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    خالصة وافية  - ثانياً  
   ليختنشتاين    

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

كـانون   ١٠يف  (االتفاقيـة)  اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفسـاد على عت إمارة ليختنشتاين وقَّ
 وأودعـت صـكَّ   ٢٠٠٩ كانون األول/ديسـمرب  ١٦قت عليها يف وصدَّ ٢٠٠٣ ديسمرباألول/

 .٢٠١٠ متوز/يوليه ٨تصديقها يف 

ــذلك، يف  التلقــائي نظــام اإلدمــاج ليختنشــتاينعتمــد وت ــة. ول صــارت  تنفيــذ املعاهــدات الدولي
خوهلـا حيِّـز   عقب التصديق عليهـا ود  ليختنشتاينأ من القانون الداخلي لال يتجزَّ اًاالتفاقية جزء

ع االتفاقيـــة، . وضـــمن التسلســـل اهلرمـــي للقواعـــد، تتمتَّـــ ٢٠١٠آب/أغســـطس  ٧ النفـــاذ يف
ــةً بوصــفها معاهــدةً  ــانون ، دولي ــل علــى  التشــريعي بصــفة الق ــداخلي  األق ــانوين ال يف النظــام الق

  ).القانون الالحق ناسخ( األسبقية على القوانني السابقة  وهلا
د سـلطة الدولـة   ثية تقوم علـى أسـس دميقراطيـة وبرملانيـة. وتتجسَّـ     وليختنشتاين ملكية دستورية ورا

تنطبــق  ا مــع سويســرا ومــن مثَّا ومجركيــنقــدي احتــاداً ل اإلمــارةُيف األمــري احلــاكم والشــعب. وتشــكِّ
 . ويســتند القــانون اجلنــائي إىل حــدٍّعــة مــن القــوانني السويســرية يف ليختنشــتاين أيضــاًجمموعــة متنوِّ
 نون النمساوي. وهذا يعين أنه نظام قانون مدين قائم على إجراءات قضائية حتقيقية.كبري إىل القا

إلطـار   كـامالً  خضـوعاً  يف املنطقة االقتصادية األوروبية، فهي ختضع وبوصف ليختنشتاين عضواً
ليختنشـتاين   االحتاد األورويب ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب. وباإلضافة إىل ذلك، تعـدُّ 

منظمـة األمـن والتعـاون يف     دة األطـراف، مبـا يف ذلـك   يف منظمات واتفاقـات دوليـة ومتعـدِّ    طرفاً
عت ليختنشتاين اتفاقية جملس أوروبا للقانون اجلنـائي بشـأن الفسـاد،    أوروبا وجملس أوروبا. ووقَّ

سـاد  ع اتفاقيـة جملـس أوروبـا للقـانون املـدين بشـأن الف      مل توقِّـ  ق عليها بعد. وهـي ها مل تصدِّولكنَّ
وال اتفاقيــة منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي ملكافحــة رشــوة املــوظفني األجانــب. 

  عي العام.وأهمُّ املؤسسات املعنية مبكافحة الفساد هي الشرطة الوطنية ومكتب املدَّ
 ا يفاملنصــوص عليهــ تزامــاتلا مــع االتامــ ســاقاًاتِّ ســقاًوجلعــل القــانون اجلنــائي لليختنشــتاين متَّ 

د التعـديالت املزمـع إدخاهلـا علـى القـانون اجلنـائي       أبـيض حيـدِّ   كتابـاً  االتفاقية، نشرت احلكومة
ع صـدور مشـروع   ريـة. ومـن املتوقَّـ   طْخالل الزيـارة القُ  وكان موضوع مناقشةوقوانني أخرى، 
  .٢٠١٥عام قانون يف خريف 
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    الفصل الثالث: التجرمي وإنفاذ القانون  - ٢  
    لى تنفيذ املواد قيد االستعراضمالحظات ع  - ١- ٢  

    )٢١و ١٨و ١٦و ١٥الرشو واملتاجرة بالنفوذ (املواد     
ــ ــادة    ي ــوظفني يف امل ــق برشــو امل ــائي. ومييِّــ   ٣٠٧رد احلكــم املتعل ــانون اجلن ــن الق ــانونالز م  يف ق

ــادة    األعمــالليختنشــتاين بــني   ــة للواجــب (امل ــة املنافي ــائي)  ١( ٣٠٧الرمسي ــانون اجلن ) مــن الق
  ) من القانون اجلنائي).٢( ٣٠٧غري املنافية للواجب (املادة  الواألعم

) مــن القــانون اجلنــائي علــى    ٤( ٧٤وينطبــق تعريــف "املوظــف العمــومي" الــوارد يف املــادة      
نني يف مناصـب واألشـخاص الـذين    املعيَّـ  العمـوميني  املوظفني املنتخبني وكـذلك علـى املـوظفني   

ــذين   غــري احملتــرفني والقضــاة رفــونا (القضــاة احملتقضــائي يشــغلون منصــباً ومجيــع األشــخاص ال
املـوظفني   كبـار  اجملالس البلدية أويشاركون يف إقامة العدل). وهو ال يشمل أعضاء الربملان أو 

    التنفيذيني للمؤسسات العامة.
رشــو األشــخاص الســالفي الــذكر   ) مــن القــانون اجلنــائي ١( ٣٠٧ ومــع ذلــك، تتنــاول املــادة 

 الوطنيني واألجانـب صـراحةً   املوظفنيهذا احلكم ال يشمل  واجباهتم ألنَّل ةمنافيبسبب أعمال 
إخل.  ،أعضـاء الربملـان   ، بـل كـذلك  )اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد   ) من ١( ١٦ (املادة

املســؤولني الــوطنيني   ) مــن القــانون اجلنــائي ســوى     ٢( ٣٠٧ املــادة  تغطــي ورغــم ذلــك، ال   
 . وإضـافةً األعمـال غـري املنافيـة لواجبـاهتم     فيمـا خيـصُّ  ، رة مؤسسة عامةفني بإداواملوظفني املكلَّ
 م فقـط هـا جتـرِّ  ا أدىن لالسـتثناء ألنَّ مـن القـانون اجلنـائي حـد     )٢( ٣٠٧ ن املادةإىل ذلك، تتضمَّ

مـن  ) ٢( ٣٠٧الـوارد يف هنايـة املـادة     سـتثناء باال االعتـداد ميكـن   ،وأخرياً ."البسيطة غري"املزايا 
عـرض املزيــة أو الوعـد باحلصــول عليهــا أو    ر لـوم اجلــاين بســبب تعــذَّي مل "مـا اجلنــائي (القـانون  

اء عمـل  "تسـريع" أد  هـو  املزيـة  هـذه  إذا كان املقصـود مـن   منحها يف ضوء الظروف السائدة")
يف اإلصـــالح املزمـــع  عـــالَجســـوف ُتهـــذه القضـــايا  كـــلَّ أنَّ حت ليختنشـــتاينقـــانوين. ووضَّـــ

  اد.لتشريعات مكافحة الفس
شـمل  ت هـا فسَّـر علـى أنَّ  هـذه العبـارة تُ   ة"، ولكـن املسـتحقَّ ة غـري  زيَّاملعنصر " القانون فيعرِّوال 

  مجيع املكافآت واهلدايا املادية وغري املادية.  
 الكيانات. ، مبا فيهاة صراحةًاألطراف الثالثة املستفيدة من املزيَّ ُتذكرو

