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الكلمات الرئيسية :شيكات بال رصيد ،انتفاء الغرض من النشرة ،غياب الطابع
اإلجرامي ،مراعاة األصول القانونية
11

قرار اللجنة
إن جلنة الرقابة على حمفوظات اإلنرتبول (اللجنة)،

...

وقد أجرت مداوالهتا يف جلسة مغلقة خالل دورهتا الـ  ،...يف  ،...اختذت القرار التايل.
أوال .اإلجراءات
.1

.2

.3

.4

.5

وج ـ مق ـ ّدا البل ـ إىل اللجنــة بل ــا لالبــالع علــى ال يانــات ال ـ تتعلــب ب ـ واملســجلة يف حمفوظــات
يف ّ ،...
اإلنرتبــول ،والــت حــذذ ــذا ال يانــات .وبعــد إحالــة وي ـ الووــامب املبلوبــة ع ــال باملــاد  10مــو قواعــد
اشتغال جلنة الرقابة على حمفوظات اإلنرتبول ،أُعلنت مق ولية البل وأبلغت اللجنة بذلك يف ....
وسئل املكت املركزي الوبين لإلنرتبول يف ال لد (أ) عو إمكانية إبالع مق ّدا البلـ علـى املعلومـات ،وعـو
ُ
احلجج ال وردت يف الشـكو ،،وأمـور أخـر ،برحتاـا اللجنـة مـو تلقـا نفسـاا ،وفقـا لل ـاد (5ه)( )4مـو
النظاا اخلاص بالرقابة على املعلومات والوصول إىل حمفوظات اإلنرتبول.
وابتــدا مــو  11آذار/مــار  ،2017واصــلت اللجنــة دراســة البلـ املــذكور مبوجـ النظــاا األساسـ للجنــة
الرقابــة علــى حمفوظــات اإلنرتبــول الــذي ألغــى النظــاا اخلــاص بالرقابــة علــى املعلومــات والوصــول إىل حمفوظــات
اإلنرتبول وحل حمل يف التاريخ املذكور.
وع ــال باملــاد  )1(34مــو النظــاا األساس ـ للجنــة الرقابــة علــى حمفوظــات اإلنرتبــولُ ،ســئل املكت ـ املركــزي
الوبين يف ال لد (أ) عو احلجج الوارد يف الشكو ،وع د إىل إحالة ووامب إضافية.
ويف  ،...أبلغــت اللجنــة مق ـ ّدا البل ـ واملكت ـ املركــزي الــوبين يف ال لــد (أ) أهنــا ســتنظر يف القلــية خــالل
دورهتا الـ ....

ثانيا .الوقائع
.6
.7

حي ل مق ّدا البل جنسية ال لد (ب) ،وكان يع ل كرجل أع ال يف ال لد (أ).
وقد صدرت بشأن مخ نشرات محرا خمتلفـة بنـا علـى بلـ املكتـ املركـزي الـوبين يف ال لـد (أ) ،ويعاـا
بتا ة ’’إصدار شيكات بال رصيد‘‘ .ويف ما يل  ،ملخص الوقام ك ا ورد يف النشرات احل را :
الصفحة
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ثالثا .طلب مق ّدم الطلب
.8
.9

بل مق ّدا البل االبالع على ال يانات ال تتعلب ب واملسجلة يف حمفوظات اإلنرتبول والت

حذفاا.

ويعــرت مق ـ ّدا البل ـ أساســا ،يف ك ــل مــو الشــكو ،األص ــلية ال ـ تق ـ ّدا ــا والووــامب ال ـ أحاا ــا الحق ــا
وعرضاا حمامون خمتلفون ،على تسجيل بيانات يف حمفوظات اإلنرتبول ،ويق ّدا احلجج التالية:
أ) حتقب الغر مو النشرات احل را إذ بات مكان وجودا معروفا؛
ب) ال تكتس القلية بابعا جناميا بل مدنيا؛
ج) ال حترتا اإلجرا ات املب قة م ادئ األصول القانونية وال حقوق اإلنسان.

