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   خالصة وافية  - ثانياً  
   بولندا    

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

 ٢٠٠٣ديـسمرب  / كـانون األول ١٠عت بولندا على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة الفـساد يف          قَّو
ــا يفوصــدَّ ــار١٢ قت عليه ــايو / أي ــا حيِّــ    . ٢٠٠٦م ــة ودخوهل ــى االتفاقي ــصديق عل   ز وعقــب الت

. قــانون الــداخليأ مــن ال ال يتجــزَّل جــزءاًكِّ، أصــبحت تــش٢٠٠٧ســبتمرب / أيلــول١٤ النفــاذ يف
 / أيلـول ١٥ تصديقها على املعاهـدة لـدى األمـني العـام لألمـم املتحـدة يف              وأودعت بولندا صكَّ  

 .٢٠٠٦سبتمرب 

كافحــة الفــساد خــالل  ملا حكوميــاًبرناجمــ "٢٠١٤أبريــل /نيــسان ١زراء يف واعتمــد جملــس الــو
  ".٢٠١٩-٢٠١٤السنوات 

    
    التجرمي وإنفاذ القانون: الفصل الثالث  - ٢  

    مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  - ١- ٢  
    )٢١ و١٨ و١٦ و١٥املواد (لرشو واملتاجرة بالنفوذ ا    

 علــى ٢٢٨ و٢٢٩ني الــوطنيني وارتــشاؤهم مبوجــب املــادتني م رشــو املــسؤولني احلكــوميرَُّيجــ
ا وأحكاماً تتعلق حبـاالت أقـل        أساسي ن كلتا املادتني حكماً   مَّوتتض. التوايل من قانون العقوبات   

  .دةأمهية أو حاالت مشدَّ
  " شـــخص يـــؤدي وظـــائف عموميـــة"و" موظـــف عمـــومي حملـــي"وجـــرى تعريـــف مفهـــومي 

وحتدث جرميـة الرشـوة     .  من قانون العقوبات تبعاً لذلك     ١١٥ من املادة    ١٩ و ١٣يف الفقرتني   
  ".أداء وظائف عموميةبباالرتباط "

 من قـانون العقوبـات تطبيـق جرميـة الرشـوة علـى مـوظفي                ١١٥ من املادة    ١٩وتستبعد الفقرة   
 بــشأن ويــستثين االســتبعاُد". عمــالً مــن نــوع اخلــدمات "ون حــصراًإدارات الدولــة الــذين يــؤدُّ

 ســلطات تقديريــة أو ســلطات  الــذين ليــست هلــم أيُّاألشــخاَص" ع اخلــدماتعمــل مــن نــو"
ويهــدف هــذا احلكــم علــى وجــه اخلــصوص إىل أن ينطبــق علــى  . ف يف األمــوال العامــةللتــصرُّ

األشخاص الذين يضطلعون، رغم عملـهم يف وحـدات تنظيميـة يف اإلدارة العامـة، مبهـام لـيس                   
  .ات السلطة أو النفوذشكل من األشكال بإجراءأيِّ هلا ارتباط ب
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قـد ُتنـشئ قـضايا تفـسريية     " عمـل مـن نـوع اخلـدمات    "عبـارة  أنَّ  والحظ اخلـرباء املـستعرضون      
وأوصـوا الـسلطات البولنديـة بتعـديل التـشريعات          . وثغرات يف تطبيق األحكام املتعلقة بالرشوة     

عمل مـن نـوع   "ء بشأن ي االستثنا يؤدِّ لضمان أالَّ  -سق   أو السعي إىل إجياد تفسري متَّ      -احمللية  
ي شـــخص يـــؤدِّ"و" موظـــف عمـــومي "العقوبـــات ملــصطلحي يف تعـــاريف قـــانون " اخلــدمات 

إىل إمكانية أن ُتستثىن من جرائم الرشوة حاالت فعـل أو إغفـال مـن جانـب                 " وظائف عمومية 
  ".فيما يتعلق بأداء مهام رمسية"موظف عمومي 
الوعـد  "منفعـة ماديـة وشخـصية و      " حمـن " مـن قـانون العقوبـات عبـارات          ٢٢٩وتستعمل املادة   

تفـسريها علـى    ينبغـي   " الوعـد مبـنح   " عبـارة    نَّوشرحت الـسلطات الوطنيـة أ     . ملنفعةهذه ا " مبنح
ــرض، أل  ــشمل الع ــا ت ــدي    نَّأهن ــائي البولن ــشريع اجلن ــستعمل يف الت ــصطلح األخــري ال ُي ــذا امل .  ه

ــة وضــع أحكــام      ــأن تواصــل الــسلطات الوطني قــضائية متــسقة وأوصــى اخلــرباء املــستعرضون ب
ألغراض الوضوح القانوين للتمييز بوضوح بني عرض الرشوة والوعد مبنح مزايا غـري مـستحقة               

  .ضمن األحكام املتعلقة بالرشوة يف التشريعات الداخلية
 مـن قـانون العقوبـات       ٢٢٨  املـادة   مـن  ٦ والفقـرة    ٢٢٩ مـن املـادة      ٥ع كـل مـن الفقـرة        سِّوتو

رشوة ليشمل األشخاص الـذين يقومـون بوظـائف عموميـة يف            نطاق تطبيق األحكام املتعلقة بال    
" ي وظــائف عموميــةشــخص يــؤدِّ"ويــشمل تعريــف  .دولــة أجنبيــة أو منظمــة دوليــة/بلــد آخــر

 من قـانون العقوبـات عليـه، يف مجلـة أمـور، األشـخاص             ١١٥ من املادة    ١٩ الفقرة   الذي تنص 
دة أو معتـرف هبـا مبوجـب    دَّالذين تكـون حقـوقهم وواجبـاهتم يف نطـاق النـشاط العمـومي حمـ             "

 نَّدة أ يِّـ د اخلرباء املستعرضون كممارسـة ج     دَّوح". زم جلمهورية بولندا  قانون أو اتفاق دويل مل    
 يهـا اجلـاين يف  الـيت يؤدِّ " فيمـا يتـصل بالوظـائف العموميـة        "يا هبا حمل  جرائم الرشوة األجنبية ُيعتدُّ   

  ".أعمال التجارة الدولية" ال يقتصر على  نطاق تطبيقهانَّدولة أجنبية أو منظمة دولية، وأ
وتـشري هـذه    .  أ مـن قـانون العقوبـات الرشـو واالرتـشاء يف القطـاع اخلـاص                ٢٩٦م املـادة    رِّوجت

 علـى حنـو قـد يلحـق     - أو ميتنـع عـن أدائـه     - يـه املرتـشي   نة لتأثري ِفعل يؤدِّ   املادة إىل أشكال معيَّ   
 مـن أفعـال املنافـسة       ل فعـالً  كِّ أو ميكـن أن يـش      ا بوحدة تنظيمية تقوم بنـشاط جتـاري        مادي ضرراً