  (أ) من القانون اجلنائي.    ٣٠٦و ٣٠٦و ٣٠٥و ٣٠٤ م يف املوادوارتشاء املوظفني الوطنيني جمرَّ
  .مكافحة الفساد اتفاقية) من ٢( ١٦ذ ليختنشتاين املادة ومل تنفِّ
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املنافسـة   حـد  يف حـال بلوغـه  الرشو يف القطاع اخلاص (األحكام املتعلقة ب ليختنشتاين ذنفِّمل تو
األحكـام  ذ ومل تنفِّـ ا. جزئيـ  تنفيـذاً  إالَّاملنافسة غري املشروعة) من قانون  ٤غري املشروعة، املادة 

 االرتشاء يف القطاع اخلاص.املتعلقة ب

مــن القــانون اجلنــائي، الــيت تتعلــق بــبعض  ٣٠٨ا مبوجــب املــادة م املتــاجرة بــالنفوذ جزئيــجــرَّوُت
عالقـة بـني   ال موضوعها هـو  لكنَّ(ب) من االتفاقية).  ١٨املتاجرة بالنفوذ (املادة قبول جوانب 

 من االتفاقية بعالقة بني ثالثة أشخاص. ١٨ما تتعلق املادة شخصني، بين
    

    )٢٤و ٢٣غسل األموال؛ اإلخفاء (املادتان     
) من القانون اجلنـائي غسـل األمـوال. وتتعلـق جرميـة غسـل األمـوال جبميـع         ١( ١٦٥م املادة جترِّ

ري مباشـر مـن   احلصول عليها بشـكل مباشـر مـن اجلرميـة أو بشـكل غـ       أنواع املمتلكات، سواء متَّ
للســوابق القضــائية.  وفقــاً خــالل االســتبدال. والعائــدات غــري املباشــرة (الفوائــد) مشــمولة أيضــاً 

يعاقب عليهـا بالسـجن مـدى احليـاة أو ألكثـر      (اجلرائم األصلية لغسل األموال كلها جرائم  وتعدُّ
 ،مـن مثَّ و دة (السـجن ألقـل مـن ثـالث سـنوات).     من ثالث سـنوات) وجمموعـة مـن اجلـنح احملـدَّ     

  مبالغ صغرية. اختالس فجميع اجلرائم املنصوص عليها يف االتفاقية هي جرائم أصلية، باستثناء
بالنســبة  )الشــروعمشــاركة يف  الشــروع (وكــذلك أيَّ مــن القــانون اجلنــائي ١٥ملــادة م اوجتــرِّ
املـة  مـن القـانون اجلنـائي (مع    ١٢مبـا يف ذلـك غسـل األمـوال. وتتنـاول املـادة       ، ميع اجلـرائم جل

  والتسهيل وإسداء املشورة. حريضمجيع املشاركني كجناة) املساعدة والت
(االختصـاص  واليتها القضائية على نشـاط غسـل األمـوال نفسـه     متارس ليختنشتاين  وما دامت
 ل هـذه األفعـال جرميـةً   تشـكِّ  اجلـرائم األصـلية، شـريطة أنْ   مبكان ارتكـاب   فال يعتدُّ اإلقليمي)،

القضـائية علـى السـلوك املتعلـق     متـارس واليتـها   ليختنشـتاين   لـي. بـل إنَّ  حملعلى الصـعيد ا  أصليةً
ن مــ ٩ -١الفقــرة ت اجلرميــة األصــلية يف ليختنشــتاين (كَبــبغســل األمــوال يف بلــد آخــر إذا ارُت

ى يف حال عدم توافر ازدواجية التجرمي. وقد يكـون اجلـاين   حتَّ)، من القانون اجلنائي ٦٤املادة 
 ســلوك غســل األمــوال الــذايت م أيضــاًجــرَُّي ومــن مثَّكــب اجلرميــة األصــلية، مرت نفســه هــو أيضــاً

  .اجملرم بغسل عائدات جرميته بنفسه)  (قيام
 .)من القانون اجلنائي ١٦٤ املادة(جرمية تداول السلع املسروقة  من خاللم اإلخفاء جرَّوُي
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  )٢٢و ٢٠و ١٩و ١٧ االختالس؛ إساءة استغالل الوظائف؛ اإلثراء غري املشروع (املواد    
 

م االخـتالس يف القطـاعني اخلـاص    جـرَّ ُي ن القانون اجلنائي العديد من اجلرائم اجلنائيـة الـيت  يتضمَّ
  من القانون اجلنائي. ٣١٣و ٣٠٢و ١٥٣و ١٣٣املواد  ةً، وخاصَّمبوجبها والعام معاً

  ن القانون اجلنائي.م ٣٠٢من االتفاقية من خالل األحكام الواردة يف املادة  ١٩ذ املادة نفَّوُت
للمبــادئ الدســتورية (افتــراض  م اإلثــراء غــري املشــروع نظــراًهــا مل جتــرِّوذكــرت ليختنشــتاين أنَّ

    .جترمي ذلك ها نظرت يفالرباءة وعكس عبء اإلثبات)، ولكنَّ
    

    )٢٥إعاقة سري العدالة (املادة     
 ٢٨٨بإقامـة العـدل (املادتـان     ةًخملَّـ  (أ) مـن االتفاقيـة) جرميـةً    ٢٥إعاقة سري العدالـة (املـادة    تعدُّ
 ٢٩٥و ٢٩٣ة (املادتـان  واألدلَّـ  املسـتندات ضد موثوقيـة   من القانون اجلنائي) أو جرميةً ٢٨٩و

 ١٠٥مبثابـة قسـر (املادتـان     من القانون اجلنائي). وباإلضافة إىل ذلك، تعترب هذه األفعال أيضـاً 
لتحـريض  ل ...ة ة غـري مسـتحقَّ  واردة "مزيَّـ من القانون اجلنائي). وال تتناول األحكام الـ  ١٠٦و

  .".على اإلدالء بشهادة زور، إخل
مـن القـانون اجلنـائي     ٢٦٩مبوجـب املـادة   مـة  جمرَّواجبـهم  لاملـوظفني العمـوميني   ممارسـة  إعاقة و

مــن القــانون اجلنــائي (االعتــداء علــى موظــف)، علــى  ٢٧٠(مقاومــة ســلطات الدولــة) واملــادة 
  ام ال تشمل الترهيب.هذه األحك الرغم من أنَّ

    
    )٢٦مسؤولية الشخصيات االعتبارية (املادة     

مـن   )ز( ٧٤إىل  )أ( ٧٤وأدرج جـزء جديـد (املـواد مـن      ٢٠١٠ح القانون اجلنائي يف عـام  ُنقِّ
 القانون اجلنائي) عـن مسـؤولية الشخصـيات االعتباريـة. وإىل جانـب العقوبـات اجلنائيـة عمـالً        

ــادة  ــانون   )ب( ٧٤بامل ــاح سـُـ مــن الق ــائي، تت ــة أخــرى بالنســبة    اجلن ــة ومدني بل انتصــاف إداري
للشخصيات االعتبارية املدانة بارتكاب جرمية منصوص عليها يف االتفاقية (مثال حل الشـركة،  

لــيس هنــاك إجــراء لالســتبعاد  غــري أنــه مــن قــانون الشــركات). ٥) مــن الــرقم ١( ٩٧١املــادة 
 الوضع يف الالئحة السوداء.  أو

لمـديرين أو  ل مـن حتميلـها أيضـاً    املسـؤولية عـن فعـل مـا     الشخصيات االعتباريـة  يلال مينع حتمو
ض الشخصـيات االعتباريـة الـيت حتمَّـل املسـؤولية      عن الفعـل نفسـه. وتتعـرَّ   التابعني هلا املوظفني 

