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ПЕШГУФТОР 
 

Хариду фурӯши одамон яке аз шаклҳои хатарноктарини ҷинояти созмонёфта 
мебошад, ки аз марзҳо ва салоҳияти қонунии давлат берун мебарояд. Мубориза бо 
хариду фурӯши инсон истифодаи рӯйкарди (бархӯрди) ягонаро аз ҷониби тамоми 
ҷонибҳои дахлдор, инчунин саъю талошҳои ягона ва ҳамкориҳоро бо мақсади 
пешгирии ҷиноят, ҳимояи ҷабрдидагон, таъқиботи судии айбдорон ва роҳандозӣ 
кардани муносибатҳои шариконаро тақозо менамояд. Ғайриқонунӣ интиқол додани 
муҳоҷирон низ проблемаи ҷиддӣ мебошад, ки он ҳамарӯза хусусиятҳои таҳдиди 
глобалиро касб намуда истодааст: шахсони дастдошта дар интиқоли ғайриқонунии 
муҳоҷирон беш аз пеш муташаккил мешаванд ва шабакаҳои ҷиноие созмон медиҳанд, 
ки онҳо аз марзҳо берун меоянд ва ҳамаи минтақаҳоро фаро мегиранд. Аз пайи тӯъма 
гашта, ҷинояткорон ба таври ғайриқонунӣ муҳоҷиронро аз сарҳадот ва аз байни 
қитъаҳо (континентҳо) мегузаронанд. Муҳоҷирони ба таври ғайриқонунӣ, тавассути 
чунин шабакаҳо интиқолёфта, дар қиболи муносибатҳои бераҳмона ва истисморгароӣ 
осебпазир буда, амният ва ҳатто ҳаёти онҳо дар бисёр ҳолатҳо зери хатар қарор 
мегиранд.  

Тартиботи амалиёти стандартии мазкур (ТАС) дар доираи саъю кӯшишҳои 
якҷояи ҳукуматҳои давлатҳои Осиёи марказӣ ва Идораи Созмони Милали Муттаҳид ба 
муқобили маводи мухаддир ва ҷинояткорӣ (ИМҶ СММ) бо мақсади мусоидат намудан 
ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар пешбурди парвандаҳои марбут ба хариду фурӯши 
одамон ва интиқоли ғайриқонунии муҳоҷирон таҳия шудааст.  

Маҳкум намудани ҷинояткорон, ҷуброн намудани зарар ба қурбониёни хариду 
фурӯши инсон ва ҳимояи ҳуқуқҳои муҳоҷирони ғайриқонунӣ интиқолёфта ва инчунин 
ҷилавгирӣ намудани чунин ҷинояткориҳо танҳо дар сурате имконпазир мегарданд, ки 
агар кормандолни хадамотҳои марбута, қабл аз ҳама мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, ба таври 
бояду шояд иттилоот ва нисбат ба чунин ҷиноятҳо маҳоратҳои зарурии касбӣ дошта 
бошанд. Дар ин ҷараён вазифаи тафтишоти ҷиноятҳо нақши муҳимтаринро мебозад. 
Он ҷамъоварии маълумоти оперативӣ доир ба ҷиноятҳо, сабти муассири ҷиноятҳо ва 
сари вақт боз намудани парвандаҳои ҷиноиро дар бар мегирад. Дар навбати худ, ин 
амал тавонмандиҳоро барои бомуваффақ таъқиб намудани ҷинояткорон такмил 
медиҳад.  

Дар иҷрои ин васзифаҳо, маводҳои таҳияшуда бо дарназардошти методҳои 
амалии пешрафта ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ метавонанд кӯмаки назаррас намоянд. 
Дар ин маврид, маълумоти ТАС барои мақомоти ҳифзи ҳуқуқ маводи кӯмакрасон 
буда, метавонад ба онҳо дар пешбурди парвандаҳои марбут ба хариду фурӯши одамон 
ва интиқоли ғайриқонунии муҳоҷирон мусоидат намояд. Маълумоти ТАС дар асоси 
маълумоти васеъ, ки аз ҷониби мутахассисон ва коршиносони соҳа ҷамъоварӣ шудаанд 
ва онҳо дар ин ҷода таҷрибаи ғании корҳои опреативӣ бо ҷинояткорон, ҷабрдидагон, 
муҳоҷирони осебпазир ва мақомоти ҳафзи ҳуқуқ доранд, таҳия шудааст.   

Ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқи давлатҳои Осиёи марказӣ тавсия дода мешавад, ки 
дар пешбурди парвандаҳои марбут ба хариду фурӯши одамон ва интиқоли 
ғайриқонунии муҳоҷирон дар асоси саъю талошҳои якҷояи нигаронидашуда ба эҷоди 
ҷомеаи амн ва одил, маълумоти ТАС-ро сармашқи кори худ созанд.  
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ПАСМАНЗАР ВА МАҚСАД 
 
Маҷмӯаи мазкури Тартиботи амалиёти стандартӣ (ТАС) дар доираи лоиҳаи 
«Тақвияти тавонмандиҳои зарурии ҷумҳуриҳои Осиёи марказӣ барои ҳимояи 
қурбониёни хариду фурӯши инсон ва интиқоли ғайриқонунии муҳоҷирон, бахусус 
занон ва кӯдакон, инчунин расонидани кӯмак ба онҳо дар ҳамкорӣ бо созмонҳои 
ғайридавлатӣ (СҒД) ва ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрванӣ», бо маблағгузории Иттиҳоди 
Аврупо ва Иёлоти Муттаҳидаи Амрико таҳия шудааст. Ҳадафи лоиҳа аз такмили 
тавонмандиҳои давлатҳои Осиёи марказӣ дар муайянсозӣ ва ҳимояи қурбониёни 
хариду фурӯши одамон ва интиқоли ғайриқонунии муҳоҷирон, бахусус занону 
кӯдакон ва расонидани кӯмак ба онҳо дар ҳамкорӣ бо СҒД ва дигар намояндагони 
ҷомеаи шаҳрвандӣ иборат аст. Ба ин ҳадафҳо бояд асосан тавассути (1) кӯмак кардан 
дар таҳияи санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқие, ки барои ҳимояи қурбониёни хариду фурӯши 
инсон ва муҳоҷирони ғайриқонунӣ интиқолёфта заруранд; (2) таҳияи тартиботи 
амалиёти стандартӣ барои кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ҷиҳати ошкор 
сохтани қурбониён ва баргузор намудани тренингҳо ҷиҳати омӯзонидани методҳои 
амалии пешрафта; (3) банақшагирии мушорикати муассир ва ҳамкорӣ байни 
мақомоти давлатӣ, СҒД ва дигар ҷонибҳои манфиатдор, муваффақ шуд.  
 
ТАС-и мазкур тавсияҳоеро дар бар мегирад, ки онҳоро метавон дар давлатҳои Осиёи 
марказӣ бо дарназардошти системаҳои ҳифзи ҳуқуқии онҳо мутобиқ сохт. Интизор 
меравад, ки ТАС-и мазкур раванди таҳия ва муҳокимаи тартиботро байни 
ҷумҳуриҳои Осиёи марказӣ, СҒД, коршиносон ва шарикони кӯмаккунанда дар 
иҷрои лоиҳа ҳавасманд месозанд, ки он ба қабули стандартҳои ягонаи минималӣ ва 
принсипҳои роҳнамои такмилёфтаи фаъолияти ҳифзи ҳуқуқ меорал. Дар ниҳоят, 
ТАС-и мазкур барои кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, ки парвандаҳои марбут ба 
хариду фурӯши одамон ва интиқоли ғайриқонунии муҳоҷиронро тафтиш 
менамоянд ва ё дар тафтишоти чунин парвандаҳо ёрӣ мерасонанд,  чорчӯбаҳои 
тартиботи стандартиро фароҳам меоранд.   
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Асосҳои ҳуқуқи байналмилалӣ 
 

- Таъриф ва тавсифи хариду фурӯши одамон ва интиқоли ғайриқонунии 
муҳоҷирон 

- Фаҳмонидани фарқ байни хариду фурӯши инсон ва интиқоли ғайриқонунии 
муҳоҷирон 

 
 

ТАЪРИФИ ХАРИДУ ФУРӮШИ ОДАМОН 
Протокол оид ба пешгирии хариду фурӯши одамон (Моддаи 3.a) 

 

Хариду фурӯши одамон чунин маъно дорад: 
 
• амали ҷалб намудан, интиқол додан, супоридан, ҷой додан ё ба даст овардани 
одамон; 
 
• бо роҳи таҳдиди зӯрӣ ё истифода аз он, маҷбур кардан, рабудан, қаллобӣ, фиреб 
додан, сӯиистифода аз мансаб ё аз вазъи осебпазирӣ ва ё бо роҳи ришва додан дар 
шакли пул ё фоида барои шахсе, ки қурбониро таҳти назорат дорад; 
 
• бо мақсади истисмор, ки он дар бар мегирад истисмори шахси дигарро дар 
фоҳишагӣ, истисмори шаҳвонӣ, кори маҷбурӣ, ғуломӣ ва ё расму анъанаҳои 
шабеҳ ба ғуломӣ ва гирифтани аъзои бадан. 

 
 

ТАЪРИФИ ИНТИҚОЛИ ҒАЙРИҚОНУНИИ МУҲОҶИРОН 
Протокол бар зидди интиқоли ғайриқонунии муҳоҷирон (Моддаи 3.a) 

 

Интиқоли ғайриқрнунии муҳоҷирон чунин маъно дорад: 
 
• таъмин намудани воридшавии шахси дигар; 
 
• ба ягон давлат, ки ин шахс шаҳрванди он нест ва ё дар қаламрави он доимӣ 
истиқомат намекунад; 
 
• барои ба даст овардани фоидаи пулӣ ё дигар фоидаи моддӣ. 
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 Харуду фурӯши 
одамон  

Интиқоли ғайриқонунии муҳоҷирон 
(ва ҳуқуқвайронкуниҳои марбут ба он) 

АМАЛ Ҷалб намудан, 
интиқол додан, 
супоридан, пинҳон 
кардан ё ба даст 
овардани одамон1 

- Таъмин намудани воридшавии 
ғайриқонунии кадом як шахс ба 
ягон давлати аъзо [аъзои 
Протокол], ки он шахс шаҳрванди 
он нест ё дар қаламрави он доимӣ 
зиндагӣ намекунад; 

- Пешниҳод намудани имконият ба 
шахсе, ки шаҳрванди давлати 
дахлдор нест ё дар қаламрави он 
доимӣ зиндагӣ намекунад, буду 
бош бидуни риояи талаботи 
зарурӣ барои буду бош дар он 
давлат бо роҳҳои (i) сохтани 
санадҳои тақаллубӣ барои ворид 
/хориҷ шудан ё санади 
мушаххаскунандаи шахс ва (ii) 
харидан, додани чунин санад ё 
доштани он, ё ҳама гуна воситаҳои 
дигари ғайриқонунӣ.2 

БО РОҲИ  Таҳдид бо зӯрӣ ва ё 
истифода аз он, ё 
дигар шаклҳои 
маҷбуркунӣ, рабудан, 
қаллобӣ, фиреб, 
сӯиистифода аз 
мансаб ё вазъи 
осебпазирӣ ва ё 
харидан дар шакли 
пулӣ ё фоида барои ба 
даст овардани розигии 
шахси 
назораткунандаи 
шахси дигар3 

Дар ҳолати интиқоли ғайриқонунии 
муҳоҷирон истифода намешавад – вуҷуд 
доштани далели имистифода аз 
воситаҳои номувофиқ талаб намешавад  

                                                        
1  Протокол оид ба пешгирии хариду фурӯши одамон, Моддаи 3. 
2  Протокол бар зидди ғайриқонунӣ ворид кардани муҳоҷирон, Моддаи 3(a), 6(1)(a) ва 6(1)(c); Моддаи 

6(1)(b) аз таҳлил хориҷ карда шуд, зеро он ба ҳадафи ТАС-и мазкур муносибати мустақим надорад 
(нигаред ба поён, шарҳҳо Қисми 2 ва шарҳи 11). 

3  Ниг. шарҳи 1. 
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МАҚСАД истисмор: он дар бар 
мегирад ҳадди аққал 
истисмори шахсони 
дигарро дар фоҳишагӣ 
ё дигар шаклҳои 
истисмори шаҳвонӣ, 
кори маҷбурӣ, ғуломӣ 
ё анъанаҳои монанд ба 
ғуломӣ, вазъияти 
вобаста будан ё 
гирифтани аъзои 
бадан4 

Ба даст овардани фоидаи мустақим ё 
ғайримустақими молиявӣ ва ё дигар 
фоидаи моддӣ5 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
4  Ниг. шарҳи 1. 
5  Протокол бар зидди интиқоли ғайриқонунии муҳоҷирон, Моддаи 3(1) ва 6(1). 



 
 

11 
 

МУҚАДДИМА 2 
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МУҚАДДИМА 
 
Тартиботи амалиёти стандартӣ чист? 
 
Маҷмӯаи мазкури тартиботи амалиёти стандартӣ (ТАС) як талошест, ки ба таври 
истисноӣ ҳамаи асноди меъёрӣ-ҳуқуқии дахлдори байналмилалӣ, методҳои 
пешрафта, нашрияҳо, василаҳо ва тартиботи амалиётиро дар як санад муттаҳид 
месозад, ки онҳо бо ҷинояткориҳои марбут ба хариду фурӯши одамон ва интиқоли 
ғайриқонунии муҳоҷирон муносибат доранд. 
 
Дастурамалҳои ТАС-и мазкур барои расонидани кӯмак ба муфаттишон дар 
баргузор намудани тафтишоти нигаронидашуда ба масъалаҳои зерин таррҳрезӣ 
шудаанд: 
 
• фаъолияти оперативӣ ва самарабахши ҳифзи ҳуқуқ 
• Айбдоркунӣ дар содир намудани ҷиноят 
• Андешидани тадбирҳо нисбат ба ҷинояткорон пас аз айбдор донистани онҳо  
• Роҳ надодан барои такроран ва маротибаи дигар қурбонӣ шудани ҷабрдидагони 
хариду фурӯши одамон  
• Таъмини ҳимояи зарурӣ/кӯмак/таваҷҷӯҳ ба қурбониён/шоҳидон 
• Ҳифзи ҳуқуқи муҳоҷирони интиқол додашуда 
• Андешидани чораҳои мувофиқ барои пешгирӣ намудани хариду фурӯш, такроран 

хариду фурӯши одамон қарор гирифтан ва интиқоли ғайриқонунии муҳоҷирон 
 
Ба таври кӯтоҳ гӯем, мақсади ТАС-и мазкур – расонидани кӯмак ба муфаттишонест, 
ки бо масъалаҳои тафтишот ва пешгирии ҷиноятҳои марбут ба хариду фурӯши 
одамон машғуланд. 
 
Нақши мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар мубориза бар зидди хариду фурӯши одамон   
 
Нақши мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар пешбурди парвандаҳои марбут ба хариду 
фурӯши одамон ва интиқоли ғайриқонунии муҳоҷирон бояд возеҳ ва барои ҳамаи 
ҷонибҳои манфиатдор фаҳмо бошад, то дар тақсимоти вазифаву ӯҳдадориҳо ва 
ҳисоботдиҳандагии ин ҷараён норасоиҳо набошанд. Дар робита бо ин масъала, 
нақши мақомоти ҳифзи ҳуқуқ чунин муайян шудааст:  
 
Нақши асосии мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар мубориза алайҳи хариду фурӯши 
одамон 
 

 Муайян намудани кӯдакон ва калонсолоне, ки дар гурӯҳи риск (хавф) қарор 
доранд 

 Додани маълумот ба қурбониёни эҳтимолӣ доир ба ҳуқуқҳояшон 
 Муайян намудан ва тафтиш кардани унсурҳои таркибии ҷиноят дар як ё дигар 

амал ва таъқиботи судии шахсони дастдошта дар хариду фурӯши одамон 
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 Равон намудани қурбониёни эҳтимолие, ки шаҳрванди давлати дахлдор 
нестанд ба хадамоти муҳоҷиратӣ 

 Пайдо намудани хадамоти кӯмакрасон ва равона сохтани 
қурбониён/қурбониёни эҳтимолӣ ба созмонҳои махсуси ғайридавлатӣ, ки 
метавонанд дар таъмин намудани манзили амн ва қаноатманд сохтани 
эҳтиёҷоти гуногун, аз ҷумла эҳтиёҷоти тиббӣ, равонӣ, кӯмаки ҳуқуқӣ, 
таҳсилот ва шуғл мусоидат намоянд   

 Баргузор намудани пурсиш, ҷамъ овардани маълумоти оперативӣ, 
гузаронидани тафтишот дар якҷоягӣ бо мақомоти муҳоҷиратӣ ва ҳамаи 
дигар ҷонибҳои дахлдор, инчунин бунёди робита бо муассисаҳои дигар ва 
сохторҳои миллӣ/байналмилалии ҳифзи ҳуқуқ  

 Таъмини ҳимоя барои қурбониён ва инчунин барои кормандони ба онҳо 
кӯмакрасон  

 Кори зич бо хадамоти муҳоҷиратӣ ва назорати сарҳадӣ, хадамоти иҷтимоӣ, 
мақомоти васоят ва СҒД бо мақсади таъмини ҳимояи қурбониён, аз ҷумла 
кӯдакон  

 Арзёбии доимии таҳдидҳо ба амният ва беҳбудии қурбониён ва оилаҳои 
онҳо дар ҳар як марҳалаи тафтишот, ҷараёни судӣ ва пас аз анҷоми онҳо  

 Таъмини риояи қонун дар давлатҳои Осиёи марказӣ 
 
Манбаъ: Полиси аспсавори шоҳигарии Канада. (2013). Саволҳои зуд-зуд пурсидашаванда. 
(Royal Canadian Mounted Police. (2013). Frequently asked questions). Дастрас аст дар 
сомонаи: http://www.rcmp-grc.gc.ca/ht-tp/q-a-trafficking-traite-eng.htm#q10 
 

 
 
 
Нақши асосии мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар мубориза бар зидди интиқоли 
ғайриқонунии муҳоҷирон 
 

Ҳангоми тафтишоти ҷиноятҳои содиршуда:  
 
 Амният: ҳифзи ҳаёт, бехатарӣ ва саломатии муҳоҷирон, таъмини ёрии 

тиббӣ, манзил, хӯроку об   
 Муайянсозӣ: ҷудо кардани муҳоҷирон аз шахсони ғайриқонунӣ 

интиқолдиҳандаи онҳо  
 Пурсиши пешакӣ: истифода намудани саволҳои умумӣ барои ба даст 

овардани маълумот оид ба: эҳтиёҷот ба кӯмак, шахсият, кишвари асл ва 
воқеаҳои ба наздикӣ рухдода 

 Пурсиш ва ба даст овардани далелҳои пешакӣ: гузаштан ба пурсиши 
муфассалтар 

 Боздошт: агар талаботи минималӣ барои ҳабс кардан қонеъ шуда бошанд, 
шахсони машғул ба интиқоли ғайриқонунии муҳоҷирон боздошт шаванд ва 
мавриди кофтуков қарор гиранд 
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 Далелҳо: ҷустуҷӯ намудан ва гирифтани ҳамаи далелҳои дахлдор дар ҷои 
ҷиноят ва илова намудани маълумоте, ки метавон дар тафтишотҳои 
проактивии  минбаъда истифода намуд  

 Васоити ахбори омма: таъмин намудани тавозун миёни риояи маҳрамият 
ва зарурати паҳнсозии маълумот тибқи қонунгузории дохилӣ 

 Арзёбӣ: арзёбӣ намудани паҳлӯҳои қавӣ ва заифи кори ҷустуҷӯӣ  
 

Ҳангоми тафтишоти проактивӣ:  
 

 Амният: ҳифзи ҳаёт ва амнияти муҳоҷирон, шахсони машғул ба интиқоли 
ғайриқонунии муҳоҷирон ва ҳамаи шахсони иштироккунанда дар 
тафтишот. Ҳимоя намудани манбаъҳои пӯшидаи маълумоти оперативӣ  

 Муайян намудани асар: муайян намудани иҷрокунандагони ҷиноят  
 Ҷамъоварии далелҳо: муайян намудан ва ба даст овардани далелҳо барои 

мусоидат ба таъқиботи судӣ 
 

 
Хариду фурӯши одамон ва интиқоли ғайриқонунии муҳоҷирон – зуҳуроти глобалие, 
ки дар кишварҳои Осиёи марказӣ низ рух медиҳанд 
 
Хариду фурӯши одамон як ҷиноятест, ки ба ҳамаи минтақаҳои ҷаҳон таъсир 
мекунад. Ин ҷиноятест, ки дар сатҳи миллӣ сурат мегирад, ҳамчунин аз сарҳадоти 
байналмилалӣ берун меояд ва барои мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар тамоми ҷаҳон 
мушкилоти гаронеро ба бор меорад. Пешгирии хариду фурӯши одамон ва 
мубориза бо он бо мушкилиҳои мураккаб печидагӣ доранд, вале бо дарназардошти 
масоҳатҳое, ки чунин ҷиноятҳо ба қайд гирифта намешаванд ва пинҳон мемонанд, 
масъалаи бештар мураккаб ошкор сохатри шахсони дастдошта дар хариду фурӯши 
одамон ва кашидани онҳо ба ҷавобгарӣ мебошад.  Масъалаи он ки бисёр ҳодисаҳои 
хариду фурӯши одамон ба қайд гирифта намешаванд ба он алоқаманд аст, ки 
ҷабрдидагон, бо сабабҳои маълум, худро аҳёнан қурбонии хариду фурӯши одамон 
ҳисоб мекунанд. Дар ҳамон мавридҳое, ки онҳо худро қурбонӣ ҳисоб менамоянд, 
онҳо наметавонанд бо мақомоти ҳифзи ҳуқуқ тамос кунанд, зеро бисёр вақт онҳо 
таҳти назорат қарор доранд, ҷароҳатҳои ҷисмонӣ доранд ва бо проблемаҳои ҷиддие 
рӯ ба рӯянд, ки онҳо бо саломатӣ алоқаманд мебошанд ва ё онҳоро тарсонидаанд ва 
аз ҳамкорӣ бо мақомоти ҳифзи ҳуқуқ бо сабаби таҳдидҳои шахсони хариду 
фурӯшкунанда ба онҳо ё ба аъзои оилаашон меҳаросанд. Ба ғайр аз ин, ҷиноятҳои 
марбут ба хариду фурӯши одамон дар бисёр ҳолатҳо бо он сабаб ба қайд нагирифта 
боқӣ мемонанд, зеро қурбониён метарсанд, ки онҳоро иштибоҳан иштироккунандаи 
ин ҷиноят мепиндоранд. Дар ниҳоят, қурбониёни хариду фурӯши одамон 
метавонанд дар назди мақомоти ҳифзи ҳуқуқ бо сабаби он ки дар гузашта бо полис ё 
бо сабаби нофаҳмиҳои ҷойдошта нисбат ба кори полис таҷрибаи талх доштаанд, дар 
ҳарос афтанд. 
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Ҳарчанд хариду фурӯши одамон асосан ҳамчун хариду фурӯш бо мақсади 
истисмори ҷинсӣ фаҳмида мешавад, амммо дар воқеъ он дар шаклҳои мухталиф 
зоҳир мешавад. Хариду фурӯши одамон мақасдҳои гуногунро думболагирӣ 
мекунад, ки ин аъмол дар қатори дигар аҳдоф, кори маҷбурӣ, кори чокарӣ, 
истисмори ҷинсии кӯдакон бо мақсади тиҷоратӣ, секс-туризм бо ҷалби кӯдакон, 
кори маҷбурӣ дар хонавода, издивоҷи маҷбурӣ, истисмори ҷинсии калонсолон, 
асорати қарз, кори маҷбурии кӯдакон, гирифтани аъзои бадан ва ғайраҳоро дар бар 
мегирад. 
 
Мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар ошкорсозӣ ва таъқиби шахсони дастдошта дар хариду 
фурӯши одамон ва кашидани онҳо ба ҷавобгарӣ, тафтиши ҷиноятҳо ва расонидани 
кӯмак бак қурбониёни хариду фурӯши одамон нақши ҳалкунанда мебозанд.  Беибо, 
иҷрои ин вазифа кори саҳл нест ва бо зарурати гузаронидани тафтишот берун аз 
сарҳадоти давлатӣ ва доштани камтарин маълумотҳои оперативӣ метавонад 
мураккаб гардад. Бар замми ин, қонунҳои чиноятии миллӣ на ҳамеша 
муқарраротеро дорост, то ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ иҷозат медиҳад, ки тадбирҳои 
фаъол ва муассирро андешанд. Ҳатто агар қонунҳои мувофиқ барои баррасӣ 
намудани хариду фурӯши одамон ҳамчун ҷиноят вуҷуд дошта бошанд ҳам, 
хусусияти хариду фурӯши одамон, ки моҳиятан ҷинояти ҷудогона набуда, балки 
маҷмӯи якчанд ҷиноят аст, боз ҳам мураккабии тафтишотро печидатар мегардонад. 
Ба ҳамин хотир, барои ҷилавгирӣ намудани хариду фурӯши одамон амалӣ 
гардонидани як зумра тадбирҳои комплексӣ дар соҳаи фаъолияти ҳифзи ҳуқуқ 
зарур аст ва дар онҳо амалҳои  мақомоти полиси кишварҳои мухталифи ҷаҳон, ки ба 
таври муваффақ тафтишотҳо мегузаронанд, шахсони ба хариду фурӯши одамон 
шомилро муайян ва ҳабс мекунанд, мисол шуда метавонанд.   
 
Дар бисёр ҳолатҳо ҷиноятҳои ба харуду фурӯши инсон дахлдоштаро тавассути 
пайгирӣ намудани даромад, бо дарназардошти он ки чунин ҷиноят дар аксар 
мавридҳо даромади калон меорад, метавон ошкор сохт. Дигар тарзи ҳалли ин 
проблема, ки муваффақияти худро собит сохт, баланд бардоштани сатҳи омодагии 
касбии кормандони полис дар ҳамаи сатҳҳо мебошад ва он имкон медиҳад, то 
аломатҳои хариду фурӯши одамон ба таври бештар самарабахш шинохта шаванд. 
Билохира, дар ТАС-и мазкур ба масъалаҳои ҳамкориҳои байниидоравӣ дар сатҳи 
миллӣ ва байналмилалӣ равшанӣ андохта мешавад. Бо дарназардошти он ки 
шахсони дастдошта дар хариду фурӯши одамон метавонанд саъю кӯшишҳои худро 
сафарбар намоянд ва макони содир намудани ҷиноятро дар кишвари ҳамсоя қарор 
диҳанд, зарур аст, ки мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, ки аксаран ба ин кор ҳамаи идора ва 
ташкилотҳоеро, ки метавонанд дар тафтишот кӯмак намоянд ҷалб кунанд ва 
захираву воситаҳои дар ихтиёр доштаашонро дар мубориза бар зидди хариду 
фурӯши одамон ҳарчӣ самарабахш истифода намоянд. Ташкилотҳое, ки бо онҳо 
мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар ин масъала метавонанд ҳамкорӣ намоянд, созмонҳои 
ғайридавлатӣ, ВАО, муассисаҳои кӯмакрасон ба қурбониёни ҷинояткориҳо ва 
ғайраҳоро дар бар мегиранд.  
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Мураккабиҳо дар тафтишоти ҷиноятҳои хариду фурӯши одамон бо мураккабиҳои 
таъқиби одамҷаллобон робита доранд. Ин амалро метавонад кифоя набудани 
далелҳои ҷамъоваришуда, набудани шоҳидони омодаи ҳамкорӣ, вуҷуд надоштани 
хадамоти тарҷумонӣ, ба таври зарурӣ тайёр набудани кормандони мақомоти 
прокуратура ва мақомоти судӣ, масалан таҳия ва баргузор нашудани тренингҳое, ки 
барои беҳтар фаҳмидани проблема мусоидат мекунанд ва бомуваффақият 
дастандаркорони хариду фурӯши одамон айбдор карда мешаванд, мураккабтар 
мегардонад. Ҳамаи ин проблемаҳоро метавон тавассути тайёрии мувофиқ, таъмини 
захираҳои иттилоотӣ, рушди ҳамкорӣ ва фароҳам овардани дастгирии бардавом дар 
ҳамаи сатҳҳо ҳал кард. Дар ТАС-и мазкур тадбирҳо ва стратегияҳои муассир дарҷ 
шудаанд, ки онҳоро мақомоти ҳифзи ҳуқуқ метавонанд дар мубориза бар зидди 
одамфурӯшон дар кишварҳои Осиёи марказӣ - Қазоқистон, Қирғизистон, 
Ӯзбекистон, Тоҷикистон ва Туркмаринсон татбиқ ва амалӣ гардонанд.   
 
Дар қатори бисёр сабабҳое, ки одамонро ба муҳоҷират водор месозанд, метавон 
камбизоатии шадид, вуҷуд надоштани имконияти таҳсил ва пайдо кардани кор, 
дастрасии нокифоя ба кӯмаки тиббӣ, табъизи ҷинсӣ, офатҳои табиӣ ва низоъҳо, 
инчунин бад шудани ҳолати муҳити зистро, ки қаламравҳоро ғайри қобили зист 
мегардонанд, номбар кард. Чун шумораи бештари одамон кӯшиш мекунанд то 
барои дарёфти ҳаёти беҳтар барои худ ва оилаҳояшон, баъзан барои наҷот ёфтан аз 
бекорӣ ва баъзан барои наҷот ёфтан аз камбизоатии шадид, офати табиӣ ва 
таъқибот, муҳоҷир шаванд, барои онҳо дар ин кор мусоидат ва хизматрасонӣ тақозо 
мешавад. На ҳамаи касоне, ки мехоҳанд муҳоҷират намоянд барои анҷоми ин амал 
имконияти қонунӣ доранд. Аз чунин вазъият ҷинояткорон барои ба даст овардани 
луқма истифода менамоянд ва муҳоҷиронро ғайриқонунӣ интиқол медиҳанд. Яке аз 
сабабҳои интиқоли ғайриқонунии муҳоҷирон вуҷуд доштани сарҳадот аст; ба ғайр 
аз ин, шумораи шахсони хоҳиши муҳоҷиратдошта одатан аз имконияти маҳдуди 
убур намудани сарҳадот бештар аст. Дар баробари ин, имкониятҳои давлатҳо барои 
назорат намудани муҳоҷират маҳдуданд ва сиёсати муҳоҷиратӣ дар бисёр мавридҳо 
ба ҳадафҳои худ ноил намешавад. Амалан, ҳар як давлат бо интиқоли ғайриқонунии 
муҳоҷирон ҳамчун кишвари асл, транзит ё кишвари мақсад ва ё ба сифати ҳамаи ин 
гуфтаҳо рӯ ба рӯ мешавад. 
 
Интиқоли ғайриқонунии муҳоҷиронро метавон дар шароити васеътари муҳоҷирати 
ғайриқонунӣ баррасӣ кард. Чун қоида, ангезаҳои интиқолдиҳандагони ғайриқонунӣ 
аз ангезаҳои муҳоҷирони ғайриқонунӣ тафовут надоранд: онҳо мехоҳанд зиндагии 
худ ва аъзои оилаҳои худро беҳтар гардонанд ва ё аз таъқибот халос шаванд. 
Муносибати шахсони ғайриқонунӣ интиқолшаванда аз муносибати шахсони 
машғул ба интиқолдиҳии ғайриқонунӣ фарқи ҷиддӣ дорад; дар баъзе ҳолатҳо шахси 
дастдошта дар интиқолдиҳии ғайриқонунӣ ба сифати миёнарави оддӣ баромад 
намуда ба муҳоҷирон кӯмак мекунад, то ба ҷои таъйиншудаи интихобкардаашон 
омада расанд. Дар дигар ҳолатҳо, шахси дастдошта дар интиқолдиҳии ғайриқонунӣ 
ҳар як марҳалаи интиқоли ғайриқонуниро назорат мекунад, аз ҷумла омада 
расидани муҳоҷирро то макони ниҳоии таъйиншуда. Дар бисёр мавридҳо, 
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муҳоҷирон дар роҳ бо душвориҳои рӯ ба рӯ мешаванд ва дар натиҷа то як ё дигар 
макони мушаххас намерасанд ва ё ба хонаҳояшон баргашта наметавонанд. Дар 
ҳолатҳои дигар, муҳоҷир ва шахси ғайриқонунӣ интиқолдиҳандаи вай ба таври 
муфассал масъалаҳои сафарро то макони таъйиншуда мувофиқа менамоянд. 
 
Бисёр муҳоҷирон мехоҳанд будуни иштироки шахсони машғул ба интиқолдиҳии 
ғайриқонунӣ муҳоҷират намоянд. Аммо бо сабаби он ки роҳҳои дигар маҳдуданд ва 
ҳаракат нисбатан мураккаб мегардад, инчунин муҳити атроф ҳангоми сафар 
ношинос аст, муҳоҷирон метавонанд ба хидмати шахсони дастдошта дар интиқоли 
ғайриқонунии муҳоҷирон рӯ оранд. Дар баробари ҳарчӣ дуртар шудани муҳоҷир аз 
муҳити унсгирифтааш (масалан, яке аз омилҳои бегона ҳис кардани худ дар роҳ 
надонистани забон мебошад), ӯ ҳамон қадар бештар ба кӯмак ниёз пайдо мекунад. 
 
