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กฎหมายการโอนนักโทษของสาธารณรัฐฟิลิปปินส ์

     ฟิลิปปินส์ไม่มีกฎหมายภายในประเทศในเรื่องการโอนตัวนักโทษ แต่มีหนังสือเวียนกระทรวง

ยุติธรรม สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ที่ ๙๐ ปี ค.ศ. ๒๐๑๐ เรื่อง ข้อก าหนดในการด าเนินการเรื่องความตกลงในการ

โอนตัวนักโทษ และมีการด าเนินการผ่านการมีความตกลงระดับทวิภาคีหรือพหุภาคี ที่ได้บัญญัติเรื่องดังกล่าว

ไว้ โดยเมื่อปี ๒๕๕๓ กระทรวงยุติธรรม (Department of Justice) ได้มีหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานต่างๆ ของ

ฟิลิปปินส ์ซึ่งระบุแนวทางในการด าเนินการเกี่ยวกับข้อตกลงทวิภาคีเรื่องการโอนตัวนักโทษ  

ส าหรับหลักการพ้ืนฐานในการด าเนินการที่ส าคัญ ได้แก่  

(๑) หลักความผิดสองรัฐ  

(๒) สัญชาติของนักโทษ  

(๓) การตัดสินคดีเป็นที่สิ้นสุด  

(๔) ความยินยอม ๓ ฝ่าย (จากประเทศผู้รับ ประเทศผู้ส่ง และนักโทษ)  

(๕) ต้องรับโทษในระยะเวลาที่ก าหนดก่อนการโอนตัวฯ  

(๖) ช าระค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมศาล และค่าสินไหมทดแทน เรียบร้อยแล้ว                      

       ทั้งนี้ กระทรวงยุติธรรม เป็นหน่วยงานหลัก และมีกระทรวงการต่างประเทศ (Department of Foreign 

Affairs) กรมราชทัณฑ์ (Bureau of Corrections) หน่วยงานสืบสวน (National Bureau of Investigation) และ

ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง (Bureau of Immigration) เป็นหน่วยงานสนับสนุน   

                การย้ายนักโทษเป็นอ านาจหน้าที่การพิจารณาอนุมัติของอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ซึ่งมีการเสนอ

ข้อคิดเห็นโดยเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร หลักการของการย้ายนักโทษเป็นการย้ายผู้ต้องขังไปยังสถานที่ใหม่ที่เป็น

ผลดีต่อผู้ต้องขัง เช่น การย้ายเพื่อสะดวกต่อญาติเยี่ยมหรือการย้ายกลับภูมิล าเนา การย้ายเพื่อไปรับการจัด

โปรแกรมการบ าบัดฟ้ืนฟูที่เหมาะสม เป็นต้น โดยก่อนการโอนย้ายผู้ต้องขังนี้ต้องแจ้งให้ครอบครัวของผู้ต้องขัง

ทราบล่วงหน้า นอกจากนี้การย้ายผู้ต้องขังไปยังโรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลที่รักษาอาหารทางจิต หรือ

สถานพยาบาลใด ทางเจ้าหน้าที่ระดับบริหารจะต้องเสนอความเห็นมายังอธิบดีกรมราชทัณฑ์เพื่อพิจารณา

เนื่องจากเป็นอ านาจของอธิบดีกรมราชทัณฑ์ 

       การโอนตัวนักโทษเด็ดขาดนั้น รัฐบาลประเทศฟิลิปปินส์ได้ลงนามในสนธิสัญญาการโอนตัว

นักโทษเด็ดขาดระหว่างประเทศกับรัฐบาล ๑ ประเทศ ได้แก่ รัฐบาลประเทศแคนาดา คิวบา เขตปกครอง

พิเศษฮ่องกง สเปน และประเทศไทย โดยมีเกณฑ์และเงื่อนไขการโอนตัวนักโทษเด็ดขาด ปรากฏในข้อ ๓ แห่ง

สนธิสัญญาการโอนนักโทษเด็ดขาดระหว่างประเทศ ดังต่อไปน้ี 
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๑. มีความผิดทางอาญา ตามฐานความผิดที่มีบัญญัติไว้ในกฎหมายและเกิดขึ้นภายในราชอาณาจักร จะ

ได้รับการลงโทษโดยรัฐ 

๒. ผู้กระท าผิดที่ได้รับค าสั่งจ าคุกจากศาลต้องมีสัญชาติเดียวกับรัฐประเทศนั้น 

๓. ค าสั่งศาลถึงที่สุดและไม่มีการอุทธรณ์ต่อและไม่มีคดีอื่นใดที่ยังคงอุทธรณ์ค้างอยู่ 

