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�إ�شعار بحقوق الت�أليف
�ألف -مبادرة ا�سرتداد الأ�صول املنهوبة :التحديات والفر�ص وخطة العمل
باء -اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد
جيم -فريق عمل الإجراءات املالية
 -1التو�صيات الأربعون
 -2تو�صيات خا�صة ب�ش�أن متويل الإرهابيني
دال�	-أحكام ت�شريعات الكومنولث النموذجية ب�ش�أن اال�سرتداد املدين للأ�صول الإجرامية ،مبا يف ذلك
ممتلكات الإرهابيني
هاء -املمار�سات الف�ضلى لبلدان جمموعة الثمانية
 -1مبادئ املمار�سات الف�ضلى ب�ش�أن تتبع الأ�صول وجتميدها وم�صادرتها
 -2املمار�سات الف�ضلى لإدارة الأ�صول املحتجزة
 -3مبادئ وخيارات ب�ش�أن الت�صرف يف عوائد الف�ساد الكبري ونقل ملكيته
واو -قرارات جمل�س االحتاد الأوروبي
 -1قرار املجل�س  2007/845/JHAبخ�صو�ص التعاون بني مكاتب الدول الأع�ضاء ب�ش�أن ا�سرتداد
الأ�صول يف ميدان تتبع وحتديد عوائد اجلرمية �أو غريها من املمتلكات املت�صلة بها.
 -2قرار املجل�س الإطاري  2005/212/JHAب�ش�أن م�صادرة العوائد والأدوات واملمتلكات املت�صلة
باجلرمية
 -3بالغ من اللجنة �إىل الربملان الأوروبي واملجل�س الأوروبي« ،عوائد اجلرمية املنظمة :الت�أكد من �أن
«اجلرمية ال تفيد» (بروك�سل 20 ،ت�شرين الثاين /نوفمرب )766 COM (2008) ،2008
زاي -اللوائح النموذجية ملنظمة الدول الأمريكية ال�صادرة عن جلنة الأمريكتني ملكافحة �إ�ساءة ا�ستعمال
املخدرات بخ�صو�ص غ�سل الأفعال املجرمة املت�صلة باالجتار غري القانوين يف املخدرات وغريها من
الأفعال املجرمة اخلطرية.
حاء -جمموعة ال�سوابق القانونية
 -1املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان :ق�ضية غراي�سون �ضد اململكة املتحدة� ،.Eur.Ct.H.R ،أرقام
التطبيق  05/19955و � 23( 06/15085أيلول� /سبتمرب  ( )2008قرينة انتقال عبء الإثبات
القانوين �إىل املدعي ال تخل باالتفاقية الأوروبية حلماية حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية).
 -2املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان :ق�ضية م�ؤ�س�سة دا�سا اخلريية �ضد خلنتن�شتاين،املحكمة
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ا�سرتداد الأ�صول املنهوبة :دليل للممار�سات احل�سنة ب�ش�أن م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة

الأوروب �ي��ة حل�ق��وق الإن �� �س��ان ،رق��م التطبيق  10( 05/696مت��وز /يوليه �( )2007أحكام
رجعية النطاق /رجعية الأث��ر ال تخل باالتفاقية الأوروبية حلماية حقوق الإن�سان واحلريات
الأ�سا�سية).
 -3كولومبيا :احلكم  C-1065/03للقا�ضي د� .ألفريدو بيلرتين �سريا (ت�أييد قانون م�صادرة
الأ�صول املنهوبة دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة بو�صفه د�ستوريا بالن�سبة لعدد من الق�ضايا).
 -4غرين�سي:ق�ضية �شركة غارنت �إنف�ستمنت املحدودة �ضد م�صرف �( BNP Paribasسوي�سرا)،
حمكمة اال�ستئناف (ال��دائ��رة املدنية) 9 ،كانون الثاين /يناير ( 2009 ،حكومة جمهورية
�إندوني�سيا كطرف ثالث)
�	-5أيرلندا:ق�ضية مرييف �ضد  GMو  PBو  PC Ltdو ( 92 IESC ،)2001( GHاملحكمة العليا
لأيرلندا) (ت�أييد م�صادرة �أ�صول بدون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة باعتبارها دعوى مدنية وعمال
د�ستوريا بالن�سبة لعدد من الق�ضايا).
 -6جنوب �أفريقيا :ق�ضية � NDDPضد ZACC 4 )2003( MOHAMED No and Ors
(املحكمة الد�ستورية جلنوب �أفريقيا) (ت�أييد التفوي�ض من جانب واحد ب�أوامر مقيدة باعتباره
د�ستوريا)
� -7سوي�سرا :ق�ضية �شركة _ �ضد املكتب االحت��ادي للعدل ،املكتب املركزي للواليات املتحدة
الأمريكية  ،(IA/326/2005/5/colاحلكم ال�صادر يف �أول �آذار /مار�س  ،2006حمكمة درجة
�أوىل املخت�صة بالقانون العام ) (امل�صطلحات التي ا�ستخدمتها �سلطة ق�ضائية لي�ست باتة فيما
�إن كانت �سوي�سرا �ستقدم م�ساعدة دولية).
� -8سوي�سرا :ق�ضية النائب العام �ضد _ 21 ،W_ Sكانون الأول /دي�سمرب  ،2007املحكمة االبتدائية
(كانتون جنيف) (الأموال التي مت غ�سلها يحق م�صادرتها مبعزل عن االنتهاك الذي ن�ش�أت عنه؛
ربط الأ�صول بجناية غ�سل الأموال).
 -9تايلند :ق�ضية ت�شارلز مي�سكال وال�سيدة تايوي ،الق�ضية رقم  16( 2546/41-40ت�شرين الأول/
�أكتوبر ( )2003ت�أييد الأحكام الرجعية الأثر /الرجعية النطاق بو�صفها د�ستورية).
 -10اململكة املتحدة :وال�ش �ضد مدير وكالة ا�سرتداد الأ�صول (( NICA 6 .)2005حمكمة ا�ستئناف
�أيرلندا ال�شمالية) (اعتربت م�صادرة �أ�صول بدون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة دعوى مدنية ولي�ست
انتهاكا لالتفاقية الأوروبية حلماية حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية)
 -11اململكة املتحدة :يف امل�س�ألة املتعلقة بالزيات EWHC 315 )2008( ،In re Al Zayat
(اململكة املتحدة) (امل�صطلحات امل�ستخدمة يف التعاون الدويل)
 -12اململكة املتحدة :ق�ضية املدعي العام لزامبيا �ضد ميري كار ودي�ساي و�آخرينEWHC )2007( ،
)( 952 (Chاململكة املتحدة) (ق�ضية قانون خا�ص)
 -13الواليات املتحدة :ق�ضية بنك براغواى املركزى �ضد م�ؤ�س�سة باراغواي اخلريية الإن�سانية وجون
توالك 1Civ. 9649 (JFK)(FM) ،حمكمة الواليات املتحدة اجلزئية،احلى اجلنوبى من
نيويورك
طاء -طلبات و�أوامر التقييد
 -1فيما يتعلق بتقييد جميع الأ�صول اململوكة با�سم �أالن غاغنون :من جانب واحد :تطبيق �أحكام
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الواليات املتحدة ب�ش�أن �أحد �أوامر التقييد وفقا لأمر تقييد �أجنبي (كندي) و�أمر تقييد من
قا�ض جزئي من الواليات املتحدة ( 29ني�سان� /أبريل )2008
ٍ
 -2فيما يتعلق بجميع الأ�صول اململوكة با�سم ماريو ماريانو فارو :تطبيق من جانب واحد .لأحكام
الواليات املتحدة ب�ش�أن �أحد �أوامر التقييد وفقا التهامات يف بلد �أجنبي (�أوروبا) و�أمر تقييد
قا�ض جزئي من الواليات املتحدة (� 4آذار /مار�س )2008
من ٍ
 -3ت�شريعات وثيقة ال�صلة :العنوان  19من مدونة الواليات املتحدة ،املادة ( 981ب) ( )4والعنوان
 28من مدونة الواليات املتحدة ،املادة 2467
 -4ق�ضية الواليات املتحدة الأمريكية �ضد عبا�س �شومان� ،أمر تقييد
توجيه ممار�سة� -إجراءات اال�سرتداد املدنى (اململكة املتحدة)
قائمة مراجعة التحريات املالية
ا�ستمارات� -أوامر التحريات (اململكة املتحدة)
�	-1إفادة ال�شاهد ت�أييدا لأمر رفع الدعوى
�	-2أمر رفع الدعوى
 -3طلب كتابى ب�ش�أن �أمر �إف�صاح
 -4طلب كتابى ب�ش�أن �أمر ر�صد ح�ساب ما
�	-5إفادة ال�شاهد ت�أييدا لأمر ر�صد ح�ساب ما
�	-6أمر ر�صد احل�ساب
�	-7أمر معلومات العميل
�	-8إفادة ال�شاهد ت�أييدا لأمر حرا�سة ق�ضائية م�ؤقت
�	-9أمر حرا�سة ق�ضائية م�ؤقت
�	-10أمر جتميد ممتلكات� :أمر جتميد يحظر الت�صرف يف الأ�صول
 -11طلب كتابى ب�ش�أن دعوى ا�سرتداد �أ�صول
مبادئ توجيهية ب�ش�أن �سيا�سة التخطيط ال�سابق للتجميد
 -1مبادئ توجيهية ب�ش�أن �سيا�سة التخطيط ال�سابق للحجز (وزارة العدل يف الواليات املتحدة،
دليل �سيا�سة م�صادرة الأ�صول� ،أيار /مايو ( )2007مقتطفات فقط)
 -2مبادئ توجيهية ب�ش�أن �سيا�سة التخطيط ال�سابق للحجز (كولومبيا)
		
النفقات القانونية يف �إجراءات اال�سرتداد املدنى
 -1قانون عوائد اجلرمية ل�سنة ( 2002اململكة املتحدة) ،املادة  245جيم
 -2قانون عوائد اجلرمية ل�سنة ( 2002النفقات القانونية يف الإج��راءات القانونية لال�سرتداد
املدنى) ت�شريعات �سنة �( 2005سنة  ،2005رقم ( )3382اململكة املتحدة)
 -3مذكرة تف�سريية لقانون عوائد اجلرمية ل�سنة ( 2002النفقات القانونية يف الإجراءات القانونية
لال�سرتداد املدنى) ،ت�شريعات �سنة �( 2005سنة  ،2005رقم ( )3382اململكة املتحدة)
 -4عينة من تطبيق الأحكام ،و �إفادات ال�شهود ،و�أوامر دفع النفقات القانونية من الأموال املقيدة.
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ت�صــــدير
يقدر مال الف�ساد املرتبط بالر�شاوى التي يتلقاها امل�س�ؤولون العموميون من البلدان النامية والبلدان التي متر
مبرحلة انتقال مبا يبلغ  20مليار دوالر �سنويا -وهو رقم يعادل  40 -20باملائة من تدفقات امل�ساعدات الإمنائية
الر�سمية .وتبلغ قيمة الأ�صول املنهوبة �أحجاما مذهلة ،لدرجة �أنها حتدث ت�أثريا خمربا على التنمية .ومن
ال�صعب ،بل من امل�ستحيل يف بع�ض الأحيان ،تتبع الأ�صول املنهوبة �إذا مل يتخذ �إجراء فوري حيالها .وحينما
تنتقل الأ�صول املنهوبة عرب النظام املايل الدويل ،ف�إنها تنتقل على الفور تقريبا من والية ق�ضائية �إىل �أخرى،
«�..إن من�ش�أها يخبو يف متاهة التحويالت الإليكرتونية ،التي تنقلها ،وتخفيها ،وتق�سمها �إىل مقادير مالية
ميكن الت�صرف فيها يجري �سحبها و�إعادة �إيداعها يف �أماكن �أخرى مما يطم�س �آثارها» .1
بل �إن جزءا من الأ�صول امل�ستعادة ميكن �أن يوفر متويال لربامج اجتماعية وبنى حتتية ت�شتد احلاجة �إليها ،
وهو ما دفع رئي�س البنك الدويل والأمني العام للأمم املتحدة لأن ي�ضعا م�ساعدة البلدان على ا�سرتداد الأ�صول
املنهوبة �ضمن قائمة الأولويات .ففي � 17أيلول� /سبتمرب  ،2007طرحا معا ،باال�شرتاك مع مدير مكتب الأمم
املتحدة ملراقبة املخدرات ومنع اجلرمية مبادرة ا�سرتداد الأ�صول املنهوبة.
�إن م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة �أداة بالغة الأهمية يف ا�سرتداد عوائد الف�ساد والو�سائل
والأدوات امل�ستخدمة فيه ،ال�سيما يف حالة حتويل العوائد �إىل خارج البالد .وقد يكون من ال�ضروري م�صادرة
الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة ،بو�صفها �إجراء يق�ضي بتوقيع احلجز على الأ�صول املنهوبة وم�صادرتها
دون احلاجة �إىل �إدانة جنائية ،يف حاالت موت اجلاين � ،أو هروبه من الوالية الق�ضائية� ،أو متتعه باحل�صانة
من املالحقة الق�ضائية .وت�ستحث املادة ( )1( 54ج) من اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد البلدان على
النظر يف ال�سماح مب�صادرة الأ�صول املنهوبة دون اال�ستناد �إىل �إدانة جنائية عندما ال ميكن مالحقة الفاعل
ق�ضائيا.
ومع زيادة االهتمام مب�صادرة الأ�صول املنهوبة دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة تن�ش�أ حاجة مقابلة �إىل �أداة
عملية ت�ستخدمها ال�سلطات الق�ضائية (�صناع ال�سيا�سات ،واملدعون العموميون ،واملحققون ،والق�ضاة) التي
تفكر يف �سن وتنفيذ نظام مل�صادرة الأ�صول املنهوبة دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة .وقد �صمم كتاب «ا�سرتداد
الأ�صول املنهوبة :دليل �إىل املمار�سات احل�سنة ب�ش�أن م�صادرة الأ�صول املنهوبة دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة»
بحيث يكون مبثابة هذه الأداة العملية .وهذا الكتاب هو الأول من نوعه يف جمال م�صادرة الأ�صول دون
اال�ستناد �إىل حكم �إدانة و�أول مطبوع معريف يف �إطار مبادرة ا�سرتداد الأ�صول املنهوبة.
�إننا ن�أمل يف �أن يكون الدليل مفيدا ونتطلع �إىل تقدمي امل�ساعدة التقنية �إىل بلدان مبادرة ا�سرتداد الأ�صول
املنهوبة.
�أدريان فوزارد
من�سق مبادرة ا�سرتداد الأ�صول املنهوبة

� ،Linda Davies, Nest of Vipers (New York: Doubleday, 1995)  1ص.4 :
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�شكر وعرفان
مل يكن ليتي�سر �إ�صدار كتاب «ا�سرتداد الأ�صول املنهوبة :دليل �إىل املمار�سات احل�سنة ب�ش�أن م�صادرة الأ�صول
املنهوبة دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة» دون اجلهد التعاوين اخلا�ص الذي بذله الزمالء املذكورة �أ�سما�ؤهم
من داخل البنك الدويل وخارجه ،ومن امل�شتغلني بالقانون املدين والقانون العام على حد �سواء ،ومن البلدان
املتقدمة والنامية  -الذين تبعث خربتهم يف جمايل امل�صادرة اجلنائية وامل�صادرة دون اال�ستناد �إىل حكم
�إدانة احلياة واحليوية يف هذا العمل املهم واملعقد ب�ش�أن م�صادرة الأ�صول.
لقد كان لكل من ذكرت �أ�سما�ؤهم دور يف كتابة الدليل .وقد قام بالدور الرئي�سي يف الكتابة والت�صميم
والتحرير تيودور �س .غرينربغ (�إخ�صائي �أقدم يف القطاع املايل ،بوحدة تكامل الأ�سواق املالية ،بالبنك الدويل
وقائد فريق دليل م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل �إدانة جنائية) ،ولندا م� .صمويل (نائبة رئي�س ق�سم
م�صادرة الأ�صول وغ�سل الأموال ،بوزارة العدل يف الواليات املتحدة) ،وونغات غرانت (م�ساعد وزير العدل
يف الواليات املتحدة ،املنطقة ال�شرقية من والية فريجينيا ،ومقرر حلقتي عمل فيينا وكانكون) ،والري�سا غراي
(ا�ست�شارية ،وحدة تكامل الأ�سواق املالية ،البنك ال��دويل) .ونتوجه بال�شكر بوجه خا�ص �إىل لندا �صمويل
لتعاونها مع امل�شتغلني بال�صياغة يف البنك الدويل يوميا لو�ضع هذا امل�شروع وتنفيذه.
وي�شعر الفريق باالمتنان ب�صفة خا�صة للطيفة مريكان-ت�شيونغ ،مديرة ق�سم نزاهة الأ�سواق املالية
يف البنك الدويل ،لتوجيهاتها ب�ش�أن امل�شروع؛ و�أدري��ان فوزارد (من�سق مبادرة ا�سرتداد الأ�صول املنهوبة)،
ورت�شارد فيرب (رئي�س ق�سم م�صادرة الأ�صول وغ�سل الأموال ،وزارة العدل يف الواليات املتحدة)؛ ولزمالئنا
يف �أمانة مبادرة ا�سرتداد الأ�صول املنهوبة ملا قدموه من توجيه واقرتاحات .كما نتوجه ب�شكر خا�ص �إىل بول
�أالن �شوت لقيامه بتحرير الن�سخة النهائية من الدليل ،وجلو�سيلني تايلور لرتتيب لوج�ستيات حلقتي العمل يف
فيينا وكانكون.
ويحتوي هذا الدليل على عدد من امل�ساهمات اخلا�صة التي كتبها خرباء يف م�صادرة الأ�صول تقا�سموا
مناظريهم الفريدة� :إيف �أي�شليمان (�سوي�سرا) ود .حممد �أ�.أ .املقاتي (الكويت) ،وفران�سي�س كا�سيدي
(�أيرلندا) ،وكالرا غاريدو (كولومبيا) ،و�ستيفاين ليفونز (اململكة املتحدة) ،وبريافان برميابهوتي (تايلند)،
وفردريك رافراي (غورين�سي) ،ورومان ديل روزاريو (الفلبني).
وقد ا�ستفاد الفريق من التعليقات املتدبرة واملفيدة التي قدمت �أثناء عملية ا�ستعرا�ض الأنداد التي ر�أ�سها
�أندريان فوزارد (من�سق مبادرة ا�سرتداد الأ�صول املنهوبة) وجني بي�سمه (رئي�س �إخ�صائيي القطاع املايل،
نزاهة الأ�سواق املالية) .واملراجعون النظراء هم :هايك غرام�سكو (ا�ست�شاري �أقدم� ،إ�صالح العدالة ،البنك
الدويل) ،وكالودو ما�سكوتو (وكيل نيابة ،جنيف� ،سوي�سرا) ،وتيم �ستيل (�إخ�صائي �إدارة عليا �أقدم ،مبادرة
ا�سرتداد الأ�صول املنهوبة /مكتب الأمم املتحدة ملراقبة املخدرات ومنع اجلرمية) ورت�شار فيرب (رئي�س ق�سم
م�صادرة الأ�صول وغ�سل الأموال ،وزارة العدل يف الواليات املتحدة).
وكجزء من عملية ال�صياغة وامل�شاورات ،عقدت حلقتا عمل للممار�سني يف فيينا (�آذار /مار�س )2008
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وكانكون (حزيران /يونيه  .)2008وقد تر�أ�س تيودور غرينربغ (البنك الدويل) حلقتي العمل .وقد �شارك يف
حلقتي العمل� :أليخاندرو �أبريجو هينوخا�سا (املك�سيك) ،وحممد يو�سفيديل �أظياك�سانا (�إندوني�سيا) ،و�إيف
�أي�شليمان (�سوي�سرا)،و�صالح الدين �أحمد (بنغالدي�ش) ،ود .حممد �أ�.أ .املقاتي (الكويت) ،و �أ .ف .ح�سن
عريف (بنغالدي�ش) ،و�أندي كالرك (اململكة املتحدة) ،وفكتور دوما�س (البنك الدويل) ،ويارا �إ�سكويفل (املركز
الدويل ال�سرتداد الأ�صول) ،و�أدريان فاخاردو (املك�سيك) ،كالرا غاريدو (كولومبيا) ،وكالودي غ�سا�سانت
(هايتي) ،و�أليخاندرو جوميز (املك�سيك) ،ودوروثي غوتوالد (مكتب الأمم املتحدة ملراقبة املخدرات ومكافحة
اجلرمية) ،ووينغات غرانت (الواليات املتحدة) ،والري�سا غراي (البنك ال��دويل) ،وغويللريمو هرناندز
�ساملريون (املك�سيك) ،و�ستيفاين زيفونز (اململكة املتحدة) ،و�إنابال ليفي (ا�سرائيل) ،غراميي ماكرييل
(�أملانيا) ،وكاهيون راهاديان مظهر (�إندوني�سيا) ،ونت�شيما نت�شيتو (زامبيا) ،وبريافان برميابهوتي (تايلند)،
وفردريك رافراي (غويرن�سي) ،ورومان ديل روزاريو (الفلبني) ،وراندي ريلريمان (البنك الدويل) ،ولندا
�صمويل (الواليات املتحدة) ،وكيليان �شرتاو�س (منظمة الأمن والتعاون يف �أوروب��ا) ،ودلفني �شانتز (مكتب
الأمم املتحدة ملراقبة املخدرات ومكافحة اجلرمية) ،وبريجيت �سرتوبيل�-شو (مكتب الأمم املتحدة ملراقبة
املخدرات ومنع اجلرمية) ،و�سامل �سوكار (هايتي) ،و �أي كتوت �سوديهار�سا (�إندوني�سيا) ،و�أرتورو تيليز يورن
(املك�سيك) ،ومني �أو�سيهني (�إندوني�سيا) ،ود .روبرت والرن (خلتن�شتاين).
ونتوجه ب�شكر خا�ص �إىل كيليان �شرتاو�س ومنظمة الأمن والتعاون يف �أوروبا ال�ست�ضافة حلقة عمل املمار�سني
الأوىل يف فيينا و�إىل ال�سيد خوزيه لوي�س �سانتياجو فا�سكون�سيلو�س ،نائب املدعي العام يف املك�سيك ال�ست�ضافة
حلقة عمل املمار�سني الثانية يف كانكون.

للح�صول على املزيد من املعلومات ،يرجى االت�صال مع:

)Theodore Stewart Greenberg (tgreenberg@worldbank.org
)Larissa Alanna Gray (lgray@worldbank.org
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املخت�صرات
االخت�صارات والأ�سماء املخت�صرة معرفة يف امل�سرد
جميع املبالغ املذكورة بالدوالر مقومة بالدوالر الأمريكي ما مل يذكر خالف ذلك.
 		AMCATSنظام مكتب مكافحة غ�سل الأموال لتتبع الأ�صول املوحدة
 		 AMLمكافحة غ�سل الأموال
		 مكافحة غ�سل الأموال ومكافحة متويل الإرهاب
AML/CFT
 		 AMLAقانون مكافحة غ�سل الأموال (تايلند)
 		 AMLBجمل�س مكافحة غ�سل الأموال (تايلند)
 		 AMLOمكتب مكافحة غ�سل الأموال (تايلند)
 		 ARAوكالة ا�سرتداد الأ�صول (اململكة املتحدة)
 		 CICADجلنة البلدان الأمريكية ملراقبة �إ�ساءة ا�ستخدام املخدرات
�	Commonwealthأحكام الكومنولث الت�شريعية النموذجية ب�ش�أن اال�سرتداد املدين للأ�صول الإجرامية مبا
 Model Legislationيف ذلك ممتلكات الإرهابيني
 		 CPSجهاز الإدعاء امللكي
		وحدة الإدارة اخلا�صة التابعة للوكالة الوطنية ملكافحة امل��واد املخدرةDirection :
DNE
( Nacional de Estupefacientesكولومبيا)
		 اجلماعة الأوروبية
EC
 		 ECHRاالتفاقية الأوروبية حلماية حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية
		 االحتاد الأوروبي
EU
 		 FATFفريق عمل الإجراءات املالية املعني بغ�سل الأموال
 		 FSRBهيئات �إقليمية على منط فريق عمل الإجراءات املالية املعني بغ�سل الأموال
		 وحدة اال�ستخبارات املالية
FIU
�		 FRISCOصندوق �إع��ادة الت�أهيل واال�ستثمارات االجتماعية والكفاح �ضد اجلرمية املنظمة
(كولومبيا)
		جمموعة البلدان الثمانية (كندا وفرن�سا و�أملانيا و�إيطاليا واليابان واالحتاد الرو�سي
G-8
واململكة املتحدة والواليات املتحدة)
 		 GDPالناجت املحلي الإجمايل
 		 IMACالقانون االحتادي ب�ش�أن امل�ساعدة الدولية املتبادلة يف امل�سائل اجلنائية (�سوي�سرا)
 		 KIOمكتب اال�ستثمارات الكويتية
 		 KYCاعرف عميلك
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MLA
MLAT
NCB
NGO
OAS

		
		
		
		
		

امل�ساعدات القانونية املتبادلة
معاهدة امل�ساعدة القانونية املتبادلة
عدم اال�ستناد �إىل حكم �إدانة
منظمة غري حكومية
منظمة الدول الأمريكية

 OAS Modelاللوائح النموذجية ملنظمة الدول الأمريكية /جلنة الأمريكتني ملراقبة �إ�ساءة ا�ستخدام
	Regulationsاملخدرات ب�ش�أن جرائم غ�سل الأفعال املجرمة املت�صلة باالجتار غري امل�شروع يف املخدرات
وغريه من الأفعال املجرمة اخلطرية
 		 ODAامل�ساعدات الإمنائية الر�سمية
 		 OECDمنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقت�صادي
� 		 PEPشخ�ص مف�ضوح �سيا�سيا
 		 R.A.قانون جمهوري (الفلبني)
 		 SARتقارير الن�شاط امل�شبوه
 		 SFOمكتب التدلي�س اخلطري (اململكة املتحدة)
 		 SOCAوكالة اجلرائم املنظمة اخلطرية (اململكة املتحدة)
		 StARمبادرة البنك ال��دويل /مكتب الأمم املتحدة ملراقبة املخدرات ومنع اجلرمية ب�ش�أن
ا�سرتداد الأ�صول املنهوبة
 		 STRتقارير املعامالت امل�شبوهة
		 الأمم املتحدة
UN
 		 UNCACاتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد
 		UNODCمكتب الأمم املتحدة ملراقبة املخدرات ومنع اجلرمية
 		 UNTOCاتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية
 		 Viennaاتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة االجتار غري امل�شروع يف املخدرات وامل�ؤثرات العقلية
Convention
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مقدمة
تعترب �سرقة الأ�صول العامة م�شكلة �إمنائية على �أكرب قدر من اجل�سامة.
§ يقدر تدفق العوائد العاملية عرب احلدود الناجتة عن الأن�شطة الإجرامية والف�ساد والتهرب من
ال�ضرائب مبا يرتاوح بني تريليون دوالر و  1.6تريليون دوالر �سنويا.
§ ترتاوح مبالغ الأموال املنهوبة من البلدان النامية والتي متر مبرحلة انتقال بني نحو  20مليار دوالر
و  40مليار دوالر �سنويا -وهو رقم يعادل  40 -20باملائة من تدفقات امل�ساعدة الإمنائية الر�سمية.
§ ت�شمل الأ�ضرار الناجمة عن مثل هذه ال�سرقات تردي امل�ؤ�س�سات العامة وفقدان الثقة بها ،و�ضعف
مناخ اال�ستثمار اخلا�ص ،وف�ساد �آليات تو�صيل اخلدمات االجتماعية لربامج ال�صحة والتعليم
الأ�سا�سية.
وما �إن يتم حتويل الأم��وال املنهوبة�،سواء كانت عامة �أو خا�صة �إىل اخل��ارج ،يكون من
ال�صعب مبكان ا�سرتدادها .وتواجه البلدان النامية عقبات ج�سيمة ب�سبب االفتقاد �إىل قوانني م�صادرة
الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة ،عالوة على االفتقاد �إىل القدرة القانونية واال�ستق�صائية والق�ضائية
وعدم كفاية املوارد املالية .وقد ال تكون الواليات الق�ضائية حيثما تكن الأ�صول املنهوبة قد �أخفيت -وغالبا ما
تكون بلدانا متقدمة -قادرة على اال�ستجابة لطلبات امل�ساعدة القانونية ب�سبب عدم �سريان القوانني ال�ضرورية،
مبا يف ذلك ت�شريعات م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة .ويف احلاالت التي تعيق فيها الوفاة �أو
حالة الفرار �أو ح�صانة امل�س�ؤولني من �إجراء التحقيق اجلنائي �أو املحاكمة الق�ضائية ،قد تكون عملية ا�سرتداد
الأ�صول �أكرث �صعوبة.
وتعترب م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدان��ة �أداة بالغة الأهمية ال�سرتداد
عوائد الف�ساد والو�سائل والأدوات امل�ستخدمة فيه� .إذ �أنها �آلية قانونية تق�ضى بتقييد الأ�صول املنهوبة
واحلجز عليها وم�صادرتها دون احلاجة �إىل حكم �إدانة؛ وقد تكون �ضرورية للنجاح يف ا�سرتداد الأ�صول يف
حالة وفاة املخالف للقانون �أو هروبه من املالحقة الق�ضائية� ،أو متتعه باحل�صانة �ضد التحقيق �أو املحاكمة،
�أو �شدة ا�ستع�صائه �أ�سا�سا على املحاكمة .وقد �أن�ش�أ عدد متنام من ال�سلطات الق�ضائية نظما مل�صادرة الأ�صول
ال�ص ُعد الإقليمية واملتعددة
دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة ،وقد �أو�صى عدد من املنظمات مبثل هذه النظم على ُ
الأطراف .كما ت�ستحث اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد البلدان بالنظر يف ال�سماح مب�صادرة الأ�صول
املنهوبة دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة عندما تتعذر حماكمة اجلاين.
ي�ؤدى هذا االهتمام املتزايد مب�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة �إىل بروز حاجة مقابلة �إىل
�أداة عملية ت�ستخدمها ال�سلطات الق�ضائية التي تنظر يف و�ضع ت�شريع مل�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم
�إدانة .وقد �صمم كتاب« :ا�سرتداد الأ�صول املنهوبة:دليل للممار�سات احل�سنة ب�ش�أن م�صادرة الأ�صول دون
اال�ستناد �إىل حكم �إدانة» ليكون �أداة عملية ت�ساعد البلدان يف ا�سرتداد الأ�صول املنهوبة .وهو �أول دليل من نوعه
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ب�ش�أن م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة ،و�أول مطبوع معريف يف �إطار مبادرة ا�سرتداد الأ�صول
املنهوبة ،وهي مبادرة م�شرتكة بني البنك الدويل ومكتب الأمم املتحدة ملراقبة املخدرات ومنع اجلرمية تعمل،
من جملة �أمور ،على م�ساعدة البلدان النامية يف ا�سرتداد الأ�صول التي نهبها القادة الفا�سدون .ويحدد الدليل
 36مفهوما �أ�سا�سيا -من النواحي القانونية والت�شغيلية والعملية -التي ينبغي �أن يحيط بها نظام م�صادرة
الأ�صول بدون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة ليكون فعاال يف ا�سرتداد الأ�صول املنهوبة.
املنهجية
وت�ستفيد مبادرة ا�سرتداد الأ�صول املنهوبة ،كيما تكفل ب��ؤرة تركيز عملية ،من خربات وجت��ارب فريق من
اخلرباء الذين ميار�سون امل�صادرة اجلنائية �أو م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة �أو كلتيهما على
�أ�سا�س يومي .وقد مثل املمار�سون �شتى نظم امل�صادرة وجميع مراحل امل�صادرة ،وا�شتملوا على ق�ضاة حتقيق،
ومدعني عموميني ،و�ضباط لإنفاذ القانون ،ومدراء �أ�صول .وكانت نظم القانون املدين والعام ممثلة على قدم
امل�ساواة . 2وقد �أ�سهم ممار�سون من البلدان املتقدمة والنامية بخرباتهم القانونية والعملية .و�أخريا ،كان
امل�شتغلون بال�صياغة الت�شريعية ،و�صناع ال�سيا�سات ،وممار�سو امل�صادرة من الواليات الق�ضائية التي تنظر يف
م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة جزءا من عملية ال�صياغة .وقد �شارك ه�ؤالء الأفراد يف عملية
ال�صياغة ب�صفتهم ال�شخ�صية كممار�سني ولي�س بالنيابة عن حكومات كل منهم.
ومتثل املفاهيم الرئي�سية ال�ستة والثالثون تو�صيات ه�ؤالء اخلرباء املتفق عليها .وقد اتفقوا جميعا على
الأهمية البالغة لهذه املفاهيم يف ت�صميم وبناء نظام فعال مل�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة.
ويف بع�ض احلاالت ،اتفق املمار�سون على مفهوم ما ،رغم عدم وجود هذا املفهوم بعينه يف نظمهم الق�ضائية.
وقد وافقوا لأن املفهوم كان مالئما ،لي�س من الناحية النظرية فقط ،و�إمنا ا�ستناد �إىل جتارب ال�سلطات
الق�ضائية التي طبقته .وت�ستند تو�صياتهم �إىل جتاربهم امل�شرتكة كممار�سني :فاتفاقهم ترجع جذوره �إىل
الغر�ض امل�شرتك املتمثل يف ا�ستحداث م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة ك�أداة بالغة الأهمية
ال�سرتداد عوائد الف�ساد.
وقد ا�ستحدثت املفاهيم الرئي�سية بو�صفها النتائج املتفق عليها حللقة عمل املمار�سني يف �شهر �آذار/
مار�س ( 2008فيينا بالنم�سا) ومتت موا�صلة تطويرها من خالل م�ساهمات وم�شاورات املتابعة .وقد قدمت
ن�سخة منقحة منها �إىل فريق مو�سع من املمار�سني يف حلقة عمل املمار�سني يف حزيران /يونيه ( 2008كانكون،
باملك�سيك) حيث متت املوافقة عليها .وقد اتبع بذلك مب�ساهمات وم�شاورات �إ�ضافية ووافق الفريق املو�سع على
الن�سخة النهائية منها.
كيفية ا�ستخدام هذا الدليل
�صمم دليل املمار�سات احل�سنة ك�أداة عملية ل�صناع ال�سيا�سات ،وجمموعات ال�صياغة الت�شريعية ،واملحققني،
 2ا�شتملت الواليات الق�ضائية للقانون املدين على كولومبيا وكو�ستاريكا وهايتي و�إندوني�سيا وخلتن�شتاين واملك�سيك و�سوي�سرا وتايلند .وا�شتملت الواليات
الق�ضائية للقانون العام على بنغالدي�ش وكندا و�إ�سرائيل والفلبني واململكة املتحدة والواليات املتحدة وزامبيا .وتعترب غرين�سى والية ق�ضائية للقانون العام
من �أجل هذا الغر�ض ،رغم �أنها والية قانون مدين يف جزء منها ووالية قانون عام يف جزء �آخر ويرجع �أ�صلهما �إىل القانون العريف.
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واملدعني العموميني ،عالوة على كونه كتابا مرجعيا للتدريب على م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم
�إدانة .ونظرا لتنوع جماهري القراء  ،فمن املهم �أال تغيب نقطتان عن بالهم� .أوالهما � -أن الغر�ض العام من
الدليل هو م�ساعدة جميع البلدان يف و�ضع وتنفيذ قوانني تدعم م�صادرة الأ�صول دون ا�شرتاط الإدانة ،كما
هو مف�صل يف اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد .3ثانيتهما  -يجب النظر يف املفاهيم الرئي�سية يف �سياق
النظام القانوين القائم لل�سلطة الق�ضائية .فيجب على �صانع ال�سيا�سات ،مثال� ،أن يقرر �أوال ما �إن كان ينبغي
�أن يكون الت�شريع غري امل�ستند �إىل �إدانة قانونا م�ستقال �أو مدجما يف القوانني القائمة ،مثل املدونة اجلزائية
(اجلنائية) �أو قانون مكافحة غ�سل الأم��وال .ويف �أي من احلالتني ،ميكن ا�ستخدام املفاهيم الرئي�سية يف
�صياغة ت�شريع وطني مُ َيكن من م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة �أو يح�سنها.
وف�ضال عن ذلك ،قد ال يت�سنى ل�سلطة ق�ضائية ما �أن ت�ضمن جميع املفاهيم الرئي�سية يف ت�شريعها ب�ش�أن
م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة .فقد تكون بع�ض املفاهيم مقبولة يف نظم القانون املدين ولكنها
غري مقبولة يف نظم القانون العام والعك�س بالعك�س �صحيح .وفى الأحوال التي قد ال يكون فيها �أحد املفاهيم
املقرتحة مالئما يف �سياق النظام القانوين القائم لل�سلطة الق�ضائية ،ينبغي النظر يف الغر�ض الكامن حتت
هذا املفهوم .وقد يكون هناك نهج بديل للو�صول �إىل نف�س الهدف .وبقدر ما ا�ستطاع املمار�سون �أن يتو�صلوا
�إىل اتفاق ب�ش�أن املفاهيم الرئي�سية ال�ستة والثالثني ،ف�إن من امل�أمول �أن ت�ستطيع املفاهيم املت�ضمنة �أن تتجاوز
حدود �أي نظام قانوين بذاته.
والدليل منظم يف ثالثة �أبواب رئي�سية:
الباب �ألف ،يقدم �أوال نظرة عامة على م�شكلة الأ�صول املنهوبة وم�شكلة ا�سرتداد الأ�صول ما �إن يتم حتويلها
�إىل اخلارج .وثانيا ،ي�صف كيفية قيام املجتمع الدويل بخطوات لال�ستجابة للم�شكلة من خالل اتفاقية الأمم
املتحدة ملكافحة الف�ساد ومبادرة ا�سرتداد الأ�صول املنهوبة .لقد قدمت االتفاقية �إطارا جديدا لتي�سري تتبع
وجتميد وحجز وم�صادرة و�إعادة الأ�صول املنهوبة من خالل املمار�سات الفا�سدة واملخب�أة يف واليات ق�ضائية
�أجنبية .وقد ا�ستحدثت مبادرة ا�سرتداد الأ�صول املنهوبة خطة عمل لدعم توطني �إ�ضفاء الطابع املحلي على
�أحكام ا�سرتداد الأ�صول وتنفيذها يف �إطار اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ،وتي�سري اجلهود التي تبذلها
البلدان ال�سرتداد الأ�صول املنهوبة التي �أخفيت يف واليات ق�ضائية �أجنبية ،وم�ساعدتها يف نهاية الأمر على ردع
تلك التدفقات والق�ضاء على املالذات الآمنة لإخفاء عوائد الف�ساد .وثالثا و�أخريا ،يقدم الباب �ألف م�صادرة
الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة ك�أداة بالغة الأهمية ملكافحة الف�ساد ،وي�صف الأحوال التي تكون فيها
مفيدة ،والكيفية التي تختلف بها عن امل�صادرة اجلنائية ،وفائدتها يف الواليات الق�ضائية للقانون املدين
والعام ،والدعم الذي اكت�سبته على ال�صعيد الدويل.
ويحتوي الباب باء على املفاهيم الرئي�سية ال�ستة والثالثني .وقد مت جتميع املفاهيم معا بح�سب املجال
املوا�ضيعى ،مبا يف ذلك القواعد الإلزامية الأولية ،وتعريفات الأ�صول والأفعال املجرمة التي تخ�ضع مل�صادرة
 3ميكن ،بل ينبغي ،تطبيق م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة على نطاق �أعر�ض من الأفعال ،ال�سيما على الأفعال املن�ش�أة وفقا التفاقية فيينا
لعام  1988واتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد .ومن �ش�أن ذلك �أن يعني �أن هناك تو�صيات يف هذا الدليل تعترب التزامات فيما يتعلق بجرائم الف�ساد
بالن�سبة للبلدان التي �صدقت على اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ،و�أن هناك بع�ض املفاهيم الرئي�سية التي قد تكون معاجلة جرائم الف�ساد فيها
خمتلفة عن جرائم �أخرى .وقد حاول امل�ؤلفون �إبراز تلك االختالفات.
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ا�سرتداد الأ�صول املنهوبة :دليل للممار�سات احل�سنة ب�ش�أن م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة

الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة ،وتدابري التحري عن الأ�صول واملحافظة عليها ،واملفاهيم الإجرائية
واال�ستداللية ،وحتديد الأطراف وكفالة الإعالن ال�صحيح ،و�إجراءات التقا�ضي ،واالعتبارات التنظيمية و�إدارة
الأ�صول ،والتعاون الدويل وا�سرتداد الأ�صول .ومت تبيان املفاهيم من خالل �أمثلة من حاالت ومقتطفات من
4
ت�شريعات خمتلف الواليات الق�ضائية ب�ش�أن م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة.
ويحتوي الباب جيم على عدد من امل�ساهمات اخلا�صة التي كتبها فرادى املمار�سني .وتركز امل�ساهمات على
املمار�سة العامة مل�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة والتعاون الدويل يف واليات ق�ضائية خم�صو�صة،
�أال وهي كولومبيا وجزيرة غرين�سي و�أيرلندا والكويت و�سوي�سرا وتايلند واململكة املتحدة .وبالإ�ضافة �إىل ذلك،
تبني بع�ض امل�ساهمات جمموعة خمتارة من ممار�سات م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة ،مثل
�إدارة الأ�صول ،وتفوي�ض �أدوار معينة للفرع التنفيذي ،وموا�صلة القيام بامل�صادرة امل�ستندة �إىل الإثراء غري
امل�شروع.
وحتتوي املالحق على �أدوات مرجعية �إ�ضافية مل�ساعدة ال�سلطات الق�ضائية يف تنفيذ نظام م�صادرة
الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة .وامللحق الأول عبارة عن م�صفوفة تقارن بني �سمات نظم امل�صادرة
يف جمموعة خمتارة من البلدان ،مع �إ�شارات خم�صو�صة �إىل ت�شريعات امل�صادرة بدون اال�ستناد �إىل حكم
�إدانة .ويوفر امللحق الثاين ورقة مرجعية �سريعة للمفاهيم الرئي�سية .ويوفر امللحق الثالث معلومات عن قائمة
بحلقات االت�صال اخلا�صة مببادرة ا�سرتداد الأ�صول املنهوبة .وتوفر املالحق الرابع واخلام�س وال�ساد�س عينة
من اال�ستمارات وقوائم املراجعة التي ميكن ا�ستخدامها �أثناء مراحل التخطيط اال�ستداليل وال�سابق على
احلجز .ويوفر امللحق ال�سابع مواقع االت�صال املبا�شر على الإنرتنت اخلا�صة ببع�ض املواد امل�شار �إليها يف
الدليل ،والكثري منها متاح �أي�ضا يف مالحق القر�ص املمغنط املدمج اخلا�ص بالدليل.
مالحق القر�ص املمغنط املدمج بذاكرة قراءة فقط اخلا�صة باملوارد القانونية ،وهي متاحة �أي�ضا على
املوقع � www.worldbank.org/starأو املوقع  ،www.amleft.orgحتتوي على املواد امل�شار �إليها يف
الدليل ،مبا يف ذلك اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ،والقرارات والتو�صيات الوثيقة ال�صلة ال�صادرة عن
املنظمات متعددة الأطراف (مثال ،الكومنولث ،وفريق عمل الإجراءات املالية ،وجمموعة البلدان الثمانية،
واالحتاد الأوروبي) ،و�سوابق ق�ضائية ،وعينة من ا�ستمارات املحاكم من �أجل التطبيقات اال�ستداللية ،وعينة
من قوائم املراجع وا�ستمارات �إدارة الأ�صول والتحقيقات ،وعينة من قرارات ال�سيا�سات �أو املمار�سات .وقد
�أ�شري �إىل هذه الأدوات العملية يف الدليل وت�ستهدف تقدمي امل�ساعدة �إىل جميع الأطراف املنخرطة يف و�ضع
وتنفيذ ت�شريعات م�صادرة الأ�صول املنهوبة بدون اال�ستناد �إىل حكم �إدان��ة� ،سواء كانوا �صناع �سيا�سات �أو
حمققني �أو مدعني عموميني.

 4الأمثلة م�أخوذة من الدوائر الق�ضائية للقانون املدين والقانون العام و�شتى مناذج امل�صادرة يف جهد للتدليل على الكيفية التي ميكن ملختلف النظم �أن
تتبع بها املفاهيم .ورغم اجلهود املبذولة لكفالة التوازن ،ف�إن الأمثلة حمدودة يف بع�ض املجاالت؛ كم�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة جديدة
يف الكثري من الواليات الق�ضائية وهناك �أمثلة �أقل ميكن اال�ستفادة منها باملقارنة مع الواليات الق�ضائية التي لديها ت�شريعات م�صادرة الأ�صول دون
اال�ستناد �إىل حكم �إدانة وجتارب ق�ضائية �أكرث تطورا .والدليل لي�س م�صمما لكي ي�ستخدم كتحليل مقارن للتقاليد القانونية �أو كو�صف ملزايا وم�ساوئ
خ�صائ�ص مناذج امل�صادرة .فمثل هذا التحليل التف�صيلي يخرج عن نطاق هذا املطبوع.
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تفهم امل�شكلة واال�ستجابة
الدولية لها
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� -1سرقة الأ�صول العامة
م�شكلة �إمنائية على �أكرب
درجة من اخلطورة
تعد �سرقة الأ�صول العامة م�شكلة �إمنائية على �أكرب درجة من اخلطورة .ومن ال�صعب حتديد قيمة ما نهب من
الأ�صول احلكومية من البلدان النامية ب�أي درجة من الدقة بال�ضبط .وي�ضيع ما يرتاوح بني تريليون و 1.6
تريليون دوالر �سنويا ليذهب �إىل �شتى الأن�شطة غري ال�شرعية 5 .وي�سلب امل�س�ؤولون العموميون الفا�سدون يف
البلدان النامية والبلدان التي متر مبرحلة انتقال ما ي�صل �إىل  40مليار دوالر كل �سنة ،ويخبئون هذه الأموال
خارج البالد حيث يكون من ال�صعوبة البالغة ا�ستعادتها .وهذا الرقم يعادل الناجت املحلي الإجمايل ال�سنوي
لأفقر  12بلدا يف العامل يعي�ش فيها  240مليون ن�سمة.
وتتجاوز التكلفة احلقيقية للف�ساد بكثري قيم الأ�صول التي ينهبها قادة البلدان .ويف�ضي ذلك �إىل تردي
امل�ؤ�س�سات العامة وعدم الثقة بها ،وبخا�صة تلك املنخرطة يف �إدارة املاليات العامة وحوكمة القطاع املايل؛
و�إىل �إ�ضعاف مناخ اال�ستثمار اخلا�ص� ،إن مل يكن تدمريه؛وف�ساد �آليات تو�صيل اخلدمات االجتماعية ،مثل تلك
اخلا�صة بربامج ال�صحة والتعليم الأ�سا�سية ،مع وقوع �آثار معاك�سة على وجه اخل�صو�ص على الفقراء.6
وما �إن يتم حتويل الأموال املنهوبة �إىل اخلارج ،حتى ي�صري من ال�صعب ب�شكل غري عادي ا�ستعادتها .فمن
ناحية ،تواجه البلدان النامية عقبات كئودا نتيجة ملحدودية قدراتها القانونية واال�ستداللية والق�ضائية ،وعدم
كفاية مواردها املالية؛ واالفتقاد �إىل الإرادة ال�سيا�سية .ومن �ش�أن ذلك �أن يوهن قدرة البلدان على اال�ضطالع
بالتحقيقات واملالحقات الق�ضائية ،وبتتبع عوائد الف�ساد وجتميدها وم�صادرتها و�إعادتها .وف�ضال عن ذلك،
تقلل نف�س هذه العقبات من قدرتها على تقدمي طلبات دولية وافية لل�سلطات الق�ضائية الأجنبية التي و�ضعت
فيها الأ�صول املنهوبة ،يف حني �أن الطلب الكايف قد ميكن ال�سلطات الق�ضائية الأجنبية من ال�شروع يف �إجراءات
لتقييد الأ�صول �أو �إنفاذ �أمر حجز �أو م�صادرة �أجنبيني .ومن ناحية �أخرى ،قد ال ت�ستجيب ال�سلطات الق�ضائية
التي تخب�أ فيها الأ�صول املنهوبة -وغالبا ما تكون بلدانا متقدمة -لطلبات امل�ساعدة القانونية .وت�ستطيع بلدان
 5مكتب الأمم املتحدة ملراقبة املخدرات ومنع اجلرمية ،والبنك الدويل“Stolen Asset Recovery [STAR] Initiative: Challenges, ،
”( Opportunities and Action Planالبنك الدويل ،وا�شنطن العا�صمة� ،)2007 ،ص ،10 :ت�ست�شهد من Raymond Baker: Capitalism’s :
Achillis Heal: Dirty Money and How to Renew the Free Market System” [Hopken, NJ: John Weley & Sons, Inc.,
] .2005لالطالع على ن�ص مبادرة ا�سرتداد الأ�صول املنهوبة ،انظر امللحق �ألف على القر�ص املمغنط.

 6تقرير مبادرة ا�سرتداد الأ�صول املنهوبة� ،ص.8 :
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كثرية �أن جتمد الأ�صول ،ولكنها ال ت�ستطيع �إعادتها .ويف حاالت �أخرى ،ف�إن املعايري الإثباتية والإجرائية التي
ت�شرتطها قوانني ال�سلطة الق�ضائية الأجنبية مرتفعة ومن ثم ي�صعب� ،أو ي�ستحيل ،على ال�سلطة الق�ضائية
الطالبة �أن تفي بها .وحيثما َت ًُعق وفاة امل�س�ؤول املنخرط يف �سرقة الأ�صول �أو هربه �أو ح�صانته من القيام
بتحقيقات وحماكمات جنائية ،ف�إن عملية اال�سرتداد قد ت�صبح �أكرث �صعوبة �أو ا�ستحالة .وال ميكن ال�سرتداد
الأ�صول �أن تفلح �إال يف وجود تعاون متبادل ح�سا�س للزمن فيما بني البلدان املتقدمة والنامية وبني ال�ضحية
(ال�سلطة الق�ضائية املتقدمة بالطلب) واملناطق الأجنبية التي تو�ضع فيها الأ�صول املنهوبة (ال�سلطة الق�ضائية
املتلقية للطلب).
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 -2توافق الآراء العاملية على
احلاجة �إىل عمل موحد
اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد
�إدراكا منه للم�شكلة اجل�سيمة املتمثلة يف الف�ساد العظيم واحلاجة �إىل �آليات حم�سنة ملكافحة �آثاره املخربة،
طرح املجتمع الدويل �إطارا جديدا لتي�سري تتبع الأ�صول املنهوبة من خالل ممار�سات فا�سدة والتي مت �إخفا�ؤها
يف واليات ق�ضائية �أجنبية ،وجتميدها واحلجز عليها وم�صادرتها و�إعادتها .وقد طرحت اتفاقية الأمم املتحدة
ملكافحة الف�ساد 7التي دخلت حيز النفاذ يف عام  2005هذا الإطار املبتكر يف ف�صل مكر�س ال�سرتداد الأ�صول.
عرفت �إعادة الأ�صول ب�أنها مبد�أ �أ�سا�سي من مبادئ االتفاقية ،والدول الأطراف مطالبة ب�أن تقدم لبع�ضها
البع�ض �أكرب قدر من التعاون وامل�ساعدة يف هذا ال�صدد 8.و بغية التمكني من تنفيذ هذا املبد�أ ،تطرح االتفاقية
�إجماال � ،آليات ال�سرتداد الأ�صول املكت�سبة ب�شكل غري �شرعي والتعاون الدويل ب�ش�أن تتبع الأ�صول امل�سروقة
وجتميدها واحلجز عليها وم�صادرتها و�إعادتها ،ومن بينها:
§ �إجراءات وافية لكفالة �أن تويل امل�ؤ�س�سات املالية االهتمام على وجه اخل�صو�ص بالن�شاط امل�شبوه،
ي�شمل احل�سابات امل�صرفية اخلا�صة للم�س�ؤولني العموميني البارزين و�أف��راد �أ�سرهم واملنت�سبني
9
املقربني لهم؛
§ و�إجراءات ت�سمح للدولة الطرف ب�أن ت�شارك كمتقا�ض فرد يف حماكم دولة طرف �أخرى ،مبا ي�سمح
للدولة ب�أن ت�سرتد عوائد الف�ساد كطرف مدع يف ق�ضيتها� ،أو كمطالب يف �إجراءات امل�صادرة� ،أو
ك�ضحية فيما يتعلق مبا ت�أمر به املحكمة من رد احلقوق �إىل �أ�صحابها10؛
§ وت�شريع داخلي ميكن دولة ما من �أن تعرتف ب�أمر م�صادرة �أجنبي وبتجميد وم�صادرة الأ�صول
املتح�صلة من ف�ساد يف دولة �أجنبية من خالل ما تقوم به من حتقيقات11؛
§ وتدابري ت�سمح مب�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة ،وال�سيما يف حاالت الوفاة �أو الهروب
�أو غري ذلك من احلاالت.12
 7ن�ص االتفاقية بالإ�ضافة �إىل قائمة بالبلدان التي وقعت �أو �صدقت عليها متاحان على املوقعhttp://www.unodc.ogr/unodc/en/treaties/ :
 .CAC/index.htmlانظر �أي�ضا امللحق باء على القر�ص املمغنط املدمج.

 8املادة  51من االتفاقية.
 9املادة  52من االتفاقية.
 10املادة  53من االتفاقية.
 11املادة  54من االتفاقية.
 12الفقرة (1ج) من املادة  55من االتفاقية.
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وف�ضال عن ذلك ،توجز االتفاقية �إطارا للتعاون الدويل  13وللت�صرف يف املمتلكات امل�صادرة من قبل دولة
طرف بناء على طلب دولة �أخرى ،تبعا ملا تكون عليه الأ�صول من �صلة وثيقة بالدول الطرف املتقدمة بالطلب.14
وتتحدث االتفاقية بوجه خا�ص عن اختال�س الأموال العامة وغ�سل الأموال العامة املختل�سة ،وتلتزم الدولة
الطرف املتلقية للطلب ب�أن تعيد املمتلكات امل�صادرة �إىل الدولة الطرف الطالبة .15وبالإ�ضافة �إىل النهو�ض
مبخططات تكاملية من القوانني املحلية لإجناز هدف �إعادة الأموال العامة املختل�سة ،تطالب االتفاقية ،حيثما
ال توجد قواعد خا�صة �سارية ،بالنظر على وجه الأولوية يف �إعادة املمتلكات امل�صادرة �إىل �أ�صحابها ال�شرعيني
ال�سابقني �أو تعوي�ض �ضحايا اجلرمية16 .وف�ضال عن القواعد التي يطرحها هذا الإطار ،يجوز للدول الأطراف
املتلقية للطلب �أن تخ�صم ما تكبدته من نفقات معقولة يف التحقيق �أو املحاكمة �أو الإجراءات الق�ضائية التي
�أ�سفرت عن �إعادة املمتلكات امل�صادرة �أو الت�صرف فيها  .17كما يجوز للدول �أن تويل النظر يف �إبرام اتفاقات
�أو ترتيبات مقبولة من الطرفني ب�ش�أن الت�صرف النهائي يف املمتلكات امل�صادرة على �أ�سا�س حالة بحالة.18
مبادرة ا�سرتداد الأ�صول املنهوبة
وق��ام البنك ال ��دويل ،بال�شراكة م��ع مكتب الأمم املتحدة
ملراقبة املخدرات ومنع اجلرمية ،بغية امل�ساعدة يف معاجلة
امل�شكلة املذهلة املتمثلة يف �سرقة الأ�صول العامة من البلدان
النامية ،بطرح مبادرة ا�سرتداد الأ�صول املنهوبة يف �شهر
�أيلول� /سبتمرب  .2007وعند الإعالن عن اخلطة� ،أو�ضح بان
كي مون الأمني العام للأمم املتحدة ،وروبرت ب .زوليك رئي�س
البنك الدويل ،و�أنطونيو ماريا كو�ستا املدير التنفيذي ملكتب
الأمم املتحدة ملراقبة املخدرات ومنع اجلرمية �أن ثمة حاجة
�إىل بذل جهد دويل حقيقي لكفالة �إعادة الأ�صول امل�سلوبة �إىل
19
�أ�صحابها احلقيقيني.

�إن هذه املبادرة �سوف تعزز التعاون الذي
ت�شتد احل��اج��ة �إل�ي��ه ب�ين ال�ب�ل��دان النامية
واملتقدمة ،وبني القطاعني العام واخلا�ص
لكفالة �إعادة الأموال امل�سلوبة �إىل �أ�صحابها
احلقيقيني».
بان كي مون
الأمني العام للأمم املتحدة
� 17أيلول� /سبتمرب .2007

 13املادة  55من االتفاقية.
 14املادة  57من االتفاقية.
 15الفقرة �( 3أ) من املادة  57من االتفاقية.
 16الفقرة( 3ج) من املادة  .57كما تت�ضمن االتفاقية �أحكاما ب�ش�أن �إعادة املمتلكات �إىل الدول الطرف الطالبة ،من �أجل �إعادة املمتلكات �إىل �أ�صحابها
ال�شرعيني ال�سابقني �أو تعوي�ض ال�ضحايا (الفقرة  2من املادة  14من االتفاقية).
 17الفقرة  4من املادة  57من االتفاقية.
 18الفقرة  5من املادة  .57وقد دعت اتفاقيات �أخرى متعددة الأطراف �إىل مثل هذه االتفاقات امل�شرتكة .انظر الفقرة ( 3ب) من املادة  14من اتفاقية
الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والفقرة (5ب) “ ”iiمن املادة  5من اتفاقية فيينا.
� 19أعلنت جمموعة البلدان الع�شرين ت�أييدها للمبادرة يف �إعالن القمة ب�ش�أن الأ�سواق املالية واالقت�صاد العاملي (وا�شنطن العا�صمة 15 ،ت�شرين الثاين/
نوفمرب  .)2008كما �أ�شري �إىل جهود �أمانة املبادرة يف وثيقة نتائج م�ؤمتر الأمم املتحدة الدويل للمتابعة ب�ش�أن متويل التنمية من �أجل ا�ستعرا�ض تنفيذ
توافق �آراء مونتريي (الدوحة ،قطر 2 ،كانون الأول /دي�سمرب  ،2008الفقرة  .)20كما رحب وزراء مالية جمموعة الثمانية باملبادرة يف بوت�سدام� ،أملانيا
يف � 19أيار /مايو .2007
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وحتث مبادرة ا�سرتداد الأ�صول املنهوبة البلدان على الت�صديق على اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد
و�أن تطبق الإطار الذي �أن�ش�أته االتفاقية لتدعيم توطينها (�إ�ضفاء الطابع املحلي عليها) وتنفيذها .وتركز
املبادرة على ا�سرتداد الأ�صول على ال�صعيد الدوىل ،وتخفي�ض احلواجز القائمة يف املراكز املالية الرئي�سية
�أمام ا�سرتداد الأ�صول ،وبناء القدرة التقنية لتي�سري ا�سرتداد الدول ال�ضحايا للأ�صول ،وامل�ساعدة ،يف نهاية
املطاف ،على ردع تلك التدفقات والق�ضاء على املالذ الآمنة للف�ساد.
و�ست�ساعد مبادرة ا�سرتداد الأ�صول املنهوبة على:
§ توليد ون�شر املعارف عن ا�سرتداد الأ�صول
والدعوة �إىل تنفيذ تدابري تقلل من احلواجز
�أمام ا�سرتداد الأ�صول؛
§ ودع� ��م اجل �ه��ود ال��وط �ن �ي��ة ل �ب �ن��اء ال �ق��درة
امل�ؤ�س�سية من �أجل ا�سرتداد الأ�صول ،مثل
نظم امل �� �ص��ادرة الفعالة �أو ال �ق��درة على
اال�ستجابة لطلبات امل�ساعدة القانونية
املتبادلة الدولية ،والتقدم بها؛
§ ر��ص��د الأم� ��وال امل���س�ت�ع��ادة �إذا م��ا طلبت
ال�سلطات الوطنية ذلك.

«ينبغي �أال ت�ك��ون ه�ن��اك م�ل�اذ �آم �ن��ة ملن
ي�سرقون من الفقراء�« ».ستكون م�ساعدة
ال�ب�ل��دان النامية على ا� �س�ترداد الأم ��وال
املنهوبة عامال رئي�سا يف متويل الربامج
االجتماعية وحت��ذي��ر ال �ق��ادة الفا�سدين
ب�أنهم لن يهربوا من القانون».

روبرت ب .زوليك ،رئي�س البنك الدويل17 ،
�أيلول� /سبتمرب 2007

والفائدة التي تعود على التنمية من ا�سرتداد الأ�صول املنهوبة هائلة ،بافرتا�ض ح�سن �إنفاق الأموال .بل
�إن جزءا من الأ�صول ميكن �أن يوفر متويال ت�شتد احلاجة �إليه للربامج االجتماعية �أو البنية التحتية املطلوبة
ب�شدة .فمن املمكن �أن متول كل  100مليون دوالر حت�صينات كاملة لنحو  4ماليني طفل �أو توفر تو�صيالت مياه
20
�إىل � 250000أ�سرة معي�شية.
ما هو �أك�ثر من فوائد �إع��ادة احلقوق �إىل �أ�صحابها،
برنامج تقوم به م�ب��ادرة ا��س�ترداد الأ��ص��ول املنهوبة يعمل
على م�ساعدة البلدان بفعالية يف تقليل احلواجز وا�سرتداد
الأ�صول املنهوبة من �ش�أنه �أن ي�ساعد يف بناء القدرة امل�ؤ�س�سية
وتوفري ت�أثري رادع قوي وي�ساعد يف نهاية الأمر على الق�ضاء
على املالذ الآمنة للف�ساد.

«�إن الف�ساد ي�ؤذينا جميعا .والكفاح �ضده
م�س�ؤولية م�شرتكة»
�أنطونيو م��اري��ا كو�ستا ،امل��دي��ر التنفيذي
ملكتب الأمم املتحدة ملراقبة املخدرات ومنع
اجلرمية 28 ،كانون الثاين /يناير 2008

 20الفقرة  11من تقرير مبادرة ا�سرتداد الأ�صول املنهوبة.2007 ،
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 -3امل�صادرة غري امل�ستندة �إىل
حكم �إدان��ة ك���أداة ال�سرتداد
الأ�صول
التمييز بني امل�صادرة اجلنائية وم�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة
هناك ب�صفة عامة نوعان من امل�صادرة ي�ستخدمان على ال�صعيد الدويل ال�سرتداد عوائد اجلرمية والأدوات
امل�ستخدمة يف اقرتافها :21م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة ،وامل�صادرة اجلنائية .وتتقا�سم
االثنتان نف�س الهدف� ،أال وهو م�صادرة الدولة لعوائد اجلرمية والأدوات امل�ستخدمة يف اقرتافها .وتتقا�سم
كلتاهما �سندين منطقيني ثنائيني .ف�أوال ،ينبغي عدم ال�سماح ملن يقرتفون ن�شاطا غري قانوين باال�ستفادة من
جرائمهم .وينبغي م�صادرة العوائد وا�ستخدامها يف تعوي�ض ال�ضحية� ،سواء كانت دولة �أو فردا .وثانيا ،ينبغي
ردع الن�شاط غري القانوين� .إن ا�ستبعاد املكا�سب االقت�صادية الناجتة من اجلرمية يثبط ال�سلوك الإجرامي يف
املقام الأول .وتكفل م�صادرة �أدوات اقرتاف اجلرمية عدم ا�ستخدام تلك الأ�صول يف �أغرا�ض �إجرامية �أخرى؛
وهي تعمل باملثل كرادع.
وتختلف امل�صادرة اجلنائية عن م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة يف الإجراء امل�ستخدم يف
م�صادرة الأ�صول .ويتمثل الفارق الرئي�سي بني االثنتني يف �أن امل�صادرة اجلنائية تتطلب حماكمة جنائية وحكما
بالإدانة ،يف حني �أن م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة ال تتطلب ذلك .وبالإ�ضافة �إىل هذا ،هناك
عدد من االختالفات الإجرائية التي متيز كال النظامني ب�صفة عامة (انظر الإطار  1من �أجل املقارنة).
وامل�صادرة اجلنائية عبارة عن «دعوى ق�ضائية �شخ�صية»� ،أي دعوى �ضد ال�شخ�ص (مثل دعوى الدولة
�ضد جون �سميث)؛ وت�ستوجب حماكمة جنائية و�إ�صدار حكم �إدانة بالإدانة ،وغالبا ما يكون ذلك جزءا من
عملية �إ�صدار احلكم .وبع�ض ال�سلطات الق�ضائية تطبق بالن�سبة لعملية امل�صادرة معيار �إثبات (�أي موازنة
االحتماالت) �أدنى مما تطبقه بالن�سبة للجزء اجلنائي من العملية( .لالطالع على و�صف ملعايري الإثبات،
انظر املفهوم الرئي�سي  .)14ورغما عن ذلك ،ف�إن ا�شرتاطات الإدانة اجلنائية تعني �أنه يجب على احلكومة
�أوال �أن تثبت اجلرم ب�شكل «ال حمل فيه ل�شك معقول» �أو بحيث يكون القا�ضي «مقتنعا ب�شكل ال يتزعزع» (�إدانة
عن دراية تامة) .وقد تكون امل�صادرة اجلنائية م�ستندة �إىل املو�ضوع � ،أي �أنه يتوجب على �سلطة الإدعاء �أن
تثبت �أن الأ�صول مو�ضع التحقيق عبارة عن عوائد اجلرمية �أو �أدواتها .وقد تكون،كبديل لذلك،م�ستندة �إىل
القيمة ،وهو ما ي�سمح مب�صادرة قيمة منافع اجلاين من اجلرمية دون �إثبات ال�صلة بني اجلرمية ومو�ضوع
امللكية على وجه التحديد.
�« 21أدوات اق�تراف الفعل» هي الأ�صول امل�ستخدمة لتي�سري اق�تراف اجلرمية ،مثل �سيارة �أو قارب ا�ستخدما يف نقل امل��واد املخدرة .انظر املفهوم
الرئي�سي .6
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الإطار 1

االختالفات بني امل�صادرة اجلنائية وم�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة

امل�صادرة اجلنائية
�ضد ال�شخ�ص (دعوى �شخ�صية)،
جزء من اتهام جنائي �ضد �شخ�ص
ما.

الإجراء

م�صادرة غري م�ستندة �إىل حكم �إدانة
�ضد املو�ضوع (عينية) �إج��راء ق�ضائي
ترفقه احلكومة �ضد املو�ضوع

تفر�ض كجزء من حكم �صادر يف
ق�ضية جنائية

متى حتدث امل�صادرة؟

ترفع قبل احلكم ب�إدانة جنائية �أو �أثناءه
�أو بعد �صدوره� ،أو حتى �إذا مل يكن هناك
اتهام جنائي �ضد �شخ�ص ما.

احلكم ب��إدان��ة جنائية مطلوب.
يجب �إثبات الن�شاط الإجرامي
ب�شكل « ال حمل فيه ل�شك معقول»
�أو بوا�سطة « �إدان���ة ع��ن دراي��ة
تامة».

�إثبات ال�سلوك غري القانوين

احلكم ب�إدانة جنائية غري مطلوب .يجب
�إثبات ال�سلوك غري القانوين بوا�سطة
معيار �إثبات «توازن االحتماالت» (ميكن
�أن يتفاوت املعيار).

ت�ستند �إىل املو�ضوع �أو ت�ستند �إىل
القيمة

ال�صلة بني العوائد وال�سلوك
غري القانوين

ت�ستند �إىل املو�ضوع

ت�صادر م�صلحة املدعى عليه يف
املمتلكات

امل�صادرة

يتفاوت (جنائي �أو مدين)

االخت�صا�ص الق�ضائي

ت�صادر ال�شيء ذاته مع مراعاة م�صالح
املالك الأبرياء
يتفاوت (جنائي �أو مدين)

تعترب م�صادرة الأ�صول بدون اال�ستناد �إىل حكم بالإدانة ،والتي ي�شار �إليها �أي�ضا بو�صفها «م�صادرة
مدنية» �أو «م�صادرة عينية» �أو «م�صادرة مو�ضوعية» يف بع�ض االخت�صا�صات الق�ضائية� ،إجراء �ضد الأ�صول
ذاتها (مثال ،دعوى الدولة �ضد  100000دوالر) ،ولي�ست �ضد �أفراد .22وهو �إجراء منف�صل ،عن �أي �إجراءات
ق�ضائية جنائية وي�شرتط �إثبات �أن املمتلكات ملوثة (�أي �أن املمتلكات عوائد �أو �أدوات جلرمية) .وعموما،
يجب �إثبات ال�سلوك الإجرامي مبعيار �إثبات قائم على موازنة االحتماالت .ومن �ش�أن ذلك �أن يخفف العبء
عن احلكومة ،ويعني �أنه قد يت�سنى احل�صول على م�صادرة عندما يكون هناك دليل غري كاف ي�ساند الإدانة
اجلنائية .ونظرا �إىل �أن الق�ضية لي�ست �ضد مدعى عليه فرد ،و�إمنا �ضد ممتلكات ،ف�إن �صاحب املمتلكات يعترب
طرفا ثالثا وله احلق يف الدفاع عن املمتلكات.
وتكون م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدان��ة مفيدة يف �سياقات �شتى ،وال�سيما عندما تكون
امل�صادرة اجلنائية غري ممكنة �أو متاحة (انظر الإطار  2لالطالع على مناذج لل�سوابق القانونية) ،كما هو
احلال يف الأمثلة التالية:
§ �أن يكون اجلاين هاربا .والإدانة اجلنائية غري ممكنة لأن املتهم هارب.
 22توجد يف بع�ض البلدان تباينات ب�ش�أن ما يعترب بالأ�سا�س دعوى «عينية» .ففي الفلبني ،ال يعترب النظام عينيا ب�شكل حم�ض لأن احلكومة ت�ستطيع �أن
حت�صل على حكم �شخ�صي �ضد فرد ما ولي�س �ضد املمتلكات� ،إذا كانت املمتلكات غري متاحة.
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§
§
§
§

§

§

�أن يكون اجلاين ميتا �أو مات فعال قبل احلكم بالإدانة .والوفاة تنهي الإجراءات الق�ضائية اجلنائية.
�أن يكون اجلاين متمتعا باحل�صانة �ضد املالحقة القانونية.
�أن يكون اجلاين قويا �إىل درجة �أن التحقيقات �أو املحاكمة اجلنائية م�س�ألة غري واقعية �أو م�ستحيلة.
�أن يكون اجلاين غري معروف ومت العثور على الأ�صول (مثال ،مت العثور على الأ�صول يف حوزة
ناقل ر�سائل غري متورط يف اقرتاف الفعل الإجرامي) .ف�إذا كان الأ�صل م�ستقى من جرمية،
فقد يكون املالك �أو اجلاين غري راغب يف الدفاع �ضد �إجراءات اال�سرتداد املدنية خوفا من �أن
ي�سفر ذلك عن حماكمة جنائية .وهذه احلالة من عدم التيقن من ِ�ش�أنها �أن جتعل من املالحقة
الق�ضائية اجلنائية للجاين �أمرا �صعبا جدا� ،إن مل يكن م�ستحيال.
�أن تكون املمتلكات الوثيقة ال�صلة يف حوزة طرف ثالث مل يتم توجيه االتهام �إليه بارتكاب
فعل جنائي ولكنه يدرك� -أو يتعامى عن ق�صد عن احلقيقة -ب�أن املمتلكات ملوثة .ويف حني
�أن امل�صادرة اجلنائية قد ال ت�صل �إىل املمتلكات التي حتوزها �أطراف ثالثة ح�سنة النية ،ف�إن
م�صادرة الأ�صول بدون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة ميكن �أن ت�صادر املمتلكات من جانب طرف
ثالث دون دفاع بح�سن النية.
�أال توجد �أدلة كافية مبا ال ي�سمح بال�سري يف املحاكمة اجلنائية.

ويف ظل مثل هذه ال�سيناريوهات ،تكون م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة ممكنة ،لأنها �إجراء
عيني �ضد املمتلكات ولي�س �ضد �أ�شخا�ص� ،أو لأن الإدانة اجلنائية لي�ست مطلوبة� ،أو لل�سببني .كما ميكن �أن
تكون م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة مفيدة يف الأحوال التالية:
§ �أن يكون اجلاين قد متت تربئته من ارتكاب الفعل اجلنائي املجرم الذي كان يواجهه نتيجة
لعدم وجود دليل مقبول �أو العجز عن ا�ستيفاء عبء الإثبات .وي�سري ذلك يف االخت�صا�صات
الق�ضائية التي يتقرر فيها م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة بناء على قاعدة
�إثبات �أقل من قاعدة الإدانة اجلنائية .ويف حني �أنه قد ال يكون هناك دليل كاف حلكم بالإدانة
اجلنائية يتجاوز معيار ال�شك املعقول ،فقد يكون هناك ،مع ذلك ،دليل كاف يثبت �أن الأ�صول
متح�صلة من ن�شاط غري قانوين على �أ�سا�س موازنة االحتماالت.
§ �إن الطعن مل يتم يف امل�صادرة .ويف االخت�صا�صات الق�ضائية التي يتقرر فيها م�صادرة
الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة كمحاكمة مدنية ،ت�ستخدم �إج��راءات احلكم الغيابي
مل�صادرة الأ�صول ،مما يف�ضي �إىل وفورات يف الوقت والتكاليف.
ومن املمكن �أن تكون م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة فعالة يف حرمان الف�ساد ال�سيا�سي من
ثمار جرائمه وا�سرتداد تلك الأموال ملواطني الدولة ال�ضحية .ويف حني �أنه ينبغي �أال تكون م�صادرة الأ�صول
دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة بديال البتة للمحاكمة اجلنائية ،فقد تكون يف الكثري من احلاالت (ال�سيما يف
�سياق الف�ساد الر�سمي) الأداة الوحيدة املتاحة ال�سرتداد عوائد تلك اجلرائم واقت�ضاء بع�ض تدابري العدالة.
وقد مينع نفوذ امل�س�ؤولني الفا�سدين وغري ذلك من احلقائق العملية من �إجراء التحقيقات اجلنائية بالكامل،
�أو حتى ميوت امل�س�ؤول �أو يهرب من وجه العدالة .ولي�س من غري ال�شائع �أن يحاول امل�س�ؤول الفا�سد الذي �سلب
البلد �أن يح�صل �أي�ضا على ح�صانة من املحاكمة .وحيث �إن نظام م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم
�إدانة ال يعتمد على حكم بالإدانة اجلنائية ،فيمكنه موا�صلة �إجراءاته بغ�ض النظر عن وفاة امل�س�ؤول الفا�سد �أو
هربه �أو ما يتمتع به من ح�صانة.
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الإطار 2

�سيناريوهات م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة

الهروب من الوالية الق�ضائية
ُقب�ض على طالبني �أجنبيني يبيعان جموهرات مزيفة وحقائب يد مرتفعة القيمة على �أنها كلها ن�سخ �أ�صلية ،وذلك على
موقع مزادات على الإنرتنت بتهمة ارتكاب خمالفات مت�صلة بالتزوير وغ�سل الأموال .وقد �أفرج عنهما بكفالة ومل
يقدما �أنف�سهما للمحاكمة .وكان من املعتقد �أنهما عادا �إىل موطنهما.
وقد �أحيلت الق�ضية �إىل وكالة ا�سرتداد الأ�صول (اململكة املتحدة) وك�شفت التحقيقات �أنه مت تلقي الأموال من
خالل ح�سابات م�صرفية �شتى من �شركات مدفوعات باالت�صال املبا�شر على الإنرتنت ومن مدفوعات نقدية .ومت منح
الوكالة �أمر جتميد وح�صلت يف النهاية على �أمر ب�ش�أن  60000جنيه �إ�سرتليني (زهاء  83500دوالر).
التقا�ضي داخل الواليات الق�ضائية؛ جرمية ارتكبت يف والية ق�ضائية �أجنبية
متت �إدانة متاجر بالب�شر يف حمكمة فرن�سية ،وحكم عليه بال�سجن ثماين �سنوات ،وغرم  500000جنيه �إ�سرتليني
(زهاء  658000دوالر) و�صودرت �شقته الفرن�سية.ومن �أ�سف �أن ال�سلطات الفرن�سية مل تكن متلك والية ق�ضائية
للو�صول �إىل �أ�صوله يف اململكة املتحدة وا�ستيفاء الغرامة ،مما جعله قادرا على الو�صول عند الإفراج عنه �إىل �أ�صول
�ضخمة م�شرتاة بعوائد الأن�شطة غري امل�شروعة .وقد جنحت وكالة ا�سرتداد الأ�صول يف احل�صول على �أمر بتجميد
املمتلكات و�صادرت يف نهاية الأمر  750000جنيه �إ�سرتليني (زهاء  1044000دوالر) بعد �إثبات �أن املبالغ النقدية
الكبرية واملتعددة املودعة يف ح�سابات م�صرفية هي عوائد االجتار يف الب�شر.
دليل غري كاف ملحاكمة جنائية
يف عام  ،2004قامت �شرطة مدينة هريتفورد�شاير بتنفيذ �إذن بالتفتي�ش ووجدت �آثار كوكايني ،ولكنها مل جتد دليال
كافيا ل�ضمان الإدانة .وقد �أحيلت الق�ضية �إىل وكالة ا�سرتداد الأ�صول التي ح�صلت بنجاح على �أمر جتميد ممتلكات على
�أ�صول قيمتها  1.5مليون جنيه �إ�سرتليني (زهاء  2088000دوالر) .ودفعت الوكالة لدى ح�صولها على الأمر ب�أن الأ�صول
مت التح�صل عليها من �سلوك غري قانوين وا�سع املدى ،منه االجتار يف املخدرات ،وغ�سل الأموال ،والتدلي�س يف الرهون
العقارية ،و�أن املمتلكات املكت�سبة با�سم �أحد �أفراد الأ�سرة و�شركة ما مت متويلها بوا�سطة اخلا�ضع للتقا�ضي .لقد �أن�ش�أ
اخلا�ضع �شركات عديدة مع �شركاء �أدينوا ب�سبب املخدرات ،و�أنه يتم مل تقدمي بيانات مالية ب�ش�أن غالبية تلك ال�شركات،
و�أنه كان من امل�ستحيل للخا�ضع �أن يكون قد مول ممتلكاته ون�شاط �أعماله من �أي موارد م�شروعة كانت متاحة له.

ال تقت�صر م�صادرة الأ�صول بدون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة على ال�سياق الوطني .ففي �إطار االقت�صاد
العاملي احلايل ،ميكن للمجرمني �أن ينقلوا الأ�صول حول العامل يف ثوان ب�ضغطة على زر .فلم تعد احلدود
الدولية حليفا لل�سيا�سي الفا�سد �إذا ما �سنت الدولة التي وقع فيها الف�ساد والدولة التي توجد فيها عوائد
اجلرمية ،قوانني ت�سمح بالتعاون يف ال�ضبط وامل�صادرة -ا�ستنادا �إىل كل من امل�صادرة اجلنائية وم�صادرة
الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة.
م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدان��ة يف الواليات الق�ضائية املدنية الواليات
الق�ضائية القائمة على القانون العام
ميكن �إن�شاء نظام مل�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة يف كل من الواليات الق�ضائية املدنية وتلك
القائمة على القانون العام .ونقطة البداية يف ذلك هي امل��ادة ( )1( 54ج) من اتفاقية الأمم املتحدة
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م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة يف ظل الواليات الق�ضائية املدنية والقائمة
الإطار 3
على القانون العام
القانون العام
القانون املدين
�أوجه ال�شبه
�إجراءات �ضد املمتلكات �أو الأ�صول (�إجراءات عينية)
الإدانة لي�ست مطلوبة
ا�شرتاط �إثبات ال�سلوك غري امل�شروع
ال حمل فيه ل�شك معقول �أو بوا�سطة
�إدانة عن دراية تامة
جنائي
حمدود

�أوجه االختالف
مطلوب معيار �إثبات للم�صادرة
حمكمة الوالية الق�ضائية
تقدير الإدعاء

موازنة االحتماالت �أو رجحان الدليل
مدين
عري�ض

مالحظة :تتفاوت مناذج امل�صادرة من والية ق�ضائية �إىل �أخرى ،ومن ثم فقد ت�سري اال�ستثناءات.

ملكافحة الف�ساد ،التي تطلب �إىل جميع الدول الأطراف �أن تنظر يف م�صادرة عوائد اجلرمية دون حكم �إدانة.
وال تركز االتفاقية على تقليد قانوين واحد �أو تقرتح �أن االختالفات الأ�سا�سية ميكن �أن تعيق التنفيذ .وبدال من
ذلك ،تقرتح م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة ك�أداة جلميع الواليات الق�ضائية للنظر يف مكافحة
الف�ساد, ،و هى �أداة تعلو على االختالفات بني النظم.
ورغم �أن النظم الق�ضائية القائمة على القانون املدين تتمتع بخربة �أطول يف بلدان خمتارة ذات نظم
ق�ضائية م�ستندة �إىل القانون العام ،مثل الواليات املتحدة وجنوب �أفريقيا و�أيرلندا ،ف�إن عددا متناميا منها
قام ب�سن ت�شريعات .ومن بني تلك البلدان ذات النظم الق�ضائية القائمة على القانون املدين �ألبانيا وكولومبيا
ومقاطعة كويبك (كندا) وخلتن�شتاين و�سلوفينيا و�سوي�سرا وتايلند .وقد تباينت مناذج امل�صادرة ،يف تقاليد
القانون العام �أو القانون املدين فيما بني البلدان التي اتبعتها.
ورغم وجود اختالفات جذرية بني نظامي القانون العام والقانون املدين (انظر الإطار  ،)3ف�إن هناك
جماالت اتفاق لها �ش�أنها .ففي بع�ض احلاالت ،فقد �أدرجت البلدان ذات النظم الق�ضائية القائمة على القانون
املدين مبادئ القانون العام �ضمن نظمها ،والعك�س بالعك�س .فمثال ،ت�ستخدم مقاطعة كويبك ،وهي مقاطعة
ذات نظم ق�ضائية قائمة على القانون املدين داخل كندا ،معيار توازن االحتماالت يف الإثبات يف الق�ضايا
املدنية ،ولي�س املعيار الأحادي الذي تت�صف به الإجراءات الق�ضائية الأخرى اخلا�صة بالقانون املدين .ويف
حاالت �أخرى ،وجدت ال�سلطة الق�ضائية حلوال متكنها من التعاون الدويل .فمثال� ،أكدت حماكم يف �سوي�سرا
�إمكانية قيام �سوي�سرا بتقدمي تعاون ق�ضائي جنائي للواليات املتحدة ب�ش�أن ق�ضايا م�صادرة الأ�صول دون
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اال�ستناد �إىل حكم �إدانة رغم عدم وجود نية ملوا�صلة الإجراءات اجلنائية .23وهذا النوع من التعاون العملي
مهم �أي�ضا للتعاون الدويل املطلوب مبقت�ضى اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد.
وقد �صمم هذا الدليل ،ح�سبما بيناه يف املقدمة ،بحيث يكون مفيدا يف كل من ق�ضايا القانون املدين
والقانون العام .وي�ستفيد الدليل من جتارب من كال التقليدين ،و ي�صور ،حيثما يكن ذلك متاحا ،املفاهيم
الرئي�سية با�ستخدام الأمثلة .ويحدد الدليل �أوجه الت�شابه واالختالف ويطرح حلوال ممكنة للم�شاكل .ويف بع�ض
احلاالت ،قد ال توجد حلول مقرتحة ،وبدال من ذلك ،يتم ت�سليط ال�ضوء على الق�ضية ،بحيث تدرك ال�سلطات
الق�ضائية الق�ضايا وت�ستطيع �أن تنظر يف احللول املمكنة ا�ستنادا �إىل �سياق نظمها القانونية.
املنظور التاريخي والدعم الدويل مل�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم بالإدانة
يرجع تاريخ مفهوم م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة �إىل �سنوات عديدة وي�ستند منطقيا �إىل
فكرة �أنه �إذا ما خالف «�شيء ما» القانون ،فيمكن م�صادرته ل�صالح الدولة .و�أ�صبح مفهوم الق�ضاء العيني،
ويعني حرفيا «�ضد ال�شيء»� ،شائعا يف القانون البحري حيث ترفع ق�ضايا �ضد ال�سفن ،ولي�س القبطان �أو �أطقم
البحارة �أو املالك �إذا ما ارتكبت ال�سفينة خط�أ.
ويف حني �أن الواليات املتحدة لديها قوانني ال ت�ستند �إىل حكم �إدانة منذ عام  ،1776فقد مت تعديل قوانينها
منذ �أكرث من � 30سنة م�ضت ملكافحة ويالت االجتار يف املخدرات للو�صول �إىل فئتني من املمتلكات :عوائد
اجلرمية ،واملمتلكات التي تي�سر اقرتاف جرائم معينة.
ويف ال�سنوات الأخرية� ،أبرم عدد من املعاهدات متعددة الأطراف تق�ضى بالتزامات على الدول بالتعاون
مع بع�ضها البع�ض يف م�صادرة الأ�صول وتقا�سم امل�ساعدة القانونية وتعوي�ض ال�ضحايا .ويحتوي العديد من
اتفاقيات الأمم املتحدة واملعاهدات متعددة الأطراف على �أحكام ب�ش�أن امل�صادرة:
§
§
§
§
§

اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة االجتار غري امل�شروع يف املخدرات وامل�ؤثرات العقلية (اتفاقية فيينا
24
لعام )1988؛
25
اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية ( )2000؛
اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ()2004؛
اتفاقية جمل�س �أوروبا ب�ش�أن غ�سل عوائد اجلرمية والبحث عنها و�ضبطها وم�صادرتها وب�ش�أن متويل
الإرهاب ()2005
اتفاقية منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقت�صادي ملكافحة ر�شوة امل�س�ؤولني العموميني الأجانب
يف �صفقات ن�شاط الأعمال الدولية ()1997

ومن بني هذه االتفاقيات واملعاهدات ،تعترب اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ال�صك الوحيد
الذي يحتوي على ن�صو�ص حمددة ب�ش�أن امل�صادرة غري امل�ستندة �إىل حكم �إدانة ،والتي تن�ص على بع�ض
 23دعوى �شركة �ألف_ �ضد املكتب االحتادي للعدالة�( ATF 132.II.178 ،سوي�سرا) .لالطالع على ن�ص القرار ،انظر امللحق حاء يف القر�ص
املمغنط املدمج.
 24تق�ضى املادة  5من اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ب�أن تعتمد البلدان تدابري متكن من م�صادرة عوائد و�أدوات اجلرائم املت�صلة باملخدرات.
 25تق�ضى املادتان  12و  13من اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ب�أن تتبع البلدان تدابري للتمكني من م�صادرة العوائد واملنافع املتح�صلة من جرائم
مت�صلة بالف�ساد وغ�سل الأموال.
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االلتزامات امل�ستحدثة الرائدة على الدول ب�ضرورة التعاون الدويل يف الأمور اجلنائية وامل�ساعدة املالية
والتقنية لبع�ضها البع�ض.
املادة ( )1( 54ج) من اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد :النظر يف اتخاذ ما يلزم من تدابري
لل�سماح مب�صادرة تلك املمتلكات دون �إدانة جنائية يف احلاالت التي ال ميكن فيها مالحقة اجلاين
ب�سبب الوفاة �أو الفرار �أو الغياب �أو يف حاالت �أخرى منا�سبة
ومبوجب املادة  54ب�ش�أن التعاون الدويل يف جمال امل�صادرة تلتزم الدول بتمكني ال�سلطات املحلية من
التعرف والت�صرف بناء على «�أمر م�صادرة �صادر عن حمكمة دولة طرف �أخ��رى» 26و «ال�سماح ل�سلطاتها
املخت�صة ،حيثما تكن لديها والية ق�ضائية ،ب�أن ت�أمر مب�صادرة تلك املمتلكات ذات املن�ش�أ الأجنبي» .27وقد �صيغ
28
ذلك بعبارات عامة وميكن �أن ت�شمل �أحكام امل�صادرة النقدية و�أوامر امل�صادرة دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة.
وباملثل ،تطلب املادة � 43إىل الدول الأطراف �أن تنظر يف م�ساعدة بع�ضها البع�ض يف التحقيقات والإجراءات
اخلا�صة بامل�سائل املدنية والإداري��ة ذات ال�صلة بالف�ساد .وت�شمل تلك املادة الإج��راءات اخلا�صة مب�صادرة
الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة وتعالج امل�شكلة التي كانت تواجه يف املا�ضي ،حيث كان مبقدور الدول
�أن تقدم امل�ساعدة القانونية والتعاون يف امل�سائل اجلنائية ولكن لي�س يف الق�ضايا املدنية .29وفيما يتعلق مبجال
مت�صل ،حيث ميكن للدولة �أن ترفع دعوى مدنية ال�سرتداد الأ�صول ،ت�سمح املادة  53لدولة طرف ب�أن ت�شارك
خ�صما فردا يف حماكم دولة �أخرى ال�سرتداد عوائد الف�ساد كمدع يف �إجراءاتها� ،أو كمطالب يف �إجراءات
امل�صادرة� ،أو ك�ضحية لأغرا�ض اال�سرتداد مبوجب �أمر ق�ضائي.
وقد �أو�صى عدد من املنظمات متعددة الأطراف واحلكومية الدولية مب�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل
حكم �إدانة يف قراراتها و جمموعات عملها (انظر الإطار .)4
ومل تكن قوانني امل�صادرة اجلنائية وم�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدان��ة ،مثلها يف ذلك
مثل جميع الت�شريعات ،مبنجاة من التحديات القانونية .فقد نو�شدت املحاكم بتف�سري قوانني عدم اال�ستناد
�إىل حكم �إدانة .وحتى املحاكم يف البلدان ذات النظم الق�ضائية التي ال توجد فيها م�صادرة للأ�صول دون
اال�ستناد �إىل حكم �إدان��ة نظرت فيها يف �سياق امل�ساعدة القانونية املتبادلة .30وقد مت الطعن يف د�ستورية
 26املادة �( )1( 54أ) من اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد.
 27املادة ( )1( 54ب) من اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد.
 28تن�ص املذكرات التف�سريية من �أجل املحا�ضر الر�سمية (الأعمال التح�ضريية) للمفاو�ضات ب�ش�أن اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد على �أن الإ�شارة
�إىل �أمر م�صادرة يف املادة �( )1( 54أ) ميكن تف�سريه ب�شكل عري�ض على �أنه ي�شمل �أحكام امل�صادرة النقدية ،ولكن ينبغي �أال يقر�أ على �أنه ي�شرتط انفاذا
لأمر �صادر عن حمكمة لي�س لها والية ق�ضائية جنائية (الأمم املتحدة ،الفقرة  57من الوثيقة .)1.Add/422/58/A
 29الأمم املتحدة ،الدليل الت�شريعي لتنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد (نيويورك ،الأمم املتحدة ،)2006 ،الفقرة .522
�( In re S-L 30أمر مقيد� :أمر م�صادرة خارجي) QB 272 ،؛] ( [1996حمكمة اال�ستئناف لإجنلرتا)؛ In the Matter of the Represent a
( tion of Batalla-Esquival، [2001]. ILR.160حمكمة جري�سي امللكية)؛ ( In the Matter of Poyiandjis, Unreportedال�سابع ع�شر
من �شباط /فرباير ( ،2005حمكمة العدل العليا جلزيرة مان) (حماكم يف واليات ق�ضائية ال توجد فيها قوانني ب�ش�أن عدم اال�ستناد �إىل حكم �إدانة ت�سمح
ب�إنفاذ �أمر مقيد عيني مبوجب ما كان يعتقد ب�أنه «�سلطات ت�شريعية جنائية») انظر �أي�ضا�« :إنفاذ الأوامر املقيدة امل�ستندة �إىل �أوامر �أجنبية مب�صادرة ال
ت�ستند �إىل حكم �إدانة قبل �إدخال العمل بت�شريعات م�صادرة الأ�صول املنهوبة بدون اال�ستناد �إىل �إدانة جنائية يف �إجنلرتا وويلز والأرا�ضي التابعة للتاج»
يف الباب جيم.
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الإطار 4

الدعم متعدد الأطراف مل�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة

الأمم املتحدة :املادة ( )1( 54ج) من اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد.
وكذلك من خالل فرق الأمم املتحدة العاملة:
 الفريق العامل احلكومي الدويل مفتوح الع�ضوية املعني با�سرتداد الأ�صول الذي �أن�ش�أه م�ؤمتر الدول الأطراف يفاالتفاقية.
 فريق اخلرباء العامل احلكومي الدويل مفتوح الع�ضوية املعني مبكافحة غ�سل الأموال والنهو�ض بالتعاون الق�ضائي،الذي �أن�ش�أته جلنة املخدرات يف �آذار /مار�س .2008
فريق عمل الإجراء املايل :التو�صيات الأربعون ،الفقرة �(3أ) من التو�صية 3
�أمانة الكمنولث :الأحكام الت�شريعية النموذجية للكمنولث ب�ش�أن اال�سرتداد املدين للأ�صول ،مبا يف ذلك ممتلكات
الإرهابيني (ب) ،تقرير فريق العمل التابع للكمنولث املعني ب�إعادة الأ�صول �إىل �أ�صحابها ،2005 ،التو�صية .21
االحتاد الأوروبي :القرار الإطاري للمجل�س  2005/212/JHAامل�ؤرخ � 24شباط /فرباير  2005ب�ش�أن م�صادرة
العوائد واملنافع واملمتلكات املت�صلة باجلرمية ،الفقرة ( 4ج) من املادة 3؛ عوائد اجلرمية املنظمة� :ضمان �أن اجلرمية
ال تفيد ،بالغ من جلنة الربملان الأوروبي واملجل�س (بروك�سل 20 ،ت�شرين الثاين /نوفمرب ( COM(2008) ،2008د).
بلدان جمموعة الثمانية :مبادئ املمار�سات الف�ضلى اخلا�صة مبجموعة الثمانية ب�ش�أن تتبع الأ�صول وجتميدها
وم�صادرتها ،الفقرة �26ش.
(�أ) «يجوز للبلدان �أن تنظر يف اعتماد تدابري ت�سمح مب�صادرة تلك العوائد �أو املنافع بدون ا�شرتاط حكم �إدانة.»..
لالطالع على الن�ص الكامل للتو�صيات الأربعني للفريق ،انظر امللحق جيم يف القر�ص املمغنط املدمج.
(ب) لالطالع على الن�ص الكامل للأحكام الت�شريعية النموذجية للكمنولث ب�ش�أن اال�سرتداد املدين للأ�صول ،مبا يف
ذلك ممتلكات الإرهابيني ،انظر امللحق دال يف القر�ص املمغنط املدمج.
(ج) لالطالع على الن�ص الكامل للقرار الإطاري للمجل�س  2005/212/JHAانظر امللحق واو يف القر�ص املمغنط املدمج.
(د) لالطالع على الن�ص الكامل للبالغ انظر امللحق واو يف القر�ص املمغنط املدمج.
(هـ) لالطالع على الن�ص الكامل ملبادئ املمار�سات الف�ضلى ملجموعة الثمانية ،انظر امللحق هاء يف القر�ص املمغنط املدمج.

القوانني يف عدد من البلـــدان ،ومن بينهـــا كولومبيـــا 31وجنـــوب �أفريقيــا 32وتايلـــند 33و�أيرلنـدا 34ومقاطعـــة
 31املحكمة الد�ستورية ،احلكم � ،C- 1065-03أيد القا�ضي �ألفريدو بيلرتان �سيريا القانون  793لعام  2003بو�صفه قانونا د�ستوريا يف عدد من الق�ضايا
املثارة ،مبا يف ذلك حقوق امللكية ،واملحاكمة العادلة ،وافرتا�ض الرباءة ،ون�سخ عبء الإثبات ،ورجعية الأثر) .ولالطالع على ن�ص احلكم ،انظر امللحق
حاء يف الأ�سطوانة املمغنطة املدجمة.
( NDPP v. Mohamed No and Ors. [2003] ZACC.4 32املحكمة الد�ستورية جلنوب �أفريقيا) (�أحكام املحافظة القانونية النظامية من
طرف واحد ال تخل بالإجراءات القانونية املرعية و�أحكام املحاكمة العادلة)؛ National Director of Prosecution v. Prophet, [2006],
( ،ZACC 17املحكمة الد�ستورية جلنوب �أفريقيا) (ت�أييد د�ستورية القانون بالإ�ضافة �إىل عدد من الق�ضايا الد�ستورية املثارة ،مبا فيها انتهاك احلق يف
الكرامة ،واخل�صو�صية ،واملحاكمة العادلة ،واالمتناع عن الكالم ،وافرتا�ض الرباءة �إىل �أن يثبت اجلرم ،واحلق يف عدم احلرمان تع�سفيا من املمتلكات).
ولالطالع على ن�ص قرار  ،NDPP v. Mohamed No and Orsانظر امللحق حاء يف القر�ص املمغنط املدمج.
 ،Charles Mescal and Mrs. Tayoy 33الق�ضية رقم  16( 2546b/41-40ت�شرين الأول� /أكتوبر ( )2003تطبيق �أحكام م�صادرة الأ�صول
املنهوبة دون اال�ستناد �إىل �إدانة جنائية ب�أثر رجعي مبوجب قانون مكافحة غ�سل الأموال ال تنتهك الد�ستور) .لالطالع على ن�ص القرار ،انظر امللحق حاء
من القر�ص املمغنط املدمج.
 Murphy v. GM,PB,PC.Ltd and GH, O’Higgins J. ، 4 34حزيران /يونيه ( 1999املحكمة الد�ستورية لأيرلندا) (ت�أييد القانون باعتباره
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�أونتاريـــو يف كندا .35و�أعلنت املفو�ضية الأوروبية حلقوق الإن�سان يف وقت مبكر يرجع �إىل عام � 1986أن
م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة مت�سقة مع افرتا�ض الرباءة وحقوق امللكية الأ�سا�سية .36بيد
�أن املفو�ضية �أف��ادت ب�أن �أي ا�سرتداد للأ�صول يجب �أن يكون قابال للطعن يف املحاكم ،عالوة على كونها
معقولة ومتنا�سبة .37وباملثل ،نظر عدد من ال�سلطات الق�ضائية واملحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان فيما �إن
كانت �أحكام م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة متتثل لالتفاقية الأوروبية حلماية حقوق الإن�سان
واحلريات الأ�سا�سية.38
ويحدد الدليل وي�صف الكثري من هذه الق�ضايا .والق�ضايا ال تعترب فقط مفيدة يف حتديد بع�ض التحديات
القانونية املحتملة التي قد تواجهها ال�سلطة الق�ضائية ،ولكنها توفر �أي�ضا الرد املحكم القائم على اال�ستدالل
للق�ضاة ،وهم عادة ما يكونون من اجلال�سني على من�صة املحاكم العليا .ونوجز يف الإطار  5بع�ض احلجج
ال�شائعة ،عالوة على املفاهيم الرئي�سية التي تعالج الق�ضية.
الإطار 5

الق�ضايا القانونية يف جمال م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة

الق�ضية القانونية
الت�صنيف امل��دين -اجلنائي للقانون (من �ش�أن الت�صنيف اجلنائي �أن يف�ضي �إىل
حمايات �إ�ضافية وعبء الإثبات اجلنائي)
العقاب املزدوج
تطبيق قوانني م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة ب�أثر رجعي
نق�ض عبء الإثبات ينتهك افرتا�ض الرباءة (مثال ،القرائن)
احلق يف مناه�ضة جترمي الذات مقابل الدعوى اجلنائية
التدخل يف حقوق امللكية
تنا�سب امل�صادرة مع ج�سامة اجلرم
حق املدعي يف النفقات القانونية

املفهوم الرئي�سي
14
2
8
14
2
 6والإطار 18
15
22

قانونا د�ستوريا ب�ش�أن عدد من الق�ضايا مبا يف ذلك انتهاك احلق يف حماكمة عادلة ،ومكافحة جترمي الذات ،وامللكية) .ولالطالع على ن�ص القرار ،انظر
امللحق حاء من القر�ص املمغنط املدمج .انظر �أي�ضا «ا�ستهداف عوائد اجلرمية .منظور �أيرلندي» يف الباب جيم.
( ،Attorny General v. Chatterjee [2007] ONCA 406 ِ 35حمكمة ا�ستئناف �أونتاريو) (ت�أييد القانون الإقليمي اخلا�ص مب�صادرة الأ�صول
املنهوبة بدون اال�ستناد �إىل �إدانة جنائية باعتباره د�ستوريا ب�ش�أن عدد من الق�ضايا املت�صلة بافرتا�ض الرباءة وت�صنيف القانون على �أنه مت�صل بالقانون
املدين وقوانني امللكية (الوالية الق�ضائية الإقليمية) على النقي�ض من القانون اجلنائي (الوالية الق�ضائية االحتادية) .وقد ا�ستمعت املحكمة العليا لكندا
�إىل ا�ستئناف يف  12ت�شرين الثاين /نوفمرب  ،2008وحتفظت املحكمة على احلكم)
 36املفو�ضية الأوروبية حلقوق الإن�سان ،رقم .1986 /12386
 37املفو�ضية الأوروبية« ،الكتاب الأخ�ضر»« :افرتا�ض الرباءة» املفو�ضية الأوروبية ،COM(2006) 174 final ،بروك�سلhttp://eurlex.europa. ،
 ، eu/LexUriServ/site/en/com/2006/com2006_0174en01.pdfم�ست�شهدا بق�ضية Welsh v. United Kingdom No. 17440/90
� (9شباط /فرباير  1995)، Philips v. United Kingdomرقم  5( ،98 /4108متوز /يوليه ( )2001يجب �أن تكون �أي ا�سرتدادات قابلة للطعن
فيها يف املحاكم ،ومعقولة ومتنا�سبة).
 Dassa Foundation v. Liechtenstein, Eur.Ct..R., Application no. 696/05 (10 38متوز /يوليه ( )2007ت�شريع عدم اال�ستناد �إىل
حكم �إدانة رجعي الأثر ال يخالف االتفاقية)( Walsh v. Director of the Asset Recovery Agency, [2005] NICA 6.حمكمة ا�ستئناف
�أيرلندا ال�شمالية) (اعتربت �إجراءات م�صادرة الأ�صول املنهوبة دون اال�ستناد �إىل �إدانة جنائية �إجراءات مدنية ال تلتزم باملادة  )2( 6من االتفاقية).
ولالطالع على ن�ص القرار ،انظر امللحق حاء من القر�ص املمغنط املدمج.
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القوانني املالئمة ال�ستحداث العمل بامل�صادرة
يتعني على ال�سلطة الق�ضائية عند ت�أ�سي�س نظام للم�صادرة �أن تنظر فيما �إن كان ميكن �إدخ��ال قوانني
م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة �ضمن القوانني القائمة (مثال ،املدونة اجلنائية ل�سوي�سرا� ،40أو
قانون مكافحة غ�سل الأموال يف تايلند� ،أو قانون مكافحة غ�سل الأموال يف الفلبني) �أو ما �إن كان ثمة ما يربر
قانونا م�ستقال (مثال ،قانون عوائد اجلرمية يف اململكة املتحدة� ،أو القانون رقم  793ل�سنة  2002يف كولومبيا).
انظر الإطار  6لالطالع على �أمثلة للقوانني التي تت�ضمن �أحكاما ب�ش�أن م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم
�إدانة .كما قد يتعني على ال�سلطات الق�ضائية �أن تنظر يف املدى الذي ميكن يف حدوده الإ�شارة �إىل الإجراءات
القائمة و�إدماجها ،واملدى الذي يتعني عليها يف حدوده �أن تن�شئ �إجراء جديدا (انظر املفهوم الرئي�سي .)4
39

الإطار 6

بلدان و�أرا�ض لديها ت�شريعات مل�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة وت�شريعات
وثيقة ال�صلة

�ألبانيا

القانون رقم  9284امل�ؤرخ � 30أيلول� /سبتمرب  2004ب�ش�أن منع ومهاجمة اجلرمية املنظمة.

�أنتيغوا وبربودا

قانون (منع) غ�سل الأموال ل�سنة .1996

�أ�سرتاليا

قانون عوائد اجلرمية ل�سنة .2002

املقاطعـــــــــــــــات �ألبريتا:قانون رد احلقوق لل�ضحايا وتعوي�ضهم (.)S.A.2001, c.V-2.5, 2001
الكندية
كولومبيا الربيطانية :قانون امل�صادرة املدنية (.)C.B.C.M, 2004, c.C306
�أونتاريو :قانون احلماية املدنية ل�سنة .c.28 ،2001
كويبك :قانون بخ�صو�ص �إدارة وم�صادرة وتخ�صي�ص عوائد الن�شاط غري القانوين ومنافعه،
(.)R.S.Q.c.C52.2
�سا�سكات�شيوان :قانون احلجز على املمتلكات الإجراميةS.S.2005, c.C-46.001 ،
كولومبيا

القانون رقم  793ل�سنة  27( 2002كانون الأول /دي�سمرب) ب�ش�أن ن�سخ احلق يف امللكية
القانون رقم  785ل�سنة  27( 2002كانون الأول /دي�سمرب) ب�ش�أن �إدارة الأ�صول املجمدة

 39ا بالإ�ضافة �إىل امل�صادرة اجلنائية وم�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة  ،ت�ستخدم نظم امل�صادرة يف بع�ض البلدان ،مبا يف ذلك الواليات
املتحدة ،مفهوما ي�شار �إليه با�سم «امل�صادرة الإدارية»؛ والذي يعترب �آلية غري ق�ضائية ملعاجلة م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة مل يطعن
عليه يقوم فيه موظف ق�ضائي ب�إ�صدار �إعالن م�صادرة عندما )1( :يكون قد مت تقدمي �إعالن �صحيح جلميع الأطراف املعنية )2( ،ومل ي�سع �أحد �إىل
الطعن يف امل�صادرة .وتطبق بع�ض ال�سلطات الق�ضائية الإجراء بالن�سبة للأ�صول املنخف�ضة القيمة ،ففي الواليات املتحدة ،مثال ،يجوز م�صادرة املركبات
�أيا كانت قيمتها واحل�سابات امل�صرفية الأقل من  500000دوالر مبوجب �إجراء �إداري � ،إال �أن العقارات �أيا كانت قيمتها ،ال يجوز م�صادرتها �إال مبوجب
�إجراء ق�ضائي .ويحمى احلق يف الإج��راءات القانونية املرعية وهناك منافع يف ذلك (مثال ،وفورات يف التكاليف ،والتخفيف عن عاتق نظام ق�ضائي
مثقل بالأعباء)؛ بيد �أن هناك عيوبا �أي�ضا ،وال�سيما يف البلدان التي يوجد فيها م�ستوى مرتفع من الف�ساد � ،أو يكون نظام م�صادرة الأ�صول يف املراحل
الأوىل من تطوره .ويف هذه احلاالت ،يف�ضل �أن تخ�ضع جميع قرارات امل�صادرة ملوافقة املحاكم .فالتمحي�ص الق�ضائي ال يكتفى فح�سب بتطبيق �إجراءات
املراقبة واملوازنة الالزمة ،بل �إنه �أي�ضا يبني دعما ل�شتى م�ستويات �إنفاذ القانون (مثل ال�شرطة والإدعاء) وي�ساعد يف ا�ستحداث جمموعة من اخلربات
الق�ضائية.
 40املواد  72 -70من املدونة اجلنائية (�سوي�سرا)  .لالطالع على ن�ص الأحكام ،انظر الإطار « 40املمار�سات احل�سنة يف امل�صادرة غري امل�ستندة �إىل
حكم �إدانة :منظور �سوي�سري» يف الباب جيم.
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الإطار 6

بلدان و�أرا�ض لديها ت�شريعات مل�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة وت�شريعات
وثيقة ال�صلة (تابع)

فيجي

قانون عوائد اجلرمية لعام  ،1997ب�صيغته املعدلة.

غويرن�سي

قانون م�صادرة الأموال� ،إىل �آخره ،يف الإجراءات الق�ضائية املدنية (بيلويك ،غويرن�سي) لعام
2007

�أيرلندا

قانون عوائد اجلرمية لعام ( 1996رق��م  )1996 /30ب�صيغته املعدلة يف عام ( 2005رقم
 .)2005/1قانون مكتب الأ�صول اجلنائية 1996 ،ب�صيغته املعدلة

جزيرة الإن�سان

()Isle of Man

قانون عوائد اجلرمية لعام .2008

�إ�سرائيل

قانون حظر غ�سل الأموال2000 -5760 ،

جري�سي

القانون املدين ب�ش�أن ا�سرتداد الأ�صول (التعاون الدويل) ل�سنة .2007
قانون عوائد اجلرمية (احلجز على الأم��وال النقدية) ل�سنة ( 2008ين�ص على �إنفاذ �أوامر
م�صادرة الأ�صول املنهوبة دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة �أجنبي)
مدونة الإجراءات اجلنائية ( )stopامل�ؤرخة  18ت�شرين الأول� /أكتوبر  ،1988املواد �97أ و  98و
�98أ و �253أ و  353و  354و  356و �356أ و 357
املدونة اجلنائية ،املواد  20و �20أ و 20ب و 20ج و  64و  165و �165أ
قانون مكافحة غ�سل الأم��وال لعام ( 2001القانون اجلمهوري رقم  ،9160ب�صيغته املعدلة
بالقانون اجلمهوري رقم  ،)9194املادة 12
قواعد الإجراءات يف ق�ضايا امل�صادرة املدنية� ،أو املحافظة على الأ�صول� ،أو جتميد ال�صكوك
النقدية� ،أو املمتلكات �أو العوائد املمثلة لن�شاط غري قانوين �أو خمالفة غ�سل �أموال �أو املنطوية
عليهما �أو املت�صلة بهما مبوجب القانون اجلمهوري رقم  9160ب�صيغته املعدلة (A.M. No.