Таъкид кардан зарур аст, ки ҷиноят ҳисоб кардани интиқоли ғайриқонунии 
муҳоҷирон ва фаъолиятҳои ба он алоқадошта танҳо ба онҳое дахл дорад, ки аз 
интиқоли ғайриқонунии муҳоҷирон фоидаи пулӣ ё дигар фоидаи моддӣ ба даст 
меоранд. Дар Протокол бар зидди интиқоли ғайриқонунии муҳоҷирон таъкид 
мешавад, ки чунин ҷурм набояд ба шахсон ва созмонҳо, масалан аъзои оила ва 
гурӯҳҳои ғайридавлатӣ ва мазҳабие татбиқ шавад, ки онҳо ба интиқоли ғайриқонуни 
муҳоҷирон бидуни ба даст овардани фоида мусоидат менамоянд. 
 
Маҷрои муҳоҷирати ғайриқонунии муҳоҷирон ба давлатҳои Осиёи марказӣ, дар 
аксарияти мавридҳо аз хориҷи минтақа манбаъ мегирад, аз ҷумла аз Осиёи ҷанубӣ. 
Бо вуҷуди ин, муҳоҷирати ғайриқонунӣ дар дохили минтақа низ вуҷуд дорад, ки он 
то ҳол бо шумораи зиёди далелҳои санадӣ тасдиқи худро наёфтааст.  
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АСОСҲОИ ҲУҚУҚУИ БАЙНАЛМИЛАЛӢ 3 
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АСОСҲОИ ҲУҚУҚИ БАЙНАЛМИЛАЛӢ 
 
Хариду фурӯши одамон ва интиқоли ғайриқонунии муҳоҷирон ду мафҳуми гуногун 
мебошанд, ки андешидани тадбирҳои махсусро аз ҷониби мақомоти ҳифзи ҳуқуқ 
талаб менамоянд. Бо вуҷуди ин, дар аксар мавридҳо фарқ байни ин ду мафҳум 
ҳангоми рӯ ба рӯ шудан  бо парвандаҳои марбут ба хариду фурӯши одамон ва 
интиқоли ғайриқонунии муҳоҷирон камтар возеҳанд. Ҳодисаҳои зиёде рух 
медиҳанд, ки муҳоҷирони ғайриқонунӣ интиқолёфта дар оқибат қурбрниёни 
хариду фурӯши одамон мешаванд. Дар робита бо ин, сарфи назар аз таърифҳои 
ҷудогонаи истифодашаванда барои ҳар яки ин зуҳурот, сарҳади байни ин ду ҷиноят 
дар воқеъ метавонад бардошта шавад. Ба ҳамин хотир, ин ду ҷиноят метавонанд 
ҳамзамон содир шаванд ва интиқоли ғайриқонунии муҳоҷирон бо сабабҳои 
мухталиф ба хариду фурӯши одамон табдил ёбад. Яке аз сабабҳои асосӣ дар ин 
ҳолат вазъияти осебпазирии муҳоҷир ҳангоми интиқоли ғайриқонунӣ мебошад. 
Ҳамзамон сурат гирифтани ин ду ҷиноят ба таври мухтасар дар фаслҳои минбаъдаи 
ТАС-и мазкур мавриди баррасӣ қарор мегирад, аммо дар зер таърифҳо доир ба 
мафҳумҳои хариду фурӯши одамон ва интиқоли ғайриқонунии муҳоҷирон оварда 
шудаанд. Ин таърифҳо ба хотири он пешниҳод шудаанд, ки мақомоти ҳифзи ҳуқуқ 
ба ҳар ду ҷиноят ба таври бояду шояд таваҷҷӯҳ намоянд ва як ҷиноятро аз ҷинояти 
дигар ҷудо карда тавонанд.   
 
Хариду фурӯши одамон 
 
Моддаи 3 Протокол оид ба пешгирӣ ва монеа шудан ба хариду фурӯши одамон, бахусус 
занону кӯдакон ва ҷазо барои он 6 (минбаъд ҳамчунин «Протокол бар зидди хариду 
фурӯши одамон» унвон мешавад) ин ҷиноятро ба таври зайл таъриф медиҳад: 
 

«Хариду фурӯши одамон» маънои ҷалбкунӣ, интиқол, супоридан, ҷой 
додан ва қабул намудани одамонро бо мақсади истисмор дорад, ки ин 
амал аз тариқи таҳдид бо зӯрӣ ё истифода аз зӯроварӣ ва дигар шаклҳои 
водорсозӣ, рабудан, қаллобӣ, фиреб додан, сӯиистифода аз мансаб ё 
вазъияти осебпазирӣ ва ё бо роҳи ришва додан дар шакли пул ё дигар 
фоида барои розӣ кардани шахси назораткунандаи шахси дигар сурат 
мегирад. Истисмор ҳадди аққал истисмори шахси дигар дар фоҳишагӣ ва 
ё дигар шакли истисмори шаҳвонӣ, меҳнат ё хизматрасониҳои маҷбурӣ, 
ғуломӣ ё анъанаҳои ба ғуломӣ монанд, чокарӣ ва гирифтани аъзои 
баданро» дар бар мегирад. 
 

Қайд кардан зарур аст, ки дар ҳолатҳои хариду фурӯши кӯдакон мавҷудияти 
воситаҳои зарурӣ талаб карда намешавад, ба монанди таҳдид бо зӯрӣ ё истифода 

                                                        
6  Протокол бар зидди хариду фурӯши одамон дар Маҷмаи кули СММ (қатъномаи 55/25), 15 ноябри с. 2000 қабул 

шудааст. Он 25-уми декабри 2003 эътибор пайдо кардааст. Бо мақоми тасвиби Протокол метавон дар сомонаи 
зерин шинос шуд:  
http://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-e.pdf 
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аз зӯроварӣ ва ё дигар шаклҳои маҷбурсозӣ, рабудан, қаллобӣ, фиреб додан 
сӯиистифода аз мансаб ё вазъи осебпазир ё харидан бо пул ё дигар фоидаи моддӣ, 
то ин амал ҳамчун далели содир кардани ҷинояти марбут ба хариду фурӯши 
одамон муқаррар шавад. Бо суханони дигар гӯем, омилҳои исботкунандаи амали 
хариду фурӯши кӯдак дар бар мегиранд ҷалбсозӣ, интиқол, супоридан, ҷой додан ё 
қабул намдуни кӯдакро бо мақсади истисмор. 
 
Интиқоли ғайриқонии муҳоҷирон 
 
Протокол бар зидди интиқоли ғайриқонунии муҳоҷирон бо мақсади пешгирии 
«интиқоли ғайриқонунии муҳоҷирон ва мубориза бо он, инчунин бо мақсади боло 
бардоштани ҳамкориҳо байни давлатҳои аъзо барои расидан ба ин ҳадафҳо ва 
ҳимояи ҳуқуқҳои муҳоҷирони ғайриқонунӣ интиқолёфта» 7  қабул шадааст. Дар 
Протокол интиқоли ғайриқонунии муҳоҷирон ҳамчун «таъмин намудани 
воридшавии ғайриқонунии ҳама гуна шахс ба ягон давлаи аъзо, ки он шахс 
шаҳрванди он давлат нест ё дар қаламрави он ба таври доимӣ иқомат намекунад бо 
мақсади ба даст овардани фоидаи мустақим ё ғайримустақими пулӣ ё моддӣ» 
муайян шудааст (Моддаи 3 (a)). Ин ҷиноят дар худ унсурҳои зеринро дорост: 
 
• таъмин намудани воридшавии ғайрикқонунӣ    
• ба кадом як давлат аз ҷониби шахсе, ки шаҳрванди он нест ё дар қаламрави он ба 
таври доимӣ иқомат намекунад 
• барои ба даст овардани фоидаи мустақим ё ғайримустақими пулӣ ё моддӣ. 
 
Илова бар дохилшавии ғайриқонунӣ, Протокол ҳамчунин ҷурм ҳисоб намудани 
шаклҳои амалҳои иловагиеро аз давлатҳои аъзо талаб менамояд, ки онҳо дар 
аксарияти ҳолатҳо бо интиқоли ғайриқонунӣ робита доранд: ба монанди «тайёр 
кардан», «ба даст овардан, пешниҳод кардани санади тақаллубӣ барои ворид\хориҷ 
шудан ё ҳуҷҷати мушаххаскунандаи шахс» ё «доштани он», ҳамчунин фароҳам 
овардани имконияти буду бош ба шахсе, ки шаҳрванди он давлат нест ё дар 
қаламрави он доимӣ зиндагӣ намекунад бидуни риоя кардани талаботи зарурии 
қонун барои буду бош. 
 
Фарқ байни ин ду мафҳум дар чист? 
 
Дар бисёр ҳолатҳо, барои маҳомоти ҳифзи ҳуқуқ фарқ намудани хариду фурӯши 
одамон аз интиқоли ғайриқонунии муҳоҷирон душвор аст. Баъзе қурбонёни хариду 
фурӯши одамон метавонанд барои ғайриқонунӣ интиқол ёфтан ба кадом як кишвар 
розӣ шаванд, аммо намедонанд, ки онҳоро фиреб додаанд ва дар воқеъ мақсади 
хоҷаҳо истисмор намудани онҳо мебошад. (Агар фиреб надиҳанд, онҳо шояд аз 
ибтидо барои ба таври ғайриқонунӣ интиқол ёфтан розӣ нашаванд).   
                                                        
7  Протокол бар зидди интиқоли ғайриқонунӣ дар Маҷмаи кули СММ (қатъномаи 55/25) дар таърихи 15-уми 

ноябри 2000 қабул шудааст. Бо мақоми тасвиби Протокол метавон дар сомонаи зерин шинос шуд: 
http://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-e.pdf 
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Ҳарчанд дар амал фарқ намудани қазияи хариду фурӯши одамон аз интиқоли 
ғайриқонунии муҳоҷирон шояд душвор аст, аммо кормандони мақомоти ҳифзи 
ҳуқуқ 3 фарқи асосиро байни интиқоли ғайриқонунии муҳоҷирон ва хариду 
фурӯши одамон бояд донанд. 
 
1. Истисмор 
 
Манбаи асосии даромад аз хариду фурӯши одамон, истисмори одам аст. Баръакси 
ин амал, шахси дастдошта дар интиқоли ғайриқонунӣ, пас аз фароҳам овардани 
имконият ба муҳоҷир, ки ба як ё дигар кишвар ворид шавад ва дар он буду бош 
дошта бошад, мақсади истисмор кардани он муҳоҷирро надорад ва даромади 
шахсони шомили интиқолдиҳандагони ғайриқонунӣ аз маблағи пардохтшаванда 
барои интиқоли ғайриқонунӣ иборат аст. Шахсони дастдошта дар интиқоли 
ғайриқонунии муҳоҷирон одатан маблағро пешакӣ ва ё пас аз ворид шудани 
муҳоҷир аз худи вай ё аз шахси миёнарав мегиранд. Муносибат байни шахси 
қочоқкунанда (ғайриқонунӣ интиқолдиҳанда) ва муҳоҷири ғайриқонунӣ 
дохилшаванда маъмулан пас аз иҷро шудани шартнома бо қочоқгар ва таъмин 
намудани дохилшавии ғайриқонунӣ ё буду боши ғайриқонунӣ ба охир мерасад. Дар 
мавридҳое, ки аз ибтидои ҷараёни интиқолдиҳии ғайриқонунии муоҷир маблағ ба 
пуррагӣ пардохт намешавад,  он далеле, ки пул пурра пардохт нашудааст, 
муҳоҷиронро осебпазир месозад ва эҳтимол дорад, ки аз ҷониби он шахсони 
қочоқкунанда мавриди истисмор қарор гиранд. Мақомоти ҳифзи ҳуқуқ бояд ба 
чунин ҳодисаҳо таваҷҷӯҳи амиқ зоҳир кунанд, зеро ин ҳодисаҳо метавонанд бо 
хариду фурӯши одамон ва мақсади истисмори шахс робита дошта бошанд.  
 
Тавре, ки аллакай зикр шуд, дар ҷараёни хариду фурӯши одамон, даромад асосан 
дар натиҷаи истисмор кардан ба даст меояд. Марҳалаи истисмор метавонад якчанд 
сол давом кунад. «Фурӯхтани» қурбонӣ низ то оғози истисмор дар макони 
таъйиншуда ба истисмор кардан тааллуқ дорад.  
  
2. Дохилшавӣ ва иқомати ғайриқонунӣ («фаромиллӣ»)  
 
Интиқоли ғайриқонунии муҳоҷирон ҳамеша хусусияти фаромиллӣ дорад ва ҳадди 
аққал ду кишварро фаро мегирад. Мақсади интиқоли ғайриқонунии муҳоҷирон ё 
амалҳои ба он дахлдор ҳамеша мусоидат намудан барои ғайриқонунӣ воридшавии 
шахсон аз як кишвар ба кишвари дигар ё иқомати ғайриқонунӣ дар он кишвар аст. 
 
Хариду фурӯши одамон аз ҷониби дигар, метавонад бо убури сарҳадот робита 
дошта бошад, аммо он ҳамчунин метавонад дар қаламрави ҳамон як кишвар сурат 
гирад. Дар воқеъ, қурбониёни хариду фурӯши одамонро бисёр вақт дар қаламрави 
кишвари худашон мефурӯшанд. 
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3. Розигӣ 
 
Инитиқоли ғайриқонунии муҳоҷирон, маъмулан бо розигии тарафайни байни 
қочоқгарон ва муҳоҷирони ғайриқонунӣ интиқолшаванда сурат мегирад. Интиқоли 
ғайриқонунии муҳоҷирон ҳатман қурбонӣ сохтани муҳоҷирро дар назар надорад. 
Аммо ин чунин маъно надорад, ки дар раванди интиқоли ғайриқонунӣ ҷиноятҳои 
дигар нисбат ба муҳоҷир содир шуда наметавонанд. Нисбат ба онҳо бисёр вақт 
амалҳои зӯроварӣ ё ҷиноятҳои ба ҳаёти онҳо хатарнок сурат мегиранд. Ҳангоми 
интиқоли ғайриқонунӣ, муҳоҷирон метавонанд аз розигии худ даст кашанд 
(масалан, агар шароитҳои интиқолшавиро хатарнок ҳисоб кунанд), аммо дар оқибат 
маҷбур мешаванд, ки иштирокашонро дар ҷараёни интиқоли ғайриқонунӣ давом 
диҳанд (масалан, вақте онҳоро маҷбур мекунанд ба киштии сӯрохшуда ё ба мошини 
боркаши пур аз одам савор шаванд). Ана ба ҳамин хотир кормандони ҳифзи ҳуқуқ 
бояд ҳуқуқҳои муҳоҷирони ғайриқонунӣ интиқолшавандаро донанд ва онҳоро 
ҳимоя кунанд.   
 
Дар ҳолати хариду фурӯши одамон, қурбониён ё розигии худро надодаанд - масалан 
агар онҳоро рабудаанд ё фурӯхтаанд – ё розигии аввала маънои худро гум кардааст, 
зеро одамфурӯшон аз воситаҳое ба монанди фиреб додан, сӯиистифода аз вазъияти 
осебпазирӣ, таҳдиди зӯроварӣ ва ғайраҳо истифода намудаанд.  
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АСОСҲОИ ҲУҚУҚИ МИЛЛӢ  
 
Рушди асосҳои ҳуқуқи миллӣ, ки барои пешгирии хариду фурӯши одамон, 
интиқоли ғайриқонунии муҳоҷирон ва мубориза бо онҳо заруранд дар баробари 
асосҳои ҳуқуқи байналмилалӣ аҳамият доранд. Дар мубориза ба муқобили хариду 
фурӯши одамон ва интиқоли ғайриқонунии муҳоҷирон бархӯрдҳои ҳамаҷониба ва 
куллиро таъмин кардан зарур аст.   
 
Сарфи назар аз он, ки заминаи қонунгузории кишварҳои Осиёи марказӣ ба таври 
кофӣ рушд кардааст, баъзе ҷанбаҳои калидие вуҷуд доранд, ки такмил додани онҳо 
метавонанд муфид бошанд. Дар фаслҳои минбаъда муқаррароти қонунҳои миллӣ, 
ки ба муқаррароти ҳуқуқи байналмилалӣ мувофиқанд, дарҷ гаштаанд. Истифодаи 
чунин бархӯрд имкон медиҳад, ки норасоиҳои қонунгузорӣ барои ба назар 
гирифтан аз ҷониби мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ошкор шаванд, зеро онҳо дар амал бо 
оқибатҳои ҳодисаҳои хариду фурӯши одамон, интиқоли ғайриқонунии муҳоҷирон 
ва дар аксарияти мавридҳо аввалин шуда бо ҳодисаҳои шубҳаноки робитадошта бо 
хариду фурӯши одамон ва интиқоли ғайриқонунии муҳоҷирон рӯ ба рӯ мешаванд. 
 
Интиқоли ғайриқонунии муҳоҷирон: ҳуқуқи байналмилалӣ ва қонунгузории миллӣ 
 
Протокол бар зидди интиқоли ғайриқонунии муҳоҷирон 

 
1. Моддаи 3(а) 

 
«Интиқоли ғайриқонунии муҳоҷирон» маънои таъмин намудани воридшавии 
ғайриқонунии кадом як шахсро бо мақсади ба даст овардани фоидаи пулӣ ё 
моддӣ, ба ягон давлати узв дорад, ки шахс шаҳрванди он нест ва дар қаламрави он 
доимӣ зиндагӣ намекунад. 
 

 
 Дар мавриди Моддаи 3(a) Протокол бар зидди интиқоли ғайриқонунии 

муҳоҷирон, панҷ давлати Осиёи марказӣ ҳанӯз барои муайян намудани 
мафҳуми «Интиқоли ғайриқонунии муҳоҷирон» иқдом пеш нагирифтаанд.  

 
 
Протокол бар зидди интиқоли ғайриқонунии муҳоҷирон 
 

2. Моддаи 3(b) 
 

«Дохилшавии ғайриқонунӣ» маънои убур намудани сарҳадот бидуни риояи 
талаботи зарурӣ ва хилофи қонун ворид шудан ба кишвари қабулкунандаро 
дорад. 
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 Дар Моддаи 1-и Қонуни Ҷумҳурии Қазоқистон «Дар бораи муҳоҷирати 
аҳолӣ», таърифи истилоҳи «муҳоҷири ғайриқонунӣ» дарҷ шудааст ва 
маънояш чунин аст, ки шахси хориҷӣ ё шахси бидуни табаъият бо вайрон 
кардани қонун ба кишвар ворид мешавад. Ба тарзи шабеҳ, дар Моддаи 16-и 
Қонуни Ҷумҳурии Қирғизистон «Дар бораи сарҳадоти давлатӣ» 
вайронкунандагони сарҳади давлатӣ муайян карда мешавад, ки онҳо шахсони 
убуркунанда ва ё кӯшиши убуркунии сарҳади давлатӣ бо вайрон намудани 
қоидаҳои муқарраршуда мебошанд. Ба ғайр аз ин, Моддаи 346-и Кодекси 
ҷиноятии Ҷумҳурии Қирғизистон чунин амалро ҳамчун ҷиноят эътироф 
менамояд. Дар қонунгузории Ӯзбекистон мафҳуми «воридшавии 
ғайриқонунӣ» дар Моддаи 223-и Кодекси ҷиноятӣ ҳамчун «хориҷ шудан аз 
сарҳад, ворид шудан ба Ҷумҳурии Ӯзбекистон ё убур намудани сарҳад бо 
вайронкунии қоидаи муқарраршуда» муайян карда мешавад. Бар замми ин, 
дар Моддаи 335-и Кодексти ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон убури 
ғайриқонунии сарҳадоти давлатӣ ҳамчун убури ғайриқонунии сарҳади 
давлатӣ бидуни санадҳои муайян ва иҷозатномаи зарурӣ муайян карда 
шудааст. Билохира, дар қонунгузории Туркманистон истилоҳи «воридшавии 
ғайриқонунӣ» вуҷуд надорад.   

 
Протокол бар зидди интиқоли ғайриқонунии муҳоҷирон 
 
3. Моддаи 6 (1) 
 

Ҳар як давлати узв чунин тадбирҳои қонунгузорӣ ва дигар чораҳои 
заруриро меандешад, то амалҳои зеринро бо мақсад ва бо нияти ба даст 
овардани фоидаи пулӣ ё моддӣ содир намудан, ҷиноят ҳисобанд ва ҷазо 
диҳанд: (a) Интиқоли ғайриқонунии муҳоҷирон; (b) содир намудани амалҳо 
барои фароҳам овардани шароити интиқоли ғайриқонунии муҳоҷирон: (i) 
тайёр намудани санади тақаллубӣ барои хориҷ/ворид шудан ё санади 
тақаллубии мушаххаскунандаи шахсият; (ii) ба даст овардан, пешниҳод 
намудан ё доштани чунин санад; (c) пешниҳод намудани имконияти буду 
бош ба шахсе, ки шаҳрванди давлати дахлдор нест ё дар қаламрави он 
доимӣ зиндагӣ намекунад бо истифода аз воситаҳои зикршуда дар зербанди 
(b)-и ҳамин банд ё бо дигар роҳҳои ғайриқонунӣ. 

 
 
 Моддаи 330-2, банди (1) Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Қазоқистон муҳоҷирати 

ғайриқонуниро бо роҳи пешниҳод намудани воситаҳои нақлиёт, санадҳои 
тақаллубӣ, манзил ё дигар бино ва ё ба шаҳрвандон, хориҷиён ва шахсони 
бидуни табаъият расонидани хидмат барои дохилшваӣ\хориҷшавии 
ғайриқонунӣ ва ҳаракат дар қаламрави Ҷумҳурии Қазоқистон, ҷиноят ҳисоб 
менамояд. Ба ҳамин монанд, банди (2) ҳамон амалҳои содиршударо аз ҷониби 
гурӯҳи созмонёфта ё бо истифода аз ваколатҳои хизматии худ, ҷиноят 
эътироф мекунад. Ба ғайр аз ин, Моддаи 204-1 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии 
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Қирғизистон ташкил намудани муҳоҷирати ғайриқонуниро тавассути 
пешниҳод намудани васоити нақлиёт ё санадҳои тақаллубӣ, манзил ё дигар 
бино, инчунин расонидани дигар хидматҳо ба шаҳрвандон барои 
воридшавию хориҷшавии ғайриқонунӣ ва ҳаракат дар қаламрави Ҷумҳурии 
Қирғизисто, ҷиноят эътироф менамояд. Ҳамчунин, Моддаи 291-и Кодекси 
маъмурии Қирғизистон, хилофи қоидаҳои муқарраршуда пешниҳод 
намудани манзили зист, воситаҳои нақлиёт ва дигар хадамотро ба 
шаҳрвандони хориҷӣ ё шахсони бешаҳрванд, буду боши онҳо ва инчунин 
хилофи қоидаҳои транзит анҷом додани чунин амалҳоро, ҷиноят эътироф 
мекунад.   

 
Моддаи 224-и Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Ӯзбекистон вайрон кардани 
тартиби қабули шаҳрвандони хориҷӣ ё шахсони бешаҳрвандиро 
(бетабаъиятро) аз ҷониби шахсони расмӣ, шахсони даъваткардаи 
шаҳрвандони хориҷӣ ё шахсони бешаҳрванд ба Ҷумҳурии Ӯзбекистон бо 
корҳои хусусӣ, вайрон кардани тадбирҳо доир ба таъмин намудани қайди 
муваққатӣ барои чунин шаҳрвандон, инчунин вайрон кардани тартиби хориҷ 
шудани онҳо пас аз тамом шудани мӯҳлати муқарраршуда ё пешниҳод 
намудани манзил, воситаҳои нақлиёт ё хидмат расонидан ба онҳо, ки дидаву 
дониста поймол шудани қоидаҳои буду бошро дар Ҷумҳурии Ӯзбекистон ба 
бор меоранд, ҷиноят ҳисоб мекунад. Илова бар ин, тибқи Моддаи 223, агар 
маълум гардад, ки муҳоҷир ба таври ғайриқонунӣ интиқол ёфтааст ё барои 
вай дигар шароитҳо муҳайё карда шудаанд, вай бо дигар шахсони 
кӯмакрасонида дар интиқоли ғайриқонунӣ, дар кули ин ҷиноят ба ҷавобгарӣ 
кашида мешаванд.    
 
Дар мавриди Ҷумҳурии Тоҷикистон бошад, ташкил кардани воридшавии 
ғайриқонунии шаҳрвандони хориҷӣ ё шахсони бешаҳрванд ба Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ё транзити ғайриқонунии онҳо аз қаламрави он, тибқи Моддаи 
335 (1) ва Моддаи 335 (2), ки ба ташкил намудани муҳоҷирати ғайриқонунӣ 
дахл доранд, ҷиноят эътироф карда мешавад.   
 
Ниҳоятан, дар Моддаи 6, қисми 3 ва 4-и Кодекси Туркманистоноид оид ба 
қонунвайронкуниҳои маъмурӣ гуфта мешавад, ки «вайрон кардани тартиби 
дохилшавӣ, хориҷшавӣ ва буду боши шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони 
бешаҳрванд дар қаламрави Туркманистон, инчунин транзити онҳо тавассути 
қаламрави Туркманистон» асос мешавад барои ҷалб намудан ба ҷавобгарии 
маъмурӣ шахсонеро, ки имконияти буду боши ғайриқонунӣ ё иқомати 
доимиро ба шаҳрвандони хориҷӣ пешниҳод кардаанд. 
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Хариду фурӯши одамон: ҳуқуқи байналмилалӣ ва қонунгузории миллӣ 
 

Протокол бар зидди хариду фурӯши одамон 
 

1. Моддаи 3(a)  
 
«Хариду фурӯши одамон» маънои  амалӣ намудани ҷалбсозӣ, ҳамлу нақл, 
супоридан, паноҳгоҳ додан ё ба даст овардани одамон бо роҳи таҳдиди зӯрӣ ё 
истифода аз он, дигар шаклҳои маҷбурсозӣ, рабудан, қаллобӣ, фиреб додан, 
сӯиистифода аз мансаб ё аз вазъи осебпазирӣ ва ё бо роҳи ришва додан дар шакли 
пул ё фоида барои гирифтани розигии шахси назораткунандаи  қурбониро дорад; 
 

 
 Моддаи 128 (1) Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Қазоқистон ҷалбсозӣ, инчунин 

ҳамлу нақл ва транзити одамонро бо мақсади истисмор ҳамчун ҷалбсозии 
амалишаванда ба роҳи фиреб бо мақсадҳои истисмори ҷинсӣ ё дигар 
намудҳои истисмор муайян менамояд, дар ҳоле, ки банди (3) дар ҳамин 
Модда, инчунин ҳамин амалҳои содиршударо бо мақсади интиқол додани 
шахсони ҷалбгашта аз як кишвари хориҷӣ ба кишвари дигар, ба хориҷи 
Ҷумҳурии Қазоқистон ё ҳамлу нақл берун аз қаламрави Ҷумҳурии 
Қазоқистон ё тавассути қаламрави Қазоқистонро бо ҳадафи истисмори ҷинсӣ 
ё дигар  намудҳои истисмор, ҷиноят эътироф мекунад. Мафҳуми «ҷабрдида» 
ба таври умум дар Кодекси ҷиноӣ-просессуалӣ муайян карда мешавад. 
Мутобиқи Моддаи 75-и Кодекси ҷиноӣ-просессуалӣ, ҷабрдидаи ҷараёни 
ҷиноӣ-просессуалӣ шахсе эътироф мегардад, ки нисбат ба вай асос вуҷуд 
дорад то фарз равад, ки ба вай мустақиман аз тариқи ҷинояткорӣ зарари 
маънавӣ, ҷисмонӣ ва молӣ расонида шудааст.   

 
Айнан ҳамин тавр, дар Моддаи 124-и Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии 
Қирғизистон гуфта мешавад, ки хариду фурӯши одамон – ин амали ҷалбсозӣ, 
ҳамлу нақл, ҷой додан, пинҳон сохтан, қабул намудан, супоридан, хариду 
фурӯши одам ё дигар муомила бо розигӣ ва ё бе розигии шахс, ки тавассути 
маҷбур сохтан, инъоб (шантаж), қаллобӣ, фиреб кардан, рабудан бо мақсади 
истисмор ё ба даст овардани дигар фоидаҳо амалӣ мегардад. Илова бар ин, 
Моддаи 1-и Қонуни Ҷумҳурии Қирғизистон «Дар бораи пешгирӣ ва мубориза 
бар зидди хариду фурӯши одамон», қурбонии хариду фурӯши одамонро  
ҳамчун шахси ҷабрдидаи хариду фурӯши одамон муайян менамояд, сарфи 
назар аз он ки он шахс барои ҳамлу нақл, супорида шудан, фурӯхта шудан ё 
дигар амалҳои марбут ба хариду фурӯши одамон розигии худро додаст ё не.    
 
Моддаи 3-и Қонуни Ҷумҳурии Ӯзбекистон «Дар бораи мубориза бар зидди 
хариду фурӯши одамон» аз 17-уми апрели соли 2008, таҳти № ЗРУ-154 ба 
амали хариду фурӯши одамон чунин таъриф медиҳад: «Ҷалбсозӣ, ҳамлу нақл, 
супоридан, ҷой пинҳон кардан ё гирифтани одамон бо мақсади истисмори 
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онҳо тавассути таҳдиди зӯроварӣ, истифода аз зӯроварӣ ё дигар шаклҳои 
маҷбурсозӣ, рабудан, қаллобӣ, фиреб додан, сӯиистифода аз мансаб ё 
вазъияти осебпазирӣ ва ё бо роҳи ришва додан дар шакли пул ё дигар фоида 
барои ба даст овардани розигии шахси назораткунандаи дигар шахс».   

  
Мутобиқи Моддаи 130 (1) Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон, хариду 
фурӯши одамон – яъне «бо мақсади сӯиистифода (сӯиистифодаи 
фоҳишагарии дигар шахсон ё дигар шакли сӯиистифодаи шаҳвоният, кор ё 
хизматрасонии маҷбурӣ, ғуломӣ ё расму одатҳои ба ғуломӣ ҳамшабеҳ, ҳолати 
ноилоҷӣ ё гирифтани узв ва (ё) бофта) – ҷалбкунӣ, интиқол, супоридан, 
пинҳонккунӣ ё гирифтани одамон бо роҳи таҳдиди зӯрӣ ё истифодаи он ё 
дигар шаклҳои маҷбурсозӣ, дуздӣ, қаллобӣ, фиреб, сӯиистифода аз мансаб ё 
ҳолати осебпазирӣ ё ришва додан дар шакли пардохт ё фоида барои 
гирифтани розигии шахсе, ки дигар шахсро назорат мекунад». Худи ҳамин 
мафҳум дар Қонун «Дар бораи мубориза бар зидди хариду фурӯши одамон» 
аз 15-уми  июли 2004 дарҷ шудааст.   
 
Дар Моддаи 1-и Қонуни Туркманистон «Дар бораи мубориза бар зидди 
хариду фурӯши одамон», хариду фурӯши одам чунин таъриф карда мешавад: 
«маҷмӯи амалҳои иртиботдошта бо ҷалб кардан, харидан, фурӯхтан, ҳамлу 
нақл дар қаламрави як ё якчанд кишвар, супоридан аз даст ба даст ё боздошти 
шахс ё гурӯҳи одамон бо роҳи таҳдиди зӯроварӣ ё истифодаи он, гирифтор 
намудани ба асорати қарз ва дигар шаклҳои маҷбурсозӣ, рабудан, фиреб, 
қаллобӣ, сӯиистифода аз мансаб ё вазъияти осебпазирӣ, фарзандхон кардан 
бо мақсадҳои тиҷоратӣ бо роҳи ришва додан дар шакли пардохт ё фоида 
барои гирифтани розигии шахсе, ки шахси дигарро назорат мекунад, инчунин 
бо дигар роҳҳое, ки бо мақсади истисмор дар таркиби ҷиноят вуҷуд доранд». 
 
Ба ғайр аз ин, дар моддаи 129-1 Кодекси ҷиноятӣ хариду фурӯши одам чунин 
муайян шудааст: «хариду фурӯши одам ё ҷалби вай, интиқол, пинҳон кардан ё 
супоридан ба шахси дигар, ки бо мақсади истисмор содир мешавад». 
Зербанди 2-юми ҳамин модда амали содиршуда бо зӯроварӣ ё таҳдиди 
истифодаи зӯровариро зикр мекунад. 

 
Дар ниҳоят, моддаи 1 Туркманистон «Дар бораи мубориза ба муқобили 
хариду фурӯши одамон» қурбонии хариду фурӯши одамро ҳамчун шахсе 
муайян менамояд, ки вай аз хариду фурӯши одам ҷабр дидааст, сарфи назар 
аз он ки шахси мазкур барои интиқол, супорида шудан, фурӯхта шудан ё 
дигар амалҳои марбут ба хариду фурӯши одамон розигӣ додааст ё не.    
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Протокол бар зидди хариду фурӯши одамон 

 
2. Моддаи 3 (a) 
 
Истисмор ҳадди аққал истисмори фоҳишагии шахсони дигар ё дигар шаклҳои 
истисмори шаҳвонӣ, кор ё хидмати маҷбурӣ, ғуломӣ ва расму одатҳои ҳамшабеҳ 
ба ғуломӣ, ҳолати ноилоҷӣ ё гирифтани аъзои баданро дар бар мегирад. 
 

