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«Ҳамватанони азиз!   

Тоҷикистон давлати ҳуқуқбунёду демократӣ ва 

дунявӣ буда, дар он таъмини ҳуқуқу озодиҳои инсон 

ва шаҳрванд, волоияти қонуну тартиботи ҳуқуқӣ 

кафолат дода шудааст.   

Илова бар ин, бо мақсади баланд бардоштани 

маърифати ҳуқуқии аҳолӣ вазоратҳои адлия, 

маориф ва илм, Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон, 

Академияи илмҳо, мақомоти иҷроияи ҳокимияти 

давлатии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо, муассисаҳои 

таҳсилоти олии касбӣ ва тамоми мақомоти 

давлатиро зарур аст, ки корҳои фаҳмондадиҳиро дар 

байни аҳолӣ густариш диҳанд».     

Иқтибос аз Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ,  

Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон,   

ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон,         

22.12.2016   
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ҲУҚУҚҲОИ ХУДРО ДОНЕД   

Хонандаи гиромӣ, китобчаи мазкур аз тарафи 

Ташкилоти ҷамъиятии «Центр по правам человека» дар 

доираи лоиҳаи «Устувор намудани ҳуқуқҳои инсон бо 

мақсади таъмини имкониятҳо барои дар амал ҷорӣ 

намудани ҳуқуқи одамон дар Тоҷикистон» Барномаи 

Рушди Созмони Милали Муттаҳид дар Тоҷикистон дар 

доираи Барномаи “Волоияти қонун ва дастрасӣ ба 

адолат”, бо маблағгузории Вазорати корҳои хориҷии 

Финляндия омода ва чоп шудааст.    

Аломатҳои дар нашрияи мазкур истифодашуда ва 

шарҳи мавод маънии аз ҷониби Вазорати корҳои 

хориҷии Финландия ва Барномаи Рушди СММ изҳор 

намудани ҳеҷ гуна афкореро нисбати мавқеи ҳуқуқии ин 

ё он давлат, ҳудуд, шаҳр ё ноҳия, мақомоти ҳукуматӣ ва 

ё муайянкунии сарҳадот, надоранд.    

Дар китобчаи зерин тавсияҳо барои шахсони дар 

ҷойҳои маҳрум аз озодӣ қарордошта оварда шудаанд, ки 

дар бораи ҳуқуқу вазифаҳои инсон маълумот медиҳанд.    
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 Маслиҳати  ройгон  ва 

хизматрасонии адвокат оид ба 

масъалаҳои ҳуқуқиро шумо аз  

ҳуқуқшиносон  дар  шаҳри 

Душанбе  ва  

   ноҳияҳои   тобеи  

 ҷумҳурӣ   тариқи  телефони  

боварии 98-708-76-76, дар вилояти Хатлон тариқи рақами 98-

787-66-66 ва дар вилояти Суғд тариқи рақами 98-787-3333, 

метавонед дастрас намоед.   

Маслиҳати ройгонро тариқи хаттӣба Ваколатдор оид 

ба ҳуқуқи инсон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, бо суроғаи: 

734025, ш. Душанбе, кӯчаи Ҷалол Икромӣ 7, телефонҳо: 

2217352, факс 2217969, ё ба почтаи электронии 

info@ombudsman.tj ё сомонаи www.ombudsman.tj 

метавонед равон намоед.   

Шумо метавонед пешниҳодҳои худро ба суроғаи: 

шаҳри Душанбе, кӯчаи Валаматзода, хонаи 8/1, ҳуҷраи 

30, Ташкилоти ҷамъиятии «Центр по правам человека» ё 

ба почтаи электронии hrc.tajikistan@gmail.com ирсол 

намоед. Барои пешниҳодҳои муфид мо аз шумо 

минатдорем.   

Дар бораи мо метавонед аз веб-сайти www.hrc.tj ва 

www.notorture.tj маълумот пайдо намоед.   

   

http://www.ombudsman.tj/
http://www.ombudsman.tj/
http://www.ombudsman.tj/
http://www.ombudsman.tj/
http://www.ombudsman.tj/
http://www.hrc.tj/
http://www.hrc.tj/
http://www.hrc.tj/
http://www.hrc.tj/
http://www.notorture.tj/
http://www.notorture.tj/
http://www.notorture.tj/
http://www.notorture.tj/
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Агар шумо ва ё шахси   

ба шумо наздикро дар масъалаи 

содир намудани ҷиноят дастгир 

карданд, чиро бояд донист?     

Дар лаҳзаҳои аввал, дар 

давраи тафтишот ва муддати  

адои ҷазо шумо   

чӣ ҳуқуқҳоро доред?   

Дар вақти поймол шудани ҳуқуқҳоятон ба куҷо ва 

чӣ тавр бояд муроҷиат намоед?    

Ба ин ва дигар суолҳо шумо метавонед дар китобчаи 

мазкур ҷавоб ёбед.   
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Фасли 1. Дастгиркунӣ.   

 Мешавад ҳолате, ки 

шахсро бо гумонбарӣ дар 

содир намудани ҷинояте 

дастгир намуда, ба  

муассисаҳои махсус   

(изоляторҳои  

(тавқифгоҳҳои)   

нигоҳдории муваққатӣ (ИВС), изоляторҳо 

(тавқифгоҳҳо)-и тафтишотӣ (СИЗО), ШВКД, КДАМ, 

ВКД ва ғ.) мебаранд. Сабаби дастгиркунӣ ҳамеша 

гуногун буда, асос ба қонунвайронкунӣ роҳ додани худи 

инсон ва шаҳрванд мебошад, ки шояд аз надонистани 

қонун ё дигар сабабҳо бошад. Дар боби мазкур махсусан 

дар бораи қоидаҳо ва тартиби дастгиркунӣ, тавре ки дар 
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қонунгузорӣ муайян карда шудааст, маълумот медиҳем.  

Дастгиршуда кист?    

Дастгиршуда - шахсест, ки аз ҷониби шахси 

дастгиркунанда (намояндагони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ) 

озодии гашту гузор ва интихоби харакати ӯ (дар кӯча, 

манзил ё самти дигар) манъ карда шудааст.  Ҳамзамон, 

дастгиршуда бо супориши шахси дастгиркунанда бояд 

ба самти муаяйн ҳаракат намояд, ки ин амал 

дастгиршуда будани ӯро собит менамояд.   

   

   

   

   

Чӣ ҳодиса рух медиҳад вақте Шуморо дастгир мекунанд?   

   

Вақте шуморо кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ 

дастгир мекунанд аз онҳо нишон додани шаҳодатномаи 

хидматиашонро талаб намоед.   

Кормандони мақомоти хифзи ҳуқуқ вазифадоранд, 

ки маълумоти зеринро ба таври шифоҳӣ ба шумо 

фаҳмонанд:   

- сабаби дастгир кардани шумо;   

- ҳуқуқи як занги телефонӣ, ё хабар додан ба адвокат, ё ба 

шахси наздики шумо;   

- ҳуқуқ ба доштани адвокат1;   

                                                                        

1 Нигаред ба моддаи 22 Кодекси мурофиавии ҷиноятии ҶТ   
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- рад намудани додани баёнот (аз тарафи шумо), чунки 

баёноти додаи шумо дар парвандаи ҷиноятӣ метавонад 

зидди шумо истифода бурда шавад2.   

   

Дониста бошед: Тариқи зӯрӣ интиқол додани 

дастгиршуда манъ аст! Аз лаҳзаи дастгиркунии 

воқеъӣ, шумо ба ҳимояи адвокат ҳуқуқ доред. 

Беҳтар аст, ки шумо шахсан ё тавассути хешу 

табор адвокатро дарёфт намоед.    

   

Шумо ҳуқуқ ба адвокат доред.   

   

Аз лаҳзаи дастгир шудан (ҳамчун гумонбаршуда, 

айбдоршаванда) шумо пеш аз ҳама ба ҳимоятгар 

(адвокат) ҳуқуқ дошта, ҳамчунин ҳуқуқи бе маҳдудият 

бо адвокати худ вохӯрданро доред3.   

