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      خالصة وافية  -ثانياً  

     إيطاليا    
 يف سياق تنفيذ اتفاقية إليطالياحملة عامة عن اإلطار القانوين واملؤّسسي  - مقّدمة  - ١  

    املتحدة ملكافحة الفساد  األمم
 ٢٠٠٣ديـسمرب  / كـانون األول ٩ يف   األمم املتحدة ملكافحـة الفـساد      تفاقية ا  على وقََّعت إيطاليا 

. ٢٠٠٩أكتـــوبر / تـــشرين األول٥ديق عليهـــا لـــدى األمـــني العـــام يف وأودعـــت صـــك التـــص
 وعندما ُيـصدَّقُ  .  القوانني العادية   أعلى مرتبةً من    هي  االتفاقية، ومنها هذه ،  االتفاقات الدولية و

 حكم ُمناٍف هلا مـن       كلَّ وتنسخ ال يتجزأ من القانون الداخلي        جزءاً ُتصبح بدأ نفاذها يعليها و 
ــة  فقــد،وهكــذا. ذلــك القــانون ــا يف لقــانون الــداخلي متمِّمــاً ل  جــزءاًأصــبحت االتفاقي إليطالي

، ٢٠٠٩ أغــسطس/آب ٣يف عليهــا توقيــع رئــيس اجلمهوريــة  عليهــا وتــصديق الربملــانأعقــاب 
إيطاليـا  و . من االتفاقيـة ٦٨ للمادة  وفقا٢٠٠٩ًنوفمرب /تشرين الثاين  ٤ز النفاذ يف     حيِّ اودخوهل

هــي  نظــام متعــدد األحــزاب ووهلــا، ١٩٤٦ هيونيــ/حزيــران ٢  منــذمجهوريــة دميقراطيــة برملانيــة
 الـــيت حتظـــى العـــشرين، ا الـــسياسي ملناطقهـــبـــاحلكم الـــذايت أهنـــا تعتـــرف دولـــة وحدويـــة، إالَّ

  .بصالحيات تشريعية وإدارية
 .االختـصاصات أنـواع خمتلفـة مـن        الدسـتور، علـى      كما يرمسـه   النظام القانوين اإليطايل،     وينصُّ

وميــنح ).  مــن الدســتور١٠٢املــادة ( العــامون عوناملــدَّعــادي ميارســه القــضاة وفاالختــصاص ال
 الـذايت للـسلطة القـضائية       والتسيري)  من الدستور  ١٠٤-١٠١املواد  (الل  الدستور امتياز االستق  
قـسم االختـصاص العـادي     وُي."اجمللس األعلى للسلطة القضائية": صة، هيمن خالل هيئة خمصَّ  

 لإلجـراءات اجلنائيـة وفقـاً للمـادة     اختاذ املدعي العـام تصاص مدين مع إىل اختصاص جنائي واخ 
  .عاءاالدِّ مسائل  يفلمشروعيةلصارماً   مبدأوقد اعتمدت إيطاليا.  من الدستور١٠٧

ويــشمل اإلطــار القــانوين الــوطين ملكافحــة الفــساد األحكــام ذات الــصلة مــن القــانون اجلنــائي   
ن املدين، فضالً عن تشريعات حمـددة بـشأن القطـاع العـام،             وقانون اإلجراءات اجلنائية، والقانو   

 املـؤرخ   ١٩٠/٢٠١٢وجـاء القـانون رقـم       . وغسل األموال، ومسؤولية األشخاص االعتباريني    
تعلق مبنع ومكافحـة الفـساد والنـشاط غـري القـانوين يف اإلدارة              املو،  ٢٠١٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ٦

  متثـــال  اوعـــزَّزت بالتـــايلر القـــانوين واملؤســـسي  بإصـــالحات عـــدة أُدخلـــت يف اإلطـــاالعموميـــة،
  .إيطاليا لالتفاقية



 

V.13-87869 3 
 

CAC/COSP/IRG/I/3/1/Add.6 

 هـا في ا إيطاليـا هـي الـسلطة القـضائية، مبـ     املؤسسات الرئيسية املكلفة مبنع ومكافحة الفـساد يف     و
 ووحـدة   )رك وشـرطة الدولـة     والـدّ  احلرس املـايل  ( القانون املختلفة    وزارة العدل وسلطات إنفاذ   
ئــة مكافحــة الرشــوة، وهيئــة مراقبــة التعاقــد العمــومي علــى األشــغال   االســتخبارات املاليــة وهي

  .واخلدمات والتجهيزات ووزارة اإلدارة العمومية
   

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

    )٢١ و١٨ و١٦ و١٥املواد (الرشو واملتاجرة بالنفوذ     
.  وارتـشاء املـوظفني العمـوميني       رشـو   من القـانون اجلنـائي اإليطـايل       ٣٢١ إىل   ٣١٧واد  م امل جترِّ

 مـن   ٣٥٧املـادة    تنصُّو .٣٢٢ على وجه التحديد يف املادة       مشموالنوالعرض  الوعد   وعنصرا
 أولئـك الـذين يـؤدون املهـام العموميـة          بـأهنم ،  قانون العقوبات على تعريف املوظفني العموميني     

 على أوسـع نطـاق      "الوظيفة العمومية " ويفّسر الفقه اإليطايل   .لقضائية أو اإلدارية  التشريعية أو ا  
رمسيــاً  املؤســسات العامــة والــشركات الــيت منحــت مــستخدمي قــد تــشمل أيــضاًهــي ممكــن، و

  .تراخيص ألداء اخلدمات العمومية
الحتــاد  لمــوظفي األركــان العــسكرية االحتــاد األورويب ومــوظفي وارتــشاء رشــَو م إيطاليــاوجتــرِّ

  عـن رشـو املـوظفني األجانـب        ، فـضالً   مكـرراً  ٣٢٢ الفقرة األوىل من املادة      بواسطةاألورويب،  
 بواسـطة  األعمـال التجاريـة الدوليـة        بتـسيري  فيمـا يتعلـق      العموميـة  الدوليـة    املؤسـسات وموظفي  

 .ائي مـن القـانون اجلنـ      ٣٢٢ و ٣٢١ إىل املـادتني     بـالرجوع   مكرراً ٣٢٢الفقرة الثانية من املادة     
 األجانــب ومــوظفي  تفــسري مفهــوم املــوظفنيعلــى أســاس الــسوابق القــضائية وقــد اســُتحدثت

  .العمومية الدولية املؤسسات
 مــن القــانون مكــرراً-٣٤٦ و٣٤٦ املــادتني حبكــم جرميــة ســلباً وإجيابــاً املتــاجرة بــالنفوذ وُتعــدُّ
  . على التوايل،اجلنائي
مـن  )  األشـخاص بـني فيمـا  الرشـوة   (٢٦٣٥ املـادة   إيطاليا الرشوة يف القطـاع اخلـاص يف       م  وجترِّ

