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      خالصة وافية  -ثانيًا  
      مجهورية بيالروس    

  سي جلمهورية بيالروس يف سياق تنفيذ مة: ملحة عامة عن اإلطار القانوين واملؤسَّ مقدِّ  -١  
    ملكافحة الفساداتفاقية األمم املتحدة 

تشرين  ٢٥الصادر يف  ٣٤٤صدقت مجهورية بيالروس على االتفاقية من خالل قانوهنا رقم   
بشــأن املصــادقة على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســاد. وأودعت بيالروس  ٢٠٠٤الثاين/نوفمرب 

  .٢٠٠٥ير شباط/فربا ١٧صك تصديقها على االتفاقية لدى األمني العام لألمم املتحدة يف 
ــــــأن املعاهدات الدولية اليت دخلت مجهورية  ٤٢١من القانون رقم  ٣٣ومبوجب املادة    بش

بيالروس طرفًا فيها، متثل أحكام املعاهدات الدولية اليت تكون مجهورية بيالروس طرفًا فيها جزءًا 
ة الدولية على من التشريعات السارية للدولة؛ وتصبح واجبة التطبيق بشكل مباشر ما مل تنص املعاهد

تطبيق تلك األحكام يتطلب إقرار (إصـــدار) تشـــريع حملي؛ وتدخل حيز التنفيذ مبوجب التشـــريع أنَّ 
  الذي تعرب فيه مجهورية بيالروس عن موافقتها على االلتزام باملعاهدة الدولية موضوع النقاش.

نائي وقانون اإلجراءات وتشمل القوانني الرئيسية املتعلقة مبكافحة الفساد الدستور والقانون اجل  
) ٢٠١٥لسنة  ٣٠٥اجلنائية والقانون املدين وتشريعات معينة مثل قانون مكافحة الفساد (القانون رقم 

بشـــأن التدابري اخلاصـــة مبكافحة إضـــفاء الصـــبغة القانونية على العائدات اإلجرامية  ١٦٥والقانون رقم 
) وقانون العمليات الشــرطية ٢٠١٤ار الشــامل (ومتويل األنشــطة اإلرهابية ومتويل انتشــار أســلحة الدم

  ).٢٠٠٣لسنة  ٢٠٤) وقانون اخلدمة املدنية (القانون رقم ٢٠١٥لسنة  ٣٠٧(القانون رقم 
ويشمل النظام املؤسسي لبيالروس املعين مبنع الفساد ومكافحته مؤسسات وأجهزة خمولة مبهام   

ــــــاد، وهي مكتب املدعي العام ووزارة الداخلي ة وجهاز أمن الدولة، واألجهزة املخولة مكافحة الفس
  مبحاربة الفساد، مثل جلنة التدقيق احلكومية وإداراهتا وجلنة التحقيقات.

ويف بيالروس، خيضــــــع التعاون الدويل فيما يتعلق بتســــــليم املجرمني واإلجراءات اجلنائية   
  ة.ألحكام املعاهدات الدولية والباب اخلامس عشر من قانون اإلجراءات اجلنائي

    
    الفصل الثالث: التجرمي وإنفاذ القانون  -٢  

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

  من القانون اجلنائي، مت تعريف الفئات التالية من املسؤولني: ٤من املادة  ٤مبوجب الفقرة   
جملس النواب، وهو املجلس األدىن للجمعية الوطنية جلمهورية  ممثلو احلكومة: أعضاء  )١(  

ية بيالروس؛  ية جلمهور ية الوطن ية، وهو املجلس األعلى للجمع بيالروس؛ وأعضـــــــاء جملس اجلمهور
ضمن نطاق اختصاصهم، بإصدار  وأعضاء املجالس النيابية املحلية؛ واملستخدمون املدنيون املخولون، 

  أشخاص خالف مرؤوسيهم؛أوامر واختاذ قرارات بشأن 
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ممثلو املجتمع املدين: األشـــخاص الذين ليســـوا من املســـتخدمني املدنيني ولكنهم   )٢(  
ــــــلطة ممثلي احلكومة عند قيامهم بأداء مهامهم املتعلقة  حيظون، طبقًا لإلجراءات املتبعة، بنفس س

  حبفظ األمن العام ومكافحة اجلرمية وإدارة العدالة؛
شغلون، بصفة دائمة أو مؤقتة أو مبوجب تفويض خاص، مناصب األشخاص الذين ي  )٣(  

تنطوي على أداء واجبات إدارية أو تنظيمية أو مالية يف مؤســــســــات أو منظمات أو شــــركات (بغض 
النظر عن شـــكل ملكيتها) أو يف القوات املســـلحة أو قوات أو وحدات عســـكرية أخرى يف مجهورية 

  تأدية أعمال قانونية؛بيالروس، أو أشخاص مفوضون حسب األصول ب
املســــؤولون التابعون لدول أجنبية وأعضــــاء اجلمعيات العامة األجنبية ومســــؤولو   )٤(  

  املنظمات الدولية وأعضاء اجلمعيات الربملانية الدولية وقضاة املحاكم الدولية وموظفوها.
، ٤عبارة "املســـؤولون الذين يشـــغلون مناصـــب ذات مســـؤولية" (املادة أنَّ ومن املفهوم   

  ، من القانون اجلنائي) تعين:٥الفقرة 
رئيس مجهورية بيالروس ورئيس جملس النواب ورئيس جملس اجلمهورية ورئيس   )١(  

  وزراء مجهورية بيالروس ونواهبم؛
رؤساء ونواب رؤساء األجهزة احلكومية اليت تتبع مباشرة لسلطة رئيس مجهورية   )٢(  

  مسؤولة أمامهم؛بيالروس أو برملاهنا أو حكومتها أو تكون 
  رؤساء ونواب رؤساء املجالس النيابية املحلية أو األجهزة التنفيذية أو اإلدارية؛  )٣(  
  القضاة؛  )٤(  
املدعون العامون يف املقاطعات ومدينة مينســـــك واألقضـــــية ومناطق املدن واملدن   )٥(  

  هبم؛والبلدات ومدعو النقل فيما بني املناطق ومدعو النقل من مرتبة مكافئة ونوا
  رؤساء وحدات التحقيق واألجهزة املسؤولة عن التحريات األولية ونواهبم واملحققون؛  )٦(  
رؤســاء ســلطات املراجعة املالية احلكومية والشــؤون الداخلية وأمن الدولة ورقابة   )٧(  

  احلدود والتحقيقات املالية وسلطات اجلمارك والضرائب ونواهبم؛
درج مناصــبهم يف قائمة املوظفني التابعني لرئيس دولة املســؤولون اآلخرون الذين تن  )٨(  

  مجهورية بيالروس وقائمة املوظفني التابعني ملجلس وزراء مجهورية بيالروس.
ملادة أنَّ ومن املفهوم    قانون اجلنائي) ُيقصـــــــد به أي٦ُّ، الفقرة ٤لفظ "رئيس" (ا  ، من ال

سلحة ويكون صفة فرد من أفراد القوات امل سحب عليه  صبه أو مركزه  شخص تن خموًال، حبكم من
  الرمسي، بإصدار األوامر ملرؤوسيه وإنفاذ تلك األوامر.

شــخص يشــغل منصــبًا يف جهاز  أيَّ من االتفاقية، فإنَّ ٢وإضــافة إىل ذلك، ووفقًا للمادة   
 ٤تابع للدولة ُيعد شــخصــًا مســؤوًال بغض النظر عن أقدميته. وال تشــمل القائمة الواردة يف املادة 

ــــــخص آخر يؤدي وظيفة عمومية مبا يف ذلك لصــــــاحل جهاز عمومي  القانون اجلنائي "أيَّمن  ش
  من االتفاقية.  ٢منشأة عمومية، أو يقدم خدمة عمومية"، وفقًا ملا تقتضيه املادة  أو
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  من القانون اجلنائي رشو املسؤولني بشكل جزئي.  ٤٣١وتغطي املادة   
من االتفاقية، مثل الوعد  ١٥ئي بعض عناصر املادة من القانون اجلنا ٤٣١وال تغطي املادة   

  برشوة أو منحها لصاحل شخص أو كيان آخر. 
 ١٣من املادة  ١ومع ذلك، ُيعد الوعد برشــوة أو منحها إعدادًا جلرم الرشــو طبقًا للفقرة   
ادة من القانون اجلنائي. وتنشـــأ املســـؤولية عن اإلعداد جلرم الرشـــو من امل ١٦من املادة  ٨والفقرة 
اإلعداد يستتبع نفس املسؤولية اليت يستتبعها ارتكاب اجلرم  من القانون اجلنائي، وهكذا فإنَّ ٤٣١

