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      خالصة وافية  -اًيثان    

     اجلبل األسود    
      تعليقات عامة    

 حملة عامة عن اإلطار القانوين واملؤسسي للجبل األسود يف سياق تنفيذ اتفاقية :مقّدمة  - ١  
    األمم املتحدة ملكافحة الفساد

 ٢٠٠٣ديـسمرب   / كـانون األول   ١١وقَّع اجلبل األسود اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة الفـساد يف             
ومبوجب بيان اخلالفة املـودع لـدى األمـني     . ٢٠٠٥ديسمرب  / كانون األول  ٢٠دَّق عليها يف    وص

. ، انـضم اجلبـل األسـود إىل االتفاقيـة كدولـة مـستقلة             ٢٠٠٦أكتـوبر   / تشرين األول  ٢٣العام يف   
 كـانون  ٢٠ التـشريع املنفـذ هلـا وأصـبح نافـذا يـوم         ٢٠٠٥أكتـوبر   / تشرين األول  ٢٢واعُتمد يف   

  .٢٠٠٥ ديسمرب/األول
 عليهــا واملنــشورة املــصّدق االتفاقــات الدوليــة  مــن دســتور اجلبــل األســود علــى أن٩َّوتــنص املــادة 

وقواعد القانون الدويل املقبولة عموما تشكّل جزءا ال يتجّزأ من النظـام القـانوين الـداخلي وأهنـا هلـا                
  .كم التشريع الوطيناألسبقية على التشريع الوطين وتنطبق رأساً عندما يكون حكمها خمالفا حل

ويتضمن إطار اجلبل األسود القانوين املناهض للفساد أحكاماً من الدستور ومن القـانون اجلنـائي            
قــانون منــع تــضارب  : كمــا حيتــوي علــى تــشريعات حمــددة، مثــل  . وقــانون اإلجــراءات اجلنائيــة 

 القانونيـة عـن     املصاحل؛ وقانون منع غسل األموال ومتويل اإلرهـاب؛ وقـانون مـسؤولية الكيانـات             
  .املسائل اجلنائية املتبادلة يف القانونيةاألفعال اإلجرامية؛ وقانون محاية الشهود؛ وقانون املساعدة 

ويف مضمار منـع الفـساد،   . وقد أقام اجلبل األسود إطارا مؤسسيا متعدد الوجوه يتصدى به للفساد         
لفـساد؛ ومديريـة منـع غـسل        مديريـة مبـادرة مكافحـة ا      : أنشئ عدد من األجهـزة املتخصـصة، منـها        

األموال ومتويل اإلرهاب؛ وأمانة املظامل؛ وجلنة منع تضارب املصاحل؛ ومؤسـسة مراجعـة حـسابات               
  .الدولة؛ ومديرية املشتريات العمومية؛ وجلنة مراقبة إجراءات املشتريات احلكومية

واحملـاكم،   أجهـزة العدالـة اجلنائيـة      داخـل   خمتلفـة   فـروع متخصـصة    أُنـشئت وعالوة على ذلك،    
 الشرطة اجلنائية؛ وشـعبة قمـع اجلرميـة         إدارةفرع حماربة اجلرمية املنظمة والفساد يف نطاق        : منها

ــى لالدعــاء العمــومي؛        ــساد واإلرهــاب وجــرائم احلــرب يف نطــاق املكتــب األعل املنظمــة والف
؛ عب متخصصة تابعة للمحكمة العليا للجرمية املنظمة والفساد واإلرهـاب وجـرائم احلـرب             وُش

  ). كمثال على التنسيق فيما بني القطاعات(وفريق التحقيق املشترك 
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     التجرمي وإنفاذ القانون: الفصل الثالث - ٢ 
     املواد قيد االستعراضعلى تنفيذمالحظات   - ١- ٢  

 مــن القــانون ٤٢٣ و٤٢٤ يف القطــاع العمــومي، مبقتــضى املــادتني  ُمجرَّمــان واالرتــشاءالرشــو
، الـذي   "الـشخص ذي الـصفة الرمسيـة      "كـل مـن املـادتني إىل مـصطلح          وتـشري أحكـام     . اجلنائي

 من القانون اجلنائي بأنه يشمل أيضا أصحاب مناصب القضاء، سـواء            ١٤٢تعّرفه إمجاالً املادة    
، مقابــل "هديــة أو منفعــة أخــرى"اســتعمال عبــارة أنَّ وقــد أفيــد بــ. ننيأكــانوا منتخــبني أم معيَّــ

املتمثــل يف مــنح وبــع صال العــرف املتَّئــنــه جمهــود مبــذول الستبأ" املزيــة غــري املــستحقة"مفهــوم 
 نـوع مـن النفـع، ومنـه االنتفـاع      أيَّ" منفعـة أخـرى  "وتـشتمل عبـارة     . هدايا تعبرياً عن االمتنان   

  .املادي
 ئـه أو عـدم أدا    من القانون اجلنائي يعد أداء موظف عمـومي          ٤٢٣ و ٤٢٤ويف كل من املادتني     

بأهنـا  " الفعل اآلخـر  "ر اإلشارة إىل    وتفسَّ. ممن عناصر الفعل اجملرَّ    اًعنصر" أو غريه رمسي  لفعل  "
 مـن اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفـساد، الـيت تنحـصر يف             ١٥ املـادة    نطـاق مقاربة تتجـاوز    

  ".أداء الواجبات"
بـشكل مباشـر أو غـري       " من القانون اجلنائي، اليت تشري صراحةً إىل الرشو          ٤٢٣وخالفاً للمادة   

الـشخص الـذي يتوسـط     " من ذلك القانون تشري، بدال من ذلك، إىل          ٤٢٤ املادة   ، فإنَّ "مباشر
ل أيـضا   مَّـ ض ما إذا كان الفاعـل حي      ر املستع ومل يتضح للفريق  ".  شخص له صفة رمسية    رشويف  

 مـن   ٤٢٤املـادة   أنَّ   سـلطات اجلبـل األسـود بـ        توأفـاد . يف تلك الظـروف تبعـة رشـو املوظـف         
ل لتجرمي كل من الفاعل والوسـيط وأنـه مل يكـن مـن الـصعب تفـسريها                  ستعمالقانون اجلنائي تُ  

  . عمليا
 من القانون اجلنائي على قبول شخص له صفه رمسيـة للوعـد هبديـة أو    ٤٢٣وبينما تركز املادة  

 من القانون اجلنائي إىل اهلديـة اجلـاري منحهـا         ٤٢٤ منفعة لفائدته هو أو غريه، تشري املادة         أيِّ
الفريق املـستعرض مل يتبـّين لـه مـا     أنَّ بيد . ضها عليه أو إعطاؤه وعدا هبا   أو عر " لشخص آخر "

