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    خالصة وافية  - ثانياً  
    لكسمربغ    

مة: حملة عامة عن اإلطار القانوين واملؤسسي للكسمربغ يف سياق تنفيذ اتفاقية مقدِّ  -١  
  املتحدة ملكافحة الفساد األمم

  
وقَّعت لكسمربغ علـى اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد خـالل املـؤمتر السياسـي الرفيـع           

ــي   ــدا (املكسـ ــود يف مرييـ ــتوى املعقـ ــمرب   ١٠ك) يف املسـ ــانون األول/ديسـ ــرى ٢٠٠٣كـ . وجـ
، ٢٠٠٧متوز/يوليـــه  ١٠التصـــديق علـــى االتفاقيـــة مبوجـــب قـــانون اعتمـــده برملـــان البلـــد يف   

ــة الكــربى يف   وقَّ مثَّ ــا الدوقي  . وأودعــت لكســمربغ صــكَّ  ٢٠٠٧آب/أغســطس  ١عــت عليه
  .٢٠٠٧اين/نوفمرب تشرين الث ٦تصديقها على االتفاقية لدى األمني العام لألمم املتحدة يف 

ومنظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان      ،من االحتاد األورويب يف كلٍّ عضودولة هي ولكسمربغ 
وجلنة اخلرباء املعنيـة بتقيـيم    ،وجمموعة الدول املناهضة للفساد التابعة جمللس أوروبا ،االقتصادي
  باإلجراءات املالية.وفرقة العمل املعنية  ،افحة غسل األموال ومتويل اإلرهابتدابري مك

حمكمــة الــنقض واحملكمــة لكســمربغ (يف ووفقــاً ملمارســة قضــائية راســخة لــدى احملــاكم العليــا  
قواعـد القـانون الـدويل واالتفاقيـات الدوليـة املقبولـة بوجـه        ُتعـدُّ  )، الدستورية واحملكمة اإلدارية

قــانون الجــزَّأ مــن عــام، عنــدما يصــدَّق عليهــا بقــانون تشــريعي ويســري مفعوهلــا، جــزءاً ال يت   
ــداخلي ــديف  ال ــى أيِّ  البل ــو عل ــانوين  ، وتعل ــذلك، أصــبحت    نــص ق ــاً ل ــه. وتبع خمــالف وارد في
 يتجزَّأ من قانون لكسمربغ الداخلي.  جزءاً الاالتفاقية 

(قــانون العقوبــات) التشــريعات التنفيذيــة ذات الصــلة يف كــلٍّ مــن القــانون اجلنــائي   وتــرِد أهــمُّ
  ئية والقوانني اخلاصة.وقانون اإلجراءات اجلنا

    
    الفصل الثالث: التجرمي وإنفاذ القانون  - ٢  

    مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  - ١- ٢  
    )٢١و ١٨و ١٦و ١٥الرشو واملتاجرة بالنفوذ (املواد     

مــن  ٢٥٠و ٢٤٩و ٢٤٧و ٢٤٦اخلاصــة بالرشــو واالرتشــاء يف املــواد القانونيــة تــرِد األحكــام 
  ي.القانون اجلنائ
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رة التفسـريية يشـريان   القـانون واملـذكِّ   أنَّ وال يورِد القانون تعريفاً لتعبري "موظف عمـومي". إالَّ 
أو يشـغل  ى مهام اخلدمة العامـة  إىل "وديع أو موظف من موظفي إنفاذ القانون أو شخص يتولَّ

ــمنصــباً عموميــ  ــواد اا انتخابي ــا    ٢٤٩و ٢٤٧و ٢٤٦" (امل ــائي). وفيم ــانون اجلن ــن الق ــق  م يتعل
املفــاهيم والتعــاريف ذاهتــا الــيت علــيهم مبــوظفي الشــركات العامــة واملــوظفني األجانــب، تنطبــق 

  تسري على املوظفني احملليني.
وأُدرج فعل الفسـاد مـن جانـب واحـد مـن خـالل جمـرد عـرض أو مـنح رشـوة يف القـانون اجلنـائي             

رط وجود "اتفـاق فسـاد". وفيمـا    . وأُلغي ش٢٠٠١كانون الثاين/يناير  ١٥مبوجب القانون املؤرَّخ 
إعفــاءات عـن دفــع مبـالغ لتيســري    مفهـوم "املزيــة غـري املســتحقة"، ال يتـيح القــانون النافـذ أيَّ     خيـصُّ 

  احلصول على منفعة ما. وال متيِّز النصوص القانونية ما إذا كان املوظَّف خمالًّ بواجباته أو ال.  
هـذا الفعـل جمـرَّم     أنَّ ي فعل املتاجرة بالنفوذ. إالَّمن القانون اجلنائ ٢٤٩إىل  ٢٤٦وجترِّم املواد 

متييــز أو أيِّ فقــط يف حــدود مــدى اعتــزام الشــخص "احلصــول مــن ســلطة أو إدارة عامــة علــى 
الشـخص". ومـن ناحيـة أخـرى، ُتعتـرب اجلرميـة       حمابـاةً لـذلك   قرار آخـر  أيِّ عمل أو مناقصة أو 

  كاملة وإنْ مل حتقِّق النتيجةَ املنشودة.
مـــن القـــانون اجلنـــائي.  ١-٣١٠مـــن االتفاقيـــة مـــن خـــالل املـــادة  ٢١املـــادة  ذ أحكـــاُموتنفَّـــ
ه ينطبـق  ت عليـه االتفاقيـة مـن حيـث إنَّـ     قانون لكسمربغ على متطلبات تتجاوز مـا نصَّـ   وينصُّ

ــك، فــإنَّ       ــة. ومــع ذل ــياق األنشــطة التجاري ــرِّ أيضــاً خــارج س ــتفظ بصــيغة   املش ع الــوطين اح
 ترخيص".  علم وال  "دون

    
    )٢٤و ٢٣غسل األموال؛ اإلخفاء (املادتان     

 ٨-٥٠٦إىل  ١-٥٠٦د وامن خالل األحكام الـواردة يف املـ   جرَّمت لكسمربغ غسل األموال
البنــد  لكســمربغ قــد اعتمــدت قائمــةً مــن اجلــرائم األصــلية، فــإنَّ مــع أنَّ مــن القــانون اجلنــائي. 

لكســمربغ تعتمــد يف املمارســة  أنَّ يعــين) مــن القــانون اجلنــائي ١( ١-٥٠٦األخــري مــن املــادة 
العمليـة هنجـاً شــامالً جلميـع اجلـرائم تقريبــاً إزاء فعـل غسـل األمــوال، نظـراً لكـون احلــد األدىن         

علـى وجـه اخلصـوص    مجيـع جـرائم الفسـاد     أشهر منخفضـاً. ذلـك أنَّ   ٦ملدَّة للعقوبة بالسجن 
 يشملها حتديداً بند منفصل.

