د افغانستان اسالمي جمهوریت
د عدلیې وزارت
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رسمي جریده

فوق العاده ګڼه

موافقت نامه تبادله ،تحویلدهی و انتقال محبوسین فی مابین جمهوری اسالمی افغانستان و کشور
فدراسیون روسیه

تاریخ نشر )۶۶( :عقرب سال  ۶۸۳۶هـ.ش
نمبر مسلسل )۱۸۶( :

 -۶فرمان شماره ( )۶۱۱مؤرخ  ۶۸۳۶/۳/۶۱رئیس ج.ا.ا در بار ٔه توشیح موافقتنامه انتقال
محکومین به حبس میان جمهوری اسالمی افغانستان و فدراسیون روسیه.
 -۶قرارداد میان ج.ا.ا و فدراسیون روسیه در بار ٔه تحویلدهی محبوسین.
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فرمان
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان در باره توشیح موافقتنامه انتقال محکومین به حبس میان
جمهوری اسالمی افغانستان و فدراسیون روسیه

شماره)۶۱۱( :
مؤرخ۶۸۳۶/۳/۶۱ :
به تأسی از حکم ماده ( )۹۷قانون اساسی افغانستان ،موافقتنامه انتقال محکومین به حبس میان جمهوری اسالمی
افغانستان و فدراسیون روسیه را که در جلسه مؤرخ  ۶۸۳۶/۶/۷۹مشرانو جرگه و مؤرخ  ۶۸۳۶/۵/۷۷ولسی جرگه
مورد تصدیق قرار گرفت ،توشیح می دارم.
این فرمان با مصوبات مجلسین شورای ملی و موافقتنامه متذکره در جریده رسمی نشر گردد.
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حامد کرزی

رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

جمهوری اسالمی افغانستان
شورای ملی
ولسی جرگه
مصوبه ولسی جرگه در مورد قرار داد تحویلدهی محبوسین میان جمهوری اسالمی افغانستان و
فدراسیون روسیه
شماره)۰۱( :
مؤرخ۶۸۳۶/۰/۶۶ :
مطابق حکم ماده نودم قانون اساسی افغانستان ،ولسی جرگه در جلسه عمومی تاریخی  ۷۷اسد سال روان قرار داد به
ارتباط تحویلدهی محبوسین بین جمهوری اسالمی افغانستان و فدراسیون روسیه در نزده ماده را تصدیق نمود.
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بااحترام

محمد یونس قانونی

رئیس ولسی جرگه

جمهوری اسالمی افغانستان
مشرانو جرگه
داراالنشاء
مصوبه مشرانو جرگه در مورد قرار داد تحویلدهی محبوسین میان افغانستان و فدراسیون روسیه
شماره)۵۱( :
مؤرخ۶۸۳۶/۶/۶۰ :
مشرانو جرگه طی جلسه عمومی مؤرخ  ۶۸۳۶/۶/۷۹خویش قرار داد میان جمهوری اسالمی افغانستان و فدراسیون
روسیه در باره تحویلدهی محبوسین را تصدیق نمود.
بااحترام

AC
KU

پروفیسور حضرت صبغت هللا مجددی
رئیس مشرانو جرگه

فهرست مندرجات
موافقتنامه انتقال محکومین به حبس میان جمهوری اسالمی افغانستان و فدراسیون روسیه
صفحه

ماد ٔه اول:

اصطالحات۶..................................................

ماد ٔه دوم:

عرصه استفاده۶.............................................

ماد ٔه سوم:

احکام عمومی۶..............................................

ماد ٔه چهارم:

دالیل رد تسلیمدهی محبوس۶...............................

ماد ٔه پنجم:

ارگان های با صالحیت۸.....................................

ماد ٔه ششم:

درخواست تسلیمدهی۸.......................................

ماد ٔه هفتم:

شیوه ها و مراتب تسلیمدهی۴..............................

ماد ٔه هشتم:

اجرای مجازات۴..............................................

ماد ٔه نهم:

پیامد های تسلمیدهی۴.......................................

ماد ٔه دهم:

تجدید نظر حکم وختم مجازات۵.............................

ماد ٔه یازدهم:

تغییر و تعدیل حکم۵..........................................

ماد ٔه دوازدهم:

گزارش دهی۵.................................................

ماد ٔه سیزدهم:

انتقال ترانزیتی۵..............................................

ماد ٔه چهاردهم:

مصارف۶.....................................................

ماد ٔه پانزدهم:

مناسبت این قرار داد با قرار داد های بین المللی دیگر۶..

