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] مروى يوسف البسيقي.[د

Cases of Lifting the Swiss Banking Secrecy in Financial
Crimes
Dr. Marwa Youssef Youssef Elbesiky
Doctoral Degree in Criminal Law, CMN Fellow at Centre for International
Law Research and Policy,
marwax100@yahoo.com
Banking secrecy is the most important obstacle facing the disclosure of
financial crimes especially corruption and tax crimes where criminals commit
corruption, theft, embezzlement, and tax evasion crimes and deposit their
assets in countries that have strong banking secrecy provisions such as
Switzerland in order to hide their illegal assets. Recovering those assets from
Swiss banks which have strong banking secrecy, an issue that demands
further exploration, is something that this research intends to undertake.
In this regard, this paper will analyse the Federal Act No. 955 of 1997 on
Combating Money Laundering and Terrorist Financing in the Financial
Sector. In addition, this paper will address Federal Act on the Freezing and
the Restitution of Illicit Assets held by Foreign Politically Exposed Persons.
Furthermore, this paper will address the agreement between the United
States of America and Switzerland for Cooperation to Facilitate the
Implementation of the Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) .
Key Words: Banking secrecy, FATCA Law, Money Laundering, Asset
Recovery, International Cooperation

269

Published by Scholarworks@UAEU, 2021

]2021  هـ أكتوبر1443 ربيع األول- [العدد الثامن والثمانون

1

Journal Sharia and Law, Vol. 2021, No. 88 [2021], Art. 5

[حاالت رفع السرية املصرفية السويسرية يف الجرائم املالية]

حاالت رفع الرسية املرصفية السويرسية يف اجلرائم املالية

*

دكتورة  /مروى يوسف يوسف البسيقي
دكتوراه يف القانون اجلنائي – زميل مركز بحوث وسياسات القانون الدويل
مجهورية مرص العربية
ملخص البحث

marwax100@yahoo.com

تُعد الرسية املرصفية من العوائق التي تواجه كشف ومكافحة اجلرائم املالية بصفة عامة
وجرائم الفساد واجلرائم الرضيبية بصفة خاصة ،حيث يقوم املجرمون بارتكاب جرائم
فساد ورسقة واختالس وهترب رضيبي ثم يقومون بتحويل تلك األموال إىل بلدان متتلك
نصوص ًا قوية للرسية املرصفية مثل سويرسا من أجل إخفاء ثرواهتم املتحصلة من جريمة.
اسرتداد تلك األموال من البنوك السويرسية يف ظل رسية مرصفية متشددة قضية ال تزال ترتك
جماالً ملزيد من البحث والتحليل ،وهو ما يعتزم هذا البحث القيام به.
ستحلل هذه الورقة العلمية القانون السويرسي رقم  955لسنة 1997بشأن مكافحة
غسل األموال ومتويل اإلرهاب يف القطاع املايل الذي اعتمده ا ُمل رِّشع السويرسي من أجل
احلفاظ عىل سمعة املركز املايل السويرسي ،باإلضافة إىل ذلك ،ستتناول هذه الورقة القانون
السويرسي االحتادي بشأن جتميد واستعادة األصول ا ُملتأتية من مصدر غري مِّشوع اململوكة
لألشخاص البارزين سياسي ًا ممثيل املخاطر يف اخلارج.
وفض ً
ال عن ذلك ،ستتناول هذه الورقة اتفاقية التعاون بني الواليات املتحدة األمريكية
وسويرسا بشأن قانون االمتثال الرضيبي األمريكي فاتكا  FATCAالذي اعتمدته الواليات
التهرب الرضيبي من قبل املواطنني األمريكيني .
املتحدة األمريكية من أجل ضبط عمليات ّ
 استُلم بتاريخ
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الكلامت املفتاحية :الرسية املرصفية  ،قانون فاتكا -غسل األموال  -اسرتداد األموال-
التعاون الدويل
ُمقدمة:
نظام الرسية الﻤﺼرفية هو التزام موظفي البنك الﺼﻤت عن البيانات الرسية للعﻤالء
أو أصحاب احلسابات أو املستفيدين لدى البنك بغرض محاية العﻤيل من االطالع عىل
حساباته وعﻤلياته البنكية(.)1
وتُعد الرسية املرصفية إحدى الدعائم األساسية لالقتﺼاد الوطني يف أي دولة حيث
تدعم الثقة يف اجلهاز املرصيف ويف االقتﺼاد ككل وتشجع االستثامر والتجارة ،كام تساهم
يف جذب أكرب قدر من رؤوس األموال األجنبية واملحلية( )2كلام كانت متشددة يف عدم
اإلفﺼاح عن بيانات حسابات العﻤالء.
وقد اعتُربت البنوك السويرسية مالذ ًا إليداع الكثري من األموال ذات املﺼدر اإلجرامي
مثل أموال املتورطني يف عﻤليات غسيل أموال ،أو املتهربني من دفع الرضائب ،أو جرائم
فساد وغريها من اجلرائم وإعطائها الﺼبغة القانونية ،وكان من الطبيعي أن تواجه السلطات
املختﺼة السرتداد تلك األموال من البنوك السويرسية حتديات ومعوقات كثرية كان من
أبرزها الرسية املرصفية.
الرس املهني من ِقبل األفراد الذين يعلﻤون هبا
وقد جرمت العديد من الدول إفشاء ّ

بحكم وظيفتهم ،أو مهنتهم دون أن يكون هناك سبب مرشوع يف قانون العقوبات ،وملزيد

من احلامية اجلنائية من أجل املحافظة علﻰ الرسية املرصفية قامت بعض الدول بإصدار
( )1انظر :الدكتور /بول مرقص :بني مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب واحلفاظ عىل الرسية املرصفية يف لبنان،
منشورات جملس النواب اللبناين ،بدعم برنامج األمم املتحدة اإلنامئي  ،2009 ،UNDPص .41
( )2انظر :حمﻤد عبد اللطيف فرج :احلامية اجلنائية لالئتامن املرصيف ،دراسة حتليلية تأصيلية مقارنة ،مطابع الرشطة،
القاهرة ،2006 ،ص .99 ،97
[العدد الثامن والثمانون -ربيع األول  1443هـ أكتوبر ]2021
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ترشيعات خاصة تنظم الرسية املرصفية وحتدد اإلطار القانوين هلا.
فبعض الدول سنَّت قوانني شكلية بشأن الرسية املرصفية ال متثل عائق ًا لكشف رسية
حسابات العﻤالء متﻰ ارتبط األمر بكشف جريﻤة من أجل مالحقة اجلريﻤة واملجرمني متﻰ
قامت الدالئل اجلدية عىل وقوعها ،أما البعض اآلخر من الدول فقد سن قوانني صارمة
إلضفاء الرسية عىل حسابات العﻤالء يف البنوك ومجيع املعامالت املتعلقة هبا ملزمة البنوك
بعدم كشف أو إفشاء أي معلومات أو بيانات عن العﻤالء أو حساباهتم حتﻰ يف حالة وقوع
جريﻤة قامت دالئل جدية عىل وقوعها.
فقد قنَّن املرشع السويرسي مبدأ الرسية املرصفية بعقوبات صارمة حال إفشائها وقفت
كعقبة رئيسية أمام إجراءات التحقيق واملالحقة القضائية اخلاصة باجلرائم ذات اجلوانب
املالية ،وقيدت قـدرة الـدول عىل التعاون دولي ًا ملنع اجلرائم عرب الوطنية ،وحلفاظ سويرسا
عىل سﻤعة مركزها املايل أورد املرشع استثناءات عىل مبدأ الرسية ُيﻤكن من خالهلا الكشف
عن تلك احلسابات ملﺼلحة تربو عىل مﺼلحة أصحاهبا يف بقائها رسية.
ومن الحاالت التي سﻤح فيها برفع الرسية الﻤﺼرفية السويرسية اتفاقية التعاون بني
الواليات املتحدة األمريكية وسويرسا املتعلقة بقانون االمتثال الرضيبي األمريكي فاتكا
( ُيشار إىل هذا القانون فيام ييل بـ "فاتكا")( ،)3والتي أجربت البنوك عىل كشف الرسية
املرصفية حلسابات العﻤالء األمريكيني وتسليم بياناهتم إىل السلطات الرضيبية يف الواليات
املتحدة األمريكية يف إطار عﻤلية تبادل املعلومات تلقائي ًا.
تأصيل فكرة البحث:
تبني وجود شبهات بأن
ترجع أمهية رفع الرسية املرصفية عن احلساب املُشتبه فيه حال ّ

مﺼدر األموال غري مرشوع يف احلﺼول عىل تفاصيل احلسابات املرصفية وحتليلها إلثبات

( ) The Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA).
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الﺼلة بني األشخاص واألموال املهربة املتحﺼلة من اجلريﻤة املرتكبة ،باإلضافة إىل مراقبة
احلسابات التي تساعد يف كتابة األساس القانوين لطلبات املساعدة القانونية املتبادلة بشأن
تتبع أثر األموال املهربة ،متهيد ًا للتعاون الدويل يف املسائل اجلنائية السرتداد األموال(.)4
ويتﻤثل دور القانون يف املوازنة بني مﺼلحتني متعارضتني ،مها مﺼلحة العﻤيل يف رسية
وعدم إفشاء حساباته البنكية ،مقابل مﺼلحة الدولة احلاضنة لألموال يف بقاء األخرية يف
جعبتها ضد مﺼلحة الدولة املهرب منها األموال ،أي مراعاة اعتبارات العدالة من جهة
واملحافظة عىل رسية حسابات العﻤالء من جهة أخرى .وملا وقفت قواعد الرسية املرصفية
كعقبة رئيسية أمام االستعالم والتحقيق وفحص السجالت املالية وحتليلها من أجل تتبع
تلك األموال املتحﺼلة من نشاط إجرامي ،نص جملس االحتاد األورويب رصاح ًة عىل التخيل
التذرع بالرسية املرصفية
عن قوانني الرسية املرصفية يف الدول األطراف ،وترسيخ مبدأ عدم ّ
كسبب لرفض كشف رسية احلسابات واحلﺼول عىل السجالت البنكية لتتبع تلك األموال

بحجة الرسية املرصفية( ،)5كام عقدت العديد من الدول معاهدات املساعدة القانونية
املتبادلة التي تتضﻤن نﺼوص ًا رصحية تسﻤح باخرتاق قوانني رسية البنوك يف الدولة
األخرى ،وتسﻤح هلا باحلﺼول عىل سجالت األموال ذات اجلذور اإلجرامية(.)6
وفيام خيص رفع الرسية املرصفية عىل املستوى الوطني نﺼت بعض القوانني رصاح ًة

( )4انظر :جان -بيريبرون ،الريسا جراي ،كاليف سكوت ،كيفني م.ستيفنسون ،دليل السرتداد األصول املنهوبة
(مرشد للﻤامرسني) مبادرة اسرتداد األصول املنهوبة البنك الدويل ،مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات واجلريﻤة
املعروفة باسم (ستار) ،مركز األهرام للنرش والرتمجة والتوزيع مؤسسة األهرام ،القاهرة ،الطبعة العربية  ،2013ص،42
.148 ،129 ،122 ،43
( )5انظر :الدكتورة /مروى يوسف ،آليات التعاون الدويل السرتداد األموال املُهربة يف ضوء القوانني واملواثيق الدولية،
بدون دار نرش ،اإلسكندرية ،2021 ،ص.276
( )6انظر :األستاذ الدكتور/حمﻤود رشيف بسيوين :غسل األموال االستجابات الدولية وجهود املكافحة اإلقليﻤية
والوطنية ،دار الرشوق ،القاهرة ،الطبعة األوىل،2004 ،ص .36 ،34
[العدد الثامن والثمانون -ربيع األول  1443هـ أكتوبر ]2021
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عىل حاالت وردت عىل سبيل احلرص ،بام يف ذلك عىل سبيل املثال املُرشع اللبناين( )7الذي
حرص عىل إِجازة إفشاء رسية احلساب املرصيف ا ُملشتَبه به يف حدود استثنائية حرصية وحمددة
نص عليها يف قانون رسية املﺼارف اللبناين الﺼادر يف  3أيلول/سبتﻤرب .)8(1956
ومل خيالف املرشع السويرسي القاعدة التي تقيض بعدم التَذرع بالرسية املرصفية ،وصدقت
سويرسا عىل معاهدات جملس االحتاد األورويب ،ومعاهدات ثنائية ،وس َّن املرشع السويرسي
القانون االحتادي رقم  955لسنة 1997بشأن مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب يف
القطاع املايل ( ُيشار إىل هذا القانون فيام ييل بـ "القانون االحتادي بشأن مكافحة غسل
األموال")( ،)9وكذلك سن القانون االحتادي رقم  196لسنة  2015بشأن جتﻤيد واستعادة
األصول املُتأتية من مﺼدر غري مرشوع ،واملﻤلوكة لألشخاص البارزين سياسي ًا ممثيل املخاطر
يف اخلارج ،إلبداء تعاوهنا مع الدول ملكافحة اجلرائم عرب الوطنية ( ُيشار إىل هذا القانون فيام ييل
بـ "القانون االحتادي بشأن جتﻤيد واستعادة األصول املُتأتية من مﺼدر غري مرشوع")(.)10
فاملرشع السويرسي أكد عىل محاية رسية احلسابات املرصفية ،واستثنا ًء من األصل قرر
(" )7اعتﻤد لبنان النظام األكثر إطالق ًا للرسية املرصفية ،فهو وإن كان قد استوحﻰ من املرشع السويرسي ذلك ،فإنه
تقدم عليه مسبغ ًا عىل الرسية الﺼفة املطلقة ،ملزم ًا البنوك بعدم كشف أرسار العﻤالء املؤمتنني عليها ،باإلضافة إىل
الشخص الذي يودع أمواله يف املﺼارف اللبنانية يكون بﻤنأى عن دفع أي رضيبة ألن املرصف غري خمول بالترصيح
بذلك" للﻤزيد انظر :الدكتور/نعيم مغبغب ،نظريات يف القوانني املرصفية واإلدارية واملدنية ،دراسة يف القانون املقارن،
منشورات احللبي ،بريوت ،الطبعة األوىل ،2008 ،ص.77 ،62
( )8حاالت رفع الرسية املرصفية وف ًقا لقانون رسية املﺼارف وردت سبيل احلرص وهي:
 -1إذن العﻤيل أو ورثته خط ًيا ( املادة  2من قانون الرسية املرصفية)
 -2صدور حكم بإشهار إفالس العﻤيل( املادة  2من قانون الرسية املرصفية)
 -3وجود نزاع قضائي بينه وبني البنك بﻤناسبة الروابط املرصفية ( املادة  2من قانون الرسية املرصفية)
 -4وجود دعاوى تتعلق بجريﻤة الكسب غري املرشوع( املادة  7من قانون الرسية املرصفية).
(9) Loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du
terrorisme) LBA(.
(10) Loi fédérale sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d’origine illicite de
personnes politiquement exposées à l’étranger (LVP).
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رفع الرسية املرصفية يف حاالت أوردها يف قوانني متفرقة يف القانون االحتادي بشأن مكافحة
غسل األموال ،والقانون االحتادي بشأن جتﻤيد واستعادة األصول ا ُملتأتية من مﺼدر غري
مرشوع ،وكذلك صدقت سويرسا عىل اتفاقيات تضﻤنت نﺼوص ًا خلرق الرسية املرصفية،
مثل اتفاقية التعاون بني الواليات املتحدة األمريكية وسويرسا بشأن تسهيل تبادل
املعلومات بني املؤسسات املالية السويرسية مع مﺼلحة الرضائب األمريكية بشأن تيسري
إجراءات تنفيذ قانون فاتكا.
هدف البحث:
جاءت فكرة البحث احلايل للتعرف عىل الكيفية التي يﻤكن من خالهلا رفع الرسية
املرصفية عن احلساب املرصيف املشتبه بأنه خيفي ً
غسال لألموال يف البنوك السويرسية ذات
الرسية املرصفية املتشددة؛ من أجل إجراء التحقيقات املالية وحتليل احلسابات ومجع األدلة،
ّ
عن طريق اإلملام باألحكام القانونية التي نﺼت عليها القوانني واملعاهدات السويرسية لرفع

