
Ш А Р Т Н О М А  
бай ни Чумхурни Точикистон ва Нумхурии Халкии Хитой 

оид ба бозпае гардонидани махкумшудагон

J Нумхурии Точикистон ва Нумхурии Хал кии Хитой, ки минбаъд 
I “Тарафхо” номида мешаванд,I ? I

дар асоеи эхтироми сохибихтиёрй, баробархукукй ва манфйатхои 
1 мутакобила, j 1

бо хадафи тахким бахшидан ба хамкории ду давлат дар .сохаи хукукй- t 
j НИНОЙ,

имкон додан ба махкумшудагон Чихати адои минбаъдаи назо дар 
давЯате, ки шахрванди он мебошанд, фарохам оварданн шароит барои 

I бозгашти махкумшудагон ба чомеа, ба мувофидай зайл расиданд:

1 ' : ■-  Ь ' : ЩМоддаи 1 I
I I I
1 Мафхумхо
1 - I
|

| Барои иоил шудан ба максадхои Шартномаи мазкур йстилохоти дар 
I поён зикргардида чунин маънй доращн

а) “Тарафи интиколкунанда” -  Тарафе мебошад, ки шахси 
махкумшударо месупорад ва ё аз худуди мамлакати худ интикол менамояд.

б) "Тарафи кабулкунанда ” Тарафе мебошад. ки махкумшударо ба 
худуди худ кабул мекунад.

в) "Махкумшуда" -  шахсес г. ки аз тарафи суд ба чазои махрум сохтан 
аз озодй дар худуди Тарафи интиколкунанда махкум шудааст.

(
Моддаи 2 

Мука р ра роти у му мй

Хар яке аз Тарафхо бояд мувофики шартхои Шартномаи мазкур ба 
Тарафи дигар махкумшудаеро. ки шахрванди Тарафхо мебошад, барои 
адои минбаъдаи чазо ба Тарафи дигар бидихад.

Моддаи 3 
Макомоти марказй

1. Барон ичрон Шартномаи мазкур Тарафхо бо хамдигар ба воситаи 
Макомоти Марказй ва дар холатхои зарурй бо роххои дипломатй робита 
мекунанд.

2. Мувофики банди 1 Моддаи мазкур Макомоти Марказй аз чониби 
Нумхурии Точикиетон - Прокуратурам генералки Ну мху рн и Точикистон ва 
аз чониби Нумхурии Халкии Хитой — Вазорати адлияи Нумхурии Халкии 
Хитой мебошад.

I 'I



3. Тарафхо мутобики Шартиомай мазкур хамдигарро дар хусуси иваз 11 
намудани Макомоти Марказй бо роххои дипломам ба таври хаттй 
хабардор менамоянд.

I
Моддаи 4 

Шартхои бозпас гардонидан
!

1. Бозпас гардонидани махкумшуда танхо дар сурати риояи шаргхои 
зерин мумкин аст:

а) агар ин шахе шахрванди Гарафи кабулкуканда бошад;
б) агар кирдоре, ки шахе барои он махкум шудааст, гибки 

■ конунгузории Тарафи кабулкунанда хамчун ниноят эыироф шуда бошад;
в) агар ба карори судии нпебати шахе баровардашуда имконияти 

шикоят кардан мавчуд набошад;
г) агар мухлати назои адомакардаи махкумшуда дар лахзаи кабул и 

дархоет барои бозпас гардонидан на камтар аз як солро ташкил дихад;
д) агар дар бораи бозпас гардонидан розигии хатши махкумшуда ва ё 

дар сурати гайри кобили амал ё дорой кобилияти махдуди амалкунй будан, 
розигии хаттии намояндаи конунии у мавдуд бошад;

е) агар хар ду Тараф барои и н школ розигии худро до да бошанд.
2. Дар холатхои истисной макомоти марками Тарафхо мувофики 

банди г) кисми 1 Моддаи 4 Шартномай мазкур, хагто агар то гузаштани 
мухлати дазо камтар аз як сод монда бошад хам, дар бораи бозпас

| j гардонидан (интикол) метавонанд ба мувофика оянд,
1

Моддаи 5
| Карори бозпас гардонидан |

Хар як Тараф метавонад бо иродам худ розигй ва ё ыорозагиро оид 1 j 
j ; ба дархости бозпас гардонидан изхор намояд.

