اتفاقـيــة
تعــــــــاون

*
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�إن اململكة العربية ال�سعودية وجمهورية الهند (امل�شار �إليهما فيما بعد بالطرفني
املتعاقدين) دعماً للعالقات القائمة بينهما ،ورغبة منهما يف �إقامة التعاون يف جمال
نقل الأ�شخا�ص املحكوم عليهم من مواطني الدولتني ،وذلك يف �سبيل �إعادة ت�أهيلهم
اجتماعياً ونف�سياً ،و�إدراكاً منهما للفوائد الناجتة عن التعاون يف هذا املجال ،قد اتفقتا
على ما يلي:
املادة الأولى:
التعاريف:
يف تطبيق �أحكام هذا االتفاق يق�صد بالعبارات التالية املعاين املو�ضحة قرين كل
منها ،ما مل يقت�ض ال�سياق خالف ذلك:
 -1الدولة الناقلة :الدولة التي �صدرت فيها العقوبة بحق ال�شخ�ص املحكوم عليه.
 - 2الدولة املنقول �إليها :الدولة التي ينقل �إليها ال�شخ�ص املحكوم عليه لتنفيذ
العقوبة املق�ضي بها �ضده �أو املتبقي منها.
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 - 3ال�شخ�ص املحكوم عليه :كل �شخ�ص يخ�ضع لعقوبة باحلرمان من احلرية بناء
على �أمر يرجع حلكم حمكمة �أو جهة خمت�صة مت �إن�شا�ؤها وفقاً للقانون النافذ
وقت �صدور احلكم يف �أي من الطرفني املتعاقدين.
 - 4العقوبة� :أي عقوبة �أو تدبري باحلرمان من احلرية �صادر من حمكمة �أو جهة
خمت�صة يف �إطار ممار�ستها الخت�صا�صها اجلنائي.
 - 5احلكم :كل حكم �أو قرار قطعي �صادر من حمكمة �أو جهة خمت�صة.
املادة الثانية:
مبادئ عامة:
 - 1ميكن لأي من الطرفني املتعاقدين نقل الأ�شخا�ص املحكوم عليهم من مواطني
الطرف الآخر ال�ستكمال العقوبة ال�صادرة بحقهم يف بلدهم وفقاً لأحكام هذا
االتفاق.
 - 2يقوم كل من الطرفني املتعاقدين ب�إبالغ الطرف الآخر يف �أق�صى �رسعة ممكنة عن
الأحكام الق�ضائية امل�شتملة على عقوبات �سالبة للحرية قطعية وواجبة التنفيذ
�صادرة على �إقليمه يف حق مواطني ذلك الطرف.
املادة الثالثة:
ال�سلطات املركزية:
 - 1اجلهات امل�س�ؤولة عن تنفيذ هذا االتفاق يف الطرفني املتعقادين هي:
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 من جانب اململكة العربية ال�سعودية :وزارة الداخلية. من جانب جمهورية الهند :وزارة ال�ش�ؤون املحلية.ويف حال تعديل �أي من الطرفني املتعاقدين اجلهات امل�س�ؤولة التابعة له فعليه �إبالغ
الطرف الآخر بذلك عرب القنوات الر�سمية.
 - 2تكون املخاطبات بني اجلهات امل�س�ؤولة لدى الطرفني املتعاقدين حول تنفيذ
�أحكام هذا االتفاق كتابة ،وذلك من خالل القنوات الر�سمية للبلدين.
املادة الرابعة:
�شروط النقل:
ُينقل الأ�شخا�ص املحكوم عليهم من مواطني �أي من الطرفني املتعاقدين وفق
ال�رشوط التالية:
� -1أن يكون الفعل �أو االمتناع عن الفعل ال�صادر يف �ش�أنه العقوبة بالدولة الناقلة
جرمية معاقباً عليها باحلرمان من احلرية يف ت�رشيعات الدولة املنقول �إليها.