  من القانون اجلنائي. ١٣نفسه، وذلك وفقًا لنص املادة 
من  ١من القانون اجلنائي. وحتدد الفقرة  ٤٣٠مبوجب املادة  جنائيًّاوُيعد االرتشــــــاء جرمًا   

من القانون اجلنائي املسؤولية عن أمور من بينها االرتشاء الذي يرتكبه مسؤول ملصلحته  ٤٣٠املادة 
االبتزاز ُيعد ظرفًا من أنَّ على  ٤٣٠من املادة  ٢أو ملصـــــلحة أشـــــخاص مقربني منه. وتنص الفقرة 

صــراحًة على التماس الرشــوة، ولكن ميكن اعتباره  ٤٣٠بة. وال تنص املادة الظروف املشــددة للعقو
االرتشــاء ملصــلحة شــخص طبيعي أو اعتباري خالف  ٤٣٠إعدادًا جلرم االرتشــاء. وال تغطي املادة 

  األشخاص املقربني من الشخص املسؤول املستلم للرشوة.
صاد ٦من القرار رقم  ٦وعالوة على ذلك، وطبقًا للفقرة     ٢٠٠٣حزيران/يونيه  ٢٦ر بتاريخ ال

عن املحكمة العليا جلمهورية بيالروس بكامل هيئتها بشـــأن املمارســـة القضـــائية يف القضـــايا املنطوية على 
سيطرة املرتشي، فإنَّ األفعال املرتكبة متثل  رشوة، إذا مل يتم تسلم رشوة مشروطة ألسباب خارجة عن 

من  ٤٣٠نشــأ املســؤولية عن مثل هذا الشــروع من املادة برغم ذلك شــروعًا يف احلصــول على رشــوة. وت
من  ١٤القانون اجلنائي، وعليه فإهنا ُتعد نفس املســــــؤولية عن ارتكاب اجلرم نفســــــه، وفقًا لنص املادة 

  القانون اجلنائي.
من القــانون اجلنــائي مســــــؤوليــة موظفي اهليئــات احلكوميــة خبالف  ٤٣٣كمــا حتــدد املــادة   

ر غري قانوين. وال تغطي تلك املادة العناصــر املوضــحة يف الفقرة الســابقة. ومن املســؤولني عن قبول أج
  .جنائيًّااجلدير بالذكر أنه ال توجد أية مادة يف القانون اجلنائي تعترب تقدمي األجر غري القانوين جرمًا 

  .ىُتعترب املزايا غري املادية رشوال   
  ر الوساطة يف الرشوة جرمًا منفصًال.من القانون اجلنائي على اعتبا ٤٣٢وتنص املادة   
من القانون اجلنائي، يشمل التعريف العام للمسؤولني  ٤) من املادة ٤( ٤ومبوجب الفقرة   

مســؤويل الدول األجنبية وأعضــاء اجلمعيات العامة األجنبية ومســؤويل املنظمات الدولية وأعضــاء 
رشـــــو املســـــؤولني  لدولية. وعليه، فإنَّاجلمعيات الربملانية الدولية والقضـــــاة ومســـــؤويل املحاكم ا

  من القانون اجلنائي. ٤٣١و ٤٣٠األجانب مشمول أيضًا باملادتني 
من القانون، يشــمل لفظ "مســؤول" أيضــًا األشــخاص  ٤) من املادة ٣( ٤وطبقًا للفقرة   

الذين يشــــــغلون، بصــــــفة دائمة أو مؤقتة أو مبوجب تفويض خاص، مناصــــــب تنطوي على أداء 
شكل واجبات إدار شركات (بغض النظر عن  ية أو تنظيمية أو مالية يف مؤسسات أو منظمات أو 
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ملكيتها) أو يف القوات املســــــلحة أو قوات أو وحدات عســــــكرية أخرى يف مجهورية بيالروس، 
  األشخاص املفوضني حسب األصول بتأدية أعمال قانونية.  أو

لقانون اجلنائي على الرشــــوة يف من ا ٤٣١و ٤٣٠وبناًء عليه، جيوز أيضــــًا تطبيق املادتني   
القطاع اخلاص، ولكنهما تغطيان نطاقًا حمدودًا من األشخاص، أال وهم من يؤدون وظائف إدارية 

  أو تنظيمية يف منشآت القطاع اخلاص.
من القانون اجلنائي على املسؤولية اجلنائية عن الرشو  ٢٥٢وعالوة على ذلك، تنص املادة   

ظف ليس مبسؤول لدى منظم مشاريع فردي أو كيان قانوين من خالل واالرتشاء الذي يرتكبه مو
تقدمي أموال أو ضــــــمانات أو ممتلكات أخرى أو خدمات ذات عالقة مبمتلكات يف مقابل القيام 

ذ ملصـــلحة عمل الذي يؤديه ذلك املوظف وُينفبفعل (أو التقاعس املتعمد عن القيام بفعل) يتعلق بال
أداء ذلك الفعل أو التقاعس عنه قد يلحق ضــررًا مبصــاحل املالك أو عمالئه. أنَّ الراشــي مع العلم ب

من القانون اجلنائي على املسؤولية عن الرشو واالرتشاء الذي  ٢٥٣وإضافة إىل ذلك، تنص املادة 
  يرتكبه املنظمون واملشاركون يف املسابقات الرياضية االحترافية ومسابقات الترفيه التجارية. 

أحكام خاصـــة تقرر املســـؤولية اجلنائية عن املتاجرة  تشـــريعات بيالروس أيَّوال تتضـــمن   
 ٤٣٢و ٤٣١و ٤٢٤بالنفوذ. وقد تنشـــأ هذه املســـؤولية من مواد خمتلفة يف القانون اجلنائي (املواد 

  ). ٤٣٠(بشأن الوساطة يف الرشوة) و
    

    )٢٤و ٢٣غسل األموال؛ اإلخفاء (املادتان     
  قانون اجلنائي غسل العائدات اإلجرامية. من ال ٢٣٥ُتجرم املادة   
هذه أنَّ عنصـــــر اســـــتخدام املمتلكات مع العلم بأنَّ والحظ اخلرباء الذين قاموا باالســـــتعراض   

  ، من االتفاقية) غري مشمول بالقانون. ‘١‘ (ب) ١، الفقرة الفرعية ٢٣املمتلكات عائدات إجرامية (املادة 
 ٢٣من املادة  ‘٢‘ (ب) ١ال الواردة يف الفقرة الفرعية وتنشــــأ املســــؤولية اجلنائية عن األفع  

) ١٣) واإلعداد (املادة ١٦االتفاقية مبقتضــــــى أحكام القانون اجلنائي بشـــــــأن التواطؤ (املادة   من
  ).١٤والشروع (املادة 

 ذلك جرائم الفســــــاد، جرم جنائي يولد عائدات، مبا يفأيِّ ويف بيالروس، ميكن اعتبار   
  لغسل األموال.  اجرمًا أصليًّ

من  ٢٣من املادة  ١نة يف الفقرة األفعال املجرمة املبيَّأنَّ وال تنص تشريعات بيالروس على   
  االتفاقية ال تنطبق على األشخاص الذين يرتكبون اجلرم األصلي.

من االتفاقية)  ٢٤(املادة  من القانون اجلنائي جرم اإلخفاء ٤٠٥و ٢٣٦وتغطي املادتان   
الشــــخص الذي َيِعُد مســــبقًا بإخفاء مرتكب الفعل املجرم أو أدوات أو وســــائل أنَّ  . كمااجزئيًّ

ياء املكتســـبة بوســـائل إجرامية، مســـتخدمة يف ارتكاب جرم أو دليل على ارتكاب جرم أو األشـــ
 ١٦الشــخص الذي َيِعُد مســبقًا بشــراء أو بيع مثل هذه األشــياء، يعترب مســاعدًا يف اجلرم (املادة  أو

  ون اجلنائي).من القان
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    )٢٢و ٢٠و ١٩و ١٧االختالس؛ إساءة استغالل الوظائف؛ اإلثراء غري املشروع (املواد     
من القانون  ٢١٠تنشأ املسؤولية عن االختالس من خالل إساءة استخدام الوظائف مبوجب املادة   

بديد املمتلكات اليت ولية عن تمن القانون اجلنائي، بشــــكل منفصــــل، املســــؤ ٢١١اجلنائي. فيما تقر املادة 
  العهدة أو إساءة استخدامها. وال يتناول القانون اجلنائي صراحًة مسألة تسريب املمتلكات.   يف

من القانون اجلنائي (االختالس  ٢١٢كما تنطبق املواد املذكورة أعاله، إضــــــافة إىل املادة   
  باستخدام تقنيات احلاسوب) على االختالس يف القطاع اخلاص.