مــن القــانون اجلنــائي.  )ج( ٧٤و )ب( ٧٤للمــادتني  جلــزاءات، مبــا فيهــا جــزاءات ماليــة وفقــاً 
  سويسري. فرنك ٧٠٠ ٠٠٠مليونان و هيلقصوى وتبقى العقوبة ا
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    )٢٧املشاركة والشروع (املادة     
وهـي  من القـانون اجلنـائي املسـاعدة والتحـريض والتسـهيل وإسـداء املشـورة.         ١٢تغطي املادة 

آخــر علــى ارتكــاب اجلرميــة أو يســاهم يف اقترافهــا  ض شخصــاًشــخص حيــرِّ أيَّ علــى أنَّ تــنصُّ
  .أيضاً جنائيةً جرميةًطريقة أخرى يرتكب  بأيِّ

مـن   ١٥بالنسـبة جلميـع اجلـرائم يف املـادة      مجمـرَّ ) الشـروع مشاركة يف  (وكذلك أي والشروع
  د اإلعداد جلرمية فساد.جرَّم جمرَّالقانون اجلنائي. وال ُي

    
    )٣٧و ٣٠املالحقة واملقاضاة واجلزاءات؛ التعاون مع سلطات إنفاذ القانون (املادتان     

دة احملكمـة إصـدار عقوبـة حمـدَّ     مـن عي العام ال يطلـب  املدَّ ل يف أنَّئي خاصية تتمثَّللنظام القضا
ــة لفــرض      ــاتبــل يتــرك ذلــك لتقــدير احملكمــة. وللقضــاة ســلطة تقديري  يف ظــلِّ أنســب العقوب

الظــروف الســائدة. ويتــيح نطــاق العقوبــة املقــرَّرة علــى جــرائم الفســاد، مبــا يف ذلــك الظــروف  
  اجلرائم املعنية يف احلسبان. خطورة، إمكانية أخذ مدى فةدة واملخفَّاملشدَّ
للمـوظفني  حصـانة   ع األمـري احلـاكم باحلصـانة. وال متـنح أيُّ    لدسـتور ليختنشـتاين، يتمتَّـ    ووفقاً

ملـا يـدلون   ا بالنسـبة  ع أعضاء الربملان سوى حبصانة حمـدودة جـد  أو القضاة. وال يتمتَّ العموميني
ب األمـر موافقـة الربملـان    ال يتطلَّـ  ،وفيمـا عـدا ذلـك     الربملـان. يف لتصويتهمأو  به من تصرحيات

  .دورة من دوراتهعلى عضو من الربملان خالل  لقي القبضإذا أُ إالَّ
عي جيـب علـى مكتـب املـدَّ     فمـثالً  وينطبق مبـدأ الشـرعية يف اإلجـراءات اجلنائيـة لليختنشـتاين،     

  .وظيفتهحبكم  راميةاإلج مجيع األعمالعن الحقة املالعام من حيث املبدأ 
) مـن قـانون اإلجـراءات    ٤( ١٤٢واملـادة   ١٤٠إىل  ١٣٨) واملـواد مـن   ٥( ١٣١م املادة وتنظِّ

من القـانون اجلنـائي، يسـتند     ٤٦للمادة  حملاكمة. ووفقاًا ةعلى ذمَّاجلنائية لليختنشتاين اإلفراج 
دة يف  العقوبــة احملــدَّاإلطــار الــزمين لإلفــراج املشــروط (املبكــر) مــن الســجن يف ليختنشــتاين إىل 

  احلكم. وتتاح بدائل لالحتجاز قبل احملاكمة.
مــن قــانون مــوظفي الدولــة، واملــواد  ٥٤) مــن االتفاقيــة مــن خــالل املــادة ٦( ٣٠ذ املــادة نفَّــوُت
مـن القـانون املتعلـق بالنيابـة      ٥١م خلـدمات القضـاة واملـادة    مـن القـانون املـنظِّ    ٦٣إىل  ٦١ من

  .التكليف وإعادةإليقاف عن العمل با العامة، اليت تسمح
موظـف حكمـت عليـه حمكمـة      د من الوظيفـة كـلُّ  جرَّمن القانون اجلنائي، ُي ٢٧باملادة  وعمالً

  .ت عمداًكَبة جرائم ارُتة تزيد عن سنة واحدة بسبب جرمية أو عدَّحملية بالسجن ملدَّ
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 حقة اجلنائية.النظر عن املال ي بإجراءات تأديبية بغضِّ ويسمح القانون التأديب

ع التشريع إعادة إدمـاج األشـخاص املـدانني جبـرائم يف اجملتمـع. ولـدعم إعـادة اإلدمـاج،         ويشجِّ
  من قانون اإلجراءات اجلنائية). ٥١و ٥٠اإلفراج املشروط (املادتان  بتدابريجيوز األمر 

ء، حسـب املـواد   عـا مساومة على االعتراف، ميكـن هليئـة االدِّ   ليختنشتاين أيُّ ويف حني ال توجد يف
ــة، إســقاط التُّ   ٢٢(أ) إىل  ٢٢مــن  ــانون اإلجــراءات اجلنائي همــة وكــذلك، علــى ســبيل  (ن) مــن ق

مـرتكيب اجلـرائم علـى     ع ليختنشـتاين أيضـاً  كما تشـجِّ  املثال، االكتفاء بفرض غرامة مقابل التعاون.
بـاالقتران   ٤١  ادةالتعاون مع سلطات إنفاذ القانون من خالل تـوفري إمكانيـة ختفيـف األحكـام (املـ     

) مــن القــانون اجلنــائي). واحلصــانة الكاملــة غــري منصــوص   ١٧) إىل (١٥(  )١( ٣٤املواد مــن بــ
  عية وشرط املعاملة املتساوية.مبدأ الشر خلاصيات عليها يف ليختنشتاين نظراً

    
    )٣٣و ٣٢غني (املادتان محاية الشهود واملبلِّ    

ة للشهود مثل احلق يف رفـض اإلدالء بالشـهادة وتـدابري    ر قانون ليختنشتاين احلماية القضائييوفِّ
مـن قـانون    )أ( ١١٩ا أثنـاء اإلجـراءات (املـادة    ا أو كليـ هويـة الشـهود جزئيـ   سرية اإلبقاء على 

ــادة     ــة) واســتخدام تكنولوجيــات االتصــاالت (امل ــانون  ٢( )أ( ١١٥اإلجــراءات اجلنائي ) مــن ق
بشـأن محايـة الشـهود خـارج نطـاق القـانون، مثــل       أحكـام   اإلجـراءات اجلنائيـة). وهنـاك أيضـاً    

هوية جديدة والنقـل إىل مكـان إقامـة جديـد (مبـا يف      ومنح  ت يف مكان آمنتوفري السكن املؤقَّ
. وبعد تعـديل أجـري   واحلصول على مورد رزقذلك النقل خارج الوطن) وإجياد عمل جديد 

 أيضــاًتشــمل محايــة الشــهود  أصــبحتلقــانون الشــرطة الوطنيــة بشــأن محايــة الشــهود،  راًمــؤخَّ
بني مـن الشـهود. كمـا تنطبـق هـذه األحكـام أيضـاً علـى         األقارب وغريهم من األشخاص املقرَّ

مرحلـة   يف عرض آرائهم وشـواغلهم يف أيِّ  الضحايا من حيث كوهنم شهوداً. وللضحايا احلقُّ
  من مراحل إجراءات العدالة اجلنائية.

