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 خالصة وافية  - ثانيا  
 

 الهند  
 

 مقدمة: لمحة عامة عن اإلطار القانوني والمؤسسي للهند في سياق تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة   - 1 
 لمكافحة الفساد 

ودخلت  .2011 أيار/مايو 9وصـــــدقت عليها في   2005كانون األول/ديســـــمبر  9وقعت الهند على االتفاقية في 
ــد في  ــاي في الهنــ ــة اي  النفــ ــاقيــ ــ   8االتفــ ــدولي  .2011ا يران/يونيــ ــانون الــ ــة حتع ي  ااتران الدــ ــد ملت مــ والهنــ

ــتور الهندت. واتكوت ااومة الهند خطوات ســـــعت من خاللها  لى تحدي   51 مادةال) والمعاهدات الدولية من دســـ
 عدن التسامح المطل  مع الفساد.

والية وسبعة  29جمهورية يات سيادة، نظامها اشتراكي علماني ديمدراطي، وتضم وينص الدستور على أن الهند 
 .1950 لعان أقاليم اتحادية. وتعتمد نظاما ديمدراطيا حرلمانيا يعمل بموجب دستور الهند

 26ُيعتبر دستور موروثا من الحقبة االستعمارية. و لوساسوني غاألن وتطب  الهند نظاما قانونيا قائما على الدانون 
ــري ية في الواليات وفي األقاليم  1950كانون الثاني/يناير  ــن الدوانين البرلماُن والهي ات التعـ الدانون األعلى. ويسـ

ــية والدواعد واللوائح وا خطارات  ــاســــــ ــيم واألوامر واألنظمة األســــــ االتحادية. وتعــــــــمل التعــــــــريعات الفروية المراســــــ
 ول الدانون.العادات التي لها مفع أو واألعراف

ــبح المعاهدات ج لا من الدانون المحلي عندما يســـــــن البرلمان التعـــــــريعات يات للهند الدانوني  نظانالوفي  ، تصـــــ
 من الجدول السابع للدستورت.  1من الدائمة  14من الدستور، والبند  253 مادةال) الصلة

ا جرالات أمــان ت Code of Criminal Procedure of 1973) 1973 لعــانويحام قــانون ا جرالات الجنــائيــة 
 المحاكم الجنائية. ومن ثم، فإن النظان الدضائي الجنائي نظان اتهامي.

ــاد، ال  ــ ولة عن ماافحة الفســ ــات والهي ات المســ ــســ ــي للبلد عددا من الم ســ ــســ ــم ا طار الم ســ ــيما لجنة الرقابة   ويضــ ســ
 ي ووادة االستكبارات المالية وماتب التحدي  في االاتيال الكطير. المرك ية وماتب التحقيدات المرك ي ومديرية ا نفا 

وتعـال  دارة شـ ون المويفين والتدريب الوكالة المحورية في سـياسـة وتداحير وآليات ماافحة الفسـاد والتنسـي  حين  
 أصحاب المصلحة المعنيين.

 
 

 الفصل الثالث: التجريم وإنفاذ القانون  - 2 

 قيد االستعراض  الموادمالحظات على تنفيذ  - 2-1 
ــمل تعريظ  المويم العمومي  الوارد في ال ــاد (b)2 مادةمدرولا باالقتران بال (c)2 مادةيعـــــ  من قانون منع الفســـــ

ــبا يكول ت  Prevention of Corruption Act of 1988) 1988 لعان ُيل م  أدال أي  أو  أي شــــكص يتولى منصــ
واجب عمومي، ســـــــوال عينت  الحاومة أن ال. ويعـــــــمل نطاا التطبي  االيا أيضـــــــا أي شـــــــكص  يتوقع أن ياون  

ــرو  قانون  ــاد، الوي كان قيد النظر وقت ل لعدممويفا عموميا ، لكن اقُترح اوف يلك في معــــــ دانون منع الفســــــ
ــ ولين المنتكبين واألشـــــــكا  ال ــتعراا. وفيما يتعل  بالمســـــ ــري يةاالســـــ ــغلون مناصـــــــب تعـــــ   تنفيوية أو وين يعـــــ

 منها.تداضى أجرا ي  أو الحاومةخدمة  يعمل فيُيعترط أن ياون هوا العكص  ال  دارية، أو
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 ت21و 18و 16و 15 موادال) الرشو والمتاجرة بالنفوي  

ــرة ــورة غير مباشـ ــو مجرن بصـ ــو المويفين العموميين كجريمة قائمة حواتها. لكن الرشـ من خالل  لم تحدد الهند رشـ
بعــــــــــــــ ن التحري  على الرشــــــــــــــوة على النحو المعرف في  12 مادةال) أااـان التحري  في قانون منع الفســــــــــــــاد

ــل على شــــــــــــيل قيم) 11و تالمويم العمومي الوي يدبل  كرامية) 7 مادتينال ،  تالمويم العمومي الوي يحصــــــــــ
. واألااـان المتعلدـة ـبالتحري  في ت9و 8 مـادتينبعــــــــــــــ ن المعـاقـبة على الجرائم المرتكـبة في  طـار ال 10 مـادةوال

تعــــمل  ال بصــــورة  ت الIndian Penal Code of 1860) 1860 لعان قانون منع الفســــاد وقانون العدواات الهندي
 2016 عان من االتفاقية. ومن شـــــــ ن معـــــــرو  قانون  15 مادةغير مباشـــــــرة الوعد بالرشـــــــوة ومنحها بمدتضـــــــى ال

ــاد أن يضـــع ااما واضـــحا يجرن الرشـــو، مباشـــرة ومن خالل وســـطال وأطراف ثالثة على   نعالمعدل لدانون م الفسـ
 اد سوال، لكن يوصى أيضا بحوف عنصر  المنح  من تعريظ الجريمة.

من قانون منع الفساد، لكنها غير محددة في   7 مادةوترد الم ايا التي ُتمنح ألطراف ثالثة على وج  التحديد في ال
 ت 1) .12 مادةال

من قـانون منع الفســـــــــــــــاد على أن ا فـادة التي يدـدمهـا المرتعــــــــــــــي أثنـال ا جرالات تع يـ  من   24 مـادةتنص الو 
دانون منع  لعدل الم 2016 قانون لعانالمالادة الدضــائية شــريطة أن يبل  عن ســول الســلوأ. ومن شــ ن معــرو  

الم ية غير المســــــــتحدة والوين  ويحمي المرتعــــــــين الوين يضــــــــطرون  لى  عطال هو   24 مادةالفســــــــاد أن يلغي ال
 ، البند العرطيت.ت1) 8 مادةال) وكالة التحدي  في غضون سبعة أيان أو يبلغون وكالة  نفاي الدانون 

 ولم تجر ِّن الهند الرشوة عبر الوطنية.

ــفه من جانب المويم والمتلديولم تجرن الهند المتاجرة بالنفوي  ــلوأ  احوصــــ جريمة قائمة حواتها، رغم التطرا للســــ
من قانون منع الفســــــاد بعــــــ ن أخو  كراميات للت ثير على مويم عمومي،    9و 8 مادتينيي الصــــــلة عمليا في ال

من قانون    120Bو 120Aو  120و 109 موادمن قانون منع الفســـــــــــــادت، وال  11و 7 مادتانال) وأااان الرشـــــــــــــوة
 العدواات المتعلدة با خفال والتآمر والتحري .  

ولم تجرن الهند الرشــــــــــــوة في الدطا  الكا . ويجري النظر في تعديالت مدتراة على قانون العدواات ليعــــــــــــمل 
 الفساد ضمن الدطا  الكا .