 Дониста бошед! Дар вақти вохӯрдан бо 

адвокати худ ҳамаи ҳолату далелҳои 

имконпазири зӯроварии рӯҳӣ ва ҷисмонии нисбат 

ба худатон ҷойдоштаро тариқи хаттӣ  

навишта, метавонед сурат гирифта, зери он   

имзо гузошта, ба адвокат диҳед.   

   

                                                                        

2 Нигаред ба моддаи 94 Кодекси мурофиавии ҷиноятии ҶТ  3 

Нигаред ба моддаи 18 Қонуни ҶТ «Дар бораи тартиб ва шартҳои      

зери назорат нигоҳ доштани гумонбаршуда, айбдоршаванда ва    

маҳкумшуда»   
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Оё шумо ҳуқуқи бо хешовандон ё дигар шахсон 

вохӯрданро доред?   

   

Бо иҷозати хаттии муфаттиш то ду вохӯрӣ бо 

хешовандон ё дигар шахсони ба аёдати шумо омада, 

мумкин аст. Давомнокии ҳар яке аз ин вохӯриҳо  

метавонад то 3 соатро ташкил диҳанд3.     

   

Дар ҳолати ба бинои мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ворид 

шудан чӣ кор мекунанд?    

   

Дар ҳолати ба бинои мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ворид 

шудан дар қисми навбатдорӣ кормандони навбатдор 

бояд шахсияти дастгиршударо дар китоби бақайдгирӣ 

номнавис намоянд.   

Аҳамият диҳед, ки ҳолати ворид намудани номи 

шумо дар китоби бақайдгирӣ дарҷ шудааст ё не. Инро 

шумо ҳатман муайян кунед, чунки агар нодуруст сабт 

шуда бошад, пас аз болои ин амал шикоят кардан муҳим 

аст. Инчунин дар вақти даромад ба бино аҳамият диҳед, 

ки камераҳо вуҷуд доранд ё не, чунки ин маълумотҳо низ 

барои адвокат хеле муҳиманд.    

   

                                                                        

3 Нигаред ба моддаи 18 Қонуни ҶТ «Дар бораи тартиб ва шартҳои 

зери назорат нигоҳ доштани гумонбаршуда, айбдоршаванда ва 

маҳкумшуда»   
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Тартиби барасмиятдарории ҳуҷҷатҳои мурофиавӣ дар 

назди муфаттиш.    

   

Баъд аз ба мақомоти таъқиби ҷиноятӣ овардани 

дастгиршуда, шахси мансабдори мақомоти таҳқиқ, 

таҳқиқбаранда, муфаттиш дар давоми се соат протоколи 

дастгиркунӣ тартиб медиҳанд. Ҳангоми тартиб додани 

протоколи мазкур ба гумонбаршуда ҳуқуқҳои ӯ, ки бо 

моддаи 46 Кодекси мурофиавии ҷиноятии пешбинӣ 

шудаанд, фаҳмонида шуда, дар ин бора дар протоколи 

дастгиркунӣ сабт карда мешавад. Дар протоколи 

дастгиркунӣ маълумотҳои зерин дарҷ карда мешаванд:   

– сана, ҷой ва вақти тартиб додани протокол, рақами 

тартибии он;   

– насаб, ном ва номи падар, вазифа ва рутбаи 

кормандони мақомоти таъқиби ҷиноятӣ, шахсони 

мансабдор ва шахсони дигар, ки дар анҷом додани 

амалиёти дастгиркунӣ иштирок кардаанд;   

– дар сурати иштирок кардани шахсони холис, тарҷумон 

ва дигар шахсон дар амалиёти дастгиркунӣ насаб, ном, 

номи падар, суроға ва дигар маълумотҳое, ки шахсияти 

онҳоро муайян мекунанд;   

– асос ва ваҷҳҳои дастгир намудан, ҷой ва вақти 

дастгиркунии воқеӣ, ба мақомоти таъқиби ҷиноятӣ 

овардани шахс (бо зикри сана, соату дақиқа);   

– маълумот дар бораи фаҳмонидани ҳуқуқҳои 

гумонбаршуда, холисон ва шахсони дигар, ки дар 

амалиёт иштирок мекунанд;   

– натиҷаҳои кофтукови шахсии дастгиршуда;   
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– сана ва вақти дастгиркунии шахс ва аз ҷойи нигоҳдории 

ӯ хабардор кардани аъзои болиғи оила ё хешованди 

наздики шахси дастгиршуда, тарзи хабардоркунӣ (аз 

ҷониби кӣ ва ба кадом восита хабар расонида шудааст, 

агар хабари телефонӣ бошад, рақами телефон нишон 

дода мешавад), насаб, ном ва номи падари шахсе, ки аз 

дастгиркунӣ ва ҷойи нигоҳдории дастгиршуда 

хабардор карда шудааст.   

1. Протоколи дастгиркунӣ ба дастгиршуда эълон 

карда шуда, аз ҷониби шахси мансабдори онро 

тартибдода, дастгиршуда, ҳимоятгари ӯ (агар ӯ иштирок 

дошта бошад) ва дигар шахсон, ки дар амалиёти мазкур 

иштирок кардаанд, имзо карда мешавад.   

2. Ҳангоми ҷойгир кардани гумонбаршуда дар 

изолятор (тавқифгоҳ)-и 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.   

3. Баъд аз ба мақомоти таъқиби ҷиноятӣ 

овардани дастгиршуда, фаҳмонидани ҳуқуқҳои ӯ, тартиб 

додани протоколи дастгиркунӣ ва гузаронидани 

муоинаи тиббӣ, шахси дастгиршуда бетаъхир дар 

изолятор (тавқифгоҳ)-и нигоҳдории муваққатӣ ҷойгир 

карда мешавад.   

4. Дар бораи дастгир намудани гумонбаршуда 

мақомоти таҳқиқ, таҳқиқбаранда ё муфаттиш 
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ӯҳдадоранд дар давоми 12 соат аз лаҳзаи дастгиркунии 

воқеии шахс ба прокурори дахлдор ба таври хаттӣ хабар 

диҳанд4.   

   

Дониста бошед: Ба Шумо нусхаи Протоколи 

дастгиркардани гумонбаршуда бояд дода шавад.   

   

Кӣ ва чӣ тавр бояд муоинаи тиббиро гузаронад?   

   

Дар амал муоинаи тиббӣ дар бинои мақомоти ҳифзи 

ҳуқуқ (ШВКД, КДАМ (КГБ), ВКД ва ғ.) гузаронида 

мешавад, ё ин ки гумонбаршударо ба беморхонаи 

наздиктарин мебаранд. Муоинаи тиббӣ аз ҷониби 

духтур (аз ёрии таъҷилӣ, духтурони қабулгоҳҳо, 

травматологҳо ва ғ.) бо мақсади муайян намудани ҳолати 

саломатӣ ва ошкор намудани зӯроварии ҷисмонӣ ё рӯҳӣ 

гузаронида мешавад.    

Гумонбаршуда ё шахси ӯро ҳимояткунанда ҳуқуқ 

доранд талаб намоянд, ки муоинаи тиббиро духтури 

мустақил ё ташхисгари судӣ-тиббӣ гузаронад. Протокол 

оиди шаҳодатгардонии тиббии дастгиршудагон ба 

протоколи дастгир кардани гумонбаршуда замима 

карда мешавад.   

Пас аз гузаронидани муоинаи тиббӣ, натиҷаи онро 

духтур дар Протокол оиди шаҳодатгардонии тиббии 

дастгиршудагон дар 2 (ду) нусха пур мекунад. Як нусха ба 

                                                                        

4 Нигаред 94 Кодекси мурофиавии ҷиноятии ҶТ   
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корманди мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дода шуда, нусхаи 

дуюм дар он беморхонае, ки шуморо муоина карданд, 

муддати 10 сол (мӯҳлати нигоҳ доштани ҳуҷҷати тиббӣ) 

нигоҳ додшта мешавад. Агар нисбати шумо зӯроварӣ 

карда бошанд, бояд як нусхаи иловагии протоколи 

тиббӣ пур карда шавад ва ин нусхаро ҳатман бояд ба 

шумо диҳанд.    

Агар ба шумо ин нусхаи протоколро надоданд, он гоҳ 

ному насаби духтурро пурсида, ин маълумотро ба 

адвокататон расонед. Ҳатман вақт ва санаи муоинаи 

тиббиро дар хотир нигаҳ доред.   