 
 Моддаҳои 125, 126, 128 ва 133-и Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Қазоқистон 

истисморро муайян мекунад ҳамчун истифодаи кори маҷбурӣ, шомил сохтан 
ба фоҳишагӣ аз тарафи шахси дигар ё расонидани дигар шаклҳои хизмат ба 
онҳо бо мақсади ба даст овардани даромад аз ҷониби шахси айбдор, инчунин 
соҳибӣ намудан ба шахсе, ки бо сабабҳои аз ӯ новобаста иҷро намудани чунин 
кор ё хидматро рад карда наметавонад. 
 
Моддаи 124, Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Қирғизистон ба сифати хариду 
фурӯши одамон на танҳо истисмор, балки ба даст овардани дигар фоидаҳоро 
низ эътироф мекунад ва таърифи истилоҳи «истисмор»-ро дар банди 1-и 
Замима меорад: ҷалб намудани шахс ба фаъолияти ҷиноятӣ, маҷбур кардани 
шахс ба фоҳишагӣ ё дигар шаклҳои фаъолияти шаҳвонӣ, кор ё хидмати 
маҷбурӣ, ғуломӣ, фарзандхонӣ бо мақсадҳои тиҷоратӣ, истифода дар 
низоъҳои мусаллаҳона.   
 
Моддаи 114 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Қирғизистон амалҳои марбут бо 
маҷбурсозӣ барои гирифтани аъзои бадан ё бофтаҳои одамро барои 
трансплантатсия, ҷиноят эътироф мекунад.   
 
Амалҳои марбут ба истисмори шахси дигар дар фоҳишагӣ ё дигар шаклҳои 
истисмори ҷинсӣ тибқи Моддаи 260-и  Кодекси ҷиноятӣ, ҷиноят маҳсуб 
мешаванд. 
 
Моддаи 125-1, Кодекси ҷиноятӣ кори маҷбурӣ (кори ғуломӣ)-ро, ки шахс онро 
бо сабабҳои ба вай новобаста инкор карда наметавонад, зеро нисбат ба вай 
амалҳое истифода мешаванд, ки хусусиятҳои ҳуқуқи соҳибят доранд, ҷиноят 
ҳисоб мекунад. 
 
Дар фасли VIII «Маънои қонунии истилоҳот», Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии 
Ӯзбекистон ба вожаи «истисмор» чунин таъриф дода мешавад: «Истисмори 
одамон – истисмори шахсони дигар барои фоҳишагӣ  дигар шаклҳои 
истисмори ҷинсӣ, кор ё хидматҳои маҷбурӣ, ғуломӣ ё расму одатҳои шабеҳ ба 
ғуломӣ, ҳолати ноилоҷӣ ё гирифтани аъзо ё бофтаҳои одам». 
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Дар моддаи 1-и Қонуни  Ҷумҳурии  Тоҷикистон «Дар бораи мубориза ба 
муқобили хариду фурӯши одамон» истилоҳи «истисмор» ҳамчун «кор ё 
хидмати маҷбурӣ, ғуломӣ ё расму одатҳои шабеҳи ғуломӣ, ҳолати ноилоҷӣ ё 
гирифтани узвҳо ё бофтаҳои бадани одам, истисмори шахсони дигар дар 
фоҳишагӣ ва дигар шаклҳои истисмор барои содир намудани амалҳои 
хусусияти шаҳвонидошта», таъриф мешавад. 

 
Таърифи истилоҳи «истисмор» дар моддаи 1-и Қонуни Туркманистон «Дар 
бораи хариду фурӯши одамон» оварда шудааст: «меҳнат ё хидматҳои 
маҷбурӣ, ғуломӣ ё расму одатҳои шабеҳи ғуломӣ, ҳолати ноилоҷӣ ё 
гирифтани аъзо ва ё бофтаҳои бадани одам, дигар шаклҳои истисмори шахс 
бо мақсади анҷом додани амалҳои дорои хусусияти шаҳвонӣ». 
 

Протокол бар зидди хариду фурӯши одамон 
 

3. Моддаи. 3 (b)  
 
Розигии қурбонии хариду фурӯши одамон барои истисмори ба нақша 
гирифташуда, ки дар зербанди (a) зикр мешавад, дар ҳолати истифода шудани 
ягон воситаи таъсиррасонии дарҷшуда дар зербанди (a), ба инобат гирифта 
намешавад. 
 

 
 Дар қонунгузории Ҷумҳурии Қазоқистон чунин муқаррарот вуҷуд надорад. 

 
Дар таърифи истилоҳи «хариду фурӯши одамон», ки дар Кодекси ҷиноятии 
Ҷумҳурии Қирғизистон оварда мешавад, ҷавобгарии ҷиноятӣ будуни розигии 
ҷабрдида (калонсол ё кӯдак) ба истисморшавӣ, сарфи назар аз воситаҳои 
таъсиррасонӣ, пешбинӣ мешавад. 
 
Моддаи 135, Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Ӯзбекистон ҷавобгарии ҷиноиро 
барои хариду фурӯши одамон бо истифодаи воситаҳои зикршуда дар моддаи 
3 (a) Протокол бар зидди хариду фурӯши одамон, сарфи назар аз розӣ будан ё 
набудани қурбонӣ ба истисмор муқаррар мекунад.   
 
Дар асоси банди 3, моддаи 5-и Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 
мубориза ба муқобили хариду фурӯши одамон», розигии қурбонии хариду 
фурӯши одамон дар робита бо шаклҳои истисмор бояд ба инобат гирифта 
нашавад, ба шарте, ки нисбат ба қурбонӣ ягон воситаи таъсиррасонии 
нигаронидашуда ба хариду фурӯши одам истифода шуда бошад. 
 
Моддаи 1, Қонуни Туркманистон «Дар бораи мубориза ба муқобили хариду 
фурӯши одамон» қурбонии хариду фурӯши одамонро ҳамчун шахсе муайян 
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мекунад, ки вай сарфи назар аз он ки барои чунин амали ҷиноятӣ розигии 
худро додаст ё не, аз хариду фурӯши одам ҷабр дидааст.  

 
Протокол бар зидди хариду фурӯши одамон 

 
4. Моддаи 3 (c)  
 
Ҷалб кардан, интиқол, супоридан, пинҳонкунӣ ё гирифтани кӯдак бо мақсади 
истисмор «хариду фурӯши одам» ҳисоб карда мешавад, ҳатто агар он бо 
истифода намудани ягон воситаи таъсиррасонии зикршуда дар зербанди (a)-и 
моддаи мазкур алоқаманд ҳам набошад 
 

 
 Моддаи 133, Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Қазоқистон «Хариду фурӯши 

ноболиғон» муқаррар мекунад, ки хариду фурӯши ноболиғон, яъне харидан-
фурӯхтан ё анҷом додани дигар муомилаҳо нисбат ба ноболиғ ё истисмору 
ҷалбсозӣ, ҳамлу нақл, супоридан, пинҳонкунӣ, инчунин анҷом додани дигар 
амалиёт бо мақсади истисмор мебошад. 
 
Дар таърифи истилоҳи «хариду фурӯши одам», ки дар Кодекси ҷиноятии 
Ҷумҳурии Қирғизистон оварда шудааст, ҷавобгарии ҷиноятӣ бидуни розигии 
ҷабрдида (калонсол ё кӯдак) барои истисмор, сарфи назар аз воситаҳои 
таъсиррасонӣ пешбинӣ мешавад. 
 
Моддаи 135 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Ӯзбекистон ҷавобгарии ҷиноятиро 
барои хариду фурӯши одам бо истифода аз воситаҳои таъсиррасонии 
зикршуда дар моддаи 3 (a), Протокол бар зидди хариду фурӯши одамон, 
сарфи назар аз додан ё надодани розигӣ барори истисмор, муқаррар мекунад.   
 
Дар қонунгузории Тоҷикистон чунин муқаррарот вуҷуд надорад.  
 
Мутобиқи модди 1, Қонуни Туркманистон «Дар бораи мубориза ба муқобили 
хариду фурӯши одамон», қурбонии хариду фурӯши одамон шахсе мебошад, 
ки сарфи назар аз розӣ будан ё набудан барои интиқол, супоридан, фурӯхта 
шудан ё дигар амалиёти марбут ба хариду фурӯши одамон, аз ин амал ҷабр 
дидааст.    
 

 
 



 
 

35 
 

 

ОШКОРСОЗӢ 5 
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ОШКОРСОЗИИ ҚУРБОНИЁНИ ХАРИДУ ФУРӮШИ ОДАМОН ВА 
ОДАМҶАЛЛОБОН 
 
Дар фасли мазкур муҳим будани ошкорсозии дақиқи қурбониёни хариду фурӯши 
одамон, инчунин ошкорсозии одамҷаллобон баррасӣ мешавад. Муайянкунии 
(ошкорсозии) қурбониёни хариду фурӯши одамон бештар муҳим аст, аммо аз нуқтаи 
назари таъмини амнияти онҳо, ошкорсозии одамҷаллобон низ аҳамияти муҳим 
дорад. Он имкон медиҳад, то тавассути таъқиботи судии айбдорон барои пешгирии 
зарари имконпазир дар оянда, тадбирҳои иловагӣ андешида шаванд. Дар навбати 
худ, таъқиботи судии бомуваффақият ҳамчун омили маҳдудкунанда барои 
одамҷаллобони маҳкумшуда ва воситаи умумии маҳдудсозанда барои 
одамҷаллобони эҳтимолӣ ба туфайли татбиқи чораҳои муассири ҷазодиҳӣ хидмат 
мекунад. Дастурамалҳои умумӣ барои муайян намудани чораҳои ҷазодиҳӣ ба таври 
мухтасар дар фаслҳои минбаъдаи ТАС-и мазкур баррасӣ хоҳанд шуд.  

 
Ошкорсозии қурбониён 

 
«Ошкорсозии сари вақтии шахсони таҳти амалиёти хариду фурӯш қароргирифта 
шарти пешакӣ барои эътирофи онҳо ҳамчун қурбонӣ ва мувофиқан, барои 
дастрасии онҳо ба хадамоти кӯмакрасонӣ ва ҳимоя мебошад». 8  Ошкорсозии 
қурбониён ҳамчунин яке аз вазифаҳои душвортарин барои мақомоти ҳифзи ҳуқуқ 
ҳангоми тафтишоти ҷиноятҳои марбут ба хариду фурӯши одамон мебошад. Қисман 
ин масъаларо метавон бо он далел фаҳмонид, ки бисёрии чунин ҷиноятҳо пинҳон 
мемонанд. Бо вуҷуди он, ошкор сохтани амали хариду фурӯши одамон ва 
муайянкунии қурбониёнро метавон бо омодагии мувофиқ ҷиҳати мушаххассозии 
аломатҳои қурбониёни хариду фурӯши одамон ҳал кард. Қадами аввал дар тафтиши 
парвандаи марбут ба хариду фурӯши одамон ё қазияи гумонраванда дар хариду 
фурӯши одамон, ошкорсозии қурбонӣ мебошад. 
 
Шумораи зиёди ҷонибҳои манфиатдор метавонанд таваҷҷӯҳи мақомоти ҳифзи 
ҳуқуқро ба қурбониёни хариду фурӯши одамон равона созанд, аз ҷумла:   

 
 Мақомоти давлатӣ, ба монанди мақомоти тандурустӣ ва хадамоти иҷтимоӣ  
 Шарикон аз зумраи созмонҳои давлатии байналмилаӣ (СДБ) ва созмонҳои 

ғайридавлатӣ (СҒД); 
 Дигар ҷонибҳо, ба монанди сафоратхонаҳо, созмонҳои динӣ, адвокатҳои 

ҳимоякунандаи ҳуқуқи башар; 
 Шахсони инфиродӣ: худи қурбониён, хешовандон ё дӯстони онҳо; 

                                                        
8 Dandurand et al. Human trafficking: Reference guide for Canadian Law Enforcement. (UCFV, RCMP, UNODC, 
ICCLR, 2005), 
http://www.icclr.law.ubc.ca/Publications/Reports/HT_Canadian_Law_Enforcement_Guide.pdf 
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 Муштариёни шахсони гирифторшуда ба амалиёти хариду фурӯши одам бо 
мақсади истисмор.9 

 
Пас аз ошкор намудани қурбонӣ, ҳарчӣ зудтар арзёбӣ кардани вазъияти вай зарур 
аст. Ин кор барои таъмин намудани амнияти қурбонӣ ва ҳимояи вай аз зарарҳои 
минбаъда лозим аст. Ба ғайр аз ин, санҷиш намудани шахсони барои кӯмак 
муроҷиаткарда муҳим аст, то итминон ҳосил шавад, ки онҳо дар ҳақиқат ҳам 
қурбониёни хариду фурӯши одамон мебошанд, на муҳоҷирони ғайриқонунӣ 
интиқолёфта ё дигар нафарони ғайриқонунӣ қарордошта ва ё шахсони дигари 
гирифторшуда ба вазъияти муносибати сахт ё қароргирифта дар вазъияти 
осебпазир, ки метавонанд ба кӯмак ё ҳимоя ниёз дошта бошанд. 10 Барои анҷом 
додани ин кор, ҳамаҷониба баҳодиҳӣ намудани хавфҳо зарур аст, то шумораи 
қурбониён муқаррар карда шавад; муайян шавад, ки қурбонӣ кӯдак аст ё калонсол, 
оё истисмори онҳо то ҳол идома дорад, оё дигар қурбониёни эҳтимолӣ вуҷуд 
доранд, ки хавфи қурбонии хариду фурӯш шудан доранд ва дар ҳолати равон 
шудани шахс аз тарафи созмонҳои дигари ба ҷабрдидагон кӯмакрасон, санҷида 
шавад, ки оё қурбонӣ ҳанӯз ҳам таҳти сарпарастии он созмон қарор дорад ва 
ҳимояи зарурӣ ба вай пешниҳод мешавад. Пас аз муайян намудани он ки қурбонӣ 
кӯдак аст ё калонсол, андешидани тадбирҳои зарурӣ барори расонидани кӯмаки 
зарурӣ мутобиқи қонун ва таҷрибаи ҳуқуқии мавҷуда лозим аст. Методҳои баргузор 
намудани мусоҳиба ва баҳодиҳии хавфҳо дар фаслҳои минбаъдаи ТАС баррасӣ 
мешаванд. Дар фасли оянда, дастурамалҳо ва нишондиҳандаҳо барои баҳодиҳии 
пешакии қурбониён оварда мешаванд, то онҳо ба мутахассисони дахлдор равон 
карда шаванд ва тафтишот оғоз гардад. 
 
Қурбониёни калонсол 

 
Қурбониёни хариду фурӯши одамон зоҳиран метавонанд ба аксарияти он шахсоне 
монанд бошанд, ки бо онҳо мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ҳамарӯза рӯ ба рӯ мешаванд. 
Барои итминон ҳосил намудан, ки қурбониёни хариду фурӯши одамон кӯмаки 
заруриро дарёфт мекунанд, зарур аст, ки ҳодисаҳои фарзиявии хариду фурӯши 
одамон бо истифода аз нишондиҳандаҳои дар умум қабулшуда ба сифати аломатҳои 
возеҳ, ҳамаҷониба арзёбӣ гарданд. Қайд кардан зарур аст, ки «вуҷуд доштан ё 
надоштани аломатҳо маънои онро надорад, ки далели хариду фурӯши одамон 
эътироф ё рад карда шавад; дурусттар гӯем, вуҷуд доштани аломатҳо бояд 
тафтишоти иловагиро ба бор орад».11  

                                                        
9 Созмони байналмилалии муҳоҷират. (2007). Роҳнамои СБМ оид ба масъалаҳои кӯмаки мустақим ба 
қурбониёни хариду фурӯши одмон. Дастрас аст дар сомонаи: 
http://www.iom.int/jahia/webdav/site/myjahiasite/shared/shared/mainsite/published_docs/books/CT%20ha
ndbook.pdf 
10 Дар ҳамон ҷо. 
11 Идораи Созмони Милали Муттаҳид ба муқобили маводи мухаддир ва ҷинояткорӣ. (2013). Маҷмӯи 
дастурҳои методӣ оид ба масъалаҳои мубориза ба муқобили хариду фурӯши одамон. Дастрас аст дар 
сомонаи: http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Toolkit-files/08-58296_tool_6-4.pdf 
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Нишондиҳандаҳои умумӣ барои ошкор сохтани қурбонии хариду фурӯши 
одамон: 
   

 Далели он ки шахсони мазкур таҳти назорат гирифта шудаанд; 
 Аломатҳои иваз карда натавонистани ҷои истиқомат ва тарк карда 

натавонистани кор аз ҷониби онҳо; 
 Сиёҳу кабуд будани узви бадан ё аломатҳои лату кӯб шудан; 
 Тарс ё депрессия; 
 Надонистани забони давлати мазкур; 
 Ба наздикӣ омадан ба кишвар аз дигар кишвари Осиёи марказӣ, Аврупои 

шарқӣ, Осиё, Амрикои лотинӣ, ИМА, Африка ё Ҳиндустон; 
 Надоштани шиноснома, санадҳои (ҳуҷҷатҳои) муҳоҷиратӣ ё санадҳои 

мушахаскунандаи шахсият; 
 Иқомат бо корфармо; 
 Шароити ғайриқаноатбахши зист; 
 Иқомати шумораи зиёди одамон дар масоҳати танг; 
 Имконияти сӯҳбат карда натавонистан бо шахс дар танҳоӣ; 
 Чунин ба назар меояд, ки ҷавобҳо пешакӣ тайёр ва тамрин (машқ) карда 

шудаанд; 
 Тарс дорад ва мушавваш аст; 
 Музди меҳнат намегиранд ё музди ниҳоят паст мегиранд; 
 Ба мақомоти ҳокимият ҳисси боварӣ надоранд; 
 Суроғаи хонаи худ ё суроғаи ҷои корашонро намедонанд; 
 Имконияти гирифтани музди меҳнати худро надоранд; 
 Ба хадамоти тиббӣ дастрасӣ надоранд;   
 Худро дар қарз печида ҳисоб мекунанд; 
 Имкониятҳои маҳдуди муошират бо дигарон доранд ё чунин имконият 

тамоман надоранд; 
 Дар асоси ваъдаҳои бардурӯғ амал мекунанд; 
 Бо оила ва ё бо одамони хориҷ аз муҳити худашон тамоси маҳдуд доранд; 
 Давраи тӯлонӣ аст, ки соатҳои изофӣ кор мекунанд; 
 Рӯзҳои истироҳатӣ надоранд; 
 Таҳдид мешаванд, ки онҳоро ба мақомоти ҳокимият месупоранд; 
 Аз гуфтани мақоми муҳоҷирии худ метарсанд. 

 
Манбаъ: Қисман мутобиқ шудааст аз санади Департаменти давлатии ИМА (2013). Identify 
and assist a trafficking victim. Дастрас аст дар сомонаи: http://www.state.gov/j/tip/id/ ва 
қисман аз Идораи СММ ба муқобили маводи мухаддир ва ҷинояткорӣ. (2013). Маҷмӯи 
роҳнамоҳои методӣ доир ба масъалаи мубориза ба муқобили хариду фурӯши одамон. Дастрас 
аст дар сомонаи: http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Toolkit-files/08-
58296_tool_6-4.pdf 
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Кӯдакон-қурбониён 
 
Тибқи моддаи 6(4) Протокол дар бораи пешгирӣ ва муҷозоти хариду фурӯши 
одамон, давлатҳои аъзо ҳангоми баррасии имконияти андешидани чораҳо барои 
расонидани кӯмак ва ҳимояи қурбониёни хариду фурӯши одамон бояд эҳтиёҷоти 
махсуси кӯдакони қурбонишударо ба инобат гиранд. «Дар бисёр ҳолатҳо синну 
соли қурбонӣ маълум нест ва саволе пайдо мешавад, ки оё қурбонӣ кӯдак аст».12 
Барои маълум намудани кӯдакон-қурбониёни хариду фурӯши одамон мумкин 
ҳамоҳангсозӣ бо мақомоти марбутаи таъминоти иҷтимоӣ ва ҳифзи кӯдакон зарур 
шавад, то эҳтиёҷоти махсуси кӯдакон-қурбониёни хариду фурӯши одамон 
қаноатманд гарданд, агар бехатар бошад, онҳо ба ватанашон баргардонида 
шаванд ва «итминон дар бораи он ҳосил гардад, ки тартибот бо эҳтироми шаъну 
шараф дар асоси принсипи таъминоти манфиатҳои беҳтарини кӯдак амалӣ 
мегардад».13 
 
 
Аломатҳои кӯдакон-қурбониёни хариду фурӯши одамон: 
 

 Аз волидайн ё парасторон ҷудо карда шудаанд; 
 Боҳарос менамоянд ва тавре рафтор мекунанд, ки хоси кӯдаки синну соли 

муайян нест; 
 Дар байни кӯдакон берун аз кор дӯст надоранд; 
 Ба таҳсилот дастрасӣ надоранд; 
 Барои бозӣ вақт надоранд; 
 Аз дигар кӯдакон дар алоҳидагӣ ва дар шароитҳое зиндагӣ мекунанд, ки ба 

талаботи ҳадди аққал ҷавобгӯ нестанд; 
 Аз дигар аъзои «оила» дар алоҳидагӣ хӯрок мехӯранд; 
 Ба онҳо танҳо пасмондаи хӯрок дода мешавад; 
 Бо коре машғуланд, ки барои кӯдакон мувофиқ нест; 
 Бо ҳамроҳии калонсолон аз як ҷой ба ҷои дигар мераванд; 
 Дар гурӯҳ бо шахсоне ҳаракат мекунанд, ки хешу таборашон нест; 
 Сару либоси андозаи кӯдаконае доранд, ки маъмулан барои мақсадҳои 

шаҳвонӣ ё кори ҷисмонӣ истифода мешаванд; 
 Бозичаҳо, рахти хоб ва либосҳои кӯдакона дар ҷойҳои номувофиқ мушоҳида 

мешаванд, масалан дар фоҳишахонаҳо ё корхонаҳо; 
 Шахсони калонсол тасдиқ мекунанд кӯдакеро пайдо намуданд, ки касе ӯро 

ҳамроҳӣ намекард; 
 Пайдо намудани кӯдакони бидуни ҳамроҳӣ, ки рақамҳои телефон барои 

даъват намудани таксӣ доранд; 
 

                                                        
12 Dandurand et al. Human trafficking: Reference guide for Canadian Law Enforcement. (UCFV, RCMP, UNODC, 
ICCLR, 2005), 
http://www.icclr.law.ubc.ca/Publications/Reports/HT_Canadian_Law_Enforcement_Guide.pdf 
13 Дар ҳамон ҷой. 
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 Пайдо намудани хадамоти ғайриқонунӣ барои фарзандхон кардан. 
 
Манбаъ: Маҷмӯаи дастурҳои методӣ оид ба масъалаҳои мубориза ба муқобили хариду фурӯши 
одамон. Дастрас аст дар сомонаи: http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Toolkit-
files/08-58296_tool_6-4.pdf 
 

 
Аломатҳои истисморкунӣ 

 
Аломатҳои зерин метавонанд барои муайян намудани он иштифода шаванд, ки 
қурбониёни гумонбаршавандаи хариду фурӯши одамон таҳти ягон шакли истисмор 
қарор мегиранд ё не.  

 
 

Аломатҳои истисмори ҷинсӣ (шаҳвонӣ): 
 
Аломатҳои шахсони қарордошта таҳти истисмори ҷинсӣ метавонанд чунин 
бошанд:  

 Аз 30-сола ҷавонтар бошанд, ҳарчанд синну сол вобаста ба макон ва бозор 
метавонад фарқ кунад; 

 Гузаштан аз як фоҳишахона ба фоҳишахонаи дигар, ё кор кардан дар ҷойҳои 
гуногун; 

 Ҳамеша бо ҳамроҳии касе ба кор рафтан, аз кор баргаштан, ба мағоза ё 
ҷойҳои дигар рафтан бо ҳамроҳии каси дигар; 

 Доштани холкӯб (татуировка) ё нишонаи дигар ва ин нишондиҳандаи «моли» 
хоҷаи худ будани қурбониён аст; 

 Кори тӯлонӣ ва кам будани рӯзҳои истироҳатӣ ва ё тамоман надоштани 
чунин рӯзҳо; 

 Қарор доштани ҷои хоб дар ҷои кор; 
 Иқомат доштан ва ҳаракат кардани гурӯҳӣ, гоҳ-гоҳ бо занҳое, ки бо забонҳои 

мухталиф сӯҳбат мекунанд; 
 Доштани сару либоси эҳтиётии маҳдуд; 
 Доштани сару либосе, ки асосан барои хидматрасонии шаҳвонӣ ба бар 

мекунанд; 
 Ба забони маҳаллӣ, танҳо донистани суханони марбут ба шаҳват ва ё 

донистани забони муштариён; 
 Пули нақди шахсӣ надоштан; 
 Пешниҳод накардани санади мушаххаскунандаи шахсият; 

  
Аломатҳои зерин ҳамчунин метавонанд нишондиҳандаи хариду фурӯш бо мақсади 
истисмори ҷинсӣ (шаҳвонӣ) бошанд: 
 

 Мавҷудияти далелҳои беҳифозати алоқаи ҷинсӣ ё далелҳои алоқаи ҷинсӣ бо 
зӯроварӣ; 
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 Вуҷуд доштани далелҳое, ки қурбониёни гумонбар алоқаи ҷинсии беҳифозат 
ё алоқаи ҷинсӣ бо зӯровариро рад карда наметавонанд; 

 Вуҷуд доштани далелҳои хариду фурӯши одам; 
 Вуҷуд доштани далелҳое, ки гурӯҳи занҳо таҳти назорати одамони дигар 

қарор доранд; 
 Эълонҳо дар бораи фоҳишахонаҳо ва муассисаҳои шабеҳи 

пешниҳодкунандаи хидмати занони мансуб ба гурӯҳҳои қавмӣ ё миллии 
мушаххас; 

 Хабар додан дар бораи он ки кормандони соҳаи шаҳвонӣ ба муштариёни 
гурӯҳи қавмӣ ё миллии мушаххас хидмат мекунанд; 

 Муштариён хабар медиҳанд, ки шахсони пешниҳодкунандаи хадамоти 
шаҳвонӣ табъи хира доштанд. 

 
Манбаъ: Маҷмӯаи дастурҳои методӣ оид ба масъалаҳои мубориза ба муқобили хариду фурӯши 
одамон. Дастрас аст дар сомонаи: http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Toolkit-
files/08-58296_tool_6-4.pdf 
 

 
 
Аломатҳои истисмори меҳнат: 
 
Аломатҳои шахсони мавриди хариду фурӯш қароргирифта бо мақсади истисмори 
меҳнат метавонанд чунин бошанд: 

 Иқомати гурӯҳӣ дар биноҳое, ки онҳо кор мекунанд ва аҳёнан аз он берун 
меоянд ё ҳеҷ гоҳ берун намеоянд; 

 Иқомат доштан дар биноҳое, ки барои зиндагӣ мувофиқ нестанд, масалан, 
дар биноҳои майдонҳои кишоварзӣ ё саноатӣ; 

 Надоштани сару либоси мувофиқ барои кори иҷрошаванда, масалан, 
воситаҳои ҳифозатӣ ё либоси гарм; 

 Хӯрдани пасмондаҳо; 
 Имкон надоштан барои гирифтани музди меҳнат; 
 Надоштани шартномаи меҳнатӣ; 
 Аз соатҳои муқарраршуда зиёд кор кардан; 
 Вобаста будан аз корфармо дар робита бо як қатор хадамот, масалан, 

мавҷудияти кор, воситаи нақлиёт, манзил; 
 Надоштани имконияти интихоби манзили зист; 
 Ҳеҷ гоҳ берун нарафтан бидуни ҳамроҳии корфармо; 
 Надоштани имконияти ҳаракати озод; 
 Таҳти таъсири чораҳои «бехатарӣ» қарор доштан бо мақсади нигоҳ доштани 

одамон дар биноҳои корӣ; 
 Ба таври бардавом қарор доштан таҳти ҷазоҳои интизомӣ, дар шакли 

ҷарима; 
 Мавриди таҳқир, муносибати бад, таҳдид ва зӯроварӣ қарор доштан; 
 Надоштани тайёрии асосӣ ё иҷозатнома барои коре, ки онҳо иҷро мекунанд; 
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 Эълонҳо дар ҷойҳои кори онҳо ба забони маҳаллӣ овехта намешаванд, ба 
ғайр аз огоҳиҳои асосӣ, масалан, дар бораи ҳифзи саломатӣ ва техникаи 
бехатарӣ; 

 Вуҷуд надоштани эълонҳо доир ба ҳифзи саломатӣ ва техникаи бехатарӣ; 
 Корфармо ё мудир наметавонанд санадҳоеро пешниҳод намоянд, ки ҳангоми 

ба кор қабул кардани коригарони муҳоҷир талаб карда мешаванд; 
 Корфармо ё мудир наметавонанд санадҳои пардохти музди меҳнати 

коригаронро пешниҳод намоянд; 
 Воситаҳои ҳифзи саломатӣ ё бехатарӣ сифати паст доранд ё умуман вуҷуд 

надоранд; 
 Таҷҳизот чунин сохта шудааст ё тағйир дода шудааст, ки онҳоро кӯдакон 

истифода карда тавонанд; 
 Далелҳои вайрон кардани кодекси меҳнат вуҷуд доранд; 
 Далелҳо вуҷуд доранд, ки коргарон пули асбобҳо, хӯрок ва манзилро пардохт 

мекунанд ва ё арзиши онҳо аз музди меҳнат боздошта мешавад. 
 
Манбаъ: Маҷмӯаи дастурҳои методӣ оид ба масъалаҳои мубориза ба муқобили хариду фурӯши 
одамон. Дастрас аст дар сомонаи: http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Toolkit-
files/08-58296_tool_6-4.pdf 
 

 
 
Аломатҳои хизматгори хона: 
 
Шахсони мавриди хариду фурӯш қароргирифта бо мақсади хизматгорӣ дар хона 
метавонанд аломатҳои зерин дошта бошанд: 
 

 Зиндагӣ кардан дар ҳамон оила; 
 Хӯрок хӯрдан дар алоҳидагӣ аз оила; 
 Надоштани ҳуҷраи шахсӣ; 
 Хоб кардан дар бинои истифодаи умумӣ ё дар ҷои номувофиқ; 
 Тибқи хабари додашуда аз ҷониби корфармо, бе ному нишон гум шудааст, 

аммо чун қаблан дар хонаи корфармо зиндагӣ мекунад; 
 Аҳёнан барои рафтан ба ҷойҳои ҷамъиятӣ аз хона берун меояд, ё умуман 

берун намеояд; 
 Ҳеҷ гоҳ будуни ҳамроҳии корфармо аз хона берун намеояд; 
 Хӯрдани хӯрокҳои пасмонда; 
 Мавриди таҳқир, муносибати бад, таҳдид ва зӯроварӣ қарор доштан. 

 
Манбаъ: с:  http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Toolkit-files/08-58296_tool_6-
4.pdf 
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Аломатҳои гадоӣ ва содир намудани ҷиноятҳои ночиз: 
 
Шахсоне, ки мавриди хариду фурӯш бо мақсади гадоӣ ва содир кардани ҷиноятҳои 
ночиз қарор гирифтаанд, метавонанд дорои аломатҳои зерин бошанд: 
 

 Кӯдак, пиронсол ё муҳоҷири маъюб, ки асосан дар ҷойҳои ҷамъиятӣ ё 
воситаҳои нақлиёти ҷамъиятӣ гадоӣ мекунанд; 

 Кӯдаки машғул ба фурӯши маводи мухаддир; 
 Ноқисии ҷисмонӣ доштан, ки дар назар натиҷаи буридани узв аст; 
 Шомил будан дар гурӯҳҳои калони кӯдакони мансуб ба як қавм, ки бо 

ҳамроҳии якчанд нафар калонсолон ҳаракат мекунанд; 
 Ноболиғи бидуни ҳамроҳ, ки вайро шахси калонсоли ҳамон гурӯҳи миллӣ ё  

қавмӣ «ёфтааст»; 
 Ҳаракат намудан бо гурӯҳҳо ҳангоми сафар дар воситаи нақлиёти ҷамъиятӣ, 

масалан, дар қатораҳо пешу ақиб рафту омад кардан; 
 Иштирорк дар фаъолиятҳои гурӯҳҳои ҷиноятии созмонёфта (муташшакил); 
 Дохил шудан ба гурӯҳи ҷиноятии мансуб ба як қавм ё миллат; 
 Дохил шудан ба гурӯҳҳои калони кӯдакон, таҳти сарпарастии як шахси 

калонсол; 
 Мавриди ҷазо қарор доштан, агар кам даромад оварда бошад ё кам дуздида 

бошад; 
 Иқомат доштан бо аъзои гурӯҳи худ; 
 Равон шудан ба кишвари мақсад (таъйиншуда) бо аъзои гурӯҳи худ; 
 Ба сифати аъзои гурӯҳ зиндагӣ намудан бо калонсолоне, ки хешу табор 

нестанд; 
 Ҳар рӯз ҳаракат кардан бо гурӯҳҳои калон ба масофаҳои хеле зиёд; 

 
 Зуҳур кардани шаклҳои нави ҷинояткорӣ; 
 Вуҷуд доштани далелҳое, ки гурӯҳи қурбониёни гумонбаршаванда дар зарфи 

вақти муайян ба якчанд кишвар ҳаракат кардааст; 
 Вуҷуд доштани далели он, ки қурбониёни гумонбаршаванда ба гадоӣ ё содир 

намудани ҷиноятҳои ночиз дар кишвари дигар ҷалб шудаанд. 
 
