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Маълумот дар бораи ташкилоти Авфи Байналмиллал 
Ташкилоти Авфи Байналмиллал (АБ) – жунбиши 

умумижаьониест, ки ьадафи он таъмини эьтиром ва ьимояи 
ьуыуыьои, дар сатьи байналхалыц эътирофшудаи инсон  барои ьар як 
фард мебошад. 

АБ бар он аыидааст, ки наызи ьуыуыи инсон дар кужое, ки р=й 
надиьад, он боиси ташвиш ва нигаронии одамон дар ьама жо 
мебошад. 

Аз ин р=, ташкилоти АБ бо ьодисаьои наызи ьуыуыи инсон ба 
ш=р меояду аммо бо умеди фардои хубтари башарият р=ьбаланд 
гашта, к=шиш ба харж медиьад, ки тавассути муттафиыц ва ьамрайъц 
ва дар сатьи байналмиллалц ьаёти одамонро хубтар гардонад. 

Ьадафи ташкилот ин таьыиы ва таьияи чораьо барои пешгирц 
ва хотима додан ба наызи дащалонаи ьуыуыи инсон ва даъвои адолат 
баьре ашхосе, ки ьуыуыьои оньо вайрон карда шудааст. 

Аъзоён ва ьомиёни АБ мек=шанд, то ба ьукуматьо, маыомоти 
сиёсц шикатьо ва гур=ььои байналмиллалц таъсири худро расонанд. 

Фаъолони ташкилот маосили марбут ба ьуыуыи инсонро тариыи 
мутамарказ намудани фишори жамъиятц, ки онро ба воситаи 
тазоьуроти оммавц, эътироз, фишороварии бевосита ва муттафиыии 
бархат ва ыайрибархат ба роь мемонанд. 

Маркази Женевагии нозироти демократц дар ыувваьои мусаллаь 
(DCAF) 

 
Маълумот дар бораи НДЫМ 

Маркази Женевагии нозироти демократц дар ыувваьои мусаллаь 
(НДЫМ) роььои идоракунии оыилона ва ислоьотро дар сохторьои 
амниятц пешбарц менамояд. Маркази мазкур таьыиыот оид ба 
тажрибаи пешыадам бурда, ба таьияи меъёрьои мувофиы чц дар сатьи 
миллц ва чц дар сатьи байналхалыц мусоидат менамояд. Он инчунин 
тавсияьои худро оид ба сиёсат фароьам оварда, барномаьои 
машваративу ёрирасони дохилидавлатц пешкаш менамояд. 
Ьукуматьо, парлумоньо, жомеаи шаьрвандц, ташкилотьои 
байналхалыц, сохторьои ыудратц аз ыабили пулис, маыомоти судц, 
амниятц, хадамоти марзбонц ва ыувваьои мусаллаь аз зумраи 
шарикони НДЫМ мебошанд. Маълумоти муфассал дар бораи НДЫМ 
дар сомонаи www.dcag.ch фароьам оварда шудааст. 

 
Арзи сипос 
НДЫМ арзи сипоси худро ба ташкилоти Авфи Байналмиллал 

барои додани ьуыуыи интишори нашрияи мазкур баён менамояд. 

http://www.dcag.ch/
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НДЫМ инчунин ба ьайати таьририя барои суботкорц ва матонат дар 
баррасии нашрияи мазкур миннатдории худро изьор менамояд. 

 
Ьайати таьририя 
Ьайати таьририя аз коршиносони байналхалыц ва минтаыавц, 

ки жомеаи шаьрвандц, маыомоти ыонунгузор, маыомоти ижроия ва 
маыомоти ыудратиро намояндагц мекунанд, иборат мебошад. Ьайати 
таьририя аз ашхоси зерин иборат аст: 

 Пйер Аепли, Лозанна 

 Мамдуь Ал-Акр, Рамалла 

 Маьмуд Асфур, Щоза 

 Ьабиб Эл Белкуч, Работ 

 Ьанс Борн, Женева 

 Гаттас Чуэйри, Бейрут 

 Роланд Фредрих, Рамалла 

 Паскал Жемперли, Женева 

 Щазц Ьамад, Щоза 

 Аьмад Исо, Рамалла 

 Холида Жаррор, Рамалла 

 Атталла Куттаб, Уммон 

 Антуан Лам, Женева 

 Жонас Лоетшер, Женева 

 Арнолд Лутьолд, Женева 

 Фирас Мильем, Рамалла 

 Алберт ван Нуенен Кариоен, Апелдоорн 

 Барномаи ислоьоти пулиси НДЫМ 
 
Ороиши техникц 

 Ваэл Двайк, Рамалла 

 Александер Шварцер, Женева 
 
Ношир 
Маркази Женевагии нозироти демократц дар ыувваьои мусаллаь 
Расм дар муыова © Надим Абу-Шейха, 2008 
IBSN: 978-92-9222-086-0 
Нусхаи асл: © Amnesty International Publications, 1 Eastern 

Street, London WC1X0DW, United Kingdom 
©DCAF 2009, ьамаи ьуыуыьо ьимоя шудаанд  
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Шиносоц бо абзор 

Ижрои ьокимияти ыонунгузорц дар бахши амният як вазифаи 
мураккаб ва мушкил мебошад. Аз ин р= бисёр ыонунгузорьо майлу 
ращбат ба р=йбардор кардани ин зумра ыонуньоро аз давлатьои дигар 
доранд. Ин кор ба таьия намудани лоиьаи ыонунгузорц мусоидат 
менамояд, алалахусус агар матни ыонун дар забони ашхоси ыонунсоз 
дастрас бошад, аммо аксари ваыт дар натижа ыонуньои заиф омода 
мешаванд. 

Ьатто пас аз вориди тащйиру иловаьо, ыонуньои р=йбардор 
шуда, ьоло ыувваи ыонунц пайдо накарда пеш аллакай к=ьна 
мешаванд. Чунин мешавад, ки оньо ба меъёрьои байналхалыц 
мувофиыат намекунанд ё худ ба талаботи дохилии сиёсиву ижтимоии 
жомеа пурра жавобг= намешаванд. Баъзан ыонуньои р=йбардоршуда 
бо бархе аз муыаррароти ыонунгузории жории миллц мухолифат 
мекунанд. 

Баъзан чунин мешавад, ки дар минтаыа барои ин ё он намуди 
ыонунгузории лозима дар минтаыа ягон намунае мавжуд нест. Чунин 
ыазия дар минтаыаи кишварьои араб ба миён омада буд, зеро он жо 
бахши амният ва маыомоти ыудратц нав ба таври оммавц мавриди 
баррасц ва баьс ыарор гирифта истода буд. Бинобар ин пайдо 
намудани намунаи хуби ыонунгузорц барои ыонунсозии демократц ё 
назорати парлумонии бахши амният ва маыомоти ыудратц мушкил 
мебошад. 

Маьз барои ьамин, жои таажуб нест, ки бисёре аз 
ыонунгузорони араб дар таьияи лоиьаи ыонунгузорц марбут ба бахши 
амният ва маыомоти ыудратц худро ошуфтаву парешон ва ьайратзада 
ьис мекунанд. Оньо дар дастрасц ба меъёрьову муыаррароти 
байналхалыц мушкилц мекашиданд, зеро сарчашмаьои маводи 
лозима бо забони арабц мавжуд набуд ва ё хеле кам дастрас буд. 
Аксари оньо намедонистанд, ки аз кужо намунаи ыонуни дилхоьро 
пайдо кунанд ва ьатто бархе аз оньо ыариб буд, ки аз ин кор даст 
кашанд. Бархе аз оньо бошанд, тадрижан ба НДЫМ барои к=мак р=й 
оварданд.  

Ваыте ки ыонунгузорон ба пайдо намудани мажм=и меъёрьо ва 
намунаи ыонуньо бо забони арабц, ки дар кори р=змарраи оньо дар 
таьияи лоиьаи ыонунгузорц к=мак намояд талош намуданд, тасмим 
гирифта шуд, ки як абзори амалц барои ыонунбаророни кишварьои 
минтаыаи араб омода карда шавад. Аз ин р= коршиносон аз митаыаи 
кишварьои араб ва ташкилоти НДЫМ тасмим гирифтанд, ки дар ин 
самт якжоя кор карда, як абзори амалц таьия намоянд. 
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Абзор барои кц пешбинц шудааст? 
Абзори мазкур пеш аз ьама барои оньое, омода шудааст, ки 

нияти таьия ыонуньои нав ва ё такмил додани ыонунгузории мавжуда 
дар бахши амният ва маыомоти ыудратц доранд. Ба ин зумра 
парлумончиён, хизматчиёни идораьои давлатц, коршиносони соьаи 
ьуыуы ва ташкилотьои щайридавлатц дохил мешаванд. Абзор инчунин 
барои хизматчиёни бахши амният ва маыомоти ыудратц ва ьамчун 
маълумотнома барои таьыиыотчиён ва донишж=ёне, ки ба 
ыонунгузории бахши амният ва маыомоти ыудратц мароы зоьир 
менамоянд, мувофиыи маысад мебошад. 

