اتفاقـيــة
تعــــــــاون

*

* �صدرت باملر�سوم امللكي رقم م 12/وتاريخ 1432/2/14ه���ـ وبقرار جمل�س ال��وزراء رقم ( )25وتاريخ
1432/2/13هـ وبتعميم وزير العدل رقم /13ت 4181/وتاريخ 1432/3/19هـ

�إن اململكة العربية ال�سعودية وجمهورية الهند (امل�شار �إليها فيما بعد بالطرفني) تعزيزاً
لعالقات ال�صداقة التقليدية بينهما ،ورغبة منهما يف تعزيز التعاون املتبادل يف جمال
مكافحة اجلرائم ،مبا يف ذلك الأعمال الإرهابية ،وذلك عرب ت�سليم الأ�شخا�ص املتهمني
واملدانني �إلى �أي من الدولتني ،مع الت�أكيد على احرتام �سيادة بع�ضهما ،وعلى �أ�سا�س
امل�ساواة واملعاملة باملثل  -قد اتفقتا على ما ي�أتي:
املادة الأولى:
التزام الت�سليم:
يتعهد الطرفان بت�سليم �أي �شخ�ص يوجد على �إقليمهما ،مت اتهامه �أو �إدانته يف �إقليم
الطرف الآخر يف جرمية قابلة للت�سليم وفقاً لأحكام هذه االتفاقية ،وذلك من �أجل
حماكمته �أو تنفيذ العقوبة ال�صادرة بحقه� ،سواء كان ارتكاب اجلرمية قبل دخول هذه
االتفاقية حيز النفاذ �أو بعده.
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املادة الثانية:
اجلرائم القابلة للت�سليم:
 - 1اجلرمية القابلة للت�سليم هي التي تعترب مبوجب قوانني الطرفني جرمية يعاقب
عليها بال�سجن ملدة ال تقل عن �سنة �أو بعقوبة �أخرى �أ�شد.
 - 2يتم الت�سليم �أي�ضاً يف حال ارتكاب جرمية قابلة للت�سليم خارج �إقليم الدولة
الطالبة يف �أمر متتد �إليه واليتها الق�ضائية ويكون للدولة املطلوب منها الت�سليم
�أي�ضاً والية ق�ضائية يف نف�س الأمر يف الظروف امل�شابهة.
 - 3يف حال الت�سليم من �أجل تنفيذ عقوبة ،ف�إنه يجب �أن يكون ال�شخ�ص املطلوب
حمكوماً عليه مبدة ال تقل عن �ستة �أ�شهر يف جرمية قابلة للت�سليم �أو �أال تقل املدة
املتبقية الواجبة التنفيذ من العقوبة عن �ستة �أ�شهر.
املادة الثالثة:
االمتناع عن الت�سليم:
ميتنع عن الت�سليم يف احلاالت التالية:
� - 1إذا كانت اجلرمية املطلوب من �أجلها الت�سليم جرمية لها �صبغة �سيا�سية ولأغرا�ض
هذه االتفاقية ف�إن اجلرائم التالية ال تُعد ذات �صبغة �سيا�سية:
�أ  -االعتداء على امللك �أو ويل العهد �أو �أي من زوجاتهما �أو فروعهما �أو �أ�صولهما
�أو العائلة املالكة.
ب  -االعتداء على رئي�س الدولة ورئي�س احلكومة و�أفراد �أ�رسهما.
ج  -القتل العمد �أو القتل اخلط�أ �أو القتل �شبه العمد.
د  -االعتداء املف�ضي �إلى �أذى ج�سدي �أو امل�سبب لل�رضر� ،أو القيام عن عمد
جملة الق�ضائية  -العدد الثاين  -رجب 1432هـ
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بجرح الغري �أو الت�سبب يف �إ�صابته ب�أ�رضار ج�سدية بليغة.
هـ � -صناعة �أو حيازة املتفجرات وا�ستخدامها لأغرا�ض غري م�رشوعة� ،أو �أدوات
للتحري�ض على الفتنة واال�ضطراب� ،أو �أدوات �أو مواد تعر�ض حياة الأ�شخا�ص
للخطر �أو ت�سبب �أ�رضاراً ب�رشية �أو مادية.
و  -حيازة �أو ا�ستخدام �سالح ناري �أو ذخرية من قبل �شخ�ص ينوي � -سوا ًء بنف�سه
�أو من خالل �شخ�ص �آخر  -تعري�ض حياة الغري للخطر.
ز  -ا�ستخدام �سالح ناري من قبل �شخ�ص بنية مقاومة �أو منع اعتقاله �أو احتجازه
هو �أو �شخ�ص �آخر.
