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    خالصة وافية  - ثانياً  
   أرمينيا    

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

من دستور أرمينيـا علـى أنَّ قواعـد القـانون الـدويل واالتفاقيـات الدوليـة املقبولـة          ٦املادة  تنصُّ
 قانوهنـا الـداخلي، وجتُـبُّ    ، جزءاً ال يتجزَّأ منويبدأ نفاذهاق عليها يصدَّ أنل، ما بوجه عام متثِّ

على ذلك، أصبحت اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد       حكم مناقض وارد فيه. وبناًء أيَّ
ــداخلي عقــب تصــديق الربملــان عليهــا يف      ــا ال ــانون أرميني آذار/مــارس  ٨جــزءاً ال يتجــزأ مــن ق

 منها. ٦٨ة للماد وفقاً، ٢٠٠٧ريل نيسان/أب ٧نفاذها يف  وبدء ٢٠٠٧

ولالتفاقية مكانة رفيعة بني الصكوك القانونية، فهـي تـأيت بعـد الدسـتور مباشـرةً، لكنـها أعلـى        
خمالفـة   أحكـام  أيَّ جتـبُّ أحكـام االتفاقيـة    مرتبةً من القـوانني األخـرى. وبنـاء علـى ذلـك، فـإنَّ      

 أخرى يف القانون احمللي.

ي النظام القانوين يف أرمينيا إىل نظـام القـانون املـدين. وأرمينيـا مجهوريـة رئاسـية ينتخـب        ينتمو
رئيسها باالقتراع الشعيب لفترة والية مدهتا مخس سنوات. وللحكومة صالحية ممارسة السلطة 

ى رئـيس الـوزراء بـدوره تعـيني أعضـاء      ى الرئيس تعـيني رئـيس الـوزراء؛ ويتـولَّ    التنفيذية. ويتولَّ
لفتـرة واليـة    اليت تنتخـب  ،ةيلس الوزراء. وألرمينيا برملان أحادي اجمللس وهو اجلمعية الوطنجم

 مدهتا أربع سنوات.

ــا يف خطــة عمــل    ــاون    إوتشــارك أرميني ــة لشــبكة منظمــة التع  ســطنبول ملكافحــة الفســاد التابع
ــدان االقتصــادي    ــة يف املي ــة مبوالتنمي ــاد  املعني ــرق   يفكافحــة الفس ــا الش ــنطقيت أوروب ــيا م ية وآس

ومتويـل   الوسطى. وأرمينيا عضـو يف جلنـة اخلـرباء املعنيـة بتقيـيم تـدابري مكافحـة غسـل األمـوال         
 مبجموعة الدول املناهضة للفساد. ٢٠٠٤كما أهنا التحقت يف عام  اإلرهاب،

    
    الثالث: التجرمي وإنفاذ القانون الفصل  - ٢  

    تنفيذ املواد قيد االستعراض علىمالحظات   - ١- ٢  
   )٢١و ١٨و ١٦و ١٥بالنفوذ (املواد رشو واملتاجرة ال    

 ٣١٢(أ) مـــن اتفاقيـــة مكافحـــة الفســـاد يف املـــادتني  ١٥د األحكـــام الـــواردة يف املـــادة ُتجسَّـــ
ــائي).    ١-٣١٢و ــانون اجلنــ ــا (القــ ــة أرمينيــ ــائي جلمهوريــ ــانون اجلنــ  وقــــد أُنفــــذتمــــن القــ
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مـن القـانون    ١-٣١١و ٣١١ (ب) من اتفاقية مكافحـة الفسـاد مـن خـالل املـادتني      ١٥ املادة
لـيت  ا ،) من القانون اجلنـائي األرمـيين  ٣( ٣٠٨ة ظف" يف املاداجلنائي. ويرد تعريف مصطلح "املو

 ٣١١يف املـواد  رد تـ قية مكافحة الفساد. ومع ذلـك، مل  من اتفا ٢ة تتطابق إىل حد كبري مع املاد
 لكيــان" (بصــفته طرفــاً "أو ا عبــارة مــن القــانون اجلنــائي األرمــيين  ١- ٣١٢و ٣١٢و ١- ٣١١و

ــاً ــادة  ا، مســتفيداً ثالث ــة مكافحــة الفســاد)   ١٥نظــر امل مصــطلح "الشــخص"  أنَّ . ومــع مــن اتفاقي
يشـمل   ط علـى األشـخاص الطبيعـيني، فهـو ال    املستخدم يف القانون اجلنائي األرميين ال يقتصر فق

 علـى ذلـك، أقـرَّ   . وعـالوة  من قبيل حـزب سياسـي   ملستفيد كياناًحاالت الرشو اليت يكون فيها ا
 ة.للغاي لرشوة يف أرمينيا متدنٍّعدد اإلدانات على جرائم ا املوظفون األرمينيون بأنَّ

) ١( )٤( ٣٠٨ويتساوى املوظفون العموميون األجانب مع املوظفني احملليني مبوجـب املـادتني   
 ٣١٢و ٢-٣١١و ٣١١، ألغــراض املــواد اللــتني تنصَّــان) مــن القــانون اجلنــائي األرمــيين، ٢و(
املوظفني العموميني التابعني لدولـة أجنبيـة أو ملنظمـة دوليـة أو      منه، على أنَّ ٣١٣و ٢-٣١٢و

تعريــف املــوظفني األجانــب الــوارد يف  مــع ذلــك، فــإنَّومــوظفني.  أيضــاًفــوق وطنيــة يعتــربون 
) من القانون اجلنائي األرميين ليس على نفـس القـدر مـن الشـمول مقارنـة      ١( )٤( ٣٠٨ املادة
 ة مكافحة الفساد.(ب) من اتفاقي  ٢ عريف الوارد يف املادةبالت

 من القانون اجلنائي األرميين. ٢- ٣١٢و ٢- ٣١١تني مة مبوجب املادرَّاملتاجرة بالنفوذ جم كما أنَّ

مـن القـانون اجلنـائي األرمـيين      ٢٠٠ة من اتفاقية مكافحـة الفسـاد مـن خـالل املـاد      ٢١ذ املادة وُتنفَّ
مـن القـانون اجلنـائي     ٢٠١ة للمـاد  وفقاً ، ُيجرَّم. وعالوة على ذلك٢٠١٢ام بصيغتها املعدلة يف ع

 .ميهاة، أو منظِّوالتجارية االحترافية يف املسابقات أو العروض الرياضي رشو املشاركني األرميين
    

   )٢٤و ٢٣موال؛ اإلخفاء (املادتان غسل األ    
مـن القـانون اجلنـائي األرمـيين.      ١٩٠ املـادة مت أرمينيا غسل األموال واإلخفـاء مـن خـالل    جرَّ

ة. كمـا يضـيق حكـم صـادر عـن      رية باجلرائم األصـلي قائمة حص املادةمن هذه  ٥وترد يف اجلزء 
مـن القـانون    ١٩٠ املـادة من نطـاق   ٢٠١١شباط/فرباير  ٢٤حمكمة االستئناف بأرمينيا بتاريخ 

حبيــازة عائــدات اجلرميــة أو  وعــد فيهــا مســبقاً ُيقــدَّماجلنــائي األرمــيين بالنســبة إىل احلــاالت الــيت 
ــه ال حيــدِّ  ــداول   اســتخدامها، غــري أن د "األغــراض املخصوصــة لإلخفــاء وحــاالت الضــلوع يف ت

م وعــد مســبق جمــرَّ اكتســاب عائــدات اجلرميــة دون ". ومــع ذلــك، فــإنَّاعائــدات اجلرميــة قانونيــ
دات اجلرميـة املوعـود   ل اكتسـاب عائـ  يشـكِّ من القانون اجلنـائي األرمـيين. و   ٢١٦ املادةمبوجب 

) ٥( ٣٥للمـادة   وفقـاً أو حيازهتا أو اسـتخدامها حتريضـا،   لكن دون غرض خمصوص هبا مسبقا 
اجلزاءات املفروضة علـى اجلـرائم املنصـوص عليهـا      من القانون اجلنائي األرميين. ومع ذلك، فإنَّ
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مـن القـانون    ٣٣ ادةاملـ  إذ تـنصُّ  ،من القـانون اجلنـائي األرمـيين خمتلفـة     ٢١٦و ١٩٠يف املادتني 
ــى أنَّ  ــيين عل ــائي األرم ــى اجلــرائم       اجلن ــق عل ــة ال تنطب ــى اجلــرائم اجلنائي اجلــزاءات املفروضــة عل

الرتكـاب   شخص يِعـدُّ أيِّ على عمليات الشروع يف اجلرائم أو على  أيضاًفحسب بل  املكتملة
م اإلعـداد الرتكـاب جرميـة    م. وال جيـرَّ ارتكـاب جرميـة غـري جمـرَّ     علىالتآمر  جمرَّد أنَّ بيدجرمية. 

