دافغانستان اسالمي جمهوریت
دعدلیې وزارت

AC
KU
رسمي جریده

مقررۀ استرداد مظنونین و متهمین و انتقال محکومین به حبس

تاریخ نشر )۲( :ثور سال  ۶۹۳۱هـ.ش نمبر مسلسل)۶۲۲۱( :

حکم
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان در مورد انفاذ مقررۀ استرداد مظنونین و متهمین و انتقال
محکومین به حبس
شماره)۲۲۹( :
تاریخ۶۹۳۱/۶/۲۲ :
مادۀ اول:
کابینۀ جمهوری اسالمی افغانستان مقررۀ استرداد مظنونین و متهمین و انتقال محکومین به حبس را که در جلسۀ شماره
( )۱۱مؤرخ  ۱۹۳۱/۶/۱خویش به داخل ( )۹فصل )۱۱( ،ماده و یک ضمیمه تصویب نموده است ،منظور می دارم.
مادۀ دوم:
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این حکم همراه با مصوبۀ کابینه و مقررۀ مذکور در جریدۀ رسمی نشر گردد.

دمحم اشرف غنی

رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

مصوبۀ
کابینۀ جمهوری اسالمی افغانستان در مورد تصویب مقررۀ استرداد مظنونین و متهمین و انتقال
محکومین به حبس
شماره)۶۶( :
تاریخ۶۹۳۲/۱/۶ :
کابینۀ جمهوری اسالمی افغانستتان رترم مقتررۀ استترداد مظنتونین و متهمتین و انتقتال محکتومین بته حتبس را در جلستۀ
مؤرخ  ۱۹۳۱/۶/۱به داخل ( )۹فصل )۱۱( ،ماده و یک ضمیمه تصویب نمود.

دمحم اشرف غنی
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مقررۀ استرداد مظنونین و متهمین و انتقال محکومین به حبس
فصل اول
احکام عمومی
مبنی
مادۀ اول:
این مقرره در روشنی احکام قانون استرداد متهمین ،محکومین و همکاری عدلی در مورد استرداد متهمین و محکتومین
اتباع خارجی ،وضع گردیده است.
اهداف
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مادۀ دوم:

اهداف این مقرره عبارت اند از:

 -۱همکتتاری بتتا دول ختتارجی جهتتت تحکتتیم مناستتبات حستتنۀ دو جانبتته حقتتوقی در عرصتته استتترداد مظنتتونین ،متهمتتین و
محکومین.

 -۲تسهیل زمینۀ استرداد و انتقال محبوسین اتباع خارجی و مرالبۀ عمل بالمثل با اتباع افغانستان.

 -۹ایجاد هماهنگی در امر مبارزۀ مشترک و مؤثر با جرایم علیه امنیت ملی و جرایم تروریستی میتان افغانستتان و دول
خارجی.

 -۴تسهیل ررز تسلیم دهی مظنونین و متهمین و انتقال محکومین اتباع خارجی.
ساحۀ تطبیق
مادۀ سوم:

احکام این مقرره باالی مظنونین ،متهمین و محکومین به حبس که اتباع دول خارجی باشند ،تربیق می گردد.
موارد قابل رعایت توسط وزارت امور خارجه
مادۀ چهارم:
وزارت خارجه مکلتف استت ،در هتر مرحلته ،استترداد و انتقتال اتبتاع ختارجی محکتوم بته حتبس متوارد ذیتل را رعایتت
نماید:
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 -۱درخواست کشور متقاضی را با حسن نیت ،با رعایت قتوانین کشتور و موافقتنامته هتای دو جانبته میتان دو کشتور را
بررسی نموده ،زمینه تسلیم دهی و بازگشت مظنونین ،متهمین و محبوسین را به جانب دولت متبوع آنها فراهم سازد.
 -۲همزمان با تسلیم دهی و بازگشت مظنونین ،متهمین و محبوسین اتباع خارج بته کشتور متبتوع شتان ،کشتور متقاضتی
به رویه بالمثل در یک مرحله تعهد نماید.
 -۹همزمان با استرداد مظنونین یا متهمین جرایم تروریستی به جانب کشور متبوع شان ،تعهد مبنی بر ارائه گزارش از
تازه ترین ارالعات فعالیت های استخباراتی مظنون یا متهم به جمهوری اسالمی افغانستان ،اخذ گردد.
 -۴از کشور م تقاضی مرالبه گردد تا سهولت های الزم را برای اتباع افغانستان که در آن کشور زنتدگی و یتا در رفتت
و آمد هستند ،بوجود آورد.
 -۱زمینۀ همکاری های قونسلی بخصوص با کشور های متقاضی همسایه بهبود یاید.
 -۶بتتا کشتتورهای کتته تتتا هنتتوز موافقتنامتته استتترداد متهمتتین و انتقتتال محکتتومین بتته حتتبس عقتتد نگردیتتده استتت ،بتتر حستتب
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ضرورت ،زمینۀ انعقاد موافقتنامه ها را مساعد سازد.