" فعـال آخـر   "جيب اعتباره طرفا ثالثا مـستفيدا ُيتوقـع أن يـؤدي            " الشخص اآلخر "إذا كان هذا    
" الـشخص اآلخـر   "سـلطات اجلبـل األسـود أعلنـت أهنـا تفـسر             أنَّ  ورغم  . حقا" فعال رمسيا "أو  

، فإهنا اعترفـت أثنـاء زيـارة البلـد بـضرورة تغـيري التـشريع لكـي         "دطرف ثالث مستفي  "على أنه   
  .يدرج صراحةً يف أحكام الرشوة مفهوم الطرف الثالث املستفيد

وينبغـي أن  . ٤٢٤وإّبان زيارة البلد، أثريت مـسألة متعلقـة بتعـارض اجلـزاءات يف نطـاق املـادة           
  . موظف عموميلرشوالنسبة يها بُيّتبع هنج موحد يف إنزال أقصى اجلزاءات املنصوص عل
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) الـداخليني (عناصر اجلرميـة واجلـزاءات املنطبقـة املفـصلة يف نطـاق رشـو املـوظفني العمـوميني                   و
ويــرد يف .  بالتـايل علــى املـوظفني العمـوميني األجانـب ومــوظفي املنظمـات الدوليـة      هـي مطبَّقـة  

  .من القانون اجلنائي تعريف للموظفني األجانب)  أ٥) (٣ (١٤٢املادة 
ــا  أ ٤٢١واملـــادة ) االســـتعمال غـــري املـــأذون بـــه  (٤٢١واملـــادة ) االخـــتالس (٤٢٠املـــادة أنَّ كمـ

 ١٧تتـبىن املـادة   ) االحتيال البسيط عند أداء واجب رمسي واالختالس واالستعمال غري املـأذون بـه       (
 ٢للمـادة   وقد طرح اخلرباء املستعرِضون مسائل االمتثال       . من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد     

  .املمتلكات غري املنقولة غري مشمولة باألحكام السالفة الذكرأنَّ من االتفاقية، ذلك ) د(
 مــن القــانون اجلنــائي، ٤٢٢أ و٤٢٢املتــاجرة بــالنفوذ، ســلباً وإجيابــاً، جمّرمــة مبقتــضى املــادتني و

لرمسيــة  املكانــة ا "أ اســتعمال ٤٢٢مــن املــادة  ) ١(وتــشمل اجلرميــة يف الفقــرة   . علــى التــوايل 
 أوسـع   أ٤٢٢املـادة   أنَّ  ويبـدو   ". ه الفعلي أو املفتـرض    نفوذ"، فضال عن استغالل     "جتماعيةواال

أنَّ علـى أسـاس     ( من االتفاقية، إذ إهنـا ال تـشري إىل إسـاءة اسـتغالل النفـوذ                 ١٨مدى من املادة    
ة هلـا   وأثنـاء الزيـارة، أثـريت مـسأل       ). يشمل أيضا حاالت اإلساءة   ]" النفوذ[استغالل  "مصطلح  

وينبغـي أن يّتبـع هنـج موحـد يف إنـزال أقـصى           . أ٤٢٢عالقة بتعارض اجلزاءات يف نطـاق املـادة         
  . من هذه املادة٢و ١اجلزاءات املنصوص عليها يف الفقرتني 

 مــن اتفاقيــة األمــم املتحــدة ١٩ مــن القــانون اجلنــائي مجيــع عناصــر املــادة ٤١٦وتــشمل املــادة 
وزيـادة علـى ذلـك، تـنص املـادة علـى اإلضـرار              ). لوظـائف إسـاءة اسـتغالل ا    (ملكافحة الفـساد    

بشخص آخر أو االنتهاك اجلسيم حلقوق شخص آخر عن طريق االستغالل غـري اجلـائز قانونـاً                 
ورحب الفريق املستعرض، آخذاً يف احلسبان الوضع االختيـاري للمـادة           . ملنصب أو إذن رمسي   

أن حتصل بـالتراكم األفعـال    ا ال تستوجب من القانون اجلنائي على أهن٤١٦، بتفسري املادة ١٩
وللمساعدة على التنفيذ الواسع النطاق ألحكام املـادة، أشـار الفريـق املـستعرِض إىل           . املذكورة

  .ال تستلزمه االتفاقية" الضرر"عنصر أنَّ 
 ٢٠ ينقل داخليـا املـادة االختياريـة     ، آثر اجلبل األسود أالَّ    ٢٠١١وبعد النظر يف املسألة يف عام       

 ٢٠١٢يوليـه   /وعوضـا عـن ذلـك، اعتمـدت يف متـوز          . ن االتفاقية حول اإلثراء غـري املـشروع       م
وقـد  . وسيجري حتليل مفصل هلذه املـسألة     . تعديالت أدخلت على قانون منع تضارب املصاحل      

رحب اخلرباء املستعرِضون هبذه اإليضاحات ودعوا السلطات الوطنية إىل تقيـيم فعاليـة اإلنفـاذ               
  .ن عن املوجودات وتضارب املصاحل بغية تدارك النقائص يف اإلطار القانوينعاليف جمال اإل

وارتـشاء  ) ب من القـانون اجلنـائي     ٢٧٦املادة   (رشواًم الرشوة يف القطاع اخلاص، باعتبارها       وجترَّ
اهلديـــة أو املنفعـــة غـــري "ب هـــو ٢٧٦واملقـــصود يف املـــادة . واحـــد، يف آن )أ منـــه٢٧٦املـــادة (



 

V.13-80890 5 
 

  CAC/COSP/IRG/I/2/1/Add.11

ب اخلـرباء املـستعرِضون بالـشروح ذات الـصلة الـيت أعطتـها سـلطات اجلبـل                  وإذ رحّـ  ". املستحقة
األسود، فإهنم شجعوها على مواصلة بذل اجلهود لزيادة التيقّن والوضـوح واالتـساق مـن حيـث       

  . واالرتشاء يف القطاع اخلاصبالرشويف األحكام املتصلة " األطراف الثالثة املستفيدة"تفسري 
ن جترمي غسل األموال، الحظ املـستعرِضون تـصاعد         ألقانون اجلنائي بش   من ا  ٢٦٨وخبصوص املادة   

الغرض من ذلك هو تسهيل ِتبيان حـاالت        أنَّ  األحكام املقررة من أول النص إىل آخره واإليضاح ب        
وشـجع الفريـق املـستعرِض الـسلطات الوطنيـة       . أشكال أخرى منها  أيِّ  اجلرمية املعنية، دون استبعاد     

يادة استيضاح هذه املسألة باالجتهاد القضائي، خاصة فيما يتعلق مبعايري فـرض         على االستمرار يف ز   
  . من القانون اجلنائي بشأن تزامن األفعال اإلجرامية٤٨املادة اقترانا باجلزاءات، 

