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     خالصة وافية  - ثانياً    

   سلوفينيا    
  مقدِّمة: حملة عامة عن اإلطار القانوين واملؤسَّسي لسلوفينيا يف سياق تنفيذ اتفاقية   - ١  

   األمم املتحدة ملكافحة الفساد 
 شـباط/  ٦املتحـدة ملكافحـة الفسـاد يف     قت اجلمعية الوطنية السـلوفينية علـى اتفاقيـة األمـم    صدَّ

. وأودعــت ســلوفينيا ٢٠٠٨شــباط/فرباير  ١٤ع عليهــا رئــيس الدولــة يف ، ووقَّــ٢٠٠٨فربايــر 
 .  ٢٠٠٨نيسان/أبريل  ١صك التصديق يف 

ال يتجـزأ مـن القـانون احمللـي لسـلوفينيا،       من الدسـتور، تشـكِّل االتفاقيـة جـزءاً     ٨ووفقا للمادة 
من الدستور ولكن أعلى من القوانني األخرى، ومن مث تنطبق مباشـرة مـن   وتأيت يف مرتبة أدىن 

 حيث إلزامها الدول باختاذ تدابري ملموسة.  

وبالنسبة لإلجراءات اجلنائية، تضطلع الشرطة بالتحقيق عند تلقيها شـكوى أو حبكـم وظيفتـها    
اشــرا أو يطلــب، عنــد ه النائــب العــام اهتامــا مبوحتيــل القضــية إىل النائــب العــام للدولــة. ويوجِّــ 

االقتضاء، قيام قاضـي حتقيـق بـإجراء حتقيـق قضـائي. ويف مرحلـة احملاكمـة، ُتعقـد اجللسـة علنـا           
 وُتختتم بإصدار القاضي حكمه الذي حيق االستئناف ضده.  

ة مبكافحة الفساد جلنة منع الفسـاد (املشـار إليهـا يف هـذه الوثيقـة      وتشمل أهم املؤسسات املعنيَّ
)، ومكتب النائب العـام للدولـة (الـذي يضـم املكتـب املتخصِّـص التـابع للنائـب         باسم "اللجنة"

العام للدولة واملعين بقضايا الفساد واجلرميـة املنظَّمـة، مـن بـني قضـايا أخـرى)، والشـرطة (الـيت         
ــة يف اجلــرائم        ــات، وهــو وحــدة متخصِّصــة للتحقيقــات اجلنائي ــوطين للتحقيق تضــم املكتــب ال

 ساد) ووحدة التحقيقات املالية.  املعقَّدة، ومنها الف

من القانون اجلنائي على تعريف مفصَّل ملصطلح "املوظف العمومي"، يشـمل   ٩٩املادة تنصُّ و
طائفة واسـعة مـن املـوظفني الـذين يـؤدون مهـام رمسيـة ويتحملـون مسـؤوليات إداريـة، ولكـن            

 القــانون علــى يشــمل األشــخاص العــاملني يف املنشــآت العموميــة. وعلــى الــرغم مــن تفســري  ال
األشـخاص الـذين ال يتحملـون مسـؤوليات إداريـة يعتـربون أيضـا مـوظفني         أنَّ يبدو مبا يفيد  ما

عموميني، فهو غري صريح يف هـذا الصـدد. وينـدرج املوظفـون العموميـون األجانـب وموظفـو        
 ئي).من القانون اجلنا ٩٩املنظمات الدولية العمومية ضمن مفهوم املوظفني العموميني (املادة 
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   الفصل الثالث: التجرمي وإنفاذ القانون  - ٢  
   مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  - ١- ٢  

   )٢١و ١٨و ١٦و ١٥واملتاجرة بالنفوذ (املواد  الرشو    
(الرشـو) مـن القـانون اجلنـائي مسـائل الرشـوة الوطنيـة         ٢٦٢(االرتشـاء) و  ٢٦١تنظِّم املادتان 

ارتكاب اجلـرم بصـورة غـري مباشـرة صـراحة، وإمنـا ضـمنا، باإلضـافة         وعرب الوطنية. وال ُيغطَّى 
الرشـوة غـري املباشـرة    أنَّ إىل جترمي الرشوة غري املباشرة يف شـخص الوسـيط. وعلـى الـرغم مـن      

هذا املفهوم حمدَّد للغايـة ورمبـا   أنَّ ميكن أيضا أن تكون مشمولة مبفهوم التحريض، فقد لوحظ 
ــق.     ــنفس األحكــام نظــرا أل    حمــدود مــن حيــث نطــاق التطبي ــة ب ــى الرشــوة عــرب الوطني نَّ وُتغطَّ

املـوظفني العمـوميني األجانـب ومـوظفي املنظمـات الدوليـة العموميـة ينـدرجون ضـمن مفهــوم          
 من القانون اجلنائي).   ٩٩املوظفني العموميني (املادة 

بالنفوذ، ويغطِّـي  (الرشو) من القانون اجلنائي املتاجرةَ  ٢٦٤(االرتشاء) و ٢٦٣وتنظِّم املادتان 
مـن   ٢٦٣املـادة  أنَّ احلكمان معظم العناصر باستثناء ارتكاب اجلرم بصورة غري مباشرة. كمـا  

 غري مستحقَّة.   مزيَّةالقانون اجلنائي ال تتطرق إىل موضوع "التماس" 

(الرشـو) مـن القـانون اجلنـائي الرشـوة يف القطـاع        ٢٤٢(االرتشـاء) واملـادة    ٢٤١وجترِّم املادة 
أيِّ اص. وُتغطِّي األحكام معظم العناصر ولكنها تقتصر علـى إبـرام عقـد أو احلصـول علـى      اخل

 املادة ال تشمل ارتكاب اجلرم بصورة غري مباشرة.  أنَّ منفعة أخرى أو االحتفاظ هبما. كما 
    

   )٢٤و ٢٣غسل األموال؛ اإلخفاء (املادتان     
 نوهنا اجلنائي.  من قا ٢٤٥جترِّم سلوفينيا غسل األموال يف املادة 

مفهــوم "التبــديل" الــوارد يف  ٢٤٥مــن املــادة  ١وُيغطِّــي مصــطلح "التبــادل" الــوارد يف الفقــرة  
االتفاقية؛ وفضال على ذلك، يغطي الفعل "يقبل" مفهوم "االكتساب" والفعـل "خيـزِّن" مفهـوم    

 "احليازة".  

للممتلكـات ... أو مكاهنـا أو   وال ُيغطَّى مفهوما "إحالـة" و"إخفـاء ومتويـه" "الطبيعـة احلقيقيـة      
 كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو احلقوق املتعلقة هبا".  

أسـلوب  أيِّ ويغطَّى مفهوم "االسـتخدام" يف احلـاالت الـيت يشـري فيهـا إىل نشـاط اقتصـادي أو        
يفـا  مـن القـانون، الـيت تـنظم منـع غسـل األمـوال، والـيت تتضـمن تعر          ٢آخر يرد تبيانه يف املادة 

 عاما هلذه اجلرمية.  
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وجرَّمت سلوفينيا مجيع األشكال املذكورة للمشـاركة يف غسـل األمـوال باسـتثناء التـآمر علـى       
 ارتكاب هذه اجلرمية.  

يغطــي مجيــع اجلــرائم املُرتكبــة داخــل  حبيــث واعتمــدت ســلوفينيا هنجــا يشــمل مجيــع اجلــرائم،  
جرميـة مسـتقلة، وميكـن توجيـه      فهـو  مـوال غسـل األ أمَّـا  . هاوخارج الوالية القضائية السلوفينية

 االهتام بشأن جرائم غسل األموال الذايت.  