 لــسلع أو خــدمات أو إجنــازات  ن أو متلــقٍٍّ غــري مقبــول لــصاحل مــشترٍ معــيَّ  اجملحفــة أو تفــضيالً
 هـذه الـصياغة تـضع شـروطاً إضـافية تقيـد نطـاق               نَّوخلـص اخلـرباء املـستعرضون إىل أ       . أخرى

ولذلك أوصوا بتعـديل التـشريع احمللـي        . ة من االتفاقي  ٢١تطبيق احلكم الداخلي، مقارنة باملادة      
  .إلزالة هذه الشروط التقييدية

 مـن قـانون العقوبـات،       ٢٣٠ أ و  ٢٣٠ من االتفاقيـة مـن خـالل املـادتني           ١٨وجرى تطبيق املادة    
وعلـى حنـو    ). حاالت التالعب بنتائج املباريـات    ( من القانون املتعلق بالرياضة      ٤٨وكذلك املادة   
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 بالرشوة، أوصى اخلرباء املستعرضون أن تواصل الـسلطات الوطنيـة وضـع             مماثل لألحكام املتعلقة  
سقة ألغراض الوضوح القانوين للتمييز بوضوح بني العرض والوعد مبـنح مزايـا             أحكام قضائية متَّ  

  .غري مستحقة ضمن األحكام املتعلقة باملتاجرة بالنفوذ يف التشريع الداخلي
    

    )٢٤ و٢٣املادتان (غسل األموال؛ اإلخفاء     
". مجيع اجلـرائم  " من قانون العقوبات غسل األموال، على أساس هنج يشمل           ٢٩٩م املادة   رُِّتج

ويـشري احلكـم األساسـي إىل    .  مـن قـانون العقوبـات غـسل األمـوال الـذايت         ٢٩٩وتتناول املادة   
ف شخص يقوم، يف مجلة أمور، بأعمال قد تعـوق إثبـات املـصدر اإلجرامـي لألصـول أو                   تصرُّ
وأشـار  . كات واكتشافها أو مصادرهتا أو احلكم حبجزها، أو حتول بقدر كبري دون ذلـك           املمتل

دون إثبـات املـصدر   " حتول بقـدر كـبري   "اخلرباء املستعرضون إىل الشرط املقيد املتمثل يف عبارة         
  ".بقدر كبري"اإلجرامي للعائدات وأوصوا حبذف عبارة 

  . من قانون العقوبات٢٩٩دة  من االتفاقية من خالل املا٢٤ذت املادة فِّوُن
    

    )٢٢و ٢٠و ١٩و ١٧ املواد(االختالس؛ إساءة استغالل الوظائف، اإلثراء غري املشروع     
 مـن   ٢٩٦ و ٢٨٤م االختالس يف القطاعني العام واخلاص على السواء مـن خـالل املـادتني               رَُّيج

 نَّبـصورة عامـة، مبعـىن أ       من قانون العقوبات الفعل املعين       ٢٩٦م املادة   رِّوُتج. قانون العقوبات 
إدارة املمتلكــات أو األعمــال التجاريــة بتجــاوز اجلــاين للــسلطات املمنوحــة لــه أو عــدم أدائــه     

  .ملهامه تعترب أيضا تصرفات خاضعة للعقوبة
  . من قانون العقوبات٢٣١ من خالل املادة  كامالً من االتفاقية تنفيذا١٩ًذت املادة وُنفِّ
ــدا يف إم و ــدا جرميــة يف    بعــد أن نظــرت بولن ــراء غــري املــشروع، مل تعتمــد بولن ــة جتــرمي اإلث كاني

  .الصدد هذا
    

    )٢٥املادة (إعاقة سري العدالة     
ــادة  طُبِّ ــواد   مــن ا) أ (٢٥قــت امل ــة مــن خــالل امل ــانون ٢٤٥ و٢٤٠-٢٣٢ و١٨التفاقي   مــن ق

 عـرض  لـى  عوأشار اخلرباء املستعرضون إىل عدم وجود جرميـة قائمـة بـذاهتا ُتعاِقـب        . العقوبات
ــة خـــالل     أو مـــنح ــة غـــري مـــستحقة للتحـــريض علـــى اإلدالء بـــشهادة زور أو تقـــدمي أدلـ مزيـ

  .اإلجراءات
  . من قانون العقوبات٢٣٢من االتفاقية من خالل املادة ) ب (٢٥ذت املادة فِّوُن
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   )٢٦املادة (مسؤولية الشخصيات االعتبارية     
علـى  ) ٢٠٠٢(ئم احملظـورة مبوجـب عقوبـة        قانون مسؤولية الكيانات اجلماعية عـن اجلـرا        ينصُّ

ذلـك أهنـا ال تعتـرب مـسؤولية جنائيـة،           : ، وهي ذات طبيعة فريـدة     "الكيانات اجلماعية "مسؤولية  
  . بأحكام قانون اإلجراءات اجلنائيةا عمالً فيها قضائي احملكمة اجلنائية تبتُّنَّرغم أ

ن أجـل فــرض مـسؤولية علــى    شــرط إدانـة شــخص طبيعـي مــ  نَّوأشـار الفريــق املـستعرض إىل أ  
 ٢٦ مـن املـادة      ٣يتعارض بـصورة مباشـرة مـع الفقـرة          )  من القانون  ٤املادة  (شخصية اعتبارية   

وأوصـى اخلـرباء املـستعرضون حبـذف هـذا          . ة فعاليـة القـانون    من االتفاقية، ويعرقل بالتايل بـشدَّ     
ال تقتـصر علـى     الشرط من التـشريع الـداخلي وإنـشاء مـسؤولية فعليـة للشخـصيات االعتباريـة                 

  .احلاالت اليت حياكَم فيها الشخص الطبيعي الذي ارتكب اجلرائم أو ُيدان
ن القــانون املتعلــق مبــسؤولية جمموعــة مــن الفــاعلني قائمــة بالعقوبــات املاليــة الــيت توقّــع   مَّويتــض

  .بالنسبة للرشوة واملتاجرة بالنفوذ وغسل األموال
وبـصرف النظـر عـن املـشاكل        .  لتنفيذ القـانون   واعترفت السلطات الوطنية بعدم وجود ممارسة     

ــة املــسبقة لــشخص طبيعــي، حــدد اخلــرباء املــستعرضون        ــق باإلدان ــشرط املتعل الــيت يطرحهــا ال
املــستوى املــنخفض للغايــة للعقوبــات املفروضــة علــى الشخــصيات االعتباريــة؛ : القــضايا التاليــة

ــة ضــد الشخــصيات االعتب  وعــدم وجــود تــشريع ميكِّــ  ــة الرتكاهبــا جــرائم  ن مــن مجــع األدل اري
علـى سـبيل    (ل كيـان قـانوين للمـسؤولية        ب حتمُّـ  جنائية؛ والثغرات اليت ميكن أن تـستعمل لتجنُّـ        

خـذ الـسلطات    وأوصـى الفريـق املـستعرض بـأن تتَّ        ). املثال، من خالل االندماج يف كيـان آخـر        
  .لصلةالوطنية تدابري ملعاجلة هذه املشاكل وضمان التنفيذ الفعلي للتشريعات ذات ا

