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70/175. Н:оидах;ои стандартии х;адди а1'али Созмони Милали Муттах;ид 
нисбат ба муносибат бо мах;бусон (Н:оидах;ои 

Ассамблеяи генералй, 

максади асосии Созмони Милали Муттах,идро, ки дар мук,аддимаи 
Оинномаи Созмони Миллаи Муттах,ид ва Эъломияи х,ук,ук,и башар1 ифода 

ёфтааст, ба рох,барй гирифта ва бо нияти боз тасдик,намоии эътик,од ба 
х,ук,ук,х,ои асосии инсон, ба эътибор ва арзиши шахсияти инсон бе ягон 
фарк,ият, дар баробарии занон ва мардон ва баробарии х,ук,ук,х,ои миллатх,ои 

калан ва хурд амал намуда, шароите мух,айё сохтан даркор аст, ки дар он 

адолат ва эх.тиром ба ух,дадорих,ое, ки аз шартномах,ои байналмилалй ва 
дигар сарчашмах,ои х,ук,ук,и байналмилалй бармеоянд, метавонанд риоя карда 
шаванд, инчунин ба рушди ич;тимой ва бех,таргардии шароити зиндагй 
х,ангоми озодии комил мусоидат намуда, 

бо истинод ба х,амаи стандартх,о ва меъёрх,о дар самти пешгирии ч;иноят ва 
адолати суди ич;тимой, ки бо хох,иши Комиссия оид ба пешгирии ч;иноят ва 
адолати суди ч;иноятй тах,ия карда шудаанд ва аз тарафи Ассамблеяи генералй 
к,абул ва ё тавсия дода шудаанд ва ё аз тарафи Конгресси Созмони Милали 
Муттах,ид оид ба пешгирии ч;иноят ва муносибат бо х,ук,ук,вайронкунандагон 

к,абул карда шудааст, бо эътирофи он ки Эъломияи х,ук,ук,и башар сарчашмаи 
рух,баландй барои тах,ияи стандартх,о ва меъёрх,ои Созмони Милали 
Муттах,ид дар самти пешгирии ч;иноят ва адолати суди ч;иноятй ба х,исоб 
меравад, 

бо нарзардошти кушиши чандинкаратаи Созмони Милали Муттах,ид ба 
гуманизатсияи адлати судии ч;иноятй ва х,ифзи х,ук,ук,и инсон ва мафх,уми 

асосии х,ук,ук,и инсонро дар фаъолияти х,арруза оид ба равон намудан ба 
адолати судии ч;иноятй ва пешгирии ч;иноятро к,айд намуда, 

1 J:\атьномаи 217 (III) 



бо дарки он ки, Ќоидањои стандартњои њадди аќали муносибат бо 
мањбусон2 стандартњои њадди аќали ба таври универсалї эътирофшудаи 
нигоњдории мањбусон дар њабс ба њисоб меравад ва аз лањзаи ќабули онњо дар 
соли 1955 дар Конгресси Созмони Милали Муттањид оид ба огоњинамоии 
љиноят ва муносибат бо њуќуќвайронкунандагон дар матни тањияи ќонунњо, 
сиёсат ва таљрибаи ба кори муассисањои иљрои љазои љиноятї вобастабуда 
таъсир ва ањамият калон дорад, 

бо назардошти он ки, дар Эъломияи Салвадор оид ба стратегияњои маљмўї 
барои љавоб додан ба вокунишњои глобалї: низоми пешгирии љиноят ва 
адолати суди љиноятї ва рушди онњо дар љањони таѓйирёбанда3 , 
давлатњо-аъзо эътироф намуданд, ки низоми боадолат, самаранок, 
њисоботдињанда ва инсонпарвари адолати судии љиноятї њангоми равон 
намудан ба адолати судї, пешгирии љиноят ва бурдани мубориза ба он, ба 
пайравї ба таъмини њифзи њуќуќи инсон асос меёбад ва арзишнокї ва 
мафњуми стандартњо ва меъёрњои Созмони Милали Муттањидро дар самти 
пешгирии љиноят ва адолати судии љиноятї њангоми тањия ва амалинамоии 
сиёсати миллї, расмиёт ва барномањо дар самти огоњинамоии љиноят ва 
адолати судии љиноятиро тасдиќ намуданд, 

бо назардошти рушди дурнамоии њуќуќи байналмилалии соли 1955 
оѓозёфта, ки ба муносибат бо мањбусон таалуќ дорад, аз он љумла дар доираи 
њуљљатњои байналмилалї ба монанди Паймони байналмилалї оид ба 
њуќуќњои гражданї ва сиёсї4 , Паймони байналмилалї оид ба њуќуќњои 
иќтисодї, иљтимої ва фарњангї4  ва Конвенсия бар зидди шиканља ва дигар 
намудњои муносибат ва љазои берањмона, ѓайриинсонї ва ё тањќиркунандаи 
шаъну шараф5 ва Протоколи факултативї ба он6 , 

бо истинод ба стандартњо ва меъёрњои Созмони Милали Муттањид дар 
самти огоњинамоии љиноят ва адолати судии љиноятї, ки ба муносибат бо 
њуќуќвайронкунандагон ва алтернативањои мањкумшавї ба мањбас таалуќ 
дорад, ки соли 1955 ќабул шудааст, махсусан ба Расмиёти иљрои самараноки 
ќоидањои стандартии њадди аќали муносибат бо мањбусон7, Маљмуи 
принсипњои њимояи њамаи шахсони  ба дастгиршавї ва ё мањбас дар дилхоњ 
шакл мањкумшуда8, Принсипњои асосии муносибат бо мањбусон9, Ќоидањои 
стандартии њадди аќали Созмони Миллаи Муттањид нисбати чорањое, ки ба 
мањкум шудан ба мањбас алоќаманд нестанд (Ќоидањои Токйо)10  ва 
Принсипњои асосии татбиќи барномаи адолати судии реститутсионї оид ба 
масъалањои адолати судии љиноятї11, 

________________________ 
2 Њуќуќи инсон: маљмуи шартнома хои байналмилалї. Љилди I (Ќисми якум), Шартномањои универсалї [нашриёти Созмони  
Милали Муттањид, дар фуруш тањти № R.02/XIV.4 (Vol.I, Part 1)], ќисмати J, №34 
3 Ќатъномаи 65/230, замима. 
4 Ниг. ба ќатъномаи 2200 А (XXI), замима 
5 United Nations, Treaty Series, vol. 1465, № 24841. 
6 Ibid, vol.2375, № 24841. 
7 Ќатъномаи 1984/47 Шурои Иќтисодї ва Иљтимої, замима. 
8 Ќатъномаи 43/173, замима 
9 Ќатъномаи 45/111, замима. 
10 Ќатъномаи 45/110, замима 
11 Ќатъномаи 200212 Шурои Иќтисодї ва Иљтимої, замима 



 

бо назардошти зарурати бањисобгирии даќиќи вазъи махсуси кудакон, 
ноболиѓон ва занон њангоми равон намудан ба адолати судї, махсусан дар 
шароити мањрум намудан аз озодї, ки ба он Ќоидањои стандартњои њадди 
аќали Созмони Милали Муттањид вобаста ба равон намудан ба адолати судї 
нисбат ба ноболиѓон (Ќоидањои Пекин)12, Принсипњои роњбарикунандаи 
Созмони Милали Муттањид барои огоњинамоии љиноят дар байни ноболиѓон 
(Принсипњои роњбарикунандаи Эр-рияд)13, Ќоидањои Созмони Милали 
Муттањид вобаста ба њифзи ноболиѓони аз озодї мањрумшуда14 ва Ќоидањои 
Созмони Милали Муттањид вобаста ба муносибат бо занон-мањбусон ва 
чорањои чазодињї барои занон-њуќуќвайронкунандагоне, ки бо мањрум 
намудан аз озодї вобаста нестанд (Ќоидањои Банкок)15 даъват менамоянд,  

 

бо истинод ба стандартњо ва меъёрњои Созмони Милали Муттањид дар 
самти огоњинамоии љиноят ва адолати судии љиноятии соли 1955 ќабулшуда, 
ки ба сифати дастурамали иловагї дар масъалањои муносибат бо мањбусон, аз 
он љумла Кодекси рафтори шахсони мансабдор оид ба дастгирии тартиботи 
њуќуќї16 , Принсипњои одоби тиббї, ки ба наќши кормандони тиб, махсусан 
духтурон дар њимояи мањбусон ва ё шахсони дастгиршуда аз шиканља ва 
дигар муносибат ва љазои берањмона, ѓайриинсонї ва тањќиркунандаи шаъну 
шараф17, Принсипњои асосии татбиќи ќувва ва яроќи оташфишон аз тарафи 
шахсони мансабдор оид ба нигоњдории тартиботи њуќуќї18, Принсипи 
тафтишоти самаранок ва њуљљатнигории шиканља ва дигар муносибат ва 
љазои берањмона, ѓайриинсонї ва тањќиркунандаи шаъну шараф19 ва 
Принсипњо ва муќаррароти роњбарикунандаи Созмони Милали Муттањид 
вобаста ба дастрасї ба кумаки њуќуќї ба низоми адолати судии љиноятї20, 

 

бо назардошти принсипњо ва стандартњои ба муносибат бо мањбусон 
вобастабуда, аз он љумла Принсипњо ва намудњои бењтарини таљрибаи њифзи 
шахсони аз озодї мањрумшуда дар минтаќаи ќитъаи Амрико, Ќоидањои 
таљдиди назаршудаи Аврупо нисбат ба мањбасњо, Эъломияи Кампал дар 
бораи шароити нигоњдорї дар мањбасхонањои Африќо21 , Эъломияи Аруш дар 
бораи таљрибаи дахлдори нигоњдорї дар мањбасњо22 ва Ќоидањо ва 
принсипњои роњбарикунанда вобаста ба мурофиаи адолатнок ва ёрии њуќуќї 
дар Африќо, 

 
 
 
 
_____________________________ 
12 Ќатъномаи 40/33, замима. 
13 Ќатъномаи 45/112, замима. 
14 Ќатъномаи 45/113, замима. 
15 Ќатъномаи 65/229, замима. 
16 Ќатъномаи 34/169, замима. 
17 Ќатъномаи 37/194, замима. 
18 Конгресси њаштуми Созмони Милали Муттањид оид ба пешгирии љиноят ва муносибат бо њуќуќвайронкунандагон, Гавана,    
27  август-7 сентябри соли 1990: маърузаи аз тарафи Котибот омодашуда (нашриёти Созмони Милали Муттањид, дар фуруш    
тањти № R.91.IV.2), боби I, ќисмати В, замима.  
 19 Ќатъномаи 55/89, замима 
20 Ќатъномаи 67/187, замима. 
21 Ќатъномаи 1997/36 Шурои Иќтисодї ва Иљтимої, замима. 
22 Ќатъномаи 1999/27 Шурои Иќтисодї ва  Иљтимої, замима. 
 



 

ба истинод ба ќатъномаи худ тањти 65/230 аз 21 декабри соли 2010 тањти 
унвони «Конгресси бистуми Созмони Милали Муттањид оид ба пешгирии 
љиноят ва адолати суди љиноятї», ки дар он вай аз Комиссия оид ба пешгирии 
љиноят ва адолати суди љиноятї хоњиш намудааст, ки гуруњи байнињукуматии 
экспертони њайати кушод барои мубодилаи маълумот дар бораи намудњои 
бењтарини таљриба, инчунин ќонунгузории амалкунандаи миллї ва њуќуќи 
амалкунандаи байналмилалї ва дар бораи таљдиди назар намудани Ќоидањои 
амалкунандаи стандартњои њадди аќали Созмони Милали Муттањид дар 
самти муносибат бо мањбусон, таъсис дода шавад, то ки онњо 
муваффаќиятњои охирини илмї ва намунањои бењтарини таљрибаро дар самти 
фаъолияти муассисањои ислоњотї-љиноятї ба назар гиранд, 

 

инчунин, ба истинод ба ќатъномаи худ тањти  67/188 аз 20 декабри соли 
2012,  68/190 аз 18 декабри соли 2013 ва 69/192 аз 18 декабри соли 2014, бо 
сарлавњањои «Ќоидањои стандартии њадди аќали муносибат бо мањбусон», 
махсусан дар ќатъномаи №68/190, ки дар он вай миннатдорона кореро, ки аз 
тарафи Гуруњи экспертон оид ба Ќоидањои стандартии њадди аќали 
муносибат бо мањбусон анљом додааст, ќайд намуд ва ќатъномаи 69/192, ки 
дар он вай ќайд намуд, ки бояд кушишњо барои ба охир расонидани љараёни 
таљдиди назар дар асоси тавсияњои се машварати Гуруњи экспертон ва 
пешнињодњои давлатњо-аъзо ба харљ дода шавад, 

 

бо ёддошти он ки, дар ќатъномаи худ тањти 68/190 вай тавсияњои гуруњи 
экспертњоро вобаста ба масъалањо ва муќаррароти Ќоидањои стандартии 
њадди аќали барои таљдиди назар љамъ кардашуда ва ба масъалањои зерин 
таалуќдоштаро ба назар гирифтааст: 

a) Эњтироми эътибори инсонї ва ањамияти шахсии мањбусон (ќоидаи 6, 
банди 1; 57-59; ва 60, банди 1), 

b) Хизматрасонии тиббї ва њифзи саломатї (ќоидањои 22-26; 52; 62; ва 71 
банди 2), 

c) Чорањои интизомї ва чорањои љазо, аз он љумла наќши корманди 
тиббї, хулосаи фардї ва кам намудани меъёри ѓизо (ќоидањои 27, 29, 31 ва 32), 

d) Тафтишот бурдани њамаи њодисањои марг дар мањбас, инчунин дилхоњ 
аломатњои шиканља ва ё намудњои муносибат ва љазоњои берањмона, 
ѓайриинсонї ва тањќиркунандаи шаъну шарафи мањбусон ва ё тасдиќоти онњо 
(ќоидаи 7 ва ќоидањои пешинњодшавандаи 44 бис ва 54 бис), 

e) Њимоя ва эњтиёљоти махсуси гуруњи осебпазири шахсони аз озодї 
мањрумшуда бо дар назардошти вазъият дар давлатњое, ки дар шароити 
душвор ќарор доранд (ќоидањои 6 ва 7), 

f) Њукуќ ба дастрасї ба намояндагии њуќуќї (ќоидањои 30;35, банди 1; 
37; ва 93), 

g) Шикоят ва назорати мустаќил (ќоидаи 36 ва 55), 

h) Иваз намудани истилоњоти куњнашуда (ќоидаи 22-26, 62, 82 ва 83 як 
ќатор дигар ќоидањо), 



 

i) Ба кормандони дахлдор омузонидани татбиќнамоии Ќоидањои 
стандартии њадди аќал (ќоидаи 47), 

 

Инчунин бо ёддошти он ки, дар ќатъномаи худ тањти 69/192 вай боз ќайд 
намуд, ки дилхоњ таѓйирот ба Ќоидањои стандартии њадди аќал набояд сатњи 
ягон стандартњои амалкунандларо паст намояд, балки бо маќсади таъмини 
бехатарї ва шароити башардустї барои мањбусон, муваффаќиятињои 
охирини илмї ва намунањои бењтарини таљрибаро дар самти фаъолияти 
муассисањои иљрои љазои љиноятї ба назар гирад, 

 

бо ёддошти љараёни фаъоли машваратии бо тавсияњои Гуруњи корї ба 
охиррасида, ки он панљсол давом намуд ва машваратњои пешакии техникї ва 
экспертї, машварат дар Вена, Буэнос-Айрес ва Кейптаун (Африќои Љанубї) 
ва иштироки фаъол ва сањмгузории давлатњо-аъзоро аз њамаи минтаќањо дар 
бар мегирифт, инчунин аз дастгирии намояндагони шабакаи барномаи 
Созмони Милали Муттањид дар самти огоњинамоии љиноят ва адолати судии 
љиноятї ва дигар муассисањои Созмони Миллаи Муттањид, аз он љумла 
Раёсати Комиссари Олии Созмони Милали Муттањид оид ба њуќуќи инсон, 
Зеркумита оид ба огоњинамоии шиканља ва дигар намудњои муносибат ва 
љазои берањмона, ѓайриинсонї ва тањќиркунандаи шаъну шараф, Раёсати 
Созмони Милали Муттањид оид ба нашъа ва љиноят, ташкилотњои 
байнињукуматї, аз он љумла Кумитаи байналмилалии салиби сурх, низоми 
муассисањои махсусгардонидашудаи Созмони Милали Муттањид, аз он љумла 
ташкилоти умумиљањонии тандурустї ва ташкилотњои ѓайрињукуматї ва 
экспертњои алоњида дар самти фаъолияти муассисањои иљро љазои љиноятї ва 
њуќуќи инсон, 

 

бо истинод ба ќатъномаи худ 69/172 аз 18 декабри соли 2014, тањти унвони 
«Њуќуќи инсон њангоми фиристодан ба адолати судї», ки дар он вай ањамияти 
принсипро эътироф намудааст, ки мутобиќи он шахсони аз озодї 
мањрумшуда, бояд истифодаи роњ надодан ба риоя накардани њуќуќи инсон ва 
њамаи њуќуќњои дигари инсон ва озодии асосии онро ба истиснои он 
мањдудиятњои ќонуние, ки зарурати он бо далели мањрумнамоии озодї 
шартгузорї шудааст, давом дињад, дар бораи он хотиррасон намуд, ки 
сафедкунии иљтимої ва муттањиднамоии шахсони аз озодї мањрумшуда, бояд 
яке аз маќсадњои муњимтарини низоми адолати суди љиноятї ба њисоб рафта, 
ба ќадри имкон онро таъмин намояд, ки њуќуќвайронкунандагон барои 
бурдани њаёти ќонунриоякунанда омода бошанд, махсусан эроди хусусияти 
умумидоштаи №21 дар бораи муносибати инсондустона бо шахсони аз озодї 
мањрумшудагон, ки аз тарафи Кумита оид ба њуќуќи инсон ќабул карда 
шудааст23, 

 

_____________ 
23 Њисоботи расмии Ассамблеяи генерелї, иљлосияи чилу њафтум, Иловаи №40 (А/47/40), замимаи VI.B.  

 

 



 

1. Сипос ва миннатдориро ба Њукумати Африќои Љанубї барои 
гузаронидани машварати Гуруњи экспертон оид ба Ќоидањои стандартии 
њадди аќали муносибат бо мањбусон дар Кейптаун (Африќои Љанубї) 2-5 
марти соли 2015, инчунин барои расонидани дастгирии молиявї ва иљро 
наќши роњбарикунанда дар доираи тамоми љараёни назорат, баён менамояд 
ва бо ќаноатмандї консенсуси аз руи нуњ самти мавзуї ва ќоидањои барои 
таљдиди назар намудан аз тарафи Гуруњи экспертњо дар машваратњои 
минбаъдаи худ бадастомадаро ќайд менамояд24; 

2. Миннатдориро ба Њукумати Аргентина барои гузаронидан ва 
маблаѓгузорї намудани машварати Гуруњи экспертњо дар Буэнос-Айрес 11-13 
декабри соли 2012 ва ба Њукумати Бразилия барои сањми молиявии он ба 
ташкили машварати Гуруњи экспертон, ки 25-28 марти соли 2014 дар Вена 
баргузор гардид, баён менамояд.   