๔. การโอนตัวนักโทษเด็ดขาดจะต้องได้รับการยินยอมโดยรัฐประเทศที่ลงโทษผู้กระท าผิด ประเทศผู้รับ

โอนตัวนักโทษ และนักโทษเด็ดขาด 

๕. การโอนตัวนักโทษจะต้องเกิดขึ้นในระหว่างการรับโทษจ าคุกอย่างน้อยต้องเหลือเป็นระยะเวลา 1 ปี 

ยกเว้นในกรณีที่ทั้งสองประเทศที่เป็นผู้ส่งตัวและผู้รับตัวมีความประสงค์จะส่งต่อตัวนักโทษ ทั้งนี้

นักโทษเด็ดขาดจะเหลอืโทษไม่ถึง 1 ป ี

๖. นักโทษเด็ดขาดยินดีที่จะช าระค่าปรับ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของศาล และการลงโทษอื่นใดที่ศาล

สั่ง และเป็นที่ยอมรับของรัฐประเทศที่ลงโทษผู้ต้องขังรายนั้น 

 

เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจหน้าที่โดนตัวนักโทษ ระบุไว้ในข้อ ๖ แห่งสนธิสัญญาการโอนตัวนักโทษเด็ดขาด

ระหว่างประเทศ โดยกระทรวงยุติธรรม รวมถึงกระบวนการโอนตัวนักโทษที่มีผู้เกี่ยวข้องด้วย หรือที่เรียกว่า 

เจ้าหน้าที่ส่วนกลางที่เป็นหุ้นส่วน 

๑. นิติกรหรือเจ้าหน้าที่กฎหมายมีหน้าที่ช่วยเลขาคณะโอนตัวผู้ต้องขังในการพิจารณาและประเมิน

การขอโอนตัวนักโทษเด็ดขาด 

๒. การขอโอนตัวนักโทษจะต้องท าเป็นลายลักษณ์อักษรและเสนอพร้อมเอกสารอื่นๆ ตามที่ก าหนด

ไว้ในการขอโอนตัวนักโทษเด็ดขาด 

๓. การตอบหนังสือขอโอนตัวนักโทษเด็ดขาดจะด าเนินการโดยผ่านวิธีทางการทูต และการสื่อสาร

ต่างๆจะใช้วิธีการผ่านคณะท างานการโอนตัวนักโทษเด็ดขาดโดยตรง 

๔. การพิจารณาอนุมัติการโอนตัวนักโทษเด็ดขาดหรือไม่นั้น ต้องด าเนินการตามสนธิสัญญาการโอน

นักโทษเด็ดขาดระหว่างประเทศ โดยไม่ช้า ทั้งประเทศผู้โอนตัวนักโทษเด็ดขาดและประเทศผู้รับ

โอนตัวนักโทษเด็ดขาด 

๕. กรณีที่มีการหลบหนีจะมีบทลงโทษแต่ไม่ได้มีการก าหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
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ชื่อกฎหมาย หนังสือเวียนกระทรวงยุติธรรม สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ที่ ๙๐ ปี ค.ศ. ๒๐๑๐ เรื่อง ข้อก าหนดใน
การด าเนินการ เรื่องความตกลงในการโอนตัวนักโทษ (Department of Justice Circular No. 90 
Prescribing Rules in the Implementation of the Transfer of Sentenced Persons Agreements, 
2010) 

วันที่บังคับใช้ ๖ ธันวาคม ค.ศ. ๒๐๑๐1. 

๑. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  

กระทรวงยุติธรรม (Department of Justice)2 เป็นหน่วยงานหลัก (Section 6) และมี

กระทรวงการต่างประเทศ (Department of Foreign Affairs) กรมราชทัณฑ์ (Bureau of 

Corrections) หน่วยงานสืบสวน (National Bureau of Investigation) และส านักงานตรวจคนเข้า

เมือง (Bureau of Immigration) เป็นหน่วยงานสนับสนุน 

 

๒. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการโอนตัวนักโทษ  

ฟิลิปปินส์ด าเนินการโอนตัวนักโทษ ผ่านการท าความตกลง (Transfer of Sentenced 

Persons Agreements) โดยใช้แนวทางในการด าเนินการตามหนังสือเวียนกระทรวงยุติธรรม 

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ที่ ๙๐ ปี ค.ศ. ๒๐๑๐ เรื่อง ข้อก าหนดในการด าเนินการ เรื่องความตกลงในการ

โอนตัวนักโทษ ดังนี ้

(๑) การก าหนดโทษของนักโทษที่ได้รับอยู่ต้องเป็นความผิดที่มีโทษตามกฎหมายของประเทศผรูับโอน 