 وباإلضـافة إىل ذلـك، فـإنَّ      .  األمـوال  غـسل  النظام القانوين للجبل األسود املالحقـة علـى          ويبيح
 اليت تدر عائـدات، مبـا يف ذلـك اجلـرائم املرتكبـة خـارج اجلبـل األسـود،         كل األفعال اإلجرامية  

ويف حالـة اجلـرائم الـيت يرتكبـها أجانـب           . ميكن أن تكون جرائم أصلية ألغراض غسل األموال       
يف اخلـارج ضــد بلــد أجــنيب، ال يطبـق القــانون اجلنــائي ســوى علـى اجلــرائم الــيت جيــازي عليهــا    

  .دناها مخس سنواتقانون ذلك البلد باحلبس ملدة أ
 مــن اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة  ٢٤ب الفريــق املــستعرِض بتنفيــذ املــادة االختياريــة  ورّحــ

وللمـساعدة علـى تنفيـذ أحكـام هـذه املـادة،            .  من القـانون اجلنـائي     ٢٥٦الفساد بواسطة املادة    
  . نطاقهايف" مواصلة االحتفاظ"دعا الفريق املستعرِض إىل استجالء إمكانية إدراج عنصر 

، كـان مـن رأي الفريـق    "إعاقـة سـري العدالـة     " من القانون اجلنائي بـشأن       ٣٩٠وخبصوص املادة   
املستعرِض أنه ينبغي توسيع نطاق أحكام الشهود أو اخلرباء الشهود أو املشاركني اآلخـرين يف               

  .يهمأو ذو/، حبيث يندرج فيه أيضا أعضاء أسرهم و١اإلجراءات اجلنائية، املشمولني بالفقرة 
االعتباريني مـن خـالل    وقد أدرج اجلبل األسود يف نظامه القانوين املسؤولية اجلنائية لألشخاص

وقـدمت بيانـات بـشأن      ). ٢٠٠٧(قانون مسؤولية الكيانات االعتبارية عن األفعـال اإلجراميـة          
  ).٢٠١١ و٢٠١٠ و٢٠٠٩(احلاالت ذات الصلة مستقاة من ثالثة تقارير سنوية 

 مــن القــانون اجلنــائي، الــيت تقــضي بفتــرات تقــادم       ١٢٤ستعرِض املــادة والحــظ الفريــق املــ  
يقـاف فتـرات التقـادم تلـك     إوباإلمكـان تعليـق أو   . متصاعدة حسب مستوى اجلزاءات اجلنائية    

مىت هتّرب اجملـرم مـن إقامـة العـدل أو عنـدما يكـون قـد ُشـرع يف إجـراءات املـساعدة القانونيـة                      
 األسـود سـلّمت بأنـه قـد تنـشأ مـسائل تعرقـل املالحقـة الفعالـة          سـلطات اجلبـل  أنَّ إال  . املتبادلة

فيما خيص حتديد فترة تقادم أقصر بالنسبة جلـرائم متـصلة بالرشـوة تكـون أقـل فداحـةً وتـدخل                     
  .يف نطاق الوالية القضائية للمحكمة األساسية
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ــة ور       ــا مالئم ــاريني بأهن ــيني واالعتب ــى األشــخاص الطبيع ــة عل ــّدت اجلــزاءات املنطبق ــة، وُع   ادع
الـنص املتعلـق    أنَّ  والحـظ الفريـق املـستعرِض، مـع ذلـك،           . سيما مـن حيـث جـرائم الرشـوة         ال

وجتـري  .  واالرتشاء الرشو إزالة الفارق بني اجلزاء على       باحلكم جيب أن يكون متسقا من أجل      
 للرشـو منـها مواءمـة اجلـزاءات بالنـسبة         صياغة تعديالت تدخل على القانون اجلنـائي ألغـراض          

ــ . شاء، وبالتــايل حتديــد فتــرات تقــادم تلــك اجلــرائم، حــسبما اقتــرح الفريــق املــستعرِض    واالرت
ورحب الفريـق املـستعرِض هبـذا التطـور ودعـا الـسلطات الوطنيـة إىل مواصـلة اجلهـود املبذولـة                      

  .احملدَّثوإىل أن ُيسّن يف الوقت املناسب التشريع 
ان ورئــيس الــوزراء وأعــضاء جملــس  ويف اجلبــل األســود، متــنح احلــصانة للــرئيس وأعــضاء الربملــ 

املـادة  (ومّدعي الدولـة األعلـى       الوزراء ورئيس احملكمة العليا ورئيس وقضاة احملكمة الدستورية       
وميكنـه رفـع    )  مـن الدسـتور    ٨٢املـادة   (ويفصل الربملان يف حقوق احلصانة      ).  من الدستور  ٨٦

نة الوظيفيــة، الــيت ترفــع عنــهم ويتمتــع القــضاة باحلــصا. احلــصانة لكــي تتــسىن املالحقــة اجلنائيــة
  ). من الدستور١٢٨ و١٢٢املادتان (بقرارٍ من جملس القضاء يف حالة حدوث فعل إجرامي 

أنَّ إال  .  واملالحقة اإللزامية أساسـيان يف الـسياق القـانوين الـداخلي           الشرعية القانونية  مبدأي   إنَّ
 إىل إعفـاء اجلـاين      حية تقديرية ُتفضي  للنيابة العامة ممارسة صال   نة،  القانون يتيح، يف حاالت معيَّ    

وهبـذا املعـىن، اقتنـع    ).  من قانون اإلجراءات اجلنائية٢٧٣ و ٢٧٢املادتان  (من املالحقة اجلنائية    
  . من االتفاقية٣٠ من املادة ٣الفريق املستعرضِ بامتثال تشريع اجلبل األسود بالفقرة 

االختـــصاص يف إجـــراء التحقيقـــات والحـــظ املـــستعرضون اإلطـــار القـــانوين اجلديـــد املتعلـــق ب
نـاء  اختـاذ القـرار بـشأن االحتجـاز أث        أنَّ   إالَّ. اجلنائية، الذي يسند الصالحية للسلطات االّدعائية     

ظــل يف يــد قاضــي التحقيــق نظــرا إىل لــزوم الرقابــة القــضائية  ياإلجــراءات الــسابقة للمحاكمــة 
 األفعــال اإلجراميــة وتنــضوي .لألعمــال الــيت قــد يكــون هلــا تــأثري علــى محايــة حقــوق اإلنــسان
 نطــاق اختــصاص فريــق  ضــمناملرتكبــة يف ســياق اجلرميــة املنظمــة وحــاالت الرشــوة اجلــسيمة   
  .التحقيق املشترك، الذي يرفع التقارير إىل مدعي الدولة األعلى