مـن القــانون اجلنـائي الشــروع    ٦-٥٠٦و ٥-٥٠٦و ٤-٥٠٦) و٤( ١-٥٠٦وتشـمل املــواد  
ــه، وتشــمل أيضــاً         ــى ارتكاب ــآمر عل ــه والت ــوال واإلعــداد الرتكاب يف ارتكــاب فعــل غســل األم

يف األحكـام العامـة املنصـوص عليهـا     ذلـك  يرِد النص علـى  االشتراك يف ارتكاب الفعل، حيث 
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فعـال اإلجراميـة واملتـواطئني علـى     من القانون اجلنائي (املتعلقة مبـرتكيب األ  ٦٧و ٦٦يف املادتني 
ــنصُّ  ــادة  ارتكاهبــا). وت ــوال     ٤-٥٠٦امل ــى جتــرمي غســل األم ــائي صــراحةً عل ــانون اجلن  مــن الق

 .حلساب الذات

  من القانون اجلنائي. ٥٠٦و ٥٠٥يف املادتني فترِد األحكام اخلاصة باإلخفاء  أمَّا
    

    )٢٢و ٢٠و ١٩و ١٧(املواد  االختالس؛ إساءة استغالل الوظائف؛ اإلثراء غري املشروع    
من القانون اجلنـائي   ٢٤٠من االتفاقية يف املادة  ١٧ل األحكام احمللية اليت تتوافق مع املادة تتمثَّ

ــادة   ــاالختالس) واملـ ــة بـ ــادة   ٤٩١(املتعلقـ ــرِّم املـ ــة). وجتـ ــة األمانـ ــانون   ١-١٧١(خيانـ ــن قـ مـ
سـع النطـاق، حبيـث يعاقَـب     الشركات فعل اختالس املمتلكات يف القطاع اخلاص علـى حنـو وا  

أيضاً على ممارسة صـالحيات تتعـارض مـع مصـاحل الشـركة. ومـن ناحيـة أخـرى، ال ميكـن أن          
  مديرو الشركة حبكم القانون أو حبكم الواقع.   اجلرم إالَّهذا يرتكب 

ــادة    ــواد    ١٩ونفَّــذت لكســمربغ أحكــام امل ــة مــن خــالل امل  ٢٤٤و ٢٤٣و ٢٤٠مــن االتفاقي
  نائي.من القانون اجل ٢٤٥و

وقد ناقشت اللجنـة الوطنيـة ملكافحـة الفسـاد بلكسـمربغ إمكانيـة جتـرمي اإلثـراء غـري املشـروع           
مـن   توصـي هبـذا التعـديل القـانوين للحكومـة ألنَّ      رت أالَّمـن االتفاقيـة)، لكنـها قـرَّ     ٢٠(املادة 

و أمـر  شأن ذلك على صعيد املمارسة العمليـة أن ُيلقـي بعـبء اإلثبـات علـى عـاتق املـتَّهم، وهـ        
  ل يف افتراض الرباءة.اعُترب متعارضاً مع املبدأ القانوين األساسي املتمثِّ

    
    )٢٥إعاقة سري العدالة (املادة     

 ١٤٠(أ) من االتفاقية مـن خـالل املـواد     ٢٥أبلغت السلطات الوطنية عن اعتماد وتنفيذ املادة 
 من القانون اجلنائي. ٢٨٢و ٢٥٣إىل  ٢٥١و ٢٢٤و ٢٢٣و ١٤١و

 ٢٥٣إىل  ٢٥١و ١٤١و ١٤٠(ب) مـن االتفاقيـة مـن خـالل املـواد       ٢٥ذ أحكـام املـادة   وتنفَّ
  وما يليها من القانون اجلنائي. ٢٧٥و
    

    )٢٦مسؤولية الشخصيات االعتبارية (املادة     
مـن القـانون اجلنـائي. وتنفَّـذ أحكـام       ٤٠إىل  ٣٤استشهدت لكسمربغ يف هذا الصدد بـاملواد  

مـــن القـــانون اجلنـــائي.  ٣٤مــن االتفاقيـــة مـــن خـــالل املــادة    ٢٦ة مـــن املـــاد ٢و ١الفقــرتني  
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إدارة لـوا مسـؤولية الشخصـية االعتباريـة هـم أعضـاء جمـالس        واألشخاص الذين ميكن أن يتحمَّ
 من القانون اجلنائي). ٣٤أو مديروها حبكم القانون أو حبكم الواقع (املادة هذه اهليئات 

ملســـؤولية األشـــخاص  الشخصـــي الواســـعو ضـــوعياملوالنطـــاق  املستعرضـــوناخلـــرباء الحـــظ و
ــاريني، مبــن فــيهم    لاالعتبــاريني الــذي يشــمل كــ  اجلــرائم واملخالفــات ومجيــع األشــخاص االعتب

ــديات) واملؤسســات        ــة والبل ــتثناء الدول ــام (باس ــانون الع ــاريون اخلاضــعون للق األشــخاص االعتب
مـن   ٢٠٣نائية للشركات (املـادة  العامة. وعالوة على ذلك، تكمِّل عقوباٌت إدارية املسؤولية اجل

  ).املتعلق بالشركات التجارية ١٩١٥آب/أغسطس  ١٠القانون املعدَّل املؤرَّخ 
مسؤولية الشخصـيات االعتباريـة مسـتقلة عـن      ) من القانون اجلنائي، فإن٢َّ( ٣٤ووفقاً للمادة 

النظـر   مسؤولية الشخص الذي يرتكب اجلرمية. ومع ذلك، تـرى احملـاكم يف لكسـمربغ جـواز    
يف املسؤولية اجلنائية لألشخاص االعتباريني حىت يف احلاالت اليت قد ال يكون اجلهـاز أو الفـرد   

  وأدين عن ذلك اجلرم. باري قد خضع فيها للمالحقة فعلياالذي ميثِّل الشخص االعت
التشــريعات املتعلقــة باملســؤولية   أنَّ محســباهن يف وهــم يضــعون، وناملستعرضــاخلــرباء والحــظ 

، غيـاب عقوبـات جنائيـة حـىت اآلن     ٢٠١٠يف عـام  إالَّ جلنائية للشخصيات االعتبارية مل ُتسنَّ ا
  عن اجلرائم املتعلقة بالفساد ُتفَرض على األشخاص االعتباريني.

    
    )٢٧املشاركة والشروع (املادة     

اردة يف ذت أحكامها من خالل األحكام الو) من االتفاقية ونف١َّ( ٢٧اعتمدت لكسمربغ املادة 
 ٥٢و ٥١من القـانون اجلنـائي. وتـرِد األحكـام اخلاصـة بالشـروع يف املـادتني         ٦٩إىل  ٦٦املواد 

القواعد العامة املتصلة بالشـروع تطبَّـق تطبيقـاً    أنَّ من القانون اجلنائي. وأشارت لكسمربغ إىل 
 ربغ األفعـالَ ملكسـ  حمدوداً علـى الصـعيد العملـي فيمـا يتعلـق جبـرائم الفسـاد. وال جيـرِّم قـانونُ         

  التحضريية البسيطة.
    

    )٣٧و ٣٠املالحقة واملقاضاة واجلزاءات؛ التعاون مع سلطات إنفاذ القانون (املادتان     
ــات خمتلفــة مــن اجلــرائم (    ــز القــانون بــني فئ ــة، جنحــة، خمالفــة مييِّ ُتوضــع يف )، وميكــن أن جناي

منها. ويبقى مسـتوى العقوبـات    كلٍّجسامة اجلرم بالنظر إىل نطاق العقوبات احملدَّدة ل احلسبان
 املفروضة على جرائم الفساد كافياً.

ــ ــوظفني العمــوميني حبصــانة       ويتمتَّ ــة الكــربى دون غريهــم مــن امل ــانيون والدوقي ــواب الربمل ع الن
حمدودة للغاية. ويبقى اعتقـال نائـب برملـاين خـالل سـري إحـدى جلسـات الربملـان هـو اإلجـراء           
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من الدستور). ومـع ذلـك،    ٦٩و ٦٨سبقة من الربملان (املادتان الوحيد الذي يتطلب موافقة م
مـن الدسـتور الربملـان سـلطة تقديريـة لكـي يشـرف بنفسـه علـى اإلجـراءات            ١١٦ل املادة ختوِّ

  عضو من أعضاء احلكومة.بشأن اجلنائية 
ولدى لكسمربغ نظام تقديري للمالحقة، وال تعتمـد مبـدأ املالحقـة القضـائية اإللزاميـة. ومـع       

اجلــرائم الــيت يعاقَــب عليهــا بالســجن مثــل خصوصــاً بشــأن املالحقــة هــي القاعــدة،  لــك، فــإنَّذ
  جرائم الفساد.