3. Муњимияти кори бюрои машварати Гуруњи экспертонро, ки соли 2014 
дар Вена баргузор шудааст, оид ба омоданамоии њуљљатњо барои машварати 
Гуруњи экспертњо, ки дар Кейптаун соли 2015 дар њамкории бо Котибот 
гузаронида шудааст, махсусан њуљљати кории муттањидаи таљдиди 
назаршударо эътироф менамояд25; 

 

4. Ќайд менамояд, ки Эъломияи Дохин дар бораи ворид намудани 
масъалаи пешгирии љиноят ва адолати судии љиноятї ба рузномаи боз њам 
васеи Созмони Милали Муттањид бо маќсади њалли масъалањои иљтимої ва 
иќтисодї ва мусоидат ба таъмини волоияти њуќуќ дар сатњи миллї ва 
байналмилалї, инчунин иштироки љомеа, ки аз тарафи Конгресси сенздањум 
оид ба огоњинамоии љиноят ва адолати судии љиноятї ќабул карда шудааст, 
ки он 12-19 апрели соли 201526 дар Давња гузашт, Конгресси сенздањум кори 
Гуруњи экспертонро маъќул донист ва ба маълумот лоињаи Ќоидањои 
стандартии њадди аќали таљдидшудаи муносибат бо мањбусонро гирифт, ки 
тањияи онро Гуруњи экспертон дар машварати худ, ки моњи марти соли 2015 
дар Кейптан гузашта буд, ба охир расонид; 

5. Матни таљдиди назаршудаи Ќоидањои стандартии њадди аќали 
муносибат бо мањсубсонро, ки дар замима ба ќатъномаи мазкур мављуд аст, 
ба сифати Ќоидањои стандартии њадди аќали Созмони Милали Муттањид 
нисбат ба муносибат ба мањбусон ќабул менамояд; 
 

6. Тавсияњои Гуруњи экспертонро дар бораи он ки, ин ќоидањо бояд номи 
«Ќоидањои Нелсон Мандел»-ро гирад, ба њурмати президенти марњуми 
Африќои Љанубї Нелсон Ролихлахлы Мандел маъќул медонад, ки он дар њабс 
27 соли худро дар рафти мубориза бо њуќуќи инсон, баробарї, демократия ва 
таъсисёбии фарњанги љањонї дар тамоми љањон гузаронидааст; 

 
 

___________________ 
24 Ниг. ба E/CN.15/2015/17. 

25 UNODC/CCPCJ/EG.6/2015/2. 

26 Ќатъномаи 70/174, замима. 



 

7. ќарор мекунад, ки доираи Рузи байналмилалии Нелсон Мандел васеъ 
карда шавад, ки он њар сол санаи 18 июл27 љашн карда мешавад ва онро низ 
барои мусоидат намудан ба таъмини шартњои инсондустонаи мањкумшавї 
дар њабс истифода намояд, маърифатнокї дар бораи он ки мањбусон ќисми 
људонопазири љомеа ба њисоб мераванд ва барои эътирофи ањамияти кори 
кормандони муассисаи иљрои љазои љиноятї њамчун хизмати иљтимоии 
ањамияти махсус, ба давлатњо-аъзо, ташкилотњои минтаќавї ва ташкилотњои 
Созмони Милали Муттањид пешнињод менамояд, ки ин чорабиниро ба таври 
дахлдор ќайд намоянд; 

 

8. боз тасдиќ менамояд, ки дар матни банди 5 эродњои пешакї нисбат ба 
Ќоидањои Нелсон Мендел, хусусияти ѓайрињатмигии Ќоидањоро ќайд 
менамояд, гуногунии низоми њуќуќии давлатњо-аъзоро эътироф менамояд ва 
бинобар ин, тасдиќ менамояд, ки давлатњо-аъзо дар њолатњои дахлдор 
метавонанд татбиќнамоии Ќоидањоро мутобиќи низоми њуќуќи дохилии худ, 
бо дарназардошти руњия ва маќсади Ќоидањо мутобиќ гардонанд; 

 

9. давлатњо-аъзоро даъват менамояд, ки ба бењтар намудани шароити 
нигоњдории мањбусонро мутобиќи Ќоидањои Нелсон Мандел ва дигар 
стандартњо ва меъёрњои татбиќшавандаи Созмони Милали Муттањид дар 
самти огоњинамоии љиноят ва адолати судии љиноятї кушиш намоянд, 
мубодилаи маълумотњоро оид ба таљрибаи бомуваффаќ бо маќсади 
ошкорнамоии масъалањо дар љараёни амалинамоии Ќоидањои ба вуљудоянда 
давом дињанд ва таљрибаи худро дар самти бартарафнамоии ин масъалањо 
пешнињод намоянд; 

 

10. пешнињод менамояд, ки Комиссия оид ба пешгирии љиноят ва адолати 
судии љиноятї дар иљлосияњои минбадаи худ имконияти аз на барќарор 
намудани кори гуруњи экспертони байнињукуматии њайати кушодаро оид ба 
Ќоидањои стандартии њадди аќали муносибат бо мањбусонро бо маќсади 
ошкор намудани сабаќњои гирифташуда, воситањои давом додани мубодилаи 
таљрибањои бомуваффаќ ва масъалањое, ки дар љараёни амалинамоии 
Ќоидањои Нелсон Мандел ба вуљуд меоянд, дида барояд; 

 

11. даъват менамояд, ки давлатњо-аъзо барои амалинамоии Ќоидањои 
Созмони Милали Муттањид вобаста ба њифзи ноболиѓони аз озодї 
мањрумшуда14 ва Ќоидањои Созмони Милали Муттањид вобаста ба муносибат 
бо занон-мањбусон ва чорањои љазо барои занон-њуќуќвайронкунандагони бо 
мањрумнамої аз озодї вобастанабуда мусоидат намоянд (Ќоидањои 
Банкок)15; 

 

 

 

_________________ 
27 Ниг. ба ќатъномаи 64/13 



 

12. тавсия медињад, ки давлатњо-аъзо минбаъд низ ба камнамоии 
пуршавии мањбасњо кушиш намоянд ва дар њолатњои зарурї чорањоеро 
татбиќ намоянд, ки онњо ба мањкумнамої ба сифати таљрибаи нигоњдори дар 
њасби тосудї вобаста нестанд, ба васеъгардии дастрасї ба адолати судї ва 
механизми њифзи њуќуќ мусоидат намоянд, фаъолона алтернативањоро ба љои 
мањкумнамої ба мањбас татбиќ намоянд ва барномањои сафедкунї ва 
муттањиднамоии иљтимоиро мутобиќи Ќоидањои стандартии њадди аќали 
Созмони Милали Муттањид нисбат ба чорањое, ки ба мањкунамої ба мањбас 
алоќаманд нестанд, дастгирї намояд(Ќоидањои Токийо) 10; 

 

13. муњимияти мубодилаи ихтиёронаи таљриба ва намудњои 
бомуваффаќияти таљрибањо байни давлатњо-аъзо ва дар њолатњои зарурї бо 
ташкилотњои дахлдор, инчунин бо дархости давлатњо-аъзо расонидани 
кумаки техникї барои боз њам самаранок амалинамоии Ќоидањои Нелсон 
Манделро ќайд менамояд; 

 

14. даъват менамояд, ки давлатњо-аъзо имконияти људо намудани 
захирањои кадрї ва молиявиро барои мусоидат намудан ба бењтарнамоии 
шартњои нигоњдории мањбусон ва барои татбиќи Ќоидањои Нелсон Мандел 
баррасї намояд; 

 

15. хоњиш менамояд, ки Раёсати Созмони Милали Муттањид оид ба 
маводи наъшаовар ва љиноят пањнгардии васеи Ќоидањои Нелсон Манделро 
таъмин намояд, маводњои ёрирасонандаро омода намояд ва ба давлатњо-аъзо 
кумаки техникї ва хизматрасонии машваратї дар самти ислоњоти низоми 
иљрои љазои љиноятї бо маќсади тањия ва ё такмили ќонунгузорї, рамиёт, 
сиёсат ва таљрибаи ба фаъолияти низоми иљрои љазои љиноятї алоќаманд, 
мутобиќи Ќоидањо расонад; 

 

16. миннатдориро ба Комиссия оид ба пешгирии љиноят ва адолати суди 
љиноятї барои сањмгузорї дар фаъолият оид ба такмили равон намудан ба 
адолати судї бо роњи тањия ва мушаххаснамоии стандартњо ва меъёрњои 
байналмилалї дар самти огоњинамоии љиноят ва адолати суди љиноятї баён 
менамояд ва давлатњо-аъзоро даъват менамояд, ки дар ин самт кушишро ба 
харљ дињанд; 
 

17. хоњиш менамояд, ки Раёсати Созмони Милали Муттањид оид ба 
маводи нашъаовар ва љиноят ба мусоидат намудан ба татбиќнамоии 
стандартњо ва меъёрњои Созмони Милали Муттањид дар самти огоњинамоии 
љиноят ва адолати судии љиноятї, аз он љумла бо роњи пешнињоди 
хизматрасонињои машваратї ва кумаки техникї ба давлатњо-аъзо аз руи 
дархости онњо, аз он љумла расонидани кумак дар самти огоњинамоии љиноят, 
адолати судии љиноятї ва ислоњоти њуќуќї ва дар ташкили омоданамоии 
кормандони маќомоти њифзи њуќуќ, низоми пешгирии љиноят ва низоми 
адолати судии љиноятї, инчунин дастгирї ба роњбарият ва идоракунии 
низоми иљро љазои љиноятї, бо ин роњ мусоидат намудан ба баландбардории 
самаранокї ва пањнгардии имкониятњоро давом дињад; 



 

 

18. пешнињод менамояд, ки давлатњо-аъзо ва дигар донорњо захирањои 
ѓайрибуљетиро барои маќсадњои дар боло зикршуда мутобиќи ќоидањо ва 
расмиёти Созмони Милали Муттањид пешнињод намоянд; 

 

19. наќши муњими шабакаи барномаи Созмони Милали Муттањидро дар 
самти пешгирии љиноят ва адолати судии љиноятї, ташкилотњои 
байнињукуматї ва ѓайрињукуматї, ки дорои вазъи машваратиро дар назди 
Шурои Иќтисодї ва Иљтимої мебошанд, дар љараёни таљдиди назар намудан 
ва мусоидат намудан ба пањншавї, эътиборпайдонамої ва татбиќи амалии 
Ќоидањои Нелсон Мендел мутобиќи расмиёте, ки амалишавии самараноки 
онњоро таъмин менамояд, тасдиќ менамояд. 

 

Иљлосияи пленарии 80-ум, 
 17 декабри соли 2015 

 
Замима 

Ќоидањои стандартњои њадди аќали Созмони Милали Муттањид нисбат ба 
муносибат бо мањбусон (Ќоидањои Нелсон Мандел) 

Эроди пешакии 1 

Ќоидањои дар поён овардашуда маќсади ба таври мушаххас шарњ додани 
низоми муассисањои иљрои љазои љиноятиро надорад, балки танњо барои он 
таъин шудаанд, ки дар асоси муваффаќиятњои аќидањои муосир ва бо 
дарназардошти элементњои асосии низоми бештар ќонеъкунанда дар айни 
замон он чиро ифода намоянд, ки одатан аз нуќтаи назари принсипиалї ва 
амалї дар самти муносибат ба мањбусон ва идоракунии мањбасхонањо дуруст 
ба њисоб меравад. 

Эроди пешакии 2 

1. Бо дарназардошти гуногунии шароитњои њуќуќї, иљтимої, иќтисодї ва 
геогерафї дар љањон аниќ аст, ки на њамаи ин ќоидањоро дар њама љо ва 
якбора истифода кардан мумкин аст. Вале онњо бояд дар њаёт кушиши 
мунтазамро ба паси сар намудани душворињои амалии дар сари роњи 
амалинамоии онњо ба вуљудомада љалб намоянд, зеро умуман онњо он 
шартњои њадди аќалро ифода менамоянд, ки аз тарафи Созмони Милали 
Муттањид ќобили ќабул њисобида мешавад. 
 
2. Аз тарафи дигар онњо доираи фаъолиятеро дар бар мегиранд, ки дар он 
аќида доимо ба пеш меравад. Онњо маќсади монеа шудан ба гузаронидани 
амалияњо ва тачрибањои бо принсипњои дар онњо мављуда хос ва ба муваффаќ 
шудан ба маќсадњои дар онњо муайяншударо надоранд. Дар ин асно 
маъмурияти марказии мањбасњо њама ваќт метавонанд пурра ба таври асоснок 
аз ин ќоидањои худдорї намоянд. 



 

 

Эроди пешакии 3 

1.Ќисми I ќоидањо ба идоракунии умумии мањбасњо таалуќ дорад ва нисбати 
њамаи категорияњои мањбусон, новобаста аз он ки онњо аз руи парвандањои 
љиноятї ва ё гражданї мањкум шудаанд ва оё онњо танњо тањти тафтишот 
ќарор дорад ва ё мањкум шудаанд, аз он љумла мањбусоне, ки ба мавзуи 
«чорањои бехатарї» ва ё чорањои ислоњнамоии аз тарафи судњо таъингардида 
таалуќ доранд, вобаста мебошанд. 

 

2.Дар ќисми II ќоидањое, ки ба категорияњои махсус дохил мегардан ифода 
ёфтаанд, ки онњо дар њар як ќисмњо дарљ гардидаанд. Вале ќоидањое, ки дар 
ќисмати А ифода ёфтаанд, ки онњо ба мањбусони мањкумшуда таалуќ доранд, 
метавон дар сатњи баробар нисбати он категорияњои шахсоне, ки дар  
ќисматњои В, С, D дарљ гардидаанд, татбиќ намуд, ба шарте, ки онњо ба 
ќоидањое, ки барои ин категорияњои одамон тањия шудаанд, мухолифат 
накунанд ва вазъияти охиринњоро бењтар намояд. 

Эроди пешакии 4 

1. Ќоидањо маќсади батанзимдарории муассисањоро барои хурдсолон, ба 
монанди марказњои нигоњдорї дар њабс ва ё колонияњои ислоњї барои 
ноболиѓон надорад. Новобаста аз ин, ќисми I метавонад нисбати ин гуна 
муассисањо низ татбиќ карда шавад. 

2. Ба категорияи хурдсолон њадди аќал њамон мањбусони љавонеро ворид 
намудан мумкин аст, ки онњо ба тобеияти судњо оид ба ноболиѓон ворид 
мегарданд. Чун ќоида, чунин шахсони љавонро ба мањбаси мањкум намудан 
мумкин нест. 