خلتن�شتاين
الفلبني

)05-11-04 SC 2005-11-4

�سلوفينيا

قانون الإجراءات اجلنائية (رقم  2006 /8امل�ؤرخ  26كانون الثاين /يناير  ،)2006املادة �498أ

�سوي�سرا

املدونة اجلنائية ،املواد 72 -70

تايلند

قانون مكافحة غ�سل الأموال B.E. 2542

جنوب �أفريقيا

قانون منع اجلرمية املنظمة رقم  121ل�سنة  ،1998ب�صيغته املعدلة ،املواد .62 -37

الواليات املتحدة

العنوان  18مدونة الواليات املتحدة ،املواد  981و  983و  984و ( 985م�صادرة الأ�صول دون
اال�ستناد �إىل حكم �إدانة)

اململكة املتحدة

قانون عوائد اجلرمية ل�سنة  ،)c.29( 2002املواد  316-240و 416 -341
قانون اجلرائم اجل�سيمة ل�سنة  ، )c.27( 2007املواد 85 -74
قانون اجلرائم املنظمة اجل�سيمة وال�شرطة ل�سنة  )c.15( 2005املواد  101 -97و �245ألف-
دال ،و � 255ألف -واو.
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ا�سرتداد الأ�صول
�إن م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدان��ة ال تقرر �سلفا� ،أو تتنب�أ ،ب�أي �شكل معني من الت�صرف
يف الأ�صول امل�صادرة �أو ا�ستخدامها .وتقوم ال�سلطة الق�ضائية التي قررت امل�صادرة بالت�صرف يف الأ�صول
امل�صادرة على النحو الذي تقرره الت�شريعات .بيد �أنه ميكن للمعاهدات الدولية �أن تن�شئ درجات �شتى من
االلتزامات لكل ت�شريع ب�ش�أن الت�صرف النهائي من الأ�صول ،بح�سب نوع اجلرم املرتكب (انظر الإطار )7
الإطار 7

ا�سرتداد الأ�صول يف اتفاقيات الأمم املتحدة

اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد
املادة 57
.. -3على الدولة الطرف متلقية الطلب:
(�أ) يف حالة �سرقة �أموال عمومية �أو غ�سل �أموال عمومية خمتل�سة...ترجع املمتلكات امل�صادرة �إىل الدولة الطرف
الطالبة؛
(ب) يف حالة عوائد �أي جرم م�شمول بهذه االتفاقية..ترجع املمتلكات امل�صادرة �إىل الدولة الطرف الطالبة،
عندما تثبت الدولة الطرف الطالبة للدولة الطرف متلقية الطلب ب�شكل معقول ملكيتها ال�سابقة لتلك
املمتلكات امل�صادرة �أو عندما تعرتف الدولة الطرف متلقية الطلب بال�ضرر الذي حلق بالدولة الطرف
الطالبة ك�أ�سا�س لإرجاع املمتلكات امل�صادرة؛
(ج) يف جميع احلاالت الأخرى� ،أن تنظر على وجه الأولوية يف �إرجاع املمتلكات امل�صادرة �إىل الدولة الطرف
الطالبة� ،أو �إرجاع تلك املمتلكات �إىل �أ�صحابها ال�شرعيني ال�سابقني �أو تعوي�ض �ضحايا اجلرمية.
 -4يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب ،عند االقت�ضاء ،ما مل تقرر الدول الأطراف خالف ذلك� ،أن تقتطع نفقات
معقولة تكبدتها يف عمليات التحقيق �أو املالحقة �أو الإجراءات الق�ضائية املف�ضية �إىل �إرجاع املمتلكات امل�صادرة
�أو �أن تت�صرف فيها مبقت�ضى هذه املادة.
 -5يجوز للدول الأطراف �أي�ضا ،عند االقت�ضاء� ،أن تنظر بوجه خا�ص يف �إبرام اتفاقات �أو ترتيبات متفق عليها ،تبعا
للحالة ،من �أجل الت�صرف نهائيا يف املمتلكات امل�صادرة.
اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية
املادة 14
 -1تت�صرف الدولة الطرف فيما ت�صادره من عوائد جرائم �أو ممتلكات..وفقا لقانونها الداخلي و�إجراءاتها
الإدارية؛
 -2عندما تتخذ الدول الأط��راف �إج��راء بناء على طلب دولة طرف �أخ��رى ،تنظر تلك الدول على �سبيل الأولوية،
بالقدر الذي ي�سمح به قانونها الداخلي� ،إذا ما طلب منها ذلك ،يف رد عوائد اجلرائم امل�صادرة �أو املمتلكات
امل�صادرة �إىل الدولة الطرف الطالبة لكي يت�سنى لها تقدمي تعوي�ضات �إىل �ضحايا اجلرمية �أو رد عوائد اجلرائم
�أو املمتلكات هذه �إىل �أ�صحابها ال�شرعيني؛
 -3يجوز للدولة الطرف ،عند اتخاذ �إجراء بناء على طلب مقدم من دولة طرف �أخرى�..أن تنظر بعني االعتبار اخلا�ص
يف �إبرام اتفاقات �أو ترتيبات ب�ش�أن:
(�أ) التربع بقيمة عوائد اجلرائم �أو املمتلكات هذه �أو بالأموال املت�أتية من بيع عوائد اجلرائم �أو املمتلكات هذه �أو
جزء منها �إىل احل�ساب املخ�ص�ص وفقا للفقرة (ج) من املادة  30من هذه االتفاقية و�إىل الهيئات احلكومية
الدولية املتخ�ص�صة يف مكافحة اجلرمية املنظمة؛
(ب) اقت�سام عوائد اجلرائم �أو املمتلكات هذه� ،أو الأموال املت�أتية من بيع عوائد اجلرائم �أو املمتلكات هذه ،وفقا
لقانونها الداخلي �أو �إجراءاتها الإدارية ،مع دول �أطراف �أخرى ،على �أ�س�س منتظمة وبح�سب كل حالة
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الإطار 7

ا�سرتداد الأ�صول يف اتفاقيات الأمم املتحدة

اتفاقية فيينا
املادة 5
�( -5أ) يت�صرف كل طرف وفقا لقانونه الداخلي يف املتح�صالت �أو الأموال التي ي�صادرها..
(ب) يجوز للطرف ،عند الت�صرف بناء على طلب �أحد الأطراف الأخ��رى�..أن ينظر بعني االعتبار اخلا�ص يف
�إبرام اتفاقات ب�ش�أن:
« »1التربع بقيمة هذه املتح�صالت �أو باملبالغ امل�ستمدة من بيع هذه املتح�صالت �أو الأموال� ،أو بجزء كبري
من هذه القيمة �أو املبالغ ،للهيئات الدولية احلكومية املتخ�ص�صة يف مكافحة االجتار غري امل�شروع يف
املخدرات وامل�ؤثرات العقلية و�إ�ساءة ا�ستخدامها؛
« »2اقت�سام هذه املتح�صالت �أو الأموال� ،أو املبالغ امل�ستمدة من بيع هذه املتح�صالت �أو الأموال ،مع �أطراف
�أخرى على �أ�سا�س منتظم �أو كل حالة على حدة ،وفقا لقوانينها الداخلية �أو �إجراءاتها الإدارية �أو
االتفاقات الثنائية �أو متعددة الأطراف التي �أبرمتها لهذا الغر�ض.
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املفاهيم الرئي�سية يف م�صادرة
الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم
�إدانة

القواعد الإلزامية الرئي�سية
املفهوم الرئي�سي 1
ينبغي �أال تكون م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة بديال للمحاكمة اجلنائية
�إن اال�ستغناء عن املحاكمة اجلنائية حتبيذا مل�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة يقو�ض فعالية
القانون اجلنائي وثقة النا�س يف �إنفاذ القانون .ولذلك ،فبينما قد تكون م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل
حكم �إدانة �أداة ال�سرتداد الأ�صول املت�صلة باجلرمية�،إال �أنها ينبغي �أال ت�ستخدم كبديل للمحاكمة اجلنائية
عندما يكون مبقدور ال�سلطة الق�ضائية �أن تقا�ضي اجلاين .ومبعنى �آخر ،ينبغي عدم ال�سماح للمجرمني بتجنب
املحاكمة بالإ�شارة �إىل نظام م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة على �أنه �آلية اللتما�س رد االعتبار
عما ارتكب من جرائم� .إن التغا�ضي عن املحاكمة اجلنائية ،عندما تكون متاحة ،مقابل م�صادرة الأ�صول دون
اال�ستناد �إىل حكم �إدانة تبدو كما لو كان اجلاين يجد لنف�سه طريقا للهروب من املحاكمة� .إن �أف�ضل طريقة
للحد من اجلرائم تتحقق  ،ب�صفة عامة ،عن طريق املحاكمات اجلنائية والإدانة وامل�صادرة .ومن ثم ينبغي
موا�صلة املحاكمات اجلنائية كلما كان ذلك ممكنا لتجنب املخاطر املتمثلة يف �أن ينظر املدعون العموميون
واملحاكم واجلمهور �إىل التخلي كرها عن الأ�صول باعتباره جزاء كافيا عندما تنتهك القوانني اجلنائية.
بيد �أنه ينبغي �أن تكون م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة مكملة للمحاكمة اجلنائية والإدانة.
ويجوز �أن ت�سبق توجيه االتهام اجلنائي �أو تتوازى مع املحاكمة اجلنائية (انظر املفهوم الرئي�سي  .)2وبالإ�ضافة
�إىل ذلك ،ينبغي االحتفاظ بخيار م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة يف جميع احلاالت ،بحيث
ميكن تفعيله عندما ال تكون املحاكمة اجلنائية متاحة� 41أو غري ناجحة 42؛ وينبغي الن�ص على هذا املبد�أ ب�شكل
جازم يف القانون (انظر �أي�ضا ،املفهوم الرئي�سي  .)3و�سيكون من ال�ضروري مع ذلك �إثبات �أن الأ�صول ملوثة
(�أي �أنها عبارة عن عوائد جرمية �أو �أدوات ا�ستخدمت الرتكاب اجلرمية).

 41مثال ذل��ك �أن يكون املدعى عليه قد توفى� ،أو ه��رب من العدالة �أو يتمتع باحل�صانة �ضد املحاكمة� ،أو تكون اجلرمية معطلة بفعل قانون
نظامي .ولالطالع على املزيد من امل��راج��ع ،انظر :م�صادرة الأ��ص��ول دون اال�ستناد �إىل حكم ب��الإدان��ة ك ��أداة ال��س�ترداد الأ��ص��ول» يف الباب �ألف.
 42مثال ذلك �أن يكون املدعى عليه قد متت تربئته� ،أو ال توجد �أدلة كافية ل�ضمان الإدانة اجلنائية .ولالطالع على املزيد من املراجع ،انظر :م�صادرة
الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم بالإدانة ك�أداة ال�سرتداد الأ�صول» يف الباب �ألف.
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املفهوم الرئي�سي 2
ينبغي حتديد العالقة بني ق�ضية م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدان��ة وبني �أي
حماكمة جنائية ،مبا يف ذلك التحقيقات اجلارية
حيث �إن م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة ترجع �أ�سبابها �إىل �سلوك �إجرامي ،فقد تكون هناك
حاالت تت�صادم فيها التحقيقات اجلنائية واملحاكمة اجلنائية مع م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم
�إدانة �أو ت�سريان بالتوازي معها .ومعظم هذه املواقف ميكن التح�سب لها ،وينبغي �أن توفر الت�شريعات حال لها
ما �إن تقرر ال�سلطة الق�ضائية النقطة التي ي�سمح فيها بامل�ضي يف �إجراءات م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد
�إىل حكم �إدانة .وينبغي على ال�سلطة الق�ضائية البت فيما �إن كان �سي�سمح ب�إجراءات م�صادرة الأ�صول دون
اال�ستناد �إىل حكم �إدانة فقط حيثما وعندما يتعذر �إجراء املحاكمة اجلنائية و�إجراءات امل�صادرة� ،أو ما كان
من املمكن �أن ت�سري �إجراءات م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة واملحاكمات اجلنائية متزامنتني
يف ذات الوقت.
والنهج املتزامن هو الطريقة املف�ضلة .بيد �أنه يتعني �أال يجري كالهما يف ذات الوقت .فمثال ،قد ي�سمح
قانون نظامي مل�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة لأي من احلكومة �أو مالك الأ�صول -عادة ما
يكون هو املتهم يف امل�س�ألة اجلنائية -بالتما�س وقف ق�ضية م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة �أو
تعليقها �إىل �أن يتم البت يف التحقيقات �أو الق�ضية اجلنائية� .43أو قد ي�سمح القانون النظامي با�ستمرار نظر
ق�ضية امل�صادرة �إىل جانب الق�ضية اجلنائية ،ولكنه يق�ضى بعدم جواز ا�ستخدام املعلومات امل�أخوذة بالإكراه
من مالك الأ�صول �ضده يف املحاكمة اجلنائية .44وبا�ستثناء بع�ض �أ�شكال احلماية ،فهناك خماطرة تتمثل
يف منع مالك الأ�صول املتهم من الطعن يف �إجراء م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة خوفا من
جترمي نف�سه� ،أو قد ي�ستخدم االكت�شاف يف ق�ضية م�صادرة �أ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة للح�صول على
معلومات قد ت�ستخدم بعدئذ يف الإخالل باملحاكمة اجلنائية.45
ويف ق�ضايا املواد املخدرة يف تايلند ،يخ�ضع للتقدير �أمر امل�ضي يف م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل
حكم �إدانة بالتزامن مع املحاكمة اجلنائية .46وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ففي حالة �صدور حكم بالرباءة من املحكمة
اجلنائية ،قام مكتب جمل�س مكافحة املخدرات و�شرطة تايلند امللكية بت�سليم جميع الأ�صول املحتجزة �أو املقيدة
�إىل مكتب مكافحة غ�سل الأموال من �أجل ال�شروع يف �إجراءات م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة
 43من الناحية العملية� ،إذا ما متت الإدانة عقب حماكمة جنائية ،ف�إن الأموال ت�شكل جزءا من الأ�صول امل�صادرة وتكون الإدانة دليال قيما يف �إجراءات
م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة .ومن �ش�أن ذلك بالفعل �أن ي�سمح بفر�ص عديدة لإنفاذ القانون ال�سرتداد عوائد اجلرمية.
 44توجز املادة  357من قانون عوائد اجلرمية ل�سنة ( 2002اململكة املتحدة) الإجراءات اخلا�صة بالإف�صاح بالإكراه .فال�شخ�ص الذي يقدم دليال وفقا
لأمر بالإف�صاح يح�صل على حماية وفقا للقواعد من التجرمي الذاتي .وال ميكن ا�ستخدام الدليل املتح�صل عليه من �أمر بالإف�صاح يف حماكمات جنائية �إال
بالن�سبة لتفنيد الدليل �أو بوا�سطة املتهم ال�شريك :املادة 360من قانون عوائد اجلرمية ل�سنة ( 2002اململكة املتحدة)؛ دعوى �سوندرز �ضد اململكة املتحدة
( ،(Saunders v. United Kingdom)، [1996]، 23 EHRR 313مل يقبل �إف�صاح قانوين بالإكراه يف حتقيقات تدلي�س يف املحاكمات اجلنائية).
وبالن�سبة للحجز على الأموال النقدية يف اململكة املتحدة ،ت�ؤجل ق�ضية عدم اال�ستناد �إىل حكم �إدانة �إىل ما بعد املحاكمات اجلنائية.
 45مثال ،بال�سماح للمتهم باحل�صول على معلومات عن ال�شهود احلكوميني قبل الوقت امل�سموح به لوال ذلك مما قد ي�سفر عن قيام امل�شتبه فيه برتهيب
ه�ؤالء ال�شهود .ويجوز �إدخال مفهوم االكت�شاف املحدود ملعاجلة هذه الق�ضية .وقد تكون مثل هذه املخاطر حمدودة �أو قد توجد �أ�صال يف الواليات الق�ضائية
القائمة على القانون املدنى.
 46قانون مكافحة غ�سل الأموال ل�سنة  ،1999املادة « :58حينما تكون الأ�صول التي ينطوي عليها ارتكاب جرمية خا�ضعة لإجراء قانوين �آخر مل يبد�أ بعد �أو
و�شيك� ،أو قد يكون من الأكرث فعالية موا�صلة العمل مبوجب هذا القانون ،فحينئذ توا�صل احلكومة العمل وفقا ملا هو من�صو�ص عليه يف هذا القانون».
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وتزويد املكتب بالدليل والتعاون معه يف �إجراء م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة .كما تق�ضى
�سلطات ق�ضائية �أخرى بتقا�سم املعلومات بني الوكاالت يف ت�شريع عدم اال�ستناد �إىل حكم �إدان��ة .47ويعترب
هذا التقا�سم للمعلومات بالغ الأهمية فيما يقوم البلد ذاته من حتقيقات دولية وفى االمتثال لاللتزامات
الدولية.48
وقد جترى معا املحاكمة اجلنائية و�إجراء م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة دون انتهاك و�سائل
احلماية من املحاكمة واال�ستهداف على ذات اجلرم مرتني  ،لأن م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة
لي�ست «عقوبة» وال �إجراء جنائيا .وقد ذكرت املحكمة الد�ستورية العليا يف الواليات املتحدة يف ق�ضية الواليات
املتحدة �ضد �أور�سريي (�« ،)United States v. Urseryإن ق�ضايانا التي ت�ستعر�ض امل�صادرات املدنية مبوجب
«�شرط املحاكمة واال�ستهداف على ذات اجلرم مرتني» تتقيد مبحور رائع االت�ساق ...فامل�صادرة العينية للأ�صول
دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة �إمنا هى عقوبة مدنية ا�ستدراكية متميزة عن اجلزاءات املدنية ال�شخ�صية العقابية
احتماال مبوجب «�شرط املحاكمة واال�ستهداف على ذات اجلرم مرتني» .49وقد تو�صلت حماكم يف واليات ق�ضائية
بلدان �أخرى �إىل نف�س اال�ستنتاج� ،أو �أكدت �أن م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة لي�س بعقوبة �أو
حماكمة جنائية .50ويف ق�ضية ويل�ش �ضد مدير وكالة ا�سرتداد الأ�صول (Welsh v. Director of the Assets
) ،Recovery Agencyذكرت حمكمة ا�ستئناف �أيرلندا ال�شمالية «�إن الغر�ض الأول يتمثل يف ا�سرتداد عوائد
اجلرمية؛ �إنه ال يتمثل يف معاقبة امل�ست�أنف باملعنى املت�ضمن عادة يف اجلزاء اجلنائي».51

املفهوم الرئي�سي 3
ينبغي �أن تكون م�صادرة الأ�صول املنهوبة دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة متاحة عندما ال تكون
املحاكمة اجلنائية متاحة �أو غري ناجحة
املحاكمة اجلنائية غري متاحة
ينبغي �أن تقرر بو�ضوح م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة يف احلاالت التي يكون فيها �صاحب
املمتلكات غري متاح للمحاكمة .وقد تكون عدم الإتاحة راجعة �إىل وفاة اجلاين �أو هروبه من وجه العدالة �أو
 47املادة  436من قانون عوائد اجلرمية ل�سنة ( 2002اململكة املتحدة)؛ املادة  71من قانون منع اجلرمية املنظمة ل�سنة ( 1998جنوب �أفريقيا)؛ واملادة
 19من قانون �سبل الإن�صاف املدين (�أونتاريو ،كندا).
 48انظر :فريق عمل الإجراءات املالية املعني بغ�سل الأموال ،التو�صيات الأربعون (امللحق جيم يف القر�ص املمغنط املدمج) ،التو�صيات  40 -35ب�ش�أن
التعاون الدويل وامل�ساعدات القانونية املتبادلة.
United States v. Urseryp 518 U.S. 267 (1996) 49
The Scottish Ministers v. Dong, [2000] CSOH 176 (Scotland); Walsh v. Director of the Assets Recovery 50

) Agency; [2005] NICA 6 (Northern Ireland Court of Appealلقد مت ت�أكيد الطابع التعوي�ضي مل�صادرة الأ�صول املنهوبة
دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة يف �سياق ما �إن كان ميكن مل�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة �أن تكون زجرية ،بحيث
ميكن �أن تخالف �أحكام د�ستور الواليات املتحدة التي حتظر فر�ض غرامات باهظة .ويف ق�ضية United States v. Alexander,
)� ،32 F.3d 1231(8 Cir, 1994أيدت املحكمة �أن «م�صادرة العوائد ال ميكن �أن تعترب عقوبة ومن ثم ،تخ�ضع ل�شرط الغرامة
الباهظة ،حيث �إنها تف�صل بني املالك وبني ثمار الن�شاط الإجرامي» .كما �أنها تعترب «تدبريا» ولي�س «عقوبة» يف �سوي�سرا (انظر
«ممار�سات ح�سنة يف جمال م�صادرة الأ�صول املنهوبة دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة :منظور �سوي�سري» يف الباب جيم ).
( Walsh v. Director of the Assets Recovery Agency [2005] NICA 6 51حمكمة ا�ستئناف �أيرلندا ال�شمالية) ،يف الفقرة .39
th
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متتعه باحل�صانة من املالحقة الق�ضائية .وال�سماح ل�شخ�ص ي�ستطيع جتنب املالحقة الق�ضائية باالحتفاظ
ب�أ�صوله املكت�سبة ب�شكل غري قانوين (�أو بنقل الأ�صول �إىل ورثته يف حالة وفاته) يوفر حافزا هائال لأي جمرم
حمتمل .وحتى لو اعتربت �إجراءات م�صادرة الأ�صول املنهوبة دون اال�ستناد �إىل حكم� ،إدانة تعوي�ضية يف �إحدى
الواليات الق�ضائية وعقابية يف والية �أخرى ،ف�إنه ينبغي �أال ي�ؤثر العجز عن املحاكمة على �إجراء قانوين �آخر
ال�سرتداد عوائد اجلرمية ومنافعها.
و يكون لدى بع�ض الواليات الق�ضائية البلدان مواعيد خمتلفة لتفعيل �إج��راءات م�صادرة الأ�صول دون
اال�ستناد �إىل حكم �إدان��ة �ضد �أ�صول �شخ�ص متوف .وتوجد مثال ،خيارات �شتى منها ال�سماح بال�سري يف
�إجراءات امل�صادرة �ضد متهم متوف لو حدثت الوفاة بعد ( )1بدء التحقيقات� )2( ،أو توجيه االتهام)3( ،
�أو �إعالن الإدانة .وتفر�ض بع�ض الواليات الق�ضائية البلدان قيودا مماثلة على ا�ستخدام م�صادرة الأ�صول دون
اال�ستناد �إىل حكم �إدانة �ضد �أ�صول �شخ�ص هارب ،ا�ستنادا �إىل الوقت الذي فر فيه الهارب �سرا من وجه
العدالة .52وال يتمثل الأمر يف احلد من �إنفاذ القانون ولكن بالأحرى يف ال�سماح بال�سري يف الإجراءات العينية
بغ�ض النظر عن الزمن الذي توفى فيه اجلاين �أو هرب من وجه العدالة.
وباملثل ،ينبغي عدم حماية الأ�صول املكت�سبة ب�شكل غري قانوين بفعل �أي ح�صانة �شخ�صية قد يتمتع بها
امل�س�ؤول من املحاكمة .وعندما مينح م�س�ؤول ما ح�صانة ب�سبب الو�ضع الدبلوما�سي لهذا ال�شخ�ص الر�سمي،
فال ي�سمح ب�صفة عامة باتخاذ �إجراء جنائي �ضد هذا الفرد (يف غياب تنازل عن ممار�سة هذا احلق من
قبل ال�سلطة الق�ضائية �أو الربملان) .وينبغي �أال حتمي ذريعة احل�صانة هذه �أ�صول م�س�ؤول فا�سد من �إجراءات
م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة �أو من التحقيقات (انظر الإطار  8ب�ش�أن الإ�صالحات املتخذة يف
بريو ملعاجلة م�س�ألة احل�صانة) .ومن ثم ،ينبغي النظر يف �أحكام حتول بني الأ�شخا�ص الذين يدعون احل�صانة
من املحاكمة اجلنائية وبني تقدمي دليل يف �إجراء م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة ما مل تكن
هناك جزاءات مالئمة .وقد يحول مثل هذا احلكم بني ال�شخ�ص الذي رف�ض �أن يقدم دليال يف حماكمة جنائية
الإطار 8

الإ�صالحات الت�شريعية املدخلة يف بريو ملعاجلة احل�صانات

يف عام  ،2000بينت �شرائط الفيديو املذاعة على �شا�شات التلفزيون فالدميري موتي�سنو�س رئي�س م�صلحة املخابرات
يف بريو �أثناء حكم الرئي�س فوجيموري وهو ير�شو ع�ضو جمل�س نواب منتخب .وك�شفت التحقيقات الالحقة عن �شبكة
�ضخمة تابعة ملوتي�سنو�س تقوم ب�أن�شطة غري قانونية .وبغية ا�سرتداد عوائد الف�ساد� ،أدخلت حكومة بريو القانون
رقم  379-27ملعاجلة احل�صانات املركوزة يف املادة  99من الد�ستور التي ت�ستثني نطاقا عري�ضا من كبار امل�س�ؤولني
العموميني من املحاكمة اجلنائية بوا�سطة الن�ص على �أنه ال ميكن توجيه اتهام �إليهم وحماكمتهم �إال من قبل جلنة من
جمل�س النواب (�أ).
وي�أذن القانون  379-27للنائب العام �أن ي�ستهل حتريات �أولية �ضد ه�ؤالء امل�س�ؤولني .وف�ضال عن ذلك ،ميكن
للنائب العام �أن ي�ستخدم تدابري �أولية ين�ص عليها القانون بعد احل�صول على �إذن من قا�ض من املحكمة العليا.
(�أ) تن�ص املادة  99من د�ستور بريو على �أنه ال ميكن �إال للجنة الدائمة ملجل�س النواب فقط �أن تتهم وحتاكم رئي�س جمل�س النواب و�أع�ضاءه
ووزراء الدولة وق�ضاة املحكمة الد�ستورية واملحكمة العليا ،و�أع�ضاء جمل�س الق�ضاء ،ووكالء املدعي العام الرئي�سيني ،و�أمني املظامل ومراقب
احل�سابات عن اجلرائم املرتكبة �أثناء توليهم منا�صبهم حتى خم�س �سنوات من تركهم منا�صبهم.
 52يف الفلبني ،يعترب �إجراء م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة ال يخرج من حيث النوع عن طبيعته .وي�شرتط قانون مكافحة غ�سل الأموال �أن
تتم مقا�ضاة املالك اخلا�ضع للم�صادرة كطرف؛ ورغما عن ذلك ف�إنه ميكن �إقامة الإجراءات الق�ضائية يف حالة غيابه.

32

القواعد الإلزامية الرئي�سية

وبني تقدمي دليل يف �إجراء م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة� ،أو قد يكلف القا�ضي الإداري املكلف
بالنظر يف الوقائع ا�ستخال�ص ا�ستدالل �سلبي �أو اعتبار حقائق معينة يف حكم املثبتة .53وينبغي �أن يت�ضمن
ت�شريع م�صادرة الأ�صول املنهوبة دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة ن�صا �صريحا علي �أنه ال توجد ح�صانة للأ�صول،
وينبغي للواليات الق�ضائية للبلدان املعنية ،عند االقت�ضاء� ،أن تكون م�ستعدة لإ�صدار مذكرات دبلوما�سية تن�ص
على �إ�سقاط �أية ح�صانات متبقية فيما يتعلق بالأ�صول.
يف حالة عدم جناح املحاكمة اجلنائية
ينبغي �أن تكون م�صادرة الأ�صول املنهوبة دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة متاحة بالن�سبة للحاالت التي مل تنجح
فيها املحاكمة اجلنائية ،مثال ذلك تربئة املدعى عليه � 54أو عدم �إمكان حماكمة املدعى عليه ب�سبب عدم وجود
�أدلة كافية تكفل الإدانة اجلنائية ب�شكل ال حمل فيه ل�شك معقول �أو الإدانة عن دراية كافية .55وميكن �أن حتدث
�أحكام الرباءة لأي عدد من الأ�سباب:الإعالن عن عدم جوازية الأدلة التي مت جمعها يف عملية تفتي�ش غري
قانونية؛ �أو تن�صل �أحد ال�شهود من �أقواله؛ �أو ت�ضليل قا�ضي املحاكمة لهيئة املحلفني؛ �أو ترهيب �أحد املحلفني
لكي ي�صوت ل�صالح تربئة املتهم .و قد يرجع عدم وجود �أدلة كافية لأ�سباب مماثلة وهو غالبا ما ميثل احلقيقة
امل�ؤ�سفة يف الق�ضايا التي تنطوي على ف�ساد وجرمية منظمة .ويف نظم م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم
�إدانة التي تطبق معيارا من الرباهني �أقل من املعيار اخلا�ص بالإدانة اجلنائية (ولي�س ذلك هو احلال دائما،
ويحدث دائما يف بع�ض الواليات البلدان ذات النظم الق�ضائية القائمة على القانون املدين) ،قد توجد رغم
ذلك �أدلة كافية لإثبات امل�س�ؤولية بناء على هذه املعايري الأدنى (انظر املفهوم الرئي�سي .)4

املفهوم الرئي�سي 4
ينبغي �أن تكون القواعد اال�ستداللية والإجرائية ال�سارية حمددة قدر الإمكان
ت�ستفيد النظم املحلية مل�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة من القواعد اال�ستداللية والإجرائية
الت�شريعية التي تت�سم بالتخ�صي�ص والتعريف الوا�ضح .وهذا التخ�صي�ص يعزز توحيد التطبيق ويقلل من فر�ص
 53قد تثري عقوبات معينة م�شاكل للتعاون الدويل مع بع�ض البلدان ،ال�سيما حيثما تحَُ ْل العقوبات دون الإجراءات القانونية ال�سارية.
 54انظر( Director of the Assets Agency v. T and others (2004) EWHC 3340 (United Kingdom) :الرباءة من تهمة غ�سل
�أموال لأ�سباب تتعلق بالإف�صاح ال مينع من م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة للأموال) ؛ uNational Director of Public Prosec
( tions v .Prophet (2006) ZACC 17الرباءة من تهمة الإجتار يف املخدرات ال متنع من م�صادرة الأ�صول املنهوبة دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة
للمنزل)؛ )( UNITED States v. One Assortment of 89 Firearms, 465 U.S. 354, 361- 62 (1984الرباءة من انتهاك الأ�سلحة
النارية الإجرامية ال متنع من م�صادرة الأ�صول املنهوبة دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة للبنادق)؛ One Lot Emerald Cut Stones v. United
( )States, 409 U.S. 232, 234- 35 (1972الرباءة من تهمة التهريب الإجرامي ال متنع من م�صادرة الأ�صول املنهوبة دون اال�ستناد �إىل حكم
�إدانة فيما بعد للمواد املهربة) .لالطالع على �أمثلة ت�شريعية خم�صو�صة ،انظر املادة  51من قانون عوائد اجلرمية ل�سنة �( 2002أ�سرتاليا)؛ واملادة 50
( )4من قانون منع اجلرمية املنظمة ل�سنة ( 1998جنوب �أفريقيا)؛ واملادة  )2( 17من قانون و�سائل الإنت�صاف املدنية ل�سنة �( 2001أونتاريو ،كندا)« ،يف
املحاكمات التي جتري مبوجب هذا القانون ،قد يتبني �أن جرمية ما قد ارتكبت ،حتى ولو�( :أ) مل يوجه اتهام �إىل �أي �شخ�ص بارتكاب اجلرمية؛ �أو (ب)
اتهم �شخ�ص ما بارتكاب هذه اجلرمية ولكن التهمة �أ�سقطت �أو �أوقفت �أو متت تربئة ال�شخ�ص من التهمة».
 55انظر)( Assets Recovery Agency v. Woodstock, [2006] EWCA Civ 741 (United Kingdomعدم وجود دليل من �أجل
التقدمي �إىل حماكمة جنائية – بعد تن�صل ال�شاهد الرئي�سي من �أقواله -ال مينع من م�صادرة الأ�صول املنهوبة دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة).
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وجود قواعد مفرو�ضة ق�ضائيا قد تكون متنافرة مع مقا�صد الت�شريع .ومع �أهمية وجود قانون نظامي يت�سم مبا
يكفي من املرونة للتطور مع الأزمنة املتغرية ،ف�إن قانونا نظاميا يحتوي على مبادئ عامة فقط ،ولي�س �أحكاما
وتعريفات حمددة،من �ش�أنه �أن يدعو املحاكم �إىل ا�ستكمال عمل الهيئة الت�شريعية وقد ت�ضع قواعد �أبعد ما
تكون يف عدم ترحيبها للم�صادرة مما توخته الهيئة الت�شريعية �أو الربملان  .وهذا الأمر مثري للم�شاكل على وجه
اخل�صو�ص يف النظم التي لديها هيئة ق�ضائية غري متمر�سة يف امل�صادرة ويف الأحوال التي يكون الف�ساد فيها
قد تغلغل يف ت�صريف العدالة .وغالبا ما تكون النتيجة عبارة عن جمموعة من ال�سوابق الق�ضائية التي تزداد
تنافرا على مر الزمن وتخلق حالة من عدم التيقن بالن�سبة لرجال العدالة واجلمهور على حد �سواء .وت�صبح
هذه احلالة من عدم التيقن وعدم القدرة على التنب�ؤ مثبطة لرجال العدالة عن ا�ستخدام هذه القوانني.
وينبغي للقوانني والقواعد الإدارية وقواعد الإجراءات �أن تغطي ما يلي يف املعهود:
§
§
§
§

§

التحقيقات ،مبا يف ذلك طرائق احل�صول على الأدلة؛
ما يطلب من احلكومة من تعقب لإقامة البينة على ق�ضيتها؛
تقييد الأ�صول واحلجز عليها ،مبا يف ذلك فرتة التقييد واحلجز ،والقدرة على التما�س متديد زمني
مبوافقة من الهيئة الق�ضائية؛
امل�صادرة مبا يف ذلك:
 اال�شرتاطات اخلا�صة بالأ�سا�س الوقائعي والقانوين للأمر بامل�صادرة؛
 الأطراف ح�سنة ال�سمعة ،وم�صالح الغري ،ومركز الهارب (�أي حرمان الهارب من احلقوق)،
املتوفون ،وامل�س�ؤولون �أ�صحاب احل�صانة؛
 الأطراف التي لها احلق يف تلقى �إعالن وكيفية تنفيذ ذلك؛
 املهل الزمنية لرفع الدعوى 56والرد على �إجراءات امل�صادرة؛
 قواعد احلماية من التجرمي الذاتي يف املحاكمات اجلنائية� ،إن وجدت ،ا�ستنادا �إىل مقابالت
�شخ�صية �أجريت من �أجل �إجراءات عدم اال�ستناد �إىل حكم بالإدانة؛
 الدفاعات ال�سارية؛
 جوازية الدليل (مثال� ،شهادة ال�سماع عن الغري والوثائق امل�ستعجلة)؛
 القدرة على مطالبة املحكمة ب�أن تف�صل يف �إدعاء �أو �أكرث ل�صالح الطرف امللتم�س للحكم
امل�ستعجل دون احلاجة �إىل مزيد من �إجراءات املحاكمة؛
 مطالبات بتقدمي �أ�سباب مكتوبة حلكم يحدد على وجه الدقة الأ�س�س الوقائعية والقانونية،
والتي ينبغي �أن تكون �أي�ضا مبثابة وثيقة علنية؛
 ما �إن كان الدفع عو�ضا عن امل�صادرة م�سموحا به؛
 ما �إن كانت املمتلكات التي متثل املمتلكات الأ�صلية قابلة لال�سرتداد (�أ�صول بديلة)؛
�إدارة الأ�صول؛

 56لدى الكثري من البلدان حدود زمنية مقررة لل�شروع يف �إجراءات امل�صادرة عقب ال�ضبط ،بالإ�ضافة �إىل قانون للقيود بالن�سبة للم�صادرة.
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§ التعاون ال��دويل ،مبا يف ذلك ما �إن كانت ازدواجية التجرمي 57مطلوبة من �أجل التعاون الدويل
والت�أثري املتعدي للحدود لأمر التقييد واال�سرتداد (�أو الأمر النهائي).
ينبغي لل�سلطة الق�ضائية �أن تنظر ،عند �صياغة القانون ،فيما �إذا كانت الإجراءات القائمة �سارية وميكن
ت�ضمينها �أو فيما �إذا كانت ثمة حاجة �إىل �إيجاد �إجراءات جديدة .ف�إذا ما كانت ثمة حاجة �إىل �إجراءات جديدة،
وجب على ال�سلطات الق�ضائية �أن حتدد ما �إن كان ينبغي الن�ص على تلك الأحكام يف القانون املو�ضوعي� ،أو يتم
�إ�صدارها كالئحة تنظيمية �أو مدونة �أو قواعد لوائح داخلية للمحاكم .ف�إذا ما �سنت �إجراءات جديدة ،ف�إن بع�ض
ال�سلطات الق�ضائية �ستحيل �أي�ضا �إىل مدونة �إجراءات قائمة ت�ستخدم يف احلاالت التي ال يوفر فيها قانون عدم
58
اال�ستناد �إىل حكم �إدانة توجيها �إجرائيا كافيا ب�ش�أن ق�ضية ما.
59
وتن�شر �سلطات ق�ضائية كثرية �سردا تاريخيا ت�شريعيا �أو مذكرات تف�سريية ت�شفع بالقوانني اجلديدة
لتو�ضيح مقا�صد امل�شرع وم�ساعدة املحاكم عند تف�سري القانون .وال يعترب ذلك فقط تدبريا غاية يف الأهمية
من �أجل توحيد تطبيق القانون،بل يعترب �أي�ضا مفيدا لأغرا�ض ال�شفافية واملحا�سبة .وينبغي �أن تكون هذه
املمار�سة مفيدة عند �سن قوانني م�صادرة الأ�صول املنهوبة دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة ،خا�صة �إذا مل يكن
لدى البلد تاريخ م�سبق ب�ش�أن تلك القوانني.
وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،وحيثما ي�سمح القانون بذلك ،قد يرغب بلد ما يف �إ�صدار لوائح ممار�سة �أو قواعد
ممار�سة �إدارية ال�ستكمال ت�شريعات عدم اال�ستناد �إىل حكم �إدانة ,60طاملا كانت القواعد الإدارية ال تتعار�ض
مع الت�شريعات الأخرى� ،أو تو�سع نطاق ت�شريع عدم اال�ستناد �إىل حكم �إدانة .وقد تتطلب تلك القواعد �أو اللوائح
الإدارية تفعيل ت�شريعات تفو�ض الفرع التنفيذي (�أو غريه من ال�سلطات املخت�صة) ب�سلطة �إ�صدار قواعد �أو
لوائح �إداري��ة .وقد ميثل ذلك طريقة تت�سم بكفاءة خا�صة لتحديد كثري من اجلوانب الإجرائية والفنية يف
خمطط م�صادرة الأ�صول املنهوبة دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة دون ا�ضطرار الهيئة الت�شريعية �إىل بذل
الوقت يف بحث تفا�صيل املخطط .فمثال ،قد تن�ص القواعد الإدارية على كيفية االحتفاظ باملمتلكات املحتجزة،
�أو الإج��راءات اخلا�صة بتقدمي �إخطار ب�ش�أن �إجراء امل�صادرة �إىل الأط��راف املعنية� ،أو الكيفية التي ميكن
للمدعني �أن يلتم�سوا بها �إعفاء غري ق�ضائي من امل�صادرة من قبيل ما يتم من خالل تقدمي تظلم للتخفيف �إذا
ما كانت الت�شريعات ت�سمح بذلك .وقد حتتاج هذه الق�ضايا يف واليات ق�ضائية بلدان �أخرى �إىل الف�صل فيها
بناء علي ت�شريع .ومن الفوائد املهمة للقواعد الإدارية �أنه ميكن تنقيحها يف �أي وقت بدون تدخل ق�ضائي �أو
 57تتمثل املمار�سة واال�شرتاطات الراهنة مبوجب املادة  43من اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد يف حتقق �إزدواجية التجرمي يف حالة اعتبار ال�سلوك
الذي يقوم عليه اجلرم فعال جمرما يف ت�شريعات كال البلدين .ويتعني الوفاء به بغ�ض النظر عما �إن كان نف�س امل�صطلح �أو فئة اجلرم م�ستخدمني يف كال
البلدين.
 58تن�ص املادة  )3( 4من القانون رقم  9248ل�سنة  2004ب�ش�أن منع اجلرمية املنظمة والق�ضاء عليها (�ألبانيا) ،على « التحقيقات واملحاكمات التي جتري
مبوجب هذا القانون لها ما يدعمها يف القواعد الإجرائية املدنية والإدارية ال�سارية املفعول ،بالإ�ضافة �إىل تلك املتوخاة والتي ي�شار �إليها بوجه خا�ص يف
هذا القانون ».وتن�ص املادتان  56و  57من قانون مكافحة غ�سل الأموال ل�سنة ( 1999تايلند) على �أن مدونة الإجراءات املدنية تنطبق عند عدم وجود
قواعد و�إجراءات و�شروط من�صو�ص عليها يف اللوائح الوزارية �أو لوائح جمل�س مكافحة غ�سل الأموال.
 59انظر ،مثال« ،مذكرة تف�سريية لقانون عوائد اجلرمية ل�سنة ( 2002النفقات القانونية يف حماكمات اال�سرتداد املدنية) الئحة �سنة  2005( 2005رقم
( )3382اململكة املتحدة)» يف امللحق نون يف القر�ص املمغنط املدمج.
 60يف حني �أن القواعد الإدارية ال تعادل الت�شريع ،فيمكن لها �أن تن�ص على �إجراءات لتنفيذ القانون .ولدى كولومبيا �إجراءات �إدارية ت�ستكمل ت�شريع
م�صادرة الأ�صول املنهوبة دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة وت�شمل لوائح املو�ضوع املت�صلة ب�إدارة الأ�صول .انظر �أي�ضا «الإج��راءات الإدارية يف كولومبيا:
املمار�سات احل�سنة يف تفوي�ض الفرع التنفيذي» يف الباب جيم.
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ت�شريعي .وغالبا ما تكون الهيئات الت�شريعية بطيئة يف تنقيح قوانني امل�صادرة� ،إال �أن القواعد الإدارية ت�سمح
بعمليات حتديث ت�أتى يف وقتها ملعاجلة احلاجات املتغرية لربنامج امل�صادرة .وينبغي �أن تن�ص �أي قواعد �إدارية
والت�شريعات املمكنة لها على �أنه ال يجوز لأي انتهاك للقواعد الإدارية �أن ين�شىء حقوقا قابلة للإنفاذ �أو ي�ؤثر
على �صحة امل�صادرة .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،من اجلدير باملالحظة �أن تلك القواعد �أو اللوائح الإدارية تعترب
مكملة للت�شريع الأويل وال ميكن ا�ستخدامها يف جتاوزه.
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حتديد الأ�صول والأفعال املجرمة التي
تخ�ضع مل�صادرة الأ�صول املنهوبة دون
اال�ستناد �إىل حكم �إدانة
املفهوم الرئي�سي 5
ينبغي �أن تخ�ضع الأ�صول املتح�صلة من �أو�سع نطاق من الأفعال الإجرامية مل�صادرة الأ�صول
دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة
�سنت بع�ض البلدان قوانني حتدد قوائم بالأفعال املجرمة التي تف�ضي �إىل م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل
حكم �إدانة .وتخ�ضع للم�صادرة عوائد تلك الأفعال املجرمة امل�سماة و الأدوات والو�سائل امل�ستخدمة فيها وحدها.
و�إذا ما ا�ستخدم نهج القائمة يف �صياغة ت�شريع ما ،ينبغي �أن تكون القائمة مكافئة لقائمة الأفعال املجرمة
املطروحة مبوجب االتفاقيات الدولية� ،إن مل تكن �أكرث تو�سعا منها� ،61أو للتو�صية  1من التو�صيات الأربعني
لفريق عمل الإجراءات املالية املعنية بغ�سل الأموال .62وقد ق�ضت بع�ض الواليات الق�ضائية النظم الق�ضائية يف
بع�ض البلدان فح�سب ب�أن تخ�ضع للم�صادرة جميع عوائد اجلرمية و الأدوات والو�سائل امل�ستخدمة فيها � ،أو
عوائد �أي جناية �أو فعل جمرم ج�سيم و الأدوات والو�سائل امل�ستخدمة فيه يف بع�ض احلاالت .63،والنهج الأخري
املتعلق ب�إخ�ضاع جميع اجلرائم مل�صادرة الأ�صول املنهوبة دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة يعترب �أكرث �شموال،
عالوة على �أنه �أ�سهل فهما وتطبيقا.
 61املواد  27 -15من اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد؛ املواد  5و  6و  8و  23من اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية؛
املادة  3من اتفاقية فيينا.
 62تن�ص التو�صية  1من تو�صيات الفريق على �أنه ينبغي للبلدان �أن تطبق جرمية غ�سل الأموال على جميع الأفعال املجرمة اجل�سيمة ،بهدف تغطية
�أو�سع نطاق من الأفعال املجرمة التي تتولد عنها عوائد جمرمة .وتو�صي ب�أنه ينبغي لكل بلد كحد �أدنى �أن يدرج نطاقا من الأفعال املجرمة و�أن يعرف
هذه «الفئات امل�سماة من الأفعال املجرمة» كامل�شاركة يف جمموعة منظمة من املجرمني واملحتالني؛ والإرهاب ،مبا يف ذلك متويل الإرهابيني؛ واالجتار
يف الب�شر وتهريب املهاجرين؛ واال�ستغالل اجلن�سي ،مبا يف ذلك اال�ستغالل اجلن�سي للأطفال؛ واالجتار غري امل�شروع يف املواد املخدرة وامل�ؤثرات العقلية؛
واالجتار غري امل�شروع يف الأ�سلحة؛ واالجتار غري امل�شروع يف ال�سلع امل�سروقة وغريها؛ والف�ساد والر�شوة؛ والقتل؛ والإ�صابات البدنية اجل�سيمة؛ واالختطاف؛
واالحتفاظ بالرهائن وتقييدهم ب�شكل غري قانوين؛ وال�سرقة �أو االختال�س؛ والتهريب؛ واالبتزاز؛ والتزوير ،والقر�صنة؛ واملتاجرة املمنوعة با�ستغالل
املعلومات املتاحة للعليمني ببواطن الأمور؛ والتالعب بالأ�سواق.
 63انظر :املادة  70من املدونة اجلنائية (�سوي�سرا)؛ واملادة 20ب من املدونة اجلنائية (خلتن�شتاين)؛ واملادة  1من قانون عوائد اجلرمية ل�سنة 1996
(�أيرلندا)؛ وقانون منع اجلرمية املنظمة ل�سنة ( 1998جنوب �أفريقيا)؛ واملادة  1من الت�شريع النموذجي للكمنولث .ويحدد قانون عوائد اجلرمية (اململكة
املتحدة) ال�سلوك غري القانوين يف املادة  241على النحو التايل )1( :يعترب �سلوكا غري قانوين كل ما يقع من �سلوك يف �أي جزء من اململكة املتحدة �إذا
كان هذا ال�سلوك غري قانوين مبوجب القانون اجلنائي لذلك اجلزء )2( .ويعترب �أي�ضا �سلوكا غري قانوين كل �سلوك (�أ) يقع يف بلد خارج اململكة املتحدة
ويعترب غري قانوين مبوجب القانون اجلنائي لذلك البلد ،و(ب) �إذا ما وقع هذا ال�سلوك يف جزء من اململكة املتحدة واعترب غري قانوين ميوجب القانون
اجلنائي لذلك اجلزء.

37

ا�سرتداد الأ�صول املنهوبة :دليل للممار�سات احل�سنة ب�ش�أن م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة

املفهوم الرئي�سي 6
ينبغي �أن تخ�ضع �أو�سع فئات الأ�صول للم�صادرة
ينبغي �صياغة ت�شريع م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدان��ة بحيث ميكنه من الو�صول �إىل جميع
الأ�صول ذات القيمة ،مبا يف ذلك عوائد اجلرمية واملمتلكات التي ميكن �إرجاع �أ�صلها �إىل اجلرمية ،و�أدوات
اجلرمية ،واملمتلكات القابلة لال�ستبدال ،وال�سلع املخلوطة بغريها ،والأ�صول البديلة (�أي ،ال�سلع املكافئة)،
والعوائد املتح�صلة من �أفعال جمرمة �أجنبية �إذا كان ال�سلوك الذي �أف�ضى �إىل امل�صادرة يعترب �أي�ضا جرمية
يف البلد الذي توجد فيه الأ�صول (انظر الإطار  9لالطالع على مثال لنوع املمتلكات التي يتعني على ت�شريع
امل�صادرة �أن ي�صل �إليها).
العوائد والأدوات
تعترب العوائد ب�صفة عامة �أي �شيء له قيمة يكون ال�شخ�ص قد حت�صل عليه ،مبا�شرة �أو ب�صفة غري مبا�شرة،
مي�سرة للفعل» تعترب ب�صفة
نتيجة لعمل �إجرامي .والأدوات التي ي�شار �إليها يف بع�ض الأحيان ب�أنها «ممتلكات ِ
عامة �أي ممتلكات م�ستخدمة� ،أو يق�صد ا�ستخدامها ،ب�أي طريقة �أو من �أي طرف الرتكاب �أو ت�سهيل اقرتاف
املخالفة الإجرامية .64وتعرف االتفاقيات الدولية ب�شكل عام عوائد الفعل املجرم �أو �أدواتها التي يجوز �أن
تخ�ضع للتقييد �أو احلجز �أو امل�صادرة .65وينبغي �أن يكون ت�شريع عدم اال�ستناد �إىل حكم �إدانة عموميا بنف�س
القدر يف حتديده لهذه امل�صطلحات .وللإحاطة ب�أدوات اجلرمية واملمتلكات التي تي�سر ارتكاب اجلرمية ،من
الأف�ضل �إدراج املمتلكات التي تنطوي عليها اجلرمية وعدم ق�صر التعريف يف الت�شريع على العوائد.66
الإطار 9
كفالة �إحاطة ت�شريعات امل�صادرة بجميع �أ�شكال املمتلكات
�إدراج �أغرا�ض نادرة ذات قيمة �ضمن امل�ضبوطات� .ضبطت وكالة �إنفاذ قوانني املخدرات يف الواليات املتحدة  4ماليني
دوالر من املمتلكات ال�شخ�صية للطبيب املدان دوبرويل ،من بينها �أكرث من  1200بطاقة بي�سبول تبلغ قيمتها الإجمالية
 280000دوالر؛ ت�شمل بطاقات �شخ�صية تبلغ قيمتها  6000دوالر (من عام  )1909و  15000دوالر (من عام .)1912
� 64أتيحت فر�ص ملحكمة اال�ستئناف العليا يف جنوب �أفريقيا لتقرير ما �إن كان ميكن اعتبار املمتلكات اخلا�ضعة «�أداة جرم» فيما يعنيه قانون منع اجلرمية
املنظمة لعام  .1998وقد ر�أت املحكمة �أنه يجب �أن تكون هناك �صلة وثيقة كافية �أو عالقة وظيفية بني املمتلكات واجلرمية؛ و�أنه يجب �أن يكون للممتلكات دور
فاعل ولي�س عار�ضا يف اقرتاف الأن�شطة غري القانونية( NDPP v. RO Cook and Ors, [2004] SACR 208 :املنزل الذي احتجز فيه �أ�شخا�ص
خمتطفون كرهائن ومت التعدي عليهم بال�ضرب كان عار�ضا يف اقرتاف اجلرائم؛ الفندق الذي ي�ؤوي م�ست�أجرين من جتار املخدرات كان عار�ضا بالن�سبة
للجرائم التي ارتكبت يف املبنى( NDPP v. Parker [2005] ZASCA 124 :املنزل الذي ا�ستخدم يف بيع املخدرات وتخزينها كان ميثل �أداة لأنه كان متجرا
للمخدرات ومن ثم كان له دور فاعل ب�شكل كبري يف اقرتاف اجلرائم)NDPP v. Mohunram [2006] SCA 11 :؛ (كون جزء واحد فقط من املمتلكات
(نادى القمار) قد ا�ستخدم يف اقرتاف جرمية (خمالفة قانون القمار) ال يحدد ما �إن كانت املمتلكات “�أداة” رغم كونها وثيقة ال�صلة يف اعتبار الن�سبية).
 65املادتان  2و  31من اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد؛ املادتان  2و  12من اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية؛ املادتان
 1و  5من اتفاقية فيينا؛ القرار الإطاري ملجل�س االحتاد الأوروبي رقم .IHA/212 /2005
 66انظر املادة  2من القانون رقم ( 793كولومبيا) (التي �أيدت د�ستورية املحكمة الد�ستورية يف احلكم « .)C-1065/03يتم الأمر بامل�صادرة من خالل
حمكمة حتكم يف ظل املالب�سات التالية:
� -2أن يكون املمتلك �أو املمتلكات قد مت التح�صل عليها ،ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر ،من ن�شاط غري قانوين؛
� -3أن تكون املمتلكات قد ا�ستخدمت كو�سيلة �أو �أداة للقيام بن�شاط غري قانوين� ،سواء كانت املمتلكات امل�شار �إليها قد ا�ستخدمت للقيام بالن�شاط امل�شار
�إليه� ،أو كانت جزءا من غر�ض الفعل املجرم؛
� -4أن تكون املمتلكات �أو املوارد املعنية ناجتة عن نقل �أو تبادل �سلع �أخرى� ،أو موارد مت احل�صول عليها ب�صفة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة من ن�شاط غري
قانوين ،ويق�صد بها �أن ت�ستخدم يف القيام ب�أن�شطة غري قانونية� ،أو كانت نتاجا �أو نتيجة �أو �أداة �أو غر�ضا للفعل املجرم.
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العوائد املتح�صلة من �أفعال جمرمة �أجنبية
وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،فمن املفيد �أن يت�ضمن الت�شريع بندا يخول با�سرتداد الأ�صول التي مت احل�صول عليها من
خالل �أعمال غري قانونية ارتكبت يف خارج البالد� ،إذا كان ال�سلوك غري قانوين يف املكان الذى وقع فيه ،ويكون
غري قانوين يف �أحد �أجزاء الوالية القانونية للبالد على الأقل 67.وهذا احلكم يحيط باملواقف التي يرتكب فيها
ال�سلوك الإجرامي يف ظل والية ق�ضائية �أجنبية نظام ق�ضائي �أجنبي ،وت�ستثمر عوائد اجلرمية يف ظل الوالية
الق�ضائية النظام الق�ضائي للوطن (انظر الإطار  .)10وينبغي �أن يخول الت�شريع مب�صادرة العوائد التي يق�صد
ا�ستخدامها يف اخلارج �إذا كان ال�سلوك الذي يق�صد ا�ستخدام العوائد مبوجبه غري قانوين يف ظل كل من
الوالية الق�ضائية النظام الق�ضائي يف الوطن ويف البلد الذي يق�صد ا�ستخدام العوائد فيه.
الأ�صول البديلة
وبالنظر �إىل �أن املن�ش�آت الأجنبية ،وبخا�صة املن�ش�آت امل�سترتة ،القادرة على حتويل الأ�صول التي ميكن
م�صادرتها بوجه خا�ص �إىل �أ�صول �أخرى بحلول الوقت الذي يتم فيه احل�صول على �أمر امل�صادرة ،فقد �سنت
بع�ض ال�سلطات الق�ضائية قوانني تق�ضي مب�صادرة الأ�صول البديلة .ي�سمح هذا املفهوم للحكومة مب�صادرة
�أ�صول غري ملوثة ذات قيمة م�ساوية لتلك الأ�صول التي ال ميكن ا�ستعادتها ب�سبب �إجراء ما اتخذه اجلاين.68
ويف الواليات املتحدة ،قدم الكوجنر�س تف�سريا لل�سبب يف �أنه �أدرج الأ�صول البديلة كجزء من قانون امل�صادرة
اجلنائي ،م�شريا �إىل �أنه بدون هذا احلكم:
(�أ) قد ينجح املدعى عليه يف جتنب جزاء امل�صادرة مبجرد حتويل �أ�صوله �إىل �أ�صول �أخ��رى� ،أو و�ضعها خارج
نطاق الوالية الق�ضائية للمحكمة� ،أو القيام ب�إجراءات �أخرى جلعل م�صادرة ممتلكاته غري متاحة يف وقت �صدور
69
الإدانة».
******
وهكذا ف�إن ال�شخ�ص الذي يتوقع �أن تخ�ضع بع�ض ممتلكاته مل�صادرة جنائية ال يكون لديه فقط حافز وا�ضح ،بل
�أي�ضا فر�صة وفرية ،لتحويل �أ�صوله �أو نقلها من الوالية الق�ضائية للمحكمة قبل املحاكمة و�إخفائها عن �أي م�صادرة
حمتملة ...ومن ثم ف�إن الت�أثري االقت�صادي املهم لفر�ض جزاء امل�صادرة �ضد املدعى عليه ي�ضيع (ما مل ت�ستطع
احلكومة �أن ت�صادر ممتلكات بديلة غري ملوثة).70
 67يف قانون م�صادرة الأموال� ،إىل �آخره يف قانون الإجراءات املدنية (يف دائرة اخت�صا�ص املح�ضر الق�ضائي يف غويرن�سي) ل�سنة  ،2007حتدد املادة 61
ال�سلوك غري القانوين ب�أنه «�سلوك (�أ) يحدث يف بلد خارج دائرة اخت�صا�ص املح�ضر ويعترب غري قانوين مبوجب القانون اجلنائي لذلك املكان» .وميكن
العثور على �أحكام مماثلة يف املادة (20ب) ( )2من املدونة اجلنائية (خلتن�شتاين)؛ واملادة  241من قانون عوائد اجلرمية لعام ( 2002اململكة املتحدة)؛
واملادة  2من قانون و�سائل االنت�صاف املدنية (�أونتاريو ،كندا) ل�سنة 2001؛ واملادة  1من قانون منع اجلرمية املنظمة ،التعديل الثاين (جنوب �أفريقيا).
 68تلزم االتفاقيات الدولية البلدان باتخاذ التدابري ال�ضرورية للتمكني من م�صادرة الأ�صول البديلة والأ�صول القابلة للمبادلة؛ املادة )5( -)4( 31؛
املادة  )4( -)2(12من اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية ،املادة  )6(5من اتفاقية فيينا؛ القرار الإطاري رقم 2005/212/
 IHAملجل�س االحتاد الأوروب��ي .انظر �أي�ضا املادة ( 853ع) من مدونة الواليات املتحدة؛ق�ضية الواليات املتحدة �ضد فنغريتر (United States v.
)( Wingerter)، 369 E Supp.2d 799 (E.D.Va, 2005توجيه املحافظة على �أموال اجلاين غري امللوثة املتح�صلة من املرياث لأن من املحتمل
�أن مت�س احلاجة �إىل هذه الأ�صول البديلة ال�ستيفاء �أمر م�صادرة �أ�صول مل تعد يف حوزة اجلاين .انظر �أي�ضا احلكم  C.1065/03الذي �أ�صدرته املحكمة
الد�ستورية لكولومبيا (ت�أييد د�ستورية م�صادرة �أ�صول بديلة ك�آلية �ضرورية حيث مل تعد املمتلكات يف حوزة اجلاين).
S.Rep. No 98- 225, at 201, 212, reprinted in 1984 U.S.C.C.A.N at 3384, 3395 69
S.Rep. No 98- 225, at 195, 212, reprinted in 1984 U.S.C.C.A.N at 3378 70
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الإطار 10

عوائد اجلرمية املرتكبة خارج الوالية الق�ضائية للبالد :جتربة �أيرلندا

عندما مت �سن قانون عوائد اجلرمية ل�سنة  1996يف �أيرلندا يف بداية عهده مل يكن يحتوي على حكم �صريح يطبق
القانون على عوائد اجلرائم املرتكبة خارج البالد.
وكانت اجلرمية املرتكبة يف ق�ضية �( DPP v. Hollmannأ) عبارة عن تدلي�س يف �سوي�سرا وكانت العوائد قد �أودعت
يف �أيرلندا .وقد دفع املدعي ب�أن القانون ال ينطبق على عوائد اجلرائم الأجنبية .ورغم رف�ض املحكمة العليا لهذه
احلجة لأ�سباب تتعلق بال�سيا�سات ،فقد �أخذت املحكمة العليا يف نهاية املطاف هذا الدفع بعني االعتبار يف ق�ضية Mck
( v. Dب) حيث ا�ستعر�ضت املحكمة غر�ض الت�شريع وارت�أت �أن القانون ال ي�شمل عوائد اجلرائم الأجنبية.
وقد ردت الهيئة الت�شريعية بقانون عوائد اجلرمية (املعدل) ل�سنة  2005الذي احتوى على تعريف جديد ب�ش�أن «ال�سلوك
الإجرامي» يف املادة  3يكفل تغطية الأفعال الإجرامية الأجنبية بنطاق الت�شريع حيثما تكن هناك عوائد لهذه الأفعال
الإجرامية يف �أيرلندا.
(�أ)  20( [1999] IECH 20متوز /يوليه ( )1999جرمية تدلي�س مرتكبة يف �سوي�سرا ،املال مودع يف �أيرلندا
(املحكمة العليا لأيرلندا).
(ب) � 17( [2004] 2 ILRM 419. [2004] IESC 31أيار /مايو ( )2004املحكمة العليا لأيرلندا)

وتنطبق نف�س هذه االعتبارات على �إجراءات م�صادرة الأ�صول املنهوبة دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة؛ ولذلك
ينبغي للت�شريع �أن يخول مب�صادرة الأ�صول البديلة �أو ،حيثما �أمكن ،بفر�ض حكم مب�صادرة الأموال( .71انظر
الإطار  11لالطالع على �أمثلة عن الت�شريعات ب�ش�أن الأ�صول البديلة) .72وي�صل مثل هذا الإجراء �إىل الأ�صول
غري امللوثة عندما ( )1يكون من املتي�سر حتديد قيمة املك�سب من ال�سلوك املف�ضي �إىل امل�صادرة �أو اخل�سارة
لل�ضحية� ،أيهما �أكرب؛ ( )2يكون اجلاين قد بدد املمتلكات امللوثة ولكنه احتفظ بالأ�صول الأخرى؛ (� )3أو يكون
تتبع �أثر املمتلكات املحددة م�ستحيال �أو غري عملي .وفى غياب بع�ض الأحكام للو�صول �إىل املمتلكات غري املمكن
تتبع �أثرها ،يتوافر لدى املجرم حافز ما لإنفاق عوائد اجلرمية ب�سرعة �إن كانت تلك هي املمتلكات الوحيدة
التي قد ت�صل �إليها قوانني امل�صادرة ،مع التحفظ يف ذات الوقت على املمتلكات غري امللوثة مع يقني علمه بعدم
�إمكانية الو�صول �إليها� .إن ال�سلطات الق�ضائية بعدم فر�ضها ال�شرتاطات لتتبع الأثر و�أخذ الأ�صول البديلة يف
احل�سبان ،تعزز �إمكانية اال�سرتداد ،مع حماية حقوق املخالف ،لأنه يظل لزاما على ال�سلطة الق�ضائية �أن تثبت
قيمة املمتلكات املتح�صلة ب�شكل غري قانوين .وعالوة على ذلك ،ف�إن قدرة اجلاين على نقل الأ�صول بطريقة
يتعذر بها �إرجاع �أ�صلها �إىل �أعمال حمددة تف�ضي �إىل امل�صادرة لن حتول دون ا�سرتداد قيمة تلك املمتلكات.

 71ي�ستند كل حكم ب�ش�أن �أموال مو�ضع م�صادرة �إىل فكرة مفادها عدم جواز ق�صر امل�صادرة على املمتلكات التي ميكن �إرجاع �أ�صلها �إىل فعل جمرم وال
تزال يف حوزة اجلاين .وهو حكم مدين �ضد فرد مبقدار يعادل العوائد التي حت�صل عليها الفرد من اجلرمية .ولكونه حكما �ضد فرد يجوز ا�ستيفا�ؤه من
�أى �أ�صول ميلكها املدين امللزم ب�أداء احلكم .وتن�ص املادة  71من املدونة اجلنائية (�سوي�سرا) على «عندما ال يكون �أ�صل يتعني م�صادرته متاحا بعد ،وجب
على القا�ضي �أن يحكم بتعوي�ض معادل ل�صالح الدولة مببلغ معادل».
 72يقدم الإطار � 11أمثلة من كولومبيا والواليات املتحدة الأمريكية والفلبني .كما تن�ص �أ�سبانيا على م�صادرة الأ�صول البديلة.
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الإطار 11

ثالثة �أمثلة للت�شريعات ب�ش�أن الأ�صول البديلة

كولومبيا
املادة  3من القانون رقم 793
يف حالة تعذر حتديد موقع املمتلكات التي �أعلن �أنها خا�ضعة للم�صادرة� ،أو تنفيذ �ضبطها ،حال �إ�صدار احلكم ،يجوز
للقا�ضي �أن ي�أمر مب�صادرة ممتلكات �أو �سلع بديلة مملوكة لنف�س ال�شخ�ص ولها نف�س القيمة .وال تف�سر هذه املادة على
�أنها تخل بحقوق الغري من الأبرياء الذين يت�صرفون عن ح�سن نية.
الواليات املتحدة
العنوان  18من مدونة الواليات املتحدة ،املادة ( 853ع)
(ع) لو حدث �أن �أيا من املمتلكات املذكورة يف املادة الفرعية (�أ) من هذه املادة ،نتيجة لأي فعل �أو �سهو من جانب
املدعى عليه:
( )1مل يتي�سر حتديد موقعها مع بذل احليطة واحلذر الواجبني؛
(� )2أو مت حتويلها �أو بيعها �أو �إيداعها لدى الغري؛
(� )3أو مت و�ضعها خارج نطاق الوالية الق�ضائية للمحكمة؛
(� )4أو تناق�صت قيمتها ب�شكل بالغ؛
(� )5أو متت مبادلتها مبمتلكات �أخرى ال ميكن تق�سيمها بدون �صعوبة؛
وجب على املحكمة �أن ت�أمر مب�صادرة �أي ممتلكات �أخرى للمدعى عليه حتى قيمة �أية ممتلكات مذكورة يف الفقرات
( )1حتى (.)5
الفلبني
املادة ( 12ج) من القانون اجلمهوري رقم 9160
حيثما تكن املحكمة قد �أ�صدرت �أمرا مب�صادرة الأداة النقدية �أو املمتلكات مو�ضع جرم غ�سل الأموال املحدد مبوجب
املادة  ،4وال ميكن �إنفاذ الأمر امل�شار �إليه ب�سبب عدم �إمكانية حتديد موقع �أي �أداة نقدية �أو ممتلكات بعينها ،مع بذل
احليطة واحلذر الواجبني � ،أو مت تغيريهما ب�شكل جم� ،أو تدمريهما �أو تناق�ص قيمتهما� ،أو �أ�صبحت بخالف ذلك ال
قيمة لها ب�سبب �أي فعل �أو �سهو ،مبا�شر �أو غري مبا�شر ،يعزى �إىل اجلاين� ،أو مت �إخفا�ؤها� ،أو نقلها� ،أو حتويلها� ،أو نقلها
بغري ذلك من الطرق ملنع العثور على نف�س الأ�شياء �أو لتجنب م�صادرتها� ،أو كانت موجودة خارج الفلبني� ،أو و�ضعت �أو
نقلت خارج الوالية الق�ضائية للمحكمة� ،أو متت مبادلتها مع �أدوات نقدية �أو ممتلكات �أخرى مملوكة �إما للجاين ذاته �أو
لطرف �أو كيان ثالث مما يجعل من ال�صعب حتديد نف�س الغر�ض �أو ف�صله من �أجل م�صادرته ،يجوز للمحكمة ،عو�ضا
عن �إنفاذ �أمر م�صادرة الأداة املالية �أو املمتلكات �أو جزء منها �أو �أية م�صلحة فيها� ،أن ت�أمر بناء على ذلك اجلاين
املدان بدفع مبلغ يعادل قيمة الأدوات النقدية �أو املمتلكات امل�شار �إليها .وينطبق هذا احلكم على كل من امل�صادرة
املدنية واجلنائية.

وغالبا ما يعجز املحققون واملدعون العموميون عن حتديد عوائد اجلرمية بدقة .فقد تختلط العوائد ب�أموال
م�شروعة وال ميكن تتبع �أثرها �إىل �أي ح�ساب م�صريف حمدد �أو غري ذلك من الأ�صول .ويف غياب �أحكام
ب�ش�أن الأ�صول البديلة ،ي�صعب و�ضع ا�شرتاطات للم�صادرة ،رغم �أنه ميكن ا�ستخدام �أحكام �أخرى مل�صادرة
الأ�صول املنهوبة دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة للم�ساعدة يف الوفاء بالعبء ،مثل معيار الإثبات الأدنى ملوازنة
االحتماالت (حيثما كان قابال للتطبيق ،انظر املفهوم الرئي�سي  ،)14وا�ستخدام القرينة اال�ستداللية (املفهوم
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الأ�صول املق�صود ا�ستخدامها يف �سلوك غري قانوين
ينبغي �أن تنظر ال�سلطات الق�ضائية يف الن�ص حتديدا على �أن الأ�صول املق�صود ا�ستخدامها يف �سلوك غري
قانوين تخ�ضع هي الأخرى مل�صادرة الأ�صول املنهوبة دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة .فمثال ،قد ت�ضبط ال�شرطة
نقودا يف عملية مداهمة كان اجلاين ينوي ا�ستخدامها ملبادلة النقود مبواد خمدرة غري قانونية .ومع ذلك،
قد ال يكون من املمكن �إثبات �أن هذه النقود تعترب عوائد فعل �إجرامي �آخر .ف�إذا ما ا�ستطاعت الدولة �أن تثبت
�أنه كان يق�صد بهذه النقود مبادلتها مبخدرات،وجب �إخ�ضاعها للم�صادرة كما تخ�ضع عوائد �صفقة خمدرات
مكتملة للم�صادرة.76

املفهوم الرئي�سي 7
ينبغي �أن يكون تعريف الأ�صول اخلا�ضعة للم�صادرة عري�ضا مبا يكفي لي�شمل �أ�شكاال جديدة
من القيمة
قد ال تكون �صياغة تعريف «املمتلكات» �أو «الأ�صول» عري�ضة مبا يكفي للإحاطة ب�أ�شكال جديدة من الرثوة،
حتى يف القوانني التي �صيغت منذ �سنوات قليلة م�ضت .وتعترب بطاقات القيمة املختزنة مثاال ل�شكل من �أ�شكال
القيمة التي مل يكن لها وجود قبل �سنوات قليلة م�ضت� ،إال �أنها �صارت الآن من الأمور ال�شائعة  .وقد حتول
ال�صياغة الدقيقة عند تعريف فئات املمتلكات التي تخ�ضع للم�صادرة يف ت�شريعات م�صادرة الأ�صول دون
اال�ستناد �إىل حكم �إدانة دون اال�ضطرار �إىل ال�سعي با�ستمرار �إىل �إدخال تعديالت يف الت�شريعات القائمة،
كلما ا�ستحدثت التكنولوجيا �أ�شكاال جديدة من الرثوة .77وكحل بديل ،قد ين�ش�أ تدبري ت�شريعي يفو�ض لوزير من
الفرع التنفيذي م�س�ؤولية حتديد الأ�شكال اجلديدة للقيمة وي�سمح بذلك ب�إدخال تغيريات فورية.78
 76يف �سوي�سرا ،ميكن اعتبار النقد املق�صود مبادلته مبخدرات مبثابة �أغرا�ض خطرية ) .(instrumenta scelerisوت�سمح املادة  69من املدونة
اجلنائية (�سوي�سرا) مب�صادرته ،بل وبا�ستخدام �أحكام م�صادرة الأ�صول املنهوبة دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة وبدون قانون احلدود (املحكمة العليا
ل�سوي�سرا.ATF 117 IV 233) ،
 77على �سبيل املثال ،تعريفات «ال�سجالت» و «الوثائق» و «املواد» ،وي�شمل ذلك جميع املعلومات امل�سجلة يف �أي �شكل من الأ�شكال ،املرئية �أو ال�سمعية،
وب�أي و�سيلة من الو�سائل� ،سواء كانت �شكال يدوي ال�صنع (مبا يف ذلك ،على �سبيل املثال ال احل�صر ،الكتابات والر�سومات واللوحات الفنية) و�أ�شكال
الت�صوير ال�ضوئي (مبا يف ذلك ،على �سبيل املثال ال احل�صر ،امليكروفيلم وامليكروفي�ش ،والطبعات ،وال�شرائح وال�صور ال�سلبية،و�شرائط الفيديو ،والأفالم
ال�سينمائية ،والن�سخ ال�ضوئية� )،أو كانت يف �شكل ميكانيكى (مبا يف ذلك ،على �سبيل املثال ال احل�صر� ،أ�سطوانات احلاكى ( الفونوغراف) ،والطباعة،
والطبع علي الآلة الكاتبة� ) ،أو كانت يف �شكل كهربائي� ،أو �إليكرتونى� ،أو مغناطي�سي (مبا يف ذلك ،على �سبيل املثال ال احل�صر ،الأ�شرطة امل�سجلة � ،أو
عليبات �شرائط الت�سجيل ( الكا�سيت) � ،أو الأ�شرطة املدجمة ،و و�سائل التخزين الإليكرتوين �أو املغناطي�سى مثل القر�صيات املرنة � ،أو الأقرا�ص ال�صلبة،
�أو الأقرا�ص املدجمة بذاكرة للقراءة فقط ( �سى دى – روم)� ،أو �أقرا�ص الفيديو الرقمية ( دى يف دى) � ،أو امل�ساعدات الرقمية ال�شخ�صية � ،أو بطاقات
الو�سائط املتعددة�،أو ع�صى الذاكرة � ،أو الأ�شرطة الب�صرية� ،أو �أدوات التخزين امل�ؤقت للطابعات � ،أو البطاقات الذكية� ،أو احلا�سبات ذات الذاكرة� ،أو
الأجهزة الإليكرتونية لطلب املكاملات الهاتفية � ،أو املذكرات الإليكرتونية ،بالإ�ضافة �إيل ملفات البيانات الرقمية و الن�سخ املطبوعة �أو املقروءة من �أية �أداة
تخزين �أو مغناطي�سي� ،أو كهربائي� ،أو �إليكرتونى) .انظر �أي�ضا « عينة �أمر لتقدمي م�ستندات اعتبارية �أو غريها يف التحقيق يف الف�ساد « هى امللحق .5
 78العنوان  ،31قانون ال�سرية امل�صرفية (الواليات املتحدة).
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وينبغي �أن ت�شمل املمتلكات اخلا�ضعة للم�صادرة �أي�ضا حقوق امللكية الرمزية �أو غري املح�سو�سة ،مثل العوائد
الأدبية من اال�ستغالل التجاري املتح�صل من ا�شتهار اجلاين نتيجة الرتكابه فعال جمرما ما.79

املفهوم الرئي�سي 8
ينبغي �أن تخ�ضع الأ�صول امللوثة املكت�سبة قبل �سن قانون م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل
حكم �إدانة للم�صادرة
يعترب التطبيق رجعي الأثر �أو رجعي النطاق 80لقوانني م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة �ضد
عوائد �إجرامية مت التح�صل عليها قبل �سن قانون امل�صادرة مفهوما مهما .ف�إذا مل تنفذ القوانني ب�شكل رجعي
الأثر ،ف�سيعطى للمدعي عليهم جنائيا فر�صة لال�ستفادة من الأفعال التي كانت غري قانونية يف الوقت الذي
ارتكبت فيه .وعالوة على ذلك ،ف�إن ال�سماح بالتطبيق رجعي الأثر للقانون م�س�ألة مهمة على وجه اخل�صو�ص
بالن�سبة ال�سرتداد عوائد الف�ساد من م�س�ؤولني ظلوا يف ال�سلطة فرتات طويلة ،وكان �أمامهم فر�ص ممتدة
ل�سنوات ل�سرقة �أموال الدولة .ولي�س من الإن�صاف �أ�سا�سا �أن يرثى امل�س�ؤول الفا�سد دون وجه حق عن طريق
االحتفاظ بعوائد مل يكن له حق فيها بالدرجة الأوىل.
وبداية ،قد يبدو التطبيق رجعي الأثر متعار�ضا مع املربر املنطقي حلظر �إ�صدار قوانني ذات �أثر رجعي،
وهي قاعدة عامة مبقت�ضى د�ساتري البلدان وقوانينها الأ�سا�سية ،حتظر تطبيق فعل جنائي �أو عقوبة جنائية
على عمل مل يكن ي�شكل فعال جنائيا وقت ارتكابه ،عالوة على فر�ض جزاءات �أ�شد مما كان �ساريا وقت ارتكاب
الفعل اجلنائي .81ويعني ذلك �أنه ال ميكن �إن�شاء فعل جنائي �أو عقوبة جنائية من �أجل عمل مل يكن جنائيا �أو
يخ�ضع للعقوبة قبل �إ�صدار القانون.
و يف �سياق م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة� ،أثريت الق�ضية ومتت ت�سويتها يف املحاكم يف
كل من الدوائر الق�ضائية املدنية والعامة (انظر الإطار  .)12ويف الق�ضايا التي طبقت فيها م�صادرة الأ�صول
دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة مل�صادرة عوائد جنائية مت توليدها واحل�صول عليها قبل �سن القانون ،ارت�أت
املحاكم عدم �سريان احلظر ذي الأثر الرجعي لأن امل�صادرة لي�ست ذات طابع جنائي �أو عقابي ،لكنها تعترب
بدال من ذلك من التبعات القانونية املدنية حلقيقة �أن مقرتف الفعل املجرم �أو غريه من امل�ستفيدين حت�صلوا
 79املادة  152من قانون عوائد اجلرمية ل�سنة �( 2002أ�سرتاليا).
 80بغية تف�سري م�صطلحي « رجعي الأثر» و «رجعي النطاق» ،اعتمدت املحكمة العليا يف كندا يف ق�ضية بينري �ضد كندا (وزير اخلارجية) ][1997
 358 I.S.C.R.تعريف  E. A. Driedgerيف «Statutes: Retroactive Retrospective Reflections” (1978) ، 56 Can. Bar. Rev.

 264الفقرات :69 -268
القانون رجعي الأثر قانون يعمل يف الزمن ال�سابق على �سنه .والقانون الرجعي النطاق قانون يعمل من �أجل امل�ستقبل فقط .وهو قانون م�ستقبلي لكنه
يفر�ض نتائج جديدة بالن�سبة حلدث من�صرم .وميتد عمل القانون الرجعي الأثر �إىل ما وراءه  ،وميتد عمل القانون الرجعي النطاق �إىل ما �أمامه،
ولكنه ينظر �إىل الوراء من حيث �إنه يعلق تبعات جديدة بالن�سبة للم�ستقبل على حدث وقع قبل �سن القانون .والقانون رجعي الأثر يغري القانون عما
كان عليه؛ والقانون رجعي النطاق يغري القانون عما كان ليكون عليه لوال ذلك بالن�سبة حلدث �سابق.
 81انظر على �سبيل املثال املادة  7من االتفاقية الأوروبية حلماية حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية؛ واملادة  9من الباب الأول من د�ستور الواليات
املتحدة؛ واملادة  )2( 7من امليثاق الأفريقي حلقوق الإن�سان؛ واملادة  9من اتفاقية منظمة البلدان الأمريكية حلقوق الإن�سان؛ واملادة ( 11ب) من الإعالن
العاملي حلقوق الإن�سان.
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على الأ�صول من عمل غري قانوين .كما �أن احلجز �أو امل�صادرة ال يرقى �إىل كونه «جزاء» ينتهك احلظر .وحيث
�إن �إجراء م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة ال يعتمد على �إدانة جنائية ،وحيث �إن ال�سلوك ال�سابق
كان جنائيا وقت ارتكابه ومل يكن للمدعى حق م�ستقر يف املمتلكات ،ف�إن ت�شريع عدم اال�ستناد �إىل حكم �إدانة
يجوز تطبيقه ب�أثر رجعي دون خمالفة للقانون الأ�سا�سي.
الإطار 12

التطبيقات رجعية النطاق لقوانني م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة
الواليات يف النظم الق�ضائية القائمة على القانون املدين و القانون العام

تايلند
يف الق�ضايا املجمعة اخلا�صة بت�شارلز مي�سكال و ال�سيدة تايوي (�( )Charles Mescal and Mrs. Tayoyأ)،
نظرت املحكمة الد�ستورية التايلندية فيما �إن كان التطبيق رجعي الأثر لقانون تايلند ب�ش�أن مكافحة غ�سل الأموال ل�سنة
 1999على العوائد املكت�سبة قبل �سن القانون ينتهك املادة  32من الد�ستور �أم ال ،والتي حتمي الأ�شخا�ص من التطبيق
رجعي الأثر للقانون اجلنائي والعقوبة اجلنائية.
ويف ق�ضية مي�سكال � ،Mescalأدين املدعى عليه يف �إيطاليا بتهمة االجتار يف املخدرات و�سجن قبل �سن قانون
مكافحة غ�سل الأموال ،ونقل �أمواله يف وقت الحق �إىل تايلند يف منا�سبات عديدة فيما بني  1998و  .1999ويف ق�ضية
تايوي  ،Tayoyبر�أت املحكمة اجلنائية تايوي يف عام � ،2002إال �أن الأ�صول املحتجزة فيما يتعلق بالق�ضية مت ت�سليمها
�إىل مكتب مكافحة غ�سل الأموال مل�صادرتها (ب).
وارت�أت املحكمة الد�ستورية �أنه مل يحدث انتهاك للد�ستور �أو ت�ضارب معه لأن �إجراء م�صادرة الأ�صول املنهوبة دون
اال�ستناد �إىل حكم �إدانة مبوجب قانون مكافحة غ�سل الأموال ال يرقى �إىل حماكمة �أو عقوبة جنائية بح�سبما تقت�ضيه
املادة .32
خلتن�شتاين
يف ق�ضية م�ؤ�س�سة دا�سا اخلريية �ضد خلتن�شتاين ( ،)Dassa Foundation v. Liechtensteinيف ا�ستئناف
مقدم �ضد قرار للمحكمة العليا للختن�شتاين ،نظرت املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان يف جوازية تطبيق ت�شريع
م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة ب�أثر رجعي على �أفعال جنائية �سابقة دون �أن يخالف املادة  61من
املدونة اجلنائية للختن�شتاين واملادة  7من االتفاقية الأوروبية حلماية حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية .لقد تولدت
العوائد مو�ضع النزاع فيما يتعلق بر�شوة قا�ض يف �إيطاليا خالل الت�سعينيات قبل �إدخال العمل ب�أحكام امل�صادرة.
وارت�أت املحكمة �أن م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة «ت�شبه تدبريا ال�سرتداد �إثراء غري مربر» ،ومن
ثم ف�إن �أي �إنفاذ رجعي الأثر لقوانني امل�صادرة «ال يرقى �إىل «جزاء» يف مفهوم ..االتفاقية» .و�أو�ضحت املحكمة كذلك
�أن قوانني خلتن�شتاين ب�ش�أن م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة «تهدف �إىل �ضمان �أن اجلرمية ال تفيد».
فلو مل تنفذ القوانني ب�أثر رجعى ،ملنح املدعي عليهم جنائيا فر�صة للرتبح من �أفعال كانت غري قانونية يف الوقت الذي
ارتكبت فيه .وارت�أت املحكمة لهذه الأ�سباب �أن التطبيق رجعي الأثر لقانون خلتن�شتاين املو�ضوعي ب�ش�أن امل�صادرة (�أي
بدون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة) ال ينتهك االتفاقية الأوروبية حلماية حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية.

وحتى ال يكون ثمة �شك ب�ش�أن هذه النقطة ،ينبغي �أن يت�ضمن الت�شريع حكما يخول على وجه التحديد م�صادرة
العوائد املولدة قبل �سن قانون عدم اال�ستناد �إىل حكم �إدانة� ،شريطة �أن يكون العمل الذي ولد العوائد جنائيا
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الإطار 12

التطبيقات الرجعية النطاق لقوانني م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة
الواليات يف النظم الق�ضائية القائمة على القانون املدين و القانون العام

الواليات املتحدة
يف ق�ضية الواليات املتحدة �ضد �أموال معينة مو�ضوعة يف �شركة هوجن كوجن و�شنغهاي امل�صرفية U.S. v. Certain
( Funds Located at the Hong Kong and Shanghai Banking Corp.د) ،املت�ضمنة ملا قامت
به حكومة الواليات املتحدة من �إجراءات مل�صادرة �أموال يف هوج كوجن وال�صني يف ق�ضية ال ت�ستند �إىل حكم �إدانة يف
وقت مل تكن �سلطتها خارج احلدود الإقليمية مذكورة �صراحة ،ارت�أت املحكمة �أن مثل هذه القوانني اخلا�صة بامل�صادرة
لي�ست جنائية و�أنه «ال ميكن �أن يثور �أي �شك جوهري ب�ش�أن وجود ق�ضية غري د�ستورية� ،أو حتى «طيف» ق�ضية غري
د�ستورية ،يحوم حول التطبيق رجعي الأثر لقانون م�صادرة الأ�صول املنهوبة دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة» (ﮬ).
ويف ق�ضية الواليات املتحدة �ضد �أربعة عقارات على مياة جدول ليرب (U.S. v. Four Tracts of Property
)( on the Waters of Leiper’s Creekو) ،ارت�أت املحكمة �أن التطبيق الرجعي الأثر لقوانني م�صادرة الأ�صول
املنهوبة دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة د�ستوري و�أن تلك القوانني لي�ست جزائية الطابع لأنها ال «تل�صق عواقب جديدة
ب�سلوك �سابق لأن (ال�سلوك) كان يحمل دائما ج��زاءات جنائية ،و�أن املدعي مل يكن له حق م�ستقر يف املمتلكات
املتح�صلة ب�شكل غري قانوين (ز).
(أ) ق�ضية ت�شارلز مي�سكال وال�سيدة تايوي
�أكتوبر  .)2003لالطالع على ن�ص القرار ،انظر امللحق حاء يف القر�ص املمغنط املدمج
(ب) يف قانون مكافحة غ�سل الأموال (تايلند) ت�سمح املادة  58ملكتب مكافحة غ�سل الأموال بالتقا�ضي �ضد الأ�صول مو�ضع حماكمة متعددة
حيثما يكن من املالئم لها �أن تفعل ذلك.
(ج) ق�ضية م�ؤ�س�سة دا�سا اخلريية �ضد خلنتن�شتاين  ، Dassa Foundation v. Liechtensteinاالتفاقية الأوروبية حلماية حقوق
الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية ،التطبيق رقم  17( 05/696متوز /يوليه  .)2007لالطالع على ن�ص القرار ،انظر امللحق حاء يف القر�ص
املمغنط املدمج.
(د) U.S. v. Certain Funds Located at the Hong Kong and Shanghai Banking Corp, 96F.3d 20, 25- 27[2nd
Charles Mescal and Mrs Tayoy, Case No. 40-41/ 2546

( 16ت�شرين الأول/

)Cir.1996] (Certain Funds

(ﮬ) Certain Funds, at 27
(و) U.S. v. Four Tracts of Property on the Waters of Leiper’s Creek, 181.F3d 104, 1999 WL. 35773 at 3-4
)(6th Cir. 1999] (unpublished opinion) (Four Tracts
(ز) Four Tracts, at *3

يف الوقت الذي ارتكب فيه العمل .82وفى غياب مثل هذا احلكم ،يرتك للهيئة الق�ضائية �أمر البت فيه ،ومن
املمكن �إيجاد ثغرة قانونية حمتملة قد ت�ضفى فعليا �شرعية على الأ�صول الإجرامية  .83وميكن تقييد هذه
امل�صادرة بالقوانني ال�سرية للتقادم امل�سقط (انظر املفهوم الرئي�سي .)17
 82املادة  )4( 340من قانون عوائد اجلرمية ل�سنة ( 2002اململكة املتحدة)« ،لي�س باجلوهري�( ..أ) من قام بال�سلوك؛ (ب) من ا�ستفاد منه؛ (ج) ما
�إن كان ال�سلوك قد ارتكب قبل �أو بعد �إ�صدار هذا القانون» .وي�سري ذلك على م�صادرة النقود دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة واملحاكمة اجلنائية جلرائم
غ�سل الأموال .انظر �أي�ضا تعريف «عوائد الن�شاط غري القانوين» يف املادة  1من الت�شريع النموذجي للكومنولث (امللحق دال يف القر�ص املمغنط املدمج)؛
قانون �سبل الإن�صاف املدين ل�سنة �( 2001أونتاريو ،كندا) املادة 2؛ قانون منع اجلرمية املنظمة ،التنقيح الثاين ل�سنة ( 1999جنوب �أفريقيا) ،املادة 1؛
وقانون عوائد اجلرمية (املعدل) (�أيرلندا) املادة .3
 83يف ق�ضية املدير الوطني للنيابات العامة جلنوب �أفريقيا �ضد كارولو�س و�آخرين National Director of Public Prosecutions of South
) ،Africa v. Carolus and Others, 2000 (1) SA 1127 (SCAارت�أت حمكمة اال�ستئناف العليا جلنوب �أفريقيا �أن قانون منع اجلرمية املنظمة
ل�سنة  1998ال ميكن �أن يطبق ب�شكل رجعي النطاق على م�صادرة الأ�صول املنهوبة دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة لأن الت�شريع مل ين�ص على�« :سواء قبل �أو
بعد بدء العمل بهذا القانون» يف املواد وثيقة ال�صلة .ونتيجة لهذا القرار ،عدل الربملان تعاريف العوائد واملنافع لت�شمل هذه ال�صياغة (القانون رقم 38
ل�سنة  ،1999املادة .)1

46

حتديد الأ�صول والأفعال املجرمة التي تخ�ضع مل�صادرة الأ�صول املنهوبة دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة

وبغ�ض النظر عن حقيقة �أن التطبيقات رجعية الأثر �أو رجعية النطاق لقوانني م�صادرة الأ�صول املنهوبة
دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة قد �صمد للتمحي�ص الق�ضائي يف عديد من الواليات لق�ضائية البلدان وينبغي
اعتباره عن�صرا �أ�سا�سيا عند �صياغة قانون مل�صادرة الأ�صول املنهوبة دون اال�ستناد �إىل حكم �إدان��ة ،ف�إنه
ينبغي عدم �إغفال مبادئ �أخرى قد يتذرع بها لإف�شال الطعون .فمثال ،عندما ي�ستمر ال�سلوك �إىل ما بعد �سن
قانون امل�صادرة ،يجوز حل ق�ضية رجعية النطاق �إذا ما �شكل الفعل املجرم انتهاكا م�ستمرا .وبالإ�ضافة �إىل
ذلك ،ففي الكثري من الواليات الق�ضائية البلدان ،يعترب احل�صول علي عوائد جرمية كافيا لإثبات جرم غ�سل
الأموال ،وهو ما يدفع �إىل امل�صادرة .84ونتيجة لذلك ،ف�سواء كانت الأ�صول قد �سبق احل�صول عليها قبل �سن
قانون امل�صادرة �أو بعده ،ف�إنها ال تعترب ذات �صلة باملو�ضوع -فمجرد حيازة الأ�صول غري القانونية يكفي.

املفهوم الرئي�سي 9
ينبغي �أن يكون للحكومة حق ال�سلطة التقديرية يف و�ضع �أ�سقف ومبادئ توجيهية مالئمة
لل�سيا�سات ب�ش�أن امل�صادرة
�إن موا�صلة القيام مب�صادرة �أ�صول ذات قيمة حمدودة �أو متناق�صة يعترب االحتفاظ بها عبئا باهظا ،لهو
�أمر ال يحقق مردودا فعاال على التكلفة ،وال هو رادع  .فاملنزل امل�ستخدم لتخزين املخدرات قد يكون مثقال
بالرهونات العقارية وله حقوق ملكية قليلة .وقد يكون من ال�صعب ومن املكلف االحتفاظ باحليوانات احلية
امل�شرتاة بعوائد اجلرمية ،وبيعها .وتخ�ضع مواد املالب�س املزيفة للم�صادرة يف الكثري من الواليات الق�ضائية،
ولكن ال ميكن بيعها ومن ثم تكبد تكاليف كثرية يف تخزينها .ومثل هذا احلجز قد يكون مبثابة نزيف ملوارد
الوالية الق�ضائية .وباملثل ،ف�إن ال�سيارة� -أو الطائرة �أو القارب -قد تخ�ضع للم�صادرة بو�صفها �أداة للجرمية،
ولكن تكلفة حجز املركبة وتخزينها وم�صادرتها ،تبعا لعمرها و�أحوالها ،قد تتجاوز قيمة املركبة .وقد تكون
مواد �أخرى قد دمرت �أثناء عملية ال�ضبط و�أ�صبحت بال قيمة .واحلجز على مثل هذه الأ�صول لي�س له ت�أثري
رادع وي�ستنزف املوارد التي ميكن ا�ستخدامها يف م�صادرة �أ�صول �أكرث جوهرية .ومن املمكن �أن ي�صبح نظام
احلجز مثقال بالأعباء ب�سرعة للدرجة التي ي�صبح فيها غري قابل للت�شغيل �إذا ما حمل مب�س�ؤوليات ثقيلة عن
م�صادرة �أ�صول غري ذات قيمة واالحتفاظ بها والتخل�ص منها.
وينبغي للهيئة الت�شريعية ،بغية معاجلة هذه الق�ضية� ،أن جتعل امل�صادرة �إلزامية ،ولكن ينبغي عدم احلجز
�إال على �أ�صول ذات حد �أدنى من القيمة االقت�صادية .ويتطلب هذا القرار درجة من اال�ستن�ساب ،وهو مفهوم
يتفاوت عرب الواليات الق�ضائية ،وبالدرجة الأوىل يف الدوائر الق�ضائية للقانون العام ،حيث يكون للمدعي
العمومي ا�ستن�ساب عري�ض ،يرتاوح بني تقرير ما �إن كانت هناك قرائن كافية ملوا�صلة ال�سري يف الق�ضية �إىل
التفاو�ض حول احللول .وال ت�سمح اخت�صا�صات ق�ضائية �أخرى ،وبالدرجة الأوىل الدوائر الق�ضائية للقانون
 84املادة ( )1( 23ب) (« )»1من اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد؛ املادة ( )1(6ب) (« )»1من اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة
عرب الوطنية؛ املادة ( )1( 3ج) من اتفاقية فيينا.
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املدين ،باال�ستن�ساب �أو حتد منه .85ويف نف�س الوقت ،فهذه االختالفات لي�ست حا�سمة :فحتى االخت�صا�ص
الق�ضائي الذي ال ي�سمح باال�ستن�ساب �أدخل العمل بقواعد للحد من عمليات احلجز على الأ�صول ذات القيمة
االقت�صادية (انظر الإطار .)13
وينبغي �أن تكون هذه ال�سلطة م�صحوبة مببادئ توجيهية وا�ضحة لل�سيا�سات من �أجل �صناع ال�سيا�سات
لكفالة �أن تكون قرارات احلجز عملية و�أخالقية و�شفافة .86وحتى لو كان للأ�صل قيمة �سلبية �أو هام�شية ،يجب
مع ذلك �إيالء االعتبار للأحوال التي تكون هناك فيها م�صلحة عمومية غالبة يتعني خدمتها بوا�سطة موا�صلة
القيام بامل�صادرة .فم�صلحة ال�سيا�سات العامة يف ت�صديع الن�شاط غري امل�شروع،مثال ،يحتمل �أن تعمل باجتاه
احلجز على منازل املخدرات واملركبات امل�ستخدمة يف نقل الأجانب غري ال�شرعيني .فمثال ،قد ال يكون ملنزل
مهجور ا�ستخدم يف توزيع املخدرات قيمة ،ولكن �إذا ما �أف�ضت امل�صادرة �إىل �إزالة الهيكل وبيع الأر�ض ،فقد
يكون من املالئم م�صادرة املمتلكات حتى ولو تكبدت احلكومة خ�سارة مالية يف عملية امل�صادرة.
�إن �إن�شاء عتبات دنيا للإن�صاف يعترب �آلية منا�سبة جلعل امل�صادرة مردودة التكاليف ومنع النظام من
االنهيار نتيجة ال�شرتاط التما�س امل�صادرة يف كل حالة قد ت�سمح فيها الدولة بذلك .وينبغي عدم تقنني العتبات
يف قانون لأنه ينبغي �أن تكون هناك مرونة ملواءمتها عندما يكون يف م�صلحة �إنفاذ قانون ما �أن يتم القيام
بذلك� ،أو عندما يكون املناخ االقت�صادي يف البلد املعني قد تغري .وبالتايل ،ف�إن الأف�ضل ترك العتبات للفرع
التنفيذي (�أو غريه من ال�سلطات املخت�صة) من خالل �إ�صدار �سيا�سات �أو قواعد �أو لوائح وا�ضحة .وينبغي
تنفيذ مبادئ توجيهية للتخطيط ملا قبل احلجز للم�ساعدة يف حتليل التكاليف واملنافع املتعلقة باحلجز املحتمل،
عالوة على منع امل�شاكل املت�صلة باحلجز على �أنواع معينة من الأ�صول �أو �إدارتها.87
الإطار 13

اال�ستن�ساب يف احلجز

يف املك�سيك� ،إذا ما كانت القيمة �أقل من  70دوالرا يجوز للحكومة �أن تدمر البند� ،أو
ميكن �إعطاء الأموال �أو املنتجات لربنامج اجتماعي.
ووجدت كولومبيا ،وهي بلد بدون ا�ستن�ساب �إجرائي� ،أن نظامها مثقل ببنود ال قيمة
لها (مثال ،مناف�ض لل�سجائر) .ونتيجة لذلك� ،أن�ش�أت كولومبيا مبادئ توجيهية ل�سيا�سات
التخطيط ملا قبل احلجز لتحليل تكلفة ومنافع احلجز (انظر امللحق ميم يف القر�ص
املمغنط املدمج).
 85يف فرن�سا ،مثال ،ميكن للمدعي العمومي �أن يربر ما �إن كان يوجه اتهامات ،ولكنه ال ي�ستطيع �إ�سقاط االتهامات بدون موافقة املحكمة (مدونة
الإجراءات اجلنائية ،املادة .)40
 86ويجب احلر�ص ،من وجهة نظر عملية ومع �إدارة �أداء فريق م�صادرة الأ�صول ،عند و�ضع م�ؤ�شرات الأداء لكفالة النزاهة املثبتة للقرارات املتعلقة
باحلجز على �أ�صول ذات قيمة متناق�صة .وميكن لل�سيا�سات �أن تن�شئ �آليات لكفالة ال�شفافية والنزاهة ،مثل طلب �سجل حتريري لقرار بعدم احلجز وكفالة
�أال يرتك اال�ستن�ساب لوكالة واحدة لإنفاذ القانون.
 87لدى الواليات املتحدة وكولومبيا مبادئ توجيهية للتخطيط ملا قبل احلجز (انظر امللحق ميم يف القر�ص املمغنط املدمج) .انظر �أي�ضا امللحق تاء
لالطالع على مثال للمبادئ التوجيهية للتخطيط ملا قبل احلجز يف الواليات املتحدة.
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Defining Assets and Offenses Subject to NCB Asset Forfeiture

بيكرافان
ال�شرطة
جرنال
مليجورand
وال�صورة
.)(تايلندby�والthe
� الأمAnti-Money
مكتب مكافحة غ�سل
العلني بوا�سطةOffi
باملزاد
احلجز عليها وبيعها
للتما�سيح مت
مزرعة
Crocodile
farm
seized
auctioned
Laundering
ce (Thailand).
Pictured
is Police
Major General Peeraphan Premabhuti. Photo courtesy of Police Major
General
Premabhuti.
.جرنال نف�سه
امليجورPeeraphan
وال�صورة بت�صريح من
.برمياباتي

of a requirement to seek forfeiture in every instance that a statute may permit. Thresholds should not be codified in a statute because there should be flexibility to adjust
them when it serves a law enforcement interest to do so or when the economic climate
in the jurisdiction has changed. Accordingly, thresholds are best left to the executive
branch (or other competent authority) through the issuance of clear policies, rules,
or regulations. Pre-seizure planning guidelines should be implemented to assist in the
cost-benefit analysis of a possible seizure as well as to prevent problems related to the
seizure or management of certain types of assets.87

87. The United States and Colombia have pre-seizure planning policy guidelines (CD-ROM appendix
M). See also appendix V for a sample pre-seizure planning guide from the United States.
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تدابري ب�ش�أن التحري حول الأ�صول
واملحافظة عليها
املفهوم الرئي�سي 10
ينبغي تعيني الإجراءات املحددة التي قد ت�ستخدمها احلكومة للتحري عن الأ�صول واملحافظة
عليها �إىل حني امل�صادرة
تعترب طرق التحري عن الأ�صول واملحافظة عليها املت�سمة بالفعالية والكفاءة ،واملدعومة باملوارد الب�شرية
واملالية واملادية ،بالغة الأهمية يف �ضمان الأ�صول وجمع الأدلة من �أجل �إجراءات امل�صادرة .وت�شمل طرائق
املحافظة تدابري م�ؤقتة لتجميد الأ�صول واحلجز عليها ور�صدها (انظر الإط��ار  14لالطالع على �أوامر
التجميد الفريدة عامليا واملتاحة يف اململكة املتحدة) .وي�شيع ا�ستخدام �أوامر رفع الدعاوى ،و�أوامر الر�صد
ب�ش�أن احل�سابات امل�صرفية ،و�أوامر التفتي�ش وال�ضبط ،ك�أدوات للتحري .وينبغي لل�سلطات الق�ضائية �أن تنظر
يف �أي التدابري التي قد ميكن فر�ضها ب�شكل �إداري �أو بوا�سطة املدعي العمومي ،وما هي التدابري التي ينبغي �أن
تتطلب �أمرا من املحكمة .ويجوز مل�س�ؤول �إداري ،يكون متزامال يف املعهود مع وحدة املباحث املالية� ،أن ي�صدر
�أوامر حفظ موجزة للم�ؤ�س�سات املالية .ويعترب ذلك �أداة كفئة ق�صرية الأجل تتيح لل�شرطة �أو املدعي العمومي
�أو كبار امل�س�ؤولني احلكوميني الوقت اللتما�س �أمر طويل املدى من املحكمة .88و�أحيانا ما تكون �أوامر التجميد
الإداري هذه مق�صورة على حاالت تنطوي على �أفعال جمرمة �أ�سا�سية حمددة مثل ف�ساد �سيا�سي �أو �إرهاب؛
بيد �أن فئات الأفعال املجرمة العري�ضة هي النهج املف�ضل.
و�أ�شيع �أ�شكال حفظ الأ�صول هو �أمر التقييد �أو �أمر احلفظ املوجه �إىل �شخ�ص �أو كيان مودعة لديه
املمتلكات .ويعمل �أمر ح�صر موجه �إىل م�صرف ما يف املعهود على جتميد احل�ساب حتى اختتام �إجراءات
امل�صادرة ،على الرغم من �أن بع�ض الواليات الق�ضائية حتد من فرتة دوام الأمر .89وينبغي �صياغة هذه الأوامر
ملنع �سحب �أي �أموال من احل�سابات ،يف نف�س الوقت الذي توجه فيه امل�صرف �إىل قبول ودائع لتعظيم اقتنا�ص
ودائع بوا�سطة �أمر احلفظ.
 88يف قانون مكافحة غ�سل الأموال ل�سنة ( 1999تايلند) ،تعمل املادة  48على متكني جلنة املعامالت من التقييد �أو احلجز لفرتة ال تتجاوز  90يوما «�إذا
ما كان هناك �سبب حمتمل لالعتقاد ب�أنه قد يحدث حتويل �أو توزيع �أو �إيداع �أو طمر �أو �إخفاء �أي �أ�صول مت�صلة بفعل جمرم متوقع»  .ويجوز للأمني العام
�أن ي�صدر يف حالة الطوارئ �أمرا .ويجوز تطبيق اللوائح الوثيقة ال�صلة املتعلقة باالحتجاز �أو الإجراء �أو احلفظ �أو املزاد وما �إىل ذلك.
 89يف خلتن�شتاين ،يجب �أن حتد املحكمة من فرتة الدوام التي �أ�صدر الأمر من �أجلها ،ولكن يجوز متديد املوعد النهائي بناء على طلب (املادة �97أ ()4
من مدونة الإجراءات اجلنائية) .ويف �ألبانيا ،حتد املحكمة من فرتة دوام الأمر بفرتة �ستة �أ�شهر ،ولكنها متددها بناء على طلب املدعي العمومي (القانون
رقم  9284ل�سنة  .)2004وتن�ص الواليات الق�ضائية الأخرى على �أن تنفذ �صالحية �أوامر احلفظ بعد فرتة معينة ،ما مل يبد�أ طلب ب�ش�أن �أمر م�صادرة
(مثال ،املادة  40من قانون منع اجلرمية املنظمة (جنوب �أفريقيا)؛ واملادة  3من قانون عوائد اجلرمية (�أيرلندا)؛ واملادة  7من الت�شريع النموذجي
للكمنولث (امللحق دال يف القر�ص املمغنط املدمج) .ويجب على ال�سلطة الق�ضائية التي تفر�ض حدا زمنيا �أن تكفل �أنه ي�سمح بوقت كاف للتحري ال�صحيح،
ف�إذا ما كانت الفرتة الزمنية ق�صرية جدا ف�إن الأمر قد تنفد �صالحيته قبل ا�ستكمال التحريات ومن املحتمل �أن يقوم املدعي عليه بتبديد الأ�صول.
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الإطار 14

�أوامر التجميد على نطاق العامل يف اململكة املتحدة

ت�ستطيع املحكمة يف اململكة املتحدة �أن متنح �أمر جتميد على نطاق العامل على الأ�صول الأجنبية للجاين املوجودة يف
خارج البالد �إذا كان الأمر �ضروريا ملنع اجلاين من تثبيط الأوامر الالحقة التي ت�صدرها املحكمة�(.أ) وال ي�صدر الأمر
�إذا كانت هناك �أ�صول كافية داخل اململكة املتحدة ت�ستويف حكما .وتوقيع اجلزاءات على عدم االمتثال حمدود ،ولكنه
ممكن�( ،إبطال حق اجلاين يف حالة عدم �إطاعة الأمر ،مثال) .ولالطالع على مزيد من املعلومات ،انظر «ا�سرتداد
عوائد الف�ساد يف اململكة املتحدة .م�ساعدة �أجهزة �إنفاذ القانون و�أدوات للمتقا�ضني الأفراد» يف الباب جيم.
(�أ)

Derby v. Weldon [No 21] [1989] 1, All ER 102

(حمكمة اال�ستئناف) و

Babanaft Int.Co SA v.

( Bassatine [1990] Ch 13حمكمة اال�ستئناف)

وفى حالة وجود قلق �أو خطر من احتمال جتاهل �أوام��ر التحفظ �أو التجميد �أو التقييد� ،أو يف حالة وجود
ممتلكات عينية يف �أيدي اجلاين �أو �أ�سرة اجلاين ،مثل النقود واملجوهرات واملركبات وغري ذلك من املمتلكات
املنقولة ،ف�إنه ينبغي لت�شريعات م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة �أن ت�سمح باحتجاز تلك املمتلكات
املنقولة قبل �إجراء امل�صادرة� ،أو على الأقل عند ا�ستهاللها ،للمحافظة على توافر املمتلكات .و�أمر التحفظ
�أو التقييد املوجه �إىل م�ؤ�س�سة مالية يكون فعاال عموما لأنه ميكن �إنفاذ خمالفة لأمر التحفظ �ضد الأ�صول
الأخرى للم�ؤ�س�سة .ويف حاالت املمتلكات امللمو�سة التي يحتفظ بها �آخرون ،ف�إن توقيع احلكومة للحجز الفعلي
يكفل �إتاحة املمتلكات للم�صادرة.
وبع�ض ال�سلطات الق�ضائية لديها قواعد خا�صة ب�ش�أن امل�ساكن ال�شخ�صية اخلا�ضعة مل�صادرة ت�سمح فقط
باحلجز املادي قبل اختتام ق�ضية امل�صادرة �إذا ما وجدت ظروف ملحة .و�إذا ما اتبعت ال�سلطة الق�ضائية
هذا النموذج ،فيجب على القانون �أي�ضا �أن ي�ضع �شروطا لو�ضع اليد على املمتلكات احلقيقية �إىل حني اختتام
�إجراءات امل�صادرة.وينبغي �أن تهدف ال�شروط �إىل منع ا�ستخدام املمتلكات ب�شكل غري قانوين ،و�إىل دفع �أي
تكاليف (مثال ،الرهون و�ضرائب املمتلكات) لكفالة عدم ت�ضا�ؤل املمتلكات يف القيمة نتيجة للحجز عليها.
وتن�ص �سلطات ق�ضائية �أخرى بوجه خا�ص يف ت�شريعاتها املتعلقة بامل�صادرة على تعيني حرا�س ق�ضائيني
�أو نظار لإدارة املمتلكات قبل اختتام �إجراءات امل�صادرة .90واحلرا�س الق�ضائيون مالئمون على وجه اخل�صو�ص
عندما تكون املمتلكات اخلا�ضعة للم�صادرة ن�شاط �أعمال م�ستمرا �أو �شكال متخ�ص�صا ما من املمتلكات ،مما
يفقد قيمته �إن مل يتول �إدارته �شخ�ص مهني قدير .وينبغي مراعاة تكاليف احلرا�س الق�ضائيني �أثناء مرحلة
التخطيط ال�سابقة للحجز لكفالة وجود موارد كافية للحكومة للمحافظة على الأ�صول �إىل حني امل�صادرة
النهائية.
 90املادة  42من قانون منع اجلرمية املنظمة ل�سنة ( 1998جنوب �أفريقيا) ،املواد  247 -246من قانون عوائد اجلرمية ل�سنة ( 2002اململكة املتحدة)؛
املادة  21من قواعد الإجراءات يف ق�ضايا امل�صادرة املدنية (الفلبني)؛ القانون  785ل�سنة ( 2002كولومبيا) .انظر �أي�ضا  ،18مدونة الواليات املتحدة،
املادة  983ياء ( :)1يجوز للمحكمة ،بناء على طلب الواليات املتحدة� ،إيداع �أمر تقييد �أو �أمر مانع� ،أو الأمر بتحرير كفاالت من �أداء (�ضمانات مبدئية)،
مر�ض بالوفاء بالأداء ،و�إن�شاء حرا�سة ق�ضائية ،وتعيني م�س�ؤويل حفظ� ،أو نظار� ،أو خرباء تقييم� ،أو حما�سبني� ،أو �أمناء� ،أو اتخاذ �أي �إجراءات
بتنفيذ تعهد ٍ
�أخرى للحجز على املمتلكات مو�ضع امل�صادرة� ،أو �صيانتها� ،أو املحافظة على ا�ستمرار �إتاحتها».
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تدابري ب�ش�أن التحري حول الأ�صول واملحافظة عليها

وينبغي �أن ت�شمل م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة عمليات حظر على الإف�صاح عن املعلومات
لل�شرطة ،وينبغي �أن تق�ضى بعدم الإف�صاح عما ي�صدر من �أوامر رفع دعاوى و�أوامر ا�ستدعاء للم�ؤ�س�سات املالية
لل�شهادة ل�صاحب احل�ساب ،بغ�ض النظر عن القوانني امل�صرفية الأخرى .وتفر�ض بع�ض النظم الق�ضائية يف
91
بع�ض البلدان الأخرى جزاءات جنائية على امل�صارف التي تعجز عن املحافظة على �سرية �أوامر رفع الدعاوى.
وعلى م�ستوى املمار�سة ،ينبغي �أن يت�ضمن �أمر رفع الدعوى �إ�شارة �إىل �أي �أحكام �سرية بحيث ُيذ َّكر موظفو
امل�صارف بالتزاماتهم بعدم الإف�صاح .وينبغي التعامل مع �أي انتهاك لأوامر التجميد �أو التقييد �أو التحريات
على �أنه ازدراء للمحكمة ويتحمل الفرد م�س�ؤولية �شخ�صية عن ذلك 92.ويكون هذا الإجراء بالإ�ضافة �إىل النظر
فيما �إن كان قد مت ارتكاب �أي تعويق للعدالة وجرم غ�سل الأموال.
وق��د �أدخ�ل��ت بع�ض النظم الق�ضائية ،بغية م�ساعدة املحققني وامل��دع�ين العموميني ،قوائم مراجعة
ا�ستق�صائية ومناذج حماكم معيارية لطلبات و�أوامر التحري والتحفظ .وميكن االطالع على جمموعة خمتارة
من تلك القوائم والنماذج يف امللحقني الرابع وال�ساد�س ويف امللحقني كاف والم يف القر�ص املمغنط املدمج.

املفهوم الرئي�سي 11
ينبغي �أن تكون تدابري التحفظ والتحقيق امل�أخوذة دون �إخطار �صاحب الأ�صول م�صرحا بها يف
احلاالت التي قد يخل فيها الإخطار بقدرة ال�سلطة الق�ضائية على مبا�شرة دعوى امل�صادرة.
تعترب القدرة على احل�صول على دليل دون �إخطار �صاحب الأ�صول� ،أو من جانب واحد عن�صرا حا�سما يف �أي
نظام فعال مل�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة .93وت�سمح الكثري من الواليات النظم الق�ضائية يف
 91مثال ،تتعر�ض امل�ؤ�س�سات املالية يف الواليات املتحدة وموظفوها الذين يف�شون وجود فئات معينة من �أوامر اال�ستدعاء جلزاءات مدنية العنوان (،12
مدونة الواليات املتحدة ،املادة («( )2( )»iت�سمح لوكالة تنظيم امل�صاريف بفر�ض جزاء مدين ي�صل �إىل  25000دوالر عن كل يوم حتدث فيه خمالفة)،
وحماكمة جنائية العنوان ( ،18مدونة الواليات املتحدة ،املادة ( ))b( 1510ال�سجن حتى خم�س �سنوات عند �إدانة موظف امل�ؤ�س�سة املالية الذي يخطر
العمالء �أو �أي �شخ�ص �آخر بوجود �أمر ا�ستدعاء لل�شهادة ب�ش�أن �سجالت مالية) .ويف �سوي�سرا( ،مثل �شركات �إدارة الأ�صول� ،أو �أمناء اال�ستثمار) يعترب �أمر
حجز �أو رفع دعاوى �أ�صدره مدع عام �أو قا�ضي حتقيق جزئي �أو حمكمة فعال جمرما يعاقب عليه بالغرامة (املادة  292من املدونة اجلنائية) .وينطبق الأمر
ملدة حمدودة بح�سب تعقيد املحاكمة (املحكمة العليا ال�سوي�سرية )2005/11.IS ،ولالطالع على �أمثلة �أخرى عن �أحكام الإف�صاح عن معلومات �سرية،
انظر قانون عوائد اجلرمية (جري�سي) ل�سنة  ،1999املادة  .35انظر �أي�ضا الت�شريع النموذجي للكمنولث،املادة  ،9التي تن�ص على جزاءات لل�شركات
والأفراد (امللحق دال يف القر�ص املمغنط املدمج)
 92قانون م�صادرة الأموال� ،إىل �آخره يف الق�ضايا املدنية ( )Bailiwick of Guernseyل�سنة  ،2007املواد  26و  31و 43؛ قانون عوائد اجلرمية ل�سنة
( 2002اململكة املتحدة) ،املواد  342و  359و 366؛ الت�شريع النموذجي للكمنولث ،املادة ( 9امللحق دال يف القر�ص املمغنط املدمج) .انظر �أي�ضا  ،18مدونة
الواليات املتحدة ،املادة �( 2232أ) ،التي تن�ص على «كل من قام عن علم قبل �أو �أثناء �أو بعد عملية تفتي�ش على ممتلكات �أو احلجز عليها من قبل �شخ�ص
م�صرح له بهذا التفتي�ش �أو احلجز ،باتالف هذه املمتلكات �أو الإ�ضرار بها �أو تبديدها �أو الت�صرف فيها �أو نقل ملكيتها� ،أو القيام ب�أي �إجراء �آخر� ،أو �شرع
عن علم يف اتالفها� ،أو الإ�ضرار بها� ،أو تبديدها� ،أو الت�صرف فيها� ،أو نقل ملكيتها� ،أو القيام ب�أي �إجراء �آخر بغر�ض منع �أو تعويق ال�سلطة احلكومية
القانونية من و�ضع تلك املمتلكات حتت حرا�ستها �أو �سيطرتها� ،أو موا�صلة االحتفاظ بتلك املمتلكات حتت حرا�ستها �أو �سيطرتها القانونية ،يغرم مبوجب
هذا الف�صل �أو ي�سجن ملدة ال تزيد عن � 5سنوات� ،أو االثنني معا».
 93يف كثري من البلدان ،تعرف املالحقة الق�ضائية دون �إخطار �صاحب الأ�صول با�سم مالحقات ق�ضائية من جانب واحد يف غياب اخل�صم الآخر� ،أو
مالحقات ق�ضائية قانونية ترفع من �شخ�ص واحد يف غيبة الأطراف الأخرى �أو عدم متثيلها �أو عدم �إخطارها .ولالطالع على مثال لدعوى مرفوعة من
جانب واحد ،انظر :

United States of America v. Abbas Chouman, Restraining Order, In re Restraint of All Assets Held in the Name of
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كثري من البلدان ل�ضابط �شرطة 94باملثول �أمام م�س�ؤول ق�ضائي من جانب واحد يف غياب اللتما�س �أمر حجز �أو
حتفظ ا�ستنادا �إىل فكرة �أن الإخطار امل�سبق قد ينبه اجلاين وميكنه من اتخاذ �إجراء من �ش�أنه التاثري على
ق�ضية امل�صادرة ،مثل �إخفاء الأ�صول �أو نقل ملكياتها 95.وحيثما يتم الإذن ب�أمر حتفظ من جانب واحد ،فقد
ي�شرتط القانون �أن تبني احلكومة بع�ض التحامل املحتمل قبل �أن ت�أمر املحكمة بالتقييد �أو احلجز ال�سابق
للمحاكمة .ويف املعهود ،ميكن ا�ستيفاء هذا اال�شرتاط ب�إثبات احتمال �أن يتم احلكم ل�صالح احلكومة واحتمال
تبديد الأ�صول لو مت �إ�صدار �إخطار .ويف بع�ض البلدان يعترب الإخطار من جانب واحد �سارى املفعول ملدة
96
حمدودة يجب �أن تقدم احلكومة خاللها �إخطارا وفر�صة ل�سماع اخل�صوم.
وينبغي الن�ص بو�ضوح يف ت�شريع امل�صادرة على القدرة على احل�صول على �أمر من جانب واحد ب�ش�أن دليل
مايل �أو غريه من الأدلة �أو ب�ش�أن جتميد ح�ساب ما 97.وميثل غياب مثل هذا احلكم خماطرة ب�إيجاد خمرج
حمتمل وثغرة لتبديد الأ�صول 98.وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ينبغي متكني امل�س�ؤولني احلكوميني من احل�صول على �أدلة
م�ستندية مثل ال�سجالت امل�صرفية دون �إخطار �صاحب احل�ساب لأن �صاحب احل�ساب ميكنه �أن يحول الأ�صول
99
ويخفيها ب�سرعة فور �سماعه ب�أن ثمة حتريات جارية.