Моддаи 6
Дархоет ва чавоб ба он I

. 1 :

1. Шахси махкумшуда метавонад ба хар як Тараф мувофики ин 
Шартнома муродиат намояд, Ба Тарафе, ки шахси махкумшуда барои 
бозпас гардонидан мурочиат мекунад, Тарафи мукобилро дар шакли 
хаттй дар бораи ин дархоет огох менамояд.

2. Хар як Тараф метавонад бо дархоет ба Тарафи мукобил мурониат 
j намояд. Тарафи дархоетшаванда бояд Тарафи дигарро дар бораи карори 
j худ оид ба кабул ва ё рад кардани дархоет огох намояд.

3. Дархоет ва ё чавоб ба он бояд дар шакли хаттй ва тибки |
: мукаррароти дар банди 1 Моддаи 3 Шартнома зикргардида, ба расмият
: дароварда шавад.

I
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1 Моддаи 7
Хуччатхои зарурй j

1. Агар оид ба бозпас гардонидан дархоет карда шавад, Тарафи 
| интмколкунанда бояд ба Тарафи кабулкунанда хуччатхои зеринро ирсол 
намояд, дар сурате ки Тарафи дархоетшуда аялакай изхор накарда бошад.

; ки он ба бозпас гардонидан розагй нахохад дод;
а) нусхаи таедикшудаи хукм, инчунин матни мукарарроти дахлдори 

кон.умгузорй, ки дар асоси он хукм бароварда шудааст;
б) маълумотнома дар бораи намуди чиноят, мухлати чазо ва санаи 

огози нарван да барои хисоби мухяат;
в) маълумотнома дар бораи рафтори махкумшуда дар вакти адои 

| | чазо, мухлати чазои адошуда .ва бокимонда, хабси пешакй. инчунин дигар
маълумоти марбут ба идрои чазо;

г) тасдики хаттии розигй барои бозпас гардонидан, ки дар кисми 1 
J зербанди (е) Моддаи 4 ин Шартнома омадааст;

д) маълумотнома дар бораи вазъи саломатй ва рухии махкумшуда;
2. Тарафи кабулкунанда Тарафи ирсолкунандаро бо хуччатхо ва 

маълумоти зерин таъмин менамояд;
а) маълумотнома ва хуччатхое, ки шахрвандии Тарафи кабулкунанда 

\ доштани шахси махкумшударо тасдик мекунанд;
б) мукаррароти дахлдори конунхои Тарафи кабулкунанда нисбат ба 

: кирдоре, ки шахе барои он махкум шудааст, хам чу и чиноят эътироф туда 
1 метавонад ва;

в) маълумот дар бораи расмиёти Тарафи кабулкунанда, ки мувофики 
; конунгузории дохилии он ичрои хукме, ки аз чониби Тарафи
1 интиколкунаыда бароварда шудааст, таъмин мегардад; J

I
| Моддаи 8 j

Огохииома ба шахси махкумшуда

1. Хар як Тараф дар худудн худ шахси махкумшударо, ки субъекта 
ин Шартнома аст, дар бораи имконияти бозпас гардонидан мувофики 
шартхои ин Шартнома огох менамояд.

2. Хар як Тараф дар худуди худ дар шакли хаттй шахси | 
[махкумшударо дар бораи чорахо ва карори Тарафи интиколкунанда ва ё
I Тарафи кабулкунанда бо дархоет барои бозпас гардонидан, ки дар
:: Моддахои 5 ва 6 Шартномаи мазкур пешбинй шудааид, огох мекунад,г **

I
Моддаи 9

Розигии махкумшуда ва саичиши риояи он

1. Тарафи интиколкунанда бояд он чихатро таъмин намояд, ки 
махкумшуда ё намояндаи конунии у окибатхои хукукии бозпас



гардониданро rivppa дарк намуда, дар бораи у ихтиёран розигй дихад ва 
ииро дар аризаи худ оид ба розигй барои бозпае гардонидан тасдик намояд,

2. Тарафи интиколкунанда бошад, бо хохишн Тарафи кабулкунанда 
ба шахсони расмие. ки Тарафи кабулкунанда таъйин намудааст, имконияти 
санчидани риояи шартхои дар бандхои дахлдор пешбинишудаи барои 
бозпае гардонидан розигй додани: махкумшударо таъмии менамояд.