يف احلاالت الـيت تكـون فيهـا اجلـرائم خطـرية أو شـديدة اخلطـورة. وُيعاقـب مرتكبـو جـرائم            إال
األصـلية   ، لكـن اجلـرائم  غسل األموال بغض النظر عن املكان الذي ارتكـب فيـه اجلـرم األصـلي    

 ذايت لألموال.الغسل ال أيضاًم رَّد. وجياملرتكبة يف اخلارج غري مشمولة على حنو حمدَّ

 .هبا مسبقاً يوعدمل اليت  ،شديدة اخلطورةالإخفاء عائدات اجلرائم اخلطرية وال جترَّم إالَّ و
    

   )٢٢و ٢٠و ١٩و ١٧املشروع (املواد االختالس؛ إساءة استغالل الوظائف؛ اإلثراء غري     
ميثـل االخـتالس   من القانون اجلنائي األرمـيين االخـتالس علـى نطـاق واسـع. و      ١٧٩ املادةم جترِّ

ــة. غــري أنَّ املخالفــاتمــن قــانون  ٥٣ املــادةعلــى نطــاق صــغري جرمــا مبوجــب    ــارة اإلداري  عب
مـن   ١٧٩ املـادة الكيان" ألغراض احلكم املتعلـق بـاألطراف الثالثـة املسـتفيدة غـري وارد يف       أو"

 تصــرتقملــا يــرد يف ذلــك احلكــم، ال   وخالفــاً ،القــانون اجلنــائي األرمــيين. وعــالوة علــى ذلــك  
 أيضـاً  كـربى" بـل تشـمل   القيمـة  الاملمتلكـات "ذات   على من اتفاقية مكافحة الفساد ١٧ املادة
 ."أشياء أخرى ذات قيمة  "أيَّ

من القـانون اجلنـائي    ٣٠٨ املادةمن اتفاقية مكافحة الفساد من خالل  ١٩ املادةذ أحكام وتنفَّ
 .األرميين

رت عــدم اعتبــاره جرمــا بســبب ع لكنــها قــرَّقــد نظــرت أرمينيــا يف جتــرمي اإلثــراء غــري املشــروو
 عقبات دستورية.

ــا  ــادة    املمتلكــاتاخــتالس أنَّ كم ــائي    ١٧٩يف القطــاع اخلــاص جمــرم يف امل ــانون اجلن ــن الق م
 مـن القـانون اجلنـائي األرمـيين     ١٨١ املـادة و ،اإلدارية املخالفاتمن قانون  ٥٣ املادةاألرميين و

 .إذا وقع ارتكابه بواسطة حاسوب
    

   )٢٥عاقة سري العدالة (املادة إ    
مـن القـانون اجلنـائي األرمـيين،      ٣٣٢ املـادة يتناول عدد من األحكـام، ال سـيما تلـك الـواردة يف     

مـــن القـــانون اجلنـــائي  ٣٥٠و ٣٤٧و ٣٤١و ٣٤٠و ٣٣٧و ٣٣٢ة ســـري العدالـــة (املـــواد إعاقـــ
ني املسـؤولني عـن   ظفاألرميين). وهي تشمل احلاالت املتعلقة بالتدخل لدى الشهود وكذلك املو

 إنفاذ القوانني.
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   )٢٦الشخصيات االعتبارية (املادة مسؤولية     
ــة        ــة أو اإلداري ــى املســؤولية اجلنائي ــة عل ــنص التشــريعات األرميني ــوال، ال ت باســتثناء غســل األم

مــن  ٦٠ املــادةس املســؤولية املدنيــة للشخصــيات االعتباريــة يف للشخصــيات االعتباريــة. وتكــرَّ
ين. وُتفرض على الشخصيات االعتبارية الضالعة يف جرائم غسل األموال جـزاءات  القانون املد
 فحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.من قانون مكا ٢٨ املادةب إدارية عمالً

    
   )٢٧املشاركة والشروع (املادة     

 ٣٩و ٣٨(التواطـؤ) و  ٣٧) مـن اتفاقيـة مكافحـة الفسـاد مـن خـالل املـواد        ١( ٢٧ املـادة ذ تنفَّ
نــائي مــن القــانون اجل ٣٤ املــادة أنــواع املتــواطئني) مــن القــانون اجلنــائي األرمــيين. كمــا تــنصُّ(

 .يف ارتكاب اجلرمية األرميين على جترمي الشروع
    

   )٣٧و ٣٠إنفاذ القانون (املادتان املالحقة واملقاضاة واجلزاءات؛ التعاون مع سلطات     
 خطورة اجلرم املرتكب. على جرائم الفساد املفروضة زاءاتاجل تراعي

ويتمتـــع الـــرئيس وأعضـــاء الربملـــان واملـــدافعون عـــن حقـــوق اإلنســـان باحلصـــانة فيمـــا يتعلـــق  
باإلجراءات الناشئة حبكم وضـعهم. وال جيـوز إلقـاء القـبض علـى أعضـاء الربملـان دون موافقـة         

ــة إالَّ  ــة الوطني ــبُّ  اجلمعي ــع هــذه احلصــانة ألغــراض امل   يف حــاالت التل ــة س. كمــا ميكــن رف الحق
 ذلك. علىمت أرمينيا أمثلة قد قدَّالقضائية، و

مــن قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة الظــروف الــيت ال جيــوز فيهــا الشــروع يف     ٣٧ املــادةد وحتــدِّ
ق جيـوز فيهـا إسـقاط الـدعاوى اجلنائيـة وإهنـاء املالحقـة القضـائية. ويتعلَّـ         واملالحقة القضـائية  

مـن القـانون اجلنـائي األرمـيين)، واملصـاحلة مـع        ٧٢ ادةاملـ األمر هنا حباالت التوبـة التلقائيـة (  
ــادةالضــحية ( ــائي األرمــيين)   ٧٧  امل ــانون اجلن ــ ،مــن الق ــادةر يف الوضــعية (والتغيُّ مــن  ٧٣ امل

 القانون اجلنائي األرميين).

