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СУХАНИ МУҚАДДИМАВӢ

     Дӯстони гиромӣ, мо хурсанд аз онем, ки ба Шумо   
     нашри дуюми бюллетени ахборотии дар доираи   
     лоиҳаи "Баланд бардоштани огоҳӣ ва иқтидори   
     кормандони  муассисаҳои ислоҳӣ, духтурон ва   
     аъзоёни гурӯҳи назоратӣ барои пешбурди ҳуҷҷатҳои  
     самарабахши парвандаҳои шиканҷа ва муносибати  
     бераҳмона, ғайриинсонӣ ва таҳқиркунандаи шаъну  
     шараф" омодагардидаро, ки бо дастгирии Вазорати  
     корҳои хориҷии Финляндия ва Барномаи Рушди   
     СММ ба нашр расидааст, пешкаш менамоем.
 Дар бюллетени ахборотии якум, мо шуморо бо маълумот дар бораи таърихи 
қабули Протоколи истамбулӣ ва аҳамияти он ҳангоми баррасии парвандаҳои 
вобаста ба шиканҷа ва дигар намудҳои муносибат ва ҷазои бераҳмона, ғайриинсонӣ ё 
таҳқиркунандаи шаъну шараф ва натиҷаҳои татбиқи меъёрҳои Протоколи 
истамбулӣ дар Тоҷикистон оғоз аз соли 2012 то соли 2015, шинос кардем. 
 Дар ин шумораи дуюм, маълумот дар бораи натиҷаҳои татбиқи меъёрҳои 
ҳуҷҷати мазкур дар муддати солҳо 2015 – 2017 пешниҳод карда мешавад, ки ба 
фаъолияти касбии шахсони муваззаф дар татбиқи адолати судӣ бастагӣ дорад. 
Ҳамчунин, дар ин шумора, хонандагони гиромӣ бо фаъолияти касбии нафароне, ки 
дар самти ҳимояи ҳуқуқҳои ҳарбиён, қурбониёни зӯроварии хонаводагӣ, 
намояндагони сохторҳои судӣ, ҳаммуаллифони Протоколи истамбулӣ ва дигар 
шахсони саҳмгузор дар татбиқи меъёрҳои ин ҳуҷҷати муҳим, шинос хоҳед шуд. Қайд 
кардан зарур аст, ки ҳаммуаллифони Протоколи истамбулӣ раванди иттилотиро ба 
мақомоти ҳифзи ҳуқуқ оид ба меъёрҳои ҳуҷҷати мазкур дар солҳои 2011-2012 оғоз 
карда, дар ин давра, коршиносони байналмилалии «Табибон барои ҳуқуқи инсон» як 
қатор тренингҳои таълимӣ барои судяҳо, прокурорҳо, адвокатҳо ва мутахассисони 
соҳаи тиб дар Ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронида буданд. Баъдан фаъолияти мазкур 
бо дастгирии онҳо ба Гурӯҳи кории назди ВТҲИА ҶТ ва ТҶ “Центр по правам 
человека” дар санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқӣ ва таҷрибаи ҳуқуқӣ идома ёфт.  
 Протоколи истамбулӣ ба мақомоти тафтишотӣ, судӣ ва муассисаҳои тиббӣ 
стратегияи гузаронидани тафтишот ва принсипҳои баҳогузории тиббӣ (равонӣ, 
оқибатҳои таъсири ҷисмонӣ аз шиканҷа)-ро нишон медиҳад. Усулҳои ҳуҷҷатгузории 
дар дастури мазкур овардашударо метавон дар ҳолатҳои хушунати оилавӣ, ё дигар 
ҳолатҳои зӯроварӣ нисбати инсон низ истифода намуд. Ҳамзамон, Ҷумҳурии 
Тоҷикистон барои пешгирӣ намудани далелҳои шиканҷа тавассути гузаронидани 
ислоҳот дар қонунгузории кишвар ва амалияи ҳифзи ҳуқуқ тадбирҳои фаъолона 
андешида истодааст. Аз ҷумла, як қатор чорабиниҳо аз ҷониби вазорату идораҳо дар 
якҷоягӣ бо ҷомеаи шаҳрвандӣ дар соҳаи озодӣ аз шиканҷа амалӣ карда мешаванд.
 Бюлетени мазкур аз тарафи ТҶ «Центр по правам человека» омода гашта, 
хусусияти ахборотӣ дорад ва бо мақсади пешниҳоди маълумот ба доираи васеи 
нафарони масъул дар тафтишоти ҳодисаҳои шиканҷа, ҳолатҳои хушунати оилавӣ ва 
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дигар намуди зӯроварӣ ва аҳамияти муҳими баҳогузории ҳолати ҷисмонӣ ва равонии 
қурбониёни шиканҷа, инчунин нақши мутахассисон (духтур, коршиноси тиббӣ-судӣ, 
духтури равоншинос) дар ҳуҷҷатгузории чунин ҳодисаҳо мутобиқ ба меъёрҳои 
Протоколи истамбулӣ, мебошад.  
 Мо умедворем, ки масъалаҳои дар бюллетени мазкур гирдовардашуда дар 
самти аз тарафи кормандони тиб самаранок тафтиш намудан ва ҳуҷҷатгузорӣ 
кардани ҳодисаҳои шиканҷа таъсири мусбӣ мерасонад. Умед дорем, ки бюллетени 
мазкур барои ҳамаи ашхоси манфиатдор оид ба муҳокимаи масъалаҳо ва пешравӣ 
дар самти механизми самараноки тафтишот оид ба парвандаҳои алоқаманд ба 
истифодаи шиканҷа ва дигар намудҳои муносибати бераҳмона, дастур ва минбаъд 
бойгонии хубе мегардад.

Директори ТҶ «Центр по правам человека»,
Нурмаҳмад Халилов.

Роҳбари барномаи «Ворид намудани меъёрҳои Протоколи истамбулӣ дар ҶТ»
ҳуқуқшиноси ТҶ «Центр по правам человека»,

Наврӯзова Парвина. 

 Дастур оид ба тафтишоти самаранок ва ҳуҷҷатгузории шиканҷа ва дигар 
намудҳои муносибат ва ҷазои бераҳмона, ғайриинсонӣ ё таҳқиркунандаи шаъну
шараф (минбаъд Протоколи истамбулӣ), аз тарафи 75 мутахассиси соҳаи ҳуқуқ, 
тандурустӣ ва ҳуқуқи инсон, ки намояндагони 40 ташкилот ва муассисот аз 15 давлати 
дунё мебошанд, коркард шудааст.
 Тайёр кардани ғояи асосӣ ва омода намудани дастури мазкур – маҳсули 
заҳмати коршиносони тиббӣ-судӣ, табибон, равоншиносон, ҳимоятгарони ҳуқуқ ва 
ҳуқуқшиносон аз Олмон, Дания, Исроил, Ҳиндустон, Коста-Рико, Ҳоланд, 
Шоҳигарии Муттаҳида, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва Туркия мебошад. Ҷиддияти 
самаранокии тафтишот ва ҳуҷҷатгузории шиканҷа ва дигар муносибати бераҳмона 
ва ғайриинсонӣ ё паст задании шаъни инсон, намудҳои муносибат ва ҷазо ба 
резолютсияи 55/89-и Ассамблеяи Генералӣ (аз 4 декабри соли 2000) ва резолютсияи 
2000/43-и Комиссия оид ба ҳуқуқи инсон (аз 20 апрели соли 2000) ба сифати замима 
ворид карда шуда, беовоздиҳӣ қабул шудаанд.
 Протоколи истамбулӣ ба мутахассисони соҳаи тандурустӣ ва ҳуқуқшиносон 
барои ҳамкории якҷоя дар самти ҳуҷҷатгузории далели шиканҷа дастурамали 
муфид мебошад. Талаботҳои асосии Протоколи истамбулӣ тафтишоти ҳаматарафа 
ва ҳуҷҷатгузории дақиқ ба ҳисоб меравад. Тафтишоти ҳамаҷониба ҳангоми далели 
шиканҷа - иштироки якҷоя ва мувофиқакардашудаи табибон, равоншиносон, 
ҳуқуқшиносон ва дигарон, имконият медиҳад, ки ҳодисаҳои вазнинтарини 
бисёромила  ҳаматарафа  омӯхта   шуда,   ҳолати   аслии   воқеаро   равшан    намояд. 

МОҲИЯТИ ПРОТОКОЛИ ИСТАМБУЛӢ
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Хуҷҷатгузории ҷузъӣ ва дақиқонаи ҳолатҳои шиканҷа имконияти мувофиқа кардани 
маълумот ва баҳогузории пурраи онро медиҳад, ки ин баҳогузории дурусти ҳодисаро 
таъмин менамояд. 
 Мутахассисони дар тафтишоти ҳодисаи шиканҷа ва муносибати бераҳмона 
ширкатварзида бояд ҳамеша меъёрҳои олии этикиро сармашқи кори худ намуда, то 
гузаронидани ҳар як ташхису тафтиш бояд розигии маълумотӣ гирифта шавад.
Экспертиза бояд ба меъёрҳои муайяншудаи таҷрибаи тиббӣ мувофиқат намояд.
 Мисол, бо мақсади ташхиси шаффоф, муоинаи тиббӣ бояд пушти дарҳои 
пӯшида, зери назорати ташхисгари тиббӣ ва бе иштироки намояндагон аз мақомоти 
ҳифзи ҳуқуқ гузаронида шавад. 
 Протоколи истамбулӣ ба мақомоти тафтиштӣ, судӣ ва муассисаҳои тиббӣ 
стратегияи гузаронидани тафтишот ва принсипҳои баҳогузории тиббӣ (равонӣ, 
оқибатҳои таъсири ҷисмонӣ аз шиканҷа)-ро нишон медиҳад.
(Барои маълумоти пурра гирифтан, бо матни Протоколи истамбулӣ дар саҳифаи 

шавед). 
 Дастури мазкур бо мақсади ба давлат пешниҳод намудани воситаи амалии 
ҳалкунандаи яке аз масъалаҳо дар самти ҳифзи инсон аз шиканҷа – ҳалли проблемаи 
ҳуҷҷатгузории дурусту натиҷаовар мебошад. Ҳуҷҷатгузорӣ имкон медиҳад, ки 
истифодаи шиканҷа ва муносибати бераҳмона ошкор, дарёфт, тасдиқ ва муаррифӣ 
карда шавад. Ин тарзи кор ба манфиати ҳаққонӣ ҳукм баровардани судҳо буда, 
имконият медиҳад шахси амали номатлубро иҷрокарда ба ҷавобгарӣ кашида шавад 
ва мувофиқи амалаш ҷазо гирад. Усулҳои ҳуҷҷатгузории дар дастури мазкур 
овардашударо метавон дар дигар вазъият низ истифода намуд. Аз ҷумла, дар рафти 
тафтишот ва мониторинг дар самти ҳуқуқи инсон; баҳогузории вазъе, ки шахс талаби 
паногоҳи сиёсӣ мекунад; ҳифзи шахсе, ки зери фишору шиканҷа «ба гуноҳаш иқрор» 
шудааст; ҳангоми баҳогузории талабот нисбати расонидани ёрӣ ба қурбонии 
шиканҷа ва амсоли ин.
 Протоколи истамбулӣ дар муносибат ба баҳогузорӣ намудани ҳолати воқеъии 
шахсоне, ки тасдиқ мекунанд зери шиканҷа ё муносибати бераҳмона қарор доштанд, 
ҳангоми тафтишоти парванда дар бораи тахминан истифода шудани шиканҷа ва 
пешниҳоди натиҷаҳои чунин баҳогузорӣ ва тафтишоти судӣ ё тафтишоти ягон 
мақомот, ба сифати меъёрҳои идоракунандаи байналхалқӣ хизмат мекунад, чунки 
дар дастури мазкур принсипҳои самараноки тафтишот ва ҳуҷҷатгузории шиканҷа ва 
дигар муносибати бераҳмона, ё намудҳои муносибати паст задани шаъну шараф, 
ворид карда шудаанд.
 Ин принсипҳо тафсири кӯтоҳи меъёрҳои минималиро доро мебошанд, ки 
давлат бояд ҳангоми ҳуҷҷатгузории шиканҷа самаранок истифода намояд. 
Принсипҳои роҳбарикунандаи дарҷшуда дар дастури мазкур ба сифати супориши
ҳатмӣ дода нашудаанд, яъне онҳо ҳамчун меъёрҳои минималии асосие мебошад, ки 
дар боло зикрашон рафт ва бо назардошти имкониятҳои мавҷуда бояд истифода 
шаванд.
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Ассамблеяи Генералии СММ ва Комиссияи СММ оид ба ҳуқуқи инсон дар 
резолютсияи худ (№55/89 аз 4 декабри соли 2000), дар пайгирӣ ба пешниҳоди 
Маърӯзачии махсуси СММ оид ба масъалаҳои шиканҷа дар рафти сессияи 56-ум аз 
давлатҳо бо қатъият даъват намуданд, ки меъёрҳои Протоколи истамбулиро дар 
мубориза бар зидди шиканҷа ҳамчун таҷҳизоти манфиатовар шуморанд.

Протоколи истамбулӣ, Дастур оид ба тафтишоти самаранок ва
ҳуҷҷатгузории шиканҷа ва дигар намудҳои муносибат ва ҷазои 

бераҳмона, ғайриинсонӣ ва таҳқиркунандаи шаъну шараф.
СММ-2004, с2

медиҳад, ки шахсони зери шиканҷа қароргирифта дар сурати зарурӣ садо баланд 
кунанд. Бинобар сабаби он ки шиканҷа ҷиноят аст ва на дар ҳама маврид давлат ин 
амалро ҳамчун ҷиноят таҳқиқ мекунад ва экспертизаи суддӣ низ ҳуҷҷгузорӣ 
намешавад, Протоколи истамбулӣ ҳамчун асос барои аз ҷониби давлатҳо 
гузаронидани баҳодиҳии самаранок хизмат менамояд. Агар давлат баҳодиҳиро дар 
сатҳи зарурӣ нагузаронад, шаҳрвандон метавонанд вобаста ба ин амал арз намоянд, 
аз дигар тараф, ин ҳуҷҷат ҳуқуқ ва салоҳияти ҷомеаи шаҳрвандӣ – шахсонеро, ки аз 
давлат вобаста нестанд ва дониши тиббӣ доранд ва шиканҷаи ҷисмонӣ ва равониро 
ҳуҷҷатгузорӣ карда ва ин ҳамаро то ба суд мерасонанд, васеъ менамояд. 
 Инчунин, мехостам як нуқтаи муҳимро илова намоям, ки шиканҷа ба тариқи 
пинҳонӣ нисбати ашхосе, ки дар ҷойҳои маҳрум аз озодӣ, бе алоқа аз олами берунӣ 
қарор доранд ва дар аксар маврид шоҳид надоранд, истифода бурда мешавад. 
Бинобар ин шаҳодатгардонии тиббӣ беҳтарин имконияти шакли исботи ариза оиди 
татбиқи шиканҷа шуда метавонад. Бояд судяҳо ҳатман оид ба Протокли истамбулӣ 
хабардор бошанд, чунки дар бештар маврид махсусан судяҳо оид ба 
шаҳодатгардонии босифат хабардор нестанд. Онҳо танҳо маълумотнома оиди 
гузаронидани муоинаи тиббӣ, ки дар он фақат дар бораи набудани ягон нишонаи 
ҷароҳат ва ё лату куб ва амсоли ин, ки бо мурури замон  нест мешаванд, дастрас 
мекунанд. Ҳангоми  экспертизаи тиббӣ  баҳогузории он тибқи Протоколи истамбулӣ

                         
- профессори соҳаи тиб, мушовири калони тиббии

ташкилоти байналхалқии 
«Духтурон оид ба ҳуқуқи инсон»:

Винсент Якопино

- Протоколи      истамбулӣ      як     қатор    меъёрҳои
роҳбарикунандаро     оид     ба     таҳқиқу    тафтиши
самаранок   ва   ҳуҷҷатгузории    шиканҷа   ва   дигар 
намудҳои муносибат ё  ҷазои  бераҳмонаро  дар  бар 
мегирад. Мақсади Протоколи истамбулӣ ба воситаи
ҳуҷҷатгузорӣ  ва  тафтишоти  шаффоф  буда,  имкон 

Мафҳум ва моҳияти Протоколи истамбулӣ ва тавсияҳои
мутахассисони байналмиллалӣ  ба мутахассисони тиббию судӣ

дар самаранок истифода бурдани ин ҳуҷҷати мазкур.