 

I. Ќоидањои умумитатбиќшаванда, 

Принсипњои асосї 

Ќоидаи 1 

Њамаи мањбусон бояд аз муносибати эњтиромонаи дар натиљаи эътибори 
ба онњо додашуда ва арзиши онњо њамчун шахсият, истифода намоянд. Њељ 
яке аз мањбусон набояд ба шиканља ва дигар намудњои муносибат ва љазоњои 
берањмона, ѓайриинсонї ва тањќиркунандаи шаъну шарафи инсон гирифтор 
шаванд, њамаи мањбусон бояд аз он њифз карда шаванд ва ягон вазъият 
њамчун асос барои онњо ба њисоб намераванд. Доимо бояд муњофизат ва 
бехатарии мањбусон, њайати кормандон, шахсоне, ки хизмат мерасонанд ва 
зиёраткунандагон таъмин карда шавад. 

Ќоидаи 2 

1. Ќоидањои мазкурро бояд беѓараз татбиќ намуд. Табъиз аз руи аломати 
нажодї, ранги пуст, љинс, забон, эътиќоди динї, сиёсї ва дигар эътиќодњо, 
баромади миллї ва ё иљтимої, вазъи молумулкї, таваллуд ва ё дигар 
вазъиятњо роњ дода намешавад. Бояд эътиќоди динї ва муќаррароти 
маънавии мањбусон эњтиром карда шавад. 
 



 

2. Бо маќсади татбиќи амалии принсипи ѓайритабъизї, ба маъмурияти мањбас 
зарур аст, ки эњтиёљоти фардии мањбусонро, махсусан категорияи осебпазири 
мањбусонро ба назар гирад. Бояд чорањо оид ба њифз ва њавасмандгардонии 
њуќуќи мањбусон бо эњтиёљоти махсус андешида шавад ва чунин чорањо 
набояд табъизї ба  њисоб раванд. 

Ќоидаи 3 

Мањкум намудан ва дигар чорањое, ки шахсро аз муњити атроф мањрум 
менамояд, ба онњо алакай зањмат мерасонанд, зеро онњо бо мањрум намудан 
аз озодї, њуќуќи ин шахсонро ба худмуайянкунї мањрум менамоянд. Бинобар 
ин, ба истиснои њолатњое, ки ќисмњои алоњида ба сафедшудагон дода мешавад 
ва ё ин интизомро талаб менамояд, низоми мањбас набояд азоби аз ин 
муќаррарот барояндаро душвортар намояд. 

Ќоидаи  4 

1.Маќсади мањкумнамої ба мањбас ва ё мањрумнамоии њамшабењ аз озодї, ин 
ба таври асосї њимояи љомеа аз љинояткорон ва камнамоии њодисањои 
ретседивизм ба њисоб меравад. Ин маќсадњо танњо метавонанд дар он њолат 
амалї карда шаванд, ки агар муњлати мањкумнамої ба ќадри имкон, барои 
таъмини муттањиднамоии ин шахсон дар љомеа пас аз озод шудани онњо 
истифода карда шавад, то ки онњо тавонанд мустаќилона ва бо риояи ќонун 
зиндагї намоянд. 

 

2.Бинобар ин, маъмурияти мањбас ва маќомоти ваколатдорро зарур аст, ки 
имконияти мављуда ва дахлдорро барои гирифтани таълим, тайёрии касбї ва 
корњо, инчунин дигар намуди кумакњо, аз он љумла кумакњои дорои хусусияти 
ислоњнамої, маънавї, руњї, иљтимої, тиббї ва варзиширо пешнињод намояд. 
Ба њар њол, барномањо, чорабинињо ва хизматрасонињо бояд бо 
дарназардошти эњтиёљоти фардии азнавтарбиякунонии мањбусон амалї 
карда шавад. 

Ќоидаи  5 

1. Рељаи мањбасњо бояд кушиш намоянд, ки фарќияти байни њаёт дар мањбас 
ва њаёт дар озодиро ба њадди аќал оваранд, ки он њисси масъулияти мањбусон 
ва ё эњтироми эътибори онњоро њамчун шахс суст мегардонад. 

2. Маъмурияти мањбас тамоми чорањои оќилонаро оид ба љобаљонамої ва 
мутобиќат барои таъмини он ки, мањбусони дорои камбудии љисмонї, руњї ва 
ё дигар камбудињо дастрасии пурра ва самаранокро ба њаёт дар мањбас дар 
асоси баробарњуќуќї дошта бошан, меандешанд. 

Тартиби кор бо парвандаи шахсии мањбусон 

Ќоидаи  6 

Дар њамаи чойњои нигоњдорї дар мањбас бояд низоми кори 
стандартизатсияшуда бо парвандањои шахсии мањбусон мављуд бошад. Ба 
сифати чунин низом метавонад махзани электронии маълумотњои баќайдгирї 
ва ё дафтар бо сањифањои раќамгузоришуда ва имзошуда баромад намояд. 
Бояд расмиёт барои таъмини назорати боэътимод аз болои ќайдњои 



 

бањисобгирифташуда ва барои дастрасии беиљозат ба дилхоњ маълумот, ки 
дар ин низом ва ё ба таѓйироти он мављуд аст, таљдиди назар карда шавад. 
 

Ќоидаи 7 

Њељ кас ба мањбасњо бе фармони њаќиќї оид ба мањкумшавї ќабул карда 
намешавад. Њангоми ворид шудани мањбус, ба низоми кор бо парвандањои 
шахсии мањбусон маълумоти зерин ворид карда мешавад: 

a) Маълумоти аниќе, ки имконияти муайян намудани шахсияти 
мањбусро бо эњтиром ба ќабулнамоии шахсии онњо, шабоњати љинсии онњо 
медињад; 

b) Сабаби мањкумшавї ва маќоме, ки барои ќабули чунин ќарор масъул 
мебошад, инчунин сана, ваќт ва љои боздоштшавї; 

c) Рўз ва соати омадан ва баромадан аз љойњои мањкумшавї, инчунин 
дилхоњ интиќолот; 

d) Дилхоњ зарари намоёни љисмонї ва шикоятњо нисбат ба муносибати 
даѓали ба вуљудомада; 

e) Руйхати ашёи шахсї; 

f) Номњои аъзои оила, аз он љумла, ваќте ки татбиќпазир аст, кудакон ва 
сину соли онњо, мањалли љойгиршавї ва вазъи васоят ва парасторї; 

g) Маълумоти мухтасар барои тамос дар вазъияти фавќуллода ва 
маълумот дар бораи хешовандони наздики мањбус. 

Ќоидаи 8 

Ба низоми кор бо парвандањои шахсии мањбусон њангоми дар мањбас 
ќарор доштани онњо, њангоми зарурат маълумоти зерин ворид карда 
мешавад: 

a) Маълумот вобаста ба мурофиаи судї, аз он љумла санаи љаласаи судї 
ва намояндагии њуќуќї; 

b) Њисобот оид ба бањогузории ибтидої ва тахассус; 

c) Маълумот дар бораи рафтор ва риояи интизом; 

d) Хоњиш ва шикоятњо, аз он љумла арз оид ба татбиќи шиканља ва дигар 
муносибат ва љазои берањмона, ѓайриинсонї ва тањќиркунандаи шаъну 
шараф, агар онњо хусусияти шахсиро доро набошанд; 

e) Маълумот дар бораи татбиќ шудани чорањои љазои интизомї; 

f) Маълумот дар бораи вазъият ва сабабњои расонидани дилхоњ зарари 
љисмонї ва ё марг, дар њолати охирин инчунин дар бораи љои љасад. 

Ќоидаи  9 

Њамаи ќайдњои бањисобгирифташудаи дар ќоидањои 7 ва 8 дарљгардида, 
ошкор карда намешавад ва танњо ба он шахсоне пешнињод карда мешавад, ки 
уњдадории касбии онњо мављудияти дастрасиро ба чунин ќайдњои 
бањисобгирифташуда, талаб менамояд. Ба њар як мањбус бояд дастрасї ба 
ќайди бањисобгирифташудаи ба вай таалуќдошта, бо ихтисорот, бо иљозати 
аз тарафи ќонунгузории дохилї додашуда, пешнињод карда шавад ва вай 



 

њуќуќ ба гирифтани нусхаи махсуси чунин ќайдњои бањисобгирифташударо 
њангоми озод шуданаш дорад. 
 
Ќоидаи 10 

Низоми кор бо парвандаи шахсии мањбусон инчунин барои гирифтани 
маълумотњои боэътимод дар бораи тамоюлњои ѓунљоиши мањбасњоро 
ифодакунанда ва дар бораи хусусиятњои фарќкунандаи онњо, аз он љумла 
миќдори мањбусњо дар муассисањои иљрои љазои љиноятї, бо маќсади таъсиси 
асоси барои ќабули ќарори асоснок, истифода шавад. 

Таќсимнамої аз руи категорияњо 

Ќоидаи 11 

Категорияи гуногуни мањбусон дар муассисањои алоњида ва ё дар 
ќисматњои гуногуни њамон як муассиса, бо дарназардошти љинс, сину сол, 
мављудияти доѓи судї, сабабњои њуќуќии мањкумшавии онњо ва навъи низоми 
таъиншуда, дар шакли зерин нигоњ дошта мешаванд: 

a) Мардњо ва занонро аз руи имконият бояд дар муассисањои алоњида 
нигоњ дошта шавад; агар мардон ва занон дар њамон як муассиса нигоњ дошта 
шавад, пас занон бояд дар минтаќањои пурра људошуда нигоњ дошта шаванд; 

b) Мањбусњои тањти тафтишот ќарордоштаро бояд аз мањкумшудагон 
алоњида нигоњ дошта шавад; 

c) Шахсонеро, ки барои иљро накардани уњдадорињои ќарзї мањкум 
шудаанд, инчунин дигар мањбусони аз руи парвандаи гаржданї 
мањкумшударо бояд аз шахсони содирнамудани љиноят алоњида нигоњ дошта 
шавад; 

d) Њуќуќвайронкунандагони хурдсол бояд аз калонсолон алоњида нигоњ 
дошта шавад. 

Манзилњо 

Ќоидаи  12 

 Дар он љое, ки мањбусон дар камерањо ва ё њуљрањо шабро мегузаронанд, 
бояд њар яке аз онњо камераи алоњида ва ё њуљраи алоњида дошта бошад. Агар 
бо сабабњои махсус, ба монанди пуршавии муваќќатии мањбасњо, ки 
маъмурияти марказии мањбасњо маљбур мешаванд, ки аз ин ќоида даст 
кашанд, љойгирнамоии ду мањбус дар њамон як камера ва ё њуљра номатлуб 
њисобида мешавад. 

 Дар он љое, ки камерањои умумї мављуданд, мањбусњои дар он 
љойгиршаванда бояд ба таври даќиќ интихоб карда шавад, то ки боварї њосил 
шавад, ки онњо ќобилияти якљоя зиндагї карданро дар њамон шароит доранд. 
Шабњо бояд назорати доимии ба хусусияти мањбас хос амалї карда шавад. 

 

 

Ќоидаи  13 

Њамаи манзилњое, км мањбусон истифода менамоянд, махсусан манзили 
хоб, бояд ба њамаи талаботњои санитарї љавобгў бошанд, дар баробари ин, 



 

бояд ба шароити иќлимии он ањамияти махсус дода шавад, махсусан ба 
кубатураи (масоњат) ин манзилњо, ба масоњати њадди аќали онњо, ба 
равшаннамої, гармкунї ва њавотозакунї. 

Ќоидаи  14 

Дар манзилњое, ки мањбусон зиндагї ва кор менамоянд: 
a) тирезањо бояд њаљми кофиро барои он ки, мањбусон тавонанд њангоми 

равшании рузона хонда ва кор намоянд ва чунон тарњрезї шуда бошанд, ки 
дастрасии њавои тоза, новобаста аз он ки низоми сунъии њавотозакунї вуљуд 
дорад ё не, таъмин карда шавад; 

b) равшаннамоии санъї бояд ба он дараљае бошад, ки дар он мањбусон 
тавонанд бе хатар ба чашм хонанд ва ё кор кунанд. 

Ќоидаи  15 

Шароитњои санитарї ба он дараљае бошад, ки дар он њар як мањбус 
тавонад эњтиёљоти табиии худро њангоми зарурат дар шароити тоза ва 
шоиста ќонеъ гардонад. 

Ќоидаи  16 

Насби њамомњо ва миќдори душњо бояд ба дараљаи кофї бошад, то ки њар 
як мањбус тавонад ва уњдадор шавад, ки њангоми дараљаи барои њар як иќлим 
мутобиќ оббозї намояд ва ё душ гирад ва ба он миќдоре, ки онро гигиенаи 
умумї бо дарназардошти ваќти сол ва ноњияи географї талаб менамояд, ба 
њар њол аќалан як маротиба дар як њафта дар иќлими боэътидол. 

Ќоидаи  17 

Њамаи ќисматњои мањбасњо, ки онњоро мањбусон мунтазам истифода 
менамоянд, бояд њамеша ба тартиби дахлдор ва тозагии ќатъї нигоњ дошта 
шавад. 

Гигиенаи шахсї 

Ќоидаи  18 

1. Аз мањбусон бояд талаб карда шавад, ки онњо худро тоза нигоњ доранд. 
Барои ин онњоро бояд бо об ва лавозимоти њољатхонавї, ки барои 
нигоњдории тозагї ва саломатї зарур аст, таъмин намуд. 

2. Барои он ки мањбусон намуди зоњириро бо эътибори инсонии худ нигоњ 
доранд, ба онњо бояд имконияти нигоњубин намудани муй ва риш, бо роњи ба 
мардон додани иљозат барои ришгирї, дода шавад. 

Либос ва лавозимоти хоб 

Ќоидаи  19 

1. Ба мањбусоне, ки њуќуќи дар бар намудани либоси шахсиро надоранд, 
бояд маљмуи либоси расмї, ки ба иќлим мутобиќат менамояд ва ба 
нигоњдории саломатии онњо дар вазъияти ќонеъкунанда мусоидат менамояд, 
дода шавад. Ин либос набояд хусусияти тањќиркунанда ва пастзанандаро 
доро бошад. 



 

2. Либос бояд дар њолати тоза ва дуруст нигоњ дошта шавад. Шустан ва иваз 
намудани либоси тоза бояд мутобиќи талаботи гигиена амалї карда шавад. 

3. Дар њолатњои истисної, ваќте ки мањбус мањбасро бо иљозати 
њукуматдорон тарк менамояд, ба вай бояд иљозат дода шавад, ки либоси 
шахсии худро ва ё дигар либосеро, ки ба чашм намерасад, пушад. 
 

Ќоидаи  20 

Агар ба мањбус пушидани либоси шахсї иљозат дода шуда бошад, пас дар 
лањзаи ќабул намудан ба мањбас, бояд чорањое андешида шавад, ки он тоза ва 
барои пушида гаштан мувофиќ бошад. 

Ќоидаи  21 

Ба њар як мањбус бояд кати алоњида мутобиќи меъёрњои миллї ва ё 
мањаллї, ки дорои лавозимоти кофии хоб мебошад, таъмин карда шавад, ки 
онњо дар лањзаи супоридан бояд тоза бошанд, дар њолати дуруст нигоњ дошта 
шаванд ва ба он миќдоре иваз карда шаванд, ки тозагии онњо таъмин карда 
шавад. 

Ѓизо 

Ќоидаи  22 

1. Маъмурияти мањбас бояд дар соатњои муќаррарї барои њар як мањбус 
хурокро таъмин намояд, ки он бояд барои нигоњдории саломатї ва ќувва 
кофї бошад, сифати хуб дошта бошад, хуб пухта шуда, таќсим карда шуда 
бошад. 

2. Њар як мањбус њангоми ба вуљуд омадани эњтиёљот, бояд дорои оби 
нушокї бошад. 

Машќњои љисмонї ва варзиш 

Ќоидаи  23 

1. Њар як мањбусе, ки бо кор дар њавои тоза машѓул нест, њар руз њуќуќ дорад 
аќалан як соат ба машќи љисмонї дар њавлї машѓул шавад, агар њаво 
имконият дињад. 

2. Ба хурдсолон ва дигар мањбусони сину соли мувофиќ, ки дорои вазъияти 
мутобиќи љисмонї ќарор доранд, бояд машќи љисмонї ва имконияти бозї 
намудан дар муњлати машќњо таъмин карда шавад. Барои ин бояд майдонњо, 
муќаррарот ва таљњизоти заруриро дошта бошад. 

Хизматрасонии тиббї-санитарї 

Ќоидаи  24 

1. Пешнињоди хизматрасонии тиббї-санитарї ба мањбусон уњдадории 
давлат ба њисоб меравад. Ба мањбусон бояд њамон стандартњои 
хизматрасонии тиббї-санитарї таъмин карда шавад, ки он дар љомеа вуљуд 
дорад ва ба онњо дастрасї ба хизматрасонии тиббї-санитарии ройгон бе ягон 
табъиз аз руи нишони вазъи њуќуќии онњо таъмин карда шавад. 

