفيــديو خــالل إجــراءات    معّين
  .والتقاضي؛ وتشكيل فرق حتقيق املشتركة وإجراءات تشغيلها وعملها
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ــه مبــادئ منــع الفــساد  " حــول ٣٢٠٦وميكــن اســتخدام القــانون رقــم   ــاومكافحت " يف أوكراني
  .  ومكافحتهكأساس قانوين لتبادل املعلومات يف جمال منع الفساد

، باإلضـافة إىل قـانون      إليهـا أوكرانيـا   ّمت  انـض د معاهدات املساعدة القانونية املتبادلـة الـيت         وحتّد
  . رفــض طلبــات املــساعدة القانونيــة أســباب ل لقــانون اإلجــراءات اجلنائيــة،   املعــد٢٠١١ِّعــام 
ــدُّوال ُي ــة التجــرمي   ع ــاب ازدواجي ــرفض ســبباً  غي ــذ ل ــة  تنفي ــة املتبادل ــساعدة القانوني ــات امل   . طلب
املـصرفية  سرية  الـ  أنَّ   وال يبـدو  . ئم ماليـة  جـرا جملّرد انطوائها علـى     ال جيوز رفض هذه الطلبات      و

  .منح املساعدةتعترض سبيل ل عقبة تشكّ
الــسلطات املركزيــة املختــصة بالتعامــل مــع طلبــات  بــأنَّ وقــد أخطــرت أوكرانيــا األمــني العــام  

 املـّدعي العـام   ومكتب  ) فيما خيص طلبات احملاكم   (املساعدة القانونية املتبادلة هي وزارة العدل       
  ).  على التقاضيطلبات وكاالت التحقيق السابقخيص فيما (

 لتنفيـذ  من قانون اإلجراءات اجلنائية فترة شـهرين حبـد أقـصى كإطـار زمـين                 ٤٧٢وحتدد املادة   
ويـنص قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة اجلديـد علـى فتـرة أقـصر                . طلبات املساعدة القانونية املتبادلة   

طلبــات املــساعدة القانونيــة  لتنفيــذ الزم  خيتلــف الوقــت الــ ورة عامــةوبــص. تبلــغ شــهرا واحــدا
ويف املتوسـط   . املتبادلة باختالف طبيعة الطلب ونوع املـساعدة املطلوبـة ومـدى تعقيـد القـضية              

  .ما بني شهرين إىل أربعة أشهرهذا التنفيذ يستغرق 
 .مـع بلـدان أخـرى التعـاون يف جمـال إنفـاذ القـانون              مربمة  ات ثنائية   ل أحكام حملية واتفاق   وُتسهِّ

اسُتخدمت فيهـا اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفـساد كأسـاس قـانوين                  أُبلغ أنه وهناك قضية   
  . للتعاون يف جمال إنفاذ القانون

دت السلطات األوكرانية وجود نظام من مـستويني لتلقـي طلبـات التعـاون يف جمـال إنفـاذ                   وأكَّ
  . سرعة االستجابةلزيادة الفاعلية و" المركزي"خر آل وامركزيأحدمها القانون، 

 حـني ُتـسَتعَمل أسـاليب       يفم التشريعات احمللية األمور املتعلقة بأساليب التحقيـق اخلاصـة،           وُتنظَّ
  . التحقيق اخلاصة املستخدمة على الصعيد الدويل على أساس كل حالة على حدة

    
    يِّدةاجل واملمارسات التجارب الناجحة  - ٢- ٣  

ت وأّد. ال للتعـــاون الـــدويلإطـــارا مفـــّص قـــد وضـــعتأوكرانيـــا  أنَّ وجـــد فريـــق االســـتعراض
ــديالت األخــرية   ــى   التع ــت عل ــيت أُدخل ــة،    ال ــشريعات القائم ــسيط الت ــة إىل تب ــشريعات احمللي الت

د فريـق  وأكّـ . رونـة املفاعليـة و ؛ وأضفت على هذا التعاون مزيدا مـن ال     وحتسني آليات املساعدة  



 

V.12-57228 15 
 

  CAC/COSP/IRG/I/1/1/Add.10 

ــذ  االســتعراض احلاجــة لــضمان   ــة اختــاذ وتنفي ــتم عملي ــرارات  أن ت التغــيريات املتعلقــة بكــل  الق
  . كشرط الستدامتها وترابطها" منظور طويل األجل"والتحسينات التشريعية من 