    
    )٢٧املادة (املشاركة والشروع     

ــنظِّ ــان ُت ــة    ١٩ و١٨م املادت ــانون العقوبــات مــسألة املــشاركة يف ارتكــاب جرميــة جنائي .  مــن ق
 مــن قــانون العقوبــات إىل مــسألة الــشروع يف ارتكــاب جرميــة ١٥ إىل ١٣ق املــواد مــن وتتطــرَّ
 القــانون علــى  عنــدما يــنصُّالَّة جنائيــة للعقوبــة إوال خيــضع التحــضري الرتكــاب جرميــ. جنائيــة
  .م التحضري جلرائم الفسادرَّوال ُيج. ذلك

    
    )٣٧ و٣٠املادتان (املالحقة واملقاضاة واجلزاءات؛ التعاون مع سلطات إنفاذ القانون     

قــة علــى األشــخاص الــذين يرتكبــون جــرائم   العقوبــات املطبَّنَّخلــص الفريــق املــستعرض إىل أ
  .ا فيه الكفايةالفساد مناسبة ورادعة مب
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ــذين        ــاك جمموعــة واســعة مــن املــوظفني العمــوميني ال ــدي، هن ويف إطــار النظــام القــانوين البولن
عون العامون وأعـضاء حمكمـة      النواب الربملانيون والقضاة واملدَّ   (عون باحلصانة من املالحقة     يتمتَّ

  ).الدولة ورئيس الغرفة العليا للمراقبة واملفوض املعين حبقوق املواطنني
وأوصى الفريـق املـستعرض باعتمـاد تـدابري تـشريعية تـضمن الـسماح باختـاذ إجـراءات حتقيقيـة                     

ــة، وال     ــة جنائي ــة بارتكــاب جرمي ــة املتعلق ــأمني األدلَّ ــسرية     هبــدف ت ــع ال ــق برف ــا يتعل ســيما فيم
املصرفية، قبل رفع احلصانة وقصر احلصانة اإلجرائية فقط على املالحقة اجلنائية وعدم تطبيقهـا              

  .رحلة التحقيق السابق للمحاكمة معلى
 مـن  ٣ والفقـرة  ٢٢٩ من املادة    ٦؛ والفقرة   ٦٠ من االتفاقية من خالل املادة       ٣٧ق املادة   وُتطبَّ

 مـن  ٣٠٧ أ، واملـادة     ٢٩٦ مـن املـادة      ٥ أ، والفقـرة     ٢٥٠ مـن املـادة      ٤  أ، والفقرة  ٢٣٠املادة  
  .قانون العقوبات

ال خيـضع   ("العقوبـات علـى اإلعفـاء مـن العقوبـة            مـن قـانون      ٢٢٩ مـن املـادة      ٦ الفقـرة    وتنصُّ
ي وظــائف عموميــة منفعــة ماديــة أو  إذا قبــل الــشخص الــذي يــؤدِّ ") مرتكــب اجلرميــة للعقوبــة

شخـصية أو وعــد باحلــصول علــى مثــل هــذه املنفعـة وقــام مرتكــب اجلــرم بــإبالغ وكالــة إنفــاذ   
ون الـسلطة علـى علـم       القانون بذلك وكشف عن مجيع الظروف األساسية للجرمية قبل أن تكـ           

ــرة  " شــروط حــصانة "وتوجــد . هبــا ــة يف الفق ــادة  ٣مماثل ــات  ٢٣٠ مــن امل ــانون العقوب  أ مــن ق
 مـن املـادة     ٥ويف الفقـرة    ") ال تفرض عقوبة علـى مرتكـب اجلرميـة         "-املتاجرة الفعلية بالنفوذ    (

  )."ال خيضع مرتكب اجلرمية لعقوبة "- اخلاصقطاع الالرشو يف ( أ ٢٩٦
ريق املستعرض السلطات الوطنية على النظـر فيمـا إذا كـان تعـديل نـص األحكـام يف                   ع الف جِّويش

؛ "قــد ال تفــرض عقوبــة علــى مرتكــب اجلرميــة  "؛ "قــد ال خيــضع لعقوبــة ("شــكل صــيغة ختيرييــة  
الظـروف  /يـار ختفيـف العقوبـة   خب، بـاالقتران  ) لـذلك وفقـاً " مرتكب اجلرمية قد ال خيـضع لعقـاب       "

يق أكثر مرونة للحكم علـى أسـاس كـل حالـة علـى حـدة وميكـن أن                   املخففة، قد يفضي إىل تطب    
  .يف كل حالة مستوى تعاون مرتكب جرمية الرشوة" ميِّيق"عي العام بأن يسمح للمدَّ

    
    )٣٣ و٣٢املادتان (محاية الشهود واملبلِّغني     

نون املتعلـق    أ مـن القـا     ٢٠ترد تدابري محاية الشهود يف قانون العقوبات اجلنائية مـن خـالل املـادة               
د الفريــق املــستعرض القــانون دَّوحــ.  مــن القــانون املتعلــق حبــصانة الــشهود ١٤بالــشرطة واملــادة 

  .ع باحلصانة وأقربائه حديثة حلماية الشاهد املتمتَّم حلوالًدِّدة ألهنا تقيِّاألخري باعتباره ممارسة ج
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ى أسـاس املبـادئ العامـة لقـانون     غني عن املخالفات خيـضعون للحمايـة علـ     املبلِّأنَّ  وأبلغت بولندا ب  
ض غني عن املخالفات من التعرُّ     إىل األحكام اليت حتمي العاملني املبلِّ      وأشارت بولندا أيضاً  . العمل

  .لالنتقام، مثل األحكام املتعلقة بعدم التمييز واألحكام اليت حتظر املضايقة يف أماكن العمل
 نَّللـرد علـى االدعـاءات الـيت تفيـد بـأ          لومات  ومع ذلك، أشار الفريق املستعرض إىل عدم وجود مع        

. الة بسبب تطبيقهـا املتفـاوت وغـري الواضـح         غني عن املخالفات ليست فعَّ    اللوائح الوطنية بشأن املبلِّ   
 فعاليــة أحكــام قــانون العمــل منخفــضة يف  نَّوعلــى وجــه اخلــصوص، تــشري البحــوث املتاحــة إىل أ  

  . من السكان العاملني جزءاًانون العمل إالَّوعالوة على ذلك، ال يشمل ق. التطبيق العملي
غني عــن املخالفــات مــن ومــن بــني االنتكاســات الــيت جــرى حتديــدها قــرار ســحب محايــة املــبلِّ  

ــ. ٢٠١٩-٢٠١٤كـــومي ملكافحـــة الفـــساد للفتـــرة  الربنـــامج احل ع الفريـــق املـــستعرض جَّوشـ
ن املخالفـات كإشـارة علـى       غني عـ  السلطات البولندية على تعـديل الربنـامج وإدراج محايـة املـبلِّ           
ة لتحسني فعالية احلماية القانونيـة      ياألولوية العالية اليت توليها هلذه املسألة وإبداء اإلرادة السياس        

