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Сарсухан 
 
Айни замон ҳамаи давлатҳои Осиёи 

Марказї бо проблемаи савдои одамон чї дар 
ҳудуди давлати худ, чї ба ҳайси мамлакати 
таъминкунанда, таъинот, транзитї ё ин, ки 
мамлакати дорандаи ҳамаи ин аломатҳо 
рўбарў мегарданд.  

Вобаста ба мубориза бо савдои одамон 
ва ворид намудани муҳоҷирони ѓайриќонунї 
роҳҳои гуногуни муќовимат мавҷуд аст. 
Кўмак расонидан ба баланд бардоштани 
фоќифгардонии намояндагони системаи 
адлияи ҷиноятї оид ба муайян намудани 
ченакҳои (маҳакҳои) ќурбониёни савдои 
одамон, тарзҳои айнияткунии онҳо, дар 
бораи хусусиятҳои рафтори ќурбониёни 
савдои одамон ва муҳоҷирони ѓариќонунї 
воридкардашуда яке аз роҳҳои 
афзалиятноки (муҳими) ҳаллї проблемаи 
савдои одамон ба ҳисоб меравад. Барои 
расидан ба натиҷаҳои дилхоҳ ҳангоми 
ошкор намудани савдои одамон бояд 
имкониятҳои гуногун (бисёрфунксионалї), 
ки он тавсифи ҳуќуќї- ҷиноятии савдои 
одамон ва ѓайриќонунї ворид намудани 
муҳоҷиронро дар бар мегирад, истифода 
бурда шавад.  
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Ёддошти хотиротии мазкур дар доираи 
лоиҳаи «Мустаҳкам намудани иќтидори 
ҷумҳуриҳои Осиёи Марказї, ки барои 
ҳимояи ќурбониёни савдои одамон ва 
муҳоҷирони ѓйриќонунї воридкар-дашуда, 
хусусан занон ва кўдакон, инчунин 
расонидани кўмак ба онҳо дар ҳамкорї бо 
ташкилотҳои ѓайриҳукуматї (ТЃ) ва ҷомеаи 
шаҳрвандї», ки аз ҳисоби Иттиҳоди Аврупо 
ва Штатҳои Муттаҳидаи Америка 
маблаѓгузорї мегардад, коркард шудааст.  

Ёддошти хотиротии мазкур унсурҳои 
асосии Дастур оид ба расмиётҳои 
оператсионии стандартиро барои корман-
дони маќомоти ҳифзи ҳуќуќ дар бар 
мегирад, ки дар он фарќият миёни савдои 
одамон ва ѓайриќонунї ворид намудани 
муҳоҷиронро дар асоси ҳуќуќи 
байналмилалї муайян карда шудааст.  

Мўҳтавои Ёддошти хотиротї ба 
масъалаҳои асосї ва проблемаҳое, ки бо онҳо 
кормандони системаи адлияи ҷиноятї 
метавонанд ҳангоми ошкоркунии 
(айнияткунии) ќурбониёни савдои одамон ва 
муҳоҷирони ѓайриќонунї воридкардашуда 
рўбарў гарданд, нигаронида шудаааст. 
Омўзиши ҷанбаҳои мазкур имконият 
медиҳад, ки эътинои сариваќтию 
ҳамаҷониба ва андешидани чораҳои ҳимоя 
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нисбати ќурбониёни савдои одамон ва 
муҳоҷирони ѓайриќонунї воридкардашуда 
дар пешбурди судии ҷиноятї таъмин карда 
шавад.  

 
Карим Ходжиевич Солиев,  

Заместитель начальника 
Академии Министерства 

внутренних дел Республики 
Таджикистан,  

кандидат юридических наук, 
подполковник  
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КИ? 
 

ЌУРБОНИИ савдои одамон дониста 
мешавад 

 
ЧИ ГУНА? 

 
 муайян карда мешавад, ки одам 
ЌУРБОНИИ савдои одамон аст 

 
БАРОИ ЧИ? 

 
 муайянкунии дурусти ЌУРБОНЇ 

аҳамияти калон дорад 
 

Баъзан барои дар одамон ҳосил 
намудани боварї ба ягон чиз, лозим аст, ки 
фикри муайянеро танҳо дар намуди аќидаи 
даҳшатовар, ки ба аќидаи маъмулї 
мувофиќат намекунад (парадокс), баён 
намуд (Фридрих Велгелм Нитсше).  

Чунин парадоксро бо мисоли мушаххас 
аз ҳаёти мо нишон додан мумкин аст. Инак, 
аз намояндагони ташкилоти байнал-
милалии муҳоҷират мо ҳодисаи 
хиҷолатовари зеринро шунидем: ҳангоми 
ташкили баргардонидани ќурбониёни 
савдои одамон ба Ватан, дар фурудгоҳ яке аз 
кормандони маќомоти ҳифзи ҳуќуќ яке аз 
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духтарони баргардонидашударо муваќќатан 
аз назари худ гум намуд ва ба ҳамкораш бо 
ҷаҳл ва нафрат муроҷиат намуда, бо овози 
баланд ба тамоми толори фурудгоҳ дод зада 
чунин гуфт: «Канї  фоҳишае, ки мо бо худ 
овардем». 

Албатта, ҳама шаҳрвандоне, ки дар 
толор ќарор доштанд, ба чунин воќеа 
диќќати худро ҷалб намуданд ва бо нигоҳи 
худ кунҷковона ба ҷустуҷўи он духтар шурўъ 
намуданд. Вазъияти он духтаракро, ки дар 
чунин ҳолат ќарор гирифта буд, тасаввур 
кардан мушкил нест. 

ДАР ЁД ДОР! 
Муносибати бошавќу раҳмат нисбати 

камбудиҳои дигарон – ин ягона чизе 
мебошад, ки моро дар нигоҳи одамон 
баланд мебардорад.   

Мутаасифона дар муносибати тарафайн 
тамоман зуҳуроти баръакс ба чашм мерасад: 
ба ҷои муҳаббат нисбат ба якдигар, 
бераҳмию сангдилї, ба ҷои раҳму шавќат, 
маҳкуму сарзаниш ба камбудиҳои одамон. 
Ин маҳкумкунї мавзўи дўстдоштаи ҳама 
сўҳбатҳои мо ба ҳисоб меравад, ки дар баъзе 
ҳолатҳо бо тўҳмату ҳисси бадхоҳї якҷоя 
мешаванд.   

Барои аз байн бурдани чунин падидаҳо 
мо бояд ҳама ваќт суханҳои гузаштаҳои 
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бузурги худро ба ёд орем. Боре дар назди 
Ҷаллолидини Румї касе одами ба ў шиносро 
таҳќиру маззамат  менамуд. Румї ҳамсўҳбати 
худро пурсон шуд: «Бигў, ки ҳамаи ин 
гуфтаҳои ту дар ҳаќиќат ҷой доштанд?». - 
«Ҷой дошт», - ҷавоб дод ҳамсўҳбат. – «Дар 
ин ҳолат - гуфтанд Румї - дар бораи гуноҳи 
наздиконамон гап намезанем. Худи моро 
гуноҳамон басанда аст. Агар гуноҳҳои 
содирнамудаи моро бо гуноҳҳои 
содирнамудаи шахсонеро, ки мо маҳкум 
мекунем, муќоиса намоем, мумкин, ки 
гунаҳҳои мо аз гуноҳҳои онҳо зиёдтар 
бошад». Ва ба ҳамсўҳбати худ оятеро аз 
Ќуръони маҷид гуфта дод: «БА ОЛЛОҲ ХУШ 
НЕСТ ҳавобаландоне, ки аз худ 
ќаноатманданд ва ба дигарон бо ҳавобаландї 
менигаранд ва дар бораи бузургии худ пеши 
дигарон лоф мезананд» (Ќуръон: сураи 4 
ояти 36). 

 
ДАР ЁД ДОР! 
Одам метавонад бе ќабули хўрок як 

ҳафта ҳастї намояд, бе об - се шабонарўз, бе 
ҳаво - ҳашт даќиќа, лекин даќиќае 
наметавонад бе УМЕДВОРЇ  зиндагонї 
намояд.  
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Умедвор будан – ин шоҳидии ҳаёт аст. 
Дар дил умед парваридан - эҳсосотест, 

ки бо интизории ќонеъ намудани талабот 
(ниёз) алоќаманд аст. Дар ҳолати мо чунин 
умедворї бо НИЁЗМАНДЇ БА ҲИМОЯ 
алоќаманд аст. 

 
Ҳангоме, ки одам УМЕД дорад, ҳиссиёти 

нотавонї (дармондагї) камтар мегардад, ва 
чунин умедворї бо вазъияти мушаххас ва 
ҳолати зиндагї алоќаманд мебошад. 

Чунин умед барои ЌУРБОНИЁНИ 
савдои одамон МО ба ҳисоб меравем, яъне 
ташкилотҳое, ки кўмак мерасонанд, ва пеш 
аз ҳама кормандони маќомоти ҳифзи ҳуќуќ. 
Яъне, ЌУРБОНЇ умед дорад, ки МО, яъне 
ташкилотҳои гуногуни кўмакрасон ва 
кормандони маќомоти ҳифзи ҳуќуќ ба Ў 
барои барќарор кардани мавќеи 
гумкардааш кўмак мерасонем. 

 
Аз ин лиҳоз, МО - кормандони 

маќомоти ҳифзи ҳуќуќ бояд ба ҳайси 
мададкунанда ва амалигардонандаи чунин 
умедворї баромад намоем.  

Чунин умедвориро пеш аз ҳама МО - 
кормандони маќомоти ҳифзи ҳуќуќ бояд 
дастгирї ва ба воќеият табдил диҳем.  
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БАРОИ ЧЇ?   
Барои он, ки давлат ба мо боварї намуда, 

ин самти фаъолиятро  ба дасти мо додааст, 
бо маќсади он ки: 

- шаҳрвандон тавонанд дар симои мо 
ҲИМОЯИ воќеиро ҳис намоянд; 

- дарду алам ва азобу ҷафои ќурбонии 
савдои одамон кам карда шавад.  

Азобу ҷафо - ин чунин ҳолатест, ки ту 
наметавонї ба он чизе, ки мехоҳї, ба он соҳиб 
шавї.  

Чунин ҳолатро ЌУРБОНИЁНИ 
САВДОИ ОДАМОН ҳамма ваќт ҳис 
менамоянд.  

Чунин  ҳолатро  метавони ТУ - 
корманди политсия, муффатиш, прокурор, 
судя низ ҳис намої. 

Дар шумо саволе метавонад ба миён ояд: 
БО КАДОМ ТАРЗ? 

Ҷавоб медиҳам. 
Чунин вазъиятро тасаввур намо (ба 

аќидаи ман, тасаввур кардан ҳам лозим нест, 
дурустар мешавад агар гўем, ки чунин 
вазъиятро «БА ЁД ОР»), ваќте, ки худи ту ё 
хешу таборат (хусусан хешу табори 
наздикат), ё ин ки рафиќи ту ба вазъияти 
ногувор бо сабаби рафтори нодурусти 
«одами ганда» гирифтор гашт (аз нигоҳи ту  
вай «одами ганда» аст, чунки дар оянда 
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метавонад муайян гардад, ки ў «одами 
ганда» нест): мисол, ту ќурбонии фиреб, 
тўҳмат, таъќиб ва ё «ҷабрдидаи»  садамаи 
наќлиётї гаштї ва туро ба политсия таклиф 
карданд, ё ба пеши роҳбарият даъват 
намудаанд ( ё ба прокуратура, ё бадтараш ба 
хадамоти амнияти миллї ва ѓайра даъват 
намудаанд).   

Чї гуна таасуротро ту аз сар мегузаронї 
дар ҳолате, ки агар БА ТУ БОВАР 
НАКУНАНД? 

Чї гуна ту худро ҳис менамої дар ҳолате, 
ки агар БО ТУ ДАЃАЛОНА МУНОСИБАТ 
НАМОЯНД? 

Ман медонам:  
ИЗТИРОБ.  
ОҶИЗЇ.  
ДАҲШАТ.  
ТАРСУ ВАҲМ АЗ ОЯНДАИ ХУД.  
БА ИЗЗАТИ НАФСАТ РАСИДАН. 
 
Бевосита чунин ҳиссиётҳо ба ќурбонии 

савдои одамон низ хос аст. 
Барои ҳамин ба шумо – кормандони 

маќомоти корҳои дохилї муроҷиат намуда, 
ШУМОЁНРО даъват менамоем: НИГОҲИ  
ХУДРО НИСБАТИ  ФАЪОЛИЯТИ  
ХИЗМАТИИ  ХУД  ДИГАР  КУНЕД.  
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Чунки дар ҷойи дилхоҳ ЌУРБОНЇ 
метавонад ШАХСИ  НАЗДИКИ ТУ ќарор 
гирад (мисол ба ҳолати меҳнати маҷбурї ва ё 
ѓуломї гирифтор гардад). 

Вобаста ба ин, аќидае пайдо гашт, ки 
таҳти унвони УНП СММ ЁДДОШТИ 
ХОТИРОТЇ, ки ба мустаҳкам намудани 
иќтидори кормандони маќомоти ҳифзи 
ҳуќуќи Ҷумҳурии Тоҷикистон равона 
гаштааст, коркард карда шавад. Он барои 
ноил гаштан ба маќсадҳои зерин нигаронида 
шудааст:  

1. беҳтар намудани ошкоркунии 
(айнияткунии) ќурбониёни савдои одамон ва 
муҳоҷирони ѓайриќонунї воридкардашуда; 

2. таъмини ҳимояи ҳуќуќи ќурбониёни 
савдои одамон ва муҳоҷирони ѓайриќонунї 
воридкардашуда, хусусан занон ва кўдакон; 

3. ба онҳо расонидани кўмак дар 
ҳамкорї бо ташкилотҳои ѓайридавлатї 
(НПО) ва ҷомеаи шаҳрвандї; 

4. паҳн намудани донишҳо дар бораи 
ҳуќуќи ќурбониёни савдои одамон дар 
байни шахсони масъули асосї (маќомоти 
ҳифзи ҳуќуќ, ташкилотҳои ѓайриҳукуматї 
(НПО), ҷомеачигї); 

5. нишон додани фарќият байни савдои 
одамон ва ѓайриќонунї ворид намудани 
муҳоҷирон. 
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Ёддошти хотиротї дар асоси санадҳои 
асосї оид ба муборизаи байналмилалї бо 
савдои одамон, ба мисли Протокол оид ба 
муќовимат ба савдои одамон ва ѓайриќонунї 
ворид намудани муҳоҷирон, ки иловаи 
Конвенсияи СММ ба муќобили ҷиноят-
кории муташаккили трансмиллї мебошад, 
ва санадҳои мавҷудбудаи миллї оид ба 
ошкор ва ҳимояи ќурбониёни савдои 
одамон бо зоҳир намудани таваҷҷўҳи хосса 
ба ҳуќуќи инсон коркард шудааст. Ёддошти 
хотиротии мазкур дар бораи ҳуќуќи 
ќурбониёни савдои одамон ва муҳоҷирони 
ѓайриќонунї воридкардашуда ҳамаи унсур-
ҳои асосиеро, ки дар Дастур оид ба 
расмиётҳои оператсионии стандартї (СОП) 
пешбинї гардидаанд, дар бар мегирад. 

Дар Ёддошти хотиротї вазифаҳои 
мушаххас пешбинї гардидаанд, ки онҳоро 
кормандони маќомоти ҳифзи ҳуќуќ ва 
ташкилотҳои ѓайриҳукуматї (НПО) бояд дар 
фаъолияти ҳаррўзаи худ оид ба ошкор ва 
ҳимояи ќурбониён ва шоҳидони савдои 
одамон ва муҳоҷирони ѓайриќонунї вори-
дкардашуда бо зоҳир намудани таваҷҷўҳи 
махсус ба ҳимояи ҳуќуќҳои онҳо ба роҳбарї 
гиранд.  

Ёддошти хотиротї ба чунин тарз тартиб 
дода шудааст, ки истифодабарандагон 
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метавонанд бо ин ё он масъалаи ба онҳо 
шавќовар интихобан шинос шаванд. 
Мўҳтавои Ёддошти хотиротї ба масъалаҳои 
асосї ва проблемаҳое, ки кормандони 
маќомоти ҳифзи ҳуќуќ метавонанд ҳангоми 
ошкоркунии (айнияткунии) ќурбониёни 
савдои одамон ва муҳоҷирони ѓайриќонунї 
воридкардашуда рўбарў гарданд, равона 
карда шудааст.  

Аз нуќтаи назари натиҷаҳои чашмдошт 
Ёддошти хотиротї ба он мусоидат мекунад, 
ки кормандони маќомоти ҳифзи ҳуќуќ 
тавонанд:  

1. Муҳим будани ҷараёни айнияткунии 
ќурбониёни савдои одамонро дарк намоянд.  

2. Усулҳо ва роҳҳои айнияткунии 
ќурбониёни савдои одамонро муайян 
кунанд. 

3.  Ҳаракатҳои аввалиндараҷаи корман-
дони маќомоти ҳифзи ҳуќуќро нисбат ба 
ќурбониёни савдои одамон донанд. 

4.  Чораҳои заруриро оид ба пешниҳод 
намудани кўмак ва дастгирии ќурбониёни 
савдои одамон андешанд. 
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САВДОИ ОДАМОН ЧИСТ? 
 
15 ноябри соли 2000  Ассамблеяи 

Генералии СММ Конвенсияи СММ  бар 
зидди  ҷинояткории муташаккили 
трансмиллиро ќабул намуд (Палермо, 
Италия). Илова ба Конвенсияи мазкур 
Протоколи иловагї ќабул карда шуд: 
«Протокол дар бораи огоҳонї ва пешгирии 
савдои одамон, хусусан занон ва кўдакон ва 
ҷазо барои он». 

Ин ҳуҷҷатҳо дар муайян намудани 
ҷиноятҳои бо савдои одамон алоќаманд, 
инчунин чї гуна давлатҳо бояд бо чунин 
ҷиноятҳо мубориза баранд, наќши асосиро 
мебозанд.  
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СММ чї гуна савдои одамонро 
муайян менамояд? 

 
Протокол 

«Дар бораи огоҳонї ва пешгирии 
савдои одамон, хусусан занон  
ва кўдакон ва ҷазо барои он», ки 
илова ба Конвенсияи СММ   

бар зидди  ҷинояткории 
муташаккили трансмиллї мебошад  

 
(Резолютсияи 55/25 Ассамблеяи 

Генералии СММ  
аз 15 ноябри соли 2000) 

Моддаи 3 Мафҳумҳо 
Ба маќсадҳои Протоколи мазкур: 
а) «савдои одамон» бо маќсади 

истисмор ҷалбкунї, интиќ ол, супоридан, 
пинҳонкунї ё гирифтани одамон бо роҳи 
таҳдиди зурї ё истифодаи он ё дигар 
шаклҳои маҷбурсозї, рабудан, ќаллобї, 
фиреб, сўиистифодаи ҳокимият ё вазъї 
заифї ё бо роҳи ришва додан дар шакли 
пардохт ё фоида барои гирифтани 
розигии шахсе, ки дигар шахсро 
назоратбарї мекунад.   

Истисмор, ҳадди аќал аз истисмори 
фоҳишагарии дигар шахсон ё дигар шакли 
истисмори шаҳвоният, меҳнат ё 
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хизматрасонии маҷбурї, ѓуломї ё расму 
одатҳои ба ѓуломї ҳамшабеҳ, ҳолати 
ноилоҷї ё гирифтани узв ва (ё) бофта» 

 
Савол  

 
 
Кадом унсурҳо савдои 

одамро тавсиф менамоянд? (ё 
ин ки аломатҳои асосии 
савдои одамонро номбар 
намоед)  

   
Ҷавоб: 
1. ҲАРАКАТ (яъне, чї кор (чї амал) 

анҷом дода мешавад) 
- ҷалби одамон;  
- интиќоли одамон; 
- супоридани одамон; 
- пинҳонкунии одамон; 
- гирифтани одам. 
 
2. ВОСИТА (яъне, ин кор (ин амал) чї 

гуна анҷом дода мешавад, бо кадом тарз, бо 
кадом роҳ)   

- таҳдиди истифодаи зўрї нисбати 
ќурбонї; 

- истифодаи ќувваи зўрї нисбати 
ќурбонї; 
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- истифодаи дигар шаклҳои маҷбурсозї 
нисбати ќурбонї; 

- рабудани ќурбонї; 
- ќаллобї нисбати ќурбонї;  
- фиреби ќурбонї; 
- сўиистифодаи ҳокимият; 
- сўиистифода аз  вазъи оҷизии (заифии) 

ќурбонї; 
- бо роҳи ришва додан дар шакли 

пардохт ё фоида барои гирифтани розигии 
шахсе, ки ќурбониро назоратбарї мекунад. 

3. МАЌСАД (яъне, ин кор барои чї 
анҷом дода мешавад) 

- Барои Истисмор.  
- Истисмор инҳоро дар бар мегирад: 
- истисмори фоҳишагии дигар шахсон; 

- дигар шаклҳои истисмори шаҳвоният; 
- меҳнати маҷбурї ё меҳнати зўроварона 

(аз он ҷумла, меҳнат бар ивази ќарз, асорати 
ќарзї); 

- хизматрасонии маҷбурї 
- ѓуломї  
- расму одатҳои ба ѓуломї ҳамшабеҳ; 
- ҳолати ноилоҷї; 
- гирифтани узв ва (ё) бофта  
- дигар шаклҳои истисмор, ки дар 

ќонунгузории миллї муайян карда шудааст, 
аз ҷумла: 
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 никоҳи маҷбурї ва ё никоҳи мутеъї 
(тобеъ, бар зидди хоҳишу ирода); 
 маҷбуркунї ё зўроварї барои машѓул 

шудан ба гадої; 
  истифода бурдан дар фаъолияти 

ѓайриќонунї ва ё дар  фаъолияти ҷиноятї (аз 
он ҷумла, дар гардиш ва ё  истеҳсоли 
ѓайриќонунии маводи нашъадор);  
 истифода бурдан дар муноќишаҳои 

муссалаҳона; 
 ҳолати расму русум (ритуалї) ё ҳолати 

мутеъие, ки ба урфу одат асос ёфтааст (ҳар 
гуна шакли меҳнати мутеъї, ки бо расму 
русуми ба урфу одат асосёфта алоќаманд 
аст); 
 урфу одатҳои истисморкунанда ва 

бераҳмонаи динї ва ё  маданї, ки ќадру 
ќиммати одамро паст мезананд, инсонро 
таҳќир мекунанд ва ё зарари ҷисмонї ё руҳї 
мерасонанд; 
 истифодаи занон ба ҳайси модари 

мавридї; 
 ҳомиладории маҷбурї; 
 ѓайриќонунї гузаронидани тадќиќотҳои 

био-тиббї нисбат ба одам. 
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ЌУРБОНИЁНИ САВДОИ ОДАМОН 

КИҲО МЕБОШАНД?  
 
Дар самти мубориза бо савдои одамон 

ду мафҳумро бояд фарќ кард:  
 - «ЌУРБОНИИ» савдои одамон, ва  
- «ҶАБРДИДАИ» савдои одамон.   
Байни онҳо тафовути калон мавҷуд аст.  
Лекин ќонунгузории миллї фарќияти ин 

ду мафҳумро пешбинї накардааст, новобаста 
аз он, ки ин мафҳумҳо дорои маъноҳои 
гуногун мебошанд.  

 
Кодекси мурофиаи ҷиноятии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон 
(бо таѓйиру иловаҳо дар ҳолати 

03.07.2012) 
 
Моддаи 42 Ҷабрдида  
Ҷабрдида шахсест, ки сарфи назар аз 

синну сол, ҳолати рўҳї ва ҷисмонї ба ў аз 
ҷиноят зарари  ҷисмонї, моддї, маънавї 
расонида шудааст, инчунин шахсе 
мебошад, ки ҳуќуќу манфиатҳои ў зери 
таҳдиди бевоситаи сўиќасд ба ҷиноят 
ќарор гирифтааст… Дар бораи ҷабрдида 
эътироф кардани шахси воќеї ё  ҳуќуќї 
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таҳќиќбаранда, муфаттиш ва прокурор 
баъди муќаррар кардани ҳодисаи ҷиноят 
ва воќеияти бар асари ҷиноят расидани 
зарар фавран ќарор ќабул карда, суд 
таъинот мебарорад.  