، يزمــع اســتحداث التابعــة جمللــس أوروبــا اهضــة للفســادلتوصــية مــن جمموعــة الــدول املن ووفقــاً
 مــوظفي القطــاع العــام تلــزِم غني عــن املخالفــات يف قــانون مــوظفي الدولــة،املــبلِّ أحكــام ختــصُّ

أخــرى وتعزيــز  فســاد وجــرائم وقــوع جــرائم باالشــتباه يف بــإبالغ املســؤول عــن دائــرهتم فــوراً
غني عـن املخالفـات   رة. وليسـت هنـاك محايـة للمـبلِّ    ملـربَّ غني من التدابري االنتقامية غري امحاية املبلِّ

  يف القطاع اخلاص.
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    )٤٠و ٣١التجميد واحلجز واملصادرة؛ السرية املصرفية (املادتان     
: وهـي ، ة للممتلكـات النهائيـ  للمصـادرة  مبوجب قانون ليختنشتاين، هناك ثالثة مفاهيم خمتلفـة 

ــدات مصــادرة ‘١‘ ــادة  العائ ــانون  ٢٠(امل ــن الق ــائي)؛ و م ــادة  املصــادرة ‘٢‘اجلن ــن  ٢٠(امل م
 مــن القــانون اجلنــائي). ٢٦(املــادة  اجلرميــة املصــادرة الوقائيــة ألدوات ‘٣‘القــانون اجلنــائي)؛ و

من القـانون اجلنـائي، يعاقـب الشـخص املعـين بـدفع مبلـغ مـن املـال يعـادل            ٢٠ومبوجب املادة 
قـانون اجلنـائي علـى إمكانيـة مصـادرة قيمـة       مـن ال  ٢٠املـادة   قيمة اإلثراء غري املشروع. وتنصُّ

شخص (مبا يف ذلك الشخصيات االعتباريـة) اسـتفاد بصـورة غـري قانونيـة مـن        األرباح من أيِّ
مبــدأ مــا بعــد  ى "ســمَّقيــاس مــدى اإلثــراء بواســطة مــا يُ  عمــل إجرامــي لشــخص آخــر. ويــتمُّ 

  حلصول على العائدات.  ا ا يعين خصم نفقات"، ممَّاخلصم
املوجــودات الــيت تكــون حتــت تصــرف  (ب) مــن القــانون اجلنــائي علــى مصــادرة ٢٠ ادةاملــ وتــنصُّ

توفريهـا   (ب)) أو الـيت يكـون قـد متَّ    ٢٧٨(أ)) أو مجاعة إرهابية (املادة  ٢٧٨(املادة  تنظيم إجرامي
 علـــى املصـــادرة تنطبـــقكمـــا (د)).  ٢٧٨أو احلصـــول عليهـــا كوســـيلة لتمويـــل اإلرهـــاب (املـــادة 

ــودات إذا  ــتخدمةً املوجـ ــت مسـ ــادة   كانـ ــوال (املـ ــل األمـ ــانون  ١(  )٢(ب) ( ٢٠يف غسـ ــن القـ ) مـ
  اجلنائي).

. اجلرميـة  أدوات مصادرة املمتلكات ال القيمة يفمصادرة  نظام وقد اعتمدت ليختنشتاين أيضاً
على سالمة األشـخاص أو األخـالق أو    ل خطراًإذا كانت تشكِّ إالَّصاَدر ال ُتاألدوات  غري أنَّ

  من القانون اجلنائي). ٢٦ام (املادة النظام الع
مـن القـانون اجلنـائي) بـأمر قضـائي       ٢٦ة واألشياء اخلاضعة للمصـادرة (املـادة   وجيوز حجز األدلَّ

 وجيوز جتميد املوجودات اخلاضعة ملصـادرة العائـدات   من قانون اإلجراءات اجلنائية). ٩٦(املادة 
(ب) من القـانون اجلنـائي    ٢٠مبوجب املادة  من القانون اجلنائي أو للمصادرة ٢٠مبوجب املادة 

  خاذ قرار قضائي هنائي.اتِّ مَّى يت(أ) من قانون اإلجراءات اجلنائية حتَّ ٩٧للمادة  طبقاً
ــة    املوجــودات وإدارة املوجــودات املصــادرة يف   مصــادرةوهنــاك أحكــام تشــريعية تتعلــق بعملي

  من قانون اإلجراءات اجلنائية. )أ( ٢٥٣و ٢٥٣املادتني 
مــن القــانون  ٢٠مبقتضــى املــادة  بغريهــا مــن مصــادرة العائــداتاملوجــودات  اخــتالط وال مينــع

، جيـوز للمحكمـة أن   جهيـد  فقط جبهـد  أو كان ممكناً العائداتر حتديد مبلغ اجلنائي. وإذا تعذَّ
    حسب تقديرها. مصادرتهد املبلغ الذي ينبغي حتدِّ

املوجـودات حيثمـا كانـت هنـاك      مبصـادرة ي ) من القـانون اجلنـائ  ٣) و(٢(٢٠وتسمح املادتان 
ــة  أنشــطةب صــلة ــدليل علــى روتعــذَّ إجرامــي تنظــيمأو بعضــوية يف ة مســتمرَّإجرامي  ت إقامــة ال
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ــنصُّ   ــزة. وت ــادة  املصــدر املشــروع للمي ــى عــدم    ٤( ٢٠امل ــائي عل ــانون اجلن ــن الق مصــادرة ) م
 وجه حق.ودون  اًهذا الشخص مباشر كان إثراءإذا  طرف ثالث إالَّ عائدات من

ــاإلجراءات       ــة فيمــا يتعلــق ب وال ينطبــق واجــب احلفــاظ علــى الســرية املصــرفية إزاء احملكمــة اجلنائي
ة حاجـة إىل أمـر   الع على الوثائق، مثَّـ ) من قانون املصارف). ومن أجل االط٢ِّ(  ١٤اجلنائية (املادة 

قـانون املصـارف،    ) مـن ٢(  ١٤السـرية املصـرفية، مبوجـب املـادة      من احملكمة. ومـع ذلـك، ال تعـدُّ   
ليسـت هنـاك حاجـة لرفـع      د إليـه لـرفض اإلدالء بشـهادة أمـام حمكمـة جنائيـة. ومـن مثَّ       ستَنُي أساساً

  دة.  السرية املصرفية لالستماع إىل شهادة أحد املوظفني يف مصرف بشأن صفقة حمدَّ
    

    )٤١و ٢٩التقادم؛ السجل اجلنائي (املادتان     
) مــن القــانون ٣( ٥٧قــة (املــادة جلرائم حســب العقوبــة املطبَّتتبــاين فتــرات التقــادم اخلاصــة بــا 

بالنســبة جلــرائم الفســاد.  مخــس ســنوات حســب اجلرميــة وثــالث بــني  فهــي تتــراوحاجلنــائي). 
د القيام بالنشـاط الـذي يسـتوجب العقوبـة أو انتـهاء السـلوك الـذي        وينطبق قانون التقادم مبجرَّ

ــرة التقــا   ــة. وال يــدخل ضــمن فت دم الوقــت الــذي ال ميكــن بــدء املالحقــة أو   يســتوجب العقوب
 علـى  حلكم قانوين أو الـذي تكـون اإلجـراءات اجلنائيـة خاللـه معروضـةً       مواصلتها خالله طبقاً

 احملكمة ضد اجلاين بسبب اجلرمية.