  .غني عن املخالفاتلِّللمب
م هبـا الفريـق املـستعرض يف وضـع تـشريع خـاص حبمايـة األشـخاص                  ل توصية أخرى تقـدَّ    وتتمثَّ
 :التالية يف احلسبانوميكن أخذ االعتبارات . املبلغني

ميكن للتشريع اخلاص حبماية األشخاص ": غني عن املخالفاتمحاية املبلِّ"األخذ مبفهوم   ●  
ر اعتماد هذه احلمايـة كمفهـوم رئيـسي يف احلـاالت الـيت ُتعـرض علـى                غني أن ييسِّ  املبلِّ

 في جمحف؛ كحاالت فصل تعسُّ-  يف الوقت احلايل - احملاكم، واليت تنتهي 

، كما ينبغـي اإلشـارة      صريحغني عن املخالفات ينبغي حظره بلفظ       قام من املبلِّ  االنت  ●  
  من أشكال التمييز يف النص التشريعي؛إىل اإلجراءات اجلزائية باعتبارها شكالً

غني عـــن فيمـــا خيـــص التنفيـــذ، ينبغـــي أن يقـــع عـــبء اإلثبـــات يف حـــاالت املـــبلِّ   ●  
 . على رب العملصريحاملخالفات بلفظ 

دة وضـع نظـام لإلبـالغ عـرب     يِّـ د الفريـق املـستعرض كممارسـة ج      دَّ النظر العمليـة، حـ     ومن وجهة 
 على القانون اخلاص باملكتب املركزي ملكافحـة الفـساد،          ًءاإلنترنت وخط اتصال للمساعدة، بنا    

لتمكني املواطنني البولنديني وغريهم من األشـخاص الـذين يقيمـون عـادة يف بولنـدا مـن اإلبـالغ                    
  .سادعن جرائم الف
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    )٤٠ و٣١املادتان (التجميد واحلجز واملصادرة؛ السّرية املصرفية     
ــن           ــان اجملــرمني م ــدف حرم ــصادرة هب ــة امل ــدا بإمكاني ــائي يف بولن ــانون اجلن ــام الق ــسمح أحك ت

قـايب علـى    ال يوجـد تـدبري ع     (االستفادة من عائدات اجلرميـة واألدوات املـستخدمة يف ارتكاهبـا            
  ").مصادرة األصول"غرار 
  . من القانون املدين٤١٢ باملادة  على املصادرة املدنية عمالً التشريعات البولندية أيضاًوتنصُّ

ــا       ــيت تنــهض مبــسؤولية إدارهت ــة، ال ــة الدول ــة اخلاضــعة للمــصادرة إىل خزان ــرُّ. وتنقــل امللكي  وُتق
 السلطات الوطنيـة بـضرورة اعتمـاد وتنفيـذ املزيـد مـن األحكـام املبـسطة بـشأن إدارة عائـدات                     

 خزانــة الدولــة ال ميكنــها احلــصول علــى منــافع مــن نَّاجلرميــة أو امللكيــة املــصادرة، بــالنظر إىل أ
  .وبالتايل، أوصى الفريق املستعرض باعتماد وتنفيذ تدابري من هذا القبيل. األصول املصادرة

ن  مـ  ١٠٥ مـن املـادة      ١ من االتفاقية على الـصعيد احمللـي مـن خـالل الفقـرة               ٤٠قت املادة   وطُبِّ
 رغـم أنـه     - إجـراء طلـب الـسجالت املـصرفية          وتعترف بولنـدا بـأنَّ    . قانون املعامالت املصرفية  

ب عليــه تــأخري الكــشف عــن   ميكــن أن خيــضع لطعــون قانونيــة، ممــا يترتَّــ -مــن جانــب واحــد 
م التحقيـق  دُّاملعلومات الواردة يف هذه السجالت، وهو ما قد يكون له أثر واضح يف إعاقـة تقـ              

الـة للكـشف    ولذلك أوصى الفريق املستعرض بتنفيذ تـدابري تـشريعية فعَّ         . ة جدية اجلاري بصور 
 من الطعون القانونية من أجـل       عن السجالت املصرفية خالل إطار زمين معقول وإمكانية احلدِّ        

  .ب التأخري غري الضروريجتنُّ
    

    )٤١ و٢٩املادتان (التقادم؛ السجل اجلنائي     
ومبقتـضى املـادة    . ة احلـبس الـيت ميكـن فرضـها علـى اجلرميـة املعنيـة              د مدة التقادم بطول مـد     دَُّتح

.  من قانون العقوبـات، متـدَّد مـدة التقـادم يف حالـة إقامـة اإلجـراءات اجلنائيـة ضـد اجملـرم                 ١٠٢
 مـدد قـانون التقـادم متناسـبة مبـا فيـه الكفايـة للوفـاء بـأغراض                   نَّوخلص الفريق املستعرض إىل أ    

  .التطبيق املالئم للعدالة
  . أ من قانون العقوبات١١٤ و١١٤ من االتفاقية من خالل املادتني ٤١قت املادة وطُبِّ

    
    )٤٢املادة (الوالية القضائية     

ويـشترط  .  من قانون العقوبات على الواليـة القـضائية القائمـة علـى مبـدأ اإلقليميـة                ٥املادة  صُّ  تن
  ).االستثناءاتمع بعض (ج إقليم البلد ضائية خاربصفة عامة التجرمي املزدوج إلنشاء الوالية الق
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علـى  ق القوانني اجلنائية الوطنيـة       من قانون العقوبات، تنطب    ١١٠ من املادة    ٢ إىل الفقرة    واستناداً
األجانب املرتكبني جلرائم يف اخلارج غـري اجلـرائم اإلرهابيـة وتلـك املوجهـة ضـد مـصاحل الدولـة                     

ا كانـت هـذه اجلرميـة، طبقـاً للقـانون اجلنـائي             ومواطن بولنـدي أو شخـصية اعتباريـة بولنديـة، إذ          
البولندي، ختضع لعقوبة حرمان من احلرية ملدة تتجاوز سنتني، وظل مرتكب اجلرميـة يف أراضـي                

وأشـار اخلـرباء املـستعرضون إىل اسـتعمال         .  قرار بشأن تسليمه   اجلمهورية البولندية ومل ُيتخذ أيُّ    
 التقييـد الـذي   ، غـري أهنـم أبـرزوا أيـضاً    " أو حماكمتـه تـسليم اجملـرم  " هذا احلكم بغيـة تطبيـق مبـدأ         

  .يفرضه حتديد حد السجن ملدة سنتني، وأوصوا حبذفه
    

   )٣٥ و٣٤املادتان (عواقب أفعال الفساد؛ التعويض عن الضرر     
نـشاط غـري قـانوين، حـىت وإن اختـذ شـكل             أيِّ   من القانون املدين، ال ينجم عـن         ٥٨طبقاً للمادة   

