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فقط النسختين الفرنسية و االنجليزية لهذه االتفاقية لهما كامل الحجية
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تمهيد
إنَأعضاءَجملسَأوروباَ،والدولَاألخرىَاجملموعةَاألوروبيةَ،املوقعةَعلىَهذهَاالتفاقيةَ ،
َ
اعتباراَهلدفَجملسَأوروباَاملتمثلَيفَتوطيدَالوحدةَبنيَأعضاءَاجمللس؛ َ
َ
وإدراكاَألمهيةَتعزيزَالتعاونَالدويلَيفَجمالَمكافحةَالفساد؛ َ
َ
وتأكيدا َعلى َأن َالفساد َميثل َهتديدا َخطريا َلسيادة َالقانون َوالدميقراطية َوحقوق َاإلنسان ََواإلنصاف َوالعدالةَ
االجتماعيةَمنَجهةَ،وأنهَيعيقَالتنميةَاالقتصاديةَويهددَسالمةَونزاهةَأنشطةَاقتصاداتَالسَوق؛ َ
َ
وإدراكاَللتداعياتَالسلبيةَللفسادَعلىَاألفرادَوالشركاتَوالدولَ،فضالَعنَاملؤسساتَالدولية؛ َ
َ
واقتناعاَمنهاَبأمهيةَمسامهةَالقانونَاملدينَيفَمكافحةَالفسادَ،الَسيماَمنَخاللَمتكنيَاألشخاصَاملتضررينَمنَ
احلصولَعلىَتعويضَعادل؛ َ
َ
وتذكريا َبنتائجَوقرارات َمؤمتراتَوزراءَالعدلَاألوروبينيَيف َالـدورةَ(َ01مالطةَ،)0111َ،والدورةَ(َ 30اجلمهوريةَ
التشيكيةََ)0111َ،والدورةَ(َ33مولدافيا)0111َ،؛ َ
َ
َومراعاةَلربنامجَالعملَملكافحةَالفسادَاملعتمدَمنَقبلَاللجنةَالوزاريةَيفَنوفمربَ/تشرينَالثاينَ0111؛ َ
َ
َومعَمراعاة َدراسةَإمكانيةَإعدادَاتفاقيةَبشأنَسبلَاالنتصافَاملدنيةَللتعويضَعنَاألضرارَالنامجةَعنَأفعالَ
الفسادَ،اليتَوافقتَعليهاَاللجنةَالوزاريةَيفَفرباير/شباطَ0111؛
وبالنظرَإىلَالقرارَ(َ 31َ)11بشأنَاملبادئَالتوجيهيةَال ـ ـَ 31ملكافحةَالفسادَ،الذيَاعتمدته َاللجنةَالوزاريةَيفَ
نوفمرب/تشرينَالثاينََ 0111خالل َدورهتا َالـ ـَ،010والقرارَ(َ 1َ)19بشأن َالرتخيصَإلحداثَاالتفاق َاجلزئ َ
َواملوسعَحول َتأسيس َ"جمموعةَالدولَاملناهضةَللفسادََ -غريكو"َ،الذيَاعتمدتهَاللجنةَالوزارية َيفَماي/أيارَ
َ ،0119خالل َدورهتا َالـ ـَ ،013عالوة َعلى َالقرار َ(َ 5َ )11احملدث َجملموعة َغريكوََ ،والذي َاعتمد َيف ََ0
ماي/أيارَ0111؛
وإذَتشريَإىل َاإلعالنَاخلتام َوخطةَالعملَاللذينَاعتمدمهاَرؤساءَدولَوحكوماتَجملسَأوروباَخالل َالقمةَ
الثانيةَاملنعقدةَيفَسرتاسبورغَيفَأكتوبر/تشرينَاألولَ،0111
َ
اتفقتَعلىَماَيل َ :

3
مجموعة المعاهدات األوروبية ـ رقم  – 471االتفاقية المدنية بشأن الفساد 1 ،نونبر 4111
____________________________________________________________________________________