ق إىل احلاجــة إىل تتطــرَّومــن قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة بالكفالــة  ١٣٦إىل  ١٣٤ق املــواد تتعلَّــ
ورة اجلرميـة  ور املدعى عليه يف اإلجراءات اجلنائية الالحقة. وتؤخذ يف االعتبار خطـ كفالة حض

 ر أو اإلفراج املشروط.راج املبكِّاإلف عند النظر يف احتمال

مـن قـانون    ١٥٣ املـادة ) مـن اتفاقيـة مكافحـة الفسـاد مـن خـالل       ٦( ٣٠ املـادة ذ أحكـام  تنفَّو
القانون اجلنائي األرميين، جيـوز منـع األشـخاص مـن     من  ٥٣للمادة  وفقاًاإلجراءات اجلنائية. و

 فساد.جرائم  بسبب ارتكاهبماحمللية  شغل مناصب معينة يف الدولة أو يف أجهزة احلكم الذايت
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ــا فــرض جــزاءات       ــا إذا كــان جيــوز ألرميني ــة وال يوجــد تشــريع صــريح بشــأن مســألة م تأديبي
 .هنفسالوقت وجنائية يف 

إعـادة إدمـاج األشـخاص املـدانني بارتكـاب جـرائم يف اجملتمـع.        ويشجع التشريع األرميين على 
 الـيت تتـولَّى  من قانون السجون علـى وجـه اخلصـوص مسـؤوليات املؤسسـة       ١٢١ املادةوحتدد 

 السجن. عقوبة هقضائعنه بعد  املفرجدان املُتنفيذ العقوبات اجلزائية فيما يتعلق مبساعدة 

على التعاون بـني أجهـزة إنفـاذ القـانون واملـواطنني       لتشجيعلن القانون اجلنائي قواعد ويتضمَّ
 احاليـــيفـــرض أو املشـــاركني يف ارتكـــاب جـــرائم. ولكـــن املعـــاونني تنطبـــق كـــذلك علـــى 

) ٥( ٢٠٠نظـر املـواد   ا( إلبـالغ السـلطات بـذلك    رشـو بعـد ال  قـدره ثالثـة أيـام   هنـائي    موعد
 عنـه  إلعفـاء ل اجلـاين  لكـي يؤهـل  ) من القانون اجلنـائي األرمـيين)   ٤( ١- ٣١٢) و٤(  ٣١٢و

 ملسؤولية اجلنائية.ة أو تقديرية) من ا(بصفة آليَّ
    

   )٣٣و ٣٢د واملبلِّغني (املادتان محاية الشهو    
ــاول الفصــل   ــة األشــخاص املشــاركني يف       ١٢يتن ــة مســألة محاي ــانون اإلجــراءات اجلنائي ــن ق م

ت اجلنائيــة علــى وجــه مــن قــانون اإلجــراءا ١-٩٨و ٩٨د املادتــان اإلجــراءات اجلنائيــة. وحتــدِّ
علــى تــدابري احلمايــة الــيت جيــب اختاذهــا  اخلصــوص األشــخاص املشــمولني باحلمايــة كمــا تــنصُّ

العمليـة ضـئيلة    مـا زالـت املمارسـة   ، للغايـة  يبـدو شـامالً   القـائم  النظام القانوين بشأهنم. ومع أنَّ
عائقــا أمــام وارد املاليــة االفتقــار إىل املــ يعــدُّال وجــود لقضــايا متعلقــة بالفســاد. كمــا  و ،للغايــة

 برنامج محاية الشهود.

 وفقـــاًه برنـــامج محايـــة األشـــخاص املـــبلِّغني فمـــا يتعلـــق بـــاإلجراءات اجلنائيـــة. غـــري أنَّـــ وُنفِّـــذ
ــه املبلغــون عــن       ١( ١٧٧ للمــادة ــا يقدم ــار م ــة، ال ميكــن اعتب ــانون اإلجــراءات اجلنائي ) مــن ق

احلمايـة   وُيكفـل تـوفري  روع يف حتقيـق جنـائي.   غفلو اهلويـة مـن تقـارير أساسـا للشـ     املاملخالفات 
غني عــن املخالفــات. خــارج نطــاق القــانون اجلنــائي مــن خــالل اإلبقــاء علــى ســرية هويــة املــبلِّ  

غني عن املخالفـات. وعـالوة علـى ذلـك،     لفائدة املبلِّ ا ساخناًخطًّ تشغِّلالشرطة دوائر  أنَّ كما
 ت ولقاء إمدادها باملعلومات.فالمبلغني عن املخاللتقدم الدولة حوافز مادية 

    
   )٤٠و ٣١سرية املصرفية (املادتان التجميد واحلجز واملصادرة؛ ال    

عائــدات اجلرميــة القســرية لصــادرة امل علــى) مــن القــانون اجلنــائي األرمــيين ٤( ٥٥ املــادة تــنص
رائم اجلــواألدوات املســتخدمة أو املزمــع اســتخدامها يف ارتكــاب جــرائم غســل األمــوال أو       
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) مــن القــانون اجلنــائي ٤( ٥٥ املــادةلســوابق القضــائية، ال جيــوز تطبيــق ل وفقــاًصــلية. لكــن األ
ــيين إالَّ ــةيف حــاالت اإلدانــة   األرم ــاب   جبرمي ــوال. ويف غي ــةاإل هــذه غســل األم ال تنطبــق ، دان

ــادة إالَّ ــائي ا  ٣( ٥٥ امل ــانون اجلن ــن الق ــيينأل) م ــا    ،رم ــد نطاقه ــيت يع ــا  ال تشــمل ال أضــيق ألهن
) مـن القـانون   ٣( ٥٥ املـادة ال تـنص   ،جلرائم اخلطرية وبالغة اخلطورة. وعالوة علـى ذلـك  ا إالَّ

وســُتطبَّق مصــادرة مبــالغ تعــادل قيمــة عائــدات اجلرميــة.    بشــأنقاعــدة  علــىاجلنــائي األرمــيين 
املصــادرة اجلديــدة، الــيت أرســيت يف مســودة قــانون، علــى مجيــع اجلــرائم الــيت تســتتبع احتيــاز     

 .عائدات منها

(ب) من اتفاقية مكافحة الفساد باسـتثناء تلـك املتعلقـة     )١( ٣١ املادةذ أرمينيا أحكام مل تنفِّو
قتفـاء األثـر والتجميـد واحلجـز.     التـدابري  انون اإلجراءات اجلنائية اختاذ بغسل األموال. ويتيح ق

ُجمِّـد أو  مـا   بالتصـرف يف حتديـداً   القيـام ومل ُتنشئ أرمينيا جهازاً إلدارة املوجـودات مـن أجـل    
 وُتحفــظ ُحجــز أو صــودر مــن ممتلكــات. وتنقــل املمتلكــات املصــادرة إىل ميزانيــة الدولــة.         

 جراءات اجلنائية.من قانون اإل ٢٣٦للمادة  وفقاًاملمتلكات احملجوزة 

) من القانون اجلنائي األرمـيين علـى مصـادرة املمتلكـات أو جـزء      ٢) و(١( ٥٥املادتان  وتنصُّ
 ٢٣٣ املـادة ق تطبَّـ ود حجـم املمتلكـات املعتـزم مصـادرهتا.     ة أن حتـدِّ ملعنيَّـ منها؛ وعلى احملكمة ا

 إلجراءات اجلنائية قبل اإلدانة.من قانون ا

افحـة غسـل األمـوال    ، وقانون مكة من خالل قانون السرية املصرفيةوتنظَّم مسألة السرية املصرفي
وبإمكـان أجهـزة    فيـذ والتحـرِّي.  التنوقـانون أنشـطة    نائيةوقانون اإلجراءات اجل رهابإلومتويل ا

جنائيـة، احلصـول علـى معلومـات مشـمولة بالسـرية املاليـة مبـا يف          بـدء دعـوى  إنفاذ القانون، قبل 
جهـزة  أل ميكـن . كمـا  التنفيذ والتحـرِّي من قانون أنشطة  ٢٩ املادةب ذلك السرية املصرفية، عمالً

مـن   ١٠ املـادة إىل  علومـات اسـتناداً  تلـك امل جنائية، احلصول علـى   بدء دعوىإنفاذ القانون، بعد 
من قانون اإلجراءات اجلنائية. ومـع ذلـك، ونتيجـة ملـا يبـدو       ١٧٢ املادةقانون السرية املصرفية و

، وأحكـام  التنفيذ والتحـرِّي مـن جهـة   أنه تضارب بني أحكام قانوين اإلجراءات اجلنائية وأنشطة 
احلصـول   وكـاالت إنفـاذ القـانون مـن    اكم احملـ  ال متكِّـن أخـرى،   جهـة قانون السرية املصرفية من 