� -2أن يكون املحكوم عليه مواطناً للدولة املنقول �إليها عند تقدمي الطلب.
� - 3أن يكون احلكم قطعياً وواجب التنفيذ.
� - 4أال تكون هناك �أية �إجراءات جنائية قائمة �ضد ال�شخ�ص املحكوم عليه يف الدولة
الناقلة.
� - 5أن يوافق الطرفان املتعاقدان على طلب النقل.
� - 6أن يوافق املحكوم عليه كتابة على نقله ،و�إذا مل ي�ستطع التعبري عن �إرادته كتابة
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تكون املوافقة من ممثله �أو �أحد �أقاربه املخولني بالت�رصف نيابة عنه.
� - 7أال تقل مدة العقوبة عند تقدمي طلب النقل عن �ستة �أ�شهر .ومع ذلك يجوز
 ا�ستثنا ًء � -أن يتفق الطرفان املتعاقدان على النقل �إذا كانت املدة الباقية منالعقوبة �أقل من �ستة �أ�شهر.
� - 8أن يكون املحكوم عليه قد �سدد جميع االلتزامات املالية اخلا�صة والعامة املحكوم
عليه بها� ،أو �أن ي�ضمن �سدادها  -بح�سب ما تراه الدولة الناقلة  -ما مل يثبت
�إع�ساره.
املادة اخلام�سة:
طلب النقل:
ميكن تقدمي طلب النقل من قبل:
 -1الدولة الناقلة.
 - 2الدولة املنقول �إليها.
 - 3املحكوم عليه �أو ممثله �أو �أقاربه املخولون بالت�رصف بالنيابة عنه .و ُيقدم طلب
النقل يف هذه احلالة �إلى �أي من الدولتني.
املادة ال�ساد�سة:
االلتزام بتقدمي املعلومات:
تقوم الدولة الناقلة بتوفري املعلومات والوثائق التالية:
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 - 1ا�سم ال�شخ�ص املحكوم عليه وجن�سيته ومكان وتاريخ ميالده ،وعنوانه  -يف
حال توافره  -يف الدولة املنقول �إليها ،بالإ�ضافة �إلى ن�سخة من جواز �سفره �أو
�أي وثائق �إثبات هوية �أخرى ،وب�صمات �أ�صابعه بقدر الإمكان.
 - 2بيان خمت�رص عن ظ��روف اجل��رمي��ة ،وزم��ان ارتكابها ومكانه ،وتكييفها
القانوين.
 - 3تقرير طبي� ،أو اجتماعي� ،أو �أي تقرير �آخر عن ال�شخ�ص املحكوم عليه.
� - 4صورة م�صدقة من احلكم القطعي الواجب التنفيذ.
 - 5بيان مبدة العقوبة وتاريخ بدء تنفيذها ،واملدة املتبقية الواجبة التنفيذ منها ،ومدة
احلب�س االحتياطي التي مت ق�ضا�ؤها.
 - 6بيان ي�شتمل على موافقة املحكوم عليه �أو ممثله على النقل.
� - 7إعالن من الدولة الناقلة باملوافقة على نقل ال�شخ�ص املحكوم عليه.
املادة ال�سابعة:
املوافقة و�إثباتها:
بناء على طلب الدولة الناقلة تقوم الدولة املنقول �إليها بتقدمي الآتي:
 - 1م�ستند ر�سمي يثبت مواطنة املحكوم عليه للدولة املنقول �إليها.
� - 2صورة من الت�رشيعات �أو الأنظمة التي تبني �أن الأفعال �أو االمتناع عن الأفعال
التي �أدت �إلى العقوبة ت�شكل جرمية لدى الدولة املنقول �إليها.
� - 3إعالن من الدولة املنقول �إليها بقبولها لنقل ال�شخ�ص املحكوم عليه �إليها.
