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مر�ســــوم �سلطانــــي
رقــم 2015/2
بالت�صديق على اتفاقية التعاون القانوين والق�ضائي فـي امل�سائل
اجلزائية (اجلنائية) بني حكومة �سلطنة عمان وحكومة جمهورية الهند
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 96/101
وعلى اتفاقيــة التعــاون القانوين والق�ضائـي فــي امل�سائــل اجلزائيــة (اجلنائيــة) بني حكومـة
�سلطنة عمان وحكومة جمهورية الهند املوقعة فـي مدينة نيودلهي بتاريخ 2014/10/29م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
الت�صديق على االتفاقية امل�شار �إليها وفقا لل�صيغة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  30 :من ربيـع الأول �سنة 1436هـ
املـوافــــق  21 :من ينايــــــــــــر �سنة 2015م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان
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اتفاقيـة التعـاون القانونـي والق�ضائـي
فـي امل�سائــــل اجلزائيـــــة ( اجلنائيـــــة )
بني حكومــة �سلطنـة عمـان وحكومـة جمهورية الهنـد
�إن حكومة �سلطنة عمان وحكومة جمهورية الهند  ( ،وي�شار �إليهما فـيما بعد بالدولتني )
�إدراك ــا منهم ــا للحاجــة لتقديـ ــم �أق�صــى ق ــدر مــن التعــاون فـي �إع ــالن مذكــرات التكلي ــف
باحل�ضور وتنفـيذ الأوامر والإنابات و�سائر امل�ستندات الق�ضائية الأخرى ،
ورغبة منهما فـي تطوير فاعلية البلدين فـي جماالت التحقيق واملالحقة ومنع اجلرمية
مبــا فــي ذلك اجلرائــم املتعلقــة بالإرهــاب وتعقب و�ضبــط �أو م�صــادرة متح�ص ــالت و�أدوات
اجلرمية من خالل التعاون وتبادل امل�ساعدة القانونية فـي امل�سائل اجلزائية ( اجلنائية ) ،
قــد اتفقت ــا علــى مــا يلــي :
املــادة ( ) 1
جمــــال التطبيــــــق
-1
-2

