
СОЗИШ НОМ А
б айн и Ч,умх,урии То^икистон ва Ч,умх;урии Исломии Эрон

оид ба экстрадитсия

Ч,умхурии Точикистон ва Ч,ум^урии Исломии Эрон, ки минбаъд 
"Тараф^о" номида мешаванд, назар ба алокди мутак,обиле, ки ба 
мустахкам кардани муносибатхо ва хдмкории таъсирбахш дар заминаи 
экстрадитсияи чинояткорон дар асоси усули докимияти миллй, 
дахолат накардан дар умури дохилии якдигар ва мухофизати 
манфиатхои мутак,обил доранд, дар мавридхои зерин ба мувофикаи 
зайл расиданд:

Моддаи 1 
Ухдадории экстрадитсия

Тарафхо вазифадор мешаванд, ки мувофик,и дархости тарафи 
дигар ашхосеро, ки аз тарафи макомоти салох;иятдор бо сабабх;ои 
содир кардани чиноят барои ичрои ч,азо тахти таък,иб буда, дар 
кдламрави вай ёфт мешаванд, ба тарафи дигар экстрадитсия намоянд.

Моддаи 2 
Мавридх,ои экстрадитсия

Экстрадитсия дар мавридхои зерин имконпазир мебошад:
а) так,озои экстрадитсия аз назари хавфнокии кирдор 

мебошад, ки мувофик,и к,онуни Тарафхо чиноят хисоб мешавад ва 
мучозоти хадди ак,ал барои он камтар аз як сол набошад.

б) экстрадитсияи мах,куме так,озо шуда бошад, ки чинояти 
содиршуда ва мучозоти хадди акали он мувофики банди «а» моддаи 
мазкур буда, хукми содира низ лоакдл як мох; хабе ё мучозоти 
вазнинтаре гайр аз он бошад.

Моддаи 3 
Имтиноъ (худдорй) аз экстрадитсия

Дар мавридхои зерин дархости экстрадитсия пазируфта нахохад
шуд:

1) Шахсе, ки экстрадитсияи у дархост шудааст, хангоми содир 
кардани чиноят шахрванди тарафи дархоетшаванда бошад.

2) Ч,инояте, ки сабаби дархости экстрадитсия шудааст, чинояти 
сиёсй ё низомй бошад. Баходщии навъи чиноят аз чониби 
дархоетшаванда амалй мешавад.



3)Ч,иноят дар каламрави тарафи дархостшаванда, 
ё агар дар кдламрави тарафи сеюм содир шуда бошад, расидагй ба он 
дар салохияти мухокимаи тарафи ухдадоршудаи мазкур мебошад.

4) Мувофики конуни яке аз тарафхо мавзуъ аз ч;щатх;ои 
конуни побили таъкиб ва ё хукм кобили ич,ро набошад.

Дар сурате ки экстрадитсия мавриди кдбул вок,еъ нагардад, дар 
ин хусус бо зикри сабабхои он ба тарафи дархосткунанда маълумот 
дода хохдд шуд.

Модцаи 4
Тарик;аи танзими дархости экстрадитсия

Ба дархости экстрадитсия бояд иттилоот ва асноди зерин шомил 
бошанд:

1) номи идораи дархосткунанда;
2) матни мавод ва мукдррароти конунй, ки тарафи 

дархосткунанда кирдори содиршударо чиноят шинохта ва мучозоти 
марбутаи онро таъин мекунад;

3) ном, номи хонаводагй, мансубияти шахсе, ки экстрадитсияи у 
дархост шудааст ва дар сурати имкон, номи падар, таърихи таваллуд, 
махалли ик,омат ё сукунат, мушаххасоти зохирй, акс, изи ангушт ва 
иттилооти зарурии дигар;

4) шархи чазое, ки ба иллати он дархости экстрадитсия шудааст, 
замон ва махалли содиршавии чиноят, тавсифоти к,онунй ва ишора ба 
мавридхои к,онунии вобаста то хадди имкон;

5) хукми махкумият, кдрори боздошт ё баргаи цалб ё санаде, ки 
дорой хамон асар бошад дар сурати вучуд.