2. Њизматрасонии тиббї-санитариро бояд дар њамкории зич бо низоми 
маќомоти давлатии тандурустї ташкил карда шавад ва чунон ташкил карда 



 

шавад, ки нигоњубин ва табобати бетанаффус таъмин карда шавад, аз он 
љумла дар алоќамандї бо ВНМО, сил ва дигар беморињои сирояткунанда, 
инчунин мубталои нашъамандї гардида. 
 
Ќоидаи  25 

1. Дар њар як муассисаи мањбас бояд хадамоти тиббї-санитарї вуљуд дошта 
бошад, ки ба он вазифаи бањогузорї намудан, дастгирї намудан, њифз 
намудан ва бењтар намудани саломатии љисмонї ва руњии мањбусон бо 
људонамоии диќќати баланд ба мањбусони дорои эњтиёљоти махсус ба ёрии 
тиббї-санитарї ва ё дорои душворї ба саломатие мебошанд, ки барои 
барќарорнамоии онњо монеа мешаванд, гузошта шудааст. 

2. Ба њайати хадамоти тиббї-санитарї бояд дастаи серсоња бо миќдори 
кофии кормандони ихтисоснок, ки дорои мустаќилияти пурраи клиникї 
мебошанд ва таљриба ва дониши кофиро дар самти писхология ва психатрия 
доранд, дохил шаванд. Њар як мањбус бояд имконияти истифода намудан аз 
хизматрасонии дандонпизишки боихтисос дошта бошад. 

Ќоидаи 26 

1. Хадамоти тиббї-санитарї бояд кортњои тиббии фардї, махфї, 
таљдидшударо барои њамаи мањбусон тартиб дињад ва барад ва ба њамаи 
мањбусон аз руи талаботи онњо дастрасї ба кортњои тиббии онњо дода шавад. 
Мањбус метавонад тарафи сеюмро барои гирифтани дастрасї ба корти 
тиббии худ таъин намояд. 

2. Кортњои тиббї бояд ба хадамоти тиббии муассисаи ќабулкунанда 
њангоми интиќол додани мањбус супорида шавад, маълумоти дар кортњои 
тиббї мављудбуда бошад, махфї ба њисоб мераванд. 

Ќоидаи  27 

1. Дар њолатњои фавќуллода муассисањои мањбас бояд дастрасии фавриро ба 
кумаки тиббї таъмин намоянд. Мањбусони бемори ба хизматрасонии 
мутахассис ва ё дахолати љарроњ эњтиёљдоштаро бояд ба муассисањои 
махсусгардонидашуда ва ё ба беморхонањои гражданї интиќол додан лозим 
аст. Дар њолатњои мављуд будани беморхонањо дар худи хадамоти иљрои 
љазои љиноятї, бояд ин беморхонањо бо њайати кормандони кофї таъмин 
шуда бошанд ва бо таљњизоте, ки барои нигоњубин ва табобат намудани 
мањбусон њангоми фиристодани онњо лозим аст, таљњизонида шуда бошад. 

2. Ќарорњои клиникї танњо аз тарафи мутахассиси масъулиятноки тиббї 
метавонад амалї карда шавад ва аз тарафи њайати кормандони ѓайритиббии 
мањбасњо наметавонанд бекор ва ё сарфи назар карда шаванд. 

Ќоидаи 28 

Муассисањои мањбаси занона бояд бо манзилњои махсус барои табобат ва 
нигоњубини занони њомиладор ва таваллудкунандагон таъмин бошанд. Дар 
он љое, ки ин имкон дорад, бояд ба инобат гирифта шавад, ки тавлид дар 
мањбас не, балки дар беморхонањои гражданї амалї карда шавад. Агар кудак 
дар мањбас таваллуд ёбад, пас чунин вазъият набояд дар шањодатнома дар 
бора таваллуд дарљ карда шавад. 



 

Ќоидаи  29 

1. Ќарор дар бораи додани иљозат барои бо яке аз падару модар дар мањбас 
мондани кудак, бояд ба манфиатњои бењтарини кудак асос ёбад. Дар онљое, ки 
ба кудакон барои истодан дар њабс њамроњи яке аз волидон асос меёбад, инњо 
зарур аст: 

 бо хадамоти беруна ва дохилї оид ба нигоњубин намудани кудакон, ки 
дорои њайати кормандони ихтисоснок мебошад, таъмин намудан, ки дар он 
кудаконро дар он тавре љойгир намудан лозим аст, ки онњо аз тарафи падару 
модари худ бенигоњубин мондаанд; 

 бо хизматрасонии махсуси тиббї-санитарии кудакона, аз љумла 
муоинаи вазъи саломатї њангоми омадан ва назорати мунтаззами 
мутахассисон аз болои рушди онњо, таъмин карда шавад. 

2. Ба кудакони дар мањбас бо яке аз волидони худ ќарордошта њамчун бо 
мањбус муносибат намудан мумкин нест. 

Ќоидаи 30 

Духтур ва ё дигар мутахассисони боихтисоси тиббї, новобаста аз он ки, 
онњо ба ин духтур њисоботдињанда њастанд ё не, бояд њар як мањбусро ќабул 
намоянд, бо онњо суњбат намоянд ва пас аз ворид гардидан фавран ва баъд 
њангоми зарурат мавриди муоинаи тиббї ќарор дињанд. Диќќати махсус бояд 
дода шавад: 

a) ошкорнамоии эњтиёљот ба хизматрасонии тиббї-санитарї ва дидани 
њамаи чорањои зарурї барои табобат; 

b) ошкорнамоии њамаи муносибати даѓалона, ки ба он мањбусон 
метавонанд то ќабул шудан ба мањбас гирифтор шуда бошад; 

c) ошкорнамоии дилхоњ аломати стресси руњї ва дигар намуди стресс, ки 
бо далели мањрумнамої аз озодї, ба ѓайр аз ин хатари худкушї ва ё 
зараррасонї ба аъзои бадан, инчунин аломати абстиненсия, ки бо сабаби 
истеъмоли маводи нашъаовар, дорувории тиббї ва машруботи алологолї ба 
вуљуд омадаанд; андешидани њамаи чорањои дахлдори фардї ва ё 
гузаронидани табобати зарурї; 

d) дар њамон њолатњое, ки шубња вобаста ба мављудияти беморињои 
сироятї ба мањбусон, ба људонамоии клиникї ва табобати дахлдори чунин 
мањбусон дар муњлати амали карантин таъмин карда шавад; 

e) њангоми зарурат муайяннамоии коршоямии мањбусон ба кор, 
сарбории љисмонї ва иштирок дар дигар фаъолият. 

Ќоидаи  31 

Духтур ва ё дигар мутахассисони боихтисоси тиббї, агар татбиќшаванда 
бошад, бояд дастрасии њаррузаро ба њамаи мањбусони беморе, ки аз болои 
саломатии љисмонї ва руњї ва ё љароњат, шикоят менамоянд, инчунин ба 
дилхоњ мањбусе, ки нисбати он диќќати махсус дода шудааст, дошта бошанд. 
Њамаи муоинаи тиббї бояд дар шароити махфияти пурра гузаронида шавад. 

 

 



 

Ќоидаи  32 

1. Муносибат байни духтур ва ё дигар мутахассисони тиббї ва мањбусон бояд 
њамон стандартњои касбї ва одобе бошад, ки онњо ба беморон дар љомеа 
татбиќ карда мешаванд, аз љумла: 

a) уњдадории њифзи саломатии љисмонї ва руњии мањбусон, 
профилактика ва табобати беморї танњо дар асоси оќибатњои клиникї; 

b) риояи принсипи муносибати мутсаќилонаи мањбусон ба саломатии 
шахсии худ ва розигии оќилона дар муносибат бо духтур ва беморї; 

c) махфияти маълумоти тиббї, агар ин тањдиди њаќиќї ва бевоситаро ба 
бемор ва ё дигар шахсон ба вуљуд наорад; 

d) манъи иштироки фаъол ва ѓайрифаъол ба амалњое, ки метавонанд 
шиканља ва дигар муносибат ва љазои берањмона, ѓайриинсонї ва 
тањќиркунандаи шаъну шараф оварда расонанд, аз он љумла озмоишњои 
тиббї ва ё илмї, ки метавонанд ба саломатии мањбусон зарар расонанд, бо 
монанди гирифтани њуљайрањо, бофтањои организм ва узвњои мањбусон. 

2. Бе зараррасонї ба банди 1d ќоидаи мазкур, ба мањбусон метавонанд иљозат 
дода шаванд-њангоми мављуд будани розигии оќилона ва мутобиќи 
ќонунгузории амалкунанда- иштирок дар санљишњои клиникї ва дигар 
тањќиќотњои илмии тиббии дастрасї љомеабуда, агар чунин шуморида шавад, 
ки чунин иштирок ба саломатии онњо фоидаи бевосита ва амалї мерасонад, 
инчунин ба сифати донорњои њуљайрањо, бофтањои организмњо ва узвњо барои 
хишовандон баромад менамояд. 

Ќоидаи  33 

Њама ваќт, ваќте ки духтур чунин шуморад, ки саломатии љисмонї ва 
руњии мањбус вайрон шудааст ва ё дар натиљаи ќарор доштан дар мањбас ва ё 
бо ягон шароити мањбас тањдиди вайроншавиро дорад, духтур бояд фавран 
дар бораи ин ба директории муассисаи мањбас гузориш дињад. 

Ќоидаи  34 

Агар дар рафти муоинаи мањбус, њангоми омадан ва ё расонидани ёрии 
тиббї ба мањбус, аз тарафи мутахассисони тиббї аломати шиканља ва дигар 
муносибат ва љазои берањмона, ѓайриинсонї ва тањќиркунандаи шаъну 
шараф ошкор карда шавад, онњо бояд чунин њолатњоро њуљљатнигорї 
намоянд ва дар бораи он ба маќомоти ваколатдори тиббї, маъмурї ва ё судї 
хабар дињанд. Бояд кафолати дахлдори мурофиавї риоя карда шавад, то ки 
мањбус ва ё шахсони ба он вобастабуда ба хатари тахминии расонида шудани 
зарар гирифтор нашаванд. 

 

Ќоидаи 35 

1. Духтур ва ё маќоми давлатии ваколатдори тандурустї уњдадор аст 
мунтазам назоратро амалї намояд ва вобаста ба масъалањои зерин ба 
директори муассисаи мањбас гузориш намояд: 

a) миќдор, сифат, тайёрнамої ва шароити таќсимнамоии хурок; 

b) гигиена ва тозагии муассиса ва мањбусон; 



 

c) санитария, гармнамої, равшаннамої ва њавотозакунї дар муассисаи 
мањбас; 

d) коршоямї ва тозагии либос ва лавозимоти махсуси мањбусон; 

e) риояи ќоидањо вобаста ба тарбияи љисмонї ва варзиш, дар њолате ки 
ин кор ба њайати корманди боихтисос вогузор намешавад. 

2. Директори муассисаи мањбас бояд тавсияњо ва гузоришњои мутобиќи банди 
1 ќоидаи мазкур ва ќоидаи 33 фиристодашавандаро ба назар гирад ва 
чорањоро оиди дар амал татбиќ намудани тавсияњо ва машваратњои дар 
маърузањо дарљгардида бинад. Агар ин машваратњо ва тавсияњо берун аз 
ваколати директори мањбас бошад ва ё њангоми розї набудан бо онњо, 
директор бояд фавран ба маќомоти болої гузориши шахсии худ ва машварат 
ва тавсияњои духтур ва ё маќоми ваколатдори давлатии тиббиро  пешнињод 
намояд. 

Мањдудият, интизом ва чорањои ситонидан 

Ќоидаи  36 

Интизом ва тартибот бояд нигоњ дошта шавад ва танњо он мањдудиятњое 
љорї карда шавад, ки онњо барои таъмини назорати боэътимод, фаъолияти 
бехатари муассисаи мањбас ва риояи ќоидањои дахлдори њаёти умумї дар он 
лозим аст. 

Ќоидаи   37 

Љабњањои зерин бояд њамаваќт аз тарафи ќонунгузорї ва ё санадњои 
меъёрии њуќуќии маќоми ваколатдори маъмурї ба танзим дароварда шавад: 

a) рафторе, ки вайроннамоии интизомиро дар бар мегирад; 

b) намуд ва муњлати чорањои љазо, ки метавонанд ба мањбусон гузошта 
шаванд; 

c) маќоме, ки њуќуќ гузоштани чунин чорањои љазоро дорад; 

d) дилхоњ чорањои маљбуран људонамої аз миќдори умумии мањбусон, 
масалан њабси фардї, људонамої, сегрегатсия, љойгирнамої дар карсер ва 
мањдуднамоии шартњои нигоњдорї, хоњ дар шакли љазои интизомї ва ё хоњ 
барои нигоњдории тартибот ва бехатарї, аз љумла љорї намудани принсипњо 
ва расмиёте, ки истифоданамої ва таљдид назар намудани тартиби татбиќ ва 
бекорнамоии дилхоњ чорањои људокунии маљбуриро ба танзим медароранд. 

Ќоидаи 38 

1. Ба маъмурияти мањбас тавсия дода мешавад, ки механизми пешгирии 
низоњо, миёнаравї ва ё дилхоњ усулњои алтернативии њалли бањсњоро барои 
пешгирї намудани вайронкунињои интизомї ва ё батанзимдарории низоњо, 
ба ќадри имкон истифода намояд. 

2. Нисбати мањбусоне, ки дар айни замон ва ё пештар људо шуда буданд, 
маъмурият мањбас чорањои заруриро барои кам намудани оќибатњои 
эњтимолии манфии мањкум намудани онњо, барои онњо ва љомеаи онњо пас аз 
озод шудани онњо аз мањбас мебинад. 
 
 



 

Ќоидаи 39 

1. Чорањои љазо нисбат ба мањбусон метавонанд танњо мутобиќи 
муќаррароти дар ќонунгузорї ва ё санадњои меъёрии њуќуќии дар ќоидаи 37 
пешбинишуда ва принсипњои адолатнокї ва расмиёти дахлдори њуќуќї љорї 
карда шавад. Мањбус њељ ваќт набояд ба љазои такрорї барои њамон як 
рафтор ва ё вайронкунї гирифтор карда шавад. 

2. Маъмурияти мањбас бояд мутобиќ будани ситониши маъмурї ва 
вайронкуниро, ки барои он чунин ситониш таъин карда мешавад, таъмин 
намояд ва бањисобгирии дахлдори њамаи чорањои интизомии таъиншударо 
амалї намояд. 

3. Пеш аз таъин намудани љазои интизомї, маъмурияти мањбас бояд 
масъалаи онро ки оё бемории руњии мањбус ва ё манъи рушди вай амалан ва 
дар кадом шакл ба рафтори вай ва содир намудани вайронкунї ва  амале, ки 
сабаб барои татбиќ намудани чорањои интизомї гаштааст, таъсир мерасонад. 
Маъмурияти мањбас барои ягон амали мањбус, ки натиљаи бемории руњии вай 
ва ё сустаќлии мањбус ба њисоб меравад, набояд чорањои љазодињанда таъин 
намояд. 

Ќоидаи  40 

1. Мањбусон набояд ба таври интизомї ба кор оид ба хизматрасонии худи 
муассисаи мањбас таъин карда шавад. 

2. Вале ин ќоида набояд ба фаъолияти дахлдори низоми худидоракунї, ки 
њангоми он масъулият барои намудњои муайяни фаъолияти иљтимої, таълимї 
ва ё варзишї ба худи мањбусон вогузор мешавад, ки онњо дар зери назорат дар 
њайати гуруње, ки бо маќсади аз сари нав тарбия намудани онњо ташкил 
мешавад, монеа шавад. 

Ќоидаи  41 

1. Дилхоњ ариза оид ба содир намудани њуќуќвайронкунии интизомї аз 
тарафи ин ва ё он мањбус бояд фавран ба маълумоти маќоми ваколатдор, ки 
бояд онњоро бенигоњдорї тањќиќ карда шавад, расонида мешавад. 

2. Мањбусонро бояд дар бораи хусусияти гуноњи ба онњо эълоншуда, бо 
забоне фањмонида шаванд, ки онро онњо мефањманд ва онњо бояд дорои ваќт 
ва шартњои кофї барои њимояи худ дошта бошанд. 

3. Ба мањбусон шахсан њимоя намудани худ ва ё бо истифода аз ёрии њуќуќї, 
ваќте ки адолати суди инро талаб менамояд, махсусан дар њолатњои гунањкор 
намудан ба њуќуќвайронкунии љиддии интизомї дода мешавад. Агар 
мањбусон забонеро, ки ба он мурофиаи интизомї гузаронида мешавад, 
нафањманд ва ё ба он забон гап намезада бошанд, ба онњо ба таври ройгон 
хизматрасонии тарљумони касбї таъмин карда мешавад. 

4. Мањбусон бояд имконияти ба тариќи судї аз нав баррасї намудани љазои 
интизомии ба онњо гузошташударо дошта бошанд. 