وينطبـق الـشيء نفـسه إذا أُبـرم     .  أثر علـى حجـم التـداول القـانوين         اء قانوين، أيُّ  إجرأيِّ  عقد أو   
 مـن قـانون   ١٧ مـن املـادة     ٥ الفقـرة    وتنص. تقدمي رشوة / إجراء قانوين بسبب قبول    العقد أو أيُّ  

إذا  االشتراء العمومي على استبعاد األشخاص الذين يقومون بأعمـال تـرتبط بـإجراءات اإلرسـاء             
ا الرتكاهبم جرمية مرتبطـة بـإجراءات إرسـاء العقـود والرشـوة وجـرائم تتعلـق                 نونيُحكم عليهم قا  

  . جرمية أخرى ترتكب هبدف كسب أرباح ماليةحبجم التداول االقتصادي أو أيَّ
ــ ــنظِّ. ع الــضحية يف إطــار اإلجــراءات اجلنائيــة البولنديــة جبميــع حقــوق الــشهود   وتتمتَّ م املــواد وُت
  . من قانون اإلجراءات اجلنائية وضع الشخص املصاب٥٢ إىل ٤٩ من
    

    )٣٩ و٣٨ و٣٦املواد (السلطات املتخصِّصة والتنسيق فيما بني اهليئات     
يونيـه  / حزيـران  ٩يعترب املكتـب املركـزي ملكافحـة الفـساد دائـرة خاصـة تعمـل مبوجـب قـانون                    

  . بشأن املكتب املركزي ملكافحة الفساد٢٠٠٦
ئــيس املكتــب املركــزي ملكافحــة الفــساد ملــدة أربــع ســنوات وُيعــزل مــن ِقبــل رئــيس    ن ريَّوُيعــ

الوزراء عقب إجـراء مـشاورات مـع رئـيس مجهوريـة بولنـدا وجلنـة اخلـدمات اخلاصـة واللجنـة                      
  .الربملانية للخدمات اخلاصة

ملركزي ملكافحة  ن رئيس املكتب ا   يَّلون من اجملتمع املدين أن ُيع     ثِّطرية، اقترح مم  قُوخالل الزيارة ال  
وتعتـرب هـذه العمليـة مماثلـة     .  على اقتراح رئيس مجهوريـة بولنـدا   ًءالفساد مبقتضى قرار برملاين، بنا    

لتعيني رئيس املكتب الوطين ملراجعة احلسابات، الذي يعمـل، مـع ذلـك، بـصفته هيئـة هلـا واليـة                     
ــة ودعــا الفريــق املــستعرض الــسلطات الوطنيــة إىل دراســة هــذه اآلرا  . دســتورية ء وتقيــيم إمكاني

  .تطبيقها يف سياق املناقشة املقبلة بشأن دور املكتب املركزي ملكافحة الفساد ووالياته وفعاليته
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 مــن القــانون املتعلــق باملكتــب املركــزي ملكافحــة الفــساد، يتنــاول املكتــب    ٢ومبوجــب املــادة 
 أنـشطة املراقبـة   استبانة سلسلة من اجلرائم ومنعها والكشف عنها ومالحقة مرتكبيها، وكذلك        

ــع  ــل واملن ــة إىل الكــشف عــن جــرائم الفــساد     . والتحلي ــة الرامي ويقــوم مبهــام التحقيقــات األولي
  .واجلرائم اليت تضر باقتصاد الدولة

لـون مـن اجملتمـع املـدين عـن تأييـدهم لتعزيـز جهـود املكتـب                  طرية، أعرب ممثِّ  قُوخالل الزيارة ال  
ء دراسـات جنائيـة حتليليـة بـشأن تنفيـذ أحكـام           املركزي ملكافحة الفساد املوجهـة صـوب إجـرا        

  .القانون اجلنائي ملكافحة الفساد
ب الفريــق املــستعرض بوجــود املكتــب املركــزي ملكافحــة الفــساد ووظيفتــه كهيئــة خاصــة  ورحَّــ

وأيد الفريق املستعرض   . ملكافحة الفساد وأوصى مبواصلة اجلهود املبذولة لتعزيز فعاليته املؤسسية        
من املـشاكل العمليـة     (املكتب من خالل االستعمال األفضل للموارد املوجودة        حتديد صالحيات   

طرية مشكلة ضمان دقة األصول وموثوقيتها واإلعالنات اخلاصة        قُاليت أُبلغ عنها خالل الزيارة ال     
وتقـع علـى عـاتق      ). بتضارب املصاحل نتيجة الرتفاع عدد املوظفني العموميني اخلاضعني للتحقيق        

نديــة مــسؤولية تقريــر مــا إذا كانــت وظــائف إنفــاذ القــانون واملنــع علــى الــسواء    الــسلطات البول
ز علـى إنفـاذ     ستظالن ضمن والية املكتب املركزي ملكافحـة الفـساد أو إذا كـان املكتـب سـريكِّ                

  .زة إىل هيئة أخرىسناد وظائف املنع املعزَّإ من االتفاقية، مع ٣٦ باملادة القانون عمالً
ام للمعلومــات املاليــة مــسؤولية تنفيــذ مهــام متعلقــة بغــسل األمــوال ومتويــل   املفــتش العــويتــوىلَّ
وبالتعاون مـع إدارة املعلومـات املاليـة، قـام بإنـشاء الوحـدة البولنديـة لالسـتخبارات                   . اإلرهاب

  .املالية املوجودة يف وزارة املالية
رف علـى التحقيقـات     وُتسند مسؤولية مالحقة جرائم الفـساد إىل دائـرة النيابـة العامـة الـيت تـش                

وقــد فــصل النظــام . الـيت يقــوم هبــا املكتــب املركــزي ملكافحــة الفـساد وســلطات إنفــاذ القــانون  
ل لقانون النيابـة العامـة وظـائف املـدعي           املعدَّ ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ٩خ  األساسي املؤرَّ 

 املالحقــة لعــام ل لقــانونوأنــشأ النظــام األساســي املــذكور آنفــا املعــدَّ . العــام عــن وزارة العــدل
ا لـضمان اسـتقاللية النيابـة        ذاتي  مستقالً ناً معيَّ  اجمللس الوطين للنيابة العامة بوصفه جهازاً      ١٩٨٥

  .صة ملكافحة الفساد داخل دائرة النيابة العامةوأنشئت وحدات متخصَّ. العامة ومحايتها
سات احلكومـة ملكافحـة   وأفادت السلطات الوطنية بوجود أحكام داخلية لتسهيل التعاون بني مؤس        

).  مـن قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة     ٣٠٤بـشكل رئيـسي املـادة       (اجلرمية، مبا يف ذلـك جـرائم الفـساد          
 مـن املـادة     ٣الفقـرة   ( عن التعاون بني مؤسسات احلكومة وكيانـات القطـاع اخلـاص             وأفادت أيضاً 