ماد ٔه شانزدهم:

حل اختالفات مورد بحث۶......................................

ماد ٔه هفدهم:

زبان ها و رسمیت اسناد۶.....................................

ماد ٔه هژدهم:

اعتبار زمانی۶..................................................

ماد ٔه نزدهم:

احکام نهایی۰...................................................
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ماده

عنوان

قرار داد
میان جمهوری اسالمی افغانستان و فدراسیون روسیه در باره تحویلدهی محبوسین
جمهوری اسالمی افغانستان و فدراسیون روسیه که بعد از این به نام جانبین متعاقدین یاد می شوند.
بادر نظرداشت این امر که همکاری حقوقی دولت ها بایست در امر تأمین عدالت و بازگشت محبوسین بهه حیهات عهادی
در جامعه یاری برساند.
با این اندیشه که برای نیل به اهداف متذکره ضرورت است تا به آنهایی که در نتیجه ارتکاب جهرم زنهدانی هسهتند ،بایهد
امکاناتی میسر گردد تا مدت حبس خود را در دولت متبوع و یا محل اقامت دایمی خویش سپری کنند.
به مالحظۀ احترام به حقوق انسان در موارد زیرین به موافقت رسیدند:
اصطالحات
مادۀ اول:
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برای اهداف این قرار داد اصطالحاتی که به کار رفته است ،حسب آتی معنی می دهد:

مجازات :هرگونه جزایی که در فیصلۀ محکمه پیرامون سلب آزادی شخص متخلف و یا محکومیت وی به حهبس باشهد،
مجازات نامیده می شود.

حکم :فیصلۀ محکمه که نفوذ قانونی پیدا کرده و مجازات در آن معین شده باشد ،حکم همچنهان حکهم قانونها ا نافهذ محکمهه
ر ا در مورد مجازات اعدام ،که بعد در دولت صدور حکم طبق فرمان عفو عمومی و یا عفو انفرادی به حهبس حیهات و
یا حبس مدت معین ،تبدیل شده باشد ،شامل می گردد.

دولت صادر کننده حکم :آن جانب قرار داد که محکمه آن در مورد شخصی که برای سپری نمودن مجهازات تسهلیم مهی
گردد و یا تسلیم داده شده است ،حکم صادر کرده است.

کشور مجری حکم :کشوری که زندانیان را برای سپری کردن دوره حبس شان تسلیم می شود.
محکوم :شخصی که بنابر فیصله محکمه به حبس محکوم شده باشد.
عرصه استفاده
مادۀ دوم:

طرفین تعهد می نمایند با مراعات مفاد قرار داد حاضر ،به درخواست یکی از دو طرف ،اشخاص محکوم به حهبس در
قلمرو شان را کهه تابعیهت دولهت درخواسهت دهنهده را دارا بهوده و یها سهکونت دایمهی در قلمهرو آن کشهور داشهته باشهند،
جهت سپری کردن میعاد باقی مانده حبس شان با در نظرداشت اصول و پرنسیپ های ملل متحد در امهور زنهدانیان ،بهه
طرف مقابل تسلیم نمایند.
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احکام عمومی
مادۀ سوم:
 -۶تسههلیمدهی زنههدانیان بههرای سههپری کههردن مههدت باقیمانههده حههبس وی ،مههی توانههد بههه درخواسههت یکههی از ارگانهههای
باصالحیت دولت فیصله کننده حکم و یا دولت مجری حکم ،صورت پذیرد.
 -۷زندانی و یا نماینده قانونی وی حق دارد درخواست تسلیمدهی خود را به یکی از طرفین قرار داد ارایه نماید.
 -۸دولت فیصله کننده حکم ،زندانیان مربوط را از مفاد قرار داد آگاه می نماید.
 -۴تسلیمدهی زمانی صورت گرفته می تواند که رضهایت محکهوم حاصهل شهده باشهد ،در صهورتی کهه خهود محکهوم بهه
دلیل سن و سال ،وضعیت جسمی و روانی نتواند آزادانه تصمیم بگیرد ،موافقت نماینده محکوم و همچنان موافقهه دولهت
فیصله کننده حکم و مجری حکم ضرور پنداشته می شود.
دالیل رد تسلیمدهی محبوس
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مادۀ چهارم:

الف – تسلیمدهی محبوس به دالیل زیر صورت گرفته نمی تواند:

 -۶هرگاه در قانون کشور مجری حکم ،هیچ یک از اعمهالی کهه سهبب محکهوم شهدن مجهرم گردیهده اسهت ،جهرم شهمرده
نشود و یا ارتکاب آن سلب آزادی محکوم را در قبال نداشته باشد.

