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Адлия дар масоили марбут ба кўдакони
бо ќонун дар мухолифатбуда
Ќонуни намунавї оид ба адлияи ноболиѓон ва тафсири он

Адлия дар масоили марбут ба кўдакони бо ќонун дар мухолифатбуда

Њуљљати мазкур дар доираи барномаи алтернативаи адлияи ноболиѓон
(БААН) тавасути Дафтари ЮНИСЕФ дар Љумњурии Тољикистон бо
кўмаки молиявии Дафтари Швейтсария оид ва рушд ва њамкорї (SDC) ба
забони тољикї тарљума шудааст ва ба нашр расидааст. Тарљума аз забони
англисї ба забони тољикї аз љониби Хушбахт Њољиев ба анљом расонида
шудааст. Матни мазкур тарљумаи ѓайрирасмї мебошад.

ЮНИСЕФ њуќуќњо ва некўањволии њар як кўдакро ба воситаи њар амале,
ки мо иљро мекунем, ривољ медињад. Дар якљоягї бо шарикони худ мо дар
190 кишвари дунѐ бањри ба иќдоми амалї табдил додани ин уњдадорињо
фаъолият мебарем ва дар ин замина саъю кўшиши бештар хусусан барои
дарѐфти кўдакони осебпазир ва он кўдаконе, ки аз неъматњои љомеа
мањруманд, равона мешаванд, то ки њамаи кўдакон ва дар њама љо аз ин
иќдомњо бањра гиранд.

Ќонуни намунавии мазкур аз љониби Дафтари Созмони Милали Муттањид
оид ба маводи мухаддир ва љиноят (ДССММЉ) тањия гардидааст.
Маркази байналмилалии Вена, PO Ќут. 500, 1400 Вена, Австрия
Тел: (+43-1) 26060-0, Факс: (+43-1) 26060-5866, www.unodc.org
Нашри Созмони Милали Муттањид
V.13-85512—сентябри 2013

Душанбе, январ 2014.
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АРЗИ СИПОС

Ќонуни намунавии мазкур оид ба адлияи ноболиѓон натиљаи кори
тўлонї ва сањми босазои якчанд шахсиятњо мебошад. Он дар асоси нусхае,
ки соли 1997 аз љониби Ренате Винтер омода гардида буд, тањия шудааст.
Сиѐњнависи аввалини Ќонуни намунавї аз љониби Кэролин Њамилтон
тартиб дода шуда, дар нишасти гурўњи коршиносон моњи марти соли 2011
дар шањри Вена боздид шуд. Ин гурўњи коршиносон аз коршиносон Барти
Алї, Алексей Автаномов, Муњаммед Элва Бадар, Дуглас Дуран Чавариа,
Биатрис Данкон Паула Кингстон, Игначио Мойорал, Эмилио Гарсия
Мендез, Шарон Моррис-Каммингз, Сюнабу Диахат Ндиай, Вю Кларенс
Нелсон, Вивиен О Конор, Мишел Папа, Нихил Рой, Элисса Рамси, Анн
Скелтон, Невена Вукович-Сахович ва Терри Вотерњаус, њамчунин
кормандони Дафтари Созмони Милали Муттањид оид ба маводи
мухаддир ва љиноят (ДССММЉ), Валери Лебаукс, Стивен Малби,
Александра Мартинз, Анна Гиудис Сагет ва Мири Шарон иборат буд.
Баъд аз нишасти гурўњи коршиносон, Ќонуни намунавї аз љониби Марио
Њемерлинг, Александра Мартин ва Соня Рањаман тањти роњбарии Валери
Лебаукс, Роњбари Шўъбаи Дафтари Созмони Милали Муттањид оид ба
маводи мухаддир ва љиноят оид ба адолат, такмил дода шуд. Мари
Гранљуан ва Анна Гидис Сагет дар ин ќисмат сањми арзанда гузоштанд.
Мо ба коршиносони соњаи адлияи ноболиѓон Ивон Дандуранд, Фридер
Дюнкел, Урсула Килкели ва Рената Винтер барои ќайдњои бомулоњиза ва
сањми даќиќу љузъии онњо ба матни Ќонуни мазкур изњори миннатдорї
менамоем.
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МУЌАДДИМА

Ќонуни намунавии мазкур ва тафсири он бо маќсади роњнамої ба
давлатњо дар љодаи ислоњоти низоми адлияи ноболиѓон ва мусоидат дар
тањия намудани ќонунгузорї оид ба адлияи ноболиѓон тањия шудааст. Он
стандартњо ва меъѐрњои кунунии байналмилалї оид ба адлияи
ноболиѓонро дар чањорчўбаи миллї гузошта, ба њамоњанг кардани
ќонунгузории миллї бо талаботњои байналмилалї равона гардидааст.
Станадартњо ва меъѐрњои байналмилалї оид ба адлияи ноболиѓон дар
њуљљати мазкур ба таври мушаххас ифода гардидаад. Ин стандартњо ва
меъѐрњо пеш аз њама дар Конвенсия оид ба њуќуќи кўдак, ки њуљљати
ягонаи дорои ќувваи ќонунї (ва иљроиш њатмї) оид ба адлияи ноболиѓон
мебошад, омадаанд.1 Дигар стандартњо ва меъѐрњои байналмилалї оид ба
адлияи ноболиѓон дар Ќоидањои стандартии аќали Созмони Милали
Муттањид дар бораи ба роњ мондани адлияи ноболиѓон (Ќоидањои
Пекин)2, Ќоидањои Созмони Милали Муттањид оид ба њифзи ноболиѓони
аз озодї мањрумшуда (Ќоидањои Гаванна)3, Дастури Созмони Милали
Муттањид оид ба љинояткории ноболиѓон (Дастури Ар-Риада4), Ќоидањои
стандартии аќали Созмони Милали Муттањид оид ба чорањои ѓайрињабсї
(Ќоидањои Токиѐ)5, Дастур оид ба фаъолият дар самти кўдакон дар
низоми адолати судии љиноятї (Дастури Вена)6, Принсипњои асосии
Созмони Милали Муттањид оид ба истифода намудани барномањои
адолати барќароркунанда дар корњои љиноятї7, Ќоидањои стандартии

Санадњои дигар оид ба њуќуќи инсон, ки ќувваи ќонунї доранд, аммо мушаххасан барои
кўдакон тарњрезї нашудаанд, инњоянд: Паймони байналмилалї оид ба њуќуќњои
гражданї ва сиѐсї (ПБЊГС), Конвенсия бар зидди шиканља (КЗШ), Конвенсияи Аврупої
оид ба њуќуќи инсон (КАЊИ), Конвенсияи Америка (минтаќаи Америка) оид ба њуќуќи
инсон (КАЊИ) ва Оинномаи Африќої оиди њуќуќњои инсон ва ва њалќиятњо. Дар сатњи
минтаќавї бошад Оинномаи Африќои оид ба њуќуќ ва некўањволии кўдак (ОАЊНК) ва
Оинномаи Африќої оид ба љавонон (ОАЉ) бояд њамчун санадњои байналмилалии ќувваи
ќонунї дошта таъкид гарданд. Њамчунин, Конвенсияи Созмони байналмилалии мењнат
оид ба Мусодира ва чорањои фаврї барои аз байн бурдани шаклњои бадтарини мењнати
кўдакона (Конвенсияи 182) аз соли 1999 як ќисми чањорчўбаи њуќуќи байналмилалиро
тартиб медињад.
2 Маљмааи умумии СММ, Ќоидањои стандартии аќали Созмони Милали Муттањид дар
бораи ба роњ мондани адлияи ноболиѓон (Ќоидањои Пекин), ки 29 ноябри соли 1985
(A/RES/40/33) аз љониби Маљмааи умумї ќабул гардидаанд.
3 Ќоидањои стандартиии њаддиаќали СММ барои њифзи кўдакони аз озодї мањрумшуда
(Ќоидањои Гаванна), (Res. 45/113), ки 14 декабри с. 1990 аз љониби МУ СММ ќабул
гардидаанд.
4 Маьмааи умумии СММ (МУСММ), Дастури Созмони Милали Муттањид оид ба
љинояткории ноболиѓон (Дастури Ар-Риада), ки аз тарафи МУ СММ 14 декабри соли
1990(A/RES/45/112), ќабул карда шудааст.
5 Маьмааи умумии СММ, Ќоидањои стандартии аќали Созмони Милали Муттаќид оид ба
чорањои ѓайрињабсї (Ќоидањои Токиѐ), ки аз тарафи Маљмааи умумии СММ 14 декабри
соли 1990 (A/RES/45/110), ќабул карда шудаанд.
6 Ќарори Шўрои Иќтисодї ва Иљтимоии СММ 1997/30, Дастур оид ба фаъолият дар
самти кўдакон дар низоми адолати судии љиноятї (Дастури Вена), ки аз тарафи ШИИ
СММ 21 июли соли 1997 ќабул шудааст.
7 Ќарори Шўрои Иќтисодї ва Иљтимоии СММ 2002/12,
Принсипњои асосии Созмони
Милали Муттањид оид ба истифода намудани барномањои адолати барќароркунанда дар
корњои љиноятї, 24 июли соли 2002.
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аќалї дар бораи муносибат бо мањбусон8, Ќоидањи Созмони Милали
Муттањид дар барои муносибат бо мањбусони љинси зан ва чорањои
ѓайрињабсї барои занони љинояткор (Ќоидаи Бангкок)9 ва Принсипњо ва
ќоидањои Созмони Милали Муттањид оид ба дастрасї ба ѐрии њуќуќї дар
низоми адолати судии љиноятї инъикос гардидаанд.1011 Ќайдњои умумии
Кумита оид ба њуќуќи кўдак (минбаъд Кумита оид ба КЊК), махсусан
Ќайдњои умумии № 1012, бояд инчунин њамчун сарчашмаи њидоят ва
тавсияњо барои давлатњои аъзои Конвенсия дар самти таъсиси низоми
адлияи ноболиѓон дар мувофиќа бо КЊК (Конвенсия оид ба њуќуќи кўдак)
таъкид гардад.
Ќонуни намунавии мазкур дар асоси принсипњои марказии адлияи
ноболиѓон, ки давлатњо бояд дар тањияи ќонунгузорї оид ба адлияи
ноболиѓон ба инобат гиранд, тањия шуда, дар асоси љараѐни њуќуќии
муносиб барои њар як кўдаки бо ќонун дар мухолифатбуда кафолатњо
муќаррар мекунад. Ба ѓайр аз ин, Ќонуни намунавии мазкур муќаррарот
оид ба синни аќалии фарорасии љавобгарии љиноятї ва њамчунин
муќаррарот оидба чї тавр муайян намудани шахсият ва синну солро дар
бар мегирад. Тибќи пешнињоди Кумита оид ба КЊК13, Ќонуни намунавии
мазкур манъ кардани љиноятњои вобаста ба вазъи њуќуќиро пешнињод
менамояд.14 Аз сабаби мављуд будани низомњои њуќуќии гуногун саросари
дунѐ мушкилоти зиѐд њангоми тањияи Ќонуни мазкур дар ќисмати
муќаррар намудани салоњияти маќомотњои давлатї ва дигар идораву
маќомотњои ба раванди адлияи ноболиѓон дахлдор пеш омад. Ин хусусан
дар ќисматњое, ки ба љабњањои њуќуќи мурофиавї алоќаманданд ба назар
мерасид. Мутобиќи стандарњо ва меъѐрњои байналмилалї, Ќонуни
намунавї ташкил намудани суди кўдакон [суди ноболиѓон] [суди љавонон]ро тавсия медињад, ки дар он судяњои мустаќил ва махсусомўзонидашуда
њуќуќи њалли масъалањои юридикии фавќулода барои баррасии
парвандањои кўдакони бо ќонун дар муходифатбуда доранд. Бо чунин
пешнињод воќеан фарќ намудани салоњиятњои ќонунгузорї ва раванди
ќонунгузорї вобаста ба таъсис додани судњо ѐ маќомотњои судї дар
Ќоидањои стандартии аќали СММ дар барои муносибат бо мањбусон, Ќарори ШИИ
СММ 663с (XX1V), аз 31 июли соли 1957 ва 2076 (LX11) 13 майи соли 1977.
9 Маљмааи умумии СММ, Ќоидањои Созмони Милали Муттањид дар барои муносибат бо
мањбусони љинси зан ва чорањои ѓайрињабсї барои занони љинояткор (Ќоидаи Бангкок),
ки аз тарафи МУ СММ 16 марти соли 2011 (A/RES/65/229), ќабул шудааст.
10 Маљмааи умумии СММ, Принсипњо ва ќоидањои Созмоныои Милали Муттањид оид ба
дастрасї ба ѐрии њуќуќї дар низоми адолати судии љиноятї, ки аз тарафи Маьмааи
умумии 28 марти соли 2013 (A/RES/67/187), ќабул шудааст.
11 Њуљљати муњими дигаре, ки бояд ќайд карда шавад ва он ба адлияи ноболиѓон
мушаххасан дахолат надорад Эломияи Умумиљањонии Њуќуќи Башар (ЭУЊБ) мебошад.
12 Кумита оид ба њуќуќњои кўдак, Ќайдњои умумии № 10, Њуќуќњои кўдакон дар адлияи
ноболиѓон, 25 апрели соли 2007 (CRC/C/GC/10). Инчунин, дастгирї ба давлатњо аз тарафи
Кумита оид ба њуќуќи инсон тавассути Ќайдњои умумии он расонида мешавад.
13 Кумита оид ба њуќуќњои кўдак, Ќайдњои умумии № 10, Њуќуќњои кўдакон дар адлияи
ноболиѓон, 25 апрели соли 2007 (CRC/C/GC/10): банди 8 њуљљати мазкур пешнињод
мекунад, ки љиноятњои вобаста ба вазъи њуќуќї ‚бо маќсади ба роњ мондани муносибати
баробар нисбат ба кўдакон ва шахсони болиѓ‛ манъ карда шаванд. Инчунин нигаред ба:
Маљмааи умумии СММ, Дастури Созмони Милали Муттањид оид ба љинояткории
ноболиѓон (Дастури Ар-Риада), ки аз тарафи Маљмааи умумии СММ 14 декабри соли
1990(A/RES/45/112), ќабул карда шудааст. Ќоидаи 56.
14 Барои мафњуми «љиноятњои вобаста ба вазъи њуќуќї» ба Моддаи 10 Ќонуни мазкур
нигаред.
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кишварњои гуногун ба инобат гирифта шудааст. Аз ин сабаб аст, ки
Ќонуни намунавї љараѐни таъсис додани судњои кўдакон [судњои
ноболиѓон] [судњои љавонон] –ро ба таври мушаххас муќаррар намекунад.
Ба давлатњо шояд лозим ояд, ки дар ин бобат санади дуюмдараљаи
ќонунгузорї ќабул кунанд. Ин мулоњиза њамчунин ба таъсис додани
идорањои прокурони махсус, шўъбањои махсуси полис ва хизматрасонињои
иљтимої низ тааллуќ дорад.
Ќонуни намунавї инчунин њамаи марњилањои љараѐни адлияи
ноболиѓонро, аз љарайни пеш аз судї шуруъ карда, то марњилаи муњими
дастгир кардан ва ба њабс гирифтан, инчунин муомила бо кўдак дар
шўъбаи полис ва њабси пешакиро дар бар мегирад. Ба ѓайр аз ин, он
муќаррарот дар бораи марњилаи мурофиаи судї, њукми айбдоркунї бо
мањрум кардан ва њукми айбдоркунї бе мањрум кардан аз озодї, шартњои
њабскунї ва муносибат дар муассиса, ва инчунин муќаррарот оид ба
чорањои тарбиявї, ислоњкунанда ва њамгирої барои шахсони аз њабс
озодшударо дар бар мегирад. Чорањои алтернативаи мурофиаи судї
[баратарафкунї аз низоми адлия] ва махсусан адлияи барќароркунанда
дар Ќонуни намунавии мазкур њамчун талаботњои асосї15 барои аз
низоми расмии адлия бартараф кардани кўдакон муќаррар шудаанд.
Принсипи чораи охирин ва барои муддати кўтоњтарини муносиб будани
њукми мањрум кардан аз озодї дар матни Ќонун такроран таъкид шудааст.
Ќобили зикр аст, ки Ќонуни намунавии мазкур ягон модели хосаи низоми
адлияи ноболиѓонро пайравї намекунад ва пешнињод наменамояд, ки
давлатњо ягон модели хосаеро барои низоми адлияи ноболиѓон дар миќѐси
худ ќабул кунанд. Дар воќеъ, бо назардошти то андозаи зиѐд фарќкунанда
будани низоми адлияи ноболиѓон дар давлатњои гуногун, муайян
намудани як низоми фарогир ва њамаљонибаи адлияи ноболиѓон, ки
хусусияти ягона барои њамаи давлатњо дошта бошад, номумкин аст.16
Асосњои назариявии низоми адлияи ноболиѓон бисѐр гуногунљабња буда,
аз намудњои бостонї бо номи «модели иљтимої (некўањволї)» ва «модели
адолати судї»17 шурўъ шуда, то намунањои кунунї ба монанди «модели
партисипаторї (ба иштироки љонибњо асосѐфта)», «модели адолати
ислоњї»,
«модели
пешгирии
љиноят»,
«модели
корпоративї
(иттињодиявї)», «модели пешгирии њаддиаќал»,
«модели адлия
Нигаред ба Моддаи 18-и њамин Ќонун.
Нигаред ба: Каппеларе, Г., Гранљин, А., ва Наќви Ю., Кўдакони аз озодї мањрумшуда њуќуќњо ва воќеият, (Чопи Љюнис эт Дроит: Льеж, 2005), сањ.48 (мавод ба забони аслии
(англисї) он: Cappelaere, G., Grandjean, A. and Naqvi, Y., Children Deprived of Liberty –
Rights and Realities (Éditions Jeunesse et Droit: Liège, 2005))
17
Барои маълумоти иловагї оид ба ин ду модел нигаред ба: Киприани, Д., Њуќуќњои
кўдакон ва синни аќалии фарорасии љавобгарии љиноятї - Нигоњи Љањонї, (Ашгэйт: Сурре
2009) (Cipriani, D., Children’s Rights and the Minimum Age of Criminal Responsibility – A
Global Perspective (Ashgate: Surrey, 2009)) сањ 1; Прет, Љ., “Саодат ва адолат: фалсафањои
номувофињ”, дар китоби Гэйл, Ф., Нафин, Н., ва Вундерзитс, Љ., Адлияи ноболиѓон: ањси
мавзўъ, (чопи Ален ва Анвин: Сидней, 1993), (Pratt, J., ‚Welfare and justice: incompatible
philosophies‛, in: Gale, F., Naffine, N. and Wundersitz, J. (eds.), Juvenile Justice: Debating the
Issues (Allen & Unwin: Sydney, 1993)) сањ.38; ва Юнгер-Тас, Љ., ‚Омилњои байналмилалии
адлияи ноболиѓон: кадом хулосањо бояд даровард‛, дар китоби Юнгер-Тас, Љ., Дека, С..
(маљ.) Китоби байналмилалї оид ба адлияи ноболиѓон, (чопи Спрингер: Ню Йорк 2008)
(Junger-Tas, J., ‚Trends in international juvenile justice: what conclusions can be drawn?‛, in:
Junger-Tas, J. and Decker, S. (eds.), International Handbook of Juvenile Justice (Springer: New
York, 2008), сањ.505
15
16
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барќароркунанда» ва «модели ислоњии нав»18-ро дар бар мегирад. Ин
инкишофи намудњои гуногуни низоми адлияи ноболиѓон дар давоми
солњои зиѐд аз он шањодат медињад, ки ба намудњои муайян људо кардани
низоми адлияи ноболиѓон ќариб номумкин аст. Њатто агар ба фарќият
байни ду модели анъанавї - «модели иљтимої» ва «модели адолати судї»,
ки аслан њамчун ду намуди аз њам фарќкунандаи низоми адлияи
ноболиѓон эътироф шудаанд, назар афканем, мебинем, ки дар амалия ин
ду модел бо мумури замон дар бисѐри кишварњои дунѐ то андозае омехта
шудаанд, ки имрўз муайян кардани он, ки кадом кишвар дорои «модели
иљтимої» ва кадом кишвар дорои «модели адолати судї» аст, ќариб
ѓайриимкон шудааст.19
Муќаррароти дар Ќонуни намунавии мазкур пешбинишуда ба њамаи
талаботи КЊК ва дигар санадњои њуќуќии байналмилалии соњаи адлияи
ноболиѓон пурра љавобгў буда, ба инобат гирифта шудааст, ки КЊК ва
дигар санадњои хусусияти тавсиявї дошта (ќувваи ќонунї надошта ѐ барои
иљроиш ѓайрињатмї буда) оид ба адлияи ноболиѓон њаргиз ишора ба ягон
модели адлияи ноболиѓон, ки давлатњо бояд онро ќабул намоянд,
намекунанд.20 КЊК аз давлатњо талаб мекунад, ки ‚барои тањияи ќонунњо,
ба роњ мондан ва таъсис додани тартибот, маќомотњо ва идораву
ташкилотњое, ки хусусан барои кўдакони ба вайрон намудани ќонуни
љиноятї гумонбаршуда, айбдоршуда ѐ айбдоркардашуда муносиб саъю
кўшиш кунанд.‛21 Ин муќаррарот њамчун талаботи мутараќќї њисобида
Барои шарњи диќиќи назарияи моделњои гуногуни адлияи ноболиѓон нигаред ба
Пруин, И., ‚Доираи амали адлияи ноболиѓон дар Аврупо‛ дар китоби Дункел, Ф., Жива,
Љ., Њорсфилд, П., Пруйн, И., (маљ.), Низоми адлияи ноболиѓон дар Аврупо, Боби. 4, чопи 2юм., (нашрияи Форум Ферлаг Годесберг:Мўнхенгладбах 2011), сањ. 1546-1547. (иќтибос
ба забони аслї (англисї) - Pruin, I., ‚The scope of juvenile justice in Europe‛ in: Dünkel, F.,
Grzywa, J., Horsfield, P., Pruin, I. (eds.), Juvenile Justice Systems in Europe, Vol. 4, 2nd ed.,
(Forum VerlagGodesberg: Mönchengladbach 2011))
19
Пруин, И., ‚Доираи амали адлияи ноболиѓон дар Аврупо‛ дар китоби Дункел, Ф.,
Жива, Љ., Њорсфилд, П., Пруйн, И., (маљ.), Низоми адлияи ноболиѓон дар Аврупо, Боби. 4,
чопи 2-юм., (нашрияи Форум Ферлаг Годесберг:Мўнхенгладбах 2011), сањ. 1545. (иќтибос
ба забони аслї (англисї) - Pruin, I., ‚The scope of juvenile justice in Europe‛ in: Dünkel, F.,
Grzywa, J., Horsfield, P., Pruin, I. (eds.), Juvenile Justice Systems in Europe, Vol. 4, 2nd ed.,
(Forum VerlagGodesberg: Mönchengladbach 2011))
20
Инчунин нигаред ба: Зерматен, Љ., ‚Оинномаи федералии Швейсария дар бораи
Ќонуни љиноятии ноболиѓон‛, китоби Юнгер-Тас, Љ., Дека, С.. (маљ.) Китоби
байналмилалї оид ба адлияи ноболиѓон, (чопи Спрингер: Ню Йорк 2008) (Junger-Tas, J.,
‚Trends in international juvenile justice: what conclusions can be drawn?‛, in: Junger-Tas, J.
and Decker, S. (eds.), International Handbook of Juvenile Justice (Springer: New York, 2008)),
сањ.300. Дон Киприани дар китоби худ бо номи ‚Њуќуќњои кўдакон ва синни аќалии
фарорасии љавобгарии љиноятї - Нигоњи Љањонї”, (Ашгэйт: Сурре 2009) (Cipriani, D.,
Children’s Rights and the Minimum Age of Criminal Responsibility – A Global Perspective
(Ashgate: Surrey, 2009)) дар ин бобат ќайд мекунад, ки ‚Агар КЊК адлияи ноболиѓонро ба
таври даќиќ баррасї кунад, як ќатор санадњои дигари байналмилалие, ки хусусияти
тавсиявї доранд шарњи боз њам мушаххастари он, ки чї тавр њуќуќњои нафарарони аз 18
сола хурдтар дар доираи низоми адлия бояд таъмин гарданд, пешнињод менамоянд. КЊК
ва дигар санадњои дахлдор стандартњои байналмилалии адлияи ноболиѓонро тартиб
медињанд, ки дар доираи
он норасоињои таркибии бархурдњои њам иљтимої
(некўањвволї) ва њам адолати судиро дар бар гирифта шудаанд.‛ (сањ.19). У њамчунин
таъкид месозад, ки ‚чунин бархурд афзалиятњои зиѐдеро пешнињод мекунад, ки аз љумла
шафофияти бештар, (ќонуният) дар сатњи байналмилалї ќонунї будан, асос ва
чањорчўдаи агонаи маънавї, ва доираи принсипњои мувофиќе, ки фањмиши љомеаро оид
ба кўдакон роњнамої мекунанд, дар бар мегирад.‛ (сањ. 38)
21 Моддаи 40 (3)-и КЊК
18
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мешавад, ки аз давлатњо талаб менамояд, то онњо низоми адлияи
ноболиѓоне таъсис дињанд, ки синну соли кўдакро ба инобат гирад,
њуќуќњои инсон ва кафолатњои њуќуќї ба ў таъмин намояд ва имконият
барои чорањои алтернативаи мурофиаи судї пешнињод кунад. КЊК талаб
мекунад, ки давлатњо низоми адлияи ноболиѓоне таъсис дињанд, ки дар
доираи он кафолатњои ќонунї барои њамаи кўдакони аз синни 18 сола
хурдтари бо ќонун дар мухолифатбуда таъмин гардад. Бар иловаи ин,
Моддаи 40 (1) КЊК њадафи адлияи ноболиѓонро муќаррар месозад, ки
бояд ба њамгирої равона шуда, ба кўдак дар пайдо намудани мавќеи ќавї
дар љомеа кўмак расонад. Њадафи низоми адлияи ноболицон набояд
љазодињанда ва ѐ танбењдињанда бошад, балки ба бењбудии кўдакон равона
гардад ва рафтори ѓайриќонунии кўдакро ба таври ба камолоти кўдак
муносиб баррасї намояд ва таѓйир дињад.
Бояд таъкид кард, ки њарчанде ќонуну ќоидањо ќисмати асосии низоми
адлияи ноболиѓонро ташкил мекунанд ва барои муайян намудани
сарњадњо ва ќонунї кардани њифзи кўдакони бо ќонун дар мухолифатбуда
наќши муњим мебозанд, онњо талаботи ягона барои ба роњ мондани
ислоњоти фарогири адлияи ноболиѓон нестанд. 22 Давлатњо бояд онро
таъмин намоянд, ки ќисмњои муштарак ва ба њам вобаста арзи вуљуд
дошта, дар мувофиќат бо доираи њуќуќи байналмилалии марбут бошанд.
Масалан, муњим аст, ки давлатњо сиѐсати соњаи адлияи ноболиѓонро бо як
ќатор чорањои ба пешгирии љинояткории ноболиѓон равонагардида тањия
ва татбиќ намоянд. Инчунин бенињоят муњим аст, ки чањорчўбаи амиќ
барои хизматрасонињои бо манфиати кўдак равона гардида ва тартиботи
хизматрасонї аз љониби мутахассисони салоњиятнок таъсис дода шавад ва
захирањои молии кофї ва захирањои кадрии муносиб барои њифзи њуќуќњо
ва љавоб гардонидан ба ниѐзњои кўдакони бо ќонун дар мухолифатбуда
мављуд бошанд. Меъѐрњои фарњангї ва меъѐрњои љамъиятї ( ва дар љомеа
ќабул гардида) ба тартиботи (механизмњои) татбиќи низоми адлияи
ноболиѓон таъсири назаррас мерасонанд. Бинобар ин, иртибот ва
чорањои пешбарї бо маќсади љалб намудани васоити ахбори омма ва
љомеаи шањрвандї дар раванди њифзи кўдак дар амали кардани таѓйироти
мусбї наќши муњимро мебозад.
Раванди ислоњоти низоми адлияи ноболиѓон бояд дар асоси бархурди
њуќуќи инсон тартиб дода шавад, ки на танњо ба бењтар намудани
малакањои нафарони салоњиятнок дар иљро намудани ўњдадории худ оид
ба эњтиром, њифз ва таъмини њуќуќњои кўдак равона гардидааст, балки
инчунин барои мустањкам кардани иќтидори дорандагони ин њуќуќњо дар
самти талаб кардан ва татбиќ намудани њуќуќњои худ пешбинї шудааст.
Аз ин лињоз, кўдакон бояд њамчун њомии калидии њифзи худ ба воситаи
донишу огоњї оид ба њуќуќњои худ ва усулњои самарабахши пешгирї ва
баррасии хатарњо дониста шаванд. Њамин тавр, бояд механизмњои хоса
барои иштироки кўдакон дар тањия ва татбиќи ќонунњо, саѐсатњо ва
Кумитаи њуќуќи кўдак таъкид мекунад, ки давлатњо ниѐз ба бархурди фарогир барои
адлияи ноболиѓон ва барои гузаронидани ислоњоти васеи адолати судии љиноятї ва
чорањои иљтимої нисбат ба кўдакони бо ќонун дар мухолифатбула доранд. Нигаред ба:
Кумита оид ба њуќуќњои кўдак, Ќайдњои умумии № 10, Њуќуќњои кўдакон дар адлияи
ноболиѓон, 25 апрели соли 2007 (CRC/C/GC/10).
22
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барномањои ба пешбарии њуќуќњои онњо равонагардида таъсис дода
шаванд.
Гурўњи маќсадноки Ќонуни намунавии мазкур васеъ (калон) аст. Он
таваљљўњи хоса ба наќшбозони асосии љараѐни адлияи ноболиѓон, ба
монанди ќонунгузоронон, ки бо тањия ва такмили ќонунњои адлияи
ноболиѓон машѓуланд, зоњир менамояд. Сиѐсатмадорон низ ба гурўњи
маќсадноки Ќонуни намунавии мазкур дохил мешаванд, зеро онњо наќши
асосиро дар таъсис ва ислоњоти низоми адлияи ноболиѓон тавассути
тарњрезї намудани фаъолиятњои гуногун мебозанд. Гурўњи сеюме, ки
Ќонуни намунавии мазкур ба он таваљљўњ зоњир мекунад аз кормандони
амалї, ба мисоли судяњо, прокуророн, кормандони муассисањои иљрои
љазои љиноятї, кормандони ташкилотњои хизматрасонии иљтимої ва
вакилони дифоъ (њуќуќшиносон) иборат аст. Ин Ќонуни намунавї барои
такмил додани фањмиши он кормандони амалие, ки дар љараѐни адлияи
ноболиѓон иштирок мекунанд, оид ба истифода ва татбиќи стандартњо ва
меъѐрњои байналмилалии адлияи ноболиѓон дар чањорчўбаи миллї
мусоидат мекунад. Нињоят, Ќонуни намунавии мазкур метавонад ба
шахсоне, ки ѐрии техникї мерасонанд ва донишљўѐни соњаи њуќуќшиносї
саросари дунъѐ дар самти шиносої бо чањорчўбаи њуќуќи байналмилалї
оид ба адлияи ноболиѓон ва љараѐни истифода ва татбиќї он дар
ќонунгузории миллї муфид бошад.
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Ќонуни намунавї оид ба адлияи ноболиѓон ва
тафсири он
ЌОНУНИ НАМУНАВЇ
МУЌАДДИМА (ѓайрињатмї)

БО НАЗАРДОШТИ чор принсипи асосии Конвенсия оид ба
њуќуќи кўдак: принсипи табъиз накардан, сарфи назар аз нажод,
ранги пўст, љинс, забон, эътиќоди динї, аќидаи сиѐсї ва аќидаи
дигар, асли миллї, этникї ѐ иљтимої, вазъи молї, мањдудияти
саломатї ва таваллуди кўдак, падару модар ѐ сарпарасти ќонунии
ў ѐ ягон њолатњои дигар (Моддаи 2); манфиатњои вољиби кўдак
њамчун мулоњизаи аввалиндараља дар тамоми амалњое, ки нисбати
кўдак андешида мешавад (Моддаи 3); њуќуќи кўдак ба зиндагї ва
инкишоф (Моддаи 6); њуќуќи кўдак ба иштирок дар ќабули
ќарорњои ба ў дахлдошта, ва хусусан, таъмин намудани имконият
барои баѐн намудани аќидаи худ дар љараѐни њама гуна тафтишоти
судї ѐ маъмурие, ки ба кўдак дахл доранд (Моддаи 12).
БО ЭЪТИРОФИ ОН, ки (номи кишвар) кишвари аъзои
Конвенсия
оид
ба
њуќуќи
кўдак
ва
санадњои
минтаќавї,
хоњишманди татбиќи муќаррароти он ва таъсиси низоми адлияи
ноболиѓон мебошад.
БО ИНСТИНОД БА доираи байналмилалии асосњои њуќуќии
адолати судї нисбати ноболиѓон, аз љумла Дастури Созмони
Милали Муттањид оид ба љинояткории ноболиѓон (Дастури АрРиада), Ќоидањои стандартии аќалии Созмони Милали Муттањид
бар бораи ба роњ мондани адлияи ноболиѓон (Ќоидањои Пекин),
Ќоидањои Созмони Милали Муттањид оид ба њифзи ноболиѓони аз
озодї мањрумшуда (Ќоидањои Гаванна) ва Дастур оид ба фаъолият
дар самти кўдакон дар низоми адолати љиноятї (Дастури Вена), ва
инчунин Принсипњои асосии Созмони Милали Муттањид оид ба
истифода намудани барномањои адолати барќароркунанда дар
корњои љиноятї;
БО ЭЪТИРОФИ он, ки (номи кишвар) ўњдадор аст
мушкилотњои инкишофи кўдакон ва эњтиѐљоти кўдаконро баррасї
намояд;
БО ЭЪТИРОФИ он, ки низоми мављудаи адлия нисбати
ноболиѓон кўдаконро ба куллї њифз наменамояд;
БО ТАМАННОИ он, ки муносибат бо кўдакони бо ќонун дар
мухолифатбуда бояд бо эњтироми шаъну шарафи онњо ба роњ
монда шавад;
БО НАЗАРДОШТИ зарурати паст кардани дараљаи аз њад
зиѐди истифодабарї аз њабс;
БО
НАЗАРДОШТИ
синну
соли
кўдак
ва
иќтидори
инкишофѐбандаи ў;
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БО НАЗАРДОШТИ зарурат барои баланд бардоштани сатњи
эњтиром ба њуќуќи инсон ва озодињои асосии кўдакон дар љомеа;
БО НАЗАРДОШТИ он, ки њадафи
адлияи ноболиѓон
њамгироии кўдак ва таъмини мавќеи ќавии ў дар љомеа мебошад;
БО ИНСТИНОД БА зарурати њифзи њуќуќњои кўдак, аз
љумла њуќуќи ў ба њаѐти шахсї;
ВА БО НАЗАРДОШТИ зарурат ба ќонуни таъсирбахш,
одилона ва шаффофе, ки эњтиром ба њуќуќњои кўдакро муќаррар
месозад, хушунатро нисбати кўдакон манъ мекунад ва мањрум
сохтан аз озодиро њамчун чораи охирин ва барои мўњлати
кўтоњтарини муносиб муќаррар мекунад;
(иборањои муќарракунандаро ворид кунед)
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ФАСЛИ (САРЛАВЊАИ) I: МУЌАРРАРОТИ УМУМЇ
БОБИ 1. МУЌАРРАРОТИ АСОСЇ
Моддаи 1. Ном
Ќонуни
мазкур
Ќонун
дар
бораи
адлияи
номгузорї карда мешавад (таърихи рўзро ворид кунед).

ноболиѓон

Моддаи 2. Њадаф
Њадафи
Ќонуни
мазкур
муќаррар
намудани
доираи
муносибатњои њуќуќї оид ба адлияи ноболиѓон, дар мувофиќа бо
Конвенсия оид ба њуќуќи кўдак ва дигар стандартњо ва меъѐрњои
байналмилалие,
ки
ба
таъмин
намудани
њуќуќњои
кўдак,
њамгироии кўдак ва мавќеи ќавї пайдо намудани вай дар љомеа
равона шудаанд, мебошад.
Моддаи 3. Мафњумњо
Дар Ќонуни мазкур мафњумњои асосии зерин истифода мешаванд:
-

-

-

-
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“Айбдоршаванда” – айбдоркунии кўдак дар содир намудани љиноят,
њангоме, ки кормандони полис, сохторњои њифзи њуќуќ ва
прокуратура ўро расман бо содир намудани њуќуќвайронкунии љиної
гунањгор мекунанд;
“Кўдак” – шахсе, ки аз синни фарорасии љавобгарии љиноятї
калонтар ва аз синни 18 хурдтар аст;
“Кўдаки бо ќонун дар мухолифатбуда” – кўдаке, ки барои
содир кардани љиноят гумонбар ѐ айбдор њисобида ва ѐ
содиркунандаи чунин њуќуќвайронкунї дониста мешавад;
“Маќомоти салоњиятнок” – маќомоти салоњиятнок як ќисми
низоми адлия нисбати ноболиѓон мебошанд, ки бо масъалаи
баррасишаванда сару кор доранд;
“Мањкумшуда” – кўдак дар он њолат мањкумшуда дониста
мешавад,
ки
бо
ќарори
суд
барои
содир
намудани
њуќуќвайронкунии љиноятї гунањгор дониста шавад;
‚Васї-намоянда дар кори судї” (“curator ad litem”) – шахсе, ки
аз љониби суд барои намояндагї намудани кўдак ва
манфиатњои вољиби ў дар мавриди набудани падару модар ва
васии ќонунии кўдак таъин карда мешавад;
“Мањрум сохтан аз озодї” – њамаи намуди бо ќарори
маќомоти судї, маъмурї ѐ дигар маќомоти салоњиятноки
давлатї ба њабс гирифтан ѐ нигоњдорї дар њудуди муайяни
ташкилотњои давлатї ѐ хусусї, ва ѐ муассисае, ки аз он љо бо
ихтиѐри худ рафтани кўдак манъ карда шудааст;
“Ба њабс гирифтан” - мафњуми дигар (алтернативї) барои
мањрум сохтан аз озодї;
“Ёрии њуќуќї” – барои њадафи Ќонуни мазкур мафњуми ‚ѐрии
њуќуќї‛ машварати њуќуќї, кўмак ва намояндагї барои
кўдакони бо ќонун дар мухолифат бударо дар бар мегирад;

-

(1)
(2)

(3)
(4)
(5)

“Васии ќонунї” – шахсе, ки мувофиќи ќонун ѐ ќарори суд
ўњдадории падару модарро дар назди кўдак ба ўњда дорад.
Моддаи 4. Доираи амали Ќонуни мазкур
Ќонуни мазкур дар тамоми ќаламравї (номи кишварро
гузоред) амал мекунад.
Амали ќонуни мазкур нисбат ба њамаи кўдакони бо ќонун дар
мухолифатбуда, ки аз синни фарорасии љавобгарии љиноятї
калонтар ва аз синни 18 сола хурдтар мебошанд ва дар (номи
кишвар) зиндагї мекунанд ѐ дар ќаламрави (номи кишвар)
ќарор доранд татбиќ мегардад.
Ќонуни мазкур аз (сана) мавриди амал ќарор дода мешавад.
Ба тариќи дигар (варианти дигар)
Ќонуни мазкур санаи аз љониби [номи маќомоти салоњиятнок]
[мувофиќи
Ќарори
[номи
маќомоти
салоњиятнок]]
муќараршуда мавриди амал ќарор дода мешавад.
Муќаррароти
ќонуни асосии љиноятї танњо дар он маврид
татбиќ мегардад, ки бо Санади мазкур дар мухофилат
набошад.

БОБИ 2. САЛОЊИЯТЊО

(1)
(2)

(3)
(4)

(5)

(6)

Моддаи 5. Суди кўдакон [ноболиѓон] [љавонон]
Суди кўдакон [ноболиѓон] [љавонон] дар асоси ќонун дар њар
як ноњия [минтаќа] [минтаќаи маъмурї] таъсис дода мешаванд.
Суди кўдакон [ноболиѓон] [љавонон] дорои њуќуќи њалли
масъалањои
юридикии
фавќулода
барои
баррасии
парвандањои
кўдакони
бо
њуќуќвайронкунии
љоноятї
айбдоршаванда мебошад.
Танњо судяњои махсус [соњибдиплом] [таъиншуда] [махсус дар
ин самт омўзонидашуда] оид ба кор бо ноболиѓон дар суди
кўдакон [ноболиѓон] [љавонон] фаъолият мекунанд.
Дар њолати содир намудани
њуќуќвайронкунии љиноятї аз
љониби кўдак дар якљоягї бо шахси болиѓ, парвандаи кўдак
дар суди кўдакон [ноболиѓон] [љавонон] баррасї мегардад ва
њукми ў дар асоси Ќонуни мазкур бароварда мешавад.
Дар њолати содир кардани њуќуќвайронкунии љиноятї аз
љониби кўдак ва оѓоз гардидани мурофиаи судї баъд аз ба
синни 18 сола расидани ў, парвандаи ў дар суди кўдакон
[ноболиѓон] [љавонон] баррасї мегардад.
Суди [палатаи] апелятсионї дар суди кўдакон [ноболиѓон]
[љавонон],
ки
аз
[шумораи
судяњо]
судяњои
махсус
[соњибдиплом] [таъин гардида] оид ба кор бо ноболиѓони
дорои
њуќуќи
њалли
масъалањои
юридикии
тамоми
мурољиатњо ва шикоятњои дар Ќонуни мазкур пешбинишуда
иборат аст, таъсис дода мешавад.
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(1)
(2)

(1)

(2)

Моддаи 6. Прокуророни махсус оид ба кор бо кўдакон
[ноболиѓон]
Идорањои прокуророни махсус барои кўдакон [ноболиѓон] дар
асоси ќонун дар њар як ноњия [минтаќа] [минтаќаи маъмурї]
таъсис дода мешаванд.
Дар минтаќае, ки идораи прокурор оид ба кор кўдакон вуљуд
надорад, прокурори махсус барои кор бо кўдакон таъин
мегардад, ки танњо ба баррасии парвандањои љинояткорони
ноболиѓ вазифадор мешавад.
Моддаи 7. Шуъбањои [идорањои] махсуси полис
Шуъбањои [идорањои] махсуси полис дар њар як идораи полис
таъсис дода мешаванд, ки дар он танњо кормандони махсус
[соњибдиплом] [таъингардида] ва оид ба кор бо кўдакон
омўзонидашудаи полис, кор мекунанд.
Дар минтаќае, ки шуъбањои [идорањои] махсуси полис вуљуд
надорад, кормандони полиси махсус оид ба кор бо кўдакон
таъин мегарданд, ки танњо ба баррасии корњои љинояткории
ноболиѓон вазифадор мешаванд.

Моддаи 8. Муассисањои таъминоти иљтимої
Кормандони махсус омўзонидашудаи муассисањои таъминоти
иљтимої
ба
суди
кўдакон
[ноболиѓон]
[љавонон],
идорањои
прокуророни махсус оид ба кор бо кўдакон ва шуъбањои махсуси
полис кўмак мерасонанд ва дар ягљоягї барои кор бо кўдакон
фаъолият мекунанд.

БОБИ 3. ЉАВОБГАРИИ ЉИНОЯТЇ

Моддаи 9. Синни аќали љавобгарии љиноятї
Ягон кўдаки аз синни [синни аќали љавобгарии
хурдтар ба љавобгарии љиноятї кашида намешавад.
(1)

(1)
(2)
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љиноятї]

Ба тариќи дигар
Ба таври ќатъї дар назар дошта мешавад, ки кўдаки аз синни
[синни
аќали
љавобгарии
љиноятї] хурдтар наметавонад
њуќуќвайронкунии љиноятї содир намояд.
Ба тариќи дигар
Тасмими раднашаванда оид ба он гирифта мешавад, ки
кўдаки аз синни [синни аќали љавобгарии љиноятї] хурдтар
наметавонад њуќуќвайронкуниии љиноятї содир намояд.
Кўдаки аз синни [синни аќали љавобгарии љиноятї] калонтар
барои
гумонбар
шудан
барои
содир
намудани
ќонунвайронкуние, ки вай дар давраи аз синни аќали
љавобгарии љиноятї хурдтар буданаш содир карда аст, суд
карда намешавад.

Моддаи 10. Манъ будани ба љавобгарии љиноятї кашидани кўдак
њангоми содир намудани њуќуќвайронкунии вобаста ба вазъи њуќуќї
Ягон кўдак барои содир намудани амале ѐ рафторе, ки дар њолати аз
љониби шахси болиѓ содир шуданаш њуќуќвайронкунии љиноятї њисобида
намешавад [њуќуќвайронкунї вобаста ба вазъи њуќуќї], наметавонад ба
њабс гирифта шавад [зери тафтишот ќарор дода шавад], ба мурофиаи судї
кашида шавад ѐ ки барои содир намудани њуќуќвайронкунии љиноятї
љавобгар дониста шавад.
Моддаи 11. Муайян намудани синну сол
(1) Дар њолате, ки номуайянї оид ба синни соли кўдак љой дошта
бошад, суди кўдакон [ноболиѓон] [љавонон] дар бораи то њадди
имкон зудтар муайян намудани синну соли кўдак ќарор ќабул
мекунад.
(2) Суди кўдакон [ноболиѓон] [љавонон] синну солро тавассути
санљиши пурраи тамоми маълумоти мављуда,
бо таваљљўњи
махсус ба њуљљатњои мављуда ба мисли шањодатномаи
таваллуд, њуљљати ќайд дар мактаб, њуљљатњои тиббї, баѐноти
падару модар ѐ кўдак оид ба синну сол ва бо назардошти
мулоњизаи корманди тиббии соњибдиплом муайян месозад.
(3) Агар баъд аз муайян намудани синну сол шубња оид ба синни
гумонбаршаванда ва пастар ѐ баландар будани синни ў аз
синни аќали љавобгарии љиноятї боќї монад, ў аз синни аќали
љавобгарии љиноятї хурдтар дониста мешавад. Дар њолате, ки
номуайянї
оид
ба
кўдак
ѐ
шахси
болиѓ
будани
гумонбаршаванда љой дошта бошад, ў кўдак дониста мешавад
ва вазъи ў дар доираи амали Ќонуни мазкур оид ба адлия
нисбати ноболиѓон баррасї мегардад.

(1)

(2)

Моддаи 12. Муайян намудани шахсият
Суди кўдакон [ноболиѓон] [љавонон] шахсият, вазъи оилавї,
иљтимоии кўдак ва муњити ўро тавассути коршиносон [номи
муассисаи дахлдори таъминоти иљтимої] муайян месозад, то
ин ки пеш аз баровардани њукм нисбат ба кўдак аз шахсияти ў
ва андозаи ўњдадории љиноии ў воќиф бошад.
Дар њолате, ки суди кўдакон [ноболиѓон] [љавонон] баъд аз ба
анљом расонидани санљиши шахсият муайян месозад, ки кўдак
дорои касалињои руњї мебошад ва ин барои љавобгарии
љиноятї доштани ў мушкилї эљод мекунад, кўдак озод карда
мешавад ва дар мавриди зарурї ба муассисаи махсус ва
мустаќили тиббї интиќол мегардад.
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ФАСЛИ (САРЛАВЊАИ) II: АДОЛАТИ СУДЇ НИСБАТИ
НОБОЛИЃОН
БОБИ 1. ПРИНСИПЊОИ АДОЛАТИ СУДЇ НИСБАТИ
НОБОЛИЃОН
Моддаи 13. Принсипњои умумї
Адолати судї нисбати ноболиѓон дар асоси принсипњои асосии зерин
амалї карда мешавад:
(1)

Табъиз накардан
Муносибат бо кўдаки бо ќонун дар мухолифат буда бояд бидуни ягон
намуди табъиз, сарфи назар аз нажод, ранги пўст, љинс, забон, эътиќоди
динї, аќидаи сиѐсї ва аќидаи дигар, асли миллї, этникї, иљтимої ѐ
авлодї, вазъи молї, мањдудияти саломатї, вазъи саломатї ва таваллуди
кўдак, падару модар ѐ сарпарасти ќонунии ў ѐ ягон њолатњои дигар, сурат
гирад.
(2)

Манфиатњои вољиби кўдак
Дар тамоми амалњо нисбати кўдак ѐ ќабули ќарорњо дар асоси
Ќонуни мазкур таваљљўњи аввалиндараља ба манфиатњои вољиби кўдак
зоњир карда мешавад.
(3)

Мутаносибї
Тамоми чорањо нисбати кўдаки бо ќонун дар мухолифатбуда
мутаносибан ба њолат ва вазнинии љиноят ва вазъу эњтиѐљоти тањсилотї,
иљтимоии кўдак ва дигар эњтиѐљоти ў андешида мешаванд.
(4)

Аввлавияти чорањои алтернативї нисбат ба мурофиаи
судї
[чорањои баратарафкунї аз низоми адлия]
Дар тамоми њолатњои муносиб чорањои алтернативаи мурофиаи судї
[чорањои баратарафкунї аз низоми адлия] нисбат ба кўдаки бо ќонун дар
мухолифатбуда баррасї карда мешавад. Тамоми чорањои ѓайрисудї ѐ
амалњои њамчун чораи алтернативии мурофиа судї истифодашуда
[чорањои баратарафкунї аз низоми адлия] эњтироми ќатъии њуќуќу
озодињои инсон ва њифзи ќонунии кўдакро таъмин менамоянд.
Ба тариќи дигар (4)
Дар тамоми њолатњои муносиб, чорањо нисбат ба кўдаки бо ќонун
дар мухолифат буда мурофиаи судиро дар бар намегиранд. Тамоми
чорањои ѓайрисудї ѐ амалњои њамчун чораи алтернативии мурофиа судї
истифодашуда, эњтироми ќатъии њуќуќу озодињои инсон ва њифзи ќонунии
кўдакро таъмин менамоянд.
(5)

Иштирок намудан
Њар як кўдаки бо ќонун дар мухолифатбуда њуќуќ дорад дар ќабули
ќарорњои ба ў дахлдор ширкат варзад, ва хусусан, бо имконияти ибрози
аќида дар рафти муњокимањои судї ѐ маъмурї таъмин гардад. Ў њуќуќ
дорад, ки аќидаи худро бевосита ѐ тавассути намояндаи [ѐ идораи
муносиби] ќонунї [ѐ дигар] иброз намояд ва назари ў бо назардошти синну
сол ва камолоти вай ба инобат гирифта шавад.
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(6)

Мурофиаи судии бетаъхир
Амалњо нисбат ба кўдаки бо ќонун дар мухолифатбуда дар асоси
Ќонуни мазкур аз марњилаи нахустин босуръат ва бидуни таъхири
нолозим татбиќ мегарданд.
(7)

Эњтимолияти бегуноњї
Њар як кўдаки бо ќонун дар мухолифат буда њуќуќ дорад то исбот
шудани гуноњ мувофиќи ќонун бегуноњ њисобида шавад.
Ба тариќи дигар (7)
Њар як кўдаки бо ќонун дар мухолифатбуда њуќуќ дорад то исбот
шудани гуноњ аз љониби суди кўдакон [ноболиѓон] [љавонон] бегуноњ
њисобида шавад.
(8)

Њабс кардан њамчун чораи охирин
Њабс кардан танњо њамчун чораи охирин нисбат ба кўдаки бо ќонун
дар мухолифатбуда истифода мешавад, барои ў мўњлати кўтоњтарини
муносиб муќаррар мегардад ва тањти тафтиши (аз нав дида баромадани)
такрорї ќарор мегирад.

(1)

(2)

Моддаи 14. Татбиќи њуќуќњои мурофиавї
Њуќуќњои кўдакони бо ќонун дар мухолифатбуда на камтар аз
њуќуќњои барои шахсони болиѓи љиноят содиркарда пешбинишуда,
мебошанд. Онњо њуќуќ ба њифзи ва мурофиаи махсус дар њамаи
марњилаи љараѐни адолати судї нисбати ноболиѓон доранд.
Њуќуќњои зерини кўдак дар љараѐни мурофиаи судї амалї
мегарданд: (а) њуќуќ ба ѐрии њуќуќї; (б) њуќуќ ба иттилоот; (в)
њуќуќ ба истифодаи хизмати тарљумон; (г) њуќуќ ба њузури
падару модар ва (д) њуќуќ ба ѐрии консулї.

БОБИ 2. ЧОРАЊОИ АЛТЕРНАТИВАИ МУРОФИАИ СУДЇ
[ЧОРАЊОИ БАРАТАРАФКУНЇ АЗ НИЗОМИ АДЛИЯ]
Моддаи 15. Њадафи чорањои алтернативаи мурофиаи судї [чорањои
баратарафкунї аз низоми адлия]
Њадафи чорањои алтернативаи мурофиаи судї
[чорањои
баратарафкунї аз низоми адлия]
аз пешгирии таъин намудани
мурофиаи судї нисбат ба кўдаки бо ќонун дар мухолифатбуда ѐ
мавќуф гузоштани мурофиаи судї, таъсир расонидан ба инкишофи
мунтазами
кўдак,
баланд
бардоштани
њисси
масъулиятнокии
шахсии ў бањри мусоидат ба њамгироии кўдак ва наќши созандаи ў
дар љомеа иборат аст.
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Моддаи 16. Татбиќи чорањои алтернативаи мурофиаи судї [чорањои
баратарафкунї аз низоми адлия]
(1) Дар тамоми њолатњои муносиб ва матлуб маќомоти салоњиятноке
[полис] [прокуратура] [суди кўдакон [ноболиѓон] [љавонон]], ки бо
баррасии парвандаи љиноятии кўдакон сару кор доранд, истифодаи
чорањои алтернативаи мурофиаи судиро [чорањои баратарафкунї аз
низоми адлия] аз нуќтаи назари манфиати он ба њамгирої ва њифзи
кўдак, њуќуќњои љабрдида, пешгирии љинояткорї ѐ њифзи љомеа дар
муќоиса ба мурофиаи судї мавриди баррасї ќарор медињанд.
(2) Маќомоти салоњиятнок [полис] [прокуратура] [суди кўдакон
[ноболиѓон] [љавонон] дар мавриди муќаррар намудани чорањои
алтернативаи мурофиаи судї [чорањои баратарафкунї аз низоми
адлия] вазнинии љиноят, синни кўдак, вазъият ва њолатњои
њуќуќвайронкунии ќаблиро ба инобат мегиранд.
Моддаи 17. Шартњо барои чорањои алтернативаи мурофиаи судї
[чорањои баратарафкунї аз низоми адлия]
(1) Чорањои алтернативаи мурофиаи судї [чорањои баратарафкунї аз
низоми адлия] нисбат ба кўдак дар мавриди љой доштани њолатњои
зерин муќаррар мешаванд:
(а) далели эътимоднок оид ба содир намудани љинояте, ки кўдак
барои содир кардани он гумонбар шудааст;
ва
(б) ихтиѐран ва озодона иќрор шудани кўдак ва ба худ гирифтани
љавобгарї.
(2)
(3)

(4)
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Чорањои алтернативаи мурофиаи судї [чорањои баратарафкунї аз
низоми адлия] бидуни розигии ќонунии кўдак ва дар њолати муносиб,
падару модар ѐ васии ќонунии ў муќаррар намешавад.
Дар њолати вуљуд надоштани падару модар ва васии ќонунии кўдак,
дастрас набудани падару модар ва васии ќонунии кўдак ва ѐ мављуд
будани ихтилофи манфиатњо байни падару модар ѐ васии ќонунї ва
кўдак, суди кўдакон [ноболиѓон] [љавонон] васи-намоянда дар
мурофиаи судиро таъин манамояд, ки дар навбати худ метавонад
розигї ба чорањои алтернативаи мурофиаи судї
[чорањои
баратарафкунї аз низоми адлия] дињад.
Пеш аз додани розигї:
(а) Бояд маълумоти дахлдор ва мушаххас оид ба моњият, мазмун ва
давомнокии чорањои алтернативаи мурофиаи судї [чорањои
баратарафкунї аз низоми адлия] ва оќибатњои иљро накардани
чорањои бартарафкунї аз низоми адлия ба кўдак ва падару модар
ѐ васии ќонунии ў пешнињод гардад;
(б) Имконияти гирифтани ѐрии њуќуќї, баррасии бамаврид ва матлуб
будани чорањои алтернативаи мурофиаи судии
[чорањои
баратарафкунї аз низоми адлия] пешнињодгардида ба кўдак
таъмин мегардад.

Моддаи 18. Чорањои эњтимолии алтернативаи мурофиаи судї
[чорањои баратарафкунї аз низоми адлия]
(1) Чорањои алтернативаи мурофиаи судї [чорањои баратарафкунї аз
низоми адлия] метавонад инњоро дар бар гирад:
(а) барномањои адолати истиќрорї ба мисли миѐнаравї байни
љабрдида ва љинояткор, муњокимаи гуруњии оилавї ва чорањои
кори иљтимої;
(б) огоњии шифоњї;
(в) огоњии расмї ба тарзи хаттї;
(г) Машварат бо кўдак ва оила
(2) Маќомоти салоњиятнок [полис] [прокуратура] [суди кўдакон
[ноболиѓон] [љавонон]] ваколат доранд оид ба адолати истиќрорї
ќарор ќабул намоянд. Њадафи чунин ќарор таъмини имконият ба
кўдак барои додани товони зарари љинояти худ ба шахси алоњида,
љамъият ва љомеа мебошад.
(а) Чунин ќарор то иљрои њолатњои зерин ќабул намегардад:
(i) розигии озоди кўдак ва падару модари ў барои ќабул чунин
ќарор
ва
(ii) асоснок ва мутаносиб будани шартнома оид ба товони
зарар, ки аз љониби кўдак баста мешавад;
(iii) дар њолати вуљуд надоштани падару модар, ѐ мављуд будани
ихтилофи манфиатњо байни падару модар ва кўдак васинамоянда дар мурофиаи судї метавонад чунин розигї
дињад;
(б) Чунин ќарор метавонад аз кўдак талаб кунад, то ў:
(i) ба содир намудани љиноят иќрор шавад ва оќибати
љиноятро ба љабрдида дарк кунад;
(ii) товони зарари ба љабрдида, љамъяият ва љомеа расонида
шударо дињад;
(iii) аз љабрдида узр пурсад;
(iv) амалњои бо љабрдида ѐ љамъият мувофиќа шударо иљро
намояд.
(3) Чорањои алтернативаи мурофиаи судї [чорањои баратарафкунї аз
низоми адлия] асоснок ва мутаносиб ба љиноят мебошанд.
Моддаи 19. Иљрои чорањои алтернативаи мурофиаи судї [чорањои
баратарафкунї аз низоми адлия]
(1) Нисбат ба њуќуќвайронкунии љиноятие, ки чорањои алтернативаи
мурофиаи судї [чорањои баратарафкунї аз низоми адлия] барои он
муќаррар гардидааст ва аз љониби кўдак иљро шудааст, њукми дигаре
бароварда намешавад.
(2) Кўдаке, ки чорањои алтернативаи мурофиаи судиро
[чорањои
баратарафкунї аз низоми адлия] иљро кардааст њамчун мањкум
кардашуда барои њуќуќвайронкунии љиної ва шахси доѓи судї дошта
њисобида намешавад.
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Моддаи 20. Риояи накардани чорањои алтернативаи мурофиаи судї
[чорањои баратарафкунї аз низоми адлия]
(1) Дар
њолате,
ки
кўдак
шартњои
чорањои
алтернативаи
мурофиаи судиро
[чорањои баратарафкунї аз низоми адлия]
вайрон мекунад, маќомоти салоњиятнок [полис] [прокуратура]
[суди кўдакон [ноболиѓон] [љавонон]] метавонад мурофиаи
судиро нисбат ба кўдак таљдид кунад, ва ќисми чорањои аз
љониби кўдак иљрошударо дар баровандани њукм ба инобат
гирад.
(2) Гирифтани ўњдадорї барои љинояти эњтимолї бо маќсадаи
татбиќи чорањои алтернативаи мурофиаи судї
[чорањои
баратарафкунї аз низоми адлия] нисбат ба кўдак дар суд
истифода намешавад.

БОБИ 3. ИСТЕЊСОЛОТИ ПЕШ АЗ СУДЇ (ТАРТИБИ
ПЕШБУРДИ АДОЛАТ ДАР МАРЊИЛАИ ПЕШ АЗ CУДЇ)
Моддаи 21. Њуќуќ ба маълумот њангоми дастгир кардан ё ба њабс
гирифтан
(1) Њар як кўдаке, ки дастгир ѐ њабс карда мешавад, фавран оид ба
сабабхои дастгир шудан ѐ ба њабс гирифта шуданаш ва њуќуќњои ў бо
тарзи ба синну соли кўдак ва сатњи фањмиши ў муносиб маълумот
дода мешавад.
(2) Корманди полиси [корманди маќомоти њифзи њуќуќ] [муфаттиш]
дахлдор фавран падару модар ѐ васии ќонунии кўдакро оид ба
дастгир ѐ њабс карда шудани кўдак бо пешнињоди маълумоти зерин
хабардор мекунад:
a. Барои чї кўдак дастгир шудааст; ва
b. Дар куљо кўдак ќарор дорад.
Ба тариќи дигар [ба кишварњое таалуќ дорад, ки дар онљо кўдак бояд
бевосита ба суд бурда шавад]
(2) Корманди полиси [корманди маќомоти њифзи њуќуќ] [муфаттиш]
дахлдор фавран падару модар ѐ васии ќонунии кўдакро оид ба
дастгир ѐ њабс кардани кўдак бо пешнињоди маълумот оид ба
сабабњои дастгир кардан ва макони љойгиршавии кўдак хабардор
мекунад. Дар њолате, ки чунин ахборот расонида нашавад, корманди
судии пешнињод [таъин] карда шуда фавран, њангоми ворид шудани
кўдак ба суд, падару модар ѐ васии ќонунии кўдакро бо пешнињоди
маълумоти зерин хабардор мекунад:
(а) Барои чї кўдак дастгир шудааст; ва
(б) Дар куљо кўдак ќарор дорад.
(3) Агар хабардор кардани падару модар ѐ васии ќонунї ѓайриимкон
бошад, корманди дахлдори полис [корманди маќомоти њифзи њуќуќ]
[муфаттиш] аз кўдак маълумот оид ба дигар шахсоне, ки метавон
хабардор намуд, ва дигар маълумоте, ки барои хабардор намудани
падару модар ѐ васии ќонунї мусоидат мекунад, дастрас менамояд.
(4) Агар хабардор кардани чунин шахсон ѓайриимкон бошад, корманди
полиси [корманди маќомоти њифзи њуќуќ] [муфаттиш] дахлдор
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фавран [номи муассисаи таъминоти иљтимоии дахлдор]-ро хабардор
мекунад.
Моддаи 22. Манъи истифодаи ќувваи љисмонї ва воситањои
мутеъкунї
(1) Истифода аз ќувваи љисмонї ва воситањои мутеъкунї аз
љониби кормандони полис дар љараѐни дастгир кардан ѐ ба
њабс гирифтан ва њабси пешакї дар идораи полис, ба ѓайр аз
њолатњои дар моддаи мазкур пешбинишуда, манъ аст.
(2) Истифода аз ќувваи љисмонї ва воситањои мутеъкунї танњо
дар њолатњои зерин аз љониби кормандони [кормандони
маќомоти њифзи њуќуќ] [муфаттишон] метавонад љой дошта
бошад:
(а) дар мавридњои махсус; ва
(б) дар мавридњое, ки њамаи усулњои дигари назоратї
истифода шуда, натиља надоданд.
(3) Дар доираи моддаи мазкур мавридњои махсус њамчун њолатњое, ки
чорае барои пешгирї намудани кўдак аз худмаљруњкунї, маљруњ
кардани дигарон ѐ пешгирии кўшиши фирор кардан талаб мекунанд,
муќаррар карда мешавад.
(4) Истифода аз ќувваи љисмонї ва воситањои мутеъкунї танњо ба таври
зерин сурат мегирад:
(а) танњо барои мўњлати кўтоњи муносиби ваќт истифода мешавад;
(б) мутаносибан ба вазъ; ва
(в) ба тарзе, ки сабабгори тањќир ва паст задани обрў мешавад,
истифода намегардад
(5) Воситањои зерини мутеъкунї нисбат ба кўдак истифода намешаванд:
(а) силоњ (аслиња) ва кордњо;
(б) дастбанд, , занљирњо, кишани даст ва завлона;
(в) куртањои дафъи љунун;
(г) соскан ва дигар воситањои техникии амсоли он;
(д) пошдињаки газї ва аэрозолї, маводњо ва пошдињакњои ба ин
монанд;
(е) истифода аз усулхои расонидани дарди љисмонї
(6) Ќувваи љисмонї ва воситањои мутеъкунї дар ягон маврид нисбат ба
духтари њомиладор истифода намешаванд.
(7) Њама гуна истифодаи ќувваи љисмонї ва воситањои мутеъкунї дар
китоби ќайди расмї ба ќайд гирифта мешавад ва барои тафтишот ба
маќомоти ваколатдор дастрас мегардад.
(8) Бо худ гарифта гаштани силоњ аз љониби кормандон дар љойњои
дастгир кардан ва ба њабс гирифтани кўдак манъ аст.

(1)

Моддаи 23. Њуќуќ ба њузури падару модар ё васии ќонунї
Њар як кўдаке, ки дастгир мегардад ѐ ба њабс гирифта
мешавад:
(а) њуќуќ дорад талаб намояд, ки падару модар ѐ васии
ќонунии ў дар макони њабси ў њузур дошта бошанд;
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(б) танњо дар њузури падару модар ѐ васии ќонунии ў оид ба
гуноње, ки ба содир кардани он гумонбар шудааст,
бозпурсї карда мешавад.
(2) Дар њолате, ки:
(а) бо падару модар ѐ васии ќонунии кўдак ба тамос баромадан дар
муддати як соат [ду соат] баъд аз воридшавии кўдак ба идораи
полис имконнопазир аст; ѐ
(б) падару модар ва васии ќонунии ў омадан ба идораи полисро рад
мекунанд; ѐ
(в) кўдак бо падару модар ѐ васии ќонунии худ зиндагї намекунад ва
намехоњад, ки бо падару модар ѐ васии ќонунии ў ба тамос
бароянд; ѐ
(г) падару модар ѐ васии ќонунии ў дар шарикї ба содир намудани
љинояти мазкур гумонбар шудаанд;
корманди дахлдори полис [маќомоти њифзи њуќуќ] [муфаттиш] тадбире
меандешад, ки [номи муассисаи муносиби таъминоти иљтимої] хабардор
карда ва ба кўдак дар идораи полис кўмак расонида шавад.
Моддаи 24. Њуќуќ ба ёрии њуќуќї
Кўдаки дастгир карда шуда ѐ ба њабс гирифта шуда
(а) бо ѐрии њуќуќии ройгон таъмин мегардад;
(б) то ваќти аз љониби корманди полис [прократура] мавриди
пурсиш ќарор гирифтанаш метавонад бо намояндаи ќонуниаш
машварат кунад;
(в) танњо дар њузури намояндаи ќонунниаш оид ба љинояте, ки барои
содир кардани он гумонбар шудааст, бозпурсї карда мешавад.
Ба тариќи дигар
Кўдаки дастгир кардашуда ѐ ба њабс гирифташуда бояд хабардор
карда шавад, ки ў њуќуќ ба ѐрии њуќуќии ройгон дорад.

(1)
(2)

(3)
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Моддаи 25. Њуќуќ ба тарљумон
Кўдаки дастгир кардашуда ѐ ба њабс гирифташуда дар њолати
нафањмидани забони муошират бо ѐрии ройгони тарљумон
таъмин мегардад.
Дар њолати лозим будани тарљумон барои кўдаки дастгир
кардашуда ѐ ба њабс гирифташуда
(а) тарљумон дар њамаи мавридњои бозпурсии кўдак бояд
иштирок кунад ва
(б) њамаи далелњои дар мавриди њузур надоштани тарљумон ба
даст овардашуда дар мурофиа судї ѓайримаќбул дониста
мешаванд.
Кўдак њуќуќ дорад бо тарљумон пеш аз бозпурсї бо маќсади
муайян намудани он, ки ў тарљумонро мефањмад ѐ не, мулоќот
кунад.

(1)

(2)

Моддаи 26. Њуќуќ ба ёрии консулї
Кўдаке, ки шањрванди дигар кишвар аст ва дастгир карда ѐ ба
њабс гирифта шудааст њуќуќ дорад фавран ва дар њар њолат
пеш аз бозпурсї бо намояндагони дипломатї ва консулии
кишвараш машварат кунад.
Кўдак агар шањванди кишваре бошад, ки намояндагии
дипломатї ѐ консулї дар кишвари иќомат надорад, ба
кўдакони гуреза ва шахси бешањрванд иљозат дода мешавад,
то бо намояндаи дипломатии кишваре, ки манфиатњои онњоро
намояндагї ва њимоя мекунад ѐ маќомоти давлатї ѐ
байналмилалие, ки вазифадор аст кўдаконро њифз намояд,
мулоќот кунанд.

Моддаи 27. Дар макони њабси пешакии полис тањти назорат нигоњ
доштан [њабс пеш аз муќаррар намудани гуноњ]
(1) Њангоме, ки кўдак баъд аз дастгир шудан ѐ ба њабс гирифтан
ба идораи полис оварда мешавад, ѐ њангоми ихтиѐран ба
идораи полис омаданаш дастгир ѐ ба њабс гирифта мешавад,
маълумоти мушаххас оид ба кўдак аз љониби корманди
дахлдори полис [маќомоти њифзи њуќуќ] [муфаттиш] ба ќайд
гирифта мешавад.
(2) Кўдак
дар
њуљраи
мањкам
кардашуда
ѐ
макони
посбонишаванда љойгир карда намешавад, агар ў ба худаш ѐ
ба дигарон хатар эљод накунад.

(1)

(2)
(3)

(4)

(5)

(6)

Моддаи 28. Мавриди пурсиш ќарор додан аз љониби полис [прокурор]
Танњо
он
кормандони
полис
[маќомоти
њифзи
њуќуќ]
[муфаттишон], ки аз омўзиши махсус оид ба кор бо кўдакон
гузаштаанд, кўдакро дар бораи љинояте, ки барои содир
намудани он ў гумонбар шудааст, пурсиш мегузаронанд.
Ягон кўдак наметавонад тањти бозпурсї ѐ пурсиши маљбурї
ќарор гирад.
Ягон кўдак маљбур карда намешавад, то барои гунањгор
буданаш иќрор шавад ѐ гуноњро эътироф кунад. Иќроршавии
бо чунин роњ ба даст овардашуда аз љониби суди ќўдакон
[суди ноболиѓон] [суди љавонон] далели ќобили ќабул нисбат
ба кўдак дониста намешавад.
Барои муайян намудани он, ки кўдак барои иќрор шудан ѐ
гуноњро эътироф кардан маљбур карда шуд ѐ не, суд синну сол
ва сатњи камолоти кўдак, мавридњои истифода аз ќувваи
љисмонї,
давомнокии
пурсиш,
њавасмандкунї
ва
чунин
њолатњои марбуте, ки суд зарур мешуморад, ба инобат
мегирад.
Њангоми пурсиш ва муайян намудани танаффусњои муносиб
дар давоми он кормандони полис [маќомоти њифзи њуќуќ]
[муфаттиш] [прокурор] синну сол, сатњи камолот ва њолатњои
шахсии кўдакро ба инобат мегиранд.
Кўдак баъд аз соати 10-и шаб ва пеш аз соати 8-и субњ
мавриди пурсиш ќарор дода намешавад.
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(7)
(8)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)
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Кўдак бо хўрок ва нушокии муносиб бо назардошати ваќти
хўрокхўрї [ва на камтар аз њар 4 соат дар давоми рўз] таъмин
мегардад.
Кўдак бо њољатхона ва шароити дастурўшўї ва дигар њољату
талаботи бењдошт таъмин мегардад.
Моддаи 29. Кофтукови номањрамонаи кўдак
Кофтукови шахсии кўдаки дастгир ѐ ба њабс гирифташуда
танњо аз љониби корманди полиси [маќомоти њифзи њуќуќ]
[муфаттиши]
бо
кофтуковшаванда
њамљинс
анљом
дода
мешавад.
Пеш аз кофтукови кўдак, ў дар бораи (а) њадафи анљом додани кофтукови шахсї; ва
(б) асосњое, ки мувофиќи он ваколати дахлдор барои анљом
додани кофтуков дода шудааст, хабардор карда мешавад.
Њамаи кофтуков ѐ тафтише, ки беш аз тафтиши ќисми берунии
бадани кўдак, аз љумла дањон ва мўи кўдак ѐ кашидани беш аз
либоси рўии кўдакро дар бар мегирад, мувофиќи Моддаи 30
Ќонуни мазкур анљом дода мешавад.
Моддаи 30. Кофтукови мањрамонаи кўдак
Дар њолати хоњиши анљом додани кофтукови мањрамона
кўдак, чи тавре дар Моддаи 29 (3) муќаррар шудааст,
корманди полис [маќомоти њифзи њуќуќ] [муфаттиш], бояд аз
суди ќўдакон [суди ноболиѓон] [суди љавонон] супоришнома
(ордер) гирад. Супоришнома (ордер) маълумоти зеринро дар
бар мегирад:
(а) номи суд ва имзои судяе, ки супоришнома (ордер) медињад;
(б) ном ва маълумот оид ба шахсе, ки нисбат ба ў
супоришнома (ордер) дода шудааст ва вазифа ѐ рутбаи
шахсе (шахсоне), ки барои анљом додани кофтуков
ваколатдор шудаанд;
(в) њадафи кофтуков;
(г) њуќуќвайронкунии љиноятие, ки барои содир кардани он
шахс гумонбар шудааст;
(д) шарњи далелњо оид ба њуќуќвайронкунии љиноятї;
(е) мўњлати эътиборнокии супоришнома (ордер)
Кофтукови мањрамона танњо дар мавридњои зерин таъин
мегардад:
(а) дар мавриде, ки тафтиш барои муайян намудани далели
барои
тафтишоти
њуќуќвайронкунии
љиноятї
муњим
бенињоят зарур аст;
(б) њангоми муќаррар шудани он, ки далели хоса оид ба
њуќуќвайронкунии љиноятї метавонад дар бадани кўдак
пайдо шавад; ва
(в) њангоме, ки тафтиши тиббї ба саломатии кўдак зарар
намерасонад.

(3)
(4)

(5)
(6)

Кофтукови мањрамонаи кўдак танњо аз љониби корманди
тиббии ѐ њамшираи тиббии соњибдипломи бо кўдак њамљинс
анљом дода мешавад.
Кофтукови мањрамона танњо дар љойњои зерин анљом дода
мешавад:
(а) љои махсуси барои ин маќсад дар идораи полис људошуда;
(б) беморхона;
(в) њуљраи корманди тиббии соњибдиплом; ѐ
(г) љои дигари бо сертификат тасдиќ кардашуда, ки барои
корњои тиббї истифода мешавад.
Кофтукови мањрамонаи кўдак танњо дар њузури падару модар
ѐ васии ќонунии ў анљом дода мешавад.
Дар њолате, ки кўдак барои њузури падару модар ѐ васии
ќонуниаш
розигї надињад, ѐ падару модар ѐ васии ќонунии
кўдак њозир шуда натавонанд, намояндани [номи муассисаи
муносиби таъминоти иљтимоии] бо кўдак њамчинс ширкат
меварзад.

Моддаи 31. Гирифтани намунаи номањрамона аз кўдак
Намунаи номањрамона аз кўдак танњо (а) дар идораи полис ѐ љои дигаре, ки дар Дастурамал ќайд
гардидааст; ва
(б) аз љониби корманди полиси [маќомоти њифзи њуќуќ] [муфаттиши]
бо кўдак њамљинс гирифта мешавад.