، قبــل بــدء الــدعوى لومــات املشــمولة بالســرية املصــرفية مــن املؤسســات املاليــة علــى املع مباشــرة 
. قد ُحدِّدت بعد "املشتبه فيه" أو "املتهم"هوية  تكون عندما الاجلنائية أو خالل مرحلة التحقيق 
مـن   ١-١٣ املـادة مـة إىل السـلطات اسـتنادا إىل    املعلومـات املقدَّ  وعالوة علـى ذلـك، ال يبـدو أنَّ   

ل رهـاب تشـكِّ  من قانون مكافحـة غسـل األمـوال ومتويـل اإل     ١٣ املادةقانون السرية املصرفية أو 
 االستعانة هبا يف احملاكم. من مثة رمسية وال ميكن أدلَّ
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تعلقـة  ثبـات ألغـراض املصـادرة بسـبب القواعـد الدسـتورية امل      قاعـدة عكـس عـبء اإل    ومل ُتنفَّذ
 الرباءة. بافتراض

مـن   ٥٥ املـادة وحقوُق األطراف الثالثة احلسنة النية فيما خيص مسائل املصادرة حممية مبوجـب  
 القانون اجلنائي األرميين.

    
   )٤١و ٢٩لسجل اجلنائي (املادتان التقادم؛ ا    

ون اجلنــائي مــن القــان ٧٥للمــادة  وفقــاًرائم الفســاد. وجلــفتــرة التقــادم بالنســبة  راًمــؤخَّ زيــدت
ة سـن  ١٥و ٢د هذه الفترة حبسـب جسـامة اجلـرم املرتكـب، وتتـراوح مـدهتا بـني        األرميين، حتدَّ

 ابتداء من تاريخ ارتكاب اجلرم.

ويف احلاالت الـيت يـدان فيهـا شـخص جبرميـة جنائيـة ارتكبـها خـارج إقلـيم أرمينيـا ويكـون قـد             
كـن أن تؤخـذ يف االعتبـار اإلدانـات     ارتكب قبلها جرائم داخل إقليم أرمينيا بصفة متكـررة، مي 

 من القانون اجلنائي األرميين). ١٧ املادةالسابقة (
    

   )٤٢الوالية القضائية (املادة     
ــن خــالل    ــا م ــذَت أرميني ــادةَنفَّ ــدأ       ١٤ امل ــدأ االختصــاص اإلقليمــي ومب ــائي مب ــا اجلن ــن قانوهن م

من القانون اجلنائي  ١٥ املادةوحتكم االختصاص باجلاين وباجملين عليه يف تقرير الوالية القضائية. 
األرميين تقرير الوالية القضائية فيما يتعلق باألشخاص الذين يرتكبون جرائم جنائية خارج إقليم 
أرمينيا. وال جيوز تسليم املواطنني األرمينيني الذين يرتكبـون جـرائم جنائيـة خـارج إقلـيم أرمينيـا       

جنائيا داخل إقلـيم   تهتسليم شخص ما مالحق إىل دولة أخرى. ولكن جيوز يف حالة رفض طلب
 ) من القانون اجلنائي األرميين).٥( ١٦ املادةبشأن جرائم مرتكبة يف إقليم دولة أجنبية ( أرمينيا

    
   )٣٥و ٣٤عويض عن الضرر (املادتان عواقب أفعال الفساد؛ الت    

القــانون املــدين  مــن أنَّميكـن أن يكــون الفســاد عـامال يف تغــيري أو إلغــاء عقـد مــا، علــى الـرغم     
 مصـادرة  ميكـن مـن القـانون اجلنـائي األرمـيين،      ٥٥للمـادة   وفقـاً ينص على ذلك صـراحة. و  ال

 املمتلكات نتيجة ألفعال الفساد.

من قانون اإلجراءات اجلنائية، للضحية احلـقُّ يف احلصـول علـى تعـويض عـن       ٥٩للمادة  وفقاًو
ــانون اجل     ــا الق ــال حيظره ــاجم عــن أفع ــك   الضــرر الن ــى ذل ــيين. وعــالوة عل ــائي األرم ــاًو ،ن  وفق
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دعى املـ من قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة، تشـمل تكـاليف احملـاكم الـيت جيـب علـى           ١٦٨ للمادة
 ضرار النامجة عن اجلرم املرتكب.دفعها املبالغ املالية املدفوعة إىل الضحية تعويضا عن األعليه 

    
   )٣٩و ٣٨و ٣٦ات (املواد بني اهليئالسلطات املتخصِّصة والتنسيق فيما     

صة يف مكافحة الفساد بل هنالك عـدد مـن املؤسسـات    ال يوجد يف أرمينيا هيئة واحدة متخصِّ
يتعـاون جهـاز   و. واحداً منها. وُيعد جهاز شرطة أرمينيا يف هذا اجملالصة أو الوحدات املتخصِّ

خاصـة  و األخـرى،  إنفـاذ القـانون  ط مع هيئات يعلى حنو نشيف سياق مكافحة الفساد الشرطة 
األمن الوطين، وهيئة اجلمارك ومصلحة الضرائب، وعدد مـن   وجهازمع مكتب املدَّعي العام، 

جهــاز الشــرطة مديريــة عامــة متخصصــة وهــي   ضــمنمنظمــات اجملتمــع املــدين. كمــا أنشــئت  
 لعامة ملكافحة اجلرمية املنظمة.املديرية ا

مهــا:  دائمــنيجهــازين غــري  أيضــاًؤسســي وعــالوة علــى أنشــطة إنفــاذ القــانون، يشــمل اإلطــار امل
مكافحـة   جملـس جملس مكافحة الفساد وجلنة رصـد تنفيـذ اسـتراتيجية مكافحـة الفسـاد. ويـرأس       

ف بتنسـيق تنفيـذ اسـتراتيجية مكافحـة الفسـاد. ويـرأس اللجنـة        مكلَّـ  وهـو الفساد الـوزير األول،  
مكافحـة الفسـاد والـربامج     املكلفة بالرصد مساعد رئاسي، وهـي تقـوم برصـد تنفيـذ اسـتراتيجية     

" العموميـة لـ"املفهوم اهلادف ملكافحة الفساد يف منظومـة اإلدارة   وفقاًالداخلية ملكافحة الفساد. و
ــذي  ــدال ــرار صــادر   اعُتم ــوزراء    ٢٠١٤نيســان/أبريل  ١٠يف بق ــس ال ــن جمل ــه، ع ــة واليت  املنتهي
 لة ملكافحة الفساد.ملقباآللية املؤسسية لتنفيذ االستراتيجية ا طفيف على تعديل سُيدَخل

النيابـة   وجهـاز األمـن الـوطين    وجهـاز رات تفاهم مربمة بني جهـاز الشـرطة   ك مذكِّهنا كما أنَّ
 أخرى. جهةخبارات املالية من ، ووحدة االستجهةالعامَّة من 

دورات تدريبية بغية تشجيع املواطنني علـى اإلدالء مبـا لـديهم مـن املعلومـات؛ وتبـث        وُنظِّمت
معلومـات بشـأن قضـايا الفسـاد علـى املوقـع        أيضـاً ؛ وتنشر التلفازامج توعية عن طريق بر أيضاً

وقــد  ،ع الســلطات علــى اإلبــالغ عــن املخالفــات  الشــبكي ملكتــب النائــب العــام؛ كمــا تشــجِّ  
 الء مبعلومات بشأن الرشوة.إلدمن أجل ااجلمهور العام  ليستخدمه ا ساخناًأنشأت خطًّ