املفهوم الرئي�سي 12
ينبغي �أن تكون هناك �آلية لتعديل �أوامر التحفظ والر�صد و�إبراز الأدلة وللح�صول على وقف لأي حكم معاك�س
للحكومة �إىل حني �إعادة النظر يف �أي �أمر ميكن �أن ي�ضع م�صادرة املمتلكات بعيدا عن متناول املحكمة� ،أو
ا�ستئناف هذا الأمر.

 ,Alain Gagnon, and In re Restraint of All Assets Held in Name of Mario Marino Faroيف امللحق الم يف القر�ص املمغنط املدمج.
 94ينبغي �أن تنظر البلدان فيما �إن كانت ت�شرتط �أن يت�شاور م�س�ؤول ال�شرطة مع �أحد املدعني العامني ويح�صل على موافقته قبل الإقدام على التما�س �أمر
من حمكمة.
 95يف ق�ضية  4 NDDP v. Mohamed No and Ors, [2003] ZACCنظرت املحكمة الد�ستورية جلنوب �أفريقيا فيما �إن كانت �أحكام التحفظ
القانونية من جانب واحد تعترب غري د�ستورية لأنها ال ت�سمح بجل�سة حماكمة علنية عادلة يف املحكمة .و�أيدت املحكمة القانون النظامى ،و�أعلنت يف الفقرة
� 52أنه و�إن كان القانون النظامى ميثل حرمانا م�ؤقتا من احلق يف جل�سة حماكمة عادلة مبوجب املادة  34من الد�ستور ،ف�إن مثل هذا التقييد له ما يربره
مبوجب املادة  36من الد�ستور لأنه «ميكن من تنفيذ القانون من �أجل الغر�ض امل�شروع والأهم الذى ر�سم القانون من �أجله..ولتقليل تبديد عوائد اجلرمية
املنظمة و�أدواتها وو�سائلها».
 96يف الفلبني ،ي�سرى التحفظ على الأ�صول من خالل �أمر جتميد ملدة �ستة �أ�شهر مبوجب املادة  53من القواعد الإجرائية يف ق�ضايا امل�صادرة املدنية:
(�أ) ال�سريان :اجلل�سة التالية للإ�صدار .ي�سري مفعول �أمر التجميد فورا ملدة ع�شرين يوما .تبا�شر املحكمة خالل فرتة ع�شرين يوما جل�سة
م�ستعجلة بعد �إخطار الأطراف ،لتقرير مدى �إمكانية تعديل �أمر التجميد �أو رفعه من عدمه� ،أو متديد �سريانه على النحو املن�صو�ص عليه
فيما يلي.
(ب) التمديد .يجوز للمحكمة ،بناء على طلب مقدم من امللتم�س �إىل املحكمة قبل انق�ضاء فرتة الع�شرين يوما من �إ�صدار �أمر التجميد� ،أن متدد،
ل�سبب وجيه� ،سريان الأمر لفرتة ال تتجاوز �ستة �أ�شهر.
 97الت�شريع النموذجي للكمنولث ،املادة  ،)2( 3امللحق واو يف القر�ص املمغنط املدمج.
� 98أعلنت املحكمة العليا يف الفلبني �أن قانون مكافحة غ�سل الأموال مل يق�صد ال�سماح «بالتحريات امل�صرفية» من جانب واحد ،م�ست�شهدة بعجز القانون عن
ذكر الكلمات «من جانب واحد» يف احلكم املعنى .بيد �أن القرار مل ي�صل �إىل و�ضعه النهائىrepublic v. Eugenio, et al, G.R.No. 174629, :
� 14شباط /فرباير 2008
 99انظر :الت�شريع النموذجي للكمنولث ،املادة  30تخول �ضباط ال�شرطة بتوجيه امل�ؤ�س�سات املالية �إىل تقدمي معلومات �أو م�ستندات معينة؛ واملادة  31جترم
االمتناع عن االمتثال للمادة  .30امللحق دال يف القر�ص املمغنط املدمج.
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تبد�أ جميع الدعاوى بالتحقيق ،يتلوه البت فيما �إذا كان �سيتم ال�سري فيها ب�شكل جنائي� ،أو م�صادرة
الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة� ،أو يف كال الإجراءين معا .ولذلك ،فلكي يكون نظام م�صادرة الأ�صول
دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة فعاال ،يجب �أن يكون خفيف احلركة .ف�أوامر اال�ستق�صاء والتحفظ التي ت�صدر يف
املراحل الباكرة من التحقيق قد تك�شف عن قمة جبل اجلليد� ،أي جزء �صغري من جمموع العوائد يف خمطط
تدلي�س جنائي وغ�سل �أموال معقد .وحتتاج وكاالت التحري �إىل مرونة كافية لال�ستجابة للمعلومات اجلديدة
وكفالة عدم تبديد الأ�صول .وما يوفر املرونة مع تغري الظروف هو �سن حكم ي�سمح لهيئات �إنفاذ القانون ب�أن
تلتم�س فورا تعديال للأوامر اخلا�صة بالتحفظ على الأ�صول ور�صد احل�سابات و�إبراز املعلومات .وبالإ�ضافة �إىل
ذلك ،يجب على املحاكم �أن تكون م�ستعدة للنظر يف تلك الطلبات واحلكم فيها .وال ميكن لنظام ال يتجاوب
مع احلاجات املعقولة لهيئات �إنفاذ القانون �أن يكون ناجحا يف التحفظ على عوائد اجلرمية -فالت�أخري حليف
اجلاين.
كما ينبغي �أن يكون هناك حكم ي�سمح بتقدمي طلبات بالإيقاف حلني اال�ستئناف لأن قرار املحكمة برف�ض
التحفظ على الأ�صول من �ش�أنه �أن ينهي بفعالية �أي �إمكانية ال�ستكمال �إجراء م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد
�إىل حكم �إدانة .والإفراج عن املمتلكات من التقييد -حتى ولو لدقائق قليلة -قد يكفى لقيام اجلاين بتحويل
الأ�صول �إىل خارج البلد وعزل الأ�صول فعليا عن امل�صادرة.
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ينبغي حتديد اال�شرتاطات الإجرائية وا�شرتاطات املحتوى بالن�سبة لكل من الطلب املقدم
من احلكومة ورد املطالب بالتف�صيل.
يعترب التحديد والتخ�صي�ص عن�صرا مهما يف جميع جوانب نظام امل�صادرة يف القانون ،ذلك لأنه يخلق
االت�ساق ويكفل �أن تكون الهيئة الت�شريعية -ولي�س الهيئة الق�ضائية -هي التي ت�ضع القواعد املنظمة لإجراءات
امل�صادرة .وتطلب بع�ض النظم الق�ضائية م�ستوى �أعلى من التحديد والتخ�صي�ص يف املرافعة �ضد االدعاءات
ال��واردة يف �شكوى ما ب�ش�أن م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدان��ة ا�ستنادا �إىل فكرة مفادها �أنه
من ال�ضروري �أن يتوافر لدى املطالبني الذين تخ�ضع ممتلكاتهم للم�صادرة حقائق من ال�شكوى وحدها مبا
يكفى لكي يح�ضروا دفاعهم .وهناك نظم ق�ضائية يف بلدان �أخرى لي�س لديها قواعد خا�صة ب�ش�أن التحديد
والتخ�صي�ص ،وتعتمد على عملية االكت�شاف ،حيث تتبادل الأطراف الأدلة قبل املحاكمة مبا ي�سمح للمتقا�ضني
بتح�ضري ق�ضاياهم .واملعهود �أن تدعي ال�شكوى �أو الطلب املودعان من احلكومة ب�ش�أن امل�صادرة باحلقائق التي
تربر امل�صادرة ،والأ�سا�س القانوين لها ،والنظرية القانونية للم�صادرة.
وينبغي �أن ي�شرح القانون �أي�ضا كيف ميكن ل�شخ�ص له م�صلحة يف املمتلكات �أن ي�ؤكد حقه و�أن يطعن يف
عملية امل�صادرة �أو يرف�ضها ،كما ينبغي �أن يحدد بالتف�صيل املهلة الزمنية التي يتعني �إيداع ال�شكوى خاللها.
ومن املعهود �أن ترتبط املهلة الزمنية مبوعد ت�سلم الطرف للإخطار املبا�شر ب�ش�أن �إجراء امل�صادرة� ،أو بفرتة
زمنية الحقة للإخطار العلني ،وذلك يف حالة عدم ت�سلم الإخطار املبا�شر .وفى حالة تقدمي �إخطار �صحيح،
ينبغي �أن ي�سفر العجز عن �إيداع رد �أو مطالبة يف املوعد املحدد ،عن �إ�سقاط م�صلحة املالك يف املمتلكات.
وحيث �إن �إجراء م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة ال يتم �ضد فرد و�إمنا �ضد ممتلكات ،ف�إن معظم
النظم تطلب -كخطوة �أوىل� -أن يودع ال�شخ�ص الطاعن يف امل�صادرة ردا �أو مطالبة باملمتلكات يف حمكمة
ما يبني فيهما ما له من م�صلحة قانونية يف املمتلكات .وعموما ،ي�شرتط �أن يودع الرد �أو املطالبات بعد حلف
اليمني القانونية و�إال تعر�ض لعقوبة �شهادة الزور .وتعترب �إجراءات املطالبة �ضرورية لأنها تكفل عدم ال�سماح
�إال ملن لهم احلق يف املمتلكات فقط بالطعن يف امل�صادرة.
وينبغي �أن تكون هناك �أي�ضا �إجراءات لتبادل الأدلة قبل جل�سة امل�صادرة .انظر الإطار  15ب�ش�أن ممار�سات
الإف�صاح يف اململكة املتحدة.
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وت�سمح بع�ض النظم الق�ضائية بتقييد الأً�صول وتوقيع احلجز عليها ب�صفة مبدئية ،وب�إ�صدار �أوامر التحقيق
على بناء معيار ال�سبب املحتمل �أو املربرات املعقولة لالعتقاد ،وهو نف�س املعيار اال�ستداليل الذي ي�سمح ب�إ�صدار
�أوامر التفتي�ش واالعتقال ،100ومن املهم �أن يوفر املعيار لوكالة التحقيق من �سرعة احلركة ما يكفى للح�صول على
الأمر ،و�أن يكون كافيا يف نف�س الوقت لتجنب احلجوزات التي ال مربر لها.
وعموما ،تتطلب امل�صادرة الفعلية ملثل هذه الأ�صول م�ستوى �أعلى من معايري الإثبات ،وغالبا ما يكون معيار
توازن االحتماالت .101وقد تطلب معظم الدوائر الق�ضائية القائمة على القانون املدين من �أجل امل�صادرة ،مع
بع�ض اال�ستثناءات ،102معيار الإثبات الأعلى الذي ال حمل فيه لل�شك �أو االقتناع الوثيق .وهناك ميزة وا�ضحة يف
تطبيق معيار توازن االحتماالت يف تخفيفه لعبء الإثبات عن كاهل احلكومة .كما يعترب �أي�ضا معيارا منا�سبا
للتطبيق يف احلاالت التي تكون فيها �إجراءات امل�صادرة م�صممة ك�إجراءات مدنية ولي�ست جزائية ،وذلك
لكونه نف�س املعيار املطبق يف كل الق�ضايا املدنية الأخرى .وفى ق�ضية وول�ش �ضد مدير وكالة ا�سرتداد الأ�صول
 Walsh v. Director of the Assets Recovery Agency103دفع املدعي ب�أن الإجراءات املتخذة كانت
جنائية ولي�ست مدنية ،ومن ثم كانت تتطلب معيار الإثبات اجلنائي .وقد رف�ضت املحكمة هذا الدفع ،حيث
ميزت بني �إجراءات اال�سرتداد املدنية والعملية اجلنائية:
يتمثل جوهر املادة ( 6االتفاقية الأوروبية حلماية حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية) يف بعدها اجلنائي يف اتهام
�شخ�ص ما بارتكاب فعل جنائي بغر�ض ت�أمني الإدانة من �أجل تعري�ض هذا ال�شخ�ص جلزاءات جنائية .وهذه الإجراءات
تختلف ب�شكل وا�ضح ومهم عن هذا النوع من التطبيق ،فهي لي�ست موجهة �إىل ال�شخ�ص ،مبعنى �أنها ت�سعى �إىل توقيع
عقوبة عليه تتجاوز ا�سرتداد الأ�صول التي ال تخ�صه قانونا .ومع �أنه من البدهي واحلال هكذا �أن يكون للإجراءات ت�أثري
على امل�ست�أنف� ،إال �أنها تعترب يف الأغلب �إجراءات عينية .لقد مت ت�صميمها ال�سرتداد عوائد اجلرمية ولي�س لإثبات ذنب
ارتكاب فعل جمرم حمدد يف �سياق الإجراءات اجلنائية.
وكان الهدف من الت�أثري الرتاكمي لتطبيق االختبارات يف ق�ضية �إجنيل �ضد هولندا ( ،)1967التقارير الأوروبية حول
حقوق الإن�سان ( 647املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان) Engel v. Netherlands (1967), 1 EHRR 647
� )(ECHRأن يحدد ذلك بو�ضوح على �أنه �إجراءات مدنية.104

وقد عاجلت حماكم يف بلدان �أخرى هذه الق�ضية وتو�صلت �إىل نف�س اال�ستنتاجات مبقدمات منطقية
مماثلة.105
 100لالطالع على �أمثلة حمددة ،انظر ،املادة  38من قانون منع اجلرمية املنظمة ل�سنة ( 1998جنوب �أفريقيا) ،واملادتني  )2(4و  )2( 9من قانون
التعوي�ضات املدنية (�أونتاريو ،كندا) .وتطبق بلدان �أخرى معيارا �أقل من املربرات املقبولة لل�شك .انظر املواد  20 -18من قانون عوائد اجلرمية ل�سنة
�( 2000أ�سرتاليا) املادة �97أ ( )2من مدونة الإجراءات اجلنائية (خلتن�شتاين)؛ املادة  263من مدونة الإجراءات اجلنائية (�سوي�سرا) (من املقرر �سنه
يف عام  .)2011واملحكمة العليا ل�سوي�سرا 1b/1572007 ،و  1b.17/2008ويف املادة  )3(3من الت�شريع النموذجي للكمنولث ،يقرتح كال املعيارين
(املربر املعقول لالعتقاد واملربرات املعقولة لل�شك) كخيارين لكي تنظر فيهما الدول (امللحق دال يف القر�ص املمغنط املدمج)
 101لالطالع على �أمثلة حمددة عن معيار توازن االحتماالت ،انظر :املادة  4من قانون ب�ش�أن م�صادرة و�إدارة ومتلك عوائد و�أدوات الن�شاط غري القانوين
(كويبك ،كندا) [An Act Respecting the Forfeiture, Administration and Appropriation of Proceeds and Instruments of
) ، Unlawful Activityواملواد  50و  52و  54من قانون منع اجلرمية املنظمة ل�سنة ( 1998جنوب �أفريقيا)؛ واملادة  317من قانون عوائد اجلرمية
ل�سنة �( 2002أ�سرتاليا) ،واملادة  )3( 241من قانون عوائد اجلرمية ل�سنة ( 2002اململكة املتحدة).
 102يطبق يف دائرة ق�ضائية للقانون املدين يف كويبك بكندا معيار توازن االحتماالت على الق�ضايا املدنية عالوة على الت�شريع املقرتح مل�صادرة الأ�صول
املنهوبة دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة.
( NICA 6 ]5—2[ 103امللحق ورد يف القر�ص املمغنط املدمج).
.Walsh v. Director of the Assets Recovery Agency, [2005] NICA at para. 41 104
( United States v. Usery 518 U.S. 276 (1996) 105املحكمة العليا للواليات املتحدة)؛ ]Murphy v. GM PC. Ltd, and GH [1999
( IEHC. 5املحكمة العليا لأيرلندا)؛ ( Martineau v. Canada (Minister of National Revenue) [2994] 3 S.C.R 737املحكمة
العليا لكندا).
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وقد متثل هذه املعايري املختلفة للإثبات عقبة �أمام االعرتاف الأجنبي بحكم ال ي�ستند �إىل حكم �إدانة،
حيثما اعترب هذا احلكم �إن�صافيا ومت احل�صول عليه على �أ�سا�س معيار توازن االحتماالت .ويف نف�س الوقت،
حتققت بع�ض النجاحات يف ت�سوية هذه العقبات .106و�أيا كان معيار الإثبات الذي يعترب مالئما� ،سواء كان
لأوامر حتقيق� ،أو تقييد �أو م�صادرة ،ف�إن حتديده وتخ�صي�صه يف القانون النظامى الذى يعرف معيار الإثبات
يعترب �أمرا �ضروريا.
القرائن القابلة للتفنيد
ينبغي لل�سلطات الق�ضائية �أن تنظر يف ا�ستخدام قرائن قابلة للتفنيد للم�ساعدة يف مواجهة عبء الإثبات.
والقرينة عبارة عن ا�ستدالل على �صدق طرح �أو حقيقة ي�ستنبط بوا�سطة عملية �إدراك عقلي يف ظل عدم
وجود يقني فعلي .فلو طرحت قرينة ما ،وجب على ال�شخ�ص الذي توجه القرينة �ضده �أن يتحمل عبء التغلب
على القرينة مبعيار الإثبات ال�ساري� ،سواء كان رجحان القرائن �أو توازن االحتماالت .ويف حالة العجز عن
القيام بذلك ،ف�إن القرائن املفرت�ض �صحتها ظاهريا تتحول �إىل حقيقة ال ينازع فيها .فعلى �سبيل املثال ،قد
يخلق قانون نظامي ما قرينة قابلة للتفنيد ب�أن ثمة ثروة ال ميكن تف�سري �أ�سبابها تراكمت �أثناء مدة اخلدمة
كم�س�ؤول عمومي قد تعزى �إىل الف�ساد ،مما ي�سفر عن م�صادرة الرثوة املتزايدة ما مل ي�ستطع امل�س�ؤول تقدمي
تف�سري كاف لكيفية حدوث الزيادة يف الرثوة من خالل و�سائل م�شروعة .ويخفف هذا النوع من القرائن عن
كاهل الدولة ما يعترب يف كثري من الأحيان عقبة �إثبات م�ستحيلة يف الدعاوى التي ال يتوقع فيها �أن يحقق
امل�س�ؤولون العموميون -ال�سيما الذين ق�ضوا فرتة طويلة يف اخلدمة العامة -زيادة حادة يف ثرواتهم �أثناء
�أدائهم مهام منا�صبهم .ولوال ذلك ،ال�ستطاعوا �إ�ساءة ا�ستخدام منا�صبهم للت�سرت على املخططات الفا�سدة
وت�ضليل التحقيقات يف حيازتهم للأ�صول.
وقد �سنت كثري من ال�سلطات الق�ضائية قرائن قابلة للتفنيد كجزء من قوانينها ب�ش�أن امل�صادرة .ففي
تايلند ،ت�ستخدم القرائن القابلة للتفنيد لإبطال التحويالت �إىل �أفراد العائلة 107.ويف �سوي�سرا ،يفرت�ض ب�أن
تكون الأ�صول التي تخ�ص �شخ�صا �شارك يف منظمة �إجرامية �أو دعمها حتت ت�صرف املنظمة 108.وتفرت�ض
اململكة املتحدة �أن �أية ممتلكات �سبق حيازتها قبل �ستة �أعوام من الإدانة قد مت احل�صول عليها ب�شكل غري

دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة :منظور �سوي�سري» ،يف الباب جيمA_ Company v. Federal ،

 106انظر «املمار�سات احل�سنة يف م�صادرة الأ�صول
 Office of Justiceيف امللحق حاء يف القر�ص املمغنط املدمج.
 107قانون مكافحة غ�سل الأموال ل�سنة ( 1999تايلند) ،الق�سمان  51و  :52الق�سم �..« :51إذا كان املدعي .حاليا على �صلة ،ب�أي �شخ�ص ارتكب الفعل
املجرم امل�شار �إليه �أو فعل غ�سل الأموال املجرم �أو �سبق �أن كان على �صلة به ،تتمثل القرينة يف �أن الأموال �أو الأ�صول مت�صلة بفعل جمرم �أو مت حتويلها
ب�شكل غري �أمني� ،أيهما كان احلال».
الق�سم ..« :52لو كان املدعي ب�صفته متلقيا ..على �صلة مع� ،أي �شخ�ص ارتكب الفعل املجرم امل�شار �إليه فعل غ�سل الأموال املجرم �أو �سبق �أن كان على �صلة
به ،تتمثل القرينة يف �أن املدعي احتاز ح�صته املكت�سبة يف احليازة بطريقة غري �أمينة».
 108املادة  72من املدونة اجلنائية (�سوي�سرا) .وقد ا�ستخدمت القرينة �أخريا يف م�صادرة  7ماليني فرنك �سوي�سري ( 6ماليني دوالر) �سرقها رئي�س هايتي
ال�سابق جان كلود دوفالييه .وارت�أى مكتب العدالة االحتادي ال�سوي�سري �أن ع�شرية دوفالييه ت�صرفت بنف�س طريقة املنظمات الإجرامية .وعجز �أ�صحاب
ك�شوف احل�سابات عن تقدمي دليل �أو تف�سري للأ�صل امل�شروع للأموال مبا يكفي لتفنيد القرينة .و�أمر مكتب العدالة االحتادي ال�سوي�سري مب�صادرة الأموال
و�إعادتها �إىل حكومة هايتي .وكان �أمام �أ�صحاب احل�سابات مهلة  30يوما لال�ستئناف .انظر البيان ال�صحفي ملكتب العدالة� 12 ،شباط /فرباير ،2009
«الأمر بت�سليم �أ�صول دوفالييه �إىل هايتي» (http://www.eipd.admin.ch/eipd/en/home/dokumentation/mi/2009/net_2009-02-
)« . 12.htmlالبنك الدويل يرحب بت�سليم �سوي�سرا لأ�صول دوفالييه �إىل هايتي» ).(http://go.worldbank.org/22BHX75J0
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قانوين .109وهناك �أي�ضا قرائن بنيت على �إدانة فعل جنائي جمرم .110انظر الإطار  16لالطالع على �أمثلة
لقرائن ت�شريعية يف الفلبني وكيفية تطبيقها.
ولقد كانت هناك اعرتا�ضات على القرائن ،دار معظمها حول ال�ضمانات الد�ستورية ،باعتبار ال�شخ�ص
بريئا حتى تثبت �إدانته قانونا .ورهنا ب�أن تكون القرينة م�صوغة ب�شكل ح�صري وقابل للتفنيد ومعقول ،فلن
يكون هناك انتهاك لها بال�ضرورة 111.وحتى اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد واالتفاقيات الدولية الأخرى
حتتوي على �أحكام تدعو الدول الأطراف �إىل النظر يف �إمكانية مطالبة اجلاين بالتدليل على املن�ش�أ القانوين
للأ�صول املعر�ضة للم�صادرة 112.ويجب �أن يظل عبء �إثبات احلالة و�أ�سا�س القرينة واقعا على كاهل الإدعاء،
ويجب ال�سماح للمدعى عليه بتقدمي تف�سري معقول وقابل للت�صديق لتفنيد القرينة.

 109قانون عوائد اجلرمية (اململكة املتحدة)  ،املادة  .)8( 10ولدى جنوب �أفريقيا �أحكام مماثلة تطبق ملدة �سبع �سنوات :قانون منع اجلرمية املنظمة،
التعديل الثاين ،1999 ،املادة .22
 110قانون بخ�صو�ص م�صادرة عوائد و�أدوات الن�شاط غري القانوين و�إدارتها ومتلكها (كويبك ،كندا) املادة 11؛ العنوان  ،21مدونة الواليات املتحدة،
املادة ( 853د) ،ين�ص قانون امل�صادرة اجلنائية يف جزء وثيق ال�صلة منه على « :ثمة قرينة قابلة للتفنيد يف املحاكمات ب�أن �أي ممتلكات تخ�ص �شخ�صا
مدانا بجناية مبوجب هذا الباب الفرعي..تخ�ضع للم�صادرة مبوجب هذه املادة �إذا ما �أثبتت الواليات املتحدة برجحان القرائن �أن – ( )1هذه املمتلكات
احتازها هذا ال�شخ�ص �أثناء فرتة انتهاك الباب الفرعي� ...أو خالل وقت معقول عقب تلك الفرتة؛ ( )2ومل يكن هناك م�صدر حمتمل لهذه املمتلكات
�سوى انتهاك هذا الباب الفرعي»..
 111ق�ضية �سالبياكا �ضد فرن�سا ( – 13 )1998التقارير الأوروبية حول حقوق الإن�سان 379 Salabiaka v. France (1998) 13 EHRR 379 -

( ارت�أت املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان �أن القرينة القانونية مل تنتهك ال�ضمان الوارد يف املادة  )2( 8ب�أن يفرت�ض املرء بريئا حتى تثبت �إدانته لأنها
كانت «يف �إطار حدود معقولة ت�أخذ يف اعتبارها �أهمية ما هو معر�ض للخطر وحتافظ على حق الدفاع»)
 112املادة  )8( 31من اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد؛ املادة  )7( 12من اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية؛ املادة 5
( )7من اتفاقية فيينا.
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الإطار  16القرائن الت�شريعية يف الفلبني:
�أمثلة حلاالت تنفيذ للق�سم  31من قواعد الإج��راءات يف دعاوي م�صادرة الأ�صول دون
اال�ستناد �إىل حكم �إدانة
الق�سم  31من قواعد الإجراءات يف دعاوي امل�صادرة املدنية
قد تنظر املحكمة عند �إ�صدارها حكما يف العوامل التالية لتحديد �أين يوجد رجحان الدليل:
(�أ)	�أن يكون ال�صك النقدي� ،أو املمتلكات� ،أو العوائد ،ممثلة يف ن�شاط غري قانوين �أو فعل جمرم لغ�سل الأموال �أو
�ضالعة يف هذا الن�شاط �أو لها �صلة به؛
(�	)1إذا مل تكن القيمة �أو املبلغ امل�شموالن متنا�سبني مع ن�شاط �أعمال ال�شخ�ص �أو قدرته املالية �أو
قدرته على الك�سب؛
(�	)2أو �إذا بينت �أي معاملة انحرافا وا�ضحا عن ملف بيانات ال�شخ�ص �أو معامالته ال�سابقة؛
(�	)3أو �إذا فتح �شخ�ص ما ح�سابا� ،أو احتفظ به �أو �سيطر عليه ،لدى م�ؤ�س�سة م�سترتة ولي�س با�سمه �أو
با�سم ن�شاط �أعمال م�سجل� ،إال �إذا كان م�صرحا له بذلك مبوجب القانون القائم؛
(�	)4أو �إذا ما قام �شخ�ص ما بهيكلة معامالت بحيث يتجنب اخل�ضوع ال�شرتاطات الإبالغ مبوجب
القانون اجلمهوري رقم  9160ب�صيغته املعدلة؛
(�	)5أو �إذا كانت هناك �أي معامالت لي�س لها �أ�سا�س قانوين وا�ضح �أو التزامات جتارية �أو غر�ض �أو
مربر اقت�صادي،
(ب) �أو �إذا كان ال�صك النقدي �أو املمتلكات �أو العوائد التي ن�ش�أ م�صدرها عن �صك نقدي �أو ممتلكات �أو عوائد
ا�ستخدمت يف ارتكاب ن�شاط غري قانوين �أو فعل غ�سل �أموال جمرم� ،أو كانت مت�صلة بذلك،متعلقة بالن�شاط
غري القانوين املذكور �أو بفعل غ�سل الأموال املجرم.
حياة الرتف :قيمة غري متنا�سبة مع القدرة على الك�سب
ا�ستدعى م�س�ؤول ع�سكري رفيع الرتبة لأن انتباه هيئة �إنفاذ القانون منط حياته املرتف مل يكن متنا�سبا مع قدرته على
الك�سب كم�س�ؤول ع�سكري ومع قدرة زوجته على الك�سب .وكان معروفا ب�سياراته الفاخرة وممتلكاته احل�ضرية يف الفلبني
ويف اخلارج ،عالوة على احتفاظه بح�سابات م�صرفية مببالغ �ضخمة با�سمه و�أ�سماء �أفراد �أ�سرته املقربني .و�أجرت هيئة
�إنفاذ القانون «مراجعة لنمط احلياة» ،وحتريات من �أ�صوله ،و�أفادت التحقيقات عن وجود درجة كبرية من التباين بني
�أ�صوله املعلن عنها ب�أقل من قيمتها و�أ�صوله الفعلية .وتي�سريا لإجراء حتقيق �أكرث ا�ستفا�ضة ،مت �إيداع طلب جتميد �ضد
ح�ساباته امل�صرفية كتدبري حماية م�ؤقت ،وا�ستخدمت القرينة ال��واردة يف الق�سم �( 31أ) ( .)1وبالإ�ضافة �إىل ذلك،
�أخ�ضعت ح�سابات زوجة امل�س�ؤول لأمر التجميد عمال بالقرينة الواردة يف الق�سم �( 31أ) ( )3على �أ�سا�س �أن ال�سيطرة
على احل�ساب ظلت معه.
تغيري امل�سار :معاملة منحرفة عن العرف ال�ساري �أو الغر�ض
اكت�شف �أن �شركة مرخ�صة لبيع لوازم ع�سكرية ومكتبية قامت باجتذاب ا�ستثمارات من اجلمهور يف خمطط هرمي يعطي
فوائد تبلغ �أربعة �أمثال �سعر ال�سوق ملدة �ستة �أ�شهر .وقدم م�صرف ال�شركة «تقرير معامالت م�شبوهة» يفيد �أن الودائع
متثل انحرافا وا�ضحا عن ال�صورة العامة املقررة يف الرتخي�ص و�أن املعامالت كبرية ومعقدة ب�شكل غري عادي .ومت �إيداع
طلب �أمر جتميد ومت �إ�صدار الأمر ،ومت �إيداع طلب مل�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة بعد ذلك .ونظرا لهروب
م�س�ؤويل ال�شركة من البالد ،مل يتم تفنيد القرينة الواردة يف املادة �( 31أ)( )2يف �إجراءات م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد
�إىل حكم �إدانة ومت �إ�صدار الأمر.
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الإطار 16

القرائن الت�شريعية يف الفلبني:

غياب التزام �أو غر�ض قانونيني �أو مربر اقت�صادي �أ�سا�سي
اختطف مواطن ياباين يزور الفلبني وطلبت فدية تبلغ  2.6مليون بيزو فلبيني (زهاء  55000دوالر) مقابل �إطالق
�سراحه .وملا ت�سلم املختطف حتويال برقيا بهذا املبلغ من م�صرف يف طوكيو ،قدم امل�صرف الفلبيني تقرير معامالت
م�شبوهة على �أ�سا�س �أن املعاملة انطوت على مبلغ كبري ومل يكن لها «�أ�سا�س قانوين وا�ضح �أو التزام �أو غر�ض جتاري
�أو مربر اقت�صادي ».وعند التقدم بطلب �أمر جتميد �أثناء التحقيقات الأولية ،ا�ستخدمت القرينة الواردة يف الق�سم
�(31أ) ( )5نظرا لعدم وجود دليل كاف لربط الن�شاط غري القانوين باحل�ساب يف املراحل املبكرة .وقد مت �إ�صدار �أمر
التجميد وربطت التحقيقات الالحقة بني الن�شاط غري القانوين والنقود -فقد اكت�شف �أن �أقارب ال�ضحية يف اليابان
�أودعوا مبلغ الفدية يف م�صرف يف طوكيو وحولوه �إىل امل�صرف الفلبيني حيث قام اخلاطف ب�سحبه .و�أمرت املحكمة
يف نهاية املطاف مب�صادرة الأموال.
م�صادر مربوطة بارتكاب ن�شاط غري قانوين
كان تاجر خمدرات م�شبوه ميتلك ن�شاط جتزئة ويحتفظ بح�ساب م�صريف با�سمه .وت�أكد القائمون على �إنفاذ القانون
عند تفتي�ش املبنى ا�ستكماال لتحقيقات يف املخدرات ،من �أن ن�شاط الأعمال ال يدار كن�شاط جتزئة يف �سلع قانونية،
و�إمنا هو عبارة عن اجتار يف عقاقري غري قانونية .وا�ستخدمت يف �إجراءات م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم
�إدانة القرينة الواردة يف الق�سم ( 31ب) والتي ربطت الأموال يف احل�ساب امل�صريف املحتفظ به با�سمه بارتكاب جرمية
بيع عقاقري خطرية ب�شكل غري قانوين.

املفهوم الرئي�سي 15
حيثما ت�ستخدم دفوع �إيجابية ،ينبغي �أن تكون الدفوع عن امل�صادرة حمددة ومتما�شية مع
عنا�صر تلك الدفوع وعبء الإثبات.
يف بع�ض النظم القانونية ،مبجرد �أن يقرر املدعي العام �إمكانية امل�صادرة ف�إن العبء ينتقل �إىل املدعى يف
�إن�شاء دفوع ميكن �إدراكها 113.وعلى املطالب �أن يثبت �أوال �أن لديه م�صلحة ملكية يف املمتلكات .وبعد ذلك ف�إن
الدفوع املعرتف بها ل�صالح امل�صادرة قد تتفاوت تبعا للوقت الذي حاز فيه املطالب تلك امل�صلحة يف املمتلكات
(مثال ،قبل االنتهاك �أو بعده) وما �إن كان يزعم ب�أن املمتلكات اخلا�ضعة للم�صادرة عبارة عن عوائد اجلرمية
�أو �أدواتها .ومن املمكن �أن ت�شمل الدفوع اخلا�صة �أن )1( :ال�شرطة �ضبطت املمتلكات اخلط�أ؛ ( )2و�أن املالك
م�شرت ح�سن النية لقيمة املمتلكات دون �أن يعلم �أن املمتلكات تنطوي على �سلوك غري قانوين؛ (� )3أن املدعى
يف حالة ممتلكات ي�سرت االنتهاك ،قد بذل كل ما ميكن توقعه منه عقال للحيولة دون اال�ستخدام غري القانوين
للممتلكات .واملعهود �أن املدعني مطالبون ب�أن يربهنوا على �أي دفوع معرتف بها بنف�س عبء الإثبات املطلوب
من احلكومة لإثبات بيان الوقائع الظاهرية للم�صادرة.
 113ال تن�ص كل البلدان على نظام للدفاعات القابلة للتطبيق .ويجب على البلدان �أن تراعي هذا املفهوم يف �سياق ت�شريعاتها املحلية.
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كما ت�ستخدم بع�ض ال�سلطات الق�ضائية الدفع بالتنا�سب لتي�سري دعاوى املمتلكات .فلو �أثبتت احلكومة �أن
املمتلكات ي�سرت الفعل املجرم� ،أعطى املدعى فر�صة �إ�ضافية واحدة لتجنب امل�صادرة �أو تخفيفها ب�أن يثبت
�أن قيمة املمتلكات و�صلتها باجلرمية غري متنا�سبني ب�شكل ج�سيم مع ج�سامة الفعل املجرم .بيد �أن جمرد
قيمة الأ�صل وحدها ال تعترب العامل احلا�سم (انظر الإطار  .)17فلو كانت كذلك ال�ستطاع املدعى الإفالت
من امل�صادرة با�ستخدام �سيارات ومنازل مرتفعة الثمن لنقل املواد املخدرة غري القانونية وتخزينها ثم الدفع
بعد ذلك ب�أن قيمة املمتلكات تتجاوز قيمة املواد املخدرة .ويجب �أن يراعي الدفاع �إىل �أي مدى كانت املمتلكات
جزءا ال يتجز�أ من عملية تي�سري اجلرمية .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،فلن يكون هناك جمال لتطبيق هذا الدفاع يف
دعوى تتمثل فيها نظرية امل�صادرة يف �أن املمتلكات عبارة عن عوائد ال�سلوك غري القانوين .وحيث �إنه ال يجوز
�أبدا �أن يكون للمرء احلق يف امتالك مكا�سب اكت�سبت بالباطل ،فمن امل�ستحيل �أن تكون م�صادرة العوائد غري
متنا�سبة البتة مع ج�سامة الفعل املجرم.
الإطار 17

م�صادرة �أحد امل�ساكن يف جنوب �أفريقيا

وازنت املحكمة الد�ستورية يف جنوب �أفريقيا بني بع�ض من هذه االعتبارات املتعلقة بالتنا�سب يف ق�ضية املدير الوطنى
للنيابات العامة (�أ) ،وهي ق�ضية نظرت املحكمة فيها م�صادرة م�سكن باعتباره «�أداة» لعملية خمدرات .وعند تقرير ما
�إن كانت امل�صادرة متنا�سبة مع الفعل املجرم من عدمه ،وراجحت املحكمة بني حدة التدخل يف حقوق الفرد يف التملك
وبني املدى الذي ا�ستخدمت فيه املمتلكات بغر�ض اقرتاف فعل جمرم ،وا�ضعة يف اعتبارها طبيعة الفعل املجرم.
وقررت املحكمة �أن املمتلكات كانت تت�صل ات�صاال وثيقا بت�صنيع املخدرات ،مركزة على دليل مفاده �أن كل غرفة
من غرف املنزل تقريبا متت مواءمتها لتي�سري العملية ،و�أعطت وزنا قليال لدليل مفاده �أنه مل يتم العثور �إال على كمية
�صغرية فقط من املواد غري القانونية .و�سلمت املحكمة بحقوق ملكية املدعى و�أهمية مراعاة الظروف ال�شخ�صية عند
ا�ستخدام املمتلكات يف الأغرا�ض ال�سكنية ،ولكنها الحظت �أن املدعى لديه دخل ريعي من ممتلكات �أخرى كانت مملوكة
لوالده الراحل .و�إذ وازنت املحكمة هذه العوامل يف �سياق الفعل املجرم املتمثل يف ت�صنيع املخدرات -والتي تقو�ض
االقت�صاد ال�شرعي ،وتهدد اال�ستقرار الوطني و�أمن البالد ،وتخلق م�شاكل ال حد لها للمجتمع ،وتهدد �صحة الأفراد
ورفاههم و�سالمتهم -ف�إنها �أيدت امل�صادرة.
(�أ) املحكمة الد�ستورية جلنوب �أفريقيا؛ [2006] ZACC
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املفهوم الرئي�سي 16
ينبغي �أن تخول احلكومة بتقدمي �إثبات بوا�سطة الدليل الظريف و�شهادة �سماع عن الغري
ت�سمح معظم النظم الق�ضائية با�ستخدام الدليل الظريف� 114أو اال�ستدالالت امل�ستندة �إىل مالب�سات مو�ضوعية
لت�أ�سي�س �أركان معينة من فعل جمرم  ،حتى يف املحاكمات اجلنائية .كما تن�ص االتفاقيات واالتفاقات الدولية
على عمليات اال�ستدالل ،مثل ال�سماح بالعلم� ،116أو النية� ،أو الغر�ض املطلوب كعنا�صر لفعل جمرم ي�ستدل عليها
من الظروف الوقائعية املو�ضوعية .117والدليل الظريف وثيق ال�صلة �إىل درجة ق�صوى بدعاوى امل�صادرة التي
ت�ستطيع احلكومة فيها �أن تثبت �أن اجلاين كان منخرطا يف ن�شاط �إجرامي ما و�أن اجلاين اكت�سب ثروة تتجاوز
118
حدود الدخل امل�شروع للجاين ،ولكن احلكومة تعجز عن �إثبات املعامالت املحددة التي متثل الزيادة يف الرثوة.
وي�صدق ذلك على وجه اخل�صو�ص يف ق�ضايا الف�ساد التي يحتاز فيها امل�س�ؤول الفا�سد ثروة غري م�شروعة على
مدى �سنوات من �شتى املخططات املر�سومة �ضد احلكومة ،لكنه من ال�صعب� ،إن مل يكن امل�ستحيل� ،إثبات �أن
�أي �أموال معينة قد ا�ستمدت من خمطط معني �أو «�شيء نظري �آخر».
119
وت�سمح الكثري من النظم الق�ضائية با�ستخدام �شهادة �سماع عن الغري �أثناء مراحل احلجز والتقييد
يف �إجراء م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدان��ة .120ولي�س من العملي ،مثال ،لل�شهود الذين لديهم
معرفة مبا�شرة بالواقعة �أن ميثلوا ب�أ�شخا�صهم يف املحكمة عندما يكون املطروح هو احلجز والتقييد فقط .ويف
املعهود ،ي�سمح ل�ضابط ال�شرطة الذي ا�ستجوب ال�شاهد ب�أن يديل ب�شهادته ،عادة بوا�سطة بيان خطى �أو �إقرار
حتت ق�سم بعدم �شهادة الزور ،ب�ش�أن ما قاله ال�شاهد �أثناء التحقيق .وتتبع هذه العملية يف العادة ب�إ�صدار �إذن
بالتفتي�ش والتوقيف .وت�سمح بع�ض النظم الق�ضائية با�ستثناءات معينة بخ�صو�ص �شهادة ال�سماع عن الغري
121
�أثناء عملية املحاكمة ون�صت على ذلك يف ت�شريعات عدم اال�ستناد �إىل حكم �إدانة.
115

 114الدليل الظريف عبارة عن واقعة �أو �أكرث ميكن ا�ستخدامها لال�ستدالل على وقائع �أخرى.
 115عرفت اللوائح النموذجية ملنظمة الدول الأمريكية (امللحق زاي يف القر�ص املمغنط املدمج) «الظروف املو�ضوعية للدعوى» ب�أنها ت�شمل« :من جملة
�أمور ،تلك الظروف املت�صلة بوقت �أو طريقة احليازة� ،أو اخل�صائ�ص ال�شخ�صية� ،أو اخل�صائ�ص االقت�صادية،جمال الأن�شطة العادية لل�شخ�ص املدان� ،أو
�أية ظروف تعترب وثيقة ال�صلة».
 116ميكن �أن ين�ص قانون عدم اال�ستناد �إىل حكم �إدانة على �أن العلم قد ي�شكل تعاميا مق�صودا .فال يجوز للمالك �أن يتجنب عن وعي التما�س احلقيقة
و�أن يغلق عينيه عمدا ويتجاهل ما هو جلي تورط انخراط املمتلكات يف اجلرمية.
 117التو�صية  2من التو�صيات الأربعني لفريق عمل الإج��راءات املالية املعني بغ�سل الأموال (يجوز اال�ستدالل على الق�صد الذهنى لغ�سل الأموال من
الظروف الوقائعية املو�ضوعية) :املادة  )3( 3من اتفاقية فيينا؛ واملادة  )2(5من اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية عرب الوطنية؛ واملادة  28من
اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد (ميكن اال�ستدالل من املالب�سات الوقائعية املو�ضوعية على توافر عن�صر العلم والنية والغر�ض ب�صفته ركنا لفعل
جمرم).
 118ت�سمح املادة  )2( 9من اللوائح النموذجية ملنظمة الدول الأمريكية (امللحق زاي يف القر�ص املمغنط املدمج) باال�ستدالل على الأ�صل غري القانوين
للأ�صول �أو مق�صدها باال�ستناد �إىل املالب�سات املو�ضوعية للدعوى.
� 119شهادة ال�سماع عن الغري بيان من خارج املحكمة يقدم يف املحكمة كدليل لإثبات حقيقة الأمر امل�ؤكد .ويف حني �أن دوائر ق�ضاء القانون املدين ال ت�ستبعد
يف العادة �شهادة ال�سماع عن الغري من الإجراءات الق�ضائية ،ف�إن الدوائر الق�ضائية القائمة على القانون للقانون العام ال تقبل �شهادة ال�سماع عن الغري �إال
يف عدد من اال�ستثناءات .و�إذا ما قبلت �شهادة ال�سماع عن الغري ،يجب �أن تنظر املحكمة �أي�ضا يف الوزن املالئم الذي يعطى لهذه ال�شهادة.
 120لالطالع على مثال حالة ،انظر ( McK v. H and Anor [2006] IESC 63املحكمة العليا لأيرلندا) (�شهادة �سماع عن الغري كدليل مقبولة يف
�إجراء م�صادرة الأ�صول املنهوبة دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة يف �أيرلندا حيث تتوافر لدى املحكمة فر�صة ال�ستعرا�ض قيمتها الثبوتية بحر�ص).
 121قواعد الإجراءات يف ق�ضايا امل�صادرة املدنية ،والتحفظ على الأ�صول ،وجتميد عوائد جرائم غ�سل الأموال (الفلبني) ،املادة .30
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املفهوم الرئي�سي 17
ينبغي �صياغة قوانني التقادم ال�سارية بحيث ت�سمح بجواز �إنفاذ م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد
�إىل حكم �إدانة �إىل �أق�صى حد.
هناك ت�شكيلة من القواعد التي تعالج الظروف التي ينبغي فيها ال�شروع يف الدعاوى املحلية للم�صادرة .وبع�ض
النظم الق�ضائية لي�س لديها فرتات تقادم ،122ا�ستنادا �إىل نظرية مفادها �أنه ال يجوز لأي �شخ�ص �أن يح�صل
بتاتا على حق يف ملكية �أ�صول متت حيازاتها ب�شكل غري قانوين .وتربط واليات نظم ق�ضائية لبلدان �أخرى
ال�شروع يف �إجراء م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة ب�أحداث �أخرى مثل حماكمة جنائية ذات
�صلة� ،أو فرتة حمددة من ال�سنني عقب اكت�شاف الفعل املجرم املف�ضى �إىل امل�صادرة .123وبع�ض الواليات النظم
الق�ضائية تعلق فرتة التقادم ما دامت املمتلكات بعيدة عن متناول املحكمة.124
ويف حني �أن قوانني التقادم قد ت�شجع على الت�سوية ال�سريعة للق�ضايا ،ف�إن فرتات التقادم تكافئ �أي�ضا
�أولئك اجلناة الذين ينجحون يف �إخفاء �سلوكهم� ،أو يعملون يف بيئة حتول دون ال�شروع فورا يف دعاوى م�صادرة
الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة .ومن امل�ستحيل ب�شكل عام حماكمة الف�ساد احلكومي �أثناء وجود اجلاين
يف من�صبه ،وقد يبقى امل�س�ؤولون الفا�سدون يف منا�صبهم �سنوات طويلة.
ولذلك ،ينبغي �صياغة الت�شريع بحيث يق�ضى بعدم احليلولة دون �أية دعوى مل�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد
�إىل حكم �إدانة نتيجة ملرور الوقت ،ما مل يكن ال�سلوك الذي �أدى �إىل امل�صادرة مت�صال بف�ساد حكومي �أو ارتكبه
�شخ�ص مف�ضوح �سيا�سيا .125وبالن�سبة جلميع الأفعال الإجرامية الأخرى ،ينبغي �أال تبد�أ فرتة التقادم �إال بعد
 122كولومييا والية ق�ضائية ال توجد فيها فرتة تقادم :تن�ص املادة  24من القانون رقم  )2002( 793على �أنه )...(« :يجوز الأمر بامل�صادرة بغ�ض النظر
عن الزمن الذي مت فيه ا�ستحواذ املمتلكات �أو ا�ستخدامها ب�شكل غري قانوين .من املفهوم يف جميع الأوقات �أن اال�ستحواذ غري القانوين للممتلكات ال ي�شكل
ملكية عادلة ،وي�ضر �إ�ضرارا ج�سيما بالرفاه االجتماعي للبالد ويعترب ن�شاطا ترتتب عليه �آثار دائمة».
 123يف الفلبني ،بينما ت�سقط جرمية النهب بالتقادم بعد مرور � 20سنة،ف�إن احلق يف ا�ستعادة الأ�صول املت�صلة بها «ال يجوز منعه ب�سبب التقادم �أو الت�أخري
املخل بالعدالة �أو الإغالق احلكمي» (القانون اجلمهوري رقم  ،7080املادة .)6
 124يف الواليات املتحدة ،تبد�أ فرتة التقادم من وقت اكت�شاف الفعل الإجرامي الذي يف�ضي �إىل �إجراء م�صادرة الأ�صول املنهوبة دون اال�ستناد �إىل حكم
�إدانة .وين�ص العنوان  19من مدونة الواليات املتحدة ،املادة  1621يف الأبواب الوثيقة ال�صلة على ما يلي:
«ال يجوز رفع �أي دعوى �أو �إجراء ( ..من �أجل) م�صادرة ممتلكات�..إال �إذا بد�أت هذه الدعوى �أو الإجراء خالل خم�س �سنوات من الوقت الذي
اكت�شف فيه الفعل املجرم املزعوم� ،أو يف حالة امل�صادرة ،خالل �سنتني عقب اكت�شاف تورط املمتلكات يف الفعل املجرم املزعوم� ،أيهما حدث
بعد الآخر ،وفيما عدا �أن ...وقت غياب ال�شخ�ص اخلا�ضع للجزاء �أو امل�صادرة عن الواليات املتحدة� ،أو وقت �إخفاء �أو عدم وجود املمتلكات ال
يجوز احت�سابه �ضمن فرتة التقادم اخلم�سية».
وهذا احلكم يعلق �أ�سا�سا فرتة التقادم �أثناء رفع دعوى امل�صادرة عندما تكون املمتلكات موجودة خارج حدود الواليات املتحدة .وكمثال على ذلك� ،سمح
للمدعني العموميني يف الواليات املتحدة برفع دعوى م�صادرة �ضد عوائد خمدرات مو�ضوعة يف بلد �آخر حتى على الرغم من مرور �أكرث من خم�س �سنوات
منذ اكت�شافها .ق�ضية الواليات �ضد جميع الأر�صدة املودعة يف احل�سابات �أرقام  ،747 034-278و  747-009/278و  747 – 714/218لدى بنك االئتمان
الأ�سبانى� ،أ�سبانيا US v. All Funds in Account Nos. 747.034/278, 747.009/278 and 747.714/278 in Banco Espanol de
Credito, Spain, 295 F.3d. 23 (D.C. Cir.2002)..

 125يعرف الأ�شخا�ص املف�ضوحون �سيا�سيا ب�أنهم � ،أ�صحاب وظائف عامة مرموقة ،و�أفراد �أ�سرهم والأ�شخا�ص وثيقو ال�صلة بهم (املادة  )1(52من
اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد) .انظر �أي�ضا م�سرد التو�صيات الأربعني لفريق عمل الإجراءات املالية املعني بغ�سل الأموال الذي يعرف الأ�شخا�ص
املعر�ضني للخطر �سيا�سيا ب�أنهم «الأفراد الذين يناط بهم ،وظائف عامة �أو �سبق �إناطتهم بها .يف بلد �أجنبي ،مثل ر�ؤ�ساء الدول �أو احلكومات� ،أو كبار
رجال ال�سيا�سة� ،أو كبار رجال احلكومة� ،أو امل�س�ؤولني الق�ضائيني �أو الع�سكريني ،والر�ؤ�ساء التنفيذيني الأقدم للم�ؤ�س�سات اململوكة للدولة ،وم�س�ؤويل الأحزاب
ال�سيا�سية املهمة .وعالقات العمل مع �أفراد عائلة �شخ�ص مف�ضوح �سيا�سيا �أو الأ�شخا�ص الوثيقي ال�صلة به تنطوي على خماطر تتعلق بال�سمعة مماثلة لتلك
املرتتبة على العالقة مع ال�شخ�ص املف�ضوح �سيا�سيا .وال يق�صد بالتعريف �أن يغطي الأفراد متو�سطي املرتبة �أو الأقل من ذلك يف الفئات الآنفة».
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فرتة ما ،رمبا � 20سنة ،بعد اكت�شاف احلكومة للأفعال املف�ضية �إىل �إجراء امل�صادرة .وبالن�سبة لإجراءات
م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة اخلا�ضعة لفرتة تقادم ،ينبغي �أن تت�ضمن القوانني �أحكاما
مالئمة ال�ستبعاد الفرتات الزمنية التي تكون  )1( :احلكومة تنتظر فيها �إبراز دليل من �سلطة �أجنبية ا�ستجابة
لطلب ر�سمي )2( ،126وال�شهود خارج �سلطة املحكمة يف اال�ستدعاء؛ ( )3والأ�صول اخلا�ضعة للم�صادرة و�ضعت
خارج حدود �سيطرة املحكمة .127وينبغي �أن تق�ضى الت�شريعات بجواز �إنفاذ �أحكام امل�صادرة على الدوام وبال
حدود زمنية.

 126انظر العنوان  18من مدونة الواليات املتحدة ،املادة « :3292بناء على طلب من الواليات املتحدة يقدم قبل �صدور الإدانة ،يبني دليل ارتكاب فعل
جمرم يف بلد �أجنبي ،تقوم املحكمة اجلزئية،التي ت�شكل �أمامها هيئة حملفني كربى للتحقيق يف الفعل املجرم ،بتعليق �سريان قانون التقادم بالن�سبة للفعل
املجرم �إذا ما وجدت املحكمة بوا�سطة رجحان الأدلة �أنه مت تقدمي طلب ر�سمي ب�ش�أن هذا الدليل و�أنه يبدو ب�شكل عقلى �أو كان يبدو عقال وقت تقدمي
الطلب� ،أن ذلك الدليل موجود� ،أو كان موجودا ،يف ذلك البلد الأجنبي».
 127ت�شرتط املادة  29من اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد �أن حتدد البلدان فرتات تقادم طويلة� ،أو حتى فرتات تقادم �أطول بكثري �أو تعليق قانون
التقادم �إذا كان املدعي عليه املزعوم قد هرب من وجه العدالة.
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املفهوم الرئي�سي 18
يحق لكل من لهم م�صلحة قانونية حمتملة يف ممتلكات خا�ضعة للم�صادرة �أن يتلقوا �إخطارا
ب�ش�أن الإجراءات الق�ضائية
ت�شرتط املبادئ الأ�سا�سية ب�ش�أن الإجراءات القانونية الواجبة والعدالة الأ�سا�سية �أن يكون من حق �أي �شخ�ص
له م�صلحة حمتملة يف ممتلكات خا�ضعة لإجراء م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة احل�صول
على �إخطار ب�ش�أن هذه الدعوى .وينبغي �أن ي�صف قانون عدم اال�ستناد �إىل حكم �إدانة ،الكيفية التي يقدم بها
الإخطار ب�إجراء امل�صادرة �إىل تلك الأطراف ومن هو امل�س�ؤول عن تقدمي ذلك الإخطار .128وقد تقع امل�س�ؤولية
عن الإخطار على عاتق املدعي العام �أو املحكمة .واملعهود �أن ير�سل نوع ما من الإخطارات �إىل الأفراد الذين
تعتقد احلكومة �أن لهم م�صلحة قانونية يف املمتلكات اخلا�ضعة للم�صادرة .ويف حني ال ت�شرتط معظم خمططات
امل�صادرة ت�سليم �إخطار ر�سمي بالدعاوي املدنية ،ف�إن الإخطار يجب �أن يكون مالئما بح�سب الظروف.129
فمثال� ،إذا كان ال�شخ�ص الذي احتجزت منه املمتلكات م�سجونا ،يجب �إر�سال الإخطار �إىل ال�سجن املحتجز
فيه ال�شخ�ص.
وحيث �إن امل�صادرة ت�سقط جميع احلقوق يف امللكية ،ف�إنه يتم تقدمي �شكل �إ�ضايف من الإخطار �إىل ال�سكان
ب�صفة عامة .وقد تطور �شكل هذا الإخطار العام على مر ال�سنني مع �إدخال العمل بطرائق جديدة لالت�صال
ون�شر املعلومات .ويف كثري من الواليات الق�ضائية ،يقدم �إخطار عام بوا�سطة الن�شر يف ال�صحف اليومية �أو
ملجالت قانونية؛ وقد حل هذا ال�شكل من الإخطار حمل تعليق الإخطار يف مقر املحكمة� ،أو مركز ال�شرطة
�أو – يف حالة العقارات -على املمتلكات ذاتها .وقد بد�أت ال�سلطات الق�ضائية �أخريا يف ا�ستخدام الإنرتنت
لن�شر جميع الإخطارات ب�ش�أن �إجراء امل�صادرة (انظر الإطار  .)18والإخطارات املن�شورة على الإنرتنت ي�سهل
االطالع عليها ب�شكل عام وتوفر فيما يحتمل �إخطارا �أف�ضل للجمهور لأنها متاحة على مدى � 24ساعة يوميا من
�أي مكان يف العامل .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ف�إنها تكلف �أقل من الن�شر يف ال�صحف اليومية.
ويف تايلند ،ت�صف الالئحة الوزارية رقم  )2000( 10لقانون مكافحة غ�سل الأموال كيفية تقدمي الإخطار.
فيجب على امل�س�ؤول املخت�ص �أن ير�سل �إخطارا �شخ�صيا ب�أمر احلجز �إىل املالك �أو الأ�شخا�ص الذين يدعون
 128انظر ،مثال ،الت�شريع النموذجي للكمنولث ،املادة ( ،6امللحق الم يف القر�ص املمغنط املدمج).
 129اململكة املتحدة لديها قواعد وا�ضحة ب�ش�أن ما ي�شكل ت�سليما للإخطار يف القواعد الإجرائية املدنية.1998 ،
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م�صلحة يف الأ�صل .ف�إذا مل يتم العثور على ه�ؤالء الأ�شخا�ص ،ير�سل الإخطار �إىل حائزي الأ�صل �أو فرد من
�أ�سرة حائز الأ�صل .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،يقوم امل�س�ؤول املخت�ص بتعليق �إخطار احلجز حيث توجد املمتلكات
غري املنقولة ويف مكتب مكافحة غ�سل الأموال� ،أو مكتب الأرا�ضي� ،أو مكتب منطقة العا�صمة �أو مكتب املنطقة
املحلية التي توجد فيها املمتلكات غري املنقولة.130
الإطار 18

تبليغ الإخطارات مقابل تكلفة خمف�ضة

تن�شر وحدة م�صادرة الأ�صول يف الواليات املتحدة الإخطارات على موقع على ال�شبكة العنكبوتيةwww.forfeiture. :
 . govوتو�ضع الإخطارات ملدة  30يوما ويحدد حمرك بحث ل�سهولة اال�ستخدام .وتوفر هذه الطريقة  5ماليني دوالر

�سنويا باملقارنة مع الطريقة ال�سابقة (الإخطارات يف ال�صحف اليومية).

ويف كولومبيا ،يفر�ض القانون  793ل�سنة  2002على املدعي العام �أن يحدد الأف��راد الذين لهم حقوق يف
املمتلكات �أو الذين لهم م�صلحة م�شروعة و�أن يقدم �إخطارا يف �شكل تكليف باحل�ضور ين�شر يف �صحيفة وا�سعة
االنت�شار ويعلن يف الإذاعة يف املنطقة املحلية.131
كما يجب �أن تدر�س ال�سلطات الق�ضائية الأطراف التي تندرج حتت تعريف «امل�صلحة القانونية» وكيفية
تبليغ الإخطارات �إىل الكيانات املوجودة خارج الوالية الق�ضائية للبالد .فمثال ،يف خلتن�شتاين ،يعرف مفهوم
امل�صلحة القانونية ب�شكل �ضيق .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ثمة قانون مقرتح ي�شرتط �أن تعني الكيانات املوجودة
خارج نطاق الوالية الق�ضائية للبالد �شخ�صا موجودا داخل خلتن�شتاين �إذا ما �أرادت موافاتها ب�إخطار.

املفهوم الرئي�سي 19
ينبغي تفوي�ض �أح��د املدعني العامني �أو �إح��دى الوكاالت احلكومية باالعرتاف بالدائنني
امل�ضمونني دون مطالبتهم بتقدمي مطالبة ر�سمية بذلك.
غالبا ما تكون املمتلكات اخلا�ضعة للم�صادرة مثقلة بامتياز �أو بغري ذلك من م�صالح �ضمان الرهون التي
ميلكها �شخ�ص �أو كيان لي�سا �ضالعني يف الن�شاط الإجرامي �أو لي�س لديهما علم باال�ستخدام غري القانوين
للممتلكات .فمثال ،يجوز لإحدى م�ؤ�س�سات الإقرا�ض التجاري ،ك�أحد امل�صارف مثال �أن يحوز ،رهنا على منزل
 130قانون مكافحة غ�سل الأموال ل�سنة ( 1999تايلند) ،الالئحة الوزارية رقم  ،)2000( 10املادة :9
املادة  :9يقوم امل�س�ؤول املخت�ص عند احلجز على ممتلكات منقولة ،ب�إ�صدار �إخطار كتابى ل�صاحب املمتلكات واملالك املجمعني �أو الأ�شخا�ص الذين
لهم حق يف املمتلكات .ف�إذا مل يتي�سر �إخطار الأ�شخا�ص املذكورين ،يعلق �إخطار احلجز يف مركز �شرطة اجلهة الذي مت توقيع احلجز فيه على تلك
املمتلكات ويف �أماكن عمل املكتب ،يف املناطق املركزية واملحلية على حد �سواء.
ويف حالة توقيع احلجز على ممتلكات منقولة لها �سجل ملكية ،مثل �سفينة� ،أو �سفينة ،تبلغ حمولتها �ستة �أطنان فما فوق� ،أو �سفينة بخارية� ،أو قارب
مبحرك تبلغ حمولتهما من خم�سة �أطنان فما فوق� ،أو قارب �سكني (عوامة) �أو �آليات �أو طائرات ،يقوم امل�س�ؤول املخت�ص ب�إخطار م�سجل تلك املمتلكات
باحلجز ويقوم امل�سجل بقيد هذا احلجز.
 131القانون  793ل�سنة ( 2002كولومبيا) ،املادة « :)4( 13يتم التحديد يف �شكل تكليف باحل�ضور يظل معلقا يف مكتب املح�ضرين ملدة خم�سة (� )5أيام
عالوة على الن�شر خالل نف�س الفرتة يف �صحيفة وطنية وا�سعة االنت�شار ويعلن بوا�سطة الإذاعة يف املنطقة املوجود فيها املمتلكات».
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ا�ستخدمه مالكه يف تخزين مواد خمدرة .فامل�صرف مل يكن يعلم �أن �صاحب املمتلكات ا�ستخدمها بطريقة غري
قانونية ومل يكن لديه ما يدعوه �إىل العلم ب�أن املالك كان يتجر يف املخدرات وقتما منحه القر�ض .ومتى ما
متكن امل�صرف �أو �صاحب االمتياز �أو املرتهن �أو الدائن امل�ضمون من التدليل على �أنه ت�صرف بح�سن نية ومار�س
احليطة واحلذر الواجبني الالزمني ،وجب �أن تكون هناك �آلية لالعرتاف باملطالبات دون اال�ضطرار �إىل �إيداع
مطالبة ر�سمية بذلك وامل�شاركة يف الإجراءات الق�ضائية.
واملعهود �أن يتم �إثبات الأدلة على وجود م�صلحة مل�ؤ�س�سة الإقرا�ض التجاري يف ال�ضمان بقيد الوثائق
املالئمة يف �سجالت الأرا�ضي �أو لدى وكالة حكومية ما .ف�إذا ما ا�ستطاع الدائن �أن يقدم هذا النوع من الإثبات
�إىل املدعي العام ليثبت وجود م�صلحة له يف ال�ضمان واطم�أن املدعي العام �إىل �أن الدائن لي�س �ضالعا يف
الن�شاط غري القانوين ،وجب �أن تكون هناك �إجراءات لالعرتاف بهذه امل�صلحة دون �إثبات �إ�ضايف .وب�إيجاد
عملية تتما�شى مع الت�شريعات �أو اللوائح لالعرتاف مبطالبات املرتهن �أو �صاحب االمتياز ال�شرعيني كمالك
�أبرياء ،ميكن لتلك الأطراف املعنية �أن حتفظ م�صاحلها يف املمتلكات ،وت�ستطيع احلكومة �أن تب�سط �إجراءات
امل�صادرة وتتجنب التقا�ضي غري ال�ضروري .وما �إن ت�ستكمل �إج��راءات امل�صادرة وتتم م�صادرة املمتلكات
وبيعها ،ميكن الت�سديد للدائنني من �إجمايل العوائد وميكن للحكومة �أن ت�ستويل على ما يتبقى.

املفهوم الرئي�سي 20
ينبغي عدم ال�سماح لهارب يرف�ض العودة �إىل البالد ملواجهة تهم جنائية مل يتم البت فيها ب�أن
يطعن يف �إجراءات م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة
قد يرحب معظم املدعي عليهم جنائيا ممن تهربوا من املحاكمة اجلنائية بالفرار من الوالية الق�ضائية للبالد
بفر�صة للطعن يف م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة ذى �صلة يف نف�س الوالية الق�ضائية من خالل
حمامني حمليني.بيد �أنه ينبغي عدم ال�سماح ل�صاحب املمتلكات الهارب با�ستغالل فر�صة �إجراءات املحكمة يف
الطعن يف م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة فيما يرف�ض يف نف�س الوقت املثول يف ق�ضية جنائية
ذات �صلة.132
لقد �سنت الواليات املتحدة قانون حرمان الهارب من احلقوق (انظر الإطار  .)19ومينع هذا القانون
الأ�سا�سي املدعى املطالب من املثول ر�سميا �أمام الإجراءات الق�ضائية ب�ش�أن م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد
�إىل حكم �إدانة وتقدمي دفوع �ضد الدعوى .وعلى احلكومة �أن تثبت �أن املدعى هارب من دعوى جنائية تت�صل
بدعوى امل�صادرة ولديه علم فعلي بالتهم اجلنائية العالقة� ،أو قد يعزى مثل هذا العلم �أن يكون ا�ستنادا �إىل
كلية الظروف .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،يجب التدليل على �أن املدعى لي�س معتقال يف بلد �آخر ،بل �إنه جتنب عن
عمد املالحقة الق�ضائية مبغادرة الواليات املتحدة قا�صدا ،راف�ضا الدخول �أو العودة �إىل الواليات املتحدة� ،أو
متهربا بخالف ذلك من الوالية الق�ضائية للمحكمة التي ال تزال الدعوى اجلنائية منظورة �أمامها �ضده.
ويحتفظ الكثري من املجرمني برثواتهم غري امل�شروعة ب�أ�سماء �شركات لإخفاء امللكية احلقيقية لتلك
 132قد ال يكون حرمان الهارب من احلقوق مالئما �أو �ضروريا يف الت�شريعات التي ت�سمح باملحاكمات اجلنائية غيابيا .كما �أن جزاءات معينة قد متثل
م�شاكل يف التعاون الدويل مع بع�ض البلدان ،وعلى وجه اخل�صو�ص ،حيث قد حتول اجلزاءات دون الإجراءات القانونية الواجبة.
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الأ�صول .وي�أخذ قانون حرمان الهارب من احلقوق ذلك يف اعتباره ومينع الهارب من الطعن يف �إجراء امل�صادرة
با�سم ال�شركة التي ي�سيطر عليها الهارب والتي متلك حقوق ملكية يف املمتلكات القابلة .وبهذه الطريقة ،يحظر
القانون الأ�سا�سي على الهارب �أن ي�ستخدم هيئات اعتبارية مل�صادره يف احل�صول على فر�صة بالوكالة للنفاذ
�إىل املحكمة يف الأمور املتعلقة مب�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة ،فيما يرف�ض التقدم كفرد �إىل
حمكمة جنائية من �أجل م�سائل جنائية ذات �صلة.133
ومينع الت�شريع النموذجي للكمنولث الهارب من العدالة من احل�صول على �أم��ر حماية مل�صلحته يف
املمتلكات.134
الإطار 19

قانون حرمان الهارب من احلقوق (الواليات املتحدة)

ين�ص العنوان  ،28مدونة الواليات املتحدة ،املادة  2466على �أنه:
(�أ) يجوز لأي م�س�ؤول ق�ضائي �أن يحرم �شخ�صا ما من ا�ستخدام موارد حماكم الواليات املتحدة يف تعزيز �أية
مطالبة يف �أية دعوى مدنية للم�صادرة مت�صلة بذلك �أو �أية مطالبة يف �إجراءات ق�ضائية لطرف ثالث يف
�أي �إجراء م�صادرة جنائية له �صلة بذلك عند اكت�شاف �أن هذا ال�شخ�ص:
( )1عقب تلقيه �إخطارا �أو علمه بحقيقة �أنه مت �إ�صدار �أمر تنفيذ �أو عملية ب�ش�أن توقيفه ،قام بغر�ض جتنب
املالحقة الق�ضائية:
(�أ) مبغادرة الوالية الق�ضائية للواليات املتحدة متعمدا؛
(ب)	�أو رف�ض الدخول �أو العودة �إىل الواليات املتحدة لتقدمي نف�سه لواليتها الق�ضائية؛
(ج) �أو تهرب بخالف ذلك من الواليات الق�ضائية للمحكمة التي تكون ثمة ق�ضية جنائية رهن
الف�صل مرفوعة �أمامها �ضد هذا ال�شخ�ص
( )2لي�س معتقال �أو حمبو�سا يف �أي والية ق�ضائية �أخرى بلد �آخر ب�سبب اقرتاف �سلوك �إجرامي يف تلك
الوالية الق�ضائية ذلك البلد.
(ب) يجوز تطبيق املادة الفرعية (�أ) على دعوى مقدمة من �شركة ما� ،إذا كان �أ�صحاب �أ�سهم الأغلبية� ،أو الأفراد
الذين رفعوا الدعوى نيابة عن ال�شركة عبارة عن �شخ�ص ت�سرى عليه املادة الفرعية (�أ).

133
134
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املفهوم الرئي�سي 21
ينبغي التفوي�ض للحكومة ب�إبطال عمليات نقل امللكية يف حالة نقل ملكية املمتلكات �إىل
�أطراف عليمة ببواطن الأمور (�أطراف داخلية مطلعة) �أو �إىل �أي �شخ�ص على علم بال�سلوك
غري القانوين الأ�سا�سي
ثمة م�شكلة �شاملة تواجه يف ق�ضايا امل�صادرة هي �أن املجرمني عادة ما مينحون حقوق ملكية ممتلكات قابلة
للم�صادرة ب�أ�سماء �أطراف عليمة ببواطن الأمور ،من بينهم �أ�صدقاء وثيقو ال�صلة و�أفراد من الأ�سرة ،كطريقة
لتجنب االكت�شاف وامل�صادرة .ويف بع�ض احلاالت ،يقوم اجلاين بتحويل حقوق امللكية يف الأ�صول مقابل �شيء
قليل القيمة �أو عدميها .ويف احلقيقة� ،إذا ما كان اجلاين ميلك �أ�صوال با�سمه فقد يدلل ذلك على �أنه احتاز
قدرا مفرطا من الرثوة يتناق�ض مع دخله امل�شروع.
وت�ستطيع الت�شريعات �أن حتبط التحويالت �إىل العليمني ببواطن الأمور و�أن تعمل بالرتافق مع عدد من
املفاهيم الرئي�سية الأخرى يف هذا الدليل .وكما ورد يف املفهوم الرئي�سي  ،14ي�ستطيع القانون �أن يفر�ض قرينة
تفيد ب�أن هذه التحويالت م�شبوهة؛ ومن �ش�أن ذلك �أن يحول عبء الإثبات �إىل كاهل �صاحب امللكية حتى يثبت �أن
تلك امللكية كانت مو�ضع معاملة حمايدة ت�ضمنت ت�سديد القيمة ال�سوقية العادلة ملمتلكات م�شرتاة من اجلاين.
وقد ي�سمح القانون �أي�ضا باال�ستدالل على افتقاد طرف ثالث �إىل ح�سن النية ا�ستنادا �إىل الدليل الظريف �أو
الظروف املو�ضوعية للحالة (انظر املفهوم الرئي�سي  .135)16وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ي�ستطيع القانون عند حتديد
الدفوع القانونية للم�صادرة �أن ي�شرتط على املالك الربيء وجوب الإثبات ب�أنه ا�ستحوذ على املمتلكات كم�شرت
ح�سن النية للقيمة دون علم مب�صدرها غري القانوين (انظر املفهوم الرئي�سي .136)15
ومن املفاهيم املفيدة الأخرى �إدراج حكم يف القانون مماثل لذلك امل�ستخدم يف الواليات املتحدة ،وامل�شار
�إليه ب�أنه «عقيدة رجعية العالقة» التي ترتئي �أن حق متلك يف �أ�صول م�صادرة يئول �إىل احلكومة منذ الوقت
الذي حدث فيه الفعل غري القانوين الذي �أف�ضى �إىل امل�صادرة (انظر الإطار  .)20فلو نقلت ملكية املمتلكات
بعد ذلك ،ف�إنها تظل خا�ضعة للم�صادرة ما مل يثبت الطرف املنقولة �إليه امللكية �أنه كان م�شرتيا ح�سن النية
للقيمة دون �أن يعلم ب�أن املمتلكات كانت خا�ضعة للم�صادرة .وقد قبلت املحاكم يف الواليات املتحدة هذه العقيدة
واعرتفت ب�أهميتها يف �إحباط عمليات نقل امللكية �إىل الأطراف العليمة ببواطن الأمور وال�شركاء .ويف ق�ضية
الواليات املتحدة �ضد الزارينكو  137 United States v. Lazarenkoارت�أت املحكمة �أن م�صلحة احلكومة يف
الأ�صول تئول يف الوقت الذي يرتكب فيه املجرم املدعى عليه جنائيا اجلرمية مبوجب عقيدة رجعية العالقة،
«و�إال ل�شرع املدعى عليه يف جتنب امل�صادرة اجلنائية بنقل ملكية ممتلكاته �إىل �شخ�ص �آخر قبل �إدانته» .ويف
ق�ضية الواليات املتحدة �ضد جيلربت  ،138 United States v. Gilbertارت�أت املحكمة �أن م�صلحة احلكومة
 135الت�شريع النموذجي ملنظمة الدول الأمريكية (التذييل زاي يف القر�ص املمغنط املدمج) ،ت�سمح املادة  )3(10للمحكمة �أو ال�سلطة املخت�صة ب�أن ت�ستدل
على افتقاد طرف ثالث حل�سن النية من الظروف املو�ضوعية للحالة.
 136يف كولومبيا ،يف حالة نقل ملكية الأ�صول �أو بيعها لطرف ثالث ،وجب على الطرف الثالث �أن يثبت ح�سن نية خال�صة من اللوم .وقد طبق ذلك يف حالة
�أ�صول حمولة �إىل و�صي حيث ارت�أت املحكمة �أنه كان ينبغي للكيان امل�ست�أمن �أن يكون على علم �أف�ضل.
( United States v. Lazarenko, 476 F.3d. 642.674 (9th Cir. 2007) 137كان ال�سيد الزا رينكو رئي�سا �سابقا للوزراء يف �أوكرانيا).
.United States v. Gilbert, 244 E.3d 888, 902 n.38 (11th Cir.2001) 138
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ترجع �إىل وقت الفعل الذي جعل املمتلكات تخ�ضع للم�صادرة ،م�ضيفة �أن الكونغر�س �أدرج احلكم بغر�ض منع
املدعى عليه جنائيا من حماولة نقل ملكية املمتلكات �إىل طرف الغري قبل �إدانة املجرم .ومن �ش�أن ال�سماح
للحكومة بت�أكيد م�صلحتها مبوجب عقيدة رجعية العالقة �أن يحبط مطالبات �أي مالك اكت�سب م�صلحة يف
ممتلكات خا�ضعة للم�صادرة بعد وقوع اجلرمية وقبل �إ�صدار املحكمة حلكم امل�صادرة .وبالإ�ضافة �إىل ذلك،
ف�إن العقيدة متكن احلكومة من �إلغاء عمليات نقل امللكية الالحقة �إىل �شركاء اجلاين الذين قد ي�ساعدون
اجلاين يف �سرت املمتلكات عن امل�صادرة ب�إدعاء احلق يف امللكية بدون دفع القيمة ال�صحيحة لها.
الإطار 20

عقيدة رجعية العالقة (الواليات املتحدة)

ين�ص العنوان  ،21مدونة الواليات املتحدة ،املواد ( 853ج) و ( 881ح) والعنوان  ،18مدونة الواليات املتحدة ،املادة
( 1963ج) على ما يلي:
تئول جميع احلقوق وحقوق امللكية وامل�صالح يف املمتلكات (اخلا�ضعة لإجراءات امل�صادرة) �إىل الواليات
املتحدة عند ارتكاب فعل يف�ضي �إىل امل�صادرة مبوجب هذه املادة .و�أية ممتلكات من هذا القبيل يتم نقل
ملكيتها يف وقت الحق �إىل �شخ�ص �آخر خالف املدعى عليه يجوز �إخ�ضاعها لقرار م�صادرة خا�ص ،ومن ثم
ي�ؤمر مب�صادرتها حل�ساب الواليات املتحدة ما مل يثبت املنقول �إليه امللكية يف جل�سة ما� ..أنه ا�شرتى تلك
املمتلكات بح�سن نية مقابل قيمة مل تكن لديه يف وقت ال�شراء ما يدعو عقال �إىل االعتقاد ب�أن املمتلكات كانت
مو�ضع م�صادرة.

املفهوم الرئي�سي 22
ينبغي �أن يحدد �إىل �أي مدى يجوز للمدعى ب�أ�صول قابلة للم�صادرة ا�ستخدام تلك الأ�صول
بغر�ض الطعن يف �إجراء امل�صادرة �أو من �أجل املطالبة بنفقات املعي�شة.
تعترب م�س�ألة منح املدعى فر�صة للنفاذ �إىل �أ�صول قابلة للم�صادرة (تلك التي �سبق جتميدها �أو احلجز عليها)
لكي يدفع نفقات معي�شته �أو �أتعاب املحامني مو�ضوعا مثريا للجدل� .إذ يعتمد النفاذ �إىل تلك الأ�صول على عدد
من القوانني الداخلية واعتبارات ال�سيا�سات العامة ،مثل الطابع امللوث للأموال املقيدة ،ومنع التبديد العمدي
للأموال،139ومناف�سة م�صالح الغري ،ووجود نظام للم�ساعدة القانونية �أو كفايته ،والإجراءات القانونية املقررة،
واحلق يف اال�ست�شارة .وفيما يتعلق باحلق يف التما�س امل�شورة ،مثال ،ت�شمل االعتبارات ما �إن كان احلق ميتد
�إىل �إجراءات م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة التي ال تكون فيها امل�صلحة يف احلرية معر�ضة
للخطر (�أي عدم احتمال احلكم بال�سجن)؛ وما �إن كان هناك نظام لتعيني حمام من قبل املحكمة �أو امل�ساعدة
القانونية ممولة من احلكومة متاحة للمعوزين يف ق�ضايا م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة؛ وما
�إن كانت الهيئات االعتبارية خمولة با�ستئجار حمام على نفقة احلكومة.
 139لو �أمكن للمجرم اجلنائى �أن ينفق العوائد دون حدود يف الطعن يف �إجراء امل�صادرة مع العلم ب�أنه عندما يخ�سر الدعوى ف�إن ما قد يتبقى �ستتم
م�صادرته حل�ساب الدولة ،فلن يكون لدى اجلاين حافز للقيام ب�أي �شيء بخالف مناه�ضة امل�صادرة حتى يتم ا�ستنفاد جميع الأموال املقيدة .وقد يكون
ذلك حمبطا على وجه اخل�صو�ص يف دعاوى التدلي�س والف�ساد التي يكون الهدف العام منها عودة الأ�صول لل�ضحية ،ولكن بدال من ذلك يقوم اجلاين
بتبديد ذلك املبلغ.
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وتكون النتيجة �أن هناك نظما و�سيا�سات �شتى فيما يتعلق با�ستخدام الأ�صول القابلة للم�صادرة من �أجل
�سداد الأتعاب القانونية �أو نفقات املعي�شة .فمن ناحية ،ت�سمح بع�ض الواليات الق�ضائية للمدعى ب�أن ينفق من
تلك الأ�صول دون حد من �أجل ا�ستئجار حمامني للطعن يف امل�صادرة وتوفري نفقات املعي�شة للمدعى ،بل ولأ�سرة
املدعى .وعلى النقي�ض من ذلك ،ال ت�سمح بع�ض الواليات الق�ضائية للمدعى با�ستخدام املدعى تلك الأ�صول يف
�أي غر�ض ت�أ�سي�سا على الفكرة القائلة �إنه ينبغي عدم ال�سماح للمجرم ب�إنفاق عوائد اجلرمية واال�ستفادة من
اجلرمية ،بغ�ض النظر عن اال�ستخدام املق�صود (انظر الإطار .)21وفيما بني هذين النقي�ضني ،هناك بلدان
ت�سمح بالنفاذ �إىل الأم��وال املقيدة مبوجب �إطار تنظيمي يحمي الطريقة التي ت�صرف بها الأ�صول (انظر
الإطار .)22
الإطار 21

ا�ستخدام الأ�صول املقيدة من �أجل التمثيل القانوين غري م�سموح به يف بع�ض الواليات
الق�ضائية

يف قرار بالغ الأهمية بخ�صو�ص د�ستورية حق جمرم متهم يف ا�ستخدام عوائد اجلرمية يف ا�ستئجار حمام للدفاع يف
وقت كانت فيه تلك الأ�صول رهن امل�صادرة� ،شبهت املحكمة العليا يف الواليات املتحدة احلالة ب�سارق م�صرف يلتم�س
ا�ستخدام تلك الأموال التي �سرقها توا من امل�صرف يف ا�ستئجار حمام ،وخل�صت �إىل �أنه ال توجد حماية د�ستورية
ال�ستخدام عوائد اجلرمية ،حتى ولو مل يكن اجلاين قد �أدين بعد.
ومن ثم ف�إن حر�ص احلكومة على الفوز مب�صادرة غري منقو�صة ي�شمل هدف �إعادة املمتلكات بالكامل �إىل
ه�ؤالء الذين حرموا �أو جردوا منها بالباطل .وحيثما ت�سع احلكومة �إىل حتقيق هذا الهدف املتمثل يف �إعادة
احلقوق �إىل �أ�صحابها ،ف�إن حر�ص احلكومة على امل�صادرة ال ميكن ف�صله فعليا عن حر�صها على �إعادة
عوائد �سرقة امل�صرف �إليه؛ و�إدعاء املدعى عليه يف امل�صادرة باحلق يف ا�ستخدام تلك الأ�صول ال�ستئجار
حمام ،عو�ضا عن �إعادتها �إىل �أ�صحابها احلقيقيني ،ال تقنع ب�أكرث ما تقنع مطالب �سارق امل�صرف املماثلة.
ق�ضية كيلني ودرايزديل �ضد الواليات املتحدة ()1989
)Caplin & Drysdale v. United States, 491. U.S. 617, 629 (1989

يف كولومبيا ،ال ت�سمح عملية امل�صادرة بدفع �أتعاب قانونية �أو م�صاريف معي�شية من العوائد املحجوز عليها .بيد �أنه
كانت هناك ثالث ق�ضايا ا�ستخدم فيها الطالبون و�سائل قانونية �أخرى ،خارج �إطار عملية امل�صادرة ،من �أجل تغطية
نفقاتهم .ففي �إحدى احلاالت ،ا�ستخدمت الأم��وال لتغطية نفقات طبية .ويف ق�ضيتني �أخريني ،ا�ستخدمت العوائد
لتمويل نفقات املعي�شة لأطفال ق�صر .ومتثلت الق�ضية الرئي�سية يف �أن الأمر مل يكن يتعلق باحلد الأدنى احليوي بل
مببلغ يتنا�سب مع م�ستوى املعي�شة الذي تعودوا عليه.
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الإطار 22

ا�ستخدام الأ�صول املقيدة من �أجل التمثيل القانوين (اململكة املتحدة)

يف اململكة املتحدة ،منعت احلكومة يف �أول الأم��ر النفاذ �إىل الأ�صول املقيدة من �أجل التمثيل القانوين يف دعاوى
م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة ملنع التبديد العمدي للأ�صول يف �أتعاب قانونية .وكان التمثيل مكفوال
من خالل املخطط املدين للم�ساعدة القانونية؛ بيد �أن اخلربة الت�شغيلية �أثبتت �أن املخطط مالئم لدعاوى م�صادرة
الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة ب�سبب نطاق املخطط ،وال�سيما حدود الأهلية املالية والقواعد املحيطة بتلك
احل��دود .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،فقد ت�ضمنت الدعاوى �أم��ورا مالية معقدة �أخرت عملية امل�ساعدة القانونية ب�سبب
اال�شرتاطات القانونية بالتحقيق يف قدرة الطالب املالية.
وقامت احلكومة ،بغية معاجلة تلك الق�ضايا ،بتعديل قانون عوائد اجلرمية لل�سماح للمحكمة العليا ب�أن ت�ستثنى
املمتلكات من �أمر جتميد بغر�ض الوفاء بالنفقات القانونية وا�ستحداث �إطار تنظيمي ي�ضمن الإفراج عن الأ�صول.
وتظل امل�ساعدة القانونية متاحة يف حاالت ا�ستثنائية تعجز فيها املحكمة عن الإفراج عن الأ�صول لتغطية التكاليف
القانونية ،مثال،ب�سبب م�صالح مناف�سة للغري .انظر امللحق نون يف القر�ص املمغنط املدمج لالطالع على ن�ص الالئحة؛
واملذكرة التف�سريية ،وعينة من الطلبات و�شهادة ال�شهود ،و�أمر دفع نفقات قانونية من الأموال املقيدة .انظر �أي�ضا
املادتني  5باء و � 7ألف من توجيه املمار�سة� -إجراءات اال�سرتداد املدنية ،يف التذييل زاي يف القر�ص املمغنط املدمج.

ويف البلدان التي يجوز فيها للمدعى �أن يتقدم بطلب من �أجل النفاذ �إىل �أ�صول قابلة للم�صادرة لدفع
�أتعاب قانونية نفقات املعي�شة ،ينبغي �أن يكون ا�ستخدام اجلاين لأموال ملوثة مبثابة املالذ الأخري ،وينبغي
للقانون �أن يفر�ض �شروطا و�أن يحد من النفاذ .140وميكن حتقيق هذا الهدف بعدد من الطرق .وعلى املدعى
�أن يدلل �أو يثبت �أنه ال ميلك �أي �أ�صول ملوثة ميكن له �أن ي�ست�أجر بها حماميا �أو يدفع نفقات املعي�شة حتى قبل
�أن يجري النظر البتة يف طلب ال�ستخدام تلك الأ�صول .وينبغي �أن يكون هذا ال�شرط امل�سبق �إلزاميا يف �أي
نظام ي�سمح با�ستخدام الأموال املقيدة .وما �إن يتم الوفاء بهذا ال�شرط امل�سبق ،ينبغي �أن يقدم حمامي املدعى
�إىل املحكمة الئحة بالتكاليف حتى يقرر القا�ضي مدى معقولية الأتعاب التي مت تكبدها �أو �سيتم تكبدها،
و�ضرورتها .141وبالإ�ضافة �إىل هذا ،ميكن لل�سلطة الق�ضائية �أن تنظر فيما �إن كانت ت�ضع حدا �أعلى قانونيا
للأتعاب التي يجوز له�ؤالء املحامني �أن يطالبوا بها.
ومن االعتبارات ذات ال�صلة التي ينبغي �أن يعاجلها الت�شريع ما �إذا كان للمجرم املدعى عليه ا�ستخدام
�أ�صول قابلة للم�صادرة يف ا�ستئجار حمام ،وحتت �أي ظروف� ،إذا كانت هناك دعوى جنائية ذات �صلة قيد
النظر يف نف�س الوقت مع �إجراء م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة .وقد عاجلت بع�ض النظم
الق�ضائية هذه الق�ضية بالفعل وخل�صت �إىل انعدام احلق يف ا�ستخدام الأ�صول القابلة للم�صادرة يف ا�ستئجار
حمام ،وقد ت�سمح نظم ق�ضائية �أخرى با�ستخدام الأ�صول القابلة للم�صادرة �إال �إذا ما �أثبت الطالب فقط �أنه ال
 140انظر �أي�ضا املادة  5من الت�شريع النموذجي للكمنولث (امللحق دال من القر�ص املمغنط املدمج)؛ وقانون منع اجلرمية املنظمة ل�سنة ( 1998جنوب
�أفريقيا) ،املواد  45 -44يجوز للمدعى �أن يتقدم بطلب �إىل املحكمة من �أجل الإفراج عن نفقات قانونية معقولة حيثما يتم الوفاء ب�شروط معينة .ويف
�أونتاريو بكندا حيث يجوز للمدعى عليه �أن يتقدم �أي�ضا بطلب �إىل املحكمة من �أجل الإفراج عن نفقات قانونية معقولة ،تخ�ضع املدفوعات للحدود املن�صو�ص
عليها يف الالئحة  02/91لقانون التعوي�ضات املدين .ويحت�سب احلد الأق�صى للمبلغ املتاح للنفقات القانونية كن�سبة مئوية من جمموع الأموال .وبالإ�ضافة
�إىل ذلك هناك حدود وح�سابات لأجر املحامي بال�ساعة وتكاليف وقت ال�سفر ،والنرثيات.
 141يف �سوي�سرا� ،أيدت املحكمة العليا �أمرا يطلب �إىل املحامني �أن يف�صحوا عن خدماتهم التي قدمت �إىل اجلاين .وقد عمل ذلك على متكني الإدعاء من
احلجز على جزء من الأموال التي دفعها اجلاين كمقدم �أتعاب (.)2006 /5/15
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توجد م�صادر �أموال �أخرى ال�ستئجار املحامي ،ومع ذلك قد ت�سمح نظم �أخرى با�ستخدام الأموال املقيدة حتى
ولو كانت هناك �أموال �أخرى متاحة .وكحد �أدنى ،يجب على املدعني ممن لديهم الفر�صة للنفاذ �إىل �أ�صول
غري قابلة للم�صادرة (�أ�صول غري حمجوز عليها �أو غري جممدة) �أن ي�ستخدموا تلك الأموال �أوال يف الدفاع
�ضد امل�صادرة �أو املالحقة الق�ضائية اجلنائية .و�إذا ما كان املدعى عليه معوزا بخالف ذلك ،ينبغي �أن تكون
هناك رقابة م�شددة على الأتعاب امل�صرح بها .ولوال ذلك� ،سرعان ما ت�صري دعوى امل�صادرة غري ذات معنى
�إذا ما كان ال�ضحية (الدولة يف حاالت الف�ساد) يدفع التكاليف الكاملة للمدعي الذي لي�س لديه ما يخ�سره يف
التقا�ضي حتى ت�ستنفد الأموال املقيدة بالكامل.
وبع�ض البلدان لديها نظام «اخلا�سر يدفع» الذي ي�شرتط �أن يقوم الطرف اخلا�سر بدفع الأتعاب القانونية
للخ�صم .وهذا النظام م�صمم لردع االعرتا�ضات العابثة من قبل املدعني على امل�صادرة ،ولردع �سوء ال�سلوك
احلكومي يف رفع دعوى امل�صادرة بدوافع �سيا�سية �أو غري �سليمة .بيد �أن هذه املخططات نادرا ما ت�سفر عن
حت�صيل احلكومة للأتعاب عندما تنجح يف م�سعاها لأن جميع �أ�صول اجلاين عادة ما ت�صادر.
وينبغي �أال ي�سمح ت�شريع م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدان��ة با�ستخدام الأ�صول القابلة
للم�صادرة يف دفع نفقات معي�شة اجلاين و�أ�سرته �إال �إذا �أثبت اجلاين فقط �أنه ال ميلك �أ�صوال متاحة خالف
الأ�صول املقيدة لدفع نفقات املعي�شة .وبدون هذا التحديد ،ف�إن اجلاين يكون لديه كل حافز لت�أخري البت يف
دعوى امل�صادرة حتى تتبدد الأ�صول املحتجزة .ومن املفاهيم املزعجة على وجه اخل�صو�ص يف بع�ض البلدان
مفهوم مفاده �أن اجلاين و�أ�سرته لهم احلق يف االحتفاظ بنمط احلياة الذي تعودوا عليه .ويتجاهل مثل هذا
الت�صور حقيقة �أن اجلاين و�أ�سرته مل يتعودوا على منط احلياة الذي يلتم�سون املحافظة عليه بعد بدء �إجراء
امل�صادرة �إال من خالل اجلرمية .ف�إذا ما �سمح البتة بنفقات معي�شة ،فينبغي ال�سماح بدعم على م�ستوى
الكفاف فقط.
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املفهوم الرئي�سي 23
النظر يف الإذن بالقيام ب�إجراءات �إ�صدار حكم غيابي عندما يتم �إر�سال �إخطار �صحيح وتبقى
الأ�صول دون �أن يطالب بها �أحد.
ينبغي �أن ت�شرتط الإجراءات ال�سارية يف ت�شريع م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة على املحكمة �أن
تودع فورا حكما غيابيا بامل�صادرة ل�صالح احلكومة حال تلقى ال�شخ�ص املالئم �إخطارا �صحيحا ب�ش�أن �إجراء
امل�صادرة،وتكون فرتة التقدم برد على �إجراء امل�صادرة قد انق�ضت ،ومل يرد �أي رد .وينبغي مطالبة احلكومة
ب�إثبات �أنه قد مت ا�ستيفاء جميع ا�شرتاطات الإخطار ال�سارية و�أن تثبت �أنه مل يتم �إيداع �أي مطالبات .ويجوز
عادة �إجناز ذلك عندما يقدم املدعي العام �إفادة مكتوبة (حتت طائلة عقوبة �شهادة الزور) يبني فيها �أين
وكيف مت �إر�سال الإخطار اخلا�ص ب�إجراء امل�صادرة �إىل الأطراف املعنية ،ويقرر �أن مراجعة ملفات املحكمة
تو�ضح �أنه مل يتم �إيداع مطالبة باملمتلكات يف حدود الفرتة املقررة.142
ويكفل ال�سماح ب�إجراء ب�ش�أن �إ�صدار حكم غيابي �إمكانية البت الفوري يف الق�ضايا التي ال نزاع ب�ش�أنها.
ومثل تلك العملية من �ش�أنها �أن تعزز كفاءة الق�ضاء ب�إعفاء احلكومة من اال�ضطرار لإثبات ق�ضية امل�صادرة
واملحكمة من اال�ضطرار �إىل �سماع الق�ضية عندما ال يكون ثمة من ينازع يف امل�صادرة.

املفهوم الرئي�سي 24
النظر يف ال�سماح ل�ل�أط��راف بقبول امل���ص��ادرة دون حماكمة والإذن للمحكمة ب��إي��داع حكم
م�صادرة م�شروط عند موافقة الأطراف على هذا الإجراء.
تقا�ض ال داعي له� ،أن ي�سمح للمدعني
ينبغي لقانون م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة ،بغية جتنب ٍ
143
بالقبول مب�صادرة الأ�صول دون حماكمة من خالل عملية ت�شرف عليها املحكمة  .ويف النظم الق�ضائية التي
 142يف الواليات املتحدة على �سبيل املثال تق�ضي القاعدة  55من القواعد االحتادية للإجراءات املدنية ب�أنه عندما يعجز طرف يلتم�س �ضده حكم م�ساعدة
�إيجابية عن املرافعة �أو الدفاع عن نف�سه بغري ذلك من الو�سائل و�أن تكون هذه احلقيقة قد �أظهرتها �إفادة مكتوبة �أو غريها ،يجب على كاتب املحكمة غياب
الطرف ويجوز �أن تودع املحكمة بعد ذلك حكما غيابيا.
 143يجوز �أن تكون املحاكمات �إلزامية يف بع�ض دوائر القانون املدين ،حتى ولو وافق كال الطرفني على التنازل .وقد �سمحت بع�ض دوائر القانون املدين
با�ستثناءات من املحاكمات الإلزامية يف ظروف معينة (مثال ،املادة  25من مدونة الإجراءات اجلنائية (غواتيماال)؛ واملادة  170من مدونة الإجراءات
اجلنائية (�شيلي)) .ويجب على البلدان �أن تنظر يف هذا املفهوم يف �سياق ت�شريعاتها الداخلية.
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ت�سمح بال�سلطة التقديرية لالدعاء العام ،واتفاقات الدفوع اجلنائية ،يجوز �أن يكون الن�ص على م�صادرة
الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة جزءا من الف�صل ال�شامل يف الق�ضية .144ويف ظل مثل هذه الظروف ،تكون
الأطراف مطالبة ب�أن تقدم �أ�سا�سا وقائعيا �صحيحا،ومبجرد اقتناعها ب�أن هناك �أ�سا�سا �صحيحا و�أن االتفاق
لي�س ق�سريا ،وتقوم املحكمة ب�إيداع �أمر امل�صادرة بدون الدخول يف حماكمة .145وينبغي �أال يطالب الأطراف
ب�إجراء حماكمة وينبغي عدم ال�سماح للمحكمة برف�ض م�شارطة ب�ش�أن امل�صادرة اتفقت عليها احلكومة واملدعى
عليهم� ،شريطة ا�ستيفاء جميع ال�شروط القانونية وال�شروط التي �أمرت بها املحكمة.

املفهوم الرئي�سي 25
حتديد ما يتاح للمدعى من تعوي�ضات يف حالة عجز احلكومة عن �ضمان حكم بامل�صادرة
ينبغي �أن تنظر ال�سلطات الق�ضائية فيما ينبغي �إتاحته للمدعى من �إن�صاف لو مل تنجح احلكومة يف �ضمان
حكم بامل�صادرة .ويف حني �أنه ينبغي �أن يلزم القانون ب�إعادة املمتلكات املحتجزة فورا ،ف�إنه يجب �أن يعالج
�أي�ضا ما �إن كان ينبغي ال�سماح للمدعى بتعوي�ض عما حلق من �أ�ضرار باملمتلكات �أو �أية تبعية نتيجة لتجميدها
�أو احلجز عليها عندما ال ت�سفر الدعوى عن حكم بامل�صادرة .وفى حالة وجود مفهوم احل�صانة ال�سيادية
والر�سمية ، 146يجب �أن تنظر البلدان فيما �إن كانت هناك ظروف يتم مبوجبها التنازل عن احل�صانة (مثال،
املطالبات امل�ستندة �إىل ما يلحق باملمتلكات من �أ�ضرار)� ،أو ما �إن كانت تتم�سك بها يف جميع احلاالت ،ما
دام املدعي العمومي واملحقق وغريهما من املوظفني امل�س�ؤولني يت�صرفون بح�سن نية ويف نطاق واجباتهم
الر�سمية.
وفى حالة بيع املمتلكات قبل احلكم ،ف�إنه ينبغي �أن يح�صل املدعى على ما حتقق من �أموال من البيع.
وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ينبغي �أن يقرر القانون �إىل �أي مدى يجوز �إقرار حكم مبنفعة ب�أي �سعر وبدءا من �أي وقت
(�أي وقت توقيع احلجز �أو وقت احلكم) .وينبغي للقانون �أي�ضا �أن يحدد ما �إذا كانت احلكومة م�س�ؤولة عن
الأتعاب القانونية للمدعى ،وما هي حدود هذه امل�س�ؤولية (مثال ،حاالت �سوء النية� ،أو احلاالت التي يحكم فيها
القا�ضي بوجود �سبب حمتمل للحجز االبتدائي) ،ونوع الأتعاب التي ميكن ا�سرتدادها (مثال ،الر�سوم الفعلية
�أو الر�سوم املقررة).
�إن ال�سماح باملطالبات التعوي�ضية يرد للمدعى �أمواله ب�شكل عادل وقد يردع �أي�ضا احلكومة عن �سوء
الت�صرف ،وال�سيما �سوء ا�ستخدام امل�صادرة لأغرا�ض �سيا�سية �أو غري ذلك من الدوافع غري ال�سليمة .و�سوء
 144حيثما تكن املحاكمات �إجبارية ،ال توجد عادة �إج��راءات لت�سوية دعوى �أو اختتامها بوا�سطة الإق��رار بالذنب .وقد �سمحت دوائر القانون املدين
الق�ضائية بتنويعات يف �إجراء مقاي�ضة االعرتاف بالذنب -ب�ش�أن �أفعال جمرمة حمددة يف كثري من الأحيان -وهو ما ي�سمح مبفاو�ضات بني الإدعاء
والدفاع وي�سمح ب�إدانة املدعى عليه دون حماكمة .وت�شمل هذه الواليات الق�ضائية �إيطاليا (مدونة الإجراءات اجلنائية ،املواد  )48 -444وفرن�سا (مدونة
الإجراءات اجلنائية ،املواد  )42 -41والأرجنتني (مدونة الإجراءات اجلنائية ،املادة  )431وبريو (القانون .)738-27
 145بالإ�ضافة �إىل الوقائع التي يتلوها الإدعاء ويوافق عليها الدفاع ،قد تكون هناك دعاوى قد ترغب املحكمة فيها �أن ت�ستمع �إىل �شهادة من �شاهد معني
لكفالة الأ�سا�س الوقائعي ال�صحيح.
 146مبوجب احل�صانة ال�سيادية �أو ح�صانة التاج �أو احل�صانة الر�سمية ،ال يجوز للحاكم �أو الدولة وعمالها ارتكاب خط�أ قانوين وهم حم�صنون من
املحاكمة املدنية �أو اجلنائية.
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الت�صرف احلكومي ميثل م�شكلة على وجه اخل�صو�ص يف دع��اوى امل�صادرة املت�صلة بالف�ساد ،حيث تكون
احلكومة املوجودة يف ال�سلطة يف و�ضع ميكنها من �إ�ساءة ا�ستخدام قانون امل�صادرة ملالحقة �أ�صول خ�صومها
ال�سيا�سيني.
كما ينبغي مراعاة تقييد التبعة ال�شخ�صية ملوظفي �إنفاذ القانون واملدعني العا ّمني وغريهم من امل�س�ؤولني
عن امل�صادرة .وقد ت�صبح ق�ضايا التعوي�ضات التي ترفع �ضد موظفي �إنفاذ القانون واملدعني العامني ب�صفتهم
ال�شخ�صية �أداة قوية للمجرمني ال�ساعني �إىل ردع متابعة �إحدى دعاوى امل�صادرة .ومما يو�صى به ب�شدة �أن
توجد الت�شريعات �آلية لتعوي�ض احلكومة كمدعى عليه يف �إحدى ق�ضايا التعوي�ض وحت�صني امل�س�ؤولني احلكوميني
ب�صفتهم ال�شخ�صية ،ما مل يكن الت�صرف قد مت ب�سوء نية.
وت�سرى ذات هذه االعتبارات يف الدعاوى التي تفوز فيها احلكومة جزئيا فح�سب يف دعوى امل�صادرة.
كما ينبغي �أن يتوقع نظام م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة ب�أنه قد يتعني �أن يكون طلب
احل�صول على م�ساعدة �أجنبية م�شفوعا بتعهد بدفع التكاليف والتعوي�ضات (انظر الإطار .)23
الإطار 23

التعهدات بدفع التكاليف والتعوي�ضات

تلتزم البلدان التي �صادقت على اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد مبد نطاق امل�ساعدات الفنية واملالية على ال�سواء
�إىل بلدان �أخرى تلتم�س الدعم ال�سرتداد الأ�صول التي احتجزت عقب �أن�شطة عرفت يف االتفاقية ب�أنها �أفعال جمرمة
(انظر املواد  )1(46و  51و  )4(57من االتفاقية).
ورغما عن ذلك ،ت�شرتط بع�ض ال�سلطات النظم الق�ضائية االلتزام بدفع التكاليف والتعوي�ضات ك�شرط م�سبق
للم�ساعدات القانونية املتبادلة .ومن بني الأ�سانيد املنطقية لذلك �أن البلد املتلقي للطلب قد يتخذ �إجراءات ويعر�ض
نف�سه للم�س�ؤولية وقد تعجز الدولة الطالبة عن امل�ضي يف تقدمي الإثبات املوعود� ،أو قد يتبني �أن الوقائع لي�ست قاطعة
بح�سب ما زعمته الدولة الطالبة .وقد تواجه الدولة املتلقية للطلب ،دون �أن يكون هناك خط�أ من جانبها ،ب�صدور �أمر
�ضدها بدفع التكاليف.
وبالن�سبة لل�سلطات الق�ضائية التي ال متلك موارد لقطع التعهد ،هناك حاالت قد ت�سرتد فيها هذه التكاليف من
الأ�صول املقيدة .وعو�ضا عن ذلك ،قد ي�ستطيع بلد لديه �صندوق مل�صادرة الأ�صول �أن ي�ستخدم هذا ال�صندوق يف �شراء
�سند يغطي التكاليف التي قد ت�ستحق يف حالة �صدور حكم يف غري �صاحله .وكحد �أدنى ،تلتزم ال�سلطات الق�ضائية
بتزويد بع�ضها البع�ض ب�أو�سع قدر من تدابري امل�ساعدة دون �إقامة حواجز �أو قيود.
وبينما ال توجد �إجابات �سهلة على هذا العائق املحتمل ،ف�إنه ينبغي لنظام م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم
�إدانة �أن يتوقع �أن الطلب امل�سبق للتكاليف املرتبطة بطلب م�ساعدات �أجنبية قد يكون مبثابة عائق �أمام احل�صول على
تلك امل�ساعدات ،وينبغي �أن ت�سعى جاهدة �إىل ت�ضمني القانون بع�ض الآليات ملعاجلة هذه الق�ضية.
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املفهوم الرئي�سي 26
ينبغي �أن يكون احلكم النهائي مب�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة كتابة
كل حكم نهائي ينبغي �أن يكون كتابة و�أن يت�ضمن الأ�سا�س القانوين للم�صادرة و�أن يب�سط يف مطلعه موجز مبا
مت التو�صل �إليه من وقائع وا�ستنتاجات قانونية ت�ؤيد قرار املحكمة ل�صالح امل�صادرة (انظر الإطار  24لالطالع
على مت�ضمنات احلكم املهمة) .فاحلكم ال�صادر كتابة الذى يف�سر النتائج التي ا�ستخل�صتها املحكمة يعد مهما
لأ�سباب كثرية .فهو يزود الأطراف بتف�سري ال�ستدالالت املحكمة وتطبيق الوقائع على القانون بحيث يتعرفون
على املح�صلة الدقيقة للق�ضية .ويوفر القرار التحريري �أ�سا�سا تعتمد عليه حمكمة اال�ستئناف يف النظر يف
الإجراءات يف دعوى ا�ستئناف .و�أخريا ،يعترب احلكم التحريري الذي يحتوى على تفا�صيل كافية حا�سما يف
الإنفاذ يف �أية �سلطة والية ق�ضائية �أجنبية� .إذ تطلب تلك ال�سلطة الوالية الق�ضائية الأجنبية يف جميع الأحوال
تقريبا ما هو �أكرث من جمرد تفا�صيل الأمر ،مبا يف ذلك الوقائع التي متثل �أ�سا�س القرار ،والقوانني املطبقة،
147
والإجراءات املتبعة .ف�سوي�سرا ،مثال ،تبحث يف احلكم الأجنبي عن ال�صلة بني الأ�صول والفعل املجرم املرتكب.
وحيث �إن املحكمة تنظر يف نتائج القانون والوقائع وت�صدر الأمر النهائي ،فهي التي تكون يف �أف�ضل و�ضع ي�سمح
بتقدمي هذا الو�ضوح الالزم.
الإطار 24







بنود مهمة يف �أي حكم حتريري

الوقائع م�شفوعة بو�صف قانوين للممتلكات وتفا�صيل حم��ددة للأ�صول وموقعها (مثال ،تفا�صيل احل�سابات
امل�صرفية ،والقيمة النقدية).
الأفعال املجرمة والقوانني وثيقة ال�صلة (مثال� ،أحكام عدم اال�ستناد �إىل حكم �إدانة).
الإجراءات العامة (مثال ،عبء الإثبات ،الطرف املتحمل للعبء ،الدفوع) و�أية قرارات �إجرائية.
ا�شرتاطات الإخطار ،مبا يف ذلك �إخطار الغري ،وما �إن كان املدعى قد ح�ضر.
تطبيق القانون على الوقائع.
ال�صلة بني الأ�صول والن�شاط غري القانوين الذي قام به �أ�شخا�ص م�شتبه فيهم� ،أو متهمون �أو مدانون �أدينوا
بارتكاب فعل جمرم.

 147لالطالع على مزيد من املعلومات عن امل�صادرة يف �سوي�سرا ،انظر «املمار�سات اجليدة يف م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة  :منظور
�سوي�سري» يف الباب جيم.
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حتديد �أي ال��وك��االت التي لها اخت�صا�ص ق�ضائي يف التحقيق ومبا�شرة ال��دع��وى يف �أمور
امل�صادرة حتديدا دقيقا.
ينبغي �إعطاء �سلطة التحقيق يف م�سائل امل�صادرة جلميع وك��االت �إنفاذ القانون امل�س�ؤولة عن التحقيق يف
اجلرائم املالية .بيد �أنه نظرا �إىل الطابع التقني للم�صادرة واملهارات املالية اخلا�صة املطلوبة ملتابعة الأموال
و�إن�شاء رابطة مع الفعل املجرم الأ�سا�سي ،فقد يكون وجود نوع من التخ�ص�ص مالئما لكفالة تناول حمققني
مقتدرين لدعاوى امل�صادرة .وقد اعتمدت بع�ض النظم الق�ضائية ،حيثما ال يكون من العملي �أو الكفء تدريب
جميع موظفي ال�شرطة على م�صادرة الأ�صول ،نظام ال�سلطات املتخ�ص�صة� 148أو وحدات امل�صادرة الإقليمية
املزودة مبحققني مدربني ب�شكل خا�ص ليدعموا العديد من وكاالت ال�شرطة (انظر الإطار  .)25وبع�ض البلدان
لديها بالفعل غرف مقا�صة للجرائم املالية� ،أو وكالة ملكافحة غ�سل الأموال� ،أو وحدة مباحث مالية ،قد متلك
مهارات التحقيق الالزمة لدعم دعاوى م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة .وهكذا قد ت�ستطيع
الوكاالت القائمة �أن توفر املوارد التحقيقية لدعم نظام م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة بغري
احلاجة �إىل �إن�شاء وكالة جديدة.
الإطار 25

الفرق الإقليمية ال�سرتداد الأ�صول يف اململكة املتحدة

يتمثل هدف فرقة ويلز الإقليمية ال�سرتداد الأ�صول يف تعظيم الفر�ص مبوجب قانون عوائد اجلرمية .وت�سعى الفرقة �إىل
تقدمي م�ساهمات لها �ش�أنها يف احلد من اجلرمية وكفالة التنفيذ الفعال للقانون بوا�سطة:
§ جعل ا�سرتداد الأ�صول من خالل امل�صادرة جزءا ال يتجز�أ من التحقيقات اجلنائية؛
§ وا�ستخدام �سلطات م�صادرة النقود؛
§ وزيادة العمل املتخذ لتعطيل املنخرطني يف غ�سل الأموال؛
§ و�إح��ال��ة ال��دع��اوى املنا�سبة �إىل وك��ال��ة اجل��رمي��ة املنظمة اخل�ط�يرة حيث ميكن تطبيق الأح �ك��ام املدنية �أو
ال�ضرائبية؛
§ وتعظيم فر�ص التحري املالية.

 148يف قانون مكافحة غ�سل الأموال ل�سنة ( 1999تايلند) ،ت�أذن املادة  41ب�إن�شاء مكتب مكافحة غ�سل الأموال باعتباره �سلطة متخ�ص�صة« :ين�ش�أ مكتب
مكافحة غ�سل الأموال...تكون له �سلطة )6( ...القيام بوظائف �أخرى وفقا لأحكام هذا القانون والقوانني الأخرى».
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وباملثل ،حتتاج املالحقة الق�ضائية يف دعاوي امل�صادرة �إىل خربة تقنية ودراية بت�شريعات امل�صادرة ،وهو
ما ال يكون من الواقعي التوقع ب�أن ميلكه جميع املدعني العامني .وتنزع ال�سلطات الق�ضائية التي ت�ستخدم
م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة بفعالية �إىل �أن يكون لديها وحدات خا�صة داخل مكاتب املدعني
العموميني لتناول م�سائل امل�صادرة وقد ثبت �أن ذلك �أكرث فعالية من حماولة تدريب جميع املدعني العموميني
على هذا املجال املتخ�ص�ص من القانون.
وجتاهد الكثري من ال�سلطات الق�ضائية جلعل امل�صادرة جزءا معتادا من كل حتقيق جنائي للأفعال
املجرمة التي تتاح ب�ش�أنها امل�صادرة .وهكذا ،ففي النظم الق�ضائية التي لديها وكاالت �إنفاذ قوانني جيدة
التدريب وقادرة على مبا�شرة التحقيقات املالية ،قد تتقو�ض اجلهود املبذولة نتيجة لق�صر التحقيق �أو املالحقة
الق�ضائية على عنا�صر متخ�ص�صة مثل وحدات ال�شرطة والإدعاء اخلا�صة .وينبغي �أن تدر�س ال�سلطات النظم
الق�ضائية �شتى النماذج وتختار النموذج الذي يعمل �أف�ضل من غريه.