БЮЛЛЕТЕНИ АХБОРОТӢ

-7-

бисёр вақт мураккаб ва тӯлонӣ мешавад. Экспертизаро кӯтоҳ кардан мумкин аст, вале 
на он қисме, ки дар  аз ҷониби мутахассисони тиббӣ ва ҳуқуқӣ дарҷ шудаанд, чунки 
судяҳо бояд ин ҳамаи навиштаҳоро хонда ба умқи масъала сарфаҳм раванд ва онҳо 
бояд донанд, ки бо истифода аз меъёрҳои Протоколи истамбулӣ ва донишу малакаи 
шахсӣ чӣ тавр ин масъаларо матраҳ намоянд. Бинобар ин судяҳо ҳамчун гурӯҳи 
мақсадноки Протоколи истамбулӣ мебошанд.

      -  Аз нуқтаи назари ҳуқуқи байналмиллали    
     Протоколи истамбулӣ ҳамчун ҳуҷҷат соли 1999 қабул 
шуда, баъдан пайдарҳам ва чандин маротиба аз ҷониби СММ тасдиқ гардидааст. 
Тибқи хуҷҷати мазкур мо метавонем ҳолати давлатро оид ба иҷрои  вазифаҳои худ 
дар мавриди иҷрои бекор кардани нишондодҳои дар натиҷаи истифодаи шиканҷа ба 
даст овардашуда, баҳогузорӣ намоем. Чунки аввалин коре, ки бояд иҷро карда шавад, 
муайян намудани он аст, ки оё шиканҷа истифода шудааст ё не. 
 Дар асл ман фикр мекунам, ки Протокол хело ҳуҷҷати арзанда ба ҳисоб 
меравад, он на танҳо ҳимояи механизми байналмилалиро таъмин менамояд, балки 
ба ташкилотҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ имконият медиҳад, ки бо шиканҷа дар давлатҳои 
худ мубориза баранд, то ки дар ҳолатҳои мушаххас ба давлати худ зикр кунанд, ки: оё 
судяҳо бевосита далелҳои шиканҷаро ба инобат гирифтаанд, оё прокурорҳо 
воситаҳои дастраси худро барои таҳқиқи шиканҷа истифода бурдаанд. Ва махсусан 
ҳуҷҷати мазкур барои исботи илмии далелҳои ба дастомада хизмат мекунад. 
Дар баъзе маврид шаҳодати шоҳидон наметавонанд ба воқеият мувофиқат кунанд, 
аммо ин вобаста аст аз истифодаи ҳуҷҷати мазкур.
 Ва ҳамчунин, ман бояд дарҷ намоям, ки дар илова ба тафтишоти ҳатмӣ, 
таъқиби судӣ ва ҷазо ва хориҷ кардани исбот ҳангоми татбиқи шиканҷа, барои иҷрои 
дигар ӯҳдадориҳои давлат, Протокол хело ҳам муҳим буда, он барои комилан манъи 
шиканҷа аз ҳуқуқи байналмиллӣ сарчашма мегирад. Асосан ӯҳдадории пешниҳод 
намудани ҷубронпулӣ ва офиятбахшӣ, инчунин ба макони барои ҳаёт хатарнок 
барнагардонидани шахсоне, ки эҳтимолияти хавфи шиканҷа шуданашон дида 
мешавад, чунки ҳодисаҳои қаблии шиканҷа низ тибқи меъёрҳои Протоколи 
истамбулӣ таҳлил шуда, барои сохторҳои давлатӣ ҳуҷҷат пешниҳод мешавад.
 Аз таҷрибаи ҳаётии худ, ҳоло ман аз номи қурбонии шиканҷа ҳикоя мекунам.  
Хело пештар, вақте маро дар Аргентина дастгир намуданд, ман зери шиканҷа қарор 
доштам ва ҳар гоҳе ки духтурон ба назди ман барои азнахзаргузаронии навбатӣ 
меомаданд, ман хуб мефаҳмидам, ки ин на ба манфиати шахсии ман, балки барои 
нигаҳбонон аст, ки то чӣ қадар ман метавонам зери шиканҷа қарор бигирам. Яъне 
дараҷаи тоб оварардани организми маро ба шиканҷа баҳогузорӣ мекарданд. 

Хуан Мендес – маърӯзачии махсуси СММ оид ба 
шиканҷа ва дигар намудҳои муносибати 
бераҳмона, ғайриинсонӣ ва пастзанандаи шаъну 
шарафи инсонӣ ва ҷазо:
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Аммо вақте, ки ман назди додситон ҳозир шудам, дар бадани ман  ҳоло ҳам изи 
“электрошокер” аён буд ва вақте духтурони судӣ маро аз назар гузарониданд, тасдиқ 
кардан, ки ман зери шиканҷа қарор гирифтаам. Ва ин барои ман хурсандиовар буд, 
на танҳо барои он ки ман тавониста исбот кунам, ки маро хато дастгир ва айбдор 
намуданд, балки боз ман зери шиканҷа қарор доштам ва  гуфтаҳои ман назди 
мансабдор тасдиқ шуда, ҳолати кунуниро иваз намуд. Ба ҳар ҳол ман маҷбуран  
якунимсол дар ҳабсхона будам, аммо муҳим он буд, ки дар муддати якчанд рӯз ман 
бо кормандони тиббӣ вохӯрам ва онҳо аз якдигар бисёр фарқият доштанд.

Винсент Якопино:

 - Аз ин ҳикоя бармеояд, ки нақши кормандони тиб дар таҳқиқи шиканҷа хеле 
муҳим аст, чунки маҳз ҳамин аст ҷониби норӯшани шиканҷа, ки мо бо он мубориза 
мебарем. Ва ин кори оддӣ нест, барои он ки ба шахсон исботи азназаргузаронии 
тиббӣ ва дигар далелҳо лозиманд. Ман фикр мекунам, ки кормандони тиб барои 
кӯмак расонидан ба одамон дар пӯшонидани ҳолатҳои шиканҷа, амалҳои номатлуби 
худ ва худсафедкунӣ (ҳангоми шиканҷа) истифода бурда мешаванд, яъне корманди 
тиб барои муолиҷа ва ҳимояи дастгиршудагон аст. Мо инро дар ИМА дар Гунтанамо 
мебинем, ки чи тавр корманди тиб дар амалия ва пинҳон намудани шиканҷа 
иштирок мекунанд. Протоколи истамбулӣ нуқтаи ҳамоҳангсозии ахлоқӣ мебошад.  
Вазифаи мо - ҳимоя ва муолиҷа намудани одамон аст, ҳамчунин мо бояд як қисми 
адолат бошем. Аз ин лиҳоз Протоколи истамбулӣ ба духтурон имконият медиҳад,  ки 
дар муайян намудан ва таҳқиқи ҷиноят ва ҷиноятҳои вобаста ба шиканҷа таъсири 
амиқ дошт бошанд.

Маълумоти муфассалро метавонед аз суроғаи зерин дастрас намоед: 
https://vimeo.com/222339777  Сӯҳбати видео, ки аз тарафи Институти ҳуқуқҳои 
инсонии Ассотсиатсияи байналхалқии барномаҳо ва ташаббуси зидди шиканҷа дар 
Коллеҷи Вашингтон бо мутахассисони калидии ҷаҳонӣ оид ба истифодаи 
самараноки Протоколи истамбулӣ, баъзе мушкилоте, ки мутахассисони тиббӣ ва 
ҳуқуқӣ дар татбиқи он рӯ ба рӯ мешаванд.
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 Шиканҷа ва дигар муносибати бераҳмона амалҳои аксулҳуқуқие мебошанд, ки 
аз тарафи шахсони мансабдор сурат мегирад ва муайян кардани амали мазкур, 
огоҳонидан ва ҷазо додани гунаҳкор мувофиқи меъёрҳои байналмилалӣ ба зиммаи 
давлату ҳукумат вогузошта шудааст.
 Бо назардошти уҳдадориҳои қабулнамудаи Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба 
муқовимат ба шиканҷа ва дигар муносибатҳои бераҳмона, Нақшаи чорабинӣ оиди 
мубориза бар зидди шиканҷа қабул шудааст, ки яке аз бандҳои муҳими он омӯзиши 
кормандони тиб барои дар сатҳи касбӣ ҳуҷҷатгузорӣ намудани ҳолатҳои шиканҷа 
мебошад.
 Моҳи феврали соли 2015 ВТҲИА ҶТ ва ТҶ «Центр по правам человека» модули 
«Хусусиятҳои хоси истеҳсолоти муоинаи тиббӣ ва экспертизаи тиббӣ-судӣ ва 
равониро нисбат ба шахсони зери шиканҷа ва дигар муносибатҳои бераҳмона 
қароргирифта ва ҳуҷҷатгузории самараноки далелҳои шиканҷаро мувофиқ ба 
стандартҳои байналмилалӣ (Протоколи истамбулӣ)» таҳия намуд.  
 Мақсади модул, баланд бардоштани дараҷаи ихтисоси духтурони ихтисосҳои 
гуногун, аъзоёни Гурӯҳи мониторингии назди Ваколатдор оид ба ҳуқуқҳои инсон дар 
ҷойҳои аз маҳрум озодӣ фаъолияткунанда дар масъалаи омӯзиши паҳлӯҳои ҳуқуқӣ, 
масъалаҳои алоқаманд бо муоинаи тиббии шахсони дастгиршуда ё шахсони зери 
шиканҷа ё муносибати бераҳмона қарордошта, инчунин шинос намудани гурӯҳи 
мақсадноки хонандагон бо таҷрибаи байналмилалии ҳуҷҷатгузории самараноки 
ҳодисаҳои муқовимат ба шиканҷа ва дигар муносибатҳои бераҳмона, арзёбӣ шуд.

 Оғоз аз моҳи март то апрели соли 2015 ТҶ «Цент по правам человека» дар 
якҷоягӣ бо Маркази Ҷумҳуриявии экспертизаи тиббӣ-судии Вазорати тандурустӣ ва 
ҳифзи иҷтмоии аҳолӣ (МҶЭТС ВТҲИА) барои духтурони тиббӣ ва аъзоёни гурӯҳи 
мониторинги назди Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон 6 тренинги серӯза гузаронид. 
Тренингҳо бо дастгирии Институти «Ҷамъияти Кушода» Бунёди Мадад дар 
Тоҷикистон, БР СММ, Дафтари Комиссари Олии СММ оид ба ҳуқуқи инсон ва 
Сафорати Олмон дар шаҳри Душанбе гузаронида шуда, дар маҷмӯъ 138 нафар 
иштирокчиро фаро гирифтанд. 
 Тренинг ба мавзӯи меъёрҳои Протоколи истамбулӣ ва дар амал истифодаи 
бланкаи нави «Протоколи шаҳодатгардонии шахсони дастгиршуда», ки тибқи 
Қарори ВТҲИА ҶТ таҳти № 918 аз 01 ноябри аз соли 2014 қабул шуд, бахшида шуда 
буд. 

ПРОТОКОЛИ ИСТАМБУЛӢ ДАР ТОҶИКИСТОН: 
корҳои анҷомдодашуда барои ҷорӣ намудани

меъёрҳои ҳуҷҷати мазкур

Баланд бародоштани савияи дониши кормандони соҳаи тиб -
 коркарди модули таълимӣ:

Тренинг барои духтурон ва Гурӯҳи мониторингӣ:

СОЛИ 2015 (Идома, аввалаш дар шумораи №1 Бюллетени ахборотӣ)
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Тренингҳо ва шумораи иштирокчиён:

Тренинг оид ба мавзӯи меъёрҳои Протоколи истамбулӣ ва дар амал истифодаи бланкаи нав
«Протоколи шаҳодатгардонии шахсони дастгиршуда»

(бо Қарори ВТҲИА ҶТ таҳти № 918 аз 01 ноябри аз соли 2014 қабул шудааст)
барои духтурони тиббӣ ва аъзоёни гурӯҳи мониторинги назди Ваколатдор

оид ба ҳуқуқи инсон бахшида шуда буд.

01

ДУШАНБЕ НТМ ХАТЛОН СУҒД

ХАМАГӢ

ХАМАГӢ

Экспертҳои тиббӣ-судӣ 2 2 1 1 6

Духтурони шикастабанд 16 2 2 17 37
Духтурони ёрии таъҷилӣ 8 2 6 16

68

Кормандони
тиб/ҳуқуқшиносон

Ҷарроҳон 

Асабшиносон (невропотологҳо)

Равоншиносон (психиатрҳо)

9 5 1 15 30

5 1 2 1 9

-
-

-

-

-
-
-

- - -

- - -

-

- -

-

-

2 2
Психологҳо 1 1

Духтурони амрози дохила (терапевт) 3 1 4

Духтурони касалиҳои занона

Духтурони маҳбасхонаҳо 

Духтурони касалиҳои дил

2 1 2 2 7

1 1

6 1 1 2 10
Духтурони қабулгоҳҳо 1 3 1 1 6

Мутахассиси пешбари Раёсати тандурустӣ 1 1
Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон

Ташкилотҳои ғайридавлатӣ

3 1 1 5

2 1 3

54 17 15 52 138
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Хулосаҳо ва тавсияҳо оиди ҷамбасти тренингҳо:
 Иштирокчиён суол ва масъалаҳои ҳалталаби гуногунро барои муҳокима дар 
миён гузоштанд, аз ҷумла:
- Набудани шакли муайяни варақаи тиббӣ, ки зина ба зина барои гузаронидани 
моинаи аввалияи тиббӣ истифода бурда шавад;
- Ғайриимкон будани гузаронидани муоинаи мукаммал, бинобар сабаби набудани 
шароит барои гузаронидани муоинаи тиббӣ (ҳуҷраи тиббии алоҳида, равшании 
нокифоя барои ошкор кардан ва ба қайд гирифтани зарари ҷисмонӣ, набудани 
асбобҳои тиббӣ);
- Аз тарафи кормандони ҳифзи ҳуқуқ маҳдуд кардани вақт барои гузаронидани 
муоинаи тиббии дастгиршуда;
- Ҳузури кормандони ҳифзи ҳуқуқ дар вақти гузаронидани муоинаи тиббӣ;
- Тарси духутурон дар назди кормандони ҳифзи ҳуқуқ дар вақти гузаронидани 
муоинаи шахси дастгиршуда;
- Маълумоти кофи надоштани духтурон дар бораи шахси дастгиршуда, аз тарфи 
кормандони ҳифзи ҳуқуқ пешниҳод накардани варақаи бемории дастгиршуда;
- Набудани пайдарҳамии хулосаи тиббӣ – аз тарафи кормандони ҳифзи ҳуқуқ ба 
эътибор гирифтани хулосаи дуюми тиббӣ, ки мавҷудияти ягон намуди захму 
ҷароҳатро рад мекунад; 
- Дар рафти гузаронидани муоинаи тиббии шахси дастгиршуда дар нуқтаи 
шикастабандӣ (ҷароҳатбандӣ) ҳузур надоштани духтурон-мутахассисони дигар соҳаи 
тиб. Одатан, бештар ҳолатҳо, муоинаро як духутри ҷароҳатбанд, бо азназаргузаронии 
зоҳирии пӯсти бадан мегузаронад;
- Даст кашидани дастгиршуда барои азназаргузарониии дохилӣ, аз ҷумла 
(гастроскопия, муоинаи проктологӣ ва ғ.);
- Муносибати беҳурматонаи кормандони ҳифзи ҳуқуқ ба духтурон, риоя накардани 
навбат дар муассисаҳои тиббӣ;
- Нокифоягии таъминоти таҷҳизоти техникӣ – набудани рентгену суратгирак ва 
принтер, ё мавҷудияти рентгени бесифату дастгоҳҳои кӯхнаву фарсуда;
- Корҳои сарбории духтурон, шумораи зиёди дастгиршудагони барои муоина 
овардашуда, аммо музди меҳнат зиёд карда намешавад (кам будани маош); 
- Масъалаи ҳалталаб барои духтурон пур кардани Протоколи муоинаи шахси 
дастгиршуда, ки вақти муайянеро мегирад;
- Аз муоина саркашӣ кардани ҷабрдида, баъзан талаб мекунанд, ки лату кӯби онҳо 
дар протокол нишон дода нашавад, аммо рӯзи дигар аз духтурон талаб мекунанд, ки 
ба ӯ маълумотномаи тиббӣ дар бораи лату куб шуданаш диҳанд;
- Дараҷаи пасти маълумотнокии (маълумоти ҳуқуқӣ, иҷтимоӣ, ҳуҷҷатӣ ва ғайра) 
аҳолӣ;
Масъалаҳои аз тарафи иштирокчиёни ду тренинг гуфташуда, бештар ба нокифоягии 
маълумоти духтурон дар бораи ҳуқуқҳои худ ва кафолати онҳо буд. Инчунин 
нокифоягии таҷрибаи гузаронидани муоинаи тиббӣ аз тарафи духтурон ва 
нокифоягии таҷҳизоти техникӣ низ ҳамчун мушкили ҳалталаб аз ҷониби 
иштирокчиёни тренингҳо арзёбӣ шуданд.
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Тавсияҳо:
- Дар вақти гузаронидани муоинаи тиббӣ расонидани ёрии доимии экспертӣ;
- Таҳияи дастури таълимӣ, ки тавонад расму қоидаи ба қайд гирифтан, нишон дода 
тавонистани зарари ҷисмонӣ ва равонии оқибатҳои шиканҷаро мутобиқ ба талаботи 
экспертизаҳои тиббӣ-судӣ ва равонӣ муйян кунад; 
- Оид ба баҳогузории равонии далелҳо гузаронидани тренингҳои серҷабҳа;
- Барои беҳтар гузаронидани экспертиза кор карда баромадани протоколи клиникии 
ҳаматарафа;
- Иштирокдорон қайд намуданд, ки барои баланд бардоштани қобилияти 
ҳуҷҷатгузории самараноки далелҳои шиканҷа маводҳои омӯзишии иловагӣ, 
иштирок дар конфронсҳо, истифодаи усулҳои манфиатноки пурсиш, нақшаи 
расмии амал оид ба ҷорӣ намудани Протоколи истамбулӣ зарур аст.
- Кор карда баромадани Қонун, ки механизми ҳифзи духтуронро аз фишори 
кормандони ҳифзи ҳуқуқ таъмин намояд;
- Ташкил намудани Маркази ягонаи экспертӣ бо духтурони ихтисосҳои гуногун, 
лабораторияи муносиб, ки барои тез ва саривақт баҳогузории ҷисмонӣ ва равонии 
дастгиршударо гузаронида тавонанд.
- Баланд бардоштани маълумотнокии духтурон дар бораи ҳуқуқҳои худ ва 
вазифаҳояшон дар рафти гузаронидани муоинаи тиббии шахси дастгиршуда. 
- Аз тарафи давлат ва ташкилотҳои ҷамъиятӣ барои аҳолӣ дар бораи ҳуқуқ ва 
вазифаҳои шаҳрвандиашон ахбороти мутобиқ ба Қонунҳои миллии ҶТ пешниҳод 
намудан;  
- Аз ҷиҳати техникӣ таъмин намудани муассисаҳои тиббӣ, аз ҷумла суратгирак, 
принтер, чунки дастгоҳҳои мазкур барои духтурон дар гузаронидани муоинаи 
тиббии шахси дастгиршуда муҳим ва зарур мебошанд. 
- Баланд бардоштани маҳорати духтурон барои навиштани ҷароҳат ва оқибатҳои 
равонии аз зуроварӣ пайдошуда. Чунки дар бештар маврид ҷароҳат ба пуррагӣ 
тасвир карда намешавад ва дар бораи нишонаҳои равони (психологӣ)-и бемор ва ё 
атрофиёни ӯ маълумоти пурра гирд оварда намешавад; 
- Истифода бурдани варақаи ягонае, ки барои гузаронидани муоинаи тиббии шахси 
дастгиршуда таъин шудааст. «Протоколи муоинаи тиббии шахси дастгиршуда». 
Чунки баъзе аз роҳбарони муассисаҳои тиббӣ ҳатмӣ будани истифодаи варақаҳои 
мазкурро дар вақти муоинаи тиббии шахси дастгиршуда ба кормандони худ 
нафаҳмонидаанд.
- Гузаронидани тренинг барои ҳуқуқшиносони ҳамаи муассисаҳои тиббӣ дар бораи 
ҳимояи ҳуқуқҳои мурофиавӣ ва вазифаҳои духтурон, бо мақсади дастрасӣ доштани 
духтурон барои маслиҳатҳои ҳуқуқӣ;
- Кушодани хатти алоқаи шабонарӯзии мустақили телефонӣ (бо шомил намудани 
намояндаи омбудсмен, ВТҲИА ҶТ, ташкилотҳои ҷамъиятӣ ва ғ.);
- Кор карда баромадани овезаҳои ахборотӣ дар бораи ҳуқуқ, кафолат ва вазифаҳои 
духтурон ва мизоҷон ва паҳн намудани онҳо дар ҳама муассисаҳои тандурустӣ.
 Дар раванди тренинг ба иштирокчиён дар шакли чопӣ ва электронӣ 
«Протоколи шаҳодатгардонии тиббии шахсони дастгиршуда»-ро  тақсим  карданд.  
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Инчунин дар раванди тренинг, ҳангоми корҳои таҷрибавӣ, тарзи дуруст пур кардани 
ҳуҷҷати мазкур нишон дода шуд.

 Протоколи истамбулӣ
 ва фаъолияти духтурони муассисаҳои маҳрум аз озодӣ:

 Соли 2016 лоиҳаи Низомномаи дохилии “Тартиби ташкили ёрии тиббӣ барои 
ашхоси воқеъ дар ҷойҳои маҳрум аз озодӣ ва зери назоратбуда” аз ҷониби 
Сарраёсати иҷрои ҷазои ҷиноятии Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон (СРИҶҶ 
ВА ҶТ) ва Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
(ВТҲИА ҶТ) дар ҳамдастӣ бо ташкилоти ҷамъиятии “Центр по правам человека”, 
коркард шуда буд, ки коршиносон меъёрҳои Протоколи истамбулиро ба ин ҳуҷҷати 
нав ворид карданд. 
 Дар банди №3 “Таъмини табобатӣ-профилактикии гумонбаршудагон, 
гунаҳкорон ва маҳкумшудагон дар бунгоҳи тиббӣ” тадбирҳое, ки барои амнияти 
тиббӣ равона шудаанд, хеле равшан ва сареҳ дарҷ гардидаанд.
 “Ҳангоми ворид шудан ба изолятори тафтишотӣ ҳама нафарон (аз ҷумла 
онҳое, ки баъдан интиқол меёбанд) бо мақсади муайян кардани ашхоси бемор, ки 
барои дигарон хатари сирояткунанда доранд ва нафарони ниёзманд ба ёрии тиббии 
саривақтӣ, аз муоинаи тиббии аввалия мегузаранд. Диққати махсус ба касалиҳои 
пӯст, инфексионӣ, сироятӣ, ҷароҳатҳо ва амсоли ин дода мешавад”. 
 Дар банди 28 омадааст, ки “дар сурати ворид шудани нафаре ба Муассиса бо 
зарабаҳои ҷисмонӣ, бо ташаббуси навбатдори ёрдамчии сардори Муассиса, ё тибқи 
аризаи шахси зарари ҷисмонӣ бардошта, ҳамчунин дар сурати муайян намудани 
зарари ҷисмонӣ ҳангоми муоинаи тиббӣ аз ҷониби коранди тиб (духтур, фелдшер) 
санад дар шакли озод тартиб дода мешавад. Санади мазкур дар ду нухса тартиб дода 
шуда, яке ба хуҷҷати тиббӣ замима карда, дигаре ба дасти гумонбаршуда, гунаҳкор ё 
маҳкумшуда, баъди имзои шахсии ӯ дар нусхаи аввал, супурда мешавад.  
 Протоколи истамбулӣ ҳамчунин тавсия медиҳад, ки муоинаи тиббӣ бояд 
тибқи талаботи муайяншуда гузаронида шавад, чунки муоинаи саривақтии ҷароҳат, 
далелҳои гаронарзиши амалҳои ғайриқонунӣ мебошанд. Қисмати дуюми ин банд 
пурра ба талаботи меъёрҳои Протоколи истмабулӣ ҷавобгӯ мебошад. 
 Диққати махсус ба таҳияи механизмҳои эътибор ва ҳуҷҷатгузории ҷароҳатҳои 
равонӣ ва ҷисмонӣ аз ҷониби духтурони муассисаҳои ислоҳотӣ ва ворид намудани ин 
далелҳо ба Низомномаи нав мебошад. Ҳамчунин, аз ҷониби мутахассисон шакли 
нави тиббӣ – Санади шаҳодатгардонии тиббии шахсони дар ҳабс қарор дошта, 
тартиб дода шуд.

  Мизи мудаввар оид ба Низомномаи дохилӣ:

14 марти соли 2016 ташкилоти ҷамъиятии “Центр по правам человека” дар ҳамдастӣ 
бо   Сарраёсати   иҷрои   ҷазои   ҷиноятии  Вазорати  адлияи  Ҷумҳурии  Тоҷикистон 

СОЛИ 2016
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(СРИҶҶ ВА ҶТ) мизи мудаввар оид ба муаррифии лоиҳаи Низомномаи дохилӣ - 
“Ташкили ёрии тибби ба шахсоне, ки дар ҷойҳои маҳруми аз озодӣ адои ҷазо 
менамоянд ва зери боздошт қарор доранд”, санади шаҳодатгардонии тиббии 
шахсони дар ҳабс қарор дошта ва натиҷаи лоиҳа, ки аз ҷониби Вазорати корҳои 
хориҷии Финландия ва Барномаи рушди СММ маблағгузорӣ шудааст, баргузор шуд.
Мақсади мизи мудаввар муаррифию баррасии ҳуҷҷатҳои таҳияшудаи мазкур ва ба 
миён овардани роҳҳои ҳамкорӣ миёни институтҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ ва сохторҳои 
давлатӣ дар ҳуҷҷатгузории далелҳои шиканҷа ва муносибати бераҳмона дар 
муассисаҳои маҳрум аз озодӣ ва амсоли ин, буд.
Маврид ба ёдоварист, ки дар мизи мудаввар намояндагони Прокуратураи генералӣ, 
маркази ҷумҳуриявии ҳифзи аҳолӣ аз туберкулёз, намояндагони СРИҶҶ ВА ҶТ, 
судяи Суди Олӣ, намояндагони ТҶ оид ба мубориза бо шиканҷа дар Тоҷикистон, 
ташкилотҳои байналхалқӣ САҲА, БР СММ, Салиби сурх, Институти “Ҷамъияти 
Кушода” Бунёди Мадад-Тоҷикистон ва расонахои хабарӣ иштирок карданд. 

Аз ҷониби иштирокчиёни мизи мудаввар як қатор пешниҳодот садо дод, аз ҷумла: 
• Коршиносони Низомномаи дохилӣ бояд онро таҳлил намуда, талаботи ҳуҷҷати 
мазкурро тибқи Қарори Пленуми Суди олии ҶТ аз 30 ноябри соли 2015 таҳти №74 
“оид ба татбиқи чораҳои маҷбурии тиббӣ” мутобиқ намоянд; 
• Ҳамчунин шакли аввалаи Низомнома ва санади шаҳодатгардонии тиббии шахсони 
дар ҳабс қарор дошта ба тамоми вазорат ва сохторҳо, барои гирифтани шарҳ ва 
тавсияҳо равон карда шаванд; 
• Паҳн намудани Низомномаи мазкур миёни ҳимоятгарон (адвокатҳо) баррасӣ 
гардад;
• Барои духтурон ва кормандони СРИҶҶ ВА ҶТ оид ба шарҳи меъёр ва талабот, 
нисбат ба таъмини муоина ва табобати тиббӣ барои ашхоси зери назоратбуда ва 
маҳкумшуда, курсҳои омӯзишӣ гузаронида шавад; 
• Масъалаи дохил намудани санади шаҳодатгардонии тиббӣ ба маводҳои парвандаи 
ҷиноятӣ, дар сурати оғоз намудани парвандаи ҷиноятӣ оид ба далелҳои шиканҷа дар 
ҷойҳои маҳрум аз озодӣ.

Тавсияҳо оид ба фаъолияти минбаъда ҳангоми омода намудани кормандони 
муассисаҳои ислоҳотӣ дар ҳуҷҷатгузории далелҳои шиканҷа ва дигар намуди 
муносибати бераҳмона тибқи меъёрҳои Протоколи истамбулӣ: 
• Бояд барои шумораи бештари кормандони соҳаи тиб ва кормандони оперативии 
муассисаҳои ислоҳӣ тибқи Протоколи истамбулӣ тренингҳо гузаронида шавад;
• Дар раванди тренингҳо иштирокчиён оид ба истифодаи таҷрибавии меъёрҳои 
Низомномаи дохилӣ ва санади шаҳодатгардонии шахсони дар ҳабс қарор дошта, 
омӯзонида шаванд;
• Ҳамчунин дар ин тренингҳо бояд аъзоёни Гурӯҳи мониторингии ҷойҳои маҳрум аз 
озодӣ дар назди Омбудсмен даъват карда шаванд;

    



БЮЛЛЕТЕНИ АХБОРОТӢ

-15-

• Таҳияи барномаҳои таълимии Институти такмили ихтисоси муассисаҳои ислоҳӣ 
бо ворид намудани маълумот дар бораи ҳуҷҷатҳои дохилии Раёсати тиббии СРИҶҶ 
ВА ҶТ ва меъёрҳои Протоколи истамбулӣ;
• Баъд аз қабули ҳуҷҷат ва санади мазкур аз ҷониби Раёсати тиббии СРИҶҶ ВА ҶТ, 
ҳангоми гузаронидани мониторинги муассисаҳои маҳрум аз озодӣ, бояд сифати 
истифодаи ҳуҷҷатҳои нави қабулшуда баҳогузорӣ карда шаванд; 
• Коркарди маводҳои иттилоотӣ оид ба нақши духтурони муассисаҳои маҳрум аз 
озодӣ дар ҳуҷҷатгузории далелҳои шиканҷа ва муносибати бераҳмона. Маводҳои 
иттилоотӣ миёни судяҳо, сохторҳои прокуратура, СРИҶҶ ВА ҶТ, ҳимоятгарон ва 
ҷомеаи шаҳрвандӣ барои фаҳмиши дурусти меъёрҳои Протоколи истамбулӣ паҳн 
карда шаванд;
• Баланд бардоштани сатҳи маълумотнокӣ ва дониши кормандони тиб ва 
кормандони СРИҶҶ ВА ҶТ, аъзоёни гурӯҳи мониторингии назди Ваколатдори оид 
ба ҳуқуқи инсон.