    
   املمارسات اجليِّدةالتجارب الناجحة و  - ٢- ٢  

ل الثالـث مـن   واملمارسات اجليِّدة بشأن تنفيذ الفصـ  التجارب الناجحةبصفة عامة، تتمثل أبرز 
 االتفاقية فيما يلي:
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اجلديدة مـن القـانون اجلنـائي األرمـيين      ٢-٣١٢ املادةيعترب اخلرباء املستعرضون أنَّ   •  
الصـعب احلكـم علـى مـدى      لسـوابق القضـائية، مـن   اا. لكن ويف غياب مة جدمتقدِّ
 هذا احلكم من الناحية العملية. فعالية

    
   التحدِّيات اليت ُتواجه التنفيذ  - ٣- ٢  

 لتدابري القائمة ملكافحة الفساد:من شأن اخلطوات التالية أن تعزِّز ا

 الكيانـــاتكـــون مجيـــع ت(أ) مـــن اتفاقيـــة مكافحـــة الفســـاد أن   ١٥ املـــادةتشـــترط   •  
تفســري  وحــىت إذا أمكــنثالثــة مســتفيدة.  أطرافــاً اباعتبارهــ أيضــاً ةمشــمول ةاالعتباريــ

 الكيانـات مصطلح "شخص آخر" على أنه يشمل الشخص الذي ميثله، مبـا يف ذلـك   
من القانون اجلنـائي األرمـيين    ١- ٣١٢و ٣١٢، من املمكن تعديل املادتني ةاالعتباري
 السياسية؛سبيل املثال، األحزاب شمال، على تعلى الوضوح ولكي  حرصاً

ــترط   •   ــادةتش ــاد أن     ١٥ امل ــة مكافحــة الفس ــن اتفاقي ــع  ت(ب) م ــون مجي  الكيانــاتك
تفســري  وحــىت إذا أمكــنثالثــة مســتفيدة.  أطرافــاً اباعتبارهــ أيضــاً ةمشــمول ةاالعتباريــ

 الكيانـات مصطلح "شخص آخر" على أنه يشمل الشخص الذي ميثله، مبـا يف ذلـك   
من القانون اجلنـائي األرمـيين    ١- ٣١١و ٣١١دتني ، من املمكن تعديل املاةاالعتباري
 يل املثال، األحزاب السياسية؛شمال، على سبتعلى الوضوح ولكي  حرصاً

نون ا) من القـ ١( )٤( ٣٠٨ املادةينبغي جعل تعريف املوظفني األجانب الوارد يف   •  
 ١٦ ةاملـاد (ب) من اتفاقية مكافحـة الفسـاد (   ٢ املادةاجلنائي األرميين متماشيا مع 
 من اتفاقية مكافحة الفساد)؛

ينبغــي ألرمينيــا تقــدمي نســخ مــن قوانينــها املتعلقــة بغســل األمــوال إىل األمــني العــام     •  
 من اتفاقية مكافحة الفساد)؛ )د( )٢( ٢٣ املادةلألمم املتحدة (

من اتفاقيـة   ٢٤ املادةع أرمينيا على النظر يف جترمي خمالفات اإلخفاء البسيطة (شجَُّت  •  
 كافحة الفساد)؛م

ة (ب) مـن اتفاقيـ   )١( ٣١ املادةينبغي ألرمينيا تعديل قوانينها حىت يتسىن هلا تنفيذ   •  
 مكافحة الفساد تنفيذاً كامالً؛

ــة أن        •   ــام إمكاني ــو ت ــى حن ــل عل ــا أن تكف ــي ألرميني ــأمرينبغ ــا أو ســلطاهتا   ت حماكمه
وأن جارية أو حبجزهـا؛  املختصة األخرى بتقدمي السجالت املصرفية أو املالية أو الت
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التغلب بفعالية على العقبات اليت قد تنشأ عن تطبيق قوانني السرية املصـرفية  تكفل 
 من اتفاقية مكافحة الفساد)؛ ٤٠و) ٧( ٣١(املادتان 

 الـدعم املـايل   ريوعلـى تـوف   عمليـا ع أرمينيا على تطبيق برنـامج محايـة الشـهود    شجَُّت  •  
 ) من اتفاقية مكافحة الفساد)؛  ١(  ٣٢ املادةالكايف لذلك الغرض (

 ٣٧ة (املـاد  سلطات إنفاذ القانون واملـواطنني  ع أرمينيا على تعزيز التعاون بنيشجَُّت  •  
 من اتفاقية مكافحة الفساد).

    
   االحتياجات من املساعدة التقنية اليت ُحدِّدت من أجل حتسني تنفيذ االتفاقية  - ٤- ٢  

لتجـرمي اإلثـراء غـري املشـروع      اجليِّـدة أن املمارسـات  هتتم أرمينيا بتلقي املشـورة بشـ    •  
 ؛ديالت املقبلة لقانوهنا اجلنائيلتعل يف سياق اإلعدادللنظر فيها 

 هتتم أرمينيا بتلقي املساعدة يف التحقيق يف اجلرائم املرتكبة بواسطة احلواسيب؛  •  

غني عــن يــة املــبلِّاملتعلقــة حبما اجليِّــدةاملشــورة بشــأن املمارســات  يأرمينيــا تلقــ تــود  •  
 قانوهنا اجلنائي؛ خارج إطاراملخالفات 

ــا إىل أنَّ  •   حباجــة إىل املســاعدة يف جمــال مجــع   إنفــاذ القــواننيهيئــات  أشــارت أرميني
هـذه املسـاعدة علـى     تتجسَّـد األدلة اإلثباتية ملكافحة اجلرائم املتعلقة بالفساد. وقـد  

ة لفائـــدة املـــوظفني يـــبوجـــه اخلصـــوص يف شـــكل مشـــورة قانونيـــة، ودورات تدري
 ذلك؛غري و، لقواننياملسؤولني عن إنفاذ ا

 وإدارة برامج وآليات التبليغ. إعداداملسؤولة عن  السلطاتبناء قدرات لبرامج   •  
    

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

   )٤٧و ٤٥و ٤٤واد يهم؛ نقل اإلجراءات اجلنائية (املاحملكوم عل تسليم اجملرمني؛ نقل األشخاص
علـى حنـو مباشـر باالسـتناد إىل اتفاقيـة       املطلـوبني م تسـليم  من دستور أرمينيا، ُينظَّ ٦للمادة  وفقاً

م التشريعات احملليـة املسـائلَ الـيت ال تتطـرق إليهـا االتفاقيـة علـى وجـه         مكافحة الفساد. كما تنظِّ
مــن قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة  ٥٤لقــانون اجلنــائي األرمـيين والفصــل  مــن ا ١٦ املــادةالتحديـد ( 
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تعاجل ذات الصلة ال  أحكام التشريعات احمللية هنا إىل أنَّ ُيشار ،)). ولكن٤٨٠إىل  ٤٧٨(املواد 
 إىل اتفاقية مكافحة الفساد. املطلوبني استناداًصراحة مجيع التفاصيل املتعلقة بعملية تسليم 

 املطلـوبني ق مبدأ ازدواجية التجرمي على طلبات تسـليم  من دستور أرمينيا، يطبَّ ٦للمادة  وفقاًو
ن . وال تتضــمَّمباشــراً املســتندة إىل االتفاقيــة مــن خــالل تطبيــق اتفاقيــة مكافحــة الفســاد تطبيقــاً

ــة األرمينيــة األخــرى ذات      ــام التشــريعات احمللي ــادةصــلة (الأحك ــانون اجلنــائي    ١٦ امل مــن الق
تجــرمي الازدواجيــة بشــأن شــروط  مــن قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة) أيَّ  ٥٤صــل األرمــيين والف

 طلبات.المثل هذه على  تنطبق

ها تعترب اتفاقيـة مكافحـة الفسـاد    بوجود معاهدة كما أنَّ مشروطاً املطلوبنيال جتعل أرمينيا تسليم 
طبيـق اتفاقيـة مكافحـة    فيمـا يتعلـق جبـرائم الفسـاد. ومـن خـالل ت       املطلوبنيا لتسليم قانوني أساساً

 هذه االتفاقية قابلني للتسليم. ، يعترب مرتكبو اجلرائم اليت تشملهامباشراً الفساد تطبيقاً

ط تبسِّــ مــن قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة أحكامــاً ٣-٤٧٨و ٢-٤٧٨و ١-٤٧٨ن املــواد تتضــمَّو
واحتجـازهم،  م أرمينيـا،  عملية إلقاء القبض على األشخاص الـذين يرتكبـون جـرائم خـارج إقلـي     

 وتسليمهم.