ــا      ١٥ ــل اإلره ــوال ومتوي ــسل األم ــسبة لغ ــة وبالن ــانون اإلجــراءات اجلنائي ــن ق ــع   م ــصل الراب ب، الف
  ).٢٠٠٠ نوفمرب/ تشرين الثاين١٦خ املؤرَّ" ي لغسل األموال ومتويل اإلرهابالتصدِّ"قانون   من
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ودعا اخلرباء املستعرضون السلطات الوطنية إىل مواصلة اجلهود الراميـة إىل تعزيـز التنـسيق بـني                 
وطنية والقطاع اخلـاص     عن التعاون ما بني السلطات ال      اهليئات يف جمال مكافحة الفساد، فضالً     

 .لنفس الغرض
    

    التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  - ٢- ٢  
ــدُّ     ●   ــة ُيعت ــداخلي   كــون جــرائم الرشــوة األجنبي ــصعيد ال ــى ال ــا عل ــصل  " هب ــا يت فيم

ــة  ــة وأ  " بالوظــائف العمومي ــة أو يف منظمــة دولي ــة أجنبي ــها يف دول  نطــاق نَّملرتكب
  ؛"الدوليةأعمال التجارة "تطبيقها ال يقتصر على 

 حديثــة حلمايــة الــشهود   م حلــوالًدِّالقــانون املتعلــق حبــصانة الــشهود الــذي يقــ       ●  
  املتمتعني باحلصانة وأقربائهم؛

وضع نظام إبالغ وخط مساعدة عن طريق اإلنترنت على أساس القانون املتعلـق               ●  
ــديني وغريهــم مــن      باملكتــب ــتمكني املــواطنني البولن املركــزي ملكافحــة الفــساد ل

  .خاص الذين يقيمون عادة يف بولندا من اإلبالغ عن جرائم الفساداألش
    

    التحدِّيات اليت تواجه التنفيذ  - ٣- ٢  
مواصلة وضع أحكام قانونية متسقة ألغراض الوضوح القانوين مـن أجـل التمييـز                ●    

بوضــوح بــني عــرض مزيــة غــري مــستحقة والوعــد هبــا يف إطــار أحكــام التــشريع    
 شوة واملتاجرة بالنفوذ؛الداخلي املتعلقة بالر

 - أو العمل على تفـسريه بطريقـة متـسقة           -اختاذ تدابري لتعديل التشريع الداخلي        ●  
 تعـاريف  يف" عمل من نوع اخلـدمات "ي االستثناء بشأن  يؤِدأالَّمن أجل ضمان  

ــانون العقوبـــات ملـــصطلحي  ــائف شـــخص يـــؤدِّ"و" موظـــف عمـــومي "قـ ي وظـ
ن جـرائم الرشـوة حـاالت فعـل أو إغفـال مـن              إىل إمكانية أن ُتـستثىن مـ      " عمومية

 ؛"فيما يتعلق بأداء مهام رمسية"جانب موظف عمومي 

تثريهــا أن تعــديل التــشريع الــداخلي مــن أجــل التغلــب علــى املــشاكل الــيت ميكــن      ●  
 أ مـن قـانون العقوبـات بـشأن     ٢٩٦الشروط القائمة اليت تقّيد نطـاق تطبيـق املـادة          

 علـى  -  أو ميتنـع عـن أدائـه       - يـه املرتـشي   ِفعل يؤدِّ  (جترمي الرشوة يف القطاع اخلاص    
ل كِّا بوحدة تنظيمية تقوم بنشاط جتـاري أو ميكـن أن يـش          مادي حنو قد يلحق ضرراً   

ن أو متلـقٍ     غري مقبول لـصاحل مـشترٍ معـيَّ         من أفعال املنافسة اجملحفة أو تفضيالً      فعالً
 ؛)لسلع أو خدمات أو إجنازات أخرى
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 مـن قـانون     ٢٩٩يف املـادة    " بقـدر كـبري   "اخلي حبـذف عبـارة      تعديل التـشريع الـد      ●  
الـيت قـد تعـوق إثبـات املـصدر        "باألعمال  ف املتعلق   العقوبات لدى وصف التصرُّ   

 ؛)غسل األموال (لألصول" اإلجرامي

لنظر يف إدراج حكم يف التشريعات الوطنية يقرِّر جرماً حمدَّداً قائماً بذاته يـشمل              ا  ●    
 للتحريض علـى اإلدالء بـشهادة زور        ها مستحقة أو منح   مزية غري  صراحةً عرض 

 ؛أو تقدمي أدلة يف إجراءات معيَّنة

ــة املــسؤولية،          ●   ــل شخــصية اعتباري ــي لتحمي ــة شــخص طبيع ــتراط إدان حــذف اش
وحتميل الشخصيات االعتبارية مسؤولية فعلية ال تقتصر فقط على احلـاالت الـيت             

 ب اجلرائم أو إدانته؛جتري فيها مالحقة الشخص الطبيعي الذي ارتك

ال للتشريع الداخلي اخلـاص مبـسؤولية الشخـصيات    اختاذ تدابري لضمان التنفيذ الفعَّ    ●    
ــة، ال ــة ضــد         االعتباري ــسماح جبمــع األدل ــات وال ــيما مــن خــالل زيــادة العقوب س

الشخصيات االعتبارية الرتكاهبا جرائم جنائيـة والقـضاء علـى الثغـرات الـيت ميكـن                
  ب مسؤولية كيان اعتباري؛استعماهلا لتجنُّ

  إجراءات حتقيقية هبـدف تـأمني األدلَّـة        السماح باختاذ تضمن  تدابري تشريعية   اختاذ    ●  
سيما فيما يتعلق برفع السرية املـصرفية، قبـل          املتعلقة بارتكاب جرمية جنائية، وال    

وقصر احلصانة اإلجرائية فقط على املالحقة اجلنائية وعـدم تطبيقهـا           رفع احلصانة   
  ؛ى مرحلة التحقيق السابق للمحاكمةعل

اعتمــاد تــدابري وتنفيــذها لــضمان إدارة أكثــر فعاليــة وكفــاءة لعائــدات اجلرميــة أو    ●  
  املمتلكات املصادرة؛

 ٢٠١٩- ٢٠١٤كومي ملكافحة الفساد للفتـرة     استكشاف إمكانية تعديل الربنامج احل      ●  
شأن محايـة األشـخاص     غني عن املخالفات؛ ووضـع تـشريع خـاص بـ          ليشمل محاية املبلِّ  

 -  وتنفيـذ    - وقد ذُكرت أعـاله االعتبـارات الـيت ينبغـي مراعاهتـا عنـد وضـع                 . غنيلِّاملب
  تشريع كهذا؛

 جهـود املكتـب املركـزي ملكافحـة الفـساد الـيت تـستهدف إجـراء دراسـات             تعزيز  ●  
  جنائية حتليلية بشأن تنفيذ أحكام القانون اجلنائي ملكافحة الفساد؛

 إمكانية تطبيق مقترحات بـشأن وضـع معـايري رفيعـة لتعـيني رئـيس                دراسة وتقييم   ●  
املكتب املركزي ملكافحة الفساد، مبا يشمل اختاذ قرار من جانـب الربملـان بـشأن               

