مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2000/4
ب�إ�صدار قانون ت�سليم املجرمني
نحن قابو�س بن �سعيد

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام اال�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون اجلزاء العماين ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  74/7وتعديالته ،
وعلى قانون تنظيم الق�ضاء اجلزائي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  84/25وتعديالته ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن ت�سليم املجرمني ب�أحكام القانون املرافق
املــادة الثانيــــة
تلغى املواد من (� 14إىل  ) 28من قانون اجلزاء العماين امل�شار �إليه .
املــادة الثالـثــــة
يلغى كل ما يخالف �أحكام هذا املر�سوم � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الرابعــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به اعتبارا من تاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  15 :من �شوال �سنة 1420هـ
املـوافـــــق  22 :من ينايـر �سنة 2000م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان
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قانون ت�سليم املجرمني
املـــادة ( ) 1
مع عدم الإخالل باالتفاقيات التي تربمها ال�سلطنة مع الدول الأخرى  ،يكون القب�ض
على املجرمني وت�سليمهم �إىل الدولة الطالبة وفقا لأحكام هذا القانون .
املـــادة ( ) 2
يجوز الت�سليم فـي الأحوال الآتية :
� - 1إذا ارتكبت اجلرمية فـي �أر�ض الدولة طالبة الت�سليم � ،أو كان مرتكبها �أحد رعاياها .
�	- 2إذا ارتكبــت اجلرمي ــة خ ــارج �أر�ض الدولـ ــة طالبـ ــة الت�سليــم  ،وكانـ ــت تخ ــل ب�أمنهـ ــا
�أو مت�س مبركزها املايل �أو بحجية �أختامها الر�سمية .
وي�شرتط فـي كل الأحوال �أن تكون اجلرمية املطلوب من �أجلها الت�سليم جناية
�أو جنحة معاقبا عليها بال�سجن مدة ال تقل عن �سنة وفقا لقوانني ال�سلطنة ،
ف�إذا كان املطلوب ت�سليمه حمكوما عليه تعني �أن تكون العقوبة املحكوم بها عقوبة
�سالبة للحرية ال تقل عن �ستة �أ�شهر �أو �أية عقوبة �أ�شد .
�	- 3إذا اتخذت اجلرمية طابع اجلرمية املنظمة عرب احلدود الوطنية .
املـــادة ( ) 3
ال يجوز الت�سليم فـي احلاالت الآتية:
� - 1إذا كان املطلوب ت�سليمه عماين اجلن�سية .
� - 2إذا ارتكبت اجلرمية �أو �أحد الأفعال املكونة لها فـي �أرا�ضي ال�سلطنة .
� - 3إذا كان املطلوب ت�سليمه متمتعا باحل�صانة �ضد الإجراءات القانونية فـي �سلطنة
عمان  ،ما مل يتنازل �صراحة عن احل�صانة وذلك فـي احلاالت التي يجوز له فيها
التنازل عنها .
� - 4إذا كان املطلوب ت�سليمه قد منح حق اللجوء ال�سيا�سي فـي ال�سلطنة قبل طلب
الت�سليم وا�ستمر متمتعا بهذا احلق بعد ورود الطلب .
� - 5إذا كانت اجلرمية املطلوب من �أجلها الت�سليم جرمية �سيا�سية �أو ذات طابع �سيا�سي
�أو كان الت�سليم لغر�ض �سيا�سي .
� - 6إذا كان املطلوب ت�سليمه قد �سبقت حماكمته عن اجلرمية املطلوب ت�سليمه من
�أجلها � ،أو كان قيد التحقيق �أو املحاكمة بال�سلطنة عن هذه اجلرمية .
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� - 7إذا كانت الدعوى اجلزائية �أو العقوبة قد �سقطت ب�أحد الأ�سباب القانونية  ،وفقا
لقوانني ال�سلطنة �أو الدولة طالبة الت�سليم �أو الدولة التي ارتكبت اجلرمية على
�أرا�ضيها .
املـــادة ( ) 4
ال يجوز القب�ض على �أي �شخ�ص مطلوب من دولة �أخرى �إال بعد ورود طلب ت�سليمه مرفقا
به الوثائق املبينة فـي املادة ( )11من هذا القانون  ،ومع ذلك يجوز فـي احلاالت امل�ستعجلة
قبول طلبات الت�سليم الواردة هاتفيا �أو برقيا �أو خطيا  ،ب�شرط �أن تت�ضمن تلك الطلبات
نوع اجلرمية والن�ص القانوين الذي يعاقب على الفعل  ،وجن�سية املطلوب وهويته ومكان
وجوده فـي ال�سلطنة �إذا �أمكن .
املـــادة ( ) 5
ي�ؤجل ت�سليم ال�شخ�ص املطلوب ت�سليمه �إذا كان مالحقا بجرائم �أخرى فـي ال�سلطنة � ،إىل
حني انتهاء حماكمته �أو تنفيذ العقوبة املحكوم بها عليه .