-3

-4

1تق ــدم ك ــل من الدولت ــني مبوجـ ــب �أحكام ه ــذه االتفاقية �إلـ ــى الدول ـ ــة الأخرى �أق�صـ ــى
قدر من امل�ساعدة املتبادلة فـي امل�سائل اجلزائية (اجلنائية) .
2يق�صد بامل�ساعدة القانونية الق�ضائية �أي م�ساعدة تقدم من قبل الدولة املطلوب �إليها
�إىل الدولة الطالبة فـي جمال التحقيق واملالحقة والإجراءات فـي امل�سائل اجلزائية
(اجلنائيـ ــة) ب�ص ــرف النظـ ــر عم ــا �إذا كانــت امل�ساع ــدة ق ــد طلبــت �أو قدمــت مـن املحكمــة
�أو �أي جهة ر�سمية �أخرى .
3ال تخـ ــل هذه االتفاقية بـ ـ�أي التزام ـ ــات بني الدولتني مبوجب اتفاقي ــات �أو ترتيبـ ــات
�أخرى كما ال متنع هذه االتفاقية الدولتني �أو جهات تنفـيذ القانون لديهما من تقدمي
امل�ساعدة لكل منهما طبقا التفاقيات وترتيبات �أخرى .
4تطبق هذه االتفاقية �أي�ضا على �أي طلبات للم�ساعدة متعلقة بفعل �أو امتناع مت ارتكابه
قبل �سريانها .
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املــادة ( ) 2
تعريفــــــــات
لأغرا�ض هذه االتفاقية :
� / 1أ " 	-امل�سائل اجلزائية (اجلنائية)" تعني  :البحث  ،والتحقيق  ،واملحاكمة �أو �أي �إجراءات
�أخرى ذات �صلة باجلرمية وفقا للقوانني ال�سارية فـي كل من الدولتني .
ب  	-ت�شم ــل امل�سائ ــل اجلزائي ـ ــة (اجلنائية) �أي�ض ــا التحقيق ــات �أو املحا�ض ــر الق�ضائي ـ ــة
املتعلق ــة بجرائ ــم تخ ــ�ص ال�ضرائـ ــب والر�سـ ــوم واجلم ــارك والتحوي ــالت الدوليـ ــة
لر�ؤو�س الأموال �أو املدفوعات .
ج  -ت�شمل امل�ساعدة :
1 -1التعرف على الأ�شخا�ص والأدوات وحتديد �أماكن تواجدها .
2 -2تبليغ امل�ستندات مبا فـي ذلك م�ستندات ا�ستدعاء الأ�شخا�ص .
3 -3تقدمي املعلومات وامل�ستندات واملواد والت�سجيالت .
4 -4التفتي�ش وال�ضبط .
5 -5جمع الأدلة و�أخذ الأقوال .
6 -6ال�سماح بح�ضور �أ�شخا�ص من الدولة الطالبة للم�ساعدة فـي تنفـيذ الطلب .
7 -7ال�سم ـ ـ ــاح مبثـ ـ ـ ــول الأ�شخـ ــا�ص املحتجزي ـ ــن لتقديـ ـ ـ ــم الأدل ـ ـ ـ ــة �أو امل�ساع ـ ـ ــدة
فـي التحقيقات .
8 -8ت�سهيل ح�ضور ال�شهود للم�ساعدة فـي التحقيقات .
9 -9اتخـ ــاذ الإج ــراءات الالزم ــة لتحديد مك ــان عائ ــدات اجلرميـ ـ ــة والتحف ـ ــظ
عليها �أو م�صادرتها .
�10 10أي �شك ـ ــل �آخ ـ ــر من �أ�شكــال امل�ساعدة ال يتعــار�ض مع قانون الدول ــة املطلــوب
�إليها امل�ساعدة .
� / 2أ " -متح�صالت اجلرمية" تعني �أي ممتلكات يح�صل عليها ب�صورة مبا�شرة �أو غري
مبا�شرة �أي �شخ�ص نتيجة لعمل �إجرامي �أو قيمة هذه املمتلكات .
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ب " 	-املمتلك ــات" تعن ــي املمتلكـ ــات واملوج ـ ـ ــودات �أي ــا ك ــان و�صفه ـ ــا � ،س ـ ــواء كان ــت ماديــة
�أو غري ماديــة  ،منقولة �أو غري منقول ــة  ،ملمو�سـ ــة �أو غري ملمو�س ــة  ،وامل�ستن ــدات
�أو ال�صكــوك القانونية التي تثبت ملكية تلك املوجودات �أو وجود م�صلح ــة فـيه ــا ،
�أو موجودات حت�صل من �أو ت�ستخدم فـي ارتكاب جرمية وت�شمل املمتلكات املح�صلة
من متح�صالت اجلرمية .
ج " 	-امل�صادرة" تعني �أي �إجراء ي�ؤدي �إىل احلرمان من امللكية .
د �" 	-أدوات اجلرميـ ـ ــة" تعنـ ــي �أي �أدوات ا�ستخدم ـ ـ ــت �أو �أعـ ــدت بغـ ــر�ض ا�ستخدامه ــا
فـي ارتكاب اجلرمية .
هـ " 	-التحفـ ــظ على املمتلكـ ــات" يعنــي �أي �إجراء ي�ستهدف منع التعامــل فـي املمتلكــات
�أو نقلها �أو الت�صرف فـيها .
املــادة ( ) 3
ال�سلطـــــات املخت�صــــــة
1 -1تقـ ــدم طلبـ ــات امل�ساعدة القانونية مبوجــب هـ ــذه االتفاقية عرب ال�سلط ـ ــات املخت�صـ ــة
فـي كل من الدولتني .
2 -2تكون �شرطة عمان ال�سلطانية هي ال�سلطة املخت�صة فـي �سلطنة عمان وفـي جمهورية
الهند وزارة ال�ش�ؤون الداخلية .
املــادة ( ) 4
بيانـــات طلــــب امل�ساعـــدة
1 -1تقدم طلبات امل�ساعدة مبوجب �أحكام هذه االتفاقية كتابة ومع ذلك يجوز فـي الظروف
العاجلـة مبوافقـة الدولــة املطلــوب �إليها �أن يتم طلب امل�ساعدة �شفاهــة علــى �أن ي�ؤك ــد
كتابة فـيما بعد .
2 -2يجب �أن يت�ضمن طلب امل�ساعدة البيانات الآتية :
�أ  	-ا�س ـ ــم اجله ـ ــة املخت�صـ ــة التي تقـ ــوم بالتحقي ـ ــق �أو املالحقـ ــة �أو املقا�ضـ ــاة بالدولـ ــة
الطالبة .
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ب  	-و�صـ ــف للوقائ ــع ذات ال�صل ـ ــة بالطــلب وال�ســند القانونـ ــي للتحقيـ ـ ــق �أو املالحقـ ـ ــة
�أو املقا�ضاة .
ج  	-الغر�ض الذي قدم الطلب من �أجله وطبيعة امل�ساعدة املطلوبة .
د  	-تفا�صيل ومتطلبات �أي �إجراء ترغب الدولة الطالبة فـي اتباعه .
هـ  	-حتديد الزمن لتنفـيذ الطلب .
و  	-هوية وجن�سية ال�شخ�ص �أو الأ�شخا�ص مو�ضوع التحقيق .