الفصل  – 4التدابير المتعين اتخاذها على المستوى الوطني
المادة  :4الموضوع
تنصََكلَدولةَطرفَيفَقانوهنا َالداخل َعلىَسبلَانتصافَفعالةَلفائدةَاألشخاصَالذينَتضررواَمنَجراءَ
أنشطةَالفسادَبغيةَمتكينهمَمنَالدفاعَعنَحقوقهمَومصاحلهمَ،مباَيفَذلكَإمكانيةَاحلصولَعلىَتعويضات.
َالمادة  :2تعريف الفساد
ألغراضَهذهَاالتفاقيةَ،يقصدَمبصطل َ"الفساد"َطل َأوَعرضَأوَإعطاءَأوَقبولَعمولةَغريَمشروعةَأوَأيَ
مزيةَأخرىَغريَمستحقةَأوَتقدميَوعودَبتلكَاملزيةَبشكلَمباشرَأوَغريَمباشرَ،مباَيؤثرَعلىَحنوَغريَمالئمَ
علىَاملمارسةَالعاديةَأليَوييفةَأوَعلى َالسلوكياتَاملتوقعةَمنَاملستفيدَمنَالعمولةَغريَاملشروعةَ،من َاملزيةَ
غريَاملستحقةَأوَالوعدَاملرتبطَهبذهَامليزةَغريَاملشروعةََ .
َ
المادة  :3التعويض عن األضرار

 .0تضمنَكلَدولةَيفَقانوهناَالداخل َاحلقَلألشخاصَاملتضررينَمنَفعلَالفسادَيفَرفعَدعوىَجلربَجمموعَ
الضررَ.
 .3ميكنَأنَيشملَهذاَالتعويضَاألضرارَاملاديةَاملتكبدةَوفقدانَاألرباحَواخلسارةَواألضرارَغريَاملادية.
المادة  :1المسؤولية
 .0تنصََكلَدولةَطرفَيفَقانوهناَالداخل َعلىَضرورةَتوافرَالشروطَالتاليةَمنَأجلَاحلصولَعلىَتعويضَ
عنَأيَضرر:
َأ .إذاَكانَاملدعىَعليهَقدَارتك َفعلَالفساد َأوَبارتكابهَ،أوَأغفل َاختاذَتدابري َمناسبةَملنعَ َارتكابَفعلَ
الفساد؛
ب .إذاَوقعَالضررَللمدع ََ،و
َ
ت .وجودَعالقةَسببيةَبنيَفعلَالفسادَوالضرر.
َ
 .3تنصََكلَدولةَطرفَيفَقانوهناَالداخل َعلىَأنهَ،يفَحالَمسؤوليةَالعديدَمنَاملدعىَعليهمَعنَاألضرارَ
النامجةَعنَنفسَفعلَالفسادَ،فإهنمَيتحملونَهذهَاملسؤوليةَتضامناَيفَماَبينهم.
َ
َ
المادة  :5مسؤولية الدولة
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تنصََكل َدولة َطرفَيفَقانوهناَالداخل َعلىَإجراءاتَمالئمةَتسم َلألشخاصَالذينَتضررواَمنَارتكابَ
فعل َالفساد َمن َقبل َأحد َمويفيها َالعموميني َيف َإطار َممارسته َملهامهَ ،باملطالبة َبتعويضات َمن َالدولة َأوَ
السلطاتَاملختصةَ،يفَحالَانتفاءَمسؤوليةَالدولة.

َ

المادة  :6اإلهمال المشترك
تنصََكلَدولةَطرفَيفَقانوهناَالداخل َعلىَإمكانيةَتقليصَتعويضَالضررَأوَإلغاؤهَمراعاةَلبعضَالظروفَ،
إذاَكانَاملدع َ،بسب َخطإَارتكبهَ،قدَساهمَيفَوقوعَالضررَأوَيفَتفاقمهََ .
المادة  :7اآلجال