ــةً     ــائية طواعيـ ــراءات القضـ ــور اإلجـ ــه الـــذي يتخلَّـــف عـــن حضـ ــدَّعى عليـ ــال املـ  وميكـــن اعتقـ
ــنظِّم التشــريع مســألة اإلفــراج املشــروط يف      ١١٩ (املــادة ــة). وي ــانون اإلجــراءات اجلنائي مــن ق
ومـا يليهـا مـن     ٦١٩من قانون اإلجراءات اجلنائية، وأيضـاً يف املـادة    ٩٤و ١١٩و ١١٦ اداملو

  من القانون اجلنائي. ١٠٠قانون اإلجراءات اجلنائية واملادة 
  من قانون اخلدمة املدنية. ٤٩و ٤٨) من االتفاقية من خالل املادتني ٦(  ٣٠وتنفَّذ أحكام املادة 

ي أهليـة األشـخاص املـدانني بارتكـاب جـرائم فسـاد لتـولِّ        ت لكسمربغ إجراءات إلسقاطوأقرَّ
مـن   ٤٩و ٤٨من القـانون اجلنـائي ويف املـادتني     ١٤و ١١و ١٠و ٧مناصب عمومية يف املواد 

  قانون اخلدمة املدنية.  
  وميكن أن تطبِّق لكسمربغ عقوبات تأديبية وجنائية يف آن واحد.

ص املـدانني بارتكـاب جـرائم يف اجملتمـع.     ويشجِّع تشريع لكسمربغ على إعادة إدماج األشـخا 
وما يليها من قانون اإلجراءات اجلنائية والقانون املتعلـق بـإدارات    ٦٥٨إىل  ٦٤٤املواد  وتنصُّ

  السجون، فضالً عن قانون تنفيذ العقوبات، على إعادة إدماج اجلناة يف اجملتمع.
شاهد امللـك" يف قضـايا اإلرهـاب    "الللشاهد من الداخل ولئن كانت هناك إمكانية ملنح احلصانة 

ــة واالتِّ  ــة املنظَّم ــري واردة يف قضــايا الفســاد.     أنَّ رات، إالَّجــار باملخــدِّ واجلرمي ــة غ ــذه اإلمكاني ه
  ذلك، ميكن أن يؤخذ تعاون اجلاين يف مثل هذه احلاالت يف االعتبار لتخفيف العقوبة.  ومع

    
    )٣٣و ٣٢غني (املادتان محاية الشهود واملبلِّ    

 ل يف التحقيق السري.ا تتمثَّكن االمتناع عن الكشف عن هوية الشاهد يف حالة خاصة جدمي

وتتعــاون لكســمربغ أيضــاً مــع الــدول األخــرى يف جمــال محايــة الشــهود. ونظــراً لصــغر حجــم   
  البلد، ال توجد برامج رمسية حلماية الشهود يف لكسمربغ.
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ــبلِّ   ــة امل ــذ احلكــم اخلــاص حبماي ــانون املــؤرَّخ  غني مــن خــالل  وينفَّ  ٢٠١١شــباط/فرباير  ١٣الق
عـبء اإلثبـات يف حـاالت الفصـل االنتقـامي       العمل عكـسَ  قانونُ املتعلق حبماية املبلِّغني. وُيقرُّ

. وليس املوظفون املدنيون حمميني فقـط مـن ضـروب االنتقـام، بـل إهنـم       ٢-٢٧١-ميف املادة ال
ــون فعليــ  ــد أنشــ     ملزم أ فــرع مؤسســة الشــفافية الدوليــة    ا بــاإلبالغ عــن حــاالت الفســاد. وق

  بلكسمربغ خط اتصال مباشر خاص باملبلِّغني مموَّل من الدولة.
    

    )٤٠و ٣١التجميد واحلجز واملصادرة؛ السرية املصرفية (املادتان     
ــائي اإلطــاَر القــانوين    ١-٣٢و ٣٢و ٣١و ٢١و ١٩و ١٤و ٧ُترســي املــواد  مــن القــانون اجلن

ت وحجزهــا ومصــادرهتا. وال تتنــاول هــذه الفصــول عائــدات  جتميــد املمتلكــابشــأن الــداخلي 
اجلرمية فحسب، بل تتناول أيضاً األدوات املستخَدمة يف ارتكاب اجلرميـة أو الـيت كانـت معـدَّة     

  هلذا الغرض.
ــن أجــل التصــرُّ      ــازاً إلدارة املوجــودات م ــداً يف ومل ُتنشــئ لكســمربغ جه ــاتاملف حتدي  متلك

إدارة املمتلكـات اجملمَّـدة   هـي الـيت تتـولَّى    الدولـة   من مثَّ فـإنَّ . وادرةاجملمَّدة أو احملجوزة أو املص
رات أو غسـل  أو احملجوزة. وتنقل الدولة تلـك املمتلكـات، فيمـا يتعلـق بقضـايا االجتـار باملخـدِّ       

صندوق مكافحة أشكال معيَّنـة  ( األموال أو متويل اإلرهاب، إىل صندوق مصادرة املوجودات
  .)من اإلجرام

ــا، جزئيــ      وختضــع  ــدِّلت هب ــت إىل ممتلكــات أخــرى أو ُب ــيت ُحوِّل ــة ال ــدات اجلرمي ــعائ ا، ا أو كلي
  للتجميد واملصادرة.

فإهنــا إالَّ وميكــن أن تشــمل املصــادرة أيضــاً الوثــائق املصــرفية إذا اعُتــربت مــن أدوات اجلرميــة، و
عندئـذ إتالفهـا أو ُتـَردُّ إىل    ، جزءاً من ملف القضـية فَيجـري   إثباتيا ل، إذا ما اعُتربت دليالًتشكِّ

ــواد     ــد إغــالق القضــية (امل  ٥-٦٦إىل  ١-٦٦و ٦٦و ٦٥و ٣٥إىل  ٣١صــاحبها الشــرعي عن
غ ســـجل مركـــزي لكســـمربمـــن قـــانون اإلجـــراءات اجلنائيـــة). ولـــيس لـــدى  ١-٦٧و ٦٧و

مـن قـانون    ٥-٦٦و ٤-٦٦للحسابات املصرفية. وجيوز لقاضي التحقيق، بعد اعتماد املـادتني  
ت اجلنائية، أن يأمر املؤسسـة االئتمانيـة بتقـدمي معلومـات أو وثـائق تتعلـق باحلسـابات        اإلجراءا

ووفقــاً هلــذه اإلجــراءات، ميكــن أن يبلَّــغ  أو املعــامالت املصــرفية مــن خــالل إجــراءات مبسَّــطة.
 ا. وتقـدِّم املؤسسـة االئتمانيـة   األمر إىل املؤسسة االئتمانية املعنية عـن طريـق إخطارهـا إلكترونيـ    

ا إىل قاضــي التحقيــق ضــمن الفتــرة الــيت ُتخطَــر بــاألمر املعلومــات أو الوثــائق املطلوبــة إلكترونيــ
 ١ ٢٥٠الزمنية املبيَّنة يف األمر. ويعاقَب على عدم االمتثال ملثل هذا األمر بغرامـة تتـراوح بـني    