ــ الدوليـــة املصـــدَّق عليهـــا  جتيزهـــا االتفاقـــاتر تســـليم املـــواطنني إال يف احلـــاالت الـــيت  وُيحظَـ
ين مـن القـانون اجلنـائي األرمـي     ١٦ املـادة ن من الدستور)؛ ومـع ذلـك، ال تتضـمَّ    ١-٣٠ املادة(

 هذا االستثناء. نص بشأن أيَّ

ــاً ــادة  وفق ــانون اإلجــراءات ٩( ٤٧٩للم ــا قضــائي    ) مــن ق ــة، ســوف تالحــق أرميني  ا أيَّاجلنائي
مواطنيهــا، يف حــال رفــض التســليم، إذا تــوافرت شــروط كافيــة مبوجــب    مبــا يشــملشــخص، 

ــة      قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة للشــروع يف املالحقــة القضــائية. وســوف يكــون شــرط ازدواجي
ــك الشــروط.      ــن بــني تل ــاًو ،إضــافة إىل ذلــك والتجــرمي م ــن قــانون   )٩( ٤٧٩للمــادة  وفق م

، يف احلــاالت املنصــوص عليهــا يف عي العــام جلمهوريــة أرمينيــااإلجــراءات اجلنائيــة، يأخــذ املــدَّ
بــإجراءات  القيــامعلــى عاتقــه املعاهــدات الدوليــة ذات الصــلة (مثــل اتفاقيــة مكافحــة الفســاد)  

 .هبا األخرى تضطلعحماكم الدولة  كانتاليت ملرتكيب اجلرائم املعنية، املالحقة اجلنائية 

مــن  ٤٩٩ لمــادةل) و٤٤ املــادةمــن  ١٣التفاقيــة مكافحــة الفســاد (الفقــرة   وبــالتطبيق املباشــر
قانون اإلجراءات اجلنائية، تنظر أرمينيا، عقب تلقيهـا طلـب الدولـة الطـرف الطالبـة، يف تنفيـذ       

ى مــن ا تبقَّــتنفيــذ مــيف ، أو ةالطــرف الطالبــ للدولــة الــداخليقــانون الاحلكــم الصــادر مبقتضــى 
 العقوبة احملكوم هبا.
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ين مــن قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة علــى ضــمان معاملــة األشــخاص الــذ ٤-٤٧٨ املــادةوتــنص 
 ُيلتمس تسليمهم معاملة منصفة.

املستندة إىل اتفاقيـة مكافحـة الفسـاد جملـرد أنَّ      املطلوبنيوال ميكن ألرمينيا رفض طلبات تسليم 
 ا مباشرا، متصالً مبسائل ضريبية.االتفاقية تطبيق ، من خالل تطبيقأيضاًاجلرم املرتكب يعترب 

حيثمـا اقتضـى األمـر، مـع الدولـة الطـرف الطالبـة لكـي         و ر أرمينيا، قبل رفـض التسـليم  تتشاوو
تتيح هلا فرصة وافرة لعرض آرائها ولتقدمي املعلومات ذات الصلة بادعاءاهتا، وذلك مـن خـالل   

 تطبيق االتفاقية تطبيقا مباشرا.

، املطلـوبني دة األطراف لتعزيـز فعاليـة تسـليم    نيا عددا من االتفاقات الثنائية واملتعدِّوأبرمت أرمي
)، واتفاقيـة كومنولـث الـدول    ١٩٥٧مبا يف ذلك االتفاقيـة األوروبيـة بشـأن تسـليم املطلـوبني (     

ائيـة  املستقلة املتعلقة باملساعدة القانونيـة والعالقـات القانونيـة يف املسـائل املدنيـة واألسـرية واجلن      
ة )، واتفاقيــة كومنولــث الــدول املســتقلة املتعلقــة باملســاعدة القانونيــة يف املســائل املدنيــ١٩٩٣(

 ).٢٠٠٢واألسرية واجلنائية (

نقـل السـجناء، مبـا يف     تـنظِّم يف اتفاقـات دوليـة ثنائيـة ومتعـددة األطـراف       أيضـاً وأرمينيا طرف 
) واتفاقيـة كومنولـث   ١٩٨٣لـيهم ( بشأن نقل األشخاص احملكـوم ع جملس أوروبا اتفاقية ذلك 

 ).١٩٩٨عليهم بالسجن ( ة املتعلقة بتسليم احملكومالدول املستقلَّ

وسوف تنظر أرمينيا يف إمكانية نقـل اإلجـراءات اجلنائيـة كمـا ميكـن هلـا أن تضـطلع بعمليـات         
علقـة  بالتصديق على عدد من االتفاقيات املتعددة األطـراف املت  أيضاًالنقل هذه. كما أهنا قامت 

ــة         ــدعاوى اجلنائي ــة بنقــل ال ــة املتعلق ــة األوروبي ــا يف ذلــك االتفاقي ــة، مب بنقــل اإلجــراءات اجلنائي
) واتفاقية كومنولث الدول املسـتقلة املتعلقـة باملسـاعدة القانونيـة والعالقـات القانونيـة       ١٩٧٢(

مثــال عــن  م إىل اآلن أيُّ). ومــع ذلــك، مل يقــد١٩٩٣َّيف املســائل املدنيــة واألســرية واجلنائيــة (
 ل إلجراءات ذات صلة جبرائم فساد.عملية نق

    
   )٤٦ املادةلقانونية املتبادلة (املساعدة ا    

تقــدمي  مــن دســتور أرمينيــا علــى حنــو مباشــر ٦ املــادة متــنظِّ، املطلــوبنيعلــى حنــو مماثــل لتســليم 
م التشـريعات احملليـة   إىل اتفاقيـة مكافحـة الفسـاد. كمـا تـنظِّ      اسـتناداً املساعدة القانونية املتبادلـة  

مـن قـانون اإلجـراءات     ٥٤املسائلَ اليت ال تتطرق إليها االتفاقيـة علـى وجـه التحديـد (الفصـل      
ــك، مل    ــع ذل ــة). وم ــدمي    حــىت اآلن أيُّ ُتضــَرباجلنائي ــة عــن تق ــة فعلي ــة  أمثل املســاعدة القانوني
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ها يتـيح تسـجيل   إلدارة القضـايا لـدي   السـلطات أيضـاً إىل عـدم وجـود نظـام     . وأشـارت  املتبادلة
 على حنو سليم. طلبات املساعدة القانونية املتبادلة الواردة

دت السلطات األرمينية استعدادها لتوفري املساعدة القانونية املتبادلة علـى أوسـع نطـاق    كما أكَّ
ممكن يف التحقيقات واملالحقات واإلجراءات القضـائية فيمـا يتعلـق بـاجلرائم املشـمولة باتفاقيـة       

ــة أيَّ  ٥٤ن الفصــل فســاد. وال يتضــمَّمكافحــة ال شــرط متعلــق  مــن قــانون اإلجــراءات اجلنائي
 مثـل إىل معاهـدة دوليـة    اسـتناداً تـوفري املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة      مـن أجـل  بازدواجية التجرمي 

مــن  ٤٦ املــادةمــن  ٢ألحكــام الفقــرة  التلقــائياتفاقيــة مكافحــة الفســاد. ومــن خــالل التنفيــذ  
املسـاعدة القانونيــة املتبادلــة علــى   تقــدميالفســاد، ســوف يكـون بوســع أرمينيــا  اتفاقيـة مكافحــة  