 
Абзор чиро дарбар мегирад? 
Абзори дузабона як силсила китобчаьоеро бо забоньои инглисц 

ва арабиро дарбар меград, ки оньо меъёр, ыолабьо ва мисольои 
мушаххасро дар робита бо соьаьои гуногуни бахши амният ва 
маыомоти ыудратц пешкаш менамоянд. Ду силсилаи аввал бо 
ыонунгузорц дар бахши пулисро дарбар мегирад, зеро дар кишварьои 
араби минтаыа маьз дар ин бахш ба к=маки калон ниёз ьаст.  

 
Силсилаи 1 (бо ранги кабуди баланд) аз 3 китобча иборат 

мебошад, ки он ьамчун чаьорч=баи асосии меъёрьо ва ыолабьои 
байналхалыц оид ба ьифзи тартиботи жамъиятц аз жониби пулис 
(чунончи: Роьнамо оид ба усули демократии ьифзи тартиботи 
жамъиятц аз жониби пулис, САЬА), Кодекси аврупоии одоби 
хизматчиёни пулис (Ш=рои Аврупо) ва 10 меъёри ьуыуыи бунёдии 
инсон барои хизматчиёни маыомотьои ьифзи ьуыуы (Авфи 
Байналмиллал) маьсуб меёбад. 

 
Силсилаи 2 (ранги норинжц) як зумра мисольои мушаххас аз 

Ыонунгузории (Миллц) дар бораи Пулис меорад. Ьайати таьририя 
мисольоро м=шикофона аз ыонунгузориьои миллии манотиыи 
мухталифи жоьон интихоб намудаанд, ки оньо намунаи ьифзи 
тартиботи жамъиятц аз жониби пулис, ки ба манфиати жомеа 
нигаронида шуддаст, пешбарц менамояд. Ин намунаьо натаньо 
муьити мухталифи маданиву ижтимоц аз ыабили Африыо ё Аврупоро 
муаррифц менамоянд, балки инчунин намудьои гуногуни сохти 
давлатц ва сохторьои пулисро тажассум менамоянд.  

Намунаи «Санад дар бораи Пулис»-и Ьинудстон аз соли 2006, 
аз жониби кумитаи таьияи лоиьаи Санад дар бораи Пулис, ки аз 
жониби Вазорати Корьои Дохила созмон дода шуда буд, таьия гардид 
ва он ба ьамаи иёлотьо ва иттифоыьои марзц ьамчун намуна барои 
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таьияи Санад дар бораи Пулиси иёлотьо паьн карда шуда буд. Аз 
жиьати сохти давлатц Ьиндустон жумьурии федералии парлумонц 
буда аз 28 иёлот ва ва 7 иттифоыьои марзц иборат мебошад. 
Сарыонун салоьияти идораи пулисро ба иёлотьо додааст. Аз ин р= 
ьар як иёлот ва иттифоыьои марзц хадамоти пулиси худро доранд. 
Дар сатьи иттифоыьои марзц, маыомоти федералии пулис, ки жузъи 
таркибии Вазорати Корьои Дохила мебошанд, дар ижрои вазифа ба 
маыомоти сатьи иёлотц ёрц мерасонанд. 

Дар Жопон, Ыонун бар бораи Пулис, с. 1954 ва Ыонун дар 
бораи адои вазифаи пулис, с. 1948 намунаьои аввалини ьифзи 
тартиботи жамъиятц аз жониби пулис мабьус меёбанд. Бархе аз 
коршиносон ба Жопон барои кор карда баромадани щояи ьифзи 
тартиботи жамъиятц аз жониби пулис бо иштироки жомеа аьсан 
мег=янд. Жопон давлати ыариб пурра марказонидашуда, аммо 
федералии шоьигарии парлумонц буда аз 47 префектура (воьидьои 
маъмурии идоракунц) мебошад. Аз жиьати этникц он якранг буда, 
сохтори пулиси он маыомоти префектуравц дорад ва дар зинаи 
болотарин маыомоти миллии пулис жой гирифтааст. Таьия ва 
татбиыи санадьо ва меъёрьои ьуыуыц ба салоьияти маыомоти миллии 
пулис вогузор шудааст. 

Дар ьамаи 9 музофоти Жумьурии федераливу парлумонии 
Африыои Жанубц ьамаи ьукуматьои миллц, музофотц ва маьаллц 
салоьияти ыонунгузорц ва ижроия доранд. Хадамоти пулиси Африыои 
Жанубц ьам ба ьукумати миллц ва ьам ба ьукумати маьаллц итоат 
менамояд. Чанде пас аз хотима ёфтани режаи апартеид, соли 1995, 
Санади Африыои Жанубии хадамоти пулис (№68 аз соли 1995) ыабул 
шуд, ки он хадамоти пулиси Африыои Жанубиро аз р=и меъёрьои 
жамъиятиву демократц таъсис дод.  

Дар Шветсия, давлати унитарии щайримарказ, монархияи 
парлумонц 21 адад маыомоти мустаыили пулис мавжуд аст, ки он аз 
жониби хадамоти давлатии пули сидора карда мешавад, ки он ба 
вазорати адлияи кишвар итоат менамояд. «Ыонун дар бораи пулис» 
ташкили маыомоти пулисро дар сатьи миллц ва минтаыавц муайян 
менамояд. Ыонуни мазкур инчунин вазифа ва салоьиятьои пулисро 
номбар менамояд.  

Дар Швейтсария, давлати федералц, ки дорои демократияи 
мустаыим ва федерализми пурыуввати жузъьои таркибц аст, 
салоьияти роьбари аз болои пулис ба 26 Кантоньо (иёлотьо) вогузор 
шудааст. Чанде пеш Кантони ш. Тсюрих ыонуни нав дар бораи 
пулисро таьия намуд. Соли 2004 парлумони кантон «Ыонун дар 
бораи ташкили пулис»-ро ба тасвиб расонид, ки он муносиботи 
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маыомоти мухталифи пулиси кантонро муайян менамояд. «Ыонун дар 
бораи пулис» аз соли 2008, ки тариыи раъйпурсц ыабул шуда буд, 
муносибот байни пулис ва жомеаро ба танзим оварда, салоьият ва 
вазифаьои пулисро муайян менамояд.  

Силсилаьои иловагц бо баробари сар задани зарурат замм карда 
мешаванд. Силсилаьои мавжуда бошанд бо илова кардани 
китобчаьои нав, бо баробари пайдо шудани талабот аз минтаыаи 
давлатьои араб, метавонанд фарохтару доманадортар гардонида 
шавад.  

Барои пайдо кардани маълумоти навтарин оид ба маыоми 
нашрияьо, ба сомонаи www.dcaf.ch/publications ташриф оред. 

 
Ьадафи абзори мазкур чист? 
Абзори мазкур бо маысади расонидани к=мак ба ыонунгузорони 

кишварьои араб жиьати жавобг= будан ба чашмдошти мардум таьия 
шудааст. Шаьрвандони кишварьои араб аз пулис ва маыомоти 
ыудративу ьифзи ьуыуы хизматрасонии касбиро талаб менамоянд, ки 
чунин хизмат бояд самаранок, мувофиыи матлаб буда, жавобг=и 
талаботи оньо бошад. Оньо мехоьанд, ки пулис ва дигар сохторьои 
ыудратц талаботи ыонунгузорц ва меъёрьои ьифзи ьуыуыи инсонро 
эьтиром ва риоя намоянд ва барои ко рва рафтори худ жавобгар 
бошанд. Аз ин р=, абзори мазкур ыолабьо ва меъёрьои 
байналхалыиро аз ыабили назорати демократц, идоракунии хуб ва 
шаффофият дар бахши амният ва маыомоти ыудратц дар манотиыи 
кишварьои араб пешбарц менамояд. Он имкони муыоиса кардани 
тажриба ва амалияи мухталифро медиьад. 

Камчинии адабиёти лозима бо забони арабц доир ба 
ыонунгузорц дар бахши амният ва маыомоти ыудратц як мушкилии 
калоне барои ыонунгузорони араб буд. Абзори мазкур тамсис 
гирифтааст, ки ьалли ин мушкилиро ёбад. Яке аз ьадафьо ин сарфа 
кардани ваыти ыонунгузорон дар жустуж=и маълумот мебошад, ки ин 
васила ба оньо имкон дода мешавад, ки ба кори асосии худ зиёдтар 
таважж=ь зоьир намоянд. Бо баробари фаровонтар дастрас шудани 
маълумот дар забони арабц, бисёр шаьрвандон ва гур=ььои жамъияти 
шаьрвандц метавонанд назар хешро доир ба пулис ва хадамоти 
амнияту ьифзи ьуыуы иброз намоянд ва барои таьияи заминаи 
ыонунгузории муосир барои бахши амният ва маыомоти ыудратц 
саьми худро гузоранд. 

