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      خالصة وافية  -ثانياً  
      رومانيا    

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

  ، وصــدَّق عليهــا الربملــان   ٢٠٠٣ديــسمرب / كــانون األول٩وقَّعــت رومانيــا علــى االتفاقيــة يف    
مث . ٢٠٠٤سـبتمرب   / أيلـول  ١٤، ووقَّـع عليهـا رئـيس اجلمهوريـة يف           ٢٠٠٤سـبتمرب   / أيلول ٦يف  

/  تــشرين الثــاين٢أودعــت رومانيــا َصــكَّ تــصديقها عليهــا لــدى األمــني العــام لألمــم املتحــدة يف  
  .٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول١٤ وبدأ نفاذها يف رومانيا يف ٢٠٠٤نوفمرب 

قواعد القانون الدويل واالتفاقيات الدوليـة       أنَّ   ن الدستور على   م ١١ من املادة    ٢وتنّص الفقرة   
املقبولة عموماً واملصدَّق عليها حبكم القانون واليت تكون قد دخلت حّيز التنفيذ تـشكِّل جـزءاً                

  . أحكام خمالفة هلا يف هذا القانون أيِّ ال يتجّزأ من القانون الوطين يف رومانيا وتعلو على
 أحكامــاً مــن الدســتور والقــانون  يف رومانيــاانوين بــشأن مكافحــة الفــسادويتــضّمن اإلطــار القــ

 يف  النفـاذ وهناك قـانون جنـائي جديـد سـوف يـدخل حّيـز              . اجلنائي وقانون اإلجراءات اجلنائية   
يــشتمل أيــضاً علــى تــشريعات حمــدَّدة خاصــة مبنــع أفعــال الفــساد  هــو و. ٢٠١٤فربايــر /شــباط

 واملعاقبة عليه، ومحاية الشهود واملخـربين، وتعزيـز التعـاون           واملعاقبة عليها، ومنع غسل األموال    
  .الدويل يف املسائل اجلنائية

وهي اهليئـة املختـّصة     ) NAD(إضافةً إىل ذلك، أنشأت رومانيا املديرية الوطنية ملكافحة الفساد          
باملالحقــة القــضائية والتحقيــق واملتخّصــصة يف جمــال منــع ومكافحــة جــرائم الفــساد العاليــة         

املديريــة  أنَّ كمــا. توســطة املــستوى، وكــذلك اجلــرائم املاليــة واالقتــصادية املّتــصلة بالفــساد وامل
ــة ملكافحــة الفــساد، الــيت أُنــشئت يف عــام    ــة بــصفتها  ٢٠٠٥الوطني  يف وزارة الــشؤون الداخلي

وحدة شرطة قضائية متخّصصة يف منع الفـساد ومكافحتـه لـدى أوسـاط املـوظفني العـاملني يف          
 لتـشمل االختـصاص العـام       ٢٠١٣يونيه  / شهدت توسيعاً يف صالحياهتا يف حزيران      الوزارة، قد 

سـلطة  ) NIA(زاهة الوطنية     وعالوة على ذلك، تشكّل هيئة الن     . يف جمال منع الفساد ومكافحته    
إدارية مستقلّة تتمّتع بصالحية التحقّق من األصول املالية الـيت يكتـسبها األشـخاص مـن خـالل          

تضارب حمتمل يف املصاحل وحاالت التنـازع، وتنفيـذ    أيِّ لعمومية، وكشف ممارستهم للوظيفة ا  
  .استراتيجيات منع اإلثراء غري املسوَّغ
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وتـشمل هـذه   . ٢٠١٥-٢٠١٢وتنفّذ رومانيا حالياً استراتيجيتها الوطنية ملكافحة الفساد للفترة  
دف رصـد اإلجنـازات     االستراتيجية برامج للتعاون مع القطاع اخلاص ومنظمات اجملتمع املدين هبـ          

  .يف هذا الصدد
    

    التجرمي وإنفاذ القانون: الفصل الثاين  - ٢  
    مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  - ١- ٢  

    )٢١ و١٨ و١٦ و١٥املواد (الرشو واملتاجرة بالنفوذ     
و يعاقب القانون اجلنائي والقانون اجلنائي اجلديد وعد موظف عمومي باملال أو مبزيـة أخـرى أ               

وميّيز القـانون   . عرضها عليه أو منحه إياها، أو التماسها أو قبوهلا، بشكل مباشر أو غري مباشر             
اجلنائي بني قـبض رشـوة هبـدف القيـام بفعـل يف املـستقبل واحلـصول علـى مزيـة غـري مـستحقّة                         

القـانون اجلنـائي اجلديـد ال ميّيـز بـني قـبض رشـوة أو احلـصول                   أنَّ   غـري . مرتبطة بفعل قد جرى   
في هذه احلاالت إذا قام الشخص الذي يعرض هذه الرشـوة بـإبالغ             فى مزية غري مستحقّة؛     عل

السلطات قبـل أن تـصري أجهـزة التحقيـق علـى علـم بارتكـاب هـذه اجلرميـة، فإنـه يـستفيد مـن                          
 واالرتـشاء   كما جتّرم هذه األحكـام الرشـو      . وةمالحقة قضائية وُتعاد إليه الرش     أيِّ   احلصانة من 

كمــا ورد يف القــانون اجلنــائي، " موظــف"اص مبوجــب تعريــف واســع ملــصطلح يف القطــاع اخلــ
ويوّســـع القـــانون رقـــم .  موظـــف يقـــوم بـــأداء مهّمـــة خلدمـــة هيئـــة اعتباريـــةوهـــو يـــشمل أيَّ

ــد نطــاق الرشــو    وال٧٨/٢٠٠٠ ــائي اجلدي ــانون اجلن ــدما تكــون    ق ــا يف ذلــك عن ــشاء، مب  واالرت
 املـوظفني يف املؤسـسات الدوليـة العموميـة          أنَّ رشـو  بيـد   .  االقتصادية الدوليـة   مّتصلة بالعمليات 

. تقتـصر علــى املـوظفني يف املنظمــات الدوليـة واحملــاكم الدوليـة الــيت تكـون رومانيــا طرفـاً فيهــا      
ويـنّص  .  يـتّم التوقيـع علـى معاهـدة        عنـدما ويسمح القانون اجلنائي اجلديد بتطبيق قواعد خمتلفة        

  .مماثلمبلغ  أيِّ أيضاً على مصادرة الرشوة أو
  .والسلبية على حد سواءمنها وُتجرَّم املتاجرة بالنفوذ، اإلجيابية 

    
    )٢٤ و٢٣املادتان (غسل األموال، اإلخفاء     

 شــخص يقــوم بتحويــل املمتلكــات أو نقلــها، وهــو علــى  أي٦٥٦/٢٠٠٢َّجيــّرم القــانون رقــم 
تلـك املمتلكـات أو    علم مبصدرها غري املشروع، بغرض إخفاء أو متويه املـصدر غـري املـشروع ل              

