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      خالصة وافية  - ثانياًً  

      السويد    
يف سياق تنفيذ اتفاقية امة عن اإلطار القانوين واملؤسسي للسويد حملة ع: مةمقدِّ  - ١  

    املتحدة ملكافحة الفساد  األمم
سـتوى  عت السويد على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد خالل املؤمتر السياسـي الرفيـع امل  وقَّ

ــدا  ــذي انعقــد يف مريي . وأودعــت ٢٠٠٣كــانون األول/ديســمرب   ١١إىل  ٩املكســيك، مــن   ،ال
  .٢٠٠٧أيلول/سبتمرب  ٢٥تصديقها على االتفاقية لدى األمني العام يف  السويد صكَّ

مـــن االحتـــاد األورويب، ومنظمـــة التعـــاون والتنميـــة يف امليـــدان       والســـويد عضـــو يف كـــلٍّ  
املناهضــة للفســاد التابعــة جمللــس أوروبــا، وفرقــة العمــل املعنيــة  االقتصــادي، وجمموعــة الــدول

  باإلجراءات املالية.
ف مصادر القانون يف السويد، يف معظمها، من نظم أساسـية وسـوابق قضـائية وأعمـال     وتتألَّ

حتضريية بشأن القوانني املقتَرحة. ووفقاً للتقاليد القانونية املرعيـة يف السـويد، ُتعتـرب الشـروح     
دة يف األعمال التحضريية مصدراً يعوَّل عليـه يف توضـيح النصـوص القانونيـة، وهـذا مـا       الوار

  بعيد على السوابق القضائية.   دٍّينطبق إىل ح
ــانوين           ــام الق ــة يف النظ ــة ثنائي ــدويل عالق ــانون ال ــوطين والق ــانون ال ــني الق ــة ب ــة القائم والعالق

قهــا احملــاكم التنفيــذ لكــي تطبِّ ن وضــع االتفاقــات الدوليــة موضــعالســويدي. ذلــك أنــه يتعــيَّ
  وغريها من اهليئات.  

ف اإلطار القانوين ملكافحة الفساد يف السويد من األحكام الـواردة يف القـانون اجلنـائي    لَّويتأ
وقانون اإلجراءات القضائية ويف قوانني أخرى نوعيـة تشـمل قـانون الشـرطة وقـانون تسـليم       

  املطلوبني خبصوص أفعال إجرامية.  
حمكَمــاً للتصــدي للفســاد. وتشــمل الســلطات الــيت هلــا  إطــاراً مؤسســيات الســويد وقــد أرســ

واليات هبذا اخلصوص الوحدةَ الوطنية ملكافحة الفساد التابعة ملكتب املدعي العام والوحـدةَ  
 الوطنية ملكافحة الفساد التابعة جلهاز الشرطة.
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      الفصل الثالث: التجرمي وإنفاذ القانون  - ٢  
      ات على تنفيذ املواد قيد االستعراضمالحظ  - ١- ٢  

    )٢١و ١٨و ١٦و ١٥الرشو واملتاجرة بالنفوذ (املواد     
مـن   ١٠أ علـى التـوايل مـن الفصـل     ٥ب و٥ترِد األحكام اخلاصة بالرشـو واالرتشـاء يف املـادتني    

ملـادة  ج من القانون اجلنائي على الظروف املشّددة، بينما تتناول ا٥القانون اجلنائي، وتنص املادة 
أ ومـا يليهـا مـن    ٥يتمثل يف "متويل الرشوة الناجم عن التقصري". وتتناول املادة  صاجرماً خا ـه٥

ون وظائف يف القطاعني العام واخلاص بصرف النظر عن طبيعـة  "املوظفني" ومن يؤدُّ ١٠الفصل 
  الوظيفة اليت يضطلعون هبا ودون اعتبار جلنسيتهم. 

تقيـيم مـدى التجـاوز يف     ُيراعى يفاملكافآت غري املالية. وينبغي أن وتشمل "املزية غري املستحقة" 
بيعتـها والظـروف   هذه املزية، يف احلاالت األقل وضوحاً، عوامل من قبيل القيمة املالية للمزية وط

  احمليطة مبنحها.
قة أو ى املزية غـري املسـتح  احلاالت اليت جيري فيها تلقِّ ١٠أ وما يليها من الفصل ٥وتتناول املادة 

يها أو ُتطلب لصاحل طرف ثالث وليس لصاحل املوظف نفسه فحسب. ولئن كانت فَق على تلقُِّيتَّ
، فهي ١٠ب من الفصل ٥أ و٥العبارة "بشكل مباشر أو غري مباشر" غري واردة يف نص املادتني 

  مشمولة باملواد اآلنفة الذكر.
ة موظــف مؤسســ أو أجــنيب عمــومي موظــفوتشــمل األحكــام اخلاصــة بالرشــوة الداخليــة رشــو 

  .دولية عمومية
  هـذا احلكـم    مـن القـانون اجلنـائي فعـلَ املتـاجرة بـالنفوذ. ولكـنَّ        ١٠د من الفصـل  ٥وجترِّم املادة 
  على احلاالت اليت تنطوي على ممارسة سلطة عمومية أو إجراء اشتراء عمومي.  ال ينطبق إالَّ

ب ٥أ و٥ة ملكافحـة الفسـاد مـن خـالل املـادتني      من اتفاقية األمم املتحـد  ٢١وتنفَّذ أحكام املادة 
ــن الفصــل   ــى القطــاع اخلــاص وتتجــاوز         ١٠م ــتني تســريان أيضــا عل ــائي، الل ــانون اجلن ــن الق م

  أحكامهما نطاق االتفاقية من حيث إهنا ال تشترط اإلخالل بالواجب.
    

  )٢٤و ٢٣غسل األموال؛ اإلخفاء (املادتان 
مـن القـانون اجلنـائي     ٩أ من الفصـل  ٧أ و٦ألموال يف املادتني م غسل ااألحكام اليت جترِّ ترِد أهمُّ
ــ(تلقِّــ ــالغ ماليــة بســيطة). وميكــن أن تنــدرج أفعــال غســل األمــوال يف بعــض    ي أمــوال وتلقِّ ي مب

مـن الفصـل    ٧و ٦ي مبالغ مالية بسيطة (يف املادتني ي أموال وتلقِّاحلاالت أيضاً ضمن جرائم تلقِّ
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). وجيرَّم فعـل التواطـؤ   ١١، املادة ١٧احلماية للجاين (الفصل  ذاته)، وكذلك ضمن جرمية توفري
مـن هـذه اجلـرائم (املسـاعدة والتشـجيع علـى ارتكـاب الفعـل اجملـرَّم وتسـهيله            على ارتكـاب أيٍّ 

أفعال الشروع يف ارتكاب اجلرم واإلعداد الرتكابـه والتـآمر علـى     وإسداء املشورة بشأنه)، لكنَّ
  ي مبالغ مالية كبرية.فيما يتصل بتلقِّ ارتكابه ليست جمرَّمة إالَّ

ق الســويد علــى جــرم غســل األمــوال "هنجــاً شــامالً جلميــع اجلــرائم" ميكــن مبقتضــاه اعتبــار  وتطبِّــ
ى منه عائدات، مبا يف ذلك اجلـرائم  جرم قد تتأتَّ أيَّ األفعال اإلجرامية جرائم أصلية. وعليه، فإنَّ