(๒) นักโทษดังกล่าวต้องมีสัญชาติของประเทศผู้รับโอน 
(๓) การตัดสินคดีเป็นของนักโทษซึ่งจะไดรับการโอนเป็นที่สิ้นสุดแล้ว และไมอยูใ่นระหว่างการด าเนิน   
     คดีอาญาในความผิดอื่นหรืออยใูนระหว่างการพิจารณาคดีอื่นในประเทศผู้รับโอน 
(๔) การโอนตัวนักโทษดังกล่าวได้รับความยินยอม ๓ ฝ่าย ได้แก่ ประเทศผู้รับโอน ประเทศผู้ส่ง และ 
     ตัวนักโทษดังกล่าว 
(๕) ระยะโทษของนักโทษซึ่งได้รับค าขอให้โอนตัวจะต้องเหลืออย่างน้อย ๑ ปี นอกจากว่าประเทศทั้ง 
     สองจะตกลงกันเป็นอย่างอื่น 
(๖) นักโทษดังกล่าวจะต้องช าระค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมศาล และค่าสินไหม 
     ทดแทน หรือการบังคับจ่ายหนี้/เงินต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโทษที่ได้รับเป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว 

                                                            
1Section 27 ofDepartment of Justice Circular No. 90 Prescribing Rules in the Implementation of the Transfer of Sentenced 
Persons Agreements, 2010 
2 Section 6,Ibid. 
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(๗) เอกสารที่เกี่ยวข้องทุกฉบับที่เกี่ยวข้องกับค าขอโอนตัวนักโทษจะต้องยื่นเป็นภาษาองักฤษ3 
 

๓. ผู้มีอ านาจในการพิจารณาโอนตัวนักโทษ กระทรวงยุติธรรม (Department of Justice)โดยมี
เจ้าหน้าที่ด้านกฎหมาย (Legal Staff) ด าเนินการสนับสนุน ปลัดกระทรวงยุติธรรม (Secretary of 
Justice) ในการพิจารณา4 
 

๔. ค่าใช้จ่ายในการโอนตัวนักโทษ  
-        

            
๕. วิธีการปฏิบัติและขั้นตอนในการโอนตัวนักโทษ     

๖.๑ นักโทษฟิลิปปินส์5 
(๑) เมื่อได้รับค าขอการโอนตัวนักโทษ ปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยเจ้าหน้าที่ด้านกฎหมายจะ

พิจารณาค าขอว่าเข้าเกณฑค์วามตกลงในการโอนตัวนักโทษที่มีอยู่หรือไม ่
(๒) หน่วยงานประสานหลักของประเทศผู้ส่งจะแจ้งผลการพิจารณาค าขอการโอนตัวนักโทษ

มายังปลัดกระทรวงยุติธรรม 
 (๓) ปลัดกระทรวงยุติธรรมจะขอให้หน่วยงานประสานหลักของประเทศผู้ส่ง ส่งเอกสารยืนยัน
สัญชาติของนักโทษดังกล่าว เอกสารสรุปฐานความผิด  กฎหมายที่อธิบายความผิดและสรุปค า
พิพากษาของศาล 

(๔) ปลัดกระทรวงยุติธรรม ต้องได้รับการยืนยันผ่านสถานทูตฟิลิปปินส์หรือเจ้าหน้าที่กงสุล
ฟิลิปปินส์ในประเทศผู้ส่งยืนยันความยินยอมของนักโทษดังกล่าวก่อน จึงจะสามารถยืนยันความ
ยินยอมในการโอนตัวนักโทษดังกล่าวจากฟิลิปปินส์ได ้

 
                            ส่งค าร้องขอโอนตัว                           พิจารณาค าร้องและแจ้งผล 
 
 
            แผนภาพที่ ๑ แสดงขั้นตอนการโอนตัวนักโทษฟิลิปปินส์ในต่างประเทศ 
 
 
 

                                                            
3Section 3 and 7,Ibid. 
4Section 6, Ibid. 
5 III.The Philippines as the Administering State, Ibid. 