ك، ) من قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة). وعـالوة علـى ذلـ      ٣( ٥-٦٦يورو (املادة  ١٢٥ ٠٠٠و
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ا عن البيانـات اخلاصـة   مسؤولة جنائي املصارفتتعاون املصارف مع وحدة التحقيقات املالية، و
 عرف عميلك".امببدأ "

ــيِّن     ٨( ٣١ووفقــاً للمــادة  ــزام اجلــاين بــأن يب ــة إل ــة، نظــرت لكســمربغ يف إمكاني ) مــن االتفاقي
خلاضـعة للمصـادرة،   املصدر املشـروع للعائـدات اإلجراميـة املزعومـة أو للممتلكـات األخـرى ا      

هذا الشـرط اعُتـرب منافيـاً للمبـدأ القـانوين األساسـي        رت عدم اعتماد هذا اإلجراء ألنَّها قرَّلكنَّ
ينطبـق أيضـاً   اإلثباتيـة  ألدلـة  احلريـة يف تقيـيم ا  مبـدأ   ل يف افتراض الـرباءة. ومـع ذلـك، فـإنَّ    املتمثِّ

  املزعومة.   على املصدر املشروع أو غري املشروع للعائدات اإلجرامية
) من القانون اجلنائي على محاية حقـوق األطـراف الثالثـة    ٤( ١-٣٢) و٤( ٣١املادتان  وتنصُّ

  احلسنة النيَّة.
    

    )٤١و ٢٩التقادم؛ السجل اجلنائي (املادتان     
مــن قــانون اإلجــراءات  ٦٤٣إىل  ٦٣٥مــن القــانون اجلنــائي واملــواد  ٩٩إىل  ٩١تــنظِّم املــواد 

ــة القواعــد   اخلاصــة بفتــرة التقــادم. وتصــل فتــرة التقــادم اخلاصــة مبالحقــة اجلــرائم إىل        اجلنائي
من قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة).     ٦٣٨و ٦٣٧سنوات للُجنح (املادتان  ٥سنوات، مقابل  ١٠

وتبـدأ فتــرة التقــادم اخلاصـة بقضــايا الفســاد علـى العمــوم اعتبــاراً مـن وقــت ارتكــاب األفعــال.     
. ويعيـد  ل حني ُتجَمع فيه أدلـة إثباتيـة أو ُتباشـر فيـه إجـراءات قضـائية      يف ك علَّق فترة التقادموُت

  إصدار مذكرة توقيف فترة التقادم إىل نقطة البداية.
حكـم إدانـة سـابق، مبـا يف ذلـك       وميكن للمحكمة أن تأخذ يف االعتبار، لدى تقرير العقوبة، أيَّ

  من قانون اإلجراءات اجلنائية). ٥- ٧ها حماكم أجنبية (مبوجب املادة أحكام اإلدانة اليت ُتصدرِ
    

    )٤٢الوالية القضائية (املادة     
اخلاصــة بالواليــة القضــائية يف القضــايا اجلنائيــة. وقــد  اإلجــراءات اجلنائيــة القواعــَد يــنظِّم قــانونُ
غ مبـدأ االختصـاص اإلقليمـي ومبـدأ االختصـاص باجلـاين واالختصـاص بـاجملين         ربنفّذت لكسم
يف تقرير الوالية القضائية. وحملاكم لكسمربغ واليـة قضـائية علـى اجلـرائم      سواء عليه على حدٍّ

) مـن  ١( ٥اليت يرتكبها مواطنوها خارج إقليمها دون اشتراط توافر ازدواجية التجـرمي (املـادة   
  ا اجلَُنح فُيشترط بشأهنا توافر ازدواجية التجرمي.قانون اإلجراءات اجلنائية). أمَّ

يـــة مـــن بعـــض اجلـــرائم األصـــلية يف حســـاب مصـــريف  اظ بـــأموال متأتِّل جمـــرَّد االحتفـــويشـــكِّ
  ع القضية للوالية القضائية للكسمربغ.ُيخِض مَّبلكسمربغ جرمية غسل أموال، ومن ثَ
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مــة وفقــاً لالتفاقيــة عنــدما يكــون اجملرَّ ع لكســمربغ لواليتــها القضــائية األفعــالَوميكــن أن ُتخِضــ
ال تقـوم بتسـليم ذلـك الشـخص حبجـة وحيـدة هـي كونـه         اجلاين املزعوم موجـوداً يف إقليمهـا و  

  من قانون اإلجراءات اجلنائية). ١-٥أحد رعاياها (املادة 
    

    )٣٥و ٣٤عواقب أفعال الفساد؛ التعويض عن الضرر (املادتان     
الغيـاً حبكـم القـانون، وإمنـا جيعلـه فقـط قـابالً         العقَد مبوجب قانون لكسمربغ، ال جيعل الفساُد

ميكــن، مبقتضــى إجــراءات القــانون اخلــاص، إلغــاء العقــد أو ســحب االمتيــاز بســبب  لإللغــاء. و
قـانون االشـتراء العمـومي علـى عقوبـات إداريـة حمـدَّدة بشـأن          الغش. وفضالً عن ذلـك، يـنصُّ  

 جرائم الفساد. ويوجد سجل جنائي خاص باألشخاص الطبيعيني واالعتباريني.

مــن  ٦٢إىل  ٥٦ب بــالتعويض مبوجــب املــواد لَــطا. وميكــن أن ُيُمتــاٌح التعــويض عــن الضــررو
  قانون اإلجراءات اجلنائية الطرُف املدين يف اإلجراءات اجلنائية.

    
    )٣٩و ٣٨و ٣٦السلطات املتخصِّصة والتنسيق فيما بني اهليئات (املواد     

لــيس لــدى لكســمربغ هيئــة متخصصــة يف مكافحــة الفســاد. وبــدالً مــن ذلــك، تتــوىل الشــرطة 
لنيابـة العامـة مهمـة مكافحـة الفسـاد. وهكـذا يوجـد ضـمن الشـرطة الوطنيـة وأيضـاً            اجلنائية وا

صـني يف مكافحـة الفسـاد (عـن     عي العـام عـدد معـيَّن مـن األشـخاص املتخصِّ     ضمن مكتب املدَّ
ع املــدَّعون العــاّمون طريــق تــدريب خــاص)، ويتولــون مســؤولية معاجلــة قضــايا الفســاد. ويتمتَّــ 

ا يكفل استقالهلم. وجهـاز الشـرطة مسـتقل    ب قانون لكسمربغ، ممَّذاته مبوجبالوضع والقضاة 
إمرة بــحصــراً تتصــرَّف الشــرطة القضــائية حتــت إشــراف النائــب العــام، لكنــها   تعمــلا. وإداريــ

  معيَّن. على معاجلة ملفٍّ قاضي التحقيق إذا كانت منكبَّةً
ــة   يف حتقيقاهتــا علــى  ال تقتصــر، وهــي وتوجــد يف لكســمربغ وحــدة قضــائية للتحقيقــات املالي

ف وحـدة التحقيقـات املاليـة مـن     الوقائع الواردة يف تقرير من تقارير املعامالت املشبوهة. وتتـألَّ 
  مدَّعني عاّمني يتمتعون بصالحيات مماثلة لصالحيات قاضي التحقيق.  