Манбаъ: Идораи СММ ба муқобили маводи мухаддир ва ҷинояткорӣ (2008). 
Дастрас аст дар: http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Toolkit-files/08-
58296_tool_6-4.pdf 

 
Дар фасли мазкур аломатҳое, ки метавонанд дар ошкорсозии одамҷаллобон 
истифода шаванд баррасӣ шудаанд ва зимни он таваҷҷӯҳи махсус ба тарзҳои содир 
намудани ҷиноят аз ҷониби одамхарону одамфурӯшон равона мешавад. Сипас, 
масъалаҳои марбут ба муайянкунии қурбониён баррасӣ шуда, фарқ байни аломатҳо 
барои муайянкунии қурбониёни калонсол ва ноболиғи хариду фурӯши одамон 
оварда мешаванд. 
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Муайянкунии одамҷалдлобон 
 

Тарзҳои содир намудани ҷиноят аз ҷониби шахсони одамҷаллоб , ташкилотҳои 
машғул ба хариду фурӯши одамон ва ҷараёни хариду фурӯши одамон 
 
Таҳлили он ки одамҷаллобон, ташкилотҳои машғули хариду фурӯши одамон ва худи 
ҷараёни хариду фурӯши одамон василаи пурқудратест барои ошкор кардани 
одамҷаллобон ва пешгирӣ намудани фаъолияти ҷиноии онҳо, инчунин барои таҳияи 
стратегияҳои монеъшаванда ба пайдоиши имкониятҳои ибтидоии хариду фурӯши 
одамон. Ҳамин тариқ, фаҳмидани тарзи амалиёти ҳуқуқвайронкунандагон ба 
мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар эҷод намудани методҳои кории проактивӣ ва реактивӣ 
кӯмак менамояд, ки ин методҳо барои ҳал намудани проблемаҳои робитадошта бо 
хариду фурӯши одамон низ муҳим мебошанд.  
 
Дар навбати аввал эътироф кардан зарур аст, ки тарзи амалиёти одамҷаллобон ба 
таври бардавом тағйири шакл намуда мушкилоти ҷиддиеро барои мақомоти ҳифзи 
ҳуқуқ, чӣ аз нуқтаи назари иҷтимоӣ ва чӣ аз нуқтаи назари ҳуқуқӣ пеш меорад. 
Аммо чунин ақида иброз шуда буд, ки пайдарҳамии содир намудани ҷиноятро 
метавон аз рӯи «сабки ҷиноят» муайян намуд, ки он моҳиятан имконият медиҳад, то 
ҷинояти куллӣ «новобаста ба шахсияти як ё дигар ҷинояткор, ба як қатор амалҳои 
таркибӣ таҷзия карда шавад».14 Ба ғайр аз ин, «ин амал бидуни шак ба ҷинояти 
марбут ба хариду фурӯши одамон робита дорад, ки онро бештар ҳамчун ҷараён, на 
ҳамчун ҳуқуқвайронкунии алоҳида метавон тавсиф кард 15  – ҷараёни 16  дорои 
марҳалаҳои мухталиф ё дорои нуқтаҳои занҷиравӣ,17 ки аз тариқи онҳо қурбониён 
мегузаранд ва дар ҳар марҳила метавонанд шахсони гуногун даст дошта бошанд».18 
Мутобиқан, «марҳалаи аввал фиреб додан ё рабудан, ё ҷалб намуданро бо ҳамлу 
нақли минбаъдаи шахс ба кишвари дигар дар назар дорад (дар ҳолати хариду 

                                                        
14 R. Naylor, ‘Towards a General Theory of Profit-Driven Crimes’, British Journal of Criminology, 43 (2003), p. 
81: The scripts approach was developed by Derek Cornish as cited in OSCE (2010), accessed at 
http://www.osce.org/cthb/69028?download=true. 
15 Хариду фурӯши одамон на ҳамеша ҳамлу нақл ва убур намудани сарҳадоти байналмилалиро талаб 
мекунад ва дар баъзе кишварҳо хариду фурӯши одамон дар дохили кишвар ё дар сатҳи маҳал 
метавонад аз хариду фурӯши одамон ба беруни кишвар афзудатар бошад (иқтибос аз САҲА) (2010), 
Дастрас аст дар сомонаи: http://www.osce.org/cthb/69028?download=true. 
16 Alexis Aronowitz, Coalitions Against Trafficking in Human Beings in the Philippines (Вена: Идораи СММ ба 
муқобили маводи мухаддир ва ҷинояткорӣ ва Институти илмӣ-таҳқиқотии минтақавии СММ оид ба 
масъалаҳои ҷинояткорӣ ва адлия, 2003), 
<http://www.unodc.org/pdf/crime/human_trafficking/coalitions_trafficking.pdf>, accessed 31 March 2010, as 
cited in Aronowitz et al., (2010) accessed at, http://www.osce.org/cthb/69028?download=true. 
17 J. Pennington et al., “The Cross-National Market in Human Beings”, Journal of Macromarketing, Volume 29 
Number 2 (2009), as cited in Aronowitz et al., (2010) accessed at, 
http://www.osce.org/cthb/69028?download=true. 
18 Alexis Aronowitz et al., Analysing the business model of trafficking in human beings to better prevent the crime. 
(«Таҳлили бизнес-модели хариду фурӯши одамон барои ба таври муассир пешгирӣ намудани ин 
ҷиноят ». САҲА. Бюрои намоянда ва ҳамоҳангсози махсус доир ба масъалаҳои мубориза бо хариду 
фурӯши одамон, 2010), http://www.unodc.org/pdf/crime/human_trafficking/coalitions_trafficking.pdf. 
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фурӯши фаромарзии одамон, вале на дар ҳолати хариду фурӯши одамон дар дохили 
кишвар)».19 Пас аз ин ду марҳила, марҳилаи истисмор меояд. Дар нашрия  «Таҳлили 
бизнес-модели хариду фурӯши одамон барои ба таври муассир пешгирӣ намудани 
ин ҷиноят» фарзия дар бораи он иброз мешавад, ки боз ду марҳалаи иловагии дигар 
вуҷуд доранд, ки яке аз онҳо марҳалаи «раҳо шудан аз қурбонӣ» номида мешавад, 
яъне аз қурбонӣ ба хотири паст рафтани арзиш «раҳоӣ» меёбанд. 20  Марҳалаи 
дигараш бо «ҷинояткор робита дорад ва барои ҳама гуна созмони калони ҷиноятӣ 
маъмулӣ аст: шустани даромадҳои ҷиноятӣ ва ҳатто сармоягузорӣ намудани дигар 
шаклҳои фаъолияти ҷиноятӣ».21 
 
Ба ғайр аз ин, эътироф намудан муҳим аст, ки «ҷиноятҳои сершумор ҳангоми амалӣ 
гардонидани хариду фурӯши одамон содир карда мешаванд ва онҳо метавонанд 
амалҳои ҳамбастае бошанд, ки бевосита барои дастгирӣ намудани амалигардонии анҷом 
додани хариду фурӯши одамон ё ҷиноятҳои дуюмдараҷаю амалишаванда дар 
натиҷаи фаъолиятҳои робитадошта бо хариду фурӯши одамон, иҷро мегарданд».22  

 
 

Намунаҳои фаъолиятҳои ҳамбаста бо ҷиноятҳо: 
 

 Тақаллубкории санадҳо; 
 Маҷбур кардан ба фоҳишагӣ; 
 Дигар шаклҳои истисмори ҷинсӣ ё меҳнатӣ; 
 Зӯроварии рабтдошта ба нигоҳ доштани назорат аз болои қурбониён; 
 Ришва додан ба шахсони мансабдори ҳукуматӣ. 

 
Манбаъ: Alexis Aronowitz et al., Analysing the business model of trafficking in human beings to better 
prevent the crime. (САҲА. Бюрои намоянда ва ҳамоҳангсози махсус дар масъалаҳои мубориза 
ба муқобили хариду фурӯши одамон, 2010), 
http://www.unodc.org/pdf/crime/human_trafficking/coalitions_trafficking.pdf 

 
 
 

Намунаҳои фаъолиятҳои ҷиноятии дуюмдараҷа: 
 

 Шустушӯи пул; 
                                                        
19 Дар ҳамон ҷо. 
20 J. Pennington et al., “The Cross-National Market in Human Beings”, Journal of Macromarketing, Volume 29 
Number 2 (2009) as cited in Aronowitz et al., (2010) accessed at, 
http://www.osce.org/cthb/69028?download=true. 
21 Alexis Aronowitz et al., Analysing the business model of trafficking in human beings to better prevent the crime. 
(САҲА. Бюрои намоянда ва ҳамоҳангсози махсус дар масъалаҳои мубориза ба муқобили 
хариду фурӯши одамон, 2010), 
http://www.unodc.org/pdf/crime/human_trafficking/coalitions_trafficking.pdf. 
22 Europol, General Situation Report on T.H.B. 1999, File No. 2565-35 (The Hague, 2000). as cited in Aronowitz 
et al., (2010) accessed at, http://www.osce.org/cthb/69028?download=true 
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 Саркашӣ аз пардохти андозҳо 
 
Манбаъ: Alexis Aronowitz et al., Analysing the business model of trafficking in human beings to better 
prevent the crime. (САҲА. Бюрои намоянда ва ҳамоҳангсози махсус дар масъалаҳои мубориза 
ба муқобили хариду фурӯши одамон, 2010), 
http://www.unodc.org/pdf/crime/human_trafficking/coalitions_trafficking.pdf 
 

 
Нуқтаи назари одамҷаллобонро ба назар гирифтан муҳим аст, ки онҳо ҷинояти 
марбут ба хариду фурӯши одмонро ҳамчун воситаи тиҷоратӣ барои ба даст овардани 
даромад баррасӣ мекунанд. Одамҷаллобон як маҷмӯи услубҳо ва стратегияҳоро 
истифода мекунанд, то фоидаи максималӣ ба даст оранд ва ҳангоми истисмор 
намудани мардҳо, занҳо ва кӯдакон бо мақсади ба даст овардани пул, ошкор 
нашаванд. 23  Аз нуқтаи назари одмаҷаллобон, қурбониёни эҳтимолӣ танҳо «моли 
тиҷоратиянд, ки онҳоро метавонд ҷамъ овард, ҳамлу нақл ва истисмор кард».24 Агар 
ба ин нуқтаи назар таваҷҷӯҳ кунем, пас вазъияте, ки дар он даромади баланд ва хавфи 
паст вуҷуд доорад, барои содир намудани ҷиноятҳои марбут ба хариду фурӯши 
одамон мусоид аст.  
 
Одамҷаллобони эҳтимолӣ шахсони зеринро дар бар мегиранд: 
 

 Даллаҳо (сутенерҳо); 
 Шарикони ҷинсӣ /аъзои оила; 
 Аъзои гурӯҳҳо ва шабакаҳои ҷиноятӣ; 
 Моликон ва мудирони салонҳои ҳақиқӣ ва тақаллубии масҳкунӣ; 
 Истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ; 
 Миёнаравҳо барои пайдо кардани кор/агентиҳои қабул ба кор; 
 Қабулкунандагони хизматгорони хонаводаӣ; 
 Моликон ва мудирони ширкатҳои хурд; 
 Моликони заводҳо ва корпоратсияҳои калон. 

 
Манбаъ: The Polaris Project. (2013). http://www.polarisproject.org/human-
trafficking/overview/the-traffickers 
 

 
Дар ниҳоят, одамҷаллобон аз услубҳо ва методҳои мухталиф истифода менамоянд, то 
қурбониёнро дар ғуломӣ нигоҳ доранд. Баъзе одамҷаллобон метавонанд қурбониёни 
худро аз озодӣ маҳрум сохта, онҳоро маҳкам нигоҳ доранд. Вале амалан, дар вақтҳои 
охир услубҳои дар ҷадвали поён овардашуда камтар ба назар мерасанд. 
 

                                                        
23 Dandurand et al. Human trafficking: Reference guide for Canadian Law Enforcement. (UCFV, RCMP, UNODC, 
ICCLR, 2005), 
http://www.icclr.law.ubc.ca/Publications/Reports/HT_Canadian_Law_Enforcement_Guide.pdf 
24 Дар ҳамон ҷо. 
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Тарзҳои амалиёти адамҷаллобон: 
 
 Асорати қарзӣ – ӯҳдадориҳои молиявӣ барои пардохти қарз; 
 Ҷудо кардан аз атрофиён – маҳдуд сохтани робита бо шахсони берунӣ ва 

таъмин намудани он ки тамос таҳти назорат сурат гирад ё хусусияти сатҳӣ 
(рӯякӣ) дошта бошад;   

 Ҷудо кардани қурбониён аз аъзои оила ва аъзои ҷамоаи қавмӣ ё динӣ; 
 Мусодираи шиносномаҳо, визаҳо ва ё санадҳои мушаххаскунандаи 

шахсият; 
 Истифодаи зӯроварӣ ё таҳдиди зӯроварӣ нисбат ба қурбониён ё оилаи 

онҳо; 
 Таҳдиди шармсор кардани қурбониён аз тариқи хабар додани вазъияти 

онҳо ба оилаҳояшон; 
 Ба қурбониён таҳдид кардан, ки агар ба мақомоти давлатӣ муроҷиат 

намоянд, барои вайрон кардани қоидаҳои муҳоҷират зиндонӣ ё истирдод 
(ронда) мешаванд; 

 Назорат намудани воситаҳои пулии қурбониён (барои мисол, 
гирифтани пулҳои онҳо барои «нигоҳдорӣ»). 

 
 
Муқаррар шудааст, дар ҳолатҳое, ки одамҷаллобон дар гурӯҳ амал мекунанд, 
эҳтимолияти он ки як гурӯҳи ҷиноятӣ барои тамоми занҷира, аз ҷалбсозӣ оғоз карда 
то истисмор масъул аст, ниҳоят кам аст. 25  Дар вақтҳои охир, тарзи амалиёт дар 
хариду фурӯши одамон, интиқоли ғайриқонунӣ (контрабанда) –бевосита ё ба 
воситаҳои кадом як шабака – ба кишвар ва сипас ҷалб намудани қурбониёнро аз 
ҷониби дигар гурӯҳҳои ҷиноятӣ бо мақсади истисмор пас аз омадан ба кишвари 
таъйиншуда дар бар мегирад.26 Дар ҷадвали поён, баъзе нақшҳои аъзои ташкилоти 
машғул ба хариду фурӯши одамон нишон дода шудаанд: 

 
 

Нақшҳои аъзои ташкилотҳои машғул ба хариду фурӯши одамон: 
 
 Маблағгузорон: шахсони таъминкунандаи маблағ, ҳамчунин 

назораткунандаи ҷараёни тамоми амалиёт. Ин шахсонро эҳтимол 
иштироккунандагони умумии амалиёт намешиносанд, зеро маблағгузорон 
берун аз сохтори пирамида, ки барои номаълум мондани онҳо кӯмак 
мекунад, аён нестанд; онҳо мумкин аъзои ташкилот нестанд;  

 Ҷалбкунандагон: муҳоҷирони эҳтимолиро ҷустуҷӯ мекунанд ва иҷро 
намудани  ӯҳдадориҳои молиявии онҳоро таъмин менамоянд. Ин одамон 
метавонанд аз ҳамон фарҳанг ва кишвари асли муҳоҷирон бошанд; 

                                                        
25 Мусоҳиба бо Мария Гратсия Ҷаммаринаро, Шӯрои Аврупо доир ба умури гурезаҳо ва муҳоҷирони 
иҷборӣ (ECRE). Дастрас шудааст аз сомонаи: 
http://www.ungift.org/knowledgehub/en/stories/april2011/interview-with-maria-grazia-giammarinaro.html 
26 Дар ҳамон ҷо. 
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 Интиқолдиҳандагон: ба муҳоҷирон/қурбониёни эҳтимолӣ кӯмак мекунанд 
то аз кишвар/ҷои зист тавассути роҳи хушка, баҳр ё ҳаво бароянд; 

 Шахсони мансабдори давлатии ба коррупсия дастдошта ё пуштибонҳо: 
метавонанд дар тамоми ҷараёни хариду фурӯши одамон шомил бошанд; 
шахсони мансабдор метавонанд барои гирифтани санадҳои сафарӣ 
мусоидат намоянд ё бо мақсади таъмин намудани дохилшавӣ\хориҷшавии 
муҳоҷирон ришва гиранд, ё кӯшиш намоянд, ки тафтишотро қатъ намоянд 
ва монеъи ҳама гуна таъқиботи судӣ шаванд; 

 Маълумотдиҳандагон: доир ба масъалаҳои дахлдор, ба монанди ҳифзи 
сарҳадот, расмиёти муҳоҷиративу транзитӣ, системаи пешниҳод сохтани 
паноҳгоҳ, фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқ маълумот ҷамъ меоранд;  

 Роҳбаладҳо ва аъзои бригада: барои ҳаракати қурбониёни хариду фурӯши 
одамон аз як нуқтаи транзит ба нуқтаи дигар масъуланд ё барои расидан ба 
кишвари таъйиншуда кӯмак мекунанд; 

 Нозирон: пеш аз ҳама барои нигоҳдории қурбониёни хариду фурӯши 
одамон ва таъмини тартибот ҷавобгаранд; 

 Ҷамъкунандагони қарз: муздро барои хидматҳои ирояшуда дар кишвари 
таъйиншуда кашида мегиранд; 

 Шахсони машғули пулшӯӣ: даромадҳои аз фаъолияти ҷиноятӣ ба даст 
овардашударо мешӯянд, манбаъҳои даромадро аз фаъолиятҳои ҷиноятӣ 
тавассути роҳандозӣ намудани яу қатор муомилаҳо ё маблағгузорӣ 
намудани корҳои қонунӣ, пинҳон мекунанд; 

 Шахсони ёрирасон ва намояндагони тахассусҳои гуногун: ба қатори онҳо 
метавонанд  шахсони истиқоматкунанда дар нуқтаҳои транзитӣ, 
пешниҳодкунандагони манзил ё дигар кӯмакҳо дохил шаванд. 

 
Манбаъ: Alexis Aronowitz, “Smuggling and trafficking in human beings: the phenomenon, the 
markets that drive it and the organizations that promote it”, European Journal on Criminal Policy 
and Research, Volume 9 (2001); Alexis Aronowitz, Human Trafficking, Human Misery: The Global 
Trade in Human Beings (Praeger: Westport, 2009); Europol, Trafficking Human Beings in the European 
Union: A Europol Perspective (2007), 
<http://s3.amazonaws.com/rcpp/assets/attachments/644_665_EN_original.pdf>, дата доступа: 31 
марта 2010; A. Schloenhardt, “Organized Crime and the Business of Migrant Trafficking”, Crime, 
Law and Social Change, 32 (1999) (иқтибос аз Alexis Aronowitz et al.), Analysing the business model 
of trafficking in human beings to better prevent the crime. (САҲА. Бюрои намоянда ва ҳамоҳангсози 
махсус дар масъалаҳои мубориза ба муқобили хариду фурӯши одамон, 2010), 
http://www.unodc.org/pdf/crime/human_trafficking/coalitions_trafficking.pdf 
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Бар замми ин, чун исбот кардани робита байни ду ё бештар гурӯҳҳои ҷиноятӣ дар 
амал душвор аст, ба қисми аввали занҷираи хариду фурӯши одамон маъмулан 
диққат дода намешавад ва дар ин ҷо танҳо вайронкуниҳои ночизи кодекси меҳнат 
ошкор мешаванд. Дар натиҷа, коргар аз кӯмак бебаҳра мемонад, ки ба чунин кӯмак 
вай ҳамчун қурбонии хариду фурӯши одамон ҳақ дорад. Ягона  чораи ҷавобие, ки 
давлат меандешад, истирдоди (депортатсияи) он нафар аст. Ба ҳамин хотир, 
проблемаи воқеъӣ муайян намудани тамоми шабакаи ҷиноятӣ дар хариду фурӯши 
одамон аст. 27  Ба ин ҳадаф метавон тавассути амалҳои самарабахши ошкорсозии 
қурбониён комёб шуд. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
27 Дар ҳамон ҷо. 
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МЕХАНИЗМҲОИ РАВОНАСОЗИИ 
ҚУРБОНИЁНИ ХАРИДУ ФУРӮШИ ОДАМОН 
ДАР САТҲИ МИЛЛӢ 

6 
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МЕХАНИЗМҲОИ РАВОНАСОЗИИ ҚУРБОНИЁНИ ХАРИДУ ФУРӮШИ ОДАМОН 
ДАР САТҲИ МИЛЛӢ  
 
Ҳангоми фароҳам овардан механизмҳои равонасозии қурбониёни хариду фурӯши 
одамон, ҳама ҷонибҳои дахлдор, аз ҷумла мақомоти ҳифзи ҳуқуқ бояд бо мақсади 
коркарди механизми ҳимояи ҳамаҷониба ва муассири қурбониёни хариду фурӯши 
одамон ҳамкорӣ ва фаъолиятҳои мутақобила дошта бошанд. Мақсад аз 
тавонбахшии қурбониёни хариду фурӯши одамон ва эҷод намудани сохторҳои 
устувор барои кӯмак расонидан ба онҳо иборат аст. Полис метавонад дар ин кор 
ҳамчун миёнарав доир ба якчанд масъалаҳо нақши фаъол бозад. Механизмҳои 
равонасозӣ, чун қоида, ба се категория тақсим мешаванд: машваратҳои ҳуқуқӣ, 
дастгирӣ ва машварати СҒД ва кӯмаки тиббӣ.  
 

1) Равонасозӣ бо мақсади намояндагии ҳуқуқӣ: сарфи назар аз он ки 
сохторҳои давлатӣ бояд аз рӯи вазифа функсияи намояндагии ҳуқуқии 
қурбонии хариду фурӯши одамонро ба ӯҳда гиранд, дар бисёр ҳолатҳо 
дахолати адвокатҳои хусусӣ талаб карда мешавад, махсусан дар ҳолатҳое, ки 
қурбонӣ адвокатро мешиносад ва ба вай боварӣ дорад. Кормандони полис 
бояд чунин намояндагии ҳуқуқиро ташвиқ намоянд. Доир ба ҳамаи 
масъалаҳои қурбониёни хариду фурӯши одамон бояд ба шахсон намояндагии 
хадамоти ҳуқуқӣ\машварати ҳуқуқӣ муроҷиат кард. (Муҳоҷирони 
ғайриқонунӣ интиқолёфта ва шахсони мавриди хариду фурӯш қароргирифта  
ҳақ доранд, ки барои пешниҳод шудани паноҳгоҳ муроҷиат намоянд ва 
метавонанд ба ҳимояи зарурӣ ниёз дошта бошанд – онҳо ҳамчунин бояд 
имконияти дарёфт намудани дастрасиро ба мақомоти кӯмакрасон ва 
ҳимоякунанда дошта бошанд, ки ин амал ҳамчунин равонасозиро ба ҷониби 
дахлдор тақозо карда метавонад). 

 
2) Равонасозӣ ба мушовир: қурбониёни хариду фурӯши одамон бояд ба 

созмонҳои ғайридавлатии мувофиқ ё ба ташкилоти шабеҳ барои 
машваратҳои маҷмӯӣ ҷиҳати бартараф намудани зарба ва тавонбахшӣ 
(реабилитация) равон карда шаванд. 

 
3) Равонасозӣ ба хадамоти кӯмаки тиббӣ: дар ҳолатҳое, ки қурбонии хариду 

фурӯши одамон ё муҳоҷири ғайриқонунӣ интиқолшуда ба кӯмаки тиббии 
фаврӣ ниёз доранд, онро бояд дар навбати аввал таъмин кард. Агар 
қурбонӣ/муҳоҷири ғайриқонунӣ интиқолшуда зан бошад, вайро бояд ба 
назди зан равон намуд. Агар кормандони тиббӣ мард бошанд, бояд ҳузури 
занонро аз ҳисоби намояндагони СҒД-и мувофиқ таъмин кард.  

 
4) Равонасозӣ ба назди равоншинос (психолог): дар бисёр ҳолатҳо 

қурбониёни хариду фурӯши одамон ва баъзан муҳоҷирони ғайриқонунӣ 
интиқолшуда зарби сахт бардоштаанд ва ба муносибати нозуку башардӯстона 
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эҳтиёҷ доранд. Полис бояд қурбониро барои дарёфти кӯмаки равоншинос ва 
хадамоти мушовири тахассусӣ бо мақсади муолиҷаи зарбаи психологӣ равон 
намояд. Барои кӯмак ба кормандони муассисаҳои давлатӣ, паноҳгоҳҳо ва 
дигар созмонҳои дахлдор бояд муроҷиат кард. 

 
5) Равонасозӣ ба хадамоти офиятбахшӣ (тавонбахшӣ): ҳарчанд дар назари 

аввал чунин менамояд, ки ин вазифаи полис нест, вале возеҳ аст, ки қурбонии 
ба таври зарурӣ офият наёфта метавонад дубора қурбонии хариду фурӯши 
одамон шавад ва дар бисёр мавридҳо чунин ҳам мешавад. Полис бояд барои 
роҳ надодан ба қурбонии такрорӣ шудан чора андешад; ба ҳамин хотир, 
корманди полис бояд барои тавонбахшии қурбонӣ тадбирҳо андешад. 
Қурбонӣ дар якҷоягӣ бо маълумоти дахлдор бояд ба муассисаи дахлдори 
давлатӣ, СҒД ё паноҳгоҳ фиристода шавад. 

 
6) Равонасозӣ барои гирифтани ҷуброн: қурбониёни муайяншудаи хариду 

фурӯши одамон ба дастгирии таъҷилӣ эҳтиёҷ доранд. Мақомоти ҳифзи ҳуқуқ 
бояд бо хадамоти ба ҷабрдидагон кӯмакрасон ё дигар хадамоти дахлдор барои 
дарёфти воситаҳои пардохти хароҷоти иловагии қурбонӣ, сару либос, дору ва 
дигар ашёи мавриди ниёзи аввал тамос кунанд.28  

 
 

                                                        
28 United Nations Office on Drugs and Crime. (2007). Standard operating procedures (SOP): On investigating 
crimes of trafficking for commercial sexual exploitation. Дастрас аст дар сомонаи: 
http://www.unodc.org/pdf/india/sop_investigation_131207.pdf 
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ТАФТИШОТ 7 
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ТАФТИШОТ 
 
Тафтишот ба вазифаҳои асосии мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар робита бо хариду 
фурӯши одамон ва интиқоли ғайриқонунии муҳоҷирон дахл дорад. Дар фасли 
мазкур тарзҳои тафтишот, методҳои мусоҳиба бо калонсолон ва кӯдакон-
қурбониёни хариду фурӯши одамон, инчунин муҳоҷирони ғайриқонунӣ 
интиқолшуда ва пурсиши гумонбаршавандагон ё айбдоршавандагон баррасӣ 
мешаванд. Қобили қайд аст, ки ҳамаи тадбирҳо бояд тибқи қонунгузорӣ ва 
талаботҳои просессуалии қонуни кишвари дахлдор амалӣ гарданд.  

Бархӯрдҳои тафтишот  
 
Тафтишоти ҷиноятҳои марбут ба хариду фурӯши одамонро мақомоти ҳифзи ҳуқуқ 
метавонанд бо истифода аз  бархӯрдҳои гуногун баргузор намоянд. Се бархӯрд аз 
миёни онҳо тарзҳои асосӣ ҳисоб меёбанд ва аз ҷониби мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар 
саросари ҷаҳон татбиқ мешаванд: (1) тафтишоти ҷинояти содиршуда («тафтишоти 
реактивӣ»); (2) тафтишоти фаъол («тафтишоти проактивӣ»); (3) амалиёт барои 
монеа шудан ба фаъолияти ҷиноятӣ.29 Ин се бархӯрд ҳамзамон истифода мешаванд 
ва ҳамдигарро истисно карда наметавонанд. Ин бархӯрдҳо ба таври мухтасар дар 
поён пешниҳод мешаванд: 
 

1) Тафтишоти ҷинояти содиршуда – чунин бархӯрд ба сифати вокуниш ба 
маълумоти дастрасшуда ё ҳодисаи мушаххас, ки чораҳои фавриро тақозо 
мекунанд, истифода мешавад. Дар парвандаҳои марбут ба хариду фурӯши 
одамон, чунин шакли тафтишот ҳамчунин тафтишот «дар асоси аризаи 
ҷабрдида» номида мешавад, чунин тафтишот метавонанд пас аз дастрас 
шудани шикоят аз ҷониби ҷабрдидагон оғоз шаванд. 

 
2) Тафтишоти проактивӣ – ин намуди тафтишотро ҳамчунин тафтишот «дар 

асоси маълумоти оперативӣ ва амалиёти полис» номбар мекунанд.  
 

3) Амалиёт доир ба монеа шудан ба фаъолияти ҷиноятӣ – бо иқдоми полис 
дар ҳолатҳое истифода мешавад, ки вариантҳои тафтишоти ҷинояти 
содиршуда ва тафтишоти проактивӣ қобили истифода нестанд. 

 
Тафтишоти ҷинояти содиршуда 

 
Тафтишоти ҷинояти содиршуда маъмулан дар нақшаи тадбирҳои тафтишӣ нестанд. 
Он одатан ҳамчун ҷавоб ба маълумоти дастрасшуда ё дар мавриди ҳодисаи 
мушаххас сурат мегирад. Дар бисёр ҳолатҳо, тафтиши ҷинояти содиршуда ҳамчун 
дахолати оперативӣ дар асоси хабари анонимӣ ё дар натиҷаи гирифтани иттилооти 
тасодуфан маълумгашта, масалан ҳангоми патрули нақшавӣ, оғоз мешавад. 
                                                        
29  Dandurand et al. Human trafficking: Reference guide for Canadian Law Enforcement. (UCFV, RCMP, UNODC, ICCLR, 

2005), http://www.icclr.law.ubc.ca/Publications/Reports/HT_Canadian_Law_Enforcement_Guide.pdf 



 
 

58 
 

Амалиёт дар асоси методҳои реактивӣ одатан ба таври боз сурат мегиранд ва 
нуктаҳои зеринро дар бар мегиранд:   
 гирифтани маълумот ва ариза аз шоҳидон (қурбониён) 
 боздошт/ҳабс ва пурсиши пешакии гумонбаршавандагон 
 боздид ё рейдҳо ба биноҳои шубҳаовар ва ҷойҳои ҷамъоварии далелҳо 
 таҳлили маводҳои дастрасшуда дар натиҷаи пурсиши пешакии 

гумонбаршавандагон ё боздид аз ҷойҳои шубҳанок.  
 
Дар бисёр мавридҳо, зарурати дахолати фаврӣ бо мақсади ҳимояи ҳаёт ва 
саломатии одамон барои баргузор намудани тафтишоти проактивӣ ва ҷамъоварии 
далелҳо вақт намегузорад. Дар натиҷа, муфаттишон бисёр вақт бо вазъияте рӯ ба рӯ 
мешаванд, ки гумонбаршудагонро дар назди худ доранд, аммо далелҳои шаъйӣ, ки 
дар асоси онҳо айбдор карда шаванд, вуҷуд надоранд.30  
 
Парвандаҳо доир ба хариду фурӯши одамон:  
 
Тафтишоти ҷинояти содиршуда дар муқоиса бо тафтишоти проактивӣ бо якчанд 
сабаб камтар самаранок аст: 
 

 қурбониёни ҷиноят дар аввал метавонанд маълумот диҳанд, аммо баъдан аз 
ҳамкорӣ даст мекашанд; 

 хабардиҳандагон метавонанд маълумотеро расонанд, ки андешидани чораҳои 
фавриро талаб мекунанд, то ба «болонишинҳои» созмони ҷиноятӣ имконият 
шавад, ки аз ҳабс канора монанд; 

 дар андешидани чораҳо оид ба мавриди ҷинояти содиршуда, далелҳо 
метавонанд кофӣ набошанд ё имконияти ҷамъ овардани онҳо нест. 

 
Дар ҳолатҳое, ки вазъияти ҷабрдида иҷрои амалҳои махсусро аз рӯи ҷинояти 
содиршуда талаб мекунад, бояд се шакли тадбирҳо андешида шаванд: 
 

1. Дахолати фаврӣ   
 Барои наҷот додани қурбониён;  
 Барои пешгирӣ намудани қурбониёни нав;  
 Барои ба даст овардани далелҳо; 

2. Истифода аз маълумот 
 Барои баргузор намудани тафтишот;  
 Барои саркӯб кардани фаъолиятҳои одамҷаллобон;  
 Борои омода сохтани ҳабс; 

3. Истифода аз маълумоти оперативӣ 

                                                        
30 Dandurand et al. Human trafficking: Reference guide for Canadian Law Enforcement. (UCFV, RCMP, UNODC, 
ICCLR, 2005), 
http://www.icclr.law.ubc.ca/Publications/Reports/HT_Canadian_Law_Enforcement_Guide.pdf 
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 Барои ба нақша гирифтан ва оғози амалиёт оид ба ҷамъоварии маълумоти 
оперативӣ;  

 Барои баҳодиҳӣ намудани биноҳо бо мақсади ҷамъоварии маълумот доир 
ба ҷои қарордоштаи ҷинояткорон ва ғ;  

 Барои паст кардани хавф ҳангоми баргузор намудани амалиёти ба ҳабс 
гирифтани ҷинояткорон. 