الرسية املرصفية ،وتسﻤح بكشف رسية احلسابات وال تعرقل عﻤلية تعقب تلك األموال.
إشكالية البحث:
تتبدى إشكالية البحث يف مدى اعتبار الرسية املرصفية حائ ً
ال لتتبع األموال املهربة إىل
البنوك السويرسية ،ومن تلك اإلشكالية تطرح الباحثة عدة تساؤالت جياب عليها خالل
الدراسة من أمهها:
أوال :ما هي الحاالت التي يتم فيها رفع الرسية املرصفية يف القانون السويرسي؟
ثاني ًا :هل ختلت سويرسا بﻤوجب التعديالت الترشيعية األخرية عن الرسية املرصفية؟
ثالث ًا :ما هي حقيقة اتفاقية رفع الرسية عن احلسابات يف سويرسا بشأن تطبيق قانون فاتكا؟
وهل قام العﻤالء بإغالق حساباهتم البنكية وسحب مليارات الفرنكات من البنوك السويرسية
بسبب اتباع سويرسا سياسة حتسني سﻤعة بالدهم والقضاء عىل سﻤعتها كﻤالذ رضيبي أم ال؟
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أمهية البحث:
عرقلت قوانني رسية البنوك جهود اسرتداد تلك األموال املتحﺼلة من نشاط إجرامي،
حيث وقفت نﺼوص الرسية املرصفية حائ ً
ال أمام احلﺼول عىل السجالت املالية ومراقبة
حركة احلسابات املالية وبيانات املعامالت هلؤالء املجرمني ،ومن هنا جاءت أمهية البحث
يف إبراز حاالت خرق الرسية املرصفية السويرسية التي استقطبت رؤوس األموال األجنبية
واملحلية عىل مدار سنوات عديدة عن طريق إعطاء خربة قانونية يف القوانني السويرسية،
وذلك من أجل التﺼدي لنﺼوص الرسية املرصفية التي تواجه القائﻤني عىل عﻤلية اسرتداد
تلك األموال من البنوك السويرسية.
كام تأيت أمهية البحث يف أن أغلب فقهاء القانون املقارن العريب اجتهوا إىل القانون
الفرنيس ،األمر الذي أدى إىل ندرة الدراسات العربية التي تناولت القانون السويرسي ،أما
الفقه الذي اجته إىل الرسية املرصفية السويرسية فاعتﻤد في األساس علﻰ أسلوب حتليل
النﺼوص التي تناولت الرسية املرصفية وكيف تؤثر عىل جهود مكافحة غسل األموال،
ونتيج ًة لذلك جاءت فكرة البحث احلايل للتعرف عىل القانون السويرسي وفقهه.
وهنا تكﻤن األمهية النظرية للدراسة الراهنة يف دراسة النﺼوص بشأن خرق الرسية
املرصفية السويرسية كقانون مقارن جديد ،وكذلك دراسة االتفاقية بشأن تبادل املعلومات
البنكية السويرسية اخلاصة بالعﻤالء األمريكيني مع سلطات الرضائب األمريكية ،وتيسري
تطبيق قانون فاتكا ،أما األمهية التطبيقية للبحث فهي توجيه القائﻤني عىل عﻤلية اسرتداد
األموال من البنوك السويرسية ذات الرسية املرصفية املتشددة الذين قد يفتقرون إىل اخلربة
القانونية الالزمة للقيام بإجراءات اسرتداد تلك األموال ،وكذلك التعرف عىل قرارات
لحة التي
املجلس االحتادي السويرسي ،وأحكام املحاكم السويرسية ،وهو من القضايا ا ُمل َّ
تستحق البحث؛ لذا جاءت الدراسة كإضافة قانونية جديدة للتعﻤق يف القوانني السويرسية
واالتفاقيات التي صدقت عليها سويرسا.
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كام متثلت أمهية البحث يف إلقاء الضوء عىل أحدث قانون صدر يف سويرسا بشأن خرق
الرسية املرصفية ،وهو "القانون االحتادي بشأن جتﻤيد واستعادة األصول ا ُملتأتية من مﺼدر
غري مرشوع" ،الﺼادر بتاريخ  18ديسﻤرب  ،2015والذي دخل حيز التنفيذ يف  1يوليو
ً .2016
فضال عن االتفاقية املربمة بني سويرسا والواليات املتحدة بشأن قانون فاتكا الذي
دخل حيز التنفيذ يف  30يونيو .2014
وأخريا متثلت أمهية البحث يف تناوله تطبيق قانون فاتكا الرضيبي يف نظام مرصيف متشدد
ً

مثل القانون السويرسي ،كدراسة مقارنة للبلدان األخرى التي دخلت يف اتفاقية مع
مﺼلحة رضيبة الدخل األمريكية من خالل املقارنة مع اتفاقية سويرسا ذات الرسية
املرصفية املتشددة ،وكذلك لتوجيه أنظار مرشعي الدول إىل رضورة أمهية إصدار قانون

مثل قانون فاتكا وذلك من أجل التﺼدي لعﻤليات التهرب الرضيبي إىل املؤسسات املالية
األجنبية.
منهج البحث وخطته:
اعتﻤدت الباحثة لإلجابة عىل إشكالية البحث عىل املنهج الوصفي التحلييل ،وكذلك
املنهج املقارن حلل إشكالية البحث ،وذلك من خالل حتليل النﺼوص القانونية املتعلقة
بالرسية املرصفية للقانون االحتادي بشأن مكافحة غسل األموال ،والقانون االحتادي بشأن
جتﻤيد واستعادة األصول املُتأتية من مﺼدر غري مرشوع ،وكذلك االتفاقية املربمة بني
سويرسا والواليات املتحدة األمريكية بشأن قانون فاتكا ،والتي خت َّلت هبا سويرسا عن
رسيتها املرصفية ،ومن ثم تكون منهجية البحث حتليلية تأصيلية مقارنة.
وعليه سوف يقسم البحث إىل مبحثني ،عىل أن يتفرع كل مبحث بدوره إىل مطلبني،
يتناول ا َملبْحث األول حاالت رفع الرسية املرصفية يف القانون الوطني ،أما ا َمل ْبحث الثاين
فيتناول حاالت رفع الرسية املرصفية يف االتفاقيات الدولية.
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وبنا ًء عىل ما سبق ،يتضﻤن هذا البحث مبحثني ،وذلك عىل الوجه التايل:
املبحث األول :األساس القانوين لكشف الرسية يف القوانني السويرسية.
املبحث الثاين :األساس القانوين لكشف الرسية السويرسية يف االتفاقيات الدولية.
و ُأ ْهني الدراسة بخامتة تتضﻤن أهم النتائج التي توصلت إليها ،كذلك تتضﻤن
التوصيات التي من شأهنا أن تساعد يف كشف رسية األموال ا ُمل ّهربة إىل البنوك السويرسية.

املبحث األول
األساس القانوين لكشف الرسية يف القوانني السويرسية

متهيد وتقسيم:
يقوم املجرمون بإخفاء ثرواهتم غري املرشوعة عن طريق حتويلها إىل سويـسرا من أجل
تعقيد الكشف عنها وصعوبة اسرتدادها( ،)11وجعل عﻤلية تتبع أثر تلك األموال،
واحلﺼول عىل معلومات وأدلة ،ومستندات مالية ذات صلة بالتحقيق ،ومراقبة حركة
احلسابات املالية والبيانات ورصد املعامالت عىل مدى فرتة زمنية معينة ،مسألة شبه
مستحيلة( )12لوقوف الرسية املرصفية عائق ًا أمام االستعالم والتحقيق عن تفاصيل
احلسابات املرصفية املشبوهة ومراقبتها(.)13
وحتت وطأة الضغوط الدولية اضطرت سويرسا للتخفيف من رصامة تلك الرسية
بإصدار قانون ملكافحة غسل األموال ،كام انتهجت سويرسا سياسة جديدة بشأن إرجاع
( )11انظر :الدكتور /حمﻤود رشيف بسيوين :اجلريﻤة املنظﻤة عرب الوطنية ،دار الرشوق ،القاهرة ،الطبعة األوىل،
 ،2004ص.31 ،30
( )12انظر :جان بيريبرون ،الريسا جراي ،كاليف سكوت ،كيفني م.ستيفنسون :دليل السرتداد األصول املنهوبة:
مرشد للﻤامرسني ،الطبعة العربية ،املرجع السابق ،ص.43، 42
( )13انظر :الدكتور/حمﻤود رشيف بسيوين ،اعتبارات السياسة يف التعاون بني الدول يف املسائل اجلنائية،1992 ،
ص.221 ،219
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األموال املكتسبة بﺼورة غري مرشوعة من ِقبل األشخاص البارزين سياسي ًا ممثيل املخاطر
يف اخلارج لبالدهم املنهوبة ،فقامت بإصدار القانون االحتادي بشأن جتﻤيد واستعادة
األصول املُتأتية من مﺼدر غري مرشوع ،والذي تضﻤن نﺼوص ًا رصحية خلرق تلك الرسية.
وبنا ًء عىل ذلك ُيقسم هذا املبحث إىل مطلبني ،نتناول يف املطلب األول :كشف الرسية
ملكافحة غسل األموال يف البنوك السويرسية .ونتناول يف ا َمل ْط َلب الثاين :كشف الرسية
املرصفية إلعادة األموال غري املرشوعة .وذلك عىل النحو التايل:

املَ ْط َلب األول
كشف الرسية ملكافحة غسل األموال يف البنوك السويرسية

متهيد:
تُعترب سويرسا من الدول التي سعت إلضفاء الرسية التامة عىل احلسابات املرصفية،
وطبقتها برصامة شديدة ،بل أكثر من ذلك فقد اعتربت محاية نطاق الرسية مبدً أ جوهر ًيا من
املبادئ الدستورية غري املكتوبة ،فهي تُعد من أهم البلدان التي تُعترب مال ًذا آمن ًا لغاسيل
األموال تساعدهم يف إخفاء املعامل اإلجرامية ألمواهلم املُتحﺼلة من اجلرائم ،وذلك عن
طريق محايتهم بتلك الرسية( ،)14حيث يقوم املجرمون بغسل أمواهلم لتعقيد عﻤلية اسرتداد
تلك األموال ،وإلضفاء املرشوعية عليها ،وذلك عن طريق قنوات مالية تساعد عىل إخفاء
مﺼدر تلك األموال(.)15

( )14انظر  :الدكتور /نعيم مغبغب ،هتريب األموال والرسية املرصفية أمام القضاء اجلزائي :دراسة يف القانون
املقارن،منشورات احللبي احلقوقية ،بريوت ،1986 ،ص .251 ،71 ،62 ،60
( )15انظر  :الدكتور  /أمحد فتحي رسور ،كتاب الوسيط يف قانون العقوبات :القسم اخلاص ،الكتاب األول ،دار
النهضة العربية ،القاهرة ،2016 ،ص.467 ، 94
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الفرع األول
القواعد املتعلقة بالرسية املرصفية السويرسية
كفلت الترشيعات محاية جنائية لرسية احلسابات البنكية ،إما بﻤقتىض نص يف قانون
العقوبات ،أو بﻤقتىض قانون خاص بالرسية املرصفية ،وقد أسبغ املرشع السويرسي احلامية
اجلنائية عىل الرس املهني بنص عقايب عام يف قانون العقوبات السويرسي رقم  311لسنة
ُ (1937يشار إىل هذا القانون فيام ييل بـ "قانون العقوبات ")( ،)16وأضاف املادة  47إىل القانون
االحتادي بشأن البنوك وصناديق االدخار لسنةُ (1934يشار إىل هذا القانون فيام ييل بـ "القانون
االحتادي بشأن البنوك") لتقرير محاية أوسع مدى من تلك املقررة لألرسار املهنية األخرى (.)17
وفيام خيص محاية الرس املهني َج َّرم املرشع السويرسي إفشاء تلك األرسار ،فقد عاقبت
املادة  273واملادة  320من قانون العقوبات السويرسي كل شخص أفشﻰ رس ًا ائتﻤن عليه
بﻤقتىض صناعته أو وظيفته باحلبس أو بغرامة ،حيث نﺼت املادة  273من قانون العقوبات
السويرسي عىل أن "كل شخص كشف رس ًا من أرسار األعامل التجارية إىل مسئول أجنبي،
أو منظﻤة خاصة ،أو رشكة خاصة أجنبية ،أو وكالئهمُ ،يعاقب بالسجن ملدة ثالث سنوات
أو بالغرامة ،ويف احلاالت اجلسيﻤة ُيعاقب بالسجن ملدة سنة واحدة عىل األقل ،كام جيوز
فرض عقوبة مالية مع عقوبة السجن".
أما املادة  320من ذات القانون فقد نﺼت عىل أن "كل شخص يف سلطة أو مسئول
مودع ًا إليه بﻤقتىض صناعته أو وظيفته رس ائتﻤن عليه فأفشاه يعاقب باحلبس مدة ال تزيد
عىل ثالث سنوات أو بالغرامة ،ويظل هذا االلتزام قائ ًام حتﻰ بعد انتهاء خدمة املوظف،

( ) Code Pénal Suisse (CP).

للﻤ زيد عن الرسية املرصفية يف كل من سويرسا ومرص ولبنان انظر:الدكتورة  /مروى يوسف ،آليات التعاون الدويل
السرتداد األموال املُهربة يف ضوء القوانني واملواثيق الدولية ،املرجع السابق ،ص 291وما بعدها.
( ) Loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne (LB).
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واليعفﻰ املوظف من املسسئولية إال بﻤوافقة خطية من سلطة عليا".
أما بالنسبة للامدة  47والتي متت إضافتها إىل القانون االحتادي بشأن البنوك
لسنة )18(1934بنا ًء عىل مبادرة طرحها احلزب الليربايل الراديكايل السويرسي بتاريخ 17
يونيو  2010بشأن مواجهة بيع البيانات املرصفية برصامة عن طريق عقاب كل من انتهك
األرسار املهنية باحلرمان من احلرية ملدة ثالث سنوات عىل األقل وغرامة تعادل عىل األقل
املنفعة املالية التي تم احلﺼول عليها ،وذلك لضامن احلفاظ عىل رسية بيانات العﻤيل عند
تنفيذه لعﻤلياته املرصفية( .)19فقد نﺼت املادة  47سالفة الذكر عىل أن " ُيعاقب كل موظف
أو وسيط أو مدقق ،أو مراجع حسابات ألحد البنوك أفشﻰ عن عﻤد الرس املهني الذي علم
به بحكم وضعه أو وظيفته أو مهنته ،أو حرض اآلخرين عىل انتهاك هذا الرس ،أو استعﻤله
ملﺼلحته اخلاصة أو ملﺼلحة طرف ثالث ،بالسجن ملدة تﺼل إىل ثالث سنوات أو بالغرامة
التي تُقدر بﻤبلغ  250ألف فرنك إذا كان إفشاء الرس نتيجة إمهال أو عدم احتياط منه يف
املحافظة عليه ،وال ُيعفﻰ من العقاب بشأن املحافظة عىل الرس املهني رغم انتهاء العﻤل أو
الوظيفة أو ممارسة املهنة".
فقد منحت املادة  47سالفة الذكر العﻤالء محاية جنائية خاصة للرس املرصيف خالف ًا
لألرسار املهنية األخرى املذكورة يف قانون العقوبات ،حيث عاقبت باحلبس والغرامة كل
من ينتهك عﻤد ًا رس ًا مهني ًا ويظل انتهاك الرس معاقب ًا عليه حتﻰ ولو انتهﻰ العﻤل أو الوظيفة.