 من القانون اجلنائي.   ٢١٧وجيرَّم اإلخفاء يف املادة 
    

   )٢٢و ٢٠و ١٩و ١٧االختالس؛ إساءة استغالل الوظائف؛ اإلثراء غري املشروع (املواد     
علـى  تـنصُّ  تعلقة جبرمية االخـتالس، وهـي ال   من القانون اجلنائي األحكام امل ٢٠٩ترد يف املادة 

 إمكانية أن تكون األموال املختلسة لصاحل موظف عمومي أو شخص ثالث.  

 من القانون اجلنائي األحكام املتعلقة بإساءة استغالل الوظائف.   ٢٥٧وترد يف املادة 

وجودات، كمـا أهنـا   وال جترِّم سلوفينيا اإلثراء غري املشروع. وهي تطّبق نظاما لإلفصاح عن امل
 حّددت العواقب القانونية النتهاك التزامات إقرار الذمة املالية.  

 ١ق بتسـريب املمتلكـات (الفقـرة    طاع اخلاص هو موضـوع حكـم عـام يتعلـ    واالختالس يف الق
 ).٢٠٩من املادة 

    
   )٢٥إعاقة سري العدالة (املادة     

مــن االتفاقيــة؛  ٢٥لــواردة يف املــادة مــن القــانون اجلنــائي معظــم العناصــر ا  ٢٨٦تغطــي املــادة 
 (أ).   ٢٥غري مستحقة الوارد يف سياق املادة  زيَّةوُيستثىن من التغطية مفهوم "الوعد" مب

    
   )٢٦مسؤولية الشخصيات االعتبارية (املادة     

تطبِّــق ســلوفينيا نظامــا شــامال للمســؤولية اجلنائيــة واملدنيــة واإلداريــة للشخصــيات االعتباريــة.   
من القانون اجلنائي علـى املسـؤولية اجلنائيـة هلاتـه الشخصـيات بصـرف النظـر         ٤٢املادة  تنصُّو

ــة. و     ــيني الضــالعني يف اجلرمي ــة لألشــخاص الطبيع ــنصُّ عــن املســؤولية اجلنائي ــانون مســؤولية  ي ق
الشخصيات االعتبارية عن األفعال اإلجرامية على طائفـة واسـعة مـن اجلـزاءات. وقـد وّجهـت       

 ت إىل شخصيات اعتبارية عن جرائم فساد يف عدد من القضايا.  سلوفينيا اهتاما

اإلطــار القـانوين لســلوفينيا كـذلك علــى مسـؤولية إداريــة حمـدودة يف قضــايا املشــتريات     يـنصُّ  و
(أ) مـن قـانون    ٧٧من قانون الرتاهـة ومنـع الفسـاد. وتـنظِّم املـادة       ١٤العمومية يف إطار املادة 
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(أ) مــن قــانون تنظــيم املشــتريات العموميــة يف جمــاالت امليــاه    ٨١املشــتريات العموميــة واملــادة 
مــن قــانون املشــتريات العموميــة يف جمــايل الــدفاع واألمــن  ٧٣والطاقــة والنقــل والربيــد واملــادة 

ــان     ــنظّم املادت ــانون االلتزامــات   ٣٥٤و ٣٥٣إدراَج الشــركات يف القائمــة الســوداء. وت مــن ق
 ية عن األضرار النامجة عن األفعال اإلجرامية.  املسؤولية املدنية للشخصيات االعتبار

    
   )٢٧املشاركة والشروع (املادة     

 من القانون اجلنائي.   ٣٦-٣٤و ٤١-أ٣٦ترد األحكام املتعلقة باملشاركة والشروع يف املواد 

 وجترِّم سلوفينيا اإلعداد جلرمية االحتيال ولكن ليس لغريها من اجلرائم.  
    

   )٣٧و ٣٠واجلزاءات؛ التعاون مع سلطات إنفاذ القانون (املادتان املالحقة واملقاضاة     
فَرض على مرتكيب مجيع جرائم الفساد يف سلوفينيا جزاءات فيهـا حرمـان مـن احلريـة يتـراوح      ُت

القـانون اجلنـائي علـى    يـنصُّ  يومـا وسـنة. و   ٣٠أقصاها بـني سـنة وعشـر سـنوات وأدناهـا بـني       
خطــورة اجلرميــة. وُتظهِــر الســوابق القضــائية تطبيــق أحكــام خبصــوص اجلــزاءات تكفــل مراعــاة 

 جزاءات مشددة يف قضايا الفساد.  

مــن الدســتور) واجمللــس الــوطين  ٨٣وُتمــنح احلصــانة الوظيفيــة لنــواب اجلمعيــة الوطنيــة (املــادة 
مـن   ١٣٤هتم القضـائية (املـادة   امن الدستور)، وكذا علـى القضـاة يف سـياق قـرار     ١٠٠(املادة 

كن للجمعية الوطنية رفع احلصانة عن النواب. وال حتول تلك احلصانة الوظيفيـة  الدستور). ومي
 دون بدء اإلجراءات التمهيدية للمحاكمة، بل يقتصر أثرها على االهتام.  

ــري        ــلوفينيا؛ غ ــة يف س ــة القضــائية إلزامي ــّد املالحق ــام، تع ــه ع ــواد أنَّ وبوج (أ)  ١٦١و ١٦١امل
متـنح وكـالء النيابـة صـالحيات تقديريـة اسـتثنائية الختـاذ        من قانون اإلجراءات اجلنائيـة   ١٦٢و

القرار باالمتناع عن املقاضاة يف القضايا الصغرى، ويف اجلرائم الـيت ال تتجـاوز عقوبتـها ثـالث     
ســنوات (الــيت تشــمل بعــض جــرائم الفســاد) والــيت ميكــن التفــاوض علــى تســوية بشــأهنا، ويف   

). وفضــال علــى ذلــك، ميكــن ١٦٢لفعلــي (املــادة القضــايا الــيت ُيعــرب فيهــا املتــهم عــن ندمــه ا 
قاعــدة املالحقـة اإللزاميــة تطبَّــق  أنَّ التفـاوض لتخفيــف العقوبـة يف حــدود معينــة. كمـا لــوحظ    

 عادة يف قضايا الفساد.  

من قانون اإلجراءات اجلنائية االحتجـاز املؤقـت وغـريه مـن التـدابري       ٢٠١-١٩٢وتنظِّم املواد 
تهم خالل اإلجراءات اجلنائية. ولوحظ تطبيـق أخـف التـدابري بوجـه     الرامية إىل ضمان مثول امل

 عام، مع مراعاة ضرورة ضمان مثول املتهم أمام احملكمة.  
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 من القانون اجلنائي اإلفراج املبكِّر أو املشروط.   ٨٨وتنظِّم املادة 

 ٩٤- ٩٣واد وميكن توقيف وكالء النيابة أو القضاة عن العمل بعد توجيه اهتام جنـائي إلـيهم (املـ   
من قانون اجلهاز القضائي)، يف حني ال توجد مثـل هـذه األحكـام بشـأن غريهـم مـن        ٩٨- ٩٥و

 ني، وال بشأن تنحية املوظفني العموميني أو نقلهم.ياملوظفني العموم

شخص أُدين جبرميـة مـن أداء عملـه    أيِّ ويف إطار اجلزاءات التبعية، ميكن أن تقوم سلوفينيا مبنع 
من قانون املوظفني املدنيني علـى أنـه    ١٥٤املادة تنصُّ من القانون اجلنائي). و ٧١-٦٩(املواد 

 موظف مدين يف حالة إدانته مبوجب القانون بارتكاب جرمية.  أيِّ جيوز إهناء عقد عمل 

ــا    ــا يف كـــل قطـــاع؛ كمـ ــلوفينيا نظامـــا تأديبيـ ــتقلة عـــن  أنَّ وتطّبـــق سـ املســـؤولية اجلنائيـــة مسـ
 التأديبية.    املسؤولية

ُوضع نظام إلعادة تأهيل اجملرمني املدانني، عمال بالفصل التاسـع مـن القـانون اجلنـائي، الـذي      و
 يغطِّي اجلرائم املدرجة يف اتفاقية مكافحة الفساد.

