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    خالصة وافية  - ثانياً  
   كوستاريكا    

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

 ٢٠٠٣كانون األول/ديسـمرب   ١٠وقَّعت كوستاريكا على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد يف 
. وأودعـت كوسـتاريكا صـك تصـديقها علـى      ٢٠٠٧كانون الثاين/يناير  ٩ يفوصدَّقت عليها 

  .٢٠٠٧آذار/مارس  ٢١االتفاقية لدى األمني العام يف 
. وتـرد أهـم األحكـام التشـريعية املتعلقـة      املدينويستند النظام القانوين لكوستاريكا إىل القانون 

ائية والقـوانني املنطبقـة، مثـل القـانون     بتنفيذ االتفاقية يف القانون اجلنائي وقانون اإلجراءات اجلن
والقـانون   العموميـة بشأن مكافحة الفساد واإلثراء غـري املشـروع يف جمـال اخلدمـة      ٨٤٢٢ رقم
بشأن املخدِّرات واملؤثرات العقلية والعقاقري غري املشـروعة واألنشـطة ذات الصـلة     ٨٢٠٤ رقم

  جلرمية املنظمة.  بشأن ا ٨٥٧٤وغسل األموال ومتويل اإلرهاب والقانون رقم 
، تكون للمعاهدات املصـدَّق عليهـا الغلبـة    ١٩٤٩من الدستور السياسي لسنة  ٧وطبقاً للمادة 

  على القوانني الداخلية.
ولدى كوستاريكا عدد من السـلطات املختصـة املسـؤولة عـن مكافحـة الفسـاد، منـها مكتـب         

ــة    ــال اخلدمـ ــات يف جمـ ــين باألخالقيـ ــار املعـ ــةاملستشـ ــرة العموميـ ــدة   ودائـ ــام ووحـ ــاء العـ االدعـ
 اخلدمــة العموميــةاالســتخبارات املاليــة واحملكمــة اجلنائيــة املعنيــة بــاجلرائم االقتصــادية وجــرائم    

ومكتب أمني املظامل ومكاتب اإلشراف الـداخلي التابعـة للمحكمـة االنتخابيـة العليـا ومكتـب       
  سات املالية.  املراقب العام وحمكمة اخلدمة املدنية ومكتب املشرف العام على املؤس

مــن قــانون مكافحــة الفســاد، ويتســق هــذا    ٢وُيعــرَّف مفهــوم "املوظــف العمــومي" يف املــادة   
  التعريف مع االتفاقية.

 واالستراتيجية الوطنية ملكافحة الفساد ُمدرجة يف خطة التنمية الوطنية.  
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    الفصل الثالث: التجرمي وإنفاذ القانون  - ٢  
    د قيد االستعراضمالحظات على تنفيذ املوا  - ١- ٢  

    )٢١و ١٨و ١٦و ١٥الرشو واملتاجرة بالنفوذ (املواد     
  من القانون اجلنائي. ٣٤٨و ٣٤٧ُيجرَّم ارتشاء املوظفني العموميني مبوجب املادتني 

العقوبـات املفروضـة   أنَّ من القانون اجلنائي، اليت تنص على  ٣٥٢وُيجرَّم الرشو مبوجب املادة 
ابقة تنطبق على إعطاء موظف عمومي هديـة أو مزيـة غـري مسـتحقة     مبوجب املواد اخلمس الس

  أو عرضها عليه أو وعده هبا.  
وُتجرِّم تشـريعات كوسـتاريكا أيضـاً رشـو املـوظفني العمـوميني األجانـب ومـوظفي املنظمـات          

أنَّ . بيـد  ٢٠٠٤لسنة  ٨٤٢٢من القانون رقم  ٥٥الدولية العمومية وارتشاءهم مبوجب املادة 
  د غري مشمول.عنصر الوع

، ولكنــها ٢٠٠٤لســنة  ٨٤٢٢مــن القــانون رقــم  ٥٢وُتجــرَّم املتــاجرة بــالنفوذ مبوجــب املــادة 
مـن االتفاقيـة    ١٨املـادة  أنَّ تشري إىل العالقة بني الفاعل والشخص الذي يتخذ القرار، يف حني 

. تشري إىل العالقة بني الفاعل وشخص آخـر ميـارس نفـوذه علـى الشـخص الـذي يتخـذ القـرار        
عناصــر الوعــد مبزيــة غــري مســتحقة أو عرضــها أو    ٨٤٢٢مــن القــانون  ٥٢وال تشــمل املــادة 

  منحها أو التماسها أو قبوهلا.
 ومل ُيجرَّم الرشو يف القطاع اخلاص كجرمية منفصلة.  

    
    )٢٤و ٢٣غسل األموال؛ اإلخفاء (املادتان     

 ٢٠٠١لسـنة   ٨٢٠٤ون رقم من القان ٦٩جرَّمت كوستاريكا غسل األموال من خالل املادة 
اليت ُتنشئ مسؤولية جنائية عن إبدال العائدات اإلجرامية أو إحالتها أو إخفائهـا أو متويههـا أو   
ــر،         ــع ســنوات أو أكث ــدة أرب ــا بالســجن مل ــال ُيعاقَــب عليه ــا أو اســتخدامها، وهــي أفع حيازهت

  وكذلك عن املشاركة يف هذه األفعال.  
عنــد ارتكــاب اجلرميــة يف ســياق اجلرميــة   ٨٧٥٤ون رقــم مــن القــان ٢٤و ٢٣وتنطبــق املادتــان 

  املنظمة. وينطبق القانون عندما ُترتكب جرائم الفساد يف سياق عرب وطين.
ولكي ُتعترب جرمية ما جرميةً أصلية، يتعني أن ُيعاقَب عليها بالسجن ملدة أربع سـنوات أو أكثـر   

ــة  فعــال اجملرَّ). وال تســتويف مجيــع األ٨٢٠٤مــن القــانون رقــم   ٦٩(املــادة  مــة مبوجــب االتفاقي
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أنَّ علـى   ٢٠٠١لسنة  ٨٢٠٤من القانون رقم  ٥٧(جرائم الفساد) هذا الشرط. وتنص املادة 
  القانون اجلنائي ينطبق بالتبعية على اجلرائم اليت ال ينطبق عليها هذا القانون.

مــن  ٤٧ادة مــن القــانون اجلنــائي اإلخفــاء، يف حــني تتعلــق املــ   ٣٣١و ٣٣٠وتتنــاول املادتــان 
ــم   ــانون رق ــراء غــري املشــروع أو      ٢٠٠٤لســنة  ٨٤٢٢الق ــة مــن اإلث ــاء املمتلكــات املتأتي بإخف

 األنشطة اإلجرامية للموظفني العموميني وإضفاء الصفة القانونية عليها ومتويهها.
    

    )٢٢و ٢٠و ١٩و ١٧االختالس؛ إساءة استغالل الوظائف؛ اإلثراء غري املشروع (املواد     
مكرراً مـن القـانون اجلنـائي مسـؤولية جنائيـة عـن االخـتالس         ٣٦٣-٣٦١كام املواد ُتنشئ أح

د التشـريع أحكامـاً عامـة    من جانب موظفني عموميني، وتشمل مجيع أنواع املمتلكـات. وحيـدِّ  
تتنــاول اخــتالس األمــوال أو تبديــدها مــن جانــب موظــف عمــومي وإســاءة اســتخدام األمــوال  

ا ألغراض غري تلك اليت كانت مقصودة هبـا، وذلـك لصـاحل ذلـك     واملوارد العامة وإساءة إدارهت
  املوظف نفسه أو لصاحل طرف ثالث.  

