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
اسالمی ایران

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

 -۸فرمان شماره ( )۶۰۶مؤرخ  ۶۸۳۶/۳/۶۱رئیس ج.ا.ا در بار ٔه توشیح موافقتنامه انتقال محکومین به حبس میان
ج.ا.ا و جمهوری اسالمی ایران.
 -۴موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین ج.ا.افغانستان و ج.ا .ایران
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فرمان
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان در بارۀ توشیح موافقتنامه انتقال محکومین به حبس میان
جمهوری اسالمی افغانستان و جمهوری اسالمی ایران
شماره)۲۰۱( :
تاریخ۲۸۸۱/۸/۲۱ :
به تأسی از حکم ماده ( )۹۱قانون اساسی افغانستان ،موافقتنامه انتقال محکومین به حبس میان جمهوری اسالمی
افغانستان و جمهوری اسالمی ایران را که در جلسه مؤرخ  ۶۸۳۶/۶/۶۹مشرانو جرگه و مؤرخ  ۶۸۳۶/۵/۶۶ولسی
جرگه مورد تصدیق قرار گرفت ،توشیح می دارم.
این فرمان همراه با مصوبات مجلسین شورای ملی و موافقتنامه متذکره در جریده رسمی نشر گردد.
حامد کرزی
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رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

جمهوری اسالمی افغانستان شورای ملی ولسی جرگه
مصوبۀ شورای ملی در مورد موافقتنامۀ انتقال محکومین به حبس بین جمهوری اسالمی افغانستان
و جمهوری اسالمی ایران
شماره)۲۱( :
مؤرخ۲۸۸۱/۲/۲۱ :
به تأسی از حکم مادۀ نودم قانون اساسی افغانستان موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین جمهوری اسالمی افغانستان
و جمهوری اسالمی ایران در نزده ماده در جلسۀ عمومی تاریخی  ۶۶ماه اسد سال روان تصدیق ولسی جرگه قرار
گرفت.
بااحترام
محمد یونس قانونی
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رئیس ولسی جرگه

جمهوری اسالمی افغانستان
مشرانو جرگه
داراالنشاء
مصوبۀ
مشرانو جرگه در مورد موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین جمهوری اسالمی افغانستان و
جمهوری اسالمی ایران
شماره)۱۲( :
تاریخ۲۸۸۱/۱/۱۲ :
به تأسی از حکم ماده نودم قانون اساسی افغانستان ،موافقتنامۀ انتقال محکومین به حبس بین جمهوری اسالمی
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افغانستان و جمهوری اسالمی ایران ،در جلسۀ عمومی مؤرخ  ۶۸۳۶/۶/۶۹مشرانو جرگه تصدیق گردید.
پروفیسور حضرت صبغت هللا مجددی
رئیس مشرانو جرگه

فهرست مندرجات
موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین جمهوری اسالمی ایران و جمهوری اسالمی افغانستان
ماده

عنوان

صفحه

مقدمه۲.........................................................
ماد ٔه اول:

تعاریف۲........................................................

ماد ٔه دوم:

دامن ٔه شمول موافقتنامه۲.....................................

ماد ٔه سوم:

شرایط انتقال محکومین۲.....................................

ماد ٔه چهارم:

اطالعات راجع به اجرا۱......................................

ماد ٔه پنجم:

تبادله اطالعات۱..............................................
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ماد ٔه ششم:

درخواست انتقال۱............................................

ماد ٔه هفتم:

ارائه اسناد۸..................................................

ماد ٔه هشتم:

بررسی رضایت به انتقال۸..................................

ماد ٔه نهم:

پاسخ به تقاضای انتقال۸....................................

ماد ٔه دهم:

زمان ،مکان و چګونګی انتقال۸...........................

ماد ٔه یازدهم:

هزینه های انتقال۴..........................................

ماد ٔه دوازدهم:

ترتیبات اجرای حکم پس از انتقال۴.......................

ماد ٔه سیزدهم:

عفو ،بخشودگی و تخفیف۱................................

ماد ٔه چهاردهم:

تجدید نظر۱..................................................

ماد ٔه پانزدهم:

عبور از کشور ثالث۱........................................

ماد ٔه شانزدهم:

عطف به ماسبق شدن۱.....................................

ماد ٔه هفدهم:

نحو ٔه ارتباط۱................................................

ماد ٔه هجدهم:

حل و فصل اختالفات۱.......................................

ماد ٔه نزدهم:

مدت اعتبار موافقتنامه۱...................................

موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین جمهوری اسالمی افغانستان و جمهوری اسالمی ایران
مقدمه :
جمهوری اسالمی افغانستان و جمهوری اسالمی ایران که از این پس (طرفین متعاهد) نامیده می شووند ،نرور بوه عالقوه
متقابلی که به تحکیم همکاری مؤثر در زمینه انتقال محکومین بوه حوبس برپایوه اصوول حاکمیوت ملوی و عودم دخالوت در
امور داخلی یکدیگر دارند ،به شرح زیر توافق نمودند:
تعاریف
مادۀ اول:
مفهوم و اصطالحات بکار رفته در این موافقتنامه ،عبارت است از:
 -۶دولت صادر کنندۀ حکم دولتی است که حکم به مجازات حبس یا دیگر مجازات هوای سولب ازادی راجوه بوه شوخ
مورد انتقال ،از محاکم واقه در قلمرو حاکمیت ان صادر شده باشد.
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 -۶دولت اجراء کنندۀ حکم ،دولتی است که حکم به مجازات حبس و یا سلب ازادی را که در بارۀ فردی دارای تابعیوت
او صادر شده است ،در قلمرو حاکمیت خود اجرا می کند.

 -۸محکوم ،کسی است که به موجوب حکوم صوادر شوده از محواکم یکوی از طورفین بوه علوت ارتکواب جورم ،بوه مجوازات
حبس یا سلب ازادی محکوم شده باشد.
 -۴اقارب شخ

محکوم به مفهومی است که در قانون دولت متبوع محکوم تعریف شده است.

 -۵مراجه صالحیت دار هر یک از طرفین متعاهد دستگاه هایی هستند که طبق قوانین خود در امر انتقال محکومین به
هر نحوی دخالت دارند.
دامنۀ شمول موافقتنامه
مادۀ دوم:

طرفین طبق مفاد این موافقتنامه اشخاصی را که در قلمرو حاکمیت کشور صادر کنندهء حکم به زندان محکووم شوده انود
به منرور تحمل (سپری) نمودن بقیه مدت مجازات به کشور اجرا کننده منتقل خواهند کرد.
شرایط انتقال محکومین
مادۀ سوم:
 -۶محکوم فقط تحت شرایط ذیل مي تواند منتقل شود:
الف -محکوم دارای تابعیت دولت اجرا کننده باشد.
ب -حکم صادره طبق قانون دولت صادر کننده قطعی و الزم االجراء باشد.
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ج -باقی مانده مجازات موضوع حکم صادره بیش از  ۶ماه باشد .
د  -محکوم ،به انتقال خود رضایت داده و یا با در نرر گرفتن وضعیت جسمانی و روانوی او ،اقوارب یوا نماینودۀ قوانونی
وی و یا یکی از طرفین این موافقتنامه ،انتقال او را درخواست کند.
هـ  -عملی که در بارۀ ان حکم صادر شده است ،طبق قوانین دولت اجراء کننده جرم محسوب شود.
و -دولت های صادر کننده و اجراء کننده ،با انتقال شخ

محکوم موافقت نمایند.

 -۶در موارد استثنائی طرفین می توانند در بارۀ انتقال اشوخا

محکوومی کوه باقیمانوده مودت مجوازات انوان کمتور از ۶

ماه می باشد ،توافق نمایند.
اطالعات راجع به اجرا
مادۀ چهارم:
 -۶دولت اجرا کننده باید در موارد اجرای حکم ،اطالعات ذیل را برای دولت صادر کننده ارسال دارد:
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الف -در صورتی که محکوم پیش از اتمام مجازات در دولت اجرا کننده ،متواری شود.

ب -در صورتی که دولت صادر کننده گزارش خاصی در مورد وضعیت محکوم درخواست کند.

دولت صادر کننده حکم باید اقدامات به عمل امده توسط خود و یا دولت اجرا کننده به موجب ایون موافقتناموه و همینوین
تصمیمات اتخاذ شده توسط هریک از دو دولت در مورد تقاضای انتقال را کتبا ً به محکوم اعالم دارد.
تبادله اطالعات
مادۀ پنجم:

دولت های متعاهد به طور سالیانه و یا بنا بوه درخواسوت ،اطالعوات راجوه بوه محکوومینی کوه اتبواع یکودیگر هسوتند ،را
مبادله خواهند کرد.
درخواست انتقال
مادۀ ششم:
در صورت درخواست انتقال ،دولت صادر کننده بایود اسوناد و اطالعوات زیور را بورای دولوت اجورا کننوده ارسوال دارد،
مگر انکه طرفین به نحو دیگری توافق کنند:
 -۶مشخصات محکوم ،نام ،نام خانوادگی ،نام پدر ،محل و تاریخ تولد.
 -۶اسناد تابعیت محکوم در صورت وجود.
 -۸متون قانونی مستند صدور حکم.
 -۴درخواست محکوم یا نمایندۀ قانونی یا اقارب او راجه به انتقال طبق بند  ۴ماده (.)۸
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 -۵رو نوشت حکم و تصمیم مراجه صالحیتدار در بارۀ اعتبار قانونی ان.
 -۶گواهی دولت صادر کننده مبنی بر میزان محکومیت تحمل شده ،مدت باز داشت قبول از محاکموه و عفوو ،بخشوودگی
یا تخفیف و نیز مدت باقیمانده مجازات.
 -۹تصدیق دوکتور راجه به وضعیت جسمانی و روانی محکوم.
ارائه اسناد
مادۀ هفتم:
دولت اجرا کننده باید در صورت درخواست دولت صادر کنندۀ حکم ،اسناد زیر را ارائه دهد:
 -۶سند و یا گواهی دال بر اینکه محکوم تابعیت دولت اجرا کننده را دارا است.
 -۶نسخه ای از قانون دولت اجرا کننده که فعل یا ترک فعول موجوب محکومیوت را در کشوور اجورا کننوده جورم شوناخته
است.

مادۀ هشتم:
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بررسی رضایت به انتقال

 -۶دولت صادر کنندۀ حکم باید کسوب اطمینوان کنود کوه رضوایت موذکور در بنود ( )۴مواده ( )۸بودون اکوراه ،بوا ازادی و
اگاهی کامل از پی امد های ان اعالم شده باشد.
 -۶دولوت اجوورا کننووده حووق دارد رضووایت شوخ

محکوووم و شوورایط ان را کووه توسووط دولوت صووادر کننووده اعووالم شووده از

طریق قونسلگری خود یا مقام مورد توافق دیگر احراز کند.
پاسخ به تقاضای انتقال
مادۀ نهم:

دولت درخواست شونده باید ررف یک ماه از تاریخ وصول اسناد مندرج در مادۀ ( )۹موافقتنامه ،نسبت به رد یوا قبوول
تقاضای انتقال ،تصمیم اتخاذ و نتیجه را حسب مورد به شخ

محکوم یا نماینده قانونی یا اقارب نزدیک او و به دولت

صادر کننده کتبا ً اعالم نماید.
زمان ،مکان و چگونگی انتقال
مادۀ دهم:
طرفین متعاهد در اسرع وقت ،محل ،تاریخ و شرایط انتقال محکوم را با توافق یکدیگر تعیین خواهند کرد.
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هزینه های انتقال
مادۀ یازدهم:
کلیه هزینه های مربوط به انتقال شخ

محکوم از زمانی که تحویل دولت اجرا کننوده موی شوود ،بوه عهوده دولوت اجورا

کننده خواهد بود.
ترتیبات اجرای حکم پس از انتقال
مادۀ دوازدهم:
 -۶دولت اجرا کننده مؤرف است:
الف -اجرای حکم محکومیت را بالفاصله به دستور مرجه ذیصالح خود ادامه دهد.
ب -از طریق یک ائین قضائی یا اجرایی محکومیت را به تصمیم صادره از طرف ان دولت تبدیل کند و از این طریوق
مجازات اعمال شده در کشور محکوم کننده را به مجازاتی که در قووانین کشوور اجورا کننوده بورای ارتکواب هموان جورم
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پیش بینی شده است ،طبق مفاد این ماده تبدیل کند.

 -۶دولت اجرا کنندۀ حکم در صورت درخواست ،مؤرف اسوت پویش از انتقوال بوه دولوت محکووم کننوده اطوالع دهود کوه
کدام یک از اقدامات را به عمل خواهد اورد.

 -۸اجرای حکم محکومیت تابه قوانین دولت اجرا کننده خواهد بوود و فقوط ان دولوت صوالحیت اتخواذ تموام تصومیم هوای
مناسب در مورد محکوم را دارا خواهد بود.

 -۴در صورت ادامه اجرای حکم صادره ،دولت اجرا کننده به ماهیت قانونی و مدت محکومیت به شرح تعیوین شوده از
طرف دولت صادره کننده ملتزم خواهد بود.

