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Тожикистон: нозири милитсия барои шиканжаи
ноболищ зиндонц шуд
Авфи Байналмилал аз хукми суди ноьияи Ёвони вилояти Хатлон, ки нозири
минтақавии шӯъбаи Вазорати корьои дохилии ин ноҳияро барои истифодаи
шиканжа тибыи моддаи 143.1 Кодекси жиноятии Тожикистон айбдор намуд,
истиыбол мекунад. Нозири минтақавц барои дар таърихи 27 апрели соли 2012
озору шиканжа додани ноболищи 17-сола (номи вай ба Авфи Байналмилал
маълум аст) ба муьлати 7 сол аз озодц маьрум гардид.
Баъди мохи марти соли равон ба ыонуни жиноятии кишвар ворид намудани
жинояти шиканжа, ки ба меъёрьои байналмилалц мувофиы аст, бори аввал аст,
ки намояндаи маыомот барои содиркунии ин жиноят гунаькор дониста шуда,
жазо гирифт. Ьамчунин, бори аввал дар Тожикистон шахси жабрдида сазовори
жуброни муносиб гардид: дар хусуси жуброни 1619 сомонц зарари молиявие, ки
зимни табобат ба вай расонида шуда буд, ыарор карда шуд.
Санаи 27 апрел ноболищи 17-сола ба гумони дуздц аз тарафи корманди
милитсияи ноьияи Ёвони вилояти Хатлон дастгир гардида, дар шуъбаи
навбатдории милитсияи Ёвон бе иштироки ьимоятгар пурсида шуд. Барои ба
жиноят иырор шудан вай эьтимолан мавриди лату куб ыарор гирифта буд.
Санаи 28 апрел вайро такроран ба шуъбаи милитсия даъват намуда, тибыи
иддао озору шиканжаро давом доданд. Ноболищ дар хусуси ин лату куб ба касе
чизе нагуфт, вале санаи 29 апрел ыасди худкушц намуд. Вай зинда монда, ба
бемористон оварда шуд. Санаи 30 апрел ташхиси тиббц ва 28 май ташхиси
судии тиббц гузаронида шуда, маълум гардид, ки ба вай зарари жиддии
жисмонц расонида шудааст.
Нозири милитсия ьамчунин тибыи моддаи 316 Кодекси жиноятц барои
баромадан аз ҳадди ваколатҳои мансабӣ гунаькор дониста шуд. Вай аз ьаыыи
кор кардан дар сохтори Вазорати корьои дохилц ба муддати панж сол маьрум
гардид.
Мувофиыи изьороти жонишини Прокурори генералц Ьабибулло Воьидов аз 23
июл, дар давоми шаш моьи соли 2012 ба Прокуратураи генералц 17 шикояти
истифодаи шиканжа ворид гардид. Аз ин шумора шаш ьолат тасдиыи худро
ёфта, парвандаи жиноятц ощоз гардидааст, гарчанде ки таньо як парванда
мувофиыи моддаи 143.1, яъне шиканжа ощоз гардидааст. Панж парвандаи
боыимонда ьолатьоеро дарбар мегиранд, ки пеш аз тащйири ыонуни жиноятц

рух додаанд ва аз ин сабаб, нисбати он намояндагони маыомоти бехатарц, ки ин
кирдорьоро содир кардаанд, мувофиыи моддаи 316 - “баромадан аз ҳадди
ваколатҳои мансабӣ” айб эълон карда шудааст.
Авфи Байналмилал аз ин хукм ьамчун нишони мусбии иыдоми жиддии
маыомоти Тожикистон дар барьам додани амалияи устуворшудаи шиканжа
истиыбол мекунад.
Хамзамон, ба созмон воридшавии ахбори истифодаи шиканжа ва дигар
намудьои бадрафторц барои иыроршавц ба жиноят идома дорад. Хусусан,
набудани тартиби муайяни дастрасц ба ьимоятгар дар давраи тафтиши пешакц
боиси нигаронист. Мувофиыи ыонун ашхос аз лаьзаи дастгир шудан ьуыуыи
ьимояро доранд, вале дар амал дастрасц ба химоя аз рахму шафыати
муфаттишон вобастагц дорад ва оньо метавонанд ба вохурии ьимоятгарон бо
муштариёнашон ба муддати чандин руз монеъ шаванд. Дар ин марьилаи
боздошти бидуни васоити иртибот бо олами беруна хавфи мавриди шиканжа ва
дигар бадрафторц ыарор гирифтан хеле бузург аст. Таьыиыи Авфи Байналмилал
нишон медиьад, ки шиканжа ва дигар бадрафторц дар парвандаьои ашхосе, ки
барои жиноятьои марбут ба амнияти миллц дастгир шудаанд, зиёд ба назар
мерасанд.
Авфи Байналмилал аз маыомоти Тожикистон даъват мекунад, ки тафтишоти
фаврц, мустаыил ва ьаматарафаи тамоми парвандаьои вобаста ба шиканжа ва
дигар бадрафториро таъмин намоянд.