นักโทษฟิลิปปินส์ กระทรวงยุติธรรม ประเทศผู้สง่ตวั 
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๖.๒ นักโทษต่างประเทศ6 
 (๑) นักโทษที่ประสงค์จะโอนตัวหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย สามารถยื่นค าขอการโอนตัวนักโทษ
ไปยังกระทรวงยุติธรรม กระทรวงการต่างประเทศ หรือสถานทูต หรือสถานกงสุลสัญชาติของนักโทษ
ดังกล่าว กรณีที่ส่งผ่านสถานทูต หรือสถานกงสุล จะส่งต่อไปยังกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งจะต้อง
ส่งต่อค าขอไปยังกระทรวงยุติธรรมต่อไป จากนั้นเจ้าหน้าที่ด้านกฎหมายจะประเมินค าขอในเบื้องต้น
โดยพิจารณาจากความตกลงในการโอนตัวนักโทษที่มีอยู ่
 (๒) ค าขอการโอนตัวนักโทษจะต้องแนบเอกสารที่เก่ียวข้องตามที่ฟิลิปปินส์ก าหนด 
 (๓) หากนักโทษที่ประสงค์จะโอนตัวเป็นผู้มีอายุต่ ากว่า ๑๘ ปี ให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองเป็น
ผู้ยื่นค าขอ 
 (๔) ปลัดกระทรวงยุติธรรมจะขอให้หน่วยงานประสานหลักของประเทศผู้รับโอน ส่งเอกสาร
ยืนยันสัญชาติของนักโทษดังกล่าว และกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่แสดงให้เห็นว่าโทษของนักโทษที่ได้รับ
อยูต้่องเป็นความผิดที่มีโทษตามกฎหมายของประเทศผูรับโอน 
 (๕) หากค าขอการโอนตัวนักโทษได้รับการอนุมัติจากปลัดกระทรวงยุติธรรม ค าขอนั้นจะถูกส่งไป
ยังกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อส่งต่อไปยังหน่วยงานประสานหลักของประเทศผู้รับโอน และนักโทษ
ดังกล่าวจะได้รับการแจ้งให้ทราบถึงสถานะการอนุมัติค าขอดังกล่าว ในกรณีที่ไม่อนุมัติค าขอประทรวง
ยุติธรรมจะแจ้งไปยังหน่วยงานประสานหลักของประเทศผู้รับโอน และ/หรือนักโทษดังกล่าวต่อไป 
 

        ส่งค าขอไปที่                                             ส่งต่อไปที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   แผนภาพที่ ๒ แสดงขั้นตอนการโอนตัวนักโทษต่างประเทศในฟิลิปปินส์ 

                                                            
6 II. The Philippines as Sentencing State, Ibid. 

นักโทษที่

ประสงค์

จะโอนตัว 

 

- กระทรวงยุติธรรม  

- กระทรวงการต่างประเทศ 

- สถานทูต  

- สถานกงสุลสัญชาติของนักโทษ 

 
 

เจ้าหน้าที่ด้าน
กฎหมายกระทรวง
ยุติธรรม เพื่อ
ประเมินค าขอใน
เบื้องต้น 

 

ประสานหน่วยงานของ

ประเทศผู้รับโอนเพื่อส่ง

เอกสารยืนยันสัญชาติ

นักโทษ 

หากค าขอการโอนตัวนักโทษได้รับการอนุมัติ

จากปลัดกระทรวงยุติธรรม 
หากค าขอการโอนตัวนักโทษไม่ได้รับการ

อนุมัตจิากปลัดกระทรวงยุติธรรม 

 
แจ้งไปยังหน่วยงานประสานหลักของประเทศ

ผู้รับโอน และ/หรือนักโทษ 

ส่งไปยังกระทรวงการต่างประเทศ  

ส่งต่อไปยังหน่วยงานของประเทศผู้รับโอน และ

แจ้งให้ทราบถึงสถานะการอนุมัติแกน่ักโทษ 

 



 
กองการต่างประเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
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๖. การด าเนินการรับมอบและส่งมอบนักโทษ7 
(๑) หากฟิลิปปินส์เป็นประเทศผู้ส่ง ปลัดกระทรวงยุติธรรม ซึ่งมีเอกสารและขั้นตอนการโอนตัว

นักโทษพร้อมแล้ว จะขอให้ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งมอบ
ตัวนักโทษอย่างเป็นทางการ 

(๒) หน่วยงานสืบสวน จะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประสานงานกับประเทศคู่ภาคีในการส่ง
มอบตัวนักโทษดังกล่าว โดยมีหน้าที่ในการดูแลความเรียบร้อยและความมั่นคงต่างๆ 

(๓) หากฟิลิปปินส์เป็นประเทศผู้รับโอนหน่วยงานสืบสวนจะเป็นผู้น าตัวนักโทษดังกล่าวกลับมายัง
ฟิลิปปินส์   

(๔) หากฟิลิปปินส์เป็นประเทศผู้ส่ง ในกรณีที่จ าเป็น หรือได้รับค าร้องขอจากประเทศผู้รับโอน 
ปลัดกระทรวงยุติธรรมอาจอนุญาตใหห้น่วยงานสืบสวนจะเป็นผู้น าตัวนักโทษไปส่งมอบ 

(๕) หน่วยงานสืบสวนจะต้องสง่รายงานการส่ง/รับโอนนักโทษให้กระทรวงยุติธรรมตามที่ก าหนด 
 