 
 

http://www.dcaf.ch/publications


10 

Чаро заминаи мустаьками ыонунгузорц дар бахши амният ва 
маыомоти ыудратц муьим аст? 

Заминаи комили ьуыуыц – ин шарти асосц барои таъмини 
идораи баьраманд, самаранок ва масъул дар бахши амният ва 
маыомоти ыудратц мебошад, зеро: 

 Он наыш ва вазифаьои ташкилотьои ьифзи ьуыуы ва маыомоти 
ыудратиро муайян месозад; 

 Он ьуыуыьои истисноц ва маьдудиятьои ташкилотьои ьифзи 
ьуыуы ва маыомоти ыудратиро муайян месозад; 

 Он наыши ташкилотьои назоратии идоарьои ьифзи ьуыуы ва 
маыомоти ыудратиро муайян месозад; 

 Он замина барои масъулиятшиносц фароьам меорад, зеро он ба 
таври возеь фарыиятро байни муносиботи ыонунц ва 
щайриыонунц мегузорад; 

 Эътимоди жомеаро таывият бахшида ыонунияти ьукумат ва ва 
маыомоти амният, ьифзи ьуыуы ва кудратиро пурз=р мегардонад 
Бинобар ин ьама сабабьо, ислоьоти бахши маыомоти амният ва 

ьифзи ьуыуы аз баррасии пурра ва тамдиди ыонунгузории миллии 
марбут ба амният ва ьифзи ьуыуы ощоз мегардад. Ьадафи он муайян 
ва ислоь кардани ихтилофот ва набудани возеьц дар робита бо наыш 
ва салоьияти идораьои гуногун мебошад. 
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10 меъёри ьуыуыи бунёдии инсон барои хизматчиёни маыомотьои 

ьифзи ьуыуы 

Аз ьамаи ьукуматьо талаб карда мешавад, ки дар рафти 
тренингьо, чорабиниьои минбаъдаи такмили ихтисос барои 
азхудкунии муыаррароти Кодекси ахлоыи СММ барои хизматчиёни 
маыомотьои ьифзи ьуыуы, инчунин дигар меъёрьои байналхалыии 
марбут ба ьуыуыьои бунёдии инсон, ки ба хизматчиёни маыомотьои 
ьифзи ьуыуы алоыаманд мебошанд, чораьои заруриро барои дастур 
додан ба хизматчиёни маыомотьои ьифзи ьуыуы андешанд. Ин 
меъёрьо бояд ьарчи бештар барои оммаи васеъ дастрас бошанд ва 
дар ьама вазъ пурра ва комилан эьтиром карда шаванд. Оньо бояд 
дар ыонунгузории миллц ва амалия тажассум ёбанд ва ьисоботьои 
даврц оид ба татбиыи оньо барои аьли жомеа дарж гарданд. 
Вазъиятьои истисноц чунончи ьолатьои фавыулодда ва дигар 
ьолатьои таъжилии жамъиятц асос барои дасткашц аз ин меъёрьо 
намешаванд. 

Ьамаи ьукуматьо бояд сиёсати фаъол ва аёни тавъам кардани 
масоили гендерц ьангоми таьияи барномаьо, лоиьаьои ва 
амалисозии тренингьо барои хизматчиёни маыомотьои ьифзи ьуыуы 
пеша кунанд. 

 

Муыаддима 

Мазкур «10 меъёри ьуыуыи бунёдии инсон барои хизматчиёни 
маыомотьои ьифзи ьуыуы» аз жониби ташкилоти Авфи Байналмиллал 
дар ьамбастагц бо хизматчиён ва коршиносони пулис аз кишварьои 
гуногун таьия шудааст. Он дар меъёрьои адои тартиботи ьукуыии 
СММ, адолати жиноц ва меъёрьои ьуыуыи инсон асос ёфтааст. 
Ьадафи меъёрьои мазкур истифодаи он ьамчун маълумотнома буда, 
он дар ьайси тафсири пурра ё шарьу эзоьи ыобили ыабул будани 
меъёрьои тартиботи ьуыуыц намебошад. Ьужжати мазкур тасмим 
гирифтааст, ки сатьи огаьии хизматчиёни давлатц, парлумончиён, 
хабарнигорон ва ташкилотьои щайридавлатиро дар робита бо бархе 
аз меъёрьои бунёдц, ки оньо бояд жузъи таркибии тренинг-
машваратьо ва усульои амалц баро хизматчиёни пулис бошанд, 
баланд бардорад. Умед меравад, ки маыомоти пулис 10 меъёрьои 
мазкурро ьамчун сарощози кор дар таьияи дастур-роьнамои муфассал 
дар таълим ва кором=зонидани хизматчиёни пулис истифода 
мебаранд. Албатта яке аз вазифаьои афсарон ин таъмин намудани 
риояи меъёрьои одобу ахлоыи касбиашон аз жониби ьампешагону 



12 

шариконашон мебошад ва меъёрьои ин жо дарж гардида барои ижрои 
ин масъулияташон хеле муьим мебошад. 

 
Замина 

Ьар як шахс вазифадор аст, ки Эъломияи умумижаьонии 
ьуыуыи башарро (ЭУЬБ - UDHR) ба пуррагц риоя намояд. Гузашта 
аз ин, ЭУЬБ як зумра моддаьоеро дарбар мегирад, ки он бевосита ба 
фаъолияти маыомоти ьифзи ьуыуы алоыамандц дорад: 

 Ҳap як инсон ба ҳаёт, озодц ва дахлнопазирии шахсӣ ҳақ 
дорад. (моддаи 3 ЭУЬБ) 

 Ҳеҷ кас набояд таҳти шиканжа ё муомилаи бераьмона, ҷазои 

сахт, ѓайриинсонц ё таҳқиркунанда ыарор дода шавад. (моддаи 
5 ЭУЬБ) 

 Ҳамаи одамон дар назди ыонун баробаранд ва бидуни ҳеҷ 

истисно ба ҳимояи баробари ьуыуыц ҳақ доранд. (моддаи 7 
ЭУЬБ) 

 Ҳеҷ касро худсарона дастгир ё ҳабс кардан мумкин нест. 
(моддаи 9 ЭУЬБ) 

 Ҳap як фарде, ки дар содир кардани ҷиноят муттаьам дониста 

мешавад, ҳақ дорад то замоне бегуноҳ дониста шавад, ки 

гуноҳаш дар мурофиаи ошкорои судие, ки дар он барои ҳимояи 

ӯ тамоми имкониятҳо фароҳам оварда мешаванд, бо тартиби 

қонунӣ исбот нагардидааст. (моддаи 11 (1) ЭУЬБ) 

 Ҳар як инсон ба озодии ақида ва баёни озодонаи он ҳақ дорад 
(моддаи 19 ЭУЬБ) 

 Ҳар як инсон ҳаққи озодии ҷамъомадҳои осоишта ва 

иттиҳодияҳоро дорад ва ьеҷ як инсон наметавонад ба ягон 

иттиҳодия маҷбуран ҷалб карда шавад. (моддаи 20 ЭУЬБ). 
Дигар ьужжатьое, ки бевосита ба фаъолият доир ба ьифзи 

тартиботи жамъиятц аз жониби пулис, ки аз санадьои Созмони 
Миллали Муттаьид оид ба таъмини тартиботи ьуыуыц, ьуыуыи 
жиноятц ва абзори ьифзи ьуыуыи инсон сарчашма мегиранд 
иньоянд: 

 Кодекси ахлоыи СММ барои хизматчиёни маыомотьои ьифзи 
ьуыуы 

 Раьнамои СММ оид ба самаранок амалц намудани Кодекси 
ахлоыи СММ барои хизматчиёни маыомотьои ьифзи ьуыуы 
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 Принсипьои СММ оид ба чораьои таъсирбахш дар пешгирц ва 
тафтишоти истеьсолоти судии щайриыонунц, худсарона ва 
жазодиьии ваьшиёна 

 Эъломияи СММ оид ба Ьифзи ьар як инсон аз з=роварона 
щайбзанонидан  

 Эъломияи СММ зидди шиканҷа ва дигар намудҳои муносибат 

ва ҷазои бераҳмона, ғайриинсонӣ ё таҳқиркунандаи шаъну 
шараф 

 Паймони байналхалқии СММ оид ба ҳуқуқҳои шаҳрвандӣ ва 

сиёсӣ 

 Принсипьои асосии СММ дар боари истифодаи ыувва ва яроыи 
оташфишон аз жониби хизматчиёни маыомоти ьифзи ьуыуы 

 Меъёри Ыоидаьои аыыали СММ дар муносибат бо маьбусон 
(минбаъд Меъёри Ыоидаьои аыыал). 

 Мажм=и принсипьои асосии СММ оид ба Ьимояи ьуыуыи 
ьамаи шахсони боздоштшуда ё маьбус дар ьамаи намудьои 
маькама ва боздоштгоььо (Минбаъд Мажм=и принсипьо). 