  
 ت24و 23 مادتانال) غسل األموال؛ ا خفال  

 Prevention of Money-Laundering Act) 2002 لعان موالمن قانون منع غســــــــل األ 4و 3 مادتانتجرن ال

of 2002  يتضــــمن شــــرط  عرا  3 مادةبصــــيغت  المعدلة غســــل األموال. غير أن تعريظ غســــل األموال في الت
ــاد ــواة بالفســــ ــرط الادا من   أو ]العائدات[ على أنها ممتلكات غير معــــ ح تطبي  هوا العــــ ــ  ادعال يلك . وقد أوضــــ

 من قانون منع غسل األموال.  3 مادةبإضافة شرح لل ت 2) النااية التعري ية

__________ 

، الوي ينص على أن 7  لى المادة  (i)2، أضافت الهند التفسير 2018 من خالل التعديل التعريعي الوي ُأجري بعد استعراا عان ت1) 
شكص، حوصف  مويفا عموميا، من خالل  سالة استكدان منصب  كمويم عمومي  تعمل  الحاالت التي يحصل فيها  المادة

غير قانونية أخرى، على أي م ية غير مستحدة   ب ية وسيلة فاسدة أو باستكدان نفوي  العكصي على مويم عمومي آخر أو أو
  . عكص آخرل يحاول الحصول عليها لنفس  أو ’يدبلها‘ أو أو

يوضح أن  3 ، أضيظ تفسير للمادة2019آب/أغسطس  1ن منع غسل األموال التي دخلت اي  النفاي في عمال بالتعديالت على قانو  ت2) 
الحصول  ايازتها أو األشكا  ياونون مونبين بغسل األموال  يا ثبت أنهم شاركوا في أي من األفعال الموكورة، وهي  خفال العائدات أو

 ب ي طريدة كانت. ادعال يلك، أو ر معواة بالفساد أوعرضها على أنها ممتلكات غي استكدامها أو عليها أو
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يحصــل عليها أي شــكص،  وتعــمل جريمة غســل األموال الواردة في قانون منع غســل األموال أي ممتلكات ُتســتمد أو 
 قيمة أي من تلك الممتلكات.   غير مباشرة، نتيجة نعاط  جرامي يتعل  بجريمة مدررة، أو  بصورة مباشرة أو 

ــيغت   ج الدائمةنهوتتبع الهند  ــلية وفدا للجدول الوارد في قانون منع غســــل األموال، بصــ فيما يتعل  بالجرائم األصــ
توجـد، بموجـب التعــــــــــــــريع الحـالي، عتـبة فيمـا يتعل   . وأكـدت الســــــــــــــلطـات الهـندـية أـن  ال2013 المعـدـلة في عـان

نال جرن أصــــلي وااد بموجب من قانون منع غســــل األموال، باســــتث   (3)(4)(1)2 بالجرائم األصــــلية بموجب المادة
ــادة ــان 132 المــ ت يتعل  بــــا قرار الم يظ والوثــــائ   Customs Act of 1962) 1962 من قــــانون الجمــــارأ لعــ

 ماليين رواية  جرال محاكمة جنائية بموجب هوا الحام. 10الم يفة، ايث ُاددت عتبة تبل  

ــل األموال، رهنا  3 ي المادةمن قانون العدواات، وف  411و  410 ويجرَّن ا خفال في المادتين من قانون منع غســــ
الســــابدة. وينطب  نفس العــــرط فيما يتعل  بعرا الممتلكات على أنها غير  بديود العتبة النددية المبينة في الفدرة

 ادعال يلك. معواة بالفساد أو

 
 

 ت22و 20و 19و 17 )المواد االختالس وإسالة استغالل الويائم وا ثرال غير المعرو   

من قانون العدواات تبديد األموال بصورة غير   409و 405و  403 من قانون منع الفساد والمواد 13 تجرن المادة
 شريفة وتسريبها وخيانة األمانة المجرمة قانونا من قبل المويفين العموميين.

ســـتكدان المويفين من قانون العدواات ج ئيا  ســـالة ا 217 من قانون منع الفســـاد والمادة  (d)(1)13 وتجرن المادة
العموميين لويائفهم. فالحام األول يدتصــــــر على أفعال الحصــــــول على مي ة مالية، في اين يتعل  الحام الثاني 

اماية الممتلكات من المصــادرة. ويتطرا معــرو  قانون  باألفعال التي ُيدصــد حها  نداي األشــكا  من العداب أو
يتم الحصــــــول عليها باســــــتكدان  لمالية وغير المالية التي ُتمنح أوالمعدل لدانون منع الفســــــاد للم ايا ا 2016 عان

 غير العرف للواجب العان . مصطلح  الم ية غير المستحدة . وُيدترح أيضا  دراج وبارة  األدال غير الالئ  أو

 من قانون منع الفساد.  (e)(1)13 وقد جرمت الهند ا ثرال غير المعرو  في المادة

 405 )المواد لوســــــــــاســــــــــوني والمتعلدة بكيانة األمانة المجرمة قانوناغالواردة في الدانون األن   وتطب  الهند الجرائم
 من قانون العدوااتت للتعامل مع اختالس الممتلكات في الدطاعين العان والكا . 409و 406و

 
 

 ت25 )المادة  عاقة سير العدالة  

ــير العدالة ج ئيا.  331و  330و  228و 201و  193و  192و  195A تجرن المواد من قانون العدواات  عاقة ســـــــــــ
 506 )المادة من قانون العدوااتت والتكويظ المجرن قانونا  328-323 )المواد وتعمل األااان المتعلدة باالعتدال

ــد العـــــهود. وال تتصـــــدى التداحير الموكورة ألفعال الرشـــــوة ا لرامية  لى التدخل في من قانون العدوااتت العنم ضـــ
 تدديم األدلة.  ا دالل بالعهادة أو

 353و  333و  332و 189و  188و  186  نفاي الدانون معــــــــمول في المواد فالتدخل في عمل مويفي العدالة أو
 من قانون العدواات.

 
 

 ت26 )المادة مس ولية العكصيات االعتبارية  

دنية وا دارية للعكصيات االعتبارية، ويسمح بفرا عدواات جنائية  ينص الدانون الهندي على المس ولية الجنائية والم 
وغير جنائية، بما فيها عدواات نددية، على العــكصــيات االعتبارية الرتكاحها جرائم فســاد. ويعــمل تعريظ  العــكصــية   

شـــــــــــــركــة ت أي General Clauses Act of 1897)  1897 ت من قــانون األااــان العــامــة لعــان 42)  3 الوارد في المــادة 
هي ة من األفراد سـوال كانت م سـسـة أن ال. وفيما يتعل  بالجرائم المعـمولة في قانون منع غسـل األموال،   جم ية أو  أو 



CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.68 
 

 

V.20-03401 5/15 

 

ــاة أو  ــية االعتبارية، بصـــــرف النظر عن مداضـــ ــاة العـــــكصـــ ، 2)العـــــرح    دانة أي فرد  ينص الدانون على جواز مداضـــ
 ت. 70 المادة 

 
 

 ت27 )المادة المعاركة والعرو   

من قانون العدواات؛   109-107 )المواد تعــــــريعات البلد المعــــــاركة من خالل األااان المتعلدة بالتحري  تجرن
من قــــــانون العدواــــــاتت  120Bو 120A )المــــــادتــــــان من قــــــانون العدواــــــاتت والتــــــآمر 12و 10 والمــــــادتــــــان

ــادت. ومجرد ا  15 من قانون العدواات؛ والمادة  511 )المادة والعـــرو   عداد الرتكاب جريمة، من قانون منع الفسـ
 خارج أفعال المساعدة والتحري ، ليس مجرما.

 
 

 ت37و 30 )المادتان المالادة والمداضاة والج الات؛ التعاون مع سلطات  نفاي الدانون   

د العدواات المنطبدة على الجرائم المتصــلة بالفســاد على أســاس خطورة الجريمة. ويعاق ب على معظم الجرائم  تحدَّ
ــيغت  المعدلة، بالســـــجن لمدة  ــاد، بصـــ ــاد المنصـــــو  عليها في قانون العدواات وقانون منع الفســـ ــلة بالفســـ المتصـــ

 سنوات.  10و 3تتراوح حين 

الســـجن أثنال توليهم المنصـــب،  االعتدال أو انة من ا جرالات الجنائية أوويتمتع الرئيس وااان الواليات بالحصـــ 
من الدســــــتورت. وينص البند العــــــرطي  361 )المادة بعد تولي المنصــــــبت )قبل أو وكولك من ا جرالات المدنية

 يســــــــــــــميهـا أي من هيـ ة يعينهـا أو هيـ ة قضــــــــــــــائـية أو ت على أـن  يجوز ألي محامـة أو1) 361 الوارد في المـادة
)الع ل بســــبب انتهاأ الدســــتورت،   61 مجلســــي البرلمان أن ُتكضــــع ســــلوأ الرئيس للتحدي  حتهمة بموجب المادة

يجوز تفســير أي من األااان  وهو ما قد يفضــي  لى ع ل  من منصــب . وينص البند العــرطي الثاني على أن  ال
ومة الوالية، بما في يلك أي من اا على أنها تديد ا  أي شكص في  قامة دعوى مناسبة ضد ااومة الهند أو

من قانون األااان العامةت. ويتمتع البرلمانيون بحصــــــانة ويي ية تعــــــمل ســــــلوكهم في  60 )المادة ااان الواليات
 من الدستورت.   105 )المادة البرلمان

من مناصـبهم  ال   يجوز ع لهم  وال يمان توجي  تهم جنائية للدضـاة والمويفين الدضـائيين والمويفين العموميين الوين ال 
ــة  ــلطة المكتصــــــ ــاتهم من الســــــ ــاح  لمداضــــــ ااومة  )عموما، الحاومة المرك ية أو  بإين من الحاومة ما لم يرد  ين ســــــ

من قانون منع الفســـــادت. وكان اام قانون منع الفســـــاد    19 من قانون ا جرالات الجنائية؛ والمادة   197 )المادة  الواليةت 
لوضــــع معايير وإجرالات واضــــحة لقين بالمداضــــاة. ومن شــــ ن معــــرو  الدانون  قيد االســــتعراا وقت ال يارة الدطرية 

 المعدل المدترح أن يوسع نطاا الحماية ليعمل األشكا  الوين لم يعودوا مويفين عموميين. 