املفهوم الرئي�سي 28
مراعاة تكليف الق�ضاة واملدعني العموميني �أ�صحاب اخلربة �أو التدريب اخلا�صني يف امل�صادرة
بتناول دعاوى م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة
من الوا�ضح �أنه يجب �أن يكون هناك تدريب كاف وم�صادر مالية مادية وب�شرية كافية على جميع امل�ستويات
لكفالة التناول الكفء والفعال لدعاوي امل�صادرة .كما قد تكون هناك ظروف ،ال�سيما �إذا كان البلد ال ميلك
خربة يف م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة ،ينبغي فيها للبلد �أن ينظر يف تخ�صي�ص ق�ضاة ومدعني
عموميني خا�صني للتعامل مع دعاوى امل�صادرة (انظر الإطار  26مثال ب�ش�أن التخ�ص�ص يف م�صادرة الأ�صول
دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة وامل�صادرة اجلنائية) .ويف حني �أن تكليف ق�ضاة ومدعني عموميني متخ�ص�صني
ملعاجلة دعاوى عدم اال�ستناد �إىل حكم �إدانة يعترب غري �ضروري �أو مالئم يف معظم ال�سلطات الق�ضائية،
ف�إن له مميزاته .وحتى يتم تنمية اخلربة يف م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدان��ة ب�شكل �أو�سع
نطاقا ،ف�إن التخ�ص�ص والتدريب ميكن �أن ي�ساعدا يف كفالة �أن يكون الق�ضاء والإدعاء م�ستعدين لتناول دعاوى
م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة ،وتطبيق القانون ب�شكل موحد ،وتكوين جمموعة مالئمة من
ال�سوابق الق�ضائية .وقد يكون التخ�ص�ص مفيدا �أي�ضا �إذا كان هناك كم تراكمى من الدعاوى املعرو�ضة �أمام
املحاكم� ،149أو كان الق�ضاة يفتقدون �إىل اخلربة الفنية يف تطبيق قوانني امل�صادرة يف البالد بكفاءة� ،أو كان
ف�ساد الق�ضاء عقبة �أمام الإنفاذ ال�صحيح.
وينطوي التخ�ص�ص على تكاليف قد تكون بعيدا عن متناول البلدان الأقل منوا من النواحي املالية �أو
الت�شغيلية .ويجب �أن تنظر ال�سلطة الق�ضائية يف �إيجاد �آلية متويل لكفالة املوارد املالية الكافية (انظر املفهوم
 149يف احلاالت التي تكون املحاكم فيها مثقلة ب�أنواع �أخرى من الدعاوى ،قد تت�أخر دعاوى امل�صادرة �سنوات .والت�أخري ال ميثل م�شكلة فقط بالن�سبة
للإجراءات القانونية الواجبة ،و�إمنا قد ت�سفر �أي�ضا عن تبديد للأ�صول يف �صرف النفقات القانونية واملعي�شية (انظر املفهوم الرئي�سي  .)22ومن الطرق
الأخرى ملعاجلة ق�ضية تراكم الدعاوى العالقة �سن �إجراءات «م�سار �سريع �أو م�ستعجل» خا�صة حتدد مهال زمنية يجب على القا�ضي �أن يق�ضي خاللها يف
الدعاوى .وحتدد املادتان  )9( 13و  )10( 13من القانون رقم ( )2002( 793كولومبيا) مهال زمنية ل�صدور الأحكام الق�ضائية ،وهى على وجه التحديد
 15يوما يف حماكم الدرجة الأوىل و  30يوما يف اال�ستئناف.
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الرئي�سي  .)30وينبغي �أال تدفع رواتب الق�ضاة من الأ�صول امل�صادرة؛ وينبغي عدم ا�ستخدام الأ�صول املحتجزة
قيد امل�صادرة يف هذا الغر�ض ،لأن من �ش�أن ذلك �أن يخلق مظهر ت�ضارب امل�صالح� ،إن مل يكن ذلك حقيقيا.
بيد �أنه ميكن للأ�صول امل�صادرة �أن متول ب�شكل منا�سب �أوجها �أخرى من البنية التحتية للم�صادرة والق�ضاء
دون الت�أثري على حيدة العملية.
الإطار 26

خربة البلدان ب�ش�أن الق�ضاة واملدعني العامني املتخ�ص�صني يف مكافحة الف�ساد

كولومبيا :بغية عالج تراكم الدعاوى العالقة ،كلف جمل�س الق�ضاء الأعلى عددا من الق�ضاة بتويل الإجراءات
الق�ضائية اخلا�صة بامل�صادرة على وجه احل�صر .وقد كون ه�ؤالء الق�ضاة خربة يف م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد
�إىل حكم �إدانة.
اململكة املتحدة :كانت دعاوى م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة تناط يف البداية ب�شعبة معينة من املحكمة
العليا مت تدريب ق�ضاتها وامتلكوا خربة خا�صة بهذا ال�ش�أن .ويف نهاية املطاف ،ومع القيام بتدريب املزيد من الق�ضاة
واكت�سابهم للخربة ،انتقلت الدعاوى �إىل �شعبة جمل�س امللكة.
بنغالدي�ش :هناك «ق�ضاة خا�صون» يناط بهم دعاوى الف�ساد ،رغم �أنهم يظلون جزءا من النظام الق�ضائي ب�أكمله.
بريو� :أن�ش�أت احلكومة ملعاجلة ف�ساد � Montesinos and Associatesست حماكم ملكافحة الف�ساد (على م�ستوى
جتريبي) وحمكمة لال�ستئناف .وقام املدعى العام بتعيني مدعني متخ�ص�صني ومت تعيني مكتب للمدعني اخلا�صني من
�أجل الدعاوي التي جتتذب اهتماما �أكرب.
�إندوني�سيا� :أن�ش�أت احلكومة يف عام  2003حمكمة جلرائم الف�ساد ترافق جلنة ا�ستئ�صال الف�ساد ،وهي وكالة لديها
حمققون ومدعون متخ�ص�صون.
الواليات املتحدة :لدى وزارة العدل يف الواليات املتحدة وحدة متخ�ص�صة هي ق�سم م�صادرة الأ�صول وغ�سل الأموال.

املفهوم الرئي�سي 29
ينبغي �أن يكون هناك نظام للتخطيط ملا قبل احلجز ولالحتفاظ بالأ�صول والت�صرف فيها
بطريقة تت�سم بال�سرعة والكفاءة.
ال يتطلب �إن�شاء نظام فعال مل�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة �سن قانون �شامل فح�سب ،بل يتطلب
�أي�ضا بنية حتتية تنظيمية �أي�ضا ملواجهة �ألوف م�ؤلفة من الق�ضايا العملية التي حتدث عند التعامل مع ممتلكات
حمتجزة وم�صادرة ،مبا يف ذلك حفظ تلك املمتلكات على �سبيل الأمانة ،وتخزينها على نحو �آمن ،و�إدارتها،
والت�صرف فيها .150ويجب على احلكومة بادئ ذي بدء �أن تنظر يف حتديد الهيئة الوطنية التي �ستتحمل
م�س�ؤولية �إدارة املمتلكات امل�شمولة يف عملية امل�صادرة .وقد تكون واجبات مدير الأ�صول معقدة ،وتتطلب الدراية
 150لالطالع على معلومات ب�ش�أن برامج �إدارة �أ�صول معينة ،انظر «تدابري �إدارة الأ�صول يف تايلند» و «�إدارة الأ�صول يف كولومبيا» يف الباب جيم.
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بالق�ضايا القانونية واملالية واملتعلقة بن�شاط الأعمال والعقارات .وينبغي �أن ميكن املدير ،من جملة م�س�ؤوليات
�أخرى ،من حيازة الأ�صول؛ و�إدارتها؛ والتعاقد مع مقاولني وم�ست�شارين وغريهم من اخلرباء؛ والتعاقد مع
�شركات لل�سم�سرة ومرافق للتخزين؛ وت�شغيل ن�شاط الأعمال؛ وتوظيف العاملني وف�صلهم؛ وا�ستثمار الأموال؛
ومبا�شرة التقا�ضي وتويل الدفاع فيه .انظر الأطر  27و  28و  30لالطالع على �أمثلة عما قد يتم احلجز عليه
وما هي الإجراءات التي قد يتطلبها ذلك.
وينبغي �أن ي�شمل �أي برنامج ناجح للم�صادرة تخطيطا ملا قبل احلجز للنظر يف الإجراءات املحددة التي
يجب اتخاذها لو�ضع ممتلكات معينة حتت التحفظ والنظر فيما �إن كان ينبغي احلجز على املمتلكات يف املقام
الأول .151وتوجد لدى حكومة كولومبيا وكالة خم�ص�صة م�س�ؤولة عن �إدارة الأ�صول يف الوكالة الوطنية ملكافحة
املخدرات ،الوحدة الإدارية اخلا�صة .و�سعيا منه لو�ضع ممار�سات مت�سقة ب�ش�أن معاجلة �أنواع من الأ�صول قد
يثري االحتفاظ بها �أو الت�صرف فيها م�شاكل ،ولو�ضع حد للدعاوى القانونية الناجتة عن احلجز على الأ�صول
و�إدارتها ب�صورة غري نظامية� ،أ�صدر املدعى العام يف كولومبيا توجيها يف  19ت�شرين الأول� /أكتوبر 2007
بعنوان «مبادئ توجيهية للتخطيط ملا قبل احلجز كجزء من �إجراءات امل�صادرة» .152وما �إن يوقع احلجز على
املمتلكات ،ينبغي تقدير قيمتها و�إدارتها بحر�ص بحيث يتم املحافظة على قيمتها �إىل �أن تكتمل �إجراءات
امل�صادرة.
الإطار 27

اال�ستعداد جلميع �أنواع احلجز

منازل
مزارع هوايات (مثال ،متا�سيح)
�أ�صناف خا�صة بهواة جمع التحف
منتجعات للتزلج
طائرات ،قوارب� ،إىل �آخره
الإطار 28

فنادق
مزارع جتارية
حتف �أثرية
مالب�س مقلدة
م�صانع

�أمثلة من �إدارة الأ�صول :الفلبني

امل��واد  19- 20و  ، A.M No. 05-11-04-8Cقواعد الإج ��راءات يف دع��اوى امل�صادرة املدنية ،واحلفاظ على
الأ�صول وجتميد عوائد جرائم غ�سل الأموال.
يجوز بيع املمتلكات القابلة للتلف املعر�ضة للتدهور �أو التي يعترب االحتفاظ بها مكلفا مبا ال يتنا�سب مع قيمتها يف �أي
مرحلة من الإجراءات الق�ضائية و�إيداع عوائد البيع تبعا للحكم النهائي.
�أما العقارات فال يجوز احلجز عليها عينيا �أو طرد �شاغليها قبل �صدور �أمر نهائي مب�صادرتها.

 151انظر «دليل للتخطيط ال�سابق على احلجز» يف امللحق ال�ساد�س؛ «ا�ستمارة ملف البيانات املالية» يف امللحق الرابع؛ و «التحقيقات املالية :قائمة مراجعة»
يف امللحق كاف يف اال�سطوانة املمغنطة املدجمة.
 152التوجيه رقم  19 ، 0001ت�شرين الأول� /أكتوبر  .2007لالطالع على ن�ص التوجيه ،انظر امللحق ميم يف القر�ص املمغنط املدمج .انظر �أي�ضا ن�ص
«مبادئ توجيهية ل�سيا�سة التخطيط ملا قبل احلجز» (وزارة العدل يف الواليات املتحدة ،دليل عملي ل�سيا�سة م�صادرة الأً�صول)» يف امللحق ميم يف القر�ص
املمغنط املدمج.
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وقد قام كل من جمموعة البلدان الثمانية ومنظمة الدول الأمريكية بدرا�سة �إدارة الأ�صول املحتجزة
وامل�صادرة والت�صرف فيها ب�شكل فعال .ففي عام � ،2005أ�صدرت جمموعة البلدان الثمانية “املمار�سات املثلى
ب�ش�أن �إدارة الأ�صول املحتجزة” و “مبادئ وخيارات من �أجل الت�صرف يف عوائد الف�ساد الكبري امل�صادرة
وحتويلها” .153ففي عام � ،2006أ�صدرت منظمة الدول الأمريكية الئحة منوذجية ت�ضم مادة حمددة ب�ش�أن
�إدارة الأ�صول املحتجزة .154ويبني توجيه جمموعة البلدان الثمانية تف�صيال للمبادئ التي ينبغي �إدراجها
�ضمن قانون امل�صادرة .ويوجه كثري من املبادئ �إىل ت�شغيل برنامج امل�صادرة على نحو يت�سم بالنزاهة والقابلية
للمحا�سبة وال�شفافية (انظر الإطار  .)29وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،تركز املبادئ على ممار�سات الإدارة اجليدة،
مثل التخطيط ملا قبل احلجز ،واملحافظة على املمتلكات ،وبيع املمتلكات القابلة للتلف ومتناق�صة القيمة قبل
امل�صادرة .وكما ت�شري �إليه جمموعة البلدان الثمانية« :يف حني �أن الهدف الرئي�سي للم�صادرة هو جتريد
املجرمني من مكا�سبهم التي حت�صلوا عليها بالباطل والأدوات والو�سائل التي متكن من اقرتاف اجلرائم ،ف�إن
القرارات ال�ضرائبية اجليدة تعترب عامال مهما �أي�ضا؛ وينبغي احلجز على الأ�صول ولي�س االلتزامات من �أجل
م�صادرتها».
وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ي�شجع توجيه جمموعة الثمانية البلدان على اال�ستفادة من نظم تقنية املعلومات يف
�إدارة الأ�صول .ويتعني �إخ�ضاع الوكالة القائمة بالإدارة للمحا�سبة ويجب �أن مت�سك دفاتر جرد دقيقة جلميع
الأ�صول ،و�أن ت�سجل مكانها وقيمتها وظروفها وو�ضعها يف عملية التقا�ضي ،وذلك ملا فيه فائدة املحكمة واملدعي
العام واملدعني ،ولي�س فقط لفائدة اجلهة املت�صرفة يف الأ�صول .وتقوم وزارة العدل يف الواليات املتحدة ،من
خالل وكالتها لإدارة الأ�صول ،اجلهاز الأمريكي للحرا�س الق�ضائيني ،بت�شغيل النظام املجمع لتتبع الأ�صول،
وهو مبثابة قاعدة بيانات لإدارة الأ�صول اخلا�ضعة للحجز وتبلغ قيمتها �أكرث من  2مليار دوالر.
الإطار 29

كفالة النزاهة واملحا�سبية وال�شفافية يف برنامج امل�صادرة

من بني املبادئ التي تدعو �إليها جمموعة البلدان الثمانية من �أجل �إدارة الأً�صول املحتجزة مبادئ موجهة �إىل النزاهة
والقابلية للمحا�سبة وال�شفافية.





ينبغي �أن يكون هناك ف�صل وا�ضح بني الواجبات بحيث ال يكون ل�شخ�ص واحد �سيطرة كاملة على جميع �أوجه �إدارة
الأ�صول.
ينبغي �أن تخ�ضع الإدارة لفح�ص �سنوي من قبل مراجعي ح�سابات م�ستقلني.
ينبغي �أال يح�صل �أي �أحد على منافع �شخ�صية �أو ي�ستخدم املمتلكات املحتجزة لأغرا�ض �شخ�صية.
ينبغي �أال يح�صل �أي �شخ�ص م�س�ؤول ر�سميا عن توقيع احلجز على الأ�صول على جائزة مالية �شخ�صية مت�صلة
بقيمة احلجز.

 153الفريق الفرعي املعني بال�ش�ؤون القانونية اجلنائية التابع لفريق ليون /روما التابع ملجموعة البلدان الثمانية « ،املمار�سات املثلى ب�ش�أن �إدارة الأ�صول
املحتجزة»( 27ني�سان� /أبريل )2005؛ مبادرة ا�سرتداد الأ�صول اخلا�صة مبجموعة البلدان الثمانية« ،مبادئ وخيارات من �أجل الت�صرف يف عوائد الف�ساد
الكبري امل�صادرة ونقلها» ( 9ت�شرين الثاين /نوفمرب  .)2005ولالطالع على الن�ص ،انظر امللحق هاء يف القر�ص املمغنط املدمج.
 154املادة  7من الالئحة النموذجية ملنظمة الدول الأمريكية .لالطالع على ن�ص الالئحة النموذجية ،انظر امللحق زاي من القر�ص املمغنط املدمج.
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Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture
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ال�شرطة ميكنها �أن ت�ستهدف ممتلكات ما بعجرفة وت�ستويل عليها وت�ستخدمها بدون �إذن ر�سمي من املحكمة.
but not yet forfeited. Once there is a final order of forfeiture, the state is free to use or
يف
وتدرك منظمة الدول الأمريكية �أنه قد ت�أتي يف �أوقات يكون اال�ستخدام امل�ؤقت �أمرا ال فكاك منه ،و�أنه يجب
dispose of the property in any manner provided by law, including dedicating it to use
هذه احلاالت �أن تكون هناك �ضوابط �صارمة على الغر�ض من اال�ستخدام واحلد الزمني له.
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الإطار 30

�صعوبات يف �إدارة الأ�صول :م�صادرة «م�شروع م�صارعة احليوانات»

يف الواليات املتحدة ،تن�ص املادة ( 2156و) من العنوان  7من مدونة الواليات املتحدة على تطبيق م�صادرة الأ�صول
دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة على احليوانات التي تدخل �ضمن �أي «م�شروع مل�صارعة احليوانات» .وقد �ضبط م�س�ؤولو
�إنفاذ القوانني لدى تنفيذهم �أمر تفتي�ش يف �أحد منازل ريا�ضي حمرتف على �أ�شياء ومعدات �شتى مرتبطة مب�شروع
غري قانوين مل�صارعة احليوانات ،مبا يف ذلك زهاء  53كلبا �شر�سا .وتنطوي مثل هذه امل�شاريع على تدريب الكالب على
امل�صارعة وت�ستمر امل�صارعة عموما حتى ُيقتل الكلب اخلا�سر .والرهان على الكالب �أمر �شائع.
ومت تقدمي �شكوى ب�ش�أن م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة قبل �صدور قرار االتهام اجلنائي للجاين
و�شركائه .ومتثل اجلزء ال�سهل من الأمر يف احل�صول على �أمر م�صادرة؛ �أما امل�شكلة الأ�صعب فقد كانت حتديد
كيفية الت�صرف يف الكالب عند امل�صادرة .وعلى العك�س من معظم قوانني امل�صادرة الأ�سا�سية يف الواليات املتحدة،
التي ت�سمح للحكومة بتقرير الت�صرف يف املمتلكات امل�صادرة ،ف�إن القانون الأ�سا�سي املعنى يق�ضي ب�أن تقرر املحكمة
الت�صرف .وقد �أدرك املدعون العامون ب�أن البت يف الأمر �سيمثل ق�ضية �صعبة وح�سا�سة بالن�سبة للقا�ضي ،ولذلك
فقد التم�سوا تعيني خبري قانوين خا�ص لتقييم الكالب ومزاجهم و�أحوالهم الطبية من �أجل تقرير اخليارات الأخرى
بخالف قتلهم رحمة بهم.
ويتكلف �إيواء الكالب ملدة �ستة �أ�شهر ورعايتهم زهاء  100000دوالر ،لدفع نفقات التقييم الطبي وال�سلوكي،
ولدفع تكاليف اخلبري القانوين اخلا�ص ،وهو �أ�ستاذ يف كلية للقانون متخ�ص�ص يف قانون احليوان .وتبني من الفح�ص
�إمكانية االحتفاظ ب�شكل �آمن بجميع الكالب ما عدا واحدا منهم .وقد �أو�صى اخلبري القانوين اخلا�ص بقتل كلب واحد
�سلوكه عدواين لدرجة �أنه يجب �أال يكون قريبا من الب�شر �أو الكالب الأخرى ،و�أن بع�ض الكالب حتتاج �إىل البقاء يف
ملج�أ للكالب حيث ال يتاح لها االحتكاك باجلمهور العام ،ولكن فئة ثالثة ميكن و�ضعها يف نهاية الأمر يف املنازل بعد
ا�ستيفاء معايري �سلوكية معينة .وقدرت تكلفة الرعاية على املدى البعيد ،وبخا�صة رعاية امللج�أ ،مببلغ  20000دوالر
للكلب الواحد.
وقد مت تغطية تكاليف هذه الرعاية امل�ؤقتة بوا�سطة �صندوق م�صادرة الأ�صول .ويف وقت الحق وافق املدعى على
دفع تعوي�ض للواليات املتحدة كجزء من اتفاق �إقراره بالذنب يف امل�س�ألة اجلنائية ذات ال�صلة .وقام يف نهاية الأمر بدفع
زهاء  950000دوالر لتعوي�ض �صندوق م�صادرة الأ�صول عن التكاليف التي تكبدها من �أجل الرعاية امل�ؤقتة والتكاليف
املتوقعة «للمنح» املقدمة للمنظمات التي تبنت الكالب.
ويف النهاية� ،أنقذ  50كلبا من القتل رحمة .وقد تي�سر هذا النجاح لأن ( )1قانون امل�صادرة االحتادي ن�ص على
امل�صادرة يف حاالت م�شاريع م�صارعة احليوانات؛ ( )2وكان �صندوق م�صادرة الأ�صول لديه من امل��وارد ما يكفي
لتغطية التكاليف امل�ؤقتة البالغة  100000دوالر )3( ،ومت نقل التكاليف يف نهاية الأمر �إىل كاهل املدعى الذي قام
بتعوي�ض �صندوق م�صادرة الأ�صول من خالل اتفاق تعوي�ض يف الدعوى اجلنائية ذات ال�صلة .ولوال وجود متويل كاف
ون�صو�ص قانونية حمددة ت�سمح بامل�صادرة ،لكان من املحتمل �أن تواجه الكالب م�صري القتل رحمة.
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املفهوم الرئي�سي 30
�إن�شاء �آليات لكفالة متويل ميكن التنب�ؤ به وم�ستمر وواف لت�شغيل برنامج م�صادرة فعال
واحلد من التدخل ال�سيا�سي يف �أن�شطة م�صادرة الأ�صول.
يتعني تخ�صي�ص موارد جلميع مراحل م�صادرة الأ�صول ،مبا يف ذلك تعقب الأ�صول امل�صادرة وجتميدها،
واحلجز عليها و�إداراتها .وقد تكون الق�ضايا التي تنطوي على توقيع احلجز على �أ�صول يتعني �صيانتها �أو
�أن�شطة �أعمال يتوجب ت�شغيلها حتى تكتمل عملية امل�صادرة ،باهظة التكلفة .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ففيما يتعلق
بالق�ضايا التي تنطوي على جرمية متعدية القوميات قد توجد تكاليف �أخرى مثل ال�سفر ال�ستجواب ال�شهود
وترجمة الوثائق وغري ذلك من النفقات املت�صلة بالتحقيقات .والوفاء بهذه االحتياجات من املوارد يعترب
�ضروريا لتنفيذ برنامج ناجح مل�صادرة الأً�صول .ولذلك ،من املهم للغاية �أن تن�شئ ال�سلطات الق�ضائية �آليات
لكفالة التمويل الوايف والقابل للتنب�ؤ.
ومن منظور املالية العامة ،متول برامج احلكومة على �أف�ضل وجه من امليزانية العامة بحيث ميكن تخ�صي�ص
الأموال املتاحة من جميع امل�صادر لأعلى ا�ستخداماتها �أولوية .وتودع الأموال امل�صادرة يف اخلزانة العامة
وتخ�ص�ص املوارد لإنفاذ القوانني من خالل امليزانية العامة.
ومن امل�ؤ�سف �أن متويل �أن�شطة م�صادرة الأ�صول يكون دون امل�ستوى ب�صورة مزمنة يف الكثري من البلدان.
وقد يرجع ذلك �إىل �صعوبات يف التنب�ؤ بتحقيق تقدم يف ق�ضايا م�صادرة الأ�صول ونتائجها ،وهو ما ي�سفر عن
تهوين الوكاالت من احتياجاتها من امليزانية .وحيث �إن �صناع القرارات لي�سوا على اطالع تام على معلومات
عن احتمال �إنفاذ القانون والفوائد االقت�صادية من الق�ضايا اجلارية ،فقد يخ�ص�صون ا�ستثمارات دون امل�ستوى
يف �إنفاذ القوانني ب�صفة عامة ويف برامج م�صادرة الأ�صول على وجه اخل�صو�ص .ويف بع�ض احلاالت قد يلج�أ
�صناع ال�سيا�سات عمدا �إىل توفري متويل دون امل�ستوى لأن�شطة م�صادرة الأ�صول لتعويق التحقيقات� ،أو قد
ي�ستخدمون �سلطتهم يف التحكم يف املوارد للت�أثري على تلك الأن�شطة .وحيثما يكن متويل م�صادرة الأ�صول
دون امل�ستوى ،ال تتحقق بالكامل �إمكانات امل�صادرة كم�صدر للأموال العامة وكو�سيلة للردع ،وقد ت�ضيع الفوائد
االقت�صادية بالكامل يف بع�ض احلاالت مع تدهور الأ�صول امل�صادرة.
وحيث �أن �أي برنامج م�ستقر للم�صادرة غالبا ما يدر �أمواال كافية لدفع تكاليف الربنامج ،بل ورمبا يدر
فائ�ضا تخ�ص�صه الهيئة الت�شريعية الحتياجات �أخرى ،فقد �سعت النظم الق�ضائية �إىل ت�سوية ال�شواغل امل�شار
�إليها �آنفا وكفالة متويل واف مل�صادرة الأ�صول ب�إن�شاء �صندوق مل�صادرة الأ�صول .وعادة ما تن�ش�أ �صناديق
امل�صادرة من خالل ت�شريعات نوعية تخ�ص�ص جميع عوائد م�صادرة الأ�صول� ،أو جزء منها ،لأغرا�ض م�سماة
لإنفاذ القانون تتعلق بنفقات الق�ضايا والربامج ،مبا يف ذلك تكاليف �شراء املعدات والتدريب ونفقات التحريات،
وتكاليف �أن�شطة الإدعاء ،وتكاليف �إدارة املمتلكات وت�صفيتها .كما ميكن تخ�صي�ص عوائد م�صادرة الأ�صول
لنفقات �أخرى ذات �صلة (انظر الإطار  .)30ومن �ش�أن تخ�صي�ص عوائد م�صادرة الأ�صول جلهود �إنفاذ
القوانني �أن ي�ساعد يف �ضمان التمويل الذاتي لأي برنامج معني .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إنه ينقل ر�سالة رمزية
يف �سبيل الكفاح �ضد اجلرمية والف�ساد عندما ت�ستخدم ثمار جرائم املجرمني �ضدهم.
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ورمبا يكون �أقدم �صناديق امل�صادرة عهدا هو ذلك الذي �أن�ش�أته وزارة العدل يف الواليات املتحدة الذي
يعمل منذ عام  .1986وتتجاوز ودائعه ال�سنوية  1.5مليار دوالر .ويرد ذكر البلدان الأخرى التي تدير �صناديق
يف الإطار  .31ومتثل �صناديق م�صادرة الأ�صول مكانة بارزة على وجه اخل�صو�ص يف البلدان التي جترى فيها
عمليات لالجتار يف املخدرات واجلرمية املنظمة على نطاق وا�سع.
الإطار 31

�صناديق م�صادرة الأ�صول

البلد
�أنتيجوا وبربادو�س

ا�سم ال�صندوق
�صندوق امل�صادرة

الت�شريع املن�شئ
قانون منع غ�سل الأموال ل�سنة ،(AM 2001) 1996
املادة �(20ألف)

الأرجنتني

�صندوق امل�صادرة

القانون رقم  25246ل�سنة  ،2000املادة 27

جزر البهاما

�صندوق الأ�صول امل�صادرة

قانون عوائد اجلرمية ( ،)2000املادة 52

الربازيل
كندا

ال�صندوق الوطني ملكافحة املخدرات القانون رقم  7580ل�سنة 1986
ح�ساب عوائد املمتلكات املحتجزة ق��ان��ون �إدارة املمتلكات املحتجزة،
 ،c.37املادة 13

�شيلي
كولومبيا

ال�صندوق الوطني للتنمية الإقليمية القانون رقم  ،19366املادة 28
�صندوق �إعادة الت�أهيل واال�ستثمارات القانون رقم  333ل�سنة  ،1996املادة  25والقانون رقم
االج �ت �م��اع �ي��ة وم �ك��اف �ح��ة اجل��رمي��ة  793ل�سنة  ،2000املادة 12
املنظمة

كو�ستاريكا

ح�ساب املركز الوطني ملنع املخدرات القانون رقم  ،7786املادة 84

S.C. 1993

جمهورية الدومينيكان

�صندوق املجل�س الوطني للمخدرات

القانون رقم  50ل�سنة  ،1988املادة 78

غرينادا
غويرن�ساي

�صندوق الأ�صول امل�صادرة
�صندوق الأ�صول املحتجزة -املخدرات
� �ص �ن��دوق الأ�� �ص ��ول امل �ح �ت �ج��زة -عوائد
اجلرمية

قانون عوائد اجلرمية ل�سنة  ،2002املادة 57
ال يوجد حكم قانوين

غواتيماال

�صندوق امل�صادرة

قانون مكافحة الأن�شطة املت�صلة باملخدرات ،املادة
18

هايتي

ال�صندوق اخلا�ص ملكافحة املخدرات مراقبة ومنع االجتار يف املخدرات ،املادة 88
(للجرائم املت�صلة باملخدرات وغ�سل
الأموال)

�إ�سرائيل

�صندوق امل�صادرة

قانون حظر غ�سل الأم��وال ،امل��ادة  ،23ويطبق الأمر
الت�شريعي اخل��ا���ص ب��ال�ع�ق��اق�ير اخل �ط�ي�رة ،امل��ادة

)63H(a
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الإطار 31

�صناديق م�صادرة الأ�صول (تابع)

البلد

ا�سم ال�صندوق

لك�سمربغ

�� �ص� �ن���دوق م� �ك ��اف� �ح ��ة االجت� � ��ار قانون  29كانون الثاين /يناير 1983
باملخدرات

باراغواي

�صندوق امل�صادرة

�صندوق امل�صادرة
�سانت كيت�س ونيفي�س
� �س��ان��ت فن�سنت وج��زر �صندوق الأ�صول املتحجزة
غرينادين

الت�شريع املن�شئ

القانون رقم  1015ل�سنة  ،1996املادة 37
قانون عوائد اجلرمية ( ،)2000املادة 61
قانون عوائد اجلرمية ( ،)2000املادة 58

جنوب �أفريقيا

ح� ��� �س ��اب ا�� � �س �ت��رداد الأ� � �ص� ��ول قانون منع اجلرمية املنظمة ( ،1998 ،)Amاملادة
الإج��رام �ي��ة (ل�ك��ل م��ن م�صادرة 63
الأ�صول املنهوبة دون اال�ستناد �إىل
حكم �إدانة وامل�صادرة اجلنائية)

�سوي�سرا

ال ي��وج��د ��ص�ن��دوق وط �ن��ي ،يوجد
� �ص �ن��دوق يف ج�ن�ي��ف (ل�ل�أف �ع��ال
املجرمة املت�صلة باملخدرات)

تايلند

�صندوق مكافحة غ�سل الأموال

قانون مكافحة غ�سل الأم��وال ل�سنة 1999
رقم )2008-2

ترنداد وتوباغو
توركي�س وكايكون

�صندوق الأ�صول املحتجزة
�صندوق امل�صادرة

القانون  55ل�سنة  ،2000املادة 58
الأمر الت�شريعي ل�سنة  1998ب�ش�أن عوائد اجلرمية
()AM 2007

اململكة املتحدة

خم�ط��ط مل �� �ص��ادرة الأ�� �ص ��ول ،ال
توجد �أحكام قانونية

الواليات املتحدة

�صندوق م�صادرة الأ�صول التابع العنوان  ،28مدونة الواليات املتحدة ،امل��ادة 524
(ج)
لوزارة العدل

(Am

البلدان التي لي�س لديها �صندوق :املك�سيك ،وخلتن�شتاين ،نيجرييا والفلبني .وقامت حكومة املك�سيك ،عو�ضا عن �صندوق
امل�صادرة ،بتوزيع �صناديق للم�صادرة بح�ص�ص مت�ساوية على الوزارات امل�س�ؤولة عن ال�صحة و�إنفاذ القوانني والعدل.

�أو�صت البلدان الأع�ضاء يف املجموعة العاملية ملكافحة غ�سل الأموال وحماربة متويل الإرهاب والبالغ عددها
 181بلدا (فريق العمل املعني بالإجراءات املالية ،والأع�ضاء املنت�سبون ،وغريها من الهيئات الإقليمية املناظرة
لفريق العمل املعنية بالإجراءات املالية واملجموعة الال �إقليمية للم�شرفني امل�صرفيني الأخرى) يف املذكرات
التف�سريية للتو�صيات الأربعني ب�ش�أن غ�سل الأم��وال ب�إن�شاء �صناديق للم�صادرة .وتن�ص املذكرة التف�سريية
للتو�صية رقم  38على ما يلي «ينبغي للبلدان �أن تنظر يف�..إن�شاء �صندوق مل�صادرة الأ�صول يف بلدانها بحيث
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تكون جميع املمتلكات امل�صادرة� ،أو جزء منها ،مودعة من �أجل �إنفاذ القوانني �أو ال�صحة �أو التعليم� ،أو غري
ذلك من الأغرا�ض املالئمة »..وتتكرر هذه الفقرة يف «منهجية تقييم االمتثال لتو�صيات الفريق الأربعني
وتو�صيات الفريق اخلا�صة الت�سع» يف  83.4من املعايري الأ�سا�سية 155التي �أ�صدرها الفريق .وميكن العثور �أي�ضا
على �أحكام ب�ش�أن �صناديق امل�صادرة يف الت�شريع النموذجي للكمنولث ،156والالئحة النموذجية ملنظمة الدول
الأمريكية 157و«دليل املمار�سات الف�ضلى و�إدارة الأ�صول املحتجزة» 158الذي �أ�صدرته جمموعة الدول الثماين.
ويف حني قد توفر �صناديق م�صادرة الأ�صول م�صدرا مكر�سا لإيرادات م�صادرة الأ�صول ،ف�إن اختيار هذه
الأداة بالذات يعتمد على ال�سياق القطري وينبغي �أن ي�أخذ يف اعتباره املخاطر املحتملة .ف�إذا كانت ت�شريعات
املالية العامة حتظر تخ�صي�ص الإي��رادات وت�شرتط توجيه جميع الإي��رادات وامل�صروفات من خالل ح�ساب
واحد يف امليزانية ،ف�إن �صندوق امل�صادرة ال يكون خيارا .و�سواء تقرر �إقامة �صندوق للم�صادرة �أم ال ،ف�إن
�صناع القرارات قد يقللون بب�ساطة من مبلغ الأموال املعتمدة من خالل امليزانية ،تاركني لربنامج امل�صادرة
قدرا قليال من التمويل الإ�ضايف �أو ال �شيء منه .وقد ال يت�سنى حتقيق التوافق الزمني بني الإيرادات املتحققة
من االحتجاز وامل�صروفات على الدعاوى ،مما ي�ؤدى �إىل حرمان برنامج امل�صادرة من املوارد لفرتات ممتدة
تتلوها زيادة �ضخمة يف املوارد تتجاوز احلاجات الآنية .كما �أن الربنامج قد يدر حوافز ت�شوه من �أولويات �إنفاذ
القوانني ،وت�شجع على ال�سعي وراء الق�ضايا التي تعظم من املوارد ،ولي�س تلك التي ت�شكل �أكرب املخاطر للمجتمع
دون �أن توفر �سوى �آفاقا قليلة لإدرار الإيرادات .ويحدد الإطار  32احللول املمكنة لبع�ض هذه امل�شاكل.
وتتعلق االعتبارات الرئي�سية بالن�سبة للبلدان التي تقرر �أن تن�شئ �صندوقا للم�صادرة بت�صميم ترتيبات
الإدارة املالية وتعيني الإي��رادات وامل�صروفات .وينبغي �أن تكفل ترتيبات الإدارة املالية �أن ت�ستخدم الأموال
بكفاءة و�شفافية ،وب�شكل يحرتم �إطار القابلية للمحا�سبة جلميع الأموال العامة .والو�ضع املثايل� ،أن يتم �إن�شاء
�صندوق امل�صادرة يف �إطار نظام الإدارة املالية العامة وهو ما قد يتطلب �إن�شاء ح�ساب خزانة خا�ص يف امل�صرف
املركزي تودع فيه عوائد امل�صادرة ،وت�سدد فيه امل�صروفات املحددة .ويتعني �أن تتبع يف ا�ستعمال هذه الأموال
�إجراءات امليزانية ذات ال�صلة .و�إذا جتاوزت م�صروفات الربنامج ما هو متاح من موارد من خالل �صندوق
امل�صادرة ،ف�سوف تن�ش�أ احلاجة �إىل اعتمادات تكميلية للميزانية ،وهو الأمر الذي ميكن النظر فيه من خالل
مراجعات امليزانية والت�صاريح مب�صروفات ا�ستثنائية .وينبغي تنظيم امل�صروفات بناء على مبادئ توجيهية
ينبغي �أن تكون خا�ضعة للإبالغ والتدقيق على النحو املطلوب يف جميع امل�صروفات العامة .وبالإ�ضافة �إىل هذه
الرتتيبات املالية ،ينبغي �أن يكفل �صندوق امل�صادرة ال�شفافية والقابلية للمحا�سبة من خالل ن�شر تقارير الأداء
والتقارير الإح�صائية الدورية� -سنويا على الأقل -وتقدميها �إىل الهيئة الت�شريعية من �أجل املراجعة العلنية.
وينبغي �أن حتدد الت�شريعات التي تن�شئ �صندوق امل�صادرة م�صدر الودائع (مثل ،عوائد بيع املمتلكات
امل�صادرة ،مبا يف ذلك الت�سويات� ،أو الأحكام اخلا�صة بالأموال� ،أو تقا�سم الأ�صول الواردة من واليات ق�ضائية
�أخرى)؛ وما هي الوكالة التي تخول لها �سلطة �إدارة هذه الأموال؛ وما هي الوكالة التي تتحمل م�س�ؤولية �إدارة
FATF (Financial Action Task Force). «Methodology for Assessing Compliance with the FATF 40 155
Recommendations and the FATF 9 Special Recommendations» (FATF/OECD, Paris, 2006).

 156الت�شريع النموذجي للكمنولث،املادة ( 34امللحق دال يف القر�ص املمغنط املدمج).
 157الالئحة النموذجية ملنظمة الدول الأمريكية ،املادة ( )1(7امللحق زاي يف القر�ص املمغنط املدمج).
 G8 Best Practices for Administration of Seized Assets” (27« 158ني�سان� /أبريل  ،)2005املبد�أ العام ( 4امللحق

هاء يف القر�ص املمغنط املدمج).
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الربنامج .ويف بع�ض احلاالت ،قد يرغب البلد يف تق�سيم الودائع بحيث تذهب ح�صة منها فقط �إىل �صندوق
امل�صادرة ويذهب جزء �إىل اخلزانة العامة �أو امليزانية الوطنية� ،أو ين�ص على حتويل الر�صيد املتبقي من
�صندوق امل�صادرة �إىل امليزانية العامة .كما ينبغي �أن يعني القانون ما هي امل�صروفات التي ميكن ت�سديدها
من �صندوق امل�صادرة .فمثال ،ميكن �أن تكون املدفوعات امل�سموح بها من �أجل امل�صروفات املت�صلة بالق�ضايا؛
و�إدارة املمتلكات ونفقات الت�صرف فيها؛ ور�سوم حار�س ق�ضائي �أو ناظر ق�ضائي �أو املدير �أو غريهم من
املهنيني الذين ي�ساعدون يف ا�سرتداد املمتلكات وت�صفيتها؛ومدفوعات الرهونات العقارية واالمتيازات على
املمتلكات؛ والتكاليف املرتبطة ب��إدارة �صندوق امل�صادرة .159.كما ميكن �أن يت�ضمن القانون �سلطة تقا�سم
املمتلكات امل�صادرة مع حكومات �أجنبية (مع مراعاة اللوائح والت�شريعات امل�ساعدة القانونية املتبادلة).
ويجوز للقانون �أن ي�صرح بالبيع العار�ض كو�سيلة للحد من نفقات �إدارة املمتلكات (مع االحتفاظ بالعوائد
يف �صندوق امل�صادرة حتى نهاية الق�ضية؛ انظر املفهوم الرئي�سي  .)29ويجوز �أن يحدد متى ميكن ا�ستخدام
عوائد امل�صادرة من �صندوق امل�صادرة لدفع مبالغ ل�ضحايا اجلرمية (انظر املفهوم الرئي�سي .)35
الإطار 32

املخاطر واحللول املحتملة يف �إدارة �صناديق م�صادرة الأ�صول

احللول
املخاطر املحتملة
ا�ستهداف غري �سليم ل�ل�أف��راد بغر�ض توقيع احلجز على �إ�شراف على م�ستوى رفيع على مبا�شرة الدعاوى و�إقرار
توقيع احلجز.
الأ�صول لتحقيق مكا�سب �شخ�صية �أو لأغرا�ض م�ؤ�س�سية.
عدم دفع رواتب املحققني واملدعني العامني امل�شرتكني يف عملية
احلجز ب�صورة مبا�شرة .تدفع رواتب مدراء املمتلكات واملحللني
وموظفي الدعم من �إيرادات ال�صندوق على النحو املالئم.
عدم تقدمي حوافز �شخ�صية �أو مكاف�آت من الأ�صول املحتجزة.
�إ�ساءة ا�ستخدام ال�صندوق يف البلدان التي لديها �إدارة مالية تدقيق مايل خارجي ،ورفع تقارير تت�سم بال�شفافية ،ومبادئ
�ضعيفة ،وبخا�صة يف البلدان التي تعانى من ف�ساد مزمن .توجيهية للممار�سة ،وتقارير �إح�صائية دوري��ة ،تكون كلها
متاحة علنا.
تخفي�ض الأموال املعتمدة حت�سبا لإيرادات امل�صادرة

ينبغي �أن ين�ص الت�شريع املواتي ل�صندوق امل�صادرة على
ا�ستخدام الأ�صول امل�صادرة يف ا�ستكمال الأموال املعتمدة
ال �أن حتل حملها.

ت�شغيل �صندوق امل�صادرة يلقي بتكاليف �إ�ضافية على كاهل من �ش�أن برنامج امل�صادرة املمول ب�شكل واف �أن يعو�ض
التكاليف التي تتكبدها احلكومة .ومن بني الفوائد الإ�ضافية
احلكومة.
لل�صندوق املنف�صل وج��ود �إ� �ش��راف �أف�ضل وف��ر���ص �أكرب
للحماية من �سوء اال�ستخدام.

 159تن�ص املادة  19من القانون رقم ( 793كولومبيا) على « :التكاليف النا�شئة عن �إجراءات امل�صادرة ،بالإ�ضافة �إىل تلك الإدارة النا�شئة عن املمتلكات
يف �صندوق �إعادة الت�أهيل واال�ستثمارات االجتماعية ومكافحة اجلرمية املنظمة ،يتم ت�سديدها بوا�سطة املكا�سب التي تدرها الأ�صول التي �أودعت يف
ال�صندوق املذكور» .ومن الناحية العملية ،ال ين�ص القانون على ن�سبة مئوية ،وهو ما يعني �أن من ال�ضروري تف�سري الكيفية وال�سبب الذي يتعني من �أجلهما
تخ�صي�ص �أموال لكل �سنة مالية ،مما يجعل النظام �أكرث اعتمادا على الإرادة ال�سيا�سية.
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املفهوم الرئي�سي 31
ينبغي ا�ستخدام م�صطلحات لغوية �سليمة ،وال�سيما عندما ينطوي الأمر على تعاون دويل
يعترب اختيار امل�صطلحات وتعريفها مهما يف جميع �أوجه ت�شريع امل�صـادرة ،ويعترب ذلك �أمرا حا�سما ب�شكل
مطلق يف �سياق التعاون الدويل .وقد بينت التجارب ال�سابقة �أن ا�ستخدام م�صطلحات معينة �أ�سفر عن خلط
وت�أخري لهما �ش�أنهما ،بل و�إىل رف�ض طلبات امل�ساعدة القانونية املتبادلة .وينبع هذا اخللط بالدرجة الأوىل عن
اختالفات يف امل�صطلحات اللغوية بني االخت�صا�صات الق�ضائية للقانون املدين والقانون العام ،عالوة على �أن
م�صطلحات معينة لي�س لها م�صطلحات مقابلة يف اللغات املختلفة (مثالconfiscation v. forfeiture ،
(امل�صادرة (التجريد) مقابل امل�صادرة).
ومن �أمثلة هذه امل�صطلحات اللغوية التي ي�ساء فهمها م�صطلح «امل�صادرة املدنية» ،وهو امل�صطلح الذي
ت�ستخدمه الكثري من االخت�صا�صات الق�ضائية للقانون العام لو�صف ما ي�شري �إليه هذا الدليل بعبارة «م�صادرة
الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدان��ة»� .إن ا�ستخدام م�صطلح «مدين» هو الذي تكتنفه امل�شاكل على وجه
اخل�صو�ص لأن بع�ض االخت�صا�صات الق�ضائية للقانون املدين �ساوت بني امل�صادرة املدنية و «الإجراء املدين»،
وهو �إجراء للقانون اخلا�ص ال تو َفر له امل�ساعدة القانونية املتبادلة التي تو َفر من �أجل «الإجراء اجلنائي» (انظر
الإطار  .)33ومما ي�ضاعف من هذا اخللط �أن معايري الإثبات املطلوبة من �أجل امل�صادرة اجلنائية للأ�صول
وم�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدان��ة تختلف فيما بني البلدان ،وذلك �أن بع�ض االخت�صا�صات
الق�ضائية للم�صادرة اجلنائية على وجه اخل�صو�ص ت�شرتط �إدانة جنائية -تن�ش�أ على معيار �أعلى «ال حمل فيه
لل�شك املعقول» يف حني �أن م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة ت�شرتط �إثباتا للفعل املجرم على �أ�سا�س
املعيار الأدنى «لتوازن االحتماالت» فح�سب (انظر املفهوم الرئي�سي  14ب�ش�أن معيار الإثبات).
بيد �أن من الوا�ضح ،عندما ننظر �إىل جوهر الإجراءات متجاوزين امل�صطلحات اللغوية والعناوين � -أن
�إجراءات امل�صادرة املدنية يف �إحدى النظم الق�ضائية القائمة على القانون العام ميكن �أن تكون مماثلة �إىل
حد كبري لإجراءات م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة يف نظم ق�ضائية قائمة على القانون املدين.
وبع�ض النظم الق�ضائية القائمة على القانون املدين توجد لديها م�صادرة للأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم
�إدانة ،ولكنها توجد حتت مظلة مدونة قانونها اجلنائي وتعترب �إجراء «جنائيا» ت�سري عليه قوانني الإجراءات
اجلنائية .وتوفر هذه النظم الق�ضائية م�ساعدات يف �إجراءات م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة،
مبا يف ذلك جتميد الأ�صول ،واحل�صول على ال�سجالت امل�صرفية ،و�إنفاذ �أوامر امل�صادرة الأجنبية ،ا�ستنادا
�إىل قوانينها الداخلية ب�ش�أن امل�ساعدات القانونية املتبادلة �أو املعاهدات الثنائية .بيد �أن ذلك يتم عادة مبوجب
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�شرط م�سبق ب�أن تكون الإجراءات الأجنبية �إجراءات جنائية ،مبعنى �أن تعمل الدولة �ضد الأ�صول و�أن ت�ستوفى
معايري �إجرائية معينة.
الإطار 33

مثاالن تو�ضيحيان ل�صعوبات امل�صطلحات اللغوية� :إنفاذ �أحكام امل�صادرة «املدنية» يف
النظم الق�ضائية القائمة على القانون املدين

يف ا�ستئناف مرفوع من جان �أمريكي كان يحوز �أ�صوال ملوثة �أمام �إحدى ال�سلطات الق�ضائية القائمة على القانون
املدين ،ارت�أت حمكمة عليا يف بلد قائمة على االخت�صا�ص الق�ضائي للقانون املدين �أن حكومتها ال ت�ستطيع تقدمي
م�ساعدة �إىل الواليات املتحدة ب�ش�أن �أمر م�صادرة �ضد عوائد املخدرات ،رغم كونها نا�شئة عن م�س�ألة �إجرامية �أ�سفرت
عن �إدانة جنائية ،لأن �أمر الواليات املتحدة كان معنونا �أمر م�صادرة «مدين» ،مت احل�صول عليه من حماكمة مدنية
ولي�ست جنائية ،وهو ما ارت�أت املحكمة �أن معاهدة امل�ساعدة القانونية امل�شرتكة املربمة بني البلدين ال تغطيه.
يف ق�ضية �شركة – �أ �ضد املكتب االحتادي للعدل (الواليات املتحدة) A-Company v. Federal Office of
)�( Justice (U.S.A.أ) ،ارت�أت املحكمة العليا ل�سوي�سرا �أن ا�سم الإجراء القانوين الأجنبي (م�صادرة «مدنية») ال
يعترب حا�سما فيما �إن كانت �سوي�سرا ت�ستطيع �أن تقدم م�ساعدة �إىل الواليات املتحدة يف ق�ضية م�صادرة الأ�صول دون
اال�ستناد �إىل حكم �إدانة �أم ال .وارت�أت املحكمة ،يف ت�أييدها لقدرة �سوي�سرا على جتميد الأ�صول ا�ستجابة للطلب� ،أنه
قد حتدث ظروف ميكن فيها ربط �إجراء امل�صادرة بق�ضية ما ذات «طابع جنائي» حتى يف حالة عدم وجود �إجراءات
ق�ضائية جنائية.

(�أ) ( IA.32612005, ATF 132.II.178لالطالع على ن�ص القرار ،انظر امللحق جاء يف القر�ص املمغنط املدمج.

وحتى يت�سنى لت�شريع م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة �أن يدعم الإنفاذ ال�شامل للأحكام،
وبخا�صة يف امل�ساعدات القانونية املتبادلة ،من املهم �أن ت�ستخدم قوانني امل�صادرة م�صطلحات لغوية تعزز،
وال حتبط� ،إنفاذها خارج بلد املن�ش�أ .ومن املهم ا�ستخدام م�صطلح «م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم
�إدانة» لو�صف الدعاوى العينية �ضد املمتلكات .و ميكن بذلك جتنب م�شكلة عجز الدولة الأجنبية عن �إنفاذ
�أمر م�صادرة �صادر عن دولة �أخرى يبدو كما لو كان ،ب�سبب امل�صطلح اللغوي� ،شيئا �آخر خمتلفا عن حقيقته.
ومن امل�ست�صوب �أن تتجنب الواليات الق�ضائية ا�ستخدام امل�صطلح «م�صادرة مدنية» بقدر الإمكان ،ويف�ضل �أن
ت�ستخدم م�صطلح «م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة» الذي ينبغي �أن ي�ساعد يف �إجناز �أق�صى
قدر من امل�ساعدات القانونية املتبادلة ،مبا يف ذلك القابلية للم�صادرة ،يف بع�ض االخت�صا�صات الق�ضائية
القائمة �أ�سا�سا على القانون املدين.
و�أف�ضل ما يدل على جمال اخللط الثاين وال��ذي يتمثل يف �أن تعريفات بع�ض امل�صطلحات لي�ست لها
تعريفات مقابلة يف اللغات املختلفة ،مثل ا�ستخدام م�صطلح «م�صادرة /جتريد» يف بع�ض البلدان وا�ستخدام
امل�صطلح (« )Forfeitureم�صادرة /اال�ستيالء على» يف بلدان �أخرى (انظر الإطار  .)34وتن�ص املادة 3
(ز) من اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد على « يق�صد بتعبري «امل�صادرة  »Confiscationالتي ت�شمل
التجريد ( )Forfeitureحيثما انطبق ،احلرمان الدائم من املمتلكات ب�أمر �صادر من حمكمة �أو �سلطة
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خمت�صة �أخرى» .وقد ا�ستخدم نف�س التعريف يف اتفاقية فيينا ،رغم �أنه مت تقدمي مزيد من التف�سري والتو�ضيح
يف تعليق االتفاقية على التعريف:
�أ�شري �إىل تعبري «التجريد  »Forfeitureللوفاء بحاجات بع�ض النظم القانونية الوطنية التي يعترب هذا التعبري
فيها م�صطلحا �أن�سب من «امل�صادرة  .»Confiscationوال حتتوي الن�سختان الفرن�سية والأ�سبانية (من االتفاقية)
عبارة «التي ت�شمل التجريد حيثما انطبق» ،حيث �إن م�صطلح “ ”confiscationيف اللغة الفرن�سية وم�صطلح
“ ”decomisoيف اللغة الأ�سبانية يعتربان امل�صطلحني املالئمني الوحيدين .وقد مت الت�شديد على وجه اخل�صو�ص
على �أنه ينبغي جتنب ا�ستخدام امل�صطلح “ ”confiscationبالأ�سبانية».160
وينبغي للبلدان �أن ت�ستخدم امل�صطلح الأكرث ات�ساقا مع نظمها القانونية.

وعلى الرغم من هذه ال�صعوبات اال�صطالحية اللغوية ،فمن املهم �أن ت�ضع البلدان ن�صب �أعينها �أنها
ملتزمة بتزويد بع�ضها البع�ض ب�أو�سع تدابري التعاون وامل�ساعدة ب�ش�أن م�صادرة الأ�صول .161وينبغي ت�شجيع
الدول املتلقية للطلب على القيام بتقييم مو�ضوعي للطلب بدال من الرتكيز على امل�صطلح اللغوي 162.بيد �أنه ملا
كانت املمار�سات الف�ضلى ال تتبع على الدوام ،ف�إنه ينبغي للبلدان الطالبة �أن حتر�ص على تفهم امل�صطلح املتبع
يف البلدان التي توجه �إليها طلبات احل�صول على م�ساعدة قانونية متبادلة.
الإطار 34

«التجريد» مقابل «امل�صادرة»

يف�ضل يف املك�سيك م�صطلح «التجريد» ()forfeiture؛ الذي ي�شري �إىل عوائد اجلرمية و�أدواتها ،يف حني �أن م�صطلح
«امل�صادرة» ( )confiscationي�شري �إىل كامل �أ�صول فرد ما.
ويف جري�سي ،يتعلق م�صطلح «التجريد» ب�أدوات اجلرمية ،يف حني �أن «امل�صادرة» تتعلق بعوائد اجلرمية.

املفهوم الرئي�سي 32
ينبغي �أن مُتنح املحاكم اخت�صا�صات ق�ضائية خارج حدود الإقليم.
حتتاج املحاكم �إىل اخت�صا�ص ق�ضائي خارج حدود الإقليم� ،إىل اخت�صا�صات ق�ضائية لكي ت�صل �إىل الأ�صول
املو�ضوعة حتت مظلة والية ق�ضائية لبلدان �أخرى .واالخت�صا�ص الق�ضائي خارج حدود الإقليم يتمثل يف قدرة
 160الأمم املتحدةCommentary on United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psych o ،
( tropic Substances, 1988نيويورك ،الأمم املتحدة� ،)1999 ،ص.)31 -30 :

 161املادة  18من اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ،واملادة  7من اتفاقية فيينا.
 162لالطالع على النماذج التي ركزت فيها املحاكم على املو�ضوع ولي�س على امل�صطلح اللغوي الأ�سا�سي ،انظر «�إنفاذ �أوامر التقييد امل�ستندة �إىل �أوامر
�أجنبية مب�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة قبل �إدخال ت�شريعات م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة يف �إجنلرتا وويلز والأرا�ضي
التابعة للتاج» يف الباب جيم .انظر �أي�ضا ( In re Al Zayat [2008] EWHC 315ما �إن كانت املحكمة الأجنبية ت�شكل «�سلطة خارجية خمت�صة» )
يف التذييل حاء من القر�ص املمغنط املدمج.
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املحكمة على ممار�سة االخت�صا�ص الق�ضائي على الأف��راد �أو املمتلكات املو�ضوعة خارج النطاق اجلغرايف
املعلوم للوالية الق�ضائية التي توجد فيها املحكمة .واملعهود �أن تلك القوانني ت�سمح مبمار�سة اخت�صا�ص ق�ضائي
خارج حدود �إقليمها �إذا مت الوفاء ب�شروط معينة مثل �أن تكون الأفعال التي �أدت �إىل امل�صادرة داخل الوالية
الق�ضائية الإقليمية للمحكمة و�أن ثمة �صلة م�ؤكدة را�سخة بني الوالية الق�ضائية والأ�صول.163
كما يعترب منح االخت�صا�ص الق�ضائي خارج حدود الإقليم مفيدا لل�سماح حلكومة ما بالتما�س تقييد
الأ�صول عندما تكون مو�ضوعة حتت مظلة والية ق�ضائية لبلدان �أخرى ،حتى ولو كان التقييد �أو الإنفاذ الفعليان
خا�ضعني لقانون الدولة التي توجد فيها الأ�صول (انظر الإطار  .)35وتقوم البلدان ب�شكل متزايد ب�سن قوانني
لتمكينها من �إنفاذ �أوامر التقييد وامل�صادرة الأجنبية .164وقد راعت �أحكام ا�سرتداد الأ�صول يف اتفاقية الأمم
املتحدة ملكافحة الف�ساد ،ال�سيما املواد  54و  55و � ،57أن يكون مبقدور البلدان ال�ضحية �أن متار�س الوالية
الق�ضائية على الأ�صول املو�ضوعة خارج واليتها الق�ضائية العينية ا�ستنادا �إىل حكم نهائي يف الوالية الق�ضائية
الطالبة .165كما �أن قدرة البلد ال�ضحية على احل�صول على حكم م�صادرة �ضد ممتلكات يف والية ق�ضائية
لبلدان �أخرى ،وقدرة الوالية الق�ضائية للبلد الذي التي توجد فيها املمتلكات على تنفيذ هذا احلكم ،تي�سر �إىل
حد كبري من تنفيذ �أحكام �إعادة الأ�صول الإلزامية التي ت�شمل الأموال العامة املختل�سة التي تغطيها املادة 57
(�( )3أ) .وهكذا ،من ال�ضروري ،بغية �إقامة نظام فعال ال�سرتداد الأ�صول ،تخويل حماكم البلدان ال�ضحية
�سلطة �إ�صدار �أوامر ت�ؤثر على عوائد اجلرائم املو�ضوعة خارج حدودها.
الإطار 35

االخت�صا�ص الق�ضائي خارج حدود الإقليم :ق�ضايا التنفيذ يف �سوي�سرا وكولومبيا

يف �سوي�سرا ،يجوز للمحكمة �أو املدعي العام �أن ي�صادرا �أ�صوال مو�ضوعة يف اخلارج ما دام �أن هناك اخت�صا�ص ق�ضائي
�إقليمي للمالحقة الق�ضائية للأفعال املجرمة الأ�سا�سية .وقد كان هذا هو مقت�ضى حكم املحكمة االحتادية يف تف�سريها
للفقرة  1من املادة  70من املدونة اجلنائية ل�سوي�سرا ،التي تن�ص على «ي�أمر القا�ضي مب�صادرة الأ�صول الناجتة عن
فعل جمرم» .وحيث �إنه ال توجد قيود يف القانون ب�ش�أن موقع الأ�صول ،فقد ارت�أت املحكمة جواز م�صادرة الأ�صول ،حتى
ولو كانت مو�ضوعة يف اخلارج�( .أ)
ويف كولومبيا ،مل ي�ستطع القا�ضي �أن ي�صادر مبلغا ال ب�أ�س به مو�ضوعا يف ح�ساب م�صريف يف الواليات املتحدة ب�سبب
االفتقار �إىل �سلطة �إ�صدار �أمر م�صادرة يف والية ق�ضائية خمتلفة.
(�أ)  31( SJ 1988 520كانون الثاين /يناير )1986

 163انظر  28 :مدونة الواليات املتحدة ،املادة ( 1355ب) و  21مدونة الواليات املتحدة ،املادة ( 853ياي) (تن�شئ والية ق�ضائية على املمتلكات» بغ�ض
النظر عن موقع املمتلكات») انظر �أي�ضا قانون مكافحة غ�سل الأموال ل�سنة ( 1999تايلند) ،املادة  6التي متدد نطاق الوالية الق�ضائية خارج البالد على
النحو التايل« :كل من يرتكب جرمية غ�سل الأموال ،حتى ولو ارتكب الفعل املجرم خارج اململكة ،يتلقى اجلزاء يف اململكة ،على النحو املن�صو�ص عليه يف
هذا القانون ،يف حالة:
( )1ما �إن كان اجلاين �أو �شريكه مواطنني تايلنديني �أو يقيمان يف اململكة؛
(�	)2أو كان اجلاين �أجنبيا وقام ب�إجراء الرتكاب الفعل املجرم يف اململكة �أو ينتوي حتمل العواقب الناجمة عن ذلك يف اململكة� ،أو كانت حكومة
مملكة تايلند طرفا مت�ضررا؛
(� )3أو كان اجلاين �أجنبيا يعتري الإجراء الذي قام به فعال جمرما يف الدولة التي ارتُكب فيها الفعل املجرم مبوجب واليتها الق�ضائية ،و�إذا ظهر هذا
الفرد يف اململكة ومل يتم ت�سليمه مبوجب قانون ت�سليم املجرمني ،ف�إن املادة  10من املدونة اجلزائية تنطبق مع ما قد يلزم من تعديالت».
 164قانون ا�سرتداد الأ�صول املدين (التعاون الدويل) (جري�سي) ل�سنة .2007
 165يجوز للدول الطرف املتلقية للطلب �أن ت�ستبعد ا�شرتاط احلكم النهائي (املادة  57من اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد).

98

التعاون الدويل وا�ستعادة الأ�صول

املفهوم الرئي�سي 33
ينبغي �أن يكون للبلدان �سلطة �إنفاذ الأوامر الأجنبية امل�ؤقتة
تلزم املعاهدات الثنائية واالتفاقيات متعددة الأط��راف ،مثل اتفاقية فيينا واتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة
اجلرمية املنظمة عرب الوطنية واتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ،الدول الأطراف باعتماد تدابري لتقدمي
امل�ساعدة يف جتميد الأ�صول واحلجز عليها بغر�ض م�صادرتها يف نهاية املطاف .166وبالنظر �إىل ال�سرعة
التي قد تنتقل بها الأ�صول من والية ق�ضائية لبلد ما �إىل بلدان �أخرى ،فقد تت�ضمن الطلبات يف املعهود على
مالب�سات عاجلة� ،إذ قد تتطلب ب�صورة حا�سمة التحفظ على الأ�صول قبل تبديدها �أو �إخفائها (انظر الإطار
 .)36ومن املهم �أن تتوافر لدى النظم الق�ضائية قدرة متطورة على تقييد الأً�صول امل�صادرة و�أن تقبل نتائج
حمكمة البلد الذي حدث فيه الن�شاط الإجرامي الأ�سا�سي.
وحيث �أن تنفيذ �أمر حمكمة �أجنبية من �ش�أنه �أن يتفادى احلاجة �إىل ال�شروع يف �إجراءات ق�ضائية حملية،
فمن امل�ست�صوب �أن تق�ضي الهيئة الت�شريعية بت�سجيل و�إنفاذ �أوامر التقييد الأجنبية ،مبا يف ذلك تلك التي
�أ�صدرت يف ق�ضايا م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة .167ومع وجود مثل هذا احلكم ،ي�ستطيع �أي
بلد �أن يعالج تلك الأوامر كما لو كانت �صادرة من حمكمة حملية .وبالإ�ضافة �إىل كفاءة ا�ستخدام الوقت ،ف�إن
الت�سجيل يحفظ موارد الإدعاء العام.
الإطار 36

قائمة ات�صاالت النقاط املحورية امل�شرتكة بني مبادرة ا�سرتداد الأ�صول امل�سروقة
ومنظمة ال�شرطة الدولية (الإنرتبول)

بغية م�ساعدة البلدان املتقدمة والنامية فيما تبذله من جهود ال�سرتداد الأ�صول املنهوبة ،تعمل مبادرة ا�سرتداد
الأ�صول املنهوبة ومنظمة ال�شرطة الدولية (الإنرتبول) على �إن�شاء قائمة من حلقات االت�صال التي تعمل � 24ساعة
يف الأ�سبوع وم�ؤلفة من م�س�ؤولني وطنيني ميكنهم الرد على الطلبات الطارئة من �أجل امل�ساعدة الدولية .و�ستكون هذه
القائمة الأوىل من نوعها ،قائمة عاملية من امل�س�ؤولني الوطنيني املتاحني طوال � 24ساعة يوميا وطوال �أيام الأ�سبوع
مل�ساعدة البلدان يف دعاوي الأ�صول املنهوبة ،وبخا�صة تلك التي ت�شمل �أ�شخا�صا مف�ضوحني �سيا�سيا ،ور�شوة امل�س�ؤولني
العموميني .ولالطالع على مزيد من املعلومات ،انظر التذييل الثالث

ويف الواليات املتحدة ،على �سبيل املثال ،ي�صرح للمحاكم االحتادية ،وفقا للعنوان  28من مدونة الواليات
املتحدة ،املادة ( 2467د) ( ،)3ب�أن تنفذ �أوامر التقييد الأجنبية للتحفظ على املمتلكات حت�سبا لت�سلم �أمر
 166البلدان التي �صدقت على اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ملزمة بتقييد الأً�صول وتوقيع احلجز عليها بناء على طلب بلد �آخر ،وبال�سماح ب�إنفاذ
�أوامر �أجنبية م�ؤقتة .انظر املواد  52و  54و  55من اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد.
 167لدى جري�سي �أحكام ت�سمح للمدعى العام ب�أن يوفر م�ساعدة قانونية متبادلة لبلدان �أخرى منخرطة يف حتقيقات �أو حماكمات ب�ش�أن ا�سرتداد الأ�صول
دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة ما دامت قد توافرت لدى املحامي العام �أ�س�س معقولة لل�شك يف �أن الدليل عبارة عن عوائد من �سلوك غري قانوين ومن �أدوات
ا�ستخدمت فيه :قانون ا�سرتداد الأ�صول املدين (التعاون الدويل) (جري�سي) ل�سنة  ،2007الباب  .2كما �أن هناك �أحكاما ب�ش�أن �أوامر التقييد مبا يف ذلك
�أوامر من طرف واحد يف املادة  .6ويجوز احل�صول على �أمر بتقييد املمتلكات �إذا ما كانت املحاكمات قد بو�شرت �أو على و�شك ذلك ،ومل تختتم ،وهناك
�أ�سباب معقولة ب�أن �أمرا خارجيا مل�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة قد ي�صدر.
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م�صادرة �أجنبي قابل للإنفاذ من ال�سلطة الق�ضائية الطالبة .168ويجوز لأي حمكمة يف الواليات املتحدة عند
�إ�صدارها �أمر تقييد من هذا القبيل� ،إما �أن تعتمد على معلومات من �إفادة خطية» تبني مربرا معقوال لالعتقاد
ب�أن املمتلكات املقرر تقييدها �ستذكر باال�سم يف حكم امل�صادرة» �أو �أن ت�سجل وتنفذ �أمر تقييد �أجنبي .وميكن
�إنفاذ �أمر تقييد �أجنبي �إذا ( )1كانت الواليات املتحدة البلد الأجنبي الذي �صدر فيه الأمر �أطرافا يف اتفاق
دويل ر�سمي يق�ضى بامل�ساعدات املتبادلة يف �أمور امل�صادرة )2( ،وكان �أمر التقييد قد �صدر من حمكمة
اخت�صا�ص ق�ضائي خمت�ص يف البلد الأجنبي )3( ،وكان انتهاك القانون الأجنبي الذي �أف�ضى �إىل امل�صادرة
ي�شكل انتهاكا �أو فعال جمرما قد يف�ضي �إىل م�صادرة �إذا ما ارتكب يف الواليات املتحدة )4( ،وقرر املدعى
العام �أن من �صالح العدالة �أن ي�صدق على �أمر الإنفاذ.

املفهوم الرئي�سي 34
ينبغي �أن يكون للبلدان �سلطة �إنفاذ �أوامر م�صادرة �أجنبية وينبغي �أن ت�سن ت�شريعات تعظم
من �إمكانية �إنفاذ �أحكامها يف البلدان الأجنبية
�إن من �ش�أن ال�سهولة وال�سرعة التي ميكن نقل الأ�صول بها من بلد �إىل �آخر تقت�ضي �أن تت�سم قوانني امل�صادرة
بنف�س القدر من ر�شاقة احلركة التي يت�سم بها املجرمون الذين ولدوا عوائد اجلرمية .ووجود قانون مل�صادرة
الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة يف بلد ما يعترب �أمرا �ضروريا بالن�سبة لقدرته على ا�ستعادة ح�صائل
اجلرائم .ومتنح الأحكام القوية امل�ساعدات الدولية للواليات الق�ضائية قدرة على تقدمي امل�ساعدات للبلدان
الأخرى عن طريق التحفظ على الأ�صول و�إنفاذ �أوامر امل�صادرة الأجنبية (انظر الإطارين  37و  .)38كما �أن
وجود نظام للم�صادرة ميتثل التفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد واالتفاقيات الأخرى وثيقة ال�صلة بها
من �ش�أنه �أن يكفل على نحو �أف�ضل قابلية �أحكام امل�صادرة للإنفاذ خارج حدود ال�سلطة الطالبة.169واحلقيقة
�أن االلتزام الإجباري بالإعادة الوارد يف اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد �إمنا ين�ش�أ عند تنفيذ حكم
امل�صادرة النهائي ال�صادر عن ال�سلطة الق�ضائية الطالبة من جانب ال�سلطة الق�ضائية املتلقية للطلب .170ومن
ثم ،فمن ال�ضروري �أن يتوافر لدى البلدان كل من القدرة على احل�صول على حكم م�صادرة �ضد املمتلكات
املو�ضوعة فيما وراء حدودها عندما تكون هى البلد الطالب ،والقدرة على �إنفاذ حكم �أجنبي لبلد �آخر عندما
تكون هى البلد املتلقي الطلب.
 168لالطالع على مناذج لتطبيقات و�أوامر التجميد الأجنبية ،انظر :بخ�صو�ص تقييد جميع الأ�صول اململوكة با�سم �ألني جانيون وبخ�صو�ص تقييد اململوكة

با�سم ماريو ماريان فارو �شركة الب كريو�سباليز و�شركة ميدى �سيانتيفيكIn re Restraint of All Assets Held in the Name of Alain .
Gagnon, and In re Restraint of Assets Held in the Name of Mario Mariane Faro, Labcare and Supplies Corpora tion, and Mediscientific Corporationيف امللحق الأول يف القر�ص املمغنط املدمج.

 169تق�ضى املادتان  54و  55من اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ب�أن تعرتف الدول الأطراف «�إىل �أق�صى مدى ممكن» ب�أمر امل�صادرة الأجنبي
وتنفذه �أو تنفذ تطبيقاتها ب�ش�أن �أمر داخلي على �أ�سا�س املعلومات املقدمة من دولة طرف �أخرى .وحتتوي اتفاقيات �أخرى �أحكاما مماثلة :اتفاقية الأمم
املتحدة ملنع اجلرمية املنظمة عرب الوطنية ،املادة  13واتفاقية فيينا ،املادة .5
 170املادتان �( )3( 57أ) و ( )1( 55ب) من اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد .ومن الطرق الأخرى للتذرع ب�أحكام �إعادة الأ�صول الإلزامية مبوجب
املادة �( )3( 57أ) �أن يتم ذلك وفقا للمادة �( )1( 55أ) التي تتقدم الوالية الق�ضائية املتلقية للطلب مبقت�ضاها بطلب �أمر م�صادرة واحل�صول عليه �إ�ضافة
للطلب املقدم من الوالية الق�ضائية الطالبة.
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الإطار 37

ق�ضايا الإنفاذ واحللول الت�شريعية

رغم �أن قانون مكافحة غ�سل الأموال يف تايلند ين�ص على �سلطة م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة ،ف�إن
التعاون الدويل وتقا�سم الأ�صول من �أجل الدعاوى الأجنبية مق�صور على امل�صادرة اجلنائية.
وحال لذلك ،اقرتح مكتب املدعى العام تعديالت على قوانني امل�ساعدات القانونية امل�شرتكة من �ش�أنها� ،إذا ما
�سنت� ،أن ت�صرح لتايلند بتقدمي امل�ساعدات يف كل من الق�ضايا اجلنائية وق�ضايا م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل
حكم �إدانة ،عالوة على الت�صريح با�سرتداد الأ�صول وتقا�سمها .وقد �أقرت هذه التعديالت من جمل�س الوزراء وما زالت
يف انتظار موافقات �أخرى.

وتنفذ بع�ض البلدان حكما �أجنبيا بامل�صادرة بطريقة الإنفاذ احلريف�( ،أي و�ضع �أمر امل�صادرة الأجنبي
مو�ضع التنفيذ) ،املعروف با�سم «التنفيذ املبا�شر»� .إن و�ضع حكم م�صادرة �صادر عن والية �سلطة ق�ضائية
�أخرى مو�ضع التنفيذ بدال من معاودة التقا�ضي ب�ش�أن جتديد قابلية الأ�صول للم�صادرة ،من �ش�أنه �أن يحافظ
على املوارد ،وي�سمح بالقيام بالإجراءات الق�ضائية اخلا�صة بامل�صادرة يف البلد الذي وقع فيه الفعل املجرم
الأ�سا�سي .ومن اخليارات الأخرى �أن تقوم احلكومة الأجنبية بتوطني �أو «ب�إ�ضفاء الطابع الداخلي» على الأمر
الأجنبي (�أي التقدم بطلب �أمر داخلي ا�ستنادا �إىل املعلومات املقدمة) و�إنفاذ �أمر امل�صادرة الأجنبي با�سم
البلد الذي توجد فيه الأ�صول وذلك الذي ينفذ الأمر.
ومن املهم ،عند �صياغة قانون ي�سمح ب�إنفاذ �أحكام امل�صادرة الأجنبية ،التح�سب لإنفاذ �أحكام الأموال
الأجنبية لأن �أحكام امل�صادرة لي�ست كلها موجهة �إىل ممتلكات حمددة .ف�إذا كانت الأ�صول الإجرامية قد
�أنفقت �أو ال ميكن حتديد موقعها ،ف�إن بع�ض البلدان تتح�سب ب�إيداع �أحكام �ضد �أ�صول بديلة �أو حكم نقدي
(انظر املفهوم الرئي�سي  .)6وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ينبغي �أن يتح�سب القانون لإنفاذ �أحكام م�صادرة الأ�صول
دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة .171كما ينبغي �صياغة القانون ب�شكل ي�سمح ب�إنفاذ �أوامر امل�صادرة الأجنبية حتى
يف احلاالت التي قد تقوم فيها احلكومة بعد ح�صولها على �أمر فيما بعد بدفع الأموال امل�سرتدة �إىل �ضحايا
اجلرمية (بعد خ�صم التكاليف احلكومية املرتبطة بامل�صادرة وت�صفية املمتلكات وا�ستعادتها).
وعندما يح�صل بلد ما على حكم م�صادرة �ضد ممتلكات مو�ضوعة يف بلد �آخر ،ف�إنها ال ت�ستطيع بب�ساطة
تنفيذ هذا احلكم .و�إمنا يتعني على ال�سلطة الق�ضائية الطالبة �أن حتول هذا احلكم �إىل ال�سلطة املخت�صة
يف البلد الذي توجد فيه املمتلكات بناء على طلب للم�ساعدة القانونية يلتم�س �إنفاذ احلكم .وتقرر الدولة
املتلقية للطلب ما �إن كان حكم امل�صادرة �صاحلا للتنفيذ مبوجب القانون املحلي .172واملعهود ،هو وجوب
الت�صديق على احلكم من �إحدى املحاكم ،ويتعني على ال�سلطة الق�ضائية املتلقية للطلب �أن تتحقق من نهائية
 171يف احلاالت التي ال تن�ص فيها القوانني حتديدا على جواز �إنفاذ �أحكام عدم اال�ستناد �إىل حكم �إدانة ،يجوز للمحاكم التي ال يجوز لها م�صادرة
الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة �أن تنظر فيما �إن كان ميكن �إ�صدار �أمر تقييد «جنائي» �أو �أمر م�صادرة ا�ستنادا �إىل �أمر ال ي�ستند �إىل حكم �إدانة.
ويف اململكة املتحدة ،يف جزيرة الإن�سان ويف جري�سي اعرتفت املحاكم ب�أوامر ال ت�ستند �إىل حكم �إدانة رغم عدم وجود مرجعية قانونية �صريحة  .ولالطالع
على مناق�شة �أكرث تف�صيال ب�ش�أن هذه الدعاوى ،انظر «�إنفاذ �أوامر التقييد ا�ستنادا �إىل �أوامر م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة قبل �إدخال
ت�شريعات م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة يف �إجنلرتا وويلز والأرا�ضي التابعة للتاج» يف الباب جيم.
 172كحل بديل ،يجوز للدولة املتلقية للطلب �أن تبا�شر حتقيقاتها وحماكماتها ب�ش�أن الفعل املجرم الذي وقع داخل واليتها الق�ضائية ،مثل غ�سل الأموال.
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احلكم وعدم جوازية الطعن عليه باال�ستئناف� ،أو اقت�ضاء مهلة رفع دعوى اال�ستئناف ،فى حالة رفع دعوى
ا�ستئناف.
كما يجب �أن يدلل طلب امل�ساعدة القانونية على �أن الأطراف املعنية كان �أمامها فر�صة للطعن يف دعوى
امل�صادرة .وهكذا ،ينبغي �أن ي�ؤكد الطلب �أن الأطراف املعنية )1( :مت �إعالنها بالإجراءات الق�ضائية وفقا
للقانون املحلى؛ ( )2و�أتيحت لها الفر�صة للم�شاركة يف الإجراءات؛ ( )3و�أنها �إما �أن تكون قد �شاركت ومل تكلل
جهودها بالنجاح �أو رف�ضت امل�شاركة .وفيما يتعلق بالإعالن ،لي�س من املتي�سر دوما �ضمان �أن تلقى اجلاين الذي
فر من وجه العدالة �إخطارا فعليا بدعوى امل�صادرة .وت�صرح الكثري من الواليات النظم الق�ضائية ب�أ�شكال
من الإخطارات تكون �أقل من الإعالن الفعلي (مثل تعليق �إخطار على املمتلكات ،و�إر�سال �إخطار على �آخر
عنوان معروف للمالك ،و�إعالن الأقارب �أو املحامي �أو ما �شابه) .وت�شرتط الإجراءات القانونية الواجبة ب�صفة
عامة توجيه �إخطار مالئم ،و�إن مل يكن بال�ضرورة فعليا .وينبغي �صياغة القانون بحيث ال يكون ال�شكل البديل
للإخطار عقبة �أمام الإنفاذ خارج بلد املن�ش�أ .173ومن املهم توخي العناية الدقيقة يف �صياغة �أنواع الإخطار
هام بحيث ت�ستطيع ال�سلطة الق�ضائية القائمة بالإنفاذ �أن تقرر ما �إن كان الإخطار مالئما يف ظل الظروف
القائمة.
كما ينبغي للقانون �أن يف�صل الإجراءات ال�سارية للإنفاذ ،مثل الدفوع التي يعتد بها وما �إذا كان ي�سمح
ملالك املمتلكات بالطعن خالل �إجراءات امل�صادرة �ضد قرار القابلية للم�صادرة الأ�سا�سي .ومتنع بع�ض النظم
الق�ضائية هذا النوع من الطعون على �أ�سا�س �أن مالك الأ�صول كانت لديه الفر�صة لتقدمي هذا الطعن يف البلد
الذي �صدر فيه احلكم �أ�صال .و�إذا قامت احلكومة على توطني «�إ�ضفاء الطابع الداخلي» على الأمر الأجنبي،
تربز احلاجة �إىل اتفاق لتقا�سم الأ�صول بحيث ت�ستطيع ال�سلطة الق�ضائية التي �أ�صدرت حكم امل�صادرة �أن
حت�صل على جزء من العوائد حاملا تتحقق (انظر املفهوم الرئي�سي .)36
الإطار 38

ق�ضايا الإنفاذ :املحظورات على امللكية الأجنبية

يف ق�ضية يف الواليات املتحدة� ،أدين اجلاين بتهمة اختال�س زهاء  590000دوالر من �أبر�شية .وقد مت حتويل معظم
الأموال برقيا �إىل الفلبني وا�ستخدمت يف �شراء عقارات .وقد حكم على اجلاين بالتجريد من عدد من املمتلكات؛ بيد
�أن احلكومة الفلبينية،فيما كانت على ا�ستعداد للم�ساعدة يف الإنفاذ ،وقعت يف حرج ب�سبب احلظر الد�ستوري على
امتالك احلكومات الأجنبية للعقارات.
وحيث �إن هذا اجلاين بالذات كان يرغب يف التعاون مع الواليات املتحدة ،فقد �أتيحت خيارات �أخرى �أجنزت نف�س
الهدف وهو ت�صفية املمتلكات التي متت حيازتها ب�شكل غري قانوين مل�صلحة ال�ضحايا .ويتم بيع املمتلكات ،بعد موافقة اجلاين،
وحتول العوائد �إىل ح�ساب حلكومة الواليات املتحدة .وما كان ذلك لي�صبح مبثابة خيار لو �أن اجلاين رف�ض التعاون.
 173فمثال ،ت�سمح املادة ( 2467د) من العنوان  28من مدونة الواليات املتحدة ب�إنفاذ �أمر م�صادرة �أجنبي .وتن�ص يف اجلزء الوثيق ال�صلة على:
تودع املحكمة اجلزئية مثل هذه الأوامر بح�سب ما يكون �ضروريا لإنفاذ احلكم بالنيابة عن الدولة الأجنبية ما مل جتد املحكمة �أن:
(�ألف) �صدر احلكم مبوجب نظام يوفر حماكم �أو �إجراءات غري متوافقة مع ا�شرتاطات قانون الإجراءات الواجب؛
(باء) �أو لي�س للمحكمة الأجنبية اخت�صا�ص ق�ضائي مو�ضوعى؛
(جيم) �أو لي�س للمحكمة الأجنبية اخت�صا�ص ق�ضائي على مو�ضوع املحاكمة؛
(دال) �أو مل تتخذ الدولة الأجنبية خطوات لإعالن ال�شخ�ص �صاحب امل�صلحة يف املمتلكات بالإجراءات ،وفقا ملبد�أ الإجراءات القانونية الواجبة يف
موعد يكفى لتمكينه من الدفاع عنها.
(هاء) �أو مت احل�صول على احلكم بالتدلي�س.
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املفهوم الرئي�سي 35
ينبغي ا�ستخدام م���ص��ادرة الأ� �ص��ول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدان ��ة م��ن �أج��ل �إع ��ادة الأ�صول
لل�ضحايا
ينبغي لأي نظام للم�صادرة �أن ي�أخذ م�صالح �ضحايا اجلرمية يف االعتبار .ف�ضحية االحتيال يقدم املال دون
�أن يدرى �إىل حمتال جنائي يقوم ب�شراء �سيارة �أو منزل بتلك الأم��وال .174وال يكون لل�ضحية �أي م�صلحة يف
املمتلكات ،ومن ثم ف�إنه ال ي�ستطيع يف املعهود �أن يجزم بادعاء يف هذه املمتلكات لو �صارت مو�ضع م�صادرة.
واحلقيقة �أن ال�سماح جلميع ال�ضحايا �أو الدائنني غري امل�شمولني ب�ضمان بالطعن يف امل�صادرة من �ش�أنه �أن
يحول امل�صادرة �إىل دعوى �إفال�س .ورغما عن ذلك ،فحتى لو مل يت�سن تتبع �أثر �أموال ال�ضحية ب�شكل مبا�شر
�إىل �أ�صول اجلاين ،ف�إنه ينبغي للحكومات �أن تتحلى باملرونة ،بحيث ت�سمح برد احلقوق �إىل �أ�صحابها ،175لو
متكن ال�ضحية من التدليل على تكبده خ�سارة .176وما �إن تتم م�صادرة �أ�صول اجلاين ،ينبغي �أن متتلك احلكومة
�سلطة ت�شريعية لإعادة الأموال امل�صادرة �إىل �ضحية (�أو �ضحايا) الفعل املجرم الذي �أف�ضى �إىل امل�صادرة� ،أو
يف بع�ض احلاالت� ،إىل �ضحية (�أو �ضحايا) �أفعال جمرمة مماثلة �أو ذات �صلة بها .ويعترب ذلك م�س�ألة �إن�صاف
ويتفق مع االلتزامات الدولية.177
وعند معاجلة عمليات اال�سرتداد من �أجل ال�ضحايا يف القانون ،ف�إن النموذج املف�ضل هو الت�صريح بتوزيع
الأموال امل�ستعادة ب�شكل ن�سبي .و�أي خمطط للتوزيع �آخر قد يكافئ من يت�صرفون ب�شكل �أ�سرع� ،أو ي�ستطيعون،
عر�ضا� ،أن يتتبعوا �أثر خ�سائرهم �إىل املمتلكات املحتجزة فيما قد ال ي�ستطيع �ضحايا �آخرون تتبع �أثر �أموالهم.
وهم عادة ما يكونون ممن انخرطوا يف وقت مبكر،
كما ينبغي لت�شريعات م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة �أن تتدبر يف كيفية معاملة ال�ضحايا
الأجانب .فمثال ،حتدث عملية احتيال يف البلد الذي يوجد فيه ال�ضحايا ،ولكن اجلاين يحول العوائد �إىل والية
ق�ضائية �أخرى بلد �آخر .ف�إذا مل ي�ستطع البلد الذي توجد فيه املمتلكات �أن ينفذ حكم م�صادرة �أجنبي و�إعادة
املمتلكات لت�سديدها لل�ضحايا ،فقد ُيرتك ال�ضحايا دون �إن�صاف ما مل يرفعوا دعوى مدنية يف الوالية الق�ضائية
الأجنبية البلد الأجنبي ،وهو �أمر ال يكون عمليا يف معظم احلاالت.
 174بالن�سبة لهذا املفهوم الرئي�سي وغر�ض ونطاق هذا الدليل بوجه خا�ص ،ي�ستخدم تعبري «ال�ضحية» بحيث ي�شمل جميع ال�ضحايا الذين ميكن حتديدهم
(مثل ،الأفراد� ،أو ال�شركات� ،أو البلدان) ،وهو ما يتجاوز تعريف اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد.
 175ي�ستخدم تعبري «رد احلقوق �إىل �أ�صحابها» حيثما يكن هناك �ضحية ميكن حتديدها (فردا ،حكومة� ،شركة) مثال ويتم �إ�صدار �أمر برد احلقوق لو�صع
ال�ضحية يف الو�ضع الذي كان من املمكن �أن يوجد فيه لوال ت�صرف اجلاين غري ال�صائب.
 176تن�ص املادة  301من قانون عوائد اجلرمية ل�سنة ( 2002اململكة املتحدة) على الإفراج عن النقد لل�ضحية .وتتعلق املادة الفرعية ( )3مبن يدعي �أن
بع�ض النقود �أو كلها تخ�صه ،و�أنه جرد منها من خالل �سلوك غري قانوين .ومن �أمثلة ذلك من يدعي �أن النقود �سرقت منه .ف�إذا اطم�أنت املحكمة ،جاز
لها �أن ت�أمر بالإفراج عن نقود الطالب له .وتتعلق الفقرة الفرعية ( )4بحالة �أي مالك حقيقي �آخر غري ال�شخ�ص الذي احتجزت منه النقود .ومن هنا
ف�إذا اطم�أنت املحكمة ،جاز الإفراج عن النقود ،وذلك فقط �إذا مل يعرت�ض ال�شخ�ص الذي احتجزت منه النقود .انظر �أي�ضا الت�شريع النموذجي للكمنولث،
املادة ( )2( 35امللحق دال ،القر�ص املمغنط املدمج).
 177تلزم املادة ( )3( 57ج) الدول الأطراف �أن تنظر على وجه الأولوية يف تعوي�ض �ضحايا اجلرمية .انظر �أي�ضا الفقرة  2من املادة  14من اتفاقية الأمم
املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية التي تلزم الدول الأع�ضاء �أن تنظر على وجه الأولوية �إىل �إعادة عوائد اجلرمية �أو املمتلكات امل�صادرة �إىل
الدولة الطرف الطالبة بحيث ميكن لها تعوي�ض �ضحية اجلرمية.
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وتنظم املعاهدات الدولية �إعادة الأ�صول �إىل ال�ضحايا؛ بيد �أن الطرائق �أو الأحكام قد تتفاوت تبعا للفعل
املجرم الكامن وراء احلاالت .وينبغي �أن ت�ستند املبادئ املو�صى ب�إدراجها يف قوانني امل�صادرة �إىل االلتزامات
التالية:
§ املادة  )2( 14من اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية« :عندما
تتخذ ال��دول الأط��راف �إج��راء بناء على طلب دولة طرف �أخ��رى ،وفقا للمادة  13من هذه
االتفاقية ،تنظر تلك الدولة على �سبيل الأولوية ،بالقدر الذي ي�سمح به قانونها الداخلي،
و�إذا ما طلب منها ذلك ،يف رد عائدات اجلرائم امل�صادرة �أو املمتلكات امل�صادرة �إىل الدولة
الطرف الطالبة لكي يت�سنى لها تقدمي تعوي�ضات �إىل �ضحايا اجلرمية �أو رد عائدات اجلرائم
�أو املمتلكات هذه �إىل �أ�صحابها ال�شرعيني».
§ امل��ادة  )3( 57من اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد« :على الدولة الطرف متلقية
الطلب ...يف حالة اختال�س �أموال عمومية �أو غ�سل �أموال عمومية خمتل�سة على النحو امل�شار
�إليه يف املادتني  17و  23من هذه االتفاقية ،عندما تنفذ امل�صادرة وفقا للمادة  55وا�ستنادا
�إىل حكم نهائي �صادر يف الدولة الطرف الطالبة ،وهو ا�شرتاط ميكن للدولة الطرف متلقية
الطلب �أن ت�ستبعده� ،أن ترجع املمتلكات امل�صادرة �إىل الدولة الطرف الطالبة.
§ تنظر ال��دول متلقية الطلب الأط��راف يف اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد على وجه
الأولوية يف ظروف معينة يف تعوي�ض �ضحايا اجلرمية مبا�شرة .وتن�ش�أ تلك الظروف عن �أفعال
الف�ساد املجرمة املوجزة يف االتفاقية ،فيما عدا حاالت اختال�س الأموال العامة (املوجزة
�آنفا) �أو احلاالت التي تن�شئ فيها الدولة ممتلكات �أو �أ�ضرارا �سابقة .178كما قد تنظر الدول
يف مطالبات املالك ال�شرعيني ال�سابقني �أو االتفاقات املربمة بني الدول املعنية عند التفاو�ض
يف هذه الظروف.179
§ "يجوز للدول الأطراف (يف اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد) �أي�ضا �أن تنظر بوجه خا�ص
يف �إبرام اتفاقات �أو ترتيبات متبادلة متفق عليها ،تبعا للحالة ،من �أجل الت�صرف نهائيا يف
املمتلكات امل�صادرة ».180وميكن ا�ستخدام هذه الرتتيبات لإعادة الأ�صول �إىل ال�ضحايا.
وثمة ق�ضية ذات �صلة ،رغم �أنها خارج نطاق م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة ،هي التقا�ضي
الفردي �أو الإجراءات الق�ضائية املدنية 181.وفيما يتعلق بطلبات االكت�شاف املت�صلة مبوقع الأ�صول ،ينبغي �أن
تكون هذه الطلبات عامة بقدر الإمكان يف �إطار مالب�سات كل حالة.182
 178املادة �( )3( 57أ) و (ب).
 179املادة ( )3( 57ج) من اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد.
 180املادة  )5( 57من اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد.
 181لالطالع على مناق�شة للخيارات املتاحة للتقا�ضي الفردي ،انظر« :ا�سرتداد عوائد الف�ساد يف اململكة املتحدة :م�ساعدة �إنفاذ القانون و�أدوات التقا�ضى
اخلا�ص» يف الباب جيم .ولالطالع على مناذج حالة ،انظرAttorney General of Zambia v. Meer Care & Desai & Ors [2007] :
EWHC 952 (Ch) and Banco Central de Paraguay v. Paraguay Humanitarian Foundation and Tulac, 1 Civ.9694
 6( United States District Court, Southern District of New Yorkكانون الثاين /يناير ( )2005دعوى مدنية ناجحة ال�سرتداد 16

مليار دوالر من م�صرف والية) يف امللحق جاء يف القر�ص املمغنط املدمج.

 182يف ق�ضية Banco Central de Paraguay v. Paraguay Humanitarian Foundation and Tulac, 1 Civ.9694 United States
 ، District Court, Southern District of New Yorkذكر القا�ضي كينان ما يلي:
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وينبغي للنظم الق�ضائية �أن تكفل منح ال�ضحايا احلق يف رفع دعاوى ق�ضائية خا�صة �ضد �أولئك امل�س�ؤولني عن
ال�ضرر الذي عانوا منه .ففي �سياق جرائم الف�ساد ،تلزم اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد الدول الأطراف
�أن تتخذ تدابري لكفالة منح الأفراد والكيانات الذين �أ�صابهم �ضرر �أن يرفعوا تلك الدعاوى الق�ضائية.183
وعالوة على ذلك ،ت�سمح االتفاقية للدولة برفع دعوى خا�صة يف املحاكم املدنية للبلدان الأجنبية التي توجد
فيها �أ�صول مكت�سبة عن طريق الف�ساد.184

املفهوم الرئي�سي 36
ينبغي الت�صريح للحكومة بتقا�سم الأ��ص��ول مع ال�سلطات الق�ضائية املتعاونة �أو �إعادتها
�إليها.
يتعني على البلدان �أن تقرر ما الذي تفعله بالعوائد املتحققة من خالل امل�صادرة .و�إذا كان هناك �ضحايا �أو
مالك �شرعيون �سابقون ،ينبغي �إعادة الأ�صول وفقا لأحكام اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد واتفاقية
الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية .185وعالوة على ذلك ،ففي حاالت اختال�س الأموال
العمومية �أو غ�سل الأموال العمومية املختل�سة التي �أنفذ فيها �أمر امل�صادرة بوا�سطة الوالية الق�ضائية التي للبلد
الأجنبي الذي حتتفظ بالأ�صول ،تلزم اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ب�إعادة الأ�صول .186ويف جميع هذه
احلاالت ،يجوز للدول الأطراف �أن تراعي �إبرام اتفاقات �أو ترتيبات ب�ش�أن الت�صرف النهائي يف الأ�صول 187وقد
تخ�صم نفقات معقولة تكبدتها يف التحريات �أو املالحقة الق�ضائية �أو الإجراءات الق�ضائية.188

 ...حتى ولو كان طلب االكت�شاف عبارة عن «حملة �صيد» ...فقد اعرتفت هذه املحكمة منذ زمن بعيد ب�أن من حق «الدائن املحكوم له» �أن ينقب
عن �أ�صول املدين املحكوم عليه» ) Capital Co v. Fox, 15 F. Supp. 677,678 (S.D.N.Y. 1936وبنكو �سنرتال له احلق كدائن
حمكوم له بالقيام بتحريات وا�سعة جدا ب�ش�أن موقع وهوية �أ�صول املدعي عليه الرئي�سي .انظر British International Ins. Co, 2000
( U.S. Dist. LEXIS 7509 at 16بالإ�شارة �إىل �أن الدائن املحكوم له «خمول ب�شكل عادي بفح�ص دقيق ملدين حمكوم عليه بالن�سبة
لأ�صوله ،مبا يف ذلك اكت�شاف هوية وموقع �أي �أ�صول للمدين املحكوم عليه� ،أينما كان موقعها».
 183املادة  35من اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد.
 184املادة  53من اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد.
 185املادة ( )3( 57ج) من اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ،واملادة  )2( 14من اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية.
 186املادة �( )3( 57أ) من اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد.
 187املادة  )5( 57من اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ،واملادة  )3( 14من اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية .تعيد بع�ض
البلدان الأ�صول �إىل ال�ضحايا �أو املالك ال�شرعيني ال�سابقني من خالل تقا�سم الت�شريعات.
 188املادة  )4( 57من اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد.
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الإطار 39

اتفاقات تقا�سم الأ�صول

يجوز للبلدان �أن تتفق على ا�ستخدامات حمددة للأموال املعادة �إىل بلدانها .ومن النماذج التي تنطوى على م�صادرة
الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة يف اتفاق بني الواليات املتحدة و�سوي�سرا وكازاخ�ستان عقب دعوى �ضد  84مليون
دوالر يف ح�ساب م�صريف يف �سوي�سرا .وكانت الأموال مو�ضع م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة كعوائد
يرجع �أ�صلها �إىل ر�شوة لثالثة من كبار امل�س�ؤولني يف كازاخ�ستان بوا�سطة رجل �أعمال �أمريكي مقابل حقوق يف النفط
والغاز يف كازاخ�ستان.
و�أن�ش�أ االتفاق ثالثة برامج:
• م�شروع لإفادة الأطفال الفقراء تتوىل �إدارته م�ؤ�س�سة بوتا اخلريية ،وهي منظمة غري حكومية �شهرية،
وي�شرف عليه البنك الدويل.
• برنامج حكومي كازاخ�ستاين مدته خم�س �سنوات لتح�سني �إدارة مالياتها العامة
• تنفيذ خطة عمل �شاملة لل�شفافية يف �صناعات النفط والغاز والتعدين يف كازاخ�ستان .وكان ذلك جزءا من
مبادرة ال�شفافية يف ال�صناعات اال�ستخراجية ،وهي مبادرة ي�ساعد البنك الدويل يف تنفيذها.

ويف احلاالت التي ال تكون �إع��ادة الأ�صول �إلزامية فيها ،ينبغي لقانون م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد
�إىل حكم �إدان��ة �أن ي�أذن للحكومة ب�أن تتقا�سم تلك الأ�صول امل�صادرة مع الواليات الق�ضائية البلدان التي
�سهلت جهود امل�صادرة الناجحة (انظر الإطار  .189)39وت�شجع العديد من اتفاقيات الأمم املتحدة على تقا�سم
الأ�صول ،مبا يف ذلك اتفاقية فيينا ،190واالتفاقية الدولية لقمع متويل الإره��اب ،191واتفاقية الأمم املتحدة
ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية .192وت�شجع االتفاقات متعددة الأطراف الأخرى الدول الأع�ضاء على
الدخول يف اتفاقات متعددة الأطراف ب�ش�أن تقا�سم الأ�صول .193ويف بع�ض البلدان ،ت�ستخدم ت�شريعات التقا�سم
 189على �سبيل املثال ،ين�ص قانون التقا�سم يف الواليات املتحدة ،يف العنوان  21من مدونة الواليات املتحدة ،املادة  (e) (1) (E) 881على ما يلي:
«كلما متت م�صادرة ممتلكات ب�شكل مدين �أو جنائي مبوجب هذا الباب ،يجوز للمدعى العام �أن...يحول املمتلكات ال�شخ�صية امل�صادرة �أو عوائد بيع
�أي ممتلكات �أو عقارات �شخ�صية م�صادرة �إىل �أي بلد �أجنبي قد يكون �شارك ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر يف �ضبط املمتلكات وم�صادرتها� ،إذا كان هذا
التحويل »1«...وافق عليه وزير اخلارجية؛ « »2وم�صرح به مبوجب اتفاقية دولية بني الواليات املتحدة والبلد الأجنبي؛ « »3مت �إىل بلد م�صدق عليه مبوجب
املادة ) 2291 j (bمن العنوان � ،22إذا كان ذلك ينطبق عليه».
 190ت�شجع املادة ( )5( 5ب) (« )»2من اتفاقية فيينا الأطراف على �أن «تنظر بعني االعتبار اخلا�ص يف ابرام اتفاقات ب�ش�أن ...اقت�سام هذه املتح�صالت
�أو الأموال �أو املبالغ امل�ستمدة من بيع هذه املتح�صالت �أو الأموال ،مع �أطراف �أخرى ،على �أ�سا�س منظم �أو يف كل حالة على حدة ووفقا لقوانينها الداخلية
�أو �إجراءاتها الإدارية �أو االتفاقات الثنائية �أو متعددة الأطراف التي �أبرمتها لهذا الغر�ض».
 191تن�ص املادة  )3( 8من االتفاقية الدولية لقمع متويل الإرهاب على «يجوز لكل دولة طرف معنية �أن تنظر بعني االعتبار يف �إبرام اتفاقات ب�ش�أن اقت�سام
الأموال امل�ستمدة من امل�صادرة امل�شار �إليها يف هذه املادة مع دول �أخرى على �أ�سا�س منتظم �أو يف كل حالة على حدة».
 192تن�ص املادة  )9( 13من اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية على« :تنظر الدول الأطراف يف �إبرام معاهدات �أو اتفاقات �أو
ترتيبات ثنائية �أو متعددة الأطراف لتعزيز فاعلية التعاون الدويل املقام عمال بهذه املادة»ز وتن�ص املادة  )3( 14من هذه االتفاقية على �أنه يجوز للدولة
الطرف عند اتخاذ �إجراء بناء على طلب مقدم من دولة طرف �أخرى وفقا للمادتني � 12أو  13من هذه االتفاقية� ،أن تنظر بعني االعتبار اخلا�ص يف �إبرام
اتفاقات �أو ترتيبات ب�ش�أن(...ب) اقت�سام عائدات اجلرائم �أو املمتلكات هذه� ،أو الأموال املت�أتية من بيع عائدات هذه اجلرائم �أو املمتلكات ،وفقا لقانونها
الداخلي �أو �إجراءاتها الإدارية ،مع دول �أطراف �أخرى ،على �أ�سا�س منتظم �أو ح�سب كل حالة».
 193عزز مكتب الأمم املتحدة ملراقبة املخدرات ومنع اجلرمية و�ضع «اتفاق ثنائي منوذجي ب�ش�أن تقا�سم عوائد اجلرمية امل�صادرة �أو املمتلكات التي
تغطيها اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية واتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة االجتار غري القانوين يف املخدرات وامل�ؤثرات العقلية
ل�سنة  »1988والذي اعتمدته اجلمعية العامة للأمم املتحدة كجزء من قرار ب�ش�أن تدعيم برنامج الأمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية (القرار
رقم  )A/RES/60/175امل�ؤرخ  16كانون الأول /دي�سمرب .2005

106

التعاون الدويل وا�ستعادة الأ�صول

لالمتثال ال�شرتاطات معاهدات �أخرى ب�ش�أن �إع��ادة الأ�صول� ،سواء �أعيدت لل�ضحايا �أو ملالكها ال�شرعيني
ال�سابقني �أو يف احلاالت التي تنطوي على ف�ساد.
و�إذا قام البلد الذي توجد فيه املمتلكات ،عند م�صادرتها ،باالحتفاظ بجميع العوائد امل�صادرة دون اعتبار
للجهود التي قام بها البلد الذي تعاون يف جهود امل�صادرة� ،أو دون مراعاة لكون العوائد املحتجزة تولدت نتيجة
الرتكاب جرمية �ضد قوانني بلد �آخر ،ف�إن نتيجة مثل هذا النظام هي مكاف�أة ذلك البلد على العمل كمالذ
للرثوة الإجرامية .وهذه النتيجة مناق�ضة لروح التعاون العاملي يف احلرب �ضد اجلرائم الدولية.
بيد �أن االقت�سام املتبادل للأ�صول ينه�ض بالتعاون الدويل .وتوافق البلدان على اقت�سام نتائج �إجراءات
امل�صادرة الناجحة دون مراعاة للمكان الذي وجدت فيه املمتلكات ،ودون مراعاة ملاهية البلد الذي ا�ضطلع
بامل�صادرة .ومع العلم بذلك ،تعمل نتائج امل�صادرة الناجحة يف النهاية على دعم الكفاح �ضد اجلرمية الدولية
وال تكافئ البلدان املتخذة مالذات ،وت�شجع وكاالت �إنفاذ القوانني على التعاون مع نظرائها عرب احلدود.
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املمار�سات احل�سنة يف م�صادرة الأ�صول دون
اال�ستناد �إىل حكم �إدانة:
منظور من �سوي�سرا
�إيف �أيكليمان*

اخللفية :القانون اجلنائي يف نظام القانون املدين
القانون اجلنائي �أمر يتعلق بالقانون االحتادي يف �سوي�سرا .وامل�صدر الأ�سا�سي للقانون هو املدونة اجلنائية
ل�سوي�سرا التي اعتمدت يف عام  .1937وت�ستند املدونة اجلنائية �إىل مبد�أ ال�شرعية الذي يعني عدم جواز اعتبار
املرء مذنبا �إال باال�ستناد �إىل فعل جمرم مدرج يف املدونة اجلنائية .والقول الالتيني ين�ص على nullum
( crimen nully poena sine legeال فعل جمرم وال عقوبة �إال بقانون) .ويجب فهم ذلك على �أنه «حائط
�صد» �ضد التع�سف يف ا�ستخدام ال�سلطة الق�ضائية؛ ويعطي للربملان �سلطة تقرير ما �إن كان ال�سلوك فعال
جمرما من عدمه ،وما هي العقوبة التي ينبغي توقيعها على اجلاين (�إما حكم بال�سجن �أو بجزاءات �أخرى).
ويف الوقت الراهن ،يف جنيف واملحاكم االحتادية ،يتوىل املدعي العام ت�سيري الإدعاء ويجوز للمدعى عليه
�أن يختار حماميا للدفاع عنه .ويتناول قا�ضي التحقيق يف الوقائع ،جنبا �إىل جنب مع قوة ال�شرطة ،القيام
بالتحريات يف الدعوى املطروحة .وهما لي�سا طرفا يف الإجراءات الق�ضائية ،ويفرت�ض �أن يكونوا مو�ضوعيني
بقدر الإمكان .و�أثناء التحقيق على قا�ضي التحقيق �أن يتو�صل �إىل احلقيقة .ويجب على قا�ضي التحقيق �أن
ميح�ص الوقائع ،ويتو�صل �إىل دليل على الفعل املجرم ،ويجب عليه� ،إن كان هناك فعل جمرم� ،أن يحاول العثور
على اجلاين ،و�أن يوجه االتهام �إىل اجلاين ،ويقب�ض عليه �إن لزم الأمر .وخالل التحقيقات� ،إذا ما وجه االتهام
�إىل اجلاين ،يجوز له �أن يح�صل على م�ساعدة من حمام يجب �أن يكون حا�ضرا يف �أي وقت يديل فيه �شاهد
�أو خبري ب�شهادته �أمام قا�ضي التحقيق .و�إذا ما ظل اجلاين جمهوال ،ولكن توجد عوائد لفعل جمرم مزعوم،
يوا�صل قا�ضي التحقيق حترياته لإثبات �أن الأ�صول عبارة عن عوائد فعل جمرم.
ويف عام  ،2011لن يعود هناك وجود لقا�ضي التحقيق .ف�سيكون املدعي العام م�س�ؤوال عن التحقيقات من
البداية حتى النهاية.

امل�صادرة مبوجب املدونة اجلنائية يف �سوي�سرا
يوجد يف �سوي�سرا نظامان للم�صادرة �أحدهما ي�ستند والآخر ال ي�ستند �إىل حكم �إدانة .وي�ستند االثنان �إىل
نف�س الأحكام يف املدونة اجلنائية ل�سوي�سرا ،املواد ( 70حتى ( )72انظر الإطار  ،)40وت�سري عليهما نف�س
الإج��راءات .وتن�ص الفقرة  1من املادة  ،70والتي تتعلق بوجه خا�ص مب�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل
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حكم �إدانة على« :على القا�ضي �أن ي�أمر مب�صادرة الأ�صول الناجمة عن فعل جمرم �أو التي كان ي�ستهدف بها
�أن ت�ستميل �أو تكافئ اجلاين� ،شريطة �أال يتعني �إعادتها �إىل الطرف املت�ضرر لكي ي�ستعيد حقوقه» .وهكذا ف�إن
امل�صادرة تقع حتى دون �إدانة.
وتطبق �سوي�سرا معايري الإثبات اجلنائية يف جميع دعاوى امل�صادرة ولي�س معيار �إثبات «توازن االحتماالت»
املدين الذي يطبق يف الكثري من اخت�صا�صات القانون العام الق�ضائية .ويدعى هذا املعيار اجلنائي «االقتناع
�أو االطمئنان الكامل» ويعني �أنه بعد �أن تعر�ض جميع االتهامات على القا�ضي ،يجب �أن يكون القا�ضي «مقتنعا
ومطمئنا ب�شكل كامل» ب�أن الأ�صول ح�صيلة فعل جمرم .وقد يقتنع املرء ويطمئن ب�شكل كامل حتى دون برهان،
لكن بوا�سطة «تراكم الأدلة» ( .)faisceau d’indicesوامل�صادرة ،كما هي عليه يف االخت�صا�صات الق�ضائية
الأخرى ،عبارة عن �إجراء عيني ،ويق�صد بها �أن تكون «تدبريا» ولي�س «عقوبة».
ويف جميع احلاالت ،يجب �أن تثبت املحاكمة حدوث فعل جمرم و�أن الأ�صول ح�صيلة الفعل املجرم �أو كان
ينتوى ا�ستخدامها يف اقرتاف فعل جنائي �أو ك�أجر مقابل اقرتافه.194
ويجب �أن يكون م�صطلح «�أ�صول» مفهوما ب�شكل وا�سع .فقد تكون عبارة عن �أغرا�ض �أو قيم �أو �أي نوع من
املزايا االقت�صادية التي ميكن تقييمها� ،إما بزيادة الأ�صول �أو بتناق�ص االلتزامات.195
ولكي ت�صادر الأ�صول ،يجب �أن تكون ح�صيلة فعل جمرم .وقد تن�ش�أ احل�صيلة عن �أي نوع من الأفعال
املجرمة ،طاملا كان من�صو�صا عليها يف املدونة اجلنائية ل�سوي�سرا �أو �أي �أحكام جنائية يف القوانني ال�سوي�سرية
الأخرى (مثل ،القانون االحتادي ب�ش�أن املخدرات) .وتفهم كلمة احل�صيلة على �أنها العوائد املبا�شرة للفعل
املجرم �أو �أ�صول مت �شرا�ؤها بعوائد الفعل املجرم .وحتى ما متكن املرء من تتبع �أثر العوائد ،جاز م�صادرتها
(�أي ،يجب �أن تكون الأ�صول مت�صلة بالفعل املجرم) .ومبجرد انقطاع هذه ال�صلة� ،صارت امل�صادرة غري
ممكنة .وجاز للمدعي العام حينئذ �أن يطلب «مطالبة تعوي�ضية» وفقا للفقرة  1من امل��ادة  71من املدونة
اجلنائية ل�سوي�سرا.
كما تتطلب م�صادرة الأ�صول �أن يكون ل�سلطات العدالة اجلنائية يف �سوي�سرا اخت�صا�ص ق�ضائي يف حماكمة
الفعل املجرم ،با�ستثناء العوائد الناجتة عن فعل جمرم مت�صل باملخدرات .196ويتقرر االخت�صا�ص الق�ضائي
�إذا مت ارتكاب كامل الفعل املجرم �أو جزء منه يف �أرا�ضي �سوي�سرا �أو �إذا كان اجلاين �أو ال�ضحية مواطنا
�سوي�سريا .ويعترب الفعل املجرم يف حكم املقرتف يف املكان الذي اقرتف فيه اجلاين الفعل املجرم ويف املكان
الذي وقعت فيه نتائجه.197
وحيث �إن امل�صادرة تعترب تدبريا عينيا ،ف�إنه يجوز تقريرها بغ�ض النظر عمن يكون املالك الفعلي للأ�صول،
حتى ولو مل يكن املالك منخرطا يف اقرتاف الفعل الإجرامي .198و�إذا كانت الأ�صول قد مت نقل ملكياتها للغري،
جاز �إخ�ضاع الطرف الثالث للم�صادرة �أو �أمره بدفع مبلغ تعوي�ضي ،ما مل يكن الغري قد احتازوا الأ�صول دون
 194هناك ا�ستثناء واحد ب�ش�أن املنظمات الإجرامية ،انظر املادة  72من املدونة اجلنائية (�سوي�سرا) .ويف هذه احلالة ،يتعني على املدعي العام �أن يثبت
وجود منظمة �إجرامية و�أن املنظمة لها القدرة على التحكم يف الأ�صول .وال يلزم �إثبات حدوث فعل جمرم حمدد و�أن الأ�صول عبارة عن عوائده.
.FF 1993 II, n. 223.1 195
 196وفقا للمادة  24من القانون االحتادي ب�ش�أن املخدرات (�سوي�سرا) ،ميكن م�صادرة الأ�صول حتى عندما ال يكون ل�سلطات العدالة اجلنائية ال�سوي�سرية
اخت�صا�ص ق�ضائي مبحاكمة الفعل املجرم.
 197املواد  7 -3من املدونة اجلنائية (�سوي�سرا).
.FF.1993.III. 300,n.223.3 198
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علمهم بالوقائع امل�سوغة للم�صادرة ،ومادام الغري قد دفعوا قيمة وافية مقابلها �أو لو تبني �أن امل�صادرة تعترب
قا�سية ب�شكل مفرط يف هذه احلالة (الفقرة  2من املادة  70من املدونة اجلنائية ل�سوي�سرا).
وب�سبب هذا الإجراء املحدد للم�صادرة ،ال جمال يف النظام ال�سوي�سري مل�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد
�إىل حكم �إدانة وفقا لإجراء مدين يت�صرف مبوجبه املدعي العام كواحد من الآحاد ويطالب بحقه يف الأ�صول.
ويجوز ل�ضحية الفعل املجرم املطالبة بحقه من خالل دعوى مدنية ،ت�ستند ب�صفة عامة �إىل االلتزام الأكويلي
( )Aquilian liabilityللجاين �أو التزامه التعاقدي � -أي كل من �أوقع �ضررا ب�آخر� ،سواء عن مق�صد �أو عن
�إهمال ،مف�ضية لتعوي�ضه .غري �أنه يتعني �أن يكون هناك مدعى عليه يف تلك الدعاوى بحيث ال يوجد تناظر مع
«امل�صادرة املدنية».