ومثــة تــدابري موضــع التنفيــذ للــتمكني مــن مــصادرة املمتلكــات واملــصادرة املوّســعة ألربــاح          
 شـــروط وأحكـــام مـــصادرة أربـــاح املمتلكـــات  هـــذا، وإنَّ. املوجـــوداتاملمتلكـــات وحجـــز 

وميكـن أيـضا أن تـستهدف املـصادرة قيمـة      .  من القانون اجلنائي   ١١٣منصوص عليها يف املادة     
  . الفوائد اجملنية من السلوك اإلجرامي، وكذا أرباح املمتلكات املنقولة إىل الغري

، تـسمح سـلطات     ٢٠١٠ و ٢٠٠٩املعتمدة يف عـامي     وبالتعديالت املدخلة على القانون اجلنائي      
وللتحقّق من مشروعية أصل املمتلكات اليت      . اجلبل األسود باملصادرة املوسعة ألرباح املمتلكات     
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 مصادرة موسعة، ميكن قانون اإلجراءات اجلنائية أيضا من القيـام بتحقيـق             تكون موضع ميكن أن   
 األحكام املتعلقة مبصادرة املوجودات اإلجرامية      وكنتيجة للتعديل القانوين التصاعدي، فإنَّ    . مايل

والحـظ الفريـق املـستعرِض      . وحجزها وجتميدها وباآلليات تقترب من الوصول إىل إطـار شـامل          
 االسـتناد   أنه ، ولو كان األمر يعود إىل الدول األطـراف لتحديـد شـكل االمتثـال لالتفاقيـة، وأنَّ                  

ىل درجـة مـا،      التعـديالت احلديثـة قـد زادت، إ        ، فـإنَّ  إىل قوانني عديدة ليس مذموماً يف حد ذاتـه        
  .، الشيء الذي قد يعيق تنفيذه بنجاعة وجتزؤهالتشريعد من تعقُّ
.  تدابري محاية الشهود بواسطة أحكام قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة وقـانون محايـة الـشهود                 وُتنفَّذ

حـول ارتكـاب أفعـال     تهفهذا األخري ينظم احلماية خـارج احملكمـة للـشاهد الـذي يـديل بـشهاد      
منــها جــرائم جيــازى عليهــا بــاحلبس ملــدة عــشر ســنوات أو يزيــد، مبــا يف ذلــك جــرائم الرشــوة   

مــن شــأهنا أن تــستثين سلــسلة مــن اجلــرائم الــيت تــشملها اتفاقيــة األمــم   وهــذه العتبــة. اجلــسيمة
 موازنـة  هـذا يعكـس  أنَّ وأثنـاء الزيـارة، أوضـحت الـسلطات الوطنيـة        . ملتحدة ملكافحة الفساد  ا

املـوارد يف نظـام العدالـة اجلنائيـة الداخليــة والحظـت أهنـا قـد تنظــر يف مـسألة تغـيري العتبـة عنــد           
  .إصالح القانون

 اإلدالء بالـشهادة جمحفـا بـسالمة الـزوج          أالَّ يكـون  هناك قواعد خاصة باألدلة تـضمن       أنَّ  كما  
  ).اءات اجلنائية من قانون اإلجر١٢٠املدة (أو الزوجة أو األهل أو أشخاص الشهود 

 حالـة إلعـادة   ومل يبلّـغ عـن أيِّ  . اجلبل األسود طـرف يف اتفـاق البلقـان بـشأن محايـة الـشهود       و
وشـــجع املـــستعرضون الـــسلطات الوطنيـــة املختـــصة علـــى . تــوطني الـــشهود يف دولـــة أخـــرى 

استكشاف إمكانية إبرام مزيد من االتفاقات بشأن محايـة الـشهود، مبـا يف ذلـك إعـادة تـوطني                    
  . من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد٣٢ من املادة ٣هود، متشيا مع الفقرة الش

، الحـظ الفريـق املـستعرض أنـه،     املـذكورة  مـن االتفاقيـة   ٣٣ للمادة للطابع االختياريومراعاة  
حكام قانون العمل وتـشريع الوظيفـة املدنيـة بـشأن محايـة املـبلِّغني،           أوإن كانت توجد نواة من      

أنَّ وأُظهـر، ردا علـى ذلـك،        . بل األسود ليس له بعد تشريع خاص يكفل تلك احلمايـة           اجل فإنَّ
. الــسلطات الوطنيــة قــد اختــذت خطــوات العتمــاد قــانون خــاص بــشأن املــبلِّغني عــن الرشــوة    

وشــجع الفريــق املــستعرِض ســلطات اجلبــل األســود علــى مواصــلة اجملهــودات املبذولــة العتمــاد 
  .ذلك القانون
 من قانون اإلجراءات اجلنائيـة الـشخص املـشارك يف أنـشطة اجلرميـة      ١٢٩ و ١٢٥ان  ومتكّن املادت 

وشجع الفريق املستعرض على توسـيع  . املنظمة من التزويد مبعلومات ألغراض التحقيق واإلثبات  
. نطاق تلك األحكام لتحفيز مرتكيب اجلرائم غري املنظمة على التعاون مع سلطات إنفاذ القوانني             
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أو /ن التـدابري املتخـذة يف هـذا الـصدد مـنح احلـصانة أو التخفيـف مـن العقوبـة و            وميكن أن تتضم  
تطبيق تدابري محاية الشهود، وكذا التخفيض من عتبة املعاقبة على اجلرائم اليت تنفذ بشأهنا تـدابري               

  .  من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد٣٧احلماية، حسب ما تنص عليه املادة 
اون بني السلطات الوطنية احملققة واملالحِقة والقطاع اخلاص ال تعـين إال حـاالت              التعأنَّ  ويبدو  

وقـد  ).  من قانون منع غسل األموال ومتويل اإلرهاب       ٤املادة  (غسل األموال ومتويل اإلرهاب     
أحيل الفريق املستعرض أيضا إىل مسألة إلزام الوكاالت الربيديـة والكيانـات القانونيـة املـسجلة            

دعــاء بالبيانــات احملــّصل عليهــا مــن خــالل الرقابــة الــسرية ومــات بإمــداد الــشرطة واالنقــل املعلل
 مـن قـانون     ١٦٠-١٥٧املـواد   (املأمور هبا بالنـسبة للجرميـة املنظمـة واجلـرائم املتـصلة بالرشـوة               

 مـن قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة كيانـات           ٢٨٣وفـوق ذلـك، تلـزم املـادة         ). اإلجراءات اجلنائيـة  
واعتـرب الفريـق املـستعرض    . باملساعدة على التحقيق يف مجيع األفعـال اإلجراميـة   القطاع اخلاص   

ــتمرار يف         ــة إىل االس ــسلطات الوطني ــا ال ــصحيح ودع ــاه ال ــسري يف االجت ــا ت ــك اخلطــوات بأهن تل
  .التعاون مع القطاع اخلاص

