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    خالصة وافية  -ثانياً  
    صربيا    

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

ــساد يف       وقَّ ــم املتحــدة ملكافحــة الف ــة األم ــى اتفاقي ــانون األول١١عــت صــربيا عل ــسمرب / ك دي
 ١٩٤ و ١٦ومبوجـب املـادتني     . ٢٠٠٥ديـسمرب   /األول كانون   ٢٠ وصّدقت عليها يف     ٢٠٠٣

 ال يتجـزَّأ مـن النظـام القـانوين لـصربيا بعـد أن صـّدقت                 جـزءاً أصـبحت االتفاقيـة      من الدستور، 
أحكامهــا  نَّإ حيــثولالتفاقيـة مكانــة رفيعــة بــني الـصكوك القانونيــة،   .  الوطنيــةاجلمعيــةعليهـا  

  . داخلي، غري أهنا أدىن مرتبة من أحكام الدستورتعلو على أيِّ أحكام خمالفة هلا يف القانون ال
ن إطار صربيا القـانوين يف جمـال مكافحـة الفـساد أحكامـاً مـن الدسـتور، ومـن القـانون                      ويتضمَّ

، ومـــن قـــانون ٢٠١٣أبريـــل / حيـــز النفـــاذ يف نيـــسانالـــيت دخلـــتاجلنـــائي، بـــصيغته املعّدلـــة 
 تـشريعات حمـددة، علـى النحـو املـبني      ضاًأيـ   يتـضّمن وهـو . اإلجراءات اجلنائية، بـصيغته املعّدلـة    

  . أدناه يف خمتلف األقسام الفرعية
 اعتمدت اجلمعية الوطنية قانون اإلجراءات اجلنائية اجلديد الذي حل حمـل نـسخة هـذا                وقد

ــانون لعـــام   ــشرة املنعقـــدة يف      ٢٠٠٦القـ ــتثنائية الثانيـــة عـ ــاع دورهتـــا االسـ  ٢٦، يف اجتمـ
ساســي لقــانون اإلجــراءات اجلنائيــة اجلديــد هــذا   ودخــل الــنص األ. ٢٠١١ســبتمرب /أيلــول

ــز النفــاذ يف     ــة حي ــع اجلــرائم اجلنائي ــاين ١٥املتعلــق جبمي ــاير / كــانون الث ، باســتثناء ٢٠١٣ين
ــز النفــاذ يف         أحكامــه املتعلّقــة باجلرميــة املنظمــة وجــرائم احلــرب الــيت ســبق وأن دخلــت حي

  . ٢٠١٢يناير / كانون الثاين١٥
هـذه  أنَّ  علـى   ين يف االعتبار املبادرات التشريعية األخـرية يف صـربيا،            املستعرضون، آخذ  وشدَّد

مت لغرض ضمان االتساق واليقني القانوين والتحسني وال يقـصد هبـا            ُصمِّالتعديالت القانونية   
ــإحــداث بلب ــسل ــذها     بُّة أو الت ــوانني وتنفي ــسري الق ــق بتف ــا يتعلّ ــاس فيم ــو. ب يف التب ــق دَّش د فري
تعزيــز تــدابري مكافحــة الفــساد  ل إرادة سياســية متواصــلة مهيــة وجــودأ علــى  أيــضاًاالســتعراض

  .وفعاليةبكفاءة  لتنفيذ الصكوك القانونية املنشأة حديثا عامالً رئيسياًباعتبارها 
، مكتــب املــدَّعي العــام؛  فيمــا يــشمل اإلطــار املؤســسي للتــصدي للفــساد يف صــربيا،  ويــشمل

 أشـكال التزاماهتـا املـستندة إىل اختـصاصات          وزارة العـدل مبختلـف    ووكالة مكافحة الفـساد؛     و
  . التابعتني هلاخمتلف وحداهتا؛ ووزارة الداخلية ومديرية الشرطة ووحدة االستخبارات املالية 
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    التجرمي وإنفاذ القانون : الفصل الثالث  -٢  
    مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض   -١-٢  

    )٢١ و١٨ و١٦ و١٥املواد ( واملتاجرة بالنفوذ الرشو    
 ٣٦٧ و٣٦٨مـن املـادتني    ٢ و١ مبقتـضى الفقـرتني    العامالرشو واالرتشاء ُمجرَّمان يف القطاع      

 اإلغفـال  أو   الفعـل  يكـون  االرتشاء عندما     أيضاً م صربيا جترِّو. على التوايل  ،من القانون اجلنائي  
). ن اجلنـائي  مـن القـانو  ٣٦٧ مـن املـادة   ٤ الفقـرة  -الرشـو الحقـا    (املقصود قد حدث بالفعل     

ومن شأن ذلك أن ييسر مالحقة مرتكيب جرائم االرتشاء يف حـاالت تكـرار اجلرميـة أو عنـدما                   
 علـى   ويكـون مـن العـسري      فعـل رمسـي      )أو عـدم إجنـاز    (إجنـاز   دفع الرشوة إثـر     على  تفاق  اال يتم

  .  مثل هذا االتفاقسلطات املالحقة القضائية إثبات وجود
حـة  قَّ بـصيغته املن ، مـن القـانون اجلنـائي   ١١٢ مـن املـادة      ٣قـرة   يف الف " املوظف "مفهوم ويعرَّف

 دخــل والــذي ،٢٠١٢ديــسمرب /دخلــت عليــه يف كــانون األولبعــد التعــديالت األخــرية الــيت أُ
ويشمل هذا التعريـف األشـخاص الـذين يـؤدون واجبـات            . ٢٠١٣أبريل  /حّيز النفاذ يف نيسان   

بـصرف النظـر عـن نـوع عقـودهم وطبيعـة       رمسية أو ميارسون مهـام رمسيـة يف هيئـات حكوميـة         
  .الدائمة اليت يضطلعون هبا/ؤقتة املالوظائف

صـراحة يف األحكـام     " ولالقبـ "و" االلتمـاس "و" املـنح "و" العـرض "و" الوعـد " عناصر   عنويعبَّر  
  .ذات الصلة

. يف تعريفهـا للمزيـة   " غـري مـستحقّ   " األحكـام املتعلقـة بالرشـوة صـراحة مـصطلح            تستخدموال  
 يف  تقـع  أن   ،، مبـا يف ذلـك املزايـا غـري املاديـة           "هدية أو غريها من املزايا أو الوعـود       "  يِّوميكن أل 

  . نطاق جرائم الرشوة إذا كان اهلدف منها التأثري يف فعل موظف عمومي أثناء أدائه لوظيفته
 مـن القـانون اجلنـائي بـشأن االرتـشاء صـراحة علـى أنـه ميكـن                   ٣٦٧ من املادة    ١ الفقرة   وتنص

 مــن القــانون اجلنــائي ٣٦٨م املــادة وجتــرِّ". مباشــر أو غــري مباشــر "علــى حنــو جلرميــةاارتكــاب 
 مـن القـانون اجلنـائي صـراحة     ٣٦٧تشمل املادة و. االضطالع بدور الوسيط يف حاالت الرشو  