 
 

ИН ЧИ МАЪНО ДОРАД? 
Ин маънои онро дорад, ки барои шахсро 

ба ҳайси «ќурбонии» савдои одамон 
эътироф кардан, зарур аст, ки ўро пешакї бо 
тартиби муайяншуда ба сифати «ҷабрдида» 
расман эътироф намоянд, яъне, бо роҳи 
баровардани ҳуҷҷати мурофиавї дар шакли 
ќарор.   

Танҳо баъд аз бо тартиби муайяншуда 
эътироф намудани шахс ба сифати 
«ҷабрдида», давлат метавонад ба ў кафолати 
дастрасї ба адолати судї ва ҷуброни зарари 
расонидашударо диҳад. 

Танҳо баъд аз ин, чунин шахс ба ҳуќуќ ва 
ўҳдадориҳое, ки дар КМҶ пешбинї гашта-
анд, доро мешавад, аз ҷумла: пешниҳод 
намудани далелҳо; пешниҳод намудани 
дархост; додани баёнот бо забони модарии 
худ; аз имкониятҳои тарҷумон истифода 
намудан; дар ҳаракатҳои тафтишотї 
иштирок намудан; бо маводи парванда 
шинос гардидан, аз он ќайдҳои даркорї 
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бардоштан; аз болои ҳаракатҳои таҳќиќ-
баранда, муфаттиш, прокурор ва судя 
шикоят овардан ва ѓайра. 

Ин он маъноро дорад, ки «ЌУРБОНИИ» 
савдои одамон наметавонад аз ин ҳуќуќҳо 
истифода намояд, то он даме, ки чунин шахс 
ба сифати «ҶАБРДИДА» эътироф карда 
нашавад. 

 
ЧУНИН ДАРКИ ПРОБЛЕМАИ 

«ЌУРБОНЇ» НОДУРУСТ АСТ 
 
Чунки инсон воќеан ба ҳайси ќурбонии 

савдои одамон барваќтар, яъне то бо 
тартиби мурофиавї-ҷиноятї эътироф наму-
дани ў ба сифати ҷабрдида, дучор мегардад. 
Ѓайр аз он, ќурбонї мумкин аст, ки дар оянда 
ҷабрдидаи ҷиноят эътироф нашавад, бо 
сабаби рад кардани ў аз ҳамкорї бо 
маќомоти ҳифзи ҳуќуќ ва ё бо сабабҳои 
дигар. 

Чунончї аз мўҳтавои умумии Протокол 
дар бораи огоҳонї ва пешгирии савдои 
одамон, хусусан занон ва кўдакон ва ҷазо 
барои он, ки иловагии Конвенсияи СММ 
муќобили ҷинояткории муташаккили 
трансмиллї мебошад (резолюцияи 55/25 
Асамблеяи Генералї аз 15 ноябри соли 2000),  
чунин бармеояд, ки маќоми ќурбонии 
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савдои одамон бевосита аз пешакї бо 
тартиби пешбинигаштаи КМҶ эътироф 
намудани чунин шахс ба сифати «ҷабрдида» 
вобаста нест.  

Барои тасдиќи чунин аќида як ќатор 
далелҳо мавҷуданд. Аз ҷумла, Протоколи 
мазкур талаб наменамояд, ки «ќурбонии 
савдои одамон» пешакї бо тартиби 
пешбининамудаи ќонунгузорї ба сифати 
«ҷабрдида» эътироф карда шавад. Мисол, 
дар зербанди а) ќисми 1 моддаи 10 ҳуҷҷати 
мазкур чунин гуфта шудааст:   

 
Протокол 

«Дар бораи огоҳонї ва пешгирии 
савдои одамон, хусусан занон ва 

кўдакон ва ҷазо барои он», ки илова ба 
Конвенсияи СММ  бар зидди 

ҷинояткории муташаккилї трансмиллї 
мебошад 

(Резолютсияи 55/25 Ассамблеяи 
Генералии СММ аз 15 ноябри соли 2000) 

 
Моддаи 10. Мубодилаи иттилоот ва 

тайёр кардани кадрҳо 
1.Маќомоти ҳифзи ҳуќуќ, хадамоти 

муҳоҷират ва дигар маќомоти  
ваколатдори давлатҳо-иштирокчиёни 
Протокол дар ҳолатҳои зарурї байни 
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ҳамдигар бо роҳи мубодилаи иттилоот 
тибќи ќонунгузории дохилї ҳамкорї 
менамоянд, ки ин ба онҳо имконият 
медиҳад:  

а) муайян кунанд, ки шахсоне, ки 
сарҳади байналмилалиро мегузаранд ва ё 
гузаштани сарҳади давлатиро бе ҳуҷҷатҳои 
вурудоту хуруҷот ва ё бо ҳуҷҷатҳои ҳаќиќї, 
ки ба дигар шахсон таалуќ доранд, кўшиш 
менамоянд, одамҷалабон ва ё ќурбониёни 
савдои одамон ҳастан ё не.  

 
 Инак,  аз гуфтаҳои боло бармеояд, ки 

вазъи (статуси) ќурбонии савдои одам хеле 
пеш аз бо тартиби мурофиавї ба ҳайси 
ҷабрдида эътироф гардидани ў ба миён 
меояд (яъне, дар марҳилаи гузаштани 
сарҳади байналмилалї). 

Инчунин, ќонунгузории амалкунандаи 
миллї низ чунин талаботро пешбинї 
наменамояд. Масалан, дар ќонунгузории 
миллї мафҳуми ќурбонии савдои одамон бо 
чунин тарз пешбинї гаштааст: 
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Ќонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 

«Дар бораи мубориза ба муќобили 
хариду фурўши одамон» 

(15 июли 2004, № 47) 
Моддаи 1. Мафҳумҳои асосї 
«ҷабрдидаи хариду фурўши одамон - 

шахсе, ки аз хариду фурўши одамон зарар 
дидааст, сарфи назар аз он, ки розигии ин 
шахс барои интиќол, супурдан, фурўхтан 
ё дигар ҳаракатҳо, ки бо хариду фурўши 
одамон алоќаманданд, мавҷуд буд ё не». 

 

Инчунин, дар лоиҳаи Ќонуни нави 
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 
муќовимат ба савдои одамон» ва лоиҳаи 
Ќонуни Ҷумҳурии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
«Дар бораи расонидани кўмак ба 
ќурбониёни савдои одамон», ки аз ҷониби 
гурўҳи кории мо омода гардидааст, 
мафҳуми «ќурбонии савдои одамон» назар 
ба мафҳуми «ҷабрдида»-и ҷиноят хеле васеъ 
нишон дода шудааст.  

Бинобар ҳамин, зери мафҳуми 
ќурбонии савдои одамон бояд фаҳмида 
шавад ҳар як шахси воќеие, ки объекти 
савдои одамон гаштааст, ё шахсе, ки аз 
ҷониби маќомоти салоҳиятдор ва ташкилот-
ҳои ѓайриҳукуматї чун ќурбонии савдои 
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одам асоснок гумон карда шудаааст, 
новобаста аз вазъи (статуси) мурофиавии ў, 
инчунин новобаста аз он, ки гунаҳгор 
муайян гаштааст, ба ҳабс гирифта шудааст, 
ба суд супорида шудааст ва ё маҳкум 
шудааст ё не.  

Ба чунин ќурбонї бояд маҷмўи 
хизматрасониҳои иҷтимої, ҳуќуќї, тиббї, 
психологї ва дигар хизмат-расониҳо 
(ройгон), ки бо ќонун-гузории Ҷумҳурии 
Тоҷикистон пешбинї гаштаанд, кафолат 
дода шуда, бо онҳо таъмин карда шаванд, 
новобаста аз он, ки ў ба ҳайси ҷабрдида 
бо тартиби мурофиавї эътироф шудааст 
ё не.  

 
ҶАРАЁНИ АЙНИЯТКУНОНИИ 

ЌУРБОНИЁНИ 
САВДОИ ОДАМОН 

 
Айнияткунонии (идентификатсияи) 

ќурбониёни савдои одамон – маҷмўи 
амалҳои маќомоти салоҳиятдори давлатї, аз 
он ҷумла бо мадади ташкилотҳои 
ѓайриҳукуматї ё маҷмўи амалҳои худи 
ташкилотҳои ѓайриҳукуматї мебошад, ки 
дар рафти он дар асоси маълумотҳои аз 
ќурбонии эҳтимолии савдои одамон ва (ё) 
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шахсони воќеї ё ҳуќуќї бадастомада, ки дар 
бораи содир шудани ҳаракатҳои зид-
диҳуќуќї нисбат ба ин ќурбонї ахбор доранд, 
таҳлили иттилооти бадастомада амалї 
гардонида шуда, хулосабандї карда 
мешавад, ки шахси мазкур дар ҳаќиќат 
ќурбонии савдои одамон мебошад.  

Муайян намудани ќурбониёни савдои 
одамон барои таъмин намудани дастрасии 
онҳо ба кўмаки зарурї ва ройгон равона 
карда шудааст. 

Дуруст муайян карда натавонистани 
ќурбонии савдои одамон ба он оварда 
мерасонад, ки минбаъда ба ў дар амалї 
намудани ҳуќуќҳояш рад карда мешавад. 
Бинобар ин давлат ўҳдадор аст, ки чораҳои 
заруриро андешад, то ки чунин 
айнияткунонї имконпазир бошад ва он 
ҳатман гузаронида шавад.   

Ҷараёни айнияткунонї бояд бо 
назардошти эҳтироми аќидаҳо ва 
мустаќилияти ќурбонии айнияткунони-
дашаванда амалї гардонида шавад. Бинобар 
ин, ҷараёни айнияткунонї бояд ќисми 
ҷудонашавандаи механизми ҳимояи 
ќурбониён, ки ба стандартҳои ҳуќуќи инсон 
асос ёфтааст, ҳисобида шавад.  
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Савол 
 

Нодуруст айнияткуно-
нидани ќурбониёни савдои 
одамон ба чї гуна оќибатҳо 
оварда мерасонад?  

 
Ҷавоб: 

Айнияткунонии нодурусти ќурбониёни 
савдои одамон боиси ба миён омадани як 
ќатор оќибатҳои манфї мегардад, аз ҷумла:  

 Ќурбониёни савдои одамон аз 
ҳуќуќҳои хоси худ бархурдор 
намегарданд (ҳуќуќи дастрасї ба кўмаки 
ҳуќуќї, ҳуќуќи дастрасї ба чораҳои ҳимоя, ки 
барои ҳимояи ҳуќуќҳои онҳо ва расонидани 
ёрї ва мадад равона карда шудаанд, ва 
ѓайра). Бо ҳамин сабаб ќурбониёни савдои 
одамон аз ёрї ва ҳимоя, ки онҳо ба он эҳтиёҷ 
доранд ва мутобиќи меъёрҳои байналмилалї 
ба он ҳуќуќ доранд, бенасиб мемонанд.   

 Ҳангоме, ки шахсон объекти савдо 
гаштаанду, лекин ҳамчун ќурбонии савдои 
одамон айният карда нашудаанд, онҳо 
наметавонанд иттилоот ва нишондод 
пешкаш намоянд, ҳол он, ки дар аксари 
ҳолат чунин иттилоот ва нишондод барои ба 
ҷавобгарї кашидани одамҷалобон кафолат 
медиҳад. Бо ҳамин сабаб самаранокии 
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фаъолияти ҳифзи ҳуќуќ ба таври ҷиддї ба 
мушкилиҳо ва нокомиҳо дучор мегардад, 
чунки ќурбониён намехоҳанд ва ё 
наметавонанд ба муќобили одамҷалобон 
шоҳидї диҳанд.  

 Дар ҳолате, ки ќурбонии савдои 
одамон бе муайянкунї ва бе санҷиши ҳолати 
кор ба ҳабс гирифта ва ё аз ҳудуди давлат 
ронда (депортатсия) мешавад, хатари он 
мемонад, ки ин шахсон метавонанд 
такроран ќурбонии савдои одамон ва 
поймол гаштани ҳуќуќи инсон гарданд. 
Аз ҳамин сабаб ќурбониён мумкин аст ба 
бадбахтию мусибатҳои минбаъда гирифтор 
шаванд.    

 Давлатҳо бояд кафолат диҳанд, ки 
шахс аз марзи онҳо берун  карда намешавад, 
то ки айнияткунонии маќоми (статуси) 
воќеии чунин шахс гузаронида нашавад. 
Ҳамзамон ба ќурбониёни савдои одамон 
бояд ваќти муайян, ки барои 
барќароршавии онҳо кифоя мебошад, 
пешниҳод карда шуда, онҳо бояд аз 
ҳуќуќҳояшон ва имкониятҳои амалигар-
донии чунин ҳуќуќҳо хабардор карда шаванд 
(инро «давраи мулоҳиза» меноманд).  
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АЙНИЯТКУНОНИИ ЌУРБОНИЁНИ 
САВДОИ ОДАМОНРО ЧЇ ГУНА ДУРУСТ 

ГУЗАРОНИДАН МУМКИН АСТ 

 
Тибќи муќаррароти ќонунгузории 

байналмилалї ва дохилидавлатї ҳимояи 
ҳуќуќи ќурбониёни савдои одамон айни-
яткунонии муносиби чунин шахсонро талаб 
менамояд. Чунин айнияткунонї лозим аст, 
пеш аз ҳама бо маќсади фарќ намудани 
ќурбониёни савдои одамон аз ҷинояткорон 
ва муҳоҷирони ѓайриќонунї. 

Одатан ҳама фикр мекунанд, ки 
ќурбонии савдои одамон ин зани ҷавон 
мебошад, ки ўро бо роҳи фиреб ё рабудан 
барои машѓул шудан ба фоҳишагї маҷбур 
кардаанд. Лекин чунин аќида барои аз 
ҷониби одамон дарк намудани он, ки ба 
ҳайси ќурбонї ба дигар ҳолатҳои ѓайрифоҳи-
шагї низ дучор шудан мумкин аст, халал 
мерасонад. 

Ќурбониёни савдои одамон бегуфтугў 
метавонанд дорои маҷмўи аломатҳои умумї 
бошанд, ки онҳоро дар назди одамҷалобон 
оҷиз менамоянд. Онҳо мумкин аст аз он 
мамлакат ва ё ҷамоате баромада бошанд, ки 
дар он ҷо сатҳи ҷинояткорї, камбаѓалї ва 
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корупсия баланд аст, ва вобаста ба ин онҳо 
дар он ҷо дастгирии заруриро аз ҷониби 
оила гирифта натавонистанд ва барои 
гирифтани маълумот имконияти муносиб 
надоштанд. 

Ќурбониёни савдои одамонро бисёртар 
аз муҳитҳои зерин ёфтан мумкин аст: аз 
муҳити одамони бехонумон; аз байни 
шахсоне, ки дар ҷамоатҳои ҷудогона зиндагї 
менамоянд; аз муҳити этникии хурд; аз 
байни муҳоҷирон ва гурезаҳо; аз байни 
шахсони гирифтори парешонҳолии руҳї ва 
(ё) маҳдудиятҳои (камбудиҳои) ҷисмони-
дошта; аз байни ќурбониёни зўроварии 
хонавода ва дигар ҷиноятҳо; аз байни 
одамоне, ки аз маводи мадҳушкунанда 
вобастагї доранд ва ѓайра. Ин ќисмати аҳолї 
он ќишри ҷомеа мебошад, ки бевосита 
одамҷалобон аз онҳо истифода менамоянд.  

Лекин, дар баробари ин бояд ќайд кард, 
ки миќдори зиёди одамон ҳастанд, ки ба ин 
категорияҳои одамоне, ки дар боло гуфта 
шуданд, мувофиќат намекунанд. Масалан, 
дар замони ҳозира шахсони дорои маълумо-
ти олї, аз он ҷумла бо ихтисосҳои донишгоҳї 
ва дорои дониши якчанд забонҳои хориҷї, 
инчунин соҳиби ҷойи кор ва муносибатҳои 
устувор низ дар назди одамҷалобон ќариб, 
ки мисли нафароне, ки дар боло ќайд 
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шудаанд, оҷизанд ва метавонанд ќурбонии 
савдои одамон гарданд.  

Озодии васеъ оид ба таѓйир додани 
макон (ҷойивазкунї) ва имконияти сафар 
намудан ба мамлакатҳои хориҷї, нархҳои 
пасти ҳамлу наќли байналмилалї ва восита-
ҳои алоќаи байналмилалї,  имконияти бо 
ҷойи кор таъмин гаштан дар хориҷа, ки 
пештар ѓайриимкон буд, боварии зиёд ба 
имкониятҳои худ – ҳамаи ин чун омилҳои 
мусоидаткунанда барои ҷалби одамон ба 
ҳисоб меравад, гарчанде, ки чун ќоида чунин 
шахсон набояд ќурбонии савдои одамон 
гарданд,. 

Омили умумие, ки одамони таҷрибаи 
бойи зиндагидоштаро ќурбонии савдои 
одамон мегардонад, ин ФИРЕБ ба ҳисоб 
меравад. Чун ќоида ба онҳо таъмин 
намудани ҷойи кор, шароитҳои хуби корї ва 
музди меҳнат, ки дар асл ҷой надоранд, 
ваъда дода мешавад.  

Ба айнияткунонии ќурбонии савдои 
одамон инҳо монеъа мегарданд:  

- тассавуроти нодуруст дар бораи онҳое, 
ки эҳтимоли ќурбонї шуданро доранд;  

- тассавуроти нодуруст дар бораи 
рафтори ќурбониён;  

- тассавуроти нодуруст дар бораи он, ки 
онҳо аз кадом маҳал  баромадаанд.  



35 
 

 
Ривоятҳои паҳнгашта (аќидаҳои ѓалат) 

дар  бораи ќурбониён 
 
- Онҳо кўшиши гурехтан намекунанд, 

ва ин маънои онро дорад, ки нисбати онҳо 
ягон намуди маҷбуркунї ҷой надорад. 

- Агар онҳо гўянд, ки назар ба пештара 
дида наѓзтар зиндагї мекунанд, пас онҳо 
объекти савдои одам нагаштаанд.  

- Ҳангоме, ки онҳо аз расонидани 
кўмак даст мекашанд, пас онҳо ќурбонї 
нестанд.  

 
 
Ин ривоятҳо ва аќидаҳои ѓалат онро ба 

назар намегиранд, ки ќурбониён мумкин аст 
сабабҳои асоснок дошта бошанд, ки барои 
гурехтан кўшиш накардаанд ва ё аз 
гирифтани кўмак рад кардаанд (мисол, тарс 
аз ќасос, ҳолати оҷизона, надоштани савод 
дар бораи гирду атроф ва ѓайра). 

Агар зиндагии ќурбониён дар давлати 
худашон мумкин, ки бадтар ҳам мебуд назар 
ба он, ки онҳо дар ҳолати ќурбонии савдои 
одам буданашон ба даст овардаанд, ин 
маънои онро надорад, ки онҳо объекти 
савдои одамон ба ҳисоб намераванд.  
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Савол  
 
 

Кадом унсурҳо имкон 
медиҳанд, ки тавассути онҳо 
ќурбонии савдои одамонро 
шиносем (омилҳое, ки ҷара-
ёни айнияткунониро осонтар 

мекунанд) ?   
  
Ҷавоб: 
 интервю (сўҳбат,  пурсиш) 

(нишонаи бевосита) 
 синну сол (нишонаи бавосита) 
 ҷинс (нишонаи бавосита) 
 миллат (нишонаи бавосита) 
 ҳуҷҷатҳо (нишонаи бевосита) 
 ҷойи ќарордошти охирин 

(нишонаи бавосита) 
 ҳолатҳои фиристонидани ќурбонї 

(нишонаи бевосита) 
 далели  ҳолати истифодаи зўроварї 

(нишонаи бевосита) 
 баҳои ташкилоте, ки ќурбониро 

фиристодааст (нишонаи бевосита) 
Дар ҷараёни айнияткунии ќурбониёни 

савдои одамон, пеш аз сўҳбат бо ќурбонї, 
ҳамаи ҳолатҳои номбаргардида бояд ба 
пуррагї таҳлил карда шаванд. 
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Синну сол:  Чї ќадаре, ки синну соли 
ќурбонї калон бошад, эҳтимол ҳаст, ки кор 
бо савдои одамон алоќамандї надорад. 
Истисмори шаҳвонї маќсади асосии 
одамҷалобон мебошад, барои ҳамин ҳам, 
ҷалби ќурбониёни аз 30 сола зиёд барои 
онҳо мувофиќи маќсад нест, чунки ба онҳо 
эҳтиёҷ кам аст. Чунин ќоидаи умумї нисбати 
истисмори меҳнатї низ мумкин аст паҳн 
гардад, чунки одамони калонсол дар 
шароитҳои вазнини корї сермаҳсул нестанд. 

Ҷинс:   Ба савдои одамон бо маќсади 
истисмори шаҳвонї зиёдтар занҳо дучор 
мегарданд, чунки фоҳишагии анъанавї аз 
ҳама шакли паҳнгашта ва серфоидатарини 
истисмори шаҳвонї ба ҳисоб меравад. Дар 
баробари ин, савдои мардон барои 
фоҳишагї низ истифода бурда мешавад, 
хусусан савдои наврасону ҷавонон. Савдои 
одамон барои истисмори меҳнатии маҷбурї 
аз ҷинс вобастагї надорад – он аз шакли 
меҳнат вобастагї дорад.  

Миллат: Силсилаи таъминкунандагони 
ќурбониён аз истифодаи як ќатор омилҳо 
вобаста аст, аз он ҷумла камбаѓалї, табъиз 
(дискриминатсия) ва ҷой надоштани 
имкониятҳо. Аз ин лиҳоз, бояд ќайд намуд, 
ки ќурбонии ҳаќиќї наметавонад аз давлати 
бойи саноатї бошад. 
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Ҳуҷҷатҳо: Ҳуҷҷатҳои тасдиќкунандаи 
шахсият ва ҳуҷҷатҳои мусофиратї, чун ќоида 
аз ќурбониёни савдои одамон гирифта 
мешаванд (мусодира мегарданд) бо маќсади 
назорат бурдани одамҷалобон аз болои 
ќурбониён ва дар асл ќурбониён чунин 
ҳуҷҷатҳоро бо худ надоранд. Барои гурезаҳо 
бошад, вазъият баръакс мебошад.   

Ҷойи ќарордошти охирин: Ҷойе, ки 
ќурбонї бевосита пеш аз мавриди таваҷҷўҳи 
маќомоти ҳифзи ҳуќуќ гаштан, ќарор дошт. 
Ин дар ҳама ваќт омили асосї ба ҳисоб 
меравад, масалан: ҷойи нўшидани 
нўшокиҳои спиртї, агентиҳои бо духтаракон 
таъминкунанда, стриптиз-клубҳо, ҷойҳои 
истисмори меҳнатї, ба мисли корхонаҳо, ки 
дар он  коргарон дар шароитҳои махсусан 
вазнин фаъолият менамоянд, ошхонаҳои 
тарабхонаҳо ва ё объектҳои хоҷагии ќишлоќ 
метавонанд нишондиҳандаи истисмор 
бошад.  

Ҳолатҳои фиристонидани ќурбонї: 
Ҳолатҳое, ки ба фиристодан оварда 
расонидааст, чун нишондиҳандаи асосї ба 
ҳисоб меравад. Мисоли чунин ҳолатҳо 
инҳоянд: аз ҷониби политсия дастгир 
намудани шахс дар стриптиз-клубҳо; 
айнияткунии «муштарї»; айнияткунї ва 
наҷот додани ќурбонии савдои одамон аз 
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ҷониби шарикон-ташкилотҳои ѓайриҳуку-
матї (НПО); дар ҷойи ошкорнамудаи 
политсия одамҷалобон ва шарикони онҳо 
ҳузур доштанд ё не. Ҳамаи ин унсурҳо 
метавонанд ҷараёни айнияткунониро осон 
намояд.  