5. Дар њолатњое, ки вайронкунии интизомї њамчун љиноят таъќиб карда 
мешаванд, мањбусон бояд њуќуќ ба њамаи кафолатњои мурофиавии дахлдорро, 
ки ба адолати судии љиноятї таалуќ дорад, аз љумла дастрасии бемонеа ба 
адвокатро дошта бошанд. 
 



 

Ќоидаи  42 

Шартњои умумии нигоњдории дар ќоидањои мазкур баррасишаванда, аз 
он љумла шароите, ки бо равшаннамої, њавотозакунї, њарорат, санитария, 
ѓизо, таъмини оби нушокї, дастрасї ба саёњат дар њавлї ва машѓул шудан ба 
машќњои љисмонї, гигиенаи шахсї, њифзи саломатї ва људонамоии фазои 
шахсии зарурї, бояд нисбати њамаи мањбусон бе истисно татбиќ карда шавад. 

Ќоидаи 43 

1. Дар ягон њолат мањдуднамої ва ё љазои интизомї, ки ба шиканља ва ё 
дигар муносибат ва љазои берањмона, ѓайриинсонї ва тањќиркунандаи шаъну 
шараф баробармаъно мебошанд, наметавонанд табиќ шаванд. Махсусан бояд 
намудњои зерини татбиќи таљриба манъ карда шавад: 

 мањкумнамоии фардї ба муњлати номуайян; 

 мањкунамоии фардии дарозмуњлат; 

 љойгирнамоии мањбус дар камера бе равшаннамої ва ё дар камераи 
мунтазам равшан; 

 љазои љисмонї ва ё кам намудани намуди ѓизо ва ё оби нушокии 
мањбус; 

 љазои коллективї. 

2. Њељ ваќт ба сифати чораи љазо барои вайронкунии интизомї, воситањои 
оромкунандаро истифода намудан мумкин нест. 

3. Љазои интизомї ва ё чорањои мањдудкунї набояд манъкунии вохурї бо 
оиларо дар бар гирад. Мањдуднамоии вохўрї бо оила метавонанд танњо да 
муњлати кўтоњ ва танњо агар ин барои нигоњ доштани бехатарї ва тартибот 
лозим бошад, татбиќ карда шавад. 

Ќоидаи  44 

Барои маќсади ќоидањои мазкур, мафњуми мањкумнамоии фардї, маънои 
мањдуднамоии озодии мањбусонро ба муњлати 22 соат ва зиёда аз он бе тамоси 
пурмазмун бо одамонро дорад. Мањкумнамоии фардии дарозмуњлат маънои 
мањкумшавии фардиро дар муњлати зиёда аз 15 руз пайдарњамро дорад. 

Ќоидаи  45 

1. Муњкумнамоии фардиро њамчун чорањои ќатъї танњо дар њолатњои 
истисної ба муњлати кутоњ, бо шарти амалинамоии назорати мутсаќил ва 
танњо бо иљозати маќоми ваколатдор татбиќ намудан мумкин аст. Ин љазо 
набояд њамчун ќарори мањбус татбиќ карда шавад. 

2. Љазо дар намуди мањкумнамоии фардї нисбати мањбусоне, ки гирифтори 
харобии руњї ва ё камбудии љисмонї мебошанд, бояд манъ  

карда шавад, агар андешидани чунин чорањо ба бадтаршавии вазъияти онњо 
оварда расонад. Мисли пештара манъ нисбати истифода намудани 
мањкумнамоии фардї ва чорањои њамшабењ вобаста ба њолатњои ба занон ва 
кудакон алоќаманд амал менамояд, ки дар бораи он дар дигар стандартњо ва 
меъёрњои Созмони Милали Муттањид дар самти пештгирии љиноят ва 
адолати судии љинояти ќайд гардидааст28. 



 

Ќоидаи  46 

1. Кормандони тиббї набояд дар татбиќнамоии љазои интизомї ва ё ќабули 
дигар чорањои мањдуднамої иштирок намоянд. Вале онњо бояд диќќати 
махсусро ба саломатии мањбусоне, ки гирифтори дилхоњ намуди људонамоии 
маљбурї гардидаанд, аз он љумла њар руз ин мањбусонро хабар гиранд ва ба 
онњо ёрии тиббии дахлдор ва табобатро аз руи дархости чунин мањбусон ва ё 
њайати кормандони мањбас пешнињод намоянд. 

2. Кормандони тиббї бояд фавран ба директори муассисаи мањбас дар 
бораи таъсири манфии љазои интизомї ва ё дигар чорањои мањдуднамої ба 
саломатии љисмонї ва ё руњии мањбусоне, ки ба чунин љазоњо ва чорањо 
гирифтор шудаанд, хабар дињанд ва аќидаи худро ба маълумоти директор 
расонад, агар онњо ќатънамої ва ё таѓйир додани љазо ва ё чорањоро бо 
сабаби вазъи љисмонї ва ё руњии мањбус зарур шуморанд. 

3. Кормандони тиб бояд њуќуќи баррасї намудан ва тавсия додани 
таѓйиротро ба низоми маљбурии људонамоии мањбус бо маќсади таъмини он 
ки чунин људонамої ба бадтаршавии вазъи саломатї ва  ё шиддат- гирии 
харобшавии руњї ва ё камбудии љисмонии мањбус дошта бошад. 

Воситањои оромкунанда 

Ќоидаи  47 

1. Истифоданамоии ишкелњо, занљирњо ва дигар воситањои оромкунанда, ки 
аз руи табиати худ тањќиркунандаи шаъну шараф ва ранљурдињанда мебошад, 
бояд манъ карда шавад. 
2. Дигар воситањои оромкунандаро истифода намудан лозим аст, агар ин аз 
тарафи ќонун танњо дар њолатњои зерин иљозат дода шуда бошад: 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   _________ 
28 Ниг. юа ќоидаи 67 Ќоидањои Созмони Милали Муттањид, вобаста ба њифзи ноболиѓони аз озодї мањрумшуда (ќатъномаи 45/113, 
замима); ва ќоидаи 22 Ќоидањои Созмони Милали Муттањид, вобаста ба муносибат бо занон-мањбусон ва чорањои љазо ба 
занон-њуќуќвайронкунандагони бо мањрум намудан аз озодї вобастанабуда (Ќоидаи Банкок)(ќатъномаи 65/229, замима) 



 

a) Барои пешгирї намудани гурехтан њангоми интиќол додан, ба шарте, 
ки мањбусон аз роњ озод мешаванд, њамон ваќте ки онњо дар назди маќомоти 
судї ва ё маъмурї ќарор гиранд; 

b) Бо фармони директори муассисаи мањбас, агар дигар чорањои 
назоратї бесамар гарданд, ба мањбус барои расонидани зарар ба худ  ва ё ба 
дигарон ва ё расонидани зарари моддї халал расонидан лозим бошад; дар 
чунин њолатњо директор фавран духтурро ва ё дигар мутахассисони 
ихтисосноки тиббиро огоњ менамояд ва ба маќоми болоии маъмурї маъруза 
пешнињод менамояд. 
 

Ќоидаи  48 

1. Агар истифодаи воситањои оромкунанда мутобиќи банди 2 ќоидаи 47 
иљозат дода шуда бошад, пас принсипњои зерин татбиќ мешавад: 

a) Воситањои оромнамої бояд танњо дар он њолатњое истифода шавад, ки 
шаклњои нисбатан камтари ќатъї барои бартараф намудани хатарњои ба 
љойивазкунии бемањдуд вобастабуда, бесамар мебошанд; 

b) Усули оромкунанда бояд нисбатан камтар ќатъї бошанд, яъне онњо 
барои назорат аз болои љойивазкунии мањбус бо дарназардошти сатњ ва 
хусусияти хатари бавуљудоянда зарур ва оќилона бошанд; 

c) Воситањои оромкунанда бояд танњо дар муњлати ваќти зарурї 
истифода карда шавад ва онњо бояд фавран, пас аз оне, ки хатарњои бо 
љойивазкунї бемањдудият алоќаманд, амалашонро гум мекунанд, бекор карда 
шаванд. 

2. Воситањои оромкунанда набояд ягон ваќт нисбат ба занон њангоми дарди 
њомилагї, њангоми таваллуд ва фавран пас аз таваллуд татбиќ карда шавад. 

Ќоидаи  49 

Ба маъмурияти мањбас зарур аст, ки кушиши гирифтани дастрасї ба 
усулњои назоратро намоянд, ки онњо зарури истифода намудани воситањои 
оромкунандаро бартараф менамоянд ва ё хусусияти ќатъии онро паст 
менамоянд, инчунин омодагии касбиро дар истифодаи онњо таъмин 
менамоянд. 

Кофтукоби мањбусон ва камерањо  

Ќоидаи  50 

Ќонунгузорї ва санадњои меъёрии њуќуќии танзимкунандаи кофтукоби 
мањбусон ва камерањо бо дарназардошти зарурати таъмини бехатарї дар 
муассисаи мањбаси мувофиќ, бояд ба уњдадорињои байналмилалї-њуќуќї 
мутобиќат намояд ва стандартњои ва меъёрњои байналмилалиро ба назар 
гирад. Кофтукоб бояд тавре амалї карда шавад, ки он бояд эњтиромро ба 
шаъну шарафи инсонї ва дахлнопазирии шахсии шахси кофтукобшаванда, 
инчунин риояи принсипњои мутобиќат, ќонуният ва заруратро таъмин 
намоянд. 

 

 

 



 

Ќоидаи  51 

Кофтукоб набояд бо маќсади тарсонидан, њаросонидан ва ё таљовузи 
беасос ба дахлнопазирии њаёти шахсии мањбус истифода бурда шавад. Бо 
маќсади њисоботдињандагї, маъмурияти мањбас бояд њисоботи дахлдорро дар 
бораи кофтукобњо, махсусан дар бораи кофтукоб бо пурра кашидани либосњо 
ва тањќиќи баданњо ва кофтукоби камерањо, инчунин сабаби гузаронидани ин 
кофтукобњо, маълумотњо дар бораи шахсони онњоро гузаронида ва натиљаи 
кофтукобњо нигоњ дорад. 

Ќоидаи  52 

1. Кофтукоби интрузивї. Аз он љумла кофтукоб бо пурра кашидани либос ва 
тањќиќи баданњо танњо дар њолатњои зарурї гузаронида мешавад. Ба 
маъмурияти мањбас тавсия дода мешавад, ки усулњои алтернатьивии 
дахлдори гузаронидани кофтукобро, ки ба шаклњои интрузивии кофтукоб 
таалуќ надоранд, тањия ва истифода намоянд. Кофтукобњои интрузивї дар 
паси дарњои баста гузаронида мешавад ва аз тарафи корманди тайёриро 
гузашташудаи њамљинси мањбус гузаронида мешавад. 

2. Кофтукоб бо тањќиќи бадан танњо аз тарафи мутахассиси бохитисоси 
тиббї, ки масъулияти асосиро аз болои таъмини нигоњубини мањбусон ба 
зимма надорад ва ё аз тарафи корманде, ки њадди аќал тайёрии дахлдорро дар 
нази мутахассисони тиббї оид ба масъалањои риояи стандартњои гигиена, 
њифзи саломатї ва бехатарї гузаштаанд, амалї карда мешавад. 

Ќоидаи 53 

Мањбусон бояд дастрасиро ба њуљатњое, ки ба истењсолоти парвандаи 
онњо таалуќ дорад, дошта бошанд ва ё ба онњо бояд иљозат дода шавад, ки дар 
ихтиёри худ чунин њуљљатњоро бе дастрасї аз тарафи маъмурияти мањбас 
дошта бошанд. 

Маълумотнок намудани мањбусон ва пешнињоди шикоятњо аз љониби онњо 

Ќоидаи  54 

Њангоми ќабул намудан ба мањбас, бояд ба њар як мањбус фавран 
маълумоти хаттї вобаста ба масъалањои зерин пешнињод карда шавад: 

a) ќонунгузории мањбас ва ќоидањои амалкунандаи тартиботи дохилии 
муассисаи мањбас; 

b) њуќуќњои вай, аз љумла усулњои иљозатдодашудаи ба дастории 
маълумот, дастрасї ба машваратњои њуќуќї, аз он љумла бо воситаи низоми 
расонидани ёрии њуќуќї, инчунин расмиёти пешнињоди ариза ва шикоятњо; 

c) уњдадорињои вай, аз он љумла татбиќи чорањои љазои интизомї; 

d) њамаи дигар масъалањои зарурї барои он ки ба мањбус имконияти 
мутобиќ шудан ба шартњои њаёт дар муассисаи мањбас дода шавад. 

Ќоидаи 55 

1. Маълумоти дар ќоидаи 54 дарљгардида, бояд бо забонњои васеъ 
истифодашаванда мутобиќи эњтиёљоти ѓунљоиши мањбас пешнињод карда 
шавад. Агар мањбус њељ яке аз онњоро нафањмад, пас бояд кумаки тарљумон 
пешнињод карда шавад. 



 

2. Мањбусони бесавод бояд бо тартиби шифоњї фањмонида шавад. Ба 
мањбусони дорои ин ва ё он нозукии маъюбї, бояд маълумот бо 
дарназардошти эњтиёљоти онњо пешнињод карда шавад. 

3. Маъмурияти мањбас бояд ифодаи кутоњи маълумоти дарљгардидаро бояд 
дар љои намоёни манзили истифодаи умуми муассисаи мањбас овезон намояд. 

Ќоидаи 56 

1. Њар як мањбас бояд имконияти њар руз мурољиат намудан ба директори 
муассисаи мањбас ва ё ба корманди аз тарафи вай ваколатдоршуда бо аризањо 
ва ё шикоятњо мурољиат намудан дошта бошад. 

2. Бояд имконияти мурољиат намудан бо ариза ва шикоятњо ба нозирони 
мањбас њангоми гузаронидани санљиш аз тарафи онњо дода шавад. Мањбусон 
бояд имконияти озодона  ва дар шароити махфигии пурра дар ѓоибии 
директор ва ё дигар кормандони муассиса гапзанон намудан бо нозир ва ё 
ягон корманди нозирот дошта бошанд. 
3. Њар як мањбус бояд имконияти мурољиат намудан ба маќоми марказии 
раёсати мањбас ва маќомоти судї, дигар маќомоти ваколатдор, аз он љумла 
онњое, ки барои аз нав баррасї намудани парванда ва ё андешидани чорањо 
оид ба ислоњи вазъият, бо аризањо ва ё шикоятњо вобаста ба муносибат бо он, 
ки онњо набояд маврид сензура аз нуќтаи назари нигоњдорї ќарор гиранд, 
ваколатдор шудаанд, дошта бошанд. 

4. Њуќуќњои дар бандњои 1-3 ќоидаи мазкур пешбинишуда, бояд ба адвокати 
мањбус низ пањн гардад. Дар њолатњое, ки на мањбус ва на адвокати вай 
имконияти амалинамоии чунин њуќуќњоро доранд, инро метавонад яке аз 
аъзои оилаи мањбус ва ё дилхоњ шахси дигари бо вазъияти парванда шинос 
анљом дињад. 

Ќоидаи  57 

 Њамаи аризањо ва шикоятњо бояд ба таври муњлатнок мавриди баррасї 
ќарор дода шаванд ва ба онњо бояд бе ягон кашолакорї љавоб додан лозим 
аст. Дар њолати рад кардани ариза ва ё шикоят ва ё дар њолати 
батаъхирандозии беасос, аризадињанда бояд њуќуќ равон намудани онњоро ба 
маќомоти судї ва ё дигар маќомот дошта бошад. 

 Бояд кафолат барои таъмини он ки мањбусон имконияти фиристодани 
ариза ва ё шикоятро бо роњи бехатар ва махфї дошта бошанд, агар 
аризадињанда ва шикояткунанда дар бораи он хоњиш намуда бошад. Мањбус 
ва ё шахси дигари дар банди 4 ќоидаи 56 зикргардида, набояд ба хатари 
гирифтани ќасд, тарсонидан ва ё дигар таъсири манфї дар натиљаи 
пешнињоди ариза ва ё шикоят гирифтор шавад. 

 Тасдиќот оид ба шиканља ва дигар муносибат ва љазои берањмона, 
ѓайриинсонї ва ё тањќиркунандаи шаъну шарафи мањбус бояд фавран 
баррасї карда шавад ва предмети тафтишоти муњлатнок ва беѓараз, ки аз 
тарафи маќомоти давлатии мустаќил мутобиќи бандњои 1 ва 2 ќоидаи 71 
гузаронида мешавад, гардад. 

Тамос бо дунёи беруна 

Ќоидаи  58 



 

1. Ба мањбусон бояд имконияти мулоќот намудан дар фосилаи мунтазами 
ваќт ва тањти назорати дахлдор бо оила ва ё дустон дода шавад: 

a) Бо воситаи мукотиботи хаттї ва бо истифода аз воситањои 
телекоммуникатсионї, электронї, раќамї ва ѓайра, агар љунин имконият 
бошад; ва 

b) дар рафти вохурї. 