حــة  مــن اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكاف٤٠وُعــّدت تــشريعات اجلبــل األســود بأهنــا متتثــل للمــادة  
 مـن   ٣الفقـرة   (الفساد بشأن السرية املصرفية عند التحقيق يف حاالت الرشوة وغـسل األمـوال              

  ). من القانون املتعلق باملصارف٨٥ من قانون اإلجراءات اجلنائية واملادة ٢٧١املادة 
ة والـسلبية، يف    يوحتدد مبادئ الوالية القضائية، مبا فيها قواعد الوالية اإلقليمية والشخصية اإلجياب          

ومراعــاةً للطبيعــة االختياريــة ملتطلّــب اتفاقيــة األمــم  .  مــن القــانون اجلنــائي١٣٧ و١٣٤املــادتني 
املتحــدة ملكافحــة الفــساد، يف هــذا الــشأن، دعــا الفريــق املــستعرض ســلطات اجلبــل األســود إىل    

رائم املرتكبـة  اجلـ ) ١: (ية اجلنائيـة لتـشمل اآليت  ئاستكشاف إمكانيـة توسـيع نطـاق الواليـة القـضا       
ضد الدولة أو مواطنيها، دون أن يقتضي ذلك توّرط أحد رعايا اجلبل األسود يف اجلرمية املعنيـة؛         

  .اجلرائم اليت يرتكبها أشخاص عدميو اجلنسية يقطنون عادةً يف اجلبل األسود) ٢(و
    

    دةالتجارب الناجحة واملمارسات اجليِّ  - ٢- ٢  
  :دةالتالية على أهنا ممارسات جيِّاستبان الفريق املستعرض املسائل 

، مقابـل اشـتراط   "أو غـريه فعـل رمسـي   " القيـام، يف سـياق أحكـام الرشـوة، بتجـرمي       •  
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد بأن يقـوم املوظـف بفعـل أو ميتنـع عـن القيـام                   

تــسمح مبالحقــة الرشــوة " فعــل آخــر"فاإلشــارة إىل ". لــدى أدائــه واجباتــه"بفعــل 
 صود هبا محل املوظف على القيام بفعل نتيجة مزاولة وظائف رمسية بوجه عام؛املق
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النطاق الواسـع لتطبيـق األحكـام الداخليـة بـشأن املتـاجرة بـالنفوذ، مبـا أهنـا لـيس                       •  
 مـن اتفاقيـة     ١٨، كمـا ورد يف املـادة        "إسـاءة اسـتغالل النفـوذ     "منها ما يـشري إىل      

 األمم املتحدة ملكافحة الفساد؛

 تعديالت تشريعية متكن من املصادرة املوّسعة ألرباح املوجودات وإجـراء           اعتماد • 
 التحقيق املايل؛

  .إقرار مسؤولية األشخاص االعتباريني عن األفعال اإلجرامية • 
    

    نطبق ذلكا التنفيذ، حيثما اليت تواجهالتحديات   - ٣- ٢  
لـوطين مــع أحكـام اتفاقيــة   بينمـا الحـظ املــستعرضون اجلهـود املبذولــة ملالءمـة النظـام القــانوين ا     

األمم املتحدة ملكافحة الفساد فيما يتعلق بـالتجرمي وإنفـاذ القـوانني، اسـتبانوا بعـض التحـديات        
أو األسـباب الداعيـة إىل زيـادة التحـسني وأبـدوا املالحظـات التاليـة الـيت                  /املواجهة يف التنفيذ و   

جــراءات أو تنظـر فيهــا  ة اإلتتخـذ الـسلطات الوطنيــة املختـص   يلـزم أخـذها بعــني االعتبـار لكــي    
رهنــاً بالطبيعــة اإللزاميــة أو االختياريــة ملتطلبــات اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفــساد ذات (

  :و) الصلة
ــشريع لكــي ُتــ  حتــديث  •    ــة   دَر الت ــارة اجلمل ــصريح العب ــشكل مباشــر أو غــ  "ج ب ري ب

ــوطنيني   املــوظفني العمــوميني برشــويف األحكــام املتعلقــة  " مباشــر ــشاواال ، ئهمرت
 متشيا مع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد؛

 يف القطاع العمـومي بكيفيـة جتعلـها تـشمل مبـا ال يـدع جمـاال         الرشوتأويل جرمية     •  
لاللتباس احلـاالت الـيت ال يقـصد فيهـا انتفـاع املوظـف نفـسه وإمنـا طـرف ثالـث                      

  مستفيد؛ 
 تفـسريه فيمـا يتعلـق بطبيعـة         أو/ضمان اإليضاح واالتـساق يف التـشريع الـوطين و           •  

يف احلكم املتعلق بالرشوة يف القطـاع اخلـاص يف          " غري املستحقة "ـاملزية ووصفها ب  
يف حكــم القطــاع  " اهلديــة أو املنفعــة األخــرى  "مقابــل اإلشــارات املنــاظرة إىل   

 العمومي؛ 

 من اتفاقية األمم املتحـدة  ١٧توضيح تفسري أحكام التشريع احلايل املنفذة للمادة         • 
ملكافحــة الفــساد لكــي تكــون املمتلكــات غــري املنقولــة واقعــة يف نطــاق تطبيقهــا، 

 .من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد) د (٢متشيا مع املادة 
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االســـتمرار يف اجلهـــود باالجتـــهاد القـــضائي ابتغـــاء املزيـــد مـــن الوضـــوح، عنـــد  • 
صلة مـن احلكـم   االقتضاء، بشأن تفـسري ونطـاق تطبيـق األقـسام املختلفـة ذات الـ          

اقترانـا  خمتلفـة،   املتعلق بغسل األموال، خاصة فيمـا يتـصل مبعـايري فـرض جـزاءات     
   من القانون اجلنائي بشأن تزامن األفعال اإلجرامية؛ ٤٨املادة ب

االستمرار يف اجلهود الرامية إىل توسيع مدى التدابري اهلادفـة إىل تـشجيع التعـاون                 •  
قة والقطـاع اخلـاص علـى األمـور املتعلقـة بارتكـاب         بني السلطات احملقِّقة واملالحِ   

 اجلرائم اليت تشملها اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد؛

ــداخلي و     •  ــشريع ال ــوفر الت ــود لكــي ي ــذل اجله ــشأن  /االســتمرار يف ب ــسريه ب أو تف
 مصادرة املوجودات اإلجرامية وحجزها وجتميدها وآلياهتا؛ 

جمــرى /م التــشريعي املتــصل بإعاقــة اإلثبــاتالقيــام، عنــد االقتــضاء، بتعــديل احلكــ • 
العدالة لتوسيع نطاق أحكام الـشهود أو اخلـرباء الـشهود أو املـشاركني اآلخـرين                