واعتمدت سلوفينيا أحكاما بشأن االتفاقات املعقودة بني املتهمني والنائب العام حـول التعـاون   
لعشـرون (أ) مـن قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة)، واإلقـرار       مع النظام القضائي (الفصل اخلامس وا

من القانون اجلنـائي). وفضـال علـى ذلـك، أدرجـت سـلوفينيا        ٥١من املادة  ٢بالذنب (الفقرة 
أي إلغاء أو ختفيض العقوبة املوقّعة علـى اجلـاين الـذين يعتـرف      ،حكما بشأن "إسقاط العقوبة"

ــادة    ــا بارتكــاب اجلــرم (امل ــا  ٥٢تلقائي ــدأ   مــن الق ــائي)، وحكمــا ذا صــلة يف ســياق مب نون اجلن
بالنســبة أمَّــا مــن قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة).  ١٦٣الصــالحية التقديريــة للنيابــة العامــة (املــادة 

مــن القــانون اجلنــائي).  ٢٦٢مــن املــادة  ٣للرشــوة، فثمــة حكــم بشــأن النــدم الفعلــي (الفقــرة  
ن مـع سـلطات إنفـاذ القـانون. ومل تـربم      ويشمل قانون محاية الشهود األشخاص الذين يتعاونو

اتفاقات أو ترتيبـات مـع دول أطـراف أخـرى بشـأن تكثيـف التعـاون مـع هيئـات           سلوفينيا أيَّ
 إنفاذ القانون على املستوى الدويل.  

    
   )٣٣و ٣٢محاية الشهود واملبلِّغني (املادتان     

(أ)) وقــانون محايــة  ٢٤٤و (أ)، ٢٤٠(أ)، و ١٤١يتضــمَّن قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة (املــواد 
ــام          ــذ ع ــة الشــهود من ــة برناجمــا حلماي ــق الدول ــا ذات صــلة، وتطّب الشــهود يف ســلوفينيا أحكام

. وتتضــّمن التــدابري تــوفري احلمايــة البدنيــة للشــهود وتغــيري مكــان إقامتــهم، إىل جانــب   ٢٠٠٧
حلمايـة طاملـا   قواعد إثبات تسمح حبماية هوية األشخاص املشمولني باحلماية. وحيـق للضـحايا ا  

مسـألة امتنـاع الشـهود عـن اإلدالء     أنَّ السـلطات السـلوفينية أوضـحت    أنَّ كانوا شـهودا. غـري   
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بشهاداهتم ملخاوف أمنية تطرح صعوبة كبرية خالل التحقيق يف جـرائم الفسـاد. وفضـال علـى     
 ذلــك، ال حيــق للخــرباء احلصــول علــى احلمايــة يف إطــار قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة أو قــانون    

 الشهود.    محاية

قانون محاية الشهود على التبادل الدويل للبيانات الشخصـية لألشـخاص وتغـيري أمـاكن     ينصُّ و
إقامتهم، وسلوفينيا هي اجلهة الوديعة التفاق بشـأن التعـاون يف جمـال محايـة الشـهود فيمـا بـني        

 مثاين دول من أوروبا الشرقية والنمسا.  

دوار يف إطار اإلجراءات اجلنائية السلوفينية، باعتبـارهم  وميكن أن يضطلع الضحايا مبختلف األ
شـهودا، أو أطرافــا متضـررة، أو مــّدعني فـرعيني، أو مــّدعني خاصـني، ممــا يسـمح بعــرض آراء      

 الضحايا وشواغلهم واالعتداد هبا خالل اإلجراءات اجلنائية.  

محايـة هويـة املـبلِّغني، ويضـع     علـى  يـنصُّ  وينظِّم قانون الرتاهة ومنع الفساد محاية املبلِّغني، وهو 
عــبء اإلثبــات علــى رب العمــل، ويؤكــد حــق املوظــف يف املطالبــة بــالتعويض عــن عمليــات    
التوبيخ النامجة عن إبالغـه عـن اجلـرائم، وذلـك يف القطـاعني اخلـاص والعـام علـى حـد سـواء.           

 كما تنطبق أحكام منع املضايقات الواردة يف قانون العمل.  
    

   )٤٠و ٣١واملصادرة؛ السرية املصرفية (املادتان التجميد واحلجز     
نظّمت سلوفينيا مصادرة عائدات اجلرمية باالسـتناد إىل حكـم إدانـة ودون االسـتناد إليـه، فيمـا       

 يتعلق جبميع األفعال اإلجرامية.  

ــواد   ــنظِّم امل ــواد   ٧٧-٧٤وت ــائي وامل ــانون اجلن ــن الق ــانون اإلجــراءات    ٥٠٣-٤٩٨ج م ــن ق م
مـن   ٥٠١-٤٩٨املـواد  أنَّ صادرة باالستناد إىل حكم إدانـة. وعلـى الـرغم مـن     اجلنائية نظام امل

تـنصُّ  بوجه عام على املصـادرة املسـتندة إىل حكـم إدانـة، فإهنـا      تنصُّ قانون اإلجراءات اجلنائية 
كذلك على بعض احلاالت االستثنائية الـيت ميكـن يف إطارهـا إجـراء املصـادرة يف غيـاب حكـم        

وقائية غالبا. ونظام املصادرة يف سلوفينيا نظام قائم على أسـاس حسـاب    إدانة، وذلك ألسباب
ما مـن ضـرورة إلجيـاد أو    من القانون اجلنائي). و ٧٥القيمة املعادلة للعائدات اإلجرامية (املادة 

. وحتـدَّد القيمـة خـالل اإلجـراءات     يءد أو إثبات صـلة بـني اجلرميـة والشـ    ، أو إجيايءإثبات الش
 ٧٧(ج) مــن املــادة -ثبــات عامــة. وفضــال علــى ذلــك، تــنظم الفقــرات (أ)عــن طريــق قواعــد إ

 متديد مصادرة عائدات اجلرمية املنظَّمة.  

وُيعــّد نظــام املصــادرة دون االســتناد إىل حكــم إدانــة إجــراء مــدنيا ينظِّمــه قــانون مصــادرة           
ولـيس  الـذي ُيطبَّـق علـى عـدد مـن جـرائم الفسـاد         ،املوجودات املتأتية من مصدر غري مشروع
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قضايا حىت اآلن يف إطار لـوائح   مجيعها. ونظرا العتماد القانون منذ أمد غري بعيد، مل ترفع أيُّ
 هذا القانون.  