)ـقانون لوكـبالت، يرأس   ت Lokpal and Lokayuktas Act of 2013)  2013 وعمال بـدانون لوكـبال ولوـكايوكـتاس لـعان 
دعـال العـان في ماـتب التحقيدـات المرك ي مـدير االدعـال العـان، وهي تعمـل تحـت ا شـــــــــــــراف والرقـاـبة العـامين   دارة اال 

ــتداللها. وفي اال وجود اختالف في الرأي حين مدير  ــ ن اســــــ ــواغل بعــــــ لمدير ماتب التحقيدات المرك ي، مما يثير شــــــ
ار الواجــب قبــل أن يتكــو مــدير ماتــب التحقيدــات  االدعــال العــان ومــدير الماتــب، يولى رأي النــائــب العــان للهنــد االعتبــ 

 المرك ي قرار المداضاة.  

ومن أجل مالادة مويم عمومي قضـــــــائيا، يل ن الحصـــــــول على  ين مســـــــب  من الســـــــلطة المكتصـــــــة بموجب 
من قـانون لوكبـالت.  23 )المـادة من قـانون منع الفســــــــــــــاد 19 من قـانون ا جرالات الجنـائيـة والمـادة 197 المـادة

ســـــلطات الهندية أن الدصـــــد من اشـــــتراط الحصـــــول على  ين لمباشـــــرة المالادة الدضـــــائية هو اســـــتبعاد واينت ال
الدضـــــــــايا الكيدية والعبثية. ولم ُتظهر الهند كيظ أن صـــــــــالايات المالادة الدضـــــــــائية تع ز فعالية  نفاي الدانون  

 ا.وترد  عن ارتكاب الجرائم. ولم يان قانون لوكبال قد ُفعل بعد وقت االستعرا
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ويحـدد النظـان الـدانوني الهـندي شــــــــــــــروط ا فراج باـفاـلة لضــــــــــــــمـان اضــــــــــــــور المـدعى عليهم ا جرالات الجـنائـية 
 من قانون ا جرالات الجنائيةت. 437Aو 437و 436Aو 436 )على سبيل المثال، المواد الالادة

 تك يفها. من قانون ا جرالات الجنائية صالاية تعلي  األااان الدضائية أو 432 وتنظم المادة

ويجوز اتكـاي تـداحير تـ ديبيـة، بمـا في يلـك  ماـانيـة فصـــــــــــــــل المتهمين من الكـدمـة وتنحيتهم وإيدـافهم عن العمـل 
وإجبـــارهم على التدـــاعـــد وإعـــادة انتـــداحهم بموجـــب  جرالات تـــ ديبيـــة، يمان أن تســــــــــــــير بـــالتوازي مع ا جرالات 

ــت نافت؛ والداعدتان   مرك يةمن قواعد الكدمات المدنية ال  11و 10)الداعدتان  الجنائية ــنيظ والمراقبة واالسـ )التصـ
 )الت ديب واالست نافت.  من الدواعد الكاصة بكدمات الهند كلها 6و 3

)لكن ليس التنحيةت االســــــتبعاد من العمل في  ووفدا للدواعد الت ديبية الموكورة أعال ، يســــــتتبع الفصــــــل من الكدمة
 مناصب في أي م سسة مملوكة للدولة.الحاومة في المستدبل، بما في يلك شغل 

ــجون، حهدف تحدي  أمور منها تع ي   ــجون وإدارة الســــ ــا  الســــ ــالح أوضــــ وقد اتكوت الحاومة خطوات نحو  صــــ
 عملية  صالح السجنال وت هيلهم.

ُتبرن اتفــاقــات ندــل مع حلــدان أخرى لحمــايــة المــدعى عليهم المتعــاونين. غير أن  ولم توضــــــــــــــع تــداحير محــددة أو
من قـانون ا جرالات الجنـائيـة المتعلدـة بـالعفو في ثال   307و 306 االحتـدائيـة اســــــــــــــتكـدمـت المـادتينالمحـاكم 

من قانون منع الفســــاد حتطبي  الحصــــانة على   24 قضــــايا اديثة تتعل  بالفســــاد. وكما ُيكر أعال ، تســــمح المادة
 المرتعين الوين يبلغون عن الرشوة. 

ت للتك يظ من عدواة XXIA)الفصــــل   ردة في قانون ا جرالات الجنائيةوتنطب  أااان المســــاومة الدضــــائية الوا
 المتهمين الوين ُيبدون تعاونا كبيرا؛ ولم توضع مبادئ توجيهية محددة بع ن المساومة الدضائية.

 
 

 ت33و 32 )المادتان اماية العهود والمبلغين  

ت على Whistle-blowers Protection Act of 2014) 2014 من قانون اماية المبلغين لعان  12 تنص المادة
اماية محدودة للضـــحايا والعـــهود والكبرال وأقاراهم تدتضـــي من صـــااب العـــاوى التددن بطلب مســـب  لقفصـــاح 

قيد   معدلعن المعلومات من أجل المصــــلحة العامة. غير أن الدانون لم يدخل اي  النفاي. وكان معــــرو  قانون 
 ش ن  أن يحد من ف ة ااالت ا فصاح عن المعلومات الكاضعة للحماية.  النظر وقت االستعراا من

ــلحة العامة واماية المبلغين  لكن تطبيد  محدود  ــاح عن المعلومات من أجل المصــــــ واعُتمد قرار بعنوان  ا فصــــــ
 في الحاالت الكاصة حلجنة الرقابة المرك ية. 

 أي اتفاقات لندل العهود مع حلدان أخرى.وال يوجد في الهند حرنامج لحماية العهود. ولم ُتبرن 

 
 

 ت40و 31 )المادتان التجميد والحج  والمصادرة؛ السرية المصرفية  

  29 من قانون ا جرالات الجنائية، والمادة   105I لى   105Gو   105E ترد تداحير التجميد والحج  والمصــادرة في المواد 
ــاد مدرولة مع المواد  ــون تعديل الدانون الجنائي لعان من    6و   4و   3 من قانون منع الفســ  Criminal Law)   1944 مرســ

Amendment Ordinance of 1944 (1)2 ت، والمادة(u)   (وzb 29 من قانون منع غسل األموال، والمواد   5 ت والمادة -
من قانون لوكبال. وســـــــيســـــــمح التعديل المدترح لدانون منع الفســـــــاد حوضـــــــع اليد على الممتلكات والتجريد منها من   31
ــلية خال  ــاد جرائم أصــ ــو  عليها في قانون منع الفســ ــل األموال، ايث ُيدترح أن تكون الجرائم المنصــ ل قانون منع غســ

 لدانون منع غسل األموال وأن تتبع بكالف يلك النهج المستكدن في مرسون تعديل الدانون الجنائي. 
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ت الجنائية مصـادرة الممتلكات المسـتمدة ويتيح تعريفا  عائدات الجريمة  و الممتلكات  الواردان في قانون ا جرالا
غير مباشـــــــــــرة من عائدات الجريمة. غير أن هناأ قيدا فيما يتعل  حتجميد واج  األموال  بصـــــــــــورة مباشـــــــــــرة أو
 التكلص منها.  تحويلها أو المعتب  في  خفائها أو