  . ٣٦٨ يف حني ال تشملها املادة ،األطراف الثالثة املستفيدة
ــة أو غــري  "  اختــصاصهيف نطــاق" موظــف عمــومي يف حــال أداء الرشــوة وجتــرَّم بــصورة قانوني
وقد اتسع نطاق جرائم الرشوة إثر التعديالت األخرية الـيت أدخلـت     . إغفالهأو   لفعل ما قانونية  

 أو االمتنـاع    على القانون اجلنائي وأصـبح اآلن يـشمل أداء األفعـال املتعلقـة بالواجبـات الرمسيـة                
  . عن أدائها
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ــوارد يف املــادة " وظــفامل" تعريــف ويــشمل ــائي فقــرة  ١١٢ال وظــف امل"عــن  مــن القــانون اجلن
وبالتـايل، تنطبـق    . ٢٠١٢ديـسمرب   /يف كـانون األول    جرى توسيعها أيضاً  ) ٤الفقرة  " (جنيباأل

 املكونــة لرشــو املــوظفني العمــوميني احمللــيني، واجلــزاءات املفروضــة علــى  ركــان لــذلك األوفقــاً
ظف األجـنيب ال تـزال تنقـصه إشـارات          تعريف املو أنَّ    أيضاً الحظ فريق االستعراض  و. مرتكبيه

ــة    ــسلطات اإلداري ــوظفي ال ــائف    كــذلك إىل  و،صــرحية إىل م ــذين ميارســون وظ األشــخاص ال
  .  مما يترك جماالً للشك،عمومية يف منشأة عمومية

 مـن القـانون اجلنـائي إذا        ٣٦٨ مـن املـادة      ٥ يف القطـاع اخلـاص مبوجـب الفقـرة           الرشـوة م  جترَّو
 مــن القــانون نفــسه إذا تعلــق األمــر  ٣٦٧ مــن املــادة ٦وجــب الفقــرة تعلــق األمــر بالرشــو، ومب

يف منـشأة أو    " املوظـف املـسؤول   " احلكمـني هـو مفهـوم        كـال واملفهـوم الرئيـسي يف      . باالرتشاء
 مــن ١١٢ مــن املــادة ٥ يف الفقــرة التفــصيل، وهــو معــرَّف مبزيــد مــن  آخــر كيــانمؤســسة أو 

 "املوظـف املـسؤول   "ويعـّرف   . ٢٠١٢ديسمرب  /ألولالقانون اجلنائي بصيغته املعدلة يف كانون ا      
شـخص  " وهو تعريف يشمل مفهـوم       ،"مكلّف باالضطالع بواجبات معينة   " شخص   أيضاًأنه  ب

  .  من اتفاقية مكافحة الفساد٢١املستخدم يف املادة " صفةأيِّ يعمل ب
قـانون اجلنـائي الـيت     مـن ال   ٣٦٦ بالنفوذ، بشكليها اإلجيايب والسليب، مبقتضى املادة        املتاجرةوجترَّم  

 النفـوذ  نَّ، أأوالً:  من اتفاقية مكافحة الفـساد فيمـا يتعلّـق بـأمرين      ١٨تبدو أوسع نطاقاً من املادة      
، مثـة    هبدف أداء فعل ال ينبغي القيام به أو إغفال فعل كان ينبغي القيـام بـه؛ وثانيـاً                  عموماًميارس  

  ". النفوذ الفعلي أو املفترض"ديل عن كب" املكانة الرمسية واالجتماعية"إشارة إىل استخدام 
    

    ) ٢٤ و٢٣املادتان (غسل األموال، اإلخفاء     
 مـن اتفاقيـة مكافحـة       ٢٣ من القانون اجلنائي غسل األمـوال متاشـياً مـع املـادة              ٢٣١م املادة   جترِّ

املـساعدة والتحـريض علـى ارتكـاب أعمـال          ( مـن القـانون اجلنـائي        ٣٥ املـادة    وتنطبـق . الفساد
علــى احلــاالت الــيت تتعلّــق مبــساعدة شــخص ضــالع يف ارتكــاب اجلــرم األصــلي علــى ) إجراميــة

  . اإلفالت من العواقب القانونية لفعله
 ألحكـام  متامـاً بـّين أهنـا ممتثلـة     مـن القـانون اجلنـائي الـيت تَ     ٢٢١ خـالل املـادة      منخفاء  إلوجيرَّم ا 
  .  من اتفاقية مكافحة الفساد٢٤املادة 

    



 

V.14-011855 

 

CAC/COSP/IRG/I/2/1/Add.26

    ) ٢٢ و٢٠ و١٩ و١٧املواد ( اإلثراء غري املشروع ؛استغالل الوظائف إساءة ؛االختالس    
 ٣٦٥ و ٣٦٤مـن خـالل املـادتني       ) يف القطاعني العام واخلاص على حد سواء      (جيرَّم االختالس   

، علـى التـوايل، لألمـوال       ))التسريب ( من غري إذن   االستخدامواالستحواذ  (من القانون اجلنائي    
ــة وغريهــا مــن   ــة    واألوراق املالي ــه يف هيئ املنقــوالت املوكلــة إىل اجلــاين حبكــم منــصبه أو وظيفت

  . حكومية أو منشأة أو مؤسسة أو غريها من الكيانات أو احملالت التجارية
إسـاءة اسـتغالل    ( مـن القـانون اجلنـائي        ٣٥٩وُتجرَّم إساءة استغالل الوظائف من خالل املـادة         

ــة ــصيغته )الوظيف ــة، ب ــانون األولاملعدل ــسمرب/  يف ك ــيت َت٢٠١٢ دي ــة   ، وال ــا ممتثل ــّين أهن ــاًب  متام
  .  من اتفاقية مكافحة الفساد١٩ألحكام املادة 

ــراء غــري وال جيــرَّ ــة   جترميــه ال يتماشــىنَّ حيــث إ يف صــربيااملــشروعم اإلث ــادئ القانوني  مــع املب
  . األساسية للنظام القانوين الداخلي من قبيل افتراض الرباءة

    
    ) ٢٥دة املا(إعاقة سري العدالة     

 تبعاً للظـروف    من اتفاقية مكافحة الفساد   ) أ( ٢٥ اجلنائي املادة    القانون من   ٣٣٦ املادة   ُتكيِّف
 )ب (٣٣٦ مـن املـادة      ١ مـن خـالل الفقـرة        داخليـاً من االتفاقيـة    ) ب( ٢٥ذ املادة   وتنفَّ. احمللية

 ٣٢٢؛ واملـادة    )مـع التركيـز علـى األفعـال املرتكبـة ضـّد اجلهـاز القـضائي               (من القانون اجلنائي    
مهامجــة مــوظفني أثنــاء " بــشأن ٣٢٣؛ واملــادة "منــع موظــف مــن االضــطالع بواجباتــه"بــشأن 

  ". املشاركة يف جمموعة متنع موظفا من أداء واجبه" بشأن ٣٢٤؛ واملادة "أدائهم لواجباهتم
    

     )٢٦املادة (مسؤولية الشخصيات االعتبارية     
 تــورطهم يف عــنألشــخاص االعتبــاريني اجلنائيــة ا  مــسؤوليةللــنص علــىاختــذت صــربيا تــدابري 

   .) قانون مسؤولية الكيانات القانونية عن األفعال اإلجراميةمن ٢املادة (جرامية اإلفعال األ
 اجلزاءات املفروضة على الكيانـات القانونيـة املتورطـة          قانون من ذلك    ١٣ و ١٢وحتدد املادتان   

