جملس أوروبا
جمموعة املعاهدات األوروبية ـ رقم 471

االتفاقية املدنية بشأن الفساد

سرتاسبورغ 1 ،نونرب 4111
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Only the English and French versions of the Convention are authentic.
This translation is not an official version of the Convention.

تَرمجة هذه الوثيقة متت يف

إطار :

برنامج تعزيز اإلصالح الديمقراطي في دول جنوب المتوسط
هذا البرنامج ممول من طرف اإلتحاد األوروبي
و منجز من طرف مجلس أوروبا
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تمهيد
إن أعضاء جملس أوروبا ،والدول األخرى واجلماعة األوروبية ،املوقعة على هذه االتفاقية،
اعتبارا هلدف جملس أوروبا املتمثل يف توطيد الوحدة بني أعضاء اجمللس؛
وإدراكا ألمهية تعزيز التعاون الدويل يف جمال مكافحة الفساد؛
وتأكيدا على أن الفساد ميثل هتديدا خطريا لسيادة القانون والدميقراطية وحقوق اإلنسان واملساواة والعدالة
االجتماعية من جهة ،وأنه يعيق التنمية االقتصادية ويهدد سالمة ونزاهة أنشطة اقتصادات السوق؛
وإدراكا للتداعيات السلبية للفساد على األفراد والشركات والدول ،فضال عن املؤسسات الدولية؛
واقتناعا منها بأمهية مسامهة القانون املدين يف مكافحة الفساد ،ال سيما من خالل متكني األشخاص املتضررين من
احلصول على تعويض عادل؛
وتذكريا بنتائج وقرارات مؤمترات وزراء العدل األوروبيني يف الـدورة ( 41مالطة ،)4111 ،والدورة ( 14اجلمهورية
التشيكية )4117 ،والدورة ( 11مولدافيا)4111 ،؛
ومراعاة لربنامج العمل ملكافحة الفساد املعتمد من قبل اللجنة الوزارية يف نوفمرب /تشرين الثاين 4111؛
ومع مراعاة دراسة جدوى تطوير اتفاقية بشأن سبل االنتصاف املدنية للتعويض عن األضرار النامجة عن الفساد،
اليت وافقت عليها اللجنة الوزارية يف فرباير/شباط 4117؛
وبالنظر إىل القرار ( 11 )17بشأن املبادئ التوجيهية ال ـ ـ 12ملكافحة الفساد ،الذي اعتمدته اللجنة الوزارية يف
نوفمرب/تشرين الثاين  4117خالل دورهتا الـ ـ ،424والقرار ( 7 )19بشأن الرتخيص إلحداث االتفاق اجلزئ
واملوسع حول تأسيس "جمموعة الدول املناهضة للفساد  -غريكو" ،الذي اعتمدته اللجنة الوزارية يف ماي/أيار
 ،4119خالل دورهتا الـ ـ ،421عالوة على القرار ( 5 )11احملدث جملموعة غريكو ،والذي اعتمد يف 4
ماي/أيار 4111؛
وإذ تشري إىل اإلعالن اخلتام وخطة العمل الذين اعتمدمها رؤساء دول وحكومات جملس أوروبا خالل القمة
الثانية املنعقدة يف سرتاسبورغ يف أكتوبر/تشرين األول ،4117
اتفقت على ما يل :
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الفصل  – 1التدابير التي يتعين اتخاذها على المستوى الوطني
المادة  :1الموضوع
تنص كل دولة طرف يف قانوهنا الداخل على سبل انتصاف فعالة لفائدة األشخاص الذين تضرروا من جراء
أنشطة الفساد بغية متكينهم من الدفاع عن حقوقهم ومصاحلهم ،مبا يف ذلك إمكانية احلصول على تعويضات.
المادة  :2تعريف الفساد
ألغراض هذه االتفاقية ،يقصد مبصطل "الفساد" طل أو عرض أو إعطاء أو قبول عمولة غري مشروعة أو أي
مزية أخرى غري مستحقة أو تقدمي وعود بتلك املزية بشكل مباشر أو غري مباشر ،مبا يؤثر على حنو غري مالئم
على املمارسة الطبيعية ألي وييفة أو على السلوكيات املتوقعة من املستفيد من العمولة غري املشروعة/الرشوة،
من املزية غري املستحقة أو الوعد املرتبط هبذه امليزة غري العادلة.
المادة  :3التعويض عن األضرار
 .4ينص القانون الداخل لكل دولة طرف على توفر إجراء لفائدة األشخاص املتضررين من عملية الفساد من
أجل جرب الضرر برمته.
 .1ميكن أن خيص هذا التعويض األضرار املادية املتكبدة وفقدان األرباح واخلسارة واألضرار غري املادية.
المادة  :4المسؤولية
 .4تنص كل دولة طرف يف قانوهنا الداخل على ضرورة توافر الشروط التالية من أجل احلصول على تعويض
عن أي ضرر:
عمل الفساد أو مس بارتكابه ،أو أغفل عن اختاذ تدابري معقولة ملنع