 ٥١). وتـنص املـواد   ٣٤٥و ٣٣٨وُيجرِّم القانون اجلنـائي إسـاءة اسـتغالل الوظـائف (املادتـان      
  دة إلساءة استغالل الوظائف.  من قانون مكافحة الفساد أيضاً على حاالت حمدَّ ٥٨-٥٦و

ــرَّ ــادتني     وُيجـ ــالل املـ ــن خـ ــروع مـ ــري املشـ ــراء غـ ــم    ٦١و ٤٥م اإلثـ ــانون رقـ ــن القـ  ٨٤٢٢مـ
ــذي حيــدِّ ٢٠٠٤ لســنة د إســاءة اســتغالل الوظــائف مــن جانــب املوظــف العمــومي املعــين     ، ال

  باعتبارها أحد عناصر اجلرمية.
ــادة   ــراء غــري    ٢٠٠٩لســنة  ٨٧٥٤مــن القــانون رقــم   ٢٠وُتنشــئ امل أيضــاً مســؤولية عــن اإلث
  احلاالت املرتبطة باجلرمية املنظمة. املشروع يف

سؤولية عـن أفعـال اخـتالس متنوعـة يف القطـاع اخلـاص، مثـل        تشريعات كوستاريكا املنشئ تو
 .من القانون اجلنائي) ٣٦١و ٢٢٣و ٢٢٢(املواد  اإلدارة االحتيالية والتبديد

    
    )٢٥إعاقة سري العدالة (املادة     

مزيـة أخـرى لشـاهد أو    أيِّ مسؤولية عن الوعد هبدية أو من القانون اجلنائي  ٣٢٤ُتنشئ املادة 
خبري أو مترجم شفوي أو مترجم حتريري، أو عرضها عليه، من أجـل التحـريض علـى اإلدالء    

ــادة    ــائي أيَّ   ١٩٣بشــهادة زور. وتعاقــب امل ــانون اجلن ــن الق ــدات    م شــخص يســتخدم التهدي
أو ميتنـع عـن    شـيئاً علـى أن يفعـل   اخلطرية أو العنف البدين أو الترهيب النفسي إلجبار شخص 

  فعله أو يسمح به على غري إرادته.
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على وجـه اخلصـوص ترهيـب     ٢٠٠١لسنة  ٨٢٠٤من القانون رقم  ٦١و ٦٠وُتجرِّم املادتان 
وســيلة مــن أجــل منــع اإلبــالغ عــن جرميــة أو اإلدالء بشــهادة أو  أيِّ شــخص آخــر أو ردعــه بــ

مــومي أو عرضــه عليــه مقابــل اإلفــالت مــن إجــراء حتقيــق والوعــد بــدفع مبلــغ مــايل ملوظــف ع 
  عقاب وإخفاء أدلة، يف نطاق تطبيق هذا القانون.  

من القانون اجلنائي لكوستاريكا اسـتخدام   ٣١٦و ٣١٥و ٣١٣و ٣١٢و ٣١١وتتناول املواد 
 الترهيب أو القوة أو العنف ضد موظف عمومي.

    
    )٢٦مسؤولية الشخصيات االعتبارية (املادة     

ــئ كوســـ  ــة.    مل ُتنشـ ــيات االعتباريـ ــة للشخصـ ــؤولية جنائيـ ــتاريكا مسـ ــة   اأمَّـ ــؤولية املدنيـ املسـ
 ٢٤٠مـن القـانون اجلنـائي. وحتكـم املـادة       ١٠٦للشخصيات االعتبارية فهـي منشـأة يف املـادة    

نـة. وقـد أكـدت السـلطات     من القانون اجلنائي مسؤولية الشخصيات االعتبارية عن جرائم معيَّ
تباريــة منشــأة دون املســاس باملســؤولية اجلنائيــة للشخصــيات      مســؤولية الشخصــيات االع أنَّ 

  الطبيعية اليت ارتكبت اجلرائم.
علـى إمكانيـة فـرض     ٨٤٢٢مكرراً مـن القـانون رقـم     ٤٤وفيما يتعلق بالعقوبات، تنص املادة 

 عقوبات إدارية، مثل الغرامات، على الشخصيات االعتبارية.  
    

    )٢٧املشاركة والشروع (املادة     
مــن القــانون اجلنــائي الطــرف "الرئيســي" واألطــراف "املتشــاركة الرئيســية"،  ٤٥ف املــادة تعــرِّ

  مسؤولية عن التحريض والتواطؤ.   ٤٨-٤٦كما ُتنشئ املواد 
مـن القـانون اجلنـائي)، والعقوبـات املطبقـة       ٢٤وجيري تنـاول الشـروع باعتبـاره جرميـة (املـادة      

كانت هذه العقوبات قـد ُخفضـت   أ ، سواٌءارُتكب عليه معادلة لتلك املطبقة لو كان الفعل قد
ــة يف هــذا الصــدد. بيــد      مأ أنَّ مل ختفــض، وإن كــان جيــوز للقاضــي أن ميــارس ســلطته التقديري

 كوستاريكا مل جترِّم اإلعداد لفعل جمرَّم طبقاً لالتفاقية.
    

    )٣٧و ٣٠املالحقة واملقاضاة واجلزاءات؛ التعاون مع سلطات إنفاذ القانون (املادتان     
أشـهر   ٣اعتمدت كوستاريكا، بشأن فئة جرائم الفساد، عقوبـات بالسـجن ملـدة تتـراوح بـني      

ــدة           ١٢و ــة مل ــة عمومي ــة شــغل وظيف ــن أهلي ــان م ــل احلرم ــة مث ــات فرعي ســنة، وكــذلك عقوب
  سنة.   ١٥سنوات إىل   ١٠
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الفسـاد  وسعياً إىل حتقيق توازن مناسب بني احلصانات من ناحية والتحقيـق بفاعليـة يف جـرائم    
وبالتحديـد   -ومالحقة مرتكبيها مـن ناحيـة أخـرى، يتمتـع باحلصـانة أعضـاء فـروع احلكومـة         

رئيس اجلمهورية ونائبه وقضاة احملكمة االنتخابية العليـا والسـلك القضـائي والنـواب واملراقـب      
  ونائبه والوزراء والدبلوماسيون.