شكوى مـن اجملـين عليـه،       بـ  إالَّ ال جيـوز الـشروع يف املالحقـة القـضائية            غـري أنـه    .القانون املـدين  
  . يف املنافسةتشويهإذا كان هناك  أو
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    )٢٤ و٢٣املادتان ( اإلخفاء ؛غسل األموال    
ــرِّ ــوال وإخفاء م جتـ ــسل األمـ ــا غـ ــا إيطاليـ ــطةهـ ــبواسـ ــرراً-٦٤٨ادة  املـ ــوال  (مكـ ــسل األمـ ) غـ
) قـانوين ال غـري    املزايـا ذات املـصدر    استخدام األمـوال واملمتلكـات و      (مكرراً ثانياً -٦٤٨ واملادة

اإلعانــة علــى ( مــن قــانون العقوبــات ٣٧٩تغطــي املــادة و.  علــى التــوايل،مــن القــانون اجلنــائي
حـسبما  رتكاب جرائم الفـساد   على اإلفالت من العواقب القانونية ال   املساعدةعنصر  ) اإلجرام
 مـن القـانون اجلنـائي       ٦٤٨املـادة     وتغطـي  .من االتفاقية  ٢٣ املادة   من ‘٢‘)أ (١ الفقرةتقتضيه  

 .٢٣املـادة   مـن    ‘١‘) ب (١  الفرعيـة   الفقـرة  الـيت توجبـها   العناصر  ) ملمتلكات املسروقة ي ا تلقِّ(
 والتــآمر والتــشارك شاركةملــاأي،  (‘٢ ‘)ب (٢٣املنــصوص عليهــا يف املــادة العناصــر أنَّ كمــا 

مــشمولة )  بــشأنهاملــشورةإســداء  وهتيــسريو ، عليــهواإلعانــة والتحــريض، مفعــلٍ جمــرَّ الرتكــاب
يــشاركون يف ارتكــاب معاقبــة مــن  (١١٠املــادة و ) اجلرميــة ارتكــابالــشروع يف (٥٦باملــادة 
وهـذا  نون اإليطـايل،    مبوجب القا ماً  جمرَّ وليس غسل األموال الذايت    .من القانون اجلنائي  ) جرمية

  .لتشريع احلايليف ا أوجه القصور العملي  منهلوحظ أنما 
 مكـرراً -٦٤٨ ومكـرراً -٦٤٨املـواد  (  للجـرائم األصـلية  "ج اجلرائم بأكملهاهن"يطاليا إوتستخدم 

  ). من قانون العقوبات٣٧٩ وثانياً
رتكـب   عنـدما تُ وال األمـ  جـرائم غـسل  املقاضاة بشأنعلى  قيد  لقانون اإليطايل أيَّ  وال يفرض ا  

  . القانون اإليطايلمبقتضى عترب جرائَم ُتما دامت ذات الصلة يف اخلارج،  األصليةاجلرائم
    

    )٢٢ و٢٠ و١٩ و١٧املواد ( اإلثراء غري املشروع ؛إساءة استغالل الوظائف ؛االختالس    
 املـوظفني   فف فيها وتسريبها على حنو آخر مـن طـر         ممتلكات وسوء التصرُّ  أيِّ  ُيجرَّم اختالس   

الســتفادة مــن خطــأ االخــتالس با (٣١٦واملــادة ) االخــتالس (٣١٤ة  مبوجــب املــادالعمــوميني
والحظـت الـسلطات    . من القانوين اجلنائي  ) ل املنصب التعّسف يف استعما   (٣٢٣واملادة  ) لغريا

ف يف التعـــسُّ (٣٢٣اخـــتالس املمتلكـــات غـــري املنقولـــة ميكـــن أن تغطيـــه املـــادة   أنَّ اإليطاليـــة 
ب وميكـن أن يغطَّـى تـسري      . مـن القـانون اجلنـائي     ) التعـّدي  (٦٣٣أو املـادة    )  املنـصب  ستعمالا

  .٣٢٣املمتلكات األخرى باملادة 
 مـن القـانون اجلنـائي       ٦٤٦ املـادة    بواسـطة م عموماً   اختالس املمتلكات يف القطاع اخلاص جمرَّ     و
تتــأّتى  وال. ٦٤٦ادة منــصوص عليهــا بوضــوح يف املــبعــض العناصــر غــري أنَّ بيــد ) االخــتالس(

  .املقاضاة على االختالس إالَّ بإبالغٍ من الضحية إذا انعدمت الظروف املشددة للعقوبة
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رفـض   (٣٢٨ من القانون اجلنائي واملـادة       ٣٢٣مها املادة   ل الوظائف جترِّ  إساءة استعما أنَّ  كما  
دم قيـام موظـف      التقـصري العنـصر املتعلـق بعـ         مفهـوم  ويغطـي ). ف حبكم املنـصب   األداء والتصرُّ 
  .لٍ ما يف بعض الظروف منتهكاً بذلك القواننيعمومي بفع

 تعارضـه  تفعـل ذلـك بـسبب    رت أالَّا قـرَّ جترمي اإلثراء غري املشروع لكنهرت إيطاليا يف فكَّقد  و
ــادئ األساســية للنظــام    ــع املب ــانوينم ــا تتحــسَّ أنَّ  إالَّ.  اإليطــايلالق ــصادرة األصــول  إيطالي ب مل

وهناك أيـضاً قواعـد حمـددة ُتلـزِم املـسؤولني           . ال يستطيع اجملرمون تربير مصدرها     إجبارياً حيثما 
  .الكشف  لعدم على املعاقبةتنصُّثروهتم، واملنتخبني وكبار املوظفني العموميني بالكشف عن 

    
    )٢٥املادة (إعاقة سري العدالة     

اإلغـراء علـى شـهادة       (٣٧٧د   املـوا  بواسـطة م القانون اجلنـائي اإليطـايل عرقلـة سـري العدالـة             جيرِّ
ــزُّ ــام    احلــثُّ(مكــرراً -٣٧٧و) ورال ــان كــاذب أم ــان أو علــى اإلدالء ببي  علــى عــدم اإلدالء ببي

  ).هتديدهاستعمال العنف ضد موظف عمومي أو  (٣٦٦و) السلطة القضائية
    

    )٢٦املادة (مسؤولية الشخصيات االعتبارية     
املرسـوم  أنَّ   كمـا    . واجلنائيـة لألشـخاص االعتبـاريني      املسؤولية اإلدارية واملدنية   إيطاليا   أوجدت

 بــشأن ١٤٦/٢٠٠٦لــة باملرســوم التــشريعي رقــم ، بــصيغته املعد٢٣١/٢٠٠١َّالتــشريعي رقــم 
املـسؤولية  ألشـخاص االعتبـاريني   ل احيمِّـ ، ١٩٠/٢٠١٢ القانون رقـم    غسل األموال، ومبوجب  

كيانـات تتمتـع بشخـصية      أهنم  بـ  ناريووقد ُعـرِّف األشـخاص االعتبـ       .نةعن جرائم معيَّ  اإلدارية  
ــ  الــيت هــيقانونيــة، وكــذلك الــشركات واجلمعيــات  دون شخــصية قانونيــة، باســتثناء الدولــة  ب

ــة األخــرى   ــات العمومي ــ صالحياتاملمارســة لــ واهليئ ــادة مــالًعو .ةعمومي  املرســوم  مــن٥ بامل
ــسأل ال٢٣١/٢٠٠١التــشريعي رقــم  ــاًالكيانــات ، ُت ــة جنائي لــيت يرتكبــها،  عــن اجلــرائم اقانوني

