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    وافية خالصة  -ثانياً  
    االحتاد الروسي    
    التعليقات    

اتفاقية يف سياق تنفيذ  الروسي  الحتادلالقانوين واملؤسسي النظام استعراض متهيد:   - ١  
   املتحدة ملكافحة الفساد  األمم

سـمرب  كـانون األول/دي  ٩يف  وقَّع االحتاد الروسي علـى اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد      
، وصـدق  ٢٠٠٣كـانون األول/ديسـمرب    ٦املؤرخ  ٥٨١رقم  يسارئالمر األ، مبوجب ٢٠٠٣

آذار/مــارس  ٨املــؤرخ  ٤٠عليهــا، مــع إصــدار إعالنــات، مبوجــب القــانون االحتــادي رقــم        
ــي   .٢٠٠٦ ــاد الروسـ ــديق  وأودع االحتـ ــة التصـ ــدة يف    وثيقـ ــم املتحـ ــام لألمـ ــني العـ ــدى األمـ لـ

  .٢٠٠٦أيار/مايو   ٩
القانون الدويل واملعاهـدات الدوليـة الـيت    يتضمنه ما  أن من دستور االحتاد الروسي ١٥ملادة اوتعترب 

 .القـانوين مـن نظامـه   ال يتجـزأ   هو جزءمن مبادئ وقواعد معترف ا عامليا الروسي يربمها االحتاد 
عـد  وحيثما كانت هناك معاهدة دوليـة أبرمهـا االحتـاد الروسـي، وكانـت تلـك املعاهـدة ترسـي قوا        

  .، فإنَّ قواعد املعاهدة الدولية هي اليت تنطبقي الوطنغري تلك اليت ينص عليها القانون 
أحكـــام الدســـتور والقـــانون اجلنـــائي وقـــانون البلـــد وتشـــمل تشـــريعات مكافحـــة الفســـاد يف 

ــانون        ــدين وق ــانون امل ــة والق ــات اإلداري ــانون االحتــاد الروســي للمخالف ــة وق اإلجــراءات اجلنائي
، مثـل القـانون االحتـادي ملكافحـة الفسـاد      حمددة يف هـذا الشـأن  ضافة إىل تشريعات العمل، باإل

عائـدات اجلرميـة (غسـل األمـوال ومتويـل      تبيـيض  )، والقانون االحتادي بشأن مكافحة ٢٠٠٨(
ــاب) ( ــادي  ٢٠٠١اإلرهـ ــانون االحتـ ــة  )، والقـ ــة املدنيـ ــي ( للخدمـ ــاد الروسـ )، ٢٠٠٤يف االحتـ

)، والقـانون االحتـادي   ١٩٩٢النائـب العـام لالحتـاد الروسـي (    والقانون االحتادي بشأن مكتب 
)، والقــانون ٢٠١١)، والقــانون االحتــادي للشــرطة (٢٠١٠(الوطنيــة  اتتحقيقــالبشــأن جلنــة 

)، والقـــانون االحتـــادي بشـــأن محايـــة الدولـــة للضـــحايا ١٩٩٥االحتـــادي لعمليـــات الشـــرطة (
) والقـــانون ٢٠١٠واملعـــدل يف  ،٢٠٠٤الـــدعاوى اجلنائيـــة (وســـائر األطـــراف يف والشـــهود 

االحتـاد الروسـي االسـتراتيجية     كمـا اعتمـد   .)١٩٩٠مال املصرفية (االحتادي للمصارف واألع
مبوجـب املرسـوم الرئاسـي رقـم     اعتمدت ، اليت ٢٠١١-٢٠١٠الوطنية ملكافحة الفساد للفترة 

طـة الوطنيـة   )، واخل٢٠١٢ آذار/مـارس  ١٣يف ل (املعد ٢٠١٠ نيسان/أبريل ١٣املؤرخ  ٤٦٠
 ٢٩٧مبوجـب املرسـوم الرئاسـي رقـم     اعتمـدت  الـيت  ، ٢٠١٣-٢٠١٢ملكافحة الفساد للفتـرة  

  .٢٠١٢ آذار/مارس ١٣املؤرخ 
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عـدد مـن املؤسسـات واألجهـزة     مـن  اإلطار املؤسسي ملنع الفسـاد ومكافحتـه يف البلـد     يتألفو
د، ومكتـب النائـب   ملكافحـة الفسـا  الرئاسـي  لـس  اجملاملسؤولة عن مكافحة الفسـاد، وبـاألخص   

، ووزارة العـدل، ووزارة الداخليـة، وجهـاز األمـن االحتـادي،      الوطنيـة  اتتحقيقـ الالعام، وجلنة 
واجلهاز االحتادي للرقابة املالية، وإدارات عديدة يف األجهزة املتخصصة يف منـع الفسـاد وغـريه    

ســوم الرئاســي  وفقًــا للمرهيئــة مــن هيئــات الدولــة االحتاديــة     مــن اجلــرائم واملنشــأة يف كــل    
ــم ــؤرخ ١٠٦٥ رق ــب     .٢٠٠٩أيلول/ســبتمرب  ٢١ امل ــإنَّ مكت ــك، ف ــى ذل ــالوة عل ــس اجملوع ل
ملكافحة الفساد قـد أنشـأ فـريقني عـاملني: األول بشـأن التعـاون مـع اجملتمـع املـدين يف           يسارئال

األعمــال واهليئــات دوائــر ممثلــي اشــتراك املســائل الــيت تتعلــق مبكافحــة الفســاد، والثــاين بشــأن   
  .الفسادسوياً على مكافحة كومية يف العمل احل

مـن   ٥٥و ٥٤و ٥٣يف االحتـاد الروسـي تنظِّمـه الفصـول     يف الدعاوى اجلنائيـة  والتعاون الدويل 
كـانون األول/ديسـمرب    ١٨ املـؤرخ  ١٧٩٩قانون اإلجراءات اجلنائيـة واملرسـوم الرئاسـي رقـم     

تنفيذ أحكام اتفاقية األمـم املتحـدة   بشأن أجهزة االحتاد الروسي املركزية املسؤولة عن  ٢٠٠٨
  .ملكافحة الفساد املتعلقة باملساعدة القانونية املتبادلة

    
    الفصل الثالث: التجرمي وإنفاذ القانون  - ٢  

    ضاتنفيذ املواد قيد االستعر رصد  - ١- ٢  
يف القطـاع العـام جرميـة مبوجـب      -أو قبوهلـا   الرشـوة تقـدمي   - واالرتشـاء  الرشويعترب كل من 

املـؤرخ  من القـانون اجلنـائي، بصـيغته املعدلـة مبوجـب القـانون االحتـادي         ٢٩٠و ٢٩١ملادتني ا
 .مــن القــانون اجلنــائي تقــدمي الرشــى عــرب وســيط  ١-٢٩١وجتــرم املــادة  .٢٠١١ أيار/مــايو ٤

، وميكــن أن مــن القــانون  ٢٩٠وتعريــف الرشــوة منصــوص عليــه يف الفقــرة األوىل مــن املــادة    
أيضـاً  مبمتلكـات، أو  مـن االنتفـاع   راق مالية وغري ذلك من املوجودات أو نقود وأوتتألف من 

 .العاديـة األحـوال  دفـع مقابـل يف   بينمـا يقتضـي احلصـول عليهـا     من خدمات تقدم دون مقابل 
موجــودات ملموســة أو مزايــا غــري ملموســة (انظــر أيضــا اســتعراض   مــن الرشــوة تتــألف وقــد 

بكامـل هيئتـها   حملكمة العليا لالحتاد الروسـي  الصادر عن ا ٦املمارسات القضائية يف القرار رقم 
  .)٢٠٠٠شباط/فرباير  ١٠يف 

ل وظـائف ميثِّـ  ف بوصـفه "شخصـا يـؤدي    عـر "، الـذي ي املوظـف وتستخدم كال املـادتني تعـبري "  
بصفة دائمة أو مؤقتة، أو مبوجـب صـالحية خاصـة، أو يـؤدي وظـائف تنظيميـة       فيها احلكومة 

ــة أو أو  ــة، أو     إداررقابيـ ــذايت احملليـ ــم الـ ــزة احلكـ ــة، أو أجهـ ــزة الدولـ ــادية يف أجهـ ــة أو اقتصـ يـ
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املؤسسات احلكومية أو البلدية، أو يف القوات املسلحة لالحتاد الروسـي أو غريهـا مـن القـوات     
 ٦وباإلضــافة لــذلك، فبموجــب القــرار رقــم      .أو التشــكيالت العســكرية لالحتــاد الروســي"   

بشـأن   ٢٠٠٠شـباط/فرباير   ١٠يف بكامـل هيئتـها   اد الروسـي  حملكمـة العليـا لالحتـ   الصادر عن ا
تعــبري "ممثلــي الســلطات  يشــمل املمارســات القضــائية يف قضــايا الرشــوة أو الرشــوة التجاريــة،   

 مـوظفي التنفيذية" األشخاص الـذين يضـطلعون بصـالحيات تشـريعية أو تنفيذيـة أو قضـائية، و      
ؤدون وظـائف قياديـة وفقًـا لإلجـراءات القانونيـة      الدولة واألجهزة اإلشرافية أو الرقابية الذين ي

معهـم، أو لـديهم صـالحيات اختـاذ قـرارات جيـب       وظيفـي  جتاه أشخاص ليسوا يف عالقة عمل 
  .اإلداريةوضعياهتم على األفراد أو املؤسسات طاعتها، بغض النظر عن 

 وقـــد الحـــظ اخلـــرباء القـــائمون علـــى االســـتعراض أنَّ أركـــان قبـــول الرشـــوة الـــواردة يف          
(أ) مــن اتفاقيــة مكافحــة الفســاد مثــل "عــرض" مزيــة غــري مســتحقة أو "الوعــد ــا"   ١٥ املــادة
ــادة    مل ــائي   ٢٩١تحــدد بوضــوح يف صــياغة امل ــانون اجلن ــن الق ــو االحتــاد    .م ــد أوضــح ممثل وق

املتصـلة بالشـروع   العام مـن القـانون   اجلزء الروسي أنَّ هذه األركان منصوص عليها يف أحكام 
ــادة      يف ارتكــاب جر ــدمي الرشــوة) (امل ــة (تق ــة أو التحضــري الرتكــاب جرمي ــانون   ٣٠مي ــن الق م

ففي اللغة الروسية، يقصد بتعبريي "الوعد" و"العرض" التعبري مـن طـرف واحـد عـن      .اجلنائي)
، فـإنَّ  دليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد    ووفقًا لل .ما نية القيام بفعل
ومبوجـب القـانون    .يف االتفاقية تنطوي على اتفاق بشأن معاملة (قبـول رشـوة)  كلمة "الوعد" 

ــةً   مــن حــاالت التحضــري الرتكــاب   خاصــةً الروســي، يســمى هــذا الفعــل "اتفاقًــا" ويعتــرب حال
هم مبعـىن نيـة مـن طـرف واحـد للقيـام       يفووفقًا للدليل، فإنَّ تعبري "العرض" يف االتفاقية  .جرمية

يف بكامـل هيئتـها   حملكمـة العليـا لالحتـاد الروسـي     الصـادر عـن ا   ٦قـرار رقـم   الوينص  .بفعل ما
لتقـدمي رشـوة   على أنَّ النية املعرب عنها بوضوح من قبل شخص مـا   ٢٠٠٠شباط/فرباير  ١٠