Мизи мудаввар оид ба муаррифии лоиҳаи Низомномаи дохилӣ -
“Ташкили ёрии тибби ба шахсоне, ки дар ҷойҳои маҳруми аз озодӣ

адои ҷазо менамоянд ва зери боздошт қарор доранд”,
санади шаҳодатгардонии тиббии шахсони дар ҳабс қарор дошта, бахшида шуда буд.

 Моҳҳои апрел ва майи соли 2017 се тренинги серӯза оиди меъёрҳои 
Протоколи истамбулӣ барои кормандони тиб ва кормандони оперативии СРИҶҶ ВА 
ҶТ, ва аъзоёни Гурӯҳи мониторингии ҷойҳои маҳрум аз озодӣ дар назди Омбудсмен 
гузаронида шуд, ки дар маҷмӯъ 68 нафар иштирокчи (50 мард ва 18 зан)-ро фаро 
гирифтанд.
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 Мақсади тренинг омӯзиши меъёрҳои асосии Низомномаи дохилӣ - “Ташкили 
ёрии тибби ба шахсоне, ки дар ҷойҳои маҳруми аз озодӣ адои ҷазо менамоянд ва 
зери боздошт қарор доранд”, санади шаҳодатгардонии тиббии шахсони дар ҳабс 
қарор дошта ва Протоколи истамбулӣ буда, ҳуҷҷати мазкур ба таври чопӣ (бо 
дастгирии БР СММ) ба иштирокчиён тақсим карда шуд. 
 Натиҷаи тренингҳо маълум кард, ки иштирокчиён (духтурон, ҳуқуқшиносон) 
оид ба санадҳои меъёрӣ ҳуқуқии танзимкунандаи ҳолатҳои шиканҷа ва дигар 
намудҳои муносибати бераҳмона маълумоти кофӣ надоранд. Хеле муҳим аст, ки 
масъалаи озодӣ аз шиканҷа ва ҳуҷҷатнигории ҳолатҳои мазкур дар барномаҳои 
таълимии пас аз дипломии муассисаҳои марбут ворид карда шавад: 
• Ҳуҷҷатгузории хушунат, шиканҷа ва дигар намудҳои муносибати бераҳмона дар 
маҷмӯъ гузаронида мешавад, аммо усули он ба тартиб дароварда нашудааст ва 
мутобиқ ба меъёрҳои байналхалқӣ нест; 
• Таъсири ҷароҳатҳои ҷисмонӣ ва оқибатҳои психологӣ дар ҳолатҳои зӯроварӣ, 
шиканҷа ва дигар намуд муносибати бераҳмона, дар амалия дар шакли озод 
ҳуҷҷатгузорӣ мешавад ва санади мазкур дар сурати зарурӣ далелҳои исботкунанда 
надорад, ки аксар вақт сабаби асосии арзёбии манфӣ дар гузаронидани экспертизаи 
тиббӣ-судӣ мешавад;
• Шиканҷа ҳамчун амали ҷазои ҷиноятӣ ба ҳамаи иштирокчиёни тренингҳо маълум 
нест ва консепсияи он тибқи меъёрҳои миллӣ на танҳо аз кормандони тиб, балки аз 
иштирокчиёни таҳсилоти олии ҳуқуқӣ шарҳ дода намешавад.
• Лоиҳаи таҳияшуда «Низомномаи дохилӣ - “Ташкили ёрии тибби ба шахсоне, ки 
дар ҷойҳои маҳруми аз озодӣ адои ҷазо менамоянд ва зери боздошт қарор доранд”, 
санади шаҳодатгардонии тиббии шахсони дар ҳабс қарор дошта, лоиҳаи саривақтӣ, 
зарурӣ буда, маводҳои он, ки дар рафти тренингҳо пешниҳод шуданд, аз ҷониби 
ҳамаи иштирокчиён ҳамчун асос барои дар амалия татбиқи он. 

01

ДУШАНБЕ НТМ ХАТЛОН СУҒД

Кормандони
тиббӣ аз

муассисаҳои ислоҳӣ

Кормандони
амалкунандаи
низоми ислоҳӣ

Намояндаҳои
Ваколатдор

оид ба ҳуқуқи инсон

Ҳуқуқшиносон,
узви Эътилоф 
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 Баланд бародоштани сатҳи маълумотнокии судяҳо оиди ба меъёрҳои      
 Протоколи истамбулӣ:
 ТҶ «Центр по правам человека» дар якҷоягӣ бо Маркази таълимии судяҳои 
назди Суди олии ҶТ 4 тренинги серӯза барои 57 судя ва 11 судя-таҷрибаомӯз оид ба 
масъалаҳои ҳуҷҷатгузории далелҳои шиканҷа ва дигар намуди муносибати 
бераҳмона тибқи меъёрҳои Протоколи истамбулӣ баргузор намуд. Судяҳо дар 
тренингҳои мазкур оид ба назорат ва тафтишот аз лаҳзаи боздошт, тафтиши пешакӣ, 
тафтишоти судӣ ва нақши мутахассисон (духтур, экспертони тиббӣ-судӣ ва 
равоншиносӣ-судӣ) дар арзёбии ҷисмонӣ ва равонӣ, баҳодиҳии психиатрӣ ва 
пешниҳоди маслиҳатҳои тиббӣ ба тафтишоти пешакӣ ва судӣ, омӯзиш гирифтанд.

Мушкилоти асосие, ки аз ҷониби иштирокчиён ва тренерон мавриди баррасӣ қарор 
гирифтанд: 
Тафтишоти пешакӣ ва судӣ:
- Норасоии дониш дар самти тибби судӣ, аз ҷумла усулҳои муайян намудани раванд 
ва мӯҳлати изи шиканҷа ва амсоли ин. Инчунин, масъалаи дақиқ намудани вақти 
аслии изи захмҳо, ки одатан баъд аз мӯҳлати муайяне пайдо мешаванд;
- Қисмати бештари иштирокчиён изҳор доштанд, ки судяҳо наметавонанд таҳқиқот 
анҷом диҳанд, ё дар раванди суд (таҳқиқоти корҳои ҷиноятӣ, ё санксия барои 
боздошт) гузаронидани шаҳодатгардонии тиббӣ-судиро муйян кунанд. Дар натиҷа, 
маърӯзачӣ ба иштирокчиёни тренинг оид ба аҳамияти таъин кардани санҷиши 
саривақтии тиббӣ, инчунин муайян намудани санҷиши прокурор ва андешидани 
тадбирҳо барои ошкор кардани шиканҷа ва дигар муносибати бераҳмона, шарҳ дод;
- Ҳамчунин қайд карда шуд, ки бояд маводҳои таҳқиқотӣ оид ба далелҳои шиканҷа 
барои шиносоӣ аз ҷониби суд талаб карда шаванд, танҳо қарори прокурор оиди он 
ки далели шиканҷа мавҷуд нест, кифоя нест.  Маърӯзачӣ ба иштирокчиён меъёрҳои 
Қарори Пленуми Суди Олӣ оид ба мубориза бо шиканҷа, ки дар он омадааст: 
"Судяҳо бояд ба иштирокчиёни ҷараёни баррасии парванда натиҷаҳои тафтишотии 
прокурориро хонда, онҳоро ба маводҳои парвандаи ҷиноятӣ замима намоянд",

 
Тренинг оид ба меъёрҳои Протоколи истамбулӣ барои кормандони тиб

ва кормандони оперативии СРИҶҶ ВА ҶТ,
ва аъзоёни Гурӯҳи мониторингии ҷойҳои маҳрум аз озодӣ дар назди Омбудсмен,

бахшида шуда буд.
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фаҳмонда дод. Иштирокчиён-судяҳо қайд карданд, ки онҳо ба прокуратура ба таври 
шиофоҳӣ муроҷиат мекунанд, ки маводи таҳқиқотиро пешниҳод кунанд, вале баъзан 
он бе иҷроиш мемонад;
- Масъалаи ҳаҷми дақиқи зарари маънавӣ ва тартиби пардохти он низ аз ҷониби 
иштирокчиён мавриди муҳокима қарор гирифт;
- Гуфта шуд, ки бояд Институти экспертизаи судии ғайридавлатӣ таъсис дода шавад;
- Ташкили курсҳои таҷрибаомӯзӣ барои судя ва прокурорҳо дар дигар давлатҳо;
- Барои истифодаи шиканҷа ва дигар муносибати бераҳмона ҷавобгарии ҷиноятӣ 
пурзур карда шавад.

Мушкилот ва тавсияҳо оид ба экспертизаи руҳӣ ва равонӣ:
- Дар бештар маврид, мушкил дар фарқ накардани нақши психолог аз психиатр дар 
парвандаҳои ҷиноятӣ ва шаҳрвандӣ (гражданӣ) аст. Бояд дарк кард, ки вазифаи 
психиатр на танҳо муайян кардани шуурноки (масъулияти)-и судшаванда (-ҳо) 
мебошад; 
- Мавҷуд набудани иттилоот оид ба мушкилоти равонӣ пас аз шиканҷа ё дигар 
намуди муносибати бераҳмона дар чунин парвандаҳо;
- Мушкил дар гузоштани суол ба психиатр барои муайян кардани мушкилоти равонӣ 
пас аз шиканҷа ва табобати минбаъдаи он;
- Аксарияти иштирокчиён дар раванди пурсиши психиатр саволҳои марбут ба 
ҷароҳати ҷисмонӣ, ки ба салоҳияти эксперти тиббӣ-судӣ медарояд, суолгузорӣ 
карданд;
- Ҷиҳати мусбӣ - иштирокчиён кӯшиш мекарданд, ки мавҷуд будани ҳолати 
мушкилоти равонӣ пас аз шиканҷаро дақиқ карда, масъалаи барқарорсозӣ ва 
офиятбахшии қурбониёни шиканҷаро матраҳ намоянд;
- Дарки нодурусти он ки соҳаи психиатрия вазнинии зарари дар натиҷаи шиканҷа 
гирифтаро муайян мекунад. Маърӯзачӣ барои иштирочиён шарҳ дод, ки сатҳи зарар 
ба саломатӣ танҳо аз ҷониби  эксперти  тиббӣ-судӣ дар натиҷаи баҳогузории зарари

Тренинг оид ба масъалаҳои ҳуҷҷатгузории далелҳои шиканҷа ва
дигар намуди муносибати бераҳмона тибқи меъёрҳои

Протоколи истамбулӣ барои судяхо ва судяҳои-таҷрибаомӯз бахшида шуда буд.
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ҷисмонӣ дақиқ карда мешавад. Психиатр метавонад танҳо ҳолати рӯҳии шахсро бе 
таснифот оид ба сатҳу зинаи зарар ба саломатӣ муайян кунад.
- Нодуруст фаҳмидани он ки психиатр ҳангоми муайян кардани зарурати табобати 
минбаъдаи ҷабрдидагони шиканҷа, инчунин муваззаф аст хароҷоти табобатро 
муайян кунад;
- Тренерон оид ба муҳимият ва зарурати мақоми ҳуҷҷати мазкур ба иштирокчиён 
иттилоъ пешниҳод карданд. 
Бояд гуфт, ки судяҳо нақши психиатронро дар гузаронидани ташхис (экспертиза) 
барои муайян намудани ҳолати пас аз зарбаи равонӣ аз шиканҷа дар парвандаҳои 
ҷиноятӣ хуб дарк карданд.

Экспертизаи тиббӣ-судӣ:
- Аксарияти иштирокчиёни тренинг ҳангоми суолгузорӣ ба эксперти тиббӣ-судӣ 
пурсон шуданд, ки «зарари ҷисмонии дар натиҷаи шиканҷа гирифта то чӣ андоза 
аст?»;
 Маърӯзачӣ – эксперти тиббӣ-судӣ ба иштирокчиён тавзеҳ дод, ки таърифи 
шиканҷа дар доираи салоҳияти коршиноси судӣ нест. Эксперти тиббӣ-судӣ танҳо 
мавҷудияти зарар, механизми гирифтани он ва мӯҳлати зарарро муайян мекунад;
- Бештари иштирокчиён танҳо бо гузаронидани экспертизаи тиббӣ-судӣ иктифо 
мекарданд. 
 Маърӯзачӣ–эксперти тиббӣ-судӣ аҳамияти таъин кардани ташхиси комплекси 
(экспертизаи тиббӣ-судӣ ва ва психиатрӣ)-ро барои муайян кардани на танҳо 
ҷароҳати ҷисмонӣ, инчунин ҳолати мушкилоти равонии пас аз шиканҷа, ки 
мутобиқи стандартҳои Протоколи истамбулӣ ҳатмист, ба иштирокчиён шарҳ дод; 
- Ҳангоми суолгузорӣ аксари иштирокчиён санаи дақиқ ва вақтро дарҷ накарда, 
суолро ба самти муайян кардани дараҷаи зарар гузоштанд. 
 Маърӯзачӣ қайд кард, ки ин амали хилофи КҶ ҶТ аст, чунки дар ин маврид 
муҳим на дараҷа, балки шакли зарар ба саломатӣ аст. Инчунин, маърӯзачӣ шарҳ дод, 
ки тибқи меъёрҳои Протоколи истамбулӣ экспертҳо бояд маълумот оид ба дараҷаи 
зарарро аз маълумоти пешниҳоднамудаи ҷабрдида ва роҳҳои гирифтани зарар 
муайян кунанд. Ҳамчунин замима кардани аксҳо, муайян кардани ҳолати мушкилоти 
равонӣ пас аз шиканҷа ва зарурати табобати клиникӣ аз ҷониби эксперт дақиқ карда 
мешавад.

 Мизи мудаввар оид ба натиҷаҳои лоиҳа:
Санаи 27-уми октябри соли 2016 дар шаҳри Душанбе аз ҷониби ТҶ “Центр по правам 
человека” дар ҳамкорӣ бо Маркази таълимии судяҳои назди Суди олии ҶТ мизи 
мудаввар оид ба натиҷаи тренингҳои омӯзишӣ барои судяҳо оид ба Протоколи 
истамбулӣ баргузор гардид. Инчунин дар чорабинии мазкур барномаи таълимӣ ва 
курсҳои лексионӣ, барои кафедраи криминалистика ва эскпертизаи судии факултаи 
ҳуқуқшиносии ДМТ ҶТ тибқи меърҳои Протоколи истамбулӣ, муаррифӣ карда 
шуданд. Ҳамзамон, аз ҷониби судяи шаҳри Душанбе муаррифӣ оид ба таҷрибаи 
таҳқиқот дар сурати истифодаи шиканҷа пешниҳод карда шуд.  
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Бояд гуфт, ки дар раванди мизи мудаввар оид ба мушкилот ва имкониятҳои 
таҳқиқоти ҳолатҳои шиканҷа ва дигар намуди муносибати ғайриинсонӣ мавриди 
баррасӣ қарор гирифтанд ва дар натиҷа як қатор мушкилот ва пешниҳодот барои 
татбиқи меъёрҳои Протоколи истамбулӣ дар Тоҷикистон қироат шуданд.