Агар шуморо лату куб кунанд, ё ин ки агар шумо 

беморед, ҳатман инро ба духтур гӯед ва назорат намоед, 

ки гуфтаҳои шуморо духтур дар протокол нависад ва дар 

ҳолати пайдо шудани имконият ҷойҳои латхурдаро 

расм гирад.   

Агар духтур ҳамаи гуфтаҳои шуморо, дар бораи далели 

лату куб сабт накард, он гоҳ шумо ҳақ доред аз болои ӯ 

ба прокурор шикоят нависед.   

   

 Дониста бошед! Агар шумо оиди далели лату куб 

ба духтур хабар диҳед, духтур вазифадор аст 

арзи шуморо барои чораандешӣ то прокурор   

расонад.   

   

Муоинаи тиббӣ бо кадом мақсад гузаронида мешавад?   

   

Мақсади асосии муоинаи тиббӣ ин муайян намудани 

ҳолати саломатии шахси дастгиршуда ва имконияти 
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нигоҳдории ӯ дар макони маҳрум аз озодӣ ((изоляторҳо 

(тавқифгоҳҳо)-и нигоҳдории муваққатӣ (ИВС), 

изоляторҳо (тавқифгоҳҳо)-и тафтишотӣ (СИЗО) ва 

маҳбас) аст. Мавриди аз тарафи духтур муайян намудани 

беморие, ки ба рӯйхати бемориҳое, барои адои ҷазо 

монеа эҷод мекунанд ва ин бемориҳо дар Фармоиши 

якҷояи Вазорати тандурустӣ ва Вазорати адлия дарҷ 

гардидаанд, нисбати чунин шахсон суд метавонад чораи 

пешигирии ғайри ҳабсӣ таъин намояд. Дар чунин 

маврид, комиссияи ташхиси тиббӣ барои дақиқ 

намудани беморӣ таъин карда мешавад. Шумо худатон, 

ё ба воситаи адвокат ҳуқуқи талаб намудани таъин ва 

гузаронидани чунин ташхис ба тариқи хаттӣ ба 

муфаттиш муроҷиат намоед.   

Ҳамчунин, нафароне, ки ба бемориҳои сироятӣ – 

эпидемиологӣ гирифторанд, то бартараф кардани ин 

бемориҳо онҳо набояд дар маҳбасхонаҳо нигоҳ дошта 

шаванд.    

Дигар мақсади муҳими ташхиси тиббӣ - муайян намудани 

имкони зарарҳои ҷисмонӣ мебошад.  

Ҷарроҳати ҷисмонӣ дар рӯй ва бадан, инчунин хушунати 

равонӣ, ҳангоми дастгиркунии  гумонбаршуда пайдо 

шуданашон мумкин. Барои дар оянда тавассути 

экспертизаи тиббӣ-судӣ муайян намудани сабаби 

осеббардорӣ, зарурати дақиқ дарҷ намудани ҳамаи 

хусусиятҳои осебҳои бадан ба миён меояд, ки амали 

мазкур низ ба вазифаҳои асосии табиб мавриди 

шаҳодатгардонӣ шомил мебошад.   
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Ҳангоми гузаронидани муоинаи тиббӣ шумо бояд 

чиро донед?   

   

Ба духтур ҳама арзу шикоят оид ба саломатиатонро 

пурра гӯед. Агар нисбат ба шумо зӯроварии ҷисмонӣ ё 

равонӣ дида шуда бошад, ба духтур ҳамаи ин ҳолатро 

нукта ба нукта нақл карда, оид ба шаклу роҳҳои 

истифодашуда ҳангоми зӯроварӣ хабар диҳед. Агар дар 

қисмати бадани худ дардеро эҳсос кунед, ҳатман онро 

дақиқан ба духтур нишон диҳед.     

Духтур вазифадор аст, ки шикоятҳои шуморо оид ба 

саломатиатон ба инобат гирифта ва ҷойҳои 

нишондодашудаи шуморо пурра аз назар гузаронад. 

Агар нисбати шумо зӯроварии шаҳвонӣ рух дода бошад, 

пас аз нишон додани узвҳои маҳрамонаи худ ба духтур 

шарм надоред ва саркашӣ накунед.    

Дониста бошед, ки навиштаҳои духтури 

азназаргузаронанда барои дигар духтурони соҳавӣ хеле 

муҳим аст. Барои ҳамин, новобаста аз духтури кадом соҳа 

будани ӯ, ҳангоми муоинаи тиббӣ арзу шикоятҳои 

саломатии худро гӯед.    

Бодиққат бошед, ки духтур ҳама гуфтаҳои шуморо 

дар протокол оиди шаҳодатгардонии тиббии 

дастгиршудагон сабт кунад. Боварӣ ҳосил кунед, ки 

ҳамаи ҳолатҳои кор на аз гуфтаи корманди ҳифзи ҳуқуқ, 

балки аз суханҳои шумо аз тарафи духтур дар протокол 

дарҷ карда шудаанд.    

Агар имкони сурат гирифтани ҷойҳои зӯроварӣ 

бошад, ба духтур иҷозат диҳед, ки ин амалро иҷро кунад, 
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ҳатто агар ин захмҳои дар ҷойҳои маҳрамонаи шумо 

бошанд.    

Дурӯғ нагӯед ва аз пеши худ чизеро иловатан ба 

духтур нақл накунед, чунки аз нақлҳои шумо духтур 

самти муоинаро муайян мекунад, на натиҷаи онро. Агар 

шумо ба духтури муоинакунанда дурӯғ гӯед, дар рафти 

муоинаи ӯ ин ҳама муайян карда мешавад ва ба 

манфиати шумо нахоҳад буд.   

   

Маълумоти бештарро аз Замимаи № 2 - Протокол 

оиди шаҳодатгардонии тиббии дастгиршудагон 

хонед.   

   

Агар ба Шумо нусхаи Протоколро надодаанд, ҳатман 

ному насаби духтуро дар хотир доред, то ки ба адвокати 

худ ин маълумотро пешниҳод намоед.  Шумо метавонед 

ба воситаи адвокат нусхаи протоколро аз беморхонае, ки 

духтур аз он ҷо даъват шуда буд, дастрас намоед.   

   

Дониста бошед: Агар Шумо ба духтуре, ки аз 

ҷониби кормандони ҳифзи ҳуқуқ даъват 

шудааст боварӣ надоред ё розӣ нестед, пас 

шумо ҳуқуқ доред, ки духтури мустақилро ба   

воситаи адвокат даъват намоед5.   

   

                                                                        

5 Нигаред ба моддаи 94 Кодекси мурофиавии ҷиноятии ҶТ   
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Агар мақомоти ҳифзи ҳуқуқ шуморо дар амали 

ҷиноятӣ гумонбар ҳисобад, чанд соат ҳуқуқи 

шуморо боздошт намуданро дорад?   

   

Агар шуморо дар амали содир намудани ҷиноят 

гумонбар ҳисобанд, пас ҳуқуқ доранд то 72 соат шуморо 

боздошт намоянд. Дар муддати 72 соат бояд дар 3 соати 

аввал, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ протоколи дастгиркунӣ 

тартиб дода, дар як вақт ҳуқуқҳои шуморо фаҳмонад ва 

ба наздиконатон дар бораи дастгир намудани шумо 

хабар диҳанд, бо адвокат таъмин намоянд ва аз муоинаи 

тибии духтур гузаронанд. Минбаъд дар муддати 12 соат 

бояд парвандаи ҷиноятӣ оғоз намоянд. Агар оиди оғоз 

намудани парвандаи ҷиноятӣ асос вучуд надошта бошад, 

бояд шуморо озод намоянд. Минбаъд барои гирифтани 

чораи пешгирӣ, ҳуҷҷатҳои шумо ба суд пешниҳод карда 

мешавад 6.   