رفـع احلصـانة   أنَّ ائم الفسـاد. بيـد   وال ُتشكِّل احلصـانات عقبـة أمـام التحقيـق االبتـدائي يف جـر      
مــن قــانون  ٣٩٩إىل  ٣٩١يف حــاالت التلــبس (املــواد إالَّ يقتضــي موافقــة اجلمعيــة التشــريعية، 

  اإلجراءات اجلنائية).
مـن قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة علـى أنـه جيـوز لعضـو يف دائـرة االدعـاء العـام             ٢٢وتنص املادة 

 ملالحقــة اجلنائيــة كليــا أو جزئيــا شــخص متــهم مــن ا  يطلــب (رهنــاً مبوافقــة رئيســه) إعفــاء  أن
تعاون هذا الشخص يف التحقيق عن طريـق تقـدمي معلومـات حيويـة ملنـع مواصـلة ارتكـاب         إذا

  جرمية ما أو منع ارتكاب جرائم جديدة.  
وتــنص تشــريعات كوســتاريكا علــى تــدابري احترازيــة لضــمان تواجــد الشــخص املتــهم خــالل    

 ٢٣٧وخاصـــة إذا كـــان ُيخشـــى إفـــالت املتـــهم مـــن املالحقـــة (املـــواد  اإلجـــراءات اجلنائيـــة،
  مكرراً من قانون اإلجراءات اجلنائية). ٢٣٩  إىل

م اإلفــراج املشــروط، الــذي ُيمــنح إذا كــان الشــخص املــدان مقــدِّ   ٦٨إىل  ٦٤وتتنــاول املــواد 
الطلب قد قضى نصف احلكم الواجب النفاذ وحصـل علـى رأي متخصـص إجيـايب مـن معهـد       

  لم اإلجرام.ع
القـرائن  هم عـن العمـل شـريطة أن يكـون مـن املمكـن اسـتبعاد        وجيوز وقف موظف عمومي متَّ

علـى حنـو معقـول مـن خـالل تطبيـق هـذا الوقـف، كمـا جيـوز فـرض             االيت تربر حبسه احتياطيـ 
  من قانون اإلجراءات اجلنائية).   ٢٤٤احلرمان من األهلية كتدبري وقائي (املادة 

زاهة ـ، يشــكِّل انتــهاك موظــف عمــومي لواجــب النــ٨٤٢٢مــن القــانون رقــم  ٤ووفقــاً للمــادة 
  أحد أسباب تنحيته عن الوظيفة العمومية دون مسؤولية على صاحب العمل.

ــَنص علــى الوقــف عــن العمــل والتعــيني مؤقَّ    ــادة   وُي ــاً يف وظيفــة أخــرى يف امل مــن النظــام   ٦٧ت
. وقـد أكـدت السـلطات    ١٥٨١نون رقـم  األساسي للخدمة املدنية الذي اعُتمد من خالل القا

من املمكن تعيني املـوظفني العمـوميني غـري املشـمولني بالنظـام األساسـي للخدمـة املدنيـة يف         أنَّ 
  وظيفة أخرى.
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 ٥٩مــن القــانون اجلنــائي واملــادة   ٥٨و ٥٧و ٥٠وُيــَنص علــى احلرمــان مــن األهليــة يف املــواد  
العمومية. وجيوز تطبيق عقوبـات تأديبيـة،    ، وهو ُمنشأ جلميع املناصب٨٤٢٢القانون رقم  من

اً عـــن العمـــل براتـــب والفصـــل مؤقَّتـــتتـــراوح بـــني التحـــذيرات الشـــفوية واملكتوبـــة والوقـــف 
ــة        دون ــرارات متنوعـ ــئ قـ ــة. وُتنشـ ــات اجلنائيـ ــافة إىل العقوبـ ــى اإلدارة، باإلضـ ــؤولية علـ مسـ

ــرار   ــتورية (القـ ــة الدسـ ــؤرخ  ١٥٩٩٥/٢٠٠٦للمحكمـ ــاين/نوف ٣املـ ــرين الثـ ؛ ٢٠٠٦مرب تشـ
املـؤرخ   ١٤٧٤/٢٠١١؛ والقرار ٢٠٠٩آب/أغسطس  ٢١املؤرخ  ١٣٢٠١/٢٠٠٩والقرار 

ــباط/فرباير  ٤ ــوميني.    ٢٠١١شــ ــوظفني العمــ ــى املــ ــؤولية علــ ــن املســ ــة مــ ــات متنوعــ ) درجــ
  مسؤولية تأديبية. ٦٢٢٧من القانون رقم  ٢١١املادة   وُتنشئ

دمــاج األشــخاص املــدانني يف  وقــد اختــذت كوســتاريكا سلســلة مــن التــدابري لتشــجيع إعــادة إ  
اجملتمع، مثل تـوفري الـدعم مـن خـرباء يف جمـال علـم اإلجـرام. وجيـوز ملمثـل عـن دائـرة االدعـاء             

أو  كليـا العام أن يطلب (رهناً مبوافقة رئيسه املسبقة) إعفاء شخص متهم من املالحقة اجلنائيـة  
ة أو معقــدة وتعــاون الشــخص وذلــك، يف مجلــة أمــور، إذا كانــت اجلرميــة املعنيــة خطــري  جزئيــا

معلومات أساسـية تسـاعد علـى إلقـاء الضـوء علـى الفعـل حمـل          قدَّماملتهم بفاعلية يف التحقيق و
معلومات مفيدة إلثبات مشاركة أشـخاص متـهمني    قدَّمالتحقيق أو على أفعال ذات صلة، أو 

قة للعقـاب  آخرين، شريطة أن يكون تصرف الشخص املتعاون أقل بغضـاً مـن األفعـال املسـتح    
، ٢٢تكبيها أو ُيمنعون من مواصلة ارتكاهبـا بفضـل هـذا التعـاون (املـادة      راليت تتيسر مالحقة م

  الفقرة (ب)، من قانون اإلجراءات اجلنائية).  
مـن قـانون اإلجـراءات     ٣٧٥إىل  ٣٧٣وتسمح اإلجراءات العاجلة املنصـوص عليهـا يف املـواد    

من قانون اإلجراءات اجلنائية). وجيوز تـوفري احلمايـة    ٣٧٤اجلنائية بفرض أحكام خمففة (املادة 
لألشخاص املتعاونني مع سلطات إنفاذ القانون مبوجب قانون محاية الضحايا والشـهود وسـائر   

  ).٣األشخاص املشاركني يف اإلجراءات اجلنائية (املادة 
مـع سـلطات    اتفاقات بشأن معاملة األشخاص الـذين يتعـاونون  أيِّ على ع كوستاريكا ومل توقِّ

 إنفاذ القانون على الصعيد الدويل.  
    

    )٣٣و ٣٢ني (املادتان بلِّغمحاية الشهود وامل    
بشــأن محايــة الضــحايا والشــهود وســائر األطــراف   ٢٠٠٩لســنة  ٨٧٢٠ُينشــئ القــانون رقــم 

املشاركة يف اإلجراءات اجلنائية برناجماً حلماية األشخاص املعرضني للخطر بسـبب مشـاركتهم   
  يق أو حماكمة أو بسبب عالقتهم بشخص يشارك يف حتقيق أو حماكمة.  يف حتق
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وُيَنص على استخدام الوسائط البصرية أو السمعية لتلقي شهادة الشهود أو بيانـات اخلـرباء يف   
  من قانون اإلجراءات اجلنائية.   ٣٢٤املادة 

ؤهـل لعقـد االتفاقـات    مكتب دعم الضحايا التابع لدائرة االدعاء العـام م أنَّ وتعترب كوستاريكا 
). ٦(املـادة   ٨٧٢٠مع الـدول األطـراف واملؤسسـات مـن أجـل تيسـري االمتثـال للقـانون رقـم          

وينطبق التشريع أيضاً على الضحايا من حيث كـوهنم شـهوداً. وحيـق للضـحية املتـأثرة مباشـرة       
مل تطلبـها   بالفعل اإلجرامي أن تديل بأقواهلا يف احملكمة، حـىت ولـو كانـت دائـرة االدعـاء العـام      