ــار أيَّ   وميكــن للمحكمــة املختصَّــ   ــا أن تأخــذ يف االعتب ــد إصــدار حكمه ــة ســابقة يف   ة عن إدان
  حىت خارج االحتاد األورويب/املنطقة األوروبية االقتصادية. ،ليختنشتاين أو يف اخلارج

    
    )٤٢الوالية القضائية (املادة     

ــة العَ      ــة دول ــة ووالي ــها القضــائية اإلقليمي ــارس ليختنشــتاين واليت ــمت ــان لَ ــن  ٦٣و ٦٢م (املادت م
ــ ق ليختنشــتاين مبــدأ الشخصــية اإلجيابيــة القــانون اجلنــائي). وتطبِّــ  دأ ق بشــكل جزئــي مبــ وتطبِّ

أفعال يقـوم هبـا مواطنـو ليختنشـتاين ضـد      و ؛الشخصية السلبية (أفعال ضد موظفي ليختنشتاين
الواليــة القضــائية خــارج  قــد حتــدَّدتمــن القــانون اجلنــائي). و ٦٤مــواطين ليختنشــتاين، املــادة 

مـن   ٦٥و ٦٤عـن التسـليم، املادتـان     عن املالحقة عوضاً بالنسبة لغسل األموال، فضالً اإلقليم
  انون اجلنائي.الق
    

    )٣٥و ٣٤عواقب أفعال الفساد؛ التعويض عن الضرر (املادتان     
 ختضـع هلـا  ) من القـانون املـدين العـام، تعتـرب العقـود أو بنـود العقـود الـيت         ١( ٨٧٩للمادة  وفقاً

مبوجـــب القـــانون احلـــايل بســـبب انتـــهاكها ألحـــد القـــوانني.   وباطلـــةً أعمـــال الفســـاد الغيـــةً
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ــار أحــد اإلجــراءات    ١٠٦القــانون العــام، تســمح املــادة   ويف ــة باعتب مــن قــانون اإلدارة الوطني
إجــراء لالســتبعاد أو الوضــع يف القائمــة   . ولــيس هنــاك أيُّوبــاطالً اإلداريــة أو املراســيم الغيــاً 

م عطــــاء تقــــدمي معلومــــات عــــن ســــجله اجلنــــائي      ن علــــى مقــــدِّ  الســــوداء ولكــــن يتعــــيَّ  
 الطبيعيون).  (األشخاص

يف بـدء إجـراءات قانونيـة مـن      ميع الضحايا الذين أصاهبم ضرر جرَّاء إحـدى اجلـرائم احلـقُّ   وجل
  من القانون املدين العام). ١٢٩٥أجل احلصول على تعويض (املادة 

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

السـلطة  هـي  الشـرطة الوطنيـة    ، بـل ة الفسـاد صـة ملكافحـ  ال توجد يف ليختنشتاين وكالة متخصِّ
 يف الفسـاد داخـل الشـرطة    نيصـ  متخصِّنيقـ هنـاك حمقِّ  غري أنَّاملسؤولة عن التحقيق يف الفساد. 

 أفـراد صون يف الفساد، الذين يتولون أيضا التحقيقات الداخلية ضـد  قون املتخصِّاجلنائية. واحملقِّ
وحـدة اجلـرائم    ة اجلـرائم املاليـة ونائبـه. وتعـدُّ    الشرطة، هم رئيس الشرطة اجلنائية ورئيس وحد

يشـرف علـيهم رئـيس     مـوظفني  ٩ن مـن  ، الـيت تتكـوَّ  ات اجلنائيـة بة التحقيقـ ْعمن ُش املالية جزءاً
 الشرطة اجلنائية.

تتعلـق هبـذا املوضـوع يف سويسـرا      أنشـطة صون يف الفساد بانتظـام يف  قون املتخصِّويشارك احملقِّ
 ملكافحة الفساد يف النمسا. االحتاديكتب وهم على اتصال دائم بامل

عي مــع مكتــب املــدَّ مــن احلكومــة بالتواصــل مباشــرةً صــني يف الفســاد إذنٌقــني املتخصِّوللمحقِّ
العــام يف قضــايا الفســاد. وهــم غــري ملــزمني بســلك القنــوات الرمسيــة املعتــادة لالتصــال. ويــرد    

هلـذا القـانون،    وفقـاً فعي العـام.  ب املـدَّ عني العـامني يف القـانون املتعلـق مبكتـ    املـدَّ  وصف لوضـع 
مكتـب   إسـقاط املالحقـة. ويضـمُّ   ب عضـاء النيابـة العامـة   ُيحظر على وزارة العدل إصدار أمـر أل 

 صون يف مكافحة الفساد.عون متخصِّوليس هناك مدَّ عني عامني.مدَّ ٧عي العام املدَّ

هـذه  يف القضـايا. و  ى التحقيـق تتـولَّ ال  ولـذلك فهـي   وحدة االستخبارات املاليـة طـابع إداري  لو
للقـانون املتعلـق    هي عضو يف جمموعة إيغمونـت. ووفقـاً   ،٢٠٠١أنشئت يف عام  الوحدة، اليت

أمـر   عرقـل أيَّ ي قـد  عمـل  إتيـان أيِّ عـن   امللزمـون بـذلك   ميتنع األشـخاص  العناية الواجبة،بذل ب
مـن تـاريخ اسـتالم وحـدة      اًءى مرور مخسة أيام عمل ابتـد حتَّ األقلعلى  ضهيقوِّمن احملكمة أو 

إذا كانت وحدة االستخبارات املاليـة قـد    االستخبارات املالية للتقرير عن املعاملة املشبوهة، إالَّ
ا.وافقت على هذه األعمال خطي 
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علــى  وو مــن قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة التعــاون بــني الســلطات واملــوظفني  ٥٣وتــنظم املــادة 
الســلطات  متــدَّ علــى أنْ) مــن قــانون اإلدارة الوطنيــة ١( ٢٥ادة املــ تــنصُّ. كمــا الصــعيد احمللــي

 .يد املساعدة لبعضها البعض اإلدارية واحملاكم

وكـذلك  ة اجلمعيات املالية ذات الصلة اجتماعات فصلية مع هيئـة األسـواق املاليـة،    وتعقد كافَّ
  وحدة االستخبارات املالية. مع

غني عـن  لية قريبا تشغيل موقع علـى شـبكة اإلنترنـت للمـبلِّ    هيئة األسواق املا تبدأر أن ومن املقرَّ
 املخالفات.

بالنســـبة للمـــواطنني  - يف اإلبـــالغ احقًّـــولكـــن هنـــاك  -ولـــيس هنـــاك أي التـــزام بـــاإلبالغ 
  من قانون اإلجراءات اجلنائية). ٥٥  (املادة

    
    التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  - ٢- ٢  

جيـدة يف تنفيـذ    ممارسـات ما يلي من جتـارب ناجحـة و  على الضوء  تسليطبشكل عام،  ميكن،
 الفصل الثالث من االتفاقية:

متارس ليختنشـتاين الواليـة القضـائية علـى عمليـات غسـل األمـوال الـيت جتـري يف بلـد             •  
ــرة     كــَبآخــر إذا ارُت ــتاين (الفق ــادة   ٩-١اجلــرم األصــلي يف ليختنش ــن امل ــن  ٦٤م م

(ج)،  )٢( ٢٣(املـادة  ازدواجيـة التجـرمي    وجـود  عـدم ، حىت يف حال )القانون اجلنائي
 .(ج) من االتفاقية)  )٢(  ٤٢

 .) من االتفاقية)٢(  ٣٠النطاق احملدود للحصانات اليت متنحها ليختنشتاين (املادة   •  

إنشاء وحـدة متخصصـة داخـل الشـرطة اجلنائيـة علـى الـرغم مـن صـغر حجـم الدولـة              •  
 .)من االتفاقية ٣٦(املادة 