وأحكــام مــع رامــات وحــل الكيانــات القانونيــة وتــشمل هــذه اجلــزاءات الغ. يف أفعــال إجراميــة
  .تدابري أمنيةو إيقاف التنفيذ

    
    )٢٧املادة (املشاركة والشروع     

ــائي     ــانون اجلن ــواد الق ــاجل م ــشاركة    ٣٧ و٣٠ و٣٦-٣٣تع ــة بامل ــضايا املتعلق ــوايل الق ــى الت  عل
  . م التحضري إالّ بالنسبة إىل أشد األفعال اإلجرامية خطورةوال جيرَّ. والشروع
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    ) ٢٨املادة (العلم والنية والغرض كأركان للفعل اإلجرامي     
م مجيــع  اجلنائيــة اجلديــد، مــن واجــب احملكمــة أن تقــيِّاإلجــراءات مــن قــانون ١٦ للمــادة وفقــاً

والحــظ املــستعرِضون، آخــذين يف    ". الظــروف املوضــوعية  "األدلــة دون حتيــز، مبــا يف ذلــك     
مـن شـأن توسـيع نطـاق     أنَّ اتفاقيـة مكافحـة الفـساد،      من٢٨ للمادة   االعتبار الطابع التفسريي  
 أن يــوفّر ٢٨ اإلجــراءات اجلنائيــة مبوجــب املــادة قــانون يف وصــياغتهاالقواعــد اخلاصــة باألدلّــة 

  . توجيهات أكثر متانة للمحاكم عند تنفيذ أحكام التجرمي
    

    ) ٣٧ و٣٠تان املاد(املالحقة واملقاضاة واجلزاءات؛ التعاون مع سلطات إنفاذ القانون     
ــد أ ــاريني    نَُّوجِ ــى األشــخاص الطبيعــيني واالعتب ــة عل ــسبة  اجلــزاءات املنطبق ملعظــم جــرائم  بالن

 رمبـا ) سـتة أشـهر   ( يف بعـض احلـاالت  أدىن عتبة معاقبـة أنَّ  رغم ،عموماً الفساد مالئمة ورادعة 
خلاصــة  األحكــام احيتــاج األمــر إىل حتقيــق االتــساق بــني    وقــد . حتتــاج إىل مزيــد مــن النظــر   

 من أجل إزالة الفـارق بـني اجلـزاءات املفروضـة علـى الرشـو واالرتـشاء                  ذات الصلة بالعقوبات  
القــانون اجلنــائي يتــيح معــايري كافيــة لتقيــيم   أنَّ ومــع . وتلــك املفروضــة علــى املتــاجرة بــالنفوذ 

األفعال اإلجرامية، فإنه ال يقدم توجيهات خاصة بالعقوبات ألجل ضمان االتـساق            " خطورة"
  .  الزماًواعُتَرب وجود هذه التوجيهات أمراً. ن الناحية العمليةم
 بالنسبة إىل عـدة فئـات        والشروع يف التحقيقات اجلنائية،    جراء املتصل برفع احلصانة   إلخيضع ا و

أعـضاء الربملـان، الـرئيس، رئـيس الـوزراء، أعـضاء        (باحلـصانة من املوظفني العموميني املتمـتعني     
 فريـق االسـتعراض بأنـه       رَّوأق.  متطلّبات إجرائية حمددة   ، إىل )الدستوريةاحلكومة، قضاة احملكمة    

ــات أن    ــذه املتطلب ــن ه ــة ُيقــصد م ــن" ضــمانات مؤســسية  "تكــون مبثاب  أداء الوظــائف  أجــلم
 فريــق نَّبيــد أ. ْهِدفة يقــي مــن املالحقــة القــضائية املــستالعموميــة دومنــا إعاقــة وأن تكــون درعــاً

 مـع الفقـرة     عمليـا  ربية على أن َتْضَمَن متاشي تلك الـضمانات       ع السلطات الص  جَّاالستعراض ش 
  .  من اتفاقية مكافحة الفساد٣٠ من املادة ٢

 وخيتــصها بــذلك اإلجــراءات اجلنائيــة اجلديــد للنيابــة العامــة بــإجراء التحقيقــات   قــانون ويــأذن
خبـصوص   الً مفص  رقابياً  إطاراً  أيضاً  من القانون اجلنائي   ٣٢٦-٣٢٠ املواد   وتتيح). ٤٣املادة  (
ــ املتعلقــةاالتفاقــات "  مــن اتفاقيــة ٣٧ تنفيــذ املــادة ومــن مث، "الء املــدعى علــيهم بــشهاداهتم دإب

  .  مبزيد من االتساقمكافحة الفساد
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    ) ٣٣ و٣٢املادتان (محاية الشهود واملبلّغني     
، وهـو    بـشأن برنـامج احلمايـة للمـشاركني يف اإلجـراءات اجلنائيـة              خمصـصاً   قانونـاً  صربياوضعت  

ويـنظم هـذا    ). ١١٢-١٠٢املـواد   (قانون ُمـستكمل بأحكـام قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة اجلديـد              
القانون أحكام وإجراءات توفري احلمايـة وتقـدمي املـساعدة إىل املـشاركني يف اإلجـراءات اجلنائيـة                  

لومات  بسبب إدالئهم بشهادات أو تقدميهم ملع واألشخاص املقّربني إليهم الذين يواجهون خطراً     
" املـشارك يف اإلجـراءات اجلنائيـة      "ويعّرف هذا القـانون مفهـوم       . هامة هبدف إثبات فعل إجرامي    

املــشتبه فيــه، واملــدعى عليــه، والــشاهد املتعــاون، والــشاهد، والطــرف  "علــى حنــو موّســع يــشمل 
رنامج وقد أُنشئت سلطتان خمتصتان هبدف تنفيذ ب      ). ٣املادة  " (املتضرر، والشاهد اخلبري، واخلبري   

  .وحدة محاية داخل وزارة الداخليةجلنة خمصصة و: احلماية، ومها
 برنامج احلماية يشمل فقط املشاركني يف اإلجراءات اجلنائية املتعلقة بأفعـال إجراميـة              نَّويبدو أ 

حمددة، مبا يف ذلك اجلـرائم املرتكبـة ضـد النظـام الدسـتوري واجلـرائم املتعلّقـة بـاألمن واجلرميـة                      
ــ(املنظمــة  ولــذلك، أوصــى املــستعرضون بتوســيع نطــاق التــشريعات القائمــة بــشأن    ). ٥ادة امل

، مـع أخـذ املـوارد احلاليـة واملـستقبلية            أيـضاً  محاية الشهود لضمان سرياهنا على دعاوى الفـساد       
  . بعني االعتبار

ب املـستعرضون باإلشـارة إىل اتفـاق البلقـان بـشأن القـضايا ذات           ، رحَّـ  العمليايتوعلى الصعيد   
 وتغـيري أمـاكن إقامـة     ارتئي هذا االتفـاق كأسـاس مفيـد لتبـادل اخلـربات واملعلومـات،               و. لةالص

  .الشهود، كما اعترب ممارسة جيدة
 التـشريعات   يف مـشتتة    املـبلّغني  األحكام املتعلقـة حبمايـة       نَّ، فإ احمللية السلطات اعترفت به    وكما