ال ميكـن أن تسـتويف أركـان جرميـة الشـروع يف       -أو بعبارة أخرى "الوعـد"   -أو قبول رشوة 
هــذا العمــل يوصــف بأنــه مــن قبيــل التحضــري الرتكــاب    فمثــل .تقــدمي رشــوة أو قبــول رشــوة 

ــة ــني األطــراف  ضــمناً وعــرض الرشــوة ال ينطــوي    .جرمي ــاق ب ــى اتف ــة   .عل واملســؤولية اجلنائي
"للوعـد" بوصــفه حتضــريا الرتكـاب جرميــة قــد تنشـأ علــى أســاس خطـره علــى اجملتمــع واملــدى     

وتوسـيع نطـاق    .جرمية يف ظلهاالذي يذهب إليه هذا الوعد يف توفري الظروف اليت قد ترتكب 
العقـاب وإىل فـرض   الشـطط يف  التجرمي إىل ما هو أبعد مـن هـذا التعريـف ميكـن أن يـؤدي إىل      

 ع الروسـي، وفقًـا ملـا صـرح     عقوبات جنائية على مفاوضات خاصة، وهو ما جيايف قصد املشـر
ــاد الروســي    ــه ممثلــو االحت ــوارد       .ب ــاه إىل املبــدأ ال ــا لفــت املمثلــون االنتب مــن  ٩يف الفقــرة كم

وفقًـا لالتفاقيـة   مـة  األفعـال اجملر من االتفاقية، والذي يحفظ مبوجبه احلق يف توصـيف   ٣٠ املادة
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للدولة الطرف، ويقضي بأن تالحق هـذه اجلـرائم قضـائيا ويعاقـب عليهـا وفقًـا       الوطين للقانون 
مــا قدمتــه الســلطات  وقــد أخــذ اخلــرباء القــائمون علــى االســتعراض يف االعتبــار  .هلــذا القــانون

الروســية مــن إيضــاحات، ولكنــهم، يف الوقــت ذاتــه، أشــاروا إىل احلاجــة إىل املزيــد مــن العمــل  
  .متيز على حنو واضح بني عرض الرشوة والوعد بالرشوةتقدمي شروح على 

ويف الوقـت نفســه، الحــظ اخلــرباء القــائمون علـى االســتعراض أنَّ املســؤولية اجلنائيــة، مبوجــب   
مــن القــانون اجلنــائي، ال تنشــأ إال يف حالــة التحضــري الرتكــاب جــرائم  ٣مــن املــادة  ٢ الفقــرة

سـنوات يف   ١٠خطرية أو جرائم بالغـة اخلطـورة، وأنَّ العقوبـة القصـوى ال تزيـد عـن السـجن        
أمـا املسـؤولية اجلنائيـة عـن      .سنوات يف اجلرائم بالغة اخلطورة ١٠اجلرائم اخلطرية أو أكثر من 

دمي رشوة فمنصوص عليها فلم ينص عليها مباشرة يف القانون اجلنـائي إال يف اجلـرائم   الوعد بتق
الرتكاب أعمـال غـري   ملوظف (تقدمي رشوة  ٢٩١من املادة  ٥-٣الفقرات يف املنصوص عليها 

وفقًـا  املـوظفني  ، أو تقدمي رشوة بالغة الضـخامة، أو تقـدمي رشـوة جملموعـة مـن      علمقانونية عن 
ومن مث فقد أشار اخلـرباء القـائمون علـى االسـتعراض      .رشوة بالغة الضخامة) التفاق مسبق أو

من القانون اجلنائي بشأن جتـرمي التحضـري الرتكـاب     ٣٠لتطبيق املادة طرائق إىل احلاجة إلجياد 
ال علــى اجلــرائم اخلطــرية وبالغــة  جرميــة، علــى اجلــرائم ذات املســتوى املتوســط مــن اخلطــورة،  

  .األقل، إدراج األركان الرئيسية لالرتشاء يف املادة أو علىاخلطورة فحسب 
تطبيـق األحكـام الـيت ختـص     كيفيـة  وكان من بـني األسـئلة الـيت طُرحـت أثنـاء الزيـارة القطريـة        

الرشو واالرتشاء يف كل من الدولـة والقطـاع اخلـاص علـى القضـايا الـيت يعمـد فيهـا إىل تقـدمي          
عـن أحـدث   معلومـات  ت السـلطات الروسـية   روقـد وفَّـ   .لشخص من الغـري  مزية غري مستحقة

 أوصـت يف إطـار   نـت أنَّ احملكمـة العليـا لالحتـاد الروسـي      املمارسات القضائية يف هذا اجملـال وبي
تطبيـق القـانون يف   ووضـع شـروح ل  اخلطة الوطنية ملكافحة الفساد بتعزيـز املمارسـات القضـائية    

  .مثل هذه القضايا
الـوطنيني علـى   للمـوظفني  ت املفروضـة علـى تقـدمي الرشـى     كما تنطبق أركان اجلرمية والعقوبـا 

األجـــنيب" يف  للموظــف ومث تعريــف "  .الــدول األجنبيــة أو املنظمـــات الدوليــة   رشــو مــوظفي   
املوظـف األجـنيب   ف تعرمن القانون اجلنائي، واليت  ٢٩٠من املادة  ٢املذكرة التفسريية للفقرة 

 هيئـة تشـريعية أو تنفيذيـة أو إداريـة أو     أي شخص معين أو منتخب يشغل أي منصـب يف بأنه 
لدولـة أجنبيـة، مبـا يف ذلـك     عمومية قضائية تابعة لدولة أجنبية أو أي شخص يؤدي أي وظيفة 

دوليـة  البتعبري موظفي املنظمات املناصب يف األجهزة العامة أو املشروعات العامة، فيما يقصد 
أن بــل منظمــة مــن هــذا القبيــل بــقأي مســؤول دويل أو أي شــخص مصــرح لــه مــن  العموميــة 

  .يتصرف بالنيابة عنها
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د أو اخـتلس ممتلكـات موكلـة إليـه     أن كـل مـن بـد   من القانون اجلنائي على  ١٦٠وتنص املادة 
الرتكاب هـذه اجلـرائم   رمسي ال هاملرء ملنصبمن الغري يقع حتت طائلة املساءلة اجلنائية واستغالل 

وقد ينطـوي التبديـد واالخـتالس     .١٦٠من املادة  ٣الفقرة مبوجب يعترب ظرفاً مشدداً للعقوبة 
ومــن بــني  .علــى ممتلكــات للدولــة، مبــا يف ذلــك األوراق املاليــة أو غريهــا مــن األشــياء الثمينــة  

اإلنفـاق مـن أمـوال    ( ١-٢٨٥األحكام األخرى املنطبقة اليت ذكرهتا السـلطات الروسـية املـادة    
الدولــة اإلنفــاق مــن أمــوال مــن القــانون ( ٢-٢٨٥ة ) واملــادامليزانيــة ألغــراض غــري مصــرح ــا

  .)امليزانية ألغراض غري مصرح ااخلارجة عن 
ــية والــيت تأكــدت أثنــاء الزيــارة القطريــة،           ــا للمعلومــات الــيت قدمتــها الســلطات الروس ووفقً

وتبعا لظروف كـل قضـية    .لتجرمي املتاجرة بالنفوذحمدد القانون الروسي على حكم يشتمل  ال
(إساءة استغالل السـلطة)،   ٢٠١ها، فإنَّ املواد التالية من قانون العقوبات قد تنطبق: املادة بعين

 ٢٠٤(االرتشـــاء)، واملـــادة  ٢٩٠(إســـاءة اســـتغالل الســـلطة الرمسيـــة)، واملـــادة  ٢٨٥واملــادة  
وقد الحظ اخلرباء أنَّ هذه األحكام تنطبـق علـى    .(االحتيال) ١٥٩(الرشوة التجارية)، واملادة 

بيـد أنَّ التشـريعات اجلنائيـة الروسـية، يف رأيهـم، مل تشــمل       .عمـال تتعلـق باملتـاجرة يف النفـوذ    أ
  .من االتفاقية ١٨املادة يف إطار مجيع أركان األعمال املنصوص عليها 

ــة (املــواد        ــتغالل املناصــب الرمسي ــاءة اس ــائي إس ــانون اجلن ، ٢٠١، و٢٨٦، و٢٨٥ويغطــي الق
  .)٢٠٢و

مبوجبـه  ي  يسـتثن اقيـة مكافحـة الفسـاد، أصـدر االحتـاد الروسـي إعالنـا        وعند التصـديق علـى اتف  
 .مـن االتفاقيـة (اإلثـراء غـري املشـروع)      ٢٠األعمال اجملرمة مبوجب املـادة  على واليته القضائية 

ــة يف عــام     ــارة القطري ــاء الزي ــاه اخلــرباء إىل      ٢٠١٢وأثن ــت ســلطات االحتــاد الروســي انتب ، لفت
كـانون   ٣ويف  .الدولـة مـوظفي  بشأن اعتماد تشريعات ملراقبة إنفاق مبادرات تشريعية جديدة 

بشـأن رصـد    ٢٣٠، وقَّع رئيس االحتاد الروسي القـانون االحتـادي رقـم    ٢٠١٢األول/ديسمرب 
القــانون  يلــزمو .الدولــة وغريهــم مــع دخــوهلمالــذين يصــرفون مهــام توافــق إنفــاق األشــخاص 

املـة للحصـول   يف معهم يف حالـة ضـلوعهم   عـن مصـادر دخلـ    معلومـات بتقـدمي  الدولة موظفي 
 عنـدما أوراق ماليـة أو أسـهم،    وأ ركبـة أو مغـري منقولـة   أخـرى  ممتلكـات  على قطعـة أرض أو  

الســابقة علــى مــدى الســنوات الــثالث  هدخــل ذلــك الشــخص أو زوجــ املعاملــة قيمــةتجــاوز ت
احلصـول عليهـا باسـتخدام    مت  املمتلكات املعنيةأن ما يثبت الشخص املعين فإذا مل يقدم  .يهاعل

  .مدنية لنقل املمتلكات املكتسبة للدولةدعوى ب العام ئاالنمكتب يقيم شروع، مدخل 



 

V.13-828947 

 

CAC/COSP/IRG/I/2/1/Add.13

مـن القــانون   ٢٠٤مبوجـب املــادة   جرميــةًيف القطــاع اخلـاص  ويعـدُّ كــل مـن الرشــو واالرتشـاء    
غــري  مــن املــادة مســؤولية جنائيــة عــن التحويــل ١وتنشــئ الفقــرة  .اجلنــائي (الرشــوة التجاريــة)

إداريـة  مهامـا  املشروع للنقود أو األوراق املالية أو غري ذلك من املوجودات إىل شخص ميارس 
متعلقـة مبمتلكـات معينـة لقـاء     لـه  يف منظمة هادفة للربح أو غري هادفة للربح، أو أداء خـدمات  

 جــراءات ملصــلحة املــانح يف أمــر ذي صــلة باملنصــب إجــراءات، أو االمتنــاع عــن اختــاذ  إاختــاذ 
وقـــد الحـــظ اخلـــرباء القـــائمون علـــى االســـتعراض أنَّ   .الرمســـي الـــذي حيتلـــه هـــذا الشـــخص 

