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
جمهوری تاجکستان

تاریخ نشر )۶۲( :عقرب سال  ۶۸۳۲هـ.ش
نمبر مسلسل )۱۸۶( :

 -۵فرمان شماره ( )۶۰۸مؤرخ  ۶۸۳۲/۳/۶۱رئیس ج.ا.ا در بار ٔه توشیح موافقتنامه انتقال محکومین به حبس میان
ج.ا.ا و جمهوری تاجکستان.
 -۲موافقتنامه بین ج.ا.ا و جمهوری تاجکستان در رابطه به تبادله محبوسین برای سپری نمودن معیاد باقیمانده حبس
شان در کشور های خویش.
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فرمان
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان در باره توشیح موافقتنامه انتقال محکومین به حبس میان
جمهوری اسالمی افغانستان و جمهوری تاجکستان
شماره)۳۰۱( :
مؤرخ۳۱۸۱/۸/۳۹ :
بههه تیس ه ام حک ه مههاده ( )۹۱قههانون اساس ه افتانسههتانق موافقتنامههه انتقههال محکههومین بههه حههبس میههان جمهههوری اس ه م
افتانسههتان و جمهههوری تاجکسههتان را کههه در جلسههه مههؤرخ  ۶۸۳۲/۲/۶۹مشههرانو جر ههه و مههورخ  ۶۸۳۲/۸/۶۱ولس ه
جر ه مورد تصدیق قرار رفتق توشیح م دار .
این فرمان همراه با مصوبات مجلسین شورای مل و موافقتنامه متذکره در جریدۀ رسم نشر ردد.
حامد کرزی
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رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

جمهوری اسالمی افغانستان
شورای ملی
ولسی جرگه
تصدیق ولسی جرگه از موافقتنامه تبادله محبوسین بین جمهوری اسالمی افغانستان و جمهوری
تاجکستان
شماره)۱۹( :
تاریخ۳۱۸۱/۷/۳۱ :
بههه تی س ه ام حک ه مههاده نههود قههانون اساس ه افتانسههتان موافقتنامههه تبادلههه محبوسههین بههین جمهههوری اس ه م افتانسههتان و
جمهوری تاجکستان در پانمده ماده در جلسه عموم تاریخ  ۶۱ماه جوما سال روان مورد تصدیق ولس جر ه قهرار
رفت.
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بااحترام

محمد یونس قانونی
رئیس ولسی جرگه

جمهوری اسالمی افغانستان
مشرانو جرگه
داراالنشاء
مصوبه مشرانو جرگه در مورد موافقتنامه تبادله محبوسین افغانستان و تاجکستان
شماره)۲۱( :
مؤرخ۳۱۸۱/۱/۱۷ :
به تیس ام حک ماده نود قانون اساس افتانستانق موافقتنامه بهین جمههوری اسه م افتانسهتان و جمههوری تاجکسهتان
در رابطه به تبادله محبوسین برای سهپری نمهودن میعهاد باقیمانهده حهبس شهان در کشهور ههای خهویش در جلسهه عمهوم
مؤرخ  ۶۸۳۲/۲/۶۹مشرانو جر ه تصدیق ردید.
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پروفیسور حضرت صبغت هللا مجددی
رئیس مشرانو جرگه

فهرست مندرجات
موافقتنامه جمهوری اسالمی افغانستان و جمهوری تاجکستان در رابطه به تبادله محبوسین برای سپری نمودن
میعاد باقیمانده حبس شان در کشور های خویش
صفحه

ماده

عنوان

ماد ٔه اول:

۳..............................................................

ماد ٔه دوم:

اصطالحات۳.................................................

ماد ٔه سوم:

ساحه استفاده۳.............................................

ماد ٔه چهارم:

ترتیب تسلیم دادن۱........................................

ماد ٔه پنجم:

اساسات عدم استرداد محبوس۱..........................

ماد ٔه ششم:

مقامات صالحیت دار۱....................................
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ماد ٔه هفتم :

درخواست تسلیمی۱......................................

ماد ٔه هشتم:

تجدید نظر حکم و ختم جزاء۴...........................

ماد ٔه نهم:

تغییر و تصحیح حکم۴.................................

ماد ٔه دهم:

گزارش دهی۲...........................................

ماد ٔه یازدهم:

مصارف۲................................................

ماد ٔه دوازدهم:

۲.........................................................

ماد ٔه سیزدهم:

حل اختالفات مورد منازعه ۲.........................

ماد ٔه چهاردهم:

زبان ها و رسمیت اسناد۲............................

ماد ٔه پانزدهم:

تصدیق و قطع موافقتنامه۲..........................