 -۷در موافقتنامه های استرداد و انتقال محکومین به حتبس ،مستئلۀ شترر نبتودن رضتایت اتبتاع ختارجی مرتکتب جترایم
علیه امنیت ملی برای استرداد و بازگشت به کشور متبوع شتان ،بته گونته استتثنایی در نظتر گرفتته شتود تتا زمینته تستلیم
دهی و بازگشت مظنونین ،متهمتین و محبوستین بخصتوص مترتکبین جترایم علیته امنیتت ملتی بتا وتالش مواجته نگتردد و
همونان زمینه تبادل ارالعات در خصوص جرایم علیه امنیت ملی میان دو کشور ،تسهیل بخشیده شود.

 -۸تمتتام مصتتارف تستتلیم دهتتی و بازگشتتت مظنتتونین ،متهمتتین و محبوستتین رتترفین کتته در یتتک مرحلتته انجتتام میشتتود ،از
ررف کشور مقابل پرداخت گردد.
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فصل دوم
اجراآت در مورد تعقیب عدلی اتباع خارجی
اجراآت در مورد اتباع خارجی گرفتار شده در قلمرو افغانستان
مادۀ پنجم:
اتباع خارجی که در افغانستان گرفتار می شوند ،در مورد آنها اجراآت ذیل صورت می گیرد:
 -۱اتباع خارجی که به ظن ارتکاب جرایم علیه امنیت ملی و جرایم تروریستی توسر مراجع کشفی و امنیتتی افغانستتان
گرفتار می شوند ،به اسرع وقت به ریاست عمومی امنیت ملی تسلیم داده می شوند.
 -۲ریاست عمومی امنیتت ملتی بعتد از انجتام اجتراآت الزم کشتفی مکلتف استت از وگتونگی گرفتتاری تبعته ختارجی بته
وزارت امور خارجه ارالع دهد.
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 -۹وزارت امور خارجه مکلف است ،بالفاصله علتت گرفتتاری تبعته ختارجی را بته نماینتدگی سیاستی کشتور متبتوع آن
ارالع دهد.

 -۴در صورت تقاضای استرداد مظنون تبعه خارجی از جانب دولت متبوع وی ،وزارت امور خارجته بتا رعایتت متادۀ
نهم قانون استرداد متهمین ،محکومین و همکاری عدلی ،درخواست آنترا جهتت رتی مراحتل قتانونی بته لتوی څتارنوالی،
ارجاع می نماید.

 -۱در صورتی که لوی څارنوالی بعتد از انجتام تحقیقتات الزم تشتخیص نمایتد کته بتا کشتور متبتوع شتخص گرفتتار شتده
موافقتنامه استرداد عقد گردیده ،مرابق قوانین کشور و موافقتنامه استرداد اقدام می نماید.