امل�ساعدات القانونية املتبادلة ب�ش�أن م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة
يف �سوي�سرا ،ي�سرت�شد التعاون الدويل يف الأمور اجلنائية مببادئ املعاملة باملثل ،وازدواجية الفعل الإجرامي،
والتخ�ص�ص ،والتنا�سب يف تنفيذ �أي طلب للم�ساعدات القانونية املتبادلة .وتنفذ امل�ساعدات القانونية املتبادلة
مبوجب ثالثة نظم :االتفاقيات الدولية ،واملعاهدات الثنائية ،والقانون الداخلي.
ويبني القانون االحت��ادي ب�ش�أن امل�ساعدات الدولية املتبادلة يف امل�سائل اجلنائية و�إج��راءات امل�ساعدة
القانونية املتبادلة ب�ش�أن م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة .ووفقا لهذا القانون ،يجوز لل�سلطات
ال�سوي�سرية ،كقاعدة� ،أن ت�سلم الأ�صول املحتجزة �أو تعيدها ،بناء على طلب من �سلطة �أجنبية� ،إىل ال�شخ�ص
امل�ستحق تنفيذا لقرار حمكمة �أجنبية.199وعلى �أن تكون الأ�صول التي يجوز ت�سليمها عوائد جرمية ما� ،أو قيمتها
البديلة� ،200أو م�ساهمات لعبت دورا يف التحري�ض على الفعل املجرم �أو على مكاف�أة اجلاين .201وال ي�شرتط �أن
يكون ال�شخ�ص مدانا �إدانة نهائية باجلرمية يف الدولة الطالبة �أو يف �أي مكان �آخر .و�إذا كانت �إعادة الأ�صول
م�ستندة �إىل قرار �أجنبي �سار� ،صار الأمر الأجنبي باتا يف حتديد ما �إذا كانت الأ�صول التي يتعني �إعادتها �إىل
�أ�صحابها هي عوائد اجلرمية.202
ويجوز االحتفاظ بالأ�صول يف �سوي�سرا �إذا:
§ كان ال�ضحية يقيم يف �سوي�سرا ويتعني �إعادة الأ�صول �إىل ال�ضحية؛
§	�أو جزمت �سلطة ما باحلقوق يف الأ�صول؛
§	�أو �أثبت �شخ�ص ما مل ينخرط يف الفعل املجرم ومل تكن مطالباته م�ضمونة من قبل الدولة الطالبة
اثباتا مقنعا �أنه اكت�سب بح�سن نية حقوقا يف الأ�صول يف �سوي�سرا� ،أو اكت�سبها يف بلد �أجنبي؛وهو
يقيم يف �سوي�سرا.
§	�أو كانت الأغرا�ض �أو الأ�صول �ضرورية يف الدعاوى اجلنائية القائمة يف �سوي�سرا �أو يحتمل �أن تكون،
ب�سبب طابعها ،خا�ضعة للم�صادرة يف �سوي�سرا.203
 199امل�ساعدة الدولية املتبادلة يف الأمور اجلنائية (�سوي�سرا) ،الفقرة  1من املادة �74أ.
 200ال يتعني فهمها على �أنها �أ�صل بديل لأنه بالن�سبة للقيمة البديلة يجب �أن تظل ال�صلة بني الفعل املجرم والقيمة قائمة (الأثر الورقي).
 201امل�ساعدات الدولية املتبادلة ب�ش�أن امل�سائل اجلنائية (�سوي�سرا) ،الفقرة  2من املادة �74أ.
.ATF 131 II 169 consid.6, p. 175 202
 203القانون االحتادي للم�ساعدة الدولية املتبادلة ب�ش�أن امل�سائل اجلنائية (�سوي�سرا) الفقرة  4من املادة �74أ.
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وفقا للفقرة ،من املادة �( 74أ) من القانون االحتادي ب�ش�أن امل�ساعدات الدولية املتبادلة ب�ش�أن امل�سائل
اجلنائية� ،إذا ادعى �شخ�ص ما �أن له حقوقا يف �أ�صول مبوجب الفقرة  ،4يتم تعليق الت�سليم �إىل الوالية ال�سلطة
الق�ضائية الطالبة حتى يتم تو�ضيح املوقف القانوين .ويجوز ت�سليم الأغرا�ض �أو الأ�صول �إىل ال�شخ�ص امل�ستحق،
�إذا:
§ وافقت الدولة الطالبة على ذلك؛
§	�أو يف حالة الفقرة ( 4ب)� ،أبدت ال�سلطة موافقتها؛
§	�أو مت �إقرار ذلك من �إحدى املحاكم ال�سوي�سرية.
وتنطبق قواعد قانون امل�ساعدات الدولية املتبادلة ب�ش�أن امل�سائل اجلنائية املعنية بامل�ساعدات القانونية
املتبادلة على املادة  27من املدونة اجلنائية ل�سوي�سرا ،بح�سب ما قررته املحكمة االحتادية العليا يف دعوى �ضد
اجلرنال �ساين �أبات�شا النيجريي.204

�إعادة الأ�صول ا�ستنادا �إىل حكم قيمة نقدية
يف حالة �إمتام الت�صرف يف العوائد الإجرامية اخلا�ضعة للم�صادرة ،يجوز للقا�ضي �أن ي�أمر بدفع مبلغ تعوي�ضي
معادل ي�سمى «حكم قيمة نقدية» .وقد ارت�أت املحكمة االحتادية العليا �أن من غري املمكن �إعادة �أ�صول �إىل بلد
�أجنبي ا�ستنادا �إىل حكم قيمة نقدية لأنه ال توجد �صلة وثيقة بني اجلرمية والأ�صول .205وبالإ�ضافة �إىل ذلك،
ف�إن �إعادة �أ�صول مل تربط بفعل جمرم من �ش�أنه �أن ي�سمح للوالية الق�ضائية الأجنبية للبلد الأجنبي بااللتفاف
حول الإجراء املعتاد اخلا�ص ب�إنفاذ املطالبات التعوي�ضية الداخلية ال�صادرة مبوجب الفقرة  3من املادة 71
من املدونة اجلنائية ل�سوي�سرا .وتق�ضي هذه املادة ب�إنفاذ احلكم وفقا للقانون االحتادي ال�سوي�سري ب�ش�أن
حت�صيل الديون والإفال�سات ،و�إجازته ،عند ال�ضرورة ،دعوى مدنية وفقا لقانون الإجراءات املدنية ،كما هو
احلال بالن�سبة لأي دائن فرد.
وينبغي لل�سلطة الق�ضائية الطالبة ،بغية �إنفاذ حكم قيمة نقدية� ،أن تطالب ب�إجراء براءة تنفيذ ا�ستنادا
�إىل املادة  94من قانون امل�ساعدات الدولية املتبادلة ب�ش�أن امل�سائل اجلنائية .والإج��راء معقد وال يبدو �أنه
ا�ستخدم من قبل .206ورغما عن ذلك ،لو مت تنفيذ هذا الإجراء ،ومت �إ�صدار براءة تنفيذ ب�ش�أن حكم قيمة نقدية
�أجنبي ،جاز للدولة الطالبة �أن تتبع حينئذ الإجراء املعتاد لإنفاذ حكم ما (املوجز �آنفا).
وقد تكون هناك مالب�سات ال تتوافق فيها امل�صطلحات اللغوية التي ت�ستخدمها الوالية الق�ضائية الأجنبية
مع امل�صطلحات اللغوية ال�سوي�سرية .فمثال ،قد ي�سمى احلكم «حكم قيمة نقدية» حتى ولو تي�سر �إظهار ال�صلة
الوثيقة بني اجلرمية والأ�صول .ويف هذه احلاالت ،ينبغي �أن تتبع الوالية الق�ضائية �إجراء م�صادرة الأ�صول دون
اال�ستناد �إىل حكم �إدانة الوارد يف املادة �74أ من قانون امل�ساعدات الدولية املتبادلة ب�ش�أن امل�سائل اجلنائية ولي�س
الإجراء املقرتح حلكم قيمة نقدية مبوجب املادة  94من ذات القانون .وال�سلطات ال�سوي�سرية لي�ست ملزمة
بامل�صطلحات اللغوية و�ستنظر يف فحوى امل�صطلحات.
.ATF 131 II 169 204
.ATF 133 IV 215p ATF 129 II 453 205
 206مثال ،قد يختلف القا�ضي املخت�ص ب�إجازة حكم �أجنبي تبعا للقانون الإجرائي للكانتون.
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�إعادة الأ�صول ا�ستنادا �إىل م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة
وكما بينا �آنفا ،ال ي�شرتط النظام ال�سوي�سري للم�صادرة اجلنائية الإدانة لكي ي�صادر �أ�صول اجلرمية .كما ال
ت�شرتط ال�سلطات ال�سوي�سرية الإدانة مل�ساعدة والية ق�ضائية �أجنبية .بيد �أنه ال يجوز منح التعاون الق�ضائي
اجلنائي �إال عندما تكون الدولة الطالبة تتناول �إجراء جنائيا .207وال يعني ذلك ا�شرتاط وجود قرار اتهام ،بل
ي�شرتط وجود حتقيقات جنائية جارية .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ال ميكن ا�ستخدام التعاون الق�ضائي اجلنائي يف
الدعاوى املدنية.208
وقد عاجلت املحكمة االحتادية العليا ق�ضية التعاون الق�ضائي اجلنائي يف م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد
�إىل حكم �إدانة يف ق�ضية �شركة �أ� -ضد مكتب العدل االحتادي A__ Company v. Federal Office of
 . 209 Justiceويف هذه احلالة ،كانت الدولة الطالبة (الواليات املتحدة) توا�صل مبا�شرة دعوى م�صادرة
�أ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة بدون نية ال�شروع ،يف ذلك الوقت ،يف �إجراءات جنائية .وطلبت الواليات
املتحدة ،ا�ستنادا �إىل م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة ،من �سوي�سرا بيانات عن ح�ساب م�صريف.
وقامت املحكمة االحتادية العليا بتمحي�ص مدى جوازية �أن تكون م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة
مناظرة للإجراءات اجلنائية من عدمه .وقامت املحكمة بالبت يف امل�س�ألة وفقا للمبادئ القانونية ال�سوي�سرية
ب�إثبات �أن امل�صطلحات اللغوية امل�ستخدمة من قبل الواليات املتحدة لي�ست ملزمة.
ويف �سبيل التو�صل �إىل قرار مهم �أوجزت املحكمة االحتادية العليا� ،إجراءات امل�صادرة اجلنائية وم�صادرة
الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة يف الواليات املتحدة ،عالوة على نظام امل�صادرة اجلنائية يف �سوي�سرا
(العيني) .وتبني للمحكمة �أن تدابري امل�صادرة يف كل من �سوي�سرا والواليات املتحدة مبثابة �أدوات ملكافحة
الن�شاط الإجرامي� ،أي لتعزيز مفهوم «اجلرمية ال تفيد» .وكالهما يعتربان تدابري عينية ال يتعني فيهما فح�ص
جرم اجلاين .وف�ضال عن ذلك ،فعندما تتم �إجراءات امل�صادرة ب�شكل م�ستقل عن الإجراءات اجلنائية �ضد
اجلاين ،ال ميكن التذرع بافرتا�ض الرباءة.
وارت�أت املحكمة االحتادية العليا �أن �إجراء م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة يف الواليات
املتحدة م�شابه ب�شكل كاف لإج��راءات �ضبط «الق�ضايا الإجرامية» مبوجب القانون ال�سوي�سري (قنوات
امل�ساعدات الدولية املتبادلة ب�ش�أن امل�سائل اجلنائية) .بيد �أن املحكمة �أ�ضافت �أنه يجب �أن يكون للدولة الطالبة
اخت�صا�ص ق�ضائي يف �إنزال العقوبات ،حتى لو مل تكن ال�سلطات تنوي فعليا �أن متار�س هذا االخت�صا�ص .وفى
هذه النقطة مل يكن هناك دليل كاف يف امللف و�أعيدت الدعوى �إىل املكتب املركزي ملطالبة الواليات املتحدة
باملعلومات املطلوبة املت�صلة باالخت�صا�ص اجلنائي لل�سلطات الأمريكية.
و ُيبنى على هذه الق�ضية املبد�أ الذي يفيد ب�أنه عندما تطلب منك امل�ساعدة يف ق�ضية تتعلق بالتعاون
الق�ضائي اجلنائي ،ينبغي لل�سلطة �أال تق�صر حتليلها على امل�صطلحات اللغوية التي ت�ستخدمها الدولة الطالبة،
و�إمنا يجب �أن تفح�ص ما �إن كان التعاون يفي باال�شرتاطات القانونية �أم ال.

.ATF 126 II 258 207
.ATF 113 Ib 257 consid. 5 p. 270 208
 ، ATF 132 II 178 209انظر امللحق حاء يف القر�ص املمغنط املدمج ب�ش�أن .A__ Company v. Federal Office of Justice
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الإطار 40

م�صادرة الأ�صول يف �سوي�سرا

املدونة اجلنائية ال�سوي�سرية – املواد 72 - 70
املادة 70
 -1ي�أمر القا�ضي مب�صادرة الأ�صول الناجمة عن فعل جمرم �أو التي كان يق�صد بها �أن تغوي �أو تكافئ اجلاين،
�شريطة �أال يتعني �إعادتها �إىل الطرف املت�ضرر لكي ي�ستعيد حقوقه.
	-2ال يحدد الأمر بامل�صادرة يف احلاالت التي يكون الغري قد اكت�سبوا الأ�صول دون علم بالوقائع التي قد تربر
امل�صادرة ،وطاملا �أنه دفع قيمة مقابلة وافية �أو تبني �أن امل�صادرة قا�سية ب�شكل مفرط يف هذه احلالة.
 -3يخ�ضع احلق يف الأمر مب�صادرة الأ�صول لفرتة تقادم قدرها �سبع �سنوات ،ما مل تكن حماكمة الفعل املجرم
املق�صود تخ�ضع لفرتة تقادم �أطول تكون �سارية حينئذ.
 -4يكون �أمر امل�صادرة مو�ضع �إخطار ر�سمي .وتنق�ضي مطالبات الأط��راف املت�ضررة �أو الغري بعد م�ضى خم�س
�سنوات من الإخطار الر�سمي بامل�صادرة.
�	-5إذا مل يتي�سر حتديد املبلغ الإجمايل للأ�صول مو�ضع امل�صادرة بدقة� ،أو �إذا ما ا�ستلزم هذا التحديد نفقات غري
متنا�سبة ،يجوز للقا�ضي �أن يقدر املبلغ.
املادة 71
 -1يف احلاالت التي مل تعد فيها الأ�صول املراد م�صادرتها متاحة بعد ،ي�أمر القا�ضي مبطالبة تعوي�ضية ل�صالح
الدولة مببلغ م�ساو .وميكن منحه يف مواجهة الغري فقط طاملا مل يتم ا�ستيفاء ال�شروط التي تن�ص عليها الفقرة
 2من املادة .70
 -2يجوز للقا�ضي �أن يلغي املطالبة التعوي�ضية كلها �أو جزءا منها �إذا كان من املحتمل عدم ا�ستعادتها �أو �إذا كان
ذلك �سيعوق رد اعتبار ال�شخ�ص املعني ب�شكل ج�سيم.
 -3يجوز ل�سلطة التحقيق �أن حتتب�س جزءا من ممتلكات ال�شخ�ص املعني من �أجل �ضمان �إنفاذ مطالبات التعوي�ض.
وال ين�شىء االحتبا�س حقا تف�ضيليا ل�صالح الدولة عند �إنفاذ املطالبة التعوي�ضية.
املادة 72
ي�أمر القا�ضي مب�صادرة جميع الأ�صول التي متلك �أية منظمة �إجرامية �سلطة الت�صرف فيها .ويفرت�ض �أن تكون
الأ�صول اململوكة ل�شخ�ص �شارك يف املنظمة الإجرامية �أو دعمها (املادة  260مكرر  )3حتت ت�صرف املنظمة حتى
يثبت العك�س.
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الإطار 40

م�صادرة الأ�صول يف �سوي�سرا (تابع)

املادة  260مكرر 3
 -1كل من �شارك يف منظمة ما يحاط هيكلها وت�شكيلها ال�شخ�صي بال�سرية وت�سعى �إىل حتقيق �أهداف تتمثل يف
اقرتاف جرائم العنف �أو احل�صول على مكا�سب ب�أ�ساليب �إجرامية ،وكل من يدعم مثل هذه املنظمة يف �أن�شطتها
الإجرامية ،يعاقب باحلب�س التحفظي لفرتة ال تتجاوز خم�س �سنوات �أو بغرامة نقدية.
 -2يكون للقا�ضي ال�سلطة التقديرية يف تخفيف اجلزاء املفرو�ض (املادة �48أ) يف حالة ما �إن بذل اجلاين جهدا
لإحباط الأن�شطة الإجرامية التي تقوم بها املنظمة.
 -3ت�سري اجلزاءات �آنفة الذكر �أي�ضا على كل من يرتكب فعال جمرما خارج �سوي�سرا �شريطة �أن تقوم املنظمة تقوم
ب�أن�شطتها الإجرامية� ،أو تنوي القيام بها .كلها �أو جزء منها يف �سوي�سرا .وت�سري يف ذلك الفقرة  2من املادة
.)1(3
القانون االحتادي ب�ش�أن امل�ساعدات الدولية املتبادلة ب�ش�أن امل�سائل اجلنائية ،املادة  74أ�
يجوز ،بناء على طلب ،ت�سليم الأغرا�ض �أو الأ�صول اخلا�ضعة حلجز احرتازي �إىل الوالية الق�ضائية املخت�صة بعد �إمتام
�إجراءات امل�ساعدات املتبادلة (املادة 80د) بغر�ض م�صادرتها �أو �إعادتها �إىل ال�شخ�ص امل�ستحق:
 -1ت�شمل الأغرا�ض �أو الأ�صول امل�شار �إليها يف الفقرة  1ما يلي:
�أ -الأدوات امل�ستخدمة يف ارتكاب الفعل املجرم
ب -منتجات �أو �أرباح الفعل املجرم ،وقيمتها البديلة ومميزاتها غري القانونية
ج -املنح �أو التربعات امل�ستخدمة يف التحري�ض على الفعل املجرم �أو تعوي�ض اجل��اين ،عالوة على قيمتها
البديلة.
 -2يجوز للت�سليم �أن يتدخل يف �أي مرحلة من امل�صادرة الأجنبية ،وي�ستند كقاعدة على �أمر نهائي �أو قابل للتنفيذ
�صادر عن الدولة الطالبة
 -3بيد �أنه يجوز احتجاز الأغرا�ض �أو الأ�صل يف �سوي�سرا� ،إذا:
�أ -كانت الإقامة املعتادة لل�ضحية يف �سوي�سرا ويتعني �إعادتها �إليه؛
ب -جزمت �سلطة ما بحقه فيها؛
ج� -أو �أبدى �شخ�ص ما ،مل ينخرط يف الفعل املجرم ومل تكن مطالباته م�ضمونة من قبل الدولة الطالبة� ،سببا
وجيها ب�أنه اكت�سب بح�سن نية حقوقا يف تلك الأغرا�ض والأ�صول يف �سوي�سرا� ،أو اكت�سبها يف بلد �أجنبي،
وهو يقيم �إقامة معتادة يف �سوي�سرا.
د -كانت الأغرا�ض �أو الأ�صول �ضرورية يف الدعاوى اجلنائية القائمة يف �سوي�سرا� ،أو تبدو ب�سبب طابعها �أنها
خا�ضعة للم�صادرة يف �سوي�سرا.
�	-4إذا ادعى �شخ�ص ما �أن له حقوقا يف الأغرا�ض �أو الأ�صول مبوجب الفقرة  ،4يعلق ت�سليمها للدولة الطالبة حتى
يتم تو�ضيح املوقف القانوين .ويجوز ت�سليم الأغرا�ض �أو الأ�صول �إىل ال�شخ�ص امل�ستحق �إذا:
�أ -وافقت الدولة الطالبة؛
ب� -أو يف حالة الفقرة  4ب� ،أعطت ال�سلطة موافقتها؛
ج� -أو مت �إقرار املطالبة من �إحدى املحاكم ال�سوي�سرية.
 -5ت�سرى املادة  60على االمتيازات املالية.
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ا�سرتداد عوائد الف�ساد يف اململكة املتحدة:
م�ساعدات هيئات �إنفاذ �أحكام القانون
الإنفاذ و�أدوات التقا�ضي اخلا�ص
تت�سم اجلرمية املنظمة وامل�س�ؤولون الفا�سدون باجلر�أة فيما يقومون به من مغامرات .والكثري منهم يخرتقون
�شبكات ال�شركات الدولية �أو ين�شئون �شبكات منها؛ و ُي ِكونون احتكارات عائلية؛ وي�ستخدمون مكا�سبهم التي
ح�صلوا عليها بالباطل يف اال�ستثمار يف �صكوك مالية �أخرى �أو �شرائها ،فرياكمون ،مثال ،عقارات ،ويودعون
�أمواال ب�أ�سمائهم �أو ب�أ�سماء �أفراد من عائالتهم �أو �شركائهم.
وعلى ال�ساحة املالية الدولية ،ت�صدر لندن من اخلدمات املالية ب�أكرث مما ت�ستورده بزهاء  19مليار
جنيه �إ�سرتليني (نحو  26.9مليار دوالر)  ،وتدعم �صناعة ت��در زه��اء  8.5باملائة من اقت�صاد اململكة
املتحدة ومليون وظيفة.210ولذلك فلي�س من امل�ستغرب �أن تكون اململكة املتحدة �أي�ضا هدفا للجرمية املنظمة
وامل�س�ؤولني الفا�سدين ،بنف�س الطريقة التي جتتذب بها ن�شاط الأعمال امل�شروع ،وعالوة على �شهرة القطاع
املايل باململكة املتحدة بالطابع االبتكارى ،ف�إنه يعتمد على �شهرته الدولية بالنزاهة والتعامل املن�صف .211ويف
�سبيل وفائها بالتزاماتها باملعايري واالتفاقات الدولية ،وحر�صا على �ضمان ازدهار اململكة املتحدة وت�أمني
امل�ستقبل ،و�ضعت احلكومة �إ�سرتاتيجية ملعاجلة اجلرمية والإرهاب ،والتي ميكن االطالع عليها يف التحدي
املايل للجرمية والإرهاب (لندن ،وزارة اخلزانة الربيطانية) The Financial Challenge to Crime
 and Terrorism (London: HM Treasury, 2007).ويت�ضمن جزء من هذه الإ�سرتاتيجية التعامل
مع ال�شركاء الدوليني.
وقد �صدقت اململكة املتحدة على اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد .ومتتلك اململكة املتحدة ،متا�شيا
مع التزاماتها مبوجب االتفاقية ،نظاما مل�صادرة الأ�صول امل�ستندة �إىل �إدانة ونظاما مل�صادرة الأ�صول دون
اال�ستناد �إىل حكم �إدانة معا ،والذي ميكن للدول الأجنبية مبوجبها �أن تلتم�س م�ساعدات قانونية متبادلة .بيد
�أن هذه امل�سارات لي�ست منا�سبة �أو متاحة يف كل حالة .فقد ال تكون الإجراءات الق�ضائية اجلنائية متي�سرة،
مثال ،لأن امل�س�ؤول الفا�سد قد توفى �أو هرب من املالحقة داخل الوالية الق�ضائية البلد املعني� ،أو قد ال ميتلك
بلد املن�ش�أ نظاما مل�صادرة الأ�صول ي�ستند �إىل الإدانة �أو ال ي�ستند �إليها.
وهناك عدد من الطرق التي ميكن للدول الأجنبية �أن تلتم�س بها ا�سرتداد عوائد الف�ساد يف اململكة املتحدة.
وتبعا للظروف ،قد يتم ذلك �إما مب�ساعدة من �أجهزة �إنفاذ القانون يف اململكة املتحدة �أو قيام دولة ما برفع
ق�ضية �أمام حمكمة مدنية يف �إجنلرتا وويلز (املحكمة) كمتقا�ض فردى .وتطرح هذه امل�ساهمة اخلا�صة موجزا
 210احلكومة التحدى املاىل للجرمية والإرهاب (لندن ،وزارة اخلزانة الربيطانية) �ص.5 :
 211احلكومة التحدى املاىل للجرمية والإرهاب (لندن ،وزارة اخلزانة الربيطانية) �ص.3 :
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مقت�ضبا ملا ميكن للمملكة املتحدة �أن تقدمه من م�ساعدات للدولة الأجنبية ،يتلوه نظرة عامة على ال�صالحيات
املو�ضوعة حتت ت�صرف املتقا�ضي الفردي الذي يلج�أ �إىل املحاكم املدنية.

امل�ساعدات التي تقدمها �أجهزة �إنفاذ القانون يف اململكة املتحدة
عندما حتاول دولة �أجنبية تعقب املكا�سب غري امل�شروعة التي حققها م�س�ؤول فا�سد وجتميدها وا�سرتدادها،
وتبني �أنها موجودة يف اململكة املتحدة �أو مت غ�سلها من خالل اململكة املتحدة ،يجوز لها �أن تتبع �أيا من الإجراءات
التالية:
§ اال�ستعانة ب�آليات امل�ساعدات القانونية املتبادلة والعمل مع وكالة �إنفاذ القانون يف اململكة املتحدة� ،إما
من �أجل:
212
• تقييد الأ�صول (�أثناء التحقيقات اجلنائية) و�إنفاذ �أمر اال�سرتداد اخلا�ص بها يف �إجنلرتا
وويلز ،213بعد احل�صول على �إدانة جنائية يف الدولة الأجنبية،
• �أو جتميد الأ�صول وبعد احل�صول �إما على �أمر با�سرتداد الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة �أو
باال�ستناد �إىل حكم �إدانة يف بلد �أجنبي ،القيام بو�ضع هذا الأمر مو�ضع التنفيذ من خالل �أمر
مل�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة يف �إجنلرتا وويلز (معروف يف اململكة املتحدة
با�سم اال�سرتداد املدين).214
§ دعوة �إحدى وكاالت �إنفاذ القانون يف اململكة املتحدة �إىل تبني الق�ضية من �أجل �إجراء حتقيق بهدف
القيام يف �إجنلرتا وويلز مبا يلي:
• مالحقة ق�ضائية جنائية يف اململكة املتحدة (�إذا كان ذلك ممكنا من الناحية العملية) ،والتما�س
�أمر م�صادرة جنائية �إذا مت احل�صول على �إدانة؛
• �أو احتجاز النقد وم�صادرته (�إذا كان ذلك منطبقا)؛
• �أو �إج��راءات م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة (ا�سرتداد مدين) والتما�س �أمر
ا�سرتداد مدنية.
يف حالة احل�صول على �أمر م�صادرة جنائية ،يجوز �أي�ضا �إ�صدار �أمر تعوي�ض (ل�صالح ال�ضحية) يف نف�س
الق�ضية .ولذلك يجوز للدولة الأجنبية �أي�ضا �أن تتدخل يف �إجراءات امل�صادرة اجلنائية والتما�س �أمر تعوي�ض.
215
ويتطلب �أمر امل�صادرة اجلنائية قيام املدعى عليه بت�سديد قيمة املنافع املتح�صلة من جرمية معينة (العوائد)
 212توجه الطلبات من خالل هيئة اململكة املتحدة املركزية (با�ستثناء الطلبات التي تلتم�س �إنفاذا من خالل م�سار عدم اال�ستناد �إىل حكم �إدانة ،والذي
ينبغي �أن يوجه من خالل املحكمة العليا الجنلرتا وويلز) ،والتي �ستقوم بتمريره �إىل وكالة �إنفاذ القانون املالئمة ،مثل وكالة اجلرمية املنظمة اجل�سيمة،
�أو م�صلحة ق�ضاء التاج�،أو م�صلحة �إيرادات وجمارك �صاحبة التاج� ،أو مكتب االحتيال اجل�سيم.
 213قانون عوائد اجلرمية ل�سنة ( 2002اململكة املتحدة) ،الباب  11و�أمر جمل�سي ل�سنة  ،3181 /2005الأبواب  2و  3و  4ب�ش�أن التعاون يف االعرتاف
ب�أوامر �أجنبية با�سرتداد الأ�صول امل�ستندة �إىل حكم �إدانة و�إنفاذها.
 214قانون عوائد اجلرمية ل�سنة ( 2002اململكة املتحدة) ،الباب  11و�أمر جمل�سي ل�سنة  ،3181 /2005الباب  5ب�ش�أن التعاون يف االعرتاف ب�أوامر �أجنبية
با�سرتداد الأ�صول امل�ستندة �إىل حكم �إدانة و�إنفاذها.
 215قانون عوائد اجلرمية ل�سنة ( 2002اململكة املتحدة) ،املادة  6والتحدي املايل للجرمية والإرهاب (لندن :وزارة اخلزانة الربيطانيةThe 2007 ،
)� ،Financial Challenge to Crime and Terrorism (London: HM Treasury, 2007ص .24 :ولي�س من ال�ضروري يف ق�ضايا امل�صادرة
ربط جرمية معينة بفائدة معينة .ولذلك يجوز للمحكمة �أن تفرت�ض �أن جميع ممتلكات املدعى عليه املحتجزة طوال ال�سنوات ال�ست ال�سابقة تعترب عوائد
للجرمية .ويعرف ذلك بخيار «م�صادرة ال�سلوك الإجرامي العام» .ويجوز احل�صول ،قبل و�ضع �أمر م�صادرة ،على �أمر تقييد من املحكمة ملنع تبدد الأ�صول
التي قد يتعني بيعها فيما بعد ال�ستيفاء �أمر امل�صادرة.
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ف�إذا مل يتوافر من الأموال ما يكفى ال�ستيفاء �أمر امل�صادرة اجلنائي و�أمر التعوي�ض ،جاز للمحكمة �أن ت�شرتط
ا�ستخدام جزء من الأ�صول املتحققة مبوجب �أمر امل�صادرة اجلنائي يف �إبراء �أمر التعوي�ض .216وتقدمي نظرة
تف�صيلية عن هذا املجال �أمر يخرج عن نطاق هذه امل�ساهمة.
ويف املحاكمات املتعلقة مب�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة ،يحق للمالك احلقيقي للممتلكات
�أن يلتم�س �إقرارا من املحكمة املدنية ب�أن لديه حقا �صحيحا يف املمتلكات (�أو املمتلكات التي متثلها) لأنها
�أخذت منه ب�شكل غري قانوين.217
وفى حالة ت�سجيل �أمر م�صادرة ا�ستنادا �إىل �إدانة �أو �أمر م�صادرة دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة و�إنفاذه يف
�إجنلرتا ،ف�إن املمتلكات امل�سرتدة (�أو مقابلها النقدي) ال حتول تلقائيا �إىل الدولة الأجنبية ،وال متلك املحاكم
الإجنليزية �سلطة رد املمتلكات �إىل البلد الأجنبي .و�إمنا تو�ضع عوائد املمتلكات امل�ستعادة (�أو املقابل النقدي)
يف ال�صندوق املجمع حلكومة اململكة املتحدة .وقد دخلت بع�ض البلدان يف اتفاقات لتقا�سم الأ�صول مع اململكة
املتحدة بالن�سبة حلاالت امل�صادرة ا�ستنادا �إىل �إدانة .بيد �أنه ال يعتقد �أن هذه االتفاقات ت�سري على م�صادرة
الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة .وتتخذ اململكة املتحدة خطوات للدخول يف معاهدات ثنائية �أو مذكرات
تفاهم مع دول �أجنبية بخ�صو�ص م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة .ويجوز الدخول �أي�ضا يف
اتفاقات لتقا�سم الأ�صول على �أ�سا�س حالة بحالة .وفيما يتعلق بحاالت الف�ساد ،فقد �صادقت حكومة اململكة
املتحدة على اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ،ومن ثم ف�إنها تعي بالتزاماتها مبوجب االتفاقية.

التقا�ضي املدين اخلا�ص
يف حالة عدم جدوى اال�ستعانة ب�آلية امل�ساعدة القانونية املتبادلة �أو تبني �أجهزة �إنفاذ القانون يف اململكة
املتحدة للدعوى �أمرا ممكنا من الناحية العملية ،يكون للدولة الأجنبية اخليار يف رفع ق�ضايا �أمام املحاكم
املدنية .ولي�س من بني �أغرا�ض هذه امل�ساهمة اخلا�صة �أن ت�ستك�شف في�ض املطالبات املحتملة املتاحة يف اململكة
املتحدة عند التما�س ا�سرتداد املكا�سب التي ح�صل عليها امل�س�ؤولون الفا�سدون بالباطل ..بيد �أنه يجوز لدولة
�أجنبية ،ب�صفتها متقا�ضيا فردا� ،أن تتقدم بطلب �إىل املحكمة ب�ش�أن �ضرب من الأوامر ،مثل:
§ �أمر جتميد (ي�شمل العامل ب�أكمله)؛
§ و�إف�صاح الغري عن معلومات؛
§ و�أوامر رهون ل�ضمان الديون؛
§ و�أوامر تفتي�ش و�ضبط؛
§ وتعيني م�صف م�ؤقت ل�شركة ما.
ومن �ش�أن �سرعة ن�شر الأدوات وتنوعها يف التقا�ضي املدين يف �إجنلرتا وويلز �أن يجعلها النظام الق�ضائي
املف�ضل لالختيار عند حماولة جتميد �أ�صول منهوبة وتعقبها وجتميدها .بيد �أنه لي�س من غري العادي �أن يكون
هناك عن�صر من خارج البالد ،حتى ميكن تقدمي طعن� ،إىل النظام الق�ضائي املخت�ص ملحكمة �إجنليزية .بيد
�أن املحاكم الإجنليزية تخت�ص يف البت يف الق�ضايا يف �أي من احلاالت على �سبيل املثال:
 216قانون عوائد اجلرمية ل�سنة ( 2002اململكة املتحدة) ،املادة .)6( -)5( 13
 217املادة  281من قانون عوائد اجلرمية ل�سنة ( 2002اململكة املتحدة).
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§
§
§
§

�إذا كان املدعى عليه موجودا يف �إجنلرتا؛
�أو �سلم املدعى عليه نف�سه �إىل االخت�صا�ص الق�ضائي؛
�أو كانت الأ�صول املعنية كائنة داخل حدود االخت�صا�ص الق�ضائي �أو مرت من خالله؛
�أو وقعت �أعمال الف�ساد داخل حدود االخت�صا�ص الق�ضائي.

وينبغي �أن يكون غ�سل ع��وائ��د الف�ساد م��ن خ�لال �إجن�ل�ترا م�بررا كافيا لكي يكون للمحكمة اخت�صا�ص
ق�ضائي.218

�أدوات التقا�ضي للمتقا�ضي اخلا�ص
�أمر التجميد الزجري (مبا يف ذلك ال�سريان خارج �أرا�ضى الدولة)
ميكن ا�ستخدام �أمر التجميد الزجري( 219ويعرف يف الوقت احلايل ب�أمر جتميد) يف جتميد الأ�صول والأموال
امل�شتبه يف كونها عوائد ف�ساد ،ريثما تظهر نتيجة املطالبة .220ويعترب ذلك �أمرا زجريا م�ؤقتا ،وميكن للمحكمة
�أن ت�صدره كلما كان ذلك من باب «العدالة واملالءمة» �أن تفعل ذلك .وعادة ما ي�صدر دون �إخطار ،وغالبا ما
يكون ذلك قبل تقدمي املطالبة .وهناك عدد من اال�شرتاطات لإ�صدار �أمر جتميد:
املدعى العام لزامبيا �ضد مريكري ودي�ساوى و�أور�سى
§
§
§
§

�أن يكون لدى املدعى ( 221)plaintiffدعوى وجيهة ميكن الدفاع عنها؛
�أن يتمكن املدعى من اال�ست�شهاد ب�أدلة كافية على وجود ومكان الأ�صول التي قد ي�سري عليها الأمر
الزجري �إذا ما �أ�صدر؛
�أن يكون هناك خطر حقيقي بتبديد الأ�صول قبل التمكن من �إنفاذ احلكم؛
على مقدم الدعوى �أن يقدم تعهدا مقابال يف حاالت التعوي�ضات.

وح�سبما ورد ذكره �آنفا ،يجب �أن يكون لدى املدعي مطالبة مو�ضوعية يجوز رفعها �أمام املحاكم الإجنليزية �إذا
ما �أريد ا�ست�صدار �أمر زجري (والذي يوفر انت�صافا م�ؤقتا فح�سب ويعترب تبعيا للق�ضية الرئي�سية للدعوى).
بيد �أن املحاكم الإجنليزية لها �سلطة منح انت�صاف م�ؤقت (مبا يف ذلك �أوامر التجميد) فيما تكون الإجراءات
الق�ضائية فيما بني نف�س الأطراف قيد النظر يف حماكم دولة �أخرى طرف يف اتفاقية.223
222

 218من بني الأمثلة التو�ضيحية للمو�ضع الذي تعترب فيه املحكمة الإجنليزية �أن لديها اخت�صا�صا ق�ضائيا كافيا للبت يف الأمر ق�ضية املدعي العام لزامبيا
�ضد مري كري ودي�ساي و�أور�س ) Attorney General of Zambia v. Meer Care & Desai & Ors [2007] EWHC 952 (Chالواردة يف
امللحق حاء يف القر�ص املمغنط املدمج.
 219املادة  )1( 37من قانون املحكمة العليا ل�سنة .1981
 220عرف يف وقت من الأوقات با�سم �أمر ماريفا  Mareva Injunctionن�سبة لق�ضية Mareva Compania Naviera SA v. International
. Bukcarries SA [1975] 2 Lloyd’s Redp 509
 221مل يعد م�صطلح “ ”plaintiffي�ستخدم يف �إجنلرتا وويلز .فعقب الإ�صالحات التي �أدخلت على القواعد الإجرائية املدنية يف عام ( 1998املعروفة
با�سم «�إ�صالحات وولف») ،تغريت اللغة القانونية الإجنليزية من ا�ستخدام م�صطلح “( ”plaintiffاملدعى) �إىل «املطالب  »claimantعند الإ�شارة
�إىل الطرف رافع الدعوى يف حماكم �إجنلرتا وويلز.
.Siskina v. Distos Compania Naviera SA,[ 1979] 2 AC 210, HL 222
 223املادة  25من قانون الأوامر الزجرية والأحكام املدنية ل�سنة .1982
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ويتعلق اال��ش�تراط بطرح �أ�سباب وجيهة ميكن الدفاع عنها جلوهر املطالبة املو�ضوعية �ضد املدعى
عليه.224
ويف العادة ،يتعني على املدعى �أن يثبت �أن املدعى عليه لديه بع�ض الأ�صول داخل نطاق الوالية الق�ضائية.
بيد �أن معنى «الأ�صول» وا�سع ،وميكن �أن ي�شمل املركبات الآلية ،والأعمال الفنية ،واملجوهرات ،واللوازم
ال�شخ�صية ،عالوة على النقود.
وفى حالة انك�شاف احل�ساب امل�صريف للمدعى عليه يف �إجنلرتا ،قد ت�ستطيع املحكمة مع ذلك �أن ت�ستدل
على وجود �أ�صول داخل نطاق االخت�صا�ص الق�ضائي .وباملثل يجوز للمحكمة مع ذلك �أن جتمد ح�سابا م�شرتكا
مع �شخ�ص �آخر لي�س طرفا يف الدعوى.225
وفيما يخ�ص الأرا�ضي ،ال يجوز ت�سجيل �إجراء جتميد زجري يف �سجل الأرا�ضي كقيد �ضد املمتلكات.226
بيد �أنه يجوز ت�سجيله كقيد من �ش�أنه احليلولة دون بيع الأ�صل �إىل الغري ممن يكونون ح�سنى ال�سمعة �أو يجرى
متويله من م�ؤ�س�سة مالية ح�سنة ال�سمعة.
ويجوز للمحكمة ،يف ظروف معينة� ،أن تكون م�ستعدة الخرتاق حجاب ال�شركة والنظر �إىل ما وراء هيكل
227
ال�شركة ملنح �إن�صاف زجري.
ويجوز منح �أوامر التجميد يف ظروف ا�ستثنائية بوا�سطة حمكمة تغطي الأ�صول يف كل من �إجنلرتا وويلز
واخلارج .وميكن للمحكمة �أن متنح �أمر جتميد على �أ�صول يف اخلارج حيثما ال تكن هناك �أ�صول كافية يف
�إجنلرتا وويلز ،رغم �أن ذلك لي�س �شائعا .228بيد �أنه ال يجوز �إ�صدار مثل هذا الأمر �إذا كانت هناك �أ�صول كافية
داخل نطاق االخت�صا�ص الق�ضائي من �أجل الوفاء بحكم يف �صالح املدعى .229وت�صاغ تلك الأوامر العاملية
النطاق بحيث ال مت�س الغري �إال �إذا متكنت من �إنفاذها حمكمة الدولة التي توجد فيها الأ�صول.230
وال ي�شرتط �أن يكون املدعى عليه مقيما يف نطاق الوالية الق�ضائية لإجنلرتا وويلز لكي ي�صدر �أمر جتميد
�ضده .231بيد �أن من الأرجح �أن ت�ستدل املحكمة على �أن هناك خطرا بتبديد الأ�صول �إذا كان املدعى عليه يقيم
باخلارج .لكن �إذا كان املدعى عليه «م�ستقرا» داخل نطاق تلك الوالية الق�ضائية ،مبعنى �أنه ميلك �أ�صوال هنا ال
ميكنه تبديدها �أو لن يبددها �أو يرغب يف تبديدها ،ملجرد تفادى بع�ض الأحكام التي يحتمل �صدورها �ضده»،232
فلي�س من املحتمل حينئذ �أن ت�ستدل املحكمة على �أن هناك خطرا بالت�صرف يف الأ�صول بحكم �إقامة املدعي
عليه يف اخلارج.
ومتنح الأوامر الزجرية امل�ؤقتة قبل املحاكمة ،ومن ثم قبل حتديد الأ�س�س احلالة املو�ضوعية للق�ضية .ولهذا
.The Niedersachsen [1983] 2, Lloyds Rep 600, 605 224
.SCF Finance Ltd v Masri, [1985] 1WRL 876 225
 226بالن�سبة لأغرا�ض املادة �( 19( 6أ) من قانون اتهامات الأرا�ضي ل�سنة  ،1972انظر Stockler v. Fourways Estates Ltd, [1984] 1,
.WLR 25
.TSB Private Bank Ltd International SA v. Chabra, [1992] 1 WLR 231 227
.,Derby v. Weldon (No. 2), [1989] I ALL ER 1002, CA 228
.Derby v. Weldon (No. 1), [1990]CH. 48 CA 229
 Derby v. Weldon (No. 2), [1989] I ALL ER 1002, CA, 230و Babanaft Int. Co. SA v. Bassatine [1990] Ch 13,
CA.

 231املادة  )3( 37من قانون املحكمة العليا ل�سنة .1981
.Per Denning MR in Z Ltd. V. A-Z [1982] 2 QB 558, at 585 232
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ال�سبب ،يلزم املدعى بتقدمي تعهد مقابل بدفع التعوي�ضات� ،أي وعد ب�أن يدفع املدعي للمدعي عليه تعوي�ضا �إذا
ما عجز عن �إثبات حق يف الأمر الزجري .ويكون التعهد يف العادة غري حمدود ،رغم �إمكانية حتديد املبلغ يف
بع�ض الظروف .بيد �أن �إنفاذ التعهد ال يتم �إال بعد التحري عن اخل�سارة التي تكبدها املدعي عليه والناجمة
عن الأمر الزجري .ويقدم التعهد �إىل املحكمة ولي�س �إىل املدعى عليه ،ويكون للمحكمة ال�سلطة التقديرية يف
�إنفاذه من عدمه .وما مل تكن هناك ظروف خا�صة ،فثمة افرتا�ض ب�أن التعهد �سينفذ.233
ويجوز للمحكمة �أن متنح �أمر جتميد �إذا كان «عادال ومالئما» .234بيد �أنه حتى �إذا ما ا�ستوفى املدعي
جميع العنا�صر املبدئية ال�ضرورية لإ�صدار �أمر التجميد ،يجوز للمحكمة �أن ترف�ض مع ذلك منح الأمر .ويف
�سبيل ممار�ستها �سلطتها التقديرية ،تقوم املحكمة ،مثال ،بتقييم ما �إن كانت �أ�صول املدعي عليه تفي ،ب�أي
طريقة مو�ضوعية ،ب�أي حكم قد يح�صل عليه املدعي .ويف دعوى Rasu Maritima SA v. Perusahaan
 ،Pertambangan Minyak Dan Gas Buni Negara235التم�ست �شركة ليبريية �أمر جتميد ،كانت
مطالبتها الكامنة وراء الأمر مقابل الإخالل مب�شارطة رحالت عار�ضة �ضد �شركة �إندوني�سية مملوكة للدولة.
وكان �أمر التجميد يتعلق بجزء من م�صنع �أ�سمدة �إندوني�سي تبلغ قيمته زهاء  12مليون دوالر .بيد �أن قيمته
كمخلفات (كخردة) تبلغ زهاء  350000دوالر .وو�صف اللورد ديننيح ،قا�ضي ق�ضاة املحكمة املدنية يف �إجنلرتا،
يف حكمه قيمة املخلفات (خردة) ب�أنها «قطرة يف حميط» 236باملقارنة مع حجم املطالبة.
ويتحفظ �أمر التجميد على الأ�صول التي منح ب�ش�أنها ويلزم الأطراف املوجه لهم .ويتحمل ه�ؤالء الأطراف،
جنبا �إىل جنب مع �أي �أطراف ثالثة على علم بذلك بواجب جتاه املحكمة ب�أن متتثل لأحكام الأمر .ويخاطر �أي
237
�شخ�ص ي�سمح بالإخالل بالأمر� ،أو ي�ساعد يف ذلك عن علم ،ب�أن يتهم بازدراء املحكمة.
239
ويجوز للمحكمة �أن تعني حار�سا ق�ضائيا 238كلما كان ذلك من قبيل « ال�صواب �أو العدالة» � ،إما دعما
لقرار الت�أييد �أو ب�شكل م�ستقل.

نفقات املعي�شة والتكاليف القانونية
يت�ضمن �أمر التجميد عادة �أمرا بدفع قيمة نفقات املعي�شة املعتادة للمدعى عليه .وت�أخذ املحكمة يف اعتبارها
عند حتديد نفقات املعي�شة املعتادة منط حياة املدعى عليه.
وفيما يتعلق بالتكاليف القانونية ،تكون املحكمة �سخية �إىل حد معقول يف ال�سماح بال�صرف على النفقات
القانونية بغر�ض الدفاع عن املتقا�ضي احلايل .240وكثريا ما يكون الر�صد احلري�ص لنفقات املعي�شة والتكاليف
القانونية مبثابة نقطة �ضغط عند التقا�ضي.
و�إذا كان املدعى عليه �شركة ما ،ف�إن الأمر يق�ضي عادة بالتعامل مع الأ�صول والت�صرف فيها يف �إطار
Lunn Poly Ltd and Ors v. Liverpool and Lancashire Properties Ltd. [2006] EWCA Civ 430. 233

 234املادة  )1( 37من قانون املحكمة العليا ل�سنة .1981
[1987] QB 644, CA 235
Rasu Maritime SA v. Perusahaan Perambangan Myhdak Dan Gas Bumi Negara, [1978] QB 644. 236
HM Customs and Excise v. Barclays Bank plc, [2006] ALL ER (D) 215 (Jun).. 237
 238املادة  )1( 37من قانون املحكمة العليا ل�سنة .1981
.Derby v. Weldon (nos 3 &4) [1990] Ch 65 239
Furylong Ltd v. Masterpiece Technology [2004] EWHC 3103 (Ch). 240
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امل�سار املعتاد لإدارة الأعمال .بيد �أنه ينبغي �أن تكون الديون التجارية عبارة عن مبالغ مدفوعة بح�سن نية يف
�إطار امل�سار املعتاد لإدارة الأعمال.241
242

الأوامر التبعية

من بني الأوامر الأخرى التي ميكن �أن ت�صاحب �أمر التجميد ما يلي:
§ �أم��ر ت�سليم ج��واز �سفر املدعي عليه� ،إذا ك��ان املدعي داخ��ل نطاق الوالية الق�ضائية لإجنلرتا
وويلز243؛
§ و�أمر ب�إعادة الأ�صول املوجودة خارج الوالية الق�ضائية �إىل �إجنلرتا وويلز244؛
§ و�أمر مينع الغري من �إخبار املدعي عليهم بوجود �أمر جتميد (انظر �أوامر تقييد الإف�صاح �أدناه)؛
§ و�أمر ي�شرتط على املدعي عليه (املدعي عليه املتوقع) الإف�صاح عن هوية �أ�صوله وموقعها؛  245بيد
�أنه ال ميكن ا�ستخدام ذلك على �أنه «مهمة ت�صيد»؛
§ ويف الظروف اال�ستثنائية واملربرة� ،أمر با�ستجواب املدعي عليه من جانب حمامي اخل�صم ب�ش�أن
�إقرار املدعي عليه املتوقع خطيا حتت الق�سم الزجري للمدعى عليه املتوقع؛( 246بيد �أنه ال ميكن
احل�صول على هذا الأمر �إال للغر�ض امل�شروع املتمثل يف ا�ستجواب املدعى عليه ب�ش�أن �إقراره خطيا
حتت الق�سم بالإف�صاح لإثبات مدى �أ�صوله؛ ولن يمُ نح هذا الأمر حيثما يكن من املعروف وجود
�أ�صول كافية للوفاء باملطالبة)247؛
248
§ و�أمر يطلب من املدعى عليه �أن ي�سلم �أ�صوال معينة ملحامى املدعي.
ويتعني على مقدم الدعوى ،عند �إ�صدار �أمر التجميد� ،أن يقدم التعهدات التالية �إىل املحكمة ،والتي
�ستقوم بدورها بت�ضمينها يف �أمر التجميد:
§ التعهد املقابل ب�ش�أن التعوي�ضات ،على النحو املبني �آنفا؛
§ و�إخطار املدعى عليه توا ب�أحكام الأمر ،و�إعالن املدعى عليه ن�سخة منه ،تت�ضمن الأدلة امل�ؤيدة،
�إ�ضافة �إىل الطلب ،ومذكرة �شاملة عن املحاكمة من طرف واحد ،وا�ستمارة املطالبة؛
§ و�إخطار �أي طرف ثالث مت�ضرر من الأمر بحقوقه يف التقدم بطلب �إىل املحكمة للح�صول على
توجيهات �أو تبديل الأمر؛
§ وتعوي�ض �أي طرف ثالث عما تكبده يف �سبيل االمتثال للأمر ،مثال ،التكاليف املعقولة التي
تكبدها م�صرف ما يف االمتثال لأمر جتميد ح�ساب م�صريف.249
.Iraqi Ministry of Defence v. Arcepey Shipping Co SA [1981] QB 65 241
 242املادة  )1( 37من قانون املحكمة العليا ل�سنة .1981
.Bayer AG v. Winter (No.1) [1986] IWLR 497 and B v. B [1997] 3 ALL ER 258 243
Derby v. Weldon (nos. 3 & 4) [1990] Ch 65. 244
. ِA.J. Bekhor and Co Ltd v. Bilton [1981] QB 923 245
 246ق�ضية . A.J. Bekhor and Co Ltd v. Bilton [1981] QB 923
 247ق�ضية .Great Future Ltd. V.Sealand Housing Corporation, [2001] CPLR 293
 248املادة  )1( 37من قانون املحكمة العليا ل�سنة  ،1981وق�ضية .CBS United Kingdom Ltd v. Lambert [1983] CJ 37
 249ق�ضية .Searose Ltd v. Seatrain Ltd [1981] 1 WLR 894
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وجوب الإف�صاح عن جميع احلقائق املادية
على مقدم الطلب ،عند التقدم للإن�صاف من جانب واحد� ،أن يف�صح للمحكمة عن جميع الوقائع املو�ضوعية
بحيث ميكن للمحكمة �أن ت�أخذها يف اعتبارها عند البت يف منح الإن�صاف املطلوب .ويعترب هذا الواجب
بالإف�صاح الكامل وال�صريح واجبا م�ستمرا وتطبقه املحكمة ب�صرامة على طلبات �أوامر التجميد �أو التفتي�ش
ب�سبب الأ�ضرار اجلمة التي قد تلحقها هذه الأوامر باملدعى عليه �أو الأطراف الأخرى.
ولذلك ،ف�إذا ما منى �إىل علم املدعي يف �أي وقت من الأوق��ات بعد �إ�صدار �أمر التجميد� ،أن ثمة وقائع
مو�ضوعية (مبا يف ذلك وقائع لي�ست يف �صاحله) مل يكن قد مت الإف�صاح عنها للمحكمة وقت �إ�صدار الأمر،
وجب ا�سرتعاء انتباه احلكمة �إليها يف �أقرب فر�صة حتى ولو �أدى ذلك �إىل �إلغاء �أمر التجميد .و�ستعقد جل�سة
اال�ستماع املخ�ص�صة لالمتناع عن الإف�صاح املو�ضوعي بعد الإعالن ويف ح�ضور املدعى عليه.
و�إذا ما مت �إثبات االمتناع عن الإف�صاح املو�ضوعي ،جاز للمحكمة ح�سب تقديرها �إما �أن ترف�ض متديد �أمر
التجميد �أو �أن تلغيه .وتوازن املحكمة ،لدى ممار�ستها لهذه ال�سلطة التقديرية بني الهدف الغالب واحلاجة �إىل
التنا�سب.251وتنظر املحكمة ،لدى تقديرها جل�سامة عدم الإف�صاح وعواقبه ،يف جميع الظروف ،مثل:
250

§
§
§
§
§

ج�سامة الإخالل (وما �إن كان متعمدا)؛
وا�ستحقاق املدعي وحماميه للوم؛
وال�ضرر الذي يلحق باملدعى عليه؛
وال�ضرر الذي يلحق مبقدم الطلب �إذا ما خ�سر الإن�صاف الزجري
ومدي �إمكانية ت��دارك الإخ�لال ،و�إذا كان الأم��ر كذلك ،ما �إن كان الإخ�لال قد مت تداركه وب�أي
�سرعة.

و�أخ�يرا ،قد ي�ؤدي االمتناع عن الإف�صاح املو�ضوعي �إىل مطالبة بتعوي�ض مبوجب التعهد املقابل ب�ش�أن
التعوي�ضات .و�إذا ما قررت املحكمة �أن تنحي الأمر االحرتازي ،ف�إنها تنظر فيما �إن كان ينبغي منح �أمر زجري
�آخر.

�إلغاء �أمر التجميد �أو تبديله
�إذا ما متكن املدعى عليه �أن يثبت �أن املدعي لي�س لديه دعوى وجيهة ميكن الدفاع عنها على �أ�سا�س وقائعها
املو�ضوعية� ،أو �أنه ال تتوافر خماطر كافية ب�ش�أن تبديد الأ�صول ،قد ينجح املدعي عليه يف �إلغاء �أمر التجميد.
كما يجوز احل�صول على �إلغاء لأمر التجميد �إذا ما قام املدعى عليه بتقدمي �ضمان للمطالبة قد ي�أخذ �شكل
�إيداع مبالغ يف ح�ساب م�صريف ب�أ�سماء م�شرتكة ملحامى الأطراف؛ �أو �إيداع مبالغ يف املحكمة .وبدال من ذلك،
ميكن فر�ض ر�سم على ممتلكات املدعى عليه.

احل�سابات امل�صرفية
يحتوي �أمر التجميد على �أمر ين�ص �صراحة على �أنه ال مينع امل�صرف الذي مي�سك احل�ساب من ممار�سة ما
 250قواعد الإجراءات املدنية ،توجيه املمار�سة  ،25الفقرة .3-3
.Memory Corp Ltd. V. Sidhu (No.1) [2000] I WLR, 1443, CA 251
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قد يكون له من حق يف املقا�صة 252بالن�سبة �إىل الت�سهيالت املقدمة له من قبل املدعى عليه قبل تاريخ الأمر .بيد
�أنه ما �إن يعلن الأمر ف�إنه ينبغي للم�صرف �أن ي�سحب �أية بطاقة ائتمانية �أ�صدرها من قبل للمدعى عليه .253وقد
يغطي �أمر التجميد �أ�صوال اكت�سبها املدعى عليه بعد �إ�صدار الأمر الزجري ولكن قبل تنفيذ �أي حكم بالن�سبة
للمطالبة املو�ضوعية .والغر�ض من هذا النوع من الأوامر هو تغطية الأحوال التي ال يكون للمدعى عليه فيها
�أ�صول كافية وقت �إ�صدار �أمر التجميد ي�ستطيع �أن يفي بها مبطالبة املدعي .ويف مثل هذه الظروف ،ال ي�شرتط
�أن ين�ص �أمر التجميد على حد �أق�صى للمبلغ.254

�أوامر تقييد الإف�صاح
يجوز �أن ت�صدر املحكمة لفرتة حمدودة «�أمرا لتقييد الإف�صاح» 255مينع الغري (مبا يف ذلك امل�صارف) من
�إبالغ املدعى عليه بوجود �أمر جتميد �أو غريه من الأوامر ،مثل �أمر �إف�صاح.
و�إذا كان �أمر الإف�صاح من �ش�أنه مثال �أن ي�سفر عن ت�سليم بيانات م�صرفية تك�شف يف نهاية الأمر عن وجود
�أ�صول �أو ح�سابات �أخرى يف م�ؤ�س�سات مالية �أخرى �أو يف واليات ق�ضائية �أخرى ،قد يكون لأمر تقييد الإف�صاح
مميزات خا�صة ,ويرجع ذلك �إىل �أنه مينع «الإف�شاء والتنبيه مبعلومات �سرية» ويحد من خماطر تبديد �أو
تدمري الدليل احليوي.

�أوامر الإف�صاح
تعترب �أوام��ر الإف�صاح ال�صادرة� 256ضد الغري �أداة قوية للح�صول على �أدل��ة تتعلق باحل�سابات امل�صرفية
وغريها من الأ�صول من م�ؤ�س�سات مالية وم�ست�شارين مهنيني ،مت من خاللهم غ�سل الأموال �أو احل�صول على
الأ�صول .ومن املمكن �أن يكون �أمر الإف�صاح قويا على وجه اخل�صو�ص عندما يعرتف به وينفذ خارج احلدود.
ومتنح �أوامر التجميد و�أوامر الإف�صاح الإجنليزية عاملية النطاق اعرتافا يف املعتاد �إما يف الكمنولث �أو بلدان
الكمنولث ال�سابقة .وقد يكون ذلك م�ساعدا على وجه اخل�صو�ص �إذا ما كانت الأموال قد �أودعت يف ح�سابات
خارج البالد� ،أو مت غ�سلها من خالل واليات ق�ضائية خارج احلدود.
ويجوز منح �أوامر الإف�صاح من قبل حمكمة يحتمل �أن ت�ؤدي فيها امل�ستندات املطلوبة �إىل دعم ق�ضية
واحد من الأطراف الثالثة الأخرى يف الإجراءات الق�ضائية �أو ت�ؤثر عليها �سلبا .257وال ي�ستطيع طرف �أن ي�شرع
يف «حملة ت�صيد» ،ومن ثم يتعني على املدعى �أن يحدد امل�ستندات �أو فئات امل�ستندات التي يلتم�س الإف�صاح
ب�ش�أنها .كما يلزم �أمر الإف�صاح الطرف الذي �صدر بحقه الأمر �أن يحدد ما هي امل�ستندات التي تعد حتت
�أمره 258وان يبني ما الذي حدث للوثائق التي مل تعد حتت �أمره.259
 252ميكن �أن حتدث املقا�صة امل�صرفية �إذا كان لدى العميل ح�سابان �أو �أكرث يف نف�س امل�صرف� ،أحد احل�سابني ح�ساب مدين والآخر دائن .وي�ستطيع
امل�صرف ،رهنا بعدد من اال�شرتاطات� ،أن ي�ستخدم الأموال يف احل�ساب الدائن ملقا�صتها مع احل�ساب املدين.
.Z.Ltd v. A-Z [1982] I QB 558 at 591 per Lord Denning MR 253
.Z.Ltd v. A-Z [1982] I QB 558 at 591 per Lord Denning MR 254
 255املادة  )1( 37من قانون املحكمة العليا ل�سنة .1981
 256املادة  17-31من الباب  31من القواعد الإجرائية املدنية.
 257املادة �( )3( 17-31أ) من الباب  31من القواعد الإجرائية املدنية.
 258املادة �( )4( 17-31أ) من الباب  31من القواعد الإجرائية املدنية.
 259املادة ( )4( 17-31ب) (« )»1من الباب  31من القواعد الإجرائية املدنية.
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كما �أن املحكمة لها �سلطة �أمر من لي�س طرفا ب�أن يف�صح عن هوية مرتكب اخلط�أ260؛ويعترب ذلك �أداة
تقا�ضي قوية على وجه اخل�صو�ص عندما متار�س يف الظروف ال�صحيحة .ويرد املبد�أ الذي يقوم عليه هذا النوع
من �أوامر الإف�صاح يف بيان اللورد ريد يف ق�ضية �شركة نورويت�ش فارماكال �ضد مفو�ضى اجلمارك والر�سوم
:Norwich Pharmacal Co v. Customs and Excise Commissioners261
يبدو يل �أن (ال�سلطات) ت�شري �إىل مبد�أ معقول جدا مفاده �أنه �إذا ما مت الزج ب�شخ�ص ما ،عن غري خط أ�
من جانبه ،يف �أفعال تنطوي على �إيذاء للغري ارتكبها �آخرون ،وذلك لتي�سري ارتكابهم اخلط�أ ،ف�إنه ال يتحمل
�أية م�س�ؤولية �شخ�صية ،لكن يتوجب عليه �أن ي�ساعد ال�شخ�ص الذي وقع عليه الأذى ب�إعطائه معلومات كاملة
وبالإف�صاح عن هوية مرتكبي اخلط�أ .وال �أعتقد �أنه يهم ما �إن كان قد زج به بهذا ال�شكل من خالل فعل
طوعي من جانبه �أو لأنه كان من واجبه �أن يفعل ما فعله .وذلك لأنه لو كان هذا الأمر قد كلفه نفقات ف�إنه
يتعني على ال�شخ�ص الآخر الذي يلتم�س املعلومات �أن يعو�ضه عنها .غري �أن العدالة تقت�ضى منه �أن يتعاون يف
تدارك اخلط�أ �إذا كان قد ي�سر ارتكابه دون علم منه.

لذلك ف�إن الغر�ض من �أمر نورويت�ش فارماكال هو الك�شف عن هوية مرتكب اخلط�أ املزعوم .و ُي�صدر الأمر
�ضد ال�شخ�ص الذي ي�سر ارتكاب اخلط�أ ،بغ�ض النظر عما �إن كان قد قام بذلك دون علم منه �أم ال.
وميكن احل�صول على �أمر نورويت�ش فارماكال من �أجل الإف�صاح عن املعلومات وامل�ستندات املت�صلة بجريرة
�شخ�صية حمتملة ،حتى و�إن مل يت�سر (دون املعلومات التي يجرى التما�سها) �إثبات ما �إذا كان ال�شخ�ص قد
ارتكب اجلريرة فعليا �أم ال .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن القدرة على التقدم بطلب ب�ش�أن احل�صول على هذا الأمر
و�إ�صداره لي�ست مق�صورة على مطالبات ب�ش�أن هذه اجلريرة.262
كما لن مينح �أمر �إف�صاح ب�ش�أن نورويت�ش فارماكال ملجرد القيام بحملة ت�صيد� .إذ ينبغي �أن تكون هناك
مطالبة حقيقية ومل يتم اقت�ضا�ؤها �ضد مرتكب خط�أ جمهول الهوية ،ويجب الك�شف عن هوية مرتكب اخلط�أ
�إذا ما كان يتعني موا�صلة ال�سري يف املطالبة .263و�إ�صدار �أي �أمر �إف�صاح م�س�ألة تقديرية .ومن ثم ،قد يتم رف�ض
الإن�صاف ،حتى ولو مت ا�ستيفاء �شروط �إ�صدار الأمر ،ما مل يكن الأمر يف ال�صالح العام .وبالإ�ضافة �إىل ذلك،
يجب ا�ستنفاد جميع امل�سارات امل�شروعة الأخرى الكت�شاف املعلومات قبل منح الإن�صاف.264
وعند �إعداد �أمر الإف�صاح ينبغي �إقامة توازن دقيق بني من يعترب جمرد �شاهد (ويجوز �إلزامه باحل�ضور
لتقدمي الدليل و�إبراز امل�ستندات ،عن طريق توجيه �أمر ا�ستدعاء �شاهد �إليه حل�ضور املحاكمة) ومن ثم توريطه
يف فعل خط�أ قام به �شخ�ص �آخر و�سهل له ذلك .265بيد �أنه ال يجوز �إ�صدار �أمر �إف�صاح �ضد �شخ�ص ما ملجرد
�أنه على علم بهويات مرتكبي اخلط�أ املزعومني.
وقد ميكن ا�سرتداد التكاليف املرتبطة باحل�صول على �أمر �إف�صاح من مرتكب اخلط�أ� .إذا مت �إثبات
 [1974] AC 133, 175, HL 260ق�ضية �شركة نورويت�ش فارماكال �ضد مفو�ضي اجلمارك والر�سوم
 ،and Excise Commissionerواملادة  18-31من الباب  31من قواعد الإجراءات املدنية.
.[1974] AC 133, 175, HL 261
 262ق�ضية .Ashworth Hospital Authority v. MGN Ltd [2002] 1 WLR 2033
 263ق�ضية .British Steel Corporation v. Granada Television Ltd, [1981] AC 1096, HL
 264ق�ضية .Mitsui & Co Ltd v. Nexen Petroleum Ltd, [2005] 3, ALL ER 511
 265ق�ضية .Ricci v. Chowe, [1987] 1 WLR 1685 CA

Norwich Pharmacal Co v. Customs
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امل�س�ؤولية بيد �أنه يتعني على املدعي التدليل على �إمكانية التنب�ؤ ب�ضرورة احل�صول على الأمر حتى ميكن رفع
الإجراءات الق�ضائية املو�ضوعية .266ف�إن مل يتي�سر ذلك ،ف�سوف ي�ضطر املدعون عادة �إىل ت�سديد لي�س فقط
ما تكبدوه من نفقات ق�ضائية ،بل �أي�ضا ما تكبده اخلا�ضع لأمر الإف�صاح �أو الطرف فيه من نفقات وم�صاريف
ق�ضائية.

�أمر التفتي�ش وال�ضبط
�أمر التفتي�ش (املعروف فيما �سبق با�سم �أمر �أنطون بيالر) 267هو تدبري �شديد ال�صرامة ال مينح �إال كمالذ �أخري
فقط .268وي�سمح �أمر التفتي�ش وال�ضبط 269ملحامي املدعي ب�أن يالزم املباين امل�سماة يف الأمر بغر�ض التحفظ
على الدليل الذي قد يتم تدمريه لوال ذلك.

اال�شرتاطات
ينبغي ا�ستيفاء ال�شروط الثالثة الأ�سا�سية التالية قبل �أن يتي�سر للمحكمة �أن متنح مثل هذا الأمر:
§ يجب �أن تكون هناك دعوى ظاهرة الوجاهة ا�ستنادا �إىل وقائعها اجلوهرية270؛
§ ويجب �أن ت�سبب �أن�شطة املدعى عليه �أ�ضرارا حمتملة �أو فعلية ج�سيمة جدا مل�صالح املدعي؛
§ ويجب �أن يكون هناك دليل وا�ضح ب�أن امل�ستندات املج َّرمة �أو غريها من الأ�شياء موجودة يف حوزة
املدعى عليه ،و�أن هناك احتماال حقيقيا باتالف تلك املواد قبل تقدمي �أي طلب �أو �إخطار .

التعهدات
من اجلدير بالذكر �أن تقدمي طلب من �أجل �أمر تفتي�ش و�ضبط يجب �أن ي�شفع بتعهد من جانب املدعي .ويوفر
هذا التعهد حماية للمدعى عليه ،وميكن تق�سيمه �إىل فئتني :الأوىل ،تعهدات يقدمها املدعي �شخ�صيا ،والثانية،
تعهدات يقدمها حمامو املدعي .بيد �أنه يتعني تقدمي تلك التعهدات يف املعتاد بوا�سطة املدعي �شخ�صيا.271
ويجوز �أن ت�شمل التعهدات ال�شخ�صية 272ما يلي ،على �سبيل املثال:
§ �أن يتقيد ب�أمر ب�ش�أن التعوي�ضات؛
§ �أن يق�سم وير�سل �إفادة خطية م�شفوعة بق�سم ت�أييدا لطلب مقدم للمحكمة له يت�سم بطابع اال�ستعجال
لدرجة �أنه مت تقدمي الدليل �شفاهة �أو دون ق�سم؛
§ �أن يبلغ �أمر تفتي�ش بوا�سطة حمام ،م�شفوعا بن�سخ من الأدلة امل�ؤيدة ،بالإ�ضافة �إىل طلب بجل�سة ل�سماع
حم�ضر التبليغ بعد �أيام قليلة من الإبالغ؛
 266ق�ضية .Totalise plc v. Motley Fool Ltd, [2002] I WLR 1233 CA
 267ق�ضية .Anton Piller KG v. Manufacturing Process [1976] 1 Ch 55, CA, per Ormrod LJ
 268ينبغي ،حيثما �أمكن ،ا�ستخدام �أمر عار�ض �أقل �صرامة ،مثال تطبيق بعد �إخطار لأمر بدخول مقر املدعى عليه للتفتي�ش على املمتلكات.
 269املادة ( )1( 1-25ح) من الباب  25من القواعد الإجرائية املدنية.
 270وهو ا�شرتاط �أقوى من اال�شرتاط اخلا�ص ب�أمر التجميد.
 271ال يعطي املحامون تعهدات مت�صلة ب�أمور لي�س لهم �سيطرة عليها.
 272انظر :توجيه للممار�سة ،الباب � -25أمر زجري م�ؤقت ،املرفق :عينه من �أمر بحث ،اجلدول جيم «تعهدات مقدمة �إىل املحكمة من املطالب»:
http://www.justice.gov.uk/civil/procrules_fin/cntents/practice_directions/pd_part25.htm#IDAIQY3B
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§ �أن ي�ؤدي ق�سما ويقدم �إفادة خطية م�شفوعة بق�سم بدون ت�أخري وب�صفة فورية وي�صدر ا�ستمارة
طلب ،وذلك حيثما يكن الطلب م�ستعجال؛
§ �أال ي�ستخدم مواد م�ضبوطة ،بخالف الأغرا�ض اخلا�صـة بالطلب بدون �إذن املحكمة؛
§ �أن ي�ؤمن على املتعلقات املنقولة من مقار املدعى عليه.
ويتعهد حمامو املدعي عادة باملحافظة على �سالمة جميع املواد وامل�ستندات امل�ضبوطة واالحتفاظ بها،
وت�سليم امل�ستندات واملواد الأ�صلية املحتجزة خالل يومني �إىل حمامى املدعى عليه ،با�ستثناء م�ستندات �أ�صلية
تخ�ص املدعي.
ويقدم املحامي امل�ستقل امل�شرف عددا من التعهدات ت�شمل ،مثال� ،أن يعلن املدعى عليه بتقرير خطي ب�ش�أن
تنفيذ �أمر التفتي�ش ،و�أن يودع نف�س التقرير لدى املحكمة لكي تنظره يف جل�ستها التالية.
273
كما يحتوي �أمر التفتي�ش على تعهد �ضمني بعدم ا�ستخدام املواد امل�ضبوطة يف �أغرا�ض الرهن .

طابع ال�صرامة ال�شديدة
لعل �أف�ضل ما ي�صور طابع ال�صرامة ال�شديدة لأمر التفتي�ش هو ر�سالتها الال�شعورية -ب�أنه ال ميكن الوثوق
باملدعى عليه .ولذلك ف�إنه �إذا ما ا�ستخدم بحق �شركة ما ،ال�سيما �إذا ما اقرتن ب�أمر جتميد تعلن به امل�صارف
التي يتعامل معها املدعي عليه ،فقد ي�سفر عن رف�ض منحه ائتمانا ،وقد ي�ؤدى ذلك �إىل �إغالق ن�شاط املدعى
عليه .274وينبغي �أال يغيب عن الأذهان هذا الت�أثري عند تقدمي التعهد املقابل ب�ش�أن التعوي�ضات امل�شار �إليه �آنفا.

ال�ضمانات
يجب �أن ي�شرف على تنفيذ �أمر التفتي�ش حمام م�ستقل م�سمى خبري ب�أعمال �أوام��ر التفتي�ش .ويتم ت�سمية
املحامي امل�شرف يف �أحكام الأمر ويف الإفادة اخلطية امل�شفوعة بق�سم دعما لطلب الأمر .كما يحتوي الأمر
يف املعتاد على قيود ب�ش�أن الوقت والكيفية اللذين قد ينفذ بهما الأم��ر؛ مثال� ،إذا كان املدعى عليه امر�أة
تعي�ش مبفردها ،يجب �أن ت�صحب امر�أة من ينفذون الأمر؛ وميكن تقييد عدد النا�س الذين يجوز لهم دخول
املقار؛ ويجب الإعالن بالأمر يف �أحد �أيام العمل �أثناء �ساعات العمل العادية (لإعطاء املدعى عليه وقتا اللتما�س
م�شورة قانونية)؛ وهلم جرا.
وتي�سريا لتنفيذ الأمر ،ي�ؤمر املدعى عليه يف كثري من الأحيان ب�أن يقوم ،مثال ،بطباعة املواد املحفوظة يف
احلا�سوب يف �شكل وا�ضح �أو �صالح للقراءة من خالل احلا�سوب ،و�أن يفتح �أي خزائن �أو �أدراج مغلقة باملفاتيح
موجودة يف املقر.
وال ت�سمح �أوامر التفتي�ش للمحامني �أو للمدعي �أو �شركائه مقدم الدعوى با�ستخدام القوة يف الدخول
�إىل املقر .وغالبا ما يتم �إبالغ ال�شرطة قبل تنفيذ التفتي�ش يف حالة ما �إن كان هناك �إخالل بال�سلم .ويقوم
املحامي امل�شرف با�ستبعاد �أي مواد يزعم املدعي عليه �أن له حقا امتيازيا فيها �أثناء التفتي�ش ،ويقوم املحامي
باالحتفاظ بها �إىل حني تلقي �أوامر �أخرى ب�ش�أنها من املحكمة .كما يحتفظ حمامو املدعي ،ولي�س املدعي ذاته،
باملواد امل�ضبوطة وفقا للأمر.
.Crest Homes plc. V. Marks, [1987] AC 829 HI 273

.Columbia Pictures Industries v. Robinson [1986] Ch 38 274
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عدم االمتثال
قد يرقي عدم امتثال املدعى عليه لأمر التفتي�ش �إىل حد اتهامه ب��ازدراء املحكمة ،مع �إمكانية احلكم على
املدعى عليه ،بناء على طلب من املدعي للمحكمة ،بال�سجن .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،يجوز للمحكمة �أن تتو�صل
�إىل ا�ستدالالت يف املحكمة من رف�ض املدعى عليه االمتثال لأمر التفتي�ش.275

التغيريات اجلوهرية
يعترب الواجب حيال املحكمة املتمثل يف تقدمي �إف�صاح كامل و�صريح واجبا �صارما وم�ستمرا على حد �سواء (مبا
يف ذلك ما يتم بعد تنفيذ الأمر) .وكما هو احلال يف �أوامر الإف�صاح و�أوامر التجميد ،ف�إنه يجب ا�سرتعاء نظر
املحكمة �إىل ما قد يحدث من تغيريات جوهرية بعد منح �أمر التفتي�ش وتنفيذه بحيث ميكن لها �أن تنظر يف
الطلب يف �ضوء املعلومات اجلديدة.

�إلغاء �أمر تفتي�ش �أو تبديله
وكما هو احلال مع �أوامر التجميد ،يجوز للمدعى عليه �أن يطلب تبديل �أو �إلغاء �أمر التفتي�ش مبوجب �إخطار
ق�صري الأجل .ويجوز �إلغاء الأمر يف حالة حدوث عدم �إف�صاح جوهري ب�ش�أن الطلب بدون �إخطار� ،أو يف حالة
عدم ا�ستيفاء �شرط �أو �أكرث من ال�شروط.

الأوامر التبعية
يجوز للمحاكم الإجنليزية ،بناء على طلب� ،أن ت�أمر املدعى عليه بتقدمي بيان بالأ�صول والدخل ،وم�صدر
الرثوة ،و�أي معامالت ت�شمل هذه الأ�صول �أو الدخل .ويف �أحيان كثرية يتذرع املدعى عليهم باحلق يف عدم
جترمي الذات لكي يحبطوا هذه الأنواع من الطلبات والأوامر .ومن املمكن �أن تكون هذه الأوامر التبعية �أ�ساليب
تقا�ض فعالة جدا .وميكن �أن تنبه هذه الأوامر املدعي �إىل تقييم ما مل يكن املدعي على وعي به م�سبقا �أو يتم
ا�ستخدامها لتجريح �سمعة املدعى عليه �أمام املحكمة �إذا ما �أمكن فيما بعد �إثبات �أن املدعى عليه ميلك �أ�صوال
مل يف�صح عنها يف بيان الأ�صول.

امل�صفون امل�ؤقتون
غالبا ما ينطوي الف�ساد على ا�ستخدام هيئات اعتبارية ،قد يكون مديروها مر�شحني وقد يكون م�ساهموها �إما
هيئات اعتبارات �أخرى �أو احتادات �شركات .وقد متثل ال�سيطرة على �إدارة تلك ال�شركات لتتبع العوائد وحتديد
مكانها وا�ستعادتها �ضرورة �إ�سرتاتيجية .ومن املمكن �أن يكون تعيني م�صف م�ؤقت لل�شركة فعاال جدا.

اال�شرتاطات
ولتعيني م�صف م�ؤقت يف �إجنلرتا وويلز ،يتعني تقدمي التما�س �إىل حمكمة ال�شركات يف املحكمة العليا من �أجل
ت�صفية ال�شركة .وعادة ما ي�ستند التقدم بطلب لت�صفية �شركة ما �إىل دين ال نزاع فيه ال يقل عن  750جنيها
.Anton Piller KG v. Manufacturing Process Ltd [1976], 1 CH 55. CA 275
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�إ�سرتلينيا (زهاء  1060دوالرا)� ،أو �أن من قبيل «العدل والإن�صاف» �أن يتم ت�صفية ال�شركة .276ويف حاالت
التدلي�س ،قد ي�ستند االلتما�س �إىل مبد�أ العدل والإن�صاف ،بغر�ض �أن يقوم امل�صفي بتعقب الأ�صول املنهوبة،
ولكن يو�صى �أي�ضا،من قبيل احلذر ،ب�أن يقرتن ذلك بدين ال نزاع فيه �إن �أمكن.
وعادة ما يتم تعيني م�صف م�ؤقت �إذا كان هناك خطر ج�سيم بتبديد الأ�صول� ،أو �إبعاد الأ�صول عن قب�ضة
الدائنني .ودائما ما تقدم طلبات تعيني م�صف م�ؤقت ب�صفة م�ستعجلة ،ويف غياب املدعى عليه (من جانب
واحد) ،مثلما هو احلال يف �أوامر التجميد .و�أ�سانيد تقدمي �أي من الطلبني متماثلة جدا يف احلقيقة.

ال�شركات امل�سجلة يف اخلارج
�إذا ما كانت �شركة ما م�سجلة �أو قائمة يف اخلارج،و�أمكن �إثبات �أن ال�شركة لديها «�صلة كافية بالوالية
الق�ضائية» ،جاز للمحكمة الإجنليزية �أن ت�صدر �أمرا بت�صفية ال�شركة .وعادة ما يكون الدليل على وجود �صلة
كافية بوا�سطة امتالك ال�شركة لأ�صول يف �إجنلرتا �أو ويلز .وقد تكون هذه الأ�صول موجودة يف الوالية الق�ضائية
للمحكمة على �أ�سا�س م�ؤقت ،مبا يف ذلك �أن الأموال متر من خالل م�صرف يف لندن .وميكن �أن حتقق ال�صلة
الكافية �إذا ما تبني �أن �أحد املديرين له م�سكن (حتى ولو بيتا ثانيا) داخل الوالية الق�ضائية� ،أو �أن ت�أمينا
مت�صال بال�شركة متت �إقامته من خالل �سوق لندن.
وت�شمل �سلطات امل�صفي امل�ؤقت ا�ستح�صال �أ�صول ال�شركة والتحفظ عليها ،ومتتد لكي ت�شمل قدرته على
تكليف املحامني بتعقب الأ�صول يف �إجنلرتا ويف اخلارج .وامل�صفون امل�ؤقتون م�ستقلون وتقوم املحكمة بتعيينهم.
وهكذا ف�إن الكثري من الواليات الق�ضائية تعرتف بتعيينهم و�سلطاتهم .وامل�صفون امل�ستقلون لهم �سلطات متينة
غري متاحة للمدعي العادي ،يف الإلزام بتقدمي معلومات وت�سليم الأ�صول .ولذلك فكثريا ما يكون م�سار امل�صفي
امل�ؤقت مف�ضال يف الأغرا�ض املتعلقة با�سرتداد الأ�صول املنهوبة.
وامل�صفون امل�ؤقتون لهم احلقوق املمنوحة لل�شركة يف طلب ال�سجالت امل�صرفية لل�شركة .وقد ال تكون هذه
ال�سجالت جاهزة فورا ،غري �أن امل�صارف ملزمة يف الوقت احلايل ب�أن حتتفظ بال�سجالت لعدة �سنوات،
وتخزنها �إما يف �شكل ميكروفي�ش �أو يف �شكل رقمي .وقد ت�شمل تلك ال�سجالت قوائم التحويالت فيما يتعلق
بتحركات الأموال املهمة ،وفتح احل�سابات ،ومعلومات عن مكافحة غ�سل الأموال .وت�شمل القدرة على املطالبة
ب�سجالت ال�شركة الإف�صاح عن امللفات التي حتتفظ بها ال�شركة التي يعمل حل�سابها املدير املر�شح .ف�إذا
كان املدير املر�شح يف والية ق�ضائية خمتلفة عن البلد امل�سجلة فيه ال�شركة قيد الت�صفية ،جاز طلب ت�سليم
امل�ستندات وال�سجالت ب�صفة م�ستعجلة وبتكلفة رخي�صة ن�سبيا ،دون احلاجة �إىل احل�صول على مزيد من
�أوامر الإف�صاح �أو ا�ستخدام خطابات مطالبة .وينبغي �أن ت�شمل هذه ال�سجالت �صورا من التعليمات اخلا�صة
ب�إن�شاء ال�شركة التي ميكن �أن تربط طرفا رئي�سيا ب�شركة حيث كان ي�ستحيل من قبل �إظهار هذه ال�صلة.

الإجراءات الق�ضائية املدنية :املميزات والعيوب
يتمثل العيب الرئي�سي للتقا�ضي يف �إجنلرتا وويلز ،وعلى وجه اخل�صو�ص �أداة تتبع الأ�صول ،يف التكاليف
 276املادة ( 122و) و (ز) من قانون الإفال�س ل�سنة .1986
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القانونية ،ال�سيما عند تبليغ �أوامر التجميد والإف�صاح خارج البالد .وهناك �صعوبة� ،سيئة ال�سمعة ،يف التنب�ؤ
بالتكاليف املرتبطة بتتبع الأ�صول ب�سبب �سل�سلة التحريات التي تن�ش�أ عن امل�ستندات مو�ضع الإف�صاح .بيد �أن
التكاليف قد متثل جزءا �ضئيال من قيمة الأ�صول امل�سرتدة ،وقد يكون تنفيذ �أدوات التقا�ضي �سريعا للغاية.
لذلك من املمكن تق�سيم التقا�ضي �إىل �أجزاء مكونة ت�ستخدم �أحد االكت�شافات يف متويل املجموعة التالية من
الدعاوى .وغالبا ما ينظر �إىل التكاليف املرتبطة بتتبع الأ�صول على �أنها تعجيزية .بيد �أن ترتيبات الر�سوم
املتطورة ،مبا يف ذلك اال�ستعانة باملمولني التجاريني من الغري ،ميكن ا�ستخدامها يف الق�ضايا املالئمة.
وبالإ�ضافة �إىل ال�سرعة التي ميكن بها ن�شر �أدوات التقا�ضي ،تتميز الإجراءات الق�ضائية املدنية بانخفا�ض
عبء الإثبات� .إذ يبت يف الدعاوى على �أ�سا�س معيار توازن االحتماالت ،الذي يعترب مفيدا على وجه اخل�صو�ص
يف دعاوى الف�ساد التي يكون الدليل فيها ناق�صا ويتعني ا�ستنباط اال�ستدالالت من الدليل املتاح.
وعلى خالف ما يجري يف امل�ساعدات القانونية املتبادلة ،تكون الدولة الأجنبية مبثابة املدعي يف الإجراءات
املدنية اخلا�صة ويكون لها �سيطرة �أكرب على الإجراءات الق�ضائية ،وال�سيما على الإ�سرتاتيجية.
و�أخريا ،ال تزال الأحكام الإجنليزية مو�ضع اعرتاف و�إنفاذ وا�سعي النطاق من قبل الواليات الق�ضائية
الأخرى.
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تت�سبب اجلرمية املنظمة يف �إحلاق �أ�ضرار اجتماعية واقت�صادية باملجتمعات املحلية يف بريطانيا كل �سنة تقدر
بنحو  20مليار جنيه �إ�سرتليني( 277زهاء 28.3مليار دوالر)  ،والتمويل هو قوام احلياة لهذه التهديدات .278وقد
اعتاد املجرمون الذين حتركهم الرغبة يف الربح� ،أن يعتمدوا على النظام املايل؛ ومن ثم ف�إن النظام املايل
واملعلومات املوجودة داخله توفر فر�صة جيدة للت�صدي لهذه التهديدات .ومتثل القدرة على حرمان املجرمني
من �إمكانية النفاذ �إىل النظام املايل م�سارا جديدا ميكن من خالله �إ�ضعاف �شبكاتهم .ومتاما مثلما يغطى
نطاق النظام املايل واجلرمية العامل ب�أ�سره ،ف�إنه يجب �أن يكون التحدي املايل عامليا �أي�ضا� -إذ يقدر ما يتم
حتويله من اململكة املتحدة مببلغ  3مليارات من اجلنيهات اال�سرتلينية (زهاء  4.24مليار دوالر) �سنويا.279
ومثلما ينبغي �أال يكون هناك خمب�أ للمجرمني ،ينبغي �أال يكون هناك خمب�أ لتلك الأرباح الناجمة عن جرائمهم.
بيد �أنه لكي ينجح التحدي املايل للجرمية  ،ف�إنه ينبغي �أن ي�شمل امل�شرعني ،وال�شركات ال�شرعية يف القطاع
املايل ،ووكاالت �إنفاذ القانون ،واملجتمع الدويل.
وا�ستنادا �إىل املعايري واالتفاقات الدولية ،عالوة على التهديدات املحددة التي تواجه اململكة املتحدة،
جاءت وثيقة «التحدي املايل للجرمية والإره��اب» ( )2007التي ا�شرتك يف و�ضعها كل من وزارتي اخلزانة
والداخلية ،لكي حتدد الإ�سرتاتيجية اجلامعة للمملكة املتحدة ب�ش�أن ا�ستخدام �أدوات وروافع مالية يف احلرب
�ضد اجلرمية والإرهاب .ويتعني �أن ت�ستخدم الإ�سرتاتيجية اجلامعة �أدوات من �أجل ما يلي:
§ ردع اجلرمية -بزيادة املخاطر وتخفي�ض املكا�سب؛
§ واكت�شاف اجلرمية عند وقوعها؛
§ وتعويق امل�س�ؤولني عنها ،وحما�سبتهم عن �أعمالهم.
كما يجب �أن يتجنب هذا التحدي للمجرمني من خالل ا�ستخدام النظام امل��ايل فر�ض تكاليف غري
متنا�سبة على بقية قطاعات االقت�صاد واملجتمع .280ولذلك ،يتعني �أن يكون نهج اململكة املتحدة:
§ فعاال ،ويحدث �أق�صى ت�أثري ممكن على التهديدات الإجرامية الكامنة؛
.The Financial Challenge to Crime and Terrorism (London: HM Treasury, 2007), p.3 277
 278الإ�شارات الواردة يف هذه امل�ساهمة اخلا�صة �إىل اململكة املتحدة �أو �إىل �إ�سرتاتيجية اململكة املتحدة ال متتد بال�ضرورة �إىل ا�سكتلندا.
. The Financial Challenge to Crime and Terrorism (London: HM Treasury, 2007), p.3 279
The Financial Challenge to Crime and Terrorism (London: HM Treasury, 2007), p.9. 280
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§ ومتنا�سبا ،بحيث تكون منافع التدخالت مربرة وتفوق التكاليف؛
§ وناجحا عند اال�شتباك ،بحيث يعمل جميع �أ�صحاب امل�صلحة يف احلكومة والقطاع اخلا�ص ،يف
اململكة املتحدة وخارجها ،معا يف �شراكة ت�آزرية.281

الأ�س�س القانونية
�سعت اململكة املتحدة �إىل �أن ت�ضع مو�ضع التنفيذ �إطارا تنجز به �أهدافها وتفي به مب�س�ؤولياتها الدولية ،ولكن
يف حدود مبادئها املتمثلة يف الفعالية ،والتنا�سب واال�شتباك الناجح .وميكن �إيجاز الإطار على �أنه:
§ �إطار قانوين متني يجرم غ�سل الأموال؛
§ و�إجراء وقاية مالية تطبقه ال�صناعة ،مدعم ب�إ�شراف وتوجيه قانونيني ،وي�سهم يف التعرف على
الأموال غري القانونية وتتبعها؛
§ وتدابري لتعظيم القيمة اال�ستق�صائية واال�ستخبارية للمعلومات املالية التي يولدها املجرمون �أثناء
نقلهم الأموال من خالل النظام املايل ،وتر�سانة م�سلحة من الأدوات لتعويق تدفق �أ�صول اجلرمية
وحما�سبة امل�س�ؤولني عنها.282
ويرد ت�شريع اململكة املتحدة ملكافحة غ�سل الأموال يف الوقت احلايل �ضمن قانون عوائد اجلرمية لعام
 ،2002وينطبق على عوائد جميع اجلرائم .ولذلك فلم تعد وكاالت �إنفاذ القانون يف حاجة �إىل �إثبات �أن
الأموال غري امل�شروعة م�ستمدة من نوع معني من اجلرائم.283
وتعني الآثار املتخلفة �أثناء انتقال الأم��وال من خالل النظام املايل �أن املعلومات املالية �أ�صبحت �أداة
قوية للتحريات واال�ستخبارات ،متكن من التعرف على امل�س�ؤولني وحتديد موقع عوائد اجلرمية التي ميكن
ا�ستعادتها.
وثمة عدد من الأدوات القوية متاح حاليا �أمام املحققني يف ق�ضايا غ�سل الأموال و�إج��راءات امل�صادرة
اجلنائية ،و�إجراءات م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة:
§ �أوامر الإبراز ،والتي ي�ؤمر مبوجبها م�ؤ�س�سة �أو �شخ�ص (مثل امل�صرف �أو املحامي) ممن ميلكون
مواد ب�إبرازها �أو �إتاحة االطالع عليها (مثل البيانات امل�صرفية وملفات نقل امللكية)284؛
§ و�أوام��ر الإف�صاح (التي كانت متاحة فيما �سبق لوكالة ا�سرتداد الأ�صول فقط ،ولكنها �صارت
متاحة لوكالة اجلرائم املنظمة اخلطرية وغريها من وكاالت �إنفاذ القانون منذ �أول ني�سان� /أبريل
285)2008؛
The Financial Challenge to Crime and Terrorism (London: HM Treasury, 2007), p.17 . 281
The Financial Challenge to Crime and Terrorism (London: HM Treasury, 2007), p.17. 282
The Financial Challenge to Crime and Terrorism (London: HM Treasury, 2007), p.17. 283
 284انظر املادة  345من قانون عوائد اجلرمية ل�سنة ( 2007اململكة املتحدة) و The Financial Challenge to Crime and Terrorism
(London: HM Treasury, 2007), p.21.

 285انظر املادة  357من قانون عوائد اجلرمية ل�سنة ( 2007اململكة املتحدة) ،حيث ميكن �أن يطلب مبوجبها من �أي �شخ�ص الإجابة عن �أ�سئلة �أو توفري
معلومات �أو �إبراز وثائق.
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§ والأوامر املتعلقة مبعلومات العمالء286؛
§ و�أوامر ر�صد احل�سابات.287
وفيما يتعلق مبكافحة غ�سل الأموال ،يتم تدعيم ال�صالحيات املذكورة �آنفا من خالل قيام القطاع اخلا�ص
بتحديد ،والإبالغ عن ،الإ�شارات التحذيرية عن ن�شاط �إجرامي حمتمل مبوجب نظام «الإبالغ عن الن�شاط
امل�شبوه» .كما �أن م�سك �سجالت «اعرف عميلك» مبوجب �إطار مكافحة غ�سل الأموال من �ش�أنه �أن يدعم لي�س
فقط دعم حتريات غ�سل الأموال ،بل يدعم �أي�ضا حتريات ا�سرتداد الأ�صول ،ويعترب منوذجا طيبا لقيام �أحد
�أجزاء �إطار اململكة املتحدة بتغذية الأجزاء الأخرى باملعلومات ودعمها فيما تقوم به من حرب �ضد اجلرمية.
وت�شمل املقرتحات الإ�سرتاتيجية اجلامعة للمملكة املتحدة ،من جملة �أمور« ،القيام بخطوات جديدة جلعل
الأدوات املالية جزءا «من امل�سار الرئي�سي» لنهج اململكة املتحدة يف الت�صدي للجرمية والإرهاب ،مبا يف ذلك
ما يتم من خالل �إعطاء �سلطات جديدة لزيادة ت�أثريها ،وحتقيق زيادة كبرية يف �أهداف ا�ستعادة الأ�صول
الإجرامية ،وخطوات لكفالة ا�ستخدام وكاالت �إنفاذ القانون لبيانات جمل�س ال�شركات ا�ستخداما كامال»288.
وتعك�س املقرتحات الأخرى نهج اململكة املتحدة الأكرث كلية يف الت�صدي للجرمية املنظمة ،وت�شمل مزيدا من
تقا�سم البيانات فيما بني القطاعني العام واخلا�ص ،وجتميع �أف�ضل لال�ستخبارات فيما بني خمتلف الهيئات
العامة ،وتدابري للت�صدي ل�سوء ا�ستخدام ن�شاط �أعمال اخلدمات النقدية ،والقيام بخطوات �أخرى لتمديد
نطاق النهج امل�ستند �إىل املخاطر �إزاء مكافحة غ�سل الأموال.
ولذلك ف�إن ا�سرتداد الأ�صول يعترب جمرد تدبري من التدابري التي تعمل بها اململكة املتحدة للو�صول �إىل
�أهدافها .وتدلل الزيادة الكبرية يف �أهداف ا�سرتداد الأ�صول الإجرامية ( 250مليون جنيه �إ�سرتليني [زهاء
 353.6مليون دوالر] بحلول  )2020 -2009على ما توليه اململكة املتحدة من �أولوية لهذه الق�ضية.289

ا�سرتداد اململكة املتحدة للأ�صول
بالإ�ضافة �إىل توفري الإطار الت�شريعي ملكافحة غ�سل الأموال ،ف�إن قانون عوائد اجلرمية يوفر �أي�ضا �صالحيات
من �أجل ا�ستهداف �أموال اجلرمية يف �أربعة جماالت مهمة:
§
§
§
§

�صالحيات م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدان��ة (معروفة يف اململكة املتحدة با�سم
اال�سرتداد املدين)؛
و�إجراءات امل�صادرة الق�ضائية اجلنائية؛
وتوقيع احلجز على النقود وم�صادرتها؛
فر�ض ال�ضرائب.

 286انظر املادة  363من قانون عوائد اجلرمية ل�سنة ( 2007اململكة املتحدة) التي تطلب من امل�صارف �أو امل�ؤ�س�سات املالية الأخرى �أن تقدم تفا�صيل عن
�أي ح�سابات ميلكها �شخ�ص مت�صل بعملية حتريات.
 287انظر املادة  370من قانون عوائد اجلرمية ل�سنة ( 2007اململكة املتحدة) التي تطلب من امل�صارف �أو امل�ؤ�س�سات املالية الأخرى �أن تقدم معلومات عن
�أي ح�ساب م�شبوه �أو ح�سابات م�شبوهة لفرتة حمددة من الزمن.
The Financial Challenge to Crime and Terrorism (London: HM Treasury, 2007), p.4. 288
The Financial Challenge to Crime and Terrorism (London: HM Treasury, 2007), p.61. 289
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و�سيتم تناول كل �صالحية من �صالحيات ا�سرتداد الأ�صول هذه يف �سياق دورها يف ا�سرتاجتية اململكة
املتحدة ال�سرتداد الأ�صول.
ويتالءم دور ا�سرتداد الأ�صول يف اململكة املتحدة (ويف داخل ا�سرتداد الأ�صول ،ا�ستخدام م�صادرة الأ�صول
دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة) ب�شكل مريح يف �إطار جميع �أهداف اململكة املتحدة الثالثة يف جمال احلرب �ضد
اجلرمية والإرهاب.290وتعترب ا�سرتداد الأ�صول لتجريد املجرمني من �أموالهم وممتلكاتهم ،وتعر�ض للخطر
لي�س فقط حريتهم ،بل �أي�ضا �شرايني حياتهم ،وت�ستخدم الأموال امل�سرتدة يف متويل املزيد من �أعمال مكافحة
اجلرمية وتعوي�ض ال�ضحايا.
وا��س�ترداد الأ��ص��ول لي�س �إال واح��دا من تدابري ال��ردع التي ت�ستخدمها اململكة املتحدة� ،أو تعمل على
ذلك،كجزء من �إ�سرتاتيجيتها ال�شاملة .ومن بني التدابري الأخرى نظام تقارير الن�شاط امل�شبوه ،الذي ي�شكل
جزءا من �إط��ار اململكة املتحدة ملكافحة غ�سل الأم��وال ،وي�شرتط على �أي �شخ�ص يرغب يف جتنب ارتكاب
جرم غ�سل الأموال� 291أن يقدم تقارير الن�شاط امل�شبوه �إىل وحدة التحريات ال�سرية املالية يف وكالة اجلرائم
املنظمة اخلطرية .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ف�إن خطوات «اعرف عميلك» التي تتخذها امل�ؤ�س�سات املالية وغريها
من امل�ؤ�س�سات ،مقرونة مبا مت�سكه من �سجالت كجزء من �إطار اململكة املتحدة ملكافحة غ�سل الأموال ،تعني
امل�س�ؤولني عن �إنفاذ �أحكام القانون يف النظر يف كل االجتاهات اخللفية واجلانبية (لتحديد وت�أكيد ال�صالت ما
بني الأفراد والأن�شطة ،يف اململكة املتحدة ويف خارجها على حد �سواء) ،ويف النظر �إىل الأمام (لتحديد �إ�شارات
التحذير من �أن�شطة �إجرامية قيد التح�ضري).
وي�سهم كل من نظام ا�سرتداد الأ�صول و�إطار مكافحة غ�سل الأم��وال يف �إيجاد بيئة معادية للمجرمني،
ويحدان من الأن�شطة املتاحة لهم.292
ومن بني العنا�صر الرئي�سة ال�سرتداد الأ�صول ،وال�سيما م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة،
قدرتها على توفري بديل خليار قد يكون ،لوال ذلك ،حمدودا ،بني املالحقة الق�ضائية واالمتناع عن �أي �إجراء.
�إن ات�ساع نطاق الأدوات املتاحة الآن للقائمني ب�إنفاذ القانون يف اململكة املتحدة تقل�ص من نطاق اجلوائز
املتوقعة للمجرمني ،وتزيد من احتمال ك�شفهم.293
بيد �أن �صالحيات ا�سرتداد الأ�صول لن ت�ساعد اململكة املتحدة يف �إجناز �أهدافها �إال �إذا ا�ستخدمت تلك
ال�صالحيات ب�شكل فعال ومتنا�سب ،والإ�شراك الكامل للأطراف املعنية امل�شروعة .ولكي تكون تلك ال�سلطات
فعالة ،ينبغي ا�ستخدامها يف تعظيم �أثرها .وبناء عليه ،وبغية حتقيق مزيد من التوغل يف اقت�صاد اجلرمية،
ف�إن اململكة املتحدة:
§ قامت ب�إدماج وكالة ا�سرتداد الأ�صول (التي تركزت فيها �صالحيات م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد
�إىل حكم �إدانة وترعرت خالل الفرتة من  2002حتى  )2007يف وكالة اجلرائم املنظمة اخلطرية،
 290لردع اجلرمية والإرهاب؛ واكت�شاف املجرمني �أو الإرهابيني؛ وتعويق الن�شاط الإجرامي والإرهابي.
 291املواد  329 -327من قانون عوائد اجلرمية ل�سنة ( 2002اململكة املتحدة).
The Financial Challenge to Crime and Terrorism (London: HM Treasury, 2007), p.10. 292
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ونقلت ال�صالحيات بالتدريج �إىل وكاالت �إنفاذ القانون الأخ��رى ،بالإ�ضافة �إىل وكالة اجلرائم
املنظمة اخلطرية .وبعد خم�س �سنوات وبعد عديد من الطعون القانونية (مبا يف ذلك ما رفع �أمام
املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان) ،وجنحت وكالة ا�سرتداد الأ�صول يف الدفاع عنها جميعا ،اعترب
الت�شريع وال�سلطات نا�ضجة مبا يكفي ملد نطاقهما كي ت�ستخدمهما وكاالت �إنفاذ القانون الأخرى؛
§ تقوم حاليا بتحديد مدى �إمكانية �إل��زام املحكمة بالنظر يف ا�سرتداد الأ�صول 294يف كل حماكمة
جنائية.
وينبغي توخي التنا�سب يف تطبيق ال�صالحيات والتدابري القائمة مل�ساعدة اململكة املتحدة يف حتقيق
�أهدافها ،مع املوازنة بني �ضرورة حماية خ�صو�صية املواطنني وحقوقهم الأ�سا�سية من جهة ،وكفالة �أمنهم من
جهة �أخرى .بيد �أنه لكي ينجح ذلك ،ال بد �أن يكون هناك م�شاركة ،وتن�سيق وثيق ،بني جميع �أ�صحاب امل�صلحة،
�سواء كانوا من القطاع العام �أو اخلا�ص .ويتطلب ذلك الإ�صغاء بحر�ص ،وتغذية مرتدة ،وتقا�سم للمعلومات بني
احلكومة والقطاع املنظم ،و�أدوار وا�ضحة لأ�صحاب امل�صلحة ،وم�شاركة بني ال�شركاء الدوليني.295
�إن االعتماد على التمويل يعترب �أكرب مواطن �ضعف املجرمني ،وقد و�ضعت مو�ضع التنفيذ ت�شريعات لتوفري
فر�ص جديدة للقب�ض على املتورطني يف اجلرمية وحماكمتهم.
م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة
ا�ستحدث قانون عوائد اجلرمية ل�سنة  2002م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة .ومبوجب هذه
ال�صالحية ،ف�إن �إ�صدار �أمر ا�سرتداد (با�ستخدام عبء الإثبات بناء على توازن االحتماالت) بعد �إجراءات
ق�ضائية يف املحكمة العليا من �ش�أنه �أن ميكن وكالة �إنفاذ القانون من ا�سرتداد الأ�صول ،التي تعترب� ،أو التي
متثل« ،ممتلكات مت احل�صول علها من خالل �سلوك غري م�شروع».296
وقد جرى العرف على عدم ا�ستخدام م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة �إال �إذا مل يتي�سر
ال�شروع يف �إجراءات ق�ضائية جنائية �أو يف احلاالت التي مل تنجح فيها �إجراءات امل�صادرة بعد الإدانة .بيد
�أن قوتها تتمثل يف قدرتها على تعويق الن�شاط غري القانوين� .إن م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة
جمرد �أداة من �أدوات ا�سرتداد الأ�صول العديدة املتاحة للقائمني ب�إنفاذ القانون يف اململكة املتحدة .ويفعل الأثر
التعويقي مل�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة� ،إىل جانب �أدوات �أخرى متاحة ال�سرتداد الأ�صول،297
فعله من �أجل فر�ض �ضغوط مالية من خالل جتميد الأموال غري امل�شروعة واملطالبة بها ،واحلد من قدرة الهدف
على موا�صلة العمليات ،و�إجبار الهدف على نقل الن�شاط �إىل جماالت قد تكون �أكرث تعر�ضا للخطر وكان
الهدف ليتجنبها لوال ذلك ،و�إ�ضعاف معنوياتهم.298
 294م�صادرة الأ�صول عند الإدانة (املعروفة يف اململكة املتحدة با�سم امل�صادرة اجلنائية).
.The Financial Challenge to Crime and Terrorism (London: HM Treasury, 2007), p.13 295
 296امل��ادة  240من قانون عوائد اجلرمية ل�سنة ( 2002اململكة املتحدة) ،و Challenge to Crime and Terrorism

(London: HM Treasury, 2007), p.24.

The Financial

 297مثال ،تقييد الأ�صول وم�صادرتها الالحقة عند الإدانة وتوقيع احلجز على الأموال وم�صادرتها.
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فر�ض ال�ضرائب
متتلك اململكة املتحدة �أي�ضا �صالحية فر�ض �ضرائب على عوائد اجلرمية ,وت�ستخدم �صالحية فر�ض ال�ضرائب
�إىل جانب �إجراءات اال�ستعادة املدنية ،وقد ت�ستخدم «عندما يكون هناك �أ�سا�س معقول لل�شك يف �أن �شخ�صا ما
قد ح�صل على دخل �أو �أرباح من �سلوك �إجرامي».299
امل�صادرة اجلنائية
امل�صادرة اجلنائية هي م�صادرة الأموال بعد �إدانة جنائية يكلف اجلاين مبوجبها بت�سديد قيمة ما ح�صل عليه
من منافع من جرمية معينة (العوائد) .300ولي�س من ال�ضروري ربط جرمية معينة مبنافع معينة .لذلك يجوز
للمحكمة االفرتا�ض ب�أن جميع ممتلكات املدعى عليه التي حت�صل عليها على مدى ال�سنوات ال�ست ال�سابقة هي
عوائد للجرمية .ويعرف هذا با�سم خيار «م�صادرة ال�سلوك الإجرامي العام» .301ويجوز احل�صول من املحكمة،
قبل �إ�صدار �أمر امل�صادرة اجلنائية ،على �أمر جتميد ملنع تبديد الأ�صول التي قد يتعني بيعها فيما بعد ال�ستيفاء
�أمر امل�صادرة اجلنائية.
احلجز على النقود وم�صادرتها
ميكن توقيع احلجز على النقود والتحفظ عليها بوا�سطة �ضابط �إنفاذ قانون يجوز له بعد ذلك �أن يلتم�س
م�صادرة تلك النقود ( 1000جنيه �إ�سرتليني �أو ما يزيد� ،أي زهاء  1400دوالر).302
يعترب ا�سرتداد عوائد اجلرمية �أولوية رئي�سة من �أولويات اململكة املتحدة -فهي حترم املجرمني من قدرتهم
على متويل مزيد من الأن�شطة غري القانونية؛ وتزيد ما يتهددهم من خماطر فيما تقلل مما يح�صلون عليه
من جوائز؛ وتزيد من عدد الأفعال املجرمة املقدمة للعدالة من خالل التو�سع يف ا�ستخدام �صالحيات قانون
عوائد اجلرمية وتعيد �أمواال كثرية لدافعي ال�ضرائب� ،أو ت�ستخدم تلك الأموال لال�ستفادة منها كحافز للمزيد
من �أعمال ا�سرتداد الأ�صول.303
التدريب
حتتاج التحقيقات املالية املعقدة �إىل مهارات متخ�ص�صة ومن ثم �إىل تدريب .وتتحمل وكالة ا�سرتداد الأ�صول،
يف �إطار حرب اململكة املتحدة �ضد اجلرمية و�إ�سرتاتيجيتها ال�سرتداد الأ�صول ،مب�س�ؤولية قانونية مبوجب قانون
The Financial Challenge to Crime and Terrorism (London: HM Treasury, 2007), p.24. 299
 300انظر امل��ادة  6من قانون عوائد اجلرمية ل�سنة ( 2000اململكة املتحدة)؛ و The Financial Challenge to Crime and Terrorism
(London: HM Treasury, 2007), p.24.
 301املادة  6من قانون عوائد اجلرمية ل�سنة ( 2000اململكة املتحدة)؛ و The Financial Challenge to Crime and Terrorism (London:
HM Treasury, 2007), p.24.
 302انظر املادة  294من قانون عوائد اجلرمية ل�سنة ( 2000اململكة املتحدة)؛ و The Financial Challenge to Crime and Terrorism
(London: HM Treasury, 2007), p.24.

.The Financial Challenge to Crime and Terrorism (London: HM Treasury, 2007), p.29 303

140

�إ�سرتاتيجية اململكة املتحدة ال�سرتداد الأ�صول

عوائد اجلرمية عن تدريب املحققني املاليني واعتمادهم .وقد مت ا�ستيعاب مركز التميز القائم داخل الوكالة
�ضمن وكالة حت�سني ال�شرطة الوطنية عقب دمج وكالة ا�سرتداد الأ�صول يف وكالة اجلرائم املنظمة اخلطرية يف
عام  .2008وقد دربت وكالة ا�سرتداد الأ�صول لي�س فقط حمققيها املاليني ،بل �أي�ضا املحققني املاليني يف كافة
�أنحاء البالد وعلى ال�صعيد الدويل .وحتى �آذار /مار�س  ،2006ارتفع عدد املحققني املاليني املعتمدين بن�سبة
 82باملائة منذ بدء برنامج التدريب يف عام  .2003304وخالل الفرتة  ،2008 -2007مت تنفيذ  117دورة �أخرى
بالتن�سيق مع �شركاء الوكالة يف جمال التدريب و  8دورات داخل املجتمع الدويل.305
الأولويات الإ�سرتاتيجية
ي�شمل التحدي املايل الذي ت�شنه اململكة املتحدة �ضد اجلرمية �أولويات �إ�سرتاتيجية من �أجل:
§
§
§
§
§
§

بناء املعرفة بامل�شكلة وما للبالد من ت�أثري على معاجلتها؛
�إدماج القدرات املالية �ضمن امل�سار العام لالهتمامات (لتحقيق �أف�ضل ا�ستفادة ممكنة من الأدوات
املالية ،مبا يف ذلك تلك امل�ستخدمة يف ا�سرتداد الأ�صول الإجرامية ،وهو ما ال يزال العمل جاريا به
بالفعل)؛
تر�سيخ النهج امل�ستند �إىل املخاطر؛
التقليل قدر الإمكان من الأعباء على ن�شاط الأعمال؛
و�إ�شراك ال�شركاء يف الداخل؛
و�إ�شراك ال�شركاء على ال�صعيد ال��دويل لتعميق ثقافة امل�شاركة دوليا ،وتوفري حل عاملي لتحد
عاملي.306

موجز
ال بد للتدابري امل�ستخدمة يف حماربة اجلرمية املالية وا�سرتداد عوائد اجلرمية �أن تتطور با�ستمرار .وبينما
ي�سود االعتقاد ب�أن ال�صالحيات القائمة يف اململكة املتحدة كافية لإجناز الهدف املتمثل يف ا�ستعادة �أ�صول تبلغ
قيمتها  250مليار جنيه �إ�سرتليني (زهاء  353.6مليار دوالر) ،وهو هدف يثري التحدي� ،إال �أن البالد توا�صل
املراجعة امل�ستمرة لت�شريعاتها .وقد مت حتديد حت�سينات �أخرى قد تقوي وحت�سن النظام ،مثل ،متديد فرتة
تقادم اال�سرتداد املدين �أو �إلغائها ،وهي حاليا � 12سنة .وهناك حجة قوية مفادها �أن ال�صالح العام يتطلب
وجود قرينة خمتلفة �إذا ما كانت الأ�صول قد حتققت من خالل اجلرمية ،وقد طرح هذا التغيري املحتمل وغريه
من التغيريات يف نظام ا�سرتداد الأ�صول للت�شاور مع �أ�صحاب امل�صلحة.
�أما ثاين التدبريين الراميني لتحقيق الأولوية الإ�سرتاتيجية للمملكة املتحدة املتمثلة يف زيادة فعالية
الإجراءات املتخذة �ضد ممويل اجلرمية والإرهاب .فهو يتمثل يف اال�ستفادة على �أف�ضل وجه ممكن من الأدوات
The Financial Challenge to Crime and Terrorism (London: HM Treasury, 2007), p.23. 304
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املالية املو�ضوعة حتت ت�صرف اململكة املتحدة ،والت�أكد من ا�ستفادة جميع �أ�صحاب امل�صلحة من الفر�ص التي
توفرها تلك الأدوات املالية ،ومنها تلك املطلوبة ال�سرتداد الأ�صول الإجرامية ،307ويلعب اال�سرتداد الناجع
للأ�صول دورا مهما باعتباره تدبريا من بني طائفة وا�سعة ومن�سقة من التدابري للت�صدي لكل من اجلرمية
املالية ،وا�سرتداد عوائد اجلرمية.

The Financial Challenge to Crime and Terrorism (London: HM Treasury, 2007), p.61. 307
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جتنب املزالق الكامنة يف احل�صول على
م�ساعدات قانونية متبادلة:
منظور من والية غرينزى التابعة للتاج
الربيطاين
فريدريك رافراي

*

جزر القنال الإجنليزي عبارة عن جمموعة من اجلزر الواقعة يف القنال الإجنليزي داخل خليج �سانت مالو
�شمال غربي �ساحل فرن�سا .ورغم �أن اجلزر ت�شكل من الناحية اجلغرافية جزءا من اجلزر الربيطانية� ،إال �إنها
من الناحية ال�سيا�سية لي�ست جزءا من اململكة املتحدة .واجلزر مق�سمة �إىل واليتي غرينزى وجريزى التابعتني
للتاج الربيطاين .وتت�ألف والية غرينزى الإقليمية («الوالية التابعة») من اجلزر الرئي�سة :غرينزى (�سكانها
 62000ن�سمة) ،و�ألديرين (�سكانها  2000ن�سمة) ،و�سارك (�سكانها  600ن�سمة) ،جنبا �إىل جنب مع جزر
�أخرى �أ�صغر حجما.