  (ب) من قانون اإلجراءات اجلنائية).  ٣، الفقرة ٧١للشهادة (املادة 
بشـأن اإلشـراف    ٢٠٠٢لسنة  ٨٢٩٢من القانون رقم  ٦غني يف املادة وجيري تناول محاية املبلِّ

الداخلي، الذي يشري إىل التزام اإلدارة بضمان سرية هويـة املـواطنني الـذين يبلغـون عـن أفعـال       
حقوق األشخاص الـذين يبلغـون    ٢٠٠٤لسنة  ٨٤٢٢من القانون رقم  ٨املادة فساد. وحتمي 

ــة. وُتنشــئ اللــوائح املنفِّــذة لقــانون مكافحــة الفســاد واإلثــراء غــري      عــن أفعــال فســاد حبســن نّي
) حـق املـواطنني يف التبليـغ    ٣٢٣٣٣(املرسوم التنفيذي رقـم   اخلدمة العموميةاملشروع يف جمال 

ــاد    ــال الفســاد (امل ــن أفع ــادة     ٨ة ع ــرية (امل ــارامترات أخــرى لضــمان الس ــل ١٠) وب ). وال ُتقب
إذا يــا باإلمكــان اســتهالل حتقيــق أويل تلقائأنَّ موها هويتــهم، بيــد الشــكاوى الــيت حيجــب مقــدِّ

 ).  ١٣ة تربر ذلك (املادة قدَّمكانت األدلة امل
    

    )٤٠و ٣١التجميد واحلجز واملصادرة؛ السرية املصرفية (املادتان     
مـن القـانون اجلنـائي مصـادرة العائـدات اإلجراميـة واألدوات املسـتخدمة يف         ١١٠ظِّم املـادة  تن

ارتكاب اجلرميـة، ال املمتلكـات أو املعـدات أو األدوات املعـّدة لالسـتخدام يف جـرائم الفسـاد.        
وقد أفادت السلطات بإعداد مشاريع قوانني بشأن إسقاط حقـوق امللكيـة تـنص علـى إمكانيـة      

اق املصادرة ليشمل املمتلكـات أو املعـدات أو األدوات األخـرى املعـّدة لالسـتخدام      توسيع نط
  يف ارتكاب اجلرائم.

مـن قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة،      ٢٦٤و ٢٦٣وُينظَّم التجميـد، كتـدبري احتـرازي، يف املـادتني     
ت . وُتــَنظَّم إدارة املمتلكــا ٢٠٠١لســنة  ٨٢٠٤مــن القــانون رقــم    ٣٣واملصــادرة يف املــادة  

احملجـــوزة مـــن جانـــب الســـلطات املختصـــة بواســـطة قـــانون توزيـــع املمتلكـــات املصـــادرة أو  
احملجوزة، وكذلك بواسطة اللوائح املنفِّـذة لقـانون مكافحـة الفسـاد واإلثـراء غـري املشـروع يف        

  .٨٢٠٤)، وبواسطة القانون رقم ٥٣و ٥(املادتان  اخلدمة العموميةجمال 
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مـن القـانون اجلنـائي     ١١٠داً إىل التعريف املستخدم يف املادة وأشارت السلطات إىل أنه، استنا
، ُيمكن تطبيق هـذه املـادة أيضـاً    )("األشياء أو البنود ذات القيمة املتأتية من [ارتكاب اجلرمية]"

، وعلـى  كلياأو  جزئيالت إليها هذه العائدات اإلجرامية أو بدلت هبا، على املمتلكات اليت ُحوِّ
راميــة الــيت ُخِلطــت مبمتلكــات اكُتســبت مــن مصــادر مشــروعة واإليــرادات أو   العائــدات اإلج

املنافع األخرى املتأتية من ممتلكات ُخِلطت هبا عائدات إجراميـة. وعـالوة علـى ذلـك، أفـادت      
  احلالتني األخريتني يشملهما مشروع القانون اخلاص بإسقاط حقوق امللكية.أنَّ السلطات ب

وثيقــة أيِّ ، جيــوز للقاضــي أن يــأمر بالبحــث عــن  ٧٤٢٥ون رقــم مــن القــان ٢وعمــالً باملــادة 
خاصة ومصادرهتا أو فحصها، مبا يف ذلك السجالت املصـرفية، إذا مـا اقتضـى إظهـار احلقيقـة      
ذلك، شريطة أن يكون باإلمكان استخدامها كأدلة ال غىن عنـها علـى ارتكـاب فعـل إجرامـي      

  ).٧٥٥٨(ب) من القانون رقم  ١٣٢(انظر أيضاً املادة 
ــادة   ــة        ١١٠وحتمــي امل ــدات إجرامي ــيت تكتســب عائ ــة ال ــائي األطــراف الثالث ــانون اجلن ــن الق م

  حسنة.    بنّية
مـن   ٢٤بناًء على أمر من احملكمة اجلنائية املختصـة (املـادة   إالَّ وال ُيصرَّح برفع السرية املصرفية 

ق اخلاصـة وفحصـها   اخلاص مبصـادرة الوثـائ   ٧٤٢٥من ا لقانون رقم  ٣و ٢الدستور واملادتان 
 من القانون التجاري).   ٦١٥واملادة 

    
    )٤١و ٢٩التقادم؛ السجل اجلنائي (املادتان     

من قانون اإلجراءات اجلنائيـة. وتتوقـف فتـرة تقـادم املالحقـة       ٣١خيضع التقادم ألحكام املادة 
الـة العقوبـة   اجلنائية على تصنيف اجلرميـة وُتحسـب اسـتناداً إىل املـدة القصـوى للعقوبـة. ويف ح      
حال مـن  أيِّ االحتجازية، ال تقل فترة التقادم عن ثالث سنوات وال تزيد على عشر سنوات ب

ــاً حمــدَّ  ٢٠٠٤لســنة  ٨٤٢٢األحــوال. ويتضــمن القــانون رقــم    ــادم  أحكام ــرة التق دة بشــأن فت
  للجرائم اليت ينتهك مرتكبوها واجبات الوظيفة العمومية.

مــن  ٣٤فشـل الشــخص املتــهم يف املثـول أمــام احملكمـة (املــادة     وُيعلَّـق العمــل بفتـرة التقــادم إذا  
قانون اإلجراءات اجلنائيـة). ويـنص قـانون كوسـتاريكا علـى تعليـق فتـرة التقـادم الـيت ال جيـوز           

من القـانون اجلنـائي) "عنـدما ميثـل الشـخص املُـدان أو        ٨٧لدى انتهائها إنفاذ حكم ما (املادة 
  يدة قبل انتهاء فترة التقادم".ُيسلَّم أو عندما يرتكب جرمية جد

ــاودة اإلجــرام يف         ــرَّف مع ــة أخــرى، ُتع ــات اجلــاين املزعــوم الســابقة يف دول ــق بإدان وفيمــا يتعل
  من القانون اجلنائي.   ٣٩  املادة
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وطبقاً للقانون اجلنائي الكوستاريكي، ُيمكـن أن يوضـع يف االعتبـار السـجل اجلنـائي لشـخص       
 كوستاريكا أو خارجها لغرض حتديد العقوبة.ُمدان ارتكب يف املاضي جرائم يف 

    
    )٤٢الوالية القضائية (املادة     

ُتـخِضع كوستاريكا لواليتها القضائية اجلرائم املرتكبة يف إقليمها، مبا يف ذلك على منت سـفنها  
من القانون اجلنائي) واجلرائم املرتكبة ضد أمن الدولـة أو ضـد اقتصـادها أو     ٤وطائرهتا (املادة 

  من القانون اجلنائي). ٥رهتا العامة (املادة إدا
وال تســلِّم كوســتاريكا مواطنيهــا؛ وتفصــل احملــاكم الوطنيــة يف القضــايا الــيت تشــمل مواطنيهــا. 