(1)

(2)
(3)

(4)
(5)

Моддаи 32. Гирифтани намунаи мањрамона аз кўдак
Намунаи мањрамона аз кўдак танњо дар чунин њолатњо
гирифта мешавад:
(а) дар мавриде, ки тафтиш барои муайян намудани далели барои
тафтишоти њуќуќвайронкунии љиноятї муњим зарур аст;
(б) њангоми муќаррар шудани он, ки далели хоса оид ба
њуќуќвайронкунии љиноятї метавонад дар бадани кўдак пайдо
шавад;
(в) њангоме, ки тафтиши тиббї ба саломатии кўдак зарар
намерасонад.
Супоришнома (ордер) барои гирифтани намуна бояд аз суди
ќўдакон [суди ноболиѓон] [суди љавонон] гирифта шавад.
Намунаи мањрамона аз кўдак танњо дар љойњои зерин гирифта
мешавад:
(а) беморхона;
(в) њуљраи корманди тибии соњибдиплом; ѐ
(г) љои дигари бо сертификат тасдиќ кардашуда, ки барои корњои
тиббї истифода мешавад.
Намунаи мањрамона аз кўдак танњо аз љониби корманди
тиббии ѐ њамшираи тиббии соњибдипломи бо кўдак њамљинс
гирифта мешавад.
Намунаи мањрамона аз кўдак танњо дар њузури падару модар ѐ
васии ќонунии ў гирифта мешавад, агар кўдак худ талаб
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(6)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)
(3)
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накунад, ки падару модар ѐ васии ќонунии ў њузур надошта
бошанд.
Дар њолати њозир шуда натавонистани падару модар ѐ васии
ќонунии
кўдак
намояндани
[номи
муассисаи
муносиби
таъминоти иљтимоии] бо кўдак њамчинс ширкат меварзад.
Моддаи 33. Аз њабс озод намудани кўдак
Дар њолати бо љиноят айбдор карда шудани кўдак аз љониби
корманди
полис
[маќомоти
њифзи
њуќуќ]
[муфаттиш]
[прокурор], кўдак бетаъхир озод карда шуда ба падару модар ѐ
васии ќонуниаш ба шарте супорида мешавад, ки ў бояд дар
рўзи муайянгардида ба идораи полис баргардад ѐ дар назди
суд [-и салоњиятдор] њозир шавад.
Агар корманди полис [маќомоти њифзи њуќуќ] [муфаттиш]
[прокурор] фикр кунад, ки кўдак дар њолати озод шудан
метавонад –
(а) љинояти вазнин содир кунад [ѐ љинояткори ислоњнашаванда
аст];
(б) барои худ ѐ дигарон хатар эљод намояд;
(в) ба раванди иљроиши адолати судї халал расонад ѐ ба
шоњидон дахолат кунад;
(г) аз раванди минбаъдаи мурофиаи судї рањої ѐбад;
бояд дархост ба суди кўдакон [ноболиѓон] [љавонон] бо хоњиши
ќабул намудани ќарор оид ба њабси пешакї [нигоњ доштани
дастгиршуда дар њабси пешакї] мувофиќи Моддаи 35 Ќонуни
мазкур, фиристода шавад.
Кўдаке, ки баъд аз дастгир ѐ ба њабс гирифта шудан дар
идораи полис дар њабс нигоњ дошта мешавад, мустаќиман дар
назди суди кўдакон [ноболиѓон] [љавонон], ки бо ќонун барои
иљроиши њокимияти судї ваколатдор карда шудааст, на
дертар аз 24 соат баъд аз дастгир ѐ ба њабс гирифта шуданаш
њозир мегардад.
Моддаи 34. Татбиќи чорањои алтернативї дар њабси пешакї
Кўдаки дар назди суди кўдакон [ноболиѓон] [љавонон]
њозиршуда, озод карда мешавад ва дар љараѐни муќаррар
намудани гуноњ ва тафтишоти судї, дар доираи њолатњои
истисноии дар Моддаи 35 Ќонуни мазкур муќарраргардида
боќї мемонад.
Пардохти маблаѓи муайян [супоридани гарав] њамчун шарти
озод кардан аз кўдак талаб карда намешавад.
Суди кўдакон [ноболиѓон] [љавонон] метавонад барои озод
намудан шартњо гузорад, ки аз –
(а) њозир шудан ба љои муайянгардида дар ваќтњои муайяни
рўз;
(б) давраи (соатњои) комендантї;
(в) талабот оид ба сарукор надоштан ва алоќа накардани
шахсони муайян;
(г) назорати ќатъї;

(4)

(д) муолиљаи љиддї; ѐ
(е) љойгир кардан бо оила ѐ оилаи фостерї метавонанд иборат
бошанд.
Дар њузури падару модар ѐ васии ќонунї ва намояндаи
ќонунии
ў
ба
кўдак
огоњинома
барои
дар
ваќти
муайянгардида ба суд баргаштан метавонад супорида шавад.
Моддаи 35. Њабси пешакї

(1)

(2)
(3)
(4)
(5)

Дар њолатњои истисної суди кўдакон [ноболиѓон] [љавонон]
метавонад њукм оид ба њабси пешакї барорад, агар:
(а) кўдак барои содир намудани љинояти вазнин тафтиш
[айбдор] карда шавад [ѐ љинояткори ислоњнашаванда
бошад]; ва
(б) чунин њабс чораи охирин бошад; ва
(в) он зарур (њатмї) бошад:
(i) дар мавриде, ки кўдак барои худ ѐ дигарон хатар эљод
намояд; ѐ
(ii) бо маќсади пешгирї намудани дахолат ба шоњидон ѐ
дигар роњи халал расонидан ба раванди иљроиши
адолати судї;
(iii) барои таъмин намудани он, ки кўдак аз раванди
минбаъдаи мурофиаи судї рањої наѐбад;
Њабси пешакї барои мўњлати кўтоњтарини муносиб таъин
карда мешавад.
Ягон кўдак барои давраи беш аз 3 моњ дар њабси пешакї нигоњ
дошта намешавад. Ин давра танњо як маротиба метавонад
барои 3 моњи дигар дароз карда шавад.
Њабси пешакї наметавонад ба ивази чорањои њифзи кўдак,
муолиљаи руњї ѐ хонаву дар надоштан таъин гардад.
Њамаи давраи барои њабси пешакии кўдак таъингардида дар
доираи њукми баъдии аз озодї мањрум кардан њисоб мегардад.

Моддаи 36. Шартњои њабси пешакї
Кўдак дар њабси пешакї(а) дорои њамаи њуќуќ ва кафолатњои дар боби 6 Фасли [сарлавња] 11
муќарраршуда мебошад;
(б) њуќуќ дорад аз болои ќарори суд оид ба њабси пешакї аризаи
норизої дињад; ва
(в) бо дастрасии ройгон ба њимоятгар таъмин мегардад, то онњо оид
ба парванда омодагї бинанд ѐ аз болои ќарор оид ба њабсї
пешакї эътироз омода кунанд.

(1)
(2)

Моддаи 37. Аз нав баррасї намудани њабси пешакї
Дар мавриди дар њабси пешакї будани кўдак, суди кўдакон
[ноболиѓон] [љавонон] њар ду њафта чораи мањрум кардан аз
озодиро аз нав баррасї менамояд.
Кўдак дар давоми аз нав баррасї намудани њабси пешакї дар
суд иштирок мекунад.
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(3)
(4)

(5)

Дар мавриди аз нав баррасї намудани њабси пешакї кўдак бо
њамроњии намояндаи ќонуниаш иштирок мекунад.
Суди кўдакон [ноболиѓон] [љавонон] танњо дар он сурат ќарор
оид ба давомнокии њабси пешакї ќабул мекунад, ки тарафи
айбдоркунанда судро дар бораи вуљуд доштани асоси кофї
барои эътиборнок боќї мондани меъѐрњои Моддаи 35 Ќонуни
мазкур ќонеъ кунонад.
Суди кўдакон [ноболиѓон] [љавонон] онро таъмин месозад, ки
кўдак якљоя бо шахсони болиѓ ва кўдакони мањкумшуда њабс
нашудааст ва дар шароити муносиб муфовиќи Боби 8 дар поѐн
зикргардида нигоњ дошта мешавад. Агар шароити њабс
муносиб набошад, кўдак озод карда мешавад ѐ ба љои дигари
алтернативии муносиб интиќол мегардад.

БОБИ 4. МУРОФИАИ СУДЇ

(1)
(2)

Моддаи 38. Њуќуќ ба суди одилона ва босуръат
Њар як кўдак њуќуќ ба суди одилона дар назди суди кўдакон
[ноболиѓон][љавонон] дорад.
Мурофиаи судї оид ба масъалаи њар як кўдак бидуни таъхир
ва дар њар њолат, на дертар аз 6 моњ аз рўзи айбдоршавї сурат
мегирад.

Моддаи 39. Њуќуќ ба маълумот пеш аз суд
Суди кўдакон [ноболиѓон] [љавонон] пеш аз оѓози мурофиа онро
таъмин месозад, ки ба кўдак њолатњои зерин фањмонида шавад:
(а) хусусияти айбнома ва масъалањое, ки бояд пеш аз гунањгор эълон
намудани кўдак муайян карда шаванд;
(б) наќши судя;
(в) љараѐни мурофиаи судї ва оќибати исбот шудани гуноњ (гунањгор
эълон намудани кўдак);
(г) забони мурофиаи судї. Агар кўдак забони мурофиаи судиро ба
маънои дар Моддаи 42 (1) Ќонуни мазкур муќарраргардида
нафањмад, суди кўдакон [ноболиѓон] [љавонон] тарљумони ба
талабот ва эњтиѐљоти кўдак љавобгўро ба ў таъмин мекунад.
Моддаи 40. Мањдудият дар истифодаи дастбандњо ва дигар воситањои
техникии мањдудкунандаи њаракат
Истифода аз дастбандњо ва дигар воситањои техникии
мањдудкунандаи њаракат њангоми дар суд ќарор доштани кўдак ѐ
интиќоли ў ба суд ѐ аз суд манъ аст, агар кўдак барои худ ѐ дигарон хатар
эљод накунад.
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Моддаи 41. Њуќуќ барои иштироки падару модар ё васии ќонунї дар
суд
(1) Падару модар ѐ васии ќонунии кўдак њуќуќ доранд дар суд
[њамаи муњокимањои он] ширкат варзанд, агар иштироки онњо
муќобили манфиатњои вољиби кўдак њисоб нагардад.
(2) Агар падару модар ѐ васии ќонунї дар суди [мурофиаи судї]
[муњокимањои судї] ба кўдак тааллуќдошта ширкат наварзанд,
суди кўдакон [ноболиѓон] [љавонон] номзадии нозир-намоянда
дар кори судиро [васи-намоянда дар кори судї] пешнињод
мекунад.
Моддаи 42. Њуќуќ ба ёрии њуќуќї ва консулї дар љараёни тафтишот
ва мурофиаи судї
(1) Њар як кўдак њуќуќ ба ѐрии њуќуќии ройгон дар љараѐни
тафтишоти судї дорад.
(2) Агар кўдак дар мавриди ба назди суд њозир шудан ва
намояндаи ќонунї надошта бошад, суд намояндаи ќонуниро
барои кўдак ба таври ройгон таъин мекунад.
(3) Кўдак њуќуќ дорад намояндаи ќонунии худро озод кунад ва
шахси дигарро бар ивази ў таъин намояд [таъин намудани
шахси дигарро ба љои ў талаб кунад].
(4) Њар як кўдак њуќуќ ба ѐрии консулї дар љараѐни тафтишоти
судї дорад.

(1)

(2)

Моддаи 43. Њуќуќ ба хизмати тарљумон дар мурофиаи судї
Кўдаке, ки забони дар мурофиаи судї истифодашавандаро
намефањмад ва онро намедонад, ѐ кўдаке ки гўшаш кар аст,
умуман гап зада наметавонад ѐ мушкилоти талаффуз ѐ
мањдудияти дигаре дорад, ки ќобилияти муоширатии ўро паст
мекунад, ба хизмати тарљумони дар кор бо кўдакон
мањоратнок ба таври ройгон таъмин мегардад.
Кўдак њуќуќ дорад бо тарљумон пеш аз мурофиаи судї
вохурад ва боварї њосил кунад, ки ў тарљумонро мефањмад.

Моддаи 44. Њуќуќ ба дахлнопазирии шахсї дар љараёни мурофиаи
судї
(1) Ќоидаи умумї оид ба он, ки гузаронидани мурофиаи судї ба
таври кушода бояд сурат гирад, ба мурофиаи судие, ки
кўдакро дар бар мегирад ва ба эътирозе муќобили ягон њукм ѐ
ќарори суд дар доираи мурофиа эътибор надорад.
(2) Ягон шахс дар мурофиаи суди кўдакон [ноболиѓон] [љавонон]
наметавонад њузур дошта бошад, ба истиснои њолатњое, ки
иштироки ў бевосита дар доираи мурофиаи судї сурат гирад ѐ
суди кўдакон [ноболиѓон] [љавонон] барои иштироки ин шахс
иљозат дода бошад.
(3) Маълумоте, ки ба шахсияти кўдак ишора мекунад, дар ягон
намуди шифоњї, хаттї, визуалї ѐ виртуалї чоп ва инъикос
намегардад.
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Моддаи 45. Њуќуќ ба иштирок дар мурофиаи судї
Суди кўдакон [ноболиѓон] [љавонон]:
(а) ба кўдак иљозат медињад, то бо њимоятгари худ дар њар лањзаи
мурофиаи судї суњбат кунад;
(б) онро таъмин месозад, ки забони дар суд истифодашаванда ба
синну соли кўдак ва фањмиши ў мувофиќ бошад;
(в) онро таъмин месозад, ки кўдак дар љараѐни мурофиа танаффуси
ба синну сол, вазъи сломатї ва фањмишаш мувофиќ дошта
бошад.

(1)
(2)

(3)

Моддаи 46. Њуќуќ барои шунидани далелњо
Ягон кўдак ба таври ѓоибона (бе њузури худаш) суд карда
намешавад.
Кўдак њуќуќ дорад, то њамаи далелњоро бишунавад ва дар
тамоми давраи мурофиаи судї њузур дошта бошад, агар суд ба
хулосае наояд, ки њузури ў ба зарари манфиати вољиби кўдак
аст.
Кўдак
њуќуќ
дорад,
то
шоњидони
ба
муќобили
ў
баромадкунандаро аз назар гузаронад ва инчунин талаб
намояд, ки имконият барои ташриф ва азназаргузаронии
шоњидони аз номи ў баромадкунанда дар асоси шартњои
якхела бо шоњидони ба муќобили ў баромадкунанда дода
шавад.

Моддаи 47. Њуќуќ ба маљбуран нишондод надодан ва ба гуноњи худ
иќрор нашудан
(1) Њар як кўдак њуќуќ дорад, то дар љараѐни мурофиаи судї:
(а) барои додани нишондод маљбур карда нашавад;
(б) аз љавобгўї ба саволњои айбдоркунанда худдорї кунад.
(1)
(2)
(3)
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Ба тариќи дигар
Њар як кўдак њуќуќ дорад дар љараѐни мурофиаи судї хомўш
монад.
Суди кўдакон [ноболиѓон] [љавонон] хулосабарорї ба фоидаи
тарафи муќобил намекунад ва кўдак дар натиљаи татбиќи ин
њуќуќ [њуќуќњо] гунањгор дониста намешавад.
Њангоми хулосабарорї оид ба ќабул намудани нишондоди
кўдак суди кўдакон [ноболиѓон] [љавонон] синну соли кўдак,
сатњи камолоти кўдак, давомнокии пурсиш, сатњи фањмиши
кўдак, тарс аз оќибатњои номаълум ѐ эњтимолияти аз озодї
мањрум
шудан,
њавасмандкунии
пешнињодгардида
њузури
падару модар ѐ васии ќонунї [шахси болиѓи муносиб ѐ
ўњдадор]
ва
инчунин
ширкат
варзидан
ѐ
наварзидани
намоядаи ќонунии кўдак дар мурофиаи судиро ба инобат
мегирад.

(1)

(2)
(3)

(1)
(2)

(3)

(4)

Моддаи 48. Њуќуќ ба овардани эътироз
Њар як мањкумшуда њуќуќ дорад аз нав дида баромадани њукм
ва
чорањои
таъиншударо
аз
љониби
суди
[палатаи]
апелятсионии суди кўдакон [ноболиѓон] [љавонон] мувофиќи
Моддаи 5 (6) Ќонуни мазкур талаб намояд.
Њар як кўдак оид ба доштани њуќуќ барои овардани эътироз
бо забони ба ў фањмо хабардор карда мешавад.
Дар овардани эътироз ба њукми суд њар як кўдак бо намояндаи
ќонунї ба таври ройгон таъмин мегардад.
Моддаи 49. Ќатъ карда шудани парвандаи љиноятї (мурофиаи судї)
Суди кўдакон [ноболиѓон] [љавонон] њуќуќ дорад мурофиаи
судиро њар лањза ќатъ кунад ва пеш аз мањкум кардан айбро аз
кўдак бардорад.
Дар њолати бори аввал суд шудани кўдак баъд аз айбдор карда
шудан, суди кўдакон [ноболиѓон] [љавонон] муайян мекунад,
ки оѐ полис [прокурор] истифода аз чорањои баратарафкунї аз
низоми адлияро ба љои мурофиаи судї баррасї намуданд ѐ не.
Агар суди кўдакон [ноболиѓон] [љавонон] муайян созад, ки
полис [прокурор] бо таваљљўњи кофї ва даќиќ имконияти
истифода аз чорањои алтернативаи мурофиаи судиро [чорањои
бартарафкунї аз низоми адлия] дар марњилаи пеш аз
мурофиаи
судї
баррасї
накардааанд,
суди
кўдакон
[ноболиѓон] [љавонон] метавонад чунин чораро мувофиќи
Боби 3 Фасли [сарлавња] II истифода кунад ва [парвандаро
барои тафтишоти иловагї ба полис [прокурор] фиристонад].
Суди кўдакон [ноболиѓон] [љавонон] метавонад дар њар
марњилаи мурофиаи судї кўдакро ба [номи муассисаи
муносиби таъминоти иљтимої] барои ташхис бо маќсади
муайян намудани эњтиѐљоти кўдак ба хизматрасонии њифзи
иљтимоии кўдак фиристонад.

БОБИ 5. БАРОВАРДАНИ ЊУКМ
Моддаи 50. Њадафи баровардани њукм
Њадафи баровардани њукм нисбат ба кўдак аз љониби суди кўдакон
[ноболиѓон] [љавонон] мусодат ба офиятбахшї ва њамгироии кўдак дар
љомеа мебошад.
Моддаи 51. Принсипњои баровардани њукм
Њар як суди кўдаконе [суди ноболиѓон] [суди љавонон], ки нисбат ба
кўдаки дар содир кардани њуќуќвайронкунии љоноятї гунањгор
донисташуда њукм мебарорад, принсипњои зеринро ба инобат мегирад:
(а) бо кўдак бояд ба тарзе муносибат карда шавад, ки ба
некўањволии ў љавобгў бошад;
(б) њар як њукм нисбат ба кўдак на танњо мутаносибан ба њолат ва
дараљаи љиноят, балки инчунин ба њолати шахсї ва эњтиѐљоти
кўдак бароварда шавад;
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(в) њар як чора ба њамгирої ва наќши сазовор пайдо намудани кўдак
дар љомеа мусоидат намояд;
(г) њар як чора аз њама бештар барои кўдак шароит фароњам орад,
ки ў рафтори ѓайриќонунии худро дарк кунад;
(д) њар як чора њар чї камтар мањдудкунанда бошад;
(е) аз озодї мањрум кардан њамчун чораи охирин истифода шавад ва
танњо баъд аз баррасї намудани тамоми њукмњои (чорањои)
дигар, ба ѓайр аз њукми аз озодї мањрум кардан ва аз љониби суд
барои таъмини эњтиѐљоти кўдак ва бехатарии љомеа номуносиб
муќаррар гардидани онњо, таъин гардад;
(ѐ) баъд аз њар як мањкумкунї наќшаи алоњида барои њукми њар як
нафар омода гардад.
Моддаи 52. Гузориши тафтишоти иљтимої [гузориш оид ба шахсият
ва вазъи зиндагии судшаванда]
(1) Барои њамаи парвандањо, суди кўдакон [ноболиѓон] [љавонон]
пеш аз баровардани њукм [ќабули ќарор] нисбат ба кўдак
гузориши тафтишоти иљтимоиро [гузориш оид ба шахсият ва
вазъи зиндагии судшаванда] талаб мекунад.
(2) Гузориши тафтишоти иљтимої [гузориш оид ба шахсият ва
вазъи зиндагии судшаванда] аз љониби [номи муассисаи
муносиби таъминоти иљтимої] омода мегардад.
(3) Гузориши тафтишоти иљтимої [гузориш оид ба шахсият ва
вазъи зиндагии судшаванда] алтернативањои эњтимолии њукми
љазоро нисбат ба кўдак пешнињод мекунад ва маълумот оид ба
вазъи оилавии кўдак, њолати кунунии кўдак, аз љумла дар куљо
ва бо кї зиндагї кардани кўдак,
сатњи тањсилоти кўдак ва
вазъи саломатии ў, љиноятњои ќаблан содирнамудаи ў,
њолатњои содир намудани љиноят ва таъсири эњтимолии њукм
ба кўдакро дар бар мегирад.

(1)
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Моддаи 53. Њукми айбдокунї бе мањрум кардан аз озодї
Дар мавриди мањкум кардани кўдак барои содир намудани
њуќуќвайронкунии љиноятї суди кўдакон [ноболиѓон] [љавонон] бо
назардошти њолати парванда чорањои алтернативиро ба ивази
мањрум кардан аз озодї дида мебарояд, ки аз љумла чорањои зерин,
вале ба инњо мањдуд карда нашударо дар бар мегирад: (намунањои
интихобї (вариантњо))
(а) иштирок дар барномаи сатњи љомеа бо маќсади ба кўдак кўмак
намудан дар дарки рафтори ѓайриќонунии худ;
(б) таъин намудани муолиљаи фосилавї ѐ муолиљањои дигар;
(в) озод кардан тањти назорати маќомоти дахлдор;
(г) ќарор оид ба адолати барќароркунанда;
(д) таъин кардани муолиљаи нашъамандї ва майпарастї;
(е) таъин намудани машварати њатмї (њозир шудан ба силсилаи
машваратњои махсуси ѐрирасон)
(ѐ) таъин кардани кори љамъиятї
(ж) таъин намудани тањсилот
(з) ќарор оид ба мањрум кардан аз њуќуќ

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)
(5)

(6)

(7)
(8)

(9)

(к) ќарор оид ба соати комендантї
(л) ќарор оид ба манъ намудани амалњои мушаххасшуда
(м) ќарор оид ба амалї гардонидани назорат;
(н) таъин намудани тарбияи (тарбияи фостерии) кўтоњмуддат
(о) ќарор оид ба зиндагонї кардани кўдак бо шахси муайян
(п) ќарор оид ба тањти парастории давлат љойгир намудани кўдак
(р) мањкумкунии шартї
Суди кўдакон [ноболиѓон] [љавонон] ваколатдор аст беш аз як њукми
айбдоркунї бе мањрум кардан аз озодї барорад ва муќаррар созад,
ки оѐ иљроиши ин њукмњо њамзамон ѐ пай дар њам сурат мегирад.
Моддаи 54. Татбиќи њукми айбдокунї бе мањрум кардан аз озодї
Дар доираи њар як њукми айбдоркунї бе мањрум кардан аз
озодї бояд намуди аз њама муносиби назорат ва муолиља
барои њар як парвандаи алоњида бо назардошти эњтиѐљоти
кўдак муќаррар гардад. Њар як назорат ва муолиља бояд њар
ваќт аз нав дида баромада ва ба таври зарурї мутобиќ карда
шавад.
Њангоми муайян намудани шартњои ба њукми айбдоркунї бе
мањрум
кардан
аз
озодї
тааллуќдошта
суди
кўдакон
[ноболиѓон]
[љавонон]
эњтиѐљот
ва
њуќуќњои
кўдаки
мањкумшуда, талаботи љабрдида ва эњтиѐљоти љомеаро ба
инобат мегирад.
Дар оѓози иљрои њукми айбдоркунї бе мањрум кардан аз озодї
ба кўдак шартњои асосии татбиќи ин чора, аз љумла њуќуќ ва
ўњдадорињои кўдак, бо забони ба кўдак фањмо ва муносиб ба
сатњи фањмиши ў шарњ дода мешавад.
Суди кўдакон [ноболиѓон] [љавонон] метавонад љомеа ва
низоми њифзи иљтимоиро ба иљрои њукми айбдоркунї бе
мањрум кардан аз озодї љалб намояд.
Дар њолати зарурї ба кўдак ѐрии руњї, иљтимої ва моддї,
инчунин имконият барои мустањкам кардани алоќаи ў бо
љамъияти худ ва њамгироии ў дар оилаи худ ва/ѐ љомеа таъмин
карда мешавад.
Давонокии њукми айбдоркунї бе мањрум кардан аз озодї
мутаносибан муќаррар мегардад ва аз давраи аз љониби суди
кўдакон [ноболиѓон] [љавонон] дар асоси ќонун муќаррар
гардида зиѐдтар намешавад.
Муќаррарот дар бораи ба охир расидани иљроиши њукм пеш
аз муњлат метавонад дар он њолат ќабул гардад, ки кўдак
нисбат ба он муносибати мусолињакорона нишон дињад.
Агар њукми айбдоркунии бе мањрум кардан аз озодї
назоратро дар бар гирад, ин чора аз љониби [номи маќомот ѐ
идораи салоњиятнок] дар асоси шартњои дар Ќонуни мазкур [ѐ
санади
ќонунгузории
ѐридињандае,
ки
ќабул
мегардад]
пешбинї шуда, татбиќ мегардад.
Дар њолати ќабул гардидани ќарор оид ба зарурати муолиља,
бояд саъю кўшиш барои омўхтани тарљумаи њол, шахсият,
ќобилият, аќлу заковат, арзишњо ва хусусан њолати ба содир
намудани љиноят сабабшуда равона карда шавад.
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(10) Муолиља бояд аз љониби мутахассисоне, ки маълумот ва
таљрибаи амалии муносиб доранд, дар асоси стандартњо ва
дастурамал анљом дода шавад.
(11) Дар њолате, ки вайрон намудани шартњои њукми айбдоркунї
бе мањрум кардан аз озодї сабаби таѓйирѐбї ѐ бекор кардани
њукми айбдоркунї бе мањрум кардан аз озодї мешавад, ќарор
оид ба он танњо баъд аз тафтиши љиддии далелњои њам аз
љониби
корманди
назоратї
(назораткунанда)
[корманди
маќомоти назоратї] ва њам аз љониби кўдак овардашуда,
ќабул карда мешавад.
(12) Ќонун њолатњои дастгир кардан ва ба њабс гирифтани кўдакро
дар мавриди љой доштани вайронкунии шартњои њукми
айбдоркунї бе мањрум кардан аз озодї муќаррар мекунад.
(13) Вайронкунии шартњои њукми айбдоркунї бе мањрум кардан аз
озодї набояд бевосита (ба таври автоматї) ба таъин намудани
њукми айбдоркунї бо мањрум кардан аз озодї оварда расонад.
(14) Дар њолати таѓйирѐбї ѐ бекор карда шудани њукми
айбдоркунї бе мањрум кардан аз озодї, суди кўдакон
[ноболиѓон] [љавонон] кўшиш ба харљ медињад, то њукми
алтернативии муносиби айбдоркунї бе мањрум кардан аз
озодиро муќаррар кунад.
(15) Њангоми таѓйирѐбї ѐ бекор карда шудани њукми айбдоркунї
бе мањрум кардан аз озодї, кўдак њуќуќ дорад ба суди
[табаќаи (палатаи)] апелятсионии суди кўдакон [ноболиѓон]
[љавонон] мувофиќи Моддаи 5 (6) Ќонуни мазкур эътироз орад

(1)
(2)

(3)

(1)
(2)
(3)
(4)
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Моддаи 55. Њукми айбдоркунї бо мањрум кардан аз озодї
Мањрум кардан аз озодї њамчун њукм танњо баъд аз омўзиши
даќиќ, њамчун чораи охирин ва танњо барои мўњлати
кўтоњтарини муносиб таъин карда мешавад.
Суди кўдакон [ноболиѓон] [љавонон] њукми мањрум кардан аз
озодиро барои кўдак танњо дар њолати содир намудани
љинояти вазнин [љинояткори ислоњнашаванда будани кўдак] ва
мављуд набудани дигар чораи муносиб мебарорад.
Кўдак дар љойњои мањрумї аз озодии ба макони зисти падару
модар ѐ васии ќонунии ў наздик адои љазо мекунад.
Моддаи 56. Њукмњои манъ кардашуда
Ба ягон кўдаки аз синни 18 сола хурд љазои ќатл ѐ якумра аз
озодї мањрум кардан таъин карда намешавад.
Нисбат ба ягон кўдак шиканља ѐ муносибати берањмона,
муносибат ѐ љазои ѓайриинсонї ва тањќиромез истифода ѐ
таъин намешавад.
Нисбат ба ягон кўдак љазои љисмонї њамчун њукм таъин ва
истифода намешавад.
Нисбат ба ягон кўдак мењнати иљборї њамчун њукм таъин
намегардад.

(1)
(2)

Моддаи 57. Доѓи судї
Дар њолати мањкум шудан доѓи судии кўдак барои шахсони
сеюм ќатъиян махфї ва пўшида нигоњ дошта мешавад.
Доѓи судии кўдак дар рафти мурофиаи судии вай њамчун
шахси болиѓ, истифода намешавад.

БОБИ 6. КЎДАКОН ЗЕРИ ЊУКМИ МАЊРУМ КАРДАН АЗ
ОЗОДЇ
Моддаи 58. Њадафи њабс кардан [мањрум кардан аз озодї]
Њадафи њабс кардан [мањрум кардан аз озодї] аз офиатбахшї ва
њамгироии кўдак дар љомеа тавассути:
(а) таъмин намудани он, ки кўдак љазои мањрум кардан аз озодиро
дар фазои боадолатї ва инсондўстї, ки ба бењдошти кўдак
мусоидат мекунад ва эњтироми њуќуќњо ва шаъну шарафи
кўдакро баљо меорад, адо намояд; ва
(б) фароњам овардани барномањо барои кўдакони дар мањбас буда,
иборат аст.
Моддаи 59. Принсипњои њабс кардан [мањрум кардан аз озодї]
Бар иловаи принсипњои дар Моддаи 13 Ќонуни мазкур
пешбинишуда, принсипњои зерин барои таќвит бахшидани њифз,
офиятбахшї ва њамгироии кўдакони аз озодї мањрумшуда амал мекунанд:
(а) Ба њар як кўдаки аз озодї мањрумшуда бо њиссї инсондўстї ва
эњтироми шаъну шарафи инсонї муносибат карда мешавад;
(б) Њар як кўдаки аз озодї мањрумшуда бояд аз њамаи намудњои
тањќир ва муносибати бад, аз љумла хунузназарї, тањќири
љисмонї, љинсї, эњсосї ва истисмор њифз карда шавад;
(в) Ягон кўдаки аз озодї мањрумшуда аз њуќуќњои худ мањрум карда
намешавад, ба истиснои њолатњо ва андозае, ки онњо бевосита
барои татбиќи њукми мањрум кардан аз озодї мањдуд ѐ бекор
карда шудаанд.
(г) Роњњои пеш аз муњлат озод намудан то њадди имкон бештар
истифода мешаванд ва ба офиятбахшии кўдак марбут дониста
мешаванд.
Модда 60. Ќабул гардидан ба љои мањрумї аз озодї
Кўдаки аз озодї мањрумшуда бе ќарори суди кўдакон [ноболиѓон]
[љавонон] ба љои мањрумї аз озодї ќабул карда намешавад.
(1) Њангоми ќабул:
(а) маълумоти шахсии кўдак фавран ба ќайд гирифта мешавад;
(б) кўдак аз ташхиси тиббї њар чї зудтар мегузарад;
(в) кўдак бо –
(i) нусхаи ќоидањои дар љои мањрумї аз озодї
амалкунанда;
(ii) њуљљате, ки њуќуќ ва ўњдадорињои кўдакро ба тартиб ва
забони ба ў фањмо муќаррар мекунад;
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(2)

(iii) маълумот оид ба чї тавр шикоят намудан;
(iv) дастрасї ба ѐрии њуќуќии ройгон ва ѐрии консулї
таъмин карда мешавад.
Падару модар ѐ васии ќонунии кўдак дар бораи ќабул шудани ў ба
љои мањрумї аз озодї хабардор карда мешаванд.

Моддаи 61. Људо кардан ба гурўњњо дар асоси синну сол ва намудњои
љиноят, ва аз шахсони болиѓ
(1) Kўдаки аз озодї мањрумшуда аз шахсони болиѓ људо [дар
муассисаси алоњида] нигоњ дошта мешавад.
(2) Мањкумшудае, ки
дар давраи адои љазо ба синни 18-солагї
мерасад, мўњлати боќимондаи љазоро, дар њолати тамом
шудани муњлати љазо пеш аз ба синни 21-солагї [25-солагї]
расидани ў, дар љойњои мањрумї аз озодї барои кўдакон
мегузаронад, агар ин хилофи манфиатњои вољиби њабсшуда ѐ
кўдакони дигари њабсшуда дониста нашавад.
(3) Ќарор оид ба нигоњ доштан ѐ интиќол кардани мањкумшуда
ба муассиса барои шахсони болиѓ аз љониби [номи маќомоти
салоњиятнок] дар асоси санљиши пурраи парванда ќабул карда
мешавад.
(4) Мањкумшудае, ки ба синни 18-солагї расидааст
ва дар
муассиса барои њабси кўдакон боќї мемонад, њамчун шахси
болиѓ њисобида намешавад ва аз њама њуќуќњо ва имкониятњои
дар Боби 3 Фасли [Сарлавња] 11 Ќонуни мазкур пешбинишуда,
истифода мебарад.
(5) Мањкумшуда њангоми расидан ба синни 21-солагї [25-солагї]
дар муассиса барои њабси кўдакон боќї намемонад, агар ин
хилофи манфиатњои вољиби ў њисобида нашавад.
(6) Kўдаки аз озодї мањрумшуда танњо дар якљоягї бо кўдакони
як гурўњи синну солї ва љиноятњои њамандоза нигоњ ва дошта
мешавад.

(1)
(2)

(1)
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Модда 62. Њуќуќи духтарон ва кўдакони эњтиёљоти махсусдошта
Духтарони
аз озодї мањрумшуда аз писарон [ноболиѓони
љинси мард] људо [дар муассисаи алоњида] нигоњ дошта
мешаванд.
Љойњои мањрумї аз озодї барои таъмини эњтиѐљоти духтарон
(кўдакони љинси зан) ва кўдакони эњтиѐљоти махсусдошта
шароит фароњам меоранд, то ки онњоро аз њамаи намудњои
тањќир њифз намоянд.
Моддаи 63. Њуќуќ ба дастрасї ба хизматрасонии тиббї
Kўдаки аз озодї мањрумшуда бо хизматрасонї ва муолиљаи
тиббї таъмин мегардад, ки хизматрасонињои зерин ва на
танњо ба инњо мањдудшударо дар бар мегирад:
(а) хизматрасонии касалињои руњї;
(б) муолиљаи нашъамандї ва майпарастї;
(в) нигоњубин ва муолиљаи касалињои дандон ва чашм;

(2)

(3)
(4)

(5)

(6)
(7)
(8)

(9)

(1)

(г) хизматрасонии саломатии репродуктивї;
(д) муолиљаи бемории ВНМО (ВИЧ/СПИД);
(е) Хизматрасонии
пренаталї
(пеш
аз
таваллуд)
барои
духтарони њомиладор;
(ѐ) ташхиси мунтазами тиббї.
Агар имконияти расонидани ѐрии тиббии зарурї дар љои
мањрумї аз озодї вуљуд надошта бошад, ба кўдак гирифтани
рухсатии кўтоњмуддат [ва дар њолати фавќулода барои фавран
тарк намудани муассиса] барои ташхиси тиббї ва гирифтани
муолиљаи зарурї иљозат дода мешавад.
Розигии кўдак дар асоси маълумоти гирифташуда бояд барои
њама намуди муолиљаи тиббї гирифта шавад.
Дар мавриди тањти хатари зарари бартарафнашаванда ба
саломатии ў ѐ марг ќарор доштани кўдак ва рад кардани ѐрии
тиббї, чунин розигї –
(а) аз падару модар ѐ васии ќонунии ў; ѐ ки
(б) дар мавриди њузур надоштани падару модар ѐ васии
ќонунии ў, аз суд метавонад гирифта шавад.
Агар корманди тиббии соњибдиплом муайян созад, ки барои
наљот додани саломатї ѐ њаѐти кўдак ва саломатии дигарон
муолиљаи фаврї зарур аст, муолиља метавонад бидуни
розигии кўдак, падару модар ѐ васии ќонунии ў шурўъ гардад.
Кўдак њуќуќ дорад талаб намояд, ки ў аз љониби духтури
соњибдипломи њамљинс бо кўдак ташхис ва муолиља гардад.
Њар як давраи рухсатии муваќаттї барои ѐрї ва муолиљаи
тиббї њамчун як ќисми мўњлати адои љазои кўдак дар љои
мањрумї аз озодї њисобида мешавад.
Агар ташхиси тиббї муайян созад, ки кўдак тањти истисмори
љисмонї ѐ љинсї (шањвонї) пеш аз ќабул шудан (ба муассиса) ѐ
дар давраи дар њабс дар љои мањрумї аз озодї будан, ќарор
дода шудааст –
(а) гузориш ба маќомотњои салоњиятнок дода мешавад; ва
(б) кўдак бо машварати њуќуќии ройгон барои овардани
шикояти муносиб таъмин мегардад.
Гузориши тиббї ва маълумот оид ба њар муолиљаи кўдак ба
ќайд гирифта шуда, дар ќатори њуљљатњои кўдак нигоњ дошта
мешавад. Чунин њуљљатњо ба дигар муассисањои њабси кўдакон
њангоми љойгир намудани кўдак дар он љо фиристода
мешавад. Њангоми озод намудани кўдак ин њуљљатњо муњр
зада мешаванд ва дар ваќти мувофиќ нобуд карда мешаванд.
Моддаи 64. Муњити љисмонї, љои истиќомат ва хўрок
Kўдаки аз озодї мањрумшуда ба шароити мувофиќ ва
хизматрасонињои ба талаботи саломатї ва шаъну шарафи
инсон љавобгў њуќуќ дорад. Шароит ва хизматрасонињо ба
таври зарурї пешнињод мегарданд ва инњоро дар бар
мегиранд:
(а) љои хоб бо кати алоњида дар њуљраи хоби шахсї, ба
истинои њолатњое, ки ќарор доштани кўдак дар як њуљраи
хоб бо дигарон, ки бетакаллуф назорат карда мешавад,
зарур дониста мешавад;
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(б) курпаву болини кофї ва покизаи барои иќлим
мутобиќ;
(в) љойи алоњида барои нигоњдории лавозимоти шахсї;
(г) шароити муносиби санитарие, ки гигиенї буда, ба
дахлнопазирї ва талаботњои гендерии кўдак љавобгў аст;
(2) Ба кўдаки аз озодї мањрумшуда иљозат дода мешавад, то дар
њолати коршоям будани он либоси худашро пўшад. Агар ба
кўдак барои тарк кардани љои мањрумї аз озодї иљозат дода
шавад, ў ягон либосеро, ки вайро њамчун мањбус муайян
менамояд, намепўшад.
(3) Kўдаки аз озодї мањрумшуда њуќуќ ба ѓїзои кофии сифати хуби
хўрокворї дошта ва дастрасї ба оби нўшокии тоза дорад.
Моддаи 65. Тањсилот ва омўзиши касб
Kўдаки аз озодї мањрумшуда [-и синну сол тањсилоти њатмї] бо
таълим ва тањсилоти касбї [мутобиќи талаботи барномаи таълимии
миллї] дар давраи дар њабс будан таъмин мегардад.
(1)
(2)

(3)

(4)
(5)
(6)

(1)
(2)
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Ба тариќи дигар
Kўдаки аз озодї мањрумшуда [-и синну соли тањсилоти њатмї]
бо тањсилоте таъмин мегардад, ки арзиши баробар бо
тањсилоти кўдакони дигар дар љомеа дорад.
Ба кўдаки аз синну соли тањсилоти њатмї калоне, ки хоњиши
идома додани тањсили худро дорад, иљозат дода мешавад
тањсилро идома дињад ва дастрасї ба тањсилоти муносиб ва
имконияти тањсилоти касбї-техникиро пайдо намояд.
Барномањои таълимї ва тањсилоти касбї-техникї [ба талабот
мутобиќ буда] барои рушди малакањое, ки ба њамгироии кўдак
дар љомеа ва омода намудани ў барои бо кор таъмин шудан
дар оянда лозиманд, мусоидат мекунанд.
Барномањои
тањсилоти
махсус
барои
кўдакони
дорои
мушкилї дар омўзиш ѐ идрок (фањмиш) ва кўдакони аз мактаб
берунмонда таъмин мегарданд.
Аз озодї мањрум шудани [дар мањбас будани] кўдак дар
диплом ва шањодатномањои хатми барномаи таълимї ќайд
намегардад.
Муассисаи иљрои љазои љиноятї барои фароњам овардани [ва
таъмини] имконияти таълим ва касбомўзї (тањсилоти касбїтехникї) барои кўдак берун аз муасисае, ки дар он кўдак аз
озодї мањрум шудааст [дар њабс аст], мусоидат мекунад.
Моддаи 66. Имкониятњо барои кор
Kўдаки аз озодї мањрумшуда имконият дорад бо кори
музднок машѓул шавад.
Кор ба таълим ва касбомўзии (тањсилоти касбї-техникии)
кўдак халал намерасонад, иловаи муњим ба касбомўзї
(тањсилоти
касбї-техникї)
мегардад,
имконияти
пайдо
намудани љои кори муносибро васеътар мекунад, ва ба кўдак
баъд озод намудани ў манфиатнок мешавад.

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

(1)
(2)
(3)

(4)
(5)

(1)

(2)
(3)

(1)

Кор (фаъолият корї) бо музди муносиб ва боадолат таъмин
мегардад.
Кудак бо [ќонунњои миллии марбут ба шуѓл ва мењнат] аз
њамаи намудњои кори хафвнок, зиѐновар ва истисморкуннда
њифз карда мешавад.
Муассисаи иљрои љазои љиноятї барои пайдо намудани
имконияти кор кардан берун аз муассиса кўмак мерасонад.
Кўдак барои анљом додани кор дар намуди љазо маљбур карда
намешавад.
Маблаѓи дар натиљаи кори музднок дар давраи дар њабс будан
ба даст овардаи кўдак аз љониби [маќомоти салоњиятнок] ба
кўдак дар давраи дар њабс буданаш ѐ баъд аз озод карда
шуданаш супорида мешавад.

Моддаи 67. Истироњат ва барќароркунии саломатї
Њар як муассисаи иљрои љазои љиноятї ба кўдаки аз озодї
мањрумшуда ваќт барои машќ берун аз бино, агар њаво мусоид
бошад, ва истироњату фароѓати њаррўза таъмин менамояд.
Истироњат ва машѓулиятњои љисмонии муносиб барои њамаи
кўдакон, инчунин кўдакони эњтиѐљоти махсусдошта, таъмин
мегардад.
Љои муносиб, дастгоњњо ва таљњизот дар дохили муассисаи
иљрои љазои љиноятї дастрас мегардад, то кўдакон дар
машѓулиятњои барќарорсозии саломатї ва љисмонї ширкат
варзанд.
Тарбияи љисмонии табобатї ва терапия ба кўдакон дар асоси
талабот тањти назорати тиббї пешкаш мегардад.
Ба кўдакон ваќти иловагї барои истироњат ва имконияти дар
машѓулиятњои санъати ороишиву амалї иштирок кардан
таъмин мегардад.
Моддаи 68. Озодии дин, виљдон ва ибрози аќида
Ба кўдаки аз озодї мањрумшуда имконият дода мешавад, ки
талаботи њаѐти динї ва маънавии худро ќонеъ гардонад ва аз
ин лињоз, ў метавонад дар маъракањои динї иштирок намояд ѐ
онњоро ташкил кунад, ва бо китобу дигар маводњои барои
риояи талаботњои динї зарурї таъмин гардад. Ба ходимони
динї иљозат дода мешавад расму русуми диниро гузаронанд
ва ташрифњо намоянд.
Кўдак њуќуќ дорад дар маъракањои динї иштирок накунад.
Озодии виљдон ва ибрози аќидаи кўдак эњтиром мегардад.
Моддаи 69. Робита бо оила ва љањони беруна
Кўдаки аз озодї мањрумшуда њуќуќ дорад бо падару модари
худ, намояндаи ќонунї ва дигар шахсони муњим робита дошта
бошад.
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(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Ба кўдак иљозат дода мешавад,
ки падару модари худ,
намояндаи ќонунї ва дигар шахсони муњимро дар давоми 24
соат баъд аз ќабул гардидан, интиќол ва љойгиршавї дар њар
муассисае, ки дар он љо ў аз озодї мањрум шудааст [ба њабс
гирифта шудааст], хабардор кунад. Муассисае, ки дар он
кўдак ба њабс гирифта шудааст бояд ўро бо телефон ѐ дигар
воситаи алоќа таъмин намояд, то чунин иттило расонида
шавад.
Роњбарияти муассисаи иљрои љазои љиноятї бо андешидани
чорањо барои таъмини робита байни кўдакон ва хешовандони
онњо, намояндаи ќонунї ва дигар шахсони муњим, инчунин
мукотиба ва ташрифњо, мусоидат мекунад.
Ба мукотиба ва ташрифњои хешовандон, намояндаи ќонунї ва
дигар шахсои муњим иљозат дода намешавад, агар –
(а) ќарор суди кўдакон [ноболиѓон] [љавонон] оид ба мањдуд
намудани робита бо шахсони алоњида ва ташрифњои онњо
мављуд бошад; ѐ, ки
(б) роњбарияти муассисаи иљрои љазои љиноятї муќаррар
созад, ки тамос бо шахсони алоњида ва ташрифњои онњо ба
кўдак таъсири љиддии зарарнок мерасонад.
Тамоми ќарорњо оид ба мањдуд кардани тамос ва ташрифњо
бояд сари мўњлати муайян аз нав дида баромада шавад ва
бояд кўдак барои эътироз овардан ба муќобили он имконият
дошта бошад.
Роњбарияти муассисаи иљрои љазои љиноятї ба андешидани
чорањо барои таъмини робитаи кўдак бо љомеа, ки додани
рухсатии муваќаттиро дар бар мегирад, мусоидат мекунад.

Моддаи 70. Таъминоти кадрї
Бо маќсади мусоидат ба рушд, офиятбахшї ва њамгироии кўдакон
муассисањои иљрои љазои љиноятї бо шумораи лозимаи кормандони
мањораткон ва боихтисос таъмин мегарданд, ки духтури кўдакон,
духтурон, њамширањои тиббї, мутахассисон оид ба таълими кўдакон,
муаллимони касбомўзї, равоншиносон, духтури касалињои рўњї
(психиатр), кормандони иљтимої ва кормандони таъминоти иљтимоиро
дар бар мегиранд.

(1)
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Моддаи 71. Чорањои таъсиррасони интизомї
Чорањои таъсиррасони интизомї бояд дар мувофиќа бо њифзу
эњтироми шаъну шарафи кўдак бошанд ва танњо њамчун чораи
охирин истифода шаванд. Чорањои таъсиррасони интизомие,
ки ба љазои берањмона, ѓайриинсонї ва тањќиркунанда
баробар дониста мешавад, аз љумла, ва на танњо –
(а) љазои љисмонї
(б) љойгиркунї дар тавќифгоњњои (изоляторњои) интизомї ва
камерањои алоњида нисбат ба кўдаки аз озоди мањрумшуда
истифода намешаванд.

(2)

(3)
(4)

(5)

Чорањои таъсиррасони интизомие, ки ба саломатии љисмонї
ва руњии кўдак метавонанд зараровар бошанд, аз љумла –
(а) мањрум кардан аз ѓизо ѐ мањдуд кардани ѓизо
(б) рад кардани таъминоти ѐрии тиббии зарурї
(в) рад кардани ташрифњои оила ѐ робита бо оила - нисбат ба кўдак
истифода намешаванд.
Кор
њамчун
чораи
таъсиррасонии
интизомї
истифода
намешавад.
Њамаи чорањои таъсиррасони интизомии барои кўдакон
муќаррар кардашуда дар китоби асосии баќайдгирї сабт
карда мешаванд ва барои тафтишот аз љониби маќомоти
ваколатдор дастрас мегарданд.
Ќоидањои интизом ва маълумот оид ба тартиботи муќаррар
намудани љазоњои пешбинишуда ба њамаи кўдакони ба
мањрум сохтан аз озодї мањкумшуда бо забони ба онњо фањмо
дастрас карда мешаванд.

Моддаи 72. Истифода аз ќувваи љисмонї ва мањдудкунии љисмонї
Истифодаи ќувваи љисмонї ва мањдудкунии љисмонї дар муносибат
бо кўдакони ба мањрум сохтан аз озодї дар муассисаи иљрои љазои
љиноятї мањкумшуда тибќи модда 22-и Ќонуни мазкур ва таѓйиру
иловањои ба он воридгашта амал мекунад.
Моддаи 73. Кофтукови мањрамона ва номањрамона дар муассисаи
иљрои љазои љиноятї
Кофтукови мањрамона ва номањрамона дар муассисаи иљрои љазои
љиноятї дар муносибат бо кўдакони бо мањрум сохтан аз озодї дар
муассисаи иљрои љазои љиноятї мањкумшуда тибќи моддаи 29 ва 30-юми
Ќонуни мазкур ва таѓйиру иловањои ба он воридгашта амал мекунад.

(1)

(2)

Моддаи 74. Низоми тафтишоти мунтазам ва мустаќил
Бо маќсади таъмин намудани татбиќи пурраи муќаррарот оид ба
шарту шароити муассиса ва муносибат бо кўдакони аз озодї
мањрумшуда [номи маќомоти мустаќили муносиб барои назорат
(мониторинг) кардан] њамаи муассисањои иљрои љазои љиноятии
кўдаконро назорат мекунад.
Назоратчиѐн –
(а) дар њамаи муассисаињои нигоњдошти кўдакон тафтишоти солона
мегузаронанд ва њуќуќ доранд ташрифњои ногањон (бидуни
огоњии ќаблї) ба муассиса ѐ љои ба њабс гирифташудаи кўдакон
оваранд;
(б) дар рафти њар як тафтишот бо кўдакон, дар алоњидагї ѐ бо
гурўњи онњо, бидуни њузури кормандони муассиса вохўрї
мекунанд, ва ягон тафтишот бе пурсиши кўдакон ва шунидани
аќидаи онњо оид ба татбиќи стандартњои муайянгардида
мукаммал њисобида намешавад;
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(3)

(1)

(2)

(в) дастрасии бемањдудият ба кўдакон, кормандони муассиса ва
бинову таљњизоти муассиса доранд;
(г) дастрасии бемањдудият ба сабтњо, китоби ќайди воќеањо (-и
ногувор) ѐ китобњои ба маъмурияти муассиса, шароити
нигоњубин, кормандон ва кўдакон таллуќдоштаро, доранд.
Дар рафти тафтишот кўдакон њуќуќ доранд дар давоми вохурињои
алоњида бо назоратчї бевосита ба ў арзу шикоят ва изњори дархост
кунанд

Моддаи 75. Шикоятњо ва дархостњо
Кўдаки аз озодї мањрумшуда њуќуќ дорад оид ба масъалањое, ки ба ў
дахл доранд ба –
(а) роњбарияти муассисаи иљрои љазои љиноятї;
(б) маќомоти назораткунанда
(с) маќомоти мустаќили назораткунанда [номи маќомоти дахлдор]
бо арзи шикоят ва дархост мурољиат намояд.
Шикоятњо ва дархотсњо боадолат ва босуръат баррасї мегарданд.
Хусусан:
(а) кўдакон метавонанд ба аъзоѐни оила, намояндагони ќонунї,
ташкилотњои љамъиятї ва дигар ташкилот ва нафарони дахлдор
барои кўмак дар пешнињод намудани арзу шикоят ва/ѐ дархост
мурољиат кунанд;
(б) арзу шикоят ва/ѐ дархост пеш аз баррасии маќомоти дахлдор
тањти сензура ќарор дода намешавад;
(в) кўдакон оид ба натиљаи баррасии арзу шикояти худ бо забони ба
онњо фањмо хабардор карда мешаванд;
(г) кўдакон дар натиљаи пешнињод кардани арзу шикоят ба ягон
оќибати манфї дучор намешаванд.

Моддаи 76. Интиќоли кўдаки мањкумшуда ба муассисаи дигари иљрои
љазои љиноятї
(1) Кўдаки аз озодї мањрумшуда ба муассисаи иљрои љазои љиноятии
дигар дар он њолат интиќол мегардад, ки омодагии ў барои њамгирої
ва офият дар љомеа дар муассисаи дигар тавонад бештар таќвият
ѐбад ѐ хавфи љиддї ба бехатарии ў мављуд бошад.
(2) Њар як интиќоли кўдаки аз озодї мањрумшуда ба дигар муассисаи
иљрои љазои љиноятї бояд бо ќарори суди кўдакон [ноболиѓон]
[љавонон] сурат гирад.
(3) Тамоми маълумоти дахлдор ва маълумоти ба кўдак робитадошта бо
маќсади таъмин намудани давомнокии нигоњубин интиќол мегардад.
(4) Шарту шароити интиќоли кўдак ба талаботи инсондўстї ва
эњтироми шаъну шарафи кўдак бояд љавобгў бошанд.
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БОБИ 7. ЧОРАЊОИ ТАРБИЯВЇ, ИСЛОЊКУНАНДА ВА
ЊАМГИРОЇ БАРОИ ШАХСОНИ АЗ ЊАБС ОЗОДШУДА
Моддаи 77. Омодагї ба озод кардан
(1)
(2)

(3)

(1)

(2)

Чорабинињои
офиятбахшї
дар
муассисаи
иљрои
љазои
љиноятї ба омодагї ба озод кардани кўдак равона мегарданд.
Њар чї зудтар, њадди аќал баъд аз ба анљом расидани аз се ду
њиссаи мўњлати адои љазо дар муассисаи иљрои љазои љиноятї,
вале њадди аќал се моњ пеш аз озод кардани кўдак, роњбарияти
муассисаи иљрои љазои љиноятї (а) кўдак, падару модари ў ва дигар шахсони муњимро оид
ба озод карда шудани кўдак дар давраи дарпешистода
огоњ менамояд;
(б) бо ташкилотњои хизматрасон ва муассисањое, ки барои
назорати кўдак баъд аз озод шудани ў ўњдадоранд,
њамкорї мекунад ва наќша оид ба њамгирої дар якљоягї
бо кўдак ва оилаи ў омода месозад;
(в) дарки пурраи наќшаи њамгироиро аз љониби кўдак
таъмин месозад;
(г) ѐрии таълимї ва равониро бањри омода намудани кўдак
ба озодї таъмин мекунад;
(д) имконияти ба кўдак барои ташрифњои кўтоњмуддат ба
хона иљозат доданро баррасї мекунад;
(е) барои љойгир намудани кўдак ба муассисаи нимкушода
оид ба омодагї барои ба озодї баромадан иљозат
медињад; ва
(ѐ) оид ба чї тавр пайдо намудани дастгирї ва кўмак баъд аз
озод шудан ба кўдакон бо забони ба онњо фањмо
маълумот медињад.
Роњбарияти
муассисаи
иљрои
љазои
љиноятї
бо
[номи
ташкилоти
муносиби
таъминоти
иљтимої]
дар
ноњияе
[минтаќаи маќомоти мањаллї], ки кўдак тасмим дорад ба он
баргардад, наќшаи њамгироии кўдакро њамоњанг месозад.
Наќша њар чї зудтар баъд аз муайян шудани рўзи озод
кардани кўдак ва на дертар аз се моњ пеш аз санаи
тахминшудаи озод кардани кўдак омода мешавад.
Моддаи 78. Пеш аз мўњлат озод кардан
Њукми аз озодї мањрум сохтан [њукми адои љазо], ки нисбат ба
кўдак бароварда шудааст, на камтар як маротиба дар шаш
моњ аз тарафи [номи маќомоти салоњиятнок дар мавриди
тартиби озод кардани мањбусшудагон] аз нав дида баромада
мешавад, то муносиб будани озод карданро муайян созад.
Аз нав дида баромадани даврагї (а) санљиши пурраи пешравии офияти кўдак ва омодагии ў
барои ба озодї баромаданро дар бар мегирад;
(б) назари кўдак ва шароити нигоњдории кўдакро мавриди
баррасї ќарор медињад;
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(в)
(3)

(4)

(5)

(1)

(2)
(3)

(4)

(5)
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тавсияи хаттї оид ба озод кардан ѐ идома додани
нигоњдории кўдак дар љои мањрумї аз озодиро дар бар
мегирад.
Агар ќарори [номи маќомоти салоњиятнок дар мавриди
тартиби озод кардани мањбусшудагон] озод кардани кўдакро
муќаррар насозад, сабабњо барои ин ва ќорњои навбатие, ки
бояд аз љониби кўдак ва муассисаи иљрои љазои љиноятї барои
баррасї шудани имконияти озод кардани кўдак бояд анљом
дода шаванд, муайян ва пешнињод мегардад.
Дар њолати мављуд будани далели асоснок оид ба он, ки нигоњ
доштани кўдак дар њабс дигар зарурат надорад, роњбарияти
муассисаи иљрои љазои љиноятї метавонад, дар њама маврид,
аз [номи маќомоти салоњиятнок дар мавриди тартиби озод
кардани мањбусшудагон] талаб кунад, то њабси давомноки
кўдак аз нав дида баромада шавад.
Кўдак оид ба натиљаи аз нав дида баромадани даврагї ва
натиљаи
аз
нав
дида
баромадани
[номи
маќомоти
салоњиятнок] то њадди имкон зудтар ва бо забони ба ў фањмо
огоњ карда мешавад.
Моддаи 79. Озодкунии шартї
Дар њолати ќабул намудани ќарор оид ба пеш аз мўњлат озод
кардани кўдаки бо њукми аз озодї мањрум сохтан мањкумшуда
[номи маќомоти салоњиятнок дар мавриди тартиби озод
кардани мањбусшудагон] метавонад шартњо муќаррар созад.
Њадаф аз муќаррар намудани њар як шарт, пеш аз њама,
дастгирї кардани кўдак дар њамгироии ў дар љомеа баъд аз
озод шудан мебошад.
Дар риоя кардани шартњои аз тарафи [номи маќомоти
салоњиятнок
дар
мавриди
тартиби
озод
кардани
мањбусшудагон] муќаррар гардида ба кўдак кўмак расонида
мешавад.
Дар њолати вайрон кардани шарти [шартњои] пеш аз мўњлат
озод кардан аз љониби кўдак, ин вайронкунї набояд сабаби
ќабули
бевоситаи
ќарор
аз
тарафи
[номи
маќомоти
салоњиятнок
дар
мавриди
тартиби
озод
кардани
мањбусшудагон]
оид
ба
баргардонидани
кўдак
(љойгир
намудани кўдак) ба муассисаи иљрои љазои љиноятї шавад.
Ќарор оид ба љойгир намудани (баргардонидани) кўдак ба
муассисаи
иљрои
љазои
љиноятї
танњо
дар
њолати
вайронкунии љузъии шарти [шартњои] пеш аз муњлат озод
кардан аз љониби кўдак ва баъд аз кардани талошњо барои ба
кўдак дар риоя намудани шарти шартњо кўмак расонидан
ќабул карда мешавад.
Дар њолати ќабул намудани ќарор оид ба љойгир намудани
(баргардонидани) кўдак ба муассисаи иљрои љазои љиноятї
баъди вайрон кардани шарти [шартњои] пеш аз муњлат озод
кардан аз љониби ў –
(а) кўдак њуќуќ дорад оид ба аз нав дида баромадани ќарор
талош кунад;

(б)
(в)

(1)

(2)

(1)
(2)

(3)

(4)

дар давраи чунин тафтишот кўдак њуќуќ ба намояндаи
њуќуќї (њимоятгар) дорад;
[номи маќомоти салоњиятнок дар мавриди тартиби озод
кардани мањбусшудагон] ќарор оид ба ба љойгир
намудани (баргардонидани) кўдак ба муассисаи иљрои
љазои љиноятї дар он њолат ќабул мекунад, ки агар кўдак
шарти [шартњои] пеш аз муњлат озод карданро вайрон
карда ва њамзамон:
(i) барои худ ѐ дигарон хатаре эљод кунад, ки бартараф
кардани он дар љамъяит ѓайриимкон бошад; ѐ, ин ки
(ii) кўдак барои содир намудани дигар љиноятњо айбдор
карда шавад.

Моддаи 80. Озод кардан дар асоси тарањњум
[номи маќомоти салоњиятнок дар мавриди тартиби озод
кардани мањбусшудагон] метавонад, дар њар маврид, кўдакро
озод кунад, агар мўътаќид бошад, ки њолатњои махсусе
мављуданд, ки барои озод кардани кўдакро дар асоси
тарањњум иљозат медињанд
Њангоми ќабул кардани ќарор оид ба чунин озод кардан [номи
маќомоти салоњиятнок дар мавриди тартиби озод кардани
мањбусшудагон], агар зарур шуморад, шартњо барои озод
кардан муќаррар месозад.
Моддаи 81. Дастгирї ва назорат баъди озод кардан
Баъд аз озод кардан кўдак ба падару модар ѐ васии ќонунии ў
супорида мешавад.
Баъд аз озод шудан кўдак њуќуќ дорад ба ѐрии амалї ва
психологї (равонї) дар [номи муассисаи таъминоти иљтимої],
ки барои њамгироии бомуваффаќи ў мусоидат мекунад,
дастрасї дошта бошад.
Њадди аќал кўдак бояд бо:
(а) љои
истиќомати
муносиб,
дар
њолате,
ки
кўдак
наметавонад ба оила баргардад ѐ бозгашти ў ба оила ба
манфиати вољиби ў нест;
(б) кўмак дар пайдо намудани дастрасї ба тањсил ва
тањсилоти касбї ва/ѐ таъмини љои кор;
(в) сару либоси мувофиќ ва муносиби иќлим;
(г) ѐрии психологї (равонї), бо маќсади ба кўдак дар
њамгироии ў дар оила ва љомеаи худ кўмак расонидан;
(д) наќлиѐт то хонаи ў ѐ љои дигари зисти ў;
(е) ѐрии молї то ба охир расонидани тањсил ѐ љои кор пайдо
кардани ў, агар оилаи кўдак ўро аз љињати моливї
дастгирї накунад таъмин мегардад.
Барои ба раванди њамгирої мусоидат намудан,
(а) њокимияти
мањаллї
[вилоятњо/ноњияњо]
макони
зисти
муносиб ва дигар хизматрасонињоро бо маќсади ба кўдак
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дар њамгироии ў дар љомеа кўмак расонидан,
мекунад;
(б) [номи маќомоти муносиби њифзи кўдак] татбиќи
њамгирої ва таъмини хизмати ѐрирасон ба кўдак
ўро, њадди аќал барои давраи 6 моњ баъд аз озод
кўдак, њамоњангї (роњбарї) мекунад.
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таъмин
наќшаи
ва оила
кардани

ТАФСИРИ ЌОНУН

Муќаддима (ѓайрињатмї)
Муќаддима, ки меъѐр муќаррар намекунад, изњороти муњими
Парлумон оид ба арзишњое мебошад, ки дар асоси онњо ќонун тартиб дода
шудааст. Ин изњорот метавонад бањри татбиќи ќонун ва барои ба судњо
дар тафсири он кўмак расонидан истифода шавад. Таљрибаи истифодаи
муќаддима дар ќонунњо дар њар кишвар њар хел аст. Муќаддима ин љо
илова гардидааст, аммо мазмуни он ба намуди каме аз ин фарќкунанда дар
ќисми Принсипњои адлияи ноболиѓон дар Моддаи 13-и Ќонуни мазкур
ифода гардидааст.

ФАСЛИ (САРЛАВЊА) I.
МУЌАРРАРОТИ УМУМЇ
БОБИ 1.
МУЌАРРАРОТИ АСОСЇ

Моддаи 1. Ном
Дар баъзе кишварњо муќаррарот оид ба адлияи ноболиѓон дар
якчанд ќонунњои гуногун, аз љумла ќонунњои љиноятї, кодексњои
мурофиаи љиноятї, ќонунњо дар бораи ноболиѓон, санадњо дар бораи
кўдакон ѐ ќонунњо дар бораи таъминоти иљтимої, дида мешавад. Барои
пешгирї намудани мушкилињо вобаста ба мављуд будани якчанд
муќарароти (ќонунии) алоњида оид ба кўдакони бо ќонун дар
мухолифатбуда дар ќонунгузорї ва бо назардошти мављуд будани ќонуни
ягона дар бораи адлияи ноболиѓон дар гўшањои гуногуни дунѐ, ќонуни
мазкур намунаи модели форогири ќонуни ягона дар бораи адлияи
ноболиѓон мебошад. Ин барои њамаи шахсони ба раванди адлияи
ноболиѓон дахлдор, ба мисли маќомоти полис, маќомоти прокуратура,
судњо, шахсоне, ки ѐрии њуќуќї мерасонанд, мутахассисоне, ки бо кўдакон
кор мекунанд ва љомеа имконият медињад, то онњо ба љои якчанд
муќаррароти алоњидаи дар ќонунњои гуногун дарљгардида як санади
фарогири ќонуниро мутолиа кунанд ва бифањманд. Дар баъзе аз кишварњо
ин бо сабабњои гуногун метавонад ѓайриимкон бошад. Дар чунин маврид
танњо таѓйиру иловањо ба ќонунњои мављуда метавонанд ворид гарданд.
Агар кишварњо танњо ба ќонуни мављуда таѓйиру иловањо ворид кунанд,
бо назардошти оне, ки номи ќонун аллакай муайян гардидааст ин модда
зиѐдатї мешавад.
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Моддаи 2. Њадаф
Мувофиќи Моддаи 40 (1)–и Конвенсия оид ба њуќуќи кўдак (КЊК),
ин муќаррарот њадафи ќонун дар бораи адлияи ноболиѓонро, ки мусоидат
ба њамгироии кўдак ва мавќеи ќавї пайдо намудани вай дар љомеа
мебошад, таъкид месозад ва шарњ медињад. Аз ин лињоз, Ќонун дар бораи
адлияи ноболиѓон бояд онро таъмин намояд, ки муносибат бо кўдакони
бо ќонун дар мухолифатбуда дар асоси эњтироми шаъну шарафи онњо ба
роњ монда шавад. Ин њамчунин устувор намудани эњтироми кўдак нисбат
ба њуќуќњои инсон ва озодињои асосии дигаронро дар бар мегирад.
Моддаи 3. Мафњумњо
‚Айбдоршаванда‛ – барои дарк намудани натиљањои раванди баъд аз
айбдоркунии мурофиа судии кўдаки бо ќонун дар мухолифатбуда, ба
мисли истифода аз чорањои алтернативаи мурофиа судї
[чорањои
бартарафкунї аз низоми адлия] ѐ њабси пешакї, ба таври мушаххас муайян
намудани он, ки аз кадом ваќт сар карда кўдак дар содир намудани љиноят
айбдоршаванда дониста мешавад бенињоят муњим аст.
‚Кўдак‛ – мафњуми ‚кўдак‛, ки дар ќонуни мазкур истифода
мегардад, аз Моддаи 1 КЊК гирифта шудааст. Дар баъзе кишварњо
кўдакони бо ќонун дар мухолифатбудае, ки аз синни фарорасии
љавобгарии љиноятї калонтар ва аз синни 18 хурдтар мебошанд,
‚ноболиѓон‛ номида мешаванд. Аммо, ин мафњум бо мурури замон дар
зерматн маънии манфии бадномкунандаро пайдо намуд. Бо назардошти
ин Ќонуни мазкур мафњумеро, ки аз љониби Кумита оид ба њуќуќњои кўдак
(Кумита оид ба КЊЌ) авлотар дониста шудааст, яъне «кўдак» ба љои
ноболиѓ, истифода мекунад. Барои таъмин намудани мураттабии баѐн њар
як кишвар бояд яке аз ин мафњумњоро барои истифода дар санадњои
ќонунгузории миллї интихоб кунад.
‚Кўдаки бо ќонун дар мухолифатбуда‛ - Кумита оид ба КЊЌ дар
Ќайдњои умумии № 10 муќаррар намудааст, ки дар асоси Моддаи 40-уми
КЊК бо њар як шахси аз синии 18 хурдтар, ки барои содир кардани љиноят
гумонбар дониста мешавад, муносибат бояд мувофиќи ќоидањои адолати
судї нисбати кўдак (ѐ ноболиѓ) ба роњ монда шавад.23Дар баъзе кишварњо
ќонун дар бораи адлияи ноболиѓон танњо нисбати кўдакони аз синии 15,
16 ѐ 17 хурдтар амал мекунад.
‚Маќомоти салоњиятнок‛ - дар тамоми матни ќонун мафњуми
‚маќомоти салоњиятнок‛ бо маќсади мусоидат ба амалї шудани
ќонунгузории миллї истифода шудааст. Сањолияти маќомотњои гуногунро
дар њар марњилаи раванди адолати судї нисбати ноболиѓон давлатњо худ
муайян мекунанд.
‚Мањкумшуда‛ – танњо нисбат ба кўдаки барои содир намудани
њуќуќвайронкунии љиноятї мањкумшуда як ќатор њукмњо, бо кафолатњо
23Кумита

оид ба њуќуќњои кўдак, Ќайдњои умумии № 10, Њуќуќњои кўдакон дар адлияи
ноболиѓон, 25 апрели соли 2007 (CRC/C/GC/10), банди 37.
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тибќи муќаррароти дар Ќонуни мазкур пешбинишуда, метавонанд
бароварда шаванд.
‚Васї-намоянда дар кори судї (curator ad litem/guardian ad litem)‛ азбаски кўдак њељ гоњ бе намояндагии падару модар ѐ васии ќонунї дар
тафтишоти судї иштирок намекунад, дар мавриди набудани падару
модар ва васии ќонунии кўдак суди дахлдор бояд нафареро таъин намояд,
ки вазифаи намояндагии падару модар ѐ васии ќонуниро иљро кунад.24
‚Мањрум сохтан аз озодї/њабс кардан‛ – мафњумњое мебошанд, ки
барои тавсиф кардани њамаи намудњои мањдудкунии љисмонии озодии
кўдак дар асоси станданртњо ва меъѐрњои байналмилалї истифода
мешаванд.
‚Намунаи мањрамона‛ – Њарчанде мафњуми алоњида барои ‚намунаи
мањрамона‛ дар њуќуќи байналмилї вуљуд надорад, муайян намудани
намунањое, ки аз кўдак метавонанд гирифта шаванд ва њолатњои
гирифтани чунин намунањо барои таъмин намудани эњтироми шаъну
шарафи кўдак ва риояи њуќуќ ба дахлнопазирии шахсии ў дар тамоми
љараѐни адолати судї ањамияти аввалиндараља дорад.
‚Ёрии њуќуќї‛ – Мувофиќи Моддаи 37 (г) КЊК њар як кўдаки аз
озодї мањрумшуда њуќуќ ба дастрасии фаврї ба ѐрии њуќуќї ва дигар
кўмакњои дахлдор дорад.25 Њамчунин, Моддаи 14 Паймони байналмилалї
доир ба њуќуќњои гражданї ва сиѐсї (минбаъд ПМЊГС) талаб мекунад, ки
дар њолати барои пардохти музди њимоятгар имконият надоштани кўдак ѐ
падару модари ў, ѐрии њуќуќии ройгон ба ў бояд таъмин гардад. Дар сатњи
минтаќавї њуќуќ ба ѐрии њуќуќии ройгон инчунин дар Моддаи 17(2)(с)(iii)
Оинномаи Африќої оид ба њуќуќњо ва некўањволии кўдак (ОАЊНК),
Моддаи 18(2)(f) Оинномаи Африќої оид ба љавонон (ОАЉ), Моддаи
7(1)(с) Оинномаи Африќої оид ба њуќуќњои инсон ва одамон (Оинномаи
Банљул), Моддаи 6(3)(с) Конвенсияи Аврупої оид ба њуќуќи инсон
(КАЊИ), Моддаи (8)(2)(d) Конвенсияи Амрико оид ба њуќуќи инсон
(КАЊИ), ва Моддаи 13(1) Оинномаи давлатњои араб оид ба њуќуќи инсон
(Оинномаи давлатњои араб) муќаррар шудааст. Бар иловаи ин, Принсипњо
ва ќоидањои навќабулгардидаи Созмони Милали Мутањњид оид ба
дастрасї ба ѐрии њуќуќї дар низоми мурофиаи судии љиноятї ѐрии
њуќуќиро барои кўдакони бо ќонун дар мухолифатбуда пешбинї
мекунад.26 Ќоидаи 7-уми Ќоидањои Пекин27 ‚њуќуќи кўдак ба машварат‛ро пешбинї мекунад ва ќоидаи 93 Ќоидањои стандартии аќалї оид ба

Њамчунин Дастури IV.E.75, Ќоидањои Кумитаи Вазирони Шўрои Аврупо оид ба адолати
некхоњона нисбат ба кўдак ва эзоњномаи он, 17 ноябри соли 2010, намоянда-васї барои
кори судиро њамчун намояндаи падару модар ва васии ќонунии кўдак эътироф мекунад.
25 Инчунин нигаред ба: КЊИ, Ќатъъномаи 7/29, «Њуќуќњои кўдак», 28 марти соли 2008,
банди муќ. 32
26 Маљмааи умумии СММ, Принсипњо ва ќоидањои СММ оид ба дастрасї ба ѐрии њуќуќи
дар низоми адолати судии љиноятї, 28 марти соли 2013 (A/67/187), Ќоидаи 10, банди 52
(d); инчунин Принсипи 3, банди 22, ки таъмини «шароити сањлгирона»-ро барои кўдакон
таъкид месозад.
27Маљмааи умумии СММ, Ќоидањои стандартии аќалии Созмони Милали Муттањид дар
бораи ба роњ мондани адлияи ноболиѓон (Ќоидањои Пекин), ки 29 ноябри соли 1985
(A/RES/40/33) аз љониби Маљмааи умумї ќабул гардидаанд.
24

53

Адлия дар масоили марбут ба кўдакони бо ќонун дар мухолифатбуда

муносибат бо мањбусон28 нисбат ба шахсони болиѓ ва њам кўдакони бо
ќонун дар мухолифатбуда талаб мекунад, ки ‚ба мањбуси суднашуда
(мањкумнашуда) гирифтани ѐрии њуќуќии ройгон, дар њолати мављуд
будани он, ва мулоќот бо машваратчии њуќуќии ў дар робита ба њимояи ў,
ва инчунин омода намудан ва супоридани дастурњои махфї ба ў бояд
иљозат дода шавад ‛.29
‚Васии ќонунї‛ – Дар њолати надоштани падару модар ѐ дар иљрои
ўњдадории падару модарии худ мањдуд шудани падару модари кўдак,
васии ќонунї барои кўдак дар асоси ќонун ѐ бо ќарори суд таъин мегардад
ва ўњдадории падару модар дар асоси ќонунгузории миллї ба зимаи ў
гузошта мешавад.
Моддаи 4. Доираи амали Ќонуни мазкур
(1) Муќаррароти мазкур доираи амали Ќонунро бо назардошти
вазъият ва љойи татбиќи он мушаххас мекунад.
(2) Бо ин муќаррарот Ќонун доираи амали талаботи Ќонуни
мазкурро бо назардошти вазъи шахси дахлдор муќаррар мекунад.
Амали ќонуни мазкур нисбат ба њамаи кўдакони бо ќонун дар
мухолифатбуда, ки аз синни фарорасии љавобгарии љиноятї
калонтар ва аз синни 18 сола хурдтар мебошанд ва дар (номи
кишвар) зиндагї мекунанд ѐ дар ќаламрави (номи кишвар) ќарор
доранд татбиќ мегардад.
Бар иловаи ин, бояд ќайд намуд, ки ба ягон тафовут байни кўдакон
бояд роњ дода нашавад. Кўдакони шањрванди кишварњои хориљї,
кўдакони паногоњталабандагон
ва кўдаконе, ки муваќатан зери
юриздиксия ќарор доранд, бояд субъекти ќонун оид ба адлияи ноболиѓон
бошанд. Њисобидани ягон гурўњи кўдакон њамчун кўдакони берун аз
низоми адлияи ноболиѓон табъиз њисобида мешавад, ки бар хилофи
Моддаи 2 КЊК мебошад.
Давлатњо бояд ба инобат гиранд, ки аксари кишварњои аврупої
доираи амали ќонуни адлияи ноболиѓонро бо назардошти шахси дар
маркази таваљљўњ буда дар кишвари худ, то ба синни 21 тамдид кардаанд,
зеро далелњои неврологї ва омўзишњои инкишофи маѓзи сар муайян
сохтаанд, ки дарѐфти тафовут байни маѓзи сари кўдаки синнаш калонтар

28Ќоидањои

стандартии аќалї оид ба муносибат бо мањбусон, Конгресси аввалини
Созмони Милали Муттањид оид ба пешгирии љиноят ва муносибат ба љинояткорон,
Женева, 22 август – 3 сентябри соли 1955: њисоботи аз љониби Котибот (нашриѐти
Созмони Милали Муттањид, шумора барои фурўш 1956 IV.4) омодашуда.
29Ќоидањои стандартии аќалї оид ба муносибат бо мањбусон, Конгресси аввалини
Созмони Милали Муттањид оид ба пешгирии љиноят ва муносибат ба љинояткорон,
Женева, 22 август – 3 сентябри соли1955: њисоботи аз љониби Котибот (нашриѐти
Созмони Милали Муттањид, шумора барои фурўш 1956 IV.4) омодашуда. Ќоидаи 93. Бо
чунин ишора Тавсияномаи 2 (CM/Rec (2006)) Кумитаи вазирони кишварњои аъзои
Ќоидаињои мањбас дар Аврупо, ки аз љониби Кумитаи Вазирон 11 январи соли 2009 дар
нишасти 952-юми Муовинони вазирон ќабул гардидааст, талаб мекунад, ки «дар њолати
вуљуд доштани наќшаи эътирофшуда оид ба расонидани ѐрии њуќуќии ройгон маќомоти
давлатї онро ба иттилои њамаи мањбусон расонанд» (банди 23.3).
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ва маѓзи сари љавони болиѓ душвор аст.30 Шўрои Аврупо ин нуќтаи
назарро дастгирї мекунад ва таъкид месозад, ки ‚љавонони болиѓи
љинояткор метавонанд дар њолати муносиб ноболиѓ њисобида шаванд ва
муносибат бо онњо ба таври мувофиќ бояд ба роњ монда шавад‛.31 Дар
тавсияи ќаблї Шўрои Аврупо изњор кардааст, ки ‚агар суд хулоса
барорад, ки камолот ва њисси масъулиятнокии љавони болиѓ барои амали
содиркардааш ба дараљаи камолоти одами комилан болиѓ намерасад, бо
назардошти гузариши давомдори кўдак ба синни балоѓат, бояд имконият
дода шавад, то муносибат бо љавонони болиѓи аз синии 21 хурдтар ба
тарзи бо муносибат бо ноболиѓон муќоисашаванда ба роњ монда шавад ва
чорањои нисбат ба ноболиѓон истифодашаванда нисбат ба онњо истифода
гардад‛.32
Агар давлатњо тарафдори истифодаи доираи васеъшудаи амали
ќонун бо назардошти шахси дар маркази таваљљўњ буда бошанд,
муќарроти Моддаи 4(2) ба тариќи дигар чунин метавонад ифода шавад:
(2) Ќонуни мазкур нисбат ба њамаи кўдакони аз синни љавобгарии
љиноятї калонтар ва аз синни 21 хурдтар, ки сокини [номи кишвар]
мебошанд ѐ дар ќаламрави [номи кишвар] ќарор доранд ва бо ќонун дар
мухолифат њастанд, амал мекунад.
Давлатњо бояд огоњ бошанд, ки дар мавриди интихоби муќарроти
алтернативии дар боло ишорашуда, тамоми матни Ќонуни намунавї бо
назардошти мураттабии баѐн бояд мутобиќ гардонида шавад. Шахсони аз
синии 18 калонтар ва аз синни 21 хурдтар дар КЊК дигар кўдак њисобида
намешаванд. Аз ин сабаб давлате, ки аз муќарроти алтернативї истифода
мекунад, бояд мафњуми ‚љавони болиѓ‛-ро (њамчун шахси аз синии 18
калонтар ва аз синни 21 хурдтар) дар Моддаи 3 муќаррар кунад ва дар
тамоми матни ќонун онро дар якљоягї бо мафњуми ‚кўдак‛ мавриди
истифода ќарор дињад.
(3 ва тариќи дигари (пешнињоди алтернативии) 3)
Њардуи ин муќаррарот амали ќонунро бо назардошти давраи
муайян (ratione temporis) муќаррар месозанд. Бо ишора ба ‚маќомоти
салоњиятнок‛ дар пешнињоди алтернативї, ин муќаррарот гуногунии
раванди ќонунгузориро дар давлатњои мухталиф эътироф менамояд.
Маќомоти салоњиятнок бояд аз љониби њар як кишваре, ки ин ќонунро
ќабул ва татбиќ менамояд, муайян гардад.