Дар давоми 72 соат мақомот ҳуқуқ доранд, ки 

шуморо дар изоляторҳо (тавқифгоҳҳо)-и нигоҳдории 

муваққатӣ (ИВС) нигоҳ доранд. Агар дар давоми ин вақт 

нисбати шумо ягон амалиётҳои дар боло зикршуда, 

гузаронида нашуда бошад, пас шуморо бояд озод 

намоянд! Барои ғайриқонунӣ нигоҳ доштани шумо, 

ҳуқуқ доред ба мақомоти болоӣ шикоят кунед.    

   

                                                                        

6 Нигаред ба моддаи 92 Кодекси мурофиавии ҷиноятии ҶТ   
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Дониста бошед: Оғози мӯҳлати дастгиршавии ин 

аз лаҳзаи воқеан дастгир кардани шахс ҳисоб   

карда мешавад7.    

   

Чораҳои пешгирӣ чист?    

Муҳлати чораҳои пешгирӣ чӣ қадар аст?   

   

Чораҳои пешгирӣ – ин амали маҷбуриест, ки 

нисбати гумонбаршуда, айбдоршаванда ё судшаванда 

барои пешгирии аз тарафи онҳо содир шудани ҷиноят ё 

ҳаракатҳои халалдоркунандаи пешбурди парвандаи 

ҷиноятӣ, инчунин барои таъмини иҷрои ҳукм, татбиқ 

карда мешаванд.    

Қарор оиди ба ҳабс гирифтани шумо, аз ҷониби суд 

бо роҳи баровардани карор оиди ба сифати чораи 

пешгирӣ ба ҳабс гирифтан, амалӣ мегардад.   

   

Дониста бошед: Шумо ҳуқуқ доред, ки аз болои 

қарори судя ба суди болоӣ дар муддати 3 

шабонарӯз аз рӯзи баровардани қарор шикоят 

кунед.   

Суде, ки чунин қарорро қабул кардааст, бояд на 

дертар аз рӯзи дигари ба охир расидани ин мӯҳлат 

шикоят ё эътирозро якҷоя бо мавод ба суди марҳилаи 

кассатсионӣ ирсол намояд. Суди марҳилаи кассатсионӣ 

аз рӯи шикоят ва ё эътироз дар муддати на дертар аз 3 

                                                                        

7 Нигаред ба моддаи 92 қисми 3 Кодекси мурофиавии ҷиноятии ҶТ   



   

-19-   

ҲУҚУҚҲОИ   ХУДРО ДОНЕД         
  

шабонарӯз аз лаҳзаи воридшавии мавод қарор қабул 

мекунад8.   

   

Тартиби шикоят намудан аз болои ҳаракатҳои 

ғайриконунии мақомоти ҳифзи ҳуқуқ:   

   

Агар шуморо ғайриконунӣ дастгир карданд, ё ин ки 

зӯроварии ҷисмонӣ ё рӯҳӣ бо мақсади гирифтани 

маълумоти худиқрорӣ, ё ин ки бо мақсади ҷазо додан, 

дар ин ҳолат шумо ҳуқуқ доред, ки ба суд дар вақти ҳал 

намудани маъсала оиди ҳабс гирифтани шумо ё ин ки ба 

мақомоти прокуратура, Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон 

барои тафтиш бурдан ва ҳимояи ҳуқуқҳоятон, муроҷиат 

намоед.   

   

Дониста бошед: Прокурор ӯҳдадор аст, ки 

шикояти шуморо дар давоми 3 шабонарӯз 

тафтиш намояд9.      

   

Агар суд ва мақомоти прокуратура оид ба хабари 

шумо ягон чора наандешанд, дар ин ҳолат бо шикоят аз 

болои ҳаракатҳои суд ё ин ки прокуратура ба мақомоти 

болоӣ муроҷиат намоед.    

То шуморо ба маҳкамаи тафтишотӣ бурдан, дар дастатон боя 

ҳуҷҷатҳои зерин бошад:   

                                                                        

8 Нигаред ба моддаи 111 қисми 9 Кодекси мурофиавии ҷиноятииҶТ   
9 Нигаред ба моддаи 123 Кодекси мурофиавии ҷиноятии ҶТ   
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- Протоколи дастгир кардани гумонбардаршуда;  - 

Протокол  оиди  шаҳодатгардонии  тиббии  

дастгиршудагон;   

- Қарор дар бораи эълон намудани айб;   

- Қарори судя дар бораи ба сифати чораи пешгирӣ ба 

ҳабс гирифтан.     

    

Фасли 2.    

Тартиб ва шароити дар ҳабс 

нигоҳ доштани айбдоршаванда 

дар изоляторҳо (тавқифгоҳҳо)-и 

тафтишотӣ (СИЗО).   

   

Кай шуморо ба изоляторҳо 

(тавқифгоҳҳо)-и тафтишотӣ мебаранд?   

   

Пас аз он ки суд Қарор оиди ба ҳабс гирифтани шуморо 

мебарорад, он гоҳ шуморо аз изоляторҳо (тавқифгоҳҳо)и 

нигаҳдории муваққатӣ ба изоляторҳо (тавқифгоҳҳо)-и 

тафтишотӣ мегузаронанд.   

   

Вақте шуморо ба изоляторҳо (тавқифгоҳҳо) - и 

тафтишотӣ мебаранд нисбати шумо кадом 

амалҳо иҷро карда мешавад?   

   

Дар вақти қабул шудан ба изоляторҳо 

(тавқифгоҳҳо)-и тафтишотӣ (СИЗО) мувофиқи 

тартиби ҳатмӣ духтури изоляторҳо (тавқифгоҳҳо)-и 
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тафтишотӣ дар масъалаи муайян намудани ҳолати 

саломатӣ ва ё мавҷудияти ҷароҳати ҷисмонӣ доштани 

шуморо аз зуроварӣ муоинаи тиббӣ мегузаронанд. Дар 

ҳолати ошкор кардани ҷароҳат, духтур протокол тартиб 

медиҳад. Далели лату куб ба мақомоти прокуратура   
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хабар дода мешавад. Мувофиқи хоҳиши шумо нусхаи 

Протоколи муоинаи тиббӣ ба шумо дода мешавад. Дар 

асоси пешниҳоди адвокати шумо муоинаи тиббиро на 

духтури изоляторҳо (тавқифгоҳҳо)-и тафтишотӣ 

балки духтури беморхона мегузаронад. Агар барои 

муоинаи тиббӣ дар беморхона ба шумо монеъ шаванд, 

шумо метавонед ба мақомоти прокуратура арз кунед10.   

Дар ҳолати ошкор шудани бемории вазнин ё марги 

гумонбаршуда, айбдоршаванда, судшаванда 

маъмурияти маҳали нигаҳдорӣ - Изоляторҳо 

(тавқифгоҳҳо)-и тафтишотӣ (СИЗО) фавран ба 

наздикони ӯ ва мақомоти прокуратура хабар медиҳанд.   

   

Дар  кадом  ҳолатҳо  экспертиза  гузаронида 

мешавад?   

   

Пас аз гирифтани зарари ҷисмонӣ ё рӯҳӣ (таҳдиди 

куштан, фишор) шумо ба воситаи адвокати худ ё ки 

бевосита худатон, гузаронидани экспертизаи судӣтиббӣ 

(барои нишон додани зарари ҷисмонӣ) ва гузаронидани 

экспертизаи судӣ-психиатриро (барои муайян 

намудани оқибатҳои рӯҳӣ аз зӯроварӣ) талаб намоед. 

Беҳтараш таъин намудани экспертизаро дар шакли 

хаттӣ, бо нишон додани санаи гузаронидани экспертиза 

ва дар ду нусха талаб намоед. Як нусхаи онро ба 

                                                                        

10 Нигаред ба моддаи 24 Қонуни ҶТ «Дар бораи тартиб ва шартҳои 

зери назорат нигоҳ доштани гумонбаршуда, айбдоршаванда ва   
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муфаттиш дода аз муфаттиш талаб кунед, ки дар нусхаи 

дуюми дар дасти шумобуда санаи гирифтани ҳуҷҷатро 

нависад ва имзо гузорад.   

   

   

Дониста бошед: мӯҳлати дида баромадани 

аризаи шумо (ҳуҷҷате ки ба муфаттиш додед) 5  

рӯз мебошад!   