Далели ҳолати истифодаи зўроварї: 
Дилхоҳ аломатҳои ҷароҳати ҷисмонї, ки ба 
ќурбонї расонида шудааст, метавонанд 
индикатори (манбаи асосии сар задани) 
савдои одамон бошад, чунки ќурбониён ба 
зўроварї аз ҷониби одамҷалобон ва мизоҷон 
гирифтор карда мешаванд. Чунин амалҳо ба  
ѓайриќонунї гузаштани сарҳад хос наме-
бошанд. 

Баҳои ташкилоте, ки ќурбониро 
фиристодааст: Агар парванда ба маќомоти 
ҳифзи ҳуќуќ аз ҷониби созмони 
байналмилалї ва ё ташкилоти ѓайриҳукуматї 
(НПО) фиристода шуда бошад, аќидаи 
мутахассисони дар ин соҳа фаъолияткунанда 
ҳама ваќт барои ҷараёни айнияткунонї 
муҳим мебошад ва бояд ба баҳодиҳии умумї 
ворид карда шавад.  

Дигар маълумоти бадастомада: 
Вобаста ба ҳамаи категорияҳои дар боло 
номбаршуда чунин ҳолатҳои кор мавҷуданд, 
ки ба маълумотҳои ҷойдошта дар бораи 
савдои одамон, мувофиќат мекунанд.   
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Савол  

 
 
Ин кадом унсур мебошад, 

ки барои айнияткунонии 
савдои одамон муҳим аст? 

 
Ҷавоб: 
Ин унсур НАЗОРАТБАРЇ (контрол) ном 

дорад. Моҳиятан, савдои одамон аз 
ҳаракатҳое иборат аст, ки дар он 
одамҷалобон бо роҳи маҷбурсозї ва фиреб ё 
сўиистифодаи муносибатҳои шахсї аз болои 
ќурбониён назоратбариро муќаррар 
менамоянд. 

 
Савол  
 

Бо кадом тарз одамҷалоб 
метавонад чунин 
НАЗОРАТБАРИРО  ба даст 
орад?  

 
 
Ҷавоб: 
Дар ибтидои ҷараёни савдои одамон 

одамҷалоб бояд назоратбариро аз болои 
ќурбонї бо роҳи маҷбуркунї ва ё фиреб ба 
даст орад. 
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Одамҷалоб кадом амалҳоро нисбат ба 
ќурбонї ба анҷом мерасонад баъд аз он, 
ки назоратбарї муќаррар карда шуд?  

Баъд аз муќаррар намудани назорат-
барии ибтидої, ќурбониён ба он маҳалле 
интиќол дода мешаванд, ки дар он ҷо ба 
хизматрасониҳои онҳо эҳтиёҷ (талабот) 
вуҷуд дорад, ва, чун ќоида, ќурбониён 
забони он маҳалро намедонанд ва дорои 
дигар саводҳои асосї намебошанд. Маҳз 
ҳамин камбудиҳо имконият намедиҳанд, ки 
ќурбониён барои ҳимояи худ муроҷиат 
намоянд. 

Нуќтаи таъинот ва истисмори ќурбон-
иён, чун ќоида, мамлакати хориҷї мебошад. 
Лекин чунин маршрут на ҳама ваќт ҳатмї 
мебошад. Ҳолатҳое мешаванд, ки барои ба 
ќурбонии савдои одамон табдил гаштан, 
зарурияти убур намудани сарҳади давлатї 
лозим нест. 

Тарзҳое, ки аз ҷониби одамҷалобон 
барои назоратбарии ќурбонии савдои 
одамон истифода мегарданд 

 Бе ҳамроҳї аз хона баромадан 
мумкин нест. 

 Аз хона баромадан умуман мумкин 
нест. 

 Дар хона бо дарҳои махкам (ќулфу 
калид) нигоҳ доштан 
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 Шиноснома мусодира мегардад ё ин 
ки, ҳатто нобуд карда мешавад. 

 Занг задан ва ё навиштан мумкин 
нест. 

 Маҷбур намудан барои кор кардан 
(мисол, дар кори хусусияти шаҳвонидошта). 

 Асорати ќарзї. 
 Истифодаи зўроварї, тарсонидан, 

воситаҳои нашъадор. 
 Истифодаи таҳдиди ќасосгирї 

нисбати оилаи ќурбонї 
 Изолятсияи (ҷудонигоҳдории) рўҳї 

ва ба азобу уќубат дучор   намудан. 
Асорати ќарзї 
Яке  аз механизмҳои асосии назоратбарї 

- ин асорати ќарзї мебошад. Яъне, аз ќурбонї 
талаб карда мешавад, ки хароҷоти роҳ, ки бо 
вуруд шудан ба мамлакати дигар алоќаманд 
аст, пардохт намояд. Албата дар ин ҳолат 
хароҷот аз будаш зиёдтар нишон дода 
мешавад. Ба ин хароҷотҳо фоизҳои калон 
ҳамроҳї карда мешаванд ва баъдан ба ҳамаи 
ин маблаѓ талабот оид ба пардохт намудани 
хароҷоти аз ҳад зиёд баланд барои 
истиќомат дар фоҳишахона, рекламаи 
фоҳишагї ва хароҷоти наќлиёт илова карда 
мешаванд. 
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Истифодаи зўроварї, тарсонидан, 
моддаҳои нашъадор 

Одамҷалобон ба пуррагї истифодаи 
зўроварї ва таҳдиди истифодаи зўровариро 
ҳамчун воситаи самараноки назоратбарї 
амалї менамоянд. Онҳо ќурбониёнро зуд-зуд 
лату кўб, ба номусашон таҷовуз мекунанд, 
дар хонаи дараш ќулф, дар ҷудонигоҳдории 
(изолятсияи) дуру дароз нигоҳ медоранд, аз 
хўрок ва оби нўшокї маҳрум менамоянд, 
мубталои моддаҳои нашъадор мегардонанд, 
бо корд ва тамоку азобу уќубат медиҳанд, то 
ин ки тобеъшавии онҳоро ба даст биёранд. 
Одамҷалобон чунин зўровариро метавонанд 
ба сифати ҷазо барои ҳар гуна шаклҳои 
итоат накардан ё ин ки, ба сифати 
огоҳонидани ќурбониён бо маќсади таъмини 
воќифии онҳо оид ба оќибатҳои 
хатогиҳояшон истифода намоянд. Дар дигар 
ҳолатҳо истифодаи зўроварии ҷисмонї ва ё 
шаҳвонї метавонад аз ҷониби одамҷалобон 
бар асари садизми шаҳвонї амалї гарданд.   

Истифодаи таҳдиди ҷазодиҳї 
(репрессия) нисбати оилаи ќурбонї 

Аз ҳама таҳдиди самаранок, ки бевосита 
тафтишоти савдои одамонро мушкил 
менамояд, истифодаи таҳдиди ҷазодиҳии 
(репрессияи) бераҳмона нисбати наздикони 
ќурбонї дар ватани ќурбонї ба ҳисоб 
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меравад.  Барои ба маќсади худ расидан, 
одамҷалобон дар бисёр ҳолатҳо ҷузъиёти 
ҳаёти шахсии ќурбониён ва вазъи оилавии 
онҳоро муайян менамоянд  

Рўҳан аз озодї маҳрум кардан ва ба 
азобу уќубат дучор намудан 

Ќурбонї маҷбуран дар тобеъияти хўҷаин 
(босс) ќарор дорад. Ў дар давлати хориҷї 
танҳост, аз ҳамватанони худ ҷудо аст, бо 
забони модариаш муошират карда 
наметавонад, аз ҳуҷҷатҳои тасдиќкунандаи 
шахсият ва ҳуҷҷатҳои мусофиратї маҳрум 
шудааст, бо оилаи худ дар алоќа баромада 
наметавонад, бо сабаби интиќоли доимї ва 
ҷойивазкунии дам ба дам гумроҳ шудааст, 
мунтазам ба зўроварии ҷисмонї ва шаҳвонї 
гирифтор карда мешавад, бо сабаби 
тарсидан ва фаро расидани оќибатҳои 
номатлуб ба политсия барои ёрї додан 
муроҷиат карда наметавонад, ўро маҷбур 
месозанд, ки ба алоќаи шаҳвонии хатарнок 
ва бемуҳофиза ҳамарўза ва соатҳои дароз бо 
мардони ношинос машѓул гардад, дар зери 
таҳдид нисбати худ ва оилааш ҳангоми 
кўшиши фирор намудан зиндагї менамояд. 

Агар ин омилҳоро дар маҷмўъ дида 
бароем, мумкин аст дарк намоем, ки чаро 
ин ќадар кам ќурбониёни савдои одамон 
кўшиши фирор намудан аз 
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одамҷалобони худ мекунанд. 
ХУСУСИЯТИ КОР БО ЌУРБОНИЁНИ 

ЭҲТИМОЛЇ  
Амнияти ќурбонї ва оилаи онҳо, 

инчунин наздикони онҳо, бояд дар ҳама 
ваќт андешаи олї ва масъулияти асосии 
муфаттиш ва корманди оперативї бошад. 

Омили асосї ҳангоми кор бо ќурбониёни 
савдои одамон он мебошад, ки муфаттиш ва 
ё корманди оперативї бояд сабаби ҳаќиќии 
тарси ќурбониро дарк намоянд, ки онро ў аз 
сар мегузаронад. Яке аз нуќтаҳои асосї барои 
ќурбонї - ин шарм ба ҳисоб рафта, бо 
назардошти менталитети шарќї бошад, - 
тамѓаи иҷтимої низ мебошад, ки 
ќурбониёни савдои одамон ба он соҳиб 
мегарданд, хусусан онҳое, ки ба фоҳишагї 
ҷалб карда шудаанд. Маҳз барои ҳамин 
муҳим аст, ки муфаттиш ва корманди 
оперативї набояд кўшиш кунанд, ки алоќаро 
бо аҳли хонавода ва наздикони ҷабрдида бе 
розигии пешакии онҳо  барќарор намоянд. 
Ин бо он маќсад аст, ки гузаштаи ќурбонї 
дар шароити менталитети шарќї метавонад 
ҷараёни реинтегратсияро номумкин созад.  

 Бечунучаро вазифаи хизматии 
муфат-тиш ва корманди оперативї  ин 
беист (доимї) ба роҳ мондани ҷараёни 
баҳодиҳии хавфу хатар аз нуќтаи назари 
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таъмини амният ва беҳбудии ќурбонї ва 
оилаҳои онҳо дар ҳамаи давраҳои тафти-
шот ба ҳисоб меравад. 

Таҳдид ба амният ва имконияти ҷазо 
додан (ќасос гирифтан), ки нисбати 
ҷабрдидагон ва аъзоёни оилаҳои онҳо 
равона гардидааст, дар ҳама ваќт хусусияти 
хоси савдои одамон буд ва мемонад. Аз ин 
сабаб ҳеҷ ваќт имкон намешавад, ки ба 
пуррагї омили хатар (риск) аз байн 
бардошта шавад. Ба ин нигоҳ накарда, 
вазифаи хизматии корманди оперативї ва 
муфаттиш ин аз лаҳзаҳои аввалини 
баррасии парванда таъмин намудани 
баҳодиҳии хавфу хатар ба ҳисоб меравад, ва 
муҳим аст, ки ҷараёни баҳодиҳии чунин 
хавфу хатар мунтазам бояд аз нав дида 
баромада шуда, ҳар замон таҷдиди назар 
карда шавад.  

 Муфаттиш ва корманди оперативї 
ўҳдадор аст, ки ҳама ваќт нисбат ба 
ҷабрдидаҳо кушода ва поквиҷдон бошанд, 
то ин ки ҷабрдидагон ба пуррагї оид ба 
ҳамаи паҳлўҳҳои масъала маълумот дошта 
бошанд, хусусан дар бораи оќибатҳои 
эҳтимолї ва хавфу хатарҳои имконпазир 
вобаста ба дилхоҳ ќароре, ки мумкин аст 
ќабул карда шавад. 
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 Муфаттиш ва корманди оперативї 
ўҳдадор аст боварї ҳосил намояд, ки 
ќурбониён ба пуррагї дар бораи ҳамаи 
чораҳои дастгирї ва кўмаки мавҷуда 
хабардор шуда бошанд. Ин корро ҳатман 
бояд иҷро намуд бо маќсади расонидани ёрї 
ба ќурбониён, то ин ки он мусибати 
сахтеро, ки онҳо аз сар гузаронидаанд, аз он 
раҳої ёбанд. 

Ҳамкорї бо муфаттиш ва корманди 
оперативї ҳама ваќт барои ќурбониёни 
савдои одамон ва ё хешу таборони онҳо 
хатарнок аст. Махсусан муҳим аст, ки 
ҷабрдидагон бояд ба пуррагї хабардор карда 
шаванд дар бораи ҳамаи проблемаҳо ва 
хавфу хатарҳое, ки бо ќабули ин ё он ќарор 
алоќаманд аст, ва тарзи чунин рафторро 
муфаттиш ва ё корманди оперативї хоҳиш 
кардааст. Ин лозим аст то ин ки, ќурбониён 
дорои тамоми итиллооти дахлдор бошанд, 
чунки ин барои аз ҷониби онҳо ќабул 
кардани ќарор муҳим аст.   

Ќурбониёни савдои одамон эҳтимол аст, 
ки асло аз зарари ҷисмонї, шаҳвонї ва рўҳии 
ба онҳо расонидашуда барќарор нагарданд. 
Лекин  ҳаётан муҳим аст, ки онҳо дастрасиро 
ба тамоми хизматрасониҳо оид ба 
дастгирию кўмаку муолиҷа (табобат) дошта 
бошанд. 
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 Меъёри аќќал барои ҳамаи ҳолатҳо ин 
ба ќурбонї пешниҳод намудани мўҳлати 
муайяни ваќт барои фикр карда 
баромадани вазъияти бавуҷудомада мебо-
шад, ки онҳо дар он ќарор доранд.  

 Ҳатто дар он ҳолатҳое, ки ќурбонї 
бетаъхир ба ҳамкорї розигии худро медиҳад, 
зарур аст, ки ба ў ба таври шифоҳї ва 
хаттї тавзеҳот дода шуда (вазъият 
фаҳмонида шуда), инчунин ваќти муайян 
барои пурра фикр карда баромадани ќарори 
худ пешниҳод карда шавад.  

 Бо ќурбонї бояд дар минтаќаи 
бетараф дар ҳузури машваратчї ё 
маслиҳатчии ў сўҳбат гузаронида шавад. 
Ин ба ў имконият медиҳад, ки шубҳанокї ва 
ташвишро паси сар намуда, озодона 
дархостҳои худро баён намояд. 

 Аз рўи имконият ҳаракат кардан 
даркор аст, ки муфаттиш ва ё корманди 
оперативї ба мисли ќурбонї ҳамҷинс бошад 
ва ҳатто ба ў имконият додан даркор аст, 
ки вобаста ба ин масъала хоҳиши худро 
иброз намояд. 
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КЇ МЕТАВОНАД АЙНИЯТКУНОНИИ 
ЌУРБОНИЁНИ 

САВДОИ ОДАМОНРО ГУЗАРОНАД? 
 
Доираи шахсон ва муассисаҳое, ки 

метавонанд айнияткунонии ќурбониёни 
савдои одамонро гузаронанд, басо зиёд аст, 
хусусан агар онҳо тайёрии махсусро гузашта 
бошанд ва системаи бозравонї ҷой дошта 
бошад. Ба онҳо дохил мегарданд: маќомоти 
ҳифзи ҳуќуќ ва сохторҳои давлатї, 
ташкилотҳои ѓайриҳукуматї (НПО), корман-
дони ташкилотҳои тандурустї, нозироти 
меҳнат, мансабдорони сафоратхонаҳо ва 
дигар ташкилотҳо.  

Дар амалия муайянкунии ќурбониёни 
савдои одамон зиёдтар аз ҷониби политсия 
ва ё ташкилотҳои ѓайриҳукуматии (НПО) 
махсусгардонидашудае, ки ба ќурбониёни 
савдои одамон кўмак мерасонанд, гузаро-
нида мешаванд. Чунин муайянкунии ќурбо-
ниён мумкин аст дар давлати ќабулкунанда, 
давлати транзитї ва ё давлати таъмин-
кунандаи ќурбониён сурат гирад. 

Тарзҳои муайян кардани ҷабрдидагон 
метавонад гуногун бошад. Ҷабрдидагон ё 
хешовандон ва наздикони онҳо метавонанд 
худашон ба политсия ва ташкилотҳои 
ѓайриҳукуматии махсусгардонидашуда 
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муроҷиат намоянд.  Лекин онҳо бояд ба ин 
сохторҳо боварї дошта бошанд, ҳуќуќҳои худ 
ва ба куҷо муроҷиат карданро донанд. Яъне, 
доимо шахсоне, ки ба гурўҳи хатар дохил 
мегарданд, бояд хабардор карда шаванд, ки 
ҳангоми зарар дидан аз савдои одамон чї 
корҳоро бояд ба анҷом расонанд.    

 

ФАРЌ МИЁНИ САВДОИ ОДАМОН, 
МУҲОҶИРАТИ ЃАЙРИЌОНУНЇ ВА 

ЃАЙРИЌОНУНЇ ВОРИД НАМУДАНИ 
МУҲОҶИРОН 

 
Дар амалия айнияткунонии ќурбониёни 

савдои одамон мумкин аст ба мушкилиҳои 
зиёд рў ба рў шаванд. Фарќ байни ќурбонии 
савдои одамон, муҳоҷирати ѓайриќонунї  ва 
муҳоҷири бе ҳуҷҷат на ҳама ваќт намоён аст. 

 
 

Протокол  
«Ба муќобили ѓайриќонунї ворид 

намудани муҳоҷирон  
тавассути хушкї, баҳр ва ҳавої», ки иловаи 

Конвенсияи СММ  
бар зидди ҷинояткории муташаккилї 

трансмиллї мебошад  
(Резолютсияи 55/25 Ассамблеяи Генералї  
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аз 15 ноябри соли 2000) 
Моддаи 3. Мафҳумҳо  
Ба маќсадҳои Протоколи мазкур: 
а) «ѓайриќонунї ворид намудани 
муҳоҷирон» - бо маќсади бевосита ё 
бавосита гирифтани ягон гуна фоидаи 
молиявї ва ё фоидаи дигари моддї 
ѓайриќонунї таъмин намудани вориди 
дилхоҳ шахс ба ягон давлати-аъзо, ки ў 
шаҳрванди он давлат ба ҳисоб намеравад ва 
ё доимї дар ҳудуди он истиќомат намекунад.   
b) «ѓайриќонуни ворид шудан» - убур 
намудани сарҳад бе риояи талаботҳои 
зарурї, ки барои ќонунї ворид шудан ба 
давлати ќабулкунанда лозим аст. 

 
 
Фарќияти асосї байни ин мафҳумҳо 

дар ин аст: 
А. Муҳоҷирати ѓайриќонунї 
Дар ин ҷиноят шахсе иштирок 

менамояд, ки аз ҳисоби маблаѓҳои худ 
сарҳади байналмилалиро бо вайрон 
намудани меъёрҳои ҳуќуќї убур менамояд: 
мисол, тариќи истифодаи ҳуҷҷатҳои ќалба-
кии муайянкунандаи шахсият ё ҳуҷҷатҳои 
ќалбакии мусофиратї бо додани пора дар 
нуќтаҳои гузаргоҳи расмии сарҳадї, ё бо 
тарзи гузаштани сарҳад тавассути минта-
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ќаҳои манъшуда, ба мисли роҳҳои махфї  - 
ба воситаи дарёҳо, ҷангалҳо ва ѓайра. 
Муҳоҷироне, ки ҳуҷҷати ҳаќиќї надоранд, 
дар давлати ќабулшаванда вазъи ќонунї 
надоранд, ва ин вазъият пеш аз ҳама аз 
ҳисоби ѓайриќонунї ворид гардиданашон ва 
ё бениҳоят зиёд будубош намуданашон ба 
миён  меояд. Чунин ҳолати будубош 
метавонад мувваќатї ва ё доимї бошад. Дар 
аксари ҳолатҳо муҳоҷирати ѓайриќонунї 
ҷараёни ихтиёрї ба ҳисоб меравад, чунки 
шахс ќарор ќабул менамояд, ки аз ҳудуди як 
давлат ба давлати дигар кўчад, мисол бо 
маќсади хуб намудани шароити зиндагї.  

В. Ѓайриќонуни ворид намудани 
муҳоҷирон 

Ѓайриќонунї ворид намудани муҳоҷирон 
як шакли муҳоҷирати ѓайриќонунї ба ҳисоб 
меравад. Тавсифи асосии он ин аст, ки 
муҳоҷирон ба таври ѓайриќонунї ба 
мамлакати дигар аз ҷониби шахс ё гурўҳи 
шахсон, ки  дар ташкил ва содир намудани 
чунин ҷиноятҳо манфиатҳои иќтисодї 
доранд, ворид карда мешавад. Ѓайриќонунї 
ворид намудани муҳоҷирон метавонад чї бо 
розигї ва ё чї бе розигии онҳо амалї карда 
шавад. Лекин дар аксари ҳолатҳо ин шахсон, 
ки имконияти ќонунї муҳоҷират 
намуданашон маҳдуд аст, худашон 
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контрабандистонро (ќочоќчиёнро), ки 
метавонад онҳоро тавассути сарҳадҳои 
байналмилалї гузаронанд, ҷуста меёбанд. 

Моҳиятан муҳоҷирати ѓайриќонунї ва 
ѓайриќонунї ворид намудани муҳоҷирон 
ҷиноятҳои муќобили давлат ба ҳисоб 
мераванд, чунки ҳангоми содир гардидани 
ин ҷиноятҳо ќонунгузории муҳоҷиратии 
давлат поймол мегардад. Савдои одамон 
бошад, баръакс ҷинояти поймолкунандаи 
ҳуќуќи инсон мебошад, ки дар он шахсон 
ќурбонии савдои одамон мегарданд. 
Бинобар ин, мафҳуми «ќурбонї» дар 
Протокол бо маќсади огоҳонї, пешгирї ва 
ҷазодиҳї барои савдои одамон  (Traff-Prot) 
истифода бурда шудааст, ҳол он, ки дар 
Протокол оид ба муќобили ѓайриќонунї 
ворид намудани муҳоҷирон чунин истилоҳ 
истифода бурда нашудааст. 

Бисёри ќурбониёни савдои одамон 
аввалан дар бораи мустаќилона муҳоҷират 
намудан ќарор ќабул менамоянд, лекин бо 
сабаби набудани дастрасї ба иттилоот ва 
надоштани имкониятҳо ва, инчунин бо 
сабаби ҷой надоштани роҳҳои ќонунии 
муҳоҷират дар оќибат ќурбонии савдои 
одамон мегарданд. Асосан бояд дар хотир 
дошт, ки чї муҳоҷирати ќонунї ва чї 
муҳоҷирати ѓайриќонунї, чун ќоида ихтиёрї 
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мебошад, лекин савдои одамон бошад, 
ҳаргиз ихтиёрї буда наметавонад.    

Дар бисёр ќонунгузориҳои миллї байни 
савдои одамон ва муҳоҷирати ѓайриќонунї 
фарќ гузаронида нашудааст. Ин барои  
ќурбониёни савдои одамон вазъияти 
хатарнокро ба миён меорад, чунки онҳо 
барои ѓайриќонунї ворид гаштан гунаҳгор 
дониста шуда, аз онҳо ҷарима ситонида 
мешавад, ва онҳо то аз ҳудуди давлат ронда 
шудан (то депортатсия) ба ҳабс гирифта 
мешаванд. 

Фарќияти асосии байни ѓайриќонунї 
ворид намудан аз савдои одамонро ин тавр 
муайян намудан мумкин аст: дар ѓайри-
ќонунї ворид намудани муҳоҷирон, гарчанд 
дар бисёр ҳолатҳо дар шароитҳои хатарнок 
ва бад содир шавад ҳам, муҳоҷироне ҷалб 
карда мешаванд, ки ба ѓайриќонунї ворид 
гаштан ба мамлакати дигар розигии худро 
медиҳанд. Ќурбониёни савдои одамон 
бошад, ҳеҷ ваќт розигии худро надодаанд, ва 
ё агар чунин розигиро дода бошанд ҳам, он 
бо роҳи маҷбурї, ва ё фиреб, ё ин ки аз 
ҷониби одамҷалобон бо роҳи сўиистифода 
ба даст оварда шудааст.  