كمـا ُيجـّرم اكتـساب املمتلكـات        . شخص متوّرط علـى اجتنـاب احملاكمـة        أيِّ   بغرض مساعدة 
أو حيازهتا أو استخدامها أو إخفاؤها أو متويه الطبيعـة احلقيقيـة للممتلكـات ذات املـصدر غـري                  
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وميكـن  . ائماملشروع أو مصدرها أو مكاهنا أو احلقوق املتعلقة هبا، مع العلم بأهنا عائـدات جـر               
ويف الفقـه القـانوين ُيعتـرب غـسل         . جرمية على أهنا جرمية أصلية جلرميـة غـسل األمـوال           أيِّ   اعتبار

وقــد خيــضع مرتكــب اجلرميــة األصــلية لتهمــة غــسل  . األمــوال جرميــة مــستقلة قائمــة حبــّد ذاهتــا 
  .وميكن استنتاج عنصرا القصد والعلم من الظروف الوقائعية. األموال أيضاً

القانون اجلنائي على احلصول على سلعة أو اكتساهبا أو حتويلـها أو تـسهيل اسـتخدامها                ويعاقب  
مع العلم مبصدرها غري املشروع، ما دام الغرض مـن ذلـك اكتـساب مزيـة ماديـة مباشـرة أو مـن                    

  .شخص آخر
    

    )٢٢ و٢٠ و١٩ و١٧املواد (االختالس؛ إساءة استغالل الوظائف؛ اإلثراء غري املشروع     
املال أو القـيم    ) أو املوظف يف هيئة اعتبارية    (القانون اجلنائي على تبديد املوظف العمومي       يعاقب  

أو املمتلكات اخلاضعة إلدارته أو تدبريه، أو على استخدامها أو االجتـار هبـا ملـصلحته الشخـصية                  
 مؤســسة أو احلفــاظ  شــخص ُيــستدعى إلدارة ممتلكــات أيِّب كــلُّكمــا ُيعاقَــ. أو ملــصلحة غــريه

ب على تـسريب أمـوال أو       كما ُيعاقَ .  املمتلكات بتلك حلق ضرر عن قصد أو إمهال        إذا ما يها  عل
ح ويوضِّـ .  هيئة اعتباريـة أخـرى      تضّررت من ذلك سلطة عمومية أو مؤسسة أو أيُّ         إذا ما موارد  

القــانون اجلنــائي اجلديــد الفــرق بــني اجلــرميَتني األولــَيني إذ حيــصر تطبيــق جرميــة االخــتالس علــى   
  ).هيئة اعتبارية أيِّ وليس موظف يف (موظف عموميفعال اليت يرتكبها األ

ب على إساءة استغالل الوظـائف ملـصلحة عامـة أو خاصـة إذا حـصل املوظـف لنفـسه أو         وُيعاقَ
وإذا تسّببت أفعـال مـن هـذا النـوع بعواقـب وخيمـة أو            . لشخص آخر على مزية غري مستحقّة     

  .ُتعترب ظروفاً مشّددةفإهنا ، إذا حصل املوظف على مزية غري مستحقّة
واعتمدت رومانيا تدابري إدارية تـسمح هليئـة التحقيقـات الوطنيـة بـالتحقيق يف حـاالت اإلثـراء                   

ويف هـذا الـصدد، ال تعيـق        . غري املشروع بدالً من جترميـه، وذلـك بـسبب الـشواغل الدسـتورية             
  .السرية املصرفية سري التحقيقات اإلدارية

    
    )٢٥املادة (ة إعاقة سري العدال    

شـاهد أو خـبري أو متـرجم         أيِّ   يعاقب القانون اجلنـائي علـى األفعـال الـيت حتـول دون مـشاركة              
فــوري أو ُمــدافع يف قــضية جنائيــة أو مدنيــة أو إداريــة، وذلــك مــن خــالل اســتعمال العنــف أو 

كمـا  . التهديد أو أية وسـيلة إكـراه أخـرى ضـدهم أو ضـد أزواجهـم أو زوجـاهتم أو أقربـائهم         
 مــن األشــخاص املــشار ُيعاقــب علــى حماولــة اإلجبــار علــى تقــدمي شــهادة أو التــسّبب جبعــل أيٍّ

وُيجـرَّم حتديـداً الترهيـب واسـتخدام العنـف أو التـسّبب بـأذى               . إليهم أعاله يقـّدم شـهادة زور      
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وُتزاد العقوبة مبقـدار نـصفها إذا كانـت ضـحية اجلرميـة مـن القـضاة أو                  . مادي ملوظف عمومي  
يابة العامة أو احملقّقني أو اخلرباء أو املنفّذين القـضائيني أو ضـباط الـشرطة والـدرك أو                  أعضاء الن 
ــد أيَّ  . العــسكر ــائي اجلدي ــانون اجلن ــام    وجيــّرم الق ــع احملكمــة مــن القي ــه شــخص مين  فعــل يرتكب

  .بالتحقيقات اجلنائية، أو يرفض تقدمي املعلومات املطلوبة
    

    )٢٦ادة امل(مسؤولية الشخصيات االعتبارية     
ُتطبَّق أحكام اجلرائم املنصوص عليها يف االتفاقية على الشخصيات الطبيعيـة واهليئـات االعتباريـة               

اهليئـات االعتباريـة، باسـتثناء الـسلطات العامـة           أنَّ   ويـنّص القـانون اجلنـائي علـى       . على حّد سواء  
ــة    ــة، ختــضع للمــسؤولية اجلنائي ــسؤولي  . واملؤســسات والدول ــذه امل ــستبعد ه ــى  وال ت ــة عل ة اجلنائي

شكل من األشـكال يف ارتكـاب اجلرميـة ذاهتـا، مثلـها مثـل اهليئـة                  أيِّ   شخصية طبيعية سامهت يف   
وحيّدد القانون اجلنائي جمموعة من العقوبات اليت تتدّرج من الغرامات وحـلّ اهليئـات              . االعتبارية

إىل منــع املــشاركة يف االعتباريــة أو تعليــق األنــشطة مــروراً بإقفــال مراكــز عمــل حمــّددة وصــوالً   
  .وحّدد القانون اجلنائي اجلديد هذه اخلصائص مجيعاً. شتراء العمومي وإصدار احلُكم علناًالا

    
    )٢٧املادة (املشاركة والشروع     

 شـخص آخـر يـشارك يف ارتكـاب          الـذي يـرتبط بـأيِّ     " الـشريك " القانون اجلنائي مفهوم     يشمل
ــها  ــ. جرميــة غــري مرتكب  احملّرضــني واملتــواطئني يف فعــل إجرامــي بفــرض   ب علــى مــشاركةوُيعاقَ