املـــادة ( ) 6
�إذا قدمت طلبات ت�سليم متعددة من عدة دول عن نف�س ال�شخ�ص وعن ذات اجلرمية �أو
جرائم خمتلفة كان ملحكمة اال�ستئناف �أن تختار الدولة التي يتم الت�سليم �إليها  ،مع الأخذ
فـي االعتبار جميع الظروف املالب�سة وب�صفة خا�صة جن�سية ال�شخ�ص املطلوب ت�سليمه
ومكان وقوع اجلرمية �أو اجلرائم وخطورتها الن�سبية وتاريخ تلقي الطلبات  ،وتكون �أولوية
الت�سليم للدولة املرتبطة باتفاقية .
املـــادة ( ) 7
توجه طلبات الت�سليم �إىل �شرطة عمان ال�سلطانية  ،التخاذ �إجراءات التحري واال�ستدالل
والقب�ض على ال�شخ�ص املطلوب وفقا للأحكام املقررة قانونا .
املـــادة ( ) 8
على االدعاء العام �أن ي�أمر با�ستجواب املقبو�ض عليه وحب�سه احتياطيا �أو �إطالق �سراحه
بكفالة �أو بدونها  ،وفقا ملا يقت�ضيه احلال  ،وله �أن مينعه من مغادرة الأرا�ضي العمانية �إىل
�أن يف�صل فـي الطلب الوارد ب�ش�أنه .
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املـــادة ( ) 9
ال يجوز �أن تزيد مدة احلب�س االحتياطي لل�شخ�ص املطلوب ت�سليمه على �شهرين ويخلى
�سبيله بعدها �إذا مل ي�صل خاللها ملف طلب ت�سليمه .
املـــادة ( ) 10
تتوىل حمكمة اال�ستئناف اجلزائية فـي م�سقط الف�صل فـي طلبات الت�سليم بقبول الطلب
�أو برف�ضه  ،وتعترب قراراتها فـي هذا ال�ش�أن نهائية .
املـــادة ( ) 11
يجب �أن يرفق بطلب الت�سليم �صورة من الوثائق التالية م�صدق عليها وخمتومة ر�سميا
من ال�سلطة الق�ضائية املخت�صة فـي الدولة طالبة الت�سليم:
 - 1بيان مف�صل عن هوية ال�شخ�ص املطلوب و�أو�صافه و�إرفاق كل ما يعني على حتديد
�شخ�صيته على وجه الدقة و�صورته �إذا �أمكن .
� - 2أمر بالقب�ض �أو الإح�ضار �صادر من �سلطة خمت�صة �إذا كان ال�شخ�ص غري حمكوم
عليه و�صورة من احلكم �إذا كان ال�شخ�ص حمكوما عليه �سواء حاز احلكم قوة
الأمر املق�ضي به �أو مل يحزها .
� - 3صورة من الن�صو�ص القانونية التي تعاقب على الفعل والأدلة التي تثبت م�س�ؤولية
ال�شخ�ص املطلوب .
 - 4تعهد من الدولة طالبة الت�سليم  ،ب�أنها لن تالحق �أو حتاكم �أو تعاقب املطلوب
ت�سليمه من �أجل �أية جرمية �سابقة على الت�سليم غري اجلرمية �أو اجلرائم التي
كانت حمل طلب الت�سليم .
 - 5تعهد من الدولة طالبة الت�سليم بعدم ت�سليم ال�شخ�ص �إىل دولة ثالثة �إال بعد
موافقة ال�سلطنة على ذلك .
 - 6تعهد من الدولة طالبة الت�سليم مبحاكمة ال�شخ�ص املطلوب ت�سليمه حماكمة
عادلة ونزيهة و�أن توفر له �ضمانات الدفاع عن نف�سه .
املـــادة ( ) 12
على حمكمة اال�ستئناف اجلزائية رف�ض كل طلب ت�سليم مل ترفق به الوثائق املبينة فـي
املادة ال�سابقة ومل تقم الدولة طالبة الت�سليم با�ستكمالها خالل املدة املن�صو�ص عليها فـي
املادة ( )9من هذا القانون  .كما يجوز لها رف�ض الطلب �إذا ر�أت �أن ال�شروط القانونية غري
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متوافرة �أو �أن الأدلة الواردة فـي طلب الت�سليم �أو التحقيقات غري كافية لثبوت اجلرمية
املن�سوبة �إىل املطلوب ت�سليمه  ،ف�إذا �صدر قرار املحكمة بت�سليم ال�شخ�ص املطلوب وجب �أن
يت�ضمن القرار ال�صادر بالت�سليم اجلرمية التي �سلم ال�شخ�ص من �أجلها .
املـــادة ( ) 13
�إذا رف�ضت حمكمة اال�ستئناف اجلزائية طلب الت�سليم فيتعني على احلكومة رف�ض الت�سليم .
�أما �إذا وافقت املحكمة على طلب الت�سليم �أو �إذا وافق ال�شخ�ص املطلوب ت�سليمه فـي جل�سة
املحاكمة على �أن ي�سلم فللحكومة تقدير �أمر ت�سليمه .
املـــادة ( ) 14
يجب على الدولة طالبة الت�سليم �أن تتقدم ال�ستالم ال�شخ�ص املطلوب ت�سليمه خالل
ثالثني يوما من تاريخ �إخطارها باملوافقة على طلب الت�سليم  ،و�إال وجب �إخالء �سبيله  ،وال
يجوز القب�ض عليه مرة �أخرى �أو اتخاذ �أي �إجراء �آخر فـي �ش�أنه �إال بناء على طلب جديد .
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