ازدهارا قو ًيا قبل صدور القانون االحتادي بشأن البنوك،
( )18وجدير بالذكر أن املنظومة املرصفية السويرسية شهدت
ً
حيث بلغت امليزانية العﻤومية للبنوك السويرسية  6.4مليار فرنك عام 1906إىل أن ارتفع إمجايل ربح البنوك إىل 94

مليونًا عام  ،1906و 340مليونًا عام .1932
V. Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant le projet de loi fédérale sur
les banques et les caisses d'épargne، p174.
(19) V. Initiative parlementaire ،Réprimer durement la vente de données bancaires -Rapport
de la Commission de l’économie et des redevancesdu Conseil national ،FF 2014 5997 6007,
p 5998. Disponible sous: https://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2014/5997.pdf
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وحتت وطأة الضغوط الدولية ،ومن أجل احلفاظ عىل سﻤعة ونزاهة مركزها املايل،
سنت سويرسا القانون االحتادي رقم  955لسنة 1997بشأن مكافحة غسل األموال
ومتويل اإلرهاب يف القطاع املايل( ُيشار إىل هذا القانون فيام ييل بـ "القانون االحتادي بشأن
مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب")( )20والذي أجاز للسلطات املختﺼة أن تأمر
البنوك برفع الرسية املرصفية وإرسال املعلومات املطلوبة كدليل يف اإلجراءات اجلنائية التي
يبارشها املدعي العام السويرسي(.)21

الفرع الثاين
كشف الرسية ملواجهة عمليات غسل األموال
شكّلت اإلنجازات التكنولوجية يف املجال املـايل ،وتيسري إجراء املعامالت املالية،
ومحاية هوية أصحاب احلسابات ،حتديات كبرية أمام املحققني يف اجلرائم املالية ( .)22وإذ
سﻤحت البنوك السويرسية بنظام احلسابات املرقﻤة من خالهلا يقوم العﻤيل بفتح حساب
مرصيف باسم مستعار و ُيعطﻰ رقم إلخفاء اسم صاحب احلساب لدى البنك وال يعلم اسﻤه
احلقيقي سوى عدد حمدود جد ًا من موظفي البنك.
وقد ساعدت احلسابات املرقﻤة القائﻤني عىل عﻤليات غسيل األموال املشبوهة
(20) Loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du
terrorisme (LBA).
للﻤزيد يﻤكن االطالع عىل Message relatif à la modification de la loi sur le blanchiment d’argent

عىل املوقع التايل ،حيث متت آخر زيارة للﻤوقع يف  25سبتﻤرب .2021
https://www.ejpd.admin.ch/dam/data/fedpol/aktuell/news/2012/2012-06-27/bot-f.pdf
(21) Cf. Alain Chablais, La nouvelle loi sur les valeurs patrimoniales d’origine illicite,
Jusletter (11 janvier 2016) ,p3، 4.

( )22انظر :اجتامع الفريق العامل املعني بالتعاون الدويل ،فيينا  21-19ترشين األول/أكتوبر  ،2016البند  5من
جدول األعامل املؤ َّقت ،الوثيقة رقم  CTOC/COP/WG.3/2016/3ص ،10كام يﻤكن االطالع عىل مؤمتر األطراف
بالكامل عىل املوقع الرسﻤي ملكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات واجلريﻤة  UNODCحيث متت آخر زيارة للﻤوقع
يف  25سبتﻤرب .2021
https://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.3/2016/3
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واملتهربني من الرضائب ،وكذلك األشخاص املكشوفني سياسي ًا ،مثل رؤساء الدول أو
احلكومات ،وكبار السياسيني ،عىل هتريب تلك األموال إىل البنوك السويرسية متسرتين
وراء عدم كشف هويتهم.
ومن أجل مكافحة مساوئ الرس ّية املرصفية عىل الﺼعيد الدويل تم إصدار توصيات
جمﻤوعة العﻤل املايل ،وقد حظرت التوصية رقم ( )10عىل املؤسسات املالية االحتفاظ
بحسابات جمهولة أو حسابات بأسامء ومهية ،وكذلك أوجبت (التوصية ِ 12
الف ْقرة (ج) عىل
املؤسسات املالية باختاذ تدابري معقولة ملعرفة مﺼدر ثروة أو مﺼدر أموال األشخاص
السياسيني ممثيل املخاطر األجانب( .)23وأن تقوم املؤسسات املالية بﻤراقبة العﻤليات التي يقوم
هبا عﻤالؤها ،وذلك لتجنب أي عﻤليات ُيشتبه يف أهنا تتضﻤن غسل األموال( ،)24ويف حال
وجود شبهات بأن مﺼدر األموال غري مرشوع تبلغ اجلهات املختﺼة بذلك لتحقق يف مﺼدر
تلك األموال ،وترفع الرسية املرصفية عنها حلني التحقق من مﺼدر تلك األموال(.)25
وقد هنج الشارع السويرسي هذا النهج يف القانون االحتادي بشأن مكافحة غسل
األموال ومتويل اإلرهاب ،إذ أوجب عىل الوسطاء املاليني التحقق من املالك األصيل
واملستفيد من احلساب البنكي( ،)26وكذلك أوجب عىل الوسطاء املاليني يف املادة  9فقرة
(ج) إبالغ مكتب مكافحة غسل األموال السويرسي(الذي ُيشار إليه فيام بعد بـ "مكتب
( )23لالطالع عىل توصيات جمﻤوعة العﻤل املايل (فاتف) انظر موقعها الرسﻤي ،حيث متت آخر زيارة للﻤوقع يف 25
سبتﻤرب .2021
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF-40-Rec2012-Arabic.pdf

( )24انظر :ورقة عﻤل مقدمة من الدكتور/حاتم مايض إىل املؤمتر الثالث لرؤساء املحاكم العليا يف الدول العربية املنعقد
يف مابني 25-23سبتﻤرب ،2012مجهورية السودان ،ص.3
( )25انظر يف ذلك :ورشة عﻤل حمققة هيئة التحقيق اخلاصة/ماي نجار ،جتﻤيد األصول وتطبيق نظام العقوبات ً
عﻤال بقراري
جملس األمن لألمم املتحدة رقﻤي  1267لسنة  1999و  1989لسنه  ،2011الرباط 7- 5 ،يونيو  ،2013ص. 3
(26) V. CASSANI، Ursula. Les avoirs mal acquis, avant et après la chute du "potentat". In:
Swiss Review of International and European Law, 2010, vol. 20, n° 4, p 469.
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مكافحة غسل األموال")( )27باألموال املشتبه هبا يف حالة وجود عﻤليات تشكل غسل
أموال إذا وجدت دالئل تربر االشتباه ،وذلك دون إبالغ العﻤالء أو أي طرف ثالث(.)28
وكذلك أوجبت املادة  10من القانون سالف الذكر عىل الوسطاء املاليني جتﻤيد تلك
األموال املشتبه هبا حلني تسلم قرار من السلطات اجلنائية يف غضون مخسة أيام عﻤل من
تاريخ ذلك اإلبالغ ،كام حـظرت املادة ذاهتا اإلفﺼاح للعﻤالء أو أي طرف ثالث عن عﻤلية
إبالغ مكتب مكافحة غسل األموال السويرسي (.)29
وجدير بالذكر أن القوانني املرصفية تفرض عدم اإلفﺼاح عن املعلومات وااللتزام بأحكام
الرسية املرصفية( .)30وتتشدد الرسية املرصفية السويرسية يف االلتزام بعدم اإلفﺼاح عن
البيانات البنكية للعﻤيل ،إال أن املادة  30من قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب
بشأن التعاون مع النظراء األجانب ،نﺼت عىل أنه جيوز ملكتب مكافحة غسل األموال أن ينقل
إىل نظريه األجنبي البيانات الشخﺼية واملعلومات األخرى املوجودة حتت ترصفه ،أو التي
(27) Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS).

وقد أنشأت سويرسا وحدة حتريات مالية هي مكتب االتﺼال  MROSبﻤوجب املادة ( )23من قانون  ،LBAخيضع
لسلطة املكتب االحتادي للرشطة ) l'Office fédéral de la police(Fedpolوعضو يف جمﻤوعةEgmont Group

وحدات االستخبارات املالية ) (FIUوظيفته التبادل اآلمن والرسيع للﻤعلومات بني وحدات االستخبارات يف جمال
مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب ،يعﻤل كوسيط بني الوسطاء املاليني وسلطات االدعاء اجلنائي ،كام يتلقﻰ تقارير
من وسطاء ماليني بعﻤليات غسل أموال ومتويل اإلرهاب يقوم بتحليلها ،وعند شكوكه بعﻤليات غسل األموال ومتويل
اإلرهاب أو أنشطة مشتبه هبا حييلها إىل سلطات االدعاء اجلنائي .للﻤزيد انظر املوقع الرسﻤي لـﻤكتب  ،MROSحيث
متت آخر زيارة للﻤوقع يف 25سبتﻤرب .2021
https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/fr/home/kriminalitaet/geldwaescherei.html
(28) See: Stefan Mbiyavanga, Applying the Swiss Anti-Money Laundering Act to gold
refineries، Basel Institute on Governance publications, December 2019, p 7.
(29) See: Martin Bernet, Peter Burckhardt, Freezing Assets in Switzerland: a Creditor's
Options, BLI publications, Vol 8 ،No 2 , May 2007, p144.

( )30انظر :تيودورس .غرينربع ،لندا م .صﻤويل ،وينغيت غرانت ،الريسا غراي (ترمجة :الشحات منﺼور) :اسرتداد
األصول املنهوبة :دليل للﻤامرسات احلسنة بشأن مﺼادرة األصول دون االستناد إىل حكم إدانة ،مركز األهرام للنرش
والرتمجة والتوزيع ،مؤسسة األهرام ،القاهرة ،الطبعة العربية ،2011 ،ص.53
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يﻤكنه احلﺼول عليها بﻤوجب هذا القانون ،إذا استوىف األخري الرشوط التالية :
(أ) تتعهد الوحدات النظرية باستخدام املعلومات املرسلة حرص ًا ألغراض مكافحة
غسل األموال أو عﻤل سابق عىل جريﻤة غسل األموال ،أو ضد اجلريﻤة املنظﻤة،
أو ضد متويل اإلرهاب.
(ب) تتعهد باالمتثال لطلب مماثل مقدم من سويرسا للحﺼول عىل معلومات.
(ج) تتعهد بضامن احرتام الرسية املرصفية.
(د) تتعهد بعدم نقل املعلومات التي تم احلﺼول عليها إىل طرف ثالث بدون إذن من
مكتب مكافحة غسل األموال السويرسي.
(ه) تتعهد باحرتام القيود املفروضة عىل االستخدام من قبل مكتب مكافحة غسل
األموال السويرسي.
كام يﻤكن عىل وجه اخلﺼوص إرسال املعلومات التالية:
(أ) اسم الوسيط املايل أو التاجر ،مع مراعاة عدم الكشف عن هوية الشخص ،واحرتام
واجب اإلبالغ املشار إليه يف هذا القانون.
(ب) اسم صاحب احلساب ورقم احلساب ومقدار األموال املودعة.
(ج) هوية املالك املستفيدين.
(د) مؤرشات حول املعامالت املالية وحركة األموال.
عىل أن ترسل تلك املعلومات يف شكل تقارير ،كام جيوز ملكتب مكافحة غسل األموال
تفويض نظريه األجنبي بنقل املعلومات إىل سلطات الطرف الثالث إذا أعطت األخرية
الضامنات التالية:
(أ) استخدام هذه املعلومات حرص ًيا يف -1 :أغراض مكافحة غسل األموال ،أو بشأن
عﻤل سابق عىل جريﻤة غسل األموال ،أو ضد اجلريﻤة املنظﻤة أو ضد متويل اإلرهاب؛
 -2أو لغرض فتح إجراءات جنائية بشأن مكافحة غسل األموال ،أو عﻤل سابق عىل
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جريﻤة غسل األموال ،أو ضد اجلريﻤة املنظﻤة ،أو ضد متويل اإلرهاب ،أو لغرض
طلب مساعدة قانونية متبادلة يف سياق هذه اإلجراءات اجلنائية.
(ب) عدم استخدام هذه املعلومات بغرض مقاضاة جرائم ال تشكل عﻤ ً
ال سابق ًا عىل
جريﻤة غسل األموال بﻤوجب القانون السويرسي.
(ج) عدم استخدام هذه املعلومات كدليل.
(د) أن تتعهد بضامن احرتام الرسية املهنية.
وإذا كانت املعلومات املرسلة إىل سلطة أجنبية ثالثة تتعلق بوقائع إجراءات جنائية يف
سويرسا ،جيب عىل مكتب مكافحة غسل األموال التقدم بطلب من أجل احلﺼول عىل إذن
مسبق من املدعي العام املسئول عن سري تلك اإلجراءات.
من خالل حتليل النﺼوص القانونية سالفة الذكر يتضح أنه يتم الكشف عن احلسابات
املرصفية املشبوهة يف حالة وجود دالئل كافية لالشتباه بارتباط املعاملة بعﻤلية غسل أموال،
إال أنه عىل الرغم من وجود قانون لغسل األموال يوجب عىل البنوك السويرسية التحقق
من مﺼادر األموال عندما تتعامل مع األشخاص املكشوفني سياسي ًا ،و ُي ِ
لزمهم بفرض
املزيد من االهتامم واليقظة عىل تعامالهتم املالية ،نرى أن الواقع العﻤيل أثبت عكس ذلك
حيث إن معظم األشخاص الذين قاموا بغسل أمواهلم يف البنوك السويرسية من رؤساء دول
مثل الرئيس السابق/جان كلود دوفالييه (هايتي) الذي غسل أموال تقدر بـ  5.7مليون
دوالر أمريكي( ،)31حيث أظهرت التقديرات األولية أنه تم إفراغ خزائن الدولة اهلايتية
خالل فرتة حكم دوفالييه لتﺼل قيﻤتها إىل أكثر من  900.000.000دوالر أمريكي ،تم

(31) See: Daniel Ammann/Ammann, Brunner & Krobath AG (Concept, text, editing), No
dirty Money, the Swiss Experience in Returning Illicit Assets, published by the Federal
Department of Foreign Affairs (Presence Switzerland), 2016, p8. Available under:
https://www.eda.admin.ch/content/dam/eda/en/documents/aussenpolitik/voelkerrecht/edasbroschuere-no-dirty-money_EN.pdf
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هرب الرئيس
حتويلها لﺼالح الرئيس السابق وأعوانه إىل البنوك السويرسية( .)32كذلك َّ

مجدت
السابق /فيكتور يانوكوفيتش (أوكرانيا) أمواله إىل البنوك السويرسية ،والتي ُ ّ
بﻤوجب أمر صادر من املجلس االحتادي السويرسي يف سياق األزمة يف أوكرانيا(.)33

املَ ْط َلب الثاين
كشف الرسية املرصفية إلعادة األموال غري املِّشوعة
متهيد:
ورد عن مدير قسم القانون الدويل بوزارة اخلارجية السويرسية Valentin-Zellweger

يف ندوة إعالمية بتاريخ  5مايو  2010أنه "كان ُينظر إىل املركز املايل السويرسي عىل أنه
مكان تُودع به أموال غري قانونية ،لذا قامت سويرسا بوضع إطار ترشيعي كامل ملنع اإلساءة
إىل مركزها املايل من ِقبل املجرمني الذين حيولون األموال ذات األصل غري املرشوع إىل
بنوكها ،اقتناع ًا منها بأن سﻤعة مركزها املايل هو أكثر أمهية من إيواء أموال ذات مﺼادر
مجدت أموال حكّام
إجرامية"( ،)34وبالفعل رفعت الرسية املرصفية عن حسابات بنكية و ّ
ُمودعة يف احلسابات املرصفية السويرسية ثم قامت بإعـادة تلك األموال إىل بلد املنشأ،
تأكيد ًا منها عىل التزامها بﻤكافحة الفساد ملنع أي احتامالت إلساءة استخدام مركزها املايل
من ِقبل القادة الفاسدين(.)35
( ) V.Arrêt Cour des plaintes du Tribunal Pénal Fédéral, du 12 août 2009, p3.