 شخص ُيخفي املمتلكـات الـيت تنـشأ         ب أيُّ وُيعاقَ. العقوبة ذاهتا املفروضة على اجلرمية األساسية     
عن هـذه اجلرميـة أو يؤّيـد ارتكـاب اجملـرم هلـذا الفعـل بـدالً مـن ذلـك باعتبـاره مرتكـب إحـدى                        

 املــوظفني ويف حــاالت رشــو. أييــد مرتكــب اجلرميــة اإلخفــاء أو ت: هــاَتني اجلــرميَتني املنفــصلَتني 
ــدوليني، ورشــو العمــو ــيني أو ال ــة ويف القطــاع اخلــاص،   ميني احملل ــوظفني يف املنظمــات الدولي  امل

ــة غــري        ــشروع يف ذلــك مــن خــالل جتــرمي جمــّرد الوعــد مبزي ــالنفوذ، ُيعاقــب علــى ال ــاجرة ب واملت
وكـذلك يف حالـة االخـتالس يف    . ت الـصلة مستحقّة أو التماسها، باعتباره من أركان اجلرمية ذا      

وال يــشكّل جمــّرد التحــضري . القطــاَعني العــام واخلــاص، يعاقــب القــانون اجلنــائي علــى الــشروع 
  .الرتكاب جرمية جرميةً حبّد ذاته

    
    )٣٧ و٣٠املادتان (املالحقة واملقاضاة واجلزاءات؛ التعاون مع سلطات إنفاذ القانون     

أمــا الظــروف .  وافيــة بــالغرض ورادعـة الــيت توقـع علــى جــرائم الرشـو  زاءات اجلــ أنَّ ُخلـص إىل 
ــنظَّم يف حــاالت علــى وجــه خــاص مــن اخلطــورة إذا كــان هنــاك مــن ضــرر علــى       املــشّددة فُت

وُتمنح احلصانة ألعضاء جملس النواب وجملس الشيوخ خالل املناقشة والتـصويت يف            . املؤسسة
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حقيقات ومالحقة جنائية على أفعال غـري مّتـصلة   وميكن أن خيضعوا لت. مسائل متعلّقة مبواقفهم  
إال أنـه ال جيـوز      . بتصويتهم أو برأيهم السياسي الـذي عّبـروا عنـه خـالل مـدة تـوليهم املنـصب                 

ويف حالــة . احتجــازهم أو تفتيــشهم أو تــوقيفهم مــن دون إذن مــن اجمللــس الــذي ينتمــون إليــه  
إبـالغ رئـيس اجمللـس بـذلك، وإن مل     اجلرم املشهود، جيوز احتجازهم وتفتيشهم، إال أنـه جيـب           

وقـد خيـضع القـضاة      . يكن هناك من مّربرات كافية لتوقيفهم، فقد يتجـاوز اجمللـس هـذا القـرار              
واملــّدعون العــامون ومــساعدو القــضاة لتحقيقــات ومالحقــة جنائيــة، إمنــا ال جيــوز احتجــازهم   

  .وتفتيشهم وتوقيفهم من دون موافقة جملس القضاء األعلى
وُيمكـن مـنح    . اج املؤقَّت وبكفالـة يف جـرائم الفـساد شـرط اسـتبعاد احتمـال الفـرار                وجيوز اإلفر 

عنـدما   عقوبتـه    اإلفراج املبكر بسبب حـسن الـسلوك واالنـضباط إذا كـان اجملـرم قـد قـضى ثلثَـيْ                   
 العقوبــة ال تتجــاوز عــشر ســنوات مــن الــسجن، وإذا كــان اجملــرم قــد أّدى ثالثــة أربــاع     تكــون

 أُوقـف  إذا نظـام املـوظفني املـدنيني علـى أنـه       ويـنصُّ . العقوبة عشر سنوات   عندما تتجاوز عقوبته  
موظف عمومي أو لُوحق قضائياً على جـرائم فـساد، وغريهـا مـن اجلـرائم، ُيفـصل عـن الوظيفـة                      

 ُبوشـرت دعـوى جنائيـة    إذاوُيفصل القضاة واملّدعون العامون عـن وظيفتـهم       . العامة اليت يشغلها  
، ُيمكن تعليق عملهم إذا ارتكبوا أفعاالً قد تؤثّر على شرف املهنـة أو              إضافة إىل ذلك  . يف حقّهم 

ونظـــراً لـــشروط الـــدخول أو إعـــادة الـــدخول إىل الـــسلك القـــضائي، مـــن . نزاهتـــها أو مسعتـــها
  .املستحيل إعادة تعيني قاضٍ أو مدع عام كان قد ارتكب فعل فساد

اجملـرم الـذي يـوفّر معلومـات           أنَّ  علـى  ٤٣/٢٠٠٢رقـم   ) GEO(وينّص القرار احلكومي الطارئ     
. جوهرية من شأهنا أن تسّهل سري التحقيق يستفيد من ختفيض عقوبته إىل النـصف وفـق القـانون         

وُتمنح آلياً احلصانة من املالحقة القضائية يف حال االرتشاء واملتاجرة بالنفوذ إذا كـان اجملـرم قـد                   
ات التحقيـق قـد صـارت علـى علـم       بلّغ السلطات بوقوع السلوك اإلجرامي قبل أن تكـون سـلط          

  . من االتفاقية٣٢وُتؤمَّن احلماية ملرتكيب اجلرائم املتعاونني، كما نّصت عليه املادة . باجلرمية
    

    )٣٣ و٣٢املادتان (محاية الشهود واملبلّغني     
تــشمل تــدابري محايــة الــشهود محايــة اهلويــة واإلفــادات وجلــسات االســتماع بواســطة الوســائل  

زل وتغـيري املكـان وتغـيري اهلويـة وتغـيري الـشكل               حلماية خـالل التوقيـف واألمـن يف املـن         التقنية وا 
ــدمج يف اجملتمــع ويف العمــل   ــشهود يف   . واملظهــر وإعــادة ال ــسجيل ال ــد ُينظــر يف موضــوع ت وق

وقد يستفيد الـضحايا مـن تـدابري محايـة       . التحقيقات يف جرائم الفساد يف برنامج محاية الشهود       
تماع بواسطة الوسائل التقنية واألمن يف املنازل أو خـالل املثـول يف احملكمـة أو              عامة، مثل االس  

  . كانت بعض الشروط مستوفاةإذايف مكتب املدَّعي العام 
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وينّص القانون على محايـة املـوظفني املـدنيني واملـوظفني املتعاقـدين والفئـات األخـرى مـن املـوظفني           
وغريها من الوحدات الـيت تبلّـغ عـن جـرائم الفـساد يف          العاملني يف السلطات واملؤسسات العمومية      

