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       وافيةخالصة  -اًثاني  
      سلوفاكيا    

      مقّدمة  - ١  
 املتحدة األمم اتفاقية تنفيذ سياق يف لسلوفاكيا واملؤّسسي القانوين اإلطار عن عامة حملة  - ١- ١  

    الفساد ملكافحة
ــة علــى ســلوفاكيا وقَّعــت  ديــسمرب/األول كــانون ٩ يف الفــساد ملكافحــة املتحــدة األمــم اتفاقي
 وفقـا  الـوطين  اجمللـس  موافقـة  بعـد  ٢٠٠٦ أبريـل /نيسان ٢٥ يف عليها الرئيس قوصّد. ٢٠٠٣
 العـام  األمـني  لـدى  هبـا  اخلـاص  التصديق صك سلوفاكيا وأودعت. الدستور من) ٤ (٧ للمادة

  .٢٠٠٦ يوليه/متوز ١ يف حملياً النفاذ حّيز املعاهدة ودخلت ٢٠٠٦ يونيه/حزيران ١٦ يف
 األمســى القــانون، ١٩٩٢ أكتــوبر/األول تــشرين يف النفــاذ حّيــز دخــل الــذي ،الدســتور وميثّــل

 حبمايـة  مكلّفـة  مـستقلة  قـضائية  كـسلطة  الدسـتورية  احملكمةَ منه ١٢٤ املادة وحتّدد. لسلوفاكيا
 الدسـتور  مـع  احمللية القوانني توافق مدى يف البّت عن مسؤولة بذلك احملكمة وتكون. الدستور
  .سلوفاكيا عليها صّدقت اليت وليةالد واملعاهدات الدستورية والقوانني
 مكلفـا  ومـستقال  موحـدا  جهـازا  باعتبـاره  العـام  املـدعي  برئاسـة  العـام  االدعـاء  مكتـب  وتأّسس
 حمـامو  وُيلـَزمُ . جرميـة  ارتكابـه  يف يـشتبه  فرد أي ضد الدولة عن نيابة اجلنائية اإلجراءات مبتابعة

 الــيت احلقــوق محايــة ضــمان هبــدف ملــديه املتاحــة القانونيــة الوســائل كــلّ باســتخدام االدعــاء
  .والدولة القانونية والكيانات لألفراد القانون يكفلها

 ومالحقــة حتقيـق  أجهــزة مـن  يتــألف الًمتكـام  اًنظامــ األخـرية  الــسنوات يف سـلوفاكيا  رتوَّوطـ 
  .الكربى االقتصادية اجلرائم من وغريه الفساد مكافحة يف متخّصصة وقضاء قضائية

    
    سادالف مكافحة مكتب    

حـصري   قـضائي  اختـصاص  ،٢٠٠٤ ينـاير /الثـاين  كـانون  يف أنـشئ  الـذي  ،الفساد مكافحة ملكتب
 نظـر ا (اخلاصـة  اجلنائيـة  للمحكمـة  القـضائي  االختصاص نطاق يف اجلنائية اجلرائم يف التحقيق بشأن
 التعـاون  عـن  أيـضا  مـسؤول  وهـو  ؛الكـربى  االقتـصادية  واجلـرائم  الفـساد  جـرائم  ذلـك  يف مبا) أدناه

 وحتــت الــشرطة قــوات رئــيس ســلطة حتــت املكتــب ويعمــل. التحقيقــات هبــذه يتــصل فيمــا لــدويلا
  .األخرى الشرطة أجهزة عن وظيفيا مستقل ولكنه القضائية املالحقة سلطات إشراف
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    القضائية ملالحقةبا اخلاص املعين كتبامل    
 اختـصاص ، ٢٠٠٤ سـبتمرب /أيلـول  يف أنـشئ  الـذي  للمكتب اخلاص املعين باملالحقة القـضائية،     

. الكـربى  االقتـصادية  واجلـرائم  الفـساد  جـرائم  ملرتكيب لقضائيةا املالحقة بشأن حصري قضائي
 مكتـب  مـن  جزءهي   اخلاصة القضائية املالحقةعلماً بأنَّ    ؛العام املدعي سلطة حتت يعمل وهو

  .الوظيفية الناحية من عنه مستقلة التقنية الناحية مناالدعاء العام لكنها 
    

    املتخّصصة اجلزائية احملكمة    
 فيمـا  حـصري  قـضائي  اختصاص وهلا ٢٠٠٩ يوليه/متوز يف املتخّصصة ةاجلزائي احملكمة أنشئت
 احملكمـــة وهلـــذه. الكـــربى االقتـــصادية اجلـــرائم مـــن وغريهـــا ةالرئيـــسي الفـــساد جبـــرائم يتعلـــق

 الربملـان  مـن  اءأعـض  الـيت ختـص    قـضايا بال يتعلـق  فيمـا  ةحـصري  ةجنائيـ  ةقـضائي  والية املتخّصصة
  .العموميني املوظفني كبار من وغريهم

    
    املالية االستخبارات وحدة    

 إنفــاذ عــن املــسؤولة ةالرئيــسي اهليئــة وهــي ١٩٩٦ عــام يف املاليــة االســتخبارات وحــدة أنــشئت
 املؤســسات مــن تتلقّــى بــذلك وهــي. األمــوال غــسل ملكافحــة ســلوفاكيا تــشريعات مقتــضيات

 إنفـاذ  سـلطات  إىل املعلومـات  وتنقـل  وتعاجلها، وحتلّلها العادية غري عامالتامل عن تقارير املالية
 الـدويل  التعـاون  وتيـّسر  ة،جنائيـ  جرمية وقوع يف اشكًّ ترى أنَّ هناك   عندما الصلة ذات القانون
 مكتـب أيـضاً    املاليـة  االسـتخبارات  وحدة وتضم. املالية املؤسسات حبوزة اليت املعلومات بشأن

  .املركزي وداتاملوج استرداد
ــال مُتجــرَّو ــاإلجرام األفع ــا يف  ةي ــصوص عليه ــة املن ــساد ملكافحــة املتحــدة األمــم اتفاقي    وَّلَأ الف

 ينــاير/الثــاين كــانون ١  املؤرَّخــة٣٠٠/٢٠٠٥ املــادة ؛ حتديــداً يفاجلنــائي القــانون يف ممــا ُتجــرَّ
 ٣٠١/٢٠٠٥ املـادة يف   حتديـداً  اجلنائيـة،  اإلجـراءات  قانون؛ ويف   )“اجلنائي القانون” (٢٠٠٦
  ).“اجلنائية اإلجراءات قانون” (٢٠٠٦ يناير/الثاين كانون ١ املؤرَّخة

 صــكوك مــن بعــدد ةاجلنائيــ اإلجــراءات وقــانون اجلنــائي القــانون مــن العــام القــسم ستكملُيــو
ــانون ــاص القـ ــا اخلـ ــك يف مبـ ــادة ذلـ ــانون” (١٠١/٢٠١٠ املـ ــات قـ ــصدر إثبـ ــة) “املـ    املؤرَّخـ