Тавсияҳо аз ҷониби: 
Суди олии ҶТ:
• Бештар намудани тренинг ва курсҳои омӯзишӣ бо такя ба масъалаи тибби судӣ дар 
дигар кишварҳо;
• Ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қарори Пленуми Суди олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, чунки тағйиру иловаҳо ба Кодекси мурофиавии ҷиноятии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ворид карда шуда буданд ва инчунин дохил намудани меъёрҳои 
Протоколи истамбулӣ;
• Доираи субъекти моддаи 143¹ КҶ ҶТ-ро васеъ кардан зарур, чунки моддаи мазкур 
танҳо субъектҳои мақомоти тафтишотӣ ва пурсишро дар бар гирифта, шиканҷа дар 
қисмҳои ҳарбӣ ва ҷойҳои маҳрум аз озодӣ тибқи дигар моддаи КҶ ҶТ баррасӣ 
мешаванд;
• Барои судя, прокурор ва адвокатҳо дастурамал оиди суолгузорӣ ба мутахассисон 
омода карда шавад;
• Омори муроҷиат ба судҳо оид ба шиканҷа таъсис дода шавад;
• Шиканҷа дар аввалин лаҳзаҳои дастгиркунӣ истифода бурда мешаванд, бинобар ин 
зарур аст, ки корҳо бо мақомоти тафтишотӣ, аз ҷумла, насб кардани камераҳои 
назоратӣ дар утоқҳои пурсиш, системаи базаи электронӣ дар ШВКД (прокуратура 
омодагии худро изҳор дошт, аммо феълан дар буҷа маблағ ва имконият нест), пурзӯр 
карда шавад;
• Дар тренингҳо бештар дар мавриди ҳолатҳо дар маҳбасхонаҳои Гуантанамо ва 
Покистон бояд гуфт, то судяҳо маълумот дошта бошанд;
• Коркарди қарори Пленуми СО ҶТ оид ба тартиби дастгиркунӣ, пурсиш ва 
тафтишот;
• Ҷавобгарии ташхисгарон оид ба натиҷаҳои экспертизаи додаашон бештар шавад;
• Дар парвандаҳои ҷиноятӣ ҷалб намудани экспертони психолог ва психиатр.

Маркази такмили ихтисоси назди Прокуратураи генералии ҶТ:
• Гузаронидани тренингҳо барои прокурорҳо оид ба меъёрҳои Протоколи 
истамбулӣ; 
• Инчунин ба барномаи таълимии факултаи ҳуқуқшиносӣ ворид кардани масъалаи 
вобаста ба таҳқиқот;
• Минбаъд дар лоиҳаҳои вобаста ба ислоҳоти масҳбасхонаҳо ва таҳқиқоти 
парвандаҳои ҷиноятии вобаста ба шиканҷа ҷалб кардани мақомоти прокуратура оид 
ба назорат аз болои муассисаҳои маҳрум аз озодӣ.

Прокуратураи ҳарбии ҶТ: 
• Қайд карда шуд, ки дар қисмҳои ҳарбӣ шиканҷа ва муносибати бераҳмона ҷой
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доранд, аммо ин ҷиноятҳо ҳамчун муносибатҳои ғайринизомномавӣ баррасӣ 
мешаванд, чунки доираи субеъктҳо тибқи моддаи 143¹ КҶ ҶТ амали ҳарбиёнро 
ҳамчун шиканҷа арзёбӣ карданро маҳдуд мекунад. 
• ВАО бештар маврид дар бораи шиканҷа дар қисмҳои ҳарбӣ мақолаҳо менависанд, 
ҳарчанд ки ин амалҳо тибқи қонун ҳамчун шиканҷа басту банд карда намешаванд. 
Бояд ба намояндагони ВАО оид ба шиканҷа ва дигар намуд муносибати бераҳмонаро 
фаҳмонд. 
• Дар тренингҳо бояд бештар дар бораи таҷрибаи байналхалқӣ оид ба парвандаҳои 
вобаста ба шиканҷа мисол овард.

Тавсияҳо ба:

Ба судяҳо:
1. Баргузории тренингҳо оид ба меъёрҳои байналхалқӣ, аз ҷумла Пакти байналхалқӣ 
оид ба ҳуқуқҳои гражданӣ ва сиёсӣ ва Конвенсияи зидди шиканҷа ва дигар намудҳои 
муносибат ва ҷазои бераҳмона, ғайриинсонӣ ё таҳқиркунандаи шаъну шараф;
2. Баргузории курсҳои моҳона дар бораи тибби судӣ (экспертизаи тиббӣ –судии 
психиатрӣ ва психологӣ) оид ба парвандаҳои марбут бо шиканҷа ва дигар намудҳои 
муносибати бераҳмона;
3. Баргузории вохӯриҳои корӣ бо иштироки судяҳо, адвокатҳо, прокурорҳо, духтурон 
(экспертони тиббӣ-судӣ ва психиаторҳо) барои баррасӣ ва мустаҳкамнамоии нақши 
судяҳо дар таҳқиқот ҳангоми баррасии парвандаҳои вобаста ба шиканҷа;
4. Таҳлил ва ворид намудани меъёрҳои Протоколи истамбулӣ ба Қарори Пленуми 
СО ҶТ №1 “Оид ба қабули меъёрҳои қонунгузории ҷиноятӣ ва мурофиавӣ-ҷиноятӣ 
дар мубориза бо шиканҷа” аз соли 2012;
5. Пурзӯрнамоӣ ва назорат аз болои иҷроиши Қарори Пленуми СО ҶТ №1 “Оид ба 
қабули меъёрҳои қонунгузории ҷиноятӣ ва мурофиавӣ-ҷиноятӣ дар мубориза бо 
шиканҷа” аз ҷониби судяҳо дар ҷараёни таҳқиқоти парвандаҳои ҷиноятӣ;
6. Ворид намудани ҳисоботи оморӣ дар Суди олии ҶТ оид ба ҳолатҳои истифодаи 
шиканҷа ва дигар муносибати бераҳмона;
7. Нашр ва пешниҳоди Протоколи истамбулӣ барои тамоми судяҳои шаҳрҳо ва 
ноҳияҳои ҶТ;
8. Баргузории тренингҳо барои судяҳои судҳои ҳарбии ҶТ, ки тафтишоти 
парвандаҳои ҷиноятӣ оид ба шиканҷаро дар қисмҳои ҳарбӣ баррасӣ мекунанд.

Ба прокурорҳо:
1. Гузаронидани тернингҳо барои прокурорҳо (прокурор ва прокурорҳои ҳарбӣ) оид 
ба меъёрҳои Протоколи истамбулӣ;
2. Таҳлил ва ворид намудани меъёрҳои Протоколи истамбулӣ ба Дастурамали 
методӣ оид ба вокуниш ва тафтишоти далелҳои шиканҷа ва дигар намуди 
муносибатҳои бераҳмона барои кормандони прокуратура аз соли 2012;
3. Назорати прокурорҳо аз болои фаъолияти духтуроне, ки шаҳодатгардонии тиббии 
шахсони дастгиршударо амалӣ мекунанд;
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4. Нашр ва пешниҳоди Протоколи истамбулӣ барои тамоми прокурорҳои шаҳрҳо ва 
ноҳияҳои ҶТ. 
Умумӣ:
1. Баргузории тренингҳо барои духтурони психиатр (дар доираи ҳамаи тренингҳо 
психиатрҳо фаро гирифта нашуданд, аммо дар баҳогузории натиҷаҳои пас аз 
шиканҷа ҷалб шудаанд);  
2. Ворид намудани меъёрҳои Протоколи истамбулӣ ба барномаҳои таълимии 
кафедраи наркология ва психиатрия ба номи Минхоч Ғуломов.
3. Васеъ намудани давраи субъекти ҷиноятӣ моддаи 143¹ КҶ ҶТ;
4. Ворид намудани боби 3-и Протоколи истамбулӣ ба барномаи таълимии кафедраи 
ҳуқуқи ҷиноятӣ ё назорати прокурории факултаҳои ҳуқуқшиносӣ;
5. Коркарди сохтор ё стратегияи назорат (мониторинг)-и амалинамоии Протоколи 
истамбулӣ дар судҳо, прокуратураҳо, муассисаҳои тиббӣ ва ғ.;
6. Хатари истифодаи шиканҷа дар аввалин лаҳзаҳои дастгиркунӣ ба миён меояд, 
бинобар ин, кор бо мақомоти тафтишотӣ, аз ҷумла, насб кардани камераҳои 
назоратӣ дар утоқҳои пурсиш, системаи базаи электронӣ дар ШКД (прокуратура 
омодагии худро изҳор дошт, аммо феълан дар буҷа маблағ ва имконият нест), пурзӯр 
карда шавад;
7. Ба роҳ мондани фаъолияти адвокатҳо ва Гурӯҳи офиятбахшии қурбониёни 
шиканҷа дар назди Эътилофи ташкилотҳои ҷамъиятӣ зидди шиканҷа ва беҷазоӣ дар 
Тоҷикистон ҳангоми ҳуҷҷатнигории ҳолатҳои шиканҷа тибқи меъёрҳои Протоколи 
истамбулӣ;
8. Маъракаҳои иттилоотӣ оид ба нақши судяҳо, прокурорҳо ва духтурон дар 
масъалаи тафтишоти ҳолатҳои шиканҷа ва баҳогузории оқибатҳои зарари ҷисмонӣ 
ва равонӣ.

 Конфронси байналхалқӣ: 
 Аз 21 то 22 сентябри соли 2016 дар шаҳри Бишкек конфронси байналхалқӣ 
бахшида ба татбиқнамоиӣ меъёрҳои Протоколи истамбулӣ ва ворид намудани 
таҷрибаи минтақавӣ ба меъёрҳои байналхалқӣ барои таҳқиқот ва ҳуҷҷатгузории 
боманфиати ҳолатҳои шиканҷа шуда гузашт. 
 Конфронс дар ҳамдастӣ бо экспертҳои «Духтурон барои ҳуқуқҳои инсон» 
(ҳаммуаллифони Протоколи истамбулӣ), Эътилофи ташкилотҳои ҷамъиятӣ зидди 
шиканҷа ва беҷазоӣ дар Қирғизистон, Иттиҳоди Аврупо, Фонди 
“Сорос-Қирғизистон”, Институти ба номи Людвиг Балсман оид ба ҳуқуқҳои инсон, 
Бюро САҲА дар Бишкек, Шуъбаи минтақавии Идораи комиссариати олии СММ оид 
ба ҳуқуқҳои инсон дар Осиёи Марказӣ, Шӯрои байналхалқии офиятбахшии 
қурбониёни шиканҷа, Институти “Ҷамъияти Кушода” Бунёди Мадад- Тоҷикистон ва 
ғайра, баргузор шуд. 
 Мақсади конфронс қабули Лоиҳаи ҳалли “тадбиқи Нақшаи амал оид ба 
вориднамоиӣ меъёрҳои Протоколи истамбулӣ”, ворид намудани таҷрибаи 
минтақавӣ ба меъёрҳои байналхалқӣ барои таҳқиқот ва ҳуҷҷатгузории боманфиати 
ҳолатҳои шиканҷа буд.
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 Дар кушодашавии конфронс муроҷиати видеоии профессор Хуан Мендас – 
маърӯзачиии махсуси СММ оид ба шиканҷа ва дигар намудҳои муносибат ва ҷазои 
бераҳмона, ғайриинсонӣ ё таҳқиркунандаи шаъну шараф, ба таври мустақим 
намоиш дода шуд. 
 Дар баромади худ маърӯзачии махсус оид ба имконоти татбиқи меъёрҳои 
Протоколи истамбулиро ҳамчун механизми бо манфиат коркунанда дар таҳқиқоти 
корҳои вобаста ба шиканҷа ва дигар намуди муносибати бераҳмона қайд намуда, оид 
ба қадамҳои мусбати татбиқнамоиӣ ҳуҷҷати мазкур дар Тоҷикистон ва Қирғизистон 
зикр намуд.  
 Дар конфронс якчанд бахш ба масъалаҳои таҳқиқот ва нақши духтурон дар 
баҳогузории оқибатҳои зарари ҷисмонӣ ва равонӣ дар ҳолатҳои шиканҷа бахшида 
шуда, муаррифии намояндагони давлатҳои гуногун, аз ҷумла - Австрия, Иёлоти 
Муттаҳидаи Амрико, Мексико, Молдова, Қирғизистон, Қазоқистон, Тоҷикистон ва 
ғайра, шунида шуд.
 Бо дастгирии Институти “Ҷамъияти Кушода” Бунёди Мадад дар конфронси 
мазкур иштироки коршиносони фаъол дар самти тадбиқнамоиӣ Протоколи 
истамбулӣ дар Тоҷикистон имконпазир шуд.

 Тренинг барои адвокатҳо:
 Аз 27 то 29 сентябри соли 2016 тренинги серӯза оид ба меъёрҳои Протоколи 
истамбулӣ барои адвокатҳо ва намояндагони ташкилотҳои узви Эътилоф баргузор 
шуд. Тренинг аз ҷониби Русудан Бериашвили – коршиноси ташкилоти 
байналхалқии “Духтурон барои ҳуқуқҳои инсон”, Бегиҷон Юсупов – духтур психиатр 
ва Парвина Наврӯзова – ҳуқуқшиноси ТҶ “Центр по правам человека” гузаронида 
шуда, 12 нафар иштирокчиро фаро гирифт.