يف السـويد.   وال ُيشـترط أن يكـون اجلـرم األصـلي مرتكبـاً     . مـاً أصـليا  الضريبية، ميكن اعتباره جر
  " املفروض على اجلرم األصلي.بالعقاب مشموالً" غسل الذايت لألموال حالياالوُيعترب 

ز النفـاذ  وسوف يدخل قانون جديد بشأن "العقوبات املفروضة على جرائم غسـل األمـوال" حيِّـ   
اجلديد أحكاماً عن جرائم غسل األموال وحجز ن هذا القانون . ويتضم٢٠١٤َّمتوز/يوليه  ١يف 

من عملية الغسل. وسوف يشـمل التجـرمي أفعـال "غسـل األمـوال       املكتسبةومصادرة املمتلكات 
واإلعداد له والتآمر على ارتكابـه (علـى   بصورة ذاتية" والشروع يف ارتكاب جرم غسل األموال 

ــاً بســيطاً)، وكــذلك فعــل التواطــؤ (    أالَّ ــى ارتكــاب اجلــرم   املســاعيكــون جرم دة والتشــجيع عل
  وتسهيله وإسداء املشورة بشأنه).

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

 ١٠مـن الفصـل    ٥و ٤و ١من االتفاقية يف املواد  ١٧ترِد أحكام القانون الداخلي املقابلة للمادة 
ز تشريعات السويد بـني جـرائم االخـتالس وغريهـا مـن أنـواع خيانـة        من القانون اجلنائي. وال متيِّ

القــانون اجلنــائي ال يضــع  األمانــة الــيت ُتقتــرف يف القطــاع اخلــاص أو يف مــالك الدولــة. ومــع أنَّ 
واخلصوصــية عموميــة ال مــوالاأل تعريفــاً لتعــبري "املمتلكــات" باعتبارهــا موضــوع االخــتالس، فــإنَّ

  ة ُتعترب "ممتلكات".قيمواألشياء األخرى ذات ال عن األوراق املالية فضالً
بإسـاءة اسـتغالل    تعلِّـق من اتفاقيـة مكافحـة الفسـاد مـن خـالل احلكـم امل       ١٩وتنفَّذ أحكام املادة 

على الظروف  تنص هذه املادةومن القانون اجلنائي.  ٢٠من الفصل  ١املنصب، الوارد يف املادة 
    إساءة جسيمة". استعمال مركزهسيء فيها اجلاين دة للعقوبة يف احلاالت اليت "ياملشدِّ

ذ أحكـام املـادة   تنفِّـ  رت أالَّونظرت السويد يف مسألة جترمي اإلثراء غـري املشـروع، غـري أهنـا قـرَّ     
تنفيـذ هـذه املـادة ُيلقـي يف املمارسـة العمليـة علـى كاهـل          من اتفاقية مكافحـة الفسـاد ألنَّ   ٢٠

أمر ُيعترب يف السويد منافيا ملبـدأ افتـراض الـرباءة املـأخوذ بـه      املشتبه به عبء إثبات براءته، وهو 
 يف القضايا اجلنائية.
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  )٢٥إعاقة سري العدالة (املادة 
 ١٥(أ) من اتفاقية مكافحة الفساد من خالل األحكام الواردة يف الفصـل   ٢٥تنفَّذ أحكام املادة 

(اإلدالء بـأقوال غـري صـحيحة)،     ٢(احلنـث بـاليمني)، و   ١من القانون اجلنائي، وذلـك يف املـواد   
أ (اإلدالء بأقوال غري صحيحة أمام حمكمة من بلـدان الشـمال   ٤(اإلدالء بأقوال مستهترة)، و ٣و

(التالعـب باألدلــة)،   ٨ب (اإلدالء بـأقوال غــري صـحيحة أمــام حمكمـة أجنبيــة)، و   ٤األورويب)، و
إلدالء بالشهادة ل يف االتدخُّ. ول يف مسألة قضائية)خُّ(التد ١٧من الفصل  ١٠يف املادة  وكذلك

مـن الفصـل    ١٠أو يف تقدمي األدلة باستخدام وسائل اإلكراه مشمول هبذا احلكم األخـري (املـادة   
مزيــة غــري  عــرضمــن القــانون اجلنــائي). ولــئن كــان ال يوجــد جــرم قــائم بذاتــه خبصــوص     ١٧

دمي األدلـــة يف ض علـــى اإلدالء بشـــهادة زور أو ألجـــل تقـــلتحـــريهـــا بقصـــد امســـتحقة أو منَح
ة بالشـروع  تعلِّقـ امل ٢٣مثـل هـذا الفعـل خيضـع للعقـاب مبقتضـى أحكـام الفصـل          اإلجراءات فـإنَّ 

اخلاصــة باحلنــث بــاليمني  ١٥واإلعــداد والتــآمر والتواطــؤ، مقترنــةً باألحكــام الــواردة يف الفصــل 
  واملالحقة القضائية الزائفة وغري ذلك من األقوال الكاذبة.

مــن القــانون اجلنــائي، يف  ١٧(ب) مــن االتفاقيــة مــن خــالل الفصــل  ٢٥ادة وتنفَّــذ أحكــام املــ
(الســلوك الشــائن جتــاه    ٢(ممارســة العنــف علــى مســتخَدم عمــومي أو هتديــده) و      ١مادتيــه 

  مستخَدم عمومي).
    

  )٢٦مسؤولية الشخصيات االعتبارية (املادة 
ة جــرائم. ولكــن مــن  مبقتضــى التشــريع الســويدي، ال ميكــن أن ترتكــب الشخصــيات االعتباريــ  

بالشـركات علـى شخصـية اعتباريـة ترتكـب جرمـا يف سـياق         خاصـة املمكن أن ُتفرض غرامات 
م القـانون اجلنـائي الغرامـات اخلاصـة بالشـركات، وهـي       أعماهلا التجارية يف ظروف معيَّنة. وينظِّ

لة اجلـرائم االقتصـادية   يف حالة اجلرائم البيئية وأحيانا أقل يف حا ياغرامات تطبَّق أحيانا كثرية نسب
قضـايا الفسـاد، فُرضـت الغرامـات اخلاصـة بالشـركات يف قضـية        حتديـداً ب  تعلَّـق أو املالية. وفيما ي

  بالرشو. تعلَّقواحدة ت
 وال ُيشترط يف تقرير مسؤولية الشركة إدانةُ الشخص الطبيعي الذي ارتكب اجلرم.