Дар ҳолате, ки ба аризаи шумо ҷавоб надоданд, 

ё онро қабул накунанд, шумо ҳуқуқ доред аз 

болои амали муфаттиш ба мақомоти 

прокуратура арз кунед ё иваз намудани 

муфаттишро талаб намоед.   

   

Оё давлат дар муассисаҳои пӯшида бехатарии 

шахсиро кафолат дода метавонад?   

   

Дар вақти ҷой доштани таҳдид ба ҳаёт ва саломатӣ, ё 

ин ки таҳдиди рух додани ҷиноят бар зидди шахсият аз 

тарафи дигар гумонбаршудагон, айбдоршудагон ва 

маҳкумшудагон, кормандони изоляторҳо 

(тавқифгоҳҳо)-и тафтишотӣ вазифадоранд барои 

таъмини бехатарии шахсии шумо чораҳои фаврӣ   

андешанд. 11   

   

                                                                        

11 Нигаред ба моддаи 19 Қонуни ҶТ «Дар бораи тартиб ва шартҳои 

зери назорат нигоҳ доштани гумонбаршуда, айбдоршаванда ва   
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Дониста бошед: Агар кормандони маҳкамаи 

тафтишотӣ ба шумо бехатариро таъмин 

накунанд, дар ин ҳолат шумо шахсан ё ин ки ба 

воситаи адвокат ҳуқуқ доред ба мақомоти 

прокуратура ё ки ба Ваколатдор оид ба ҳуқуқи   

инсон муроҷиат намоед.   

   

   

   

   

Оё Шумо ҳуқуқи ирсол кардани ариза ё    

шикоятро доред?   

   

Бале. Шумо ҳуқуқ доред ариза ё шикоятномаи худро 

ба суд, Ваколатдор оид ба ҳуқуқҳои инсон дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, Ваколатдор оиб ба ҳуқуқҳои кӯдак дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, ё ин ки дигар мақомоти 

ҳокимияти давлатӣ, ки ҳуқуқи назорати муассисаҳои 

ислоҳиро доранд, ирсол намоед. Шикояти шумо зери 

сензура қарор дода намешавад ва дар лифофаи 

муҳркардашуда на дертар аз як рӯзи кории баъд аз 

қабул, ба суроғаи зарурӣ ирсол карда мешавад.   

Ҷавоби ариза ва шикоятро ба шумо хонда медиҳанд 

ва онро дар парвандаи шахсии шумо муҳр мекунанд. 

Дар асоси хоҳиши шумо маъмурияти Изоляторҳо 

(тавқифгоҳҳо)-и тафтишотӣ (СИЗО) нусхаи ҷавобро 

дода метавонад.   
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Вобаста ба ариза ё шикояти шумо нисбат ба вайрон 

кардани ҳуқуқҳоятон ё донистани ҳақиқат, таъқиби 

шумо манъ аст. Шахсони мансабдори Изоляторҳо 

(тавқифгоҳҳо)-и тафтишотӣ (СИЗО) агар дар таъқиб 

гунаҳкор дониста шаванд, мутобиқи қонунгузории 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ кашида  мешаванд.12   

   

Кӣ аз болои фаъолияти қонунии изоляторҳо 

(тавқифгоҳҳо)-и тафтишотӣ назорат мебарад?   

   

Назорат аз болои иҷрои қонун дар изоляторҳо  

(тавқифгоҳҳо)-и тафтишотӣ аз тарафи Прокурори   

                                                                        

12 Нигаред ба моддаи 21 Қонуни ҶТ «Дар бораи тартиб ва шартҳои 

зери назорат нигоҳ доштани гумонбаршуда, айбдоршаванда ва   
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генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва прокурорҳои зертобеи 

ӯ бурда мешавад.   

Маъмурияти ҷойҳои нигоҳдории зери назорат, 

гумонбаршудагон, айбдоршавандагон ва 

маҳкумшудагон вазифадоранд, ки тартиби нигаҳдориро 

тибқи қарори прокурори дахлдор оид ба тартиби иҷрои 

ҷазои муқаррарнамудаи ҳамин Қонун риоя намоянд13.   

   

Ҳуқуқи гумонбаршуда, айбдоршаванда ва 

маҳкумшуда ва чораҳои таъмини онҳо.    

    

(Моддаи 17 Қонуни ҶТ «Дар бораи тартиб ва шартҳои 

зери назорат нигоҳ доштани гумонбаршудагон,  

айбдоршавандагон ва маҳкумшудагон»)   

Гумонбаршуда, айбдоршаванда ва судшаванда 

ҳуқуқҳои зеринро доранд:   

- дар бораи ҳуқуқу ӯҳдадориҳои худ, низоми дар ҳабс 

нигоҳ доштан, талаботи интизомӣ, тартиби додани   

таклиф, ариза  ва шикоят маълумот гиранд;   

- ба амнияти шахсӣ дар ҷойҳои дар ҳабс нигоҳ доштан; - 

ба сардорони ҷойҳои дар ҳабс нигоҳ доштан ва ба 

шахсони ҷойҳои дар ҳабс нигоҳ доштанро 

назораткунанда ҳангоми дар ҳудуди он будани ин 

шахсон доир ба ҳузури худ қабул карданашон муроҷиат 

намоянд;    

                                                                        

13 Нигаред ба моддаи 51 Қонуни ҶТ «Дар бораи тартиб ва шартҳои 

зери назорат нигоҳ доштани гумонбаршудагон, айбдоршавандагон ва 

маҳкумшудагон».   
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- бо худ ҳуҷҷату навиштаҳо доир ба парвандаи ҷиноятӣ ё 

ба масъалаҳои амалӣ намудани ҳуқуқу манфиатҳои 

қонуниашон вобастабударо дошта бошанд, ба истиснои 

ҳуҷҷату навиштаҳое, ки онҳоро бо мақсадҳои 

ғайриқонунӣ истифода бурдан мумкин аст ё онҳо дорои 

маълумоти сирри давлатӣ ё дигар маълумоти бо қонун 

ҳифзшаванда бошанд;   

- аз рӯи масъалаи қонунӣ ва асоснок будани дар ҳабс 

нигоҳ доштан ва риоя нагардидани ҳуқуқу манфиатҳои 

қонуниашон бо таклифҳо, аризаҳо ва шикоятҳо, аз он 

ҷумла ба суд муроҷиат намоянд;   

- мукотиба намоянд ва аз коғазу қалам истифода баранд;   

- таъминоти моддию маишӣ ва тиббию санитариро, аз 

ҷумла дар давраи иштирок кардан дар амалҳои 

тафтишотӣ ва мурофиаи судӣ ройгон гиранд;   

- шабона тибқи реҷаи муқарраршуда ҳашт соат хоб 

раванд, ки дар ин муддат онҳоро ба амалиёти 

мурофиавӣ ва дигар амалиётҳо, ба истиснои ҳолатҳои 

пешбининамудаи Кодекси мурофиавии ҷиноятии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷалб кардан манъ аст; - аз 

гаштугузори ҳаррӯза, ки набояд аз як соат кам бошад, 

истифода баранд;   

- аз лавозимоти хоби (бистари) шахсӣ, инчунин аз ашё ва 

чизу чораи дигар истифода баранд, ки номгӯй ва 

миқдори онҳо бо Қоидаҳои тартиботи дохилӣ муайян 

карда мешавад;    

- фиристаҳо ва дастовезҳо гиранд;   

- аз тарафи кормандони ҷойҳои дар ҳабс нигоҳ доштан 

муомилаи хуб бинанд ва ғайра.   
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Пас аз тарафи суд баровардани Ҳукми айбдорӣ нисбат 

ба судшаванда ва таъини ҷазои аз озодӣ маҳрум кардан, 

судшаванда ҳуқуқ дорад аз болои ҳукми суд дар муддати 10 

рӯз, аз рӯзи гирифтани ҳукми суд, шикояти кассатсионӣ 

нависад.    

Агар пас аз шикоят аз болои ҳукм, он бетағйир монда 

шавад, судшаванда аз ҳамон лаҳза маҳкумшуда ҳисобида 

шуда аз изоляторҳо (тавқифгоҳҳо)-и тафтишотӣ 

(СИЗО) ба муассисаҳои маҳрумӣ аз озодӣ (колония, 

маҳбас ва ғ.) интиқол дода мешавад.    