Моддаи 10 
Овардани шахеи боздоштшуда

Тарафхо дар сурати ба мувофика раеидан оид ба бозпае гардонидан, 
бояд дар хусуси вакт, ной ва тартиби бозпае гардонидани махкумшуда бо 
роххое, ки дар банди I. Моддаи 3 ий Шартнома дарн шудаанд, машваратхо 
гузаренанд,

Моддаи 11 
Идомаи инрои чазо

1. Баъди бозпае гардонидани махкумшуда Тарафи кабулкунанда 
5 ухададор аст идомаи ичрои хукмро мувофики хусуснят ва давомнокии 
j хукм, ки аз тарафи Давдати интиколкунанда муайян шудааст, таъмин

намояд.
2. Агар чора ё мухла t и назо, ки бо хукми суди Тарафи 

j интиколкунанда таъин шудааст, ба конунгузории Тарафи кабулкунанда 
I мувофик набошад, Тарафи кабулкунанда бояд онро бо конунгузории 
| дохилии худ мутобик созад. Хангоми мувофикатеозии адои назо:

а) назо бояд ба холатхои вокеии чинояте, ки дар хукм мукаррар 
шудаанд, асос ёфта бошад;

б) Тарафи кабулкунанда наметаконад чазои макрум сохтаи аз 
озодиро ба дигар чазои чинояти и ваз намояд;

в) чазо бояд хадди акеар мутаноеиб ба чазое, ки аз Тарафи 
интиколкунанда муайян шудает, таъин шавад;

I") чазои таъиншуда наметавонад нисбат ба чазои таъиннамгудаи 
Тарафи интиколшуда вазнинтар бошад, инчунин аз рун мухлат 

I наметавонад аз хадди аксари мухлати чазое, ки бо конунгузории Тарафи 
| кабулкунанда барои хамон гуна чиноят татбик мегардад, бештар бошад;

д) мутобикгардойии хукме, ки ба хадди мухлати нихоии чазо 
j алокаманд нест, марбут ба чунин чиноятхо шоки конунгузории Тарафи

кабулкунанда мукаррар мегардад.
е) мухлати чазое, ки махкумшуда дар худуди Тарафи иреолкунанда 

адо кардаает, ба инобат шрифта мешавад;
3. Идомаи адои назо баъди интикод шудан мувофики конунхо ва 

i расмиёти Тарафи кабулкунанда. аз он чумла барои: сабук намудани хукм 
I ва озод нам уда н пеш аз мухлат сурат мегирад.



Моддаи 12 
Ниговдории дои рай хуку к й

II
1, Тарафи интиколкунанда салохияти даровардани тагйирот ва ё 

бардоштани айби эълоншуда ва хукми суди худиро дар ихтиёри худ 
мшонад. j |

2. Тарафи кабулкунанда фавран бояд карори судро тагиир ва ё бекор 
j кунад, дар холате ки агар суди Тарафи интиколкунанда чунин карор
I кабул намояд, [ |

Моддаи 13 I
Авф ва бахшиши чазо

Хар як Тараф метавонад мувофики конунгузории худ ниебат ба 
j махкумшудаи бозпасгардонидашуда авф ва бахшишро татбик намуда, дар 
ин бора бояд сари вагсг ба Тарафи дигар бо роххои дар банди 1 Моддаи 3 ин 
Шартнома зикргардида хабар дихад,

I
Моддаи 14 

Иттилоъ оид ба ичрои чазо

Тарафи кабулкунанда дар холатхои зерин оид ба ичрои чазо сари J - 
вакт ба Тарафи интиколкунанда иттилоъ манзур менамояд:

а) агар чазо нурра ба ичро ра.сонида шуда бошад;
б) агар махкумшуда то анчоми ичрои чазо фи pop ё вафот карда 

бошад: I |
в) агар Тарафи интиколкунанда пешниходй шархи махсусро дархоет j | 

J намояд. I
I

Моддаи 15 I !
Транзит j

1. Тарафе, ки барои ичрои паймони бо Давлати сеюм дар хусуси j 
: бозпас гардонидани махкумшудаи бадастовардааш ба инти кол и транзита
I эхтиёч дорад, бояд ба Тарафи дигар дар бораи амалигардонии транзит ! I 
| дархоет ирсол намояд. \

2. Ин гуна ичозат дар сурати фуруди гайринакшавй дар худудй 
Тарафи дигар хангоми иетифодаи наклиёти хавой тагбик намегардад.

3. Тарафи дархоетшаванда ба Тарафи дархосткунанда барои интиколи ; j 
транзита розигй медихад, агар ин ба конунгузории Тарафи дархоетшаванда j

I мухолифат накунад. j |



Моддаи 16 
Забои

Хангоми ичрои: Шартномаи мазкур Тарафхо аз забои и расмии 
давлатии худ ва тарчума ба забони давлатии Тарафи дигар ё ба забони 
англисй истифода менамоянд.

Моддаи 17 
Озод будан аз конунигардонй

Барои максадхои ин Шартнома хар хуччате, ки аз тарафи макомоти 
дахлдори Тарафхо тартиб дода шудааст ва ба он бо роххои дар банда I 

: Моддаи 3 ин Шартнома пешбинигардида имзо ва ё мухри макомоти 
: дахлдори яке аз тарафхо гузошта шудааст, дар худуди Тарафи дигар бе 

| х,еч гуна шакли конунигардонй истифода бурда мешавад,

Моддаи 18 
Харочот

1, Тарафи кабулкунанда барои харочоти зерни ухдадор аст:
а) барои интиколи шахси махкумшуда ба гайр аз харочоте, ки танхо 

: дар худуди Тарафи интиколкунанда ба вучуд омадааст;
б) идомаи ичрои чазо баъди бозпае гардонидан,
2, Тарафи кабулкунанда метавонад аз шахеи махкумшуда пардохти 

| f киемаи ва ё пурра пардохтани харочотро тала© намояд,

Моддаи 19 
Халли бахехо

Бахсхое, ки нисбати шарх ё татбики Шартномаи мазкур алокаманд 
мебошанд, бо роххои дипломата халлу фасл карда мешаванд, дар сурате 
ки, агар Макомоти марказии Тарафхо ба мувофика наоянд.

Моддаи 20 
Эьтибор пайдо кардан ва кагьи Шартнома

1, Ин Шартнома бояд ба тасвиб расонида шавад. Тасдикнома оид ба 
I тасвиб бояд мубодила шавад, Шартномаи мазкур дар рузи 30-юм баъди 
; мубодилаи хуччати тасвиб эътибор пайдо мекунад,

2. Хар як Тараф метавонад дар шакли хаттй Тарафи мукобилро бо 
роххои дипломата оид ба кагьи Шартномаи мазкур огох намояд. Кагьи 
Шартномаи мазкур баъди 180 руз пас аз сана и шрифтами огохинома

j эътибор пайдо мекунад.



3, Шартномаи мазкур хар Гуна дархостро барои бозпас гардонидан, 
ки баъд аз эътибор пайдо кардани Шартнома пешниход мешавад» фаро 

| мегирад, хатто дар он мавридхое, ки чиноят пеш аз эътибор пайдо кардани 
j Шартнома содир туда бошад.

. ... I
Шартнома 13 сентябри соли 2014 дар шахри Душанбе бо забонхои | 

| точикй, хитой ва англисй, ки эътибори якхела доранд, ба имзо расоиида 
; шуд. Дар сурати ба миён омадани ихтилофи назар дар шарху эзохи 
мукарраротй Шартномаи мазкур, ба матки англисй афзалият дода
мешавад

Аз чониби 
Чум ху р и и То никистои

Аз чониби 
Нумхурии Халкии Хитой
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