30Оид

ба мавзўи инкишофи маѓзи сар ба њуљљати зерин нигаред: Кумита оид ба бањодињии
ислоњоти адлияи ноболиѓон, Бонни Р. Љонсон, Р., Чемерс, Б., Шук, Љ. (њайати тањ.),
Ислоњоти адлияи ноболиѓон: Бархурди рушд (Нашриѐти Нейшинал Академиз: Вашингтон
2012) (номи асли ба забони англисї: Bonnie, R., Johnson, R., Chemers, B., Schuck, J. (eds.),
ReformingJuvenileJustice: A Developmental Approach (The National Academies
Press:Washington D.C. 2012)), сањ. 4-5.
31Тавсияномаи 2 (CM/Rec (2008)) Кумитаи вазирон ба кишварњои аъзо оид ба баррасии
љинояткорї байни ноболиѓон ва наќши адлияи ноболиѓон, ки аз љониби Кумитаи
вазирон
4 ноябри соли 2008 дар нишасти 1040-уми Муовинони вазирон ќабул
гардидааст. Банди 17.
32Тавсияномаи 20 (CM/Rec (2003)) Кумитаи вазирон ба кишварњои аъзо оид ба баррасии
љинояткорї байни ноболиѓон ва наќши адлияи ноболиѓон, ки азљониби Кумитаи вазирон
24 сентябри соли 2003 дар нишасти 853-уми Муовинони вазирон ќабул гардидааст. Банди
11
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Адлия дар масоили марбут ба кўдакони бо ќонун дар мухолифатбуда

(4) Ин муќаррарот мушаххас мекунад, ки Ќонуни мазкур њамчун
ќонуни махсус (lex specialis) дар муносибат бо ќонуни асосии љиноятии
давлат амал мекунад. Њамин тариќ, ќонуни асосии љиноятї ва мурофиаи
љиноятї танњо дар он њолатњое амал мекунанд, ки Ќонуни мазкур барои
онњо муќаррот (талабот) пешбинї накардааст.33

БОБИ 2.
САЛОЊИЯТЊО

Моддаи 5. Суди кўдакон [ноболиѓон] [љавонон]
(1-2) Њам Моддаи 40 (b)(iii) КЊК ва њам Моддаи 14 ПМЊГС
муќаррар мекунанд, ки кўдаке, ки ба содир намудани њуќуќвайронкунии
љиноятї айбдор мешавад, бояд аз љониби маќомоти, суди фавќулъода
(трибунал) ѐ њокимияти судии салоњиятнок, мустаќил ва бетараф суд карда
шавад.34 Кумитаи СММ оид ба њуќуќи инсон дар Ќайдњои умумии № 32
талаб мекунад, ки маќомоти ваколатдор барои мурофиа судї бояд дар
ќонун муќаррар гардад, аз њокимияти иљроия ва ќонунгузор вобаста
набошад ѐ ‚дар њолатњои алоњида дорои мустаќилияти судї дар баррассии

33Масалан,

нигаред ба Моддаи 4-и Ќонуни Сербия дар бораи њуќуќвайронкунии
љиноятии ноболиѓон ва њифзи љиноятии ноболиѓон. Бо чунин ишора дар Ќисми 4-и
Ќонуни Љумњурии федеративии Олмон дар бораи судњои љавонон омадааст «муќарроти
ќонуни асосии љиноятї танњо дар људо намудани амалњои ѓайриќонуни кўдакон ба
љинояти (њуќуќвайронкунии љиноятии) вазнин ѐ нисбатан вазнин ва муайян намудани
мўњлати тафтишоти љиноят мувофиќи ќонун амал мекунад».
34 Дар миќѐси Аврупо давлатњои зерин судњои кўдакон, судяњои махсус барои кўдакон ѐ
институтњои монанд таъсис додаанд: Австрия, Белгия, Хорватия, Кипр, Чехия,
Англия/Вейлс, Фаронса, Олмон, Юнон, Венгрия, Ирландия, Италия, Косово, Голандия,
Ирландияи шимолї, Лањистон, Португалия, Шотландия, Сербия, Словения, Испания
ваТуркия: Љенсинг, А., Юриздикция ва хусусиятњои мурофиаи судии ноболиѓон дар Аврупо
дар: Дункел, Ф., Жива, Љ., Њорсфилд, П., Пруйн, И., (маљ.), Низоми адлияи ноболиѓон дар
Аврупо, Боби. 4, чопи 2-юм., (нашрияи Форум Ферлаг Годесберг:Мўнхенгладбах 2011),
сањ. 1614. (иќтибоси аслї ба забони англисї - Gensing, A., Jurisdiction and characteristics of
juvenile criminal procedure in Europe in: Dünkel, F., Grzywa, J., Horsfield, P., Pruin, I. (eds.),
Juvenile Justice Systems in Europe, Vol. 4, 2nd ed., (Forum VerlagGodesberg:
Mönchengladbach 2011)) . Дар минтаќаи Осиѐи љанубї судњои кўдакон, судяњои махсус
барои кўдакон ѐ институтњои монанд аз љумла дар кишварњо зерин мављуданд:
Афѓонистон [Кодекси ноболиѓони Афѓонистон аз соли 2005, Ќисми 9], Њиндустон
[Санад оид ба адлияи (нигоњубин ва њифзи )ноболиѓоон аз соли 2000, Ќисми 4 ва 29],
љазирањои Малдив, [Ќонун дар бораи њифзи њуќуќњои кўдак ва мурофиа судї (№ 6) аз
соли 2003, Ќисмњои 298(7), (10), (12)]: Гузориши ЮНИСЕФ, Адлияи ноболиѓон дар Осиѐси
љанубї-шарќї; бењтар намудани њифзи кўдакони бо ќонун дар мухолифатбуда тавассути
ќонун, 2006, (иќтибоси аслї ба забони англисї – UNICEF Report, Juvenile Justice in South
Asia; Improving Protection for Children in Conflict with the Law, 2006)сањ. 8. Дар минтаќаи
Африќо судњои кўдакон, судяњои махсус барои кўдакон ѐ институтњои монанд масалан
дар Гана [Санад оид ба адлияи кўдакон аз соли 2003 (№ 653), Ќисми 2], Кения [Санад оид
бакўдакон аз соли 2001, № 8, Ќисми IV], Африќои љанубї [Санад оид ба адлияи кўдакон
аз соли 2008, Фасли 9, Боби 63-67] мављуданд. Дар Канада, вилояти Квебек суди махсуси
кўдакон барои корњои кўдакон таъсис додааст: Бала, Н. Ва Робертс, Љ., Низоми адлияи
ноболиѓон дар Канада, дар: Юнгер-Тас, Љ., Декер, С., (маљ.) Роњнамои байналмилалї оид ба
адлияи ноболиѓон, (нашрияти Спрингер:Нью Йорк, 2008), (иќтибоси аслї ба забони
англисї - Bala, N. and Roberts, J., Canada’s Juvenile Justice System, in: Junger-Tas, J., Decker,
S., (eds.) International Handbook of Juvenile Justice, (Springer: New York, 2008)) сањ. 44.
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масъалањои њуќуќї дар раванди мурофиаи судї бошад‛.35 Мувофиќаи
Моддаи 14 ПМЊГС маќомоти маъмурии њокимияти иљроия «суди
фавќулъодаи (трибунал) мустаќил ва бетараф» ба њисоб намеравад.
Моддаи 40 (3) КЊК давлатњои аъзои Ковентсияро вазифадор мекунад, ки
бањри таъсиси муассисањои мутобиќ хусусан ба кўдакон ‚кўшиш ба харљ
дињад‛. Аммо Кумита оид ба КЊК тавсия медињад, ки давлатњои аъзо
судњои алоњида барои мурофиаи судии кўдаконе, ки ба содир намудани
њуќуќвайронкунии љиноятї айбдор мешаванд, таъсис дињанд.36 Њанчанде
баъзе аз давлатњои аъзо судњои алоњида барои ноболиѓон таъсис доданд,
норасоии захирањо барои таъсис ва рушди чунин судњо дар як ќатор
кишварњои дигар метавонад монеа шавад. Барои чунин њолат, Кумита оид
ба КЊК тавсия медињад, ки суди ноболиѓон дар доираи судњои мављудаи
сатњи вилоятї ва ноњиявї таъсис дода шавад.37 Агар ин имконпазир
набошад, яке аз толорњои мурофиаи судї дар бинои суд метавонад људо
гардад ва њамчун суди ноболиѓон истифода шавад. Дар Ќайдњои умумии
№ 10-и Кумита оид ба њуќуќи кўдак инчунин омадааст, ки агар таъсиси
судњои ноболиѓон ѓайриимкон бошад, давлати аъзо бояд судяњо ва
магистратњои махсусро барои баррасии парвандањои ноболиѓон таъин
намояд.38 Њайати судњои ноболиѓон вобаста аз кишвар мухталиф аст.39
Дар мавриди фазои суд, давлат бояд ќоидањо оид ба муњит ва фазои суди
кўдакон [ноболиѓон] [љавонон]-ро муќаррар кунад. Чунин ќоидањо намуди
ашѐи хона (мизу курси), тарз ва тартиби нишаст дар толорро мушаххас
мекунад, њузури падару модар, васии ќонунї ва дар њолати њозир
набудани њардуи онњо, намоянда дар кори судиро (curator ad litem) [васї
дар кори судї (guardian ad litem)] таъмин менамояд, ба кўдак иљозат
медињад, то ў дар рафти мурофиа бо намояндаи ќонунии худ гуфтушунид
кунад, муќаррар мекунад, ки судя бо кўдак дар як сатњ нишинад ва
пўшидани либоси расмии судїро, ки одатан судя (њо) ва дигар
иштирокчиѐни мурофиа, аз љумла прокурор ва њимоятгари
айбдоршаванда дар тан доранд, манъ мекунад.
(3) Судњои махсус оид ба ноболиѓон бояд барои кор бо кўдакони бо
ќонун дар мухолифатбуда таъин гарданд.40 Дар мувофиќа бо Моддаи 40
(b)(iii) КЊК ва њам Моддаи 14 ПМЊГС онњо бояд мустаќил ва озод аз
дахолати њокимияти иљроия бошанд. Судяњои ноболиѓон бояд аз
омўзишњои махсус оид ба КЊК, сабабњои иљтимої ва дигар сабабњои
35Кумитаи

СММ оид ба њуќуќи инсон, Ќайдњои умумии № 32, Моддаи 14, Њуќуќ ба
баробарњуќуќї дар назди судњо ва судњои фавќулъода (трибунал), ва њуќуќ ба суди одил, 23
августи соли 2007 (CCPR/C/GC/32), банди 18.
36 Кумита оид ба њуќуќи кўдак, Ќайдњои умумии № 10, Њуќуќњои кўдак дар адлияи
ноболиѓон, 25 апрели соли 2007 (CCPR/C/GC/10), банди 93.
37 Кумита оид ба њуќуќи кўдак, Ќайдњои умумии № 10, Њуќуќњои кўдак дар адлияи
ноболиѓон, 25 апрели соли 2007 (CCPR/C/GC/10), банди 93.
38 Кумита оид ба њуќуќи кўдак, Ќайдњои умумии № 10, Њуќуќњои кўдак дар адлияи
ноболиѓон, 25 апрели соли 2007 (CCPR/C/GC/10), банди 93.
39 Масалан Моддаи 121 Ќонуни граждании Мисри араб., № 126/2008 муќаррар мекунад:
«Суди кўдакон аз 3 магистрат иборат мешавад ва яз љониби ду коршинос, ки якеаш љинси
зан аст, дастгирї карда мешавад. Ду коршинос баъд аз омўзиши њамаљонибаи вазъи
кўдак гузориши худро ба суд пеш аз ќабули ќарор месупоранд. Ду коршиноси дар боло
ќайдгардида бо фармони Вазири адлия дар мувофиќат бо Вазири корњои иљтимої таъин
мегарданд. Шартњо барои номзад ба вазифаи коршинос бо фармони Вазири корњои
иљтимої муќаррар мегардад (....)».
40Нигаред ба Ќарори 10/2 КЊИ СММ, Њуќуќњои инсон дар адолати судї, хусусан дар
адолат исудї нисбати ноболиѓон, 24 марти 2009, банди муќ. 6.
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љинояткории ноболиѓон, ‚љињати психологї ва дигар хусусиятњои
камолоти кўдак, бо таваљљўњи махсус ба духтарон ва кўдакони аќалиятњои
миллї ва халќиятњои муќимї, (...) љараѐни фаъолияти гурўњї, ва чорањои
мављуда барои истифода нисбати кўдакони бо ќонун дар мухолифатбуда
(...)‛ гузаранд.41 Омўзишњо бояд инчунин омўзиш оид ба масъалањои зидди
нажодпарастї ва бисѐрфарњангиро дар бар гиранд.42 Баъзе аз давлатњо
метавонанд дастурамал оид ба омўзиши кормандони судњои адлияи
ноболиѓон ва дигар мутахиссисоне [муносиб], ки дар доираи низоми
адлияи ноболиѓон кор мекунанд, омода ва ќабул намоянд.
(4) Агар шахси болиѓ дар якљоягї бо кўдак њуќуќвайронкунии
љиноятї содир карда бошад, парвандаи кўдак дар якљоягї бо парвандаи
шахси болиѓ баррасї нашуда, дар суди кўдакон [ноболиѓон] [љавонон]
баррасї мегардад. Њукми кўдак на дар асоси ќонуни љиноятии кишвар,
балки танњо дар асоси Ќонуни мазкур бароварда мешавад.
(5) Дар њодати содир кардани њуќуќвайронкунии љиноятї аз љониби
кўдак ва оѓоз гардидани мурофиаи судї баъд аз ба синни 18 сола расидани
ў, парвандаи ў на дар суди шахсони болиѓ, балки дар суди кўдакон
[ноболиѓон] [љавонон] баррасї мегардад. Меъѐри мазкур маънои онро
дорад, ки агар њуќуќвайронкунї дар давраи кўдак будани љинояткор
содир шуда бошад, парвандаи ў бояд бо назардошти он њолат баррасї
карда шавад.
(6) Бо маќсади ба таври самаранок татбиќ намудани њуќуќ ба эътироз
овардан аз болои њукми суд (Моддаи 14 (5) ПМЊГС) дар доираи
ќонунгузорї бар бораи адлияи ноболиѓон, ќонуни Мазкур суд ѐ палатаи
аппелятсионї таъсис медињад, ки салоњияти аз нав дида баромадани
ќарорњои судиро дорост.
Моддаи
[ноболиѓон]

6.

Прокуророни

махсус

оид

ба

кор

бо

кўдакон

(1) Кумита оид ба КЊК бар он аќидааст, ки «низоми фарогири
адлияи ноболиѓон (...) талаб мекунад, ки [a]43 идораи прокурори махсус
таъсис дода шавад»44. Мантиќи ин аќидаи Кумита оид ба КЊК дар
Ќайдњои умумии № 10 чунин шарњ дода шудааст: «Агар иштирокчиѐни
асосии адолати судї нисбати ноболиѓон, ба мисли кормандони полис,
прокуророн, судяњо ва нозирони корњои ислоњотї ба пуррагї ин
кафолатњоро эњтиром ва њифз нанамоянд, чї тавр онњо метавонанд
интизор шаванд, ки кўдак бо дидани чунин намунаи манфї њуќуќи инсон

Кумита оид ба њуќуќи кўдак, Ќайдњои умумии № 10, Њуќуќњои кўдак дар адлияи
ноболиѓон, 25 апрели соли 2007 (CCPR/C/GC/10), банди 97.
42Ќарори 10/2 КЊИ СММ, Њуќуќњои инсон дар адолати судї, хусусан дар адолати судї
нисбати ноболиѓон, 24 марти 2009, банди муќ. 6. Дар ин маврид таваљљўњ кунед ба:
Ќатъномаи МУ 63/241, Њуќуќњои кўдак, 13 марти 2009, банди муќ. 45; Ќатъномаи МУ
A/RES/67/166, Њуќуќњои инсон дар адолати судї, 20 декабри с. 2012, банди муќ. 22.
43 На дар шакли матни аслї.
44 Кумита оид ба њуќуќи кўдак, Ќайдњои умумии № 10, Њуќуќњои кўдак дар адлияи
ноболиѓон, 25 апрели соли 2007 (CCPR/C/GC/10), банди 92.
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ва азодињои асосии дигаронро эњтиром кунад?».45 Аз ин сабаб муњим аст,
ки идораи прокурори махсус оид ба кор бо кўдакон дар њар ноњияе, ки суд
он љо ќарор дорад, бо кормандони махсус омўзонидашуда таъсис дода
шавад.46
(2) Дар њолати имконпазир набудани таъсиси идорањои прокурори
махсус оид ба кор бо кўдакон дар њар як ноњия, прокуророни идораи
прокурори ноњияи мазкур, ки ба баррасии парвандањои шахсони болиѓ
машѓуланд, барои кор бо парвандањои кўдакон баъд аз гузаштан аз
омўзиши махсус пешнињод мегарданд.
Моддаи 7. Шуъбањои [идорањои] махсуси полис
(1) Кумита оид ба КЊК дар Ќайдњои умумии № 10 тавсия
медињад, ки шўъбањои махсуси полис оид ба кор бо кўдакони бо
ќонун дар мухолифатбуда таъсис дода шаванд.47 Бо чунин ишора
Тавсияи 7 (85) – и гузориши муштараки Дафтари Комиссари Олии
СММ оид ба њуќуќњои инсон, Дафтари СММ оид ба маводи
мухаддир ва љиноят ва Намояндаи махсуси Дабири кулл оид ба
хушунат нисбат ба кўдакон бахшида ба пешгирї ва коњиш додани
хушунат нисбати кўдакон дар доираи низоми адлияи ноболиѓон
барои ба роњ мондани чунин «тахассус дар маќомоти полис»
даъват мекунад.48 Кормандони полисе, ки бо кўдакон сару кор
доранд, бояд аз омўзиши махсус бахшида ба чї тавр бо кўдак
муносибат кардан ва усулњои камолоти кўдак
гузаранд49 ва аз
љониби маќомоти салоњиятнок дар асоси ќонуни миллї дар бораи
полис таъин гарданд.
(2) Дар њолати имконпазир набудани таъсиси шўъбањои
махсуси полис, њадди аќал бояд корманди полис барои кор бо
ноболиѓон аз ќатори кормандони шўъбањои дигар таъин гардад, то
татбиќи тавсияњои Кумита оид ба КЊК дар давлати аъзо таъмин
карда шавад.
Кумита оид ба њуќуќи кўдак, Ќайдњои умумии № 10, Њуќуќњои кўдак дар адлияи
ноболиѓон, 25 апрели соли 2007 (CCPR/C/GC/10), банди 13, зербанди 2.
46 Дар мавриди талаботи омўзиш ба њуљљатњое зерин нигаред: Ќатъномаи МУ 63/241,
Њуќуќњои кўдак, 13 марти 2009, банди муќ. 45; Ќарори 10/2 КЊИ СММ, Њуќуќњои инсон
дар адолати судї, хусусан дар адолати судї нисбати ноболиѓон, 24 марти 2009, банди муќ.
6; Ќатъномаи МУ A/RES/67/166, Њуќуќњои инсон дар адолати судї, 20 декабри с. 2012,
банди муќ. 22.
47 Кумита оид ба њуќуќи кўдак, Ќайдњои умумии № 10, Њуќуќњои кўдак дар адлияи
ноболиѓон, 25 апрели соли 2007 (CCPR/C/GC/10), банди 92.
48Тавсияи 7 (85) – и гузориши муштараки Дафтари Комиссари Олии СММ оид ба
њуќуќњои инсон, Дафтари СММ оид ба маводи мухаддир ва љиноят ва Намояндаи
махсуси Дабири кулл оид ба хушунат нисбат ба кўдакон бахшида ба пешгирї ва коњиш
додани хушунат нисбати кўдакон дар доираи низоми адлияи ноболиѓон, 27 июни с. 2012,
(A/HRC/21/25), банди 85; инчунин Ќатъномаи МУ 63/241, Њуќуќњои кўдак, 13 марти 2009,
банди муќ. 27 (d).
49 Ба њуљљатњои зерин нигаред: Ќатъномаи МУ 63/241, Њуќуќњои кўдак, 13 марти 2009,
банди муќ. 45; Ќарори 10/2 КЊИ СММ, Њуќуќњои инсон дар адолати судї, хусусан дар
адолати судї нисбати ноболиѓон, 24 марти 2009, банди муќ. 6; Ќатъномаи МУ
A/RES/67/166, Њуќуќњои инсон дар адолати судї, 20 декабри с. 2012, банди муќ. 22.
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Моддаи 8. Муассисањои таъминоти иљтимої
Дар баррасии масъалањои марбут ба адлияи ноболиѓон такя ба
дастгирии муассисањои таъминоти/ѐрии иљтимої дар тамоми марњилањои
адолати судї нисбати ноболиѓон, махсусан дар мавриди дастрас намудани
маълумот оид ба вазъи зиндагї ва вазъи иљтимоии кўдак, барои суд,
идораи прокурор, полис ва њам худи кўдак наќши муњимро мебозанд.50 Аз
ин лињоз, давлат бояд таъсиси муассисањои таъминоти/ѐрии иљтимоиро
дар назди љамъиятњо (дар сатњи мањаллї) таъмин намояд ва барои
кормандони онњо омўзишњо ташкил кунад.51 Аз сабаби хусусияти хосаи
њар як низоми њуќуќї52, дар њар кишвар мафњуми ‚муассисањои таъминоти
иљтимої‛ ба таври мухталиф истифода мешавад ва аз ин лињоз, Ќонуни
мазкур мафњуми васеъи ‚муассисањои таъминоти иљтимої‛-ро истифода
мекунад.

БОБИ 3.
ЉАВОБГАРИИ ЉИНОЯТЇ

Моддаи 9. Синни аќали љавобгарии љиноятї
(1) Cинни љавобгарии љиноятї синни аќале мебошад, ки бо
фарорасии он кўдак ба содир намудани њуќуќвайронкунии љиноятї дар
асоси ќонун [де юре] ќобилият пайдо мекунад. Синну сол метавонад
инчунин њамчун синни аќале њисобида шавад, ки бо фарорасии он кўдак
метавонад барои содир намудани љиноят тањти таъќиби љиноятї ќарор
дода шавад. Аммо ин ду синну сол метавонанд фарќ кунанд ва давлат
метавонад синни калонтарро њамчун синне, ки бо фарорасии он кўдак
метавонад дар доираи низоми адлияи ноболиѓон тањти таъќиби љиноятї
ќарор дода шавад, муќаррар кунад. Чунин бархурд њамчунин ба синне, ки
бо фарорасии он кўдак метавонад бо њукми суд аз озодї мањрум карда

Барои тањлили муќоисавї оид ба наќши муњими муассисањои таъминоти иљтимої дар
низоми адлияи ноболиѓон ба маводи зерин назар афканед: Љенсинг, А., Юрисдикция ва
хусусиятњои мурофиаи судии ноболиѓон дар Аврупо дар: Дункел, Ф., Жива, Љ., Њорсфилд,
П., Пруйн, И., (маљ.), Низоми адлияи ноболиѓон дар Аврупо, Боби. 4, чопи 2-юм., (нашрияи
Форум Ферлаг Годесберг:Мўнхенгладбах 2011), сањ. 1631. (иќтибоси аслї ба забони
англисї - Gensing, A., Jurisdiction and characteristics of juvenile criminal procedure in Europe in:
Dünkel, F., Grzywa, J., Horsfield, P., Pruin, I. (eds.), Juvenile Justice Systems in Europe, Vol. 4,
2nd ed., (Forum VerlagGodesberg: Mönchengladbach 2011))
51 Дар мавриди талаботи омўзиш ба њуљљатњое зерин нигаред: Ќарори 10/2 КЊИ СММ,
Њуќуќњои инсон дар адолати судї, хусусан дар адолати судї нисбати ноболиѓон, 24 марти
2009, банди муќ. 6; Ќатъномаи МУ A/RES/67/166, Њуќуќњои инсон дар адолати судї, 20
декабри с. 2012, банди муќ. 22.
52 Барои маълумоти иловагї оид ба мафњумњои гуногун барои «муассисањои таъминоти
иљтимої» дар кишварњои Аврупо ба маводи зерин нигаред: Љенсинг, А., Юриздикция ва
хусусиятњои мурофиаи судии ноболиѓон дар Аврупо дар: Дункел, Ф., Жива, Љ., Њорсфилд,
П., Пруйн, И., (маљ.), Низоми адлияи ноболиѓон дар Аврупо, Боби. 4, чопи 2-юм., (нашрияи
Форум Ферлаг Годесберг:Мўнхенгладбах 2011), сањ. 1633. (иќтибоси аслї ба забони
англисї - Gensing, A., Jurisdiction and characteristics of juvenile criminal procedure in Europe in:
Dünkel, F., Grzywa, J., Horsfield, P., Pruin, I. (eds.), Juvenile Justice Systems in Europe, Vol. 4,
2nd ed., (Forum VerlagGodesberg: Mönchengladbach 2011))
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шавад, тааллуќ дорад.53 Дар асоси Моддаи 40 (3) КЊК, давлатњои аъзо
саъю кўшиш мекунанд, то синни аќалеро муќаррар намоянд, ки дар сурати
аз ин син хурд будан, кўдакон ба вайрон кардани ќонунгузории љиноятї
ќодир њисобида нашаванд. Ќоидаи 4-и Ќоидањои Пекин тавсия мекунад,
ки ягон синни аќали љавобгарии љиноятї, ‚бо назардошти камолоти
эњсосї, аќлї ва маънавї, набояд дар синни бенињоят хурд‛ муќаррар
гардад.54 Дар Ќайдњои умумии № 10-и Кумита оид ба КЊК инчунин
њамчун тавсия омадааст, ки
‚давлатњои аъзо синни хурди аќали
љавобгарии љиноятиро (САЉЉ) то ба синни дар сатњи байналмилалї
пазируфташуда баланд бардоранд ‛ ва таъкид мешавад, ки ‚синни аќали
љавобгарии љиноятии хурдтар аз синни 12 ба аќидаи Кумита синни дар
сатњи байналмилалї пазируфташуда њисобида намешавад‛.55 Кумита
давлатњои аъзоро суботкорона даъват менамояд, то синни калонтари
аќали љавобгарии љиноятї, масалан синни 14 ѐ 16, муќаррар кунанд. 56
Кумита оид ба КЊК њамзамон ќайд менамояд, ки тавсияи Ќайдњои умумї
набояд бо маќсади паст кардани синни аќали љавобгарии љиноятї дар
кишварњое, ки он аз синни 12 баландтар аст, истифода шавад57. Кумита
инчунин ‚аз мављудияти таљрибаи истифодаи њолатњои истисної дар
робита бо синни аќали љавобгарии љиноятї масалан дар мавридњое, ки
кўдак барои содир намудани љинояти вазнин айдбор карда мешавад ѐ
кўдак ба дараљаи кофї барои ба љавобгарии љиноятї кашидан ба камолот
расида њисобида мешавад‛ изњори нигаронї мекунад.58 Доираи љиноятњое,
ки зери мафњуми ‚љинояти вазнин‛ муќаррар шудаанд дар њар давлати
мухталиф доираињои гуногуни љиноятњоро дар бар мегиранд. Аммо бояд
аз хотир набаровард, ки зери мафњуми љинояти ‚вазнин‛ мо хавфи љиддии
љинояти содиршударо дар назар дорем. Дар робита ба ин, Ќоидаи 17.1 (с)
Ќоидањои Пекин истифодаи њабси пешакиро танњо ба њолатњои љой
доштани ‚амали љиддї бо истифода аз хушанат нисбат ба шахси дигар‛
мањдуд мекунад. Вобаста ба ин бояд ќайд гардад, ки аксари давлатњои
Аврупо синни аќали љавобгарии љиноятиро синни 14 ѐ 15 муќаррар
кардаанд.59 Бо назардошти Ќайдњои умумии № 10 ва намунаи кишварњои
53Масалан

ба Љумњурии Шветсария агар нигоњ кунем, мувофиќи Ќонуни федералї дар
бораи њуќуќи љиноятии ноболиѓон аз 20 июни с. 2003, синни аќали љавобгарии љиноятї
синни 10 муќаррар шудааст (Моддаи 3), вале њукми мањрум сохтан аз озодї танњо нисбат
ба кўдаки ба синии 15 расида метавонад бароварда шавад (Моддаи 25).
54Маљмааи умумии СММ, Ќоидањои стардартии аќали Созмони Милили Муттањид дар
бораи ба роњ мондани адлияи ноболиѓон (Ќоидањои Пекин), ки дар МУ таърихи 29
ноябри соли 1985 (A/RES/40/33) ќабуд гардидааст, Ќоидаи 4; Тавсияи СМ/Rec (2008)11- и
Кумитаи вазирони кишварњои аъзо оид ба Ќоидањои аврупої оид ба љинояткорони
ноболиѓе, ки нисбат ба онхо љазо ва чорањо метавонанд муќаррар гарданд, ки аз љониби
Кумитаи вазирон 5 ноябри соли 2008 дар нишасти 1040-уми Муовинони вазирон ќабул
гардидааст, банди 4.
55Кумита оид ба њуќуќи кўдак, Ќайдњои умумии № 10, Њуќуќњои кўдак дар адлияи
ноболиѓон, 25 апрели соли 2007 (CCPR/C/GC/10), банди 32.
56Кумита оид ба њуќуќи кўдак, Ќайдњои умумии № 10, Њуќуќњои кўдак дар адлияи
ноболиѓон, 25 апрели соли 2007 (CCPR/C/GC/10), банди 33.
57Кумита оид ба њуќуќи кўдак, Ќайдњои умумии № 10, Њуќуќњои кўдак дар адлияи
ноболиѓон, 25 апрели соли 2007 (CCPR/C/GC/10), банди 33.
58Кумита оид ба њуќуќи кўдак, Ќайдњои умумии № 10, Њуќуќњои кўдак дар адлияи
ноболиѓон, 25 апрели соли 2007 (CCPR/C/GC/10), банди 34.
59Барои тањлили мукаммал оид ба Аврупо ба маводи зерин нигаред: Дункел, Ф., Жива, Љ.,
Њорсфилд, П., Пруйн, И., (маљ.), Низоми адлияи ноболиѓон дар Аврупо, Боби. 4, чопи 2юм., (нашрияи Форум Ферлаг Годесберг:Мўнхенгладбах 2011) (иќтибоси аслї ба забони
англисї - Dünkel, F., Grzywa, J., Horsfield, P., Pruin, I. (eds.), Juvenile Justice Systems in
Europe, Vol. 4, 2nd ed., (Forum Verlag Godesberg: Mönchengladbach 2011)); шарњи
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Аврупо давлатњои аъзо суботкорона даъват карда мешаванд, то синни
аќали љавобгарии љиноятиро балантар аз синни 12 муќаррар намоянд.
Ба тариќи (варианти) дигар
(1) Њарду тариќи (варианти) дар Ќонуни намунвї пешнињод гардида
барои кишварњое, ки анъанаи њуќуќи умумї (њуќуќи англо-саксонї)
доранд пешбинї шудааанд, то таъкид гардад, ки меъѐри ба содир
намудани љиноят ќодир набудан (doli incapax) дар ин маврид амал
мекунад. Дар ин маврид меъѐри љой надоштани љавобгарии љиноятї, ки
дар ягон сурат наметавонад аз љониби тарафи айбдоркунанда рад гардад,
тахмин карда мешавад.
(2) Хангоме, ки банди (1) [тариќи (варианти) дигар барои банди (1)]
муќаррар мекунад, ки кўдаки аз синни аз љониби давлат муайянгардида
хурдтар наметавонад ба љавобгарии љиноятї кашида шавад, банди (2) ба
љавобгарї кашидани кўдаки аз синни аз љониби давлат муайянгардида
калонтарро барои љинояти дар синни хурдтар аз синни аќали љавобгарии
љиноятї содиркардашуда манъ мекунад.
Моддаи 10. Манъ будани ба љавобгарии љиноятї кашидани кўдак
њангоми содир намудани њуќуќвайронкунии вобаста ба вазъи њуќуќї
Мафњуми ‚њуќуќвайронкунї вобаста ба вазъи њуќуќї‛ барои шарњ
додани амалњо, рафтор ва беамалие, ки дар њолати содир намудани онњо
аз љониби шахси болиѓ њуќуќвайронкунии љиноятї њисобида намешавад,
аммо њангоми аз тарафи кўдак содир шудани онњо њуќуќвайронкунии
љиноятїњисобида мешавад, истифода шудааст. Масалан, ќонуне, ки
мактабгурезї ѐ бепарвої нисбат ба мактабро њамчун њуќуќвайронкунии
љиноятї муќаррар мекунад, он њуќуќвайронкуние њисобида мешавад, ки
танњо кўдак метавонад содир кунад ва аз ин сабаб, њуќуќвайронкунии
вобаста ба вазъи њуќуќї арзѐбї мегардад. Дигар мисолњои
њуќуќвайронкунї вобаста ба вазъи њуќуќї метавонад ‚вайрон кардани
низоми давраи (соатњои) комендантї, мактабгурезї, ѓайб задан (аз хона
гурехтан), талбандагї, кирдорњои зиддиљамъиятї, мансубият ба гурўњњои
ѓоратгарон ва њатто саркашии оддї ва рафтори бад‛ бошад.60 Дастури
Созмони Милали Муттањид оид ба љинояткории ноболиѓон ( Дастури Армукаммал оид ба синни аќали љавобгарии љиноятї дар тамоми кишварњои дунѐ дар:
Сипрани, Д., Њуќуќњои кўдакон ва синни аќали љавобгарии љїноятї – пешомади глобалї,
(нашрияи Ашгейт: Назарсанљиши соли 2009) (иќтибоси аслї ба забони англисї - Cipriani,
D., Children’s Rights and the Minimum Age of Criminal Responsibility – A Global
Perspective,(Ashgate: Surrey 2009)) сањ. 98. Як ќатор давлатњо ба мисли Чили, Хитой,
Колумбия, Љумњурии халќи-демократии Корея, Ќазоќистон, Ќирѓизистон, Мўѓулистон,
Бандивай, Уругвай, Перу, Љумњурии Корея, Руанда, Сере Леон, Тољикистон ва
Туркманистон синни аќали љавобгарии љиноятиро синни 14 муќаррар кардаанд. Синни
аќали љавобгарии љиноятї дар Исландия, Љумњурии халќи-демократии Лао ва Филиппин
синни 15 буде, дар Аргентина, Кабо-Верде, Гвинеям Экваторї, Гвинея-Бисау, ва СанТоме ва Принсипи синни 16 аст.
60Гузориши глобалї оид ба њуќуќвайронкунињои вобаста ба вазъи њуќуќї, Шабакаи
иттилооти оид ба њуќуќњои кўдак (нашри якум с. 2009, Шабакаи иттилооти оид ба
њуќуќњои кўдак 2009), сањ. 3. (номи аслии мавод ба забони англисї - Global Report on
Status Offenses, Child Rights Information Network (first published 2009, Child Rights
Information Network 2009),)
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Риада)61 талаб мекунад, ки «барои таъмин намудани он, ки њамаи рафторе,
ки њангоми аз љониби шахси болиѓ содир шуданаш њуќуќвайронкунї
њисобида намешавад ѐ барои содир кардани он ў ба љавобгарї кашида
намешавад, дар њолати содир шудани он аз љониби кўдак
њуќуќвайронкунї њисобида нашавад ва дар асоси ќонун барои содир
намудани он кўдак љазо дода нашавад, бояд муќарроти ќонунии дахлдор
амал кунад».62 Ин барои пешгирї намудани ‚бадномшавии кўдак ва
љинояткории таркорї‛ зарур дониста мешавад.63 Кумита оид ба КЊК дар
Ќайдњои умумии № 10 як ќадам пештар гузошта, тавсия мекунад, ки бањри
таъмини муносибати баробар бо шахсони болиѓ ва кўдакон дар асоси
ќонун њамаи давлатњои аъзо муќаррароти мављударо оид ба
њуќуќвайронкунињои вобаста ба вазъи њуќуќї бекор кунанд.64
Моддаи 11. Муайян намудани синну сол
(1) Муайян намудани синни дурусти кўдаки барои содир намудани
љиноят гумонбаршаванда, махсусан дар давлатњои сатњи пасти
таваллуднокї дошта, мушкилї барои тарафи айбдоркунанда ва суд эљод
мекунад. Аз ин сабаб, ворид намудани мўкаррарот дар ин бобат дар
ќонуни адлияи ноболиѓон хеле муњим аст. Барои муайян намудани он, ки
оѐ кўдаки барои содир намудани љиноят гумонбаршаванда метавонад ба
љавобгарии љиноятї кашида шавад, суд бояд донад, ки кўдак ба синни
аќали љавобгарии љиноятї расидааст ѐ не. Њамин мулоњиза инчунин ба
њолати мављуд будани шубња дар бораи ба синни 18 расидан ѐ нарасидани
кўдаки гумонбаршаванда, ки дар њолати ба синни 18 расидани ў парванда
бояд ба суди шахсони болиѓ барои баррасї интиќол гардад, таалуќ дорад.
Як ќатор давлатњо, ба монанди Њиндустон65, Италия66, Кения67 ва
Африќои Љанубї68, ба ќонуни адлияи ноболиѓон муќаррот оид ба муайян
намудани синну соли кўдак ворид намудаанд.
(2) Ваќти муайян намудани синну соли кўдак, суд тамоми маълумоти
мављударо ба инобат мегирад. Муайян намудани синну сол бояд њамчун
чораи охирин ва дар њолати мављуд будани сабаб барои шубња кардани
синни кўдак, ва баъд аз бенатиља анљом ѐфтани бархурдњои дигар, на
танњо ба монанди мусоњибањо ва љамъоварии далелњои њуљљатї, истифода

МУ СММ, Дастури Созмони Милали Муттањид оид ба љинояткории ноболиѓон (
Дастури Ар-Риада), ки аз љониби МУ 14 декабри соли 1990 (A/RES/45/112) ќабул
гардидааст.
62 МУ СММ, Дастури Созмони Милали Муттањид оид ба љинояткории ноболиѓон (
Дастури Ар-Риада), ки аз љониби МУ 14 декабри соли 1990 (A/RES/45/112) ќабул
гардидааст. Дастури 56.
63 МУ СММ, Дастури Созмони Милали Муттањид оид ба љинояткории ноболиѓон (
Дастури Ар-Риада), ки аз љониби МУ 14 декабри соли 1990 (A/RES/45/112) ќабул
гардидааст. Дастури 56.
64 Кумита оид ба њуќуќи кўдак, Ќайдњои умумии № 10, Њуќуќњои кўдак дар адлияи
ноболиѓон, 25 апрели соли 2007 (CCPR/C/GC/10), банди 8.
65 Санади Њиндустон оид ба адлияи ноболиѓон (нигоњубин ва њифзи ноболиѓон), аз соли
2000, Моддаи 49.
66 Моддаи 8, D.R.P., № 448/1988
67 Кения [Санад оид ба кўдакон 2001, № 8 аз соли 2001], Моддаи 143
68 Африкаи Љанубї [Санад оид ба адлияи кўдакон 2008], Моддањои 12-16
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шавад.69 Шаъну шарафи кўдак бояд дар њамаи њолат эњтиром гардад70 ва
роњи камташвишдињандатарини муайян намудани синну сол бањри бо
стандартњои байналмилалии њуќуќи инсон, хусусан КЊК ва Конвенсияи
зидди шиканља ва дигар намудњои муносибат ва љазои берањмона,
ѓайриинсонї ва тањќиркунандаи шаъну шараф (КЗШ)71, мутобиќат кардан
истифода шавад. Давлатњои аъзо бояд ба инобат гиранд, ки муайянкунии
синну сол бояд хусусияти мутобиќати гендарї ва бисѐрсоњавї дошта, аз
љониби мутахассисе, ки дорои ихтисоси дахлдор ва шиносої бо арзишњои
миллї ва фарњангии кўдак мебошад, гузаронида шавад.72 Камолоти
љисмонї, муњити психологї ва омилњои фарњангї бояд инчунин ба назар
гирифта шаванд.73 ‚Бояд дарк намуд, ки муайян намудани синну сол ин
илми даќик нест. Он раванде мебошад, ки дар рафти он њамеша
эњтимолияти хатогї вуљуд дорад ва синни кўдак наметавонад дар асоси
ташхиси тиббї ѐ дигар ташхисе батаври даќиќ муайян гардад‛74. Љараѐн,
натиља ва оќибатњои муайян намудани синну сол бояд ба кўдак бо забони
ба ў фањмо фањмонида шавад, ва сабти хаттии он тартиб дода шуда, як
нусхаи он ба кўдаки гумонбаршаванда дастрас гардад.75
(3) Агар баъд аз ташхиси муайян намудани синну сол шубња оид ба
синни кўдаки барои содир намудани љиноят гумонбаршаванда боќї
монад, ў кўдак дониста мешавад. Ин маънои онро дорад, ки агар аз
синни аќали љавобгарии љиноятї хурдтар ѐ калонтар будани кўдаки
гумонбаршаванда норавшан бошад, ў аз синни аќали љавобгарии љиноятї
хурдтар дониста мешавад. Дар њолати љой доштани шубња оид ба кўдак ѐ
шахси болиѓ буданї ў – хурдтар ѐ калонтар аз синни 18 будани ў – ў кўдак
дониста шуда, вазъи ў дар доираи амали ќонун дар бораи адлияи
ноболиѓон баррасї мегардад.
Смит Т. ва Браунлис, Л., Маќолаи тањлилии ЮНИСЕФ, Муайян намудани синну сол:
нуќтаи назари техникї, (ЮНИСЕФ, Нью Йорк, 2012), сањ. 10 (номи аслии мавод ба
забони англисї - Smith, T. and Brownlees, L., UNICEF working paper, Age assessment: A
technical note, (UNICEF: New York, 2012)).
70СмитТ.
ваБраунлис, Л., МаќолаитањлилииЮНИСЕФ, Муайяннамуданисиннусол:
нуќтаиназаритехникї, (ЮНИСЕФ, НьюЙорк, 2012), сањ. 12 (номи аслии мавод ба забони
англисї - Smith, T. and Brownlees, L., UNICEF working paper, Age assessment: A technical
note, (UNICEF: New York, 2012)).
71СмитТ.
ваБраунлис, Л., МаќолаитањлилииЮНИСЕФ, Муайяннамуданисиннусол:
нуќтаиназаритехникї, (ЮНИСЕФ, НьюЙорк, 2012), сањ. 11 (номи аслии мавод ба забони
англисї - Smith, T. and Brownlees, L., UNICEF working paper, Age assessment: A technical
note, (UNICEF: New York, 2012)).
72СмитТ. ва Браунлис, Л., Маќолаи тањлилии ЮНИСЕФ, Муайян намудани синну сол:
нуќтаи назари техникї, (ЮНИСЕФ, НьюЙорк, 2012), сањ. 12 (номи аслии мавод ба
забони англисї - Smith, T. and Brownlees, L., UNICEF working paper, Age assessment: A
technical note, (UNICEF: New York, 2012)).
73СмитТ. ва Браунлис, Л., Маќолаи тањлилии ЮНИСЕФ, Муайян намудани синну сол:
нуќтаи назари техникї, (ЮНИСЕФ, НьюЙорк, 2012), сањ. 12 (номи аслии мавод ба
забони англисї - Smith, T. and Brownlees, L., UNICEF working paper, Age assessment: A
technical note, (UNICEF: New York, 2012)).
74СмитТ. ва Браунлис, Л., Маќолаи тањлилии ЮНИСЕФ, Муайян намудани синну сол:
нуќтаи назари техникї, (ЮНИСЕФ, НьюЙорк, 2012), сањ. 18 (номи аслии мавод ба
забони англисї - Smith, T. and Brownlees, L., UNICEF working paper, Age assessment: A
technical note, (UNICEF: New York, 2012)).
75СмитТ. ва Браунлис, Л., Маќолаи тањлилии ЮНИСЕФ, Муайян намудани синну сол:
нуќтаи назари техникї, (ЮНИСЕФ, НьюЙорк, 2012), сањ. 32 (номи аслии мавод ба
забони англисї - Smith, T. and Brownlees, L., UNICEF working paper, Age assessment: A
technical note, (UNICEF: New York, 2012)).
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Моддаи 12. Муайян намудани шахсият
(1) Пеш аз баровардани њукм шунидан ва ба инобат гирифтани
аќидаи коршиносон оид ба шахсияти кўдак барои суд њатмї аст. Ин
ўњдадорї онро таъмин менамояд, ки њукми нисбат ба кўдак
баровардашуда одилона буда, њолатњои истисної, эњтиѐљоти кўдак ва
талаботи камолоти ў ба инобат гирифта мешаванд. Дар ин њолат наќши
асосиро муассисаи таъминоти иљтимої мебозад, ки дар муайян намудани
шахсият метавонад ба суд кўмак расонад. Зарурати машварат бо шахсони
сеюм, ба монанди падару модар, васии ќонунї, муаллимон ѐ њамсолон, бо
маќсади муайян намудани шахсияти кўдак аз љониби суд муайян карда
мешавад.
(2) Кўдакони дорои касалињои руњї дар доираи низоми адлияи
ноболиѓон ќарор дода намешаванд. Аз ин лињоз, суд ўњдадор аст, ки
мурофиаи судиро нисбат ба кўдаки аз нуќтаи назари рўњї носолим
боздорад ва дар њолати зарурї ўро ба муассисањои махсус равон кунад. Ин
ба ќоидаи 53-юми Ќоидањои Гаванна, ки мувофиќи он «ноболиѓи дорои
касалињои рўњї бояд дар муассисаи махсус зери назорати роњбарияти
тиббии мустаќил муолиља карда шавад» мутобиќат мекунад. «Барои
таъмин намудани идомаи муолиљаи саломатии рўњї баъд аз озод шудани
кўдак бояд чорањо тавассути кор бо муассисањои дахлдор андешида
шаванд».
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ФАСЛИ (САРЛАВЊАИ) II:
АДЛОЛАТИ СУДЇ НИСБАТИ НОБОЛИЃОН

БОБИ 1.
ПРИНСИПЊОИ АДОЛАТИ СУДЇ НИСБАТИ НОБОЛИЃОН

Моддаи 13. Принсипњои умумї
(1)

Табъиз накардан

Ќонуни мазкур тавсияи Моддаи 2 КЊК-ро бо талаботи зерин ифода
мекунад: «Давлатњои аъзо тамоми њуќуќњои дар ин Конвенсия пешбинї
гардидаро нисбати њар як кўдаке, ки дар доираи њуќуќии онњо ќарор
дорад, бидуни ягон табъиз, сарфи назар аз нажод, ранги пўст, љинс, забон,
эътиќоди динї, аќидаи сиѐсї ва аќидаи дигар, асли миллї, этникї ѐ
иљтимої, вазъи молї, вазъи саломатї ва таваллуди кўдак, падару модар ѐ
сарпарасти ќонунии ў ѐ ягон њолатњои дигар эњтиром ва таъмин
менамоянд».76
Кумита оид ба КЊК талаб мекунад, ки давлатњои аъзо њамаи чорањои
заруриро барои таъмини муносибати баробар бо кўдакони бо ќонун дар
мухолифатбуда андешанд.77 Кўдаконе, ки нисбат ба онњо љой доштани
эњтимолияти табъиз вуљуд дорад кўдакони кўчагард, кўдакони аќалиятњои
миллї, динї ва забонї, кўдакони имконияти мањдуддошта, кўдакони зери
хариду фурўш ќарор додашуда, кўдакони муњољир ва кўдакони такроран
бо ќонун дар мухолифатбударо (љинояткори ислоњнашаванда) дар бар
мегиранд. Кўдаконе, ки хонаву дар надоранд, ба мушкилоти иљтимої
рўбарў мешаванд, камбизоатанд ѐ падару модари љинояткор доранд, худ
аз маводи мухаддир ва машруботи спиртдор сўистифода мекунанд ва
кўдаконе, ки ба таълиму тањсил фаро гирифта нашудаанд ва касалињои
рўњї доранд инчунин метавонанд зери муносибати даѓалона дар доираи
низоми адлияи ноболиѓон ќарор гиранд. Ин кўдакон бо эњтимолияти
бештар метавонанд суд карда шаванд, ба њабси пешакї гирифта шаванд ва
бо њукми мањрум сохтан аз озодї мањкум карда шаванд. Барои аз байн
бурдани табъиз давлатњои аъзо метавонанд ўњдадор шаванд ѐ дар баъзе
њолатњо ўњдадоранд, ки чорањои махсус барои коњиш додани омилњое
андешанд, ки сабаби љой доштани табъиз мебошанд. Чунин чорањо дар он
њолат ќонунї њисобида мешаванд, ки дар амал барои аз байн бурдани
табъиз воситањои асоснокшуда, объективї ва мутаносиб пешнињод
кунанд. Онњо метавонанд баъди ба таври устувор барќарор шудани
баробарї барњам дода шаванд. Чунин чорањои мусбї метавонанд чорањои
истисної бошанд, аммо ба таври доимї амал кунанд/дастрас бошанд, аз
љумла ба монанди хизматрасонии тарљумон барои аќалиятњои забонї ва
76Инчунин

нигаред ба Ќоидаи III Дастури I., Ќоидањои Кумитаи Вазирони Шўрои
Аврупо оид ба адолати некхоњона нисбат ба кўдак ва эзоњномаи он, 17 ноябри соли 2010.
77Кумита оид ба њуќуќи кўдак, Ќайдњои умумии № 10, Њуќуќњои кўдак дар адлияи
ноболиѓон, 25 апрели соли 2007 (CCPR/C/GC/10), банди 6.
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шароити махсус барои аъзоѐни гурўњњои аќалиятњои миллие, ки барои
содир намудани њуќуќвайронкунии љиноятї гумонбар ѐ гунањгор карда
мешаванд.78
(2)

Манфиатњои вољиби кўдак

Моддаи 3 (1) КЊК муќаррар мекунад, ки «дар тамоми амалњо
нисбати кўдак, сарфи назар аз он, ки онњо аз љониби муассисањои
давлатї ѐ хусусии машѓул ба масъалањои таъминотии љтимої, суд,
маќомоти маъмурї ѐ ќонунгузорї андешида мешаванд, ба таъмини
њарчи хубтари манфиатњои кўдак таваљљўњи аввалиндараља зоњир
карда мешавад»79. Мафњуми манфиатњои вољиби кўдак барои
шартномањои минтаќавї низ њатмї аст, ба мисли Моддаи 4
Оинномаи Африќої оид
ба њуќуќњо ва таъминоти
кўдак
(ОАЊТК).80 Ин принсип дар низоми панамерикоии њуќуќи инсон
низ эътироф гардидааст.81 Аммо ќонунњои мављуда дар бораи
адлияи ноболиѓон на њама ваќт чи маъно доштани татбиќи
принсипи «манфиатњои вољиб»-ро дар шароити љараѐни адолати
судї нисбат ба ноболиѓон муќаррар мекунанд. Кумита оид ба КЊК
дар Ќайдњои умумии № 10 зимнан таъкид кардааст, ки манфиатњои
вољиби кўдак дар он њолат таъмин мегарданд, ки муносибат бо ў
дар доираи низоми адлия ноболиѓони мутобиќ бо муќарроти КЊК,
стандартњо ва меъѐрњои байналмилалї оид ба адлияи ноболиѓон
сурат гирад.82 Аз ин лињоз чун он ба назар мерасад, ки санљиши
татбиќи «манфиатњои вољиб» онро талаб мекунад, ки низоми
адлияи ноболиѓон чорањои сабуктарини љазоро истифода кунад ва
барои
њамгироии
кўдакони
мањкумшуда
мусоидат
намояд.83
Принсипи манфиати вољиб њам барои гурўњи кўдакон ва њам
кўдаки алоњидае, ки дар мурофиаи судї дар доираи низоми адлияи
ноболиѓон ширкат меварзанд татбиќ мегардад. Њамин тавр, он ба
78Кумитаоидбањуќуќњоииќтисодї,

иљтимоївафарњангї,
Ќайдњоиумумии
№
20,
Њуќуќњоикўдакдарадлияиноболиѓон, 25 апрелисоли 2009, (E/C.12/GC/20), банди 9.
79Инчунин ба Ќоидаи III.В, Ќоидањои Кумитаи Вазирони Шўрои Аврупо оид ба адолати
некхоњона нисбат ба кўдак ва эзоњномаи он, 17 ноябрисоли 2010, нигоњкунед.
80Созмони иттињоди Африќо, Оинномаи Африќої оид ба њуќуќњо ва таъминоти кўдак, 11
июли соли 1990, CAB/LEG/24.9/49 (1990) (Оинномаи Африќої оид ба њуќуќњо ва
таъминоти кўдак)
81Принсипи манфиати вољиби кўдак аз љумла дар њуљљатњои зерин ба назар мерасад: Суди
панамерикої оид ба њуќуќњои инсон, Шароит дар суд ва њуќуќњои инсони кўдак, Хулосаи
машваратии OC-17/02 аз 28 августи 2002, Шумораи А № 17, банди 59; Суди панамерикої
оид ба њуќуќњои инсон, Эътирози пешакї, Хизмати шоиста, товондихї ва харољот, Њукми
суд аз 8 сентябри 2005, Шумораи С № 130, банди 134; Суди панамерикої оид ба њуќуќњои
инсон, Шароит дар суд ва њуќуќњои инсони кўдак, Хулосаи машваратии OC-17/02 аз 28
августи 2002, Шумораи А № 17, бандњои 53 ва 137; ваСуди панамерикої оид ба њуќуќњои
инсон, Гузориш оид ба љазои љисмонї ва њуќуќњои кўдакон ва наврасон,
OEA/Ser.L/V/II.135, 5 августи 2009, банди 25.
82Кумита оид ба њуќуќи кўдак, Ќайдњои умумии № 10, Њуќуќњои кўдак дар адлияи
ноболиѓон, 25 апрели соли 2007 (CCPR/C/GC/10), банди 10.
83Ќоидаи 5 Ќоидањои
стандартии њадди аќали СММ оид ба адолати судї нисбати
ноболиѓон (Ќоидањои Пекин) МУ СММ инчунин муќаррар менамояд, ки адлияи
ноболиѓон бояд таваљљўњи хоса ба некўањволии кўдак зоњир намояд. Вале, дар мувофиќат
бо консепсияе, ки дар асоси он манфиати вољиб ва некўањваолии кўдак њаммаъно
(синоним) бо кўдаке, ки бо ў муносибат дар низоми татбиќкунандаи принсипњои асосї ва
муќарроти Конвентсия сурат мегирад, мебошанд, тафсири Ќоидањо онро њамчун пешгирї
намудани таъини чорањои танњо хусусияти љазодињї дошта маънидод мекунад.
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баровардани њукм дар натиљаи айддоркунии кўдак ва инчунин
дигар ќарорњо таалуќ дорад. Дар ин маврид, санљиши риоя шудани
принсипи манфиати вољиб онро талаб мекунад, ки судя оид ба
натиљаи таъсири эњтимолии њукм ба кўдак мулоњиза кунад ва
њукмеро барорад, ки бар замми мутаносиб будан, таъсири камтари
харобкунанда ба камолот ва некўањволии кўдак дошта бошад.
Муайян намудани манфиати бењтарини кўдак дар њолатњои
алоњида љараѐни мушкилеро дар бар мегирад. Тавсия карда
мешавад, ки давлатњои аъзо Дастур (роњнамо) ѐ санади зерќонунии
дуюмдараља барои баррасии ин масъала ќабул кунанд.84
(3)

Мутаносибї

Принсипи мутносибї, ки дар Ќонуни мазкур муќаррар
гардидааст, дар бисѐр шартномањои байналмилалї ва минтаќавї
омадааст. Ќоидаи 5-и Ќоидањои Пекин муќаррар менамояд, ки
«њамаи аксуамал нисбат ба љинояткорони ноболиѓ мутаносибан ба
вазъияти њам љинояткор ва њам айбдоркунанда карда мешавад». Ба
иловаи ин, дар Ќоидаи 17.1 (а)-и Ќоидањои Пекин таъкид
мегардад, ки «аксуамал на танњо мутаносиб ба вазъият ва вазнинии
љиноят, балки вазъу эњтиѐљоти ноболиѓ ва эњтиѐљоти љомеа муайян
карда мешавад». Ин талаб мекунад, ки чора нисбат ба
љинояткорони љавон на танњо дар асоси вазнинии объективии
њуќуќвайронкунии љиноятї, балки њамчунин њолати шахсии кўдак
муќаррар гардад.
(4)

Аввлавияти чорањои алтернативї нисбат ба мурофиаи судї [чорањои
баратарафкунї аз низоми адлия] (пешнињоди варианти алтернативї)

Моддаи 40 (3) – и КЊК талаб мекунад, ки давлатњои аъзо барои
нисбат ба кўдакони бо ќонун дар мухолифатбуда андешидани табдирњо
бидуни истифода аз мурофиаи судї, дар мавриди зарурат ва муносиб,
саъю кўшиш кунанд.85 Ба аќидаи Кумита оид ба КЊК ўњдадории
давлатњои аъзо барои андешидани чорањо нисбат ба кўдакони бо ќонун
дар мухолифатбуда бидуни истифодаи мурофиаи судї набояд танњо ба
кўдаконе, ки љинояти сабук, ба мисли дуздї дар фурўшгоњ ѐ дигар љинояти
молумулкї бо зарари ночиз ѐ ба кўдакони якумин маротиба љиноят
содиркарда мањдуд шавад.86 Баръакс, мулоњиза оид ба имконияти
баррасии њама гуна љинояти кўдак бидуни истифодаи мурофиаи судї
бархурди муносибтар аз он аст. Ин дар навбати худ онро талаб мекунад,
84Барои

маълумоти бештар ба маводи зерин нигаред: Маълумотнома (роњнамо) барои
мутахассисон ва сиѐсатмадорон оид ба адолат дар масъалањои марбут ба кўдакони
љабрдида ва шоњид, Дафтари СММ оид ба маводи мухадир ва љиноят (ДСМММЉ),
Хазинаи кўдакони СММ (ЮНИСЕФ), Силсилаи китобњои адолати љиноятї, (СММ:
НьюЙорк 2009)
85Инчунин нигаред ба: Тавсияномаи 3 гузориши муштараки Дафтари Комиссари Олии
СММ оид ба њуќуќњои инсон, Дафтари СММ оид ба маводи мухаддир ва љиноят ва
Намояндаи махсуси Дабири кулл оид ба хушунат нисбат ба кўдакон бахшида ба пешгирї
ва коњиш додани хушунат нисбати кўдакон дар доираи низоми адлияи ноболиѓон, 27
июни с. 2012, (A/HRC/21/25), банди 85; ЌатъномаиМУ 63/241, Њуќуќњоикўдак, 13 марти
2009, бандимуќ. 44.
86Кумита оид ба њуќуќи кўдак, Ќайдњои умумии № 10, Њуќуќњои кўдак дар адлияи
ноболиѓон, 25 апрели соли 2007 (CCPR/C/GC/10), банди 25.
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ки як ќатор барномањои сатњи љомеа ва барномањои адолати
барќароркунанда87, ба монанди миѐнаравї байни љабрадида ва љинояткор
барои оштї кунонидани онњо, ки кўдакро ба он бо маќсади фањмонидани
рафтори ѓайриќонунии ў љалб кардан мумкин аст, дар низоми адлияи
ноболиѓон пешбинї шуда бошанд ва татбиќ гарданд.88 Кумита оид ба
КЊК бар он аќидааст, ки бархурдњои ѓайрисудї, ки бадномшавии кўдакро
пешгирї мекунанд, таъсири мусбї ба кўдак ва љомеа мерасонанд ва дар
амал камхарољот њастанд.89
(5)

Иштирок намудан

Моддаи 12-и КЊК муќаррар мекунад, ки кўдаконе, ки
ќодиранд (ин мубоњисаомезона њамаи кўдакони аз синни аќали
љавобгарии љиноятї калонтарро дар бар мегирад) аќидањои
шахсии худро баѐн кунанд, њуќуќ доранд аќидаи худро аз рўи
тамоми масъалањои ба онњо дахлдошта изњор намоянд ва ин
аќидањо мутобиќи синну сол ва камолоти кўдак ба инобат гирифта
мешаванд.90 Ба иловаи ин њуќуќи асосї, кўдак дар мурофиаи судї ѐ
маъмурї њуќуќ дорад бевосита ѐ таввасути намояндаи худ ѐ
маќомоти дахлдор изњори аќида кунад. Њар як давлат худаш
тартиби изњори аќида кардани кўдакро муайян мекунад, њарчанде
Кумита оид ба КЊЌ тавсия медињад, ки дар мавриди имконпазир,
кўдак бояд њуќуќи бевосита изњори аќида карданро дошта бошад.91
(6)

Мурофиаи судии бетаъхир

Њамаи парвандањои кўдакон бояд бо тезї ва бе таъхири
нолозим баррасї шаванд. Ин талабот дар Моддаи 40 (2)(b)(ii) - и
КЊК, Моддаи 9(3) – и ПБЊГС, Моддаи 7(1)(d) – и Оинномаи
Банљул, Моддаи 8(1) – и КАЊИ, Моддаи 6 (1) – и КАЊИ
(Конвенсияи Аврупої оид ба њуќуќи инсон) ва Моддаи 17 (2)(с)(iv)
– и ОАЊТК ифода гардидааст. Ба ѓайр аз ин, Моддаи 40 (2)(b)(iii) и КЊК њуќуќи кўдакро барои бетаъхир ќабул намудани ќарор аз
рўи масъалаи мавриди баррасї (аз љумла изњорот ѐ айбдоркунї) аз
љониби маќомоти салоњиятдор, мустаќил ва беѓараз ѐ суд таъмин
менамояд.92
Њар як давлат худ мўњлати иљрои марњилањои
гуногуни мурофиаи судиро муќаррар мекунад, аммо аз нуќтаи
Ба эзоњ ба Моддаи 18 нигаред.
Нигаред ба: Кумита оид ба њуќуќи кўдак, Ќайдњои умумии № 10, Њуќуќњои кўдак дар
адлияи ноболиѓон, 25 апрели соли 2007 (CCPR/C/GC/10), банди 27. Тавсияномаи 20
(CM/Rec (2003)20) – и Кумитаи вазирони давлатњои аъзо оид ба роњњои нави баррасии
љинояткорї дар байни ноболиѓон ва наќши адлияи ноболиѓон, ки аз љониби Кумитаи
визирон 24 сентябри соли 2003 дар нишасти 853 – юми Муовинони вазирон, банди 8;
Тавсияномаи 11 (СМ/Rec (2008)11)- и Кумитаи вазирони кишварњои аъзо оид ба
Ќоидањои аврупої оид ба љинояткорони ноболиѓе, ки нисбат ба онхо љазо ва чорањо
метавонанд муќаррар гарданд, ки аз љониби Кумитаи вазирон 5 ноябри соли 2008 дар
нишасти 1040-уми Муовинони вазирон ќабул гардидааст, банди 23.2.
89 Кумита оид ба њуќуќи кўдак, Ќайдњои умумии № 10, Њуќуќњои кўдак дар адлияи
ноболиѓон, 25 апрели соли 2007 (CCPR/C/GC/10), банди 25.
90 Нигарде ба Ќоидаи III.A., Ќоидањои Кумитаи вазирони Шўрои Аврупо оид ба адлияи
некхоњона ба кўдак ва эзоњномаи он, 17 ноябри соли 2010.
91 Кумита оид ба њуќуќи кўдак, Ќайдњои умумии № 12, Њуќуќи кўдак ба шунида шудан, 20
июли соли 2009 (CRC/C/C/CG/12), бандњои 35-37
92Ба Моддаи 9 (3) – и ПБЊГС таваљљўњ кунед.
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назари таљрибаи мусбї чунин њисобида мешавад, ки ба таъхир
гузоштанњо бояд то њадди имкон мањдуд карда шаванд то чорањои
сариваќтї барои њалли масъалаи кирдори љинояткорона ва
пешгирии љинояткории минбаъда андешида шаванд.
(7)

Эњтимолияти бегуноњї (тариќи (варианти) алтернативї)

Принсипи њуќуќи кўдаки бо ќонун дар мухолифатбуда ба то
исбот шудани гуноњ бегуноњ њисобида шудан, принсипи асосии
адолати судии љиноятї буда, дар як ќатор санадњои байналмилалї
ва минтаќавї, аз љумла дар Моддаи 11 (1) Эъломияи умумии
њуќуќи башар (ЭУЊБ), Моддаи 40 (2)(b)(i) - и КЊК, Моддаи 14 (2) и ПБЊГС, Моддаи 8 (2) – и КАЊИ, Моддаи 6 (2) – и КАЊИ
(Конвенсияи Аврупої оид ба њуќуќи инсон) ва Моддаи 7(1)(b) – и
Оинномаи Банљул, ифода гардидааст. Ќисми муњими эњтимолияти
бегуноњї вазнинии исбот кардан аст. Дар Ќайдњои умумии № 10
Кумита оид ба КЊК шарњ дода мешавад, ки ‚шубња ба манфиати
кўдаке мебошад, ки барои вайрон кардани ќонуни љїноятї
гумонбар ѐ айбдор дониста мешавад, ва кўдак танњо дар мавриди
бе шубњаи асоснок исбот шудани гуноњи ў гунањгор дониста
машавад (....). Давлатњои аъзо набояд тасмим гиранд, ки кўдак
бидуни бе шубњаи асоснок исбот шудани гуноњ метавонад гунањгор
дониста шавад‛.93
(8)

Њабс кардан њамчун чораи охирин

Ќонуни мазкур ба Моддаи 37 (b) – и КЊК ва Ќоидаи 17 (1) – и
Ќоидањои Пекинро, ки дар асоси онњо мањдудият ба озодии
шахсии кўдак танњо баъд аз мулоњизаи ботаваљљўњ гузошта шуда,
ба мўњлати кўтоњтарини муносиб муќаррар мегардад, пайравї
мекунад.94
КЊК
муддати
кўтоњтарини
муносибро
мушаххас
намекунад. Аммо, ќонун бояд аз маќомоти судї талаб кунад, ки
хулосаи бевосита оид ба чораи охирин будани (ѐ набудани) њукми
айбдоркунї бо мањрум кардан аз озодї барорад ва мўњлати
заруриро барои чораи нисбат ба кўдак андешидашуда муайян
кунад. Мўњлати њукми айбдоркунї бо мањрум кардан аз озодї
набояд аз ин давраи муайянгардида зиѐд бошад.
Моддаи 14. Татбиќи њуќуќњои мурофиавї
(1) Ќисми якуми ин банд муќаррар месозад, ки кўдаки бо ќонун дар
мухолифатбуда дорои њамаи њуќуќњои асосии мурофиавие мебошад, ки

Кумита оид ба њуќуќи кўдак, Ќайдњои умумии № 10, Њуќуќњои кўдак дар адлияи
ноболиѓон, 25 апрели соли 2007 (CCPR/C/GC/10), банди 42.
94 Бо њамин маъно - гузориши Комиссияи пан-америкої оид ба њуќуќи инсон дар бораи
адолати судї ва њуќуќњои инсон дар Амрико, Гузоришдињї оид ба њуќуќњои кўдак.
Адлияи ноболиѓон ва њуќуќњои инсон дар Амрико, OEA/Ser.L/V/II.Doc. 78, 13 июли соли
2011. Бандњои 75-80 ва Ќоидаи IV.A.6.19, Ќоидањои Кумитаи вазирони Шўрои Аврупо оид
ба адлияи некхоњона ба кўдак ва ѐддошти шарњдињандаи онњо, 17 ноябри соли 2010.
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барои шахсони болиѓи љиноят содиркарда пешбинї шуданд.95 Ин
давлатњои аъзоро ўњдадор мекунад, ки ба кўдакони бо ќонун дар
мухолифатбуда њуќуќњои асосии мурофиавиро, чи тавре дар Моддањои 37
ва 40 КЊК пешбинї шудааст, таъмин намоянд. Ба ѓайр аз муќаррароти
КЊК ќоидањои асосї ва њатмии љараѐни мурофиаи судї аз љумла дар
ПБЊГС, хусусан моддаи 14, ки њуќуќ ба мурофиаи одилонаро муќаррар
мекунад, амадааст.96 Кафолатњои муњиме, ки дар Моддаи 14 банди 1 то 3
муќаррар гардидаанд, инњоянд: баробарї дар назди суд; мурофиаи
одилона ва ошкорои парванда аз тарафи суди босалоњият, мустаќил ва
беѓаразе, ки дар асоси ќонун таъсис дода шудааст; манъ кардани
иштироки кормандони матбуот агар сабабњои ахлоќї,
тартиботи
љамъиятї, амнияти миллїѐ манфиатњои зиндагии шахсии тарафњо инро
таќозо намояд; эњтимолияти бегуноњї; огоњ кардани кўдак оид ба
айбдоркунии љиноятї бо забони ба ў фањмо; доштани ваќти муносиб
барои омодагї ба њимояи худ бо машваратчии дилхоњ; мурофиаи одилона
ва бе таъхири нолозим бо иштироки кўдак, ки дорои имконияти
намояндагї кардани худро дорад; аз назар гузаронидан ва санљиши
чандтарафаи шоњидон; дастрасии озод ба хизмати тарљумон ва маљбур
накардан барои додани нишондод ва иќроршавї ба гуноњи худ. Илова ба
он, Моддаи 14 (5 то 7) њамчунин њуќуќ ба овардари арзу шикоят ба
маќомоти судии болої, њуќуќ ба подош дар мавриди вайрон кардани
адолати судї, њуќуќ ба такроран барои як љиноят суд ва мањкум
нашуданро муќаррар мукунад. Моддаи 15-и ПБЊГС илова мекунад, ки
ягон шахс барои љинояте, ки дар давраи содир шудани он дар ќонун
њамчун њуќуќвайронкунии љиноятї муќаррар нагардида буд, љазо дода
намешавад. Ќисми дуюми банди (1) моддаи мазкур мушаххас мекунад, ки
дар муносибат бо кўдак кафолатњо ва тартиботи махсус пешбинї шудааст.
Моддаи 14 (4) – и ПБЊГС муќаррар мекунад, ки ‚дар мавриди ноболиѓон
мурофиа бояд бо назардошти синну соли онњо ва мувофиќи матлаб будани
мусоидат ба офиятбахшии онњо сурат гирад‛. Дар бобати механизмњои
минтаќавии њифзи њуќуќи инсон барои кўдакони бо ќонун дар
мухолифатбуда, Суди панамерикої оид ба њуќуќи инсон дар ќарори худ,
ки чун таљрибаки судї пазируфта шудааст, муќаррар намудааст, ки агар
мурофиаи судї ќарор дар бораи њуќуќњои кўдакон ќабул кунад принсипњо
ва ќоидањои мурофиаи судии мувофиќ бояд эњтиром гардад. Ин аз љумла
ќоидањо оид ба судњои салоњиятнок, мустаќил ва беѓарази дар асоси ќонун
таъсис додашуда, судњои кассатсионї, эњтимолияти бегуноњї, иштироки
њарду тараф дар раванди мурофиа, њуќуќ ба мурофиа ва њимоя, ба инобат
гирифтани хусусиятњои вазъи кўдакон ва њолатњои ба таври асоснок
пешгўї кардашаванда, дахолати шахсї дар рафти тартиботи ќайдгардида
ва чорањои њифзеро, ки барои чунин мурофиа заруранд, дар бар мегирад. 97

95Маљмааи

умумии СММ, Ќоидањои стардартии аќалии Созмони Милили Муттањид бар
бораи адолати судї нисбати ноболиѓон (Ќоидањои Пекин), ки 29 ноябри соли 1985
(A/RES/40/33) аз љониби Маљмааи умумїќабул гардидааст. Эзоњ ба Ќоидаи 11.
96Дар сатњи байналмилалї кафолатњои мурофиаи одилона дар њуљљатњои зерин муќаррар
гардидаанд: Моддаи 6 ва 7 –и КАЊИ (Конвентсияи Аврупої оид ба њуќуќи инсон),
Моддањои 8 ва 25-и КАЊИ, Моддаи 13 – и Оинномаи давлатњои араб, Моддаи 17-и
КАЊТК, Моддаи 7-и Оинномаи Банљул ва Моддаи 10-и ЭУЊБ
97: Суди панамерикої оид ба њуќуќњои инсон, Шароити дар суд ва њуќуќњои инсони кўдак,
Хулосаи машваратии OC-17/02 аз 28 августи с. 2002, Шумораи А № 17, хулосаи № 10
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(2) Мувофиќи меъѐр ва станадартњои байналмилалї њуќуќњои
махсуси мурофиавие мављуданд, ки дар тамоми марњилаи мурофиа бояд ба
кўдакон таъмин гарданд. Њамаи њуќуќњое, ки дар Моддаи мазкур ќайд
гардидаанд, аз љумла њуќуќ ба ѐрии њуќуќї, њуќуќ ба иттилоот, њуќуќ ба
хизмати тарљумон, њуќуќ барои њузури падару модар дар мурофиа ва
њуќуќ ба ѐрии консулї дар тамом матни ќонун омадаанд ва дар матни
тафсири муќаррароти ба онњо таалуќдоштаи ќонун шарњ дода шудаанд.