ز  	-فـي حالـة طلـب احل�صــول على �أدلــة �أو طلــب التفتيـ�ش وال�ضبـط �أو طلـب حتـديـد
مكان و�ضبط وم�صادرة متح�صالت اجلرمية �أو الأموال املراد ا�ستخدامها لتمويل
الأعمال الإرهابية  ،يجب �أن يت�ضمن الطلب بيانات بالأ�سباب التي ترجح االعتقاد
بوجود الأدلة فـي نطاق االخت�صا�ص الق�ضائي بالدولة املطلوب �إليها .
ح  -فـي حال ــة طلب �أخـ ــذ �أقـ ـ ــوال �أو �شهـ ــادة م ــن �شخ�ص  ،يجب �أن يت�ضمن بيانـ ــا مب ــا
�إذا كان املطلوب �أخذ �أقواله �أو �شهادته بحلف اليمني �أو الإقرار  ،مع و�صف ملو�ضوع
الأقوال �أو ال�شهادة املطلوبة .
ط  	-فـي حالـ ــة طلـ ــب �إع ــارة امل�ضبوطات يجب �أن يت�ضمن الطلب بيانا با�ســم ال�شخــ�ص
�أو الأ�شخــا�ص الذين �سيعهد �إليهم بالتحفظ عليها وكذلك املك ــان ال ــذي �ستنقـ ــل
�إليه  ،و�أي اختبارات يتعني �إجرا�ؤها عليها وتاريخ �إعادة هذه امل�ضبوطات .
ي  	-فـي حالة طلب �إح�ضار �شخ�ص موقوف �أو �أ�شخا�ص موقوفـني  ،يجب �أن يت�ضمن
الطلب ا�سم ال�شخ�ص �أو الأ�شخا�ص الذين �سيعهد �إليهم بحرا�سته �أو حرا�ستهم
خالل عملية الرتحيل  ،واملكان الذي �سريحل �أو �سريحلون �إليه وتاريـ ــخ �إعادتـ ــه
�أو �إعادتهم .
ك 	-م�ستوى ال�سرية املطلوبة والأ�سباب الداعية لها .
ل  	-فـي حالة طلبات التحفظ �أو م�صادرة الأدوات �أو املتح�صالت الناجتة عن اجلرمية
يجب �أن يت�ضمن الطلب ما ي�أتي :
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 و�صف تف�صيلي لهذه الأدوات �أو املتح�صالت مبا فـي ذلك حتديد مكانها . بيــان بالأ�سب ــاب التـ ــي تدعو لالعتقاد ب�أن تلك الأمــوال �أو املمتلكـات متح�صلــةعن جرمية �أو م�ستخدمة فـيها .
 بيان بال�سند القانوين للمالحقة فـي الدولة الطالبة .3 -3ال يجـوز للدولـة املطلـوب �إليهـا �أن ترفــ�ض تنفــيذ الطلــب ملجــرد �أنه ال يت�ضمــن جمي ــع
املعلومــات امل�شار �إليهــا فـي ه ــذه امل ــادة � ،إذا كان تنفـيذ الطلب ممكنا بغري ذلك طبقا
لقانون الدولة املطلوب �إليها .
�4 -4إذا اعتبـ ـ ــرت الدولـ ــة املطلـ ــوب �إليه ــا �أن هن ـ ــاك حاج ــة ملعلوم ــات �إ�ضافـيــة لكي ي�صبـح
من املمكن التعامل مع الطلب  ،يجوز لتلك الدولة �أن تطلب تلك املعلومات الإ�ضافـية .
املــادة ( ) 5
تنفـيـــذ الطلـــب
1 -1تنفذ طلبات امل�ساعدة طبقا لقانون الدولة املطلوب �إليها ويجوز تنفـيذها ب�أي �شروط
�أو طريقة حمددة فـي الطلب �إذا مل تكن تتعار�ض مع قانون الدولة املطلوب �إليها .
2 -2تبلغ الدولة املطلوب �إليها  ،الدولة الطالبة ب�أي ظــروف من �ش�أنها �أن ت�سبب ت�أخريا
ملحوظا فـي تنفـيذ الطلب .
3 -3تبل ــغ الدول ــة املطل ــوب �إليهــا فـي احل ــال  ،الدول ــة الطالبة ب�أي قرار بع ــدم اال�ستجاب ــة
كليا �أو جزئيا لطلب امل�ساعدة �أو ت�أجيل التنفـيذ  ،مع تقدمي الأ�سباب الداعية �إىل ذلك .
4 -4عل ــى الدولـ ـ ــة املطلــوب �إليه ــا عــدم رف ــ�ض تنفـيــذ الطلــب بحج ــة ال�سري ـ ــة امل�صرفـيــة
طاملا �أنه طلب ق�ضائي .
5 -5يجـ ــوز للدول ـ ـ ــة املطلـ ــوب �إليهـ ــا ت�أجيل تنفـيـ ــذ الطلـ ــب �إذا كـ ــان م ـ ــن �ش�أنـ ـ ــه الت�أثي ـ ــر
على التحقيقات �أو املالحقات اجلارية فـي الدولة املطلوب �إليها .
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املــادة ( ) 6
رفــ�ض طلـــب امل�ساعــــدة
1 -1يجوز للدولة املطلوب �إليها رف�ض طلب امل�ساعدة فـي احلاالت الآتية :
�أ � -إذا كان تنفـيذ الطلب من �ش�أنه �أن مي�س ب�سيادتها �أو ب�أمنها � ،أو يتعار�ض مع النظام
العام �أو �أي م�صالح �أ�سا�سية �أخرى لديها .
ب � -إذا كان تنفـيذ الطلب يتعار�ض مع القانون الوطني للدولة املطلوب �إليها .
ج  -ف ـ ــي حالـ ــة طل ــب التحفـ ــظ �أو م�ص ــادرة املتح�صالت �أو الأدوات املتعلقة بجرميــة ،
لو ارتكبت فـي الدولة املطلوب �إليها ملا اعتربت جرمية يتخذ ب�ش�أنها �أمر م�صادرة .
د � -إذا كان الطلب يتعلق بجرمية ق�ضي فـيها برباءة املتهم �أو �صدر عفو عنه .
2 -2قبل رف�ض طلب امل�ساعدة  ،تنظر الدولة املطلوب �إليها فـي �إمكانية تقدمي امل�ساعدة
مبوجب ال�شروط التي تراها �ضرورية  ،و�إذا قبلت الدولة الطالبة تلك ال�شروط فعليها
مراعاتها .
املــادة ( ) 7
تبليــــغ امل�ستـنـــدات
1 -1على الدولة املطلوب منها تبليغ �أي م�ستند ير�سل �إليها بغر�ض التبليغ .
2 -2على الدولة الطالبة �إر�سال طلب التبليغ الذي يتطلب ردا �أو مثوال فـي الدولة الطالبة
فـي وقت مقبول قبل املوعد املحدد للرد �أو املثول .
3 -3على الدولة املطلوب �إليها �إر�سال ما يثبت التبليغ وفقا للطريقة التي حددتها الدولة
الطالبة .
املــادة ( ) 8
نقــل امل�ستنــدات والت�سجيـــالت واملـــواد
�1 -1إذا تعلـ ــق طلـ ــب امل�ساع ــدة بنق ــل ت�سجيـ ــالت �أو م�ستنـ ــدات  ،يجـ ــوز للدول ـ ــة املطلـ ــوب