رابعا .اإلطار القانوني الساري
.10

.11

نباق اختصاص اللجنة:


تــنص املــاد  36مــو القــانون األساسـ لإلنرتبــول علــى أن دور اللجنــة يت ىــل يف احلــرص علــى أن تكــون
معاملــة املنظ ــة لل علومــات ذات البــاب الشخص ـ موافقــة لظنظ ــة ال ـ وضــعتاا املنظ ــة لنفســاا يف
ذا اخلصوص.



وتــنص املادتــان ()1(3أ) و )3(33مــو النظــاا األساسـ للجنــة علــى حتديــد صــالحيات اللجنــة بــالتحقب
مو امتىال معاملة ال يانات املسجلة يف حمفوظات اإلنرتبول للشرو القانونية السارية يف املنظ ة.

الغر مو النشر احل را :




.12

تــنص املــاد  82مــو نظــاا اإلنرتبــول ملعاملــة ال يانــات علــى أن ’’النش ـرات احل ـرا تصــدر ( )...لتحديــد
مكــان شــخص مبلــوب ،أو احتجــا،ا ،أو توقيف ـ أو تقييــد حركت ـ ــدذ تســلي  ،أو ترحيل ـ أو اخت ـاذ
أي إجرا قانوين مماول بشأن ‘‘.
ّ
وت ــنص امل ــاد  10م ــو نظ ــاا اإلنرتب ــول ملعامل ـ ـة ال يان ــات عل ــى معامل ــة ال يان ــات يف منظوم ــة اإلنرتب ــول
لل علوم ــات لتحقي ــب د ــر حم ــدد .وت ــنص امل ــاد  )1(34م ــو النظ ــاا نفس ـ عل ــى أن معامل ــة ال يان ــات
مس وح ’’مبوج القوانني الوبنية واالتفاقيات الدولية السارية يف ذا اخلصوص‘‘.

اجلرامم ال ال ميكو إصدار نشرات محرا بشأهنا:


تــنص املــاد ()1(83أ )‘1’،مــو نظــاا اإلنرتب ــول ملعاملــة ال يانــات عل ـى أن ـ ’’ال ميكــو إصــدار النش ـرات
احل ـرا للج ـرامم املتصــلة بش ـ ون خاصــة وللج ـرامم الناشــئة عــو انتاــاد ق ـوانني أو أنظ ــة إداريــة ،إال إذا
كــان النشــا اإلجرام ـ ياــدذ إىل تســايل ارتكــاب جرميــة خب ـ أو إذا كــان نــاد شــك بــأن ــذا
النشا متصل جبرمية منظ ة‘‘.

الصفحة
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.13

احرتاا م ادئ حقوق اإلنسان:
تنص املاد  )1(2مو القـانون األساسـ لإلنرتبـول علـى أنـ يتعـني علـى املنظ ـة ’’تـأمني وتن يـة التعـاون
املت ــادل عل ــى أوس ـ نبــاق م ـ كاف ــة ســلبات الش ــربة اجلنامي ــة ،يف إبــار الق ـوانني القام ــة يف خمتل ـ
ال لدان وبروح اإلعالن العامل حلقوق اإلنسان‘‘.



وتنص املاد  34مو نظاا اإلنرتبول ملعاملة ال يانات على أن يتعني على ’’املكت املركـزي الـوبين ()...
التأكد مو تقيد ال يانات باملاد  2مو القانون األساس لل نظ ـة ،وااصـة مـو أنـ خم ّـول تسـجيل مىـل
ــذا ال يان ــات مبوج ـ الق ـوانني واالتفاق ــات الدولي ــة الس ــارية يف ــذا اخلص ــوص ،وب ــاحلقوق األساس ــية
لظفراد ،وفقا لإلعالن العامل حلقوق اإلنسان‘‘.