БОБИ 2.
ЧОРАЊОИ АЛТЕРНАТИВАИ МУРОФИАИ СУДЇ [ЧОРАЊОИ
БАРАТАРАФКУНЇ АЗ НИЗОМИ АДЛИЯ]

Моддаи 15. Њадафи чорањои алтернативаи мурофиаи судї [чорањои
баратарафкунї аз низоми адлия]
Моддаи 40 (3) – и КЊК аз давлатњои аъзо талаб мекунад, то барои
таъмини ќонунњо ва тартибот барои кўдакони бо ќонун дар мухолифбуда
бе истифода аз мурофиаи судї саъю кўшиш кунанд. Барои пешгирї
кардани пайдоиши бадномшавї ва таъсири манфии мурофиаи љиноятие,
ки метавонад бо айбдор кардани кўдак хотима ѐбад, Ќоидаи Пекин
дахолат накарданро дар бисѐри њолатњо њамчун ‚чораи бењтарин‛98
медонад, ва махсусан дар мавриде, ки кирдори љинояткорона ба ќатори
љиноятњои ‚сабук дохил мешавад ва падару модари кўдак, мактаб ѐ дигар
муассисаи расмии назорати иљтимої аллакай чораи муносиб ва ба таври
зарурї андешидаанд, ѐ эњтимолан чунин чора хоњад андешид‛99. Њар як
кишвар бо ихтиѐри худ муайян мекунад, ки нисбат ба кадом љиноятњо
чорањои алтернативаи мурофиа судї метавонанд истифода шаванд.
Кумита оид ба КЊК дар Ќайдњои умумии № 10 муќаррар мекунад, ки
чорањои алтернативаи мурофиа судї дар мавриди љиноятњои сабук бояд
истифода шаванд, вале чорањои алтернативї метавонанд барои љиноятњои
98Маљмааи

умумии СММ, Ќоидањои стардартии аќали Созмони Милили Муттањид дар
бораи ба роњ мондани адлияи ноболиѓон (Ќоидањои Пекин), ки дар МУ таърихи 29
ноябри соли 1985 (A/RES/40/33) ќабуд гардидааст, эзоњ ба ќоидаи 11.
99 Маљмааи умумии СММ, Ќоидањои стардартии аќали Созмони Милили Муттањид дар
бораи ба роњ мондани адлияи ноболиѓон (Ќоидањои Пекин), ки дар МУ таърихи 29
ноябри соли 1985 (A/RES/40/33) ќабуд гардидааст, эзоњ ба ќоидаи 11. Дар ин бобат
Санади Африќои Љанубї оид ба адлияи кўдакон аз соли 2008 (Санади № 75, 2008)
намунаи бењтарин оид ба он, ки ба чї бояд чораињои алтернативаи мурофиаи судї бояд
равона гарданд, мебошад: ‚Ќисми 51. Вазифањои (ва њадафи) бартарафкунї аз низоми
адлия аз – (а) баррасї намудани вазъи кўдак берун аз доираи низоми расмии адолати
љиноятї дар мавридњои муносиб; (b) даъват намудани кўдак ба ўњдадорї аз болои зарари
расонидаи худ; (с) ба инобат гирифтани эњтиѐљоти махсуси њар як кўдак; (d) мусоидат
намудан ба њамгироии кўдак ба оила ва љамъияти худ; (e) таъмин намудани имконият ба
онњое, ки зарар дидаанд барои ибрози назар оид ба таъсири зарари расонидашуда ба
онњо; (f) њавасманд кардани барои пешнињоди фоидаи рамзї ѐ додани баъзе маводњо ба
љабрдида њамчун подош барои зарари расонида шуда; (g) мусоидат ба оштї кунонидани
кўдак бо шахс ѐ љамъияте, ки дар натиљаи кирдори ў зарар дидааст; (h) пешгирї
намудани пайдоиши бадномї дар кўдак ва пешгирї намудани оќибатњои нохуби зери
низоми мурофиаи судии љиноятї ќарор гирифтани кўдак; (i) паст кардани эњтимолияти
аз нав љиноят содир кардан; (j) пешгирї кардани доѓи судї пайдо намудани кўдак; ва (k)
мусоидат кардан ба эњтироми шаъну шараф ва некўањволии кўдак, ва рушди њисси
худэњтиромкунї ва ќобилияти сањм гузоштан ба рушди љомеа – иборат аст.
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нисбатан вазнин низ истифода шаванд.100 Давлатњои гуногун чорањои
алтернативаи мурофиаи судиро барои пешгирї кардани истифодаи
мурофиаи судии љиноятї нисбат ба кўдакон истифода мекунанд. 101
Моддаи 16. Татбиќи чорањои алтернативаи мурофиаи судї [чорањои
баратарафкунї аз низоми адлия]
(1) Ин модда аз ду ќисм иборат аст. Якум, он муќаррар мекунад, ки
дар кадом њолат чорањои алтернативаи мурофиаи судї метавонанд
истифода шаванд, ва дуюм, кадом маќомот маќомоти салоњиятнок барои
он дониста мешавад. Дар бобати њолати татбиќи чорањои алтернативаи
мурофиаи судї, он муќаррар мекунад, ки чунин чорањо метавонанд ‚дар
њар мавриди муносиб ва мувофиќи матлаб‛ татбиќ гарданд. Бо чунин
ишора Ќоидањои стандартии њади аќали СММ оид ба чорањои ѓайрињабсї
(Ќоидањои Токиѐ)102 муќаррар мекунанд, ки дар њар мавриди муносиб
маќомотњои назоратии татбиќи ќонун бояд имконияти боздоштани
мурофиа ба муќобили кўдакро дошта бошанд, агар онњо онро нолозим
барои ин парванда дар таъмини ‚њифзи љомеа, пешгирии љинояткорї ѐ
мусоидат ба риоя намудани ќонун ва њуќуќњои љабрдида‛ шуморанд.103
100Кумита

оид ба њуќуќи кўдак, Ќайдњои умумии № 10, Њуќуќњои кўдак дар адлияи
ноболиѓон, 25 апрели соли 2007 (CCPR/C/GC/10), банди 24.
101 Масалан дар Аврупо: Австрия, Бельгия, Булѓористон, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания,
Англия/Вейлс, Эстония, Финляндия, Фаронса, Олмон, Юнон, Венгрия, Ирландия,
Италия, Косово, Латвия, Литва, Голландия, Ирландияи Шимолї, Лањистон, Португалия,
Руминия, Русия, Шотландия, Сербия, Словакия, Словения, Испания, Шветсия,
Шветсария, Туркия ва Украина: Љенсинг, А., Юриздикция ва хусусиятњои мурофиаи судии
ноболиѓон дар Аврупо дар: Дункел, Ф., Жива, Љ., Њорсфилд, П., Пруйн, И., (маљ.), Низоми
адлияи ноболиѓон дар Аврупо, Боби. 4, чопи 2-юм., (нашрияи Форум Ферлаг
Годесберг:Мўнхенгладбах 2011), сањ. 1622. (иќтибосиаслїбазабонианглисї - Gensing, A.,
Jurisdiction and characteristics of juvenile criminal procedure in Europe in: Dünkel, F., Grzywa,
J., Horsfield, P., Pruin, I. (eds.), Juvenile Justice Systems in Europe, Vol. 4, 2nd ed., (Forum
Verlag Godesberg: Mönchengladbach 2011)) .Дар минтаќаи Осиѐи Љанубї, консепсияи
бартарафкунї аз низоми адлия пурра танњо дар љазирањои Малдив ќабул шудааст ва
Афѓонистон, Непал ва Бангладеш мавридњои љиноятњои сабукро ѓайрирасмї баррасї ва
чора андешї мекунанд: Гузориши ЮНИСЕФ, Адлияи ноболиѓон дар Осиѐи Љанубї:
Бењтар намудани њифзи кўдакони бо ќонун дар мухлифатбуда, с. 2006, сањ. 17. Дар КапеВерде прокурор метавонад парвандаро аз низоми адлия бартараф кунад [Санади ќонуни
Капе-Верде тањти № 2/2006, Моддањои 54, 60 ва 63]. Дар Африќои Љанубї чорањои
алтернативаи мурофиаи судї дар Боби 6-и Санад оид ба адлияи кўдакон аз соли 2008
муќаррар гардидаанд. Дар минтаќаи Амрико, Белиз ва Барбадос чорањои бартарафкунї
аз низоми адлияиро мавриди амал ќарор доданд, ва давлатњои дигар мисли Ел-Салвадор
ва Гватемала созишнома байни кўдаки бо ќонун дар мухолифатбуда ва чабрдидаро
шарти истифодаи чорањои бартарафкунї аз низоми адлия муќаррар карданд: Комиссияи
пан-америкої оид ба њуќуќи инсон, Гузоришдињї оид ба њуќуќњои кўдак. Адлияи
ноболиѓон ва њуќуќњои инсон дар Амрико, OEA/Ser.L/V/II.Doc. 78, 13 июли соли 2011,
банди 243. Ба ѓайр аз ин Канада консепсияи ‚бартарафкунї пеш аз суд: чорањои берун аз
доираи судиро истифода мебарад, дар: : Бала, Н. Ва Робертс, Љ., Низоми адлияи ноболиѓон
дар Канада, дар: Юнгер-Тас, Љ., Декер, С., (маљ.) Роњнамои байналмилалї оид ба адлияи
ноболиѓон, (нашрияти Спрингер: Нью Йорк, 2008), (иќтибоси аслї ба забони англисї Bala, N. and Roberts, J., Canada’s Juvenile Justice System, in: Junger-Tas, J., Decker, S., (eds.)
International Handbook of Juvenile Justice, (Springer: New York, 2008)) сањ. 46.
102 Маљмааи умумии СММ, Ќоидањои стандартии њадиаќали СММ оид ба чорањои
ѓайрињбсї Ќоидањои Токиѐ), ки аз љониби Маљмааи умумї 14 декабри соли 1990 ќабул
гардидааст, (A/RES/45/110)
103Маљмааи умумии СММ, Ќоидањои стандартии њадиаќали СММ оид ба чорањои
ѓайрињбсї (Ќоидањои Токиѐ), ки аз љониби Маљмааи умумї 14 декабри соли 1990 ќабул
гардидааст, (A/RES/45/110), Ќоидаи 5.
73

Адлия дар масоили марбут ба кўдакони бо ќонун дар мухолифатбуда

Гарчанде ќоидаи 11 (1) – и Ќоидањои Пекин муќаррар мекунад, ки
«имконияти баррасии вазъи (парвандаи) кўдак бе истифода аз мурофиаи
расмї дар њар мавриди муносиб бояд таъмин гардад», ин меъѐр вазъияти
бисѐр давлатњоеро, ки дар онњо суд метавонад дар њар марњила ќарор оид
ба бартараф кардани парванда аз низоми адлия ќабул кунад, ба инобат
мегирад. Ба ин маъно, мањдуд нашудани татбиќи чорањои бартарафкунї аз
низоми адлия танњо ба марњилаи пеш аз судї кафолати иловагиро барои
кўдак таъмин мекунад. Маќомоти салоњиятнок дорои ваколати ихтиѐротї
барои боздоштан, ѐ сар накардани мурофиа ва тафтишоти судї, њатто дар
њолати мављуд будани далели кофї барои мањкумкунї мебошад. Ќоидањои
тафтишоти судї бояд шартњо барои айбдор накардан ва ба љои он
бартараф кардани кўдаки бо ќонун дар мухолифатбуда аз низоми адлияро
дар бар гирад. Агар ќарор карда шавад, ки чорањои алтернативї чораи
муносиб нестанд, маќомоти салоњиятнок сабабњои ќабули ќарори дигарро
ба таври хаттї сабт мекунад. Њамчунин ќоидањо дар бораи таъсис додан
ва истифодаи барномањои бартарафкунї дар сатњи љомеа дар њудуди
минтаќањои њокимияти мањаллї [ноњияњо], низоми равона кардани
кўдакон ба чунин барномањо ва назорати пешравии кўдак њангоми дар
чунин барномањо ќарор доштан низ бояд ќабул гарданд. Барномањои
бартарфкунї аз низоми адлия метавонанд якчанд намуд бошанд, вале
асосан миѐнаравї байни љабрдида ва љинояткор, барномањои ба оила
равонашуда, назорат, барномањои адлияи барќароркунанда ва дигарњоро
дар бар мегиранд.104 Дар бисѐри кишварњо санадњои зерќонунї барои
муайян намудани тартиби равона кардан (ба дигар муаасиса, машварат ва
ѓ.), талаботи барномањои пешбинишуда, љойгиршавии љуѓрофї ва
хусусият ва мазмуни чунин барномањо заруранд. Маќомоти салоњиятнок
барои ќабул намудани ќарор оид ба чорањои бартарафкунї аз низоми
адлия вобаста аз низоми њуќуќи фарќкунандаанд. Агар дар баъзе давлатњо
корманди полис ќарор оид ба чорањои бартарфкунї аз низоми адлия
ќабул кунад, дар дигар давлатњо ин ваколат ба прокурор ва/ѐ суд дода
шудааст.105 Аз ин лињоз, худи давлат метавонад муайян кунад, ки кадом
роњ (/роњњо) барои ќонуни миллї дар бораи адлияи ноболиѓон бењтар
/мебошанд ва Ќонуни мазкур якчанд иштирокчиѐни низоми адлияи
ноболиѓонро пешнињол менамояд, ки метавонанд њамчун маќомоти
салоњиятнок ба ин маќсад муќаррар гарданд. Истифодаи чорањои
бартарафкунї аз низоми адлия аз љониби полис ва маќомоти прокурорї
бояд ба таври мунтазам ва хусусан бо маќсади таъмини истифодаи
самаранок ва бе табъизи чорањои алтернативї[чорањои бартарафкунї аз
низоми адлия] аз назар гузаронида шаванд.

104Нигаред

ба Китобча оид ба барномањои адлияи барќароркунанда, Дафтари СММ оид ба
маводи мухаддир ва љиноят, Силсилаи китобњо оид ба адолати судии љиноятї (СММ:
Нью Йорк, 2006) ва Њамилтон, С., Роњнамо барои ислоњоти ќонунгузорї дар бораи адлияи
ноболиѓон, Маркази њуќуќњои кўдак ва Хазинаи кўдакони СММ (ЮНИСЕФ), Шўъбаи
њифзи кўдак, Нью Йорк, с. 2011.
105Барои тањлили фарогир оид ба ваколати татбиќи чорањои алтернативаи мурофиаи судї
дар Аврупо нигаред ба: Љенсинг, А., Юрисдикция ва хусусиятњои мурофиаи судии
ноболиѓон дар Аврупо дар: Дункел, Ф., Жива, Љ., Њорсфилд, П., Пруйн, И., (маљ.), Низоми
адлияи ноболиѓон дар Аврупо, Боби. 4, чопи 2-юм., (нашрияи Форум Ферлаг
Годесберг:Мўнхенгладбах 2011), сањ. 1622. (иќтибоси аслї ба забони англисї - Gensing,
A., Jurisdiction and characteristics of juvenile criminal procedure in Europe in: Dünkel, F.,
Grzywa, J., Horsfield, P., Pruin, I. (eds.), Juvenile Justice Systems in Europe, Vol. 4, 2nd ed.,
(Forum Verlag Godesberg: Mönchengladbach 2011))
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(2) Моддаи 43 (3) (b) – и КЊК талаб мекунад, ки њангоми истифодаи
чорањои ѓайрисудї, ба монанди бартарафкунї аз низоми адлия, њуќуќњои
инсон ва кафолатњои ќонунии онњо бояд ба пуррагї эњтиром карда
шаванд. Барои њамин, дар рафти мулоњиза оид ба татбиќи чорањои
алтернативї маќомоти салоњиятнок бояд њамаљониба тамоми љабњањое, ки
ба кўдак ва љинояти содиршуда тааллуќ доранд ба инобат гирад, то ки
чораи алтернативии одилона ќабул намояд. Чунин омилњо ба мисли синни
кўдак, табиати ў, вазъияти содиршавии љиноят , оѐ суд љазои рамзї муайян
мекунад ва оѐ мурофиаи судї ба манфиати љамъият аст бояд ба инобат
гирифта шаванд.
Моддаи 17. Шартњо барои чорањои алтернативаи мурофиаи судї
[чорањои баратарафкунї аз низоми адлия]
(1) Кумита оид ба КЊК дар Ќайдњои умумии № 10 тавсия медињад, ки
чорањои алтернативаи мурофиаи судї бояд имконпазир бошанд ва дар
мавридњое, истифода шаванд, ки далели асоснок оид ба љиноят содир
намудани кўдак мављуд бошад, кўдак барои содир намудани љиноят худро
љавобгар њисоб кунад, худро љавобгар њисобидан озодона ва ихтиѐрї
бошад ва он ба муќобили кўдак дар марњилањои минбаъдаи мурофиа
истифода нашавад.106
(2) Дар Ќайдњои умумии № 10 Кумита оид ба КЊК зарурат барои
розигии кўдак ба чораи бартарафкунї аз низоми адлияро таъкид
месозад.107 Розигии кўдак бояд дар асоси маълумоти ба ў пешнињодшуда,
озод ва ихтиѐрї ва аз љониби кўдак бе таъсири маќомоти дахлдор ѐ шахси
сеюм дода шавад. Дар ин њолат ‚дар њар мавриди муносиб‛ маънии онро
дорад, ки кўдак аз синии 16 хурдтар аст.108
(3) Чи тавре дар боло дар Моддаи 3 [Мафњумњо] ќайд гардид, кўдак
њељ гоњ бе намояндагии падару модар дар мурофиа судї ширкат
намеварзад. Аз ин сабаб, дар њолати имконпазир набудани иштироки
падару модар ва васии ќонунї дар мурофиаи судї муќобили кўдак, суди
дахлдор ўњдадор аст як нафарро таъин намояд, ки њуќуќи намояндагии
падару модариро дошта, онро иљро кунад. Ин нафар метавонад корманди
ботаљрибаи муассисаи далхдори таъминоти иљтимої бошад. Агар низоми
њуќуќї институти ‚шахси болиѓи муносиб [шахси масъул]‛109 – ро пешбинї
Кумита оид ба њуќуќи кўдак, Ќайдњои умумии № 10, Њуќуќњои кўдак дар адлияи
ноболиѓон, 25 апрели соли 2007 (CCPR/C/GC/10), банди 27.
107Кумита оид ба њуќуќи кўдак, Ќайдњои умумии № 10, Њуќуќњои кўдак дар адлияи
ноболиѓон, 25 апрели соли 2007 (CCPR/C/GC/10), банди 27.
108Кумита оид ба њуќуќи кўдак, Ќайдњои умумии № 10, Њуќуќњои кўдак дар адлияи
ноболиѓон, 25 апрели соли 2007 (CCPR/C/GC/10), банди 27.
109‚Шахси болиѓи муносиб [шахси масъул]‛ мафњуми њуќуќие мебошад, ки дар баъзе
кишварњо истифода мешавад ва ба шахси соњибдипломе (омўзонидашудае), ки дар њолати
дастрас набудани (мављуд набудани) падару модар ѐ васии ќонунї ѐ ин, ки бо сабабе
њузур надоштанти онњо дар мурофиа барои њифзи кўдак, ба кўдаки бо ќонун дар
мухолифатбударо дар њама марњилањои мурофиаи судї дастгирї мекунад ва ба ў кўмак
мерсаонад. Инчунин дар мавриди мављуд будани ихтилофи манфиатњо байни кўдак ва
падару модар ѐ фишор аз љониби падару модар барои ба гуноњи худ иќрор шудани кўдак
чунин шахсон метавонанд муфид бошанд. Дар Санади Африќои Љанубї оид ба адлияи
кўдакон аз соли 2008 ‚шахси болиѓи муносиб‛ дар Боби 1-и Ќонун њамчун ‚ягон аъзои
106
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кунад, суд метавонад ўро њамчун сарпараст дар суд (curator ad litem) [васїнамоянда дар суд (guardian ad litem)] њисобад.
(4) Маълумоти комил ва мушаххас оид ба хусусият, мазмун ва
мўњлати чора, ва оќибатњои њамкорї накардан, риоя ва иљро накардани
талаботи чора бояд ба кўдак пешнињод гардад, то ин, ки розигии ў њам дар
асоси маълумоти кофї ва њам ба таври озод дода шавад.110 Давлатњо
худашон бояд муайян кунанд, ки оѐ розигии падару модар ва васии
ќонунии кўдак гирифта шавад ѐ не, хусусан агар кўдак аз синни 16
хурдтар бошад.111 Бидуни ин кафолатњо кўдакон метавонанд барои розигї
додан ба барномањои бартарафкунї аз низоми адлия, њатто дар њолати
набудани далели кофї барои исбот кардани гуноњ, фишор њис кунанд.112
Кўдак инчунин њуќуќ ба ѐрии њуќуќї пеш аз додани розигї ба ягон чораи
баратарафкунї аз низоми адлия дорад.
Моддаи 18. Чорањои эњтимолии алтернативаи мурофиаи судї
[чорањои баратарафкунї аз низоми адлия]
(1) Моддаи мазкур аз номгўи нопурраи чорањои бартарфкунї аз
низоми адлияе, ки метавонанд татбиќ карда шаванд, иборат аст. Баъзе аз
ин чорањо дар ќоидаи 11.4 – и Ќоидањои Пекин пешбинї шудаанд ва ќисми
дигари онњо аз тањќиќоти муќоисавї оид ба ќонунњои адлияи ноболиѓон
бармеоянд. Афзалият бояд ба барномањои адлияи барќароркунанда дода
шавад.113 Давлатњо метавонанд инчунин чораи ќадам ба ќадамро нисбат
оилаи кўдак, њамчунин хоњару додаре, ки дар синни 16 ѐ аз он калонтар њастанд ѐ шахси
нигоњубинкунанда‛ муќаррар мегардад. Дар Англия ва Вейлс муфовиќи ќисми С 1.7 – и
Муќаррарот оид ба ба њабс гирифтан, муомила ва пурсиши одамон аз љониби
кормандони полис дар Санад дар бораи далелњои љиноят аз соли 1984 (номи санад ба
забони аслии он: Code C 1.7 of the Code of Practice for the detention, treatment and
questioning of persons by police officers of the Police and Criminal Evidence Act 1984)‚шахси
болиѓи муносиб‛ ба маънои (i) волидайн, васї ѐ, дар њолати зери парастории маќомоти
мањаллї ѐ ташкилоти ихтиѐрї ќарор доштани кўдак, шахсе, ки ин маќомот ѐ ташкилотро
намояндагї мекунад; (ii) корманди иљтимоии маќомоти мањаллї; (iii) агар ин нафарњо
дастрас набошанд, шахси дигари масъулиятшиносе, ки дар синни 18 ѐ калонтар аст ва
корманди полис ѐ дар маќомоти полис кор намекунад‛ омадааст.
110Кумита оид ба њуќуќи кўдак, Ќайдњои умумии № 10, Њуќуќњои кўдак дар адлияи
ноболиѓон, 25 апрели соли 2007 (CCPR/C/GC/10), банди 27.
111Кумита оид ба њуќуќи кўдак, Ќайдњои умумии № 10, Њуќуќњои кўдак дар адлияи
ноболиѓон, 25 апрели соли 2007 (CCPR/C/GC/10), банди 27.
112Кумита оид ба њуќуќи кўдак, Ќайдњои умумии № 10, Њуќуќњои кўдак дар адлияи
ноболиѓон, 25 апрели соли 2007 (CCPR/C/GC/10), банди 27; инчунин нигаред ба Маљмааи умумии СММ, Ќоидањои стандартии аќали Созмони Милили Муттањид дар
бораи ба роњ мондани адлияи ноболиѓон (Ќоидањои Пекин), ки дар МУ таърихи 29
ноябри соли 1985 (A/RES/40/33) ќабуд гардидааст, эзоњ ба ќоидаи 11.
113Барои мисол нигаред ба - Санади Африќои Љанубї оид ба адлияи кўдакон аз соли 2008
(№ 75, 2008), ки ба таври зерин муќаррар мекунад: ‚Ќисми 55 (2) – Барномањои
бартарафкунї аз низоми адлия бояд, то њадди имкон – (а) малакањои лозимиро рушд
дињанд‛; (b) љузъиѐти адлияи барќароркунанда, ки ба барќарор намудани муносибатњо,
аз љумла муносибат бо љабрдида, равона шудааст, дар бар гиранд; (с) ќисмеро дар бар
гиранд, то ба он мусоидат кунад, ки кўдак оќибати кирдори худро нисбат ба дигарон, аз
љумла љабрдидагони љиноят, дарк кунад, ва (ин ќисм) подошдињї ва барќарокунии
зарарро тавонад имконпазир кунад; (d) дар макони ба кўдак нисбатан наздик пешнињод
гарданд; (е) чунон тарњрезї шаванд, ки барои истифода дар њолатњои гуногун ва нисбат
ба љиноятњои гуногун муносиб бошанд; (f) чунон тарњрезї шаванд, ки самараи онњо
ќобили андоза бошад; (g) бо маќсади татбиќ ва дастрас гардидани онњо дар тамоми
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ба кўдаконе, ки љиноят содир намудаанд, мулоњиза кунанд. Ин метавонад
огоњии такрорї ва кафолатдињиро дар бар гирад, ки ба маќомоти
салоњиятнок имконият медињад аз мурофиаи судї истифода накунад.
Масалан дар Англия ва Вейлс мутобиќи Санади соли 1998114 оид ба љиноят
ва бетартибї маќомоти полис метавонад ба кўдакон танбењ ва огоњии
охирин дињад. Амсоли ин, мувофиќи Санади Канада оид ба адолати судии
љиноятии љавонон аз соли 2002115 пеш аз мурофиаи судї маќомоти полис
бояд оид ба он мулоњиза кунад, ки оѐ чораи дигар наандешидан, ба љавон
огоњї додан ва зери кафолати шахси дигар озод кардан, метавонад кифоя
бошад. Бисѐри кўдаконе, ки барои кирдори љинояткорона огоњ мегарданд
бо эњтимолияти баланд дуюм маротиба љиноят содир намекунанд.
(2) Банди 1.3 – и Принсипњои асосии СММ оид ба истифодаи
барномањои адлияи барќароркунанда дар љодаи масъалањои љиноятї116
адлияи барќароркунандаро њамчун раванде маънидод мекунад, ки ‚дар он
љабрдида ва љинояткор ва дар мавриди зарурї дигар шахсони алоњида ва
аъзои љомеаи дар натиљаи љиноят зарардида дар якљоягї дар њалли
масъалањои аз љиноят баромеомада асосан бо кўмаки миѐнарав ширкат
меварзанд.‛117 Татбиќи барномаи адлияи барќароркунанда барои кўдакон
дар кам кардани гаронии низоми адолати судии љиноятї118 тавассути
алтернативањои амалї ва самаранок ба чорањои расмї ва аксари ваќт
барои аз бадномшавї эмин нигоњ доштан адлияи ноболиѓон кўмак
мекунад ва ба офиятбахшї ва њамгироии кўдакони бо ќонун дар
мухолифатбуда сањми назаррас мегузорад.119 Барои кўдакони бо ќонун дар
мухолифатбуда дарк кардани таъсири ин амалњо ва зарурати мувофиќи
ќонун амал кардан баъзан душвор аст.120 Барномањои адлияи
барќароркунанда метавонанд дар њалли ин мушкилї тавассути баланд
бардоштани ќобилияти кўдакон барои дарк намудани он, ки то чї дараља
кирдори онњо ба љабрдида ва љомеа дар маљмўъ зарар расонид, кўмак
кунад.121 Тавассути барномањои адлияи барќароркунанда кўдакони бо
ќаламрави кишвар, ва бо назардошти эњтиѐљоти махсус ва вазъи хосаи кўдакони дењот ва
гурўњњои осебпазир тањия ва татбиќ гарданд; ва (h) дар мавридњои зарурї, падару модар,
шахсони болиѓи муносиб ѐ парасторонро љалб намоянд.
114Санад оид ба љиноят ва бетартибї, соли 1998 [Иттињоди шоњигарии Британия Кабир ва
Ирландияи Шимолї], Боби 37, 31 июли соли 1998, 31 июли соли 1998.
115Санад оид ба адолати судии љиноятии љавонон аз соли 2002, [Канада], Боби 1, 19
феврали соли 2002 ќабул шудааст.
116Шўрои иќтисодї ва љамъиятї СММ, Принсипњои асосии СММ оид ба истифодаи
барномањои адлияи барќароркунанда дар љодаи масъалањои љиноятї, 24 июли с. 2002
(Ќатъномаи ШИЉ (ЭКОСОС) 2002/12).
117Шўрои иќтисодї ва љамъиятї СММ, Принсипњои асосии СММ оид ба истифодаи
барномањои адлияи барќароркунанда дар љодаи масъалањои љиноятї, 24 июли с. 2002
(Ќатъномаи ШИЉ (ЭКОСОС) 2002/12).банди 2.
118Дастурамал оид ба барномањои адлияи барќароркунанда, Дафтари СММ оид ба маводи
мухаддир ва љиноят, Силсилаи китобњо оид ба адолати судии љиноятї (СММ: Нью Йорк,
2006), сањ.2
119Дастурамал оид ба барномањои адлияи барќароркунанда, Дафтари СММ оид ба маводи
мухаддир ва љиноят, Силсилаи китобњо оид ба адолати судии љиноятї (СММ: Нью Йорк,
2006), сањ.26
120Vasquez Bermejo, O., Que es la justicia juvenil restaurativa?Дастрас зери суроѓаи
электрониизерин:
Justicia
Restaurativa
en
Linea:http://www.justiciarestaurativa.org/news/bfque-es-la-justicia-juvenil-restaurativa.
121Vasquez Bermejo, O., Que es la justicia juvenil restaurativa?Дастрас зери суроѓаи
электрониизерин:
Justicia
Restaurativa
en
Linea:http://www.justiciarestaurativa.org/news/bfque-es-la-justicia-juvenil-restaurativa.
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Адлия дар масоили марбут ба кўдакони бо ќонун дар мухолифатбуда

ќонун дар мухолифатбуда имконият пайдо мекунанд, ки аъзои
масъулиятшиноси љомеа ва субъекти ќонуну ќоидањои он њисобида
шаванд.122 Дар робита ба ин, барномањои адлияи барќароркунанда барои
кўдакон наќши муфиди љабрдидаи љиноятро эътироф мекунад, осоиши
иљтимоиро дар љомеа барќарор менамояд ва љинояткорро барои
гирифтани ўњдадорї аз болои кирдори худ ва љуброн кардани зарари
расонидашуда даъват менамояд.123 Онњо инчунин хавфи такроран содир
кардани љиноятро тавассути њамгирої дар љомеа ва муайян намудани
омилњои хатаре, ки сабаби содир намудани љиноят гардиданд, паст
мекунанд.124 Ин барномањо бо маќсади коњиш додани зарурат барои
чорањои расмии мурофиаи судї тарњрезї шуда, фарњанги волоияти ќонун
ва адолатро пойдор мекунанд.125 Ваќте сухан оид ба татбиќи барномањои
адлияи барќароркунанда меравад, афзалият ба миѐнаравї байни љабрдида
ва љинояткор, ки намуди муњимтарини адлияи барќароркунанда аст, дода
мешавад. Миѐнаравї байни љабрдида ва љинояткор ‚ба баррасї намудани
эњтиѐљоти љабрдидагони љиноят ва њамзамон таъмини намудани он, ки
љинояткор барои љинояти худ љавоб дињал, равона шудааст‛.126 Њангоми
истифода намудани усулњои миѐнаравї байни љабрдида ва љинояткор
натиљаи он бояд ба таваљљўњи айбдоркунанда ѐ суди салоњиятнок барои
баррасї расонида шавад.127 Дигар барномањои адлияи барќароркунанда
метавонанд љазои шартии барќароркунанда ва даврањои сулњофарї 128, ва
дигар ташаббусњои адлияи барќароркунанда, ба мисли њамроњшавии
истиќрорї, ки љомеаи аз кирдори љинояткор љабрдидаро љалб мекунад,
машварату сўњбатњои оилавї ва љамъиятї, ва инчунин усуле бо номи
даврањои мањкумкунї (баровардани њукм), ки дар он ‚њамаи иштирокчиѐн,
аз љумла суд, њимоятгар, прокурор, корманди полис бо њамдигар дар як
давра љамъ меоянд. (...)‛ Муњокима байни онњое, ки дар ин давра
нишастаанд ба ѐфтани консенсус оид ба роњи бењтарини њалли низоъ ва
122Vasquez

Bermejo, O., Que es la justicia juvenil restaurativa?Дастрас зери суроѓаи
электрониизерин:
Justicia
Restaurativa
en
Linea:http://www.justiciarestaurativa.org/news/bfque-es-la-justicia-juvenil-restaurativa.
123Tiffer Sotomayor, C., La desjudicializacion penal juvenil como un camino hacia la justicia
restaurativa,
in: Tiffer Sotomayor, C. and Deniel, Ann-Julie, Justicia Penal Juvenil: entre la justicia retributiva
y la
justicia restaurativa, (ILANUD: San Jose, Costa Rica 2012), pp. 53.
124Tiffer Sotomayor, C., La desjudicializacion penal juvenil como un camino hacia la justicia
restaurativa,
in: Tiffer Sotomayor, C. and Deniel, Ann-Julie, Justicia Penal Juvenil: entre la justicia retributiva
y la
justicia restaurativa, (ILANUD: San Jose, Costa Rica 2012), pp. 53.
125Tiffer Sotomayor, C., La desjudicializacion penal juvenil como un camino hacia la justicia
restaurativa,
in: Tiffer Sotomayor, C. and Deniel, Ann-Julie, Justicia Penal Juvenil: entre la justicia retributiva
y la
justicia restaurativa, (ILANUD: San Jose, Costa Rica 2012), pp. 53.
126Дастурамал оид ба барномањои адлияи барќароркунанда, Дафтари СММ оид ба маводи
мухаддир ва љиноят, Силсилаи китобњо оид ба адолати судии љиноятї (СММ: Нью Йорк,
2006), сањ.17
127Дастурамал оид ба барномањои адлияи барќароркунанда, Дафтари СММ оид ба маводи
мухаддир ва љиноят, Силсилаи китобњо оид ба адолати судии љиноятї (СММ: Нью Йорк,
2006), сањ.17
128Дастурамал оид ба барномањои адлияи барќароркунанда, Дафтари СММ оид ба маводи
мухаддир ва љиноят, Силсилаи китобњо оид ба адолати судии љиноятї (СММ: Нью Йорк,
2006), сањ.14
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парванда бо назардошти заруррати њифзи љомеа, эњтиѐљоти љабрдида ва
офиатбахшї дар љазои љинояткор равона гардидааст. Љараѐни давраи
мањкумкунї ба таври ба худ хос дар доираи раванди мурофиаи судии
љиноятї мегузарад, коршиносони сохторњои адлияро дар бар мегирад ва
ба љараѐни баровардани њукм кўмак мерасонад.‛129 Банди 2 – и
Принсипњои асосии СММ оид ба истифодаи барномањои адлияи
барќароркунанда дар љодаи масъалањои љиноятї инчунин илова мекунад,
ки маънои натиљаи барќароркунанда расидан ба созиш дар натиљаи
љараѐни барќароркунанда мебошад. Мисолњои натиљаи барќароркунанда
дар банди 2 – и Принсипњои асосии СММ оид ба истифодаи барномањои
адлияи барќароркунанда дар љодаи масъалањои љиноятї омадааст ва
товондињї, кори љамъиятї ва дигар барнома ѐ аксуламале, ки бо маќсади
додани товони зарари ба љабрдида ва љамъият расодинашуда ва
њамгироии љабрдида ва / ѐ љинояткор иљро мешавад, дар бар мегирад. 130
Муњим аст, ки љараѐни барќароркунанда танњо бо розигии озод ва
ихтиѐрии тарафњо сурат гирад.131 Тарафњо бояд имконият дошта бошанд,
ки иштироки худро дар њар марњилаи љараѐни муњокима ќатъ кунанд ва
розигиии худро бозхонанд.132 ‚Созишњо (хулосањо) бояд дар асоси ихтиѐрї
аз љониби тарафњо карда шаванд ва танњо ўњдадорињои асоснокшуда ва
мутаносибиро бояд дар бар гиранд‛.133 Барномањои адлияи
барќароркунанда метавонанд аз љониби маќомотњои давлатї, ба монанди
муаасисањои таъминоти иљтимоии дахлдор ѐ ташкилотњои љамъиятие, ки
дар ин самт наќши муњим доранд, ташкил ва роњбарї шаванд. Маќомоти
салоњиятноке, ки ба он парванда барои барномаи адлияи
барќароркунанда равона мегардад, метавонад маќомоти полис,
прокуратура ѐ суд бошад ва дар ќонунгузории миллї муќаррар гардад.
(3) Дар татбиќи чорањои бартарфкунї аз низоми адлия низ принсипи
асосии мутаносибї амал мекунад. Мисли тамоми дигар чорањо чорањои
бартарафкунї аз низоми адлия бояд асоснок шуда бошанд.
Моддаи 19. Иљрои чорањои алтернативаи мурофиаи судї
баратарафкунї аз низоми адлия]

[чорањои

(1) Дар њолати аз љониби кўдак бомуваффаќият адо намудани
мўњлати барои чораи бартарафкунї аз низоми адлия људогардида, ягон
129Нигаред

ба: Дастурамал оид ба барномањои адлияи барќароркунанда, Дафтари СММ оид
ба маводи мухаддир ва љиноят, Силсилаи китобњо оид ба адолати судии љиноятї (СММ:
Нью Йорк, 2006), сањ.22
130Маълумоти муфассал оид ба адлияи барќароркунанда ва дигар намудњои барномањои
барќароркунанда дар маводи зерин мављуд аст: Дастурамал оид ба барномањои адлияи
барќароркунанда, Дафтари СММ оид ба маводи мухаддир ва љиноят, Силсилаи китобњо
оид ба адолати судии љиноятї (СММ: Нью Йорк, 2006)
131Шўрои иќтисодї ва љамъиятї СММ, Принсипњои асосии СММ оид ба истифодаи
барномањои адлияи барќароркунанда дар љодаи масъалањои љиноятї, 24 июли с. 2002
(Ќатъномаи ШИЉ (ЭКОСОС) 2002/12), банди 7.
132Шўрои иќтисодї ва љамъиятї СММ, Принсипњои асосии СММ оид ба истифодаи
барномањои адлияи барќароркунанда дар љодаи масъалањои љиноятї, 24 июли с. 2002
(Ќатъномаи ШИЉ (ЭКОСОС) 2002/12), банди 7.
133Шўрои иќтисодї ва љамъиятї СММ, Принсипњои асосии СММ оид ба истифодаи
барномањои адлияи барќароркунанда дар љодаи масъалањои љиноятї, 24 июли с. 2002
(Ќатъномаи ШИЉ (ЭКОСОС) 2002/12), банди 7.
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айбномаи дигар наметавонад барои ў бароварда шавад. Дар ин бобат
Кумита оид ба КЊК дар Ќайдњои умумии № 10 талаб мекунад, ки ‚адо
намудани мўњлати чораи бартарафкунї аз низоми адлия аз љониби кўдак
бояд тибќи ба таври ќатъї ва пурра баста шудани парванда анљом
ѐбад.‛134
(2) Бояд кафолат дода шавад, ки баъд аз бомуваффаќият адо
намудани мўњлати чораи бартарафкунї аз низоми адлия кўдак доѓи судї
намегирад ва мањкумшуда њисобида намешавад. Дар бобати њифзи
маълумот Кумита оид ба КЊК мушаххас месозад, ки ‚њарчанде маълумоти
махфї оид ба бартарафкунї аз низоми адлия метавонад барои маќсадњои
маъмурї ва аз нав дида баромадан нигоњ дошта шавад, он набояд њамчун
‘доѓи судї’ арзѐбї гардад ва кўдаке, ки ќаблан аз низоми адлия бартараф
карда шуда буд, набояд њамчун ќаблан мањкумшуда дониста шавад. Агар
чунин њодиса ба ќайд гирифта шавад, дастрасї ба ин маълумот бояд барои
давраи мањдуд, масалан барои 1 сол, ва танњо ба маќомоти салоњиятноки
ваколатдор барои кор бо кўдакони бо ќонун дар мухолифатбуда пешнињод
гардад‛.135
Моддаи 20. Риояи накардани чорањои алтернативаи мурофиаи судї
[чорањои баратарафкунї аз низоми адлия]
(1) Агар кўдак чораи баратарафкунї аз низоми адлияро иљро
накунад, он метавонад сабаби ќонунї барои аз нав кушодани парвандаи ў
аз љониби маќомоти салоњиятнок гардад. Аммо њангоми баровардани
њукм маќомоти муќарраркунанда бояд ќисми иљрошудаи чораро ба назар
гирад, ки дар навбати худ ба њукми сабуктар назар ба њукми ќаблан
пешбинишуда оварда мерасонад.
(2) Агар кўдак бо маќсади ба ў муќаррар шудани чорањои
баратарафкунї аз низоми адлия љавобгарие барои содир намудани љиноят
гирифта бошад, он наметвонад дар марњилањои минбаъдаи мурофиаи судї
муќобили кўдак истифода шавад.

БОБИ 3.
ИСТЕЊСОЛОТИ ПЕШ АЗ СУДЇ (ТАРТИБИ ПЕШБУРДИ
АДОЛАТ ДАР МАРЊИЛАИ ПЕШ АЗ CУДЇ

Моддаи 21. Њуќуќ ба маълумот њангоми дастгир кардан ё ба њабс
гирифтан
(1) Мувофиќи Моддаи 9 – и ЭУЊБ, Моддањои 9 ва 11-и ПБЊГС,
Моддаи 37()с – и КЊК, Моддаи 5(1) – и КАЊИ (Конвенсияи Аврупої),
134Кумита

оид ба њуќуќи кўдак, Ќайдњои умумии № 10, Њуќуќњои кўдак дар адлияи
ноболиѓон, 25 апрели соли 2007 (CCPR/C/GC/10), банди 27
135Кумита оид ба њуќуќи кўдак, Ќайдњои умумии № 10, Њуќуќњои кўдак дар адлияи
ноболиѓон, 25 апрели соли 2007 (CCPR/C/GC/10), банди 27
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Моддаи 7(30 – и КАЊИ (Конвенсияи Амрикої), Моддаи 4(1) – и Оинномаи
давлатњои араб ва Моддаи 6-и Оинномаи Банљул ягон шахс наметавонад
беасос њабс ѐ аз озодї мањрум карда шавад. Принсипи 2-и Маљмўаи
принсипњои њифзи њамаи шахсони ба њабс ѐ мањрум сохтан аз озодї
гирифторшуда136, инчунин муќаррар месозад, ки ба њабс гирифтан, њабс
кардан ѐ аз озодї мањрум сохтан танњо дар асоси муќаррароти ќонун ва аз
љониби кормандон ѐ шахсони барои ин кор ваколатдор сурат мегиранд.
Мафњуми ‚ба њабс гирифтан‛ дар давлатњои гуногун ва низомњои
гуногуни њуќуќ якхела истифода нашудааст. Дар баъзе давлатњо он ба
кўдаке таалуќ дорад, ки муваќќатан ба њабс гирифта шудааст ва дар
гурўњи дигари давлатњо нисбат ба кўдаке истифода мешавад, ки муќобили
ў далели кофї барои айбдор кардани ў ба содир намудани
њуќуќвайронкунии љиноятї мављуд аст, ѐ ин, ки ба кўдаке, ки барои содир
намудани њуќуќвайронкунии љиноятї айбдор шудааст. Аз сабаби ба
якчанд маънии гуногун истифода шудани ин мафњум, Ќонуни мазкур њам
мафњуми ‚дастгир кардан‛ ва њам ‚ба њабс гирифтан‛ – ро барои шарњ
додани кўдаке, ки њатто барои муддати бенињоят кўтоњ аз љониби
маќомоти полис ѐ дигар маќомоти маъмурї аз озодї мањрум карда
шудааст (ѐ њабс карда шудааст) истифода мекунад (ба њамон тавре, ки дар
Ќоидањои Пекин истифода мешаванд). КЊК ба таври мушаххас њуќуќ ба
огоњ шудан дар бораи сабабњои дастгир кардан ѐ ба њабс гирифта шуданро
муќаррар намекунад. Њамзамон Моддаи 9(2) ПБЊГС, ки дар баробари
шахсони болиѓ нисбат ба кўдакон низ амал мекунад, муќаррар месозад, ки
ба њар касе, ки њабс карда мешавад, сабабњои њабси ў њангоми ба њабс
гирифтан хабар дода мешавад.137 Суди панамарикої оид ба њуќуќи инсон
дар ин бобат муќаррар кардааст, ки њуќуќ ба огоњ карда шудан дар бораи
сабабњои дастгир ѐ њабс кардан ‚механизми пешгирии њабси ѓайриќонунї
ва беасос аз марњилаи аввали њабс кардан буда, њамзамон њуќуќи шахсро
ба њимоя таъмин мекунад‛.138 Азбаски шахси дастгир ѐ њабсшаванда кўдак
аст маќомоти дастгир ѐ њабскунанда бояд сабабњои дастгиршавї ва њабсро
ба кўдак бо тарзи некхоњона фањмонанд. Дар робита ба ин бояд бори
дигар таъкид кард, ки кормандони маќомоти полис ва дигар маќомоти
њифзи њуќуќ бояд оид ба масъалањои марбут ба адлияи ноболиѓон
омўзонида шаванд.
(2) Дар аксари њолатњо падару модар ѐ васии ќонунии кўдак њангоми
дастгир шудан ѐ ба њабс гирифта шудани кўдак њузур надоранд. Ќоидаи
10.1 –и Ќоидањои Пекин муќаррар мекунад, ки хангоми дастгир кардани
кўдак падару модар ѐ васии ќонунии ў бояд фавран хабардор карда

136Маљмааи

умумии СММ, Маљмўаи принсипњои њифзи њамаи шахсони ба њабс ѐ мањрум
сохтан аз озодї гирифторшуда, ки аз љониби Маљмааи умумї 9 декабри соли 1988
(A/RES/43/173) ќабул гардида аст.
137Инчунин нагаред ба – Моддаи 5(2) - и КАЊИ (Конвентсияи Аврупої), Моддаи 7(4) – и
КАЊИ (Конвентсияи Амрикої), Моддаи 17(2)(с)(ii) – и КАЊТК; СМ (2003)20 –и Кумитаи
вазирон ба давлатњои аъзо оид ба роњњои нави кор дар самти љинояткории ноболиѓон ва
наќши адлияи ноболиѓон, ки аз љониби Кумитаи Вазирон 24 сентябри соли 2003 дар
нишасти 853-и Муовинони вазирон ќабул гардидааст. Банди 15 пешнињод мекунад, ки
кўдакони њабсшуда ‚бояд фавран оид ба њуќуќњо ва кафолатњои худ бо забони ба онњо
пурра фањмо хабардор карда шаванд‛.
138Суди панамарикої оид ба њуќуќи инсон, Ќарори № 99 (Ser.C) аз июни 7 соли 2003,
банди 82.
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шаванд.139 Кумита оид ба КЊК дар Ќайдњои умумии № 10 тавсия медињад,
ки ‚давлатњои аъзо бевосита дар ќонун то њадди имкон бештар љалб
шудани падару модар ѐ васии ќонуниро дар мурофиа бар зидди кўдак
муќаррар кунанд. Чунин љалб шудан метавонад дар маљмўъ барои додани
љавоби фоидабахш нисбати њуќуќвайронкунии љиноятї аз љониби кўдак
мусоидат кунад.‛ Барои таъмин намудани иштироки падару модар, онњо
бояд њар чи зудтар оид ба дастгир шудани кўдак хабардор карда
шаванд‛140. Суди панамарикої оид ба њуќуќи инсон дар парвандае, ки дар
натиљаи он кўдак њабс карда шуда буд, муќаррар кардааст, ки ‚агар
њабсшуда хусусан ноболиѓ бошад, ‚њуќуќ ба тамос бо хешовандон хеле
муњим аст. Дар ин њолат, маќомоти ваколатдори њабскунанда ва
муаасисаи иљрои љазои љиноятї бояд фавран хеши наздиктарини кўдакро
хабардор кунанд ѐ, ки намояндаи онњоро огоњ намоянд, то ба кўдак ѐрии
сариваќтї аз тарафи шахси огоњгардида расонида шавад.‛141
Ба тариќи (/варианти) дигар
(2) Тафсири Моддаи 21 (2) дар њолати дар варианти (2) пешбинишуда
бо назардошти таъѓироти вазъи дахлдор (mutatis mutandis) амал мекунад.
(3) Дар баъзе њолатњо фавран ѐфтани падару модар ѐ васии ќонунии
кўдак душвор аст. Дар ин маврид кормандони ваколатдор бояд кўдак ѐ
дигар шахсони љалбшударо бипурсанд, ки киро онњо метавонанд ба љои
падару модар хабардор кунанд ѐ ин, ки чї тавр метавон падару модар ѐ
васии ќонунии ўро пайдо кард. Дар давлатњое, ки муќаррот оид ба ‚шахси
болиѓи муносиб‛ [шахси болиѓи масъул] вуљуд дорад, ў метавонад
хабардор карда шавад.
(4) Дар мавриде, ки тамос гирифтан ба ягон нафари шахсони дар
боло ќайдгардида ѓайриимкон аст, корманди масъул ўњдадор аст, ки
муассисаи таъминоти иљтимоии дахлдорро љалб намояд. Ин метавонад
муассисањои хизматрасонии иљтимої, ‚шахси болиѓи муносиб ‛ [шахси
болиѓи масъул] дар давлатњое, ки ин институт вуљуд дорад, барномањои
адвокати навбатдор, иттињодия (коллегияи) адвокатњо ва дигарњо бошад,
ки барои танњо нагузоштани кўдак мусоидат кунад.
Моддаи 22. Манъи истифодаи ќувваи љисмонї ва воситањои
мутеъкунї
(1) Стандартњои байналмилалї ба мисли Ќоидањои Гаванна142 ва
ЌСА (Ќоидањои стандартии њадди аќал дар бораи муомила бо
мањбусон)143 истифодаи воситањои мањдудкунии љисмонї ва ќувваи

Инчунин нигаред ба: Ќоидаи IV.C.29, Ќоидањои Кумитаи вазирони Шўрои Аврупо оид
ба адлияи некхоњона ба кўдак ва ѐддошти эзоњдињандаи он, 17 ноябри соли 2010
140Кумита оид ба њуќуќи кўдак, Ќайдњои умумии № 10, Њуќуќњои кўдак дар адлияи
ноболиѓон, 25 апрели соли 2007 (CCPR/C/GC/10), банди 54
141Суди панамарикої оид ба њуќуќи инсон, Ќарори № 100 (Ser.C) аз 18 сентябри соли 2003,
банди 130.
142 Хусусан ќоидаи 62-и Ќоидањои Гаванна
143Ќоидањои стардартии аќалї оид ба муносибат бо мањбусон, Когреси аввалини Созмони
Милали Муттањид оид ба пешгирии љиноят ва муносибат ба љинояткорон, Женева, 22
139

82

љисмониро дар тамоми намудњои њабс кардан мањдуд мекунанд. 144 Ин
муќаррарот оид ба њабс кардан на танњо ба нигоњ доштани кўдак дар
тавќифгоњњо, њабси пешакї ѐ баъд аз ба њукми айбдоркунї бо мањрум
кардан аз озодї мањкум шудани кўдак тааллуќ дорад, балки инчунин дар
марњилаи дастгиркунї ѐ ба њабс гирифтан низ амал мекунад, зеро
маќомотти дастгиркунанда бо кўдак, ки ба зўроварї осебпазир аст, сару
кор доранд.
(2-3) Ќоидањои Гаванна ‚њолатњои истисної‛-ро ба таври зерин
муќаррар мекунад: ‚пешгирї кардани ноболиѓ аз худмаљрўњкунї, маљрўњ
кардани дигарон ѐ расонидани зиѐни љиддии молу мулк‛.145 Ба иловаи ин,
дар Ќайдњои умумии № 10 Кумита оид ба КЊК њолатњои истифода
кардани воситањои мањдудкунии љисмонї ва ќувваи љисмониро ‚танњо ба
њолатњое, ки кўдак њатари бевоситаи маљрўњ кардани худ ѐ дигаронро эљод
мекунад ‛ мањдуд менамояд146 ва бо ин истифода аз воситањои
мањдудкунии љисмонї њангоми расонидани зиѐни љиддии молу мулкро
бартараф менамояд. Кумита оид ба КЊК ба таври мушаххас муќаррар
кардааст, ки ‚[истифодаи воситањои мањдудкунии љисмонї ва ќувваи
љисмонї]147 набояд њељ гоњ њамчун воситаи љазо сурат гирад‛.148 Ба ѓайр аз
ин, ‚њолатњои истисноие‛, ки њангоми онњо ќувваи љисмонї ва
мањдудкунии љисмонї метавонанд истифода шаванд, набояд њолатњои
зарурати истифодаи чорањои таъсиррасонии интизомиро дар бар
гиранд.149 Ќоидањои Гаванна муќаррар мекунанд, ки чорањои мањдудкунї
ва истифодаи ќувваи љисмонї ба ѓайр аз њолатњои истисної дар њамаи
дигар њолатњо бояд манъ гардад150 ва чорањои мањдудкунї ва истифодаи
ќувваи љисмонї танњо ‚баъд аз истифода ва бенатиља дониста шудани
њамаи воситањои дигар‛151 истифода шавад.
Кумита оид ба КЊК
пешнињод менамояд, ки бояд омўзиш барои кормандон оид ба ќоидаву
стандартњои истифодаи ќувваи љисмонї ва чорањои мањдудкунї
гузаронида шавад. Дар њолате, ки кормандон ин ќоидањоро вайрон

август – 3 сентябри соли 1955: њисоботи Котиботи СММ (нашриѐти Созмони Милали
Муттањид, шумора барои фурўш 1956 IV.4). Ќоидаи 33.
144Барои минтаќаи Аврупо нигаред ба: Тавсияномаи 2 (CM/Rec (2006)2) - и Кумитаи
вазирони кишварњои аъзои Ќоидаињои мањбас дар Аврупо, ки аз љониби Кумитаи
Вазирон 11 январи соли 2009 дар нишасти 952-юми Муовинони вазирон ќабул
гардидааст. Бандњои 64.1 – 70.7
145Ќоидањои стандартиии њаддиаќали СММ барои њифзи кўдакони аз озодї мањрумшуда
(Ќоидањои Гаванна), МУ (Res. 45/113), 14 декабри с. 1990, ќоидаи 64
146Кумита оид ба њуќуќи кўдак, Ќайдњои умумии № 10, Њуќуќњои кўдак дар адлияи
ноболиѓон, 25 апрели соли 2007 (CCPR/C/GC/10), банди 89
147На ба шакли иќтибоси асли.
148Кумита оид ба њуќуќи кўдак, Ќайдњои умумии № 10, Њуќуќњои кўдак дар адлияи
ноболиѓон, 25 апрели соли 2007 (CCPR/C/GC/10), банди 89
149Кумита оид ба њуќуќи кўдак, Ќайдњои умумии № 10, Њуќуќњои кўдак дар адлияи
ноболиѓон, 25 апрели соли 2007 (CCPR/C/GC/10), банди 89
150Маљмааи умумии СММ, Ќоидањои стандартиии њаддиаќали СММ барои њифзи
кўдакони аз озодї мањрумшуда (Ќоидањои Гаванна), МУ (Res. 45/113), 14 декабри с. 1990,
ќоидањои 63-65
151Маљмааи умумии СММ, Ќоидањои стандартиии њаддиаќали СММ барои њифзи
кўдакони аз озодї мањрумшуда (Ќоидањои Гаванна), МУ (Res. 45/113), 14 декабри с. 1990,
ќоидаи 64; ва Кумита оид ба њуќуќи кўдак, Ќайдњои умумии № 10, Њуќуќњои кўдак дар
адлияи ноболиѓон, 25 апрели соли 2007 (CCPR/C/GC/10), банди 89
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мекунанд, нисбат ба онњо бояд чорањои таъсиррасонии интизомї
истифода шаванд.152
(4) Чораи мањдудкунии љисмонї танњо бо шартњои дар Моддаи
мазкур муќаррар гардида метавонад истифода шавад. Мувофиќи
стандартњои байналмилалї истифода аз мањдудкунии љисмонї, намудани
чорањои ба мањдудкунии љисмонї равона гардида, њолатњо ва шартњои
истифодаи он ва ѓ. бояд мушаххасан дар ќонунњо ва дастурњо муќаррар
карда шаванд.153 Њамин тариќ банди (4) имконияти истифода аз ќувваи
љисмонї нисбат ба кўдакро мањдуд мекунад ва бо ин барои солимии
љисмонї ва равонии кўдак кафолат медињад.
(5) ЌСА муќаррар мекунанд, ки ‚воситањои мутеъкунї, ба мисли
дастбанд, занљирњо, кишани даст ва куртаи дафъи љунун‛ њељ гоњ барои
љазодињї истифода намешаванд‛154. Ќонуни мазкур ин муќаррароти
байналмилалиро дар бар мегирад ва ба он бо ворид намудани дигар
чорањои мањдудкунии љисмоние, ки бояд њељ гоњ истифода нашаванд,
илова ворид мекунад. Бо назардошти он, ки ЌСА соли 1955 ќабул
гардидааст ва дар ин муддат воситањои нави мутеъкунї аз љониби полис
муаррифї ва истифода гардиданд, чунин иловањо муфовиќи маќсад
шуморида мешавад.
(6) Агар маќомоти полис маълумоти даќиќ оид ба њомиладор будани
кўдаки љинси зан дошта бошад ѐ тахмин кунад, ки кўдаки љинси зан
метавонад њомиладор бошад, бо маќсади зери хатар нагузоштани сињатии
тифли тавлифнаѐфта исифодаи ќувваи љисмонї ѐ ягон чораи мањдудкунии
љисмонї нисбат ба зани њомиладор ќатъиян манъ карда мешавад.
(7) Кафолати муњим барои њифзи кўдак аз истифодаи ќувваи љисмонї
ва мањдудкунии љисмонї ба ќайд гирифтани њолатњом истифодаи он
мебошад. Ин барои кўдак имконият медињад, ки оид ба сўистифодаи
ќувваи љисмонї ва мањдудкунии љисмонї арзу шикоят кунад ва маќомоти
ваколатдор барои дастгир кардан ѐ ба њабс гирифтанро ба љавобгарї
кашад. Аз баски сабти хаттї истифодаи ќувваи љисмонї ва мањдудкунии
љисмониро расман ќайд менамояд, он ба кам кардани истифода аз ќувваи
љисмонї оварда мерасонад, зеро корманди полис дар ин њолат аз
оќибатњои љиддии сўистифода дар асоси ќонун њарос мекунад.
152Кумита

оид ба њуќуќи кўдак, Ќайдњои умумии № 10, Њуќуќњои кўдак дар адлияи
ноболиѓон, 25 апрели соли 2007 (CCPR/C/GC/10), банди 89
153 Маљмааи умумии СММ, Ќоидањои стандартиии њаддиаќали СММ барои њифзи
кўдакони аз озодї мањрумшуда (Ќоидањои Гаванна), МУ (Res. 45/113), 14 декабри с. 1990,
ќоидаи 64; Ќоидањои стардартии аќалї оид ба муносибат бо мањбусон, Когреси аввалини
Созмони Милали Муттањид оид ба пешгирии љиноят ва муомила ба љинояткорон, Женева,
22 август – 3 сентябри соли 1955: њисоботи Котиботи СММ (нашриѐти Созмони Милали
Муттањид, шумора барои фурўш 1956 IV.4). Ќоидаи 34.
154 Ќоидањои стардартии аќалї оид ба муносибат бо мањбусон, Когреси аввалини Созмони
Милали Муттањид оид ба пешгирии љиноят ва муомила ба љинояткорон, Женева, 22 август
– 3 сентябри соли 1955: њисоботи Котиботи СММ (нашриѐти Созмони Милали Муттањид,
шумора барои фурўш 1956 IV.4). Ќоидаи 33; Инчунин нигарад ба: Тавсияномаи 2
(CM/Rec (2006)2) - и Кумитаи вазирони кишварњои аъзои Ќоидаињои мањбас дар Аврупо,
ки аз љониби Кумитаи Вазирон 11 январи соли 2009 дар нишасти 952-юми Муовинони
вазирон ќабул гардидааст, банди 60.6.
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(8) Бо худ гарифта гаштани силоњ аз љониби кормандон дар љойњои
дастгир кардан ва ба њабс гирифтани кўдак ва инчунин истифодаи он дар
њамаи њолатњое, ки кўдакро дар бар мегирад, бояд манъ карда шавад.155
Моддаи 23. Њуќуќ ба њузури падару модар ё васии ќонунї
(1) Ќоидаи 15.2 –и Ќоидањои Пекин муќаррар месозад, ки падару
модар ѐ васии ќонунї њуќуќ доранд дар љараѐни мурофиа иштирок
кунанд156 ва метавонанд аз љониби маќомоти салоњиятнок талаб карда
шаванд, ки дар мурофиаињои судї барои манфиати кўдак иштирок
намоянд. Тавсияи 7(86) – и гузориши муштараки Дафтари Комиссари
Олии СММ оид ба њуќуќњои инсон, Дафтари СММ оид ба маводи
мухаддир ва љиноят ва Намояндаи махсуси Дабири кулл оид ба хушунат
нисбат ба кўдакон дар бораи пешгирї ва коњиш додани хушунат нисбати
кўдакон дар доираи низоми адлияи ноболиѓон баѐни амиќтарро истифода
мекунад ва таъкид месозад, ки ‚мусоњибањои кормандони полис бо кўдак
бояд дар њузури падару модар ва васии ќонунї сурат гиранд (...).‛ 157 Њадаф
аз њузури падару модар ѐ васии ќонунї хусусан дар ваќти пурсиш таъмин
намудани имконияте мебошад, ки тавассути он кўдак чизе ки ба ў гуфта
мешавад даќиќ фањмад, нањаросад, худро зери тањдид њис накунад ва
аќидаи худро ба пуррагї иброз карда тавонад. Њузури падару модар ѐ
васии ќонунї ба кўдак дастгирии маънавї (эњсосотї) мебошад.
(2) Барои расида омадани падару модар ѐ васии ќонунї ба идораи
полис, ки макони гузаронидани пурсиш аст, бояд ваќти муносиб дода
шавад. Иштироки падар ѐ модар ѐ васии ќонунї метавонад аз љониби
маќомоти салоњиятнок рад карда шавад, агар он ба манфиати вољиби
кўдак бошад. Талабот оид ба њузури падару модар ѐ васии ќонунї дар
љараѐни пурсиш танњо он ваќт маънї дорад, ки падару модар ѐ васии
ќонунї оид аз њодисаи боздошти кўдак хабардор карда шаванд ва ба онњо
мўњлати кофї барои ба љои баргузории пурсиш расида омадан дода
шавад. Агар падару модар ѐ васии ќонунї дар ваќти муносиби људошуда
расида наоянд, барои тамос дастрас набошанд, иштирок дар љараѐни
мурофиаро рад кунанд, бо содир намудани њамин љиноят айбдор карда
шаванд ѐ бо сабаби дигаре иштироки падару модар ѐ васии ќонунї ќобили
Маљмааи умумии СММ, Ќоидањои стандартиии њаддиаќали СММ барои њифзи
кўдакони аз озодї мањрумшуда (Ќоидањои Гаванна), МУ (Res. 45/113), 14 декабри с. 1990,
ќоидаи 65.
156 Дар ќоидаи IV.С.30-и Ќоидањои Кумитаи Вазирони Шўрои Аврупо оид ба адолати
хайрхоњона ба кўдак ва эзоњномаи он (17 ноябри соли 2010) пешбинї шудааст, ки ‚ба
истиснои њолатњои њузур доштани падару модари кўдак, ѐ агар падару модар дастрас
набошад, шахси дигаре, ки кўдак ба ў боварї дорад кўдаки ба њабс гирифташуда набояд
мавриди пурсиш оид ба кирдори љиноятї ќарор дода шавад ѐ талаб карда шавад, ки ба
нишондод оид ба чунин кирдор имзо гузорад.‛
157Тавсияи 7 –и гузориши муштараки Дафтари Комиссари Олии СММ оид ба њуќуќњои
инсон, ДафтариСММоид ба маводи мухаддир ва љиноят ва Намояндаи махсуси Дабири
кулл оид ба хушунат нисбат ба кўдакон дар бораи пешгирї ва коњиш додани хушунат
нисбати кўдакон дар доираи низоми адлияи ноболиѓон, 27 июни с. 2012, (A/HRC/21/25),
банди 86; дар ин бобат инчунин нигаред ба: Тавсияномаи 20 (CM/Rec (2003)20) -и
Кумитаи вазирон ба давлатњои аъзо оид ба баррасии љинояткорї байни ноболиѓон ва
наќши адлияи ноболиѓон, ки аз љониби Кумитаи вазирон 24 сентябри соли 2003 дар
нишасти 853-уми Муовинони вазирон ќабул гардид, банди 11.
155
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ќабул набошад, намояндаи муассисаи таъминоти иљтимоии дахлдор барои
дастгирї намудани кўдак ба идораи полис њозир мешавад. Муассисањои
таъминоти иљтимоии дахлдор вобаста аз давлат метавонанд фарќ кунанд.
Дар баъзе мавридњо њатто ташкилотњои чамъиятї метавонанд як миќдор
мутахассисони омўзонидашударо, ки барои иљрои ин вазифа
хоњишманданд, пешнињод намоянд. Ин дар мавридест, ки дар дигар
давлатњо кормандони иљтимої ѐ муаллимон ин вазифаро иљро мекунанд.
Дар давлатњое, ки институти ‚шахси болиѓи муносиб‛ [шахси болиѓи
масъул] амал мекунад, ин шахсон бояд пеш аз пурсиш бо кўдак вохўрї
кунанд то тавонанд худро муаррифї намоянд ва наќши худро ба кўдак
фањмонанд.
Моддаи 24. Њуќуќ ба ёрии њуќуќї
Чи тавре дар Моддаи 3 [Мафњумњо] ќайд гардид кўдаки бо ќонун дар
мухолифатбуда дар тамоми љараѐни адолати судї нисбати ноболиѓон158
сар карда аз марњилаи дастгир кардан ѐ ба њабс гирифтан бояд бо ѐрии
њуќуќї таъмин гардад. Хусусан дар њамин марњилаи аввали љараѐни
адолати судї нисбати ноболиѓон, ки кўдакон зери хавфи муомилаи бад ва
њабси беасос ќарор доранд.159 Кўдакони дастгиршуда ѐ ба њабс
гирифташуда метавонанд инчунин маљбур карда шаванд, ки ба гуноњ
иќрор шаванд ѐ барои озод шудан пора дињанд. Агар кўдак намояндаи
ќонунии [шахсе, ки ѐрии њуќуќї мерасонад] алоњидаро худ интихоб
накунад, корманди дахлдори полис [маќомоти њифзи њуќуќ] [муфаттиш]
[прокурор] расонидани ѐрии њуќуќиро ба кўдак таъмин мекунад.
Корманди дахлдори полис [маќомоти њифзи њуќуќ] [муфаттиш] [прокурор]
бояд дар ин њолат бо идораи ѐ маќомоти дахлдор [шўро оид ба ѐрии
њуќуќї] [барномаи ] [барномањои адвокати навбатдор] [колегияи
адвокатњо] ба тамос барояд, то ин, ки намоядаи ќонунии муносибтаринро
пайдо кунад. Идора ѐ маќомоте, ки ѐрии њуќуќї мерасонад, бояд дар ќонун
ба таври мушаххас муќаррар карда шавад. Барои пурра таъмин намудани
њуќуќњои кўдак дар љараѐни адолатти судї нисбати ноболиѓон, хусусан
тавсия мегардад, ки ‚онњое, ки ѐрии њуќуќї мерасонанд махсус омўзонида
шаванд ва кори онњо ба таври мунтазам бањо дода шавад, то коршоямии
онњо барои ин кор таъмин гардад. Ба њамин монанд намояндагони ѐрии
њуќуќї, ки бо кўдак кор мекунанд бояд дар њамкории зич бо дигар
мутахассисон, ба мисли кормандони иљтимої ва кормандони хадамоти
бартарафкунї фаъолият кунанд ‛.160 Маќоми назораткунандаи ПБЊГС,
158Инчунин

нигаред ба: Тавсияномаи 20 (CM/Rec (2003)20) -и Кумитаи вазирон ба
давлатњои аъзо оид ба баррасии љинояткорї байни ноболиѓон ва наќши адлияи
ноболиѓон, ки аз љониби Кумитаи вазирон 24 сентябри соли 2003 дар нишасти 853-уми
Муовинони вазирон ќабул гардид, банди 15; Ќоидаи IV.D.2-и Ќоидањои Кумитаи
Вазирони Шўрои Аврупо оид ба адолати хайрхоњона ба кўдак ва эзоњномаи он, 17 ноябри
соли 2010.
159Нигаред ба: Хазинаи Љомеа Кушода, Њабси пешакї ва шиканља: Барои чї шахси дар
њабси пешакибуда ба хавфи калонтарин дучор мешавад? (Хазинаи Љомеа Кушода: Нью
Йорк, 2011), сањ. 5 ва 11.
160Тавсияи 8 –и гузориши муштараки Дафтари Комиссари Олии СММ оид ба
њуќуќњоиинсон, ДафтариСММоидбамаводи мухаддир ва љиноят ва Намояндаи махсуси
Дабири кулл оид ба хушунат нисбат ба кўдакон дар бораи пешгирї ва коњиш додани
хушунат нисбати кўдакон дар доираи низоми адлияи ноболиѓон, 27 июни с. 2012,
(A/HRC/21/25); нигаред ба - Ќатъномаи МУ 63/241, Њуќуќњои кўдак, 13 марти 2009, банди
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Кумитаи СММ оид ба њуќуќи инсон, мавриди бе таъмини ‚ѐрии муносиб
дар омодагї ва муаррифии њимояи худ‛ ба њабс гирифтани кўдакро
поймолшавии Паймон медонад.161 Суди аврупої оид ба њуќуќи инсон дар
як парвандаи кўдаки ба њабс гирифташуда муќаррар кардааст, ки
‚набудани њимоятгар дар давраи ба њабс гирифтани кўдак ба њуќуќи ў ба
њимоя бебозгашт таъсир кард ‛ ва бо ин ба поймолшавии Моддаи 6-и
Конвенсия оварда расонид.162
То пайдо кардани имконияти гирифтани машварати њуќуќї кўдак
набояд мавриди пурсиш ќарор дода шавад.163 Тибќи Ќайдњои умумии №
10-и Кумита оид ба КХК маќсади ѐрии њуќуќї њангоми пурсиши якуми
кўдак аз љониби корманди полис ѐ прокурор санљиши мустаќили усулњои
бозпурсии истифодагардида ва таъмини ихтиѐрї будан ва маљбурї
(ботакаллуф) набудани далелњо мебошад.164 Ба кўдак ва намояндаи
ќонунии ў бояд ваќт барои сўњбати алоњида дода шавад, то намояндаи
ќонунї бо кўдак айбномаро баррасї намояд ва кўдак барои пурсидани
саволњо ва умуман фањмидани вазъи худ пеш аз сар шудани ягон пурсиш
имконият пайдо кунад. КСЊ муќаррар мекунанд, ки ‚мусоњибаи мањбус
(шахси њабсшуда) ва мушовири њуќуќии ў метавонад дар маконе сурат
гирад, ки дар њудуди айнї бо корманди полис ѐ муассиса бошад, аммо
гўшкуниро истисно намояд‛.165
Моддаи 25. Њуќуќ ба тарљумон
(1) Моддаи 40 (2) (vi) – и КЊК муќаррар мекунад, ки давлатњои аъзо
бояд барои кўдакони бо ќонун дар мухолифатбуда хизмати ройгони
тарљумонро таъмин кунанд, агар кўдак забони истифодашударо нафањмад
ѐ ба ин забон гап зада натавонад. Ќайдњои умумии № 10-и Кумита оид ба
КХК тавсия мекунад, ки ин ѐрї набояд танњо ба љараѐни суд мањдуд
шавад, балки дар тамоми марњилањои љараѐни адолати судї нисбат ба
кўдак166, инчунин пурсиш аз љониби корманди полис, расонида шавад. Ба
муќ. 45; Ќарори 10/2 КЊИ СММ, Њуќуќњои инсон дар адолати судї, хусусан дар адолати
судї нисбати ноболиѓон, 24 марти 2009, банди муќ. 6.
161Њуљљати СММ ССPR/C/92/D/1209,1231/2003& 1241/2004, банди 6.6.
162Њукми САЊИ, (Гузориши № 36391/02), банди 62.
163Инчуни нигаред ба: Тавсияи 7 –и гузориши муштараки Дафтари Комиссари Олии
СММ оид ба њуќуќњои инсон, Дафтари СММ оид ба маводи мухаддир ва љиноят ва
Намояндаи махсуси Дабири кулл оид ба хушунат нисбат ба кўдакон дар бораи пешгирї
ва коњиш додани хушунат нисбати кўдакон дар доираи низоми адлияи ноболиѓон, 27
июни с. 2012, (A/HRC/21/25), банди 86.
164Кумита оид ба њуќуќи кўдак, Ќайдњои умумии № 10, Њуќуќњои кўдак дар адлияи
ноболиѓон, 25 апрели соли 2007 (CCPR/C/GC/10), банди 58.
165
Ќоидањои стардартии аќалї оид ба муносибат бо мањбусон, Когреси аввалини Созмони
Милали Муттањид оид ба пешгирии љиноят ва муомила ба љинояткорон, Женева, 22 август
– 3 сентябри соли 1955: њисоботи Котиботи СММ (нашриѐти Созмони Милали Муттањид,
шумора барои фурўш 1956 IV.4). Ќоидаи 93; инчунин нигаред ба Тавсияномаи 2 (CM/Rec
(2006)2) - и Кумитаи вазирони кишварњои аъзои Ќоидаињои мањбас дар Аврупо, ки аз
љониби Кумитаи Вазирон 11 январи соли 2009 дар нишасти 952-юми Муовинони вазирон
ќабул гардидааст, банди 23.4, муќаррар мекунад, ки ‚‛машваратњо ва робитањои
дигар,њамчунин мукотиба оид ба масъалањои њуќуќї байни шахси мањбусшуда ва
машваратчии њуќуќии ў махфї мебошад‛.
166Кумита оид ба њуќуќи кўдак, Ќайдњои умумии № 10, Њуќуќњои кўдак дар адлияи
ноболиѓон, 25 апрели соли 2007 (CCPR/C/GC/10), банди 62.
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иловаи ин Кумита оид ба КЊК таъкид мекунад, ки ‚барои кор бо кўдакон
омўзонида шудани тарљумон ањамияти калон дорад, зеро фањмидани
забони модарии худ барои кўдак нисбат ба шахси болиѓ метавонад фарќ
кунад.‛167 Кумита оид ба КЊК шарњ медињад, ки набудани дониш ва/ѐ
таљриба дар ин љода (кор бо кўдакон) метавонад мушкилот барои
фањмиши пурраи саволњои пурсидашуда эљод кунад.168 Бояд ќайд намуд,
ки ибораи ‚забони истифодашударо нафањмад ѐ ба ин забон гап зада
натавонад‛ на танњо ба кўдакони давлатњои хориљї ва аќалиятњои миллї
дахл дорад, балки њамчунин кўдакони имконияташон мањдудро, ба
монанди кўдакони ношунаво ва гунг, кўдакони дорои мушкилоти баѐн ва
кўдакони дорои норасоињои рўњиро дар бар мегирад. Кумита оид ба КЊК
дар Ќайдњои умумии № 10 таъкид мекунад, ки тибќи талаботи Моддаи 40
(2) (vi) – и КЊК ва мутобиќи чорањои махсуси муњофизатие, ки барои
кўдакони имконияташон мањдуд дар Моддаи 23-и КЊК пешбинї шудаанд,
давлатњои аъзо бояд табдирњо андешанд, то ки кўдакон бо кўмаки дахлдор
ва таъсирбахш аз љониби мутахассиси хуб омўзонидашуда таъмин
гарданд.169
(2) Агар кўдак ба тарљумон эњтиѐљ дошта бошад, њузури тарљумон
барои њар як пурсиши кўдак аз љониби корманди полис ѐ прокурор
таъмин карда мешавад. Бояд таъкид кард, ки иштироки тарљумон њатмї
аст ва њозир нашудани ў њангоми мавриди пурсиш ќарор дода шудани
кўдак ба норавоии далелњо дар робита ба љавобњои кўдак, ки бе иштироки
тарљумони ў дода шудаанд, оварда мерасонанд.
(3) Барои таъмин намудани он, ки тарљумон забони кўдакро фањмад
ва ба кўдак низ забони тарљумон фањмо бошад / кўдак бо ў мулоќот карда
тавонад, зарур аст, ки њардуи онњо пеш аз мавриди ягон пурсиш ќарор
дода шудани кўдак бо њамдигар вохўрї кунанд.
Моддаи 26. Њуќуќ ба ёрии консулї
(1) Тибќи Моддаи 36 – и Конвенсияи Вена оид ба робитањои
консулї170 ва ќоидаи 38 –и ЌСА шахси мањбусшудае, ки шањрвандии
кишвари њориљиро дорад, њуќуќ ба ѐрии консулї њангоми ба њабс гирифта
167Кумита

