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      خالصة وافية  -ثانياً  
    النمسا    

سي ملكافحة الفساد يف النمسا يف سياق تنفيذ سَّة عامة عن اإلطار القانوين واملؤحمل :مةدِّمق  -١  
    اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

ــى وقَّعــت النمــسا   ــساد يف    عل ــم املتحــدة ملكافحــة الف ــة األم ــسمرب / كــانون األول١٠اتفاقي دي
، وأودعـت صـكَّ التـصديق لـدى         ٢٠٠٦ينـاير   / كـانون الثـاين    ١١صدَّقت عليها يف    و،  ٢٠٠٣

ــم املتحــدة يف     ــام لألم ــني الع ــاين ١٢األم ــانون الث ــاير / ك ــزًءا   . ٢٠٠٦ين ــة ج   وصــارت االتفاقي
 ١٠ يف النمـسا عقـب التـصديق عليهـا ودخوهلـا حيِّـز النفـاذ يف        الـداخلي ال يتجزأ مـن القـانون       

بـل  ِق، يف حـدود اإلمكـان، مـن         ةً مباشـر  لتطبيقهـا  االتفاقية قابلـة     وأحكام. ٢٠٠٦فرباير  /شباط
ث مـن االتفاقيـة لـيس ذايت    الفـصل الثالـ   أنَّ  هـو  ما ُيذكر خصوصاً   ولكنَّ. السلطات النمساوية 

: جزئيـا أمَّـا الفـصل الرابـع فهـو ذايت التنفيـذ       .  إلنفاذه داخليةب سنَّ تشريعات    لَّيتط، بل   التنفيذ
 قــانوين غــري االتفاقيــة للتعــاون مــع بلــٍد آخــر، فــإنَّ أحكــام االتفاقيــة بــشأن فــإذا مل يوجــد ســنٌد

  .التعاون الدويل ُتطبَّق مباشرةً
ويشمل اإلطار القانوين ملكافحة الفساد يف النمسا أحكاًما من الدستور ومن قـانون العقوبـات               

انون االحتــادي القــ، ومنــها مــثالً كمــا يــشمل تــشريعاٍت خمصَّــصة. ائيــةوقــانون اإلجــراءات اجلن
ــشأن         ــانون االحتــادي ب ــه؛ والق ــساد وتنظــيم عمل ــشاء املكتــب االحتــادي ملكافحــة الف ــشأن إن ب
مسؤولية الكيانات عن اجلرائم اجلنائية؛ والقانون االحتـادي بـشأن تـسليم املطلـوبني واملـساعدة                

  . املتبادلة يف املسائل اجلنائيةالقانونية
ــد وضــعت النمــسا إطــاًرا مؤســس   ــصشــامالًا يوق ــسلطا . ي للفــساددِّ للت ــشمل ال ــضالعة يف ُتوت  ال

 االحتــادي ملكافحــة َبمكافحــة الفــساد وزارة العــدل االحتاديــة، ووزارة الداخليــة االحتاديــة واملكتــ  
  . الشرطة اجلنائيةَبالفساد التابع هلا، واملكتب املركزي ملالحقة اجلرائم االقتصادية والفساد، ومكت

    
     وإنفاذ القانونالتجرمي: الفصل الثالث  - ٢  

    ضامالحظات بشأن تنفيذ املواد قيد االستعر  - ١- ٢  
    )٢١ و١٨ و١٦ و١٥املواد (الرشو واملتاجرة بالنفوذ     

الرشــو الــذي ينطــوي علــى إخــاللٍ    (٣٠٧رشــو املــوظفني العمــوميني احمللــيني جمــرٌَّم يف املــواد   
 ٣٠٢، و)ض ممارسـة النفـوذ  منح املزايا بغـر  (ب  -٣٠٧، و )منح املزايا (أ  -٣٠٧، و )بالواجبات
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 وقـوع إخـالل     ٣٠٧وتـشترط املـادة     . مـن قـانون العقوبـات     ) إساءة اسـتغالل الـسلطة الرمسيـة      (
  أ علــى األفعــال الــيت  -٣٠٧وتنطبــق املــادة . مزايــاأيِّ أخــذ أنَّهــا تنطبــق علــى  إالَّ بالواجبــات، 

. فحـسب يا غري املـستحقة  املزاأخذ ال تنطوي على إخاللٍ بواجبات املوظف العام، وإنَّما جترِّم     
  .دون االستعانة بوسيطمن نفوذ، أيِّ ب على -٣٠٧وتنطبق املادة 

مجيعهــا " منحــه إياهــا"عليــه أو " عرضــها"أو مبزيــة  عمــوميموظــف " وعــد"وأركــان مفهــوم 
أمَّـا ارتـشاء املـوظفني العمـوميني احمللـيني          .  يف توصيف السلوك املـشمول يف تلـك املـواد          مضمَّنة

قبـول   (٣٠٥، و )االرتشاء الذي ينطوي على إخـالل بالواجبـات        (٣٠٤جب املواد   فُمجرَّم مبو 
  . من قانون العقوبات٣٠٢و) قبول املزايا بغرض ممارسة النفوذ (٣٠٦، و)املزايا

. من قانون العقوبـات   ) ١( ٧٤من املادة   ) أ-٤(ُمعرَّف يف الفقرة    " العمومياملوظف  "ومفهوم  
، صــار أعــضاء الربملــان   ٢٠١٣ومنــذ عــام  . ني واملعيــنني املــوظفني املنتخــب ُفويــشمل التعريــ 

وال تفـرِّق   ). ١( ٧٤مـن املـادة     ) أ-٤(من الفقـرة    ) ب( مبوجب الفقرة الفرعية     كليامشمولني  
   ٣٠٢ أنَّ املـادة     يف حـني  ب بني املوظفني العموميني احملليني واألجانب،       -٣٠٧ و ٣٠٧املادتان  

  . احمللينيعلى املوظفني العمومينيإالَّ ال تنطبق 
واألحكـام  . نوع من املنفعـة، سـواء كانـت ماليـة أو غـري ماليـة      أيِّ مبعىن " املزية"وُيفسَّر مفهوم  

، ال مـا ُيعـرض   مزيـة بشأن الرشـو واالرتـشاء تـشمل صـراحةً مجيـع احلـاالت الـيت ُتعـرض فيهـا                   
ملــصلحة املوظــف العمــومي نفــسه فحــسب، وإنَّمــا كــذلك مــا ُيعــرض ملــصلحة شــخص ثالــث  

  ).  ثالث مستفيدطرف(
وبـدال مـن ذلـك،      . وال توجد أحكام تشري إىل ارتكاب اجلرمية على حنو مباشـر أو غـري مباشـر               

ــائي،    ــادئ العامــة للقــانون اجلن ــانون العقوبــات  ١٢ املــادة وخــصوًصاُتطبَّــق املب ــة ( مــن ق معامل
  ).املشاركني يف اجلرمية كمجرمني

 ١٥٣ من قانون العقوبات، اقتراًنا مع املـادة      ٣٠٩والرشوة يف القطاع اخلاص ُمجرَّمة يف املادة        
 مــن قــانون العقوبــات إىل أعمــال  ٣٠٩وتــشري املــادة ). خيانــة األمانــة(مــن قــانون العقوبــات  

أو  إحــدى الــشركات يفالرشــوة املرَتكبــة أثنــاء مزاولــة األنــشطة التجاريــة الــيت يكــون موظــٌف 
فيـشمل  تفـسًريا واسـًعا،   " ة األنـشطة التجاريـة  أثنـاء مزاولـ  "وُيفـسَّر تعـبري   . ضالًعا فيهاكيل هلا  و

دون أجـر واألعمـال الـيت تـؤدَّى لـصاحل املنظمـات غـري        مـن   األعمال اخلرييـة الـيت ُتمـارس      حىت
  . املستعرضون بوصفه ممارسةً جيِّدةحدَّدهاحلكومية، وهو ما 