 -۶هرگتتاه بتتا جانتتب کشتتور متبتتوع شتتخص گرفتتتار شتتده ،موافقتنامتته استتترداد عقتتد نگردیتتده باشتتد ،در متتورد استتترداد وی
مرابق قانون استرد اد متهمین ،محکتومین و همکتاری عتدلی و یادداشتت ضتمیمۀ ایتن مقترره کته از جانتب وزارت امتور
خارجه ترتیب و به جانب مقابل ارائه می گردد ،اقدام می شود.
 -۷وزارت امور خارجه با ارائته یادداشتت دیپلوماتیتک بته جانتب کشتور متقاضتی ،تعهتد آن کشتور را مبنتی بتر رعایتت
موازین محاکمۀ عادالنه و اصول حقوق بشری اخذ می نماید.
 -۸ارالعتتاتی را کتته دولتتت افغانستتتان متترتبر بتته جتترم ارتکتتابی مظنتتون جتترایم علیتته امنیتتت ملتتی و جتترایم تروریستتتی
ضروری میداند ،باید کشور متقاضی آنرا در دسترس افغانستان قرار دهد.
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اتباع خارجی تحت تعقیب عدلی
مادۀ ششم:
اتباع خارجی که تحت تعقیب عدلی قرار می گیرند در مورد آنها اجراآت ذیل صورت می گیرد:
 -۱در صتتورتی کتته دولتتت متبتتوع تبعتته ختتارجی در حتتالتی قضتتیه نستتبتی وی رتتی مراحتتل قتتانونی متتی گتتردد ،تقاضتتای
استتترداد تبعتته ختتویش را نمایتتد ،وزارت امتتور خارجتته بتتا رعایتتت متتواد نهتتم و بیستتت ووهتتارم قتتانون استتترداد متهمتتین،
محکومین و همکاری عدلی ،درخواست آنرا جهت ری مراحل قانونی به لوی څارنوالی ارجاع می نماید.
 -۲در صورتی که لوی څارنوالی ،بعد از بررسی ،تشخیص نمایتد کته بتا کشتور متبتوع شتخص تقاضتا شتده ،موافقتنامته
استرداد عقد گردیده ،مرابق قوانین کشور و موافقتنامه استرداد اقدام می نماید.
 -۹در صورتی که با جانب کشور متبوع شخص تقاضا شده ،موافقتنامه استترداد عقتد نگردیتده باشتد ،در متورد استترداد
وی مرابق قانون استرداد متهمین ،محکومین و همکاری عدلی و یا تعتامالت بالمثتل و یادداشتت ضتمیمۀ ایتن مقترره کته
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از جانب وزارت امور خارجه ترتیب و به جانب مقابل ارائه می گردد ،اقدام می شود.

 -۴وزارت امور خارجه با ارائه یادداشت دیپلوماتیک به کشور متقاضتی ،تعهتد آن کشتور را مبنتی بتر رعایتت متوازین
محاکمۀ عادالنه و اصول حقوقو بشری ،اخذ می نماید.
اتباع خارجی محکوم به حبس
مادۀ هفتم:

( ) ۱هرگاه دولت متبتوع تبعته ختارجی در حتالتی کته متدت حتبس محکتوم بهتای تبعته آن ستپری نگردیتده باشتد ،تقاضتای
انتقال وی را نماید ،وزارت امور خارجه با رعایت فقرۀ ( )۲مادۀ یازدهم قانون استرداد متهمین ،محکومین و همکتاری
عدلی ،درخواست آنرا جهت ری مراحل قانونی به وزارت عدلیه ارجاع می نماید.