 ٤٢٥و ٤٢٤من االتفاقية) ألحكام املواد  ١٩اءة اســـتغالل الوظائف (املادة وختضـــع إســـ  
من القانون اجلنائي. ومن بني األمور اليت تســـــتوجب حتمل املســـــؤولية مبوجب تلك املواد  ٤٢٦و

التســـبب يف إحلاق ضـــرر كبري أو أذى معترب حبقوق املواطنني أو مصـــاحلهم املشـــروعة أو مبصـــاحل 
  عامة.الدولة أو املصاحل ال

) على املسؤولية ٢٠١٥لسنة  ٣٠٥من قانون مكافحة الفساد (القانون رقم  ٣٦وتنص املادة   
  املدنية يف صورة مصادرة الدخل الذي ال يستطيع املوظف العمومي إيضاح مصدره لصاحل الدولة.

    
    )٢٥إعاقة سري العدالة (املادة     

من القانون اجلنائي. وتغطي املادة  ٣٩٤و ٤٠٤(أ) من االتفاقية يف املادتني  ٢٥ترد أحكام املادة   
من القانون اجلنائي معظم العناصــر املدرجة يف ذلك النص من االتفاقية، مبا يف ذلك اإليعاز باإلدالء  ٤٠٤

ن منفصــلني، وال تغطي بشــهادة زور، لكنها ال تنص على الوعد مبزية غري مســتحقة أو عرضــها كعنصــري
شأ  شهادة زور، تن شخص على اإلدالء ب مسألة التدخل يف تقدمي األدلة. ويف حالة ممارسة العنف إلرغام 

ــــهادة الزور ٤٠١املســــؤولية اجلنائية عن التحريض على ارتكاب جرم مبوجب املادة   ٤٠٢) أو املادة (ش
شــــاهد أو ضــــحية أو االمتناع عن تأدية (االمتناع عن اإلدالء بالشــــهادة أو جتنب الشــــهادة من جانب 

الواجبات أو جتنب تأديتها من جانب خبري أو مترجم شــفوي) من القانون اجلنائي؛ وتنشــأ املســؤولية عن 
ــر أو صــحتهم، على أســاس اجلمع بني األفعال املجرمة (مثل القتل  اجلرم املنطبق املرتكب ضــد حياة البش

  .)من القانون اجلنائي) ١٤٧يذاء اجلسدي اخلطري (املادة من القانون اجلنائي) أو اإل ١٣٩(املادة 
من القــانون اجلنــائي املــادة  ٣٩٠و ٣٨٩و ٣٨٨و ٣٦٦و ٣٦٥و ٣٦٤وتغطي املواد   

  (ب) من االتفاقية.  ٢٥
    

    )٢٦مسؤولية الشخصيات االعتبارية (املادة     
  دين. ختضع املسؤولية املدنية للشخصيات االعتبارية للوائح العامة للقانون امل  
املســـؤولية اإلدارية عن األفعال املجرمة يف االتفاقية غري منصـــوص عليها على وجه أنَّ غري   
  التحديد.
ــــــوى    وطبقــًا ملبــادئ القــانون اجلنــائي املطبقــة يف مجهوريــة بيالروس، ال جيوز حتميــل س

  الشخصيات الطبيعية املسؤولية اجلنائية عن جرم من اجلرائم.
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    )٢٧املادة املشاركة والشروع (    
 ١٦ُتعد املشـــاركة يف جرم كمنظم أو مســـاعد أو حمرض ركنًا من أركان التواطؤ (املادة   

  من القانون اجلنائي).
  من القانون اجلنائي.  ١٤ويرد تعريف "الشروع" يف املادة   
  من القانون اجلنائي). ١٣مت بيالروس أيضًا اإلعداد للجرم (املادة وجرَّ  

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

ــائي، تطبق املحكمــة عنــد حكمهــا على جــاٍن مبــدأ  ٦٢وفقــًا للمــادة    من القــانون اجلن
املحكمة عند حتديد العقوبة املقرر توقيعها أنَّ "التخصــــــيص الفردي" للعقوبة، واملقصــــــود بذلك 

يا وراء األفعال املرتكبة تراعي طبيعة اجلرم املرتكب ودرجة  لدوافع والنوا عامة وا خطورته على ال
وهوية اجلاين وطبيعة ومدى األذى أو الضرر الذي تسبب فيه والعائدات املتحصل عليها من اجلرم 

  ظروف خمففة أو مشددة للعقوبة، ويف الدعاوى اخلاصة، رأي الطرف املتضرر. وأيَّ
ــــــتور وقانون اإلجراءات اجلن   ائية، يتمتع رئيس مجهورية بيالروس وأعضــــــاء ووفقًا للدس

  الربملان باحلصانة، وتنطبق إجراءات خاصة على اإلجراءات اجلنائية ضد فئات معينة من املسؤولني.
جرائم خطرية أخرى. ويف هـذه أيِّ وجيوز عزل الرئيس من منصــــــبـه بتهمـة اخليـانـة أو   

بدء يف إج مات وال يه االهتا خذ القرار بتوج حلاالت، ُيت لث ا قل عن ث ما ال ي راء حتقيق إذا اقترح 
أعضــــاء جملس النواب اختاذ هذا اإلجراء وصــــوت غالبية جملس النواب يف اجللســــة العامة لصــــاحل 
به إذا  مات. وُيعزل الرئيس من منصــــــ ية تنظيم التحقيق يف االهتا االقتراح. ويتوىل جملس اجلمهور

يقل عن ثلثي جملس النواب يف اجللســة  صــوت ما ال يقل عن ثلثي أعضــاء جملس اجلمهورية وما ال
  العامة لصاحل عزل الرئيس.

وال جيوز اعتقال أعضـــاء جملس النواب أو جملس اجلمهورية أثناء مدة واليتهم أو جتريدهم   
يف حالة اخليانة إالَّ مبوافقة مسبقة من املحكمة املعنية، إالَّ من حريتهم الشخصية بأية صورة أخرى 

  األخرى والقبض عليهم متلبسني يف مسرح اجلرمية.أو اجلرائم اخلطرية 
من قــانون اإلجراءات اجلنــائيــة على إجراء خــاص يتم تطبيقــه على  ٤٩ الفصـــــــلوينص   

) األشخاص املدرجة مناصبهم يف قائمة ١اإلجراءات اجلنائية ضد فئات معينة من املسؤولني، وهم: (
تابعني لرئيس دولة مجهورية بيالروس؛  ) أعضـــــــاء جملس النواب وجملس اجلمهورية ٢(واملوظفني ال

أعضــــــاء جمالس النواب اإلقليمية وجملس نواب ) ٣(والتابعون للجمعية الوطنية جلمهورية بيالروس؛ 
ــــــك وجمالس نواب األحياء واملدن والبلدات وجمالس ا ــــــاة؛ ٤(ولنواب القروية؛ مدينة مينس ) القض

) أعضــاء النيابة العامة ورؤســاء وحدات ٦(ومة؛ أثناء مدة خدمتهم يف املحك العرفيون ةالقضــا  )٥(و
جمال  حدود  ية، يف  قة األجهزة املعن خدام اإلجراء اخلاص مواف التحقيق واملحققون. ويتطلب اســــــت

  اختصاص كل منها، على تطبيق التدابري القسرية وبدء اإلجراءات اجلنائية ضد هؤالء املسؤولني. 
عني العامني يات تقديرية من جانب املدَّوال تنص تشــريعات بيالروس على ممارســة صــالح  

ية  ية جلمهور نائ قانون اإلجراءات اجل ية. وينص  نائ مة اإلجراءات اجل قا بإ ما يتعلق  أو املحققني في



CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.61

 

8/18 V.18-01381 
 

ـــــباب إقا ـــــباب، جيب دائمًا  أيٌّ مة اإلجراءات اجلنائية. ومىت وجدبيالروس على أس من هذه األس
  إقامة اإلجراءات اجلنائية.

ملادة    ية من خالل املواد ٤( ٣٠وتطبق ا فاق ملادتني ١٢٥-١٢٠) من االت  ١٣٠و ١٢٩ وا
  من قانون اإلجراءات اجلنائية. ١٣٢واملادة 

  من القانون اجلنائي. ٩٢-٩٠) من االتفاقية من خالل املواد ٥( ٣٠وتطبق املادة   
من قانون  ١٣١وجيوز إيقاف املســــؤولني املتهمني جبرائم فســــاد عن العمل مبوجب املادة   

  جراءات اجلنائية.اإل
من القانون اجلنائي على أنه جيوز للمحكمة فرض عقوبة إســـقاط األهلية  ٥١وتنص املادة   

  لتويل مناصـــــب معينة أو املشـــــاركة يف أنشـــــطة معينة. وعالوة على ذلك، ووفقًا للفقرة الفرعية 
ـــــوغ وجو٢٠٤من قانون اخلدمة املدنية (القانون رقم  ٣٣) من املادة ١( ١٠-١ ـــــجل )، يس د س

جنائي للشــــــخص رفض التحاقه بالعمل يف اخلدمة املدنية. كما ُيعد ارتكاب جرم خطري أو بالغ 
اخلطورة ضــــــد مصــــــاحل جهة اخلدمة املدنية أو جرم خطري أو بالغ اخلطورة ينطوي على إســــــاءة 

) ٢( ١٠-١استغالل املسؤول ملنصبه سببًا لرفض التحاقه بالعمل يف اخلدمة املدنية (الفقرة الفرعية 
  من نفس املادة). وتنطبق اجلزئية األخرية بغض النظر عن وجود سجل جنائي للشخص.