 .0تنصََكلَدولةَطرفَيفَقانوهناَالداخل َعلىَأنَدعوىَجربَالضررَتتقادمَمبرورَأجلَثالثَسنواتَمنَمنَ
تاريخَعلمَالشخصَاملتضررَأوَمنَالتاريخَاملفرتضَلعلمهَبالضررَأوَبفعلَالفساد ََوهبويةَالشخصَاملسؤولَ.
ومعَذلكَ،الَميكنَاملطالبةَبأيَتعويضَبعدَانقضاءَمدةَالَتقلَعنَعشرَسنواتَاعتباراَمنَتاريخَارتكابَ
فعلَالفساد.
تسريَاآلجالَاملنصوصَعليهاَيفَالفقرةَاألوىلَمنَهذهَاملادةَعلىَحقَاألطرافَيفَوقفَوَقطعَالتقادمَ
َ
.3
عندَاإلقتضاءََ.
المادة  :8صحة العقود
تنصََكلَدولةَطرفَيفَقانوهناَالداخل َعلىَ:
 .0أنَأيَعقدَأوَشرطَمنَشروطَالعقدَيكونَحملهَفعلَالفسادَيعتربَباطال.
 .3على َأنهَبإمكان َأي َمتعاقد َكانتَإرادتهَمعيبةَبسب َفعلَمنَأفعال َالفسادَأن َيطل َمنَاحملكمةَإلغاءَ
العقدَ،دونَاإلخاللَقحقهَيفَاملطالبةَبتعويضاتَبالتعويضََ .

المادة  :1حماية المستخدمين
تنصََكل َدولة َطرفَيفَقانوهناَالداخل َعلى َتوفريَاحلمايةَاملناسبةَضدَأيَعقوباتَغريَمربرةَضدَاملستخدمنيَ
الذينَيبلغونَ،قحسنَنيةَوعلىَأساسَاشتباهاتَمعقولةَ،عنَأفعالَفسادَإىلَاألشخاصَأوَالسلطاتَاملعنية.
المادة  :41تقديم البيانات وتدقيق الحسابات
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 .0تتخذَكلَدولةَطرفَالتدابريَالالزمةَيفَقانوهناَالداخل َبغيةَالتأكدَمنَأنَاحلساباتَالسنويةَللشركاتَمعدةَ
بوضوحََوأهناَتعكسَصورةَحقيقيةَعنَالوضعَاملايلَللشركة.
تنصَكلَدولةَطرفَيفَقانوهناَالداخل َأنهَيتعنيَعلىَاألشخاصَاملسؤولنيَعنَ
 .3ملنعَارتكابَأفعالَالفسادَ َ،
تدقيقَاحلساباتَالتأكدَمنَأنَاحلساباتَاملاليةَالسنويةَتعكسَصورةَوفيةَعنَالوضعَاملايلَللشركة.
المادة  :44الحصول على األدلة
تنصَكلَدولةَطرفَيفَقانوهناَالداخل َعلىَإجراءاتَفعالةَجلمعَاألدلةَيفَإطار َالدعوىَاملدنية َاملرتتبةَعنَ
َ
فعلَالفسادَ.
المادة  :42التدابير التحفظية

َ

تنصَكل َدولة َطرفَيفَقانوهنا َالداخل َعلىَاختاذَتدابريَحتفظيةَقضائيةَحلمايةَحقوقَومصاحلَاألطرافَ
َ
خاللَالدعاوىَاملدنيةَاملرتتبةَعنَفعلَفسادَ .

الفصل الثاني  -التعاون الدولي و تتبع التنفيذ
المادة  :43التعاون الدولي
تتعاونَالدولَاألطرافَبشكل َفعالَيفَاملسائلَاملتعلقةَباإلجراءاتَاملدنيةَيفَقضاياَالفسادَ،خصوصاَيفَماَ
يتعلق َبتبليغ َالوثائقَ ،واحلصول َعلى َاألدلة َمن َبلد َأجنيبََ ،واالختصاص َالقضائ َ ،واالعرتاف َباألحكامَ
األجنبيةَوتنفيذهاَ،وفقاَملقتضياتَالصكوكَالدوليةَذاتَالصلةَبالتعاونَالدويلَيفَاجملالنيَاملدينَوالتجاريَواليتَ
تعتربَهذهَالدولَأطرافاَفيهاَ،وَأحكامَالقانونَالداخل ََ .
َ

َ

المادة  :41التتبع
جي َعلىَجمموعةَالدولَاملناهضةَللفسادَ(غريكو)َتتبعَتنفيذَهذهَاالتفاقيةَمنَقبلَاألطرافَ .