ُيطبق مبدأ "إمَّا التسليم وإمَّا احملاكمة" بشكل عام، وإن كـان القـانون يـنص علـى حماكمـة       وال
  من قانون التسليم). ٣اكم الوطنية (املادة املواطنني الذين ال جيري تسليمهم أمام احمل

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

 ٨٤٢٢ من القـانون رقـم   ٦تتصدى كوستاريكا لعدد من عواقب أفعال الفساد. فوفقاً للمادة 
، ُتعترب العقود املـزورة باطلـة والغيـة. وُيمكـن هلـذا الـبطالن أن ُيعلَـن مـن جانـب          ٢٠٠٤لسنة 

الكيان العمومي ذي الصلة أو من جانـب مكتـب املراقـب العـام. وإذا تعلَّـق الـبطالن بصـكوك        
ضــرراً حلــق هبــذه احلقــوق،  أنَّ تعِلــن عــن حقــوق، يــتعني اســتهالل اإلجــراء املناســب إلثبــات    

ــنّص عل   ــا ت ــادة   باســتثناء م ــه أحكــام امل ــانون      ١٧٣ي ــة (الق ــإلدارة العمومي ــام ل ــانون الع ــن الق م
  )، حيث يتعني يف هذه احلالة اختاذ اإلجراءات املتفقة مع هذه األحكام.٦٢٢٧  رقم

  ويوجد لدى كوستاريكا نظام متكامل لألنشطة التعاقدية ونظام اشتراء حكومي.
مدنية للحصول على تعويض عـن أضـرار    ويف إطار اإلجراءات اجلنائية، جيوز ملدعٍ رفع دعوى

مـن قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة، اللـتني تسـمحان        ٤١و ٣٧ترتبت على جرميـة طبقـاً للمـادتني    
علـى   ٣٨للضحية باحلصول على تعويض عن األضرار املتكبدة. وإضافة إىل ذلك، تنص املادة 

ويض عـن األضـرار   جواز رفع قضية مدنية من جانب مكتـب املستشـار العـام للجمهوريـة للتعـ     
على جـواز   ٣٩االجتماعية يف حالة اجلرائم اليت تؤثر يف املصاحل اجلماعية. وأخرياً، تنص املادة 

إسناد دعوى مدنيـة ملكتـب قـانوين متخصـص يف مسـاعدة ضـحايا اجلرميـة علـى مواصـلة هـذه           
املـدعي األصـلي   الدعاوى فيما يتعلق باجلرائم اجلنائية، مبا يف ذلك يف احلاالت الـيت يفتقـر فيهـا    

 إىل املوارد.



 

V.16-03103 11 
 

CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.39 

    )٣٩و ٣٨و ٣٦السلطات املتخصِّصة والتنسيق فيما بني اهليئات (املواد     
يوجد لدى كوستاريكا عّدة هيئـات خمتصـة مسـؤولة عـن مكافحـة الفسـاد: مكتـب املستشـار         

، املسـؤول عـن منـع الفسـاد وحتسـني األخالقيـات       اخلدمة العموميةاملعين باألخالقيات يف جمال 
لشفافية يف مؤسسات الدولة؛ ودائرة االدعـاء العـام، الـيت يوجـد لـديها وحـدة متخصصـة يف        وا

زاهة والشـفافية ومكافحـة   ـقضايا الفساد معروفة باسم مكتـب نائـب املـدعي العـام لشـؤون النـ      
الفساد، وهلا الوالية القضائية على جرائم الفساد؛ واحملكمة اجلنائية املعنيـة بـاجلرائم االقتصـادية    

رائم جمال اخلدمة العمومية. وتعمـل اهليئـات املـذكورة أعـاله بقـدر كـاٍف مـن االسـتقالل،         وج
  ولديها املوظفون الضروريون الذين يتلقون التدريب املناسب لالضطالع بوظائفهم.

، استهلت كوستاريكا شراكة بني دائرة االدعاء العـام ومكتـب املراقـب العـام     ٢٠١٠ويف عام 
شـار العـام ومعهـد املخـدِّرات الكوسـتاريكي مـن أجـل إقامـة تعـاون          للجمهورية ومكتب املست

بني الوكـاالت لتيسـري املسـاعدة والتعـاون يف التصـدي للفسـاد. وقـد اكتسـبت هـذه الشـراكة           
ــام   ــة يف ع ــاتق       ٢٠١٢الصــفة الرمسي ــى ع ــع عل ــني الوكــاالت. ويق ــة املشــتركة ب بإنشــاء اللجن

تصـة عـن أفعـال الفسـاد املزعومـة الـيت ُترتكـب        املوظفني العموميني واجب تبليغ السلطات املخ
  ).٣٢٣٣٣من املرسوم التنفيذي رقم  ٩يف الوظائف العمومية وتتناهى إىل علمهم (املادة 

وقد ُشجِّعت دائرة االدعاء العـام وسـلطات الشـرطة ومعهـد املخـدِّرات الكوسـتاريكي ومجيـع        
اً لالتفاقيـة ومعاقبتـهم علـى إقامـة     املؤسسات املسؤولة عن مالحقة مرتكيب اجلرائم املنشـأة وفقـ  

العالقات وصوهنا مع القطاعني العام واخلاص. ويقع على عاتق املؤسسات املالية واجـب تبليـغ   
املنشـئ   ٧٥٥٨مـن القـانون رقـم     ١٦٠أفعـال غـري قانونيـة (املـادة     أيِّ دائرة االدعاء العـام عـن   

  لبنك كوستاريكا املركزي).
املؤسســات املاليــة بقائمــة تقــارير عــن معــامالت غســل   وحيــتفظ مكتــب املشــرف العــام علــى   

  األموال املشتبه هبا.
وقد أنشـأت كوسـتاريكا عـّدة خطـوط هاتفيـة سـاخنة، مموَّلـة مـن الدولـة، مـن أجـل السـماح             
لألشخاص الذين يودون اإلبالغ عن أفعال الفساد بأن يفعلوا ذلك وتقدمي املشورة للمـواطنني  

 الفساد.بشأن املسائل املتصلة بظاهرة 
    

    التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  - ٢- ٢  
  إمجاال، ُيسلَّط الضوء على التجارب الناجحة التالية يف تنفيذ الفصل الثالث من االتفاقية:
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إمكانية احلصول على تعويض مدين عن الضرر االجتماعي الناجم عن جـرائم الفسـاد     •
  ).٣٥(املادة 

ت لتشــجيع مشــاركة املــواطنني يف خمتلــف مراحــل  إنشــاء جلنــة مشــتركة بــني الوكــاال   •
  ).٣٦التحقيق يف جرائم الفساد ومالحقة مرتكبيها (املادة 

    
    التحدِّيات اليت تواجه التنفيذ  - ٣- ٢  

مع أخذ النظام القانوين الكوسـتاريكي ملكافحـة الفسـاد يف احلسـبان، ُسـلِّط الضـوء علـى عـدد         
  كوستاريكا مبا يلي:  من التحديات اليت تواجه التنفيذ. وتوصى 