2. Дар он њолатњое, ки вохурии њамсарон иљозат дода шудааст, ин њуќуќ 
бояд бе ягон табъиз татбиќ карда шавад ва занон-мањбусон бояд имконияти 
амалинамии он њуќуќро дар баробари мардон дошта бошанд. Бояд расмиёт 
пешбинї карда шавад ва манзил барои таъмини дастрасии адолатнок ва 
баробар, бо бањисобгирии масъалаи таъмини бехатарї ва эњтироми шаъну 
шараф људо карда шавад. 

Ќоидаи 59 

Мањбусон бояд, ба ќадри имкон, дар муассисањои мањбасе љойгир карда 
шаванд, ки он дар наздикии хонаи онњо ва ё дар наздикии барќарорнамоии 
иљтимоии онњо ќарор дошта бошад. 
 

Ќоидаи 60 

1. Иљозат додани зиёраткунандагон ба муассисаи мањбас, аз розигии 
зиёраткунандагон оид ба тафтиш намудани онњо вобаста мебошад. 
Зиёраткунанда метавонад њар лањза ќарори худро оид ба додани розигї иваз 
намояд, дар ин њолат маъмурияти мањбас метавонад иљозат доданро рад 
намояд. 

2. Расмиёти тафтиш ва иљозат додани зиёраткунандагон набояд тањќиромез 
бошад ва бояд бо принсипњое ба танзим дароварда шаванд, ки онњо њадди 
аќал њамон хусусияти њифзшавандеро дошта бошанд, ки он дар ќоидањои 52 
ва 53 дарљ шудаанд. Бояд аз кофтукоб бо тањќиќи бадан худдорї карда шавад 
ва њељ ваќт чунин кофтукобњо нисбати кудакон гузаронида нашавад. 

Ќоидаи 61 

1. Ба мањбусон бояд имкониятњои дахлдор, ваќт ва шароит барои вохўрї, 
мулоќот ва машварат бо адвокат аз руи интихоби шахсии худ ва ё бо шахсе, 
ки ёрии њуќуќї мерасонад, бе ягон таъхир, дахолат ва ё назорат ва дар 
шароити махфияти пурра аз руи дилхоњ масъалаи њуќуќї тибќи ќонунгузории 
дохилии татбиќшаванда пешнињод карда шавад. Машвартњо метавонанд дар 
доираи назар, вале на дар доираи шунавоии њайати кормандони мањбас 
гузаронида шаванд. 

2. Дар он њолатњое, ки мањбусон бо забони тањљої гап намезананд, 
маъмурияти мањбас бояд дастрасиро ба тарљумони мустаќили боихтисос 
таъмин намояд. 
 

3. Мањбусон бояд ба ёрии њуќуќии самаранок дастрасї дошта бошанд. 
 
Ќоидаи 62 
1. Ба шањрвандони хориљие, ки дар мањбас ќарор доранд, бояд имконияти 
оќилонаи нигоњдории алоќа бо намояндагињои дипломатї ва консулии 
давлати онњо таъмин карда шавад. 



 

2. Мањбусоне, ки шањрвандони давлатњое мебошанд, ки дар давлати мазкур 
намояндагии дипломатї ва консулї надоранд, инчунин гурезањо ва шахсони 
шањрвандї надошта, бояд имконияти нигоњ доштани алоќа бо 
намояндагињои дипломатї ва консулии њамон давлате, ки ба худ њизфи 
манфиатњои онњоро гирифтааст ва ё бо дилхоњ макомоти миллї ва 
байналмилалї, ки ба њифзи онњо машѓуланд, дошта бошанд. 

Ќоидаи 63 

Ба маълумоти мањбусон бояд хабарњои муњим бо роњи додани имконияти 
хондани рузномањо ва маљаллањо ва ё нашриётњои махсуси мањбас, гуш 
намудани радио ва иштирок намудан дар лексияњо ва ё ки бо ёрии дилхоњ 
воситаи дигаре, ки аз тарафи маќомоти маъмурияти мањбас тафтиш ва иљозат 
дода шудааст, дода шавад. 

Китобњо  

Ќоидаи 64 

Њар як муассисаи мањбас бояд китобхонае, ки барои њамаи категорияи 
мањбусон дастрас аст ва дорои китобњои хусусияти таълимї ва 
фориѓболкунанда мебошад, дошта бошад. Њамаи мањбусонро барои 
истифода намудани китобхона њавасманд гардонидан лозим аст. 
 

Дин 

Ќоидаи 65 

1. Агар дар муассиссаи мањбас миќдори кофии мањбусони ба њамон як дин 
пайравидошта мављуд бошад, пас бояд руњонии боихтисоси ин дин таъин 
карда шавад ва ё ба вай иљозат дода шавад, ки дар онљо расму оинњои 
дахлдорро гузаронад. Агар миќдори чунин мањбусон ба таври кофї зиёд 
бошад ва имкониятњо низ мављуд бошад, пас чунин руњонї бояд ба таври 
доимї таъин карда шавад. 

2. Руњонии боихтисоси таъиншуда ва ё ба муассисаи мањбас дар асоси банди 
1 ќоидаи мазкур роњ додашаванда, бояд имконияти мунтазам гузаронидани 
расму оинњои диниро дошта бошад ва дар доираи ваќти барои ин кор 
људошуда мањбусонеро, ки пайрави дини вай мебошанд, барои суњбат 
намудан дар мавзуњои динї танњо зиёрат намояд. 

3. Мањбусонро аз имконияти дастрасї ба намояндагони боихтисоси дилхоњ 
дин манъ намудан мумкин нест. Аз тарафи дигар, агар мањбус ба муќобили 
зиёрати руњонї эътироз намояд, пас бояд ба мавќеи вай бо эњтироми пурра 
муносибат намудан лозим аст. 

Ќоидаи 66 

Дар доираи имкоиняти амалї барои њар як мањбус бояд иљозати 
ќонеъгардонии эњтиёљоти динии худ, бо роњи иштирок дар расму оинњои динї 
дар дохили муассисаи мањбас ва дар ихтиёри худ доштани навиштаљоти 
динии ба дини вай хос иљозат дода шавад. 



 

Нигоњдории моликияти мањбусон 

Ќоидаи 67 

1. Пул, ашёњои ќиматнок, либос ва дигар ашёњое, ки мањбус њуќуќи ба худ 
нигоњ доштанро тибќи ќоидањои амалкунандаи муассисаи мањбас надорад, 
барои нигоњдорї њангоми ќабул он ба муассисаи мањбас  супорида мешавад. 
Ба рўйхати чунин моликият аз тарафи мањбус имзо гузошта мешавад. Бояд 
чорањо барои дар њолати хуб нигоњ доштани онњо андешида шавад. 

2. Њангоми озод гардидани мањбус њамаи моликияти ба вай таалуќдошта ва 
пул баргардонида мешавад, ба истиснои маблаѓе, ки сарф намудани он ба вай 
иљозат дода шуда буд, ашёњое, ки ба вай иљозати берун аз муассисаи мањбус 
фиристодан дода шуда буд ва ё либосе, ки бояд аз нуќтаи назари санитарї 
сузонида мешуд. Мањбус вобаста ба ќабул намудани ашё ва пулњои ба вай 
таалуќдошта имзо мегузорад. 

3. Ин муќаррарот нисбати дилхоњ маблаѓ ва ашёњое, ки аз тарафи мањбус 
њангоми омадан ба муассисаи мазкур ба даст оварда шудааст, татбиќ 
мегардад. 

4. Агар мањбус бо худ доруворї дошта бошад, ќарор дар бораи он ки бо 
инњо чї тавр рафтор намудан зарур аст, аз тарафи духтур ва ё корманди 
боихтисоси дигари тиббї ќабул карда мешавад. 

Огоњинамої 

Ќоидаи 68 

Њар як мањбус бояд њуќуќ, инчунин имконият ва воситањои фавран огоњ 
намудани оилаи худ ва ё дилхоњ шахси дигарро, ки ба сифати шахси 
тамосгиранда таъин шудааст, дар бораи мањкумшавии худ, дар бораи 
интиќоли дода шудани худ ба дигар муассиса ва дар бораи бемории љиддї ва ё 
зарари љисмонї дошта бошад. Пешнињод намудани маълумоти шахсии 
мањбусон аз тарафи ќонунгузории дохилї ба танзим дароварда мешавад. 

Ќоидаи 69 

Дар њолати марги мањбус, директории муассисаи мањбас фавран дар 
бораи он ба хеши наздики мањбус ва ё шахси барои тамос таъиншударо дар 
вазъияти фавќулодда огоњ менамояд. Шахсоне, ки аз тарафи худи мањбусон 
бо маќсади гирифтани маълумот дар бораи саломатии вай таъин шудаанд, аз 
тарафи директор дар бораи бемории љиддї, зарари љисмонї ва ё интиќоли 
мањбус ба муассисаи тиббї огоњ карда мешавад. Бояд ба хоњиши ошкоро 
дарљгардидаи мањбус дар бораи огоњ накардани њамсар ва ё хешовандони 
наздик њангоми беморї ва ё зарари љисмонї эњтиром карда шавад. 

Ќоидаи 70 

Маъмурияти мањбас фавран мањбусро дар бораи бемории љиддї ва ё 
фавти хешовандони наздик ва ё ягон шахси ањамиятдошта огоњ менамояд. 
Агар вазъият иљозат дињад, ба мањбус – тањти њимоя ва ё мустаќилона-зиёрат 
намудани хеши наздик ва ё шахси дигари ањамиятдошта, дар њолатњои 
бемории љиддии ин шахсон ва ё иштирок намудан дар љанозаи хешовандони 
наздик ва ё шахси дигари ањамиятдошта бояд иљозат дода шавад. 



 

Тафтишот  

Ќоидаи 71 

1. Новобаста ба оѓози тафтишоти дохилї, директори муассисаи мањбас 
фавран дар бораи дилхоњ њолати марг, бедаракшавї ва ё зарари вазнини 
љисмонї дар мањбасро ба маќомоти судї ва ё маќомоти дигари ваколатдор, 
ки аз маъмурияти мањбас вобаста нест ва ба он супориш дода шудааст, ки 
тафтишоти беѓаразона ва самараноки вазъият ва сабабњои чунин њолатњоро 
гузаронад, хабар медињад. Маъмурияти мањбас бояд пурра бо ин маќом 
њамкорї намояд ва амнияти њамаи далелњоро таъмин намояд. 

2. Уњдадории  дар банди 1 ќоидаи мазкур пешбинишуда, дар њаљми баробар 
дар њама њолатњо, ваќте ки асосњои оќилона дар бораи он ки дар муассисаи 
мањбас њодисањои шиканља ва дигар муносибат ва љазои берањмона, 
ѓайриинсонї ва тањќиркунандаи шаън шараф, новобаста аз он ки шикояти 
расмї ќабул карда шудааст ё не, мављуд аст, татбиќ карда мешавад. 

3. Агар асосњои оќилона дар бораи он ки њодисањои дар банди 2 ќоидаи 
мазкур пешбинишуда вуљуд доранд, мављуд бошад, фавран чорањо оид ба он 
ки њамаи шахсони эњтимолан дахлдошта, бо ягон роњ ба тафтишот 
алоќамандї надошта бошанд ва бо шоњидон, љабрдидагон ва оилаи 
љабрдидагон тамос надошта бошанд, гирифта мешавад. 

Ќоидаи 72 

Маъмурияти мањбас ба љасади мањбуси фавтида бояд ба таври шоиста ва 
бо эњтиром муносибат намояд. Љасади мањбуси фавтида бояд ба хешовандони 
наздики вай дар муњлати кутоњтарин ва аз њама дер пас аз ба охир расидани 
тафтишот баргардонида шавад. Маъмурияти мањбас дар њолати набудани 
тарафи дигари масъуле, ки хоњиш ва ё ќобилияти гузаронидани љанозаро 
дорад, бояд барои гузаронидани љаноза бо дарназардошти расму оинњои 
фарњангї мусоидат намояд ва тамоми маводњоро вобаста ба масъалаи мазкур 
њифз намояд. 

Љойивазкунии мањбусон 

Ќоидаи 73 

1. Ваќте ки мањбусон ба љои дар њабс нигоњдории худ мераванд ва ё аз як љои 
нигоњдорї дар њабс ба љои дигари нигоњдорї дар њабс интиќол дода 
мешаванд, бояд ба дараљаи нињої аз назари бегона пинњон намудан лозим аст 
ва тамоми чорањо барои њифз намудани онњо аз тањќирнамої, зоњир намудани 
кунљковї ва дилхоњ намудњои ошкорнамої, андешида шавад. 

2. Интиќоли мањбусон дар шароити бењавої ва ё дигар шароити зиёдатии 
вазинини љисмонї манъ аст. 

3. Мањбусон аз њисоби маъмурияти мањбас интиќол дода мешаванд, дар 
баробари ин, интиќоли онњо бояд дар шароити барои њама якхела амалї 
карда шавад. 

Њайати кормандони муассиса 

Ќоидаи 74 



 

1. Маъмурияти мањбас бояд дар бораи интихоби даќиќи њайати кормандони 
њамаи категорияњо чорањои зарурї андешад, зеро идоракунии дахлдори 
муассисаи мањбас аз бовиљдонї, салоњиятнокї, инсондустї ва сифатњои 
шахсии ин њайати кормандон вобастагї дорад. 

2. Маъмурияти мањбас бояд ба кормандони худ ва љамъият аќидаеро таъкид 
намояд, ки ин кор ањамияти калони љамъиятиро доро мебошад. Барои 
мустањкамнамоии ин аќида вай бояд имконияти маълумоти љамъиятиро 
истифода намояд. 

3. Барои расидан ба маќсади дар боло зикргардида, кормандонро бояд ба 
ваќти кори пурра ба сифати корманди боихтисоси мањбас таъин карда 
шаванд, ки дорои вазъи хизматчии давлатї мебошад ва дорои боварї ба 
нигоњдории онњо дар мансаб вобаста аз рафтори хуби онњо, самаранокии 
кори онњо ва ќобилияти љисмонии онњо оид ба иљрои вазифањои ба души онњо 
вогузоршуда мебошанд. Музди мењнати онњо бояд бо чунин њисобе муќаррар 
карда шавад, ки дар ин кор мардон ва занони ќобилиятдоштаро љалб ва нигоњ 
дошта  тавонад. Бо дарназардошти шароити истисноии душвори ин кор, ба 
ин шахсон бояд имтиёзњо ва шароитњои дахлдори мењнатї таъмин карда 
шавад. 

Ќоидаи 75 

1. Њамаи њайати кормандони мањбас бояд дорои маълумоти дахлдор 
бошанд ва дорои имконият ва воситањо барои иљрои уњдадорињои касбии худ 
бошанд. 

2. Пеш аз оѓоз намудан ба кор, њамаи кормандон бояд тайёриро бо 
дарназардошти уњдадорињои умумї ва мушаххаси корманди мањбас гузаранд, 
ки он бояд амалияти муосири асосноки бењтаринро дар илми њуќуќи љиноятї 
инъикос намояд. Ба кор дар муассисањои мањбас бояд танњо он номзадњое 
ќабул карда шаванд, ки онњо бомуваффаќият имтињонњои назариявї ва 
амалиявиро дар охири чунин омузиш супоридаанд. 
 

3.  Маъмурияти мањбас бояд мунтазам курсњои омузиширо бе људо 
намудани аз кор, бо маќсади дастгирї ва такмили дониш ва ихтисоси касбии 
кормандони худ пас аз ба кор шуруъ намудан ва дар рафти тамоми фаъолияти 
минбаъдаи онњо, ташкил намояд. 

Ќоидаи 76 

 Омоданамоии дар банди 2 ќоидаи 75 дарљгардида, бояд њадди аќал 
омузишро аз руи масъалањои зерин дар бар гирад: 

a) Ќонунгузории дахлдори миллї, санадњои меъёрии њуќуќї ва сиёсат, 
инчунин њуљљатњои байналмилалї ва минтаќавии татбиќшаванда, ки 
муќаррароти онњоро корманди мањбас бояд дар кори худ ва њангоми тамос бо 
мањбусон ба роњбарї гирад; 

b) Њуќуќ ва уњдадорињои корманди мањбас њангоми амалинамоии 
функсияњои худ, аз он љумла эњтироми шаъну шарафи инсонии њамаи 
мањбусон ва намудњои манъшудаи рафтор, аз љумла шиканља ва дигар 
муносибат ва љазои берањмона, ѓайриинсонї ва тањќиркунандаи шаъну 
шараф; 



 

c) Њимоя ва бехатарї, аз он љумла консепсияи бехатарии серамал, 
татбиќнамоии ќувва ва воситањои оромнамої ва муносибат бо 
њуќуќвайронкунандагони таљовузкор, бо дарназардошти усулњои 
огоњикунанда ва усулњои баэътидоловарии вазъият, ба монанди гуфтушунид 
ва миёнаравї; 

d) Расонидани ёрии аввалин, эњтиёљоти иљтимої-руњии мањбусон ва 
амалияи мувофиќ дар шароити мањбасњо, инчунин кумаки иљтимої ва 
њамкорї, аз он љумла масъалањои пештар ошкоршудаи ба саломатии руњї 
вобастабуда. 