يـني كرونـة سـويدية. وفضـالً عـن      مال ١٠آالف و ٥وتتراوح الغرامات اخلاصة بالشركات بـني  
ذلك، ميكن مصادرة كافـة املزايـا االقتصـادية الـيت جينيهـا الشـخص االعتبـاري مـن اجلرميـة. وقـد           

األقصى للغرامات اخلاصـة بالشـركات، حـىت بعـد تعـديالت       احلدَّ الحظ اخلرباء املستعرِضون أنَّ
  ، تزيد قليالً على مليون يورو.٢٠٠٦عام 
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  )٢٧(املادة  املشاركة والشروع
مـن الفصـل    ٤من اتفاقية مكافحة الفسـاد مـن خـالل املـادة      ٢٧من املادة  ١الفقرة  تنفَّذ أحكام

مــن القـانون اجلنــائي القاعـدة العامــة    ٢٣مـن الفصـل    ١م املــادة مـن القـانون اجلنــائي. وتـنظِّ    ٢٣
اجملرَّمـة مبوجـب   مت السويد فعـل الشـروع فيمـا خيـص مجيـع األفعـال       ة بالشروع. وقد جرَّتعلِّقامل

مـن   ٢املـادة   ماملخالفات البسيطة ُتستبعد يف العديـد مـن احلـاالت. وتـنظِّ     االتفاقية تقريباً. ولكنَّ
من القانون اجلنـائي القاعـدة العامـة بشـأن اإلعـداد الرتكـاب اجلـرم. وتشـترط تلـك           ٢٣الفصل 

  اإلعداد الرتكاب اجلرم. ر عقوبة اجلرم إىل فعل املادة اإلشارة حتديداً يف الفصل الذي يقرِّ
    

  )٣٧و ٣٠املالحقة واملقاضاة واجلزاءات؛ التعاون مع سلطات إنفاذ القانون (املادتان 
  يتيح نطاق العقوبة املقرَّرة جلرائم الفساد إمكانية أخذ مدى جسامة اجلرائم املعنية يف احلسبان.

يني بأعضـاء الربملـان ورئيسـه    ق األحكام الـيت متـنح حصـانات للمـوظفني العمـوميني السـويد      وتتعلَّ
ورئيس الدولة والوزراء. وال تشمل احلصانات الوظيفية اليت ينص عليها صـك احلكومـة القضـاة    

  وال أّي فئات أخرى من املوظفني العموميني. وميكن اختاذ خطوات التحقيق قبل رفع احلصانة.
قضـائية اإللزاميـة. وحيثمـا مل    وتستند قواعد اإلجـراءات اجلنائيـة يف السـويد إىل مبـدأ املالحقـة ال     

عي العام أن جيري املالحقة القضـائية إن كانـت   تنطبق إلزامية املالحقة القضائية، وجب على املدِّ
عون العــامون املالحقــة القضــائية، يباشــر املــدَّ الزمــة مــن منظــور اجملتمــع. ويف املقابــل، جيــوز أالَّ 

مـن   ٢٠مـن الفصـل    ٧خاصـة (املـادة    ذات شأن سـواء عامـة أو   مصلحة شريطة عدم جتاهل أيِّ
  قانون اإلجراءات القضائية).

ــدَّ    ــى امل ــذي يتخلَّــ وميكــن فــرض غرامــات مشــروطة عل ــه ال ف عــن حضــور اإلجــراءات  عى علي
 ٢٦مـن الفصـل    ٧و ٦القضائية. وينظِّم التشريع السويدي مسـألة اإلفـراج املشـروط يف املـادتني     

  من القانون اجلنائي. 
ة قـوانني خمتلفـة،   من اتفاقية مكافحة الفساد من خـالل عـدَّ   ٣٠من املادة  ٦ة وتنفَّذ أحكام الفقر

  بالعمالة يف القطاع العام.  تعلِّقمن القانون اجلنائي، والقانون امل ٢٠من الفصل  ٤مثل املادة 
ــة إجــراءات إلســقاط ومل تعتمــد الســويد   ــويل     أهلي ــدانني بارتكــاب جــرائم فســاد لت األشــخاص امل

  تلك اإلجراءات تنايف املبادئ األساسية للنظام القانوين السويدي. باعتبار أنَّمناصب عمومية، 
 بات تأديبية وجنائية يف آن واحد.ق السويد عقووميكن أن تطبِّ
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ع التشريع السويدي علـى إعـادة إدمـاج األشـخاص املـدانني بارتكـاب جـرائم يف اجملتمـع.         ويشجِّ
بالسَّـجن علـى اختـاذ إجـراءات إنفـاذ       تعلِّـق يدي املمن القانون السو ١من الفصل  ٥وتنص املادة 

  تيسِّر تكيُّف السجني مع اجملتمع احمللي وتغلُّبه على العواقب السلبية للحرمان من احلرية. 
ولدى احملكمة، عند حتديد العقوبة املناسبة، إمكانية إصـدار حكـم خمفَّـف إذا كانـت أمـام املـتَّهم       

باالتفاق  ق نظاماً خاصاالسويد ال تطبِّ أنَّ هذه الفرصة. إالَّ فرصة منع الضرر أو تداركه واستغلَّ
التفاوضي لتخفيف العقوبة، وليس من املمكن أن يستفيد الشخص من حكم خمفَّـف مـن خـالل    

ع ى بـــ"الشاهد امللـك"). وال يتمتَّـ   سـمَّ ق جبنـاة آخـرين (مـا يُ   املساعدة يف احلصول على أدلـة تتعلَّـ  
بإمكــان االدعــاء العــام أن يــدفع بوجــود   ية إصــدار حكــم أخــّف، ولــو أنَّعي العــام بصــالحاملــدَّ

دون سـلطات إنفـاذ   ظروف خمفِّفة للعقوبة. واألشخاص الذين يشاركون يف ارتكاب جـرم ويـزوِّ  
ي والتحقيق وتوفري األدلـة (املتعـاونون مـع العدالـة) مشـمولون      القانون مبعلومات مفيدة يف التحرِّ

 تعلِّــق) امل٢٠٠٦:٥١٩مــن التشــريع ( ٢مــن قــانون الشــرطة واملــادة   ٢بــدورهم بأحكــام املــادة  
  بربامج السالمة الشخصية اخلاصة.

    
  )٣٣و ٣٢(املادتان  نيلِّغمحاية الشهود واملب

وال ع الشهود واخلـرباء الـذين يـدلون بشـهادٍة حبمايـة قانونيـة فّعالـة مـن االنتقـام والترهيـب.           يتمتَّ
قاعـة احملكمـة، بـل ميكنـهم حضـور جلسـات االسـتماع مـن          يف اشخصيُيشترط حضور الشهود 

ذ من قانون اإلجراءات القضائية). وميكـن أيضـاً أن تتخـ    ٥من الفصل  ١٠الل الفيديو (املادة خ
إعطــائهم هويــات جديــدة وبيانــات ك، وجــودهمكن امــأد ووهالشــرطة تــدابري حلمايــة هويــة الشــ

  .زائفةشخصية 
ة بالشرطة الوطنية ألفراد الشرطة بالقيـام بعمليـات للحمايـة    لِّقتعمن التشريعات امل ٢وتأذن املادة 

الشخصــية تكفُــل للشــهود وغريهــم مــن األشــخاص املعرَّضــني للتهديــد محايــة قانونيــة فّعالــة مــن  
  االنتقام اجلسدي. 