 مبنـع  املتعلقـة  ٢٩٧/٢٠٠٨ واملـادة  املمتلكـات،  مـصدر  بإثبـات  املتعلقـة  ٢٠١٠ مارس/آذار ٤
 مكافحـة  قـانون ” (اإلرهـاب  ومتويـل  اإلجراميـة  األنـشطة  عائـدات  علـى  الشرعية الصفة إضفاء
  ).“األموال غسل
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      القانون وإنفاذ التجرمي: الثالث الفصل  - ٢  
      االستعراض قيد املواد تنفيذ على مالحظات  - ٢- ١   

  )٢١و ١٨و ١٦و ١٥ املواد (بالنفوذ املتاجرة رشو؛ال جرائم
  
لكن عمليـاً   . واخلاص العام القطاعني يف الرشو اجلنائي القانون من ٣٣٣و ٣٣٢ جرِّم املادتان ُت

 حــني يف العــام القطــاع يف بالرشــو املتعلقــة القــضائية املالحقــة ألغــراض ٣٣٣ ُتــستخدم املــادة
 ويرجـع . اخلـاص  القطـاع  يف بالرشـو  املتعلقـة  ضائيةالقـ  املالحقـة  ألغراض ٣٣٢ُتستخدم املادة   

 شـيء  شـراء ”بــ  يتعلـق  الرشـو  فعل نَّأب ٣٣٣ املنصوص عليه يف املادة    اإلضايف الشرط إىل ذلك
 هـذا  ويـستوىف . العموميـة  ملصلحةا ما بطريقة ينايف الرشو فعل نَّأ يعين مما ،“عامة مصلحة ذي

  .أفراد القطاع اخلاص ال ومينيالعم املوظفني رشو سياق يف األرجح على الشرط
 عــن أو مباشــرة حدوثــه حــال يف االرتــشاء اجلنــائي القــانون مــن ٣٢٩و ٣٢٨ وجتــرِّم املادتــان

تقنيــاً  ميكــن احلُكْمــني كــال نَّأ، يف حــني الرشــو إىل بالنــسبة احلــال هــو وكمــا. وســيط طريــق
 واخلــاص، العــام القطــاعني يف باالرتــشاء املتعلقــة القــضائية املالحقــة ألغــراض اســتخدامهما

ألهنــا  نظــرا قــضائيا العمــوميني املــوظفني ملالحقــة ٣٢٩ املــادة اًعمليــ االدعــاء، حمــامو يــستخدم
  .“عامة مصلحة ذي شيء شراء”بـ الرشو فعل تعلق تشترط
 ٣٣٤ املـادتني  مبوجِـب  الدوليـة  املنظمـات  ومـوظفي  جانـب األ عمـوميني ال وظفنياملـ  رشو ُيَجرَّم

 ذلـك،  ومـع . ٣٣١و ٣٣٠ املـادتني  مبوجـب  ارتشاؤهم جيّرم كما. ياجلنائ القانون من ٣٣٥و
  .األحكام هذه مبوجب قضائية مالحقات أي اآلن حىت حتصل مل

 تعريــف ويــرد. عموميــا موظفــا الرشــو فعــل مرتكــب يكــون عنــدما املنطبقــة اجلــزاءات وُتــشّدد
 الـسوابق  نَّأ غـري  ياجلنـائ  القـانون  من ١٢٨ املادة إطار يف يٍَّسْرِدبشكل  “ عموميال وظفامل”

 قـد  عمـومي ال وظـف امل كان إذا ما يف تنظر عندما ضّيقا هنجا تتبع احملاكم نَّأ إىل تشري القضائية
  .“الرمسية واجباته ممارسته أثناء ”الرشو فعل ارتكب

 الــسنوات يف الفــساد جــرائم ملــرتكيب القــضائية واملالحقــة التحــري عمليــات ازدادت حــني ويف
 يف رشـو  جـرائم  ملـرتكيب  القـضائية  املالحقـة  جمال يف كبري تقدم إحراز املقابل يف يتم مل األخرية
  . اخلاص القطاع
 حاليــاً تــشمل ال أهنــا غــري اجلنــائي القــانون مــن ٣٣٦ مبوجــب املــادة بــالنفوذ املتــاجرة وُتجــرَّم
  .بالنفوذ“ املفترضة ”املتاجرة
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    )٢٤و ٢٣ تانداامل (اإلخفاء األموال، غسل    
 اجلنـائي  القـانون  من ٢٣٣ فاملادة. األموال بغسل املتعلقة االتفاقية متطلّبات اكياسلوف استوفت
 وحيازهتـا،  نقلـها،  ذلـك  يف مبـا  اجلرميـة  بعائـدات  التـصرفات املتعلقـة    مـن  واسـعة  جمموعـة ُتجرِّم  

 منـشئها  إخفـاء  بقـصد  حتويرهـا  أو وإتالفهـا  واسـتهالكها،  واسـتخدامها،  ها،ؤوإخفا وختبئتها،
 إىل نظـرا  الكفايـة  فيـه  مبا واسع ٢٣٣ املادة غطيهات اليت األصلية اجلرائم نطاق نَّإ مث. اإلجرامي

  .جنائية جرمية أي من املتأتية اجلرمية بعائدات املتعلقة التصرفات على ينطبق أنه
 مخـس  إىل سـنتني  إىل توقيع عقوبة السجن ملدة ال تقـل عـن          ٢٣٣اإلدانة مبوجب املادة     تؤّديو

أثنـاء   حكـومي  موظـف  قبـل  من اجلرم ارتكاب حال يف قسوة أشّد اءاتجز فرض مع سنوات
 اإلنفــاذ جمــال يف النجــاح بعــض ســلوفاكيا متــهادَّق الــيتءات اإلحــصا وأظهــرت .أدائــه واجباتــه

  .ناجحة قضائية مالحقة ١٦ عن ٢٠١١ عام يف اسُتهل حتقيقا ١٢٥ أسفر حيث
 األمـوال  غـسل  مكافحـة  قـانون  مـن  اصاخلـ  بـاجلزء  اجلنـائي  لقـانون ا مـن  العام اجلزء ستكملُيو

 منــع جمــال يف املــسؤولة اهليئــة باعتبارهــا ةاملاليــ اتالتحقيقــ وحــدة يعــّرف الــذي ٢٩٧/٢٠٠٨
  .وكشفهما اإلرهاب ومتويل األموال غسل
 القـانون  مـن  ٢٣١ تـنص املـادة    فـساد،  جـرائم  ارتكـاب  عن ناجتة ممتلكات بإخفاء يتعلق وفيما
 ينقـل  أو آخـر،  شـخص  ارتكبها جنائية جرمية من اًمتأتيشيئاً  خيفين معاقبة كلِّ مَ  على اجلنائي