موافقتنامه
بین جمهوری اسالمی افغانستان و جمهوری تاجکستان در رابطه به تبادله محبوسین برای سپری
نمودن میعاد باقیمانده حبس شان در کشور های خویش
جمهههوری اس ه م افتانسههتان و جمهههوری تاجکسههتان کههه منبعههد طههرفین نامیههده م ه شههوندق بهها توجههه بههه مناسههبات دیرین هۀ
فرهنگ ق تاریخ ق همسایگ نیکق حسن همجواری و بهه منوهور تحکهی حقهوق بشهر و رعایهت معیهار ههای حقهوق بهین
الملل در مورد محکو شد ان ذی ً به موافقه رسیدند:
مادۀ اول:
در صورتي که شهروندان یک ام ایهن دو کشهور بهه ااهر ارتکهاب جنایهت تخطه قهوانین کشهور دیگهر بهه محرومیهت ام
آمادی خویش محکو

ردیده باشندق م توانند مهلت جمای حبس خویش را در کشور خود سپری نمایند.

طرفین موافقتنامه دارای شرایط مساوی بوده حق دارند طبق مواد این موافقتنامه شهروندان محکهو شهده یکهدیگر را ام

اصطالحات
مادۀ دوم:
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جانب مقابل مطالبه نمایند.

اصط حات در این موافقتنامه دارای مفاهی ذیل م باشد:

محکو شده :شخص که مطابق به فیصله مقا محکمه ذیص ح یک ام طرف ها این موافقتنامه به جمای محرو شدن
ام آمادی محکو

ردیده باشد.

جماء :هر ونه جمای که ام جانب محکمه تعیین و طبق آن مجر ام آمادی محرو

ردیده است.

حک  :فیصله نهای و قطع محکمه که جمای محرو ساختن ام آمادی در آن معین ردیده و طبق احکها قهانون دولته
که حک در آن صورت رفته استق قابل تطبیق دانسته م شود.

محکمه :ار ان ذیص ح دولت طرفهای موافقتنامه که در مورد محکو حک صادر م نماید.
دولت اجرا کننده حک  :طرفین موافقتنامه که شخص محبهوس را جههت ادای میعهاد بهاق مانهده جهمای حهبس بهه یکهدیگر
مسترد م نمایند.
ساحه استفاده
مادۀ سوم:
طرفین متعهد م شوند که بهه درخواسهت یکه ام جهانبین شخصه کهه در قلمهرو شهان بهه محرومیهت ام آمادی محکهو
شدهق که شهروند دولت درخواست دهنده م باشد و سکونت دایم را در قلمرو آن کشهور داشهته میباشهدق جههت سهپری
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نمودن میعاد حبس باقیمانده خویش مطابق بهه اصهول و پرنسهیا ههای سهاممان ملهل متحهد در مهورد محبوسهین و مطهابق
مواد این موافقتنامه به طرف مقابل تسلی م دهند.
ترتیب تسلیم دادن
مادۀ چهارم:
 -۶تقاضههای تسههلی دادن محکههو شههده بههرای ادای میعههاد بههاق مانههده حههبس بههه درخواسههت مقامههات صه حیت دار طههرفین
صورت رفته مي تواند.
 -۶محکو شهدهق نماینهده قهانون وی و یها خویشهاوندان نمدیهک او نیهم مه تواننهد درخواسهت تسهلی دادن را بهه یکه ام
طرفین این موافقتنامه پیشنهاد نمایند.
 -۸دولت ه کههه در قلمههرو آن قههانون شههکن صههورت رفتههه و حک ه صههادر نمههوده باشههدق محبههوس را ام منههدرجات ایههن
موافقتنامه آ اه م نمایند.
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 -۱تسلی دادن محکو ممان صورت رفته م تواند که رضایت محکو حاصل شده باشد در صورت کهه محکهو بهه
دلیل کبر سن و یا وضع جسم و روح نتواند آمادانه تصمی بگیرد .موافقه نماینده وی و همچنهین موافقهه دولهت اجهرا
کننده حک ضروری دانسته م شود.

 -۵مقا ص حیت دار طرف درخواست شونده را به موقع بعد ام دریافت اسناد مربوط بهه رضهایت و یها عهد رضهایت
مسترد نموده محکهو را بهه مقها صه حیت دار طهرف درخواسهت دهنهده طهوری کهه در ایهن موافقتنامهه ذکهر شهده اسهت
اط ع م دهد.

 -۲ممانق محل و ترتیب تسلیم محکو شدهق در کوتاه ترین وقت توسط طرفین تعیین م

ردد.