الضـحايا أيضـاً    الشخصـية اخلاصـة  بربامج السالمة  تعلِّق) امل2006:519(وميكن أن يشمل التشريع 
  رة") ما داموا شهوداً.املتضرِّ ("األطراف

ل يف مسـألة قضـائية   ة جبرميـة التـدخُّ  تعلِّقوينفَّذ احلكم اخلاص حبماية املبلّغني من خالل األحكام امل
ن كلٌّ من قانون حريـة  ويتضمَّمن القانون اجلنائي.  ١٧من الفصل  ١٠املنصوص عليها يف املادة 

أن محايـة املوظـف العمـومي الـذي     لتعـبري قواعـد بشـ   حبريـة ا  تعلِّـق الصحافة والقـانون األساسـي امل  
غني، ق باملوظفني املبلِّ. وفيما يتعلَّللنشرعن معلومات ، اشفهي اوإمَّكتابةً ا إمَّاإلفصاح، يف  يرغب
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خلدمـة إىل أسـباب موضـوعية،    أن يستند إشـعار إهنـاء ا  بشتراط االيف  على األخصل احلماية تتمثَّ
  ).1982:80اية العمالة (من قانون مح ٧مبقتضى املادة 

    
  )٤٠و ٣١(املادتان  التجميد واحلجز واملصادرة؛ السرية املصرفية

 ٢٧ت) و(احلجـز املؤقَّـ   ٢٦باملصادرة) والفصالن  تعلِّقمن القانون اجلنائي (امل ٣٦ُيرسي الفصل 
متلكــات ق بتجميــد امل(احلجــز) مــن قــانون اإلجــراءات القضــائية اإلطــاَر القــانوين الــداخلي املتعلِّــ

وحجزهــا ومصــادرهتا. وال تتنــاول هــذه الفصــول عائــدات اجلرميــة فحســب، بــل تتنــاول أيضــاً     
  األدوات املستخَدمة يف ارتكاب اجلرمية أو اليت كانت معدَّة هلذا الغرض. 

من قانون اإلجراءات القضائية على إمكانية  ٢٧من الفصل  ١واملادة  ٢٦من الفصل  ١وتنص املادة 
  تة. اإلجرامية اليت ميكن مصادرهتا يف مرحلة الحقة للحجز أو لتدابري مؤقَّخضوع العائدات 

ــادة   ــاً ألحكــام امل ــائي، ُتصــاَدر أيُّ   ٣٦مــن الفصــل   ١ووفق ــة   مــن القــانون اجلن ــدات إجرامي   عائ
كـان شـكلها)، مـا مل تكـن املصـادرة إجـراًء غـري معقـول بصـورة واضـحة. ويشـمل مفهـوم              (أيا

العائـدات (األصـلية)، وكـذلك     ت حمـلَّ السياق أيضاً املمتلكات الـيت حلَّـ   عائدات اجلرمية يف هذا
  ية من تلك املمتلكات. اإليرادات أو املنافع األخرى املتأتِّ

د أو ُحجــز أو ومل ُتنشــئ الســويد جهــازاً إلدارة املوجــودات مــن أجــل التصــرف حتديــداً يف مــا ُجمِّــ 
  ملعين باإلنفاذ إدارة املمتلكات اجملمَّدة أو احملجوزة.ى الشرطة أو اجلهاز اصودر من ممتلكات. وتتولَّ

وميكن حجز/جتميد املستندات ألغراض مجع األدلة واملصادرة حـىت وإن كانـت هـذه املسـتندات     
عي العـام مبـا لـديها مـن     أيضـا بتزويـد الشـرطة أو املـدَّ     مـة ملَزحمفوظة لـدى مصـرف. واملصـارف    

ــا يتعلَّــ   ــات فيم ــارٍ  ق بمعلوم ــق ج ــب طُ نإتحقي ــك  ل ــا ذل ــادة (إليه ــانون  ١١امل ــن ق املصــارف  م
والتمويــل). وال ُيشــترط احلصــول علــى أمــر قضــائي للوصــول إىل املســتندات املصــرفية، بــل          

  عي العام أن يأمر بإتاحتها.  باستطاعة املدَّ
مـن القـانون    ٣٦ب مـن الفصـل   ١املـادة   ولكـنَّ . حـىت اآلن  عـبء اإلثبـات   قلـب ومل ينفَّـذ مبـدأ   

 ألغراض املصادرة.   اًيأكثر تدنلى عتبة إثبات عتنص اجلنائي 

ــادة   ــة      ٣٦مــن الفصــل   ٥وتــنص امل ــة حقــوق األطــراف الثالث ــى محاي ــائي عل ــانون اجلن   مــن الق
  ة.احلسنة النيَّ
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  )٤١و ٢٩التقادم؛ السجل اجلنائي (املادتان 
انون السـويدي،  للقـ  فقـاً . ووالتقـادم فتـرة  القواعد اخلاصـة ب من القانون اجلنائي  ٣٥م الفصل نظِّي

فتــرة التقــادم اعتبــاراً مــن وقــت   املقــرَّرة. وتبــدأ العقوبــةيتوقــف طــول فتــرة التقــادم علــى نطــاق  
ــم     ــادم اخلاصــة    الســلطاتارتكــاب الفعــل، بصــرف النظــر عــن مــدى عل ــرة التق ــا فت ــذلك. أم ب

مــا ة فينطبقــبالغرامــات املقــرَّرة للشــركات فتصــل إىل مخــس ســنوات أو ُتعتمــد الفتــرة األطــول امل
  رتكب اجلرمية األساسية.ق مبيتعلَّ

وميكن للمحكمة أن تأخذ يف االعتبار، لدى تقرير العقوبة، أّي حكم إدانة سابق (مبوجب املادة 
  من القانون اجلنائي). ٢٩من الفصل  ٤
    

  )٤٢الوالية القضائية (املادة 
بـدأ االختصـاص   مـن القـانون اجلنـائي م    ٢من الفصـل   ٤و ٢و ١من خالل املواد ذت السويد نفّ

ل يف تقريــر الواليــة القضــائية. و ال يوجــد حكــم عــام خيــوِّ  االختصــاص باجلــاينومبــدأ  اإلقليمــي
ب ضـد املـواطنني السـويديني. وال توجـد     رتكـ والية قضائية على اجلـرائم الـيت تُ   احملاكم السويدية

طنني السويديني املطلوبني. املوامن تسليم  الوالية القضائية بدالً ق حتديداً مبسألة تقريرأحكام تتعلَّ
لـى اجلـرائم الـيت يرتكبـها مواطنـون سـويديون خـارج        قضـائية ع  واليةولكن للمحاكم السويدية 

  ازدواجية التجرمي.األراضي السويدية شريطة استيفاء مطلب 
    

  )٣٥و ٣٤عواقب أفعال الفساد؛ التعويض عن الضرر (املادتان 
 أوسـخ اتفـاق تربِمـه اإلدارة العموميـة     لغـاء أو ف نيـات إل يتيح النظام القانوين السويدي مجلـة إمكا 

  خذه إذا كان ذلك االتفاق أو القرار مشوباً بأفعال فساد. قرار تت
م قواعــد بشــأن التعــويض عــن اخلســارة أو الضــرر. ويــنظِّ الضــررعــن ن قــانون املســؤولية يتضــمَّو

 اجلنائيـة رار يف القضـايا  عـن األضـ   تعـويض من قـانون اإلجـراءات القضـائية وقـانونُ ال     ٢٢الفصل 
  ار يف قضية جنائية. بالتعويض عن األضراحلاالت اليت ميكن فيها املطالبة 

    
  )٣٩و ٣٨و ٣٦بني اهليئات (املواد السلطات املتخصِّصة والتنسيق فيما 
ص يف مكافحة الفساد، ولكن يوجـد عـدد مـن املؤسسـات أو     ال يوجد يف السويد جهاز متخصِّ

عي العام السويدي شعبة ُتعىن ات متصلة مبكافحة الفساد. ففي مكتب املدَّاليوالوحدات اليت هلا 
 ،٢٠٠٣)، أنشـئت يف عـام   وهي الوحدة الوطنية املعنيـة مبكافحـة الفسـاد   الفساد (حصراً بقضايا 
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الشــرطة الوطنيــة ملكافحــة الفســاد الــيت   وحــدةخاصــة تابعــة للشــرطة، وهــي  وحــدة ها ســاعدتو
  الفساد.الكفاءة واخلربة يف معاجلة القضايا املتصلة ب لتعزيز ٢٠١٢أنشئت يف عام 