مــن القــانون ال جتــرم الرشــوة إال فيمــا يتعلــق باألشــخاص الــذين يضــطلعون بوظــائف    ٢٠٤ املــادة
ويف هــذا الصــدد، الحــظ اخلــرباء عــدم وجــود أحكــام يف التشــريعات اجلنائيــة    .ريــة أو تنظيميــةاإد

الرشوة يف القطاع اخلاص فيما يتعلق باألشخاص الذين يعملون بـأي صـفة يف جمـال    الروسية بشأن 
  .من االتفاقية ٢١األنشطة االقتصادية أو املالية أو التجاري، مثلما هو منصوص عليه يف املادة 

 ١-١٧٤و ١٧٤مبوجـب املـواد    ،أو غسلها ،عائدات اجلرميةتبييض وقد جرم االحتاد الروسي 
  .ن اجلنائيمن القانو ١٧٥و

جرميـــة تشـــمل القيـــام بأنـــه مـــن القـــانون غســـل األمـــوال  ١-١٧٤و ١٧٤وتعـــرف املادتـــان 
أو موجـودات أخـرى لـدى شـخص     مبعامالت مالية ومعامالت أخرى باستخدام موارد نقديـة  

مـن الشـرعية علـى حيـازة هـذه      شـيء  إجرامية بغيـة إضـفاء   من الغري معلوم أنه اكتسبها بوسائل 
ويشـمل تعـبري "القيـام     .أو املوجـودات األخـرى أو اسـتخدامها أو التصـرف فيهـا      املوارد النقديـة 

مبعامالت" أي تصرف، من قبيـل إخفـاء مصـدر إجرامـي هلـذا الـدخل أو موقعـه أو التسـتر علـى          
كــان أو القيــام مبعاملــة تنطــوي علــى اســتخدامه مــىت       ،هــذا الــدخل أي منــهما، أو اســتخدام  

وتعترب مجيع اجلرائم اليت تنطـوي علـى    .ات من عائدات اجلرميةالشخص املعين يعرف أنَّ املوجود
  .ترتكب ألغراض غسل األموال الفساد جرائم أصلية

مـن القـانون اجلنـائي (اكتسـاب      ١٧٥مبوجـب املـادة   م جمـر من االتفاقيـة)   ٢٤واإلخفاء (املادة 
هدا مسـبقًا بإخفـاء   يعطي تع كل منو .ممتلكات أو بيعها مع العلم بكوا من عائدات اجلرمية)

جمرم، أو إخفاء الوسائل أو األدوات املستخدمة الرتكاب جرمية ما أو األدلة املتعلقة جبرميـة مـا   
جرمية ما، أو يعطي تعهدا مسبقًا باحلصول على هـذه األشـياء   من ارتكاب أو األشياء املكتسبة 

 تقضـي و .من القـانون اجلنـائي   ٣٣من املادة  ٥شريكًا يف اجلرمية مبوجب الفقرة يعدُّ أو بيعها، 
ألحكـام املـواد   األعمـال وفقًـا   مبعاقبة كل من يرتكب هذه من القانون  ٣٤من املادة  ٤الفقرة 

نصــوص ووفــق املتبعــا للجرميـة املرتكبــة،   ،املــذكورذات الصـلة يف القســم اخلــاص مـن القــانون   
  .من القانون ٣٣من املادة  ٥فقرة العليه يف 
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(حتـريض شـخص علـى الشـهادة      ٣٠٩(إكراه شـخص علـى الشـهادة) و    ٣٠٢املادتان  تغطيو
علـى أي مـن ذلـك) مـن      هأو االمتناع عن الشهادة أو علـى تقـدمي ترمجـة غـري دقيقـة أو إكراهـ      

مــن  ٣٠٢مــن املــادة  ١وتــنص الفقــرة  .(أ) مــن االتفاقيــة ٢٥القــانون اجلنــائي أحكــام املــادة  
لقـائم علـى االسـتجواب املبـدئي، أو أي شـخص      أو الشـخص ا أن احملقـق  القانون اجلنائي علـى  

أجـرب بطريـق   يعمل مبعرفته أو موافقته الضمنية، يقع حتت طائلـة املسـؤولية اجلنائيـة إذا مـا     آخر 
أو مـدعى عليـه   فيـه  مشـتبها   شخصـاً  التهديد أو االبتزاز أو غري ذلك من الوسائل غري القانونية

فــإن  .ا يضــطلع بتحقيــق أو اســتجواب علــى تقــدمي أدلــةضــحيةً أو شــاهدا أو خــبريا أو أخصــائيأو 
كان مثل هذا العمل مصحوبا باستخدام القوة أو إساءة املعاملة أو التعذيب، فـإنَّ املسـؤولية ختضـع    

من القانون مسؤولية عن حتـريض شـخص مـا علـى      ٣٠٩وتنشئ املادة  .من املادة نفسها ٢للفقرة 
  .تطبيق العدالة أو إكراهه على أي من ذلك يف جمالالشهادة أو االمتناع عن اإلدالء ا 

وقــد انتــهى اخلــرباء القــائمون علــى االســتعراض إىل أنَّ االحتــاد الروســي، إمجــاال، قــد نفَّـــذ           
إال أنهم قد شددوا على أنَّ اجلوانب العمليـة لتجـرمي "الوعـد مبزيـة      .(أ) من االتفاقية ٢٥ املادة

مـن اإلدالء   هالشـهادة أو منعـ  بغـرض محـل شـخص علـى     " أو تقدميها غري مستحقها أو عرضها
فيمــا للبلــد ينبغــي أن توضــح يف املســتقبل يف املمارســات القضــائية  تطبيــق العدالــة ــا يف جمــال 

  .من القانون اجلنائي ٣٠٩و ٣٠٢خيص املادتني 
ــواد وتغطــي  ــق األويل) و    ٢٩٤امل ــة أو التحقي ــة ســري العدال ــداء  (الشــروع يف ٢٩٥(إعاق االعت

(التهديــد أو اســتخدام  ٢٩٦) ومبــدئي شـارك يف حتقيــق يأو يطبــق العدالــة حيــاة شــخص  علـى 
) مــن القــانون اجلنــائي يف احلــاالت املتعلقــة بتطبيــق العدالــة أو إجــراء التحقيقــات املبدئيــة القــوة
  .(ب) من االتفاقية  ٢٥  املادةَ
اإلداريــة، للقـوانني  وفقــاً املسـؤولية  لتبعـات  شـخص اعتبــاري  إخضـاع  القـانون الروســي   جييـز و

ــالً باملــادة   ــانون   ٦-٢عم ، للرعايــا األجانــب ريــة (املســؤولية اإلداريــة   ااإلداملخالفــات مــن ق
مســؤولية وفقًــا لتبعــات واألشــخاص عــدميي اجلنســية واألشــخاص االعتبــاريني األجانــب)، أو  

والسـند   .يني)من القانون املدين (مسؤولية األشخاص االعتبـار  ٥٦ملادة عمالً باللقانون املدين، 
مــن القــانون  ١٤القــانوين ملســؤولية األشــخاص االعتبــاريني عــن جــرائم الفســاد تتناولــه املــادة   

مـــن قـــانون املخالفـــات اإلداريـــة  ٢٨-١٩واملـــادة  ٢٠٠٨عـــام لاالحتـــادي ملكافحـــة الفســـاد 
جـرائم   يف حـال تـدبري  (املكافأة غري املشروعة من قبل شخص اعتباري)، واليت تنص على أنـه " 

، أو التحضـري هلـذه اجلـرائم أو ارتكاـا بالنيابـة      الرتكاـا فساد أو جرائم تنشـئ ظروفًـا مواتيـة    
، فـإنَّ هـذا الشـخص االعتبـاري يكـون معرضـا للمالحقـة        تهعن شخص اعتباري ما أو ملصـلح 

مالحقـة  جييـز  كمـا يتضـمن القـانون االحتـادي حكمـا       .القضائية وفقًا لقانون االحتـاد الروسـي"  
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املنصـوص عليهـا يف قـانون االحتـاد     احلاالت اص االعتباريني قضائيا يف جرائم الفساد يف األشخ
وعالوة على ذلك، ميكن مالحقـة شـخص اعتبـاري قضـائيا لعـدم التزامـه مبقتضـيات         .الروسي

عائدات اجلرمية أو غسلها ومتويل اإلرهاب، كمـا هـو منصـوص    تبييض القانون بشأن مكافحة 
  .من قانون املخالفات اإلدارية ٢٧-١٥عليه يف املادة 

أمــا فيمــا يتعلــق باملســؤولية املدنيــة لألشــخاص االعتبــاريني عــن األضــرار النامجــة عــن أعمــال     
فاملســؤولية املدنيــة  .الفســاد، فــإنَّ القــانون املــدين ال يتنــاول هــذه املســألة علــى وجــه اخلصــوص

لعامـة بشـأن املسـؤولية فيمـا خيـص      لألشخاص االعتباريني عن جرائم الفساد تنظِّمهـا القواعـد ا  
ويمكـــن إبطـــال  .العقــود، وعواقـــب التســبب يف األضـــرار، وعواقـــب اإلثــراء غـــري املشــروع    

  .، ولكن، مرة أخرى، استنادا للمبادئ العامةالقائمة على الفساد تعامالامل
املــؤرخ  ٢٧٣مــن القــانون االحتــادي ملكافحــة الفســاد رقــم  ١٤مــن املــادة  ٢وتتضــمن الفقــرة 

حكما ينص علـى أنَّ املالحقـة القضـائية لشـخص اعتبـاري       ٢٠٠٨كانون األول/ديسمرب  ٢٥
وباملثـل، فـإنَّ    .من املالحقة القضـائية يف اجلرميـة نفسـها   طبيعياً يف جرمية فساد ال تعفي شخصا 

يف هتمــة فســاد ال تعفــي شخصــا  طبيعــي املالحقــة القضــائية اجلنائيــة أو غــري اجلنائيــة لشــخص   
اجلرمية نفسهاعن تلك ا من املسؤولية اعتباري.  

