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Гурӯҳи кумаки ҳуқуқӣ 
  



Гурӯҳи кумаки ҳуқуқӣ 

 (ГКҳ) 

Дар мутобиқат бо қоидаҳо ва принсипҳои иштирок 

дар Эътилоф бо ҳадафҳои зерин ташкил дода 

шудааст: 

•мусоидат ба ташкил намудани системаи 

самараноки вокуниш ба аризаҳои марбут ба 

шиканҷа 

•таъмини бехатарии қурбониёни шиканҷа ва 

шоҳидон  

•таъсиси механизми мустақили тафтиши 

шиканҷаҳо дар Тоҷикистон 
 



ҳайати Гурӯҳи кумаки ҳуқуқӣ 

 

• Тҷ «Дунёи ҳуқуқ» 

• Фҷ «Нотабене»; 

• Тҷ «Маркази ҳуқуқи инсон»; 

• Тҷ «Дафтари озодиҳои шаҳрвандӣ» 

• Тҷ «Ташаббуси ҳуқуқӣ» 

• Тҷ «Маркази мустақил оид ба ҳифзи ҳуқуқи инсон»  

• Шарикони Эътилоф (А.Турсунов, У.Ниёзов, А.Шарипов, 

Д.Самадова) 

 

Мақоми доимамалкунанда – Котиботи ГКҳ, ки аз ҳамоҳангсоз, се 

мутахассис оид ба ҳуҷҷатгузории шиканҷаҳо дар шаҳри Душанбе ва НТҷ, 

вилоятҳои Суғд, Хатлон (бо фарогирии парвандаҳо дар ВМКБ), ду 

ҳуқуқшинос ва мушовири ГКҳ иборат аст. 
 

 



• муайян намудани миқёси паҳншавии шиканҷа ва муносибати бераҳмона;  

• муайян намудани расмиёт ва механизми ҳуҷҷатгузорӣ кардани шиканҷа, пешкаши 

хизматрасонии ҳуқуқӣ ба қурбониёни шиканҷа ва/ё хешовандони онҳо, шурӯъ 

кардан ва гузарондани мурофиаҳои судии стратегӣ; 

• ҳамоҳангсозии фаъолият оид ба расондани кумаки ҳуқуқӣ ба қурбониёни шиканҷа 

ва/ё хешовандони онҳо; 

• таҳияи қоидаҳо ва шароитҳои ҳамкорӣ бо адвокатҳои амалкунанда доир ба 

хизматрасониҳои ҳуқуқӣ ба қурбониёни шиканҷа ва/ё хешовандони онҳо; 

• ҳамоҳангсозии кор бо ташкилотҳои ҳокимияти давлатӣ оид ба пешбурди таъсиси 

механизмҳои самараноки вокуниш ва тафтиши шиканҷа. 

Вазифаҳои асосӣ 



◦ вохӯриҳои кории мунтазам бо адвокатҳо оид ба ҳолатҳои истифода шудани 
шиканҷа, ки дар рафти фаъолияти ҳимоявии онҳо ошкор мегарданд; 

◦ қабули аризаҳо дар бораи шиканҷа ва муносибати бераҳмона нисбати 
шаҳрвандон; 

◦ ҳуҷҷатгузорӣ намудани далелҳои шиканҷа; 

◦ расондани кумаки ҳуқуқӣ ба қурбониёни шиканҷа; 

◦ андешидани чораҳо доир ба таъмини бехатарии қурбониёни шиканҷа ва 
хешовандони онҳо; 

◦ ҳамоҳангсозии кор бо гурӯҳҳои дигари Эътилоф аз рӯи аризаҳо оид ба шиканҷа ва 
муносибати бераҳмона, ки ба Эътилоф пешкаш мегарданд; 

◦ мониторинги мурофиаҳои судии интихобӣ аз рӯи масъалаҳои аризаҳо оид ба 
шиканҷа; 

◦ табодули таҷриба ва амалияҳои беҳтарин доир ба ҳимояи қурбониёни шиканҷа; 

Усулҳои кор 



Расмиёт ва механизмҳои расондани 

кумаки ҳуқуқӣ 

 

• Кумаки ҳуқуқӣ тавассути машваратҳои ҳуқуқӣ, ҳамроҳии ҳуқуқии 

(экспертии) парванда ва намояндагӣ дар мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва 

судҳо пешкаш мегардад. 