 املسـؤولية للشخصـيات االعتباريـة    أوسع نطاق ممكن فيما خيص اجلرائم اليت جيـوز فيهـا حتميـل   
 .جتاه دول أطراف أخرى

ــة، دون  وجيــوز احلصــول علــى ســاس بالقــانون احمللــي وطلبــات  امل للســلطات املختصــة األرميني
معلومات متعلقـة مبسـائل   دون طلب مسبق ، أن حتيل يف أرمينيا واإلجراءات اجلنائية وماتاملعل

 .مباشراً تطبيق االتفاقية تطبيقاًجنائية إىل سلطة خمتصة يف دولة طرف أخرى، من خالل 

علـى   املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة   ، لـن تـرفض أرمينيـا طلبـات     مباشـراً  التفاقيـة تطبيقـاً  ا وبتطبيق
 .السرية املصرفية أساس

ص عليهـا يف الفقـرات   املتطلبات اإلجرائية املتعلقـة باملسـاعدة القانونيـة املتبادلـة املنصـو      كما أنَّ
من اتفاقية مكافحـة الفسـاد ذاتيـة     ٤٦ املادةمن  ٢١و ٢٠و ١٩و ١٨و ١٦و ١٥و ١٢و ١٠

 من الدستور. ٦ لمادةوفقاً ل مباشرةًتطبيقها  وميكنالتنفيذ 

ينيا مكتب املدعي العام سـلطةً مركزيـةً فيمـا يتعلـق بطلبـات املسـاعدة القانونيـة        نت أرمقد عيَّو
الـواردة خــالل مرحلــة مــا قبـل احملاكمــة، ووزارة العــدل ســلطة مركزيـة فيمــا يتعلــق بالطلبــات    

ما يصدر عن احملـاكم   بتنفيذذات الصلة باملساعدة القانونية خالل مرحلة احملاكمة وفيما يتعلق 
 رمينية والروسية واإلنكليزية.وف تقبل أرمينيا الطلبات الواردة باللغات األمن قرارات. وس

إىل  ه جيـوز رفـض الطلبـات اسـتناداً    مـن قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة علـى أنَّـ       ٤٧٧ املـادة  وتنصُّ
األسس املنصوص عليها فيما أبرمته أرمينيا من معاهدات دولية. كما جيـوز رفـض طلبـات مـن     

نظام أرمينيا الدستوري أو سيادهتا أو أمنها الوطين، أو إذا كـان احتمـال   شأن تنفيذها تقويض 
، علـى األقـل يف إحـدى    وارداًرفض تنفيذ هذه الطلبات باالستناد إىل األسباب اآلنـف ذكرهـا   

 ٤٧٧ املــادة ن املعاهــدات الدوليــة الســارية املربمــة بــني أرمينيــا والدولــة الطالبــة. وال تتضــمَّ        
ــلة مبســـائل ضـــريبية أساســـاً قاعـــدة تـــنص علـــى ا أيَّ لـــرفض الطلبـــات.  عتبـــار اجلـــرائم املتصـ
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) من قانون اإلجراءات اجلنائية، جيـب علـى السـلطات األرمينيـة إشـعار      ٥( ٤٧٥للمادة  وفقاًو
 .بهة القانونية وأسباتنفيذ طلبات املساعد بتعذُّرنظرياهتا يف الدول األجنبية 

مواعيـد هنائيـة    بـار علـى أكمـل وجـه ممكـن أيَّ     عتأرمينيا إىل أهنـا سـوف تأخـذ يف اال   وأشارت 
تأجيـل املسـاعدة    ألرمينيـا جيوز والتفاقية مكافحة الفساد.  وفقاً الطالبةتقترحها الدولة الطرف 

القانونية املتبادلة إذا كانت تتعـارض مـع حتقيقـات أو مالحقـات أو إجـراءات قضـائية جاريـة.        
ه، مـع الدولـة الطـرف الطالبـة، مـن خـالل       وسوف تتشاور أرمينيا، قبل رفض الطلب أو تأجيل

 تطبيق االتفاقية تطبيقا مباشرا.

ض إىل مــن االتفاقيــة فيمــا يتعلــق بضــمان عــدم التعــرُّ   ٣٦ املــادةمــن  ٢٧أحكــام الفقــرة  مث إنَّ
 مباشـراً  تطبيقهـا تطبيقـاً   وميكـن  ،الشهود أو اخلرباء أو غري ذلك من أنواع احلماية ذاتية التنفيـذ 

 من الدستور. ٦ لمادةل وفقاً

من االتفاقات الدولية املتعلقة باملساعدة القانونيـة يف املسـائل اجلنائيـة،     قد أبرمت أرمينيا عدداًو
ــة (      ــة يف املســائل اجلنائي ــة للمســاعدة املتبادل ــة األوروبي ــك االتفاقي ــا يف ذل ــة ١٩٥٩مب )، واتفاقي

القانونيـة يف املسـائل املدنيـة     كومنولث الـدول املسـتقلة املتعلقـة باملسـاعدة القانونيـة والعالقـات      
)، واتفاقيـة كومنولـث الـدول املسـتقلة املتعلقـة باملسـاعدة القانونيـة        ١٩٩٣واألسرية واجلنائية (

رات تعـاون بـني مكتـب    مـذكِّ  أيضـاً  وأبرمـت ). ٢٠٠٢يف املسائل املدنيـة واألسـرية واجلنائيـة (   
 ان أخرى.مع نظرييهما يف بلد املدعي العام ووزارة العدل يف أرمينيا

    
  ي اخلاصة التعاون يف جمال إنفاذ القانون؛ التحقيقات املشتركة؛ أساليب التحرِّ    

   )٥٠و ٤٩و ٤٨(املواد 
والفسـاد،  من املعاهدات الثنائية واملتعددة األطراف بشأن مكافحة اجلرميـة   أبرمت أرمينيا عدداً

أرمينيـا أسـاس   لـدى  يا الفساد. وملعلومات العملياتية خالل التحقيق يف قضاابتبادل  تتصل أيضاً
تشريعي لتبادل املعلومات، عند االقتضاء، مع الدول األطراف األخرى بشـأن وسـائل وطرائـق    
معينة ُتستخدم يف ارتكاب اجلـرائم املشـمولة باتفاقيـة مكافحـة الفسـاد، مبـا يف ذلـك اسـتخدام         

لـدى  أنَّ خفـاء. كمـا   اإل هويات زائفة أو وثائق مزورة أو حمورة أو زائفة أو غريها من وسـائل 
ــا ــة    أرميني ــات املتعلق ــادل املعلوم ــة لتب ــة    ةاملبكــر باالســتبانةآلي جلــرائم الفســاد املشــمولة باتفاقي

 تبادالت.تلك الأمثلة عن  م أيُّمكافحة الفساد. ومع ذلك، مل ُتقدَّ

نون بشــأن للتعــاون املتبــادل يف جمــال إنفــاذ القــا وتعتــرب أرمينيــا اتفاقيــة مكافحــة الفســاد أساســاً
 .هباجلرائم املشمولة ا
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 تنشـأ مل  ة إلنشاء هيئات حتقيق مشتركة مع الـدول األطـراف األخـرى، ولكـن    وأرمينيا مستعدَّ
مشـتركة  حتقيقـات   إجـراء  اآلن. وباإلضافة إىل ذلـك، أوضـحت أرمينيـا أنَّ    هيئات كهذه حىت

دول األطـراف األخـرى.   إبرام اتفاقات أو ترتيبات خاصة مـع السـلطات املعنيـة يف الـ     سيتطلَّب
 اتفاقيــة مكافحــة الفســاد أساســاًمــن  ٤٩املــادة وإذا اقتضــت احلاجــة، ميكــن كــذلك اســتخدام 