  م من رئيس مجهورية بولندا؛املقترح املقدَّ



 

V.14-06173 13 
 

  CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.4 

ــب املركــزي ملكافحــة         ●   ــة املؤســسية للمكت ــز الفعالي ــة إىل تعزي ــود الرامي مواصــلة اجله
حتديد صالحيات املكتب مع مراعاة احلاجة إىل استخدام املوارد املوجـودة           الفساد؛ و 

على أفضل حنو؛ واختاذ قرار، على هذا األساس، بشأن مـا إذا كانـت وظـائف إنفـاذ                  
القانون واملنع على السواء سـتظالن ضـمن واليـة املكتـب املركـزي ملكافحـة الفـساد            

   من االتفاقية؛٣٦ باملادة مالًإذا كان املكتب سريكز على إنفاذ القانون، ع  أو
ــق       ●   ــنص املتعل ــة يف ال ــشروط "النظــر فيمــا إذا كــان تعــديل يف شــكل صــيغة ختيريي ب

 أ والفقـرة   ٢٣٠ من املـادة     ٣ والفقرة   ٢٢٩ من املادة    ٦الوارد يف الفقرة    " احلصانة
قـد ال تفـرض عقوبـة علـى مرتكـب      "؛ "قد ال خيضع لعقوبـة (" أ ٢٩٦ من املادة    ٥

يــار خب، بــاالقتران ) لــذلكوفقــاً" مرتكــب اجلرميــة قــد ال خيــضع للعقــاب"؛ "اجلرميــة
الظروف املخففة، قد يفضي إىل تطبيـق أكثـر مرونـة للحكـم علـى               /ختفيف العقوبة 

يف كـل   " ميِّيقـ "أساس كل حالة على حـدة وميكـن أن يـسمح للمـدعي العـام بـأن                  
  حالة مستوى تعاون مرتكب جرمية الرشوة؛

مية إىل تعزيـز التنـسيق بـني اهليئـات يف جمـال مكافحـة الفـساد                 مواصلة اجلهود الرا    ●  
  وكذلك التعاون بني السلطات الوطنية والقطاع اخلاص لنفس الغرض؛

د الة للكشف عن السجالت املصرفية خالل إطار زمين حمدَّتنفيذ تدابري تشريعية فعَّ  ●  
  غري الضروري؛ من الطعون القانونية بغية جتنب التأخري معقول وإمكانية احلدِّ

حبـذف  )  من قـانون العقوبـات     ١١٠ من املادة    ٢الفقرة  (تعديل التشريع الداخلي      ●  
 السجن ملدة سنتني من أجل إقامة الوالية القضائية اجلنائية الداخلية ألغـراض             حدِّ

  .االدعاء بدالً من التسليم
    

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

    )٤٧ و٤٥ و٤٤املواد (تسليم اجملرمني؛ نقل األشخاص احملكوم عليهم؛ نقل اإلجراءات اجلنائية     
تسليم اجملرمني ُمنظم مبوجب الدستور وقانون اإلجراءات اجلنائية واملعاهدات واالتفاقات الثنائية           

ــسلَّم وفيمــا يتعلــق بــسائر الــدول األعــض  . قــةدة األطــراف املطبَّواملتعــدِّ اء يف االحتــاد األورويب، ُي
يونيــه / حزيــران١٣اهلــاربون متاشــياً مــع متطلبــات القــرار اإلطــاري للمجلــس األورويب املــؤرَّخ    

  . بشأن أمر التوقيف األورويب٢٠٠٢



 

14 V.14-06173 

 

CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.4  

ويف حالـة عـدم     . وقد تسمح بولنـدا بتـسليم اجملـرمني يف حالـة وجـود معاهـدة أو عـدم وجودهـا                   
وتعتـرب بولنـدا اتفاقيـة األمـم املتحـدة          . رمني لشرط املعاملة باملثل   وجود معاهدة، خيضع تسليم اجمل    

  .ا لتسليم اجملرمني قانونيمكافحة الفساد أساساً
هـو   ،)دةممارسة جيِّـ  " (الفعل األساسي "وغياب التجرمي املزدوج، الذي ُيحدَّد على أساس هنج         

اد هنـج أكثـر مرونـة،       وأوصـى اخلـرباء املـستعرضون باعتمـ       . سبب مطلق لرفض تـسليم اجملـرمني      
  . من االتفاقية٤٤ من املادة ٢ مع الفقرة اًمتشي

وتـشكل كافـة   . وينبغي املعاقبة على اجلرمية باحلرمان من احلرية لفترة ال تقـل عـن سـنة واحـدة                
  .اجلرائم الواردة يف االتفاقية جرائم تستلزم تسليم مرتكبيها

 الـسماح بتـسليم مـواطن       غم ذلـك، ميكـن    ور.  من الدستور تسليم رعايا البلد     ٥٥وحتظر املادة   
م به دولة أجنبية أو هيئـة قـضائية دوليـة إذا كانـت هـذه اإلمكانيـة        دَّ على طلب تتق   ًءبولندي بنا 

  .قت عليها بولندامنبثقة من معاهدة دولية صدَّ
وبالنـسبة  .  جرميـة مـن اجلـرائم املنـصوص عليهـا مبقتـضى االتفاقيـة جرميـة سياسـية                  عترب أيُّ وال تُ 
ات التسليم املتعلقة باملسائل الضريبية، ال ترفض بولندا طلبـات التـسليم لكوهنـا ال تنطـوي                 لطلب
 من قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة األسـباب الـيت            ٦٠٤د املادة   وحتدِّ.  على مسائل ضريبية فقط    إالَّ

  .تسوِّغ رفض طلب التسليم، اإللزامي واالختياري على السواء
وعمومـاً، ُتنفـذ القـضايا البـسيطة        . سليم علـى موضـوع القـضية      ف طول مـدة إجـراءات التـ       ويتوقَّ

 أشهر من وقت تقـدمي طلـب        ةطة يف غضون ثالث    البت فيها وفقاً إلجراءات مبسَّ     والقضايا اليت متَّ  
  .وقد تستغرق قضايا تسليم أخرى ما يناهز سنتني إلهنائها، وفقاً لتعقيدها. التسليم تقريباً

وروبيــة بــشأن تــسليم اجملــرمني وبروتوكوليهــا اإلضــافيني وكــذلك  وتلتــزم بولنــدا باالتفاقيــة األ
  .باملعاهدات املتعددة األطراف والثنائية اليت توفر أساساً للتسليم

د اخلرباء املستعرضون احلاجـة إىل اعتمـاد هنـج أكثـر منهجيـة يف مجـع البيانـات اإلحـصائية                     وأكَّ
  .لة جهودها يف هذا الصددبشأن قضايا التسليم وشجعوا السلطات الوطنية على مواص

ــنظِّ ــواد مــن  وُت ــسألة نقــل األشــخاص     و ٦١١ إىل ٦٠٨م امل ــة م ــانون اإلجــراءات اجلنائي مــن ق
وبولندا طرف يف اتفاقية اجمللس األورويب بشأن نقل األشخاص احملكوم علـيهم            . احملكوم عليهم 