أ .إذا كان املدعى عليه قد ارتك
حدوث الفساد؛
ب .إذا تعرض املدع إىل ضرر ،و
ت .إذا كانت هنالك عالقة سببية بني الفعل والضرر.

 .1تنص كل دولة طرف يف قانوهنا الداخل على أنه ،يف حال مسؤولية العديد من املدعى عليهم عن األضرار
النامجة عن نفس فعل الفساد ،فإهنم يتقامسون هذه املسؤولية مجاعيا وفرديا.
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المادة  :5مسؤولية الدولة
تنص كل دولة طرف يف قانوهنا الداخل على إجراءات مالئمة تسم لألشخاص الذين عانوا من ضرر نتيجة
لفعل فساد اترك من قبل أحد مويفيها العموميني يف إطار ممارستهم ملهامهم ،باملطالبة بتعويضات من الدولة
أو السلطات املختصة ،يف حال مل تكن الدولة ه الطرف املعين.
المادة  :6اإلهمال المشترك
تنص كل دولة طرف يف قانوهنا الداخل على أنه من املمكن تقليص تعويض الضرر أو إلغاؤه مراعاة لبعض
الظروف ،إذا كان املدع  ،بسب خطإ ارتكبه ،قد ساهم يف وقوع الضرر أو تفاقمه.
المادة  :7اآلجال
 .4تنص كل دولة طرف يف قانوهنا الداخل على أن عملية جرب الضرر تنقض بعد انتهاء أجل ثالث سنوات
على األقل اعتبارا من التاريخ الذي أدرك فيه الشخص املتضرر أو ينبغ أن يكون فيه على علم بالضرر أو بفعل
الفساد وهبوية الشخص املسؤول .ومع ذلك ،ال ميكن املطالبة بأي تعويض بعد انقضاء مدة ال تقل عن عشر
سنوات اعتبارا من تاريخ ارتكاب عمل الفساد.
 .1ينطبق حق األطراف الذي ينظم تعليق أو وقف مدة التقادم أو اآلجال ،عند االقتضاء ،على اآلجال احملددة
يف الفقرة .4
المادة  :8صالحية العقود
 .4تنص كل دولة طرف يف قانوهنا الداخل على أن أي عقد أو بند من بنود العقد يكون قائما على الفساد
يعترب الغيا وباطال.
 .1تنص كل دولة طرف يف قانوهنا الداخل على أنه بإمكان أي متعاقد مت احلصول على موافقته بفعل من أفعال
الفساد أن يطل من احملكمة إلغاء العقد ،دون اإلخالل قحقه يف املطالبة بتعويضات.
المادة  :9حماية الموظفين
تنص كل دولة طرف يف قانوهنا الداخل على توفري احلماية املناسبة ضد أي عقوبات غري مربرة ضد املويفني الذين
يبلغون ،قحسن نية وعلى أساس شكوك معقولة ،عن أفعال فساد إىل األشخاص املسؤولني أو السلطات املعنية.
المادة  :11تقديم البيانات وتدقيق الحسابات
 .4تتخذ كل دولة طرف التدابري الالزمة يف قانوهنا الداخل بغية التأكد من أن احلسابات السنوية للشركات معدة
بوضوح وأهنا تعكس صورة حقيقية عن الوضع املايل للشركة.
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 .1ملنع ارتكاب أفعال الفساد ،تنص كل دولة طرف يف قانوهنا الداخل أنه يتعني على األشخاص املسؤولني عن
تدقيق احلسابات التأكد من أن احلسابات املالية السنوية تعكس صورة وفية عن الوضع املايل للشركة.
المادة  :11الحصول على األدلة
تنص كل دولة طرف يف قانوهنا الداخل على إجراءات فعالة جلمع األدلة يف إطار احملاكمات املدنية املرتتبة
عن الرشوة.
المادة  :12التدابير التحفظية
تنص كل دولة طرف يف قانوهنا الداخل على اختاذ تدابري حتفظية قضائية حلماية حقوق ومصاحل األطراف
خالل احملاكمات املدنية املرتتبة عن فعل فساد.
الفصل الثاني  -التعاون الدولي ورصد التنفيذ
المادة  :13التعاون الدولي
تتعاون األطراف بشكل فعال يف املسائل املتعلقة باإلجراءات املدنية يف قضايا الفساد ،خصوصا يف ما يتعلق