оид ба њуќуќи кўдак, Ќайдњои умумии № 10, Њуќуќњои кўдак дар адлияи
ноболиѓон, 25 апрели соли 2007 (CCPR/C/GC/10), банди 62.
168Кумита оид ба њуќуќи кўдак, Ќайдњои умумии № 10, Њуќуќњои кўдак дар адлияи
ноболиѓон, 25 апрели соли 2007 (CCPR/C/GC/10), банди 62.
169Кумита оид ба њуќуќи кўдак, Ќайдњои умумии № 10, Њуќуќњои кўдак дар адлияи
ноболиѓон, 25 апрели соли 2007 (CCPR/C/GC/10), банди 63.
170Конвентсияи мазкур аз љониби беш аз 170 давлати дунѐ ба тасвиб расонида шудааст.
Дар робита ба он, ки оѐ Моддаи 36-и Конвентсия ба шахсони њабсшуда њуќуќи
индивидуалї пешбинї мекунад ѐ не, Суди байналмилалии СММ дар ќарори (њукми) худ
аз 27 июни соли 2001 (Judgement, I.C.J. Reports 2001, p. 466, par. 77) таъкид менамояд, ки
‚Моддаи 36, банди 1(b) ўњдадорињои кишвари ќабулкунандаро (иќоматро) дар назди
шахси њабсшуда ва кишваре, ки аз он љо омадааст, мушаххас мекунад. Он муќаррар
менамояд,ки кишвари ќабулкунанда (иќомат) бо хоњиши шахси њабсшуда бояд кишваре,
ки ў аз он љо омадааст, оид ба њабси ин шахс ‚бетаъхир‛ хабардор кунад‛. (...) Аниќии ин
муќаррарот дар њолати муайян гардида бе шубња аст. Дар асоси матни ин муќаррарот
Суд ба хулоса меояд, ки банди 1-и Моддаи 36 њуќуќи индивидуалиро муќаррар мекунад,
ки тавассути Протоколи иловагї метавонад аз љониби кишвари шахси мањбусшуда дар
ин Суд талаби ў татбиќ карда шавад.‛.
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шудан дорад. Ин меъѐр наќши муњимро инчунин барои кўдакони
шањрвандии давлати хориљидошта мебозад. Хусусан кўдаконе, ки аз
сабаби љанг, гуруснагї (норасоии фавќулодаи ѓизо дар натиљаи офати
табиї ѐ хушксолї) ѐ офати табиї муњољир шудаанд, бояд бо њуќуќи
консулї њифз шаванд. Суди панамерикоии њуќуќи кўдак дар робита ба ин
ќайд менамояд, ки консул ‚метавонад ба шахси њабсшуда дар татбиќи
якчанд чорањои марбут ба њимояи ў, ба монанди таъмин намудан ва
дастгирии намояндаи ќонунї, дастрас кардани далелњо дар кишвари аслї
ва санљиши шароити шахси њабсшуда дар мањбас, кўмак расонад.‛171
(2) Њамчунин банди (2) –и муќарроти мазкур ба кўдакони гуреза ва
бешањрванд, инчунин кўдаконе, ки шањрванди кишварњои дигаре њастанд,
ки дар давлати истиќомати онњо намояндагї надоранд, таваљљўњ зоњир
мекунад. Ин кўдакон дорои њуќуќњои якхелаи консулї дар робита ба
намояндагии дипломатии кишваре, ки барои њимояи манфиатњои онњо
вазифадор аст, доранд. Њамчунин сохторњои миллї ва байналмилалие, ки
вазифаи њифзи кўдакро ба ўњда доранд, метавонанд дар мавриди аз
љониби кўдак талаб карда шудани он ѐрии консулї расонанд. Дар робита
ба ин, сохторњои байналмилалии зерин метавонанд номбар шаванд –
Кумитаи байналмилаии Салиби Сурх, Раѐсати комиссариати олии СММ
оид ба гурезагон (РКОСММГ) ва Хазинаи кўдакони СММ (ЮНИСЕФ).
Моддаи 27. Дар макони њабси пешакии полис тањти назорат нигоњ
доштан [њабс пеш аз муќаррар намудани гуноњ]
(1) Чизе, ки дар мадди аввал муќаррароти ташкилї менамояд, аслан
кафолат барои њифзи кўдак аз ѓайб задан бо маънои аслии ин ибора
мебошад, зеро ин муќаррарот ба маќомот ва инчунин падару модар ѐ
васии ќонунии кўдак имконият медињад, то онњо дар бораи макони
љойгиршавии љисмонии кўдак воќиф бошанд. Суди панамерикої оид ба
њуќуќи кўдак дар ин бобат муќаррар менамояд, ки ба ќайд гирифтан ‚ба
китоби баќайдгирї ворид кардани маълумот, аз љумла оид ба шахсияти
шахси њабсшуда, сабаби ба њабс гирифтан, огоњкунии маќомотњои
салоњиятнок ва онњое, ки онро намояндагї мекунанд, кўдакро дар њабс
нигоњ медоранд ѐ ба њайси њимоятгар дар мавриди лозимї фаъолият
мекунанд ва инчунин ташрифњои онњо ба назди шахси њабсшуда, рўз ва
ваќти ба њабс гирифтан ва озод шудан, маълумоте, ки ба кўдак ва дигар
шахсон оид ба њуќуќњо ва кафолатњои шахси њабсшуда пешнињод
мегардад, сабти аломатњои тањти зўроварї ќарор гирифтани кўдак ѐ
касалињои рўхї, интиќолѐбии шахси њабсшуда ва љадвали таомхўриро дар
бар мегирад. Шахси њабсшуда бояд инчунин ба њуљљат имзо гузорад ва
агар ў имзои худро дар њуљљат нагузорад бояд шарњи сабабњои он
пешнињод гардад. Њимоятгар бояд ба маводњои парванда ва умуман
тамоми амалњои марбут ба айбдоркунї ва њабс дастрасї дошта бошад.‛172
Дар мавриди баќайдгирии маълумот маќомотњои дахлдор бояд байни худ
171Суди

панамерикої оид ба њуќуќи инсон. Њуќуќ ба маълумот оид ба ѐрии консулї дар
доираи кафолатњои љараѐни мувофиќи ќонунї. Хулосаи машваратии OC-16/99, аз 1
октябри соли 1999, Шумораи А No. 16, банди 86.
172Суди панамарикої оид ба њуќуќи инсон, Ќарори № 100 (Ser.C) аз 18 сентябри соли
2003, банди 132.
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маълумотро мубодила кунанд, аммо чунин мубодила бояд танњо ‚њамеша
дар асоси талаботи ќонунгузорї оид ба њифзи маълумот сурат гирад.‛173
(2) Њангоми дар макони њабси пешакии полис тањти назорат нигоњ
доштан кўдакон набояд худро вањшатзада њис кунанд. Барои пешгирї
кардани зарбаи рўњї кўдак набояд дар љои мањкамкардашудаи њабс ѐ
посбонишавнда љойгир карда шавад. Танњо дар њолатњои ками истисної,
агар кўдак барои худаш хатар эљод кунад ва рафтори бебокона намояд, ў
метавонад дар љои мањкамкардашудаи њабс љойгир карда шавад. Аммо
њатто дар ин њолат њам назорат ва нигоњубинї мунтазам бояд кафолат
дода шавад.
Моддаи 28. Мавриди пурсиш ќарор додан аз љониби полис [прокурор]
(1) Кўдакон њамчун нафароне, ки дар муќоиса бо шахсони болиѓ
таъсирпазирии бештари услубњои гузаронидани пурсишдошта эътироф
гардидаанд, мўњтољи сатњи баландтари муњофизат аз пурсиши берањмона
ва ноодилона мебошанд. Чунин муњифизат метавонад бо роњњои гуногун
пешнињод гардад. Љалб намудани пурсишкунандагони омўзонидашуда,
новобаста аз он, ки онњо кормандони полис, дигар маќомоти њифзи њуќуќ
ѐ прокуратура њастанд, бенињоят муњим њисобида мешавад, зеро ин барои
аксари кўдакон якумин нуктаи алоќа бо низоми адлияи кўдакон мебошад.
Омўзиш дар робита ба ин бояд масъалањои рушди љисмонї, маънавї ва
иљтимоии кўдакон ва инчунин эњтиѐљоти махсуси аксари кўдакони
осебпазир, ба монанди кўдакони имконияташон мањдуд, кўдакони
оворагард, кўдакони аќалаиятњои динї, забонї ва дигар аќалиятњо ва
кўдакони љинси занро бояд дар бар гирад.174
(2) Њангоми пурсиш муомила бо кўдак бояд дар асоси эњтироми
шаъну шарафи ў мувофиќи стандартњои байналмилалии њуќуќи инсон
сурат гирад.175 Корманддони полис ва прокуратураи дахлдор набояд њељ
гоњ ба кўдак дод зананд ѐ дуѓу пўписа кунанд, ўро ба таври љисмонї ѐ
психологї тањдид намоянд. Маќомотњои пурсишкунанда забони
некхоњона ба кўдакро дар ваќти пурсиш бояд истифода кунанд.
(3-4) Дар Ќайдњои умумии № 10 Кумита оид ба КЊК талаб карда
мешавад, ки ‚санљиши мустаќили усулњои пурсиш бояд гузаронида
шаванд, то ин ки ихтиѐрї ва маљбурї набудани изњороти далелњо, хусусан
бо назардошти њамаи њолатњо, ва боэътимод будани далелњои дар натиљаи
пурсиш ба даст овардашуда таъмин гардад.‛176 Агар иќроршавї ба
гунањгор будан маљбуран сурат гирифта бошад, тибќи Моддаи 15-и КЗШ
173Тавсияномаи

20 (CM/Rec (2003)20) -и Кумитаи вазирон ба давлатњ аъзо оид ба
баррасии љинояткорї байни ноболиѓон ва наќши адлияи ноболиѓон, ки аз љониби
Кумитаи вазирон 24 сентябри соли 2003 дар нишасти 853-уми Муовинони вазирон ќабул
гардид. Банди 13
174Кумита оид ба њуќуќи кўдак, Ќайдњои умумии № 10, Њуќуќњои кўдак дар адлияи
ноболиѓон, 25 апрели соли 2007 (CCPR/C/GC/10), банди 40.
175Нигаред ба Ќатъномаи МУ A/RES/67/166, Њуќуќњои инсон дар татбиќи адолати судї,
20 декабри с. 2012, банди муќ. 14
176Кумита оид ба њуќуќи кўдак, Ќайдњои умумии № 10, Њуќуќњои кўдак дар адлияи
ноболиѓон, 25 апрели соли 2007 (CCPR/C/GC/10), банди 58.
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(Конвенсия бар зидди шиканља) ќонун бояд муќаррароти мушаххас оид ба
он дошта бошад, ки ин иќроршавї њамчун далел дар ягон мурофиа
истифода нашавад. Кумита оид ба КЊК дар Ќайдњои умумии № 10 талаб
мекунад, ки ‚мафњуми маљбур кардан‛ бояд ба маънои васеъи он фањмида
шавад ва танњо ба ќувваи љисмонї ѐ дигар поймолшавии баръалои њуќуќи
инсон мањдуд гардад. Синну соли кўдак, сатњи камолоти кўдак,
давомнокии пурсиш, нофањмии кўдак, њарос аз оќибатњои номаълум ѐ аз
эњтимолияти мављуда барои њабс шудан метавонанд ба он оварда
расонанд, ки кўдак иќрори бардурўѓ кунад. Эњтимолият барои ин
метавонад њатто зиѐдтар гардад, агар ба кўдак чунин њавасмандкунї ба
мисли ‚агар ба мо асли корро гўи њамон замон метавони ба хона равї‛
пешнињод гардад ѐ љазои сабуктар ѐ озод кардан ваъда дода шавад.‛ 177
Кумита оид ба КЊК тавсия мекунад, ки њангоми баррасии хусусияти
ихтиѐрї доштан ва эътимоднок будани эътироф ва иќроршавии кўдак, суд
ѐ маќомоти судї бояд синну соли кўдак, давомнокии дар макони њабси
пешакии полис тањти назорат нигоњ доштани кўдак ва давомнокии
пурсиш, иштироки њимоятгар ва дигар машваратчиѐн, падару модар ѐ
намояндаи мустаќили кўдакро ба инобат гирад.178
(5) Дар мавриди пурсиши кўдаки дастгир гардида ѐ ба њабс
гирифташуда кафолатњои муайян њадди аќал барои љараѐни пурсиш бояд
аз љониби маќомоти пурсишкунанда риоя карда шаванд. Бенињоят муњим
аст, ки бо назардошти синну соли кўдак, сатњи камолот ва њолатњои
махсуси ў, ба мисли саломатї, инкишофи эњсосї ва муњити љамъитие, ки ў
дар он ба камол расидааст, дар рафти пурсиш барои ў танаффусњои
муносиб таъмин гардад. Љинс ва нажоди кўдак, арзишњои иљтимої,
фарњангї, ќавмї ва забонии ба ў меросмонда ва муњити ў бояд ба таври
зарурї эњтиром гарданд. То ба ин андоза банди (5) њамин модда тамоми
принсипњои дар Моддаи 13-и Ќонуни мазкур муќарраршударо ифода
мекунад.
(6) Бо маќсади таъмин кардани он, ки кўдак дар давоми пурсиш
роњат ва осуда аст ва њељ гоњ беасос аз хоб мањрум карда намешавад, ў
баъд аз соати 10-и шаб мавриди пурсиш ќарор дода намешавад. Вале, агар
кўдак баъд аз соти 10-и шаб дастгир карда шавад ў бояд огоњ карда шавад,
ки њузури ў баъд аз соати 8-и субњи рўзи навбатї барои пурсиши нахустин
зарур аст. Танњо дар мавриди ба содир кардани љинояти вазнин гумонбар
шудани кўдак ва вуљуд доштани эњтимолияти аз адолати судї пинњон
шудани ў дар идораи полиси барои на зиѐдтар аз 24 соат пеш аз дар назди
суд њозир шудан тањти назорат гирифта мешавад.
(7-8) Азбаски кўдакон дар љараѐни ба камолот расидан ќарор доранд
ва хўрок талаботи муњим барои ботаваљљўх шудан аст, муњим аст, ки кўдак
бо хўрок ва нушокии муносиб дар давоми пурсиш оид ба љинояте, ки ба
содир намудани он кўдак гумонбар мешавад, таъмин гардад. Ба ѓайр аз
ин, бо маќсади таъмин намудани бароњатии кўдак дар давоми пурсиш

177Кумита

оид ба њуќуќи кўдак, Ќайдњои умумии № 10, Њуќуќњои кўдак дар адлияи
ноболиѓон, 25 апрели соли 2007 (CCPR/C/GC/10), банди 57.
178Кумита оид ба њуќуќи кўдак, Ќайдњои умумии № 10, Њуќуќњои кўдак дар адлияи
ноболиѓон, 25 апрели соли 2007 (CCPR/C/GC/10), банди 58.
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дастрасии мунтазам ба њољатхона ва љои дастурўшўї ба кўдак бояд дар
њар лањзаи љараѐни пурсиш таъмин гардад.
Моддаи 29. Кофтукови номањрамонаи кўдак
(1) Кўдакон нисбат ба шахсони болиѓ осебпазиртаранд ва аз
кофтуков вањшатзада мешаванд. Аз ин лињоз, дахлнопазирии шахсї ва
шаъну шарафи онњо бояд дар давоми кофтукови номањрамона хусусан
хифз гардад.179 Барои паст кардани хатарњои вобаста ба кофтуков ва њифз
кардани сињатии кўдак, кофтукови номањрамонаи кўдак бояд аз љониби
корманди полис ѐ дигар маќомоти њифзи њуќуќи бо кофтуковшаванда
њамљинс анљом дода шавад. Сабабњо ва асосњо барои анљом додани
кофтуков бояд бо забони ба кўдак фањмо пеш аз оѓози кофтуков ба ў
фањмонида шавад. Кўдаконе, ки бо љинси ѓайрибиологии худ муайян
мешаванд (трансгендер) бояд ба онњо имкон дода шавад, то љинси
кофтуковкунандаи худро интихоб намоянд.180
(2) Кўдак бояд аз љониби корманди маќомоти њифзи њуќуќ [корманди
полис] оид ба сабабњои кофтуков шуданаш хабардор карда шавад.
Корманди маќомоти њифзи њуќуќ [корманди полис] њамчунин вазифадор
аст, ки ба кўдак оид ба асосњои ќонунии кофтуков ва шахсе, ки барои
кофтуков супоришнома (ордер) додааст, иттило дињад.
(3) Банди мазкур таъкид месозад, ки ин муќаррарот танњо барои
кофтукови номањрамона ифода гардидааст ва бояд бо назардошти
муќарроти минбаъда истифода шавад. Дар њолате, ки корманди маќомоти
њифзи њуќуќ [корманди полис] мехоњад кофтукове анљом дињад, ки берун
аз доираи санљиши ќисми берунии бадан мебошад, нисбат ба он шартњо ва
кафолатњои дар Моддаи 30 муќарраргардида амал мекунанд.
Моддаи 30. Кофтукови мањрамонаи кўдак
(1) Кофтукови мањрамона аз санљиши љисмонии сурохињои бадани
кўдак ба ѓайр аз дањон иборат аст. Аз сабаби хусусияти эњсосотї ва
ногувор доштани чунин кофтуков, он бояд танњо дар њолатњои камшумор
ва дар мавриди мављуд будани кафолатњои њифзи кўдак анљом дода шавад.
Тибќи Моддаи 40 (1) бо њар як кўдаки ба вайрон кардани њуќуќи љиноятї
гумонбаршуда, айбдоршаванда ѐ гунањгор донисташуда бояд чунон
муносибат карда шавад, ки он ба инкишофи њиссиѐт ва шаъну шарафи ў
мусоидат намояд.
Ќоидаи 10.3-и Ќоидањои Пекин инчунин муќаррар
мекунад, ки алоќа байни маќомотњои њифзи њуќуќ ва кўдак ба тарзе ба роњ
179Тавсияномаи

7 – и гузориши муштараки Дафтари Комиссари Олии СММ оид ба
њуќуќњои инсон, Дафтари СММ оид ба маводи мухаддир ва љиноят ва Намояндаи
махсуси Дабири кулл оид ба хушунат нисбат ба кўдакон бахшида ба пешгирї ва коњиш
додани хушунат нисбати кўдакон дар доираи низоми адлияи ноболиѓон, 27 июни с. 2012,
(A/HRC/21/25), банди 86
180Нигаред ба Дастурамал оид ба мањбусон бо эњтиѐљоти махсус, Дафтари СММ оид ба
маводи мухадир ва љиноят (ДСМММЉ), Силсилаи китобњо оид ба адолати судии
љиноятї, (СММ: Нью Йорк 2009), сањ. 118
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монда мешаванд, ки вазъи њуќукии кудак эњтиром гардад, ба некўањволии
кўдак мусоидат карда шавад ва расонидани зарар ба ў бо таваљљўњи
лозимї ба њолати парванда пешгирї карда шавад. Кофтукови мањрамона
бе ќарори суди салоњиятнок бояд анљом дода нашавад. Суди
ваколатдињанда пеш аз додани ваколат барои анљом додани кофтукови
мањрамона бояд њамаи омилњои дахлдорро бодиќќат аз назар гузаронад,
махсусан, суд бояд хулоса барорад, ки оѐ асоси зарурї барои тахмин
кардан, ки чизе метавонад пинњон шуда бошад, мављуд аст ѐ не. Дар
робита ба ин, бояд таъкид кард, ки муќаррароти умумї дар баъзе
кишварњо оид ба он, ки корманди калони маќомоти полис ѐ прокурори
калон њуќуќ доранд чунин кофтуковро таъин кунанд ва барои он ордер
дињанд, барои Ќонуни мазкур кофї нест ва аз ин сабаб набояд дар
мавриди кофтукови мањрамонаи кўдакон истифода шавад. Мантиќи чунин
мулоњиза дар он аст, ки кўдакон дар низоми адлияи ноболиѓон хусусан
осебпазиранд ва нисбат ба шахсони болиѓ бештар зери таъсири хушунат
метавонанд ќарор гиранд. Ваколати таъин кардани кофтукови
мањрамонаи кўдак метавонад ба осонї аз љониби кормандони полис ѐ
дигар маќомоти њифзи њуќуќ сўистифода шавад ва ин сабаби зарурати
ќарори суд, ки барои таъмини њуќуќњои кўдак дар татбиќи адолати судї
лозим аст, мебошад. Дар ордер барои анљом додани кофтуков бояд номи
суди ваколтдињанда ва шахсе, ки ба ў он таалуќ дорад ќайд карда шавад.
Он бояд сабаби мавриди кофтукови мањрамона ќарор дода шудани кўдак
ва њуќуќвайронкунињои љиноятие, ки ба содир кардани онњо кўдак
гумонбар карда мешавад, ва њамчунин меъѐрњои дахлдори ќонуни
љиноятиро баѐн кунад. Ба ѓайр аз ин, он бояд маълумот оид ба далелњо ба
муќобили кўдак ва таърихи нињояти эътибори ордерро дошта бошад.
(2) Танњо дар њолатњои истисної кофтукови мањрамона метавонад
анљом дода шавад. Ибораи ‚бенињоят зарур‛дар банди 2(а) маънои онро
дорад, ки дигар воситањои алтернативї барои муайян намудани далелњои
барои тафтишоти њуќуќвайнронкунии љиноятї зарурї, мављуд нестанд.
Њамчуни, асосњои љиддї барои ба чунин хулоса омадан, ки маводи
тахминшуда бидуни кофтукови мањрамона ѐфт намешавад, бояд вуљуд
дошта бошад. Дар њар сурат таваљљўњи аввалиндараља бояд ба саломатии
кўдак карда шавад. Ин маънои онро дорад, ки њамаи амалњое, ки
саломатии кудакро зери хатар мегузоранд, ба мисоли маљбур кардани
кўдак барои фурўбарии доруњои исњоловар ѐ ворид кардани доруи
ќайовар бо маќсади исбот намудани он, ки кўдак маводи мухаддир ѐ дигар
маводњои дахлдор ба љинояте, ки барои содир намудани он кўдак
гумонбар мешавад, фурў бурдааст, ќатъиян манъ аст.181

181Суди

аврупої оид ба њуќуќњои инсон дар њукми худ аз 11 июли с. 2006 (гузориши №
54810/00, банди 83) муќаррар менамояд, ки ворид намудани доруњои ќайовар ба кўдаки
ба љинояткорї гумонбаршуда бо маќсади ба даст овардани далел вайронкунии Моддаи
3-и Конвентсияи аврупои оид ба њуќуќњои инсон, ки шиканља ва муносибат ѐ љазои
берањмона ѐ ѓайриинсониро манъ мекунад, мебошад. Ба замми он, Суд дар банди 75
мушаххас менамояд, ки ‚њама гуна дахолат ба сињативу саломатии шахс, ки бо маќсади
ба даст овардани далел карда мешавад бояд аз санљиши љиддї бо таваљљўњи хоса ба
љабњањои зерин гузарад: дараљаи зарурати чораи маљбурии тиббї барои ба даст овардани
далел, хатарњо ба саломатии гумонбаршаванда, тарзе, ки дахолати тибби сурат гирифт ва
дарди љисмониву азоби руњие, ки расонида шуд, дараљаи дастрасии назорати тиббї ва
таассур ба саломатии гумонбаршаванда‛.
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(3-6) Бо маќсади паст кардани њисси хиљолати кўдак, таъмин
намудани он, ки кўдак худро ногувор њис накунад ва њифзи сињативу
саломатии кўдак, кофтукови мањрамона бояд танњо аз љониби корманди
тиббии соњибдиплом ѐ њамшираи тиббии соњибдиплом ва њамљинс бо
кофтуковшаванда ва дар њузури падару модар ѐ васии ќонунї ѐ корманди
муассисаи таъминоти иљтимоии дахлдор ѐ ‚шахси болиѓи муносиб [шахси
масъул] анљом дода шавад. Кўдаконе, ки бо љинси ѓайрибиологии худ
муайян мешаванд (трансгендер) бояд бо имконияти интихоб намудани
љинси шахсе, ки кофтукови мањрамонаро анљом медињад, таъмин
гарданд.182 Кофтукови мањрамона ба ѓайр аз дар беморхона ѐ маркази
љарроњии духтури соњибдиплом, ѐ љои дигари бо сертификат тасдиќ
кардашуда, ки барои корњои тиббї истифода мешавад, дар дигар љой
гузаронида намешавад.
Моддаи 31. Гирифтани намунаи номањрамона аз кўдак
Намунањои номањрамона намунањое мебошанд, ки ба ќисмњои
мањрамонаи бадани кўдак тааллуќ надоранд. Ин мўй, аммо на мўи бадан,
наќши ангуштон, оби дањон, бањодињии пусти бадан, намунае, ки аз дањон
гирифта мешавад, намунањо аз нохун ѐ аз зери нохун ѐ, ки намунањо аз
ќисмњои бадани кўдак, ки мањрамона њисобида намешаванд. Пеш аз
гирифтани намунањои номањрамона шахс дар бораи сабабњои гирифтани
ин намуна хабардор карда мешавад. Дастурњо мушаххас мекунанд, ки
намунањо чи тавр номгузорї ва дар љои муайян нигоњ дошта шаванд.
Моддаи 32. Гирифтани намунаи мањрамонаи аз кўдак
(1) Намунаи мањрамона асосан паи дандон ва намунаи хун, њар гуна
моеъи дар матоъ буда, пешоб ѐ мўйи бадан, ѐ ин, ки намуна аз њар ќисми
узвњои таносули шахс ѐ сурохињои бадан, ба ѓайр аз дањони шахсро дар
бар мегирад. Ба мисли кофтукови мањрамона, аз сабаби хусусияти
эњсосотї ва ногувор будани чунин намунањо, он бояд танњо дар њолатњои
камшумор ва дар мавриди мављуд будани кафолатњои њифзи кўдак анљом
дода шавад. Тафсири Моддаи 30 (2) ба ин банд бо назардошти таѓйиру
дигаргунињои зарурї (mutatis mutandis) амал мекунад.
(2) Намунањо бояд танњо дар мавриди дар назди суди салоњиятнок
мављуд будани асосњои љиддї оид ба он, ки гирифтани намуна метавонад
дахлдории кўдакро дар њуќуќвайронкунии љиноятї мувофиќи ќонун исбот
ѐ инкор мекунад, гирифта шаванд. Чунин бархўрд бояд онро таъмин
кунад, ки нисбат ба кўдакон чорањои маљбурї бидуни зарурият истифода
нашаванд.
(3-4) Агар ваколат барои гирифтани намунаи мањрамона дода шавад,
намуна танњо аз љониби кормандии тиббии соњибдиплом ѐ њамшираи
тиббии соњибдимломи њамљинс бо ташхисшаванда дар беморхона ѐ
182Нигаред

ба Дастурамал оид ба мањбусон бо эњтиѐљоти махсус, Дафтари СММ оид ба
маводи мухадир ва љиноят (ДСМММЉ), Силсилаи китобњо оид ба адолати судии
љиноятї, (СММ: Нью Йорк 2009), сањ. 118
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маркази љарроњии духтури соњибдиплом, ѐ љои дигари бо сертификат
тасдиќ кардашуда, ки барои корњои тиббї истифода мешавад, бояд
гирифта шавад. Агар намунаи мањрамона аз кўдаконе, ки бо љинси
ѓайрибиологии худ муайян мешаванд (трансгендер), гирифта шавад, кўдак
бояд бо имконияти интихоб намудани љинси шахси ташхискунанда таъмин
гардад.183
(5) Падару модари кўдак бояд њангоми гирифтани намуна њузур
дошта бошанд, то ин ки сињатии кўдакро таъмин кунанд ва ба ў ѐрии
маънавї расонанд.
(6) Барои кафолат додани дахлнопазии кўдак ва њимоя намудани ў аз
зиѐне, ки метавонад аз љониби кормандони давлатї расонида шавад,
Ќонуни мазкур пешбинї мекунад, ки дар њолатти њузур надоштани падару
модар ѐ васии ќонунии кўдак, корманди дахлдори муассисаи таъминоти
иљтимої бояд њангоми гирифтани намуна њузур дошта бошад. Њамчунин
дар давлатњое, ки ин институт вуљуд дорад ‚шахси болиѓи муносиб [шахси
масъул]‛ метавонад ба љои падару модар ѐ васии ќонунї иштирок кунад.
Моддаи 33. Аз њабс озод намудани кўдак
(1) Њољат ба гуфтан нест, ки кўдаки дастгир ѐ њабс карда шудае, ки ба
идораи полис оварда шудааст ва бе айбдоршавї (айбнома) онљо ќарор
дорад, бояд озод карда шавад ва ба падару модари худ фавран супорида
шавад. Њатто дар њолате, ки кўдак бо гуноње айбдор мешавад, баъд аз
машварати корманди полис бо прокурори салоњиятнок ў бояд њамчунин
бо тартиби озодкунї баъд аз айбдоршавї озод карда шавад. Дар њар
маврид кўдак ба шарте, ки ў бояд ба идораи полис дар њолати зарурї
баргардад ѐ дар њолати оѓоз шудани раванди расмии баррасї мустаќиман
дар назди суд њозир шавад, бояд ба падару модари худ супорида шавад.
Дар мавриде, ки чораи (њои) пеш аз судии бартарафкунї аз низоми адлия
нисбат ба кўдак истифода шавад (шаванд), кўдак метавонад дигар дар љое
њозир нашавад. Мазмуни банди мазкур дар он аст, ки аксари љиноятњое,
ки аз љониби кўдакон содир шудаанд, љиноятњои хурди молу мулкї
мебошанд. Чунин љиноятњо одатан хатаре ба љамъият эљод намекунанд ва
аз ин лињоз, сабаби љиддї барои ба њабс гирифтани кўдакон ба муддати 24
соат вуљуд надорад. Агар зарурат барои пурсиши иловагї љой дошта
бошад, ба љои кўдакро ба њабс гирифтан ба ў бояд огоњнома барои њозир
шудан ба идораи полис бо ишораи макон, таърихи рўз ва ваќту соат дода
шавад. Давлатњои аъзо бояд муайян кунанд, ки кадом намудњои љазо дар
њолати њозир нашудани кўдак дар ваќти зикргардида бояд нисбат ба ў
истифода шаванд.
(2) Моддаи 37 (b) –и КЊК муќаррар мекунад, ки давлатњои аъзо бояд
мањрум сохтан аз озодиро нисбат ба кўдак танњо њамчун чораи охирин ва
барои мўњлати кўтоњтарини муносиб истифода кунанд. Танњо дар
њолатњои истисної ва танњо њангоми љавобгў будан ба шартњои номгўи
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оид ба мањбусон бо эњтиѐљоти махсус, Дафтари СММ оид ба маводи
мухадир ва љиноят (ДСМММЉ), Силсилаи китобњо оид ба адолати судии љиноятї,
(СММ: Нью Йорк 2009), сањ. 118
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пурраи ин банд, корманди дахлдори полис метавонад аз маќомоти
салоњиятнок њабси пешакї талаб кунад. Дар ягон њолат корманди
дахлдори полис салоњияти муќаррар намудани њабси пешакиро надорад,
зеро тартиботи мазкур мувофиќи ќонун талаб мекунад, ки маќомоти
мустаќил ва беѓарази судї бояд оид ба мањрум сохтан аз озодї ќарор
барорад.
(3) Гузориши муштараки Дафтари Комиссари Олии СММ оид ба
њуќуќњои инсон, Дафтари СММ оид ба маводи мухаддир ва љиноят ва
Намояндаи махсуси Дабири кулл оид ба хушунат нисбат ба кўдакон оид
ба пешгирї ва коњиш додани хушунат нисбати кўдакон дар доираи низоми
адлияи ноболиѓон ишора мекунад, ки ‚ба њабс гирифтани кўдак дар
њуљраи (камераи) идораи полис њатто ба муддати якчанд соат хатари
зўроварї эљод мекунад. Агар ќонуне мављуд набошад, ки дар давоми
муддати кўтоњ мустаќиман ба назди суд ѐ дигар маќомоот оварда шудани
ўро талаб кунад, ѐ агар чунин ќонун ба инобат гирифта нашавад (иљро
нашавад), кўдакон зери хатари љиддї ќарор доранд, зеро судњо дар бораи
њабси кўдак воќиф нестанд. Кўдаконе, ки падару модар ѐ оилае надоранд,
ки нигаронї кунанд, метавонанд дар чунин њолатњо дар система ‚бе ному
нишон‛ (гум) шаванд.‛184 Аз ин сабаб, њар як кўдаки бо сабаби
айбдоршавї ба содир намудани њуќуќвайронкунии љиноятї аз озоди
мањрумшуда фавран ба назди суд оварда мешавад то њокимияти судї
татбиќ гардад ва ба ў њуќуќ ба мурофиаи судї дар давоми мўњлати
муносиб ѐ ба озод карда шудан таъмин карда шавад. 185 Ќоидаи 10.2 – и
Ќоидањои Пекин дар ин бобат муќаррар мекунад, ки ‚суд ѐ дигар
мансабдори ѐ маќомоти салоњиятнок масъалаи озод карданро бетаъхир
баррасї мекунад.‛ Моддаи 9-и ПБЊГС инчунин таъкид мекунад, ки (дар
идораи полис) ба њабс гирифта шудани шахсоне, ки мунтазири мурофиаи
судї њастанд набояд ќоидаи асосї шавад. Тафсир ба ќоидаи 10.2 –и
Ќоидањои Пекин инчунин таъкид мекунад, ки ‚масъалаи озод кардан (...)
бе ягон таъхир аз љониби суд ѐ дигар мансабдори салоњиятнок баррасї
мешавад‛.186 Бо њамин мазмун Моддаи 40 (2)(b)(iii) муќаррар мекунад, ки
њар як кўдаки ба содир кардани њуќуќвайронкунии љиноятї гумонбар ва
айбдоршаванда њуќуќ дорад, ки масъала бе таъхир барасї гардад.187
Кумита оид ба КЊК тавсия мекунад, ки мўњлати дарозтарин барои дар
њабси пеш аз айбдркунї дар идораи полис нигоњ доштани кўдак пеш аз дар
назди суд њозир шудани ў бояд 24 соят бошад.188

184Гузориши

муштараки Дафтари Комиссари Олии СММ оид ба њуќуќњои инсон, Дафтари
СММ оид ба маводи мухаддир ва љиноят ва Намояндаи махсуси Дабири кулл оид ба
хушунат нисбат ба кўдакон бахшида ба пешгирї ва коњиш додани хушунат нисбати
кўдакон дар доираи низоми адлияи ноболиѓон, 27 июни с. 2012, (A/HRC/21/25), банди 29.
185Ин бар мувофиќа бо санадњои байналмилалии њуќуќи инсони дар тафсир ба Моддаи
13(6)-и Ќонуни мазкур номабаршуда мебошад.
186Суди панамарикої оид ба њуќуќи инсон, Ќарори № 100 (Ser.C) аз 18 сентябри соли 2003,
банди 129
187Маљмааиумумии СММ, Ќоидањои стардартии аќалии Созмони Милили Муттањид бар
бораи адолати судї нисбати ноболиѓон (Ќоидањои Пекин), ки 29 ноябри соли 1985
(A/RES/40/33) аз љониби Маљмааи умумїќабул гардидааст, ќоидаи 10.
188Кумита оид ба њуќуќи кўдак, Ќайдњои умумии № 10, Њуќуќњои кўдак дар адлияи
ноболиѓон, 25 апрели соли 2007 (CCPR/C/GC/10), банди 83.
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Моддаи 34. Татбиќи чорањои алтернативї дар њабси пешакї
(1) Њам КЊК ва њам Ќоидањои Пекин таъкид месозанд, ки мањрум
кардан аз озодї бояд њамчун чораи охирин ва ба мўњлати кўтоњтарини
муносиб истифода шавад.189 Ќоидањои Пекин аз суд талаб мекунад, ки пеш
аз мањдуд кардани озодии кўдак бояд ‚мулоњизаи ботаваљљўњ‛ анљом
дињад190, ва ќоидаи 2-и Ќоидањои Гаванна муќарар мекунад, ки њолатњои
аз озодї мањрум кардан бояд ба ‚њолатњои истисної мањдуд карда шавад‛.
Њабси пешакї набояд њамчун љазо истифода гардад, зеро дар ин њолат он
принсипи эњтимолияти бенугоњиро вайрон мекунад.191 Ќоидањои Пекин
њамчунин тавсия мекунанд, ки чорањои алтернативї барои мањрум сохтан
аз озодї истифода шаванд192, аммо њамзамон эътироф мекунад, ки
мавридњое мешаванд, ки мањрум сохтан аз озодї зарур мешавад.
(2) Талаб кардани пардохти гарав ба кўдакони бенињоят осебпазире,
ки падару модарашон имконияти моддии пардохти гаравро надоранд, ѐ
онњое, ки аз сабаби људошавї дар оила намехоњанд маблаѓи гаравро
пардохт намоянд ва кўдаконе, ки ѐфтани падару модарашон ѓайриимкон
аст, бештар таъсири бетаносуб мерасонад. Аз эњтимол дур аст, ки кўдакон
худашон даромад ѐ захираи кофї барои пардохт намудани гарав дошта
бошанд. Таљрибаи талаб намудани пардохти њаќ ѐ маблаѓи муайян ба суд
њамчун суѓурта бисѐртар муќобили манфиатњои кўдакони камбизоат
мешавад ва дар натиља барои бе ягон зарурат мањрум сохтани онњо аз
озодї оварда мерасонад. Барои пешгирї кардани табъиз талаб кардани
пардохти чунин маблаѓњо манъ карда шудааст.
(3) Суд метавонад барои озод намудани кўдак шартњо, аз ќабили
њозир шудан ба љои муайянгардида дар давоми рўз, ки метавонад њозир
шудан ба мактабро дар бар гирад, ва соатњои комендантї, ки аз кўдак
талаб мекунад то байни соатњои муайян дар хона ќарор гирад, гузорад.
Њамчун чораи сахттар суд инчунин метавонад назорати љиддии кўдак,
нигоњубинї љиддї ѐ љойгиркунї дар оилањои фостериро бо маќсади
пешгирї кардани њамаи намудњои њабси пешакї таъин кунад.
(4) Дар мавриди озод карда шудани кўдак суд метавонад аз кўдак
талаб кунад, ки барои љараѐни минбаъда, ба монанди мурофиаи судї ѐ
нишаст барои ќабули ќарор оид ба чорањои бартарафкунї аз низоми
адлияи пешазсудї, ба суд баргардад. Барои пешгирї кардани нофањмї, ки
метавонад ба оќибатњои љиддии њуќуќї барои кўдак оварда расонад,
огоњнома барои ба суд баргаштан ба таври хаттї дода мешавад.
189Моддаи

37(b) – и КЊК ва Маљмааи умумии СММ, Ќоидањои стардартии аќалии
Созмони Милили Муттањид бар бораи адолати судї нисбати ноболиѓон (Ќоидањои
Пекин), ки 29 ноябри соли 1985 (A/RES/40/33) аз љониби Маљмааи умумїќабул
гардидааст, ќоидаи 17.1 (b).
190Маљмааи умумии СММ, Ќоидањои стардартии аќалии Созмони Милили Муттањид бар
бораи адолати судї нисбати ноболиѓон (Ќоидањои Пекин), ки 29 ноябри соли 1985
(A/RES/40/33) аз љониби Маљмааи умумїќабул гардидааст, ќоидаи 17.1 (b).
191Кумита оид ба њуќуќи кўдак, Ќайдњои умумии № 10, Њуќуќњои кўдак дар адлияи
ноболиѓон, 25 апрели соли 2007 (CCPR/C/GC/10), банди 80.
192Маљмааи умумии СММ, Ќоидањои стардартии аќалии Созмони Милили Муттањид бар
бораи адолати судї нисбати ноболиѓон (Ќоидањои Пекин), ки 29 ноябри соли 1985
(A/RES/40/33) аз љониби Маљмааи умумїќабул гардидааст, ќоидаи 13.2
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Моддаи 35. Њабси пешакї
(1) Принсипи роњбарикунандаи Ќонуни мазкур принсипи чораи
охирин будани њабс мебошад, ки мувофиќи стандартњо ва меъѐрњои
байналмилалї аст.193 Аз ин лињоз, ќарор оид ба њабси пешакї танњо дар
њолатњои истисної метавонад ќабул гардад. Чунин њолатњои истисної
њолатњоеро дар бар мегирад, ки кўдак ба содир кардани љинояти вазнин
гумонбар мешавад [ѐ љинояткори гузаро аст], ў барои худ ва дигарон хатар
эљод мекунад, ў бо шоњид метавонад сохтакорї кунад ѐ барои татбиќи
адолат монеъ шавад, ѐ ваќте тахмин карда мешавад, ки кўдак метавонад
бо љисман ѓайб задан аз мурофиаи судї рањо ѐбад. Моддањои 35 (1) ва 33
(2) –и Ќонуни мазкур ин меъѐрро ифода мекунад.
(2-3) Њамаи намуди њабс кардан бояд ба мўњлати кўтоњтарини
муносиб таъин гардад. Ќоидаи байналмилалие вуљуд надорад, ки
давомнокии њабси пешакиро муайян кунад. Вале, Кумита оид ба КЊК дар
Ќайдњои умумии № 10 тавсия мекунад, ки мўњлати њабси пешакї аз 30 рўз
бештар набошад.194 Барои ба мутобиќат овардани ќонунгузории миллї бо
кафолатњои њуќуќи кудакони аз озодї мањрумшуда, Ќонуни мазкур давраи
њабси пешакиро ба 3 моњ мањдуд мекунад.195 Баъд аз ин муддат кўдак бояд
озод карда шавад. Ин дар мувофиќа бо Ќайдњои умумии № 10 –и Кумита
оид ба КЊК мебошад, ки талаб мекунад, то ќарори нињої оид ба
айбдоркунї ‚на дертар аз 6 моњ баъд аз пешнињод шудани айбнома‛196
бояд ќабул гардад. Ин тавсия дар таљрибаи баъзе кишварњо таъсири
назаррас расонидааст.
(4) Ин банд давлатњоро ўњдадор мекунад, ки бо маќсади пешгирї
намудани њабси пешакии кўдаконе, ки набояд дар доираи низоми адлияи
ноболиѓон ќарор дошта бошанд, тартиботи мувофиќи њифзи кўдакро
љорї намоянд. Њабси пешакї набояд њељ гоњ њамчун чора барои баррасии
вазъи кўдакони дорои касалињои рўњї ва/ѐ бехона истифода шавад.
(5) Бо назардошти принсипи асосї оид ба он, ки њабс кардан чораи
охирин буда, барои мўњлати кўтоњтарини муносиб таъин мегардад, аз суд
талаб карда мешавад то чорањо барои он андешад, ки давраи барои њабси
пешакии кўдак таъин гардида дар доираи њукми нињої нисбат ба кўдак,
агар он мањрум кардан аз озодиро дар бар гирад, ба њисоб гирифта шавад.
193Моддаи

37(6) – и КЊК ва Маљмааи умумии СММ, Ќоидањои стардартии аќалии
Созмони Милили Муттањид бар бораи адолати судї нисбати ноболиѓон (Ќоидањои
Пекин), ки 29 ноябри соли 1985 (A/RES/40/33) аз љониби Маљмааи умумїќабул
гардидааст, ќоидаи 17.1 (с). Инчунин нигаред ба Кумита оид ба њуќуќи кўдак, Ќайдњои
умумии № 10, Њуќуќњои кўдак дар адлияи ноболиѓон, 25 апрели соли 2007
(CCPR/C/GC/10), банди 79.
194Кумита оид ба њуќуќи кўдак, Ќайдњои умумии № 10, Њуќуќњои кўдак дар адлияи
ноболиѓон, 25 апрели соли 2007 (CCPR/C/GC/10), банди 83.
195Дар банди 16 – и Тавсияномаи 20 (CM/Rec (2003)20) -и Кумитаи вазирон ба давлатњ
аъзо оид ба баррасии љинояткорї байни ноболиѓон ва наќши адлияи ноболиѓон, ки аз
љониби Кумитаи вазирон 24 сентябри соли 2003 дар нишасти 853-уми Муовинони вазирон
ќабул гардид, омадааст, ки ‚агар њамчун чораи охирин гумонбаршавандагони ноболиѓ ба
њабси пешаки гирифта шаванд, он набояд ба мўњлати беш аз 6 моњ пеш аз оѓози
мурофиаи судї бошад.‛
196 Кумита оид ба њуќуќи кўдак, Ќайдњои умумии № 10, Њуќуќњои кўдак дар адлияи
ноболиѓон, 25 апрели соли 2007 (CCPR/C/GC/10), банди 83.
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Моддаи 36. Шартњои њабси пешакї
Њамаи кўдакони аз озодї мањрумшуда соњиби њамаи њуќуќњое
мебошанд, ки кўдакони аллакай мањкумшуда дорои онњо мебошанд.
Барои њамин, њамаи њуќуќњо ва кафолатњое, ки Фасли [Сарлавњаи] 11,
Боби 6 –и Ќонуни мазкур пешбинї мекунад, татбиќ мегарданд. Махсусан,
кўдакони дар њабси пешакї буда бояд њамеша аз шахсони болиѓ људо
нигоњ дошта шаванд,197 чун «далелњои зиѐд вуљуд доранд, ки гузоштани
кўдакон дар мањбасњои калонсолон бехатарї ва некуањволии оддитарини
онњоро дар зери хатар гузошта, имконияти дар оянда аз љинояткорї даст
кашидан ва ба љомеа њамгиро шуданашонро мушкил месозад».198 Бар
замми ин, Ќоидаи 13.5-и Ќоидањои Пекин талаб мекунад, ки кўдакон бо
«ѓамхорї, њимоят ва њама гуна дигар ѐрмандињои зарурии иљтимої,
таълимї, касбї, психологї, тиббї ва љисмонї (...), вобаста ба синну сол,
љинс ва шахсият» таъмин карда шаванд. Шаклњои гуногуни дастгирї, ки
барои њалли ниѐзњои мањбусони ноболиѓ лозиманд, бояд бо назардошти
эњтиѐљоти гендерї, саломатии онњое, ки нашъаманд њастанд ва дигар
зарарњои љисмонї ва равоние, ки онњо дар рафти иљрои адолати судї,
чунончи бањабсгирї, мегиранд, расонда шаванд. Тибќи Моддаи 5 (6)-и
Ќонуни мазкур кўдак метавонад аз болои њама гуна ќарор дар робита ба
њабси пешакї ва шартњои ба њабси пешакї дахлдор ба суди кўдакон [суди
ноболиѓон] [суди љавонон] шикоят барад. Дар ин сурат, принсипи
намояндагї (њимоя)-и њуќуќї дар тамоми љараѐни судї татбиќ мешавад, то
ки кўдак њуќуќи машварати ройгон бо вакили дифоъ дошта бошад.
Моддаи 37. Аз нав дида баромадани намудани њабси пешакї
(1) Аз нав баррасї намудани чораи мањрум кардан аз озодї аз
тарафи суде, ки парвандаи кўдаки пешакї њабсшударо дар ихтиѐр дорад,
барои он лозим аст, ки санљида шавад, то ки њабси пешакии кўдак чун
чораи охирин ва танњо барои мўњлати кўтоњтарин истифода бурда
шудааст ѐ не. Кумитаи оид ба КЊК тавсия медињад, ки ќонунї будани
њама гуна њабси пешакї бояд ба таври мунтазам, бењтараш њар ду њафта як
бор бознигарї шавад.199
(2-3) Барои маќсаднок будани аз нав дида баромадан талаботе
таъмин карда мешавад, ки аз он љумла њузури кўдак ва намояндагии
ќонунии ў кафолат медињад.
(4) Чуноне ки дар боло дар Моддаи 35 муќаррар гардидааст, њабси
пешакї бояд танњо чун чораи охирон ва бо шартњои муайяни дар он љо
нишондодашуда сурат гирад. Масъулияти иљозат додан барои њабси
пешакии давомдор ба дўши прокуратура вогузошта мешавад.

197Моддаи

37(c) КЊК, Моддаи 10(2)(b) ва (3) ICCPR ва Ќоидаи 13.4-и Ќоидањои Пекин.
Њамчунин нигаред: Дастур IV.A.6.20, Дастури Кумитаи Вазирони Шўрои Аврупо оид ба
адолати хайрхоњона ба кўдак ва эзоњномаи он, 17 ноябри 2010.
198Кумита оид ба њуќуќи кўдак, Ќайдњои умумии № 10, Њуќуќњои кўдакон дар адлияи
ноболиѓон, 25 апрели 2007 (CRC/C/GC/10), банди 85.
199Кумита оид ба њуќуќи кўдак, Ќайдњои умумии № 10, Њуќуќњои кўдакон дар адлияи
ноболиѓон, 25 апрели 2007 (CRC/C/GC/10), банди 83
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(5) Суди ваколатдор вазифадор аст, ки ба таври мунтазам аз назар
гузаронад, ки кўдак дар њаќиќат якљоя бо калонсолон нигоњ дошта
намешавад ва њамчунин шартњои њабси пешакї бо Ќонун мазкур дар
мутобиќат мебошанд ѐ не. Агар суд бо шартњои муассисаи њабси пешакї
ќонеъ нагардад, он бояд ќарор ќабул кунад, ки кўдак озод карда шавад ва
ѐ ба муассисаи дигари њабси пешакї интиќол дода шавад.

БОБИ 4.
МУРОФИАИ СУДЇ

Моддаи 38. Њуќуќ ба суди одилона ва босуръат
(1) Дар сатњи байналмилалї, њуќуќ ба суди одилона дар Моддаи 50-и
КЊК, Моддаи 14 ПБЊГС, Моддаи 10 ЭУЊБ, Моддаи 6 ва 7 КАЊИ
(Конвенсияи аврупої), Моддаи 8 ва 25 КАЊИ (Конвенсияи амрикої),
Моддаи 13 Оинномаи давлатњои араб, Моддаи 7 Оинномаи Банљул ва
Моддаи 17 КАЊНК пешбинї гардидааст. Њуќуќ ба суди одилона ва
босуръат яке аз пояњои асосии принсипи њуќуќбунѐдии давлатњои
демократї ва конститутсионї мебошад.200 Моддаи 5-и ин Ќонун муќаррар
мекунад, ки фаќат суди ваколатдор, мустаќил ва беѓараз метавонад дар
мавриди парвандаи кўдак њукм барорад.
(2) Моддаи 40(2)(b)(iii)-и КЊК таъмин мекунад, ки њар як кўдаке, ки
хилофи ќонун рафтор кардааст, њуќуќ дорад, ки парвандааш бидуни
таъхир баррасї шавад.201 Дар сурати таъхир эњтимолияти таъсири манфї
ба некуањволї ва тањсилоти кўдак зиѐд мешавад. Дар айни замон, мўњлати
кўтоњи љараѐни њукм дар заминаи эњтироми њуќуќи кўдак ва таъмини
кафолатноки он сурат мегирад. Сарфи назар аз он ки муайян кардани
талаботи таъхири ѓайримаќбул ва ѐ мўњлати љараѐни омўхтани парванда
ва њукми охирин мушкил аст, Кумитаи КЊК дар Ќайдњои умумии № 10
таъкид мекунад, ки барои кўдаконе, ки хилофи ќонун амал кардаанд,
давраи айбдоркунї то ќарори охирини суд бояд то њадди имкон кўтоњ
бошад.202 Кумитаи КЊК баъдан тавсия медињад, ки Давлатњо ваќти
муайянеро муќаррар намоянд ва ба иљро дароранд, ки аз ќарори прокурор
(ва ѐ дигар маќомоти ваколатдор) дар бораи айбдоркунии кўдак то ќарори
охирини судро фаро гирад.203 Ин ваќти муайянгардида барои кўдакон
бояд хеле кўтоњтар аз ваќти муайянгардида барои калонсолон бошад, бо
назардошти он ки ваќт барои кўдак дигар маъно дораду барои одамони
200Барои

минтаќаи Амрико ва масъулияти татбиќи принсипи ќонуният дар Конвентсияи
америкої оид ба њуќуќи инсон, нигаред ба: Комиссияи байни-амрикоии њуќуќи инсон,
Гузоришгар барои њуќуќњои кўдак, Адолати ноболиѓон дар минтаќаи Амрико,
OEA/Ser.L/V/II. Doc. 78, 13 июли 2011, банди 61-74. Нигаред инчунин ба Дастури IV.D.4-и
Дастури Кумитаи вазирони Шўрои Аврупо оид ба муомилаи одилона ба кўдакон ва
эзоњномаи он, 17 ноябри 2010.
201Њамчунин нигаред ба Моддаи 14(3)(c)-и ПБЊГС , ки муќаррар мекунад, ки «њар як кас
ба мурофиаи судии бидуни таъхири бемавќеъ њаќ дорад (...)».
202Кумита оид ба њуќуќи кўдак, Ќайдњои умумии № 10, Њуќуќњои кўдакон дар адлияи
ноболиѓон, 25 апрели 2007 (CRC/C/GC/10), банди 84
203Кумита оид ба њуќуќи кўдак, Ќайдњои умумии № 10, Њуќуќњои кўдакон дар адлияи
ноболиѓон, 25 апрели 2007 (CRC/C/GC/10), банди 83
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калонсол дигар. Барои њамин, Кумитаи КЊК тавсия медињад, ки ќарори
охир дар бораи айбдоркунї набояд аз шаш моњ бештар тўл кашад.204
Моддаи 39. Њуќуќ ба маълумот пеш аз суд
Пеш аз баровардани њукми суд нисбати кўдак, суд вазифадор аст, ки
бо роњи хайрхоњона ба кўдак фањмонад, ки барои чї нисбати ў њукм содир
мегардад. Суд инчунин ба кўдак мефањмонад, ки наќши ў дар мурофиаи
судї аз чї иборат аст ва дигар иштирокчиѐни мурофиаро низ ба ў шинос
мекунад. Ба кўдак дар бораи муќаррароти мурофиаи судї ва дар сурати
гунањкор дониста шудани ў оќибатњои ќонунии он низ маълумот дода
мешаванд.
Моддаи 40. Мањдудият дар истифодаи дастбандњо ва дигар воситањои
техникии мањдудкунандаи њаракат
Шарњи Моддаи 22-и Ќонуни мазкур дар њолати меъѐри мазкур бо
назардошти таѓйири вазъи дахлдор (mutatis mutandis) амал мекунад. Тибќи
Ќоидаи 63-и Ќоидањои Гаванна, истифодаи дастбандњо ва дигар воситањои
техникии мањдудкунандаи њаракат нисбат ба кўдакон манъ аст. Ќоидаи 64и Ќоидањои Гаванна дар идома муќаррар мекунад, ки «воситањои љазои
љисмонї ва ќувваи љисмонї фаќат дар њолатњои истисноие мувофиќи
муќаррароти ќонунњо ва меъѐрњои љорї истифода бурда мешаванд, ки
дигар роњњои мутеъкунї боќї намонанд. Онњо набояд сабаби тањќир ва
паст задани шаъну шарафи инсонии кўдак шаванд ва бояд ба таври бисѐр
мањдуд ва дар мўњлати кўтоњтарини ваќт истифода бурда шаванд».
Моддаи 41. Њуќуќ барои иштироки падару модар ё васии ќонунї дар
суд
(1) Моддаи 40(2)(b)(iii)-и КЊК муќаррар мекунад, ки кўдакон њуќуќ
доранд, то падару модар ва ѐ васии ќонунии онњо дар суд ширкат варзанд,
ба ѓайр аз њолатњое, ки иштироки онњо ба манфиати кўдак набошад.
Ќоидањои Пекин ин муќарраротро такмил дода, таъкид мекунад, ки
иштироки падару модар ва ѐ васии ќонунї дар мурофиањо метавонад аз
љониби маќомоти ваколатдор талаб карда шавад. 205 Ба таври куллї
эътироф гардидааст, ки њузури падару модари кўдак ва ѐ васии ќонунии ў
дар љараѐни мурофиаи судї метавонад барои њолати кўдак мусбат бошад
ва ў аз ин дастгирии равонї эњсос кунад.
(2) Дар баъзе њолатњо ѓайриимкон аст, ки падару модар ва ѐ васии
ќонунї дар рафти мурофиаи судї иштирок кунанд ва дар дигар њолатњо
онњо худашон намехоњанд дар мурофиа иштирок кунанд. Њамчунин,
баъзан њузури падару модар ва ѐ васии ќонуниаш дар мурофиаи судї
204Кумита

оид ба њуќуќи кўдак, Ќайдњои умумии № 10, Њуќуќњои кўдакон дар адлияи
ноболиѓон, 25 апрели 2007 (CRC/C/GC/10), банди 83
205Маљмааи умумии СММ, Ќоидањои стардартии аќаллии Созмони Милили Муттањид бар
бораи ба роњ мондани адлияи ноболиѓон (Ќоидањои Пекин), ќабулшуда аз тарафи Маљмааи
умумї, 29 ноябри 1985, (A/RES/40/33), Ќоидаи 15.2.
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метавонад ба манфиати худи кўдакон набошад. Кумитаи КЊК ягон
намунаеро мисол намеорад, ки дар кадом мавридњо њузури падару модар
ва ѐ васии ќонунї ба манфиати кўдак нест. Аммо дар њолатњое, ки падару
модар кўдаки худро ба љиноят айбдор мекунанд, ѐ имкон вуљуд дорад, ки
падару модар дар рафти мурофиа ва ѐ дар натиљаи ќарори суд нисбати
кўдак рафтори нољо ва нораво мекунанд, иштироки онњо дар суд ба
манфиати кўдак нахоњад буд. Бо назардошти он ки кўдак суд шуда
истодааст, ягон нафаре бояд манфиатњои ўро њимоя намояд ва масъулияти
падару модарро иљро намояд. Барои њамин, суд бояд нафареро чун васїнамояндаи ќонунї дар кори судї (curator ad litem [guardian ad litem])
таъйин кунад, ки падару модарро иваз мекунад ва дар рафти мурофиа
пурра иштирок карда, аз манфиати њуќуќии кўдак њимоя мекунад. Васїнамояндаи ќонунї дар кори судї бояд як нафар «шахси болиѓи муносиб»
[«шахси болиѓи муносиб»] аз њисоби хешовандон, дўстони оилавї ва ѐ як
нафар «шахси болиѓи муносиб» [«шахси болиѓи муносиб»] -и касбї аз
њисоби кормандони нињодњо ва маќомоти марбутаи њимояи њуќуќи
кўдакон бошад.
Моддаи 42. Њуќуќ ба ёрии њуќуќї ва консулї дар љараёни тафтишот
ва мурофиаи судї
(1) Њуќуќи кўдак барои ѐрии њуќуќї ва дигар гуна дастгирї ва њимоят
дар рафти мурофиаи судї њуќуќи муњими эътирофшуда мебошад.206
Моддаи 40(2)(b)(ii)-и КЊК ин гуна «ѐрии њуќуќї ва ѐ марбутаро барои
омодагї ба њимояи кўдак дар рафти мурофиа» муќаррар мекунад.207 Бо
назардошти дигар намуди дастгирї (масалан, аз тарафи кормандони
иљтимої), Кумитаи КЊК тавсия мекунад, ки «давлатњо ба ќадри имкон
мутахассисони њуќуќшинос, чунончи вакилони дифои соњањои алоњида ва
њуќуќшиносони соњањои гуногунро таъмин намоянд».208 Кумитаи КЊК
тавсия мекунад, ки ѐрї ва намояндагии њуќуќї ба кўдак бояд ройгон
расонида шавад,209 дар њоле ки ин тавсияро Шўрои Аврупо низ таќвият
медињад.210 Нарасонидани чунин ѐрї ва намояндагии њуќуќї ба кўдаке, ки
дар зери мурофиаи судї ќарор дорад, ба он маъност, ки кўдак аз дастрасї
ба муќаррароти адолати судї мањрум гардидааст ва аз ин рў, имкон
надорад, ки дар рафти мурофиаи судї иштирок ва аз њуќуќњои худ њимоя
кунад.
(2) Њар як кўдаке, ки шомили мурофиаи судї мешавад, бояд
намояндаи ќонунї дар тамоми рафти мурофиа дошта бошад. Вобаста ба
системаи ќонунгузории дахлдори њар як давлат, намояндагии ќонунї бояд
танњо ба ўњдаи шахсони ваколатдор ва мутахассис вогузор карда шавад.

206Нигаред

дар боло дар Моддаи 3 [Мафњумњо].
нигаред ба Моддаи 14(3)(d) ПБЊГС.
208Кумита оид ба њуќуќи кўдак, Ќайдњои умумии № 10, Њуќуќњои кўдакон дар адлияи
ноболиѓон, 25 апрели 2007 (CRC/C/GC/10), банди 49
209Кумита оид ба њуќуќи кўдак, Ќайдњои умумии № 10, Њуќуќњои кўдакон дар адлияи
ноболиѓон, 25 апрели 2007 (CRC/C/GC/10), банди 49.
210Нигаред ба Дастури VI.D.2.38-и Дастури Кумитаи вазирони Шўрои Аврупо оид ба
муомилаи одилона ба кўдакон ва эзоњномаи он, 17 ноябри 2010.
207Инчунин
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(3) Дар сурате ки кўдак эњсоси њимояти ќонунї аз тарафи намоянда
накунад, ў њуќуќ дорад, ки ин намояндаро – бар асоси системаи
ќонунгузории давлат – ба намояндаи нави ќонунї иваз намояд ва ѐ аз суд
дархост намояд, ки намояндаи дигареро барои ў таъин кунад. Агар кўдак
худаш ќобилияти бањодињии сифати кори намояндаи ќонуниашро
надошта бошад, ин гуна њуќуќи иваз кардани намояндаро падару модар
низ доранд. Ин махсусан дар њолатњое сурат мегирад, ки кўдак бисѐр
љавон аст.
(4) Эзоњи Моддаи 26-и Ќонуни мазкур дар њолати меъѐри мазкур бо
назардошти таѓйири вазъи дахлдор (mutatis mutandis) амал мекунад.
Моддаи 43. Њуќуќ ба хизмати тарљумон дар мурофиаи судї
(1-2) Дар њолате ки кўдак забони мурофиаи судиро намедонад ва
намефањмад, суд вазифадор аст, ки тарљумонеро барои ў таъмин намояд.
Суд бояд кафолат дињад, ки тарљумонњои босалоњият вуљуд доранд, ки ба
ниѐзњои кўдакро, ки забони мурофиаи судиро намедонад, љавобгў
мебошанд. Суд бояд кафолат дињад, ки бозомўзии ройгон барои
тарљумонњое таъмин карда мешавад, ки барои кўдак мурофиаро тарљума
мекунанд. Барои мусоидати дастрасї ва иштирок дар љараѐни мурофиаи
судї, давлатњо бояд иловатан кафолат дињанд, ки бозомўзии кормандони
соњаи адлияи ноболиѓон ба таври даркорї таъмин карда шавад. Давлатњо
њамчунин бояд ниѐзњои кўдаконеро ба њисоб гиранд, ки маљрўњ мебошанд,
аз он љумла мушкилоти шунавої ва забонї доранд. Дар нињоят, бояд
бозомўзї ва махсусан бозомўзии ройгон таъмин карда шавад, то ки
шумораи лозимаи мутахассисони бозомўзидида, аз ќабили тарљумонњо
барои кўдакони гунг, кўдаконро дар рафти мурофиа дастгирї кунанд.
Моддаи 44. Њукуќ ба дахлнопазирии шахсї дар љараёни мурофиаи
судї
(1-2) Моддаи 40(2)(b)(vii) Конвенсия оид ба њуќуќи кўдак пешбинї
мекунад, ки кўдак њуќуќи "эњтироми пурраи дахлнопазириро дар њама
марњилањои мурофиаи судї" доро мебошад.211 Кумита оид ба КЊК дар
Ќайдњои умумии №10, банди 64 таъкид мекунад, ки "тамоми марњилањои
мурофиа" аз муомилаи аввалин бо маќомоти њифзи њуќуќ шурўъ шуда, то
ќарори нињоии маќоми ваколатдор ѐ озод шудан аз назорат ѐ њабс идома
меѐбад.212 Новобаста аз он, ки ба таври кушода баргузор гаштани
мурофиа ќоидаи умумї мебошад, њам ПБЊГС ва њам КЊК истисноро
барои парвандањои кўдакон пешбинї менамоянд.213 ПБЊГС бараъло
211Нигаред

инчунин ба Моддаи 10-и КАЊНК, Моддаи 7-и КАЉ ва Тавсияи 7-и Гузориши
муштараки Дафтари Комиссари Олии СММ оид ба њуќуќњои инсон, Дафтари СММ оид ба
маводи мухаддир ва љиноят ва Намояндаи махсуси Дабири кулл оид ба хушунат нисбат ба
кўдакон бахшида ба пешгирї ва коњиш додани хушунат нисбати кўдакон дар доираи низоми
адлияи ноболиѓон, 27 июни с. 2012, (A/HRC/21/25), банди 87.
212Кумита оид ба њуќуќи кўдак, Ќайдњои умумїи № 10, Њуќуќи кўдакон дар адлияи
ноболиѓон, 25 апрели соли 2007 (CRC/C/GC/10), банди. 64.
213Барои шиносої бо дурнамои таносубии аврупої дар ин масъала нигаред ба Љенсинг,
А., Юриздикция ва хусусиятњои мурофиаи судии ноболиѓон дар Аврупо дар: Дункел, Ф.,
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иљозат медињад, то дар њолате, ки њаѐти шахсии тарафњо чунин таќозо
мекунад, парвандањо паси дарњои пўшида дар суд муњокима карда шаванд
ва намояндагони васоити ахбори омма ва љомеа ба чунин мурофиаи судї
роњ дода нашаванд.214
(3) Барои таъмини дахолатнопазирї, ки кўдакон ба он тибќи КЊК
њуќуќ доранд215, мављудияти мамнуияти махсуси нашри њама гуна
маълумот, ки ба муайян намудани шахсияти кўдак оварда мерасонад,
ањамияти хоса дорад. Чунин мамнуият метавонад то њадде васеъ бошад ва
шахсонеро, ки ба кўдак наздик мебошанд, дар бар гирад; масалан:
гирифтани номи падару модар метавонад ба ошкор намудани шахсияти
кўдак оварда расонад ва ѐ ном бурдани мактаби кўдак низ метавонад
мисоли он бошад. Љињати таќвият бахшидан ба муќаррароти марбут ба
дахолатнопазирї бояд љавобгарии назаррас нисбати шахсон ва ѐ
ташкилотњое, ки чунин муќарраротро вайрон мекунанд, пешбинї карда
шавад. Њама гуна фошсозие, ки талаботи банди 1-и дар боло зикршударо
вайрон мекунад, њамчун тањќири суд бояд баррасї карда шавад (њамчун
љиноят аз љониби њар як давлат муайян карда шавад).
Моддаи 45. Њуќуќ ба иштирок дар мурофиаи судї
Моддаи мазкур Ќоидаи 14.2-и Пекинро инъикос мекунад. Љињати
таъмини иштироки пурраи кўдакон дар мурофиањо, онњо бояд бо забоне
сурат гиранд, ки барои кўдак фањмо бошад. Забоне, ки дар мурофиаи судї
истифода мешавад, метавонад барои кўдакон мураккаб ва ѓафлатдињанда
бошад. Суд, айбдоркунанда ва намояндаи ќонунии кўдак бояд аз
истифодаи шеваву калимањои душворфањми њуќуќї худдорї кунанд.
Иштироки муассир ва маънидор инчуни таќозо мекунад, то мурофиаи
судї барои кўдакон фањмо бошад ва онњо имкони иштироки фаъол дар
њимояи худро дошта бошанд. Дар Ќайдњои умумии № 10 омадааст
"моњияти айбнома ва пайомадњои эњтимолї ва љаримањоро дарк кунад, то
намояндаи ќонуниро фиристад, бозпурсии чандкасаи шоњидонро
гузаронад ва ќарори дахлдорро доир ба далелу исбот, баѐноти шоњидон ва
чорањои мавриди андеша ќабул кунад. Тибќи ќоидаи 14-и Ќоидањои
Пекин мурофиањо бояд дар фазои тафоњум гузаронида шаванд, то кўдак
тавонад озодона иштирок кунад ва фикри худро баѐн намояд. Бо
назардошти синну сол ва инкишофи кўдак шояд эњтиѐљ ба толори махсуси
мурофиа ва таљрибаи хоса вуљуд дошта бошад."216 Гумон аст, ки кўдак ва ѐ
њатто шахси болиѓ ба фањми њамаи нозукињо ва муомилоте, ки дар толори
мурофиаи судї сурат мегиранд, равад. Њамзамон, кўдак бояд фањмиши
умумии моњияти мурофиа ва он чизе, ки ўро интизор аст, дошта бошад.
Ќонунгузорї бояд иљозат дињад, ки дар њолати ба аќидаи суд ќобилияти
Жива, Љ., Њорсфилд, П., Пруйн, И., (маљ.), Низоми адлияи ноболиѓон дар Аврупо, Боби. 4,
чопи 2-юм., (нашрияи Форум Ферлаг Годесберг:Мўнхенгладбах 2011), сањ. 1640.
(иќтибосиаслїбазабонианглисї - Gensing, A., Jurisdiction and characteristics of juvenile
criminal procedure in Europe in: Dünkel, F., Grzywa, J., Horsfield, P., Pruin, I. (eds.), Juvenile
Justice Systems in Europe, Vol. 4, 2nd ed., (Forum Verlag Godesberg: Mönchengladbach 2011))
214 Нигаред ба моддаи 149(1)-и ПБЊГС ва Моддаи 40(2)(b)(vii) КЊК.
215 Моддаи 40(2)(b)(vii) КЊК
216 Кумита оид ба њуќуќи кўдак. Ќайдњои умумии № 10, Њуќуќи кўдакон дар адлияи
ноболиѓон, 25 апрели соли 2007 (КЊК/C/GC/10), банди. 46.
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фањмиши айбнома, оќибатњои эњтимоли ва маънии љазоро набошдати
кўдак, суд ваколати ќатъ кардани мурофиаи судиро дошта бошад.
Њамчунин бояд дар назар дошт, ки таваљљуњи кўдак ба мисли таваљљуњи
калонсолон нест ва дар натиља кўдак ба танаффусњое, ки фосилаи
миѐнашон кўтоњтар аст, эњтиѐљ дорад. Ин нукта инчунин ба кўдаконе дахл
дорад, ки аз вазъи бади саломатї азият мекашанд.
Моддаи 46. Њуќуќ барои шунидани далелњо
(1) Тибќи Моддаи 14 (3)(d) ПБЊГС айбдоршаванда њуќуќ дорад, то
"мурофиа дар њузури ў баргузор гардад."217 Ин њуќуќ яке аз њуќуќњои
мурофиавии камтаринест, ки дар КЊК такрор намеѐбад.
(2) Њуќуќи кўдак ба иштирок дар мурофиа, донистани далелњои
зидди ў ва њуќуќи њимояи худ принсипњои асосии суди одилона мебошанд.
Суд ваколати берун кардани кўдакро аз толори суд дар њолате, ки њузури
кўдак ба манфиати ў нест, бояд дошта бошад. Агар кўдак иљозати
иштирок дар мурофиа ва шунидани далелњоро надошта бошад, тавоноии ў
дар њимоя ва роњнамоии намояндаи ќонунии ў ба таври назаррас камтар
хоњад буд ва чунин мурофиа гумон аст, ки одилона бошад.
(3) Вобаста аз низоми ќонунгузории давлати дахлдор, ки метавонад
мунозиравї, инквизитсионї ѐ гибридї бошад, кўдак бояд њуќуќ дошта
бошад, то шоњидонро аз назар гузаронад (ки одатан дар кишварњои дорои
ќонунгузории маъмулї ва низоми гибридї ("бозпурсии чандкаса") сурат
мегирад) ѐ талаб кунад, ки шоњидон (-и ѓайримаќбул)218 мавриди пурсиш
(одатан дар кишварњои дорои анъанаи њуќуќи шањрвандї аз љониби суд ѐ
айбдоркунанда) ќарор дода шаванд (ва иштирок ва бозпурсии шоњидони
аз номи ў баромадкунандаро таъмин шавад)219, ки њуќуќи асосии кўдак дар
љараѐни мурофиаи судї ба њисоб меравад.220
Моддаи 47. Њуќуќ ба маљбуран нишондод надодан ва ба гуноњи худ
иќрор нашудан
(1 ва тариќи дигари (варианти) 1)
Љињати таъмини баргузории суди (мурофиаи) одилона байни
њавасмандгардонии кўдак ба иштирок ва фишор наовардан болои ў ба
маќсади нишондод ѐ иќрори гуноњ бояд як тавозуне нигоњ дощта шавад.
Тибќи моддаи 14(3)(g) ПБЊГС ва моддаи 40(3)(iv) КЊК айбдоршаванда
Инчунин нигаред ба Моддаи 6(3)(с) КАЊИ, Моддаи 8(2)(d) КАЊИ ва Моддаи 16(3)
Конвентсияи давлатњои араб. Њуќуќи мазкур дар КЊК такрор наѐфтааст. Дар баъзе
кишварњо таљрибае њаст, ки тибќи он агар ба боварии суд он ба манфиати кўдак бошад,
аз кўдак хоњиш карда мешавад, то ў толори судро тарк кунад.
218 Ин тарзи баѐн дар Моддаи 40(2)(b)(iv) КЊК мебошад. Њамзамон, дар низоми
инквизитсионї танњо шоњидон вуљуд доранд ва на шоњидони ѓайримаќбул, зеро мурофиа
на дар шакли мунозира мегузарад.
219 Ин тарзи баѐн дар Моддаи 40(2)(b)(iv) КЊК мебошад. Њамзамон суд ихтиѐр дорад то
тибќи дархости њимоятгар ѐ айбдоркунанда нишондоди шоњидро шунавад ѐ не.
220Моддаи 14(3)(e) ПБЊГС, Моддаи 40(2)(b)(iv) КЊК, Моддаи 6(3)(d) КАЊИ and Моддаи
8(2)(f) КАЊИ.
217
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набояд маљбуран зидди худ нишондод дињад ва ба содир намудани љиноят
тањти фишор иќрор шавад.221 Бинобар ин кўдак бояд њуќуќ дошта бошад,
то тибќи ихтиѐри худ дар љараѐни мурофиа комилан зидди худ шоњидї
надињад. Дар Ќайдњои умумии № 10 Кумитаи КЊК ин њуќуќро ба тавре
маънидод мекунад, ки тибќи он иќроршавие, ки дар натиљаи шиканља ѐ
муомилаи берањмона, ѓайриинсонї ѐ даѓал ба даст омадааст, бараъло
њуќуќи иљборан нишондод надоданро поймол намуда, инчунин
поймолкунии даѓалонаи њуќуќи кўдак мебошад ва комилан ѓайри ќобили
ќабул аст.222 Кумита инчунин эътироф менамояд, ки василањои сершумори
дигаре низ вуљуд доранд, ки бо зуроварии камтар роњандозї мешаванд ва
маќсади онњо оварда расонидани кўдак ба додани нишондод бар зидди худ
ѐ иќрори содиркунии љиноят мебошад.
(2) Дар њолате, ки кўдак истифода аз њуќуќи худ барои хомўш
истоданро дар љараѐни мурофиа интихоб мекунад, он набояд аз љониби
суд њамчун иќрори гуноњ баррасї карда шавад.
(3) Ба маќсади мутмаин шудан, ки кўдак нишондодро ба таври
ихтиѐрї додааст, Кумитаи КЊК тавсия медињад, то суд ба масъалањое чун
"синну соли кўдак, камолоти кўдак, давомнокии савол, мушкилї дар
фањмиш аз љониби кўдак ва тарс аз пайомадњои номаълум ѐ эњтимоли
њабс, ки метавонад кўдакро ба додани нишондодњои дурўѓ водор кунад"
таваљљўњ зоњир намояд.223
Моддаи 48. Њуќуќ ба овардани эътироз
(1) Тибќи моддаи 14(5)-и ПБЊГС њар шахсе, ки барои содир
намудани љиноят мањкум шудааст, њуќуќ дорад, аз нав дида баромадани
њукм ва љазои баровардашударо дар суди зинаи болої талаб намояд. 224 Ин
њуќуќ бидуни ягон истисно ба кўдакон низ дахл дорад. Моддаи 40(2)(b)(c)и КЊК њуќуќи овардани эътироз барои кўдаконро пешбинї мекунад, аммо
онро то ба њадде васеъ гардонидааст, ки тамоми кўдаконеро, ки чун
содиркунандаи љиноят арзѐбї мегарданд, дар бар мегирад ва њамин тариќ
вай њам ба кўдаконе, ки нисбати онњо айбдоркунї бекор шудааст ва њам
кўдаконе, ки мањкум шудаанд, дахл дорад. Кумита оид ба њуќуќи инсон
дар Ќайдњои умумии № 32 ба таври возењ дарљ кардааст, ки њуќуќи мазкур
танњо барои љиноятњои вазнин набуда, барои њамаи љиноятњо дахл
221Инчунин

нигаред ба Моддаи 8(2)(g) КАЊИ ва Моддаи 16(6) Хартияи давлатњои араб.
Иловатан Суди Аврупо оид ба њуќуќи инсон дар як мурофиа [(App.19187/91), 17 декабри
соли 1996, (1997) 23 EHRR 313, САЊИ 1996-VI] ќарор намуд, ки њуќуќи иќрор нашудан ба
гуноњ ѐ љиноят яке аз унсурњои асосии њуќуќ ба суди одилона мебошад ва ин нукта дар
Моддаи 6(1) КАЊИ дарљ гардидааст. Иловатан нигаред ба: Якобс Ф., Уайт, Р., ва Овий,
С., (Jacobs, F., White, R., and Ovey, C.), Конвенсияи Аврупо оид бањуќуќи инсон, чопи 5,
(Нашриѐти Донишгоњи Оксфорд 2009 (Oxford University Press: Oxford, 2009)), сањифаи
281.
222 Кумита оид ба њуќуќи кўдак. Ќайдњои умумии № 10, Њуќуќи кўдакон дар адлияи
ноболиѓон, 25 апрели соли 2007, (CRC/C/GC/10), банди. 56. Чунин нишондодњо ѐ иќрор
наметавонанд чун далел ќабул карда шаванд; нигаред ба Моддаи 15-и КЗШ.
223 Кумита оид ба њуќуќи кўдак, Ќайдњои умумии № 10, Њуќуќи кудакон дар адлияи
ноболиѓон, 25 апрели соли 2007, (CRC/C/GC/10), банди. 57.
224 Моддаи 16(7) Хартияи арабї, моддаи 7(а) Хартияи Банљул, моддаи 17(2)(с)(iv) КАЊНК
ва моддаи 8(2)(h) КАЊИ; Моддаи 2 Протоколи №7 ба КАЊИ.
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дорад.225 Он инчунин њамчун њуќуќи васеъ ба овардани эътироз низ тафсир
карда мешавад. Кумита оид ба њуќуќи инсон онро ба тавре тафсир
кардааст, ки њуќуќ ба овардани эътироз пуррагии далел, ќонун ва худи
айбномаро низ дар бар мегирад. Њама гуна эътироз бояд имкони баррасии
моњияти парвандаро дошта бошад ва набояд бо пањлуњои формалї ѐ
њуќуќии айбнома бидуни баррасии далелњои мављуда мањдуд карда
шавад.226
Дар мутобиќат ба њамин ќонун кўдак њуќуќ дорад, то дар муќобили
ќарори баровардашуда ба суди аппелятсионї, суди кўдакон, ки тибќи
Моддаи 5(2) Ќонуни мазкур таъсис дода шудааст, эътироз оварад. Агар
пас аз истифодаи пурраи василањои дохили кишвар итминон ба вуљуд ояд,
ки ќарори нињоии маќоми олии суди кишвар ва ѐ ќонунњо/сиѐсатњои
кишвар бо уњдадорињои шартномавии ин кишвар мухолифат доранд,
эътироз метавонад ба маќоми минтаќавии дахлдоре, ки љавобгў ба
меъѐрњои ќобили ќабул аст, оварда шавад. Барои кўдакон дар кишварњои
узви Шўрои Аврупо ва ба таври васеъ барои кишварњои љониби
Конвенсияи Аврупо оид ба њуќуќи инсон, эътироз метавонад ба Суди
Аврупо оид ба њуќуќи инсон оварда шавад. Барои кишварњои узви
Созмони кишварњои Амрико227 ва кишварњои љониби КАЊИ эътироз
метавонад ба Комиссияи байниамрикої оид ба њуќуќи инсон оварда
шавад ва агар ќобили ќабул бошад, ба Суди байниамрикої оид ба њуќуќи
инсон фиристода мешавад. Барои кишварњои узви Созмони иттињоди
Африќо ва њамин тариќ барои кишварњои љониби Хартияи Банљул
эътироз метавонад ба Комиссияи африќої оид ба њуќуќи инсон ва халќњо
оварда шавад.
(2) Њуќуќ ба овардани эътироз танњо дар он њолат метавонад маъно
дошта бошад, ки агар кўдакон аз доштани чунин њуќуќ бо забони ба онњо
фањмо огоњ карда шуда бошанд ва барои кўдак кўмаки њуќуќї барои
тайѐрї ба овардани эътироз расонида шавад ва овардани чунин эътироз аз
болои хулосаи аслии суд ройгон бошад. Гумон аст, ки кўдак маблаѓи
пардохти намояндагии њуќуќиро дошта бошад ва талаб кардани маблаѓ аз
падару модари кўдак метавонад мањдудкунии њуќуќи оилањои камбизоат
бошад. Илова ба он, Кумита оид ба њуќуќи инсон дар Ќайдњои умумии №
32228 эътироф мекунад, ки њуќуќ барои овардани эътироз метавонад танњо
дар њолате муассир истифода шавад, ки дастрасї ба њукмномаи ба таври
бояду шояд асоснок кардашуда ва хаттї ва ѐ дигар санаде мисли
протоколњои љаласаи судї фароњам бошанд. Санадњои зерќонунї ѐ
Регламенти суд бояд њуљљатњоеро, аз љумла санадњои мавриди пањни
њамагон, маълумоти марбут ба мўњлати овардани эътирозро дар бар гирад
ва њама гуна маълумот чун тарзи пешкаши далелњо дар љараѐни мурофиаи
судї ва дигар протоколњои мурофиаи судї бояд аз љониби суд барои
мўњлати дахлдор њифз карда шаванд.