 -۵معهذا ینانیه این محکومیت از نرر ماهیت یا مدت ،با قانون کشور اجرا کننودۀ حکوم مغوایر باشود و یوا در صوورتی
که قانون دولت اجرا کننوده ینوین ایجواب نمایود ان دولوت موی توانود از طریوق مرجوه صوالحیتدار خوود محکومیوت را بوا
مجازات یا اقداماتی که طبق قوانین وی برای همان جرم مقرر گردیده است ،تطبیق دهد.
 -۶در صورت تبدیل محکومیت ،دولت اجرا کننده ،ائین محاکم خود را اعمال خواهد کورد .در هنگوام تبودیل محکومیوت
مرجه صالحیت دار مکلف است:
الف -به احراز جرم و انتساب ان به نحوی که در رأی صادره صراحتا ً یا تلویحا ً درج شده است ،ملتزم باشد.
ب -مجازاتی را که مستلزم محرومیت از ازادی است به یک مجازات مالی تبدیل نکند.
ج -کل دورۀ مجازات سلب ازادی که محکوم تحمل کرده است را کسر کند.
د -مجازات صادره علیه محکوم را تشدید نکند و ملتزم به رعایت هیچ نوع حد اقلی که قانون کشور اجورا کننوده ممکون
است برای جرم یا جرایم ارتکابی در قوانین خود مقرر داشته باشد ،نباشد.
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 -۹در صورت تبدیل بعد از انتقال شخ

زندانی ،دولت اجرا کنندۀ حکم باید محکوم را در بازداشت نگه دارد و یا در

غیور ایون صوورت اطمینوان حاصول کنود کوه محکووم توا زموان رسویدگی بوه تبودیل مجوازات در ان کشوور حضوور خواهود
داشت.
عفو ،بخشودگی و تخفیف
مادۀ سیزدهم:
هریووک از طوورفین متعاهوود مووی تواننوود مجووازات مقوورر بوورای شووخ

محکوووم را ،طبووق قوووانین داخلووی خووود مووورد عفووو،

بخشودگی و تخفیف قرار دهند.
تجدید نظر
مادۀ چهاردهم:
فقط دولت صادر کننده حکم حق تجدید نرر نسبت به حکم محکومیت شخ

مادۀ پانزدهم:
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عبور از کشور ثالث

موضوع انتقال را دارد.

هریک از طرفین متعاهد در صورت درخواست طرف متعاهد دیگر در مورد عبور یک شخ

محکوم از قلمرو خود

به قصد کشور ثالث یا از کشور ثالث به قصد طرف دیگر بر اساس موافقتنامه بین طرف متعاهود دیگور و دولوت ثالوث،
مساعدت الزم را به عمل خواهد اورد.
عطف به ماسبق شدن
مادۀ شانزدهم:

مفاد این موافقتنامه نسوبت بوه احکوام صوادره از محواکم طورفین کوه قبول از اعتبوار یوافتن ایون موافقتناموه صوادر شوده نیوز
اعمال خواهد شد.
نحوۀ ارتباط
مادۀ هفدهم:
در اجرای مفاد این موافقتنامه مراجه صالحیت دار طرفین متعاهد از طریق مجاری دیپلوماتیک بوا یکودیگر ارتبواط بور
قرار می کنند.
حل و فصل اختالفات
مادۀ هجدهم:
مراجه صالحیت دار طرفین متعاهد اختالفهای ناشی از تفسیر و اجرای ایون موافقتناموه را از طریوق موذاکره مسوتقیم یوا
از طریق مجاری دیپلوماتیک حل و فصل خواهند کرد.
5

مدت اعتبار موافقتنامه
مادۀ نزدهم:
این موافقتنامه از تاریخ اخرین اطالعیه کتبی هر یک از طرفین متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنوی بور اینکوه اقودامات
الزم را طبق قوانین و مقررات خود در بارهء الزم االجراء شدن این موافقتنامه به عمل اورده است برای مودت  ۵سوال
به موقه اجرا گذارده خواهد شد .پس از مدت مزبور این موافقتنامه خود بخود برای دوره هوای یوک سواله تمدیود خواهود
شد ،مگر اینکه یکی از طرفین متعاهد  ۶ماه قبل از خاتمۀ دورۀ مربوط ،عدم تمدید ان را کتبا ً به اطوالع طورف متعاهود
دیگر برساند .انقضاء یا اختتام مودت اعتبوار ایون موافقتناموه نسوبت بوه درخواسوت هوای انتقوالی کوه در زموان اعتبوار ایون
موافقتنامه انجام گرفته تأثیری نخواهد داشت.
این موافقتنامه در یک مقدمه و ( )۶۱ماده در شهر تهران بوه روز یکشونبه موؤرخ  ۶۸۳۵/۸/۹مطوابق بوا ۶۰۰۶/۵/۶۹
در دو نسخه به زبانهای فارسی و انگلیسی تنریم گردید که هر دو نسخه از اعتبار یک سان برخوردار می باشد.
در صورت بروز هر گونه اختالف در تفسیر متون این موافقتنامه ،متن انگلیسی مالک قرار خواهد گرفت.
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از جانب جمهوری اسالمی افغانستان
از جانب جمهوری اسالمی ایران
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