ة بصفة عامة لمرسون تنطوي على غسل أموال، تكضع عملية المصادرة الدائمة على القيم ففي الحاالت التي ال
ــريحة  ــمح هو  األااان حتعاحير صــــ تعديل الدانون الجنائي، وفي ااالت معينة لدانون ا جرالات الجنائية. وال تســــ

 المنوي استكدامها  في الجرائم.  مصادرة الممتلكات واألدوات  المستكدمة أو اج  أو حتجميد أو

ــون تعديل الدانون الجنائي، يجوز للحاومة ــوال كانت أي محامة قد أخوت أن لم ت خو علما واموجب مرســــــــــ ، ســــــــــ
ــول  ــع اليد على الممتلكات التي تعتدد الحاومة أن  تم الحصــ بالجريمة، أن  ت ين حتدديم طلب   لى المحامة لوضــ

على القيمة المداحلة لها. وفيما يتعل  حوضــــــــع اليد على الممتلكات، يل ن الحصـــــــول  عليها عن طري  جريمة، أو
ــان بطلـــب لوضــــــــــــــع اليـــد على الممتلكـــات  لى مو  على  ين أو ــال العـ ــا من الحاومـــة ليتدـــدن االدعـ افدـــة مســــــــــــــبدـ

ــع اليد  3 )المادة المحامة ــرورية لطلبات وضــــــ ــلة ضــــــ ــون تعديل الدانون الجنائيت؛ والموافدة يات الصــــــ من مرســــــ
 الم قت، وليس ألوامر اقتفال األثر والحج .

على جرائم الفســـاد، مع مراعاة ما يدتضـــي  اختالف الحال، وفي اين أن أااان قانون منع غســـل األموال تنطب  
فإن الهند لم تنظم بعــــال شــــامل  دارة الســــلطات المكتصــــة للممتلكات المصــــادرة والمحجوز عليها والمجمدة في 
ــاد  دراج أااان لتماين ســـلطة محددة  ــاد. ويدترح معـــرو  الدانون المعدل لدانون منع الفسـ ــلة بالفسـ ــايا المتصـ الدضـ

 جة هو  المس لة.من معال

ت من قانون منع غســــل األموال على أن  يجوز للمحامة الكاصــــة أن ت مر بإعادة الممتلكات 8) 8 وتنص المادة
 المصادرة  لى أصحاب المطالبات يوي المصلحة المعروعة في الممتلكات. 

ــالح األطراف الثالثة. وعالوة على يلك، قد ُيط ومع يلك، ال ــاملة تحمي مصـــــ لب من الجناة  ثبات توجد لوائح شـــــ
ــ  المعــــــــــــــرو  للممتلكـات فدإل في اـاالت محـددة بموجـب قـانون ا جرالات الجـنائـية. غير أن هـوا التديـيد   المنعــــــــــــ

 ينطب  في الحاالت المعمولة بدانون منع غسل األموال. ال

من  17و  15و 12 من قانون ا جرالات الجنائية، والمواد 102 من قانون منع الفســــاد، والمادة 18 وتوفر المادة
 قانون منع غسل األموال، آليات لتجاوز الديود المفروضة على السرية المصرفية. 

 
 

 ت41و 29 )المادتان التدادن؛ السجل الجنائي  

يسـتبعد قانون ا جرالات الجنائية وقانون التدادن الجرائم المنصـو  عليها في قانون منع الفسـاد من فترة التدادن.  
)ثال  ســـــنوات في االة االختالست.  الجرائم المتصـــــلة بالفســـــاد في قانون العدواات تكضـــــع لفترة تدادنغير أن 

 واتى اآلن، لم ُيمنع النظر في أي قضايا بسبب انتهال فترة التدادن.

ن م 189 )المادة وتســمح الهند بدبول الســجالت الجنائية األجنبية في الدعاوى المتعلدة بجرائم مرتكبة خارج الهند
 قانون ا جرالات الجنائيةت. 

 
 

 ت  42 )المادة الوالية الدضائية  

ــدور  ين  ــفن والطائرات في اال صــ ــائية على الجرائم المرتكبة في  قليمها وعلى متن الســ ــ ت الهند والية قضــ أنعــ
ــب  من الحاومة المرك ية ــمل الجرائم  من قانون ا جرالات الجنائيةت. غير أن يلك ال  189-177 )المواد مسـ يعـ

 لمقيمون في الهند. ا ديمو الجنسيةعالالتي يرتكبها األشكا   الدولة، أو المرتكبة ضد المواطنين أو
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 المرتكبة خارج البلد فمعمولة في االة مواطني الهند. األمواللغسل ا عداد أفعال أما 

من قانون   34Aو 34 من قانون منع غســـل األموال والمادتان 188 من قانون العدواات والمادة 4 وتتناول المادة
   تسليم المواطنين.تسليم المجرمين الوالية الدضائية في ااالت رف

 
 

 ت35و 34 )المادتان عواقب أفعال الفساد؛ التعوي  عن الضرر  

ــتمالها على حنود غير  ــاد تتناولها التداحير التعـــــــــــري ية التي تنص على بطالن العدود على أســـــــــــاس اشـــــــــ  عواقب الفســـــــــ
  ن العدود الهنــــدي من قــــانو  24و  23 )المــــادتــــان  قــــانونيــــة وكــــولــــك بع  المبــــادئ التوجيهيــــة المتعلدــــة بــــاالشـــــــــــــترال 

 (Indian Contract Act 2012 ي ال معروضا على البرلمان منو عان  ت. وقد ُوضع قانون محدد لالشترال ال . 

من قانون ا جرالات الجنائية؛   537و 337 )المادتان وإماانية الحصــــــــــــول على تعوي  عن األضــــــــــــرار متااة
 ت.Code of Civil Procedure) من قانون ا جرالات المدنية 63و 60 والمادتان

 
 

 ت39و 38و 36 )المواد السلطات المتكصصة والتنسي  حين الوكاالت  

ُيعتبر ماتب التحقيدات المرك ي، الوي يعمل تحت  دارة شـــــ ون المويفين والتدريب، وكالة التحدي  المرك ية في 
من قانون دلهي  3 )المادة رك يةالهند. وال يســتطيع الماتب أن يحد   ال في الجرائم التي تكطر  حها الحاومة الم

ت. ويعــمل Delhi Special Police Establishment Act of 1946) 1946 الكا   نعــال قوات العــرطة لعان
أي قانون جنائي بالتراف  مع قانون منع الفســــــــاد. ويحد   يلك الجرائم المنصــــــــو  عليها في قانون العدواات أو

الدضـــايا التي تعـــمل واليات قضـــائية  اجمها أو مة نظرا لكطورتها أوالماتب عموما في الدضـــايا التي تعتبر ها
 متعددة. وتحد  العرطة المحلية ووكاالت ماافحة الفساد التابعة للواليات الدضائية المعنية في الدضايا األخرى.

حلجنة   من الدانون الكا  IIIوترد مهان لجنة الرقابة المرك ية، التي تعــــــــــــــرف على  دارة الرقابة، في الفصــــــــــــــل  
ت. وُتعهـد  لى لجنـة الرقـابـة المرك يـة الرقـابـة على التحقيدـات CVC Act of 2003) 2003 الرقـابـة المرك يـة لعـان

قانون ا جرالات الجنائية،  يا وجهت التهم  التي يجريها ماتب التحقيدات المرك ي بموجب قانون منع الفســـــاد أو
نــة الرقــابــة المرك يــةت. ويمان للجنــة الرقــابــة المرك يــة أن من الدــانون الكــا  حلج 8 )المــادة في نفس المحــاكمــة

وكالة تحدي ، بما فيها ماتب التحقيدات المرك ي،  جرال تحدي . ويبدو أن الماتب م ود  ألي صــــــــــــــدر توجيهات 
 بالموارد والددرات الكافية. ومدة والية مدير  ســــنتان، ويتم اختيار  حنال على توصــــية لجنة تت لم من رئيس الوزرال

 من قانون لوكبالت.  4A )المادة أاد قضاة المحامة العليا وزويم المعارضة وكبير الدضاة أو

ومن الم ســســات األخرى يات الصــلة مديرية ا نفاي، وهي منظمة متعددة التكصــصــات مالفة بمهمة  نفاي قانون 
يرادات في وزارة المـالـية، فهي منع غســــــــــــــل األموال. أمـا واـدة االســــــــــــــتكـبارات المـالـية في البـلد، الـتابعـة  دارة ا 

 مس ولة مباشرة أمان مجلس االستكبارات االقتصادية.