 -۷هرگاه رضایت تحریری محکوم موجود نباشد و یا در صورت عدم توانایی محکوم به دالیل سن ،وضعیت جسمی و
روحی ،موافقت تحریری نماینده قانونی وی به دست نیامده باشد.

 -۸هرگاه هنگام ارایه درخواستی ،مدت حبس باقیمانهده محکهوم کمتهر از شهش مهاه باشهد ،در مهوارد اسهت نایی بهه موافقهه
جانبین ،در صورتی که مدت حبس محکوم کمتر از شش ماه هم باشد ،تسلیمدهی صورت گرفته می تواند.

 -۴هرگاه مجازات به دلیل انقضای آن و یا هر دلیل قانونی دیگر در داخل کشور مجری حکهم متبهاین قهوانین جهاری آن
کشور بوده و قابل اجرا نباشد.
ب – محکوم به حبس نمی تواند به کشهور مجهری حکهم تسهلیم داده شهود ،هرگهاه تضهمین ادای مکلفیهت ههای مربهوط بهه
شکایت مدنی و یها پرداخهت ههای نقهدی فیصهله شهده در محکمهه از سهوی محکهوم و یها دولهت تسهلیم گیرنهده شهده ،وجهود
نداشته باشد.
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ارگان های با صالحیت
مادۀ پنجم:
 -۶به منظور اجرای این قرار داد از جانب فدراسهیون روسهیه ،وزارت عدلیهه فدراسهیون روسهیه و از سهوی جمههوری
اسالمی افغانستان ،وزارت عدلیه جمهوری اسالمی افغانستان ارگان های باصالحیت میهان شهان ارتبهاط مسهتقیم برقهرار
می نمایند.
 -۷جهههانبین قهههرارداد ،در صهههورت تغییهههر دادن ارگهههان باصهههالحیت ،بهههدون معطلهههی جانهههب مقابهههل را از طریهههق مراجههه
دیپلوماتیک در جریان می گذارند.
درخواست تسلیمدهی
مادۀ ششم:
الف – به منظور تسلیمدهی محبوسین ،یکی از ارگان های باصالحیت جانبین درخواسهت تحریهری معلومهات مکمهل در
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مورد شناسایی محکوم درج می شود( .نام خانوادگی ،نام پدر” اگر هسهت” ،تهاری و محهل تولهد و بها آن اسهناد هویهت و
اقامت دایمی محبوس ضمیمه می شود).

ب – ارگان با صالحیت دولت مجری حکم ،اسناد آتی را نیز با ورقه درخواستی ضمیمه می نماید:
 -۶کاپی فیصله نامه حکم محکمه و همه اسناد دیگری که انفاذ حکم محکمه را در خود داشته باشد.

 -۷اسههنادی کههه قسههمت سههپری شههده و قسههمت باقیمانههده مههدت حههبس و همچنههان شههیوه هههای برخههورد چگههونگی کرکتههر و
خصوصیات محبوسین در آنها درج شده است.

 -۸سندی که مجازات اضافی محکوم را در صورت موجودیت در خود داشته باشد.
 -۴متن مواد قانون جزاء که محکوم بر مبنای آن مجازات می شود.

 -۵رضایت نامهه کتبهی خهود محکهوم و یها نماینهده وی ،در صهورتی کهه محکهوم بهه دالیهل سهن و یها وضهعیت جسهمی یها
روحی ،خود نتواند آزادانه تصمیم بگیرد ،در مورد تسلیمدهی نامبرده به دولت مجری حکم ،دولهت فیصهله کننهده حکهم،
امکانات الزم را فراهم می آورد ،تا مسؤول امهور قونسهلی و یها نماینهده رسهمی طهرف مقابهل اطمینهان حاصهل نمایهد کهه
رضایتنامه و یا رد آن جبری نبوده به موافقه خود محکوم صورت گرفته است.
ج – در صورت لزوم دیهد ،ارگهان ههای صهالحیت دار جهانبین اسهناد اضهافی و یها معلومهات دیگهری را نیهز مهی تواننهد
مطالبه نمایند.
د – فیصله جانبین پیرامون تسلیمدهی محکوم به دولت مجری حکم ،کتبا ا بهه محکهوم و یها نماینهده قهانونی وی ابهال مهی
گردد.
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شیوه ها و مراتب تسلیمدهی
مادۀ هفتم:
 -۶ارگان با صالحیت طرف دریافت کننده درخواست در اسرع وقت از دریافهت اسهناد مربهوط بهه توافهق ،عهدم توافهق،
تسلیمدهی و یا تسلیمگیری محبوس ،ارگان با صالحیت طرف درخواسهت دهنهده را طهوری کهه در قهرار داد ذکهر شهده،
در جریان می گذارد.
 -۷محل ،وقت و ترتیب تسلیمدهی محبوس ،در کمترین فرصت ممکنه از سوی جانبین تعیین می گردد.
اجرای مجازات
مادۀ هشتم:
 -۶دولت مجری حکم زمینه های ادامه حبس باقیمانده را بر مبنای قوانین جاری کشور خود آماده می سازد.
 -۷مجازات محکوم برمبنای فیصله محکمه دولت صادر کننده حکم صورت می گیرد.
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محکمه با صالحیت دولت مجری حکم با در نظرداشت اصل حکم قبلهی همهان میعهاد حهبس را بهر مبنهای قهوانین جهاری
کشور خود ،تعیین می نماید.