مــن القـانون اجلنــائي بشـأن املصــادرة    ٧٣واعتمـدت سـلوفينيا كــذلك أحكامـا يف إطــار املـادة     
كاب جـرائم، يف حـني   باالستناد إىل حكم إدانة لألدوات املستخدمة واملعّدة لالستخدام يف ارت

 نظام املصادرة دون حكم إدانة يتعلق بعائدات اجلرمية فحسب.  أنَّ 

مــن قــانون  ٢١-٢٠مــن قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة واملادتــان (ه)  ٥٠٢-٥٠٢وتــنظِّم املــواد 
مصادرة املوجودات املتأتية من مصدر غري مشـروع مسـأليت احلجـز والتجميـد. وتشـترط هـذه       

ور قرارات قضائية وختضـع لفتـرة صـارمة وحمـدودة إىل حـد بعيـد باعتبـار        املواد بوجه عام صد
تعقيــد إجــراءات قضــايا الفســاد، حبيــث ال تتجــاوز ثالثــة أشــهر يف ســياق اإلجــراءات الســابقة  
ــرة        ــدابري، ولكــن لفت ــد الت للمحاكمــة وســتة أشــهر يف ســياق إجــراءات احملاكمــة. وجيــوز متدي

 لترتيب.  تتجاوز سنة واحدة أو اثنتني على ا  ال

(أ) مـن قـانون    ٥٠٦وترد القواعد األساسية إلدارة املوجـودات احملجـوزة واملصـادرة يف املـادة     
مـن قـانون مصـادرة املوجـودات      ٤١-٣٧اإلجراءات اجلنائية. وترد لوائح ذات صلة يف املواد 

ــا.      املتأتيــة مــن مصــدر غــري مشــروع. ويتنــاول القانونــان بيــع املوجــودات قبــل مصــادرهتا هنائي
توجــد يف ســلوفينيا مؤسســة مركزيــة إلدارة املوجــودات احملجــوزة واملصــادرة، بــل تصــدر   وال

خــربة حــىت اآلن يف إدارة  احملكمــة قرارهــا وفقــا لطبيعــة املوجــودات. ولــيس لــدى ســلوفينيا أيُّ
 املوجودات املعقَّدة مثل الشركات.

يف ذلـك املُصـادرة مبـا ال يتجـاوز      لة أو احملوَّلـة، مبـا  جز ومصادرة عائدات اجلرمية املبدَّوميكن ح
قيمة العائدات املخلوطة مبمتلكات اكُتسبت من مصادر مشروعة، يف إطـار نظـام االسـتناد إىل    

مـن القـانون اجلنـائي)، ونظـام عـدم       ٧٥مـن املـادة    ١حكم إدانة نظرا لطبيعته القيمية (الفقـرة  
وجـودات املتأتيـة مـن مصـدر غـري      مـن قـانون امل   ٥من املادة  ١االستناد إىل حكم إدانة (الفقرة 

مشــروع). وال توجــد أحكــام صــرحية تــنظِّم حجــز وجتميــد ومصــادرة اإليــرادات وغريهــا مــن  
 املنافع املتأتية من عائدات اجلرمية.  

 ويف حالة عدم تعاون املصارف يف رفع السرية املصرفية (انظر أدناه)، ميكن حجز امللفات.  

تأتيـة مـن مصـدر غـري مشـروع يف سـلوفينيا علـى أحكـام         قانون مصـادرة املوجـودات امل  ينصُّ و
بشــأن نقــل عــبء اإلثبــات للربهنــة علــى املصــدر املشــروع للعائــدات أو املمتلكــات املعرَّضــة     

فقـد  إالَّ للمصادرة. إذ جيب على املـدعى عليـه الربهنـة علـى املصـدر املشـروع للموجـودات، و       
ات (دون االسـتناد إىل حكـم إدانـة) إن    يواجه عواقب قانونية تتمثل يف مصـادرة هـذه املوجـود   
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ت تعذر حتديد مصدرها املشروع. وفضال على ذلك، جيب علـى األطـراف الثالثـة يف اإلجـراءا    
ــة، و    ــتندة إىل حكــم إدان ــري املس ــة كــذلك يف بعــض     غ ــتندة إىل حكــم إدان ــراءات املس يف اإلج

 األحوال، الربهنة على عدم حصوهلا على املوجودات املعنية دون مقابل.  

) وقانون مصادرة املوجودات املتأتية من مصدر غـري  ٧٥كل من القانون اجلنائي (املادة ينصُّ و
إالَّ ) على محاية األطراف الثالثة احلسنة النيـة. فـال جيـوز مصـادرة ممتلكاهتـا      ٣٠مشروع (املادة 

 إذا متت إحالتها دون مقابل أو مببلغ أقل من قيمتها الفعلية.  

املصرفية بوجه عام صدور أمـر مـن قاضـي التحقيـق بنـاًء علـى طلـب مـن         ويتطلَّب رفع السرية 
مـن قـانون    ٨مـن قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة، واملـادة       ١٥٦مـن املـادة    ١النائب العام (الفقـرة  

مصادرة املوجودات املتأتيـة مـن مصـدر غـري مشـروع). ويف اجلـرائم الـيت ُيالَحـق فيهـا الفاعـل           
تتقـدم بطلـب للحصـول علـى املعلومـات املصـرفية دون أمـر        حبكم وظيفتـه، ميكـن للشـرطة أن    

 من قانون اإلجراءات اجلنائية).   ١٥٦من املادة  ٥قضائي (الفقرة 
    

   )٤١و ٢٩التقادم؛ السجل اجلنائي (املادتان     
سـنة حبسـب    ٢٠سـنوات و  ٦من القانون اجلنائي فترة تقادم تتراوح بـني   ٩٥-٩٠حتدِّد املواد 

 تعليق التقادم طاملا استمر اجلاين املزعوم يف اإلفالت من قبضة العدالة.   خطورة اجلرم. وميكن

ومن املمكن أن تراعـي سـلوفينيا اإلدانـات السـابقة للشـخص املعـين بصـرف النظـر عـن مكـان           
 إدانته، وحتتفظ وزارة العدل باملعلومات ذات الصلة يف قاعدة بيانات.

    
   ) ٤٢الوالية القضائية (املادة     

مـن القـانون اجلنـائي الواليـة القضـائية علـى اجلـرائم الـيت ُترتكـب داخـل إقلـيم             ١٠املادة تنظِّم 
 سفينة أو طائرة حملية.  أيِّ سلوفينيا وعلى 

ــها       ومتــارس ســلوفينيا واليتــها القضــائية كــذلك علــى جمموعــة واســعة مــن اجلــرائم الــيت يرتكب
مـن   ١٣-١٢واطنيهـا (املادتـان   مواطنوها باخلارج وكذلك اجلرائم اليت يرتكبها أجانب ضد م

 القانون اجلنائي).  

وفضال على ذلك، متارس سلوفينيا والية قضائية عاملية علـى بعـض اجلـرائم، لـيس منـها جـرائم       
الفســاد. وال متــارس ســلوفينيا واليــة قضــائية علــى جــرائم الفســاد عنــدما ُترتكــب اجلرميــة ضــد  

 ه أو ألسباب أخرى.  الدولة، وعندما متتنع عن تسليم اجلاين بسبب جنسيت
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وال توجد أحكام صرحية تنظِّم املشاورات املتعلِّقـة بتنسـيق اإلجـراءات يف القضـايا الـيت متـاَرس       
(ب) مــن قــانون  ١٦٠فيهــا واليــات قضــائية متعــددة، غــري أنــه ميكــن إجراؤهــا وفقــا للمــادة    

 اإلجراءات اجلنائية.
    

   )٣٥و ٣٤عواقب أفعال الفساد؛ التعويض عن الضرر (املادتان     
عمليات االشتراء العمـومي الـيت تـؤدي    أنَّ من قانون الرتاهة ومنع الفساد على  ١٤املادة تنصُّ 

غـري   مزيَّـة شخص مـن خالهلـا علـى     إىل اإلضرار بأحد كيانات القطاع العام أو اليت حيصل أيُّ
فسـاد عـامال   مستحقة تعد الغية وباطلة. وميكن تفسري هذا احلكم مبا معناه أنـه ميكـن اعتبـار ال   

أمثلة عـن سـوابق قضـائية يف     مهما يف اإلجراءات القانونية إللغاء هذه العقود، وإن مل تقدَّم أيُّ
 هذا الصدد.  