Дигар фарќияти асосї дар он аст, ки 
ѓайриќонунї ворид намудани муҳоҷирон аз 
лаҳзаи омада расидан ба ҷойи таъинот (ба 
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ҷойи банаќшагирифташуда) хотима меёбад, 
ҳол он, ки савдои одамон истисмори доимии 
ќурбониёнро дар шаклҳои гуногун бо 
маќсади ба даст овардани фоидаи 
ѓайриќонунї барои одамҷалобон дар назар 
дорад.  

Истисмори муҳоҷирон яке аз омилї 
асосии муайянкунандаи савдои одамон 
мебошад, ҳол он, ки ин ба ѓайриќонунї 
ворид намудани одамон ягон иртибот 
надорад. Ҳодисаи ѓайриќонунї ворид 
намудан ба осонї метавонад ба ҳодисаи 
савдои одамон табдил ёбад. Муҳоҷире, ки 
худашро ихтиёран ба дасти контрабан-
дистон (ќочоќчиён) месупорад, худро дар 
вазъияти вобастагї аз контрабандист 
мегузорад ва бинобар ин, дар минбаъда 
барои табдил ёфтани худ ба ќурбонии 
савдои одамон асос мегузорад (оҷиз 
мегардад). Аз нуќтаи назари амалї дар 
фарќият аз муҳоҷирони ѓайриќонунї 
воридкардашуда, ќурбониёни савдои 
одамон бештар ба кўмак ва ҳимоя 
мўҳтоҷанд, то ин ки дубора ќурбонии савдои 
одамон нагарданд ва мубталои шаклҳои 
гуногуни муомилаи бад нашаванд.    

Ѓайриќонунї ворид намудан ҳама ваќт 
хусусияти трансмиллї дорад, ҳол он, ки 
савдои одамон метавонад хусусияти 
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трансмиллї надошта бошад. Яъне, савдои 
одамон метавонад дар дохилї як давлат ҳам 
содир гардад.  

Ниҳоят, дар сарҳад шахсї ѓайриќонунї 
воридкардашуда медонад, ки ўро ба 
мамлакат ѓайриќонунї ворид намуда 
истодаанд. Дар фарќият аз онҳо, шахсоне, ки 
одамҷалобон назари худро ба онҳо нигарон 
намудаанд, чун ќоида ҳоло дар бораи 
таќдири ояндаи худ огоҳ нестанд 
(бехабаранд) ва намедонанд, ки онҳо 
ќурбонии савдои одамон гаштаанд. Онҳо дар 
бораи ќурбонї гаштанашон хабардор 
намегарданд то даме, ки  ба ҷои таъиншуда 
нарасанд ва мавриди истисмори мунтазам 
ќарор дода нашаванд. 

Фарќияти мутлаќро байни шахсони 
ѓайриќонунї воридкардашуда ва шахсоне, ки 
ќурбонии савдои одамон гаштаанд, танҳо 
баъди ворид гаштан ба мамлакати 
таъиншуда муайян намудан мумкин аст. 
Агар сухан танҳо дар бораи ѓайриќонунї 
ворид намудани муҳоҷирон равад, он гоҳ 
бояд донист - шахсоне, ки муҳоҷиронро ба 
мамлакат ворид намудаанд, имконият 
медиҳанд, ки баъд аз ин муҳоҷирон дар 
ихтиёри худ бошанд, яъне онҳоро ҷавоб 
медиҳанд. Аз тарафи дигар, агар шахсони 
ѓайриќонунї воридкардашударо ҷавоб 
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надиҳанд, ва баръакс онҳоро ба ихтиёри худ 
нагузошта, ба асорати ќарзї гирифтор 
кунанд ва истимор намоянд, ин маънои онро 
дорад, ки онҳо ќурбонии савдои одам 
гаштаанд. 

 
Фарќияти асосї байни савдои одамон 

ва ѓайриќонунї ворид намудани 
муҳоҷирон: 

Розигї 
- Муҳоҷирони ѓайриќонунї ворид-

кардашуда, чун ќоида ќаблан барои ба 
мамлакати дигар ба таври ѓайриќонунї 
ворид намуданашон розигии худро меди-
ҳанд. 

- Ќурбониёни савдои одамон чунин 
розигиро надодаанд, ё ин ки розигии онҳо 
бинобар ҳаракатҳои одамҷалобон ягон 
маъное надорад. 

Трансмиллї 
- Ѓайриќонунї ворид намудани 

муҳоҷирон бо ѓайриќонунї убур намудани 
сарҳад ва ѓайриќонунї вуруд шудан ба 
мамлакати дигар алоќаманд аст.  

- Ҳангоми савдои одамон зарур нест, ки 
он бо убури сарҳад алоќаманд бошад, ва 
агар гузаштани сарҳад ҷой дошта бошад 
ҳам, аҳамият надорад, ки он ќонунї ва ё 
ѓайриќонунї убур шудааст. 
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Истисмор 
- Муносибатҳои байни контрабандист 

(ќочоќчї) ва муҳоҷир ҳамчун аҳди тиҷоратї 
муаррифї мегардад, ки одатан баъд аз убури 
сарҳад ба охир мерасад. 

- Муносибатҳои байни одамҷалобон ва 
ќурбониёни савдои одамон бо истимори 
давомноки ќурбониён алоќаманд аст, ки он 
бо маќсади ба даст овардани фоида барои 
одамҷалобон равона карда шуда аст.  

Ѓайр аз ин: 
- Контрабандистон (ќочоќчиён) фоидаро 

фаќат аз ҷойивазкунии одамон ба даст 
меоранд. 

- Одамҷалобон бошанд, фоидаро аз 
истисмори минбаъдаи ќурбониён ба даст 
меоранд. 

ҲАМИН ТАВР таҳти маҳфуми 
ѓайриќонунї ворид намудани муҳоҷирон 
ФАҲМИДА МЕШАВАД: 

1. таъмини ѓайриќонунї ворид 
намудани шахси дигар; 

2. ба давлати дигар; 
3. бо маќсади ба даст овардани фоидаи 

молиявї ва ё фоидаи дигари моддї. 
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ҲУЌУЌҲОИ АСОСИИ ЌУРБОНИЁН 
 
Ќурбониёни савдои одамон бо 

оќибатҳои ҷиддї дар бисёр самтҳо рў ба  рў 
мешаванд. Аз ҳамин сабаб зарур аст, ки 
айнияткунонии онҳо ҳарчї зудтар 
гузаронида шавад, то ин ки ба онҳо дастгирї 
ва ҳимоя пешкаш карда шавад. Чунин 
дастгирї ва ҳимоя зарур аст ҳам аз собиќ 
одамҷалобон, ҳам аз кормандони маќомоти 
ҳифзи ҳуќуќ, ки ќурбониёнро то 
айнияткунонї ҳамчун ҷинояткор мешино-
санд. 

Бисёри ќурбониён ба зўроварии ҷисмонї 
ва шаҳвонї гирифтор гаштаанд ва дар ҳолати 
асирии воќеї ва (ё) асирии психологї (рўҳї) 
ќарор доштанд. Беист кушторҳо низ рух 
медиҳанд, ки бо маќсади  огоҳонидан ва 
тарсонидани ќурбониён содир карда 
мешаванд, то ин ки онҳо кўмаку дастгириро 
накобанд. Таҳдиди ќасосгирї аз ќурбониёни 
савдои одамон ва ё оилаҳои онҳо, мавҷуд 
набудани ҳуҷҷатҳои тасдиќкунандаи шах-
сият ва ё мавҷудияти ҳуҷҷатҳои беэътибор 
(мўҳлаташ гузашта, ќалбакї) бисёри 
ќурбониёнро аз фирор намудан нигоҳ 
медорад.  
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Таъсири психологии савдои одамон 
ҳиссиёти шарму ҳаё, гуноҳ, худбаҳодиҳии 
пастро дар бар мегирад: бисёри ќурбониён 
боварї надоранд, ки фирор намудан имкон 
дорад ва кўшиш менамоянд, ки ба худкушї 
даст зананд ва ё маводи нашъадор истеъмол 
менамоянд. Баъзеҳо аз расонидани зарар ба 
обрую эътиборашон азоб мекашанд ё аз 
дарки он, ки одами боваридоштаашон ба 
онҳо хиёнат намудааст, ҷафо мекашанд.  

Протокол дар бораи огоҳонї ва 
пешгирии савдои одамон дар моддаи 6 
пешбинї менамояд, ки давлатҳо ҳангоми 
пешниҳод намудани кўмак ва ҳимоя ба 
ќурбониён бояд пеш аз ҳама синну сол, ҷинс, 
ва эҳтиёҷотҳои махсуси онҳоро ба назар 
гиранд, аз ҷумла эҳтиёҷоти хоси кўдаконро, 
масалан, ба таври дахлдор ҷойгир намудан, 
таъмини гирифтани таҳсилот ва ѓамхорї. 
Бояд дар ёд дошт, ки истилоҳи «кўдак» дар  
матни ин Протокол шахсе фаҳмида 
мешавад, ки ба синни ҳаждаҳсолагї 
нарасидааст.   
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Протокол 

«Дар бораи огоҳонї ва пешгирии 
савдои одамон, хусусан занон  
ва кўдакон ва ҷазо барои он», ки 
илова ба Конвенсияи СММ   

бар зидди  ҷинояткории 
муташаккилї трансмиллї мебошад  

(Резолютсияи 55/25 Ассамблеяи 
Генералии СММ  

аз 15 ноябри соли 2000) 
Моддаи 6.  Кўмак ба ќурбониёни 

савдои одамон ва ҳимояи онҳо 
1. Дар ҳолатҳои зарурї ва то он 

андозае, ки имконият ҳаст, ҳар Давлат-
иштирокчї тибќи ќонунгузории дохилии 
худ бояд ҳимояи ҳаёти шахсї ва шахсияти 
ќурбониёни савдои одамонро таъмин 
намояд, аз он ҷумла, дар ќатори дигар 
чораҳо, бо роҳи таъмин намудани 
пешбурди махфии парванда оид ба савдои 
одамон.  

2. Ҳар Давлат-иштирокчї таъмин мена-
мояд, ки системаи ҳуќуќї ва маъмурии 
дохилии ў чораҳоеро пешбинї намояд, ки 
онҳо дар ҳолатҳои  зарурї ба ќурбониёни 
савдои одамон инҳоро  имко-ният диҳанд:   

а) пешниҳод намудани иттилоот дар 
бораи баррасии судї ва маъмурии дахлдор;  
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b) пешниҳод намудани чунин кўмак, 
ки ҳуќуќи ќурбониёнро ба ҳимоя вайрон 
намекунад, ва чунин кўмак имконият 
медиҳад, ки фикру аќидаҳо ва хавфҳои 
ќурбониён нисбат ба шахсоне, ки ин 
ҷиноятро содир намудаанд, дар ҳамаи 
марҳилаҳои пешбурди парвандаи ҷиноятї 
изҳор карда шуда, онҳо баррасї карда 
шаванд. 

3. Ҳар Давлат-иштирокчї имконияти 
амалї намудани чораҳоро оид ба таъмини 
барќарорсозии (реабилитатсияи) ҷисмонї, 
руҳї ва иҷтимоии ќурбониёни савдои 
одамон баррасї менамояд, аз он ҷумла, дар 
мавридҳои зарурї дар ҳамкорї бо ташки-
лотҳои ѓайриҳукуматї, дигар ташкилотҳои 
дахлдор ва дигар унсурҳои ҷомеаи шаҳр-
вандї, аз ҷумла, имконияти амалї наму-
дани чораҳоеро, ки пешниҳод намудани 
кўмакҳои зеринро пешбинї менамоянд: 

а) сарпаноҳи лозима (ҷойи зист) 
b) кумакї машваратї ва иттилоот, хусу-

сан дар бораи ҳуќуќҳояшон, дар он забоне, 
ки ба ќурбониёни савдои одамон фаҳмо 
аст; 

с) кўмаки тиббї, руҳї ва моддї; ва 
d) имкониятҳо доир ба таъмин наму-

дан бо кор, таҳсилот ва омодагии касбї. 
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4. Ҳар Давлат-иштирокчї ҳангоми 
татбиќи муќаррароти моддаи мазкур 
ҳатман синну сол, ҷинс ва эҳтиёҷотҳои 
махсусї ќурбониёни савдои одамонро, 
хусусан эҳтиёҷотҳои хоси кўдаконро, аз он 
ҷумла доир ба сарпаноҳи лозима (ҷойи 
зист), таҳсилот ва нигоҳубинро дар назар 
мегирад.  

5. Ҳар Давлат-иштирокчї кўшиш 
менамояд, ки амниятї ҷисмонии ќурбо-
ниёни савдои одамонро дар давраи ҳузур 
доштани чунин ќурбониён дар ҳудуди худ 
таъмин намояд. 

6. Ҳар Давлат-иштирокчї таъмин 
менамояд, ки системаи ҳуќуќии дохилиаш 
чунин чораҳоеро пешбинї намояд, ки ба 
ќурбониёни савдои одамон ҷуброни зарарї 
расонидашударо имконият диҳад.  

 
 
Ҳуќуќ ба иттилоот 
Ба ќурбониён бояд, ки иттилооти 

дахлдор оид ба вазъи онҳо, ҳуќуќҳояшон, 
хадамотҳои хизматрасон ва ҷараёни 
азнавҳамроҳшавї бо оила ва (ё)  баргардонї 
(репатриатсия) пешниҳод карда шавад. 
Иттилоот дар бораи баррасии судї ва 
маъмурї ва хусусан маълумот дар бораи 
ҳуќуќҳои ў бо забони ба ќурбонї фаҳмо бояд 
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пешниҳод карда шаванд. Дар рафти гузаро-
нидани пурсиш ва ё бо талаботи ќурбонї 
хизматрасонии тарҷумон бояд пешкаш 
карда шавад (зербанди а) банди 2 ва 
зербандї d) банди 3 моддаи 6.   

Ҳуќуќ ба озодї аз табъиз (дискри-
минатсия) 

Ҳамаи ќурбониён ҳуќуќи баробар ба 
ҳимоя доранд ва дорои ҳама ҳуќуќҳо бе ягон 
маҳдудият мебошанд: новобаста аз вазъ 
(статус), миллат, нажод, ҷинс, забон, дин, 
пайдоиши этникї ва иҷтимої, синну сол ва 
дигар омилҳо. Лекин ҳамаи ќарорҳо вобаста 
ба кўдакон-ќурбониён бояд таъҷилан ќабул 
карда шаванд. 

Ҳуќуќ ба маҳрамият (махфият) 
(конфиденсиалї)  

Иттилоот дар бораи ќурбонї, ки метаво-
над аъзоёни оилаи ўро таҳти хатар монад, 
набояд ифшо шавад. Зарур аст, ки ҳама 
чораҳо ҷиҳати ҳимояи маълумоти шахсї дар 
бораи ќурбонї ќабул карда шаванд. Ном, 
суроѓа ва дигар маълумот, ки метавонад ба 
шинохтани ќурбонї ё шинохтани аъзоёни 
оилаи ў оварда расонад, набояд ба воситаи 
ахбори омма дастрас гардад. 

Ҳуќуќ ба кўмак (ба дастгирї)  
Ќурбониёни савдои одамон бояд ҳуќуќ 

ба гирифтани кўмак дар намуди ёрии тиббї, 
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психологї, ҳуќуќї ва иҷтимої дошта бошанд. 
Протокол дар бораи огоҳонї ва пешгирии 
савдои одамон даъват менамояд, ки дар ҳама 
марҳила расонидани кўмаки иҷтимої ва 
кўмак ҷиҳати барќароршавии (реинтегра-
тсияи) ќурбониён таъмин карда шаванд. Дар 
ин робита дар Протоколи мазкур муайян 
карда шудааст, ки (банди 3 моддаи 6): «Ҳар 
Давлат-иштирокчї имконияти амалї наму-
дани чораҳоро оид ба таъмини барќарор-
созии (реабилитатсияи) ҷисмонї, психологї 
ва иҷтимоии ќурбониёни савдои одамонро 
пешбинї менамояд». 

Баъдан дар Протокол дар бораи огоҳонї 
ва пешгирии савдои одамон фаҳмонида 
мешавад, ки ќурбониёни савдои одамон 
ҳуќуќ доранд: 

«а) ба сарпаноҳи лозима (ҷойи зист); 
b) ба кўмакї маслиҳатї (машваратї) ва 

идтилоот, хусусан нисбат ба ҳуќуќҳояшон 
дар он забоне, ки ба ќурбониёни савдои 
одамон фаҳмо аст; 

с) ба кўмаки тиббї, рўҳї ва моддї; ва 
d) ба имкониятҳо доир ба таъмин 

намудан бо кор, таҳсилот ва омодагии 
касбї».  

Ҳуќуќ ба амният 
Ќурбониёни савдои одамон аз рўи ќонун 

ҳуќуќ ба амният доранд. Агар давлат аз 
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ќурбонии савдои одамон додани нишон-
додро ба  муќобили одамҷалобон талаб 
намояд, он гоҳ нисбат ба ин хел ќурбонї ба 
сифати шарти асосии аввалаи ҳозир шудани 
ў ба суд ва додани нишондод, ҳатман бояд 
барномаи давлатии ҳимояи иштирокчиёни 
мурофиаи ҷиноятї амалї карда шавад.   

Ҳуќуќ ба дахлнопазирии ҳаёти шахсї 
Ќурбониёни савдои одамон дорои ҳуќуќ 

ба дахлнопазирии ҳаёти шахсї мебошанд. 
Дар Протоколи огоҳонї ва пешгирии савдои 
одамон пешбинї гаштааст, ки ҳар давлат-
иштирокчї «ҳимояи ҳаёти шахсї ва шахсияти 
ќурбониёни савдои одамонро таъмин 
менамояд, аз он ҷумла, дар баробари дигар 
чораҳо, бо роҳи таъмини махфиятї пешбур-
ди парванда оид ба савдои одамон». Чунин 
ҳимоя махфияти пешбурдї судиро низ дар 
бар мегирад, то он дараҷае, ки имкон аст. 
Мумкин зарурият пеш ояд, ки шахсияти 
ќурбониёнро пинҳон намоянд ё ин ки, бо 
дигар роҳҳо ҳимояи ҳуќуќҳои онҳоро ба 
дахлнопазирии ҳаёти шахсї таъмин намо-
янд. Ба ин метавонанд дохил гарданд 
воситаҳои гуногуни таъмини нигоҳ доштани 
махфияти пешбурди парванда, мисол, 
манъи иштироки намояндагони ҷомеа ва ё 
воситаҳои ахбори омма дар мурофиа ва ё 
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ворид намудани маҳдудият ба нашр наму-
дани иттилооти мушахас. 

Ҳуќуќ ба баррасии парванда аз 
ҷониби суд 

Дар Протоколи огоҳонї ва пешгирии 
савдои одамон пешбинї гаштааст, ки давлат-
иштирокчї бояд ба ќурбониёни савдои 
одамон «кўмак расонад, то ин ки фикру 
аќидаҳо ва хавфҳои ќурбониён дар марҳи-
лаҳои дахлдорї пешбурди парвандаи ҷино-
ятї нисбати шахсоне, ки ҷиноят содир наму-
даанд, баён ва баррасї карда шаванд» (банди 
2 b) моддаи 6). 

Ҳуќуќ ба ҷуброни зарари расони-
дашуда 

Ба ќурбониёни савдои одамон бояд 
ҷуброни зарар барои захмҳо ва истисмор, ки 
ба онҳо бар асари он, ки объекти савдо 
гаштаанд, кафолат дода шавад. Дар 
Протоколи огоҳонї ва пешгирии савдои 
одамон дар ин хусус чунин пешбинї 
гаштааст (банди 6 моддаи 6): «Ҳар Давлат-
иштирокчї таъмин менамояд, ки системаи 
ҳуќуќии дохилиаш чораҳоеро пешбинї 
намояд, ки ба ќурбониёни савдои одамон 
имконияти гирифтани ҷуброн барои зарари 
расонидашуда кафолат диҳад». 

Одамоне, ки объекти савдои одамон 
гаштаанд, чун ќурбонии поймол шудани 
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ҳуќуќи инсон, дорои ҳуќуќи байналмилалї 
ба воситаҳои муносиби ҳимояи ҳуќуќї 
мебошанд. Ин ҳуќуќ дар ҳаќиќатан нисбати 
шахсоне, ки объекти савдои одамон гашта-
анд, дар бисёр ҳолатҳо ҷой надорад, чунки 
дар бисёр мавридҳо онҳо дорои иттилоот 
дар бораи имкониятҳо ва ҷараёни гириф-
тани воситаҳои ҳимояи ҳуќуќї, аз он ҷумла 
дар бораи ҷуброни зарар аз он, ки онҳо 
ќурбонии савдои одамон гаштаанд ва 
истисмор шудаанд, намебошанд. Бо маќсади 
паси сар намудани ин проблема ба шахсоне, 
ки объекти савдои одамон гаштаанд, бояд 
кўмаки ҳуќуќї ва моддї расонида шавад, то 
ин ки онҳо тавонанд ҳуќуќи худро барои 
гирифтани воситаҳои муносиби ҳимояи 
ҳуќуќї амалї намоянд. Бо маќсади ворид 
намудани муќаррарот дар бораи бо тартиби 
ќонунгузории гражданї ҷуброн намудани 
зарар, ќонунгузор метавонад панҷ намунаи 
(модели) асосии ҷуброни зарарро ба 
ќурбониён истифода намояд: товонбахшии 
(ҷубронии, подошдиҳии) маҷбурї, мусо-
дираи амвол, таъсис додани хазинаи 
давлатии кўмак ба ќурбониёни савдои 
одамон, оѓоз намудани даъвоҳои гражданї ва 
ба дўши гунаҳгор вогузоштани зарар ба 
сифати ҷазо.  
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Дар банди 2 моддаи 14 Конвенсияи 
СММ муќобили ҷинояткории муташак-
кили трансмиллї гуфта шудааст, ки «Бо 
дархости дигар Давлат-иштирокчї мутобиќи 
моддаи 13 Конвенсияи мазкур амал карда, 
Давлат-штирокчї ба он ќадре, ки ќонун-
гузории дохилї имкон медиҳад, ва дар 
сурати гирифтани дархости дахлдор, дар 
навбати аввал масъалаи баргардонии 
даромадҳо аз ҷиноят ё молу мулки 
мусодирашударо ба Давлат-иштирокчии 
дархосткунанда баррасї менамояд, то ки он 
тавонад ба ҷабрдидагони ҷиноят ҷуброн 
пешниҳод кунад ё чунин даромадҳоро аз 
ҷиноят ё молу мулкро ба соҳибмулки 
ќонунии онҳо баргардонад». 