 شــخص  أو أو مــديرُمــسيِّر إداري  كممثــل أو، شــخص يعمــلمــصلحتها اخلاصــة أو ملنفعتــها
ــةميــارس صــالحيات  ــة أو رقابي ــة  إداري ــه أو مراقب  . املــذكورينأحــد، أو شــخص خيــضع لتوجي

منـوذج  لـه  الشخص االعتبـاري  أنَّ ما إذا ثبت   ةن املسؤولية أو ختفيفها يف حال     اإلخالء م وز  وجي
ــ ــائمي تنظيم ــادراً  ، ق ــذا ن ــان ه ــا وإن ك ــ م ــاًدث حي ــاريني   و .عملي ــسؤولية األشــخاص االعتب م

 ٨ للمـادة    املسؤولية اجلنائية لألشـخاص الطبيعـيني الـذين ارتكبـوا اجلـرائم، وفقـاً             تنتقص من    ال
 املرســــوم التــــشريعي رقــــم  مــــن٩ املــــادة تــــنصُّو .٢٣١/٢٠٠١مــــن املرســــوم التــــشريعي 

 ،بعض األنـشطة وإسـقاط األهليـة لـ   ، مبا يف ذلـك الغرامـات      جلزاءات على إيقاع ا   ٢٣١/٢٠٠١
 جتميــد ومــصادرة  مــنتمكنيللــ تــدابري احلمايــة املؤقتــة وتوجــد أيــضاً .واملــصادرة ونــشر احلكــم
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 بالفـساد  لـشركات املتهمـة واملدانـة    سـجل مركـزي ل  وقـد أُحـدث   .العائدات املتأتية من اجلرمية   
 مـن   ١٢ و ١١ املادتـان     تـنصُّ   علـى ذلـك،    وةًعـال و .٢٠٠٧مـايو    / يف أيـار   معمـوالً بـه   وأصبح  

جـزاءات ماليـة يف كـل حالـة         فـرض    على معـايري لـضمان       ٢٣١/٢٠١١ املرسوم التشريعي رقم  
  .على حدة، مع إيالء االعتبار الواجب للتناسب

    
    )٢٧املادة (املشاركة والشروع     

 يـشترك أكثـر   عنـدما ’:  باملـشاركة قمتعلِّـ على حكم عـام    من القانون اجلنائي ١١٠ املادة   تنصُّ
لعقوبـة املنـصوص عليهـا لتلـك اجلرميـة،           نفس اجلرم، خيضع كل مشارك ل      من شخص واحد يف   

ب عليهـا   األفعال املتشارك فيهـا يعاقَـ  هلذا، فإنَّ. ‘فيما عدا ما هو منصوص عليه يف املواد التالية       
 اجلـرائم احملـددة    لـى عهـذه القاعـدة العامـة تـنعكس         أنَّ  قد أُكِّـد علـى      و ،بوصفها جرائم رئيسية  

 من القانون اجلنائي الـشروع يف ارتكـاب اجلـرائم، ولـوحظ             ٥٦وجترِّم املادة   . مبوجب االتفاقية 
  . الرتكاب جرائمنفس احلكم ال ينطبق على التحضريأنَّ 
    

    )٣٧ و٣٠املادتان (املالحقة واملقاضاة واجلزاءات؛ التعاون مع سلطات إنفاذ القانون     
 تعتـرب   جـرائم الفـساد   أنَّ  كمـا    . مع كل جرميـة    الءمعقوبات تت الجلنائية شخصية و  ملسؤولية ا  ا إنَّ

ما يتناسب معهـا مـن عقـابٍ وظـروٍف مـشددة، وإمكانيـة              عموماً يف ِعداد اجلرائم اخلطرية مع       
  .إسقاط األهليةفرض عقوبات إضافية حمتملة مثل 

جبـرائم  فيمـا يتعلـق    يتها القضائيةيف والامتيازات  حصانات أو يِّعلى أإيطاليا  تنصُّ قواننيال  و
  .مشمولة باالتفاقية

عون املـدَّ ويـشرف   . مـن الدسـتور  ١١٢يف إيطاليا مبوجب املادة       مبدأ احملاكمة اإللزامية   وينطبق
، ويتحقـق   تلـك التحقيقـات  هـون  ويوجِّ الـشرطة اليت تقـوم هبـا  جلنائية  التحقيقات ا العامون على 
 تـنصُّ و. كان قـرار االدعـاء مـسنوداً بأدلـة كافيـة لتوجيـه االهتـام            إذا   اممَّ األولية   ياتقاض للتحرِّ 

  .لتنسيق على الصعيد الوطين على ا من قانون اإلجراءات اجلنائية٣٧١ املادة
، مبـا يف  للقاضـي أن يـضعها  حترازيـة ميكـن    عـدة متطلبـات ا    ويتضمن قانون اإلجراءات اجلنائيـة    

 املـدََّعى حـضور   نَّ  بكفالة جتّنباً لالحتجـاز، أل    وال جمال لطلب اإلفراج      .ذلك االحتجاز الوقائي  
 يف  منـصوص عليهمـا    وإطـالق الـسراح املـشروط     اإلفراج املـشروط    و. عليه احملاكمة ليس الزماً   

 .قانون العقوبات
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مثــل القــضاة مــن اختــاذ تــدابري احترازيــة،  عــدة أحكــام مــن قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة  ن ومتكِّــ
 القــانون ُيطيــلو .املــشتبه فــيهم أو املتــهمني  لعمــوميني ؤقــت للمــوظفني ا املظــر احلوقــف وال

إمكانيـة  علـى    من القانون اجلنـائي      ٣١ و ٢٩ و ٢٨املواد   وتنصُّ . هذه التدابري   أمدَ ٢٠١٢ لعام
ــرض جــزاءات   ــف ــة،  ةتبعيَّ ــد اإلدان ــها  بع ــة للمنــصب العمــوم  من ــة  إســقاط األهلي ــصفة مؤقت ي ب

مبـا يف ذلـك     ،  التـدبري اإلداري  وظـائف    ملزاولـة    إسقاط األهليـة   على   ٣٢ املادة   تنصُّو. دائمة أو
  . الشركات العموميةتلك الوظائف يف

 من قـانون اإلجـراءات      ٦٥٣املادة  جانب  إىل  جراءات التأديبية واجلنائية،     بني اإل  وحيكم العالقةَ 
. ١٦٥/٢٠٠١ التـــشريعي رقـــم  املرســـوُم،١٥٠/٢٠٠٩اجلنائيـــة، واملرســـوم التـــشريعي رقـــم 

ــ ــ أو ، بــالتوازي مــع اإلجــراءات اجلنائيــة وُتختــتم إلجــراءات التأديبيــةاذ وميكــن أن تنفَّ  يف قُتعلَّ
ــضاً     ــؤدي أي ــهائي، األمــر الــذي قــد ي  النظــر يف اجلــزاءات   إىل إعــادةانتظــار صــدور احلكــم الن