2. Корандони муассисаи мањбас, ки барои кор бо категорияи муайяни 
мањбусон масъул мебошанд ва ё ба онњо иљроиши функсияњои 
махсусгардонидашуда супорида шудаанд, омоданамоиро мегузаранд, ки дар 
рафти он ба масъалањои дахлдор ањамияти махсус дода мешаванд. 

Ќоидаи 77 

Њамаи кормандони муассисаи мањбас бояд чунон рафтор намоянд ва 
уњдадорињои худро чунин иљро намоянд, ки он барои мањбусон намунаи 
ибрат бошад ва эњтиром онњоро ба даст оварад. 

Ќоидаи  78 

1. Аз руи имконият њайати кормандони мањбас бояд миќдори кофии чунин 
мутахассисон ба монанди психиатр, руњшинос, кормандони иљтимої, 
омузгорон ва таълимдињандагони низоми њунариро дошта бошад. 

2. Кормандони иљтимої, омузгорон ва таълимдињандагони интизоми 
њунариро бояд ба сифати кормандони доимї, вале бо дарназардошти 
шахсоне, ки дар ваќти нопурраи кор, кор мекунанд ва ё кормандони ихтиёрї, 
таъин намуд. 
 

Ќоидаи 79 

1. Ба вазифаи директории муассисаи мањбас бояд шахсе таъин карда шавад, 
ки дорои ќобилияти идоранамої, омодагии дахлдор, таљриба ва хусусияти 
кофии касбї мебошад. 

2. Директори муассисаи мањбас бояд њамаи ваќти худро барои иљро 
намудани уњдадорињои вазифавии худ сарф намояд ва бояд бо ваќти пурраи 
корї кор кунад. Вай бояд дар њудуди муассисаи мањбаси ба вай 
боваркардашуда ва ё бевосита дар наздикињои он зиндагонї намояд. 

3. Ваќте ки ба њамон як директор идоранамоии ду ва ё якчанд муассисањои 
мањбас вогузор карда мешавад, вай уњдадор аст, њар яке аз онњоро дар 
фосилаи ками ваќт боздид намояд. Роњбарии њар яке ин муассисањоро бояд 
бар души корманди масъулиятноки дар онљо истиќоматкунанда вогузор 
намуд. 

Ќоидаи 80 

1. Директор, муовини вай ва бештари кормандони дигар муассисаи мањбас 
бояд забонеро, ки бо он бештари мањбусон гап мезананд ва ё забоне, ки барои 
бештари мањбусон фањмо мебошад, донанд. 



 

2. Дар њамон љое, ки зарур аст, бояд аз хизматрасонии тарљумони 
ваколатдор истифода намуд. 

Ќоидаи 81 

1. Дар муассисањои мањбас, ки дар он њам мардон ва њам занон нигоњ дошта 
мешаванд, шуъбаи занона бояд тањти идораи корманди масъули љинси зан 
ќарор гирад, ки дар дасти он калидњое, ки дастрасиро ба ин шуъба медињад, 
мављуд бошад. 

2. Њељ як корманди љинси мард ба шуъбаи занона роњ дода намешавад, агар 
вайро корманди љинси зан њамроњї накунад. 

3. Ѓамхорї нисбати занони дар мањбас ќарордошта ва назорат аз болои 
онњо бояд ба души танњо кормандони љинси зан вогузор карда шавад. Вале ин 
набояд ба кормандони љинси мард, махсусан ба духтурон ва омузгорон барои 
иљро намудани уњдадорињои касбии худ дар муассисањои ислоњии занона ва ё 
дар шуъбањои барои занон људошудаи муассисаи мањбас халал расонад. 

Ќоидаи 82 

1. Дар муносибати худ бо мањбусон, корманди мањбас танњо дар њолатњои 
муњофизати худ ва ё кушиши гурехтан намудан, ки ин баробар аст ба фаъол ва 
ё ѓайрифаъол муќобилат нишон додан ба фармонњое, ки бо ќонунгузорї ва 
санадњои меъёрии њуќуќї асос ёфтааст, њуќуќи истифода намудани ќувваро 
дорад. Ќормандоне, ки ќувваро истифода менамоянд, бояд дар доираи 
зарурат ќарор гиранд ва фавран дар бораи ин гуна њодисањо ба директори 
муассисаи мањбас хабар дињанд. 

2. Бояд кормандони муассисањои мањбасро бо омодагии махсуси љисмонї 
таъмин намуд, то ки он имконият дињад, ки нияти таљовузкоронаи мањбусон 
ором карда шавад. 

3. Кормандони муассисаи мањбас њангоми иљрои уњдадорињои вазифавии 
худ дар муносибати бевосита бо мањбусон набояд силоњ дошта бошанд, ба 
ѓайр аз њолатњои истисної. Ба ѓайр аз ин, њуќуќи гирифта гаштани силоњро 
танњо он кормандони муассисаи мањбас доранд, ки онњо омодагии дахлдорро 
гузаштаанд. 

Тафтиши дохилї ва санљиши берунї  

Ќоидаи 83 

1. Бояд ду низоми назорати мунтазами муассисаи мањбас ва хадамоти иљрои 
љазои љиноятї вуљуд дошта бошад: 

a) тафтиши дохилї ва ё маъмурии аз тарафи маќомоти марказии идораи 
мањбасњо гузаронидашаванда; 

b) санљишњои берунї, ки аз тарафи маќоми аз маъмурияти мањбас 
вобастанабуда, ки ба он метавонад маќоми байналмилалї ва ё минтаќавї 
дохил шавад, гузаронида мешавад. 

2. Дар њар ду њолат маќсади назорат ин боварї намудан ба он ки идораи 
муассисањои мањбас мутобиќи ќонунњои амалкунанда, санадњои меъёрии 
њуќуќї, сиёсат ва расмиётњои амалкунанда амалї карда мешавад, кори онњо 



 

ба вазифањои дар назди хадамоти иљрои љазои љиноятї ва ислоњї 
гузошташуда мутобиќат мекунад ва њуќуќи мањбусон њифз карда шудааст. 

Ќоидаи 84 

1. Нозирон бояд њуќуќњои зеринро дошта бошанд: 

a) ба даст овардани дастрасї ба њамаи маълумотњо дар бораи миќдори 
мањбусони дар њасб нигоњ дошташаванда, миќдори чунин љойњо ва мањалли 
љойгиршавии онњо, инчунин ба њамаи маълумотњое, ки ба муносибат бо 
мањбусон таалуќ доранд, аз он љумла њуљчатњои бањисобгирї ва шартњои 
нигоњдорї дар њабс; 

b) бемонеа интихоб намудани муассисаи мањбасе, ки онњо мехоњанд аз он 
боздид намоянд, аз он љумла бо роњи гузаронидани тафтиши ѓайринаќшавї аз 
руи ташаббуси шахсї ва мањбусоне, ки бо онњо мехоњанд њамсўњбат шаванд; 

c) њангоми боздид бо мањбусон ва кормандони мањбаси суњбатро бе 
шоњидон ва дар шароити махфигии пурра гузаронад; 

d) ба маъмурияти мањбас ва дигар маќомоти ваколатдор тавсияњо дињад. 

2. Ба њайати гуруњи санљиши беруна бояд нозирони бохитисос ва ботаљриба, 
ки аз тарафи маќомоти ваколатдор таъин шудаанд, аз он љумла 
мутахассисони соњаи тиб низ дохил гарданд. Ба намояндагони баробари 
занон ва мардон бояд ањамияти љиддї дода шавад. 

Ќоидаи  85 

1. Дар натиљаи њар як тафтиш бояд њисоботи хаттї ба маќоми ваколатдор 
пешнињод карда шавад. Ањамияти љиддиро ба интишор намудани њисоботњо 
оид ба натиљаи санљишњо берунї равона намудан лозим аст, ба истиснои ягон 
маълумоти шахсї дар бораи мањбус, агар онњо розигии ошкоро ифоданамудаи 
худро надода бошанд. 

2. Маъмурияти мањбас ва ё дигар маќомоти ваколатдор, вобаста аз вазъият, бояд 
дар муњлати оќилона нишон дињанд, ки оё онњо тавсияњоро аз руи натиљањои 
санљиш иљро мекунанд ё не. 
 
II. Ќоидањое, ки нисбат ба категорияњои махсус татбиќ мегарданд 
А. Мањбусони мањкумшуда 
Принсипњои роњбарикунанда 

Ќоидаи 86 

Принсипњои роњбарикунандаи дар поён овардашуда, руњеро инъикос 
менамоянд, ки дар он бояд муассисањои иљрои љазои љиноятї идора карда шаванд 
ва маќсадњое, ки барои амалинамоии онњо ин муассисањо, бо дарназардошти эроди 
пешакии 1 ќоидањои мазкур кушиш намоянд. 

Ќоидаи 87 

Хуб мешуд, агар пеш аз ба охир расидани адои муњлати љазо, чорањо оид ба 
тадриљан баргардонидани мањбус ба њаёт дар љамъият андешида шаванд. Ба ин 
маќсад танњо бо дарназардошти хусусияти њар як њуќуќвайронкунанда, бо роњи 
љорї намудани рељаи махсус барои озодшавандагон ё дар худи муассисаи мањбас ва 
ё дар ягон муассисаи дигар ва ё озоднамоии мањбусон ба муњлати санљишї, ки дар 
муњлати он онњо тањти назорат ќарор доранд, бо шарте, ки чунин назорат ба души 



 

њокимияти милитсия вогузор карда намешавад ва бо кумаки самараноки иљтимої 
мутобиќат менамояд, метавон расид. 

Ќоидаи 88 

1. Дар муносибат бо мањбусон набояд хориљнамоии онњо аз љомеа ќайд карда 
шавад, балки он вазъияте ќайд карда шавад, ки онњо аъзои он буданро давом 
медињанд. Аз ин ру, ба ташкилотњои љамъиятї зарур аст, ки дар њамон љое, ки ин 
имконпазир аст, бо маќсади баргардонидани мањбусон ба њаёт дар љомеа, 
кормандони мањбасро ба њамкорї љалб намоянд. 

2. Дар назди њар як муассисаи мањбас бояд кормандони иљтимоиро нигоњ доштан 
лозим аст, ки он дар бораи дастгирї ва мустањкамнамоии муносибатњои мањкумро 
бо оилаи вай мусоидат менамояд ва метавонад ба вай аз тарафи ташкилотњои 
иљтимої фоида оварад. Бояд чорањо нисбати он андешида шаванд, ки муњбусон 
тавонанд њар чи бештар бо ќонун, шароити њукми онњо ва њуќуќ дар самти 
манфиатњои граждании онњо, таъминоти иљтимої ва дигар имтиёзњои иљтимої,  
мутобиќат намоянд. 

Ќоидаи 89 

1. Дар њаёт татбиќнамоии ин принсипњо рафтори фардиро бо мањбусон, 
мутобиќан низоми нозуки тансифи онњоро бар гуруњњо таќозо менамояд. Аз ин ру, 
хуб мешуд, ки агар ин намуди гуруњњо дар муассисањои мањбаси алоњида, ки барои 
бурдани кор бо њар яки онњо мусоид аст, љойгир карда шавад. 

2. Дар чунин муассисањои мањбас андешидани чорањои якхелаи њимоя барои њар 
як гуруњ њатмї нест. Инчунин, хуб мешуд, агар ќатъияти ин чорањо вобаста аз гуруњ 
дараљабандї карда мешуд. Шароити бештар мусоид барои аз сари нав тарбия 
намудани мањбусони даќиќ интихоб намуда, дар муассисањои мањбаси кушод 
мављуд аст, ки дар он такя ба воситањои љисмонии пешгирї намудани гурехтан 
намекунанд, балки ба худи интизом такя менамоянд. 

3. Хуб мешуд, ки агар миќдори мањбусони дар муассисањои мањбаси пушида 
нигоњдошташаванда  бо он дараљае зиёд набошад, ки нисбат ба онњо рафтор фардї 
намудан мумкин бошад. Дар баъзе давлатњо чунин мешуморанд, ки миќдори 
ѓунљоиши муасисањои мањбас набояд аз 500 нафар зиёд бошад. Дар муассисањои 
мањбаси кушод бояд кушиш намудан лозим аст, ки миќдори ками мањбусон нигоњ 
дошта шаванд. 
4. Аз тарафи дигар, мањбасњо бояд њаљми кофиро барои он ки дар он таъмин 
намудани имкониятњо ва хизматрасонињои дахлдор мављуд бошад, дошта бошанд. 

Ќоидаи 90 

Уњдадорињои љамъият бо озод намудани мањбус ба охир намерасад. Бинобар 
ин, бояд маќомоти давлатї ва хусусие доштан лозим аст, ки онњо ќобилияти 
ѓамхории дахлдорро дар бораи мањбусони озодшуда, бо роњи  мубориза бо 
хуруфотњое, ки ќурбони он гаштаанд, доранд ва ба онњо барои аз сари нав ба њаёти 
љамъиятї њамроњ шудан кумак мерасонанд. 

Муносибат бо мањбусон 

Ќоидаи  91 

Дар муносибат бо шахсони ба њабс мањкумшуда ва ё бо дигар чораи љазо 
мањкумшуда, бо дарназардошти муњлати адонамоии муњлат, кушиш намудани 
лозим аст, ки ба онњо хоњиши итоат намудан ба ќонун талќин карда шавад, 
эътирофи мављудияти худ пас аз озод шудан таъмин карда шавад, инчунин  ба њаёти 



 

нав мутобиќ гардонида шаванд. Муносибат бо онњо бояд ба онњо њисси ќадру 
ќиммати худ ва дарк намудани масъулияти худро мустањкам намояд. 

Ќоидаи  92 

1. Бо ин маќсад бояд њамаи чорањои дахлдор андешида шаванд, ба монанди 
хизматрасонии динї дар давлатњое, ки ин имконпазир аст, омўзиш, омодагии касбї 
ва муайяннамои љои худ, омўзиши њодисањои мушаххаси иљтимої, машварат дар 
самти кортаъминкунї, тарбияи љисмонї ва обутоби феъл, бо дарназардошти 
эњтиёљоти фардии њар як мањбус, гузаштаи иљтимої ва љиноятии вай, имконият ва 
ќобилияти љисмонї ва маънавии вай, миљози вай, давомияти муњлати мањбусї ва 
имкониятњои вай пас аз озодшавї. 

2. Нисбати њар як мањбуси ба муњлати дароз мањкумшуда, директори муассисаи 
мањбас бояд њар чї тезтар маълумоти мукаммалро оид ба масъалањои дар банди 1 
ќоидаи мазкур пешбинишуда дастрас намояд. Ин маълумот њама ваќт бояд 
гузориши духтур ва ё мутахассиси дигари боихтисоси тиббиро дар бораи вазъи 
љисмонї ва руњии мањбус дошта бошад. 

3. Ин гузоришњо ва дигар њуљљатњои ба мањбус таалуќдошта бояд ба парвандаи 
шахсии вай духта шаванд. Парванда бояд бо тамоми маълумотњои нав пур карда 
шавад ва онро чунон нигоњ доштан лозим аст, ки кормандон њангоми зарурат 
тавонанд ба он мурољиат намоянд. 

 
Таснифот ва фардикунонї 
 
Ќоидаи 93 
 
1. Маќсади таснифот инњо мебошанд: 

a) људонамоии мањбусон аз онњое, ки бо сабаби ќувваи гузаштаи љиноятии худ 
ва ё феъли худ расонидани таъсири манфиро тањдид менамоянд; 

b) таќсимнамоии мањбусон ба категорияњо, ки корро бо онњо бо маќсади 
баргардонидан ба њаёти љомеа осон менамоянд. 
 
2. Корро бо категорияњои гуногуни мањбусон бояд аз руи имконият дар 
муассисањои мањбасњои гуногун  ва ё дар шуъбањои гуногуни њамон як муассисаи 
мањбас гузаронидан лозим аст. 

Ќоидаи  94 

Дар муњлати кутоњтарин пас аз ќабули њар як мањбуси ба муњлати дароз 
мањкумшуда ва дар асоси омузиши феъли вай, бояд барномаи кор бо вай бо 
дарназардошти  маълумот дар бораи эњтиёљоти фардї, ќобилият ва майли вай тањия 
намудан лозим аст. 

 
Имтиёзњо 

Ќоидаи  95 

Дар њар як муассисаи мањбас бояд низоми имтиёзњо мављуд бошад ва усулњои 
гуногуни муносибат бо категорияњои гуногуни мањбусон тањия карда шавад, то ки 
онњо ба рафторњои хуб њавасманд гардонида шаванд, дар онњо њисси 
масъулиятшиносї такмил дода шавад, њавасро оид ба аз нав тарбия намудани онњо 
бедор карда шавад ва њамкорї бо онњо дастрас карда шавад. 

Кор 
Ќоидаи 96 



 

1. Мањбусони мањкумшуда бояд имконияти кор кардан ва ё фаъолона иштирок 
намудан дар барќарорнамоии худ њангоми муќаррарнамоии коршоямии љисмонї 
ва руњии онњо аз тарафи духтур ва ё дигар мутахассисони боихтисоси тиббї, дошта 
бошанд. 