بتبليغ الوثائق ،واحلصول على األدلة من اخلارج ،واالختصاص القضائ  ،واالعرتاف باألحكام األجنبية
والتكاليف وتنفيذها ،وفقا ملقتضيات الصكوك الدولية ذات الصلة بالتعاون الدويل يف اجملالني املدين والتجاري
واليت تعترب هذه الدول أطرافا فيها ،باإلضافة إىل تطابقها مع أحكام القوانني احمللية هلذه الدول.
المادة  :14الرصد
جي على جمموعة الدول املناهضة للفساد (غريكو) رصد تنفيذ هذه االتفاقية من قبل األطراف.
الفصل الثالث  -أحكام ختامية
المادة  :15التوقيع على االتفاقية ودخولها حيز النفاذ
 .4هذه االتفاقية مفتوحة للتوقيع من قبل الدول األعضاء يف جملس أوروبا ،والدول غري األعضاء اليت شاركت يف
صياغتها ،باإلضافة إىل الدول األعضاء يف اجملموعة األوروبية.
 .1ختضع هذه االتفاقية للتصديق أو القبول أو املوافقة .وتودع صكوك التصديق أو القبول أو املوافقة لدى األمني
العام للمجلس األوروي.
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 .3تدخل هذه االتفاقية حيز التنفيذ يف اليوم األول من الشهر الذي يل انقضاء فرتة ثالثة أشهر بعد التاريخ
الذي يكون قد أعرب فيه أربعة عشر من املوقعني عن موافقتهم على االلتزام باالتفاقية وفقا ملقتضيات الفقرة
 .1يصب املوقِّع غري العضو يف جمموعة الدول املناهضة للفساد (غريكو) عند املصادقة أو القبول أو املوافقة،
عضوا تلقيائيا بتاريخ دخول هذه االتفاقية حيز التنفيذ.
 .1بالنسبة لكل دولة موقعة تعرب الحقا عن موافقتها على االلتزام باالتفاقية ،ستدخل هذه االتفاقية حيز
التنفيذ يف اليوم األول من الشهر املوايل النقضاء فرتة ثالثة أشهر بعد تاريخ التعبري عن املوافقة على االلتزام
باالتفاقية وفقا ملقتضيات الفقرة  .1يصب املوقِّع غري العضو يف جمموعة الدول املناهضة للفساد (غريكو) عند
املصادقة أو القبول أو املوافقة ،عضوا تلقيائيا بتاريخ دخول هذه االتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة له.
 .5يتم حتديد الطرق احملددة ملشاركة اجلماعة األوروبية يف جمموعة الدول املناهضة للفساد (غريكو) عند الضرورة
وذلك باتفاق مشرتك مع اجلماعة األوروبية.
المادة  :16االنضمام إلى االتفاقية
 .4بعد دخول هذه االتفاقية حيز التنفيذ ،ميكن للجنة وزراء جملس أوروبا ،بعد التشاور مع األطراف يف
االتفاقية ،أن تدعو أي دولة ليست عضوا يف اجمللس ومل تشارك يف صياغية االتفاقية ،إىل االنضمام إليها
مبوج القرار املتخذ بتصويت األغلبية املنصوص عليه يف املادة .12د من النظام األساس للمجلس
األوروي وبإمجاع ممثل األطراف اليت تتقلد منصبا داخل اللجنة.
 .1بالنسبة ألي دولة منضمة ،تدخل االتفاقية حيز النفاذ يف اليوم األول من الشهر املوايل النقضاء فرتة ثالثة
أشهر بعد تاريخ إيداع صك االنضمام لدى األمني العام للمجلس األوروي .وتصب أي دولة منضمة عضوا
يف جمموعة غريكو تلقائيا ،إن مل تكن عضوا من قبل انضمامها ،عند تاريخ دخول هذه االتفاقية حيز التنفيذ
بالنسبة هلا.
المادة  :17التحفظات
ال جيوز إبداء أي حتفظ على أحكام ومقتضيات هذه االتفاقية.
المادة  :18التطبيق الترابي
 .4ميكن ألي دولة أو اجلماعة األوروبية ،أثناء التوقيع أو عند إيداع صك املصادقة ،القبول ،املوافقة أو
االنضمام ،أن حتدد اإلقليم أو األقاليم اليت ستطبق فيها هذه االتفاقية.