• Асос барои ҳамроҳии ҳуқуқӣ ва намояндагӣ дар мақомоти давлатӣ 

аризаи хаттии қурбонии эҳтимолии шиканҷа ва/ё хешовандони ӯ дар 

шакли муқаррагардида ба номи ҳуқуқшиноси ташкилот – узви ГКҲ 

мебошад. Шахси муроҷиаткарда бояд аризаро ихтиёран, бе таъсири 

беруна имзо кунад. 
 



Санҷиши хабар дар бораи 

шиканҷа 

• Санҷиши хабар дар бораи шиканҷа 

• ҳуҷҷатгузории далели шиканҷа; 

• муқаррар намудани шахсияти шоҳидон, мусоҳиба кардан бо онҳо, агар 

розигиашон ба пешкаши маълумот гирифта шавад; 

• ба даст овардани ҳуҷҷатҳои тиббӣ ва гузарондани вохӯриҳо бо табибон бо 

талаби худи қурбониёни шиканҷа ё хешовандон (агар қурбонӣ дар қайди 

ҳаёт набошад); 

• шиносоӣ бо маводҳои тафтишоти расмӣ, дар ҳолате ки агар дар марҳилаи 

мазкур ин имконпазир бошад; 

• ба даст овардани далелҳои дигар; 

• пешкаш намудани акси қурбонии шиканҷа бо розигии аризадиҳанда; 

• тартиб додани ҳисобот оид ба санҷиш 



Расондани кумаки  

ҳуқуқӣ 

Баҳодиҳӣ ба оқибатҳои 

равонӣ ва ҷисмонӣ 

(ТТ,  ЭСТ, ТР, ЭСР) 

ҳуҷҷатгузорӣ 
дар ГҳК 

Овоздиҳии 
Комиссия оид ба 

Фонди ҳаққи 
хизмат 

ҳуҷҷатгузории 
ташкилоти узви 

ГҳК 

ҷудо кардани 
маблағ аз Фҳқ-и 
ташкилоти узви 

ГҳК  

Расондани кумаки 

офиятбахшӣ 



 Фонди ҳаққи хизмат барои расондани кумаки 

ҳуқуқӣ 

 пардохти ҳаққи хизматрасонии адвокате, ки ба қурбонии эҳтимолӣ ва/ё 

хешовандони ӯ ҳимояи ҳуқуқӣ муҳайё мекунад; 

 хароҷоти роҳкиро ва рӯзмарра, дар сурати пайдо шудани зарурат ба сафари 

адвокат барои ҳимояи қурбониёни шиканҷа; 

 хароҷоти марбут ба расондани ёрии тиббӣ ба қурбониёни шиканҷа ё 

шоҳидон: хариди доруворӣ/маҳсулоти доругӣ, пардохти хароҷоти ҷарроҳии 

фаврӣ, пешкаши ёрии равонӣ/офиятбахшии қурбониёни шиканҷа; 

 хароҷот оид ба ҷалби мутахассисон барои гузарондани экспертизаҳо бо 

муайян кардани зарари расида; 

 хароҷот барои пардохти чорабиниҳои дигар, ки ба таъмини ҳимояи 

қурбониёни шиканҷа ва/ё хешовандони онҳо, адвокатҳо ва шоҳидон равона 

гардидаанд (иҷораи муваққатии манзил, ғизо, роҳкиро аз манзили 

муваққатии зист, хариди сим-корт, Интернет ва ғ.). 



Механизмҳои байналмилалӣ 

Омода кардани хабарҳо дар чорчӯбаи Расмиёти 

махсуси СММ 

 

Омода кардани хабарҳо ба Кумитаи СММ оид ба 

ҳуқуқи башар 

 

Татбиқи фикрҳои Кумитаи СММ оид ба ҳуқуқи 

башар дар сатҳи миллӣ 

 



Телефонҳои доимамалкунанда, ки шабу 

рӯз фаъоланд :  

 

 
Дар вилояти Хатлон  - 98 787 66 66 

Дар вилояти Суғд - 98 787 33 33 

Дар НТҷ ва  ш. Душанбе - 98 708 76 76  

 

Сомонаи Эътилоф notorturetj.org 

 