 Конвенсия СММ оид ба ҳуқуқи кӯдак 

 Ыоидаьои СММ оид ба ьифзи ноболищони аз озодц 
маьрумшуда 

 Эъломияи СММ дар бораи барҳам додани тамоми шаклҳои 
хушунат нисбати занон 

 Эъломияи СММ дар бораи Приниспьои асосии адолати судц 
нисбати ыурбониьои жиноят ва с=иситифода аз мансаб 

 Конвенсия дар бораи барҳам додани тамоми шаклҳои табъиз 
нисбати занон (CEDAW) 
Кодекси ахлоыи СММ барои хизматчиёни маыомотьои ьифзи 

ьуыуы, Меъёри Ыоидаьои аыыали СММ ва Мажм=и принсипьо як 
ыатор принипьои асосц ва талаботьоро барои инсонона адо кардани 
вазифаьои марбут ба таъмини тартиботи ьуыуыиро номбар мекунанд, 
чунончи: 

 Ьар як идораи таъминкунандаи тартиботи ьуыуыц, бояд дар 
назди жомеа намояндагц кунад, дар пеши он жавобгар бошаду, 
ба аьли жомеа ьисобот диьад 

 Таъмини таъсирбахши меъёрьои ахлоыц аз жониби хизматчиёни 
маыомотьои ьифзи ьуыуы вобаста аст аз низоми башард=стонаи 
ыонуньо, ки он хуб дарк шудаасту аз жониби оммаи васеи 
жомеа хуб маыбул шудааст 
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 Ьар як хизматчии маыомотьои ьифзи ьуыуы як жузъи таркибии 
ьуыуыи жиноятц мебошад, ки ьадафи он пешгирц ва назорати 
жиноят мебошад ва рафтору кирдори ьар як чунин хизматчц 
таъсири худро ба тамоми система дорад 

 Ьар як идораи таъминкунандаи тартиботи ьуыуыц бояд худро 
водор намояд, ки меъёрьои байналхалыии ьуыуыи инсонро риоя 
намояд ва амалиёти хизматчии маыомотьои ьифзи ьуыуы бояд 
ба аьли жомеа кушод бошад 

 Меъёрьои инсонд=стонаи рафтори хизматчии маыомотьои 
ьифзи ьуыуы ьеж арзиши амалие надорад, агар мазмун ва 
м=ьтавои он эътиыоди чунин хизматчиён нагардад, ки он 
тавассути таълим, тренингьо ва назорат ба даст оварда 
мешавад.  
Мафьуми «хизматчии маыомотьои ьифзи ьуыуы» ьамаи 

хизматчиёни соьаи ьифзи ьуыуыро, новобаста аз он ки чунин 
корманд ба вазифа таъин шудааст ё интихоб шудаасту, салоьияти 
ьифзи тартиботи жамъиятц ва тартиботи ьуыуыиро доранд, бахусус 
салоьияти боздошт ва ьабскунц. Ба ин мафьум бояд тафсире фароху 
фарогиреро дод, то ин ки он хизматчиёни ыувваьои мусаллаь, амният 
ва мансабдорони хадамоти муьожиратро низ дарбар гирад, зеро ин 
зумра мансабдорон дорои салоьиятьои номбаршуда мебошанд. 
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Меъёри бунёдии 1. Ьимояи баробар 

Ҳамаи одамон бидуни ҳеҷ табъиз бо кадом асос, ки набошад, 

ба ҳимояи баробари ьуыуыц ҳақ доранд, хусусан ба ьимоя за 
з=роварц ё таьдид. Бояд хусусан нисбат ба ьимояи гур=ььои 
осебпазир аз ыабили к=дакон, куьансолон, заньо, гурезагон, ашхоси 
тащйири маьалли сукунат карда ва аъзоёни гур=ььои аыыалият ьассос 
буд. 

Жиьати ижрои Меъёри Бунёдии 1 яке аз талаботьои 
муьимтарин аз он иборат аст, ки хизматчиёни пулис ьамеша вазифаи 
ба зиммаи оньо гузошта шударо аз р=и ыонун, ба манфиати жомеа ва 
ьимоя намудани ьамаи одамон аз амальои щайриыонунц, бо ьисси 
баланди масъулиятшиносц, ки хусусияти вазифаашон талаб менамояд 
ижро намоянд. Оньо бояд шаъшу шарафи инсонро ьимоя намоянд ва 
ьимояи ьуыуыи ьамаи одамонро таъмин намоянд, чунончи: 

 Ьамаи одамон ьуыуы ба озодц ва амнияти шахсц доранд 

 Ьеж кас набояд мавриди боздошт, ьабс ё истирдоди худсарона 
ыарор гирад 

 Ьамаи одамони аз озодц маьрумшуда ьуыуы доранд, ки мавриди 

шиканжа, ва дигар намудҳои муносибат ва ҷазои бераҳмона, 

ғайриинсонӣ ё таҳқиркунандаи шаъну шараф ыарор дода 
нашаванд 

 Ҳамаи одамон дар назди ыонун баробаранд ва бидуни ҳеҷ 

табъйиз ба ҳимояи баробари ьуыуыц ҳақ доранд 

 Ҳамаи одамон ба мурофиаи судии боадолатона ьаы доранд 

 Ҳамаи одамон ьуыуыи озодона аз жое ба жое рафтанро доранд 

 Ҳамаи одамон ьуыуыи озодии ҷамъомадро доранд 

 Ҳамаи одамон ьуыуыи озодии баёнро доранд 
Ьеж як хизматчии маыомоти ьифзи ьуыуы ьаы надорад ба 

шиканжа, ва дигар намудҳои муносибат ва ҷазои бераҳмона, 

ғайриинсонӣ ё таҳқиркунандаи шаъну шарафи инсон роь диьад ё 
чунин амальоро таьаммул намояд, ьеж яке аз чунин мансабдорон ьаы 
надоранд, ки барои ижрои фармоньои маыомоти болоц ё бо баробари 
сар задани ьолатьои фавыулодда, чунончи жанг, таьдиди жанг ё дигар 
ьолатьои фавыулоддаи фарогири жомеа чунин рафтору кирдорро 
муносиб донанд. Бояд хусусан нисбат ба ьимояи гур=ььои осебпазир 
аз ыабили к=дакон, куьансолон, заньо, гурезагон, ашхоси тащйири 
маьалли сукунат карда ва аъзоёни гур=ььои аыыалият ьассос буд. 

Асос аз жумла санадьои зайлро дарбар мегирад: Кодекси 
ахлоыи СММ барои хизматчиёни маыомотьои ьифзи ьуыуы 
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(моддаьои 1,2,5), Эъломияи Пекин ва платформаи амали1 (банди 
2.2.4) 

 

Меъёри бунёдии 2. Муносибати эьтиромона 

Ба ьамаи ыурбониёни жиноят бо тараььум ва эьтиром 
муносибат бояд кард хусусан амният, бехатарц ва дахлнопазирии 
оньоро таъмин бояд намуд. 

Ыурбониён ин одамонеанд, ки гирифтори истибдод шудаанд, аз 
жумла осеби р=ьц ва жисмонц бардоштаанд, ва ё худ аз сабаби 
вайронкунии муыаррароти ыонунгузорц хисороти молц дидаанд ё 
ьуыуыьои бунёдии оньо ба таври назаррас поймол шудааст. 

Барои татбиыи Меъёри бунёдии 2 хизматчиёни пулис 
вазифадоранд: 

 Мутмаин созанд, ки ьангоми зарурат барои муьофизат ва 
амнияти ыурбониён аз таьдид ва интиыом чораьои зарурц 
андешида шудаанд.  

 Ба ыурбониён бе ьеж гуна таъхир оид ба мавжуд будани 
хизматрасониьои тиббиву ижтимоц хабар диьанд 

 Ба заноне, ки гирифтори истибдод шудаанд бе таъхир ёрии 
мутахасисонро бояд расонид. 

 Чунин усульои тафтишотро таьия намоянд, ки вазъият ва 
шаъну шарафи ьолати заньои гирифтори истибдод шударо боз 
ьам бадтар нагардонанд 

 Ба он ыурбониёне, ки аз иллати чунин омильо аз ыабили 
мансубияти нажодц, ранги п=ст, жинс, гароиши жинсц, эътиыоди 
динц, миллат, аыидаьои сиёсц, синну сол, забон, маъюбият,  ва 
щайра   гирифтори истибдод шудаанду эьтиёжоти махсус доранд 
таважж=ьи хоса бояд зоьир намуд. 