  وميكن أن يواجه املسؤولون الذين ُيحاكمون مبوجب القانون اجلنائي إجراءات تأديبية أيضًا.  
وُيعد االعتراف بالذنب أو الندم الصــادق أو املســاعدة الفاعلة يف اكتشــاف جرم أو يف فضــح   

رين متورطني يف جرم أو يف البحث عن ممتلكات مت االســـــتحواذ عليها بوســـــائل إجرامية شـــــركاء آخ
، من القانون اجلنائي)، وجيوز أن ٣-١، الفقرات الفرعية ١، الفقرة ٦٣ظروفًا خمففة للعقوبة (املادة 

 ٢، الفقرة ٦٣ظروف أخرى ظروفًا خمففة للعقوبة (املادة  تعترب املحكمة شعور اجلاين باملسؤولية أو أيَّ
من القانون اجلنائي). ويف حالة وجود ظروف اســــــتثنائية ختفف إىل حد كبري من درجة اخلطر الذي 
صدر  شخصية اجلاين، جيوز للمحكمة أن ت شكله اجلرم على املجتمع، ومع األخذ يف احلسبان طبيعة  ي

وز أن تقرر عدم فرض حكمًا أو عقوبة أقل شــدة من احلد األدىن الذي تقرره املادة ذات الصــلة، أو جي
  من القانون اجلنائي).  ١، الفقرة ٧٠أية عقوبة إضافية من الواجب توقيعها (املادة 

قًا للمادة    قانون اجلنائي، فإنَّ ٢٠وطب مشـــــــارك يف منظمة أو مجاعة إجرامية  أيَّ من ال
قائد) يبلغ طواعية عن وجود تلك املنظمة أو اجلماعة ا ناء رئيس املنظمة أو ال ــــــتث إلجرامية (باس
جرم أيِّ ويساعد يف فضحها، ُيعفى من املسؤولية اجلنائية عن املشاركة يف املنظمة أو اجلماعة وعن 

لة ارتكاب أفعال إجرامية خطرية  يكون قد ارتكبه كفرد يف تلك املنظمة أو اجلماعة، إالَّ يف حا
  بالغة اخلطورة متس حياة البشر أو صحتهم. أو

ليســــت هلم ســــوابق والذين يرتكبون جرمًا ال ميثل خطرًا كبريًا  وجيوز إعفاء اجلناة الذين  
على املجتمع، أو جرمًا أقل خطورة، من املســــــؤولية وذلك إذا قاموا بعد ارتكاب اجلرم بتســــــليم 

ساعدوا  سلطات أو  شاطأنفسهم طواعية لل ضًا عن  بن ضوء على اجلرم أو قدموا تعوي سليط ال يف ت
سلموا الدخل  سبب ثرائهم غري املربر أو  سر  سببوا فيه أو أعادوا املوجودات اليت تف ضرر الذي ت ال
الذي حصــــــلوا عليه بوســــــائل إجرامية أو أودعوا يف احلســــــاب البنكي للجهة القائمة على اختاذ 
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 املائة من قيمة الضــــرر (األذى) الذي تســــببوا فيه، يف ٥٠اإلجراءات اجلنائية تعويضــــًا يصــــل إىل 
من القانون اجلنائي).  ١، الفقرة ٨٨يقل ذلك التعويض عن ثالثني وحدة أساس (املادة  شريطة أالَّ

وُيسمح بإسقاط املسؤولية اجلنائية عن األشخاص الذين ارتكبوا جرمًا يقع ضمن أية فئة أخرى يف 
) من القانون اجلنائي ويف احلاالت املنصــــــوص عليها ١( ٨٨ة احلاالت املنصــــــوص عليها يف املاد

  صراحة يف القسم اخلاص من القانون اجلنائي.
وينص أيضــــــًا القانون اجلنائي وقانون اإلجراءات اجلنائية على إمكانية إبرام اتفاق تعاون   

يمة العقوبة قبل املحاكمة. ويف حالة وفاء املدعى عليه بشــــــروط االتفاق، فقد ال تتجاوز مدة أو ق
ـــد عقوبة مقررة مبوجب املادة ذات الصـــلة من القانون  املفروضـــة نصـــف أقصـــى مدة أو قيمة أش

  من القانون اجلنائي). ١، الفقرة ٦٩اجلنائي (املادة 
ــــــون  ٤٣٢و ٤٣١وطبقــًا للمالحظــات على املــادتني    من القــانون اجلنــائي، ُيعفى الراش

ا بعد ارتكاب اجلرم باالعتراف طواعية بســــلوكهم والوســــطاء يف الرشــــوة من املســــؤولية إذا قامو
اإلجرامي. وقد يترتب ســـوء اســـتغالل هلذا النص بســـبب عدم حتديد القانون اجلنائي إلطار زمين 
ينبغي تقدمي هذه اإلفادات خالله. وقد يفرض اإلعفاء التلقائي من املســـــؤولية صـــــعوبات يف تقييم 

  ذنب الراشي كما ينبغي.
    

    )٣٣و ٣٢غني (املادتان ملبلِّمحاية الشهود وا    
من قانون اإلجراءات اجلنائية تدابري محاية اخلرباء والضحايا والشهود ومن  ٨ الفصليورد   

بينها عدم اإلفصـــاح عن املعلومات املحددة للهوية؛ واإلعفاء من شـــرط املثول يف املحكمة؛ وعقد 
جلســــــات حمكمة مغلقة واســــــتخدام أجهزة املراقبة التقنية؛ واعتراض املحادثات اليت يتم إجراؤها 

ـــتخدام ت زل قنيات االتصـــاالت واعتراض املحادثات األخرى؛ واحلماية الشـــخصـــية ومحاية منباس
الشــخص اخلاضــع للحماية وممتلكاته؛ وتغيري بيانات جواز الســفر واســتبدال الوثائق؛ وحظر نشــر 

شريطة عدم  ٦٦املعلومات (املادة  من قانون اإلجراءات اجلنائية). وجيوز تطبيق تدابري محاية أخرى 
  ).٣، الفقرة ٦٦ع قانون اإلجراءات املدنية والقوانني البيالروسية األخرى (املادة تعارضها م
ية اإلجراء املتبع لتطبيق    تدابري احلما حلاكمة ل ية واللوائح ا قانون اإلجراءات اجلنائ وحيدد 

  تدابري احلماية.
) لرابطة ٢٠٠٦وبيالروس طرف يف االتفاق املتعلق حبماية املشـــاركني يف اإلجراءات اجلنائية (  

  الدول املستقلة، الذي ينص على نقل األشخاص اخلاضعني للحماية إىل دول أطراف أخرى.
صة باحلماية    سلطات املخت ساد لل وحيظى األشخاص الذين يدلون مبعلومات عن جرائم الف

  ).٣٠٥استنادًا إىل قانون مكافحة الفساد (القانون رقم 
    

    )٤٠و ٣١ملصرفية (املادتان التجميد واحلجز واملصادرة؛ السرية ا    
ملادة  ٦تنص الفقرة    ية  ٦١من ا ئدات اإلجرام عا نائي على مصـــــــادرة ال قانون اجل من ال

شخص املدان. وتنص  ستخدمة يف ارتكاب اجلرم ويكتشف أهنا يف حوزة ال واملعدات واألدوات امل
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 يكن من املقرر نفس الفقرة كذلك على مصـــادرة مجيع العناصـــر اليت ترتبط مباشـــرة باجلرم إذا مل
سبق، تقرر الفقرة  ضافة إىل ما  شخص آخر. وإ ضحية أو  أنه يف حالة  ٦١من املادة  ٧ردها إىل ال

عدم إمكانية مصـــادرة املمتلكات املتحصـــل عليها بوســـائل إجرامية أو الدخل املكتســـب من تلك 
خل قد مت حتويله املمتلكات، مبا يف ذلك يف احلاالت اليت تكون فيها تلك املمتلكات أو ذلك الد

  تغيريه إىل ممتلكات أخرى، جيوز مصادرة مبلغ نقدي مكافئ لتلك املمتلكات. أو
)، ٢٠١٥متوز/يوليه  ١٥الصادر بتاريخ  ٣٠٥وبناًء على قانون مكافحة الفساد (القانون رقم   

من  حيق لوحدات مكافحة الفساد اخلاصة أن تقوم، أثناء تأدية مهامها، وشريطة احلصول على تصريح
، ملدة تصـــل إىل اا أو جزئيًّصـــيات الطبيعية واالعتبارية، كليًّالعام، بتعليق املعامالت املالية للشـــخ املدعي
أيام، وأن تقيد أيضًا حق تلك الشخصيات يف التصرف يف ممتلكاهتا مىت كانت هناك أسباب كافية  ١٠

احلصول عليها من أشخاص متورطني يف  األموال أو املمتلكات األخرى املعنية قد متأنَّ تدعو لالعتقاد ب
  ارتكاب جرائم فساد أو غسل (إضفاء الصبغة القانونية على) دخل متحصل عليه بوسائل إجرامية.