القضــايا عي العــام التحقيــق يف ى املــدَّيتــولَّ ،مــن قــانون اإلجــراءات القضــائية  ٢٣للفصــل  فقــاًوو
التـدريب  ودة هلـذه القضـايا   الطبيعـة املعقَّـ  من موظفي الشرطة، وذلك حبكم  ة بالفساد بدالًتعلِّقامل

العـامون   نوعاملـدَّ العـامون. وهـذا التـدريب الـذي يسـتفيد منـه        نوعاملـدَّ ع بـه  اخلاص الـذي يتمتَّـ  
ر األكادمييــة املعنيــة بــاجلرائم االقتصــادية. وتــوفِّ  ة الســويديةمــه هيئــة االدعــاء الســويدية واهليئــ دِّتق

 اجلرائم االقتصادية.جمال لقضاة يف لص تخصِّالقضائية التدريب امل

هلــا طــابع الشــرطة، وهــي تابعــة للمكتــب الــوطين        ماليــة اســتخباراتوحــدة ولــدى الســويد  
  للتحقيقات اجلنائية. 

مــع تعــاون مــع الســلطات و ن علــى جهــاز الشــرطة أن ي ووفقــاً لقــانون الشــرطة الســويدية، يتعــيَّ 
رات ، يف مــذكِّالســويدية والشــرطةُ هيئــة االدعــاء الســويدية دت حــدَّاملــوظفني العمــوميني. وقــد  

   .القضائية عملية املالحقةيف  منهما اهم، نطاق مسؤولية كلٍّفت
أنـواع خمتلفـة مـن املعلومـات. وهنـاك      تشمل التعـاون وواجـب نقـل    السويد قوانني خمتلفة  ولدى
 املؤسسات املالية.بني وحوار مستمر بني اهليئات املعنية بالتحقيق يف اجلرائم  أيضاً

    
    دةيِّالتجارب الناجحة واملمارسات اجل  - ٢- ٢  

بــرز َمــواطن النجــاح واملمارســات اجليــدة بشــأن تنفيــذ الفصــل الثالــث مــن   ل أتتمثَّــ بوجــه عــام،
  االتفاقية فيما يلي:

 ِّمـن القـانون اجلنـائي ألهنـا ال تشـترط القصـد،        ١٠من الفصل ه ٥ط الضوء على املادة ُسل
وإمنــا تقــرر مســؤولية املؤسســات التجاريــة الــيت "يســهم إمهاهلــا اجلســيم يف تفــاقم جــرائم   

 االً جـدا أن هذا احلكم اجلديد، الذي مل ختتربه احملاكم بعُد، أن يكـون فعَّـ  الرَّشو". ومن ش
 يف مكافحة الفساد؛  

    مــن االتفاقيــة)  ٢١يتجــاوز التشــريع الســويدي بشــأن الرشــوة يف القطــاع اخلــاص (املــادة
 نطاق االتفاقية من حيث إنه ال ينص على شرط اإلخالل بالواجب؛

 َّالنظام السـويدي اخلـاص حبمايـة الشـهود واخلـرباء والضـحايا        يعترب اخلرباء املستعرضون أن
 دة؛يِّل ممارسة جميثِّ
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 ــ مــن القــانون اجلنــائي الــيت تــنص علــى خفــض عتبــة    ٣٦ب مــن الفصــل ١ربت املــادة اعُت
 ٣١مـن املـادة    ٨عبء اإلثبـات (الفقـرة    قلبداً عن اإلثبات ألغراض املصادرة بديالً جيِّ

 من االتفاقية)؛

 صــة يف مكافحــة عــاء وجهــاز الشــرطة متخصِّ حــدات ضــمن وحــدات االدِّ اعُتــرب إنشــاء و
 ؛من االتفاقية) ٣٦دة (املادة يِّة جالفساد ممارس

       ميكن اعتبار إمكانية منع املؤسسات املالية من إخطـار العمـالء واجلهـات اخلارجيـة بـإجراء
 من االتفاقية). ٤٠دة (املادة يِّعمليات مراقبة ممارسةً ج

    
    يات اليت تواجه التنفيذالتحدِّ  - ٣- ٢ 

م، ولكنـهم  النظام القانوين السويدي اخلاص مبكافحـة الفسـاد نظـام متقـدِّ     الحظ املستعرِضون أنَّ
موا يات الـيت تعتـرض تنفيـذه و/أو أسـباباً تـدعو إىل زيـادة حتسـينه، وقـدَّ        وجدوا فيه بعـض التحـدِّ  

احلسـبان عنـدما تتخـذ أو تنظـر يف     املالحظات التالية لكي تأخذها السلطات الوطنية املختصة يف 
اختاذ إجراءات يف هذا الصدد (تبعـاً للطـابع اإللزامـي أو االختيـاري للمتطلبـات ذات الصـلة مـن        

  اتفاقية مكافحة الفساد):
 ِّقائماً بذاتـه يشـمل صـراحةً    ر جرماً حمدَّداً النظر يف إدراج حكم يف التشريعات الوطنية يقر

تقــدمي للتحــريض علــى اإلدالء بشــهادة زور أو قة أو مــنح مزيــة غــري مســتح ضٍفعــل عــر
 ؛(أ) من االتفاقية)٢٥األدلة يف إجراءات معيَّنة (املادة 

  مراجعــة األحكــام اخلاصــة مبســؤولية الشخصــيات االعتباريــة لضــمان فعاليتــها. وضــمان أن
تكون الغرامات الـيت ُتفـرض علـى الشخصـيات االعتباريـة رادعـة ومتناسـبة مـع الغرامـات          

ــل اجلــرائم امل    املفرو ــن قبي ــضــة يف ســائر اجلــرائم االقتصــادية، م ــادة  تعلِّق    ٢٦ة باملنافســة (امل
 من االتفاقية)؛

 ت اجلاين املزعوم من يـد  التقادم يف حال إفالفترة ق العمل بتعديل التشريع للنص على تعلي
 من االتفاقية)؛ ٢٩العدالة (املادة 

 غني يف القطاع اخلاص من انتقـام  حلماية املبلِّ النظر يف اعتماد أحكام حمدَّدة يف قانون العمل
 من االتفاقية)؛ ٣٣أرباب عملهم (املادة 

         النظر يف توسيع نطاق الوالية القضـائية اجلنائيـة املنصـوص عليهـا يف التشـريع الـوطين لكـي
تشــمل اجلــرائم الــيت ُترتكــب حبــق املــواطنني الســويديني (مبــدأ االختصــاص بــاجملين عليــه،  

 من االتفاقية). ٤٢ن املادة (أ) م٢الفقرة 
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    الفصل الرابع: التعاون الدويل  - ٣  
    مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  - ١- ٣  

  )٤٧و ٤٥و ٤٤تسليم اجملرمني؛ نقل األشخاص احملكوم عليهم؛ نقل اإلجراءات اجلنائية (املواد 
ــة: القــانون   خيضــ ــقامل (1957:668)ع تســليم اجملــرمني ألحكــام القــوانني التالي بتســليم املتــهمني  تعلِّ