وقــد أوضــحت الســلطات الروســية أنَّ قــانون املخالفــات اإلداريــة ال يــنص علــى أي قيــد علــى 
مرتكــب املخالفــة مــن األشــخاص  فــرض عقوبــة إداريــة: فمــن حــق القاضــي أن يفــرض علــى    

، مبـا يف  ملتعلقـة ـا  اأي عقوبة ضمن احلدود املنصوص عليهـا يف املـواد   االعتباريني أو الطبيعيني 
ذلك العقوبة القصوى، مع إيالء االعتبار الواجب لظروف التخفيف أو التشديد أو غريهـا مـن   

  .منهم الظروف اليت قد يكون هلا تأثري على مدى مسؤولية كل
وقد أخذ اخلـرباء القـائمون علـى االسـتعراض يف اعتبـارهم أحكـام القـانون اجلنـائي الـيت جيـري           

وكـان رأيهـم    .التقادم وفقًا لطبيعة العقوبة املفروضة، وتبعا للجرمية قيد النظـر مبوجبها مد فترة 
  .أنَّ الفترات املنصوص عليها كافية لتحقيق مصاحل العدالة

كمــا اعتــرب اخلــرباء أنَّ العقوبــات املفروضــة علــى األشــخاص املعنــويني أو االعتبــاريني، بصــفة    
أشـار اخلـرباء علـى وجـه اخلصـوص إىل املمارسـة        وقـد  .عامة، فعالة ومتناسـبة وذات أثـر رادع  

الناجحـــة الـــيت اعتمـــدت يف التشـــريعات الوطنيـــة بشـــأن اجلـــرائم املتعلقـــة بالرشـــوة والرشـــوة  
املبلـغ الـذي انطـوت عليـه عمليـة      مبضاعف لقيمـة  قيمة الغرامة مبقتضاها تحدد التجارية، واليت 
النظر يف مسألة ما إذا كانـت العقوبـات اجلنائيـة    وقد اعترب اخلرباء أنه ينبغي  .الفساد أو الرشوة
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مــن القــانون اجلنــائي، الــيت ال يكــون الشــخص مبوجبــها   ٣٠متناســبة، يف ضــوء أحكــام املــادة  
  .مسؤوال جنائيا عن التحضري جلرمية إال يف اجلرائم اخلطرية وبالغة اخلطورة فحسب

ية من املناصـب العليـا تتمتـع باحلصـانة     ومبوجب دستور االحتاد الروسي وقانونه، فإنَّ الفئات التال
املالحقة القضائية: رئيس االحتاد الروسي، وأعضاء كل من غرفيت الربملان (اجمللـس االحتـادي   من 

  .، ومفوض حقوق اإلنسانيف احملاكم احمللفنيهيئات وجملس الدوما)، والقضاة، وأعضاء 
الدسـتور، ويـنص القـانون علـى      مـن  ٩١فرئيس االحتاد الروسي يتمتع باحلصانة مبوجب املـادة  

وال ميكـن للمجلـس االحتـادي أن يعـزل الـرئيس       .انتـهاء واليتـه   استمرار متتعه باحلصـانة عقـب  
ههــا جملــس الــدوما  اســتنادا إىل هتمــة خيانــة الدولــة أو غريهــا مــن التــهم اخلطــرية الــيت يوج    إال

رئـيس االحتـاد الروسـي تـدل      ويؤكِّدها حكٌم من احملكمة العليا لالحتاد الروسـي بـأنَّ تصـرفات   
على ارتكاب جرمية وقراٌر من اجمللس الدستوري لالحتـاد الروسـي ببـدء اإلجـراءات الصـحيحة      

وحىت ميكـن اختـاذ قـرار مـن جملـس الـدوما بتوجيـه اهتـام وقـرار مـن اجمللـس             .إلصدار الئحة اهتام
لسـني جمـتمعني، اسـتنادا    جملمجيـع أعضـاء ا  بد من موافقـة أغلبيـة ثلثـي     االحتادي بعزل الرئيس، فال

  .القتراح مما ال يقل عن ثلث أعضاء جملس الدوما وتبعا ملا ختلص إليه جلنة خاصة ينشئها اجمللس
املرشـحني للعضـوية) باحلصـانة    ولـيس  (الفعلـيني  ويتمتع أعضاء اجمللس االحتادي وجملس الدوما 

لــيهم أو تفتيشــهم إال يف فــال جيــوز احتجــازهم أو إلقــاء القــبض ع  .مــن الدســتور) ٩٨(املــادة 
حـاالت التلـبس، وال جيـوز تفتيشـهم شخصـيا، إال يف احلــاالت الـيت يكـون فيهـا هـذا التفتــيش          

  .مطلوبا مبوجب القانون االحتادي لضمان سالمة أشخاص آخرين
القضاة مستقلون وال خيضـعون إال للدسـتور والقـانون    فإن من الدستور،  ١٢٠ومبوجب املادة 

وال خيضـع القاضـي    .من الدسـتور، يتمتـع مجيـع القضـاة باحلصـانة      ١٢٢ب املادة ومبوج .االحتادي
مـن قـانون    ١٦ومبوجب املـادة   .للمالحقة القضائية اجلنائية إال يف احلاالت اليت ينص عليها القانون

، فـإنَّ هـذه احلصـانة متتـد لتشـمل احلصـانة       ١٩٩٢عـام  لالوضع القانوين للقضاة يف االحتاد الروسـي  
جــراءات تقييــد احلصــانة ورفــع الــدعاوى  إوتتوقــف  .التأديبيــة واإلداريــة واجلنائيــة حقــات مــن املال

  .املعين اجلنائية ومالحقة القضاة قضائيا على درجة القاضي
القضـايا  حمـددة للتعامـل مـع    مـن قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة علـى إجـراءات        ٤٤٧وتنص املادة 

علـى موافقـة اجلهـات    املتخـذة  وتتوقـف اإلجـراءات    .املوظفني معينة مناملتعلقة بفئات اجلنائية 
املعنية، وفقًا الختصاصات كل منها، على فرض تـدابري قسـرية وبـدء اإلجـراءات اجلنائيـة جتـاه       

ــة علــى اســتخدام هــذه       .املــوظفني أولئــك ــة عملي وقــد أعطــت ســلطات االحتــاد الروســي أمثل
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للمـوظفني عـن   مـن املزايـا املمنوحـة     مت فيها رفع احلصانة وغريهاحاالت األحكام، مبا يف ذلك 
  .م، وبدأ فيها التحقيق معهبعض املسؤولني

علـى حنـو مسـتقل    بتسـيري التحقيقـات   من قانون اإلجراءات اجلنائية، للمحقق  ٣٨املادة وتأذن 
ــو ــدء إجــراءات التحقيــق    ب ــرارات بشــأن ب ــة، إال يف  وغريهــا أن يتخــذ ق مــن األعمــال اإلجرائي

  .وجب القانون، قرارا قضائيا أو موافقة رئيس جهة التحقيقاحلاالت اليت تستلزم، مب
املـؤرخ  بشأن مكتـب النائـب العـام لالحتـاد الروسـي،       ١-٢٢٠٢وينظم القانون االحتادي رقم 

ويقــوم  .كتــب وتنظيمــه الــداخلي ونظــام عملــهامل، صــالحيات ١٩٩٢كـانون الثاين/ينــاير   ١٧
: مراقبــة االلتــزام بالقــانون، وضــمان احتــرام  مكتــب النائــب العــام بالوظــائف األساســية التاليــة 

حقوق اإلنسان، وبدء املالحقات القضـائية اجلنائيـة وفقًـا للصـالحيات الـيت تنشـئها تشـريعات        
أمـام احملــاكم،  واجلمهـور العــام  اإلجـراءات اجلنائيـة يف االحتــاد الروسـي، ومتثيـل مصــاحل الدولـة      

، واالســـتجوابات األوليـــة اتيف التحقيقـــاجلهـــات الضـــالعة بالقـــانون لـــدى لتـــزام االومراقبـــة 
لتــزام االبالقــانون، ومراقبــة وكــالء النيابــة علــى احملاكمــة، ومراقبــة التـزام   ةالســابق اتوالتحقيقـ 

واملؤسسات املسؤولة عن إنفاذ األحكـام وتطبيـق تـدابري التقييـد     اهليئات إدارات بالقانون لدى 
مكتـب النائـب   مسـؤولية احملقـق، ومهمـة    ئم والتحقيـق يف اجلـرا   .القسرية الـيت تفرضـها احملـاكم   

مـن القـانون االحتـادي     ٢١ومبوجـب املـادة    .اإلشـراف عليـه   العام الرئيسـية أثنـاء التحقيـق هـي    
بشأن مكتب النائب العام لالحتاد الروسي، فإنَّ هذه الوظيفة اإلشرافية تشمل ضمان االتسـاق  

  .املستويات خمتلف علىالتمكينية بني الدستور والقانون والتشريعات 
وينص قانون اإلجراءات اجلنائية على أن تفرض على الشخص املشتبه به أو املتهم تدابري إنفـاذ  

ــة مــن قبيــل   مــن القــانون اجلنــائي علــى   ٤٥وتــنص املــادة  .عــن العمــل املؤقــتاإلبعــاد إجرائي
    .عقوبات من قبيل احلرمان من احلق يف شغل مناصب بعينها أو االخنراط يف أنشطة بعينها

مـن   ٣١وتـدابري جتميـد عائـدات اجلرميـة واحلجـز عليهـا ومصـادرهتا املنصـوص عليهـا يف املـادة           
مـن القـانون تـنص     ١١٥فاملـادة   .يف قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة   حمـددة  اتفاقية مكافحة الفسـاد  

ى عائدات اجلرمية أو املوجودات اليت مت اكتسـاا علـ  حتسباً ملصادرة على تدابري مؤقتة (احلجز) 
والسند القانوين لتطبيق تدابري مصادرة املوجودات مبـيٌن يف القـانون اجلنـائي     .حنو غري مشروع

وقــانون اإلجــراءات اجلنائيــة والقــانون املــدين وقــانون اإلجــراءات اإلداريــة وقــانون املخالفــات   
مــن القــانون اجلنــائي (تــدابري أخــرى مبوجــب القــانون       البــاب الســادس  ومبوجــب  .اإلداريــة

املصادرة من تدابري القانون اجلنائي، وال جيوز اعتبارها عقوبـة، وال أثـر هلـا علـى     تعدُّ نائي)، اجل
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املصــادرة تعــين مــن القــانون،  ٣-١٠٤إىل  ١-١٠٤ومبوجــب املــواد  .طبيعــة احلكــم القضــائي
  .للدولة يف حالة اإلدانةتلك املوجودات تؤول و، دون تعويض، نزع املوجودات قسراً

ألوراق املاليــة أو غريهــا مــن عائــدات اجلرميــة عرضــة للمصــادرة، وكــذلك أي        والنقــود أو ا
إىل ممتلكـات   اإليـرادات مـن هـذا القبيـل الـيت مت حتويلـها      من هذه املوجودات أو إيرادات تتأتى 

املمتلكـات املكتسـبة   وإذا اختلطت  .(املصادرة غري املباشرة)أو بدلت ا جزئياً أو كلياً أخرى 
ــة   ــا أو و/نتيجــة جلرمي ــة       إيراداهت ــإنَّ اجلــزء املكــافئ لقيم ــانوين، ف ــق ق مبمتلكــات مكتســبة بطري

  .يكون عرضة للمصادرة ،أو الدخل الناتج منها ،املمتلكات املضافة
ــادة   ــغ نقــدي مكــافئ لقيمــة        ٢-١٠٤ومبوجــب امل ــائي، جيــوز مصــادرة مبل ــانون اجلن ــن الق م

شـيء مـا   كـن مـن املمكـن مصـادرة     ومـن مث، فـإذا مل ي   .املمتلكات بدال من املمتلكـات نفسـها  
احملكمـة  تـأمر  مـن القـانون، حـني     ١-١٠٤يشكِّل جزًءا مـن املمتلكـات املشـار إليهـا يف املـادة      

تـأمر  أو بيع أو لغري ذلك من األسباب، فإنَّ احملكمـة  الشيء قيد االستعمال ألنَّ هذا  ته،مبصادر
  .(مصادرة قيمة مكافئة)ته مبصادرة مبلغ نقدي مكافئ لقيم

وال يسـمح باملصـادرة    .من القانون املصـادرة إال يف حالـة إدانـة املتـهم     ١-١٠٤املادة  جتيز وال
وعـالوة علـى ذلـك، فـإنَّ عائـدات اجلرميـة، سـواء كانـت مباشـرة أو غـري            .دون دعوى جنائية

ــة"، اســتنادا إىل املــادة      ــاتج عنــها، ختضــع "للمصــادرة اإلجرائي مــن  ٨١مباشــرة، أو الــدخل الن
  .جراءات اجلنائية، حىت ميكن استخدامها كأدلة ماديةقانون اإل