Ҳуќуќ ба гирифтани иҷозат барои 
истиќомат намудан 

Ќурбонии савдои одамон бояд бо ҳуќуќи 
гирифтани иҷозат барои истиќомат намудан 
дар мамлакати таъинот истифода барад. 
Фавран баргардонидани ќурбонии савдои 
одамон ба ватани худ аз нуќтаи назари ҳам 
худи ќурбониён, ва ҳам кормандони 
маќомоти ҳифзи ҳуќуќ, ки бо савдои одамон 
мубориза мебаранд, ќарори ѓайриќаноат-
бахш аст. Нисбат ба ќурбониён бошад, бояд 
ќайд намуд, ки баргаштани онҳо ба ватани 
худ метавонад онҳоро, аъзои оилаашон ва 
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дўстонашонро дар мамлакати таъминку-
нанда барои гирифтани ќасос аз ҷониби 
одамҷалобон осебпазир намояд. Аз нуќтаи 
назари фаъолияти ҳифзи ҳуќуќ, агар 
ќурбониён дар давлат ба таври пинҳонї ва ё 
ѓайриќонунї зиндагї намуданро давом додан 
гиранд, ё ин ки фавран ба ватанашон 
баргардонида шаванд, ќурбониён наметаво-
нанд маълумоти заруриро барои мубори-
заи самаранок бо савдои одамон пешниҳод 
намоянд. То чї андозае, ки ќурбониён боварї 
ҳосил намоянд, ки ҳуќуќ ва манфиатҳои  
онҳо ҳифз карда мешаванд, ҳамон ќадар 
онҳо маълумотро зиёдтар пешниҳод 
менамоянд. Мутобиќи моддаи 7 Прото-
коли огоҳонї ва пешгирии савдои одамон 
«ҳар Давлат-иштирокчї имконияти ќабули 
санадҳои меъёрии ҳуќуќї ё андешидани 
дигар чораҳои заруриро баррасї менамояд, 
то ин ки, дар ҳолатҳои лозимї, ќурбониёни 
савдои одамон дар ҳудуди он давлат 
мувваќатан ва ё доимї буду бош карда 
тавонанд» ва «ба таври дахлдор андешаҳои 
инсондўстиро ба назар гирифта, дилсўзї 
зоҳир менамоянд».  
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Протокол 
«Дар бораи огоҳонї ва пешгирии 

савдои одамон, хусусан занон ва  
кўдакон ва ҷазо барои он», ки илова 

ба Конвенсияи СММ  
бар зидди  ҷинояткории 

муташаккилї трансмиллї мебошад 
 (Резолютсияи 55/25 Ассамблеяи 

Генералии СММ аз 15 ноябри соли 2000) 
Моддаи 7. Маќоми (статуси) 

ќурбониёни савдои одамон дар 
давлатҳои ќабул 

1. Илова ба чораҳои ќабулнамуда 
мутобиќи моддаи 6 Протоколи мазкур ҳар 
Давлат-иштирокчї имконияти ќабули 
санадҳои меъёрии ҳуќуќї ё андешидани 
дигар чораҳои заруриро баррасї менамояд, 
то ин ки, дар ҳолатҳои лозимї, ќурбониёни 
савдои одамон дар ҳудуди он давлат 
мувваќатан ва ё доимї буду бош карда 
тавонанд. 

2. Ҳангоми амалї намудани муќар-
рароте, ки дар банди 1 моддаи мазкур 
пешбинї гаштааст, ҳар Давлат-иштирокчї, 
ба таври дахлдор андешаҳои инсондўстиро 
ба назар гирифта, дилсўзї зоҳир менамо-
янд. 
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Дастрасї ҷиҳати соҳиб шудан ба вазъи 
ќонунии истиќомати мувваќатии 
ќурбониёни савдои одамон метавонад на 
танҳо барои ҳимояи ҳуќуќҳои онҳо хизмат 
кунад, балки инчунин ба маќомоти ҳифзи 
ҳуќуќ имконият медиҳад, ки чораҳои 
самараноки ҳуќуќии ҷиноятиро ба 
муќобили одамҷалобон татбиќ намоянд. 
Мутаасифона бисёри мамлакатҳои таъинот 
дар бисёр ҳолатҳо хоҳиши ба ќурбониёни 
савдои одамон пешниҳод намудани дилхоҳ 
шакли ќонунии будубоши мувваќатиро 
надоранд. Ин ба он оварда мерасонад, ки 
пешниҳоди ҳимояи муносиб, васоят ва 
кўмак ба ќурбониёни савдои одамон 
ѓайриимкон мегардад, инчунин чунин 
муносибат ба он оварда мерасонад, ки 
мўътадилгардонї ва ё батанзимдарории 
вазъи будубоши ќурбониён ҷиҳати ҳамкорї 
намудан бо кормандони системаи ҷиноятї, 
аз имконият берун мешавад.  

Ҳуќуќ ба баргаштан 
Айнан ҳамон тавре, ки ќурбониёни 

савдои одамон бояд ҳуќуќи дастрас 
намудани иҷозат барои истиќоматї доимї 
дар он давлате, ки фурўхта шудаанд, дошта 
бошанд, инчунин онҳо бояд ҳуќуќи ба таври 
арзанда баргаштанро ба ватани худ дошта 
бошанд. Давлатҳое, ки  ќурбониёнро ба 
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мамлакаташон бармегардонанд, бояд 
кафолат диҳанд, ки онҳо танҳо ихтиёран ва 
бо розигиашон ба ватанашон баргардонида 
шаванд. Барои таъмини ҳимояи ќурбониён 
аз одамҷалобон, чї ҳангоми баргаштан ба 
ватан, ва чї дар давраи барќароршавї ба 
зиндагии пешин (реинтегратсия), мувофиќи 
маќсад аст, ки аз имкониятҳои ташкилотҳои 
ѓайриҳукуматї (НПО) ва дигар механизмҳои 
дахлдор истифода  намоянд.  

 
 

Протокол 
«Дар бораи огоҳонї ва пешгирии 
савдои  одамон, хусусан занон  
ва кўдакон ва ҷазо барои он», ки 
илова ба Конвенсияи СММ   

бар зидди  ҷинояткории 
муташаккилї трансмиллї мебошад  

(Резолютсияи 55/25 Ассамблеяи 
Генералии СММ аз 15 ноябри соли 2000) 

 
Моддаи 8. Ба ватан 

баргардонидани 
(репатриатсияи) 
ќурбониёни савдои одамон 

1. Давлат-иштирокчї, ки ќурбонии 
савдои одамон шаҳрванди он мебошад, ва ё 
дар он давлат чунин шахс ҳуќуќ дошт дар 
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лаҳзаи ворид гаштан ба ҳудуди Давлат-
иштирокчии ќабулкунанда доимї 
истиќомат кунад, ба бозгашти ин шахс 
мусоидат менамояд ва ўро бе ягон 
мавќуфгузории беасос ва ѓайриоќилона бо 
назардошти ба эътибор гирифтани 
масъалаи таъмини амнияти чунин шахс 
ўро ќабул менамояд. 

2. Ҳангоме, ки Давлат-иштирокчї 
ќурбонии савдои одамонро ба Давлат-
иштирокчие, ки ин шахс шаҳрванди он 
мебошад, ва ё ќурбонї дар ин давлат ҳуќуќ 
дошт дар лаҳзаи ворид гаштан ба ҳудуди 
Давлат-иштирокчии ќабулкунанда доимї 
истиќомат кунад, бозмегардонад, чунин 
бозгардонї бо назардошти ба эътибор 
гирифтани масъалаи таъмини амнияти ин 
шахс, инчунин хислати ҳама гуна 
пешбурди парванда вобаста ба он 
ҳолатҳое, ки ин шахс аз савдои одамон 
ҷабр дидааст, анҷом дода мешавад, зимнан 
чунин бозгардони аслан ихтиёрї мебошад.  

3. Бо хоҳиши Давлат-иштирокчии 
ќабулкунанда, Давлат-иштирокчии 
дархосткунанда бидуни мавќуфгузории 
беасос ё ѓайриоќилона месанҷад, ки оё 
ќурбонии савдои одамон шаҳрванди он аст 
ё, оё ў ҳуќуќ дошт, ки дар лаҳзаи ворид 
шудан ба ҳудуди Давлат-иштирокчии 
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ќабулкунанда, дар ҳудуди он доимї 
истиќомат кунад.  

4. Бо маќсади мусоидат ба бозгардонии 
ќурбонии савдои одамон, ки ҳуҷҷатҳои 
зарурї надорад, Давлат-иштирокчие, ки ин 
шахс шаҳрванди он мебошад, ё дар он 
чунин шахс ҳуќуќ дошт дар лаҳзаи ворид 
шудан ба ҳудуди Давлат-иштирокчии 
ќабулкунанда доимї истиќомат кунад, бо 
хоҳиши Давлат-иштирокчии ќабулкунанда 
розї мешавад чунин ҳуҷҷатҳои 
воридшавї/хориҷшавї ё дигар 
иҷозатномаҳои заруриро барои 
бозгардонии ин шахс ба ќаламрави он 
диҳад.  

5. Ин модда ба ягон ҳуќуќе, ки ба 
ќурбонии савдои одамон дар асоси ҳама 
гуна муќаррароти ќонунгузории дохилии 
Давлат-иштирокчии ќабулкунанда дода 
шудааст, зиён намерасонад. 

6. Ин модда ба истифодаи ҳама гуна 
созишнома ё мувофиќаи дуҷониба ё 
бисёрҷонибае, ки масъалаҳои бозгардонии 
ќурбониёни савдои одамонро пурра ё 
ќисман танзим менамоянд, зиён 
намерасонад. 
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Ин ҳуќуќҳо ба ќурбониёни савдои 
одамон барои талаб намудани имтиёзҳо 
асос мебошад. Чунин имтиёзҳо бояд 
пешкаш карда шаванд новобаста аз вазъи 
иммигратсионии ќурбониён ва ё хоҳиши 
онҳо ҷиҳати додани нишондод дар суд.  

Бо назардошти он, ки савдои одамон 
асосан ба занҳо ва кўдакон нигаронида 
шудааст, давлат ўҳдадор аст, ки чораҳои 
ҷиддиро барои ҳимоя ва дастгирии ин ду 
категорияи одамон андешад, бинобар вазъи 
махсусї оҷизиашон. 

Манфиатҳои кўдакон ҳама ваќт бояд ба 
ҳайси аҳамияти аввалиндараҷадошта 
баррасї карда шаванд. Ба кўдаконе, ки 
ќурбонии савдои одамон гаштаанд, бояд 
кўмак ва ҳимояи зарурї пешкаш карда 
шаванд. Ба пуррагї ҷиҳатҳои оҷизї, ҳуќуќ ва 
эҳтиёҷотҳои онҳо бояд ба назар гирифта 
шаванд. 

Аз ҷумла, мутобиќи Принспҳои роҳба-
рикунандаи «Чораҳои махсус оид ба ҳимоя 
ва дастгирии КЎДАКОН, ки ќурбонии 
савдои одамон гаштаанд», ки аз ҷониби 
СММ вобаста ба масъалаҳои ҳуќуќи инсон ва 
савдои одамон коркард шудааст, ба давлат 
ва, вобаста аз ҳолатҳои мушаххас, ба 
ташкилотҳои байниҳукуматї ва ѓайриҳуку-
матї фармуда шудааст, ки ҳолатҳои зерин 
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амалї карда шаванд: 
-  таъмин карда шавад, ки дар мафҳуми 

савдои кўдакон, чї дар санадҳои меъёрии 
ҳуќуќї ва чї дар сиёсат, ниёзи онҳо ба 
кафолатҳои махсус ва нигоҳубин ба назар 
гирфта шавад, аз он ҷумла ҳимояи ҳуќуќии 
зарурї;   

- муќаррар намудани расмиёти 
(ќоидаҳои) фавран айнияткунонии кўдаконе, 
ки  ќурбонии савдои одамон гаштаанд; 

- таъмин карда шавад, кудаконе, ки 
ќурбонии савдои одамон гаштаанд, вобаста 
ба маќомашон ба ҷавобгарии ҷиноятї каши-
да нашаванд; 

- дар ҳолате, ки кўдакон аз ҷониби 
хешовандон ё васиён ҳамроҳї карда намеша-
ванд, чораҳои зарурї вобаста ба муќаррар 
кардан ва дарёфти аъзои оилаҳояшон 
андешида шаванд. Баъди баҳодиҳии хавфу 
хатарҳо ва гузаронидани машварат бо кўдак, 
зарур аст, ки чораҳо вобаста ба якҷоя 
намудани чунин кўдакон бо оилаҳояшон 
андешида шавад, агар муайян карда шавад, 
ки ин ба манфиати кўдак аст; 

- дар ҳолате, ки бехатар баргардонидани 
кўдак ба оилааш ѓайриимкон аст ё ин ки, 
чунин баргардонї ба манфиатҳои кўдак 
ҷавобгўй нест, шароитҳои мусоид барои 
нигоҳубини кўдак, ки ҳангоми он ҳуќуќ ва 
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ќадру ќимати кўдак эҳтиром карда мешавад, 
таъмин карда шаванд; 

- бояд таъмин карда шавад, кўдаке, ки 
имконияти баён намудани аќидаи худро 
дорад, ҳуќуќ дошта бошад озодона онро 
вобаста ба ҳамаи масъалаҳое, ки ба ў 
марбутанд, баён намояд, хусусан ҳангоми 
ќабули ќарор дар бораи имконпазирии 
баргардониданї ў ба оилааш, дар ин ҳолат 
фикри кўдак бо назардошти синну сол ва 
инкишофи рўҳиаш ба инобат гирифта 
шавад; 

- коркарди сиёсати хос ва барномаҳо 
барои ҳимоя ва дастгирии кўдаконе, ки 
ќурбонии савдои одамон гаштаанд. Ба 
кўдакон кўмаки зарурии ҷисмонї, рўҳї, 
иҷтимої, ҳуќуќї, таҳсилотї, истиќоматї ва 
тиббї  бояд расонида шавад. Андешидани 
чораҳои зарурї оид ба ҳимояи ҳуќуќ ва 
манфиатҳои кўдакон, ки объекти савдои 
одамон гаштаанд, дар ҳамаи марҳилаҳои 
мурофиаи ҷиноятї ва ҳангоми гирифтани 
ҷуброн; 

- ҳимояи дахлнопазирии ҳаёти шахсї ва 
шахсияти кўдаконе, ки  ќурбонии савдои 
одамон гаштаанд, ва андешидани чораҳо 
оид ба роҳ надодан ба паҳн гардидани 
маълумот, ки ба фош намудани шахсияти 
онҳо оварда мерасонад. 
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ВАЗЪИ (СТАТУСИ) МУҲОҶИРОНИ 
ЃАЙРИЌОНУНЇ ВОРИДКАРДАШУДА 

 

Муҳоҷирони ѓайриќонунї воридка-
рдашуда барои ѓайриќонунї ворид гардидан 
ба мамлакати дигар ё ин, ки барои содир 
намудани дигар ҷинояте, ки бо ѓайриќонунї 
ворид намудани муҳоҷирон алоќаманд аст, 
ба таъќиби ҷиноятї гирифтор карда 
намешаванд. Протокол ба муќобили ѓайри-
ќонунї ворид намудани муҳоҷирон низ 
муҳоҷиратро ҳамчун ҷиноят муайян 
накардааст. Дар ин робита дар моддаи 5 
Протокол ќайд гаштааст, ки худи муҳоҷирон 
барои ҷинояте, ки дар воридкунонии 
ѓайриќонунї ифода гардидааст, ба ҷавобгарї 
кашида намешаванд: «Протоколи мазкур 
барои таъќиби ҷиноятии муҳоҷирон бо 
сабаби он, ки онҳо объекти кирдорҳои дар 
моддаи 6 Протоколи мазкур пешбини-
гардида гаштаанд, татбиќ намегардад». Ин 
модда барои он ворид карда шудааст, ки 
аниќ ва фаҳмо нишон дода шавад, ки ягон 
шахси ѓайриќонунї воридкардашуда набояд 
ба таъќиби ҷиноятї аз рўи муќаррароти 
Протоколи мазкур, бинобар объекти вориди 
ѓайриќонунї гаштанашон гирифтор карда 
шаванд.  
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Протокол  
«Ба муќобили ѓайриќонунї ворид 

намудани муҳоҷирон тавассути  
хушкї, баҳр ва ҳаво», ки иловаи 

Конвенсияи СММ  
муќобили ҷинояткории 

муташаккили трансмиллї мебошад 
(Резолютсияи 55/25 Ассамблеяи Генералї 

аз 15 ноябри соли 2000) 
Моддаи 5. Таъќиби ҷиноятии 

муҳоҷирон 
Ин Протокол барои таъќиби ҷиноятии 

муҳоҷирон танҳо бинобар он, ки онҳо 
объекти кирдорҳои дар моддаи 6 ин 
Протокол зикргардида гаштаанд, 
истифода намегардад. 

Моддаи 6. Криминализатсия 
1. Ҳар як Давлат-иштирокчї чунин 

тадбирҳои ќонунгузорї ва дигар 
тадбирҳоеро меандешад, ки онҳо 
метавонанд лозим бошанд, то ки амалҳои 
зерин дар сурати ќасдан содир гардидан ва 
бо маќсади бевосита ё бавосита ба даст 
овардани фоидаи молиявї ё фоидаи дигари 
моддї ҳамчун кирдори сазовори ҷазои 
ҷиноятї дониста шаванд: 

а) ѓайриќонунї воридкунии муҳоҷирон; 
i) сохтани ҳуҷҷати ќалбакии 

вуруд/хуруҷ ё шаҳодатномаи шахсї; 



81 
 

ii) ба даст овардан ё додани чунин 
ҳуҷҷат ё доштани он… 

 
 
Новобаста аз маќоми (статуси) иммиг-

ратсионии муҳоҷирони ѓайриќонунї ворид-
кардашуда, онҳо ҳуќуќи умедвор шуданро 
доранд, ки ҳуќуќҳои инсонї ва обрую 
эътибори онҳо дар ҳамаи марҳилаҳо ҳифз 
карда мешаванд. Ҳамзамон, онҳо ҳуќуќ 
доранд умедвор шаванд, ки ҳифзи ҳуќуќҳои 
инсонї ва обрую эътибори онҳо аз ҷониби 
касоне, ки онҳоро дастгир менамоянд, 
айнияткунонї мегузаронанд, дар ҳабс нигоҳ 
медоранд, аз ҳудуди давлат меронанд ва, дар 
ҳолатҳои зарурї, паноҳгоҳ пешниҳод 
менамоянд, чун аҳамияти аввалин-
дараҷадошта баррасї карда мешаванд.   

 
 

Протокол  
«Ба муќобили ѓайриќонунї ворид 

намудани муҳоҷирон тавассути  
хушкї, баҳр ва ҳаво», ки иловаи 

Конвенсияи СММ  
муќобили ҷинояткории 

муташаккили трансмиллї мебошад 
(Резолютсияи 55/25 Ассамблеяи Генералї 

аз 15 ноябри соли 2000) 
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Моддаи 9. Муќаррароти ҳимоявї 
1. Ҳангоме, ки Давлат-иштирокчї 

нисбати ягон киштї мутобиќи моддаи 8 ин 
Протокол тадбирҳо меандешад, он: 

а) амнияти шахсони дар киштибуда ва 
муносибати инсондўстона бо онҳоро 
таъмин менамояд; 

b) зарурати зери хатар нагузоштани 
амнияти киштї ва бори онро ба тарзи 
зарурї ба инобат мегирад… 

 
Ҳатто дар он ваќте, ки дар ҳолатҳои 

муайян ва бо назардошти шартҳои 
муќарраршуда давлатҳо метавонанд муҳоҷи-
рони ѓайриќонуниро дар ҳабс нигоҳ доранд 
ва аз мамлакат ронанд (ба шарте, ки онҳо 
гуреза набошанд ва барои рондан аз 
мамлакат бо дигар  ҳуќуќҳои инсон таҳти 
ҳимоя ќарор надошта бошанд, ба мисли 
манъи шиканҷа ва дигар намудҳои 
муносибат ва ҷазои бераҳмона, ѓайриинсонї 
ё таҳќиркунандаи шаъну шараф), онҳо 
ўҳдадоранд, ки эҳтироми ҳуќуки инсонро 
таъмин намуда, ба таъмини амният ва 
нигоҳдории обрую эътибори инсонии 
муҳоҷирон мусоидат намоянд. 
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ЧОРАҲОИ ҲИМОЯИ ЌУРБОНИЁНИ 

САВДОИ ОДАМОН  

ЧОРАҲОИ ҲИМОЯИ МУҲОҶИРОНИ 
ЃАЙРИЌОНУНЇ ВОРИДКАРДАШУДА  

 

ҲИМОЯИ ќурбониёни савдои одамон ва 
муҳоҷирони ѓайриќонунї воридкардашуда - 
ин системаи чораҳои аз ҷониби давлат 
кафолатдодашудае мебошад, ки барои 
таъмини амният, ҳимояи ҳаёт, саломатї ва 
озодї, риояи дигар ҳуќуќҳо ва манфиатҳои 
шахси аз ҷиноят ҷабрдида равона гардида-
анд. 

Ќисми 5 моддаи 6 Протокол дар бораи 
огоҳонї ва пешгирии савдои одамон, хусусан 
занон ва кўдакон ва ҷазо барои он муайян 
намудааст, ки ҳар Давлат-иштирокчї кўшиш 
менамояд амнияти ҷисмонии ќурбониёни 
савдои одамонро дар давраи ќарор доштана-
шон дар ҳудуди он давлат таъмин менамояд. 

Чунин ҳимояро ба муҳоҷирони 
ѓайриќонунї воридкардашуда Протоколи 
муќобили ѓайриќонунї ворид намудани 
муҳоҷирон тавассути хушкї, баҳр ва ҳаво низ 
кафолат медиҳад.  

 
 



84 
 

Протокол  
«Ба муќобили ѓайриќонунї ворид 

намудани муҳоҷирон тавассути  
хушкї, баҳр ва ҳаво», ки иловаи 

Конвенсияи СММ  
муќобили ҷинояткории 

муташаккили трансмиллї мебошад 
(Резолютсияи 55/25 Ассамблеяи Генералї 

аз 15 ноябри соли 2000) 
 

Моддаи 16. Тадбирҳои ҳифз ва кўмак 
1. Ҳангоми татбиќи ин Протокол ҳар як 

Давлат-иштирокчї мутобиќи ўҳдадориҳои 
худ оид ба ҳуќуќи байналмилалї тамоми 
тадбирҳои заруриро меандешад, аз он 
ҷумла, агар зарур бошад, дар соҳаи 
ќонунгузорї, барои риоя ва ҳифзи ҳуќуќҳои 
шахсоне, ки объекти кирдорҳои дар 
моддаи 6 ин Протокол зикршуда гардида-
анд, тавре ки ин ҳуќуќҳо бо меъёрҳои 
ҷории ҳуќуќи байналмилалї пешбинї 
гардидаанд, аз ҷумла ҳуќуќ ба ҳаёт ва 
ҳуќуќи таҳти шиканҷа ё дигар намудҳои 
муносибат ва ҷазои бераҳмона, ѓайриин-
сонї ё таҳќиркунандаи шаъну шараф ќарор 
дода нашудан. 

2. Ҳар як Давлат-иштирокчї ҷиҳати ба 
муҳоҷирон пешниҳод намудани ҳимояи 
дахлдор аз зўроварие, ки онҳо метавонанд 



85 
 

аз ҷониби шахсон ё гурўҳҳои алоҳида 
бинобар объекти кирдорҳои дар моддаи 6 
ин Протокол зикршуда гардидан, таҳти он 
ќарор дода шаванд, тадбирҳои зарурї 
меандешад. 

3. Ҳар як Давлат-иштирокчї ба муҳоҷи-
роне, ки ҳаёт ё амнияти онҳо бинобар 
объекти кирдорҳои дар моддаи 6 ин 
Протокол зикршуда гардидан таҳти хатар 
мебошад, кўмаки зарурї мерасонад. 

 
 

Мутобиќи ин, Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Ќонун «Дар бораи ҳимояи давлатии 
иштирокчиёни мурофиаи судии ҷино-
ятї» аз 29 декабри соли 2010 № 644 ќабул 
намудааст. Ќонуни мазкур асосҳои ҳуќуќии 
ҳимояи иштирокчиёни мурофиаи судии 
ҷиноятї, чораҳои амниятї ва дастгирии 
иҷтимоии шахсони ќайдгардида ва тартиби 
истифодаи онро танзим менамояд. 

Чораҳои ҳимояи давлатї нисбати 
аризадиҳанда, шоҳидон ё ќурбонии ҷиноят 
ва ё дигар шахсоне, ки барои огоҳонї ва 
пешгирии ҷиноят мусоидат менамоянд, 
метавонанд инчунин то оѓози парвандаи 
ҷиноятї татбиќ карда шаванд. Бо ҳимояи 
давлатї,  инчунин хешу табори наздике, ки 
нисбаташон таҳдидҳои ѓайриќонунї бо 
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маќсади таъсир расонидан ба шоҳидон ва ё 
ќурбониёни ҷиноят ҷой дорад, фаро 
гирифта мешаванд.   