�إليها �إر�سال �صورة طبق الأ�صل ومعتمدة ما مل تطلب الدولة الطالبة الأ�صول �صراحة .
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2 -2تعـ ــاد الت�سجي ــالت وامل�ستنـ ــدات الأ�صلي ــة وامل ــواد املر�سل ــة �إىل الدولــة الطالبــة ب�أ�س ــرع
وقت ممكن �إىل الدولة املطلوب �إليها .
3 -3مبا ال يتعار�ض مع قانون الدولة املطلوب �إليها  ،تر�سل امل�ستندات واملواد والت�سجيالت
بال�شكل املقرر �أو م�صدقا عليها وفقا ملا تقرره الدولة الطالبة كي تكون مقبولة طبقا
لقانونها .
املــادة ( ) 9
احل�صـول علـى الأدلـة فـي الدولــة املطلـوب �إليهـا
1 -1يجوز مبوجب التكليف باحل�ضور �إلزام �أي �شخ�ص  -مبا فـي ذلك املوقوفون  -الإدالء
بال�شهــادة �أو �إبراز امل�ستنــدات والت�سجيالت واملواد الأخــرى مب ــا ال يتع ــار�ض م ــع قانـ ــون
الدولة املطلوب �إليها .
2 -2مع مراعاة قانون الدولة املطلوب �إليها  ،يجوز  -عند �أخذ الأدلة  -ال�سماح بح�ضور
مفو�ضي وموظف ـ ــي الدولـ ــة الطالبـ ــة والأ�شخـ ــا�ص املعنيــني بالإج ــراءات � ،إل ــى الدولة
املطلوب �إليها للم�شاركة فـي احل�صول على الأدلة .
3 -3ي�شم ــل حـ ــق امل�شارك ــة فـي احل�ص ــول على الأدل ــة ح ــق املوظفـني احلا�ضريـ ــن ف ــي طـ ــرح
الأ�سئلة ويج ــوز للأ�شخ ـ ــا�ص احلا�ضريـ ــن �أثنـ ــاء تنفـيذ الطلب  -بع ــد موافق ــة الدول ــة
املطلوب �إليها � -إعداد ت�سجيل طبق الأ�صل من الإجـراءات وا�ستخـدام الو�سائل التقني ــة
لإع ــداد هذا الت�سجيل .
املــادة ( ) 10
التفتيـــ�ش وال�ضبـــط
1 -1على الدولة املطلوب �إليها تنفـيذ طلب التفتي�ش وال�ضبط .
2 -2يت ــم تنفـي ــذ التفتي�ش وال�ضب ــط من قب ــل الدول ــة املطلوب �إليهـ ــا بذات امل�ستوى وحتت
ذات الأو�ضـ ــاع التـ ــي تنطبـ ــق عل ــى �سلطـ ــات تنفـيـ ــذ القان ـ ــون وال�سلطـ ــات الق�ضائيـ ـ ــة
لديهــا وفقا لقوانينها .
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3 -3علــى ال�سلطــة املخت�صــة التــي نفــذت طلــب التفتي ــ�ش وال�ضب ــط تقدي ــم �أي معلومــات
ميكـن طلبهــا مــن الدولـ ــة الطالبة تتعلق  ،ولكن ال تقت�ص ــر على نوعي ــة وحالــة وتكامـ ــل
وا�ستمرارية حيازة امل�ستندات والت�سجيالت والأدوات امل�ضبوطة وكذلك ظروف ال�ضبط .
املــادة ( ) 11
ح�ضــور الأ�شخـا�ص لتقديــم الأدلــة
�أو امل�ساعـــدة فـي التحقيـــق لــدى الطــرف الطالــب
1 -1يجوز للدولة الطالبة �أن تطلب ح�ضور �شخ�ص ما لل�شهادة �أو امل�ساعدة فـي التحقيق .
2 -2تقوم الدولة املطلوب �إليها بدعــوة ال�شخ�ص للم�ساعدة فـي التحقيق �أو املثـول ك�شاه ــد
فـي الإجراء القانوين وتطلب موافقته على ذلك ويبلغ ذلك ال�شخ�ص ب�أي م�صروف ــات
�أو بدالت يتم �صرفها .
املــادة ( ) 12
�إح�ضـار املوقوفـني لتقديـم الأدلــة �أو امل�ساعـدة فـي التحقيـق
1 -1يجوز نقل ال�شخ�ص املوقوف فـي الدولة املطلوب �إليها  ،بناء على طلب الدولة الطالبة ،
ب�شكل م�ؤقت �إىل الدولـ ــة الطالب ــة للم�ساعـ ــدة فـي التحقيق ــات �أو الإجــراءات القانونيــة
ب�شـ ــرط موافق ــة ذلك ال�شخ ـ ــ�ص على االنتقـ ــال وع ــدم وجــود �أ�ســباب جوهري ــة حتـ ــول
دون النقل و�إذا رف�ض ال�شخ�ص االنتقال تطبق �أحكام املــادة ( )9من هذه االتفاقية .
2 -2فـي احلالة التي يجب فـيها بقاء ال�شخ�ص املطلوب نقله موقوفا مبوجب قانون الدولة
املطلــوب �إليهــا  ،يتع ــني على الدولة الطالبة و�ضع ذلك ال�شخ�ص قيد احلب�س و�إعادته
حمبو�سا عند انتهاء تنفـيذ الطلب .
�3 -3إذا انتهـت مـدة العقوبـة املوقعـة على ال�شخـ�ص املنقـول �أو �إذا �أخطـرت الدولـة املطلوبــة
�إليها الدولة الطالبة ب�أن ال�شخ�ص املنقول مل يعـ ــد مطلوبـ ــا و�ضعــه قي ــد احلبـ ــ�س يتم
�إطالق �سراح ذلك ال�شخ�ص ويعامل معاملة ال�شخ�ص املطلوب ح�ضوره مبوجب طلب
ح�ضور من الدولة الطالبة .
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املــادة ( ) 13
�ضمــان �سالمـــة م�ســـار �إجـــراءات النقـــل
1 -1ال يجوز مالحقة �أو حجز �أو تقييد احلرية ال�شخ�صية لأي �شخ�ص متواجد فـي �إقليم
الدول ــة الطالب ــة مبوافقت ــه للظه ـ ــور �أم ــام ال�سلط ـ ــات الق�ضائية للرد عل ــى �أي �أفعـ ــال
�أو امتناع ل ــم ي ــرد ذكرهــا فـي الطلــب  .كما ال يجوز حجز وتقييد احلرية ال�شخ�صيـة
لأي �شخــ�ص عن �أي �أفعال �أو امتناع وقعت قبل مغادرته الدولة املطلوب �إليها .
2 -2ال ي�سري تطبيق البند ( )1من هذه املـادة �إذا �أتيحت لل�شخ�ص حرية مغادرة الدولة
الطالبــة ومل يغادر خــالل ( )30الثالثــني يوم ــا التالية لإبالغـ ــه ر�سميـ ــا بـ ـ�أن ح�ضــوره
مل يعد مطلوبا �أو �إذا غادر ذلك البلد ثم عاد �إليه باختياره .