أن يثبـــت األصـــول املشـــروعة للـــدخل اجلـــاين وفيمـــا يتعلـــق باســـتحداث نظـــام يقتضـــي مـــن 
مـن   ٣١مـن املـادة    ٨الفقـرة  يف إطـار  يبدو اختياريـا  أمر للمصادرة، وهو املعرضة واملمتلكات 

نتبــاه إىل اعتمــاد هــذا النظــام وتنفيــذه اتفاقيــة مكافحــة الفســاد، فقــد لفــت االحتــاد الروســي اال 
وقد نوقشت هذه املسألة يف عدد من املناسبات ويف منتديات عدة، مبـا يف ذلـك مائـدة     .جزئيا

وقـد اتُّفـق    .٢٠١٠جمللـس االحتـادي لالحتـاد الروسـي يف عـام      وامستديرة عقدها جملس الـدوما  
لعائـدات املزعومـة للجرميـة    ل ةاملشـروع األصـول  استحداث نظام لنقل عـبء إثبـات   جواز على 

  .للبلد على املدى البعيد النظام القانوينضمن آفاق العمل على تطوير 
القـانون االحتـادي بشـأن محايـة الدولـة للضـحايا والشـهود        ومحاية الشـهود منصـوص عليهـا يف    

وينشـئ القـانون نظامـا مـن التـدابري لكفالـة        .٢٠٠٤عام ل الدعاوى اجلنائيةوسائر األطراف يف 
  .ال لضحايا اجلرمية فحسب محاية الدولة جلميع املشاركني يف الدعاوى اجلنائية

األشخاص من هذا القبيل ال ينطبق على املشاركني تغيري حمال إقامة ومبوجب القانون الروسي، فإنَّ 
وأثناء الزيارة القطرية، صرح االحتاد الروسي  .املتوسطة يف الدعاوى اجلنائية ذات اخلطورة القليلة أو
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املشــاركني يف مــع بلــدان رابطــة الــدول املســتقلة بشــأن محايــة  ٢٠٠٦بــأنَّ اتفاقًــا قــد أُبــرم يف عــام 
  .تغيري حمال اإلقامة من قبيلأمنية ويشمل االتفاق أحكاما بشأن تدابري  .الدعاوى اجلنائية

ــة  ويــنص االتفــاق علــى جمموعــة مــ   ــدعاوى للمشــاركني يف األمــن تكفــل ن القواعــد اإلثباتي ال
 اتالشـرطة عـن التحقيقـ   أمساء األشخاص يف تقـارير  على وجه اخلصوص تغيري  منهاو .اجلنائية

، ورصد احملادثات اهلاتفية وغريهـا مـن احملادثـات وتسـجيلها، وتنفيـذ      ةمستعارأمساء واستخدام 
بطريقة حتـول دون رؤيـة املشـتبه    عرف على اجلاين عمليات عرض املشتبه فيهم على الشهود للت

ويـتم  للشخص الـذي يقـوم بـالتعرف عليـه، وتعقـد الـدعاوى القضـائية يف جلسـات مغلقـة          فيه 
متنع األطراف األخرى املشـاركة يف الـدعوى مـن     حتت ظروفنظرها الشهود أثناء استجواب 

الـدعوى عـرب وصـلة تـداول      الشـهود أثنـاء  استجواب كما ينص االتفاق على إمكانية  .رؤيتهم
  .باالتصاالت املرئية

مـــن قـــانون  ١١مـــن املـــادة  ٣وقـــد الحـــظ اخلـــرباء القـــائمون علـــى االســـتعراض أنَّ الفقـــرة  
اإلجــراءات اجلنائيــة تــنص علــى جمموعــة واســعة مــن التــدابري حلمايــة املشــاركني يف الــدعاوى    

 قواعد عامـة حلمايـة املشـاركني يف    إالرأوا أا مل تورد ومع ذلك،  .اجلنائية يف االحتاد الروسي
  .حلماية اخلرباء املشاركني يف الدعاوىتضع تدابري حمددة الدعاوى اجلنائية ومل 

غون السلطات املعنية بأي حقائق تتعلـق جبـرائم الفسـاد ينظمهـا يف     ومحاية األشخاص الذين يبلِّ
وسـائر األطـراف يف   هود بشـأن محايـة الدولـة للضـحايا والشـ     االحتاد الروسي القانون االحتـادي  

املــذكور علــى أن مــن القــانون  ٢مــن املــادة  ٢الفقــرة وتــنص  .٢٠٠٤لعــام  الــدعاوى اجلنائيــة
أي أشــخاص آخــرين علــى "تــدابري محايــة الدولــة قــد تطبــق أيضــا قبــل بــدء الــدعوى اجلنائيــة    

  .يقدمون املساعدة يف منع جرمية أو الكشف عن جرمية"
واألحكـام العامـة    .ن ـا إزالـة آثـار جـرائم الفسـاد بتعـدد هـذه اآلثـار        اليت ميكـ الطرائق وتتعدد 

بشأن سبل محاية احلقـوق، مبـا فيهـا احلقـوق الـيت ختـل ـا جـرائم الفسـاد، منصـوص عليهـا يف            
أي معاملة ال تلتزم مبقتضيات القانون أو غريه منه تنص على بطالن  ١٦٨ملادة اف .القانون املدين

إال إذا نص القانون على أنَّ هـذه املعاملـة حمـل خـالف أو مل يكـن يـنص       من الصكوك القانونية، 
وأثنـاء الزيـارة القطريـة، مت التأكيـد علـى وجـود قواعـد يف         .على عواقب أخرى للجرمية املرتكبة

  .التشريعات الروسية بشأن إبطال القوانني واللوائح والقرارات اليت تنتج من جرائم فساد
تطور من املؤسسات والوحـدات الـيت تعمـل    معلومات بشأن نظامه امل وقد قدم االحتاد الروسي

، ٢٠٠٨عـام  لمن القانون االحتادي ملكافحة الفسـاد   ٥ومبوجب املادة  .مكافحة الفسادجمال يف 
احلكـم  التابعـة لكيانـات االحتـاد الروسـي وأجهـزة      هيئات الدولة االحتادية واألجهـزة الرمسيـة   فإنَّ 
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ملكافحـة  الرئاسـي  لـس  اجملوقـد أنشـئ    .يف حـدود صـالحياهتا   ة الفسادمسؤولة عن مكافح احمللي
ــام   ــة       ٢٠٠٨الفســاد يف ع ــزة التنفيذي ــة واألجه ــة االحتادي ــزة التنفيذي ــق أنشــطة األجه لكــي ينس

  .اليت تنفِّذ سياسة الدولة ملكافحة الفساد احلكم احملليلكيانات االحتاد الروسي وأجهزة 
امــة يف مجيــع أحنــاء البلــد علــى هيكــل مســتقل يقــوم علــى    وتشــتمل شــبكة مكاتــب النيابــة الع 

ــوانني مكافحــة الفســاد         ــزام بق ــة االلت ــني وحــدات متخصصــة منشــأة ملراقب ــل الرأســي ب التكام
قــرارين بشــأن وقــد أصــدر مكتــب النائــب العــام   .للمســاعدة يف تنظــيم أنشــطة هــذه املكاتــب 

للعمـل يف  ، الـيت وضـعت   ٢٠١٢-٢٠١١لعـامي  خطة العمل املتكاملة ملكافحة الفساد اعتماد 
  .األهداف املبينة يف اخلطة الوطنية ملكافحة الفسادإطار يف هذا الشأن 

مـن قـانون جهـاز     ١٠وفقًا للمـادة   حتريات وحتقيقاتهاز األمن االحتادي وجتري اهليئات التابعة جل
  .م الفساد، مبا يف ذلك جرائوإحباطها وفضحهااألمن االحتادي بغية اكتشاف اجلرائم ومنعها 

، إطار التنظيم املركـزي لـوزارة الداخليـة لالحتـاد الروسـي، أُنشـئت وحـدتان متخصصـتان         يفو
: اإلدارة املركزيــة لألمــن االقتصــادي ومكافحــة الفســاد واإلدارة املركزيــة لألمــن الــداخلي مهــا

نشـطة  االقتصادي وأمعنية باألمن وهناك وحدات فرعية مكافئة  .الداخليةوكلتامها تتبع وزارة 
ــة     ــة بــ مكافحــة الفســاد، وكــذلك وحــدات فرعي ــة  معني ــداخلي، يف اإلدارات اإلقليمي األمن ال

رائم اجلـ كما أُنشئت وحدات متخصصة للتحقيق يف  .للشؤون الداخلية التابعة لوزارة الداخلية
ويتلقــى  .ات الوطنيــةتحقيقــالواجلــرائم االقتصــادية داخــل جلنــة    املتعلقــة باســتغالل الوظيفــة   

وحــىت يومنــا  ٢٠٠٩منــذ عــام بــرامج لإلعــداد والتــدريب امللحقــون ــذه الوحــدات  احملققــون
  .هذا، كما وضعت ألجلهم جمموعة من التوصيات املنهجية

القانون االحتادي بشأن مكتب النائب العام لالحتاد الروسي، والقانون االحتادي بشـأن  ومبوجب 
، فـإن  والقانون االحتادي لعمليات الشـرطة  ، والقانون االحتادي للشرطة،التحقيقات الوطنيةجلنة 
  .مبا تطلبه من معلومات أجهزة إنفاذ القانونتزويد أجهزة الدولة واملسؤولني على 

مــدى للمعلومــات املقدمــة بشــأن الواجــب وقــد أوىل اخلــرباء القــائمون علــى االســتعراض االهتمــام 
وانتـهوا  هذا الضرب مـن اجلـرائم،    يف معاجلةجرائم الفساد مالحقة ختصص احملققني املسؤولني عن 

  .ة للمحققني وترتيبات تدريبهم املهينياملهارات التخصصضرورة املضي قدماً يف حتسني إىل 
كـل مـن   مـن القـانون اجلنـائي علـى أنَّ      ١-٢٩١و ٢٩١املذكرات التفسـريية للمـادتني   وتنص 

، بعـد ارتكـاب   وفَّـر ة إذا رشوة أو كان وسيطًا يف تقدمي رشوة يعفى من املسـؤولية اجلنائيـ  قدم 
، وأبلـغ اجلهـة املسـؤولة عـن إقامـة      إحباطهـا اجلرمية، مساعدة فعالة يف الكشـف عـن اجلرميـة أو    

املـذكرات  وتـنص   .الدعوى اجلنائية طواعيـة بأنـه قـدم رشـوة أو كـان وسـيطًا يف تقـدمي رشـوة        
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االحترافية وأنشـطة  ضية الريا يف األنشطة رشوة املشاركنيمن القانون ( ١٨٤التفسريية للمادة 
من القانون (الرشوة التجاريـة) علـى    ٢٠٤الترفيه اهلادفة للربح ومنظمي هذه األنشطة) واملادة 

 ٢٩١شــروط اإلعفــاء مــن املســؤولية اجلنائيــة، وهــي مشــاة لتلــك املنصــوص عليهــا يف املــادة   
التحقيـق فيهـا، بالتنـاظر    (باستثناء الشرط املتعلق باملسـاعدة الفعالـة يف الكشـف عـن اجلرميـة أو      

من القانون، فإنَّ الظروف املخففة للجـرم تشـمل تسـليم     ٦١ومبوجب املادة  .)١٨٤مع املادة 
املرء لنفسه، وتقدمي املساعدة الفعالة يف الكشف عـن اجلرميـة أو التحقيـق فيهـا، والكشـف عـن       