Агар тарафи дархостшаванда ташхис дихад, ки ниёз ба дарёфти 
тавзехоти иловагй дорад, дар сурате ки шахси мавриди экстрадитсия 
боздошт ё тахти икдомоти таъминй бошад, метавонад иттилооти 
мавриди ниёзро аз тарафи дархосткунанда талаб намояд.

Агар маълумотхои (мадракхои) такмилй дар муддати мукаррар 
фиристода нашаванд, тарафи дархостшаванда шахси мавриди 
экстрадитсияро озод хохад кард. Ин амр монеъи боздошти дубораи 
шахси мазкур дар сурати фиристода шудани маълумотхои (мадракхои) 
такмилй нахохад буд.

Моддаи 5
Тарчума ё баргардонидани санадхои экстрадитсия

Санадхои зикршуда ба тарике, ки конуни тарафи дархосткунанда 
мукаррар менамояд, танзим мешавад ва тарчума ё баргардонидани ин 
аснод бояд ба забони тарафе, ки дархости экстрадитсия аз он ба амал



омадааст, замима бошад. Тарчумаи ё баргардонидани аснод бояд ба 
тасдик,и намояндагии сиёсй ё консулии тарафи дархосткунанда, ё 
тарчумони расмии кишвари мазкур, ё тарафи дархостшаванда расида 
бошад.

Моддаи 6
Боздошти шахси мавриди экстрадитсия

Тарафи дархостшаванда пас аз фиристодани дархости 
экстрадитсия, ба истиснои мавридхои дар моддаи 3 дарчшуда 
икдомоти лозимаро мувофик,и к,онуни дохилии худ барои дастгир 
намудан ва боздошти шахе мавриди дархост хохад кард.

Моддаи 7
Боздошт то мавк,еи дарёфти дархости экстрадитсия

1) Дар мавридхои фаврй макомоти салохиятдори тарафи 
дархосткунанда метавонанд боздошти мувакдатии шахси мавриди 
назарро дархост кунанд. Дар ин сурат ма^омоти салохиятдори тарафи 
дархостшаванда дар мавриди боздошти фарди мазкур мувофик,и 
к,онунхои дохилии худ тасмим хохад гирифт.

2) Дар дархости боздошт тарафи дархосткунанда бояд ба хукм ё 
кдрори боздошт истинод ва эълом кунад, ки дархости экстрадитсияи 
фарди мазкурро ба амал хохад овард ва асноди экстрадитсияро 
бевосита дар ихтиёри тарафи дархостшаванда кдрор медихад.

3) Хдр гох дархости экстрадитсия дар муддати як мох аз таърихи 
боздошти мазкур ирсол нагардад, шахси боздоштшуда озод хохад 
шуд.

Моддаи 8 
Таъхири экстрадитсия

1) Тарафи дархостшаванда метавонад пас аз тасмим гирифтан дар 
бораи дархости экстрадитсия, шахси мавриди дархостро барои 
расидагй ба чинояти гайр аз чинояте, ки бо сабаби он дархости 
экстрадитсия ба амал омадааст, ба таъхир андозад.

2) Тарафи дархостшаванда метавонад, ба чои таъхир шахси 
мавриди дархостро мував;к,атан дар асоси шароите, ки бо мувофикдти 
Тарафхо таъин хохад шуд, ба тарафи дархосткунанда супорад.

Моддаи 9
Мухокима дар сурати худдорй аз экстрадитсия

Агар дархости экстрадитсия мувофи^и банди 1 моддаи 3 
пазируфта нашавад, тарафи дархостшаванда метавонад муттахамро 
дар додгоххои худ тахти таък,иб ва мухокима карор дихад. Д ар ин



сурат тарафи дархосткунанда далелхо ва олоти содиркунии чиноятро 
дар ихтиёри тарафи дархоетшаванда кдрор хо^ад дод.

Моддаи 10 
Экстрадитсия ба дархости чанд давлат

Дар сурате, ки экстрадитсия ба таври хамзамон тавассути беш аз 
як давлат барои як чиноят ё чиноятхои мухталиф дархоетшаванда 
бошад, тарафи дархоетшаванда бо дар назар гирифтани авзоъ ва ах;вол 
ва махсусан дарачаи хавфноки ва махдлли содиршавии чиноятх,о, 
таърихи х,ар дархост, тобеияти шахеи мавриди дархост ва имкони 
экстрадитсияи нав ба давлати дигар метавонад яке аз давлатх;оро 
интихоб намояд.