 
Дар ҳамаи ҳолатҳо, вақте, ки ҷабрдидагон ба доираи таваҷҷӯҳи кормандони 
мақомоти ҳифзи ҳуқуқ меафтанд, як қатор чораҳоро андешидан мумкин аст. Чораи 
аввал дахолати фаврии нигаронидашуда ба муқобили одамҷаллобон ё пешгирии 
афтодани қурбониёни эҳтимолии нав ба шабакаи одамҷаллобон, ё таъмини дастрас 
шудани далелҳо мебошад, ки дар акси ҳол метавонанд аз даст раванд. Чораи дуюм, 
истифода аз маълумоти оперативӣ ё аризаи ҷабрдида ё шахси сеюм ҳамчун асос 
барои тайёрӣ ва баргузор намудани амалиёти проактивӣ ё амалиёт барои монеа 
шудан ба фаъолияти одамҷаллобон аст. Билохира, чораи сеюм истифодаи маълумот 
ё нишондодҳои оперативӣ ба сифати асоси баргузор намудани амалиёти муфассал 
тарҳрезишуда ҷиҳати ҷамъоварии маълумот доир ба шахсони дастдошта дар хариду 
фурӯши одамон мебошад.31 Инчунин, қобили қайд аст, ки агар баҳодиҳии сатҳи 
хавф дахолати фавриро талаб намояд, пас андешидани тадбирҳои таъҷилӣ зарур 
аст.32 Дар ин ҳол, агар сатҳи хавф барои қурбониёни боқимонда ё ба даст овардани 
далелҳои ниҳоят муҳим амалиёти бетаъхирро талаб намояд, тафтишот бояд ба 
марҳалаи ҳабс кардан гузарад, ки дар рафти он бояд аз принсипҳои роҳнамои зерин 
истифода кард: 
 
Принципҳои ҳабскунӣ ҳангоми тафтишоти ҷиноятҳои содиршуда: 
 

1. Ҳар як шахси гумонбаршавандае, ки ҳамчун асоси боздошт ба муқобили вай 
далелҳои кофӣ ҷамъ оварда шудаанд, сарфи назар аз он ки нақши вай то чӣ 
андоза назаррас ё дуюмдараҷа аст, бояд ба ҳабс гирифта шавад. Бо сабаби 
анҷом додани чунин амал, метавон ба таври муассир фаъолияти тамоми 
шабакаро халалдолр сохт, на қатъ сохтани фаъолияти шахсони 
дуюмдараҷаи онро; 

2. Дар чунин қазияҳо ҳамеша эҳтимолияти он вуҷуд дорад, ки ҳабс дар 
мӯҳлатҳои кӯтоҳтарин сурат гирад. Дар робита бо ин, хуб мешуд агар 
нақшаи тахминии ба ҳабс гирифтан коркард ва таҳия шавад, ки онро 
метавон дар марҳалаҳои ибтидоии тафтишот амалӣ ва дар рафти баргузор 
намудани амалиёт дақиқ кард; 

3. Марҳалаи ба ҳабс гирифтан бояд аз рӯи мӯҳлатҳо муайян ва тарзе ҳамоҳанг 
карда шавад, ки имконияти ҳамзамон ба ҳабс гирифтани шумораи ҳарчӣ 
бештари шахсони гумонбаршаванда ва озод намудани шумораи ҳарчӣ 

                                                        
31 United Nations Office on Drugs and Crime. (2013). Online Toolkit to Combat Trafficking in Persons. Retrieved 
at, http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/2008/electronic-toolkit/electronic-toolkit-to-combat-
trafficking-in-persons---index.html#5 
32 Дар ҳаон ҷо. 
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зиёдтари ҷабрдидагонро баланд бардорад. Ба ғайр аз ин, вазифа гузошта 
мешавад, ки нақшаи ҳабскунӣ дар чунин мӯҳлатҳое амалӣ гардад, ки 
имконияти максималиро барои дастрас намудани далелҳои иловагӣ 
ҳангоми ба ҳабс гирифтан таъмин намояд. 

 
Манбаъ: United Nations Office on Drugs and Crime. (2013). Online Toolkit to Combat Trafficking 
in Persons. Retrieved at, http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/2008/electronic-
toolkit/electronic-toolkit-to-combat-trafficking-in-persons---index.html#5 
 

 
Парвандаҳои интиқоли ғайриқонунии муҳоҷирон:  
 
Сабаби яке аз шаклҳои зуд-зуд дучоршавандаи тафтишоти реактивӣ ошкор 
гардидани муҳоҷирони ғайриқонунӣ интиқолшаванда аст. Дар раванди тафтишоти 
реактивӣ, муфаттиш эҳтимол бо хусусиятҳои зерин рӯ ба рӯ шавад: 
 

 Баъзе одамон, аз ҷумла кӯдакон бо забони муфаттиш гап зада 
наметавонанд; 

 Ҷои ҷиноят;  
 Хусусиятҳои печидагии воқеаҳо.  

 
Муфаттиши аввалини расида ба макон бояд корҳои зеринро анҷом диҳад: 
 

 Бартараф намудани ҳама гуна хатарҳо барои ҳаёти ҷабрдида; 
 Қаноатманд сохтани ниёзҳои аввалдараҷаи ҷабрдидагон; 
 Ҳимояи ҳуқуқи инсон, яъне ҳуқуқи худи муҳоҷирон ва шахсони дастдошта 

бо интиқоли ғайриқонунии муҳоҷирон; 
 Нигаҳдории тартибот; 
 Гирифтани тавсифи мухтасари ҳодиса; 
 Пайдо кардани шоҳидҳои эҳтимолӣ; 
 Муҳофизати макони ҷиноят ё ҳабс; 
 Боздошт ва агар имкон бошад, ҷудокунии ҳама гуна гумонбаршавандагон 

(шахсони дастдошта дар интиқоли ғайриқонунии муҳоҷирон) аз 
муҳоҷирон то замоне, ки дигар муфаттишон ё мутахассисон расида меоянд. 

 
Дар баробари анҷом додани ин чораҳо, тафтишотро метавон идома дод. Ҷинояти 
баррасишавандаро, тавре ки дар бисёр мавридҳо мешавад, набояд ҳамчун ҳодисаи 
алоҳида ё ягона маҳсуб кард. Муфаттиш бояд аз худ чунин саволҳоро бипурсад:  
 

 Оё чунин интиқоли ғайриқонунӣ пештар рух додааст? 
 Оё шахсони қаблан дастдошта дар интиқоли ғайриқонунӣ аз ҳамин масир 

(маршрут) истифода кардаанд (бисёр вақт инро «рейси холӣ» меноманд)? 
 То ба ҳол чанд дафъа чунин сафарҳо сурат гирифтаанд? 
 Пулҳо дар куҷоянд? 
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 Муҳоҷирони ғайриқонунӣ интиқолшуда аз кадом кишвар омадаанд ва 
имкон ҳаст, ки бо намояндагии  ин кишвар барои дарёфти маълумот ё 
кӯмак дар амалигардонии тафтишот тамос кард? 

 Муҳоҷирон ба ин ҷо тавассути кадом кишвари транзитӣ омадаанд? Агар 
тавассути кишвари транзитие омадаанд, пас имкон ҳаст, ки бо 
намояндагони он кишвар муроҷиат намоем? 

 

Тафтишоти ба таври кофӣ муфассал гузаронидашуда метавонад бо хароҷоти 
минималии воситаҳо ва захирраҳои инсонӣ натиҷаҳои олӣ диҳад.  
 
Нақши муфаттиш бо тамом шудани тафтишот ба охир намерасад. Муфаттиш бояд 
кӯшиш намояд, ки таҷрибаи ҳосилкардаашро ба кормандони оперативӣ диҳад. 
Аксарияти вақтҳо онҳо аввалин шуда ба ҷои ҷиноят ҳозир мешаванд ва метавонанд, 
то омадани корманди бештар соҳибтаҷриба, дар давоми якчанд соат дар он ҷой 
бошанд. Имконияти ба сарҳадбонон, полис ва кормандони хадамоти муҳоҷиратӣ 
пешниҳод сохтани рӯйхати саволҳо ва ёддоштҳоро бояд баррасӣ кард. Ҷамъоварии 
муфассали маълумоти оперативӣ метавонад ба баргузор намудани тафтишоти 
проактивӣ (фаъол) мусоидат намояд. 
 

Тафтишоти проактивӣ 
 

Тафтишоти проактивӣ воситаи нисбатан самарабахши мубориза ба муқобили 
хариду фурӯши одамон аст.33 Ҷамъоварии доимӣ ва таҳлили маълумоти оперативӣ 
ва ҳамкориҳои байниидоравӣ бархӯрди нисбатан муассир барои пешгирӣ намудани 
хариду фурӯши одамон ва мубориза бо он мебошад.34 Ҳангоми баргузор намудани 
чунин тафтишот, муфаттишон бештар метавонанд ҷараёни ҷамъоварии далелҳо ва 
исбот намудани айбро назорат намоянд. Калиди муваффақияти тафтишоти 
проактивӣ ҷамъоварии маълумоти оперативӣ ва бомақсад истифодабарии чунин 
маълумот аст. Бархӯрди тафтишоти проактивӣ тафтишотест, ки ҳатман шомил 
сохтани ҷабрдидагон ва ба даст овардани шоҳидиҳои онҳоро талаб намекунад.35 Чун 
баъзан такя намудан ба шоҳидиҳои қурбониёни хариду фурӯши одамон душвор аст 
ва онҳо шояд барои додани шоҳидиҳо бар зидди истисморгарони худ омода нестанд, 
ин барӯрд аз нуқтаи назари таъқиботи бомуваффақияти ҷиноятӣ махсусан муфид 
ҳисоб мешавад. Ҳарчанд шоҳидии ҷабрдида ҳамеша манбаъи асосӣ барои заминаи 
исботсозӣ  боқӣ мемонад, кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ метавонанд аз 
маълумоти таркибии оперативӣ, пайгирӣ ва воситаҳои техникӣ, сафарбар сохтани 
агентҳои худ ва методҳои стандартии баргузор намудани тафтишот истифода 
намоянд.36 Ба ғайр аз ин, бархӯрди мазкур ба кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ 
имконият медиҳад, ки ба таври оперативӣ тарзҳои мухталифи содир намудани 

                                                        
33 Dandurand et al. Human trafficking: Reference guide for Canadian Law Enforcement. (UCFV, RCMP, UNODC, 
ICCLR, 2005), 
http://www.icclr.law.ubc.ca/Publications/Reports/HT_Canadian_Law_Enforcement_Guide.pdf. 
34 Дар ҳамон ҷо. 
35 Дар ҳамон ҷо. 
36 Дар ҳамон ҷо. 
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ҷиноятро аз ҷониби шахсони одамҷаллоб бо мақсади монеа шудан ба чунин 
ҷиноятҳо аз пайдо шуданашон, муайян намоянд. 
 
Таъмин намудани ҳамкорӣ ва фаъолияти мутақобила дар байни муфаттишон, 
прокурорҳо ва судяҳо муҳим аст. Аз рӯи имконият, дар марҳалаи барвақтӣ 
машваратҳо гузаронидан зарур аст, то додани шоҳидиҳо дар суд фароҳам оварда 
шаванд. Дар баробари дарк кардани ҳодиса аз ҷониби муфаттишон, ба онҳо лозим 
аст, ки ҳамаи методҳои имконпазири амалиёти мақомоти ҳифзи ҳуқуқро баррасӣ 
намоянд. 
 
Амалиёти монеъшавӣ ба фаъолияти ҷиноятӣ 
 
Мақсади ин амалиёт монеъа шудан ба фаъолияти ҷиноятӣ мебошад, ки бисёр вақт 
он бидуни таъқиботи судӣ ё ҳатто ҳабс кардани иштироккунандагони асосии ин 
ҷиноятҳо аст. Ҳарчанд амалиёти монеъа шудан ба фаъолияти ҷиноятӣ дар муқоиса 
бо методи тафтишоти ҷинояти содиршуда ва тафтишоти проактивӣ аҳёнан 
истифода мешавад, аммо ин бархӯрд дар ҳалатҳои имконият надоштани истифода 
методҳои дар боло зикршуда, амалан қобили истифода аст. Кормандони мақомоти 
ҳифзи ҳуқуқ метавонанд аз як қатор методҳои тактикӣ барои монеъа шудан ба 
фаъолияти хариду фурӯши одамон ва интиқоли ғайриқонунии муҳоҷирон 
истифода намоянд. Баргузор намудани чунин амалиётҳо дар вазъиятҳои зерин 
метавонад муассир бошад: 
 
Вазъиятҳои тақозокунандаи амалиёт барои монеъа шудан ба фаъолияти 
ҷиноятӣ: 

1. Агар сатҳи хавф барои қурбониён чораҳои фаврии нишон додани 
вокунишро талаб намояд, ки дар он имконияти тафтишоти проактивӣ 
истисно мешавад, аммо дахолати мустақим ва баргузор намудани 
амалиётҳои минбаъда барои монеашавӣ пешбинӣ мешаванд; 

2. Агар тафтишоти проактивӣ аз назари опреативӣ имконпазир нест, масалан 
дар ҳолатҳое, ки хусусиятҳои географӣ ё топографӣ барои мушоҳида 
намудани биноҳои таҳти ҳадаф қарордошта мусоид нестанд ё илоҷи ворид 
кардани агентҳои таҳти ҳимоя коркунанда дар шабакаи ҷиноятӣ вуҷуд 
надорад; 

3. Агар маҳдудиятҳои қонунгузорӣ ё тартиботӣ ё вуҷуд надоштани захираҳо ба 
истифода намудани тактикаи тафтишоти проактивӣ имкон намедиҳанд;  

4. Агар амалиёт доир ба монеъшавӣ имконияти вокуниши зудтарро ба 
шикоятҳои мушаххаси аҳолии маҳаллӣ ё дигар гурӯҳҳои манфиатдор 
медиҳад. 

 
Манбаъ: Dandurand et al. Human trafficking: Reference guide for Canadian Law Enforcement. 
(UCFV, RCMP, UNODC, ICCLR, 2005), 
http://www.icclr.law.ubc.ca/Publications/Reports/HT_Canadian_Law_Enforcement_Guide.pdf 
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Ҳангоми татбиқ намудани ин методи тафтишот, ба назар гирифтани як зумра 
вазъиятҳо зарур аст. Пеш аз ҳама, амалиёти монеъашавӣ метавонад вазъиятро 
муваққатан бартараф созад, аммо баргузор намудани он, маъмулан проблемаро то 
охир ҳал намекунад – ин проблема метавонад дар ҷои дигар сар занад. Дуюм, 
ҳангоми истифодаи систематики амалиёти монеъашавӣ, калиди муваффақият 
истифодаи тактикаи байниидоравии эҷодкорона ва навоварона аст, ки дар он барои 
одамҷаллобон ҳар рӯз проблемаҳои сершумор пеш гузошта мешавад, то онҳо 
фаъолияти худро бо истифода аз ҳамон методҳо ва шабакаҳо дар он макон давом 
дода натавонанд.  
Ин стратегия ба таври оптималӣ дар ҳолатҳое бомуваффақият аст, ки агар саъю 
талошҳои мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар ҳамаи минтақаҳои атроф ба таври баробар 
тақсим шавад, то ҳаракати одамҷаллобон ба он минтақаҳо, ки дар он ҷойҳо 
метавонанд фаъолияти худро дубора оғоз кунанд, ҷилавгирӣ шавад. Як қатор 
идораҳое вуҷуд доранд, ки онҳоро метавон барои иштирок дар амалиётҳои 
монеъшавӣ сафарбар кард. Онҳо идораҳои мухталифи мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, 
хадамоти муҳоҷиратӣ, хадамоти гумрукӣ, вазорати корҳои хориҷӣ, вазорати 
тандурустӣ, муҳити зист ва меҳнат, хадамоти оташнишонӣ, ҳукуматҳои маҳаллӣ, 
ширкатҳои ҳавопаймоӣ ва дигар ширкатҳои ҳамлу нақлро дар бар мегиранд. 37  
 
Ба ғайр аз ин, фаъолият оид ба монеъашавӣ ҳамеша барои ба даст овардани 
маълумоти оперативӣ имконият медиҳад. Ба ҳамин хотир, итминон ҳосил кардан 
зарур аст, ки тамоми чунин маълумот ба таври зарурӣ ҷамъоварӣ ва сабт шаванд. 
Ин маълумот метавонад барои гузаронидани амалиёти проактивӣ дар оянда асос 
шавад. Аз ҷониби дигар, амалиётҳо метавонанд ҳамчунин ба содир намудани 
ҷиноятҳо монеа шаванд ва иттилооту маълумоти оперативии қаблан муфид 
ҳисобшавандаро беэътибор созанд.38 
 
МАЪЛУМОТИ ОПЕРАТИВӢ  
 
Ҷамъоварии маълумоти оперативӣ 
 
Маълумоти оперативӣ аз маълумоте иборат аст, ки он ҷамъоварӣ, боҳодиҳӣ, 
муқоиса, таҳлил ва дар байни мақомот ва шахсони дахлдор тақсим шудааст. 
Маълумоти оперативӣ ҳамчун асоси кори оперативӣ хидмат мекунад. 
 
Ҷамъоварӣ ва мубодилаи маълумоти оперативӣ бо мақомоти дахлдор, аз ҷумла дар 
сатҳи байналмилалӣ, шарти ҳалкунандаи иҷрои бомуваффақияти тадбирҳо дар 
мубориза ба муқобили шабакаҳои фаромилии ҷиноятӣ аст. Шабакаҳои хариду 
фурӯши одамон ва интиқоли ғайриқонунии муҳоҷирон бисёр вақт «изи иттилоотии 
худро» дар соҳаҳои рекламаҳо, иҷораи хона, ҳамлу нақл, алоқа ё муомилаҳои 

                                                        
37 Dandurand et al. Human trafficking: Reference guide for Canadian Law Enforcement. (UCFV, RCMP, UNODC, 
ICCLR, 2005), 
http://www.icclr.law.ubc.ca/Publications/Reports/HT_Canadian_Law_Enforcement_Guide.pdf 
38 Дар ҳамон ҷо. 
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молиявӣ боқӣ мегузоранд. Ҳар як соҳаи зикршуда ба кормандони мақомоти ҳифзи 
ҳуқуқ имконият медиҳад, ки маълумоти оперативӣ ҷамъ намоянд.39 
 
Ду намуди маълумои оперативӣ, бештар самарабахшанд – маълумоти оперативии 
стратегӣ ва тактикӣ. 
 
Маълумоти оперативии стратегӣ 
 
Мақсади ҷамъоварии чунин маълумоти опреативӣ аз он иборат аст, ки дар асоси 
маълумоти оперативӣ, арзёбии умумии омилҳои гуногуни стратегӣ дар заминаи 
хариду фурӯши одамон ва интиқоли ғайриқонунии муҳоҷирон ба кишварҳои Осиёи 
марказӣ, баргузор карда шавад. Ҳаҷми назарраси маълумоти истифодашаванда 
барои амалисозии чунин баҳогузории (арзёбии) стратегӣ маъмулан аз иттилооти 
сатҳи оперативӣ гирифта мешавад. Ҷанбаҳои маълумоти стратегии опреративӣ 
метавонанд иборат бошанд аз омилҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ, ба монади вазъияти 
иқтисодӣ, вуҷуд надоштани имкониятҳо (ҷои кор ва ғайраҳо), табъиз ба муқобили 
занон ва дигарон; омилҳои фарҳангӣ, ба монанди эътиқод ва ҳадаф, ки аз он 
ҷинояткорон бо мақсади ҷалбсозӣ ё истисмори қурбониён истифода мекунанд ё ин 
омилҳо ба муомилаи қурбониён нисбат ба истисморкарон, тарси онҳо омодагии 
онҳо барои ҳамкорӣ бо мақомоти ҳокимият таъсир мекунанд; муносибатҳои 
байналмилалӣ, масалан, робитаҳои таърихию фарҳангӣ байни давлатҳо, забон, 
инчунин ҳаракати коригарон байни кишварҳо ва муносибатҳои тиҷоратию 
иқтисодӣ; ва хусусиятҳо, масалан, робитаҳо ва фаъолиятҳои мутақобилаи 
созмонҳои ҷиноятпеша, режими раводид (виза), афзалиятҳо ва камбудиҳаи 
назорати сарҳадот ва дигар тадбирҳои татбиқшаванда аз ҷониби мақомоти ҳифзи 
ҳуқуқ дар қисматҳои мухталифи минтақа. Ҳамаи ин омилҳо барои омода сохтани 
пешгӯиҳо маълумоти боарзиш мебошанд, ки онҳоро метавон барои пешгирӣ ва 
ошкор сохтани хусусиятҳои хоси ҷинояткорон ва қурбониёни эҳтимолии онҳо 
/муҳоҷирони ғайриқонунӣ интиқолшаванда истифода кард.  
 
Маълумоти оперативии тактикӣ 
 
Маълумоти оперативии тактикӣ барои баргузор намудани тафтишот зарур аст ва 
метавонад барои ошкор сохтани ҷинояткорон ва бамаврид гирифтани маълумот оид 
ба ҳаракати онҳо муфид бошад. Он барои андешидани тадбирҳои мушаххас, аз 
ҷумла ба ҳабс гирифтан, тафтишоти иловагӣ ва таъқиботи судӣ истифода мешавад. 
Як қатор соҳаҳои асосӣ барои ҷамъоварии маълумоти оперативии дорои хусусияти 
тактикӣ вуҷуд доранд. 
 
 
 
                                                        
39 Dandurand et al. Human trafficking: Reference guide for Canadian Law Enforcement. (UCFV, RCMP, UNODC, 
ICCLR, 2005), 
http://www.icclr.law.ubc.ca/Publications/Reports/HT_Canadian_Law_Enforcement_Guide.pdf 
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Соҳаҳои ҷамъоварии маълумоти тактики оперативие, ки таваҷҷӯҳи махсусро 
талаб мекунанд 
 

 Методҳои ҷалбсозӣ  – фиреб кардан, маҷбурсозӣ, рабудан (дуздидан) – 
таҳти кадом шарт ҷалбсозӣ сурат мегирад: масалан, таъмини ҷои кори 
қонунӣ?;қурбонӣ ба кадом кишвар ҷалб мешавад – дар кишвари худ ё яке аз 
кишварҳои Осиёи марказӣ? 

 Воситаҳои пахши эълон – эълони шифоҳӣ, воситаҳои нашрии ахбори 
омма, Интернет; 

 Шиносномаи тақаллубӣ, санади сафарӣ ё санади мушаххаскунандаи 
шахсият – тайёр кардан, гирифтан, методҳои истифодашавандаи пардохт 
ва ҷои қарордоштаи агентҳо; 

 Тақаллубкории санадҳои муҳоҷиратӣ ва визаҳо – тайёр кардан ва 
гирифтан; 

 Масирҳои сафар ва воситаҳои нақлиёти истифодашаванда – масирҳои 
истифодашаванда, тарзи ҳаракат; 

 Ҳузури истифодашаванда  – суроғаҳо ва методҳои ташкилкунӣ; 
 Воситаҳои алоқа – почтаи барқӣ, телефонҳои дастӣ, факс ва ғ; 
 Амалиётҳои молиявӣ дар робита бо ҳамаи фаъолиятҳои дар боло 

зикршуда; 
 Маълумот аз шӯъбаҳои содироти виза ва хадамоти консулӣ; 
 Маълумот аз ширкатҳои ҳавопаймоӣ ва бюроҳои сайёҳӣ. 

  
 
Манбаъ: Dandurand et al. Human trafficking: Reference guide for Canadian Law Enforcement. 
(UCFV, RCMP, UNODC, ICCLR, 2005), 
http://www.icclr.law.ubc.ca/Publications/Reports/HT_Canadian_Law_Enforcement_Guide.pdfh
ttp://www.icclr.law.ubc.ca/Publications/Reports/HT_Canadian_Law_Enforcement_Guide.pdf 
 

 
Зимни ин, дар хотир доштан муҳим аст, ки маълумоти оперативӣ танҳо ҳамон вақт 
амалан фоида дорад, агар ба шахсоне дода шавад, ки эшон аз он истифода бурда 
метавонанд.  Зуд додани маълумоти оперативӣ байни мақомоти дахлдор бисёр вақт 
душвориҳо дорад. Маълумоти оперативӣ дар шароитҳои ҳамеша тағйирёбандаи 
вазъияти соҳаи хариду фурӯши одамон  зуд кӯҳна мешаванд. Ҷамъварии маълумоти 
оперативиро бояд дар сатҳи марказӣ идора кард, то корҳо такрор нашаванд ва 
захираҳо ғайримуассир истифода нагарданд. Маълумоти оперативиро бояд 
воқеънигорона ва бидуни ғараз пешниҳод кард. Иттилооти дахлдор ва маълумоти 
оперативӣ бояд ҳамеша барои мутахассисони таҳлилкунанда ва кормандони 
оперативӣ дастрас бошанд. Принсипи асосии ҷамъоварии маълумоти оперативӣ аз 
коркарди тавсияҳо иборат аст.40 
 
 
                                                        
40 Дар ҷамон ҷо. 
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Кормандон 
 
Ҷамъоварии маълумоти оперативӣ ва далелҳои воқеӣ аз ҷониби мутахассисони 
мухталифи мақомоти ҳифзи ҳуқуқ амалӣ карда мешавад: кормандони хадамоти 
патрул, кормандони экпертизаи тиббии судӣ, коршиносони корбаранда дар ҷои 
ҷиноят, ки бо экпертизаи судӣ робита надоранд, криминалистҳо ва ғайраҳо. Дар 
бисёр мавридҳо, кормандони хадамоти патрул аввалин шуда бо қурбониён, 
шоҳидон, хабардиҳандагон ва ҷинояткорон дар тамос мешаванд. Ба ҳамин хотир, 
онҳо ҳангоми иҷро намудани вазифаҳои рӯзмарраи худ, агар доир ба ҷиноятҳои 
хариду фурӯши одамон огоҳӣ дошта бошанд, барои ҷамъ овардани маълумоти 
оперативии муҳимтарин имконият доранд. Таҷрибаи фаъолияти оперативӣ нишон 
медиҳад, маълумоти муҳими оперативӣ ва далелҳое, ки барои боз намудани 
парванда ва бомуваффақият анҷом додани он кӯмак кардаанд, аз кормандони 
хадамоти  патрул расидаанд ва онҳо дар бисёр ҳолатҳо ҳатто муҳим будани саҳми 
худро дарк намекарданд.41 Аз ин лиҳоз, дарк кардани он муҳим аст, ки ҷамъоварии 
маълумоти оперативӣ метавонад дар сатҳи хадамоти патрул оғоз шавад.  
 
Дар мавридҳои зиёд, кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ аломатҳои хариду фурӯши 
одмаонро ҳангоми баргузор намудани санҷишҳову назоратҳои марбут ба вазифаҳои 
хидматии дигарашон ошкор месозанд. Агар онҳо омода бошанд, ки ҳангоми ошкор 
намудани аломатҳои муайян ва вазъияти ҷамъоварии маълумотро дар ин ё он 
контекст ба шӯъбаҳои дахлдор пешниҳод намоянд, пас ин амал ба таври назаррас 
имкониятии мақомоти ҳифзи ҳуқуқро дар ҳамоҳанг сохтани мубориза бар зидди 
ҷинояткорӣ баланд мебардорад.42 

                                                        
41 International Centre for Migration Policy Development. (2006). Anti-Trafficking Training for Frontline Law 
Enforcement Officers. Retrieved at http://www.icmpd.org/Anti-Trafficking-Training-for-Frontline-Law-
Enforcement-Officers-Training-Guide-and-Background-Rea.1853.0.html. 
42 Дар ҳамон ҷо. 
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 Мусоҳиба бо қурбониёни хариду фурӯши одамон ва 
муҳоҷирони ғайриқонунӣ интиқолшуда 
 
Маъмулан, ҳаноми баргузор намудани мусоҳибаҳо бояд модели мусоҳибакунии 
PEACE (ихтисора аз истилоҳи забони англисӣ) истифода шавад, ки он дар якчанд 
кишвар дар мавриди мусоҳиба бо гумонбаршавандагон, шоҳидон ва ҷабрдидгон 
татбиқ мешавад.  
  
PEACE – ихтисора аз мафҳуми англисии:   
 

- Банақшагирӣ ва омодагӣ 
- Робита бунёд кардан ва фаҳмонидан 
- Ба даст овардани далелҳо 
- Анҷом доодани мусоҳиба 
- Арзёбии натиҷаҳо 

 
Банақшагирӣ ва омодагӣ 

 Ташкил кардани хадамоти тарҷумонии тахассусӣ, адвокатҳо ва таъминоти 
моддию техникӣ 

 Ба пуррагӣ омӯхтани далелҳои мавҷуда, муайян намудани ҳадафи 
мусоҳиба ва омода сохтани саволҳо аз рӯи моҳият  

 
Робита бунёд кардан ва фаҳмонидан 

 Бо шахси мусоҳибашаванда бунёд намудани робита, масалан, бо роҳи 
сӯҳбат кардан оид ба мавзӯи беғараз, то шахси мусоҳибашаванда худро 
боваринок ҳис кунад 

 Муносибат барқарор кардан бо шахси мусоҳиб, аммо истифода намудани 
маҳоратҳои гӯшкунии фаъол; мақсад гирифтани маълумот аз суханони 
шахси мусоҳиб аст, на аз суханони шахси баргузоркунандаи мусоҳиба 

 Фаҳмонидани вазъияти мавҷуда, аз ҷумла тартиб ва мақсади мусоҳиба ва 
масъалаи он ки шахси мусоҳибашаванда метавонад бо адвокат гап занад 

 Фаҳмонед, ки шумо кӣ ҳастед, дар кадом вазифа кор мекунед, вобаста ба 
вазъият, таҷрибаи худрро гӯед ва агар бамаврид бошад, хотиррасон 
намоед, ки шумо  пештар ҳам бо муҳоҷирон/қочоқгарон мусоҳиба кардаед. 
Нақшҳои шахсони дигари ҳузурдоштаро фаҳмонед.  

 
Ба даст овардани далелҳо 

 Ба шахси мусоҳибашаванда бидуни буридани гапи вай имконият диҳед, ки 
далелҳоро пешниҳод кунад. Баъзан ин амалро «озодона ба ёд овардан» 
меноманд. Пас аз он ки шахси мусоҳибашаванда далелҳоро ба пуррагӣ 
иброз мекунад, аз вай хоҳиш кунед, ки далелҳоро такрор намояд ё 
саволҳои иловагӣ диҳед, то камбудиҳо бартараф ва номувофиқиҳо дақиқ 
карда шаванд. 
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Ба анҷом расонидани мусоҳиба  
 Натиҷаҳои мусоҳибаро ҷамъбаст кунед ва ба шахси мусоҳиб имконият 

диҳед, ки маълумоти иловагиро пешниҳод намояд  
 Ба вай амалҳои минбаъдаро гӯед 

 
Арзёбии натиҷаҳо 

 Пас аз анҷоми мусоҳиба, натиҷаҳои онро бояд муайян намуд, ки оё 
ҳадафҳо ва вазифаҳои мусоҳиба комёб шуданд, маълумоти нави дар рафти 
мусоҳиба ба даст овардашуда оё ба ҷараёни тафтишот таъсир мерасонад ва 
мусоҳиба дар умум чӣ тавр гузашт.  

 
Мусоҳиба бо қурбониёни хариду фурӯши одамон  
 
Мусоҳиба бо ҷабрдидагон-шоҳидони гумонбаршаванда дар ҷараёни тафтишот 
марҳалаи муҳим мебошад. Истилоҳҳои «ҷабрдида» ва «шоҳид» метавонанд дар 
кишварҳои мухталиф маъноҳои гуногун дошта бошанд. Дар баъзе системаҳои 
адлия, шахс дар натиҷаи баррасии судӣ ё маъмурӣ «ҷабрдида» эътироф мешавад ва 
дар ин ҳолатҳо ба таври расмӣ эътироф намудани шахс ҳамчун «ҷабрдида маънои 
ба вай пешниҳод намудани як қатор афзалиятҳо ва ҳимоя»-ро дорад.43 Дар баъзе 
системаҳои ҳуқуқии дигар, мафҳуми «ҷабрдида» маънои нисбатан умумӣ дорад ва 
қабул намудани кадом як қарори судӣ ё маъмуриро талаб намекунад.44 Дақиқан 
ҳамин тавр, дар баъзе системаҳои ҳуқуқӣ шоҳид шахсе ҳисоб мешавад, ки дар суд 
шоҳидӣ медиҳад, аммо дар баъзе системаҳои ҳуқуқии дигар, ин истилоҳ дар 
мавриди шахсоне истифода мешавад, ки доир ба ҷиноят маълумот доранд.45  
 
Сарфи назар аз он ки истилоҳоти дар қонунгузориҳои кишвари шумо 
истифодашаванда чӣ гунаанд, дастурамали мазкурро метавон дар ҳама гуна 
вазъияти эҳтимол доштани фаъолияти хариду фурӯши одамон истифода кард, ки 
дар он, гузаронидани мусоҳиба бо шоҳидон зарур аст.46  
 
Дар бандҳои зерин методҳои асосии мусоҳиба бо қурбониёни хариду фурӯши 
одамон ва проблемаҳои пайдошавандаи марбут ба он баррасӣ мешаванд. Барои 
кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ шояд мусоҳиба бо қурбониёни хариду фурӯши 
одамон кори маъмулӣ нест ва баъзан онҳо метавонанд дар мавриди шоҳидиҳои 
қурбониён шак пайдо кунанд, бахусус агар чунин шоҳидиҳо ихтилофнок бошанд. Ба 
ҳамин хотир муҳим аст, то кормандони полис фаҳманд, ки чаро шоҳидиҳо 
ихтилофноканд, дар ҳоле ки қурбониён ҳақиқатро мегӯянд.  