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املادة الثامنة:
امل�شاركة باملعلومات:
 - 1حتيط اجلهات املخت�صة لدى الطرفني املتعاقدين ال�شخ�ص املحكوم عليه بالقرار
املتخذ حيال طلب نقله ولل�شخ�ص املحكوم عليه احلق يف �أن ُيبلغ عن و�ضع
طلب نقله.

 - 2ميكن لأي من الطرفني املتعاقدين �أن يطلب من الطرف الآخر معلومات �أو
م�ستندات مك ّملة ذات عالقة بطلب النقل.
املادة التا�سعة:
النقل والتكاليف:
 - 1بعد �صدور املوافقة على نقل ال�شخ�ص املحكوم عليه ت�سلمه الدولة الناقلة
�إلى الدولة املنقول �إليها يف املكان والتاريخ املتفق عليهما من قبل الطرفني
املتعاقدين.
 - 2تتحمل الدولة املنقول �إليها تكاليف نقل املحكوم عليه وكذلك امل�صاريف الناجتة
عن تنفيذ العقوبة على �أرا�ضيها.
املادة العا�شرة:
ا�ستمرارية تنفيذ العقوبة:
بعد نقل ال�شخ�ص املحكوم عليه:
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 - 1تلتزم الدولة املنقول �إليها بالطبيعة القانونية للعقوبة ومدتها كما وردت يف احلكم
ال�صادر من املحكمة �أو اجلهة املخت�صة يف الدولة الناقلة.
 - 2ت�ستمر اجلهة املخت�صة يف الدولة املنقول �إليها بتنفيذ العقوبة من خالل حمكمة
�أو �أمر �إداري ح�سبما يتطلبه قانونها الوطني.

� - 3إذا كانت ت�رشيعات الدولة املنقول �إليها ت�ضع حداً �أق�صى ملدة العقوبة يف اجلرمية
نف�سها ،وكانت مدة العقوبة ال�صادرة من قبل الدولة الناقلة تتجاوز هذا احلد ،تقوم
الدولة املنقول �إليها بتكييف العقوبة على احلد الأق�صى الذي تن�ص عليه ت�رشيعاتها.
 - 4تلتزم الدولة املنقول �إليها بعدم زيادة مدة العقوبة �أو ا�ستبدالها بغرامة مالية.
 - 5يتم تنفيذ العقوبة طبقاً لأنظمة التنفيذ املعمول بها لدى الدولة املنقول �إليها،
وتخت�ص وحدها باتخاذ جميع القرارات املتعلقة بكيفية التنفيذ.
املادة احلادية ع�شرة:
العفو� ،أو العفو العام� ،أو ا�ستبدال العقوبة:
 - 1ي�رسي على ال�شخ�ص املحكوم عليه قرار العفو� ،أو العفو العام� ،أو ا�ستبدال
العقوبة ،ال�صادر فقط من قبل الدولة الناقلة.
 - 2تقوم الدولة الناقلة ب�إبالغ الدولة املنقول �إليها ب�شكل فوري عن �أي
قرار �صادر يف �إقليمها يكون من �ش�أنه �إنهاء تنفيذ العقوبة �أو جزء منها،
وعلى اجلهات املخت�صة يف الدول املنقول �إليها تنفيذ هذه القرارات
مبا�رشة.
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املادة الثانية ع�شرة:
�إعادة النظر يف احلكم:
حتتفظ الدولة الناقلة وحدها باالخت�صا�ص الق�ضائي والقانوين فيما يتعلق ب�إعادة
النظر يف احلكم.
املادة الثالثة ع�شرة:
�إعادة حماكمة ال�شخ�ص املحكوم عليه:
ال يجوز للدولة املنقول �إليها �إعادة حماكمة ال�شخ�ص املحكوم عليه واملنقول مبوجب
�أحكام هذا االتفاق على الأفعال �أو االمتناع عن الأفعال التي �صدر ب�ش�أنها حكم من
اجلهات املخت�صة يف الدولة الناقلة.