هرگاه اندازه مجازات جرم همگون در دولت مجری حکم کمتهر از انهدازه یهی باشهد کهه دولهت فیصهله کننهده حکهم تعیهین
نموده ،در آن صورت محکمهه دولهت مجهری حکهم حهداک ری را کهه قهانون جهاری کشهورش اجهازه مهی دههد ،تعیهین مهی
نماید .قسمت سپری شده مدت حبس در قلمرو دولت صادر کننده حکم ،شامل کل مدت می باشد.

 -۸فیصله مجازات اضافی شامل حکهم بهرای دولهت مجهری حکهم قابهل پهذیرش اسهت ،هرگهاه بهرای جهرم همگهون چنهین
جزایی در قوانین جاری دولت متذکره معین شده باشد ،ترتیب اجرای مجازات اضهافی برمبنهای مفهاد مهاده جهاری انجهام
می شود.
پیامد های تسلیمدهی
مادۀ نهم:
 -۶اشخاصی که برای سپری نمودن دورۀ باقیمانده حبس شان به دولت مجری حکم تسلیم داده شده اند ،از همان حقوقی
برخور دارند که در دولت جانب دیگر برای همچو مجازات تعیین شده است.
 -۷شخصی که برای سپری نمودن مدت باقیمانده حبسش ،به دولت مجری حکم تسلیم داده شده است ،نمی تواند به جرم
همان عمل بار دوم مجازات گردد.
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تجدید نظر حکم و ختم مجازات
مادۀ دهم:
 -۶تجدید نظر حکم در ارتباط به محکوم تسلیم داده شده ،تنها می تواند از سوی محکمه با صالحیت دولت فیصله کننده
حکم صورت مي گیرد.
 -۷سپری نمودن مدت باقیمانده حبس محکوم الی زمان تسهلیمدهی و همچنهان آزاد نمهودن کامهل و یها قسهمی محبهوس از
مجازات پس از انفاذ حکم ،برمبنای قوانین جاری دولت مجری حکم صورت گیرد.
 -۸پس از تسلیمدهی محبوس ،همانند دولت فیصله کننده ،دولت مجری حکم نیز حق دارد محکوم را عفو نماید.
تغییر و تعدیل حکم
مادۀ یازدهم:
 -۶هرگاه پس از تسلیمدهی محکوم ،تغییری در حکم از سوی دولت فیصهله کننهده حکهم بهه وجهود آمهده باشهد ،ارگهان بها
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صالحیت دولت فیصله کننده حکم ،بدون معطلی کاپی فیصله محکمه را به ارگان بها صهالحیت دولهت مجهری حکهم مهی
سپارد .دولت مجری حکم ،برمبنای ماده هشتم همین قرار داد ،به اجرای فیصله تازه می پردازد.

 -۷هرگاه پس از تسلیمدهی محکوم ،حکم تعدیل شده باشد ،از همان لحظه یی که دوسیه جزایی انفهاذ خهود را در دولهت
فیصله کننده حکم از دست می دهد ،کاپی فیصله تازه بدون معطلی به دسترس ارگان بها صهالحیت دولهت مجهری حکهم،
جهت اجراآت بعدی گذاشته می شود.