خامسا.
.14

.15

االستنتاجات

بنــت اللجنــة اســتنتاجاهتا ،لــد ،اســتعرا املســامل املبروحــة ،عل ـى املعلومــات ال ـ أحالتاــا اجلاــة البال ــة،
واملكات املركزية الوبنية املعنية ،واألمانة العامة لإلنرتبول.
وقررت اللجنة النظر يف ادعا ات مق ّدا البل حبس الرتتي الذي وردت في يف الفقر  9أعالا.

ألف .انتفاء الغرض من النشرة

أ) مق ّدم الطلب
.16

يش مق ّدا البل إىل أن إصدار النشـرات احل ـرا بشـأن مل يكـو مـارا ،إذ إن السـلبات القلـامية يف ال لـد
(أ) كانت تعرذ مكان وجودا يف ال لـد (ب) .ويـدف بأنـ يتعـني حـذذ ال يانـات الـ تتعلـب بـ  ،بـالنظر إىل
أن الغر مو تسجيلاا قد حتقب.

ب) المكتب المركزي الوطني في البلد (أ) (المكتب المركزي الوطني مصدر البيانات)
.17

.18

ردا علــى ادعــا مقـ ّدا البلـ  ،أشــار املكتـ املركــزي الــوبين يف ال لــد (أ) إىل أنـ مل ي لّـغ قــب بتوقيـ مقـ ّدا
أي بلــد علــو يف اإلنرتبــول منــذ إصــدار النشـرات احل ـرا بشــأن  .وفلــال عــو ذلــك ،أشــار
البلـ مــو ق ــل ّ
املكت ـ املرك ــزي ال ــوبين يف ال ل ــد (أ) إىل أنـ ـ اتص ــل بنظ ـ ا يف ال ل ــد (ب) لالستفس ــار ع ــو املك ــان ا ت ــل
أي مو بل ات التعاون.
لوجود مق ّدا البل  ،ولكو سلبات ال لد (ب) مل تتجاوب م ّ
أي بلـد يـتم توقيفـ
وأصر املكت املركزي الوبين يف ال لـد (أ) علـى أنـ يعتـزا بلـ تسـليم مقـ ّدا البلـ مـو ّ
في ويكون في ذا الس يل متاحا قانونا.

ج) نتائج أعمال اللجنة
.19

ذ ّكـرت اللجنــة بــأن الغــر مــو النشــر احل ـرا ال ينحصــر فقــب بتحديــد مكــان شــخص مــا ،وإتــا يتعــداا إىل
بل توقيف بشكل م قت دذ تسلي  .ومعرفـة سـلبات ال لـد (أ) مبكـان وجـود مقـ ّدا البلـ ال يق ّـو
مشروعية النشر احل را .
الصفحة
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.20

.21

بيــد أن أنظ ــة اإلنرتبــول تــنص علــى أنـ يتعــني علــى املكتـ املركــزي الــوبين البالـ اختـاذ اخلبـوات املناسـ ة
ل لــوا الغــر الــذي صــدرت ألجل ـ النشــر احل ـرا  ،أي بل ـ توقي ـ الشــخص املعــين ــدذ تســلي  ،أو
أي إج ـرا ات يف ــذا الصــدد .ويف ــذا الســياق ،تش ـ
تــوف أس ـ اب مقنعــة لتايــر عــدا اختــاذ ال لــد املعــين ّ
املعلومــات ال ـ أحاا ــا املكت ـ املرك ــزي ال ــوبين يف ال ل ــد (أ) وتل ــك املس ــجلة يف حمفوظ ــات اإلنرتب ــول إىل أن
السـلبات يف ـذا ال لـد قـد اختــذت مـا يلـزا مـو خبـوات للوفــا بالتزاماهتـا مبوجـ القـانون السـاري ،ولبلـ
التعاون مو سلبات ال لد (ب).
أي بلـد علـو بتوقيـ مقـ ّدا
وملا كان املكت املركزي الوبين يف ال لد (أ) قد دف بأنـ  ،حـ تارهـ  ،مل ي لـغ ّ
البل على أراضي  ،تر ،اللجنة أن حجة مق ّدا البلـ ليسـت كافيـة العت ـار أنـ لـي لـد ،سـلبات ال لـد
(أ) نيــة فعليــة للوفــا بالتزاماهتــا مبوجـ القــانون الســاري .وختلــص اللجنــة بالتــايل إىل أن الغــر مــو النشـرات
احل را الصادر بنا على بل املكت املركزي الوبين يف ال لد (أ) ضد مق ّدا البل ال يزال صاحلا.