بشــأن التعــويض عــن األضــرار النامجــة  ٣٥٣و ١٠٣-١٠٠ويتضــمن قــانون االلتزامــات املــواد 
 عن األضرار النامجة عن الفساد على وجه التحديد.   ٣٥٤عن األفعال اإلجرامية، واملادة 

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

كافحة الفساد يف املديرية العامة للشـرطة ووحـدات ملكافحـة    لدى سلوفينيا وحدة متخصِّصة مل
 الفساد على املستوى اإلقليمي.  

واملكتب الوطين للتحقيقات وحدةٌ متخصصة للتحقيقات اجلنائيـة علـى املسـتوى الـوطين ُتعـىن      
 باجلرائم اخلطرية، ومنها جرائم الفساد.  

وكيـل   ١١وكالء نيابـة متخّصصـني و   ١٠ويضّم املكتب املتخصص التابع للنائب العام للدولة 
نيابة منتدبا ملكافحة الفسـاد. واللجنـة هيئـةٌ مسـتقلة ُتعـىن بـالتحقيق اإلداري يف قضـايا الفسـاد         
وغالبا ما ترفع القضايا اإلدارية اليت تنظر فيهـا إىل مكتـب النائـب العـام. وتتمتـع هـذه اهليئـات        

 يكفي من االستقاللية واملوارد والتدريب.    مبا

ــنظِّ ــني اللجنــة وســلطات إنفــاذ القــانون، وأكَّــدت         وي م القــانون إمكانيــة تبــادل املعلومــات ب
السـلطات الســلوفينية وجــود عالقـات عمــل وثيقــة بــني اللجنـة والشــرطة (الوحــدة املتخصِّصــة    

 ملكافحة الفساد) ووكالء النيابة املتخصِّصني املعنيني مبكافحة الفساد.  

ــق    إجــراءات  ومل تتخــذ ســلوفينيا أيَّ  حــىت اآلن هبــدف تشــجيع التعــاون بــني ســلطات التحقي
 وهيئات االدعاء الوطنية والكيانات التابعة للقطاع اخلاص بشأن الفساد.  
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وتشجيعا لإلبالغ عن جرائم الفساد، تقبل اللجنة والشرطة البالغات املقدَّمة من جمهول وعـرب  
موقعهـا اإللكتـروين وجتـري العديـد      اإلنترنت. وتوفِّر اللجنة معلومات عن محايـة املـبلِّغني علـى   

 من التدريبات للموظفني املدنيني بشأن محاية املبلِّغني.  
    

   التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  - ٢- ٢  
فيما يلي، على العمـوم، أبـرز التجـارب الناجحـة واملمارسـات اجليِّـدة يف سـياق تنفيـذ الفصـل          

 الثالث من االتفاقية:  

ــا مالئمــا بــني احلصــانات املمنوحــة    نظــام اأنَّ يبــدو   •   حلصــانات احلــايل يقــيم توازن
ــايا الفســـاد        ــة التحقيـــق يف قضـ ــوميني ألداء وظـــائفهم وإمكانيـ ــوظفني العمـ للمـ
ومالحقة مرتكبيها وحماكمتـهم بصـورة ناجعـة، وقـد قـدمت سـلوفينيا عـددا مـن         

اب األمثلــة الــيت توضِّــح أنــه كــثريا مــا ُيلجــأ إىل إجــراءات رفــع احلصــانة عــن نــو   
 ).  ٣٠من املادة  ٢اجلمعية الوطنية (الفقرة 

ق برنـامج جديـد   قُدِّمت إحصاءات عن املوجودات املُصادرة، ومن املقرر أن يطبَّـ   •  
ــغ املوجــودات  لتعقُّــ ة حســب اجلــرم  فاملُصــادرة يف إطــار إحصــاءات مصــنَّ  ب مبل

 ).  ٣١من املادة  ١(الفقرة 

ــ  •   ــا مســتندا إىل أحكــام   تطبِّ ــة وآخــر ال يســتند إىل أحكــام   ق ســلوفينيا نظام اإلدان
اإلدانة هبدف املصادرة النهائية للموجودات اليت متثِّـل عائـدات وأدوات للجرميـة،    
وتطبِّــق تــدابري احترازيــة ذات صــلة بشــأن كــال النظــامني. ومــن مث، فهــي تبــدي    
مستوى كـبريا مـن املرونـة فيمـا يتعلـق حبجـز وجتميـد ومصـادرة عائـدات اجلرميـة           

 ).  ٣١من املادة  ٢و ١(الفقرتان 

تعقد اللجنة اجتماعـات منتظمـة مـع سـلطات إنفـاذ القـانون وُيسـمح هلـا بتبـادل            •  
 ).٣٨وتلقي املعلومات مع تلك السلطات ومنها (املادة 

ــوكالء        •   ــة والشــرطة، وكــذلك ل ــؤذن باحلصــول علــى املعلومــات املصــرفية للجن ُي
تتقــدم بطلــب للحصــول مبوجــب أمــر قضــائي. وميكــن للشــرطة أن  النائــب العــام

علــى املعلومــات املصــرفية عنــدما يتــوفر لــديها أســباب معقولــة لالشــتباه يف قيــام    
اجلاين بارتكاب جرمية يالحق عليها حبكم منصبه أو التخطيط الرتكاهبا، وُتمـنح  
نفاذا مباشرا إليها من خـالل وكالـة السـجالت القانونيـة العامـة واخلـدمات ذات       
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ــة  ــة للجمهوري ــيت حتــتفظ بســجل مركــزي حلســابات     الصــلة التابع الســلوفينية، ال
 ).٤٠املعامالت املصرفية (املادة 

    
   التحديات اليت تواجه التنفيذ  - ٣- ٢  

 :انوين املتطوِّر ملكافحة الفسادُتوَصى سلوفينيا مبا يلي، مع التنويه بنظامها الق

 (أ) مـــن ٢مراجعـــة تعريفهـــا ملصـــطلح "موظـــف عمـــومي" ملواءمتـــه مـــع املـــادة    •  
االتفاقية، ال سيما فيما يتعلق باألشخاص الذين يقـدِّمون خـدمات يف اهليئـات أو    

األشخاص الذين ال يتحملّـون مسـؤوليات   أنَّ املنشآت العامة، والنظر يف توضيح 
 إدارية يعتربون أيضا موظفني عموميني (اجلزء العام).

 ).١٧ستفيدة (املادة تكييف القانون املتعلق باالختالس ليشمل األطراف الثالثة امل  •  

األحكــام املتعلقــة بــالتحريض ميكــن أن تشــمل املتــاجرة غــري املباشــرة أنَّ اإلقــرار بــ  •  
وضـمان تطبيـق القـانون مـن هـذا املنطلـق.        ،بالنفوذ والرشـوة يف القطـاع اخلـاص   

ويف حالـة تطــوُّر الســوابق القضــائية يف اجتــاه مغـاير، قــد يســتدعي ذلــك توضــيحا   
 ).  ٢١و ١٨تشريعيا (املادتان 

غـري   مزيَّـة النظر يف تعديل القانون املتعلق بقبول املتـاجرة بـالنفوذ ليشـمل التمـاس       •  
 ).١٨مستحقة (الفقرة (ب) من املادة 

 ).  ٢٠النظر يف اعتبار اإلثراء غري املشروع فعال إجراميا (املادة   •  

سـلوك   النظر يف توسيع نطاق جرمية الرشوة يف القطاع اخلاص ليشمل أيضـا أيَّ   •  
ــى     ــد أو احلصــول عل ــإبرام عق ــا   أيِّ ال يتصــل ب ــاظ هبم ــة أخــرى أو االحتف   منفع

 ).  ٢١(املادة 

مـــن القــانون اجلنـــائي لتشــمل "إحالـــة"، و"إخفــاء ومتويـــه"     ٢٤٥تعــديل املــادة     •  
"الطبيعة احلقيقية للممتلكات ... أو مكاهنا أو كيفية التصـرف فيهـا أو حركتـها    