ح  -الت�سبب يف �أ�رضار باملمتلكات.
ط  -االختطاف واخلطف واالحتجاز غري القانوين ،مبا يف ذلك احتجاز الرهائن.
ي  -الإرهاب واجلرائم ذات العالقة به.
ك  -اجلرائم املندرجة حتت املعاهدات الدولية التي ُيعد ّ
كل من الطرفني املتعاقدين
طرفاً فيها.
ل � -أي حماولة �أو ت�آمر �أو حتري�ض الرتكاب �أي من اجلرائم ال�سابقة� ،أو امل�شاركة
ك�رشيك ل�شخ�ص يرتكب �أو يحاول ارتكاب تلك اجلرائم.
� - 2إذا كانت اجلرمية املطلوب من �أجلها الت�سليم جرمية ع�سكرية وال تعد جرمية حتت
القانون اجلنائي العادي.
� - 3إذا كانت املدة املحددة للمحاكمة على اجلرمية املطلوب من �أجلها الت�سليم قد
انق�ضت وفقاً لقانون الطرف طالب الت�سليم.
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� - 4إذا كان ال�شخ�ص املطلوب ت�سليمه قد �سبقت حماكمته يف اجلرمية التي طلب ت�سليمه
من �أجلها ومتت تربئته� ،أو �أنهى تنفيذ العقوبة ال�صادرة بحقه يف حال �إدانته.
� - 5إذا كان ال�شخ�ص املطلوب يخ�ضع للتحقيق �أو املحاكمة يف الدولة املطلوب منها
الت�سليم ب�ش�أن اجلرمية نف�سها التي طلب ت�سليمه من �أجلها.
املادة الرابعة:
ت�سليم املواطنني:
يجوز للطرف املطلوب منه الت�سليم االمتناع عن ت�سليم مواطنيه ،على �أن يتولى
الطرف املطلوب منه الت�سليم حماكمة ال�شخ�ص املطلوب ت�سليمه يف حماكمه ووفقاً
لقوانينه ذات ال�صلة باجلرمية املطلوب من �أجلها ،وي�ستعني � -ضمن جملة �أمور �أخرى
 بالأدلة والوثائق وملخ�ص التحقيقات واملعلومات التي قدمها الطرف الطالب.املادة اخلام�سة:
�إجراءات الت�سليم:
ُيقدم طلب الت�سليم كتابة من اجلهة املخت�صة للطرف طالب الت�سليم �إلى اجلهة
املخت�صة يف الطرف املطلوب منه الت�سليم عرب القنوات الدبلوما�سية ويرفق مع طلب
الت�سليم الوثائق التالية:
 - 1بيان مف�صل عن هوية ال�شخ�ص املطلوب ت�سليمه و�أو�صافه وجن�سيته ،و�إن �أمكن،
عنوانه يف الدولة املطلوب منها الت�سليم و�صورة فوتوغرافية له.
� - 2أمر القب�ض على ال�شخ�ص املطلوب ت�سليمه �صادر من اجلهة املخت�صة ،وبيان
عن وقائع اجلرمية وع��ن العقوبة املطلوب من �أجلها الت�سليم ،ون�صو�ص
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الأحكام القانونية ذات ال�صلة ،ومعلومات كافية الحتجاز ال�شخ�ص املطلوب
للمحاكمة.
� - 3إذا كان طلب الت�سليم يتعلق ب�شخ�ص قد متت حماكمته و�إدانته ف�إنه يرفق �أي�ضاً مع
م�صدقة من حكم الإدانة ،وبيان يفيد ب�أنه لي�س لل�شخ�ص املطلوب
الطلب ن�سخة ّ
احلق يف طلب �إعادة النظر يف حكم الإدانة �أو العقوبة ،ويو�ضح املدة املتبقية من
العقوبة املطلوب تنفيذها.
املادة ال�ساد�سة:
املعلومات الإ�ضافية:
�إذا احتاج الطرف املطلوب منه الت�سليم �أي معلومات� /إي�ضاحات �أخرى للو�صول
�إلى قرار ب�ش�أن طلب الت�سليم ،ف�إنه يخطر الطرف الطالب بذلك .ويقوم الطرف الطالب
بتوفري املعلومات /الإي�ضاحات املطلوبة خالل املدة التي يحددها الطرف املطلوب منه
الت�سليم.