 
Сарчашма: Эъломияи СММ оид ба принсипьои асосии 

адолат нисбат ба ыурбониьои жиноят ва с=иистифода аз мансаб 

(принсипьои 4, 14, 15, 16 ва 17), Конвенсия дар бораи барҳам 

додани тамоми шаклҳои табъиз нисбати занон, Тавсияьои умумц 
№19 (жаласаи 11, соли 1992) (CEDAW) 
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Меъёри бунёдии 3. Ба кор бурдани ыувва (з=роварц) 

Ба жуз аз ьолатьои ьатман зарур ыувва истифода бурда нашавад 
ва он бояд бо назардошти шароити мавжуда ьадди аыали имконпазир 
бошад. 

Ижрои Меъёри Бунёдии 3 бо баробари адои талаботьои дигар 
таыозо менамояд, ки хизматчиёни пулис, ьангоми адои вазифаи 
хизматии худ пеш аз истифодаи ыувва то ьадди имкон воситаьоеро 
истифода баранд, ки он фарогири ьеж як зуьуроти з=роварц нест. 
Ыувва таньо дар он ьолате бояд истифода шавад, агар ьамаи 
воситаьои дигар натижае надиьад ва ё ьеж эьтимол намеравад, ки 
натижаьои дилхоь ба даст намеояд. Меъёри Бунёдии 3 дар 
ьамбастагц бо Меъёрьои Бунёдии 4 ва 5 бояд амалц гардад. 

Дар ьолатьое, ки истифодаи ыонунии ыувва ногузир аст, 
хизматчиёни пулис бояд: 

 Дар истифодаи ыувва батамкин ва таьаммулкор буда 
мутаносибан ба ашадияти ыонуншиканц амал намуда, натижаи 
ыонуниро ба даст оранд 

 Талафотро то ьадди имкон кам намуда ьаёти инсонро эьтиром 
ва ьимоя намоянд 

 Мутмаин гарданд, ки ба одамони мажр=ь ё захм бардошта 
ьарчи зуддар ёрии тиббц расонида шавад 

 Мутмаин гарданд, ки хешу аырабо ва ё д=стони одамони мажр=ь 
ё захм бардошта ьарчи зуддар огоьонида шаванд 

 Ваыте, ки дар натижаи истифодаи ыувва аз жониби хизматчиёни 
пулис шахсе захмин мешавад ё кушта мешавад, дар ин хусус 
фавран ба роьбарияти худ хабар медиьанд ва оньо дар набати 
худ мутмаин мегарданд, ки тафтишоти муносиби р=йдод 
гузаронида мешавад. 

 
Асос аз жумла санадьои зайлро дарбар мегирад: Кодекси 

ахлоыи СММ барои хизматчиёни маыомотьои ьифзи ьуыуы 
(моддаи 3), Принсипьои асосии СММ дар бораи истифодаи ыувва 
ва яроыи оташфишон аз жониби хизматчиёни маыомоти ьифзи 
ьуыуы (Принсипьои 4, 5, 6 ва 9) 

 

Меъёри бунёдии 4. Муносибати пулис ба гирдиьамоиьои осоишта 

Ьангоми ьифзи тартиботи жамъиятц дар робита бо идоракунии 
жамъомадьои щайриыонунц, вале осоишта, аз истифодаи ыувва 
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худдорц бояд кард. Ьангоми парокандакунии жамъомадьои 
з=роварона ыувва дар ьадди аыали зарурц бояд истифда бурда шавад. 

Ьар як инсон ьуыуы дорад, ки дар жамъомадьои осоишта, 
новобаста аз он, ки чунин жамъомад сиёсист ё щайри сиёсц, иштирок 
намояд. Барои чунин жамъомадьо маьдудияти хеле кам, ки тибыи 
муыаррароти ыонун гузошта мешавад ва он дар жомеаи демократц 
барои ьифзи манфиатьои жомеа, тартиботи жамъиятц ва саломатии 
одамон лозим аст, жой дорад. Пулис набояд ки ба жамъомадьои 
осоиштаи ыонунц дахолат намояд, аммо таньо бо маысади ьифзи 
одамони дар чунин жамъомадьо иштирккунанда метавонад мудохала 
намояд. 

Дар ыатори талаботьои дигар, барои ижрои Меъёри бунёдии 4, 
адои амальои зерин пешбинц шудааст: 

 Ьангоми ьифзи тартиботи жамъиятц барои таъмини тартиботи 
ьуыуыц дар робита бо жамъомадьои щайриыонунц, вале осоишта, 
хизматчиёни пулис аз истифодаи ыувва бояд худдорц кунанд. 
Агар истифодаи ыувва ногузир аст, чунончи барои таъмини 
амнияти дигарон, истифодаи он бояд ьаддал имкон тибыи 
муыарраоти Меъёри бунёдии 3 маьдуд карда шавад. 

 Ьангоми ьифзи тартиботи жамъиятц барои таъмини тартиботи 
ьуыуыц дар робита бо жамъомадьои осоишта истифодаи яроыи 
оташфишон мумкин нест. Истифодаи яроыи оташфишон бо 
ьадафьои дар Меъёри бунёдии 5 тазаккурёфта маьдуд карда 
мешавад.  

 Ьангоми парокандакунии жамъомадьои з=роварона ыувва таньо 
дар он ьолате бояд истифода шавад, ки агар ьамаи воситаьои 
дигар натижае надиьад ва ё ьеж эьтимол наравад, ки натижаьои 
дилхоь ба даст меомада бошанд. Ьангоми истифодаи ыувва 
хизматчиёни пулис бояд ба муыаррароти Меъёри бунёдии 3 
мувофиыат кунанд. 

 Ьангоми парокандакунии жамъомадьои з=роварона хизматчиёни 
пулис таньо дар ьолатьое, ки воситаьои дигар кор намеоянд, 
метавонанд аз яроыи оташфишон истифода баранд ва он бояд 
дар ьадди аыал ва таньо жиьати ба даст овардани яке аз 
ьадафьои дар Меъёри бунёдии 3 ва муыаррароти Меъёри 
бунёдии 5 истифода шавад. 

 
Асос аз жумла санадьои зайлро дарбар мегирад: 

Принсипьои асосии СММ дар бораи истифодаи ыувва ва яроыи 
оташфишон аз жониби хизматчиёни маыомоти ьифзи ьуыуы 
(Принсипьои 9, 10 ва 11). 
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Меъёри бунёдии 5. Ба кор бурдани ыувваи марговар 

Ыувваи марговар набояд истифода шавад, ба истиснои ьолатьои 
ьатман ногузир барои ьимояи ьаёти худ ва ьаёти дигарон.  

Истифодаи яроыи оташфишон ин чораи охирин ва ноилож 
мебошад, ки он бояд ба таври ыатъц ба танзимдароварда шавад, зеро 
он метвонад ба захмц шудан ё ьалокат оварда мерасонад. Ижрои 
Меъёри Бунёдии 5 бо баробари адои талаботьои дигар таыозо 
менамояд, ки хизматчиёни пулис яроыи оташфишонро ба истиснои 
ьолатьои зерин набояд истифода баран два инчунин ба шарте, ки 
дигар амальои на он ыадар шадид натижаи заруриро медитьанд: 

 Барои мудофиаи шахсц ё мудофиаи дигарон дар ьолати 
таьдиди ногузири ьалокат ё бардоштани мажр=ьияти жиддц 

 Барои пешгирц кардани содири жинояте, ки он хатари ногузир 
ба ьаёти одам дорад 

 Барои ба ьабсгирии шахсе, ки чунин хатар дораду аз салоьияти 
хизматчии пулис саркашц мекунад ё пешгирц кардани фирори 
чунин жинояткор 
Ба ьар сурат, дидаву дониста истифода бурдани яроыи 

оташфишони марговар таньо дар ьолате жоиз аст агар истифодаи он 
ьатман ногузир аст ва барои ьифзи ьаёти инсон равона шудааст 

Хизматчиёни пулис бояд худро ба таври возеь муаррифц 
намоянд ва оид ба ыасди истифодаи яроыи оташфишон доштанашон 
огоь намоянд, оньо бояд м=ьлати муайяне барои итоат кардан ба 
огоьц диьанд, агар ин талаботро инжро нанамоянд хизматчиёни 
пулисро зери хатар мегузорад, хафви марг ё жароьати жиддиеро ба 
одамон ба миён меорад, ё он ножо ё бесабаб дар шароити сарзада 
пиндошта мешавад. 

Ыоида ва низомномаьои истифодаи яроыи оташфишон аз 
жониби хизматчиёни пулис дастурьои зеринро дарбар мегиранд: 

 Ьолатьое, ки дар он хизматчиёни пулис салоьияти истифодаи 
яроыи оташфишонро доранд мушаххасан номбар намояд, ва 
инчунин намуди яроыи оташфишони ижозатдодашударо 
тазаккур намояд 

 Мутмаин карда шавад, ки яроыи оташфишон таньо дар 
ьолатьои зарурц истифода шавад ва чунин истифода бурда 
шавад, ки хатари талафоти номатлуб кам гардад 

 Истифодаи яроыу аслиьае, ки талафот ва ё ыурбонии 
нолозимаро сабаб мешаванд, маън карда шавад 
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 Назорат, нигоьдорц ва истифодаи яроыу аслиьа ба танзим 
оварда шавад, аз жумла тартиби масъулият аз боли яроыу 
аслиьаи ба хизматчиёни пулис додашуда 

 Огоьонидан дар ьолати пеш аз тир холц кардан аз яроыи 
оташфинон 

 Таъмини тартиби ьисоботдиьц ва тафтишот дар ваыти 
истифодаи яроыи оташфишон аз жониби афсарони пулис 
ьангоми ижрои вазфаи хизматиашон. 