املادة الرابعة ع�شرة:
معلومات حول تنفيذ العقوبة:
تبلغ الدولة املنقول �إليها الدولة الناقلة مبا يلي:
 - 1عند ا�ستكمال تنفيذ العقوبة ،ويكون لهذا الإبالغ �أثر �إنهاء العقوبة يف الدولة
الناقلة.
 - 2هروب ال�شخ�ص املحكوم عليه ،والإج��راءات املتخذة من قبل الدولة الناقلة
لت�أمني اعتقاله.
� - 3أي �أمور �أخرى تتعلق بتنفيذ العقوبة.
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املادة اخلام�سة ع�شرة:
اللغة:
تكون الطلبات وامل�ستندات باللغة الإجنليزية� ،أو مرفق معها ترجمة �إلى اللغة الإجنليزية.
املادة ال�ساد�سة ع�شرة:
الرتانزيت:
عند رغبة �أي من الطرفني املتعاقدين نقل �أحد مواطنيه من بلد ثالث عرب �إقليم
الطرف املتعاقد الآخر ،فعليه التقدم بطلب �إلى ذلك الطرف .وعلى الطرف املتعاقد
الآخر ت�سهيل النقل عرب �إقليمه �إذا كان هذا النقل ال يتعار�ض مع ت�رشيعاته.
املادة ال�سابعة ع�شرة:
التعاون من �أجل التنفيذ:
تقوم اجلهات املخت�صة يف الطرفني املتعاقدين بالت�شاور للو�صول �إلى �أجنح الو�سائل
لتطبيق هذا االتفاق ،وميكن لها �أي�ضاً االتفاق على الإجراءات العملية التي قد تكون
�رضورية لت�سهيل تطبيق هذا االتفاق.
املادة الثامنة ع�شرة:
ت�سوية اخلالفات:
يقوم الطرفان املتعاقدان بت�سوية �أي خالف قد ين�ش�أ حول تف�سري �أو تطبيق هذا
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االتفاق عرب امل�شاورات بني جهاتهما املخت�صة ،ويف حال عدم التو�صل �إلى حل يتم
ت�سوية اخلالف عرب القنوات الدبلوما�سية.
املادة التا�سعة ع�شرة:
نطاق تطبيق االتفاق:
يطبق هذا االتفاق على تنفيذ العقوبات ال�صادرة من اجلهات املخت�صة يف الطرفني
املتعاقدين قبل �أو بعد دخول هذا االتفاق حيز النفاذ.
املادة الع�شرون:
التعديالت:
ميكن تعديل هذا االتفاق مبوافقة الطرفني املتعاقدين ،وتدخل التعديالت حيز النفاذ
وفقاً للإجراءات نف�سها املتبعة لدخول هذا االتفاق حيز التنفيذ.
املادة احلادية والع�شرون:
الأحكام النهائية:
 - 1يقوم الطرفان املتعاقدان با�ستكمال كافة الإجراءات القانونية والد�ستورية الالزمة
لدخول هذا االتفاق حيز النفاذ .ويدخل هذا االتفاق حيز النفاذ بعد ثالثني
يوماً من تاريخ ا�ستالم �آخر �إ�شعار عرب القنوات الدبلوما�سية ب�ش�أن اكتمال تلك
الإجراءات.
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 - 2يبقى هذا االتفاق نافذاً ملدة غري حمددة.
 - 3ميكن لأي من الطرفني املتعاقدين �إنهاء هذا االتفاق مبوجب �إ�شعار خطي يقدم
�إلى الطرف الآخر عرب القنوات الدبلوما�سية؛ ويتم الإنهاء مبجرد مرور �ستة
�أ�شهر من تاريخ ا�ستالم ذلك الإ�شعار ،وال ي�ؤثر ذلك على الطلبات املقدمة �أثناء
�رسيان االتفاق.
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