وتنفّذ املديرية العامة ملكافحة الفساد التابعـة لـوزارة الـشؤون           . مجيع املؤسسات العمومية يف رومانيا    
  .الداخلية لوائح تنظيمية وتّتخذ إجراءات عملياتية مبا فيها إنشاء قاعدة بيانات بأمساء املبلّغني

    
    )٤٠ و٣١املادتان (املصادرة؛ السرية املصرفية التجميد واحلجز و    

ينّص القانون اجلنائي وقانون اإلجراءات اجلنائيـة علـى تـدابري لتجميـد وحجـز ومـصادرة ومتديـد           
أدوات مرتبطة جبرائم خاضـعة ألحكـام اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة                أيِّ   مصادرة ممتلكات أو  

ى خـرباء مـن أجـل حتديـد وتقيـيم املمتلكـات الـيت        وميكـن هليئـات التحقيـق أن تعـّول علـ      . الفساد
وتنفَّذ أحكام احلجز واملصادرة دون املساس حبقوق األطراف األخرى احلسنة . سيجري حجزها

ويــشتمل قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة علــى أحكــام تــأذن للمــدَّعي العــام بــأن حيــّدد وجيّمــد  . النيــة
  .رطة الرومانية بإدارة املمتلكات احملجوزةوتقوم الش. ويصادر املمتلكات من عائدات اجلرمية

وال ُتَعـّد الـسرية املـصرفية أساسـا لـرفض االمتثـال ألمــر حمكمـة مـا أو طلـب خطـي مـن النيابــة            
شــروط الــسرية  أنَّ ريغــ. العامـة مــن أجــل اإلفــصاح عــن الــسجالت املاليـة املتعلقــة بتحقيــق مــا  

  .لقضيةكن أن ُترفع قبل فتح حتقيق جنائي يف ااملصرفية ال مي
    

    )٤١ و٢٩املادتان (التقادم؛ السجل اجلنائي     
 من القانون اجلنائي شروط التقادم يف اجلرائم اليت ارتكبتـها شخـصيات طبيعيـة          ١٢٢تقّر املادة   

. أو هيئات اعتبارية اعُتربت على فترة طويلـة مـسؤولة عـن احلفـاظ علـى مـصلحة سـري العدالـة                     
ــد إجنــاز   ــادم      أيِّوتتوقّــف شــروط التقــادم عن ــة تق فعــل مبوجــب القــانون، ومــن مث ُتباشــر مهل

غــري أنــه ال ميكــن لفتــرات التوقــف أن تتجــاوز ضــعف فتــرة التقــادم املنــصوص عليهــا  . جديــدة
وميكن تعليق التقادم خـالل الفتـرة الـيت حيـول حكـم قـانوين أو ظـرف غـري متوقّـع دون                   . قانوناً

  .بدء إجراء جنائي أو استمراره
ــا أ ــة املختلفــة ذات الــصلة   وُتطّبــق يف روماني مــن االحتــاد (حكــام االتفاقيــات واللــوائح التنظيمي

  .يف ما يتعلّق بتبادل املعلومات بشأن السجالت اجلنائية) األورويب وجملس أوروبا
    

    )٤٢املادة (الوالية القضائية     
يــا ُينــشئ القــانون اجلنــائي الواليــة القــضائية علــى مجيــع اجلــرائم املرتكبــة علــى أراضــي رومان         

وبالنـسبة إىل اجلـرائم املرتكبـة       . وخارجها إذا كـان الفاعـل مواطنـاً رومانيـاً أو مقيمـاً يف رومانيـا               
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على منت سفينة أو طائرة، ُتنشئ رومانيا الوالية القضائية يف إطار اختـصاص حمكمـة البلـد الـذي              
حــّدد كمـا تُ . تكـون الـسفينة راســية يف مياهـه أو الـذي تكــون الطـائرة قــد هبطـت علـى أراضــيه       

الوالية القضائية بالنسبة إىل اجلرائم املرتكبة خارج األراضـي الرومانيـة، بإصـدار إذن مـسبق مـن                  
كمـا  . املدَّعي العام إذا كان الفعل يؤثّر على أمن الدولة يف رومانيا أو حيـاة مـواطن مـن رومانيـا                

 جـرائم يف الواليـات   تّتخذ رومانيـا التـدابري الالزمـة ملالحقـة املـواطنني األجانـب الـذين يرتكبـون              
  .القضائية األجنبية، إذا ُعثر على الشخص املعين يف رومانيا ومبقتضى شرط التجرمي املزدوج

    
    )٣٥ و٣٤املادتان (عواقب أفعال الفساد؛ التعويض عن الضرر     

ــزم القــرار احلكــومي الطــارئ    ــدة علــى إقــصاء  ٣٤/٢٠٠٦رقــم ) GEO(ُيل ــسلطة املتعاق  أيِّ  ال
ــة أ  ــة مــن إجــراء اشــتراء عمــومي إذا كانــت قــد أُدينــت خــالل      شخــصية طبيعي ــة اعتباري و هيئ

وينطبق األمر ذاته على مقـّدم      . السنوات اخلمس املاضية جبرمية فساد أو احتيال أو غسل أموال         
عطاء قد أُدين يف السنوات الثالث املاضية بفعل سّبب ضرراً ألخالق املهنـة أو الرتكابـه خطـأ         

عقـد يكـون قـد أُبـرم خرقـاً للقـانون إن مل يكـن              أيِّ   املـدين علـى إبطـال     ويـنّص القـانون     . مهنياً
  .اة بشأن ذلكعقوبة أخرى متوّخ أيُّهناك 
 علــى أن  يــنصُّ قــانون اإلجــراءات اجلنائيــةفــإنَّ كــان شــخص مــا قــد أُديــن جبرميــة فــساد،  وإذا

 يـدفع مبلغـاً موازيـاً        عليهـا، فعلـى اجملـرم أن       ُيعثَـر وإن مل   . ُتصادر عائدات هذه اجلرميـة وأدواهتـا      
  .وقد ُيعترب الشخص الذي تكّبد ضرراً هو نفسه طرفاً مدنياً يف اإلجراءات. لقيمتها

    
    )٣٩ و٣٨ و٣٦املواد (السلطات املتخّصصة والتنسيق فيما بني اهليئات     

توجــد يف رومانيــا عــدَّة هيئــات متخّصــصة تعمــل يف مكافحــة الفــساد وإنفــاذ القــانون، وهــي    
وُيعترب اإلبالغ عن اجلرائم لدى سلطات إنفاذ القانون مطلبـاً قانونيـاً،            . صيل أعاله مذكورة بتف 

وكُلّفـت جلنـة اسـتراتيجية بـدعم أنـشطة      . تقع مسؤوليته على عـاتق األفـراد واملؤسـسات كافـة        
ومن املمكن استعمال وسائل متعّددة لإلبالغ عن فـساد، مثـل           . املديرية العامة ملكافحة الفساد   

واإلبالغ املباشر على املوقـع الـشبكي       ) Telverde" (تلفريدي"لكتروين واخلط الساخن    اإلالربيد  
www.pna.ro واملوقع الشبكي www.mai-dga.ro.  