ــانون    ــة، والق ــال إجرامي ــقامل (2011:1165)بارتكــاب أفع ــر     تعلِّ بالتســليم مــن الســويد مبوجــب أم
بالتسـليم مـن السـويد     تعلِّـق مل  (2003:1156)التوقيف اخلاص ببلـدان الشـمال األورويب، والقـانون    

  مبوجب أمر التوقيف األورويب.
ــة التجــرمي  ــة إىل دول مــن غــري دول الشــمال   وُتشــترط عمومــاً ازدواجي  لتســليم املطلــوبني للعدال

د استيفاء شرط ازدواجيـة التجـرمي مـن عدمـه هـو الفعـل نفسـه        ما حيدِّ األورويب. ومع ذلك، فإنَّ
ــانو  ــيس تصــنيفه الق ــانون (    ينول ــة. وميكــن، مبقتضــى الق ــق) امل2011:1165أو تســميته القانوني  تعلِّ

م السـويد  لِّتوقيـف اخلـاص ببلـدان الشـمال األورويب، أن تسـ     بالتسليم من السويد مبوجـب أمـر ال  
املطلــوبني إىل بلــدان الشــمال األورويب األخــرى مــن دون تــوافر ازدواجيــة التجــرمي. ويف ســياق   
  التســـليم إىل الـــدول األخـــرى األعضـــاء يف االحتـــاد األورويب اســـتناداً إىل أمـــر توقيـــف أورويب،  

جرمية يعاقَب عليهـا باحلرمـان مـن احلريـة ملـدة ال تقـل        ٣٢ ال ُيشترط توافر ازدواجية التجرمي يف
  عن ثالث سنوات، ومنها جرميتا الفساد وغسل األموال.

إذا كان الفعل املطلوب التسليم خبصوصه يطابق جرماً يعاقب عليه القـانون   وال جيوز التسليم إالَّ
عقوبـة علـى الشـخص املعـين     السويدي بالسَّجن ملدة سنة واحدة أو أكثر. فإذا كان قد ُحِكـم بال 

تسـليمه إال إذا كانـت العقوبـة هـي      أصبح من غري اجلـائز يف الدولة الطالبة الرتكابه ذلك الفعل، 
عن أربعة أشهر أو غريها مـن أنـواع احلـبس املؤسسـي ملـدة تتفـق        احلرمان من احلرية ملدة ال تقلُّ

  وتلك املدة.
م اجملرمني بني الطرفني، شريطة أن ُتستوىف وميكن التسليم بصرف النظر عن وجود معاهدة لتسلي

الشروط املنصوص عليها يف قانون تسليم اجملرمني وأن تكون اجلرائم املعنية خاضعة للتسليم. وال 
اتفاقيـة مكافحـة    ق باتفاقيـة وحيـدة. ولكـن لـوحظ، بوجـه عـام، أنَّ      توجد إحصـاءات فيمـا يتعلَّـ   

ت.ا من احلاالالفساد اسُتخدمت يف عدد حمدود جد 

غ رفـض  بالتسليم بشأن األفعال اإلجرامية األسباب اليت تسـوِّ  تعلِّقامل (1957:668)القانون وَيْسرد 
اطلب التسليم (طبيعة اجلرم كأن يكون عسكري ؛ واملعاملة التمييزية يف الدولة الطالبة؛ اأو سياسي

وانقضــاء ومــدى شــباب الشــخص املطلــوب وحالتــه الصــحية وغريهــا مــن الظــروف الشخصــية؛ 
املــدة؛ وعــدم جــواز احملاكمــة علــى نفــس اجلــرم مــرتني؛ وانتظــار اإلجــراءات اجلنائيــة اجلاريــة يف  
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قهـا مبسـائل ماليـة فليسـت مـن ضـمن األسـباب الباعثـة         ا طبيعة اجلرمية من حيث تعلُّالسويد). أمَّ
 على رفض التسليم.

). بيـد أنـه   ٢املطلـوبني، املـادة   وكقاعدة أساسية، متتنع السويد عن تسليم رعاياها (قانون تسليم 
ــادة   ــا       ٦ميكــن، مبقتضــى امل ــدان الشــمال األورويب، تســليم الرعاي ــر التوقيــف اخلــاص ببل ــن أم م

 (2003:1156)ن القـانون  السويديني بشروط معيَّنة إىل بلدان الشـمال األورويب األخـرى. ويتضـمَّ   

ماً بشأن التسليم املشروط (املـادة  بالتسليم من السويد مبوجب أمر التوقيف األورويب حك تعلِّقامل
بالتســليم مـن الســويد مبوجـب أمــر    تعلِّـق ). وميكــن النظـر، يف ســياق القـانون امل  ٣مـن الفصـل    ٢

 ٢التوقيف األورويب، يف إنفاذ حكم جزائي أجنيب صادر حبق مـواطن امُتنِـع عـن تسـليمه (املـادة      
 ).٢من الفصل 

علــى العمليــة املتَّبعــة، وهــو رهــني باســتنفاد ســبل  ف الوقــت الــالزم لتلبيــة طلــب التســليم  ويتوقَّــ
االنتصاف القضائي املتاحة. فالعملية املبسَّطة، اليت يوافق فيهـا الشـخص املطلـوب علـى تسـليمه،      
تكتمل يف غضون أربعة أشهر، بينما جيري التسليم إىل بلدان الشمال األورويب األخرى بسرعة. 

 يوماً. ٩٠ويب إىل وتصل املدة القصوى لتنفيذ أمر توقيف أور

من الواليات املتحدة األمريكيـة وكنـدا وأسـتراليا،     وقد أبرمت السويد اتفاقات ثنائية مع كلٍّ
ة بتسـليم املطلـوبني (االتفاقيـة األوروبيـة بشـأن      تعلِّقدة األطراف مقت على اتفاقات متعدِّوصدَّ

)؛ واتفاقيـة  ١٩٧٨و ١٩٧٥وبروتوكوليهـا اإلضـافيني (لعـامي     ١٩٥٧تسليم املطلـوبني لعـام   
؛ ١٩٨٨رات العقليـة لعـام   رات واملـؤثِّ جـار غـري املشـروع يف املخـدِّ    األمم املتحدة ملكافحة االتِّ

  واتفاقيـــة األمـــم املتحـــدة ملكافحـــة اجلرميـــة املنظَّمـــة عـــرب الوطنيـــة؛ واتفاقيـــة األمـــم املتحـــدة    
  ملكافحة الفساد).

اسـتعراض   جيـري حاليـا  بتسـليم املطلـوبني،    ولتقييم مدى فعالية اإلطار القـانوين الـداخلي اخلـاص   
  التشريعات السويدية اخلاصة بالتسليم.

مجيع طلبات التسليم (باسـتثناء الطلبـات اآلتيـة مـن بلـدان الشـمال األورويب األخـرى) عـرب          ومترُّ
  مكتب املّدعي العام.