، )ملــشروعالتــدخُّل غــري ا ( مــن قــانون العقوبــات   ٣٠٨واملتــاجرة بــالنفوذ ُمجرَّمــة يف املــادة    
ــشمولتان صــراحةً    وصــورتاها ــا م ــسلبية كلتامه ــة وال ــاجرة    .  الفاعل ــل املت ــة بفع ــل اجلرمي وتكتم
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ــد ذلــك أم مل ُيمــارس،         ــد مــورس بالفعــل بع ــوذ ق ــا إذا كــان النف ــصرف النظــر عمَّ ــالنفوذ، ب ب
  . أم حمض ادِّعاءواقعيا) تملاحمل(دون النظر إىل ما إذا كان النفوذ من  وكذلك

    
    )٢٤و ٢٣املادتان ( اإلخفاء ؛الغسل األمو    

 من قانون العقوبـات، والـيت تـنصُّ علـى التعريـف األساسـي               ١٦٥غسل األموال جمرَّم يف املادة      
 من اتفاقيـة األمـم املتحـدة        ٢٣وأركان جرمية غسل األموال املنصوص عليها يف املادة         . للجرمية

مـساعدة   أمَّـا . مل ميتـد إليـه التجـرمي    ملكافحة الفساد مجيعها مشمولة باسـتثناء التـآمر احملـض، إذ            
ــه  شــخص ضــالع يف ارتكــاب اجلــرم األصــلي علــى اإلفــ   أيِّ  ــة لفعلت الت مــن العواقــب القانوني

  . من قانون العقوبات٢٩٩ باملادة فمشمولةٌ
 ٣دة وُيعاقــب عليهــا بالــسجن ملــدَّة تزيــد عــن مَّــومجيــع اجلــرائم الــيت تنطــوي علــى أعمــال متع

 بـشأن  فـإنَّ مجيـع اجلُـنح املرَتكبـة      وكـذلك . ية يف سياق غسل األموال    سنوات ُتعترب جرائم أصل   
ومجيــع . املمتلكــات والــيت ُيعاقــب عليهــا بالــسجن ملــدَّة تزيــد عــن ســنة واحــدة مــشمولة أيــًضا 

أمَّا حمض االختالس الـذي ينطـوي علـى         . جرائم أصلية بوصفها  جرائم الرشوة منصوٌص عليها     
فــال ُيعامــل ) مــن قــانون العقوبــات) ١( ١٥٣املــادة (و  يــور٣ ٠٠٠عــن قيمتــها أضــرارٍ تقــلُّ 

  .جرمية أصليةبوصفه 
 مــن قــانون العقوبــات بــني كــون اجلرميــة األصــلية قــد ارُتكبــت داخــل    ١٦٥وال تفــرِّق املــادة 

  .الذايت فعلٌ جمرٌَّم يف النمساوغسل األموال . األراضي النمساوية أو خارجها
    

  )٢٢ و٢٠ و١٩ و١٧املواد (إلثراء غري املشروع  ا؛ساءة استغالل الوظائف إ؛االختالس
 مـن القطـاعني العـام       كـلٍّ  تـسريب املمتلكـات يف       أفعـال  االختالس والتبديد وغريمهـا مـن        أفعال

واملـادة  . من قانون العقوبات  ) خيانة األمانة  (١٥٣و) التبديد (١٣٣واخلاص جمرَّمةٌ يف املادتني     
  . املوظفني وغري من قانون العقوبات تنطبق على املوظفني١٥٣

.  مــن قــانون العقوبــات٣٠٦ و٣٠٤ و٣٠٢أمَّــا إســاءة اســتغالل الوظــائف فمجرَّمــة يف املــواد 
، ومـن شـأن انتـهاك القـوانني أن يـضرَّ             فحـسبُ  ويكفي إلقرار اجلرميـة وقـوع أضـرار اقتـصادية         

  .بالدولة يف مجيع األحوال تقريًبا
ن شـأن ذلـك أن يـؤدي إىل مـشكالت دسـتورية             ومل ُتجرِّم النمسا اإلثراء غري املـشروع ألنَّ مـ         

اتفاقيـة  (وأن يكون مناقـًضا للمبـادئ املنـصوص عليهـا يف االتفاقيـة األوروبيـة حلقـوق اإلنـسان                    
ومـع  . ، والـيت حتظـى بوضـعية دسـتورية يف النمـسا           )محاية حقوق اإلنسان واحلريـات األساسـية      
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   كمـا أنَّـه     جـدا ري أنَّـه ال يبـدو شـامال         ذلك، ُيعمل بنظام حمدود لتقدمي إقرارات الذمة املاليـة، غـ          
  . تقدمي إقرارات غري صحيحةال ينصُّ على جزاءات فعَّالة يف حالة

    
    )٢٥املادة (إعاقة سري العدالة     

جتـرمي   (٢٨٨من اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفـساد ُتنفَّـذ مـن خـالل املـواد                    ) أ( ٢٥املادة  
 فـإنَّ ومـع ذلـك،     . مـن قـانون العقوبـات     ) التواطؤ (١٢ادة  وامل) اإلكراه (١٠٥و) شهادة الزور 

 يف قيـام شـاهد بـاإلدالء بـشهادة زور     الذين يتسبَّبون، اليت تدين ١٢ و ٢٨٨اجلمع بني املادتني    
، يـستويف مـا تقتـضيه االتفاقيـة مـن حظـرٍ لفعـل             ال يبدو أنـه     يف تلك اجلرمية   بوصفهم مشاركني 

الـيت تـشملها    املعيَّنـة   الوة على ذلك، فإنَّ بعض احلاالت       وع. االتصال بالشهود أو التحرُّش هبم    
 ومنـها مـثالً    من قانون العقوبات،     ٢٨٨ و ١٠٥ من املادتني    أيٍّاالتفاقية قد ال تكون جمرَّمة يف       

 عـدم  علـى علـى رشـوة أو مراقـبٍ لوقوعهـا مكافـأة      حمتمـل  احلالة اليت ُتعطى فيها نقود لـشاهد        
  .دالء بالشهادةاإلبالغ عنها أو االمتناع عن اإل

إعاقــة ســلطة  (٢٦٩ مــن االتفاقيــة فُتنفَّــذ مــن خــالل املــادتني  ٢٥مــن املــادة ) ب(أمَّــا الفقــرة 
  .من قانون العقوبات)  موظف عمومياالعتداء على (٢٧٠و) الدولة

    
    )٢٦املادة  (الشخصيات االعتباريةمسؤولية     

القـانون    القانوين من خالل   ا نظامه للشخصيات االعتبارية يف   املسؤولية اجلنائية    أدخلت النمسا 
ــة    ــستبِعُدوال . االحتــادي بــشأن مــسؤولية الكيانــات عــن اجلــرائم اجلنائي ــاٍن مــن  ت  مــسؤولية كي

 يف ذلـك الكيـان أو      على متخذي القرارات  املسؤولية اجلنائية   تبعةَ  الكيانات عن إحدى اجلرائم     
  ).٣ من املادة ٤الفقرة (ة ذاهتا  عن اجلرميفيهالعاملني 

ــة يف   الرشــوة، ولعــلَّ ذلــك يــشري إىل مــشكلة   ب خاصــةقــضايا أيِّ وإىل اآلن، مل ُيحكــم باإلدان
ففي حاالت االرتشاء، ُيمكن تفسري األحكام القانونية بشأن الرشـوة حبيـث     .  يف القانون  بنيوية

الشخــصية  إىل ضــحية مزعومــة للجرميــة، ومــن مثَّ حتــصني ا نفــسهة االعتباريــالشخــصيةحــوَّل ُت
  . من املسؤولية القانونيةةارياالعتب