 
Асос аз жумла санадьои зайлро дарбар мегирад: Принсипьои 

асосии СММ дар бораи истифодаи ыувва ва яроыи оташфишон аз 
жониби хизматчиёни маыомоти ьифзи ьуыуы (Принсипьои 9, 12, 13 
ва 14) 

 

Меъёри бунёдии 6. Ба ьабсагирии осоишта. 

Ьеж як одам бе асоси ьуыуыц ьабс карда намешавад ва 
ьабскунц дар асоси тартиби ыонунии баьабгирц амалц мешавад 

Барои итминон ьосил кардан, ки ьабскунц ыонунист ва он 
худсарона нест, донистани сабаби баьабсгирц, салоьият ва шахсияти 
ьабскунанда зарур аст. Аз ин р=, ижрои Меъёри бунёдии 6, минжумла 
пешбинц менамояд: 

 Ьабс ё боздошт таньо ва таньо мувофыи муыаррароти 
ыонунгузорц аз тарафи хизматчиёни сальиятнок ё ашхоси ба ин 
кор ваколатманд амалц мешавад 

 Пулис ва ё дигар мансабдор, ки ин ё он шахсро ьабс мекунад 
таньо аз салоьияте, ки аз жониби ыонун дода шудааст 
баьраманд мешавад 

 Ьар шахси ьабсшаванда дар бораи ваыт ва сабаби ьабс 
маълумот дода шавад 

 Ваыти баьасгирц, сабаби ьабс, мавзеи аниыи тавыиф ва 
шахсияти хизматчии маыомоти ьифзи ьуыуыи дахлдор бояд 
дарж гардад; бар замми ин чунин маълумоти дарж гардида ба 
иттилооти шахси маьбусшуда ё ьимоятгари = расонида шавад.  

 Хизматчиёни мансабдор, ки ин ё он шахсро ьабс мекунанд, 
бояд шахсияти худро ба маьбусшаванда ва ба баробари дархост 
ба шоьидони воыеа мураррифц намоянд 

 Хизматчиёни пулис ва ё дигар мансабдорони салоьиятнок, ки 
ин ё он шахсро ьабс мекунанд бояд нишонаи сарисинагц ки 
дар он ному насаб ё раыами хизматиашон дарж гардида бошад, 
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тоинки шахсияти оньо бея гон мушкилц муайян карда шавад. 
Дигар нишонаьои муайян намудани шахсият аз ыабили нишони 
сарисинагии хизматчиён, ки дар он рамзи хадамоти ба он 
мансуббудаашон дарж гардида бошад. 

 Автомашинаьо ва дигар воситаьои наылиёти хизматчиёни пулис 
бояд ба таври бояду шояд мушаххас гарднида шуда бошнад. 
Дар оньо ьамеша раыамьои давлатц жой дода шуда бошанд. 

  Ьеж кас бе фароьам оварда шудани имкони машварат бо 
ьуыуышинос, ьимоятчц ё шахси аз жониби ыонун барои ижрои 
ьокимиями ыонунц мутасадц шуда наметавонад, ки ьабс карда 
шавад ва дар тавыифгоь дошта шавад. Шахси тавыифшуда бояд 
дар м=ьлати к=тоь суд ё озод карда шавад. Нигоь доштани 
ашхоси ьабсшуда дар тавыифгоь набояд, ки як ыоидаи умумц 
гардад, балки кафолати ба мурофиаи судц ьозир шудан асос 
барои озод кардан гардад. 

 Ьамаи боздоштшудагон бояд дар тавыифгоььои маъмул нигоь 
дошта шаванд. Шахсони ихтисосманду таржрибаноки мутасадц, 
ки аз жониби маыомоти дахлдор ваколатдор шудаанду ба 
маъмурияти тафыифгоььо алоыамандие надоранд ва тобеъ 
нестанд, бояд  аз чунин тавыифгоььоро пайваста дидан кунанд.  

 Аз ьабси гурезагон ва паноьгоьж=ён одатан бояд канораж=ц 
кард. Ьеж як паноьгоьж= набояд ьабс карда шавад, ба истисное 
ьолате, ки ьабс ьамчун чораи ьатмц муыаррар шудаасту он 
ыонунист ва тибыи меъёрьои байналхалыц асоснок мебошад. Ба 
ьар ьол ьабс аз м=ьлати ьатман зарур набояд т=лонитар бошад. 
Ба ьамаи паноьгоьж=ён бояд имконияти муносиб барои 
баррасии масъалаи баьабсгириашон аз тарафи маыомоти судц ё 
дигар маыомоти салоьиятнок дода шавад. Оид ба ьабси 
гурезагон ва паноьгож=ён истинод бояд ба маыомоти 
салоьиятнок шавад ва инчунин ба идораи Комисари олии 
Созмони Миллали Муттаьид оид ба гурезагон ва дигар 
ташкилоти имдоди гурезагон карда шавад. 

 
Асос аз жумла санадьои зайлро дарбар мегирад: 

Принсипьои асосии СММ дар бораи ьифзи ьамаи одамоне, ки 
зери ьамаи намудьои ьабс ё тавыиф ыарор доранд (принсипьои 
2,8,10,11,12,20 ва 29), Ыоидаьои меъёрии СММ оид ба муомила 
бо маьбусон (Ыоидаи 55), Эъломияи СММ дар бораи маыоми 
гурезагон (Моддаи 31), Ыарори №44 Ш=рои Ижроияи Комисари 
олии Созмони Миллали Муттаьид оид ба гурезагон. 
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Меъёри бунёдии 7. Ьуыуыи маьбусон 

Фавран пас аз ьабс кардан, дастрасии ьамаи ьабсшудагон ба 
тамос бо оила, ьимоятгари ьуыуыц ва хизмати тиббц таъмин карда 
шавад. 

Тажриба нишон медиьад, ки дар тамоми дунё аксаран дар 
соатьо ё р=зьои аввали баьабсгирц маьбусон зери хавфи калони 
муомилаи бад ё шиканжа ыарор мегиранд ва ё худ «бе ному нишон 
щайб мезананд» ё кушта мешаванд. Боздоштшудагоне, ки нисбаташон 
ьукми суд набаромадааст бояд бегуноь пиндошта шаванд ва муомила 
нисбаташон бояд мувофиы бошад. Дар ыатори дигар талабот, ижрои 
Меъёри бунёдии 7 таыозо менамояд: 

 
Асос аз жумла санадьои зайлро дарбар мегирад: Принсипьои 

асосии СММ дар бораи ьифзи ьамаи одамоне, ки зери ьамаи 
намудьои ьабс ё тавыиф ыарор доранд (принсипьои 
8,11,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25 ва 29), Ыоидаьои меъёрии СММ 
оид ба муомила бо маьбусон (Ыоидаи 55), Эъломияи СММ дар 
бораи маыоми гурезагон (Моддаи 31), Ыарори №44 Ш=рои Ижроияи 
Комисари олии Созмони Миллали Муттаьид оид ба гурезагон 
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Меъёри бунёдии 8. Муносибати инсонона бо маьбусон 

Муносибат нисбати ьамаи маьбусон бояд одамд=стона бошад. 
Ьеж гоь, ба ьеж важь, ба ягон зуьуроти шиканжа ё муомилаи дащалона 
роь дода нашавад, чунин зуьурот таьаммул карда нашаванд ва ба 
фармони содир кардани ин амальо итоат набояд кард.  