2. Ба души мањбусон бояд кори фоиданоке вогузор намудани лозим аст, ки он 
барои пур намудани рузи кории муќаррарї кофї бошад. 

Ќоидаи  97 

1. Мењнати мањбусон набояд ба онњо азобу уќубат орад. 

2. Мањбусон набояд дар ѓуломї ва ё вазъияти ѓайриихтиёрї нигоњ дошта шаванд. 

3. Њељ яке аз мањбусон набояд барои манфиати шахсї ва ё хусусии ягон касе аз 
кормандони мањбас кор кунад. 

Ќоидаи  98 

1. Кори ба мањбусон таъминшуда бояд аз руи имконият он чуноне бошад, ки он ба 
онњо ихтисос дињад ва ё ихтисоси мављударо такмил дињад, то ки онњо пас аз озод 
шудан, имконияти машѓул шудан ба мењнати бовиљдонона дошта бошанд. 

2. Мањбусоне, ки аз ин фоида гирифта метавонанд, махсусан хурдсолон, бояд ба 
њунарњои фоиданок фаро гирифта шаванд. 

3. Мањбусон бояд имконияти иљро намудани корро аз руи интихоби худ дошта 
бошанд, агар он бо интихоби дурусти њунар ва талаботи маъмурият ва интизом дар 
муассисаи дахлдор мутобиќат намояд. 
 
Ќоидаи 99 

1. Ташкил ва усулњои кор дар муассисањои мањбас бояд бештар ба он корњое, ки 
берун аз девор мављуданд, наздик бошад, то ки мањбусон бо чунин тарз ба шароити 
мењнат дар озодї одат намоянд. 

2. Новобаста аз ин, манфиати мањбусон ва омодагии касбии онњо набояд ба 
мулоњизаи гирифтани фоидаи молиявї аз истењсолоти мањбас итоат кунонида 
шавад. 

Ќоидаи 100 

 Роњбари истењсолоти саноат ва кишварзиро дар муассисањои мањбас, бењтар аст, 
ки ба зиммаи маъмурияти мањбас вогузор карда шавад, на ба зиммаи пудратчиёни 
хусусї. 
 Мањбусоне, ки берун аз назорати маъмурияти мањбас кор иљро менамоянд, бояд 
тањти назорати доимии кормандони муассисаи мањбас ќарор гиранд. Ба истиснои 
њолатњое, ки мањбусон барои дигар муассисањои давлатї корро иљро менамоянд, 
корфармоён ба маъмурияти мањбас бояд музди мењнати пурраро, ки барои кори 
дахлдор мутобиќат менамояд, бо дарназардошти самаранокии мењнати мањбусон, 
пардохт намояд. 

Ќоидаи 101 

1. Ќоидањои ба бехатарї ва њифзи саломатии кормандони озод таалуќдошта бояд 
дар муассисањои мањбас низ татбиќ карда шавад. 

2. Дар њолати маъюбї ва ё беморињои касбии мањбусон дар истењсолот, ба 
мањбусон бояд љубронпулї пардохт карда шавад. Шароити ин љубронпулињо 
набояд аз шароити љубронпулии дар ќонун нисбат ба кормандони озод 
пешбинишуда номусоидтар бошад. 

 



 

Ќоидаи 102 

1. Давомияти аз њама зиёди рузи корї ва ё њафтаи корї, аз тарафи ќонунгузорї ва
ё дар асоси ќарорњои маъмурї, бо дарназардошти ќоидањои мањалї ва расму оинњо
дар самти шароити мењнати кормандони озод муќаррар карда мешавад.

2. Ваќти корро чунин таќсим намудан лозим аст, ки мањбусон аќалан як рузи
истироњат дар як њафта дошта бошанд ва дорои ваќт барои таълим ва дигар
намудњои фаъолияти барои аз нав тарбия намудани онњо зарурї бошанд.

Ќоидаи 103 

1. Барои мењнати худ мањбусон бояд подошпулии бовиљдононаро дар доираи
низоми мављуда гиранд.

2. Мутобиќи ин низом, мањбусон бояд имконияти сарф намудани аќалан як ќисми
маблаѓи кор кардаи худро барои ба даст овардани ашёњои шахсии иљозатдодашуда
ва равон намудани ќисми дигари онро ба оилаи худ дошта бошанд.
3. Ин низом инчунин, бояд пешбинї намояд, ки як ќисми маблаѓи аз тарафи мањбус
кор кардашуда бояд ба нигоњдорї дар маъмурияти мањбас боќї монад, ки онро
бояд пас аз озод шуданаш ба даст гирад.

Таълим ва истироњат 

Ќоидаи  104 

1. Ба њамаи мањбусоне, ки ќобилияти аз он гирифтани фоидаро дорад, бояд
таълими минбаъда таъмин карда шавад, аз љумла тарбияи динї дар давлатњое, ки
он иљозат дода мешавад. Таълим додани мањбусони бесавод ва мањбусони хурдсол
бояд њатмї њисобида шавад ва маъмурияти мањбас бояд ба он ањамияти љиддї
дињад.
2. Таълим мањбусонро аз руи имконият бояд ба низоми таълими дар давлат
амалкунанда пайвастан лозим аст, то ки мањбусони озодшуда тавонанд минбаъд
низ бе душворї таълими худро давом дињанд.

Ќоидаи 105 

Дар њамаи муассисањои мањбас ба мањбусон бояд имконияти истироњат ва 
фаъолияти фарњангї ба манфиати саломатии љисмонї ва рўњии онњо дода шавад. 

Алоќаи иљтимої ва парасторї пас аз озодшавї 

Ќоидаи 106 

Ањамияти махсус ба нигоњдорї ва мустањкамнамоии алоќа байни мањбус ва 
оилаи вай дода шавад, ки он ба хоњишмандон пешнињод карда мешавад ва ба 
манфиати њар ду тараф хизмат менамояд. 

Ќоидаи 107 

Аз ибтидои адонамоии муњлати њабс бояд дар бораи ояндаи мањбус фикр карда 
шавад, ки вайро пас аз озодшавї интизор аст. Барои ин вайро њавасманд намудан 
лозим аст, инчунин вайро дастгирї намудан ва барои мустањкам намудани алоќа 
байни шахсон ва ё муассисањои берун аз девори мањбас ќарордошта, ки барои 
воридшавии вай ба њаёти љомеа мусоидат менамоянд ва манфиатњои бењтари оилаи 
вайро њифз менамоянд, кумак намудан лозим аст. 

Ќоидаи  108 

1. Хадамоти њукуматї ва ё дигар хадамотњо ва ташкилотњое, ки ба мањбусони
озодшуда барои ёфтани љои худ дар љомеа кумак мерасонанд-дар он љое, ки ин



 

имконпазир ва зарур аст-бояд дар бораи он ѓамхорї намоянд, ки чунин мањбусон 
њуљљатњои зарурї ва шањодатномаи муайянкунандаи шахсиятро ба даст оваранд, 
љои зисти мувофиќ ва кор пайдо намоянд, либоси барои иќлими мазкур ва ваќти сол 
мутобиќ ва кофиро дошта бошанд ва дорои маблаѓе бошанд, ки бо он тавонанд ба 
љои таъиншудаи худ ва барои њаёт дар давоми даврае, ки пас аз озод намудани онњо 
меояд, дошта бошанд. 

2. Намояндагони аккредитатсияшудаи чунин ташкилотњо бояд имконияти 
заруриро барои боздид намудан аз муассисањои мањбас  ва шахсони дар он 
њабсшуда дошта бошанд. Бо онњо бояд дурнамоии минбаъдаи њаёти мањбусон аз 
оѓози муњлати њабси онњо машварат карда шавад. 
 
3. Хуб мешуд, ки фаъолияти ин гуна ташкилотњо дар асоси муттамарказ ва ё 
муттањидшавї дар доираи имконият гузаронида шавад, то ки самаранокии аз њама 
бештари истифода бурдани кори онњо таъмин карда шавад. 

B. Мањбусони дорои бемории руњї ва ё вазъияти вазнини саломатї 

Ќоидаи 109 

1. Мањбусоне, ки љавобгарии љиноятиро адонакунанда ба њисоб мераванд ва ё ба 
онњое, ки баъдтар бемории љиддии руњї ва ё вазъияти вазнини саломатї ташхис 
карда шудаанд, ки барои онњо будубоши минбаъда дар шароити мањбас маънои 
бадтаршавии вазъи саломатии онњоро дорад, набояд дар муассисањои мањбас нигоњ 
дошта шаванд ва бояд чорањо барои њар чї зудтар интиќол додани онњо ба 
клиникањои беморињои руњї андешида шавад. 

2. Дар њолати зарурї дигар мањбусони дорои бемории руњї ва ё вазъияти вазнини 
саломатї метавонанд тањти назорат бошанд ва табобатро дар муасисањои 
махсусгардонидашуда, тањти назорати мутахассисони боихтисоси тиббї 
гузаронанд. 

3. Хадамоти тиббї бояд табобати руњии њамаи мањбусони ба ин намуд табобат 
эњтиёљдоштаро таъмин намояд. 

Ќоидаи 110 

Аз руи созиш бо муассисањои ваколатдор, хуб мешуд, агар ин зарур бошад, 
чорањо барои таъмини ѓамхории руњї аз болои мањбусони озодшуда, баробар ба 
парастории иљтимої-руњї аз болои онњо андешида шавад. 

C. Шахсоне, ки тањти њабс ќарор доранд ва ё судро мунтазиранд 

Ќоидаи  111 

1. Шахсоне, ки њабс карда шудаанд ва ё дар мањбас бо гуноњи содир намудани 
љиноят ќарор доранд ва ё дар минтаќањои милитсия ва ё дар муассисањои мањбас 
нигоњ дошта мешаванд (дар тавќифгоњњои тафтишотї), вале њоло ба суд даъват ва 
мањкум нашудаанд, дар ќоидањои дар поён овардашуда «мањбусони тањти 
тафтишбуда» њисобида мешаванд. 

2. Мањбусони тањти тафтишбуда бегуноњ ба њисоб мераванд ва бояд ба онњо ба 
таври дахлдор муносибат карда шавад. 

3. Бе расонидан зарар ба меъёри ќонуне, ки ба њифзи озодии шахсї таалуќ дорад 
ва ё расмиёти муносибат бо мањбусони тањти тафтишбударо пешбинї менамояд, 
нисбати ин мањбусон бояд рељаи махсус, ки дар ќоидањои минбаъда ифода ёфтааст 
ва танњои талаботњои асосии ин реља дар поён шарњ дода шудааст, татбиќ карда 
шавад. 

 



 

Ќоидаи 112 

1. Мањбусони тањти тафтишбударо бояд аз мањкумон људо нигоњ доштан лозим 
аст. 

2. Мањбусони љавонеро, ки тањти тафтишот ќарор дорад, бояд аз калонсолон 
алоњида нигоњ дошта шаванд ва умуман дар муассисањои алоњида. 
 
Ќоидаи 113 

Шабона мањбусони тањти тафтишот ќарордоштаро бояд як нафарї дар 
манзилњои алоњида љойгир намудан лозим аст, вале бояд хусусияти мањал, ки 
тавзењдињандаи шароити иќлимї мебошад, ба назар гирифта шавад. 

Ќоидаи 114 

Ваќте ки ин тартиби дар муассисаи дахлдор ќабулшударо вайрон намекунад, ба 
мањбусони тањти тафтишбуда, агар онњо хоњиш дошта бошанд, гирифтани ѓизоро аз 
дигар тараф аз њисоби шахсии онњо ва ё тавассути маќомоти маъмурияти мањбас ва 
ё тавассути аъзои оилаи онњо ва ё дустон иљозат додан мумкин аст. 

Ќоидаи 115 

Мањбусони тањти тафтишбуда њуќуќи дар бар намудани либоси шахсии худро 
доранд, ба шарте, ки он тоза нигоњ дошта шавад ва хусусияти муносибро доро 
бошад. Агар мањбуси тањти тафтишот ќарордошта либоси расмии мањбасро пушида 
бошад, пас он бояд аз либоси расмии мањкумшудагон фарќ намояд. 

Ќоидаи 116 

Ба мањбусони тањти тафтишбуда њама ваќт имконияти мењнат намудан бояд 
дода шавад, вале кор ба уњдадорињои вай ворид карда намешавад. Агар чунин 
мањбус кор кардан хоњад, пас мењнати вай бояд пардохт карда шавад. 

Ќоидаи 117 

Њамаи мањбусони тањти тафтишбуда бояд имконияти ба даст овардани 
китобњо, рузномањо, лавозимоти хаттї ва дигар ашёњоро аз њисоби шахсии худ ва ё 
аз њисоби шахси сеюм дошта бошанд, ки он барои гузаронидани ваќт имконият 
медињад, ба шарте ки онњо бо манфиати равоннамудани адолати судї, талаботи 
бехатарї ва тартиботи дар муассисаи дахлдор ќабулшуда мутобиќат менамоянд. 

Ќоидаи 118 

Ба мањбусони тањти тафтишбуда бояд иљозати истифода намудан аз хизмати 
духтури шахсї ва ё духтури дандон дода шавад, ба шарте ки хоњиш асоснок 
пешнињод карда мешавад ва агар онњо ќобилияти пушонидани харољоти ба он 
вобастабударо дошта бошанд. 

Ќоидаи 119 

1. Њар як мањбаси тањти тафтишбуда њуќуќи фавран огоњ шудан дар бораи  сабаби 
дастгир шудани вай ва дар бораи дилхоњ гуноњи ба вай пешнињодшавандаро дорад. 

2. Агар мањбуси тањти тафтишбуда адвокатро аз руи интихоби шахсии худ 
надошта бошад, пас вай бояд њуќуќ ба адвокати аз тарафи суд ва ё дигар маќомот 
дар њама њолат таъиншударо, ваќте ки инро манфиати адолати судї талаб менамояд 
ва бе пешнињоди маблаѓ аз тарафи мањбуси тањти тафтишбуда, агар вай дорои 
воситањои пулии кофї набошад, дошта бошад. Рад намудани дастрасї ба адвокат 
бояд фавран аз тарафи маќомоти мустаќим баррасї карда шавад. 
 



Ќоидаи 120 

 Њуќуќњо ва шартњои батанзимдарорандаи дастрасии мањбуси тањти тафтишбуда 
ба адвокати худ ва ё шахсе, ки ёрии њуќуќиро бо маќсади њимояи худ, пешнињод 
менамояд, аз тарафи њамон принсипњое ба танзим дароварда мешаванд, ки онњо дар 
ќоидаи 61 пешбинї шудаанд. 
 Ба мањбуси тањти тафтишбуда аз руи талаботи вай барои омоданамоии 
њуљљатњои ба њимояи вай таалуќдошта, аз он љумла дастурамали махфї барои 
адвокати вай ва ё шахсе, ки ёрии њуќуќиро пешнињод менамояд, лавозимоти хаттї 
бояд пешнињод карда шавад. 

D. Мањбусон аз руи парвандаи гражданї

Ќоидаи 121 

Дар давлатњое, ки ќонун њабс намуданро барои иљро накардани уњдадорињои 
ќарзї пешбинї менамояд ва ё бо супориши судя бо дилхоњ парвандаи дигари 
ѓайриљиноятї, шахсоне, ки бо чунин тартиб њабс шудаанд, набояд гирифтори 
мањдудиятњои бештар ва ё муносибатњои ќатъитар, назар ба оне, ки барои 
нигоњдории назорат ва тартиботи дахлдор зарур аст, гарданд. Муносибат бо чунин 
намуди шахсон бояд на камтар аз муносибат бо мањбусони тањти тафтишбуда 
бошад, вале метавонад мењнат намудани онњо њатмї бошад. 

E. Шахсоне, ки бе пешнињоди гуноњ дастгир шудаанд ва ё тањти њабс ќарор доранд
Ќоидаи 122

Бе расонидани зарар ба муќаррароти моддаи 9 Паймони байналмилалї оид ба 
њуќуќњои гражданї ва сиёсї29, ба бе пешнињоди гуноњ дастгиршудагон ва ё тањти 
њабс ќарор гирифтагон њамон њимояе пешнињод карда мешавад, ки он ба шахсон аз 
руи ќисми I ва фасли С ќисми II ќоидањои мазкур пешнињод шудаанд. Муќаррароти 
дахлдори фасли А ќисми II ќоидањои мазкур инчунин дар њолатњое, татбиќ 
мегардад, ки татбиќи он ба гуруњи махсуси шахсон метавонад фоида биёрад, ба 
шарте, ки чорањое татбиќ карда намешаванд, ки онњо дар назар доранд, ки усули 
ислоњнамої ва ё аз навтарбиякунї нисбати он шахсоне татбиќ мешавад, ки онњо 
барои ягон содир намудани љиноят мањкум нашудаанд. 

29 Ниг. ба ќатъномаи 2200 А (XXI), замима.
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