وعالوة على ذلك، فإنَّ احلـد األقـصى للغرامـة يف جـرائم الفـساد يـثري تـساؤالت بـشأن فعاليـة                       
وباإلضافة إىل ذلك، فال يوجد سجل جنائي عمومي للـشركات، فـال ُتـصدر شـهادة                . العقوبة

، جنائيـة حبـق شـركة مـا    لفـصل يف دعـوى    أو أنَّـه مـن املنتظـر ا   من قبلُبأنَّ شركة ما قد أُدينت      
وحــلُّ الــشركات لــيس ممكًنــا مبوجــب  . بطلــب مــن الــشركة نفــسها ومببــادرة منــها إالَّ وذلــك 

  .القانون االحتادي بشأن مسؤولية الكيانات عن اجلرائم اجلنائية
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    )٢٧املادة (املشاركة والشروع     
اد، مـشمولة يف املـادة      املشاركة يف ارتكاب جرميـة جنائيـة، مبـا يف ذلـك اجلـرائم املتعلقـة بالفـس                 

وال يفــرِّق هــذا احلكــم بــني مــن حيــرِّض أو يــساعد أو حيــضُّ علــى  .  مــن قــانون العقوبــات١٢
 من قـانون العقوبـات تتنـاول مـدى خـضوع الـشروع يف ارتكـاب                 ١٥واملادة  . ارتكاب جرمية 
  . الرتكاب جرمية ليس جمرًَّماوحمض اإلعداد. جرمية للعقاب

    
    )٣٧ و٣٠املادتان ( التعاون مع سلطات إنفاذ القانون ؛جلزاءاتاملالحقة واملقاضاة وا    

 ذات صلة بصفة عامة، يبدو أنَّ اجلزاءات الواجبة التطبيق على األشخاص الذين يرتكبون جرائم             
وال توجــد يف النمــسا مبــادئ توجيهيــة للقــضاة فيمــا خيــص إصــدار   . بالفــساد رادعــة مبــا يكفــي 

  . يف اختاذ قراره بشأن احلكم الذي سيصدرهاألحكام، ولقاضي احملاكمة احلرية 
وفيما خيص مدى احلصانات املكفولة ضد املالحقة القضائية ونطـاق هـذه احلـصانات، فـإنَّ           

ــوطين   ــان ال ــوطين (أعــضاء الربمل ــان اجمللــس ال ــة األوىل للربمل ــات  ) ، وهــو الغرف وأعــضاء برملان
ون الوحيـدون املـستفيدون   الواليات،  فضال عن الـرئيس االحتـادي، هـم املوظفـون العموميـ            

إذا كانـت غـري   إالَّ  اإلجرامية األفعالوال ميكن مالحقة أعضاء الربملان يف    . من تلك احلماية  
ويـتعني علـى املـدَّعي العـام أن يطلـب مـن        . حال من األحوال بعملهم السياسي    أيِّ  متصلة ب 

 ٣الفقرة  (ين ذلك   الربملان البت يف وجود هذه الصلة من عدمه، إذا طلب عضو الربملان املع            
  ). من الدستور االحتادي٥٧من املادة 

أيِّ ، فإنَّـه ال ميكـن اختـاذ         نـسبيا  أنَّ النطاق الشخصي للحصانة حمـدوٌد        ويف حني ومع ذلك،   
وأخًريا، ُيشترط رفع احلصانة عـن أعـضاء الربملـان          .  احلصانة خطوات يف التحقيق حىت ُترفع    

و حمــل التحقيــق فحــسب، وإنَّمــا أيــًضا إذا كــان  ال يف احلــاالت الــيت يكــون فيهــا العــضو هــ 
 بشخص آخـر لكـنَّ مـن        معنياالتحقيق ميسُّ جمال العضو، مثلما هو احلال إذا كان التحقيق           

  .شأنه أن ينطوي على التحري عن العضو
ــة مبوجــب        ــة يف النمــسا يقــوم علــى نظــام املالحقــة القــضائية اإللزامي ــة اجلنائي ونظــام العدال

وال توجـد مـساومة قـضائية يف        .  مـن الدسـتور االحتـادي      ١٨من املـادة    ) ٢(و) ١(الفقرتني  
  .النمسا ألنَّها تتعارض مع مبدأ أساسي من مبادئ اإلجراءات اجلنائية النمساوية

، اسُتحدث برنامج جديد للتـساهل مـع املتعـاونني ُيمكِّـن            ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ١ويف  
ــا    ــاون ن ــام، اســتناًدا إىل تع ــدَّعي الع ــة     امل ــن املالحق ــسحب م ــسي، أن ين ــع شــاهد رئي جح م

أ من قانون اإلجراءات    - ٢٠٩املادة  (القضائية لألعمال اإلجرامية اليت ارتكبها هذا الشاهد        
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على عقوبة  )  امللك الشاهد(وباإلضافة إىل ذلك، جيوز أن حيصل الشاهد املتعاون         ). اجلنائية
 )١( ٣٤املــادة (ا يف اســتجالء احلقيقــة خمفَّفــة إذا كــان قــد ســاهم مبــا أدىل بــه إســهاًما كــبًري

  ).من قانون العقوبات) ١٧(
ــة القــضائية       ــق أو املالحق ــاونون يف التحقي ــذين يتع ــة لألشــخاص ال ــة املكفول وختــضع احلماي

  .اليت ختضع هلا محاية الشهودذاهتا لقواعد ل
ديبيـة رهًنـا    وعلى املستوى االحتادي، ويف حالة اإلخالل بالواجبات، ميكن إنفاذ التدابري التأ          

وال توجـد إجـراءات رمسيـة فيمـا خيـص التجريـد مـن األهليـة ملـدة                  . خبطورة العمل املقتـرف   
ويف حالــة اإلدانــة يف جــرائم الفــساد، ميكــن فــصل املوظــف العــام، إمَّــا    . حمــددة مــن الــزمن

ومـن  .  اإلدانـة تعقـب أو نتيجة لدعوى تأديبية ) حسب نصِّ احلكم(كنتيجة مباشرة لإلدانة    
 تـولِّي أن يؤدي صدور حكم باإلدانة حبق شخص ما إىل حرمان هذا الـشخص مـن        املمكن  

  .ناصب العامة املنتخبةامل
    

  )٣٣ و٣٢املادتان (محاية الشهود واملبلِّغني 
ــادة اســتناًدا ــادة   ٢٢ إىل امل ــُشرطية وامل ــانون املمارســات ال ــانون اإلجــراءات  ١٦٢ مــن ق  مــن ق

 أن يـستفيدوا مـن بـرامج محايـة الـشهود، مبـا يف ذلـك                 اجلنائية، ميكن للشهود يف قضايا الفـساد      
 وأمـاكن   عـدم إفـشاء املعلومـات املتعلقـة هبويـة أولئـك األشـخاص             كما أنَّ   . تدابري تغيري اإلقامة  

  .جزٌء من تدابري احلماية اإلجرائيةوجودهم 
وقــد أبرمــت النمــسا عــدة اتفاقــات دوليــة ثنائيــة ومتعــددة األطــراف بــشأن التعــاون فيمــا بــني   

وال متيِّز املبادئ التوجيهية لـربامج      . جهزة الشرطة تشتمل على أحكام خبصوص محاية الشهود       أ
  .امج احلماية أن يشمل كليهمااحلماية بني الضحايا والشهود، وميكن لربن

وتوجـد أحكـام يف التـشريعات احملليـة هتــدف إىل منـع التمييـز ضـد املـوظفني يف أجهــزة اإلدارة         
قائمـة علـى أُسـس     النيابة العامة نتيجة إلبالغهم حبسن نية عن شـكوك          العامة والقضاة وأعضاء    

. وأنشأت وزارة العدل نظاًما للمـبلِّغني علـى موقـع شـبكي           .  بشأن وقوع جرائم جنائية    وجيهة
ملكتـب املركـزي   إىل اويوفِّر هذا النظام إمكانية اإلبالغ عـن الفـساد ومـا يتعلـق بـه مـن جـرائم            