يﻤكن االطالع عىل احلكم بالكامل عىل املوقع الرسﻤي ملحكﻤة  ،TPFحيث متت آخر زيارة للﻤوقع يف  25سبتﻤرب
.2021

https://bstger.weblaw.ch/pdf/20090812_RR_2009_94.pdf

( )33لالطالع عىل قرار املجلس االحتادي Ordonnance de blocage de valeurs patrimoniales dans le

 contexte de l’Ukraineبالكامل يﻤكن زيارة موقعه الرسﻤي ،حيث متت آخر زيارة للﻤوقع يف  25سبتﻤرب .2021
https://www.admin.ch/opc/fr/official-compilation/2016/4823.pdf
(34) V. Valentin-Zellweger, La politique suisse en matière de restitution d'avoirs illicites:
mythes et réalités (La version orale), Club de la Presse, Genève, le 5 mai 2010, p2.
(35) See. Daniel Ammann/Ammann, Brunner & Krobath AG (Concept, text, editing), No
dirty money, the Swiss Experience in Returning Illicit Assets, Ibid, p4, 5, 8, 9.
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الفرع األول
كشف الرسية املرصفية يف إطار قانون املساعدة
يتوجب عىل املحقق املايل يف الدولة املهرب منها األموال احلﺼول عىل املستندات البنكية
للشخص املشتبه فيه ،مثل كشف احلساب ،والعﻤليات املالية التي يشتبه يف أهنا تتضﻤن
غسل أموال( )36وهنا جيب أن تطلب الدولة املهرب منها األموال تعاون الدولة املهرب إليها
تلك األموال لالطالع عىل تلك األدلة واحلﺼول عىل السجالت البنكية ،حيث يﻤكن أن
تتبادل تلك األدلة واملستندات أو ترفض( ،)37وهنا تقف الرسية املرصفية كعائق قانوين أمام
احلﺼول عىل تلك املستندات والبيانات البنكية املطلوبة عن الشخص املشتبه فيه.
وللحﺼول عىل تلك املستندات املالية من البنوك السويرسية جيب أن ُيقدم طلب
املساعدة املتبادلة إىل املكتب االحتادي لشؤون العدل يف سويرسا( )38خطي ًا مع استيفاء
الرشوط التي تتطلبها املادة  28من القانون االحتادي بشأن املساعدة الدولية يف املسائل
اجلنائية .ويف حالة عدم استيفاء أحد الرشوط املطلوبة يطلب املكتب االحتادي لشؤون
العدل معلومات إضافية من أجل الرد عىل طلب املساعدة القانونية املتبادلة(.)39

(36) See: Pedro Gomes Pereira, Mutual legal assistance :International Centre for Asset
Recovery, Basel Institute on Governance, Tracing Illegal Asset: A Practitioner’s Guide,
2015, p33.

( )37انظر :الدكتورحمﻤود رشيف بسيوين ،خالد حميي الدين :الوثائق الدولية واإلقليﻤية املعنية بالعدالة اجلنائية :اجلزء
الثاين ،اجلرائم الدوليةوالتعاون الدويل ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،الطبعة الثالثة ،2012 ،ص.735 ،734
(38) L’office Fédéral de Justice (OFJ).
(39) V. CLAUDIA LILIANA, Le secret bancaire suisse à l’actualité fiscale européenne,
researchgate publication, 2007, 123,124. Available under:
https://www.researchgate.net/publication/46564789_Le_secret_bancaire_suisse_a_l'actualit
e_fiscale_europeenne?fbclid=IwAR0SH4yBsgpvRMTsnJOIWGGs6pyps-QY-xo6AQKvsWbpxpuv2AXgPg6l4U
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وقد نظﻤت املادة( )a67من القانون االحتادي بشأن املساعدة الدولية املتبادلة يف املسائل
اجلنائية نقل األدلة واملعلومات تلقائ ًيا ،حيث سﻤحت للسلطات اجلنائية السويرسية أن
ترسل إىل سلطة أجنبية األدلة التي مجعتها أثناء التحقيق اخلاص هبا عندما ترى أن مثل هذه
األدلة من املرجح أن متكّن سلطات الدولة الطالبة من فتح حتقيقات جنائية ،إال أهنا
اشرتطت عدم الكشف عن األدلة التي من شأهنا أن متس الرسية املرصفية(.)40
وجدير بالذكر أن سويرسا سﻤحت برفع رسية حسابات العﻤالء من أجل مالحقة
األموال املتحﺼلة من نشاط إجرامي ،وقد قضت املحكﻤة االحتادية السويرسية بشأن قضية
رئيس دولة  Xوأعوانه برفض طعن أحد املستأنفني  Yمطالب ًا برفع اسﻤه من قائﻤة األشخاص
املشﻤولني بﻤلحق قرار صادر من املجلس االحتادي بشأن جتﻤيد األموال واملوارد االقتﺼادية
ضد رئيس دولة  Xوأعوانه كإجراء وقائي بتجﻤيد األموال يف سويرسا ،وإصدار قرار جديد
بشطب اسﻤه من القائﻤة ،ورفع التجﻤيد عن أمواله .وقالت يف بيان ذلك :أنه مل يثبت تعسف
بشأن قرار جتﻤيد أموال الطاعن حيث إنه حمكوم عليه يف بلده بالسجن والغرامة ،وموضوع
حتقيق جنائي يف سويرسا ،وقام االحتاد األورويب بتجﻤيد أمواله.
وترجع وقائع القضية إىل  2فرباير  ،2011حيث أصدر املجلس االحتادي قرار ًا يقيض
بتدابري ضد ضد رئيس دولة  Xوأعوانه ويف  14فرباير  ،2011ثم أبلغ البنك

A. SA

والبنك  C. SAإدارة القانون الدويل التابعة لوزارة اخلارجية االحتادية عن عالقتني
مرصفيتني ختﺼان الطاعن .Y

ويف  9يناير  ،2012قبلت النيابة العامة السويرسية طلب مساعدة قانونية متبادلة قدمته
سلطات دولة  ،Xويف  10فرباير  2012تم فتح حتقيق جنائي ضد العديد من األشخاص
املقربني من رئيس دولة  . Xويف اليوم نفسه تم صدور قرار بتجﻤيد حسابات الطاعن لدى
(40)V. Maurice Harari, Corinne Corminboeuf Harari ،Entraide internationale en Matière
pénale et ransmission anticipée à l’Etat requérant, Helbing Publications, Bâle, 2016, p. 77 à
95.
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البنوك السويرسية .ويف  4مارس  ،2011طعن  Yيف إدراجه يف ملحق القرار الﺼادر يف 2
فرباير  2011بتجﻤيد األموال مطال ًبا باإلفراج عن مبلغ  200000فرنك سويرسي(.)41

الفرع الثاين

كشف الرسية املرصفية يف إطار قانون اسرتداد األموال
خالل انتفاضات شعوب بعض البلدان ضد حكامها ،اختذت احلكومة السويرسية
إجراءات استباقية من خالل جتﻤيد أموال هؤالء القادة السابقني املعنيني وأعواهنم دون
انتظار طلبات املساعدة القانونية املتبادلة من البلدان املعنية .وتفاد ًيا لسقوط أوامر التجﻤيد
واإلفراج عن أموال األشخاص البارزين سياسي ًا التي مجدها املجلس االحتادي السويرسي،
وبنا ًء عىل طلب الربملان السويرسي ،أصدرت احلكومة السويرسية قانون ًا بشأن جتﻤيد
واستعادة األصول املُتأتية من مﺼدر غري مرشوع ،املﻤلوكة لألشخاص البارزين سياسي ًا
ممثيل املخاطر يف اخلارج ملساعدة الدول الستعادة أمواهلا من البنوك السويرسية(.)42
وقد سعت سويرسا للحفاظ عىل صورهتا الدولية عن طريق استعدادها للتعاون يف

( ) V. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause X. contre Département
fédéral des affaires étrangères (recours en matière de droit public) 2C_97/2014 du 13
décembre 2014. Disponible sous:
http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F141-I20%3Afr&lang=fr&type=show_document&fbclid=IwAR1iJuXjrl6g7Svw4ZptqXtrqkLQP
HkOmZU6DhSXbuG-FnhJz9gYWME0heg

( )42انظر :مؤمتر الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوحالعضوية املعني باسترداد املوجودات ،وثيقة رقم
 ،CAC/COSP/WG.2/2016/CRP.2الدورة اخلامسة ،البند  3من جدول األعامل املؤقت يف إطار تعزيز اجلوانب
العﻤلية السرتداد املوجودات ،بام يف ذلك القضايا واملامرسات اجليدة ،فيينا 26 ،25 ،أغسطس  ،2016ص.2
لالطالع عىل كامل االجتامع يﻤكن زيارة املوقع الرسﻤي ملكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات واجلريﻤة ،UNODC
حيث متت آخر زيارة للﻤوقع يف  25سبتﻤرب .2021
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/workinggroup2/2016August-25-26/V1605155f.pdf
290

22

[السنة الخامسة والثالثون -مجلة الشريعة والقانون]

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2021/iss88/5

??????? ??????? ?? ????????? ???????? ?????? ??? ????? Elbesiky:

[د .مروى يوسف البسيقي]

مكافحة الفساد وغسل األموال( )43لذا كثف املجلس االحتادي السويرسي جهوده إلنشاء
إطار قانوين أكثر فاعلية للتعاون الدويل بشأن اسرتداد األموال املكتسبة بشكل غري مرشوع
من ِقبل األشخاص املكشوفني سياسي ًا ،لذا اعتﻤد املجلس االحتادي قانون ًا احتادي ًا بشأن
جتﻤيد واستعادة األموال املكتسبة بشكل غري

مرشوع()44

لينظم إجراءات التجﻤيد،

وامل ﺼادرة ،واسرتداد األموال التي تم االستيالء عليها عن طريق أفعال فساد أو إدارة غري
عادلة أو جرائم أخرى من ِقبل األشخاص البارزين سياسي ًا ممثيل املخاطر أو أقارهبم ،وهو
قانون مكﻤل للقانون اجلنائي السويرسي وقانون املساعدة القانونية املتبادلة هيدف إىل إعادة
األموال غري املرشوعة املودعة يف البنوك السويرسية(.)45
وقد أكدت املناقشات بشأن القانون باملجلس االحتادي عىل أن الرسية املرصفية السويرسية
ال حتﻤي أصحاهبا من خطر املالحقة واملقاضاة اجلنائية ،سواء عىل املستوى الوطني أو يف
سياق املساعدة القانونية املتبادلة ،كام أكدت عىل أن سويرسا هلا مﺼلحة أساسية يف منع
األموال املتأتية من مﺼدر غري مرشوع ،وأهنا اعتﻤدت نظا ًما ً
فعاال معرت ًفا به دول ًيا ملكافحة

اجلريﻤة املالية عرب الوطنية تضﻤن منع الفساد ،وحتديد هوية الطرف املتعاقد ،وإعادة األموال.
وقد أوجبت املادة  7من القانون االحتادي بشأن جتﻤيد واستعادة األصول املُتأتية من
مﺼدر غري مرشوع عىل الوسطاء املاليني وغريهم من األشخاص أو املؤسسات املعنية،
اإلبالغ عن حسابات األشخاص املدرجني عىل قائﻤة جتﻤيد األموال باملعنﻰ الوارد يف املادة

(43) V. ATF 141 I 20 consid. 6.2.2, BGE 141 I 20 S. 31. Disponible sous:
http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F141-I20%3Afr&lang=fr&type=show_document
( )44للﻤزيد انظر :موقع املجلس االحتادي السويرسي  ،CFSحيث متت آخر زيارة للﻤوقع يف  25سبتﻤرب .2021
https://www.admin.ch/gov/en/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id53048.html?fbclid=IwAR2vmRAhC5f3JvuYCjOxd1epbOIxyGQcYriae6QHYeMzWpDT1
iICA14biXY
(45) V.Arrêt du 13 mai 2019، Tribunal AdministratifFédéral، p 4 ،16.
يﻤكن االطالع عىل احلكم بالكامل عىل املوقع الرسﻤي ملحكﻤة  ،TAFحيث متت آخر زيارة للﻤوقع يف  25سبتﻤرب .2021
file:///C:\Users\fgf\Downloads\B-3901_2018%20(4).pdf
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 3من ذات القانون إىل مكتب مكافحة غسل األموال ،وألزمتهم بعدم التحجج بالرسية
املرصفية لرفض اإلعالن عن األموال ذات املﺼدر غري املرشوع املﻤلوكة لألشخاص
البارزين سياسي ًا ممثيل املخاطر يف اخلارج ،ولكن دون انتهاك الرسية املرصفية التي حتددها
املادة  47من القانون االحتادي بشأن البنوك (.)46
وقد خطا القانون االحتادي بشأن جتﻤيد واستعادة األصول املُتأتية من مﺼدر غري
مرشوع خطوة من أجل مكافحة اجلريﻤة ،إذ ُيﻤكن للسلطات اجلنائية أن تأمر البنوك برفع
الرسية املرصفية كتدبري للحﺼول عىل أدلة بشأن اإلجراءات اجلنائية التي يفتحها املدعي
العام .فقد سﻤحت املادة  13من هذا القانون ملكتب مكافحة غسل األموال بإرسال
املعلومات املرصفية بشأن األموال املكتسبة بطريقة غري مرشوعة من ِقبل األشخاص
املكشوفني سياسي ًا تلقائ ًيا إىل نظريه األجنبي وف ًقا لرشوط حمددة(.)47
حيث نﺼت املادة  13سالفة الذكر يف فِ ْقرهتا األوىل من القانون عىل إمكانية مكتب مكافحة
(و ْحدة االستخبار املالية) يف الدولة التي هربت منها
غسل األموال أن يرسل إىل نظريه األجنبي َ
تلك األموال أي معلومات ،بام يف ذلك املعلومات البنكية ،وذلك لتﻤكني تلك الدولة من إرسال
ستو ٍف للرشوط ،أو إلكامل طلب غري مدعوم
طلب للﻤساعدة القانونية املتبادلة إىل سويرسا ُم ْ
بشكل كا ٍ
فْ ،
وإن كان إعامل هذه الفقرة قد يكون مرشو ًطا ببعض الرشوط التي قررها مكتب
هرب منها
مكافحة غسل األموال ،مع األخذ يف االعتبار احرتام احلق يف حماكﻤة عادلة يف الدولة ا ُمل َّ