)؛ وجتـرمي التـآمر   ٢٣(أ) مـن املـادة    ١تعلقة هبا" (الفقـرة  أو ملكيتها أو احلقوق امل
 ١لغســل األمــوال، رهنــا باملفــاهيم احملــدَّدة يف النظــام القــانوين لســلوفينيا (الفقــرة  

 ).٢٣) من املادة ‘٢‘ (ب)

غــري مســتحقه يف مجيــع أشــكال   مزيَّــةتضــمني القــانون "الوعــد" باحلصــول علــى    •  
 .٢٥قرة الفرعية (أ) من املادة إعاقة سري العدالة املشمولة بالف
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استحداث تـدابري أوسـع نطاقـا بشـأن املسـؤولية اإلداريـة للشخصـيات االعتباريـة           •  
 ).  ٢٦من املادة  ٢و ١عن جرمية الفساد (الفقرتان 

 ).  ٢٧من املادة  ٣ميكن لسلوفينيا جترمي اإلعداد جلرائم الفساد (الفقرة   •  

يف املوظفني العموميني عن العمل، مثـل التـدابري   النظر يف اختاذ تدابري تسمح بتوق  •  
املطبقة بالفعل على القضاة ووكالء النيابـة العامـة، عنـد اهتـامهم بإحـدى اجلـرائم       

 ).  ٣٠من املادة  ٦املدرجة يف االتفاقية، وتنحيتهم ونقلهم (الفقرة 

ءات متديد املهـل الزمنيـة الصـارمة ألوامـر احلجـز والتجميـد، نظـرا لتعقيـد اإلجـرا           •  
 ).٣١من املادة  ٢املتعلقة جبرائم الفساد (الفقرة 

استعراض نظـام إدارة املوجـودات بغيـة ضـمان إمكانيـة إدارة املوجـودات املعقّـدة،          •  
 ).٣١من املادة  ٣مثل موجودات الشركات، بصورة ناجعة مبرور الوقت (الفقرة 

ات وغريهـا  إدراج أحكام صـرحية بشـأن تنظـيم حجـز وجتميـد ومصـادرة اإليـراد         •  
من املنافع املتأتية من عائدات اجلرميـة، أو مـن املمتلكـات الـيت مت حتويـل عائـدات       
اجلرميــة إليهــا أو إبــداهلا هبــا، أو مــن املمتلكــات الــيت ُخِلطــت هبــا هــذه العائــدات   

 ).٣١من املادة  ٦(الفقرة 

ليهـا يف  راك خرباء يف تـدابري احلمايـة املنصـوص ع   إشمواصلة تعزيز محاية الشهود، و  •  
 ).٣٢من املادة  ٢و ١قانون اإلجراءات اجلنائية وقانون محاية الشهود (الفقرتان 

النظر يف استحداث أحكام تسمح باعتبار الفسـاد عـامال يعتـّد بـه يف اإلجـراءات        •  
 ).٣٤القانونية هبدف سحب االمتيازات أو ما مياثلها من أدوات (املادة 

بات مع دول أطراف أخرى بشأن تكثيف التعـاون  النظر يف إبرام اتفاقات أو ترتي  •  
 ).٣٧من املادة  ٥مع السلطات املخّتصة يف الدول األطراف األخرى (الفقرة 

اختاذ تدابري لتشـجيع التعـاون بـني سـلطات التحقيـق واالدعـاء الوطنيـة وكيانـات           •  
 ١ القطاع اخلاص، ال سيما املؤسسات املالية، فيما يتعلق مبسائل الفسـاد (الفقـرة  

 ).٣٩من املادة 

ممارسة واليتها القضائية على جرائم الفساد عندما يكون اجلاين املزعـوم موجـودا     •  
 )  ٤٢من املادة  ٣يف إقليمها وال تقوم بتسليمه على أساس جنسيته (الفقرة 

ــها          •   ــيت يرتكب ــى اجلــرائم ال ــها القضــائية عل ميكــن لســلوفينيا كــذلك ممارســة واليت
(ب) مـن   ٢ن مكان إقامته املعتـاد يف إقليمهـا (الفقـرة    شخص عدمي اجلنسية يكو
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)، وعلى مجيع أشكال املشاركة يف جـرائم غسـل األمـوال خـارج البلـد      ٤٢املادة 
)، وعلــى اجلــرائم الــيت ترتكــب ضــد مجهوريــة      ٤٢(ج) مــن املــادة   ٢(الفقــرة 

ــرة   ــادة   ٢ســلوفينيا (الفق ــدما يكــون   ٤٢(د) مــن امل ــى جــرائم الفســاد عن )؛ وعل
 ).  ٤٢من املادة  ٤املزعوم موجودا يف إقليمها وال تقوم بتسليمه (الفقرة  اجلاين

    
   الفصل الرابع: التعاون الدويل   - ٣  

   مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  - ١- ٣  
   ٤٤؛ نقل األشخاص احملكوم عليهم، نقل اإلجراءات اجلنائية (املواد اجملرمنيتسليم     

   )٤٧و ٤٥و
من قانون اإلجـراءات اجلنائيـة وقـانون التعـاون يف      ٥٧٣-٥٢١املطلوبني يف املواد ينظَّم تسليم 

). وللمعاهـدات الثنائيـة   ACCMEU-1املسائل اجلنائية مع الدول األعضاء يف االحتـاد األورويب ( 
اإلحدى عشرة واملعاهدات املتعددة األطراف السبعة اليت انضمت إليها سلوفينيا األسـبقية قبـل   

ق سلوفينيا املعاهـدات الـيت تولـت فيهـا اخلالفـة عـن       نون الوطين. وميكن أيضا أن تطبِّتطبيق القا
 وإن كانت نادرا ما تقوم بذلك يف الواقع العملي.   ،سالفيا السابقةويوغ

، أصــبح مــن املمكــن تســليم املطلــوبني يف غيــاب معاهــدة علــى أســاس ٢٠١٢ومنــذ أيار/مــايو 
ينيا االتفاقية أساسا قانونيا، علما بأهنـا اسـتخدمتها بالفعـل    املعاملة باملثل. وميكن أن تتخذ سلوف

 يف قضيتني على األقل.  

ولصــكوك االحتــاد األورويب، خاصــةً القــرار اإلطــاري للمجلــس األورويب بشــأن أوامــر إلقــاء     
ــى         ــدول األعضــاء يف االحتــاد األورويب، األســبقية عل ــني ال ــا ب القــبض وإجــراءات التســليم فيم

يف إطـار االحتـاد األورويب، تبسَّـط إجـراءات تسـليم املطلـوبني، وميكـن أن        الصكوك الدوليـة. و 
تتم، يف مجلة أمور، يف غياب ازدواجية التجرمي وملـواطين االحتـاد األورويب، مـع إتاحـة أسـباب      

 حمدودة للرفض.  