رِضون الـسلطات الوطنيـة علـى       ع املـستع  ّجوقد ش . ضمن وجود إطار محاية متسق    ال ت والوطنية  
 يف تنفيذ التدابري ذات الصلة من الناحية العملية وعلى النظر يف سـّن قـانون حمـدد                  التجّزؤجتّنب  

  .املبلّغنيحلماية األشخاص 
    

     )٤٠ و٣١املادتان (التجميد واحلجز واملصادرة؛ السرية املصرفية 
رميـة ومـصادرهتا مـا يتعلّـق هبـا مـن متطلّبـات         العائـدات املتأتيـة مـن اجل   حبجـز ينظم القانون املتعلق   

ويـسمح هـذا   . مـصادرهتا وإدارهتـا  /وإجراءات، والـسلطات املـسؤولة عـن اقتفـاء أثرهـا وحجزهـا       
 علـى أمـر مـن النيابـة العامـة وحتـت إدارهتـا، بـإجراء حتقيقـات          القانون، من بني أمور أخرى، بناءً     

 حيـازة املالـك قـدراً كـبرياً مـن املوجـودات              عندما تكون هنالك أسباب معقولة لالشتباه يف       مالية
الـيت ميلكهـا   " مـصادرة املوجـودات  "ويتـيح القـانون أيـضاً    ). ١٧املـادة   (املتأتية مـن فعـل إجرامـي        
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ــاؤهم     ــتفعني أو خلف ــانونيون للمــالكني املن ــة الق ــادة (الورث ــانون  ).  زاي٣٨امل ــل أحكــام ق وتكّم
  .)١٥١-١٤٧املواد (هذا اإلطار القانوين ياء اإلجراءات اجلنائية اجلديد بشأن احلجز على األش

 على إنشاء مديرية إلدارة املوجودات احملجوزة واملـصادرة كهيئـة   القانون من هذا   ٨ املادة   وتنصُّ
  .٢٠٠٩مارس / آذار١لة أعماهلا يف وشرعت هذه املديرية يف مزاو. داخل وزارة العدل

 ومــصادرهتا يتــسم بالــشمول ويتــيح   بــشأن حجــز املوجــودات القــانوين اإلطــار نَّ أوقــد ُوجــد
واعتـرب يف هـذا الـصدد       . أدوات قانونية مناسبة الستهداف العائدات املتأتية مـن جـرائم الفـساد           

  . ممارسة جيدة وأوصي باستخدامه يف الواليات القضائية األخرى
تطلـب  جيـوز للنيابـة العامـة أن        " من قانون اإلجراءات اجلنائية،      ٢٣٤ من املادة    ١ للفقرة   وفقاًو

 إجـراء مراقبـة علـى العمليـات      أخـرى   ماليـة  ة مؤسـس   أو مـصرف من سـلطة عموميـة خمتـصة أو         
ــشتبهأشــخاص اخلاصــة بالتجاريــة  ــ يعاقَــب عليهــا  إجراميــةً يف ارتكــاهبم أفعــاالًُي   ملــدةسجنبال

تقــل عــن أربــع ســنوات، وإمــدادها بالوثــائق والبيانــات الــيت قــد متثــل أدلّــة يف قــضايا متــصلة   ال
واعتربت عتبة الـسَّْجن ملـّدة أربـع سـنوات تلـك      . "جرامية أو عائدات متأتية من اجلرميةبأفعال إ 
 ينبغـي أن تـنص    التـشريعات الداخليـة   ل املـستعرضني الـذين خلـصوا إىل أنَّ        ا من قب   تقييدي شرطاً
  .  تعرقل السرية املصرفية عمليات التحقيق يف مجيع جرائم الفسادأالَّ على صراحةً

    
    )٤١ و٢٩املادتان ( السجل اجلنائي التقادم؛    

 ميكــن أن الــيتاعتــربت فتــرة التقــادم الــيت تعتمــد علــى احلــد القــانوين األقــصى لعقوبــة الــّسْجن   
مالئمـة بالقـدر الكـايف خلدمـة        )  من القـانون اجلنـائي     ١٠٣الفصل  (تفرض جزاء للجرمية املعنية     
 من وقـت ارتكـاب      اعتباراًادم هذه   ومن املفترض أن تبدأ فترة التق     . أغراض سالمة إقامة العدل   

كل تدبري إجرائي يتخذ بغـرض الكـشف عـن فعـل إجرامـي أو الكـشف عـن        ل"وميكن  . اجلرمية
 مــن ١٠٤ مــن املــادة ٢الفقــرة (أن يوقــف فتــرة التقــادم أو يعلّقهــا " مرتكبــه ومالحقتــه قــضائياً

  ). القانون اجلنائي
 مـن   ٥٤ من املـادة     ١الفقرة  (ار األحكام    السلطات الصربية بشأن املبادئ العامة إلصد      وأفادت

مكانيــة مراعــاة أحكــام اإلدانــة الــسابقة  إ إشــارة إىل  ومــع ذلــك، مل تــرد أيُّ.)القــانون اجلنــائي
ع فريـق االسـتعراض الـسلطات الوطنيـة علـى           وعليـه، شـجّ   . اليات قضائية أجنبيـة   الصادرة يف و  

  . املسألةاستكشاف إمكانية تعديل التشريعات الداخلية ملعاجلة هذه 
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    ) ٤٢املادة (الوالية القضائية     
ــة  نَّإ ــة بالوالي ــل  القــضائية القواعــد املتعلق ــيت متتث ــاً، ال ــادة  عموم ــة  ٤٢ ألحكــام امل  مــن اتفاقي

 واملـادة ؛  )الوالية القـضائية اإلقليميـة    ( من القانون اجلنائي     ٦مكافحة الفساد، حمّددة يف املادة      
 من القانون اجلنـائي     ٩ املادة من   ١؛ والفقرة   ) الفاعلة ةالشخصيمبدأ  ( من القانون اجلنائي     ٨
 علـى مـواطين صـربيا        أيـضاً  تـسري التـشريعات اجلنائيـة الـصربية       و). مبدأ الشخصية الـسلبية   (

 إجراميــة أخــرى يف دول أجنبيــة يف حــال تواجــدهم علــى األراضــي    الــذين يرتكبــون أفعــاالً 
ــلّموا إىل   ــصربية أو إذا ُس ــادة  (صــربياال ــائي  مــن ا٨امل ــانون اجلن ــاجلرائم  ). لق ــق ب وفيمــا يتعلّ

مل تتــوفر  شــرط ازدواجيــة التجــرمي مــا اســتيفاء  ٩ و٨املرتكبــة يف اخلــارج، توجــب املادتــان  
 مـن املـادة   ٢الفقـرة   ( الدوليـة علـى خـالف ذلـك          االتفاقـات موافقة النيابة العامة أو ينص يف       

 خالل التعديالت األخرية اليت     وقد متت إضافة هذا الشرط األخري     ).  من القانون اجلنائي   ١٠
  .٢٠١٢ديسمرب /ائي يف كانون األولأدخلت على القانون اجلن

    
    )٣٥ و٣٤املادتان (عواقب أفعال الفساد؛ التعويض عن الضرر     

) ٢٦٠-٢٥٢املــواد  (٢٠١١ اإلجــراءات اجلنائيــة لعــام قــانونيــنظم الفــصل الثــاين عــشر مــن  
  .  من اتفاقية مكافحة الفساد٣٥ و٣٤ مع املادتني ً، متاشيا االسترداداتاملسائل املتعلّقة مبطالب