(46)V. Message relatif à la loi sur les valeurs patrimoniales d’origine illicite, Ibid. ،p 5131،
5132 ،5166.
(47) V. Portée de l’art. 7 LVP par rapport à l’art. 9 LBA، Département fédéral des affaires
étrangères، DFAE publications، 2017، p1. Disponible sous
https://www.eda.admin.ch/dam/eda/fr/documents/aussenpolitik/finanzplatz-wirtschaft/07Tragweite-srvg-7-gwg-9_fr.pdf
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تلك األموال ،وهو ما نﺼت عليه الفقرة الرابعة من املادة سالفة الذكر(.)48
إن تطبيق نص املادة  13سالفة الذكر يسﻤح بإرسال املعلومات البنكية إىل الدولة الطالبة
من أجل مساعدهتا عىل تقديم طلبات املساعدة القانونية املتبادلة مدعومة بأدلة كافية لرسعة
تنفيذها ،كام أن املادة  13اشرتطت عدم استخدام املعلومات يف أي إجراءات جنائية يف
الدولة الطالبة للﻤساعدة ،فقط تُستخدم من أجل استيفاء متطلبات طلب املساعدة القانونية
املتبادلة يف سويرسا(.)49
وعلﻰ الرغم من سامح املادة  13بإرسال املعلومات البنكية إىل الدولة الطالبة إال أن ذلك
ال يعني مطلقا أن سويرسا ختلت عن الرسية املرصفية وأهنا مل تعد قائﻤة ،حيث َّ
إن ا ُملرشع
السويرسي حرص عىل إِجازة إفشاء رسية احلساب املرصيف املُشتَبه به يف حدود استثنائية
حرصية وحمددة فقط من أجل إعداد أو إكامل طلب املساعدة القانونية املقدم إىل السلطات
السويرسية ،وأن تتعهد الدولة الطالبة بأهنا سوف تستخدم هذه املعلومات حرصي ًا هلذا
الغرض( .)50كام اشرتطت املادة  13يف فقرهتا األخرية وجوب عرض مكتب مكافحة غسل
األموال املعلومات البنكية التي تم احلﺼول عليها بﻤوجب هذا القانون قبل إرساهلا إىل
الدولة الطالبة عىل املكتب االحتادي لشؤون العدل ووزارة الشئون اخلارجية السويرسية.

( )48انظر :الدكتورة  /مروى يوسف  -دور املساعدة القانونية املتبادلة بشأن جتﻤيع األدلـة يف قضايا اسرتداد االموال
املهربة خارج البالد ،املجلة العربية لعلوم األدلة اجلنائية والطب الرشعي  -دار جامعة نايف للنرش ،الرياض ،املجلد
 ،1العدد  ،8ديسﻤرب  ،2018ص .1107
لالطالع ا نظر املوقع الرسﻤي للﻤجلة العربية لعلوم األدلة اجلنائية والطب الرشعي ،حيث متت آخر زيارة للﻤوقع يف
 25سبتﻤرب .2021
https://journals.nauss.edu.sa/index.php/AJFSFM/article/view/731/pdf?fbclid=IwAR3F0qM
m8c9Lg1A22EH1Z7Mr5zPzZGmp41tYJPUM7eaS7iKuvuPruEPDCTI
(49) V. Alain Chablais, La nouvelle loi sur les valeurs patrimoniales d’origine illicite، Ibid.,
p 6, 7, 8.
(50) See: Gretta Fenner, Zinkernagel, Emerging Trends in Asset Recovery, Peter Lang AG,
Internationaler Verlag der Wissenschaften Publications, 2013, p179.

[العدد الثامن والثمانون -ربيع األول  1443هـ أكتوبر ]2021

25

293

Published by Scholarworks@UAEU, 2021

Journal Sharia and Law, Vol. 2021, No. 88 [2021], Art. 5

[حاالت رفع السرية املصرفية السويسرية يف الجرائم املالية]

ونرى أن اسرتداد األموال املهربة سيكون ردع ًا للقادة اخللفاء للعﻤل بأمانة ونزاهة مما
يضﻤن حﺼول املواطنني يف الدول املنهوبة عىل احلكم الرشيد الذي يستحقونه ،كام سيحرم
القادة الفاسدين من التﻤتع بأمواهلم غري املرشوعة التي قاموا بتحويلها إىل البلدان ذات
أحكام الرسية املرصفية القوية من أجل إحباط أي حماولة السرتدادها( .)51لذا تويص
الباحثة الدول املنهوبة باسرتداد أمواهلا عن طريق القانون االحتادي بشأن جتﻤيد واستعادة
األصول ا ُملتأتية من مﺼدر غري مرشوع السرتداد تلك األموال بالطريق اإلداري ،حيث إنه
ترشيع شامل ينظم جتﻤيد ومﺼادرة واسرتداد األصول املتأتية من مﺼدر غري مرشوع
املﻤلوكة لألشخاص البارزين سياسي ًا.

املبحث الثاين

األساس القانوين لكشف الرسية السويرسية يف االتفاقيات الدولية
متهيد وتقسيم:
صدقت سويرسا عىل معاهدات جملس االحتاد األورويب التي نﺼت رصاح ًة عىل التخيل
التذرع بالرسية املرصفية
عن قوانني الرسية املرصفية يف الدول األطراف ،وترسيخ مبدأ عدم ّ

كسبب لرفض طلب املساعدة القانونية املتبادلة لتتبع األموال املتحﺼلة من نشاط إجرامي
بحجة الرسية املرصفية ،إال أهنا حتفظت بأن التعاون يكون بشكل حرصي ،وأن ال تستعﻤل
هذه املعلومات البنكية يف جماالت أخرى غري التي طلبت من أجلها التعاون.
كام صدقت عىل اتفاقات ثنائية من شأهنا كشف الرسية املرصفية ،حيث عقدت مع
الواليات املتحدة األمريكية اتفاقية لتسهيل تطبيق قانون فاتكا الذي ألزم الوسطاء املاليني
السويرسيني بتقديم بيانات حول احلسابات املرصفية التي ختص األشخاص األمريكيني

(51) See. Mark V. Vlasic and Gregory Cooper, Beyond the Duvalier Legacy: What New Arab
Spring Governments Can Learn from Haiti and the Benefits of Stolen Asset Recovery, Nw.
J. Int'l Hum. Rts، 19 (2011), p19, 26.
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اخلاضعني بﺼورة تلقائية إىل مﺼلحة الرضائب األمريكية.
قسم هذا املبحث إىل مطلبني ،أعرض يف املَ ْط َلب األول االتفاقية األمريكية
لذا ُي ّ
السويرسية بشأن تطبيق قانون فاتكا ،ويف ا َمل ْط َلب الثاين اتفاقيات املجلس األورويب ،التي
صدقت عليها سويرسا وذلك عىل النحو التايل:
ا َمل ْط َلب األول :االتفاقية األمريكية السويرسية خلرق الرسية املرصفية.
ا َمل ْط َلب الثاين :التزام سويرسا بﻤبدأ عدم التذرع بالرسية املرصفية يف االتفاقيات األوروبية.

املَ ْط َلب األول
االتفاقية األمريكية السويرسية خلرق الرسية املرصفية
متهيد:
بدأ التعاون بني سويرسا والواليات املتحدة األمريكية يف املسائل اجلنائية منذ توقيع
سويرسا عىل االتفاقية األوروبية للﻤساعدة القانونية املتبادلة عام  1959يف املسائل اجلنائية،
األمر الذي دعا الواليات املتحدة إىل توقيع اتفاقية بشأن املساعدة القانونية املتبادلة يف املسائل
اجلنائية مع سويرسا ،ووافقت عليها اجلﻤعية االحتادية السويرسية يف  18يونيو،1975
وصادقت عليها يف  27يوليو ،1976ودخلت حيز التنفيذ يف  23يناير  .)52(1977ثم عقدت
اتفاقية تعاون مع الواليات املتحدة األمريكية بتاريخ  14فرباير  2013لتسهيل تبادل
املعلومات بني املؤسسات املالية السويرسية مع مﺼلحة الرضائب األمريكية.

الفرع األول:
نبذة عامة عن قانون فاتكا
( )52للﻤزيد عن اتفاقية Traité entre la Confédération Suisse et les Etats—Unis d’Amérique sur

 l’entraide judiciaire en matière pénaleيﻤكن االطالع عىل املوقع الرسﻤي للﻤجلس االحتادي السويرسي
 ،CFSحيث متت آخر زيارة للﻤوقع يف  25سبتﻤرب .2021
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19730143/index.html
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قامت الواليات األمريكية بشن محلة بشأن التهرب الرضيبي من قبل بعض األمريكيني
األثرياء عىل البنوك اخلارجية التي تساعد العﻤالء األمريكيني عىل إخفاء أمواهلم من مﺼلحة
الرضائب األمريكية باستخدام حسابات مرصفية غري معلنة .وأصدرت قانون االمتثال
الرضيبي األمريكي "فاتكا" الذي صدر يف  17يناير  2013وبدأ تنفيذه يف  1يوليو ،2014
وذلك كخطوة ف َّعالة من الواليات املتحدة األمريكية ملواجهة التهرب الرضيبي ،وإرجاع
ماليني الدوالرات املهربة من نظام الرضائب األمريكي الذي يتم من جانب أشخاص
أمريكيني حيتفظون باستثامرات يف حسابات بنكية خارج الواليات املتحدة األمريكية(.)53
وجاء قانون فاتكا ل ُيلزم محلة اجلنسية األمريكية املالكني ألصول مالية خارج أرايض
الواليات املتحدة األمريكية بتقديم تقرير ببيانات تلك األصول ملﺼلحة الرضائب
األمريكية ،كام يلزم املؤسسات املالية األجنبية غري األمريكية اإلبالغ عن حسابات عﻤالئها
من محلة اجلنسية األمريكية عند تعاملها معهم ،ويلزمها بتقديم معلومات حول احلسابات
املالية التي حيتفظ هبا دافعو الرضائب األمريكيون ،وتقديم تقارير سنوية ملﺼلحة الرضائب
األمريكية حول عﻤالئها من األشخاص األمريكيني أصحاب احلسابات ،أو الكيانات
األجنبية التي ُيوجد فيها حﺼص ملكية أمريكية(.)54
(53)V. Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant le Traité d'entraide
judiciaire en matière pénale conclu avec les Etats-Unis d'Amérique, p582.
يﻤكن االطالع عىل املوقع الرسﻤي للﻤجلس االحتادي السويرسي  ،CFSحيث متت آخر زيارة للﻤوقع يف  25سبتﻤرب

.2021
https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc.do?id=10100947

( )54بﻤقتىض قانون فاتكا يتعني عىل بعض دافعي الرضائب األمريكيني الذين يﻤتلكون أصوالً مالية خارجية تتجاوز
قيﻤتها اإلمجالية مبلغ  50ألف دوالر أمريكي تقديم بيان يتضﻤن معلومات معينة بخﺼوص تلك األصول من خالل
نﻤوذج جديد والذي جيب إرفاقه باإلقرار الرضيبي السنوي لدافعي الرضائب ،عدم اإلبالغ عن األصول املالية اخلارجية
من خالل النﻤوذج سيؤدي للتعرض لغرامة تبلغ  10،000دوالر (وغرامة تﺼل إىل  50،000دوالر نتيجة االستﻤرار
يف عدم اإلبالغ بعد إخطار مﺼلحة الرضائب) ،عالو ًة عىل ذلك فإن املبالغ التي مل تُسدد للرضائب نتيجة عدم اإلفﺼاح
عن األصول املالية اخلارجية ستخضع لغرامة إضافية كبرية تﺼل إىل .%.40
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وقد قامت الواليات املتحدة بإبرام اتفاقيات مع دول كثرية من أجل تبادل املعلومات
البنكية اخلاصة بالعﻤالء األمريكيني مع سلطات الرضائب األمريكية وتيسري تطبيق قانون
فاتكا ،وكان من أهم تلك الدول سويرسا ذات الرسية املرصفية املتشددة.

الفرع الثاين:
اتفاقية التعاون بني الواليات املتحدة األمريكية وسويرسا
صدقت سويرسا عىل معاهدات التبادل التلقائي للﻤعلومات املرصفية ،حيث أعلنت
أكثر من  100دولة وإقليم بام يف ذلك سويرسا ومجيع املراكز املالية الرئيسية عزمها عىل
اعتامد معيار عاملي للتبادل التلقائي للﻤعلومات حول احلسابات املالية ( ُيشار إىل هذا املعيار
فيام ييل بـ "معيار عاملي للتبادل التلقائي للﻤعلومات") ،من أجل منع التهرب الرضيبي عرب
احلدود وزيادة الشفافية الرضيبية .وينص هذا املعيار عىل تبادل املعلومات حول احلسابات
املالية بني الدول واألقاليم التي اتفقت فيام بينها ،وقد اعتﻤدت سويرسا املعيار العاملي
للتبادل التلقائي للﻤعلومات الذي دخل حيز التنفيذ يف  1يناير  2017عىل أن تقوم إدارة
الرضائب االحتادية بتنفيذه(.)55
وعىل الرغم من أن سويرسا ال تقبل طلبات مساعدة متبادلة بشأن اجلرائم املالية( ،)56إال
أهنا عقدت اتفاقية تعاون مع الواليات املتحدة األمريكية بتاريخ  14فرباير  2013لتسهيل
انظر املوقع الرسﻤي ملﺼلحة الرضائب األمريكية ،حيث متت آخر زيارة للﻤوقع يف  25سبتﻤرب 2021
https://www.irs.gov/businesses/corporations/fatca-information-for-individuals

وللﻤزيد من املعلومات حول قانون االمتثال الرضيبي األمريكي انظر :

http://www.irs.gov/Businesses/Corporations/Foreign-Account-Tax-Compliance-ActFATCA.
( )55للﻤزيد عن معيار ) The Automatic Exchange of Information on Financial Accounts (AEOIانظر