ويتــيح النظــام التواصــل يف االجتــاهني بــني املبلِّــغ وبــني    .  والفــسادملالحقــة اجلــرائم االقتــصادية 
ــساد    ا ــصادية والف ــة اجلــرائم االقت ــغ   ،ملكتــب املركــزي ملالحق ــاظ املبلِّ ــع احتف ــة م ــهبغفلي   .  هويت

  .ية للمبلِّغني يف القطاع اخلاصوال توجد محا
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    )٤٠ و٣١املادتان ( السرية املصرفية ؛التجميد واحلجز واملصادرة    
املوجودات املتأتِّية لغرض ارتكاب فعـل جمـرَّم أو   " من قانون العقوبات مصادرة  ٢٠ظِّم املادة   تن

ــع فتفــسًريا واســًعا " املوجــودات"وُيفــسَّر تعــبري ". مــن خــالل ارتكــاب فعــل جمــرَّم   يــشمل مجي
واألشـياء الـيت يـستخدمها أحـد     .  شيء له قيمة جتارية املوجودات امللموسة وغري امللموسة وأيَّ    

أ -١٩املادتـان   (عرضة للمـصادرة أيـًضا      هي   استخدامها الرتكاب جرمية عمًدا      يعتزمجلناة أو   ا
وال توجد مصادرة مبوجب القانون املـدين، غـري أنَّ املـصادرة غـري              ).  من قانون العقوبات   ٢٦و

والتـدابري املؤقتـة منـصوٌص عليهـا يف املـادتني           . املستندة إىل قرار إدانـة ممكنـة يف بعـض احلـاالت           
  .من قانون اإلجراءات اجلنائية) الوضع حتت احلراسة (١١٥و) احلجز (١١٠

، احلـاالت اخلاصـة     "املوسَّـعة املـصادرة   "ب من قانون العقوبات، حتت عنـوان        -٢٠وتشمل املادة   
. اليت ال ُيشترط فيها وجود إثبات صريح للفعل اإلجرامـي احملـدَّد الـذي نـشأت عنـه املوجـودات                   

املشتبه فيها املتأتيـة    ة من هذه املادة قواعد عبء اإلثبات فيما خيص العائدات           وتبسِّط الفقرة الثاني  
ج -٢٧٨و) التنظــيم اإلجرامــي (٢٧٨و) غــسل األمــوال (١٦٥جلرميــة املــشمولة يف املــواد ا مــن

وميكن إعالن مـصادرة هـذه العائـدات بـشرط االشـتباه            . من قانون العقوبات  ) اجلرائم اإلرهابية (
  .ري مشروع وعدم القدرة على إثبات أصل مشروع هلايف نشأهتا من عمل غ

 من قانون اإلجراءات اجلنائية، فإنَّ مسؤولية الوصاية على األشياء احملجـوز            ١١٤ووفقًا للمادة   
 إدارة التحقيقـات اجلنائيـة حـىت إبـالغ اجلهـات القـضائية بـاحلجز، وبعـد                  عـاتق عليها تقع على    

وقــد اسـتهلت وزارة العــدل االحتاديـة عمليــة   . لعـام ذلـك تـؤول املــسؤولية إىل مكتـب املــدَّعي ا   
جيري مبوجبها مناقشة إمكانية اعتماد سبل أفضل إلدارة املوجـودات مـع أعـضاء النيابـة العامـة                  

  .وغريهم من املمارسني
وميكن الوصول إىل السجالت املصرفية واملالية مـىت كانـت تلـك املعلومـات مطلوبـة مـن أجـل                    

 مــن قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة،  ١١٦املــادة " ( إجرامــي متعمَّــد قــضية تتعلــق بفعــلالبــّت يف"
 مركـزي للحـسابات املـصرفية يف    وال يوجـد سـجلٌّ  ). األعمـال املـصرفية   من قانون    ٣٨واملادة  
 يف النمـسا،    اً مـصرفي  حـساباً ومن مثَّ، فإذا ُوجدت شبهة بشأن حيازة أحد األشـخاص           . النمسا
إرسال أمر حمكمة إىل رابطات املـصارف اخلمـس         : خطوتنيباع هنج ينطوي على     تِّ من ا  دَّفال ب 

وميكـن لكـل مـن      . يف النمسا، والـيت تقـوم بـدورها بإرسـال طلـب إىل املـصارف مـن أعـضائها                  
غـري أنَّ تلـك العمليـة قـد ُبـسِّطت           .  أمـر احملكمـة    يفالرابطات واملصارف املعنية ذاهتـا أن تطعـن         
وال ينبغــي إرســال أمــر . ٢٠١٣أغــسطس / آب١٣مبوجــب مرســوم وزاري جديــد صــدر يف  

فيما خيـص طلًبـا بعينـه وإىل جمموعـة حمـدودة مـن األشـخاص                إالَّ  احملكمة األصلي إىل املصارف     
ــسؤول عــن        ( ــوانني أو املوظــف املــصريف امل ــال للق ــسؤول عــن االمتث ــل املوظــف املــصريف امل مث
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ة القـضائية   ومن املفتـرض أن تقـوم املـصارف بإخطـار سـلطة املالحقـ             ). مكافحة غسل األموال  
  .بات الشخص املعينيف غضون مخسة أيام حبسا

    
    )٤١ و٢٩املادتان ( السجل اجلنائي ؛التقادم    

 تقادم املالحقـة القـضائية للجـرائم اجلنائيـة منـصوٌص عليهـا مبوجـب                ُمَدداألحكام العامة بشأن    
تقــادم يف  الومــدة. ف علـى مــستوى العقوبــة املفروضـة  قَّــ وتتو، مــن قـانون العقوبــات ٥٧املـادة  

 تلــك اجلــرائم ُيعاقــب عليهــا بالــسجن ملــدد  إنَّ ســنوات، إذ ٥بعــض اجلــرائم املتعلقــة بالفــساد  
خطـوة يف التحقيـق أن      أيِّ  ورغم ذلك، فمن شـأن اختـاذ        .  سنوات ٥تتراوح بني سنة واحدة و    

  ).من قانون العقوبات) ٢( )٣( ٥٨املادة ( التقادم مدةيؤدي إىل تعليق 
أن ُتعترب قرارات اإلدانـة األجنبيـة       ) قرارات اإلدانة األجنبية  ( قانون العقوبات     من ٧٣وتشترط املادة   

  .جلنائي للقضية يف ظروف بعينهايف سياق تعيني السجل ا" مكافئة لقرارات حملية باإلدانة"
    

  )٤٢املادة (الوالية القضائية 
ــة دا      ــى اجلــرائم املرتكب ــضائية عل ــة الق ــشريعات النمــساوية الوالي ــيم الت ــة   ُتق خــل أراضــي الدول

ــان ( ــات  ٦٧ و٦٢املادت ــانون العقوب ــن ق ــى   )  م ــة عل ــائرات  مــنت واجلــرائم املرتكب ــسفن والط ال
  ).  من قانون العقوبات٦٣املادة (النمساوية 

ــضائية خــارج نطــاق احلــدود          ــة الق ــومني للوالي ــسا مفه ــدى النم ــإنَّ ل ــك، ف وباإلضــافة إىل ذل
ص علـى الواليـة القـضائية الوطنيـة دون اشـتراط             مـن قـانون العقوبـات تـن        ٦٤فاملادة  . اإلقليمية

هــام م أدائــهازدواجيــة التجــرمي علــى األعمــال اإلجراميــة املرتكبــة ضــد موظــف منــساوي أثنــاء   
ــ ــها موظــف منــساوي   وكــذلك، هعمل ــة الــيت يرتكب ــا .  األعمــال اإلجرامي يف غــري ذلــك مــن  أمَّ