 أو ذويهم؛/يف اإلجراءات اجلنائية حبيث يشمل أفراد أسرهم و

 اجلــزاءات املتعلقــة مواءمــةَ اجلــاري للقــانون اجلنــائي التحــديث أن يــشملضــمان  • 
ديــاً للتبــاين ولزيــادة متاســك النظــام اجلزائــي وإزالــة أوجــه   واالرتــشاء تفابالرشــو

اإلهبام والصعوبات املمكنة اليت قد تنشأ عن تفاوت فترات التقادم؛ والسري علـى             
 نفس املنوال فيما خيص املتاجرة الفاعلة يف استغالل النفوذ؛

العمل على أن ينص التـشريع الـداخلي علـى فتـرة تقـادم أطـول بالنـسبة للجـرائم                     • 
  . بسيطة املوجبة للحبس واليت تقع ضمن الوالية القضائية للمحكمة األساسيةال

    
    التعاون الدويل: الفصل الرابع  - ٣  

     تنفيذ املواد قيد االستعراضعلىمالحظات   - ١- ٣  
 لعـام   املـسائل اجلنائيـة   قانون املساعدة القانونية املتبادلة يف      ألحكام   تسليم اجملرمني داخليا     خيضع
  . تنص املعاهدات واالتفاقات الدولية على خالف ذلك، ما مل٢٠٠٨

عـددا مـن االتفاقـات      أنَّ  غـري   . بل األسود يف تسليم اجملـرمني وجـود معاهـدٍة مـا           وال يشترط اجل  
املعاملة باملثل ميكن أن تكون أساسا قانونيـا لتـسليم     أنَّ  كما  . الثنائية لتسليم اجملرمني قد أبرمت    

  .اجملرمني
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 على شروط تـسليم اجملـرمني، منـها األسـباب           املسائل اجلنائية ة املتبادلة يف    وينص قانون املساعد  
 العتبــة الســتبانة ١٣وعلــى اخلــصوص، حتــدد املــادة  . الداعيــة إىل رفــض طلــب مقــدم للتــسليم 

احلـبس ملـدة سـتة شـهور ومـا يتبقـى مـن أربعـة أشـهر مـن احلكـم                      (اجلرائم املـستوجبة للتـسليم      
 ).مطلوبا إلنفاذ احلكمباحلبس إذا كان تسليم اجملرم 

املـادة  (حالة ينظمها القـانون الـداخلي     أيِّ  ازدواج التجرمي شرط الزم لتسليم اجملرم، سواء يف         و
أو رهناً بأحكـام معاهـدة منطبقـة        ) املسائل اجلنائية  من قانون املساعدة القانونية املتبادلة يف        ١١

  .أو اتفاق منطبق
 مـن   ٤٤ مـن املـادة      ٣الفقـرة   (لة تبعيـة التـسليم      وليس يف القانون الداخلي حكـم خمـصص ملـسأ         

ــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفــساد   ــسليم   أنَّ إال ). اتفاقي هــذه املــسألة مــشمولة يف معاهــدات ت
تبعيــة التــسليم قــد يلــزم النظــر فيهــا عنــد أنَّ م ســلطات اجلبــل األســود بــوتــسلّ .اجملــرمني الثنائيــة

  .املسائل اجلنائيةة يف استيفاء قانون املساعدة القانونية املتبادل
 على استثناء اجلـرائم     املسائل اجلنائية  من قانون املساعدة القانونية املتبادلة يف        ١٢وحتتوي املادة   

ــسياسية ــام       ال ــسليم اجملــرمني لع ــة بت ــة املتعلق ــة األوروبي ــضا إىل االتفاقي ــسليم، مــشريةً أي مــن الت
عرضون انتباه سلطات اجلبـل األسـود       ونظرا لالنطباق العام هلذا احلكم، استرعى املست      . ١٩٥٧

إىل مسائل التفسري املمكـن إثارهتـا يف حـاالت تـسليم اجملـرمني مـستقبال يتـورط فيهـا أشـخاص                    
ــة هامــة  " ــأداء وظــائف عمومي ــة األمــم املتحــدة  ٥٢ مــن املــادة ١الفقــرة " (كلفــوا ب  مــن اتفاقي

املالحقــة /سية للجـرم ، حيــث ميكـن أن تطـرح مــسألة االدعـاء بالطبيعـة الــسيا    )ملكافحـة الفـساد  
  .السياسية يف البلد مقدم الطلب

، تنظـيم  املـسائل اجلنائيـة   من قانون املساعدة القانونية املتبادلة يف   ٣٣-١٥وجيري، بواسطة املواد    
وباإلمكـان اإلذن باحتجـاز الـشخص ملـدة ال تتعـدى سـتة شـهور مـع             . إجراءات تسليم اجملـرمني   

وأثنـاء زيـارة   . ، بناء على طلب من الدولـة مقدمـة الطلـب     إمكانية التمديد لفترة شهرين إضافيني    
البلد، أفادت سلطات اجلبل األسود أهنا تزمع النظـر يف متديـد فتـرة االحتجـاز القـصوى للتـسليم                    

  .حبيث تبلغ سنة واحدة من دون أن تطلب ذلك بالتحديد الدولة مقدمة الطلب
وأثناء زيـارة البلـد، أبلغـت سـلطات     . الداخلية أطر إلمتام إجراءات تسليم اجملرمني ومل ُتبيَّن أيُّ  

ــود بــ   ــل األس ــبل         أنَّ اجلب ــراءات س ــا إج ــا فيه ــهر، مب ــة أش ــاء أربع ــستغرق زه ــارب ي ــسليم اهل ت
  .االنتصاف
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 متتثـل للفقـرة   املـسائل اجلنائيـة   األحكام ذات الـصلة مـن قـانون املـساعدة القانونيـة املتبادلـة يف                و
 التـسليم   وعالوة على ذلـك، فـإنَّ     . حدة ملكافحة الفساد   من اتفاقية األمم املت    ٤٤ من املادة    ١١

  .املشروط للرعايا حتكمه اتفاقات ثنائية
املـسائل  وأفادت سلطات اجلبل األسود بأهنا تنوي تعديل قانون املـساعدة القانونيـة املتبادلـة يف                

ــة ــه يف ضــوء التطــورات املــستجّدة، مبــا يف ذلــك تلــك املتع    اجلنائي ــادة مــن فعاليت لقــة  قــصد الزي
ــة املــذكورة  ــد علــى    . باالتفاقي ــد، جــرى التأكي ــارة البل ــاء زي ــداخلي الســتيفاء  أنَّ وأثن العمــل ال

  .القانون يوشك أن يبدأ
وأثنـاء زيـارة   . وأثار الفريق املستعرض مسألة نقص األمثلـة العمليـة علـى التنفيـذ واإلحـصاءات      