ميكنـها دعـوة   الفسـاد،  ذات امتداد أفقي عرب عـدَّة هيئـات بشـأن منـع     وقد أنشأت لكسمربغ جلنة 
  ثلني عن القطاع اخلاص واجملتمع املدين.مم

ــنصُّ ــانون التعــاون   وي ــادل املعلومــات بــني الســلطات     ٢٠٠٨عــام الصــادر ق علــى وجــوب تب
مـوظفي اخلدمـة املدنيـة ملزمـون بـاإلبالغ عـن جـرائم         . وعالوة على ذلك، فـإنَّ تلقائيا الوطنية

ــادة   ــة). ودأبــت ال   ٢٣الفســاد (امل ــانون اإلجــراءات اجلنائي ــى تنظــيم   مــن ق ــة عل ســلطات العام
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ــات  ــؤمترات حــول موضــوع الفســاد، باالشــتراك     حلق ــنح   عمــل وم ــع القطــاع اخلــاص. ومت م
كافحـة  خـاص مب ملؤسسـة الشـفافية الدوليـة لتشـغيل خـط اتصـال مباشـر         الكسمربغ دعماً ماليـ 

  الفساد يتيح اإلبالغ عن أعمال مشبوهة مرتبطة بالفساد.
    

    دةالتجارب الناجحة واملمارسات اجليِّ  - ٢- ٢  
تتمثل أبرز التجارب الناجحـة واملمارسـات اجليِّـدة بشـأن تنفيـذ الفصـل الثالـث مـن االتفاقيـة،          

 إمجاالً، فيما يلي:

ه ينطبـق  بات االتفاقيـة مـن حيـث إنَّـ    ): يتجاوز قانون لكسمربغ نطاق متطل٢١َّ(املادة   •  
  ارية؛أيضاً خارج سياق األنشطة التج

 ): النطاق الواسع لتطبيق احلكم الذي جيرِّم االختالس يف القطاع اخلاص؛٢٢(املادة   •  

عـدد املـوظفني    اب الربملانيني دون غريهم، وبالتايل فـإنَّ ): منح احلصانة للنو٣٠َّ(املادة   •  
 عون هبذا االمتياز حمدود على حنو صارم؛الذين يتمتَّ

من االنتقـام الـيت نـصَّ عليهـا قـانون العمـل الـذي اعُتمـد         ): احلماية اخلاصة ٣٣(املادة   •  
 مبقتضى قانون محاية املبلِّغني؛

): الصالحيات الواسعة اليت تتمتع هبـا وحـدة التحقيقـات املاليـة واسـتقاللية      ٣٦(املادة   •  
 املدَّعني العاّمني، على غرار استقاللية القضاة؛

ج يف إخضــاع اجلــرائم الــيت تتجــاوز  شــرط التجــرمي املــزدوعــدم وجــود ): ٤٢(املــادة   •  
حــدود واليــة لكســمربغ اإلقليميــة، غــري اجلُــنح الــيت يرتكبــها مواطنوهــا، لواليتــها         

  القضائية اجلنائية.
    

   التحدِّيات اليت تواجه التنفيذ  - ٣- ٢ 
ــدم ملكافحــة الفســاد بلكســمربغ،      املستعرضــونالحــظ  ــانوين املتق ــام الق بعــض فحــدَّدوا النظ

 قــدَّموامزيــد مــن التحســني، والــدواعي املوجبــة إلجــراء تــرض التنفيــذ و/أو التحــديات الــيت تع
املالحظات التالية لكي تأخذها السلطات الوطنية املختصة يف االعتبار فَتتَّخـذ تـدابري بشـأهنا أو    
تنظـر فيهـا (تبعـاً للطــابع اإللزامـي أو االختيـاري ملتطلبــات االتفاقيـة ذات الصـلة). وإضــافة إىل        

ــك،  ــة مفادهــا أنَّ  مالحظــةًا ســجَّلوذل ــد  عام ــراد املزي ــة والســوابق    إي مــن اإلحصــاءات واألمثل
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تنفيـذ االتفاقيـة يف   كيفيـة  علـى حنـو أفضـل     كان ميكن أن يبـيِّن  القضائية يف العديد من اجملاالت
  املمارسة العملية.

 لطبيعة االختياريـة للحكـم، أوصـى اخلـرباء املستعرضـون بـأن      ا مع مراعاة): ١٨(املادة   •  
إذا إلثبـات مـا   تنظر لكسـمربغ يف رصـد السـوابق القضـائية املتعلقـة باملتـاجرة بـالنفوذ        

  مستحقة"؛  "مزية غري لقدر الكايف الذي يكفل مشوله أليِّكان القانون شامالً با
أوصـى اخلـرباء   د عـدم جتـرمي اإلثـراء غـري املشـروع،      البلـ  قـرار  مع مراعـاة ): ٢٠(املادة   •  

م السـارية املنظِّمـة لإلفصـاح عـن األصـول وبـأن تشـمل هـذه         بتعزيز النظ وناملستعرض
  رفيعي املستوى؛الالنظم املوظفني 

بـأن تنظـر لكسـمربغ يف تعـديل التشـريعات       املستعرضـون رباء اخلـ أوصى ): ٢٦(املادة   •  
فه مسـؤولية  سـلطة الشـخص الـذي يسـتتبع تصـرُّ     مسـتوى  القائمة حبيث تكفـل مرونـة   

ــد الط  ــاري وجتسِّـ ــرار يف    الشـــخص االعتبـ ــنع القـ ــم صـ ــن ُنظـ ــة مـ ــة العريضـ ــار ائفـ إطـ
إىل لكسـمربغ أن ترصـد السـوابق     طُلـب الشخصيات االعتبارية. وعالوة على ذلـك،  

  القضائية املتعلقة باملسؤولية اجلنائية للشخصيات االعتبارية؛
عليهــا  إزاء القاعــدة الــيت تــنصُّ معــن قلقهــ املستعرضــونرباء اخلــ): أعــرب ٣٠(املــادة   •  

من الدستور، واليت ختـوِّل الربملـان صـالحية تقديريـة ليشـرِف بنفسـه علـى         ١١٦ املادة
ــة  باعتمــاد نظــام  املستعرضــون أوصــىعضــو مــن احلكومــة. و جتــاه اإلجــراءات اجلنائي

 ٦٠٣٠ى يف مشـروع القـانون رقـم    شامل ملالحقة أعضاء احلكومة على النحو املتـوخَّ 
  املتعلق بتنقيح الدستور؛

اخلــرباء املستعرضــون بتطبيــق ترتيبــات أوصــى د، لصــغر حجــم البلــ نظــراً): ٣٢(املــادة   •  
 احلماية املخصَّصة للشهود مع الدول اجملاورة على قضايا الفساد.

    
    الفصل الرابع: التعاون الدويل  - ٣  

    مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  - ١- ٣  
  )٤٧و ٤٥و ٤٤اجلنائية (املواد  تسليم اجملرمني؛ نقل األشخاص احملكوم عليهم؛ نقل اإلجراءات

 حزيـران/  ٢٠تسليم اجملـرمني يف قـانون تسـليم املطلـوبني املـؤرَّخ      بشأن ترِد األحكام األساسية 
. ويســري هــذا القــانون عنــد عــدم وجــود اتفاقــات ثنائيــة أو متعــددة األطــراف    ٢٠٠١يونيــه 

ورويب يف الـــــذي اتَّخـــــذه اجمللـــــس األودون مســـــاس بإمكانيـــــة تطبيـــــق القـــــرار اإلطـــــاري  
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ــه  ١٣ ــدول       ٢٠٠٢حزيران/يوني ــاء القــبض وإجــراءات التســليم فيمــا بــني ال ــر إلق بشــأن أوام
أوامــر بشــأن  ٢٠٠٤آذار/مــارس  ١٧األعضــاء يف االحتــاد األورويب. ويضــع القــانون املــؤرَّخ   