Кумита оид ба њуќуќи инсон, Ќайдњои умумии № 32, Моддаи 14; Баробарњуќуќї дар
назди суд ва суди одилона. 23 августи соли 2007, (CCPR/C/GC/32), банди. 45.
226Кумита оид ба њуќуќи инсон, Ќайдњои умумии № 32, Моддаи 14; Баробарњуќуќї дар
назди суд ва суди одилона. 23 августи соли 2007, (CCPR/C/GC/32), банди. 48.
227 Ба истисно аз Штатњои Муттањидаи Амрико.
228 Кумита оид ба њуќуќи инсон, Ќайдњои умумии № 32, Моддаи 14; Баробарњуќуќї дар
назди суд ва суди одилона. 23 августи соли 2007, (CCPR/C/GC/32), банди. 49.
225
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(3) Барои таъмини овардани эътирози муассир инчунин зарур аст, то
кўдак ба таври ќонунї намояндагї дошта бошад. Шарњи Моддаи 24
њамин тариќ бо назардошти таѓйиротњои дахлдор истифода мешавад.
Моддаи 49. Ќатъ карда шудани парвандаи љиноятї (мурофиаи судї)
(1) Суд бояд њуќуќи ќатъ намудани мурофиаи судиро дар њар
марњилае дошта бошад ва тавонад айбномаро нисбати кўдак бекор
намояд, агар чунин шуморад, ки давом додани мурофиа барои њимояи
љамъият, пешгирии љиноят ѐ тавсеаи эњтироми ќонун ва њуќуќњои
љабрдида зарур нест,229 ва ѐ љавобгўи манфиатњои кўдак нест. Агар далели
азият кашидани кўдак аз беморињои руњї вуљуд дошта бошад ѐ давом
додани мурофиа барои вазъи кўдак таъсири амиќ расонад иљрои талаботи
ин банд њатмї мебошад. Суд инчунин бояд њуќуќи шартан катъ намудани
мурофиаро дошта бошад. Ин имкон медињад, ки кўдак аз њукм эмин
бошад, аммо ба шарте, ки дигар чунин як љиноятеро дар мўњлати муайян,
ки бояд асоснок бошад, содир накунад. Агар кўдак бори дигар дар он
мўњлат љиноят содир кунад, мурофиаи ќаблии ў аз сар гирифта мешавад.
(2) Ќабл аз оѓози мурофиа зидди кўдак суд бояд мутмаин гардад, ки
оѐ чорањои алтернативаи мурофиаи судї аз љониби полис ѐ прокуратура
пурра баррасї карда шудаанд ѐ не.
(3) Дар њолате, ки полис ѐ прокуратура аз чорањои алтернативаи
мурофиаи судї пурра истифода набурдаст, суд бояд њуќуќ дошта бошад,
то вобаста аз низоми дахлдори ќонунгузории давлат ќарор оид ба
дархости чорањои алтернативаи мурофиаи судї ќабул кунад ѐ парвандаро
бозпас гардонад ва талаб кунад, ки маќоми дахлдор ќарори фиристодани
парвандаро ба суд аз нав дида барояд.
(4) Хадамоти њифзи дахлдор тибќи ќонунгузории миллии марбута
метавонад хадамоти иљтимої, хадамоти кўдакон, хадамоти њифзи кўдак ва
ѓайра бошад.

БОБИ 5:
БАРОВАРДАНИ ЊУКМ

Моддаи 50. Њадафи баровардани њукм
Ин маќаррарот ањамияти офиятбахшї ва њамгироии кўдак ба
љомеаро њамчун њадафи њама гуна мурофиаи судии кўдакон ва аз љумла бо
назардошти њукми барои кўдак баровардашуда таъкид мекунад. Такрори
маќсади баровардани њукм дар оѓози боб сатњи огоњии тамоми љонибњои
марбут ба раванди адолати судиро бо назардошти њифзи кўдак ва
Маљмааи умумии СММ, Ќоидањои стандартии аќали СММ оид ба чорањои ѓайрињабсї
(Ќоидањои Токиѐ), ки аз љониби Маљмааи умумии СММ ќабул карда шудаанд., 14
декабри соли 1990, (A/RES/45/110), Ќоидаи 5.
229
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манфиатњои ў ќабл аз њама ва пеш аз баровардани њукм тибќи принсипњои
дар моддаи 51 Ќонуни мазкур зикршуда боло мебарад.
Моддаи 51. Принсипњои баровардани њукм
Муомила бо кўдакон бояд љавобгў ба њифзи онњо ва баробарвазн ба
вазъият ва љинояти онњо бошад, синну соли онњоро ба назар гирад ва
њадафаш бештар ташвиќи њамгироии онњо ва мавќеи созандаи кўдак дар
љомеа бошад, на ин ки кўшиши љазо додани кўдак.230 Принсипњои
зикргардидаи моддаи мазкур бояд дуруст фањмида шаванд, ки њукми аз
озодї мањрум кардан танњо он гоњ бароварда мешавад, ки агар ягон чораи
иловагии ба ѓайр аз озодї мањрум кардан мављуд набошад.231 Ин аз судњо
талаб мекунад, ки њамаи алтернативањои имконпазири ѓайрињабсиро ба
назар гиранд. Дар њолати айбдоркунї, наќшаи мушаххаси баровардани
њуќм лозим мегардад, то ин ки таъмин карда шавад, ки кўдак баъди аз сар
гузаронидани мўњлати њукми худ ба ташкили ќисми пурарзиши љомеа
омода бошад. Суд бояд дар раванди тартибдињии наќшаи иљрои њукм
њамаи тарафњои дахлдорро, хусусан маќомоти салоњиятноки таъминоти
иљтимоиро љалб менамояд. Наќшаи индивидуалии иљрои њукм њангоми
баровардани њукми њабс ањамияти махсус дорад, зеро ки он давраи дар
муассисаи иљрои љазои љиноятї ќарор доштани кўдакро тавассути
фаъолиятњои амалї ба тарзи раванди барќароркунї ба тартиб медарорад.
Моддаи 52. Гузориши тафтишоти иљтимої [гузориш оид ба шахсият ва
вазъи зиндагии судшаванда]
(1) Дар њамаи њолатњо пеш аз баровардани њукм ба кўдак гузориши
назорати иљтимої бояд мављуд бошад. Масъулияти пешнињод кардани
чунин гузоришњо дар байни давлатњо таѓйир меѐбад, ва баъзан ба
хадамоти назоратї, агар он мављуд бошад, ѐ ин ки муассисаи муносибити
таъминоти иљтимої гузошта мешавад. Дар баъзе давлатњо, ба монанди
Шоњигарии Британияи Кабир ва Ирландияи Шимолї, масъулият ба
Гурўњи Гуноњњои Наврасї гузошта шудааст. Ин гурўњ гурўњи
мутахассисони ботаљрибае мебошад, ки њадафњои он фаъолияти
пешгирикунанда ва њамчунин ѐрирасонї ба суд тавассути пешнињод
кардани гузориш оид ба шахсият ва вазъи зиндагии судшаванда
мебошанд.
(2) Муассисаи муносиби таъминоти иљтимої, ки метавонад дар њар
кишвар мухталиф бошад, барои навиштани гузориши назорати иљтимої
масъул аст. Дар ин њолат, он бояд мутмаин бошад, ки ў мансабдори
тањќиќкунанда нест, вагарна ихтилофи манфиатњо ба вуљуд меояд.
Муаллифи гузоришњо бояд дар системаи адолати љиноятї таљриба ва оид
230Моддаи

40(4) КЊК. Инчунин нигаред ба Маљмааи умумии СММ, Ќоидањои стандартии
аќалии Созмони Милали Муттањид дар бораи ба роњ мондани адлияи ноболиѓон
(Ќоидањои Пекин), ки бо Маљмааи умумї тасдиќ шудаанд, 29 ноябри соли 1985,
(A/RES/40/33), Ќоидањои 5 ва 17.1 ва Ќайдњои иловашуда ба њар ду ќоидањо.
231Кумита оид ба њуќуќи кўдак, Ќайдњои умумии № 10, Њуќуќњои кўдак дар адлияи
ноболиѓон, 25 апрели соли 2007 (CCPR/C/GC/10), банди 28.
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ба инкишофи кўдакон низ маърифат дошта бошад. Давлат бояд дастурњое
ќабул намояд, ки талаботи таълим ва малакаи нозирони корњои ислоњотии
кўдаконро [ноболиѓон] [кормандони иљтимої] ва мўњтавои гузоришњои
тафтишоти иљтимоиро [гузоришњо оид ба шахсият ва вазъи зиндагии
судшавандаро] мушаххас кунанд.
(3) Њадафи гузориши назорати иљтимої ѐ гузориш оид ба шахсият ва
вазъи зиндагии судшаванда аз он иборат аст, ки ба суд њангоми муайян
кардани њукми аз њама таъсирбахш ѐрї дињад, то ин ки офиятбахшї ва
њамгироии кўдак дар љомеа амалї гардад. Он бояд нажоди оилавии кўдак,
шароитњои љории кўдак, аз он љумла дар куљо ва бо кї зиндагї кардани
кўдак, асли фарњангї ва вазъияти саломатии кўдак, гуноњњои ќаблї,
инчунин шароитњои содиршавии гуноњ ва таъсири эњтимолии ягон њукмро
ба кўдак дар бар гирад. Инчунин муњим аст, ки гузориш дорои пешнињод
оид ба ќарори суд нисбати кўдак бошад, то ин ки ба суд имкон дода
шавад, ки ба љойи мањкум кардани кўдак татбиќи чорањои ба тарафи
дигар кашидани диќќатро пеш аз суд муайян кунад.
Моддаи 53. Њукми айбдоркунї бе мањрум кардан аз озодї
(1) Моддаи 40(3)(b) CRC ва Ќоидањои 17 ва 18-и Ќоидањои Пекин ба
давлатњо ўњдадории махсусро мегузоранд, ки як ќатори чорањои
айбдоркунии бе мањрум кардан аз озодиро, аз он љумла чорањои иљтимої
ва/ѐ таълимиро инкишоф дињанд.232 Ин Ќоидањо мисолњои намудњои
чорањои айбдоркунии бе мањрум кардан аз озодиро меорад, ки метавонанд
ба ќонунгузории адолати кўдакон илова карда шаванд, ба љойи пешнињод
кардани рўйхати нињоии имконоти айбдоркунии бе мањрум кардан аз
озодї ѐ амр кардани шакли мушаххаси њукме, ки бояд ба кўдак бароварда
шаванд, истифода гарданд. Имконоти айбдоркунии бе мањрум кардан аз
озодие, ки дар Ќонуни мазкур дода мешаванд, ба таври фавќулодда
рўйхати дар Ќоидаи 18-и Ќоидањои Пекинро пешнињодшударо пайгирї
мекунанд, аммо њамчунин баъзе шаклњои ба наздики рушдѐфтаи
айбдоркунии дар сатњи љомеаро дар бар мегиранд. Ин имконот шаклњои
њукмбарориеро инъикос мекунад, ки дар якчанд давлат бомуваффаќият ба
амал бароварда шудаанд. Баъзе имконот бо њамдигар ќисман баробар
меоянд, аммо бо маќсади ба давлатњо пешнињод кардани имконоти
бештар илова шудаанд.
Давлатњо бояд як ќатор чорањои алтернативаи њабсро пешнињод
намоянд, ки ба кўдак барои дарки рафтори љинояткоронаи ў кўмак
мерасонанд. Чунин чорањо (ки дар Ќоидањои Пекин њамчун дастурњои
муолиљаи миѐнамуддат ва дигар муолиљањо истинод шудаанд) метавонанд
ба амалњои оилаи кўдак равона гарданд ва аз маљлисњои гурўњии оилавї
истифода баранд, ѐ ки, ба љойи ин ба кўдак дар таълими вай кўмак
расонан ва ба ў имконияти бозгашт ба мактабро дастрас намуда, таълими
232Инчунин

нигаред: GA Res. 63/241, Њуќуќњои кўдак, 13 марти соли 2009, оп. банди. 47 (a);
HRC Res. 10/2, Њуќуќњои инсон дар идоракунии адолат, хусусан адолати судї нисбати
ноболиѓон, 27 марти 2009, оп. банди. 13; CM (2003)20-и Кумитаи Вазирони давлатњои
иштироккунанда нисбати роњњои нави рафтор бо љинояткории ноболиѓон ва наќши
адолати судї нисбати ноболиѓон, тасдиќшуда бо Кумитаи Вазирон дар 24 сентябри 2003
њангоми маљлиси 853-и Вакилони Вазирон, банди. 17.
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мањорати иљтимої, таълими идоракунии ѓазаб, фаъолиятњои гуногун
барои кўдакон, миѐнаравї байни љабрдида ва љинояткор ва ѓайраро
пешнињод кунанд. Њадафи умумии дастур ва чорањои пешнињодшуда дар
он аст, ки ба кўдакони содиркунандаи њуќуќвайронї, тарзњои рафтори
бунѐдкорї омўзонида шавад, то ин ки эњтимолияти рафтори ѓайриќонунии
аз байн бурда шаванд. Фаъолияте, ки дар доираи дастур пешнињод
мешаванд, бояд ба ниѐзњои кўдак мутобиќ карда шаванд ва ба кўдак
имкон дињанд, ки дар фаъолияти дилкаш ва шавќовар ширкат варзад. Ин
гуна фаъолият боиси он мегардад, ки кўдак њаѐти худро бењтар идора
карда метавонад ва њамгироии кўдак дар љомеа хубтар ба вуќўъ
мепайвандад. Ин дастурњо дар аксари давлатњо истифода мешаванд ва
аксари ваќт ба амалњои кўдак дар оила, таълим ва фаъолияти иљтимоии
вай ва њавасмандгардонии кўдак ба истифодаи бењтари ваќти холї равона
мешаванд. Дар хусуси барномањо бо асоси иљтимої, дастурњо барои
иштирок дар маслињатњои гурўњї ва фаъолияти ба он монанд, ба кўдаконе,
ки бо ќонун дар ихтилоф мебошанд, имконияти хуби омўхтани тарзњои
рафтори мусбатро пешнињод мекунанд. Маслињатњои гурўњї ба кўдакон
имкон медињанд, ки дар љомеа њамгиро шаванд ва ба њамсолони худ ѐрї
расонанд.
Дар аксари њолатњо мушлилињои аслие, ки ба љинояткории кўдак
сабабгор
мешаванд
бояд
баррасї
гарданд.
Ќисми
зиѐди
ќонунвайронкунандагони давлатњои ѓарб бо мушкилињои маводи
мухаддир ва машруботи спиртї дучор мешаванд. Аз ин лињоз, имконияти
таъин намудани машварат барои онњо бояд мављуд бошанд. Судњо бояд
чунин машваратњоро танњо дар он њолат таъин кунанд, ки гузориши
назорати иљтимої мушкилоти истифодабарии маводи мухаддир ѐ
машруботи спиртї аз љониби кўдакро њамчун омили воќеии рафтори
ѓайриќонунии ў муайян кунад, ва чунин машваратро талаботи зарурї
барои њал кардани чунин мушкилињо арзѐбї кунад.
Таъин намудани корњои ислоњї њамчун алтернативаи њабскунї барои
кўдакон дар як ќатор давлатњо истифода мешавад, аз он љумла Канада дар
Санади Адлияи љавонон (2002),233 ва Филиппин дар Ќонуни оид ба корњои
ислоњотї 1972.234 Умуман, њукми корњои ислоњї дар маљмўъ шартњоро, ба
монанди ўњдадории оид ба гузориш додан ба шахси муайян, одатан
нозири корњои ислоњї, ѐ ки њозиршавї ба макони мушаххас, ба монанди
мактабро дар бар мегирад. Агар кўдак шартро вайрон кунад, вай ба суд
баргардонида мешавад. Њамаи њукмњо оид ба таъин намудани корњои
ислоњї бояд дорои шартњои њаќиќї ва муносиб бошанд, ки кўдакро ба
нокомї равона накунанд. Масалан, аз кўдак талаб кардани он, ки
мунтазам барои вохўрї бо нозири корњои ислоњї ба роњи дур сафар
намояд, бе мутмаин шудани он, ки кўдак барои ин сафарњо маблаѓ дорад ѐ
не, метавонад боиси он гардад, ки кўдак эњтимолан ќарорро вайрон
намояд.

233Санади

Адолати судии љиноятии љавонон 2002, [Канада], Ќисми 1, 19 феврали соли
2002.
234Ќонуни Филиппин оид ба корњои ислоњотї 1972, Ќарори Президент № 968, бо таѓйиру
иловањои соли 1972.
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Њукмњои таъин намудани корњои љамъиятї аз кўдакон талаб
мекунанд, ки ба миќдори муайяни соатњо кори бемузд, одатан ба фоидаи
љомеа, иљро намояд. Њукми оид ба таъин намудани корњои љамъиятї бояд
аз кўдакон талаб кунад, ки ў фаъолияти бунѐдкорї ва шавќоварро иљро
намояд, на ин ки мењнати душворро. Исбот карда шудааст, ки њукмњои
таъин намудани корњои љамъиятї он гоњ самарабахш мегарданд, ки агар
кўдакон мањорати навро омўзанд ва эњсос намоянд, ки онњо ба љомеаи худ
сањмгузор ва фоидаовар мебошанд. Њукмњо оид ба таъин намудани корњои
љамъиятї метавонанд бо равандњои адлияи барќароркунанда пайваст
шаванд, чунки ќарор метавонад бо љабрдидаи љиноят ѐ бо љомеа бањс
гардад ва бо табиати гуноњ ба таври мушаххас алоќаманд карда шавад; ѐ
ин ки он метавонад танњо шакли њукми айбдоркунї бе мањрум кардан аз
озодї бошад, ки њадафи њамгироиро дорад.
Чорањои таълимї барои кўдаконе, ки љиноят содир кардаанд, аксари
ваќт якљоя бо ќарори дигар оид ба таъин намудани корњои љамъиятї
истифода мешаванд. Азбаски кўдакони бо ќонун дар мухолифатбуда бисѐр
ваќт ба мактаб намераванд ѐ ки мушкилињои омўзиш доранд, чорањои
таълимї метавонанд дар маљмўъ муфид бошанд ва метавонанд аз кўдак
талаб кунанд, ки вай дар њудуди раванди њамгироии худ ба дарсњо њозир
шавад (‚шартнома оид ба мактаб рафтан ва/ѐ адо намудани омўзиши касб
(касби-техникї).235 Чорањои мазкур он гоњ пурра манфиатбахш мегарданд,
ки агар онњо ба ниѐзњои мушаххаси кўдак муносиб карда шаванд ва ба
кўдак барои ба даст овардани сатњи дониши баробар ба сатњи њамсолони
вай кўмак намоянд, то ин ки кўдак тавонад аз нав ба мактаб дохил шавад.
Њар як дастур бояд ниѐзњои кўдакро ба назар гирад, ва бояд ба кўдак
барои ба даст овардани мањорате, ки ба вай дар оянда фоидаовар
мешавад, кўмак расонад.
Гурўњи дигари њукмњо, ба монанди њукми мањрум кардан аз њуќуќњо,
њукмњои манъ кардани амалњои мушаххас, њукмњои таъин намудани
соатњои комендантї (ваќти мамнўъ) ва њукмњои пайгирї намудан
тавассути маводи махсуси электронї ба он равона гардидаанд, ки кўдакро
аз вазъитяњо ва одамоне, ки метавонанд сабаби содир намудани љинояти
дигар гарданд, эмин доранд. Чунин њукмњо дар он њолат муносиб
њисобида мешаванд, ки агар љинояти содир намудаи кўдак ба фаъолияти
мушаххас ѐ ба одамони мушаххас алоќаманд бошад. Манъ кардани
амалњо метавонад манъкунии гирифтани тамос бо одамони мушаххасе, ки
кўдак дар якљоягї бо онњо љиноят содир кардааст, ѐ одамоне, ки умуман
њамчун ба рафтори ѓайриќонунии кўдак сањмгузор њисобида мешаванд,
дар бар гирад. Чунин њукм хусусан он ваќт самарабахш аст, ки агар кўдак
аъзои дастаи роњзанон бошад.
Њукми таъин намудани соатњои комендантї (ваќти мамнўъ) бояд он
гоњ ќабул гардад, ки агар вобастагии рафтори ѓайриќонунии кўдак аз ваќт
ѐ давраи муайяни ваќт тасдиќ шавад, ва агар таъин намудани соатњои
комендантї (ваќти мамнўъ) њуќуќвайронкунињои минбаъдаро тавонад
пешгирї намояд. Соатњои комендантї (ваќтњои мамнўъ) набояд аз њад
дароз бошанд ѐ ба њабси хонагї баробар гарданд. Њамчунин соатњои
Маводи таълимии ЮНИСЕФ оид ба бартарафкунї аз низоми адлия ва чорањои
алтернативаи њабскунї: http://www.unicef.org/tdad/index_56368.html.
235
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комендантї (ваќтњои мамнўъ) набояд барои њозиршавии кўдакон дар
мактаб ѐ иштироки онњо дар фаъолиятњои мунтазами дигар монеа
гарданд, балки бояд ваќти мушаххаси рўз ѐ шом ва шабро дар бар гиранд,
ки дар муддати он ваќт кўдак метавонад эњтимолан амалњои
ѓайриќонуниро иљро намояд. Њамчунин соатњои комендантї (ваќтњои
мамнўъ) метавонанд эњтимолан давраи аз соати 7-и шои то соати 7-и
субњро дар бар гиранд. Њукми мањрум кардан аз њуќуќњо ба таври
истисної аз кўдак талаб мекунад, ки вай ба макон ѐ ќитъаи муайян наздик
нашавад, ва он гоњ метавонад самарабахш бошад, ки дар макони
љуѓрофии муайян ба вуќўъ пайвастани рафтори ѓайриќонунии ў тасдиќ
гардад.
Пайгирии электронї чораи ба наздикї таќдимшуда мебошад, ва
метавонад барои мусоидат ба иљрои талаботи дигар њукмњо, ба монанди
соатњои комендантї (ваќти мамнўъ) истифода гардад. Пайгирии
электронї онро таъмин менамояд, ки кўдак дар макони муайяншуда дар
ваќти муайянгардида ќарор гирад. Хатчўби пайгирии электронї дар
банди даст ѐ буљули пой пайваст карда мешавад. Аммо истифодаи ин чора
эњтимолан мањдуд карда мешавад, зеро ки барои он харљњои зиѐди
технологї ва инсонї лозим аст. Истифода аз пайгирии электронї инчунин
хатари бадномкунии кўдакро дар бар мегирад.
Њукмњои назорат аз болои кўдак ба кўдакон имкон медињанд, ки
онњо бо оилаи худ истиќомат кунанд, њамчун ќисми љомеаи худ боќї
монанд, ва таълиму кори худро идома дињанд. Њукми назорат одатан
дорои шартњое мебошад, ки кўдак бояд ба онњо мувофиќат намояд, ва
аксари ваќт ин шартњо вохўрї бо назораткунанда дар ваќти муайяншуда, ѐ
ки иштирок дар фаъолияти муайяншуда, аз он љумла иштирок дар
барномањои офиятбахшии истифодабарандагони маводи мухаддирро дар
бар мегиранд. Шарте метавонад ќабул карда шавад, ки ба мактаб њозир
шудан, ѐ ки аз вохўрињо бо шахсони мушаххас, ѐ аз рафтан ба љойњои
мушаххас худро канора гирифтани кўдакро талаб мекунад. Одатан, бо
маќсади ба кўдак дар иљро кардани дастур ѐрї расонидан, таъин кардани
корманди мушаххаси соњаи иљтимої ѐ нозири корњои ислоњї мувофиќи
маќсад мебошад.
Њукмњои парастории кўтоњмуддат, њукми таъин намудани љои
истиќомат ва њукми тарбия/нигоњубини кўдак (зери нигоњубини махсус
ќарор додани кўдак) ба дур кардани кўдакон аз хона ва парастории
волидон равона гардидаанд. Кўдак бояд аз волидон ѐ оилаи худ танњо он
гоњ дур карда шавад, ки агар ин воќеан бо маќсади офиятбахшї ва
њамгироии кўдак ва дарк кардани рафтори ѓайриќонунии ў љавобгў
бошад.236 Шарти дур кардани кўдак одатан на танњо бо ноќобилии падару
модарон дар пешгирї намудани рафтори ѓайриќонунї ва амалњои
љиноятии кўдаки худ, ѐ ин ки дараљаи њуќуќвайронкунї, ки худ барои
иљозати дур кардани кўдак аз оила кофї аст, муќаррар мегардад. Инчунин
муњим аст, ки њар як суд ѐ маќомоти таъминоти иљтимоие, ки њукм ва
ќарор оид ба нигоњубини кўдак, парасторї ѐ таъин намудани љои
236Маљмааи

умумии СММ, Ќоидањои стардартии аќалии Созмони Милали Муттањид дар
бораи ба роњ мондани адлияи ноболиѓон (Ќоидањои Пекин), ки аз љониби Маљмааи умумї
ќабул гардидааст; 29 ноябри 1985, (A/RES/40/33), Ќоидаи 18.2.
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истиќомати махсус ќабул мекунад, онро таъмин намояд, ки кафолатњои
мурофиавии дар КЊК муќаррар гардида риоя шаванд ва кўдак бо
намояндаи ќонунї дар ин раванд намояндагї шавад. Њукмњои парастории
кўтоњмуддат дар як ќатор давлатњо бомуваффаќият истифода мешаванд,
аммо барои онњо оилањои фостерї ва парасторони хуб тайѐркардашуда ва
пуртаљриба лозиманд, ки тавонанд диќќати худро ба баррасии рафтори
ѓайриќонунии кўдак равона созанд. Чунин оилањои фостерї дар њолатњое
мувофиќ меоянд, ки агар падару модарон дар идора кардани кўдаки худ
мушкилї кашанд, ѐ ки агар падару модарон худ мушкилие ба монанди
сўистеъмоли маводи мухаддир ѐ машруботи спиртї дошта бошанд, ки
њалли онњо барои ба таври самаранок иљро намудани вазифаи падариву
модарии онњо зарур аст. Парастории кўтоњмуддат метавонад хусусан он
гоњ самарбахш бошад, ки агар он њамчунин кор бо оиларо бо маќсади аз
байн бурдани сабабњои дарназардошта дар бар гирад.
Њукми таъин намудани истиќомат дар љои мушаххас (ѐ ин ки њукми
љойи истиќомат) метавонад барои таъмини он истифода шавад, ки кўдак
дар љойи мушаххас дар муддати муайян ќарор гирад. Чунин њукм дар
њолатњое мувофиќ меояд, ки агар муайян карда шавад, ки макони
истиќоматии кўдак ба рафтори ѓайриќонунии вай мусоидат намудааст.
Давраи иљрои чунин њукм бояд кўтоњмуддат бошад, ва аз мўњлати 6 моњ
дарозтар набошад, зеро ки мўњлати дарозтар метавонад ба њамгироии
кўдак дар оила ѐ љомеа халал расонад. Чунин њукм метавонад хусусан он
гоњ самарбахш гардад, ки агар кўдак аз падару модар дур карда шавад ва
бе парастории волидайн зиндагї кунад. Њукми љои истиќомат метавонад
дар якљоягї бо њукми муолиљаи вобастагї аз маводи мухаддир ва
касалињои руњї таъин карда шавад.
Њукмњо оид ба таъин намудани тарбия/нигоњубини махсус ба суд
иљозат медињанд, ки кўдаки дар содир намудани љиноят айбдоршударо аз
падару модари вай ба тарбияи шахси дигар гузаронад. Одатан, ин аъзои
дигари оила, ѐ ки оилањои фостерї мебошанд; ѐ ин ки муассиса ба монанди
муассисањои статсионарї барои кўдакон метавонанд бошанд.
Дигар чораи алтернативаи мањрум кардан аз озодї љазои шартї ѐ
њукми љазо бо таъхир андохтани иљрои њукм мебошад. Ин њукми љазо бо
мањрум кардан аз озодї мебошад, ки иљрои он барои давраи муайян ба
таъхир гузошта мешавад. Агар кўдак њамаи шартњои њукми љазои
шартиро иљро намояд, ќисми мањрум сохтан аз озодии њукм иљро
намегардад. Аммо, агар кўдак шартњоро вайрон кунад, ѐ ки љинояти дигар
содир намояд, ќисми мањрум кардан аз озодии њукм иљро мешавад.
Шартњое, ки ба њукми шартї замима мешаванд, метавонанд талаб кунанд,
ки кўдак соатњои комендантиро (ваќти мамнўъро) риоя кунад ѐ ки дар
фаъолияти муайяншуда ширкат варзад. Њамаи шартњои пешнињодшуда
бояд мутаносиб бошанд. Азбаски иљро накардани шартњои њукми шартї
аз љониби кўдак метавонад ба иљроиши ќисми мањрум кардан аз озодии
њукми љазо оварда расонад, судњо бояд ба љойи он то њадди имкон њукми
љазо дар сатњи љомеа таъин кунанд.
(2) Баровардани танњо як њукми адолати барќароркунанда барои як
парванда талаботи њатмї намебошад. Агар суд лозим донад, он бояд беш
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аз як њукми адолати барќароркунандаро барорад, то ин ки офиятбахшї ва
њамгироии кўдак дар љомеа пурра таъмин гардад.
Моддаи 54. Татбиќи њукми айбдоркунї бе мањрум кардан аз озодї
(1) Ќонуни мазкур ќоидањоеро пайгирї мекунад, ки дар Ќисми V-и
Ќоидањои Токио муќаррар шудаанд, ва иљроиши чорањои ѓайрињабсиро
пешбинї менамоянд. Маќсади њамаи чорањои ѓайрињабсие, ки нисбат ба
кўдак татбиќ карда мешаванд, бояд њамгироии кўдак дар љомеа, ба тарзе,
ки имконияти аз љониби кўдак содир кардани њуќуќвайронкунии
минбаъдаро њадди аќал камтар месозад, бошад.
Иљроиши њама гуна чораи ѓайрињабсї бояд њамеша бо ин ќоида
мутобиќ бошад, шартњои умумии Моддаи 40-и КЊК-ро пайгирї намояд ва
ба ќонуни миллии давлати аъзо мувофиќат кунад. Мулоњизаи
аввалиндараљаи њамаи чорањои ѓайрињабсї бояд эњтиѐљоти кўдак бошад.
Ин мулоњиза бањодињии мукаммали њар як мавриди мушаххасро талаб
мекунад. Барои њамин, азназаргузаронии мунтазами чораи таъингардида
ва ба таври муносиб танзим кардани он дар њолати пайваста набудани
чора бо ниѐзњои кўдак лозим аст. Азназаргузаронии чора бояд аз љонии
суди салоњиятдор ба ўњда гирифта шавад.
(2) Њангоми баровардани њукми айбдоркунї бе мањрум кардан аз
озодї, мулоњизаи суд бояд аз се ќисм иборат бошад. Он бояд на танњо
њуќуќњо ва эњтиѐљоти кўдаки мањкумшуда, балки инчунин талаботи
љабрдида ва эњтиѐљоти љамъиятро, ба монанди њифзи љомеа аз
љинояткорї, ба назар гирад. Њамаи љанбањои дар боло зикршуда ќисмњои
бархурди фарогири адолати барќароркунанда мебошанд.
(3) Дар мавриди татбиќ кардани чораи адолати барќароркунанда,
донистани тартиби татбиќи чораи муносиби ѓайрињабсї ба кўдак ва њамаи
љонибњои алоќаманд, ба мисли суд ва маъмурияти салоњиятдор ѐ
маќомоти мувофиќ, инчунин љабрдида зарур мебошад. Шартњое, ки ба
чораи ѓайрињабсї замима мешаванд, бояд ба кўдак ба таври шифоњї ва
баъдан ба таври хаттї маънидод карда шаванд, ва инчунин њуќуќњо ва
ўњдадорињои кўдакро ифода намоянд.
(4) Барои татбиќкунии бомуваффаќияти њукми айбдоркунї бе
мањрум кардан аз озодї, љалбкунии љомеа ва системањои дастгирии
иљтимої лозим мебошад. Ин, хусусан, барои дастурњои адолати
барќароркунанда ба монанди ‚иштирок дар љомеа ва сохтори љомеа – ин
ду аз њадафњои лозимии банаќшагирифташудаи адолати барќароркунанда
- мебошанд.‛237 Ин љалбкунї ќобилияти зист ва устувории дарозмуддати
чунин барномањоро таъмин мекунад.238

237Маълумотнома

оид ба Барномањои Адолати Барќароркунанда, Идораи Созмони
Милали Муттањид оид ба Маводи Мухаддир ва Љинояткорї (ДСММММЉ), Маљмўи
Маълумотномањои Адолати Љиноятї, (Созмони Милали Муттањид: Ню-Йорк, 2006), сањ.
56.
238Маълумотномаи UNODC оид ба Адолати Барќароркунанда, 2006, сањ. 56.
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(5) Агар лозим шавад, ба кўдак барои дастгирии иљроиши
бомуваффаќияти чораи ѓайрињабсї бо маќсади пурра пањн кардани
офиятбахшї ва њамгироии кўдак дар љомеа ягон намуди ѐрї бояд
пешнињод карда шавад.
(6) Усули муттаносибї дар ќисми (6)-и моддаи мазкур инъикос
ѐфтааст. Он инчунин талаб мекунад, ки барои иљроиши њукми айбдоркунї
бе мањрум кардан аз озодї аз тарафи суд мањдудияти ваќт муќаррар карда
шавад.
(7) Агар кўдак барои иљро кардани њукми айбдоркунї бе мањрум
кардан аз озодї кўшиши љиддиро нишон дода бошад, пеш аз мўњлат ба
анљом расидани чораи ѓайрињабсї имконпазир аст. Чунин хотимаи
барваќт бояд аз љониби суди салоњиятдор муќаррар карда шавад.
(8) Агар њукми айбдоркунї бе мањрум кардан аз озодї бо чалбкунии
назорат татбиќ карда шавад, ин назорат бояд аз тарафи маќоми
салоњиятдори дар ќисми (8)-и моддаи 54 Ќонуни мазкур зикршуда амалї
карда
шавад.
Ќонуни
намунавї
муайян
кардани
маќоми
назораткунандаро ба салоњияти худи Давлатњо вомегузорад. Аслан, ин
бояд агентии дахлдор оид ба некўањволї ѐ маќоми дигари бо ќонун барои
иљрои чунин амалњо ваколатдоршуда бошад.
(9) Дар њолати ќабул шудани ќарор оид ба зарурати муолиљаи кўдак
њамчун чораи ѓайрињабсї, мувофиќи талаботи Моддаи 12-и Ќонуни
мазкур, бањодињии пурраи эњтиѐљоти шахсии кўдак бояд иљро шавад.
Илова бар он, њолатњои барои аз тарафи кўдак содир намудани
њуќуќвайронкунии љиноятї сабабшуда бояд ба назар гирифта шаванд.
(10) Дар њолати ќабул гардидани ќарор оид ба зарурати муолиља, суд
вазифадор аст, ки барои назорат ва ѐрї ба кўдак танњо мутахассисонеро
љалб намояд, ки маълумот ва таљрибаи амалии муносиб доранд. Дар
мавриди ќабул гардидани ќарор оид ба муолиљаи кўдак аз вобастагї аз
маводи мухаддир ѐ алкогол, бахусус табибон ва мутахассисони таљрибаи
амалидошта љалб карда мешаванд.
(11-13) Моддањое, ки вайронкунии талаботи њукми айбдоркунї бе
мањрум кардан аз озодиро танзим мекунанд, махсусан муњим мебошанд,
зеро вайронкунии шартњои ба чораи ѓайрињабсї замимашуда метавонад
сабаби баровардани њукми айбдоркунї бо мањрум кардан аз озодї гардад.
Давлатњо бояд Ќоидањои Токиоро ба назар гиранд, ва мутмаин шаванд, ки
њангоми таѓйирдињї ѐ бекор кардани њукми айбдоркунї бе мањрум кардан
аз озодї њифозатњои њуќуќие, ки њангоми баровардани њукми аввалин ба
кўдак кафолат дода шудаанд, дар ин низ маврид татбиќ гарданд.
(14-15) Дар њолати таѓйирѐбї ѐ бекор карда шудани њукми
айбдоркунї бе мањрум кардан аз озодї, суд бояд шакли мувофиќтари
чораи ѓайрињабсиро барои кўдаки љалбшуда пайдо намояд. Бекоркунї ѐ
таѓйирдињии чунин чораи ѓайрињабсї метавонад аз љониби кўдак эътироз
оварда шавад.
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Моддаи 55. Њукми айбдоркунї бо мањрум кардан аз озодї
(1) Моддаи 37(b)-и КЊК изњор мекунад, ки боздоштани кўдак бояд бо
ќонун мувофиќ бошад, ва бояд танњо њамчун чораи паноњгоњи нињої
истифода шавад. Илова бар ин, Ќоидањои Пекин талаб мекунанд, ки пеш
аз баровардани њукме, ки озодии шахсии кўдакро мањдуд мекунад, бояд
‚мурофиаи мукаммал‛ гузаронида шавад, ва чунин њукм бояд танњо агар
кўдак амали љиддиеро, ки дорои зулм тарафи шахси дигар мебошад, иљро
карда бошад, ѐ ки њуќуќвайронкунињои дигари љиддиро ба љо оварда
бошад, ва агар ягон чораи мувофиќи дигар мављуд набошад, бароварда
шавад.239 Ин дар Ќоидањои Гавана низ инъикос меѐбад – дар он љо зикр
гардидааст, ки њукми дорои мањрумкунии озодї бояд ба мавридњои
истисної мањдуд карда шавад.240
(2) Ибораи ‚ягон чораи мувофиќи дигар‛ маънои онро надорад, ки
њукми айбдоркунї бо мањрум кардан аз озодї бояд ба кўдак танњо дар
мављуд набудани ягон роњи дигар бароварда шавад, балки он њолатњоро
дар назар дорад, ки агар чорањои дигар мувофиќ наоянд, ѐ ки ќарор бо
назардошти манфиатњои вољиби кўдак гирифта шавад. Судњо бояд
паноњгоњи нињої будани њукми айбдоркунї бо мањрум кардан аз озодї ва
муайян кардани муддати ваќти лозимшуда барои пешнињод кардани кўдак
бо мудохилаи лозимиро бевосита муњокима намоянд. Тўли њукм набояд аз
ин муддати ваќт зиѐд бошад.
(3) Кумитаи КЊК тавсия додааст, ки бо маќсади пањн кардани
ташрифњо бо оилаи кўдак, кўдак бояд ба муассисае љойгир карда шавад,
ки ба љойи истиќоматии оилаи вай то њадди имкон наздик бошад.241 Барои
таъмин кардани љойгиркунии кўдакон дар наздикии оилањои худ,
Ќоидањои Гавана ба Давлатњо тавсия медињанд, ки муассисањоро
ѓайримарказї намоянд. Агар ин имконпазир набошад, ба Давлатњо тавсия
дода мешавад, ки забонхатњо ѐ пардохтњои сайѐњиро пешнињод намоянд,
то ин ки оилањо ба муассисаи нигоњдорї сафар карда тавонанд, хусусан
дар мавќеъњое, ки муассисањо марказї шудаанд ва кўдакон дар марказњои
нигоњдорї дур аз оилањои худ љойгир карда мешаванд. Хешони наздик
бояд падару модарон, васиѐни ќонунї ва одамони дигари дар њаѐти кўдак
муњимро дар бар гиранд. Бидуни кўмак барои сафарњо, њуќуќи тамос бо
оила метавонад барои кўдак моњияти худро гум мекунад, зеро ки падару
модарон дар аксар њолат барои ташриф овардан имкон надоранд. Иљозат
барои ба хона рафтан ва бо оилаи худ дидорбинї кардани кўдакон пеш аз

239Маљмааи

умумии СММ, Ќоидањои стардартии аќалии Созмони Милали Муттањид дар
бораи ба роњ мондани адлияи ноболиѓон (Ќоидањои Пекин), ки бо Маљмааи умумї тасдиќ
шудаанд, 29 ноябри 1985, (A/RES/40/33), Ќоидањои 17.1(b) ва (c).
240Маљмааи умумии СММ, Ќоидањои Созмони Милали Муттањид оид ба њифзи ноболиѓони
аз озодї мањрумшуда (Ќоидањои Гавана), ки бо Маљмааи умумї тасдиќ шудаанд, 14
декабри соли 1990, (A/RES/45/113), Ќоидаи 2.
241Кумита оид ба њуќуќи кўдак, СММ, Ќайдњои умумии № 10, CRC/C/GC/10, 25 апрели
соли 2007, банди.87; инчунин нигаред ба Тавсияномаи 11 (CM/Rec (2008)11) - и Кумитаи
Вазирони давлатњои аъзоѐни Ќоидањои аврупоии љинояткорони ноболиѓ, ки нисбати
онњо љазоњо чорањо бояд дида шаванд, ќабулшуда бо Кумитаи Вазирон дар 5 ноябри соли
2008 дар вохўрии 1040-и Муовинњои Вазирон, банди. 55.
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озодкунии онњо бояд барои онњо ва оилањои онњо як ќисми таркибии
омодасозињо барои тарк кардани муассиса бошад.242
Моддаи 56. Њукмњои манъ кардашуда
(1) Дар Моддаи 37(a)-и КЊК, истифодаи љазодињии њукми ќатл243 ва
якумра аз озодї мањрум кардан барои кўдакон бе имконияти озодшавї
њамчун истифодаи муомила ѐ љазодињии сангдилона, берањмона ѐ
тањќиромез њисобида мешавад.244 Моддаи 6(5) ICCPR инчунин истифодаи
њукми ќатлро барои љиноятњое, ки бо одамони синну солашон аз 18 сола
поѐн иљро шудаанд, манъ мекунад. Кумитаи КЊК, дар Ќайдњои умумии
№10, параграфи 75, муайян мекунад, ки ‚меъѐри равшан ва њалкунанда –
ин синну сол дар ваќти иљрои њуќуќвайронкунї мебошад. Ин маънои онро
дорад, ки њукми ќатл наметавонад ба љинояте, ки бо шахси синну солаш аз
18 поѐн иљро шудааст, новобаста аз синну соли вай њангоми раванди судї,
њукмбарорї ѐ иљрои љазо, татбиќ карда шавад.‛ Татбиќ кардани њукми
ќатл инчунин њуќуќ ба њаѐтро мувофиќи Моддаи 6-и КЊК, Моддаи 2-и
КАЊИ, Моддаи 6(1)-и ПБЊГС, Моддаи 4(1)-и КАЊИ (Африќои), Моддаи
5(1)-и Низомномаи Арабї, Моддаи 4-и Низомномаи Банљул ва Моддаи 3и ЭУЊБ вайрон мекунад.
(2) Моддаи 37(a)-и КЊК ба таври сањењ зикр мекунад, ки ‚ягон кўдак
набояд ба шиканља ѐ муомила ѐ љазодињии дигари ѓайриинсонї,

242Маљмааи

умумии СММ, Ќоидањои Созмони Милали Муттањид оид ба њифзи ноболиѓони
аз озодї мањрумшуда (Ќоидањои Гавана), ки бо Маљмааи умумї тасдиќ шудаанд, 14
декабри соли 1990, (A/RES/45/113), Ќоидаи 59.
243Ќоидаи ќатъии байналмилалї, ки њукми ќатлро манъ мекунад, Ќарордоди ихтиѐрии 2-и
ПБЊСШ, Ќарордоди №6-и КАЊИ ва Ќарордоди A-53-и КАЊИ.
244Маљмааи умумии СММ, Ќоидањои стардартии аќалии Созмони Милали Муттањид дар
бораи ба роњ мондани адлияи ноболиѓон (Ќоидањои Пекин), ки бо Маљмааи умумї тасдиќ
шудаанд, 29 ноябри 1985, (A/RES/40/33), Ќоидаи 17.2 инчунин ќайд мекунад, ки њукми
ќатл набояд ба ягон љинояти бо кўдакон содиршуда бароварда шавад; инчунин нигаред
ба GA Res. A/RES/67/166, Њуќуќњои инсон дар идоракунии адолат, 20 декабри соли 2012,
оп. банди. 18, ки дар он гуфта шудааст: ‚Давлатњо бояд мутмаин шаванд, ки дар
ќонунгузорї ва амалияи онњо барои љиноятњое, ки бо шахсони синну солашон аз 18
пасттар содир шудаанд, на њукми ќатл ва на њабси абадї бе имконияти озодшавї (...) бояд
бароварда нашавад‛. Ќатъномаии КЊК 7/29, Њуќуќњои кўдак, 28 марти соли 2008, оп.
банди. 30 (a) ва Ќатъномаи Маљмаи Умами 63/241, Њуќуќњои кўдак, 13 марти соли 2009, оп
банди. 43 (a) инчунин оиди барњам додани њукми ќатл ва њабси абадї бе имконияти
озодшавї даъват мекунанд. Илова бар ин, Ќатъномаии КЊК 10/2, Њуќуќњои инсон дар
идоракунии адолат, хусусан адлияи ноболиѓон, 24 марти соли 2009, оп банди. 11 изњор
мекунад, ки ‚Давлатњо бояд мутмаин шаванд, ки дар ќонунгузорї ва амалияи онњо барои
љиноятњое, ки бо шахсони синну солашон аз 18 пасттар содир шудаанд, на њукми ќатл ва
на њабси абадї бе имконияти озодшавї бояд бароварда нашавад‛. Дар ин маврид,
инчунин нигаред ба ќарорњои Graham v. Florida, 130 S. Ct. 2011, 2018, 2030 (2011) ва
Sullivan v. Florida, 130 S. Ct. 2059 (2010), ки дар он љо гуфта шудааст, ки њукми њабси
абадї бе озодкунии шартии пеш аз мўњлат барои љиноятњои ѓайриодамкуш, ки бо
шахсони синну солашон аз 18 поѐн содир шудаанд, њамчун ќонуншикании
конститутсионалї њисоб мегардад, дар: Гузориши муштараки Идораи Комиссари олї оид
ба њуќуќњои инсон, Идораи Созмони Милали Муттањид оид ба маводи мухаддир ва
чинояткорї ва Намояндаи Махсуси Котиби генералии зулм бар зидди кўдакон дар
пешгирї ва љавобдињї ба зулм бар зидди кўдакон дар доираи системаи адлияи
ноболиѓон, 27 июни соли 2012, (A/HRC/21/25), банди. 60.
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берањмона ѐ тањќиромез супорида шавад,‛245, ва Моддаи 2(1)-и Конвенсия
бар зидди шиканља ва муомила ѐ љазодињии дигари ѓайриинсонї,
берањмона ѐ тањќиромез (КЗШ), ањд мекунад, ки ‚њар Давлати аъзо бояд
барои пешгирї кардан аз амалњои шиканља дар њудудњои ќаламрави худ
чорањои самарбахши ќонунбарор, маъмурї, ќонунї ѐ дигарро бинад.‛246
Инчунин, мувофиќи Моддаи 7-и ПБЊГС, ‚ба ягон шахс муомила ѐ
љазодињии ѓайриинсонї, берањмона ѐ тањќиромез набояд таъин карда
шавад‛. Банди и 2-и Ќайдњои Умумии №20-и Кумитаи Њуќуќњои Инсон247
зикр мекунад, ки маќсади Моддаи 7 ‚аз муњофизати њам ќадру ќимат ва
яклухтии љисмонї ва зењнии шахсият иборат аст‛. Мувофиќи Кумитаи
Њуќуќњои Инсон, ‚матни Моддаи 7 ягон нодида гирифтанро иљозат
намедињад.‛ Инчунин, дар параграфи 3 Кумита аз нав тасдиќ менамояд, ки
‚њатто дар њолатњои ногањонии иљтимої (...) ягон нодидагирї аз шартњои
Моддаи 7 иљозат дода намешавад, ва шартњои он бояд амал намоянд.‛
Суди Аврупоии Њуќуќњои Инсон нисбати ин масъала тасдиќ кард, ки
новобаста аз табиати ношоями рафтори шахси баррасишаванда,
кафолатњои Моддаи 3 татбиќ мешаванд.248
(3) Њангоме ки ягон шарти мушаххасе, ки љазои љисмониро њамчун
баробар ба љазодињии берањмона ѐ тањќиромез муайян мекунад, дар КЊК
мављуд нест, Кумитаи КЊК дар Ќайдњои умумии №10, зикр мекунад:
‚Кумита аз нав такрор мекунад, ки љазодињии љисмонї њамчун љазо
вайронкунии (...) Моддаи 37 мебошад, ки ин модда њамаи намудњои
муомила ѐ љазодињии ѓайриинсонї, берањмона ѐ тањќиромезро манъ
мекунад.‛249 Кумитаи КЊК зикр кардааст, ки истифодаи ягон шакли
љазодињии љисмонї њамчун њукм ба Моддаи 37 КЊК мухолиф мегардад, ва
бояд дар Давлатњо ба таври љиддї манъ карда шавад.
(4) Ин шарт ба назар мегирад, ки амалияи ба кўдакон баровардани
њукм ба мењнати иљборї дар Давлатњои мушаххас истифода мешавад.
Лекин, бояд ќайд карда шавад, ки Маљмааи умумии СММ, инчунин
Шўрои Њуќуќњои Инсон ‚аз Давлатњо талаб кардаанд, , ки ба ягон кўдак
мењнати иљборї њамчун њукм таъин карда нашавад (...)‛.250

245Инчунин

нигаред ба Ќатъномаии КЊК 7/29, Њуќуќњои кўдак, 28 марти соли 2008, оп.
банди. 32; Ќатъномаии Маљмааи умумї 63/241, Њуќуќњои кўдак, 13 марти соли 2009, оп.
банди. 46.
246Нигаред ба Моддаи 5-и ЭУЊБ, Моддаи 7-и ПБЊГС, Моддаи 3-и КАЊИ, Моддаи 5-и
Низомномаи Банљул, Моддаи 16-и ЌАЊНК ва Моддаи 13-и Низомномаи Арабї.
247Кумитаи Њуќуќњои Инсони СММ, Ќайдњои умумии № 20: Моддаи 7 (Манъкунии
шиканља ва муомила ѐ љазодињии дигари ѓайриинсонї, берањмона ѐ тањќиромез), 10
марти соли 1992.
248Ќазовати КАЊИ, (Замимаи № 30240/96), банди. 47.
249Ќайдњои умумии № 10, Кумита оид ба њуќуќи кўдак, Њуќуќњои кўдакон дар адолати судї
нисбати ноболиѓон, 25 апрели соли 2007 (CRC/C/GC/10), банди. 71. Инчунин, Ќатъномаи
КЊК 7/29, Њуќуќњои кўдак, 28 марти соли 2008, оп. банди. 32 ‚аз њамаи Давлатњо
металабад, ки (...) таъмин кунанд, ки (...) ба ягон кўдаки нигоњдоришуда њукми љазои
љисмонї бароварда нашавад‛.
250Ќатъномаи Маљмааи умумї 63/241, Њуќуќњои кўдак, 13 марти соли 2009, оп. банди. 46;
Ќатъномаи КЊК 7/29, Њуќуќњои кўдак, 28 марти соли 2008, оп. банди. 32.
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Моддаи 57. Доѓи судї
(1) Њуќуќи кўдакро ба махфият ва муњофизати иттилоот дар хотир
нигоњ дошта, инчунин бо маќсади офиятбахшї ва њамгироии пурра,
Ќоидаи 21.1-и Пекин нисбати сабти љинояти кўдак махфияти љиддиро
пешбинї менамояд, то ин ки кўдак тавонад њаѐти болиѓи худро бо ќайди
тозаи љиноятї оѓоз дињад.251 Ба тарафњои сеюм, ба монанди корфармоѐни
оянда, ѐ маќомоти дигар, ки кўдак билохир бо онњо муносибат мекунад,
барои фањмидани мављудияти чунин сабтњо набояд иљозат дода шавад.
(2) Ваќте ки шахс њуќуќвайронкунии љиноятиро баъд аз ноил шудан
ба синну соли 18 содир мекунад, на полис, на прокурори љалбшуда ва на
суди салоњиятдор њуќуќвайронкунињои љиноятии сабтшударо, ки њангоми
кўдак будани он шахс содир карда шудаанд, наметавонад истифода
кунанд. Ин мутобиќи Ќоидаи 21.2-и Пекин мебошад.

БОБИ 6:
КЎДАКОН ЗЕРИ ЊУКМИ МАЊРУМ КАРДАН АЗ ОЗОДЇ

Моддаи 58. Њадафи њабс кардан [мањрум кардан аз озодї]
Муќаррот оид ба њадафи њабс кардан стандартњои байналмилалиеро
ифода мекунад, ки мувофиќи онњо њадафи асосии њамаи чорањое, ки
нисбат ба кўдаки бо ќонун дар мухолифатбуда андешида мешаванд,
инчунин њукми мањрум кардан аз озодї, бояд на љазодињї ва њифзи љомеа,
балки офиятбахшї ва њамгироии кўдак бошад.252 Стандартњои
байналмилалї бархурди њамаљонибаеро оид ба офиятбахшї ва њамгирої
пешбарї мекунанд, ки њам ба ниѐзњои амалї (моддї) ва њам ниѐзњои
маънавии (эњсосотии) кўдак љавобгў мебошад.
Бо дарназардошати ќоидаи 12-и Ќоидањои Гаванна, ки мувофиќи он
‚ба кўдакони дар муассиса љойгир кардашуда манфиати фаъолиятњо ва
барномањои маќсадноке, ки ба њифз ва нигоњдошти саломатї ва баланд
бардоштани њисси худэњтиромии кўдакон, баланд бардоштани њисси
масъулиятнокии онњо ва тарбияи хислату малакањое, ки барои такмили
истеъдоду иќтидори онњо њамчун аъзои љомеа мусоидат мерасонанд,
равона гардидаанд, бояд кафолат дода шавад‛, роњбарияти муассисаи
иљрои љазои љиноятї бояд љомеа, љамъиятњои мањаллї ва ташкилотњои
љамъяиятие (СЃД), ки метавонанд ба офиятбахшї ва њамгироии кўдаконе,
251Дар

ин маврид инчунин нигаред ба CM (2003)20 Кумитаи Вазирони давлатњои аъзо оид
ба роњњои нави муносибат бо љинояткории ноболиѓон ва наќши адолати судї нисбати
ноболиѓон, ки бо Кумитаи Вазирон дар 24 сентябри соли 2003 њангоми вохўрии 853-и
Муовинони Вазирон ќабул шудааст, банди. 12.
252Маљмааи умумии СММ, Ќоидањои стардартии аќалии Созмони Милали Муттањид дар
бораи ба роњ мондани адлияи ноболиѓон (Ќоидањои Пекин), ки бо Маљмааи умумї тасдиќ
шудаанд, 29 ноябри 1985, (A/RES/40/33), Ќоидаи 26: ‚Њадафи таълим ва муомила бо
ноболиѓони дар муассисањо љойгиркардашуда аз таъмини парасторї, муњофизат,
мањорати таълимї ва касбї, њамзамон бо мададрасонї дар ба зиммаи худ гирифтани
наќшњои иљтимоии созанда ва самарбахш дар љомеа иборат аст.‛
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ки њукми айбдокунї бо мањрум кардан аз озодиро (њукми њабсро) иљро
мекунанд, сањм гузоранд, љалб намояд.
Моддаи 59. Принсипњои њабс кардан [мањрум кардан аз озодї]
(а) Моддаи 37(c) КЊК талаб мекунад, ки ‚ба њар як кўдаки аз озодї
мањрумшуда бояд бо њиссї инсондўстї ва эњтироми шаъну шарафи инсонї
муносибат карда шавад‛253 Инчунин, Ќоидаи 12-и Ќоидањои Гавана
муќаррар мекунад, ки ‚мањрум кардан аз озодї бояд дар шарту ва
шароите иљро шавад, ки њуќуќњои инсонии ноболиѓон эњтиром гарданд‛.
Бо дарназардошти ин муќаррарот ва он, ки муассисањои иљрои љазои
љиноятї њамчун нишондињандаи (ифодагарї) сатњи татбиќї ќонун
пазируфта мешаванд, њуќуќи байналмилалї давлатњоро вазифадор
мекунад, ки эњтироми шаъну шарафи инсонии кўдаки њабсшударо њам
њангоми муносибат бо ў ва њам дар бобати шароитњои нигоњдории ў дар
муассисаи иљрои љазои љиноятї таъмин намоянд.254
(б) Моддаи 19-и КЊК Давлатњои аъзоро вазифадор менамояд, ки
тамоми тадбирњои зарурии ќонунгузорї, маъмурї, иљтимої ва
маърифатиро барои њифзи кўдакон аз тамоми шаклњои зуроварии
љисмонї ѐ рўњї, тањќир, набудани ѓамхорї ѐ муносибати беэътиноѐна
муносибати даѓалона ѐ суиистифода, аз љумла суиистифодаи шањвонї аз
љониби падару модар васии ќонунї ѐ њар шахси дигаре, ки ѓамхории кўдак
ба души ў мебошад, андешанд. Инчунин муњим аст, ки ба муњофизати
кўдакон дар муассисањои нигоњдории кўдакона аввалияти баланд дода
шавад, зеро ки кўдакони аз озодї мањрумшуда хусусан ба муомилаи сахт
ва дашном таъсирпазир мебошанд.255 Дар ин хусус, тавсия дода мешавад,
ки миќдори кўдакони аз озодї мањрумшуда дар муассисаи нигоњдорї бояд
ба дараљаи кофї хурд бошад, то ин ки парастории шахсї имконпазир
гардад.256 Сиѐсати равшани муњофизати кўдак ва дастурњое, ки хабардор
будани кўдакон ва њайати коргарони муассисаро таъмин мекунанд, хавфро
253Инчунин

нигаред ба Моддаи 10(1)-и ПБЊГС. Суди Байниамрикоии Њуќуќњои Инсон
инро дар њодисањои гуногун таъкид кардааст: Суди Байниамрикоии Њуќуќњои Инсон,
Ќазовати 18 сентябр, (Ser. C) № 100 (2003), банди. 126; Ќазовати 3 декабр, (Ser. C) № 88
(2001), банди. 87; Ќазовати 16 август, (Ser. C) № 68 (2000), банди. 78; Ќазовати 30 май,
(Ser. C) № 52 (1999), банди. 105. Суд Давлатро њамчун ‚кафили‛ њуќуќњои аз озодї
мањрумшудагон мењисобад: Суди Байниамрикоии Њуќуќњои Инсон, Ќазовати 18 сентябр,
(Ser. C) № 100 (2003), банди. 126.
254Дар ин хусус нигаред ба Комиссияи Байниамрикоии Њуќуќњои Инсон, Гузориш оид ба
Њуќуќњои Инсони шахсњои аз озодї мањрумшуда дар Амрико, Тавсияњо, банди.259-265.
255Нигаред ба Пинњейро, П. С., Гузориши љањонии зулм бар зидди кўдакон, 2006, Ќисми 5:
Дар муассисањои парасторї ва адолат, сањифаи 191 ‚Зулм бар зидди кўдакони дар
муассисаи адолат љойгирбуда (...) назар ба зулм бар зидди кўдаконе, ки ба муассисањо
танњо барои таъмини парасторї љойгиршуда мебошанд, бештар пањншуда мебошад.‛
Инчунин нигаред ба Гузориши муштараки Идораи Комиссари олї оид ба њуќуќњои
инсон, Идораи Созмони Милали Муттањид оид ба маводи мухаддир ва чинояткорї ва
Намояндаи Махсуси Котиби генералии зулм бар зидди кўдакон дар пешгирї ва
љавобдињї ба зулм бар зидди кўдакон дар доираи системаи адлияи ноболиѓон, 27 июни
соли 2012, (A/HRC/21/25).
256CM/Rec (2008)11-и Кумитаи Вазирони давлатњои аъзоѐни Ќоидањои аврупоии
љинояткорони ноболиѓ, ки нисбати онњо љазоњо чорањо бояд дида шаванд, ќабулшуда бо
Кумитаи Вазирон дар 5 ноябри соли 2008 дар вохўрии 1040-и Муовинњои Вазирон, банди.
53.4.
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сабук мегардонанд ва њиссаи тањќирро ихтисор мекунанд. Моддаи 37(c)-и
КЊК зикр мекунад: ‚Њар як кўдаки аз озодї мањрумшуда бояд бо њиссї
инсондўстї ва эњтироми шаъну шарафи инсонї ва ба тарзе, ки ниѐзњои
шахсњои њамсолро ба назар мегирад, муносибат карда шавад.‛257
Чорчўбаи байналмилалии адолати кўдакон, ва хусусан Ќоидањои Пекин ва
Ќоидањои Гавана, маљмўи хеле ботафсили стандартњои онро пешнињод
мекунанд, ки ин муомила бояд чиро дар бар гирад. Ќоидањои Пекин барои
кўдакони аз озодї мањрумшудаи синну солашон аз 18 пасттар кафолатњои
аслиро таъин мекунад, њангоме ки Ќоидањои Гавана, ки ба њамаи
кўдакони ‚бо фармони ягон маќоми ќонунї, маъмурї ѐ иљтимоии дигар
дар муњити њабси иљтимої ѐ шахсї мављудбуда, ки шахс наметавонад онро
бо хоњиши худ тарк кунад‛258, татбиќ мешаванд, муомиларо, ки кўдакон
бояд бо он таъмин карда шаванд бо шароитњои нигоњдории кўдакон
тафсил медињад. Стандартњо ‚бо назардошти мухолифати таъсирњои
њалокатовари њамаи намудњои нигоњдорї ва ба парастории њамгирої дар
љомеа‛259 инкишоф дода шудаанд, ва бо Ќоидањои Пекин устувор карда
шудаанд.260 Яке аз масъалањои асосии нисбати кўдакони аз озодї
мањрумшударо њал карда истода, Ќоидањои Гавана ба таври равшан ќарор
мекунанд, ки истифодаи зўрї ва методњои мањдудиятњо сабаби тањќир ва
таназзул мебошад, ва барои њамин бояд танњо њангоми муддати
кўтоњтарини имконпазири ваќт истифода шавад.261 Илова бар ин
Ќоидањои Гавана талаб мекунанд, ки Мудири маъмурият бояд истифодаи
зўрї ва мањдудиятњоро ба тартиб дарорад,262 њангоме ки КЊК дар
Ќайдњои умумии № 10 тавсия медињад, ки истифодаи зўрї ва мањдудиятњо
бояд дар зери назорати бевосита ва мукаммали мутахассиси тиббї ва/ѐ
психилогї бошад.‛263

257Ќоидаи

28-и Ќоидањои Гавана, Маљмааи умумии СММ, Ќоидањои Созмони Милали
Муттањид оид ба њифзи ноболиѓони аз озодї мањрумшуда (Ќоидањои Гавана), ки бо
Маљмааи умумї тасдиќ шудаанд, 14 декабри соли 1990, (A/RES/45/113), зикр мекунад, ки
‚мањрум кардан аз озодии ноболиѓон бояд танњо дар шароитњое ба вуљуд ояд, ки ниѐзњои
мушаххаси онњо, вазъият ва талаботњои мушаххас мувофиќи синну сол, шахсият, љинс ва
намуди њуќуќвайронкунї, инчунин саломатии зењнї ва физикиро пурра ба назар
мегиранд, ва муњофизати онњоро аз таъсирњои њалокатовар ва њолатњои хатарнок таъмин
медињанд.‛
258Маљмааи умумии СММ, Ќоидањои Созмони Милали Муттањид оид ба њифзи ноболиѓони
аз озодї мањрумшуда (Ќоидањои Гавана), ки бо Маљмааи умумї тасдиќ шудаанд, 14
декабри соли 1990, (A/RES/45/113), Ќоидаи 11(b).
259Маљмааи умумии СММ, Ќоидањои Созмони Милали Муттањид оид ба њифзи ноболиѓони
аз озодї мањрумшуда (Ќоидањои Гавана), ки бо Маљмааи умумї тасдиќ шудаанд, 14
декабри соли 1990, (A/RES/45/113), Ќоидаи 3.
260Маљмааи умумии СММ, Ќоидањои стардартии аќалии Созмони Милали Муттањид дар
бораи ба роњ мондани адлияи ноболиѓон (Ќоидањои Пекин), ки бо Маљмааи умумї тасдиќ
шудаанд, 29 ноябри 1985, (A/RES/40/33), Ќоидаи 27.2: ‚Бояд кўшишњое андешида шаванд,
ки усулњои дахлдори дар Ќоидањои стандартии аќалї дар бораи муомила бо мањбусњо ба
ќадри имкон пурра ба амал оварда шаванд, то ин ки ниѐзњои гуногуни ноболиѓон нисбат
ба синну сол, љинс ва шахсияти онњо ќонеъ гардонида шаванд‛.
261Маљмааи умумии СММ, Ќоидањои Созмони Милали Муттањид оид ба њифзи ноболиѓони
аз озодї мањрумшуда (Ќоидањои Гавана), ки бо Маљмааи умумї тасдиќ шудаанд, 14
декабри соли 1990, (A/RES/45/113), Ќоидаи 64.
262Маљмааи умумии СММ, Ќоидањои Созмони Милали Муттањид оид ба њифзи ноболиѓони
аз озодї мањрумшуда (Ќоидањои Гавана), ки бо Маљмааи умумї тасдиќ шудаанд, 14
декабри соли 1990, (A/RES/45/113), Ќоидаи 64.
263Ќайдњои умумии № 10, Кумита оид ба њуќуќи кўдак, Њуќуќњои кўдакон дар адолати судї
нисбати ноболиѓон, 25 апрели соли 2007 (CRC/C/GC/10), банди. 89.
122