جرمي إذا كان اجلاين مواطًنـا منـساوًيا أو   اجلرائم، ُتعترب الوالية القضائية قائمة رهًنا بازدواجية الت     
أجنبًيا، وكـان قـد أُلقـي القـبض عليـه يف النمـسا، ومل يكـن مـن املمكـن تـسليمه لدولـة أجنبيـة                  

ــباب  ــا      أخــرى ألس ــك مــن مساهت ــري ذل ــة أو بغ ــق بطبيعــة اجلرمي ــادة (ال تتعل ــن قــانون  ٦٥امل  م
إقامـة الواليـة القـضائية علـى املالحقـة      ومن مثَّ، فإنَّ التشريعات النمـساوية ال تتـيح       ). العقوبات

القضائية عندما ُيرفض التسليم بسبب اجلنسية فحسب، وإنَّمـا ُتتـيح إقامـة هـذه الواليـة عنـدما                   
  .رى ال تتعلق بطبيعة اجلرميةُيرفض التسليم ألسباب أخ
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    )٣٥ و٣٤املادتان ( التعويض عن الضرر ؛ الفسادأفعالعواقب     
ينصُّ قانون املشتريات العمومية علـى إمكانيـة إبطـال القـرارات الـيت تتخـذها الـسلطات املاحنـة             

وباإلضافة إىل ذلك، فـإنَّ املبـدأ العـام الـذي           . لالمتياز، إذا كانت هذه القرارات خمالفةً للقانون      
يـًضا علـى   يقضي ببطالن العقود اليت ُتخالف حظًرا قانونًيا أو ُتخالف األخـالق العامـة ينطبـق أ           

  ). من القانون املدين٨٧٩املادة (العقود املربمة نتيجةً لسلوك فاسد 
كما تنطبق املبـادئ العامـة لقـانون املـسؤولية الشخـصية النمـساوي علـى القـضايا الـيت تنطـوي                      

ويف حالة الضرر الناشئ عن سلوك غري مشروع، يكون للـشخص الـذي انُتهكـت     . على فساد 
  ). وما بعدها من القانون املدين١٢٩٣املادة ( عن األضرار حقوقه احلق يف طلب التعويض

    
    )٣٩ و٣٨ و٣٦املواد  (اهليئاتالسلطات املتخصصة والتنسيق فيما بني     

ــانتوجــد  ــساد،   هيئت ــسيتان يف جمــال مكافحــة الف ــة اجلــرائم   امهــا  رئي ــب املركــزي ملالحق ملكت
ملكتـب املركـزي ملالحقـة اجلـرائم        اا  أمَّ.  واملكتب االحتادي ملكافحة الفساد    االقتصادية والفساد 
ويــضطلع باملــسؤولية عــن توجيــه  ، ٢٠١١ســبتمرب /أُنــشئ يف أيلــولفقــد  االقتــصادية والفــساد

االهتامات ومتثيل سلطة االدِّعاء يف احملكمة يف قضايا الفساد اليت تنطوي على قيمـة ماليـة أعلـى                  
 وهـو   ،اختيـار التـدخُّل يف القـضايا      وعالوة على ذلك، فـإنَّ للمكتـب صـالحية          . من عتبة معيَّنة  

  .مسؤول عن قائمة من اجلرائم االقتصادية اخلطرية
وميكن لوزارة العدل االحتاديـة أن ُتـصدر تعليمـات إىل مكاتـب النيابـة العامـة علـى املـستويات                     

األمهيـة   مـن ذوي    اًأشخاصتشمل  ويف القضايا املهمة، اليت تنطوي على جرائم مهمة أو          . العليا
يكون على أعـضاء النيابـة العامـة أن حيـصلوا علـى تـصريح مـسبق مـن الـوزارة قبـل أن                        ،  العامة

مـن  اخلطوات األوىل يف التحقيـق      ب القيامغري أنَّه ميكن    . ية يف احملكمة  ضيتمكنوا من مالحقة الق   
 اختـاذ قـرار إمَّـا مبتابعـة     جيـب ويف هنايـة التحقيـق، حـني    . دون احلاجة إىل احلصول على تـصريح     

القضائية أو بوقف الدعوى، يكون على عضو النيابة العامـة املـسؤول أن يقـدِّم تقريـًرا        املالحقة  
فإذا ما رفضت الوزارة متابعة املالحقة القـضائية، يكـون عليهـا أن ُتـصدر هـذا                 . بذلك للوزارة 

  .القرار يف صورة تعليمات رمسية
وواليــة . ٢٠١٠ينــاير /أُنــشئ يف كــانون الثــاينفقــد املكتــب االحتــادي ملكافحــة الفــساد  أمَّــا و

وجيب علـى املكتـب أن يقـدِّم    . املكتب شاملة للدولة بأسرها فيما خيص منع الفساد ومكافحته  
وهنـاك  . مجيع القضايا إىل النيابة العامة لضمان اإلشراف املالئم على قـضايا الفـساد     عن  تقارير  

رائم االقتــصادية ملكتــب املركــزي ملالحقــة اجلــ اتــصاالت دوريــة غــري رمسيــة فيمــا بــني رئــيس ا  
بيـد  .  ومدير املكتب االحتادي ملكافحة الفـساد، فـضال عـن تـدريبات مـشتركة بينـهما               والفساد
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املكتب االحتادي ملكافحة الفساد ال يتمتـع يف الوقـت الـراهن حبـق االطـالع علـى األحكـام               أنَّ  
  .الناجتة عن التحقيقات اليت يضطلع هبا

جلنـة متعـددة   مثـة   والقطـاع اخلـاص، فقـد أُفيـد بـأنَّ          وفيما خيص التعاون بني الـسلطات الوطنيـة       
 تضطلع بتدابري التنسيق يف جمال مكافحة الفـساد مبـشاركة           ٢٠١٠التخصصات قائمة منذ عام     

ــة، وعـــن الواليـــات، وا   ــرائم  ممـــثلني عـــن عـــدة وزارات احتاديـ ــة اجلـ ملكتـــب املركـــزي ملالحقـ
ثَّـلٌ يف اللجنـة عـرب غرفـة التجـارة           والقطـاع اخلـاص مم    .  وسلطة سـوق املـال     االقتصادية والفساد 

وســوف تغــدو . واحتــاد العــاملني بــأجهزة اإلدارة العامــة وغرفــة كُتَّــاب العــدل ورابطــة احملــامني
  .مستقبالًللجنة مؤسسة الشفافية الدولية بدورها عضًوا دائًما با

    
    التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  - ٢- ٢  

دة يف  مـا يلـي مـن التجـارب الناجحـة واملمارسـات اجليِّـ             بصفة عامة، ميكن تسليط الضوء على       
  :نفيذ الفصل الثالث من االتفاقيةت

عنــد تطبيــق احلكــم املتعلــق بالرشــوة يف " األنــشطة التجاريــة"التفــسري الواســع ملفهــوم   •  
 ؛) من االتفاقية٢١املادة (القطاع اخلاص 

 من قانون العقوبات،    ٢٦٩دة  اجملموعة الواسعة من سلطات الدولة احملمية يف سياق املا          •  
متطلبات محاية السلطات القضائية وسلطات إنفاذ القانون ضد إعاقة         نطاق   يتجاوزمبا  

  من االتفاقية؛٢٥من املادة ) ب(سري العدالة املنصوص عليها يف الفقرة 

للموجـودات الـيت ُيـرجَّح كوهنـا عائـدات للجرميـة إذا مل       " املوسَّـعة املـصادرة   "إمكانية    •  
 ؛) من االتفاقية٣١املادة (ن إثبات مصدرٍ شرعي هلا مبا ُيرضي احملكمة ميك

كون التشريعات النمساوية تسمح بفرض الوالية القضائية للمالحقة القضائية عنـدما             •  
ُيرفض تسليم املطلوبني ال لألسباب اليت تتعلق باجلنسية فحسب، وإنَّما كذلك حـني             