املوقع الرسﻤي ألمانة الدولة السويرسي للشؤون املالية الدولية  ،SFIحيث متت آخر زيارة للﻤوقع يف  25سبتﻤرب .2021
https://www.sif.admin.ch/sif/en/home/multilateral/steuer_informationsaust/automatischerinformationsaustausch/automatischer-informationsaustausch1.html
(56) International Mutual Assistance in Criminal Matters: Guidelines, federal Department of
Justice and Police FDJP Publications, 9th edition 2009 (Case law as of May 2010), p22.
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تبادل املعلومات بني املؤسسات املالية السويرسية مع مﺼلحة الرضائب األمريكية من أجل
تيسري إجراءات تنفيذ قانون فاتكا عن طريق إبالغ مﺼلحة الرضائب األمريكية بجﻤيع
املعلومات الالزمة حول حسابات األمريكيني املوجودة بجﻤيع املؤسسات املالية السويرسية
من أجل تذليل مجيع العقبات القانونية لتنفيذ القانون .وبتاريخ  10أبريل  2013عقد
املجلس االحتادي اجتامع ًا من أجل تطبيق قانون فاتكا أكد فيه عىل أنه مل يتم اإلفﺼاح عن
احلسابات التي حيتفظ هبا األمريكيون داخل املؤسسات املالية السويرسية ملﺼلحة الرضائب
األمريكية إال بعد موافقة صاحب احلساب ،أو من خالل قنوات املساعدة اإلدارية العادية،
ونتيجة لذلك لن يتم نقل املعلومات تلقائي ًا يف حال عدم املوافقة(.)57
كام تم توقيع مذكرة تفاهم بني احلكومة السويرسية وحكومة الواليات املتحدة
األمريكية يوم  7يونيو ،2013دخلت حيز التنفيذ يف  2يونيو  ،)58(2014وتم تطبيقها
اعتبارا من  30يونيو  ،2014أوجبت عىل املؤسسات املالية السويرسية أن ترسل بيانات
ً
العﻤالء األمريكيني مبارش ًة إىل مﺼلحة الرضائب األمريكية(.)59
وجدير بالذكر أن قانون فاتكا اخرتق الرسية املرصفية السويرسية الﺼارمة التي كانت
حتﻤي املتهربني من الرضائب األمريكية من تدقيق سلطات مﺼلحة الرضائب األمريكية،
حيث أبرمت سويرسا اتفاق ًا مع الواليات املتحدة األمريكية تعهدت بﻤقتضاه بإبالغ
األسامء والبيانات املرصفية اخلاصة بﻤواطنني أمريكيني إىل إدارة الرضائب األمريكية من
( )57ملزيد من املعلومات عن االجتامع انظر املوقع التايل ،حيث متت آخر زيارة للﻤوقع يف  25سبتﻤرب .2021
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=en&msg-id=48430

( )58لالطالع عىل مذكرة التفاهم بالكامل  Memorandum of Understandingانظر املوقع الرسﻤي للﻤجلس
االحتادي السويرسي  ،le Conseil Fédéral Suisseحيث متت آخر زيارة للﻤوقع يف  25سبتﻤرب .2021
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/30883.pdf

( )59للﻤزيد عن اتفاق سويرسا والواليات املتحدة لتسهيل تطبيق  FATCAانظر املوقع الرسﻤي ألمانة الدولة
السويرسي للشؤون املالية الدولية ،SFIحيث متت آخر زيارة للﻤوقع يف  25سبتﻤرب .2021
https://www.sif.admin.ch/sif/fr/home/bilateral/amerika/vereinigen-staaten-von-amerikausa/fatca-abkommen.html
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أجل مالحقة مواطنيها املشتبه بإخفائهم حساباهتم املالية من أجل التهرب الرضيبي.
وقد أثار قانون فاتكا عد ًدا من العوائق القانونية بام يف ذلك أن املؤسسات املالية
السويرسية قد ال تكون قادرة عىل االمتثال جلوانب معينة من قانون فاتكا( ،)60ومنها نص
املادة الرابعة من القانون السويرسي بشأن محاية البيانات( )61التي أوجبت محاية البيانات
الشخﺼية وعدم نقلها ،كام أوجبت احلﺼول عىل املوافقة الرصحية من صاحب تلك
البيانات عندما يتعلق األمر بالبيانات احلساسة وامللفات الشخﺼية.
ومن العوائق القانونية التي تعيق التعاون مع السلطات األمريكية ،الرسية املرصفية،
حيث ال يﻤكن التذرع بالرسية املرصفية من ِقبل السلطات الرضيبية السويرسية عند تنفيذ
اتفاقية تعاون مع الواليات املتحدة األمريكية بشأن تنفيذ قانون فاتكا ،وأنه يتعني عىل
املؤسسات املالية املعنية إبالغ مجيع املعلومات املطلوبة إىل سلطات الرضائب األمريكية
متضﻤنة مجيع البيانات املطلوبة واملعلومات املالية عن احلسابات األمريكية التي تديرها هذه
املؤسسات بعد احلﺼول عىل موافقة رصحية من أصحاب تلك احلسابات(.)62
ولتذليل العقبات التي حتـول دون تنفيذ قانون فاتكا تم إنشاء هيئة يف  2أكتوبر 2013
حتت إرشاف أمانة الدولة السويرسي للشؤون املالية الدولية ،تضم إدارة الرضائب
االحتادية ،ومكتب التأمني االجتامعي االحتادي ،وجمﻤوعة من املؤسسات التالية منها (أ)
مجعية املرصفيني السويرسية (ب) مجعية التأمني السويرسية (ج) اجلﻤعية السويرسية إلدارة
األموال واألصول من أجل تعزيز التعاون بني املﻤثلني املعنيني يف اجلهات السويرسية سالفة
( )60انظر :املادة (( )1ب) من االتفاق Agreement1 Between Switzerland and the United States of

 America for Cooperation to Facilitate the Implementation of FATCAللﻤزيد انظر :موقع املجلس
االحتادي السويرسي  ، le Conseil Fédéral Suisseحيث متت آخر زيارة للﻤوقع يف  25سبتﻤرب .2021
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/35175.pdf
(61) Loi fédérale sur la protection des données (LPD).
(62) V. Message relatif à l’approbation et à la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la
Suisse et les Etats-Unis, p 2807.
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الذكر املختﺼة بتنفيذ اتفاقية فاتكا مع الواليات املتحدة(.)63

الفرع الثالث

النزاع بني البنوك السويرسية وسلطات الرضائب األمريكية
أثرت اتفاقية التعاون بني الواليات املتحدة األمريكية وسويرسا عىل البنوك السويرسية حيث
ألزمتهم باإلبالغ عن بيانات رسية حول حسابات عﻤالئها األمريكيني إىل مﺼلحة الرضائب
األمريكية ما يعرضهم خلطر خضوعهم لتحقيقات مﺼلحة الرضائب األمريكية ،لذلك امتنعت
البنوك السويرسية عن إرسال املعلومات البنكية لضامن التدفق املستﻤر لتلك األموال(.)64
ونتيج ًة لذلك حدث نزاع بني الواليات املتحدة األمريكية مع عدة بنوك سويرسية
ُاهتﻤت بﻤساعدة العﻤالء األمريكيني عىل التهرب من الرضائب يف بالدهم ،وكذلك انتهاك
القانون األمريكي .وعىل إثر ذلك فتحت الواليات املتحدة األمريكية حتقيقات ضد أربعة
عرش بنك ًا سويرسي ًا من ِقبل وزارة العدل األمريكية التي مجعت معلوماهتا من خالل
حتقيقاهتا ،وبفضل تطوع املواطنني األمريكيني باإلفﺼاح عن حساباهتم يف البنوك
السويرسية .وقد استﻤرت عىل مدار عامني مفاوضات هادفة إىل تسوية النزاع بني البنوك
السويرسية وسلطات الرضائب األمريكية بشأن النزاع الرضيبي بني البنوك السويرسية التي
قامت بﻤساعدة عﻤالء أمريكيني عىل التهرب من دفع الرضائب لبالدهم وانتهاك القانون
( )63للﻤزيد انظر :املوقع الرسﻤي ألمانة الدولة السويرسي للشؤون املالية الدولية  ،SFIحيث متت آخر زيارة للﻤوقع
يف  25سبتﻤرب .2021
https://www.sif.admin.ch/sif/fr/home/dokumentation/medienmitteilungen/medienmitteilung
en.msg-id-60824.html
https://www.sif.admin.ch/sif/fr/home/bilateral/amerika/vereinigen-staaten-von-amerikausa/fatca-abkommen/fatca-qualifikationsgremium.html
(64) See: George Turner، Access to Swiss banking information for developing countries
hangs in the balance، 2017. Available under:
https://www.taxjustice.net/2017/09/07/swiss-banking-information-developing-countries/
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األمريكي .وبتاريخ  26أكتوبر  ،2011وافق املجلس االحتادي السويرسي عىل التفاوض
عىل حل للنزاع الرضيبي بني البنوك السويرسية والواليات املتحدة األمريكية ،وأقر بأنه
جيب أن يستند التفاوض عىل القانون السويرسي احلايل ،والسيام عىل اتفاقية االزدواج
الرضيبي امللزمة للدولتني .هذا وقد بدأت املفاوضات من جانب احلكومة األمريكية حتت
قيادة السلطات الرضيبية .ويف خريف عام  2012تم مترير امللف إىل وزارة العدل
األمريكية ،وقد أسفرت املفاوضات عىل أن البنوك التي ترغب يف تنظيم عالقاهتا مع
السلطات األمريكية يﻤكنها القيام بذلك مبارش ًة مع وزارة العدل األمريكية ،وأن تثبت عدم
وجود أي انتهاك لقانون الواليات املتحدة(.)65
والباحثة ترى أن من مﺼلحة البنوك السويرسية أن حتافظ عىل رسية حسابات العﻤالء
األمريكيني املتهربني من دفع الرضائب لسنوات طويلة وال تفﺼح عنها لسلطات الرضائب
األمريكية ،حيث يوجد عﻤالء أمريكيون يستثﻤرون أمواالً طائلة يف سويرسا واليعلنون عنها
للرضائب ،وبعد توقيع سويرسا هذه االتفاقية مع الواليات املتحدة األمريكية عىل العﻤالء إما
سداد االلتزامات الرضيبية املستحقة عىل هذه األموال لسلطات الرضائب األمريكية ،أو
سحب تلك األموال وحتويلها من البنوك السويرسية إىل بنوك أخرى ،ويف كلتا احلالتني سوف
خترس البنوك السويرسية هذه األموال باإلضافة إىل خسارة سﻤعتها يف احلفاظ عىل الرسية
املرصفية ،وهروب رؤوس األموال منها إىل بنوك دول أخرى ،وكان من الطبيعي أن ال تتعاون
البنوك السويرسية مع سلطات الرضائب األمريكية للحفاظ عىل األموال املودعة هبا.

املَ ْط َلب الثاين
التزام سويرسا بمبدأ عدم التذرع بالرسية املرصفية يف االتفاقيات األوروبية
متهيد:
(65) V. Message relatif à la loi fédérale sur des mesures visant à faciliter le règlement du
différend fiscal entre les banques suisses et les Etats-Unis d’Amérique, p3464, 3466.
https://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2013/3463.pdf
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أصدر جملس أوروبا العديد من االتفاقيات ذات الﺼلة باسرتداد األموال ،مثل االتفاقية
األوروبية بشأن املساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائية ،وكذلك االتفاقية اخلاصة بغسل العائدات
املتأتية من اجلريﻤة والبحث عنها وضبطها ومﺼادرهتا( .)66وجدير بالذكر أن سويرسا
صدقت عىل أهم اتفاقات جملس أوروبا متعددة األطراف التي من شأهنا رفع الرسية املرصفية
عن احلسابات البنكية ،حيث تلتزم السلطات السويرسية بتقديم املساعدة املتبادلة عندما
تكون طر ًفا يف معاهدة أو اتفاقية دولية ً
وفقا ألحكام هذه املعاهدة أو االتفاقية الدولية(.)67

الفرع األول
اتفاقيات جملس أوروبا
َأوجبت الفقرة األوىل من املادة  3من اتفاقية املجلس األورويب بشأن املساعدة
القانونية املتبادلة يف املسائل اجلنائية ( )1959عىل أي دولة طرف متلقية طلب املساعدة
القانونية تنفيذ أي إنابة قضائية فيام يتعلق بﻤسألة جنائية إذا كان قانوهنا الداخيل يسﻤح
بذلك ،ووفق ًا ملقتضيات ذلك القانون وإحالتها إىل السلطات القضائية لتنفيذها ألي
غرض من األغراض التالية( :أ) احلﺼول عىل أدلة؛ (ب) تقديم املعلومات واملواد
واألدلة؛ (ج) تقديم املستندات والسجالت(.)68
وقد حتفظت سويرسا بحقها يف تقديم املساعدة املتبادلة بﻤوجب االتفاقية برشط
رصيح أن يتم استخدام نتائج التحقيقات التي ُأجريت يف سويرسا واملعلومات الواردة
يف الوثائق أو امللفات املرسلة فقط لغرض التحقيقات أو املحاكﻤة املذكورة يف طلب

(66) See: Pedro Gomes Pereira, Asset Recovery in the Western Balkans a Comparative
Analysis of Legislation and Practice, Regional Anti-Corruption Initiative (RAI), Advice on
Individual Rights in Europe (AIRE) Publisher, 2018, p24.
(67) International Mutual Assistance in Criminal Matters: Guidelines, Ibid, p8.
( ) See: Art. 3(1) Convention on European Convention on Mutual Assistance in Criminal
Matters.
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املساعدة القانونية املتبادلة(.)69
كام و ّقعت سويرسا عىل ا التفاقية اخلاصة بغسل العائدات املتأتية من اجلريﻤة والبحث
عنها وضبطها ومﺼادرهتا لعام  1990بتاريخ  23أغسطس ،1991وصدّ قت عليها بتاريخ
 11مايو  ،1993ودخلت حيز التنفيذ بتاريخ 1سبتﻤرب ،1993حيث أكدت املادة  4من
االتفاقية يف فقرهتا األوىل عىل أن الرسية املرصفية ال تشكل عقبة أمام التحقيقات اجلنائية
املحلية أو اختاذ تدابري مؤقتة يف الدول األعضاء يف جملس أوروبا( ،)70وأكدت املادة  18من
االتفاقية عىل أنه ال جيوز ألي دولة طرف االحتجاج بالرسية املرصفية كأساس لرفض
التعاون الدويل مع دولة طرف أخرى ،لكن املادة  32من االتفاقية أجازت للطرف متلقي
طلب املساعدة أن يشرتط عدم استخدام املعلومات أو األدلة التي قام بإرساهلا قبل موافقته
املسبقة ،أو يتم استخدامها من ِقبل سلطات الطرف الطالب إلجراء حتقيقات أو إجراءات
غري تلك املحددة يف الطلب.
وقد حتفظت سويرسا عىل تلك املادة  32بأنه ال جيوز استخدام املعلومات واألدلة التي
تم احلﺼول عليها من سويرسا بﻤوجب هذه االتفاقية دون احلﺼول عىل موافقة مسبقة من
مكتب العدل االحتادي ،أو أن تستخدمها سلطات الطرف الطالب يف تحقيقات أو
مالحقات أو إجراءات قضائية بخالف تلك املذكورة يف الطلب(.)71
( )69لالطالع عىل حتفظ سويرسا انظر :املوقع الرسﻤي للﻤجلس األورويب ،حيث متت آخر زيارة يف  25سبتﻤرب .2021
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list//conventions/treaty/030/declarations?p_auth=JR4IT2Hd
(70) See: Explanatory Report to the Convention on Laundering, Search, Seizure and
Confiscation of the Proceeds from Crime, p8.