وال ُيل  ن المويفون العموميون حواجب التعاون في التحقيدات وآليات التعاون حين الوكاالت  ال في مجال غســــــــــــــل 
 نون منع غسل األموالت.من قا 54 )المادة األموال، الوي تفيد التدارير ب ن  يتضمن  جرال محددا بصورة جيدة

وتضــــــطلع وادة االســــــتكبارات المالية حدور هان على صــــــعيد التواصــــــل مع الدطا  الكا  فيما يتعل  بماافحة 
ــية والدات  ــباي والحلدات الدراســ ــل األموال. وتعمل الوادة على  يكال الوعي من خالل موقعها العــ ــاد وغســ الفســ

ــ ولي التنظيم الرق ــناوية والهي ات المهنية والجهات المبلغة عن العمل التي تعددها، وتدعم مسـ احي والرابطات الصـ
 طري  توفير خبرال للندوات والدات العمل. 

من قانون ا جرالات الجنائيةت. وتوفر    39 )المادة  جب على الوادة ا حالغ عن الجرائم بموجب قانون منع الفســـــــــــاد وي 
ــاد الوي يتورط في  مويفون عموميون. وعالوة على يلك، تتكو اللجـنة   لجنة الرقابة المرك ية قنوات لقحالغ عن الفســـــــــــ
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ا عراب عن مظالمهم وشــــااواهم عبر ا نترنت. واا ضــــافة  لى  تداحير لتثقيظ وتووية عامة الناس، وتتيح للمواطنين 
يلك، يعـجع ماتب التحقيدات المرك ي ا حالغ العلني من جانب األفراد فيما يتعل  بالفسـاد. ويمان تدديم العـااوى  لى 

وال يجوز   شاوى من جميع الدنوات.   64  000، وردت  2014 البريد ا لكتروني. وفي عان  الماتب عن طري  البريد أو 
 المددمة ب سمال مستعارة.  اتكاي  جرال بع ن العااوى المجهولة المصدر أو 

 
 

 التجارب الناجحة والممارسات الجيدة  - 2-2 

اتكاي خطوات تنفيوية لتع ي  فعالية المالادات الدضـائية داخل ماتب التحقيدات المرك ي، بما في يلك التعاون   • 
 ت. 30 )المادة  التحدي  حين وادات التحدي  واالدعال في ماتب التحقيدات المرك ي العملي أثنال مرالة  

وجود محاكم متكصـــصـــة للنظر في قضـــايا الفســـاد وغســـل األموال فدإل، وهي تعمل تحت ا شـــراف العان  • 
 ت. 36 )المادة من الدستور 227 للمحامة العليا، وفدا للمادة

 ت.39 )المادة للدنوات المكتلفة لقحالغ عن الفسادلجنة الرقابة المرك ية   عمال • 

 
 

 التحديات التي تواجه التنفيذ  - 2-3 

 توصى الهند بما يلي:

ــها ومنحها  •  ــاوى وعرضـ ــوت، بصـــرف النظر عن قبول المويفين العموميين أو  تجريم الوعد بالرشـ ــهم   )الرشـ التماسـ
 ت. 15 )المادة  )الوعد والعرا والمنحت حوضوح  الجريمة )االرتعالت، وشمول جميع طرائ  ارتكاب  لها 

موالمة تعـــريعاتها لضـــمان شـــمول الم ايا التي ُتمنح ألطراف ثالثة في األااان المتعلدة بالرشـــو واالرتعـــال  • 
 ت.15 )المادة على السوال

شــ ن  أن يلغي المعدل لدانون منع الفســاد، الوي من  2016 اتكاي خطوات نحو اعتماد معــرو  قانون عان • 
وكالة التحدي  قبل تدديم الرشــوة، شــريطة  ويحمي المرتعــين الوين يبلغون وكالة  نفاي الدانون أو 24 المادة

 ت.15 )المادة تت2) 8 )المادة ا حالغ عن يلك في غضون سبعة أيان

 ت.16 )المادة تجريم ااالت الرشو عبر الوطنية والنظر في تجريم االرتعال • 

 ت.18 المادة) تجريم المتاجرة بالنفوي على النحو المبين في االتفاقيةالنظر في  • 

 ت.19 )المادة النظر في اعتماد تداحير أعم لتجريم  سالة استغالل الويائم • 

 ت.21 )المادة النظر في ا سرا  في اعتماد تعريع لتجريم الرشوة في الدطا  الكا  • 

 ت.25 )المادة تدديم األدلة الرشوة الرامية  لى التدخل في ا دالل بالعهادة أواتكاي تداحير للتصدي ألفعال   • 

ــيات االعتبارية   •  فيما يتعل  بالجرائم غير المعـــمولة بدانون منع غســـل األموال، توضـــيح مســـ ولية العـــكصـ
 بصــرف النظر عن مســ ولية العــكصــيات الطبي ية وفدا للتفســير الدضــائي من خالل تعديل مدترح لدانون 

 ت.3 ، الفدرة26 )المادة منع الفساد

 ت.27 )المادة النظر في تجريم أفعال ا عداد • 

ــماح بالتحدي  والمالادة  •  ــمولة باالتفاقية كافية للســــ ــمان أن تكون فترة التدادن فيما يتعل  بالجرائم المعــــ ضــــ
 ت.29 )المادة الدضائية بصورة مناسبة
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منح ا ين فيما  نات الجنائية ورصد تطبي   جرالات الموافدة أو استعراا نطاا األشكا  المعمولين بالحصا  • 
االمتيازات   يتعل  بالمالادات الدضـائية لضـمان ا بدال في كلتا الحالتين على توازن مناسـب حين الحصـانات أو 

ــاة فعالة في األفعال المجرمة بمدتضــــــــى   ــائية ومداضــــــ ــائية وإماانية القيان بعمليات تحدي  ومالادة قضــــــ الدضــــــ
 ت. 2 ، الفدرة 30 )المادة  تفاقية اال 

اتكاي خطوات نحو تع ي  اســـــتدالل  دارة االدعال العان في ماتب التحقيدات المرك ي وضـــــمان اســـــتكدان  • 
 ت.3 ، الفدرة30 )المادة صالايات االدعال العان لتع ي  فعالية  نفاي الدانون والرد  عن ارتكاب الجرائم

 ت.37 ؛ المادة3 ، الفدرة30 )المادة  ن المساومة الدضائيةالنظر في اعتماد مبادئ توجيهية بع • 

اســـــتعراا وتعديل ا طار الدائم بعـــــ ن مصـــــادرة واقتفال أثر وتجميد واج  العائدات واألدوات لضـــــمان التنفيو   • 
فيما يتعل  باألفعال المجرمة وفدا لالتفاقية، بصــرف النظر عن أي صــلة لها بغســل األموال؛    31 الكامل للمادة 

على وج  التحديد، يوصــــى ب ن تعدل الهند تعــــريعاتها  لغال شــــرط موافدة الحاومة على الطلبات المددمة من و 
  4 االدعال العان  لى المحامة من أجل وضـــع اليد على الممتلكات واعتماد تداحير تتماشـــى حوضـــوح مع الفدرات 

تدتضـــــــي أن يبين الجاني المصـــــــدر . ولعل الهند تود أيضـــــــا أن توســـــــع بصـــــــورة عامة التداحير التي 9و   6 لى  
 ت. 31 )المادة  المعرو  لعائدات الجريمة والممتلكات األخرى لتعمل األفعال المجرمة وفدا لالتفاقية 

)بما في يلك الحماية  اعتماد تداحير بعـــــ ن اماية العـــــهود والكبرال والضـــــحايا واألشـــــكا  المدراين منهم • 
ال، وتوســــــيع نطاا الحماية لتعــــــمل المتهمين المتعاونين وفدا المادية وا ثباتيةت وإنفايها، اســــــب االقتـضـــــ 

 ت.32 )المادة ؛ والنظر في اعتماد اتفاقات بع ن ندل العهود  لى الكارج37 من المادة 4 للفدرة

النظر في ضــــــــــــــمـان وجود تـداحير فعـالـة لحمـايـة المبلغين عن المكـالفـات من خالل اعتمـاد التعــــــــــــــريعـات   • 
 ت.33 )المادة ع ا طار الم سسي الالزن لقحالغ والمتابعةوا جرالات يات الصلة ووض