๗. บทก าหนดโทษ8 
(๑) เมื่อการโอนตัวนักโทษเสร็จสิ้น ประเทศผู้รับโอนจะเป็นผู้บังคับโทษต่อนักโทษดังกล่าว โดยการ
บังคับโทษพิจารณาจากระยะเวลาการลงโทษ ข้อเท็จจริงที่ระบุในค าพิพากษา และไม่ปรับเปลี่ยนโทษ
ไปเป็นโทษทางตัวเงิน 
(๒) การอภัยโทษ นิรโทษกรรม การลดโทษ ให้เป็นไปตามประเทศผู้ก าหนดโทษ/ประเทศผู้ส่ง อย่างไร
ก็ตาม ประเทศผู้รับโอนอาจส่งค าขอ การอภัยโทษ นิรโทษกรรม ได้โดยใช้ค าร้องที่มีเหตุผลเพียงพอ 
(๓) หากประเทศผู้รับโอนได้รับแจ้งจากประเทศผู้ก าหนดโทษ/ผู้ส่ง ว่าโทษของนักโทษดังกล่าวสิ้นสุด
แล้ว ประเทศผู้รับโอนจะต้องยุติการลงโทษในทันที 
(๔) นักโทษดังกล่าวจะไม่ถูกพิจารณาคดีซ้ าสองในความผิดที่เคยได้รับการก าหนดโทษจากประเทศผู้
ส่งแล้ว 
(๕) นักโทษดังกล่าวจะไม่ถูกจับกุมหรือฟ้องร้องในฐานความผิดอื่น นอกเหนือจากความผิดที่ขอให้โอน
ตัวนักโทษ 
 

 
 

 

 

                                                            
7IV. Formal Transfer/Turn-Over, Ibid. 
8
V. Post-Transfer Provisions, Ibid. 
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Republika ng Pilipinas
KAGAWARAN NG KATARUNGAN

Department of Justice
Manila

LML- DC-3MlO-023

--
DEPARTMENT CIRCULAR NO. 9 0
PRESCRIBING RULES IN THE IMPLEMENTATION OF

THE TRANSFER OF SENTENCED PERSONS
AGREEMENTS

Whereas, Section 11, Article II of the 1987 Constitution
declares that the State values the dignity of every human person
and guarantees full respect for human rights;

Whereas, the Government of the Republic of the
Philippines aims at promoting the universally recognized
principles of human rights as well as developing international
mutual cooperation in the field of criminal justice and social
reintegration of sentenced persons into the mainstream of society;

Whereas, Transfer of Sentenced Persons Agreements
(TSPAs)facilitate the successful reintegration of sentenced persons
into society and ensure their effective rehabilitation as they are
afforded the opportunity to serve their sentences in the country of
their nationality;

Whereas, the Government of the Republic of the
Philippines entered into TSPAs with the Governments of Canada,
Hong Kong Special Aaministrative Region (HKSAR), Spain and
Thailand, and intends to conclude similar agreements with other
interested countries;

..~,:.

Whereas, there is a need to issue rules that will govern the•implementation ofthe TSPAs; -

Now, therefore, pursuant to the provisions of existing
laws, the Department of Justice, as the Central Authority for the
Philippines in the implementation of TSPAs, hereby adopts the
following rules, which shall govern in the implementation of the
TSPAs:

';)1)
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I. Preliminary Provisions

Section 1. Definition of Terms. - As used III this
Circular, the following terms shall mean:

•
. a) "Administering State" means the State 'to which the
sentenced person may be, or has been, transferred;

b) '''Central Authority" means the Department of Justice,
representing the Government of the Republic of the
Philippines, or its foreign counterpart as designated by the
Treaty Partner;

c) "Department" means the Department of Justice;

d) "Legal Staff' means the Office of the Chief State Counsel
of the Department of Justice; .

e) "Minor" means a person under the age of eighteen (18);

f) "Secretary" means the Secretary of the Department cif
.Justice or his or her duly designated representative;

.
g) "Sentence" means any punishment or measure involving

deprivation of liberty ordered by a court of the sentencing
State on account of a criminal offense;

h) "Sentenced Person" means the person on whom a
punishment or' measure involving deprivation of liberty
has been imposed on account of a criminal offense;

i) "Sentencing State" means the State in which the sentence
was imposed on the person who may be subject to
transfer;

j) "Treaty Partner" means' the government or the State
which has a Treaty on Sentenced Persons Agreement

-2-
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(TSPA) in force with the government of the Republic of
the Philippines;

k) "Treaty" means the Treaty on the Transfer of Sentenced .
Persons or TSPA; and .

1) "Turn-Over" means the formal transfer or handing-over
of the sentenced person from the sentencing State to the
administering State or receiving State.