8
مجموعة المعاهدات األوروبية ـ رقم  – 471االتفاقية المدنية بشأن الفساد 1 ،نونبر 4111
____________________________________________________________________________________

 .1جيوز ألي طرف ،يف أي وقت بعد ذلك ،توسيع نطاق تطبيق هذه االتفاقية إىل أي إقليم آخر حيدده يف
تصري موجه إىل األمني العام للمجلس األوروي .وستدخل االتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة هلذا اإلقليم يف اليوم
األول من الشهر املوايل النقضاء فرتة ثالثة أشهر بعد تاريخ استالم األمني العام للتصري املذكور.
 .3ميكن سح أي تصري يصدر مبوج الفقرتني السابقتني ،فيما خيص أيا من األقاليم احملددة يف هذا
التصري وذلك من خالل توجيه إشعار إىل األمني العام .ويصب االنسحاب نافذا يف اليوم األول من الشهر
املوايل النقضاء فرتة ثالثة أشهر بعد تاريخ استالم هذا اإلخطار من قبل األمني العام.
المادة  :19العالقة مع معاهدات واتفاقيات أخرى
 .4ال متس هذه االتفاقية باحلقوق وااللتزامات املنبثقة عن معاهدات دولية متعددة األطراف فيما خيص بعض
القضايا اخلاصة.
 .1ميكن لألطراف يف هذه االتفاقية أن تربم اتفاقات ثنائية أو متعددة األطراف بشأن بعض القضايا اليت تتناوهلا
هذه االتفاقية ،وذلك ألغراض استكمال أو تعزيز أحكام هذه االتفاقية ،أو لتيسري تطبيق املبادئ الواردة
فيها ،أو للخضوع إىل قواعد يف هذا اجملال ،دون املساس بأهداف ومبادئ هذه االتفاقية ،يف إطار نظام
خاص ملزم عند موعد فت باب التوقيع على االتفاقية.
 .3يف حال إبرام طرفني أو أكثر التفاق أو معاهدة بشأن موضوع مشمول هبذه االتفاقية ،أو عندما تكون هذه
األطراف قد أقامت عالقات بطريقة أخرى حول هذا املوضوع ،حيق هلذه األطراف تطبيق ذلك االتفاق أو
تلك املعاهدة بدال من هذه االتفاقية.
المادة  :21التعديالت
 .4ميكن ألي طرف اقرتاح إدخال تعديالت على هذه االتفاقية .ويرسل األمني العام للمجلس األوروي أي
اقرتاح إىل الدول األعضاء يف جملس أوروبا ،وإىل الدول غري األعضاء اليت شاركت يف بلورة هذه االتفاقية،
باإلضافة إىل اجلماعة األوروبية ،فضال عن أي دولة انضمت إىل هذه االتفاقية أو دعيت لالنضمام إليها وفقا
ملقتضيات املادة .41
 .1يرسل أي تعديل يقرتحه أحد األطراف إىل اللجنة األوروبية للتعاون القانوين ( )CDCJاليت تقدم إىل اللجنة
الوزارية رأيها حول التعديل املقرتح.