( )71لالطالع عىل حتفظ سويرسا انظر :املوقع الرسﻤي للﻤجلس األورويب ،حيث متت آخر زيارة يف  25سبتﻤرب
.2021
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list//conventions/treaty/141/declarations?p_auth=a45X93Ob&_coeconventions_WAR_coeconventionspo
rtlet_enVigueur=false&_coeconventions_WAR_coeconventionsportlet_searchBy=state&_coeconvent
_ions_WAR_coeconventionsportlet_codePays=SWI&_coeconventions_WAR_coeconventionsportlet
codeNature=2
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كام و ّقعت سويرسا عىل اتفاقية جملس أوروبا بشأن غسل عائدات اجلريﻤة والبحث عنها
وضبطها ومﺼادرهتا ومتويل اإلرهاب لسنة  ،2005حيث أوجبت املادة  7الفقرة ( )1من
االتفاقية عىل كل دولة طرف تقديم السجالت املرصفية أو املالية أو التجارية ،وليس لطرف ما
أن يرفض العﻤل بﻤوجب أحكام هذه املادة بحجة الرسية املرصفية ،كام ألزمت يف فِ ْقرهتا الثانية
كل دولة طرف اختاذ التدابري الالزمة لتحديد هوية صاحب احلساب أو املالك املستفيد الذي
شخﺼا طبيع ًيا أو اعتبار ًيا ،وإذا لزم األمر احلﺼول عىل
حيتفظ بحساب واحد أو أكثر إذا كان
ً
كافة تفاصيل احلسابات املرصفية املحددة ،والعﻤليات املرصفية التي تم تنفيذها خالل فرتة
حمددة من خالل حساب واحد أو أكثر ،بام يف ذلك تفاصيل حساب الراسل وا ُمل ْر َسل إليه،
وكذلك مراقبة العﻤليات املرصفية التي تم تنفيذها خالل فرتة ُحمدَّ دة خالل حساب واحد أو
أيضا باحلفاظ عىل رسية التحقيقات بأال تُعلم العﻤيل ا َمل ْعني أو
أكثر من احلسابات املحددةً ،

غريه من األشخاص اآلخرين باملعلومات التي تم احلﺼول عليها.
كام و ّقعت سويرسا عىل اتفاقية القانون اجلنائي بشأن الفساد بتاريخ  26فرباير ،2001
ودخلت حيز التنفيذ يف  1يوليو  2006بعد أن تم التﺼديق عليها بتاريخ  31مارس ،2006
والتي نﺼت يف املادة  23عىل أن تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابري ترشيعية وغري
ترشيعية لتيسري مجع األدلة وكشف أدوات ارتكاب جرائم الفساد وعائداهتا وتعقبها
وجتﻤيدها واحلجز عليها ،كام ألزمت يف فِ ْقرهتا الثانية الدول األطراف أن تأمر بإتاحة االطالع
عىل السجالت املرصفية أو املالية أو التجارية أو ضبطها وعدم التحجج بالرسية املرصفية،
كذلك نﺼت املادة  26فقرة ( )3من االتفاقية سالفة الذكر عىل أنه ال جيوز للدول األطراف
أن تتذرع بالرسية املرصفية لرفض طلب تعاون ،إنام جيوز ألي طرف من الدول األطراف أن
تشرتط إذن ًا من قاض أو سلطة من السلطات املتﺼل عﻤلها بﻤكافحة اجلريﻤة إلقرار طلب
التعاون الذي ينطوي عىل رفع الرسية املرصفية متﻰ اقتىض قانوهنا الداخيل ذلك.
كام نﺼت املادة  )2( 215من معاهدة عﻤل االحتاد األورويب عىل أن يعتﻤد االحتاد األورويب
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تدابري تقييدية ضد األشخاص الطبيعيني أو الكيانات أو املجﻤوعات أو الكيانات غري التابعة
مجد االحتاد األورويب أموال بعض األفراد
لدول االحتاد األورويب( ،)72وبﻤوجب هذه املادة ّ
الذين تم حتديدهم عىل أهنم مسئولون عن اختالس أموال الدولة األوكرانية(.)73

الفرع الثاين
املعاهدات كأساس قانوين لكتابة طلب املساعدة القانونية املتبادلة
اخلطوة األوىل للسلطات األجنبية التي ترغب يف كشف الرسية املرصفية عن أحد
احلسابات البنكية يف سويرسا  -املشتبه فيه  -هي تقديم طلب للﻤساعدة القانونية املتبادلة
إىل السلطات السويرسية .وقد نﺼت املادة  28من القانون االحتادي بشأن املساعدة الدولية
املتبادلة عىل شكل ومضﻤون طلبات املساعدة حيث َأوجبت عىل اجلهة مقدمة الطلب أن
يتضﻤن طلب املساعدة السلطة اجلنائية املختﺼة ،وموضوع وسبب الطلب؛ والتكييف
القانوين للوقائع ،وتعيني الشخص ا ُملتهم بارتكاب اجلناية موضوع طلب املساعدة ،كام
وجز بالوقائع األساسية التي يقوم عليها الطلب ،والنص القانوين
أوجبت إرفاق بيان ُم َ
الذي ُجيرم الفعل أو القانون املنطبق عىل اجلريﻤة يف الدولة الطالبة(.)74
وتُعد املعاهدات متعددة األطراف ،أو الثنائية ،أو القانون الداخيل بشأن املساعدة القانونية
املتبادلة يف املسائل اجلنائية أحد الرشوط اجلوهرية التي جتب كتابتها يف طلب املساعدة
( )72يﻤكن االطالع عىل  Treaty on the Functioning of the European Unionبالكامل عىل املوقع الرسﻤي
 EUR-Lex Access to European Union lawحيث متت آخر زيارة يف  25سبتﻤرب .2021
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
( )73لالطالع عىل قرار التجﻤيد  2014 /145 /CFSPبالكامل عىل املوقع الرسﻤي EUR-Lex Access to

 ،European Union lawحيث متت آخر زيارة يف  25سبتﻤرب .2021
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:078:0016:0021:EN:PDF

( ) V. Art. 28 (1) (2) (3) de la loi de l’EIMP.

للﻤزيد عن املساعدة القانونية املتبادلة انظر دكتورة /مروى يوسف :دور املساعدة القانونية املتبادلة بشأن جتﻤيع األدلـة
يف قضايا اسرتداد األموال املهربة خارج البالد ،املرجع السابق ،ص .1106
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القانونية املتبادلة( )75من أجل احلﺼول عىل معلومات بنكية مثل "اسم صاحب احلساب
ورقم احلساب ،وعنوان أو رقم فرع ) )Sort Codeاملرصف املفتوح فيه احلساب ،والفرتة
الزمنية املطلوبة ،وأسباب االعتقاد بأن املﺼارف يف الوالية األجنبية ُمودع هبا حسابات
مرصفية مطلوب معلومات عنها ،وأسامء املﺼارف التي قد تكون ذات صلة"(.)76
كذلك اشرتطت سويرسا إلرسال أي طلب مساعدة قانونية موجه إليها ،كتابة األساس
القانوين الذي جيب أن يشتﻤل عىل االتفاقية األوروبية بشأن التعاون القضائي يف املادة
اجلزائية ،أو أي اتفاقية أخرى تتضﻤن أحكام ًا بالتعاون القضائي ،أو معاهدة ثنائية ،أو
إعالن أو اتفاق باملثل"(.)77
خاصا بشأن
وقد قدمت وزارة العدل والرشطة االحتادية عرب موقعها الرسﻤي
نﻤوذجا ً
ً
ضﻤن
كتابة طلب مساعدة قانونية متبادلة املوجه إىل السلطات السويرسية والذي جيب أن يت َّ
وصف األساس القانوين املستند إليه يف تقديم الطلب(.)78
واخلالصة أنه علﻰ الرغم من تﺼديق سويرسا عىل اتفاقيات عديدة للتعاون الدويل يف
املسائل اجلنائية تسﻤح بخرق مبدأ الرسية املرصفية وذلك بإرسال املعلومات البنكية إىل

( )75انظر :دليل املساعدة القانونية املتبادلة وتسليم املجرمني ،نيويورك ،األمم املتحدة  ،2013،الفقرة .41
( )76انظر يف ذلك :خطة عﻤل رشاكة دوفيل بشأن اسرتداد األموال املنهوبة ،املرجع السابق،ص ،14 ،3وكذا انظر:
التعليامت اإلرشادية يف  UKبشأن طلب املساعدة القانونية ،ص .3
https://www.gov.uk/government/publications/mla-guidelines-for-foreign-authorities-2012

()77دليل املطالب األجنبية عىل التعاون القضائي يف املادة اجلزائية الﺼادر عن الكونفدرالية السويرسية ،ص ،1يﻤكن
االطالع عىل دليل املطالب األجنبية باملوقع الرسﻤي للبنك الدويل ،حيث متت آخر زيارة للﻤوقع يف  25سبتﻤرب.2021
file:///C:/Users/fgf/Downloads/aide_memoire_pour_les_demandes_etrangeres_dentraide_ju
dicaire_en_matier_2.pdf
( )78لالطالع عىل النﻤوذج ،انظر :املوقع الرسﻤي لوزارة العدل والرشطة السويرسية (DFJP) Le Département

 Fédéral de Justice et Policeحيث متت آخر زيارة يف  25سبتﻤرب. 2021
https://www.rhf.admin.ch/dam/data/rhf/rechtshilfefuehrer/muster/muster-ersuchenstrafrecht-f.pdf
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الدول األطراف يف االتفاقية ،إال أهنا حتفظت حلامية الرسية املرصفية ،فاملرشع السويرسي
حرص عىل إِجازة إفشاء رسية احلساب املرصيف ا ُملشتَبه به يف حدود استثنائية حرصية وحمددة
فقط من أجل إعداد أو إكامل طلب املساعدة القانونية املقدم إىل السلطات السويرسية ،وأن
تتعهد الدولة الطالبة بأهنا سوف تستخدم هذه املعلومات حرصي ًا هلذا الغرض.
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اخلامتة
لقد تناولت هذه الدراسة قانون مكافحة غسل األموال السويرسي والقانون السويرسي
االحتادي بشأن جتﻤيد واستعادة األصول ا ُملتأتية من مﺼدر غري مرشوع واملﻤلوكة
لألشخاص البارزين سياسي ًا ممثيل املخاطر يف اخلارج ،وقد تضﻤنا نﺼوص ًا قانونية بشأن
كشف الرسية املرصفية السويرسية لضامن ختطي العقبات القانونية التي قد تنشأ عن تطبيق
نﺼوص الرسية املرصفية الﺼارمة.
كام تطرقت الدراسة بإجياز إىل اتفاقية التعاون بني الواليات املتحدة األمريكية وسويرسا
بشأن قانون االمتثال الرضيبي األمريكي فاتكا لتشجيع البلدان التي ُهنبت أمواهلا ووضعت

بالبنوك السويرسية عىل عقد اتفاق مع سويرسا لتبادل املعلومات البنكية مثلام فعلت
الواليات املتحدة األمريكية بشأن تيسري تطبيق قانون فاتكا.
والباحثة ترى أن القانون السويرسي يتضﻤن متطلبات شكلية وموضوعية بشأن
الكشف عن الرسية املرصفية ،لذا جيب عىل القائﻤني عىل عﻤلية اسرتداد األموال التعﻤق يف
النﺼوص القانونية السويرسية من أجل االستناد إليها يف املطالبة بالتعاون القضائي
السرتداد تلك األموالً ،
فضال عن املتابعة الدقيقة واملستﻤرة لقضية اسرتداد األموال أمام
السلطات السويرسية ،كذلك املتابعة الدقيقة لإلجراءات القانونية للكشف عن رسية
احلسابات يف البنوك السويرسية السرتجاع أمواهلا من سويرسا ،وعقد االتفاقات الثنائية مع
سويرسا التي حتدد نطاق ورشوط وحدود املساعدة التي يﻤكن أن تطلبها وتتوقعها الدولة
األخرى لتﻤكينها من طلب مساعدة أثناء التحقيقات اجلنائية يف سويرسا.
ويف اخلتام ،مل يكن ملوضوع البحث أن يقف عند كيفية كشف الرسية املرصفية لينتهي
عند حد الوصول إىل القوانني السويرسية والتعﻤق فيها ،بل هو بداية لطرح إشكالية :هل
اعتامد سويرسا قانون غسل األموال والقانون االحتادي بشأن جتﻤيد واستعادة األصول

308

40

[السنة الخامسة والثالثون -مجلة الشريعة والقانون]

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2021/iss88/5

??????? ??????? ?? ????????? ???????? ?????? ??? ????? Elbesiky:

[د .مروى يوسف البسيقي]

املُتأتية من مﺼدر غري مرشوع واملﻤلوكة لألشخاص البارزين سياسي ًا ممثيل املخاطر وإبرام
اتفاقية مع الواليات املتحدة األمريكية ،حيول دون تدفق أموال غري مرشوعة متأتية من
الفساد إىل سويرسا أم ال؟
النتائج
مهها- :
َخ ُل َﺼ ْت هذه الدراسة إىل عدة نتائَج أ ُ

 -1اعتامد سويرسا اسرتاتيجية جديدة من أجل مكافحة الفساد ومنع إساءة
استخدام مركزها املايل ،لذا أصدرت القانون االحتادي بشأن جتﻤيد واستعادة
األصول ا ُملتأتية من مﺼدر غري مرشوع الذي هيدف إىل تفعيل األحكام املتعلقة
بإجراءات جتﻤيد ومﺼادرة واسرتداد تلك األموال من سويرسا.
 -2عقدت سويرسا اتفاقية تعاون مع الواليات املتحدة األمريكية بشأن تطبيق
قانون االمتثال الرضيبي األمريكي فاتكا تتضﻤن نﺼوص ًا بشأن خرق مبدأ
الرسية املرصفية.
 -3من خالل استقراء نﺼوص القوانني السويرسية يتضح لنا أهنا تتطلب
متطلبات موضوعية وشكلية البد من استيفاء هذه املتطلبات وذلك لضامن
ختطي العقبات القانونية التي قد تنشأ عن الرسية املرصفية.

 -4عىل الرغم من الضغوط الدولية املفروضة واجلهود الدولية ملكافحة عﻤليات
غسل األموال إال أن عﻤليات غسل األموال املشبوهة وهتريب احلكام
واملسئولني ثروات بالدهم إىل البنوك السويرسية ما زال مستﻤر ًا.
 -5تسارعت جهود املرشع السويرسي يف اجتاه مكافحة غسل األموال بعد
الضغط الدويل عليه باعتامد القانون السويرسي رقم  955لسنة 1997بشأن
مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب يف القطاع املايل ،والقانون االحتادي
بشأن جتﻤيد واستعادة األصول ا ُملتأتية من مﺼدر غري مرشوع واملﻤلوكة
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لألشخاص البارزين سياسي ًا ممثيل املخاطر يف اخلارج ،ثم عقد اتفاقية تعاون
مع الواليات املتحدة األمريكية بشأن تطبيق قانون االمتثال الرضيبي
األمريكي فاتكا.
التوصيات
في ضوء ما أسفرت عنه نتائج البحث احلايل تم تقديم عدد من التوصيات واملقرتحات
للسلطات املعنية بقضية اسرتداد األموال املهربة بالبنوك السويرسية يﻤكن أن تسهم في
عﻤلية كشف رسية هذه األموال ومن ثم اسرتدادها ،وبنا ًء عليه تُويص الباحثة بـ :

 -1عقد اتفاق مع سويرسا من أجل رفع رسية احلسابات املرصفية أسوة بالواليات
املتحدة األمريكية بشأن تطبيق قانون فاتكا.