 .ت34 )المادة تعديل تعريعاتها بحيث تتناول عواقب الفساد • 

اتكاي خطوات ل يادة تع ي  االســتدالل الدانوني والتنفيوي ألجه ة  نفاي الدانون التابعة لها المالفة بالتحدي   • 
 ت.36 )المادة ومالادة مرتكبيها قضائيا، وتع ي  التنسي  حين الوكاالتفي جرائم الفساد وغسل األموال 

تع ي  تداحير التعاون حين الســـــلطات المحلية في التحدي  في الجرائم المتصـــــلة بالفســـــاد ومالادة مرتكبيها   • 
 ت.38 )المادة قضائيا

الدولة، والتي يرتكبها   طنين أوالنظر في توســيع نطاا الوالية الدضــائية لتعــمل الجرائم المرتكبة ضــد الموا • 
ت، ولتعــــمل أيضـــا )أت و)بت و)دت 2 الفدرات، 42 )المادة األشــــكا  عديمو الجنســــية المقيمون في الهند

 ت.42 ن المادة)جت م 2 لفدرة)ا أفعال ا عداد لغسل األموال التي يرتكبها غير المواطنين خارج البلد

 
 

 الفصل الرابع: التعاون الدولي  - 3 

ــليم المجرمين   ــائل الجنائية في الهند ينظمهما قانون تســــ ــاعدة الدانونية المتبادلة في المســــ ــليم المجرمين والمســــ تســــ
ت وقانون ا جرالات الجنائية، على التوالي، وكولك المعاهدات الثنائية Extradition Act of 1962) 1962 لعان

ــليم  والمتعددة األطراف. والمســـاعدة الدانونية المتبادلة متا اة في غياب معاهدة على أســـاس المعاملة بالمثل. وتسـ
اتـفاقـية دولـية واجـبة التطبي . وقد  ترتـيب لتســــــــــــــليم المجرمين أو المجرمين مـتاح على أســــــــــــــاس معـاهـدة ثـنائـية أو

وضـــعت وزارة الكارجية الهندية مبادئ توجيهية بعـــ ن تســـليم المجرمين. ووضـــعت الحاومة أيضـــا نمويجا يعرف 
ــم  المســـــودة ــية    باســـ في التفاوا على معاهدات المســـــاعدة الدانونية المتبادلة ويتضـــــمن    ُيســـــتكدنةالهندي القياســـ

  جرالات لمعالجة طلبات الحصول على هو  المساعدة. 
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وتمثل وزارة الكارجية السـلطة المرك ية المعنية حتسـليم المجرمين، بما في يلك الدضـايا المتصـلة باالتفاقية. وتمثل 
 السلطة المرك ية المعنية بالمساعدة الدانونية المتبادلة، بما في يلك الدضايا المتصلة باالتفاقية. وزارة الداخلية 

وفيما يتعل  حتطبي  أااان المعاهدات الدولية على مدتضــــــــــيات األااان الدانونية المحلية، فإن أااان المعاهدات 
از  مع األااـان الـدانونـية المحلـية، ياون للـدانون  المتعـددة األطراف تنطب  عمومـا؛ لكن في اـاالت التنـ  الثـنائـية أو

 المحلي األسبقية على أااان المعاهدات.

ويعــجع الكبرال المســتعر ضــون الهند على اســتعراا تعــريعاتها المحلية يات الصــلة حتســليم المجرمين والمســاعدة 
على نحو أكثر تحديدا، بما في  الدانونية المتبادلة من أجل معالجة االلت امات يات الصــــــلة بموجب هو  االتفاقية

 يلك اعتماد قانون خا  بع ن المساعدة الدانونية المتبادلة. 

 
 

 قيد االستعراض  مالحظات على تنفيذ المواد - 3-1 

 ت47و 45و 44 )المواد تسليم المجرمين؛ ندل األشكا  المحاون عليهم؛ ندل ا جرالات الجنائية  

من ـقانون تســــــــــــــليم المجرمين، ـفإن الجريمـة التي يجوز تســــــــــــــليم مرتكبيهـا هي الجريمـة التي   (ii)(c)2 وفـدا للمـادة
ترتبإل الهند معها بمعاهدة   دولة طالبة ال تدل عن ســـــــــــنة بموجب قوانين الهند أو يعاقب عليها بالســـــــــــجن لمدة ال

 أساسي للتسليم.لتسليم المجرمين. غير أن ازدواجية التجريم، كما أوضحت السلطات، هي في الواقع شرط 

من قانون تســـــــــليم المجرمين وفي   (b)21 وتطب  الهند التســـــــــليم التبعي على النحو المنصـــــــــو  علي  في المادة
 معاهدة ثنائية منطبدة لتسليم المجرمين.

ــليم معـــــــروطا حوجود معاهدة ثنائية أو ــليم المجرمين أو وتجعل الهند التســـــ اتفاقية دولية. ويتعين، من  ترتيب لتســـــ
الثالث،  من قانون تســــليم المجرمين التي تطب  الفصــــل الثاني أو 3 وها،  صــــدار  خطار بموجب المادةأجل تنفي 

اســــــب الحالة. وينطب  الفصــــــل الثاني من قانون تســــــليم المجرمين على الدول األجنبية عندما تتضــــــمن معاهدة 
أما الفصــــــل الثالث من قانون تســــــليم تســــــليم المجرمين الثنائية المنطبدة متطلبات  ثباتية تبرر ا االة للمحاكمة. 

تتضـــــــــــمن معاهدة تســـــــــــليم المجرمين المنطبدة متطلبات  ثباتية.   المجرمين فينطب  على الدول األجنبية عندما ال
 معاهدة ثنائية وتسعة ترتيبات لتسليم المجرمين وقت االستعراا. 42وكانت الهند قد أحرمت 

ــا أن تعامل أي اتفاقية دولية  منطبدة، بما في يلك هو  االتفاقية، ك ســــــــــاس قانوني للنظر في ويمان للهند أيضــــــــ
تســـــــــليم المجرمين فيما يتعل  بالجرائم المعـــــــــمولة في تلك االتفاقية. وفي هو  الحالة، تصـــــــــدر الهند  خطارا ب ن  

يم ت من قانون تســــــل4) 3 )المادة االتفاقية ســــــتعامل على أنها معاهدة تســــــليم للمجرمين حينها واين الدولة الطالبة
المجرمينت. ولم تكن الهند قد أصـــــدرت اتى وقت االســـــتعراا أي  خطارات بعـــــ ن اســـــتكدان االتفاقية ك ســـــاس 
ــ   ــدر عندما تنعـــ ــيصـــ ــلطات أن هوا ا خطار ســـ ــليم المجرمين  لى أي دولة طرف أخرى. وأكدت الســـ قانوني لتســـ

 الحاجة  لى تنفيو طلب لتسليم المجرمين بموجب االتفاقية.

ــانون ال ــا يات طـــابع ويحظر الدـ ــ نهـ هنـــدي تســــــــــــــليم المجرمين  يا كـــانـــت الجريمـــة التي ُيطلـــب التســــــــــــــليم بعــــــــــــــ
من قانون تســليم المجرمينت. ويتضــمن قانون تســليم المجرمين أيضــا جدوال يتضــمن قائمة   (a)31 )المادة ســياســي

طاا بع  ينبغي اعتبارها جرائم يات طابع ســـــــــياســـــــــي. وتعـــــــــمل تلك الجرائم جرائم تدخل في ن  بالجرائم التي ال
 االتفاقيات المتعددة األطراف، لكن ليس هو  االتفاقية. 

وتنفو الهند ترتيبا مبســـــطا للتســـــليم يطبَّ  على شـــــروط المعاملة بالمثل فيما يتعل  حبلد ُينعـــــر بعـــــ ن   خطار في 
 الجريدة الرسمية ب ن  حلد ينطب  علي  الفصل الثالث من قانون تسليم المجرمين.
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أوضــــــحت الســــــلطات، أن تســــــلم مواطنيها على أســــــاس المعاملة بالمثل. وينص قانون تســــــليم ويجوز للهند، كما 
المجرمين على أن  يجوز للحاومة المرك ية، اسـبما ترا  مناسـبا، اتكاي خطوات لمحاكمة المجرمين الفارين الوين 

ــلَّموا ــاس الجن 34A )المادة لم يســــ ــليم على أســــ ــلطات الهندية،  يا ُرف  التســــ ــية، ُطب  هوا الحام ت. ووفدا للســــ ســــ
بصـــورة  جبارية في الممارســـة العملية  ل ان الســـلطات المكتصـــة بإاالة الدضـــايا على الدضـــال و جرال مالادات 

 قضائية في الدضايا التي تتوفر فيها أدلة كافية. 