ــوميني            •   ــوظفني العم ــن أشــكال رشــو امل ــري مســتحقة كشــكل م ــة غ ــد مبزي جتــرمي الوع
األجانــب ومــوظفي املنظمــات الدوليــة العموميــة، والنظــر يف جتــرمي ارتشــاء هــؤالء          

  )؛١٦املوظفني (املادة 
ظرة يف النظــر يف توفيــق أحكامهــا التشــريعية بشــأن املتــاجرة بــالنفوذ مــع األحكــام املنــا  •  

  )؛١٨االتفاقية (الفقرتان (أ) و(ب) من املادة 
ــا          •   ــق أحكامه ــانوين، يف توفي ــا الق ــية لنظامه ــادئ األساس ــتورها واملب ــاً لدس ــر، وفق النظ

ــة     ــاظرة يف االتفاقيـ ــام املنـ ــراء غـــري املشـــروع مـــع األحكـ ــريعية بشـــأن جـــرم اإلثـ التشـ
  )؛٢٠  (املادة

  )؛  ٢١اخلاص (املادة النظر يف إمكانية جترمي الرشو يف القطاع   •  
إدراج جمموعة شاملة من اجلرائم اجلنائية املنشأة وفقـاً لالتفاقيـة باعتبارهـا مـن اجلـرائم        •  

األصلية، مبا يف ذلك يف احلاالت اليت ال ُتعاقب فيهـا هـذه اجلـرائم بالسـجن ملـدة أربـع       
 )؛٢٣(ب) و(ج) من املادة  ٢سنوات أو أكثر (الفقرتان 

مـن القـانون اجلنـائي يف احلسـبان، جتـرمي الوعـد        ٣٢٤و ١٩٣دتني مع أخـذ نطـاق املـا     •  
مبزيــة غــري مســتحقة أو عرضــها أو منحهــا مــن أجــل التــدخل يف اإلدالء بالشــهادة         

تقدمي األدلة، وكذلك منح مزية غري مستحقة للتحريض علـى اإلدالء بشـهادة زور    أو
 )؛٢٥(الفقرة (أ) من املادة 

ــا األساســي    •   ــع مبادئه ــى الشخصــيات     اتســاقاً م ــة عل ــرار مســؤولية جنائي ة، النظــر يف إق
 )؛٢٦االعتبارية (املادة 

 )؛٢٧من املادة  ٣النظر، وفقاً لقانوهنا الداخلي، يف جترمي اإلعداد جلرم (الفقرة   •  
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النظــر يف زيــادة العقوبــات املقــررة جلــرائم الفســاد، وفقــاً لقانوهنــا الــداخلي، مــن أجــل    •  
 ١ّعالة يف الردع عن ارتكـاب هـذه اجلـرائم ومنعـه (الفقـرة      هذه العقوبات فأنَّ ضمان 

 )؛٣٠من املادة 

ــدات أو       •   ــات أو املعــ ــادرة املمتلكــ ــأن مصــ ــام بشــ ــع أحكــ ــا لوضــ ــلة جهودهــ مواصــ
(ب) مـن   ١ة لالسـتخدام يف ارتكـاب جـرائم الفسـاد (الفقـرة      األخرى املعـدَّ  األدوات

 )؛٣١  املادة

ع دول أخـــرى بشـــأن تغـــيري أمـــاكن إقامـــة  النظـــر يف إبـــرام اتفاقـــات أو ترتيبـــات مـــ   •  
  )؛٣٢من املادة  ٣األشخاص املشمولني باحلماية (الفقرة 

النظر يف اختـاذ تـدابري مناسـبة، تتجـاوز سـرية التبليـغ واحلمايـة البدنيـة، لتـوفري احلمايـة             •  
 )؛٣٣غني عن أفعال فساد (املادة غ هلا لألشخاص املبلِّمعاملة ال مسوِّأيِّ ضد 

ــر   •   ــا يف     النظـ ــة املنصـــوص عليهـ ــوفري املعاملـ ــمح بتـ ــات تسـ ــات أو ترتيبـ ــرام اتفاقـ يف إبـ
 )؛٣٧من املادة  ٥يف احلاالت الدولية (الفقرة  ٣٧من املادة  ٣و ٢  الفقرتني

 )؛٣٩من املادة  ١تشجيع التعاون مع القطاع اخلاص (الفقرة   •  

ــدول إتاحــة الفرصــة لســلطاهتا املختصــة لكــي تتشــاور مــع الســلطات املختصــ       •   ة يف ال
األطراف األخـرى بغيـة تنسـيق مـا تتخـذه مـن إجـراءات يف احلـاالت الـيت يتخـذ فيهـا            

 ).٤٢من املادة  ٥عدد من الدول إجراءات بشأن السلوك ذاته (الفقرة 
    

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

    )٤٧و ٤٥و ٤٤ص احملكوم عليهم؛ نقل اإلجراءات اجلنائية (املواد تسليم اجملرمني؛ نقل األشخا    
ــم       ــانون رق ــانون التســليم (الق ــرد األحكــام األساســية بشــأن التســليم يف الدســتور وق  ٤٧٩٥ت

) واملعاهـدات األربـع   ٥٩٩١والقانون رقم  ٥٤٩٧، بصيغته املعدلة بالقانون رقم ١٩٧١ لسنة
  عشرة اليت صّدقت عليها كوستاريكا.

طبيعة الفعل الذي أدى إىل طلـب التسـليم هـي العنصـر     أنَّ طبق مبدأ ازدواجية التجرمي. بيد وين
(د) مـن القـانون    ٣الرئيسي الذي يؤخـذ يف احلسـبان لـدى النظـر يف مثـل هـذا الطلـب (املـادة         

). وجيوز لكوستاريكا أن تسلِّم شخصاً يف غيـاب معاهـدة دوليـة أو    ١٩٧١لسنة  ٤٧٩٥رقم 
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على أساس مبدأ املعاملة باملثل. وجيوز لكوسـتاريكا اسـتخدام االتفاقيـة كأسـاس      اتفاقية دولية،
  قانوين للتسليم.

وال تكون اجلرمية خاضعة للتسـليم إذا كانـت العقوبـة املنطبقـة عليهـا هـي احلرمـان مـن احلريـة          
يـه  أو ُوفـق عل يـا  ملدة تقل عن سنة واحدة وإذا كـان قـد أُذن باحتجـاز املتـهم أو حبسـه احتياط     

بصيغته املعدلة). وال جيوز اعتبار جـرائم الفسـاد جـرائم     ٤٧٩٥) من القانون رقم ه( ٣(املادة 
حال من األحوال. وقد عملت كوستاريكا على إدراج جـرائم الفسـاد باعتبارهـا    أيِّ سياسية ب

  جرائم خاضعة للتسليم يف كل معاهدة أبرمتها بشأن التسليم.
حتيـاطي للشـخص املطلـوب تسـليمه، مـن أجـل ضـمان        وينص قـانون التسـليم علـى احلـبس اال    

  (ب) من القانون). ٩وجود هذا الشخص خالل إجراءات التسليم (املادة 
، ال ُيمكـــن لكوســـتاريكا تســـليم ١٩٧١لســـنة  ٤٧٩٥مـــن القـــانون رقـــم  ٣ووفقـــاً للمـــادة 