 -۸هرگاه پس از تسلیمدهی محکوم ،حکم در دولت فیصله کننده حکم تعدیل شده و ایجاب بررسی دو باره و یها محکمهه
دو باره را می نماید .کاپی دوسیه جزایی و سایر اسناد فیصله تازه بدون معطلی بهه دسهترس ارگهان بها صهالحیت دولهت
مجری حکم جهت اجراآت بعدی برمبنای قوانین جاری آن کشور گذاشته می شود.
گزارش دهی
مادۀ دوازدهم:
ارگهان بها صهالحیت دولهت مجهری حکهم ،ارگهان بها صهالحیت دولهت صهادر کننهده حکهم را از چگهونگی فیصهله محکمهه
پیرامون ادامه اجرای حکم عفو و رهایی قبل از وقت معینه و همچنان فرار وی را از زندان اطالع می دهد .ارگهان بها
صالحیت دولت مجری حکم بنابه درخواست ارگان با صالحیت دولت فیصله کننده حکم جریهان ادامهه مجهازات را پهس
از تسلیم گیری خبر می دهد.
انتقال ترانزیتی
مادۀ سیزدهم:
 -۶یک جانب قرار داد به درخواست جانب دیگهر قهرار داد انتقهال ترانزیتهی محبوسهینی را کهه تسهلیم داده مهی شهود ،بهه
دولت های سومی اجازه می دهد.
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 -۷در درخواست انتقال ترانزیتی معلوماتی که در بند ( )۶مادۀ ( )۶و بند ( )۶و جزء (۶و  )۴بند ( )۷مادۀ ششهم قهرار
دارد حاضر پیشبینی شده است .ضمیمه می گردد.
 -۸جانب موافقه کننده می تواند از انتقال ترانزیتی محکومی که تابعیهت آن دولهت را دارد و یها همچهو عملهی مطهابق بهه
قانون آن دولت جرم شمرده نمی شود ،خود داری نماید.
 -۴موافقه طرفی که انتقال ترانزیت هوایی و بدون توقف از قلمرو آن صورت می گیرد ،مطالبه نمی شود ،ولی جریان
انتقال ترانزیت هوایی به اطالع طرف موافق رسانیده می شود.
 -۵طرفی که انتقال ترانزیتی از قلمرو آن درخواست می گردد حق تعقیب ،بازداشت و محاکمه محکوم را نهدارد ،مگهر
در مواردی که هنگام عبور به جرم تازه دست زده باشهد ،همراههان محکهوم درخواسهت مهدلل ارایهه نماینهد و یها محکهوم
مزبور فرار کند.
مصارف
مادۀ چهاردهم:
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مصارف انتقال محکومین الی زمان تسلیمدهی به دوش طرفی می باشد که آن را عملی مهی نمایهد ،و امها مصهارف پهس
از تسلیمدهی ،منجمله مصارف عبور ترانزیتی را دولت مجری حکم می پردازد.
مناسبت این قرار داد با قرار داد های بین المللی دیگر
مادۀ پانزدهم:

احکام این قرار داد حقوق و وجایب قرار داد های بین المللی دیگری را که طرفین شامل آنها باشند ،در بر نمی گیرد.
حل اختالفات مورد بحث
مادۀ شانزدهم:

اختالفاتی که در جریان انجام قرار داد حاضر به عمل می آید توسط ارگان ههای بها صهالحیت از طریهق مهذاکره حهل و
فصل می گردد.
زبان ها و رسمیت اسناد
مادۀ هفدهم:
ارسال مرسول اسناد مربوط به این قرار داد همراه با ترجمه آن به زبهان طهرف مقابهل و یها بهه زبهان انگلیسهی صهورت
می گیرد و تاب بت و راجستر نمی باشد.
اعتبار زمانی
مادۀ هجدهم:
احکام این قرار داد در مورد کسانی که بیش از انفاذ قرار داد محکوم به حبس گردیده اند ،نیز صدق می کند.
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احکام نهایی
مادۀ نزدهم:
 -۶قرار داد حاضر پس از تصویب نافذ گردیده ،اعتبار نامه آن به هر یک از طرفین سپرده می شود.
 -۷قرار داد حاضر برای مدت ( )۵سال عقد می گردد بعد از ( )۵سال در صهورتی کهه ههیچ یهک از جهانبین شهش مهاه
قبههل از خههتم میعههاد آن کتب ها ا عههدم موافقههت خههود را بههه جانههب مقابههل از طریههق مراج ه دیپلوماتیههک ارایههه نکنههد ،بههه گونههه
اتوماتیک به مدت پنج سال آینده تمدید می گردد.
قرار داد حاضر به تهاری  ۷۰۰۵/۷/۸در دو نقهل بهه دو زبهان روسهی و دری در حهالی کهه ههر دو مهتن اعتبهار قهانونی
یکسان دارد ،ترتیب شد.
از سوی جمهوری اسالمی افغانستان
از سوی فدراسیون روسیه
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