عالقة الوالية التابعة للتاج الربيطاين باململكة املتحدة
كانت الوالية جزءا من دوقية نورماندي خالل فرتة الغزو النورماندي لإجنلرتا .وفيما بعد ،عندما فقد �أدواق
نورماندي ،الذين كانوا ملوك �إجنلرتا ،معظم ممتلكاتهم يف فرن�سا ،اختار �شعب الوالية البقاء على والئهم
للتاج الإجنليزي .ومن الوا�ضح �إذن �أن جزر القنال مل تتعر�ض �أبدا للفتح على يد التاج الربيطاين ،وال كانت
م�ستعمرات .ومل يحدث يف �أي وقت منذ الفتح النورماندي �أن ت�ضمن تطور د�ستور اجلزيرة اندماجا مع حكومة
اململكة املتحدة �أو خ�ضوعا لها .وتقوم عالقة اجلزيرة مع اململكة املتحدة من خالل التاج الإجنليزي -ف�صاحبة
اجلاللة امللكة هي خليفة الأدواق النورمانديني.
ومبوجب مواثيق امللوك وامللكات الإجنليز املتعاقبني ،حافظت هذه اجلزر على �سلطتها الق�ضائية اخلا�صة
وحقها يف االحتفاظ بقانونها اجلنائي ،و�أن يكون لها نظامها ال�ضريبي اخلا�ص .ولي�س للجزر ممثلون يف برملان
اململكة املتحدة.

العالقة الد�ستورية مع االحتاد الأوروبي
اجلزر لي�ست ع�ضوا يف االحتاد الأوروبي ولي�س لها عالقة انت�ساب به.
* حمامي التاج ،بهيئة امل�س�ؤولني الق�ضائيني يف غرينزي التابعة للتاج الربيطاين ،يكتب هذه امل�ساهمة ب�صفته ال�شخ�صية.

143

ا�سرتداد الأ�صول املنهوبة :دليل للممار�سات احل�سنة ب�ش�أن م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة

وللجزر عالقة خا�صة حمدودة جدا باملفو�ضية الأوروبية على النحو املن�صو�ص عليه يف الربوتوكول 3
لقانون ان�ضمام اململكة املتحدة �إىل اجلماعة الأوروبية يف عام  .1972وال يجوز تغيري هذه العالقة مع املفو�ضية
الأوروبية �إال باتفاق جميع الدول الأع�ضاء يف االحتاد الأوروبي بالإجماع.
ومبوجب الربوتوكول  ،3تعترب اجل��زر ج��زءا من الإقليم اجلمركي لالحتاد الأوروب ��ي .ولذلك ت�سري
التعريفات اجلمركية امل�شرتكة ،والر�سوم ،وتدابري الواردات الزراعية الأخرى على التجارة بني اجلزر والبلدان
غري الأع�ضاء ،وهناك حرية حركة لل�سلع يف التجارة بني اجلزر والدول الأع�ضاء يف االحتاد الأوروبي .بيد �أن
والية غرينزى التابعة لي�ست مطالبة بتنفيذ تدابري القانون اجلنائي ال�صادر يف االحتاد الأوروبي وال التدابري
التي ت�صدرها مديرية العدل وال�ش�ؤون الداخلية التابعة لالحتاد الأوروبي.

النظام القانوين
نظام القانون اجلنائي
ال يتطابق القانون اجلنائي للوالية الإقليمية لغرينزى مع القانون الإجنليزي ،ولكنه متماثل معه �إىل حد
كبري .وتتبع الكثري من قوانني غرينزى تلك ال�سارية يف �إجنلرتا لأن من املعتاد لغرينزى �أن تتطلع �إىل القانون
الإجنليزي عندما ت�سن قوانني جنائية جديدة.
املحاكم اجلنائية
تنق�سم ال�سلطة الق�ضائية يف غرينزى �إىل ثالثة �أجزاء :املحاكم اجلزئية (ولها اخت�صا�ص ق�ضائي حمدود)،
واملحكمة امللكية (ولها اخت�صا�ص ق�ضاء جنائي غري حمدود) ،وحمكمة ا�ستئناف غرينزي ،ويف �ألديرين،
توجد حمكمة �ألديرين ،ويف �سارك توجد حمكمة �سيني�شال ،ولهما اخت�صا�ص ق�ضائي حمدود .وتنظر الق�ضايا
والدعاوي الأكرث خطورة يف هاتني اجلزيرتني �أمام املحكمة امللكية يف غرينزي .وحتول ق�ضايا اال�ستئناف من
ق�ضايا �ألديرين �إىل املحكمة امللكية لغرينزي.
وحتول ق�ضايا اال�ستئناف من املحكمة امللكية �إىل حمكمة ا�ستئناف غرينزي ،ومعظم ق�ضاتها من م�ست�شاري
ملكة �إجنلرتا .ويقوم التاج بتعيني جميع الق�ضاة .وير�سل اال�ستئناف من حمكمة ا�ستئناف غرينزى �إىل اللجنة
الق�ضائية ملجل�س امللكة اخلا�ص يف لندن.
والق�ضاة يف والية غرينزي التابعة م�ستقلون عن حكومات اجلزر .ورئي�س املحكمة امللكية يف غرينزي هو
قا�ضي ق�ضاة غرينزي ،ويقوم التاج بتعيينه هو ونائبه .وكبار الق�ضاة يف اجلزر الأخرى هم رئي�س حمكمة
�ألديرين ورئي�س حمكمة �سارك.
موظفو التاج الق�ضائيون
يوجد م�س�ؤوالن ق�ضائيان يف والية غرينزى التابعة ،ويقوم التاج بتعيينهما .وامل�س�ؤول الق�ضائي الأق��دم هو
الوكيل العام ل�صاحبة اجلاللة (املدعي العام ل�صاحبة اجلاللة) وامل�س�ؤول الق�ضائي الأ�صغر هو املراقب العام
ل�صاحبة اجلاللة (املحامي العام ل�صاحبة اجلاللة).
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وغرفة امل�س�ؤولني الق�ضائيني تعترب فعليا مبثابة «وزارة عدل» غري �سيا�سية للوالية التابعة ب�أكملها .وت�شمل
واجباتهم �أعماال يتوالها يف �إجنلرتا وزير الداخلية واملحامي العام ومدير املالحقات الق�ضائية العمومية
ومدير مكتب التدلي�س اخلطري.
وي�شرف امل�س�ؤولون الق�ضائيون على جميع املالحقات الق�ضائية يف كافة �أنحاء الوالية التابعة .ويعمل
امل�س�ؤولون الق�ضائيون عند اتخاذهم قرارات ب�ش�أن املالحقة الق�ضائية كموظفني م�ستقلني -م�ستقلون عن
املجال�س النيابية للجزر وم�ستقلون عن املحاكم التي ميار�سون الإدعاء �أمامها .وترفع جميع الق�ضايا يف الوالية
الق�ضائية لغرينزي با�سم امل�س�ؤولني الق�ضائيني.
وميلك امل�س�ؤولون الق�ضائيون مبوجب �أجزاء معينة من الت�شريعات �صالحية �إ�صدار �إخطارات �أو �أوامر
تق�ضي ب�إبراز معلومات.ويف الدعاوى التي تكون فيها �أوامر املحكمة �ضرورية ،يقومون باعتماد امل�ستندات
ال�ضرورية املقرر تقدميها �إىل املحكمة.
كما يعمل امل�س�ؤولون الق�ضائيون ك�سلطة مركزية يف الوالية تتعامل مع وكاالت يف اململكة املتحدة والبلدان
الأخرى وطلب امل�ساعدة يف التحقيق يف اجلرائم وحماكمتها .وكثريا ما تقدم مثل هذه الطلبات بعد �إجراء
ات�صاالت �أولية يف مرحلة مبكرة من التحقيقات وعقب م�شورة تقدمها ال�شرطة واجلمارك واملكو�س �أو جهاز
اال�ستخبارات املالية .ويجري الت�شجيع على �إجراء تلك االت�صاالت الأولية.
ويجب �إر�سال الطلبات الر�سمية للح�صول على م�ساعدات ،والتي يتعني تقدميها �إىل امل�س�ؤولني الق�ضائيني،
مبا�شرة ولي�س من خالل �سلطة اململكة املتحدة املركزية ب�ش�أن امل�ساعدات القانونية املتبادلة.

نظرة عامة عن امل�ساعدة القانونية املتبادلة يف الوالية التابعة
يعمل امل�س�ؤولون الق�ضائيون يف غرينزي على �أ�سا�س �أن يتولوا ب�أنف�سهم� ،أو املحكمة امللكية ،تقدمي امل�ساعدات
القانونية املتبادلة �إىل الدولة الطالبة� ،شريطة ا�ستيفاء ا�شرتاطات ت�شريعات الوالية التابعة.
وميكن تق�سيم امل�ساعدة القانونية املتبادلة املقدمة يف الوالية التابعة يف ال�سياق القانوين �إىل عدد من
املجاالت الرئي�سية:
§
§
§
§
§

توفري الدليل على التحقيق يف والية ق�ضائية �أخرى لبلد �آخر؛
وتوفري الدليل على املحاكمة يف والية ق�ضائية �أخرى لبلد �آخر؛
وتقييد الأ�صول حلني القيام ب�إجراءات امل�صادرة؛
وت�سجيل �أوامر امل�صادرة الأجنبية و�إنفاذها؛
وتقا�سم الأ�صول امل�صادرة.

وينطوي كل جمال من هذه املجاالت على احتمال خلق �صعوباته اخلا�صة ،بيد �أنه ميكن تف�سري هذه
ال�صعوبات ب�إيجاز �شديد دون احلاجة �إىل عر�ض تف�صيلي من قانون غرينزي .ويف قلب كل جمال من هذه
املجاالت الرئي�سية يوجد خطاب طلب �أو منوذج طلب.
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الإطار القانوين لتقدمي امل�ساعدات القانونية املتبادلة يف املجاالت الرئي�سية
على ال�صعيد الدويل ،مت مد نطاق االتفاقية الأوروبية ب�ش�أن امل�ساعدات املتبادلة يف امل�سائل اجلنائية ل�سنة
 1959بحيث ي�شمل غرينزي .وهي حاليا تنتظر متديد عدد من اتفاقيات مكافحة الف�ساد الأخرى،بناء على
طلبها ،مثل اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ،واتفاقية منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقت�صادي
ب�ش�أن مكافحة ر�شوة امل�س�ؤولني العموميني الأجانب ،واتفاقية جمل�س �أوروبا ب�ش�أن الف�ساد /بروتوكول التفاقية
جمل�س �أوروبا ب�ش�أن الف�ساد .كما ت�شارك غرينزي يف خمطط هراري ب�ش�أن امل�ساعدات املتبادلة يف امل�سائل
اجلنائية.وال متلك غرينزي جمموعة وا�سعة من معاهدات امل�ساعدات القانونية املتبادلة.
وعادة ما تقدم امل�ساعدة القانونية املتبادلة بناء على خطاب طلب من خالل عدد من القوانني الداخلية،
مثل:
§
§
§
§

قانون العدالة اجلنائية (التحقيق يف التدلي�س) (والية غرينزي التابعة) ل�سنة  1991ب�صيغته
املعدلة؛
وقانون العدالة اجلنائية (التعاون الدويل) (والية غرينزي التابعة) ل�سنة  2001ب�صيغته املعدلة؛
وقانون العدالة اجلنائية (عوائد اجلرمية) (والية غرينزي التابعة) ل�سنة  1999ب�صيغته املعدلة؛
وقانون االجتار يف املخدرات (والية غرينزي التابعة) ل�سنة  2000ب�صيغته املعدلة.

كما �أن هناك �أحكاما ب�ش�أن امل�ساعدات املتبادلة مبوجب قانون م�صادرة الأموال� ،إىل �آخره ،يف الإجراءات
الق�ضائية املدنية (والية غرينزي التابعة) ل�سنة  ،2007الذي دخل حيز النفاذ يف عام .2008

خطابات الطلب
يتمثل ال�سبب الأ�سا�سي للم�شكلة التي تن�ش�أ بناء على خطاب الطلب عادة يف رداءة نوعيته .وتتجلى رداءة
النوعية يف العجز عن عر�ض الوقائع بو�ضوح ،وربط الوقائع مبو�ضوع الطلب ،وحتديد وربط �أ�س�س ال�شك
بامل�ستندات املطلوبة ،وربط الدليل املطلوب بالفعل املجرم مو�ضع التحقيق .ويف �أكرث الأحيان ،يعك�س ذلك
نق�صا يف االهتمام �أو احلر�ص من جانب ال�سلطة الق�ضائية الطالبة ب�ش�أن ما هو املطلوب للح�صول على
امل�ساعدات من غرينزي .كما ميكن �أن ينتج �سوء النوعية عن عدم مالءمة الرتجمة.

توفري الدليل من �أجل التحقيق يف بلد �أجنبي
يتطلب �إبراز دليل من �أجل التحقيقات �إما دعوى ق�ضائية �أو �أمرا من املدعي العام .و�أيا كان امل�سار املتبع،
ف�إنه يتعني الوفاء بحدود دنيا معينة من الأدلة والإجراءات.308
وبع�ض الطلبات ال ت�ستويف احلد الأدنى من ال�شروط ،حتى على الرغم من وجود دليل �إليكرتوين على موقع
 308هناك دليل �إليكرتوين متاح على موقع امل�س�ؤولني الق�ضائيني على ال�شبكة العنكبوتية وهوwww.gov.gg/ccm/navigation/government/ :
./law-officers/advice
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امل�س�ؤولني الق�ضائيني على ال�شبكة العنكبوتية .وحتى لو مت ا�ستبقاء احلد الأدنى ،قد تكون هناك قيود �إ�ضافية
�إذا ما طلبت م�ستندات مو�ضوعية .ويتعني ا�ستعرا�ض امل�ستندات وقد يتعني ن�سخها �إذا ما كانت هناك �إمكانية
حقيقية ب�إجراء حتقيق يف غرينزي (مثال ،ب�ش�أن العجز عن االمتثال لأمر �إبراز) .ونتيجة لذلك ،يكون من
ال�صعب عادة حتويل كميات كبرية من امل�ستندات خالل فرتة زمنية ق�صرية.
وقد يرتاوح �إعداد امل�ستندات ب�ش�أن الإف�صاح من م�ستندات مبا�شرة �إىل م�ستندات ي�صعب ب�شدة احل�صول
عليها .وميكن تعظيم مدى امل�شكلة تبعا للموارد املتاحة فعليا للقيام بالعمل .وكلما �ضاقت الوالية الق�ضائية
زادت امل�سائل املحتملة يف هذا املجال.
وللتغلب على هذه امل�سائل ،ينبغي النظر يف نطاق الطلب وتو�ضيحه يف مرحلة مبكرة (مثل ،ما �إن كانت
هناك حاجة �إىل موا�صلة ال�سري عن طريق �إذن تفتي�ش ،وما �إن كان يتعني اال�ستعانة بخربة متخ�ص�صة للتعامل
مع احلوا�سيب ،وما �إىل ذلك) .وبالإ�ضافة �إىل هذا ،ينبغي �أن جتري ال�سلطة الق�ضائية الطالبة ات�صاال مبكرا
مع غرينزى لتف�سري �أي �صعوبات �أو قيود قد تعمل يف ظلها يف حتقيقاتها املحلية.

توفري الدليل من �أجل املالحقة الق�ضائية يف بلد �أجنبي
�إذا كان الدليل مطلوبا من �أجل املالحقة الق�ضائية يف بلد �آخر ،فيتعني النظر يف عدد من العوامل ،مبا يف
ذلك:
§
§
§
§
§
§

قواعد الإثبات يف ال�سلطة الق�ضائية الطالبة وقواعد الإثبات يف غرينزي؛
وجوازية امل�ستند ،و�إعداده ،وتنظيمه 309ال�ستخدام املحاكم؛
وق�ضايا اللغة والن�سخ اخلطي؛
مبحام من
ي�صاحب
وحقوق املقابلة املتاحة للمحامي ال�ق��ادم �إىل غرينزي وال��ذي يتعني �أن
َ
ٍ
غرينزي؛
وتخ�صي�ص وقت واف من املحكمة (لأن الهيئة الق�ضائية �صغرية ن�سبيا) ،وتوافر ال�شهود ،عالوة
على توافر امل�ست�شارين القانونيني يف كلتا الواليتني الق�ضائيتني،
و�إمكانية عقد اجلل�سة بالهاتف �أو مبا�شرة بوا�سطة و�صلة تلفزيونية ،واللوج�ستيات اخلا�صة
بذلك.310

الدعاوى املعقدة (التي قد تتناولها �أيد متعددة �أم ال) التي تنطوي على قدر كبري من العمل يف جتميع
الأدلة وا�ستجواب لل�شهود يف غرينزي ،قد تتطلب قدرا ال ب�أ�س به من الإعداد امل�سبق .ويتعني تقدمي �إخطار
واقعي ب�ش�أن احلاجة �إىل م�ساعدة ونطاق امل�ساعدات املطلوبة .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،قد يكون للدعاوى املعقدة
غطاء تكتيكي فمثال ،قد ي�سعى �شاهد �إىل جتنب احل�ضور لت�أخري الدعوى .واملطلوب توفري االت�صاالت والتعاون
والتح�ضري اجليد من جانب كل من الدولة املتلقية للطلب والدولة الطالبة للتمكني من موا�صلة ال�سري يف الدعوى
ب�سال�سة.
 309حزم امل�ستندات ،وترقيمها وفهر�ستها.
 310قانون العدالة اجلنائية (التعاون الدويل) (والية غرينزي التابعة) ل�سنة  2001ب�صيغته املعدلة.
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تقييد الأ�صول حلني القيام ب�إجراءات امل�صادرة
املطلوب حتديد احل�سابات و�إجراء ات�صاالت مبكرة مع غرينزى وال�سيما �إذا كان هناك ا�ستعجال حقيقي.
و�إذا كانت الدعوى تت�ضمن مبالغ �ضخمة �أو هياكل معقدة فمن �ش�أن ذلك �أن ي�ؤدي �إىل ق�ضايا معينة تت�صل
ب�إدارة احل�سابات �أو الهياكل �إىل حني تقرير املحاكمة و�إجراءات امل�صادرة .وقد ت�شمل هذه الق�ضايا التحفظ
على الأ�صول �أو حت�سني قيمتها ،مثلما تكون هناك عمليات جتارية جارية حتت مظالت احتادات ال�شركات� ،أو
يتم دفع الأتعاب ا�ستنادا �إىل تعليمات �صادرة قبل التقييد .وكما يتعني البت يف الأ�سا�س املقرر �أن تدفع مبوجبه
�أتعاب امل�ؤ�س�سة ،وكذلك �إمكانية امل�ضي قدما .311كما �أن هناك خماطر معينة مت�صلة بخ�سارة القيمة يف هيكل
�أو ح�ساب ما واملخاطر الناجمة عن الأفعال التي تت�سم بالإهمال التي يتعني و�ضع حد لها.
كما تربز ق�ضايا مت�صلة بت�سديد الأتعاب القانونية ،وال�سيما ،املدى الذي يجوز يف حدود �سحب املبالغ من
الأموال املقيدة لت�سديد الأتعاب القانونية ،وكيفية ت�سوية ذلك ،ومراجعته و�إجازته.
وميكن ت�سوية بع�ض هذه الق�ضايا با�ستخدام �أوامر �ضمن ال�سلطة الق�ضائية الطالبة خللق قرينة فعلية
(على النقي�ض من القرينة القانونية) ب�ش�أن الكيفية التي قد ترغب املحكمة يف غرينزي فى تناول الق�ضية بها
يف غيبة حكم قانوين �صريح �أو �سابقة قانونية بهذا ال�ش�أن.

ت�سجيل و�إنفاذ �أوامر �أجنبية بامل�صادرة
يتطلب ت�سجيل و�إنفاذ الأوامر الأجنبية يف غرينزي �إىل �إذن بالإعالن خارج الوالية الق�ضائية؛ وبعد احل�صول
عليه يتعني قيام ال�سلطة الق�ضائية الطالبة بالإعالن عن ذلك .وقبل بدء اجلل�سة ،يجب القيام بالإعالن
والتدليل عليه من قبل ال�سلطة الق�ضائية الطالبة ،مما ي�سفر عن �إجراء م�ستنفد للوقت.

تقا�سم الأ�صول امل�صادرة
يف دعاوى االجتار يف املخدر ات حتتجز غرينزي الأ�صول يف غياب اتفاقية �أو اتفاق �سار لتقا�سم الأ�صول .ويف
جميع الدعاوى الأخرى ،د�أبت غرينزي تاريخيا على �إعادة �أية �أ�صول �إىل �ضحايا اجلرمية .وتتمثل الق�ضية يف
حتديد ال�ضحايا .وال يوجد ما يدعو �إىل االفرتا�ض ب�أن هذه ال�سيا�سة �ستتغري.

 311مع �أنه مل تظهر �سوابق بعد من املحكمة امللكية ،فقد جرى قدر ال ب�أ�س به من مناو�شات التقا�ضي يف هذا املجال.
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الأوام���ر الأجنبية مل�صادرة الأ���ص��ول دون
اال�ستناد �إىل حكم �إدانة :ا�ستعرا�ض تاريخي
للإنفاذ يف بلدان لي�س لديها ت�شريع مل�صادرة
الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة على
�أ�سا�س املعاملة باملثل
فردريك رافراي

*

يف ال�سنوات الأخرية قامت كل من �إجنلرتا وويلز وغرينزى وجزيرة الإن�سان ب�سن ت�شريعات مل�صادرة الأ�صول
دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة� ،أو ا�ستحداثها ،وهي ت�شريعات ت�شمل �أحكاما للم�ساعدات القانونية املتبادلة
تتعلق ب�إنفاذ �أوامر م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة (�أوامر مدنية �أو عينية) .312وقبل ا�ستحداث
هذه الت�شريعات يف هذا املجال ،طرحت على املحاكم ق�ضية �إنفاذ الأوامر املدنية �أو العينية الأجنبية .وكان
على املحاكم يف كل اخت�صا�ص ق�ضائي �أن تنظر يف �إمكانية �إ�صدار �أوامر تقييد مبوجب ما كان يت�صور �أنه
«�صالحيات ت�شريعية جنائية» �إذا اعترب الأمر الأجنبي وثيق ال�صلة حكما مدنيا �أو عينيا .لقد ن�ش�أت كثري من
ال�سوابق الق�ضائية فيما يتعلق مبحاوالت من قبل الواليات املتحدة لإنفاذ �أوامر تقييدها وم�صادرتها العينية
يف هذه الواليات الق�ضائية.
والغر�ض من هذه امل�ساهمة اخلا�صة التدليل من خالل مناذج حاالت على �أنه ،رغما عن االفتقاد �إىل
�سلطات ت�شريعية حمددة مل�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدان��ة ،فقد تكون �صالحيات ال�سلطات
القانونية القائمة وا�سعة مبا يكفي يف بع�ض االخت�صا�صات الق�ضائية للقانون العام ال�ستيعاب �أحكام م�صادرة
الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة وما كان يت�صور ب�أنه �أحكام مدنية �أو عينية و�إعطائها قوة التنفيذ.

�إجنلرتا وويلز
يف دعوى �أمر تقييد – �أمر م�صادرة خارجى In re S-L (Restraint Order: External Confiscation
 Order)313نظرت حمكمة اال�ستئناف الإجنليزية فيما �إن كان �أمر م�صادرة خارجي يف �إطار قانون جرائم االجتار
* حمامي التاج ،يف هيئة امل�س�ؤولني الق�ضائيني لغرينزى التابعة للتاج الربيطاين ،يكتب هذه امل�ساهمة ب�صفته ال�شخ�صية.
 312الباب اخلام�س من قانون عوائد اجلرمية ل�سنة (2002اململكة املتحدة)؛ وقانون م�صادرة الأموال� ،إىل �آخره ،يف الإجراءات املدنية (والية غرينزي
التابعة) ل�سنة 2007؛ قانون عوائد اجلرمية ل�سنة ( 2008جزيرة الإن�سان) يف الباب الأول؛ قانون اال�سرتدادات املدنية للأ�صول (التعاون الدويل)
(جري�سي) ل�سنة 2007؛ (ين�ص على االعرتاف ب�أوامر م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة �أجنبية)؛ وقانون عوائد اجلرمية (احلجز على
النقود) (جريزى) ل�سنة .2008
.[1996] QB 272 Evans, Otton and Pill LJJ 313
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يف املخدرات ل�سنة  1986ي�شمل �إج��راءات مدنية عينية .ويف ذلك الوقت،مل يكن لدى املحاكم الإجنليزية
�صالحية �إ�صدار �أمر مدين عيني.
وقد ا�ستهلت الإج��راءات الق�ضائية يف الواليات املتحدة و�صنفت على �أنها مدنية عينية لأنها كانت �ضد
املمتلكات ذاتها ولي�س �ضد �شخ�ص ما .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،مل تكن هناك �إجراءات جنائية  -فلم يكن قد مت
القب�ض على املدعى عليه وكان يعتقد ب�أنه بعيد عن متناول الواليات املتحدة.
و�أمام حمكمة اال�ستئناف ،مل يعول حمامي امل�ست�أنف كثريا على حقيقة �أن الإجراءات الق�ضائية يف الواليات
املتحدة كانت مدنية ولي�ست جنائية بقدر تعويله على التمييز بني �إجراءات الدعوى ال�شخ�صية (�ضد �شخ�ص
م�سمى) والإجراءات العينية (�ضد املمتلكات).314
وق�ضت حمكمة اال�ستئناف مبا يلي:
§

§

§
§
§

مبقت�ضى الت�أويل ال�صحيح لقانون جرائم االجتار يف املخدرات ل�سنة  1986و�أمر (البلدان والأرا�ضي
امل�سماة) ل�سنة  ،1990يكون للمحكمة العليا ،مبوجب املادة � ،)1(8صالحية �إ�صدار �أمر تقييد يف
احلاالت التي مت فيها �إ�صدار �أمر م�صادرة خارجي يحظر التعامل يف عوائد االجتار يف املخدرات،
�أو يحتمل �أن ي�صدر ،يف �إجراءات مدنية عينية يف بلد م�سمى مل يتم فيه ت�سمية �أي �شخ�ص بو�صفه
مدعى عليه.
�إن الإ�شارات �إىل «�شخ�ص ما» و�إىل املدعى عليه يف املادة  )3( 1ال حتول دون �إمكانية �إ�صدار �أمر
م�صادرة خارجي مبوجب املادة  )1( 1بدون ت�سمية «�شخ�ص» على �أنه املدعى عليه كما �أن التعريف
الوارد يف املادة  )3( 1ال يعترب تعريفا ح�صريا ب�ش�أن «املدعى عليه».
حتدد املادة  7مرحلة الإجراءات الق�ضائية التي يجوز عندها �إ�صدار �أمر التقييد ومل ت�شرتط �شكال
معينا للإجراءات ،وال ا�ستخدمت «املدعى عليه» باملعنى ال�ضيق الوارد يف املادة .)3( 1
و�أخذا يف االعتبار بغر�ض الأمر ل�سنة  ،1990ف�إن تعبري «املدعى عليه» مل يكن لي�ؤول على �أنه ي�شرتط
�إجراءات دعوى �شخ�صية.
وبناء عليه ،يتعني ت�أويل «�إجراءات �ضد املدعى عليه» على �أنها ت�شمل �إجراءات مدنية عينية يعرتف
فيها مبركز الأ�شخا�ص �أ�صحاب امل�صلحة املالية يف نتيجة الإجراءات.

جري�سي
يف دع��وى م�س�ألة متثيل بط َّال � -إي�سكفال
� 315 Esquivalسعى املدعي �إىل تنحية �أمر تقييد ) (saisie judiciareملمتلكات كانت له م�صلحة فيها.
وكان املحامي العام قد ح�صل على املمتلكات مبوجب الئحة جرائم االجتار يف املخدرات (البلدان والأرا�ضي
امل�سماة) (جري�سى) ل�سنة  1997على �أ�سا�س �أنه كان يتعني �أن ت�ستهل الإج��راءات الق�ضائية �ضد ممتلكات
In the Matter of the Represntation of Batalla-

.Per Evans LJ at 282 B-C 314
[2001] JLR 160 Royal Court (Bailhache, Bailiff). See also In re Garden Trust Royal Court (Samedi Division) 315
2 May 2003.
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املدعى يف الواليات املتحدة و�أنه كان يتعني �إ�صدار �أمر م�صادرة �أجنبي .ومبوجب قانون الواليات املتحدة ،يكون
ملحكمة الواليات املتحدة اخت�صا�ص ق�ضائي فقط يف �إ�صدار �أوامر م�صادرة خارجية على الأ�صول املوجودة
يف جري�سى �إذا كانت الأ�صول قد �أخ�ضعت �أوال لأمر تقييد من قبل حمكمة جري�سي ،ومن ثم ت�ضعها يف �إطار
ال�سيطرة التقديرية ملحكمة الواليات املتحدة.
وح��اج املدعى ب��أن ( )1االخت�صا�ص الق�ضائي للمحكمة ينح�صر فقط يف احل��االت ،التي تكون فيها
الإج��راءات �شخ�صية على الت�ضاد من الإج��راءات العينية ،و�أن هناك خط�أ يف القرار يف دعوى  S-Lب�ش�أن
هذه النقطة؛ ( )2و�أنه مل يكن هناك �أمر تقييد �سار مينح �سيطرة تقديرية على املمتلكات يف حمكمة الواليات
املتحدة؛ ( )3وكان هناك ت�أخري ال مربر له.
وق�ضت املحكمة امللكية ب�أن لها اخت�صا�صا ق�ضائيا مبنح �أمر تقييد� ،سواء كانت الإج��راءات الق�ضائية
الأجنبية عينية �أم �شخ�صية .واعتربت املحكمة �أن مق�صد الت�شريع هو احلد من االجتار يف املخدرات ،ووجدت
�أن من غري امل�ست�صوب انتهاج ر�ؤية تقييدية للت�شريع ..ووجدت املحكمة امللكية ،يف �سبيل تو�صلها �إىل قرارها،
�أن يف دعوى � S-Lسلطة تبعث على االقتناع فاتبعتها .وعالوة على ذلك ،وجدت املحكمة امللكية ،من باب
الت�أويل� ،أن الئحة جزيرة جري�سي ال تت�ضمن �أي �شرط ب�ضرورة �أن يكون للمحكمة الأجنبية �أي اخت�صا�ص
ق�ضائي معني.

جزيرة الإن�سان
يف دعوى م�س�ألة بويادي�س  316 In the Matter of Poyiadjisنظرت هيئة ال�شعبة احلكومية يف حمكمة
العدل العليا يف جزيرة الإن�سان يف �إمكانية ت�سجيل �أمر م�صادرة عيني خارجي باعتباره �أمر م�صادرة خارجيا
مبوجب قانون العدالة اجلنائية ل�سنة  1990اخلا�ص باجلزيرة .وحاج املدعى ب�أنه ال ميكن ت�سجيل �سوى
الأحكام ال�شخ�صية �أمام القانون العام و�أنه لو كانت الهيئة الت�شريعية تنوى اخلروج على هذا النهج لكانت قد
حددت ذلك بالتف�صيل .واتبعت املحكمة االبتدائية ما انتهت �إليه دعوى  S-Lعلى �أ�سا�س �أن ت�شريعات جزيرة
الإن�سان مماثلة للت�شريعات الإجنليزية التي روعيت يف تلك الدعوى .وقد �أيدت حمكمة جزيرة الإن�سان العليا
احلكم يف دعوى ا�ستئناف.

والية غرينزي التابعة
ال توجد حالة تذكر عن تلك النقطة يف قانون غرينزي .وقد تناولت ال�سلطات يف غرينزى هذه الق�ضية على
�أ�سا�س �أن املحكمة امللكية لغرينزى �ستعتمد نف�س النهج الذي اتبعته الواليات الق�ضائية امل�شار �إليها �آنفا،
بالنظر �إىل �أوجه التماثل يف الأحكام الت�شريعية.

هوجن كوجن ،ال�صني

تو�صلت املحكمة االبتدائية التابعة للمحكمة العليا لهوجن كوجن (ال�صني) ،حمكمة الإقليم الإداري اخلا�ص� ،إىل

316

Unreported 17 February 2005 Tattersall QC JA, Newey QC Acting Deemster at parpa. 78- 86.
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نف�س اال�ستنتاج ،وبخا�صة �أن �إجراءات التجريد يف الواليات املتحدة كانت نافذة مبوجب الأحكام الت�شريعية
لهوجن كوجن ب�ش�أن ا�سرتداد» �أوامر امل�صادرة اخلارجية».317
اخلال�صة
تبني احلاالت الآنفة كيف ركزت املحاكم يف خمتلف الواليات الق�ضائية على املو�ضوع ولي�س ال�شكل عند تقرير
ما �إن كانت تعرتف ب�أوامر م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة و�أوامر التقييد من بلدان �أجنبية.
ورغم النظرة �إىل الأحكام الت�شريعية على �أنها جنائية يف طابعها ،ف�إن ذلك مل يحل دون قيام املحاكم بالنظر
يف الت�أثري املو�ضوعي يف الأمر العيني .ومل تكن املحاكم معنية بالطابع اجلنائي �أو املدين للإجراءات بقدر
اهتمامها بامل�س�ألة املو�ضوعة املتمثلة يف مفعول الأوامر ال�شخ�صية والعينية.

Anson Garment Ltd, HCAL 187/2002, HKCU LEXIS 625 2003, [2OO3] 627 HKCU 1; Re the Link Trading 317
Co Ltd, HCAL 187/ 2002, HKCU LEXIS 626 2003 [2003] 628 HKCU 1. See Ian Smith, Tim Owen and Andrew
Bodnar, Smith, Owen and Bodnar on Asset Recovery: Criminal Confiscation and Civil Recovery, 2nd edition
(Oxford University Press, 2007) at para, 13.34.
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ا�ستهداف عوائد اجلرمية :منظور
�أيرلندي
فران�سي�س ﻫ .كا�سيدي

*

متتلك �أيرلندا تدابري قانونية جد متطورة ت�ستهدف م�صادرة الأ�صول الإجرامية .وت�شمل تلك التدابري كال من
نظام امل�صادرة اجلنائية ونظام م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة .وكان الدافع الأ�سا�سى من
وراء �سن تدابري �أكرث طموحا (�أي� ،إن�شاء وكالة متعددة التخ�ص�صات تتمثل وظيفتها الوحيدة يف ا�ستهداف
تلك الأ�صول و�سن نظام مل�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة) عبارة عن رد �سيا�سى على الزيادة
املفاجئة يف اجلرمية املنظمة واغتيال خمرب �سرى و�صحفية ا�ستق�صائية هي فريونيكا غرين .كما كان هناك
�إدراك ب�أن بع�ض املجرمني قد �أبعدوا �أنف�سهم عن منال القانون اجلنائي املدونة اجلنائية العادي عن طريق
جتنب التورط مبا�شرة يف ارتكاب الفعل املجرم وبالإنفاذ ال�صارم لقوانني ال�سرية فيما بني املجرمني .وبغية
النجاح يف مكافحة تلك اجلرمية املنظمة ،تعني اتخاذ خطوات حلرمان املتورطني يف الن�شاط الإجرامي من
منافع هذا الن�شاط.
وقد ا�ستحدثت �أيرلندا �أوامر امل�صادرة اجلنائية �ضد الأ�شخا�ص املدانني باالجتار يف املخدرات وغري
ذلك من اجلرائم اجل�سيمة من خالل قانون العدالة اجلنائية ل�سنة  .1994ويحتوي هذا القانون على عدد من
الأحكام امل�ستجدة وي�شكل �أداة قوية لردع الن�شاط الإجرامي .بيد �أن ال�ضغوط ال�سيا�سية ت�صاعدت يف غ�ضون
ال�سنة التالية من �أجل �سن تدابري �أكرث طموحا للت�صدي لالجتار يف املخدرات واجلرمية املنظمة ،وذلك عقب
عمليات اغتيال ل�شخ�صيات من م�ستويات رفيعة .و�شملت الت�شريعات التي مت �سنها عقب ذلك قانون مكتب
�أ�صول اجلرمية ل�سنة  1996وقانون عوائد اجلرمية ل�سنة  .1996و�أ�سفرت تلك احلزمة الت�شريعية عما يلي:
§
§
§
§

�إن�شاء منوذج مل�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة؛
و�إن�شاء وكالة م�ستقلة ،با�ستخدام مفهوم تعدد التخ�ص�صات،كلفت بامل�س�ؤولية عن ا�ستهداف عوائد
ال�سلوك الإجرامي وم�صادرتها؛
وا�ستخدام قانون ال�ضرائب يف جمع عوائد ال�سلوك الإجرامي؛
و�أحكام حمددة ت�سمح بتقا�سم املعلومات ال�سرية.

منوذج م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة

يطبق قانون عوائد اجلرمية مفاهيم القانون املدين ،وهى يف الواقع تدبري االنت�صاف الزجري القدمي ،على
عوائد اجلرمية .وباخت�صار ،ي�ستطيع مكتب �أ�صول اجلرمية («املكتب») �أن يطمئن املحكمة ،بناء على توازن
* م�س�ؤول قانوين يف مكتب �أ�صول اجلرمية ،يكتب هذه امل�ساهمة ب�صفته ال�شخ�صية.
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االحتماالت ،ب�أن �أ�صوال بعينها هي عبارة عن عوائد جلرمية ،ويجوز للمحكمة �أن ت�صدر �أمرا م�ؤقتا ب�ش�أن
املمتلكات مينع �أي �شخ�ص من التعامل عليها .ويظل هذا الأمر �ساريا ملدة  21يوما ،يتم بعدها تقدمي طلب لعقد
جل�سة متهيدية ،بعد �إعالن �أي �شخ�ص له م�صلحة يف تلك املمتلكات .ف�إذا ما ظهر للمحكمة �أن تلك املمتلكات
عوائد جلرمية ،رغم ما يدعيه �أي مدعى عليه ،يتم �إ�صدار �أمر م�ؤقت ي�سري ملدة �سبع �سنوات .ويف غ�ضون ذلك
الوقت ،يجوز لأي �شخ�ص ميكنه طم�أنة املحكمة �إىل �أن املمتلكات لي�ست عوائد جلرمية� ،أن يلتم�س رفع الأمر،
ف�إن مل يكن قد �صدر �أمر بهذا املعنى خالل تلك ال�سنوات ال�سبع ،يجوز للمكتب �أن يلتم�س �أمرا بالت�صرف
ي�سقط فعليا حقوق �أي �شخ�ص يف املمتلكات ويحولها �إىل اخلزانة املركزية .ومن بني بع�ض ال�سمات املحددة
لقانون عوائد اجلرمية فيما يتعلق منه مب�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة ،ما يلي:
§
§
§
§

§
§

§

ي�سري القانون على املمتلكات التي ال تقل قيمتها عن  12700جنيه �إ�سرتليني (زهاء  16700دوالر)
ت�شكل ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر عوائد جرمية.
وي�شكل القانون تدبريا للقانون املدين يفعل فعله مبوجب �إجراءات القانون املدين يف املحكمة العليا.
وتتحدد ق�ضايا الإثبات «على �أ�سا�س توازن االحتماالت».
ويجوز للمحكمة العليا �أن متنح �أمرا م�ؤقتا من طرف واحد �ضد املمتلكات بناء على طلب من �أحد
�أفراد قوة ال�شرطة الوطنية ) (An Garda Siochanaال تقل رتبته عن كبري م�أموري ال�شرطة،
مبجرد اقتناعها ب�أن املمتلكات ت�شكل ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر عوائد جرمية (املادة .)2
ويجوز للمحكمة �أن متنح بعد ذلك �أمرا م�ؤقتا على املمتلكات بناء على طلب ملدة  21يوما� ،إذا ما
ظهر للمحكمة �أن املمتلكات ت�شكل ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر عوائد جرمية (املادة  )3ومت تقدمي
�إخطار بذلك .وثمة متييز بني الإثبات املطلوب عند التما�س �أمر بحكم املادة  2باعتباره مغايرا
للأمر بحكم املادة � ،3أال وهو �أن الأمر الأخري ي�صدر م�شفوعا ب�إعالن .ويجوز لكل من يدعي �أن له
حقا يف املمتلكات �أن يتقدم بطلب �إىل املحكمة من �أجل �إلغاء هذا الأمر الزجري (املادة .318)3(3
ويف هذه املرحلة ،ينتقل عبء �إثبات امللكية امل�شروعة للممتلكات �إىل الطالب.
وما �أن يدخل الأمر امل�ؤقت بحكم املادة � 3إىل حيز التنفيذ ملدة �سبع �سنوات ،تخول املحكمة ب�إ�صدار
�أمر بالت�صرف ينقل جميع تلك املمتلكات ل�صالح اخلزانة املركزية (املادة .)4
كما تخول املحكمة بتعديل الأمر بغر�ض الإف��راج عن �أموال ل�سداد النفقات القانونية والتجارية
واملعي�شية ال�ضرورية (املادة  .)6بيد �أنه ثبت �أنه من ال�صعب �إقرار الطلبات املقدمة مبوجب املادة
 6لأنه يتعني على الطالب �أن يقنع املحكمة ب�أن التعديل كان «�ضروريا» .ونتيجة لذلك� ،أن�ش�أت وزارة
العدل خمططا للم�ساعدات القانونية على �أ�سا�س خا�ص يكفل �إتاحة الفر�صة �أمام جميع املدعى
عليهم ،حتى ولو كانت �أ�صولهم جممدة ،للح�صول على م�ساعدات قانونية .وكان ذلك يعنى من
الناحية الفعلية �أنه نادرا ما احتاج الأمر �إىل تقدمي طلبات مبوجب املادة  6ب�ش�أن الإف��راج عن
الأموال بت�سديد النفقات القانونية ال�ضرورية,
يق�ضى القانون �أي�ضا بتعيني حار�س ق�ضائي لإدارة املمتلكات �أو لبيع املمتلكات و�إيداع عوائدها يف
ح�ساب م�صريف بفوائد �إىل حني �صدور �أوامر �أخرى من املحكمة (املادة  )7كما هو املعتاد يف حاالت

 318يف حني �أن املادة  )3( 3م�صممة بالدرجة الأوىل لل�سماح للمدعي عليه باالحتجاج ب�أن دعوى املكتب غري دقيقة وب�أن املمتلكات امل�ستهدفة جاءت من
م�صدر م�شروع ،فقد ف�سرت على �أنها ت�سمح لل�ضحايا بالتقدم مبطالبة ب�ش�أن املمتلكات امل�ستهدفة .ومن �أمثلة ذلك دعوى ماثيو �شاخرت حيث �أعيدت عوائد
تبلغ  5000000دوالر تقريبا من �أيرلندا �إىل الواليات املتحدة ل�صالح �ضحايا عملية تدلي�س وا�سعة النطاق يف جمال الت�أمني.
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�أكرث .ويتم دائما تعيني امل�س�ؤول القانوين يف املكتب ،وهو حمام ،حار�سا ق�ضائيا .ويتم بيع الأغرا�ض
ذات القيمة املتناق�صة ،مثل املركبات الآلية �أو املا�شية .وتباع العقارات عادة ،رغم �أن هذا البيع
يتوقف على حالة ال�سوق .ويف بع�ض الأحيان ،يت�صرف امل�س�ؤول القانوين يف املكتب ك�صاحب عقار
ويقوم بتح�صيل الإيجارات.
§ وين�ص القانون على �أن اقتناع �أحد �أفراد قوة ال�شرطة الوطنية ممن ال تقل رتبته عن كبري م�أموري
�شرطة �أول يعترب يف حكم «الدليل» (املادة  )8ولقد تعر�ضت طبيعة هذا الدليل ال�سماعي (نقال عن
الغري) لالفتقاد� ،إال �أنه ظل مقبوال من املحاكم ،التي يتوجب عليها �أن تقرر ما ينبغي �إعطا�ؤه من
وزن لهذا الدليل.
§ يجوز للمحكمة �أن ت�صدر �أمرا يوجه املدعى عليه مبوافاتها تفا�صيل عن مكا�سب املدعى عليه على
مدى ال�سنوات ال�ست املا�ضية و�أن يعر�ض �أ�صوله ب�إيجاز (املادة .319)9
§ وتخول املحكمة ب�إ�صدار �أمر يعو�ض �أي مدعى عليه �إذا ما تبني �أن �أمرا �صادرا مبوجب القانون كان
ظاملا له (املادة  .)16ولهذا ال�سبب ،من ال�ضروري �أن تقدم احلكومة تعهدا مبنح تعوي�ضات بح�سبما
يطالب به املدعى عادة مقابل الأمر الزجري.
التمييز بني امل�صادرة اجلنائية وم�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة
§
§
§
§
§

الأوىل تتطلب �إدانة يف �أيرلندا
تنفذ الأوىل ب�شكل �شخ�صي �ضد �شخ�ص م��دان بينما تنفذ الثانية ب�شكل عيني ،فتن�صب على
املمتلكات التي ت�شكل عوائد اجلرمية.
تنفذ الأوىل على منفعة �أو ربح ،بينما تنفذ الثانية على ممتلكات
ي�شكل التعوي�ض املمنوح للأوىل دينا حكميا ل�صالح مدير النيابات العامة ،يجوز تنفيذه فورا ،بينما
متنح الثانية �أمرا زجريا فقط يجب �أن يظل �ساريا ملدة �سبع �سنوات قبل منح �أمر بالت�صرف.
تن�ش�أ الأوىل عن �إجراءات ق�ضائية جنائية ،بينما تنفذ الثانية بعزل عن هذه الإجراءات.

مواطن القوة يف منوذج م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة
§
§
§
§
§
§
§
§

ال يوجد دليل على االجتاه االنتقائى.
جميع العوائد توجه �إىل ال�صندوق املركزي.
حيث �إن عملياته ممولة من ال�صندوق املركزي ف�إنه ال توجد «دوافع للربح لدى الوكاالت».
امل�ساعدة القانونية متاحة ،ح�سب االقت�ضاء.
ال ميكن �إ�صدار �أمر �إذا ما اقتنعت املحكمة ب�إمكانية وقوع ظلم ج�سيم.
يكون التعوي�ض متاحا �إذا ثبت خط�أ �أوامر املحكمة يف منحها �أوامر التجميد املبدئية.
ال يجور على حقوق امللكية القائمة ال�صحيحة.
ي�شكل ت�صديا متنا�سبا العتالل اجتماعي ج�سيم.

 319يف دعوى �( M v. Dشباط /فرباير  ،)1997در�س القا�ضى موريارتى يف جوازية �أن يكون يف هذا الأمر ما يخل بحق املدعى عليه يف عدم التجرمي
الذاتي يف الأمر اجلنائي ذي ال�صلة .وق�ضت املحكمة ب�أن الأمر يتطلب �ضمان عو�ض من مدير النيابات العامة بعدم ا�ستخدام ما ينتج من �إف�صاح يف
غ�ضون املحاكمة اجلنائية .وق�ضى تعديل قانوين الحق ب�أن البيان املعد مبوجب توجيه من املادة  9ال ميكن ا�ستخدامه كدليل يف حماكمة جنائية.
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الطعون على م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة يف �أيرلندا
يف �إطار الطلبات التي قدمت مبوجب قانون عوائد اجلرمية ،طعن عدد من املدعى عليهم يف �صحة القانون من
الناحية الد�ستورية .ويعك�س كثري من احلجج الد�ستورية حججا كان ميكن �أن تثار مبوجب االتفاقية الأوروبية
حلماية حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية لو �أن االتفاقية كانت جزءا من الت�شريعات الداخلية (كما هو
احلال يف الوقت احلايل).
وقد عاجلت املحكمة العليا جميع النقاط الوثيقة ال�صلة تقريبا يف ق�ضية جاليجان �ضد �أيرلندا ،واملدعى
العام ومكتب الأ�صول الناجتة عن اجلرمية ،و�آخرين ،ومريفى �ضد جى �إم ،بى ،بى بي �سي ليمتد ،وجى �إت�ش

Gilligan v. Ireland, Attorney General, Criminal Assets Bureau and Others and

 Murphy v. GM, PB, PC Ltd and GHامل�ست�أنفة �أمام املحكمة العليا واللتني نظرتا معا .320وفيما يلي
بع�ض احلجج املطروحة وقرار املحكمة ب�ش�أنها:
 -1القانون ينتهك املادة  38من الد�ستور لأنه ي�شكل �إجراء جنائيا با�سم �آخر )(ersatz Civil Law
(القانون املدين اال�صطناعي) ،والإج��راءات املدنية املطبقة ال تكفل احلماية املطلوبة «يف �سياق
الإجراءات القانونية الواجبة» مثل افرتا�ض الرباءة ،ومعيار الإثبات اجلنائي «الذي ال حمل فيه ل�شك
معقول» واحلق يف املحاكمة �أمام حملفني.321
وقد ارت�أت املحكمة� :إن �إجراءات امل�صادرة هذه مدنية يف طابعها ولي�ست جنائية� « .أي �أنه ال يوجد
حكم ب�ش�أن القب�ض على �أي �شخ�ص �أو اعتقاله ،و�إخالء �سبيل الأ�شخا�ص بكفالة� ،أو ب�ش�أن حب�س �شخ�ص
ما لعدم دفعه الغرامة ،وب�ش�أن �شكل ما من �أ�شكال املحاكمة اجلنائية مت ال�شروع منه مبوجب ا�ستدعاء
�أو قرار �إدانة� ،أو ب�ش�أن ت�سجيل �إدانة من �أي �شكل من الأ�شكال �أو �إيداع �أمر بعدم املالحقة الق�ضائية
كليا �أو جزئيا يف �أي مرحلة من املراحل ،وكلها عنا�صر تبني �أن القانون يخلق فعال جمرما جنائيا».
«وب�صفة عامة ،ف�إن مثل هذه امل�صادرة لي�ست بعقوبة وتنفيذها ال يتطلب �إجراء جنائيا ».و�أ�شكال
احلماية مبوجب املادة  )1( 38ال تنطبق حيث �إن �إجراءات امل�صادرة مدنية ولي�ست جنائية.
�	-2إن القانون ي�شكل رجعة عن عبء الإثبات( .املعيار).
وقد �أرت�أت املحكمة �أن :الرجعة ال ت�سرى �إال بعد �أن تطمئن �إىل �إقرار املحكمة ق�ضايا معينة .وعالوة
على ذلك ،هناك حق ا�ستجواب ال�شهود .و�أخريا ،ال يوجد عوار د�ستوري يف مطالبة ال�شخ�ص املطالب
باملمتلكات بدح�ض اال�ستدالل �إىل ارتكاب فعل جمرم جنائي.
322
�	-3إن القانون ينتهك حقا �ضد جترمي الذات مبوجب املادة  38من الد�ستور (الإجراء العادل) .
وقد �أرت ��أت املحكمة ما يلي :اتفقت املحكمة يف ال��ر�أي مع ج .موريارتي ( )Moriarty Jيف دعوى
�( .M.v.Dشباط /فرباير  .)1997فقبل �إ�صدار �أمر مبوجب املادة  9من القانونُ ،يطلب من مدير
( [2001] IESC 92 320املحكمة العليا لأيرلندا) .لالطالع على ن�ص القرار ،انظر امللحق حاء يف القر�ص املمغنط املدمج.
 321طرحت حجة مماثلة يف �سياق «احلق يف حماكمة عادلة» مبوجب املادة  6من االتفاقية الأوروبية حلماية حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية يف دعوى
( Welsh v. Director of Assets Recovery Agency [2005] NICA 6حمكمة ا�ستئناف �أيرلندا ال�شمالية) .ولالطالع على القرار ،انظر
امللحق حاء يف القر�ص املمغنط املدمج .انظر �أي�ضا املفهوم الرئي�سي  14يف الباب باء.
� 322أثريت حجة مماثلة يف �سياق «احلق يف حماكمة عادلة» مبوجب املادة  6من االتفاقية الأوروبية حلماية حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية يف دعوة
 .Saunders v. United Kingdom, [1996] 23 EHRR 313انظر �أي�ضا املفهوم الرئي�سي  2يف الباب باء.
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النيابات العامة تقدمي �ضمان عر�ض ب�أن ما يف�صح عنه من معلومات نتيجة للأمر لن ت�ستخدم يف
غ�ضون املحاكمة اجلنائية .ومتنح املادة  11من قانون عوائد اجلرمية املعدل ت�أثريا قانونيا معقوال
لهذا احلكم.
�	-4أن القانون بتنفيذه للمادة  6يقيد حق املدعى عليه يف اللجوء �إىل املحكمة
وقد �أرت�أت املحكمة �أن :هيكل املادة  6ال يختلف عن �أي تطبيق للم�ساعدات القانونية .وحتى مبوجب
حكم القا�ضى .غانون ) (Gannon J.يف دعوى State (Healy) v. Donoghue [1976 IR
] ،325ال يحق لأي �شخ�ص تلقائيا احل�صول على م�ساعدات قانونية؛ �إذ يتعني عليه �أن يثبت ال�ضرورة
ونق�ص الإمكانيات على حد �سواء.
323
�	-5أن القانون يخل ب�سريانه باحلق يف امللكية اخلا�صة .
وقد �أرت�أت املحكمة �أن :قانون عوائد اجلرمية ل�سنة  1996يق�ضى بجزاءات وعمليات م�صادرة �شديدة
الوط�أة وبعيدة املدى� ،إال �أنها مت�صلة مبا�شرة بالقيام ،ب�إثبات �أن املمتلكات املعنية تعترب عوائد اجلرمية
ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر على النحو الذي تطمئن �إليه املحكمة .والدولة لها م�صلحة م�شروعة يف
م�صادرة عوائد اجلرمية .وال يجوز �أن يحتل احلق يف امللكية اخلا�صة موقعا بارزا يف الهيكل الهرمي
للحقوق بحيث يحمي و�ضع الأ�صول املكت�سبة �أو املحتفظ بها ب�شكل غري قانوين.
 -6القانون ينتهك املادة  )5( 15من الد�ستور نظرا لكونه رجعي الأثر.324
وقد �أرت�أت املحكمة �أن :حيازة �أ�صول م�ستمدة من اجلرمية كان ميثل ن�شاطا غري قانوين قبل �إ�صدار
القانون ومل ي�صر كذلك ب�سبب القانون.
�	-7إن �صدور �أمر جتميد على نطاق عاملي من �ش�أنه �أن ينتهك «جماملة التوقري» فيما بني الدول� ،أال وهي
�أن متنع �أية دولة عن الت�صرف على نحو فيه �إخالل وا�ضح ل�سيادة دولة �أخرى.
وقد �أرت�أت املحكمة �أنه :مل يحدث �إخالل مبفهوم جماملة التوقري لأن الأمر ي�سري ب�صفة �شخ�صية يف
325
دعوى داربى �ضد ويلدون (رقم Darby v. Weldon (No.2) )2
ويف دعوى دى بى بى �ضد كارل دميب�سى  DPP v. karl Dempseyحاج املدعى ب�أن م�صادرة الأ�صول
دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة ت�شكل �سوء ا�ستخدام نظرا لوجود �إجراءات قائمة مبوجب قانون عوائد اجلرمية
ب�ش�أن نف�س املمتلكات .وق�ضت املحكمة ب�أن ذلك مل يكن �إ�ساءة ا�ستخدام للإجراءات القانونية املعتادة ،وركزت
على املادة  )7( 3من قانون عوائد اجلرمية التي تن�ص على �أنه حيثما كان الأمر متعلقا م�صادرة مبمتلكات
جممدة مبوجب ذلك القانون ،اعترب هذا الأمر التحذيري يف حكم النق�ض.
و�أخريا ،عاجلت املحكمة العليا يف دعوى ماك �ضد دى  326 McK v. Dق�ضية من ق�ضايا التف�سري القانوين
املتمثلة فيما �إذا كانت عبارة «عوائد اجلرمية» ت�شمل �أفعاال جمرمة جنائيا ارتكبت يف اخلارج دون وجود حكم
� 323أثريت حجة مماثلة يف �سياق حقوق امللكية مبوجب الربوتوكول  1لالتفاقية الأوروبية حلماية حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية يف دعوى Philips
 v. United Kingdom, Eur.Ct.H.R. No. 41087/98 (5متوز /يوليه .)2001
� 324أثريت حجة مماثلة يف �سياق املادة  7من االتفاقية الأوروبية حلماية حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية ويف دعوى Dassa Foundation v.

 Liechtenstein, Eur. Ct.H.R.. Application no. 696/05 (10متوز /يوليه  .)2007لالطالع على ن�ص القرار ،انظر امللحق
حاء يف القر�ص املمغنط املدمج .انظر �أي�ضا املفهوم الرئي�سي  8يف الباب باء.
( [1989] All E.R.. 1002/101 1 325اململكة املتحدة) .انظر �أي�ضا الإطار .14
� 17( 31 [2004] 2 ILRM 419. [2004] IESC 326أيار /مايو ( )2004املحكمة العليا لأيرلندا) ،انظر �أي�ضا الإطار .10
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�صريح ب�ش�أن اجلرائم الأجنبية .وقارنت املحكمة قانون عوائد اجلرمية بعدد من القوانني الأخرى التي �أ�صدرها
الربملان ،وارت�أت �أن قانون عوائد اجلرمية ال ينطبق على �أفعال جمرمة ارتكبت يف اخلارج .وقد مت ت�صحيح
هذه الفجوة منذ ذلك احلني مبوجب تعديل قانوين.

مكتب الأ�صول الناجتة عن اجلرمية
مكتب الأ�صول الناجتة عن اجلرمية هو هيئة متعددة الوكاالت تت�ألف من �أع�ضاء من ال�شرطة الوطنية وم�س�ؤولني
من مفو�ضي (ال�ضرائب واجلمارك معا) ،وم�س�ؤولني من وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية واملجتمع والأ�سرة (الرفاه
االجتماعي)� ،إىل جانب م�س�ؤول قانوين من املكتب ،وموظفني �إداريني وفنيني (انظر ال�شكل البياين) .ويتمثل
�أكرب مواطن قوة املكتب يف قدرته على تبادل املعلومات والتعاون،وبالتايل جتنب ال�صعوبات البريوقراطية
املعتادة التي ت�ؤثر على معظم الوكاالت احلكومية الكبرية .ويتم �إجناز هذا التعاون من خالل ت�شريع ي�سمح
بالإف�صاح عن معلومات ومواد معينة فيما بني موظفي املكتب ،وكذلك فيما بني املكتب و�أفراد قوة ال�شرطة
الوطنية ،ومفو�ضي الإيرادات ،ووكاالت حكومية �أخرى ملوا�صلة ال�سعى لتحقق �أهدافه القانونية .وبالإ�ضافة
�إىل ذلك ،ف�إن جميع م�س�ؤويل املكتب وموظفيه (حمامني وحما�سبني) يعملون معا يف مبنى واحد ،وهو ما يي�سر
�أي�ضا من التعاون واحل�صول على م�شورة قانونية وحما�سبية ق�ضائية داخلية.
واملكتب هيئة قانونية ومطلوب منه �أن يقدم تقريرا �سنويا عن �أن�شطته من خالل مفو�ض فرقة ال�شرطة
الوطنية �إىل وزير العدل وامل�ساواة و�إ�صالح القانون الذي يعر�ض التقرير حينئذ على الربملان .ويتم متويل
املكتب من اخلزانة على وجه احل�صر ولي�س له �أهداف مالية متوخاة م�سبقا يتعني عليه الوفاء بها ،ويعيد جميع
الأموال الناجتة �إىل اخلزانة.
و�أهداف املكتب واخت�صا�صاته من�صو�ص عليها يف املادتني  4و  5من قانون مكتب الأ�صول الناجتة عن
اجلرمية (انظر الإطار  .)41ووظيفة املكتب الأولية هي ا�ستخدم جميع و�سائل االنت�صاف القانونية املتاحة
للدولة يف مالحقة املجرمني اخلطريين امل�ستهدفني .والو�سيلة الأ�سا�سية امل�ستخدمة يف حتقيق هذا الهدف
هي قانون عوائد اجلرمية ل�سنة 1996327؛ بيد �أن املكتب ي�ستخدم �أي�ضا مدونة للقانون اجلنائي ،ومدونة
قانون ال�ضرائب ،ومدونة قانون الرفاه االجتماعي .ولقد ثبت �أن مدونة قانون ال�ضرائب على وجه اخل�صو�ص
تعترب �أداة قيمة ب�سبب فعالية الت�شريع و�إن�شاء مكتب الأ�صول الناجتة عن اجلرمية .ويجوز بحكم القانون
فر�ض �ضرائب على الأرباح املحققة من ال�سلوك الإجرامي .ويتمتع مفو�ضو الإيرادات ب�صالحيات وا�سعة يف
التحريات والتفتي�ش والتح�صيل .وقبل �إن�شاء املكتب ،كان مفو�ضو الإيرادات �أقل ا�ستعدادا ملتابعة الدعاوي
اجلنائية خوفا على �سالمتهم .بيد �أن �إن�شاء املكتب زاد من �أمن العملية ،مع توفري �أ�شكال �إ�ضافية من احلماية
للموظفني ،و�إخفاء الهوية والإطالع على معلومات ال�شرطة .وينطبق نف�س ال�شيء على موظفي مكتب الرفاه
االجتماعي الذين �أبدوا القليل من الرتدد يف وقف ا�ستحقاقات الرفاه االجتماعي وموا�صلة احل�صول على
مدفوعات زائدة.

 327يف حني يتم تنفيذ قانون عوائد اجلرمية ب�صفة عامة بوا�سطة مكتب الأ�صول الإجرامية ،ف�إنه متاح �أي�ضا لأي ع�ضو يف قوة ال�شرطة الوطنية ال تقل
رتبته عن م�أمور �شرطة �أول.
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الإطار 41

�صالحيات مكتب الأ�صول الناجتة عن اجلرمية (�أيرلندا) واخت�صا�صاته

�أهداف املكتب
 -4مع مراعاة �أحكام هذا القانون،تتمثل �أهداف املكتب فيما يلي:
(�أ) حتديد الأ�صول ،التي ا�ستمدها �أ�شخا�ص� ،أو ي�شتبه يف �أنهم ا�ستمدوها ،مبا�شرة �أو ب�صفة غري مبا�شرة،
من ن�شاط �إجرامي� ،أينما كان موقعها.
(ب) اتخاذ ما يلزم من �إجراءات مبوجب القانون لتجريد ه�ؤالء الأ�شخا�ص من تلك الأ�صول �أو منافع تلك
الأ�صول �أو حرمانهم منها ،كليا �أو جزئيا ،بح�سب ما يكون مالئما؛
(ج) القيام ب�أي حتقيقات �أو �أي �أعمال متهيدية �أخرى لها �صلة مبا قد ين�ش�أ من �إجراءات قانونية ،عن الأهداف
املذكورة يف الفقرتني (�أ) و (ب).
اخت�صا�صات املكتب
 )1( -5دون الإخالل بعمومية املادة  ،4تتمثل اخت�صا�صات املكتب ،التي يقوم بها من خالل موظفي املكتب ،يف
القيام بجميع الإجراءات ال�ضرورية-
(�أ) وفقا الخت�صا�صات ال�شرطة الأيرلندية ،بغر�ض م�صادرة الأ�صول التي يتحدد �أنها م�ستمدة من ن�شاط
�إجرامي� ،أو ي�شتبه يف كونها م�ستمدة منه ب�صفة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة� ،أو تقييد ا�ستخدامها� ،أو
جتميدها �أو التحفظ عليها �أو احلجز عليها؛
(ب) وفقا لقوانني الإيرادات �أو �أي �أحكام يف �أي قوانني م�شرعة �أخرى� ،سواء كانت قد �أ�صدرت قبل �صدور هذا
القانون �أو بعده ،والتي تت�صل بالإيرادات ،لكفالة �إخ�ضاع عوائد الن�شاط الإجرامي �أو الن�شاط الإجرامي
امل�شتبه فيه لل�ضرائب وتطبيق قانون الإيرادات بالكامل ،حيثما كان ذلك مالئما ،فيما يتعلق بتلك العوائد
�أو الأن�شطة ،ح�سب الأحوال.
(ج) وفقا لقانون الرفاه االجتماعي من �أجل التحقيق والبت ،بح�سب ما يكون مالئما ،يف �أي مطالبة من �أجل،
�أو ب�ش�أن ما يتحقق من مزايا لكل من يتو�سط لأي �شخ�ص يف ن�شاط �إجرامي؛
(د) وبناء على طلب من وزير الرفاه االجتماعي ،بالتحقيق والبت ،بح�سب ما يكون مالئما ،يف �أي مطالبة من
�أجل �أو ب�ش�أن مزايا ،يف حدود مق�صود املادة  204من قانون الرفاه االجتماعي (املجمع) ل�سنة  ،1993يف
الأحوال التي ي�شهد فيها وزير الرفاه االجتماعي بوجود ما يدعو �إىل االعتقاد عقال ،يف حالة حتقيق معني،
ب�إمكانية تعر�ض موظفي وزير الرفاه االجتماعي لتهديدات �أو لأ�شكال �أخرى من الرتهيب.
حيثما يكن ذلك مالئما ،ومع مراعاة �أي اتفاق دويل ،وت�شمل هذه الإجراءات ،التعاون مع �أي قوة �شرطة� ،أو �أي �سلطة،
�سواء كانت �سلطة �ضرائب �أو �سلطة �ضمان اجتماعي ،تابعة لأرا�ض �أو دولة �أخرى غري هذه الدولة .
( )2وفيما يت�صل بالأمور امل�شار �إليها يف الفقرة الفرعية ( ،)1لي�س يف هذا القانون ما ي�ؤول على �أنه ي�ؤثر �أو يقيد ب�أي
طريقة من الطرق:
(�أ) �صالحيات �أو واجبات قوة ال�شرطة الوطنية �أو مفو�ضي الإيرادات� ،أو وزير الرفاه االجتماعي؛ �أو
(ب) وظائف املدعي العام� ،أو مدير النيابات العمومية� ،أو كبري حمامي الدولة.
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 )1( .14يجوز لقا�ضي املحكمة اجلزئية ،بعد �سماع معلومات يقدمها ،بعد حلف اليمني ،موظف من
املكتب يكون ع�ضوا يف قوة ال�شرطة الوطنية�،إذا ما اطم�أن �إىل وجود �أ�سباب معقولة لل�شك يف وجود
دليل ب�ش�أن �أ�صول �أو عوائد� ،أو مت�صل بها ،م�ستمدة من �أن�شطة �إجرامية� ،أو بهويتها �أو مبكانها ،يف
�أي مكان� ،أن ي�صدر �إذنا بتفتي�ش ذلك املكان و�أي �شخ�ص يوجد فيه.
ويف حاالت الطوارئ ،يجوز لأي م�س�ؤول يف املكتب ،يكون ع�ضوا يف ال�شرطة الوطنية ،وال تقل رتبته عن
م�أمور �شرطة� ،أن ي�صدر �إذن تفتي�ش �إذا كان مقتنعا ب�أن الظروف ت�سوغ �إ�صدار �إذن تفتي�ش و�أن الظروف جتعل
من غري العملي التقدم بطلب بهذا ال�ش�أن �إىل قا�ضي املحكمة اجلزئية .330ويكون الإذن ال�صادر عن القا�ضي
اجلزئي �صاحلا ملدة �سبعة �أيام ،والإذن ال�صادر من م�أمور ال�شرطة �صاحلا ملدة � 24ساعة.
وعالوة على ذلك ،ي�صدر املكتب �أي�ضا �أوامر �إبراز خا�صة به .وميكن �إ�صدار �أمر ،بعد تقدمي طلب �إىل
حمكمة جزئية ،بتمكني �شخ�ص ما بتقدمي مواد معينة .وع��ادة ما تطبق مثل هذه الأوام��ر على امل�ؤ�س�سات
امل�صرفية ،ويف بع�ض الأحيان تطبق على مكاتب املحا�سبني �أو املحامني.
�إخفاء الهوية
ونظرا �إىل اجلانب الأمني املتوقع يف اخت�صا�صات املكتب ،فقد ت�ضمن القانون �أحكاما م�صممة حلماية �سرت
هوية موظفني معينني يف املكتب .وال ينطبق ذلك على كبري �ضباط املكتب وامل�س�ؤول القانوين للمكتب ،و�أي فرد
من ال�شرطة الوطنية �أو حمامي املكتب .وين�ص احلكم على:
يجب توخي كل احلر�ص املعقول لكفالة عدم الك�شف عن هوية �أي من م�س�ؤويل املكتب يكون موظفا يف
مفو�ضية الإيرادات� ،أو موظفا يف وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية واملجتمعية والعائلية� ،أو ع�ضوا يف هيئة موظفي
املكتب.331

ويق�ضى القانون كذلك ب�ضرورة �أن يرافق ال�ضباط ه�ؤالء عند ممار�ستهم �سلطاتهم �أو واجباتهم م�س�ؤول
يكون ع�ضوا يف ال�شرطة الوطنية ،وهم لي�سوا مطالبني ب�أن يعرفوا �أنف�سهم .وعالوة على ذلك ،فعند ممار�ستهم
�أية �صالحيات �أو واجباتهم كتابة ،ينبغي �أن تكون هذه املمار�سة با�سم املكتب .ويف �إجراءات املحاكم ،ال يتم
الك�شف عن هوية ه�ؤالء امل�س�ؤولني .و�إذا تعني عليهم �أن يقدموا �شهادة ،جاز للقا�ضي ،بناء على طلب من كبري
�ضباط املكتب� ،أن يعطي توجيهاته ب�ش�أن املحافظة على �سرت هويتهم – ورغم وجود حكم بجواز تقدمي �شهادة
من وراء �ستار فلم يحدث �أبدا �أن طلب ذلك �أو منحه .وعموما ،تقدم تلك ال�شهادة علنيا يف اجلل�سة ،مع عدم
الك�شف فقط عن ا�سم موظف املكتب وعنوانه.
و�أي انتهاك لهذه الأحكام يعترب فعال جنائيا جمرما .وهناك �أفعال جمرمة �أخرى ب�ش�أن التعدي على
م�س�ؤوىل املكتب �أو اعرتا�ضهم �أو ترهيبهم.
 330املادة  14من قانون مكتب الأ�صول الإجرامية (�أيرلندا).
 331املادة  14من قانون مكتب الأ�صول الإجرامية (�أيرلندا).
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النتائج
منذ عام  ،1996مت جتميد ما يزيد على  70مليون جنيه �إ�سرتليني (زه��اء  92.3مليون دوالر) وحت�صيل
�إيرادات �ضريبية تزيد على  100مليون جنيه �إ�سرتليني (زهاء  131.8مليون دوالر) .وما من �شك يف �أن هذه
اجلهود كان لها �أثرها على الأعمال الإجرامية داخل الوالية الق�ضائية .وينظر �إىل ا�سرتداد الأ�صول على �أنها
رادع لأولئك الذين ي�أملون يف الرتبح من جرائمهم ،ومن ثم تقليل عدد الأفعال املجرمة القابلة للإدانة .كما
�أنها فعالة يف الق�ضاء على الأموال املطلوبة للعمليات الإجرامية ،ومن ثم تقوي�ض نفوذ جمرمني معينني.
ورمبا غطى جناح منوذج م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة بداءة على النموذج الإجرامي،
الأمر الذي �أدى �إىل تدنى ا�ستخدام النموذج الإجرامي؛ بيد �أنه متت معاجلة ذلك .ومع �أن خمتلف وكاالت
الدولة تنفذ مناذج خمتلفة� ،إال �أن ثمة م�سارات معلومات وبروتوكوالت مو�ضع تنفيذ لتي�سري التعاون امل�شرتك
بني تلك الوكاالت مبا يكفل اال�ستخدام الأجنح لكال التدبريين التعوي�ضيني.
وهناك اعرتاف دويل بفعالية النموذج الأيرلندي .ونتيجة لذلك ،رحب املكتب بزيارات من الوكاالت
النظرية من واليات ق�ضائية �أخرى و�سيوا�صل م�ساعدة الواليات الق�ضائية التي تبدى اهتماما با�ستحداث
تدابري تعوي�ضية مماثلة ل�صالح ا�ستهداف ثمار الن�شاط الإجرامي بفعالية.
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د .حممد القاطى

*

راحت احلكومة الكويتية خالل فرتة �أربع �سنوات فيما بني عامي  1989و � 1992ضحية لنهب الأموال و�سوء
تخ�صي�صها واختال�سها .فقد خ�سر مكتب اال�ستثمارات الكويتية ،وهو جزء من هيئة اال�ستثمار الكويتية (وهى
منظمة ا�ستثمار حكومية �شهرية)  5ماليني من الدوالرات من ا�ستثماراته يف �أ�سبانيا من خالل مكتبه يف لندن.
و�أعلن مكتب اال�ستثمار الكويتي عن خ�سائر بلغت  3.8مليار دوالر نتيجة مل�ؤامرة �إجرامية �شملت ،على �سبيل
املثال ال احل�صر ،ا�ستثمارات �سيئة؛ وا�سرتداد �أ�سعار �أ�سهم نتيجة لإ�صدار �أ�سهم جديدة ،و�سوء تخ�صي�ص تلك
اال�ستثمارات �أو �سوء تناولها من قبل بع�ض من كبار م�س�ؤويل الإدارة العليا.
واعتربت �أموال غري مدرجة يف امليزانية بلغ جمموعها  1.2مليار دوالر يف حكم املفقودة (�أي م�سروقة
�أو خمتل�سة �أو �سيئة التخ�صي�ص) .ووقعت غالبية اخل�سائر املف�صح عنها �أثناء الغزو العراقي للكويت (�آب/
�أغ�سط�س  1990حتى �شباط /فرباير  .)1991وكان هناك ا�شتباه يف تعر�ض هذه الأموال املفقودة لل�سرقة �أو
االختال�س من قبل بع�ض من م�س�ؤويل الإدارة العليا يف مكتب اال�ستثمار الكويتي ،منهم �أفراد من الأ�سرة املالكة
ممن يديرون املكتب .كما اعتربت م�صارف وحما�سبون وحمامون من بني املدعى عليهم يف امل�ؤامرة �أو ق�ضايا
االختال�س املتعلقة باملبالغ املفقودة وقدرها  1.2مليار دوالر.
ويف الفرتة من ني�سان� /أبريل حتى �آب� /أغ�سط�س  ،1991توىل امل�س�ؤولية فريق جديد لإدارة املكتب واكت�شف
اخل�سائر التي حتققت يف عهد الإدارة ال�سابقة ،ونتيجة لهذا االكت�شاف ،بد�أت الإدارة حتقيقا ب�ش�أن الأ�صول
املفقودة .ومت تعيني م�ست�شار قانوين لتقدمي امل�شورة القانونية وقيادة و�ضع عملية قانونية للتو�سط يف الق�ضية.

الإجراء املقرتح
اعتربت الدعوى الق�ضائية املرفوعة �ضد املدعى عليهم امل�شتبه فيهم خطوة حا�سمة حلماية �أموال الدولة
واملحافظة على �صورتها .وقد �أرتئى �أن هذه الدعوى الق�ضائية تعترب خطوة حا�سمة ملنع جرائم �سرقة الأموال
من الدولة .وكان من املهم مبكان و�ضع اال�شرتاطات ال�ضرورية للتعامل مع املوقف لأن �أمورا ذات ح�سا�سية
�سيا�سية وتتعلق ب�صورة الوطن كانت على املحك.
* �أ�ستاذ القانون ،كلية القانون يف الكويت ،وامل�ست�شار القانوين ال�سابق لهيئة اال�ستثمار الكويتية /من�سق الفريق القانوين الكويتي ويكتب هذه امل�ساهمة
ب�صفته ال�شخ�صية.
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ومت التو�صل �إىل االتفاقات التالية لكفالة جناح املبادرة:
§
§
§
§
§

ت�شكيل فريق وطني لديه القدرات ال�ضرورية على و�ضع و�إيجاد �سيا�سات ناجحة للتو�سط يف الق�ضايا
املثارة؛
اكت�ساب وت�أمني الإرادة ال�سيا�سية والدعم الوطني حتى يتمكن من موا�صلة الدعوى الق�ضائية طوال
�إجراءاتها؛
ت�أكيد �أن احلكومة والربملان والفريق الوطني �سيقاومون جميع ال�ضغوط والتدخالت يف العملية؛
القبول ب�أن تلك اجلهود �ستكون مكلفة وم�ستنفدة للوقت ،ولكنها �سوف ت�ضر ب�صورة البالد لو مت
التخلي عن هذه الدعوى يف مراحلها الأوىل؛
�إ�سرتاتيجية للتعامل مع و�سائط الإع�لام والق�ضايا املثرية للحرج العام النا�شئة عن الدعوى
الق�ضائية والتحقيقات.

�أولويات مهام الفريق الوطني
مت ت�شكيل فريق م�ؤلف من �أربعة كويتيني لديهم جميعا خربة وا�سعة وم�ؤهالت قانونية رفيعة .وقد ا�شرتط �أن
يكون �أع�ضاء الفريق قادرين على التحدث بطالقه باللغتني العربية والإجنليزية ،على �أن يقيم ثالثة منهم يف
لندن طول الوقت (يف املكاتب التابعة ملكتب اال�ستثمار الكويتي) للقيام مبا يلي:
§ و�ضع ر�ؤية هيكلية لإدارة الق�ضية على النطاق العاملي وتوجيه مكاتب املحاماه ومكاتب املحا�سبة
الدولية امل�شاركة يف الق�ضية؛
§ و�ضع وتنفيذ اخلطوات التالية يف الإجراءات الق�ضائية:
 البدء يف �إجراءات هجومية بدال من التزام املواقف الدفاعية .وتطلب ذلك ق�صر �أي جراء
دفاعي على احلاالت امللحة؛
 حتديد طابع الدعاوى الق�ضائية املقرر رفعها عند التعامل مع دعاوى االختال�س �أو الت�آمر
وا�سرتداد الأموال ،مبا يف ذلك الدعاوى اجلنائية واملدنية والعار�ضة ،والت�سويات؛
 حتديد االخت�صا�ص الق�ضائي للدعاوى الق�ضائية؛
 وتوزيع وتخ�صي�ص املهام وامل�س�ؤوليات على الفريق القانوين؛
 حتديد دور مكاتب املحاماة يف تناول الق�ضايا ورفع الدعاوى؛
 احل�صول على م�ساعدات فنية (مالية وقانونية) بح�سب ما يتطلبه الأمر؛
 حتديد الق�ضايا القانونية الرئي�سية التي يتعني معاجلتها �أو مواجهتها ،مبا يف ذلك:
 التنازل عن ح�صانة الدولة؛ قوانني التقادم امل�سقط؛ اختيار املدعى عليهم؛ وجتميع قائمة ال�شهود ،وال�سيما فيما بني املدعى عليهم املحتملني؛ التعامل مع خماطر االكت�شاف ،مبا يف ذلك ال�ضغوط ال�سيا�سية واحلرج العام ،التي قدتن�ش�أ نتيجة للك�شف عن وثائق ح�سا�سة؛
§ والتعاون يف الإجراءات الق�ضائية (امل�ساعدة القانونية الفنية).
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نطاق الدعاوى الق�ضائية
ونظرا �إىل تعقيد الق�ضية ،و�سرعة حركة الأم��وال ،واحلاجة �إىل التتبع الو�شيك للأ�صول ،فقد رفع الفريق
الوطني دعاوى ق�ضائية يف  19بلدا ووالية ق�ضائية ،من بينها جزر البهاما والبحرين وجزر كاميان و�إيطاليا
وجريزى والكويت و�سنغافورة و�أ�سبانيا و�سوي�سرا واململكة املتحدة والواليات املتحدة.
وتفاوتت الدعاوى الق�ضائية من م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة �أو الإجراءات التعوي�ضية
(�أو كليهما) �إىل الدعاوى اجلنائية والوقتية� ،أي �أوامر التجميد والإف�صاح.
ومت رفع دع��اوى مدنية خا�صة بحق م�ؤ�س�سات و�أف��راد .وطرحت ق�ضايا ا�سرتداد الأ�صول والإجراءات
التعوي�ضية واحلرا�سة الق�ضائية والإفال�س والإف�صاح االئتماين ،يف تلك الدعاوى.
وا�شتملت الدعاوى اجلنائية على ق�ضايا االختال�س ،والت�آمر وال�صناديق اال�ستئمانية وتزييف امل�ستندات.
وكانت هذه احلاالت ت�ستهدف مدعى عليهم �أفرادا.
كما مت اتخاذ ومواءمة �إجراءات وقتية ،مبا يف ذلك �أوامر التجميد على النطاق العاملي ،و�أحكام م�ستعجلة
(�أوامر ت�صديق �أجنبية) .وطرحت �أدوات تتبع و�إج��راءات اكت�شاف عديدة ،مثل �أوامر الإف�صاح (املعروفة
با�سم �أوامر نوريت�ش فارمكال .)Norwich Pharmacl Orders
ومن خالل جهود الفريق الوطني ،مت احل�صول ،على �أكرث من � 30إدانة و�إجناز � 46أمرا تقريبا ،معظمها
�أوامر م�صادرة �أ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة .و�أ�سفرت هذه اجلهود عن احل�صول على �أحكام ا�سرتداد
ملبلغ  1.01مليار دوالر اعتبارا من كانون الثاين /يناير  .2008وا�ستطاع الفريق ا�سرتداد  548مليون دوالر
من بني ما جمموعه  1.011مليار دوالر ،بالإ�ضافة �إىل الفوز ب�أوامر تعوي�ض تبلغ � 12أمرا بحق م�ؤ�س�سات مثل
امل�صارف و�شركات املحا�سبة .ومت �إ�صدار �أكرث من � 180أمرا ب�ش�أن مبادرات تتبع الأموال وجتميد الأموال .كما
مت التو�صل �إىل العديد من الت�سويات املتبادلة يف بع�ض من هذه احلاالت� ،أو �أجزاء منها.

كيف ميكن لإجراءات القانون اخلا�ص �أن تعمل على �إجناز اال�سرتداد
يف احلالة الكويتية ،اتفق الفريق على البدء يف التقا�ضي املدين �أو الدعاوى املدنية �أمام املحاكم املعنية يف
الواليات الق�ضائية ال�صحيحة .وقد �أقر مكتب اال�ستثمارات الكويتي وهيئة اال�ستثمار الكويتية واحلكومة
الكويتية هذه الإ�سرتاتيجية ،مع الإقرار مبا قد يت�صل بالإ�سرتاتيجية والإجراءات املقررة من تكلفة مرتفعة،
و�إطار زمني ،وحرج و�ضغوط �سيا�سيني ،ودعاية �إعالمية .وكان الهدف الرئي�سي للإ�سرتاتيجية التو�صل �إىل
ا�سرتداد الأ�صول ،ومن خالل التقا�ضي املدين اخلا�ص و�إجراءات امل�صادرة اخلا�صة بالدرجة الأوىل ،مع عدم
ا�ستبعاد احل�صول على م�ساعدات قانونية جنائية او مدنية من خالل دولة متلقية للطلب .وقد وقع اختبار
الفريق على الدعاوى املدنية اخلا�صة يف �إطار الإجراءات الق�ضائية املعتادة .يف اململكة املتحدة وذلك من �أجل
ا�سرتداد ال�سيطرة على التقا�ضي بدال من رفع دعاوى ق�ضائية قد تدخل �ضمن اخت�صا�صات مكتب التدلي�س
اجل�سيم يف اململكة املتحدة.
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الدرو�س امل�ستفادة
قد تنجح الدعاوى املدنية اخلا�صة؛ لكنها قد ال حتقق جناحا فى الإرادة والت�أييد ال�سيا�سيني الوطنيني .ويجب
اختيار فريق وطني مقتدر ومتخ�ص�ص ،يف غياب من القوى ال�سيا�سية ،ومنح ال�سلطة التقديرية وال�صالحية
ال�ضرورية للتعامل مع الدعاوى الق�ضائية من خالل تنفيذ �سيا�سات وحتقيقات تعالج الأ�صول املنهوبة .ويجب
�أن تتوقع البلدان �أن تكون اجلهود املبذولة ملكافحة الف�ساد مكلفة وم�ستنفدة للوقت وت�سفر عن دعاية وحرج
بالغني .ورغما عن هذه الق�ضايا ،ف�إن �إج��راءات ا�سرتداد الأ�صول ت�ستحق ما يبذل فيها لإنقاذها �صورة
الدولة.
لقد كانت البنود التالية حا�سمة يف النجاح يف ا�سرتداد الأ�صول يف اململكة املتحدة:
§
§
§
§
§
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كان �إن�شاء فريق وطني مكر�س وقدير حا�سما يف جناح املبادرة.
مت ت�أمني الإرادة ال�سيا�سية ل�ضمان النجاح يف ا�سرتداد الأ�صول.
�ساعد التخل�ص من ال�ضغوط على حتقيق جناحات بارزة يف جهود ا�سرتداد الأ�صول املنهوبة.
مت رفع دعاوى �ضد �أفراد ولي�س م�ؤ�س�سات ،مما �أ�سفر عن مقاومة �أقل ومعارك قانونية �أقل.
مثلت دعاوى القانون اخلا�ص م�سارا را�سخا ،لأ�سباب عديدة ،من �أجل ا�سرتداد الأ�صول.

تدابري �إدارة الأ�صول يف تايلند
اللواء �شرطة بريفان برميابهوتي*

دور مكتب �إدارة الأ�صول يف مكتب مكافحة غ�سل الأموال
ظل غ�سل الأموال ميثل م�شكلة كربى بالن�سبة للحكومة التايلندية على مدى عدة عقود .و�إزاء ما �ساور احلكومة
من قلق ب�أن االرتفاع يف اجلرمية املنظمة متعدية القومية يهدد ا�ستقرار البالد وازدهارها ،قامت ب�سن قانون
مكافحة غ�سل الأموال ل�سنة  ،1999332الذي مت مبوجبه �إن�شاء مكتب مكافحة غ�سل الأموال للقيام بتدابري م�ضادة
لغ�سل الأموال .ومكتب مكافحة غ�سل الأموال وكالة تنظيمية م�ستقلة لإنفاذ القانون حتت �إ�شراف وزارة العدل،
ويعمل بتوجيه من جمل�س مكافحة غ�سل الأموال ،333الذي ير�أ�سه رئي�س الوزراء �أو من ينيبه.
ومكتب مكافحة غ�سل الأموال م�س�ؤول عن التحقيق يف ق�ضايا غ�سل الأموال من �أجل م�صادرة الأ�صول
دون اال�ستناد �إىل حكم �إدان��ة .ومبوجب �أحكام قانون مكافحة غ�سل الأم��وال ل�سنة  ،1999يتم �إنفاذ ت�سعة
�أفعال جمرمة م�سندة �إىل غ�سل الأم��وال (انظر ال�شكل) تت�صل باملخدرات ،واالجتار يف الن�ساء والأطفال،
واالجتار بالب�شر ،واالحتيال العمومي ،واختال�س �أموال امل�ؤ�س�سات املالية ،واخلروج على مقت�ضيات واجبات
العمل الر�سمية ،وابتزاز الأم��وال بالإكراه وبالت�شهري بال�سمعة ،والتهرب من ال�ضرائب ،وانتهاكات قانون
االنتخاب ،والإرهاب ،واملقامرة غري القانونية .334ويتمتع مكتب مكافحة غ�سل الأموال ب�صالحيات وا�سعة يف
حتديد العوائد غري القانونية التي ينطوي عليها غ�سل الأموال وتتبعها والبحث عنها وتقييدها واحلجز عليها.
واملكتب خمول ،مبوافقة املحكمة ،باال�ضطالع باملراقبة الأمنية الإليكرتونية للح�صول على دليل على غ�سل
الأموال .كما يعمل املكتب كوحدة ا�ستخبارات مالية لتايلند .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،فاملكتب م�س�ؤول عن حفظ
املمتلكات املحتجزة وامل�صادرة و�إدارتها والت�صرف فيها.
ووفقا للمادتني  48و  49من اتفاقية مكافحة غ�سل الأموال ل�سنة  ،1999يجوز للمحققني� ،إذا ما كان هناك
�سبب حمتمل لالعتقاد ب�أن �أ�صال ما 335مت�صال بفعل جمرم م�سند �أو غ�سل �أموال� ،أن يحجزوا على هذا الأ�صل
* م�ست�شار لرئي�س الوزراء ،يكتب هذه امل�ساهمة ب�صفته ال�شخ�صية.
� 332سنت اجلمعية الوطنية هذا القانون يف � 19آذار /مار�س ( 2542التقومي البوذي) ،ون�شر يف اجلريدة امللكية  Volume 116, Part 29 Gorيف
احلادى والع�شرين من �شهر ني�سان� /أبريل  2542من التقومي البوذي؛ ودخل حيز النفاذ يف � 19آب� /أغ�سط�س ( 1999اطرح  543من ال�سنة البوذية لتحويلها
�إىل �سنة ميالدية).
 333ا�ستعي�ض عن املادة  24من قانون مكافحة غ�سل الأموال ل�سنة  1999باملادة  10من قانون مكافحة غ�سل الأموال (رقم  )2ل�سنة .2008
 334مت تعديل املادة  3من قانون مكافحة غ�سل الأموال ل�سنة  1999واملدونة اجلنائية يف � 5آب� /أغ�سط�س  2003لتجرمي الإرهاب امتثاال لقرار الأمم
املتحدة  1373و�إن�شاء الفعل املجرم املتمثل يف متويل الإرهاب .وقد �أقر الربملان �أخريا ما يتعلق باملقامرة غري القانونية و�أ�صبحت بذلك الفعل املجرم
التا�سع امل�سند مبوجب قانون مكافحة غ�سل الأموال اعتبارا من � 2آذار /مار�س .2008
 335مبوجب املادة  3من قانون مكافحة غ�سل الأموال ،تت�ألف املمتلكات القابلة للم�صادرة من:
(�	)1أموال �أو �أ�صول متح�صلة من عمل من �أعمال غ�سل الأموال يف واحد �أو �أكرث من الأفعال املجرمة امل�سندة �إليه �أو م�ساعدة مثل هذا العمل
والتحري�ض عليه؛
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ب�صفة م�ؤقتة ملدة ال تتجاوز  90يوما ،بدون �أمر من املحكمة ،و�إمنا بناء على �أمر من جلنة املعامالت التابعة
ملكتب مكافحة غ�سل الأموال .ويجوز للمكتب �أن يوا�صل طوال هذه الفرتة جمع الأدلة لتقدمي الأمر �إىل املدعي
العام لبدء �إجراءات امل�صادرة.

Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture

Seized and Attached Property under AMLA, Classified by Predicate Offense,
بوا�سطة
م�صنفة
Marchلأم��وال
مكافحة31,غ�سل ا
October
27, 2000,
through
م�ضبوطة وحمجوز عليها مبوجب قانون 2008

ممتلكات
الفعل املجرم امل�سند 27 ،ت�شريـن الأول� /أكتوبر  ،2000حتى � 31آذار /مار�س 2008
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امل�صدر :امل�ؤلف
مالحظة :املجموع يبلغ  699حالة قيمتها  4124.61باهت ( 117.800دوالر)

Source: Author.
Note: Total of 699 cases, with value of 4,124.61 million baht ($117,800.000).

وما �إن يقم املكتب باحلجز على �أ�صل ما ،حتى ي�صبح من واجب مكتب �إدارة الأ�صول التابع ملكتب مكافحة
املخدرات �أن يعتني به ويحافظ عليه حتى تتم م�صادرته ،والت�صرف فيه .ومكتب �إدارة الأ�صول واحد 335
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;)property in (1
(3) Fruits of either of (1) or (2); or
(4) Money or assets that were used to commit a predicate offense or to facilitate the commission of a
predicate offense.

تدابري �إدارة الأ�صول يف تايلند

§

§
§
§
§
§

و�ضع النظام املحا�سبي ب�ش�أن املمتلكات امل�ضبوطة �أو املحجوز عليها ،وتخزين املمتلكات امل�ضبوطة
�أو املحجوز عليها واملحافظة عليها ،و�إر�سال املمتلكات امل�صادرة �إىل وزارة املالية ،و�إرجاع املمتلكات
امل�ضبوطة �أو املحجوز عليها التي �أفرج عنها �إىل �صاحب املمتلكات ،وتقدير الأ�صول وفقا لقانون
مكافحة غ�سل الأموال؛
�إن�شاء نظام �إدارة الأ�صول لتناول الق�ضايا املتعلقة با�ستخدام املمتلكات امل�ضبوطة �أو املحجوز عليها
من جانب املطالب ،وت�أجري املمتلكات ،وتعيني مدير ،وم�سح املمتلكات ،بغر�ض �إدارة الأ�صول مبوجب
قانون مكافحة غ�سل الأموال؛
ت�صريف العمل ب�ش�أن القوانني واللوائح املت�صلة ب�إدارة الأ�صول ،مبا يف ذلك تنفيذ و�إنفاذ القانون
�ضد �أي �شخ�ص انتهك قواعد �إدارة الأ�صول؛
الإ�شراف على املزادات وفقا لقانون مكافحة غ�سل الأموال� ،أو بتكليف من وزارة املالية �أو املحكمة؛
العمل ك�أمني للجنة املزادات ،وجلنة تقدير الأ�ضرار والإهالك ،وجلنة تقدير قيمة املمتلكات؛
التعاون ب�ش�أن �أداء الوكاالت املعنية الأخرى �أو دعمه� ،أو �أداء الأعمال املنوطة به.

انظر ال�شكل لالطالع على الطريقة التي متت هيكلة مكتب �إدارة الأ�صول بها من �أجل �إجناز هذه الأهداف.
ويعتمد جناح برنامج امل�صادرة على املمار�سات احل�سنة لإدارة الأ�صول .ول�ضمان املحافظة على الأ�صول
على حالتها عند احتجازها ،بحيث ميكن ا�سرتداد الأ�صول ذات القيمة االقت�صادية ل�صالح احلكومة يف نهاية
الدعوى يتعني املحافظة عليها بفعالية �أوال �أثناء وجودها يف رعاية مكتب مكافحة غ�سل الأموال للتقليل قدر
الإمكان من الأ�ضرار والإهالك .وما �إن يتم احتجاز الأ�صول حتى يتوجب تقديرها من قبل طرف ثالث م�ؤهل
لتحديد قيمتها ال�سوقية.337
الهيكل الداخلى ملكتب �إدارة الأ�صول الثابتة ملكتب مكافحة غ�سل الأموال

مكتب �إدارة الأ�صول

امل�صدر :امل�ؤلف

ق�سم ال�ش�ؤون
الإدارية العامة

ق�سم تخزين
و�صيانة الأ�صول

ق�سم �إدارة الأ�صول

ق�سم املزادات

ق�سم ت�سليم الأ�صول

مركز التن�سيق ب�ش�أن
احتجاز الأ�صول

الق�سم القانوين
و�إنفاذ القانون

�صندوق مكافحة
غ�سل الأموال

 337الالئحة الوزارية رقم  ،10الباب  :2تقدير املمتلكات؛ احلكم « :16يقوم املوظف املكلف املخت�ص عقب �ضبط �أي ممتلكات �أو توقيع احلجز عليها
باال�ضطالع فورا بتقدير املمتلكات املذكورة».
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�إدارة الأ�صول املحتجزة
قبل �أن يقوم �ضباط �إنفاذ القانون امل�سمون كم�س�ؤولني خمت�صني مبوجب قانون مكافحة غ�سل الأموال بتنفيذ عملية
التفتي�ش وال�ضبط )1( ،يجب �أن يكون لديهم تفهم لهدف وغاية عملية �إنفاذ القانون؛ ( )2و�أن يكونوا قد قاموا
�إىل �أق�صى حد ممكن بتقدير الأ�صول التي يتعني احتجازها؛ ( )3و�أن يكونوا قد �أعدوا العدة لتناول الأ�صول التي
قد ال يكون من املنا�سب احتجازها �أو يتوجب نقلها من موقعها الراهن .والأ�صول التي لي�س لها قيمة اقت�صادية
ال يتم احتجازها .واحليوانات الربية واحليوانات ال�سامة واحليوانات الكبرية ال يتم احتجازها ما مل تكن هناك
حاجة للقيام بذلك ،ثم يقوم خرباء م�ؤهلون بامل�ساعدة يف االحتجاز .وعالوة على ذلك ،حتظر مدونة القانون
املدين احتجاز معدات معينة �ضرورية للممار�سة املهنية ،مثل معدات العالج الطبي والأدوات امليكانيكية.
ويقوم ال�ضابط الذي يحتجز الأ�صول بت�سليم هذه املمتلكات� ،إىل جانب امل�ستندات الوثيقة ال�صلة ،مثل
دفرت ت�سجيل املركبة وحجة ملكية الأر�ض وما �شابه ذلك� ،إىل مكتب �إدارة الأ�صول الذي يقوم بالتفتي�ش على
جميع الأ�صول املحتجزة وعدها قبل تويل م�س�ؤوليتها .وت�صنف الأ�صول املحتجزة �إما �إىل �أ�صول منقولة �أو
ثابتة .وترفق بطاقات �أو عالمات بكل بند لتبيان التفا�صيل الوثيقة ال�صلة باملمتلكات ،مثل ،اال�سم والفئة
والكمية واحلجم وحالة املمتلكات ،وتاريخ االحتجاز .وبعدئذ يتم التحفظ على املمتلكات يف �أماكن مالئمة.
و�إن كانت املمتلكات التي يتعني االحتفاظ بها على �سبيل الأمانة نقودا ،ف�إنها تودع يف م�ؤ�س�سة مالية
دون ت�أخري على النحو الذي حتدده جلنة املعامالت .ف�إذا ما كان النقد عملة �أجنبية يتم حتويلها �إىل العملة
التايلندية و�إيداعها يف م�ؤ�س�سة مالية .و�إن كانت املمتلكات �أحجارا كرمية �أو ذهبا �أو جموهرات �أو معادن
ثمينة ،حتفظ يف خزانة مكتب مكافحة غ�سل الأم��وال يف غرفة حم�صنة م�ؤمنة ب�شكل حمكم جدا .وحتفظ
الأ�صول الثمينة الأخرى يف م�ستودع خا�ضع للت�أمني ال�صارم طوال � 24ساعة يوميا .و�إذا كان من ال�صعب على
Management Measures in Thailand
Assetيحافظ على املمتلكات املحتجزة ،جاز له التعاقد مع مقاول لإدارة وحماية تلك
أموال �أن
مكتب مكافحة غ�سل ال
املمتلكات .انظر ال�شكل من �أجل االطالع على توزيع املمتلكات املوجودة حتت �إمرة مكتب �إدارة الأ�صول.
Asset Management on Seized or Attached Property under AMLA, Classified by Type
قانون of
مبوجبAsset,
December
�throughأو2000,
31, 2008
مكافحة غ�سل الأموال،
 13,عليها
املحجوز
Marchاملحتجزة
باملمتلكات
�إدارة الأ�صول املتعلقة

م�صنفة بح�سب نوع الأ�صل 13 ،كانون الأول /دي�سمرب  2000حتى � 31آذار /مار�س 2008
�أ�صول �أخرى،
 51748باهتا

(باجتاه عقرب ال�ساعة):
�أموال م�ستمدة من مزاد 13847 ،باهتا

نقود52291 ،
باهتا

ودائع يف ح�سابات
م�صرفية51852 ،
باهتا

�أ�صول ثابتة
 135030باهتا

مركبات 2985
باهتا

�أحجار ثمينة
 16650باهتا

امل�صدر :امل�ؤلف
مالحظة :يقدر جمموع الأ�صول املحتجزة واملحجوز عليها مببلغ  324401مليون باهت ( 93مليون دوالر)
Source: Author.
Note: B = Thai baht. Total seized and attached property valued at B3,244.01 million ($93,000,000).
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property, it can hire a contractor to manage and safeguard that property. See figure for
a breakdown of the property under asset management.
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و�إذا كان االحتفاظ بالأ�صول املحتجزة ب�صفة �أمانة غري منا�سب �أو ميثل عبئا ثقيال ،ف�إن املادة  57من قانون
مكافحة غ�سل الأموال 338تخول للأمني العام ملكتب مكافحة غ�سل الأموال القيام مبا يلي:
§ ال�سماح لأ�صحاب املمتلكات باالحتفاظ بها وا�ستخدام الأ�صول ب�صفة م�ؤقتة ب�شروط وبكفالة �أو
�ضمان؛
§ �إ�صدار �أمر بيع باملزاد و�إيداع الأموال يف ح�ساب �ضمان جممد حلني اختتام �إجراءات امل�صادرة؛
§ �أو �إ�صدار �أمر بال�سماح لهيئات �إنفاذ القانون �أو الوكاالت احلكومية الأخرى با�ستخدام تلك الأ�صول
ب�صفة م�ؤقتة يف الأغرا�ض الر�سمية.

النظام املجمع لتتبع الأ�صول التابع ملكتب مكافحة غ�سل الأموال
ي�ستفيد مكتب �إدارة الأ�صول ا�ستفادة كاملة من نظم تقنية املعلومات يف �إدارة الأ�صول .وقد ا�ستحدث نظام
برجميات ي�سمى النظام املجمع لتتبع الأ�صول ملعاونته يف العمل على نحو يحقق امل�ساءلة وال�شفافية من خالل
ت�سجيل وتتبع جميع البيانات وثيقة ال�صلة باحلجز على كل �أ�صل .ويعمل النظام على جتميع تفا�صيل عن
االحتجاز ،وا�سم الأ�صل ،وقيمة الأ�صل ،و�أوامر املحكمة ،وموقع تخزين الأ�صل ،وما ينتج عن الأ�صل من دخل،
وما ينفق على �صيانته من نفقات ،وتفا�صيل املزاد (�أ�سماء املتزايدين ،وال�سعر املقرتح ،و�سعر البيع) ،وحيثما
كان ذلك منطبقا ،املعلومات وثيقة ال�صلة بخ�صو�ص قيام احلكومة بو�ضع الأ�صل مو�ضع اال�ستخدام الر�سمي،
وبف�ضل ت�سجيل وتتبع تلك البيانات ي�صبح مكتب مكافحة غ�سل الأموال �أكرث قدرة على �أداء وظيفته يف �إدارة
الأ�صول -وي�ستطيع �أن ي�ضع التقارير ب�سهولة ،وي�صدر الإح�صاءات ،ويبلغ عن خمزوناته ،ويتنب�أ بنفقات �إدارة
الأ�صول ويتحكم فيها.

عملية املزاد التي يقوم بها مكتب مكافحة غ�سل الأموال
تتم عمليات امل��زاد التي يقوم بها املكتب قبل امل�صادرة و�أثناء الت�سعني يوما التي ي�صرح للمكتب خاللها
باالحتفاظ ب�أ�صل ما قبل حتويل الأمر �إىل املدعي العام لإيداع دعوى م�صادرة .ويف املعهود ،ي�سعى املكتب
�إىل بيع املمتلكات يف مزاد �إذا كان االحتفاظ بها باهظ التكلفة� ،أو كانت عر�ضة للتلف� ،أو لتناق�ص قيمتها.
ويتم بيع املمتلكات للمحافظة على قيمتها ويتم ا�ستبدال احل�صيلة باملمتلكات القابلة للم�صادرة عندما ترفع
الدعوى �أمام املحكمة .وت�ؤخذ م�صالح �صاحب املمتلكات يف االعتبار ،ويف معظم احلاالت ي�ضع �شروطا للمزاد.
ويعلم �صاحب املمتلكات �أن �إجراء امل�صادرة قد ي�ستغرق وقتا طويال حتي يتم الف�صل فيه ،و�إذا كانت املمتلكات
املق�صودة قابلة للتلف �أو عر�ضة لتناق�ص قيمتها ومل يتم الت�صرف فيها فورا ،ف�إن �صاحب املمتلكات �إذا ما
ك�سب الدعوى قد يح�صل على �أ�صل ال قيمة له يف نهاية الدعوى .بيد �أن �صاحب املمتلكات ،مبوافقته على
 338تن�ص الفقرة  2من املادة  57على �أنه «..يف حالة �أن كان من غري املنا�سب االحتفاظ بالأ�صول امل�شار �إليها يف الفقرة واحد ب�صفة �أمانة� ،أو �أنها
�ستلقي ب�أعباء �أخرى على كاهل احلكومة بدال من ا�ستغاللها يف �أغرا�ض �أخرى ،يجوز للأمني العام �أن ي�أذن ملن لهم م�صالح مكت�سبة يف الأ�صول باالحتفاظ
بالأ�صول وا�ستغاللها ويجوز طلب �أي رهن �أو �ضمان ت�أميني .ويتم تقدمي تقرير �إىل املجل�س �إذا ما مت الأمر ببيع تلك الأ�صول باملزاد �أو ا�ستخدامها يف
�أغرا�ض ر�سمية».
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ا�سرتداد الأ�صول املنهوبة :دليل للممار�سات احل�سنة ب�ش�أن م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة
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الت�صريح ل�صاحب املمتلكات با�ستخدامها ب�صفة م�ؤقتة
(يوقع عقد ب�ضمان)

�إعادة املمتلكات �إىل
مكتب مكافحة غ�سل
الأموال

مزاد (يجرى خالل �شهرين من الأمر ال�صادر من الأمني
العام للمكتب)

الت�صريح لوكاالت �إنفاذ القانون با�ستخدام املمتلكات
ب�صفة م�ؤقتة مبوافقة الأمني العام للمكتب
�إعادة املمتلكات �إىل
مكتب مكافحة غ�سل
الأموال

املمتلكات تعاد �إىل
مكتب مكافحة غ�سل
الأموال
عند:
(� )1إلغاء الت�صريح
( )2انتهاء �أجل الت�صريح.
(� )3صدور �أمر من املحكمة مبوجب املادة  51من قانون مكافحة
غ�سل الأموال.

الأمني العام ي�أمر ب�إجراء مزاد خالل � 5أيام

جلنة املزادات� 3 :أ�شخا�ص يعينهم الأمني العام مبقت�ضى املادة )3( 25
من قانون مكافحة غ�سل الأموال ل�سنة  1999باالقرتان مع الئحة جمل�س
مكافحة غ�سل الأموال ب�ش�أن ال�سماح لأ�صحاب امل�صلحة ب�أخذ املمتلكات
ب�صفة �أمانة وا�ستغاللها ،وطرح املمتلكات يف مزاد وا�ستخدام املمتلكات
ل�صالح ال�سلطة ،للعام  ،2000الباب الثالث :املزاد ،املادة 15

 �إر�سال �إخطار املزاد �إىل املالك �أو املدعى �أو �أي �شخ�ص يدعي �أنهاملالك.
 تعليق �إخطار املزاد يف مقر املكتب ويف مقر املزاد �أو يف املكان الذيتوجد فيه املمتلكات �أو يف �أي مكان �آخر مالئم (ملدة ال تقل عن 3
�أيام قبل �إجراء املزاد)
 �إر�سال �إخطار املزاد �أي�ضا لتعليقه يف الوكالة احلكومية ذات ال�صلة�،أو�إدارة املركبات الآلية� ،أو مكتب الأرا�ضي� ،أو �إدارة العالقات العامة،
وهلم جرا.

متديد �أجل
اال�ستخدام الر�سمي:
عند ا�ستمرار ال�ضرورة لذلك
(يجب تقدمي طلب بذلك �إىل
الأمني العام)

ت�صدر جلنة املزادات �إخطارا ب�إجراء مزاد.

عند:
( )1انق�ضاء ال�ضرورة ال�ستخدامها
( )2انق�ضاء �أجل الت�صريح
(� )3إلغاء الت�صريح
(� )4صدور �أمر من املحكمة مبوجب املادة
 51من قانون مكافحة غ�سل الأموال.

حتديد تاريخ املزاد (الباب الأول،املادة:)8
( )1الأرا�ضي� :شهر ولكن ال تتجاوز �شهرين
( )2املباين ،الإن�شاءات 20 :يوما وال تتجاوز �شهرا
( )3املواد القابلة للتلف :فورا.

حتدد جلنة امل��زادات ال�سعر االبتدائي للعطاءات .وتتمثل معايري حتديد ال�سعر
االبتدائي للعطاءات يف:
( )1ال�سعر التقييمى
( )2مظهر املمتلكات
(� )3سعر ال�سوق
( )4ال�سعر التقييمى الر�سمي امل�ستخدم يف حت�صيل الر�سوم.

بالن�سبة للممتلكات املرهونة ،تر�سل جلنة
املزادات �إخطار املزاد �إىل الراهن� ،أو �صاحب
احلق� ،أو ال�شخ�ص امللتزم ،بخطاب مو�صى
عليه بعلم الو�صول.

يف يوم املزاد:
 ت�سجيل �أ�سماء املتزايدين. قيام املتزايدين بدفع مقدم كت�أمني ابتدائي لدخول املزاد ( %10على الأقل من ال�سعر االبتدائي للعطاءات) تقدمي توكيل موثق �إذا كان ميثل �شخ�صا �آخر. �إقامة املزاد.� -إعادة ت�أمني املزاد للمتزايدين غري الرابحني بعد اكتمال املزاد على ذلك البند.

الدفع:
 ممتلكات عامة :الدفع م�ستحق فورا. ممتلكات تقدر ب�أكرث من  50000باهت� -إيداع  %25على الأقل وقت املزاد ،وي�ستحق الباقي الدفع خالل  15يوما. ممتلكات تقدر ب�أكرث من مليون باهت :املقدم البالغ  %10كت�أمني لدخول املزاد ي�ستخدم كمقدم جلزء من املدفوعات مع ا�ستحقاق الباقيبناء على �شروط متفق عليها.

نقل امللكية �إىل امل�شرتي بعد تلقي املدفوعات بالكامل.
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:etoN
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امل�صدر :امل�ؤلف
مالحظة:
( )1يحظر على ع�ضو جلنة املزادات تقدمي عطاءات يف املزاد �سواء ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر
( )2يجوز �سحب املمتلكات من املزاد �أو يجوز ت�أجيل املزاد �أو �إلغا�ؤه �إذا ر�أت جلنة املزاد عدم وجود متزايدين �أو �إذا كان العطاء
�أقل من احلد الأدنى االحتياطي �أو �إذا كان العر�ض قد قدم ب�سوء نية.
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املزاد ،ي�ستطيع �أن يقلل من الأ�ضرار بحيث �إنه لو رف�ضت دعوى امل�صادرة ،ف�ست�سدد له عوائد البيع وتعوي�ض
حمتمل عن الأ�ضرار.
وتت�ألف جلنة املزادات من ثالثة خرباء م�ؤهلني كحد �أدنى يعينهم الأمني العام ومن بينهم موظف حكومي
ي�شغل من�صبا بدرجة مدير �شعبة �أو ما يعادلها �أو درجة �أدنى من ذلك .وحتدد جلنة امل��زادات �أدنى �سعر
للعطاءات لكل بند وت�شرف على البيع .ويكون مكتب مكافحة غ�سل الأموال م�س�ؤوال عن االحتفاظ بعوائد املزاد
وفقا لالئحة جمل�س مكافحة غ�سل الأموال حتى انتهاء دعوى امل�صادرة .وفيما بني  2003و � 31آذار /مار�س
� ،2008أجرى املكتب  83مزادا �أدرت عوائد تبلغ  275.46مليون باهت (زهاء  8.4مليون دوالر) .وي�صور
ال�شكل التايل خريطة بيانية لعملية مزادات املكتب.