ات املكتســبة مــن البحــث عــن املمتلكــ ومالحقتــهم قضــائيا، وارتكاــا خــرين يف اآلشــركاء ال
إبـرام اتفـاق   جييـز  من قانون اإلجـراءات اجلنائيـة    ١-٤٠وباإلضافة لذلك، فإنَّ الفصل  .ورائها

إعفائـه مـن   سابق على احملاكمة بشأن التعاون مع شخص مشتبه به أو متهم، تبـين فيـه شـروط    
  .ت، تبعا لتصرفاته بعد البدء يف الدعوى اجلنائية أو توجيه االهتامااملسؤولية

والتعاون بـني املؤسسـات املاليـة وأجهـزة إنفـاذ القـانون بشـأن املسـائل املتعلقـة باجلرميـة ينظمـه            
ومتويـــل اإلرهـــاب،  عائـــدات اجلرميـــة   (غســـل)تبيـــيض القـــانون االحتـــادي بشـــأن مكافحـــة    

ممتلكـات أخـرى   تنطوي على موجودات نقديـة أو  مبعامالت القانون قائمة  يوردو .٢٠٠١ عامل
أن بـ ) وينشئ إلزامـا علـى املنظمـات الضـالعة يف هـذه املعـامالت       ٦لزامية (املادة ختضع لضوابط إ

  .)٧تقدم املعلومات بشأا للسلطات املعنية (املادة 
ترمـي  أسباب كافية للتدليل علـى أنَّ معاملـة مـا    من القانون بأنه، مىت توفرت  ٨تقضي املادة و

اجلهــاز يكـون علــى  ا أو متويـل اإلرهــاب،  إضـفاء الشــرعية علـى عائــدات اجلرميـة أو غســله   إىل 
االحتادي للرقابة املالية إرسال املعلومـات واملـواد ذات الصـلة إىل أجهـزة إنفـاذ القـانون املعنيـة،        

  .تبعا للواليات احملددة لكل منها
ــة مراجعــي احلســابات باالحتــاد الروســي    و تشــريعات وضــع علــى  يف ســياق عمــل جملــس غرف

قــرارا  ٢٠٠٩تشــرين الثــاين/نوفمرب  ٣٠يف لــس اجملئمــة، اعتمــد جديــدة وتعــديل الصــكوك القا
بإدراج أحكام تلزم مراجعي احلسـابات بـإبالغ أجهـزة إنفـاذ القـانون بالتفاصـيل الكاملـة ألي        
جرميـة فســاد، وأيضــا بــالنص علــى وضــع تـدابري فعالــة للتعــاون بــني غرفــة مراجعــي احلســابات   

  .ومكتب النائب العام
ملكافحـة الفسـاد أن تنشـئ    الرئاسـي  لـس  اجمل، قـررت رئاسـة   ٢٠١١أكتـوبر  ويف تشرين األول/

دوائـر  ممـثلني عـن   يتـألف مـن   فريقًا عامال معنيا مبسألة العمل املشترك يف جمال مكافحة الفسـاد  
وعـالوة علـى ذلـك، فقـد اعتمـد ميثـاق األعمـال الروسـي ملكافحـة           .األعمال وأجهـزة الدولـة  

  .٢٠١٢أيلول/سبتمرب  ٢١لدويل يف الفساد يف منتدى االستثمار ا
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االحتاد الروسي بأنَّ السرية املصرفية ليست عقبـة يف طريـق احلصـول علـى املعلومـات      أفاد وقد 
هلـذه املسـألة   والتشريعات املنظمة  .من املصارف عند التحقيق يف قضايا الفساد وغسل األموال

مـن القـانون االحتـادي     ٩و ٧و ٥هـي القـانون االحتـادي للمصـارف واألعمـال املصـرفية واملـواد        
  .عائدات اجلرمية ومتويل اإلرهابتبييض (غسل) بشأن مكافحة 

يف أحكام اإلدانة اليت صدرت على جناة جرت مالحقتـهم قضـائياً   ويف سياق مناقشة عدد من 
من القانون اجلنـائي،   ٦٠من املادة  ٣دول أخرى، لفتت السلطات الروسية االنتباه إىل الفقرة 

 .يف الـدول األخـرى  بـاملعمول بـه   ال تنص على مقتضيات دقيقة مقارنة قرة املذكورة ولكن الف
رابطــة  اتفاقيــةغــري أنَّ آليــة احلصــول علــى املعلومــات بشــأن هــذه اإلدانــات منصــوص عليــه يف 

ــدول املســتقلة  ــة واألســرية      ال ــة يف املســائل املدني ــة والعالقــات القانوني بشــأن املســاعدة القانوني
  .١٩٩٣ عامل واجلنائية

 ١١فاملــادة  .مــن القــانون اجلنــائي ١٢و ١١ية مبينــة يف املــادتني ئومبــادئ إقامــة الواليــة القضــا
 ١٢االحتـاد الروسـي، فيمـا تبـين املـادة      يف إقلـيم  اجلـرائم املرتكبـة   علـى  ية ئتنشئ الواليـة القضـا  

 حتــاد الروســي إىلالشــروط الــيت ميكــن مبوجبــها أن متتــد الواليــة القضــائية للقــانون اجلنــائي لال   
األجانب واألشخاص عدميي اجلنسـية مـن غـري    الرعايا وخيضع  .اجلرائم املرتكبة خارج حدوده

املقيمني على حنو دائم يف االحتاد الروسي ممن ارتكبوا جرمية خارج االحتـاد الروسـي للمالحقـة    
مصاحل االحتـاد الروسـي    القضائية اجلنائية يف احلاالت اليت تكون فيها اجلرمية املعنية موجهة ضد

، وكـذلك يف احلـاالت الـيت    هعدمي اجلنسية مقيم إقامة دائمة في ضد شخصأو مواطنيه أو ضد 
يـنصُّ عليهـا مبوجــب معاهـدة دوليـة أبرمهــا االحتـاد الروسـي، إال إذا كــان املـواطن األجــنيب أو        

يـن يف دولـة أجنبيـة    الشخص عدمي اجلنسية غري املقيم على حنـو دائـم يف االحتـاد الروسـي قـد أُد     
  .من القانون اجلنائي) ١٢من املادة  ٣االحتاد الروسي (الفقرة بتهمة مالحق ا يف إقليم 

    
    الناجحةالنتائج واملمارسات   - ٢- ٢  

  وقف اخلرباء القائمون على االستعراض على املمارسات الناجحة التالية:
مبقتضـاه  ة، تحتسـب الغرامـة   ج تشريعي جديد جتاه جرائم الرشـوة والرشـوة التجاريـ     •  

 .لقيمة الرشوة أو الرشوة التجارية املعنيةمبضاعف 

ممـثلني عـن   يتألف من املشترك يف جمال مكافحة الفساد بالعمل فريق عامل معين إنشاء   •  
رئاسـة  لقـرار  وفقـاً  ، ٢٠١١تشـرين األول/أكتـوبر   يف  األعمـال وأجهـزة الدولـة   دوائر 
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د، وأيضا إنشاء فريـق عامـل معـين بالتعـاون مـع اجملتمـع       ملكافحة الفساالرئاسي لس اجمل
 .مكافحة الفسادعلى املدين 

، أصــدر مكتــب النائــب العــام لالحتــاد الروســي تعليمــات    ٢٠١٢ويف آب/أغســطس   •  
ــذين ترتكــب       ــاريني ال ــة القضــائية لألشــخاص االعتب بشــأن وضــع إجــراءات للمالحق

  .جرائم فساد بالنيابة عنهم أو ملصلحتهم
    

    الصعوبات والتوصيات  - ٣- ٢  
بعد اإلشـارة إىل اجلهـود املطولـة واجلوهريـة الـيت بـذهلا االحتـاد الروسـي لتحقيـق االتسـاق بـني            

وأحكام اتفاقية مكافحة الفساد بشأن التجرمي وإنفاذ القانون، ميـز اخلـرباء عـددا مـن      هتشريعات
 .ل املزيـد مـن التحسـينات   إلدخـا  نقطـة البدايـة  حـددوا  الصعوبات أمام حتقيق هذه األهـداف و 

كما أبدى اخلرباء املالحظات التالية لتنظر فيهـا السـلطات املعنيـة يف االحتـاد الروسـي أو تتخـذ       
  :إذا كانت الشروط املنصوص عليها يف االتفاقية ملزمة أم الرهناً مبا إجراء بشأا، 

تكفـل  ووسـائل  رائـق  طمن االتفاقية، ينبغـي إجيـاد    ٣٠من املادة  ٩يف ضوء أحكام الفقرة   •  
ــائي    ٣٠لمــادة ل ــانون اجلن ــن الق ــيت ال جتــرم التحضــري إال   لم للجــرائم  الحتــاد الروســي، ال

علـى اجلـرائم األقـل خطـورة الـيت تنطـوي علـى        أن تطبـق أيضـاً   اخلطرية والبالغة اخلطورة، 
 .األركان الرئيسية للرشو أو التحريض على الشهادة أو على كتمان الشهادة

الرشـوة  متيـز علـى حنـو واضـح بـني عـرض       يستمر العمل علـى تـوفري شـروح    ينبغي أن   •  
 .، مبا يف ذلك حتريض شخص على الشهادة أو على كتمان الشهادةبتقدميهاوالوعد 

علـى النظـر    /أوقضـائية و المارسـات  حتقيق االتساق يف املينبغي أن يستمر العمل على   •  
ــة توســ     ــة بغي ــديل التشــريعات القائم ــة تع ــام بشــأن الرشــو    يف إمكاني ــاق األحك يع نط

أفضــلية غــري   تعطــى فيهــا  واالرتشــاء يف القطــاعني العــام واخلــاص يف احلــاالت الــيت     
 .ملصاحل شخص من الغري مستحقة

اعتمـاد تـدابري لتحسـني املهـارات التخصصـية للمحققـني        علـى ينبغي أن يستمر العمل   •  
  .فساداملتعلقة بالا اجلنائية امللحقني بلجنة التحقيق املسؤولة عن التحقيق يف القضاي
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    الفصل الرابع: التعاون الدويل  - ٣  
    ضاتنفيذ املواد قيد االستعر رصد  - ١- ٣  

 ٥٤مـن الدسـتور والفصـل     ٦١املـادة  أحكـام  سليم املطلوبني يف االحتاد الروسـي  ت عمليةَتنظم 
جلنـائي، باإلضـافة   مـن القـانون ا   ١٣) من قانون اإلجراءات اجلنائية واملادة ٤٦٨-٤٦٠(املواد 

إىل مبــادئ وقواعــد القــانون الــدويل املتعــارف عليهــا عمومــا والتشــريعات االحتاديــة بشــأن          
ــيت     ــلة الـ ــة ذات الصـ ــدات الدوليـ ــى املعاهـ ــديق علـ ــا التصـ ــي يربمهـ ــاد الروسـ ومبوجـــب  .االحتـ

 ، ميكـن أن يـتم تسـليم املطلـوبني يف جـرائم التحضـري      من قانون اإلجراءات اجلنائيـة  ٤٦٢ املادة
ألعمال يعاقَب عليها باحلرمـان مـن احلريـة ملـدة تتجـاوز سـنة واحـدة أو بعقوبـة أشـد، أو مـىت           
كان الشخص الذي قُدم طلب التسليم بشأنه قد حكم عليه باحلرمان مـن احلريـة ملـدة ال تقـل     