  .٢٠١٢مكافحة الفساد لعام قانون وترد أحكام أخرى يف . إلدانة أو التربئةالتأديبية رهناً با
 على تدابري إلعـادة     ،١٩٧٥ لسنة   ٣٥٤ من الدستور اإليطايل، والقانون رقم       ٢٧املادة   وتنصُّ

  .إدماج السجناء يف اجملتمع
ــاة الظــروف املخفِّ    ــضاة مراع ــادتني   وميكــن للق ــة مبوجــب امل ــانون   -٦٢ و٦٢ف ــن الق مكــرراً م

 اجلـاين املزعـوم قـد دفـع تعويـضات أو حـاول تقليـل            كـان اجلنائي، على وجـه اخلـصوص، مـىت         
 إىلكــم ويف مثــل هــذه احلــاالت، ميكــن ختفــيض مــدة احل. آثــار اجلرميــة، قبــل احملاكمــة إزالــة أو

، غـري أنـه     ةختفيف العقوبة منصوص عليه يف اإلجراءات اجلنائية اإليطالي       التفاوض على   و. الثلث
 لنفس األحكام اليت خيـضع      ةوختضع محاية املشاركني يف اجلرمي    . مناص من املالحقة القضائية    ال

 مــن ٣٧ مــن املــادة ٥ وفقــاً للفقــرة ُتــَربم أيُّ اتفاقــاتد واملتعــاونون مــع العدالــة ومل هلــا الــشهو
  .االتفاقية

    
    )٣٣ و٣٢املادتان (غني محاية الشهود واملبلِّ    

، ومـن  ١٩٩١ لعـام    ٨٢أحكام واسعة النطاق حلماية الـشهود، يف إطـار القـانون رقـم              إليطاليا  
فتــدابري احلمايــة . ٢٠٠١ لعــام ٤٥جــب القــانون رقــم  أجــل محايــة املتعــاونني مــع العدالــة، مبو 

وقــد تــشمل . يطلبــها املــدعي العــام وتقررهــا اللجنــة املركزيــة وتنفــذها دائــرة احلمايــة املركزيــة 
التدابري احلمائية األمن والترحيل وتغيري اهلوية بصفة مؤقتة أو هنائية، وإمكانية اإلدالء بالـشهادة              

 مـا دامـوا  حايا خص وتنطبق على الض أقارب الشلتشمللتدابري أيضاً وقد متتد ا . ز عن ُبعد  فَلَْتاملُ
 اتفاقـات مـع الـدول       وليست هنـاك تـدابري محايـة حمـددة للخـرباء، ومل تـربم إيطاليـا أيَّ                . اًشهود

  .يتعلق باجلرائم املنصوص عليها يف االتفاقيةاألخرى للترحيل إىل مكان آخر فيما 
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 عن املخالفـات    الكاشفني جديدة حلماية    اً أحكام ١٩٠/٢٠١٢ قانون مكافحة الفساد رقم      ويورد
غـون عـن حـاالت سـوء الـسلوك           للموظفني العموميني والعـاملني الـذين يبلّ        بالنسبة يف القطاع العام  

ــم إىل  ــضائية،  عل ــسلطات الق ــوان احملاســبة ال ــهم  ، أو أو دي ــسؤولة عن ــا امل ــسلطات العلي ــد متّ  .ال وق
حاب املــصلحة عــن عــدة تــدابري اختــذت إلقــرار محايــة اإلبــالغ أيــضاً أثنــاء املــشاورات مــع أصــ

  .الكاشفني عن املخالفات يف القطاع اخلاص
    

    )٤٠ و٣١املادتان (التجميد واحلجز واملصادرة؛ السرية املصرفية     
مبـصادرة   القاضـي  بـأمر مـن   القيـام  على  ينصُّ عاماً من القانون اجلنائي حكما٢٤٠ً املادة   تورد

 ٣٢٢أحكـام أخـرى يف املـواد    وتوجـد   .  واألدوات املـستخدمة فيهـا     ائلالوسـ اجلرمية و  عائدات
 ٣٠٦/١٩٩٢شريعي رقـــم  مـــن قـــانون العقوبـــات، وكـــذلك يف املرســـوم التـــ ٣٣٥ و٣٢٥و

 يف حـاالت  وإلزاميـة قيمـة  ال على أسـاس    املصادرة كونوميكن أن ت  . ٩٧/٢٠٠١ والقانون رقم 
  مـن  ب وجتميد العائـدات املتأتيـة     تعقُّ و استبانة بدء التحقيقات من أجل      لطاتالسوبوسع  . عدة

 مـــن قـــانون اإلجـــراءات ٣٢١ و٢٥٥ إىل ٢٥٣منـــصوص عليـــه يف املـــواد جـــز احلو .اجلرميـــة
 نقـاط خـالف نظـراً لطـول         أثـار  باختاذها، ممـا     مرهذه التدابري غالباً ما أُ    أنَّ  وقد لوحظ    .اجلنائية

ــا، وأل   ــة يف إيطالي ــرة   باإلمكــان أن ُتنَّ مــدة اإلجــراءات اجلنائي ــدابري لفت ــةفــرض هــذه الت . طويل
ــام   ــشئت يف ع ــة إلدارة  ٢٠١٠وأُن ــة الوطني ــصادرة  وختــصيص الوكال ،  األصــول احملجــوزة وامل
وتنطبــق املــصادرة أيــضاً علــى العائــدات الــيت  .  القــضائية يف إدارة األصــولملــساعدة الــسلطات

املنـافع   ن اإليـرادات أو  فـضالً عـ  ، بالقيمـة املماثلـة  القتـضاء ُبـدِّلت أو ُمزجـت، عنـد ا       ُحوِّلت أو 
ــة مــن هــذه العائــدات  وجيــوز للــسلطات القــضائية االســتيالء علــى الــسجالت املــصرفية    . اجملني

 من قانون اإلجراءات اجلنائية، وكذلك طلـب املعلومـات مبوجـب القـانون       ٢٥٥ة  دمبوجب املا 
يــر وتتحــّسب إيطاليــا لإللــزام مبــصادرة األصــول مــىت تعــذَّر علــى اجملــرمني ترب        . ٥٥/١٩٩٠

  . ومثة نظام قائم حلماية حقوق األطراف الثالثة احلسنة النية. مصدرها
الع ع مبوجـب قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة االطّـ     املتوقَّـ وال تسمح إيطاليا بالسرية املصرفية، ومن      

  .صرفية ألغراض التحقيقات اجلنائية اليت تقوم هبا السلطات القضائيةعلى السجالت امل
    

    )٤١ و٢٩املادتان ( اجلنائي التقادم؛ السجل    
 عــن  مــن القــانون اجلنــائي مبــادئ عامــة لفتــرة التقــادم، فــضال١٦١ً إىل ١٥٧املــواد مــن تــضع 