ح الالئحـة  وقد أبرمت السويد عدداً من االتفاقـات بشـأن نقـل األشـخاص احملكـوم علـيهم، وتتـي       
ــات مــن الســويد وإليهــا. والســويد طــرف يف        ــاذ العقوب ــة نقــل إنف ــة ذات الصــلة إمكاني التنظيمي

وبروتوكوهلـا اإلضـايف لعـام     ١٩٨٣االتفاقية األوروبية بشأن نقل األشخاص احملكوم عليهم لعام 
م ة بالصــالحية الدوليــة لألحكــا  تعلِّقــامل ١٩٧٠، وكــذلك يف االتفاقيــة األوروبيــة لعــام    ١٩٩٧

ــا يتعلَّــ  ــة. وفيم ــدان الشــمال األورويب األخــرى، ُيطبَّــ  اجلنائي ــانوق ببل ــقامل (1963:193)ن ق الق  تعلِّ
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بالتعاون مع آيسـلندا والـدامنرك وفنلنـدا والنـرويج بشـأن إنفـاذ األحكـام اجلنائيـة ومـا إىل ذلـك.           
ووفقـاً   ولدى السـويد اتفاقـات ثنائيـة بشـأن نقـل األشـخاص احملكـوم علـيهم مـع تايلنـد وكوبـا.           

ــانون  ــقامل (1972:260)للق ــة    تعلِّ ــاذ األحكــام اجلنائي ــى إنف ــدويل عل ــاون ال ــا  ،بالتع ــد  وهــو حالي قي
  االستعراض، ميكن أيضاً نقل السجناء من دون االستناد إىل معاهدة.  

بالتعــاون الــدويل علــى نقــل اإلجــراءات إمكانيــة نقــل تلــك     تعلِّــق) امل1976:19م القــانون (ويــنظِّ
ة تعلِّقـ ت إىل االتفاقيـة األوروبيـة امل  ق بالدول اليت انضمَّوينطبق هذا القانون فيما يتعلَّ اإلجراءات.

. فــإذا ُنقلــت احملاكمــة إىل الســويد مبوجــب هــذا القــانون،   ١٩٧٢بنقــل الــدعاوى اجلنائيــة لعــام  
ائي). من القانون اجلنـ  ٢أ من الفصل ٣خضعت اجلرمية املنقولة للوالية القضائية السويدية (املادة 

أسـاس قـانوين صـريح.     ومع ذلـك، كـثريا مـا ُتنقـل اإلجـراءات مـن السـويد وإليهـا مـن دون أيِّ         
ت إليهـا السـويد أو   وميكن نقل هذه اإلجراءات سواء باالستناد إىل االتفاقات الدولية اليت انضـمَّ 

  بدون ذلك، شريطة وجود والية قضائية وطنية على اجلرائم املعنية. 
    

  )٤٦نية املتبادلة (املادة املساعدة القانو
ة تعلِّقـ ق باملساعدة القانونية الدوليـة يف املسـائل اجلنائيـة األمـوَر امل    ) املتعل2000:562ِّم القانون (ينظِّ

باملساعدة القانونية املتبادلة. وال مينع هذا القانون تقدمي املساعدة اليت تقتضي اختاذ تـدابري أخـرى   
ــا دام مـــن املمكـــن اختـــاذ هـــذه التـــد  ن القـــانون ابري دون اســـتخدام وســـائل قســـرية. ويتضـــمَّ مـ

بأشكال معيَّنة من التعاون الدويل يف التحقيقـات اجلنائيـة أحكامـاً تكميليـة      تعلِّق) امل2003:1174(
 بشأن املساعدة القانونية يف بعض القضايا.

باملسـاعدة   تعلِّـق ملم السويد املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة مبوجـب القـانون ا     وميكن، عموماً، أن تقدِّ
ا إذا كـان هنـاك اتفـاق بشـأن املسـاعدة      القانونية الدولية يف املسـائل اجلنائيـة، بصـرف النظـر عمَّـ     

ق باملسـائل الـيت جيـري    القانونية املتبادلة مع الطرف اآلخر. وميكن تقدمي املساعدة أيضاً فيما يتعلَّـ 
أخرى غري اإلجراءات اجلنائية يف الدولة  تناوهلا يف إطار اإلجراءات اإلدارية أو يف إطار إجراءات

  الطالبة أو يف السويد.
ق بتدابري معيَّنة، من قبيل التدابري توافر ازدواجية التجرمي فيما يتعلَّ ٢من الفصل  ٢وتشترط املادة 

  القسرية، دون التدابري األخرى اليت ينص عليها القانون.
لـيت ميكـن أن تسـتند إليهـا السـلطات السـويدية       األسباب العامة ا ٢من الفصل  ١٤وتبيِّن املادة 

يف رفــض طلــب املســاعدة القانونيــة املتبادلــة (إذا كــان الطلــب ينطــوي علــى انتــهاك للســيادة     
ل خطـراً علـى األمـن الـوطين أو يتعـارض مـع املبـادئ القانونيـة         الوطنية؛ إذا كان الطلـب يشـكِّ  
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كــأن تكــون عســكرية أو سياســية).   العامــة أو غريهــا مــن املصــاحل األساســية؛ وطبيعــة اجلرميــة  
وليست طبيعة اجلرمية كفعل ينطوي على مسائل مالية من ضمن األسباب الباعثـة علـى رفـض    

لـدى السـويد تشـريعاً بشـأن السـرية وقانونـاً بشـأن محايـة األسـرار التجاريـة            التسليم. ومـع أنَّ 
ة القانونيــة املتبادلــة الســلطات الســويدية ال تــرفض طلبــات املســاعد ومنــع الوصــول إليهــا، فــإنَّ

  استناداً إىل مبدأ السرية املصرفية.
وشــعبة القضــايا اجلنائيــة والتعــاون القضــائي الــدويل التابعــة لــوزارة العــدل هــي الســلطةَ املركزيــة  
السويدية املعنية مبعاجلة طلبات املساعدة القانونية املتبادلة. وقد جـرى إبـالغ األمـني العـام لألمـم      

مراسـالت ذات صـلة    ن. وميكن توجيه طلبات املساعدة القانونيـة املتبادلـة وأيُّ  املتحدة هبذا الشأ
نها الدول األطراف. وال تشترط السويد توجيه مثل هذه الطلبات إىل السلطات املركزية اليت تعيِّ

عــرب القنــوات الدبلوماســية. ويف احلــاالت العاجلــة، ميكــن أن توجَّــه طلبــات املســاعدة القانونيــة    
  واملراسالت ذات الصلة عن طريق املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية (اإلنتربول). املتبادلة

د، وجـب  ى التماس إجراء حمدَّلعلى أنه إذا كان الطلب حيتوي ع ٢من الفصل  ١١وتنص املادة 
مـن   ١١تنفيذه ما مل يتعارض مـع املبـادئ األساسـية للنظـام القـانوين السـويدي. وتتضـمن املـادة         

  اً خاصة بشأن طلبات عقد جلسة استماع عرب اهلاتف أو الفيديو.أحكام ٤الفصل 
، بأن ُتنفَّـذ طلبـات املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة مـن دون إبطـاء.        ٢من الفصل  ١٠وتقضي املادة 

ن، كقاعــدة عامــة، أن تعــالَج  عــاء الســويدية، يتعــيَّ ووفقــاً للمبــادئ التوجيهيــة اخلاصــة هبيئــة االدِّ 
  غضون شهرين.الطلبات الواردة يف 

دة وتستخدم السويد، ألغراض طلبات املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة، عـددا مـن الصـكوك املتعـدِّ       
، مبـا يف  ١٩٥٩األطراف مثـل االتفاقيـة األوروبيـة للمسـاعدة املتبادلـة يف املسـائل اجلنائيـة لعـام         

خلاصــة بغســل )؛ واالتفاقيــة األوروبيــة ا١٩٧٨ذلــك بروتوكوالهــا اإلضــافيان األول والثــاين ( 
؛ واتفاقيـة األمـم   ١٩٩٠ية من اجلرمية والبحـث عنـها وضـبطها ومصـادرهتا لعـام      العائدات املتأتِّ