                                                        
43 Идораи СММ ба муқобили маводи мухаддир ва ҷинояткорӣ ва ИГМХФО-СММ. (2009). Дастур барои 
мутахассисони соҳаи адлияи ҷиноӣ доир ба мубориза бар зидди хариду фурӯши одамон, Модули 8: Мусоҳиба 
бо қурбониёни хариду фурӯши одамон, ки шоҳидони имконпазиранд. Дастрас аст дар 
сомонаи:www.unodc.org/documents/human-trafficking/TIP_module8_Ebook.pdf. 
44 Дар ҳамон ҷо. 
45 Дар ҳамон ҷо. 
46 Дар ҳамон ҷо. 
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Ба ҳар сурат таъкид кардан зарур аст, ки ҳатто агар кормандони мақомоти 
ҳифзи ҳуқуқ барои изҳори ҳамдардӣ дар вақти гузаронидани мусоҳиба кам 
омода низ бошанд, бахусус дар вақти мусоҳиба намудан бо қурбониёни хариду 
фурӯши одамон, танҳо чунин бархӯрд метавонад ба даст овардани натиҷаҳои 
беҳтаринро таъмин намояд. Танҳо дар ҳоле, ки ҷабрдидагон худро аз лиҳози 
психологӣ барои ҳамкорӣ бо полис боваринок ҳис мекунанд, онҳо барои чунин 
ҳамкорӣ розӣ мешаванд. Додани чунин имконият, ки қурбонӣ аз лиҳози 
психологӣ худро боваринок ҳис кунад, маънои онро надорад, ки кормандон 
ихтиёри корашонро ба вай супоранд. Ин амал чунин маъно дорад, ки бо 
ҷабрдида бештар нозук ва бо ҳисси ҳамдардӣ бояд муносибат кард. Чунин 
муносибат ба полис имкон медиҳад, ки корашро бештар самарабахш иҷро 
намояд ва маълумотро дар ҳаҷми васеътар гирифта, омодагии ҷабрдидагонро 
барои ҳамкорӣ бо мақомоти адлия ба сифати шоҳидон таъмин намояд. 
 
Аз ҳама беҳтар он аст, ки мусоҳибаро бо қурбониёни хариду фурӯши одамон 
шахсони махсусан омодашуда баргузор намоянд. Маъмулан, чунин 
мутахассисон дар сохторҳои тафтишкунандаи ҷиноятҳои содиршудаи дорои 
хусусияти шаҳвонӣ ва корбаранда доир ба зӯроварии хонавогӣ ва зӯроварӣ 
нисбат ба кӯдакон вуҷуд доранд. 47  Дигар тафтишот аҳёнан ба монанди 
тафтишоти амали хариду фурӯши одамон тадбирҳои назарраси дастгириро 
талаб мекунанд. Дар ин маврид, маҷмӯи хидматҳо метавонад зарур бошад, аз 
ҷумла таъмин намудани ҷои зист, расонидани кӯмаки тиббӣ, додани машварат, 
пешниҳоди хадамоти тарҷумонӣ, таъмини сару либос ва хӯрокворӣ, инчунин 
бозгардонидан ба кишвари асл. Ҳамаи чунин хадамотро бояд ҳанӯз дар 
марҳалаи омодагӣ андешид ва аз лаҳзаи сар шудани тамос бо ҷабрдидаи 
гумонбаршаванда, ки бо вай ният мусоҳиба кардан аст, оғоз бояд кард. Ҳамаи 
ин корҳоро наметавон то итмоми мусоҳиба ё силсилаи мусоҳибаҳо ба таъхир 
гузошт. Таъмин намудани чунин кӯмаку дастгириҳо осон нест ва ҳарчӣ зудтар 
онро шурӯъ кунед, ҳамон қадар хубтар мешавад. Омодагӣ барои ҳамкорӣ ва 
боварӣ ҳамон вақт пайдо мешавад, ки агар шумо якчанд қадаме гузоред барои 
таъмин намудани чунин кӯмакҳо ва ба ҷабрдидаи шоҳид гӯед, ки ин кор маҳз 
барои вай карда мешавад. Бидуни ҳамкории шоҳид ва бидуни шоҳидиҳои вай, 
дар гумон аст, ки шумо парвандаро то охир анҷом дода тавонед. Зимни ин кор, 
набояд чунин фикр кард, ки далелҳои пешниҳодшуда аз ҷониби ҷабрдида 
кофиянд. Ҳар чизе, ки ба шумо ҷабрдида мегӯяд, онро бо дигар далелҳое, ки 
шумо ҷамъ оварда тавонистаед, бояд тасдиқ ё мустаҳкам кунед.48 
 
Ҳангоми мусоҳиба кардан бо қурбониёни хариду фурӯши одамон, эҳтиром 
кардани ҳуқуқ, интихоб ва мустақилияти онҳо зарур аст. Бо назардошти 
вазъияти ниҳоят мураккаби қурбонии хариду фурӯши одамон, бисёр вақт 
таъмин намудани ҳимояи ҳуқуқи онҳо душвор аст. Аввал ин ки, муфаттишон 

                                                        
47 Дар ҳамон ҷо. 
48 Дар ҳамон ҷо. 
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пешбарандаи тафтишот на ҳамеша ҳатто итминон доранд, ки онҳо бо ҷабрдида 
кор бурда истодаанд. Бо сабабҳои комилан возеҳ, ҷабрдида метавонад ниҳоят 
эҳсосӣ ва ба ҳамкорӣ бо мақомот майл надошта бошад. Дар бисёр ҳолатҳо, 
тартиботи дар назари муфаттиш содда ва ҳамеша иҷрошаванда, ба назари 
ҷабрдида метавонад таҳдидовар ба ҳаёти вай намояд. 
 
Пеш аз оғози мусоҳиба, нақшаи онро тартиб диҳед. Мусоҳиба гирифтан аз 
қурбониёни хариду фурӯши одамон, бо сабаби хусусияти амали хариду 
фурӯши одамон, шумораи одамон ва ҷойҳои марбут ба ҷиноят, инчунин 
оқибатҳои қурбонигардии шоҳид,  тартиботи мураккаб аст. 49  Дар ҳолати 
мусоҳиба намудан бо кӯдакони қурбонишуда, раванди омодагӣ ба мусоҳиба 
ҷамъоварии пешакии маълумотро дар бораи кӯдак дар бар мегирад. Ин 
маълумотро аз худи кӯдак гирифтан мумкин аст, аммо дар ин ҳолат, чунин 
маълумотро дар рафти сӯҳбати пешакии ғайрирасмӣ, ки танҳо ба маълумоти 
биографии вай тааллуқ дорад, бояд гирифт. Вақте, ки чунин маълумот ба даст 
меояд, он ба корманди полис на танҳо дар муҳайё сохтани шароитҳои ба кӯдак 
зарурӣ дар ҷараёни тафтишоти ҷиноятӣ кӯмак мекунад, балки дар раванди 
мусоҳибаи расмӣ барои ҳамдигарфаҳмӣ ёрӣ мерасонад. Бар замми ин, 
саволҳоро бояд пешакӣ тайёр кард, то ҳамаи унсурҳои ҷинояти 
тафтишшаванда фаро гирифта шаванд. Шахси бозпурсикунанда бояд ҳамчунин 
муайян намояд, ки кадом чораҳо барои ҳимояи кӯдак андешида мешаванд ё 
аллакай андешида шудаанд ва дар ояндаи наздик кадом корҳо ба нақша 
гирифта мешаванд, то вай тавонад ба ҳама саволҳои кӯдак, ки ба накӯаҳволии 
ояндаи вай вобаста аст, ҷавоб диҳад.50 
 
Стандартҳои минималии зерин бояд ҳангоми мусоҳиба риоя шаванд: 
 
 
Стандартҳои ҳадди аққал ҳангоми мусоҳиба 
 

 Ба қурбонии гумонбаршавандаи хариду фурӯши одамон оид ба тартиби 
мусоҳиба ва оқибатҳои он иттилоъ диҳед; 

 Иттилоъро равшан, дақиқ ва ба забони модарии қурбониёни 
гумонбаршаванда дар хариду фурӯши одамон расонед; 

 Ҳангоми мусоҳиба бояд тарҷумонҳои соҳибтаҷриба ҳузур дошта бошанд; 
 Аз саволҳои тааллуқдошта ба ҳаёти маҳрамонаи шахс бояд худдорӣ кард, 

масалан, саволҳои муносибатҳои маҳрамона ё машғул будан ба фоҳишагӣ; 
 Шахс мумкин аст ҳамчун қурбонии хариду фурӯши одамон танҳо дар сурате 

муайян шавад, ки агар унсурҳои возеҳи таркиби ҷиноят дар хариду фурӯши 
одамон муқаррар шаванд; 
 

                                                        
49 Дар ҳамон ҷо. 
50 ECPAT. (2006). Combatting the trafficking of children for sexual purposes: A training guide. Дастрас аст дар 
сомонаи: http://www.ecpat.net/EI/EI_publications.asp. 
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 Барои ҷавоб ба  қурбониёни хариду фурӯши одамон, бо назардошти 
вазъияти осебпазири онҳо ва оқибатҳои азият кашидан аз бемориҳо, аз 
ҷумла ихтилоли пас аз такони зарб (посттравматическое стрессовое 
расстройство) вақт диҳед. 

 
Манбаъ: САҲА (2004). Механизмҳои равонасозии қурбониёни хариду фурӯши одамон дар сатҳи 
миллӣ – Муттаҳид сохтани саъю талошҳо барои ҳимояи ҳуқуқи қурбониёни хариду фурӯши 
одамон: Дастури амалӣ. Варшава: САҲА – ДИҲБ. Дастрас аст дар сомонаи: 
http://www.osce.org/documents/odihr/2004/05/2903_en.pdf ). 
 

 
Кӯдакон-қурбониён 
 
Кӯдаконе, ки қурбонии хариду фурӯши одамон шудаанд аз муносибати сахт азият 
мекашанд. Намудҳои муносибати сахт метавонанд таҷовуз ба номус, лату кӯб, 
инчунин маҳрумсозӣ аз қаноатманд гардонидани ниёзҳои мухталифро дар бар 
гиранд. Дар натиҷа онҳо метавонанд аз ихтилоли пас аз бардоштани зарб ё дигар 
реаксияҳои стрессии зарбаи психологӣ азият кашанд. Рафтори онҳо метавонад то 
дараҷае тағйир ёбад, ки онҳо наметавонанд ба саволҳо, тавре ки бояд шахсони 
ҳамсолашон ҷавоб гӯянд, посух диҳанд. Онҳо метавонанд ҳодисаи муносибати 
зиштро бо худ деперсонализатсия намоянд ва ба он чун ба чизе муносибат намоянд, 
ки гӯё бо каси дигаре рух додаст, ба хотир оварда натавонанд, ки дар куҷо буданд ва 
чӣ воқеа шуд, ба назар бетафовут намоян ё дар ҳолати карахтӣ қарор гиранд, аз 
ғалаёни ногаҳонии хотирот азият кашанд ва  ба ихтилоли шадид афтанд, ба шахси 
зӯровари худ унси эҳсосӣ дошта бошанд ва кӯшиш намоянд, ки вайро ҳимоя кунанд, 
тарсида бошанд.51 
 
Қурбонии навҷавон метавонад инкор кунад, ки вай мавриди хариду фурӯши одамон 
қарор гирифтааст ё наметавонад маълумоти мусалсалро пешниҳод намояд, ё 
маълумоти нопайдарҳаму ихтилофнокро диҳад.  
 
Мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ба қурбониёни навҷавон ба ивази додани маълумот набояд 
ягон намуд ҳавасмандиҳоро пешниҳод намоянд, ба монанди манзили муваққатӣ, ки 
ба қурбониёни калонсолон пешниҳод мешавад. Амнияти кӯдакро наметавон ба 
хотири расидан ба мақсад ва баровардани ҳукми айбдоркунӣ зери хатар гузошт.52  
 
Қабл аз оғози мусоҳиба бо қурбониёни навҷавони хариду фурӯши одамон, 
корманди мақомоти ҳифзи ҳуқуқ бояд муайян намояд, ки кӯдак шоҳид ҳаст ё не ва 
оё вай шоҳидиҳои заруриро ба муқобили одамҷаллобон дода метавонад ё не. Зимни 
ин кор, ҳамеша дар ҷои аввал бояд таъминоти манфиатҳои беҳтарини кӯдак гузошта 
шавад. Ин метавонад чунин маъно дошта бошад, масалан: бекор кардани ҳама гуна 
                                                        
51 ECPAT. (2006). Combatting the trafficking of children for sexual purposes: A training guide. Retrieved at 
http://www.ecpat.net/EI/EI_publications.asp. 
52 Дар ҳамон ҷо. 



 
 

72 
 

пурсишҳо, агар беҳтарин манфиатҳои кӯдак баргардонидани онро ба кишвари асл ё 
пайваст намудани вайро бо оилааш талаб намояд.  
 
Дар ҳолатҳое, ки барои баргузор намудани мусоҳиба имконият ҳаст, онро бояд 
кормандони мувофиқан омодашуда гузаронанд. Андешидани тадбирҳо зарур аст, то 
ҳангоми мусоҳиба бо кӯдак ҳузури шахси ба вай кӯмакрасон таъмин гардад. Ҳамин 
тавр, ин шахс метавонад аз миёни хешони кӯдак бошад, аммо танҳо дар сурате, ки 
агар фарзияи даст доштани вай дар муносибати сахт бо кӯдак вуҷуд надошта бошад. 
Дар акси ҳол, чунин шахс метавонад корманди иҷтимоӣ ё мутахассиси бо кӯдак аз 
лаҳзаи озодшавии вай коркунанда бошад. Агар имкон бошад, ба кӯдак бояд 
сарпарасти қонунӣ таъйин кард. Ба ғайр аз ин, агар кӯдак шаҳрванди хориҷӣ бошад 
ва забони маҳаллиро намефаҳмад ё бо он гап намезанад, барои таъмин намудани 
ҳузури мутарҷим, ки шифоҳӣ тарҷума менамояд, чора бояд андешид. Мард ё зан 
будани муфаттиш ва тарҷумон аҳамият надорад. Кӯдаке, ки аз ҷониби мардон 
мавриди зӯроварии ҷисмонӣ ё ҷинсӣ (шаҳвонӣ) қарор гирифтааст, мумкин худро 
дар ҳузури зан бештар дар амн ҳис намояд. Вале, баъзан вақтҳо кӯдакон (аз ҷумла 
духтарбачаҳо) бо мард гап заданро афзал мешуморанд. Дар симои мард шахси 
ҳимоятгарро дида, барои кӯдакон баъзан муошират намудан бо мард осонтар аст. Ба 
ҳамин хотир, мусоҳибаро бо кӯдакон бояд бо шомил сохтани занон ва мардон 
баргузор кард.  
 
Аз баргузор намудани мусоҳибаҳои чанддафъаӣ бояд канораҷӯӣ кард. Агар имкон 
бошад, мусоҳибаҳоро барои ҷараёни омодагирӣ бояд як маротиба бо ҷалб сохтани 
ҳамаи мақомоти дахлдор баргузор намуд. Чораандешӣ бояд кард, то кӯдак аз ҳузури 
шумораи зиёди одамон наҳаросад, аммо ҳамчунин муҳим аст, ки кӯдак мавриди 
якчанд мусоҳиба қарор нагирад ва батакрор муносибати сахтро ба хотир наорад. 
Ҳамаи шахсони дар мусоҳиба иштироккунанда бояд нақшҳои худро дақиқ донанд. 
Дар охир, ҳамеша бо дарназаодошти синну сол, балоғати эҳтимолӣ ва сатҳи 
инкишофи ақлонии кӯдак, бо забони сода бояд муошират кард. Барои ин кор, бояд 
аз фонди луғавие истифода намуд, ки ба кӯдаки дорои сатҳи мувофиқи инкишоф 
фаҳмо аст. Ба ҳеҷ ваҷҳ, дар мусоҳиба бояд ҷинояткори гумонбаршаванда ё шахси ба 
ин кор дастдошта иштирок накунад. Агар имконият бошад, мусоҳиба бояд дар 
навор, ҳадди аққал дар навори магнитофон (ё дигар асбоби барқӣ), сабт гардад. Агар 
протоколи хаттии мусоҳиба тартиб дода шавад, итминон ҳосил кунед, ки он дақиқ 
тартиб дода мешавад ва ҳамроҳи кӯдак дар охири ҳар як ҷавоби додашуда, онро 
санҷед.53 
 
Мутобиқи таҷрибаи пешрафта тавсия дода мешавад, ки маҷмӯи саволҳои кушода, 
бомӯҳтаво ва мутааллиқ ба ҳар як эпизоди ҷудогона тартиб дода шавад.  

 
 
 

                                                        
53 Дар ҳамон ҷо. 
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Ҷои баргузоркунии мусоҳиба 
 

Агар ҷои баргузоркунии мусоҳиба дар қонун муқаррар нашуда бошад, мусоҳибаро бо 
ҷабрдидагони калонсол метавон дар ҷойҳои гуногун баргузор кард, аммо чунин 
мусоҳибаҳо набояд дар хонаи ҷабрдида ё ҷои истиқомати вай гузаронида шаванд. 
Таъмин намудани дахолатнопазирии ҳаёт, дар дараҷаи муайян чораи умуман муассир 
барои нигоҳ доштани обрӯи ҷабрдида дар назди аъзои оила ва шиносон мебошад.54  
 
Дар ҳолатҳои марбут ба кӯдакони қурбонигашта, ҷои баргузорсозии мусоҳиба 
метавонад ба қобилияти кӯдак дар ҷавоб додан ба саволҳо таъсири назаррас расонад. 
Аз ҳама хубтар ин аст, ки ҷои баргузорнамоии мусоҳиба роҳат (қулай) бошад, кӯдакон 
ва кормандони полисро танг насозад, ҷаззоб бошад, ашёҳое дошта бошад ба монанди 
лӯхтакҳо, китобҳо ва қаламҳои ранга барои кӯдакони хурдсол, инчунин, барои 
кӯдакони калонтар, дохили ин макон бояд рангҳои равшан дошта бошад. Ба ғайр аз ин, 
чунин ҷой бояд дар бинои пӯшида ва ором қарор дошта бошад. Агар дар бинои полис 
ҷои мувофиқ барои гузаронидани мусоҳиба вуҷуд надошта бошад, бо ягон ташкилоти 
нигоҳубинкунандаи кӯдакон бояд мувофиқа намуда мусоҳибаро дар бинои он 
гузаронид. Агар бино оина дошта бошад, ки аз он тарафаш рафти мусоҳибаро 
мушоҳида кардан мумкин аст, инчунин системаи ба наворгирии мусоҳибаро метавон 
истифода кард, пас ин амал сифати тафтишотро ба таври назаррас беҳ мегардонад.55 
 
Ҳангоми интихоб намудани ҷои мувофиқ барои баргузор намудани мусоҳиба, 
масъалаҳои зеринро ба инобат гирифтан лозим аст: 
 
Масъалаҳое, ки бояд ҳангоми интихоб кардани ҷои мусоҳиба ба назар гирифта 
шаванд:  
 

 Мусоҳибаро дар куҷо бояд баргузор кард?  
 Оё шоҳидро ба ҷое бояд овард, ки ба шахси баргузоркунандаи мусоҳиба ошност, 

аммо ба шоҳид ошно нест, ё ин ки аз шоҳид мумкин аст дар ҷое мусоҳиба 
гирифт, ки ба вай шинос аст ва ӯ худро дар он ҷо роҳат ҳис мекунад? 

 Агар мусоҳиба дар ҷои барои ҷабрдида/шоҳид ноошно баргузор шавад, вай 
худро таҳти стресс ҳис намекунад? 

 Он далел, ки шоҳид дар ҷои ба вай шинос мусоҳиба карда мешавад, ба 
шоҳидиҳои аз ҷониби вай пешниҳодшаванда таъсири манфӣ дошта 
метавонад? 

 Дар ин ҷой кӯмак ва дастгириҳои заруриро таъмин кардан мумкин аст (масалан, 
тарҷумонҳо, кормандони тиббӣ ва ғ)? Ин кор бахусус дар парвандаҳои 
ҷабрдидагони дучоршуда ба зарбҳои ҷиддии психологӣ муҳим аст. 

                                                        
54 International Centre for Migration Policy Development. (2006). Anti-Trafficking Training for Frontline Law 
Enforcement Officers. Дастрас аст дар сомонаи: http://www.icmpd.org/Anti-Trafficking-Training-for-
Frontline-Law-Enforcement-Officers-Training-Guide-and-Background-Rea.1853.0.html. 
55 ECPAT. (2006). Combatting the trafficking of children for sexual purposes: A training guide. Дастрас аст дар 
сомонаи: http://www.ecpat.net/EI/EI_publications.asp. 
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 Оё ин ҷой боварибахш ва тоза ҳаст; то чӣ андоза дар ин ҷой шароитҳо 
муҳайё мебошанд, ки халалдоркунанда ё парешонкунандаи диққат нестанд; 
оё имкон дорад, ки дар ин ҷой шахси мусоҳибашавандаро шахсони беруна 
бубинанд ё пинҳонӣ бишнаванд (гӯш кунанд)? 

 Оё дастгоҳҳои зарурӣ кор мекунанд ва «маводҳои» зарурии 
истифодашаванда вуҷуд доранд, масалан, наворҳо ва бланкаҳо барои сабти 
протоколи мусоҳиба? 

 
Манбаъ: Идораи СММ ба муқобили маводи мухаддир ва ҷинояткорӣ ва Иқдоми глобалӣ 
ба муқобили хариду фурӯши одамон (ГМХФО) СММ. (2009). Дастурамал барои 
мутахассисони соҳаи адлияи ҷиноятӣ доир ба мубориза ба муқобили хариду фурӯши одамон, 
Модули 8: Мусоҳиба бо қурбониёни хариду фурӯши одамон, ки шоҳидони имконпазир мебошанд. 
Дастрас аст дар сомонаи:  
www.unodc.org/documents/human-trafficking/TIP_module8_Ebook.pdf. 
 

 
Малакаҳои зарурӣ барои баргузор намудани мусоҳиба 

 
Дар поён баъзе малакаву маҳоратҳои иловагӣ дарҷ шудаанд, ки ба шахсони 
баргузоркунандаи мусоҳиба бо қурбониёни хариду фурӯши одамон тавсия дода 
мешаванд. Ҳангоми интихоб намудани кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ барои 
баргузор кардани мусоҳиба рӯйхати зерини малакаҳои ба чунин шахсон зарур ба 
шумо кӯмак менамояд, то кормандони лозимиро барои мусоҳиба интихоб намоед: 
 
 
Малакаву маҳоратҳои иловагии зарурӣ барои мусоҳиба бо қурбониён-шоҳидон 
 

 Малакаҳои додани саволҳо (дар навбати аввал, маълумот дар бораи 
доштани таҷрибаи мусоҳибагирӣ, на гузаронидани мусоҳиба); 

 Малакаҳои гушкунии фаъол; 
 Малакаҳои мушоҳидакунӣ: қобилияти фаҳмидани стресс, ташвишот, тарс ва 

ғайраҳо ва нишон додани вокуниш ба ин эҳсосот; 
 Қобилияти тамос барқарор кардан бо ҷабрдида ва дар ин маврид тахассусӣ 

(профессионалӣ) боқӣ мондан (масалан, зоҳир намудани ҳамдардӣ, 
эътироф намудани зарари расонидашуда, зоҳир намудани таҳаммул ва ғ.); 

 Қобилияти макум накардан ва айбдор насохтан (масалан, таассуб надоштан 
нисбат ба як ё дигар табақаи иҷтимоӣ, муҳоҷирон, кормандони соҳаи 
хадамоти шаҳвонӣ, занон ва мардон); 

 Қобилияти мутмаъин сохтани ҷабрдидагон, ки ҳеҷ шарме барои онҳо нест 
ва худро дар ҳеҷ чиз гунаҳгор наҳисобанд ва ғ; 

 Салоҳият дар масъалаҳои мухталифи расму оинҳои фарҳангӣ, ки барои кор 
кардан бо одамони мансуб ба фарҳангҳои мухталиф имкон медиҳад; 

 Омодагии психологӣ барои сару кор бурдан бо ҷинояткориҳое, ки ба таври 
баланд ба психика таъсир мерасонанд; 
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 Қобилияти нигоҳ доштани тавозун дар байни профессионализм ва 
ҳамдардии инсонӣ ҳангоми додани саволҳо; 

 Истифода накардани калимаҳои ниҳоят мураккаби марбут ба истилоҳот ва 
ҷиноят; 

 Роҳ надодан ба ҳама гуна тамоси ҷисмонӣ бо қурбонӣ, ҳатто бо нияти нек. 
 
Манбаъ: Идораи СММ ба муқобили маводи мухаддир ва ҷинояткорӣ ва ИГМХФО СММ. 
(2009). Дастурамал барои мутахассисони соҳаи адлияи ҷиноятӣ доир ба мубориза ба муқобили 
хариду фурӯши одамон, Модули 8: Мусоҳиба бо қурбониёни хариду фурӯши одамон, ки шоҳидони 
имконпазир мебошанд. Дастрас аст дар сомонаи: www.unodc.org/documents/human-
trafficking/TIP_module8_Ebook.pdf. 
 

 
Мусоҳиба бо муҳоҷирони ғайриқонунӣ интиқолшуда 
 
Ҳангоми тафтишоти қисмати зиёди ҷиноятҳо, мутмаъин сохтани шоҳидон барои 
ҳамкорӣ душвор аст. Чунин вазъият ба ҳодисаҳои интиқоли ғайриқонунии 
муҳоҷирон низ тааллуқ дорад. Шоҳидон, аз ҷумла муҳоҷирони ғайриқонунӣ 
интиқолёбанда, метавонанд бо сабабҳои гуногун ҳарос дошта ё тарсонида шуда 
бошанд. Барои мисол, ба амнияти ҳаёти онҳо ё бехатарии аъзои оилаашон, ки дар 
хонаашон мебошанд, метавонанд таҳдид намоянд; онҳо метавонанд аз айбдор 
дониста шудан дар ҳамдастӣ ба ҷиноят ё баргаштан ба кишваре, ки аз он омадаанд, 
тарсанд. Барои ба даст овардани боварии лозимӣ дар барқарор кардани ҳамкорӣ, бо 
муҳоҷир бояд муносибати индондӯстона дошт ва ҳимояи вай аз ҷониби кормандони 
мақомоти ҳифзи ҳуқуқи кишвари қабулкунанда кафолат дода шавад. Якчанд метод 
вуҷуд дорад, ки бо кӯмаки онҳо метавон кӯшиш кард, ки шоҳидон ба ҳамкорӣ моил 
шаванд ва маълумотҳои зарурии шоҳидӣ ба даст оянд. 
 
Барои мисол, полис метавонад аз методҳои зерин истифода намояд:   
 

 Муроҷиат ба мақомоти муҳоҷиратӣ ва аз онҳо дархост намудани он ки 
қарор доштани муҳоҷирони ба кишвар ғайриқонунӣ интиқолшударо, ки 
шоҳид мебошанд, иҷозат диҳанд (ба таври муваққатӣ ё доимӣ) 

 Ташкил кардани видеоконфронсҳо бо шоҳидон (агар таҷҳизоти лозимӣ 
бошад), то муҳоҷири ғайриқонунӣ интиқолшуда ё ихроҷшуда, ки ватани 
худ мебошанд, маълумот дода тавонад; 

 Расонидани кӯмаки ҳуқуқӣ ба муҳоҷироони ғайриқонунӣ интиқолшуда 
пеш аз гузаронидани мусоҳиба, то онҳо итминон пайдо кунанд, ки огоҳона 
амал менамоянд ва то судяҳо бовар кунонида шаванд, ки мусоҳибаҳо ва ба 
даст овардани шоҳидиҳо аз шоҳидон ба таври мувофиқ ҷараён мегиранд 
(шоҳидӣ аз ҷониби шахсе, ки ба вай пешакӣ кӯмаки ҳуқуқӣ расонида 
шудааст, мумкин дар муқоиса бо далелҳои ба даст овардашуда дар 
вазъиятҳои ғайр, дигар хел қабул ё фаҳмида шавад); 
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 Тасдиқ кардани шоҳидиҳои додашуда аз ҷониби муҳоҷирони ғайриқонунӣ 
интиқолёфта бо тарзҳои дигар, масалан, шоҳидиҳои гирифташуда аз 
сӯҳбатҳои телефонӣ ё маълумотҳои пешниҳодшуда аз ҷониби дигар 
шоҳидон; 

 Сабтҳои аудио ё видеоии мусоҳиба бо шоҳидон; 
 Дар ҷое, ки қонун иҷозат медиҳад, имконияти ҳимояи қонунии шоҳид, ки 

он ҳамчунин таъмин намудани мҳофизати вайро дар назар дорад, бояд 
баррасӣ кард.  

 
Сабти мусоҳиба 

 
Дар ҳолатҳои гумонравандаи хариду фурӯши одамон, тартиб додани ҳисоботи хаттӣ 
махсусан муҳим аст. Ҳисоботҳои дақиқ ва бомӯҳтаво (бо тасвири ҷои истисмори 
одамони таҳти назорат афтода; сабтҳои сӯҳбатҳо бо қурбониёни гумонбаршаванда, 
одамҷаллобон ё хабардиҳандагон, ба монанди муштариён, ироякунандагони 
хадамот ва ғ.) метавонанд дар зинаҳои минбаъдаи тафтишот аҳамияти калон дошта 
бошанд. Аз шаклҳои гуногуни ҳисобот, вобаста ба ҳаҷми маълумоти оперативии 
мавҷуда, метавон истифода кард. Ҳисобот бояд маълумоти зеринро дар бар гирад: 

 
Маълумоте, ки бояд дар ҳисобот дохл карда шавад: 

 
 Шакли хариду фурӯш ё истисмор – истисмори ҷинсӣ (шаҳвонӣ), истисмори 

корӣ, хариду фурӯши узвҳои бадан ва ғ.; 
 Кишварҳои дар парванда ҷойдошта;  
 Тавсифи пурра, муфассали намуди зоҳирӣ, ҳолнома ва собиқаи 

ҷинояткории ҳар як шахси гумонбаршаванда ё қурбонӣ; 
 Маълумоти пурра доир ба ҳамаи суроғаҳои маълум; 
 Маълумоти пурра доир ба ҳамаи воситаҳои маълуми нақлиёт ва дигар 

намуд воситаҳои ҳамлу нақли истифодашуда;  
 Маълумоти пурра доир ба ҳамаи воситаҳои алоқаи дар парванда ҷойдошта; 
 Маълумоти пурра доир ба ҳамаи санадҳои мусофират ё ҳуҷҷатҳои 

мушоҳидашавандаи мушаххскунандаи шахсият дар парванда;  
 Маълумоти пурра доир ба ҳамаи масирҳо ва воисаҳои ҳаракати 

истифодашудаи; 
 Маълумоти пурра доир ба ҳамаи амалиётҳои молиявӣ дар парванда; 
 Маълумоти пурра доир ба ҳамаи тарзҳои анҷом додани ҷиноят аз ҷониби 

одамҷаллоб  (одамҷаллобон); 
 Дарки ҳама гуна маълумоти дигари муфид дар формати озод; 
 Корманд ё шӯъбаи пешниҳодкардаи иттилоот ва маълумоти тамоси он. 

Манбаъ: International Centre for Migration Policy Development. (2006). Anti-Trafficking 
Training for Frontline Law Enforcement Officers. Дастрас аст дар: http://www.icmpd.org/Anti-
Trafficking-Training-for-Frontline-Law-Enforcement-Officers-Training-Guide-and-Background-
Rea.1853.0.html 
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Пурсиши гумонбаршванадагон /айбдоршавандагон 
 
Полис бояд ҳамаҷониба мусоҳиба ё пурсиши шахсони гумонбаршавандаро дар 
хариду фурӯши одамон ё интиқоли ғайриқонунии муҳоҷирон, барои таъмин 
намудани ҷамъоварии маълумоти мувофиқи истифодашаванда дар таъқиботи судӣ 
ба нақша гирад. Дар навбати аввал, ҳангоми бозпурсӣ муқаррар кардан зарур аст, ки 
оё поймолкунандаи қонун ноболиғ аст ё калонсол. Агар қонуншикан кӯдак бошад, 
пас бо вай мутобиқи қоидаҳои муносибат бо конуншиканҳои ноболиғ бояд муомила 
кард. 
 
Дар фасли оянда мақсадҳои бозпурсӣ, инчунин тарзҳои (рӯйкардҳои) мухталифи 
баргузоркунии он ва дар ниҳоят, ба ҳабс гирифтан, баррасӣ мешавад. 
 