تدقيق احلكومية) على اختاذ    عة للجنة ال تاب ية ال ملال بة ا ية (إدارة الرقا ملال بة ا ويعمل جهاز الرقا
ـــاد   ١٦٥وتعقبها وجتميدها وذلك طبقًا للقانون رقم اإلجراءات اخلاصـــة بتحديد عائدات جرائم الفس

واملتعلق بتدابري منع إضـــــفاء الصـــــبغة القانونية على الدخل  ٢٠١٤حزيران/يونيه  ٣٠الصـــــادر بتاريخ 
  املتحصل عليه بالوسائل اإلجرامية، ومتويل األنشطة اإلرهابية، ومتويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. 

من قانون اإلجراءات اجلنائية، حيق للجهة القائمة  ١٣٢املادة وعالوة على ذلك، ومبوجب   
  بإجراء التحريات األولية واملحقق واملدعي العام واملحكمة إصدار أمر باحلجز على املمتلكات.

وختضع إدارة املمتلكات املجمدة واملحجوز عليها واملصادرة ألحكام القرار الرئاسي رقم   
بشـأن حتسـني إدارة املمتلكات املسـتردة أو املحجوز  ٢٠١٦ير شـباط/فربا ١٩الصـادر بتاريخ  ٦٣

عليها أو املصــــادرة لصــــاحل الدولة، وأحكام اللوائح املنظمة إلجراء تســــجيل املمتلكات املســــتردة 
  املحجوز عليها أو املصادرة لصاحل الدولة، وختزينها وتقييمها وبيعها. أو

) جلمهورية بيالروس، ال ٤٤١(رقم  األعمال املصــــــرفيةمن قانون  ١٢١ومبوجب املادة   
جيوز االحتجاج بالســرية املصــرفية ملنع تقدمي املعلومات إىل ســلطات إنفاذ القانون. ويتطلب تقدمي 

  عام أو نائبه. مدٍع هذه املعلومات تصرحيًا من أيِّ
وال تنص التشــريعات احلالية صــراحة على محاية مصــاحل األطراف الثالثة اليت قامت حبســن   

  قتناء ممتلكات معرضة للمصادرة.نية با
    

    )٤١و ٢٩اجلنائي (املادتان  السجلالتقادم؛     
حددت مجهورية بيالروس مدة تقادم طويلة مبا يكفي للجرائم املجرمة مبوجب االتفاقية   
تبعًا جلسامة اجلرم) وتنص تشريعاهتا أيضًا على إمكانية تعليق  عامًا، ١٥وأعوام  ٥بني (تتراوح 

ملادة  ية أو املحكمة (ا طة املالحقة اجلنائ جلاين من ســــــل قادم مىت هترب ا من  ٤، الفقرة ٨٣الت
  القانون اجلنائي).
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ـــــمح املادة    ة دولة أجنبية على من القانون اجلنائي مبراعاة اإلدانات الصـــــادرة يف أيَّ ٨وتس
د اتفاق دويل. وبيالروس طرف يف االتفاقات املربمة داخل إطار رابطة الدول املستقلة، أساس وجو

  وأيضًا يف اتفاقات مربمة بشكل ثنائي.
    

    )٤٢الوالية القضائية (املادة     
) ١من القانون اجلنائي الوالية القضائية على اجلرائم املرتكبة يف بيالروس (الفقرة  ٥د املادة حتدِّ  

حدود  أو على منت خارج  ياه املفتوحة  القوارب املســــــجلة يف أحد موانئ بيالروس واملوجودة يف امل
طائرة مســــــجلة يف مجهورية بيالروس وموجودة يف املجال اجلوي  مجهورية بيالروس، أو على منت 

  ).٣خارج حدود البلد، ما مل ينص على خالف ذلك يف اتفاق دويل (الفقرة 
ن القانون اجلنائي، وكقاعدة عامة، خيضع مواطنو بيالروس م ٦من املادة  ١وطبقًا للفقرة   

واألشــــخاص عدميو اجلنســــية املقيمون بصــــفة اعتيادية داخل أراضــــيها ممن ارتكبوا جرمًا خارج 
ــــــؤولية اجلنائية طبقًا للقانون اجلنائي جلمهورية بيالروس مىت كان الفعل املعين ميثل  حدودها للمس

فيها وإذا مل يكن الشــــــخص قد ُأدين يف دولة أخرى. وخيضــــــع جرمًا داخل الدولة اليت ارُتكب 
املواطنون األجانب واألشخاص عدميو اجلنسية املقيمون بصفة اعتيادية داخل بيالروس ممن ارتكبوا 
لة  حا قانون اجلنائي جلمهورية بيالروس يف  قًا لل ية طب ية اجلنائ ــــــؤول خارج بيالروس للمس جرمًا 

  بالغة اخلطورة هتدف إىل اإلضرار مبصاحل بيالروس. ارتكاهبم ألفعال جمرمة خطرية أو
    

    )٣٥و ٣٤عواقب أفعال الفساد؛ التعويض عن الضرر (املادتان     
ت بيالروس طرقًا عديدة ملواجهة عواقب الفساد. ويلزم التنازل عن املمتلكات اليت حيصل أقرَّ  

ــترداد هذه املمتلكات) ط ــاد (اس من قانون مكافحة  ٤٠بقًا للمادة عليها املســؤولون نتيجة ألفعال الفس
الفســاد. وجيوز إلغاء القرارات اليت تتخذها أجهزة الدولة أو مؤســســاهتا أو مســؤولوها نتيجة الرتكاب 

  من قانون مكافحة الفساد). ٤١جرائم فساد أو أفعال جمرمة ختلق ظروفًا مفضية إىل الفساد (املادة 
 ١٦٩من أفعال الفســــاد اســــتنادًا إىل املواد  وجيوز إبطال املعامالت املنفذة عن طريق فعل  

  من القانون املدين. ١٧١و ١٧٠و
من قانون مكافحة الفساد مدة تقادم تبلغ عشر سنوات للدعاوى املتعلقة  ٤٢وحتدد املادة   

بالتعويض عن الضـــرر الذي يتســـبب فيه جرم من جرائم الفســـاد أو جرم خيلق ظروفًا مفضـــية إىل 
  تعويض القواعد املوضحة يف القانون اجلنائي واملدين.الفساد. ويتبع إجراء ال

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

الصــــادر بتاريخ  ٣٣٠لرئاســــي رقم من قانون مكافحة الفســــاد والقرار ا ٨طبقًا للمادة   
واجلرمية املنظمة، تأسست وحدات بشأن الوحدات اخلاصة ملكافحة الفساد  ٢٠٠٧متوز/يوليه   ١٦

خاصـــة ملكافحة الفســـاد واجلرمية املنظمة داخل مكتب املدعي العام وســـلطات الشـــؤون الداخلية 
وأمن الدولة. وتعمل أيضــــًا وحدات متخصــــصــــة معنية مبكافحة الفســــاد داخل جلنة التحقيقات 

  جلمهورية بيالروس.
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قانون مكافحة الفساد، تلتزم سلطات الدولة ومؤسساهتا األخرى  من ١٠ملادة اومبوجب   
  بنقل املعلومات املتعلقة بأدلة الفساد إىل سلطات الدولة املسؤولة عن مكافحة الفساد.

وخيضع التعاون بني السلطات املالية وسلطات إنفاذ القانون فيما يتعلق جبرائم الفساد ألحكام   
بشــأن التدابري الرامية ملنع إضــفاء الصــبغة  ٢٠١٤حزيران/يونيه  ٣٠ الصــادر بتاريخ ١٦٥القانون رقم 

القانونية على الدخل املتحصـــل عليه بوســـائل إجرامية ومتويل اإلرهاب ومتويل انتشـــار أســـلحة الدمار 
  الشامل، والذي حيدد سلسلة من اإلجراءات اليت يلزم اختاذها يف حالة اكتشاف معاملة مثرية للشبهات.