اساسات عدم استرداد محبوس
مادۀ پنجم:

تسلیم محبوس بدالیل ذیل صورت رفته نم تواند:
 -۶هر اه در قانون کشور اجرا کننده حک عمل صادر شدهق ناه شمرده نشهود و یها صهدور آن باعهر محهرو

شهتن ام

آمادی محکو نباشد و سبب محکومیت مجر نگردد.
 -۶هر اه محکو به تسلی دادن رضایت نداشته و موافقه تحریری نمایندۀ قانون وی نیم موجود نباشد.
 -۸هر هاه هنگها پیشههنهاد درخواسهت میعههاد بهاق مانهده جههمای محکهو شههده کمتهر ام شهش مههاه باشهدق بههه اسهتانای حالههت
مریض ق البته به موافقه طرفین.
 -۱هر اه جماء به دلیهل خفهت آن و یها ههر دلیهل قهانون دیگهر در داخهل کشهور اجهرا کننهده حکه مخهالف قهوانین جهاری
کشور نبوده و قابل اجرا نباشد.
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 -۵ا ر در قلمرو دولت اجرا کننده حک برای عمل جرم صادره جمای را داده باشهد و یها برائهت داده باشهد و یها کهار
دوسیه جنای وی ام تعقیب افتاده باشد و یا اینکه ام جانب مقامات ص حیت دار این دولهت ام اجهرای جهماء آماد کهرده
شده باشد.
 -۲ا ر تسلی نمودن به ضرر منافع دولت محکو کننده یا دولت که محکو شده شهروند آن استق باشد.
 -۹رد تسلی دادن محکو شده ممکن است ا ر ضرر مادی مرتکب شده را جبران نکرده باشد.
 -۳ا ر تسلیم محکو به منفعت امنیت طرف صادر کننده حک تاایر داشته باشد.
مقامات صالحیت دار
مادۀ ششم:
 -۶بههه منوههور اجههرای ایههن موافقتنامههه مقامههات ص ه حیت دار ام جانههب جمهههوری اس ه م افتانسههتانق ومارت عدلیههه
جمهوری اس م افتانستان و ام جانب جمهوری تاجکستان دادستان کل جمهوری تاجکستان م باشد.

درخواست تسلیمی
مادۀ هفتم:
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 -۶طرفین در صورت تتییر مقامات ص حیت دار بدون تاخیرق جانب مقابل را ام طریق دیپلوماتیک اط ع م دهند.

 -۶به منوور تسلیم محکو شده ان یک ام مقامهات صه حیت دار طهرفینق درخواسهت تحریهری را بهه جانهب مقابهل
پیشنهاد م نماید .در درخواست تحریری معلومات مکمل در مورد هویت محکو (نا ق نا خانواده
و مکان تولد) که در آن اسناد هویت و اقامت دایم درج م

ق نا پدرق ممهان

ردد.

 -۶مقا ص حیت دار دولت صادر کننده حک اسناد ذیل را نیم با ورقه درخواست ضمیمه م نماید:
 -نسخه فیصله محکمه و همه اسناد دیگر که اجرای حک محکمه را در بر رفته است.

 اسنادی که مدت سپری شده و مدت باق ماندۀ جماء و همچنین ترتیب مناسب و چگونگ کرکتر محکو شهده در آنههادرج ردیده است.
 سندی که جمای اضافه محکو را بیان نماید. متن مواد قانون جماء که محبوس مطابق به آن محکو شده باشد. موافقت تحریری محکهو ق نماینهده قهانون وی و یها اقهارب نمدیهک اوق در صهورت کهه محکهو بهه دلیهل کبهر سهنق یهاوضعیت جسمان و روح خویش نتواند آمادانه تصمی بگیرد .در مهورد تسهلیم نها بهرده بهه دولهت اجهرا کننهده حکه ق
دولت صادر کننده حکه امکانهات الم را فهراه مه آوردق تها مسهؤول امهور قونسهل و یها نماینهده رسهم طهرف مقابهل
اطمینان حاصل نماید که موضوع تسلیم و یا رد آن مجبوری نبودهق با موافقه محکو صورت رفته است.
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 -۸در صورت لمو مقامات ص حیت دار طرفین اسناد اضاف یا معلومات دیگری را در مورد نیم م تواننهد مطالبهه
نمایند.
 -۱مقامات ص حیت دار طهرف ههای موافقتنامهه در مهدت  ۱۰روم ام صهورت فیصهله خهویش مبنه بهر قبهول و یها رد
تسلیم به شکل تحریری طرف درخواست کننده را در جریان قهرار مه دهنهد .در صهورت نهه پهذیرفتن تسهلیم ق سهبب
های آن را توضیح م نمایند.
 -۵موافقه طرفین در مورد تسلیم محکو شده و طور تحریری به خود محکو شده و یا نماینده قانون وی سپرده مه
شود.
 -۲اشخاص که جهت ادای میعاد بهاق مانهده جهماء بهه دولهت اجهرا کننهده حکه تسهلی داده مه شهوندق ام همهان حقهوق
برخوردارند که در دولت صادر کننده حک برای جما پیش بین شده است.
تجدید نظر حکم و ختم جزاء
مادۀ هشتم:
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 -۶تجدید نور بر حک در ارتباط به محکو تسلی داده شدهق م تواند تنها ام جانب محکمه ص حیت دار دولت صهادر
کننده حک صورت یرد.