    
    )٣٩ و٣٨ و٣٦املواد  (اهليئاتصة والتنسيق فيما بني السلطات املتخصِّ    

مـة الـذي يـضم      ظَّتب النيابة املعـين باجلرميـة املن       السلطات الصربية بشأن اختصاصات مك     أفادت
العامـة   مـن قـانون النيابـة        ١٣ و ٥ادتـان   وتـضمن امل  . كافحة الفـساد  مب معنية وحدة خاصة    أيضاً

  .استقالل هذه اهليئة
 كـربى    بـشأن  مة والية قضائية جديـدة    ظَّ املعين باجلرمية املن   النيابةوأسند هذا القانون إىل مكتب      

  .قضايا الفساد
وإضــافة إىل .  هيئــة مكافحــة الفــساد وصــالحياهتا   بوظيفــة حــيط فريــق االســتعراض علمــاً   أُو

 وإن كانـت هنـاك    طـابع وقـائي،     ب واليتها األساسية    تتسم،  املبلّغنيمشاركة هذه اهليئة يف محاية      
  .تبادل مع أجهزة إنفاذ القانوناملتعاون للقنوات أيضاً 

ــاو ــة أخــرى،    ًءبن ــة ومؤســسات حكومي  نظــام كامــلأُنــشئ  علــى بروتوكــول تعــاون بــني اهليئ
واعتــرب فريــق . لإلبــالغ باالتــصال احلاســويب املباشــر لكــي يتــسىن تبــادل املعلومــات إلكترونيــا   

  . االستعراض ذلك األمر ممارسة جيدة ودعا السلطات الوطنية إىل مواصلة تعزيز هذا التعاون
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التعاون بني السلطات الوطنية والقطاع اخلاص، يـنص قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة              بوفيما يتعلّق   
  إىل  تقـارير دوريـة    بتقـدمي صراحة علـى إلـزام املـصارف أو املؤسـسات املاليـة             ) ٢٠١١(ديد  اجل

ومع ذلك، مت اإلبالغ أثناء الزيارة القُطريـة عـن         . املشبوهةالنيابة العامة لغرض رصد املعامالت      
مـــشاكل متعلّقـــة بإقامـــة الـــشبكات والتعـــاون بـــني وحـــدة االســـتخبارات املاليـــة والـــسلطات  

  .  يف تبادل املعلوماتالتأّخر  حاالت إىل تعزى أساساًي مشاكل وهاألخرى،
    

     اجليِّدةالتجارب الناجحة واملمارسات   - ٢- ٢  
 بـشأن تنفيـذ الفـصل الثالـث مـن      اجليِّـدة  واملمارسـات  تتمثل أبـرز َمـواطن النجـاح     ،بصفة عامة 

  : االتفاقية فيما يلي
 املقــصود قــد حــدث ل أو اإلغفــافعــلالكــون ي عنــدماجتــرمي االرتــشاء يف القطــاع العــام   •  

   ؛) من القانون اجلنائي٣٦٧ من املادة ٤ الفقرة -الرشو الحقا (بالفعل 
  ؛ )جترمي املتاجرة بالنفوذ( من القانون اجلنائي ٣٦٦الواسع للمادة  التطبيق نطاق  •  
 مبـا يف ذلـك مـصادرة املوجـودات الـيت ميلكهـا              ،وجود نظـام شـامل للمـصادرة واحلجـز          •  

   أو خلفاؤهم؛ للمالكني املنتفعنيثة القانونيونالور
 احملجــوزة واملــصادرة املتأتيــة مــن أفعــال  املوجــوداتإنــشاء إطــار مؤســسي قــوي إلدارة   •  

   مبا يف ذلك جرائم الفساد؛،إجرامية
  ؛االعتبارية املسؤولية اجلنائية للهيئات النص على  •  
  ؛ الشهوداملشاركة يف اتفاق البلقان بشأن محاية   •  
 علـى بروتوكـول تعـاون بـني         ًء، بنـا   املباشـر  احلاسويب نظام لإلبالغ باالتصال     استحداث  •  

 هلـا واليـة يف مكافحـة         الـيت أُسـندت    هيئة مكافحة الفساد والـسلطات الوطنيـة األخـرى        
  . الفساد، لكي يتسىن تبادل املعلومات إلكترونياً

    
     اليت تواجه التنفيذالتحدِّيات  - ٣- ٢  

أو األسـباب الداعيـة إىل زيـادة        / يف التنفيـذ و    املواجهـة يات  دِّ من التح  ضون عدداً استبان املستعر 
التحــسني وأبــدوا املالحظــات التاليــة الــيت يلــزم أخــذها بعــني االعتبــار لكــي تتخــذ الــسلطات     

رهنــاً بالطبيعــة اإللزاميــة أو االختياريــة ملتطلبــات  (الوطنيــة املختــصة اإلجــراءات أو تنظــر فيهــا  
  ):ة الفساد ذات الصلةفاقية مكافحات
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توسيع نطاق احلكم املتعلّق بالرشو ليـشمل صـراحة           واالتساق، القانوينألغراض اليقني     •  
   اتساقه مع احلكم املناظر املتعلّق باالرتشاء؛ومن مث ضماناألطراف الثالثة املستفيدة، 

ضمان توسـيع نطـاق تعريـف املـوظفني العمـوميني األجانـب، علـى النحـو املنـصوص             •  
عليه يف القانون الداخلي، ليـشمل صـراحة مـوظفي الـسلطات اإلداريـة واملؤسـسات                

  واملنشآت العمومية؛
توسيع نطاق األحكام اخلاصة باألدلّة وصياغتها يف التشريع الوطين لضمان االستدالل علـى               •  

 بالنــسبة إىل األفعــال) قــصد جنــائي" (عناصــر ذاتيــة"العلــم أو النيــة أو الــدافع، املــشترطة كـــ 
  اإلجرامية، مبا يف ذلك اجلرائم املتصلة بالفساد، من املالبسات الوقائعية املوضوعية؛ 

ــد واال ضــمان إىلالنظــر يف احلاجــة    •   ــساقالتوحي  اجلــزاءات املفروضــة علــى جــرائم    يفت
  الفساد، خاصة بغية إزالة الفارق بني اجلزاء على الرشو واالرتشاء واملتاجرة بالنفوذ؛

يهية عامة إلصدار األحكام ألجل ضمان االتساق فيمـا يتعلّـق بفـرض        وضع مبادئ توج    •  
  ؛العمليةاجلزاءات من الناحية 

، مــن  ُتــستخدم املتطلبــات اإلجرائيــة لرفــع احلــصانة عــن املــوظفني العمــوميني نَّضــمان أ  •  
 تــوازن مناســب بــني تلــك احلــصانات أو االمتيــازات القــضائية لتحقيــق، العمليــةالناحيــة 

 مـع أحكـام     تحقيق يف جرائم الفساد ومالحقة مرتكبيها وحماكمتـهم، متاشـياً         وإمكانية ال 
   من اتفاقية مكافحة الفساد؛ ٣٠ من املادة ٢الفقرة 