الفصل الثالث  -أحكام ختامية
المادة  :45التوقيع على االتفاقية ودخولها حيز النفاذ
 .0ختضعَهذهَاالتفاقيةَللتوقيعَمنَقبلَالدولَاألعضاءَيفَجملسَأوروباَ،والدولَغريَاألعضاءَاليتَشاركتَيفَ
صياغتهاَ،باإلضافةَإىلَالدولَاألعضاءَيفَاجملموعةَاألوروبية.
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 .3ختضعَهذهَاالتفاقيةَللتصديقَأوَالقبولَأوَاملوافقةَ.وتودعَصكوكَالتصديقَأوَالقبولَأوَاملوافقةَلدىَاألمنيَ
العامَجمللسَأوروبا.

َ

َ

َانقضاءَفرتةَثالثةَأشهرَبعدَالتاريخَ
َ
 .2تدخلَهذهَاالتفاقيةَحيزَالتنفيذَيفَاليومَاألولَمنَالشهرَالذيَيل
الذيَيكون َتكونَقدَأعربت َفيهَأربعةَعشرَمن َالدولَاملوقعة َاملوقعنيَعنَموافقتهم َعلىَااللتزامَباالتفاقيةَ
وفقاَملقتضياتَالفقرةَََ.0تصب َالدولةَاملوقِّعةَغريَالعضوَيفَجمموعةَالدولَاملناهضةَللفسادَ(غريكو)َعندَ
املصادقةَأوَالقبولَأوَاملوافقةَ،عضواَتلقيائياَبتاريخَدخولَهذهَاالتفاقيةَحيزَالتنفيذ.