ذ نفَّـ لكيفيـة الـيت يُ    البلد، أعطيت إيضاحات مكنت املستعرضني من تكوين صـورة أفـضل عـن ا             
حـصاءات عـن حـاالت تـسليم اجملـرمني      إوعالوة على ذلك، قـدمت    . هبا عمليا اإلطار القانوين   

الـسلطات الوطنيـة الحظـت أهنـا        أنَّ  غـري   . ٢٠١٢-٢٠١٠اإلجيايب والسليب يف غـضون الفتـرة        
 مـع  ، يف إنشاء نظام لتدبري احلـاالت حيتـوي علـى بيانـات     ٢٠١٣تعتزم الشروع، يف مطلع عام      

  .إحصاءات ومع حاالت عملية تتعلق بكل من التسليم واملساعدة القانونية املتبادلة
ــيهم    و ــوم علـ ــل احملكـ ــة نقـ ــرف يف اتفاقيـ ــود طـ ــل األسـ ــايف  ) ١٩٨٣(اجلبـ ــا اإلضـ وبروتوكوهلـ
وقد وقع البلد على اتفاقات ثنائية بشأن احملكوم عليهم وبـشأن االعتـراف والتنفيـذ               ). ١٩٩٧(

اجلبـل  أنَّ  كمـا   . ، مبـا يف ذلـك إنفـاذ اجلـزاءات         املـسائل اجلنائيـة    الـصادرة يف     املتبادلني لألحكـام  
 إنفـاذ األحكـام اجلنائيـة       أمَّا. األسود طرف يف االتفاقية األوروبية بشأن صحة األحكام اجلنائية        

 مــن قــانون املــساعدة القانونيــة املتبادلــة يف  ٤١-٣٨ زيــادةً علــى ذلــك املــواد هتنظمــفاألجنبيــة 
  .جلنائيةاملسائل ا

. وتقــدم املــساعدة القانونيــة املتبادلــة وفقــا للمعاهــدات أو االتفاقــات الدوليــة الــسارية املفعــول  
 ١٩٥٩لعـام   جلبل األسود طرف يف االتفاقية األوروبية للمساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائيـة او

. ة يف هــذا املــضمارع عــددا مــن االتفاقــات الثنائيــ البلــد وقّــكمــا أنَّ. وبروتوكوليهــا اإلضــافيني
ــدمت        ــور، ق ــا بعــض األم ــنظم فيه ــات أو مــىت مل ت ومــىت انعــدمت تلــك املعاهــدات أو االتفاق

.  شـريطة املعاملـة باملثـل      املـسائل اجلنائيـة   املساعدة عمـال بقـانون املـساعدة القانونيـة املتبادلـة يف             
  .عتباريوباالستطاعة أيضا منح تلك املساعدة خبصوص اجلرائم اليت ُيسأل عنها شخص ا

 مــن قــانون املــساعدة  ٥مبقتــضى املــادة (وميكــن تقــدمي املــساعدة املــشروطة بــالتجرمي املــزدوج   
م إذا  القــانون علـى أنـواع املــساعدة الـيت تقــدَّ   وال يـنصُّ ). املــسائل اجلنائيـة القانونيـة املتبادلـة يف   

وتــنص .  هــذه املــسألة تعــاجل علــى أســاس كــل حالــة علــى حــدةانتفــى التجــرمي املــزدوج، لكــنَّ
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ــان  ــة يف   ٤٧ و٤٦املادت ــة املتبادل ــانون املــساعدة القانوني ــة  مــن ق  علــى مــسبِّبات  املــسائل اجلنائي
  .وال ميكن أن تكون السرية املصرفية سببا للرفض. الرفض

ــة للتعامــل مــع طلبــات املــساعدة       و ــة املعّين ــسلطة املركزي ــوزارة املــسؤولة عــن القــضاء هــي ال ال
 طلبات املـساعدة القانونيـة      أُحيلت يوجد اتفاق دويل للمعاملة باملثل،       وإذا مل . القانونية املتبادلة 

ومـىت وجـد اتفـاق دويل، تناقلـت الـسلطات املختـصة             . املتبادلة عن طريق القنوات الدبلوماسية    
ويف احلاالت املستعجلة، على شرط املعاملة باملثل، جيوز إحالة الطلبـات عـن             . الطلبات مباشرة 

وتنفذ، طبقا لتشريع اجلبـل األسـود،   ). اإلنتربول(دولية للشرطة اجلنائية طريق قنوات املنظمة ال  
ــة   ــة املتبادل ــواردة للمــساعدة القانوني ــة   أنَّ كمــا . الطلبــات ال طــول إجــراءات املــساعدة القانوني

  .املتبادلة يتوقف على تعقّد احلالة
تقـدمي   إىل   ، اسـتثنائيا  ،نائيـة املـسائل اجل   من قانون املساعدة القانونية املتبادلة يف        ١٩ املادة   وتشري

 املــسألةأنَّ كمــا . رفض طلبــات التــسليم، ال إىل طلبــات املــساعدة القانونيــة املتبادلــةمــربرات لــ
ومـن جهـة أخـرى،      . املتعلقة برفض طلبات املساعدة القانونية املتبادلة ُتَتناول يف اتفاقات ثنائيـة          

طـاق املـادة لتـشمل طلبـات املـساعدة          إن مل توجد معاهدة لزم توسـيع ن        كان هناك تسليم بأنه،   
  .وهذه مسألة ُينظر فيها عند استيفاء التشريع. القانونية املؤقتة كذلك

 مـن قـانون املـساعدة القانونيـة املتبادلـة يف           ٣٧-٣٤تحكمه املـواد    ف نقل اإلجراءات اجلنائية     أمَّا
تعلقــة بنقــل الــدعاوى اجلبــل األســود طــرف أيــضا يف االتفاقيــة األوروبيــة امل و. املــسائل اجلنائيــة

  ). ١٩٧٢( اجلنائية
 واالتفاقيـات ويف جمال إنفاذ القانون، يفي اجلبل األسود بالتزاماته على أسـاس التـشريع الـوطين          

وأثنـاء  . ذات الصلة واالتفاقات الثنائية، وكذا من خالل العضوية يف منظمات الشرطة الدوليـة            
نفاذ القانون مع الواليات املتحـدة األمريكيـة،        زيارة البلد، أُبلغ عن حالة واحدة للتعاون على إ        

  ).لعدم وجود اتفاق ثنائي(استعني فيها باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد كسند قانوين 
وقــد وقّــع اجلبــل األســود أيــضا وصــّدق علــى اتفــاق بــشأن التعــاون االســتراتيجي مــع املكتــب  