    
    التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  - ٢- ٢  

 تنفيـذ الفـصل الثالـث       يف سـياق  دة   واملمارسـات اجليِّـ    التجارب الناجحة ل أبرز   بصفة عامة تتمثَّ  
  :من االتفاقية فيما يلي
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ني وجتـرمي املتـاجرة بـالنفوذ علـى      واالرتـشاء الـدوليَّ  التجرمي الواسـع النطـاق للرشـو       •  
  .الصعيد الدويل

  .ُيطبَّق املفهوم الواسع النطاق للموظف العمومي يف املمارسة العملية  •  
عت مذكرة تفاهم بني مكتب املـدَّعي العـام وهيئـة التحقيقـات الوطنيـة، حيـث              ُوقِّ  •  

جيوز مبوجبها للمدَّعي العـام أن يعيـد النظـر يف قـرارات صـادرة عـن النيابـة العامـة              
  .بعدم التحقيق، وذلك بناًء على معلومات مجعتها هيئة التحقيقات الوطنية

ومانيــا وُتــشجَّع رومانيــا علــى مواصــلة     ُتطبَّــق قواعــد املــسؤولية االعتباريــة يف ر     •  
  .تطبيقها هبدف زيادة عدد اإلدانات

رومانيا لديها إطـار قـانوين       بأنَّ   أبلغ ممثلون عن القطاع اخلاص ومنظمات اجملتمع املدين         •  
ــسنوات       ــأن حــاالت املالحقــة القــضائية جلــرائم الفــساد فيهــا قــد زادت يف ال قــوي وب

  .يد من اجلهود يف جمال اتساق التنفيذ وفعاليتهاألخرية، غري أنه ُيمكن بذل املز
ينــشط القطــاع اخلــاص ومنظمــات اجملتمــع املــدين يف تنفيــذ االســتراتيجية الوطنيــة     •  

وعالوة على ذلك، فقد ُبذلت جهود مهمـة مـن أجـل            . ملكافحة الفساد ورصدها  
  . تنفيذ شراكات بني القطاَعني العام واخلاص

    
     التنفيذالتحدِّيات اليت تواجه  - ٣- ٢  

  :من شأن اخلطوات التالية أن تتيح مواصلة تعزيز التدابري القائمة ملكافحة الفساد
متنح رومانيا حصانة تلقائية مـن املالحقـة القـضائية يف حـاالت االعتـراف باجلرميـة                   •  

وُيمكـن إيـالء االعتبـار لتعـديل األحكـام احملليـة ذات الـصلة               . قبل بدء التحقيقـات   
. مــستوى تعــاون مرتكــب اجلرميــة" يقــّيم"دَّعي العــام بــأن مــن أجــل الــسماح للمــ

وُتشّجع رومانيا على النظر يف إلغاء الشروط التقييدية الـيت حتـّد مـن جـواز تطبيـق                  
أحكام جرمية الرشوة على املوظفني العموميني الـدوليني لتقتـصر علـى العـاملني يف               

  .املنظمات الدولية واحملاكم اليت رومانيا طرف فيها
نسبة إىل القواعد اليت تطّبقها هيئة التحقيقات الوطنية، ينبغـي لرومانيـا أن تنظـر               بال  •  

 طـرف ثالـث طبيعـي أو اعتبـاري يكـون            يف توسيع نطـاق التحقيقـات لتـشمل أيَّ        
  .ُعرضةً ألن ُيستخدم باعتباره صاحب املمتلكات املكتسبة على حنو ال مسوَّغ له



 

10 V.13-87396 

 

CAC/COSP/IRG/I/3/1/Add.4

لسي الربملان هبدف تفتيش عضو من جملـس         اشتراط احلصول على إذن مسبق من جم       إنَّ  •  
النــواب أو جملــس الــشيوخ قــد يــشكّل عائقــاً أمــام تــأمني األدلــة اإلثباتيــة وأمــام فعاليــة   

  .ولعلّ رومانيا ترغب يف أن تنظر يف تعديل التشريعات يف هذا اجملال. التحقيقات
  .واملصادرةإنشاء هيئة ذات صالحيات صرحية ختّوهلا إدارة املمتلكات احملجوزة   •  
ُتشجَّع رومانيا علـى النظـر يف بـدء اإلصـالحات القانونيـة ذات الـصلة ممـا يـسمح                      •  

  .برفع السرية املصرفية منذ املراحل األوىل للتحقيقات
    

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

    )٤٧ و٤٥ و٤٤املواد ( عليهم؛ نقل اإلجراءات اجلنائية تسليم اجملرمني؛ نقل األشخاص احملكوم    
 املتعلـق   ٣٠٢/٢٠٠٤يشتمل اإلطار القانوين الروماين الناظم للتعاون الدويل على القانون رقم           

ــدة         ــن الدســتور وع ــى أحكــام م ــة، وكــذلك عل ــسائل اجلنائي ــدويل يف امل ــضائي ال ــاون الق بالتع
  .معاهدات ثنائية ومتعددة األطراف

ومانيــا اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفــساد علــى أهنــا أســاس قــانوين تكميلــي     وتــستخدم ر
املعاهـدات الـيت يـصّدق عليهـا      أنَّ لتسليم اجملرمني مبوجب الدستور الروماين، الذي يـنّص علـى         

  .الربملان حسب القانون تشكّل جزءاً من القانون الوطين
ن تــسليمهم بنــاًء علــى طلــب مــن  األشــخاص الــذين ُيمكــ٣٠٢/٢٠٠٤ويعــّرف القــانون رقــم 

دولة أجنبيـة بـأهنم املوجـودون علـى األراضـي الرومانيـة واخلاضـعون ملالحقـة جنائيـة أو الـذين                      
ميتثلــون أمــام احملكمــة بــسب ارتكــاب جرميــة، أو الــذين هــم مطلوبــون لقــضاء مــدة عقوبــة أو   

  .لتنفيذ تدبري وقائي يف الدولة الطالبة
بيهـا هـي جـرائم ُيعاقَـب عليهـا بعقوبـات الـسجن أو غـري ذلـك            واجلرائم اليت جيوز تسليم مرتك    

وإذا كـان   . من تدابري احلرمان من احلرية لفترة ال تقلّ عن سنة واحدة أو بعقوبات أشد قـسوة               
طلب التسليم يتعلّق بشخص مطلوب إلنفاذ حكم بالـسجن أو بـشكل آخـر مـن احلرمـان مـن             