    
    حدِّيات اليت تواجه التنفيذالت  - ٣- ٢  

عــدد مــن  الفســاد، اإلشــارة إىل اجلهــود الــيت تبــذهلا ليختنشــتاين يف جمــال مكافحــة       حــدِّد، ب
يف التنفيذ و/أو األسباب الداعية إىل زيادة التحسني وأوصي (تبعـاً للطـابع    املطروحةالتحدِّيات 

م املتحـدة ملكافحـة الفسـاد) بـأن     اإللزامي أو االختياري للمتطلّبات ذات الصلة يف اتفاقيـة األمـ  
  :تقوم ليختنشتاين مبا يلي
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اعتماد وتنفيذ التعديالت املزمع إدخاهلا على القانون اجلنائي وعلى القـوانني  اإلسراع ب  •  
، يوصــى علـــى  الغــرض  ؛ وهلــذا علــى النحــو املتــوخى يف الكتــاب األبــيض      األخــرى 

  .إعداده املقررون مشروع القانيف التوصيات الواردة أدناه  بتأييداخلصوص 
  :من االتفاقية ٢١و ١٦و ١٥فيما يتعلق باملواد   •  

فـني بـإدارة   واملـوظفني املكلَّ  اجملالس البلديـة  جترمي رشو أعضاء الربملان وأعضاء  �    
 ؛أيضا وموظفيها بسبب أفعال غري منافية للواجب املؤسسات العامة

ليـة بسـبب أفعـال غـري     جترمي رشو املوظفني األجانب وموظفي املنظمـات الدو   �    
 ("الدفع من أجل التيسري")؛   أيضا منافية للواجب

 ؛ارتشاء املوظفني األجانب وموظفي املنظمات الدوليةالنظر يف جترمي   �    
 ؛خفضا كبريا إلغاء احلد األدىن لالستثناءات أو خفضه  �    
) ٢( ٣٠٧ املـادة يف هنايـة   إلغاء االستثناء املنصوص عليه بسبب "انتفاء اخلطأ"  �    

  من القانون اجلنائي؛
النظر يف جترمي االرتشاء يف القطاع اخلاص؛ والنظر يف التجرمي التـام للرشـو يف     �  

 القطاع اخلاص.
وقبوهلــا بــالنفوذ  املتــاجرةعــرض مــن االتفاقيــة، النظـر يف جتــرمي   ١٨فيمـا يتعلــق باملــادة    •  

 جترميا شامال؛

تنفيذ املتطلبات اإللزامية للتجـرمي الـواردة يف   ل النص على جرمية جديدة حمددة النظر يف  •  
 ؛اًوافي اً(أ) من االتفاقية تنفيذ ٢٥املادة 

مــن االتفاقيــة، أوصــي بإعــادة النظــر يف مــا إذا كانــت العقوبــة   ٢٦فيمــا يتعلــق باملــادة   •  
مبـا فيـه الكفايـة بالنسـبة للمؤسسـات       ورادعـةً  ناهيـةً  القصـوى القائمـة سـتكون عقوبـةً    

 ربى؛واملصارف الك

  :من االتفاقية، أوصي مبا يلي ٣١فيما يتعلق باملادة   •  
تعــديل القــانون وفقــا للكتــاب األبــيض، مبــا يف ذلــك االنتقــال إىل مــا يســمى     �  

ــة " ــاالً    "بالقيمــة اإلمجالي ــل امتث ــانون ليختنشــتاين ميتث ــ ، مــن أجــل جعــل ق ا تام
 .(أ) من االتفاقية  )١( ٣١ألحكام املادة 

، مـن  املقتـرح إضـافتها   من القانون اجلنائي )أ( ١٩قا للمادة تعديل القانون وف  �  
) ب( )١( ٣١ا ألحكـام املـادة   تامـ  أجل جعل قانون ليختنشتاين ميتثل امتثـاالً 

  .من االتفاقية
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مايـة  حب األخـذ ع ليختنشـتاين علـى النظـر يف    من االتفاقية، تشـجَّ  ٣٣فيما يتعلق باملادة   • 
  اع اخلاص.يف القطعن املخالفات غني املبلِّ

    
    الفصل الرابع: التعاون الدويل  - ٣  

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

  .من االتفاقية تنفيذا مباشرا التلقائية النفاذميكن لليختنشتاين تنفيذ األحكام 
يف الفصـل الثـاين مـن قـانون املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة         املطلوبنيترد القواعد املتعلقة بتسليم و

  .٢٠٠٠أيلول/سبتمرب  ١٥الصادر يف 
قانون الدولـة  كل من أفعال يعاقب عليها على لمحاكمة ل املطلوبنيوميكن املوافقة على تسليم 

ليختنشـتاين   تفـرض كثر من سنة واحدة. وال ليختنشتاين باحلرمان من احلرية ألوقانون الطالبة 
ــادة       ــة التجــرمي. وتســمح امل ــدأ ازدواجي ــن مب ــتثناءات م ــاعدة   ٣( ١١أي اس ــانون املس ــن ق ) م

بسبب جرائم ذات صلة على النحـو املنصـوص عليـه     املطلوبنيبتسليم  القانونية املتبادلة صراحةً
  .ص عليها يف االتفاقية جرائم سياسية) من االتفاقية. وال تعترب اجلرائم املنصو٣(  ٤٤يف املادة 

تســليم املوافقــة علــى وميكــن أيضــا  .وال تشـترط ليختنشــتاين وجــود معاهــدة لتســليم املطلـوبني  
املطلوبني على أساس املعاملة باملثل. وفيمـا يتعلـق بتقـدمي طلبـات التسـليم إىل الـدول األطـراف        

طلبـات   للتعامـل مـع   اقانوني اًتفاقية أساساال خاذاتِّ يف االتفاقية وتلقِّيها من تلك الدول، فيمكن
العقوبــة الــدنيا  شــرط. وتســتويف مجيــع اجلــرائم املنصــوص عليهــا يف االتفاقيــة   مــن هــذا القبيــل 

من قانون املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة (احلـبس ملـدة سـنة        ١١للتسليم املنصوص عليها يف املادة 
  .ةصغري مبالغاختالس  واحدة)، باستثناء حاالت

مـن قـانون املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة يف       ٣٢وإجراءات التسـليم املبسـطة ممكنـة وفقـا للمـادة      
ــان       ــان يف انتظــار التســليم ممكن ــة الشــخص املعــين. واحلــبس واالحتجــاز االحتياطي ــة موافق حال

مـن قـانون املسـاعدة     ٢٩مـن قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة واملـادة       ١٢٩و ١٢٧مبوجب املادتني 
  .ة املتبادلةالقانوني
مـن قـانون املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة،       ١٢مـن املـادة    ١قبل تسليم الرعايا عمال بالفقرة وال ُي

ــة، ال يكــون        ــى ذلــك. ويف هــذه احلال ــه الصــرحية عل ــد أعطــى موافقت إال إذا كــان الشــخص ق
" والواليـة  التسـليم أو احملاكمـة  التسليم مشروطا بعودته لقضاء العقوبة يف ليختنشـتاين. ومبـدأ "  
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 ١ يف اخلـارج منصـوص عليـه يف الفقـرة    بسبب اجلرائم الـيت يرتكبوهنـا   القضائية ملالحقة الرعايا 
مــن قــانون املســاعدة القانونيــة املتبادلــة   ٦٤مــن القــانون اجلنــائي. وتــوفر املــادة   ٦٥ مــن املــادة

  .أساسا لتنفيذ قرارات احملاكم األجنبية
مـن قـانون    ٩ابلة للتطبيق خـالل عمليـة التسـليم (املـادة     ومجيع احلقوق والضمانات اإلجرائية ق