باء .غياب الطابع اإلجرامي

أ) مق ّدم الطلب
.22

.23

.24

يدع مق ّدا البل أن اجلرمية ترت ب اـالذ شخصـ نـاجم عـو  ،...ويتعـني ال ـت فيـ أمـاا ا ـاكم املدنيـة،
ال عا مالحقت قلاميا.
وي ــدع أنـ ـ ح ــاول ح ــل املس ــألة شخص ــيا مـ ـ  ،...وأن االدع ــا مل يقـ ـ ّدا أي إو ــات عل ــى نيتـ ـ االحتيالي ــة
املزعومة.

ويــذكر بالتــايل أن النشـرات احل ـرا الـ صــدرت بشــأن باالســتناد إىل جرميــة ’’إصــدار شــيكات بــال رصــيد‘‘

تتعــار مـ أحكــاا املــاد  .83أ) )‘1’(.مــو نظــاا اإلنرتبــول ملعاملــة ال يانــات ،إذ إهنــا ختــص جـرامم ناوــة عــو
خالفات خاصة.

ب) المكتب المركزي الوطني في البلد (أ)
.25

.26

أكــد املكت ـ املركــزي الــوبين يف ال لــد (أ) يف الــرد الــذي أحال ـ  ،صــالحية كــل مــو اإلج ـرا ات املت عــة وق ـرار
ا ك ـ ــة ذي الصـ ــلة .وشـ ــرح كـ ــذلك أن جرميـ ــة ’’إص ــدار شـ ــيك ب ــدون رصـ ــيد‘‘ تُعـ ــد جرميـ ــة جناميـ ــة وفقـ ــا
للتشريعات الوبنية.
وع ــالو عل ــى ذل ــك ،أش ــار املكتـ ـ املرك ــزي ال ــوبين يف ال ل ــد (أ) إىل أن مقـ ـ ّدا البلـ ـ مبل ــوب لتوربـ ـ يف
إصــدار عــدد ك ـ مــو ــذا النــوع مــو الشــيكات ،يف قلــايا جناميــة خمتلفــة مســجلة يف ال لــد (أ) ،وأن علــى
اللجنة أن تأخذ يف االعت ار الباب املتكرر لظنشبة اإلجرامية ذات الصلة عند تقيي اا املل .

ج) نتائج أعمال اللجنة
.27

يف ما يتعلب بإصـدار النشـرات احل ـرا لـتام تتعلـب ب ـ ’’إصـدار شـيكات بـال رصـيد‘‘ ،ذ ّكـرت اللجنـة بقواعـد
التب يب ال تعت د ا األمانة العامة يف ذا النوع مو احلاالت ،ك ا ورد يف رسالتاا العامة....
الصفحة
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.28