  علـى التـسليم إال إذا كانـت مـدة العقوبـة املتبقيـة              احلرية صادر بشأن اجلرميـة، فـال تـتّم املوافقـة            
  .ال تقلّ عن أربعة أشهر
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 أنــه ُيمكــن أن ُيــسمح بالتــسليم شــرط أن تــنّص اتفاقيــة  وخيــضع التــسليم للتجــرمي املــزدوج إالَّ 
وال أمهية لالختالفات يف التـصنيف القـانوين        . دولية قابلة للتطبيق على استثناء من هذه القاعدة       

  . ية أو تسمياهتا عند تطبيق شرط التجرمي املزدوجللجرمية املعن
وُيمكـن الــسماح بالتــسليم مبقتــضى  . وال تـشترط رومانيــا يف تــسليم اجملـرمني وجــود معاهــدة مــا  

وعلــى الــرغم مــن . االتفاقيــة أو باالســتناد إىل املبــادئ العامــة للمجاملــة الدوليــة واملعاملــة باملثــل  
رمت رومانيـا معاهـدات ذات صـلة بتـسليم اجملـرمني مـع              انطباق االتفاقية يف شكل واسع، فقد أب      

كل من أسـتراليا والربازيـل والبوسـنة واهلرسـك وتـونس واجلزائـر ومجهوريـة كوريـا الدميقراطيـة                    
الشعبية ومجهورية مولدوفا وسوريا والصني وكندا وكوبا ومصر واملغرب ونيوزيلندا والواليـات            

  .املتحدة األمريكية
   وحييـل القـانون   .  من جـرائم الفـساد يف االتفاقيـة علـى أهنـا جـرائم سياسـية         اوال تعترب رومانيا أي

 وهي تـشمل أيَّ   .  إىل اجلرائم اليت هي مستبعدة من مفهوم اجلرمية السياسية         ٣٠٢/٢٠٠٤رقم  
جرمية يكون طابعهـا الـسياسي قـد أُزيـل مـن املعاهـدات واالتفاقيـات واالتفاقـات الدوليـة الـيت                      

  .رومانيا طرف فيها
ومانيــا أســباب كــثرية لــرفض طلــب تــسليم، ومنــها مــثالً تلــك األســباب املتعلقــة بــاحلق يف   ولر

ــاد    ــة، أو األســباب اجلــادة لالعتق ــأنَّ حماكمــة عادل ــة     ب ــدِّم لغــرض مالحق ــد قُ ــسليم ق طلــب الت
الشخص املطلوب تسليمه أو معاقبتـه يف الدولـة الطالبـة، ألسـباب متعلقـة بـالعرق أو الـدين أو                     

ية أو اللغـة أو الـرأي الـسياسي أو اإليـديولوجي أو االنتمـاء إىل فئـة اجتماعيـة                    اجلنس أو اجلنـس   
تـسليم   ألنَّ   معّينة، يف انتظار مباشرة إجراءات دعوى جنائية يف مكـان آخـر أو يف رومانيـا، أو                

  . ذلـــك الـــشخص حيتمـــل أن يـــؤّدي إىل عواقـــب وخيمـــة بـــسبب عمـــره أو وضـــعه الـــصحي 
  .اجلرمية املقصودة ال ترتبط مبسائل مالية أنَّ لى أساسوال ُيمكن رفض التسليم حصراً ع

ــا أيَّ  ــتور، ال تـــسلّم رومانيـ ــا ومبوجـــب الدسـ ــانون رقـــم  أنَّ غـــري.  شـــخص مـــن مواطنيهـ القـ
 حيّدد استثناًء جيوز مبقتضاه تسليم مواطن مـن رومانيـا إذا مسحـت بـذلك اتفاقيـة        ٣٠٢/٢٠٠٤

  .دولية رومانيا طرف فيها
وعلى سـبيل املثـال، مـن       . عاون مع دول أخرى قبل رفض طلب التسليم       وتسعى رومانيا إىل الت   

املمارســات الــشائعة أن تطلــب الــسلطات القــضائية معلومــات إضــافية مــن الدولــة الطاِلبــة قبــل  
  .إصدار الرفض بناًء على عدم كفاية املعلومات
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 القـضائية   ويف حال ُرفض تسليم أحد املواطنني من رومانيا، جيب إحالـة القـضية إىل الـسلطات               
وتـستطيع رومانيـا أن تنفّـذ حمليـاً         . املختصة من أجل بـدء اإلجـراءات احملليـة للمالحقـة اجلنائيـة            

  .حكماً أجنبياً بناًء على طلب الدولة الطاِلبة
ويف ما يتعلـق بـسائر الـدول األعـضاء يف االحتـاد األورويب، جيـري تـسليم الفـارين وفقـاً للقـرار                        

 بـشأن أمـر التوقيـف      ٢٠٠٢يونيـه   / حزيـران  ١٣ورويب بتـاريخ    اإلطاري الصادر عن اجمللـس األ     
وال يــشمل القــرار  . األورويب وإجــراءات التــسليم بــني الــدول األعــضاء يف االحتــاد األورويب     

، ُتعــّد ٤ مــن املــادة ٦ووفقــاً للفقــرة . اإلطــاري اجلنــسية علــى أهنــا ســبب إلزامــي لعــدم اإلنفــاذ
 ٣وتـنّص الفقـرة   . إمنـا فقـط يف ظـل ظـروف معّينـة خاصـة         اجلنسية سبباً اختيارياً لعدم اإلنفاذ،      

 على خيار جعل اإلنفاذ مـشروطاً بـضمانة هـي، عنـد اإلدانـة، بـأن ُيعـاد الـشخص                     ٥من املادة   
وحيال هذه األمور، مثّة حاالت مـن تـسليم املـواطنني    . املعين إىل بلد جنسيته لقضاء عقوبته فيه    

  .د األورويبالرومانيني إىل دول أخرى أعضاء يف االحتا
 معاملــة منــصفة يف كــل مراحــل اإلجــراءات، مبــا يف ذلــك ٣٠٢/٢٠٠٤ويكفــل القــانون رقــم 

التمّتــع جبميــع احلقــوق والــضمانات الــيت يــنص عليهــا قــانون الدولــة الطــرف الــيت يوجــد ذلــك  
  .الشخص يف إقليمها

عاهـدة  وحسب قانون رومانيا، جيوز مبدئياً نقل أشخاص ُمدانني، حىت يف حـال عـدم وجـود م         
ثنائية، إذا تبّين أنـه ضـروري بـسبب طبيعـة الفعـل أو بـسبب احلاجـة إىل حماربـة بعـض أشـكال            
معّينة من اجلـرائم اخلطـرية، أو إذا كـان مـن شـأن ذلـك أن يـساهم يف حتـسني وضـع الـشخص                  