  .وبروتوكوهلا اإلضايف
مــسألة نقــل  ) ٥٩٢ إىل ٥٩٠واد مــن املــ( مــن قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة    ٦٣م الفــصلوُيــنظِّ

  .اإلجراءات اجلنائية
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    )٤٦املادة (املساعدة القانونية املتبادلة     
ــنظِّ ــة عــدم وجــود معاهــدة    ُي ــة يف حال ــة املتبادل ــة املــساعدة القانوني . م قــانون اإلجــراءات اجلنائي

 وميكـن أن  .وانعدام التجرمي املـزدوج سـبب تقـديري لـرفض طلـب املـساعدة القانونيـة املتبادلـة               
 تـرخيص احملكمـة     نَّبري القسرية وغري القسرية، غري أ     م املساعدة القانونية املتبادلة بشأن التدا     قدَُّت

  . التدابري القسريةمطلوب فيما خيصُّ
  .نت وزارة العدل بوصفها السلطة املركزية اليت تتلقى طلبات املساعدة القانونية املتبادلةيِّوُع

 مـن قـانون     ٥٨٨ة القانونيـة املتبادلـة منـصوص عليهـا يف املـادة             وأسباب رفض طلبات املـساعد    
وال تعتـــرب الـــسرية املـــصرفية واملـــسائل الـــضريبية، عنـــدما يتعلـــق األمـــر  . اإلجـــراءات اجلنائيـــة

  . لرفض طلب املساعدة القانونية املتبادلةفات الفساد، أسباباًبتصرُّ
ورغـم ذلـك، إذا     . ق القـانون البولنـدي    لـة، ُيطبَّـ   وفيما يتعلق بتنفيذ طلبـات املـساعدة القانونيـة املتباد         

ى، ما مل يتنـاىف  لبَّ رغباهتا ُتنَّ من املساعدة، فإناً معيَّطلبت هذه الوكاالت إجراءات خاصة أو شكالً  
  .ذلك مع مبادئ النظام القانوين الداخلي

صــكوك إقليميــة مــة عــرب الوطنيــة وظَّمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنوتلتــزم بولنــدا باتفاقيــة األ
وأُفيد بوجود معاهدات ثنائيـة ُمربمـة       . أخرى تتيح األساس القانوين للمساعدة القانونية املتبادلة      

  . بلدا٤٢ًمع 
د اخلرباء املستعرضون من جديد تشجيعهم للسلطات الوطنيـة علـى   وكما يف حالة التسليم، أكَّ   

 قـضايا املـساعدة القانونيـة    وضع نظام للمعلومات وتشغيله بصورة كاملة جلمع املعلومـات عـن         
املتبادلة بطريقة منهجية، وذلـك بغيـة تيـسري رصـد هـذه القـضايا وتقيـيم فعاليـة تنفيـذ ترتيبـات                       

  .املساعدة القانونية املتبادلة
    

   ركة؛ أساليب التحرِّي اخلاصةالتعاون يف جمال إنفاذ القانون؛ التحقيقات املشت    
    )٥٠ و٤٩ و٤٨املواد (
 .تـدابري لتيـسري تبـادل املعلومـات مـع نظرائهـا األجانـب املعنـيني بإنفـاذ القـانون                   خذت بولندا   اتَّ

دة األطــراف لتبــادل املعلومــات فيمــا يتعلــق بــإجراء التحقيقــات  وتوجــد اتفاقــات ثنائيــة ومتعــدِّ
 دولـة   وبولنـدا هـي أيـضاً     . ومبادلة املوظفني من أجـل تبـادل املعلومـات عـن أفـضل املمارسـات              

واإلنتربول وشبكة كامدن املشتركة بني الوكـاالت السـترداد املوجـودات           عضو يف اليوروبول    
شـركاء أوروبيـون    "واملكتـب املركـزي ملكافحـة الفـساد عـضو يف منظمـة              . إيغمونت وجمموعة

  ".الشبكة األوروبية ملكافحة الفساد/من أجل مكافحة الفساد
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ــ قاوتعتــرب بولنــدا اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفــساد أساســاً    ا للتعــاون يف جمــال إنفــاذ  نوني
  .باجلرائم اليت تشملها االتفاقيةالقانون فيما يتعلق 

من قانون اإلجـراءات اجلنائيـة عمليـة إجـراء التحقيقـات         و٥٨٩ب إىل    ٥٨٩م املواد من    وُتنظِّ
 مـع سـلطة خمتـصة يف    ويسمح للمدعي العـام علـى املـستوى الـداخلي أن ُيـربم اتفاقـاً              . املشتركة
  .ى إلنشاء فريق حتقيقات مشتركدولة أخر

ع سلطات إنفاذ القانون، ويف حـاالت جـرائم الفـساد املكتـب املركـزي ملكافحـة الفـساد              وتتمتَّ
وأبرمــت بولنــدا عــدة اتفاقــات تــسمح . ي اخلاصــةرِّك، بإمكانيــة اســتعمال أســاليب التحــكــذل

 حالــة عــدم وجــود ويف. مــة والفــسادظَّباســتعمال هــذه األســاليب عنــد التحقيــق يف اجلرميــة املن 
  .اتفاقات، ميكن اختاذ القرارات على أساس كل حالة على حدة

    
   التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  - ٢- ٣  

بشأن التعـاون الـدويل   ) أحكام قانون اإلجراءات اجلنائية   (اإلطار القانوين الشامل      ●  
 يف املسائل اجلنائية؛

ــة التجــرمي     ●    علــى ال الفعــل األساســي  علــى كــزالــذي يرتفــسري اشــتراط ازدواجي
  .املسمَّى القانوين للجرمية

    
    التحدِّيات اليت تواجه التنفيذ  - ٣- ٣  

استكشاف إمكانية ختفيـف التطبيـق الـصارم لـشرط ازدواجيـة التجـرمي يف قـضايا                   ●  
اجلــرائم املــستندة إىل االتفاقيــة وتتجــاوز اجلــرائم املتعلقــة بتنفيــذ قــانون التوقيــف    

   من اتفاقية مكافحة الفساد؛٤٤دة  من املا٢ مع الفقرة ياًاألورويب، متاش
مواصلة اجلهود لوضع نظام للمعلومات وتـشغيله بـصورة كاملـة جلمـع املعلومـات                 ●  

عن قضايا تسليم اجملرمني واملساعدة القانونية املتبادلة بطريقة منهجية، وذلـك بغيـة             
التعـاون الـدويل علـى وجـه        تيسري رصد هذه القضايا وتقييم فعاليـة تنفيـذ ترتيبـات            

  أكثر كفاءة؛
دة األطـراف مـع   مواصلة استكشاف مزيد من الفرص لعقد اتفاقات ثنائية ومتعـدِّ    ●  

، هبـدف تعزيـز فعاليـة التعـاون         )سيما البلدان غري األوروبيـة     وال(البلدان األجنبية   
  .الدويل يف املسائل اجلنائية

  


