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 تحليلی مختصر بر قرارداداستردادمحبوسين بين افغانستان وروسيه
 

راجع به تسليم دهی " تان و فدراسيون روسيه در مسکو قراردادی  بين افغانس٢٠٠٥ ماه مارچ سال ٢٣به تاريخ     
 از طرف ٢٠٠٨قراردادمذکورکه در تابستان سال . امضاء گرديد" اشخاص محکوم شده ، جهت سپری نمودن مجازات 

به تصويب دومای ٢٠٠٨ اکتوبر سال ٣٠شورای ملی جمهوری اسالمی افغانستان تصويب گرديده بود وسپس به تاريخ 
 . تی فدراسيون روسيه رسيد،  برای هردو طرف به مرحله اجراء گذاشته شددول

 
 روسيه اين قرارداد می تواند نقش  مثبتی را در امر برقراری مناسبات  سازنده بين -در تاريخ نوين مناسبات افغانستان   

  .دو کشور بازی نمايدکه خاصتآ جنبه بشری قرارداد جالب توجه می باشد
 

طرفين متعهد گرديدند تاافرادمحکوم شده به حبسی راکه دريکی از کشورهای شامل ، قرارداد ٢ده مطابق ما   
اين بدان معنی است ، که طرفين اصآل .. قراردادمذکورتابعيت،اقامت دايمی ويا هردمراداشته باشند،به يکديگرتسليم نمايند

 بدون تابعيت و  يا  خارجيان را جهت سپری نمودن حق درخواست راجع به تسليم دهی نه تنها اتباع خود ، بلکه اشخاص
مجازات ، به شرطی دارا می باشند  که اشخاص اخيرالذکر در خاک کشور اجراء کننده حکم محل اقامت دايمی داشته 

  باشند
 

ان  قرارداد تسجيل می نمايد  که تسليم دهی محکوم برای سپری نمودن مجازات به اساس درخواست رسمی ارگ٣ماده     
در اين ماده ارگان های ذيصالح  طرفين وزارت های عدليه دوکشور . ذيصالح دولت اجراء کننده حکم صورت می گيرد

به وزارت های مذکور صالحيت به اجراگذاردن قراردادفوق الذکر و برقراری روابط متقابل مستقيم . شناخته شده اند
  .بدون مراحل اضافی ديپلوماتيک داده شده است

 
 قرارداد ، محکوم  به نوبه خود  می تواند  هم به ارگان باصالحيت کشور صادرکننده ٣ ماده ٢ه اساس محتوای بند ب    

حکم  و هم به کشور اجراء کننده آن مراجعه نموده و قصد خود را در باره سپری نمودن مدت باقيمانده حبس در کشور 
حال تسليم دهی محکوم می تواند فقط زمانی صورت گيردکه موافقت در عين . متبوع و  يا  محل اقامت دايمی اعالم نمايد

  ) قرارداد ٣ ماده ٤بند. ( ارگان های با صالحيت کشور صادرکننده حکم وعالوتاکشور اجرا کننده آن  وجود داشته باشد
 

مودن مجازات در از طرف ديگر ، قرار داد بصورت کامآل دقيق موارد امتناع از تسليم دهی محکوم را جهت سپری ن    
  :کشور ديگربه شرح زير ترسيم می کند

اگرعمل محکوم در خاک کشور اجراء کننده حکم جنايت محسوب نشود ،و ياعمل مذکور مجازاتی رادرقبال داشته  ▬
  .امامجازات مذکور حبس را در قبال نداشته باشد
  .موافقت تحريری خود محکوم دريافت نشده باشد

ست  محکوم حد اقل شش ماه مجازات رادرکشورصادرکننده حکم به شکل حبس سپری نکرده هنگام مواصلت درخوا ▬
  .باشد
دولت اجراء کننده حکم و يا خود محکوم تضمين اجرای حکم را در قسمت مسووليت های مدنی محکوم ناشی از  ▬

  )  قرارداد ٤ماده . (حکمنداده باشد
از طرف ارگان باصالحيت يکی از طرفين  به آدرس ارگان  قراردادمذکور، شکل درخواستی  که ٦در ماده  ▬