 مواطنيهــا. وينطبــق هــذا االســتثناء أيضــاً علــى املــواطنني األجانــب الــذين اكتســبوا جنســية          
  س قد جرت بسبل احتيالية.إذا كانت إجراءات التجنُّإالَّ كوستاريكا، 

وجيوز لكوستاريكا أن تنفِّذ أحكاماً فُرضت مبوجب القانون الداخلي للدولـة الطـرف الطالبـة،    
  من قانون اإلجراءات املدنية. ٧٠٥وفقاً للمادة 

)، املعـدِّل لقـانون   ١٩٩٥ لسنة ٧٥٣٥وقد ساعد إصدار قانون العدالة الضريبية (القانون رقم 
ــة. وأكــدت         ــق باملســائل املالي ــا يتعل ــز التســليم فيم ــى تعزي ــوائح واإلجــراءات الضــريبية، عل الل

كـون اجلرميـة مشـتملة علـى مسـائل      نَّ اجلـرائم املاليـة ال تـثري صـعوبات أل    أنَّ السلطات الوطنية 
  يم املعدَّل.من قانون التسل ٣مالية ليس من أسباب رفض طلب التسليم طبقا للمادة 

ويف حالة رفض طلب التسـليم، تتشـاور كوسـتاريكا يف املمارسـة العمليـة مـع الدولـة الطالبـة،         
  ولو أنه ال توجد أحكام تشريعية تقضي حتديداً بإجراء هذا التشاور.

ولدى كوستاريكا اتفاقان ثنائيان بشـأن نقـل األشـخاص احملكـوم علـيهم، كمـا أهنـا طـرف يف         
  احملكوم عليهم (املربمة يف ستراسبورغ).   اتفاقية نقل األشخاص

ــة       ــاًء علــى الســلطة التقديري ــة القضــائية بن ــازل عــن الوالي ــع التشــريعات الكوســتاريكية التن ومتن
ــة     إذا أعلنــت اهليئــات  إالَّ لالدعــاء أو املالءمــة. وعلــى ذلــك، ال جيــوز نقــل اإلجــراءات اجلنائي

  رمية املعنية.القضائية ذات الصلة عدم اختصاصها بالتحقيق يف اجل
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    )٤٦املساعدة القانونية املتبادلة (املادة     
مبوجـــب االتفاقـــات الثنائيـــة واملتعـــددة  ين للمســـاعدة القانونيـــة املتبادلـــةاإلطـــار القـــانوأُنشـــئ 

مــن قــانون اإلجــراءات  ٧٠٨إىل  ٧٠٥كوســتاريكا واملــواد مــن  عليهــا عــتاألطــراف الــيت وقَّ
  لة.دَّبصيغته املع ٢٠٠١ لسنة ٨٢٠٤رقم اجلنائية والقانون 

مـن املمكـن   أنَّ كوستاريكا وجود معاهـدة كأسـاس قـانوين لتـوفري املسـاعدة؛ بيـد        تشترطوال 
من هذا القبيل. ومبوجـب اتفاقيـة البلـدان األمريكيـة     يا استخدام االتفاقية باعتبارها أساساً قانون

ات املختصــة يف دولــة طــرف أن اخلاصــة باملســاعدة املتبادلــة يف املســائل اجلنائيــة، جيــوز للســلط 
أنَّ تنقل معلومات متعلقة باملسائل اجلنائية إىل السلطة املختصة يف دولة طرف أخـرى إذا رأت  

مثل هذه املعلومات قد تكون مفيدة يف مواصلة التحريـات يف إطـار اإلجـراءات اجلنائيـة، دون     
  التأثري على هذه اإلجراءات (التحقيق واملالحقة).  

باعتبــاره الســلطة  اخلدمــة العموميــةكتــب املستشــار املعــين باألخالقيــات يف جمــال   وقــد ُعــيِّن م
املركزيـــة للمســـاعدة القانونيـــة املتبادلـــة مبوجـــب االتفاقيـــة (مبوجـــب املرســـوم التنفيـــذي رقـــم 

٣٣٦٨١.(  
 ٤٦مـن املـادة    ٣وجيوز طلب املساعدة واحلصـول عليهـا جلميـع األغـراض املُدرجـة يف الفقـرة       

باستثناء استرداد املوجـودات. وجيـوز تقـدمي املسـاعدة أيضـاً فيمـا يتعلـق بـاجلرائم          من االتفاقية،
عى ارتكاهبا مـن جانـب شخصـيات اعتباريـة، وفقـاً التفاقيـة البلـدان األمريكيـة اخلاصـة          اليت ُيدَّ

ــن       ــرغم م ــى ال ــة، عل ــة يف املســائل اجلنائي ــة ال ُتنشــئ   أنَّ باملســاعدة املتبادل التشــريعات الداخلي
  ة جنائية على الشخصيات االعتبارية.  مسؤولي

وال ُتشكل السرية املصرفية أساساً لرفض املساعدة القانونية املتبادلة يف املمارسة العمليـة، علـى   
الرغم من أنه ال توجد أحكام صرحية هبذا املعىن. وعالوة على ذلك، ال جيوز لكوسـتاريكا أن  

من اتفاقيـة البلـدان    ٩م ضريبية، وفقاً للمادة ترفض تقدمي املساعدة إذا كان الطلب يتعلق جبرائ
  األمريكية اخلاصة باملساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائية.

مشلـت هـذه    إذاإالَّ وال يقتضي األمر ازدواجية التجرمي للموافقة على طلب املساعدة القانونية، 
ااملساعدة إجراًء قسري.  

ــرات    ــق أحكــام الفق ــادة مــن  ١٢إىل  ١٠وُيمكــن تطبي ــة مباشــرة. وجيــوز    ٤٦امل مــن االتفاقي
ــق املباشــر        ــى ســبيل التطبي ــق عل لكوســتاريكا أن تصــرِّح بنقــل الســجناء لغــرض تيســري التحقي

  لالتفاقية أو التفاقية البلدان األمريكية اخلاصة باملساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائية.
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بغيـة تسـريع اإلجـراءات. بيـد أنـه ينبغـي       وُتقَبل الطلبات املرسلة بالفاكس أو الربيد اإللكتروين 
فيما بعد تقدمي الطلبـات املرسـلة علـى هـذا النحـو مـن خـالل القنـوات الرمسيـة. وينبغـي تقـدمي            
مجيع الطلبات فيما بعد خطياً. وجيوز تقدمي الطلبات شفوياً، مبا يف ذلك يف احلـاالت العاجلـة،   

  من خالل القنوات الرمسية.  ا يإذا التزمت الدولة الطالبة بتقدمي الطلب أيضاً خط
وجيوز لكوستاريكا أن تصرِّح بنقل السجناء لغرض تيسري التحقيق على سـبيل التطبيـق املباشـر    

  لالتفاقية أو التفاقية البلدان األمريكية اخلاصة باملساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائية.
واصل بالفيـديو، بنـاء علـى طلـب     وُتقَبل يف كوستاريكا جلسات االستماع املعقودة بواسطة الت

املــؤرخ  ٨الســلطات القضــائية األجنبيــة (القــانون التأسيســي للســلطة القضــائية (القــانون رقــم   
املــــؤرخ  ٢٠٠٧-٦٨٢)؛ انظــــر أيضــــاً التصــــويت رقــــم ١٩٣٧تشــــرين الثــــاين/نوفمرب  ٢٩
  للغرفة الثالثة من حمكمة العدل العليا). ٢٠٠٧حزيران/يونيه   ٢٩

  ا لوائح قائمة حتكم عدم التعرض للشهود.  وليس لدى كوستاريك
أيِّ وتتحمل الدولة الطالبة تكاليف طلـب املسـاعدة التقنيـة. وتتشـاور الـدول األطـراف بشـأن        

تكاليف غري عادية تترتب على الطلب لتحديد الشروط والظروف اليت ُيمكـن يف ظلـها تقـدمي    
  املساعدة.  