   

Фасли 3.   

Марбут ба маҳкумшудагон.   

   

 Вақте шуморо аз изоляторҳо 

(тавқифгоҳҳо)-и тафтишотӣ ба 

маҳбас мебаранд, чиро бояд  

донист?   

   

Маҳкумшуда аз рӯзи ба маҳбас ворид шуданаш зинаҳои 

зеринро мегузарад:    

1. муоинаи аввалияи тиббӣ, ки аз ҷониби духтур ё 

фелдшер гузаронида мешавад;   

2. коркарди санитарӣ.   

Натиҷаи муоинаи тиббӣ дар варақаи 

тиббӣамбулаторӣ нигоҳ дошта мешавад. Лекин дар 

ҳолати ҷой доштани захм ё осори лату куб санади 

мувофиқ тартиб дода мешавад, ки аз тарафи навбатдори 

ёрдамчии сардори изоляторҳои (тавқифгоҳҳои) 
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тафтишотӣ, корманди тиб ва сардори посбонон, ки 

маҳкумшударо овардааст, имзо мегузоранд. Дар ин 

ҳолат, аз ҷониби шӯъбаи фаврӣ тафтишот гузаронида 

мешавад. Агар дар рафти тафтиш нишонаҳои ҷиноят 

ошкор карда шавад, он гоҳ маводҳои гирдовардашуда ба 

прокуратураи назоратӣ барои чораҷӯӣ ирсол карда 

мешавад.   

   

   

   

Дар маҳбас шумо кадом ҳуқуқҳоро доред?   

   

Шумо ҳуқуқ доред дар бораи ҳуқуқ ва вазифаҳои худ, 

тартиб ва шартҳои адои ҷазои таъиннамудаи суд, ба 

таври хатти маълумот гиред, инчунин ҳуқуқ ба 

муоимилаи хуб аз тарафи кормандони муассисаи 

ислоҳӣ низ, доред.    

Шумо ҳуқуқ доред бо пешниҳод, ариза ва шикоят ба 

суд, мақомоти прокуратура, ба Ваколатдор оид ба 

ҳуқуқи инсон дар ҶТ, ба Ваколатдор оид ба ҳуқуқи кӯдак 

дар ҶТ ё дигар мақомоти ҳукумати давлатӣ ва 

ташкилотҳои байналхалқӣ оид ба ҳифзи ҳуқуқ ва 

озодиҳои инсон, муроҷиат намоед.   

Шумо ҳуқуқ барои ҳифзи саломатӣ, аз ҷумла 

гирифтани ёрии аввалини тиббӣ-санитарӣ ва ёрии 

тиббии махсус дар шароити амбулаторӣ-клиникӣ ё 

табобати доимӣ, вобаста аз хулосаи тиббӣ, инчунин 

ҳуқуқ ба таъминоти маводӣ-маишӣ низ доред.   
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Оё шумо ҳуқуқи бо адвокати худ вохӯрданро доред?   
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Бале! Барои гирифтани ёрии самаранок шумо 

метавонед бо адвокат вохӯрӣ намоед.    

Барои ин бояд дар шакли хаттӣ ба роҳбари 

маъмурияти муассиса (маҳбасхона) муроҷиат кунед, ки 

ба шумо барои вохӯрдан бо адвокат иҷозат диҳанд.14   

   

   

   

Оё барои шумо иҷозати бо наздиконатон мулоқот 

намудан ҳаст?   

   

Шумо ҳуқуқ доред бо хешовандони наздикатон, ё 

оилаатон дар ҳузури намояндаи маъмурияти муассисаи 

ислоҳотӣ мулоқоти кӯтоҳмуддат анҷом диҳед.  

Мулоқоти дарозмуддат танҳо бо шахсони наздиктарин 

аз ҷониби маъмурияти муассиса (маҳбасхона) иҷозат 

дода мешавад.   

   

Ӯҳдадориҳои шумо дар массисаҳои ислоҳотӣ.   

   

Шумо бояд дар муассисаҳои ислоҳотӣ меъёрҳои 

умумиҷамъиятии қабулшудагонро, талаботҳои 

санитарӣ ва гигиениро риоя намоед.   

- Ӯҳдадориҳое, ки дар ҳукми таъиннамудаи суд 

нишон додашудааст бояд иҷро намоед;   

                                                                        

14 Нигаред ба моддаи 91 Кодекси ҶТ «Дар бораи иҷрои ҷазои  
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- Ӯҳдадоред, талаботи муайяннамуда ва шартҳои 

иҷрои ҷазои таъиншударо ба ҷо оред;   

- Ӯҳдадоред, талаботҳои дар доираи қонун ба 

маъмурияти муассисаи ислоҳотӣ додашударо иҷро намоед.    

– Ӯҳдадоред, бо ҳайати кормандони муассисаи 

ислоҳотӣ, бо шахсони ба муассисаи ислоҳотӣ 

ташрифоваранда, бо шахсони иҷрокунандаи ҷазо ва 

дигар маҳкумшудагон муомиллаи хуб дошта бошед.   

- Ӯҳдадоред, дар ҳолати аз тарафи маъмурияти 

муассисаи ислоҳотӣ ва ё мақомоти иҷрокунандаи ҷазо 

даъват шудан, ҳозир шуда дар доираи талаботи иҷрои 

ҷазо ба суолҳо ҷавоб диҳед. Дар ҳолати ба даъват ҳозир 

нашудан маҳкумшуда зери назорати қатъӣ қарор дода 

мешавад.   

Иҷро накардани ӯҳдадориҳои ба зиммаи 

маҳкумшуда гузошташуда, инчунин иҷро накардани 

талаботҳои қонунии маъмурияти маҳкама ва мақомоти 

иҷрокунандаи ҷазо, мутобиқи қонун ҷавобгарӣ дорад.15   

   

Оё Шумо ҳуқуқ ба муроҷиат (ариза, шикоят) 

доред ва тартиби дида баромадани он чӣ гуна 

аст?   

   

- Маҳкумшудагон метавонанд дар ҳолати вайрон 

намудани ҳуқуқ ва манфиатҳои қонуниашон бо 

пешниҳод, ариза ва ё шикоят муроҷиат намоянд.   

                                                                        

15 Нигаред ба моддаи 17 Кодекси ҶТ «Дар бораи иҷрои ҷазои  
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Пешниҳод, ариза ва ё шикояти маҳкумшудагон 

метавонад хаттӣ ва ё шифоҳӣ бошад. Он аз тарафи 

маъмурияти  муассисаи  ислоҳотӣ  ё 

 мақомоти иҷрокунандаи ҷазо дида баромада 

мешавад.    

- Мақомот ва шахсони масъуле, ки ба номи онҳо 

ариза ё шикояти маҳкумшудагон ирсол шудааст, 

ӯҳдадоранд онро дар мӯҳлате, ки қонунгузории 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян намудааст, дида бароянд 

ва ҳатман посух нависанд16.   

   

Давлат бехатарии шахсии маҳкумшударо кафолат 

медиҳад.   

   

Дар ҳолати таҳдид ба ҳаёт, саломатӣ ё ин ки ба амалҳои 

ягон ҷиноят нисбати маҳкумшуда аз тарафи шахси дигар, ӯ 

ҳуқуқ дорад бо ариза ба ҳар як аз шахси масъули 

муассисаи ислоҳотӣ муроҷиат намояд ва аз ӯ таъмини 

бехатариашро хоҳон шавад. Дар ин ҳолат шахси масъул 

ӯҳдадор аст, барои бехатарии шахсии маҳкумшуда чораҳои 

бетаъхир андешад17.   

   

Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон кист?   

   

                                                                        

16 Нигаред ба моддаи 19  Кодекси ҶТ «Дар бораи иҷрои ҷазои 

ҷиноятӣ»   
17 Нигаред ба моддаи 20 Кодекси ҶТ «Дар бораи иҷрои ҷазои  
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Ваколатдор оид ба ҳуқуқҳои инсон дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои ҳимояи ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва 

шаҳрванд таъин карда мешавад.    