Маьбусон ба зоти худ осебпазиранд, зеро оньо таьти назорати 
хизматчиёни маыомоти ьифзи ьуыуы ыарор доранд, ва ин хизматчиён 
вазифадоранд, ки ба наызи ьуыуыи маьбусон роь надиьанд. 
Хизматчиёни маыомоти ьифзи ьуыуы бо аниыу даыиы риоя намудани 
талаботи низомномаьо ьуыуыьои фитрии инсонро бояд ьимоя 
намоянд. Даыиыкорона бурдани сабти амалиёт яке аз муьимтарин 
омильои бомуваффаыият идоракунии тавыифгоььо мебошад. Жой 
доштани сабтьои расмц, ки оньоро бемалол дидан мумкин аст, барои 
муьофизати маьбусон аз муомилаи бад, чунончц аз зери шиканжа 
ыарор доданашон муьофизат менамояд. Ижрои Меъёри бунёдии 7, 
дар ыатори ижрои дигар жузъьо таыозо менамояд, ки: 

 Ьеж як одам, дар кадом намуди тавыифу ьабс набошад зери 

шиканҷа ва дигар намудҳои муносибат ва ҷазои бераҳмона, 

ғайриинсонӣ ё таҳқиркунандаи шаъну шараф ё мужозот ыарор 
дода нашавад ва хизматчиёни маыомоти ьифзи ьуыуы ьаы 
доранд аз фармоньое, ки ижрои чунин рафтрро таыозо 
менамояд саркашц кунанд. Ьеж як хизматчии маыомоти ьифзи 

ьуыуы ьаы надорад ба шиканжа, ва дигар намудҳои муносибат ва 

ҷазои бераҳмона, ғайриинсонӣ ё таҳқиркунандаи шаъну 
шарафи инсон роь диьад ё чунин амальоро таьаммул намояд, 
ьеж яке аз чунин хизматчиён ьаы надоранд, ки барои ижрои 
фармоньои маыомоти болоц ё бо баробари сар задани ьолатьои 
фавыулодда, чунончи жанг, таьдиди жанг ё дигар ьолатьои 
фавыулоддаи фарогири жомеа, чунин рафтору кирдорро раво 
донанд. 

 Ба хизматчии маыомоти ьифзи ьуыуы бояд дастур дод, ки 
тажовуз ба номуси заньои маьбус амали содир кардани 
шиканжаро ташкил медиьад ва он ба ьеж важь таьаммул карда 
намешавад. Инчунин бояд ба оньо дастур дод, ки ьама гуна 
зуьуроти з=роварона кардани алоыаи жинсц ьамчун шиканжа, ва 

дигар намудҳои муносибат ва ҷазои бераҳмона, ғайриинсонӣ ё 

таҳқиркунандаи шаъну шарафи инсон баьо дода мешавад ва он 
бояд ба суд кашида шавад. 

 Мафьуми «ҷазои бераҳмона, ғайриинсонӣ ё таҳқиркунандаи 
шаъну шарафи инсон» бояд чунин тафсир карда шавад, ки он 
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ьаддал имкон муьофизати фарохтар аз таьыир фароьам оварад, 
новобаста аз он ки он таьыири жисмонц ва ё таьыири равонист, 
минжумла нигоь доштани маьбус дар шароите, ки он жо маьбус 
ьатто муваыыатан бошад ьам аз истифодаи эьсостоти фитрц-
табии худ маьрум шудааст, чунончи аз дидан, шунидан, дарки 
мавзеи ыарордошти худ ва ё дарки мурури ваыт. Мувофиыат ба 
дигар талаботи бунёдии ьифзи ьуыуы инчунин тадбирьои 
муьими пешгирии шиканжа ва дигар бадрафторц мегардад. 

 Маьбус ба ьеж важь мажбур карда нашавад, ки иырори жиноят 
шавад, мажбур карда нашавад, ки худаш ва дигаронро дар содир 
кардани жиноят айбдор намояд ва ё з=ран муыобили ин ё он 
шахс шаьодат диьад.  Дар рафти пурсиш ба маьбус ьеж гуна 
таьдид ва усульои зуроварони истинтоы раво дида нашавад, ки 
он ба баёнот, гувоьц ё хулосаи маьбус таъсир мерасонида 
бошад. Ьангоми пурсиши маьбусони жинси зан, бояд 
посбонони жинси зан ьузур дошта бошанд ва маьз хизматчиёни 
жинси зан барои кофтукови жисмонии маьбусони жинси зан 
масъуланд. 

 Ьабси ноболищон таньо ьамчун чораи охирин бошад ва 
м=ьлати ьабс бояд ьаддалимкон к=тоь бошад. Ба оньо имкони 
фаврии мулоыот бо волидайнашон ё васиёнашон, ьимоятчц 
дода шавад ва ёрии тиббц фароьам оварда шавад ва 
волидайнашон ё васиёнашон бояд фавран дар бораи мавзеи 
тавыифашон бояд хабардор карда шаванд. Маьбусони ноболищ 
бояд, ки аз маьбусони болищ дар тавыифгоьи алоьида нигоь 
дошта шаванд. Оньо бояд аз шиканжа ва дигар намудьои 
бадрафторц, аз жумла аз тажовуз ба номус ва з=роварц ба 
алоыаи жинсц чц аз жониби хизматчиёни маыомоти ьифзи 
ьуыуы, чц аз жониби маьбусони дигар муьофизат карда шаванд.  

 Гурезагон ва ж=яндагони паноьгоьи сиёсц, ки бо журми 
щайрижиноц ьабс шудаанд ьеж гоь набояд дар якжоягц бо 
маьбусони тибыи ыонуньои урфц ьабсшуда якжоя тавыиф карда 
шаванд. Шароити нигоьдорц ва муносибат бояд одамона ва ба 
маыоми оньо – яъне гурезагон мувофиы бошад. 

 Маьбусон бояд аз зиндониён алоьида нигоь дошта шаванд ва 
агар чунин дархост шавад ба жои истиыомати доимиашон 
наздик нигоь дошта шаванд. Агар имконпазир бошад ьамаи 
маьбусон бояд сару либоси худро дарбар кунанд ба шарте ки 
он тоза ва коршоям бошад, дар ьужраьои алоьида таньо хоб 
кунанд ва барои харидан ё гирифтани китобьо, р=зномаьо, 



25 

маводи навишт ва дигар ашёи фарощатц, ки ба манфиати 
адолати судц мухолифат намекунад, имкон дошта бошанд. 

 Феьристи маьбусон бояд дар ьамаи мавзеъьои тавыиф нигоь 
дошта шавад минжумла дар ш=ъбаьои милитсия ва погоььои 
ьарбц. Феьрист бояд китоби бастубанд ва саьифабандц шуда 
бошад, ки ба он тащийрот дароварда нашавад. Маълумоти ба он 
дарж шаванда бояд асноди зайлро дарбар гирад: 

- ному насаб ва маълумоти шахсц дар бораи маьбус 
- сабаби боздошт ё ьабси маьбус 
- ному насаб ва мушаххасоти хизматчиёне, ки маьбусро 

ьабс кардаанд ё интиыол додаанд 
- таърих ва ваыти боздошт ба ьабс ва интиыол ба вазеи 

тавыиф 
- ваыт, жой ва м=ьлате, ки т=ли он пурсиш идома ёфт, 

ному насаби шахсе (ашхосе), ки пурсишро гузарониданд 
- ваыте, ки маьбус бори аввал ба ьузури маыомоти 

адолати судц омад 
- маълумоти даыиы оид ба жои тавыиф 
- Таърих, ваыт ва шартьои озод кардани маьбус ва ё 

интиыоли = ба тавыифгоьи дигар. 
Тадбирьои дигар, ки ба муносибату муомилоти дуруст бо 

маьбусон мусоидат мекунад иньоанд: 

 Маыомоти пулис ва дигар маыомоти салоьиятнок ижозат 
диьанд, ки намояндагони асотсиатсияи ьимоятчиён, 
намояндагони парлумоньои миллц ва байналхалыц, 
ташкилотьои тиббц, маыомот ва хизматчиёни ташкилотьои 
байналхалыц ьуыуыи дидан кардан аз ш=ъбаьои идораьои пулис 
ва сохторьои он, аз жумла тавыифгоььо бе ягон маьдудият бо 
маысади санжиш ташриф оранд.  

 Маыомотьо ва ашхоси дар боло зикр гардида, бе огонидани 
ыаблц, щайричашмдошт ташриф оварда тавонанд 

 Маыомотьо ва ашхоси дар боло зикр гардида бояд дастрасц ба 
ьамаи ыисмьои тавыифгоь дастрасц дошта бошанду имкони 
мусоьибаи озод, бешоьидон бо дилхоь маьбус дошта бошанд 

 Маыомотьо ва ашхоси дар боло зикр гардида бояд имкон дошта 
бошанд, то инки ьар замоне, ки бо салоьдиди худ лозим 
шуморанд, ташрифи дубора оварда тавонанд 

 Маыомотьо ва ашхоси дар боло зикр гардида бояд имкон дошта 
бошанд, ки ба роьбарияти муассисаьо оид ба муносибат бо 
маьбусон тавсияьои худро диьанд 
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 Муносибат нисбати маьбусон аыалан ба муыаррароти меъёрьои 
ьадди аыали Созмони Миллали Муттаььид ва мажм=и 
принсипьо жавобг= бошад. 