واطنون إبالغ ســــــلطات إنفاذ القانون عن جرائم الفســــــاد بطرق من بينها ويســــــتطيع امل  
  اخلطوط الساخنة أو الربيد اإللكتروين.

    
    دةالتجارب الناجحة واملمارسات اجليِّ  -٢-٢  

دة يف تنفيذ الفصـــــل الثالث من بوجه عام، تتمثل أبرز التجارب الناجحة واملمارســـــة اجليِّ  
  االتفاقية فيما يلي:

ــــــخاص املشــــــتبه يف تورطهم يف جرائم فســــــاد إمكان  •   ية إبرام اتفاقات إجرائية مع األش
  املتهمني هبا كآلية لتيسري اكتشاف جرائم الفساد والتعاون مع سلطات إنفاذ القانون. أو

من قانون مكافحة الفســاد، للدعاوى  ٤٢حتديد مدة تقادم تبلغ عشــر ســنوات، يف املادة   
 فعاليةالنامجة عن ارتكاب جرم من جرائم الفســـاد، كتدبري لزيادة  املتعلقة بالتعويض عن األضـــرار

  آلية التعويض عن الضرر الواقع نتيجة للفساد.
    

    يات اليت تواجه التنفيذالتحدِّ  -٣-٢  
بأن تتخذ مجهورية بيالروس اخلطوات التالية من أجل مواصــــــلة تعزيز تدابريها  ىُيوصــــــ  

  القائمة املعنية مبكافحة الفساد:
  من االتفاقية؛ ٢مواءمة تعاريف املوظفني العموميني وفقًا ملقتضيات املادة   •  
  والوعد هبا والتماســــها عناصــــر منفصــــلة جلرم الرشــــوة  ىالنظر يف اعتبار عرض الرشــــ  •  

  )؛٢١و ١٦و ١٥(املواد 
النص صـــراحة على املســـؤولية عن الرشـــو واالرتشـــاء ملصـــلحة أطراف ثالثة يف القانون   •  

  )؛١٦و ١٥ادتان اجلنائي (امل
ستكشاف إمكانية جترمي منح (وقبول) مزية غري مستحقة ذات طبيعة غري مادية   •   صلة ا موا

  )؛١٦و ١٥(املادتان 
األحكام الشـــاملة بشـــأن الرشـــوة  النظر يف أن تضـــيف إىل تشـــريعاهتا اجلنائية املزيد من  •  

  من االتفاقية؛ ٢١ حة يف املادةالقطاع اخلاص، مبا يف ذلك مجيع العناصر املوضَّ يف
النظر يف جترمي قيام مســؤول عمومي بتســريب املمتلكات اليت يف عهدته كعنصــر منفصــل   •  

  )؛١٧يف القانون اجلنائي (املادة 



CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.61 

 

V.18-01381 13/18 
 

النظر يف إدراج استخدام املمتلكات، مع العلم بأهنا عائدات إجرامية، كعنصر منفصل يف   •  
  )؛٢٣اإلجرامية (املادة  جرم غسل (إضفاء الصبغة القانونية على) العائدات

النظر يف أن تدرج كعناصــــر منفصــــلة الوعد مبزية غري مســــتحقة أو عرضــــها أو منحها   •  
للتحريض على اإلدالء بشــــهادة زور أو للتدخل يف اإلدالء بالشــــهادة أو تقدمي األدلة يف 

  (أ))؛ ٢٥إجراءات تتعلق بارتكاب أفعال جمرمة (املادة 
املسؤولية الفعالة للشخصيات االعتبارية، مبا يتماشى مع مقتضيات مواصلة العمل على إرساء   •  

  من االتفاقية؛ ٢٦املادة 
  ))؛٩( ٣١النص على محاية حقوق األطراف الثالثة حسنة النية (املادة   •  
النظر يف اعتماد تشــــريعات تنظم على حنو مفصــــل آلية توفري احلماية لألشــــخاص الذين   •  

  )؛٣٣جبرائم فساد (املادة يبلغون عن وقائع تتعلق 
من القانون اجلنائي بغية  ٤٣٢و ٤٣١النظر يف تعديل صياغة املالحظات اخلاصة باملادتني   •  

منع اإلعفاء التلقائي من املســــؤولية اجلنائية ملجرد إقرار اجلاين بذنبه، ومن مث منع احتمال 
وف املخففة للعقوبة إســاءة اســتغالل تلك األحكام واملســاعدة على التقييم املناســب للظر
  ).٣٧ودرجة التعاون من جانب الراشني، بناًء على القضية املنظورة (املادة 

    
    الفصل الرابع: التعاون الدويل  -٣  

بشــــأن املســــاعدة القانونية  ٢٠٠٤أيار/مايو  ١٨الصــــادر بتاريخ  ٢٨٤وفقًا للقانون رقم   
أســـاس املعاهدات الدولية اليت تكون مجهورية الدولية يف املســـائل اجلنائية، ُتقدم تلك املســـاعدة على 

بيالروس طرفًا فيها. ويف حالة عدم وجود معاهدة دولية ذات صــلة، ُتقدم املســاعدة القانونية الدولية 
ــــــاس مبدأ املعاملة باملثل. وينص ا ــــــائل اجلنائية على أس الصــــــادر بتاريخ  ٣٤٤لقانون رقم يف املس

صديق على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، باإلشارة بشأن الت ٢٠٠٤تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٥
للتعاون يف  ايالروس االتفاقية أســاســًا قانونيًّ) من االتفاقية، على أن تتخذ مجهورية ب٦( ٤٤إىل املادة 

من القانون). وأوضــــحت  ١جمال تســــليم املجرمني مع الدول األخرى األطراف يف االتفاقية (املادة 
من االتفاقية هي األســاس القانوين للتعاون  ٤٦املادة أنَّ طرية أهنا تعترب ثناء الزيارة الُقبيالروس أيضــًا أ

يف جمال املساعدة القانونية الدولية يف املسائل اجلنائية. ويف بيالروس، تنص القواعد التفصيلية الواردة 
قانونية، مبا يف ذلك يف الباب اخلامس عشــــــر من قانون اإلجراءات اجلنائية على تقدمي املســــــاعدة ال

يتعلق بتسليم املجرمني، يف حالة عدم وجود معاهدة، على أساس مبدأ املعاملة باملثل. ويف الواقع  فيما
العملي، تنطبق هذه القواعد أيضـــــًا إذا مل يكن إجراء تقدمي املســـــاعدة القانونية الدولية يف املســـــائل 

ية بيالروس طرفًا فيها، وذلك اســــتنادًا إىل اجلنائية منصــــوصــــًا عليه يف معاهدة دولية تكون مجهور
من القرار  ٢من قانون اإلجراءات اجلنائية. وعالوة على ذلك، وطبقًا للفقرة  ١من املادة  ٥الفقرة 

أيلول/ســــــبتمرب  ٢٤الصــــــادر عن املحكمة العليا جلمهورية بيالروس بكامل هيئتها بتاريخ  ١٠رقم 
ت احلاكمة لتقدمي املســاعدة القانونية الدولية يف املســائل بشــأن قيام املحاكم بتطبيق التشــريعا ٢٠١٥

ية جلمهورية  قانون اإلجراءات اجلنائ باب اخلامس عشــــــر من  ية، ينطبق اإلجراء املحدد يف ال اجلنائ
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بيالروس عندما ُتقدم املســـاعدة القانونية الدولية يف املســـائل اجلنائية على أســـاس مبدأ املعاملة باملثل، 
قدم هذه املســــاعدة طبقًا ملعاهدة دولية تكون بيالروس طرفًا فيها، إذا مل يكن هناك وأيضــــًا عندما ُت

  من قانون اإلجراءات اجلنائية). ٥، الفقرة ١إجراء آخر حمدد يف تلك املعاهدة (املادة  أيُّ
    

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

خيضــــع تســــليم املجرمني يف مجهورية بيالروس ألحكام االتفاقات الدولية وأحكام الباب   
اخلامس عشـــــر من قانون اإلجراءات اجلنائية. وينطبق الباب اخلامس عشـــــر من قانون اإلجراءات 

  على أساس مبدأ املعاملة باملثل. اجلنائية أيضًا يف حالة عدم وجود اتفاق دويل ذي صلة،
ويتخذ مكتب املدعي العام القرارات املتعلقة بتســــــليم املجرمني وجيوز الطعن على هذه   

  من قانون اإلجراءات اجلنائية). ٥٠٧و ٤٩٤القرارات يف املحاكم (املادتان 
به الطلب  وال ُيســــمح بتســــليم املجرمني ألغراض املالحقة اجلنائية إذا مل يكن الفعل املرتبط  

ملادة  قانون اجلنائي جلمهورية بيالروس (ا قدم ميثل جرمًا مبوجب ال قانون ٢، الفقرة ٤٨١امل ، من 
يه باحلرمان من احلرية ملدة تقل عن عام واحد مبوجب  بًا عل ية) أو إذا كان معاق اإلجراءات اجلنائ

سليم (املادة  شريعات الدولة املقدمة لطلب الت شريعات بيالروس أو ت )، ٦( ١الفقرة الفرعية  ،٤٨٤ت
  من قانون اإلجراءات اجلنائية).