األخرى. األطرافمشتركة مع الدول ا إلنشاء أفرقة حتقيق قانوني 

مراقـب  تسـليم   إجراء عمليات، جيوز للسلطات املختصة التنفيذ والتحرِّيلقانون أنشطة  وفقاًو
ي اخلاصـة، مـن قبيـل املراقبـة اإللكترونيـة أو غريهـا مـن أشـكال         أسـاليب التحـرِّ   من ذلك وغري

 .هذه األنشطةاملراقبة والعمليات املستترة. وتقبل احملاكم األدلة املستقاة من 
    

   ارب الناجحة واملمارسات اجليِّدةالتج  - ٢- ٣  
نفيـذ الفصـل الرابـع مـن     ت سـياق فيما يلي التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّـدة يف   إمجاالًترد 
 :مكافحة الفساد اتفاقية

الــيت تتــيح  ،مــن قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة  ٢-٤٧٨ املــادةمــن  ٢أحكــام الفقــرة   •  
ت، أو عتقـال املؤقَّـ  االشـأن  التعجيل بإيصال طلب جهاز الدولة األجنبية املخـتص ب 

ــا أ ــار  قراراهت ــة بشــأن اختي ــا اجلنائي ــدبرياالحتجــاز  و أحكامه ــدل كت الشــخص  تقيي
منظمـة  أيِّ اإلنتربـول أو   وينطبـق ذلـك بصـفة خاصـة مـن خـالل      امللتمس تسليمه. 

ويعـد ذلـك   فيها،  تكون أرمينيا عضواًوا جنائياملعين دولية أخرى تالحق الشخص 
 ؛املطلوبنيال ألغراض تسليم يل فعَّمن العوامل اليت تفضي إىل تعاون دو

ل بشـأن تنفيـذ مـا    علـى إجـراء مفصَّـ    تنص ، اليت)٢( )١( ٤٧٦ املادةعترب أحكام ت  •  
يــرد مــن طلبــات املســاعدة القانونيــة املتبادلــة عنــدما تكــون مســتندة إىل أكثــر مــن    

قانونيـة املتبادلـة   العوامل اليت تفضي إىل تنفيذ طلبات املساعدة ال من ،معاهدة دولية
 ال.على حنو فعَّ

    
   التحدِّيات اليت ُتواجه التنفيذ  - ٣- ٣  

تتخـذها أرمينيـا ملكافحـة     ل النقاط التالية إطـاراً لتعزيـز وتـدعيم اإلجـراءات الـيت     ميكن أن تشكِّ
 الفساد:

واملساعدة القانونية املتبادلـة،   املطلوبنيتوجيهي ينطبق على إجراءات تسليم  أاعتماد مبد  •  
 ؛السبل بأكفأهذه اإلجراءات  تسيريإىل اتفاقية مكافحة الفساد، لضمان  استناداً
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ــذل مــن  تبســيط   •   ــا يب ــيحهبــدف وضــع نظــام إلدارة احلــاالت    جهــودم تصــنيف  يت
واملسـاعدة القانونيـة    املطلـوبني اإلحصاءات واستخدامها يف املسائل املتعلقة بتسليم 

 ا؛قانوني استخدام اتفاقية مكافحة الفساد أساساً بشأن مسائلاملتبادلة، مبا يف ذلك 

تبسيط ما يتصل هبا مـن متطلبـات إثباتيـة    النظر يف زيادة تعجيل إجراءات التسليم و  •  
معاجلة هـذا األمـر    وميكنتعلق بأيِّ جرم تنطبق عليه اتفاقية مكافحة الفساد؛ فيما ي
من خـالل إعـداد مبـدأ تـوجيهي ملعاجلـة طلبـات التسـليم املسـتندة إىل اتفاقيـة          أيضاً 

 ؛املطلوبنيفة بتسليم مكافحة الفساد لفائدة السلطات األرمينية املكلَّ

ضــمان عــدم اعتبــار أو حتديــد أيِّ جرميــة مشــمولة باتفاقيــة مكافحــة  يفاالســتمرار   •  
بني أرمينيا وغريهـا مـن    املطلوبني ُتربممعاهدة لتسليم  أيِّ الفساد جرميةً سياسيةً يف

 الدول األطراف يف هذه االتفاقية؛

مـن   ١-٣٠ ادةاملأحكام  من القانون اجلنائي األرميين مع ١٦ املادةمواءمة أحكام   •  
 الدستور؛

ــة مواصــلة املمارســة املتمثِّ    •   ــة متعلقــة   استكشــاف إمكاني ــرام معاهــدات ثنائي ــة يف إب ل
 ؛املطلوبنيبالتسليم لتعزيز فعالية تسليم 

دة األطـراف مـن شـأهنا    اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعدِّ إبراماستكشاف إمكانية   •  
من اتفاقية مكافحـة الفسـاد،    ٤٦ ادةاملأن ختدم على وجه التحديد أغراض أحكام 

أو أن تضــعها موضــع التطبيــق العملــي، أو أن تعززهــا، مــع التركيــز بشــكل خــاص 
 جرائم الفساد؛ على

استكشاف إمكانية مواصلة املمارسة املتمثلـة يف إنشـاء مزيـد مـن قنـوات االتصـال         •  
 ساد؛الدول األطراف يف اتفاقية مكافحة الفسائر مع السلطات املختصة يف 

استكشاف إمكانية اختاذ مزيد من اخلطوات لتعزيز التعاون يف جمـال إنفـاذ القـانون      •  
 يات فيما يتعلق باجلرائم املشمولة باتفاقية مكافحة الفساد؛التحرِّ يف سياق

استكشـــاف إمكانيـــة النظـــر يف اختـــاذ مزيـــد مـــن اخلطـــوات لتعزيـــز تنفيـــذ الفقـــرة   •  
 اتفاقية مكافحة الفساد؛ من ٤٦ املادةمن  (ج)  )١(  الفرعية

استكشـــاف إمكانيـــة النظـــر يف اختـــاذ مزيـــد مـــن اخلطـــوات لتعزيـــز تنفيـــذ الفقـــرة   •  
 من اتفاقية مكافحة الفساد؛ ٤٦ املادة) من  (ه  )١(  الفرعية
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بـرام اتفاقـات أو ترتيبـات ثنائيـة     إاستكشاف إمكانيـة مواصـلة املمارسـة املتمثلـة يف       •  
ســياق التعــاون ي اخلاصــة يف تخدام أســاليب التحــرِّاســ بشــأندة األطــراف متعــدِّ أو

 على الصعيد الدويل.
    

     دت من أجل حتسني تنفيذ االتفاقيةاالحتياجات من املساعدة التقنية اليت ُحدِّ  - ٤- ٣  
يســـمح بتصـــنيف اإلحصـــاءات  القضـــاياوضـــع نظـــام إلدارة يف املســـاعدة التقنيـــة   •  

 واملساعدة القانونية املتبادلة؛ طلوبنياملواستخدامها يف املسائل املتعلقة بتسليم 

 املطلــوبنيتــوجيهي ينطبــق علــى إجــراءات تســليم  أإعــداد مبــد يفاملســاعدة التقنيــة   •  
 ؛إىل اتفاقية مكافحة الفساد استناداًواملساعدة القانونية املتبادلة، 

ص باملمارســات مــن اتفاقيــة مكافحــة الفســاد، إعــداد ملخَّــ ٤٨ املــادةفيمــا يتعلــق ب  •  
املساعدة التقنية (مثل إنشاء قواعد بيانات/نظم لتبـادل  ودة/الدروس املستفادة، اجليِّ

علـى  واملسـاعدة التقنيـة    ،خـبري  جانـب املساعدة املوقعية مـن  واملعلومات وإدارهتا)، 
جلـرائم  ي وجه التحديد فيما يتعلـق بتحسـني أدوات التعـاون املسـتخدمة يف التصـدِّ     

  ).٤٨ املادةمن  ٣تكنولوجيا احلديثة (الفقرة املرتكبة باستخدام الالفساد 
 