 ثـالث  إىل تـصل  ملـّدة  بالـسجن  كوديعـة  يقبلـه  أو يـؤّجره  أو غريه، إىل أو نفسه إىلهذا الشيء   
  .احلكم هذا على إنفاذ أمثلة أي تقّدم أن تستطع مل سلوفاكيا نَّأ غري. سنوات

    
    )٢٢و ٢٠و ١٩و ١٧ املواد (املشروع غري اإلثراء الوظائف؛ استغالل إساءة االختالس؛    

   ذلــك، ومــع. والعــام اخلــاص القطــاعني يف االخــتالس اجلنــائي القــانون مــن ٢١٣ ُتجــرِّم املــادة
 مبلغـا  اختالسـه  حـال  يف إال اخـتالس  جرميـة  ارتكـب  فـرد  مالحقـة مبوجب هـذا احلكـم       تتم ال

 نَّفـإ  وبالتـايل  سـلوفاكيا  يف بالفـساد  تتعلق جرمية االختالس يعترب وال .حمّددا أدىن مقدارا يفوق
ــاز ــشرطة جه ــب ال ــاء ومكت ــام االدع ــذان مهــا الع ــان الل ــة يتولي ــصدي مهم ــه الت  عــن عوضــا ل

  .أعاله احملّددة املتخّصصة الفساد مكافحة مؤسسات
 سـلوفاكيا  وأظهـرت . اجلنـائي  القـانون  من ٣٢٦ مبوجب املادة  الوظائف استغالل إساءة جتّرمو

 عــام يف التحقيــق إىل مــسؤوال ٧٢ خــضع حيــث احمللــي احلكــم هــذا إنفــاذ يف النجــاح بعــض
  .إدانةحكم  ٢٨ وصدر ٢٠١١
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 قـانون   فـإنَّ ،د نـصٌّ ُيجـرِّم هـذا اإلثـراء         يف حـني ال يوجـ      ،املـشروع  غـري  بـاإلثراء  يتعلق فيما أما
 إليــه االســتناد عــام ملــّدع ميكــن املــدين القــانون جمــال يف أساســاُيرســي  املمتلكــات منــشأ إثبــات
 متّ مـا  وإذا .مـشروع  غـري  ًءإثـرا أنَّ الـشخص قـد أثـرى     إعـالن    بـشأن  للمحكمـة  بطلـب  ليتقّدم
 غـري  بطريقـة  اكتـسابه  عـن  أعلـن  الـذي  املبلغ صودرت ممتلكات تعادل قيمة      اإلعالن ذلك مثل

  .احملكمة ، بناًء على أمر منمشروعة
 مـن  العـامني  املـدعني  متنـع  الـيت  بريةالكـ  العوائـق  مـن  عـددا  الحظـوا  ضنيرِِاملـستع  اخلـرباء  نَّأ غري

 علـى   يتعـّين  املـذكور  القـانون  مـن ) ١( ٦ ومبوجـب املـادة   . فعـال  بشكل القانون هذا استعمال
   أي (لألجـور  األدىن احلـد  مـّرة  ١ ٥٠٠ قيمتـه  مـا  ميتلـك  فيـه  املـشتبه  نَّأ يربهن أن العام املدعي

 مـن أجـل    للمحكمـة  بطلـب  ّدميتقـ  لكـي  العادي دخله إىل إضافة) يورو ٤٨٠ ٩٠٠ يعادل ما
 أهنـا  املاليـة  االسـتخبارات  وحـدة  وأكّدت. مشروع غري ًءإثراأنَّ هذا الشخص قد أثرى       إعالن
 هولــةاجمل املمتلكــات مــن كــبري قــدر علــى عمــوميني مــوظفني حــصول قــضايا مخــس يف أثبتــت
 عتـرب او .الـشرط  هلـذا  اسـتيفائها  لعـدم  القـضايا  هـذه ملفـات    إغـالق  عليهـا  كان أنه غري املصدر
  .فيه مبالغ أمر العتبة هذه فرض نَّأ املستعرضون اخلرباء

ــى وعــالوة ــك عل ــادة إطــار ويف ذل ــن) ٢( ٤ امل ــانون م ــإ الق ــة نَّف ــا، شــخص ممتلكــات قيم  م
 وحـــدة أشـــارت وهنـــا. األصـــل يف هبـــا اشـــتريت الـــيت القيمـــة هـــي القـــانون، هـــذا ألغـــراض

 أمـوال  إخفـاء  أشـخاص  بإمكـان  كـان  أنـه  يعـين  كـان  مـا  غالبـا  هذا إىل أنَّ  املالية االستخبارات
  .احتيالية عقارية معامالت خالل من خمتلسة

    
    )٢٥ املادة (العدالة سري إعاقة    

 املـادة  علـى حنـو يـشمل كـل متطلبـات          العدالـة  سـري  إعاقة اجلنائي القانون من ٣٤٤ جترِّم املادة 
 احمللـي  احلكـم  هـذا  تطبيـق  يف جناحهـا  إثبـات  مـن  الوطنيـة  السلطات نتكَّومت. االتفاقية من ٢٥

  .ناجحة إدانة ٣١ عن ٢٠١١ عام يف أجري حتقيقا ٥٧ أسفرحيث 
    

    )٢٦ املادة (االعتبارية لشخصياتا مسؤولية    
ــادة   ــن ١٩مبوجــب امل ــانون م ــائي الق ــدان أن ميكــن ال اجلن ــة بارتكــاب ي ــة جرمي ســوى  جنائي

 صـار  اجلنـائي،  القـانون  علـى  حـديثا  أدخلـت  الـيت  التعـديالت  بعـد  لكـن . الشخصيات الطبيعية 
 علــى وقائيــة تــدابري فــرض القــانون، هــذا مــن ب٨٣و أ٨٣مبوجــب املــادتني  كمــةاحمل بإمكــان
 قـد  اجلرميـة  تكـون  عنـدما ) ممتلكاتـه  مـصادرة  أو تغرميـه  عرب املثال سبيل على (يةاعتبار يةشخص
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 أو ،باسـم الـشركة    لقـرارات  ااختاذهـ  أو للشركة، امتثيله أثناء ةطبيعي يةشخص قبل من ارتكبت
  .ممارسة سيطرهتا على الشركة على حنو آخر

 مــا قبيــل مــن اإلداريــة املــسؤولية إىل أيــضا احلــاالت بعــض يف الشخــصيات االعتباريــة ضعختــو
  .للشركات القانونية املقتضيات أو الضرائب قانون مبخالفة يتعلق