لـة  ، بصـيغته املعدَّ ما بني الدول األعضـاء يف االحتـاد األورويب  فيوإجراءات التسليم إلقاء القبض 
  ، القرار اإلطاري املذكور موضع التنفيذ.  ٢٠١١آب/أغسطس  ٣القانون املؤرَّخ ب

 إذا مـا بة للتسليم عـن سـنٍة سـجناً    اجلرائم املستوجِعلى أساسها اليت حتدَّد العقوبة عتبة  وال تقلُّ
هتا عـن  مـدَّ  مـن عقوبـة ال تقـلُّ   بشـأن املـدة الباقيـة    طُلب التسليم ألغراض املالحقة القضـائية أو  

. ويطبَّـق شـرط ازدواجيـة    حكـم مـن هـذا النحـو     تة أشهر إذا طُلـب التسـليم ألغـراض تنفيـذ    س
ؤخـذ بنـهج مـرن إزاء    مع التركيز على الفعل الـذي يقـوم عليـه اجلـرم. ولـذلك يُ      التجرمي، لكْن

علــى  ٢٠٠٤آذار/مــارس  ١٧القــانون املــؤرَّخ  تفســري هــذا الشــرط. وفضــالً عــن ذلــك، يــنصُّ
األوروبية من دون تـوافر ازدواجيـة التجـرمي يف قضـايا الفسـاد      إلقاء القبض  أوامرإمكانية تنفيذ 

للعقـاب يف الدولـة املْصـِدرة     وغسل عائدات اجلرمية، شريطة أن تكـون اجلـرائم املعنيـة خاضـعةً    
 ٣عـن   ا بعقوبة معيَّنة أو بإجراء من إجراءات احلرمان من احلريـة ملـدة قصـوى ال تقـلُّ    إمَّلألمر 

 سنوات.

أن توافق لكسمربغ على تسليم املطلوبني حىت يف حال عـدم وجـود معاهـدة أو اتفاقيـة      وميكن
دولية، وذلك بتطبيق القانون احمللـي. ولالتفاقيـة قـوة قانونيـة مباشـرة حبكـم أسـبقية املعاهـدات         

مـن   الدولية. ولذلك، ينطبق معظم ما تـنص عليـه مـن أحكـام متعلقـة بتسـليم اجملـرمني مباشـرةً        
لوجود تشريع تنفيذي. وتشمل التشريعات احملليـة مجيـع اجلـرائم املنصـوص عليهـا      دون احلاجة 

للتسليم. ايف االتفاقية تقريباً. وعالوة على ذلك، ميكن أن ُتتََّخذ املعاملة باملثل أساساً قانوني  
مـن قـانون تسـليم     ٢٣األوروبيـة واملـادة   القانون بشأن أوامر إلقاء القـبض  من  ١٠ن املادة وتبيِّ

واملعلومـات الالزمـة   الشـكلية  ان على إجراءات تسليم مبسَّطة، اإلجراءات اجملرمني، اللتان تنصَّ
  ملعاجلة طلب التسليم.

األوروبية، أن يوافق الشـخص املطلـوب تسـليمه علـى تسـليم      أوامر إلقاء القبض وجيوز، يف إطار 
تسـليمه عـن قاعـدة     نفسه دون مزيد من الشكليات. وميكن أيضـاً أن يتنـازل الشـخص املطلـوب    

ــاء علــى نصــيحة مــن قاعــة       التخصــيص. ومبوجــب القــانون الــوطين اخلــاص بالتســليم، جيــوز، بن
 املشورة مبحكمة االستئناف ورهناً مبوافقة الشخص املطلوب تسليمه، رفع قاعدة التخصيص.

وذلــك لشــخص املطلــوب تســليمه  التوقيــف االحتيــاطي لقــانون تســليم اجملــرمني علــى   ويــنصُّ
  حضوره يف إجراءات التسليم.لضمان 
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اجلنسـية   أيضـاً علـى أنَّ   ". ويـنصُّ ا احملاكمـة ا التسليم وإمَّإمَّذلك القانون على مبدأ " كما ينصُّ
من األسباب اليت تسوِّغ رفض طلـب التسـليم. وميكـن كـذلك رفـض طلـب التسـليم إذا كـان         

ضـاً إذا اعُتـرب التسـليم غـري     يقيم إقامة دائمة يف لكسـمربغ وأي  االشخص املطلوب تسليمه أجنبي
مناســب نظــراً النــدماج الشــخص املطلــوب يف اجملتمــع احمللــي أو حبكــم العالقــات الــيت نســجها 
ــه يف لكســمربغ عــن       ــة حملاكمت ــاك إمكاني ــه يف لكســمربغ، شــريطة أن تكــون هن ضــمن جمتمع

حتيـل  الوقائع اليت ُيطلب تسليمه بشأهنا. ويف حال رفض طلـب التسـليم علـى أسـاس اجلنسـية،      
السلطات القضية إىل السلطات القضائية دون إبطاء، وميكن أيضـاً حماكمـة الشـخص املطلـوب     

تشـرين   ٢٧املـؤرَّخ   بدالً من تسليمه من خالل التطبيق املباشر للمعاهدات. وقد كمَّل القانونُ
ــوبر  ــه  ٢٠املــؤرَّخ  القــانونَ ٢٠١٠األول/أكت ــإدراج املــادة  ٢٠٠١حزيران/يوني ــه  ١-١٤ب في

  احملاكمة".ا وإمَّا التسليم يقاً ملبدأ "إمَّتطب
احتـرام مجيـع حقـوق اإلنسـان للشـخص      اإلجراءات القانونية الواجبـة  وتكفل ضمانات مراعاة 

مـن االتفاقيـة    ٦املطلوب تسليمه منذ حلظة اعتقاله وطيلة عملية التسليم. وتطبِّق احملـاكم املـادة   
  احمللية. األوروبية حلقوق اإلنسان يف إجراءات التسليم

وال ترفض لكسمربغ تسليم املطلوبني بشأن اجلرائم الضـريبية إذا كانـت تلـك اجلـرائم مرتبطـة      
) من قانون تسليم اجملـرمني  ٦( ١املادة  أنَّ معجبرائم أخرى خاضعة للتسليم (تبعية التسليم). و

واجلبائيـة  القضـايا الضـريبية    على أنه "ال ُيقَبل طلب التسليم بشـأن جـرائم ختـصُّ   فحسب تنص 
إذا كـان الطلـب ذو    واجلمركية وقضايا صرف العمالت األجنبية"، فـإنَّ التسـليم ال ُيـرفَض إالَّ   

ــا الصــلة ــة أنَّ     خاص ــد أكــدت الســلطات الوطني ــاجلرائم الضــريبية حصــراً. وق ــة   ب اجلــرائم املالي
 تطرح صعوبات يف التحقيقات املتعلقة بالفساد.  ال

ــادة   ــانون امل  ١ومبوجــب امل ــيهم، ميكــن أن تتحمَّــ    مــن الق ــق بنقــل األشــخاص احملكــوم عل ل تعل
مـواطن مـن   بشـأن  لكسمربغ املسؤولية عن تنفيذ حكم إدانة هنـائي صـادر عـن حمكمـة أجنبيـة      

لكسمربغ أفلت من تنفيذ تلك العقوبة وطلب اللجوء يف لكسـمربغ، وذلـك بنـاء علـى طلـب      
اتفـاق ثنـائي بشـأن     مل تـربم أيَّ  لكسـمربغ  من الدولـة الـيت أصـدرت احلكـم النـهائي. علـى أنَّ      

هذه املسألة. وميكن نقـل األشـخاص احملكـوم عليـه اسـتناداً إىل االتفاقيـة املتعلقـة بنقـل احملكـوم          
. وينطبـــــق القـــــانون املـــــؤرَّخ ١٩٩٧وبروتوكوهلـــــا اإلضـــــايف لعـــــام  ١٩٨٣علـــــيهم لعـــــام 

  ة السارية.يف غياب االتفاقات املتعددة األطراف أو الثنائي ٢٠٠٣نيسان/أبريل   ٢٥
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وليس لدى لكسمربغ قانون حمدَّد بشأن نقل اإلجراءات اجلنائيـة. وميكـن يف املمارسـة العمليـة     
نقل تلك اإلجراءات بناء على قـرار مـن السـلطات القضـائية املختصـة يف لكسـمربغ ويف البلـد        

  اآلخر املعين.
    

