اتفاقـيــة
تعــــــــاون

*

* �صدرت باملر�سوم امللكي رقم م 14/وتاريخ 1432/2/21ه���ـ وبقرار جمل�س ال��وزراء رقم ( )32وتاريخ
1432/2/20هـ وبتعميم وزير العدل رقم /13ت 4182/وتاريخ 1432/3/19هـ

�إن حكومة اململكة العربية ال�سعودية وحكومة جمهورية ال�سودان ال�شقيقتني (وامل�شار
�إليهما فيما بعد بـ«الطرفان»)� ،إمياناً منهما ب�أهمية تنمية عالقات التعاون القائمة بينهما،
وا�ستكما ًال لالتفاقية العربية للتعاون الق�ضائي يف الريا�ض ،و�إدراكاً لأهمية اال�ستقرار
النف�سي واالجتماعي و�أثره يف ت�أهيل املحكوم عليهم بعقوبات �سالبة للحرية عند ق�ضاء
عقوبتهم يف بلدانهم بني �أ�رسهم وذويهم ،وملا ينطوي عليه ذلك من جوانب �إن�سانية،
اتفقتا على الآتي:
املادة الأولى:
تعاريف:
يف نطاق تطبيق �أحكام هذه االتفاقية وما مل يقت�ض الن�ص غري ذلك يق�صد بالعبارات
التالية املعاين املو�ضحة �أمام كل منها:
الطرفان :حكومة اململكة العربية ال�سعودية وحكومة جمهورية ال�سودان.
دولة الإدانة :الدولة الطرف التي �صدر فيها حكم الإدانة والتي ينقل منها املحكوم عليه.
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دولة التنفيذ :الدولة التي ينقل املحكوم �إليها لتنفيذ العقوبة املق�ضي بها �ضده �أو
املتبقي منها.
املحكوم عليه :كل من �صدر �ضده حكم ق�ضائي باتاً وواجب التنفيذ بالإدانة بعقوبة
�سالبة للحرية يف �إقليم �أحد الطرفني.
اجلهة املخت�صة :اجلهة التي يحددها كل من الطرفني لتنفيذ �أحكام هذه االتفاقية.
املادة الثانية:
�شروط تبادل املحكومني:
يتعهد الطرفان ب�أن يتبادال املحكوم عليهم املحبو�سني بق�صد تنفيذ الأحكام ال�سالبة
للحرية ال�صادرة من حماكم �أحد الطرفني �إذا توافرت ال�رشوط الآتية:
� - 1أن تكون اجلرمية التي ي�ستند �إليها الطلب معاقباً عليها بعقوبة �سالبة للحرية
مبوجب ت�رشيع كل من دولة الإدانة ودولة التنفيذ.
� - 2أن يكون احلكم الق�ضائي املق�ضي به باتاً وواجب التنفيذ.
� - 3أن يكون املحكوم عليه متمتعاً بجن�سية دولة التنفيذ.
� - 4أن يوافق املحكوم عليه كتابة على نقله ،ف�إن مل يكن قادراً على التعبري عن �إرادته
كتابة ف�إن املوافقة تكون من وكيله القانوين �أو زوجه �أو �أحد �أقربائه حتى الدرجة
الرابعة.
� – 5أن تكون العقوبة املحكوم بها ال�سالبة للحرية ال تقل مدتها �أو املدة املتبقية عن
�ستة �أ�شهر عند تقدمي طلب النقل ,ومع ذلك يجوز ا�ستثناء �أن يتفق الطرفان
على النقل �إذا كانت املدة الباقية من العقوبة �أقل من �ستة �أ�شهر.
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املادة الثالثة:
الإبالغ بالأحكام الق�ضائية ال�سالبة للحرية:
يبلغ كل من الطرفني الطرف الآخر على وجه ال�رسعة بالأحكام الق�ضائية املت�ضمنة العقوبات
ال�سالبة للحرية ال�صادرة على �إقليمه بحق مواطني الطرف الآخر طبقاً لأحكام هذه االتفاقية.
املادة الرابعة:
حاالت رف�ض طلب نقل املحكوم:
يكون طلب نقل املحكوم عليه مرفو�ضاً يف احلاالت التالية:
�إذا ر�أت دولة الإدانة من �ش�أن النقل امل�سا�س ب�سيادتها �أو �أمنها �أو نظامها العام.
�إذا مل تنته جميع االلتزامات املالية اخلا�صة والعامة على املحكوم عليه.
املادة اخلام�سة:
م�شتمالت طلب نقل املحكوم عليه:
يقدم طلب نقل املحكوم عليه كتابة مو�ضحة فيه البيانات ال�شخ�صية للمحكوم عليه
ومكان تنفيذ العقوبة يف دولة الإدانة وحمل �إقامته يف دولة التنفيذ ,ويرفع مع طلب
النقل امل�ستندات املوقعة واملختومة من اجلهة املخت�صة وهي:
� - 1صورة من احلكم ال�صادر بالإدانة م�صدقة من اجلهة املخت�صة ،وبيان موجز عن
ظروف اجلرمية وزمان ارتكابها ومكانها ،وتكييف ال�رشعي والقانوين ،و�شهادة
ت�ؤكد �صريورة احلكم باتاً و�أنه قابل للتنفيذ.
 - 2بيان عن املدة املتبقية الواجبة التنفيذ من العقوبة ،ومدة احلب�س االحتياطي التي
ق�ضيت على ذمة الق�ضية ،و�أي معلومة �أخرى �رضورية عن �شخ�صية املحكوم
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عليه وم�سلكه قبل النطق بحكم الإدانة وبعده.
 - 3كما يجوز لأي من الدولتني طلب �أي معلومة �إ�ضافية تراها �رضورية يف �ش�أن
طلب النقل.
املادة ال�ساد�سة:
نفقات ترحيل املحكومني:
تتحمل دولة الإدانة م�صاريف النقل وتوفري احلرا�سة للمحكوم عليه �إلى �أن ي�سلم
لدولة التنفيذ.
املادة ال�سابعة:
تنفيذ العقوبة بدولة التنفيذ:
 - 1تنفذ العقوبة طبقاً لأنظمة التنفيذ املعمول بها لدى دولة التنفيذ ،وتخت�ص وحدها
باتخاذ جميع القرارات املت�صلة بكيفية التنفيذ ،وعليها �أن تبلغ دولة الإدانة -
بناء على طلبها  -ب�آثار تنفيذ حكم الإدانة.
� - 2إذا قررت دولة التنفيذ الإفراج عن املحكوم عليه لأ�سباب �صحية ،فعليها �أن تبلغ دولة
الإدانة ،بجميع الإجراءات التي متت وامل�ستندات التي قدمت يف هذا ال�ش�أن.
املادة الثامنة:
الإبالغ ب�إنهاء تنفيذ العقوبة:
تبلغ دولة الإدانة دولة التنفيذ  -فوراً  -ب�أي قرار �أو �إجراء اتخذ يف �إقليمها يكون من
�ش�أنه �إنها تنفيذ العقوبة كلها �أو بع�ضها ،وعلى ال�سلطات املخت�صة بدولة التنفيذ تنفيذ
هذه القرارات مبا�رشة.
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املادة التا�سعة:
العفو العام عن املحكوم عليه:
ي�رسي على املحكوم عليه العفو العام واخلا�ص ال�صادران من دولة الإدانة.
املادة العا�شرة:
ت�رسي هذه االتفاقية على الأحكام ال�صادرة بالإدانة �سواء �صدرت قبل دخولها حيز
النفاذ �أو بعده.
املادة احلادية ع�شرة:
مدة �سريان االتفاقية:
 - 1تظل هذه االتفاقية �سارية املفعول مدة ثالث �أعوام ،وجتدد تلقائياً ملدة �أو مدد
مماثلة ما مل يبد �أحد الطرفني رغبته يف �إنهائها ،وذلك مبوجب �إ�شعار يقدم
للطرف الآخر عرب القنوات الدبلوما�سية قبل انتهائها بثالثة �أ�شهر.
 - 2تدخل هذه االتفاقية حيز النفاذ بعد مرور ثالثني يوماً من تبادل وثائق الت�صديق عليها.
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