  .املدَّعى عليه أو املُدان، أو أن يفيد يف توضيح الوضع القانوين ملواطن روماين
 اعتبار االتفاقية أساساً قانونياً عند نقل مـواطن أجـنيب أدانتـه حمكمـة رومانيـة                 تود رومانيا   ولعل

ولقد أبرمت رومانيا معاهدات ثنائية من أجل نقـل         . أو مواطن روماين جرت إدانته يف اخلارج      
فضالً عن ذلك، تنطبق اتفاقيـة      . األشخاص احملكوم عليهم مع تركيا ومجهورية مولدوفا ومصر       

 ٦٣ بشأن نقـل احملكـوم علـيهم علـى مجيـع الـدول األطـراف وهـي                   ١٩٨٣م  جملس أوروبا للعا  
  .دولة، مبا فيها الدول غري األعضاء يف جملس أوروبا

  . وُتجيز رومانيا نقل اإلجراءات اجلنائية، وُيمكن استخدام االتفاقية كأساس قانوين هلذا الغرض
    

    )٤٦املادة (املساعدة القانونية املتبادلة     
األحكــام العامــة مــن   فــإنَّ ،٤٦ مــن املــادة ١ابع اإلنفــاذ الــذايت ألحكــام الفقــرة  إضــافة إىل طــ
 املّتصلة بالتعـاون القـضائي الـدويل وكـذلك تلـك األحكـام املتـصلة                ٣٠٢/٢٠٠٤القانون رقم   
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باملساعدة القانونية املتبادلة يف الفصل اخلاص املكّرس هلذا املوضوع، ُتجيز للسلطات الرومانيـة             
. ساعدة علـى أوسـع جمـال ممكـن يف املـسائل املتعلّقـة بـاجلرائم املـشمولة باالتفاقيـة                   بأن تقـّدم املـ    

  .وطّورت السلطات املركزية والسلطات القضائية املبادئ التوجيهية اإلجرائية ذات الصلة
 قد تشمل املساعدة القانونية املتبادلـة تـدابري إنفـاذ التماسـات             ٣٠٢/٢٠٠٤ووفق القانون رقم    

ــضا  ــويض الق ــشهود أو اخلــرباء أو      التف ــول ال ــديو، ومث ــداول بالفي ــسات االســتماع بالت ئية وجل
األشخاص احملاكمني يف الدولة الطاِلبة، وخدمة الوثائق اإلجرائية املعـدَّة يف اإلجـراءات اجلنائيـة       

  .أو املقّدمة خالهلا، وتبادل السجالت القضائية، وغري ذلك من أشكال املساعدة القضائية
 جيعل النقص يف التجرمي املزدوج سبباً لـرفض         ٣٠٢/٢٠٠٤ يف القانون رقم     وما من ُحكم عام   

وبنــاًء علــى مبــدأ وجــوب مــنح املــساعدة القانونيــة املتبادلــة إىل أقــصى حــّد ممكــن،   . املــساعدة
والنظر بعني االعتبار إىل جسامة جرائم الفـساد، حتـاول الـسلطات القـضائية الرومانيـة أن تنفّـذ        

  . أفضل وجه ممكنالطلبات األجنبية على
وميكن أيضا منح املساعدة القانونية املتبادلة خبصوص اجلرائم اليت قد تقع املسؤولية اجلنائيـة عنـها         

وبغيـة ضـمان أوسـع قـدر ممكـن مـن التعـاون، حيـّق للـسلطات القـضائية                    . على اهليئات االعتبارية  
تــصة يف دولــة أجنبيــة إذا تبــادل املعلومــات بطريقــة فوريــة، وإحالــة املعلومــات إىل الــسلطات املخ

  .الكشف عن هذه املعلومات قد يساعد الدولة املتلقية يف بدء إجراءات جنائية أنَّ اعتربت
طلبـات املـساعدة    ال تـرفض     رومانيـا    فـإنَّ ،  تلقـائيَّ التنفيـذ   الفصل الرابع مـن االتفاقيـة        وملَّا كان 

مماثـل يف العالقـات املّتـصلة باملـساعدة         وُيّتبع هنج   . القانونية املتبادلة على أساس السرية املصرفية     
 مــن القــانون رقــم   ٢١٦املــادة (القانونيــة املتبادلــة مــع الــدول األعــضاء يف االحتــاد األورويب      

٣٠٢/٢٠٠٤.(  
 على أحكام مرتبطـة بالنقـل املؤقَّـت لألشـخاص احملتجـزين             ٣٠٢/٢٠٠٤وحيتوي القانون رقم    
  .يف قضايا رشو وارتشاء

الت املباشرة عرب السلطات املركزية، وتقبـل أيـضاً النقـل عـرب منظمـة               كما تقبل رومانيا االتصا   
ويف احلــاالت الطارئــة، ُيوصــى كــثرياً باالتــصال املباشــر مــع الــسلطة  . الــشرطة اجلنائيــة الدوليــة

من خالل وزارة العدل أو مكتب املـدَّعي العـام وهـو ُملَحـق باحملكمـة العليـا للـنقض                    (املركزية  
عرب الفاكس أو الربيد اإللكتروين مـع تأكيـد         ) مرحلة من احملاكمة    أيِّ والقضاء، وذلك حسب  
  .رمسي ملتابعة املوضوع
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وتقبل رومانيا طلبات املساعدة القانونية املتبادلة والوثائق الداعمة باللغـة الرومانيـة واإلنكليزيـة              
  .والفرنسية

المتثـال لعـدة شـروط    وُيمكن استخدام طريقة تقدمي الـشهادات املـسّجلة بالفيـديو، بنـاًء علـى ا           
  .مثل إشراف السلطة الرومانية املختصة على اإلجراء لضمان محاية الشهود

رومانيا لن تستخدم الوثائق واملعلومات اليت حتـصل         أنَّ    على ٣٠٢/٢٠٠٤وينّص القانون رقم    
 غرض غري ذلك املرتبط بالتماسـات التفـويض القـضائي الـيت قُـدِّم              أليِّ   عليها من الدولة الطاِلبة   

  .الطلب بشأهنا
 مــن الوثــائق ورومانيــا ُملزمــة بــأن تــضمن، إىل أقــصى حــد ممكــن، ســرية الطلبــات وســرية أيٍّ  

رومانيـا تبلّـغ الدولـة األجنبيـة، الـيت تقـّرر             فـإنَّ     كان من املستحيل ضمان الـسرية،      وإذا. املرفقة
  .هي كيف تواصل العمل

ت أو الوثائق املطلوبـة، إذا كانـت هـي         من املمتلكات أو السجال    وقد تؤّخر رومانيا تسليم أيٍّ    
  .أيضاً حتتاج إليها يف إطار اإلجراءات اجلنائية العالقة