.29

.30

.31

.32

ورأت اللجنـة أن امل ــالغ املعنيــة يف ــذا احلالــة ،قــد جتـاو،ت بكىـ احلـد األدىن الــذي وضــعت األمانــة العامــة يف
ــذا اخلصــوص ،إذ إن قي ــة الشــيكات الصــادر تتعــد ... ،يف كــل قلــية مــو القلــايا اجلناميــة اخل ـ الـ
تور فياا مق ّدا البل .
ولكــو اللجنــة ذ ّك ـرت بــأن املــاد  35مــو نظــاا اإلنرتبــول ملعاملــة ال يانــات تــنص علــى ضــرور أن يكــون ألي
بيان ــات تسـ ـ ظجل يف حمفوظ ــات اإلنرتب ــول ’’فام ــد بالنسـ ـ ة للتع ــاون الش ــرب ال ــدويل‘‘ ،عل ــى أن تقـ ـيظم ــذا
الفامــد  ،ض ـ و ولــة أم ــور أخ ــر ،،وفقــا للب ــاب ال ــدويل لل يانــات وال س ــي ا إمكاني ــة اس ــتخداماا م ــو ق ــل
املكات املركزية الوبنية د مصدر ا.
والحظت اللجنة ،أن على الردم مـو أن جرميـة ’’إصـدار شـيكات بـال رصـيد‘‘ تشـكل بشـكل واضـ جرميـة
جناميـة مبوجـ التشـريعات الوبنيـة يف ال لــد (أ) ،إال أن ـذا النــوع مـو األفعــال ال يُعتـا علــى األرجـ جـرامم
تســتوج تســليم مرتك ياــا يف العديــد مــو األنظ ــة الوبنيــة األخــر ،،حي ـث مين ـ التجــرا املــزدوج الســلبات
الوبنية مو االستجابة لبل ات التعاون الشرب باالستناد إىل ذا اجلرمية.
ورأت اللجنة أن عددا ك ا مو ال لـدان األعلـا يف اإلنرتبـول يعتـا أن عـدا القـدر علـى دفـ ديـو أو الوفـا
بالتزاا تعاقدي ش ون مدنية مقارنة باجلرامم اجلنامية .لذا ويف أدل األحيان ،قد ال يـ دي ع ليـا إصـدار
نشرات محرا لتام ’’إصدار شيكات بدون رصيد‘‘ إىل قياا تعاون شرب دويل.
واستنتجت اللجنة أن ذا املسألة قد ت دي إىل بـرو ،حتفظـات حـول امتىـال ال يانـات موضـ البعـو ألنظ ـة
اإلنرتبـول ،وبل ــت إجـرا حتليــل لكـل حالــة علــى حــد  .ولكــو يف ـذا احلالــة بالــذات ،رأت اللجنــة أن إدانــة
املــتام بارتكــاب األفعــال اإلجراميــة نفســاا يف مخ ـ قلــايا خمتلفــة تش ـ ل م ــالغ ك ـ قــد يش ـ إىل وجــود
خمبــب احتيــايل ،األمــر الــذي قــد يـ دي إىل تب يــب عقوبــات خمتلفــة مبوجـ قـوانني وبنيــة متنوعــة ،ويتــي  ،يف
هناية املباذ ،قياا تعاون شرب دويل .لذا رأت اللجنـة أن التحفظـات الـ أُبـديت يف السـابب ليسـت كافيـة
يف حد ذاهتا للجزا بأن القلية تفتقر إىل الباب اإلجرام .

جيم .مراعاة األصول القانونية وحقوق اإلنسان:
أ) مق ّدم الطلب
.33

يــدع مق ـ ّدا البل ـ أن اإلج ـرا ات املتخ ــذ ضــدا تنتا ــك حق ـ يف حماك ــة عادل ــة ،إذ مل ي لّ ـغ ق ــب بتل ــك
اإلجرا ات ،وصدر حكم ديايب حبق  ،دون أن يتسىن ل الدفاع عو نفس .