توســيع نطــاق التــشريعات القائمــة بــشأن محايــة الــشهود لــضمان ســرياهنا علــى دعــاوى   •  
   ؛الفساد، مع أخذ املوارد احلالية واملستقبلية بعني االعتبار

 إلمـدادهم بـسبل انتـصاف       املـبلّغني  القائمـة بـشأن محايـة        التـشريعات  اتساق وكفاءة    ضمان  •  
قانونية فّعالة وجتّنب التجّزؤ يف تنفيذ التدابري ذات الصلة من الناحية العملية، مبا يف ذلك يف                
القطـاع اخلـاص؛ ولــدى القيـام بـذلك، مواصــلة بـذل اجلهـود الراميــة إىل سـّن قـانون حمــدد         

   من اتفاقية مكافحة الفساد؛ ٣٣ مع أحكام املادة ً، متاشيابلّغنياملبشأن محاية 
 التشريع الـوطين املتعلّقـة بالـسرية املـصرفية لـضمان إمكانيـة       أحكامتوسيع نطاق انطباق    •  

  رفعها يف سياق التحقيق يف مجيع اجلرائم املتصلة بالفساد؛
ة أحكام اإلدانة السابقة الصادرة  التشريعات الداخلية لضمان مراعاتعديلاستكشاف إمكانية   •  

يف واليات قضائية أجنبية بغية استخدام ما تتيحه تلك األحكام من معلومـات يف اإلجـراءات    
   من اتفاقية مكافحة الفساد؛ ٤١ مع املادة اجلنائية الداخلية املتصلة بالفساد، متاشياً
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تخبارات املاليــة مــن  إىل معاجلــة مــا تواجهــه وحــدة االســ الراميــةمواصــلة بــذل اجلهــود    •  
ما فيمـا يتعلّـق      غريها من سلطات الدولة، ال سـيَّ        مع  يف التعاون  وحاالت تأخري مشاكل  

  .بسرعة تبادل املعلومات فيما بينها
    

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

  ؛ نقل اإلجراءات اجلنائية تسليم اجملرمني؛ نقل األشخاص احملكوم عليهم    
    ) ٤٧ و٤٥ و٤٤املواد (

حـاالت  ") قانون املـساعدة القانونيـة املتبادلـة   (" يف املسائل اجلنائية   املتبادلة ُينظّم قانون املساعدة  
البنـد  (شـرط ازدواجيـة التجـرمي    و) ٨املـاّدة  ( املعاملـة باملثـل   مبدأتسليم اجملرمني وهو خيضع إىل   

 بعني االعتبار، عند تطبيق هذا الـشرط األخـري، الـسلوك       ويؤخذ). ٧دة   من املا  ١ الفقرة   من ١
  . وقد اعترب فريق االستعراض ذلك األمر ممارسة جيدة. األساسي للجرمية ال تصنيفها القانوين

تعتـرب اتفاقيـة    فإهنـا    صربيا ال تشترط يف تسليم اجملرمني وجـود معاهـدة مـا،              نَّوعلى الرغم من أ   
 بـشأن تـسليم اجملـرمني       ة لتـسليم اجملـرمني يف حـال غيـاب معاهـد            قانونياً مكافحة الفساد أساساً  

وجـود  ب مـشروطاً كان تسليم اجملرمني يف الدولة الطـرف األخـرى          ومع الدولة الطرف األخرى     
ــ.  مــامعاهــدة وجيعــل غيــاب .  العــام لألمــم املتحــدة بــذلك األمــني الــسلطات الوطنيــة غومل تبلّ

  . رمني قانون املساعدة القانونية املتبادلة منطبقاًمعاهدة أو اتفاق بشأن تسليم اجمل
 مطلــوبني يف جــرائم فــساد بذريعــة أهنــا جــرائم  تــسليم حــاالت رفــض ل أيُّ، مل تــسجَّوعمليــا
وشــّجع فريــق االســتعراض الــسلطات الــصربية علــى مواصــلة ضــمان عــدم اعتبــار أو  . سياســية

 قــد تعيــق تــسليم  سياســيةًوصــفها جرميــةًحتديــد أيِّ جرميــة مــشمولة باتفاقيــة مكافحــة الفــساد ب
، حيـث   "كلِّفوا بأداء وظائف عموميـة هامـة       "اً أشخاص اليت تشمل االت  احلاجملرمني، خاصة يف    

  . املالحقة السياسية يف الدولة الطالبة/ميكن االدعاء بالطبيعة السياسية للجرمية
 أن جيـوز وال  .  أشـهر  ٦و ٥  بـني  جـراءات التـسليم   إ تـستغرقها  متوسـط الفتـرة الـيت        وقد يتراوح 

وقـد اعتـرب    .  اعتبـارا مـن تـاريخ االحتجـاز        اً واحـد  اًتتجاوز مّدة احتجاز الشخص املطلوب عام     
 .طةّس إجــراءات التــسليم املبــم القــانون حتديــداًظِّويــن. رضون ذلــك األمــر ممارســة جيــدةاملــستع
  .اً تقريباً يوم٢٠ق عملية التسليم وتستغر
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. املاليـة رائم  اجلـ  صـراحة مـسألة تـسليم املطلـوبني يف           املتبادلـة ونية  وال حيدد قانون املساعدة القان    
 من االتفاقية األوروبيـة بـشأن       ٥املادة  (ويف هذه احلالة، تنفّذ أحكام املعاهدات الدولية مباشرة         

  ).  من بروتوكوهلا اإلضايف الثاين٢صيغتها املستعاض عنها باملادة بتسليم املطلوبني، 
ق عليهــا دَّ املعاهــدات الدوليــة املــص فيهــا الــيت تــسمحاحلــاالت إال يف ُيحظــر تــسليم املــواطننيو

 اإلجـراءات اجلنائيـة لغـرض       باختـاذ  الـسلطات املختـصة      التـزام وال حيدد القانون صراحة     . بذلك
 ذلك األمر يقوم علـى أسـاس   نَّإ ، بلاملالحقة القضائية يف حال رفض صربيا تسليم شخص ما  

  .ددة األطراف املنطبقةاالتفاقات الثنائية أو املتع
 طـرف يف صـكوك إقليميـة    أيـضاً وقد أبرمت صربيا عّدة معاهدات ثنائية لتسليم اجملرمني وهـي   

  ). ةاالتفاقية األوروبية بشأن تسليم املطلوبني وبروتوكوالهتا اإلضافية الثالث(متعددة األطراف 
 رصـد   تيـسري كّن مـن     من شأهنا أن مت     اليت حصاءاتاإل - عدم وجود والحظ فريق االستعراض    

دعـا فريـق االسـتعراض      وقـد   . ، أو حمدودية توافر مثل هذه اإلحـصاءات       حاالت تسليم اجملرمني  
 إىل ترشــيد جهودهــا هبــدف وضــع نظــام إلدارة احلــاالت يــسمح بتــصنيف  الــصربيةالــسلطات 

  . اإلحصاءات واستخدامها يف مسائل تسليم اجملرمني

ى أسـاس املعاهـدات أو مبوجـب مبـدأ املعاملـة باملثـل أو               وُينظَّم نقل األشـخاص احملكـوم علـيهم علـ         
وصـربيا طـرف يف     . التشريعات الداخلية يف حال عدم وجـود اتفاقـات ثنائيـة أو متعـددة األطـراف               