وُتحتـسب فتـرة التقـادم وفقـاً للعقوبـة          . واآلثـار املترتبـة عليهـا     ووقفها   لبدايتها وتعليقها أحكام  
 ٢٠١٢ لعـام    ١٩٠ القـانون رقـم      وقـد أدرج  . القصوى اليت ميكن إنزاهلا بالنسبة للجرمية املعنيـة       
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لى اجلرائم مـن    املعتمد مؤخراً جرائم فساد جديدة وأحدث عقوبات أشد وهو ينطبق بالتايل ع           
بـشكل عـام   ُمـدِّدت فتـرة التقـادم    ، ومن مثَّ فقد. رتكب بعد دخوله حيِّز النفاذ هذا القبيل اليت تُ   

هنـاك حاجـة مـستمرة إىل         أنَّولـوحظ، مـع ذلـك،       . املقاضـاة ق أو توقف بـسبب      وجيوز أن تعلَّ  
  .إصالح قانون التقادم

قرار من السلطات القـضائية األجنبيـة       أيِّ   من القانون اجلنائي على االعتراف ب      ١٢املادة   وتنصُّ
اإلجـرام  مـن االدعـاء، ألهـداف كـاالعتراف حبالـة          بنـاء علـى طلـب        إدانة جلرمية خطـرية      صدرُت
أو دواعــي إجــراء أمــين، أو تنفيــذ   القــانون اإليطــايل،  مبوجــبتبعّيــةأو تطبيــق عقوبــة عــاود، امل

  .رّد احلقو  التعويض عن األضرارأحكام تبعّية بشأن
    

    )٤٢املادة (الوالية القضائية     
 مـن  ٤ املـادة  وتبـيِّنُ  مـن القـانون اجلنـائي،    ٦رة مبوجب املـادة    الوالية القضائية اإلقليمية مقرَّ    إنَّ

 وكـل مكـان   ‘اجلمهوريـة ’ إقلـيم "تشمل ألغراض القانون اجلنائي هذه الوالية أنَّ  القانون   ذلك
 للدولـة أينمـا كـان       إقلـيم وتعتـرب الطـائرات والـسفن اإليطاليـة بأهنـا           . آخر خيضع لسيادة الدولـة    

ت وقــد أقــرَّ. "أجــنيب لقــانون إقليمــي ،موقعهــا، مــا مل تكــن خاضــعة، مبوجــب القــانون الــدويل
ضـد   اليت يرتكبـها األجانـب املوجـودون يف أراضـيها         ى اجلرائم   علإيطاليا أيضاً الوالية القضائية     

أشـخاص   وبالنـسبة للجـرائم الـيت يرتكبـها رعاياهـا أو             ،أحد مواطنيها أو ضد الدولـة اإليطاليـة       
مـن  ) ج (٢ اجلنسية مقيمون يف إيطاليـا، فـضالً عـن اجلـرائم املنـصوص عليهـا يف الفقـرة                    عدميو
ــه يف   وجيــوز تــسلي.  مــن االتفاقيــة٤٢املــادة  ــا اإليطــاليني إذا كــان ذلــك منــصوصاً علي م الرعاي

مبقتـضى املـواد    " املـة الدوليـة   اجمل" من الدستور، أو على أسـاس        ٢٦معاهدة دولية، وفقاً للمادة     
 مشـول    مـن القـانون اجلنـائي علـى        ٩ املـادة    تـنصُّ و.  من قانون اإلجراءات اجلنائيـة     ٧٢٢-٦٩٦

ة  اخلــارج مواطنــون إيطــاليون، ممــا يــسمح باملالحقــ لجــرائم الــيت يرتكبــها يفالواليــة القــضائية ل
وقـد لـوحظ   .  بالنسبة لألجانب١٠وترد أحكام مشاهبة يف املادة   . القضائية إن مل ُيسلَّم الرعايا    

  . تتشاور مع دول أخرى بشأن تنسيق اإلجراءات يف ممارسة الوالية القضائيةإيطاليا رمباأنَّ 
    

    )٣٥ و٣٤املادتان (الضرر عواقب أفعال الفساد؛ التعويض عن     
 وتـنصُّ . علـى حكـم عـام بـشأن بطـالن العقـود            من القانون املدين اإليطـايل     ١٤١٨ املادة   تنصُّ

قــانون العقــود العموميــة   لن  املتــضم١٦٣/٢٠٠٦ِّ مــن املرســوم التــشريعي رقــم    ١٣٥املــادة 
ثمـا أُديـن    حياألهليـة إهنـاء العقـد أو سـحب    علـى    ٢٠١٢والتعديالت اليت أدخلـها قـانون عـام         
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هيئــة اإلشــراف علــى العقــود العموميــة مكلّفــة بنقــل أنَّ كمــا . املقــاول بارتكــاب جــرائم فــساد
  .ملفات القضايا ذات الصلة إىل السلطات القضائية املختصة، وميكنها فرض عقوبات إدارية

 ١٨٥ويض عـن األضـرار مبوجـب املـادتني          نائي أحكاماً عامة متعلقـة بـالتع      ويتضمن القانون اجل  
   . املطالبة املدنية من قانون اإلجراءات اجلنائية٧٥ و ٧٤ وُتخّول املادتان ١٨٦و

    
    )٣٩ و٣٨ و٣٦املواد  (اهليئاتصة والتنسيق فيما بني السلطات املتخصِّ    

بــالتحقيق يف جــرائم الفــساد، حتــت إشــراف  فــة مكلَّنفــاذ القــانون إل ثــالث ســلطات  هنــاكإنَّ
للحـرس  أنَّ   حـني ويف  . ةوالـدرك وشـرطة الدولـ      حلرس املايل ا:  وبتوجيه منه، وهي   املدعي العام 

وحـدة خاصـة     وجـود للجرميـة االقتـصادية واملاليـة، مبـا يف ذلـك         التخصصات والدرايـة الالزمـة      
وهنـاك  . ا اختـصاص عـام    مـ هلشـرطة الدولـة      الدرك و  مبكافحة الفساد يف اإلدارة العمومية، فإنَّ     

 بكـل   املنـوط مـن خـالل الواجـب       الذايت  االستقالل  التنسيق بني خمتلف سلطات إنفاذ القانون و      
منها على حدة للكشف عن اجلرائم والتحقيـق فيهـا، وإن كـان املـدعي العـام هـو الـذي حيـدد                       

  .السلطة اليت ينبغي أن ُتجري التحقيقات
 مــا إبــالغ عموميــة ومــن الــالزم علــى املــوظفني العمــوميني واألشــخاص املكلفــني بــأداء خدمــةٍ 

أو الشرطة باجلرائم اليت أصـبحوا علـى علـم هبـا وهـم ميارسـون مهـامهم، وفقـاً                   املدعني العامني   
. بـالغ عـن اجلـرائم    عدم اإل٣٦٢ و٣٦١جترِّم املادتان كما  .  من قانون العقوبات   ٣٣١للمادة  

اإلشـراف علـى   العديد من السلطات الوطنية، مبا يف ذلـك وحـدة االسـتخبارات املاليـة وهيئـة        و
وتزاول هيئة مكافحـة الفـساد      . عن احلاالت  عني العامني إىل الشرطة أو املدَّ    ُتبلّغ   ،العقود العامة 

وبينما تتنـاول   . عن احلاالت  غ املدعني العامني  اإليطالية وظائف عديدة ملنع حماربة الفساد، وتبلِّ      
نـة   من قانون اإلجراءات اجلنائية مـسألة تنـسيق التحقيقـات، وال توجـد أحكـام معيّ            ٣٧١املادة  