 السلوك اآلمن إذ ينّص علـى أنـه ال جيـوز حماكمـة الـشاهد                ٣٠٢/٢٠٠٤ويضمن القانون رقم    
أو اخلبري، مهما كانت جنسيته عندما تـستدعيه الـسلطات القـضائية يف رومانيـا ليمثـل أمامهـا،             

قيــود أخــرى ُتفــرض علــى حريتــه الشخــصية يف األراضــي    أليِّ ىت حجــزه أو إخــضاعهوال حــ
  . الرومانية فيما يتعلّق بأفعال أو إدانات سابقة ملغادرته أراضي الدولة الطاِلبة

ــوتتح ــة      مَّ ــة املتبادل ــذ طلــب احلــصول علــى املــساعدة القانوني ــة يف تنفي ــة الطــرف الطاِلب ل الدول
  .التكاليف ذات الصلة

برمـت رومانيـا بعـض االتفاقـات الثنائيـة للمـساعدة القانونيـة املتبادلـة مـع كـل مـن االحتـاد                        وقد أ 
الروسي وألبانيا وإيطاليا وبلجيكا وبلغاريا والبوسـنة واهلرسـك وبولنـدا وتـونس واجلبـل األسـود                 
واجلزائـــر واجلمهوريـــة التـــشيكية ومجهوريـــة كوريـــا الدميقراطيـــة الـــشعبية ومجهوريـــة مولـــدوفا  

كيا وسوريا وصربيا والصني وفرنسا وكرواتيـا وكنـدا وكوبـا ومـصر واملغـرب وهنغاريـا                 وسلوفا
  .والواليات املتحدة واليونان

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

    )٥٠ و٤٩ و٤٨املواد (
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ملديرية العامـة ملكافحـة الفـساد        اخلاص بإنشاء ا   ٤٣/٢٠٠٢ينّص القرار احلكومي الطارئ رقم      
كمـا حيـّدد    . على تبادل املشاورات يف حاالت جرائم الفساد وذلك عرب إنـشاء مكتـب اتـصال              

التدابري لتطوير األطر الوطنية القانونية واملؤسساتية والتعاون الدويل يف مـا بـني أجهـزة الـشرطة                 
ــا طــرف فيهــا ووفــق  وفــق القــانون الــوطين واالتفاقــات واالتفاقيــات واملعاهــدات الــيت     روماني

  .الصكوك القانونية لالحتاد األورويب ذات الصلة
 اخلاص بإنشاء مديرية التحقيق يف اجلرمية املنظمة واإلرهـاب          ٥٠٨/٢٠٠٤وينّص القانون رقم    

على إنشاء مكتب مساعدة دولية للمشاورات املتبادلة ولتبادل املعلومات مـع هيئـات مماثلـة يف                
  . مثل غسل األموال املّتصل باجلرمية املنظمة واإلرهاببلدان أخرى يف جرائم

ــة العامــة ملكافحــة الفــساد    ــاً مــا تتعــاون املديري ــ وغالب فيمــا يتعلّــق بطلبــات املــساعدات  اعملي ،
القانونية املتبادلة، مع أجهـزة إنفـاذ القـانون األخـرى عـرب نقـاط االتـصال يف الـشبكة القـضائية                      

نظمـة شـركاء أوروبيـون مـن        املو" يوروجـست  "لتعاون القضائي والوكالة األوروبية ل  األوروبية  
) EACN(وشـبكة نقـاط االتـصال األوروبيـة ملكافحـة الفـساد             ) EPAC(أجل مكافحـة الفـساد      

  .وضباط االتصال هبدف تسهيل تبادل املعلومات
 علـى جـواز تـشكيل فـرق التحقيـق املـشتركة لغـرض معـّين                 ٣٠٢/٢٠٠٤وينّص القانون رقـم     

  . حمدودة من أجل تسهيل تسوية طلب التماس تفويض قضائيولفترة زمنية
وحّددت رومانيا يف تشريعاهتا أساليب التحرِّي اخلاصة اليت قـد ُتـستخدم للمـساعدة يف قـضايا                 
ــات        ــراض املكامل ــسرية واعت ــسليم املراقــب والتحقيقــات ال ــل الت ــة مث ــة املتبادل ــساعدة القانوني امل

  .واالتصاالت وتسجيلها
    

    ب الناجحة واملمارسات اجليِّدةالتجار  - ٢- ٣  
 تنفيـذ الفـصل الرابـع       سـياق دة يف    التجارب الناجحة واملمارسـات اجليِّـ      بصفة عامة، تتمثل أبرز   

  : فيما يليمن االتفاقية
ــة عــن احلــاالت     •   ــّين اإلحــصاءات واألمثل ــد اســُتخدمت    أنَّ تب ــة ق ــالًاالتفاقي  يف فع

  .طلبات دولية متعددة مرتبطة مبكافحة الفساد
تقبل رومانيا طلبات التعـاون الـدويل باللغـة الرومانيـة واإلنكليزيـة والفرنـسية، ّممـا                   •  

  .يدلّ على روح التعاون
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وضعت السلطة املركزية مبادئ توجيهية بـشأن املـساعدة القانونيـة املتبادلـة ونقـل                 •  
األشخاص احملكوم علـيهم ُتـستخدم لتـدريب املمارسـني علـى املـستَويني املركـزي                

ليمــي لإلجــراءات، مبــا يف ذلــك اإلجــراءات املتــصلة بقابليــة التطبيــق املباشــر    واإلق
التفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة الفـساد والتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة                  

  .املنظمة عرب الوطنية
تطبيـق   أنَّ   شهدت رومانيا زيادة يف طلبات التعاون الدويل وقضاياه، مما يربهن على            •  

  .الواسع لالتفاقية قد سّهل التعاون الدويل يف قضايا مّتصلة مبكافحة الفسادرومانيا 
    

    التحّديات اليت تواجه التنفيذ  - ٣- ٣  
ميكن أن تشكّل النقاط التالية إطاراً لتعزيز وتعضيد اإلجـراءات الـيت تّتخـذها رومانيـا ملكافحـة                  

  :الفساد
يف نقـل اإلجـراءات اجلنائيـة       الحظت رومانيا بعض التحّديات الـيت كانـت ُتواَجـه             •  

 فيمــا ٣٠٢/٢٠٠٤يف املاضـي، ّممـا أّدى إىل صـياغة تعــديالت علـى القـانون رقـم       
يشمل إجـراء تبـادل املعلومـات والتنـسيق مباشـرةً مـع الـدول األعـضاء يف االحتـاد                    
األورويب أو عرب السلطات املركزية عندما يكون للسلطة املختصة أسـباب موجبـة             

وينبغـي لرومانيـا أن     . اءات موازيـة قـد أُجريـت يف دولـة أخـرى           إجـر  بأنَّ   لالعتقاد
  .لتعاونا تسهيل تنظر يف تشريع هذه األحكام بغية

  