Section 2. General Principles. - The following principles
are adopted: .'

a) Punishment or meaSure involving imprisonment or other
forms of deprivation of liberty imposed by a sentencing
State on Filipino nationals may be served in the prison
facilities of the I.'hilippines as administering State.

b) Punishment or measure involving deprivation of liberty
imposed in the Philippines on foreign nationals may be
served in the prison facilities of the administering State.

c) Transfer may be requested either by the Sentencing State
or Administering State.

d) A transfer shall be effected only upon the consent of the
sentencing State, administering State and sentenced
person.

Seetion 3. Conditions for Transfer. - A request for
transfer shall be subject to the following conditions:

a,) The acts or omissions on account of which the sentence
has been imposed are punishable in the administering State, or
would constitute a criminal offense if committed. in its territory,
although the definition thereof may not be identical; •

b) The sentenced person is a national of the administering
State;



••

, ,

" ,

c) The judgment is final and no other legal proceedings
relating to the offense or any other offense are pending in the

# sentencing State; .

d) The transfer is consented to by the sentencing State,
administering State and the sentenced person;

e) The part of the sentence still to be served at the time of
the receipt of the request for transfer by the administering State is,
at least one (1) year. In exceptional cases, as determined by both
the sentencing and administering States, a request may be
accepted even if part of the sentence still to be served is less than
one (1) year; and

f) The sentenced person has satisfied payment of fines, court
costs, civil indemnities and/or pecuniary sanctions of all kinds for
which he or she is liable under the terms of the sentence, or has
provided sufficient security to ensure payment thereof to the
satisfaction of the sentencing State.

Section 4. Nationality of the Sentenced Person, -
The nationality of the sentenced person, whether the term refers to
citizenship or habitual residence, shall be determined by the
administering State and in accordance Withits laws.

To prove his or her nationality, the sentenced person shall
submit the following documents:

a) Original or certified true copy of his or her birth
certificate, issued by the proper office or agency and, if issued
abroad, with due authentication by the Embassy or Consular Office
concerned;

b) Original or certified true copy of the birth certificate of his
or her parent or parents, issued by the proper office or agency and,
if issued abroad, with due authentication by. the Embassy or
Consular Office concerned;
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c) Original copy or certified true copy of his or her passport;

d) Authenticated copy of the specific provisions of the' civil
law of the administering State upon which the nationality of the
sentenced person is based; and '

e) Such other documents which may be requested by the
sentencing State to prove his or her nationality.

Section 5. Consent of the Sentenced Person. - a) The
desire of the sentenced person to be transferred must be expressly
stated in a duly subscribed affidavit, stating therein his or her
willingness to be transferred under the terms and conditions
stated in the TSPA; that he or she is aware of the legal
consequences involved in the transfer; and that his or her consent
is freely given.

In case of the incapacity of the sentenced person, the consent
may be given by his or her legal representative.

b), Where the Philippines is the sentencing State, the
Secretary of Justice, through the Legal Staff, shall take steps to
ve~fy that the consent of the sentenced person is given voluntarily
and with full knowledge of the consequences thereof.

Upon request, the Department of Justice, through the Legal
Staff, in coordination with the Department of Foreign Affairs, shall
afford the Treaty Partner an opportunity to verify, through its
embassy or consular official/s in the country, that the consent of
the sentenced person is given voluntarily and with full knowledge
of the consequences of such transfer.

c). Where the Philippines is the administering State, the
Department of Justice shall request the Department of Foreign
Affairs to verify, through the Philippine Embassy or Consulate in
the sentencing State, that the sentenced Filipino national gave his
or her ,consent voluntarily and with full knowledge of the
consequencesthereo£.

-5-
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Section 6. Central Authorities. - a) The Central
Authority for the Philippines is the Department of Justice. The
Treaty Partner's Central Authority shall be that which is
designated in the' applicable TSPA or as communicated to the
Department of Justice. '

b) The Legal Staff shall assist the Secretary in the evaluation.
of requests for transfer.

c) A request for transfer shall be made in writing and
submitted with the documentary requirements provide under the
applicable TSPA.

d) The request for transfer and the reply to such request shall
be transmitted through .diplomatic channels. All other
,communications shall be conveyed directly to the Central
Authority of either State. .

e) The decision taken on the request for transfer pursuant to
, the applicable TSPA:shall be notified without 'delay to the Treaty
Partner.

Section 7. Language. ....:Alldocuments submitted in regard
to the request for transfer s~all be in English language.