Шахсоне, ки нисбаташон бо тартиби 
муайянгардида ќарор дар бораи амалї 
намудани ҳимояи давлатї ќабул гаштааст, 
«шахсони ҳимояшаванда» номида меша-
ванд. 

 
Ќонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 

«Дар бораи ҳимояи давлатии 
иштирокчиёни мурофиаи судии ҷиноятї» 

(29 декабри соли 2010, № 644) 
Моддаи 6. Чораҳои амниятї 
1. Нисбат ба шахси ҳимояшаванда 
метавонанд дар як ваќт якчанд ё яке аз 
чораҳои амниятии зерин татбиќ карда 
шаванд: 
- муҳофизони шахсї, муҳофизати манзил 
ва молу мулк; 
- додани воситаҳои махсуси мудофиаи 
шахсї, алоќа ва огоҳонї аз хавфу хатар; 
- таъмини махфияти маълумот дар бораи 
шахси ҳимояшаванда; 
- кўчонидан ба маҳалли дигари 
истиќомати муваќќатї; 
- иваз намудани ҳуҷҷатҳо; 
- таѓйир додани симои зоҳирї; 
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- дигар кардани ҷои кор (хизмат) ё таҳсил; 
- ҷойгиркунонии муваќќатї дар маҳал-ли 
бехатар; 
- татбиќ намудани чораҳои амниятии 
иловагї нисбат ба шахси ҳимояшаванда, ки 
дар ҳабс нигоҳ дошта мешавад ё дар 
маҳалли адои ҷазо ќарор дорад, аз ҷумла 
гузаронидани ў аз як маҳалли дар ҳабс 
нигоҳдорї ё адои ҷазо ба дигар маҳал. 
2. Дар ҳолати мавҷуд будани асосҳои дар 
моддаи 16 Ќонуни мазкур кайдгардида 
нисбат ба шахси ҳимояшаванда метаво-
нанд чораҳои дигари амниятии 
пешбининамудаи ќонунгузории Ҷумҳурии 
Тоҷикистон татбиќ гарданд. 

Ҷойи бехатар барои муваќатан ҷойгир 
намудани ҷабрдидагон метавонад 
паноҳгоҳҳои ташкилотҳои ѓайриҳукуматї, 
марказҳои бўҳронии махсусгардонидашудаи 
давлатї ба ҳисоб раванд. 

 
Хизматрасониҳое, ки дар паноҳгоҳҳо 

барои ќурбониёни савдои одамон ва 
муҳоҷирони ѓайриќонунї воридкар-
дашуда расонида мешаванд, инҳоянд: 

 Истиќомати бехатар 
 Хўрок 
 Пўшок 
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 Дастрасї ба кўмакї тиббї 
 Кўмакї психологї 
 Кўмаки ҳуќуќї 
 Дастрасї ба барномаҳои омўзишии 

касбї ва барномаҳои таҳсилотї 
 Омўзиш доир ба соҳиб шудан ба 

малакаи муошират 
 Кўмак дар нигоҳубини кўдакон 
 Ба таҳсил фаро гирифтани кўдакони 

синну соли мактабї 
 Пешниҳод намудани кортҳои теле-

фонии маблаѓаш пардохтшуда 
 

Кодекси мурофиавии ҷиноятии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон 

(бо таѓйиру иловаҳо аз 03.07.2012)  
Моддаи 172. Протоколи амали 

тафтишї 
8. Ҳангоми мавҷуд будани асос барои 

эҳтимоли он, ки таъмини амнияти 
ҷабрдида, намояндаи ў, шоҳид ва аъзои 
оилаи онҳо зарур аст, муфаттиш ҳуќуќ 
дорад дар протоколи амали тафтишї, ки 
дар он ҷабрдида, намояндаи ў ва шоҳид 
иштирок доранд, маълумотро дар бораи 
шахсияти онҳо зикр накунад. Дар ин сурат 
муфаттиш вазифадор аст ќароре барорад, 
ки дар он сабаби дар хусуси махфї нигоҳ 
доштани маълумот оид ба шахсияти 
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иштирокчии амали тафтишї ќабул 
кардани ќарорро зикр намуда, таххалуси 
ўро нишон дода, намунаи имзоро, ки вай 
дар протоколи амали тафтишї бо 
иштироки ў аз он истифода мебарад, сабт 
кунад. Ќарор дар лифофаи мўҳршуда 
нигоҳ дошта мешавад, ки бо мазмуни он ба 
ѓайр аз муфаттиш, прокурори назорат-
кунанда‚ суд‚ судя шинос шуда 
метавонанд. 

Моддаи 273. Муҳокимаи ошкорои 
судї 

2. Муҳокимаи пўшидаи судї, инчунин бо 
таъиноти асосноки суд (ќарори судя)… дар 
ҳолатҳое, ки онро манфиати таъмини 
амнияти иштироккунандагони мурофиа ва 
шоҳидон ё хешовандони наздики онҳо талаб 
мекунад, мумкин аст гузаронида шавад 

 
Чораҳои ҳимояи ќурбониёни савдои 

одамон, инчунин бо ќонуни махсус, ки 
асосҳои ҳуќуќї ва ташкилии системаи мубо-
риза ба муќобили савдои одамон ва вазъи 
ҳуќуќии ќурбониёни савдои одамонро дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян менамоянд, 
пешбинї карда шудаанд. 
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Ќонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон   

«Дар бораи мубориза ба муќобили 
хариду фурӯши одамон» 

(15 июли соли 2004 № 47) 
  Моддаи 17. Чораҳо оид ба ҳифзи 

ҷабрдидагони хариду фурӯши одамон 
1.  Дар асоси ќарори маќоми 

анҷомдиҳандаи фаъолияти оперативї-
ҷустуҷўї, таҳќиќотчї, муфаттиш, прокурор 
ва суд дастрасї ба маълумот дар бораи 
шахсияти ҷабрдидаи хариду фурўши 
одамон дар хадамоти маълумотї ва фонд-
ҳои иттилоотию маълумотї бояд манъ 
карда шавад. 

2.  Паҳн кардани иттилоот дар 
бораи ҷабрдидагони хариду фурўши 
одамон ё дар бораи ҳолатҳои хариду 
фурўши одамон, ки барои ҳаёт ё 
саломатии ҷабрдидаи хариду фурўши 
одамон ё хешу табори наздики вай хатар ба 
вуҷуд оварда метавонад, инчунин дар 
бораи шахсоне, ки бо хариду фурўши 
одамон мубориза мебаранд, манъ аст. 

3.  Дар сурате, ки агар ба ҳаёт ва 
саломатии ҷабрдидаи хариду фурўши 
одамон хатари воќеї таҳдид кунад, дар 
асоси ќарори суд, прокурор, муфаттиш, 
таҳќиќотчї, маќоми амаликунандаи 
фаъолияти оперативї-ҷустуҷўї, бо хоҳиши 
ин шахс бояд ба ў имконият дода шавад, ки 
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вай ном, насаб, номи падар, сана ва ҷои 
таваллудашро мувофиќи ќонунгузории 
Ҷумҳурии Тоҷикистон таѓйир диҳад. 

4.  Паҳн кардани маълумот дар 
бораи чораҳои амният ва махфияти 
иттилоот дар бораи ҷабрдидагони хариду 
фурўши одамон, ҳамчунон маълумоти 
тафтишоти пешакї ва маълумот дар бораи 
чораҳои бехатарие, ки нисбат ба 
иштирокчиёни мурофиаи ҷиноятї татбиќ  
карда мешаванд, мувофиќи ќонунгузории 
Ҷумҳурии Тоҷикистон таъќиб карда 
мешавад. 

5.  Шахсони мансабдори маќомоти 
иҷроияи ҳокимияти давлатї, инчунин 
кормандони иттиҳодияҳои ҷамъиятї ва 
ташкилотҳои ѓайриҳукуматие, ки дар 
фаъолияти мубориза ба муќобили хариду 
фурўши одамон иштирок мекунанд, барои 
паҳн кардани иттилооти махфї дар бораи 
ҷабрдидагони хариду фурўши одамон ва 
барои нарасонидани ёрї ба ин гуна шахсон, 
ба ҷавобгарии муќаррарнамудаи 
ќонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон 
кашида мешаванд. 
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ТАВСИФИ ҲУЌУЌЇ-ҶИНОЯТИИ 
САВДОИ ОДАМОН ВА ЃАЙРИЌОНУНЇ 
ВОРИД НАМУДАНИ МУҲОҶИРОН БА 

ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
 
Дар Кодекси ҷиноятии амалкунандаи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон меъёрҳои лозимї ва 
ҷавобгарї барои савдои одамон ва ҷиноятҳои 
бо он алоќаманд пешбинї шудаанд. 

 
Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 
(бо таѓйиру иловаҳо аз  01.06.2013) 

Моддаи 1301. Хариду фуруши 
одамон 

1. Хариду фуруши одамон, яъне бо 
маќсади истисмор (истисмори фоҳиша-
гарии дигар шахсон ё дигар шакли сўии-
стифодаи шаҳвоният, кор ё хизматрасонии 
маҷбурї, ѓуломї ё расму одатҳои ба ѓуломї 
ҳамшабеҳ, ҳолати ноилоҷї ё гирифтани узв 
ва (ё) бофта) - ҷалбкунї, интиќол, 
супоридан, пинҳонкунї ё гирифтани 
одамон бо роҳи таҳдиди зўрї ё истифодаи 
он ё дигар шаклҳои маҷбурсозї, рабудан, 
ќаллобї, фиреб, сўиистифодаи мансаб ё 
ҳолати заифї, ё бо роҳи ришва додан дар 
шакли пардохт ё фоида барои гирифтани 
розигии шахсе, ки дигар шахсро назорат 
мекунад, содир шуда бошад 
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Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикис-
тон ба ќадри кифоя танзими ҳуќуќии 
муќовиматро бар зидди ҷиноятҳо дар соҳаи 
савдои одамон таъмин менамояд, ки ба 
талаботҳои байналмилалї ҷавобгўй мебо-
шад. 

Тарафи объективии савдои одамон 
хусусияти мураккаб дошта, аз як ќатор 
ҳаракатҳои алтернативї ва тарзҳои содир 
намудани он иборат мебошад (дар бораи ин 
муфассалтар ба саволи унсурҳои савдои 
одамон нигар). Дар умум таҳти савдои 
одамон ба ихтиёри худ гирифтани одам 
(хариди одам) ё ин, ки ўро ба ихтиёри 
касони дигар додан (фурўши одам)  ҳангоми 
ҷой доштани маќсади истисмор фаҳмида 
мешавад. 

Ҷиноят аз лаҳзаи воќеан ҷалбкунї, 
интиќол, супоридан, пинҳонкунї ва ё 
гирифтани одам хотимаёфта ҳисоб меёбад. 

Маќсад аломати ҳатмии тарафи 
субъективии ҷиноят ба ҳисоб меравад - ин 
истисмори ҷабрдида аст. Барои фаро 
расидани ҷавобгарї аҳамият надорад, ки 
ҷинояткор ба маќсади истисмор расид ё 
нарасид. Мафҳуми истисмор дар худи 
диспозитсияи ќисми 1 моддаи 1301 КҶ ҶТ 
кушода дода шудааст, ки мувофиќи он таҳти 
истисмори одам ин фаҳмида мешавад:  
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маҷбуркунї барои машѓул шудан бо 
фоҳишагї бо шахсони дигар (на бо худи 
субъекти ҷиноят); маҷбуркунї ба дигар 
шаклҳои истисмори шаҳвонї (бо дигар 
шахсон); ҷалб намудан ба меҳнати маҷбурї; 
ҷалб намудан ба хизматрасонии маҷбурї; ба 
ѓуломї табдил додан; татбиќи расму одатҳои 
ба ѓуломї ҳамшабеҳ; ба ҳолати ноилоҷї 
овардан; гирифтани узв ва ё бофта барои 
трансплантатсия.  

Субъекти таркиби ин ҷиноят - умумист. 
Ба ҳайси он шахси воќеї, мукаллаф, ба синну 
соли 16 сола расида ба ҳисоб меравад. 

 
 

Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон  

(бо таѓйиру иловаҳо аз 01.06.2013) 
Моддаи 167. Хариду фурўши 

ноболиѓон 
1) Хариду фурўши ноболиғон, яъне 

хариду фурўши шахси баръало ноболиғ 
новобаста аз намуд ва шаклҳои маҷбурсозӣ  

 
 
Савдои ноболиѓон яке аз ҷиноятҳои 

муќобили оила ва ноболиѓон ба ҳисоб 
меравад. Ворид намудани меъёри мазкур ба 
КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон пеш аз ҳама бо 
маќсади ҳимояи ҳуќуќ ва озодиҳои 
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конститутсионии инсон ва шаҳрванд дар 
асоси принсипҳо ва меъёрҳои умуми-
эътирофгаштаи ҳуќуќи байналмилалї 
асоснок карда мешавад. Ҷомеаи байнал-
милалї ќатъиян савдои одамонро маҳкум 
намудааст, хусусан савдои занон ва 
кўдаконро, ки ҳамчун поймолкунии 
бениҳоят ҷиддии нафратовари ҳуќуќи инсон 
ва навъи муосири ѓуломї ва шакли махсуси 
зўроварї ба одам дониста шудааст. 

Аз нуќтаи назари ҳимояи ҳуќуќи кўдак 
як ќатор санадҳои байналмилалї оид ба 
бартараф намудан ва мубориза бар зидди 
савдои онҳо коркард шудаанд. Бинобар 
ҳамин, ба сифати раҳнамо ва воситаи асосї, 
ки имкон медиҳанд то дараҷае ҳамоҳан-
гсозии фаъолияти давлатҳоро ба ҷинояти 
савдои одамон таъмин намоянд, ин конвен-
сияҳои байналмилалї ба ҳисоб мераванд. 
Аввалин санадҳое, ки аз ҷониби ҷомеаи 
байналмилалї оид ба проблемаи савдои 
одамон ќабул гаштаанд, ин ҳуҷҷатҳои зерин 
ба ҳисоб мераванд: 30 декабри соли 1921 - 
Конвенсияи байналмилалї дар бораи 
мубориза ба муќобили савдои занон ва 
кўдакон бо таѓйиру иловаҳои ба он 
воридгашта бо Протоколе, ки аз ҷониби 
Ассамблеяи Генералии СММ 20 октябри 
соли 1947 ќабул гардидааст. Баъдан 
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Деклоратсияи СММ дар бораи ҳуќуќҳои 
кўдак аз соли 1959 ќабул карда шуд ва он 
муайян кардааст, ки кўдак бояд аз ҳама 
намуди беэътиної, бераҳмї ва истисмор 
ҳимоя карда шавад, инчунин набояд объекти 
савдои ҳар гуна шакл гардад.  

Моҳи ноябри соли 2000 Ассамблеяи 
Генералии СММ Конвенсияи СММ муќо-
били ҷинояткории муташаккили трансмил-
лиро ќабул намуд. Ба сифати илова ба ин 
Конвенсияи СММ Протокол «Дар бораи 
огоҳонї ва пешгирии савдои одамон, хусусан 
занон ва кўдакон ва ҷазо барои он» ќабул 
карда шуд. Ин ҳуҷҷатҳо дар муайян 
намудани ҷиноятҳои бо савдои одамон 
алоќаманд ва дар он, ки давлатҳо чї гуна 
бояд бо чунин ҷиноятҳо мубориза баранд, 
наќши муҳим мебозанд.  

Объекти бевоситаи ин ҷиноят муноси-
батҳои ҷамъиятие, ки  ташаккули ҷисмонї ва 
психологии (ахлоќии) ноболиѓро таъмин 
менамояд, ба ҳисоб меравад. 

Ҷабрдидаи ин ҷиноят метавонад танҳо 
ноболиѓ (кўдак) бошад. Мафҳуми «ноболиѓ» 
ва «кўдак» ҳаммаъноянд ва мутобиќи ќонун-
ҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва санадҳои 
байналмилалї дилхоҳ шахсе фаҳмида 
мешавад, ки ба синни 18 солагї нарасидааст. 
Кўдакон бештар осебпазиранд бо сабаби он, 
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ки ҳангоми савдои одамон нисбати онҳо 
зўроварї, намудҳои муайяни меҳнати маҷбу-
рї ва ҳатто ѓуломї, ки одатан ќурбониёни 
савдои одамон ба он дучор мешаванд, исти-
фода бурда мешавад. 

Розигии кўдак ҷиҳати таҳти савдо ќарор 
додани ў ба инобат гирифта намешавад. 

Тарафи объективии ин ҷиноят дар 
харидан ва фурўхтан, инчунин бастани ҳар 
гуна аҳд нисбати шахси бараъло ноболиѓ, 
новобаста аз восита ва шаклҳои маҷбуркунї 
зоҳир мегардад. 

Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикис-
тон муайян намудааст, ки ҷавобгарї барои 
савдои ноболиѓон новобаста аз восита ва 
шакли маҷбуркунї  ба миён меояд. Ин 
муќаррарот маънои онро дорад, ки маҷбур-
кунї ҳамчун аломати ҳатмии тарафи объек-
тивии савдои ноболиѓон ба ҳисоб намеравад. 
Маҷбуркунї метавонад ҷой ҳам надошта 
бошад, ваќте, ки хурдсол бинобар синну 
солаш хислати кирдоре, ки нисбати ў содир 
мешавад, дарк накунад. Дар дигар ҳолатҳо 
маҷбуркунї метавонад ҷой дошта бошад, 
масалан, ваќте, ки кўдак бинобар синну 
солаш воќеияти ҷиноятро, ки нисбаташ 
содир шуда истодааст, дарк мекунад ва 
муќобилият нишон медиҳад. 
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Маҷбуркунї - ин ҳаракатҳои фаъоли 
шахс мебошад, ки тавассути ба шахси дигар 
таъсир расонидан, ўро маҷбур месозад 
муќобилї ирода ва хоҳиши худ ягон намуд 
кирдорро ба анҷом расонад. Чунин ҳаракат-
ҳои гунаҳгор имкон дорад, ки ба иродаи 
ҷабрдида таъсири муайян расонад.  

 
 

Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон  

(бо таѓйиру иловаҳо аз  01.06.2013) 
Моддаи 3352. Ташкили муҳоҷирати 
ѓайриќонунї 

1) Ташкили ѓайриќонунии фири-
стодан ва ба кор таъминкунии шаҳрван-
дони Ҷумҳурии Тоҷикистон дар хориҷа 

 
 
Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон санади меъё-

рии ҳуќуќии асосии муайянкунандаи асос-
ҳои ҳуќуќї, иќтисодї ва иҷтимоии ҷараёни 
муҳоҷират, инчунин ташкил намудани 
шароитҳои зарурии зиндагї дар ҷойи нав 
барои шахсон ва оилаҳои ба Ватани аҷдодии 
худ баргарданда, ин Ќонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Дар бораи муҳоҷират» аз 11 
декабри соли 1999 таҳти № 881 ба ҳисоб 
меравад. 
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Зиёдтар ќурбониёни савдои одамон аз 
ҳисоби муҳоҷироне, ки статуси онҳо ба 
танзим дароварда нашудааст, ташаккул 
меёбад.  

Тарафи объективии ҷиноят дар ташкили 
ѓариќонунии муҳоҷират зоҳир мегардад. 
Ѓайриќонунї ҳисобида мешавад дилхоҳ 
муҳоҷирати аҳолї, ки бо вайрон намудани 
ќонунгузорї дар самти муҳоҷират, ки аз 
Ќонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 
муҳоҷират» ва дигар санадҳои ҳуќуќї иборат 
мебошад, амалї гардонида мешавад.  

Ташкили муҳоҷирати ѓайриќонунї 
метавонад дар таъсиси гурўҳи муташаккили 
ҷиноятї ва ё иттиҳодї ҷиноятї барои амалї 
намудани муҳоҷирати ѓайриќонунї, банаќ-
шагирии фаъолияти он, дарёфти шарикон, 
таќсими наќшҳо дар байни онҳо, таъмини 
онҳо бо воситаҳои зарурї, роҳбарї бо ѓайри-
ќонунї убур намудани сарҳади Давлатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон (пешкаш намудани 
воситаҳои наќлиёт, пешниҳоди ҳуҷҷатҳои 
ќалбакї, пешниҳоди манзили истиќоматї ё 
дигар ҳуҷраҳо, пешкаш намудани дигар 
хизматрасониҳо барои ѓайриќонунї ворид 
гаштан, баромадан, ҷойивазкунї дар ҳудуди 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ѓайра) зоҳир 
гардад. 
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Ҷиноят метавонад дар ҳудуди Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва ё берун аз ҳудуди он содир 
гардад. 

Барои хотимаёфта эътироф намудани 
ҷиноят зарур нест, ки муҳоҷирати ѓайри-
ќонунї воќеан ҷой дошта бошад. Чунин 
андеша аз диспозитсияи моддаи 3352 КҶ 
Ҷумҳурии Тоҷикистон бармеояд: «ташкили 
муҳоҷирати ѓайриќонунї».  

Субъекти ҷиноят -  шахси мукаллафї ба 
синну соли 16 сола расида. 

 
ҲАМКОРИИ МАЌОМОТИ ҲИФЗИ 

ҲУЌУЌ ВА ҶОМЕАИ 
ШАҲРВАНДЇ ДАР ФАЪОЛИЯТ ОИД БА 

ОГОҲОНЇ 
ВА ПЕШГИРИИ САВДОИ ОДАМОН 
 
Ҳамкории зич байни маќомоти ҳифзи 

ҳуќуќ ва ҷомеаи шаҳрвандї барои бартараф 
намудани савдои одамон, барои сариваќт 
муайян намудани ќурбониёни савдои 
одамон ва барои бозравонкунї ба 
хадамотҳои дахлдор аҳамияти муҳим дорад. 
Чунин ҳамкорї мумкин аст барои 
мубодилаи (додугирифти) иттилоот дар 
бораи савдои одамон истифода бурда шавад, 
ҳамзамон мумкин аст чун кўмак барои 
чорабиниҳои махсуси иттилоотї-равшан-



101 
 

номої (маърифатнокї) хизмат намуда, аъзоё-
ни ҷомеаро барои баён намудани фикру 
андешаҳо ва гумонҳои худ оид ба аломатҳои 
савдои одамон ҷалб намояд. 

Мутахассисон аз созмонҳои байналми-
лалї ва ташкилотҳои ҳуќуќҳифзкунанда 
зарурияти дар фаъолияти амалии маќомоти 
ҳифзи ҳуќуќ ҷорї намудани муносибати 
зеринро таъкид мекунанд, ин додани: 

- афзалият ба ҳуќуќи инсон; 
- аҳамияти аввалиндараҷа ба вазъ ва 

манфиатҳои ќурбониёни савдои одамон.  
Чунин  муносибат танҳо дар асоси 

ҳамкории маќомоти ҳифзи ҳуќуќ ва ҷомеаи 
шаҳрвандї (НПО) дар ҳамаи марҳилаҳои 
мушаххаси гузаронидани чорабиниҳои 
оперативї-ҷустуҷўї, амалигардонии ҳаракат-
ҳои тафтишотї ва дигар ҳаракатҳо имкон-
пазир аст, ки он ба маќсади самаранок 
муайян намудан ва гузаронидани тафти-
шоти ҷиноятҳои бо савдои одамон алоќа-
мандбуда равона карда шудааст.   