( ) ۲هرگتتاه وزارت عدلیتته بعتتد از بررستتی ،تشتتخیص نمایتتد کتته بتتا کشتتور متبتتوع شتتخص تقاضتتا شتتده ،موافقتنامتته انتقتتال
محکومین به حبس عقد گردیده ،مرابق قوانین کشور و موافقتنامۀ انتقال محکومین به حبس اقدام می نماید.
( )۹هرگاه با جانب کشور متبوع شخص تقاضا شده ،موافقتنامۀ انتقال محکومین به حتبس عقتد نگردیتده باشتد ،در متورد
انتقال وی مرابق قانون استرداد متهمین ،محکومین و همکاری عدلی و یا تعامالت بالمثل و یادداشت ضمیمۀ این مقرره
که از جانب وزارت امور خارجه ترتیب و به جانب مقابل ارائه می گردد ،اقدام می شود.
( ) ۴هرگاه تبعۀ خارجی محبوس بنابر دالیلی ،به انتقال ختویش رضتایت نداشتته باشتد ،در صتورتی کته مرجتع ذیصتالم
اقامت وی را تهدید به امنیت ملی تشخیص نماید ،وزارت امور خارجه با ارائه یادداشت دیپلوماتیک به کشور متقاضی،
تعهتد آن کشتور را مبنتی بتتر رعایتت اصتول حقتوق بشتتری ،مفتاد کنوانستیون منتع شتتکنجه ،مجتازات هتای ظالمانته ،یتتر
انسانی و تحقیر آمیز ،ارایه گزارش در مورد شخص انتقال شده و در صورت لتزوم فتراهم نمتودن زمینتۀ مالقتات را بتا
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وی ،اخذ نموده و در مورد انتقال وی مرابق قتوانین کشتور و ایتن مقترره بته همکتاری وزارت عدلیته ،لتوی څتارنوالی،
وزارت امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی اقدام می نماید.
( ) ۱تبعه خارجی محکوم به حبس در صورتی به کشور متقاضی انتقال می گردد که تبعتۀ آن دولتت بتوده و حتین انتقتال
حد اقل شش ماه از محکومیت محکوم به حبس باقی مانده باشد.
اتباع خارجی که حبس آنها تکمیل شده
مادۀ هشتم:
تبعۀ خارجی که به مجازات حبس محکوم و مدت حتبس وی تکمیتل متی گتردد ،در صتورتی کته مرجتع ذیصتالم اقامتت
وی را تهدید به امنیت ملی تشخیص نماید ،در مورد ،حسب ذیل اجراآت صورت می گیرد:
 -۱لوی څارنوالی ،یکماه قبل از تکمیل حبس تبعته ختارجی در محتابس افغانستتان از اکمتال حتبس وی بته وزارت امتور
خارجه ارالع می دهد.
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 -۲وزارت امور خارجه به اسرع وقت از موضوع سفارت دولت متبوع تبعه خارجی را ارالع میدهد.

 -۹در صورتی که کشور متبتوع بته یادداشتت وزارت امتور خارجته پاست ،ندهتد ،وزارت امتور خارجته موضتوع را بته
مرجع مربوره ارالع و بعد از تکمیل حبس در همکاری با وزارت امور داخله ،به اخراج شخص به کشور متبتوع وی
در ظرف یک هفته ،اقدام می نماید.

 -۴در صورتی که تابعیت شخص معلوم نباشد و یا فاقد تابعیت باشد به کشور مبداء انتقال می گردد.

 -۱در صورتی که شخص دارای تابعیت متعدد باشد ،تابعیت الحق (جدید) اعتبار داشته و به آن کشور انتقال می گردد.
 -۶در صورتی که تبعه خارجی بعد از اکمال مدت حتبس محکتوم بهتا ،بنتا بتر دالیلتی ،بترای بازگشتت بته کشتور متبتوع
خویش رضایت نداشته باشد ،وزارت امور خارجه با ارائه یادداشت دیپلوماتیک بته کشتور متقاضتی ،تعهتد آن کشتور را
مبنی بر رعایت اصول حقوق بشری ،مفاد کنوانسیون منع شکنجه ،مجازات هتای ظالمانته ،یتر انستانی و تحقیتر آمیتز،
ارایه گزارش در مورد شخص انتقال شده و در صورت لزوم فراهم نمودن زمینۀ مالقات را با وی اخذ می نماید.
 -۷در صورتی که دولت متبوع تبعه خارجی ،تابعیت وی را رد نماید ،وزارت امور خارجه موضوع را به اسرع وقت
با کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان مررم نموده تا سرنوشت آن تعیین گردد.
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فصل سوم
احکام متفرقه
اتباع خارجی متهم به ورود غیر قانونی
مادۀ نهم:
( ) ۱هرگاه تبعه خارجی به اتهام ورود یر قانونی در قلمترو افغانستتان گرفتتار شتود ،در صتورتی کته استناد و متدارک
مبنی بر الزامیت قانونی وی وجود نداشته باشد ،ارگان های امنیتی ربق رویه معمول ،آن را اخراج می نماید.
( )۲هرگاه تبعه خارجی در قلمرو کشور متبوع خویش مرتکب جرم گردیده و به صورت یرقانونی به افغانستان فترار
نموده باشد ،وزارت امور خارجه در مورد بر اساس اصول استرداد مجرمین اقدام می نماید.
محکومین به اعدام
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مادۀ دهم:

( ) ۱هرگاه محکوم به اعدام به کشور متبوع وی انتقال گتردد واجترای حکتم اعتدام ،شترر انتقتال بتوده و تعهتد آن کشتور
مبنی بر اجرای اعدام اخذ شده باشد .مجازات اعدام با حضور نمایندۀ سیاسی افغانستان در آن کشور تنفیذ می گردد.
( )۲لوی څارنوالی و ستره محکمه مؤظف اند از صدور حکم نهایی و قرعی محکمه مبنی بر محکومیتت تبعته ختارجی
به جزای اعدام ،قبل از اجرای حکم اعدام ،وزارت امور خارجه را ارالع دهند.