II. The Philippines as Sentencing State

Sec. 8. Request; By whom made; Supporting
documents; Requirements. - a) A sentenced person, or in
.case of his or her incapacity, his or her duly authorized
representative, may file the request for transfer with the
Department of Justice, Department of Foreign Affairs, or with the
Embassy or Consulate of his or her country of nationality. In the
latter case, the Embassy or Consulate concerned shall forward the
application to the Department of Foreign Affairs, which shall, in
turn, forward the same to the Department of Justice. '

-6-



.' ,

b) Upon receipt oUhe request for transfer, the LegafStaff
shall conduct the preliminary evaluation based on the applicable
TSPA.' '

c) The request for transfer, which shall'iJe under oath, shall
set forth the following:

i. The complete name (first name, middle name,
surname) and aliases, if any, of the sentenced
person; .if the application is filed by the duly
authorized representative of the sentenced person,
the latter must likewise set forth his or her complete
name and the reason for filing the application on
behalf of the sentenced person;

ii. The date and place of birth of the sentenced person;
,

iii.Nationality of the sentenced person and proof
thereof;

iv.The consent of the sentenced person as stated in
Section 5 hereof;

v, Place of confinement;

vi. A statement of the facts of the offense committed
and upon which the sentence was based; and

vii.A statement of the duration of the sentence, the
. specific dates of the commencement and/or
termination of sentence or deprivation of liberty
imposed.

In,addition, the following documents shall be submitted:

a) Original copy or certified true copy of the' court's
judgment or decision;



.. ,

b) A certification from the' court which
judgment of conviction that the judgment
executory;

rendered the
is final and

.. ~

c) A certification from the concerned government agency
in charge of the confinement of the sentenced person, stating
the following:

I. complete personal details of the sentenced
person;

. ii. the sentence imposed;
Ill. the specific date of the initial detention and when

the service of sentence was commenced;
IV. the period of sentence already served; and
v. the remaining period to be served, including any

applicable deduction for good conduct or time
allowance, as the case may be.'

d) A certi:t1cati0n from the court concerned that the fines,
court cost, civil indemnities and/or pecuniary sanctions of all
kinds for which the sentenced person is liable under the terms of
the sentence have been fully paid or satisfied.

Section 9. Requestfor Transfer by aMinor. - Where
the sentenced person is a minor, the request for transfer shall be
filed by his or her parent/s or guardian.

Section 10. Nationality; Double Criminality. - To
establish the nationality of the sentenced person and that the acts
or omissions on account of which the sentence has been imposed
are likewise punishable in administering State, the Secretary of
Justice shall request the Central Authority of that State for the
follo"Vingdocuments: .

a. Statement or document indicating that the sentenced
person is its national;

b. A copy of the relevant legal provisions which show that
the acts or omissions on account of which the sentence

-8-
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has been imposed also constitute a criminal offense in
that State; and

c. Such other information or documents which may be .
deemed necessary in making a proper determination of
the request for transfer.

Section 11. Notice to the Offended Party. - A notice
about the request for transfer shall be sent to the offended party,
or in case he or she cannot be located, to his or her known
relative/so The offended party, or his or her known relative/s, shalt'
be given thirty (30) days from receipt of such notice to inform the
Secretary of the payment or non-payment of fines, court costs, civil
indemnities and/or pecuniary sanctions of all kinds that the
sentenced person is liable under the terms of the sentence.

When justified by the circumstances, such as for
humanitarian considerations, notice to the offended party or his or
her known relative/s may be waived or dispensed with by the
Secretary.

Section 12. Transmittal of the Request for Transfer
to the Department of Foreign Affairs. - a) If the requestfor
transfer is approved by the Secretary, the request for transfer shall
be forwarded to the Department of Foreign Affairs for transmittal
to the Central Authority of the administering State. The sentenced
person or his or 'her duly authorized representative shall be
informed of such determination. .

b) In case of disapproval of the request for transfer, the
Secretary shall so inform the Central Authority of the sentencing
State and/or the sentenced person or 1}isor her duly authorized
representative. .

- -9-
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make a determination whether the request meets the requirements
of the applicable TSPA.

, .
b) The Central Authority of the sentencing State shall be

informed of the decision taken by the Secretary on the request for
transfer.

Section 14. Nationality; Double Criminality. - To
establish that the sentenced person requesting transfer is a
Filipino national and that the acts or. omissions on account of
which the sentence has been imposed are likewise punishable in
the Philippines, the Secretary of Justice shall request the Central
Authority of the sentencing State for the following statements
and/or documents: .

a) Statement or document indicating that the sentenced'
person is a Filipino national; and

b) A summary of the facts upon which the sentence was.
based, the text of the legal provisions defining the offense
and the conclusion of the court judgment.

Section 15. Verification of Consent. - Before giving his
or her consent to the transfer, the Secretary of Justice, through the
Philippine Embassy or Consular officials in the sentencing State,
shall verify the consent of the sentenced Filipino national
requesting transfer to ensure that the same is voluntarily given and
with full knowledge of the consequences thereof.,

IV. Formal Transfer/Turn-Over

Section. 16. Transfer/Turn-Over; Procedure; How
made. - a) Where the Philippines is the sentencing State, the
Secretary, upon the finality of the documentary processes and
procedure for the transfer, shall cause the Bureau of Immigration
to issue a Clearance relative to the formal transfer or turn-over of
the sentenced person.