    
    )٢٧ املادة (والشروع املشاركة    

 جنائيــة جرميــة ارتكــاب علــى املعاونــة اجلنــائي القــانون مــن ٢١ مبوجــب املــادة ســلوفاكيا مّرجتــ
 مـن  أكثر ارتكب ما إذا أنه على ٢٠ وتنص املادة . وتنظيمها واملساعدة فيها   عليها والتحريض
سـلوفاكيا   وجتـّرم  .فيهـا  شارك من كل على تعود نفسها اجلنائية املسؤولية نَّفإ جرمية، شخص
 سـواء  جنائيـة  جرميـة  كـلَّ شـروع يف ارتكـاب       اجلنـائي،  نالقـانو  مـن  ١٤ مبوجـب املـادة    ،اًأيض

  . مل ُترتكبوارُتكبت اجلرمية أ
 احملليـة  األحكـام  هلـذه  الفعلـي  التطبيـق  بـشأن  أدلّـة  أي تقـدمي  مـن  الوطنيـة  السلطات نكّتتم ومل

 واإلدانــة جنائيــة جرميــة ارتكــاب بــسبب اإلدانــة بــني تفــّرق ال احلاليــةنظــراً ألنَّ اإلحــصاءات 
  .ارتكاهبا الشروع يف أو فيها املشاركة أو ارتكاهبا على ملساعدةا بسبب

    
    )٣٧و ٣٠ املادتان (القانون إنفاذ سلطات مع التعاون واجلزاءات؛ واملقاضاة املالحقة    

 نَّأ بالفــساد املتعلقــة اجلــرائم علــى املنطبقــة بــاجلزاءات يتعلــق فيمــا املــستعرِضون اخلــرباء الحــظ
 ههـذ  وتتـراوح . شـديدةٌ  اجلـرائم  هـذه  يف إدانتـهم  تثبـت  الـذين  األفراد ىعل تطّبق اليت اجلزاءات
 لفتــرة أو ســنوات ١٠ إىل تــصل لفتــرة الــسجن إىل كــبرية غرامــة فــرض مــن عمومــا اجلــزاءات

  .دةدِّشُم ظروف تطبيق حال يف أطول
 ٩و ٨ املـادتني  إطـار  ويف الدستور أحكام من العديد يف القضائية املالحقة من احلصانة وُتتناول

 الربملـان  أعـضاء  مالحقـة  ميكـن  ال األحكـام،  هـذه  إىل واسـتنادا . اجلنائيـة  اإلجـراءات  قانون من
 الدسـتورية  احملكمـة  أعـضاء  ويتمتع. للربملان الوطين اجمللس قبل من املسبقة املوافقة دون قضائيا
 ههـذ  تـرفض  مل ،الـسلوفاكية  العامـة  النيابـة  سـلطات  ممثلـي  علـم  وحـسب . احلمايـة  تلـك  بنفس
  .قضائية مالحقة استوجبت قضية أي إطار يف املوافقة

 موظـف  بـشأن  قـضائية  مالحقـة  إجـراءات  مـىت بـدأت    أنـه  إىل الـسلوفاكية  الـسلطات  وأشارت
 هيئــة لتقــدير ويتــرك . يف الظــروف العاديــةمؤقتــا عــن العمــل املعــين لــشخصا  يوقــفعمــومي
 وعنـدما . العمـل  عـن  وقفـه  قـرار  يف البـت  الـشخص  هذاهبا   يعمل اليت احملّددة العمومية اإلدارة
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 البـت  احلكومـة  مـن  وزيـر  لتقـدير  ُيتـرك  جنائيـة،  إجراءات إىل القضائي اجلهاز من عضو خيضع
العــودة إىل  يف احلــق العمــل عــن املوقــوف القــضائي اجلهــاز ولعــضو. العمــل عــن وقفــه قــرار يف

  .سنوات ثالث مّدهتا وقٍف فترة انقضاء بعدعمله 
ــا ــ اخلــرباء الحــظ كم ــه ستعرِضونامل ــت يف يوجــد ال أن ــن شــكل أي احلاضــر الوق  أشــكال م

 املــوظفني مجيــع علــى تطبيقهــا ميكــناملــشتركة  ةقيــخالاأل قواعــدال أو سلوكالــ قواعــد مــدونات
ــة اإلجــراءات نَّأ يعــين وهــذا. العمــوميني ــذين املــسؤولني ضــد املتخــذة التأديبي  إىل خــضعوا ال
 حريـة  مـن  واسـعا  قـدرا  يتـرك  ممـا  احلكوميـة  اراتاإلد خمتلـف  بـني  متـسقة  غري جنائية إجراءات
  .ىت اهليئات العموميةش أعضاء لكبار التقدير

دمــج  إعــادة لــضمان الــربامج مــن عــدد وضــع متّ أنــه املــستعرِضني للخــرباء ســلوفاكيا وأكّــدت
  .السجن يف فترة قضائهم بعد اجملتمع داخل األفراد

 أثنـاء  القانون إنفاذ سلطات مع اجلناة تعاون ّسرتياليت   التشريعية األحكام من عدد سلوفاكيالدى  و
 شـخص  ضـدّ  املتخـذة  اجلنائية اإلجراءات وقف العامني للمدعني وجيوز. الفساد جرائم يف التحقيق
 . أو تعليـق تلـك اإلجـراءات تعليقـاً مـشروطاً           جرميـة  حـلّ  علـى  تساعد أن شأهنا من معلومات يقّدم
 حتـت  االحتجازية العقوبات ختفيف اجلنائي، القانون من ٣٩ مبوجب املادة  أيضا، لمحكمةل وجيوز
  .فساد جرمية يف التحقيق يف ساعد فيه مشتبه أي إىل بالنسبة القانون عليه ينص الذي األدىن احلّد

    
    )٣٣و ٣٢ املادتان (واملبلّغني الشهود محاية    

 عرضـة  يـصبحون  دقـ  الـذين  للشهود احلماية من عديدة أشكاال لسلوفاكيا القانوين النظام يوفّر
ــة اإلجــراءات يف مــشاركتهم بــسبب للخطــر ــزجتو. اجلنائي ــادة ي ــائي القــانون مــن ١٣٤ امل  اجلن
 إىل احملكمـة  يف شـاهد  اسـتجواب  يـؤّدي أنْ   عندما ُيحتمل  البصرية السمعية األدوات استخدام
إذا أدى   إقامتـه  مكـان  أو الـشاهد  هويـة  حبجـب  ١٣٦ املـادة  سمحت كما. للخطر عرضة جعله
 هـو  والقاضـي . رقميـا  صـوته  بتغـيري  الغـرض  هلـذا  وُيسمح ؛للخطر فصاح عنهما إىل تعريضه   اإل
 وأشـــارت. الـــصلة ذات اجلنائيـــة إلجـــراءاتا يف التقنيـــات هـــذه اســـتعمالب اإلذنَ يعطـــي مـــن