Бисёри намудҳои кўмакро (аз он ҷумла, 
психологиро) ташкилотҳои ѓайриҳукуматї 
метавонанд назар ба маќомоти ҳифзи ҳуќуќ 
ва сохторҳои давлатї хубтар расонанд. 
Бинобар ин, ҳамкории маќомоти ҳифзи 
ҳуќуќ ва ташкилотҳои ѓайриҳукуматї (НПО) 
доир ба ин масъала зарур аст. Зимнан чунин 
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ҳамкорї набояд чун «иродаи хуб» ва 
«хайрхоҳии» ин ё он муфаттиш ва ё сардор 
баҳодиҳї карда шавад. Чунин ҳамкорї бояд 
ба таври муносиб ба институти дахлдор 
табдил дода шуда, чун ўҳдадории шахсони 
ваколатдор, ки барои ҳаракатҳои тафтишотї-
мурофиавї оид ба парвандаҳои мазкур 
масъул мебошанд, ба зиммаашон вогузошта 
шавад. 
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ЗАМИМА 1 
ТАШКИЛОТҲОЕ, КИ БА ЌУРБОНИЁНИ 

САВДОИ ОДАМОН  
ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН КЎМАК 

МЕРАСОНАНД 
 
№

№ Ташкилотҳо Маълумот 
 барои алоќа 

1 

Маркази бўҳронии 
«Боварї» дар назди 
Кумитаи кор бо занҳо ва 
оилаи назди Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон 

93 575 00 45 

2 

Маркази тоҷикии 
дастгирии иҷтимої ва 
ҳуќуќї барои занон ва 
наврасон «Фемида» 
ш.Душанбе 

224 76 20 
93 501 62 92 
907 34 94 95 

3 
«Занони Шарќ»  

н.Панҷакент 
992 (3475)  54329 
 

4 
ЦПГО «Консорциум 

инициатив»  ш.Хуҷанд 
919081701 

5 
Иттиҳодияи зан ва 

ҷомеа ш.Хуҷанд 
95 156 01 27 

6 

Ассотсиатсияи 
ҳуќуќшиносони ҷавон 
«Ампаро»  ш.Хуҷанд 

92 777 84 19 

7 
ОО «Чашмаи ҳаёт» 918 76 73 93 

919 46 40 50 
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ш.Хуҷанд 

8 
ОО «Сурхоб»  

н.Тоҷикобод 
918 23 05 47 

9 
ОО «Хайрхоҳи замон»  

н.Панҷ 
909005588 
93 817 76 76 

10 
ОО «Майрам» 

ш.Кўлоб 
93 500 01 67 

11 
ОО «Мадина»  

ш.Хоруѓ, ВМКБ 
93 555 47 36 

12 
ЦПГО «Шаҳрванд»  

ш.Кулоб 
93 444 05 05 

13 
НПО «Караван 

Надежды» ш.Душанбе 
 905 05 38 55 
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5ЗАМИМА 2 
СИСТЕМАИ АЛОМАТҲО БАРОИ МУАЙЯН 

НАМУДАНИ 
ЌУРБОНИЁНИ САВДОИ ОДАМОН 

 
Аломатҳои бевоситаи айнияткунонии ќурбониёни 

савдои одамон 
 

Унсурҳои 
ҷинояти 
савдои 
одамон 

Аломатҳои 
бевоситаи 

савдои одамон 
Тафсир 

А.  КИРДОРҲОИ ҶИНОЯТЇ 
 
А.1  
Ҷалбкунї 
 

Ҷалби шахсон бо 
роҳи  ҷудо карда 
гирифтан ба 
фаъолияти бо 
маќсадҳои дар 
фасли С ҷадвали 
мазкур 
пешбинигардида, 
новобаста аз 
ҳолатҳое, ки дар он 
ҷалбкунї амалї 
гардонида 
шудааст: дар 
ҷойҳои истироҳат, 
бо роҳи 
пешниҳоди ҷойҳои 
корї ва ё таҳсил, бо 
роҳи бастани аќди 
никоҳи ќалбакї ва 
ѓайра. 
 Ҳангоми ҷалбкунї 
тарзҳои зерини 

Ҷалбкунї – 
кирдорҳое, ки ба 
бастани 
шартномаи 
ҷонибҳо, ки як 
ҷониб бар дўш 
ўҳдадорї мегирад, 
ки вазифаҳои 
муайянро бо 
шартҳои муайян 
иҷро менамояд 
(бар ивази 
маблаѓи муайян 
дар ҷойи муайян 
ва ѓайра), ҷониби 
дигар бошад 
ўҳдадорї бар дўш 
мегирад, ки барои 
ин маблаѓї 
муайянро 
пардохт 
менамояд ё ин ки 
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таъсиррасонї ба 
мисли маҷбурсозї, 
рабудан, фиреб ва 
ѓайра метавонад 
истифода бурда 
шавад (ниг. фасли 
В ҷадвали мазкур) 
 

вобаста ба ин 
хизматрасонї 
менамояд (кўмак 
дар ташкилї 
сафар ба ҷойи 
ояндаи корї ва 
ѓайра). Ҷалбкунї 
метавонад дар 
давлати  
таъминкунанда, 
транзитї ва 
таъинот содир 
гардад. 
Ҷалбкуниро 
метавонанд 
шахсони ҷисмонї 
(мардон, занон, 
оила) амалї 
намоянд, инчунин 
шахсони ҳуќуќї 
(агентиҳои 
гуногуни ќонунї 
ва ѓайриќонунии 
бо кор 
таъминкунанда, 
агентиҳои сайёҳї 
ва ѓайра).   

 
 
А.2. 
Интиќол 

 
 
Интиќол додани 
шахс аз як ҷой ба 
ҷойи дигар дар 
ҳудуди давлат ё ин ки 
ба хориҷа, пиёда ё ин 
ки бо истифода аз 
воситаҳои гуногунї 

Интиќол 
(транспортировк
а) метавонад 
амалї гардонида 
шавад:  
а) ба дигар 
нуќтаи 
аҳолинишин дар 
ҳудуди давлат, 
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наќлиётї бо маќсади 
истисмори ояндаи ин 
шахс.  

берун аз ҷои 
доимии 
истиќомати 
ќурбонї  (савдои 
дохилии одам)  ё 
ин ки ба хориҷи 
давлат (савдои 
трансмиллии 
одам) ;  
b) бо истифодаи 
воситаҳои 
наќлиёт 
(автомобил, 
самолет, киштї ва 
ѓайра),  ё ин ки бе 
воситаҳои 
наќлиёт (пиёда, 
ба минтаќаҳои 
мушкилгузар); 
с)  аз ҷониби 
гуруҳҳои ҷиноятї 
ва ё  корхонаҳои 
наќлиётї (барои 
фарќ намудани 
фаъолияти 
тиҷоратї аз 
аломати савдои 
одамон  муайян 
намудани 
аломатҳои 
иловагї зарур 
аст). 

 
А.3.  
Супоридан 
 

Супоридани 
ҷабрдида аз ҷониби 
як шахс ба шахси 
дигар бо роҳи хариду 

Супоридани 
ҷабрдида, чун 
ќоида дар 
натиҷаи аҳди 
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фурўш, иваз, иҷора, 
ба ивази ќарз додан, 
тўҳфа ё ин ки 
тавассути дигар 
намуди чунин аҳдҳои 
музднок ва 
ѓайримузднок 

музднок, ки он 
одатан бо 
моликият амалї 
гардонида 
мешавад, ба 
вуќўъ меояд. 
Соҳиби пешина 
ўро ҳамчун ашё 
ба соҳиби нав 
барои 
гирифтани 
фоида 
месупорад. 
Супоридан 
метавонад на 
танҳо дар 
давлати таъинот 
балки дар 
давлати транзитї 
низ амалї 
гардонида 
шавад. 

 
А.4. 
Пинҳонкунї 

Ҷойгир намудани 
ҷабрдида ба ҷойи 
пинҳонї барои роҳ 
надодани фаҳмидани 
ҷойи ў аз ҷониби 
намояндагони 
маќомоти давлатї ва ё 
шахсони сеюм, ки 
метавонанд дар бораи 
одамҷалобон хабар 
расонанд. 

Пинҳонкунии 
ҷабрдида дар 
дигар нуќтаи 
аҳолинишин 
берун аз ҷои 
истиќомати 
доимии ў амалї 
гардонида 
мешавад.  Ин 
шуда метавонад: 
меҳмонхона, 
хона барои 
меҳмонон ва ё 
ҳуҷраи 
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истиќоматї. 
Ќурбониёни 
савдои одамонро 
одатан  пинҳон 
менамоянд, то 
ин ки бо дигар 
шахсони расмї 
ва ѓайрирасмї 
дар алоќа 
набошанд. 
Пинҳонкуниро 
басо мушкил аст 
пай бурдан, 
чунки он назар 
ба маҷбуркунї 
бисёртар бо 
таъмини  манзил 
муносибат 
дорад. 
Мавҷудият ва 
дараҷаи гуноҳи 
соҳиби манзил 
аз миќдори 
маълумот дар 
бораи ҳолати 
кор, ки ў воќиф 
аст, вобастагї 
дорад. 

А.5.  
Гирифтани 
одам 
 

Гирифтани одам аз 
ҷониби  як шахс аз 
шахси дигар, ки бо 
роҳи хариду фурўш, 
иваз, иҷора, ба ивази 
ќарз додан, тўҳфа ё ин 
ки тавассути дигар 
намуди чунин аҳдҳои 

Гирифтани 
ҷабрдида низ, 
чун ҳангоми 
супоридан, дар 
натиҷаи аҳди 
музднок, ки он 
одатан бо 
моликият амалї 
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музднок ва 
ѓайримузднок амалї 
гардонида мешавад. 

гардонида 
мешавад, ба 
вуќўъ меояд. 
Диќќати асосї ба 
ҳаракатҳои 
соҳиби нав дода 
мешавад. 
Соҳиби нав 
ҷабрдидаро аз 
соҳиби 
пешинааш бар 
ивази фоидаи 
молиявї 
гирифтааст. 
Гирифтан 
таъминот 
машѓулият ва ё 
ба кор ќабул 
намуданро бо 
маќсади 
истисмор 
пешбини 
менамояд. 

B.  ТАРЗҲОИ ТАЪСИР РАСОНИДАН 
B.1. 
Таҳдиди 
истифодаи 
зўроварии 
ҷисмонї ва ё 
рўҳї 

Ваъдаи истифодаи 
зўроварї дар ҳолати 
итоат накардан  
                           

Таҳдиди 
зўроварї ваъдаи 
истифодаи 
зўроварии 
ҷисмонї ва 
рўҳиро ҳангоми 
итоат накардан 
дар назар дорад. 
Ҳамзамон 
таҳдиди зўроварї 
намоиши 
истифодаи 
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зўровариро 
нисбати дигар 
шахсон дар бар 
мегирад.  

B.2. 
Истифодаи 
зўроварии 
ҷисмонии 
барои ҳаёт 
ва 
саломатии 
шахс 
хавфнок 
набуда 
 

Ќасдан расонидани 
зарари ҷисмонї, ки ба 
аз даст додани 
ќобилияти меҳнатї 
оварда мерасонад ё ин 
ки, ќасдан задании 
зарба ё содир 
намудани дигар 
ҳаракатҳои 
зўроварона, ки дарди 
ҷисмонї мерасонад, 
лекин бар асари онҳо 
ба ҳаёт ва саломатии 
ҷабрдида хатар ба 
миён наомадаст 

Ҷабрдида 
метавонад ба 
лату кўб ва дигар 
ҳаракатҳои 
зўроварона 
гирифтор карда 
шавад (ба ў 
хурок ва об дода 
намешуд, 
кўмаки зарурии 
тиббї расонида 
намешу д ва 
ѓайра), ки ба ў 
дарду ќулфати 
ҷисмонї ё ин ки 
зарари ҷисмонї 
расонида 
мешавад, ки 
оќибати вазнин 
надорад. Ҷой 
доштани пайҳои 
зўроварї дар 
бадан (захм ва 
ѓайра). 
Илова ниг. 
Ќоидаҳои 
муайянкунии 
судї-тиббии 
дараҷаи 
вазнинии зарар 
ба саломатї. 
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B.3.  
Истифодаи 
зўроварии 
рўҳї барои 
ҳаёт ва 
саломатии 
шахс хафнок 
набуда 

Таҳдид ба рўҳияи 
шахс, ки дар натиҷа 
ҷабрдида наметавонад 
озодона иродаи худро 
идора намояд ва 
ҳаракатҳоро бо 
хоҳиши одамҷалоб 
амалї менамояд. 

 Аломати 
истифодаи 
зўроварии рўҳї 
метавонад шавад 
аломоти 
баъдииллатї 
(посттравматиче
ский синдром) -  
парешонҳолї 
печутоби шуур,  
парешонҳолї, 
вайрон гаштани 
хоб. 

B.4.  
Истифодаи 
зўроварии 
барои ҳаёт, 
саломатии 
ҷисмонї ва 
рўҳии шахс 
хафнок  

Расонидани зарари 
вазнин ва ё 
расонидани зарари 
дараҷаи миёна ба 
саломатї: 
а) ќасдан ба саломатї 
расонидани зарари 
вазнине, ки барои 
ҳаёти инсон хавфнок 
мебошад ё боиси 
нобино, гунг, кар 
шудан ё талаф додани 
ягон узви бадан 
гардидааст ё  аз кор 
мондани ин узв, ќатъ 
гардидани ҳомиладорї 
ё дар бадсуратии 
ислоҳнопазири рўй 
ифода ёфтааст, 
инчунин расонидани 
зарари дигар ба 
саломатї, ки барои 
ҳаёт хавфнок мебошад 

 Дар ќатори 
ҳаракатҳои 
хавфноки 
номбаркардашу
да дохил 
мегардад зараре, 
ки худ ба худ 
барои ҳаёти 
ҷабрдида 
хатарнок нест, 
лекин ҳангоми 
расонидани он 
зарарҳо, агар 
сариваќт 
муолиҷа 
нашавад, 
метавонад марги 
ҷабрдидаро ба 
миён орад. 
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ё боиси харобшавии  
зиёди саломатии 
марбут бо аз даст 
додани на камтар аз 
сеяки ќобилияти 
умумии меҳнатї 
гардидаст ё гунаҳгор  
баръало медонист, ки 
он боиси пурра аз даст 
додани ќобилияти 
меҳнатии касбї ё 
бемории рўҳї 
мегардад; 
b) ќасдан расонидани 
зарари миёна ба 
саломатї, ки барои 
ҳаёт хавфнок набуда ва 
оќибатҳои  вазнинро 
ба миён наовардааст, 
вале боиси 
харобшавии тўлонии 
саломатї ё  ба таври 
устувору назаррас аз 
даст додани  камтар аз 
сеяки ќобилияти 
умумии меҳнатї 
шудааст. 

B.5.  
Истифодаи 
шиканҷа 

Дилхоҳ ҳаракате, ки ба
одам ќасдона азобу 
уќубати зиёди ҷисмонї 
ва рўҳї ва ё дарди сахт 
расонида мешавад. 
Шиканҷа – ин ќасдан 
расонидани азобу 
уќубат ё ин ки дарди 
ҷиддии ҷисмонї ва ё 

Шиканҷа 
ҳамчун шакли 
ќасдона ва 
вазнинкунандаи 
муносибати 
пастзанандаи 
ќадру ќиммат ва 
ѓайриинсонї ба 
ҳисоб меравад. 
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рўҳї бо маќсадҳои дар 
боло ќайд кардашуда 
ба ҳисоб меравад. 
Фарќ миёни шиканҷа 
ва дигар намудҳои 
муносибати бераҳмона
вобаста аз 
шидатнокии дарди 
расонидашуда муайян 
карда мешавад. 
Вазнини ва 
шидатнокии дарди 
расонидашуда бо 
омилҳои зерин 
муайян карда 
мешавад: давомнокї; 
оќибатҳои ҷисмонї ва 
рўҳї; ҷинс, синну сол 
ва вазъи саломатии 
ҷабрдида; тарз ва 
усулҳои иҷро намудан.
Зўроварии ҷисмонї ва 
рўҳї дар маҷмўъ, ки 
нисбати шахс бо 
сангдилї ва бераҳмї, 
инчунин бо 
расонидани ќулфат ва 
дард ҳамчун шиканҷа 
баҳо дода мешавад 
(маҳрум кардан аз хоб, 
хўрок, об, сўзонидан 
(каутеризатсия) ба 
воситаи ҳарорати 
баланд ё таъсири 
химиявї, тарсонидан, 
маҳрум намудани 
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шахс аз кўмакї тиббї, 
воситаҳои гигиенаи 
шахсї ва ѓайра.). 

B.6.  
Истифодаи 
муносибати 
ѓайриинсонї 
ё 
пастзананда
и ќадру 
ќиммат  бо 
маќсади дар 
зери итоат 
нигоҳ 
доштани 
шахс 

Муносибати 
ѓайриинсонї ба ҳисоб 
меравад дилхоҳ 
муносибате, ки аз 
шиканҷа фарќ 
мекунад ва метавонад 
ќасдан ќулфати 
нангини беасоси 
ҷисмонї ва ё рўҳиро ба 
миён орад. 
Муносибати 
пастзанандаи ќадру 
ќиммат  ба ҳисоб 
меравад дилхоҳ 
муносибате, ки аз 
шиканҷа фарќ 
менамояд, ба тариќи 
даѓалона шахсро дар 
пеши дигарон паст 
мезанад, ё ин ки 
маҷбур месозад ўро 
муќобилї хоҳиши худ 
ва виҷдонаш фаъолият
намояд ё ин ки дар 
ҷабрдида ҳисси тарс, 
пастсифатї, изтироб, 
ки ба пастзании шахс 
оварда мерасонад ва 
муќобилияти ҷисмонї 
ва маънавии ўро нобуд
месозад бо маќсади 
дар зери итоати худ 
нигоҳ доштани 

Муносибати 
ѓайриинсонї ё 
пастзанандаи 
ќадру ќиммат аз 
маҷмўи 
ҳаракатҳое, ки 
нисбати шахс бо 
маќсади дар 
зери итоат нигоҳ 
доштан 
истифода 
мегарданд. 
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ҷабрдида. 
B.7. 
Рабудан 

Ҳаракате, ки 
муќобили хоҳиши 
ќурбонї содир 
мегардад, ки бо иваз 
намудани ҷойи зист ва 
ё ҷойи будубоши 
мувваќатї, инчунин бо 
маҳрум кардан аз 
озодї алоќаманд аст. 
Рабудани шахс  
мавҷудияти се 
марҳилаи 
пайдарпайро дар бар 
мегирад: 
а)  ѓасбї ҷабрдида; 
б)  ҷойивазкунї аз 
ҷойи зисти доимї ва ё 
мувваќатї, кор, ҷойи 
истироҳат, ҷойи 
гузаштани муолиҷа ва 
ѓайра; 
с) дастгир кардани 
шахс бо маҳрум 
кардан аз озодї бар 
хилофи ирода ва бе 
назардошти иродаи ў. 

Рабудан - ѓасбї 
ќасдона, 
интиќол ва 
нигоҳ доштани 
ќурбониро бар 
хилофи ирода ва 
хоҳиши ў дар 
бар мегирад. 

B.8.  
Гирифтани 
ҳуҷҷатҳо 

Ҷабрдидаро бо дилхоҳ
роҳ маҳрум намудан  
аз ҳуҷҷатҳои 
тасдиќкунандаи 
шахсият, ҳуҷҷатҳои 
мусофиратї ва ѓайра 
(шиноснома, 
шаҳодатномаи 
шахсият, иҷозат барои 

Ҳуҷҷатҳои 
тасдиќкунандаи 
шахсияти 
ҷабрдидаро 
метавонанд аз ў 
бо дилхоҳ 
баҳона гиранд, 
мисол бо 
баҳонаи 
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истиќомат намудан ва 
ѓайра). 

зарурияти ҳал 
намудани баъзе 
корҳо вобаста ба 
муҳоҷират. 
Баъдан ҳуҷҷатҳо 
ба соҳибаш 
баргардонида 
намешавад, ба 
хотири он ки дар 
ў ҳисси тарс ва 
ўҳдадории дар 
зери итоати 
шахсе, ки 
ҳуҷҷатҳо дар 
дасти ў ќарор 
дорад, пайдо 
шавад.  

B.9. 
Нигоҳ 
доштани 
шахс дар 
ҳолати 
тобеъгї 
(мутеъї) бо 
маќсади 
пардохти 
ќарз, ки дар 
ҳадди 
нооќилона 
муайян 
карда 
шудааст 
 

Ҳолате, ки дар он 
ҷабрдида аз озоди 
маҳрум карда шудааст, 
аз он ҷумла, аз озодии 
иваз намудани  ҷой, ба 
ҳайси гаравгон нигоҳ 
доштан то лаҳзаи аз 
ҷониби ў ва ё шахси 
сеюм пардохт 
намудани ќарзи ќонунї
ва ё ѓайриќонунї бор 
кардашуда.   

Ҷабрдидаро аз 
озодї маҳрум 
менамоянд ва ё 
озодиашро дар 
маҳали муайян 
маҳдуд 
менамоянд, ба 
ҳайси гаравгон 
то лаҳзаи 
пардохт 
намудани ќарз 
аз ҷониби ў ва ё 
шахси сеюм 
нигоҳ медорад 
(асорати ќарзї). 
Чунин 
муносибат 
метавонад 
беинтиҳо 
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(беохир) идома 
ёбад, чунки аз як 
ҷониб кори 
пешкашгардида 
ва хизматрасонї 
ќадршиносї 
намегардад, аз 
ҷониби дигар 
ҳаќ барои хўрок 
ва ҷойи зист бо 
нархҳои ќиммат 
пешкаш карда 
мешаванд, ки 
пардохт 
намудани ќарз 
ѓайриимкон 
мегардад. 
Асорати ќарзї 
метавонад дар 
асоси бастани 
шартнома барои 
ранги ќонунї 
додани ин 
муносибатҳо 
баста шавад. Дар 
ҳаќиќат чунин 
муносибатҳо 
ѓайриќонунї аст, 
чунки дар асоси 
он фиреб ҷой 
дорад, шарти 
шартнома 
бошад 
беадолатона аст. 

B.10. 
 Нигоҳ 

Вазъи шахси аз озодї 
маҳрумгашта, аз он 

Тарзи 
таъсиррасонии 



119 
 

доштани 
шахс дар 
гарав барои 
пардохти 
ќарз 

ҷумла аз озодии 
ҷойивазкунї, ки ба 
сифати гаравгон то он 
даме, ки ў ва ё шахи 
сеюм ќарзи ќонунї ва ё 
ѓайриќонунї 
муайянкардаро бар 
нагардонад, нигоҳ 
дошта мешавад. 

«нигоҳ доштани 
шахс ба ҳайси 
гаравгон барои 
пардохти ќарз» 
аз рўи моҳияти 
худ басо ба тарзи 
«нигоҳ доштани 
шахс дар  ҳолати 
тобеъгї (мутеъї) 
бо маќсади 
пардохти ќарз» 
монанд аст. 

B.11.  
Фиреб 
 

Ба гумроҳї андохтан ва
ё расонидани зарар ба 
шахс бо роҳи 
пешниҳод намудани 
фактҳои (маълумоти) 
бардурўѓ ва ё ќалбакї 
бо маќсади 
амалигардонидани  
савдои одамон ба 
манфиатҳои шахсї ва 
манфиати шахсони 
сеюм. 
Фиреб ҳамчун усули 
содир намудани 
ҷиноят, метавонад ҳам 
бо роҳи ҳаракатҳои 
фаъол ва ҳам 
ѓайрифаъол амалї 
гардонида шавад, ки аз
пешниҳод намудани 
маълумоти бардуруѓ 
дар бораи ҳолатҳои 
муайян ва кирдорҳои 
мушаххас ва, инчунин 

Ѓайр аз фиреби 
ҷинояткор 
бисёртар 
манипулятсияи 
(найранги) 
психологиро 
истифода 
менамоянд - 
тарзи 
боварикунонї, ки 
дар фиреби 
барќасдона асос 
ёфтааст. 
Ҳангоми 
истифода 
бурдани чунин 
тарзи 
таъсиррасонї 
манипулятор 
дар шуури 
ќурбонї 
тасаввуроти 
дугонаи 
нодурустро ба 
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аз беҳаракатї, ки аз 
пинҳон намудани 
ҳолатҳо ва воќеъият 
иборат бошад (мисол, 
ваъдаи бардурўѓ 
ҳангоми ҷалб намудан 
дар бораи ҷойи кори 
ќонунї, шароитҳои 
асосие, ки оянда 
ҷабрдида  маҷбур 
мешавад кор ва 
фаъолият намояд ва 
ѓайра. Ё ин ки 
ваъдаҳои фиребин 
ҳангоми истисмор оид 
ба бардохти ҳаќќи 
хизмат - ҳамаи 
маблаѓро баъди иҷро 
намудани ҳаҷми 
муайяни кор ва ё 
баъди гузаштани 
муҳлати муайяни 
таќвимї). 
 