(в) Моддаи 2-и КЊК пешбинї менамояд, ки давлатњо бояд
њуќуќњоеро, ки дар Конвенсия дарљ гардидаанд, бидуни њељ табъиз ва бо
такя бар маќомњои онњо эњтиром ва таъмин кунанд. Њамзамон, Конвенсия
иљозат медињад, то мањдудкунии шумораи хурди њуќуќњоро (масалан,
њуќуќ ба озодии ассотсиатсия (моддаи 15-и КЊК)), агар чунин
мањдудкунињо мутобиќи ќонун бошанд ѐ талаботи ќонун бошанд ва ба
манфиати бехатарии љамъият, тартиби љамъиятї њифзи тандурустии омма
ѐ одобу ахлоќ ѐ њимояи њуќуќ ва озодињои дигарон бошанд.
(г) Моддаи 37 (b)-и КЊК талаб мекунад, то мањдудкунии озодї барои
кўтоњтарин муњлати дахлдор сурат гирад ва Ќоидањои Пекин озодкунии
шартиро дар фурсати наздиктарин ташвиќ мекунад. Дар Шарњи Ќоидаи
28.1-и Ќоидањои Пекин омадааст: "Дар сурати ба даст омадани исботи
вуљуд доштани пешравї дар офиятбахшї њатто љинояткороне, ки њангоми
баровардани њукм хатарнок њисобида мешуданд, метавонанд дар сурати
ќобили ќабул будан шартан озод карда шаванд." Ба маќсади ба охир
расонидани тањсил ва омўзиш кўдакон набояд барои муњлати дароз аз
озодї мањрум карда шаванд.
Моддаи 60. Ќабул гардидан ба чои мањрумї аз озодї
(1) Кўдак ба љои мањрумї аз озодї танњо бо ќарори суд ќабул карда
мешавад. Ин банд њам њабси пешакиро тибќи моддаи 35 ва њам мањрумият
аз озодиро, ки кўдак ба он мањкум карда шудааст, дар назар дорад.
(2)(a) Ин зербанд Ќоидањои 21-23-и Гаванаро, инчунин Тавсияњои
Шўрои Аврупоро оид ба Ќоидањои Аврупо барои љинояткорони ноболиѓ,
ки мавриди љазо ѐ чораљўї ќарор мегиранд, дар бар мегирад.264 Тибќи
Тавсияи мазкур маълумоти зерин дар бораи кўдак бояд њангоми ќабули ў
ба муассисаи ислоњотї сабт карда шавад: "a. Маълумоти мушаххаскунанда
дар бораи ноболиѓ ва падару модар ѐ васии ў; b. асоси њукм ва маќоми
њукмсодиркунанда; c. сана ва ваќти ќабул кардан; d. рўйхати моликияти
шахсии ноболиѓ, ки бояд барои нигоњдорї супорида шавад; e. захмњо ѐ
нишонањои чашмраси беморињои ќаблї; f. маълумот ѐ иттилоот оид ба
тањсил ва эњтиѐљоти ќаблии ноболиѓ; g. дар мутобиќат бо талаботњои
сирри тиббї, маълумот рољеъ ба хатари расонидани зарар ба худ аз
љониби ноболиѓ ѐ вазъи саломатї, ки марбут аст ба вазъи љисмонї ва
руњии ноболиѓ ѐ шахси дигар".
(2)(b) Њар як кўдаке, ки ба мањрумият аз озодї мањкум мешавад, бояд
ќабл аз ќабул шудан ба муассисаи ислоњотї мавриди ташхиси њатмии
тиббї ќарор гирад,265 аз љумла ташхиси вазъи руњї љињати пешгирии
264Тавсияномаи

11-и (CM/Rec (2008)11) Кумитаи вазирони кишварњои узви Ќоидањои
Аврупо барои љинояткорони ноболиѓ,ки мариди љазо ѐ чораљўї ќарор мегиранд, ки аз
љониби Кумитаи вазирон рўзи 5 ноябри соли 2008 дар нишасти 1040-уми муовинони
вазир ќабул гардидааст, банди. 62.2.
265Ќоидаи 50-и Ќоидањои Гавана, Маљмааи умумии СММ, Ќоидањои СММ барои имояи
ноболиѓоне, ки аз озодї мањрум шудаанд, (Ќоидањои Гавана), ки аз љониби Ассамблеяи
генералї 14 декабри соли 1990 (A/RES/45/113) ќабул шудааст ва Тавсияномаи 11-и
(CM/Rec (2008)11)-и Кумитаи вазирони кишварњои узви Ќоидањои Аврупо барои
љинояткорони ноболиѓ,ки мариди љазо ѐ чораљўї ќарор мегиранд, ки аз љониби Кумитаи
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худкушии эњтимолї ѐ расонидани зарар ба худ.266Ташхиси тиббї бояд аз
љониби духтур ѐ њамшираи шафќати расмї, ки бо кўдак њамљинс бошад,
сурат гирад. Кўдакони љинсияташон трансгендерї њуќуќ доранд, худашон
љинсияти духтур ѐ њамшираи шафќатро интихоб кунанд. Натиљањои
ташхис бояд ба парвандаи шахсии кўдак дўхта шуда, сиррият нисбати
онњо бояд ќатъиян риоя карда шавад. Дар асоси њисоботи умумии № 9-и
Кумитаи Аврупо оид ба пешгирии шиканља ва дигар намуд муомила ѐ
љазои ѓайриинсонї ва тањќиркунанда267 суди панамрикої оид ба њуќуќи
инсон таќозо мекунад, то "натиљањои њама гуна ташхис, ки аз тибќи
дархости маќомот гузаронида мешавад (...), бояд ба суд, мањкумшуда,
њимоятгари ў ва маќоме, ки нигоњдорї бањри ислоњот ѐ намояндагї ба
уњдаи он аст, ѐ љониби дигар дар мутобиќат бо ќонун дода шаванд".268
Сабт кардани вазъи саломатии кўдак имкон медињад, то на танњо
хизматрасонии тиббии дахдлор дар тўли мањрумият аз озодї ба кўдак
расонида шавад, балки њамчунин далели эњтимолї барои исботи хушунат
бар зидди кўдак, агар вазъи саломатии ў нохост њангоми дар муассисаи
иљрои љазои љиноятї ќарор доштанаш бад шавад, истифода гардад.
Њамзамон, тибќи Суди Аврупо оид ба њуќуќи инсон, њудудњое вуљуд
доранд дар робита ба гузаронидани ташхиси ќабл аз ќабул. Дар як њолат
Суд розї нашуд, то ташхиси умумии гинекологии мањкумшудае, ки
љинсияташ зан буд, гузаронида шавад ва он њам танњо ба хотири пешгирии
айбдоркунии беасос бар зидди корманди маќомоти њифзи њуќуќ, зеро
чунин ташхис на ба манфиати мањкумшуда буд ва на эњтиѐљи тиббие барои
гузаронидани он вуљуд дошт.269
(2)(с) Бинобар он, ки баъзан кўдакон наметавонанд ќоидањои
маъмулии будубош дар муассисаи иљрои љазои љиноятиро хонанд ѐ шояд
наметавонанд то ба сатњи фањмиши зарурї низоми формалиро хонанд,
давлат уњдадор аст, то "фањмонад, ки чи рух медињад ба шахсе, ки дар
мањрумият аз озодї ќарор дорад".270 Ба ин маќсад тавсия дода мешавад, то
њуљљати дастрас барои њамаи кўдакон тартиб дода шавад, ки дар он
вазирон рўзи 5 ноябри соли 2008 дар нишасти 1040-уми муовинони вазир ќабул
гардидааст, банди. 62.5.
266Нигаред ба Дастурамал оид ба мањкумшудагони дорои эњтиѐљоти махсус, Раѐсати
СММ оид ба маводи мухаддир ва љинояткорї, силсилаи дастурамалњо оид ба мурофиаи
љиної, (СММ: Ню Йорк, соли 2009), сањ 28; инчунин нигаред ба Суди байниамрикої оид
ба њуќуќи инсон, њукмномаи 18-уми сентябр, (силсилаи С) № 100 (соли 2003), банди. 131.
267Шўрои Аврупо, Кумитаи Аврупо оид ба пешгирии шиканља ва дигар намуд муомила ѐ
љазои ѓайриинсонї ва тањкиркунанда, Њисоботи умумии №9, CPT/Inf (99), 12], бандњои
37-41.
268 Суди байниамрикої оид ба њуќуќи инсон, њукмномаи 18-уми сентябр, (силсилаи С) №
100 (соли 2003), банди. 131.
269Ќарори Суди Аврупо оид ба њуќуќи инсон ах 1 майи соли 2011 (замимаи 26269/06),
банди.48: “Par conséquent, la Cour ne peut être d'accord avec une pratique généralisée consistant
à soumettre automatiquement des femmes détenues à un examen gynécologique, au seul motif que
cet examen est nécessaire pour éviter que de fausses accusations de violences sexuelles ne soient
portées contre les membres des forces de l'ordre. En effet, cette pratique ne tient aucunement
compte des intérêts des femmes détenues et ne se réfère à aucune nécessité médicale (comparer
Y.F., précité, § 43). A cet égard, il convient également de souligner que la requérante ne s'était
jamais plainte d'un viol perpétré lors de sa garde à vue. Ses allégations de harcèlements sexuel ne
pouvaient en aucun cas être réfutées par un examen d'hymen, dont l'objet est une indication sur la
virginité de la personne.”
270Судибайниамрикоїоилбањуќуќиинсон, њукми 18-уми сентябр, (силс. С) № 100 (2003),
банди.26.
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масъалањои њуќуќ ва масъулият, ќоидањо ва тартиби будубош дар
муассисаи иљрои љазои љиноятї дарљ гардида бошад. Дастрасї ба кўмаки
њуќуќї бояд фароњам бошад. Инчунин ба иттилои кўдаке, ки шањрванди
хориљї мебошад, бояд расонида шавад, ки ў њуќуќи истифода аз кўмаки
консулиро дорад.
(3) Бинобар он, ки мавќеи падару модар ва васии ќонунї барои вазъи
бењдоштии кўдак дар љараѐни мурофиањои судї ањамияти хоса дорад, бояд
онњо аз љониби суд њангоми ќабули њукми мањрум кардан аз озодї нисбати
кўдаки онњо огоњ карда шаванд. Огоњї бояд дар шакли хаттї сурат гирад,
то иттилоъ доштани падару модар оид ба њукми аз озодї мањрум
гардонидан нисбати кўдаки худ таъмин гардад.
Моддаи 61. Људо кардан ба гуруњњо дар асоси синну сол, намуди
љиноят ва аз шахсони болиѓ
(1) Стандартњои байналмилалї, аз љумла Моддаи 37(с)-и КЊК,
Моддаи 10(2)(b) ва (3)-и ПБЊГС, инчунин Ќоидањои 13.4-и Пекин бараъло
пешбинї мекунанд, ки кўдакони ба мањрумият аз озодї мањкумшуда бояд
аз калонсолон људо карда шаванд.271 Кумитаи КЊК дар Ќайдњои умумии
№10 тавсия медињад, ки "ба истисно аз њолатњое, ки ба манфиати худи
кўдак мебошанд", бояд хеле даќиќ тафсир карда шавад, яъне манфиати
кўдак маънои "ба манфиати осонии давлат"-ро надорад."272 Њамзамон,
истиснои мазкур уњдадории давлат оид ба таъсиси муассисаи иљрои љазои
љиноятии алоњида барои кўдаконро, ки "кормандон ва сиѐсату таљрибањои
махсус барои кўдакон"-ро дошта бошанд, аз байн намебарад.273 Сабаби
људо нигоњ доштани кўдакон аз калонсолон бараъло аз љониби Кумитаи
КЊК ќайд гардидааст, "далелњои исботшудае вуљуд доранд, ки нигоњ
доштани кўдакон дар муассисањои иљрои љазои љиноятї ѐ мањкамањо
барои калонсолон бехатарии умумї, вазъи бењдоштї ва имкони дар оянда
аз љиноят дур будану њамгироии кўдаконро зери хатар ќарор медињад".274

Нигаред инчунин ба Маљмааи умумии СММ, Ќоидањои стандартии минималии СММ
барои маъмурияти адлияи ноболиѓон, (Ќоидањои Пекин), ки аз љониби Ассамблеяи
генералї 29 ноябри соли 1985, (A/RES/40/33), ќабул карда шудааст, Ќоидаи 13.4; Тавсияи
5-и Њисоботи муштараки Раѐсати Комиссари олї оид ба њуќуќи инсон, Раѐсати СММ оид
ба маводи мухаддир ва љинояткорї ва Намояндагии махсуси Котиби генералї оид ба
хушунат нисбати кўдакон оид ба пешгирї ва аксуламал ба хушунат нисбати кўдакон дар
доираи низоми адлияи ноболиѓон, 27 июни соли 2012, (A/КЊИ/21/25), банди. 80;
Тавсияномаи 11-и (CM/Rec (2008)11) Кумитаи вазирони кишварњои узви Ќоидањои
Аврупо барои љинояткорони ноболиѓ,ки мариди љазо ѐ чораљўї ќарор мегиранд, ки аз
љониби Кумитаи вазирон рўзи 5 ноябри соли 2008 дар нишасти 1040-уми муовинони
вазир ќабул гардидааст, банди. 59.1.; Тавсияномаи 2-и (CM/Rec (2006)2) Кумитаи
вазирони кишварњи узви Ќоидањои Аврупо барои мањбусон, ки аз љониби Кумитаи
вазирон рўзи 11 январи соли 2006 дар нишасти 952-уми муовинони вазир ќабул шудааст,
банди.35.4; Суди байниамрикої оид ба њуќуќи инсон, њукми 18 сентябри (силс.С) №100,
банди 136.
272Кумитаоидбањуќуќикўдак, Ќайдњоиумумии № 10. Њуќуќикўдакондарнизомиювеналї,
25 апрелисоли 2007 (CRC/C/GC/10), банди. 85.
273Кумитаоидбањуќуќикўдак, Ќайдњоиумумии № 10. Њуќуќикўдакондарнизомиювеналї,
25 апрелисоли 2007 (CRC/C/GC/10), банди. 85.
274 Кумитаоидбањуќуќикўдак, Ќайдњоиумумии № 10. Њуќуќикўдакондарнизомиювеналї,
25 апрелисоли 2007 (CRC/C/GC/10), банди. 85
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Бинобар он, ки шумораи духтарони љинояткор кам аст, њуќуќи
духтарон барои људо будан аз занон дар бисѐр њолатњо поймол мешавад ва
давлатњо далел меоранд, ки аз лињози иќтисодї сохтмон ва нигоњ доштани
муассисаи иљрои љазои љиноятии махсус барои духтарони љинояткор, ки
шумораашон кам мебошад, ѓайриимкон аст. Кумитаи КЊК чунин
далелњоро ќабул намекунад ва тавсия медињад, ки њатто давлатњое, ки
сатњи пасти љинояткорї миѐни духтарони ноболиѓ доранд, бояд вуљуд
доштани муассисањои иљрои љазои љиноятии махсус барои духтарони
ноболиѓро људо аз занњо таъмин кунанд.275 Дар баробари таъмини
муассисањои дахлдор давлатњо бояд мутмаин бошанд, ки кормандони
чунин муассисањо омўзиши махсус оид ба масъалањои њассоси гендерї ва
хушунати гендериро гузаштаанд. Муассисањои иљрои љазои љиноятї барои
духтарони ноболиѓ бояд танњо аз љониби кормандони љинсашон зан
назорат карда шаванд. Њама гуна санадњои дуюмдараља бояд Ќоидањои
СММ оид ба муносибат бо занњои аз озодї мањрумшуда ва чорањои
ѓайримањбасї барои занњои љинояткор (Ќоидањои Бангкок)-ро ба назар
гиранд.276
(2) Новобаста аз он, ки тибќи Моддаи 37(с)-и КЊК кўдакон ва
калонсолони аз озодї мањрумбуда бояд људо аз хамдигар нигоњдорї
шаванд, Кумита оид ба њуќуќи кўдак бар онанд, ки ин маънои онро
надорад, ки њангоми расидани синни кўдак ба 18 ў бояд дарњол ба таври
автоматикї ба муассисаи ислоњотї барои калонсолон гузаронида шавад.
"Нигоњдории ў дар муассиса барои ноболиѓон метавонад давом дода
шавад, агар ин иќдом бо манфиати ноболиѓони дигари муассисаи
номбурда мухолифат накунад".277 Ин ба он маќсад аст, ки гузаштан ба
муассисаи иљрои љазои љиноятї барои шахсони болиѓ бо эњтимоли зиѐд
маънои ба охир расидани низоми реинтегратсиониро дорад, ки бояд дар
муассисаи иљрои љазои љиноятї мавриди амал бошад ва хатари таъсири
зараровар ва манфии мањкумшудагони болиѓро ба миѐн меоварад.
(3) Муњим аст, ки ќарор дар бораи гузаронидани мањкумшудаи 18
сола бар асоси арзѐбии эњтиѐљоти шахс ќабул карда шавад. Агар
мањкумшудагони 18 сола зиѐда аз 3 соли дигари муњлати мањрумият аз
озодї дошта бошанд, пас нигоњдории онњо дар муассисаи иљрои љазои
Нигаред ба Кумитаи КЊК, Кумита оид ба њуќуќи кўдак: Њисоботи давлатї: Канада, 12
марти соли 2003, CRC/C/83/Add.6; Кумитаи КЊК, Кумита оид ба њуќуќи кўдак: Њисоботи
давлатї: Исландия, 15 марти соли 1995, CRC/C/11/Add.6;Кумитаи КЊК, Кумита оид ба
њуќуќи кўдак: Њисоботи давлатї: Зеландияи Нав, 12 октябри соли 1995, CRC/C/28/Add.3,
Кумитаи КЊК, Кумита оид ба њуќуќи кўдак: Њисоботи давлатї: Шоњигарии муттањида,
15 марти соли 1994, CRC/C/11/Add.1;Кумитаи КЊК, Кумита оид ба њуќуќи кўдак:
Мушоњидањои хулосавї, Канада, 27 октябри соли 2003, CRC/C/15/Add.215,Кумитаи КЊК,
Кумита оид ба њуќуќи кўдак: Мушоњидањои хулосавї, Исландия, 13 феврали соли 1996,
CRC/C/15/Add.50,Кумитаи КЊК, Кумита оид ба њуќуќи кўдак: Мушоњидањои хулосавї,
Зеландияи Нав, 24 январи соли 1997, CRC/C/15/Add.71, ва Кумита оид ба њуќуќи кўдак:
Мушоњидањои хулосавї, Шоњигарии Муттањидаи Британияи Кабир ва Ирландияи
Шимолї, 15 январи соли 1995, CRC/C/15/Add.34; дар ин робита нигаред ба, масалан,
Лубнон, ки онљо муассисаи хурди алоњида барои духтарони ноболиѓ бо муваффаќият
фаъолият дорад.
276Ќоидањои СММ оид ба муносибат бо занњои аз озодї мањрумшуда ва чорањои
ѓайримањбасї барои занњои љинояткор (Ќоидањои Банкок), 16 марти соли 2011,
(A/RES/65/229).
277 Кумитаоидбањуќуќикўдак, Ќайдњоиумумии № 10. Њуќуќикўдакондарнизомиювеналї,
25 апрелисоли 2007 (CRC/C/GC/10), банди. 86.
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љиноятї, ваќте ки онњо бояд дар синни 21(25) ба муассисаи иљрои љазои
љиноятї барои калонолон гузаронида шаванд, он ќадар мувофиќи матлаб
нест.
(4) Шахсони болиѓи љавоне, ки дар муассисањои иљрои љазои љиноятї
барои ноболиѓон нигоњ дошта мешаванд, набояд ба сабаби синну сол
њуќуќњои камтар дошта бошанд ѐ мавриди низоми махсуси фарќкунанда аз
дигарон ќарор гиранд.
(5) Ба маќсади њимояи кўдакони дар муассисаи иљрои љазои љиноятї
нигоњдошташуда аз таъсири манфии шахсони болиѓи љавони мањкумшуда
ба маќсад мувофиќ аст, ки мањкумшудагон њангоми расидан ба синни
21(25) аз муассисаи иљрои љазои љиноятї барои кўдакон ба љои дигар
гузаронида шаванд. Алтернативаи дигар њамчун њалли ин масъала
метавонад људо кардани шахсони болиѓи љавон аз кўдакон дар худи
муассисаи иљрои љазои љиноятї ва нигоњдории алоњидаи худи ў дар
дохили муассиса бошад, зеро гузаронидани ў ба муассисаи иљрои љазои
љиноятї барои калонсолон метавонад ба хушунат нисбати ў оварда
расонад.
(6) Љињати пешгирии хушунат миѐни кўдакони мањкумшуда давлат
бояд мутмаин бошад, ки кўдакон дар муассисаи иљрои љазои љиноятї аз
рўи синну сол ва агар имконият вуљуд дошта бошад, аз рўи љинояти
содиркардашуда аз њамдигар људо нигоњ дошта шаванд.
Модда 62. Хуќуќи духтарон ва кўдакони эњтиёљоти махсусдошта
(1) Дар тамоми муассисањои иљрои љазои чиноятї духтарон
бояд аз писарон људо нигоњ дошта шаванд278 (255). Ин муќарарот
ишора ба фарќиятњои љинсии хушунат зидди кўдакон мекунад, ки
аз тарафи Маљмааи умумии СММ дар Ќатъномаи 6/241 оид ба
њуќуќњои кўдак279 ва даъвати Шўрои СММ оид ба њуќуќњои инсон
барои
њалли
љабњањои
хусусияти
хоси
гендерї
дошта
ва
мушкилотњои дахлдор ба духтарон дар муассисањои иљрои љазои
љиноятї (ва љойњои њабси пешакї), ки дар Ќатъномаи 10/2280
омадаст, талаб карда мешаванд. Илова бар ин, муќарарот мазмуни
ЌСА-ро281 ифода мекунад, ки инчунин барои занњои мањбус
стандартњои алоњида муайян намудааст:
278Тавсияномаи

7 (85) – и гузориши муштараки Дафтари Комиссари Олии СММ оид ба
њуќуќњои инсон, Дафтари СММ оид ба маводи мухаддир ва љиноят ва Намояндаи
махсуси Дабири кулл оид ба хушунат нисбат ба кўдакон бахшида ба пешгирї ва коњиш
додани хушунат нисбати кўдакон дар доираи низоми адлияи ноболиѓон, 27 июни с. 2012,
(A/HRC/21/25), банди 80; Тавсияномаи 11 (CM/Rec (2008)11) – и Кумитаи вазирон ба
кишварњои аъзо оид ба баррасии љинояткорї байни ноболиѓон ва наќши адлияи
ноболиѓон, ки аз љониби Кумитаи вазирон 4 ноябри соли 2008 дар нишасти 1040-уми
Муовинони вазирон ќабул гардид. Банди муќ. 27 (к).
279 Ќатъномаи МУ 63/241, Њуќукњои кўдак, 13 марти 2009, банди муќ. 27 (k).
280Ќарори 10/2 КЊИ СММ, Њуќуќњои инсон дар адолати судї, хусусан дар адолати судї
нисбати ноболиѓон, 24 марти 2009, банди муќ. 13.
281Тавсияномаи 2 (CM/Rec (2006)2) - и Кумитаи вазирони кишварњои аъзои Ќоидаињои
мањбас дар Аврупо, ки аз љониби Кумитаи Вазирон 11 январи соли 2009 дар нишасти 952юми Муовинони вазирон ќабул гардидааст, бандњои 34.1-34.3.
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1.

2.
3.

Дар муассисаи иљрои љазои љиноятие, ки њам барои занон
ва њам мардон аст, он ќисми муассисае, ки барои занон
људо гардидааст, зери роњбарии корманди дахлдори
љинси
зане
мешавад,
ки
калидњои
тамоми
ќисми
људошударо дар дасти худ нигоњ медорад.
Ягон корманди љинси мард набояд дохили ќисми барои
занон људошудаи шавад, агар ў аз љониби ягон корманди
љинси зан њамроњї карда нашавад.
Занони мањбусшуда танњо аз тарафи кормандони љинси
зан нигоњубин ва назорат карда мешаванд. Аммо, ин ба
кормандони љинси мард, аз он љумла, табибон ва
муаллимон, дар иљро намудани фаъолияти касбиаашон
дар муасиссањо ѐ ќисмњои муассисањо, ки барои занон
људо карда шудаанд, монеа эљод намекунад282 (259).

Бо назардошти эњтиѐљоти махсуси гендерии духтарон, бо
маќсади омўзиш ва камолоти кўдакон бояд инчуни имкониятњо
муњайѐ гарданд, то бо вуљуди људогона нигоњ доштани духтарон ва
писарон, онњо тавонанд бо роњнамоии кормандони муассисаи
иљрои љазои љиноятї дар фаъолиятњои гуногуни манфиатбахш
якљоя ширкат варзанд.
(2) Духтарон нисбат ба писарон ниѐзњои љисмонї, равонї,
ѓизої, иљтимої ва саломатии дигар доранд ва муносибат бо онњо
низ бояд аз муносибат бо писарон фарќ кунад.283 Онњо њамчунин
ба хушунати љисмонї ва љинсї осебпазиртаранд ва диќќати
махсусро талаб мекунанд. Мувофиќи дарѐфтњои Гузоришгари
махсуси СММ оид ба шиканља ва дигар муносибат ва љазои
берањмона, ѓайриинсонї ѐ тањќиркунандаи шаъну шараф дар соли
2008, хушунат нисбати духтарони аз озодї мањрумшуда одатан
‚таљовуз ба номус ва дигар намудњои хушунати љинсї, ба монанди
тањдиди таљовуз ба номус, даст задан, ‘санљиши бикр’, баранња
нигоњ доштан, кофкукови маљбурии бадан, тањќир ва паст задани
табиати
љинсиро‛
дар
бар
мегиранд.284
Стандартњои
байналмилалї, аз он љумла Ќоидањои Бангкок низ, дар ин бобат чї
ќадар зараровар будани аз озодї мањрум шудани духтаронро
таъкид месозанд ва зарурат ба муносибати дигарро, бо назардошти
282Ќоидањои

станрдартии аќалї оид ба муносибат бо мањбусон, Когреси аввалини
Созмони Милали Муттањид оид ба пешгирии љиноят ва муносибат ба љинояткорон,
Женева, 22 август – 3 сентябри соли 1955: њисоботи Котиботи СММ (нашриѐти Созмони
Милали Муттањид, шумора барои фурўш 1956 IV.4), ќоидаи 53.
283Нигаред ба: Ќоидањои Пекин 26.4; Ќатъномаи МУ 65/229, МУ СММ, Ќоидањои
Созмони Милали Мутањњид оид ба мањбусони љинси зан ва чорањои айбдоркунї бе мањрум
соњтан аз озодї барои занњои љинояткор (Ќоидањои Банкок), 16 марти 2011,
(A/RES/65/229), ќоидањои 36 ва 39
284Гузориши Гузоришагри махсуси СММ оид ба шиканќа ва дигар муносибат ва љазои
берањмона, ѓайриинсонї ѐ тањќиркунандаи шаъну шараф, Манфред Новак, Ташвиќ ва
њифзи њамаи њуќукњои инсон, њуќуќњои шањрвандї, сиѐсї, иќтисодї, иљтимої ва фарњангї,
ва инчунин њуќуќ ба инкишоф, A/HRC/7/3, 15 январи 2008, банди 34, иќтибос аз: Гузориши
муштараки Дафтари Комиссари Олии СММ оид ба њуќуќњои инсон, Дафтари СММ оид
ба маводи мухаддир ва љиноят ва Намояндаи махсуси Дабири кулл оид ба хушунат
нисбат ба кўдакон бахшида ба пешгирї ва коњиш додани хушунат нисбати кўдакон дар
доираи низоми адлияи ноболиѓон, 27 июни с. 2012, (A/HRC/21/25), банди 46
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он ки чорањои дар чањорчубаи ќонун ‚танњо бо маќсади њифзи
њуќуќ ва вазъи махсуси зан, хусусан занњои њомиладор ва модарони
кўдаки ширхур, кўдакон ва ноболиѓон андешида шуда, (...) таъбизомез
дониста намешаванд‛, эътироф мекунанд.285
Роњбарияти
муассисаи
иљрои
љазои
љиноятї
чорањое
меандешанд, ки ба њимоя шудани ниѐзи духтарон љавобгў бошад.
Инчунин, духтарон њуќуќи баробар ба имконияти таълим ва
касбомўзие, ки ба писарон пешнињод гардидааст, доранд. Дастрасї
ва хизматрасонї ба барномањои махсуси
синну солї ва
хусусиятњои гендерї дошта ба монанди маслињатдињї оид ба
истисмор ѐ хушунати љинсї бояд ба духтарон таъмин гардад. Онњо
инчунин оид ба њифзи саломатии занон маълумот мегиранд ва
дастрасии мунтазам ба мутахассиси беморињои занона (гинеколог)
ба монанди занони аз озодї мањрумшуда пайдо мекунанд. Ба
духтарони њомиладор, ба монанди занони њомиладори аз озоди
мањрумбуда, кўмак ва ѓамхории муносиби тиббї таъмин мегардад.
Саломатии духтарон аз тарафи мутаххасисони тиббї назорат
карда мешавад, ки дар давоми он хатар ба саломатии онњо дар
ваќти њомиладорї, ки ба синну солашон вобастагї дорад, ба
инобат гирифта мешавад. Мувофиќи меъѐрњо ва
стандартњои
байналмилалї, шахсони аз озодї мањрумшуда, ки эњтиѐљ ба
мулоиљаи касалињои руњї доранд ва шахсони имконияти мањдуд
дошта ба њифзи махсус ниѐз доранд286. Ба ѓайр аз ин, бояд чорањо
бањри њифзи эњтиѐљоти кўдакони аќалиятњои миллї ва нажодї,
њалќияњои муќимї ва инчунин шахсони аз озодї мањрумшудае, ки
шањрвандии кишвари хориљиро доранд, андешида шаванд.287 .
Азбаски њамљинсгароѐн ва шахсони ба дигар гурўњњои љинсии хос
тааллуќдоштаи (LGBT) аз озодї мањрумшуда нисбат ба хушунати
љинсї дар муассисаи иљрои љазои љиноятї бенињоят осебпазиранд,
тањия ва ќабули ќоидањое, ки барои таъмин кардани талаботи
махсуси чунин гурўњи одамон љавобгўянд,
тањия ва татбиќи
стратегияњое, ки барои таъмин намудани такроран љабрдида
нашудани онњо дар муассисаи иљрои љазои љиноятї мусоидат
мекунанд, ва њамзамон барои талаботњои махсуси онњо барои
њамгирої дар љомеа имконият медињанд, бенињоят муњим аст.288
285Маљмааи

умумии СММ, Маљмўаи принсипњои њифзи њамаи шахсони ба њабс ѐ мањрум
сохтан аз озодї гирифторшуда, ки аз љониби Маљмааи умумї 9 декабри соли 1988
(A/RES/43/173) ќабул гардида аст, принсипи 5(2).
286Дастурамал оид ба мањбусон бо эњтиѐљоти махсус, Дафтари СММ оид ба маводи
мухадир ва љиноят (ДСМММЉ), Силсилаи китобњо оид ба адолати судии љиноятї,
(СММ: Нью Йорк 2009), сањ. 4.
287Дастурамал оид ба мањбусон бо эњтиѐљоти махсус, Дафтари СММ оид ба маводи
мухадир ва љиноят (ДСМММЉ), Силсилаи китобњо оид ба адолати судии љиноятї,
(СММ: Нью Йорк 2009), сањ. 4. Тавсияњои мушаххас оид чї тавр муомила намудан ба
шањрвандони кишварњои хориљї, аќалиятњои миллї ва забонї ва инчунин кўдакони
имконияти мањдуддошта њангоми аз озодї мањрум шудани онњо дар њуљљати зерин дарљ
гардидааст: Тавсияномаи 11 (CM/Rec (2008)11) – и Кумитаи вазирон ба кишварњои аъзо
оид ба баррасии љинояткорї байни ноболиѓон ва наќши адлияи ноболиѓон, ки аз љониби
Кумитаи вазирон 4 ноябри соли 2008 дар нишасти 1040-уми Муовинони вазирон ќабул
гардид, бандњои 104.1 – 107.2.
288Дастурамал оид ба мањбусон бо эњтиѐљоти махсус, Дафтари СММ оид ба маводи
мухадир ва љиноят (ДСМММЉ), Силсилаи китобњо оид ба адолати судии љиноятї,
(СММ: Нью Йорк 2009), сањ. 104
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Адлия дар масоили марбут ба кўдакони бо ќонун дар мухолифатбуда

Моддаи 63. Њуќуќ ба дастрасї ба хизматрасонии тиббї
(1) Моддаи 24 –и КЊК њуќуќи кўдаконро барои истифода намудани
хизматњои бештар такмилѐфтаи системаи тандурустї ва воситањои
табобати беморињо ва офиятбахшї муќаррар мекунад.289 Худи њамин
Модда давлатњои аъзоро вазифадор месозад, ки онњо ба мањрум шудани
ягон кўдак аз њуќуќи худ ба дастрасї ба чунин хизматрасонии тиббї роњ
надињанд.290 Ин муќаррарот њамчунин кўдакони аз озоди мањрумшударо
дар бар мегирад291. Њам ЌСА292 ва њам Ќоидањои Гавана293 стандартњои
мушаххас барои дастрасии кўдакони дар муассисањои иљрои љазои љинояї
ќарор дошта ба муассисањои тиббї муќарррар мекунанд. Дар ин мавзўъ,
суди Аврупо оиди њуќуќи инсон таъкид месозад, ки давлатњо ‚ўњдадоранд
(...) саломатии шахсони аз озоди мањрумшударо њифз намоянд (...)‛294. Ин
суд инчунин ишора мекунад, ки ‚ дар мавриди дар Моддаи 2 муќаррар
гардида ўњдадорї барои њифзи њаѐти шахсони дар њабс буда њамзамон
ўњдадории маќомоти давлатиро барои таъмин намудани онњо бо ѐрии
тиббии лозима бо маќсади њифзи њаѐти онњо дар назар дорад (...). Аз ўњдаи
таъмини ѐрии тиббї набаромадан ба вайроншавии Конвенсия оварда
мерасонад (...)‛295. Кўдакон њуќуќ ба дастрасї ба хизматрасонии тиббї ва
ѐрї барои каласињои рўњї ва ба гирифтани ин хизматрасонињо бењтараш
дар муассисањои љамъиятии дар мањалли љойгирвашиии љои иљрои љазои
љиноятї ќарордошта, ки барои пешгирї намудани бадномкунии кўдак,
баланд бардоштани њисси худэњтиромкунї ва хоњиши њамгирої дар
вуљуди ў мусоидат мекунад, доранд. Аммо њар як муассиса бояд иќтидор
барои таъмин намудани дастрасии фаврї ба муассисањо ва таљњизоти
тиббї ва кормандоне, ки оид ба чї тавр дар њолатњои фавќулъода амал
кардан омўзонида шудаанд, дошта бошад296. Ќоидаи 26 –и Ќоидањои
Пекин муќаррар менамояд, ки кўдакони аз озоди мањрумшуда бояд ба
њамаи намудњои хизматрасонии рўњии зарурї дастрасї дошта бошанд.
Ќатъномаи 7/29, «Њуќуќњои кўдак», 28 марти соли 2008, банди муќ. 32 ва Дастури
IV.A.6.21.c, Дастури Кумитаи вазирони Шўрои Аврупо оид ба муомилаи одилона ба кўдакон
ва меморандуми эзоњотии он, 17 ноябри 2010.
290 Тавсияи СМ/Rec (2008)11- и Кумитаи вазирони кишварњои аъзо оид ба Ќоидањои
аврупої оид ба љинояткорони ноболиѓе, ки нисбат ба онхо љазо ва чорањо метавонанд
муќаррар гарданд, ки аз љониби Кумитаи вазирон 5 ноябри соли 2008 дар нишасти 1040уми Муовинони вазирон ќабул гардидааст, банди 69.1 – 82.4
291 Маљмааи умумии СММ, Ќоидањои стардартии аќалии Созмони Милили Муттањид бар
бораи адолати судї нисбати ноболиѓон (Ќоидањои Пекин), ки 29 ноябри соли 1985
(A/RES/40/33) аз љониби Маљмааи умумї ќабул гардидааст. Ќоидаи 26.2.
292 Ќоидањои стандартии аќалї оид ба муносибат бо мањбусон, Конгресси аввалини
Созмони Милали Муттањид оид ба пешгирии љиноят ва муносибат ба љинояткорон,
Женева, 22 август – 3 сентябри соли1955: њисоботи аз љониби Котибот (нашриѐти
Созмони Милали Муттањид, шумора барои фурўш 1956 IV.4) омодашуда. Ќоидањои 2226; инчунин нагиред ба: Тавсияномаи 2 (CM/Rec (2006)2) - и Кумитаи вазирони
кишварњои аъзои Ќоидаињои мањбас дар Аврупо, ки аз љониби Кумитаи Вазирон 11
январи соли 2009 дар нишасти 952-юми Муовинони вазирон ќабул гардидааст, бандњои
39-48.2.
293 Маљмааи умумии СММ, Ќоидањои стандартиии њадди аќали СММ барои њифзи
кўдакони аз озодї мањрумшуда (Ќоидањои Гаванна), МУ, 14 декабри с. 1990
(А/RES/45/113), ќоидањои 49-55.
294 Њукми САЊИ, (Мурољиатномаи №. 45744/08), банди 60
295 Њукми САЊИ, (Мурољиатномаи №. 45744/08), банди 60
296 Маљмааи умумии СММ, Ќоидањои стандартиии њадди аќали СММ барои њифзи
кўдакони аз озодї мањрумшуда (Ќоидањои Гаванна), МУ, 14 декабри с. 1990
(А/RES/45/113), ќоидаи 51.
289
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Дар тафсири ин ќоида омадааст, ки ‚ѐрии тиббї ва руњї махсусан барои
нашъамандон, љавонони ба хушанат моил ва дорои касалињо руњїе, ки дар
муассисањои иљрои љазои љиноятї ќарор доранд, бенињоят муњим
мебошанд297. Ќоидањои Гавана
эътироф менамоянд, ки кўдакон
метавонанд касалињои руњї дошта бошанд ва касалии онњо аз сабаби
мањрум шудан аз озодї метавонад бадтар шавад. Ин Ќоидањо муќаррар
мекунанд, ки кўдакони касалињои руњї дошта бояд дар муассисањои
махсуси тиббии мустаќил муолиља гарданд298. Ќоидањои Гаванна инчунин
муќаррар менамоянд, ки ‚хизматрасонињои тиббие, ки ба ноболиѓон
расонида мешаванд, бояд њар як (...) суистифода аз машруботи спиртї ѐ
маводи мухаддир (...), ки барои њамгироии ноболиѓон дар љомеа
метавонад монеа гардад, муайян созанд ва муолиља кунанд‛299.
Мушаххасан ‚муассисањои иљрои љазои љиноятии ноболиѓон бояд
барномањои махсус оид ба пешгирии суистифодаи маводи мухадир ва
офиятбахшї ќабул намояд, ки аз љониби кормандони боихтисос татбиќ
гарданд. Ин гуна барномањо бояд мувофиќи синну сол, љинс ва дигар
талаботњо ва ниѐзи ноболиѓи дахлдор тартиб дода шаванд. Муассисањои
дафъи маъсуният ва дигар хизматрасонињо бояд кормандони боихтисоси
худро дошта бошанд ва њамеша ба ноболицони мубталои машруботи
спиртї ва маводи мухаддир дастрас гарданд.‛300. Илова бар ин, Ќоидањои
Гаванна мушахассан муќаррар менамоянд, ки њар як кўдак бояд аз њар ду
намуди ѐрии тиббї – ѐрии тиббї бо маќсади пешгирї ва барои табобат
таъмин гардад, аз он љумла, табобати дандон ва чашм301. Санадњои
меъѐрии њуќуќии дуюмдараља бояд хизматрасонињои тиббиро барои
касалињои руњї ва равонї, ки дар муассисањои иљрои љазои љиноятии
кўдакон таъмин гарданд, шумораи кормандон, ва чорањое, ки барои
таъмин кардани он, ки ин ѐрии тиббї ба стандартњои ѐрии тиббї барои
кўдакон дар муассисањои љамъиятї
мувофиќат мекунад, мушаххас
намоянд.
(2) Дар мавриде, ки муассисаи иљрои љазои љиноятї
имконияти кофї барои таъмин намудани ѐрии тиббї ба кўдак
надошта
бошад,
кўдак
зери
назорати
кормандии
тиббии
соњибдиплом ѐ беморхонаи муфовиќ берун аз муассисаи иљрои
љазои љиноятї интиќол мегардад. Ин махсусан њолатњои таъљилї
ва фавќулъода бенињоят муњим аст. Дар чунин њолатњо кўдак бояд
ба беморхонаи наздиктарин
интиќол гардад. Кўдак набояд ягон

Маљмааи умумии СММ, Ќоидањои стардартии аќалии Созмони Милили Муттањид бар
бораи адолати судї нисбати ноболиѓон (Ќоидањои Пекин), ки 29 ноябри соли 1985
(A/RES/40/33) аз љониби Маљмааи умумї ќабул гардидааст. Ќоидаи 26.
298 Маљмааи умумии СММ, Ќоидањои стандартиии њадди аќали СММ барои њифзи
кўдакони аз озодї мањрумшуда (Ќоидањои Гаванна), МУ, 14 декабри с. 1990
(А/RES/45/113), Ќоидањои 52 ва 53.
299 Маљмааи умумии СММ, Ќоидањои стандартиии њадди аќали СММ барои њифзи
кўдакони аз озодї мањрумшуда (Ќоидањои Гаванна), МУ, 14 декабри с. 1990
(А/RES/45/113), Ќоидаи 51
300 Маљмааи умумии СММ, Ќоидањои стандартиии њадди аќали СММ барои њифзи
кўдакони аз озодї мањрумшуда (Ќоидањои Гаванна), МУ, 14 декабри с. 1990
(А/RES/45/113), Ќоидаи 54
301 Маљмааи умумии СММ, Ќоидањои стандартиии њадди аќали СММ барои њифзи
кўдакони аз озодї мањрумшуда (Ќоидањои Гаванна), МУ, 14 декабри с. 1990
(А/RES/45/113), Ќоидаи 49
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ваќт ба муассисаи иљрои љазои љиноятии шахсони болиѓ барои
гирифтани табобат бурда шавад.
(3) Бо тафовут аз муќаррарот оид ба кофтукови мањрамона
ва гирифтани намунаи мањрамона, дар мавриди бемор шудани
кўдак дар муассисаи иљрои љазои љиноятї розигии ў бояд гирифта
шавад. Умуман, тибќи ќоидаи 55-и Ќоидањои Гаванна кўдак барои
гирифтани табобат набояд маљбур карда шавад. Мувофиќи ин
ќоида, ‚муолиљаи (табобати) тиббї танњо (...) баъд аз гирифтани
розигии ноболиѓ бояд таъин карда шавад‛. Суди Аврупоии њуќуќи
инсон дар мавриди як парванда
ќарор ќабул кардааст, маљбуран
зери муоинаи (ташхиси) занона (гинекологї) ќарор додани духтари
16-сола дар љои њабси пешакї бидуни розигии васии ќонунии ў ба
поймолшавии Моддаи 3-и Конвенсияи Аврупоии њуќуќи инсон ва
бо ин вайрон кардани тартиби манъи шиканља ва муносибат ѐ
љазои ѓайриинсонї ва тањќиркунандаи шаъну шараф оварда
расонид. 302
(4-6) Танњо дар њолатњои истисної мумкин аст, ки таввасути
волидон ва ѐ њукми судї раддияи кўдак барои додани розигии худ
барои муолиљаи табибон инкор карда шавад. Ин дар мавриде ба
вуќўъ мепайвандад, ки агар вазъи саломатии кўдак вазнин ѐ њатто
њаѐти ў дар хатар бошад ѐ ин, ки вазъи ў саломатии дигар мањбусон
ва кормандони муассисаи иљрои љазои љиноятиро зери хатар
гузорад. Дар ин бобат, Суди Аврупоии њуќуќи инсон дар мавриди
як парванда, ки дар он ба мањбус аз сабаби гуруснанишинии
ихтиѐрии ў маљбуран ѓизо ва маводи нейролептик дода шуда буд,
муќаррар намудааст, ки ин амал поймолшавии Моддаи 3-и
Конвенсияи Аврупої оид ба њуќуќи инсон њисобида намешавад,
чунки он њаѐти ин шахсро наљот додаааст.303
(7) Ин банд муќарраротие, ки дар Моддаи 30 (3) ва (5)- и
Ќонуни намунавї омадааст бори дигар тасдиќ мекунад. Тафсири
ин муќаррарот нисбат ба ин банд бо назардошти таѓйиру иловањои
вобаста ба вазъият (mutatis mutandis) амал мекунад.
(8) Давраи дар муассисаи иљрои љазои љиноятї бо сабаби ѐрї
ѐ муолиљаи тиббї гирифтан набудани кўдак њамчун ќисми мўњлати
иљрои љазои љиноятї мувофиќи ќонун њисобида мешавад ва сабаби
дароз кардани мўњлати њабс намегардад.
(9) Муассисањои иљрои љазои љиноятї бештари ваќт макони
хушунат мебошанд304. Сабабњо ѐ омилњои сабабшаванда ба ин
шумораи аз меъѐр зиѐди мањбусон дар муассиса ва кам будани
шумораи кормандон мутаносубан кормандони соњаи кор бо
Њукми САЊИ, (Мурољиатномаи №. 363369/06), банди 54.
Њукми САЊИ, (Мурољиатномаи №. 10533/83), банди 79.
304 Нигаред ба мавзўи I) – и Њисоботи муштараки Дафтари Комиссариати олї оид ба
њуќуќи башар, Дафтари СММ оид ба маводи нашъаовар ва љинояткорї ва Намояндаи
махсуси Котиби генералї оид ба зўроварї дар нисбати кўдакон дар бораи пешгирї ва
вокунишњо ба зўроварї дар нисбати кўдакон дар доираи системаи адолати судї, 27 июни
соли 2012, (A/HRC/21/25).
302
303
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кўдакон мебошанд.
Хушунат метавонад ‚аз тарафи кормандони
муассиса, мањбусони болиѓ дар њолати аз онњо људо нигоњ дошта
нашудани кўдакон, дигар мањбусони ноболиѓ ва ѐ ба тарзи
расонидани хушунат ба худ (худ ба худ зарар овардан), ба вуќўъ
пайвандад‛305. Барои чораи лозимї нисбат ба чунин
хушунатњо
андешидан, муњим аст, ки њамаи њолатњои љой доштани хушунат хушунати љисмонї, ѐ махсусан љинсї њуљљатгузорї карда шавад, то
ки кўдак, волидон ва васии ќонунии ў тавонанд чорањои ќонунї
барои ба љавобгарї кашидани иљрокунандагони чунин амалњо
андешанд. Тамоми намуди ѐрии њуќуќї дар ин маврид бояд ройгон
бошанд306.
(10) Мувофиќи ќоидаи 19-и Ќоидањои Гаванна ‚тамоми
њисоботњо, аз он љумла сабти маълумотњои њуќуќї, маълумоти
тиббї ва маълумот оид ба чорањои интизомї ва тамоми њуљљатњои
дигари ба њуљљатгузории тиббии муќарраршуда дахлдор, мазмун
ва мушаххасоти муолиља дар папкаи алоњидаи махфї, ки бо
маълумоти нав бо мурури пайдошавии он пурра карда мешавад,
танњо барои шахсони ваколатдор дастрас мегардад ва њуљљатњо дар
он чунон ба тартиб гузошта шаванд, ки аз тарафи хонанда ба
осонї фањмида шавад, бояд љойгир карда шаванд‛. Дар њолати
интиќол ѐфтани кўдак аз як муассисаи иљрои љазои љиноятї ба
дигар, њуљљатњо бояд пурра ба муассисаи нав супорида шаванд. Ин
муќаррарот инчунин дар њолати озод карда шудани кўдак амал
мекунад.
Моддаи 64. Муњити љисмонї, љои истиќомат ва хўрок
(1) Моддаи 64 стандартњои асосиро оид ба муњити љисмонии
муассисаи иљрои љазои љиноятї, љои хоб ва ѓизо тибќи ќоидањои
31-37-и Ќоидањои Гаванна ва Тавсияномаи Шўрои Аврупо оид ба
Ќоидањои аврупої дар бораи љинояткорони ноболиѓе, ки мавриди
љазо ва дигар чорањо ќарор мегиранд, муќаррар мекунад307.
Кўдакони аз озодї мањрумшуда бояд њама ваќт худро дар
муассисаи иљрои љазои љиноятї бехатар њис намоянд. Барои
пешгирї кардани хушунат байни кўдакон дар муассисањои иљрои
љазои љиноятї кўдакон бояд шабона аслан дар љойњои хоби
алоњида нигоњ дошта шаванд. Назорати мунтазам ва бетакаллуф аз
љониби кормандони љои иљрои љазои љиноятї, махсусан шабона

Нигаред ба мавзўи I) – и Њисоботи муштараки Дафтари Комиссариати олї оид ба
њуќуќи башар, Дафтари СММ оид ба маводи нашъаовар ва љинояткорї ва Намояндаи
махсуси Котиби генералї оид ба зўроварї дар нисбати кўдакон дар бораи пешгирї ва
вокунишњо ба зўроварї дар нисбати кўдакон дар доираи системаи адолати судї, 27 июни
соли 2012, (A/HRC/21/25).
306 Нигаред ба - Маљмааи умумии СММ, Принсипњо ва ќоидањои СММ оид ба дастрасї ба
ѐрии њуќуќи дар низоми адолати судии љиноятї, 28 марти соли 2013 (A/67/187)
307 Тавсияномаи 11 (CM/Rec (2008)11) – и Кумитаи вазирон ба кишварњои аъзо оид ба
баррасии љинояткорї байни ноболиѓон ва наќши адлияи ноболиѓон, ки аз љониби
Кумитаи вазирон 4 ноябри соли 2008 дар нишасти 1040-уми Муовинони вазирон ќабул
гардид. Бандњои 63.1 – 68.4
305
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барои таъмин кардани бехатарии кўдакон бенињоят муњим аст308.
Дар њолати баманфиат дониста шудани љойгир намудани кўдак
дар як њуљраи хоб бо нафари (нафарони) дигар, бо кўдак машварат
карда мешавад ва пурсида мешавад, ки кўдак бо кї мехоњад дар як
њуљра истиќомат кунад309. Кормандони муассисаи иљрои љазои
љиноятї бояд љойпўшро мунтазам иваз намоянд. Инчунин,
таваљљўњи љиддї бояд ба шароити иќлими давлати дахлдор зоњир
карда шавад. Зарфияти њаво, равшанї, гармдињї ва системаи
асбобњои њавотозакунї бояд мутобиќ ба боду њаво
бошанд310.
Иняунин системаи бонги сўхтор бояд мављуд ва коршоям бошад311.
Барои таъмин намудани њуќуќи кўдак ба дахлнопазирии шахсї, ба
ў бояд иљозат дода шавад, то лавозимоти шахсии худро дар љойњои
алоњидаи муносиб, ки бояд аз тарафи кормандони муассисаи иљрои
љазои љиноятї ва њамсолони ў эътироф ва эњтиром карда шаванд,
нигоњ дорад.312 Кўдакони аз озодї мањрумшуда бояд бо шароити
муносиби санитарие, ки ба талаботњои гендерии онњо љавобгў аст,
таъмин карда шаванд313. Онњо бояд шароит барои тоза нигоњ
доштани бадани худ, бењтараш имконияти њаррўза истифода
бурдан аз њамом дар њарорати мувофиќ ба иќлими мањал, дошта
бошанд. 314
(2) Дар давраи дар муассисаи иљрои љазои љиноятї ќарор
доштан, ба кўдакон бояд иљозат дода шавад то либосњои худро
бипўшанд315(292). Дар њолате, ки кўдак худ либоси кофї надошта
бошад, муассисаи иљрои љазои љиноятї бояд ўро бо либоси
муносиб бо назадошти иќлими давлати дахлдор таъмин намояд.
Агар ба кўдак барои тарк кардани љои иљрои љазои љиноятї иљозат
Тавсияномаи 11 (CM/Rec (2008)11) – и Кумитаи вазирон ба кишварњои аъзо оид ба
баррасии љинояткорї байни ноболиѓон ва наќши адлияи ноболиѓон, ки аз љониби
Кумитаи вазирон 4 ноябри соли 2008 дар нишасти 1040-уми Муовинони вазирон ќабул
гардид. Бандњои 64
309 Тавсияномаи 11 (CM/Rec (2008)11) – и Кумитаи вазирон ба кишварњои аъзо оид ба
баррасии љинояткорї байни ноболиѓон ва наќши адлияи ноболиѓон, ки аз љониби
Кумитаи вазирон 4 ноябри соли 2008 дар нишасти 1040-уми Муовинони вазирон ќабул
гардид. Бандњои 63.2.
310 Тавсияномаи 11 (CM/Rec (2008)11) – и Кумитаи вазирон ба кишварњои аъзо оид ба
баррасии љинояткорї байни ноболиѓон ва наќши адлияи ноболиѓон, ки аз љониби
Кумитаи вазирон 4 ноябри соли 2008 дар нишасти 1040-уми Муовинони вазирон ќабул
гардид. Бандњои 63.1.
311 Маљмааи умумии СММ, Ќоидањои стандартиии њадди аќали СММ барои њифзи
кўдакони аз озодї мањрумшуда (Ќоидањои Гаванна), МУ, 14 декабри с. 1990
(А/RES/45/113), Ќоидаи 32.
312 Маљмааи умумии СММ, Ќоидањои стандартиии њадди аќали СММ барои њифзи
кўдакони аз озодї мањрумшуда (Ќоидањои Гаванна), МУ, 14 декабри с. 1990
(А/RES/45/113), Ќоидаи 35.
313 Ќатъномаи КЊК № 7/29, «Њуќуќњои кўдак», 28 марти соли 2008, банди муќ. 32
314 Тавсияномаи 11 (CM/Rec (2008)11) – и Кумитаи вазирон ба кишварњои аъзо оид ба
баррасии љинояткорї байни ноболиѓон ва наќши адлияи ноболиѓон, ки аз љониби
Кумитаи вазирон 4 ноябри соли 2008 дар нишасти 1040-уми Муовинони вазирон ќабул
гардид. Бандњои 65.3.
315 Маљмааи умумии СММ, Ќоидањои стандартиии њадди аќали СММ барои њифзи
кўдакони аз озодї мањрумшуда (Ќоидањои Гаванна), МУ, 14 декабри с. 1990
(А/RES/45/113), Ќоидаи 36. Тавсияномаи 11 (CM/Rec (2008)11) – и Кумитаи вазирон ба
кишварњои аъзо оид ба баррасии љинояткорї байни ноболиѓон ва наќши адлияи
ноболиѓон, ки аз љониби Кумитаи вазирон 4 ноябри соли 2008 дар нишасти 1040-уми
Муовинони вазирон ќабул гардид. Банди 66.1.
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дода шавад, бояд шароите таъмин гардад, ки кўдак њамчун мањбус
муайян карда нашавад ва дар натиљаи он бадном нагардад. Ин
маънои онро дорад, ки давлатњои аъзо бояд либоси муносибро ба
кўдак таъмин намояд ва аз он амалњое, ки ба муайян намудани
кўдак њамчун кўдаки аз озодї мањрумшуда мусоидат мекунанд, ба
мисли номгузорї кардан, вашмкунї ва ѐ тоза тарошидани мўи сар,
худдорї намоянд, зеро ин амалњо як намуди хушунат нисбати
кўдакон њисобида мешавад.
(3) Ѓизо ва нўшокии муносиб бояд барои њар як кўдаки аз
озодї мањрумшуда таъмин карда шавад316. Дар ин маврид ба
меъѐрњо ва талаботњои фарњангї ва динии онњо ва инчунин
парњезњое, ки бо сабабњои муолиљаи тиббї ва вазъи саломатї
карда мешаванд, бояд таваљљўњ дода шавад. Тартиби додани ѓизо,
намудњои ѓизо, ваќти додани ѓизо ва шумораи он дар як рўз,
таркиби он дар асоси сатњи њаддиаќали фоиданокї (калорияи
њаддиаќали
он) ва
дигар мушаххасот
бояд
дар
санадњои
ќоннунгузории дуюмдараља
муќаррар гарданд. Банди 68.2-и
Тавсияномаи Шўрои Аврупо оид ба Ќоидањои аврупої дар бораи
љинояткорони ноболиѓе, ки мавриди љазо ва дигар чорањо ќарор
мегиранд, талаб мекунад, ки ‚ѓизо бояд бо риояи талаботњои
бењдошт (гигиенї) омода гардад ва се маротиба дар як рўз бо
фосилаи
муносиб
байни
таомњо
пешкаш
карда
шавад‛.317
Њамзамон банди 68.3 талаб менамояд, ки оби ошомидании тоза
бояд дар муассисаи иљрои љазои љиноятї њамаваќт барои кўдакон
дастрас бошад.
Моддаи 65. Тањсилот ва омўзиши касб
( 1 ва тариќи дигари (варианти) 1)
Таъмини таълим ва омўзиши касб барои баланд бардоштани
имкониятњои кўдак дар зиндагї, роњнамої кардани кўдак дар
њамгирої ва барои паст кардани дараљаи такроран содир кардани
љиноят аз љониби њамон як кўдак бенињоят муњиманд. Моддаи 28 –
и КЊК њуќуќи кўдакро ба таълим дар асоси таълими баробар
барои њама, ифода мекунад318. Моддаи 2 –и КЊК инчунин
давлатоњро ўњдадор месозад, ки њамаи њуќуќњои кўдаки дар
Конвенсия омадаро дар муносибат бо њар як кўдаке, ки дар
салоњияти онњо њаст бе ягон табъиз, эњтиром намоянд. Чуноне ки
Маљмааи умумии СММ, Ќоидањои стандартиии њадди аќали СММ барои њифзи
кўдакони аз озодї мањрумшуда (Ќоидањои Гаванна), МУ, 14 декабри с. 1990
(А/RES/45/113), Ќоидаи 37. Инчунин нигаред ба Тавсияномаи 11 (CM/Rec (2008)11) – и
Кумитаи вазирон ба кишварњои аъзо оид ба баррасии љинояткорї байни ноболиѓон ва
наќши адлияи ноболиѓон, ки аз љониби Кумитаи вазирон 4 ноябри соли 2008 дар нишасти
1040-уми Муовинони вазирон ќабул гардид. Бандњои 68.1 - 4.
317 Тавсияномаи 11 (CM/Rec (2008)11) – и Кумитаи вазирон ба кишварњои аъзо оид ба
баррасии љинояткорї байни ноболиѓон ва наќши адлияи ноболиѓон, ки аз љониби
Кумитаи вазирон 4 ноябри соли 2008 дар нишасти 1040-уми Муовинони вазирон ќабул
гардид. Банди 68.2.
318Нигаред ба Дастури IV.А.6.21.b, Ќоидањои Кумитаи Вазирони Шўрои Аврупо оид ба
адолати хайрхоњона ба кўдак ва эзоњномаи он, 17 ноябри соли 2010.
316
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дида мешавад, њуќуќ ба таълим то њатто нисбат ба кўдаконе, ки аз
озодї мањрум шудаанд амал мекунад ва КЊК талаб менамояд, ки
онњо бояд ба њамон намуд стандартњои таълимї дастрасї дошта
бошанд, ки дигар кўдакон ба он дастрасї доранд. КЊК инчунин
талаб менамояд, ки ‚њар як кўдаки синну соли тањсилоти њатмии
мактабї њуќуќ ба таълиме дорад, ки ба ниѐз ва ќобилияти ў
љавобгў аст ва ўро барои бозгашт ба љомеа омода мекунад‛319.
Стандартњои мушаххас барои таълим додани кўдакон дар
љои иљрои љазои љиноятї Ќоидањои Гавана омадааст.320.
Ин
ќоидањо талаб мекунанд, ки ќонунњои миллї бар маќомоти
маориф, хусусан кўдакони дар љойњои иљрои љазои љиноятї ќарор
доштаро дар бар гиранд ва онро таъин кунанд, ки таълимоти
пешнињодшуда ба ниѐзу ќобилияти кўдакон љавобгў буда, аз
љониби устодони корозмуда гузаронида шавад.
(2) Ќоидањои Гаванна мушаххас мекунанд, ки дастрасї ба
таълим набояд ба синну соли таълимоти њатмии мактабї мањдуд
шавад321 ва њуќуќи кўдакро барои омўзиши касб ‚дар соњае, ки ўро
ба љои кори оянда омода месозад‛ муайян мекунад.322 Бори дигар
бояд таъкид намуд, ки ин ба кўдакони синну соли таълимоти
њатмии мактабї мањдуд нашудааст.
(3) Давлатњо бояд чорањо барои ташкил намудани дарсњо ва
барномањое, ки ба кўдакон малака ва касбњои муносиб барои
ѐфтани љои кор дар оянда меомўзонанд, андешанд, лекин
имкониятњои барои онњо дастрас набояд танњо ба соњахое, ки дар
оянда барои онњо љои кор метавонанд пешнињод кунанд, мањдуд
шавад.
Моддаи 5-и КЊЌ ќобилияти инкишофѐбандаи кўдаконро
дар татбиќ намудани њуќуќњои худ ва њуќуќи онњо ба ибрози аќида
оид ба њамаи ќарорњое, ки ба онњо дахл доранд, эътироф мекунад.
Кўдакон бояд њуќуќ дошта бошанд то аз имкониятњои таълим ва
омўзиши касб то њадди имкон интихоб кунанд.323
319Кумитаи

СММ оид ба њуќуќи кўдак, Ќайдњои умумии № 10, Њуќуќњои кўдакон дар
адолати ноболиѓон, 25 апрели 2007 (CRC/C/GC/10), банди 89. Ба њамин мазмун
Тавсияномаи 2 (CM/Rec (2006)2) - и Кумитаи вазирони кишварњои аъзои Ќоидаињои
мањбас дар Аврупо, ки аз љониби Кумитаи Вазирон 11 январи соли 2009 дар нишасти 952юми Муовинони вазирон ќабул гардидааст, банди 35.2.
320Маљмааи умумии СММ, Ќоидањои стандартиии њаддиаќали СММ барои њифзи
кўдакони аз озодї мањрумшуда (Ќоидањои Гаванна), МУ (Res. 45/113), 14 декабри с. 1990,
ќоидањои 38-40; Дар ин бобат инчунин нигаред ба КЊИ, Ќатъномаи 7/29, «Њуќуќњои
кўдак», 28 марти соли 2008, банди муќ. 32; Тавсияномаи 11 (CM/Rec (2008)11) – и Кумитаи
вазирон ба кишварњои аъзо оид ба баррасии љинояткорї байни ноболиѓон ва наќши
адлияи ноболиѓон, ки аз љониби Кумитаи вазирон 4 ноябри соли 2008 дар нишасти 1040уми Муовинони вазирон ќабул гардид. Банди 77 он «тартиботи фаъолити рўзеро»
пешнињод мекунад, ки ба «таълим, рушди шахси ва љамъиятї, касбомўзї, офиятбахшї ва
омодагї ба озод шудан» равона шудааст.
321Маљмааи умумии СММ, Ќоидањои стандартиии њадди аќали СММ барои њифзи
кўдакони аз озодї мањрумшуда (Ќоидањои Гаванна), МУ, 14 декабри с. 1990
(А/RES/45/113), ќоидаи 39.
322Маљмааи умумии СММ, Ќоидањои стандартиии њаддиаќали СММ барои њифзи
кўдакони аз озодї мањрумшуда (Ќоидањои Гаванна), МУ, 14 декабри с. 1990
(А/RES/45/113), ќоидаи 42.
323Маљмааи умумии СММ, Ќоидањои стандартиии њаддиаќали СММ барои њифзи
кўдакони аз озодї мањрумшуда (Ќоидањои Гаванна), МУ, 14 декабри с. 1990
(А/RES/45/113), ќоидаи 43.
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(4) Кўдаконе, ки дар љойњои иљрои љазои љиноятї ќарор
доранд одатан дар тањсилоти худ оќибмондаанд, ѐ ин, ки
бесаводанд ва ѐ мушкилї дар омўзиш доранд. Аз ин лињоз, бо
маќсади расонидани кўмак ба кўдакони дорои мушкилї дар
омўзиш ѐ идрок (фањмиш), љойњои иљрои љазои љиноятї барои
кўдакон
бояд
таъмилоти
ислоњкунанда
ва
махсус
таъмин
намоянд.324
(5) Барои пешгирии бадномкунии кўдакон ва дастгирї
намудани онњо дар пайдо намудани љои кор баъд аз озод шудан аз
муассисаи иљрои љазои љиноятї, дипломњо ва сертификатњои
тањсилоте, ки ба ягон намуд дар муассисаи низоми адлия љойгир
шудани кўдакро ќайд намекунанд, ба кўдакон дар давоми дар
муассисаи иљрои љазои љиноятї ќарор доштанашон супорида
мешавад.325
(6) Барномањо бояд ‚дар доираи низоми таълими кишвар
пешнињод гарданд, то ки баъд аз озод карда шудан ноболиѓон
тавонанд тањсилоти худро бе мушкилї идома дињанд.‛326 Ќоидањои
Гаванна тавсия мекунанд, ки чунин барномаи таълимї (тањсилот)
бояд берун аз муассисаи иљрои љазои љиноятї дар мавриде, ки он
имконпазир аст, таъмин гардад. Аммо ба эътибор гирифта
мешавад, ки агар њабс кардан њамчун чораи охирин истифода шуда
бошад, ин метавонад ѓайримкон бошад ва барои њамин зербанд
дар бобати рафтан ба мактаб ѐ муассисаи касбомўзие, ки дар мањал
(ба маънои мањали истиќомат) љойгир аст њамчун вариант илова
шудааст.
Моддаи 66. Имкониятњо барои кор
(1-5) Калимањои «мењнат» ва «кор» аслан як маъно доранд.
Аммо мафњуми
«мењнати кўдакона» зимнан кори иљборї ва
мафњуми «имкониятњо барои кор» зимнан «кори бамузд» - ро дар
назар дорад. Барои њифз кардани кўдакон аз мењнати иљборї дар
муассисаи иљрои љазои љиноятї, муњим аст, ки ќонунњои миллї ба
таври сарењ ба њамон тавре, ки нисбат ба кўдакони дигар амал
мекунанд, нисбат ба кўдакони дар љойњои иљрои љазои љиноятї
ќарордошта амал кунанд, ва њама намуди коре, ки кўдак дар чунин
муассиса
анљом
медињад,
дар
мувофиќа
бо
стандартњои
327
байналмилалии
дар
Моддаи
32-и
КЊК
ва
Конвенсияи
324Маљмааи

умумии СММ, Ќоидањои стандартиии њаддиаќали СММ барои
кўдакони аз озодї мањрумшуда (Ќоидањои Гаванна), МУ, 14 декабри с.
(А/RES/45/113), ќоидаи 38.
325Маљмааи умумии СММ, Ќоидањои стандартиии њаддиаќали СММ барои
кўдакони аз озодї мањрумшуда (Ќоидањои Гаванна), МУ, 14 декабри с.
(А/RES/45/113), ќоидаи 4.
326Маљмааи умумии СММ, Ќоидањои стандартиии њаддиаќали СММ барои
кўдакони аз озодї мањрумшуда (Ќоидањои Гаванна), МУ, 14 декабри с.
(А/RES/45/113), ќоидаи 38.
327Маљмааи умумии СММ, Ќоидањои стандартиии њаддиаќали СММ барои
кўдакони аз озодї мањрумшуда (Ќоидањои Гаванна), МУ, 14 декабри с.
(А/RES/45/113), ќоидаи 44.

њифзи
1990
њифзи
1990
њифзи
1990
њифзи
1990
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Ташкилоти байналмилалии Мењнат оид ба шаклњои бадтарини
мењнати кўдакона328 пешбинишуда бошад.
Аз љумла ин маънои
онро дорад, ки кўдакон «бояд аз истисмори иќтисодї ва иљрои
њама гуна коре, ки метавонад ба саломатии онњо зиѐн дошта бошад
ѐ барои тањсилоти (маълумотгирии) онњо монеъ шавад ѐ ба
саломатї,
инкишофи
љисмонї,
фикрї,
маънавї,
ахлоќї
ва
иљтимоии онњо зарар расонад, њимоя карда шаванд».329Ба ѓайр ин,
кор бояд, пеш аз њама, машѓулияти иловагї ба касбомўзї бошад,
ки барои бењтар намудани имконияти пайдо кардани љои кор баъд
аз бозгашт ба мањалли худ мусоидат кунад. Ќоидањои Гаванна
талаб мекунад, ки «намуди кор бояд чунон бошад, ки имконияти
омўзиши амалї пешнињод кунад, ки он дар навбати худ ба ноболиѓ
барои давраи баъд аз озод шудан манфиатбахш гардад»330 ва
«манфиати ноболиѓон ва касбомўзии онњо набояд зери таъсири
маќсади ба даст овардани даромад барои муассисаи иљрои љазои
љиноятї ѐ шахси сеюм инкор карда шавад».331 Набояд интизор
шуд, ки кўдакон бемузд кор кунанд ва ба онњо бояд холисона
музди кор дода шавад.332Дар мавриди имконпазир будани ин
кўдакон бояд имконияти дар мањалњо кор карданро дошта
бошанд., Ќоидањои Гаванна муќаррар мекунад, ки дар њолати дар
муассисаи иљрои љазои љиноятї кор кардан шароит ва усулњои кор
бояд то њадди имкон ба шароит ва усулњои кори монанде, ки дар
фазои озоди љамъиат сурат мегирад, мувофиќ бошад, то ин ки
барои омода намудани кўдак ба љои кори муќаррарї мусоидат
кунад.333 Давлат бо маќсади танзими коре, ки кўдакон метавонанд
њангоми мањрум будан аз озодї иљро кунанд, шароите, ки барои он
бояд таъмин гардад ва муќаррар намудани кафолатњои нисбат ба
он амалкунанда, дастури дуюмдараља ќабул мекунад.
(6) Тибќи ќоидаи 67 –и Ќоидањои Гаванна кор «бояд њамеша
њамчун воситаи таълим (тањсилот) ва воситаи рушди иззати нафси
худ дар омода намудани кўдак барои бозгашт ба љамъият дониста
шавад ва набояд њамчун чораи таъсиррасонии интизомї таъин
гардад»
(7) Маъмурияти муассисаи иљрои љазои љиноятї метавонад
музди кори кўдакро дар давраи дар њабс буданаш њар замон дињад
ѐ њамаи маблаѓро яклухт њангоми озод шудан ба ў супорад. Њардуи
328Ташкилони

байналмилалии мењнат, Шаклњои бадтарини мењнати кўдакона, C182, 17
июни 1999, С182.
329Моддаи 32 (1), КЊК
330Маљмааи умумии СММ, Ќоидањои стандартиии њаддиаќали СММ барои њифзи
кўдакони аз озодї мањрумшуда (Ќоидањои Гаванна), МУ, 14 декабри с. 1990
(А/RES/45/113), ќоидаи 45.
331Маљмааи умумии СММ, Ќоидањои стандартиии њаддиаќали СММ барои њифзи
кўдакони аз озодї мањрумшуда (Ќоидањои Гаванна), МУ, 14 декабри с. 1990
(А/RES/45/113), ќоидаи 46.
332Маљмааи умумии СММ, Ќоидањои стандартиии њаддиаќали СММ барои њифзи
кўдакони аз озодї мањрумшуда (Ќоидањои Гаванна), МУ, 14 декабри с. 1990
(А/RES/45/113), ќоидаи 46.
333Маљмааи умумии СММ, Ќоидањои стандартиии њаддиаќали СММ барои њифзи
кўдакони аз озодї мањрумшуда (Ќоидањои Гаванна), МУ, 14 декабри с. 1990
(А/RES/45/113), ќоидаи 45.
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ин роњњо њам афзалият ва њам норасої доранд. Дар њолати додани
музди мењнат дар давраи дар муассисаи иљрои љазои љинояти
ќарор доштани кўдак, аз бо назардошти имконият барои харидорї
кардани хўроку либоси иловагї ва дигар маводњои шахсие, ки дар
муассисаи иљрои љазои љиноятї иљозат дода шудаанд, ў метавонад
сатњи баландтари зиндагонї дошта бошад. Аз тарафи дигар, дар
ин њолат кўдак метавонад зери хатар ќарор гирад ва љабрдидаи
тамаъљуии дигар мањбусон ѐ њатто кормандони муассиса шавад.
Дар њолати љой доштани доду гирифти пулї дар муассисаи иљрои
љазои љиноятї, маъмурияти муассисаи иљрои љазои љмноятї
вазифадор аст, ки назорат кунад ва чорањои муносиб барои
пешгирї
кардан
ва
аксуамал
нисбати
кирдори
тамаъљўѐна
андешад. Додани њамаи музди кор яклухт њангоми озод кардан
тамаъљўиро пешгирї мекунад ва ба кўдак барои сар кардани њаѐти
худ дар озодї бо миќдори муайяни маблаѓ дар даст кўмак
мерасонад.
Њамзамон он метавонад ба паст кардани сатњи
зиндагии кўдакон њабсшуда оварда расонад.
Моддаи 67. Истироњат ва барќароркунии саломатї
(1) Ќоидањои Гаванна талаботњо барои машѓулияти љисмонї
ва чорабинињои барќароркунии саломатї муќаррар мекунад. Ин
ќоидањо муќаррар мекунанд, ки њар як кўдак њуќуќ ба ваќти
муносиб барои машѓулиятњои љисмонии озод ва њаррўза дорад.
Чунин машѓулиятњо бояд берун аз бино, агар њаво мусоид бошад,
сурат
гиранд.
Дар
давоми
ин
ваќт,
машѓулиятњои
барќароркунандаи саломатї ва машќи љисмонии муносиб бояд
гузаронида шаванд.334 Ќонун ѐ ќоидаи байналмилалие нест, ки
давомнокии
ваќте,
ки
кўдакон
бояд
берун
аз
хонаи
мањкамкардашуда
(камера)
гузаронанд
ѐ
ба
машѓулиятњои
истироњатї ва барќароркунандаи саломатї сарф кунанд, муайян
созад. Аммо, ќоидаи 21 (1) –и ЌСА мушаххас мекунад, ки ‚њар як
шахси њабсшуда (...) бояд њадди аќал як соат дар давоми як рўз
барои машѓулиятњои муносиб дар берун, агар њаво мусоид бошад,
гузаронад,.‛335 Бо назардошти ниѐзи бештари кўдакон, ин мўњлат
бояд барои онњо нисбатан зиѐдтар карда шавад.