وبروتوكوهلــا اإلضــايف ) ١٩٨٣(االتفاقيــة بــشأن نقــل األشــخاص احملكــوم علــيهم جمللــس أوروبــا   
  . بشأن التنفيذ املتبادل لألحكام اجلنائية؛ كما أهنا أبرمت عدة اتفاقات ثنائية )١٩٩٧(

صــربيا طــرف يف االتفاقيــة األوروبيــة ( املعاهــدات ترتيبــاتوُيــنظَّم نقــل اإلجــراءات اجلنائيــة يف 
الفـصل الثالـث مـن     (أو يف التـشريعات الداخليـة       ) ١٩٧٢املتعلقة بنقـل الـدعاوى اجلنائيـة لعـام          

  "). ي املالحقة اجلنائية ونقلهاتولّ"قانون املساعدة القانونية املتبادلة بشأن 
    

    ) ٤٦املادة (املساعدة القانونية املتبادلة     
 من قانون املساعدة القانونية املتبادلـة       ٣ املادة من   ١ُتمنح املساعدة القانونية املتبادلة مبوجب الفقرة       

  . عال اإلجرامية القضائية واإلجراءات القضائية املتعلّقة باألفواملالحقةفيما يتعلّق بالتحقيقات 
 اسـُتهل  إجـراء    بشأن أيضاً املستبانة تلك املتعلّقة بإمكانية منح املساعدة        اجليِّدةومن املمارسات   

 الــسلطات اإلداريــة فيمــا خيــص جــرائَم ُيَعاقَــُب عليهــا مبوجــب تــشريع الدولــة الطالبــة أو    أمــام
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اريـة أن يكـون أساسـا     يف احلـاالت الـيت ميكـن فيهـا لقـرار صـادر عـن سـلطة إد                 "لطلب  لتلقية  امل
  ).  من القانون٣ من املادة ٢الفقرة " (للشروع يف إجراءات جنائية

، الحـظ  إىل شـرط ازدواجيـة التجـرمي    خيـضع     مـا  دائمـاً  املتبادلة قانون املساعدة القانونية     نَّومبا أ 
علـى األقـل فيمـا خيـص        إىل أحكام هذا الـشرط،       اجلامد   االمتثال اجتناباملراجعون احلاجة إىل    

  . املساعدة اليت تنطوي على تدابري غري قسرية
، مـن   يبلَّـغ  مل    بيـد أنـه     قانون املساعدة القانونية املتبادلة إىل مسألة اجلرائم الـضريبية،         قرَّوال يتط 

دراج حكـم   إ املـستعرضون    ويفـّضل .  حـاالت رفـض لتقـدمي املـساعدة        يِّالناحية العملية، عـن أ    
  .ليةالداخصريح يف هذا الشأن يف التشريعات 

 القـانون ال يـنظم   نَّاعدة القانونيـة املتبادلـة، ولـو أ    وال تشكّل السرية املصرفية عقبة أمام منح املـس        
  .  املعاهدات الثنائية واملتعددة األطراف تنطبق مباشرة يف هذا الشأننَّبيد أ. ك األمر مباشرةذل

ة املـساعد أنَّ غـري  . يـة املتبادلـة  وتنطبق التشريعات الداخلية فيما خيّص تنفيذ طلبات املساعدة القانون     
 على طلب من الدولة الطالبة، على النحو املنصوص عليه يف تـشريعات             ًءُتقَدَّم، بصفة استثنائية وبنا   

  . الدولة الطالبة، شريطة أالّ يتعارض ذلك مع املبادئ األساسية للنظام القانوين لصربيا
ــة    و ــة يف صــربيا املكلف ــسلطة املركزي ــي ال ــدل ه ــة    وزارة الع ــساعدة القانوني ــات امل ــة طلب  مبعاجل

ذلـك  أنَّ غـري  .  إشـعار متـصل بتلـك املـسألة    املتحـدة  إىل األمـني العـام لألمـم       قُـدِّم وقد  . املتبادلة
  . اإلشعار ال يتضّمن معلومات بشأن لغة العمل املقبولة يف طلبات املساعدة القانونية املتبادلة

ــات   ــويضوترســل طلب ــا القــضائي التف ــد     مــن الووغريه ــدل أو، عن ــق وزارة الع ــائق عــن طري ث
وميكـن  . كما ميكن إرساهلا مباشرة رهناً مببدأ املعاملة باملثـل        .  القنوات الدبلوماسية  عربالطلب،  

  . إرساهلا يف احلاالت الطارئة عن طريق اإلنتربول
 وهــي طــرف يف  بلــدا٣٠ً املــساعدة القانونيــة املتبادلــة مــع بــشأنوقــد أبرمــت صــربيا اتفاقــات 

  . وبروتوكوليها اإلضافيني) ١٩٥٩(فاقية األوروبية للمساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائية االت
    

   التعاون يف جمال إنفاذ القانون؛ التحقيقات املشتركة؛ أساليب التحّري اخلاصة    
    )٥٠ و٤٩ و٤٨املواد (

عات الداخليــة ا مــن خــالل التــشري علــى إنفــاذ القــانون إمَّــاألجانــبجيــري التعــاون مــع النظــراء 
دون تبـادل املعلومـات، تقـدمي البيانـات مـن        :  من قـانون املـساعدة القانونيـة املتبادلـة         ٨٣ املادة(

  . أو على أساس ترتيبات املعاهدات،)التماس تفويض قضائي
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 من نفس القانون، ميكن تشكيل أفرقة حتقيق مشتركة مـن خـالل اتفـاق بـني              ٩٦ للمادة   وفقاًو
  .األجنبيةبيا والبلدان السلطات املختصة يف صر

" اّصـة اخلثباتية  اإلجراءات  اإل"ن قانون اإلجراءات اجلنائية اجلديد أحكاماً مفّصلة بشأن         ويتضمَّ
 الـصفقات " املثرية لالهتمام يف هذا الشأن تلك املتمثّلة يف          التقنياتومن  ). ١٨٧-١٦١املواد  (

 أن تتخـذ     هلذه الصفقات  ميكنو).  من قانون اإلجراءات اجلنائية    ١٧٧-١٧٤املواد  " (الصورية
عــرض ل  عمليــات صــورية أوصــوريةخــدمات جتاريــة تقــدمي شــكل عملّيــات شــراء أو بيــع أو  

  . لرشاوى أو قبوهلاا
    

    اجليِّدةتجارب الناجحة واملمارسات ال  - ٢- ٣  
 يف إطـار    اجليِّـدة باعتبارهـا مـن التجـارب الناجحـة واملمارسـات            التاليـة    النقـاط ُينظر إمجـاالً إىل     

  : كافحة الفسادنفيذ الفصل الرابع من اتفاقية مت
 املتبادلــة الــشامل واملتــسق الــذي يــنظم بطريقــة مفــصلة مجيــع  القانونيــةقــانون املــساعدة   •  

  أشكال التعاون الدويل؛
 لقـرار صـادر عـن    حيثما أمكـن  اإلجراءات اإلدارية بشأن املتبادلة املساعدةإمكانية منح     •  

   للشروع يف إجراءات جنائية؛سلطة إدارية أن يكون أساساً
 التـصنيف جيـة التجـرمي مـع التركيـز علـى الـسلوك األساسـي ال علـى                  اتفسري شرط ازدو    •  