لتعزيـز  بـذهلا البلـد     ي فريق االسـتعراض املؤشـرات التاليـة كأمثلـة قّيمـة علـى اجلهـود الـيت                   وحدَّد
  : التعاون الدويل والترابط الشبكي

مــن الــصكوك اإلقليميــة بــشأن شــىت العديــد  يف وضــعية البلــد بــصفته دولــة طرفــا  •  
 يحتتـو  ذاته، ويف صكوك إقليمية ومتعـددة األطـراف          حبّدأشكال التعاون الدويل    

 على أحكام حول التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية؛ 

طلبـات املـساعدة القانونيـة    تنفيـذ  لـرفض   سبباً   التجرمي   ازدواجيةغياب  عدم اختاذ     •  
 املتبادلة؛ 

فيما خيص الطلبات الواردة للتعـاون يف جمـال إنفـاذ القـانون             " الالمركزية"سة  ممار  •  
 .  وأسرعأفضللضمان استجابة 

    
    نطبق ذلكاحيثما  التنفيذ، اليت تواجه التحّديات  - ٣- ٣  

  : لتعاون الدويلآليات اتعزيز املضي يف  وهبدف األوكرانية ملا يلي للنظر فيه انتباه السلطات لُِفت
واالستفادة منها على أفـضل     على حنو منهجي    اإلحصاءات  إلجراء   اجلهود   مواصلة  •  

الفتـرة  طـول   حـاالت ُتبـّين     نمـاذج   يف غياب تلك اإلحصاءات، االسـتعانة ب      ووجه،  
، بغرض تقيـيم   واملساعدة القانونية املتبادلةطلبات تسليم املطلوبنيوتنفيذ  بني تلقي   

  القانونية املتبادلة؛ ساعدةراءات تسليم املطلوبني واملفاعلية وكفاءة إج

مواصلة بذل أقـصى اجلهـود لـضمان إمتـام إجـراءات تـسليم املطلـوبني واملـساعدة                •  
  فترة ممكنة؛ أقصرالقانونية املتبادلة يف 

استكشاف فرص املشاركة الفعالة يف االتفاقات الثنائية واملتعددة األطراف         مواصلة    •  
 ية خمتلف أشكال التعاون الدويل؛ ، هبدف تعزيز فاعلمع البلدان األجنبية

 . املزيد من املوارد لتعزيز كفاءة آليات التعاون الدويل وقدرهتاختصيصالنظر يف   •  
    

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

ل التاليــة مــن املــساعدة بإمكاهنــا االســتفادة مــن األشــكا  أنَّ أشــارت الــسلطات األوكرانيــة إىل
  : التقنية
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املتعلقــة بــشأن املواضــيع الــدروس املــستفادة /يِّــدةجتميــع للممارســات اجل/خالصــة  •  
 باملصادرة؛ 

الفرعيـة   الدروس املستفادة بشأن تنفيذ الفقـرة     /يِّدةللممارسات اجل جتميع  /خالصة  •  
ارتــشاء  مــن اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفــساد حــول   ١٥مــن املــادة ) ب(

 املوظفني العموميني؛ 

 مـن   ١٨الدروس املستفادة بشأن تنفيـذ املـادة        /يِّدة للممارسات اجل  جتميع/خالصة  •  
 اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد حول املتاجرة بالنفوذ؛

ــع/خالصــة  •   ــدة للممارســات اجلجتمي ــستفادة  /يِّ ــدروس امل ــشأنال ولية ؤ إرســاء مــس ب
 األشخاص االعتباريني؛

إلغـاء العقـود العامـة      بـشأن   الـدروس املـستفادة     /يِّـدة  للممارسـات اجل   جتميع/خالصة  •  
 مــن اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة ٣٤ملــادة متــّشياً مــع اكنتيجــة ألفعــال الفــساد، 

 الفساد؛ 

اجملــاالت الــواردة دورات تدريبيــة وحلقــات عمــل بــشأن املواضــيع املتعلقــة بكــل    •  
ــواع    ــاله، باإلضــافة إىل أن ــة     أع ــة املتبادل ــساعدة القانوني ــن امل ــدة ومبتكــرة م جدي

التــداول عــرب اهلــاتف أو مبوجــب قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة، مبــا يف ذلــك تطبيــق 
 . بالفيديو خالل إجراءات التحقيق والتحقيقات املشتركة

  