�صندوق م�صادرة الأ�صول التابع ملكتب مبكافحة غ�سل الأموال
ا�شرتطت تعديالت � 2آذار /مار�س  2008على قانون مكافحة غ�سل الأموال �إن�شاء �صندوق غ�سل الأموال لتي�سري
�إن�شاء �آلية تت�سم بالكفاءة وحتقق مردودا فعاال للتكاليف لإدارة الأ�صول املحتجزة ،وتوفري موارد لربنامج
امل�صادرة ،وال�سماح بتقا�سم الأ�صول .وما �إن تتم م�صادرة �أ�صل ما بناء على �أمر نهائي من حمكمة ق�ضاء
ير�سل جزء من الأموال �أو الأ�صول امل�صادرة �إىل وزارة املالية ل�صالح اخلزانة الوطنية .ويودع
مدين ،حتى َ
الباقي يف �صندوق مكافحة غ�سل الأموال .وباملثل ،تودع الأ�صول املهجورة �أو املوهوبة ،عالوة على الأ�صول التي
تتقا�سمها حكومة تايلند وحكومات �أجنبية �أخرى يف ال�صندوق واخلزانة الوطنية .ويجوز ا�ستخدام ال�صندوق
يف طائفة وا�سعة من الأغرا�ض لإجناز �أهداف مكتب مكافحة غ�سل الأموال،مبا يف ذلك توفري املوارد لدعم
التحقيقات واملالحقات الق�ضائية و�إدارة الأ�صول؛ وزيادة الوعي العام؛ و�إجراء التدريب؛ ودعم التعاون الدويل؛
والتعاون مع خرباء يف ق�ضايا الأعمال والعقارات والتمويل .ووفقا للمادة  59من قانون مكافحة غ�سل الأموال،
تتم �إدارة ال�صندوق وفقا للوائح التي مت و�ضعها اعتبارا من عام .2009

العقبات التي واجهها مكتب مكافحة غ�سل الأموال ب�شكل يعوق كفاءة �إدارة الأ�صول
فيما يلي بع�ض ال�صعوبات التي يواجهها املكتب لدى تنفيذه مل�س�ؤولياته يف �إدارة الأ�صول:
§ عدم كفاية ال�ضمانات الإ�ضافية :وفقا للمادة  57من قانون مكافحة غ�سل الأموال ،يجوز ال�سماح
ل�صاحب املمتلكات باالحتفاظ باملمتلكات املحتجزة بعد �إيداع ت�أمني منا�سب �أو �ضمان �إ�ضايف.
بيد �أنه �إذا كان الأ�صل امل�شمول عبارة عن �أ�صول ثابتة (مثل العقارات) وكان �صاحب املمتلكات
عاجزا عن تقدمي الت�أمني املالئم ،ف�إن املكتب يعجز ،من الناحية العملية ،عن جتريد ال�شخ�ص من
ممتلكاته وتوقيع احلجز عليها.
§ عدم مالءمة املقار للمزادات :مل يكن احليز املعد من �أجل املزاد كبريا مبا يكفي ال�ستيعاب اجلمهور
الراغب يف تقدمي عطاءات على الأ�صناف املعرو�ضة للبيع.
§ عدم كفاية الإخطار باملزاد :مل يتم تعميم الإعالنات عن املزادات على نطاق وا�سع يكفي للو�صول
�إىل عدد كاف من �أفراد اجلمهور يف املنطقة.
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§
§
§
§

§

§

§

نق�ص املوارد الب�شرية :مل يتم توفري العدد ال�صحيح من موظفي املكتب للإ�شراف على املزادات،
ويرجع ذلك �إىل حد ما �إىل ان�شغال املوظفني بواجبات �أخرى.
تدنى العطاءات :يف احلاالت التي مل يكن هناك فيها عدد كبري من الأ�صناف املطروحة يف املزاد
ومل تبذل جهود كافية للإخطار عن املزاد ،كان احل�ضور �ضعيفا وكانت �أ�سعار العطاءات متدنية.
القلق وان�ع��دام الثقة :ال يثق من مت احلجز على ممتلكاتهم ب�صفة عامة ب ��أن املكتب �سيحمي
ممتلكاتهم ويحر�سها بنف�س احلر�ص كما لو بقيت املمتلكات املذكورة يف حوزة الأ�شخا�ص ذاتهم.
�سرقة املمتلكات �أو تلفها :عندما �ضاعت مكونات من الأ�صول (مثل قطع غيار ال�سيارات) �أو �سرقت
�أو تلفت� ،أثناء وجودها حتت التحفظ الر�سمي ،انعك�ست هذه اخل�سارة يف ال�سعر املعرو�ض يف
املزاد.
�إهالك املمتلكات املنقولة :رغم احلر�ص يف �إدارة املمتلكات ،ف�إن بع�ض الأ�صول مثل ال�سيارات
والأجهزة الكهربائية والإليكرتونيات واحلوا�سيب� ،سرعان ما يعفو عليها الزمن .فما مل يتم البيع
قبل امل�صادرة ،فلن يتبقى للمكتب ب�صفة عامة �سوى قيمة قليلة عند انتهاء دعوى امل�صادرة.
العقلية احلرفية مقابل العقلية الر�شيدة  :يتمثل الهدف من �إنفاذ القانون يف جتريد املجرمني من
جميع املكا�سب املتح�صل عليها بالباطل .بيد �أن بع�ض املكا�سب املتح�صل عليها بالباطل (احليوانات
احلية ،واحليوانات املتوح�شة ،واحليوانات ال�سامة ،واملنتجات الكيميائية والآالت ال�صناعية الكبرية،
على �سبيل املثال) لها قيمة اقت�صادية ا�سمية ،ونتيجة الحتجازها تتكبد احلكومة نفقات تتجاوز
قيمتها بكثري .وتتطلب الإدارة الفعالة للأ�صول و�ضع حدود دنيا ومعايري الحتجاز الأ�صول.
عدم كفاية التدريب ،وعزوف امل�س�ؤولني :غالبا ما يفتقد امل�س�ؤولون �إىل املهارات اخلا�صة بالتب�صر
فيما ي�ستحق احلجز عليه ،فهم يحتاجون �إىل التدريب ،لي�س فقط على حتديد مدى جوازية احلجز
على �أ�صل ما مبوجب القانون �أم ال ،بل �أي�ضا على حتديد مدى وجوبية احلجز على �أ�صل ما ،وما
�إن كان احلجز �سي�سبب ملكتب مكافحة غ�سيل الأموال م�شكالت يف �إدارة املحجوزات والت�صرف
فيها .ويتعني تعليم امل�س�ؤولني �أن يتح�سبوا للم�شكالت التي قد يواجهونها يف امليدان و�أن ي�ضعوا
مقدما خطة احتجاز مالئمة .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ونظرا لعدم كفاية و�سائل احلماية عن طريق
احل�صانات مبوجب القانون التايلندي ،يجوز مقا�ضاة ال�ضباط الذين ي�ؤدون واجباتهم الر�سمية
ويخ�ضعون للم�س�ؤولية ال�شخ�صية عن الأ�ضرار التي تلحق باملمتلكات والأخطاء التي تقع �أثناء عملية
احلجز والإدارة،حتى لو كانوا يت�صرفون يف نطاق عملهم .وهذا االفتقار �إىل احلماية من �ش�أنه �أن
يثبط من ا�ستعدادهم لإنفاذ القانون على الوجه الأكمل.

خامتة
بالإ�ضافة �إىل توافر قانون يخول احتجاز وم�صادرة الأ�صول الإجرامية ،فمن املهم مبكان �أن يتوافر لدى الواليات
الق�ضائية بنية حتتية تنظيمية و�إدارية للتحفظ على املمتلكات املحتجزة وامل�صادرة و�إدارتها والت�صرف فيها
بطريقة �آمنة وقابلة للم�ساءلة� .إن �أي برنامج ناجح للم�صادرة يتطلب التخطيط والقدرة ،لأن الوكالة املنفذة
�ستواجه مب�شكالت يومية يف تخزين املمتلكات املحتجزة وامل�صادرة واحلفاظ عليها وبيعها .وكان من بني
الأ�صول التي كان مكتب مكافحة غ�سل الأم��وال م�س�ؤوال عنها� ،سيارات فاخرة ،وحافالت �سياحية ،ومزارع
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تدابري �إدارة الأ�صول يف تايلند

أرا�ض ،وكان لكل منها اعتباراته
التما�سيح ،ومبالغ نقدية كبرية ،وحمالت جموهرات ،و�أجهزة تليفزيون ،و� ٍ
الفريدة يف الإدارة.
ويجب �أن يتوافر لدى الوكالة املنفذة �إج��راءات وا�ضحة لتعريف جميع الأ�صول املو�ضوعة قيد احلجز
وجردها وت�سجيل حالتها يف عملية التحقيق والتقا�ضي حتى يكون لدى الوكالة واملحققني و�أ�صحاب املمتلكات
واملحكمة معلومات جارية يف �أي وقت من الأوقات .كما يجب و�ضع الإجراءات الوا�ضحة مو�ضع التنفيذ لتنظيم
ا�ستخدام املمتلكات املحتجزة وامل�صادرة والت�صرف فيها .ويجب �أن يظل ت�أثري �إنفاذ القانون بامل�صادرة ملعاقبة
املخطئ و�إزالة حوافز اقرتاف اجلرائم طاغيا؛ �إال �أنه ب�إيالء اهتمام بالغ للإجراءات الفعالة لإدارة الأ�صول
ميكن للحكومة �أن تتح�صل على فائدة من امل�صادرة تعينها على �أن حتمي وتخدم مواطنيها ب�شكل �أف�ضل.
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الإجراءات الإدارية يف كولومبيا:
املمار�سات احل�سنة يف التفوي�ض للجناح
التنفيذي
كالرا غاريدو*

تعترب م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة عملية طويلة ومعقدة ومتعددة اخلطوات ،وقد تلعب
الإج��راءات الإداري��ة دورا مهما يف تنظيم و�إدارة الق�ضايا بكفاءة وفعالية .ويف حني يجب �أن تظل جوانب
معينة من م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة يف �إطار املحاكم (مثال ،الق�ضايا التي مت�س احلقوق
الأ�سا�سية يف الإجراءات القانونية الواجبة �أو احلق يف اال�ست�شارة) ،ف�إن ثمة جماالت �أخرى يف�ضل تفوي�ضها
ل�سلطة �إدارية �أكرث مرونة وكفاءة .ف�إدارة املمتلكات املحجوز عليها ،مثال ،يجب تقييمها با�ستمرار وتتطلب
قدرة على اال�ستجابة ب�سرعة للق�ضايا التي تن�ش�أ طوال العملية.

جماالت التفوي�ض
فيما يلي جماالت عملية م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة التي يجوز ا�ستخدام الإجراءات الإدارية
فيها ،عالوة على بع�ض امل�س�ؤوليات التي ينبغي �أن تتوالها ال�سلطة الإدارية امل�سماة.
�إجراء عمليات ت�سجيل املمتلكات
قد ت�شكل �إجراءات الت�سجيل التف�صيلية لفئات معينة من ال�سلع (مثال ،العقارات والطائرات واملركبات) عقبة
يف تنفيذ احلجوزات العامة وبيع ال�سلع املحتجزة .وقد ي�ؤدى تفوي�ض �إجراءات الت�سجيل ل�سلطة �إدارية �إىل
حت�سني الكفاءة.
ت�سوية املنازعات مع غري احلائزين على �صكوك ملكية
يف حالة تعر�ض املمتلكات للحجز �أو امل�صادرة ،ميكن لل�سلطة الإداري��ة �أن ت�ساعد يف ت�سوية املنازعات مع
امل�ست�أجرين �أو ال�شاغلني �أو الأط��راف الأخ��رى املعنية التي ال متلك �صكوك ملكية يف املمتلكات .ويف بع�ض
الواليات الق�ضائية ،قد ت�ستغرق عملية احلجز على ممتلكات م�ؤجرة و�إعادتها �سنوات عديدة ب�سبب تلك
املنازعات .ووجود هيئة �إدارية لديها �صالحيات خا�صة يف حل تلك الق�ضايا من �ش�أنه �أن يرفع من كفاءة عملية
احلجز على املمتلكات والت�صرف فيها.
* م�ست�شار املدير الوطني للوكالة الوطنية ملكافحة املواد املخدرة ،تكتب هذه امل�ساهمة ب�صفتها ال�شخ�صية.
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و�ضع مبادئ توجيهية للتخطيط ملا قبل احلجز
قد ت�ساعد املبادئ التوجيهية وقوائم املراجعة يف التح�سب واتخاذ قرارات عليمة ب�ش�أن ماهية املمتلكات التي
يجري احتجازها ،وتوقيت وطريقة احلجز ،واال�شرتاطات التي تتوافر يف املوظفني (مثال ،خرباء يف �أي فئة
خا�صة من الأ�صول) ،وتكاليف وفوائد االحتجاز.
�إدارة الأ�صول املحتجزة
ميكن ت�سمية �سلطة �إدارة متخ�ص�صة لتحمل امل�س�ؤولية عن �إدارة الأ�صول املحجوز عليها �إىل �أن ي�صدر القرار
النهائي للمحكمة ب�ش�أنها .وينبغي �أن تكون ال�سلطة م�س�ؤولة عن االحتفاظ بقائمة جرد حمدثة للأ�صول واتخاذ
�إجراءات لكفالة قدرتها الإنتاجية واملحافظة ب�صورة معقولة على قيمتها االقت�صادية .وبالإ�ضافة �إىل ذلك،
يجب �أن متلك ال�سلطة املوارد املالية ال�ضرورية واملوظفني اخلرباء والدعم التكنولوجي للوفاء بااللتزامات
التي يفر�ضها القانون بطريقة كف�ؤة وفعالة .وفيما يلي ال�سلطات التي ينبغي �أن متلكها ال�سلطة الإدارية لدى
�إدارتها للأ�صول:
§

§
§
§

تعيني الغري �أو التعاقد معهم �أو ا�ستئجار �أط��راف ثالثة من �أجل �إدارة الأ�صول لكفالة �صون �أية
اتفاقات �أو عقود �ضرورية من �أجل املحافظة ب�شكل معقول على القيمة االقت�صادية للأ�صول ،عالوة
على �أرباحها �أو فوائدها الأخرى؛
و�أمر ت�صفية �أي نوع من الأ�صول ،مبا يف ذلك الأ�صول القابلة للتلف� ،أو غري املنتجة� ،أو التي ي�صعب
االحتفاظ بها؛
وا�ستثمار عوائد بيع الأ�صول املحتجزة �أو غلتها �أو �إيراداتها �أو �أي فوائد �أخرى تدرها؛
وا�ستخدام ن�سبة مئوية من الأرب��اح التي تدرها الأ�صول املحتجزة لدفع م�ستحقات اخلرباء مثل
ر�سوم ال�صيانة وال�ضرائب ور�سوم الرهونات وما �شابه ذلك.

تنظيم اال�ستخدام امل�ؤقت �أو الوقتي للأ�صول املحتجزة
ينبغي �أال ي�سمح لل�سلطات الإدارية ب�أن ت�ستخدم الأ�صول املحتجزة نظرا �إىل احتمال خ�سارة قيمتها االقت�صادية
نتيجة ال�ستخدامها �أو �سوء ا�ستخدامها .ويف نف�س الوقت ،يجوز للدولة �أن تقرر ج��واز ا�ستخدم الأ�صول
اال�ستثنائية ب�صفة وقتية �أو م�ؤقتة .وبالن�سبة لهذه احلاالت ،ينبغي �أن يكون هناك �إطار ت�شريعي �أو �إداري
لكفالة املحافظة على الأ�صول قبل �صدور الأمر النهائي .وينبغي �أن يحدد الإطار ما يلي:
§
§
§
§
§
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طبيعة الأ�صول املحتجزة اخلا�ضعة لال�ستخدام الوقتي؛
والأغرا�ض املحددة لال�ستخدام امل�سموح به؛
وامل�ؤ�س�سات (الر�سمية �أو املنظمات غري الهادفة للربح) التي يحقق لها اال�ستفادة من ذلك
اال�ستخدام؛
وم�س�ؤوليات امل�ؤ�س�سة عن حماية الأ�صول واملحافظة عليها على النحو املنا�سب؛
و�آليات الرقابة ال�صحيحة لتجنب املواقف التي قد تن�شئ التزاما على امل�ؤ�س�سة امل�س�ؤولة.
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الأ�صول امل�صادرة
يف حني �أنه يجب حتديد الوجهة النهائية للأ�صول امل�صادرة قانونا ،ف�إن من املالئم �أن مينح الأمر بع�ض
التعوي�ضات لل�سلطة الإدارية لتغطية تكاليف �إدارة الأ�صول.

�صياغة الإجراءات الإدارية
ينبغي �أن تكون اللغة امل�ستخدمة يف م�سودات الت�شريعات ملعاونة الإجراءات الإدارية دقيقة ب�شكل كاف لتجنب
التف�سريات اخلاطئة �أو املتنوعة لأوامر املحكمة وتقليل احلاجة �إىل التدخل من قبل اجلناحني التنفيذي �أو
الق�ضائي .ومن املهم على وجه اخل�صو�ص توخي هذا الو�ضوح يف حاالت تغلغل الف�ساد يف القطاعات العامة
املنخرطة يف �إقامة العدل� .إن من �ش�أن حتديد عبء الإثبات ،وحتديد املهل الزمنية لإيداع الطلبات والردود
لدى املحكمة ،والتو�سع يف �شرح �أ�سباب طلب ما� ،أن يكفل �أن ت�شق الطلبات طريقها بكفاءة دون الوقوع يف خط�أ
�سوء التف�سري �أو التنحية جانبا.
وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،من املهم ت�سمية �سلطة �إدارية وحتديد واجبات و�سلطات هذه ال�سلطة .وبافرتا�ض
وجوب حتلى ال�سلطة باملرونة بحيث ت�ستجيب ملختلف امل�شاكل املثارة يف احتجاز كمية كبرية من الأموال �أو
الأ�صول ،مبا يف ذلك الأموال �أو الأ�صول الأجنبية ،ينبغي �أن يكون لديها �صالحيات عري�ضة مبا يكفي للتحكم
يف هذه العملية.
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�إدارة الأ�صول يف كولومبيا
كالرا غاريدو*

يف كولومبيا ،تعترب الوحدة الإدارية اخلا�صة التابعة للوكالة الوطنية ملكافحة املخدرات� ،أو ما يعرف با�سم
) ،Direccion Nacional de Estupefacientes (DNEال�سلطة الإداري��ة املتخ�ص�صة امل�س�ؤولة عن
�إدارة الأ�صول املحتجزة من وقت االحتجاز حتى ت�صدر �إحدى املحاكم �أمرا نهائيا بامل�صادرة �أو الإعادة،
وعن �إدارة �صندوق �إعادة الت�أهيل واال�ستثمارات االجتماعية ومكافحة اجلرمية املنظمة ،وهو �صندوق الأ�صول
امل�صادرة .والوحدة م�س�ؤولة عن املحافظة على القيمة االقت�صادية للأ�صول واالحتفاظ باملخزونات.
و�إدارة التوزيع الفرعي للأ�صول م�س�ؤولة عن �إدارة الأ�صول املحتجزة وامل�صادرة والتفوي�ض للكيانات
با�ستخدام الأ�صول على �أ�سا�س وقتي .وتت�ألف �إدارة التوزيع الفرعي للأ�صول من �سبعة فرق توفر الدعم الفني
والإداري تبعا لطبيعة املمتلكات ونوعها على النحو التايل :فريق املمتلكات احل�ضرية؛ وفريق املمتلكات الريفية،
وفريق ال�شركات؛ وفريق املركبات؛ وفريق القوارب والطائرات؛ وفريق النقود والأعمال الفنية والبنود املتنوعة،
وفريق املواد املخدرة.

مراحل �إدارة الأ�صول
املرحلة الأوىل :االحتجاز الر�سمي حتت م�س�ؤولية مكتب املدعي العام بدعم الوكالة الوطنية
ملكافحة املخدرات
عندما يطلب مكتب املدعي العام من الوكالة الوطنية ملكافحة املخدرات �أن ترافقه يف عملية حجز ر�سمية،
تر�سل الوكالة واحدا �أو �أكرث من �ضباطها للتحقق من حالة املمتلكات ،وتتلقى حم�ضر االحتجاز وتوقع عليه.
وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،تتخذ «الوكالة» تدابري خمتلفة تبعا حلالة املمتلكات على النحو التايل:
§ املمتلكات احل�ضرية� :إذا كانت هناك منظمة عقارية حملية مت ت�سميتها م�سبقا من قبل «الوكالة»
كوديع م�ؤقت ،يطلب من املنظمة �أن تختار �شركة ع�ضوا حل�ضور احلجز الر�سمي .ويعهد م�س�ؤول من
«الوكالة» باملمتلكات لل�شركة .ويف حالة عدم وجود منظمة �سبق تفوي�ضها ،يعني فرد لإدارة املمتلكات
حتى تعتمد «الوكالة» نظاما مالئما للإدارة.
§ املمتلكات الريفية :يت�سلم م�س�ؤول من «الوكالة» املمتلكات ويت�أكد من امل�ستندات واملخزون املادي،
ويكلف �شخ�صا بتويل م�س�ؤولية املمتلكات وموا�صلة �إدارتها حتى تعتمد «الوكالة» نظاما مالئما
للإدارة.
§ ال�شركات ومن�ش�آت الأعمال :يت�سلم م�س�ؤول من «الوكالة» م�ستندات احلجز من مكتب املدعي العام،
* م�ست�شارة املدير الوطني للوكالة الوطنية ملكافحة املواد املخدرة ،تكتب هذه امل�ساهمة ب�صفتها ال�شخ�صية
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§
§
§
§

ويراجع املخزون ،ويعني فردا ب�صفة وقتية (يف�ضل �أن يكون فردا يقدم خدمات لل�شركة اخلا�ضعة
للحجز) ملوا�صلة الإدارة حتى تعتمد «الوكالة» نظاما مالئما للإدارة.
املركبات الآلية واملراكب املائية والطائرات :يت�سلم م�س�ؤول من «الوكالة» م�ستندات احلجز من
مكتب املدعي العام ويعني فردا ب�صفة وقتية (يف�ضل �أن يكون فردا يقدم خدمات لل�شركة اخلا�ضعة
للحجز) ملوا�صلة الإدارة حتى تعتمد «الوكالة» نظاما مالئما للإدارة.
339
الأم��وال :يطلب م�س�ؤول من «الوكالة» من مكتب املدعي العام �أو من م�صرف ال�سماح بتظهري
�سند امللكية �أو النقود ل�صالح «الوحدة» حتى تعتمد «الوكالة» نظاما مالئما للإدارة.
املواد اخلا�ضعة للرقابة :يتم تعيني هيئات خمت�صة لتحديد و�إدارة املواد اخلا�ضعة للرقابة.
املمتلكات املنقولة املتفرقة (مثل ،الأعمال الفنية) :يقوم م�س�ؤول من «الوكالة» بالتحقق من امل�ستندات
واملخزونات العينية ويعني فردا �أو كيانا ب�صفة م�ؤقتة كوديع حتى تعتمد «الوكالة» نظاما مالئما
للإدارة .وبالن�سبة للوحات الفنية �أو الأ�صول ذات القيمة الفنية ،يجب �أن يتوافر لدى مكتب املدعي
العام موظفون كافون للتفتي�ش والتحقق والتقييم� ،أو يجب عليه �أن يعني من يقوم بذلك يف «الوكالة».

ويتم قيد الأ�صول يف نظام الإدارة بناء على حم�ضر حجز .وتقوم �إدارة التوزيع �إدارة الق�سم الفرعي
للأ�صول باتخاذ تدابري �إدارية وتعتمد نظاما �إداريا مالئما تبعا لطابع الأ�صول.
املرحلة الثانية :اعتماد نظام �إداري تبعا لطابع املمتلكات.
يجب �أن تدار املمتلكات املحجوز عليها واملتاحة للوكالة وفقا للوائح الإدارة املبينة �إجماال يف القانون  785ل�سنة
( 2002مثال ،الوجهة امل�ؤقتة� ،أو الإيداع الوقتي� ،أو الت�أجري� ،أو االئتمان �أو الت�صرف) ،و�أحكام القانون 793
ل�سنة  2002ب�ش�أن �إ�سقاط احلق يف امللكية ،والقرارات ال�سارية ،340وغري ذلك من املعايري التكميلية.

التعاقد مع الغري لإدارة الأ�صول
يتم اختيار املقاولني �أو ت�أجري املمتلكات وفقا للقانون  785ل�سنة  2002من خالل دعوة عامة عن طريق موقع
«الوكالة» على ال�شبكة العنكبوتية وفقا لدليل الإجراءات.

تعيني جهات وديعة وقتية
عندما يتطلب الأمر �إدارة الأ�صول ،يقوم مدير املكتب الوطني للمخدرات �أو من يفو�ضه بتعيني حرا�س �أو مدراء
م�ؤقتني للأ�صول ،ا�ستنادا �إىل ال�سلطة القانونية املن�صو�ص عليها يف املادة  20من القرار  1461ل�سنة .2000

بيع املمتلكات املنقولة �أو الإمدادات القابلة لال�ستهالك املهددة بالتدهور
وفقا ملقت�ضى املادة  2من القانون  785ل�سنة  ،2002يجوز بيع الأ�صول القابلة لال�ستهالك �أو التلف �أو التدهور
�أو الإهالك مبجرد قيدها يف قوائم اجلرد ،ووفقا للقانون  1151ل�سنة  2007والقرار  4320ل�سنة  ،2007يجوز
بيع �أي �أ�صول غري منتجة �أو تلك التي ي�ستحيل �إدارتها بعد قيام خبري مبعاينتها والتحقق منها وتقييمها.
 339م�صرف متلك الوكالة ح�سابا فيه ولي�س م�صرف اجلاين .ويف حالة الأموال الأجنبية ،تت�صل الوحدة بامل�صرف املركزي.
 340القرار  306ل�سنة  1998والقرار  1461ل�سنة  2000والقانون  1151ل�سنة  2007والقرار  4320ل�سنة .2007
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املرحلة الثالثة� :إدارة الأ�صول
تعطي الأف�ضلية لنظم الإدارة املو�صوفة �أدناه ،تبعا لنوع املمتلكات.

املمتلكات احل�ضرية
بغية كفالة الر�صد ال�صحيح للممتلكات احل�ضرية ،ف�إنه ينبغي �أن يعهد بها �إىل منظمة عقارية كوديع وقتي.
وتقوم هذه املنظمات ،من خالل ال�شركات العقارية التابعة لها ،ب�إدارة الأ�صول وت�أجريها ح�سب �أ�سعار ال�سوق.
ويجب عليها �أن تر�صد �إنتاجية املمتلكات ،واالنتظام يف ت�سديد املدفوعات ،واالمتثال اللتزامات امللكية (مثال،
ال�ضرائب ،واملرافق).
ومن بني مقايي�س تعيني الوديع امل�ؤقت ما يلي:
§
§
§
§
§
§

تر�سل الدعوات بح�سب املديريات �أو الأقاليم لتي�سري �إدارة الأ�صول.
تقوم «الوكالة» بر�صد العمليات و�إدارة املمتلكات من خالل جلان تقوم مب�سح العقارات يف كل مديرية
من املديريات باال�شرتاك مع ال�شركات العقارية التابعة ،على فرتات مالئمة ،تبعا لعدد الأ�صول.
يجب �أن يقدم كل ودي��ع �أو �أم�ين وديعة تقارير �إدارة �شهرية �إىل «الوكالة» م�ؤيدة على النحو
ال�صحيح.
حتت�سب العمولة وفقا للر�سوم التجارية املعهودة ،ويجوز �أال تتجاوز  10باملائة من القيمة املح�صلة
فعليا كر�سوم �إيجار.
يجوز مناق�شة ر�سوم الإيجار يف اللجنة العقارية بح�سب االقت�ضاء.
تخ�صم تكاليف ال�صيانة والإ�صالح املطلوبة من ر�سوم الإيجار وتعتمدها اللجنة �إذا مل تكن التكاليف
تتجاوز �ضعف احلد الأدنى ال�شهري لأجر الوديع امل�ؤقت .ف�إذا جتاوزت التكاليف ذلك املبلغ ،وجب
احل�صول على �إذن من «الوكالة» لتقييم مدى �أهمية التكاليف واحلاجة �إىل هذا العمل.

املمتلكات الريفية
تدار املمتلكات الريفية من خالل �أمناء ودائع م�ؤقتني ،وهناك قانون مقرتح ي�سمح ببيع �أو ت�أجري املمتلكات
الريفية . 341ويتم تعيني �أمناء ودائع م�ؤقتني من خالل �إجراء يت�ضمن توجيه دعوة عامة لتقدمي نبذات تعريفية
من الأ�شخا�ص الطبيعيني �أو االعتباريني ذوي اخلربة يف القطاع .ويجوز بيع املا�شية من خالل اتفاقات مع
روابط مربى املا�شية �أو غريها من الكيانات اخلا�صة �أو احلكومية التي من بني �أهدافها تنمية الزراعة �أو الرثوة
احليوانية.

ال�شركات ومن�ش�آت الأعمال
يتم اختيار الودعاء �أو �أمناء الودائع امل�ؤقتني من خالل دعوة على موقع الوكالة الوطنية ملكافحة املخدرات على
ال�شبكة العنكبوتية لتقدمي نبذات تعريفية من الأ�شخا�ص الطبيعيني �أو االعتباريني امل�ستوفني لنطاق الأعمال.
 341كانت املمتلكات الريفية تدار حتى عام  2007بوا�سطة املعهد الكولومبي للتنمية الريفية .وتقوم الوكالة الوطنية ملكافحة املخدرات ،بغية تقرير ما �إن
كانت املمتلكات ت�سمى �أ�صوال زراعية �أو فالحية �أو �سمكية ،ب�إبالغ املعهد بقائمة باملواقع .وكان ذلك يتم على �أ�سا�س �شهري لكفالة �أن يتم اتخاذ القرار
خالل ثالثة �أ�شهر .وبعد �أن يقوم املعهد بزيارة املواقع وتقدمي �إخطار خطى الوكالة ،يتم تعيني موظف من املعهد كم�ستفيد.
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ويف�ضل املهنيون من ذوي اخلربة يف حوكمة ال�شركات �أو �إدارة �أ�صول معينة .وفيما يتعلق بت�أجري الفنادق،
يتم ن�شر دعوة على موقع «الوكالة» على ال�شبكة العنكبوتية وجريدة وطنية وا�سعة االنت�شار ،ويتم �إجراء درا�سة
جدوى لتحديد ر�سوم الت�أجري و�شروطه.

املركبات
توجد �إج��راءات خمتلفة للمجموعتني الفرعيتني اخلا�صتني باملركبات ومركبات اخلدمة العامة و�سيارات
الركوب .وبالن�سبة ل�سيارات الركوب ،يتم ن�شر دعوة لتقدمي مقرتحات على موقع «الوكالة» على ال�شبكة
العنكبوتية .وتقوم جلنة املقا�صد بتقييم املقرتحات وتختار هيئة يف�ضل �أن تكون �إقليمية (وفقا للقانون 785
ل�سنة � )2002أو هيئة ال تهدف �إىل الربح ت�ستويف جميع اال�شرتاطات .وفيما يتعلق مبركبات اخلدمة العامة ،يتم
ن�شر دعوة لتقدمي مقرتحات على موقع «الوكالة» على ال�شبكة العنكبوتية ت�شمل �شروط الت�أجري ونطاق العمل.

املراكب املائية والطائرات
وبعد ن�شر دعوة لتقدمي عرو�ض تو�ضع على موقع «الوكالة» على ال�شبكة العنكبوتية ،يجوز �إعطاء حق اال�ستخدام
امل�ؤقت للهيئات احلكومية �أو اخلا�صة �أو التي ال تهدف �إىل الربح وت�ستويف جميع اال�شرتاطات املن�صو�ص عليها يف
دعوة تقدمي عرو�ض .وتعطى الأف�ضلية للطلبات املقدمة من القوات امل�سلحة الكولومبية والبحرية الكولومبية.

املواد
يجب التعرف بالكامل على املواد الكيميائية املحجوز عليها ،اخلا�ضعة للرقابة وغري اخلا�ضعة لها ،باال�ستعانة
بر�أي اخلرباء من معهد الطب ال�شرعي� ،أو �إدارة الأمن الإداري� ،أو املجاالت العلمية للنيابات العامة� ،أو املعمل
اجلنائي التابع لل�شرطة الوطنية� ،أو التحليل املختربي للوكالة الوطنية للإيرادات واجلمارك .ويجوز بيع املواد
الكيميائية ما �إن يتم التعرف عليها مبا�شرة �أو من خالل دعوة على موقع «الوكالة» على ال�شبكة العنكبوتية
ب�أ�سعار ثابتة حتدد بقرار من «الوكالة» .342وهناك عدد من ال�شروط والأحكام العامة:
§
§
§
§
§
§

يجب الن�شر عن املواد التي يجري بيعها على موقع «الوكالة» على ال�شبكة العنكبوتية.
يجوز تقدمي عرو�ض ل�شراء امل��واد اخلا�ضعة للرقابة ممن لديهم �شهادة كم�ستهلكني و� /أو
م�شرتين.
يجب �أن تكون كمية املادة املذكورة يف عر�ض ال�شراء مقابلة للح�صة ال�شهرية �أو ال�سنوية امل�سموح بها
يف ال�شهادة.
ال ي�شرتط وجود �شهادة بالن�سبة للمواد غري اخلا�ضعة للرقابة ،غري �أنه يجب على الطالب �أن يثبت
حاجته �إىل املادة.
يجب �أن ت�شمل العرو�ض املقدمة ل�شراء مواد معينة (مثال ،اليوريا والبنزين والكريو�سني) ال�شروط
املن�صو�ص عليها يف قرارات املجل�س الوطني للمخدرات.
�إذا كانت املواد متثل خطرا ج�سيما على املجتمع املحلى� ،أو فقدت خوا�صها ومن ثم ي�ستحيل بيعها
�أو ا�ستخدامها ،يجوز �إتالفها.343

 342حتدد «الوكالة» �أ�سعار بيع املواد الكيميائية بقرار بخ�صم ي�صل �إىل  30باملائة باملقارنة مع �أ�سعار ال�سوق ،ما مل يكن معروفا �أنها منتج عايل اجلودة،
ويف هذه احلالة تكون ن�سبة اخل�صم �أقل.
 343القرار  2271ل�سنة .1991
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ويجوز للوحدة �أن ت�أذن با�ستخدام تلك املواد الكيميائية �إذا جاء الطلب م�شفوعا مبربرات وجيهة ،وكانت
املواد الكيميائية �ست�ستخدم يف �أغرا�ض �أكادميية �أو �صناعية �أو علمية.

الأموال والأعمال الفنية ومتنوعات
§ الأموال .بغية حتقيق ربح من موارد النقد الأجنبي ،وبالن�سبة للإيداعات بعمالت �أخرى بخالف
الدوالر الأمريكي والبيزو الكولومبي التي تتجاوز ما يعادل  10ماليني دوالر ،يجب على الوكالة �أن
توقع اتفاقا مع م�صرف اجلمهورية لتحويل جميع الودائع �إىل دوالر �أمريكي .وبالن�سبة للإيداعات
بالدوالر الأمريكي ،ينبغي للم�صرف �أن يحول الودائع �إىل امل�صرف االحتياطي االحتادي للواليات
املتحدة للتحقق من �صحتها من خالل و�سيط ،وبعد ذلك تقوم با�ستثمارها يف �أوراق مالية ت�صدرها
احلكومة الكولومبية .وبالن�سبة للودائع بالبيزو الكولومبي ،يجوز ا�ستخدام الأموال املحجوز عليها
وامل�صادرة يف �أوراق مالية ت�صدرها احلكومة الكولومبية فقط.
§ الأعمال الفنية .تخ�ص�ص املمتلكات املنقولة ذات القيمة الفنية ب�صفة م�ؤقتة لوزارة الثقافة �أو
متحف كولومبيا الوطني ،تبعا للوائح ال�سارية .ويتم تعيني املمتلكات املنقولة التي لي�ست لها قيمة
فنية ،بح�سب ما يقرره خبري متخ�ص�ص ،لهيئات ر�سمية �أو منظمات ال تهدف �إىل الربح ب�صفة
م�ؤقتة بعد الن�شر على موقع «الوكالة» على ال�شبكة العنكبوتية.
§ البنود املتنوعة التي يف حالة جيدة .ين�شر عن البنود التي ميكن تعيينها لال�ستخدام الوقتي �أو امل�ؤقت
على موقع «الوكالة» على ال�شبكة العنكبوتية .ويف حالة الأ�صول ،يتم �إجراء تقييم لها بوا�سطة خبري
وتباع البنود يف مزاد عام قد ت�ضطلع به «الوكالة» �أو طرف ثالث يختار من خالل عملية علنية .ويتم
ت�أجري املمتلكات املنقولة املنتجة ،بعد دعوة لتقدمي عرو�ض تن�شر على موقع «الوكالة» على ال�شبكة
العنكبوتية.

الأ�صول القابلة للتلف
بغية احليلولة دون خ�سارة الأ�صول القابلة للتلف �أو تلفها ،يكون ملكتب املدعي العام ال�سلطة لأن يعهد بها �إىل
�شخ�ص �أو كيان يدعي �أن له حقا قانونيا فيها ،بعد تقدمي وثيقة ت�أمني ل�صالح “الوكالة” تعادل القيمة ال�سوقية
للأ�صول.

الأ�سلحة
تخ�ص�ص هذه الأ�صول لوزارة الدفاع.

النجاح املحقق يف نظام �إدارة الأ�صول يف كولومبيا
من بني ق�ص�ص النجاح يف �إدارة الأ�صول يف كولومبيا �إقرار التنازل امل�ؤقت لهيئات عقارية خا�صة لتقدمي
خدمات عقارية وت�أجري الفنادق من خالل جهات متخ�ص�صة يف ت�شغيل الفنادق .وقد �أثمرت هذه التدابري
�إيرادات حقيقية وحافظت على القيمة االقت�صادية ملعظم الأ�صول يف فئة كل منها .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،بلغت
ح�صيلة بيع املمتلكات احل�ضرية امل�صادرة يف عام  2007مبلغ  100مليون بيزو (زهاء  55مليون دوالر).
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وكان من بني الإجنازات الأخرى و�ضع املبادئ التوجيهية للتخطيط ملا قبل احلجز التي اعتمدها املدعي
العام يف ت�شرين الأول� /أكتوبر  ،2007بالتعاون مع وزارة العدل يف الواليات املتحدة والوكالة الوطنية ملكافحة
املخدرات .344وتر�سي املبادئ التوجيهية �إجراءات موحدة للإدارة اليومية ،وهي م�صممة ملنع امل�شاكل الإدارية
واملالية احلا�سمة املت�صلة باحلجز على العقارات ،وال�شركات التجارية ،و�أنواع الأ�صول الأخرى التي ميكن �أن
تخلق م�شكالت يف ال�صيانة ويف الت�صرف فيها .ويتمثل الغر�ض من املبادئ التوجيهية يف ت�شجيع ممار�سات
معينة من �ش�أنها �أن حتول دون امل�شكالت التي تن�ش�أ من �إدارة الأ�صول املحجوز عليها والت�صرف فيها ،والإقالل
منها قدر الإمكان ،واحليلولة دون رفع ق�ضايا �ضد مكتب املدعي العام والوكالة من جراء احلجز على الأ�صول
و�إدارتها ب�شكل خمالف للمعتاد .وجدير بالذكر �أن املبادئ التوجيهية ت�سمح مبراعاة تكاليف احلجز ،وفوائده
وت�ساعد على ذلك .ومن املتوقع �أن حتقق املبادئ التوجيهية تنظيما �أكرب يف احلجز على املمتلكات و�إدارتها من
جانب الوكالة الوطنية ملكافحة املخدرات.

ق�ضايا ودرو�س م�ستفادة يف تنظيم �إدارة الأ�صول يف كولومبيا
نظام اجلرد
�إن وجود نظام جلرد الأ�صول ي�سمح بالتحديث الكمي والكيفي على حد �سواء �أمر �ضروري لفعالية ال�سلطة
الإدارية .ورغم �أن الوكالة تبذل �أق�صى ما يف جهدها ف�إنها ال متلك نظاما لتحديث اجلرد بفعالية .مثال ذلك
�أنه يف غياب نظام وطني لتخزين املركبات املحجوز عليها ،ي�صعب تنظيم تخزينها و�إدارتها .وبالإ�ضافة �إىل
ذلك ،يواجه النظام �صعوبة يف تقييم �أنواع معينة من ال�شركات واملن�ش�آت التجارية؛ ومما يزيد املهمة تعقيدا
وجود عدد كبري من الأ�صول املرتاكمة.
الرتاكم املفرط للأ�صول ،واالفتقار �إىل ال�سيولة ،وغياب ال�سلطة التقديرية ثمة ب�ضعة ظروف ت�ؤثر على
ال�سيولة وت�سفر عن تراكم مفرط يف الأ�صول.
طول الإجراءات والت�أخري .غالبا ما ي�ستغرق الأمر من املحاكم �سنوات عديدة للتو�صل �إىل قرار نهائي
ب�ش�أن �إ�سقاط احلق يف الأ�صول �أو �إعادتها �إىل �أ�صحابها .وقد اتخذ القانون  793ل�سنة  2002خطوات ملعاجلة
هذه الق�ضية بوا�سطة حتديد مهل زمنية لإدارة الدعاوى؛ �إال �أن احلاجة تظل قائمة �إىل زيادة مقابلة يف الأفراد
الالزمني لإدارة هذا النظام اجلديد.
غياب الت�شريعات التي ت�سمح بت�صفية الأ�صول القابلة للإهالك .يعترب العجز عن ت�صفية الأ�صول
القابلة للإهالك م�شكلة كربى ،وال�سيما مع الأ�صول التي فقدت قيمتها االقت�صادية ،مثل املركبات والقوارب
والطائرات .فالكثري من املركبات �أ�صبحت الآن قدمية ويف حالة �سيئة .ومن ح�سن احلظ �أن الت�شريع املقرتح
�أمام الكونغر�س منذ �أوائل عام � 2009سي�سمح ببيع �أو �إ�صالح املركبات وقد �أخذ طرف ثالث يعمل على حتديث
قائمة جرد املركبات ا�ستعدادا لطرح هذا القانون.
الديون� .إن ارتفاع املديونية ،والديون امل�ستحقة ل�شركاء بدون م�ستندات م�ؤيدة ،والديون امل�ستحقة للموردين
ومقدمي اخلدمات ،وما ي�ستحق من ديون للعمال �أثناء �إدارة ال�شركات ،ت�ؤثر على �سيولة الأ�صول.
 344لالطالع على ن�ص املبادئ التوجيهية ملا قبل االحتجاز ،انظر امللحق الم يف القر�ص املمغنط املدمج.
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غياب ال�سلطة التقديرية .ال ت�سمح الت�شريعات بال�سلطة التقديرية يف حتديد ما هي الأ�صناف التي يتعني
احلجز عليها ،الأمر الذي ي�ؤدي �إىل احلجز على جميع الأ�صول.مهما كانت حالتها �أو قيمتها .ومن �ش�أن ذلك
�أن ي�ؤثر ب�شكل �سلبي على نظام �إدارة الأ�صول ،الذي ين�شغل بو�ضع كتيبات م�صورة عن �أ�صناف ال قيمة لها مثل
الطائرات واملراكب املائية املدمرة �أو ال�شركات املفل�سة .وقد تكون العقارات الكامنة يف املجاورات الفقرية �أو
املناطق الريفية التي ي�صعب الو�صول �إليها عبئا لأن ال�شركات العقارية املحلية تعزف عن املوافقة على �إدارتها.
و�إدراكا لهذه ال�صعوبات ،جتنبت بع�ض عمليات حجز الأ�صول احلجز على هذه الأ�صناف املتفرقة.
االفتقار �إىل املوارد
واجهت «الوكالة» �صعوبات يف اجتذاب املوظفني امل�ؤهلني والإبقاء عليهم يف اخلدمة ،عالوة على احل�صول على
املوارد الكافية للقيام بالتدقيقات� ،سواء ب�صفة مبا�شرة �أو من خالل الغري ،لكفالة الإدارة الفعالة للأ�صول
واملوارد من ال�شركات .وحتاول «الوكالة» يف الوقت الراهن القيام ب�إعادة هيكلة تنظيمية.
الت�أخريات يف رفع التقارير
ما �إن يتم الأمر باحلجز ،غالبا ما يحدث ت�أخري يف رفع التقارير �إىل ال�سلطات املعنية عن املخزون �أو التدابري
االحرتازية بيد �أنه حدث حت�سن يف احل��االت التي قام فيها موظفو «الوكالة» مبرافقة املدعني العامني يف
عمليات احلجز.
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يف كولومبيا
كالرا غاريدو*

تعترب م�صادرة الأ�صول املكت�سبة من خالل الإثراء غري امل�شروع رادعا قويا ملن ي�سعون �إىل ا�ستغالل منا�صبهم
يف الإثراء دون �سبب عادل.

الأ�سا�س القانوين مل�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة
يف كولومبيا ،مت تقنني مفهوم الإثراء غري امل�شروع يف قانون امل�صادرة دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة (القانون
 793ل�سنة  .345)2002وتت�ضمن املادة  2من القانون  793ل�سنة �« 2002أفعال الإثراء غري القانوين املجرمة» يف
تعريف «الأن�شطة غري القانونية» وكذلك تقنن مفهوم الإثراء غري امل�شروع ،فتن�ص على وجوب �أن ت�أمر املحكمة
بامل�صادرة عندما:
§ تكون هناك زيادة غري مربرة يف الأ�صول ال�شخ�صية ،يف �أي وقت من الأوقات ،ومل يقدم �أي تف�سري
للأ�صول امل�شروعة لها؛
§ �أو ال ميكن التدليل على الأ�صل القانوين للممتلكات الذي يلتم�س �أثناء املحاكمة.
وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،يعترب الإثراء غري امل�شروع ق�ضية لها �أهميتها الد�ستورية وتدلل على التوتر القائم
بني امل�صلحة العامة وامل�صالح واحلقوق ال�شخ�صية .فمن ناحية،يحمي د�ستور كولومبيا الأفراد من م�صادرة
ممتلكاتهم (املادة  )34وي�ضمن حقوق امللكية ال�شخ�صية (املادة )58؛ ومن ناحية �أخرى ،يجوز للمحكمة
�إبطال ملكية املمتلكات املكت�سبة من خالل الإثراء غري امل�شروع ،عندما تلحق ال�ضرر باخلزانة العامة �أو ت�سبب
تدهورا ج�سيما يف الأخالقيات االجتماعية .ويف حالة امل�صادرة� ،إذا حدث تعار�ض بني امل�صالح �أو احلقوق
ال�شخ�صية والعمومية ،فقد �أثبتت ال�سوابق القانونية �أن امل�صالح ال�شخ�صية يجب �أن تذعن للم�صلحة العامة.
ووفقا ملا ق�ضت به املحكمة الد�ستورية ،تعترب م�صادرة الأ�صول بطبيعتها ق�ضية د�ستورية ينظمها الد�ستور
وقانون امللكية ذو ال�صلة ب�سبب عدد من العوامل ،من بينها ما يلي:346
§ الأ�صول :مل يكن املفهوم م�صمما بوا�سطة الت�شريع ،و�إمنا بوا�سطة قوة ت�أ�سي�سية نا�شئة ك�أول م�ستوى
ت�شريعي للنظام الدميقراطي لكولومبيا.
* م�ست�شارة املدير الوطني للوكالة الوطنية ملكافحة املواد املخدرة ،تكتب هذه امل�ساهمة ب�صفتها ال�شخ�صية.
 345جاء ذلك مببادرة من وزارتي الداخلية والعدل ،بدعم من مكتب النائب العام الوطني والوكالة الوطنية ملكافحة املخدرات .وكان الغر�ض من ذلك
الت�صدي للجرمية املنظمة ،وعلى وجه الأخ�ص ،م�صادرة املنافع االقت�صادية املتح�صلة من جتارة املخدرات غري القانونية والإثراء غري امل�شروع.
 346املحكمة الد�ستورية ،احلكم  C- 740- 03للقا�ضي د .جيم كوردوبا تريفينياو.
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الطابع العمومي :م�صادرة الأ�صول املحتازة ب�شكل غري �شرعي ت�ؤكد ثقة اجلمهور يف نظام امللكية
العمومية ،واخلزانة العمومية ،وب�أن مفهوم «العمل ال�شريف» يحظى باحلماية.
الطابع الق�ضائي والقانوين :يرتك البت يف امل�صادرة ملحكمة تتحلى باال�ستقاللية واحليدة ،خا�صة
بالنظر �إىل �شتى احلقوق الد�ستورية وامل�صالح العمومية التي ينطوي عليها �إلغاء امللكية.
طابع اال�ستقالل ال��ذات��ي :م�صادرة الأ� �ص��ول عملية م�ستقلة ع��ن الإج� ��راءات اجلنائية (jus
)puniendi؛ �إذا �أنها �إجراء مدين ،بغ�ض النظر عن �أي حتديد ق�ضائي للذنب �أو الرباءة.
طابع امل�صلحة :م�صادرة الأ�صول لي�ست مدفوعة ب�أي م�صلحة اقت�صادية ،و�إمنا بامل�صلحة العمومية
التي متثلها الدولة.
الإج��راء :يتم الأمر بامل�صادرة بناء على تدليل على واحد من اال�شرتاطات املن�صو�ص عليها يف
الد�ستور :الإثراء غري امل�شروع� ،أو الإ�ضرار باخلزانة� ،أو ال�ضرر اجل�سيم بالأخالقيات االجتماعية.
العالقة مع حقوق امللكية :م�صادرة الأ�صول مت�صلة عن كثب بالنظام الد�ستوري حلقوق امللكية.

لقد �أ�شارت املحكمة الد�ستورية يف نف�س القرار �إىل �أن القانون يحمي حقوق من يحوزون املمتلكات بطرق
�شرعية فقط .وال ميكن ملن يحوزون املمتلكات ب�شكل غري قانوين �أن يطالبوا مبا يقدمه النظام القانوين من
حماية.
وبالإ�ضافة �إىل القوانني الداخلية لكولومبيا ،هناك �أ�سا�س قانوين للإثراء غري امل�شروع يف القانون الدويل،
وبخا�صة اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية ،حيث تن�ص املادة  )7( 12منها على:
«يجوز للدول الأط��راف �أن تنظر يف �إلزام اجلاين ب�أن يبني امل�صدر امل�شروع لعائدات اجلرائم املزعومة �أو
املمتلكات الأخرى املعر�ضة للم�صادرة ،بقدر ما يتفق ذلك الإل��زام مع مبادئ قانونها الداخلي ومع طبيعة
الإجراءات الق�ضائية والإجراءات الأخرى».

نطاق الق�ضايا الإجرائية والإثباتية ،الفوائد
يعترب نطاق الإثراء غري امل�شروع �أعر�ض بكثري من نطاق الأفعال اجلنائية ،ويتجاوز ال�صالحيات العقابية
للقانون اجلنائي �إىل عامل قانون امللكية� .إذ يحاول �أن يحيط بنتائج الن�شاط غري القانوين وعجز اجلاين
عن االمتثال للنظام االجتماعي للملكية .347ويف هذا ال�صدد ،ال يتمثل الغر�ض فقط يف احلكم على اجلاين،
و�إمنا يف حرمانه من امللكية القانونية للأ�صول املكت�سبة من خالل اجلرمية �أو ب�أ�ساليب غري قانونية ،و�إ�ساءة
ا�ستخدام الأموال العامة ،وهلم جرا .وبالنظر �إىل النطاق والأغرا�ض املتنوعة ،تف�صل م�صادرة املمتلكات عن
الإجراءات املتعلقة باقرتاف فعل جمرم جنائيا.
ويحاج البع�ض ب�أن م�صادرة الأ�صول يف حاالت الإثراء غري امل�شروع ال حترتم مبد�أ ال�سببية ،كما هو احلال
يف القانون اجلنائي ،بوا�سطة �إن�شاء �صلة بني الن�شاط غري القانوين واجلاين .بيد �أن مفهوم �إن�شاء �صلة ،يف
قانون امل�صادرة� ،أعر�ض بكثري وميتد �إىل العالقات االقت�صادية والعملية واالجتماعية .ونتيجة لذلك ،لي�س من
ال�ضروري ملالك الأ�صل اخلا�ضع للم�صادرة �أن يكون مت�صال مبا�شرة بن�شاط غري قانوين.
 347املحكمة الد�ستورية ،احلكم  ،C-37-97للقا�ضي د .خوزيه غريغوريو هرينانديز غاليندو
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ويحافظ �إجراء �إثبات الإثراء غري امل�شروع يف كولومبيا على حق اجلاين يف الدفاع .ومن الناحية الفعلية،
يعترب ذلك قرينة قابلة للتفنيد وي�ستطيع اجلاين �أن يتغلب على القرينة بتقدمي دليل يف�سر الظروف التي
راكم فيها الأم��وال خارج نطاق من�صبه .وو�صفت املحكمة الد�ستورية الكولومبية هذا ب�أنه «عبء الإثبات
الدينامي» الذي يتطلب �أن يكون ال�شخ�ص الأقدر من غريه على �إثبات احلقيقة هو من يقوم ب�إثباتها .348ويف
حالة امل�صادرة ،يكون املالك يف و�ضع �أف�ضل لإثبات الأ�صل القانوين للممتلكات وتقوي�ض حماولة الإدعاء ب�إثبات
الأ�صل غري امل�شروع للأ�صول .وقد اعترب عبء الإثبات الدينامي هذا مالئما بالنظر �إىل �أن م�صادرة الأ�صول
دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة عملية م�ستقلة عن العملية اجلنائية وال يق�صد بها �أن تكون جزائية �أو �أن تفر�ض
جزاءات.

الدليل املطلوب يف احلاالت التي تنطوي على زيادة غري مربرة يف الأ�صول ال�شخ�صية
يجب على التحقيق ،لكي ي�شرع يف �إجراءات م�صادرة� ،أن يثبت ما يلي:
§
§
§

§
§

وجود املمتلكات وهويتها و (�سند) ملكيتها؛
و�أ�صل املوارد التي مت بها اال�ستحواذ على املمتلكات �أو الأ�صول ،وقيمتها و�أرباحها وعائدها؛
والعالقة ال�سببية بني �أ�صل املوارد التي ا�ستحوذت بها املمتلكات �أو الأ�صول و�أن�شطة املالك خارج
�إطار من�صبه ،مبا يف ذلك �أن�شطة ت�سمح بزيادة غري متنا�سبة يف الأ�صول �أو تف�سري لقرو�ض ب�شروط
غري عادية (مثال ،عدم وجود �ضمانات� ،أو فوائد �أو تاريخ حمدد لل�سداد)؛
والقدرة املالية (�أو عدم وجودها) على احتياز الأ�صول؛
وعدم وجود ق�صد كيدي �أو خط�أ.

ويفرت�ض وجود ح�سن النية ويحق للجاين �أن يقدم دليال جديدا يطعن به على القرارات التي مت اتخاذها
خالل العملية .وعادة ما ال يجد ال�شخ�ص �صاحب الدخل القانوين م�شقة يف �إثبات �أ�صل العوائد.

�آليات احل�صول على دليل
تقوم هيئات �إنفاذ القانون بجمع الأدلة من خالل اال�ستخبارات ،واملر�شدين و�أي �آليات �أخرى وتقدمها �إىل
مكتب املدعي العام .كما ميكن تقدمي املعلومات بوا�سطة هيئات �أخرى ،مثل وحدة �إدارة املمتلكات� ،أو اجلي�ش،
�أو فرد ما .وميكن ا�ستخدام الآليات املمكنة التالية:
§ �أحكام �أو قرارات حماكم �سابقة ،مبا يف ذلك القرارات اجلنائية والإدارية واجلمركية والت�أديبية،
وهلم جرا.
§ �صكوك ملكية عمومية و�سجالت عقارية �أو �سجالت �أخرى.
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§
§
§
§
§
§
§
§
§
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�شهادات �صادرة من مكاتب العبور �أو الطريان �أو البحرية؛
�إثبات مت احل�صول عليه من اخلارج؛
�إثباتات مل�صادر قائمة؛
تقارير عن عمليات تغطي ال�شراء والبيع وحتويل الأم��وال وال�سفر وما �شابه ذلك؛ ومقارنات مع
�أن�شطة �أعمال مماثلة يف نف�س الظروف االقت�صادية؛
�إقرارات وبيانات عن �ضرائب الدخل عن �سنوات �سابقة و�أوعية �ضريبية مماثلة؛
خرباء خارجيون يف املحا�سبة والتمويل ،وتقييم املمتلكات؛
�شهادات �صادرة عن غرفة التجارة ب�ش�أن ال�شركات ومن�ش�آت الأعمال؛
�إثباتات لدفاتر احل�سابات و�سجالت من م�صادر خمتلفة ،عامة ،خا�صة على حد �سواء ،مثل مكتب
ال�ضرائب وامل�صارف؛
التحقق من معقولية االلتزامات.

م�سرد
�أ�صول :انظر ،ممتلكات
دليل ظ��ريف :حقيقة �أو �أكرث ميكن ا�ستخدامها ال�ستقراء حقيقة �أخرى .كما ي�شار �إليه بعبارة «ا�ستدالالت
م�ستندة �إىل ظروف مو�ضوعية».
م�صادرة مدنية� :إجراء قانوين موجه �ضد املمتلكات فح�سب ا�ستنادا �إىل نتيجة قانونية ب�أن املمتلكات ذاتها
عبارة عن عوائد �أو �أدوات ن�شاط غري قانوين� .إذ ال يعترب �إجراء �ضد اجلاين ،و�إمنا �إجراء �ضد ممتلكات،
ومنف�صل عن الإج��راء اجلنائي �ضد مرتكب اجل��رم .وي�ستخدم امل�صطلح بالتبادل مع امل�صادرة العينية،
وكالهما مدرجان يف تعريف م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة.
املدعى :ال�شخ�ص الطاعن يف امل�صادرة .وي�شمل ذلك الغري� ،أو مرتكب اجلرم� ،أو اجلاين .ويف �سياق امل�صادرة
اجلنائية �أو التقا�ضي ال�شخ�صي ،ي�ستخدم امل�صطلح بالتبادل مع املدعى عليه و «املجيب على الإدعاء».
امل�صادرة ( :)confiscationانظر التجريد /امل�صادرة ()forfeiture

املدعى عليه� :أي طرف مطلوب منه �أن يجيب عن �أ�سئلة مثارة يف �شكوى املدعي يف ق�ضية مدنية �أمام املحكمة،
�أو �أي طرف وجهت �إليه تهمة ر�سميا �أو اتهم بانتهاك القانون اجلنائي.
امل�ستندات� :أي معلومات �سجلت ب��أي �شكل من الأ�شكال ،املرئية �أو ال�سمعية ،وب ��أي و�سيلة كانت� ،سواء
كانت �شكال يدوي ال�صنع (مبا يف ذلك ،على �سبيل املثال ولي�س احل�صر ،الكتابات �أو الر�سوم �أو الت�صوير
الزيتي)؛ �أو �شكل الت�صوير ال�ضوئي (مبا يف ذلك ،على �سبيل املثال ولي�س احل�صر ،امليكروفيلم وامليكروفي�ش
والن�سخ املطبوعة وال�شرائح ،وال�صور ال�سلبية ،و�أف�لام الفيديو ،وال�صور املتحركة ،والن�سخ ال�ضوئية)؛ �أو
�شكال ميكانيكيا (مبا يف ذلك ،على �سبيل املثال ولي�س احل�صر ،ت�سجيالت الفونوغراف ،والن�سخ املطبوعة،
واملن�سوخات على الآلة الكاتبة)؛ �أو �شكال كهربائيا �أو �إليكرتونيا �أو مغناطي�سيا (مبا يف ذلك ،على �سبيل املثال
ولي�س احل�صر،الت�سجيالت ال�صوتية ،و�شرائط الكا�سيت ،والأقرا�ص املدجمة ،ونبائط التخزين الإليكرتوين �أو
املغناطي�سي مثل القري�صات املرنة ،والأقرا�ص ال�صلبة ،والأقرا�ص املزودة بذاكرة القراءة فقط (�سي دي)،
و�أقرا�ص الفيديو الرقمي ،وامل�ساعدات الرقمية ال�شخ�صية ،وبطاقات الو�سائط املتعددة ،وق�ضبان الذاكرة� ،أو
الأقرا�ص ال�ضوئية� ،أو و�سيلة التخزين امل�ؤقت يف الطابعة� ،أو البطاقات الذكية� ،أو حا�سبات الذاكرة� ،أو �أجهزة
املراقمة الإليكرتونية� ،أو احلوا�سيب الدفرتية الإليكرتونية ،عالوة على ملفات البيانات الرقمية وطبع حمتوى
الذاكرة �أو خمرجات الذاكرة من �أي نبيطة مغناطي�سية �أو كهربائية �أو �إليكرتونية).
�إجراءات من جانب واحد� :إجراءات قانونية يرفعها �شخ�ص واحد يف غياب الأطراف الأخرى وبدون متثيلها
�أو �إخطارها.
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وحدة التحريات املالية :وكالة مركزية وطنية م�س�ؤولة عن ت�سلم املعلومات املالية (وطلبها بح�سب ما ي�سمح
به) وحتليلها ون�شرها على ال�سلطات املخت�صة ،والإف�صاح عنها « »1بخ�صو�ص عوائد اجلرمية امل�شتبه فيها
والتمويل املحتمل للإرهاب� »2« ،أو املعلومات التي تطلبها الت�شريعات �أو اللوائح الوطنية ،من �أجل مكافحة
غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب».1
امل�صادرة /التجريد ( :)forfeitureاحلرمان الدائم من املمتلكات ب�أمر من املحكمة �أو غريها من ال�سلطات
املخت�صة .2وي�ستخدم امل�صطلح بالتبادل مع التجريد /امل�صادرة ( .)confiscationوحتدث امل�صادرة من
خالل �إجراء ق�ضائي �أو �إداري يحول ملكية �أموال حمددة �أو غريها من الأ�صول �إىل الدولة .ويفقد الأ�شخا�ص �أو
الكيانات التي متلك م�صلحة يف الأموال املحددة �أو غريها من الأ�صول كل احلقوق عند امل�صادرة �أو التجريد،
من ناحية املبد�أ ،يف الأموال �أو غريها من الأ�صول.3
جتميد :القيام ب�شكل م�ؤقت بحظر حتويل املمتلكات �أو تغيري قيمتها �أو الت�صرف فيها �أو القيام ب�شكل م�ؤقت
بحرا�سة �أو رقابة املمتلكات ا�ستنادا �إىل �أمر ت�صدره حمكمة �أو �سلطة خمت�صة �أخرى .4وي�ستخدم امل�صطلح
بالتبادل مع احتجاز وتقييد .وامل�صطلح امل�ستخدم يف بع�ض الواليات الق�ضائية هو «ح�صر».
�شهادة بال�سماع عن الغري .بيان من خارج املحكمة يقدم يف املحكمة كدليل لإثبات �صدق الأمر املجزوم به.
ويف حني �أن الدوائر الق�ضائية املدنية ال ت�ستبعد يف العادة ال�شهادة بال�سماع عن الغري من الإجراءات ،ف�إنها
غري مقبولة يف القانون العام ،مع عدد من اال�ستثناءات .و�إذا ما قبلت ال�شهادة بال�سماع عن الغري ،يجب على
املحكمة �أي�ضا �أن تنظر يف الوزن املالئم الذي تعطيه لها.
�شخ�صي ( .)in personamالتعبري الالتيني املقابل لتعبري «موجه نحو �شخ�ص معني» .ويف �سياق امل�صادرة
�أو دعوى ق�ضائية ،فهو �إجراء قانوين �ضد �شخ�ص بعينه.
عيني ( .)in remالتعبري الالتيني املقابل لتعبري « �ضد �شيء» .ويعترب يف �سياق امل�صادرة �إجراء قانونيا �ضد
�شىء حمدد �أو ممتلكات حمددة .انظر �أي�ضا امل�صادرة املدنية.
الأداة ،الأدوات .الأ�صول امل�ستخدمة يف ت�سهيل جرمية ما،مثل �سيارة �أو قارب ي�ستخدمان يف نقل املخدرات.
اع��رف عميلك .احلر�ص واحلذر الواجبان واللوائح امل�صرفية التي يجب �أن ت�ضطلع بها امل�ؤ�س�سات املالية
والكيانات الأخرى اخلا�ضعة للقواعد التنظيمية لتحديد عمالئها والت�أكد من �صحة املعلومات وثيقة ال�صلة
املتعلقة بالقيام بن�شاط الأعمال املايل معهم.
مواد .انظر م�ستندات
م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدان��ة .م�صادرة الأ�صول يف ظل عدم وجود �إدان��ة ملقرتف الفعل
املجرم .وي�ستخدم امل�صطلح بالتبادل مع امل�صادرة املدنية ،وامل�صادرة العينية ،و «امل�صادرة املو�ضوعية».
الأ�شخا�ص املف�ضوحون �سيا�سيا�« .أفراد �أنيط بهم وظائف عمومية بارزة يف بلد �أجنبي ،مثال ،رئي�س دولة
 1تعريف معتمد يف اجلل�سة العامة لفريق �إيجمونت يف روما يف ت�شرين الثاين /نوفمرب  ،1996بال�صيغة املعدل بها يف جل�سة �إجمونت العامة يف غرينزى
يف حزيران /يونيه .2004
 2املادة ( 2ز) من اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد.
 3مذكرة فريق عمل الإجراءات املالية املعني بغ�سل الأموال التف�سريية ب�ش�أن التو�صية الثالثة :جتميد وم�صادرة الأ�صول الإرهابية.
 4املادة ( 2د) من اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد.
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�أو رئي�س حكومة� ،سيا�سيون رفيعو امل�ستوى ،م�س�ؤولون حكوميون �أو ق�ضائيون �أو ع�سكريون رفيعو امل�ستوى،
تنفيذيون رفيعو امل�ستوى يف �شركات مملوكة للدولة ،م�س�ؤولو �أحزاب �سيا�سية مهمة .عالقات ن�شاط الأعمال مع
�أفراد من �أ�سرة الأ�شخا�ص املك�شوفني �سيا�سيا �أو امل�ساعدين املقربني تنطوي على خماطر تتعلق بال�سمعة مثل
تلك التي تنطوي عليها العالقات مع الأ�شخا�ص املف�ضوحني �سيا�سيا �أنف�سهم .وال يق�صد بالتعريف �أن يغطي
�أفرادا من الرتب املتو�سطة �أو �أدنى منها يف الفئات �آنفة الذكر.»5
املمتلكات� .أ�صول من كل نوع� ،سواء كانت مادية �أو غري مادية ،منقولة �أو ثابتة ،ملمو�سة �أو غري ملمو�سة،
وامل�ستندات وال�صكوك القانونية التي تثبت حجة ملكية �أو م�صلحة يف تلك الأ�صول .6وي�ستخدم امل�صطلح
بالتبادل مع الأ�صول.
احتجاز .انظر جتميد.
تقرير عن الن�شاط امل�شبوه .انظر «تقرير عن املعامالت امل�شبوهة»
تقرير عن املعامالت امل�شبوهة .تقرير تودعه م�ؤ�س�سة مالية حول معامالت �أو �أن�شطة م�شبوهة �أو يحتمل �أن
تكون م�شبوهة .ويودع التقرير لدى وحدة التحريات املالية يف البالد .وي�ستخدم امل�صطلح بالتبادل مع تقرير
عن الن�شاط امل�شبوه.
�سجالت .انظر م�ستندات.
البلد املتلقي للطلب �أو ال�سلطة الق�ضائية املتلقية للطلب ,البلد �أو ال�سلطة الق�ضائية اللذان يطلب منهما
تقدمي م�ساعدة �إىل بلد �آخ��ر �أو والي��ة �سلطة ق�ضائية �أخ��رى بغر�ض امل�ساعدة يف التحقيقات �أو املالحقة
الق�ضائية� ،أو �إنفاذ حكم.
البلد املطالب �أو ال�سلطة الق�ضائية املطالبة .بلد �أو �سلطة ق�ضائية تطلب م�ساعدة من بلد �آخر �أو �سلطة
ق�ضائية �أخرى بغر�ض امل�ساعدة فيما تقوم به من حتقيقات �أو مالحقة ق�ضائية� ،أو �إنفاذ حلكم.
تقييد .انظر جتميد.
اجلاين .ال�شخ�ص ،املعروف �أو غري املعروف ،الذي ارتكب ن�شاطا غري قانوين ت�ستند �إليه م�صادرة الأ�صول
دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة .وي�ستخدم امل�صطلح بالتبادل مع مرتكب الفعل املجرم .انظر �أي�ضا املدعى.
مرتكب الفعل املجرم .انظر اجلاين.

 5التو�صيات الأربعون لفريق عمل الإجراءات املالية املعني بغ�سل الأموال.
 6املادة (2د) من اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد.
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ا�سرتداد الأ�صول املنهوبة :دليل للممار�سات احل�سنة ب�ش�أن م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة

حوا�شي امل�صفوفة
 -1القانون  793ل�سنة  2002ب�ش�أن احلق يف امللكية (كولومبيا) ،املادة  ،2الفقرة .2
 -2قانون م�صادرة الأموال� ،إىل �آخره ،يف الإجراءات املدنية (والية غرينزى الإقليمية) ل�سنة  ،2007املواد  6و  10و  13و .61
 -3اجلرائم واجلنح واملخالفات.
 -4تن�ص املادة  22من قانون احلظر على غ�سل الأموال ل�سنة �( 2001إ�سرائيل) على م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة يف الأحوال
التي تكون فيها املحكمة مطمئنة �إىل �أن ( )1املمتلكات قد مت احل�صول عليها ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة ،نتيجة لفعل جمرم وفقا
لقانون حظر غ�سل الأموال �أو لتعوي�ض عن مثل هذا الفعل؛ (� )2أو مت ارتكاب فعل جمرم �ضد هذه املمتلكات .ووفقا للمادة  2من قانون حظر
غ�سل الأموال ،تدرج الأفعال املجرمة امل�سندة �إىل غ�سل الأموال �ضمن اجلدول  1للقانون؛ وتعترب �أفعاال جمرمة ج�سيمة ي�ستمد اجلناة منها
مكا�سب مرتفعة ب�صفة عامة.
 -5ي�سري على عوائد «�أن�شطة غري قانونية» �أو جرائم «م�سندة» حمددة ح�سبما يق�ضى به القانون اجلمهوري رقم  9160ب�صيغته املعدلة
(الفلبني) .وتعدد املادة  )»1«( 3من القانون اجلمهوري رقم  ،9160ب�صيغته املعدلة ،اجلرائم امل�سندة ،على النحو التايل :ي�شري «الن�شاط
القانوين» �إىل �أي فعل �أو �سهو �أو �سل�سلة �أو جمموعة م�ؤتلفة من تلك الأن�شطة تنطوي على ما يلي �أو لها عالقة مبا�شرة به:
( )1اخلطف بغر�ض احل�صول على فدية مبوجب املادة  267من القانون اجلمهوري  ،3815املعروف بخالف ذلك با�سم املدونة اجلنائية
املنقحة ،ب�صيغته املعدلة؛
( )2املواد  4و  5و  6و  8و  9و  10و  12و  13و  14و  15و  16من القانون اجلمهوري  ،9165املعروف بخالف ذلك با�سم قانون املخدرات
اخلطرية ال�شامل ل�سنة 2002؛
( )3الفقرات باء وجيم وهاء وزاي وحاء والم من املادة  3من القانون اجلمهوري  3019ب�صيغته املعدلة واملعروف بخالف ذلك با�سم قانون
مكافحة ر�شوة امل�س�ؤولني واملمار�سات الفا�سدة؛
( )4ال�سرقة بالإكراه مبوجب القانون اجلمهوري  ،7080ب�صيغته املعدلة؛
( )5ال�سرقة واالبتزاز مبوجب املواد  294و  295و  296و  299و  300و  301و  302من املدونة اجلنائية املنقحة ،ب�صيغتها املعدلة؛
( )6لعبة احلظ امل�سماة جويتنج وما�سياو املعاقبة كمقامرة غري قانونية مبوجب املر�سوم الرئا�سي رقم 1602؛
( )7القر�صنة يف �أعايل البحار مبوجب املدونة اجلنائية املنقحة ب�صيغتها املعدلة ،واملر�سوم الرئا�سي رقم 532؛ ( )8ال�سرقة امل�شروطة
مبوجب املادة  310من املدونة اجلنائية املنقحة ب�صيغتها املعدلة؛
( )9الن�صب مبوجب املادة  315من املدونة اجلنائية املنقحة ب�صيغتها املعدلة؛
( )10التهريب مبوجب القانون اجلمهوري  455والقانون اجلمهوري 1937؛
( )11االنتهاكات مبوجب القانون اجلمهوري  ،8792املعروف بخالف ذلك با�سم قانون التجارة الإليكرتونية ل�سنة 2000؛
( )12خطف الطائرات واالنتهاكات الأخرى مبوجب القانون اجلمهوري 8235؛ واحلريق العمد املدمر والقتل ،على ما هو حمدد يف املدونة
اجلنائية املنقحة ب�صيغتها املعدلة ،مبا يف ذلك تلك التي يقرتفها الإرهابيون �ضد امل�ساملني (�أ�شخا�ص و�أهداف مماثلة)؛
( )13املمار�سات االحتيالية واالنتهاكات الأخرى مبوجب القانون اجلمهوري  8799املعروف بخالف ذلك با�سم مدونة الإجراءات الأمنية
ل�سنة 2000؛ ( )14اجلنايات �أو ما �شاكلها من �أفعال جمرمة التي يعاقب عليها مبوجب القوانني اجلنائية لبلدان �أخرى» .وجتدر
الإ�شارة �إىل املادة )»1«( 3
( )14التي حتتوي على جرائم �أخرى يتم املعاقبة عليها مبوجب القوانني اجلزائية للبلدان الأخرى
 -6مبوجب امل��ادة  3من قانون مكافحة غ�سل الأم��وال ل�سنة ( 1999تايلند) ،يجري �إنفاذ ت�سعة �أفعال جمرمة م�سندة �إىل غ�سل الأموال
تتعلق باملخدرات ،واالجتار يف الن�ساء والأطفال ،واالجتار بالب�شر ،واالحتيال العمومي ،واختال�س �أموال امل�ؤ�س�سات املالية ،واخلروج على
مقت�ضيات واجبات العمل الر�سمية ،وابتزاز الأموال بالإكراه وبالت�شهري بال�سمعة ،والتهرب من ال�ضرائب ،وانتهاكات قانون االنتخاب،
والإرهاب ،واملقامرة غري القانونية.
 -7املادة  329من قانون عوائد اجلرمية (�أ�سرتاليا) .كما يغطي العوائد الأدبية.
 -8القانون  793ل�سنة  2002ب�ش�أن �إ�سقاط احلق يف امللكية (كولومبيا) ،املادة  :2يتم الأمر بامل�صادرة ..يف الظروف التالية:
(� )2إذا كانت املمتلكات م�ستمدة ،ب�صفة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة ،من ن�شاط غري قانوين؛
(� )3إذا ا�ستخدمت املمتلكات كو�سيلة �أو �أداة للقيام بالن�شاط غري القانوين� ،سواء كان الق�صد من املمتلكات املذكورة �أن ت�ستخدم يف القيام
بالن�شاط املذكور �أو كانت جزءا من الغاية من الفعل املجرم.
(� )4إذا ا�ستمدت املمتلكات �أو املوارد امل�شمولة من نق�ص �أو تبادل �سلع �أو موارد �أخرى مت احل�صول عليها ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة،
من ن�شاط غري قانوين ،وكان ينتوى ا�ستخدامها يف ارتكاب �أن�شطة غري قانونية� ،أو كانت ح�صيلة للأفعال املجرمة �أو نتيجتها �أو
�أداتها �أو غر�ضها.
 -9قانون منع اجلرمية املنظمة ل�سنة ( 1998جنوب �أفريقيا) ،املادتان  )2( 38و .)1( 48
 -10حتدد املادة  3من قانون مكافحة غ�سل الأموال ل�سنة ( 1999تايلند) « الأ�صول التي ينطوي عليها الفعل املجرم» ب�أنها:
(� )1أم��وال �أو ممتلكات م�ستمدة من اق�تراف فعل جمرم م�سند� ،أو من امل�ساعدة على اق�تراف فعل جمرم م�سند �أو التحري�ض على
اقرتافه؛
(� )2أو �أموال �أو �أ�صول م�ستمدة من بيع �أو توزيع �أو حتويل الأموال �أو الأ�صول يف ( )1ب�أي طريقة من الطرق؛
(� )3أو ثمار الأموال �أو الأ�صول يف (� )1أو (.)2
 -11امل�صادرة مق�صورة على النقد .قانون م�صادرة الأموال� ،إىل �آخره ،يف الإجراءات املدنية (والية لغرينزى الإقليمية) ل�سنة  ،2007املادتان
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 3و  .13واملادة  3تن�ص على ما يلي )1( :يف هذا القانون ،يعني «النقد»�( :أ) �أوراق النقد �أو النقود املعدنية ب�أي عملة؛ (ب) واحلواالت
الربيدية؛ (ج) و�شيكات من �أي نوع من الأنواع ،مبا يف ذلك ال�شيكات ال�سياحية؛ (د) واحلواالت امل�صرفية( ،ﻫ) وال�سندات حلامليها
والأ�سهم حلامليها( ،و) وطوابع بريد من �أي والية ق�ضائية؛ ..مما قد يوجد يف الوالية الإقليمية )2( .كما ي�شمل «النقد» �أي نوع من
ال�صكوك النقدية التي�( :أ) قد توجد يف �أي مكان يف الوالية الإقليمية؛ (ب) من �أية فئة �أو و�صف حتددهما لوائح وزارة الداخلية
ال�صادرة بالت�شاور مع جلنة ال�شرطة واملالية يف واليتي �ألديرين وجلنة الق�صا�ص العامة واال�ست�شارات التابعة للمدعي العام ل�سارك.
 -12يجوز للمحكمة ،وفقا للمادة  22من قانون حظر غ�سل النقود (�إ�سرائيل)� ،أن ت�أمر مب�صادرة ممتلكات يف �إجراءات مدنية ،يف الأحوال
التي تكون فيها مطمئنة �إىل �أن املمتلكات مت احل�صول عليها ،ب�صفة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة ،بوا�سطة فعل جمرم وفقا لقانون حظر غ�سل
الأموال� ،أو كتعوي�ض عن مثل هذه الأفعال؛ �أو تكون هذه الأفعال املجرمة قدر ارتكبت �ضد هذه املمتلكات .وال يغطي قانون حظر غ�سل
الأموال م�صادرة �أدوات وو�سائل اجلرمية دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة.
 -13الفقرة  1من املادة  70من املدونة اجلنائية (�سوي�سرا) ،ت�صادر «الأ�صول الناجتة عن فعل جمرم �أو التي كان يق�صد بها �إغواء املجرم �أو
مكاف�أته» و�إن كانت ت�صادر �أي�ضا الأ�صول البديلة (الأً�صول امل�شرتاة بعوائد الفعل املجرم) ،ما دام تتبعها ممكنا.
 -14قانون عوائد اجلرمية (�أ�سرتاليا) ،املادة .55
 -15املادة  3من القانون  793ل�سنة ( 2002كولومبيا)�« :إذا مل يتي�سر حتديد موقع املمتلكات املعلن عن كونها مو�ضع امل�صادرة وقت �صدور
احلكم� ،أو توقيع احلجز عليها ،يجوز للقا�ضي �أن ي�أمر مب�صادرة ممتلكات �أو �سلع بديلة ميلكها نف�س ال�شخ�ص وبنف�س القيمة .وال تف�سر
هذه املادة على �أنها ت�شكل �إخالال بحقوق الغري الأبرياء الذين يت�صرفون بح�سن نية».
 -16املادة  23من قانون حظر غ�سل الأموال تطبق مواد الأ�صول البديلة يف قانون املخدرات اخلطرية (املادة  36زاي) (ا�سرائيل).
 -17فيما عدا امل�سكن الرئي�سي.
 -18م�صادرة �أ�صول بديلة م�سموح بها ،ولكن يف مالب�سات حمدودة.
 -19القانون اجلمهوري رقم  9160يف �صيغته املعدلة (الفيلبني) املادة ( 12ج):
حيثما تكن املحكمة قد �أ�صدرت �أمرا مب�صادرة الأداة النقدية �أو املمتلكات مو�ضع جرم غ�سل الأموال املحدد مبوجب املادة  ،4وال ميكن
�إنفاذ امل�شار �إليه ب�سبب عدم �إمكانية حتديد موقع �أى �أداة نقدية �أو ممتلكات بعينها ،مع بذل احليطة واحلذر الواجبني� ،أو مت تغيريهما
ب�شكل كبري� ،أو تدمريها �أو تناق�ص قيمتها� ،أو �أ�صبحت بخالف ذلك ال قيمة لها ب�سبب �أي فعل �أو �سهو ،مبا�شر �أو غري مبا�شر ،يعزى �إىل
اجلاين� ،أو مت �إخفا�ؤها�،أو نقلها �أو حتويلها� ،أو نقلها بغري ذلك من الطرق ملنع العثور على نف�س الأ�شياء �أو لتجنب م�صادرتها� ،أو كانت
موجودة خارج الفلبني� ،أو و�ضعت �أو نقلت خارج الوالية الق�ضائية للمحكمة� ،أو متت مبادلتها مع �أدوات نقدية �أو ممتلكات �أخرى مملوكة
�إما للجاين ذاته �أو لطرف �أو كيان ثالث مما يجعل من ال�صعب حتديد نف�س الغر�ض �أو ف�صله من �أجل م�صادرته ،يجوز للمحكمة ،عو�ضا
عن �إنفاذ م�صادرة الأداة املالية �أو املمتلكات �أو جزء منها �أو �أية م�صلحة فيها� ،أن ت�أمر بناء على ذلك اجلاين املدان بدفع مبلغ يعادل قيمة
الأدوات النقدية �أو املمتلكات امل�شار �إليها .وينطبق هذا احلكم على كل من امل�صادرة املدنية واجلنائية.
�	-20إذا مل تعد الأ�صول متاحة ،جتيز الفقرة  1من املادة  71من املدونة اجلنائية (�سوي�سرا) للمحكمة ب�أن ت�ستعي�ض عنها مبطالبة تعوي�ضية.
بيد �أنه ال يجوز م�صادرة الأ�صول البديلة .ويجوز تقييد الأ�صول املعنية �أثناء التحقيق� ،إال �أنه �إذا �أمر القا�ضي بحق �إدعاء تعوي�ضي (حكم
نقدي) ،وجب �إنفاذه من خالل �إجراء �إنفاذ حكم ا�ستنادا �إىل قانون حت�صيل الديون والإفال�س االحتادي ال�سوي�سري ،و�إثبات �صالحيته،
عند االقت�ضاء ،ب�إجراء مدين ي�ستند �إىل القانون املدين و�إنفاذا لقانون الإجراءات املدنية ال�سوي�سرى ،مثله يف ذلك مثل �أي دائن خا�ص
�آخر.
 -21قانون عوائد اجلرمية ل�سنة ( 2002اململكة املتحدة) ،املادة « :)1( 305حيثما تكن ممتلكات متح�صلة من خالل �سلوك غري قانوين
(«املمتلكات الأ�صلية») ،قابلة لال�سرتداد �أو مت ا�سرتدادها ،ف�إن املمتلكات التي متثل املمتلكات الأ�صلية تكون قابلة لال�ستعادة �أي�ضا».
 -22فحو�ص ،و�أوامر �إبراز ،و�أوامر ر�صد ،وبحث واحتجاز ،و�إخطار للمنظمات املالية (الباب  3من قانون عوائد اجلرمية (�أ�سرتاليا)).
�	-23أوامر �إبراز ،و�أوامر اعرف عميلك ،و�أوامر ر�صد احل�سابات ،و�أوامر �إف�صاح .انظر قانون م�صادرة الأموال� ،إىل �آخره ،يف الإجراءات
املدنية (الوالية الإقليمية لغريزنى) ل�سنة  ،2007الباب الرابع.
�	-24أي �آلية متاحة لقا�ضي التحقيق �أو املدعي العمومي مبوجب �إجراءات التحقيق اجلنائية.
 -25مبوجب املادة  43من قانون الإجراءات اجلنائية (القب�ض والتفتي�ش) ل�سنة �( 1969إ�سرائيل) ،يجوز �إجبار �أي �شخ�ص �أو م�ؤ�س�سة (مالية �أو
خالفه) بفعل �أمر ق�ضائي على �إبراز م�ستندات �أو تقارير �أو �أي دليل �آخر للمحكمة ،ويجوز لل�شرطة مبوجب املادة � 32أن ت�ضبط مواد ت�شمل
م�ستندات و�سجالت �أثناء عمليات التفتي�ش القانونية .ومبوجب املادة  26من قانون حظر غ�سل الأموال (�إ�سرائيل) ،تنطبق �سلطات البحث
وال�ضبط مبوجب قانون الإجراءات اجلنائية (القب�ض والتفتي�ش) ل�سنة �( 1969إ�سرائيل) فيما يتعلق مبمتلكات لها �صلة ب�أمر م�صادرة
قد يتم منحه مبوجب قانون حظر غ�سل الأموال .وبغية �إنفاذ قانون حظر غ�سل الأموال ،ميلك م�س�ؤولو ال�شرطة وم�س�ؤولو اجلمارك �سلطة
التفتي�ش املن�صو�ص عليها يف املادة ( 28ب) ( )4من قانون املخدرات اخلطرية.
 -26تن�ص املادة  11من القانون اجلمهوري  9160ب�صيغته املعدلة (الفلبني) على �سلطة التحري عن الودائع امل�صرفية« .ب�صرف النظر عن
�أحكام القانون اجلمهوري رقم  ،1405ب�صيغته املعدلة ،والقانون اجلمهوري رقم  6426ب�صيغته املعدلة ،والقانون اجلمهوري  871ب�صيغته
املعدلة ،وغري ذلك من القوانني ،يجوز ملجل�س مكافحة غ�سل الأموال �أن يطلب فح�ص �أي �إيداعات �أو ا�ستثمارات بعينها لدى �أي م�ؤ�س�سة
م�صرفية �أو م�ؤ�س�سة مالية غري م�صرفية بناء على �أمر من �أي حمكمة خمت�صة يف حاالت انتهاك هذا القانون ،عندما يثبت �أن هناك �سببا
حمتمال ب�أن تكون الإيداعات �أو اال�ستثمارات مت�صلة بن�شاط غري قانوين على النحو املحدد يف املواد  )1( )»1«( 3و ( )2و ( .)12ويجوز
لوحدة التحريات املالية �أن جتري بنف�سها التحريات امل�صرفية بناء على �سبب حمتمل يف حاالت معينة ،مثل االختطاف للح�صول على فدية،
وانتهاك قانون املخدرات اخلطرية ،والقتل ،والأفعال التي يرتكبها الإرهابيون �ضد الأ�شخا�ص غري املقاتلني.
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ا�سرتداد الأ�صول املنهوبة :دليل للممار�سات احل�سنة ب�ش�أن م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة

�	-27أي �آليات يحق لقا�ضي التحقيق �أو املدعي العام �أن ي�ستخدمها يف �إجراء جنائي (من بينها �أذون التفتي�ش وال�ضبط).
 -28قانون امل�ساعدة القانونية املتبادلة يف الأمور اجلنائية( 2434 B.E. ،تايلند).
�	-29أوامر الإبراز ،و�أوامر الإف�صاح ،و�أوامر ر�صد احل�سابات ،و�أوامر معلومات العميل ،وكذلك �أذون التفتي�ش وال�ضبط املحتملة.
 -30املادة  12من القانون رقم  793ل�سنة ( 2002كولومبيا)« ،يجوز للمدعي العام �أن ي�أمر بتدابري وقائية �أو يطلب نف�س ال�شىء من القا�ضي
املنوط به الدعوى ،بح�سب االقت�ضاء .ويجوز �أن تت�ضمن تلك التدابري تعليق احلق يف الت�صرف يف املمتلكات� ،أو �ضبط �أو جتميد املمتلكات
والنقود املودعة يف نظام مايل و �سندات ملكية الأ�صول وثمار كل ذلك ،عالوة على �أمر بعدم الدفع مقابل املمتلكات املذكورة عندما يكون
�ضبطها عينيا م�ستحيال .وتعمل الدائرة الوطنية لإنفاذ �أحكام املخدرات كحار�س �أو وديع من �أجل املمتلكات امل�شمولة �أو املجمدة ب�أي
حال».
 -31املادة  10من قانون م�صادرة الأموال� ،إىل �آخره ،يف الإجراءات املدنية (الوالية الإقليمية جلويرن�سي) ل�سنة .2007
 -32املادة  23من قانون حظر غ�سل الأم��وال (�( )2000إ�سرائيل) ،تطبق مواد التقييد يف قانون املخدرات اخلطرية (املادتان  38واو (�أ)
و(ب).
 -33وفقا للمادة  10من القانون اجلمهوري  9160ب�صيغته املعدلة (الفلبني) ،يجوز ملحكمة اال�ستئناف �أن ت�صدر �أمر جتميد من طرف واحد
ي�سري ملدة  20يوما قابلة للتمديد« :املادة  .10جتميد الأدوات املالية �أو املمتلكات :يجوز ملحكمة اال�ستئناف ،بناء على طلب من جانب واحد
من جمل�س مكافحة غ�سل الأموال ،ويعد الإقرار بوجود �سبب ممكن لوجود �صلة بني �أي �أدوات مالية �أو ممتلكات ب�أي طريقة من الطرق
بن�شاط غري قانوين ح�سبما هو حمدد يف املادة  )»1«( 3من القانون� ،أن ت�صدر �أمر جتميد ي�سري فورا .وي�سرى �أمر التجميد مدة ع�شرين
( )20يوما ما مل متدده املحكمة .املادة ( 53ب) من قواعد امل�صادرة املدنية (الفلبني) مهلة زمنية مقدارها � 6أ�شهر لأمر التجميد« :بناء
على طلب من امللتم�س يف عري�ضة يودعها قبل انتهاء فرتة الع�شرين يوما من �صدور �أمر التجميد ،يجوز للمحكمة �أن متدد ،ل�سبب وجيه،
�سريان الأمر ملدة ال تتجاوز �ستة (� )6أ�شهر».
 -34انظر قانون مكافحة غ�سل الأموال ل�سنة ( 1999تايلند) ،املواد  34و  35و  36و .48
�	-35أمر جتميد ممتلكات ،وحار�س ق�ضائي للإدارة ،و�أمر ب�ش�أن حار�س ق�ضائي م�ؤقت.
 -36املادة  319من قانون عوائد اجلرمية (�أ�سرتاليا)
 -37املادة  7من القانون  793ل�سنة ( 2002كولومبيا)« :يتم رفع دعوى امل�صادرة على وجه احل�صر وفقا لهذا القانون ،ويتم ذلك وفقا ملدونة
الإجراءات اجلنائية �أو مدونة الإجراءات املدنية فقط فيما مل ين�ص عليه يف هذا النظام الأ�سا�سي يف ذلك الأمر .وال يجوز يف �أي ظرف
من الظروف اتخاذ قرار عار�ض لتعويق احلكم ،وال يجوز طلب �ضم الدعاوى .وما �إن تتوىل املحكمة النظر يف ملف الدعوى ،تكن لهذه
الدعوى �أولوية على �أي دعوى �أخرى قيد النظر يف هذه امل�س�ألة ،با�ستثناء تلك الدعاوى التي تنطوي على البت يف الو�ضع القانوين لفرد ما
قيد التوقيف».
 -38نعم فيما يحاج به ،لكن ذلك قد يثري م�شكالت عملية وقانونية خطرية ب�سبب اال�شرتاطات اال�ستداللية يف املالحقة الق�ضائية اجلنائية.
 -39تق�ضي املادتان  27و  28من قانون قواعد الإجراءات يف دعاوى امل�صادرة املدنية )( (A.M. No 05- 11-04-SCالفلبني) ما يلي:
« -27ال �ضرورة لتغيري م�سبق �أو تعليق �أو �إدانة .ال �ضرورة لتغيري م�سبق �أو تعليق �أو �إدانة بالن�سبة لن�شاط غري قانوين �أو جرمية غ�سل �أموال
من �أجل بدء النظر يف طلب م�صادرة مدنية او البت فيه� -28 .أ�سبقية الإجراءات .تعطي �أي دعوى جنائية مت�صلة بن�شاط غري قانوين
الأ�سبقية على املحاكمة على �أي فعل جمرم �أو انتهاك مبوجب القانون اجلمهوري  9160ب�صيغته املعدلة ،بدون الإخالل يرفع �أى التما�س
منف�صل من �أجل م�صادرة مدنية �أو �إ�صدار �أمر حتفظ على الأ�صول �أو �أمر جتميد .وي�ستمر النظر يف هذا الإجراء املدين ب�شكل م�ستقل عن
املحاكمة اجلنائية».
 -40املادة  50من قانون منع اجلرمية املنظمة ل�سنة ( 1998جنوب �أفريقيا).
 -41تن�ص املادة  58من قانون مكافحة غ�سل الأموال ل�سنة ( 1999تايلند) على « :حيثما كانت الأ�صول تنطوي على ارتكاب فعل جمرم خا�ضع
لإجراء قانوين �آخر مل يتم البدء فيه �أو يكون قيد النظر �أو �إذا كان امل�ضي يف الإجراءات مبوجب ذلك القانون حمققا بفعالية �أكرب ،وجب
على احلكومة �أن مت�ضي يف الإجراءات على النحو املن�صو�ص عليه يف هذا القانون».
 -42يجرى �أى تطبيق مل�صادرة للأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة �إىل جانب التحقيقات واملالحقات الق�ضائية اجلنائية.و�إذا مت اكت�شاف
�أ�صول ذات �صلة بفعل جمرم �أثناء التحقيقات ،وجب تقييدها .و�إذا مل ت�ستمر الإجراءات اجلنائية (ب�سبب هروب املحامى من الوالية
الق�ضائية مثال) وجب م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة ما �إن يثبت حدوث فعل جمرم وات�صال الأ�صول بالفعل املجرم.
 -43يجوز يف الوقت الراهن �أال تنفذ م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة بالتوازي مع الإجراءات اجلنائية حيثما تكن مت�صلة ب�شكل
مو�ضوعي بنف�س الأ�صول �أو الفعل اجلنائي .واملالب�سات التي يجوز فيها �أن مت�ضي امل�صادرة اجلنائية وم�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل
حكم �إدانة والتحقيقات بالتوازي تتجاوز نطاق هذا الدليل .وينبغي للواليات الق�ضائية الأجنبية املهتمة �أن تت�صل بوكالة �إنفاذ القانون وثيقة
ال�صلة يف اململكة املتحدة �أو وزارة الداخلية يف اململكة املتحدة.
 -44قانون عوائد اجلرمية (�أ�سرتاليا) ،املادة �( 14 ، 80أ).
 -45قانون م�صادرة الأموال� ،إىل �آخره ،يف الإجراءات املدنية (الوالية الإقليمية لغرينزي) ل�سنة 2007
 -46ينطبق هذا الأمر على معظم احلاالت ،و�إن كانت هناك ا�ستثناءات حيثما تكن الإدانة مطلوبة.
 -47مدونة الإجراءات اجلنائية (خلتن�شتاين) ،املادة « :356يف حالة وجود مربرات كافية الفرتا�ض �إعطاء �شروط م�سبقة كافية لالفرتا�ض ب�أن
ال�شروط ال�ستيعاب الإثراء (املادة  20من املدونة اجلنائية) وامل�صادرة (املادة 20ب) �أو التجريد (الفقرة  ،)26بدون �إمكانية البت ب�ش�أنها
يف �إجراءات جنائية �أو يف �إجراءات تهدف �إىل الإيداع يف احدى امل�ؤ�س�سات امل�شار �إليها يف املواد � 21إىل  23من املدونة اجلنائية ،وجب على
املدعي العام �أن يرفع طلبا منف�صال لإ�صدار هذا الأمر املايل».
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جتنب املزالق الكامنة يف احل�صول على م�ساعدات قانونية متبادلة :منظور من والية غرينزى التابعة للتاج الربيطاين

 -48املادة  50من قانون منع اجلرمية املنظمة ل�سنة ( 1998جنوب �أفريقيا)
 -49يف حالة رفع دعوى حملية ،ال يحتاج الأمر �إىل �إثبات الذنب ،و�إمنا �إىل �إثبات وجود الفعل املجرم وال�صلة بني الأ�صول والفعل املجرم .و�إذا
ما طلبت ذلك دولة �أجنبية ومتت حماكمة اجلاين وتبني �أنه غري مذنب ،ف�إن ذلك يعتمد على ال�سبب.
 -50ما مل يقم املدعي عليه بالطعن.
 -51عندما تقدم دولة �أجنبية طلبا �إىل اململكة املتحدة مب�صادرة الأ�صول بناء على �إدانة جنائية ،ف�إن الإجراءات تتمثل فعليا يف �إجراء ينطوي
على ت�سجيل الأمر الأجنبي� ،شريطة ،مثال� ،أن يكون ال�سلوك الإجرامي عبارة عن �سلوك ي�شكل فعال جمرما يف �أي جزء من اململكة املتحدة،
�أو قد ي�شكل فعال جمرما يف �أي جزء من اململكة املتحدة لو حدث فيه ،و�أن تكون هناك �إدانة جنائية وال يوجد ا�ستئناف قيد النظر ،و�أن
يكون الأمر اخلارجي �ساري املفعول ولي�س مو�ضع ا�ستئناف ،وال ينتهك االتفاقية الأوروبية حلقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية .وحيثما
يتعني و�ضع �إعطاء �أمر �أجنبي مو�ضع التنفيذ من خالل م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة( ،اال�سرتداد املدين) ،فال ي�شرتط
�أن يكون الأمر الأجنبي نا�شئا عن �إدانة جنائية .بيد �أنه لكي توافق املحكمة على طلب بت�سجيل الأمر اخلارجي ،يتعني عليها �أن تطمئن �إىل
�أنه مت الوفاء ب�شروط معينة من�صو�ص عليها يف قانون عوائد اجلرمية ل�سنة ( 2002اململكة املتحدة) �أو الأوامر ال�صادرة عن جمل�س اململكة
( .)3181 /2005وال تبحث هذه ال�شروط يف م�س�ألة �إثبات اجلرم .بيد �أنه يجب �أن يكون قد تبني للمحكمة اخلارجية �أنه مت التح�صل على
املمتلكات او الأموال نتيجة ل�سلوك �إجرامي �أو بخ�صو�صه ،و�أن الأمر يتعلق با�سرتداد ممتلكات معينة �أو مبالغ معينة من املال .و «ال�سلوك
الإجرامي» هو �سلوك ي�شكل فعال جمرما يف �أي جزء من �أجزاء اململكة املتحدة� ،أو قد ي�شكل فعال جمرما يف �أي جزء من اململكة املتحدة لو
حدث فيه.
 -52املادة  )2( 13من قانون م�صادرة الأموال� ،إىل �آخره ،يف الإجراءات املدنية (والية غرينزى الإقليمية) ل�سنة 2007
 -53املادة  )2( 8من قانون عوائد اجلرمية ل�سنة �( 1996أيرلندا)
 -54تن�ص املادة  32من قواعد الإجراءات يف دعاوى امل�صادرة املدنية (الفلبني) على ما يلي« :ت�صدر املحكمة حكما خالل ثالثني يوما من
تقدمي الدعوى للف�صل فيها .وت�سمح املحكمة بتقدمي التما�س ،يف حالة رجحان الأدلة ل�صالح امللتم�س ،وتعلن م�صادرة الأدوات املالية �أو
املمتلكات �أو العوائد ل�صالح الدولة� ،أو ت�أمر املدعى عليه يف حاالت مالئمة بدفع مبلغ مماثل لقيمة الأدوات املالية �أو املمتلكات وتق�ضي
بالتعوي�ضات الواجبة».
 -55املادة  50من قانون منع اجلرمية املنظمة ل�سنة ( 1998جنوب �أفريقيا).
 -56املعيار �أقل من «ال حمل فيه ل�شك معقول»
	-57ال يحتاج املرء �إىل �أن يثبت �إذناب �شخ�ص ما  ،و�إمنا جمرد حقيقة �أنه حدث فعل جمرم و�أن الأ�صول مت�صلة بالفعل املجرم.
 -58املواد  18و  19و  47و  49من قانون عوائد اجلرمية (�أ�سرتاليا)
 -59ترتاوح فرتة التقادم امل�سقط من � 10إىل  20عاما بالن�سبة للم�س�ؤول احلكومي الذي تثبت �إدانته بالإثراء غري القانوين (املادة  243من
د�ستور هايتي).
 -60الفرتة العامة للتقادم امل�سقط � 7سنوات (الفقرة  3من املادة  70من املدونة اجلنائية (�سوي�سرا)) ما مل يكن قانون التقادم امل�سقط ب�ش�أن
اجلرم الذي �أ�سفر عن العوائد يق�ضي مبدة �أطول من ذلك .وفرتات التقادم امل�سقط من�صو�ص عليها يف املادة  97من املدونة اجلنائية ،مبا
يف ذلك مدة � 30سنة �إذا كان الفعل املجرم يعاقب بحكم بال�سجن مدى احلياة� ،أو � 15سنة �إذا كان الفعل يعاقب بال�سجن ملدة تزيد على 3
�سنوات ،ومدة � 7سنوات �إذا كان املجرم يعاقب ب�أي جزاء �آخر.
وال يجوز �أن متتد فرتة التقادم مدة �أطول من ذلك �إذا ما �صدر حكم ،قبل انتهائها،من حمكمة �أول درجة.
 -61املادة  )1( 288من قانون عوائد اجلرمية ل�سنة ( 2002اململكة املتحدة)
 -62املادة  24من القانون  793ل�سنة ( 2002كولومبيا)« :يجوز الأمر بامل�صادرة بغ�ض النظر عن الوقت الذي حدث فيه احتياز املمتلكات �أو
ا�ستخدامها ب�شكل غري قانوين .ويتعني �أن يكون مفهوما يف جميع الأوقات �أن احليازة غري القانونية للممتلكات ال ت�شكل ملكية عادلة ،وتلحق
�ضررا بالغا بالرفاه االجتماعي للبالد ،وتعترب ن�شاطا له �آثاره الدائمة».
 -63ي�سرى القانون العريف يف هذه احلالة.
 -64جرمية ال�سرقة بالإكراه حيثما يكن احلق يف ا�ستعادة الأ�صول املت�صلة بها غري «معوق بالتقادم �أو �إهمال التنفيذ �أو احلد املانع» (املادة 6
من القانون اجلمهوري [ 7080قانون يعرف جرمية ال�سلب بالإكراه ويعاقب عليها ،الفلبني])
 -65ال يوجد قانون للتقادم امل�سقط بالن�سبة لعدد قليل من اجلرائم املحددة (املادة  101من املدونة اجلنائية) (�سوي�سرا)
 -66املادة  54من قانون عوائد اجلرمية ل�سنة �( 2002أ�سرتاليا) ،تفرت�ض �أن املمتلكات �أداة يف الفعل املجرم ما �إن يتم الوفاء مبعايري معينة.
 -67تطبق القرائن يف مالب�سات حمدودة.
 -68املادة  31من قواعد الإجراءات يف دعاوى امل�صادرة املدنية (الفلبني)« :يجوز للمحكمة ،لدى �إ�صدارها حلكم ما� ،أن تنظر يف العوامل
التالية لتحديد �أين يوجد رجحان الدليل�( :أ) �إذا كانت الأداة النقدية �أو املمتلكات ممثلة يف ن�شاط غري قانوين �أو م�شمولة فيه �أو مت�صلة
به� ،أو بجرم غ�سل �أموال� )1( :إذا كانت القيمة �أو املبلغ امل�شموالن ال يتنا�سبان مع قدرة ال�شخ�ص على ممار�سة الأعمال �أو قدرته املالية
�أو قدرته على الك�سب؛ (� )2أو �إذا كانت �أي معاملة ت�شري �إىل انحراف وا�ضح عن ملف بيانات ال�شخ�ص �أو معامالته ال�سابقة؛ (� )3أو �إذا
فتح �شخ�ص ما ح�سابا مع م�ؤ�س�سة م�سترتة� ،أو احتفظ به�،أو كانت له ال�سيطرة عليه ،ومل يكن با�سمه �أو با�سم �شركة م�سجلة ما مل يكن
م�صرحا بذلك بحكم قانون قائم؛ (� )4أو �إذا قام �شخ�ص ما بهيكلة معامالت من �أجل جتنب اخل�ضوع ل�شروط الإبالغ مبوجب القانون
اجلمهوري رقم  9160ب�صيغته املعدلة؛ (� )5أو �إذا وجدت �أية معاملة لي�س لها التزامات �أو �أغرا�ض �أو مربرات اقت�صادية قانونية �أو جتارية
�أ�سا�سية ظاهرة؛ (ب) �إذا كانت الأداة النقدية �أو املمتلكات �أو العوائد التي ن�ش�أ م�صدرها عن �أدوات نقدية �أو ممتلكات �أو عوائد ا�ستخدمت
يف ارتكاب ن�شاط غري قانوين �أو جرم غ�سل �أم��وال� ،أو كانت مت�صلة ماديا بها ،مت�صلة بالن�شاط غري القانوين �أو جرم غ�سل الأموال
املذكورين؛
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حيثما يثبت الإدعاء وجود املنظمة الإجرامية ،ف�إنه يفرت�ض �أن �أي �أموال يثبت �أنها مملوكة لتلك املنظمة الإجرامية ذات �أ�صول �إجرامية ما
مل يثبت مالكها عك�س ذلك.
انظر املادتني  51و  52من قانون مكافحة غ�سل الأموال ل�سنة ( 1999تايلند):املادة �« :51إذا كان املطالب يف الفقرة واحد من املادة 50
مت�صال� ،أو �سبق له �أن كان على �صلة ،ب�أي �شخ�ص ارتكب الفعل املجرم امل�سند �أو جرم غ�سل الأموال ،كانت القرينة �أن الأموال �أو الأ�صول
مت�صلة بالفعل املجرم �أو مت حتويلها ب�شكل غري �أمني� ،أيا كان احلال ».املادة �« :52إذا كان املطالب حال كونه متلقيا يف الفقرة اثنني من
املادة  50مت�صال� ،أو �سبق له �أن كان على �صلة ،ب�أي �شخ�ص ارتكب الفعل املجرم امل�سند �أو جرم غ�سل الأموال ،كانت القرينة �أن املطالب
احتاز م�صاحله الثابتة يف املمتلكات ب�شكل غري �أمني».
العنوان  21من مدونة الواليات املتحدة ،املادة �( 853أ) :ال�شخ�ص املدان بارتكاب جرمية يخ�ضع للم�صادرة �إذا ما �أثبتت احلكومة �أن
املمتلكات متت حيازتها �أثناء الفرتة التي مت فيها انتهاك القانون ومل يكن هناك م�صدر حمتمل للممتلكات بخالف االنتهاك.
ب�شرط تقدمي طلب �إىل املحكمة مبوجب املادة  54واجلدول  1نفقات قانونية يف قانون م�صادرة الأموال� ،إىل �آخره يف الإجراءات املدنية
(والية غرينزى) ل�سنة .2007
نفقات معي�شة فقط ،بح�سب ما هو حمدد يف مدونة الإجراءات املدنية.
يطبق قانون حظر غ�سل الأموال حكمني من املواد  83جيم -ياء من قانون املخدرات اخلطرية على م�صادرة املمتلكات .وتن�ص املادة 83
جيم من قانون املخدرات اخلطرية على ما يلي(« :ب) ال ت�أمر املحكمة مب�صادرة �أي ممتلكات مبوجب املادة �36ألف �أو  36باء ما مل تكن
مطمئنة �إىل �أن مالك املمتلكات و�أفراد �أ�سرته الذين يعي�شون معه �ستكون لديهم و�سائل معقولة لإعالتهم وم�سكن معقول».
ق�ضية مل يتم حلها ولكن تبدو جائزة.
لي�س بوا�سطة القانون ولكن بع�ض قرارات املحاكم ت�سمح بذلك� .إنها م�س�ألة ن�سبة وتنا�سب.
املادة  2من القانون ( 793كولومبيا)�« :أوامر امل�صادرة مبوجب هذا القانون لها طابع اخت�صا�صي وحقيقي وقيم ،و�سيتم تنفيذها ا�ستنادا
�إىل �أي مبد�أ حقيقي �أو حق �ضروري ،بغ�ض النظر عمن تخ�ضع ل�سيطرته �أو من ح�صل عليها ،وبناء على ممتلكات م�شرتكة».
تن�ص املادة  6من قانون مكافحة غ�سل الأموال ل�سنة ( 1899تايلند) على ما يلي« :كل من يرتكب جرم غ�سل الأموال ،حتى لو كان الفعل
املجرم قد ارتكب خارج اململكة يعاقب داخل اململكة ح�سبا يق�ضى به هذا القانون� ،إذا )1( :كان اجلاين �أو �شريك اجلاين مواطنا تايلنديا
�أو مقيما يف اململكة؛ (� )2أو كان اجلاين �أجنبيا وقام بعمل الرتكاب فعل جمرم يف اململكة �أو ينتوي �أخذ ما يرتتب عليه يف اململكة� ،أو كانت
حكومة تايلند امللكية طرفا مت�ضررا؛ (� )3أو كان اجلاين �أجنبيا واعترب عمله فعال جمرما يف الدولة التي ارتكب فيها الفعل املجرم مبوجب
واليتها الق�ضائية ،و�إذا ظهر هذا الفرد يف اململكة ومل يكن قد مت ترحيله منها مبوجب قانون ت�سليم الأجانب ،ت�سرى عليه املادة  10من
املدونة اجلزائية مع ما يلزم من تغيري».
املادة � 377ألف من قانون عوائد اجلرمية (�أ�سرتاليا).
املادة  489من القانون  906ل�سنة ( 2004مدونة الإجراءات اجلنائية ،كولومبيا):يجوز تقدمي امل�ساعدة القانونية يف الأمور اجلنائية ،حتى
ولو كان الت�صرف الذي تلتم�سه لي�س حمددا من القانون ،ما مل يكن ذلك مناق�ضا للقيم واملبادئ املذكورة يف د�ستور كولومبيا.
قانون م�صادرة الأموال� ،إىل �آخره ،يف الإجراءات املدنية (والية غرينزى الإقليمية) ل�سنة  ،2007املادة .61
املادة � 33ألف ( )1من قانون امل�ساعدة القانونية الدولية.
املادة � 327ألف من قانون عوائد اجلرمية (�أ�سرتاليا).
املادة  21من القانون  793ل�سنة ( 2002كولومبيا)« :نطبق بالكامل اتفاقيات ومعاهدات امل�ساعدات القانونية املتبادلة التي وقعت عليها
كولومبيا ووافقت عليها و�صدقت عليها على النحو الواجب يف الأوام��ر التي تلتم�س التعاون يف تقا�سم الأ�صول عندما تكون حمتوياتها
متطابقة مع �إجراءات امل�صادرة ».ووفقا للمادة  489من القانون  906ل�سنة ( 2004مدونة الإجراءات اجلنائية ،كولومبيا)« :امل�ساعدة
املحدودة :يجوز لها �أن تقدم م�ساعدات قانونية يف الأمور اجلنائية حتى ولو كان ال�سلوك الذي تلتم�سه غري حمدود مبوجب القانون ،ما مل
يكن ذلك مناق�ضا للقيم واملبادئ املذكورة يف د�ستور كولومبيا.
بوا�سطة �سلطة املدعي العام فقط .املادة  10من قانون م�صادرة الأموال� ،إىل �آخره ،يف الإجراءات املدنية (والية غرينزى الإقليمية) ل�سنة
2007
ي�سمح قانون امل�ساعدات القانونية الدولية (�( )1998إ�سرائيل) ،املادة  ،6الف�صل  ،3بتقدمي امل�ساعدة من �أجل الأمور اجلنائية� ،إال �أن
«الأمور اجلنائية» تعرف على �أنها تت�ضمن «م�صادرة ملمتلكات يف �إجراءات جنائية وم�صادرة ملمتلكات يف �إجراءات مدنية».
القانون اجلمهوري ( 9160الفلبني) ،املادة ( 13ب) ي�سمح ملجل�س مكافحة غ�سل الأموال بالتقييد بناء على طلب حكومة �أجنبية« :يجوز
ملجل�س مكافحة غ�سل الأموال �أن ينفذ طلبا ب�ش�أن امل�ساعدة مقدما من دولة �أجنبية بوا�سطة ( )1تتبع وجتميد وتقييد واحتجاز الأ�صول
التي يزعم ب�أنها عوائد �أي ن�شاط غري قانوين مبوجب الإجراءات املن�صو�ص عليها يف هذا القانون؛ ( )2وتقدمي املعلومات املطلوبة من
قبل الدولة الأجنبية يف حدود الإجراءات املن�صو�ص عليها يف هذا القانون؛ ( )3والتقدم بطلب �أمر م�صادرة من املحكمة لأي �أدوات مالية
�أو ممتلكات .وب�شرط �أال ت�صدر املحكمة مثل هذا الأمر ما مل يكن الطلب مقدما بوا�سطة ن�سخة موثقة من �أمر ق�ضائي يف الدولة الطالبة
ي�أمر مب�صادرة الأدوات املالية �أو املمتلكات املذكورة اخلا�صة ب�شخ�ص �أدين بتهمة غ�سل الأموال يف الدولة الطالبة ،و�شهادة �أو بيان كتابي
من موظف خمت�ص يف الدولة الطالبة تفيد ب�أن الإدانة و�أمر امل�صادرة نهائيان ولن يقدم �أي ا�ستئناف �آخر ب�ش�أن �أيهما .بيد �أنه يجوز رف�ض
الطلب يف بع�ض احلاالت على نحو ما هو من�صو�ص عليه مبوجب املادة ( 13د) من القانون اجلمهوري « : 9160يجوز ملجل�س مكافحة غ�سل
الأموال �أن يرف�ض االمتثال لأي طلب م�ساعدة حيثما يكن الإجراء امللتم�س مناق�ضا لأي حكم يف الد�ستور �أو �أن يكون من �ش�أن تنفيذ الطلب
الإخالل بامل�صالح الوطنية للفلبني ما مل تكن هناك معاهدة بني الفلبني والدولة الطالبة تت�صل بحكم امل�ساعدات فيما يتعلق بجرم غ�سل
الأموال».
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املادة  64من قانون امل�ساعدات القانونية املتبادلة الدولية يف الأمور اجلنائية (�سوي�سرا).
من خالل قنوات امل�ساعدات القانونية املتبادلة.
يف احلاالت التى ت�شرع فيها �إحدى هيئات �إنفاذ القانون يف �إج��راءات ب�ش�أن �أمر ا�ستعادة بناء على ت�سجيل �أمر خارجي ،يجوز لها �أن
تتقدم بطلب �إىل املحكمة ب�ش�أن �أمر لتجميد املمتلكات .ويف حالة وجود �أمر �أجنبي �أ�صدرته حمكمة خارج البالد حيث يتبني� ،أو يعتقد،
�أن املمتلكات متت حيازتها نتيجة ل�سلوك �إجرامي� ،أو بناء على �صلة بهذا ال�سلوك ،وكان الأمر يتعلق با�ستعادة ممتلكات حمددة �أو مبلغ
حمدد من املال (املادة  )2( 447من قانون عوائد اجلرمية ل�سنة ( )2002اململكة املتحدة) ،يجوز احل�صول على �أمر جتميد ممتلكات
�أو �أمر حرا�سة ق�ضائية م�ؤقت يف �إجنلرتا وويلز �أو �أيرلندا ال�شمالية .وال يهم �إذا ما كان الأمر اخلارجي قد �أ�صدر يف �إجراءات جنائية �أو
مدنية �أو بع�ض الإجراءات الق�ضائية الأخرى .وت�سري القدرة على جتميد املمتلكات بغ�ض النظر عما �إن كانت الإجراءات قد ا�ستهلت يف
البلد الذي ن�ش�أ فيه الأمر اخلارجي ب�ش�أن ال�سلوك الإجرامي بالن�سبة للممتلكات (�أمر من املجل�س امللكي اخلا�ص [�« ]3181 /2005أمر
قانون عوائد اجلرمية» ،املادة  .))3( 142ويجوز �أن يكون الأمر اخلارجي �أمرا �شخ�صيا �أو عينيا .والأمر اخلارجي بطبيعته �أمر ال�ستعادة
ممتلكات حمددة �أو مبلغ حمدد من املال .و«املمتلكات» معرفة ب�أنها «جميع املمتلكات �أينما تكن وت�شمل (�أ) الأموال؛ (ب) جميع �أ�شكال
املمتلكات؛ العقارية �أو ال�شخ�صية ،املوروثة �أو املنقولة؛ (ج) الأ�شياء املتحركة ،وغريها من املمتلكات املعنوية ،املادة  ))4( 447من قانون
عوائد اجلرمية ل�سنة ( 2002اململكة املتحدة)؛
املادة � 337ألف من قانون عوائد اجلرمية (�أ�سرتاليا).
املادة  21من القانون  793ل�سنة ( 2002كولومبيا)( .انظر احلا�شية  ،)8ووفقا للقانون  906ل�سنة ( 2004مدونة الإجراءات اجلنائية)،
املادة .489
املادة  13من الباب الرابع من قانون م�صادرة الأموال� ،إىل �آخره ،يف الإجراءات املدنية (والية غرينزى الإقليمية) ل�سنة .2007يجب ت�سمية
البلد مبوجب املادة  53من القانون.
الأحكام املحددة ب�ش�أن تقدمي امل�ساعدة لبلدان �أخرى يف دعاوى امل�صادرة املدنية هي قانون امل�ساعدات القانونية الدولية (�إ�سرائيل) ،املادة
 6من الف�صل  ،3الذي �صدر ودخل حيز النفاذ يف عام .1998
يف �إجراءات املحاكمة امل�ستعجلة.
املادة ( 13ب) من القانون اجلمهوري ( 9160الفلبني) ،يجوز ملجل�س مكافحة غ�سل الأموال �أن يتقدم بطلب �أمر م�صادرة �إىل املحاكمة
بناء على طلب حكومة �أجنبية« .يجوز ملجل�س مكافحة غ�سل الأموال �أن ينفذ طلبا ب�ش�أن امل�ساعدة مقدما من دولة �أجنبية بوا�سطة ( )1تتبع
وجتميد وتقييد واحتجاز الأ�صول التي يزعم ب�أنها عوائد �أي ن�شاط غري قانوين مبوجب الإجراءات املن�صو�ص عليها يف هذا القانون؛ ()2
وتقدمي املعلومات املطلوبة من قبل الدولة الأجنبية يف حدود الإجراءات املن�صو�ص عليها يف هذا القانون؛ ( )3والتقدم بطلب �أمر م�صادرة
من املحكمة لأي �أدوات مالية �أو ممتلكات».
يتم �إنفاذ الأمر ما �إن تطمئن املحكمة �إىل �أن هناك فعال جمرما؛ و�أن الأ�صول عوائد فعل جمرم تتم املحاكمة عليه يف �سوي�سرا �أي�ضا
(ازدواجية الفعل الإجرامي)؛ و�أن الدولة الطالبة خمت�صة مبحاكمة اجلاين (ب�سبب املوقع)؛ وقانون التقادم حمرتم؛ ومت �إجراء حماكمة
عادلة؛ ومت �إثبات الفعل املجرم؛ ومت �إثبات ال�صلة بني الأ�صول والفعل املجرم.و�إذا مل تكن الوالية الق�ضائية الأجنبية قد ا�ستهلت �إجراءات
ق�ضائية جنائية �ضد اجلاين ،ف�إن الأمر يتطلب تف�سريا .و�إذا كانت الوالية الق�ضائية الأجنبية قد �شرعت يف �إجراءاتها بوا�سطة �أمر
م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة لأن ذلك �أ�سهل ،فلن يتم �إنفاذ الأمر الأجنبي.
من خالل قنوات امل�ساعدات القانونية املتبادلة.
عندما تقدم دولة �أجنبية طلبا �إىل اململكة املتحدة مب�صادرة الأ�صول بناء على �إدانة جنائية ،ف�إن الإجراءات تتمثل فعليا يف �إجراء ينطوي
على ت�سجيل الأمر الأجنبي� ،شريطة ،مثال� ،أن يكون ال�سلوك الإجرامي عبارة عن �سلوك ي�شكل فعال جمرما يف �أي جزء من اململكة املتحدة،
�أو قد ي�شكل فعال جمرما يف �أي جزء من اململكة املتحدة لو حدث فيه ،و�أن تكون هناك �إدانة جنائية وال يوجد ا�ستئناف قيد النظر ،و�أن
يكون الأمر اخلارجي �ساري املفعول ولي�س مو�ضع ا�ستئناف ،وال ينتهك االتفاقية الأوروبية حلقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية .وحيثما
يتعني و�ضع �إعطاء �أمر �أجنبي مو�ضع التنفيذ من خالل م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة( ،اال�سرتداد املدين) ،فال ي�شرتط
�أن يكون الأمر الأجنبي نا�شئا عن �إدانة جنائية .بيد �أنه لكي توافق املحكمة على طلب بت�سجيل الأمر اخلارجي ،يتعني عليها �أن تطمئن �إىل
�أنه مت الوفاء ب�شروط معينة من�صو�ص عليها يف قانون عوائد اجلرمية ل�سنة ( 2002اململكة املتحدة) �أو الأوامر ال�صادرة عن جمل�س اململكة
( .)3181 /2005وال تبحث هذه ال�شروط يف م�س�ألة �إثبات اجلرم .بيد �أنه يجب �أن يكون قد تبني للمحكمة اخلارجية �أنه مت التح�صل على
املمتلكات او الأموال نتيجة ل�سلوك �إجرامي �أو بخ�صو�صه ،و�أن الأمر يتعلق با�سرتداد ممتلكات معينة �أو مبالغ معينة من املال .و «ال�سلوك
الإجرامي» هو �سلوك ي�شكل فعال جمرما يف �أي جزء من �أجزاء اململكة املتحدة� ،أو قد ي�شكل فعال جمرما يف �أي جزء من اململكة املتحدة لو
حدث فيه.
املادة  49من قانون عوائد اجلرمية (�أ�سرتاليا)
املادة  489من القانون  906ل�سنة ( 2004مدونة الإجراءات اجلنائية ،كولومبيا)؛ املادة  5من اتفاقية فيينا ،دعاوي Ignacio Gaitan :
Cendales, Nasser Arana Family and Eduardo Devil Armenta

 -102قانون م�صادرة الأموال� ،إىل �آخره ،يف الإجراءات املدنية (والية غرينزى الإقليمية) ل�سنة 2007
 -103فعل جمرم م�سند خا�ضع الزدواجية الفعل اجلنائي.
 -104بناء على طلب خا�ص.
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 -105القانون اجلمهوري  9160ب�صيغته املعدلة (الفلبني) ،املادة  )14()»1«( 3تعترب «اجلرائم �أو الأفعال املجرمة من ذات الطابع املماثل
وتكون خا�ضعة للعقاب مبوجب القوانني اجلزائية يف بلدان �أخرى» �أفعاال جمرمة م�سندة.
 -106كقاعدة عامة ،هذا غري ممكن .وي�شرتط القانون ال�سوي�سري �أن تقوم حمكمة خمت�صة ،بحكم املكان ،مبحاكمة الفعل املجرم � ،أي �أن يكون
الفعل املجرم قد ارتكب كله �أو جزء منه يف �أرا�ضيها (املواد  7-3من املدونة اجلنائية)� ،أو يكون اجلاين مواطنا �سوي�سريا� ،أو ال�ضحية
مواطنا �سوي�سريا .وهناك ا�ستثناء واحد مبوجب املادة  24من القانون االحتادي التي ت�سمح مب�صادرة الأ�صول املوجودة يف �سوي�سرا حتى
ولو كان الفعل املجرم قد حدث يف بلد �أجنبي .ومن الناحية العملية ،ت�ستطيع �سوي�سرا �أن ت�ستهل دائما �إجراء داخليا م�ستندا �إىل جرم غ�سل
الأموال� ،إذا كانت على علم ب�أن الأموال التي مت غ�سلها و�إيداعها يف ح�ساب م�صريف �سوي�سري عبارة عن عوائد غ�سل الأموال و�أنه ميكن
اتهام جان واحد بغ�سل عوائد جرميته.
 -107يجوز لوكالة �إنفاذ قانون يف اململكة املتحدة �أن تتوىل دعوى ا�ستعادة مدنية �إذا كانت ت�ستويف ال�شروط ال�ضرورية ،مثال ،توجد �أدلة كافية
على الفعل الإجرامي ،وا�ستويف اختبار ازدواجية الفعل اجلنائي .و�أخريا ،ا�ستخدم حكم فرن�سي ب�إدانة جنائية جنبا �إىل جنب مع دليل
ارتكاب فعل �إجرامي ل�ضمان احل�صول على �أمر ا�ستعادة.
 -108املادة ()1( 297ج) من قانون عوائد اجلرمية (�أ�سرتاليا).
احلكم جيم 99-404 :القا�ضي د .اليخاندرو ماثريدكى كابالريو؛ احلكم جيم  -01-280القا�ضي د .ماركو جرياردو مونوى كابرا ،احلكم جيم
 -02-288القا�ضي د .رودريجو �إي�سكوبار جيل
 -109وفقا لفقه قانوين متواتر من املحكمة الد�ستورية لكولومبيا ،ي�شرتط عند النظر يف التعاون الدويل يف الأمور اجلنائية ،وجود قانون حملي
يخول بتقا�سم الأ�صول اخلا�ضعة مللكية الدولة ،يحدد الإجراء ويخ�ص�ص املهارات وال�سلطات الالزمةSentence C- 404-99 Judge .
;Dr. Alejandro Martinex Caballero; Sentence C-280-01, Judge Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra
Sentence C-288-02, Judge Dr. Rodrigo Escobar Gil

� -110شريطة �أن ت�ستطيع الدولة �أن تثبت �أنها �ضحية مبوجب املادة  16من قانون م�صادرة الأموال� ،إىل �آخره ،يف الإجراءات املدنية (والية
غرينزى الإقليمية) ل�سنة 2007
 -111حيثما يكن هناك اتفاق قائم.
 -112وفقا للمادة  42من قانون امل�ساعدات القانونية الدولية (�إ�سرائيل) ،لوزير العدل �سلطة الإقرار بنقل ملكية املمتلكات امل�صادرة �أو جزء منها
�إىل الدولة التي �صدر منها �أمر امل�صادرة.
 -113يف حاالت الف�ساد واختال�س الأموال العامة.
	-114ال يوجد �أي حتويل تلقائي لأ�صول م�ستعادة يف اململكة املتحدة وفقا لأمر �أجنبي �إىل �سلطة لإنفاذ القانون �أو دولة �أجنبية� .إذ تودع املمتلكات
�أو مقابلها النقدي يف �صندوق موحد تابع حلكومة اململكة املتحدة .وال توجد �صالحية قانونية �أو �سلطة تقديرية تخ ّول �أية حمكمة يف اململكة
املتحدة يف حتويل املمتلكات �إىل دولة �أجنبية �أو �إىل متلق �آخر .بيد �أن اململكة املتحدة دخلت يف اتفاقات مع بع�ض الدول الأجنبية ت�سمح لها
بتقا�سم املمتلكات امل�صادرة يف اململكة املتحدة ،ولذلك ف�إنها تنظر يف عقد اتفاقات تقا�سم مع الدول الأجنبية ب�ش�أن �إجراءات اال�ستعادة
املدنية .ومن املمكن �أي�ضا التو�صل �إىل اتفاقات على �أ�سا�س كل حالة على حدة .و�ست�سعى اململكة املتحدة �إىل توقري اتفاقية الأمم املتحدة
ملكافحة الف�ساد فيما يتعلق بدعاوى الف�ساد ،ومن ثم حتويل العوائد امل�ستعادة �إىل الوالية الق�ضائية الطالبة.
 -115يتعني �أن يكون هناك اتفاق تعاون دويل �أو مذكرة تفاهم.
 -116ب�شرط عودة الأ�صول �إىل ال�ضحايا و�أي اتفاقات يكون قد مت الدخول فيها ب�ش�أن تقا�سم الأ�صول .املادة  16من قانون م�صادرة الأموال� ،إىل
�آخره ،يف الإجراءات املدنية (والية غرينزى الإقليمية) ل�سنة 2007
 -117حيثما يوجد اتفاق قائم.
 -118وفقا للمادة  42من قانون امل�ساعدات القانونية الدولية (�إ�سرائيل) ،لوزير العدل �سلطة الإقرار بنقل ملكية املمتلكات امل�صادرة �أو جزء
منها �إىل الدولة التي �صدر منها �أمر امل�صادرة.
�	-119إذا ما متت املحاكمة بالنيابة عن الفلبني ف�إن كل ما ي�صادر يخ�ص الفلبني .و�إذا ما متت املحاكمة بالنيابة عن والية ق�ضائية �أجنبية ،ف�إن
امل�س�ألة مل يو�ضع لها حل� -أي ال يوجد �أي حكم.
�	-120إذا ما تقرر �إعادة الأ�صول مبا�شرة �إىل ال�ضحايا ،فلن ت�سعى �سوي�سرا �إىل االحتفاظ بجزء منها� .إال �أنه يف حالة �إعادة الأ�صول �إىل الدولة
الطالبة� ،ستكون هناك ترتيبات تقا�سم.
 -121االحتفاظ بجزء ،ولو كنفقات للغري.
 -122ت�سعى اململكة املتحدة ،ب�شكل م�ستقل عن ق�ضية حتويل العوائد والأ�صول امل�ستعادة �إىل الدولة الطالبة� ،إىل الوفاء بالتزاماتها مبوجب
اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد .و�ستنظر يف ق�ضية االحتفاظ بالأموال لتغطية النفقات املعقولة على �أ�سا�س كل حالة على حدة.
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امللحق الثاين :املفاهيم الرئي�سية-
�إر�شادات �سريعة
القواعد الإلزامية الرئي�سية

 -1ينبغي �أال تكون م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة �أبدا بديال للمحاكمة اجلنائية.
 -2ينبغي حتديد العالقة بني ق�ضية م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدان��ة وبني �أي حماكمة
جنائية ،مبا يف ذلك التحقيقات اجلارية.
 -3ينبغي �أن تكون م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة متاحة عندما ال تكون املحاكمة اجلنائية
متاحة �أو غري ناجحة.
-4ينبغي �أن تكون القواعد اال�ستداللية والإجرائية ال�سارية حمددة بقدر الإمكان.