 Мизи мудаввар: Талош барои решакан кардани шиканҷа
 6 октябри соли 2017 дар шаҳри Душанбе мизи мудаввар оид ба таҳия ва 
коркарди тафсири Кодекси иҷрои ҷазои ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 
натиҷаҳои лоиҳаи «Баланд бардоштани маҳорати касбии табибон тибқи меъёрҳои 
Протоколи истамбулӣ» баргузор гардид. Дар ин ҳамоиш намояндагони мақомоти 
қудратӣ, созмонҳои ҷамъиятию байналмилалӣ ва коршиносон ширкат карданд.
 Дар вохӯрии мазкур Саидаҳмад Икромов, менеҷери Барномаи волоияти қонун 
ва дастрасӣ ба адолати Барномаи Рушди СММ зикр кард, ки: “Тайи зиёда аз ду сол 
аст, ки Барномаи Рушд ҳамроҳи барномаҳои дигар шарикон, ба монанди Фонди 
Сорос ва дафтари Комиссари Олии СММ оид ба ҳуқуқи инсон ташкилотҳои 
ҷамъиятӣ ва мақомоти давлатиро дар татбиқ намудани стандартҳои протоколи 
стамбулӣ дастгирӣ менамояд. Дар ин давра ҳуҷҷатҳои дохилии духтурони 
муассисаҳои ислоҳотӣ оид ба ҳуҷҷатгузории ҳолатҳои шиканҷа, тренингҳои махсус 
оид ба истифода бурдани ин гуна ҳуҷҷатҳо гузаронида шудаанд. Умедворем, ки саъю 
талоши шарикон дар ин самт боиси решакан шудани шиканҷа ва дигар намуди 
муносибат ва ҷазои бераҳмона, ғайриинсонӣ ва таҳқиркунандаи шаъну шараф дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон мегардад”.
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 Сафарализода Зафар, мудири шӯъбаи ҳуқуқи кӯдаки Дастгоҳи иҷроияи 
Президенти ҶТ оид ба масъалаҳои баррасишаванда ва муҳимияти Протоколи 
истамбулӣ дар пешгирӣ ва таҳқиқи самараноки ҳолатҳои шиканҷа қайд намуд: 
«Протоколи истамбулӣ, ки соли 1999 қабул шуда, аз ҷониби СММ ҳамчун ҳуҷҷати 
байналхалқӣ дар самти мубориза ва пешгирии шиканҷа эътироф гардидааст, 
ҳуҷҷати ягонае ба ҳисоб меравад, ки қоидаҳои байналмиллалии самаранок дар 
пешгирии шиканҷа ва дар ҳуҷҷатнигории ҳолатҳои вобаста шиканҷа, кӯмак мекунад. 
Инчунин, коркарди тафсири Кодекси иҷрои ҷазои ҷиноятӣ барои нафароне, ки дар 
ин самт кор мекунанд, як дастуру роҳнамои самараноке ҳам дар амалия ва ҳам дар 
назария хоҳад буд». 
 Парвина Наврӯзова, ҳуқуқшиноси ТҶ “Центр по правам человека” дар 
мавриди натиҷаи Лоиҳа оид ба баланд бардоштани фаъолияти табибон тибқи 
меъёрҳои Протоколи истамбулӣ ва коркарди тафсири Кодекси иҷрои ҷазои 
ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон гуфт: “Протоколи истамбулӣ аз шакли кӯтоҳи 
Тафтишоти самаранок ва ҳуҷҷатгузории шиканҷа ва дигар намудҳои муносибат ва 
ҷазои бераҳмона, ки аз тарафи Ассамблеяи генералии СММ ва Комиссия оид ба 
ҳуқуқи инсон соли 2000 қабул гардидааст, гирифта шудааст. Бо фармони Вазорати 
тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон гуруҳи корӣ таъсис 
шуд ва ҳар сол мо нақшаи кориву амалиамонро оид ба иҷро кардани стандартҳои ин 
протокол тартиб медиҳем. Дар ду соли охир мо бо духтурони муассисаҳои тиббии 
шаҳрӣ ва дигарон оид ба ворид намудани меъёрҳои Протоколи Истамбулӣ ба 
ҳуҷҷатҳои дохилӣ, инчунин баланд бардоштани дониши кормандони тиб ва дигар 
мутахассисон оид ба меъёрҳои Протоколи истамбулӣ ҳамкорӣ доштем”.
 Дар чорабинии мазкур оид ба ҳуқуқи маҳкумшудагон барои гуруснанишинӣ 
гуфта шуд: «Маҳкумшуда ҳангоми гирифтани ҳукм танҳо аз озодӣ маҳрум карда 
мешавад ва дигар ҳуқуқҳои инсонии ӯ бояд риоя шаванд, аз ҷумла ҳуқуқ ба 
гуруснанишинӣ. Танҳо дар сурати зарар ба саломатӣ мутахассисони тиббӣ ё 
нозирони муассисаҳои ислоҳӣ метавонанд, ки ба гуруснанишинии маҳкумшуда 
дахолат кунанд. Аммо дар ин сурат ҳам вазифаи корманди тиббӣ сабаби 
гуруснанишиниро муайян кардан нест, яъне ин кори мутахасиси муассисаи ислоҳӣ 
аст. Вазифаи корманди тиббӣ бе дахолат ба ҳуқуқи гуруснанишии маҳкумшуда 
назорат бурдани вазъи саломатии ӯ буда, танҳо дар сурати муайян кардани он ки 
гуруснаниншинӣ ба саломатии маҳкумшуда хатари калон дорад, санадҳои зарурӣ 
тартиб дода шуда, тасмим оид ба хӯронидани хӯроки маҷбурӣ, маҷбуран об додан, ё 
бо истифода аз лавозимоти тиббӣ гирифта мешавад», - гуфт Нигина Баҳриева 
ҳуқуқшиноси Фонди ҷамьиятии «Нотабене».
 Ҳамчунин оид ба табобати маҷбурӣ гуфта шуд, ки тибқи меъёрҳои 
байналхалқи касе ҳуқуқ надорад, ки нафари дигарро барои табобат кардани бемории 
ӯ маҷбур кунад, аммо ин ҳуқуқи шахс то он ҷое риоя карда мешавад, ки бемории як 
шахс ба атрофиён сироятӣ ва хатар надошта бошад.
 «Аммо баъзе бемориҳо, аз қабили туберкулез, наркомания, таксикомания, 
ВИЧ/СПИД ва дигар бемориҳои сироятӣ, тибқи КИҶҶ ба гурӯҳи бемориҳои 
маҷбуран табобаткунанда дохил мешаванд.
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Бояд гуфт, ки коркарди тафсири Кодекси иҷрои ҷазои ҷиноятии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз ҷониби Сарраёсати иҷрои ҷазои ҷиноятӣ сар аввал оғоз шуда буд, 
аммо бинобар камбуди вақт, барои коркарди ҳуҷҷати мазкур муаллимони донишгоҳ 
ҷалб шуданд. Бинобар он ки кормандони Сарраёсат бевосита таҷриба 
ҳуқуқтадибқкунӣ дорад, беҳтар мешуд, ки тафсири таҳияшуда ба Сарраёсат барои 
таҳлил ва гирифтани таъғиру иловаҳо пешниҳод карда шавад», - қайд кард Фурқат 
Ғаниев номзади илмҳои тиб, директори Муасиссаи давлатии Маркази экспертизаи 
тиббӣ-судии вилояти Суғд.
 Ҳамзамон, дар ин ҳамоиш муаррифии натиҷаи коркарди тафсири Кодекси 
иҷрои ҷазои ҷиноятии Чумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби Зубайдулло Камолов, 
дотсенти кафедраи ҳуқуқи ҷиноятии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон сурат гирифт. 
Ӯ изҳор дошт, ки “баъди 6-уми августи соли 2001 зиёда аз 15 сол гузашта бошад ҳам, 
ҳанӯз тафсири КИҶҶ тартиб дода нашудааст. Новобаста аз он, ки Кодекси иҷрои 
ҷазои ҷиноятӣ бисёртар хусусияти комплексӣ дорад, аммо мо ҳангоми татбиқ 
намудани меъёрҳои он бештар такя мекунем ба дигар санадҳои меъёриву ҳуқуқие, ки 
мумкин аст аз ҷониби дигар мақомоти ҳокимияти давлатӣ оид ба иҷро ва адои ҷазо 
қабул карда шаванд. Аз ҳамин сабаб, тартиб додани тафсири Кодекси иҷрои ҷазои 
ҷиноятии Чумҳурии Тоҷикистон хеле зарур аст”.
 Ӯ ҳамзамон илова кард, ки шурӯъ аз қабули Конститутсия то ҳоло ислоҳоти 
системаи ҳуқуқӣ бо суръат пеш меравад, ки ин қонунҳо самтҳои асосии фаъолияти 
давлатро дар мубориза бо ҷинояткорӣ муайян менамоянд. 

Аз ҷониби иштирокчиён якчанд пешниход садо дод:
- Ворид намудани меъёрҳои Протоколи истамбулӣ ба барномаҳои таълимии  
  Маркази такмили ихтисоси назди Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- Пешниҳод намудани таъғиру иловаҳо ба моддаҳои Кодекси иҷрои ҷазои ҷиноятии 
  Ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи меъёрҳои Протоколи истамбулӣ;
- Таҳия намудани консепсияи реабелитатсионии маҳкумшудагон;
- Баланд бардоштани савияи дониши кормандон ва табибони СРИҶҶ ҶТ;
- Муҳим аст, ки масъалаҳои марбут ба озодӣ аз шиканҷа, ҳуҷҷатгузории чунин 
  ҳолатҳоро ба барномаҳои таълимӣ баъд аз хатми муассисаҳои дахлдор ворид намуд.
 Бояд гуфт, ки дар чаҳорчӯбаи лоиҳаи мазкур бо ҳамкории Сарраёсати иҷрои 
ҷазои ҷиноятии Вазорати адлияи ҶТ тренинг барои духтурони низоми 
пенетенсиарӣ, намояндагони Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон ва адвокату 
ҳуқуқшиносони Эътилофи ҷомеаи шаҳрвандӣ зидди шиканҷа ва беҷазоӣ дар 
Тоҷикистон баргузор гардид. Ҳамчунин, бо ташаббуси Сарраёсати иҷрои ҷазои 
ҷиноятии Вазорати адлияи ҶТ раванди коркарди шарҳу назарҳо ба Кодекси иҷрои 
ҷазои ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз карда шуда буд.
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ФАЪОЛИЯТИ ТАШКИЛОТҲО ДАР ЯК СОЛИ ОХИР
- БУРДБОРӢ ВА МУШКИЛОТ:

Русудан Бериашвили, коршиноси ташкилоти 
байналхалқии “Духтурон барои ҳуқуқҳои инсон”:

- Нақши ташкилоти байналхалқии «Духтурон 
барои ҳуқуқҳои инсон» дар мубориза бо шиканҷа 
хеле назаррас аст. Муддати 30 соли фаъолият дар 
самти ҳимояи ҳуқуқи инсон аз нуқтаи назари тиб 
ташкилот соҳиби ҷоизаи Нобел гаштааст. 

 Агар оид ба таҷрибаи Гурҷистон дар татбиқнамоии меъёрҳои Протоколи 
истамбулӣ гӯем, бояд гуфт, ки тақрибан 15 сол қабл ин кор оғоз шуда буд. Мавриди 
зикр аст, ки  Протоколи истамбулӣ – як ҳуҷҷати хеле муҳим буда, қадам ба қадам 
ҷорӣ карда мешавад ва ҳамзамон бояд дурустии татбиқи он мунтазам назорат карда 
шавад. Агар оид ба таҷрибаи Гурҷистон гӯем, мо дар чанд самт кор кардем – 
дигаргунӣ дар қонунгузорӣ, таҷрибаи рӯзмараи духтурон, экспертони тиббӣ-судӣ, 
психологҳо ва психиатрҳо. Дар воқеъ имрӯз тибқи таъғиру иловаҳое, ки дар 
қонунгузории кишвари мо ворид шуда буданд, мо метавонем мутобиқ ба меъёрҳои  
 Протоколи истамбулӣ парвандаҳоро таҳқиқ карда, ҳуҷҷатгузорӣ намоем. 
Ҳатто мо чунин таҷриба дорем, ки тибқи таҳқиқоти кори мо дар доираи талаботи 
Протоколи истамбулӣ парвандаҳо ба Суди аврупоӣ равон шуда, ба манфиати 
ҷабридида ҳал шудаанд.  
 Мо имрӯз бо ифтихор гуфта метавонем, ки дар пулиси кишвари мо шиканҷа 
истифода бурда намешавад. Чанд сол қабл ҳар чизе, ки паси деворҳои маҳбасхона 
мешуд, тамоман мавзӯи пӯшида буд, аммо имрӯз дар Гурҷистон ягон мавзӯъ, ба хусус 
оид ба шиканҷа табу нест. Худи мардум – ҳам ҷомеа ва ҳам ҳукумати кишвар дар 
мубориза бо шиканҷа хеле фаъол ҳастанд. Ҳамин аст яке аз дастовардҳои муҳим дар 
самти татбиқи меъёрҳои Протоколи истамбулӣ.

Мизи мудаввар оид ба таҳия ва коркарди тафсири Кодекси иҷрои ҷазои ҷиноятии
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва натиҷаҳои лоиҳаи «Баланд бардоштани маҳорати касбии

табибон тибқи меъёрҳои Протоколи истамбулӣ» бахшида шуда буд.
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 Ҳангоми сафари ман ба Душанбе соли 2013 имкони вохӯрӣ ва омӯзиши вазъи 
кишварро пайдо кардам. Бояд гуфт, ки баъди пошхӯрии Иттиҳоди шӯравӣ тӯли чанд 
сол мо имкони равобит бо ҳамкорони тоҷикро надоштем, аммо дар он сафари худ 
ман ҳаминро дарёфтам, ки дар Тоҷикистон низ ҳуҷҷатҳои асосии танзимкунандаи 
кори экспертони тиббӣ-судӣ ҳамранги Гурҷистон мебошанд.
 Дар мавриди дастовардҳои мусбии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти татбиқ 
намудани меъёрҳои Протоколи истамбулӣ ман шахсан хеле хушбин ҳастам. Дар 
муддати чор соли фаъолияти ташкилоти «Духтурон барои ҳуқуқҳои инсон» дар 
Осиёи Марказӣ, Тоҷикистон дар ҷорӣ намудани меъёрҳои ин ҳуҷҷати муҳими 
байналхалқӣ хеле қадамҳои боустувор гузошта истодааст. Аз оғози кор Вазорати 
тандурустии кишвар кӯшиш дорад, ки талаботҳои Протоколи истамбулиро ҳангоми 
ҳуҷҷатгузорӣ ҷорӣ намояд. Исботи ин гуфтаҳо коркард ва қабули бланкаҳои 
шаҳодатгардонии тиббӣ ва омӯзиши духтурон оид ба ҳуҷҷатгузории ҳолатҳои 
вобаста ба шиканҷа мебошанд. 
 Иштироки судяҳо дар тренингҳои касбӣ низ қобили қайд аст, чунки омодагии 
онҳо барои омӯзиши меърёҳои ҳуҷҷатҳои байналхалқӣ ва минбаъд татбиқи онҳо дар 
таҷриба боиси таҳсин аст. 
 Дигар нуктаи қобили зикр, ин кори дастаҷамъонаи ҳукумати кишвар ва 
ҷомеаи шаҳрвандӣ дар симои Эътилофи ташкилотҳои ҷамъиятӣ зидди шиканҷа ва 
беҷазоӣ дар Тоҷикистон аст. Дар қиёс бо дигар давлатҳои ҳамсоя Эътилофи 
ташкилотҳои ҷамъиятӣ зидди шиканҷа ва беҷазоӣ дар Тоҷикистон фаъолтар аст. 
 Ба андешаи ман, барои ба даст овардани боз ҳам натиҷаҳои дилхоҳ бояд ҳамаи 
сохторҳои қудратии кишвар барои ворид намудани меъёрҳои ин ҳуҷҷати муҳим 
муттаҳид шаванд. Кор бо қурбониёни шиканҷа мушкил аст ва дар ин самт кӯмаки 
сохторҳои давлатӣ ба аъзоёни Эътилоф, пеш аз ҳама барои худи давлат, хеле муҳим 
аст. Барои расидан ба ҳадафҳои ниҳоӣ, бояд ҳамаи судяҳо (ба хусус аз минтақаҳои 
дурдаст) ва прокурорҳо низ фаъолона ширкат кунанд. Чунки прокурорҳо дар 
парвандаҳои вобаста ба шиканҷа нақши ниҳоят муҳим доранд ва агар онҳо дар 
тренингҳои омӯзишии меъёрҳои Протоколи истамбулӣ ширкат карда, донишу 
маълумоти гирифтаашонро минбаъд дар фаъолияти худ истифода баранд, 
нишондодҳо оид ба муваффақият дар коҳиш додани шиканҷа дар кишвар хеле 
назаррас хоҳанд буд. 
 Дар баробари ин бояд барномаҳои омӯзишӣ барои адвокатҳо, экспертони 
тиббӣ-судӣ, психологу психиатрҳо, кормандони омбудсмен ва фаъолони ҷамъиятӣ 
оид ба талаботҳои Протоколи истамбулӣ мунтазам ба роҳ монда шавад.   
 Дар оянда бо расонаҳои хабарӣ фаъолияти бештару фарохтар ба роҳ монданро 
ният дорем. Чунки намояндагони ВАО дар пайдо кардани ҳолатҳои истифода 
шиканҷа ва дигар намуд муносибатҳои бераҳмона нақши аввалиндараҷа доранд, аз 
ин рӯ, омӯзиши журналистон барои пешниҳоди маводҳои марбут ба шиканҷа бо 
риояи меъёрҳои ахлоқӣ ва принсипи зарар наросонидан ба ҷабрдида, хеле зарур аст.
 Аз худ шахсан ба мардуми кишвар ва масъулин дар кори оғознамудаи якҷоя 
мувафақият таманно дорам. Ман низ худро узви ҷомеаи тоҷикистонӣ эҳсос мекунам, 
чунки дар кору фаъолияти дастҷамъона ҳамкорону дӯстони зиёд пайдо кардаам. 