-10-



"
.1 ..

In case a Hold Departure .Order (HDO) or Watchlist Order
(WLO)was issued against him or her, the sentenced person, or his
or her counsel shall cause the lifting of the same with the proper
office/agency or court which issued theHDO or WLO.

b) The INTERPOL Division of the National Bureau of
Investigation (NBI), with the assistance of the government agency
in charge of, the confinement of the sentenced person, shall
coordinate with the Treaty Partners' authorized officials, for the
formal transfer or. turri-over of the sentenced person. It will
exercise all the necessary security measures for the transfer or
turn-over of the sentenced person to the authorities of the
administering State.

c) Where the Philippines is the administering State, NBI-
INTERPOL agents shall escort back to the country the sentenced
Filipino national. Whenever so determined by the Secretary to be
necessary,. the' NBI-INTERPOL agents may be joined by the
designated representative of the government agency that will have
custody of the sentenced Filipino national. •

d) Where the Philippines is the sentencing State,. the
Secretary may, whenever necessary, or when so requested by the
administering State, allow NBI-INTERPOL agents to join in
escorting the sentenced person to the administering State.

e) In all cases of transfer, the NBI-INTERPOL shaH submit to
the Department a report. on such transfer, stating therein
chronologically the procedure followed; the names and
designations ofthe officers who escorted or received the sentenced
person, the details ofdeparture from or arrival to the Philippines of
the sentenced person (i.e., flight number, airport of departure, date
and time of departure, date and time of stop-over, if any; date and
time of lay-off, date and time of arrival, airport of arrival), and
other important details relating to the transfer.

-11-
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v. Post-Transfer Provisions
. Section 17. Continued Enforcement. - a) Once the

transfer has been carried out, the enforcement of the sentence shall
be governed by the laws of the administering State.

b) When enforcing the sentence, the administering State:

a. shall be bound by the duration of the sentence or
measure of deprivation of liberty;

b. shall be bound by the findings of facts indicated in
the judgment; and

c. shall not convert the sentence or deprivation of
liberty into pecuniary sanction,

Section 18. Pardon, Amnesty, or Commutation. -
Only the sentencing State may, pursuant to its Constitution and
laws, grant pardon, amnesty or commutation of the sentence. The
administering State may, however, request the sentencing State to
grant pardon, amnesty or commutation of the sentence by
submitting an application with sufficient grounds.

In cases where the. Philippines is the sentencing State, the
Board of Pardons and Parole shall issue the necessary guidelines in
processing claims for pardon or commutation in accordance with
Philippine laws..

Section 19.Retention of Jurisdiction. - The sentencing
. State shall have exclusive jurisdiction in respect of proceedings of
any kind the purpose of which is to review the judgment of
conviction. ,

Section 20. Termination of Enforcement. - The
administering State shall terminate the enforcement of the
sentence as soon as it is informed by the sentencing State of any
decision or measure as a result of which the sentence ceases to be
enforceable.

-12-
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Section 21. ,(nformation on Enforcement. - The
administering State shall inform the sentencing State:

a), When the enforcement of the sentence has been
completed;
b) When the sentenced person has escaped; or
c) Any matter related to the TSPA that the sentencing State

may request.

Section 22. Ne Bis In Idem. - A sentenced person
transferred under a TSPA may not be arrested, committed for trial
or convicted in the administering State for the same offense/s for
which he or she was sentenced. '

Section 23. Rule of Specialty. - A sentenced person
transferred may not be arrested; committed for trial or subjected to
any restriction of his or her personal liberty on account of previous
acts that are different from those' which gave rise to his or her
transfer.

VI. Miscellaneous Provisions

Section 24. Applicability of Philippine Laws. - Unless
the TSPA provides otherwise, the laws, rules and regulations of the
Philippines pertaining to prisoners shall apply to a sentenced
person falling under the coverage of the TSPA In this regard, the
Secretary, taking into consideration the applicable Philippine laws,
rules and regulations, the case of the sentenced person and such
other relevant circumstances, may refuse a request for transfer.

Section 25. Separability Clause. - If for any reason any
part of provision of this Circular is declared unconstitutional or
invalid, the other parts of the provisions hereof which are not
affected thereby shall remain and continue to be in full force or
effect.

Section 26. Repe3Iing Clause. - This Circular reyokes
Department Circular No. 15 entitled "Rules and Regulations to
Implement the Treaty on the Transfer of Sentenced Persons
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between the Republic of the Philippines and the Kingdom of
Spain", series of 2009.

Section 27. Effectivity. --'This Department Circular shall
take effect immediately.

Done in the City of Manila, thisH day of DEC , 2010.
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