املادة ال�سابعة:
التوقيف امل�ؤقت:
 - 1يجوز  -يف حاالت اال�ستعجال ،وبناء على طلب ال�سلطة املخت�صة لدى الطرف
الطالب  -القب�ض على ال�شخ�ص املطلوب وتوقيفه م�ؤقتاً لغر�ض ت�سليمه،
وذلك �إلى حني تلقي طلب ت�سليم ر�سمي مبوجب هذه االتفاقية .ويبلغ طلب
التوقيف امل�ؤقت �إلى ال�سلطة املخت�صة لدى الطرف املطلوب منه الت�سليم عرب
القنوات الدبلوما�سية� ،أو عرب ال�رشطة (الإنرتبول)� ،أو عرب �أي و�سيلة ات�صال
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�أخرى مالئمة.
 - 2يجب �أن ي�شتمل طلب التوقيف امل�ؤقت على و�صف لل�شخ�ص املطلوب ت�سليمه،
وبيان يفيد ب�أنه �سوف يتم طلب ت�سليمه ،وبوجود مذكرة توقيف من عدمه،
والعقوبة املقررة �أو التي ميكن �أن ت�صدر ب�ش�أن اجلرمية ،بالإ�ضافة �إلى املدة املتبقية
من تنفيذ العقوبة ،ومكان وجود ال�شخ�ص املطلوب يف حالة توافر معلومات
عن ذلك.
 - 3يف حال عدم تلقي طلب الت�سليم الر�سمي خالل �ستني يوماً من تاريخ التوقيف
امل�ؤقت ،يتم �إطالق �رساح ال�شخ�ص املطلوب ت�سليمه .على �أال مينع ذلك اتخاذ
�أي �إج��راءات �أخرى لت�سليم ال�شخ�ص املطلوب يف حال تلقي طلب بذلك
الحقاً.
املادة الثامنة:
الت�سليم الإداري:
�إذا وافق ال�شخ�ص املطلوب مبوجب هذه االتفاقية على ت�سليمه بدون ملف ا�سرتداد،
فللطرف املطلوب منه الت�سليم  -بناء على ما تقت�ضيه قوانينه  -ت�سليمه ب�أ�رسع وقت
ممكن دون �أي �إجراءات �إ�ضافية.
املادة التا�سعة:
الطلبات املتزامنة:
�إذا تلقى � ٌّأي من الطرفني عدة طلبات لت�سليم نف�س ال�شخ�ص مقدمة من الطرف
الآخر ومن دولة �أخرى ت�شرتك معها برتتيبات لت�سليم املطلوبني � -سواء عن نف�س
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اجلرمية �أو عن جرائم �أخرى  -يقرر الطرف املطلوب منه الت�سليم �إلى �أي من تلك
الدول �سيتم ت�سليم ال�شخ�ص املطلوب .وو�صو ًال لقراره بهذا ال�ش�أن ،يقوم الطرف
املطلوب منه الت�سليم بالنظر يف كافة االعتبارات ذات العالقة باملو�ضوع ،مبا فيها ،ما
�إذا كانت الطلبات مقدمة بنا ًء على وجود اتفاقية؛ مكان ارتكاب اجلرمية؛ م�صالح الدول
طالبة الت�سليم؛ مدى خطورة اجلرمية /اجلرائم املطلوب من �أجلها الت�سليم  -جن�سية
ال�شخ�ص /الأ�شخا�ص املجنى عليهم؛ والت�سل�سل الزمني لورود الطلبات بهذا ال�ش�أن
من الدول طالبة الت�سليم.
املادة العا�شرة:
تنفيذ طلب الت�سليم:
يف�صل الطرف املطلوب منه الت�سليم يف طلبات الت�سليم وفقاً لأحكام هذه االتفاقية ،وقوانينه،
و�إجراءاته ،ويخرب الطرف الآخر بقراره يف هذا ال�ش�أن ،ويجب ت�سبيب رف�ض الطلب.
املادة احلادية ع�شرة:
�إجراءات الت�سليم:
� - 1إذا ُقبل طلب الت�سليم ،فيتم �إح�ضار ال�شخ�ص املطلوب ت�سليمه بوا�سطة �سلطات
الطرف املطلوب منه الت�سليم �إلى مكان الت�سليم الذي يتم االتفاق عليه بني
الطرفني.
 - 2يقوم الطرف طالب الت�سليم  -خالل مدة �شهر �أو �أي مدة �أخرى �أطول قد
تتيحها قوانني الطرف املطلوب منه الت�سليم  -با�ستالم ال�شخ�ص املطلوب
من مكان الت�سليم املتفق عليه بني الطرفني .ويف حال عدم ا�ستالم ال�شخ�ص
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املطلوب خالل تلك املدة ،فللطرف املطلوب منه الت�سليم �أن يرف�ض ت�سليم ذلك
ال�شخ�ص لنف�س اجلرمية و�أن يطلق �رساحه.