  . خمتلف املّدعني العامني الذين قد يكون هلم اختصاص إقليمي متداخلللتنسيق بني
حمــددة يف املرســوم ، تــرد تــدابري وباإلضــافة إىل األحكــام العامــة يف قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة  

ُيلـزم  الـذي  حماربة غسل األمـوال ومتويـل اإلرهـاب،    نع واملتعلق مب  ٢٣١/٢٠٠٧التشريعي رقم   
وجتـري   .املعـامالت املـشبوهة لـبعض الـسلطات والكيانـات          املالية ب   وحدة االستخبارات  إبالغب

اجلهـات  توعيـة  سهم يف   بوهة وت لتحليل املايل لتقارير املعامالت املش     ا وحدة االستخبارات املالية  
لتـشجيع  لو. تلـك اجلهـات    ملـساعدة    واملالمح املؤشـرة  بتطوير أدوات مثل مناذج السلوك      املبلّغة  

ت املشبوهة اليت ميكـن أن تكـون ذات صـلة بغـسل عائـدات الفـساد،                 على اإلبالغ عن املعامال   
 املبلّغـة  عـن املخالفـات والكيانـات        الكاشـفني ماية  حلخذت تدابري يف القطاعني العام واخلاص       اتُّ

  .وإنشاء قنوات لالتصال
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    دةالتجارب الناجحة واملمارسات اجليِّ  - ٢- ٢  
دة بـشأن تنفيـذ الفـصل الثالـث مـن      سـات اجليِّـ   تتمثل أبـرز َمـواطن النجـاح واملمار    ،بصفة عامة 

  :االتفاقية فيما يلي
  ال سـيما فيمـا يتعلـق    الـشاملة للتقيـيم الـذايت واحلـوار    تـشاركية و  العملية  الُنوِّه ب ،

 .بالتشاور مع أصحاب املصلحة من القطاع اخلاص

 ١٩٠/٢٠١٢لتطورات التشريعية واملؤسسية، وخباصة من خالل القـانون رقـم         ا ،
 .وتسهم يف زيادة تعزيز تنفيذ االتفاقيةة مستحّب

  بع فيما يتعلق باجلرائم األصلية لغسل األموالاملتَّ" اجلرائم كلها"َنهج. 

 َّمــسؤولية األشــخاص االعتبــاريني، يتــصل بــإقرارخــذة فيمــا التــدابري الــشاملة املت 
 أشــكاالً خمتلفــة مــن هــذه املــسؤولية،  تــشمل أحكــام قانونيــة ّنيف ذلــك َســ مبــا

 كوســيلة "النمــوذج التنظيمــي"ســتخدام اب الشخــصية االعتباريــةيــة قيــام وإمكان
 . املنصوص عليها واسعة من العقوباتتشكيلة عن  فضالً،للدفاع

 واسع واملمارسة لضبط ومصادرة عائدات اجلرمية، مبا يف ذلـك احلجـز            النطاق  ال
 .قيمةال على أساس واملصادرة

  فيما بني خمتلف قوات الشرطةأثناء التحقيق والتنسيق احلرس املايلختصص . 

  طـرف    مـن  لتـشجيع علـى اإلبـالغ عـن جـرائم الفـساد            ل  مـؤخراً  بذولةاجلهود امل 
ــوفري      ــخاص أو الكيانـــات، يف مجلـــة أمـــور بتـ عـــن للكاشـــفني حلمايـــة ااألشـ

  .املخالفات
    

    التنفيذالتحدِّيات اليت تواجه   - ٣- ٢  
  : القائمة ملكافحة الفساد تعزيز التدابريزيادةمن شأن اخلطوات التالية أن تتيح 

  مــن ١٧  للمــادةاملنفِّــذةاألحكــام احملليــة أنَّ  لكــي ُيــضمناختــاذ تــدابري تــشريعية 
والنطاق الواسـع   ؛  األطراف الثالثة املستفيدة  عنصر  :  تغطي متاماً ما يلي    االتفاقية

ــة للممتلكــات حبيــث  تــسريب "؛ وســلوك  أيــضاًيــشمل املمتلكــات غــري املنقول
 ".ىاملمتلكات األخر
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 األشــخاص العــاديني رشــوتبــدأ حماكمــة جرميــة  االشــتراط بــأالَّ لغــاءلنظــر يف إا 
 .تشويه املنافسةجلرمية أو يف حالة اضحية من بشكوى  إالَّ

    مجيــع أنــواع  إىلليمتــدَّالنظــر يف توســيع نطــاق االخــتالس يف القطــاع اخلــاص 
 والنظـر يف    مـن االتفاقيـة،   ) د (٢املمتلكات، حـسب التعريـف الـوارد يف املـادة           

 .ط شكوى اجملين عليهاشتراإلغاء 

 ٢٣من املادة ) ه (٢ للفقرة وفقاًالذايت لألموال غسل النظر يف جترمي ال. 

     إىل األمـني العـام     نافـذة املفعـول      ٢٣ املـادة    جتعـل قـوانني الـيت     مـن ال  تقدمي نـسخ
 .لألمم املتحدة

  ضــد  املتَّخــذةة وتعزيــز اإلجــراءات التأديبيــإحــداثمواصــلة اجلهــود الراميــة إىل 
 .املوظفني العموميني املتهمني أو املدانني بارتكاب جرائم الفساد

 للقلــق، ال ســيما فيمــا مــثرياً  عامــة، كــان طــول اإلجــراءات القــضائية  كمــسألة
ــق ب ــرة يتعل ــادمفت ــذلك. التق ــذل ول ــزم ب ــود ، يل ــبيل  اجله ــيف س ــار تب سيط اإلط

 .القانوين ذي الصلة

     ذ القانون واملدعني العامني، ال سيما بغيـة جتنـب       تعزيز التنسيق بني سلطات إنفا
 . لقضايا الفساد بالنسبةالتداخل يف االختصاص اإلقليمي

 اتء القدرة على مجع وحتليل احلاالت واإلحصاتدعيم. 
    