: باصالحيت طرف ديگربايد ترتيب  شود ، بيان شده است که خالصه بودن و مشخص بودن آن قابل توجه می باشد
به درخواست مذکور همچنان اسنادی ضميمه می شوند ، که . تخلص ، نام ، نام پدر ، تاريخ تولد ، محل تولد محکوم

  .محکوم و  يا  محل بود باش دايمی اش را در کشور اجراء کننده حکم  ثابت سازندتابعيت 
 

 قرارداد حق طرفين در صورت لزوم درباره در خواست نمودن اسناد و معلومات اضافی در ٦ ماده ٣اما ، در بند     
  .باره شخصی که تسليم داده می شود ، تصريح گرديده است
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داين است که چنانچه يکی از طرفين نخواهدمحکومی را به جانب ديگرتسليم نمايد،می  مالحظهء وارد براين بن    
تواندبادرخواست متواتراسنادومعلومات وايجادبيروکراسی تبادل اسنادواتالف وقت،عمالتسليم دهی محکوم رابه چالش 

  .کشاند
 

 و همچنان فيصله در باره توافق يا در باره  قرارداد ، که دران گفته شده ،محل ، زمان ، چگونگی تسليم دهی ٧ماده     
امتناع از تسليم دهی محکوم ، از طرف ارگان های ذيصالح در کوتاه ترين وقت ممکن اتخاذ می شود ، نشانگر تبارز 

  .اصل بشردوستی نسبت به محکوم و حسن نيت طرفين می باشد
 

عياد اعظمی حبس ، که در قوانين آن کشور پيش بينی شده در قرار داد  به محکمه دولت اجراکننده حکم امکان تعيين م    
چنانچه مطابق قانون دولت مذکور، معياد نهايی مجازات به خاطر انجام جرم کمتر از معياد تعين شده از . ،داده شده است

تعين شده ، انچه که به مجازات اضافی ، که به اساس حکم )  قرارداد ٨ماده ( طرف محکمه کشور صادرکننده حکم  باشد
جريمه ، محروم ساختن از القاب و رتب ، برکناری از وظيفه ، محدوديت و  يا  ممنوعيت بر اشتغال در : بطور مثال ( 

، مربوط می گردد ، آنها می توانند در صورتی عملی شوند  که در قوانين کشور اجراء کننده حکم پيش ) رشته معين 
  .بينی شده باشند

 
ارداد ، به شخصی که به کشور اجراکننده حکم جهت سپری نمودن مجازات تسليم داده شده ، عين  قر٩مطابق ، ماده    

  .مجازاتی که نسبت به محکومين ديگر که مجازات شان را در خاک اين دولت سپری ميکنند، تطبيق می گردد
 
 

اين حق را . شده محروم می باشدکشور اجراکننده حکم کامآل از حق تجديد نظر قسمی ، و همچنان کامل برحکم صادر    
 اشاره شده ، که ١٠از طرف ديگر ، در همان ماده  ). ١٠ماده ( فقط محکمه کشور صادرکننده حکم دارا می باشد 

معافيت قسمی يا کامل از مجازات بعد از اتخاذ فيصله در باره اجرای حکم ، مطابق قوانين دولت اجراکننده حکم صورت 
  ميگيرد

 
  ه است  که قرارداد به هردو طرف حق بخشيدن يا عفونمودن محکوم را داده استدرخورتوج    

 
مسايل مربوط به مخارج احتمالی ، که به ارتباط تسليم دهی و انتقال محکوم بوجود می آيند ، در قرارداد به شکل     

صورت گرفته ،به دوش جانبی می مخارج  مربوط به تسليم دهی محکوم  که قبل از تسليم دهی او : عادالنه حل شده اند 
مخارج ديگر ، مربوط به تحويلدهی محکوم ، به شمول انتقال و ترانزيت به عهده . باشد  که اين کار را تحقق می بخشد

  .دولت اجراکننده حکم می باشد
 

 به به ميکانيزم بدون ترديد   فيمابين افغانستان وروسيه٢٠٠٥ ماه مارچ ٢٣درفرجام می توان گفت که قرارداد مورخ    
 .اساسی که همگونی حقوقی و همکاری دورنمايی حقوقی روسيه و افغانستان را تامين می نمايد، مبدل خواهد گشت 

 
 