Мақсади бозпурсӣ 
 
Кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ бояд ҷамъоварии маълумотҳои дақиқро оид ба 
ҳамаи ҷанбаҳои раванди хариду фурӯши одамон/интиқоли ғайриқонунии 
муҳоҷирон ва тадбирҳои ба онҳо иртиботдоштаро барои ошкор намудани 
занҷираҳои он, таъмин намояд. Ин амал барои ошкор сохтани тамосҳо, манбаъҳо ва 
шоҳидон дар нуқтаҳои ҳарчӣ зиёдтари сафарӣ ва нуқтаҳои таъйинот, инчунин 
барои муайян намудани воситаҳо, масирҳо ва методҳои ҳамлу нақли қурбониёни 
хариду фурӯши одамон/муҳоҷирони ғайриқонунӣ интиқолшуда лозим аст.56  Бар 
замми ин, аз рӯи натиҷаҳои бозпурсӣ методҳо ва услубҳои истифодашавандаро аз 
ҷониби одамҷаллобон/шахсони дастдошта дар интиқоли ғайриқонунии муҳоҷирон, 
ошкор кардан мумкин аст. Он ба тафтиши тарзҳои содир намудани ҷинояти хариду 
фурӯши одамон/шахсони дастдошта дар интиқоли ғайриқонунии муҳоҷирон 
имконият медиҳад ва ҳамчунин, собиқаи ҷиноии ҷинояткорон муқаррар карда 
мешавад, ки барои ошкор сохтани дигар қурбониёни мавриди хариду фурӯши 
одамон қароргирифта ва муайянкунии ҷои онҳо барои кӯмак расонидан, зарур аст. 
Он ҳамчунин барои фаҳмидани ангезаҳо ва ҳавасмандиҳои одамҷаллобон, барои 
фаҳмидани ҷанбаҳои молиявии хариду фурӯши одамон/шахсони дастдошта дар 
интиқоли ғайриқонунии муҳоҷирон ва дар ниҳоят, барои ошкор сохтани дороиҳои 
ғайриқонунӣ, агар бошанд, лозим аст. 57 Зимни ин, маълумоти лозимӣ барои тартиб 
додани хулосаи айбдоркунӣ ва таъқиботи судӣ ҳамзамон бо таҳияи нақшаи 
тадбирҳои пешгирӣ барои роҳ надодан ба ин намудҳои ҷинояткорӣ, ҷамъ оварда 
мешавад. 
 
 
 
 
                                                        
56 United Nations Office on Drugs and Crime. (2007). Standard operating procedures (SOP): On investigating 
crimes of trafficking for commercial sexual exploitation. Дастрас аст дар: 
http://www.unodc.org/pdf/india/sop_investigation_131207.pdf 
57 Дар ҳамон ҷо. 
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Марҳалаҳои бозпурсӣ 
 
Тарзи гузаронидани бозпурсии шахсони гумонбаршаванда ё айбдоршаванда дар 
хариду фурӯши одамон барои миқдор ва сифати маълумоте, ки ҳангоми ин амал ба 
даст оварда мешавад, аҳамияти ҳалкунанда дорад. Бозпурсии 
гумонбаршавандагонро дар хариду фурӯши одамон метавон ба се марҳала ҷудо 
кард:  
(1) пешниҳод сохтани маводҳо ва аснод;  
(2) гирифтани маълумот доир ба шахсияти бозпурсишаванда ва вазъияти парванда;  
(3) бозпурсии муфассал.58 
 
Дар марҳалаи пешниҳод намудани мавод ва аснод ба бозпурсишаванда, корманди 
мақомоти ҳифзи ҳуқуқ бояд ҳуқуқвайронкунии ҷойдоштаро, ки бо сабаби он 
гумонбаршаванда ба ҳабс гирифта шудааст гӯяд, протоколи боздошт ва кофтуковро 
иброз намояд, дар ҳама ҳолатҳои мувофиқ, изҳороти ибтидоии айбдоршавандаро 
сабт номояд ва лифофаҳои дорои далелҳоро, ки дар онҳо пули нақд ё дигар 
воситаҳои пардохтӣ вуҷуд доранд, боз кунад.59  
 
Пас аз марҳалаи бозпурсии пешниҳоди санадҳо, корманди бозпурсикунандаи 
мақомоти ҳифзи ҳуқуқ бояд ба маълумот дар бораи гумонбаршаванда ва мавқеияти 
ҷинояти тафтишшаванда гузарад. Дар ин марҳала шахси гумонбаршуда бояд 
маълумоти биографии худ ва тамоми иттилооти пешзаминавӣ, аз ҷумла маълумот 
дар бораи кишвари асл (агар мувофиқ бошад), ҷои кор, даромадҳои худ (ин ниҳоят 
муҳим аст, зеро бо мурури замон муайян намудани амвол шояд талаб карда шавад, 
ки он метавонад даромад аз фаъолияти ҷиноятӣ бошад), таърихи омадан ба ҷои 
дигар ва ҷои истиқомати худ, робита бо қурбонӣ (қурбониён), аз қабили чӣ тавр, кай 
ва дар куҷо онҳо шинос шудаанд, пешниҳод намояд ва ҳамчунин батафсил 
муносибатҳои худро бо қурбонӣ (қурбониён), робитаи худро бо агентӣ, дафтари 
корӣ, квартирае, ки ба он ҷо ҳозир бояд мешаванд, фоҳишахона ва ғайраҳоро тавсиф 
намояд. 60  Ба гумонбаршавандагон фурсат пешниҳод кардан лозим меояд, то ба 
айбҳои ба муқобили онҳо пешниҳодшуда ҷавоб диҳанд, аммо онҳо ҳамчунин ҳақи 
хомӯш буданро доранд.  
 
Марҳалаи «бозпурсии батафсил»: полис метавонад далелҳои бомӯҳтаворо барои 
муқаррар намудани иштироки гумонбаршаванда ба ҷиноят ва мустаҳкам намудани 
онро бо маълумотҳои пешакӣ ба даст овардааш истифода намояд.61  
 

                                                        
58 United Nations Development Programme. (2003). Best practices: Law enforcement manual for fighting against 
trafficking of human beings. Дастрас аст дар: 
http://www.undp.ro/governance/Best%20Practice%20Manuals/user_manual/manual/section-06/page51.html 
59 Дар ҳамон ҷо.  
60 Дар ҳамон ҷо. 
61 Дар ҳамон ҷо. 
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Корманди мақомоти ҳифзи ҳуқуқ бояд байни марҳалаи аввал ва дуюми бозпурсӣ 
вақт гирад, то амалҳову рафторҳои гумонбаршавандаро мушоҳида намояд, инчунин 
маълумоти ҷамъоваришударо то он лаҳза арзёбӣ намояд. 
 
Кормандон бояд ҳамчунин аз ин фурсат истифода намоянд, то тарзи баргузор 
намудани бозпурсии худро барои гирифтани маълумоти иловагии зарурӣ ислоҳ 
намоянд.62 Дар марҳалаи охирини бозпурсӣ, кормандон бояд саволҳои худро дар 
атрофи ҷузъиёти ҳодисаи ҷинояткорӣ дар асоси далелҳои бомӯҳтавои доштаашон 
таҳия намоянд ва камбудиҳоро дар доираи далеҳо, бахусус бо назардошти мусоидат 
ба таъқиботи судӣ, бартараф намоянд.  
 
Дар ҳамаи ҳолатҳои имконпазир, лозим аст, ки ба шахси гумонбар далелҳои 
бомӯҳтаво инчунин вақт барои фаҳмонидан пешниҳод шавад.63 Таваҷҷӯҳи махсус 
бояд ба шеваи ҷавобҳои додашаванда равона гардад, бахусус вақте, ки 
гумонбаршаванда ба таври гурез намудан аз савол ҷавоб медиҳад ё вақте, ки вай ба 
маълумотҳои қаблан дар рафти бозпурсӣ додаи худ ихтилоф мекунад. Ҳамзамон, 
дар рафти бозпурсӣ бояд ҳамон як саволҳоро, аммо ҳар дафъа ба тарзи ҷумласозии 
нав пурсид, то муқаррар карда шавад, ки маълумоти додашуда дар воқеъ ҳам дақиқ 
ва дурустанд. Дар охир, имконияти истифода намудани сабтҳои аудио ва 
видеонавориро ҳангоми арзёбӣ намудани ҷавобҳои гумонбаршаванда дар тӯли ҳар 
се марҳала ба таври ҷиддӣ бояд ба назар гирифт, зеро он метавонад ҳамчун далели 
назаррас дар баррасиҳои судӣ хидмат намояд.64 
 
Дар поён фикру мулоҳизаҳои иловагӣ оварда шудаанд, ки онҳоро ҳангоми 
бозпурсии гумонбаршавандагон ба инобат гирифтан лозим аст: 
 
Мулоҳизаҳои иловагие, ки онҳоро ҳангоми бозпурсӣ бояд ба назар гирифт: 
 

 Бо дигар мақомоти ҳифзи ҳуқуқ тамос намоед, то ҳалқаҳои эҳтимолии 
занҷираи ҷиноятӣ ва унсурҳои камомади ҳодисаи ҷинояткорӣ муқарарр 
карда шаванд; 

 Агар гумонбаршаванда шаҳрванди хориҷӣ бошад, бо хадамоти сарҳадбонӣ 
ва муҳоҷиратӣ тамос намоед; 

 Агар хариду фурӯши одамон мақсади истифодаи меҳнати маҷбуриро 
думболагирӣ кунад, бо Вазорати меҳнат тамос гиред; 

 Аз воситаҳои илмӣ-техникӣ барои баргузор намудани пурсиш (бозпурсӣ) 
истифода кунед (яъне, санҷишҳо дар полиграф); 

 Аз хадамоти тахассусии тарҷумонҳо истифода намоед, то дуруст фаҳмидани 
маълумоти ҷамъоваришуда таъмин гардад; 

 Аз изҳороти айбдоркунанда ҳангоми бозпурсии гумонбаршуда канораҷӯӣ 
кунед; 

                                                        
62 Дар ҳамон ҷо. 
63 Дар ҳамон ҷо. 
64 Дар ҳамон ҷо. 
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 Ба гумонбаршудагон фурсат диҳед, ки пеш аз муқоиса намудани гуфтаҳои 
онҳо бо маълумоти ба он мухолиф, варианти худро оид ба ҳодиса иброз 
доранд; 

 Бо гумонбаршуда ягон хел тавтеъа накунед (забон як накунед) ё гуфтаҳои 
вайро дастгирӣ накунед; 

 Ҳамаи маълумотҳои додаи гумонбаршавандаро ҳуҷҷатгузорӣ кунед, ҳатто 
агар ин маълумотҳои додашуда дар назари аввал худхоҳона ҳам намоянд. 

 
Манбаъ: United Nations Office on Drugs and Crime. (2007). Standard operating procedures (SOP): 
On investigating crimes of trafficking for commercial sexual exploitation. Дастрас аст дар: 
http://www.unodc.org/pdf/india/sop_investigation_131207.pdf; International Centre for 
Migration Policy Development. (2006). Anti-Trafficking Training for Frontline Law Enforcement 
Officers. Дастрас аст дар: http://www.icmpd.org/Anti-Trafficking-Training-for-Frontline-Law-
Enforcement-Officers-Training-Guide-and-Background-Rea.1853.0.html. 
 

 
Ҷои гузаронидани бозпурсӣ 
 
Гумонбаршавандагон бояд аз муҳити ба онҳо маъмулӣ дуртар бозпурсӣ шаванд ва 
дар он фазои мусоид барои ҳамкорӣ ва гирифтани шоҳидиҳои эътимодбахш муҳайё 
бошанд.65 Дар баъзе ҳолатҳо аз кормандон малакаву маҳоратҳои вокуниш нишон 
додан ба хашму ғазаби гумонбаршавандагон талаб карда мешавад, ба ҳамин хотир 
бозпурсиро бояд дар ҷое баргузор кард, ки он бехатар ва барои корманди 
бозпурсикунанда роҳат (қулай) бошад. Кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ бояд 
ҳангоми бозпурсии гумонбаршавандагоне, ки тактикаи  бо одамон манипулятсия 
карданро истифода мекунанд, ё онҳое, ки ҳаракат менамоянд то дараҷаи иштироки 
худро дар амали ҷиноятӣ паст нишон диҳанд, ҳамеша чашму ҳуш бошанд.  

                                                        
65 International Centre for Migration Policy Development. (2006). Anti-Trafficking Training for Frontline Law 
Enforcement Officers. Дастрас аст дар: http://www.icmpd.org/Anti-Trafficking-Training-for-Frontline-Law-
Enforcement-Officers-Training-Guide-and-Background-Rea.1853.0.html. 
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ҲИМОЯ ВА КӮМАК – дар робита бо қурбониёни хариду фурӯши одамон   
 
Ҳимояи ҷабрдидагон вазифаи аввалдараҷаи мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар парвандаҳои 
марбут ба хариду фурӯши одамон мебошад. Қабл аз оғоз кардани тафтишоти 
ҷиноятӣ, кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ бояд итминон ҳосил намоянд, ки 
ҷабрдидагон таҳти ҳифозати мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ё таҳти сарпарастии хадамоти 
иҷтимоӣ (ё хадамоти шабеҳ) ва созмонҳои ғайридавлатии фаъолияткунанда дар ин 
соҳа, қарор доранд. Бояд ба такроран мавриди қурбонишавӣ қарор гирифтани 
ҷабрдида роҳ надод. Дар фасли мазкур як қатор ҷанбаҳои робитадошта бо ҳимояи 
қурбониёни хариду фурӯши одамон баррасӣ шудааст, аз ҷумла розигии огоҳона, 
истифодаи рӯйкарди (бархӯрд ё услуби) нигаронидашуда ба қурбонӣ, арзёбии 
ниёзҳо ва ҳимояи шоҳидоне, ки кӯдаканд.  
 
Розигии огоҳона 
 
Ҳама намудҳои кӯмак ба қурбониёни хариду фурӯши одамон розигии пурра ва 
огоҳонаи қурбониро талаб мекунанд. Шурӯъ аз воридшавии қурбониёни хариду 
фурӯши одамон ба барномаи созмони пешниҳодкунандаи хадамот то комилан 
баргаштани вай ба ҳаёти маъмулӣ дар ҷомеа, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ пеш аз 
кӯшиши ба даст овардани розигии қурбонӣ барои кадом як пешниҳод ё иқдом, бояд 
бо роҳи соддаю возеҳ амалҳои мувофиқ, қоидаҳо ва расмиётро ба қурбониён 
фаҳмонанд. 
 
Агар қурбонӣ хонда ва навишта тавонад, тавсия дода мешавад, ки дар баъзе 
марҳалаҳои раванди кӯмак, қурбонӣ розигии худро ба таври хаттӣ иброз дорад. 
Агар кормандон забони гуфтугӯии қурбониро надонанд, пас хидмати тарҷумонии 
шифоҳӣ ва хаттиро барои муошират бо қурбонӣ бояд таъмин кард. Агар қурбонӣ 
кӯдак бошад, доир ба ҳамаи масъалаҳо бояд бо сарпарасти вай машварат ва розигии 
сарпарастро дар мавриди ҳама гуна амалҳои татбиқшаванда гирифтан зарур аст.66 
 
Татбиқи рӯйкарди нигаронидашуда ба қурбонӣ 
 
Нисбат ба одамони мавриди хариду фурӯш қарор гирифта набояд табъиз кард. 
Ҳамаи чораҳо бояд бидуни табъиз, бахусус нисбат ба ҷинс, мансубияти қавмӣ, вазъи 
иҷтимоӣ, мақоми муҳоҷирӣ ё он далел, ки қурбонӣ аллакай қаблан мавриди хариду 
фурӯш қарор доштааст ё дар соҳаи шаҳвонию фаъолиятҳои ғайриқонунӣ иштирок 
кардааст, сурат гиранд.67 
 

                                                        
66 Созмони байналмилалии муҳоҷират  (2007). Дарстурамали СБМ доир ба расонидани кӯмаки 
мустақим ба қурбониёни хариду фурӯши одамон. Дастрас аст дар сомонаи: 
http://www.iom.int/jahia/webdav/site/myjahiasite/shared/shared/mainsite/published_docs/books/CT%20ha
ndbook.pdf 
67 Комиссияи Авпупоӣ (2004). Гузориши Гурӯҳи коршиносон оид ба хариду фурӯши одамон. Брюссел. 
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Дар амал, рӯйкарди нигаронидашуда ба қурбонӣ, ба инкишоф додани 
муносибатҳои боварӣ бо қурбониёни (қурбониёни фарзияшавандаи) хариду 
фурӯши одамон, на фиристодани онҳо ба муассисаҳои дахлдори кӯмакрасон ва ба 
онҳо пешниҳод кардани маълумот оид ба ҳуқуқҳояшон равона мешавад. Ба ҳар як 
қурбонии ошкоршуда ё гумонбаршаванда бояд маълумоти пурра оид ба парванда, 
ҳуқуқҳои онҳо ва қадамҳои минбаъдаи эҳтимолӣ дода шавад.68 
 
Арзёбии эҳтиёҷот 
 
Барои итминон ҳосмил намудан, ки эҳтиёҷоти ҷабрдидагон қаноатманд шудаанд, 
арзёбӣ намудани эҳтиёҷот лозим аст. Ин арзёбӣ дар се сатҳ баргузор мешавад: аввал 
эҳтиёҷоти асосии қурбониён, сипас эҳтиёҷот ба кӯмак ва дар охир, эҳтиёҷоти марбут 
ба амалисози ҳуқуқҳои ҷабрдидгон арзёбӣ карда мешаванд.  
 
Арзёбии эҳтиёҷоти асосӣ: 
 

 Манзил (аз ҷумла манзил дар ҳолатҳои фавқулодда, муваққатӣ ё 
дарозмуддат, инчунин имконияти кӯчонидан); 

 Нақлиёт (мошини шахсӣ ё дастрасӣ ба нақлиёти ҷамъитӣ ва пардохти 
маблағи он); 

 Маводи ғизоӣ барои ҷабрдида ва оилаи вай; 
 Либос; 
 Шуғл ё таълими касбӣ; 
 Таҳсилот (масалан, ба мактаб рафтан); 
 Кӯмак дар ҳал намудани проблемаҳои асосии марбут ба кӯдакони ҷабрдида 

(яъне, мактаб, сарпарастии кӯдакон, хадамоти тиббӣ ва ғайраҳо); 
 

Манбаъ: Seymour, A. (2002). Justice solutions. Дастрас аст дар: 
www.justicesolutions.org/art_pub_assessing_basic_needs.pdf 
 

 
Арзёбии эҳтиёҷот ба кӯмак: 
 

 Дахолати бӯҳронӣ; 
 Машварати бӯҳронӣ; 
 Кӯмаки таъҷилии молиявӣ; 
 Тақвияти ҳимоят; 
 Санҷиши системаи ҳимояи хона бо истифода аз воситаҳои физикии ҳимоя 

(қуфлу калид ва ғ.); 
 Таъмини бехатарӣ дар оянда; 
 Миёнаравӣ ё дахолат дар муносибат бо корфармо; 
 Инкишоф ё тақвияти системаи дастгирии иҷтимоӣ; 

                                                        
68 Созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо (САҲА). (2011). Хариду фурӯши одамон: муайянсозии 
қурбониёни эҳтимолӣ ё гумонбаршавандагон: Бархӯрди (рӯйкарди) полиси истифодакунандаи консепсияи 
ҳамкорӣ бо аҳолии маҳали зист. Дастрас аст дар сомонаи: www.osce.org/node/78849 
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 Масъалаҳои тандурустӣ ва хадамоти тиббӣ; 
 Машваратдиҳӣ доир ба масъалаҳои сиҳатии психологӣ (барои қурбонӣ ва 

оилаи вай); 
 Иштироки гурӯҳи дастгирикунанда; 
 Машварати ҳуқуқӣ; 
 Фиристодан ба хадамоти иҷтимоӣ; 
 Мусоидат дар робита бо мақоми муҳоҷирӣ; 
 Машварат доир ба раҳоӣ ёфтан аз мӯътодӣ ба шароб ё маводи мухаддир, 

агар зарур бошад;   
 Иттилоот доир ба тартиби амал дар ҳолатҳои таъҷилӣ; 
 Тарҷумаи шифоҳӣ ё хаттӣ; 
 Тамосҳои минбаъда (дар ҳолати лозимӣ ё агар талаб шавад). 

 
Манбаъ: Seymour, A. (2002). Justice solutions. Дастрас аст дар: 
www.justicesolutions.org/art_pub_assessing_basic_needs.pdf 

 
 
Арзёбии эҳтиёҷоти ҷабрдидагон дар робита бо амалисозии ҳуқуқҳояшон: 
 

 Пешниҳод намудани иттилоот дар бораи ҳуқуқҳои қурбониёни хариду 
фурӯши одамон; 

 Иттилоот доир ба тартиби пеш овардани шикоят барои ҷуброни зарари 
расонидашуда ба ҷабрдида ва мусоидат ба шикоят кардан;   

 Иттилоот дар бораи ҳуқуқ ба ҳимоя; 
 Огоҳ шудан оид ба вазъият ва ҷои қарордоштаи айбдоршаванда; 
 Иттилоот доир ба иштирок дар равиши асосии татбиқи адлия; 
 Ҳамроҳӣ шудан ҳангоми мунозираҳо ва дигар фаъолиятҳои судӣ доир ба 

парванда; 
 Маълумот доир ба мусоҳиба дар доираи омӯзиши парванда то баровардани 

ҳукм, имконияти ариза навиштан аз ҷониби қурбонӣ дар робита бо зарари 
расонидашуда, кӯмак дар чунин мусоҳиба ва додани чунин ариза;  

 Маълумот дар бораи бозпас гардонидани моликияти гирифташуда ва 
мусоидат барои навиштани ариза дар бораи баргардонидани он моликият; 

 Хабар расонидан оид ба натиҷаҳои истеҳсолоти ҷиноятӣ ё истеҳсолот доир 
ба парвандаи ноболиғ; 

 Хабар додани ҷои қарордоштаи айбдоршаванда ва дар бораи ҳама гуна 
ҳаракатҳои вай, аз ҷумла озод шудан ё фирор кардан (дар ҳолатҳои зиндонӣ 
ё боздошт кардан). 

 
Манбаъ: Seymour, A. (2002). Justice solutions. Дастрас аст дар: 
www.justicesolutions.org/art_pub_assessing_basic_needs.pdf 
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Маълумоти ҷамъоваришуда аз арзёбии ниёзҳо (эҳтиёҷот), сипас аз ҷониби 
мақомоти ҳифзи ҳуқуқ барои роҳандозии чораҳо  истифода мешавад. 
 
Ҳимояи кӯдакон -қурбонён 
 
Таваҷҷӯҳи аввалдараҷаро бояд ба таъмин намудани беҳтарин манфиатҳои 
ҷабрдидагон равона кард. Бо кӯдакон-қурбониён бояд монанди фарзанди худ ва низ 
ҳамчун бо шахсияти беназири талабкунандаи муносибати махсус, муомила кард.69 
Зимни ин кор, нисбат ба кӯдак бояд некхоҳона рафтор кард ва хусусиятҳои гендерии 
вайро ба назар гирифт. Кӯдакон аз калонсолон, писарбачаҳо аз духтарбачаҳо фарқ 
мекунанд. Ба ҳамин хотир, бо дарназардошти ниёзҳои беназир ва инфиродӣ, онҳо 
муносибати мувофиқро талаб мекунанд. Мақомоти ҳифзи ҳуқуқ бояд ба таври 
фаъол сиёсати роҳ надодан ба табъизро амалӣ намоянд ва дар ҳамкорӣ бо идораҳои 
дахлдори худ амал намоянд.70 
 
Таъмини амнияти (бехатарии) кӯдак – кори аввалдараҷа аст. Кӯдакро бояд дуртар аз 
пеши назари ҷинояткорони гумонбаршаванда дар ҷои амн ва роҳат ҷой кард. 
Инчунин, ҳамкорӣ намудан бо созмонҳои ғайридавлатӣ, давлатӣ ва дигар 
ташкилотҳои хидматкунанда ба кӯдакон зарур аст. Ҳама гуна эҳтимолиятҳои 
зарбарасонӣ ва қурбонигардии такрории кӯдакро бартараф намоед. Бо вай набояд 
ҳамчун бо ҷинояткор муносибат кард, бадхоҳона рафтор кард ва болои вай бо 
мақсади ба даст овардани маълумот фишор овард. Нисбат ба кӯдаки қурбонишуда 
набояд муносибатҳои таҳқиркунанда ва пасткунандаи шаъну шарафи инсониро раво 
дид.71 
 
Ҳама гуна далелҳои имконпазири тасдиқкунандаи онро, ки кӯдак қурбонии хариду 
фурӯши одамон аст, ҷамъ оред, то зарурати гирифтани чунин маълумот аз худи 
кӯдак истисно карда шавад.72 Мақомоти ҳифзи ҳуқуқ бояд аз баргузор намудани 
мусоҳибаҳои сершумор бо кӯдак худдорӣ кунанд ва ҳамаи далелҳои 
ҷамъоваришударо барои истифодаи минбаъда, ҳуҷҷатгузорӣ ва нигаҳдорӣ намоянд. 
Ба ғайр аз ин, далелҳои муҳимро метавон аз муоинаи тиббии кӯдак ба даст овард. 
Барои ин кор, даъват намудани духтури тахассусии фаъолияткунанда зарур аст, то 
далелҳо ҷамъ оварда шаванд, ба кӯдак кӯмаки бояду шояд ҳангоми муоина расонида 
шавад ва ба зарбаи эҳсосии иловагӣ роҳ дода нашавад.73 Сарфи назар аз он, ки 
санҷиши синну соли кӯдак зарур аст, шумо ҳақ доред фарз намоед, ки ин ё дигар 
шахс ҳанӯз ба синни 18 нарасидааст, агар вай дар назар чунин намояд.74 Муоинаи 
тиббӣ дар муайян намудани синну сол метавонад ёрӣ расонад. Дар акси ҳол, 

                                                        
69 ECPAT. (2006). Combatting the trafficking of children for sexual purposes: A training guide. Дастрас аст дар: 
http://www.ecpat.net/EI/EI_publications.asp 
70 Дар ҳамон ҷо. 
71 Дар ҳамон ҷо. 
72 Дар ҳамон ҷо. 
73 Дар ҳамон ҷо. 
74 Дар ҳамон ҷо. 
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муфаттиш бояд намуди зоҳирии кӯдак, балоғати психологӣ, санадҳо ва маълумоти 
мавҷударо дар бораи вай, ки аз ҷониби мақомоти ҳокимияти миллӣ ё хориҷӣ 
пешниҳод шудаанд, ба ҳисоб гирад.75 
 
Вақте, ки шумо бо кӯдаки қурбонишуда кор мекунед, ба вай фурсат диҳед, то ба 
ҳодисаи бо вай рухдода одат намояд. Барои ин кор рӯзҳо, ҳафтаҳо ва ҳатто моҳҳо 
заруранд. Дар давоми ин вақт, кӯдакро набояд дар изолятор ҷой ҷой кард, балки 
беҳтар аст, ки иқомати вайро дар маркази мувофиқи офиятбахшӣ 
(реабилитатсионӣ) таъмин намуд.76 
 
Бо мусоидати мутахасисони зарурӣ, арзёбии комплексии вазъияти кӯдакро баргузор 
кунед, то муайян карда шавад, ки  оё вай метавонад маълумоти ёрирасонро барои 
баровардани ҳукми айбдоркунӣ ба муқобили бадкирдорон диҳад. Ин арзёбӣ 
баҳодиҳии хавфҳо ва таҳдидҳоро барои кӯдак дар бар мегирад, агар вай ба сифати 
шоҳиди ҷиноят баромад намояд. Он ҳамчунин баҳодиҳии психологиро дар бар 
мегирад, то муайян намуда шавад, ки оё кӯдак метавонад маълумоти маънидорро 
диҳад. Агар дар натиҷаи баргузор намудани кадом як чунин арзёбӣ кӯдак ба сифати 
шоҳид қобили қабул эътироф нашавад, саъю кӯшиши иловагӣ ба харҷ додан барои 
ба даст овардани далелҳо тавассути шоҳидӣ аз кӯдак лозим нест. Агар дар системаи 
таъминоти иҷтимоӣ хадамоти ҳимояи кӯдак вуҷуд дошта бошад, тавсияҳои онро 
ҷиҳати таъмин намудани амалҳои лозимии минбаъда барои беҳтарин манфиатҳои 
кӯдак, риоя кунед.77 
 
Ба ватан бозгардонидани кӯдак (репатриатсия) бояд дар асоси кӯшишҳои якҷояи 
идораҳои мухталифи дахлдор сурат гирад. Ҳамкорӣ ва ҳамоҳангсозии самарабахш 
барои ба таври бомуваффақ ва бехатар бозгаштани кӯдакони қурбонишудаи хариду 
фурӯши одамон мусоидат хоҳад кард.  
 
Тадбирҳои аввалдараҷа ҳангоми репатриатсияи кӯдакони қурбонишуда 
 

 Бехатариро таъмин намоед; 
 Тафтишоти муносибро дар кишвари асл баргузор кунед; 
  Нақшаи реинтегратсияи иҷтимоӣ ва психологиро таҳия созед; 
 Чораҳои мувофиқи тайёриро барои хориҷ шудан аз кишвари таъйинот 

амалӣ гардонед; 
 Қабули муносибро дар кишвари асл ташкил кунед; 
 Ҷараёни муносиби реинтегратсияро таъмин намоед. 

 
Манбаъ: ECPAT. (2006). Combatting the trafficking of children for sexual purposes: A training guide. 
Дастрас аст дар: http://www.ecpat.net/EI/EI_publications.asp 
 

                                                        
75 Дар ҳамон ҷо. 
76 Дар ҳамон ҷо. 
77 Дар ҳамон ҷо. 
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Дар доираи ҷараёни бозгашт ва реинтегратсия баргузор намудани тафтишот дар 
кишвари асл зарур аст. Чунин тафтишот аз тафишоти иҷтимоӣ барои баҳо додани 
вазъият дар оила ва инчунин баҳодиҳии қобилияти волидайн барои нигоҳубин 
намудани кӯдак иборат аст. Дар ин маврид, ҳамчунин ба назар гирифтан лозим аст, 
ки худи волидайн шояд иштироккунандагон ҷараёни хариду фурӯши одамон 
бошанд.78 Ба ғайр аз ин, баҳодиҳӣ намудани хавфҳо зарур аст, то дараҷаи таҳдиде, ки 
ҳанӯз ҳам кӯдак метавонад таҳти он аз ҷониби одамҷаллобон қарор дошта бошад, 
зарур аст, зеро кӯдак барои истисморгарон як манбаи инвеститсия аст. Оилаи кӯдак 
низ метавонад зери хатари маншаъгиранда аз одамҷаллобон қарор дошта бошад. 
Мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва хадамоти иҷтимоӣ бояд саъю талошҳоро барои таъмин 
намудани амнияти кӯдак ва оилаи он муттаҳид намоянд. 
 
Бар замми ин, дараҷаи дастгириро аз ҷониби ҷамоаи маҳаллӣ баҳо додан лозим аст. 
Бисёр қурбониёни хариду фурӯши одамон дар ҷомеаҳои худашон пас аз бозгашт 
бадном (стигматизация) карда мешаванд. Кӯдакро набояд ба ҷамоае, ки дар он ҷо 
дастгирӣ намеёбад, баргардонид. 79  Андешаи кӯдакро оид ба ошкор сохтани 
маълумот ҷиҳати сӯиистифодакуниҳои марбут ба хариду фурӯши одамон ба назар 
гиред. Кӯдак метавонад ҳангоми ошкор сохтани маълумот доир ба муносибати сахт  
бо вай ба дастгирии равонӣ (психологӣ) ниёз дошта бошад ва ба худи оила низ шояд 
дастгирӣ зарур шавад, то бифаҳманд, ки кӯдак чӣ ҳодисаро аз сар гузаронидааст ва 
ба вай кӯмак карда шавад, то ба ҳаёти маъмулии ҷомеа ворид гардад. Таҳия 
намудани нақшаи на танҳо реинтегратсияи ҷисмонӣ, балки реинтегратсияи равонии 
(психологии) кӯдак лозим аст.  
 
Реинтегратсияи равонии кӯдак 
 

 Таъмин намудани бехатарии вай (ҷой кардан дар паноҳгоҳ барои 
қурбониёни хариду фурӯши одамон/ҷой додани дар оилае, ки вайро қабул 
мекунад/реинтегратсия ба оила) 

 Таъмин намудани таҳсилоти вай (реинтегратсия ба мактаб) 
 Курсҳои таҳсилоти касбӣ (аз худ кардани маҳоратҳои касбӣ барои шуғли 

минбаъда) 
 Машваратҳои психологӣ (барои оила ва кӯдак) 
 Тадбирҳои пешниҳод сохтани дастгирии ҳуқуқӣ (дар истеҳсолоти судӣ ба 

муқобили одамҷаллобон; ҳангоми гирифтани санадҳои ҳуқуқӣ) 
 

Манбаъ: ECPAT. (2006). Combatting the trafficking of children for sexual purposes: A training guide. 
Дастрас аст дар: http://www.ecpat.net/EI/EI_publications.asp 

 
То фиристодан, санадҳои ҳуқуқиро таъмин кардан зарур аст, аз ҷумла шиноснома, 
санадҳои хуруҷӣ ё дохилшавӣ, омодагӣ барои сафар, дастгирии моддӣ, аз ҷумла 
сару либос ва озуқаворӣ ва ҳамроҳии боэътимод дар роҳ. Ба ғайр аз ин, муассисаҳо 
                                                        
78 Дар ҳамон ҷо. 
79 Дар ҳамон ҷо. 
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дар кишвари асл (масалан, хадамоти сарҳадбонӣ, агентиҳои байналмилалӣ, СҒД ва 
хадамоти иҷтимоӣ) низ бояд оид ба ҳама гуна ниёзҳои махсуси кӯдак огоҳ шуда 
бошанд.  
 