3 -3ال يجوز �أن يخ�ضع ال�شخ�ص الذي يتخلف عن احل�ضور �إىل الدولة الطالبة لأي عقوبة
�أو �إجراء �إجباري فـي الدولة املطلوب �إليها .
املــادة ( ) 14
الأمــوال املـراد ا�ستخدامهـا لتمويـل الأعمــال الإرهابيــة
�إذا كان لأي من الدولتني �أ�سباب جتعلها تعتقد ب�أن �شخ�صا �أو جمموعة من الأ�شخا�ص
الواقعني �ضمن �سلطتها قام بجمع �أو يجمع �أو �ساهم �أو ي�ساهم فـي �أموال يراد ا�ستخدامها
بطريقة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة لتمويل ودعم �أعمال �إرهابية فـي �أرا�ضي الدولة الأخرى ،
فعليهــا �إخطــار الدولة الأخرى بتلك الوقائع وعليها اتخاذ خطوات وفقا لقوانينها لتفتي�ش
و�ضبط وم�صادرة تلك الأموال ومالحقة ال�شخ�ص املعني .
املادة ( ) 15
متح�صــالت و�أدوات اجلرميـــة
1 -1تب ــذل الدول ــة املطل ــوب �إليها عند الطلب من الدولـ ــة الطالب ــة �أق�صى جه ـ ــد للت�أك ـ ــد
مما �إذا كان �أي متح�صالت �أو �أدوات جلرمية ما موجودة فـي نطاق �سلطتها  ،وتخطر
الدولة الطالبة بنتائج حترياتها .
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2 -2يج ــوز تقديــم طل ــب للم�ساعدة فـي التحف ــظ على �أو م�ص ـ ــادرة متح�صـ ــالت �أو �أدوات
اجلرمية .
وتق ــدم ه ــذه امل�ساع ـ ــدة بالو�سائ ـ ــل املنا�سبـ ـ ــة وفق ـ ــا لقان ــون الدولـ ـ ــة املطل ـ ــوب �إليه ـ ــا
ويجــوز �أن ت�شمل تنفـيــذ �أم ــر �صادر من حمكمـة �أو جهة خمت�صة فـي الدولة الطالب ــة ،
�أو التقـ ــدم بطل ــب �إل ــى اجله ـ ــة املخت�صـ ــة فـي الدولــة املطلـ ـ ــوب �إليها به ــدف احل�صـ ــول
على �أمــر للتحفــظ �أو امل�صــادرة .
3 -3يجوز طلب امل�ساعدة للتحفظ على املمتلكات بغر�ض �ضمان وجودها فـي حالة �صدور
�أمر با�سرتداد املتح�صالت �أو الأدوات .
4 -4املتح�ص ــالت �أو الأدوات التــي تــم التحفظ عليهــا �أو م�صادرتهــا طبقــا لهــذه االتفاقيــة
تكون من حق الدولة الطالبة ما مل يتم االتفاق على غري ذلك .
�5 -5إذا تـ ــم اتخــاذ �إج ــراء فــي الـدولــة املطـل ــوب �إليهـ ــا مب ــوج ــب طل ــب للم�س ــاع ــدة عمـ ــال
بالبندين ( )1و ( )2من هذه املـادة  ،مع وجود ادعاء لطرف ثالث فـي �أي من الدولتني ،
فـيتعني على الدولــة ذات العالقــة �إبــالغ الدولــة الأخرى فـي �أقرب وقت ممكــن بهــذا
االدع ــاء والنتيجة املرتتبة عليه .
املــادة ( ) 16
ال�سريــة وحــدود اال�ستخـــدام
1 -1يجوز للدول ــة املطلــوب �إليه ــا  ،بعد الت�شاور م ــع الدولـ ــة الطالب ــة �أن تطلـ ــب احلف ــاظ
على �سري ــة املعلومـ ــات �أو الأدلــة املقدم ــة �أو �سري ـ ــة م�صدرهـ ــا ولــها �أن تطلـ ــب عــدم
�إف�شائها �أو ا�ستخدامها �إال فـي الأحوال وبال�شروط التي حتددها .
2 -2حتافظ الدولة املطلوب �إليها �إىل احلد الذي طلب منها على �سرية الطلب وحمتوياته
وامل�ستندات امل�ؤي ــدة له و�أي �إجراء يتخــذ مبوج ــب الطل ــب با�ستثناء احلد ال�ضروري
لتنفـيذه .
3 -3يتعيــن علـ ــى الدولـ ــة الطالب ــة عـ ــدم �إف�شاء �أو ا�ستخدام املعلوم ــات �أو الأدلـ ــة املقدم ــة
فـي �أغرا�ض غري تلك املبينة فـي الطلب دون موافقة م�سبقة من الدولة املطلوب �إليها .
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املــادة ( ) 17
ت�صديــــق املحــــررات
ال تتطلب الأدلة والوثائق املر�سلة مبقت�ضى هذه االتفاقية �أي �شكل من �أ�شكال الت�صديق
عدا ما هو وارد باملــادة ( )8من هذه االتفاقية .
املــادة ( ) 18
اللغـــــــــة
تكـ ــون الطلب ــات والوثائـ ــق امل�ؤي ــدة له ــا م�صحوب ــة برتجم ــة �إىل �إحـ ــدى اللغ ــات الر�سميـ ــة
للدولة املطلوب �إليها .
املــادة ( ) 19
النفقــــــــــات
1 -1تتحم ــل الدولة املطل ــوب �إليها نفقات تنفـيذ الطلــب  ،على �أن تتحمــل الدولــة الطالبة
النفقات التالية :
�أ 	-امل�صاري ــف املرتتب ــة على نق ــل �أي �شخ�ص �إىل �أو من �إقليم الدولـة املطلوب �إليها ،
وكذلك �أي بــدالت �أو م�صاري ــف تدفـ ــع لذلك ال�شخ ــ�ص �أثن ـ ــاء وجوده فـي �إقليـ ــم
الدولة الطالبة تطبيقا لأحكام املادتني ( )11و ( )12من هذه االتفاقية .
ب  -م�صاريف و�أتعاب اخلرباء �سواء فـي �إقليم الدولة املطلوب �إليها �أو الدولة الطالبة .
�2 -2إذا ات�ضــح �أن الطلـب يقت�ضـي نفقـات ذات طبيع ــة ا�ستثنائيــة  ،فعلــى الدولت ــني الت�ش ــاور
لتحديد ال�شروط التي ميكن مبوجبها توفـري امل�ساعدة املطلوبة .
املــادة ( ) 20
امل�شــــــــاورات
على ال�سلطات املخت�صـة للدولتني عقــد م�ش ــاورات فـي الأوق ـ ــات التي تتفق عليه ــا لتعزيز
التنفـي ــذ الفعال لهذه االتفاقي ــة  .كما يحق لل�سلطات املخت�صة �أن تتفق على خطوات عملية
كلما تطلب ذلك لت�سهيل تنفـيذ هذه االتفاقية .