 .1تدخلَهذهَاإلتفاقيةَحيزَالتنفيذَبالنسبةَلكل َدولةَموقعةَتعرب َالحقاَعنَموافقتهاَعلىَااللتزامَبأحكامهاَ،
يفَاليومَاألولَمنَالشهرَاملوايلَالنقضاءَفرتةَثالثةَأشهرَبعدَتاريخَالتعبريَعنَاملوافقةَعلىَااللتزامَباالتفاقيةَ
وفقاَملقتضياتَالفقرةَََ.0يصب َاملوقِّعَغريَالعضوَيفَجمموعةَالدولَاملناهضةَللفسادَ(غريكو)َعندَاملصادقةَ
أوَالقبولَأوَاملوافقةَ،عضواَتلقائياَبتاريخَدخولَهذهَاالتفاقيةَحيزَالتنفيذ.
 .5يتمَحتديد َالطرق َاحملددةَملشاركةَاجملموعةَاألوروبيةَيفَجتمعَالدولَاملناهضةَللفسادَ(غريكو)َعندَالضرورةَ
وذلكَباتفاقَمشرتكَمعَاجملموعةَاألوروبية.
المادة  :46االنضمام إلى االتفاقية
َوزراء َجملس َأوروباَ ،بعد َالتشاور َمع َاألطراف َيفَ
 .0بعد َدخول َهذه َاالتفاقية َحيز َالتنفيذَ ،ميكن َللجنة َ
شاركَيفَصياغةَاالتفاقيةَ،إىلَاالنضمامَإليها َمبوج َ
االتفاقيةَ،دعوةَأيَدولةَغريَعضَوا َيفَاجمللس ََوملَت َ
القرار َاملتخذ َبتصويتَاألغلبيةَاملنصوصَعليه َيفَاملادةَ.31د َمنَالنظامَاألساس َجمللسَأوروبا َ َوبإمجاعَ
ممثل َاألطرافَاليتَتتقلدَمنصباَداخلَاللجنة.
 .3تدخلَهذهَاإلتفاقيةَحيزَالتنفيذَبالنسبةَألي َدولةَمنضمة َيفَاليومَاأل َولَمنَالشهرَاملوايل َالنقضاءَفرتةَ
ثالثةَأشهرَبعدَتاريخَإيداعَصكَاالنضمامَلدىَاألمنيَالعامَجمللسَأوروباَ.وتصب َأيَدولةَمنضمةَعضواَ
يفَجمموعةَغريكوَتلقائياَ،إنَملَتكنَعضواَقبلَانضمامهاَ،عندَتاريخَدخولَهذهَاالتفاقيةَحيزَالتنفيذ.
المادة  :47التحفظات
الَجيوزَإبداءَأيَحتفظَعلىَأحكامَومقتضياتَهذهَاالتفاقية.
المادة  :48التطبيق الترابي
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 .0ميكن َألي َدولة َأو َاجملموعة َاألوروبيةَ ،أثناء َالتوقيع َأو َعند َإيداع َصك َاملصادقةَ ،القبولَ ،املوافقة َأوَ
االنضمامَ،أنَحتددَاإلقليمَأوَاألقاليمَاليتَستطبقَفيهاَهذهَاالتفاقية.
 .3جيوزَأليَطرفَ،يفَأيَوقتَبعدَذلكَ،توسيعَنطاقَتطبيقَهذهَاالتفاقيةَإىل َأيَإقليمَآخرَحيددهَيفَ
تصري َموجه َإىل َاألمني َالعام َجمللس َأوروباَ .وستدخل َاالتفاقية َحيز َالتنفيذ َبالنسبة َهلذا َاإلقليمَيفَاليومَ
للتصري َاملذكور.
األولَمنَالشهرَاملوايلَالنقضاءَفرتةَثالثةَأشهرَبعدَتاريخَاستالمَاألمنيَالعامَ َ
 .2ميكن َسح َأي َتصري َيصدر َمبوج َالفقرتني َالسابقتنيَ ،فيما َخيص َأيا َمن َاألقاليم َاحملددة َيف َهذاَ
التصري َ،وذلكَبناءَعلىَتوجيهَإشعارَإىلَاألمنيَالعامَ.ويصب َاالنسحابَنافذاَيفَاليومَاألولَمنَالشهرَ
املوايلَالنقضاءَفرتةَثالثةَأشهرَبعدَتاريخَاستالمَهذاَاإلشعارَمنَقبلَاألمنيَالعام.
المادة  :41العالقة مع معاهدات واتفاقيات أخرى
 .0الَمتسَهذهَاالتفاقيةَباحلقوقََوااللتزاماتَاملنبثقةَعنَمعاهدات َدوليةَمتعددةَاألطرافَفيماَخيصَبعضَ
القضاياَاخلاصة.
 .3ميكنَلألطراف َيفَهذهَاالتفاقية َأنَتربمَاتفاقاتَثنائيةَأوَمتعددةَاألطرافَبشأنَبعضَالقضايا َاملشمولةَ
هبذهَاالتفاقيةَ،وذلكَألغراضَاستكمالَأوَتعزيز َأحكامَهذهَاالتفاقيةَ،أوَلتيسريَتطبيقَاملبادئَالواردةَ
فيهاَ ،أوَللخضوعَإىلَقواعدَيفَهذاَاجملالَ ،دونَاملساسَبأهدافَومبادئَهذهَاالتفاقيةَ،يفَإطار َنظامَ
خاصَملزمَعندَتاريخَفت َبابَالتوقيعَعلىَاالتفاقية.
تفاقَأوَمعاهدةَبشأنَموضوعَمشمولَهبذهَاالتفاقيةَ،أوَعندماَتكونَهذهَ
َ