ــشرطة  ــول(األورويب لل ــربامج تدر ). اليوروب ــضطلع ب ــاق  وُي ــذا االتف ــة يف ســياق ه وجيــري . يبي
تــرويج التعــاون امللمــوس مــع ضــباط االتــصال عــن طريــق املركــز الــوطين املركــزي لإلنتربــول    

وملديريــة الــشرطة ضــابط اتــصال يف مقــر . والتكامــل األورويب وإدارة التعــاون الــدويل للــشرطة
  .اإلنتربول يف مدينة ليون
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ــة   وســيبدأ، يف الوقــت املناســب، التفــاوض مــن أجــ   ل إبــرام اتفــاق بــني اجلبــل األســود والوكال
وقد أقام اجلبل األسود أيضا التعاون مع شبكة كامـدين املـشتركة            . األوروبية للتعاون القضائي  

  .بني الوكاالت السترداد املوجودات ويشارك حاليا مبوجب مركز مراقب
وكـول اإلضـايف    جراء التحقيق املشترك مع بلدان أخـرى، صـّدق اجلبـل األسـود علـى الربوت               وإل

  .الثاين لالتفاقية األوروبية للمساعدة القانونية يف املسائل اجلنائية
اتفاقات ثنائية أو متعددة األطراف الستخدام تقنيات التحقيق على ع اجلبل األسود ومل يوقِّ

اخلاصة، وإمنا يقرر هذا االستخدام على أساس كل حالة على حدة عمال بقانون املساعدة 
 واالتفاقية األوروبية للمساعدة القانونية يف املسائل اجلنائية املسائل اجلنائيةتبادلة يف القانونية امل

 من قانون اإلجراءات اجلنائية اإلطار ١٦٢-١٥٧وتوفر املواد . وبروتوكوهلا اإلضايف الثاين
  . الصلةدالء قانوناً أمام احملاكم باحلجة ذات واإللضمان متّشي الرقابة السرية مع مبدأ الشرعية 

    
    دةالتجارب الناجحة واملمارسات اجليِّ  - ٢- ٣  

واستبان الفريق . اجلبل األسود أقام إطارا متينا للتعاون الدويلأنَّ خلص الفريق املستعرض إىل 
  : دةاملسائل التالية على أهنا ممارسات جيِّ

مركز اجلبل األسود كطرف يف صكوك إقليمية حول أشكال خمتلفة من التعـاون               •  
ــه، وكــذا صــكوك متعــددة األطــراف بــشأن الفــساد وغــسل     ا لــدويل يف حــد ذات

 األموال واجلرمية املنظمة، تتضمن أحكاماً عن التعاون الدويل؛

إبرام اتفاق استراتيجي مع اليوروبول، وكذا التعاون امللموس مـع ضـباط اتـصال                •  
  .عن طريق اإلنتربول هبدف تيسري التعاون على إنفاذ القانون

    
    نطبق ذلكاتنفيذ االتفاقية، حيثما اليت تواجه التحديات   - ٣- ٣  

اسُترعي انتبـاه سـلطات اجلبـل األسـود إىل املالحظـات التاليـة الختـاذ إجـراء بـصددها أو النظـر                    
رهنــاً بالطبيعــة اإللزاميــة أو االختياريــة للمتطلبــات ذات الــصلة يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة (فيهــا 

ــساد  ــادة ) ملكافحــة الف ــة زي ــشملها االتفاقيــة       ت البغي ــيت ت ــرائم ال ــة اجل ــى حمارب ــدويل عل ــاون ال ع
  : املذكورة
 مـن املـادة     ٣النظر يف إمكانية إدراج حكم متعلـق بتبعيـة التـسليم ، وفقـا للفقـرة                   •  

 ؛املسائل اجلنائية، عند استيفاء قانون املساعدة القانونية املتبادلة يف ٤٤
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فقـا التفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة      فعـل جمـّرم و    أيِّ  مواصلة ضمان عدم اعتبـار       • 
الفساد على أنه جرم سياسي رمبا حيول دون التسليم، خاصة يف حـاالت يتـوّرط               

ــا أشــخاص   ــة   "فيه ــة هام ــائف عمومي ــأداء وظ ــوا ب ــاء   "كلِّف ــث ميكــن االدع ، حي
 املالحقة السياسية يف الدولة مقدمة الطلب؛/بالطبيعة السياسية للجرم

، بتمديـد   املـسائل اجلنائيـة   املساعدة القانونية املتبادلة يف      قانون   حتديثالقيام، عند    • 
مدة االحتجاز القصوى لغرض التـسليم مـن غـري أن تطلـب ذلـك الدولـة مقدمـة                   

 لطلب؛ا

، بـضمان   املسائل اجلنائيـة   قانون املساعدة القانونية املتبادلة يف       حتديثالقيام، عند    • 
كي يشمل أيضا طلبـات      رفض طلب التسليم ل    بتربيرتوسيع نطاق احلكم اخلاص     
 املساعدة القانونية املتبادلة؛

ــات مــع        •  ــوي علــى قاعــدة بيان ــدبري احلــاالت حيت ــشاء نظــام لت ترشــيد اجلهــود إلن
ــة   ــع أمثل ــساعدة      /إحــصاءات وم ــسليم وامل ــن الت ــسبة لكــل م ــة بالن حــاالت عملي

إلطـار القـانوين    ل العملـي  فيـذ نالتالقانونية املتبادلة، يعطي صورة أفضل عن كيفية        
  الصلة؛ذي

ــة        •  ــات ثنائي ــا يف اتفاق ــتراك فعلي ــساحنة لالش ــرص ال ــتمرار يف استكــشاف الف االس
، قـصد زيـادة     )خاصة البلدان غري األوروبية   (ومتعددة األطراف مع بلدان أجنبية      
 فعالية خمتلف أشكال التعاون الدويل؛

  . النظر يف رصد موارد إضافية لتعزيز فاعلية وقدرة آليات التعاون الدويل • 
    

     حتسني تنفيذ االتفاقية املطلوبة من أجلاالحتياجات من املساعدة التقنية   - ٤- ٣  
  :أوضحت سلطات اجلبل األسود أهنا سوف تستفيد من املساعدة التقنية الدولية يف اآليت

 أجنـع يف     بغيـة جعلـه    املـسائل اجلنائيـة    قانون املساعدة القانونيـة املتبادلـة يف         حتديث • 
، مبــا يف املــسائل اجلنائيــة ميــدان التعــاون الــدويل يف ضــوء التطــورات احلاصــلة يف

 ذلك تلك اليت تتعلق باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد؛

ــع         • ــع إحــصاءات وم ــات م ــدة بيان ــى قاع ــوي عل ــدبري للحــاالت حيت ــام ت ــشاء نظ إن
  .حاالت عملية بالنسبة لكل من تسليم اجملرمني واملساعدة القانونية املتبادلة/أمثلة

  