   )٤٦املساعدة القانونية املتبادلة (املادة     
اإلطــار القــانوين اخلــاص باملســاعدة القانونيــة  ٢٠٠٠آب/أغســطس  ٨خ يرســي القــانون املــؤرَّ

املتبادلة. وفضالً عن ذلك، أبرمت لكسمربغ عدداً مـن االتفاقـات الثنائيـة واملتعـددة األطـراف      
ــة. وميكــن    ــادل املســاعدة القانوني ــا   بشــأن تب ــة أساســاً قانوني ــدمي  اختــاذ االتفاقي ــا ميكــن تق ، كم

  اداً إىل مبدأ املعاملة باملثل.املساعدة القانونية استن
ــيِّن مكتــب   ــد ُع ــام النائــب وق ــة.     ســلطةًبصــفته الع ــة املتبادل ــة باملســاعدة القانوني ــة معني مركزي

تشترط لكسمربغ التوصل بقرار رمسي من الدولة الطالبـة، ولكـن جيـب أن يكـون الطلـب       وال
بتحقيـق أو مالحقـة أو   صادراً عن سلطة قضائية خمتصة. وجيب أيضاً أن يكون الطلـب متعلقـاً   

  إجراءات قضائية يف الدولة الطالبة.
 ٣وميكن طلب املساعدة القانونية املتبادلـة واحلصـول عليهـا جلميـع األغـراض املبيَّنـة يف الفقـرة        

مـن االتفاقيـة. وميكـن تقـدميها أيضـاً فيمـا يتعلـق باألفعـال اجلُرميـة املزعومـة الـيت             ٤٦من املادة 
ــؤرَّخ    تكــون الشخصــيات االعتباريــ   ــانون امل ــاً للق ــا، وفق ــارس  ٣ة ضــالعة فيه . ٢٠١٠آذار/م

  وميكن استخدام االتفاقية أساساً للنقل التلقائي للمعلومات خارج إطار االحتاد األورويب.
الســلطات  ية املصــرفية، فــإنَّالتشــريعات احملليــة ال تشــري إىل مســألة الســرِّ  وعلــى الــرغم مــن أنَّ

 املصرفية ال تطرح صعوبات يف التحقيقات املتعلقة بالفساد.ية السرِّ دت أنَّالوطنية أكَّ

وجيوز رفض طلب املساعدة القانونية املتبادلة إذا كـان مـن احملتمـل أن ُيعـرِّض السـيادة الوطنيـة       
باملصـاحل الوطنيـة األساسـية األخـرى، كمـا       د للخطر أو يهدِّد النظـام العـام أو يضـرُّ   البل أو أمن

  ت املساعدة بشأن جرائم سياسية.جيوز رفض الطلب إذا طُلب
، بصــيغته ٢٠٠٠آب/أغســطس  ٨مــن القــانون املــؤرَّخ   ٣وباإلضــافة إىل ذلــك، تــنص املــادة  

حـة غسـل   املتعلق مبكاف ٢٠١٠تشرين األول/أكتوبر  ٢٧من القانون املؤرَّخ  ١٠املعدَّلة باملادة 
فَض طلـب املسـاعدة القانونيـة    ه "رهناً بأحكام االتفاقيـات، ُيـر  على أنَّ األموال ومتويل اإلرهاب

إذا كــان يتعلــق حصــراً بــاجلرائم املتعلقــة بالضــرائب أو الرســوم اجلمركيــة أو صــرف العمــالت 
  مبوجب قانون لكسمربغ".  
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ط ازدواجيـة التجـرمي لالسـتجابة لطلبـات تبـادل املسـاعدة القانونيـة مـا مل تنطـوِ علـى           وال ُتشتَر
زامـاً تقـدمي إذن قضـائي. وتنفَّـذ طلبـات املسـاعدة الـيت        ط ِلتدابري قسرية، ففي هذه احلالة ُيشـترَ 

تنطــوي علــى إجــراءات قســرية حــىت يف حــال انتفــاء ازدواجيــة التجــرمي مــا دامــت األســباب  ال
  الباعثة على الرفض الواردة يف قانون املساعدة القانونية املتبادلة غري قائمة.

ين لغـرض املسـاعدة يف التحقيقـات،    وجيوز اإلذن من خالل االتفاقيـة بنقـل األشـخاص احملتَجـز    
  استناداً إىل معاهدات املساعدة القانونية املتبادلة السارية أو استناداً إىل مبدأ املعاملة باملثل.

  ) بصورة مباشرة.١٢) إىل (١٠(  ٤٦وتنطبق أحكام املادة 
ات املقدَّمـة  . أمَّـا الطلبـ  وُتقَبل عموماً الطلبات املرَسـلة عـن طريـق الفـاكس والربيـد اإللكتـروين      

  املشاورات الشفوية مرحَّب هبا.   فمآهلا الرفض، لكنَّ شفويا
هـذا التنفيـذ ال يتنـاىف    دام  مـا وتنفَّذ الطلبات، من حيث املبدأ، اسـتناداً إىل التشـريعات الوطنيـة    

  مع القانون الوطين.
القضـائية  وُتجري لكسمربغ عادةً جلسات االستماع عن طريق الفيديو بناء على طلـب السـلطات   
  األجنبية. وُيعتَمد هذا الشكل من املساعدة يف مساع الشهود واخلرباء دون املدَّعى عليهم.

 من قانون املساعدة القانونية املتبادلة، ال جيوز استخدام املعلومات الـيت يـتمُّ   ١٣وتطبيقاً للمادة 
لغـري  ائيـة أو اإلداريـة   احلصول عليهـا عـن طريـق املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة يف اإلجـراءات اجلن       

الغرض الذي قُدِّمت من أجله املساعدة (قاعـدة التخصـيص). وتكفـل لكسـمربغ سـرية واقعـة       
  تقدمي الطلب ومضمونه إذا اشترطت الدولة الطالبة ذلك.

وال ترفض لكسمربغ تقدمي املساعدة القانونية املتبادلة إذا مشـل الطلـب أيضـاً اجلـرائم الضـريبية      
  بني الطرفني دائماً. لفساد. وتسبق رفَض الطلب مشاوراٌتالتابعة جلرائم ا

مفصَّـالً لتنفيـذ طلبـات املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة.        اومل حتدِّد التشـريعات احملليـة جـدوالً زمنيـ    
ومــع ذلــك، ُتعتــرب طلبــات املســاعدة القانونيــة املتبادلــة ذات أولويــة وفقــاً للتشــريعات اخلاصــة    

 تبادلة.باملساعدة القانونية امل

مــن  ١١، تســري املــادة بضــمان ســالمة مــرورهم  ض للشــهودوفيمــا خيــصُّ ضــمان عــدم التعــرُّ  
 بالنسبة للكسمربغ. ١٩٥٩االتفاقية األوروبية بشأن املساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائية لعام 

ــ ــة. وتتحمَّــ     وتتحمَّ ــة املتبادل ــات املســاعدة القانوني ــاليف طلب م ل أيضــاً الرســو ل لكســمربغ تك
  .قضائية حىت ولو كانت مرتفعة جداال
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يف إطـار طلبـات املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة       ،لجمهور االطالع عليهاُيتاح لالوثائق اليت  ُتوفَّرو
مـن دون شـرط ازدواجيـة التجـرمي. وميكـن أن       مَّمـن ثَـ  تدابري قسرية، و اليت ال تنطوي على أيِّ

ليت ليسـت يف متنـاول اجلمهـور لكنـها ُتعتـرب ذات      حيجز قاضي التحقيق املختص مجيع الوثائق ا
جـــدوى كوســـيلة لإلثبـــات يف ســـياق التحقيـــق اجلنـــائي وفقـــاً لألحكـــام احملـــدَّدة مـــن قـــانون  

  اإلجراءات اجلنائية واألحكام القانونية األخرى املنطبقة.
  ولكسمربغ ملَزمة بالصكوك اإلقليمية املتعلقة باملساعدة القانونية املتبادلة.