اجلريدة الر�سمية العدد ()1088

املــادة ( ) 21
�سريــــان االتفاقيـــــة
يتم الت�صديــق علــى هــذه االتفــاقي ــة وفقــا للإجــراءات القانــونيــة املعمـول بهـا فـي كل دولــة
وتدخل حيز النفاذ بعد �شهر من تاريخ تبادل وثائق الت�صديق .
املــادة ( ) 22
تعديـــل االتفاقيـــة
يجوز تعديل هذه االتفاقية مبوافقة الدولتني عرب الطرق الدبلوما�سية .
املــادة ( ) 23
الإنهــــــاء
لكل من الدولتني �إنهـاء هـذه االتفاقيـة فـي �أي وقـت ب�إ�شعــار م�سبــق مدتــه (� )6ستــة �أ�شهــر
تقدمه للدولة الأخرى عرب الطرق الدبلوما�سية .
ح ــررت هذه االتفاقيـ ــة فـي نيودله ــي يوم الأربعاء املوافق  29من �شهر �أكتوبر عام 2014م
من ن�سختــني �أ�صليتني باللغ ــات العربية والهندية والإجنليزية لكـ ــل منها ذات احلجيـ ــة ،
وفـي حالة �أي اختالف يعتد بالن�ص الإجنليزي .
عــــن