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

    )٤٧ و٤٥ و٤٤املواد (اص احملكوم عليهم؛ نقل اإلجراءات اجلنائية تسليم اجملرمني؛ نقل األشخ    
ــادة مبوجـــب ــة، ٦٩٦ املـ ــراءات اجلنائيـ ــانون اإلجـ االتفاقيـــات  حتكـــم تـــسليم اجملـــرمني   مـــن قـ
 مــن قــانون اإلجــراءات  ٦٩٦املــادة (قواعــد القــانون الــدويل العــام  الــسارية املفعــول و الدوليــة
  ).اجلنائية

 تقيــيم فعاليــة التنفيــذ العملــي باملــستطاع مل يكــن ،افر اإلحــصاءاتولــوحظ أنــه نظــراً لعــدم تــو
  .حكام قيد االستعراضألل
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تقيــيم مــا إذا كــان هــذا الطلــب يفــي   ل مــن طلــب التــسليم  حتقُّقــاً أوليــاًجــري وزارة العــدل وُت
، كـذلك إذا كـان    و). أو معاهدات تسليم اجملرمني الواجبـة التطبيـق        (التشريع احمللي  ستلزماتمب

 . بـشأن األهليـة لتـسليم اجملـرمني    قـراراً الـيت تتخـذ   لطلـب إىل الـسلطة القـضائية املختـصة           ا أحيل
؛ وميكن الطعـن يف القـرار أمـام         كمة االستئناف  مبراجعة حم  ناًورهمتسليم اجملرمني   يطاليا  إوجتعل  

أمـام احملكمـة    فيـه   ميكـن الطعـن     ، و  وخيـّص وزيـر العـدل      القرار النـهائي سياسـي    و .احملكمة العليا 
فيما يتعلـق بـسائر الـدول األعـضاء يف االحتـاد األورويب، ُيـسلَّم اهلـاربون متاشـياً مـع                     و. داريةاإل

 بـشأن   ٢٠٠٢يونيـه   / حزيـران  ١٣ الـذي اّتخـذه اجمللـس األورويب يف       متطلبات القرار اإلطـاري     
التـسليم  إجـراء   و .بـني الـدول األعـضاء يف االحتـاد األورويب         ما  أمر التوقيف وإجراءات التسليم     

لى أساس أمر التوقيف املذكور قد أُخرج من دائرة اختـصاص الـسلطة التنفيذيـة وُوضـع بـني                   ع
  .أيدي السلطة القضائية

ال حيتـوي القـانون   و.  بـشرط التجـرمي املـزدوج   رهنـاً إالّ  طلبـات تـسليم اجملـرمني      تلبيـة جيوز  ال  و
. تـسليم مرتكبـه   الـذي يـستوجب      للجـرم     بالنـسبة  اإليطايل على متطلبـات احلـد األدىن للعقوبـة        

مجيع اجلرائم املوجبة للعقاب مبقتضى اتفاقية مكافحة الفساد جمرَّمـة عمومـاً يف إيطاليـا،           أنَّ  ومبا  
  . تستدعي التسليم بأهناُتعّد فإهنا

 معاهـدة مـع     وجـود  إيطاليـا    تـشترط  الو. أساساً قانونياً لتـسليم اجملـرمني     وتعترب إيطاليا االتفاقية    
ــسليم  ــة للت ــة الطالب ــرخَّ فا .الدول ــسليم ميكــن أن ُي ــة مــع وعــ   صلت ــة الدولي  ٍد علــى أســاس اجملامل

  .باملعاملة باملثل
 موافقـة الـشخص املطلـوب       تلـزم ،  ) من القانون اجلنـائي    ٧٠١املادة  (ومبوجب القانون اإليطايل    

  .لتسليملإجراءات مبسطة لكي تطّبق 
يطــايل يف اإلواطن املــتــسليم مــع ذلــك  لــرفض التــسليم، ميكــن  عتــرب ســبباًاجلنــسية تأنَّ ورغــم 

 ومتتثــل).  مــن الدســتور٢٦املــادة ( يف االتفاقيــات الدوليــة احلــاالت املنــصوص عليهــا صــراحةً 
 تطبـق  من اتفاقية مكافحـة الفـساد الـيت          ٤٤ من املادة    ١٣ و ١٢ و ١١ ألحكام الفقرات إيطاليا  

 هو حجر الزاويـة     "ليمإما احملاكمة وإما التس   "قانوين  البدأ  املأنَّ  كما   .٦٩٦مباشرة حبكم املادة    
  .يف النظام القانوين اإليطايل

 بروتوكوهلــا، و)١٩٥٧ (املطلــوبنيتــسليم  بــشأن إيطاليــا علــى االتفاقيــة األوروبيــةقت وقــد صــدَّ
كانــت و.  بلــدا٢٠ً مــع  مربمــةمعاهــدات ثنائيــة لتــسليم اجملــرمني هلــا و) ١٩٧٨(اإلضــايف الثــاين 

  .لتسليمبرام عدة معاهدات ثنائية إضافية بشأن ا إل، يف فترة عملية االستعراض،جاريةملفاوضات ا
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والعديـد مـن    ) ١١١املـادة   (رة أثنـاء إجـراءات التـسليم، مبوجـب الدسـتور            احلماية العادلة موفَّ  و
  .صة املطابقةالقواعد اإلجرائية واملخصَّ

 ةً مباشـر  قتطبِّـ هـي    و .التشاور مع الـدول الطالبـة للتـسليم، قبـل أن ترفـضه            ودأبت إيطاليا على    
  . من االتفاقية٤٤ من املادة ١٧الفقرة 

ــا    ــس أوروب ــة جمل ــا طــرف يف اتفاقي ــشأن  وإيطالي ــل األشــخاص ب ــيهم  نق ) ١٩٨٣( احملكــوم عل
  . مخس معاهدات ثنائية هلذا الغرض علىعتوقَّو

إجـراءات   دولـة عـضو أخـرى    وأشارت إيطاليـا إىل أهنـا سـتكون علـى اسـتعداد لكـي تنقـل إىل              
  .احلاجة إىل ذلكإذا دعت  ،سادجرائم الفاحملاكمة على 

    
    )٤٦املادة (املساعدة القانونية املتبادلة     

ــة     ــة يف املــسائل اجلنائي ــة للمــساعدة املتبادل ــة األوروبي ــة طــرف يف االتفاقي ــا دول ) ١٩٥٩(إيطالي
 دولـة   ٢٣وإليطاليـا أيـضاً معاهـدات ثنائيـة ُمربمـة مـع             . )١٩٧٨ (اإلضـايف األول  وبروتوكوهلا  
ض علـى إبـرام املزيـد       ان عمليـة االسـتعرا    بَّـ وكان التفاوض جاريـاً إ    . املتبادلةانونية  للمساعدة الق 
  .من املعاهدات

ــوارد التعليــق العــام وتكــرر ــة املعلومــات اإلحــصائية نقــص أعــاله حــول  ال  فيمــا يتعلــق  ،املقابل
  . أيضا٤٦ً باملادة
 اسـتناداً إىل املرسـوم      ونينيشـخاص القـان    باأل املتـصلة كن توفري املساعدة القانونية يف القـضايا        ومي

  .٢٠٠١ لعام ٢٣١التشريعي رقم 
 ٤٦من املـادة    ) ط-أ (٣لفقرات الفرعية    يف ا  املذكورةر أنواع املساعدة    يطاليا أن توفِّ  وميكن إل 

ات اجلنائيـة؛    قـانون اإلجـراء    ومـا يليهـا مـن      ٧٢٣من اتفاقية مكافحة الفساد اسـتناداً إىل املـادة          
ــة  ــرات الفرعي ــادتني  )ك-ي (٣ والفق ــتناداً إىل امل ــمكــرراً -٧٤٠ ومكــرراً-٧٤٠ اس ــن اًثاني  م

  .قانون اإلجراءات اجلنائية
  .تقدمي املساعدة مبوجب القانون اإليطايل لوليس شرط التجرمي املزدوج الزماً