Моддаи 11
Таък,иби чазоии шахеи экстрадитсияшуда

1) Бе мувофикдти тарафи дархоетшаванда шахеи 
экстрадитсияшударо наметавон дар робита бо чинояте, ки кабл аз 
таслими вай содир шудааст, гайр аз он чй мучиби экстрадитсияи вай 
шудааст, мавриди таък,иби чазой ва мучозот кдрор дод, магар ин ки бо 
чалби ризоияти тарафи дархосткунанда.

2) Агар шахеи экстрадитсияшуда дар мудцати 10 руз аз поёни 
таък,иби чазой кдламрави тарафи дархосткунандаро тарк намояд, ё 
баъд аз тарки он довталабона ба он чо бозгардад, дигар чалби 
мувофикдти тарафи дархоетшаванда лозим намебошад. Мудцате, ки 
тайи он шахеи мазкур ба сабабх,ои асоснок натавонад кдламрави он 
тарафро тарк намояд, чузъи ин муддат мах,суб нахо^ад шуд.

3) Агар васфи мучримонаи чинояти содиршуда хднгоми барраей 
тагйир ёбад, факдт дар сурате таък,иб ё мучозот имконпазир мешавад, 
ки чинояти нав бо таваччух, ба унсурхои муташаккилаи он бо асосхои 
дар моддаи 2 зикршуда мувофик, бошад.

4) Шахеи экстрадитсияшударо бо сабаби чиноятхое, ки пеш аз 
таслими вай содир шудаанд, наметавон бе мувофикаи тарафи 
дархоетшаванда ба давлати сеюм таслим намуд.

Моддаи 12 
Ичрои экстрадитсия

1) Тарафи дархоетшаванда тасмими худро дар бораи дархости 
экстрадитсия ба тарафи дархосткунанда эълом мекунад.

2) Дар сурати мувофикдт бо экстрадитсия тарафи
дархоетшаванда макон ва замони таслим ва мудцате, ки ба манзури



таслими шахси мавриди дархост дар боздошт буда ба тарафи 
дархосткунанда иттилоъ хохад дод.

3) Бо риояи банди 4 зерин агар шахси мавриди дархост дар 
таърихи мукдррар тахвил гирифта нашавад, метавон уро пас аз 25 руз 
озод кард ва ба хар хол, набояд барои муддати беш аз 40 руз аз ин 
таърих дар боздошт бимонад. Дар ин сурат тарафи дархостшаванда ба 
тасмими кдблии худ дар мавриди экстрадитсия ухдадор набуда ва 
метавонад дархости экстрадитсияи у ба лихози содиршавии хамон 
чиноятро дубора мавриди баррасй кдрор дихад.

4) Дар сурате, ки ин авзоъ ва ахвол тахти назорати (контроли) 
яке аз Тарафхо бошад, монеъ аз таслим ва ё тахвил гирифтани шахси 
мавриди экстрадитсия шавад, тарафи ирсолкунанда бояд дар ин хусус 
ба тарафи дигар иттилоъ дихад. Дар ин сурат тарафхо дар мавриди 
санаи нави таслим мувофикдт хоханд кард. Мазмуни банди 3 дар 
бораи санаи нав низ ифода хохад шуд.

Моддаи 13 
Экстрадитсияи дубора

Агар шахси экстрадитсияшуда кдбл аз поёни мархилахои таъкиб, 
додрасй ва тахаммули мучозот ба кдламрави тарафи дигар баргардад, 
уро метавон дар асоси дархости тарафи дархосткунанда дубора 
экстрадитсия намуд. Дар ин сурат, таслими асноде, ки дар моддаи 4 
зикр шудааст, мавриди ниёз намебошад.