وإذا مشل الطلب عدة جرائم منفصلة خيضع جرم واحد منها على األقل للتسليم وال خيضع   
) ٨) و(٧( ١بعضها للتسليم بسبب مدة السجن، خيضع تسليم املجرمني عندئذ للفقرتني الفرعيتني 

  ئية. من قانون اإلجراءات اجلنا ٤٨٤من املادة 
وال تنص التشريعات البيالروسية على إجراءات تسليم مبسطة. وميكن أن تؤدي اإلشارة   
  ) من االتفاقية يف طلب التسليم إىل تعجيل تنفيذ الطلب. ٩( ٤٤إىل املادة 
من قانون اإلجراءات اجلنائية، جيوز توقيف الشــــــخص املقدم  ٥١٣و ٥١٠ووفقًا للمادتني   

سليمه ووضعه يف  شهرين من وقت التوقيف. طلبًا بت احلجز أو حتت اإلقامة اجلربية ملدة ال تزيد على 
شـــهرًا مبوجب قرار يصـــدره أحد أعضـــاء النيابة العامة  ١٢وجيوز متديد تلك الفترة ملدة تصـــل إىل 

من قانون  ٣، الفقرة ٥١٣املدعي العام على أن يبني هذا القرار أســــــباب ذلك التمديد (املادة   أو
  نائية). اإلجراءات اجل

ذلك يســــوغ  وإذا كان الشــــخص املطلوب تســــليمه من مواطين مجهورية بيالروس، فإنَّ  
ية). ويف حالة ١( ١، الفقرة الفرعية ٤٨٤رفض تســــــليمه (املادة  )، من قانون اإلجراءات اجلنائ

رفض التســليم على هذا األســاس، يؤكد مكتب املدعي العام جلمهورية بيالروس اســتعداده لتنفيذ 
  من قانون اإلجراءات اجلنائية.  ٤٧٧حقة اجلنائية للشخص املطلوب تسليمه، عمًال باملادة املال

ضمن املواد  ٤٤من املادة  ١٤وتنطبق الفقرة    شر. وت شكل مبا  ٥٠٩-٥٠٧من االتفاقية ب
  من قانون اإلجراءات اجلنائية حقوق الشخص املطلوب تسليمه.
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من االتفاقية بشــــكل مباشــــر على طلبات تســــليم املجرمني  ٤٤من املادة  ١٥وتنطبق الفقرة   
املقدمة على أســـاس االتفاقية. وُيحظر تســـليم املجرمني إذا كان الغرض من طلب التســـليم هو مالحقة 
الشــــــخص املطلوب تســــــليمه أو معاقبته على أســــــاس العرق أو اجلنس أو الدين أو املواطنة أو اإلثنية 

)، من قانون ٤( ١، الفقرة الفرعية ٤٨٤العضوية يف مجاعة اجتماعية معينة أو اآلراء السياسية (املادة   أو
  اإلجراءات اجلنائية).

ومجهورية بيالروس طرف يف معاهدات متعددة األطراف للتعاون يف املســـائل املتعلقة بتســـليم   
املســـــاعدة القانونية والعالقات القانونية يف املجرمني مبا يف ذلك اتفاقية رابطة الدول املســـــتقلة بشـــــأن 

ــــرية واجلنائية (املربمة يف مينســــك يف عام  واملعدلة يف كيشــــيناو يف عام  ١٩٩٣املســــائل املدنية واألس
  ). وقد أبرمت بيالروس أيضًا سلسلة من املعاهدات الثنائية اليت تنظم مسائل تسليم املجرمني.٢٠٠٢

حكام الباب اخلامس عشـــر من قانون اإلجراءات وخيضـــع نقل األشـــخاص املحكومني أل  
اجلنائية. وبيالروس طرف يف اتفاقية رابطة الدول املســــتقلة بشــــأن نقل األشــــخاص املدانني لتنفيذ 

  ).١٩٩٨أحكامهم (
وال ينظم قانون اإلجراءات اجلنائية مســـألة نقل اإلجراءات اجلنائية من أجل ســـالمة ســـري   

  واليات، على سبيل املثال.العدالة عندما متس القضية عدة 
    

    )٤٦املساعدة القانونية املتبادلة (املادة     
من قانون  ٢ُتقدم املساعدة القانونية على أساس املعاهدات الدولية أو مبدأ املعاملة باملثل (املادة   

  ئية).املساعدة القانونية الدولية يف املسائل اجلنائية والباب اخلامس عشر من قانون اإلجراءات اجلنا
وينظر مكتب املدعي العام يف طلبات احلصــــــول على املســــــاعدة القانونية وفقًا للتدابري   

من قانون اإلجراءات اجلنائية. وختتص املحكمة العليا بالنظر  ٤٩٤من املادة  ١املدرجة يف الفقرة 
املنظورة يف طلبات احلصـــــول على خدمة اإلدارات اإلجرائية وغريها فيما يتعلق بالقضـــــايا اجلنائية 

  أمام املحاكم وطلبات إنفاذ األحكام اجلنائية.
وأفادت السلطات البيالروسية بتقدمي املساعدة القانونية إىل أقصى حد ممكن، مبا يف ذلك   

فيما يتعلق باجلرائم اليت ميكن أن تتحمل الشـــخصـــيات االعتبارية املســـؤولية عنها. وُتعد ازدواجية 
  اعدة القانونية. التجرمي أحد متطلبات تقدمي املس

وجيوز تقدمي املســـاعدة القانونية املتبادلة ملعظم األغراض املبينة يف االتفاقية على أســـاس التطبيق   
اخلرباء الذين قاموا بإجراء االستعراض الحظوا أنه سيكون من املستصوب أن أنَّ املباشر لالتفاقية، غري 

  تعلقة باملساعدة القانونية املتبادلة بالتفصيل.يقوم القانون املحلي أيضًا بتنظيم كافة املسائل امل
ملادة  ٢٩-٩دت بيالروس تطبيق الفقرات وأكَّ   هتا مع  ٤٦من ا قا ية على عال فاق من االت

  الدول األطراف اليت مل تربم معها أية معاهدات ثنائية بشأن املساعدة القانونية.
ملادة  ١٢و ١١و ١٠وُتطبق الفقرات    خالل املواد التـاليـة من  من االتفـاقيـة من ٤٦من ا

بشـــأن شـــروط تنفيذ طلب مقدم من ســـلطة يف دولة أجنبية  ٤٧٢قانون اإلجراءات اجلنائية: املادة 
بشأن شروط تنفيذ طلب مقدم من  ٤٧٦لنقل شخص مؤقتًا ألغراض اإلجراءات القانونية؛ واملادة 
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ـــليم شـــخص مؤقتًا ألغراض اإلجراءات القانوني ـــلطة يف دولة أجنبية لتس بشـــأن  ٤٨٢ة؛ واملادة س
ـــــخص مؤقتًا ألغراض اإلجراءات  ـــــلطة يف دولة أجنبية لنقل ش ـــــباب رفض طلب مقدم من س أس

تًا على أســــاس أمر بتنفيذ طلب مقدم من بشــــأن إجراء نقل شــــخص مؤقَّ ٥٠٠القانونية؛ واملادة 
  سلطة يف دولة أجنبية.

ية يف مكتب املدعي العام. وتقبل من االتفاق ٤٦وتتمثل الســــلطة املركزية ألغراض تنفيذ املادة   
  طلبات املساعدة القانونية باللغتني البيالروسية والروسية.

وتقبل بيالروس الطلبات املقدمة بوســــائل االتصــــاالت اإللكترونية وغريها، مبا فيها الفاكس.   
 وخيضـــع تنفيذ الطلب للحصـــول على تأكيد بإرســـاله أو إلرســـال النســـخة األصـــلية منه. وجيوز تقدمي

 ١٦من املادة  ١٤الطلبات من خالل املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية (اإلنتربول). وُتطبق أحكام الفقرة 
  من االتفاقية يف مجهورية بيالروس.