  ). من االتفاقية٤٢املادة (رمية بطبيعة اجلُيرفض التسليم ألسباب أخرى ال تتعلق 
    

    التنفيذاليت ُتواجِه يات دِّتحال  - ٣- ٢  
 ملالءمـة النظـام القـانوين الـوطين مـع أحكـام             اليت تبذهلا النمسا  ضون اجلهود   رِبينما الحظ املستع  

بعـض  ا  اسـتبانو يتعلق بالتجرمي وإنفاذ القـوانني، فقـد        اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد فيما       
 وأبـدوا املالحظـات     ، التحـسني  مزيـد مـن   األسـباب الداعيـة إىل      والتنفيذ  يف   املواَجهةالتحديات  

 أو  بــشأهنا إجــراءاتاختــاذعنــد  يف احلــسبان الــسلطات الوطنيــة املختــصة لكــي تأخــذهاالتاليــة 
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ــا(النظــر فيهــا  كافحــة تحــدة مل بالطبيعــة اإللزاميــة أو االختياريــة ملتطلبــات اتفاقيــة األمــم امل  رهًن
  :)الفساد ذات الصلة

توسيع نطاق اجلرائم األصلية يف سياق غسل األموال لتشمل اجلرمية املنصوص عليهـا               •  
حمض االختالس الذي ينطوي علـى أضـرارٍ        (من قانون العقوبات    ) ١ (١٥٣يف املادة   
 ؛) من االتفاقية٢٣املادة ) ( يورو٣ ٠٠٠تقلُّ عن 

ذمة املالية القائم جبعله أكثر مشوال وإخـضاعه للرقابـة،          النظر يف تعزيز نظام إقرارات ال       •  
 الــنص علــى جــزاءات جنائيــة أكثــر فعاليــة عنــد التعامــل مــع اإلقــرارات غــري وكــذلك

 ؛) من االتفاقية٢٠املادة (الصحيحة 

لتنفيــذ املتطلبــات اإللزاميــة الــواردة يف وذلــك جرميــة خمصَّــصة بنــد بــشأن اســتحداث   •  
  من االتفاقية تنفيذًا وافًيا؛٢٥من املادة ) أ(الفقرة 

 للشخـصيات اختاذ تـدابري لـضمان فعاليـة التـشريعات احملليـة بـشأن املـسؤولية اجلنائيـة                    •  
؛ ويف ســـبيل ذلـــك، النظـــر يف احلاجـــة لزيـــادة الغرامـــات املفروضـــة علـــى االعتباريـــة

 ؛) من االتفاقية٢٦املادة (الكيانات لضمان كون تأثريها رادًعا بالقدر الكايف 

قبـل  اإلثباتيـة   اعتماد تشريعات للسماح باختاذ إجراءات حتقيقية للحـصول علـى األدلـة               •  
 عملية رفع احلصانة حصًرا على تلك احلـاالت الـيت           االقتصار يف رفع احلصانة؛ وضمان    

 ؛ ) من االتفاقية٣٠ من املادة ٢الفقرة (يكون فيها عضو الربملان هو ذاته حمل التحقيق 

 توسيع نطاق اجلرائم اجلنائية الـيت ُيـسمح فيهـا باملـصادرة املمتـدة               استكشاف إمكانية   •  
 ؛) من االتفاقية٣١املادة (لتشمل اجلرائم املتعلقة بالفساد 

 ؛) من االتفاقية٣١ من املادة ٣الفقرة (النظر يف إنشاء مكتب إلدارة املوجودات   •  

لقطـاع اخلـاص، مبـا يف ذلـك         اختاذ تدابري لتوسيع احلمايـة املكفولـة للمـبلِّغني لتـشمل ا             •  
بــل أصــحاب ِقمــن ) مثــل الفــصل التعــسفي(احلمايــة مــن املعاملــة الــيت ال مــسوِّغ هلــا  
يف التـشريعات تفـسًريا دقيقًـا       " النيـة احلـسنة   "األعمال اخلاصة والنظـر يف تفـسري تعـبري          

 احلالة اليت يكون فيها املبلِّـغ متـردًدا فيمـا خيـص الكـشف عـن شـبهة وقـوع                     الجتناب
 ؛) من االتفاقية٣٣املادة (ة جنائية جرمي

مواصلة اجلهود الرامية إىل ضمان عدم وجود فتـرات تـأخري ال داعـي هلـا فيمـا خيـص               •  
الوصول إىل املعلومـات املـصرفية وإىل احلفـاظ علـى سـرية املعلومـات املتعلقـة بـشبهة                   
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ف وقوع جرمية جنائية؛ والنظر يف استحداث سجلٍ للحسابات املصرفية لـدى املـصر          
 ؛) من االتفاقية٤٠املادة (املركزي 

إلغــاء اشــتراط حــصول أعــضاء النيابــة العامــة علــى موافقــة مــسبقة مــن وزارة العــدل     •  
 مـن االلتزامـات     ّد واحلـ  األمهية العامـة،   من ذوي    اً أشخاص تشململالحقة القضايا اليت    

 ؛) من االتفاقية٣٦املادة (املتعلقة بتقدمي التقارير 

 واملكتــب ملكتـب املركـزي ملالحقـة اجلـرائم االقتـصادية والفـساد      بـني ا تعزيـز التعـاون     •  
مـردوداً  ي املكتـب االحتـادي ملكافحـة الفـساد          قِّ وضمان تل  ،االحتادي ملكافحة الفساد  

 على مدى فعالية ما يقـوم بـه مـن عمـل؛ واختـاذ مزيـد مـن اإلجـراءات                     من التعليقات 
 واملكتـب   ئم االقتـصادية والفـساد    ملكتـب املركـزي ملالحقـة اجلـرا       لتحسني اسـتقاللية ا   

  ). من االتفاقية٣٦املادة (ية االحتادي ملكافحة الفساد من حيث املوارد املالية والبشر
    

      التعاون الدويل: الفصل الرابع  - ٣  
      ضا تنفيذ املواد قيد االستعرعلىمالحظات   - ١- ٣  

  جلنائية  ااإلجراءات نقل ؛ نقل األشخاص احملكوم عليهم؛اجملرمنيتسليم     
    ) ٤٧ و٤٥ و٤٤املواد (

ففيما يتعلق بسائر الـدول األعـضاء يف         . من شقَّني بشأن تسليم املطلوبني     النمسا نظاًما وضعت  
لقــرار اإلطــاري الــصادر عــن اجمللــس تطلبــات ا ملن وفقًــاّريورويب، جيــري تــسليم الفــااالحتــاد األ
 ذ هــذا القــراروقــد ُنفِّــ .رويب بــشأن أمــر التوقيــف األو٢٠٠٢يونيــه / حزيــران١٣ يفاألورويب 
قانون التعاون القضائي يف املـسائل اجلنائيـة مـع الـدول األعـضاء               من خالل    النمسا يف   اإلطاري

  .يف االحتاد األورويب
فـا علـى     أنَّ النمـسا ال جتعـل تـسليم املطلـوبني متوقِّ           مـع أمَّا فيما يتعلـق بغـري ذلـك مـن البلـدان،             

 مثــل اتفاقيــة جملــس أوروبــا ،دة األطــراف قائمــة متعــدِّمبعاهــداتوجــود معاهــدة، فهــي ملتزمــة 
املتعلقــة بتــسليم املطلــوبني وبروتوكوليهــا اإلضــافيني واتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة     

مـن  كـلٍّ   كما أبرمـت النمـسا اتفاقـات ثنائيـة بـشأن تـسليم املطلـوبني مـع                  . املنظمة عرب الوطنية  
  . وكندا والواليات املتحدة األمريكيةلبهاماجزر اواي وباكستان وغأستراليا وبارا
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كـسند قـانوين لتـسليم املطلـوبني، وإن مل ُيقـدَّم طلـب مـن                مكافحة الفساد    اتفاقيةوتقرُّ النمسا   
ويف حالــة عــدم وجــود معاهــدة دوليــة، ُتطبَّــق التــشريعات احملليــة بــشأن   . هــذا القبيــل إىل اآلن