 -2مراجعة للﻤعاهدات الثنائية ،واملعاهدات املتعددة األطراف التي صدقت عليها
سويرسا وتتضﻤن أحكام ًا تنص عىل مبدأ عدم التذرع بالرسية املرصفية.
 -3عىل القائﻤني عىل عﻤلية اسرتداد األموال املهربة إىل سويرسا باالطالع عىل
القوانني السويرسية مثل القانون االحتادي بشأن جتﻤيد واستعادة األصول
ا ُملتأتية من مﺼدر غري مرشوع والسوابق القضائية يف سويرسا ،ومن الثابت أهنا
متاحة لالطالع عرب املواقع السويرسية الرسﻤية.
 -4عىل السلطات ا َملعنْية يف الدولة املهرب منها األموال االتﺼال املبارش مع
السلطات املعنية يف سويرسا من أجل احلﺼول عىل املستندات املالية والكشف
عن رسية احلسابات ،وذلك بعد استيفاء مجيع الرشوط املطلوبة من القوانني
السويرسية.
 -5عىل القائﻤني عىل إصدار الترشيعات جذب ثروات وحتويالت مواطنيها إليها،
كام جيب أن تعقد اتفاقيات مساعدة قانونية متبادلة يف املسائل اجلنائية مع
سويرسا ،وأن ال تفرض غرامات مالية عىل أموال التهرب الرضيبي العائدة
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إليها من سويرسا الستقطاب تلك األموال إليها مرة أخرى.
 -6بالتعاون عىل مستوى دول االحتاد األورويب ،فاتفاقية مثل اتفاقية املجلس
األورويب بشأن املساعدة القانونية املتبادلة يف املسائل اجلنائية ( )1959مفتوحة
للتوقيع من قبل الدول غري األعضاء يف املجلس األورويب لتوسيع دائرة التعاون
يف كشف الرسية املرصفية عىل مستوى االحتاد األورويب.
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املراجــــــــع
ً
أوال -:باللغة العربية
 .1الدكتور /أمحد فتحي رسور :الوسيط ىف قانون العقوبات القسم اخلاص ،الكتاب
االول ،اجلرائم املرضة باملﺼلحة العامة ،دار النهضة العربية ،القاهرة.2016 ،
 .2حمﻤد عبد اللطيف فرج :احلامية اجلنائية لإلئتامن املرصيف :دراسة حتليلية تأصيلية
مقارنة ،مطابع الرشطة ،القاهرة. 2006 ،
 .3الدكتور /حمﻤود رشيف بسيوين و /خالد حميي الدين :الوثائق الدولية واإلقليﻤية
املعنية بالعدالة اجلنائية :اجلزء الثاين ،اجلرائم الدولية والتعاون الدويل ،الطبعة
الثالثة ،دار النهضة العربية ،القاهرة.2012 ،
 .4الدكتور /حمﻤود رشيف بسيوين :اجلريﻤة املنظﻤة عرب الوطنية ،الطبعة األوىل ،دار
الرشوق ،القاهرة.2004 ،
 .5الدكتور /حمﻤود رشيف بسيوين :غسل األموال االستجابات الدولية وجهود
املكافحة اإلقليﻤية والوطنية ،دار الرشوق ،الطبعة األوىل.2004 ،
 .6الدكتورة  /مروى يوسف :آليات التعاون الدويل السرتداد األموال املُ ِّهربة يف ضوء
القوانني واملواثيق الدولية ،بدون دار نرش.2021 ،
 .7هتريب األموال والرسية املرصفية أمام القضاء اجلزائي ،دراسة يف القانون املقارن،
منشورات احللبي احلقوقية ،بريوت.1986 ،
 .8الدكتور /نعيم مغبغب :نظريات يف القوانني املرصفية واإلدارية واملدنية ،دراسة يف
القانون املقارن  -منشورات احللبي ،الطبعة األوىل.2008 ،
 -1كتب مرتمجة:
 .1تيودورس  .غرينربع ،لندا م .صﻤويل ،وينغيت غرانت ،الريسا غراي :اسرتداد
األصول املنهوبة ،دليل للﻤامرسات احلسنة بشأن مﺼادرة األصول دون االستناد
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إىل حكم إدانة ،مركز األهرام للنرش والرتمجة والتوزيع مؤسسة األهرام ،القاهرة -
الطبعة العربية.2011 ،
 .2جان بيريبرون ،الريسا جراي ،كاليف سكوت ،كيفني م.ستيفنسون :دليل
اسرتداد األصول املنهوبة :مرشد للﻤامرسني ،الطبعة العربية ،منشورات مبادرة
 ،Starالشحات منﺼور ،مرتجم  ،مركز االهرام للنرش والرتمجة والتوزيع ،القاهرة،
.2013
 -2الدوريات:
 .1الدكتور /بول مرقص :بني مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب واحلفاظ عىل
الرسية املرصفية يف لبنان ،منشورات جملس النواب اللبناين ،بدعم برنامج األمم
املتحدة اإلنامئي .UNDP, 2009
 .2الدكتور /حمﻤود رشيف بسيوين :اعتبارات السياسة يف التعاون بني الدول يف املسائل
اجلنائية.1992 ،
 . 3الدكتورة /مروى يوسف :دور املساعدة القانونية املتبادلة بشأن جتﻤيع األدلـة يف
قضايا اسرتداد االموال املهربة خارج البالد ،املجلة العربية لعلوم األدلة اجلنائية
والطب الرشعي ،جامعة نايف للنرش ،الرياض ،املجلد  ،1العدد  ،8ديسﻤرب .2018
 -3أعامل املؤمترات والندوات املحارضات:
 .1الدكتور  /حاتم مايض :ورقة عﻤل مقدمة من الوفد اللبناين إىل املؤمتر الثالث
لرؤساء املحاكم العليا يف الدول العربية يف مجهورية السودان (املنعقد يف مابني -23
. )2012/9/ 25
ماي نجار :هيئة التحقيق اخلاصة بلبنان  ،ورشة عﻤل ،جتﻤيد األصول وتطبيق نظام
العقوبات ً
عﻤال بقراري جملس األمن لألمم املتحدة رقﻤي  1267لسنه 1999
و 1989لسنه  ،2011الرباط 7- 5 ،يونيو .2013
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 باللغة اإلنجليزية-:ثان ًيا
1. Daniel Ammann, Ammann - No dirty money - the Swiss Experience in
Brunner, Krobath AG
Returning Illicit Assets - Federal
Department of Foreign Affairs Publications
- Switzerland, 2016.
2.George Turner
- Access to Swiss banking information for
developing countries hangs in the balance,
2017.
3. Gretta Fenner, Zinkernagel
- Emerging Trends in Asset Recovery, Peter
Lang AG, Internationaler Verlag der
Wissenschaften Publications, 2013.
4.Mark V. Vlasic and Gregory - Beyond the Duvalier Legacy: What New
Cooper،
Arab Spring Governments Can Learn from
Haiti and the Benefits of Stolen Asset
Recovery, Nw. J. Int'l Hum. Rts, 19 (2011).
5.Martin
Bernet,
Peter - Freezing Assets in Switzerland: a Creditor's
Burckhardt
Options, BLI publications, Vol 8 - No 2,
May 2007.
6. Pedro Gomes Pereira
- Mutual legal assistance: International Centre
for Asset Recovery - Basel Institute on
Governance, Tracing Illegal Asset: A
Practitioner’s Guide, 2015.
- Asset Recovery in the Western Balkans A
Comparative Analysis of Legislation and
Practice،Regional Anti-Corruption Initiative
(RAI) Secretariat Advice on Individual
Rights in Europe (AIRE) Sarajevo, 2018.
7.Stefan Mbiyavanga
- Applying the Swiss Anti-Money Laundering
Act to gold refineries, Basel Institute on
Governance publications, December 2019.

 باللغة الفرنسية-:ثال ًثا

1. Alain Chablais
2. CASSANI ،Ursula

3. Christian Gavalda

- La nouvelle loi sur les valeurs patrimoniales
d’origine illicite, Jusletter (11 janvier 2016).
- Les avoirs mal acquis, avant et après la chute du
"potentat". In: Swiss Review of International and
European Law, 2010, vol. 20, n° 4.
- Inopposabilité du secret bancaire aux officiers de
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4. Claudia Liliana
5. Maurice HARARI ،
Corinne CORMINBOEUF
HARARI

6. Valentin-Zellweger

police judiciaire agissant sur réquisitions du
procureur de la République dans le cadre d'une
enquête préliminaire, D., 1994
- Le secret bancaire suisse à l’actualité fiscale
européenne, researchgate publication, 2007.
- Entraide Internationale en matière pénale et
transmission anticipée à l’Etat requérant, in
Mélanges en l’honneur de Claude ROUILLER,
EIGENMANN/PONCET/ZIEGLER (éditeurs) ,
Helbing Lichtenhahn, Bâle, 2016.
- La politique suisse en matière de restitution
d'avoirs illicites: mythes et réalités (La version
orale), Club de la Presse, Genève, le 5 mai 2010.

: DFAE منشورات: راب ًعا
- Portée de l’art. 7 LVP par rapport à l’art. 9 LBA, Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE) publications.

FDJP منشورات: خامس ًا

- International Mutual Assistance in Criminal Matters: Guidelines, federal
Department of Justice and Police FDJP Publications, 9th edition 2009 (Case law
as of May 2010).

CFS: منشورات:سادس ًا

1.
2.

3.
4.

5.
6.

Le Message relatif à l’approbation et à la mise en œuvre de l’accord FATCA
entre la Suisse et les Etats-Unis.
Le Message relatif à la loi fédérale sur des mesures visant à faciliter le
règlement du différend fiscal entre les banques suisses et les Etats-Unis
d’Amérique.
Le Message relatif à la loi sur les valeurs patrimoniales d’origine illicite.
Le Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant le Traité
d'entraide judiciaire en matière pénale conclu avec les Etats-Unis
d'Amérique.
Le Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant le projet
de loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne.
Initiative parlementaire - Réprimer durement la vente de données bancaires Rapport de la Commission de l’économie et des redevances du Conseil national
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سابع ًا :وثائق األمم املتحدة :
 مؤمتر الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعني باسرتداداملوجودات ،الدورة اخلامسة ،البند  3من جدول األعامل املؤقت يف إطار تعزيز
اجلوانب ،وثيقة رقم  26 ،CAC/COSP/WG.2/2016/CRP.2أغسطس .2016
 اجتامع الفريق العامل املعني بالتعاون الدويل ،فيينا 21- 19 ،ترشيناألول/أكتوبر  ،2016البند  5من جدول األعامل املؤ َّقت ،الوثيقة رقم
.CTOC/COP/WG.3/2016/3

ثامنًا :املواقع الرسمية:

املوقع الرسﻤي للﻤجلس االحتادي

http://www.admin.ch/opc/fr/

السويرسي CFS
املوقع الرسﻤي لـﻤكتب MROS

https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/fr

املوقع الرسﻤي ملﺼلحة الرضائب

http://www.irs.gov/Businesses/Corporations/F
oreign-Account-Tax-Compliance-Act-FATCA

املوقع الرسﻤي لألمانة الدولة

https://www.sif.admin.ch/sif/en/home

األمريكية
السويرسي للشؤون املالية الدولية
SFI

املوقع الرسﻤي ملكتب األمم
املتحدة

املعني

https://www.unodc.org

باملخدرات

واجلريﻤة UNODC
املوقع الرسﻤي ملحكﻤة TAF

http://relevancy.bger.ch

املوقع الرسﻤي ملجﻤوعة العﻤل

https://www.fatf-gafi.org/

املايل (فاتف)
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املوقع الرسﻤي للترشيعات الربيطانية

http://www.legislation.gov.uk

التعاون

http://www.oecd.org/dac/

ملنظﻤة

الرسﻤي

املوقع

OECDاالقتﺼادي والتنﻤية

https://www.coe.int/en/web/portal

املوقع الرسﻤي ملجلس أوروبا

https://star.worldbank.org

املوقع الرسﻤي ملبادرة ستار

https://www.rhf.admin.ch/

املوقع الرسﻤي لوزارة العدل
(DFJP) والرشطة السويرسية

Arabic references are romanized
1- Ahmad Fathi Srur, alwasit faa qanun aleuqubat alqism alkhasu:
alkitaab alawal aljarayim almudirat bialmaslahat aleamati, dar
alnahdat alearabiati, alqahiratu, 2016.
2- Muhamad Eabd Allatif Farj, alhimayat aljinayiyat lil'iitiman
almasrifii: dirasat tahliliat tasiliat muqaranati, matabie alshurtati,
alqahiratu, 2006.
3- Mahmoud Sherif Bassiouni w / Khaled Mohieldin, alwathayiq
alduwaliat walaqalimiat almaeniat bialeadalat aljinayiyati: aljuz'
althaani - aljarayim alduwaliat waltaeawun alduwaliu, altabeat
althaalithata, dar alnahdat alearabiati, alqahiratu, 2012.
4- Mahmoud Sherif Bassiouni, aljarimat almunazamat eabr alwataniati,
altabeat alawli, dar alshuruqi, alqahiratu, 2004.
5- Mahmoud Sherif Bassiouni, ghasl al'amwal alaistijabat alduwliat
wajuhud almukafahat al'iiqlimiat walwataniat - dar alshuruqi,
altabeat al'awli, 2004.
6- Marwa Youssef, aliat altaeawun alduwaliu li'iistirdad al'amwal
almuhhirbt fi daw' alqawanin w almawathiq alduwliati, bidun dar
nashr, 2021.
7- Naeim Maghbaghb, tahrib al'amwal walsiriyat almasrifiat 'amam
alqada' aljazayiyi, dirasat fi alqanun almuqaran - manshurat alhalabi
alhuquqiati, bayrut, 1986.
8- Naeim Maghbaghb, nazariaat fi alqawanin almasrifiat waladariat
walmadaniati, dirasat fi alqanun almuqaran - manshurat alhalbi
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alhuquqiati, altabeat al'awli, bayrut, 2008
9- Theodore. Greenberg, Linda M. Samuel, Wingate Grant, Larisa
Gray, aistirdad al'usul almanhubati: dalil lilmarisat alhasanat bishan
musadarat al'usul dun alaistinad 'iilay hukm 'iidanat - markaz
alahram lilnashr waltarjamat waltawzie muasasat al'ahrami,
alqahiratu - altabeat alearabiatu, 2011.
10- Jean- Pierre Brun, Larissa Gray, Clive Scott, Kevin M. Stephenson,
dalil astirdad al'usul almanhubat: murshid lilmumarisina, altabeat
alearabiati, markaz alahram lilnashr waltarjamat waltawzie muasasat
al'ahrami, alqahiratu, 2013.
11- Paul Morcos, bayn mukafahat tabyid al'amwal watamwil al'iirhab
walhifaz eali alsiriyat almasrifiat fi lubnan - manshurat majlis
alnuwaab allubnanii, bidaem barnamaj al'umam almutahidat
al'anmayiyi UNDP, 2009.
12- Mahmoud Sherif Bassiouni, aietibarat alsiyasat fi altaeawun bayn
alduwal fi almasayil aljinayiyati, 1992.
13- Marwa Youssef, dawr almusaeadat alqanuniat almutabadalat bishan
tajmie al'adlit fi qadaya aistirdad alamwal almuharabat kharij albaladi,
almajalat alearabiat lieulum al'adilat aljinayiyat waltibi alshareii jamieat nayif lilnashr, alrayad, almujalad 1, aleadad 8, disambir 2018.
14- Hatem Madi, waraqat eamal muqadimat min alwafd allubnanii ali
almutamar althaalith liruasa' almahakim aleulya fi alduwal alearabiat
fi jumhuriat alsuwdan (almuneaqad fi mabin 23-25 /9/2012).
15- May Najjar, hayyat altahqiq alkhasat bilubnan , warshat eamal tajmid al'usul watatbiq nizam aleuqubat emlan biqararay majlis al'amn
lil'umam almutahidat raqami 1267 lisnih 1999 w 1989 lisnih 2011,
alribati, 5 -7 yuniu 2013.
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