ــــاس    ــــكل ومضــــمون الطلبات على أس وتطبق بيالروس متطلبات االتفاقية فيما يتعلق بش
  من االتفاقية. ٤٦من املادة  ١٥التطبيق املباشر للفقرة 

وجيوز تطبيق التشــــــريع اإلجرائي اخلاص بالدولة الطالبة، ما مل يتعارض ذلك التطبيق مع   
  من قانون اإلجراءات اجلنائية). ٢، الفقرة ٤٩٧قوانني مجهورية بيالروس (املادة 

من قانون اإلجراءات اجلنائية قائمة بأسباب رفض طلبات املساعدة القانونية  ٥١ويورد الباب   
من االتفاقية. وختطر الســــــلطة املختصــــــة يف  ٤٦من املادة  ٢١ىل حد كبري مع الفقرة وهي متوافقة إ

  من قانون اإلجراءات اجلنائية). ٦، الفقرة ٤٩٥بيالروس الطرف الطالب بأسباب رفض الطلب (املادة 
ويف املمارسة العملية، تتحمل بيالروس تكاليف تقدمي املساعدة القانونية، باستثناء النفقات   

شــــئة عن اســــتدعاء املشــــاركني يف اإلجراءات اجلنائية إىل إقليم الدولة الطالبة وتدابري ضــــمان النا
  سالمتهم وإجراء تقييمات اخلرباء ونقل األشخاص املسلَّمني. 

وبيالروس طرف يف اتفاقيات متعددة األطراف بشــــــأن املســــــاعدة القانونية (مثل اتفاقية   
القانونية والعالقات القانونية يف املســـائل املدنية واألســـرية رابطة الدول املســـتقلة بشـــأن املســـاعدة 

ــائيــة املقرَّ ). وقــد أبرمــت مجهوريــة بيالروس ٢٠٠٢وتعــديالهتــا يف عــام  ١٩٩٣ة يف عــام واجلن
  معاهدات ثنائية عديدة بشأن املساعدة القانونية يف املسائل اجلنائية.

    
  التعاون يف جمال إنفاذ القانون؛ التحقيقات املشتركة؛ أساليب التحري اخلاصة     

    )٥٠و ٤٩و ٤٨(املواد 
ملدعني    تب ا كا عاون بني م فاق الت ية بيالروس طرف يف ات عام جلمهور ملدعي ال مكتب ا

ة العامني للدول األعضـــاء يف رابطة الدول املســـتقلة يف مكافحة الفســـاد، وأيضـــًا يف اتفاقات ثنائي
  مربمة مع سلطات االدعاء يف دول أخرى. 

  وتعترب بيالروس االتفاقية األساس للتعاون مع الدول األطراف األخرى.  
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ــارين القانونيني امللحقني بالســفارات    ــتش وجيري التبادل العملي للمعلومات من خالل املس
   واملوظفني املسؤولني عن التواصل مع سلطات إنفاذ القانون يف الدول األخرى.

وإدارة الرقابة املالية التابعة للجنة التدقيق احلكومية عضــــــو يف جمموعة إيغمونت لوحدات   
االســـــتخبارات املالية، اليت يتم يف إطارها تبادل املعلومات حول املعامالت املشـــــبوهة مع وحدات 

ــــــتخبارات املالية األجنبية. وعالوة على ذلك، وقعت إدارة الرقابة املالية عددًا من  املذكرات االس
  الثنائية مع وحدات االستخبارات املالية األجنبية حول التعاون يف جمال تبادل املعلومات.

من اتفاقية رابطة الدول املســــتقلة بشــــأن املســــاعدة القانونية والعالقات  ٦٣وتنص املادة   
مشــــتركة. ) على إمكانية إجراء حتقيقات ٢٠٠٢القانونية يف املســــائل املدنية واألســــرية واجلنائية (

كما تتضــمن بعض املعاهدات الثنائية اليت ُتعد مجهورية بيالروس طرفًا فيها أحكامًا تتعلق بإمكانية 
  إنشاء أفرقة حتقيق مشتركة.

 ١٥وجيوز لسلطات إنفاذ القانون البيالروسية استخدام أساليب التحري اخلاصة (املادتان   
ة العملياتية والتحقيقات على أراضـــــي من قانون عمليات الشـــــرطة). وجيوز تنفيذ األنشـــــط ١٨و

 ١٠٨بيالروس والدول األخرى طبقًا لذلك القانون واملعاهدات الدولية (على ســــبيل املثال، املادة 
من اتفاقية رابطة الدول املســـتقلة بشـــأن املســـاعدة القانونية والعالقات القانونية يف املســـائل املدنية 

ــــــريــة واجلنــائيــة ( ريــة بيالروس وحكومــة مجهوريــة حكومــة مجهو ) واالتفــاق بني٢٠٠٢واألس
  كستان بشأن التعاون يف مكافحة اجلرمية).أوزب

    
    دةالتجارب الناجحة واملمارسات اجليِّ  -٢-٣  

ـــالتجارب الناجحة بوجه عام، تتمثل أبرز    اجليدة يف تنفيذ الفصـــل الرابع من  اتواملمارس
  االتفاقية فيما يلي:

إقليمية ومتعددة األطراف وثنائية بشــــــأن التعاون الدويل يف بيالروس طرف يف اتفاقات   •  
  املسائل اجلنائية، مبا يف ذلك مكافحة الفساد؛

بيالروس طرف يف عدد من االتفاقات احلكومية الدولية واملشــتركة بني الوكاالت الثنائية   •  
  الفساد.واملتعددة األطراف بشأن التعاون يف جمال مكافحة اجلرمية، اليت تغطي جرائم 

    
    يات اليت تواجه التنفيذالتحدِّ  -٣-٣  

ُيقترح النظر يف التوصــــيات التالية بغية توطيد وتعزيز تدابري مكافحة الفســــاد اليت تتخذها   
  مجهورية بيالروس:

مواصــــلة اجلهود الرامية إىل مجع واســــتخدام املعلومات اإلحصــــائية والعملية حول مناذج   •  
التعاون يف جمال  تقييم فعالية آلياتفحة الفســـــــاد من أجل التعاون الدويل يف جمال مكا

  )؛٤٦و ٤٤مكافحة الفساد بشكل أفضل (املادتان 
النظر يف إمكانية إقرار تعديالت على الباب اخلامس عشـــــر من قانون اإلجراءات اجلنائية   •  

من أجل توضــــــيح إمكانية تطبيق األحكام املنصــــــوص عليها يف ذلك الباب، ليس فقط 
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تعلق بالطلبات املنفذة على أســــاس مبدأ املعاملة باملثل، وإمنا أيضــــًا يف احلاالت اليت ي فيما
لتقدمي  االروس طرفًا فيها إجراًء تفصــــيليًّة معاهدة دولية تكون مجهورية بيحتدد فيها أيَّ  ال

  )؛٤٦و ٤٤نوع حمدد من املساعدة القانونية الدولية (املادتان 
اء مســـــتعجل لتســـــليم املجرمني يف قانون اإلجراءات اجلنائية النظر يف إمكانية إدراج إجر  •  

ــــــاس  وتبســــــيط ما يتصــــــل به من متطلبات إثباتية فيما يتعلق بالطلبات املقدمة على أس
  من االتفاقية؛ ٤٤من املادة  ٩االتفاقية، وذلك طبقًا للفقرة 

اإلجراءات  النظر يف إمكانية إقرار أحكام إضـــافية مكملة للباب اخلامس عشـــر من قانون  •  
) ٣( ٤٦راض املدرجة يف املادة اجلنائية، تنظم بالتفصـــــيل تقدمي املســـــاعدة القانونية لألغ

  االتفاقية؛ من
البحث يف إمكانية تقدمي املســـاعدة القانونية املتبادلة على أســـاس الطلبات املقدمة مبوجب   •  

  ))؛٩( ٤٦االتفاقية يف غياب شرط ازدواجية التجرمي (املادة 
النظر يف إمكانية نقل إجراءات املالحقة القضــــــائية املتعلقة بفعل جمرم وفقًا هلذه االتفاقية   •  

إىل الدول األطراف األخرى يف احلاالت اليت ُيعترب فيها ذلك النقل يف صــاحل ســالمة ســري 
العدالة، وال ســيما يف القضــايا اليت متس عدة واليات قضــائية، وذلك هبدف تركيز عملية 

  )؛٤٧القضائية (املادة املالحقة 
مواصــلة تعزيز التعاون الفعال مع ســلطات إنفاذ القانون يف الدول األطراف يف االتفاقية من   •  

ـــــتقلة يف إطار املادة  من االتفاقية، مبا يف ذلك  ٤٨غري الدول األطراف يف رابطة الدول املس
  من خالل إقامة اتصاالت مباشرة لتبادل املعلومات العملياتية؛

لنظر يف إمكانية إبرام اتفاقات إضافية مع دول أخرى أطراف يف االتفاقية بشأن استخدام ا  •  
  أساليب التحري اخلاصة يف التحقيق يف جرائم الفساد.

  