) مــن قــانون املســاعدة القانونيــة املتبادلــة،  ٣( ١٩املســاعدة القانونيــة املتبادلــة). ووفقــا للمــادة  
جيــوز التســليم إذا كــان الطلــب قــد قُــدِّم بغــرض مالحقــة الشــخص أو معاقبتــه بســبب نــوع   ال

أو آرائـه السياسـية. وال تـرفض ليختنشـتاين      اإلثـين ه جنسه أو عرقه أو دينه أو جنسيته أو أصـل 
ــا   ــرب أيضـ ــرم يعتـ ــرَّد أنَّ اجلـ ــليم جملـ ــادة   ذا جوانـــب التسـ ــة (املـ ــاعدة   ١٥ماليـ ــانون املسـ ــن قـ مـ

  املتبادلة).  القانونية
احملكمـة احملليـة والسـلطة املسـؤولة عـن التسـليم يف ليختنشـتاين إىل التواصـل قبـل           وكثريا ما تلجأ

 يختنشــتاين دولــة عضــو يف االتفاقيــة األوروبيــة املتعلقــة بتســليم املطلــوبني        رفــض التســليم. ول  
)ETS No. 24( ) وبروتوكوهلا اإلضايفETS. No. 86َّة معاهـدات بشـأن تسـليم    عت عدَّ). وقد وق

  ). ١٩٣٨) وبلجيكا (١٩٣٦املطلوبني، مبا يف ذلك معاهدات مع الواليات املتحدة األمريكية (
ــيهم   وصــادقت ليختنشــتاين علــ  ــا املتعلقــة بنقــل األشــخاص احملكــوم عل ــة جملــس أوروب  ى اتفاقي

)ETS. No. 112 () وعلى بروتوكوهلا اإلضايفETS No. 167.( 

من قانون املساعدة القانونيـة املتبادلـة واملعاهـدات     ٧٤و ٦٠ونقل الدعاوى ممكن وفقا للمادتني 
  ).ETS No. 73اوى اجلنائية، بنقل الدع املتعددة األطراف (االتفاقية األوروبية املتعلقة

    
    )٤٦املساعدة القانونية املتبادلة (املادة     

على غرار تسليم املطلـوبني، يـنظم املسـاعدةَ القانونيـة املتبادلـة قـانون املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة          
ة واملعاهدات الثنائية واملتعددة األطراف، مبا يف ذلك اتفاقيـ  ٢٠٠٠أيلول/سبتمرب  ١٥الصادر يف 

 .١٩٥٩نيســان/أبريل  ٢٠خــة جملــس أوروبــا بشــأن املســاعدة املتبادلــة يف املســائل اجلنائيــة املؤرَّ 
 االعتبارية. وميكن تقدمي املساعدة القانونية املتبادلة فيما يتعلق باجلرائم اليت ترتكبها الشخصيات

شــكال املســاعدة ووفقــا لقــانون املســاعدة القانونيــة املتبادلــة، ميكــن لليختنشــتاين تقــدمي كافــة أ 
 مـن قـانون املسـاعدة    )أ( ٥٤) مـن االتفاقيـة. وتـنظم املـادة     ٣( ٤٦القانونيـة املدرجـة يف املـادة    
النقل التلقائي للمعلومات، الذي يستخدم أيضا يف املمارسـة العمليـة.    القانونية املتبادلة صراحةً

تسـاعد هـذه املعلومـات     مة ليختنشتاين من الكشف عنـها عنـدما  وال متنع سرية املعلومات املقدَّ
ــة يف      ــة املتبادل ــة وحــاالت املســاعدة القانوني ــة شــخص متــهم. ويف اإلجــراءات اجلنائي علــى تربئ
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لـرفض اإلدالء بشـهادة أو رفـض تقـدمي الوثـائق       السـرية املصـرفية سـبباً    املسائل اجلنائية، ال تعد
جلنائيــة علــى املســاعدة املطلوبــة. وتنطبــق القواعــد ذات الصــلة الــواردة يف قــانون اإلجــراءات ا  

 .أيضاً القانونية املتبادلة

) مــن قــانون املســاعدة القانونيــة املتبادلــة ازدواجيــة التجــرمي.   ١( ٥١تســتلزم املــادة مــا  عــادةًو
ذلــك، ميكــن لليختنشــتاين تقــدمي املســاعدة القانونيــة املتبادلــة عنــدما تتوافــق مــع املفــاهيم    ومــع

ــذا     ــانوين. ويف ه ــا الق ــية لنظامه ــة  األساس ــد االتفاقي ــاذ  الصــدد، تع ــة النف ــات   تلقائي بشــأن طلب
 .موراأل تتعلق بسفاسف هاد أنَّرفض الطلبات جملرَّتنطوي على تدابري قسرية. وال ُت  ال

ــاً    مــن املمكــن  و ــة بالســجن لغــرض اإلدالء بشــهادة وفق  نقــل شــخص حمتجــز أو يقضــي عقوب
مــن القــانون  ٣٨دلــة واملــادة مــن قــانون املســاعدة القانونيــة املتبا ٧٣و ٥٩و ٥٤و ٥٣ للمــواد

اجلنائي واتفاقية جملس أوروبا بشأن نقل األشـخاص احملكـوم علـيهم. كمـا تسـمح ليختنشـتاين       
  بعقد جلسات استماع عرب االئتمار بواسطة الفيديو.

مسـاعدة قانونيـة متبادلـة     بـأي ركزيـة فيمـا يتعلـق    املسـلطة  ال هـي ووزارة العدل يف ليختنشـتاين  
ــدويل    ــى الصــعيد ال ــة. وميكــن   عل ــام مباشــرةً يف املســائل اجلنائي ــات املســاعدة   ب القي ــه طلب توجي

عـن  مـة  املقدَّقبـل الطلبـات   . وُتوباالتصال هبـا هبـذا الشـأن    القانونية املتبادلة إىل السلطة املركزية
ــائق ذات      ــة (اإلنتربــول). وينبغــي تقــدمي الطلبــات والوث ــة للشــرطة اجلنائي طريــق املنظمــة الدولي

ا قبول الطلبات املقدمـة شـفوي   منمينع ليزية. وال شيء يف القانون كألملانية أو اإلنالصلة باللغة ا
مـن قـانون املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة شـكل الطلبـات         ٥٦يف احلاالت العاجلة. وتـنظم املـادة   

) مـن قـانون املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة.      ٤( ٥٢يف املـادة   التخصـيص  وحمتوياهتا. وتـرد قاعـدة  
قبـل إرسـال أشـياء أو وثـائق إىل الدولـة       ،الًجيـب أوَّ  لكـن ، الطلبـات  اإلبقاء علـى سـرية  كن ومي

) مـــن قـــانون ٤( ٥٢مـــنح األطـــراف ذات األحقيـــة جلســـة اســـتماع عادلـــة (املـــادة  ،الطالبـــة
 املساعدة القانونية املتبادلة).