    
  تعاون يف جمال إنفاذ القانون؛ التحقيقات املشتركة؛ أساليب التحرِّي اخلاصة ال    

    )٥٠و ٤٩و ٤٨(املواد 
االً مـع نظرياهتـا الدوليـة علـى مكافحـة      تتعاون سلطات إنفاذ القانون تعاوناً واسعاً ومتَّسقاً وفعَّـ 

التعـاون  شـؤون  ى تـولَّ اجلرمية عرب الوطنية، مبا يف ذلك جرائم الفسـاد. والسـلطة املركزيـة الـيت ت    
  العام.النائب هي مكتب 

مكتب الشرطة األورويب (يوروبول)، واملنظمـة  ومنها مثالً ة شبكات وَتستخدم لكسمربغ عدَّ
الدولية للشرطة اجلنائية (اإلنتربول)، ونظام شينغني للمعلومات، ومكتـب التعـاون بـني أجهـزة     

ائي التابعـــة لالحتـــاد األورويب  الشـــرطة، وجلنـــة مكافحـــة الفســـاد، ووحـــدة التعـــاون القضـــ      
  (يوروجست) يف تيسري تبادل املعلومات بني أجهزة الشرطة.

كمــا تســتعني لكســمربغ، يف تبــادل املعلومــات، مبجموعــة إيغمونــت لوحــدات االســتخبارات  
) Siena(املالية، وشبكة كامِدن املشتركة بني الوكـاالت السـترداد املوجـودات، وشـبكة سـيينا      

وشــبكة  ،ومكتــب الشــرطة األورويب (يوروبــول) ،بــادل اآلمــن للمعلومــات)(تطبيــق شــبكة الت
  وحدة االستخبارات املالية.

 الالزمة من كميـات املـواد ألغـراض التحقيـق، ويـتمُّ     البنود وتنفَّذ بنجاحٍ التدابري اخلاصة بتوفري 
  ذلك من خالل الشرطة والقنوات القضائية.

ت قضـائية أخـرى، ولكنـها اسـتعانت يف بعـض      اط اتصال مـع واليـا  وليس لدى لكسمربغ ضبَّ
  اط اتصال من الدول اجملاورة يف إجراء التحقيقات.املناسبات بضبَّ

وميكــن إنشــاء ِفــَرق للتحقيقــات املشــتركة مــع الــدول األخــرى األعضــاء يف االحتــاد األورويب.  
ــة مــا طَلبــت دول أخــرى إجــراء مثــل هــذه التحقيقــات املشــتركة، تُ    وإذا أساســاً تَّخــذ االتفاقي

 لذلك.  قانونيا
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ت علـى املكاملـات   وفيما يتعلق بأساليب التحري اخلاصة، ميكن إجراء املراقبـة املنهجيـة والتنصُّـ   
اهلاتفيــة ورصــد العالقــات املصــرفية والعمليــات الســرية. وميكــن، يف ســياق املســاعدة القانونيــة  

ب مـن السـلطات القضـائية    املتبادلة، اللجوء إىل مجيع أساليب التحري املـذكورة بنـاء علـى طلـ    
  األجنبية استناداً إىل االتفاقية.

وفيمـــا خيـــصُّ اســـتخدام أســـلوب التســـليم املراقَـــب علـــى الصـــعيد الـــدويل، ميكـــن أن تنطبـــق  
  مباشرةً.  االتفاقية

    
    التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  - ٢- ٣  

ــة واملمارســـ    ــارزة مـــن التجـــارب الناجحـ ــامل البـ ــا يلـــي املعـ ــاالً، فيمـ ــدة يف تنفيـــذ إمجـ ات اجليِّـ
  الرابع من االتفاقية:  الفصل
استحداث إطار قانوين شامل بشأن التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية يستوعب مجيـع    •  

  أشكال التعاون الدويل؛
ــواد   •   ــة تفســري شــرط  ٢( ٤٣) و٩( ٤٦) و١( ٤٤امل ــة ): مرون ــى  ازدواجي التجــرمي عل

  أساس السلوك الذي يقوم عليه اجلُرم؛
  يني.القانون صراحةً على محاية احملقِّقني السرِّ ): ينص٥٠ُّ(املادة   •  

    
    يات اليت تواجه التنفيذالتحدِّ  - ٣- ٣  

ــا         ــر فيهـ ــأهنا أو النظـ ــدابري بشـ ــاذ تـ ــة الختـ ــاط التاليـ ــمربغ إىل النقـ ــلطات لكسـ ــاه سـ ــُترعي انتبـ اسـ
تفاقيــة) بغيــة تعزيــز التعــاون بالطبيعــة اإللزاميــة أو االختياريــة للمتطلبــات ذات الصــلة مــن اال   (رهنــاً

  الدويل على مكافحة اجلرائم املشمولة باالتفاقية:
)): على الرغم من مرونة تفسري شـرط ازدواجيـة التجـرمي يف إجـراءات     ٢( ٤٤(املادة   •  

الســلطات الوطنيــة علــى دراســة إمكانيــة  وناملستعرضــ اخلــرباءالتســليم احملليــة، يشــجِّع 
ــذلك ا   ــق الصــارم ل ــف التطبي ــة غــري      ختفي ــاً لالتفاقي ــة وفق ــال اجملرَّم لشــرط بشــأن األفع

  ) من االتفاقية؛٢(  ٤٤املشمولة بالتشريعات الداخلية، متاشياً مع املادة 
): تشجَّع لكسمربغ على النظر يف توسيع نطـاق شـبكة املعاهـدات    ٤٨و ٤٥(املادتان   •  

العـدد الكـبري مـن     الثنائية اليت أبرمتها بشأن نقل األشخاص احملكـوم علـيهم بـالنظر إىل   
  السجناء األجانب يف سجوهنا؛
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)): إخطار األمني العام لألمم املتحـدة بالسـلطة املركزيـة الـيت     ١٤) و(١٣( ٤٦(املادة   •  
  تتوىل معاجلة طلبات املساعدة القانونية املتبادلة، فضالً عن اللغات املقبول التعامل هبا؛

ب وضـع مبـادئ توجيهيـة للمـدَّعي العـام      ): النظر فيما إذا كـان مـن املناسـ   ٤٧(املادة   •  
الستبانة القضايا اليت يكون فيها نقل اإلجراءات مالئمـاً، وإبـرام مزيـد مـن املعاهـدات      

  مع الدول غري األوروبية؛
): النظــــر يف إنشــــاء ِفــــَرق للتحقيقــــات املشــــتركة يف إجــــراء حتقيقــــات ٤٩(املــــادة   •  

  احلدود.  عرب
 