ب) المكتب المركزي الوطني في البلد (أ)
.34

ردا علــى ادعــا مق ـ ّدا البل ـ  ،ذكــر املكت ـ املركــزي الــوبين يف ال لــد (أ) أن ــذا الشــخص قــد ــرب إىل
اخلــارج وفــر ق ــل مىولـ أمــاا القلــا  ،وأنـ قــد ت لّــغ بــاإلجرا ات ق ــل وقــت كـاذ .وشــرح أيلــا أن احلكــم قــد
صدر ضدا ديابيا ع ال بالتشريعات الوبنية.
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وعــالو علــى ذلــك ،أشــار املكتـ املركــزي الــوبين إىل أنـ ســيحب ملقـ ّدا البلـ اســتئناذ األحكــاا الصــادر
حبق ديابيا بعد تسـليم نفسـ إىل ال لـد (أ) ،وأن يبلـ إعـاد النظـر يف حيىيـات القلـية .وسيتسـىن لـ أيلـا
الدفاع عو نفس وتعيني حماا هتارا/حمامني هتار م بنفس .

ج) نتائج أعمال اللجنة
.36

.37

.38

نظرت اللجنة يف ادعا ات مق ّدا البل ال تفيد بعدا مراعا األصول القانونية يف ما يتعلـب مبلفـ  .وذك ّـرت
اللجنة يف ال د بأن صالحياهتا تقتصر على مراق ـة اسـتيفا معاملـة ال يانـات يف حمفوظـات اإلنرتبـول للشـرو
القانونية املب قة يف اإلنرتبول وفقا لل اد  36مو قانون األساس  ،واملاد  3مو النظاا األساس للجنة.
ورأت اللجنة أيلا أن لي مو املناس اا أن تتخذ قرارات تتعلـب بتب يـب قـانون اإلجـرا ات الـوبين يف بلـد
ما على حنو مماول ملا تقوا ب حمك ة استئناذ وبنية بعـد أن تعيـد النظـر يف إجـرا ات اختـذهتا إحـد ،ا ـاكم
االبتداميــة الوبنيــة .وتع ــد اللجنــة بــدال مــو ذلــك ،حرصــا مناــا عل ــى اح ـرتاا روح اإلع ــالن العــامل حلق ــوق
اإلنســان وااللتـزاا يف الوقــت نفسـ بــدور ا الــذي يقتصــر علــى تقصـ احلقــامب ،إىل النظــر يف ويـ املعلومــات
الـ مــو شــأهنا حتديــد مــا إذا كــان مقـ ّدا البلـ قــد أو ــت بشــكل مقنـ احت ــال أن يكــون قــد ُحـرا بشــكل
سافر مو حق يف حماك ة ُجتر ،وفب األصول القانونية.
ويف ــذا احلال ــة ،ويف أعق ــاب استعراض ــاا العناص ــر امل ــذكور آنف ــا ،رأت اللجن ــة أن املعلوم ــات الـ ـ أحاا ــا
املكت املركزي الوبين يف ال لد (أ) ،عا تزويد ا بنسخ عو قرارات ا ك ة كافة ،تشـكل مـا يكفـ لتحديـد
ما يل :
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احت ال املشاركة الفعلية ملق ّدا البل شخصيا يف األفعال ال ا ُهتم بارتكا ا يف القلايا اخل ؛
التب يــب املناس ـ لإلج ـرا ات الوبنيــة ال ـ أدت إىل إدانــة مق ـ ّدا البل ـ ديابيــا يف كــل مــو القلــايا
اخل ؛
اإلمكانيــة املتاحــة ملقـ ّدا البلـ إلعــاد حماك تـ حبلــورا ،ومبســاعد حمــاا هتــارا بنفسـ يف القلــايا
اخل ويعاا.

لذا ،تستنج اللجنة ،ألدرا ذا املراجعة ،أن ادعـا ات مقـ ّدا البلـ بشـأن عـدا مراعـا األصـول القانونيـة
يف إبار املالحقات اجلزامية ضدا ال ميكو دع اا.

في ضوء األسباب السالفة الذكر،
.1

قــررت اللجنــة أن ال يانــات موض ـ البعــو نتىــل ألنظ ــة اإلنرتبــول الســارية علــى معاملــة ال يانــات ذات البــاب
الشخص .
----------
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