БЮЛЛЕТЕНИ АХБОРОТӢ

-28-

 Мақсади асосии мо – расонидани кор то ба суд ва аз ҷониби суд қабули қарор 
дуруст аст. Ҳамаи ин аст талаботи меъёрҳои Протоколи истамбулӣ. 
Ташаккур барои дӯстӣ ва ҳамкорӣ!

ворид карда шуд, ки ба манфиати наваскарон ва ҳарбиён аст. Аз ҷумла, барои ҷалби 
ҷавонон ба хизмати ҳарбӣ аз ҷониби давлат имтиёзҳои гуногун пешниҳод шудааст.  
 Мисол, ҳангоми даъват ба хизмати ҳарбӣ бо муайян кардани вазъи оилавӣ 
наваскарро ба қисми ҳарбии наздиктарин ба ҷойи истиқомат ва оила таъин 
мекунанд. Барои гирифтани маълумоти олӣ дар ҳама муассисаҳои олии кишвар ба 
нафарони хизмати ҳарбиро анҷомдода имтиёз дар шакли 75 холи иловагӣ аз ҷониби 
Маркази миллии тестӣ пешбинӣ шудааст.
 Инчунин, аз тарафи якчанд ҷамоатҳо барои сарбозони хизмати ҳарбиро 
адокарда қитъаи замин ҷудо кардда мешавад. Ҳарчанд ин имтиёз дар сатҳи 
қонунгузорӣ тасдиқ нашуда бошад ҳам, он аз ҷониби раисони ҷамоат ва ноҳияҳо 
мавриди амал қарор гирифтааст. 
 Дар мавриди шароити зист ва хизмати аскарон дар дохили қисмҳои низомӣ 
низ дар хурду хӯрок ва таъмини таҷҳизоти лозима барои хизмати ҳарбӣ дигаргунии 
мусбӣ дида мешавад. 
 Аз ҳама асос, нақши прокуратураи ҳарбӣ дар иҷрои қонуният дар дохили 
қисмҳои ҳарбӣ маврид ба ёдоварист. Ин сохтор дар тамоми кишвар аз болои 
қисмҳои ҳарбӣ оид ба муносибатҳои ғайринизомӣ, пешигрии қонунвайронкунӣ ва 
ҷиноят, корҳои фаҳмондадиҳӣ ва назоратӣ бурда, дар рафти тафтишот барои 
кушодани ҳуқуқвайронкунӣ нисбат ба аскарон ва даъватшудагон фаъолона ширкат 
мекунад.  
 Яке аз дастовардҳои муҳим дар ин самт, муроҷиати оммавии Президенти 
кишвар оид ба нест кардани даъвати ғайриқонунии ҷавонон ба сафи қувваҳои 
низомӣ (облава) аст.
15-уми феврали соли 2014 Президенти кишвар Эмомалӣ Раҳмон, Сарфармондеҳи 
қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар вохӯрӣ бо кормандони ҳарбӣ 
фармон дод, ки даъвати ҷавонон тариқи «облава» ба сафи қушунҳои ҳарбӣ ба тамом 
нест карда шавад. Баъд аз ин баромади сарвари давлат ва эътирофи мушкилоти 
мазкур дар сатҳи баланди сиёсӣ, мушкили «облава» ба маротиб кам шуд. Бояд гуфт, 
ки маҳз баъди баромади  Президент  оид  ба  манъи «облава» аз ҷониби прокуратура 

Дилрабо Самадова, роҳбари ТҶ «Дафтари 
озодиҳои шаҳрвандӣ»:
- Дафтари озодиҳои шаҳрвандӣ, ки яке аз самтҳои 
фаъолияташ ҳимояи ҳуқуқ ва манфиатҳои 
аскарон ва ҷавонони даъватшуда ба сафи қувваҳои 
мусаллаҳи кишвар аст, як қатор таъғиру иловаҳои 
мусбатро дар ин самт қайд карда метавонад. Бояд 
гуфт, ки дар даврони соҳибистиқлолии кишвар 
дар сафи қувваҳои мусаллаҳ як қатор дигаргуниҳо 
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назорат аз болои даъват ба сафи қувваҳои мусаллаҳ пурзӯр карда шуда, чанд 
парвандаи ҷиноӣ барои нақзи ҳуқуқи шаҳрвандон нисбат ба кормандони 
комиссариатҳои ҳарбӣ ва намояндагони комиссияи тиббӣ боз карда шуда, 
гунаҳкорон ба ҷавобгарӣ кашида шуданд. Тибқи омор аз соли 2013 барои 
ғайриқонунӣ ҷалб кардани ҷавонон барои хизмати ҳарбӣ 25 корманди 
комиссариатҳои ҳарбӣ ба ҷавобгарӣ кашида шуданд. 
 Дар чанд соли охир, бори аввал дар Тоҷикистон таҷрибаи рӯёнидани зарари 
маънавӣ ба ҷабрдидагони «дедовщина» дар хизмати ҳарбӣ аз ҷониби ТҶ «Дафтари 
озодиҳои шаҳрвандӣ» ба роҳ монда шуд. Соли 2016 аз рӯйи ду парванда 
ҳуқуқшиносони мо қарори судро оид ба рӯёнидани зарари маънавӣ ва молӣ ба 
ҷабрдидагони шиканҷа ва муносибати бераҳмона дар сафи қувваҳои мусаллаҳ ба даст 
оварданд. Се парвандаи дигари ҳамсон дар зинаи баррасии судӣ қарор доранд.  
 Тибқи китоби бақайдгирии муроҷиати ТҶ «Дафтари озходиҳои шаҳрвандӣ» 
дар соли 2016 ба 635 нафар ва то 1-уми сентябри соли 2017 ба 174 нафар кӯмаки 
ҳуқуқӣ расонида шудааст. 
 Оғоз аз соли 2014 ТҶ «Дафтари озодиҳои шаҳрвандӣ» ва Омбудсмен дар 
Тоҷикистон бори аввал дар 25 соли истиқлолият мониторинги қисмҳои ҳарбиро 
бевосита баъди дидани онҳо гузаронид. Мониторинги мазкур 10 қисми ҳарбии воқеъ 
дар минтақаҳои дурдасти кишварро бо тафтиши фаъолияти солҳои 2014-2016 дар 
бар гирифт, ки дар маҷмӯъ 200 нафар сарбоз ва офитсерони қисмҳои ҳарбӣ дар 
пурсишнома иштирок карданд.

шикоятҳо оид ба истифодаи шиканҷа ва дигар намуд муносибати бераҳмона, 
ғайриинсонӣ аз ҷониби шахсони мансабдор нисбат ба шаҳрвандон кор мекунем. 
Вазифаи мо ҳимояи ҳуқуқҳои қурбониени шиканҷа дар сохторҳои пеш аз тафтишотӣ 
ва суд буда, инчунин барои гирифтани ҷуброни зарар кӯмаки ҳуқуқӣ мерасонем.  
 Соли 2016 ташкилоти ҷамяъитии “Маркази мустақил оид ба ҳифзи ҳуқуқи 
инсон” ҳамчун ҳамоҳангсози гурӯҳи расонаии Эътилофи ҷомеаи шаҳрвандӣ зидди 
шиканҷа ва беҷазоӣ дар Тоҷикистон интихоб гардид. 
 Агар дар мавриди қадамҳои мусбӣ дар самти кам кардани шиканҷа, аз ҷумла 
тадқиқот ва мониторинги чунин ҳолатҳо сухан кунем, пас нуктаҳои зеринро қайд 
бояд кард, ки соли 2012 ба КҶ ҶТ моддаи 143¹ ворид карда шуд, ки барои шиканҷа 
ҷазо пешбинӣ кардааст.

Шоира Давлатова, роҳбари ТҶ «Маркази 
мустақил оид ба ҳифзи ҳуқуқи инсон»:
- Ташкилоти ҷамъиятии «Маркази мустақил оид 
ба ҳифзи ҳуқуқи инсон» самти фаъолияташ 
ҳимояи ҳуқуқи инсон, аз ҷумла мубориза 
муқобили шиканҷа ва беҷазоӣ дар Тоҷикистон 
мебошад. Ташкилоти мо аъзои Эътилофи ҷомеаи 
шаҳрвандӣ зидди шиканҷа ва беҷазоӣ дар 
Тоҷикистон буда,  дар  доираи  ин барнома  мо бо 
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Дар ҳамин сол, 25 июн, Қарори Пленуми Суди олии Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти №1 
«Дар бораи татбиқи меъёрҳои қонуни мурофиавии ҷиноӣ оид ба мубориза бо 
шиканҷа» қабул карда шуд.
 Тибқи муроҷиати шаҳрвандоне, ки аз ҷониби ашхсои мансабдор зери шиканҷа 
қарор гирифтаанд, аз ҷониби мақомоти прокуратура дар асоси моддаи 143¹-и 
Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Суд парвандаҳои ҷиноятӣ кушода, ин 
мансабдорон барои содир намудани ҷиноят гунаҳгор дониста шуда, ба ҷавогарӣ 
кашида шуданд ва нисбаташон Ҳукмҳои дахлдори судӣ ба қувваи қонунӣ даромада ва  
айни ҳол иҷро шудаанд.
 14 майи соли 2016, Президенти кишвар Эмомалӣ Раҳмон оид ба ворид 
намудани тағйиру иловаҳо ба  Кодекси мурофиавии ҷиноӣ (КМҶ) ва Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи тартиб ва шароити нигоҳ доштани 
гумонбаршудагон, айбдоршавандагон ва судшавандаҳо» ташаббус намуд.
 Тағйирот дар қонунгузорӣ мӯҳлати ҳадди аксарро, ки шахсро метавон дар муассисаи 
муваққатӣ (ИВС) то се рӯз нигоҳ дошт, коҳиш дид. Ин таъғйирот инчунин, раванди 
тартиб додани сабти ҳабс ва ҳуқуқи саривақт огоҳонидани аъзоёни оила ва 
ҳуқуқшиноси шахси дастгиршударо таъмин менамояд.
 Мувофиқи тағйироти мусбат дар меъёрҳои қонунгузорӣ, аз ҷумла Кодекси 
мурофиавии ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон, мӯҳлати нигоҳдорӣ аз лаҳзаи маҳдуд 
кардани озодӣ оғоз меёбад ва шахсони зери назорат қарордошта метавонанд дар 
машваратҳои як ба як бо ҳуқуқшинос, аз лаҳзаи дастгиршавии воқеӣ, иштирок 
кунанд.
 Аммо бояд гуфт, ки дар қонунгузорӣ, мушкилоти асосӣ мавчуд будани 
таҳримҳои моддаи 143¹ КҶ ҶТ дар шакли алтернативии ҷазо барои шиканҷа 
(ҷарима, корҳои ислоҳӣ, ҷарима аз 365 то 912 нишондиҳанда барои ҳисобҳо, ё маҳрум 
кардан аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян то панҷ сол) мебошад. 
 Ҳамчунин, дар амал шиканҷа аз ҷониби шахсони мансабдор ба таври дигар, 
вайрон кардани низомномаи вазифавӣ, бахогузорӣ карда мешавад, ки ҷавобгарии 
нисбатан сабук пешбинӣ мекунад. Инчунин, аксаран сохтори тафтишотӣ, ки тибқи 
ариза мавҷудияти шиканҷаро тафтиш мекунад, баъди гузаронидани муоинаи 
пешакии далелҳои шиканҷа, оиди оғоз кардани парвандаи ҷиноятӣ бо далели 
набудани таркиби ҷиноят дар амалҳои шахси мансабдор радкарда мешаванд. 
 Вале хушҳолкунанда ин аст, ки ҳукумати кишвар барои қабули навгониҳо дар  
қонунгузории миллӣ аз нуқтаи назари мутобиқат ба меъёрҳои байналмилалӣ 
ташаббускорӣ мекунад. 
 Барои беҳтар намудани вазъият, бояд бештар бо коршиносон дар самти 
мубориза бар зидди шиканҷа ва дар амал татбиқ намудани донишҳои нав ба роҳ 
монда шавад. Инчунин зарур аст, ки таҷрибаи беҳтаринро барои бартараф намудани 
ин падида бо мақсади ба роҳ мондани чораҳои самарабахши зидди шиканҷа дар 
кишвар истифода намуд.



БЮЛЛЕТЕНИ АХБОРОТӢ

-31-

анҷом дода, дар шабакаҳои мухталиф барои гузориши алтернативӣ ба Кумитаҳои 
СММ, ки дар он масъалаҳои зӯроварии хонаводагӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
нобаробарии гендерӣ баррасӣ мешаванд, иштирок карда тавсияҳои худро пешниҳод 
менамоем.  Аз ҷумла фонди мо дар гузориши алтернативӣ ба Кумитаи СММ оид ба 
ҳуқуқҳои иҷтимоӣ ва иқтисодии тавсияҳои мақомоти шартномавии СММ ва 
мақомоти қонунгузор, Кумита оид ба ҳуқуқи инсон  иштирок карда, ба Кумитаи 
СММ оид ба барҳам додани ҳама гуна табъиз нисбати занон гузориш хоҳем навишт. 
Мо албатта ба қурбониёни зӯроварии хонаводагӣ дар масоили ҳуқуқӣ маслиҳат 
медиҳем, вақте ки онҳо ба мо муроҷиат мекунанд, аммо ин кӯмак доимӣ нест. Ин 
асосан хизматрасонии ройгони бемузд аст, чунки мо то ҳол лоиҳаҳои махсус надорем.
 Яке аз қадамҳио назаррас дар ин самт, қабули Қонуни ҶТ «Дар бораи 
пешгирии зӯроварии оилавӣ” ва қабули Низомномаи Вазорати корҳои дохилӣ оид 
ба ин масъала мебошад. Инчунин, кушодани ҳуҷраи махсус дар милисахона барои 
пешгирии зӯроварии оилавӣ низ хеле бомаврид аст. Ҳарчанд ин ҳама самаранок 
фаъолият намекунанд, аммо худ фаъол кардани онҳо аллакай як қадам ба пеш аст. 
Муҳим мо бояд ба пеш ҳаракат карда, ин ҳамаро фаъол намоем ва барои расидан ба 
ҳадафҳо бояд чунин амалҳо анҷом дода шаванд:
- Барои такмил додани қонун аз нуқтаи назари таҳияи механизмҳои самарабахши 
ҳифзи қурбониёни зӯроварии хонаводагӣ, ҳассосияти гендерӣ, ҳифзи ҳуқуқҳои 
гурӯҳҳои осебпазири шаҳрвандон (гирифторони ВИЧ/СПИД, маъюбон, кӯдакон ва 
ғайра);
- Ташкили механизми бозравоннамоии қурбониёни зӯроварии хонаводагӣ, ки то 
ҳанӯз мавҷуд нест;                                                                                                                                                                                               
- Ҷудо кардани захираҳо барои татбиқи Қонун ва Барномаи давлатии пешгирии 
зӯроварии хонаводагӣ. Таъсиси паноҳгоҳҳои муваққатӣ барои қурбониёни 
зӯроварии хонаводагӣ;
- Зӯроварии хонаводагиро ҳамчун ҷиноят арзёбӣ намуда, ба КҶ ҶТ ва КМҶ тағйиру 
иловазо, бо дарназардошти стандартҳои байналмилалӣ дар ин масъала, ворид 
намуд;
- Аз ҷониби давлат барои ҳалли чунин қазияҳои вобаста ба зӯроварии хонаводагӣ 
ҳуқуқшиносон бояд ҷудо карда шаванд.
Ҳаминро таъкид намудан муҳим аст, ки ин ҳама корҳо бояд аз ҷониби давлат анҷом 
дода шавад ва ташкилоту фондҳои ҷамъиятӣ дар навбати худ кӯмак расонанд.