  .تسليم املطلوبني على أساس املعاملة باملثل
الـسلوك  "وازدواجية التجرمي شرط للقبول بالتسليم يف مجيع األحوال، وُتفسَّر اسـتناًدا إىل هنـج               

واسـتثناًء مـن ذلـك، فـإنَّ ازدواجيـة          .  مـن االتفاقيـة    ٤٣ من املادة    ٢، مبا يتفق والفقرة     "األصلي
 الـشرط  ، إذ أنَّ االتفـاق اإلطـاري يزيـل هـذا       أورويبط عند تنفيـذ أمـر توقيـف         َرالتجرمي ال ُتشت  

  . جرمية، مبا يف ذلك جرائم الفساد٣٢فيما خيص قائمة من 
والــشروط املوضــوعية واإلجرائيــة لتــسليم املطلــوبني، وكــذلك أســباب رفــض طلبــات تــسليم    
املطلوبني، منصوص عليها يف القـانون االحتـادي بـشأن تـسليم املطلـوبني واملـساعدة املتبادلـة يف              

 مـن الـسلطة القـضائية، والـيت         كلٍّتسليم حول اختصاصات    وتتمحور عملية ال  . املسائل اجلنائية 
تفصل يف مقبولية طلبات التسليم، ووزارة العدل، اليت هلا الكلمة األخـرية يف تـسليم الـشخص                 

  .املطلوب من عدمه
د القضية، ونوعية العمليـة     دى تعقُّ مل تبعاًزم لالستجابة لطلب التسليم     ويتباين اإلطار الزمين الال   

 اللجـوء املوازيـة احملتملـة، ضـمن         إجـراءات بيقهـا وطبيعـة تلـك العمليـة، وكـذلك           اليت ميكـن تط   
ــة التِّ . أمــور أخــرى  ــًضا إمكاني ــق     وتوجــد أي ــا واف ــوبني إذا م ــسليم املطل ــسَّطة لت ــة مب ــاع عملي ب

قاعدة قصر اسـتخدام املعلومـات      الشخص املطلوب على التسليم متنازال عن حقِّه يف استخدام          
ة كـثًريا    التوقيـف األوروبيـ    أوامر قلَّصتوقد  . مة على األغراض احملدَّدة هلا    قدَّاملاإلثباتية  واألدلة  

  .دولة أخرى عضو يف االحتاد األورويبأيِّ  إىل ملدة الالزمة لتسليم الشخص الفارامن 
 مـن قـانون العقوبـات باملالحقـة القـضائية حملًيـا يف احلـاالت الـيت تـرفض فيهـا                      ٦٥ املادة   وتأذن

.  مـدة عقوبـة اسـتناًدا إىل جنـسيته وحـدها     لكي يقضي وية تسليم شخص فارٍ     السلطات النمسا 
استناًدا إىل أمر توقيـف أورويب بـشرط إعـادة الـشخص            إالَّ  وال تسمح النمسا بتسليم مواطنيها      

املطلوب، بعد انتهاء احملاكمة يف الدولـة الـيت أصـدرت أمـر التوقيـف، إىل النمـسا لكـي يقـضي                    
  .أو ُينفَّذ حبقه أمر االحتجاز فيها فترة عقوبة بالسجن

يف جرمية منصوص عليها يف االتفاقيـة       ) غري أورويب (وال ميكن للنمسا أن تنفِّذ قرار إدانة أجنيب         
  .  مواطن منساوي، وإنَّما تقوم مبحاكمته من جديدبشأن

 يف سياق أوامر التوقيـف      وال يكون تسليم مواطن منساوي لغرض إنفاذ حكم قضائي ممكًنا إالَّ          
وخارج هذا السياق، ال ُيقبل تنفيذ قرار من حمكمة أجنبية بفـرض عقوبـة بالـسجن                . ألوروبيةا

إذا كان الشخص املدان مواطًنا منـساوًيا، وكـان مـسكنه أو حمـل إقامتـه يف النمـسا، ووافـق                     إالَّ  
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مــن القــانون االحتــادي بــشأن تــسليم املطلــوبني ) ٢( ٦٤املــادة (علــى تنفيــذ العقوبــة يف النمــسا 
  ).ساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائيةوامل

اتفاقيـة جملـس أوروبـا بـشأن نقـل          (ونقل األشخاص احملكوم عليهم تنظِّمه االتفاقيات اإلقليميـة         
  ). وبروتوكوهلا اإلضايفاألشخاص احملكوم عليهم

 ومــا بعــدها مــن ٧٤ ومــا بعــدها واملــادة ٦٠ونقــل الــدعاوى اجلنائيــة ممكــن مــن خــالل املــادة  
االحتادي بشأن تسليم املطلـوبني واملـساعدة املتبادلـة يف املـسائل اجلنائيـة، وكـذلك مـن                  القانون  

  .الدعاوى يف املسائل اجلنائيةخالل االتفاقية األوروبية بشأن نقل 
    

    )٤٦املادة (املساعدة القانونية املتبادلة     
قـانون االحتـادي بـشأن       ومـا بعـدها مـن ال       ٥٠املساعدة القانونية املتبادلة خاضعة ألحكام املادة       

تقـدمي هـذه   تسليم املطلوبني واملساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائية واالتفاقـات الدوليـة، وميكـن             
 مـن االتفاقيـة، مبـا يف        ٤٦ مـن املـادة      ٣ يف مجيع األغراض املنـصوص عليهـا يف الفقـرة            املساعدة

  .ات االعتباريةالشخصيذلك احلاالت اليت ميكن أن تقع فيها املسؤولية على كاهل 
مـن القـانون االحتـادي بـشأن        ) ١( ٥١املـادة   (وخيضع تقدمي املساعدة لشرط ازدواجية التجرمي       

وال يـؤدي انعـدام املـسؤولية اجلنائيـة         ). تسليم املطلوبني واملـساعدة املتبادلـة يف املـسائل اجلنائيـة          
ن الـشخص املقـصود     مبوجب القانون النمساوي إىل معارضة تسليم املستندات القضائية إذا كا         

مــن القــانون االحتــادي بــشأن تــسليم     ) ٢( ٥١املــادة (هبــذه املــستندات مــستعًدا الســتالمها    
ويف هــذه احلالــة، ُيعتــرب تــسليم املــستندات  ). املطلــوبني واملــساعدة املتبادلــة يف املــسائل اجلنائيــة 

ــدابري غــري القــسرية الــيت ميكــن تقــدمي املــساعدة فيهــا وإن مل       ــستوَف شــرط  القــضائية مــن الت ُي
وُيتَّبع هنج مشابه فيما خيص مساع اخلرباء والـشهود الـذين ال ُيرغمـون علـى                . ازدواجية التجرمي 

  .املثول أمام احملكمة لإلدالء بشهادهتم
أبلغـت   العدل االحتادية سلطةً مركزيـةً السـتقبال وإرسـال الطلبـات، و            ةَوقد مسَّت النمسا وزار   

وميكن توجيه طلبات املساعدة القانونيـة املتبادلـة عـن طريـق             .األمني العام لألمم املتحدة بذلك    
يف احلـاالت   ) اإلنتربـول (القنوات الدبلوماسـية أو عـن طريـق املنظمـة الدوليـة للـشرطة اجلنائيـة                 

  . وإرسال الطلبات مباشرة فيما بني السلطات املختصة ممكن أيًضا.العاجلة
راءات ختتلـف عـن القـوانني النمـساوية بـشأن           وُتنفَّذ طلبات املساعدة القضائية اليت تقتـضي إجـ        