  .العملية الناحية من ضرورية غري تكون ما غالبا احلماية هذه نَّأ إىل سلوفاكيا
 التـشيكية  اجلمهورية ذلك يف مبا أخرى أطراف دول مع ثنائية اتفاقات ١٠ سلوفاكيا وأبرمت
  .محايتهم ضمان أجل من الشهود إقامة أماكن تغيري خبصوص وكندا
 العمـل  قـانون  مـن  ١٣ مبوجب املـادة   إال التشريعية احلماية رفَّتو ال املبلّغني، حبماية يتعلق وفيما
 للمـوظفني  قانونيـة  محايـة  حاليـا  تتـوفّر  ال وبالتـايل، . اخلـاص  القطـاع  علـى  اتطبيقهـ  يقتـصر  اليت
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 أنـه  الـصدد  هـذا  يف املـستعرِضون  اخلـرباء  والحـظ . فـساد  أعمـال  عـن  يبلغـون  الـذين  العموميني
 وغـريه  املـدين  اجملتمـع  اسـتعداد  الحظـوا ؛ كما   املبلغني حلماية قانون مشروع إعداد حاليا جيري
  .التشريع هذا سّن يف لمشاركةل املصلحة أصحاب من
    

    )٤٠و ٣١ املادتان (املصرفية السرية واملصادرة؛ واحلجز جميدالت    
 احلـصول  مت شـيء  أي مبـصادرة  تأمر أن للمحكمة اجلنائي القانون من) ج(١)٦٠ (املادة ّولخت

 علـى  وعـالوة . جنائيـة  جرميـة  ارتكـاب  عـن  كـأجر  أو جنائيـة  جرميـة  ارتكـاب  خـالل  مـن  عليه
 شــخص عليــه َيحــصل شــيء أي نَّأ علــى ائياجلنــ القــانون مــن) د(١)٦٠ (املــادة نصتــ ذلــك،
  .يصادر أن أيضا ميكن اجلرمية عائدات مقابل
 ممتلكــات مــع دجمــت أو فيهــا، التــصّرف مت قــد العائــدات هــذه فيهــا تكــون الــيت احلــاالت ويف

 مــن غريهــا مبــصادرة تــأمر أن للمحكمــة جيــوز إليهــا، الوصــول املمكــن مــن يعــد مل أو أخــرى،
 أحكــام اجلنــائي القــانون مــن) ٢ (٥٨ املــادة إطــار يف وتــرد. ماثلــةامل قيمــةال ذات املمتلكــات

  .رشوة جلرائم نتيجة عليها احلصول مت اليت املمتلكات مبصادرة متعلقة حمّددة
 باألحكــام عمــال واملوجــودات املمتلكــات إدارة عــن مــسؤولة مركزيــة هيئــة حاليــا توجــد وال

  .مصادرهتا املسؤولة عن عموميةال هةاجل املصادرةَ املمتلكاَت وتدير. أعاله املذكورة
 مـن  معلومـات  علـى  باحلـصول  القانون إنفاذ لسلطات تسمح تشريعية أحكام سلوفاكياولدى  

 لوالهـا  الـيت  الفـساد  ملرتكيب جـرائم   ةالقضائي واملالحقة التحقيق ألغراض املالية املؤسسات قبل
  .املصرفية السّرية قوانني مبوجب حممّية اجلرائم هذه لكانت

    
    )٤١و ٢٩ املادتان (اجلنائي السجل التقادم؛ قانون    

 عامـا  عـشرون  هـي  هبـا  املعمـول  التقـادم  فتـرة  نَّأ علـى  اجلنائي القانون من) ١( ٨٧ املادة نّصت
 فتــرة وتقــّدر. األقــل علــى ســنوات ١٠ القــصوى االحتجازيــة عقوبتــها جبنايــة األمــر تعلــق إذا

 البـسيطة،  املخالفـات  إىل بالنـسبة  أما. سنوات ١٠بـ ىاألخر اجلنايات مجيع إىل بالنسبة التقادم
  .هبا املعمول العقوبة لفترة األقصى احلد حبسب خبمس سنوات أو ثالث سنوات فتقّدر
 األقـصى  احلـد  حبـسب  سـنوات  ١٠ أو ٥ الفساد جرائم لغالبية هبا املعمول التقادم فترة وتكون
 تـاريخ  مـن  اعتبـارا  التقـادم  فتـرة  وتبـدأ . ميـة جر كـل  إىل بالنسبة اهب املعمول ةاالحتجازي للعقوبة
  .اجلرمية ارتكاب
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 يف مبـا  التقـادم  فتـرة  ضـمن  الفتـرات  مـن  جمموعـة  اجلنـائي  القانون من) ٢ (٨٧املادة  وال تدرج 
 الـذي  والوقـت  القانونيـة  العوائـق  جـراء  احملكمة أمام جان مثول فيه ميكن ال الذي الوقت ذلك

  .أخرى ألسباب اجلنائية املالحقة خالله توقّفت
 إدانـة  االعتبـار  بعـني  تأخـذ أنْ   كمـة احمل علىال َتْحظُُر    الداخلية تشريعاهتا نَّأ سلوفاكيا دتكَّوأ

 املمكـن  مـن  يكـن  مل ذلـك،  ومـع . اجلنائيـة  اإلجـراءات  لغـرض  أخـرى  دولة يف لشخص جنائية
  .الشأن هذا يف حمّددة أمثلة أي تقدمي

    
    )٤٢ املادة (القضائية الوالية    

 جبـرائم  يتعلـق  فيمـا  القـضائية  بتأكيـد واليتـها    لسلوفاكيا اجلنائي القانون من ٧-٣ املواد حتسم
 خارجهـا،  ، واليت يرتكبها مواطنون سـلوفاكيون     السلوفاكية األراضي على ترتكب اليت الفساد

 شـخص  خطّـط  حال ويف. السلوفاكية األراضي خارج سلوفاكيني مواطنني ضداليت ترتكب   و
 يف املطـاف  هنايـة  يف ارتكبـها  ولكّنـه  سـلوفاكيا  يف ارتكاهبـا  بنيَّـة  أجنبيـة  قـضائية  والية يف جلرمية
 لـسلوفاكيا  ذلـك  مـع  ميكـن  أنـه  القـضائية  الـسوابق  أقـّرت  األجنبيـة،  القضائية الوالية تلك نفس

  .القضية هذه خيّص فيما القضائية تأكيد واليتها
 أوروبيــة ودولــة ســلوفاكيا طــرف مــن فــساد جبرميــة يتعلــق فيمــا قــضائيةال واليــةال وعنــد تأكيــد

 التابعـة  القـضائي  التعـاون  وحـدة  شـبكة  عـرب  األجنبيـة  القـضائية  الواليـة  مع التعاون يتم أخرى،
  .األورويب لالحتاد

    
    )٣٥و ٣٤ املادتان (الضرر عن التعويض الفساد؛ أفعال عواقب    

ــة انتــصاف وســائل الــسلوفاكية التــشريعات مبوجــب تتــوفّر ــ فيمــا مدني . الفــساد بأفعــال قيتعل
 معنـوي  ضـرر  أي تعـويض  وجـوب  علـى  اجلنـائي  القـانون  مـن  ٤٤٢ وبوجه خاص تنص املادة   