334Ќоидаи

21.1 – и Ќоидањои стандартии њаддиаќали оид ба муносибат бо мањбусон,
Конгреси аввалини Созмони Милали Муттањид оид ба пешгирии љиноят ва муносибат ба
љинояткорон, Женева, 22 август – 3 сентябри соли 1955: њисоботи Котиботи СММ
(нашриѐти Созмони Милали Муттањид, шумора барои фурўш 1956 IV.4). Инчунин
нигаред ба: Маљмааи умумии СММ, Ќоидањои стандартиии њаддиаќали СММ барои
њифзи кўдакони аз озодї мањрумшуда (Ќоидањои Гаванна), МУ, 14 декабри с. 1990
(А/RES/45/113), ќоидаи 47.
335Ќоидањои стандартии њаддиаќали оид ба муносибат бо мањбусон, Когреси аввалини
Созмони Милали Муттањид оид ба пешгирии љиноят ва муносибат ба љинояткорон,
Женева, 22 август – 3 сентябри соли 1955: њисоботи Котиботи СММ (нашриѐти Созмони
Милали Муттањид, шумора барои фурўш 1956 IV.4), ќоидаи 21.; Инчунин нигаред
ба:Тавсияномаи 2 (CM/Rec (2006)2) - и Кумитаи вазирони кишварњои аъзои Ќоидаињои
мањбас дар Аврупо, ки аз љониби Кумитаи Вазирон 11 январи соли 2009 дар нишасти 952юми Муовинони вазирон ќабул гардидааст, банди 27.1.
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(2-4) Ќоидањои Гаванна талаб мекунад, ки муассисањои њабси
кўдакон љои муносиб, дастгоњњо ва таљњизот барои машѓулияти
барќароркунии саломатї, машѓулиятњои љисмонї ва истироњат таъмин
кунанд ва чорањо барои он андешанд, ки њар як кўдак аз нуќтаи назари
вазъи љисмонї тавонад дар барномањои мављудаи тарбияи љисмонї
ширкат варзад.336 Тарбияи љисмонии барќароркунанда ва тарепия бояд ба
кўдакони ниѐзманд тањти назорати корманди тиббї таъмин гардад.337
(5) Ќоидањо Гаванна маѓулиятњои барќароркунии саломатиро ба
машќњои љисмонї мањдуд намекунад ва таъкид месозад, ки кўдакон ‚бояд
ваќти иловагї барои фароѓату истироњат дошта бошанд ва ќисме аз он,
агар кўдак хоњиши онро дошта бошад, барои инкишофи санъати тасвирї
метавонад бахшида шавад‛.338
Моддаи 68. Озодии дин, виљдон ва ибрози аќида
(1-2) Ин муќаррарот мазмуни Моддањои 14 (1) ва 30-и КЊК, Ќоидаи
41 ва 42-и КСЊ ва Ќоидањои 4 ва 48-и Ќоидањои Гаваннаро ифода
мекунад. Аз ин лињоз бояд ќайд гардад, ки муассињои иљрои љазои љиноятї
бояд ба кўдакон њуљраи алоњида барои ибодаткунї таъмин намоянд, то ин
ки кўдакон њуќуќњои динии худро татбиќ намоянд.
(3) Ўњдадорї барои эњтиром кардани озодии ваљдон ва ибрози
аќидаи кўдак дар банди 87.1-и Тавсияномаи Шўрои Аврупо ба давлатњои
аъзо оид ба Ќоидањои аврупої дар мавриди ноболиѓони мањкумшуда, ки
мавриди љазо ва дигар чорањои зарурї ќарор мегиранд, ба таври амиќ
муќаррар гардидааст.339
Моддаи 69. Робита бо оила ва љањони беруна
(1) Моддаи 37(с) КЊК муќаррар мекунад, ки «њар як кўдаки аз озодї
мањрумшуда (…) њуќуќ дорад, ки аз тариќи мукотиба ва мулоќот бо оилаи
худ алоќаашро идома дињад»340, њангоме, ки Ќоидањои Пекин муќаррар
336Маљмааи

умумии СММ, Ќоидањои стандартиии њаддиаќали СММ барои њифзи
кўдакони аз озодї мањрумшуда (Ќоидањои Гаванна), МУ, 14 декабри с. 1990
(А/RES/45/113), ќоидаи 47.
337Маљмааи умумии СММ, Ќоидањои стандартиии њаддиаќали СММ барои њифзи
кўдакони аз озодї мањрумшуда (Ќоидањои Гаванна), МУ, 14 декабри с. 1990
(А/RES/45/113), ќоидаи 47.
338Маљмааи умумии СММ, Ќоидањои стандартиии њаддиаќали СММ барои њифзи
кўдакони аз озодї мањрумшуда (Ќоидањои Гаванна), МУ, 14 декабри с. 1990
(А/RES/45/113), ќоидаи 47.
339Тавсияномаи (СМ/Rec (2008)) 11- и Кумитаи вазирони кишварњои аъзо оид ба
Ќоидањои аврупої оид ба љинояткорони ноболиѓе, ки мавриди љазо ва дигар чорањо
ќарор мегиранд, ки аз љониби Кумитаи вазирон 5 ноябри соли 2008 дар нишасти 1040-уми
Муовинони вазирон ќабул гардидааст, банди 87.1.
340Нигаред ба: Маљмааи умумии СММ, Ќоидањои стандартиии њаддиаќали СММ барои
њифзи кўдакони аз озодї мањрумшуда (Ќоидањои Гаванна), МУ, 14 декабри с. 1990
(А/RES/45/113), ќоидањои 47 ва 71, ки муќаррар мекунанд, ки ‚њар як кўдак њуќуќ барои
гирифтани мукотиба дорад‛; : КЊИ, Ќатъъномаи 7/29, «Њуќуќњои кўдак», 28 марти соли
2008, банди муќ. 32; Тавсияномаи (СМ/Rec (2008)) 11- и Кумитаи вазирони кишварњои
аъзо оид ба Ќоидањои аврупої оид ба љинояткорони ноболиѓе, ки мавриди љазо ва дигар
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мекунад, ки падару модар ѐ васии ќонунї њуќуќ ба дастрасї доранд, ки
«барои манфиатњо ва некўањволии кўдаки њабсшуда равона гардидааст».341
Њамчунин Ќоидаи 37-и ЌСА алоќа бо «оила ва дўстони обрўманд бо
фосилаи мунтазам њам бо роњи мукотиба ва њам мулоќот» -ро пешбинї
мекунад.342 Наќши муњими оила барои некўањволии кўдак ва офиятбахшї
ва њамгироии ў инчунин аз љониби Кумита оид ба КЊК дар Ќайдњои
умумии № 10343 ва Ќоидањои Гаванна344 эътироф шудааст. Ќоидањои
Гаванна стандартњо барои сатњи аќали алоќа, ки бояд иљозат дода шавад,
муќарар мекунад, ки мутобиќи он кўдакон њуќуќ ба алоќаи талефонї
њадди аќал ду маротиба дар як њафта бо касе, ки ў худ интихоб кунад,
доранд345 ва њар як кўдаки њабсшуда њуќуќ ба мулоќотњои мунтазам ва зудзуд, умуман як маротиба дар як њафта ѐ на камтар аз як маротиба дар як
моњ, бо оилаи худ дорад.346
Ќоидањои Гаванна шахсонеро, ки бо онњо кўдакон иљозат доранд
дидор кунанд, бо наздикон ва васиѐни ќонунї мањдуд намекунанд ва бар
иловаи онњо махсусан"дўстон ва шахсони дигар ва намояндагони
ташкилотњои бовариноки берунаро" дар бар мегиранд."347 Чунин шахсон
аз нигоњи ќонун њамчун "шахсони муњим" арзѐбї мегарданд. Тавсияи
љиддї дода мешавад, то кўдаки мањбус бидуни ягон мањдудият мактуб ѐ
мактубњои электронї ва дигар чизњои фиристодашударо ќабул кунад ва
пайвандонаш бо ў на камтар аз (варианти 1. Як бор дар як њафта) ва
(варианти 2. як бор дар як моњ) мулоќот кунанд. Зиѐда аз ин, кўдаконе, ки
дар пардохти њаќќи зангњои телефон ѐ фиристодани мактуб танќисии молї
доранд, бояд аз љониби маъмурияти муассисаи иљрои љазои љиноятї дар
нигоњ доштани тамоси доимї бо пайвандон, васиѐни ќонунї ва дигар
шахсони муњим дастгирї карда шаванд. Моддаи 16-и КЊК пешбинї
мекунад, ки њуќуќи кўдак ба дахлнопазирии ѓайриќонунї ѐ судї ба њаѐти
шахсї њимоя карда шавад. Кўдаконе, ки аз озодї мањруманд, низ ин
њуќуќро доранд. Тибќи Ќоидањои Гаванна кормандоне, ки бо кўдакони
чорањо ќарор мегиранд, ки аз љониби Кумитаи вазирон 5 ноябри соли 2008 дар нишасти
1040-уми Муовинони вазирон ќабул гардидааст, банди 85.1. – 86.2; Дастури IV.А.6.21.a,
Ќоидањои Кумитаи Вазирони Шўрои Аврупо оид ба адолати хайрхоњона ба кўдак ва
эзоњномаи он, 17 ноябри соли 2010.
341Маљмааи умумии СММ, Ќоидањои стардартии аќалии Созмони Милили Муттањид бар
бораи адолати судї нисбати ноболиѓон (Ќоидањои Пекин), ки 29 ноябри соли 1985
(A/RES/40/33) аз љониби Маљмааи умумїќабул гардидааст. Ќоидаи 26.5
342Инчунин нагаред ба: Тавсияномаи 2 (CM/Rec (2006)2) - и
Кумитаи вазирони
кишварњои аъзои Ќоидаињои мањбас дар Аврупо, ки аз љониби Кумитаи Вазирон 11
январи соли 2009 дар нишасти 952-юми Муовинони вазирон ќабул гардидааст, банди 24.1
– 24.12
343Кумитаи СММ оид ба њуќуќи кўдак, , Ќайдњои умумии № 10, Њуќуќњои кўдакон дар
адолати ноболиѓон, 25 апрели 2007 (CRC/C/GC/10), банди 87 ва 89.
344Маљмааи умумии СММ, Ќоидањои стандартиии њаддиаќали СММ барои њифзи
кўдакони аз озодї мањрумшуда (Ќоидањои Гаванна), МУ, 14 декабри с. 1990
(А/RES/45/113), ќоидаи 59 ва 62.
345Маљмааи умумии СММ, Ќоидањои стандартиии њаддиаќали СММ барои њифзи
кўдакони аз озодї мањрумшуда (Ќоидањои Гаванна), МУ, 14 декабри с. 1990
(А/RES/45/113), ќоидаи 61.
346Маљмааи умумии СММ, Ќоидањои стандартиии њаддиаќали СММ барои њифзи
кўдакони аз озодї мањрумшуда (Ќоидањои Гаванна), МУ, 14 декабри с. 1990
(А/RES/45/113), ќоидаи 60.
347Маљмааи умумии СММ, Ќоидањои стандартиии њаддиаќали СММ барои њифзи
кўдакони аз озодї мањрумшуда (Ќоидањои Гаванна), МУ, 14 декабри с. 1990
(А/RES/45/113), ќоидаи 59.
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мањбус сару кор доранд, "бояд эњтиром гузоранд ба њуќуќи ноболиѓ ва
дахлнопазирии шахсї."348 Мулоќот бояд дар шароите сурат гирад, ки ба
эњтиѐљоти кўдак, ба дахлнопазирї, мулоќот ва муоширати номањдуд бо
аъзои оилааш эњтиром гузошта шавад. 349 Ин муќаррарот инчунин ба
мукотибот бо пайвандон, васиѐни ќонунї ва дигар шахсони муњим тааллуќ
дорад. Барои истифодаи пурра аз ин њуќуќњо кўдакон бояд василањои
марбутаро барои муошират бо пайвандон ва шахсони муњими дигар
дошта бошанд. Кўдакон метавонанд инчунин дар истифода аз ин њуќуќ ба
кўмаки иловагї эњтиѐљ дошта бошанд. Тибќи Ќоидањои Гаванна ба
кўдакон бояд то ба њадди зарурї дар истифодаи муассири њуќуќи онњо ба
муоширати хаттї ѐ телефонї кўмак расонида шавад.350 Њамзамон,
Ќоидањо мафњуми "то ба њадди зарурї кўмак расонида шавад"-ро шарњ
намедињанд, аммо мантиќист, ки кўдакон бояд дастрасї ба телефон,
якљанд занги телефонии ройгон, васоил барои навиштан ва почтаи ройгон
дошта бошанд. Муассисањои ислоњотї эњтиѐљ ба ќоидањои ташрифоварї
ва муошират доранд, то фаъолияти муассири онњо таъмин гардад. Аммо
ин ќоидањо набояд дар натиља монеаи муоширати доимї ѐ кам кардани
чунин муошират байни кўдакон ва аъзои оилаи онњо бошанд. Дар
баробари он, ки ташрифи аъзои оила барои таъмини муассири фаъолияти
муассисањо бояд танзим карда шавад, иљозат барои ташриф/муошират
набояд чун чораи интизомї ѐ ташвиќотї истифода шавад. Муошират бо
оила љузъи људонопазири офиятбахшї ва њамгирої буда њуќуќи бунѐдї
мебошад. Кумитаи КЊК дар Ќайди умумии №10 тавсия медињад, ки
давлатњо бояд возењ ва дар шакли ќонун њолатњои истисноиеро, ки чунин
муоширатро метавонанд мањдуд кунанд, мушаххас намоянд ва онро ба
салоњияти маќомоти дахлдор нагузоранд. Њолатњои истисної марбутанд
ба вазъияте, ки дар он роњ надодан ба муошират ба манфиати кўдак аст ва
ба камбудии дастрасї ба василањои муошират дар муассисаи иљрои љазои
љиноятї ѐ љойгир намудани кўдак дар маконе, ки дур аз падару модар ѐ
васиѐни ќонунї мебошад, рабте надорад ва монеи ташрифи онњо
мегардад.
(2) Ин банд ба манзури њимояи кўдаки аз озодї мањрумгашта
мебошад. Падару модар ва васии ќонунї бояд дарњол, аммо на дертар аз
24 соат, шурўъ аз замони ќабули кўдак ба муассисаи иљрои љазои љиноятї
оид ба мањрумияти озодии кўдаки худ хабар дода шаванд. Ба маќсади
пешгирї аз ѓайб задании кўдаки мањбус дар сурати гузаронидани кўдак аз
як муассисаи иљрои љазои љиноятї ба муассисаи дигар падару модар ва
васии ќонунии ў бояд хабардор карда шаванд. Муассисаи иљрои љазои
љиноятї уњдадор аст, то кўдакро бо телефон ѐ дигар василаи муошират
љињати гирифтани тамос бо падару модар ѐ васии ќонуниаш таъмин кунад,
то кўдак онњоро аз расидан ба муассисаи иљрои љазои љиноятї хабардор

348Маљмааи

умумии СММ, Ќоидањои стандартиии њаддиаќали СММ барои
кўдакони аз озодї мањрумшуда (Ќоидањои Гаванна), МУ, 14 декабри с.
(А/RES/45/113), ќоидаи 87 (е).
349Маљмааи умумии СММ, Ќоидањои стандартиии њаддиаќали СММ барои
кўдакони аз озодї мањрумшуда (Ќоидањои Гаванна), МУ, 14 декабри с.
(А/RES/45/113), ќоидаи 60.
350Маљмааи умумии СММ, Ќоидањои стандартиии њаддиаќали СММ барои
кўдакони аз озодї мањрумшуда (Ќоидањои Гаванна), МУ, 14 декабри с.
(А/RES/45/113), ќоидаи 61.
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намояд. Василаи муошират метавонад почтаи электронї, фиристодани
мактуб ѐ факсро дар бар гирад.
(3) Ќоидањои Гаванна давлатњоро ташвиќ мекунанд, то њамаи
воситањоро барои дастрасии кўдакон ба муоширати дахлдор бо олами
беруна таъмин кунанд, зеро он "љузъи таркибии њуќуќ ба муомилаи
одилона ва инсонист ва дар омодагии ноболиѓон барои бозгашт ба
љамъият ањамияти хоса дорад."351 Љињати мусоидат ба муошират бо олами
беруна тибќи Ќоидањои Гаванна кўдакон бояд имкони гирифтани иљозати
махсус барои тарк намудани муассисаи иљрои љазои љиноятї ба маќсадњои
марбут ба тањсил, омўзиш ва дигар сабабњои муњимро дошта бошанд.
Њама гуна мўњлате, ки берун аз муассисаи иљрои љазои љиноятї
гузаронида шудааст, бояд чун ќисме аз мўњлати њабс њисобида шавад.352
Муассисаи иљрои љазои љиноятї инчунин бояд љадвали махсуси
тарки муваќќатиро дошта бошад. Бинобар ин давлатњо бояд санади
иловагиро љињати татбиќи чунин љадвал ќабул кунанд. Дар ин робита,
чунин санад бояд муќаррар кунад, ки иљозати тарк метавонад танњо барои
мўњлати муайян, маќсади муайян ва ба шарти таъмини бењдошти кўдак
дода шавад. Дар ин росто иљозати тарк метавонад дода шавад барои
дидор аз оилаи кўдак ѐ дигар шахсони муњим, иштирок дар маросими
дафн, ба маќсади тањсил ѐ омўзиш, иштирок дар чорабинињои омўзишї,
варзишї, истироњатї ва фароѓатї ѐ дигар сабабњое, ки тасдиќ шудаанд ва
тибќи салоњдиди маъмурияти муассисаи иљрои љазои љиноятї метавонанд
ба офиятбахшї ва њамгироии кўдак мусоидат кунанд. Агар ба кўдак
иљозати тарк дода шуда бошад, кўдак њамоно дар давоми чунин мўњлат
дар мањрумият аз озодї ќарордошта арзѐбї мегардад ва мўњлати дар
берун аз муассиса будаи ў чун ќисме аз мўњлати мањрумият аз озодї
мебошад. Агар кўдак шартњои иљозати тарки муваќќатиро вайрон кунад,
маъмурияти муассисаи иљрои љазои љиноятї, ки кўдак дар он љо мањрум аз
озодї нигоњ дошта мешавад, метавонад шартњои тарки муваќќатиро
таѓйир дињад ѐ ќарори бекор намудани иљозати чунин таркро ќабул кунад.
Кўдак тибќи Моддаи 5(6)-и Ќонуни мазкур њуќуќ дорад, то алайњи чунин
ќарор дар Суди кўдакон (суди ноболиѓон, суди љавонон) эътироз кунад.
(4) Муоширати кўдакони мањбус бо пайвандон, васии ќонунї ѐ дигар
шахсони муњими онњо метавонад танњо бо ќарори суд ѐ маъмурияти
муассисаи иљрои љазои љиноятї мањдуд карда шавад. Дар баробари он, ки
Ќонуни мазкур шартњои муайянеро барои ќабули чунин ќарор аз љониби
Суд пешбинї намекунад, маъмурият метавонад муоширати кўдакро танњо
дар сурате мањдуд кунад, ки исботи доштани "зарари манфї ба кўдак" дар
натиљаи чунин муошират бо пайвандон, васии ќонунї ѐ дигар шахсони
муњими муайаян вуљуд дошта бошад. Њамин тариќ Ќонуни мазкур
монеањои љиддиро барои маъмурияти муассисаи иљрои љазои љиноятї
пешбинї мекунад, то аз баровардани ќарорњои худсарона пешгирї карда
Маљмааи умумии СММ, Ќоидањои стандартиии њаддиаќали СММ барои
кўдакони аз озодї мањрумшуда (Ќоидањои Гаванна), МУ, 14 декабри с.
(А/RES/45/113), ќоидаи 59.
352 Маљмааи умумии СММ, Ќоидањои стандартиии њаддиаќали СММ барои
кўдакони аз озодї мањрумшуда (Ќоидањои Гаванна), МУ, 14 декабри с.
(А/RES/45/113), ќоидаи 59.
351
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шавад. Маъмурияти муассисаи иљрои љазои љиноятї бояд ќарори худро
дар шакли хаттї асоснок кунад.
(5) Бинобар он, ки мањдудият дар муошират бо наздикони кўдак
метавонад ба ў таъсири калон дошта бошад, њар гуна тасмими мазкур – чї
ќарори суд бошад ва ѐ чї ќарори маъмурияти муассисаи иљрои љазои
љиноятї, он бояд мавриди мурофиаи судї ќарор гирад. Кўдак бояд имкони
овардани эътироз ба њама гуна ќарори суд ѐ ќарори маъмурияти муассисаи
иљрои љазои љиноятї дар суди ваколатдори кўдакон (суди ноболиѓон, суди
љавонон)-ро дошта бошад.
(6) Стандартњои байналмилалї эътироф мекунанд, ки мавќеи љомеаи
ва ташкилотњои ѓайридавлатї дар офиятбахшї ва њамгироии кўдакон дар
кулл ањамияти калон дорад.353Ќоидаи 59-и Ќоидањои Гаванна ќайд
мекунанд, ки љомеа ва ташкилотњои "муњтарам" метавонанд ба
офиятбахшии кўдакони аз озодї мањрум мусоидат кунанд. Ин муќаррарот
мутобиќат мекунад бо Ќайди умумии №10-и Кумитаи КЊК, ки тибќи он
"Кормандони муассиса бояд тамосњои мунтазами кўдакро бо љомеаи
васеъ, аз љумла муошират бо оила, дўстон ва дигар шахсон ѐ
намояндагони ташкилотњои мўњтарами беруна, инчунин дидор аз
хонавода ва оилаи кўдак ташвиќ ва ба он мусоидат кунанд "354 Иштироки
ташкилотњои беруна метавонад дар тавсеаи силсилаи фаъолиятњо ва
дастгирии дастрас ба кўдак дар љараѐни мањрумият аз озодї кўмак кунад,
ба инкишофи кўдакро мусоидат кунад ва ўро ба њамгирої ба љамъият
њавасманд гардонад.355 Дар масъалаи ќабули санаде, ки дар он масъалањои
шакли ташкилотњо ѐ зарурати гирифтани иљозат ба ташкилот барои кор
бо кўдакони дар муассисањои ислоњотї ќарордошта, инчунин то кадом
андоза бояд кормандони чунин ташкилотњо аз љониби полис санљида
шаванд, фаъолияти онњо, назорат ва масъалањои марбут ба њисоботдињии
онњо танзим мегардад, ба салоњдиди давлатњои алоњида вогузор карда
шудааст. Њамзамон, маъмурияти муассисаи иљрои љазои љиноятї бояд
ташвиќ намояд ва иљозат дињад, то ташкилотњо ва клубњои ќонунї, аз
љумла, аммо на танњо ташкилотњои тањсилотї, варзишї, мусиќавї,
инчунин марбут ба санъат, фарњанг, тандурустї ва тавсиядињанда имкони
ташрифоварии мунтазамро дошта бошанд.
Моддаи 70. Таъминоти кадрї
Тибќи Ќоидањои 81-85-и Ќоидањои Гаванна, Ќонуни мазкур
стандартњои бунѐдии таъминоти кадриро дар муассисањои иљрои љазои
љиноятї муќаррар мекунад. Њамзамон, муќаррароти мазкур метавонад
васеъ гардонида шуда, стандартњои иловагї ѐ ќонунгузории ѐридињандаро
дар шакли санад, дастурамал ѐ ќоидањое, ки талабот нисбати фаъолияти
кормандон ва тартиби ба кор ќабулкунї, инчунин тартиби гузаронидани
Нигаред ба - Маљмааи СММ, Ќоидањои стандартии аќалии Созмони Милили
Муттањид бар бораи ба роњ мондани адлияи ноболиѓон (Ќоидањои Пекин), ќабулшуда аз
тарафи Маљмааи умумї, 29 ноябри 1985, (A/RES/40/33), Ќоидаи 25.1.
354Кумита оид ба њуќуќи кўдак, Ќайдњои умумии № 10. Њуќуќњои кўдакон дар адолати
судї нисбати ноболиѓон, 25 апрели соли 2007 (CRC/C/GC/10), банди 89.
355Кумита оид ба њуќуќи кўдак, Ќайдњои умумии № 10. Њуќуќњои кўдакон дар адолати
судї нисбати ноболиѓон, 25 апрели соли 2007 (CRC/C/GC/10), банди 89.
353
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санљиши кормандони муассисањои иљрои љазои љиноятї, сатњ ва таносуби
кормандон, тавозуни гендерї дар њар як муассисаи муайян ва талабот
барои омўзиш ва шаклњои онро танзим мекунанд, дар бар гирад. Танњо
кормандони таљрибадор ва баландихтисос бояд дар муассисаи иљрои
љазои љиноятї барои кор бо кўдакон љалб карда шаванд. Махсусан,
мудири муассиса бояд ба таври дахлдор барои иљрои вазифањои худ
ихтисосманд буда, дорои имконияти маъмурї ва таљрибаноку омўзишдида
бошад ва вазифаи худро тибќи басти рўзи пурра иљро кунад.356 Њайати
кадрї бояд иборат аз кормандони ихтисосманд буда, мутахассисонеро чун
духтурон, њамширагони шафќат, таълимдињандагон, инструкторњо,
мушовирон, кормандони иљтимої, психиатрњо ва равоншиносон дар бар
гирад. Ќоидаи 85-и Ќоидањои Гаванна ањамияти омўзиш, аз љумла
омўзиши љорї ва баландбардории тахассус барои кормандони
муассисањои ислоњотї, аз љумла оид ба њуќуќи кўдакро таъкид мекунад.357
Таќвияти кадрї иљнунин аз љониби Коршиноси мустаќили СММ оид ба
омўзиши хушунат бар зидди кўдакон тавсия дода мешавад.358 Њайати
кормандон бояд дар масъалањои марбут ба психологияи кўдак, бењдошти
кўдак ва стандарту меъѐрњои байналмилалї оид ба њуќуќи инсон ва њуќуќи
кўдак, аз љумла Ќоидањои Гаванна омўзиш бинанд. Њайати кормандон
инчунин оид ба масъалањои роњњои идоракунии рафтор омўзишдида
бошанд. Интихоб ва ба кор ќабул намудани дурусти кормандон ањамияти
муњим дорад.359 Кормандон бояд ќабл аз ба кор ќабул шудан аз санљиш
гузаронида шаванд, то эњтимоли дар гузашта иштирок дар хушунат ѐ
љинояти моњияти шањвонї доштаи онњо ва то андоза барои кор бо кўдакон
мувофиќ будани онњо муайян карда шавад. Масъалаи пардохти музди
мењнати хуб ба кормандони муассисаи иљрои љазои љиноятї низ ањамияти
калон дорад.360
Моддаи 71. Чорахои таъсиррасони интизомї
(1-2) Кумитаи Вазирони Шўрои Аврупо дар Тавсияњои худ оид ба
Ќоидањои аврупої барои љинояткорони ноболиѓи мавриди љазо ѐ чора
356Маљмааи

умумии СММ, Ќоидањои стандартиии њаддиаќали СММ барои њифзи
кўдакони аз озодї мањрумшуда (Ќоидањои Гаванна), МУ, 14 декабри с. 1990
(А/RES/45/113), ќоидаи 86.
357 Инчунин нигаред ба
Ќарори 10/2 КЊИ СММ, Њуќуќњои инсон дар адолати судї,
хусусан дар адолат исудї нисбати ноболиѓон, 24 марти 2009, банди муќ. 6; Судм
Панамерикори оид ба Њуќуќњои инсон, Њукми таърихи 18 сентябр, (Sec. C) № 100 (2003),
банди 136.
358 Маљмааи умумии СММ, Гузориши коршиноси мустаќил оид ба тањќиќоти СММ дар
бораи хушанат бар зидди кўдакон, 19 августи 2005, (A/60/282); дар бобат инчунин нигарде
ба Ќисми IV- уми Тавсияномаи 11 (CM/Rec (2008)11) – и Кумитаи вазирон ба кишварњои
аъзо оид ба баррасии љинояткорї байни ноболиѓон ва наќши адлияи ноболиѓон, ки аз
љониби Кумитаи вазирон 4 ноябри соли 2008 дар нишасти 1040-уми Муовинони вазирон
ќабул гардид.
359 Маљмааи умумии СММ, Ќоидањои стандартиии њаддиаќали СММ барои њифзи
кўдакони аз озодї мањрумшуда (Ќоидањои Гаванна), МУ, 14 декабри с. 1990
(А/RES/45/113), ќоидаи 82.
360 Тавсияи 6-уми Њисоботи муштараки Дафтари Комиссариати олї оид ба њуќуќи башар,
Дафтари СММ оид ба маводи нашъаовар ва љинояткорї ва Намояндаи махсуси Котиби
генералї оид ба зўроварї дар нисбати кўдакон дар бораи пешгирї ва вокунишњо ба
зўроварї дар нисбати кўдакон дар доираи системаи адолати судї, 27 июни соли 2012,
(A/HRC/21/25).
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ќарордошта ќайд мекунад, ки: "чорањои интизомї бояд механизми
марњилаи нињої бошанд" ва "њалли муноќиша бо усули барќароркунї (дар
доираи барномањои адлияи барќароркунанда) ва тарбия тавассути
омўзиш, ки ба татбиќи меъѐрњо (-и интизомї) равона гардидаанд, бояд
нисбат ба мурофиа ва љазодињии интизомї бартарї дошта бошанд ва дар
мадди аввал истифода шаванд".361 Аммо дар сурати истифодаи нињоии
онњо, Ќоидањои Гаванна муќаррар мекунад, ки "њама гуна чорањои
иинтизомї ва тартиб бояд (...) дар мутобиќат бо њадафи њифзи шаъну
шарафи људонопазири ноболиѓ ва маќсади асосии мањрумият аз озодї,
яъне тањвили эњсоси адолат ва эњтироми худї ва эњтиром ба њуќуќњои
асосии њар як инсон истифода шаванд."362 Ќоидањои Гаванна инчунин
муќаррар мекунанд, ки ‚њамаи чорањоии таъсиррасни интизомие, ки
муносибати берањмона, ѓайриинсонї ѐ тањќиромезро дар бар мегиранд, аз
љумла љазои љисмонї, љойгиркунї дар њуљраи (камераи) торик,
љойгиркунї дар тавќифгоњњои (изоляторњои) интизомї ва камерањои
алоњида ва ѐ љазои дигаре, ки ба вазъи саломатии љисмонї ва равонии
кўдак зарар мерасонад бояд, манъ карда шаванд. Кам кардани миќдори
хўрок ва мањдуд кардани тамоси кўдак бо аъзоѐни оилаи худ бояд дар ягон
њолат роњ дода нашавад‛.363 Њарчанде, ки барои ба тартиби муайян
даровардани кори муассиса ташрифи падару модарон бояд ба танзим
дароварда шавад, ташриф ва дидорбинї бо волидайн набояд њамчун
чораи таъсиррасони интизомї ѐ њамасмандкунии кўдак истифода шавад ва
бо ин маќсад шумораи он мањдуд ѐ зиѐд карда шавад. Тамос бо волидайн
як ќисми таркибии офиятбахшї ва њамгироии кўдак дар љомеа ва њуќуќи
асосии ў мебошад.
(3) Дар бобати њамчун оќибати риоя накардани ќоидањои муассисаи
иљрои љазои љиноятї ба кори маљбурї љалб кардани кўдак, ќоидаи 67
Ќоидањои Гаванна муќаррар мекунад, ки ‚мењнати корї бояд њамеша
њамчун чораи тарбиявї ва омўзишї ва воситаи баланд бардоштани њисси
худэњтиромї дар омода кардани ноболиѓ барои бозгашт ба љамъиятї худ
истифода шавад ва набояд њамчун чораи таъсиррасони интизомї таъин
гардад.‛ Аз ин нуќтаи назар, маљбур кардани кўдак ба мењнати корї

361Тавсияномаи

11 (CM/Rec (2008)11) – и Кумитаи вазирон ба кишварњои аъзо оид ба
баррасии љинояткорї байни ноболиѓон ва наќши адлияи ноболиѓон, ки аз љониби
Кумитаи вазирон 4 ноябри соли 2008 дар нишасти 1040-уми Муовинони вазирон ќабул
гардид. Банди 94.1.
362Маљмааи умумии СММ, Ќоидањои стандартиии њаддиаќали СММ барои њифзи
кўдакони аз озодї мањрумшуда (Ќоидањои Гаванна), МУ, 14 декабри с. 1990
(А/RES/45/113), ќоидаи 66.
363 Маљмааи умумии СММ, Ќоидањои стандартиии њаддиаќали СММ барои њифзи
кўдакони аз озодї мањрумшуда (Ќоидањои Гаванна), МУ, 14 декабри с. 1990
(А/RES/45/113), ќоидаи 67. Инчунин нигаред ба: Кумита оид ба њуќуќи кўдак, Ќайдњои
умумии № 10. Њуќуќњои кўдакон дар адолати судї нисбати ноболиѓон, 25 апрели соли
2007 (CRC/C/GC/10), банди 89, ки таъкид месозад, ки ‚чорањоии таъсиррасони
интизомие, ки бар хилофи муќаррароти Моддаи 37 КЊК мебошанд, аз љумла љойгиркунї
дар тавќифгоњњои (изоляторњои) интизомї ва камерањои алоњида ва ѐ љазои дигаре, ки ба
вазъи саломатии љисмонї ва равонии кўдак зарар мерасонад бояд ќатъиян манъ карда
шаванд‛; Тавсияномаи 11-и Кумитаи вазирон (2008) ба давлатњои узв дар бораи
Ќоидањои аврупої дар мавриди ноболиѓони мањкумшуда, ки мавриди санксия ва дигар
чорањои зарурї ќарор мегиранд, аз тарафи Кумитаи вазирон аз 5 ноябри 2008 дар
вохўрии 1040-уми муовинони вазирон ќабул шудааст, банди 95.6; ва Ќатъномаи Маљмааи
умумии СММ 63/241, Њуќуќњои кўдак, 13 марти 2009, банди 27(g).
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њамчун љазо барои риоя накардани ќоидањои муассисаи љазои љиноятї
ќатъиян манъ аст.
(4) Ин банд ба маќомотњои дахлдор, ба монанди маќомот оид ба
тафтишоти мустаќил, ва ба падару модар ва васии ќонунии кўдак
имконият медињад, ки љой доштани муносибати бад аз тарафи кормандони
муассисаи љазои љиноятї нисбат ба кўдаки мањкумшударо муайян созанд
ва њамзамон дар њолати љой дошатни муносибати нодуруст ба суд далели
њуљљатї пешнињод кунанд.
(5) Стандартњои байналмилалї талаб мекунанд, ки чорањои интизомї
ба таври хаттї дар муассисањо тартиб дода шаванд.364 Ин ќоидањо бояд ба
тарзи кўдакдўстона чоп карда шаванд ва њангоми ќабули кўдакон ба
муассиса бояд ба онњо ба таври шифоњї фањмонида шаванд, то ин ки њар
як кўдак комилан дарк кунад, ки чї гуна рафтор дар дохили муассиса
иљозат дода шудааст ва кадом намуди рафтор љазо дода мешавад. Шарњи
шифоњии ќоидањо оид ба чорањои интизомї хусусан дар он њолат муњим
аст, ки агар кўдак ќобилияти хондану навиштан надошта бошад.
Моддаи 72. Истифода аз ќувваи љисмонї ва мањдудкунии љисмонї
Эзоњ ба моддаи 22-и Ќонуни мазкур таѓйироти ќобили таваљљўњ
барои Моддаи 71 ворид мекунад, ба шарти он ки танњо њайати
кормандоне, ки аз машѓулиятњои махсуси омўзишї барои истифодаи
мањдудкунињои љисмонї гузаштаанд, салоњияти истифодаи асбобњои
мутеъкунї ва ѐ истифодаи ќувваи љисмониро дар муќобили кўдак дошта
бошанд. Давлат худаш меъѐрњои иловагиро барои истифодаи намуду
чорањои мањдудкунї, њолатњои ба кор бурдани ин гуна чорањо ва шахсони
салоњиятноку масъулро муќаррар менамояд. Њамчунин, давлат ба
кормандони масъули муассисањои иљрои љазои љиноятї машѓулиятњо
барои истифодаи чорањои мањдудкунї мегузаронад ва ба онњо тартиби
таъин ва баќайдгирии истифодаи асбобњои мутеъкунї ва ќувваи
љисмониро мефањмонад.
Моддаи 73. Кофтукови мањрамона ва номањрамона дар муассисаи
иљрои љазои љиноятї
Эзоњ ба моддањои 29 ва 30-и Ќонуни мазкур таѓйироти ќобили
таваљљўњ барои моддаи 72 ворид мекунад. Дар њељ сурат, кофтуков бо роњи
барањна кардан набояд њамчун чораи интизомї ва дигар шакли љазо
истифода бурда шавад.
Моддаи 74. Низоми тафтишоти мунтазам ва мустаќил

Маљмааи умумии СММ, Ќоидањои стандартиии њаддиаќали СММ барои њифзи
кўдакони аз озодї мањрумшуда (Ќоидањои Гаванна), МУ, 14 декабри с. 1990
(А/RES/45/113), ќоидаи 68.
364
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(1) Яке аз нигаронињои асосї дар робита ба кўдакони аз озодї
мањрумшуда вуљуд надоштани назорат (мониторинг)-и берунаи шароит,
нигоњубин ва муомила бо ин кўдакон мебошад. Барои таъмини пурраи
њимоя аз њуќуќи кўдакони аз озодї мањрумшуда бояд хадамоти мустаќили
назоратї таъсис дода шавад.365 Шароит ва таљњизоти муассисаи иљрои
љазои љиноятии кўдакон бояд аз тарафи муассисаи дахлдори давлатї
доимї ва марњила ба марњила аз назар гузаронда шавад, то ки мутобиќати
ин шароит ва таљњизот бо стандартњо ва меъѐрњои миллї ва байналмилалї
санљида шаванд.366 Дар ин робита, мавриди зикр аст, ки бояд Гузоришгари
махсуси СММ оид ба шиканља ва дигар гуна муомила, љазои берањмона,
ѓайриинсонї ва тањќиркунандаи шаъну шарафи инсонї ва Кумитаи
назорат ва иљрои чорањои зидди шиканља (CAT) ба муассисаи иљрои љазои
љиноятии кўдакон дастрасї ва ба шароити он аз наздик ошної дошта
бошад. Ба муассисањои иљрои љазои љиноятии минтаќаи Аврупо Кумитаи
аврупої оид ба пешгирии шиканља ва муомила ѐ љазои ѓайриинсонї ва
тањќиркунандаи шаъну шарафи инсонї назорат мебарад.
(2) Хадамоти мустаќили назоратї набояд ба маъмурияти муассисаи
иљрои љазои љиноятии мавриди санљиш тааллуќ дошта бошад ва ба онњо
њисобот дињад. Бар замми ин, нозирони мустаќил «бояд иљозат дошта
бошанд, ки назоратро ба таври мураттаб, доимї ва марњила ба марњила ба
роњ монанд ва њамчунин салоњияти ташрифњои ногањон ва бидуни огоњии
ќаблї дошта бошанд».367 Нозирон бояд дастрасии бемањдуд барои
санљиши фаъолияти кормандони доимї ва ѓайридоимии муассисањои
иљрои љазои љиноятии кўдакон дошта бошанд. Онњо метавонанд «талаб
кунанд, ки бо кўдакони дар муассисањои иљрои љазои љиноятї буда дар
фазои алоњида ва бе иштироки шахсони сеюм вохўранд, сўњбат кунанд ва
ба он чї онњо гуфтан мехоњанд, гўш дињанд».368
Дар сурати мављудияти наќзи њуќуќи кўдакон ва ѐ муќаррароти
ќонунгузорї нозирон бояд ин гуна њолатњоро ба маќомоти салоњиятдор
барои тафтишот ироа доранд.369
Давлатњо ба он њидоят мешаванд, ки на фаќат хадамоти мустаќили
назоратї таъсис дињанд, балки инчунин Ваколатдори мустаќил таъйин
365Ин

мутобиќ аст бо Тавсияномаи 11-и Кумитаи вазирон (2008) ба давлатњои узв дар
бораи Ќоидањои аврупої дар мавриди ноболиѓони мањкумшуда, ки мавриди санксия ва
дигар чорањои зарурї ќарор мегиранд, аз тарафи Кумитаи вазирон аз 5 ноябри 2008 дар
вохўрии 1040-уми муовинони вазирон ќабул шудааст, бандњои 125-126.4.
366Нигаред ба Тавсияномаи 11-и Кумитаи вазирон (2008) ба давлатњои узв дар бораи
Ќоидањои аврупої дар мавриди ноболиѓони мањкумшуда, ки мавриди санксия ва дигар
чорањои зарурї ќарор мегиранд, аз тарафи Кумитаи вазирон аз 5 ноябри 2008 дар
вохўрии 1040-уми муовинони вазирон ќабул шудааст, банди 125
367Кумита оид ба њуќуќи кўдак, Ќайдњои умумии № 10. Њуќуќњои кўдакон дар адолати
судї нисбати ноболиѓон, 25 апрели соли 2007 (CRC/C/GC/10), банди 89.
368 Кумита оид ба њуќуќи кўдак, Ќайдњои умумии № 10. Њуќуќњои кўдакон дар адолати
судї нисбати ноболиѓон, 25 апрели соли 2007 (CRC/C/GC/10), банди 89. Нигаред
њамчунин ба: Ќоидањои стандартии њаддиаќал барои муомила бо зиндониѐн, Конгресси
якуми СММ доир ба пешгирии љиноят ва муомила бо мањкумшудагон, Женева, 22 август
– 3 сентябри соли 1955: њисобот омода шудааст аз тарафи Котибот (Нашри СММ, Sales
No. 1956.IV.4), Ќоидањои 35 ва 36.
369 Маљмааи умумии СММ, Ќоидањои СММ оид ба њифзи ноболиѓони аз озодї мањрумшуда,
(Ќоидањои Гаванна), ќабулшуда аз тарафи Маљмааи умумии СММ, 14 декабри соли 1990,
(A/RES/45/113), Ќоидаи 74.
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намоянд, ки чунин њолатњои наќзи њуќуќ ва ќонунгузориро тафтиш
кунад.370
(3) Муваффаќияти механизми мустаќили назоратї аз самаранокии
кори он вобаста мебошад. Барои њамин, њар як кўдаки дар муассисаи
иљрои љазои љиноятї буда бояд њаќќи бевосита ба нозир шикоят карданро
дошта бошад. Барои пешгирии оќибатњои манфии шикояти кўдак, ки
кормандони муассисаи иљрои љазои љиноятї метавонанд барои ў амалї
намоянд, ў бояд бо нозир дар алоњидагї сўњбат кунад. Нозир шароитеро
дар муассисаи иљрои љазои кўдакон талаб менамояд, ки барои кўдакон
созгор бошад. Ў талаб мекунад, ки бо кўдакони аз озодї мањрумшуда он
тарзе муомила карда шавад, ки хоњишу эњтиѐљоти онњо њамчун кўдак ба
њисоб гирифта шаванд. Бояд ба назар гирифта шавад, ки кўдакон хоњишу
эњтиѐљоти худро на њамеша даќиќ ва равшан ба калонсолон баѐн карда
метавонанд.
Моддаи 75. Шикоятњо ва дархостњо
(1) Кўдакон њуќуќ доранд, ки ба роњбарияти муассисаи иљрои љазои
љиноятї,371 маъмурияти марказї, маќомоти назораткунанда ва дигар
маќомоти мустаќил дархостњо ва шикоятњои худро дар мавриди
масъалањое, ки ба шароит ва вазъияти онњо дар муассисаи иљрои љазо дахл
доранд,372 ирсол намоянд.
Ин гуна шикоятњо на аз љињати мазмун ва на аз љињати мундариља
сензура карда намешаванд.373 Механизми пешнињоди шикоят «махфї,
мутобиќ ба синну сол, ба љинс ва дастрас» ба кўдакони аз озодї

Маљмааи умумии СММ, Ќоидањои СММ оид ба њифзи ноболиѓони аз озодї мањрумшуда,
(Ќоидањои Гаванна), ќабулшуда аз тарафи Маљмааи умумии СММ, 14 декабри соли 1990,
(A/RES/45/113), Ќоидаи 77.
371 Маљмааи умумии СММ, Ќоидањои СММ оид ба њифзи ноболиѓони аз озодї мањрумшуда,
(Ќоидањои Гаванна), ќабулшуда аз тарафи Маљмааи умумии СММ, 14 декабри соли 1990,
(A/RES/45/113), Ќоидаи 75. Инчунин, нигаред ба Ќоидаи 36(1)-и Ќоидањои стандартии
њаддиаќал барои муомила бо зиндониѐн, [Конгресси якуми СММ доир ба пешгирии
љиноят ва муомила бо мањкумшудагон, Женева, 22 август – 3 сентябри соли 1955: њисобот
омода шудааст аз тарафи Котибот (Нашри СММ, Sales No. 1956.IV.4)], ки муќаррар
мекунад, ки мањкумшудагон чунин имкониятро бояд дар њама рўзњои њафта дошта
бошанд.
372Нигаред Ќоидаи 36(3)-и Ќоидањои стандартии њаддиаќал барои муомила бо зиндониѐн,
Конгресси якуми СММ доир ба пешгирии љиноят ва муомила бо мањкумшудагон,
Женева, 22 август – 3 сентябри соли 1955: њисобот омода шудааст аз тарафи Котибот
(Нашри СММ, Sales No. 1956.IV.4); Тавсияномаи 6-уми Њисоботи муштараки Дафтари
Комиссариати олї оид ба њуќуќи башар, Дафтари СММ оид ба маводи нашъаовар ва
љинояткорї ва Намояндаи махсуси Котиби генералї оид ба зўроварї дар нисбати
кўдакон дар бораи пешгирї ва вокунишњо ба зўроварї дар нисбати кўдакон дар доираи
системаи адолати судї, 27 июни соли 2012, (A/HRC/21/25); Тавсияномаи 11-и Кумитаи
вазирон (CM/Rec (2008)11) ба давлатњои аъзо оид ба Ќоидањои аврупої дар мавриди
ноболиѓони мањкумшуда, ки мавриди санксия ва чорањои зарурї ќарор гирифтаанд,
ќабулшуда аз тарафи Кумитаи вазирон аз 5 ноябри соли 2008 дар вохўрии 1040-уми
муовинони вазирон, банди 121.
373Маљмааи СММ, Ќоидањои Созмони Милали Муттањид оид ба њифзи ноболиѓони аз озодї
мањрумшуда (Ќоидањои Гаванна), ќабулшуда аз тарафи Маљмааи умумии СММ, 14
декабри соли 1990 (A/RES/45/113), Ќоидаи 76.
370
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мањрумшуда мебошад374 Новобаста ба он ки масъулияти њимояи кўдакон
бар зиммаи мудири муассисаи иљрои љазои љиноятї гузошта шудааст,
«шахси ваколатдор» низ ўњдадор аст, ки иљроиши муќарраротро талаб
кунад, дастрасии бемамониати кўдакон (ва кормандон)-ро ба механизми
њисоботї таъмин намояд ва њамчунин ислоњи шикоятњоеро, ки ба
шахсияти мудир мансубанд, назорат кунад.
(2) Барои он ки кўдакон бо истифода аз њуќуќњои худ аз имконияти
ирсоли шикоят бархурдор бошанд, аз ин рў, онњо бояд аз њуќуќњои худ ва
тартиби ќонунии пешнињоди шикоят пурра огоњ бошанд.375 Ќоидаи 35(1)-и
SMR муќаррар мекунад, ки њар як зиндонї бо маълумоти хаттї дар бораи
роњњои салоњиятноки дастрасї ба иттилоот ва пешнињоди шикоят ва
њамчунин дар бораи њуќуќу ўњдадорињои шахсии худ таъмин бошад. Ба
кўдакон ин гуна маълумот бо дарназардошти синну сол, мушкилоти
марбут ба саводнокї ва монеањои забонї пешкаш карда мешавад. Барои
таъмини самаранокии механизми шикоят, Ќонуни мазкур як ќатор
принсипњои бунѐдиеро фаро мегирад, ки ба стандартњо ва таљрибањои
мусбати байналмилалї асос ѐфтаанд. Тибќи Ќоидањои Гаванна, тафтиши
шикоят бояд ба таври фаврї сурат гирад ва кўдак аз натиљаи тафтиш
бетаъхир хабардор карда шавад.376 Дар акси њол, агар механизми тафтиш
мураккаб бошад, кўдакон аз шикоят кардан худдорї мекунанд. Ин, пеш аз
њама, вазифаи маъмурияти муассисаи иљрои љазои љиноятї мебошад, ки
тартиби пешнињоди шикоятњои кўдаконро осон кунад. Зарурати чунин
механизм аз тарафи Кумита оид ба КЊК дар банди 89-и Эзоњи умумии №
10 нишон дода шудааст.
Ќоидањои Гаванна њуќуќи кўдаконро ба дастгирї барои навиштану
пешнињоди шикоят низ дар назар дорад. Бахусус, «наврасоне, ки хатту
савод надоранд, бояд ба ѐрї ва хизмати муассисањо ва созмонњои
љамъиятї ва хусусї дастрасї дошта бошанд, ки машварати њуќуќї
пешнињод мекунанд ва ѐ барои ќабулу баррасии шикоятњо салоњият
доранд»377
Моддаи 76. Интиќоли кўдаки мањкумшуда ба муассисаи дигари иљрои
љазои љиноятї
374Ќарори

Маљмааи умумии СММ (GA Res. 63/241), Њуќуќњои кўдакон, 13 марти 2009, op.
банди 27 (e). Тибќи op. банди 27 (j) Давлатњо њидоят мешаванд, ки «Механизмњои
бехатар, барои љамъият ошкор, конфиденсиалї ва дастрас таъсис дињанд, ки ба кўдакон,
намояндагони онњо ва дигарон имкон фароњам меоранд, ки њодисањои зўроварї дар
нисбати кўдакон маълумот дода шаванд, дар мавриди ин њодисањо аризањои шикоятї
пешнињод карда шаванд, дастрасии њамаи онњое, ки мавриди зўроварї ќарор гирифтаанд,
ба хизматрасонињои конфиденсиалї, тиббї ва иљтимоии ба кўдак равонагардида таъмин
карда шавад. Дар рафти чунин хизматрасонї ниѐзњои љинсии духтарон ва писарони
мавриди зўроварї ќарор гирифта бояд ба њисоб гирифта шаванд.».
375Кумита оид ба њуќуќи кўдак, Ќайдњои умумии № 10, Њуќуќњои кўдакон дар адолати судї
нисбати ноболиѓон, 25 апрели 2007 (CRC/C/GC/10), банди 89.
376Маљмааи умумии СММ, Ќоидањои Созмони Милали Муттањид оид ба њифзи ноболиѓони
аз озодї мањрумшуда (Ќоидањои Гаванна), ќабулшуда аз тарафи Маљмааи умумї, 14
декабри 1990 (A/RES/45/113)
377Маљмааи умумии СММ, Ќоидањои Созмони Милали Муттањид оид ба њифзи ноболиѓони
аз озодї мањрумшуда (Ќоидањои Гаванна), ќабулшуда аз тарафи Маљмааи умумї, 14
декабри 1990 (A/RES/45/113), Ќоидаи 78.
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(1) Ин муќаррарот банди 96-и Тавсияномаи Шўрои Аврупо оид ба
Ќоидањои Аврупої дар бораи ноболиѓони мањкумшударо, ки мавриди
санксия ва чорањои зарурї ќарор гирифтаанд, инъикос мекунад. 378
Интиќоли кўдаки мањкумшуда ба муассисаи дигари иљрои љазои љиноятї
фаќат дар њолатњои истисної иљозат дода мешавад. Интиќоли кўдак танњо
дар сурате иљозат дода мешавад, ки он шароити бозгашт ва офияти
кўдакро дар љомеа таъмин кунад. Интиќол њамчунин дар њолате ногузир
аст, ки муњити муассисаи иљрои љазои љиноятї барои кўдак бисѐр
хатарнок бошад.
(2) Барои пешгирии њолатњои ѓайриќонунии интиќоли кўдаки аз
озодї мањрумшуда аз як муассиса ба муассисаи дигари иљрои љазои
љиноятї ќарори суд дар бораи интиќол њатмї мебошад. Ин гуна чора аз
банди 98-и Тавсияномаи Шўрои Аврупо оид ба Ќоидањои Аврупої дар
бораи ноболиѓони мањкумшуда, ки мавриди санксия ва чорањои зарурї
ќарор мегиранд, бармеояд.379 Он назорати судиро кафолат дода, салоњияти
роњбарияти муассисаи иљрои љазои љиноятиро дар мавриди љои
нигоњдории кўдаки аз озодї мањрумшуда мањдуд мекунад.
(3) Матн аз банди 99.1-и Тавсияномаи Шўрои Аврупо оид ба
Ќоидањои Аврупої дар бораи ноболиѓони мањкумшуда, ки мавриди
санксия ва чорањои зарурї ќарор гирифтаанд,380 барои тартиб додани ин
банд истифода бурда шуд.
Барои таъмини ѓамхории лозима дар нисбати кўдак дар муассисаи дигари
љазои љиноятї зарур аст, ки њамаи њуљљатњои марбута ба ин муассиса бо
роњи махфї гузаронда шаванд, то ки санадњо ва маълумоти шахсї дар
бораи кўдак фош нагарданд.
(4) Банди 99.2-и Тавсияномаи Шўрои Аврупо оид ба Ќоидањои
Аврупої дар бораи ноболиѓони мањкумшуда, ки мавриди санксия ва
чорањои зарурї ќарор гирифтаанд, дар ин муќаррарот бетаѓйирот ворид
карда шуд.381
Дар рафти интиќоли кўдак аз як муассиса ба дигар муассисаи иљрои
љазои љиноятї бояд ба шаъну шарафи инсонии ў эњтиром гузошта шавад.
Ин чунин маъно дорад, ки њимояи шахсии кўдак дар тамоми љараѐн, аз он
љумла дар роњи интиќол кафолат дода шавад. Интиќол бояд бо
378Тавсияномаи

11- Кумитаи вазирон (CM/Rec (2008)11) ба давлатњои аъзо дар бораи
Ќоидањои аврупої дар мавриди ноболиѓони мањкумшуда, ки мавриди санксия ва дигар
чорањои зарурї ќарор мегиранд, ќабулшуда аз тарафи Кумитаи вазирон аз 5 ноябри 2008
дар вохўрии 1040-уми муовинони вазирон, банди 96.
379Тавсияномаи 11- Кумитаи вазирон (CM/Rec (2008)11) ба давлатњои аъзо дар бораи
Ќоидањои аврупої дар мавриди ноболиѓони мањкумшуда, ки мавриди санксия ва дигар
чорањои зарурї ќарор мегиранд, ќабулшуда аз тарафи Кумитаи вазирон аз 5 ноябри 2008
дар вохўрии 1040-уми муовинони вазирон, банди 98.
380Тавсияномаи 11- Кумитаи вазирон (CM/Rec (2008)11) ба давлатњои аъзо дар бораи
Ќоидањои аврупої дар мавриди ноболиѓони мањкумшуда, ки мавриди санксия ва дигар
чорањои зарурї ќарор мегиранд, ќабулшуда аз тарафи Кумитаи вазирон аз 5 ноябри 2008
дар вохўрии 1040-уми муовинони вазирон, банди 99.1.
381Тавсияномаи 11- Кумитаи вазирон (CM/Rec (2008)11) ба давлатњои аъзо дар бораи
Ќоидањои аврупої дар мавриди ноболиѓони мањкумшуда, ки мавриди санксия ва дигар
чорањои зарурї ќарор мегиранд, ќабулшуда аз тарафи Кумитаи вазирон аз 5 ноябри 2008
дар вохўрии 1040-уми муовинони вазирон, банди 92.2.
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муносибати эњтиромона ва дўстона ва њатман аз тарафи он кормандоне
сурат гирад, ки дар ин робита машѓулиятњои махсус гирифтаанд.
Танаффусњои лозима, оби тозаи нўшиданї ва хўрока таъмин карда шавад.
Истифодаи ќувваи љисмонї ва воситањои мутеъкунї дар рафти интиќол
манъ аст ва танњо дар сурате иљозат дода мешавад, ки кўдак барои худ ва ѐ
барои атрофиѐн рафтори хатарнок кунад. Ба дахлнопазирии шахсии кўдак
дар рафти интиќол бояд эњтиром гузошта шавад.

БОБИ 7.
ЧОРАЊОИ ТАРБИЯВЇ, ИСЛОЊКУНАНДА ВА ЊАМГИРОЇ
БАРОИ ШАХСОНИ АЗ ЊАБС ОЗОДШУДА

Моддаи 77. Омодагї ба озод кардан
(1) Бисѐр кўдакони аз муассисаи иљрои љазои љиноятї озодшуда, бе
он ки ба љои зист, кор, тањсил, машварат ва ѐ дастгирии лозима фаро
гирифта шаванд, ба ихтиѐри худ гузошта мешаванд. Ин хилофи Ќоидањои
Гаванна мебошад, ки аз давлатњо талаб мекунад, то кўдакони ба озодї
баромада ба чунин шароит дастрасї дошта бошанд.382 Таъмин накардани
чунин шароит эњтимолияти рафтори љиноятии кўдакро зиѐд мекунад.
Барои ташкили шароити лозима барои кўдакони аз муассисањои љазои
љиноятї озодгардида њамоњангї ва банаќшагирии љиддї зарур мебошад.
Банаќшагирї бояд аз рўзи аввали њукми гирифтани кўдак сар шавад ва ба
њамгирої ва офиятбахшии ў дар љомеа равона гардад.383
(2) Пеш аз озод кардани кўдак аз муассисаи иљрои љазои љиноятї,
роњбарияти ин муассисаро зарур аст, ки омодагї дошта бошад ва њамаи
чорањоеро андешад ва амалї кунад, ки дар нуктањои (a)-(g)-и ин банд
номбар карда шудаанд ва барои озод кардани кўдак мусоидат
менамоянд.384 Тибќи Дастури Кумитаи вазирони Шўрои Аврупо оид ба
адолати нисбат ба кўдак хайрхоњона, «барномањои дастрасї, ки кўдаконро
пешакї барои бозгашт ба љомеа омода мекунанд, бояд ба ниѐзњои
эњсосотї ва љисмонї, муносибатњои оилавии онњо, таъминоти онњо ба

382Масалан,

нигаред ба Ќоидањои 38 ва 59-и Ќоидањои Гаванна, Маљмааи умумии СММ,
Ќоидањои Созмони Милали Муттањид оид ба њифзи ноболиѓони аз озодї мањрумшуда
(Ќоидањои Гаванна), ќабулшуда аз тарафи Маљмааи умумии СММ, 14 декабри 1990
(A/RES/45/113); Инчунин, нигаред ба Тавсияномаи Кумитаи вазирон (CM/Rec (2006)2) ба
давлатњои аъзо дар бораи Ќоидањои аврупої оид ба зиндон, ќабулшуда аз тарафи
Кумитаи вазирон аз 11 январи 2006 дар вохўрии 952-юми муовинони вазирон, банди 35.3.
383Тавсияномаи Кумитаи вазирон (CM/Rec (2003)20) ба давлатњои аъзо оид ба роњњои
нави бархурд бо љиноятњои ноболиѓон ва наќши адолат дар нисбати ноболиѓон,
ќабулшуда аз тарафи Кумитаи вазирон аз 24 сентябри 2003 дар вохўрии 853-юми
муовинони вазирон, банди 19.
384Дар ин робита нигаред ба Тавсияномаи Кумитаи вазирон (CM/Rec (2008)11) ба
давлатњои аъзо дар бораи Ќоидањои аврупої дар мавриди ноболиѓони мањкумшуда, ки
мавриди санксия ва дигар чорањои зарурї ќарор мегиранд, ќабулшуда аз тарафи Кумитаи
вазирон аз 5 ноябри 2008 дар вохўрии 1040-уми муовинони вазирон, банди 15.
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хона, мактаб, кор ва њамчунин ба њолати иљтимої-иќтисодии онњо
диќќати махсус дињанд».385
(3) Барои мусоидат ба раванди њамгирої кормандони муассисаи
иљрои љазои љиноятии кўдак, ки масъули њамгироии кўдак мебошанд, бояд
якљоя бо муассисаи масъул дар мањалле, ки кўдак баъди озодшавї ба он љо
бармегардад ва њамчунин бо оилаи кўдак ва худи кўдак наќшаи њамгироии
кўдакро тартиб дињанд. Њадди аќал, ин наќша бояд љои зист, наќлиѐте, ки
кўдакро ба љои зист мерасонад, имкониятњои тањсилу касбомўзї, љои кор,
дастгирии машваратї ва равоншиносї, њама гуна кўмаки зарурии тиббї
ва аз њама муњим дастгирии молиявиро барои кўдаки ба озодї баромада
таъмин намояд.386 Ин наќша бояд якљоя бо худи кўдак тартиб дода шавад,
мавќеъ ва хоњишњои ў ба њисоб гирифта шаванд ва дар сурати лозима ањли
оила ва наздикону њамсояњои кўдак низ љалб карда шаванд. Бар замми ин,
наќша бояд ном ва тафсилоти алоќаи коргари иљтимоиеро дар бар дошта
бошад, ки бо кўдаки ба озодї баромада кор мебарад. Якчанд моњ пеш аз
озод кардани кўдак муассисаи иљрои љазои љиноятї бояд барои ў шароити
лозими тањсилотї ва дастгирии равоншиносї ва иљтимої дар шакли
курсњои махсус фароњам орад, то ки кўдак аз моњият ва маќсадњои наќша
огоњ шавад. Ќабл аз озод кардани кўдак, ў бояд имконияти ба назди ањли
оилааш рафтанро дошта бошад. Ин гуна чорањои пешакї барои
њамгироии кўдак муњим мебошанд ва њамчунин ба кормандони масъули
њамгироии кўдак дар муассисаи иљрои љазои љиноятї имконият медињанд,
ки аз шароити оилавї барои ќабули кўдак баъди озодшавї бохабар
шаванд.387 Бисѐр зарур аст, ки кормандони муассисаи иљрои љазои
љиноятї, ки аз машѓулиятњои даркорї гузаштаанд, воњиди офиятбахшї ва
њамгироиеро таъсис дињанд, ки масъули кор бо кўдакон ва муассисањои
дахлдори минтаќае бошад, ки кўдакони озодгардида дар он љо истиќомат
хоњанд кард. Бо ин роњ, кормандон дар тайѐр кардани кўдакон барои
озодї аз муассисањои иљрои љазои љиноятї касбият њосил мекунанд. Дар
бисѐре аз кишварњо хадамоти нозироти корњои ислоњї вазифаи дастгирии
кўдакони ба озодї баромадаро ба ўњда мегиранд, вале агар чунин хадамот
вуљуд надошта бошад, ин вазифа ба зиммаи созмонњои ѓайрињукуматї
(СЃЊ) меафтад. Вобаста ба имконият, муассисаи иљрои љазои љиноятї ва
хадамоти нозироти корњои ислоњї бояд кўдакро ба оилааш баргардонанд
ва дар сурати зарурат ба ў кўмак кунанд. Зиндагии оилавї имконияти
њамгироии муваффаќонаи кўдакро меафзояд. Аммо барои баъзе кўдакон
бозгашт ба оила манфиатнок нест ва ѐ њатто ѓайриимкон мебошад. Барои
њамин, зарур аст, ки хадамоти нозироти корњои ислоњї ва ѐ маќомоти
дахлдор манфиатбахш будани бозгашти кўдакро ба оилаашон маълум
намоянд. Ин гуна санљиш бояд пеш аз озод кардани кўдак сурат гирад, то
ки ваќти кофї барои омода кардани ањли оила барои ќабули кўдак вуљуд
дошта бошад. Дар акси њол, чорањои алтернативї бояд андешида шаванд.
385Дастури

IV.A.6.21.c, Дастури Кумитаи вазирони Шўрои Аврупо оид ба муомилаи одилона
ба кўдакон ва меморандуми эзоњотии он, 17 ноябри 2010.
386Инчунин нигаред ба Тавсияномаи Кумитаи вазирон (CM/Rec (2003)20) ба давлатњои
аъзо оид ба роњњои нави бархурд бо љиноятњои ноболиѓон ва наќши адолат дар нисбати
ноболиѓон, ќабулшуда аз тарафи Кумитаи вазирон аз 24 сентябри 2003 дар вохўрии 853юми муовинони вазирон, банди 19.
387Маљмааи умумии СММ, Ќоидањои Созмони Милали Муттањид оид ба њифзи ноболиѓони
аз озодї мањрумшуда (Ќоидањои Гаванна), ќабулшуда аз тарафи Маљмааи умумии СММ,
14 декабри 1990 (A/RES/45/113), Ќоидаи 59.
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Моддаи 78. Пеш аз мўњлат озод кардан
(1) Моддаи 37(b) КЊК муќаррар менамояд, ки мањрум кардан аз
озодї бояд барои муњлати кўтоњтарини имконпазир бошад. Барои
иљроиши ин талабот, њама гуна њукми айбдоркунї бо мањрум кардан аз
озодї бояд марњила ба марњила аз нав дида баромада шавад ва дар асоси
зарурати дар муассисаи иљрои љазои љиноятї нигоњ доштани кўдак ќарори
нав ќабул карда шавад.388 Эзоњ ба Ќоидаи 28-и Ќоидањои Пекин муќаррар
мекунад, ки «дар сурати мављудияти далел дар бораи рафтори ќаноатбахш
ва офиятноке, ки њатто собиќ мањкумшудагони хатарнок аз худ зоњир
мекунанд, онњо бояд шартан озод карда шаванд». Ин гуна аз нав дида
баромаданњои давраї тавассути Моддаи 25 КЊК таќвият дода мешавад.
(2) Вобаста ба ќонунгузории миллї, аз нав дида баромадан бояд аз
тарафи суд ва агар имкон бошад, аз тарафи Комиссияи ваколатдор оид ба
ин масъалаи кўдакон ва ѐ маќомоти мушобењ, ки бо ќонуни махсус амал
мекунад, сурат гирад. Ин маќомот тасмим мегиранд, ки оѐ имкони пеш аз
мўњлат озод кардани кўдак аз муассисаи иљрои љазои љиноятї вуљуд дорад
ва ѐ њанўз барои ин барваќт аст. Тавсияњое, ки аз ин амал бармеоянд, бояд
ба тариќи хаттї пешнињод гарданд. Суде, ки кўдакро аз озодї мањрум
карда буд, метавонад њамчунин ќарори пеш аз мўњлат ва дар зери шароити
муайян озод кардани ин кўдакро дар муњлати 15 рўзи корї ќабул кунад.
Дар њолате ки Комиссияи ваколатдор оид ба аз нав дида баромадани
ќарори суд оид ба кўдакон парвандаи кўдакро дар ихтиѐр дорад,
метавонад ќарори пеш аз мўњлат ва дар зери шароити муайян озод
кардани ин кўдакро дар муњлати 15 рўзи корї ќабул кунад.
(3) Агар ќарори [номи маќомоти салоњиятнок дар мавриди тартиби
озод кардани мањбусшудагон] озод кардани кўдакро муќаррар насозад,
сабабњо барои ин ва корњои навбатие, ки бояд аз љониби кўдак ва
муассисаи иљрои љазои љиноятї барои аз нав дида баромадани имконияти
озод кардани кўдак анљом дода шаванд, муайян ва пешнињод карда
шаванд.
(4) Роњбарияти муассисаи иљрои љазои љиноятї метавонанд дар
рафти пеш аз мўњлат озод кардани кўдак фаъолона иштирок кунад. Дар
сурате ки сабабњои эътимодбахш барои пеш аз мўњлат озод кардани кўдак
вуљуд дошта бошанд, роњбарият метавонад аз маќомоти салоњиятдор, ки
дар банди (2) ќайд гардид, барои пеш аз мўњлат озод кардани кўдак
дархост намояд. Ин имкон медињад, ки барномаи пеш аз мўњлат озод
кардан ба роњ монда шавад ва зарурат ба дархости худи кўдак намонад.
(5) Тибќи Моддаи 5 (6)-и Ќонуни мазкур, кўдак њуќуќ дорад, ки ариза
пешнињод кунад ва суде, ки парвандаи ўро барои пеш аз мўњлат озод
кардан баррасї мекунад, иваз намояд. Ў њуќуќ дорад, ки бо чунин ариза
баррасии парвандаи худро аз суди муќаррарї ба суди кўдакон [суди
ноболиѓон] [суди љавонон] иваз намояд.
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Моддаи 79. Озодкунии шартї
(1-3) Озодкунии шартї, ки дар баъзе мавридњо инчунин озодкунї бо
ваколат номида мешавад, њолатеро дар назар дорад, ки пеш аз мўњлат озод
кардани кўдак аз муассисаи иљрои љазои љиноятї шароити махсусеро дар
бар мегирад. Ин гуна шароитро маќомоте муќаррар мекунад, ки
салоњияти пеш аз мўњлат озод карданро дошта бошад, дар њоле ки шароит
ва талаботи озодии пеш аз мўњлат метавонанд мухталиф бошанд. Аз кўдак
шояд талаб карда шавад, ки дар љои муайян, чунончи дар «паноњгоњ»
истиќомат кунад ва дар мањалли худ ба барномањои махсуси њамгирої
шомил шавад. Ба ў инчунин шарт гузошта мешавад, ки бегоњ дар соати
муайян ба хона баргардад, ба љойњои муайян наравад ва ѐ бо одамони
муайян робита накунад. Аз ў шояд талаб карда шавад, ки ба таври давраї
аз санљиши тиббии маводи мухаддир гузарад, дар зери назорати муассисаи
табобати равонї ќарор гирад ва ѐ доруњои муайянро њар сари чанд ваќт
вобаста ба зарурат ќабул кунад. Чун шарти озодї, одатан кўдак дар
хадамоти нозироти корњои ислоњї (ва ѐ маќомоти дахлдор) ба ќайд
гирифта мешавад. Ин муассиса куллан ба иљроиши шароиту талаботи
озодї аз тарафи кўдак љавобгар мебошад. Дар њолате ки давлат чунин
хадамотро надошта бошад, бояд маќомоте муќаррар карда шавад, ки ба
назорат ва иљроиши шароиту талаботи озодї аз тарафи кўдак љавобгар
бошад.
(4) Бисѐр муњим аст, ки шароиту талаботи озодї дар нисбати кўдак
воќеъбинона бошанд ва њамчунин ба ў кўмак карда шавад, ки ин шароиту
талаботро иљро карда тавонад.389Бе кўмаку дастгирї эњтимол вуљуд дорад,
ки кўдак шароити озодиро базудї сарфи назар ва вайрон кунад. Наќзи
талаботу шароити озодї набояд маќомотро ба он њидоят кунад, ки
кўдакро бечунучаро ба муассисаи иљрои љазои љиноятї баргардонанд.
Балки онњоро бояд водор кунад, ки муносибати худро аз нав дида бароянд
ва барои иљроиши шароити озодї ба кўдак дастгирии бештар пешнињод
намоянд.
(5) Агар хадамоти нозироти корњои ислоњї [ва ѐ дигар маќомоти
дахлдор] ќарор ќабул кунад, ки бо сабаби вайрон кардани талаботу
шароити озодї аз тарафи кўдак, ѐ љиноятњои наве, ки ў содир кардааст ва
аз ин рў дар озодї будани ў барои дигарон хатарнок аст, ў ба муассисаи
иљрои љазои љиноятї барои адои њукми судии худ баргардонда шавад,
бисѐр муњим мебошад, ки кўдак дар бораи чунин ќарор ва сабабњои он
хабардор карда шавад. Илова ба ин, тибќи Моддаи КЊК 37(d), њар як
кўдаке, ки ба ў аз озодї мањрум шудан тањдид мекунад, бояд њуќуќи
дастрасї ба ѐрии њуќуќї ва њамчунин њуќуќи шикоят кардан аз болои
муассисаи иљрои љазои љиноятї дар суд ва дигар маќомоти ваколатдори
мустаќил дошта бошад. Ин гуна њуќуќ њам ба њукми судї дар бораи аз
озодї мањрум кардани ў ва њам ба баргардондани ў аз озодии шартї ба
муассисаи иљрои љазои љиноятї дахл дорад. Давлатњо бояд ќарор кунанд,
ки кадом маќомот ва ѐ хадамот салоњияти дархости баргардондани
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кўдакро ба муассисаи иљрои љазои љиноятї тавассути њукми суд доранд,
дар сурате ки кўдак шароиту талаботи озодиро наќз карда бошад.
Моддаи 80. Озод кардан дар асоси тарањњум
(1) Суд ва ѐ маќомоти ваколатдор, ки дар эзоњи Моддаи 76(2)-и ин
Ќонун зикр гардидаанд, метавонанд кўдаки аз озодї мањрумшударо дар
заминаи тарањњум (чунончи сабабњои тиббї) озод кунанд. Сабабњои
марбут ба тарањњум бемории вазнин ва ѐ имкони марги яке аз волидон ва ѐ
дигар аъзои оила, зарари љиддии љисмонї ва рўњоние, ки муассисаи иљрои
љазои љиноятї ба кўдак мерасонад ва ѐ бемории вазнини худи кўдакро дар
бар магиранд.
(2) Маќомоте, ки ќарор ќабул мекунад, агар зарур шуморад, њуќуќи
таъйин кардани шароиту талаботи муайяни озодкуниро дар заминањои
тарањњум дорад. Дар ин робита, эзоњ ба Моддаи 77(1-2) таѓйироти ќобили
таваљљўњ ворид мекунад.
Моддаи 81. Дастгирї ва назорат баъди озод кардан
(1) Бидуни дастгирии лозимї ва созгор барои кўдаке, ки аз муассисаи
иљрои љазои љиноятї озод мешавад, хатари он вуљуд дорад, ки корњои
офиятбахшии кўдак дар давраи мањрумияташ аз озодї барбод мераванд.
Эзоњоте, ки ба Ќоидањои Пекин390 ва Ќоидањои Гаванна ворид
гардидаанд, ањамияти ѓамхорї ва дастгирї дар нисбати кўдакро дар
давраи баъди муассисаи иљрои љазои љиноятї махсус ќайд мекунанд. Чун
рўзи озод кардани кўдак фаро мерасад, муассисаи иљрои љазои љиноятї
ўњдадор аст, ки кўдакро ба волидон ва ѐ васии ќонуниаш супорад. Дар
сурате ки волидон ва ѐ васии ќонунї имконияти кўдакро аз муассисаи
иљрои љазои љиноятї гирифтан надоранд, роњбарияти ин муассиса бояд
њамаи механизмњоеро ба роњ монад, ки кўдак бо амнияти тамом ба хонааш
расонда шавад. Корманди вазифадори муассиса кўдакро ба падару модар
ва ѐ васии ќонунии кўдак месупорад ва падару модар ва ѐ васии ќонунї
њуљљатеро имзо мекунанд, ки расондани кўдакро тасдиќ мекунад.
(2) Ин банд ўњдадорињои лозимиро ба ўњдаи давлатњо мегузорад.
Давлат ўњдадор аст, ки ќонуну ќарорњоеро ќабул кунад, ки ба њамгирої ва
офиятбахшии кўдак баъд аз муассисаи иљрои љазои љиноятї озод шуданаш
мусоидат намоянд. Бояд дар байни маќомоти гуногуни давлатї, идорањои
масъул ба некуањволї ва њамчунин дигар муассисањои марбута ба
њамгирої ва офиятбахшии кўдак њамкории зич вуљуд дошта бошад.
(3-4) Намудњои дастгирие, ки дар ин Ќонун номбар карда мешаванд,
ќисмати каме аз дастгирињое мебошанд, ки бояд барои кўдак дастрас
бошанд. Ќоидањои Пекин муќаррар мекунанд, ки давлат низ «сарпаноњ,
интернат, марказњои касбомўзии рўзона ва дигар шароити лозимии
Маљмааи умумии СММ, Ќоидањои стардартии аќаллии Созмони Милили Муттањид
бар бораи ба роњ мондани адлияи ноболиѓон (Ќоидањои Пекин), ќабулшуда аз тарафи
Маљмааи умумї, 29 ноябри 1985, (A/RES/40/33), Ќоидаи 29.
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њамгироии солимонаи наврасон ба љомеа»391 фароњам меорад. Давлатњо
бояд хадамоти нозироти ислоњии омўзишдидаро ба роњ монанд, то ки пеш
аз мўњлат озод кардани кўдак дар зери шароит ва талаботи муайян
самаранок бошад. Ин хадамот бояд њам бо худи кўдак ва њам ањли оилаи ў
кор баранд.
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