املادة الثانية ع�شرة:
ت�أجيل الت�سليم:
 - 1ميكن للطرف املطلوب منه الت�سليم ت�أجيل ت�سليم ال�شخ�ص املطلوب يف حال
كونه يخ�ضع للمحاكمة� ،أو كان ينفذ عقوبة حمكوم عليه بها على �إقليم ذلك
الطرف .وميكن اال�ستمرار يف الت�أجيل �إلى حني انتهاء �إج��راءات حماكمة
ال�شخ�ص املطلوب �أو انتهائه من تنفيذ العقوبة ال�صادرة بحقه.
 - 2يف حال موافقة الطرف املطلوب منه الت�سليم على ت�سليم �شخ�ص قيد املحاكمة
�أو كان ينفذ عقوبة �صادرة حمكوم عليه بها على �إقليمه ،فلذلك الطرف  -وفقاً
لقوانينه  -ت�سليم ذلك ال�شخ�ص ب�صورة م�ؤقتة �إلى الطرف طالب الت�سليم
لغر�ض حماكمته .ويتم توقيف ال�شخ�ص املطلوب على �إقليم الدولة طالبة
الت�سليم وتتم �إعادته �إلى الدولة املطلوب منها الت�سليم بعد انتهاء �إجراءات
حماكمته ،ووفقاً لل�رشوط التي يتم االتفاق عليها بني اجلانبني.
املادة الثالثة ع�شرة:
حجز وت�سليم الأ�شياء والعائدات:
 - 1يف حدود ما ت�سمح به قوانني الطرف املطلوب منه الت�سليم ،ومع عدم الإخالل
باحلقوق املكت�سبة للغري ح�سن النية ،يتم  -يف حال املوافقة على طلب الت�سليم
 ت�سليم جميع الأ�شياء والعائدات املتح�صلة من اجلرمية �أو التي ميكن �أن تتخذجملة الق�ضائية  -العدد الثاين  -رجب 1432هـ
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دلي ًال على �إثبات اجلرمية ،عند تقدمي طلب بذلك من الطرف طالب الت�سليم.
 - 2ميكن ت�سليم الأ�شياء والعائدات امل�شار �إليها بالفقرة (� )1إلى الطرف طالب
الت�سليم حتى لو تعذر ت�سليم ال�شخ�ص املطلوب ،يف حال تقدمي طلب بذلك
من الطرف طالب الت�سليم.
 - 3يف حال كون الأ�شياء والعائدات امل�شار �إليها بالفقرة ( )1قيد احلجز �أو مت
م�صادرتها من قبل الطرف املطلوب منه الت�سليم ،فلذلك الطرف االحتفاظ بها
�أو ت�سليمها م�ؤقتاً �إلى الطرف طالب الت�سليم.
 - 4وفقاً ملا تقت�ضيه قوانني الطرف املطلوب منه الت�سليم �أو متطلبات حماية حقوق
الغري ح�سن النية ،يقوم الطرف طالب الت�سليم بعد االنتهاء من �إجراءاته ب�إعادة
جميع الأ�شياء العائدة التي ت�سلمها �إلى الطرف املطلوب منه الت�سليم جماناً
ودون �أي ر�سوم ،يف حال تقدمي طلب بذلك من الطرف طالب الت�سليم.
املادة الرابعة ع�شرة:
مبد�أ اخل�صو�صية:
 - 1ال يجوز للطرف طالب الت�سليم حماكمة ال�شخ�ص الذي ُ�سلم �إليه �أو معاقبته يف
جرمية �أو جرائم غري تلك التي ُ�سلم من �أجلها اجلرمية �أو اجلرائم املرتبطة بها� ،أو
اجلرائم التي ارتكبها بعد الت�سليم� ،أو اجلرائم التي يوافق الطرف املطلوب منه
الت�سليم على حماكمته �أو معاقبته ب�سببها.
� - 2إذا �أتيحت لل�شخ�ص الذي مت ت�سلمه حرية اخلروج وو�سيلته من �إقليم الطرف امل�سلم
�إليه ،ومل يغادر خالل مدة ثالثني يوماً بعد الإفراج عنه نهائياً� ،أو خرج منه وعاد �إليه
باختياره ،فيجوز يف هذه احلالة حماكمته �أو معاقبته عن �أي جرائم �أخرى.
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 - 3ال يجوز لأي من الطرفني ت�سليم ال�شخ�ص امل�سلم �إلى دولة ثالثة يف غري احلالة
املن�صو�ص عليها يف الفقرة ( )2من هذه املادة� ،إال بنا ًء على موافقة الطرف
الذي �سلمه �إليه.