  .الفساد أفعال من لفعل نتيجة شخصا يصيب
    

    )٣٩و ٣٨و ٣٦ املواد (الوكاالت بني فيما والتنسيق املتخّصصة السلطات    
 املتــصلة اجلــرائم مــع امــلالتع يف متخّصــصة هيئــةهنــاك  القــانون إنفــاذ عمليــة مراحــل مجيــع يف

 إنـشاء  بعـد  كـبريا  ارتفاعـا  احملـاكم  أمـام  رفعـت  اليت الفساد قضايا عدد وشهد. حتديدا بالفساد
  .٢٠٠٤ عام يف الفساد مكافحة مكتب
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ــذلت ــات وب ــق هيئ ــة التحقي ــايل العمــوميني املــوظفني إلشــراك جهــودا القــضائية واملالحق  وبالت
 اإلطـار  بـشأن  خمـصص  تـدريب  تـوفري  خـالل  مـن  الفـساد  أعمـال  عـن  اإلبـالغ  على لتشجيعهم
 املـــواطنني ومجيـــع نييالعمـــوم نياملـــوظفعلمـــاً بـــأنَّ  ؛ســـلوفاكيا يف الفـــساد ملكافحـــة القـــانوين

 القـانون  إنفـاذ  لـسلطات  معلومـات  بتقـدمي  اجلنـائي  القـانون  مبوجب أيضا ملزمون السلوفاكيني
  .فساد جرمية عند اشتباههم يف وقوع

تقـدِّم   الـسلوفاكية  املاليـة  االسـتخبارات  وحـدة  فإنَّ اخلاص، القطاع مع تعاونبال يتعلق فيما أّما
 بالتزاماهتـا  يتعلـق  فيمـا  اخلـاص  القطـاع  هيئـات  مـن  وغريهـا  املاليـة  للمؤسسات تدريبية دورات
  .الصلة ذات املصارف قوانني مبوجب باإلبالغ

    
    اجليدة واملمارسات الناجحة التجارب  - ٢- ٢  

 مـن  الثالـث  الفـصل  تنفيـذ  بـشأن  اجليـدة  واملمارسـات  واطن النجـاح  مَـ  بـرز  تتمثـل أ   عامـة  بصفة
  : فيما يلياالتفاقية
ــة كــل يف ســلوفاكيا أنــشأت  •   ــة مراحــل مــن مرحل  مؤســسات القــانون إنفــاذ عملي

 القـضائية  املالحقـات  عدد يف ملحوظة زيادة إىل أّدى مما متخّصصة فساد مكافحة
  .األخرية السنوات يف الفساد جلرائم

ــتأثب  •   ــة االســتخبارات وحــدة خــالل مــن ســلوفاكيا ت ــات، مــن وغريهــا املالي  اهليئ
  .حتديداً املالية واملؤسسات اخلاص القطاع مع التواصل يف استباقيا هنجا اتباعها

 فيمــا التقــادم قــانون لتمديــد اإلمكانيــات مــن جمموعــة الــسلوفاكي التــشريع رفّيــو  •  
  .بالفساد املتصلة باجلرائم يتعلق

    
    ذلك انطبق حيثما التنفيذ، تواجه اليت ياتدِّتحال  - ٣- ٢  

  :الفساد ملكافحة القائمة التدابري تعزيز مواصلة تتيح أن التالية اخلطوات شأن من
 املتـــاجرة جتـــرمي لـــضمان بـــالنفوذ املتـــاجرة تعريـــف تعـــديل إمكانيـــة يف النظـــر  •  

  أيضا؛ بالنفوذ“ املفترضة”
لكــي يتــسىن لالدعــاء أن يقــدِّم إىل  املــشترط األدىن احلــّد تقلــيص إمكانيــة يف النظــر  •  

 املـشروع  غـري  اإلثـراء  حـاالت  إىل بالنـسبة  املوجـودات  عـن  لإلفصاح احملكمة طلباً 
  فيها؛ املشتبه
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ــة يف النظــر  •   ــديل إمكاني ــادة تع ــن) ٢ (٤ امل ــانون م ــسّنى حــىت ١٠١/٢٠١٠ الق  يت
 عليهــا حتــصل لــيتا احلقيقيــة املمتلكــات قيمــة اعتبــار املاليــة االســتخبارات لوحــدة
اشــتبهت  إذا جــزءاً مــن ثروتــه األصــل، يف هبــا اشــتريت الــيت تلــك ال مــا، شــخص

  القيمة؛ منقوصة ملعاملة نتيجة عليها الوحدة يف حصوله
ــود مواصــلة  •   ــة التــشريعات إصــالح إىل الراميــة اجله ــة املتعلقــة احمللي  املــبلغني حبماي

 صـاحبة  اجلهـات  مـن  عريـضة  طائفـة  مـع  التـشاور  إىل بـذلك،  القيام عند والسعي،
  املصلحة؛

 وظـف تـصرُّف امل   كـان  إذا مـا  عند حتديد  نطاقا أوسع هنج اعتماد إمكانية يف النظر  •  
  أدائه لواجباته الرمسية؛ يندرج ضمن عموميال

  قضائيا؛ العامة األموال اختالس جرائم ملالحقة بالنسبة املنطبقاألدىن  احلّد  •  
ــة يف النظــر  •   ــشاء إمكاني ــ إن ــسؤولة تكــون متخصــصة ةهيئ  املمتلكــات إدارة عــن م

  .املصادرة أو احملجوزة أو اجملمدة
    

      الدويل التعاون: الرابع الفصل  - ٣  
      االستعراض قيد املواد تنفيذ على مالحظات  - ١- ٣  

    )٤٧و ٤٥و ٤٤ املواد (اجلنائية اإلجراءات نقل عليهم؛ احملكوم األشخاص نقل اجملرمني؛ تسليم    
 يف القـضائي  التعـاون  قـانون  أحكـام  أن علـى  اجلنائيـة  اإلجـراءات  قـانون  مـن  ٤٧٨ املـادة  نصت

 مل مـا  تطّبـق  ،القانونيـة  املـساعدة  وتبـادل  للعدالـة  املطلـوبني  تسليم ذلك يف مبا اجلنائية، الشؤون
 القـانوين  النظـام  يف املعاهـدة  هـذه مثـل    تنفيـذ  يعـدّ  وال. ذلـك  خـالف  على دولية معاهدة تنص
 الـداخلي  القـانوين  النظـام  وينص. التنفيذ ذاتية تكون أن أيضا ميكن ألهنا قصوى ضرورة احمللي
 ،٤٩٩ للمـادة  وفقـا ). اجلنائيـة  اإلجـراءات  قـانون  ،٤٧٩ املـادة  (التجـرمي  ازدواجيـة  شرط على
 جنائيــة جرميــة ميثــل التــسليم بــشأنه ُيلــتمس الــذي اجلــرم يكــون عنــدما املطلــوبني تــسليم يقبــل