م العـام أو املصـاحل   وجيوز رفض طلب املساعدة القانونية املتبادلة إذا كـان الطلـب ينتـهك النظـا    
ض املســاعدة القانونيــة املتبادلــة بالنســبة للجــرائم املاليــة  األساســية األخــرى لليختنشــتاين. وتــرفَ

مـن قـانون املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة). وبالنسـبة للطلبـات الـيت ال تنطـوي           ١٥حصرا (املادة 
تقـدمي املسـاعدة   ة علـى  املوافقـ ، ميكـن  أيضـا  علـى جـرائم غـري ماليـة     بـل على مسائل مالية فقـط  

الدولـة   غبلَّـ ُتاملسـاعدة القانونيـة املتبادلـة،     ويف حال عـدم املوافقـة علـى تقـدمي    القانونية املتبادلة. 
املتبادلـة).   ) من قـانون املسـاعدة القانونيـة   ١( ٥٧أسباب الرفض (املادة بذلك مع ذكر الطالبة 

و احلاجـة إىل أشـياء أو وثـائق مـن أجـل      والسبب الوحيد لتأجيل املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة هـ    
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تقـدمي املسـاعدة رهنـا بشـروط     املوافقـة علـى   فيه. وإذا كـان مـن املمكـن     إجراء داخلي مل يبتَّ
  .أو إرجاء تنفيذه قبل رفض أي طلب الطالبةالطرف وظروف حمددة، تتم استشارة الدولة 

مـا   ة القانونية املتبادلة. وعـادةً من قانون املساعد ٥٣ض بناء على املادة ومينح ضمان عدم التعرُّ
مـن قـانون املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة). وميكـن        ٥ل ليختنشتاين مجيـع التكـاليف (املـادة    تتحمَّ

تقدمي الوثائق املتاحة للعموم بنـاء علـى طلـب. وميكـن تقـدمي الوثـائق أو املعلومـات السـرية إىل         
ــا    ــواردة يف امل ــوفرت الشــروط ال ــة إذا ت ــة الطالب ــانون املســاعدة  ٤( ٥٥و ٥٢دتني الدول ) مــن ق

  القانونية املتبادلة.
    

  التعاون يف جمال إنفاذ القانون؛ التحقيقات املشتركة؛ أساليب التحرِّي اخلاصة     
    )٥٠و ٤٩و ٤٨(املواد 

تتعاون سلطات إنفاذ القانون من خالل منظمـات وشـبكات مثـل اإلنتربـول ومكتـب الشـرطة       
شــينغني للمعلومات/آليــة طلــب املعلومــات التكميليــة عنــد املعــابر األورويب (يوروبــول) ونظــام 

مبـادرة اسـترداد املوجـودات    خـذة يف إطـار   املتَّ الوصـل الوطنية واملبادرة الدولية اخلاصة جبهـات  
د مـع العديـد مـن    املسروقة بالشراكة مع اإلنتربول. وتتعاون الشرطة الوطنية بشكل وثيق وجيِّـ 

ثـال، مـع مكتـب التحقيقـات الفيـدرايل وشـرطة اخليالـة امللكيـة         ضباط االتصال (علـى سـبيل امل  
الكندية). ووحدة االستخبارات املاليـة لليختنشـتاين عضـو يف جمموعـة إيغمونـت وهـي تتبـادل        

م وحـدة  . وتقـدِّ ر علـى الويـب  املشـفَّ املعلومات مع نظرياهتا األجنبية من خالل موقـع إيغمونـت   
ــة مجيــع املعلومــات  الــيت حتــتفظ هبــا يف قواعــد بياناهتــا اخلاصــة إىل نظرياهتــا     االســتخبارات املالي

ــد هــو أنَّ   ــة. واحملــذور الوحي ــة (الــيت ال تعــدُّ   األجنبي إلنفــاذ  جهــازاً وحــدة االســتخبارات املالي
ا. وال ميكن تقـدمي معلومـات   ا سوى املعلومات اليت حبوزهتا حمليدولي متقدِّالقانون) ال ميكن أن 

مـن   توجد حبوزة وحدة االسـتخبارات املاليـة إىل السـلطات األجنبيـة إالَّ     ال حماسبيةمصرفية أو 
  خالل قناة املساعدة القانونية املتبادلة.

مـن قـانون املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة.       ٥٢للمـادة   لتحقيق والتقييم وفقـاً ل وميكن إتاحة األدلة
ــادل املعلومــات حــول ط    واألشــياء  رائــق العمــلوتســتخدم إشــعارات اإلنتربــول البنفســجية لتب

ــة عــام      أصــبحت  ٢٠١٤واألجهــزة وأســاليب اإلخفــاء الــيت يســتخدمها اجملرمــون. ومنــذ بداي
ليختنشتاين جزءا من مكتب الشرطة األورويب (يوروبول) وشبكة ضباط االتصـال التابعـة لـه.    

ــدة بــني       ــة واجلدي ــة احلالي ــاون الثالثي ــنص كــل مــن معاهــدة التع ليختنشــتاين وسويســرا كمــا ت
 ز النفاذ بعد) على إمكانية تبادل ضباط االتصال إذا لزم األمر.مل تدخل حيِّاليت لنمسا (وا
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) يف وميكــن لليختنشــتاين إجــراء حتقيقــات مشــتركة يف إطــار اإلنتربــول واليوروبــول وكــذلك (قريبــاً
 االقتضاء.  عن إجرائها على أساس كل حالة على حدة، عند إطار معاهدة التعاون الثالثية، فضالً

(ج) من قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة     ١٠٤إىل  ١٠٣للمواد من  ي اخلاصةوختضع أساليب التحرِّ
واالختــراق واملعــامالت الومهية/التســليم املراقــب). وحــىت اآلن،   (اعتــراض االتصــاالت واملراقبــة

 جار بالبشر.رات أو االتِّل يف حاالت هتريب املخدِّاستخدمت هذه التقنيات يف املقام األوَّ

مـن   )أ( ٣٥و ٣٥خاصـة. وتسـمح املادتـان     معاهدة التعاون الثالثية علـى أسـاليب حتـرٍّ    وتنصُّ
ي اخلاصة يف إطار مسـاعدة الشـرطة الدوليـة مـع مجيـع      قانون الشرطة باستخدام أساليب التحرِّ

ســلطات إنفــاذ القــوانني األجنبيــة الــيت هلــا نفــس نطــاق املســؤوليات الــيت تضــطلع هبــا الشــرطة    
  ) من قانون اإلجراءات اجلنائية التسليم املراقب.٢( )ج( ١٠٤م املادة وتنظِّالوطنية. 

    
    التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  - ٢- ٣  

م اإلطار القانوين الشامل واملتماسك بشأن التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية، الذي ينظِّ  •  
 دمها سلطات ليختنشتاين.ل مجيع أشكال التعاون الدويل اليت تستخعلى حنو مفصَّ

سـلطات  منعهـا   مـن خـالل  ، ) من قانون املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة   ٢( ٣ن املادة تتضمَّ  •  
علـى االمتثـال    ليختنشتاين من تقدمي طلب للمساعدة القانونية املتبادلة إذا مل تكن قادرةً

، باملثـل  طلـب لل املتلقيـة الدولـة   مبعاملـة  صـريح لطلب مماثل من دولة أخرى، ضمانا غري 
      ر تقدمي املساعدة القانونية املتبادلة.قد ييسِّ اممَّ

   يات اليت تواجه التنفيذالتحدِّ  - ٣- ٣  
 التعاون الدويل، يوصى بأن تقوم ليختنشتاين مبا يلي: فيما خيصُّ

ة لـديها مـن التعـاون علـى     خاذ تدابري مناسبة لتمكني سلطات إنفـاذ القـانون املختصَّـ   اتِّ  •  
لـدويل يف إجـراء التحقيقـات املتعلقـة حبركـة عائـدات اجلـرائم أو املمتلكـات         املستوى ا

 مودعـةً تلـك العائـدات    تكـون اجلرائم املشـمولة باالتفاقيـة، عنـدما     ية من ارتكاباملتأتِّ
  يف مؤسسة مصرفية.

  