  .عن ستة أشهر أو بعقوبة أشد
اقَـب عليهـا مبوجـب كـل مـن      فإذا كان طلب التسليم يتعلق بعدد مـن اجلـرائم املنفصـلة الـيت يع    

قانون االحتاد الروسي وقانون الدولة الطالبة، لكن بعض هـذه اجلـرائم ال تلـيب معـايري التسـليم،      
مـىت  واحـدة فقـط مـن اجلـرائم املـذكورة يف الطلـب       بشأن جرميـة  فال ميكن تسليم الشخص إال 

لــق بعــدد مــن وباإلضــافة لــذلك، فمــىت كــان طلــب التســليم يتع  .تســتويف هــذه املعــايريكانــت 
اجلرائم املنفصلة اليت يعاقَب عليها مبوجب تشريعات كل من البلـدين، لكـن بعـض هـذه اجلـرائم      

أيضـاً  ال تليب املعيار املتعلق بشكل العقوبـة، جيـوز للطـرف املطلـوب منـه أن ينفِّـذ طلـب التسـليم         
د مـن معاهـدات   وقد أدرجت هذه األحكام يف عـد  .استنادا لسلطته التقديريةبشأن هذه اجلرائم 

  .تسليم املطلوبني اليت أبرمها االحتاد الروسي أو يف مشاريع ملعاهدات من هذه القبيل
شـرطًا لتنفيـذ   جرميـة تسـتوجب احملاكمـة    ويشكِّل تصنيف كل من الدولتني لعمل مـا علـى أنـه    

فقـرة  مبوجـب ال ولكن ميكن  .من قانون اإلجراءات اجلنائية) ٤٦٢من املادة  ١التسليم (الفقرة 
مـن القــانون اجلنـائي أن يــتم التسـليم "وفقًــا للمعاهـدات الدوليــة الـيت يربمهــا       ١٣مـن املــادة   ٢

معاهــدة إىل األمــر الــذي يعــين، نظريــا، أنــه ميكــن أن ينفَّــذ التســليم اســتنادا   .االحتــاد الروســي"
 .كمـة احملجرميـة تسـتوجب ا  تصـنيف الـدولتني لعمـل مـا علـى أنـه       تشـترط  لتسليم املطلـوبني ال  

مـن   ٥الفقـرة   كمـا أن  .يف هذا الشـأن  املمارسة العملية وجود سابقةإطار يف مل يلحظ أنه  بيد
جتيـز  ، ٢٠١٢ هحزيران/يونيـ  ١٤يف بكامـل هيئتـها   حملكمـة العليـا   الصادر عـن ا  ١١القرار رقم 

ر إىل دولــة أجنبيــة، إذا كــان العمــل الــذي صــد الشــخص املطلــوب لالحتــاد الروســي أن يســلِّم 
مـن   ١اجلنائي وقـانون الدولـة الطالبـة (الفقـرة      هطلب التسليم بشأنه يعاقب عليه مبوجب قانون

وينبغـي أن تؤخـذ يف االعتبـار عنـد تقريـر مـا إذا        .مـن قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة)     ٤٦٢املادة 
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ن مـ  ١٠و ٩كان عمل ما يعاقب عليه مبوجب القانون اجلنائي لالحتاد الروسي أحكام املادتني 
وكـذلك نطـاق نفـاذه    وقـت الطلـب   القانون اجلنائي، اللتني حتددان نطاق نفاذ القانون اجلنائي 

  .بأثر رجعي
 ٢و ١فبموجـب الفقـرتني    .وال يشترط االحتاد الروسي وجود معاهدة للقيام بتسليم املطلوبني

مبــدأ  مــن قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة، يتــيح النظــام القــانوين الروســي تطبيــق    ٤٦٢مــن املــادة 
  .املعاملة باملثل فيما بني الدول، بصرف النظر عن املعاهدات الدولية

 .وميكن أن تستخدم اتفاقية مكافحة الفساد كسند قانوين للتعاون يف مسـائل تسـليم املطلـوبني   
يفيــد بأنــه "ســوف يســتخدم إعالنــا عنــد تصــديقه علــى االتفاقيــة أصــدر االحتــاد الروســي قــد و

، كأسـاس قـانوين للتعـاون يف مسـائل تسـليم      هامنـ  ٤٤(أ) مـن املـادة    ٦رة وفقًا للفقـ االتفاقية، 
  ."رهنا باملعاملة باملثال املطلوبني مع غريه من الدول األطراف يف االتفاقية

طة لتسليم املطلوبني، فإنَّ االحتاد إجراءات مبسال تنص على التشريعات الروسية أن وبالرغم من 
ومـن مث فـإنَّ    .التسـليم للبـت يف عمليـات   ، وليسـت قضـائية،   إجـراءات إداريـة  يسـتخدم  الروسي 

  .قرارات تسليم املطلوبني يتخذها النائب العام لالحتاد الروسي أو نائبه
مــن قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة،   ٤٦٤) واملــادة ٦١مــن املــادة  ١ومبوجــب الدســتور (الفقــرة 

ا كـان الشـخص موضـوع الطلـب     طلبات تسليم املطلوبني من الدول األجنبية إذجيوز قبول  ال
إلجـراء  مكتب النائـب العـام لالحتـاد الروسـي اسـتعداده      وقد أكد  .من مواطين االحتاد الروسي

يف حــال رفــض تســليم   مــن قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة  ٤٥٩مبوجــب املــادة مالحقــة قضــائية 
  .شخص ما لكونه مواطناً روسياً

ــة   واالحتــاد الروســي طــرف يف عــدد كــبري مــن املعاهــدات     ــددة األطــراف، املربم إطــار يف املتع
املتحـدة وجملـس أوروبـا ورابطـة الـدول املسـتقلة، والـيت تتضـمن أحكامـا بشـأن التعـاون             األمم

فيما بـني الـدول يف مسـائل تسـليم املطلـوبني، مبـا يف ذلـك االتفاقيـة األوروبيـة املتعلقـة بتسـليم            
بشـأن املسـاعدة    رابطة الدول املستقلة يةاتفاقوبروتوكوالهتا اإلضافية، و ١٩٥٧عام لاملطلوبني 

كمــا أبــرم  .١٩٩٣ عــامل القانونيــة والعالقــات القانونيــة يف املســائل املدنيــة واألســرية واجلنائيــة 
مسائل تسليم املطلوبني، وهـو حيضـر يف الوقـت الـراهن     اتفاقاً ثنائياً لتنظيم  ٢٨االحتاد الروسي 

  .ألخرىإلبرام اتفاقات مشاة مع عدد من الدول ا
تســـليم عمليــات   ) مــن قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة    ٤٧٢-٤٦٩(املــواد   ٥٥الفصــل   ويــنظم 

  .األشخاص املدانني
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عـام  لواالحتاد الروسـي طـرف يف اتفاقيـة جملـس أوروبـا بشـأن نقـل األشـخاص احملكـوم علـيهم           
قبـول الشـخص احملكـوم عليـه     ومهـا ال يشـترطان   ، ١٩٩٧عـام  ل، وبروتوكوهلا اإلضايف ١٩٨٣

أعلـن، وفقًـا    هبيـد أنـ   .كما أبـرم االحتـاد الروسـي اتفاقـات ثنائيـة يف هـذا الصـدد        .ملية النقللع
بشأن التصديق على اتفاقية جملـس أوروبـا بشـأن نقـل األشـخاص       ٢٠٦للقانون االحتادي رقم 

 ٦، واســتنادا إىل الفقــرة ٢٠٠٧ همتوز/يوليــ ٢٤املــؤرخ احملكــوم علــيهم وبروتوكوهلــا اإلضــايف 
املبينـة يف  القضـائية يف األحـوال   األحكـام  ينفـذ  مـن الربوتوكـول اإلضـايف، أنـه لـن       ٣ادة من امل
  .من الربوتوكول اإلضايف ٣املادة 

من قانون اإلجراءات اجلنائية، فإنَّ طلبات املسـاعدة القانونيـة تنفَّـذ وفقًـا      ٤٥٧ومبوجب املادة 
أو علـى أسـاس املعاملـة    ولية يف هذا الشأن ملا يربمه االحتاد الروسي من معاهدات أو اتفاقات د

ووفقًا ملا صرحت به سلطات االحتاد الروسي، فإنَّ املسـاعدة القانونيـة تقـدم للسـلطات      .باملثل
اجلرائم اليت يكون فيها شـخص اعتبـاري   حاالت على أوسع نطاق ممكن، مبا يف ذلك املختصة 

لب املساعدة خمالفًا للقـانون الروسـي أو أن   عرضة للمالحقة القضائية، بشرط أال يكون تنفيذ ط
مـا،  بشـأن فعـل   ازدواجية التجرمي عدم وال ميثل  .خيل هذا التنفيذ بسيادة االحتاد الروسي أو أمنه

وال احلاالت اليت تكون فيهـا طلبـات املسـاعدة مصـحوبة بتسـاؤالت بشـأن قاعـدة احلـد األدىن،         
  .مسألة جنائية مبوجب القانون الروسيعقبةً أمام تنفيذ طلب للمساعدة القانونية يف 

ــة العامــة واحملققــني     ٤٥٧املــادة  توجــبو ــة علــى احملــاكم والنياب مــن قــانون اإلجــراءات اجلنائي
اجلهــات املقــررة مــن الطلبــات املقدمــة مبوجــب اإلجــراءات  ورؤســاء جهــات التحقيــق تنفيــذ  

ن إقامــة الــدعاوى أجنبيــة بشــاملســؤولني املختصــني املكــافئني يف الــدول األاملختصــة املنــاظرة أو 
اجلنائية، وفقًا لالتفاقات الدوليـة الـيت أبرمهـا االحتـاد الروسـي، أو املعاهـدات الدوليـة، أو مبـدأ         

  .املعاملة باملثل
ويــنص املرســوم الرئاســي بشــأن أجهــزة االحتــاد الروســي املركزيــة املســؤولة عــن تنفيــذ أحكــام 

كـانون   ١٨املـؤرخ  خيص املساعدة القانونية املتبادلة  اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد فيما
هي السلطة املركزيـة املختصـة باملسـائل    االحتادية ، على أنَّ وزارة العدل ٢٠٠٨األول/ديسمرب 

املدنية، مبا يف ذلك جوانب القضايا اجلنائية املتعلقة بالقـانون املـدين، وأنَّ مكتـب النائـب العـام      
  .ئل املتعلقة باملساعدة القانونية املتبادلةهو املختص بغري ذلك من املسا

املنظمـة  عرب قنـوات  والرسائل املوجهة ويقبل االحتاد الروسي طلبات املساعدة القانونية املتبادلة 
ة، علـى أسـاس املعاملـة باملثـل ويف حـاالت الطـوارئ، بشـرط أن ترسـل         الدولية للشرطة اجلنائي

  .املعنية دون تأخري ووفقًا لإلجراءات الصحيحة الةالرساملستندات املتضمنة للطلب املعين أو 
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بد أن تكون طلبات املساعدة القانونية املوجهة لالحتاد الروسي، ومـا يرفـق ـا مـن مـواد،       وال
مصــحوبة بترمجــة إىل الروســية، مــا مل تــنص معاهــدة دوليــة أبرمهــا االحتــاد الروســي علــى غــري   