 ملـّدة  قـصوى  سـجن  بعقوبـة  نفـسه  القانون مبقتضى عليه يعاقب”و وفاكيالسل القانون مبوجب
 اجلـرائم  مـن على األقل    واحدة تستويف عندما املطلوبني تسليم وُيقبل. “األقلّ على واحدة سنة
  .٤٩٩ املادة يف املبّينة الشروط التسليم طلب يف املبينة
 غـري  التـسليم  لطلبـات  قانوين أساسك الفساد ملكافحة املتحدة األمم اتفاقية ُتستخدم أن وميكن

 مـن  األطـراف  متعـددة  صـكوك  اسـتخدام  ذلـك  مـن  بـدال  وفُّضل. اآلن حىت حيصل مل ذلك نَّأ
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ــل ــة قبي ــة االتفاقي ــشأن األوروبي ــسليم ب ــوبني ت ــدات املطل ــات أو ومعاه ــسليم اتفاق ــة الت . الثنائي
 مثـل  غيـاب  حـال  ويف. تـسليم  معاهـدات  بـشأن  وبولندا أستراليا مع حالياً سلوفاكيا وتتفاوض

 املعاملـة  ملبـدأ  وفقـا  حالـة  كـل  حـسب  املطلـوبني  بتـسليم  اجلنـائي  القـانون  يـسمح  االتفاق، هذا
 عــن حمــّددة أمثلــة أي تقــدمي اآلن حــىت يتــسّن ومل. اجلنائيــة اإلجــراءات قــانون يف املبــّين باملثــل
  .بالفساد متصلة قضايا إطار يف مطلوبني تسليم

 سـلوفاكيا  تكـون  عنـدما  املتبعـة  اإلجـراءات  اجلنائيـة  اإلجـراءات  قـانون  مـن  ٤٩٠ املـادة  ددحتو
ــة ــة الدول ــسلي (الطالب ــقُت حــني يف) ٌمت ــادة طَّب ــدما ٥١٠ امل ــة ســلوفاكيا تكــون عن ــة الدول  املتلقي
 التـسليم  إمـا  مبـدأ  ستوىفيُـ  اجلنائية، اإلجراءات قانون من ٥١٠ باملادة وعمال). ٌملُّتس (للطلب
  .احملاكمة وإما

 مواصـلة  وعلـى  اخلـارج  مـن  عليـه  كـوم احمل شخصالـ  نقل على اجلنائية اإلجراءات ونقان وينص
ــاذ ــه إنفـ ــلوفاكيا يف حكمـ ــان (سـ ــلوفاكيا). ٥٢٣و ٥٢٢ املادتـ ــة إنَّ سـ  يفأيـــضاً  طـــرف دولـ

 البلـدان  اتفاقيـة  االنـضمام إىل   إىل تـسعى  وهـي  علـيهم  احملكـوم  األشـخاص  نقـل  بشأن االتفاقية
 معاهـدات  يف طـرف  أهنـا  كمـا . اخلـارج  يف اجلنائيـة  الـسجن  قوبـات ع بقضاء املتعلقة األمريكية

 إذ باملثـل  املعاملة ملبدأ وفقا ممكنا ليس عليهم احملكوم األشخاص نقل نَّأ ولُوحظ. أخرى ثنائية
 اجملـال  هـذا  يف اإلحصاءات انعدام إىل ونظرا. ةصرحي موافقة وجود بذلك للقيام الضروري من
  .معروف ريغ تلك النقل عمليات عدد فإن

) ١٩٧٢ (اجلنائيــــة الــــدعاوى بنقــــل املتعلقــــة األوروبيــــة االتفاقيــــة يف طــــرف إنَّ ســــلوفاكيا
 أمـا . واحـد  مبثـال  واستـشهد  تلـك  النقـل  عمليـات  تأكيـد  ومت. الـصلة  ذات الثنائيـة  واملعاهدات

  .٥٢٩و ٥٢٨ املادتني يف املضّمنة تلك فهي الصلة ذات اجلنائية اإلجراءات قانون أحكام
    

    )٤٦ املادة(املتبادلة  القانونية ملساعدةا    
 قـانوين  كأسـاس  اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفـساد          سـتخدام ا ميكـن  أّنـه  سـلوفاكيا  دتكَّأ

؛ االسـتخدام  ذلـك  حالة حـدث فيهـا     أي عن غيبلَّ مل أنه غري املتبادلة القانونية املساعدة لطلبات
 للمـساعدة  األوروبيـة  االتفاقية (أساس مبثابة نةمعّي معاهدات ستخدامال حيث أُعطيت األفضلية  

 يف مبـا  الـدول  مـن  عـدد  مـع  حاليـاً  التفـاوض  جيـري  كمـا ) اجلنائيـة  املـسائل  يف املتبادلـة  القانونية
 حــال يف املتبادلــة، القانونيــة املــساعدة تقــّدم أن وميكــن. ثنائيــة معاهــدات بــشأن أســتراليا ذلــك
 وزارة وتـضطلع . باملثـل  املعاملـة  مببـدأ  عمـال  الةح كلّ حسب الشأن، هذا يف معاهدات غياب
. الحقـا  وإرسـاهلا  املتبادلـة  القانونيـة  املـساعدة  طلبـات  اسـتالم  يف املركزيـة  الـسلطة  مبهـام  العدل

 تقـّدم  أنأيضاً   وميكن. اإلنكليزية واللغة السلوفاكية اللغة مها الصدد هذا يف املقبولتان واللغتان
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 يف نقــص هنالــك وكــان. خطــّي تأكيــد يعقبــها مث شــفويا تبادلــةامل القانونيــة املــساعدة طلبــات
  .أو املستلمة املرسلة سواء املتبادلة القانونية املساعدة وأنواع طلبات عدد إحصاءات

 ملكافحـة  املتحـدة  األمـم  اتفاقيـة  مـن  ٤٦ املـادة ، تنفيـذاً مستفيـضاً وناجحـاً،        سـلوفاكيا  ذتفَّون
 شــخص ارتكبــها جبرميــة يتعلــق فيمــا املتبادلــة نونيــةالقا املــساعدة تقــّدم أن وميكــن .الفــساد
 بــدعوى املتبادلــة القانونيــة املــساعدة تقــدمي تــرفض أن كــذلك لــسلوفاكيا ميكــن وال. اعتبــاري
 طلـب  تأجيـل  عـام  ملدع وميكن. بدعوى اتصال تلك الطلبات مبسائل مالية      أو املصرفية السّرية