Мухтасаран Ваколатдор оид ба ҳуқуқҳои инсонро – 

Омбудсмен меноманд.   
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Вавколатдор оид ба ҳукуқҳои инсон аз тарафи   

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мувофиқа бо 

Маҷлиси намояндагон Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

таъин карда мешавад.    

(Нигаред ба Қонуни ҶТ «Дар бораи Ваколатдор оид ба 

ҳукуқҳои исон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон»).   

   

Ваколатдор оид ба ҳукуқҳои инсон дар маҳкама ва 

маҳбасҳо барои иҷрои кадом амалҳо ҳуқуқ дорад?    

   

Ваколатдор оид ба ҳуқуқҳои инсон дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар вақти тафтиши шикоят бо ташаббуси худ 

ё дар ҳолати гирифтани маълумот аз воситаҳои ахбори 

омма ва ё ҳангоми поймол намудани ҳуқуқу озодиҳои 

инсон ва шаҳрванд, ё дар ҳолате, ки амали вайроннамоии 

ҳуқуқҳои инсон моҳияти калони ҷамъиятӣ дорад, 

метавонад санҷиши фаъолияти маҳкамаву муассисаҳои 

ислоҳотиро дар масъалаи ҳукуқи инсон мустақилона ё дар 

якҷоягӣ бо дигар мақомотҳо гузаронад.   

Ваколатдор оид ба ҳукуқҳои инсон дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ҳуқуқ дорад бо маҳкумшудагон вохӯрӣ ва 

мулоқотҳои як ба як гузаронад.    

   

Дар маҳбас шумо кадом ҳуқуқҳоро барои саломатӣ 

доред?   

   

Маъмурияти маҳбасҳо вазифадоранд, ки барои 

нигаҳдошти саломатии маҳкумшудагон чораҳои заруриро 
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андешанд. Маҳкумшудагон бояд талаботҳои санитариву 

гигиении нисбати онҳо муайяншударо риоя намоянд.18   

   

Дониста бошед: Дар сурати нисбати шумо ё 

наздикони шумо қасдан расонидани азобу 

уқубати ҷисмонӣ ва (ё) рӯҳӣ, дар ин ҳолат, шахси 

гунаҳкор бояд ба ҷавобгарии ҷиноятӣ бо моддаи 

1431 Кодекси Ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

кашида шавад.   

   

Моддаи 1431. Шиканҷа    

   

1) Қасдан расонидани азобу уқубати ҷисмонӣ ва (ё) 

рӯҳӣ, ки аз ҷониби шахсе, ки таҳқиқ ё тафтишоти пешакӣ 

мегузаронад ё шахси мансабдори дигар ё бо таҳрики онҳо ё 

розигии хомӯшонаи онҳо ё бо огоҳӣ доштани онҳо аз 

ҷониби шахси дигар, бо мақсади аз шахси таҳти шиканҷа 

қарордошта ё шахси сеюм гирифтани маълумот ё 

иқроршавӣ ё ҷазо додани ӯ барои ҳаракате, ки  содир 

намудааст ё дар содир намудани он гумонбар шудааст, 

инчунин тарсонидан ё маҷбур кардани ӯ, ё шахси сеюм, ё 

бо сабаби дигаре, ки ба ҳар гуна табъиз (дискриминатсия) 

асос ёфтааст, содир шудааст:   

- бо ҷарима ба андозаи аз сесаду шасту панҷ (365) то нӯҳсаду 

дувоздаҳ (912) нишондиҳанда барои ҳисобҳо ё маҳрум 

кардан аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ё машғул 

                                                                        

18 Нигаред ба моддаи 105 Кодекси иҷрои ҷазои ҷиноии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон.   



   

-37-   

ҲУҚУҚҲОИ   ХУДРО ДОНЕД   ____________________       
  

шудан бо фаъолияти муайян ба мӯҳлати то панҷ сол, ё 

маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати аз ду то панҷ сол, бо 

маҳрум кардан аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян, ё 

машғул шудан бо фаъолияти муайян ба мӯҳлати то се сол, 

ҷазо дода мешавад.   

2) Ҳамин кирдор, агар: а) такроран;   

б) аз ҷониби гурӯҳи шахсон бо маслиҳати пешакӣ;   

в) нисбати зане, ки ҳомиладории ӯ барои гунаҳгор аён аст ё 

шахси баръало ноболиғ ё нисбати маъюб;   

г) бо расонидани зарари миёна ба саломатӣ содир шуда  

бошад,    

- бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати аз панҷ то ҳашт 

сол бо маҳрум кардан аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои 

муайян ё машғул шудан бо фаъолияти муайян ба 

мӯҳлати то панҷ сол ҷазо дода мешавад. 3) Кирдорҳои 

пешбининамудаи қисмҳои якум ва дуюми ҳамин модда, 

агар:   

а) бо расонидани зарари вазнин ба саломатӣ содир шуда 

бошанд;    

б) аз беэҳтиётӣ боиси марги ҷабрдида ё боиси дигар 

оқибатҳои вазнин гардида бошанд, бо маҳрум сохтан  аз 

озодӣ ба мӯҳлати аз даҳ то понздаҳ сол бо маҳрум кардан 

аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ё машғул шудан бо 

фаъолияти муайян ба мӯҳлати  то панҷ сол  ҷазо дода 

мешаванд.    

Шахс бояд барои пешгирӣ аз шиканҷа ва 

усулҳои нораво ҳангоми боздошт шудан то давраи озодӣ 

ҳуқуқҳои худро донад ва нагузорад, ки ӯ ё наздиконаш 

қурбонии шиканҷа ва ҳуқуқпоймолкунӣ шаванд. Ҳамаи 
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ҳуқуқвайронкунӣ аз рӯйи надонистани қонун ва ҳуқуқҳои 

худ мебошад.    

Ба   шумо   ва   наздиконатон  

 муваффақият хоҳонем ва боварӣ дорем, ки 

маълумотҳои мазкур дар ҳалли мушкилӣ бароятон кӯмак 

мекунад.    

Замимаи  1.  Протоколи  дастгир  кардани 

гумонбардаршуда   

   

ПРОТОКОЛИ дастгир кардани гумонбаршуда   

ш._____________      «___»__________20____с.   

Протокол тартиб дода шуд соати ____________дақиқа   

Ман, _________________________ дар асоси моддаҳои. 91 ва 94 

КМЧ Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун гумонбаршуда дар содир 

намудани ҷиноят бо мод. _______________ КҶ Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дастгир кардам:   

1. Фамилия, ном ва номи падар_________________________   

2. Соли таваллуд_______________________________________   

3. Ҷойи таваллуд_______________________________________   

4. Маҳалли   истиқомат   ё   ба   қайд  

 гирифташуда,  

телефон_____________________________________________   

5. Шаҳрванди__________________________________________   

6. Маълумот___________________________________________   

7. Вазъи оилавӣ, аъзои оила____________________________   
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8. Ҷойи кор ё ҷойи таҳсил, телефон_____________________   

9. Ӯҳдадории ҳарбӣ____________________________________   
                               (дар куҷо дар қайди ҳарбӣ меистад)   

10. Суд шудааст ё не____________________________________   
                                         (кай ва кадом суд, моддаи КҶ ҶТ, намуд ва андозаи ҷавобгарӣ, кай озод шудааст)   

11. Шиноснома ё ҳуҷҷати дигаре, ки шахсияти 

гумонбаршударо маълум менамояд. __________________   

12. Дигар маълумот оид ба шахсияти гумонбаршуда______   

13. Асос ва мақсади дастгиркунӣ________________________   

14. Ба ман мутобиқи моддаи 46 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон 

фаҳмониданд, ки ҳуқуқ дорам:   

- аз лаҳзаи воқеан дастгир шудан бетаъхир аз хизмати 

ҳимоятгар истифода барам, бидуни мамониат бо 

ҳимоятгар як ба як, аз ҷумла то оғози пурсиш, мулоқот 

кунам;     

- нишондод диҳам ё надиҳам ва дар ин бора пеш аз 

пурсиш хабардор карда шавам;   

- донам, ки барои чӣ гумонбар шудаам;   

- нусхаи протоколи дастгиршавӣ ё қарорро оид ба 

татбиқи чораи пешгирӣ гирам;   

- бо забони модарӣ ё забони дигаре, ки медонам, 

нишондод диҳам;   

- аз хизмати тарҷумон ройгон истифода барам;   

- далелҳо пешниҳод кунам;   

- дархост изҳор кунам;   

- бо протоколҳои амали тафтишӣ, ки бо иштироки ӯ 

гузаронида шудаанд, ҳамчунин бо маводе, ки ба суд 
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барои татбиқи ҳабс нисбат ба ман чун чораи пешгирӣ 

равон карда шудааст, шинос шавам;   

- раддия изҳор намоям;   

- аз амалу қарори суд, прокурор, муфаттиш ва шахси 

таҳқиқбаранда шикоят намоям.   