Моддаи 14 
Тахвили ашё

1) Тарафи дархостшаванда бо риояи моддаи 2 ин Созишнома 
ашё ва амволи кашфшударо, ки далел ё васоили содиршавии чиноят 
буда ё аз чиноят пайдо шудааст, ба тарафи дархосткунанда тахвил 
хохад дод. Ашёи мазкур хатто дар сурате ки ба иллати вафот, фирор ё 
сабабхои дигари экстрадитсияи чинояткор мумкин набошад, бояд 
тахвил шавад.

2) Агар Тарафи дархостшаванда ба ашё ва амволи мазкур дар 
банди 1 ин модда барои тахкик,, дар парвандаи чиноятии дигар ниёз 
дошта бошад, метавонад тахвили онро мувакдатан ба таъхир андозад 
ва ё онро ба шарти баргардонидан тахвил дихад.

3) Хук,ук,и ашхоси сеюм нисбат ба ашёи мазкур махфуз хохад буд
ва ин кабил ашё ва амвол бояд ба тарафи дархостшаванда 
баргардонида шавад.



I Моддаи 15
У бур

1)Тарафх;о бо риояи к,онуну мукдррароти роч,еъ ба экстрадитсияи 
худ, убури афродеро, ки тавассути давлати сеюм ба тарафи дигар 
экстрадитсия мешавад, ичозат хоханд дод.

2) Дархости ичозати убур бояд муназзам, бо аснод ва бо тартиби 
дар моддаи 4 мукдрраршуда ирсол гардад.

3) Мароч,еъи салох,иятдори Тарафхр дар хар маврид макон, 
замони убур, масир ва шароити дигарро хамоханг мекунанд.

Моддаи 16
Харочотх,о

Харочотх;ои вобаста ба экстрадитсия дар ^аламрави тарафи 
дархоетшаванда ба ухдаи он тараф ва махоричи убур ба ухдаи тарафи 
дархосткунанда мебошад.

Моддаи 17 
Рохдои иртибот

Иртиботи байни Тарафхо дар мавриди экстрадитсия тавассути 
Прокуратураи генералии Ч , у м х у р и и  Точикистон аз як тараф ва аз 
тарафи дигар кувваи кдзоияи Чумхурии Исломии Эрон аз тарик,и 
рохдои дипломатй сурат хохдд гирифт.

Моддаи 18
Халлу фасли ихтилофоти матнй (ношй) аз ичдеои Созишнома
Тарафхо ихтилофотхои матнй (ношй)-ро аз ич,ро ва тафсири ин 

Созишнома аз тарик,и музокираи мустак,им ё ро?рс,ои дипломати халлу 
фасл хохднд кард.

Моддаи 19 
Муддати эьтибори Созишнома

1) Ин Созишнома аз санаи гирифтани огох;иномаи охирини хаттй
дар бораи аз чониби Тарафхо ичро намудани расмиёти 
дохилидавлатие, ки барои эъгибор пайдо кардани он зарур аст, 
эътибор пайдо карда, бо мухлати номахдуд амал мекунад.

2) Ба ин Созишнома бо мувофикаи хамдигар Тарафхо метавонанд 
тагийру иловах.0 ворид намоянд, ки дар шакли протоколхои алох;ида 
тах,ия шуда, чузъи таркибии ин Созишнома мебошанд ва тиб^и кисми 
1 хамин модда, эътибор пайдо мекунанд.

I



3) Хар яке аз Тарафхо ин Созишномаро хар вак,т метавонад 
тавассути бо роххои дипломатй фиристодани огохиномаи хаттй бекор 
намоянд. Созишнома баъди шаш мох,и додани огохинома дар хусуси 
бекор намудани он кдтъгардида хисобида мешавад. Нисбат ба 
дархостхои экстрадитсияи огозгардида ин Созишнома то ба охир 
расидани он эътибор дорад.

Барои тасдик,и ин дар зер имзогузоштагон, ки дорой тамоми 
ваколатхои зарурии хукуматхои худ мебошанд, ин Созишномаро ба 
имзо расонданд.

Ин Созишнома дар шахри Душанбе « «•-'» январи соли 2010 дар 
ду нусха, хар кадом ба забощ ои точикй ва форсй, ки матнашон 
эътибори баробар доранд, ба имзо расид.

Аз чониби 
Чумхурии Точикистон

Аз чониби 
Ч^умхурии Исломии Эрон