 .3تبث اللجنة الوزارية يف التعديل املقرتح والرأي املقدم من طرف اللجنة األوروبية للتعاون القانوين ()CDCJ
وبعد التشاور مع األطراف يف االتفاقية اليت ليست أعضاء يف جملس أوروبا ،ميكنها اعتماد التعديل.
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 .1حيال نص أي تعديل تعتمده اللجنة الوزارية وفقا للفقرة  3من هذه املادة على األطراف لقبوله.
عتمد وفقا للفقرة  3من هذه املادة حيز التنفيذ ثالثني يوما بعد أن تبلِّغ مجيع األطراف
 .5يدخل أي تعديل ي َ
األمني العام بأهنا قبلت التعديل.
المادة  :21تسوية الخالفات
 .4يتم إخبار اللجنة األوروبية للتعاون القانوين ( )CDCJالتابعة للمجلس األوروي بتفسري وتطبيق هذه االتفاقية.
 .1يف حال وجود خالف بني األطراف حول تفسري أو تطبيق هذه االتفاقية ،تسعى األطراف إىل إجياد تسوية
للخالف عن طريق التفاوض أو أي وسيلة سلمية أخرى خيتاروهنا ،مبا يف ذلك إحالة النزاع على اللجنة
األوروبية للتعاون القانوين ( ،)CDCJأو على حمكمة التحكيم اليت ستتخذ قرارات ملزمة لألطراف يف النزاع،
أو على حمكمة العدل الدولية ،وفقا لالتفاق املشرتك بني األطراف املعنية.
المادة  :22إنهاء االتفاق
 .4ميكن لكل طرف ،يف أي وقت شاء ،أن ينسح من هذه االتفاقية من خالل توجيه إشعار إىل األمني العام
للمجلس األوروي.
 .1يصب هذا االنسحاب نافذا يف اليوم األول من الشهر املوايل النقضاء فرتة ثالثة أشهر بعد تاريخ استالم
اإلشعار من قبل األمني العام.
المادة  :23اإلخطارات
يقوم األمني العام للمجلس األوروي بإخطار أعضاء اجمللس ومجيع الدول املوقعة واألطراف األخرى يف هذه
االتفاقية بأي:
أ .توقيع؛
ب .إيداع ألي صك من صكوك املصادقة أو القبول أو املوافقة أو االنضمام؛
ت .تاريخ لدخول هذه االتفاقية حيز التنفيذ وفقا للمادتني  45و 41منها؛
ث .وثيقة أو إخطار أو خطاب يتعلق هبذه االتفاقية.
وإثباتا لذلك ،قام املوقعون أدناه ،املخولون حس األصول ،بالتوقيع على هذه االتفاقية.
حرر بسرتاسبورغ يف نسخة واحدة تودع يف أرشيف جملس أوروبا ،بتاريخ  1نوفمرب/تشرين الثاين  4111باللغتني
اإلجنليزية والفرنسية ،وكال النصان متساويان يف احلجية .ويتعني على األمني العام للمجلس األوروي إرسال نسخ رمسية
طبق األصل إىل كل دولة عضو يف جملس أوروبا ،والدول غري األعضاء اليت شاركت يف إعداد االتفاقية ،وإىل اجلماعة
األوروبية ،وكذلك إىل أي دولة دعيت إىل االنضمام إىل هذه االتفاقية.