اخلاصــة باملســاعدة املتبادلــة يف املســائل اجلنائيــة  وتلتــزم كوســتاريكا باتفاقيــة البلــدان األمريكيــة
ومعاهدة املساعدة القانونية املتبادلـة يف املسـائل اجلنائيـة املعقـودة بـني كوسـتاريكا والسـلفادور        

  وغواتيماال وهندوراس ونيكارغوا وبنما وصكني ثنائيني بشأن املساعدة القانونية املتبادلة.
    

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

تستخدم كوستاريكا الشبكة القارية لتبـادل املعلومـات ألغـراض املسـاعدة املتبادلـة يف املسـائل       
اجلنائيــة وتســليم املطلــوبني التابعــة ملنظمــة الــدول األمريكيــة، وكــذلك فرقــة العمــل املعنيــة           

يف أمريكا الالتينيـة واملنظمـة الدوليـة للشـرطة اجلنائيـة (اإلنتربـول) والشـبكة        باإلجراءات املالية 
األمريكية للتعاون القـانوين الـدويل وشـبكة اسـترداد املوجـودات التابعـة لفرقـة العمـل         -اإليبريية

املعنية باإلجراءات املالية يف أمريكا اجلنوبية، كُسُبل لتبادل املعلومات قبل تقـدمي طلبـات رمسيـة    
  تعاون ومتابعة الطلبات.لل

كإطـــار قـــانوين للتعـــاون الـــدويل فيمـــا بـــني   ٢٠٠١لســـنة  ٨٢٠٤وُيســـتخدم القـــانون رقـــم 
  الوكاالت املعنية بكشف اجلرائم ومالحقة مرتكبيها.  
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واملــدعي العــام لكوســتاريكا عضــو يف شــبكتني مــن شــبكات أعضــاء النيابــة العامــة مهــا جملــس  
األمريكيــة. -ني العــامِّني ورابطــة املــدَّعني العــامِّني اإليبرييــةأمريكــا الوســطى والكاريبـــي للمــدَِّع

  وتشارك كوستاريكا يف شبكة املدَّعني العامِّني ملكافحة اجلرمية املنظَّمة.  
وقد أبرمت كوستاريكا عدداً مـن اتفاقـات التعـاون الثنائيـة واملتعـددة األطـراف، كمـا وقّعـت         

املســائل الضــريبية مــع بلــدين علــى األقــل واتفاقــات اتفاقــات بشــأن تبــادل املعلومــات املتعلقــة ب
  للتعاون الدويل بني دوائر االدعاء العام.  

وليس لدى كوستاريكا ضباط اتصال يف بلدان أخـرى. وُيمكـن إنشـاء أفرقـة حتقيـق مشـتركة       
  ) واالتفاقية ومعاهدات أخرى.  ٦٥استناداً إىل قانون اإلجراءات اجلنائية (املادة 

 ٨٢٠٤ليب التحـــري اخلاصـــة، يســـمح اإلطـــار القـــانوين (القـــانون رقـــم  وفيمـــا يتعلـــق بأســـا
ــبعض اجلــرائم فقــط     ٢٠٠١ لســنة ) باســتخدام العمليــات الســرية والتســليم املراقــب بالنســبة ل
  لكلها.    ال

وُيمكن استخدام أساليب التحري اخلاصة املذكورة آنفـاً بنـاء علـى طلـب السـلطات القضـائية       
 ب أن يكون بواسطة السلطات احمللية.تنفيذها جيأنَّ األجنبية، بيد 

    
    التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  - ٢- ٣  

  ، ُيسلَّط الضوء على التجارب الناجحة التالية يف تنفيذ الفصل الرابع من االتفاقية:إمجاالً
ــة          •   ــة للشــرطة اجلنائي ــل املنظمــة الدولي ــاون الســلطات مــن خــالل شــبكات مــن قبي تتع

  )؛٤٨تبادل املعلومات التابعة ملنظمة الدول األمريكية (املادة والشبكة القارية ل
    

    التحّديات اليت تواجه التنفيذ  - ٣- ٣  
بغيــة تــدعيم التعــاون الــدويل علــى مكافحــة اجلــرائم املشــمولة باالتفاقيــة، ُتوصــى كوســتاريكا   

  يلي:  مبا
ــات        •   ــات جلمــع البيان ــل لنظــام معلوم ــا يف ســبيل التشــغيل الكام عــن  مواصــلة جهوده

  التعاون الدويل بطريقة منهجية وتيسري متابعة القضايا وتقييم فعالية هذا التعاون؛
التخفيف، بقدر ما تسمح بـه تشـريعاهتا، مـن التطبيـق الصـارم الـراهن ملبـدأ ازدواجيـة           •  

التجـــرمي. وُيمكـــن لكوســـتاريكا أن تســـمح بالتســـليم بالنســـبة للجـــرائم ذات الصـــلة  
 )؛٤٤من املادة  ٣و ٢(الفقرتان 



 

18V.16-03103 

 

CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.39

ــها طلــب املســاعدة       •   إدراج اســترداد املوجــودات ضــمن األغــراض الــيت جيــوز مــن أجل
 )؛  ٤٦من املادة  ٣القانونية املتبادلة (الفقرة 

ــاق       •   ــاوز نطـ ــا يتجـ ــداخلي، ومبـ ــا الـ ــاس بقانوهنـ ــة   دون املسـ ــدان األمريكيـ ــة البلـ اتفاقيـ
ومــات دون طلــب مســبق باملســاعدة املتبادلــة يف املســائل اجلنائيــة، إرســال املعل اخلاصــة
 )؛٤٦من املادة  ٥و ٤  (الفقرتان

 )؛٤٦من املادة  ٢٧وضع أحكام حتكم عدم التعرض للشهود (الفقرة   •  

 )؛٤٧النظر يف وضع إطار قانوين للتصريح بنقل اإلجراءات اجلنائية (املادة   •  

سـاد  تعديل تشريعاهتا للسماح باستخدام أساليب التحري اخلاصـة يف مجيـع جـرائم الف     •  
  ).٥٠(املادة 

    
    االتفاقية تنفيذ حتسني من أجل ُحدِّدت اليت التقنية، املساعدة من االحتياجات  -٤- ٣  

 أشارت كوستاريكا إىل احتياجها للمساعدة بشأن املسائل التالية:

  التشريعات النموذجية اخلاصة باملسائل اليت ال توجد بشأهنا لوائح داخلية قائمة.  •  
 القدرات يف جمال أساليب التحري اخلاصة.التدريب وبناء   •  

تـــوفري املزيـــد مـــن املـــوارد البشـــرية واملاليـــة والتكنولوجيـــة ملكتـــب املستشـــار املعـــين      •  
  .اخلدمة العموميةباألخالقيات يف جمال 

 