Ба ман, инчунин фаҳмонда дода шудааст, ки мутобиқи қисми 5 

моддаи 12 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон ӯҳдадор нестам ба 

муқобили худ ё хешовандони наздикам нишондод диҳам.   

   

Гумонбаршуда: _________________________________________   
(имзо)   

Нисбати дастгир шуданам_______________________________    
                                                            (арз дорам ё надорам)   

Гумонбаршуда:________________________________________   
(имзо)   

Дар ҳузури шахсони холис:   

1._______________________________________________________   
                   (фамилия, ном, номи падар ва ҷойи истиқомати шахси холис)   

2._______________________________________________________   
                       (фамилия, ном, номи падар ва ҷойи истиқомати шахси холис)   

   

бо иштироки____________________________________________   
(шахсони мурофиавӣ: айбдоршаванда, гумонбаршуда, ҷабрдида, шоҳид, мутахассис, 

фамилия, ном ва номи падар)   

мутобиқи моддаҳои 181, 193 ва 194 КМҶ Ҷумҳурии 

Тоҷикистон кофтукови шахсии 

гумонбаршуда__________________________ гузаронида шуд.   
(фамилия, ном ва номи падар)   

Пеш аз оғози кофтуков ба гумонбаршуда ва дигар 

иштирокчиёни он тартиби анҷом додани кофтуков мутобиқи 
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моддаҳои 181 ва 193 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон фаҳмонда 

дода шуд.   

Ба ғайр аз ин ба шахсони холис пеш аз оғози кофтуков ҳуқуқу 

ӯҳдадориашон, мутобиқи моддаи 60 КМҶ Ҷумҳурии 

Тоҷикистон фаҳмонда дода шуд.   

   

Гумонбаршуда: _________________________________________   
(имзо)   

Шахсони холис: ________________________________________   
(имзои шахси холис)   

Дигар иштирокчиён:___ ________________________________   
(имзо)   

Тарҷумон:______________________________________________   
(имзо)   

Зимни кофтуков аз гумонбаршуда_______________________   
(фамилия, ном ва номи падар)   

дарёфт карда ва гирифта шуд:___________________________   
(номгӯи ашё ва дигар ҳуҷҷатҳо бо нишондоди шумора, андоза, вазн ё аломатҳои инфиродии 

он)   

Кофтукови шахсии гумонбаршударо гузаронидам.   

Муфаттиш, таҳқиқбаранда: _____________________________   
(имзо)   

Пас  аз  анҷоми  дастгиркунии  гумонбаршуда 

 аз ишитирокчиён 

_________________________________________   
(шахсони мурофиавӣ: фамилия, ном ва номи падар)   

арз__________________. Мазмуни арз_____________________   
       (дохил шудааст ё нашудааст)   

   

Гумонбаршуда:__________________________________________   

(имзо)   
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Шахсони холис:_________________________________________   
(имзои шахси холис)   

Дигар иштирокчиён:____________________________________   
(имзо)   

Тарҷумон:______________________________________________                 
(имзо)   

Протокол хонда шуд____________________________________   
                                 (шахсан ё бо овози баланд аз тарфи муфаттиш (таҳқиқбаранда)   

Эрод ба протокол:_______________________________________   
                                      (мазмуни эрод ё нишондоди набудани эрод)   

Гумонбаршуда:__________________________________________   
(имзо)   

Шахсони холис:_________________________________________   
(имзои шахси холис)   

Дигар иштирокчиён: ____________________________________   
(имзо)   

Тарҷумон:______________________________________________   
(имзо)   

Муфаттиш: ________________________________________________   
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(имзо)   

Гумонбаршуда__________________________________барои нигоҳ   

доштан ба _________________ равон карда шуд.                                       
                                                   (ҷойи нигоҳдорӣ)   

Маълумот оид ба дастгиркунии _____________________________   
(фамилия, ном ва номи падари гумонбарщуда   

ба прокурори______________________________________________   
(номи макомоти прокуратура)   

соати ____дақиқа, санаи «__» ______20__с. равон карда шуд.   

Оиди дастгир кардани _____________________________________   
                                                               (фамилия, ном ва номи падари гумонбаршуда)   

дар содир кардани ҷиноят________________хабар дода шуд.   
(ба кӣ)   

Муфаттиш: _______________________________________________   
(имзо)   

Нусхаи протоколро гирифтам «____»____________20______с.   

Гумонбаршуда: ____________________________________________   
(имзо)   
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Замима 2. Протокол оиди шаҳодатгардонии тиббии 

дастгиршудагон.   

   

Вазорати тандурустӣ Ҳуҷҷати тиббӣ бо ва ҳифзи 

иҷтимоии Фармони Вазорати аҳолии Ҷумҳурии 

тандурустӣ ва ҳифзи   

Тоҷикистон   иҷтимоии   аҳолии   

Номгӯи муассиса: Ҷумҳурии Тоҷикистон Барои муассисаҳои аз 

01.11. с.2014, № 918   

тиббӣ   тасдиқ шудааст   

   

Протокол    

оиди шаҳодатгардонии тиббии дастгиршудагон №______   
 (ҳар муассисаи тиббӣ бояд дафтари қайди протоколро дошта бошад)   

Дар асоси*___________________________________________   
                                                            (аз номи кӣ, вазифа, соат, рӯз, моҳ, соли воридшавӣ)   

Дар ҳуҷраи: _________________________________________     

____________             (ҷои гузаронидашавии муоинаи тибби)   

Барои муоина тибби шароит вуҷуд дорад         ҲА      НЕ    
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(бо доира ҷавобро нишона диҳед, агар НЕ бошад бо чӣ сабаб: норасогии равшанӣ, маҳдудияти 

вақт, вуҷуд надоштани аспобҳои зарури ва ғайра)   

Табиб:   
(Н.Н., ҷои кор, тахассус, дараҷа, унвонӣ илмӣ, вазифа)    

Шаҳодатгардонии тиббӣ гузаронида шуд, насбати шаҳрванд:   
(Н.Н. муоинашаванда, рӯз, моҳ, соли таваллуд, ҷои кор, ҷои истиқомат, ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият)   
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Ба муоинаи тиббӣ розиям, барои тарҷумон ниёз   «надорам» 

«дорам»   

               

   (нолозима хат зада шавад)       (имзо)   

Иштироки шахсони дигар мавриди шаҳодатгардонӣ:    
(Иштироки шахсони дигар, ғайр аз кормандони тиб номатлуб аст, мавриди иштироки онҳо: 

Н.Н., ҷои кор, вазифа, сабаби иштирок қайд карда шавад)    

Ҳуҷҷатҳои иловагӣ доир ба вазъи саломатии муоинашаванда 

пешниҳод шудаанд ё не:    
(ҲА ё НЕ навишта шавад, агар ҲА,  намгӯй ва шакли ҳуҷҷати пешниҳодгардида қайд карда 

шавад)   

   

Шаҳодатгардонии тиббӣ:   

   

Оғоз шуд:__________________Ба анҷом расид:__________    
(соат-дақиқа, рӯз, моҳ, сол)   
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Дарҷ гардид дар _______саҳифаи оянда   

Огоҳӣ: Кодекси Ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон, барои 

додани маълумоти бардуруғ ҷазо ҷиноӣ пешбинӣ  

 менамояд.   

_____________________________________ ( имзои табиб)   

*Протоколи шаҳодатгардонии тиббӣ дар асоси дархости 

мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ, аризаи шахси воқеъӣ ва 

ҳуқуқӣ гузаронида мешавад.   
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