ҲИМОЯ ва КӮМАК – дар робита бо муҳоҷирони ғайриқонунӣ интиқолшуда  
 
Муҳоҷирони ғайриқонунӣ интиқолшуда метавонанд ба ҳимоя ва кӯмаки дигаргун 
дар муқоиса бо ниёзҳои қурбониёни хариду фурӯши одамон ниёз дошта бошанд. Ба 
ҳар сурат, давлатҳои аъзои Протокол ба муқобили интиқоли ғайриқонунии 
муҳоҷирон ӯҳдадоранд, ки муҳоҷиронро ҳимоя намоянд ва ба онҳо кӯмак расонанд. 
Онҳо дар мавриди ҳимояи ҳуқуқҳои муҳоҷирон, ӯҳдадориҳои махсус доранд.  
 
Ҳимоя маънои ҳифз намудани одамон аз зарар, бидуни ҳеҷ гуна табъиз ва таъмини 
муносибатро бо муҳоҷирон тибқи стандартҳои эътирофшудаи байналмилалӣ 
дорад.  
 
Тадбирҳо ва тартиботи ҳимоя дар кишварҳои мухталиф аз ҳамдигар фарқ мекунанд; 
кормандони полис бояд бо тартиботи татбиқшаванда дар қаламрави таҳти нуфузи 
қонунии худ қарордошта шинос бошанд. Аз ҷониби кормандони полис 
наандешидани чораҳо барои ҳимояи шахсон ва кӯмак ба онҳо, сарфи назар аз 
мақоми чунин шахсон, оқибатҳои ҳуқуқиро бояд ба бор орад. Ҳангоми андешидани 
чораҳо доир ба ҳимояи муҳоҷирони ғайриқонунӣ интиқолшуда ва расонидани 
кӯмак ба онҳо, кормандони полис бояд ниёзҳои махсуси занон ва кӯдакон ва дигар 
гурӯҳҳои осебпазирро ба назар гиранд.  
 
Муҳоҷирони ғайриқонунӣ интиқолшуда метавонанд гуреза бошанд ва 
давлатҳо бояд принсипи бозпас насупориданро риоя намоянд. Мутобиқан, 
муҳоҷирон бояд ба тартиботи муроҷиаткунӣ бо дархости паноҳгоҳ дастрасӣ дошта 
бошанд. Ҳарчанд дар баъзе ҳолатҳо муҳоҷирони ғайриқонунӣ интиқолшуда ба 
кишвари аслашон баргардонида мешаванд, баргардонидани онҳо ҳеҷ гоҳ бояд ба 
бозпас супоридан баробар набошад, зеро ин амал ба принсипҳои ҳуқуқи 
байналмилалӣ мухолифат мекунад. Принсипҳои бозпас насупориданро Моддаи 33-
и Муоҳида (Конвенсия) дар бораи мақоми гурезаҳо кафолат медиҳад ва дар он 
муқаррар мешавад, ки давлатҳо ба ҳеҷ ваҷҳ гурезаҳоро ба сарҳадоти кишваре, ки дар 
он ба ҳаёт ва озодии онҳо бар асоси нажод, дин, шаҳрвандӣ, мансубият ба ягон 
гурӯҳи иҷтимоӣ ё эътиқодоти сиёсиашон хатар таҳдид мекунад, ихроҷ намекунанд ё 
барнамегардонанд.  
 
Муҳоҷирони ғайриқонунӣ интиқолшуда метавонанд қурбониёни ҷиноят 
бошанд; барои ҳимоя намудани чунин қурбониёни ҷинояткориҳо аз қассос ва 
тарсдиҳӣ аз ҷониби қочоқгарони ғайриқрнунӣ интиқолдиҳандаи муҳоҷирон, 
андешидани тадбиррҳо лозим аст. Шоҳидони интиқоли ғайриқонунии муҳоҷирон 
метавонанд муҳоҷирон, қурбониёни ҷиноят, ҷинояткорон ва шахсони дигар бошанд.  
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Проблемаҳои зиёди иртиботдошта бо ҳимоя ва расонидани кӯмак дар ҳолатҳое 
пайдо мешаванд, ки агар муҳоҷирони ғайриқонунӣ интиқолшуда эҳтиёҷоти махсус 
дошта бошанд, қурбонӣ ё шоҳиди ҷиноят бошанл, ё гуреза буда паноҳгоҳ ҷӯянд.  
 
Чунин мулоҳизаҳоро метавон ҳамчунин дар мавриди шахсоне истифода кард, ки 
муҳоҷирони ғайриқонунӣ интиқолёфта нестанд, вале ба ҳар сурат, барои ҳимоят 
шудан аз ҷинояткорони ғайриқонунӣ интиқолдиҳандаи муҳоҷирон ниёз доранд. 
Чунин шахсон мумкин шаҳрвандони оддӣ ё худи қочоқгароне, ки шоҳидони 
истеҳсолоти судии ҷиноятӣ шудаанд, бошанд.   
 
Барои ҳимояи муҳоҷирон аз зӯроварӣ ва расонидани кӯмак ба шахсоне, ки ба ҳаёт ва 
амнияташон хатар таҳдид мекунад, полис бояд ҳамкориҳои байниидоравиро 
роҳандозӣ намояд. Дар поён идораву муассисаҳо ва шахсони дахлдор оварда 
мешаванд:  
 

 Ҳокимиятҳои иҷроияи сатҳи миллӣ, вилоятӣ ва маҳаллӣ   
 Кормандони хадамоти сарҳадбонӣ   
 Прокурорҳо  
 Кормандони системаи судӣ 
 СҒД 
 Тибқи зарурат, муассисаҳои дигар 

 
Дар робита бо расонидани кӯмак, кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ бояд 
хавфҳоро ба ҳаёт ва амнияти муҳоҷирон, ки ба таҳдиди истифода аз зӯроварӣ, вазъи 
саломатӣ, меҳнати маҷбурӣ ё истисмори ҷинсӣ алоқа доранд, арзёбӣ намоянд. 
Шаклҳои кӯмаки талабшаванда метавонанд аз таъмини озуқа, манзил, либос ва ёрии 
тиббӣ иборат бошанд. 
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ҶОИ ҶИНОЯТ ВА ДАЛЕЛҲОИ ШАЪЙӢ 
 
Макони содиршҳавии ҷиноят метавонад ҳама гуна ҷойе бошад ва дар он нишонаҳои 
ҳодисаи рухдода вуҷуд доранд. Макони содиркунии ҷиноят метавонад майдонҳои 
гуногун (дар дохили биноҳо ё берун аз онҳо), воситаҳои нақлиёт ва шахсон 
(ҷабрдидагон ё гумонбаршавандагон)-ро дар бар гирад. Муоинаи ҷои ҷиноят маънои 
омӯхтани онро бо истифода аз методҳои илмӣ-техникӣ дорад. Он бар принсипи 
бунёдии криминалистика асос ёфтааст: пас аз ҳама гуна тамос, нишона  боқӣ 
мемонад. Дар натиҷаи ҳама гуна тамоси як шахс бо шахси дигар, тамоси шахсон бо 
воситаи нақлиёт ё кадом як ҷойи воситаи нақлиёт ва ғайраҳо, умуман дар натиҷаи 
ҳама гуна фаъолият асарот (пай, нишона) боқӣ мемонанд; ба чунин асарот, 
ҳамчунин нишонаҳои ошкоршаванда дар дохили таҷҳизоти барқӣ ё болои он 
(ҷисмонӣ ё барқӣ) дохил мешавад.80 
 

Дастрасӣ ба ҷои ҷинояти марбут ба хариду фурӯши одамон ва интиқоли 
ғайриқонунии муҳоҷирон, ҳамеша имконпазир нест. Дар ҳолатҳое, ки ҷои ҷиноят 
дастрас аст, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ бояд ҷамаи чораҳои эҳтиётиро барои 
муҳофизати макони содиршудаи ҷиноят то оғози ҷамъоварӣ ва таҳлили далелҳо 
андешанд, то далелҳо гум нашаванд ё тағйир дода нашаванд. Пас аз ташкил 
намудани ҳифозати макони ҳодиса, ҷамъоварии далелҳои шаъйӣ ва маълумоти 
опреативиро метавонанд коршиносон ва кормандони судӣ, ки бо экпертизаи судӣ 
алоқаманд нестанд, оғоз намоянд. 
 

Принсипҳои асосии роҳнамо:  
 

 Дар ҳамаи ҳолатҳои имконпазир қабл аз наздик шудан ба макони 
ҷиноят ва ҷамъ овардани далелҳо, нақша тартиб диҳед. 

 Донед, ки чиро ҷустуҷӯ бояд кунед ва онро дар куҷо бояд ҷустуҷӯ 
намоед. 

 Амнияти одамон аз таъмин намудани ҳифозати макони ҷиноят 
муҳимтар аст. 

 Ба таври комил ва ботартиб ҷои ҷиноятро кофтуков намоед ва давомоти 
ба даст овардани ҳамаи далелҳои шаъйиро таъмин созед. 

 Эҳтиёткор бошед, то далелҳоро ҳангоми мусодира намудан (ба даст 
овардан) ифлос накунед. Итминон ҳосил намоед, ки ҳамаи мушоҳидаҳо 
сабт ва далелҳои шаъйӣ ҳуҷҷатгузорӣ карда мешаванд.  

 Ҳама гуна боздошт ё ҳабскуниҳои шахсони ошкоршуда дар ҷои ҷиноят 
бояд мутобиқи стандартҳои ҳуқуқи инсон бо дарназардошти ниёзҳои 
махсуси занон, кӯдакон ва дигар шахсони осебпазир, сурат гирад. 

 Ҳангоми тафтишоти ҷиноятҳои марбут ба интиқоли ғайриқонунии 
муҳоҷирон ва хариду фурӯши одамон, ҷойҳои бештар маъмули ҷиноят 

                                                        
80 Идораи СММ ба муқобили маводи мухаддир ва ҷинояткорӣ  ва ИКМХФО -СММ. (2009). Дастур 
барои мутахассисони соҳаи адлияи ҷиноятӣ дар мубориза бо хариду фурӯши одамон, Модули 7: Таҳқиқи 
ҷойҳои ҷиноят ва далелҳои шаъйӣ ҳангоми тафтишоти ҷинояти хариду фурӯши одамон. Дастрас аст дар 
сомонаи: www.unodc.org/documents/human-trafficking/TIP_module7_Ebook.pdf. 
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шахсон, биноҳо, воситаҳои нақлиёт, ҳавомаймоҳо ва киштиҳо 
мебошанд. Кофтукови (тафтиши) шахсон бояд бо риояи пурраи ҳуқуқи 
инсон гузаронида шавад.  

 Пеш аз оғоз намудани кофтуков, иҷозатномаи (санкция) заруриро 
мувофиқи муқаррароти қонунии худатон гиред. 

 

Ҳар як ҷои содиршавии ҷиноят шаклҳои гуногуни далелҳои шаъйиро медиҳад. Дар 
зер ба таври умум шаклҳои далелҳои шаъйие оварда мешаванд, ки онҳоро дар ҷои 
ҷинояти марбут ба хариду фурӯши одамон ва интиқоли ғайриқонунии муҳоҷирон, 
пайдо кардан мумкин аст: 
 

ШАКЛҲОИ ДАЛЕЛҲОИ ШАЪЙИЕ, КИ ОНҲО МЕТАВОНАНД ДАР ҶОИ 
ҶИНОЯТ БОШАНД ВА АРЗИШИ ДАЛОЛАТИИ ОНҲО 
 
ДАР ҶОИ ҶИНОЯТ ЧИРО МЕТАВОН ПАЙДО 
ВА БА ДАСТ ОВАРД 

Арзиши далолатӣ: 
маълумоти 
гирифташаванда 
дар натиҷаи 
экспертизаи судӣ 
 

Мулоҳизоти 
махсус  

 
 
МАВОДИ БИОЛОГИИ БА 
НАЗАР АЁН Ё НОАЁН: 

 ОБИ ДАҲОН 
 ХУН 
 МӮЙҲО 
 СПЕРМА 
 ҲУҶАЙРАҲОИ ПӮСТ 

 
 
Чунин 
намунаҳои 
биологӣ 
маводҳои кофии 
зиёде доранд 
барои 
гузаронидани 
ташхиси ДНК 

 

 Муайян 
намудани 
намуди маводи 
биологӣ (яъне,  
хун, оби даҳон 
ва ғ.) 

 Ба кадом ҷинси 
биологӣ 
тааллуқ 
доштани мавод 
(масалан, одам 
ё ҳайвон) 

 Муайян 
намудани 
шахсияти фард 
дар манбаи 
маводи биологӣ 

 

- Хатарот дар 
робита бо 
маводи биологӣ 

- Имконияти 
сироят 
бардоштан 
ҳангмои кор 
бурдан бо 
намунаҳои 
биологӣ 

- Эҳтимолияти 
вайрон кардани 
намунаҳои 
биологӣ 
(бастабандӣ ва 
нигаҳдории 
мувофиқ 
аҳамияти 
ҳалкунанда 
дорад) 
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 САНАДИ 
МУШАХХАСКУНАНДАИ 
ШАХС/САНАДҲОИ 
САФАРӢ 

 ПУЛ 
 ДИГАР ҲУҶҶАТҲОИ 

РАСМӢ  
 ҚАЙДҲОИ 

ДАСТНАВИС/ЧОПӢ 
 САНАДҲОИ 

ИМЗОШУДА 

 
 
Ҳуҷҷатҳои 
расмӣ дар худ 
унсурҳои 
ҳифозатиро 
доранд, ба 
монанди ранги 
истифодашуда, 
коғази махсус, 
аломатҳои 
ҳифазатӣ барои 
ғайриқонунӣ 
нусхабардорӣ 
накардан ва ғ.    

 

 Мошинаи 
чопкунӣ 
/принтер дар 
манбаи 
маълумоти 
хаттӣ 

 Ҳақиқӣ будани 
ҳуҷҷати расмӣ 

 Муаллифи 
матнҳои 
дастнавис ва 
имзоҳо 

 
 
- Бисёр намудҳои 

дигари далелҳои 
шаъйӣ 
метавонанд дар 
болои санадҳо 
вуҷуд дошта 
бошанд, ба 
монанди изи 
ангуштон, 
маводи биологӣ 
(масалан, оби 
даҳон), 
нишонаҳои 
маводи 
мухаддир, пайи 
кафш 

 
 
 АСБОБҲОИ БАРҚӢ, БА 

МОНАНДИ 
КОМПЮТЕРҲО, КПК, 
ТЕЛЕФОНҲОИ МОБИЛӢ, 
КАМЕРАҲОИ РАҚАМӢ, 
ДАСТГОҲҲОИ АЛОҚАИ 
ФАКСӢ, ДАСТГОҲҲОИ 
GPS 

  

 Гирифтани 
маълумот аз 
сахтафзор ё 
дигар маҳзан 

 Гирифтани 
маълумотҳои 
покшуда 

 Муайян 
намудани 
пайдарҳамии 
амалиёт дар 
компютер 

 Хусусияти 
маълумоти 
барқароршуда 
(масалан, 
парнографияи 
кӯдакон) 

 Иттилоот дар 
бораи ҷои 
қарордошта бо 
ёрии маълумот 
аз системаи GPS 

 

- Равшан 
намудан ё 
хомӯш кардани 
асбобби барқӣ 
метавонад 
имконияти ба 
даст овардани 
маълумотро 
паст кунад 

- Бисёр шаклҳои 
далелҳои 
шаъйӣ 
метавонанд дар 
болои асбобҳои 
барқӣ бошанд, 
ба монанди 
асари 
ангуштон, 
маводҳои 
биологӣ ва 
маводи 
мухаддир 

 
Манбаъ: United Nations Office on Drugs and Crime. (2009). Crime scene and physical 
evidence 
awareness for non-forensic personnel. Дастрас аст дар: 
http://www.unodc.org/unodc/en/scientists/crime-scene-awareness.html. 
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ПЕШБУРДИ ПАРВАНДАИ МУШАХХАС  
 
Пешбурди муассири парванда на танҳо ба манфиати кормандони мақомоти ҳифзи 
ҳуқуқ ва ҳамаи ҷонибҳои дахлдор аст, балки ба офиятбахшии қурбониёни ҷиноят 
низ таъсири мусбат хоҳад дошт, аз ҷумла ба қурбониёни хариду фурӯши одамон ва 
муҳоҷирони ғайриқонунӣ интиқолшуда.  
 
Уунсурҳои муҳими системаи муассири пешбурди парвандаҳои мушаххас: 
 

 Ҳамкорӣ байни мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва дигар муассисаҳои махсус 
гардонидашуда (барои мисол, амалисозандагони як ё дигар намуди 
кӯмак ба қурбониён) ва механизми ҳамоҳангсозии парвандаҳо; 

 Коркарди чораҳои таъмин намудани бехатарӣ дар якҷоягӣ бо ҳамаи 
ҷонибҳои манфиатдор; 

 Қоидаҳо ва амалкарди ягонаи пешбурди парвандаҳо; 
 Ҷадвалҳои махсуси пешбурди парвандаҳо;  

Мӯҳлатҳои махсус ва чорчӯбаҳои қатъии вақтӣ бояд байни полис, 
прокурор, адвокатҳо ва дигар иштироккунандагони ҷараёни ҷиноятӣ 
муқаррар карда шаванд;  

 Омодагии касбии кормандон; 
 Он кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, ки дар пешбурди парвандаҳои 

марбут ба хариду фурӯши одамон ва интиқоли ғайриқонунии 
муҳоҷирон иштирок карда метавонанд, бояд аз омӯзишҳои омодагии 
махсус гузаранд; 

 Ба ҳисоб гирифтани масъалаҳои гендерӣ; 
 Ба ҳисоб гирифтани ниёзҳои кӯдакон. 

 
Дар маҷмӯъ, пешбурди парвандаҳои мушаххас равандҳо ё сохторҳоеро дар бар 
мегирад, ки ба таври муассир гузаштани парвандаҳоро аз тамоми системаи судӣ 
таъмин менамоянд. Адлияи ҳуқуқӣ бояд комёбшавиро ба натиҷаҳои қобили қабул 
дар мӯҳлатҳои кӯтоҳтарин бо камтарин хароҷотҳои молиявӣ ва стресси минималӣ 
барои ҳамаи иштироккунандагон дар назар дошта бошад. Вале шахсони 
иштирокунанда дар парвандаҳои марбут ба хариду фурӯши одамон ва интиқоли 
ғайриқонунии муҳоҷирон метавонанд бо таъхирҳои номақбул, нодуруст бурдани 
парвандаҳо, кормандони бетаҷриба дар системаи адлияи ҷиноятӣ ва мақомоти 
ҳифзи ҳуқуқ, инчунин бо тарсонида шудану тамғагузорӣ (бадном) гаштан рӯ ба рӯ 
шаванд. Ба таври муассир бурдани парвандаҳо метавонад дар канораҷӯи аз ин 
масъалаҳо кӯмак кунад. 
 
Тартиботи амалиётҳои стандартии мазкур маҳз ҳамин гуна проблемаҳои умумиро 
баррасӣ менамояд. 
 
Аммо пешбурди парвандаҳои мушаххас метавонад ҳамчунин ба системае дахл 
дошта бошад, ки он ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ вазифаи гирифтан, пешбурд, 
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тасдиқ, муқоиса, таҳлил ва истифодаи маълумотро батартиб ва ба таври 
систематикӣ осон мекунад, ҳамчунин ба муфаттишон дар мавриди маводҳои 
парвандаи дарбаргирандаи далелҳои мавҷуда, дар формати фаҳмо ва 
мантиқӣ  кӯмак мерасонад. Ин вазифа муҳим аст, зеро мутахассисони мақомоти 
ҳифзи ҳуқуқ бо ҳаҷми ниҳоят калони маълумот дар форматҳои гуногун дучор 
меоянд. Чунин форматҳо дар доираи васеъ аз ҳамдигар фарқ мекунанд ва 
иборатанд аз сабтҳои шахсӣ дар дафтарча, гузоришҳо аз ҷои ҷинояти содиршуда, 
сабти бозпурсиҳо, аксҳои ҷои ҷиноят ва аксҳои гумонбаршавандагон, изи 
ангуштон, санадҳои шубҳанок ва ҳуҷҷатҳои хадматкунанда ҳамчун далел, паёмҳо 
тавассути почтаи барқӣ, протоколҳои гуфтугӯҳои сабтшуда ва ғ.  
 
Ин амал махсусан дар ҳолатҳои мураккаб будани тафтишоти молиявӣ бамаврид 
аст, ки дар онҳо ҳуҷҷатҳои зиёд ҳамроҳанд. Чунин ҳуҷҷатҳо сабтҳои гуногун, ба 
монанди  маълумотномаҳо доир суратҳисоби бонкӣ, маълумот доир ба воситаҳои 
ғайриманқул, соҳибони воситаҳои нақлиёт, манбаъи даромад ва хароҷот ва 
ғайраҳоро дар бар мегиранд, ки ҳаракати воситаҳои пулиро нишон медиҳанд. Ҳама 
гуна сабтҳои вобаста ба нишонаҳои иттилоотии ҳодисаҳои марбут ба пул, муҳим 
мебошанд, чунки мақсади асосии тафтишоти молиявӣ аз муайян намудан ва бо 
аснод тасдиқ кардани муомилоти пулӣ иборат аст. Робита байни манбаъи 
маблағгузорӣ ва нуқтаи ниҳоии таъйинот метавонад ҳамчун далели фаъолияти 
ҷиноятӣ хидмат намояд.   
 
Ба идоракунии бомуваффақияти риштаҳои сершумор ва гуногуни тафтишоти 
мураккаб метавон аз ҳама беҳтараш бо роҳи истифода аз системаҳои компютерии 
пешбурди парвандаи мушаххас комёб гашт, ки онҳо роҳи ҳалли маҷмӯӣ ва 
тағйирпазири проблемаҳо ва эҳтиёҷоти муфаттишону прокурорҳоро таъмин 
менамоянд. Барномаи корбурди UNODC бо унвони goCASE чунин роҳи ҳалро 
фароҳам меорад. http://gocase.unodc.org/gocase/en/index.html  
Интерфейси истифодабарандаи  goCASE ва ҳамаи ҷадвалҳои иттилоӣ тавре 
тарҳрезӣ шудаанд, то ҳамаи забонҳои асосӣ дастгирӣ шаванд – 
истифодабарандагонро танҳо зарур аст, ки дар ибтидо худро ба қайд гиранд.   
 
Барномаи корбурди goCASE-ро метавонанд ташкилотҳо дар доираи баргузории 
тафтишот ва ҷамъоварии маълумоти оперативӣ истифода намоянд ва он 
метавонад дар пайгирии шикоятҳо, гузоришҳои хабардиҳандагон, парвандаҳои 
судӣ, ҷараёнҳои ҷамъоварии маълумоти оперативӣ ва дигар тартиботе, ки мақоми 
ҳифзи ҳуқуқ автоматӣ сохтан ва муттаҳид намудани онро ба системаи марказии 
иттилоотӣ дар нақша дорад, ҳамчун василаи асосӣ шавад. Гурӯҳи мавриди ҳадафи 
барномаи goCASE асосан иборат аст аз намояндагони роҳбарият ва дигар 
кормандони иҷрокунандаи вазифаҳо ва нақшҳои гуногун дар павандҳои тафтишот 
ва ҷамъоварии маълумоти оперативӣ дар ҳар гуна идора. 
 
Ҳадафҳои асосии барномаи goCASE аз оптималӣ сохтани ҷараёнҳои тафтишоти 
парвандаҳо, инчунин баланд бардоштани самапрабахшии тафтишот иборат аст. 
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Афзалияти ин барнома дар муқоиса бо дигар баромаҳои шабеҳ бо модули 
муттаҳиди идоракунии равандҳои корӣ таъмин карда мешавад, ки он на танҳо 
даври умумии тафтишотро назорат, балки равишҳои гуногуни корӣ ва 
категорияҳои тафтишотро мутобиқ менамояд. Яке аз унсурҳои марказии барномаи 
goCASE ҳамчунин модули идоракунии маълумот мебошад, ки он ба ҷамъоварӣ, 
нигаҳдорӣ ва гирифтани ҳама гуна маълумот, иттилоот дар бора шахсон, санадҳо, 
ҳодисаҳо ва далелҳои шаъйии робитадошта ба як ё дигар парванда мусоидат 
мекунад. Барномаи goCASE барои санадҳои мухталиф абзори бахотиргирии барқӣ 
дорад, ки он барои таъмин намудан тақсимоти самарабахш ва назоратшавандаи 
парванда тибқи нақшҳо ва иҷозатдиҳиҳои муайяни тарҳрезишуда дар барномаи 
goCASE имкон медиҳад.  
 
Барномаи корбурди goCASE бехатарӣ ва тамомияти маълумотро доир ба 
тафтишот ба туфайли вуҷуд доштани унсурҳои сершумор ва муосири ҳифозатӣ ва 
аудити ба таври бардавом дастгиришаванда, таъмин мекунад. Рӯйхати корҳои 
иҷрошаванда аз ҷониби муфаттиш, ки дар барнома фароҳам оварда шудааст, 
барои қабули қарорҳо ва риоя намудани дастурҳои роҳнамо кӯмак мекунад. 
Модули боэътимод ва тағйирпазир барномаро бештар амалӣ ва барои истифода 
қулай мегардонад. Фароҳамории маълумоти географӣ ба 
таҳлилгарон/истифодабарандагон кӯмак менамояд, ки тамоюлот ва модели 
равандҳои тафтишотро ба таври иловагӣ таҳлил ва арзёбӣ намоянд.    
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ЗАМИМАҲО 11 
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ЗАМИМАИ  A 
 
Рӯйхати масъалаҳои ёддоштӣ барои мусоҳиба 
 
Рӯйхати дар поён овардашудаи масъалаҳои ёддоштӣ барои мусоҳиба дастури 
мухтасарест доир ба методҳои мусоҳиба. 
 
Шароитҳо 
 

 Дар ҳолатҳое, ки имкон ҳаст, мутмаъин бошед, ки мусоҳиба дар ҷои пӯшида 
(маҳкам) бо риояи фазои шахсӣ баргузор гардад, ки касони дигар сӯҳбатро 
гӯш карда ё халалдор сохта натавонанд.   

 Дар мусоҳиба танҳо шахсоне иҷозати ҳузур доранд, ки қурбонӣ, 
шахс/шахсони мусоҳибакунанда, тарҷумон (ҳангоми зарурат) ва агар 
бамаврид бошад, шахсони дастгирикунанда (ба монанди мушовири ҳуқуқӣ ё 
психологӣ) мебошанд. 

 Агар шубҳа пайдо шавад, ки шахс забонро дар мусоҳиба намефаҳмад, ҳама 
чораҳои заруриро бояд андешид, то тарҷума фароҳам оварда шавад. 

 Телефонҳои мобилӣ бояд хомӯш карда шаванд. 
 Барои гузаронидани мусоҳиба, агар бино дар дошта бошад, барои  халалдор 

насохтани мусоҳиба дар дари бино бояд сафҳаи «халал нарасонед» ё дигар 
сафҳа бо навиштаҷоти шабеҳ овехта шавад.   

 Агар дар баргузории мусоҳиба бинои алоҳидаи басташаванда, ки фазои 
шахсиро таъмин мекунад вуҷуд надошта бошад, корманди баргузоркунандаи 
мусоҳиба бояд кӯшиш намояд, то ҷои дигари алоҳидаро, ки сӯҳбат шунавида 
намешавад, пайдо намояд. 

 Аз муносибати ғаразнок ё сӯҳбат дар шакли бозпурсӣ худдорӣ намоед. 
 Кӯшиш намоед, ки бо шахс тамос эҷод кунед, то вай муносибати боэҳтиром 

ва худро одам ҳис кунад. Ҳис намояд, ки ба фикри вай бовар карда 
метавонанд.  

 
Шиносоӣ 
 

 Корманди баргузоркунандаи мусоҳиба бояд ба шахси мусоҳибашаванда 
худро муаррифӣ кунад ва вазифаи худро гӯяд. 

 Итминон ҳосил кунед, ки шахси мусоҳибашаванда худро амн ва роҳат ҳис 
кунад. 

 Дақиқ кунед, ки оё шахси мусоҳибашаванда ба ҳоҷатхона рафтан ё об 
нӯшидан  мехоҳад ё не. 

 Муайян намоед, ки шахси мусоҳибашаванда дард ё нороҳатиро ҳис 
намекунад, ё ягон мушкилии талабкунанди ёрии таъҷилии тиббиро надорад. 

 Агар шахс гӯяд, ки мушкилии тиббии таъҷилӣ дорад, мусоҳибаро то 
омадани духтур ва муоина намудани вай набояд оғоз кард.   
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 Дар ҳолатҳои ноҳинҷориҳои сабук, ба монанди дарди сар, метавон доруҳои 
будуни дастур (рецепт) пешниҳодшавандаро дод.  

 
Фаҳмонидан  
 

 Ба таври мухтасар нақши идораи худро дар гузаронидани тафтишоти 
ҷинояти марбут ба хариду фурӯши одамон, инчунин ҳадафи мусоҳибаро 
фаҳмонед. 

 Ба шахс фаҳмонед, ки ҳангоми мусоҳиба саволҳое шояд пурсида шаванд, ки 
ҳодиса чӣ тавр рух дод ва баъзе мавзӯҳо шояд вайро маъюс месозанд, 
дардоваранд ё манзараҳои вазнинро ба ёд меоранд. 

 Ба шахси мусоҳибашаванда гӯед, ки вай метавонад ба додани ҷавобҳо  
саросема нашавад ва ҳар вақт, агар зарур бошад, метавонад танаффус гирад. 

 Фаҳмонед, ки агар ҳарчӣ бештар маълумот пешниҳод гардад, гузаронидани 
тафтишот аз ҷониби идораи шумо, ҳабс намудан ва таъқиботи судии 
айбдорон ҳамон қадар осон мешавад. Ҳама гуна маҳдудиятҳоро барои 
кӯмаки расонидашаванда аз ҷониби идораатон фаҳмонед.   

 
Ҷанбаҳои хулосавӣ қабл аз оғози мусоҳиба  
 

 Ба шахс гӯед, ки ҳамаи ҷавобҳо ба таври ниҳоят махфӣ нигоҳ дошта 
мешаванд. 

 Ба шахс фаҳмонед, ки ҳар вақт метавонад савол диҳад ё такрори масъалаҳои 
фаҳмонидашуда ё изҳоркардаро дархост намояд. 

 Итминон ҳосил кунед, ки шахс ба таври возеҳ масъалаҳои фаҳмонидашударо 
дарк кард. 

 Аз шахс пурсед, ки доир ба ин марҳала ягон савол дорад ё не. 
 Аз шахс пурсед, ки оё вай барои иштирок дар мусоҳиба розӣ ҳаст. 
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ЗАМИМАИ  B   
 
Адабиёти истифодашудаи иловагӣ 
 

 Муоҳидаи (Конвенсияи) СММ ба муқобили ҷинояткориҳои 
муташаккилони фаромиллӣ; 2000. 

 Протокол доир ба пешгирӣ ва монеашавӣ ба амали хариду фурӯши 
одамон, бахусус занон ва кӯдакон ва ҷазо барои ин амал, ки Муоҳидаи 
СММ-ро ба муқобили ҷинояткориҳои муташаккилони фаромиллӣ 
(2000) пурра мегардонад;. 

 Протокол ба муқобили интиқоли ғайриқонунии муҳоҷирон тавассути 
роҳҳои хушка, баҳр ё ҳаво, ба иловаи Муоҳидаи СММ ба муқобили 
ҷинояткориҳои муташаккилони фаромиллӣ; 2000. 

 Муоҳидаи СММ доир ба бартараф намудани ҳамаи шаклҳои табъиз 
нисбат ба занон; 1979 (CEDAW). 

 Комисари СММ оид ба ҳуқуқи башар, Принсипҳои тавсияшаванда ва 
дастурҳои роҳнамо оид ба масъалаи ҳуқуқи башар ва хариду фурӯши 
одамон, июль 2002. 

 Муоҳидаи СММ оид ба ҳуқуқи кӯдак (1989) ва Пртоколи иловагӣ ба 
Муоҳидаи СММ оид ба ҳуқуқи кӯдак, дар мавриди хариду фурӯши 
кӯдакон, фоҳишагӣ ва парнографияи кӯдакон (2000). 

 Идораи СММ оид ба гурезаҳо (1994). Кӯдакони гуреза: принсипҳои 
роҳнамо доир ба ҳимоя ва нигоҳубин.  

 Идораи СММ оид ба гурезаҳо (2006). Дастуруламал доир ба масъалаҳои 
ҳимояи байналмилалӣ №.7: Татбиқи моддаи 1A(2), Муоҳида оид ба 
мақоми гуреза 1951 ва Протокол ба он аз с.1967 дар мавриди қурбониёни 
дучоршаванда бо хариду фурӯши одамон. 

 Идораи СММ оид ба гурезаҳо (1997). Принсипҳои роҳнамо оид ба сиёсат 
ва тартиби муносибат бо кӯдакони панҳҷӯе, ки ҳамроҳ надоранд. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 