؛ واتفاقيـة  ١٩٨٨رات العقليـة لعـام   رات واملـؤثِّ جار غري املشروع يف املخدِّاملتحدة ملكافحة االتِّ
املتحـدة ملكافحـة الفسـاد.     مـة عـرب الوطنيـة؛ واتفاقيـة األمـم     األمم املتحدة ملكافحة اجلرميـة املنظَّ 

مـن أسـتراليا وكنـدا     وأبرمت السويد اتفاقات ثنائية بشأن املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة مـع كـلٍّ     
  والواليات املتحدة.
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  التعاون يف جمال إنفاذ القانون؛ التحقيقات املشتركة؛ أساليب التحرِّي اخلاصة 
  )٥٠و ٤٩و ٤٨(املواد 

القــانون، تتواصــل الســويد مــع غريهــا مــن البلــدان عــرب اإلنتربــول   ألغــراض التعــاون علــى إنفــاذ 
ومكتــب الشــرطة األورويب (اليوروبــول) ونظــام شــنغني للمعلومــات ووحــدة التعــاون القضــائي   
التابعة لالحتاد األورويب (يوروجست). وتسعى الوحدة الوطنية ملكافحة الفسـاد التابعـة للشـرطة    

القــانون مــن دول أخــرى، وكــذلك مــع منظمــات مثــل   إىل تبــادل املعلومــات مــع أجهــزة إنفــاذ 
  اليوروبول، عند االقتضاء.

وتشمل والية الوحدة الوطنية ملكافحة الفساد التابعـة للشـرطة التحقيـَق يف جـرائم الفسـاد ومنـَع       
اجلرمية. ويتوىل معاجلةَ اجلوانب االستخبارية االسـتراتيجية والتشـغيلية قسـم االسـتخبارات التـابع      

ى ا وحـدة االسـتخبارات املاليـة التابعـة للمكتـب املـذكور فتتـولَّ       طين للتحقيقـات. أمَّـ  للمكتب الو
ية من الفسـاد وغـريه مـن    ة بغسل األموال واسترداد العائدات املتأتِّتعلِّقة معاجلة املسائل امليمسؤول

هـذا اجملـال    ى التعـاون الـدويل يف  وحدة االستخبارات املالية هـي الـيت تتـولَّ    اجلرائم. وبالتايل، فإنَّ
  وليس الوحدة الوطنية ملكافحة الفساد التابعة للشرطة.

بِفـَرق التحقيقـات    تعلِّـق ) امل2003:1174ة بالتحقيقات املشتركة يف القـانون ( تعلِّقوترِد األحكام امل
اجلنائية املشتركة. وتستند تلك األحكام إىل النظام الذي ُوضع داخـل االحتـاد األورويب وتسـري    

بِفَرق التحقيقات املشتركة  تعلِّقلتحقيقات املشتركة املنشأة مبوجب القرار اإلطاري املعلى ِفَرق ا
  .٢٠٠٠واتفاقية االحتاد األورويب بشأن املساعدة القانونية املتبادلة يف املسائل اجلنائية لعام 

فيـا يف قضـية   تعاونـاً وثيقـاً مـع الت    فحة الفساد التابعة للشـرطة حاليـا  وتتعاون الوحدة الوطنية ملكا
إىل إنشـاء ِفـَرق للتحقيقـات املشـتركة      حثيثـاً  رشوة خطرية مزعومة. وتسعى هـذه الوحـدة سـعياً   

  من هولندا والواليات املتحدة. عند االقتضاء. وتتعاون يف قضايا أخرى يف هذا اجملال مع كلٍّ
واء ودرجت الشرطة السويدية وسلطات اجلمارك علـى اسـتخدام أسـلوب التسـليم املراقَـب سـ      

ــة. وُيســتخَدم         ــيت ُتجــرى عــرب احلــدود الوطني ــات ال ــوطين أو يف ســياق العملي ــى الصــعيد ال عل
أو رات اخلطـرية  دِّرائم املخـ أسلوب التسـليم املراقَـب أساسـاً يف التحقيقـات اجلنائيـة اخلاصـة جبـ       

  رات.دِّهتريب املخ
ــات حمميــ       ــات الســرية، أن تعمــل الشــرطة الســويدية هبوي ة. والشــرطة وميكــن، يف ســياق العملي

السويدية عضو أيضاً يف الفريق العامل الدويل املعين بأنشـطة الشـرطة السـرية. وخيضـع اسـتخدام      
  باهلويات احملمية محاية مقيَّدة.  تعلِّق) امل2006:939اهلويات احملمية ألحكام القانون (
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ال يقتضي اختـاذ   وتستخدم سلطات إنفاذ القانون السويدية املراقبة اإللكترونية ما دام استخدامها
  تدابري قسرية. أيِّ

ق بأســاليب التحــري اخلاصــة، وتســتخدم الســلطات ة اتفاقيــات تتعلَّــقت الســويد علــى عــدَّوصــدَّ
يف املمارسة العملية. والتعاون الـدويل ممكـن أيضـاً وقـائم فعـالً يف       حالياالسويدية هذه األساليب 

استخدام األدلة املكتسبة مـن خـالل أسـاليب     ة حواجز حتول دوناملمارسة العملية. وال توجد أيَّ
  حماكمة ُتجرى يف السويد. التحري اخلاصة يف أيِّ

    
    التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  - ٢- ٣  

النقطتني التاليتني باعتبارمهـا مـن التجـارب الناجحـة واملمارسـات اجليِّـدة يف إطـار        إىل  ُينظَر عموماً
  ة:تنفيذ الفصل الرابع من االتفاقي

       اإلطار القانوين الشامل واملتماسك بشأن التعاون الـدويل يف املسـائل اجلنائيـة، الـذي يـنظِّم
 على حنو مفصَّل مجيع أشكال التعاون الدويل اليت تستخدمها السلطات السويدية؛

   ق مبســائل جتــري معاجلتــها يف إطــار اإلجــراءات  إمكانيــة تقــدمي املســاعدة أيضــاً فيمــا يتعلَّــ
  إجراءات أخرى غري اإلجراءات اجلنائية يف الدولة الطالبة أو يف السويد.اإلدارية أو 

    
    يات اليت تواجه التنفيذدِّالتح  - ٣- ٣  

(تبعـاً  ُيوجَّه انتباه السلطات السويدية إىل النقاط التاليـة لكـي تتخـذ إجـراءات بشـأهنا أو تنظـر فيهـا        
هبـدف تعزيـز    اتفاقيـة مكافحـة الفسـاد)   بـات ذات الصـلة مـن    للطابع اإللزامي أو االختيـاري للمتطلَّ 

  التعاون الدويل على مكافحة اجلرائم املشمولة باالتفاقية:
 ع بصــورة منهجيــة معلومــات عــن مواصــلة اجلهــود الراميــة إىل إنشــاء نظــام معلومــات جيمِّــ

تسليم اجملرمني وحاالت املساعدة القانونية املتبادلة، فضـالً عـن حـاالت التعـاون يف جمـال      
قانون، وتشغيله تشغيالً كـامالً هبـدف تسـهيل رصـد هـذه احلـاالت وتقيـيم مـدى         إنفاذ ال

  فعالية تنفيذ ترتيبات التعاون الدويل.
 