 
Асос аз жумла санадьои зайлро дарбар мегирад: Кодекси 

ахлоыи СММ барои хизматчиёни маыомотьои ьифзи ьуыуы (моддаи 
5), Принсипьои асосии СММ дар бораи ьифзи ьамаи одамоне, ки 
зери ьамаи намудьои ьабс ё тавыиф ыарор доранд (принсипьои 

1,2,6,12,21 ва 23), Эъломияи СММ зидди шиканҷа ва дигар намудҳои 

муносибат ва ҷазои бераҳмона, ғайриинсонӣ ё таҳқиркунандаи 
шаъну шараф (моддаи 2), Меъёри Ыоидаьои аыыали СММ дар 
муносибат бо маьбусон (ыоидаьои 55, 85, 86, 87, 88, 92 ва 93), 

Паймони байналхалқии СММ оид ба ҳуқуқҳои шаҳрвандӣ ва сиёсӣ 
(моддаи 10), Конвенсия СММ оид ба ҳуқуқи кӯдак (моддаи 37), 
Ыарори №44 Ш=рои Ижроияи Комисари олии Созмони Миллали 
Муттаьид оид ба гурезагон. 

 

Меъёри бунёдии 9. Радди итоат ба ижрои фармоньои беадолатона 

Ба ьеж як зуьуроти говсуд, суди худсарона роь дода нашавад, 
ьеж як зуьуроти он пиньон дошта нашавад ва фармоне барои амалц 
намудани чунин амальо дода нашавад, ба «щайбзанонц» роь дода 
нашавад ва ьеж як фармони адои чунин амальо итоат карда нашавад.  

Ьеж як одам набояд худсарона ва бе ьукуми суд аз ьаёт маьрум 
карда нашавад. Ыатл бе ьукми суд ва куштори ыасдан, ки аз жониби 
ё бо фармони мансабдорони давлатии сатьи миллц, минтаыавц ё 
маьаллц ё аз жониби шиносьояшон амалц мешавад, щайриыонунист. 
Мафьуми куштори худсаронаи бе ьукми суд якчанд жузъиёти 
муьиеро дарбар мегирад, чунончц: 

 Куштор ыасдан, на балки тасодуфист 

 Он ыонунгузории миллц, ки одамкуширо маън мекунад ё 
меъёрьои байналхалыц, ки худсарона маьрум кардани ьаёти 
инсонро манъ дорад, вайрон мекунад 

Куштори худсарона дар ьолатьои зайл аз кушьтори 
щайриыонунц тафовут дорад: 

 Куштори жоиз баьри мудофиаи шахсц 

 Марге, ки дар натижаи истифодаи яроыи оташфишон аз жониби 
хизматчиёни пулис сар задаасту он бо меъёрьои байналхалыц 
мувофиы мебошад 
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 Куштор ьангоми низоъи силоьнок, ки он аз жониби ыонуньои 
байналхалыии гуманитарц манъ нашудааст 
Дар низоъьои силоьнок, ьатто агар низои силоьноки 

байналхалыц набошад ьам, ыувваьои мусаллаьи ьукуматц, низомиён 
ва инчунин мухолифини гур=ььои сиёсии силоьнок аз худсарона 
куштани одам ыатъиян манъ шудаанд. Ин зумра рафтор Гузориши 
Умумии Эъломияи Женеваро (ки инчунин шиканжа, ва дигар 

намудҳои муносибат ва ҷазои бераҳмона, ғайриинсонӣ ё 

таҳқиркунандаи шаъну шарафи инсон, гирифтани гаравгонон ва 
дигар ыонуншиканиьои дащалро) наыз менамояд. 

«Щайбзадагон» одамоне мебошанд, ки аз жониби хизматчиёни 
маыомоти давлатц боздошт ва ьабс шудаанду макони тавыиф ва 
таыдирашон пиньон дошта мешавад. Щайбзанонидан ин ба таври 
дащалона щасб намудани ьуыуыи инсон мебошад. 

 Ьеж як фармон ё дастури ин ё он маыомоти давлатц, 
шаьрвандц, ьарбц ва ё дигар маыомот наметавонад боиси 
куштори худсарона ё щайбзанонии инсон гардад. Кадом одаме 
чунин фармон ё супориш гирад = вазифадор аст, ки ба чунин 
фармон итоат накунад ё чунин супоришу дастурро ижро 
нанамояд. 
Ьамаи хизматчиёни пулис ва кормандони маыомоти ьифзи 

ьуыуы аз ьуыуы ва =ьдадории худ оид ба итоат накардан ба 
фармоньое, ки ижроиши он ба наызи жиддии ьуыуыи инсон оварда 
мерасонад, огоь бошанд. Аз сабаби он, ки чунин амальо 
щайриыонунианд, хизматчиёни пулис ва дигарон набояд дар он 
иштирок намоянду ба он даст зананд. Зарурати итоат накардан ба 
фармоньои щайриыонунц бояд ьамчун вазифа ва =ьдадорц пазируфта 
шуда аз болои вазифаи муыаррарии итоат ба фармон афзалият дошта 
бошад. Вазифаи итоат накардан ба фармоньои щайриыонунц ьуыуыи 
итоат накарданро таъмин менамояд. 

Ьуыуы ва вазифаи итоат накардан ба фармон ва даст назадан ба 
щайбзанонии одам, куштори худсарона бе ьукми суд дар Эъломияи 
СММ дар бораи Щайбзанонц (моддаи 6) ва дар Принсипьои Бунёдии 
Созмони Миллали Муттаьид дар бораи Куштор ва баыатлрасонии 
худсарона оварда шудааст. Принсипьои асосии СММ дар бораи 
истифодаи ыувва ва яроыи оташфишон аз жониби хизматчиёни 
маыомоти ьифзи ьуыуы муыаррар менамояд, ки хизматчиён ьуыуыи ба 
фармони истифодаи ыувва ва яроыи оташфишон корбурдан итоат 
накарданро доранд, ва оньо метавонанд далел оранд, ки нисбати 
хизматчиёни маыомоти ьифзи ьуыуы, ки мувофиыи муыаррароти 
Принсипьои бунёдц ва Кодекси ахлоыи СММ барои хизматчиёни 
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маыомотьои ьифзи ьуыуы барои чунин амал карданашон ьеж гуна 
жазои жиноц набояд гиранд.  

Барои ижрои талаботи Меъёри бунёдии 9 бояд дар мадди назар 
дошт, ки истифодаи ыувва ва яроыи оташфишон аз жониби 
хизматчиёни пулис ыатъиян ба муыаррароти Меъьёри бунёдии 3, 
Меъьёри бунёдии 4 ва Меъьёри бунёдии 5 мувофиыат намояд. 

 
Асос аз жумла санадьои зайлро дарбар мегирад: Кодекси 

ахлоыи СММ барои хизматчиёни маыомотьои ьифзи ьуыуы 
(Сарсухан ва моддаьои 1, 2, 8), Принсипьои асосии СММ дар бораи 
истифодаи ыувва ва яроыи оташфишон аз жониби хизматчиёни 
маыомоти ьифзи ьуыуы (Сарсухан) 

 

Меъёри бунёдии 10. Хабардор кардан аз з=роварц 

Ьамаи ьолатьои вайронкунии талаботи меъёрьои мазкурро ба 
роьбарияти худ ва ба идораи додситони давлатц хабар диьед. Ьамаи 
чораьои дар салоьияти худ дошта барои тафтиши вайронкориьои 
жой дошта бояд андешида шавад.  

Ьамаи ьодисаьои наызи ьуыуыи инсон ва минжумла 
муыаррароти меъёрьои бунёдии мазкур аз жониби пулис ё худ дигар 
хизматчиёни маыомоти ьифзи ьуыуы бояд фавран, пурра ва 
бещаразона тафтиш карда шаванд, масалан чунин тафтишотро 
метавонад идораи додситони давлатц гузаронад. Ьадафи асосии ин 
гуна тафтишот ин муайян намудани далельо ва ба суд кашидани 
гунаькорон: 

 Оё наызи ьуыуыи инсон ё вайрон кардани принсипьои 
ыонунгузории кишвар жой дошт? Агар жой дошта бошад, пас аз 
жониби кц? 

 Агар хизматчии маыомоти давлатц жиноят содир намуд ё 
ыонуншикание кард, пас оё ин хизматчц аз р=и фармон ё 
ризоияти мансабдори дигаре амал намудааст ё на? 

 Оё идораи додситони давлатц кофтукови жиноятц ощоз намуд ва 
оё далельои кофц ба даст омадааст, ки мурофиаи судц 
гузаронида шавад? 

 
Асос аз жумла санадьои зайлро дарбар мегирад: Принсипьои 

асосии СММ дар бораи роььои самараноки пешгирц ва тафтишоти 
ыатли щайриыонунц, худсарона ва бидуни ьукми суд (Принсипьои 1 
ва 3), Гузориши Умумии Эъломияи Женева, моддаи 3; Эъломияи 
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СММ оид ба Ьифзи ьар як инсон аз з=роварона щайбзанонидан 
(Сарсухан ваМоддаи 6) 

 
Policing - ьифзи тартиботи жамъиятц аз жониби пулис 

Freedom of assembly - озодии ҷамъомад 
Law enforcement – таъмини тартиботи ьуыуыц 
Arbitrary – худсарона 
Summary execution – жазодиьии худсарона 
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