  .٤٦ من املادة ٥و ٤ عن طريق التطبيق املباشر للفقرتني  تلقائياً تبادل املعلوماتومن املمكن
  . لرفض تقدمي املساعدة القانونية املتبادلة املصرفية سبباًةالسريَّليست و
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أخـرى   مباشـرة بالنـسبة لـدول أطـراف          ٤٦ من املـادة     ١١ و ١٠ن تطبيق أحكام الفقرتني     وميك
  .التفاقيةيف ا
تـها  أنَّ هيئألمـم املتحـدة    األمـني العـام ل  ، أبلغـت إيطاليـا  ٢٠٠٩ديسمرب  /كانون األول  ١٠يف  و

نونية املتبادلة هي املكتب الثاين التابع للمديرية العامة للعدالة اجلنائيـة يف            للمساعدة القا  املركزية
ــة    . وزارة العــدل ــة املتبادل ــا أيــضاً طلبــات عاجلــة للمــساعدة القانوني  عــرب وســوف تقبــل إيطالي

  .قنوات اإلنتربول
ائية اإليطاليـة    إىل السلطة القض   تنقله اهليئة املركزية  بعد تلقي طلب املساعدة القانونية املتبادلة،       و

  الطلـب تعّينـها  تنفيـذ الـسلطات القـضائية املـسؤولة عـن        و . أيـام تقريبـاً    ١٠املختصة يف غـضون     
  .حمكمة االستئناف

ضور الــسلطات حبــ الســتماعلُمَتلْفَــَزة  جلــسات  بــأن ُتعقــد عــن ُبعــديــسمح القــانون اإليطــايلو
  .القضائية األجنبية

املـساعدة القانونيـة    سـياق   هبـا الدولـة متلقيـة الطلـب يف          ها  دسرية املعلومات أو األدلة اليت تزوِّ     و
  . من قانون اإلجراءات اجلنائية١٩١ و٧٢٩املادتني املتبادلة حممّية مبقتضى 

املبينـة  غـري األسـباب      أسباب لرفض املساعدة القانونية املتبادلة        أيَّ قانون اإليطايل  ال وال يتضمن 
  . من االتفاقية٤٦ من املادة ٢١يف الفقرة 

 مـن االتفاقيـة     ٤٦ مـن املـادة      ٢٩ استناداً إىل الفقـرة      كن إليطاليا أن توفر سجالت حكومية     ومي
  . من قانون اإلجراءات اجلنائية٦٩٦مبقتضى املادة 

    
  ي اخلاصة التعاون يف جمال إنفاذ القانون؛ التحقيقات املشتركة؛ أساليب التحرِّ    

    )٥٠ و٤٩ و٤٨املواد (
مكتـب الـشرطة األورويب وآليـة طلـب املعلومـات      مهـا  (إقليميتني يف منظمتني   عضو    هي إيطاليا

ــة  وتتقاســم ). اإلنتربــول(املنظمــة الدوليــة للــشرطة اجلنائيــة  يف  و)التكميليــة عنــد املعــابر الوطني
 يف أوروبـا،  ن للمعلومـات نِغنفاذ القانون املعلومات من خالل قاعدة بيانات نظام شـ    إوكاالت  

  .ربول يف مجيع أحناء العاملوعن طريق قاعدة بيانات اإلنت
 اًاتفاقـ و بلـدان،    ١٠٤ الشرطة مع     بني أجهزة  إيطاليا اتفاقات بشأن التعاون الثنائي    وقد أبرمت   

 علـى  التفـاوض     حاليـاً  وجيـري متعدد األطـراف مـع شـبكة إنفـاذ القـانون يف أمريكـا الوسـطى،                 
  .جلنوب شرق أوروبااتفاق مع مركز إنفاذ القانون 
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ــرةو ــشرطة اإلدائ ــدويل    ال ــاون ال ــة للتع ــايطالي ــصال يف ا ضــباط هل ــدا١٩ًت ــايل  ول.  بل لحــرس امل
ــضاًاإليطــايل ــدا١٣ًتــصال يف ا ضــباط  أي ــصاً  ضــباط ٣ باإلضــافة إىل  بل ــون ِخّصي  االحتــاد يغطّ
  .األمم املتحدة والتنمية يف امليدان االقتصادي و ومنظمة التعاوناألورويب

  .ملتبادل يف إنفاذ القواننيوتعترب إيطاليا االتفاقية كأساس للتعاون ا
 يف القـانون اجلنـائي اإليطـايل إلنـشاء      حـىت اآلن  أحكام معمول هبا من عدم وجود  وعلى الرغم   

 ميكن إنشاؤها حـسب احلاجـة علـى          الفرق هذهأنَّ   فقد أوضحت إيطاليا     ، حتقيق مشتركة  فرق
  .أساس االتفاقية

يتعلــق بــأخطر اجلــرائم الــيت ال حتتــوي   فيمــا  اخلاصــة إالَّالتحــرِّيوال ميكــن اســتخدام أســاليب 
  . جرمية غسل األموالباستثناءمعظم جرائم الفساد، على قائمتها حالياً 

    
    دةالتجارب الناجحة واملمارسات اجليِّ  - ٢- ٣  

 مـن  الرابـع الفـصل  فيما يتعلـق بتنفيـذ     التاليةدة التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّتربزإمجاال،  
  :االتفاقية

 لتـسليم اجملـرمني والتعـاون يف جمـال          ا قانوني أساساًفاقية مكافحة الفساد     ات اعتبار 
 .إنفاذ القانون

        ــة ــة املتبادل ــساعدة القانوني ــسليم اجملــرمني وامل ــشأن ت ــة ب ــدات ثنائي وجــود معاه
 .أخرىة إىل إبرام معاهدات إضافية مع دول واستمرار اجلهود الرامي

        ن، وعـدد كـبري مـن االتفاقـات          إنفـاذ القـانو    علـى العضوية يف شـبكات التعـاون
  .الثنائية املتعلقة بالتعاون بني أجهزة الشرطة

    
    التحّديات اليت تواجه التنفيذ  - ٣- ٣  

  : تعزيز التدابري القائمة ملكافحة الفسادزيادةمن شأن اخلطوات التالية أن تتيح 
 تــسليم اجملــرمنياملعلومــات اإلحــصائية املتعلقــة بتنفيــذ   شــاملة جلمــع إنــشاء آليــة 

 .وطلبات املساعدة القانونية املتبادلة

        مـن دول  تلقائيـاً بـشأن سـرية املعلومـات املنقولـة         أوضـح   النظر يف اعتمـاد قواعـد 
 .أخرى يف التشريعات احمللية
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 لطلبات املساعدة القانونية     بالنسبة إيطاليااليت تقبلها   لغات   العام بال  األمني إخطار 
 .املتبادلة

  اآلجــال  الــذي حيتــوي علــى علــى اإلجــراء الــداخليالنظــر يف اعتمــاد التعــديالت
 .لتنفيذ طلبات املساعدة القانونية املتبادلةاحملّددة 

   أخطـر   جـرائم الفـساد يف قائمـة         دراج تعديل التشريعات احمللية املقابلة إل     يفالنظر
  . يف مثل هذه اجلرائمالتحرِّي اخلاصةساليب ، ابتغاء السماح باستخدام أاجلرائم

 