Лариса Александрова, роҳбари фонди 
ҷамъиятии “Интихоби шумо”:
- Фонди ҷамъиятии “Интихоби шумо” 
ташкилотест, ки меъёрҳои байналхалқиро 
ҳангоми кӯмак ба ҷабрдидагони хушунати оилавӣ 
бо мутобиқат ба механизмҳои миллӣ дар кишвар 
татбиқ менамояд. Фонди мо дар якҷоягӣ бо 
Идораи ҳуқуқи инсон таҳлили гендерии Қонуни 
ҶТ "Дар бораи пешгирии зӯроварии хонаводагӣ" 
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 Мушкили асосӣ ин аст, ки ҳама қишрҳои ҷомеа, аз ҷумла сохторҳои ҳифзи 
ҳуқуқ низ, бар онанд, ки зӯроварии хонаводагӣ сирф мушкили оилавӣ буда, бояд дар 
доираи оила ҳал карда шавад. Аз ин ру, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва судҳо мушкили 
қурбониёни зӯроварии хонаводагиро ҳассос шумурда, нодида мегиранд. Барои ин 
гурӯҳи осебпазир ҳимояи ҳуқуқии ройгон (адвокат барои навиштани аризаи дуруст 
ва ҳимоя дар суд) аз ҷониби давлат пешбинӣ нашудааст.
 Яке аз дигар проблемаи асосӣ ин аст, ки қурбониёни зӯроварии хонаводагӣ 
ҳарчанд экспертизаи тиббӣ гузаранд ҳам, ин ҳуҷҷат ҳамчун далел барои исботи 
гуноҳи шахси сеюм қобили қабул нест ва барои қурбониёни зӯроварии хонаводагӣ 
кӯмаки равонӣ пешбинӣ нашудааст. Ва аз ҳама нуктаи зарурии ҳалталаб ин аст, ки 
механизми бозравонкунии қурбониёни зӯроварии хонаводагӣ тамоман ба роҳ монда 
нашудааст. Барои ҳамин хеле зарур аст, ки давлат дар самти кам кардани зӯроварии 
оилавӣ бештар кор кунад.

Наҷиба Ширинбекова, роҳбари ташкилоти ҷамъиятии «Ҳуқуқ ва 
беҳбудӣ»: 

- Ташкилоти ҷамъятии «Ҳуқуқ ва беҳбудӣ» дар кишвар тақрибан 20 сол фаъолият 
мекунад ва аз соли 2013 узви Эътилофи ҷомеаи шаҳрвандӣ зидди шиканҷа ва беҷазоӣ 
дар Тоҷикистон аст. 
 Аз соли 2015 ташкилоти мо ҳамоҳангсозии фаъолияти Гурӯҳи ёрии ҳуқуқии 
Эътилофи мазкурро ба ӯҳда дорад. Дар ҳайати Гурӯҳи ёрии ҳуқуқӣ (ГЁҲ), ҳашт 
ташкилоти узв ва чор ҳамкор бо Эътилоф, ки дар самти ёрии ҳуқуқӣ кор мекунанд, 
дохиланд. Аъзоёни ГЁҲ ба якдигар оид ба баланд бардоштани малакаи корӣ, 
таҷрибаи хуби ҳимояи ҳуқуқҳои шаҳрвандон ва расонидани ёрии ҳуқуқӣ кӯмак 
мекунанд. 
 Фаъолияти ГЁҲ барои мусоидат намудан ба таъсиси низоми самараноки ҷавоб 
додан ба шиканҷа ва муносибати бераҳмона ва механизми мустақили тафтишоти 
шиканҷа дар Тоҷикистон, инчунин ҳамоҳангсозии расонидани ёрии амалии ҳуқуқӣ 
ба қурбониёни шиканҷа ва хешовандони онҳо равона шудааст.
 Вазифаи ГЁҲ, ҳангоми муроҷиати шаҳрвандон оиди эҳтимолияти воқеияти 
истифода шудани шиканҷа ё дигар намуди муносибати бераҳмона нисбат ба онҳо, 
мусоидат дар доираи қонунгузории амалкунандаи мамлакат оиди муайян намудани 
далелҳои марбут ба ҳодисаҳои шиканҷа ва дақиқ намудани шахсони гунаҳкор дар ин 
қонуншиканӣ аст. Аъзо ва кормандони ГЁҲ кори худро танҳо дар асоси аризаи шахси 
ҷабрдида аз шиканҷа ва дигар намуд муносибати бераҳмона, ки барои дарёфти ёрии 
ҳуқуқӣ муроҷиат мекунад, оғоз менамояд. 
 Гурӯҳи ёрии ҳуқуқӣ дар якҷоягӣ бо ҳуқуқшиносон кӯшиш мекунад, ки далелҳо 
оид ба истифодаи шиканҷа (аз ҷумла далелҳои тиббӣ, шоҳидони имконпазир)-ро, 
муайян созанд. Айни замон, ҷанбаҳои ташаккули асосҳои воқеии ариза ё набудани он 
вазифаи пурраи давлат мебошад. Вазифаи фаъолони ҳуқуқи башар аз ҷамъоварии 
чунин далелҳо ва кӯмак ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар масъалаҳои марбут ба 
тафтишот аст.
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 ГЁҲ бо ВАО, коршиносон дар соҳаҳои мухталиф ва ҳуқуқшиносон ҳамкории 
зич мекунад. Арзкунандае, ки нисбаташ шиканҷа ва дигар муносибати бераҳмона 
истифода шудааст,  ё намояндаи шахс, ки эҳтимоли қурбонии шиканҷа ва 
муносибати бераҳмона гаштааст, дар баробари ёрии ҳуқуқӣ инчунин курсҳои 
офиятбахширо барои барқарорсозии саломатии ҷисмонӣ ва равонӣ, бартараф 
намудани оқибатҳои зиёди зарар ба саломатии дар натиҷаи истифодаи шиканҷа ва ё 
дигар муносибати бераҳмона, гирифта метавонад. 
 Дар доираи нақшаи  Стратегия умумии Эътилоф, ГЁҲ ба омӯзиши 
ҳимоятгарон ва ҳуқуқшиносон дар амалияи кор бо ҳолатҳои шиканҷа дар 
марҳилаҳои тафтишоти пешакӣ ва мурофиаҳои судӣ, аҳамияти калон медиҳад. 
Таваҷҷӯҳи махсус ба дурнамои амалҳои адвокатӣ дар таъиноти прокурор оид ба 
айбдоркунӣ дар ҳолатҳои вобаста ба истифодаи шиканҷа дода мешавад. Масъалаи 
муҳими ҳамкорӣ бо ҳуқуқшиносон ва мутахассисон дорои имконияти ба даст 
овардани далелҳои тиббӣ оид ба шиканҷа ва муносибати бераҳмона тибқи меъёрҳои 
Протоколи Истамбулӣ мебошанд.
 Новобаста аз ҷиҳатҳои мусбӣ дар самти коҳиш додан ва аз байн бурдани 
истифодаи шиканҷа ва дигар намуди муносибатҳои бераҳмона ва ҷорӣ намудани 
меъёрҳои мавҷуда, дар таҷриба мо ба мушкилот дучор мешавем.
 Дар таҷриба, шиканҷа дар аввалин соатҳои дастгирнамоӣ, ё дар муддати як-ду 
рӯзи аввали нигоҳдорӣ дар изолятори нигоҳдории муваққатӣ бо максади ба даст 
овардани нишондодҳои худиқрорӣ истифода бурда мешавад. Дар мурофиаҳои  судӣ, 
вақте ки судшаванда оид ба истифодаи шиканҷа ва дигар намуди муносибати 
бераҳмона шикоят мекунад, муайян карда мешавад, ки ӯ ҳангоми дастгир шудан дар 
ҳолати инкоммуникадо (бе имконияти робита бо ягон нафар аз берун - муаллиф) 
нигоҳдорӣ шудааст. Яъне дар муддати ду-се рӯзи аввали дастгиршавӣ  дастрасӣ ба 
ҳимоячӣ (адвокат) ва хешовандон пешниод нагардида буд. Дар баъзе ҳолат, 
дастгиршуда ариза оиди даст кашидан аз хизматрасонии адвокатро имзо мекунад. 
Тибқи қонун ин амал бояд ҳатман дар ҳузури адвокат сурат гирад, аммо дар таҷриба 
кормандони милитсия ё муфаттиш ба ин ӯҳдадорӣ аҳмият намедиҳанд.
 Тибқи моддаи 94 банди 4-и КМҶ ҶТ ҳангоми ҷойгир кардани гумонбаршуда 
дар изолятори (тавқифгоҳи) нигоҳдории муваққатӣ барои муайян намудани вазъи 
умумии саломатӣ ва ё мавҷуд будани ҷароҳатҳои ҷисмонӣ аз ҷониби корманди тиб 
муоинаи тиббии ӯ гузаронида мешавад. Гумонбаршуда ё ҳимоятгари ӯ ҳуқуқ доранд 
талаб намоянд, ки муоинаи тиббиро табиби мустақил ё коршиноси судӣ-тиббӣ 
гузаронад. Хулосаи муоинаи тиббӣ ба протоколи дастгиркунӣ ҳамроҳ карда 
мешавад. Аммо дар амалия бошад, таҷриба нишон медиҳад, ки на дар ҳама ҳолат ин 
талаботи қонун ҳангоми ворид намудани гумонбаршуда ба тавқифгоҳи нигоҳдории 
муваққатӣ риоя карда мешавад. Новобаста аз шикоят оид ба ҷароҳатҳо ва захмҳои 
мавҷуда дар варақи тиббӣ «солим» навишта мешавад. Дар баробари ин, 
дастгиршударо ба наздиктарин беморхона ё муассисаи тиббӣ бурда, дар назди 
корманди милитсия ташхиси тиббӣ гузаронида мешавад.
 Бояд оид ба гузаронидани ташхиси тиббии саривақтӣ, тибқи талаботи 
Протоколи  Истамбулӣ, қайд намоям, ки  новобаста  аз  мавҷуд  будани  захмҳои  аён  
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дар бадани дастгиршуда ин ташхис дар зинаи тафтишоти пешакӣ сари вақт 
гузаронида намешавад. Далелҳои тиббӣ ҳангоми тафтишот оид ба истифодаи 
шиканҷа ва дигар намуд муносибати бераҳмона нақши асосӣ мебозанд, аммо дар 
хулосаи тиббӣ-судӣ экспертҳо ба таври пурра захмҳои баданро дарҷ намекунанд, ё 
қисман онҳоро зикр мекунанд, ки хилофи меъёрҳои Протокли Истамбулӣ аст. Дар 
таҷриба шаҳодатгардонии тиббӣ танҳо бо азназаргузаронии духтури ҷароҳанбанд 
иктифо карда мешавад. 
 Яке аз мушкили дигар – вақте ки ҷабрдида оид ба истифодаи шиканҷа ва дигар 
намуд муносибати бераҳмона нисбати ӯ шикоят мекунад, таҷрибаи дар ҳузури 
адвокат шаҳодатгардонии тиббӣ мавҷуд нест. Ҳарчанд оид ба ин норасоӣ адвокатҳое, 
ки бо Эътилоф ҳамкорӣ доранд, дар талаботҳои худ оид ба таъин намудани 
экспертизаи тиббӣ менависанд, аммо дар таҷриба ин талабот на ҳама вақт риоя 
карда мешавад. 
 Протоколи истамбулӣ чунин принсипҳои муҳими тафтишотиро талаб 
мекунад: саривақтӣ, саҳеҳият, мустақилият. Аммо дар амал, мо мушоҳида мекунем, 
ки ҳангоми пешниҳоди аризаҳо оид ба ҷиноятҳои шиканҷа мӯҳлати мурофивии 
баррасии чунин аризаҳо ба эътибор гирифта намешаванд. 
 Мутобиқи моддаи 145 КМҶ ҶТ қарор дар бораи аризаҳои воридотӣ ва ҳисобот 
оид ба ҷиноятҳо бояд дар муддати на зиёда аз се рӯз аз рӯзи гирифтани он қабул 
карда шавад ва дар сурати зарурӣ, барои ба даст овардани маълумоти иловагӣ аз 
шахси ариза супорида, талаби ҳуҷҷатҳои лозима, ин мӯҳлат то ба 10 рӯз тамдид дода 
мешавад. Аммо аз даст додани мӯҳлати зарурӣ дар ин маврид ба он оварда 
мерасонад, ки ҷамъоварии далелҳои муҳим мушкил ва ғайриимкон мешаванд, чунки 
асари изҳо нест шуда дарёфти шоҳидон, дастрасӣ ба сабти видеоӣ мушкил мегардад. 
Тибқи меъёрҳои Протоколи истамбулӣ, ашхосе, ки таҳқиқот мегузаронанд, бояд 
бетараф ва беғаразона, дар алоҳидагӣ аз корхонаҳое, ки онҳо кор мекунанд, фаъолият 
намоянд. Вале тавре таҷриба нишон медиҳад, парвандаҳои оид ба шиканҷа ва дигар 
намуд муносибатҳои бераҳмона аз ҷониби ҳамон муфаттишоне, ки парвандаро 
таҳқиқ мекунанд ва тахминан ё қасдан ҳолати шиканҷаро нодида гирифтаанд, 
гузаронида мешавад. 
 Барои муайян намудани истифодаи шиканҷа ҳуҷҷатгузории ҳолатҳои 
шиканҷа ва дигар намуд муносибатҳои бераҳмона бурда мешавад. Ҳуҷҷатгузорӣ 
тибқи муроҷиати ҷабрдидагони тахминии шиканҷа ва/ё наздикони ӯ ба Эътилоф ва/ё 
ҳангоми дастрасии маълумот аз дигар нафарони манфиатдор, ВАО, ТҶ, адвокатҳо, 
духтурон ва ғайра, таҳия карда мешавад.
 Аз 1-уми январ то 30-уми сентябри соли 2017 дар Гурӯҳи ёрии ҳуқуқи Эътилоф 
муроҷиати 53 нафар шаҳрванд (дар ҳамин давраи соли 2016 – 62 муроҷиат), ки тибқи 
аризаҳои онҳо ба шиканҷа ва дигар намуд муносибати бераҳмона гирифтор 
шудаанд,  қайд карда шудааст. Аз ин шумора дар 30 ҳолат (20 ҳолат дар ҳамин давраи 
соли гузашта) хизматрасонии адвокатҳо аз ҳисоби ГЁҲ маблағгузорӣ шудааст ва 
инчунин тибқи 12 аризаи шаҳрвандон аз соли гузашта, ҳуқуқшиноси ГЁҲ кор карда 
истодаанд. 
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 Бюллетен бо дастгирии молиявии Вазорати корҳои 
хориҷии Финландия ва Барномаи Рушди СММ нашр шудааст. 
Донорҳо метавонанд бо фикру ақида, хулоса ва пешниҳодоте, 
ки дар ин бюллетен омадааст, ҳамақида набошанд. 
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