ــا  ــرفض ســلوفينيا تســليم      أمَّ ــة التجــرمي شــرط للتســليم. وت خــارج االحتــاد األورويب، فازدواجي
مـن قـانون اإلجـراءات     ٥٢٧مـن املـادة    ٤داخل االحتاد األورويب. وتنظِّم الفقـرة  إالَّ ا مواطنيه

 احملاكمة.   وإمَّاا التسليم اجلنائية مبدأ إمَّ

فبعــد تلّقــي طلــب التســليم عــرب القنــوات   .إداريــة خمتلطــة-وتطبِّــق ســلوفينيا إجــراءات قضــائية 
روط التسـليم مـن عدمـه. وتقـوم حمكمـة أعلـى       الدبلوماسية، تقرِّر احملاكم مـا إذا مت اسـتيفاء شـ   

قــرار تتخــذه احملكمــة بقبــول  مبراجعــة تلقائيــة لقــرار احملكمــة بــرفض التســليم، بينمــا خيضــع أيُّ 
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التســليم للطعــن. وبعــد ذلــك، يقــرِّر وزيــر العــدل مــا إذا كانــت هنــاك أســباب للــرفض تتعلــق   
 لطعن يف هذا القرار.  باللجوء أو حقوق اإلنسان أو ما مياثلها من أسباب؛ وميكن ا

واجلرائم املوجبة للتسليم هي اجلرائم اليت يعاقب عليها مبدة تصل لسنة واحدة أو أكثـر (الـرقم   
من قانون اإلجـراءات اجلنائيـة)؛ وتعـد مجيـع اجلـرائم املدرجـة يف        ٥٢٢من املادة  ١، الفقرة ٤

ــنظِّم الفقــرة     ــة للتســليم. وت ــة جــرائم موجب ــادة   ٢االتفاقي ــانون اإلجــراءات   ٥٢٢مــن امل مــن ق
اجلنائية التسـليم يف اجلـرائم التبعيـة. وال يعتـرب الفسـاد جرميـة سياسـية؛ وهـو مـا يكفلـه التطبيـق            

 املباشر لالتفاقية.  

(أ) من قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة عمليـة التسـليم املبّسـط يف احلـاالت الـيت          ٥٢٩وتنظِّم املادة 
البا مـا تسـتخدم هـذه املـادة يف الواقـع العملـي.       يوافق فيها الشخص املطلوب على تسليمه، وغ

يــتعني تــوفّر أســباب معقولــة لالشــتباه يف ارتكــاب الشــخص   ،وفيمــا يتعلــق مبتطلبــات اإلثبــات
 املطلوب للجرم.  

مــن قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة االحتجــاز بغــرض التســليم، وتــنظم املــادة    ٥٢٥وتــنظِّم املــادة 
 وضوع االحتجاز املؤقت بوجه عام.من قانون اإلجراءات اجلنائية م ٢٠١

سـلوفينيا طـرف يف مخـس معاهـدات ثنائيـة       وفيما يتعلق بنقل األشـخاص احملكـوم علـيهم، فـإنَّ    
وأربـــع معاهـــدات متعـــددة األطـــراف، وتطبِّـــق القـــرار اإلطـــاري جمللـــس االحتـــاد األورويب يف  

 الشأن.    هذا

نقــل اإلجــراءات اجلنائيــة مــن    مــن قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة     ٥٢٠-٥١٩وتــنظِّم املادتــان  
ســلوفينيا إىل بلــد آخــر يف القضــايا املتعلقــة باألجانــب الــذين يرتكبــون جــرائم داخــل ســلوفينيا  
واملــواطنني الســلوفينيني الــذي يرتكبــون جــرائم باخلــارج. وخبــالف ذلــك، ميكــن أن تطبِّــق          

 من االتفاقية بشكل مباشر.   ٤٧سلوفينيا املادة 
    

   )٤٦املتبادلة (املادة املساعدة القانونية     
مـن قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة، وقـانون       ٥٢٠- ٥١٤تنظَّم املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة يف املـواد     

التعاون يف املسائل اجلنائية مع الدول األعضاء يف االحتاد األورويب، وقـانون مصـادرة املوجـودات    
معاهــدة واملعاهــدات  ٢١غ عــددها املتأتيــة مــن مصــدر غــري مشــروع. وللمعاهــدات الثنائيــة البــال 

املتعددة األطراف البالغ عددها عشر معاهدات واليت سلوفينيا إليها األسبقية علـى تطبيـق القـانون    
احمللي. وميكن لسلوفينيا يف هذه احلالـة أيضـا أن تطبـق باإلضـافة إىل ذلـك املعاهـدات الـيت تولـت         

ا مـا تقـوم بـذلك يف الواقـع العملـي. ويف      وإن كانـت نـادر   ،سالفيا السـابقة وفيها اخلالفة عن يوغ
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ــة الصــادرة عــن اجمللــس بشــأن عــدة       إطــار االحتــاد األورويب، ُتعطــى األســبقية للقــرارات اإلطاري
 مسائل منها تنفيذ أوامر جتميد املوجودات واإلقرار املتبادل بأوامر املصادرة.  

أنَّ ملتبادلـة. وعلـى الـرغم مـن     ووزارة العدل هـي السـلطة املركزيـة املعنيـة باملسـاعدة القانونيـة ا      
ــالواقع    يــنصُّ القــانون  الســلطة أنَّ علــى وجــوب تلقــي الطلبــات عــرب القنــوات الدبلوماســية، ف

املركزيــة هــي الــيت تتلقــى هــذه الطلبــات مباشــرة. وميكــن أن تقبــل ســلوفينيا طلبــات املســاعدة  
العاجلــة. وميكــن تقــدمي  القانونيــة املتبادلــة الــيت تــتم إحالتــها مــن خــالل اإلنتربــول يف احلــاالت 

الطلبات إىل سلوفينيا باللغتني اإلنكليزية والفرنسية كما ميكـن تقـدميها باللغـة األملانيـة أيضـا يف      
 الواقع العملي.  

 ٥١٦وميكن توفري مجيـع تـدابري املسـاعدة الـيت ال تتعـارض مـع القـانون الـوطين. وتـنظِّم املـادة           
 التبادل التلقائي للمعلومات.  (ج) حتديدا من قانون اإلجراءات اجلنائية 

 وتوفر سلوفينيا املساعدة القانونية املتبادلة يف غياب ازدواجية التجرمي.  

و(د) مــن قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة   (أ) و(ب) و(ج) ٥١٧(أ) و(ب) و ٥١٦وتــنظِّم املــواد 
 ٢٤٤املـادة   نقل األشخاص احملتجزين من سلوفينيا وإليها يف إطار اإلجراءات اجلنائيـة. وتـنظِّم  

(أ) من قانون اإلجراءات اجلنائية استخدام االتصاالت بالصوت والصورة وكـثريا مـا ُتسـتخدم    
يف الواقع العملي. وال توجد أحكام قانونية تـنظّم مبـدأ التخّصـص والسـرية وإن كانـا مطـبقني       

 يف الواقع العملي.  

حاالت التسلُّم بسـلوفينيا مـا بـني    ويتراوح متوسط مدة إجراءات املساعدة القانونية املتبادلة يف 
 شهر وشهرين.  

    
 ٤٨(املواد  التعاون يف جمال إنفاذ القانون؛ التحقيقات املشتركة؛ أساليب التحري اخلاصة    

   )٥٠و ٤٩و
اتفاقـا إلنفـاذ القـانون مـع بلـدان أخـرى وميكـن اختـاذ االتفاقيـة           ٢٥أبرمت سلوفينيا أكثـر مـن   

إنفاذ القانون. كما أبرم مكتب النائب العـام والشـرطة اتفاقـات    أساسا قانونيا للتعاون يف جمال 
 وترتيبات مؤسسية مع هيئات نظرية باخلارج.

وتتعــاون الشــرطة الســلوفينية مــع قــوات الشــرطة األجنبيــة مــن خــالل اليوروبــول واإلنتربــول.   
 .وتتعاون سـلوفينيا مـن خـالل شـبكة كامـدن املشـتركة بـني الوكـاالت السـترداد املوجـودات          

وتتعاون هيئة اجلمارك السلوفينية على أسـاس اتفاقيـة نـابويل واملنظمـة العامليـة للجمـارك، كمـا        
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ــدات     ــة إيغمونـــت لوحـ ــوية جمموعـ ــلوفينية يف عضـ ــة السـ ــتخبارات املاليـ ــدة االسـ ــارك وحـ تشـ
 االستخبارات املالية.  