اإلجــراءات اجلنائيــة إذا كانــت هــذه الطلبــات متوافقــة مــع املبــادئ املنــصوص عليهــا يف قــانون  
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 من القانون االحتادي بشأن تسليم املطلـوبني واملـساعدة املتبادلـة            ٥٨املادة  (اإلجراءات اجلنائية   
  ).يف املسائل اجلنائية

عتادة ما بني استالم طلب للمساعدة القانونية املتبادلة واالستجابة له، مبـا يف              امل الفترةوأُفيد بأنَّ   
  .ذلك البت يف تنفيذه، ثالثة أشهر تقريًبا

أسـتراليا وكنـدا    كـلٍّ مـن     وقد أبرمـت النمـسا معاهـدات ثنائيـة للمـساعدة القانونيـة املتبادلـة مـع                  
ــة  ــة طــر والنمــسا هــي. والواليــات املتحــدة األمريكي ــًضا دول ــة بــشأن   أي ــة األوروبي ف يف االتفاقي

وصـدَّقت النمـسا علـى اتفاقيـة        . املساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائية وبروتوكوهلا اإلضـايف األول        
  ).٢٠٠١(وبروتوكوهلا ) ٢٠٠٠(االحتاد األورويب بشأن املساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائية 

    
  ي اخلاصة رِّ أساليب التح؛املشتركة التحقيقات ؛إنفاذ القانونجمال التعاون يف     

    )٥٠ و٤٩ و٤٨املواد (
 ٣املـادة  (ميكن للنمسا أن تقدِّم التعاون بني سـلطات إنفـاذ القـانون اسـتناًدا إىل القـانون احمللـي         

، ولـو مـن     )من القانون االحتادي بشأن تسليم املطلوبني واملـساعدة املتبادلـة يف املـسائل اجلنائيـة              
وعــالوة علــى ذلــك، فــإنَّ اتفاقيــة األمــم .  دامــت املعاملــة باملثــل مكفولــةمعاهــدة، مــاأيِّ دون 

املتحــدة ملكافحــة الفــساد قــد اعُتــربت بالفعــل ســنًدا قانونًيــا وســوف تــستخدم علــى حنــو أكثــر 
  . تواتًرا يف املستقبل

ــة ،ميكــن للنمــساو ــة  اً عــضوبوصــفها دول ــة للــشرطة اجلنائي ويف ) اإلنتربــول( يف املنظمــة الدولي
 مكتـب الـشرطة األورويب    ويف  ) يوروجـست  ( التعاون القضائي التابعـة لالحتـاد األورويب       وحدة

ويزيـد تيـسري    . ، أن تتبادل املعلومات عرب قواعـد البيانـات اخلاصـة هبـذه املنظمـات              )اليوروبول(
 وعـرب ضـباط االتـصال التـابعني         نظام شـينغني للمعلومـات    التعاون وتبادل املعلومات من خالل      

 مــن لكــلٍّويقــوم املكتــب االحتــادي ملكافحــة الفــساد بــدور نقطــة االتــصال  . طةألجهــزة الــشر
مكتــب و) اإلنتربــول( واملنظمــة الدوليــة للــشرطة اجلنائيــة  املكتــب األورويب ملكافحــة االحتيــال

  .وغريها من املؤسسات الدولية املشاهبة) اليوروبول (الشرطة األورويب
وفيمـا خيـص الـدول      . يبات خمصـصة لـذلك الغـرض      وميكن تشكيل فرق حتقيق مشتركة رهًنا بترت      

 وما بعدها من قانون التعاون القـضائي  ٦٠األعضاء يف االحتاد األورويب، ُينظَّم ذلك وفقًا للمادة       
وعلى صـعيد العمليـات، فـإنَّ فريقَـي         . يف املسائل اجلنائية مع الدول األعضاء يف االحتاد األورويب        

  .اوالن يف الوقت الراهن قضايا تنطوي على مزاعم رشوةحتقيقٍ ثنائيني وفريقًا ثالثًيا يتن
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 علـى   ١٣٣-١٢٩فتـنصُّ املـواد     . وأساليب التحري اخلاصة ينظِّمها قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة         
 علـى   ١٤٠-١٣٤الرصد والتحقيقات السرية واملعامالت التجارية الومهيـة، فيمـا تـنصُّ املـواد              

مـن قـانون التعـاون القـضائي     ) ٢( ٧٢ص املـادة    وختـت . مراقبة االتـصاالت اهلاتفيـة واألشـخاص      
  .د األورويب بالتسليم املراقَبيف املسائل اجلنائية مع الدول األعضاء يف االحتا

    
    التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  - ٢- ٣  

.  ومتــسقًا فيمــا خيــص التعــاون الــدويل يف املــسائل اجلنائيــةشــامالً قانونيــاأقامــت النمــسا إطــاًرا 
وعـالوة  .  التعاون الدويل وجيري تنفيـذها بكفـاءة   أشكالمل التشريعات احمللية على مجيع      وتشت

ميكن تسليط الـضوء علـى مـا يلـي مـن التجـارب الناجحـة واملمارسـات اجليـدة يف                     على ذلك،   
  : من االتفاقيةالرابعتنفيذ الفصل 

ــيس ع      •   ــسلوك األصــلي ول ــالتركيز علــى ال ــة التجــرمي ب لــى تفــسري اشــتراط ازدواجي
 ؛) من االتفاقية٤٤املادة (املسمَّى القانوين للجرمية 

كــون التــشريعات النمــساوية تــسمح بفــرض الواليــة القــضائية للمالحقــة القــضائية   •  
عندما ُيـرفض تـسليم املطلـوبني ال لألسـباب الـيت تتعلـق باجلنـسية فحـسب، وإنَّمـا                   

 ٤٤املـادة   (ة  كذلك حني ُيـرفض التـسليم ألسـباب أخـرى ال تتعلـق بطبيعـة اجلرميـ                
  ).من االتفاقية

    
    التنفيذاليت تواجه يات دِّتحال  - ٣- ٣  

 إىل املالحظات التالية الختاذ إجـراء بـصددها أو النظـر فيهـا              النمساويةسلطات  الاسُترعي انتباه   
رهناً بالطبيعة اإللزامية أو االختيارية للمتطلبات ذات الصلة يف اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة               (

  : اجلرائم اليت تشملها االتفاقيةمكافحة علىبغية زيادة التعاون الدويل ) الفساد
ــادة   •   ــة زي ــة    استكــشاف إمكاني ــصرامة يف تطبيــق اشــتراط ازدواجي  التخفيــف مــن ال

يف ذاتـه   باع النهج املرن    اتِّ و ، من االتفاقية  ٤٤ من املادة    ٢التجرمي مبا يتفق والفقرة     
، مـع إيــالء االحتــرام  ر التوقيـف األوروبيــة القـضايا اخلارجــة عـن نطــاق تنفيـذ أوامــ   

 ؛الواجب حلقوق اإلنسان

نَّ النمـسا ال ميكنـها تنفيـذ قـرار          أليات احملتملـة    دِّالنظر يف سـبل التغلُّـب علـى التحـ           •  
ــة أجــنيب   ــة   ) غــري أورويب(إدان ــا يف االتفاقي ــصوص عليه ــة من ــواطن جتــاهيف جرمي  م
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 رفـضت تـسليمه اسـتناًدا جلنـسيته         منساوي، وإنَّما تقـوم مبحاكمتـه مـن جديـد، إذا          
 ؛) من االتفاقية٤٤املادة (

النظـــر يف ســـبل التـــصدي للتـــأثري احملتمـــل للـــصعوبات العمليـــة الـــيت تواجـــه مجـــع   •  
علـى القـدرة    ) بـسبب االفتقـار إىل سـجلٍ مركـزي، إخل          (حمليـا املعلومات املـصرفية    

ميها مبوجــب  وتقــد اإلثباتيــة  علــى احلــصول علــى مثــل هــذه املعلومــات واألدلــة       
  ). من االتفاقية٤٦املادة (املساعدة القانونية املتبادلة 

  
  