 .2يفَحالَإبرامَطرفنيَأوَأكثرَال
األطرافَقد َأقامتَعالقاتَبطريقةَأخرىَحولَهذاَاملوضوعَ،حيقَهلذهَاألطراف َتطبيقَذلك َاالتفاقَأوَ
تلكَاملعاهدةَبدالَمنَهذهَاالتفاقية.
المادة  :21التعديالت
 .0ميكنَأليَطرفَاقرتاحَإدخالَتعديالتَعلىَهذهَاالتفاقيةَ.ويرسلَاألمنيَالعامَجمللسَأوروباَأيَاقرتاحَإىلَ
الدولَاألعضاءَيفَجملسَأوروباَ َ،وإىلَالدولَغريَاألعضاءَاليتَشاركتَيفَإعدادَهذهَاالتفاقيةَ،باإلضافةَإىلَ
اجملموعةَاألوروبيةَ،فضالَعن َأيَدولةَانضمتَإىل َهذهَاالتفاقيةَأوَدعيتَلالنضمامَإليها َوفقاَملقتضياتَ
املادةَ.01
 .3يرسلَأيَتعديلَيقرتحهَأحدَاألطرافَإىلَاللجنةَاألوروبيةَللتعاونَالقانوينَ(َ)CDCJاليتَتقدمَإىلَاللجنةَ
الوزاريةَرأيهاَحولَالتعديلَاملقرتح.
َ
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 .2تبتَاللجنةَالوزارية َيفَالتعديلَاملقرتحَوالرأيَاملقدمَمنَطرفَاللجنةَاألوروبيةَللتعاونَالقانوينَ(ََ،)CDCJ
َوميكنَاعتمادَالتعديلَبعدَالتشاورَمعَاألطرافَيفَاالتفاقيةَغريَاألعضاءَيفَجملسَأوروبا.
لجنةَالوزاَريةَوفقاَللفقرةََ2منَهذهَاملادةَعلىَاألطرافَلقبوله.
َ
 .1حيالَنصَأيَتعديلَتعتمدهَال
 .5يدخل َأي َتعديل َيَعتمَد َوفقا َللفقرة ََ 2من َهذه َاملادة َحيز َالتنفيذ َثالثني َيوما َبعد َتبليغ َمجيع َالدولَ
األطرافَلألمنيَالعامَبقبوهلاَللتعديل.
المادة  :24تسوية الخالفات
 .0يتمَإخبارَاللجنةَاألوروبيةَللتعاونَالقانوينَ(َ)CDCJالتابعةَجمللسَأوروباَبتفسريَوتطبيقَهذهَاالتفاقية.
 .3يفَحالَوجودَخالف َبنيَاألطرافَحولَتفسريَأوَتطبيقَهذهَاالتفاقيةَ،تسعىَاألطراف َإىلَإجيادَتسويةَ
للخالف َعن َطريق َالتفاوض َأو َأي َوسيلة َسلميةَأخرى َخيتاروهناَ ،مباَيف َذلك َإحالة َالنزاع َعلى َاللجنةَ
األوروبيةَللتعاونَالقانوينَ(َ،)CDCJأوَعلىَحمكمةَالتحكيمَاليت َستتخذَقرارات َملزمةَلألطراف َيفَالنزاعَ،
أوَعلىَحمكمةَالعدلَالدوليةَ،وفقاَلالتفاقَاملشرتكَبنيَاألطرافَاملعنيةَ .
المادة  :22إنهاء االتفاق
 .0ميكنَلكلَطرفَ،يفَأيَوقتَشاءَ،أنَينسح َمنَهذهَاالتفاقيةَمنَخاللَتوجيهَإشعارَإىلَاألمنيَالعامَ
جمللسَأوروبا.
النقضاءَفرتةَثالثةَأشهرَبعدَتاريخَاستالمَ
َ
 .3يصب َهذاَاالنسحابَنافذاَيفَاليومَاألولَمنَالشهرَاملوايل َ
اإلشعارَمنَقبلَاألمنيَالعام.
المادة  :23التبليغات
يقومَاألمنيَالعامَجمللسَأوروباَبتبليغَأعضاءَاجمللسَومجيعَالدولَاملوقعةَواألطرافَاألخرىَيفَهذهَاالتفاقيةَبأيَ :
َأ .توقيع؛
ب .إيداعَأليَصكَمنَصكوكَاملصادقةَأوَالقبولَأوَاملوافقةَأوَاالنضمام؛ َ
َ
ت .تاريخَدخولَهذهَاالتفاقيةَحيزَالتنفيذَوفقاَللمادتنيََ05وَ01منها؛ َ
َ
ث .وثيقةَأوَإشعارَأوَخطابَيتعلقَهبذهَاالتفاقية.
َ

َ
وإثباتاَلذلكَ،قامَاملوقعونَأدناهَ،املخولونَحس َاألصولَ،بالتوقيعَعلىَهذهَاالتفاقية.

حرر َبسرتاسبورغ َيف َنسخة َواحدة َتودع َيف َأرشيف َجملس َأوروباَ ،بتاريخ ََ 1نوفمرب/تشرين َالثاين ََ 0111باللغتنيَ
اإلجنليزيةَوالفرنسيةَ،وكالَالنصانَمتساويانَيفَاحلجيةَ.ويتعنيَعلىَاألمنيَالعامَإرسالَنسخَرمسيةَطبقَاألصلَإىلَكلَ
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دولةَعضوَيفَجملس َأوروباَ،والدولَغريَاألعضاءَاليتَشاركتَيفَإعدادَاالتفاقيةَ َ،وإىلَاجملموعةَاألوروبيةَ،وكذلكَإىلَ
أيَدولةَدعيتَإىلَاالنضمامَإىلَهذهَاالتفاقية.