تـدبت  ولدى سلوفينيا مكتب اتصال يف إطار اليوروبول وعينت عددا من موظفي االتصال وان
ــة. وتشــارك الشــرطة      مــوظفني ومســؤويل االتصــال األمــين لــدى بعثــات حفــظ الســالم الدولي

 .السلوفينية مشاركة نشطة يف التدريبات اليت تنظمها كلية الشرطة األوروبية

لوائح أو تدابري حمددة تتعلق بتوفري األصناف أو الكميـات الالزمـة مـن املـواد أو      وال توجد أيُّ
 فساد اليت ُترتكب باستخدام التكنولوجيا احلديثة.  بالتصدي جلرائم ال

ــة أفرقــة التحقيــق املشــتركة، يف حــني     ١٦٠وتــنظّم املــادة  ــانون اإلجــراءات اجلنائي (ب) مــن ق
من قانون التعاون يف املسائل اجلنائيـة مـع    ٥٦-٥٥تنظِّمها، يف إطار االحتاد األورويب، املادتان 

قد شاركت سـلوفينيا يف فـريقني مشـتركني للتحقيـق يف     الدول األعضاء يف االحتاد األورويب. و
 قضايا فساد. وأنشئ الفريقان يف إطار االحتاد األورويب، أحدمها مبشاركة أربع دول أخرى.  

وفيمــا يتعلــق بأســاليب التحــري اخلاصــة، تســمح ســلوفينيا باحلصــول علــى املعلومــات املتعلقــة   
ون اإلجـراءات اجلنائيـة)، واملراقبـة السـرية     (ب) مـن قـان   ١٤٩باالتصاالت اإللكترونيـة (املـادة   

(أ) مــن  ١٥٥(أ) مــن قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة)، وعمليــات االختــراق (املــادة   ١٤٩(املــادة 
ــادة       ــة (املـ ــاالت اإللكترونيـ ــة االتصـ ــة)، ومراقبـ ــراءات اجلنائيـ ــانون اإلجـ ــانون   ١٥٠قـ ــن قـ مـ

انون اإلجـــراءات اجلنائيـــة)، (أ) مـــن قـــ ١٥٥اإلجـــراءات اجلنائيـــة)، وحماكـــاة الرشـــو (املـــادة 
)، واحلصــول علــى معلومــات عــن املعــامالت املصــرفية (املــادة ١٥١والتنصــت واملراقبــة (املــادة 

مـن قـانون    ١٥٩(أ) و ١٤٩من قانون اإلجراءات اجلنائية)، والتسليم املُراقـب (املادتـان    ١٥٦
م الفســاد ولــيس اإلجــراءات اجلنائيــة). وتشــري أســاليب التحــري اخلاصــة هــذه إىل بعــض جــرائ

مجيعها. وبالنسبة لالستخدام على املسـتوى الـدويل، يتضـمن القـانون السـلوفيين أحكامـا ذات       
صلة يف قانون التعاون يف املسائل اجلنائية مع الدول األعضاء يف االحتـاد األورويب ويف االتفاقيـة   

سـاعدة املتبادلـة يف   من معاهدة االحتـاد األورويب للم  ٣٤اليت وضعها جملس أوروبا وفقا للمادة 
ــدول األعضــاء يف االحتــاد األورويب، وكــذلك يف بعــض مــن اتفاقــات       ــة بــني ال املســائل اجلنائي
التعاون األمين الثنائية املـذكورة أعـاله. وميكـن أن تـأذن سـلوفينيا باسـتخدام أسـاليب التحـري         

أسـاس   اخلاصة على املسـتوى الـدويل حسـب كـل حالـة، اسـتنادا إىل االتفاقيـة، وكـذلك دون        
 وتقبل احملاكم باألدلة املستمدة منها.   ،تعاهدي
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   التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  - ٢- ٣  
ميكــن أن تتخــذ ســلوفينيا االتفاقيــة أساســا قانونيــا للتعــاون الــدويل علمــا بأهنــا           •  

ــل (تســليم وتســلّم) ويف قضــية         ــى األق ــل يف قضــيْيت تســليم عل اســتخدمتها بالفع
، ٤٤مـن املـادة    ١تعلـق باملسـاعدة القانونيـة املتبادلـة (الفقـرة      واحدة على األقـل ت 

 ).  ٤٦من املادة  ١والفقرة 

ــن أنــواع           •   ــة م ــة متنوع ــوفري طائف ــعة يف ت ــربة واس ــلوفينية خب ــع الســلطات الس تتمت
املساعدة القانونيـة املتبادلـة، مبـا يف ذلـك تعقُّـب املوجـودات وجتميـدها وحجزهـا         

 ).  ٤٦ادة من امل ٣ومصادرهتا (الفقرة 

يــنظِّم قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة اســتخدام االتصــاالت احلديثــة يف جمــال التعــاون    •  
الدويل، ال سيما الشبكات احلاسـوبية وأجهـزة نقـل الصـورة والصـوت إلكترونيـا       

 ).٤٦من املادة  ١٤(الفقرة 

ــة باملســاعدة         •   ــرية اإلجــراءات املتعلق ــذل ســلوفينيا جهــودا مــن أجــل تســريع وت تب
انونيــة املتبادلــة، ويتــراوح متوســط مــدة إجــراءات املســاعدة القانونيــة املتبادلــة    الق
 ).  ٤٦من املادة  ٢٤بني شهر وشهرين (الفقرة   ما

قدَّمت سلوفينيا العديد من األمثلة على التعـاون يف جمـال إنفـاذ القـانون يف قضـايا        •  
ن يف جمـال  غسل األموال وغريها من القضـايا، وتعمـل بنشـاط علـى صـعيد التعـاو      

 ).  ٤٨من املادة  ١إنفاذ القانون (الفقرة 
    

   التحديات اليت تواجه التنفيذ  - ٣- ٣  
ميكن لسلوفينيا أن توافق أيضا علـى طلبـات التسـليم يف غيـاب ازدواجيـة التجـرمي         •  

ــاد األورويب     ــاء يف االحتـ ــدول األعضـ ــراف ليســـت مـــن الـ ــدمها دول أطـ الـــيت تقـ
 ).  ٤٤من املادة  ٢  (الفقرة

يكون مـن املفيـد توضـيح القـانون بغيـة التأكيـد علـى أنـه ميكـن إرسـال طلبـات            س  •  
ــة      ــة مباشــرة إىل وزارة العــدل بصــفتها الســلطة املركزي ــة املتبادل املســاعدة القانوني

 ).  ٤٦من املادة  ١٣املختصَّة (الفقرة 

ة ُتوَصى سلوفينيا بأن تتخذ تدابري لتمكني سلطاهتا من التعاون مـع الـدول األجنبيـ     •  
ــوفري األصــناف       ــة إنفــاذ القــانون يف قضــايا الفســاد عــن طريــق ت ــز فعالي ــة تعزي بغي
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 ١وكميات املواد الالزمة، حسب االقتضاء، بغرض التحليل أو التحقيـق (الفقـرة   
 ).  ٤٨(ج) من املادة 

تشجَّع سلوفينيا على تعزيز جهودهـا علـى صـعيد التعـاون يف جمـال إنفـاذ القـانون          •  
ائم املشـمولة هبـذه االتفاقيـة واملرتكبـة عـن طريـق اسـتخدام        من أجل مواجهة اجلر

 ).٤٨من املادة  ٣التكنولوجيا احلديثة (الفقرة 

ُتوَصى سلوفينيا بتوسيع نطاق تطبيق أسـاليب التحـري اخلاصـة الـيت ختضـع حاليـا         •  
  ).٥٠من املادة  ١للتنظيم يف إطار قوانينها ليشمل مجيع جرائم الفساد (الفقرة 

  