عــــن

حكومــــة �سلطنــــة عمـــــان

حكومــــة جمهوريــــة الهنــــد

د  .علـي بن م�سعـــود ال�سنيـــدي

راجنـــــــات �سنـــــــج

وزيـــر التجــــارة وال�صناعــــة

وزيـــــــر الداخليـــــــــة
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Agreement on Legal and Judicial Cooperation in Criminal
Matters between the Government of the Sultanate of Oman
and the Government of the Republic of India
The Government of the Sultanate of Oman and the Government of the
Republic of India (hereinafter referred to as the " Two States ").
Recognizing the need to provide the widest measure of cooperation in the
service of summons, execution of warrants and other judicial documents
and commissions,
Desiring to improve the effectiveness of both countries in the investigation,
prosecutions and suppression of crime, including crime related to terrorism
and tracing, restraint, forfeiture or confiscation of proceeds and instruments
of crime through cooperation and mutual legal assistance in criminal matters,
Have agreed as follows:
Article ( 1 )
Scope of Application
1 - Each State shall provide the widest measure of reciprocal assistance in
criminal matters to the other State in accordance with the provisions of
this Agreement.
2 - Legal and judicial assistance shall mean any assistance in the field of
investigation, prosecution and proceedings in criminal matters provided
by the Requested State to the Requesting State irrespective of whether
the assistance is sought or to be provided by a court or some other
official authority.
3 - This Agreement shall be without prejudice to other obligations between
the States pursuant to other treaties or arrangements or otherwise,
and shall not prevent the two States or their law enforcement agencies
from providing assistance to each other pursuant to other treaties or
arrangements.
4 - This Agreement shall also apply to requests for assistance relating to
acts of commission or omission committed prior to the entry into force
of this Agreement.
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Article ( 2 )
Definitions
For the purposes of this Agreement:
1/a - "Criminal Matters" means research, investigation, trial or any other
proceedings relating to a crime in accordance with the applicable
laws of either of the two States;
b - Criminal Matters shall also include investigations or judicial records
pertaining to crimes relating to taxation, duties, customs and
international transfers of capitals or payment.
c - Assistance includes the following :
1 - Identifying persons and objects and determining their locations,
2 - Serving of documents including subpoenas.
3 - Providing information, documentation, objects and records.
4 - Search and Seizure.
5 - Collecting evidence and taking statements.
6 - Permitting the coming of persons from the Requesting State to
assist in the execution of request.
7 - Permitting the appearance of detained persons to give evidence
or assist in investigations.
8 - Facilitating the attendance of witnesses to assist in investigations.
9 - Taking necessary action to locate, restrain or forfeit the proceeds
and instruments of the crime.
10 - Any other form of assistance which is not contrary to the law of
the State requested to provide assistance.
2/a - "Proceeds of Crime" means any property that is derived or obtained
directly or indirectly by any person as a result of criminal activity or
the value of any such property.
b - "Property" means property and assets of every description whether
corporeal or incorporeal, movable or immovable, tangible or
intangible and deeds and instruments evidencing title to, or interest
in, such property or assets derived or used in the commission of an
offence and includes property obtained through proceeds of crime.
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c - "Forfeiture" means any measures resulting in the dispossession of
ownership.
d - "Criminal Instrument" means any instrument used or intended to
be used to perform a crime.
e - "Restricting Property" means any measure to prevent the dealing in
those properties or transferring them or discarding them.
Article ( 3 )
Competent Authorities
1 - Requests for legal assistance shall be submitted through the Competent
Authorities in the two States pursuant to this Agreement.
2 - For the Sultanate of Oman, the Royal Oman Police shall be the Competent
Authority. For the Republic of India, the Ministry of Home Affairs shall
be the Competent Authority.
Article ( 4 )
Content of Requests
1 - Requests for assistance pursuant to the provisions of this Agreement shall
be submitted in writing. In urgent situations requests may be made
orally, if the Requested State accepts that. In such cases the request will
subsequently be confirmed in writing.
2 - Requests for assistance shall contain the following:
a - The name of the concerned authority conducting the investigation,
prosecution or litigation in the Requesting State.
b - A description of the events relating to the request and the legal
ground for the investigation, prosecution or litigation.
c - The purpose of the request and the nature of assistance requested.
d - Details and requirement of any procedure the Requesting State
desires to follow.
e - Specifying the period for executing the request.
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f - Identifying the person or persons who are the subject of investigation.
g - Where a request is made for taking evidence or conducting a search
and seizure, or the location, restraint or forfeiture of proceeds of
crime, or of funds meant for financing of acts of terrorism, the
request should contain a statement indicating the basis that lead to
the belief of the possibility finding evidence within the jurisdiction
of the Requested State.
h - Where a request is made for taking testimony or a statement from
a person, the request shall indicate whether or not the testimony or
statement is to be taken under oath, describing the subject matter
of the testimony or statement requested.
i - Where a request to borrow the seized items is made, the request
should specify the name of the person or the names of the persons
under whose custody the seized items shall be, the place the seized
items shall be transferred to, any tests and examinations that will be
carried out on them and the date they will be returned.
j - Where a request is made to surrender detained person or persons,
the request should contain a statement identifying the name of the
person or the names of the persons who will be responsible for
them during their transfer, the place they will be transferred to and
the date the person or persons shall be returned.
k - The level of confidentiality requested and the reasons for it.
l - Where request for the seizure or forfeiture of proceeds and
instruments of crime is made, the request shall contain the following:
- A detailed description of the proceeds and objects and their
location.
- A statement illustrating the bases that lead to the belief that
the monies or the property reserved against are proceeds and
instruments of crime.
- A statement with the legal basis for prosecution in the Requesting
State.
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3 - The Requested State should not refuse to execute the request for the
sole reason that the request does not contain all the data detailed in this
Article if it is legally possible to execute the request in accordance with
the law of the Requested State.
4 - If the Requested State considers that additional information needed
to enable the request to be dealt with, that State may request such
additional information.
Article ( 5 )
Execution of Request
1 - Requests for assistance shall be executed in accordance with the law of
the Requested State . Requests may be executed in accordance with any
requirement or method specified in the request if they are not contrary
to the law of the Requested State.
2 - The Requested State shall inform the Requesting State of any
circumstances which may manifestly delay the execution of the request.
3 - The Requested State shall promptly inform the Requesting State of its
decision not to fully or partially respond to the request or its delay to
execute it, specifying the reasons for that decision.
4 - The Requested State shall not refuse to execute a request on the ground
of bank secrecy as long as it is a judicial request.
5 - Assistance may be postponed by the Requested State if execution of the
request would interfere with an ongoing investigation or prosecution in
the Requested State.
Article ( 6 )
Refusing Assistance
1 - The Requested State may refuse the request for assistance in the
following situation:
a - If the execution of the request would impair its sovereignty, security,
public order or other essential interests.
b - If the execution of the request would be contrary to the law of the
Requested State.
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c - If the request seeking restraint, forfeiture or confiscation of proceeds
or instruments of crime which, had it occurred within the jurisdiction
of the Requested State, would not have been a crime in respect of
which a confiscation order could have been made.
d - If the request relates to a crime where the accused was acquitted or
pardoned.
2 - Before refusing the request for assistance, the Requested State shall
consider whether assistance may be granted subject to such conditions
as it deems necessary. If the Requesting state accepts such conditions, it
should comply with the same.
Article ( 7 )
Service of Documents
1 - The Requested State shall serve any document transmitted to it for the
purpose of service.
2 - The Requesting State shall transmit a request for the service of a
document pertaining to a response or appearance in the Requesting State
within a reasonable time, before the scheduled response or appearance.
3 - The Requested State shall return a proof of service, as far as possible,
in the manner required by the Requesting State.
Article ( 8 )
Transfer of Documents, Records and objects
1 - When the request for assistance concerns the transmission of records
and documents, the Requested State may transmit certified true copies
thereof, unless the Requesting State expressly requests the originals.
2 - The original records or documents and the objects transmitted to the
Requesting State shall be retuned to the Requested State as soon as
possible.
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3 - Without prejudice to the law of the Requested State, documents, objects
and records shall be transmitted in the specified form or certified as may
be requested by the Requesting State so that they can be acceptable
according to the law of the Requesting State.
Article ( 9 )
Taking evidence in the Requested State
1 - Any person, including those in custody, may be obliged by virtue of
subpoena to appear to testify and produce documents, records, or other
objects as per laws of the Requested State.
2 - Subject to the law of the Requested State, commissioners, other officials
of the Requesting State and persons concerned with proceedings in
the Requesting State shall be permitted to be present when evidence
is taken in the Requested State and to participate in the taking of such
evidence.
3 - The right to participate in the taking of evidence includes the right of
the attending officials to pose questions. The persons present at the
execution of a request may be permitted - with the approval of the
Requested State - to make a verbatim transcript of the proceedings and
the use of technical means to make such a verbatim transcript.
Article ( 10 )
Search and Seizure
1 - The Requested State shall execute a request for a search and seizure.
2 - Search and seizure shall be conducted by the Requested State to the
same extent and under the same conditions as to be got done for its own
law enforcement and judicial authorities in accordance with its laws.
3 - The competent authority shall provide such information as may be
required by the Requesting State concerning, but not limited to,
the identity, condition, integrity and continuity of possession of the
documents, records or objects seized and the circumstances of the
seizure.