( )۹وزارت امور خارجه مکلف است موضوع را به دولت متبوع یا نمایندگی سیاسی آن کشور ارالع دهد.

( ) ۴وزارت امور خارجه حین تربیق واجراء حکم اعدام تبعه ختارجی ،حضتور نماینتدۀ کشتور متبتوع وی را مرالبته و
زمینۀ حضور نماینده را فراهم می نماید.

( )۱وزارت امور خارجه در همکاری با وزارت امتور داخلته ،جستد محکتوم اعتدام شتده را بته جانتب دولتت متبتوع وی
تسلیم می دهد.
انفاذ
مادۀ یازدهم:
این مقرره از تاری ،نشر نافذ و در جریدۀ رسمی نشر گردد.
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ضتمیمۀ شتماره ( ) ۱ایتن مقتتررۀ در متورد استترداد مظنتونین ،متهمتتین و انتقتال محکتومین بته حتتبس کته بتین افغانستتتان و
دولت خارجی موافقتنامه عقد نگردیده است.
جمهوری اسالمی افغانستان
وزارت امور خارجه
ریاست.......
شماره( :
تاری:،

)
/

۱۹۳۱/

یاد داشت:
وزارت امور خارجه جمهوری سالمی افغانستان با اظهار تعارفات به سفارت محترم....................مقیم کابل........
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عرف به یادداشت شمارۀ .......مؤرخ ..........احتراما ٌ اشعار میدارد:

.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
..........................................................رعایت موارد ذیل را تعهد نماید:

 -۱د ر صورتی که جانب افغانستان تقاضای مشابه مبنی بر استرداد مظنونین و متهیمن  /انتقال محکومین به حبس اتباع
افغانستان را به کشور شان نماید ،سهولت های مشابه را بر اساس معاملۀ با لمثل فراهم می نماید.

 -۲تمام محبوسین افغانستان را که در محابس آن کشور به سرمی برند  /تمام مظنونین و متهمین اتباع افغانستتان کته در
آن کشور تحت توقیف قرار دارند ،در صورت در خواست ،به جانب افغانستان انتقال  /استرداد گردند.
 -۹مجازاتی که از جانب محکمه صادر گردیده ،تغییر نکند.
 -۴بعد از انتقال محبوس ،قانون و مقررات کشور تسلیم گیرنده در قسمت تنقیذ مجازات تربیق می شود.
 -۱با مظنون ،متهم یا محکوم بعد از ورود به کشور متبوع ،رفتار درستت صتورت گرفتته و ضتمن رعایتت کنوانستیون
منتتع شتتکنجه ،مجتتازات هتتای ظالمانتته ،یتتر انستتانی و تحقیتتر آمیتتز ،حقوقتتو آنهتتا مرتتابق قتتانون اساستتی و ستتایر قتتوانین
دولت........و تعهدات بشر دوستانه بین المللی رعایت می گردد.
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 -۶از وگونگی تربیق مجازات حبس به رتور متتداوم گتزارش داده شتده و در صتورت لتزوم زمینتۀ مالقتات بتا شتخص
انتقال شده فراهم می گردد.
 -۷تمام مصارف انتقال مظنون ،متهم و محکوم از جانب کشور تسلیم شونده پرداخت می شود.
با در نظر داشت موارد فوق الذکر ،متوقعست سفارت محترم از نظر و تصمیم شان مبنی بر تسلیم گیری مظنتون ،متتهم
یا محکوم وزارت امور خارجه را مرلع می نماید.
 -۸شرایر فوق برهر دو دولت یکسان تربیق می گردد.
وزارت امور خارجه یک بار دیگر با ا تنام از فرصت ،به تجدید احترامات فایقه میپردازد.
به سفارت محترم..............................مقیم کابل ......................./
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