  ؛ للجرميةالقانوين
  نص عليـــه القـــانون  املطلـــوب يف إجـــراءات التـــسليم، كمـــا يـــالـــشخصمـــّدة احتجـــاز   •  

  ؛)حىت عام واحد(
ريعات الداخليـــة عنـــدما يوافـــق  املنـــصوص عليهـــا يف التـــشاملبـــسطةإجـــراءات التـــسليم   •  

  .الشخص املطلوب على تسليمه
    

    يات اليت تواجه التنفيذالتحدِّ  - ٣- ٣  
تبعـاً  ( إىل النقـاط التاليـة الختـاذ تـدابري بـشأهنا أو للنظـر فيهـا                  الصربيةاسُترعي اهتمام السلطات    

هبــدف تعزيــز ) للطبيعــة اإللزاميــة أو االختياريــة ملتطلبــات اتفاقيــة مكافحــة الفــساد ذات الــصلة 
  : مكافحة اجلرائم املشمولة باالتفاقيةعلى التعاون الدويل 
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استكشاف إمكانيـة ختفيـف التطبيـق الـصارم لـشرط ازدواجيـة التجـرمي يف قـضايا اجلـرائم             •  
   االتفاقية؛ من تلك ٤٤ من املادة ٢ مع الفقرة املشمولة باتفاقية مكافحة الفساد، متاشياً

ــدار أو مواصــلة ضــمان عــدم اعتبــ    •   ــة مكافحــة الفــساد   حتدي  أيِّ جرميــة مــشمولة باتفاقي
ــسليم اجملــرمني، خاصــة يف        ــق ت ــد تعي ــة سياســية ق ــيتاالتاحلــبوصــفها جرمي ــشمل  ال  ت

، حيث ميكـن االدعـاء بالطبيعـة الـسياسية          "كلِّفوا بأداء وظائف عمومية هامة     "اًأشخاص
  املالحقة السياسية يف الدولة الطالبة؛ /للجرمية

اســتخدام اتفاقيــة مكافحــة الفــساد شأن حــدة بــت العــام لألمــم املاألمــنييف إخطــار النظــر   •  
  كأساس قانوين لتسليم اجملرمني؛

ــامإخطــار األمــني    •   ــة     الع ــات املــساعدة القانوني ــة يف طلب ــة املقبول  لألمــم املتحــدة باللغ
  ؛املتبادلة الواردة

رمني واملـساعدة القانونيـة      أقصى اجلهود لضمان إمتـام إجـراءات تـسليم اجملـ           بذلمواصلة    •  
لـدى القيـام بـذلك، استكـشاف إمكانيـة وضـع مبـادئ              واملتبادلة يف أقـصر فتـرة ممكنـة؛         

مواصــلة إقامــة و تــستعملها الــسلطات املختــصة علــى الــصعيد الــداخلي؛   لكــيتوجيهيــة
اتـصاالت مباشــرة مـع النظــراء األجانـب لتجنــب األخطـاء يف ترمجــة الطلبـات والوثــائق      

اســتخدام قنــوات اتــصال مفتوحــة بغــرض التعجيــل يف ســري اإلجــراءات و؛ املــصاحبة هلــا
 قبــل رفــض التــسليم ورفــض طلبــات املــساعدة      ماســيَّمرحلــة، ال أيِّ ذات الــصلة يف 

القانونية املتبادلة؛ وتعزيز التنسيق بـني الـسلطة املركزيـة وسـلطات العدالـة اجلنائيـة علـى                  
  الصعيد احمللي؛ 

قانونية املتبادلة اليت تنطوي على تدابري غري قسرية حىت يف غيـاب             ال املساعدة إتاحة ضمان  •  
  مكافحة الفساد؛ من اتفاقية ٤٦من املادة ) ب( ٩ الفقرة مع ازدواجية التجرمي، متاشياً

 طلبـات  ينص على أنه ال جيوز رفض         صرحياً ضمان أن تشمل التشريعات الداخلية حكماً       •  
  اجلرمية املعنية ُتعترب منطوية أيضاً على مسائل مالية؛أنَّ املساعدة القانونية املتبادلة جملرد 

   جــرائم الفــساد، أيــضاً التعــاون يف جمــال إنفــاذ القــانون ليــشمل لتحــسنيترشــيد اجلهــود   •  
  مبا يف ذلك عن طريق استخدام اتفاقية مكافحة الفساد كأساس قانوين؛

ل إنفـاذ القـانون للـسماح    استكشاف إمكانية احلد من الشكليات خالل التعـاون يف جمـا     •  
  بتبادل سريع ومباشر للمعلومات؛
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 هبدف وضع نظام حمّسن لتنظيم اإلحصاءات واستخدامها على حنو أمثـل            اجلهودترشيد    •  
أو، يف حــال عــدم وجودهــا، اســتخدام أمثلــة عــن حــاالت تــسليم اجملــرمني واملــساعدة    

خدام اتفاقيـة مكافحـة الفـساد       القانونية املتبادلـة، مبـا يف ذلـك عـن املـسائل املتـصلة باسـت               
كأساس قانوين، ممـا يعطـي صـورة أفـضل عـن كيفيـة تنفيـذ اإلطـار القـانوين ذي الـصلة                

  على الصعيد العملي؛
 يف اتفاقـات ثنائيـة   لمـشاركة علـى حنـو نـشط    االستمرار يف استكشاف الفرص الساحنة ل     •  

ليـة   زيـادة فعا بغيـة ، )خاصة البلـدان غـري األوروبيـة     (ومتعددة األطراف مع بلدان أجنبية      
  خمتلف أشكال التعاون الدويل؛

 مع الـسلطات األجنبيـة املختـصة حلـل مـا يواجـه مـن مـشاكل                  مشاوراتعقد مزيد من      •  
ترتيبـات لتقاسـم التكـاليف      مـن خـالل      يف حـاالت التعـاون الـدويل، مبـا يف ذلـك              عملية
   عن تنفيذ طلبات التعاون الدويل؛الناشئة

 جملاراة حجم طلبـات التعـاون       والبشرية من املوارد املالية والتقنية      مزيدالنظر يف ختصيص      •  
  .هتا بوجه عاماولتعزيز كفاءة آليات التعاون الدويل وقدر، الدويل الواردة

    
    دت من أجل حتسني تنفيذ االتفاقيةاالحتياجات من املساعدة التقنية، اليت ُحدِّ  - ٤- ٣  

  :ةلية من املساعدة التقني االحتياجات التاالصربيةدَّدت السلطات َح
  أفـضل   احلاالت لتنظيم اإلحصاءات واستخدامها علـى      إلدارةاملساعدة على وضع نظام       •  

حنو أو، يف حال عدم وجودها، استخدام أمثلة عـن حـاالت تـسليم اجملـرمني واملـساعدة              
  القانونية املتبادلة؛

ئيني املمارسـني بـشأن     دعم برامج بناء القـدرات لتـدريب املـوظفني املختـصني واألخـصا              •  
 تلــك املتــصلة ماســيَّ املــسائل القانونيــة والعمليــة للتعــاون الــدويل يف املــسائل اجلنائيــة، ال 

  .تفاقية مكافحة الفسادبتطبيق ا
 