تعريف الأ�صول والأفعال املجرمة التي تخ�ضع مل�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة
 -5ينبغي �أن تخ�ضع الأ�صول التي مت احل�صول عليها من �أو�سع نطاق من الأفعال الإجرامية مل�صادرة
الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة.
 -6ينبغي �أن تخ�ضع �أعر�ض فئات الأ�صول للم�صادرة
 -7ينبغي �أن يكون تعريف الأ�صول اخلا�ضعة للم�صادرة مت�سعا مبا يكفي لي�شمل �أ�شكاال جديدة من
القيمة.
 -8ينبغي �أن تخ�ضع للم�صادرة الأ�صول امللوثة التي متت حيازتها قبل �سن قانون م�صادرة الأ�صول دون
اال�ستناد �إىل حكم �إدانة.
 -9ينبغي �أن يكون للحكومة ال�سلطة التقديرية يف و�ضع �أ�سقف ملبادئ توجيهية مالئمة لل�سيا�سات ب�ش�أن
امل�صادرة.

تدابري ب�ش�أن التحري حول الأ�صول واملحافظة عليها
 -10ينبغي تعيني الإجراءات املحددة التي قد ت�ستخدمها احلكومة للتحري عن الأ�صول واملحافظة عليها
�إىل حني امل�صادرة.
 -11ينبغي �أن تكون تدابري التحفظ والتحقيق املتخذة دون �إخطار �صاحب الأر�صدة م�صرحا بها عندما
ميكن للإخطار �أن ي�ؤثر على قدرة ال�سلطة الق�ضائية على مبا�شرة دعوى امل�صادرة.
 -12ينبغي �أن تكون هناك �آلية لتعديل �أوامر التحفظ والر�صد و�إبراز الدليل وللح�صول على وقف لأي حكم
معاك�س للحكومة �إىل حني �إعادة النظر يف �أي �أمر ميكن �أن ي�ضع م�صادرة املمتلكات بعيدا عن متناول
املحكمة� ،أو ا�ستئناف هذا الأمر.
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املفاهيم الإجرائية واال�ستداللية
 -13ينبغي حتديد اال�شرتاطات الإجرائية وا�شرتاطات املحتوى بالن�سبة لكل من الطلب املقدم من احلكومة
ورد املطالب بالتف�صيل.
 -14ينبغي حتديد املفاهيم الأ�سا�سية ،مثل معيار (عبء) الإثبات وا�ستخدام القرائن القابلة للتفنيد،
بوا�سطة قانون.
 -15حيثما ت�ستخدم دفوع �إيجابية ،ينبغي �أن يكون الدفاع عن امل�صادرة حمددا ومتما�شيا مع عنا�صر تلك
الدفاعات وعبء الإثبات.
 -16ينبغي �أن ي�صرح للحكومة ب�أن تقدم �إثباتا بوا�سطة الدليل الظرفى ،و�شهادة ال�سماع عن الغري.
 -17ينبغي �صياغة قوانني التقادم ال�سارية بحث ت�سمح ب�أق�صى حد من �إنفاذ م�صادرة الأ�صول دون
اال�ستناد �إىل حكم �إدانة

�أطراف الإجراءات الق�ضائية وا�شرتاطات الإخطار
 -18يحق ملن لهم م�صلحة قانونية حمتملة يف ممتلكات خا�ضعة للم�صادرة �أن يتلقوا �إخطارا ب�ش�أن
الإجراءات الق�ضائية
 -19ي�صرح لأحد املدعني العامني �أو �إحدى الوكاالت احلكومية باالعرتاف بالدائنني امل�ضمونني دون �أن
تطالبهم بتقدمي مطالبة ر�سمية بذلك.
 -20كل من يهرب من وجه العدالة ويرف�ض العودة �إىل الوالية الق�ضائية لبلد ما ملواجهة تهم جنائية مل يتم
البت فيها ال ي�سمح له بالطعن يف �إجراءات م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة
 -21ي�صرح للحكومة ب�إبطال التحويالت �إذا كانت املمتلكات قد حولت �إىل �أطراف عليمة ببواطن الأمور
(�أطراف داخلية مطلعة) �أو �إىل �أي �شخ�ص على علم بال�سلوك غري القانوين الأ�سا�سي.
 -22ينبغي الن�ص تف�صيال على املدى الذي ميكن للمطالب ب�أ�صول م�صادرة �أن ي�ستخدم به تلك الأ�صول
بغر�ض الطعن يف �إجراء امل�صادرة �أو من �أجل املطالبة بنفقات املعي�شة.

�إجراءات �إ�صدار الأحكام
 -23النظر يف الإذن بالقيام ب�إجراءات �إ�صدار حكم غيابي حاملا مت �إر�سال �إخطار �صحيح وظلت الأ�صول
دون مطالب مبلكيتها.
 -24النظر يف ال�سماح للأطراف بقبول امل�صادرة دون حماكمة والإذن للمحكمة ب�إيداع حكم م�صادرة
م�شروط عندما توافق الأطراف على هذا الإجراء.
 -25حتدد بالتف�صيل التعوي�ضات املتاحة للمطالب يف حالة عجز احلكومة عن �ضمان حكم بامل�صادرة.
 -26ينبغي �أن يكون احلكم النهائي مب�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة كتابة
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االعتبارات التنظيمية و�إدارة الأ�صول
 -27حتديد الوكاالت التي لها اخت�صا�ص ق�ضائي يف التحقيق ومبا�شرة الدعوى يف �أمور امل�صادرة حتديدا
دقيقا.
 -28مراعاة تكليف الق�ضاة واملدعني العامني �أ�صحاب اخلربة �أو التدريب اخلا�صني يف امل�صادرة لتوىل
عمليات م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة.
 -29ينبغي �أن يكون هناك نظام للتخطيط ملا قبل احلجز و�صيانة الأ�صول والت�صرف فيها ب�سرعة
وكفاءة.
� -30إن�شاء �آليات لكفالة متويل قابل للتنب�ؤ به وم�ستمر وواف لت�شغيل برنامج م�صادرة فعال واحلد من
التدخل ال�سيا�سي يف �أن�شطة م�صادرة الأ�صول.

التعاون الدويل وا�ستعادة الأ�صول
 -31ينبغي ا�ستخدام امل�صطلح اللغوي ال�صحيح ،وال �سيما عندما ينطوي الأمر على تعاون دويل.
 -32ينبغي �أن مُتنح املحاكم اخت�صا�صات ق�ضائية ملا وراء احلدود.
 -33ينبغي �أن يكون للبلدان �سلطة �إنفاذ الأوامر الأجنبية امل�ؤقتة.
 -34ينبغي �أن يكون للبلدان �سلطة �إنفاذ �أوامر م�صادرة �أجنبية وينبغي �أن ت�سن ت�شريعات تعظم من قابلية
�إنفاذ �أحكامها يف البلدان الأجنبية.
 -35ينبغي ا�ستخدام م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة من �أجل �إعادة الأ�صول لل�ضحايا.
 -36ينبغي الت�صريح للحكومة ب�أن تتقا�سم الأ�صول �أو الأ�صول الراجعة مع البلدان املتعاونة.
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امللحق الثالث :قائمة بحلقات االت�صال
املحورية ملبادرة ا�سرتداد الأ�صول املنهوبة
يف  17ت�شرين الأول� /أكتوبر � ،2007أعلن البنك الدويل والأمم املتحدة عن جهد جديد وا�سع املدى ي�سمى
مبادرة ا�ستعادة الأ�صول املنهوبة ) (StARمل�ساعدة الدول النامية على بناء قدراتها على ا�سرتداد مليارات
الدوالرات من الأموال امل�سلوبة منها .وقال بان كى مون الأمني العام للأمم املتحدة وروبرت ب .زوليك رئي�س
البنك الدويل و�أنطونيو ماريا كو�ستا املدير التنفيذي ملكتب الأمم املتحدة للمخدرات واجلرمية �إن ثمة حاجة
�إىل القيام بجهد دويل حقيقي لكفالة �إعادة الأ�صول امل�سلوبة �إىل �أ�صحابها احلقيقيني.
و�ستعمل املبادرة على امل�ساعدة يف:
§
§
§
§
§

تنمية ال �ق��درة على ال��رد على طلبات امل�ساعدة القانونية ال��دول�ي��ة املتبادلة و�إي��داع �ه��ا لدى
املحاكم؛
واعتماد وتنفيذ تدابري م�صادرة فعالة ،مبا يف ذلك ت�شريعات م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل
حكم �إدانة؛
وتعزيز ال�شفافية واملحا�سبية يف نظم �إدارة املاليات العامة؛
و�إيجاد وتدعيم وكاالت وطنية ملكافحة الف�ساد؛
وامل�ساعدة يف ر�صد الأموال امل�سرتدة �إذا ما طلبت البلدان ذلك.

ومن الأه��داف املهمة لنجاح املبادرة بناء �شبكة عاملية لكل من البلدان املتقدمة والنامية للعمل ب�شكل
جماعي على ا�ستعادة الأ�صول املنهوبة.
ويف الوقت الراهن ،ال توجد قائمة عاملية ت�ستخدم يف االت�صال مب�س�ؤولني وطنيني حمددين ميكنهم العمل
كحلقات ات�صال حمورية مل�ساعدة البلدان يف ق�ضايا الأ�صول املنهوبة ،وبخا�صة تلك التي تنطوي على �أ�شخا�ص
مك�شوفني �سيا�سيا ،وعلى من قاموا بر�شوة م�س�ؤولني عموميني .ومن ثم �سيعمل مكتب الأمم املتحدة للمخدرات
واجلرمية والإنرتبول والبنك الدويل معا لو�ضع قائمة من م�س�ؤويل حلقات ات�صال املبادرة يف البلدان يعملون
� 24ساعة على مدى �أيام الأ�سبوع ال�سبعة وميكنهم الرد على طلبات امل�ساعدة الطارئة .و�سي�ضع الإنرتبول
املعلومات على موقعه على ال�شبكة العنكبوتية.
وبغية حتديد حلقة االت�صال يف بلدك ،نرجو منكم الإجابة على اال�ستبيان الوارد �أدناه و�إر�سال الردود
قبل � 2أي��ار /مايو � 2008إىل كل من ال�سيد �أرن��ود تا�سكييان يف الإنرتبول عن طريق الربيد الإليكرتوين:
 A.Tasciyan@interpol.intوال�سيد تيد غرينبريغ يف وحدة نزاهة الأ�سواق املالية يف البنك الدويل عن
طريق الربيد الإليكرتوين� tgreenberg@worldbank.org :أو عن طريق الفاك�س رقم-522 )202( :
.2433
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ا�ستبيان ب�ش�أن حتديد حلقات االت�صال املحورية للم�ساعدة يف حتديد وتتبع و�ضبط عوائد
الف�ساد
 -1برجاء حتديد حلقة ات�صال حمورية على نطاق احلكومة (فرد �أو مكتب) ميكن للحكومات الأجنبية
�أن تت�صل بها على م��دى � 24ساعة يوميا ط��وال �أي��ام الأ�سبوع ال�سبعة من �أج��ل احل�صول على
امل�ساعدات الفنية والقانونية يف الأمور اخلا�صة بالأ�صول املنهوبة .اذكر يف ردك �أرقام الهاتف
والفاك�س ،عالوة على عنوان الربيد الإليكرتوين*.
 -2برجاء حتديد املكاتب الرئي�سية يف حكومتك التي قد ت�شارك يف �إجراءات امل�صادرة اجلنائية �أو
م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة املت�صلة بالأ�صول الأجنبية املنهوبة.
 -3ما هو نوع املعلومات التي حتتاجها حكومتك من حكومة طالبة من �أجل م�ساعدتها بنجاح يف حتديد
�أو تتبع �أو �ضبط الأ�صول املنهوبة؟
 -4ما هو الدليل ال�ضروري بالن�سبة حلكومتك لكي تفتح حتقيقاتها اجلنائية �أو ت�ستهل �إجراء مدنيا
ب�ش�أن �أ�صول منهوبة �أو خمتل�سة؟
 -5هل ميلك بلدك �سلطة �إنفاذ �أحكام م�صادرة �أجنبية؟
* يرجى التنويه �إىل مدى �إمكانية و�ضع املعلومات على املوقع العلنى ملنظمة ال�شرطة الدولية (الإن�ترب��ول) على
ال�شبكة العنكبوتية.
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امللحق الرابع :منوذج امللف املايل
منوذج امللف املايل
من العنا�صر الرئي�سية يف �أي حتقيق مايل و�ضع ملف مايل كامل عن الفرد .وقد يكون ذلك هو املفتاح �إىل
�إثبات م�ستوى الفعل الإجرامي وبناء الدليل لدعم ق�ضية املحاكمة اجلنائية مل�صادرة �أ�صول دون اال�ستناد �إىل
حكم �إدانة .كما �أن هذا امللف يعترب �ضروريا يف امل�صادرة اجلنائية عند تقدمي عرائ�ض �إىل املحكمة ب�ش�أن
املنافع املكت�سبة من ال�سلوك الإجرامي والأ�صول املقتناة.
والنموذج الثاين مقتب�س من منوذج امللف املايل امل�ستخدم حاليا يف اململكة املتحدة .ويحتوي النموذج
على بيانات كافية لتكوين ملف بيانات فعال .وميكن حتديثه با�ستمرار ،كما ميكنه �أن يفرز مزيدا من البنود
للتحريات مع تطور امللف .وبعد التعرف على امل�صرف واحل�سابات املالية الأخرى ،ميكن ا�ست�صدار �أوامر �إبراز
من املحاكم للح�صول على الأدلة امل�ستندية الالزمة .وبتحليل هذه الأدلة ،ميكن حتديد �أى تفاوت بني الدخل
مقارنا بامل�صروفات وبني الأ�صول .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،قد يطرح النموذج مفاتيح ب�ش�أن الأ�ساليب النمطية
امل�ستخدمة يف غ�سل الأموال مثل ا�ستخدام ن�شاط �أعمال لتغطية م�صادر الأموال .وميكن تقييم حجم الفعل
الإجرامي واملدة التي ا�ستغرقها.
وقد يكون من املفيد ا�ستيفاء النموذج �أثناء �أي ا�ستجواب �شخ�صي للفرد رهن التحقيق.وقد يكون الإف�صاح
املحدود من جانب امل�شتبه فيه دليال مفيدا يف حد ذاته .وقد يكون هناك عن�صر كتمان� ،أى حماولة منه لإبعاد
�أنف�سهم عن ح�ساب �أو �أ�صل ما.
وبفح�ص الدليل املايل يف �سياق حتليل الروابط ،ميكن الو�صول �إىل دليل قيم على حتويل الأموال فيما
بني �أفراد �أو كيانات �أعمال .ومن املمكن �إدماج منتجات التحليل تلك مع بيانات االت�صاالت و�سجالت املراقبة
ال�ستحداث حزمة ا�ستداللية ت�ساعد يف �إ�صدار حكم ب�ش�أن ماهية التهم املقرر توجيهها �إىل الفرد.
وقد يوفر حتليل امللف املايل فر�صا مفيدة للحجز على النقود .وقد يكون ذلك مهما على وجه اخل�صو�ص
�إذا كانت املحاكمة اجلنائية غري عملية لأي �سبب من الأ�سباب .ومن امل�سلم به على نطاق وا�سع �أن االقت�صاد
الإجرامي �أكرث كثافة من الناحية النقدية �إىل حد كبري من االقت�صاد امل�شروع .وقد يكون من بني �أحد العنا�صر
املهمة يف غ�سل الأموال حركة النقود عرب احلدود .وهذا ما �أقر به فريق عمل الإجراءات املالية وعاجله يف
تو�صيته اخلا�صة التا�سعة ب�ش�أن ناقلي النقود .وي�ؤدي �ضبط النقود �إىل قطع الن�شاط الإجرامي كما �أن امل�صادرة
الالحقة توفر فر�صة لإعادة الأموال �إىل �أ�صحابها ال�شرعيني وال�سيما يف حاالت الف�ساد.
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ا�ستخدام �أوامر الإبراز يف اململكة املتحدة
�أوامر الإبراز عبارة عن �أوامر ق�ضائية ي�صدرها قا�ض وت�سمح للمحققني املاليني ب�أن يح�صلوا على معلومات
عن ال�ش�ؤون املالية للم�شتبه فيه .ويلزم �أمر الإب��راز ال�شخ�ص احلائز على املادة املطلوبة� ،أو يتحكم فيها،
ب�إبرازها لكي يتم ن�سخها �أو �أخذها منه .ويتم ذلك عادة خالل �سبعة �أيام ما مل ير القا�ضي �أنه من املالئم
منح مدة �أطول �أو �أق�صر.
وميكن تق�سيم ا�ستخدام �أوام��ر الإب��راز تق�سيما عاما لتغطية جمموعتني من املالب�سات .ويف معظم
احلاالت ،تتعلق �أوامر الإبراز مبن تقت�ضي واجبات وظيفتهم املحافظة على ال�سرية� ،أي من يحوزون مادة
لدى ممار�ستهم عملهم ويكونون متعاونني ولكنهم يحتاجون �إىل احلماية مبوجب �أمر الإبراز جتنبا للتعر�ض
للتقا�ضي .وهذه املجموعة ت�شمل ب�صفة عامة امل�ؤ�س�سات املالية واملحامني واملحا�سبني.
وت�شمل املجموعة الثانية من ال يرغبون يف تقدمي مواد ،ورغم كونهم غري م�شتبه فيهم ب�صفة ر�سمية يف
دعوى ما ف�إنهم ميانعون يف م�ساعدة التحقيق .ومن ال�شائع يف املراحل الباكرة من التحقيق �أن يكون هناك
�أفراد معروفون ب�أنهم يحوزون مواد ،ولكنه ال ميكن �إثبات م�ستوى تورطهم يف الفعل الإجرامي .وتكون الأولوية
لت�أمني الدليل ،وهذه هي املالب�سات التي قد يكون من املالئم فيها طلب �أمر �إبراز فوري للمواد ملنع تزييفها �أو
�إخفائها �أو �إتالفها.
ويعامل االمتناع عن االمتثال لأمر �إبراز على �أنه ازدراء للمحكمة .وقد يربر ذلك �إ�صدار �إذن تفتي�ش
للدخول ،بالقوة �إن ا�ستدعى الأمر ،و�ضبط املواد التي يحتمل �أن تكون ذات قيمة كبرية للتحقيق.
وبعد �إعالن الفرد ب�أمر الإبراز ،يكون ملزما قانونا بعدم الإخالل بتحقيق ما ،من خالل الإف�صاح عنه �أو
بالعبث بالدليل وثيق ال�صلة بالتحقيق.
ومن املهم �أن تعرتف وكالة �إنفاذ القانون ب�أن التحقيق املايل �أداة متتد ملا وراء حدود اجلرمية املالية
والإرهاب .كما ي�ستخدم �أمر الإبراز يف حتقيقات اجلرائم الكربى كم�صدر قيم لال�ستدالل ،مثال ،بوا�سطة
تعقب حتركات امل�شتبه فيه وال�ضحية .ومن املمكن �أن ت�ؤدي التحريات املالية �إىل حتديد �شهود اجلرمية وحتديد
الأدلة الأخرى ،مثل �شرائط الدوائر التلفزيونية املغلقة.

�أوامر ر�صد احل�سابات
ي�سمح �أمر ر�صد احل�سابات مبراقبة مالية بنظام الوقت احلقيقي ،وي�صدر الأمر يف حتقيقات غ�سل الأموال،
وامل�صادرة اجلنائية ،واحلجز على النقد ،وهو ميكن املحقق من مالحظة املعامالت يف ح�ساب ما .وقد ي�ؤدي
حتليل الناجت �إىل حتديد الأ�ساليب النمطية امل�ستخدمة وطرح فر�ص ب�ضبط النقد ،مثال،با�ستهداف مواقع
امل�سحوبات النقدية الكبرية املتواترة.
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ملف البيانات املالية
اال�سم الأول

الرقم املرجعي

ا�سم العائلة
اال�سم امل�ستعار

تاريخ امليالد

العنوان

حتقيقات جتارية 			

خمدرات

		
موظف الدعوى اجلنائية ..............
					

الفريق /الفرع ..............
رقــــم الهاتـــف ..............

		
املحقق املايل .........................
					

الفريق /الفرع ..............
رقــــم الهاتـــف ..............

حمامي الدعوى اجلنائية .............................................
رقم الهاتف  ............الفاك�س ............
					
م�ست�شار الدعوى اجلنائية .............................................
رقم الهاتف  ............الفاك�س ............
					
املحامي املايل .............................................
رقم الهاتف  ............الفاك�س ............
					
امل�ست�شار املايل .............................................
رقم الهاتف  ............الفاك�س ............
					
املحا�سب القانوين .............................................
رقم الهاتف  ............الفاك�س ............
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امللف املايل -فهر�ست وقائمة مراجعة
اجلزء  :1ملف البيانات املالية ال�شخ�صية

الأ�صول

االلتزامات

الدخل املعلن

املمتلكات

216

نقود /مقتنيات نفي�سة م�ضبوطة
ح�سابات م�صرفية
ح�سابات م�صرفية �أخرى /ح�سابات لدى جمعيات بناء
مدخرات وطنية
�سندات ممتازة
�أ�سهم
�صناديق ا�ستثمار م�شرتك
بوال�ص ت�أمني على احلياة /وقفيات
مركبات �آلية
قوارب /مقطورات �سكنية (كرافانات)� ،إلخ
�أخرى
قيمة الهدايا املقدمة للغري
بطاقات ائتمانية
بطاقات متاجر
اتفاقات ائتمانية
مدفوعات �صيانة /وكالة �إعالة الأطفال
�أحكام حماكم /غرامات� /أوامر م�صادرة �سابقة
التزامات �أخرى /ديون
�سحب على املك�شوف من ح�ساب جار
مالءة مالية �شخ�صية
وظيفة
وظيفة �سابقة
تفا�صيل �ضرائب الدخل
م�صادر الدخل الأخرى من املمتلكات
تفا�صيل املمتلكات
ال�شاغلون
املمتلكات امل�ؤجرة
املمتلكات اململوكة
القيمة
الرهن العقاري
ر�سوم املمتلكات الأخرى
�إيجار الأر�ض (عقار م�ست�أجر)
م�صالح الغري
حمتويات املنزل

امللحق الرابع :منوذج امللف املايل

املرافق
(التزامات امللكية)

ر�سوم البلدية
ر�سوم املياه
الكهرباء
الغاز
الهاتف
الهاتف النقال
الت�أمني على املمتلكات

اجلزء  :2امللف املايل لن�شاط الأعمال
احل�سابات امل�صرفية
املركبات الآلية
مهمات� /آليات� ...إلخ
مكتب /لتجهيزات وتركيبات جتارية
ممتلكات ثمينة �أخرى
�أ�صول ن�شاط الأعمال
خمزون متداول
�أعمال جارية
مدينون م�ضمونون متاما
مدينون م�ضمونون جزئيا
موظفون
دائنون م�ضمونون متاما
دائنون م�ضمونون جزئيا
بطاقات ائتمانية
بطاقات خ�صم
التزامات
(خ�صوم) اتفاقات ائتمانية
خ�صم مبا�شر /تعليمات م�ستدمية
ن�شاط الأعمال
�أحكام ق�ضائية
�أوامر �إغالق ن�شاط /ت�صفية طوعية
التزامات تعاقدية �أخرى
�ضرائب ال�شركات� /ضرائب الدخل
�ضريبة القيمة امل�ضافة
تقييم �أويل
ت�ضامنية جتارية� /شركة
�أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة /ال�شركاء
م�صالح ن�شاط الأعمال
م�ستندات ال�شركة
امل�صالح يف �أن�شطة الأعمال
ممتلكات قابلة للبيع حمفوظة لدى ال�شركة
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مقار ن�شاط الأعمال

�أ�صول
�شاغلون �آخرون
التزامات (خ�صوم)
رهون عقارية (ن�شاط الأعمال)
ر�سوم �أخرى على املمتلكات
ر�سوم خدمات /نفقات ن�شاط الأعمال
ر�سوم املياه (ن�شاط الأعمال)
الكهرباء (ن�شاط الأعمال)
غاز (ن�شاط الأعمال)
هاتف (ن�شاط الأعمال)
ت�أمني على املقار (ن�شاط الأعمال)
الت�أمني على املحتويات (ن�شاط الأعمال)
التزامات الت�أمني على ال�شركة

اجلزء  :1امللف املايل ال�شخ�صي لـ....
الدخل املعلن
الوظيفة
ا�سم رب العمل �أو العمل احلر
املهنة
الدخل ال�صايف
�أ�سوعيا� /أو �شهريا� /أو �سنويا
تاريخ بدء العمل
تاريخ ترك العمل
مالحظات

تفا�صيل �ضرائب الدخل

مالحظات
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الفرتة املغطاة
الرقم الإ�شارى ال�ضريبي
ال�ضرائب امل�سددة
مكتب ال�ضرائب

الوظيفة احلالية

الوظيفة ال�سابقة

امللحق الرابع :منوذج امللف املايل

م�صادر الدخل الأخرى
م�صدر الدخل
مالحظات

املمتلكات
تفا�صيل املمتلكات
العنوان بالكامل والرمز الربيدي
تاريخ ال�شراء
�سعر ال�شراء
القيمة احلالية
تاريخ �آخر قيمة
ا�سم املق َّيم وعنوانه
ا�سم احلائز على املمتلكات
رهون عقارية /ر�سوم
ن�سخة مكتب ت�سجيل الأرا�ضي مرفقة
(نعم /ال) وتاريخها
مالحظات

املمتلكات الراهنة

العناوين ال�سابقة

الرهون
ا�سم املرتهن
عنوان املرتهن
ا�سم (�أ�سماء) احل�ساب
رقم احل�ساب
املبلغ املقرت�ض
تاريخ البدء
ر�صيد احل�ساب
الت�سديد� ،أ�سبوعيا� /شهريا
طريقة الت�سديد
املت�أخرات
مالحظات

ر�سوم �أخرى على املمتلكات
�صاحب الر�سم
العنوان
مبلغ الر�سم
تاريخ الر�سم
�سبب فر�ض الر�سم
مالحظات
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�إيجار الأر�ض (ممتلكات م�ست�أجرة)
ا�سم املالك
عنوان املالك
امل�سدد �شهريا� /سنويا
تاريخ اال�ستحقاق
طريقة ال�سداد
مالحظات

م�صالح الغري يف املمتلكات
احلالة
اال�سم
املبلغ
م�ساهمة يف الرهن
م�ساهمة يف النفقات
مالحظات

حمتويات املنزل (ذات القيمة املهمة فقط ،والتحف الأثرية ،واللوحات الزيتية ،واملجوهرات،
�إىل �آخره ،و�شرائط الفيديو /ال�صور)
القيمة

الو�صف

مالحظات

املرافق (التزامات املمتلكات) (تدرج مدفوعات الرهون املذكور �آنفا)
ر�سوم البلدية
ر�سوم البلدية
ال�سلطة امل�سدد لها
امل�سدد �سنويا
توقيت وكيفية ال�سداد
املت�أخرات الراهنة
مالحظات
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ر�سوم املياه

الكهرباء

الغاز

امللحق الرابع :منوذج امللف املايل

الهاتف
الهاتف

رقم الهاتف
ال�سلطة امل�سدد لها
امل�سدد �سنويا
موعد وكيفية ال�سداد
املت�أخرات الراهنة
الفواتري التف�صيلية مرفقة (نعم /ال)
مالحظات

الهاتف املحمول

الت�أمني على املمتلكات

مالحظات

�شركة الت�أمني
مبلغ الت�أمني
املخاطر املغطاة
املبلغ امل�سدد �أ�سبوعيا� /سنويا
موعد ال�سداد
كيفية ال�سداد
�أية خماطر خا�صة

الأ�صول
نقود /مقتنيات نفي�سة �ضبطتها ال�شرطة /اجلمارك
املبلغ /القيمة
مكان الإيداع
تاريخ الإيداع
رقم الإيداع
مكان ال�ضبط
مقيدة (نعم /ال)
مالحظات

ح�سابات م�صرفية /ح�سابات جمعيات بناء
ا�سم امل�صرف
عنوان امل�صرف
�شفرة الت�صنيف
رقم احل�ساب
نوع احل�ساب
ا�سم �صاحب احل�ساب بالكامل
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الر�صيد احلايل
احلركة الدائنة ال�سنوية
احلركة املدينة ال�سنوية
مالحظات

املدخرات الوطنية
رقم ال�شهادة
القيمة
مكان الإيداع
املبلغ املودع وتاريخ احل�صول عليه
مالحظات

ال�سندات املمتازة
�أرقام ال�شهادات
القيمة
مكان الإيداع
املبلغ املودع وتاريخ احل�صول عليه
مالحظات

الأ�سهم
الأ�سهم امل�سجلة
مبلغ الأ�سهم
مبلغ احليازة
موقع ال�شهادات
قيمة الأ�سهم
مكتب نقل ملكية الأ�سهم
مالحظات

�صناديق اال�ستئمان امل�شرتكة
و�صف ال�صناديق
عدد الوحدات اململوكة
القيمة
ا�سم وعنوان املالك
مالحظات
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الأ�سهم غري امل�سجلة

امللحق الرابع :منوذج امللف املايل

بوال�ص الت�أمني على احلياة /الوقفيات

مالحظات

�شركة الت�أمني
عنوان الفرع
تفا�صيل البولي�صة
القيمة عند ت�سليم البولي�صة
امل�ستفيد
مبلغ الق�سط� ،أ�سبوعي� /شهري� /سنوي
كيفية وموعد ت�سديد الق�سط
هل هناك رهون مت�صلة به (نعم /ال)

مركبات �آلية ،قوارب /مقطورات �سكنية� ،إىل �آخره
ال�صانع والطراز
املوقع
عالمة الت�سجيل (�إن وجدت)
تفا�صيل معلومات املتعهد (املركبات
الآلية)
�سعر ال�شراء
القيمة احلالية
احلار�س (امل�سجل)
�شراء ت�أجريي (نعم /ال)
ا�سم ال�شركة
عنوان ال�شركة
تاريخ االتفاق
ر�صيد االتفاق
مالحظات

مركبات متحركة

قوارب /مقطورات �سكنية

ممتلكات �شخ�صية �أخرى
الو�صف

املالك

املوقع

�سعر ال�شراء

القيمة

مالحظات

هدايا للغري
الو�صف

املالك

املوقع

�سعر ال�شراء

القيمة

مالحظات
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االلتزامات
البطاقات االئتمانية
ا�سم البطاقة� ،أي و�سيلة احل�صول عليها
املبلغ امل�ستحق �أو االئتمان
متو�سط املدفوعات
ا�سم �صاحب البطاقة
مالحظات

بطاقة املتاجر
ا�سم البطاقة
املبلغ امل�ستحق �أو االئتمان
متو�سط املدفوعات
ا�سم �صاحب البطاقة
مالحظات

االتفاقات االئتمانية
ا�سم ال�شركة
الفرع
الغر�ض من القر�ض
املبلغ املقرت�ض
املبلغ امل�ستحق
املدفوعات ال�شهرية
املت�أخرات
مالحظات

مدفوعات ال�صيانة
حمكمة /مكتب
تاريخ الأمر
امل�ستفيد
املبلغ املدفوع
وقت ال�سداد
طريقة ال�سداد
مالحظات
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الأحكام الق�ضائية /الغرامات� /أوامر امل�صادرة ال�سابقة
املحكمة
تاريخ الأمر
امل�ستفيد
املبلغ املدفوع
تاريخ ال�سداد
طريقة ال�سداد
مالحظات

التزامات /ديون �أخرى
الدائن
عنوان الدائن
مبلغ الدين /االلتزام
تفا�صيل الدين
مالحظات

�سحب فعلي على املك�شوف
امل�صرف
عنوان امل�صرف ورقم هاتفه
�شفرة الت�صنيف /رقم احل�ساب
املبلغ
مالحظات

املالءة املالية ال�شخ�صية
�أمر �إفال�س (نعم /ال)
تاريخ الأمر
الوديع /احلار�س الق�ضائي الر�سمي
العنوان
طريقة االت�صال ورقم الهاتف
مالحظات
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اجلزء  :2امللف املايل لن�شاط الأعمال.
م�صالح ن�شاط الأعمال
تقييم �أويل
مقار التاجر الوحيد ون�شاط الأعمال ممتلكات قابلة للبيع
(نعم /ال)
م�صالح جوهرية يف �شركة الت�ضامن /ال�شركة حمدودة
وامل�صالح نف�سها عبارة عن ممتلكات قابلة للبيع (نعم /ال)
�شركة الت�ضامن /ال�شركة متتلك ممتلكات قابلة للبيع
(نعم /ال)
مالحظات

�شركة ت�ضامن� /شركة جتارية
اال�سم
تاريخ بدء الن�شاط
رقم ت�سجيل ال�شركة (�إن وجد)
رقم ت�سجيل �ضريبة القيمة امل�ضافة
العنوان التجاري
العنوان امل�سجل
مالحظات

�أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة /ال�شركاء
اال�سم
العنوان
الوظيفة
مالحظات

م�ستندات ال�شركة
بيانات ال�شركة (نعم /ال)
احل�سابات املالية (نعم /ال)
العائد ال�سنوي
مالحظات
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بتاريخ
بتاريخ
بتاريخ

امللحق الرابع :منوذج امللف املايل

م�صالح اخلا�ضع يف ن�شاط الأعمال
التفا�صيل

القيمة

مالحظات
املمتلكات القابلة للبيع اململوكة لن�شاط الأعمال
التفا�صيل

القيمة

مالحظات
مباين ن�شاط الأعمال
الأ�صول
اال�سم التجاري
عنوان ن�شاط الأعمال
ملكية مطلقة املدة /حكر /م�ست�أجرة (�إذا كانت م�ست�أجرة،
انظر �أدناه)
�أرا�ض م�سجلة (نعم /ال)
رقم حجة امللكية
�سعر ال�شراء
تاريخ ال�شراء
املبلغ امل�ستحق الدفع
املت�أخرات احلالية
القيمة احلالية
تاريخ �آخر تقييم
ا�سم املق ّيم
عنوان املق ّيم
مالحظات
ال�شاغلون الآخرون
جزء من املبنى م�ؤجر من الباطن (نعم /ال)
تفا�صيل امل�ساحة  1امل�ؤجرة من الباطن
ا�سم امل�ست�أجر
عنوان امل�ست�أجر
املبلغ املدفوع
ا�سم امل�سدد له
تفا�صيل امل�ساحة  2امل�ؤجرة من الباطن
ا�سم امل�ست�أجر
عنوان امل�ست�أجر
املبلغ املدفوع
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ا�سم امل�سدد له
تفا�صيل عن م�صالح الغري

مالحظات
مبانٍ م�ؤجرة

ا�سم املالك
عنوان املالك
الإيجار الأ�سبوعي /ال�شهري
كيفية ال�سداد /وا�سم امل�سدد له

مالحظات
الرهون

ا�سم املرتهن
عنوان املرتهن
رقم احل�ساب
ا�سم احل�ساب (�أ�سماء احل�سابات)
مبلغ القر�ض
ال�سداد �أ�سبوعيا� /شهريا
كيفية ال�سداد /وا�سم امل�سدد له

مالحظات

ر�سوم �أخرى على املمتلكات
ا�سم �صاحب الر�سم
عنوان �صاحب الر�سم
مبلغ الر�سم
تاريخ الت�سجيل

مالحظات
نفقات ن�شاط الأعمال

الهيئة امل�سدد لها
املبلغ �أ�سبوعي/
�شهري
طريقة ال�سداد
املت�أخرات
احلالية
مالحظات
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ر�سوم خدمات/
ر�سوم ن�شاط
الأعمال

املياه

الكهرباء

الغاز

الهاتف

امللحق الرابع :منوذج امللف املايل

الت�أمني على ن�شاط الأعمال
ا�سم امل�ؤمن
عنوان امل�ؤمن
مبلغ الت�أمني
املخاطر املغطاة
ال�سداد �أ�سبوعيا� /شهريا
كيفية ال�سداد /ومن يقوم بال�سداد
مالحظات

املباين

املحتويات

التزامات الت�أمني على ال�شركة

مالحظات

�شركة الت�أمني
تاريخ االلتزام
نوع االلتزام
املبلغ امل�ستحق
املبلغ امل�سدد
تاريخ ال�سداد
كيفية ال�سداد
ن�سخة من االلتزام مرفقة (نعم /ال)

�أ�صول ن�شاط الأعمال
ح�سابات ن�شاط الأعمال امل�صرفية
ا�سم امل�صرف
عنوان الفرع
�شفرة الت�صنيف
رقم احل�ساب
ا�سم احل�ساب (�أ�سماء احل�سابات)
الر�صيد اجلاري
تاريخ الر�صيد
احلركات الدائنة
احلركات املدينة
املخولون بالتوقيع على احل�ساب
اال�سم
مالحظات
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املركبات الآلية ،امل�صنع /الآالت� ،إىل �آخره
ال�صانع والطراز
عالمة الت�سجيل �إن وجدت
تفا�صيل املتعهد (املركبات الآلية)
�سعر ال�شراء
القيمة الراهنة
احلار�س (امل�سجل)
ال�شراء الت�أجريي (نعم /ال)
ا�سم ال�شركة
عنوان ال�شركة
تاريخ االتفاق
ر�صيد االتفاق
مالحظات

املركبات

الرتكيبات واللوازم املكتبية /التجارية
ال�صانع والطراز
الرقم امل�سل�سل
�سعر ال�شراء
القيمة الراهنة
ال�شراء باال�ستئجار (نعم /ال)
ا�سم ال�شركة امل�ؤجرة
عنوان ال�شركة
تاريخ االتفاق

مالحظات
املمتلكات الثمينة الأخرى

مالحظات
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التفا�صيل
تفا�صيل الت�سجيل� ،إن انطبقت
�سعر ال�شراء
القيمة الراهنة
احلار�س /املوقع
�شراء الت�أجريي /باال�ستئجار (نعم /ال)
ا�سم ال�شركة
عنوان ال�شركة
تاريخ االتفاق
ر�صيد االتفاق

امل�صنع /الآالت� ،إىل �آخره

امللحق الرابع :منوذج امللف املايل

املخزون املتداول
التفا�صيل

تاريخ القيمة

القيمة

مالحظات
الأعمال اجلارية
التفا�صيل

تاريخ القيمة

القيمة

مالحظات
مدينون م�ضمونون متاما (ن�شاط �أعمال)
اال�سم

العنوان

املبلغ

ال�ضمان

مالحظات
مدينون م�ضمونون جزئيا (ن�شاط �أعمال)
اال�سم

العنوان

املبلغ

ال�ضمان

مالحظات
التزامات ن�شاط الأعمال
املوظفون

مالحظات

لوقت كامل
لبع�ض الوقت
�أجور م�ستحقة

دائنون م�ضمونون متاما
اال�سم

العنوان

املبلغ

ال�ضمان

مالحظات
دائنون م�ضمونون جزئيا
اال�سم

العنوان

املبلغ

ال�ضمان

مالحظات

231

ا�سرتداد الأ�صول املنهوبة :دليل للممار�سات احل�سنة ب�ش�أن م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة

بطاقات ائتمانية ،بطاقات خ�صم
بطاقات ائتمانية
ا�سم البطاقة
املبلغ امل�ستحق �أو االئتمان
متو�سط املدفوعات
ا�سم �صاحب البطاقة
مالحظات
اتفاقات ائتمانية (ن�شاط �أعمال)
ا�سم ال�شركة
الفرع
الغر�ض من القر�ض
املبلغ املقرت�ض
املدفوعات ال�شهرية
املت�أخرات
مالحظات
اخل�صم املبا�شر /التعليمات امل�ستدمية
ا�سم امل�صرف
تفا�صيل الفرع
رقم احل�ساب
ا�سم (�أ�سماء) احل�ساب
املبلغ الأ�سبوعي /ال�شهري
تاريخ اال�ستحقاق
اجلهة امل�سدد لها
مالحظات
الأحكام الق�ضائية
املحكمة
تاريخ الأمر
مبلغ الأمر
طريقة ال�سداد
مالحظات
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بطاقات خ�صم

امللحق الرابع :منوذج امللف املايل

�أمر �إغالق ن�شاط وت�صفية /ت�صفية طوعية
�إغالق ن�شاط الأعمال (نعم /ال)
ت�صفية (نعم /ال)
تاريخ الأمر
القرار

مالحظات

التزامات تعاقدية �أخرى
املبلغ

التفا�صيل

متى ي�ستحق

مالحظات
�ضريبة ال�شركات� /ضريبة الدخل
ا�سم مفت�ش ال�ضرائب
عنوان مفت�ش ال�ضرائب
املقاطعة
رقم امللف
املبلغ امل�ستحق

مالحظات
�ضريبة القيمة امل�ضافة

مكتب �ضريبة القيمة امل�ضافة
العنوان
رقم ت�سجيل �ضريبة القيمة امل�ضافة
املبلغ امل�ستحق
مالحقة ق�ضائية جارية (نعم /ال)

مالحظات

لوازم موجودة يف املباين ي�سيطر عليها اخلا�ضع ولكنها ال تخ�ص اخلا�ضع (مثل ال�سلع امل�ست�أجرة �أو املقرت�ضة �أو املو�ضوعة من
�أجل �إ�صالحها �أو يدعي ملكيتها بخالف ذلك بع�ض الأ�شخا�ص الآخرين) (ينبغي ا�ستح�صال �أدلة م�ؤيدة لذلك).
البند

القيمة

م�صلحة لطرف ثالث

مالحظات
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امللحق اخلام�س :عينة من �أوامر �إبراز
م�ستندات �شركة ما �أو غري ذلك من
امل�ستندات يف حتقيق عن الف�ساد
 -1التعريفات والتعليمات
�ألف -التعريفات
 )1يعني م�صطلح «�شركة» كيان ن�شاط الأعمال املوجه �إليه هذا الأمر وي�شمل جميع ال�شركات التابعة
وامل�شاريع امل�شرتكة وال�شركات الفرعية والأق�سام الفرعية وخلفاءها يف امل�صالح ،عالوة على
�أع�ضاء جمل�س �إدارتها وم�س�ؤوليها و�شركائها وموظفيها ووكالئها احلاليني وال�سابقني ،وجميع
الأ�شخا�ص الذين يدعون �أنهم يعملون بالنيابة عن �أي من ال�سابق ذكرهم.
 )2يعني م�صطلح «م�ستند (م�ستندات)» جميع الأمور اخلطية �أو املطبوعة من �أي نوع من الأنواع،
ر�سمية كانت �أم غري ر�سمية ،مبا يف ذلك الأ�صول وجميع الن�سخ غري املطابقة لها� ،سواء كانت
خمتلفة عن الأ�صل ب�سبب �أي ت�أ�شريات حررت على تلك الن�سخ �أو خالف ذلك ،تكون يف حوزة
ال�شركة �أو يف كفالتها �أو حتت ت�صرفها ،حيثما كان مو�ضعها ،مبا يف ذل��ك ،لي�س على �سبيل
احل�صر� ،أية �أوراق ،ومرا�سالت ،ومذكرات ،ومفكرات موجزة ،ويوميات ،وم��واد �إح�صائية،
ور�سائل ،وبرقيات ،وحما�ضر ،وعقود ،وتقارير ،ودرا��س��ات ،و�شيكات ،وبيانات ،و�إي�صاالت،
ومرجتعات ،وموجزات ،وكتيبات ،وكتب ،ومرا�سالت داخل املكتب وفيما بني املكاتب ،وعرو�ض،
وتدوينات لأي نوع من املحادثات �أو املكاملات الهاتفية �أو االجتماعات �أو االت�صاالت الأخرى،
والن�شرات ،وم�سائل االئتمان ،وخمرجات احلا�سوب املطبوعة ،والأقرا�ص ال�صلبة ،واملحركات
الوما�ضة ،واملحركات ال�صلبة القابلة للنزع ،والأقرا�ص املرنة ،وقواعد بيانات احلا�سوب املركزي
واحلا�سوب ال�شخ�صي ،واملربقات الكاتبة ،ومواد التلك�س ،والفواتري ،واجل��داول الإليكرتونية،
وجميع امل�سودات ،والتحويرات والتعديالت ،والتغيريات والت�صحيحات من �أي نوع �أو �شكل مما
�سبق ذكره ،وجميع الر�سوم البيانية والت�سجيالت ال�شفوية �أو العرو�ض من �أي نوع ،و�شرائط
الفيديو ،والت�سجيالت ال�صوتية ،وال�صور املتحركة و�أي ت�سجيالت �إليكرتونية �أو ميكانية �أو
كهربائية ،وال�صور املتحركة �أو البيانات التمثيلية من �أي نوع ،مبا يف ذلك ،ولي�س على �سبيل
احل�صر� ،شرائط الت�سجيل املغناطي�سية ،والت�سجيالت ال�صوتية ،والأقرا�ص املعلبة ،والت�سجيالت
والأفالم.
 )3كما يعني م�صطلح «م�ستند (م�ستندات)» �أي حاوية �أو حافظة ملفات �أو �أي �ضميمة �أخرى حتمل
�أي تو�سيم �أو تعريف حتتفظ فيها مب�ستندات �أخرى ،ولكن ال ت�شمل خزانات امللفات .ويف جميع
احلاالت التي ال يكون فيها ثمة م�ستند �أ�صلي �أو �أي م�ستند غري مطابق للم�ستند الأ�صلي يف حوزة
ال�شركة �أو يف كفالتها �أو حتت �سيطرتها ،ف�إن م�صطلح «م�ستند» ي�شمل �أي ن�سخة من امل�ستند
الأ�صلي �أو امل�ستند غري املطابق له.
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 )4ينبغي تف�سري حرف «و» على �أنه ي�شمل «�أو» والعك�س بالعك�س.
 )5يعني م�صطلح «�شخ�ص» �أي �شخ�ص طبيعي �أو ملكية �أو �شركة� ،أو �شركة ت�ضامن� ،أو م�شروع
م�شرتك� ،أو رابطة غري م�سجلة� ،أو وكالة حكومية� ،أو �أي ق�سم فرعي �أو �شركة تابعة� ،أو م�س�ؤول،
�أو ع�ضو جمل�س �إدارة� ،أو موظف� ،أو وكيل� ،أو �أي ممثل له�ؤالء.
 )6يعني م�صطلح «هوية» اال�سم بالكامل ،مبا يف ذل��ك اال�سم الأو��س��ط ،وتاريخ امليالد ،ومكان
امليالد ،ورقم ال�ضمان االجتماعي ،وجميع املنا�صب التي ُ�شغلت �أثناء العمل يف ال�شركة ،وتواريخ
اخلدمة ،وامل�س�ؤوليات والواجبات يف كل من�صب ،وتاريخ انتهاء اخلدمة� ،إن وجدت ،و�أ�سباب �إنهاء
اخلدمة ،وعنوان العمل ،و�أرقام هواتف كل من�صب مت �شغله ،وعنوان امل�سكن و�أرقام الهاتف �أثناء
اال�ستخدام يف ال�شركة ،و�آخر عناوين معروفة للعمل وامل�سكن و�أرقام الهواتف� ،إذا كانت خمتلفة
عن تلك املذكورة �سابقا.
 )7يعني م�صطلح «بيان مع حلف اليمني» بيانا يديل به املوظف �أو ال�شريك �أو الع�ضو املنتدب لل�شركة
بعد حلف اليمني م�صحوبا ب�شهادة ت�صديق من م�س�ؤول يف ال�شهر العقاري�(.أو كاتب عدل).
 )8يعني م�صطلح «اتفاق» جميع االتفاقات الراهنة واملا�ضية واملنتظرة.
 )9يعني م�صطلح «م�س�ؤول عام» ع�ضو هيئة ت�شريعية �إما قبل �أو بعد ت�أهل هذا امل�س�ؤول لذلك� ،أو
م�س�ؤول �أو موظف �أو �شخ�ص يعمل ل�صالح �أو با�سم احلكومة �أو �أي وزارة �أو وكالة �أو فرع من
فروع هذه احلكومة ،يف �أي وظفية ر�سمية حتت �سلطة �أي من وزارات هذه احلكومة �أو وكاالتها �أو
فروعها �أو ب�سلطة منها.
ُ
 )10يعني م�صطلع «�شخ�ص اختري ليكون م�س�ؤوال عاما» �أي �شخ�ص ُر�شح ليكون م�س�ؤوال عاما �أو �أبلغ
ر�سميا ب�أن هذا ال�شخ�ص �سري�شح �أو يعني بهذه ال�صفة.
باء -فرتة التغطية
ما مل يحدد خالف ذلك يف فقرة معينة ،يغطي هذا الأمر فرتة زمنية من (تاريخ) �إىل (تاريخ) تبد�أ
بالتاريخ الذي ت�سلمت فيه ال�شركة �أو �أنتم �شخ�صيا هذا الأمر.
جيم -الإدعاء بحق امتياز
�إذا ما مت حجب �أي م�ستند مبعرفة ال�شركة �أو مبعرفتك �شخ�صيا مبوجب الإدعاء بحق امتياز ،مبا يف
ذلك حق االمتياز من املحامي للعميل ،يتعني على ال�شركة ،وعليك تقدمي جدول زمني يحدد تاريخ
ذلك امل�ستند وا�سم م�ؤلفه ولقبه واملوجه �إليهم ومت�سلمه ومو�ضوعه ،وطبيعة االمتياز املدعى ،والأ�سا�س
الذي قام عليه الإدعاء ،والفقرة من الأمر التي يرد عليها كل م�ستند من هذه امل�ستندات.
دال -امل�ستندات املع ِّرفة
بغية تي�سري التعامل مع امل�ستندات املقدمة وفقا لهذا الأمر ،واملحافظة على هويتها وكفالة �إعادتها
بالدقة وال�سرعة الواجبة ،فمن املطلوب تو�سيم كل م�ستند برقم تعريفي و�أن تعطى للم�ستندات �أرقاما
متوالية .وينبغي ترقيم ال�صفحة الأوىل فقط من امل�ستندات املجلدة متعددة ال�صفحات  ،وي�شار �إىل
العدد الإجمايل ل�صفحات امل�ستند .كما ينبغي �أن تظل امل�ستندات داخل حوافظ امللفات التي كانت
موجودة فيها عند توجيه هذا الأمر .كما ينبغي ترقيم حوافظ امللفات تلك ،كما لو كانت م�ستندا �آخر.
وينبغي �أن تبقى امل�ستندات داخل كل حافظة ملفات بنف�س الرتتيب الذي كانت عليه عند توجيه هذا
الأمر .وينبغي �أن تبقى امل�ستندات متعددة ال�صفحات كما هي.
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هاء -الإبراز
يجب �أن يكون ال�شخ�ص الذي ميثل �أمام املحكمة /املدعي العام ا�ستجابة لهذا الأمر هو ال�شخ�ص
العليم بجميع الأمور املتعلقة بتفتي�ش ال�شركة على الوثائق امل�ستجيبة لهذا الأمر ،عالوة على كونه
ال�شخ�ص الذي ي�ستطيع �أن ي�صدق على �صحة امل�ستندات بو�صفها �سجالت عمل .ف�إذا كان هذا ال�شخ�ص
غري خمت�ص بت�أدية هذه املطالب ،وجب على ال�شركة �أن ت�سمي �شخ�صا �إ�ضافيا بح�سب االقت�ضاء ميثل
معه يف نف�س الوقت والتاريخ.
واو� -ضرورة �إبراز الأ�صول
ي�شرتط هذا الأمر �إبراز �أ�صول جميع امل�ستندات امل�أمور بها فيه ،فيما عدا ما هو م�شار �إليه �أدناه على
وجه اخل�صو�ص .ويعترب تقدمي �صور �ضوئية بدال من الأ�صول امتناعا عن االمتثال لهذا الأمر.
ثانيا -امل�ستندات املطلوب �إبرازها
�ألف -ب�صرف النظر عن القيد الوارد يف الق�سم �أوال-باء �آنفا ،يتعني �أن تبني جميع تلك امل�ستندات� ،أو
بيان مع حلف اليمني يقدم بدال منها،ما يلي:
 )1ا�سم ال�شركة امل�سجل بالكامل وتاريخ وحالة الت�سجيل ،وتواريخ و�أماكن جميع ت�سجيالت ال�شركة
ك�شركة �أجنبية ،وهويات جميع ال�شركاء الأ�صلية والتابعة وال�سلف وجميع الكيانات التي دخلت
ال�شركة معها يف م�شاريع م�شرتكة خالل ال�سنوات الثماين املا�ضية.
 )2هوية وعنوان ورقم هاتف كل ع�ضو جمل�س �إدارة ومدير خارجي لل�شركة.
 )3هوية كل م�س�ؤول �أو ع�ضو جمل�س �إدارة �أو موظف� ،أو وكيل� ،أو ا�ست�شاري �أو ممثلي ال�شركة الآخرين
ممن ت�شمل واجباتهم التعامل مع (ا�سم الوكالة احلكومية).
 )4هوية كل م�ساعد �إداري �أو �أمني �سر �أو غري ذلك من امل�ساعدين الكتابيني لكل �شخ�ص من الأ�شخا�ص
امل�سمني ا�ستجابة للق�سم ثانيا�-ألف (� )3آنفا� ،إىل جانب ا�سم ال�شخ�ص الذي يعمل حل�سابه هذا
الفرد ،وتواريخ كل تكليف وعناوين العمل وال�سكن الراهنة ورقم هاتف كل فرد.
باء -جميع �أ�صول امل�ستندات التالية كافة:
 )1م�ستندات تت�صل ب�صفة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة بات�صاالت بني ال�شركة و�أي من الأ�شخا�ص
التالني ،مبا يف ذلك ،لي�س على �سبيل احل�صر ،مرا�سالت �أو �إحاطات موجزة �أو جداول �أعمال،
�أو مذكرات موجزة� ،أو مذكرات عن اجتماعات �أو ات�صال ،وم�سودات ومدخالت يف يوميات� ،أو
تقارير �أعدتها ال�شركة �أو تلقتها من قبل �أثناء �أو بعد �أي ات�صال ،وم�ستندات لغر�ض مماثل� ،سواء
كانت تت�صل بعمل ال�شركة �أم ال.
 )2جميع امل�ستندات املت�صلة ب�أي ح�سابات م�صرفية� ،سواء كانت داخلية �أو �أجنبية ،با�سم ال�شركة �أو
حتت ت�صرفها �أو حمتفظا بها ل�صاحلها.
 )3جميع امل�ستندات و�أى منها املت�صلة بالنفقات املتكبدة وق�سائم املبالغ امل�سرتدة املقدمة من (يذكر
اال�سم) �أو بالنيابة عنه واملبالغ املدفوعة منك ا�ستجابة لذلك وجميع امل�ستندات املت�صلة بكيفية
معاملة تلك الوكاالت يف الدفاتر وال�سجالت املالية اخلا�صة بال�شركة ،والعوائد ال�ضريبية اعتبارا
من (يذكر التاريخ).
 )4جميع امل�ستندات و�أي منها املت�صلة ب�سفريات (يذكر اال�سم) مبا يف ذل��ك ،لي�س على �سبيل
احل�صر ،برنامج ال�سفر ،ودفاتر امل�صروفات ،والإي�صاالت ،ودفاتر املبالغ امل�سرتدة ،واملرا�سالت
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مع وكاالت ال�سفريات ،وفواتري البطاقات االئتمانية ،و�إي�صاالت البطاقات االئتمانية اعتبارا من
(يذكر التاريخ).
 )5جميع امل�ستندات املت�صلة ب�صفة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة ،بتقدمي �أي مكاف�آت رمزية� ،أو هدايا� ،أو
منح� ،أو قرو�ض� ،أو عموالت� ،أو عطايا� ،أو عموالت� ،أو �أي مدفوعات �أو تقدمي �أي �شيء ذي قيمة
�إىل �أي م�س�ؤول عام �أو �شخ�ص اختري ليكون م�س�ؤوال عاما يف (يذكر ا�سم البلد) �أو �أي حكومة
�أجنبية � ،أو �إىل �أي ممثل حلزب �سيا�سي يف (يذكر ا�سم البلد) �أو يف �أي دولة �أجنبية �سواء كان
ذلك بخ�صو�ص احل�صول على �أي ن�شاط عمل لل�شركة من عدمه مع (البلد) �أو االحتفاظ به
�أو مع �أي حكومة �أجنبية �أو �إىل �أي �شخ�ص يعمل وكيال �أو �سيطا لأي من املذكورين �آنفا.
 )6جميع التقاومي� ،أو التقاومي املكتبية� ،أو دفاتر املالحظات� ،أو دفاتر اليومية� ،أو دفاتر املواعيد،
�أو مفكرات املبكر �أو دفاتر املكاملات الهاتفية� ،أو دفاتر العناوين� ،أو امللفات الدوارة� ،أو �سجالت
العناوين الأخرى� ،أو دفاتر ت�سجيل الزوار� ،أو املفكرات اليومية� ،أينما وجدت،وكانت حمفوظة �أو
ت�ستخدم فيما يخ�ص عمل ال�شركة ،بوا�سطة ال�شركة �أو بالنيابة عن (يذكر اال�سم).
� )7سجالت �شخ�صية كاملة عن (يذكر اال�سم) ت�شمل معلومات عن الأجر واملزايات واملكاف�آت.
 )8جميع ال�سجالت امل�صرفية لل�شركة ،مبا يف ذلك (�أ) الك�شوف امل�صرفية وال�شيكات امللغاة ،ودفاتر
ال�شيكات ،وكعوب ال�شيكات �أو �سجالتها ،وق�سائم ال�شيكات ،وق�سائم الإيداع ،وبنود الودائع؛ (ب)
وجميع �سجالت �شهادات الإيداع وغريها من الودائع لأجل امل�شرتاة �أو امل�سحوبة؛ (ج) و�سجالت
جميع �صناديق الأمانات؛ (د) و�سجالت جميع حتويالت الأموال الربقية (ﻫ) و�سجالت جميع
ال�شيكات امل�صرفية ،وال�شيكات الر�سمية و�شيكات ال�صراف ،و�شيكات اخلزانة ،واحلواالت
الربيدية وال�شيكات ال�سياحية امل�شرتاة �أو املتداولة؛ (و) وجميع تقارير ،وتطبيقات �أو طلبات
�صفقات العمالت املعفاة وتقارير �صفقات النقد الأجنبي ،والتي تت�صل كلها ب�صورة مبا�شرة �أو
غري مبا�شرة مع (اال�سم) �أو �أي فرد �آخر حمدد يف الق�سم ثانيا-باء� ،)1(-أو �أن�شطة اال�ستمالة
التي تقوم بها ال�شركة.
 )9النظام الأ�سا�سي امل�سجل لل�شركة ولوائحها الداخلية ،مبا يف ذلك جميع التنقيحات والتعديالت
املدخلة عليهما.
 )10جميع �أدلة ال�سيا�سات الداخلية ،و�أدلة �ضوابط املراجعة احل�سابية (التدقيق) الداخلية واخلارجية
�أو �إجراءاتها املت�صلة بالتعامالت مع امل�س�ؤولني العموميني �أو �أى �شخ�ص اختري ليكون م�س�ؤوال
عموميا �أو مع م�س�ؤول حلكومة �أجنبية.
 )11حما�ضر اجتماعات جمل�س �إدارة ال�شركة �أو اجتماعات �أي جلنة حكومية تت�صل ،يف �أي تاريخ
كان ،ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة ،مبا يلي:
(� )1سفريات ال�شركة؛
( )2تقدمي �أ�شياء ذات قيمة �إىل م�س�ؤولني عموميني �أو �إىل �أى �شخ�ص اختري ليكون م�س�ؤوال
عموميا؛
(ج) �أي من الأفراد املحددين يف الق�سم ثانيا� -ألف ( )3و ثانيا -باء (.)1
 )12بالن�سبة لإجراءات املراجعة احل�سابية الداخلية واخلارجية �أو املراجعات احل�سابية لل�شركة:
�أ) جميع �ضوابط و�إجراءات املراجعة احل�سابية الداخلية ال�سارية �أثناء هذه الفرتة؛
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ب) وجميع خطابات مراجع احل�سابات �إىل الإدارة التي تت�ضمن تقارير عن مراجعات الرقابة
الداخلية لل�شركة والأمور املت�صلة بذلك؛
ج) وجميع تقارير املراجعة ،والتقارير الأولية ،والتقارير والدرا�سات اخلا�صة ،واملذكرات غري
الر�سمية ،وتقارير اخلدمة اال�ست�شارية ل�ل�إدارة ،والتو�صيات �أو امل�شورة املقدمة للإدارة،
ومذكرات عن املناق�شات التي جرت ب�ش�أن التطورات الأخ�يرة وغري ذلك من املرا�سالت
بخ�صو�ص �إجراءات املحا�سبة وال�ضوابط الداخلية اخلا�صة بال�شركة.
د) وجميع برامج املراجعة احل�سابية امل�ستخدمة يف تلك املراجعات مبا يف ذلك �أي �إ�ضافات �أو
حذف �أو تبديالت �أو تعديالت عليها و�أي م�ستندات تعك�س �أ�سباب ذلك؛
ﻫ) وجميع حما�ضر اجتماعات جلنة املراجعة التنفيذية �أو جلنة املراجعة (التدقيق) احل�سابية
اخلا�صة� ،أو جلان ذات غر�ض مماثل؛
و) وجميع ال�سجالت املت�صلة باملراجعات احل�سابية التي جتريها م�صلحة الإي��رادات الداخلية،
(ال�ضرائب).
 )13جميع دفاتر الأ�ستاذ ودفاتر اليومية اخلا�صة بال�شركة ،مبا فيها دفرت الأ�ستاذ العام ،واملتح�صالت
النقدية ،ودفرت يومية املبيعات ،ودفرت يومية امل�صروفات النقدية ،و�سجل الق�سائم و�أي دفاتر
�أ�ستاذ ودفاتر يومية حتتفظ بها ال�شركة وتت�صل ب�صفة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة مع (اال�سم) �أو
�أي �أفراد حمددين يف الق�سم ثانيا -باء (� )1آنفا .وينبغي �أن تعك�س ال�سجالت جميع ال�سفريات
والهدايا والإقامة وامل�آدب واملكاف�آت الرمزية و� /أو هذه الدفاتر وال�سجالت.
 )14جميع امل�ستندات مبا يف ذلك �سجالت البطاقات االئتمانية لل�شركة و� /أو ال�شخ�صية ،و�إي�صاالت
امل�صروفات النرثية ،وق�سائم امل�صروفات ،و�أي �سجالت �أخرى حتتوي على تفا�صيل للنفقات
املطلوبة �أو امل�سددة التي تدلل على انتقاالت ال�سفر ،والإقامة ،والهاتف ،والرتفيه ،والأغذية
وامل�شروبات ،و�أي م�صروفات �أخرى تكبدها (يذكر اال�سم) �أو �أي �شخ�ص �آخر حمدد يف الق�سم
ثانيا-باء ( )1بالنيابة عن ال�شركة.
 )15جميع البيانات املالية والتقارير ال�سنوية ب�ش�أن الفرتة (تذكر التواريخ)؛ وينبغي �أن ت�شمل ال�سجالت
جميع الإف�صاحات واملرفقات واملرا�سالت.
 )16جميع �سجالت ر�سوم املكاملات الهاتفية املحلية واخلارجية،مبا يف ذلك فواتري الهاتف ،وجميع
الر�سوم الأخ��رى اخلا�صة باالت�صاالت الال�سلكية والتلك�س وخدمات حمل الر�سائل اخلا�صة
والربيد ،التي تكبدها (اال�سم) �أو مت تكبدها بالنيابة عنه �أو �أي موظف �آخر يف ال�شركة يعمل
ل�صاحله �أو معه.
� )17أ�صول جوازات ال�سفر التي حتملها �أو ت�ستخدمها �أثناء الفرتة من (يذكر التاريخ) حتى التاريخ
احلايل.
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احلجز
يق�صد بدليل التخطيط ملا قبل احلجز املرفق واخلا�ص بجهاز ال�شراكة الق�ضائية االحتادية يف الواليات املتحدة
الأمريكية (� )Marshals Serviceأن يوفر توجيهات وقوائم مراجعة ت�ستخدمها جميع العنا�صر امل�شاركة يف
برنامج م�صادرة الأ�صول .والهدف من قوائم املراجعة هذه �أن ت�ساعد يف توقع املمتلكات التي يتعني توقيع
احلجز عليها ،واتخاذ قرارات عن علم ودراية بهذا ال�ش�أن ،ويف كيفية توقيع احلجز عليها ومتى ،والأهم من
ذلك ،ب�ش�أن ما �إن كان ينبغي احلجز عليها �أم ال.
وت�شمل قائمة املراجعة ما يلي:
§
§
§

§
§

�صحيفة موجزة بالتخطيط ال�سابق على احلجز :هذه ال�صحيفة عبارة عن موجز جلميع الأ�صول
املت�ضمنة يف ق�ضية معينة .وينبغي ا�ستيفاء �صحيفة لكل حالة.
العقارات :ينبغي ا�ستكمال قائمة مراجعة منف�صلة لكل عقار .وت�شفع قائمة املراجعة العقارية
بجدول يبني �صايف حقوق امللكية.
ن�شاط الأعمال :ينبغي ا�ستكمال قائمة مراجعة لن�شاط الأعمال لكل ن�شاط �أعمال يجري النظر يف
م�صادرته .وقد ي�ستلزم الطابع املعقد لن�شاط الأعمال �إدراج معلومات لي�ست مذكورة �صراحة يف
قائمة املراجعة.
و�سائط النقل:ينبغي ا�ستيفاء قائمة مراجعة و�سائط النقل ب�ش�أن احلجز على و�سائط النقل املتعددة
و� /أو الفريدة من نوعها .كما يدرج �أي�ضا ك�شف بني �صايف حقوق امللكية.
املمتلكات ال�شخ�صية :ينبغي ا�ستيفاء قائمة مراجعة للممتلكات ال�شخ�صية ب�ش�أن الأ�صول الفريدة
من نوعها �أو املعقدة مثل املا�شية والأثاث /الأغرا�ض املنزلية ،والبنود النفي�سة ،واملقتنيات ،والفنون
اجلميلة.

وتعترب كل ق�ضية فريدة من نوعها وقد يجد امل�ستخدمون �أن املعلومات املدرجة يف قوائم املراجعة هذه
ال تنطبق على جميع الأ�صول يف جميع الق�ضايا؛ �إال �أنه قد يكون من ال�ضروري توفري قدر �أكرب �أو �أقل من
املعلومات .ولذلك ،ينبغي ا�ستخدام قوائم املراجعة هذه كنقطة بداية ،مع �إ�ضافة �أية معلومات �إ�ضافية قد
تكون مفيدة يف عملية امل�صادرة.
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�صحيفة موجزة للتخطيط ال�سابق للحجز
التاريخ
نقاط االت�صال
 AUSAم�ساعد املدعي العام الأمريكي
م�صادرة الأ�صول مبعرفة م�ساعد املدعي العام الأمريكي
م�س�ؤول الوكالة
الوكالة
نائب رئي�س ال�شرطة الق�ضائية الأمريكي

رقم الهاتف
رقم الهاتف
رقم الهاتف
رقم الهاتف

معلومات عن الق�ضية
الرقم التعريفي للق�ضية:
احلى /املقاطعة حمل الق�ضية:
�أحياء /مقاطعات �أخرى ت�شملها الق�ضية
هل الق�ضية مكلف بها فريق عمل؟  qنعم  qال �إذا كانت الإجابة بنعم ،ما هي الوكاالت امل�شاركة
 qنعم  qال
هل الق�ضية بالتبني؟
�إذا كانت الإجابة بنعم ،ف�سم حلقة االت�صال رقم الهاتف
 qمدنية  qجنائية
نوع الق�ضية
التاريخ املقرتح لتوقيع احلجز /لتعليق الأمر فقط
هل �سيتم �إ�صدار �أمر تتبع وتفتي�ش �أو �أمر حماية  qنعم  qال
التاريخ املقرتح للإدانة /ال�شكوى� /إذن قب�ض عيني
هل توجد �صورة من امل�سودة  qنعم  qال� ،إذا كان اجلواب بنعم فعليك
احل�صول على ن�سخة
ا�سم املدعى عليه
 qنعم  qال
و�ضع املدعي عليه هارب
 qخمدرات  qغ�سل �أموال q RICO
نوع الق�ضية
خالفه (�صف)
معلومات عن الأ�صول

عدد الأ�صول ،بح�سب الفئة ،امل�ستهدفة للحجز عليها  -عند حتديد الفئات ،ارجع �إىل النموذج املحدد
ممتلكات �شخ�صية
ن�شاط �أعمال
عقارات
عدد املمتلكات ال�شخ�صية ح�سب الفئة امل�ستهدفة للحجز عليها
نقد (تقريبا) دوالر
طائرات
مركبات
�صكوك مالية
جموهرات
�أعمال فنية
خالفه (�صف)
مقتنيات
مراكب
الو�صف
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الرقم التعريفي للق�ضية:

ا�ستبيان للتخطيط ال�سابق للحجز :العقارات
ت�ستوفى ا�ستمارة لكل عقار
نوع العقار
 م�سكن منف�صل لأ�سرة واحدة �شقة /جممع مبانٍ -خال� /أر�ض ف�ضاء

 �شقة  /وحدة يف جممع متليك جتاري (نوع اال�ستخدام) -خالفه (�صف)

املوقع /العنوان
الو�صف القانوين (ارفق ن�سخة �إن كانت متاحة)

�صاحب حجة امللكية :اال�سم
العنوان

رقم الهاتف

ال�سهو اخلط�أ  /تقرير عن امللكية /التقييم متاح؟  qنعم  qال ( �إن كانت الإجابة بنعم فاح�صل على ن�سخة)
هل مت رفع دعوى منظورة؟
 qنعم  qال
بنود يتم �ضمانها مبعرفة جهاز ال�شرطة الق�ضائية االحتادية
تقييم �سريع
حم�ضر حجة امللكية /م�ستخل�ص
تقييم كامل (فقط �إذا كان النفاذ الكامل غري املقيد للممتلكات متاحا و�إذا كانت الإجراءات التي يقوم بها
املقيم �أو موظفو جهاز ال�شرطة الق�ضائية االحتادية لن تبطل التحقيقات �أو تك�شف عنها
اعتبارات ال�سالمة
هل هناك �أي معلومات متاحة قد ت�ساعد جهاز ال�شرطة الق�ضائية االحتادية ب�ش�أن ق�ضايا �سالمة املوظفني �أثناء عمليات
توقيع احلجز (حيوانات �أليفة� ،أ�سوار� ،أجهزة �إنذار ،خماطر مائية� ،شراك خداعية� ،أطفال� ،إىل �آخره)؟
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الرقم التعريفي للق�ضية:

ا�ستبيان للتخطيط ال�سابق للحجز :العقارات (تابع)

العوامل البيئية
حالة العقار

 qممتازة

 qجيدة

هل توجد �صور فوتوغرافية:

 qنعم

 qال

هل التلوث حمتمل:

 qنعم

 qال

 qال ب�أ�س بها

� qسيئة

�إن كانت الإجابة بنعم ،اذكر امللوثات
�إن كانت الإجابة بنعم ،هل مت االت�صال ب�أي �شخ�ص لتوفري تقييم للممتلكات؟  qنعم
ا�سم ال�شركة:

 qال

رقم الهاتف

�سنة البناء:
�إن كان التاريخ قبل عام  1960وكان العقار �سكنيا ،فهل مت ا�ستكمل تقييم حالة الدهان امل�ستخدم فيه الر�صا�ص؟  qنعم  qال
رقم الهاتف

�إن كانت الإجابة بنعم ،فما ا�سم ال�شركة
التاريخ
خماوف حمددة (�صفها ب�إيجاز �إن وجدت)
حمام �سباحة
خمتربات
ما�شية
هياكل �أخرى
خزانات �أر�ضية

عيوب �إن�شائية
من�ش�آت غري مكتملة
كيماويات خطرية
خمالفات معروفة ملدونة البناء
التزامات �أخرى

خزانة يف املبنى
موقع تاريخي
يتمتع بحماية بيئية
ر�سوم جمعيات
ممتلكات �شخ�صية �أخرى

�صف:

حمتويات العقار
 qال
 qنعم
هل يجري احلجز على املحتويات؟:
�إن كانت الإجابة بنعم ،فهل مت و�ضع ترتيبات لنقلها �أو �إتالفها؟  qنعم
 qال
 qنعم
هل اجلرد مطلوب؟
تعليقات �إ�ضافية ب�ش�أن املحتويات
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الرقم التعريفي للق�ضية:

ا�ستبيان للتخطيط ال�سابق للحجز :العقارات (تابع)
حالة �شغل العقار
هل العقار م�شغول؟  qنعم  qال� .إن كانت الإجابة بنعم  qاملالك  qامل�ست�أجرون
ال�شاغلون ،يف حالة ال�سماح ب�شغل العقار ،اذكر اال�سم ورقم الهاتف وبطاقات الهوية (�أى تاريخ امليالد ،رقم ال�ضمان
االجتماعي)
بطاقة الهوية
رقم الهاتف
اال�سم
بطاقة الهوية
رقم الهاتف
اال�سم
بطاقة الهوية
رقم الهاتف
اال�سم
بطاقة الهوية
رقم الهاتف
اال�سم
بطاقة الهوية
رقم الهاتف
اال�سم
هل �سيتم القب�ض على املدعى عليه بالتزامن مع توقيع احلجز؟

 qنعم  qال

عقب القب�ض على املدعى عليه ،هل �سيرتك العقار �شاغرا؟
مالحظات عامة

 qنعم  qال

�صايف حق املكية (�إذا كانت املعلومات متاحة ،عليك ا�ستيفاء ك�شف �صايف حق امللكية)
هل تفي الأ�صول باحلد الأدنى ل�صايف حق امللكية؟  qنعم  qال  qغري معروف
�إن كانت الإجابة بال ،ما هي الفوائد التي �ستعود على �إنفاذ القانون من توقيع احلجز؟

معلومات متابعة
 qنعم  qال
هل حدد موعد لالجتماع التايل؟
هل �سي�صدر م�ساعد املدعي العام الأمريكي بيانا �صحفيا؟  qنعم  qال� .إن كانت الإجابة بنعم ،اذكر التاريخ

الوقت

موقع االجتماع التايل

من �إعداد  ،اال�سم وا�ضح
التوقيع
موافقة ،ومراجعة ،و�إقرار امل�س�ؤول يف :AUSA
اال�سم وا�ضحا

الوظيفة
التاريخ
التوقيع

التاريخ
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الرقم التعريفي للق�ضية:

احلى /املقاطعة
� -1أ -قيمة التقييم (تاريخ التقييم
ب -امل�صروفات
ت�ساوي
زائد
ج -الدخل
ي�ساوي
د� -صايف القيمة
� -2أ� -صايف القيمة
ناق�صا
ب -حقوق االمتياز
ت�ساوي
ج -حقوق ملكية �أمريكية
� -3أ -حقوق ملكية �أمريكية
مق�سومة على
ب -القيمة املقدرة
ت�ساوي
ج -الن�سبة املئوية حلقوق امللكية

ك�شف �صايف حق امللكية
للعقارات
ا�سم الق�ضية :الواليات املتحدة �ضد
ق�ضية حمكمة (رقم الق�ضية على اجلدول)
دوالر
)
دوالر

)
(

دوالر
دوالر
دوالر
)

(

دوالر
دوالر
دوالر
يف املائة
دوالر� /شهريا × � 12شهرا) ،وعمولة البيع،

 -1ت�شمل الإعالن وال�صيانة ( ت�شمل �أتعاب الإدارة البالغة
ونفقات البائع من �أجل الإغالق� ،إىل �آخره
 -2ت�شمل �إجمايل جميع البنود ،و�أ�صل املبلغ والفوائد من تاريخ توقيع احلجز �إىل تاريخ ا�ستيفاء هذا الك�شف.

�إعداد:
اال�سم وا�ضحا
توقيع م�ساعد املدعي العام الأمريكي
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التاريخ

اللقب
التاريخ

امللحق ال�ساد�س -دليل للتخطيط ملا قبل احلجز

الرقم التعريفي للق�ضية:

ا�ستبيان ب�ش�أن التخطيط ال�سابق للحجز
ن�شاط الأعمال
ت�ستوفى ا�ستمارة لكل ن�شاط �أعمال
بيانات تعريف ن�شاط الأعمال
نوع ن�شاط الأعمال (�أي ،مطعم ،خمزن ،متعهد بيع �سيارات� ،إىل �آخره)
اال�سم القانوين �أو االعتباري
رقم الهاتف
العنوان
ا�سم ن�شاط الأعمال (ي�ؤدى الن�شاط با�سم):
رقم الهاتف
العنوان
هل ن�شاط الأعمال� q :شركة � qشركة ت�ضامن � qشركة فردية
 qم�شروع م�شرتك (�شركة حما�صة) � qشركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
�صف:
اذكر جميع �أ�صحاب الأ�سهم وامل�س�ؤولني و�أع�ضاء جمل�س الإدارة� ،إن كان ذلك ينطبق على احلالة
املن�صب
رقم الهاتف
اال�سم
املن�صب
رقم الهاتف
اال�سم
هل ن�شاط الأعمال ملكية فردية �أو عامة؟ q :فردية  qعامة
هل ن�شاط الأعمال قائم حاليا �أو متوقف؟  qقائم  qمتوقف
�إن كان قائما ،هل �سي�ستمر ن�شاط الأعمال بعد القب�ض على املدعى عليه؟
 qال
 qنعم
حالة الت�سجيل لدى الوالية q :يعمل  qال يعمل  qمتوقف عن العمل

 qخالفه

اعتبارات ال�سالمة
هل هناك �أي معلومات متاحة من �ش�أنها �أن ت�ساعد  USMSب�ش�أن ق�ضايا �سالمة موظفيها �أثناء عمليات توقيع احلجز
(كالب حرا�سة� ،أ�سوار� ،أر�ضيات �ضعيفة ،خماطر مائية� ،شراك خداعية� ،أفراد �أمن ،حفر مك�شوفة ،معدات ثقيلة� ،إىل
�آخره)؟ اذكرها �أو �صفها.
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الرقم التعريفي للق�ضية:

ن�شاط الأعمال (تابع)

معلومات عن الأ�صول
هل نحن ب�صدد احلجز على الكيان القانوين؟ (ال�شركة ب�أكملها ب�أ�صولها والتزاماتها  qنعم
�إن كانت الإجابة بال ،فما هي الأ�صول امل�ستهدفة لتوقيع احلجز عليها؟

عقب توقيع احلجز ،هل �ست�ستحوذ احلكومة على ح�صة �أغلبية؟
 qنعم  qال
%
�إن كانت الإجابة بال ،فما مقدار ما �ست�ستحوذ عليه؟
هل �سيحتاج ن�شاط الأعمال �إىل مراقب �أو �إىل تعيني و�صي؟  qنعم  qال  qغري معروف
هل ن�شاط الأعمال كائن يف عقار م�ست�أجر �أم مملوك؟  qنعم  qال  qغري معروف
م�ست�أجر (م�ست�أجرو) العقار �أو مالكه (مالكه):
رقم الهاتف
اال�سم (الأ�سماء)
العنوان
احلالة الراهنة للإيجار /الرهن العقاري /املرتهن
 qجا ٍر  qمت�أخر
�إذا كانت هناك مت�أخرات ،فكم �شهرا؟
هل �سيوقع احلجز على العقار كجزء من ن�شاط الأعمال؟  qنعم  qال
نوع الهيكل الإن�شائي
 qمبنى م�ستقل من ال�صلب والطوب
 qهيكل ملحق بال�سكن
 qمتجر �ضمن مركز جتاري م�سقوف
 qم�ستودع
 qخالفه (�صف)
حالة الهيكل الإن�شائي
 qممتازة  qجيدة  qال ب�أ�س بها � qسيئة
قدم مربعة
حجم البناء امل�شيد تقريبا
العيوب الإن�شائية املعروفة �أو الإ�صالحات الفورية التي مت التعرف عليها :اذكرها و�صفها.
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الرقم التعريفي للق�ضية:

ن�شاط الأعمال (تابع)

خماوف حمددة:
 qمواد خطرية باملوقع
 qملوثات حمتملة
 qخزانات �أر�ضية
 qنظم �إطفاء احلريق �صالح للت�شغيل
�صف املخاوف املحددة

� qإن�شاءات غري مكتملة
 qخمالفات معروفة ملدونة البناء
 qنوع نظم ال�سالمة /الأمان
 qالتزامات حمتملة �أخرى (�صفها)

 qنعم
هل حتتاج الأقفال �إىل ا�ستبدالها؟
 qال
هل حمتويات ن�شاط الأعمال م�ست�أجرة �أم مملوكة؟  qم�ست�أجرة  qمملوكة  qغري معروف
م�ست�أجر (م�ست�أجرو) العقار �أو مالكه (مالكه)
رقم الهاتف
اال�سم
العنوان

�سجالت ن�شاط الأعمال
اذكر جميع تراخي�ص ن�شاط الأعمال وبني �إذا كانت �سارية �أم ال:
ترخي�ص ال�ضرائب
ترخي�ص
ترخي�ص
�أمني ال�سجالت
العنوان
حمامي ال�شركة
العنوان
مراجع ح�سابات ال�شركة
العنوان

� qسار  qانتهت �صالحيته
� qسار  qانتهت �صالحيته
� qسار  qانتهت �صالحيته
رقم الهاتف
رقم الهاتف
رقم الهاتف

هل هناك �أي �سجالت �أمرت املحكمة ب�ضبطها ومن �ش�أنها �أن ت�ساعد يف حتديد الو�ضع املايل لن�شاط الأعمال (�إقرارات
�ضريبية ،تقارير مالية� ،إىل �آخره)
 qنعم  qال
�إن كانت الإجابة بنعم ،فهل هي متاحة لكي يراجعها جهاز ال�شرطة الق�ضائية االحتادية
اح�صل على تاريخ �إتاحتها لكي يراجعها جهاز ال�شرطة الق�ضائية االحتادية
هل مت ال�شروع يف تفتي�ش مبوجب حق امتياز� /أو حكم ؟  qنعم  qال� .إن كانت الإجابة بنعم فاح�صل على ن�سخة
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الرقم التعريفي للق�ضية:

ن�شاط الأعمال (تابع)

معلومات عن املمولني واملوظفني
هل �سيتم القب�ض على املدعى عليه بالتزامن مع توقيع احلجز؟
عقب القب�ض على املدعى عليه (�أو عليهم) ،هل �سترتك املمتلكات �شاغرة؟

 qنعم  qال
 qنعم  qال

معلومات متابعة
هل حدد موعد لالجتماع التايل؟
 qنعم  qال
والوقت
�إن كانت الإجابة بنعم ،فاح�صل على التاريخ
هل �ست�ؤثر التغطية الإعالمية �أو معرفة اجلمهور بتوقيع احلجز ت�أثريا �سلبيا على ن�شاط العمل؟
 qنعم  qال
هل �سي�ؤثر توقيع احلجز على االقت�صاد �أو ال�سكان املحليني (�أي ،كبار �أرباب العمل يف املجتمع املحلي)؟:
 qنعم  qال

 qال
هل �سي�صدر م�ساعد املدعي العام الأمريكي بيانا �صحفيا؟  qنعم
�إن كان اجلواب بنعم ،اذكر ا�سم ورقم هاتف موظف الإعالم ال�صحفي:
رقم الهاتف
اال�سم
موقع االجتماع اجلديد
مالحظة :مبجرد ا�ستيفاء هذا اال�ستبيان ،ينبغي �إر�ساله بالفاك�س �إىل مندوب مكتب م�صادرة
الأ�صول الذي تتبع له.
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�إعداد:
اال�سم بو�ضوح:
التوقيع

اللقب
التاريخ

موافقة ،ومراجعة ،و�إقرار م�ساعد املدعي العام الأمريكي امل�س�ؤول عن الق�ضية:
اال�سم بو�ضوح
التوقيع

التاريخ

امللحق ال�ساد�س -دليل للتخطيط ملا قبل احلجز

الرقم التعريفي للق�ضية:

ك�شف �صايف حقوق امللكية
للممتلكات ال�شخ�صية
ا�سم الق�ضية :الواليات املتحدة �ضد
احلي /املقاطعة
ق�ضية املحكمة (الرقم يف جدول الق�ضايا)
رقم نظام التتبع مب�ساعدة احلا�سوب
تعريف املمتلكات ال�شخ�صية

� -1أ -قيمة التقييم (تاريخ التقييم
ت�ساوي
ب -ناق�صا امل�صروفات()1
زائد
ج� -صايف القيمة
� -2أ� -صايف القيمة
ناق�صا
ب -حقوق االمتياز ()2
ت�ساوي
ج -حقوق امللكية الأمريكية
� -3أ -حقوق امللكية الأمريكية
مق�سومة على
ب -القيمة املقدرة
ت�ساوي
ج -الن�سبة املئوية من حقوق امللكية الأمريكية

)

دوالر (

)

(

)

دوالر (
دوالر (

)
)

(

)

دوالر (
دوالر (

)
)

دوالر (

)

املائة

 -1ت�شمل نفقات ال�صيانة والت�صرف،مثل ،الإعالنات وعمولة البيع ،و�إدارة املمتلكات ،وراتب مدير العقار � ،إىل �آخره
 -2ت�شمل �إجمايل جميع حقوق االمتياز ،و�أ�صل املبلغ والفوائد من تاريخ توقيع احلجز �إىل تاريخ ا�ستيفاء هذا الك�شف.
�إعداد:
اال�سم وا�ضحا

اللقب

التاريخ

املراجعة الإ�شرافية
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الرقم التعريفي للق�ضية:

ا�ستبيان للتخطيط ملا قبل احلجز
و�سائط النقل
�إقليم جهاز ال�شرطة الق�ضائية االحتادية
الوكالة املوقعة للحجز
تاريخ التحفظ مبعرفة جهاز ال�شرطة الق�ضائية االحتادية
 qمدنية
� qإدارية
نوع امل�صادرة

رقم نظام التتبع مب�ساعدة احلا�سوب:
تاريخ توقيع احلجز
مكان توقيع احلجز
 qجنائية

و�صف و�سائط النقل
النوع  qمركبات  qمراكب  qطائرات  qخالفه
رقم تعريف املركزية /الرقم امل�سل�سل /البطاقة
ال�صانع:
حالة الت�سجيل
الطراز
رقم اللوحة /رقم البطاقة  /الرقم اخللفي
حالة وا�سطة النقل
 qجيدة  qال ب�أ�س بها � qسيئة  qخردة
هل و�سيلة النقل تعمل؟  qنعم  qال
بالن�سبة للطائرات :هل �سجالت التحركات موجودة؟  qنعم  qال
معلومات عن القيمة
تقييم الوكالة القائمة بتوقيع احلجز
�أول �صاحب حلق االمتياز
العنوان
دوالر
املبلغ
نقاط االت�صال
الوكيل القائم بتوقيع احلجز
م�ساعد املدعي العام الأمريكي
�آخرون

رقم الهاتف
رقم الهاتف
رقم الهاتف

التحفظ
مقاول جهاز ال�شرطة الق�ضائية االحتادية
وكالة الوالية /الوكالة املحلية
الوكالة القائمة بتوقيع احلجز
�آخرون

رقم الهاتف
رقم الهاتف
رقم الهاتف
رقم الهاتف

هل من املتوقع حدوث تقا�سم من�صف؟:
هل �ستو�ضع رهن اال�ستخدام الر�سمي؟
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دوالر جهاز ال�شرطة الق�ضائية االحتادية (قر�ض من االحتاد الوطني ملوزعي ال�سيارات)
ثاين �صاحب حلق االمتياز
العنوان
دوالر
املبلغ

 qنعم  qال
 qنعم  qال

امللحق ال�ساد�س -دليل للتخطيط ملا قبل احلجز

الرقم التعريفي للق�ضية:

ك�شف �صايف حقوق امللكية
لو�سائط النقل
رقم التعريف وفقا لنظام التتبع مب�ساعدة احلا�سوب
رقم الدعوى يف جدول الق�ضايا:
 qمركبات

 qطائرات

 qمراكب

 qخالفه

ال�سنة:

ال�صانع:

الطراز:

اللون

رقم تعريف املركبة:
رقم م�سل�سل:
الرقم اخللفي:
موقع املخابئ اخلفية� ،إن وجد:
قيمة التقييم (تاريخ التقييم

دوالر

)

ناق�ص
تكاليف التخزين �شهريا

دوالر × 9

دوالر
دوالر

تكاليف متنوعة (التجهيز للبيع /الإ�صالحات)
دوالر

تكاليف وقف� /إغالق املخابئ اخلفية
ت�ساوي
جمموع �صايف حقوق امللكية
دوالر
جمموع �صايف حقوق امللكية مق�سومة على

دوالر
/

=
قيمة التقييم

دوالر
 %من حقوق امللكية الأمريكية

 -1ت�شمل �إجمايل حقوق االمتياز ،و�أ�صل املبلغ والفوائد من تاريخ توقيع احلجز �إىل تاريخ هذا الك�شف
 -2ت�شمل نفقات ال�صيانة والتخل�ص من املمتلكات ،مثال ،الإعالنات ،وعموالت البيع ،و�إدارة املمتلكات ،والرواتب� ،إىل
�آخره
ا�سم معد ال�صفحة:

اللقب

التوقيع

التاريخ
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ا�سرتداد الأ�صول املنهوبة :دليل للممار�سات احل�سنة ب�ش�أن م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة

الرقم التعريفي للق�ضية:

ا�ستبيان ب�ش�أن التخطيط ال�سابق للحجز
للممتلكات ال�شخ�صية
رقم نظام التتبع مب�ساعدة احلا�سوب
تاريخ توقيع احلجز
مكان توقيع احلجز
 qجنائية

حي� /إقليم جهاز ال�شرطة الق�ضائية االحتادية
الوكالة املوقعة للحجز
تاريخ التحفظ مبعرفة جهاز ال�شرطة الق�ضائية االحتادية
 qمدنية
� qإدارية
نوع امل�صادرة
نوع املمتلكات
 qحيوانات

 qمواد كيميائية /مواد خطرية

 qمعدات �إليكرتونية

 qمتفجرات� /أ�سلحة نارية

� qأثاثات /لوازم منزلية

 qنبائط قمار

 qمعدات زراعة

� qآالت ثقيلة

 qبنود نفي�سة

 qخالفه (�صف)

احلالة:

 qممتازة

 qجيدة

 qال ب�أ�س بها

� qسيئة

معلومات عن القيمة
قيمة التقييم:

دوالر

التكلفة ال�شهرية (تخزين)

دوالر

�صاحب احلق الأول يف االمتياز:

�صاحب احلق الثاين يف االمتياز

العنوان

العنوان

املبلغ

املبلغ

نقاط االت�صال
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الوكالة القائمة بتوقيع احلجز:

رقم الهاتف

م�ساعد املدعي العام الأمريكي

رقم الهاتف

�آخرون

رقم الهاتف

احلار�س

رقم الهاتف

هل من املتوقع حدوث تقا�سم من�صف؟:

 qنعم  qال

هل �ستو�ضع رهن اال�ستخدام الر�سمي؟

 qنعم  qال

امللحق ال�ساد�س -دليل للتخطيط ملا قبل احلجز

الرقم التعريفي للق�ضية:

ك�شف �صايف حقوق امللكية
للممتلكات ال�شخ�صية
ا�سم الق�ضية :الواليات املتحدة �ضد
احلي /املقاطعة
ق�ضية املحكمة (الرقم يف جدول الق�ضايا)
رقم نظام التتبع مب�ساعدة احلا�سوب
تعريف املمتلكات ال�شخ�صية

� -1أ -قيمة التقييم (تاريخ التقييم
ت�ساوي
ب -ناق�صا امل�صروفات()1
زائد
ج� -صايف القيمة
� -2أ� -صايف القيمة
ناق�صا
ب -حقوق االمتياز ()2
ت�ساوي
ج -حقوق امللكية الأمريكية
� -3أ -حقوق امللكية الأمريكية
مق�سومة على
ب -القيمة املقدرة
ت�ساوي
ج -الن�سبة املئوية من حقوق امللكية الأمريكية

)

دوالر (

)

(

)

دوالر (
دوالر (

)
)

(

)

دوالر (
دوالر (

)
)

دوالر (

)

املائة

 -1ت�شمل نفقات ال�صيانة والت�صرف،مثل ،الإعالنات وعمولة البيع ،و�إدارة املمتلكات ،وراتب مدير العقار � ،إىل �آخره
 -2ت�شمل �إجمايل جميع حقوق االمتياز ،و�أ�صل املبلغ والفوائد من تاريخ توقيع احلجز �إىل تاريخ ا�ستيفاء هذا الك�شف.
�إعداد:
اال�سم وا�ضحا
املراجعة الإ�شرافية

اللقب

التاريخ
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امللحق ال�سابع :مواقع املنظمات وال�صكوك
القانونية ،واملبادرات الرئي�سية على
ال�شبكة العنكبوتية
الت�شريع النموذجي للكمنولث
§ ( /http://www.thecommonwealth.orgال�صفحة الرئي�سية للكمنولث)
§

http/www.thecommonwealth.org/shared_asp_files/uploadedfiles/31B7788DF604-4FB6-85A1-AB8370566AFC_commonwealthmodellegislativeprovisionso

 ( nthecivilrec.pdfالأحكام الت�شريعية النموذجية للكمنولث ب�ش�أن ا�ستعادة الأ�صول الإجرامية
مبا يف ذلك ممتلكات الإرهابيني).

االحتاد الأوروبي
§ ( http://eruoa.eu.intال�صفحة الرئي�سية لالحتاد الأوروبي)
§ ( http://eur-lex.europa.euاجلريدة الر�سمية لالحتاد الأوروبي،ال�صفحة الرئي�سية)
§ http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:
( L:2007:332:0103:0103:EN:PDFقرار املجل�س رقم  2007/845/JHAامل�ؤرخ يف 6
كانون الأول /دي�سمرب  2007بخ�صو�ص التعاون بني مكاتب ا�ستعادة الأ�صول يف الدول الأع�ضاء يف
جمال تتبع وحتديد الأ�صول املرتتبة على اجلرمية �أو املمتلكات الأخرى املت�صلة باجلرمية).
§ http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ.do?uri=CELEX:32005F0212:EN:
( NOTالقرار الإطاري للمجل�س رقم  2005/212/JHAامل�ؤرخ يف � 24شباط /فرباير  2005ب�ش�أن
م�صادرة الأ�صول والأدوات واملمتلكات املت�صلة باجلرمية.

فريق عمل الإجراءات املالية املعني بغ�سل الأموال
§ ( http://www.fatf-gafi.orgال�صفحة الرئي�سية للفريق)
§ ( http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/7/40/34849567.pdfالتو�صيات الأربعون)
§ ( http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/8/17/34849466.pdfالتو�صيات اخلا�صة ب�ش�أن
متويل الإرهابيني).
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ا�سرتداد الأ�صول املنهوبة :دليل للممار�سات احل�سنة ب�ش�أن م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة

املمار�سات الف�ضلى ملجموعة البلدان الثمانية
§
§

_http://www.justice.gov/criminal/cybercrime/g82004/G8_Best_Practices

( on_tracing.pdfمبادئ املمار�سات الف�ضلى ملجموعة البلدان الثمانية بخ�صو�ص تتبع وجتميد
وم�صادرة الأ�صول).

http://www.apgml.org/issues/docs/15/G8%20Asset%20Management%

20Best%20practices%20042705%20FINAL.doc

البلدان الثمانية ب�ش�أن �إدارة الأ�صول املحتجزة).

(املمار�سات الف�ضلى ملجموعة

منظمة الدول الأمريكية
§ ( http://www.oas.org/ال�صفحة الرئي�سية)
§ http://www.cicad.oas.org/Lavado_Activos/ENG/ModelRegulations.asp
(اللوائح النموذجية بخ�صو�ص جرائم غ�سل الأموال املت�صلة باالجتار غري القانوين يف املخدرات
وغري ذلك من اجلرائم اخلطرية.

مبادرة ا�سرتداد الأ�صول املنهوبة
§ ( www.worldbank.org/starال�صفحة الرئي�سية للمبادرة على �شبكة الويب)
§ http://siteresources.worldbank.org/NEWS/Resources/Star-rep-full.pdf
مبادرة ا�ستعادة الأ�صول املنهوبة :التحديات والفر�ص وخطة العمل)

الأمم املتحدة
§ ( http://www.un.orgال�صفحة الرئي�سية للأمم املتحدة)
§ ( http://www.unodc.orgمكتب الأمم املتحدة للمخدرات واجلرمية)
§ ( http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/index.htmlاتفاقية الأمم
املتحدة ملكافحة الف�ساد).
§ ( http://www.unodc/en/treaties/CTOC/index.htmlاتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة
اجلرمية املنظمة عرب الوطنية وبروتوكوالتها -اتفاقية بالرمو)
§ ( http://www.unodoc.ogr/unodc/en/treaties/illicit-trafficking.htmlاتفاقية
الأمم املتحدة ملكافحة االجتار غري القانوين يف املخدرات وامل�ؤثرات العقلية ،1988 ،اتفاقية فيينا)

البنك الدويل
§ ( http://www.worldbank.orgال�صفحة الرئي�سية للبنك الدويل)
§ ( http://www.amlcft.orgموقع فريق نزاهة الأ�سواق املالية على �شبكة الويب ،النهو�ض بتكامل
النموذج املايل).
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ومع زيادة االهتمام بهذا املو�ضوع تن�ش�أ حاجة مقابلة �إىل �أداة عملية ت�ستخدمها الواليات الق�ضائية التي تفكر
يف �سن ت�شريعات مل�صادرة الأ�صول املنهوبة دون اال�ستناد �إىل �إدانة جنائية .وكتاب «ا�سرتداد الأ�صول املنهوبة:
دليل �إىل املمار�سات احل�سنة ب�ش�أن م�صادرة الأ�صول املنهوبة دون اال�ستناد �إىل �إدانة جنائية» ميثل هذه الأداة
العملية .وهذا الكتاب هو الأول من نوعه يف هذا املو�ضوع ،و�أول مطبوع معريف يف �إطار مبادرة ا�سرتداد الأ�صول
املنهوبة.

البنك الدوىل
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غرينربغ� ،صمويل ،غرانت ،غراي

ويت�ضمن كتاب «ا�سرتداد الأ�صول املنهوبة» الذي ميثل ثمرة اجلهود التعاونية التي بذلها امل�شتغلون بامل�صادرة
وامل�صادرة دون اال�ستناد �إىل �إدانة جنائية ،تعريفا باملفاهيم الرئي�سية – القانونية والت�شغيلية والعملية ،التي
ينبغي لأي نظام مل�صادرة الأ�صول املنهوبة دون اال�ستناد �إىل �إدانة جنائية �أن ي�شملها حتى يكون فعاال يف ا�سرتداد
الأ�صول املنهوبة .وقد مت ا�ستك�شاف �ستة وثالثني مفهوما رئي�سيا من خالل خربة عملية ،ومناذج لق�ضايا،
ومقتطفات من ت�شريعات مل�صادرة الأ�صول املنهوبة دون اال�ستناد �إىل �إدان��ة جنائية .ويت�ضمن هذا الكتاب
والقر�ص املدمج املزود بذاكرة للقراءة فقط� ،أدوات ميكن للممار�سني ا�ستخدامها ،مثل عينات من الق�ضايا،
ومناذج ا�ستق�صائية للتحقيقات ،واملرافعات �أمام املحاكم ،ومبادئ توجيهية للتخطيط ال�سابق للحجز.

اسرتداد األصول املنهوبة

تعترب م�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة �أداة قوية من �أجل ا�سرتداد متح�صالت الف�ساد ،ال�سيما
يف حالة حتويل العوائد �إىل خارج البالد .وحيث �إنها تق�ضي بتوقيع احلجز على الأ�صول امللوثة ،وتقييدها،
وم�صادرتها دون احلاجة �إىل �إدانة جنائية فقد ت�صبح اخليار الأف�ضل يف حاالت موت اجلاين� ،أو هروبه من
الوالية الق�ضائية لبلد ما� ،أو متتعه باحل�صانة من املالحقة الق�ضائية� ،أو ا�ستع�صائه على املحاكمة نظرا ل�شدة
نفوذه -وكلها �أم��ور �شائعة يف حاالت الف�ساد امل�ست�شري .وقد �أن�ش�أ عدد متنام من الواليات الق�ضائية نظما
مل�صادرة الأ�صول دون اال�ستناد �إىل �إدانة جنائية ،وقد �أو�صى عدد من املنظمات مبثل هذه النظم على ال�صعد
الإقليمية واملتعددة الأط��راف .كما �أن اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ت�ستحث البلدان على النظر يف
اتخاذ الإجراءات الكفيلة بال�سماح مب�صادرة الأ�صول املنهوبة دون اال�ستناد �إىل �إدانة جنائية« ،فى احلاالت التي
ال ميكن فيها مالحقة اجلاين ب�سبب املوت �أو الفرار� ،أو الغياب� ،أو يف حاالت �أخرى تخ�ص اجلاين».