واة، وال ينص قانون تســـــليم المجرمين على التســـــليم بعـــــرط  عادة العـــــكص المطلوب  لى الهند لدضـــــال مدة العد
 على  ماانية تنفيو اام قضائي أجنبي. أو

ــتور وقانون ا جرالات الجنائية على مبادئ المعاملة العادلة، لكنها ليســـت موكورة على وج  التحديد  وينص الدسـ
 في قانون تسليم المجرمين. ومع يلك، ترد هو  األااان في العديد من معاهدات تسليم المجرمين في الهند.

من قانون تســـليم المجرمين،   31 ف  التســـليم، الواردة في معاهدات تســـليم المجرمين والمادةوال تعـــمل أســـباب ر 
من االتفـاقـية؛ ومع يـلك، قـد ترف  الهـند طلـبا  44 من المـادة 15 على وجـ  التحـدـيد العــــــــــــــروط الواردة في الفدرة

 انون تسليم المجرمينت.من ق 29 )المادة  يا كان من الظلم تسليم مجرن   ليس مددما خدمة العدالة ... أو

 يعال سببا لرف  تسليم المجرمين. ووجود مسائل مالية ال

وال يتضــمن قانون تســليم المجرمين أاااما تدتضــي التعــاور مع الدولة الطالبة قبل رف  طلب التســليم؛ غير أن 
 حلدا. 24هو  األااان واردة في معاهدات تسليم المجرمين التي أحرمها البلد مع 

ت  طـارا قـانونيـا لندـل Repatriation of Prisoners Act of 2003) 2003 ن  عـادة الســــــــــــــجنـال لعـانويوفر قـانو 
 حلدا.  35األشكا  المحاون عليهم. وقد أحرمت الحاومة اتفاقات بع ن ندل األشكا  المحاون عليهم مع 

 . وال توجد االيا أااان تعري ية في الهند تسمح حندل ا جرالات الجنائية  لى حلد آخر

 
 

 ت46 )المادة المساعدة الدانونية المتبادلة  

يعــال قانون ا جرالات الجنائية ا طار الدانوني المحلي الرئيســي للمســاعدة الدانونية المتبادلة. وقد أحرمت الهند 
 معاهدة ثنائية للمساعدة الدانونية المتبادلة مع حلدان أخرى. 39أيضا 

 بادلة على أساس المعاملة بالمثل اتى في غياب معاهدة.وتددن الهند المساعدة الدانونية المت 

 وكما أشارت السلطات، يبل  متوسإل الوقت لتنفيو طلب المساعدة الدانونية المتبادلة ستة أشهر.

تنص التعــريعات الهندية بصــورة محددة على مســ ولية العــكصــيات االعتبارية المعــاركة في  وكما ُيكر أعال ، ال
ر أن الســــلطات أشــــارت  لى أن  يظل من الممان تدديم المســــاعدة الدانونية المتبادلة فيما جرائم فســــاد معينة؛ غي 

المعدل لدانون منع الفســـاد  لى تجريم أفعال   2016 يتعل  بالعـــكصـــيات االعتبارية. ويســـعى معـــرو  قانون عان
 طيت.ت، البند العر 1) 8 )المادة رشو المويفين العموميين التي ترتكبها المنظمات التجارية

من قانون ا جرالات الجنائية أســـــاســـــا قانونيا عاما يســـــمح حتوفير أنوا  المســـــاعدة  166Bو  105 وتوفر المادتان
 من االتفاقية. 46 من المادة )طت )أت  لى 3 الفدرةالدانونية المتبادلة المدرجة في 

من قانون ا جرالات الجنائية تحديدا تجميد واج  الموجودات في ســــــــــــياا المســــــــــــاعدة   105C(3) وتنظم المادة
 اقتفال أثر عائدات الجريمة. 105D الدانونية المتبادلة. وتعمل المادة
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وينظم قانون منع غســـــــــــل األموال تحديدا تدديم المســـــــــــاعدة الدانونية المتبادلة فيما يتعل  بالتحدي  في غســـــــــــل األموال 
ــمن المادة ومالادة مرت  ــائيا. وتتضــــ ــ ن  رجا  الموجودات 7)  60 كبي  قضــــ ــل األموال أاااما بعــــ ت من قانون منع غســــ

 والتصرف فيها. 

التلدائي للمعلومات. وأشـــــــارت الســـــــلطات الهندية  لى أنها ســـــــتمتثل دائما  التبادلوال يوجد تعـــــــريع محلي بعـــــــ ن 
 لطلبات الحفاظ على السرية. 

رفية ســـببا لرف  المســـاعدة الدانونية المتبادلة. وقد ُأدرجت أااان محددة في هوا الصـــدد وال تعتبر الســـرية المصـــ 
 في عدد من المعاهدات الثنائية لتبادل المساعدة الدانونية التي أحرمتها الهند.

وأوضـــــحت الهند أن  على الرغم من أن ازدواجية التجريم ليســـــت مطلواة عموما في االة التداحير غير الدســـــرية، 
 نها مطلواة في االة التداحير الدسرية، في اين أن تطبيدها يتسم بالمرونة في الممارسة العملية.فإ

 تااة  من قانون ا جرالات الجنائية أااان بعـ ن ندل األشـكا  المحتج ين أو  XXIIوالفصـل   105B وترد في المادة 
لتدديم المســــاعدة في التحقيدات    فاداتهم أو  األشــــكا  قيد االاتجاز لقدالل بعــــهاداتهم أو  األشــــكا  المحتج ين أو 

 لمساعدة الدانونية المتبادلة. والمالادات الدضائية. وترد هو  األااان في المسودة القياسية الهندية ومعظم معاهدات ا 

ــتند  لى  ــاعدة الدانونية المتبادلة، بما فيها تلك التي تســ ــلطة المرك ية المعنية بجميع طلبات المســ ووزارة الداخلية هي الســ
 ا نكلي ية. ، األمر الوي اعتبر  المستعر ضون ممارسة جيدة. ويمان للهند قبول الطلبات المددمة باللغة 46 المادة 

وال تتضـمن التعـريعات المحلية متطلبات بعـ ن محتوى طلبات المسـاعدة الدانونية المتبادلة،  ال في االة الطلبات 
ــادرة ــلة   166A )المادة الصــــــ ــلطات الهندية، كان اعتماد اام يي صــــــ من قانون ا جرالات الجنائيةت. ووفدا للســــــ

ــو  قيد النظر. ويمان االطال  على توجيهات ــاعدة  بالموضــــ ــ ن طلب المســــ ــافية للدول الطالبة في دليل بعــــ  ضــــ
ــرين بعنوان  ــائل الجنائية من حلدان مجموعة الععــ  Guide on Requesting Mutualالدانونية المتبادلة في المســ

Legal Assistance in Criminal Matters from G20 Countries . 

 ول بالفيديو.ويسمح الدانون الهندي بعدد جلسات استما  عن طري  التدا

وترد أااان بعــــــــ ن الديود المتعلدة باســــــــتكدان المعلومات في المســــــــودة القياســــــــية الهندية واع  ما هو قائم من 
 معاهدات المساعدة الدانونية المتبادلة. 

وفي العادة، ترد أســـــــــــباب رف  طلب المســـــــــــاعدة الدانونية المتبادلة في المعاهدات الثنائية للمســـــــــــاعدة الدانونية  
 دلة، لكن ليس في التعريعات المحلية. المتبا

وال يوجد في الهند أااان محددة تحظر رف  طلب مسـاعدة قانونية متبادلة لمجرد أن الجرن يعتبر أيضـا متصـال 
 ب مور مالية. 

، 46 )المادة ت جيل  وترد أســــــــباب ت جيل المســــــــاعدة الدانونية المتبادلة واشــــــــتراط التعــــــــاور قبل رف  الطلب أو
 ت في بع  معاهدات المساعدة الدانونية المتبادلة. 26و 25 الفدرتان

ت في المســودة القياســية الهندية وفيما هو قائم من 27 ، الفدرة46 )المادة وترد أااان بعــ ن عدن التعرا للعــاهد
 معاهدات المساعدة الدانونية المتبادلة، لكن ليس في التعريعات المحلية.