 إجــراءات أو مالحقــات أو حتقيقــات عمــ الطلــب يتعــارض كــان إذامتبادلــة  قانونيــة مــساعدة
 متبادلـة،  قانونيـة  مـساعدة  طلـب  علـى  الـرد  يـستغرقها  اليت الفترة متوسط وَيبلُغُ. جارية قضائية
  .يوما ٣٠ الطالبة ةالدول يف احملكمة ُتعقد جلسة استماع عندما
 الحتـاد ا يفأوامر جتميـد املمتلكـات أو األدلـة          تنفيذ بشأن ٦٥٠/٢٠٠٥ رقم القانون نَّأ وثبت

 يف النظــر جيــري ؛ لــذااملتبادلــة القانونيــة املــساعدة تقــدميفيمــا خيــص  يالًثقــ عبئــاً ميثــل األورويب
  .األورويب االحتاد جملس معأيضاً  بالتشاور عليه، تعديالتإدخال 

 األورويب الـــشرطة مكتـــب شـــبكة تـــستخدم كانـــت مـــا غالبـــا اأهنـــإىل  ســـلوفاكيا وأشـــارت
 قــانون مــن ٤٨٤ وُترســي املــادة. املتبادلــة القانونيــة ساعدةاملــ بطلبــات يتعلــق فيمــا) يوروبــول(

 املـساعدة  طلبـات  إرسـال  يف اإلنتربولب أساساً قانونياً يكفل االستعانة    أيضا اجلنائية اإلجراءات
  .واستالمها املتبادلة القانونية

    
   اخلاصة التحّري أساليب املشتركة؛ التحقيقات القانون؛ إنفاذ جمال يف التعاون    

    )٥٠و ٤٩و ٤٨ ملوادا(
 االتفاقـات  مـن  عديـد  ومبوجـب  شـينغني  اتفاقيـة  مبوجـب  القـانون  إنفـاذ  جمـال  يف التعـاون  جيري
 .)أرمينيـا  مثـل  األورويب، االحتـاد  عـن  خارجـة  بلـدان  مـع  كـذلك  (األطراف تعددةامل أو الثنائية

ــة اســتخدام اجلنائيــة اإلجــراءات قــانون مــن ٤٧٨ املــادة تــيحتو  ملكافحــة حــدةاملت األمــم اتفاقي
 يقـول إنَّ    العملـي  الواقـع  أنَّ غـري . القـانون  إنفـاذ  علـى  املتبـادل  للتعـاون  قـانوين  كأساس الفساد
 أو ومؤسـسات  شـريكة،  ومكاتـب  وصـل،  جهـات  عرب رمسي غري أساس علىيتم   التعاون هذا

 أجـل  مـن  أوروبيـون  شـركاء  منظمـة  أي (للمعلومـات  َمـرَِنْينِ  وتبـادل  تقاسـم  خالل من أجهزة
 التعـاون  ووحـدة  ،نتربولواإل يوروبول،، وال الفساد ملكافحة األوروبية الشبكة/الفساد افحةمك

 كـذلك  القـانون  إنفـاذ  سـلطات  وتـستخدم )). يوروجـست  (األورويب لالحتـاد  التابعـة  القضائي
 املعلومـات  وتتبـاين ). املثـال  سـبيل  على للمعلومات شينغني نظام (دولية بيانات وقواعد قنوات
) وأنـشطتهم  تواجـدهم  أمـاكن  أو هبم، املشتبه األشخاص هوّية (رمسي غري أساس على املتبادلة



 

V.13-83280 15 
 

  CAC/COSP/IRG/I/2/1/Add.14 

 رمسيـا  نظامـا  تـستوجب ) مـصرفية  حـسابات  عن تفاصيل (املعلومات من األنواع بعض نَّأ غري
 أي العـامني  املدعني وال الشرطة جهاز تواجه مل ذلك، ومع). احملكمة من أمرا أي(بقدر أكرب   

  .التعاون تقدمي يف عقبات
 قـــانون مـــن) ٩( ١٠ باملـــادة عمـــال) التـــشيكية اجلمهوريـــة مـــع (مـــشتركة حتقيقـــات رىوجتـــ

 املتبادلـة  القانونيـة  بـاملـساعدة  املتعلقة األورويب االحتاد اتفاقية من ١٣ واملادة اجلنائية اإلجراءات
 واملراقبـة  اهلاتفيـة  املكاملـات  علـى  تالتنـصّ (أساليب حترٍ خاصـة      استخدام مت كما. ٢٠٠٠ لعام
 التـسليم  ،فيمـا يـشمل    اجلنائيـة،  اإلجـراءات  قـانون  ويـشمل  .األدلّـة  مجع يف للمساعدة) سّريةال

 املـادة  (واألشـياء  األشخاص مراقبة ؛)١١٢ املادة (الصورية التحويالت ؛)١١١ املادة (املراقَب
  ).١١٥ املادة (وتسجيلها والالسلكية السلكية االتصاالت اعتراض ؛)١١٣

    
    اجليدة مارساتوامل لتجارب الناجحةا  - ٢- ٣  

 يف يــدةاجل مارســاتاملو لتجــارب الناجحــةا  النقطــتني التــاليتني باعتبارمهــا مــنإىل ُينظــر إمجــاالً
  :الفساد ملكافحة املتحدة األمم اتفاقية من الرابع الفصل تنفيذ إطار

 أجهـزة  مـع  التعاون جمال يف الباهرة النجاحات من عددا الفساد مكافحة مكتب قَّقح  •  
  .فساد جرائم يف أشخاص مالحقة إىل أفضى امم أخرى دول يف القانون إنفاذ

  .القانون إنفاذ ميدان يف التعاون تقدمي يف مرنا هنجا سلوفاكيا اتبعت  •  
    

    حيثما ينطبق ذلك التنفيذ، ليت تواجها التحّديات  - ٣- ٣  
ــش أن ميكــن ــة لكّت ــاط التالي ــاراً  النق ــز إط ــضيد لتعزي ــيت اإلجــراءات وتع  ســلوفاكيا تتخــذها ال

  :الفساد ملكافحة
ــات جلمــع وســائل ســتحداثا يف النظــر  •   ــسليم حــول اإلحــصائية البيان ــوبني، ت  املطل

 التنسيق رصد عن فضال عليهم احملكوم األشخاص ونقل املتبادلة القانونية واملساعدة
  ؛)القضايا إلدارة نظام أي (الوطنية السلطات خمتلف بني املعلومات وتبادل

ــام األمــني إعــالم يف النظــر  •   ــم الع ــأن دةاملتحــ لألم ــة يف ســتنظر ســلوفاكيا ب  إمكاني
 واملــساعدة اجملــرمني تــسليم بــشأن للتعــاون قــانوين كأســاس االتفاقيــة اســتخدام
  .األخرى األطراف الدول مع املتبادلة القانونية

 أو املمتلكـات  جتميد أوامر تنفيذ بشأن ٦٥٠/٢٠٠٥ رقم القانون تعديل يف النظر  •  
  .مزيد من املرونة عليهضفاء إ هبدف األورويب االحتاد يف األدلة