миён меорад: 
якум он, ки гўё 
воќеъият чуноне 
аст, ки чї гуна 
ўро шахс тасвир 
карда истодааст, 
ва дуюм гўё, ки 
таасурот ба ин 
воќеъият аз 
нигоҳи ќурбонї 
вобастагї дорад. 
Мисол, ҳолатҳое 
маълум аст, ки 
ќурбониёни 
ояндаи 
истисмори 
шаҳвониро пеш 
аз он, ки ба ин 
истисмор 
гирифтор 
намоянд, маҷбур 
намудаанд, ки 
якчанд моҳ дар 
якҷоягї бо он 
касоне, ки 
аллакай бо 
таќдири худ 
(вазъи 
ќароргирифтаа
шон) розї 
гаштаанд, дар як 
ҳуҷра зиндагї 
намоянд. Бо ин 
дар шуури онҳо 
ќоидаҳои нави 
рафтор ҷойгир 
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карда мешаванд, 
дар навбати худ 
ба онҳо 
мунтаззам  
ёдрасон карда 
мешавад, ки 
онҳо интихоби 
дигар надоранд. 
Бар асари чунин 
таъсиррасонї 
ќурбониён 
худашон барои 
истиморашон 
розигї додаанд 
бе истифодаи 
маҷбуркунии 
аёнї.   
 Ё дар шахсї 
истисморшаванд
а чунин 
тассавурот 
пайдо мегардад, 
ки муносибатҳо 
бо истисморгар 
боадолатона ба 
роҳ монда 
шудааст, ё ин ки 
тассавуроти он 
ки саркашї 
намудан аз 
иҷрои кор 
метавонад 
зарари ҷиддї ба 
ў ва ё шахсї сеюм 
расонад.  
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Ё ин ки 
ҳодисаҳое 
маълум аст, ки  
«ҷаримаҳои» 
номуносиб 
барои содир 
намудани 
гуноҳҳои ночиз 
пешбинї карда 
шудаанд. 
Ё ин ки ба 
коргар ҳаќќи 
ночизи меҳнат 
медиҳанд ва 
ҳама ваќт бовар 
мекунонанд, ки 
агар ў истад дар 
оянда метавонад 
зиёдтар маблаѓ 
ба даст орад, 
агар вай равад  
ҳамаашро аз 
даст медиҳад  
Дар натиҷа  
феълан 
истисморшаванд
а «бо хоҳиши 
худ» танҳо барои 
хўрок ва тамоку 
кор мекунад.  

B.12. 
Сўиисти-
фода  аз 
вазъи оҷизї 
(заифї) 
 

Истифода аз ҷониби 
одамҷалобон вазъе, ки 
шахс дар он ќарор 
дорад,  аз рўи: 
а) сатҳи беътимоди 
иҷтимоии зиндагї; 

 Дар зери вазъи 
заифї бояд 
фаҳмид дилхоҳ 
навъи заифї: 
руҳї, эҳсосотї, 
оилавї, ҷамъиятї 
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 б)   вазъе, ки вобаста 
ба синну сол, 
ҳомиладорї, беморї, 
маъюбї, норасогии 
ҷисмонї ва ё рўҳї ба 
миён омадааст;  
с)  вазъи 
ѓайриќонунии худ 
вобаста ба ѓайриќонунї
ворид гаштан, 
будубош дар давлати 
транзитї, ё ин ки 
давлати таъинот. 
Вазъи оҷизї (заифї) 
метавонад бо чунин 
омилҳо вобастагї 
доршта бошад:  
изолятсияи ҷабрдида, 
вазъи мушкилии 
иќтисодї, рўҳї, 
проблемаҳои оилавї ё 
ин ки чой надоштани 
имкониятҳои иҷтимої 
ва ѓайра. 

ё ин ки иќтисодї. 
Дар назар дошта 
мешавад, ки 
маҷмўи 
душвориҳо, ки 
метавонад 
шахсро маҷбур 
созад ба 
истисмор розї 
шавад, чунки ў 
дигар интихоби 
ҳаќиќї надоранд. 

B.13. 
Сўиистифод
аи ҳокимият

Баромадан аз ҳадди 
ваколатҳое, ки бо 
ќонун  дода шудааст аз
ҷониби субъекти 
махсус – шахсони 
мансабдор, ки 
ҳокимияти оммавиро 
пеш мебаранд. Дар ин 
ҳолат зарурияти 
бандубасти иловагии 
кирдор бо моддаи 314 
КҶ ҶТ ба миён 

Аз  суханҳои 
ҷабрдида бар 
меояд, ки 
кирдорҳои 
ҷиноятї, ки аз 
ҷониби шахсони 
мансабдор 
нисбати онҳо 
содир 
гардидааст, 
маќоми 
хизматии худро 
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намеояд. бо маќсадҳои 
ѓаразнок ва ё 
шахсї истифода 
намудаанд. 

B.14. 
Додан ё 
гирифтани 
ришва дар 
намуди 
пардохт ё 
фоида 
барои 
гирифтани 
ризоияти 
шахсе, ки 
шахси 
дигарро 
назорат 
мекунад 

Шартномае, ки байни 
шахсони ќайдгардида, 
ки барои гирифтани 
ризоият ҷиҳати 
супоридани шахс ва 
истифодаи ў 
манфиатдор 
мебошанд, баста 
шудааст. 
 Шахсе, ки дигар 
шахсро назорат 
мекунад, шахсест, ки 
ќонунї ва ё 
ѓайриќонунї  
фаъолияти 
ҷабрдидаро назорат 
мекунад, маќоми 
худро дар ҷараёни 
савдои одамон 
истифода менамоянд. 

Шахсе, ки шахси 
дигарро назорат 
мекунад, 
метавонанд 
падару модар, 
падархондҳо, 
васї, парастор ва 
ѓайра бошанд. 

B.15. 
Таҷовуз ба 
номус 

Сўиќасди одамҷалоб 
ба муносибатҳои 
ҷамъиятие, ки ба озодї 
ва дахлнопазирии 
ҳаёти шахсии шаҳвонї 
вобаста аст, новобаста 
аз ҷинс бо маќсади 
истисмори одам. 
Чунин кирдор 
бандубасти иловагиро 
бо моддаи 138 Кодекси
ҷиноятї талаб 

 Аз суханҳои 
ҷабрдида бар 
меояд, ки 
нисбаташ 
таҷовуз ба номус 
содир гардида 
буд. 
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менамояд. 
Дар таҳти 
сўиистифодаи шаҳвонї
нисбати кўдак 
ҳаракатҳои  
зўроваронаи шаҳвонї, 
маҷбуркунї ба 
ҳаракатҳои хусусияти 
шаҳвонидошта, 
кирдорҳои 
бадахлоќона фаҳмида 
мешавад.  Чунин 
ҳаракатҳо бандубасти 
иловагиро бо моддаи 
дахлдлори Кодекси 
ҷиноятї талаб 
менамояд. 
 
 
 

B.16. 
Истифодаи 
вобастагии 
ҷисмонї 

Ҳолати ҷисмонї ва 
рўҳї, ки аз таъсири 
мутаќобилаи 
моддаҳои нашъадор ва 
ё моддаҳои психотропї 
бо организми 
ҷабрдида бармеоянд. 
Ҳолате, ки бо ба вуќўъ 
омадани дигаргуниҳо 
дар рафтор ва 
таасуроти ў тавсиф 
меёбанд, ва ҳама ваќт 
бо зарурияти  
мунтазам ва ё гоҳ-гоҳ 
истеъмоли чунин 
моддаҳо вобаста 

Одамҷалобон 
дар бисёр 
ҳолатҳо дар 
истисморгаштаг
он вобастагиро 
аз моддаҳои 
нашъадор ва ё 
моддаҳои 
психотропї ба 
миён меоранд. 
Ин ба онҳо бо ду 
сабаби асосї 
фоидаовар аст. 
Истифодаи ин 
моддаҳо 
имконият 



126 
 

мегардад, барои он ки 
аз нав таъсири рўҳиро 
ҳис намоянд. Дар 
баъзе ҳолатҳо бошад, 
ин модаҳо бо сабаби 
халос шудан аз дарду 
машаќќат истифода 
мегарданд. 

медиҳанд, ки 
ќурбониёни 
савдои одамон 
мувваќатан дар 
ҳолати беҳушї 
ќарор гиранд, 
«кайфият» 
гиранд, ки дар 
бисёр ҳолатҳо ин 
ба мизоҷон – 
истифодабаранд
агони чунин 
хизматрасонии 
шаҳвонї маъќул 
аст. Ѓайр аз ин 
ба истисморгар 
осонтар аст, ки 
итоати пурра ва 
идоракунии 
ќурбонии дар 
зери вобастагии 
моддаҳои 
нашъадор ва ё 
психотропї 
ќарордоштаро 
ба даст орад.   
 

B.17. 
Истифодаи 
силоҳ 

Истифодаи дилхоҳ  
намуди силоҳ, аз он 
ҷумла силоҳи 
оташфишон, сард  ва ё 
дигар намуди силоҳ.   
Дар зери истифодаи 
силоҳ бояд фаҳмид 
истифодаи он бо 
маќсади безарар 

Силоҳ одатан 
барои 
тарсонидани 
ќурбонии савдои 
одамон 
истифода бурда 
мешавад, чунки 
нишон додани 
силоҳ одатан ба  
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гардонидани ҷабрдида
ва ё шахсоне, ки 
кўшиши озод 
намудани ҷабрдидаро 
менамояд (ба амал 
баровардани 
тирпаронии 
нишонгирифташуда, 
задан бо силоҳи сард, 
нишон додани силоҳ 
бо маќсади 
тарсонидан, наздик 
овардани силоҳ ба 
гардани ҷабрдида, 
парондан дар 
наздикии ҷабрдида ва 
ѓайра). 

фалаҷ гардидани 
ирода оварда 
мерасонад.   

B.18. 
Таҳдиди 
хабар 
додани  
маълумоти 
маҳрамона 
(конфиденс
иалї) ба 
оила ва ё 
дигар 
шахсон  

Истифодаи 
маълумоти шахсї бо 
маќсади тарсонидани 
ҷабрдида ҳамчун 
механизми идора 
намудани он (таҳдиди 
пешниҳод намудани 
маълумоти хусусияти 
шаҳвонидошта ба 
оилааш). 

Аз суханҳои  
ҷабрдида 
бармеояд, ки ба 
ў оид ба паҳн 
намудани 
маълумоти 
конфиденсиалї 
таҳдид 
намудаанд 

B.19. 
Маҳдуд 
намудани 
озодии 
ҷойивазкунї 

Маҳрум ва ё маҳдуд 
намудани  озодии 
ҷабрдида чун ќоида бо 
маќсади пешгирї 
намудани алоќаҳо бо 
дигар шахсон ва ё 
гирифтани фоидаи 
максималї аз истисмор 

Ҷабрдидаро аз 
озодї маҳрум 
менамоянд ё 
озодиашро дар 
ҳудуди муайян 
маҳдуд 
мекунанд, 
одатан бо 
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мебошад. маќсади пешгирї 
намудани 
алоќаҳо бо дигар 
шахсон ва ё 
гирифтани 
фоидаи 
максималї.  

B.20.  
Таҳдиди 
супоридан 
ба маќомоти 
давлатї 

Талаби  содир 
намудани амалҳои 
муайян дар зери 
таҳдидї паҳн намудани 
маълумот дар бораи 
статуси ѓайриќонунии 
ќурбонї дар давлати 
таъинот. 
 

Одатан ин усул 
нисбати 
муҳоҷирони 
ѓайриќонунї 
истифода бурда 
мешавад.  Ин 
кирдор бо 
аломатҳои 
чунин ҷиноят, ба 
мисли иръоб 
(шантаж) рост 
меояд, агар 
иръоб ба 
маќсади 
гирифтани 
фоидаи моддї 
равона гашта 
бошад. 

C.  МАЌСАД 
С.1. 
Истисмори 
шаҳвонии 
тиҷоратї  

Маҷбур намудани 
шахс ба машѓул 
гаштан ба фоҳишагї, 
иштирок дар 
намоишҳои 
порнографї бо маќсадї 
бо дилхоҳ тарз 
истеҳсолот, ба 
муомилот ворид 
намудан, харидорї 

Истисмор – ин 
ѓайриќонунї 
маҷбур 
намудани шахс 
ба корҳо барои 
расонидани 
хизматрасонї 
ҳангоми бо 
сабабҳои аз 
иродаи ў 
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намудани он, фурўш 
ва ё нигоҳ доштани 
маводи порнографї,  
истифодаи дигар 
намудҳои истисмори 
шаҳвонї.   
 Ин фаъолияти 
фоидаовар аст, ки бар 
асари он имкониятҳои 
молиявии 
истисморгарон ва ё 
дигар шахсон аз 
ҳисоби истифодаи 
маҷбурии ҷабрдида 
дар фоҳишагї ва ё 
тиҷоратї порнографї 
зиёд мегардад. 

вобастанабуда 
(омилҳои ҳуќуќї, 
ҷисмонї, 
психологї, ки ба 
ҳайси чораи 
маҷбуркунї 
истифода бурда 
мешавад)  
наметавонад аз 
иҷрои ин корҳо 
ва ё 
хизматрасонї 
саркашї намояд.  
Истисморкунанд
а метавонад 
воситаҳои 
гуногуни 
таъсиррасониро 
ба ҷабрдида 
истифода 
намояд (ниг. 
фасли В  ҷадвали 
мазкур).  Бояд 
дар хотир дошт, 
ки тарзҳои 
таъсиррасонї 
метавонад низ 
хело нозук 
бошанд, мисол 
таҳдиди: 
-  гузаронидан 
ба коре, ки 
шароитҳояш 
вазнин аст; 
-  дар оянда ба 
кори хуб роҳ 
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надодан; 
-  маҳрум 
намудан аз ҷойи 
истиќомат ва ё 
воситаҳои 
рўзгузаронї. 
  Дар ҳолати 
истисмори 
тиҷоратї, 
истиморкунанда 
фоидаи тозаи 
молиявї ба даст 
меорад. Ќурбонї 
одатан дар 
зериназорати 
доимии 
истиморгар 
ќарор дорад ва 
хизматрасонии 
шаҳвониро 
маҷбуран ва ё бо 
интизори 
пардохт ба ҷо 
меорад, лекин 
истисморгар: 
-  умуман 
пардохт 
намекунад, ё 
-  пардохт 
менамояд лекин 
хело кам, ё 
- беасос аз ҳаќќи 
меҳнат маблаѓи 
муайян тарҳ 
мегардад.  
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С.2. 
Истимори 
шаҳвонии 
ѓайритиҷор
атї 

Фаъолияте, ки 
бевосита ба андозаи 
моликияти ҷинояткор 
ва ё дигар шахсон 
таъсир намерасонад. 
Ин зиёдтар дар 
бастани никоҳ зоҳир 
мегардад (аз он ҷумла, 
полигамия), 
конкубинат 
(ҳамхонагї)  ё ин ки 
дигар намудҳои якҷоя 
зиндагї намудан ва 
ѓайра. 

Мисоли 
истисмори 
ѓайритиҷоратии 
шаҳвонї 
метавонад 
маҷбуран якҷоя 
зиндагї намудан 
ва ё никоҳи 
маҷбурї ба ҳисоб 
равад. Дар 
навбати худ 
кўшиши 
гирифтани 
фоидаи молиявї 
аз муносибатҳои 
ба миёномада ба 
чашм намерасад. 

С.3. 
Истисмори 
меҳнати 
маҷбурї ё 
хизмат-
расонї 

а)  маҷбуран моил 
кардани ҷабрдида ба 
иҷроиши  корҳое, ќи ў 
тибќи хоҳишу 
иродааш иҷро кардан 
намехоҳад;  
b) таъсис додани 
вазъияте, ки ҷабрдида 
маҷбур мешавад 
кореро, ки вазифадор 
нест, иҷро намояд;   
с) нигоҳ доштани 
ҷабрдида  дар 
вазъияти оҷизї 
(тоќатнофарсо) бо 
маќсади пардохти 
ќарз;  
d) ҷалб кардан ба кор 
ё хизматрасонї бо роҳи 

Меҳнати 
маҷбуриро аз 
ҳолатҳои аз 
ҷониби 
корфармо 
вайрон 
намудани 
ќонунгузорї дар 
бораи меҳнат 
фарќ намудан 
зарур аст. 
 Мисол, саркашї 
намудан аз 
пардохт 
намудани 
маоши ҳадди 
аќќале, ки дар 
давлат муайян 
гаштааст, чун 
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фиреб, маҷбурсозї 
зуроварї ё таҳдиди 
истифодаи зуроварї. 

аломатї меҳнати 
маҷбурї ба ҳисоб 
намеравад. 
Лекин агар 
корфармо барои 
тарк намудани 
ҷойи кор ба 
коргар монеагї 
кунад ва аз 
воситаҳои 
маҷбуркунии 
манъгардидаи 
ќонун истифода 
бурда бошад, 
дар маҷмўъ 
аломати 
меҳнати маҷбурї 
мебошад. 

С.4. 
Истимор аз 
ѓуломї ва 
расму 
одатҳои ба 
ѓуломї 
ҳамшабеҳ 
 

Ѓуломї - ҳолат ё вазъи 
беҳуќуќии шахсе, ки 
нисбат ба вай баъзе ё 
тамоми салоҳиятї ба 
ҳуќуќи моликият 
хосбуда, татбиќ карда 
мешавад. 
Расму одатҳои ба 
ѓуломї ҳамшабеҳ - ин 
нигоҳ доштани шахс 
дар шароите, ки дигар 
шахс бо ў соҳибї 
мекунад, ё ин ки ба 
шахс  бо истифодаи 
ќувва ё фиреб ё 
таҳдиди зўроварї 
таъсир мерасонад, аз 
он ҷумла бо маќсади 

Ѓуломї –  ин 
истифодаи 
меҳнати одам, 
ки нисбат ба вай 
баъзе ё тамоми 
салоҳиятї ба 
ҳуќуќи 
моликият 
хосбуда, татбиќ 
карда мешавад. 
Дар сурате, ки 
агар ин шахс бо 
сабабҳои аз 
худаш новобаста 
иҷрои ин 
корҳоро 
(хизматро) рад 
карда 
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ба никоҳ даромадан ё 
якҷоя зиндагї кардан, ё
ин ки бо маќсади 
нигоҳдорї дар 
зиндагии якҷоя ва ё 
никоҳ. 

наметавонад. 

С.5. 
Истифода 
дар муноќи-
шаҳои 
мусаллаҳона

Маҷбуран ҷалб 
намудани ҷабрдида ба 
амалҳои мусаллаҳона 

Ҷалби ҷабрдида 
дар амалҳои 
мусаллаҳона бо 
истифодаи 
воситаҳои 
ѓайриќонунии 
таъсиррасонї 
(ниг. фасли В 
ҷадвали мазкур). 

С.6. 
Истифода 
дар 
фаъолияти 
ҷиноятї 

 Маҷбур намудан ба 
содир намудани 
ҷиноят 

Кўдаконро 
баъзан маҷбуран 
ба гурўҳҳои 
ҷиноятии 
муташаккил 
ҷалб менамоянд, 
ки роҳбариашо-
нро калонсолон 
ба анҷом 
мерасонанд. 
Иштироки 
кўдакон дар 
чунин гурўҳҳои 
ҷиноятї вобаста 
ба зарурияти 
характери баъзе 
ҷиноятҳо хос аст, 
ки барои содир 
гардидани онҳо 
танҳо ќаду бастї 
кўдак зарур аст 
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(дохил гардидан 
ба биноҳо ба 
воситаи тиреза, 
панҷара ва 
ѓайра).  

С.7.  
Гирифтани 
узв ва ё 
бофтаҳо 
барои 
транспланта
тсия 

Ин кирдор содир 
мегардад дар ҳолате, 
ки ҷабрдидаро 
ўҳдадор менамоянд, 
ки ба гирифтани узв ва 
ё бофтаҳо ва ё дигар 
ќисмҳои бадан 
«розигї» диҳад бар 
хилофи талаботи 
Ќонун дар бораи 
трансплантатсияи узв 
ва ё бофтаҳои одам. 

Ҳодисаҳое 
маълуманд, ки 
аз ҷабрдидагон 
бе розигиашон 
дар ваќти 
ҷароҳиҳои 
хирургии 
таъҷилї бо 
нишондоди 
тиббї узвҳояшон 
гирифта 
мешуданд. Буд 
ҳодисаҳое, ки 
ҷабрдида барои 
гирифтани як 
узв бо 
гирифтани 
мукофоти пулї 
розигї додаст, 
вале ҳангоми 
ҷароҳї боз дигар 
узвҳояш низ бе 
иҷозат гирифта 
шудааст. 
Ҷабрдида дар 
бораи ин узв ва ё 
баъдани худ 
ваќте, ки 
саломатиаш 
ногаҳон бад 
мегардад, 
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мефаҳмад. 
С.8. 
 Маҷбуран 
истифода 
бурдани зан 
ба ҳайси 
модарї 
мавридї 

Ин кирдор содир 
мегардад ҳангоме, ки 
зан маҷбуран 
ҳомиладор гашта, 
онро бардошта 
мегардад ва таваллуд 
мекунад. 

 Маҷбуран 
истифодаи зан 
ба ҳайси модари 
мавридї маънои 
онро дорад, ки 
зан кўдакро 
маҷбуран дар 
батнаш 
мегардонад ва 
таваллуд 
менамояд, яъне 
бо истифодаи 
тарзҳои 
ѓайриќонунии 
таъсиррасонї 
(ниг. фасли В 
ҷадвали мазкур). 

С.9.  
Сўиисти-
фода аз 
ҳуќуќҳои 
кўдак бо 
маќсади 
фарзанд-
хонии 
ѓайриќонунї 

Ҳаракатҳое, ки барои 
фарзандхонии 
ѓайриќонунии кўдак 
бо маќсади истисмори 
ў равона карда 
шудааст. 
 

  Фарзандхонии 
ѓайриќонунї 
метавонад 
аломати асосии 
савдои одам 
бошад, агар он 
бо маќсади 
истисмори кўдак 
содир гардида 
бошад                              
( сўиистифода 
бо маќсади 
гирифтани 
фоидаи 
молиявї). 
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С.10.  
Маҷбур 
сохтан ба  
машѓул 
гаштан ба 
гадої 
(талбандагї) 

Маҷбуран ҷалб 
намудани ҷабрдида ба 
машѓул гардидан ба 
гадої (талбандагї). 

 Калонсолон, 
дар баъзе 
ҳолатҳо падару 
модарон низ 
маҷбур 
месозанд, ки 
кўдаконашон ба 
талбандагї 
машѓул гарданд, 
чунки кўдакон 
зиёдтар 
дилсўзиро дар 
роҳгузарон ба 
миён меоранд ва 
ба онҳо зиёдтар 
садаќа медиҳанд.  
 Маълум аст, ки 
дар баъзе 
ҳолатҳо маҷбур 
менамуданд, ки 
модар бо 
фарзандаш ба 
гадої машѓул 
гарданд. Ҳамаи 
маблаѓи 
бадастомада ва ё 
ќисми онро 
истисморгарон 
аз талбандагон 
мегирифтанд.    
 

С.11.  
Маҷбур 
намудан ба 
намуди 
фаъолияте, 

Ҳаракатҳое, ки ба 
ҷалби ҷабрдида барои 
машѓул гардидан ба 
намудҳои фаъолияте, 
ки ҳуќуку озодиҳои 

 Содир 
мегарданд бо 
истифодаи 
воситаҳои 
ѓайриќонунии 
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ки ба 
вайрон 
намудани 
ҳуќуќу 
озодиҳои 
инсон 
оварда 
мерасонад. 

инсонро, ки ќонун 
ҳифз менамояд, 
поймол менамояд, 
равона шудаанд. 

таъсир 
расонидан ба 
ҷабрдида (ниг. 
фасли В ҷадвали 
мазкур). 

 