ــول على ــول على  وترد األااان المتعلدة بالحصــــــــ المعلومات التي في اوزة الحاومة في قانون الح  في الحصــــــــ
 ت.Right to Information Act of 2005) 2005 المعلومات لعان
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 ت50و 49و 48 )المواد التعاون في مجال  نفاي الدانون؛ التحقيدات المعتركة؛ أساليب التحري الكاصة  
 

أساسا من خالل شباة االتصاالت التابعة لقنتراول المعروفة باسم منظومة تتعاون سلطات  نفاي الدانون الهندية 
 ت وعن طري  اتفاقات التعاون الثنائي. I-24/7) االتصاالت العرطية العالمية

وال يوجد في الهند أااان تعـري ية محددة فيما يتعل  بالتحقيدات المعـتركة. ومع يلك، أشـارت السـلطات  لى أنها 
 الماضي على جهود التحدي  المعترأ في الدضايا الجنائية عبر الوطنية. طالما وافدت في 

وتســتكدن ســلطات  نفاي الدانون الهندية أســاليب التحري الكاصــة؛ لكن درجات االعتراف حهو  األســاليب ك ســاس 
تنادا لألدلة في المحاكم تتفاوت. ويمان اســــتكدان أســــاليب التحري الكاصــــة دوليا مع الدول األطراف األخرى اســــ 

  لى ترتيبات ملموسة.

 
 

 التجارب الناجحة والممارسات الجيدة  - 3-2 

 مجموعة المعاهدات التي أحرمها البلد بع ن تسليم المجرمين والمساعدة الدانونية المتبادلة. • 

 مرونة البلد بع ن شرط ازدواجية التجريم فيما يتعل  بالمساعدة الدانونية المتبادلة. • 

 الوي يوفر  طارا قانونيا محاما لندل األشكا  المحاون عليهم.  2003 قانون  عادة السجنال لعان • 

 تسمية وزارة الداخلية حوصفها السلطة المرك ية المعنية بجميع طلبات المساعدة الدانونية المتبادلة. • 

 
 

 التحديات التي تواجه التنفيذ  - 3-3 

 توصى الهند بما يلي:

عريعات المحلية يات الصلة حتسليم المطلواين والمساعدة الدانونية المتبادلة من أجل معالجة استعراا الت  • 
االلت امات يات الصـــــلة بموجب االتفاقية على نحو أكثر تحديدا، بما في يلك اعتماد قانون خا  بعـــــ ن 

 ت.46و 44 )المادتان المساعدة الدانونية المتبادلة

 لى الدول األطراف عمال باالتفاقية، وفدا الشــتراط  صــدار  خطار عمال ضــمان  ماانية تســليم المجرمين  • 
 ت.  44 )المادة من قانون تسليم المجرمين مع تطبي  أااان يلك الدانون على يلك البلد 3 بالمادة

تجريم جميع األفعال المجرمة  ل اميا بموجب االتفاقية والنظر في تجريم أفعال أخرى لتلبية شـرط ازدواجية  • 
لتوضـــــــيح انطباا شـــــــرط ازدواجية التجريم على الســـــــلوأ الوي   (ii)(c)2 لتجريم؛ ومواصـــــــلة تعديل المادةا

ــوال يعاقب علي  بعدواة ال ــنة واادة في قوانين الهند والدولة الطالبة على اد ســــــ ، 44 )المادة تدل عن ســــــ
 ت.2و 1 الفدرتان

جــدول الجرائم في قــانون تســــــــــــــليم المطلواين التي النظر في  دراج األفعــال المجرمــة وفدــا لالتفــاقيــة في  • 
ــليم في  ال ــعة للتســــ ــمولة في االتفاقية في عداد الجرائم الكاضــــ ــية وكفالة  دراج الجرائم المعــــ ــياســــ تعتبر ســــ

 ت.4 ، الفدرة44 )المادة معاهدات التسليم الدائمة والمدبلة مع الدول األطراف األخرى 

تبســــيإل ما يتصــــل حها من متطلبات  ثباتية فيما يتعل  بالطلبات الســــعي  لى التعجيل بإجرالات التســــليم و  • 
 ت.9 ، الفدرة44 )المادة المتعلدة بالجرائم المعمولة في االتفاقية، رهنا بالدانون المحلي

 يا لم يســلَّم شــكص على أســاس جنســيت  فدإل، وانال على طلب الدولة الطرف التي تطلب التســليم، تحال  • 
 ت.11 ، الفدرة44 )المادة مسوغ لـ  بدصد المالادة الالدضية دون  بطال 
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النظر في اعتمـاد تعـديالت تعــــــــــــــري ـية تســــــــــــــمح ـبإنفـاي األااـان الدضــــــــــــــائـية األجنبـية وفدـا لمدتضـــــــــــــــيات   • 
 ت.13 ، الفدرة44 )المادة قانونها

ــفة في ا طار الدانوني الدائم في  جرالات ت  •  ــليم كفالة التطبي  المتســــــــــ  لضــــــــــمانات المعاملة المنصــــــــ ســــــــ
 ت.14 ، الفدرة44 )المادة المجرمين

النظر تحديدا في تضـــمين قانون تســـليم المجرمين أســـباب  رف  تســـليم المجرمين، على النحو المبين في  • 
 .44 من المادة 15 الفدرة

النظر في النص تحديدا على شرط يدضي بالتعاور، ايثما اقتضى األمر، مع الدولة الطرف الطالبة قبل  • 
 .44 من المادة 17 سليم وفدا للفدرةرف  الت 

مواصــــــــلة الجهود لضــــــــمان  ماانية تدديم المســــــــاعدة الدانونية المتبادلة فيما يتعل  بالجرائم التي يجوز أن  • 
 ت.2 ، الفدرة46 )المادة تحاسب عليها شكصية اعتبارية

ــا •  ــان الفصـــــــــــــــــل الكـ ــا ألااـ ــان أكثر تفصــــــــــــــيال بعـــــــــــــــــ ن اســــــــــــــترداد الموجودات وفدـ ــاد أااـ مس من اعتمـ
 )أتت. 3 ، الفدرة46 )المادة االتفاقية

مواصـــــــلة تطبي  شـــــــرط ازدواجية التجريم بمرونة فيما يتعل  بالمســـــــاعدة الدانونية المتبادلة المســـــــتندة  لى  • 
ــادرة عائدات جرائم  االتفاقية، بســـبل منها تدديم أوســـع نطاا ممان من المســـاعدة فيما يتعل  حتجميد ومصـ

 ت. 9 ، الفدرة46 ة)الماد الفساد وأدواتها

والمتطلبات المنصـو  عليها  12-10و 5و  4 النظر في  دراج المتطلبات المنصـو  عليها في الفدرات • 
في تعــــــــــــــريعـاتهـا المحليـة وضــــــــــــــمـان اتبـاعهـا في عمليـات  46 من المـادة 28-24و 22-19 في الفدرات

 فاقية.المساعدة الدانونية المتبادلة مع الدول األطراف األخرى على أساس االت 

 ت.47 )المادة النظر في اعتماد أااان تعري ية تسمح حندل ا جرالات الجنائية  لى حلد آخر • 

مواصـــــــــــلة تع ي  التعاون في مجال  نفاي الدانون مع الدول األطراف األخرى، بما في يلك التعاون حين وكاالت  • 
 ت. 48 )المادة  ع النظرال األجانب وضع ترتيبات يات صلة م   نفاي الدانون، من خالل  حران اتفاقات أو 

 ت.49 )المادة النظر في اعتماد تعريعات محلية محددة بع ن  نعال وتعغيل أفرقة التحدي  المعتركة • 

مواصـــلة الجهود الرامية  لى الســـماح باالســـتكدان المناســـب ألســـاليب التحري الكاصـــة في قضـــايا الفســـاد،  • 
ــ ن ا ــبل منها اعتماد توجيهات مداحلة بعــ ــى مع متطلبات بســ ــاليب ومدبوليتها، بما يتماشــ ــتكدان تلك األســ ســ

 ت.50 ، المادة1 )الفدرة االتفاقية

مواصـــلة الجهود الرامية  لى وضـــع ترتيبات الســـتكدان أســـاليب التحري الكاصـــة في ســـياا قضـــايا الفســـاد  • 
 ت.50 )المادة عبر الوطني

 