املادة اخلام�سة ع�شرة:
ح�سم مدة التوقيف:
حت�سم مدة التوقيف امل�ؤقت خالل �إجراءات الت�سليم من �أي عقوبة يحكم بها على
ال�شخ�ص امل�سلم لدى الطرف طالب الت�سليم.
املادة ال�ساد�سة ع�شرة:
الرتانزيت:
عند رغبة �أحد الطرفني ت�سليم �أو ت�سلم �شخ�ص مطلوب عرب �إقليم الطرف الآخر،
فعليه التقدم بطلب م�سبق عن ذلك �إلى الطرف املراد املرور عرب �إقليمه �إذا مل يتعار�ض
هذا الإجراء مع ت�رشيعاته ،ويكون التن�سيق لهذا الغر�ض من خالل مكاتب الإنرتبول
لدى الطرفني.
املادة ال�سابعة ع�شرة:
التكاليف:
 - 1يتحمل الطرف املطلوب منه الت�سليم جميع امل�رصوفات املرتتبة على الت�سليم
التي تتم على �إقليمه.
 - 2يتحمل الطرف املطلوب منه الت�سليم امل�رصوفات التي متت على �إقليمه فيما يت�صل
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بحجز وت�سليم الأ�شياء والعائدات� ،أو توقيف ال�شخ�ص املطلوب ت�سليمه.
 - 3يتحمل الطرف طالب الت�سليم جميع النفقات املرتتبة على جلب ال�شخ�ص �أو
العائدات والأ�شياء من �إقليم الطرف املطلوب منه الت�سليم ،مبا يف ذلك تكاليف
الرتانزيت.
املادة الثامنة ع�شرة:
ال�سلطة املركزية:
 - 1يتم ا�ستالم وتقدمي جميع الطلبات �ضمن �إطار هذه االتفاقية من خالل ال�سلطات
املركزية لدى الطرفني.
 - 2ال�سلطة املركزية للمملكة العربية ال�سعودية هي :وزارة الداخلية (�إدارة االت�صال
لل�رشطة الدولية) ،وجلمهورية الهند :وزارة ال�ش�ؤون اخلارجية.
املادة التا�سعة ع�شرة:
الت�شاور:
ت�شكل جلنة م�شرتكة من املخت�صني يف البلدين من ذوي العالقة بت�سليم املتهمني
واملحكوم عليهم ،تتولى مناق�شة ق�ضايا التعاون يف حماولة الت�سليم ،واق�تراح
التو�صيات الالزمة لتطوير هذه االتفاقية مبا يتفق مع تطلعات البلدين ،ورفع ذلك
للجهات املخت�صة التخاذ الإجراءات الالزمة نحوها ،وجتتمع هذه اللجنة بالتناوب يف
البلدين كلما دعت احلاجة �أو بناء على طلب �أحد الطرفني.
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املادة الع�شرون:
التعديالت:
يجوز تعديل هذه االتفاقية بناء على موافقة الطرفني ،وتدخل التعديالت حيز النفاذ
وفقاً للإجراءات النظامية املقررة لدخول هذه االتفاقية حيز النفاذ.
املادة احلادية والع�شرون:
التزامات الطرفني مبوجب املعاهدات واالتفاقيات الدولية:
ال ت�ؤثر هذه االتفاقية على حقوق والتزامات الطرفني املرتتبة عن �أي معاهدة �أو
اتفاقية دولية يلتزم بها �أي من الطرفني.
املادة الثانية والع�شرون:
اللغة:
تكون الطلبات وامل�ستندات باللغة الإجنليزية� ،أو مرفق معها ترجمة �إلى اللغة
الإجنليزية.
املادة الثالثة والع�شرون:
الأحكام النهائية:
 - 1يكمل الطرفان جميع الإجراءات القانونية والد�ستورية الالزمة لدخول هذه
االتفاقية حيز النفاذ .وتدخل هذه االتفاقية حيز النفاذ بعد ثالثني يوماً من تاريخ
ا�ستالم �آخر �إ�شعار عرب القنوات الدبلوما�سية عن اكتمال تلك الإجراءات.
 - 2تبقى هذه االتفاقية نافذة ملدة غري حمددة.
 - 3ميكن لأي من الطرفني �إنهاء هذه االتفاقية مبوجب �إ�شعار خطي يقدم �إلى
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الطرف الآخر عرب القنوات الدبلوما�سية؛ ويتم الإنهاء بعد مرور �ستة �أ�شهر من
تاريخ ا�ستالم ذلك الإ�شعار ،وال ي�ؤثر ذلك على الطلبات املقدمة �أثناء �رسيان
االتفاقية.
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