  .ونة ينص على غري ذلكذلك، أو كان هناك اتفاق بني الدول املتعا
مـن قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة، تطبـق قواعـد التشـريعات         ٤٥٧مـن املـادة    ٢ومبوجب الفقرة 

القواعـد واللـوائح اإلجرائيـة للدولـة     تطبيق ، إال أنه ميكن الطلباتالروسية ولوائحها عند تنفيذ 
ــة أبرمهــا االحتــاد الروســي     ــات أو معاهــدات دولي ــة مبوجــب اتفاق ــدأ   األجنبي أو اســتنادا إىل مب

  .املعاملة باملثل، ما مل يكن ذلك خمالفًا لتشريعات االحتاد الروسي والتزاماته الدولية
، مـع اإلشـارة إىل األسـباب    املتسـلمة املسـتندات  تعاد ومىت مل يكن من املمكن تنفيذ طلب ما، 

بلوماسـية، إىل اجلهـة   اليت حتول دون التنفيذ، عرب اجلهة الـيت تلقـت الطلـب أو عـرب القنـوات الد     
خمالفًـا  ويعـاد الطلـب دون أن ينفَّـذ مـىت كـان       .املعنية يف الدولة األجنبية اليت ورد منـها الطلـب  

  .أو أمنه كان من شأن تنفيذه أن خيل بسيادته أو لتشريعات االحتاد الروسي
ن أحكامـا  كما أنَّ االحتاد الروسي طرف يف عدد من االتفاقيات املتعددة األطـراف الـيت تتضـم   

إطار األمم املتحـدة وجملـس أوروبـا ورابطـة الـدول       يفبشأن املساعدة القانونية املتبادلة، املربمة 
 اتفاقيـة و، ١٩٥٩عـام  ل، االتفاقية األوروبية للمساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائيةاملستقلة، مثل 

نية يف املسائل املدنيـة واألسـرية   بشأن املساعدة القانونية والعالقات القانو رابطة الدول املستقلة
 ثنائيـا يـنظم  اتفاقًـا   ٤٠كما أنَّ االحتاد الروسي طرف يف ما يربو على  .١٩٩٣عام ل، واجلنائية

  .مسألة تقدمي املساعدة القانونية يف املسائل اجلنائية
 ةاملربمـ  واالحتاد الروسي طـرف يف جمموعـة مـن االتفاقـات الدوليـة الثنائيـة واملتعـددة األطـراف        

مكافحـة اجلرميـة، مبـا يف ذلـك      جمـال  فيما بني احلكومات وفيما بني اإلدارات بشأن التعـاون يف 
كمـا أن االحتـاد الروسـي طـرف يف      .واجلرائم االقتصادية واملالية وغسل األموال جرائم الفساد

إطـار رابطــة الــدول املسـتقلة (اتفــاق التعـاون بــني الــدول     مربمــة يفاتفاقـات متعــددة األطـراف   
، واتفـاق التعـاون بـني    ١٩٩٨ لعـام مكافحـة اجلرميـة،    علـى ألعضاء يف رابطـة الـدول املسـتقلة    ا

)، ومنظمـة التعـاون االقتصـادي    ١٩٩٤عـام  لمكافحـة اجلرميـة املنظمـة،     علـى وزارات الداخلية 
ــة البحــر األســود (   ــاق االملنطق ــني  تف ــربم ب ــاون    امل ــة التع ــدول املشــاركة يف منظم ــات ال حكوم

األســود بشــأن التعــاون يف جمــال مكافحــة اجلرميــة، وال ســيما يف أشــكاهلا      االقتصــادي للبحــر 
    .)١٩٩٨عام ل، املنظمة

الروسي عالقات تعاون، يف إطـار الواليـة املسـندة إليـه،      يف االحتادويقيم جهاز األمن االحتادي 
 ثنائيـة التفاقـات متعـددة األطـراف و   مع أجهزة إنفاذ القانون األجنبية ملكافحـة الفسـاد اسـتنادا    
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اليت أبرمها مع أجهزة إنفاذ القـانون  بني اإلدارات  املشتركة الدولية واالتفاقات بني احلكومات
 االتفاقـات (وقد بلغ عدد ما أبرمه أو اسـتخدمه مـن    .يف الدول األجنبية بشأن مكافحة اجلرمية

ــني اإلدارات املشــتركة ــدويل يف موضــوع      ب ــانون ال ــن صــكوك الق ــا م والربوتوكــوالت وغريه
وال تفــرد مكافحـة الفســاد كموضــوع هلــذه   .)مــا يربـو علــى التســعني  مكافحـة اجلرميــة وحــده 

الــيت حتيلــها مكافحــة اجلرميــة الدوليــة جوانــب االتفاقــات ولكنــها جــزء رئيســي مــن موضــوع "
واحد مـن املوضـوعات يف معظـم    كالذي يظهر واختصاص األطراف"، إىل التشريعات الوطنية 

  .هذه االتفاقات
تفاقات من هذا القبيل التعاون فيما بني اجلهات املعنية يف الـدول األطـراف، وتـنص،    وتنظم اال

واملعلومــات  اتيــةتبــادل املعلومــات العمليكقاعــدة عامــة، علــى األشــكال التاليــة مــن التعــاون:   
م يف ارتكــااملشــتبه األشــخاص  يف جمــال البحــث عــنوالعمــل املشــترك  ،املتعلقــة بالتشــريعات

التحقيقات، وتبادل اخلـربات والكـوادر املتخصصـة وتـدريب     يف جمال املشترك العمل و، جرائم
  .األطراف اجلهات املعنية يف الدولالعاملني يف 

بشـأن   من اتفاقية رابطة الـدول املسـتقلة   ٦٣وقد تجرى التحقيقات املشتركة استنادا إىل املادة 
وقـد   .٢٠٠٢لعـام   ية واألسرية واجلنائيةاملساعدة القانونية والعالقات القانونية يف املسائل املدن

، عقـدت  ٢٠١١ويف آب/أغسـطس   .يصدق عليها بعد ولكنه ملوقَّع االحتاد الروسي االتفاقية 
مناقشــات يف مينســك حــول صــياغة مشــروع اتفــاق بشــأن إجــراءات إنشــاء وحــدات حتقيــق    

لـيت ستضـطلع ـا هـذه     الدول األعضاء يف رابطـة الـدول املسـتقلة واألنشـطة ا     إقليمعملياتية يف 
لـدول األعضـاء   علـى ا مشـروع االتفـاق    بعـرض وعقب هذا االجتماع، اتُّخذ قـرار   .الوحدات

  .إلجازته على الصعيد الداخلي يف رابطة الدول املستقلة
ألجهـزة إنفـاذ القـانون يف االحتـاد الروسـي أن      جيـوز  وبغرض مكافحة الفساد علـى حنـو فعـال،    

ث وحتريــات، ومجــع عينــات للبحــ أو  وي علــى اســتجواباتجتــري حتقيقــات خاصــة، قــد تنطــ 
أشـــياء  وتتبـــع، اإلجـــراءات غـــرض التحقـــق مـــن صـــحةباشـــتراء والقيـــام بعمليـــات ، ةقارنـــامل

، بعـض األشـخاص   تحديـد هويـة  لعمليـات  مراقبة، وإجراء عمليات ، واالخنراط يف ومستندات
أو املركبـات، ورصـد شـحنات     أو األمـاكن احملـددة   املنشـآت  وأاملبـاين   وأبعض املقار وتفتيش 

ت علـى املكاملـات اهلاتفيـة، ومجـع املعلومـات      ، والتنصـ من الرسائلغريها الربقيات أو  وأالربيد 
 لتســليم املراقــبوتنفيــذ عمليــات لمــن قنــوات االتصــال التقنيــة، واالخنــراط يف مجــع البيانــات،  

عــام لعمليــات الشــرطة  وتســتخدم التــدابري مــن هــذا القبيــل وفقًــا لقــانون  .وعمليــات خداعيــة
مـن القـانون قائمـة، ووفقًـا للشـروط       ٧، مىت كانت األسس املنصوص عليهـا يف املـادة   ١٩٩٥

  .٨املبينة يف املادة 
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طلب جهات إنفاذ القانون التابعة لدولة أجنبيـة اسـتنادا إىل اتفـاق    بناًء على وقد يفتح التحقيق 
  .دويل أبرمه االحتاد الروسي

بشـأن  منهجيـة  طرية، الحظ اخلرباء عدم وجود معلومات إحصـائية أو عمليـة   وأثناء الزيارة الق
أمثلــة التعــاون الــدويل يف مكافحــة الفســاد أو صــعوبة الوصــول هلــذه املعلومــات، مبــا يف ذلــك    

وقـد أهـاب اخلـرباء بالسـلطات الروسـية أن       .بأنشـطة أجهـزة إنفـاذ القـانون    املعلومـات املتعلقـة   
ــا يف مجــع املعلو  ــاون يف جمــال     تواصــل جهوده ــات التع ــة آلي مــات واســتخدامها لتحســني فعالي

  .مكافحة الفساد
    

    النتائج واملمارسات الناجحة  - ٢- ٣  
خلص اخلرباء القائمون على االستعراض إىل أنَّ االحتاد الروسي قد أقـام أساسـا قويـا للتعـاون     و

 ممارسـات بالغـة القيمـة يف    بارهـا وجيدر استرعاء االنتباه إىل األمثلة التالية اليت تـربز باعت  .الدويل
  حتسني آليات التعاون الدويل:

مشاركة االحتاد الروسي يف اتفاقات إقليمية بشأن أشكال متعددة من التعـاون الـدويل      •  
ويف اتفاقــات متعــددة األطــراف بشــأن مكافحــة الفســاد وغســل األمــوال واجلرميــة         

 . املسائل اجلنائيةأحكاما بشأن التعاون الدويل يف أيضااملنظمة، تتضمن 
اتفاقـــات ثنائيـــة بـــني اإلدارات بشـــأن التعـــاون مـــع اجلهـــات املعنيـــة يف الـــدول  إبـــرام  •  

اتفـاق   ١٣األجنبية، كما يتضح من توقيع مكتب النائب العـام لالحتـاد الروسـي علـى     
ــرتني  يف موضــوعات حمــددة، مبــا فيهــا   ٢٠١٣-٢٠١٢و ٢٠١٢-٢٠١١تعــاون للفت
  .فِّذ بعضها بالفعلن وقدمكافحة الفساد، 

    
    توصياتالصعوبات وال  - ٣- ٣  

الســـلطات الروســـية إىل املالحظـــات اآلتيـــة، بغـــرض إضـــفاء املزيـــد مـــن عنايـــة اخلـــرباء  وجــه 
  التحسينات على آليات التعاون الدويل:

جتاه إبرام االتفاقات الثنائية واملتعددة األطراف مـع الـدول    نشطةمواصلة اختاذ خطوات   •  
 .يذ هذه االتفاقات بغرض حتسني فعالية أشكال التعاون الدويل املختلفةاألخرى وتنف

فســاد، لضــمان مجــع  املتعلقــة جبــرائم  القضــايا  ملعاجلــةمواصــلة حتســني النظــام القــائم     •  
العمليـة بشـأن التعـاون الـدويل علـى حنـو منـهجي         املعلومـات اإلحصاءات وغريهـا مـن   

  .يات التعاون الدويلواستخدام هذه املعلومات لتحسني فعالية آل
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