 -۶سپری نمودن میعاد باق مانده جمای محکو شدهق بعد ام تسهلیم کهام ً یها قسهما ً آماد نمهودن محکهو شهده ام جهماء
بعد ام اجرای حک محکمه طبق قوانین دولت اجرا کننده حک ق صورت م

یرد.

 -۸پس ام تسلی دادن محکو شده دولت اجرا کننده حک ص حیت دارد تا مانند دولهت محاکمهه کننهده حکه ق محکهو را
عفو نماید.
تغییر و تصحیح حکم
مادۀ نهم:

 -۶هر اه بعد ام تسلی دادن محکو تتیری در حک ام جانب دولت صهادر کننهده حکه وارد هرددق مقها صه حیت دار
دولت صادر کننده حک را بدون تیخیر نسخه فیصله محکمه را به مقا ص حیت دار دولت اجرا کنندۀ حک م سپارد.
 -۶هر اه بعد ام تسلی دادن محکو ق حک تصحیح شده باشدق ام همان لحوه که پرونده جنای اجرای خود را در دولت
صادر کننده حک ام دست بدهدق نسهخه فیصهله نهو بهدون تهیخیر بهه دسهترس مقها صه حیت دار دولهت اجهرا کننهده حکه
جهت اجرایش پیش کش م شود.
 -۸هر اه پس ام تسلی دادن محکو در دولت صادر کننده حک تصحیح شده و ضرورت بررسه و یها محاکمهه دوبهاره
به میان آیدق نسخه پرونده جنای و دیگر اسناد الم بدون تیخیر به دسهترس مقها صه حیت دار دولهت اجهرا کننهده حکه
جهت اجراآت بعدی طبق قوانین جاری آن کشور ذاشته م شود.

4

گزارش دهی
مادۀ دهم:
مقا ص حیت دار دولت اجرا کننده حک ق مقا ص حیت دار دولهت صهادر کننهده حکه را ام چگهونگ فیصهله محکمهه
در مورد ادامه اجرای حک ق عفوق رهائ قبل ام میعاد معینه و دیگر روی داد های وابسته به محکو شهدهق اطه ع مه
دهد .مقا ص حیت دار دولت اجرا کننده حک به مقا ص حیت دار دولت صادر کننده حک ادامه جماء را پس ام بهام
پس رفتن اط ع م دهد.
مصارف
مادۀ یازدهم:
مصارف انتقال محبوس تا ممان تسلی دادن به عهده دولت صادر کننده حک م باشدق اما مصهارف پهس ام تسهلی دادن
را دولت اجرا کننده حک م پردامد.
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مادۀ دوازدهم:

مواد این موافقتنامه با دیگر موافقتنامه های بین الملل و دیگر موافقتنامه های بین طرفین که مطابق بهه سهایر شهرطنامه
های بین الملل و جانبین عقد ردیده و طرفین به آنها ملحق و متعهد باشند ارتباط نم
حل اختالفات مورد منازعه
مادۀ سیزدهم:

یرد.

اخت فهات کههه در جریههان انجها ایههن موافقتنامههه بهه عمههل مه آیهدق توسههط مقامههات صه حیت دار ام طریههق م قههات ههها و
مذاکرات حل و فصل م
زبان ها و رسمیت اسناد
مادۀ چهاردهم:

ردد.

 -۶ارسال اسناد مربوط به این موافقتنامهق همراه با ترجمهه آن بهه مبهان طهرف مقابهل صهورت مه

یهرد و قابهل ابهت و

راجستر نم باشد.
 -۶این موافقتنامه به مبان دری و تاجک که اعتبار یکسان دارند ترتیهب ردیهدهق در صهورت بهه میهان آمهدن اخت فهات
متن همین مبان ها اساس رفته م شود.
تصدیق و قطع موافقتنامه
مادۀ پانزدهم:
احکا این موافقتنامه در مورد اشخاص که قبل ام اجرای آن محرو ام آمادی ردیده باشندق نیم قابل تطبیق م باشد.
 -۶موافقتنامه مذکور بعد ام تصویب و منووری مقامات ذیص ح ام تاریخ مبادله اعتبار قانون پیدا م کند.
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 -۶این موافقتنامه مدت پنج سال اعتبار داشته بعد ام هر پنج سال در صورت که طرفین شش ماه قبهل ام میعهاد اعتبهار
آن به شکل تحریری ام تصمی خویش راجع به التای آن ام طریق راه های دیپلوماتیک جانب مقابل را آ اه نسامندق بهه
مدت پنج سال دیگر اعتبار دارد.
از جانب جمهوری اسالمی افغانستان
از جانب جمهوری تاجکستان
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