)1088( اجلريدة الر�سمية العدد
Article ( 11 )
Availability of persons to give evidence or assist in
investigation in the Requesting State
1 - The Requesting State may request that a person be made available to
testify or assist in the investigation.
2 - The Requested State shall invite the person to assist in the investigation
or to appear as a witness in the proceeding and seek that person’s
concurrence thereto . The person shall be informed of any expenses or
payable allowances.
Article ( 12 )
Making Detained Persons available
to Testify or Assist in Investigations
1 - A person detained in the Requested State, at the request of the
Requesting State, may be temporarily transferred to the Requesting
State to assist in the investigation or proceeding, provided that the
person consents to that transfer and there are no overriding grounds
against the transfer. If the person refuses the transfer, Article (9) shall
apply.
2 - Where the person to be transferred is required to be kept in custody
under the law of the Requested State, the Requesting State should hold
that person in custody and return him in custody at the conclusion of
the execution of the request.
3 - If the sentence imposed expires, or if the Requested State advises the
Requesting State that the transferred person is no longer required to
be held in custody, that person shall be released and be treated as a
person present in the Requesting State pursuant to a request seeking his
attendance from the Requesting State.
Article ( 13 )
Safe Conduct
1 - It is not permissible to prosecute, detain or restrict the personal freedom
of a person who is present in the territory of the Requesting State by
consent to appear before the judicial authorities to respond to any
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acts or omission that are not mentioned in the request. It is also not
permissible to detain, or restrict the personal freedom of any person for
any acts or omissions that may have taken place prior to his departure
from the Requested State.
2 - Paragraph (1) of this Article shall cease to apply if a person, being free
to leave the territory of the Requesting State, has not left it within a
period of (30) days after being officially notified that his presence is
no longer required, or if he has left that territory and returned back
voluntarily.
3 - Any person who fails to appear in the Requesting State may not be
subjected to any penalty, or compulsory measures in the Requested
State.
Article ( 14 )
Funds meant for financing acts of terrorism
Where either of the States have reasons to believe that any person or
group of persons in their jurisdiction has collected or has been collecting
or has contributed or has been contributing to any funds meant, directly
or indirectly for the financing or furthering the acts of terrorism in the
territory of the other State, it shall bring these facts to the notice of the
other signatory State and shall take steps as permitted by its law for search,
seizure and confiscation of such funds and the prosecution of the individual
concerned.
Article ( 15 )
Proceeds and Instruments of Crime
1 - The Requested State shall, upon request from the Requesting State,
exert every possible effort to ascertain whether any proceeds or
instruments of a crime are located within its jurisdiction and shall notify
the Requesting State of the results of its inquiries.
2 - A request may be made for assistance in securing the forfeiture or
confiscation of proceeds or instruments of crime. Such assistance shall
be given through the suitable means in accordance with the law of
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the Requested State. It may include the execution of an order made
by a court or other competent authority in the Requesting State or
submitting the request to a competent authority for the purpose of
seeking forfeiture or confiscation order in the Requested State.
3 - Assistance may be requested to restrict property with the goal of
confirming its availability to execute an order to recover the proceeds
or instruments.
4 - Proceeds or instruments forfeited or confiscated pursuant to this
Agreement shall accrue to the Requesting State, unless otherwise
agreed.
5 - Where action has been taken in the Requested State pursuant to a
request for assistance under paragraphs (1) and (2) of this Article, and
there is a claim by a third party in any of the two States, the concerned
State should notify the other with the claim and its outcome as soon as
possible.
Article ( 16 )
Confidentiality and Limitation
1 - The Requested State may after consultation with the Requesting State
demand maintaining the confidentiality of information or evidence
provided or their sources . It may also demand that such information
or evidence be disclosed or used only in circumstances and conditions
it defines.
2 - The Requested State shall safeguard the confidentiality of the request,
its contents, supporting documents and any procedure undertaken
pursuant to the request except to the extent necessary for its execution.
3 - The Requesting State shall not divulge or use the information or evidence
provided for any other purpose than those stated in the request without
prior consent of the Requested State.
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Article ( 17 )
Authentication
Save as provided in Article (8), evidence and documents transmitted
pursuant to this Agreement shall not require any form of authentication.
Article ( 18 )
Language
Requests and supporting documentation shall be accompanied by a
translation pursuant to this Agreement into one of the official languages
used in the Requested State.
Article ( 19 )
Cost
1 - The Requested State shall bear the costs of executing the request except
for those borne by the Requesting State which are:
a - The expenses associated with transferring any person to or from the
territory of the Requested State as well as any allowances or expenses
payable to that person during his presence in the Requesting State
pursuant to Articles (11) and (12) of this Agreement.
b - The expenses and fees of experts whether they were in the Requested
State or the Requesting State.
2 - If it becomes apparent that the execution of the request requires
expenses of an extraordinary nature, the two States shall consult to
determine the conditions under which the requested assistance could
be provided.
Article ( 20 )
Consultation
The Competent Authorities of the States shall consult, at times mutually
agreed to by them, to promote the most effective implementation of this
Agreement. The Competent Authorities may also agree on such practical
measures as may be necessary to facilitate the implementation of this
Agreement.
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Article ( 21 )
Entry into Force
This Agreement shall be ratified in accordance with the applicable legal
measures in each of the States. It shall enter into force after one month of
the date of the exchange of instruments of ratification.
Article ( 22 )
Amendment
This Agreement can be amended by mutual consent of the two States
through diplomatic channels.
Article ( 23 )
Termination
Either of the two States may terminate this Agreement at any time by
means of written six months notice to the other State through the diplomatic
channels.
Done at New Delhi on Wednesday 29 th October 2014 in two originals each
in Arabic, Hindi and English languages, all texts being equally authentic.
In case of discrepancy, the English text shall prevail.
For the Government

For the Government

of the Sultanate of Oman

of the Republic of India

Dr. Ali Masoud AL Sunaidy

H.E.MR. Rajnath Singh

Minister of Commerce & Industry

Minister of Home Affairs

