
 
 

 
 

Риояи ҳуқуқҳои иҷтимоиву иқтисодии собиқ маҳкумшудагон дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 

 

ш. Душанбе, 23 октябри 2015с. 

 
Натиҷаҳои пешакии тадқиқот оид ба риояи ҳуқуқҳои иҷтимоӣ-иқтисодии собиқ 

маҳкумшудагон дар Тоҷикистон, ки аз ҷониби ташкилоти ҷамъиятии «Идораи ҳуқуқи инсон ва 

риояи қонуният» гузаронида шудааст, рўзи 23 октябр дар мизи мудаввар дар шаҳри Душанбе ба 

доираи васеи ҷомеа муаррифӣ мешавад. 

 Мақсади тадқиқот аз омўзиши вазъи умумии риоя намудани баъзе ҳуқуқҳои иҷтимоӣ-

иқтисодии собиқ маҳкумшудагон баъди озодшавӣ, иборат буд. Кўшиш карда шуд, ки аз нуқтаи 

назари ҳуқуқ ва тадбиқи меъёрҳои ҷойдошта, такя ба ҳуқуқ ба меҳнат, ба манзил ва таъминоти 

иҷтимоӣ баъди озодшавӣ, бо дарназардошти нуқтаи назари озодшудагон, хешу табор ва 

наздиконашон, назари кормандони ташкилотҳои ғайридавлатӣ ва сохторҳои давлатии марбут, 

тадқиқоти гуногунҷабҳа гузаронида шавад. Дар давоми тадқиқот  150 нафар, аз ҷумла 50 нафар собиқ 

маҳкумшудагон аз шаҳрҳои Душанбе, Хуҷанд, Хоруғ, Қурғон-теппа ва ноҳияи Вахши вилояти Хатлон 

бо пурсиш фаро гирифта шуданд. 

Аз ҳама мушкилиҳои маъмуле, ки одамон баъди аз маҳбас баромадан бо онҳо дучор мешаванд 

ин масъалаҳои вобаста бо барҳам хўрдани доғи судӣ, барқароркунии ҳуҷҷатҳо, мушкилиҳои 

манзилӣ, муносибат дар оила ва одамони гирду атроф мебошанд. Яке аз мушкилиҳои мубрам барои 

ин гурўҳи аҳолӣ масъалаи пайдо кардани ҷои кор аст. Ҷустуҷўи кор барои одамони ба озодӣ 

баромада, аз сабаби бадгумонии корфармо ва дар маҷмўъ муҳити иҷтимоӣ, мушкил мегардад. 

Дар кори мизи мудаввар намояндагони сохторҳои давлатӣ, ташкилотҳои байналмилалӣ, 

иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, ВАО,  доираҳои илмии Тоҷикистон ва инчунин намояндаи Ваколатдор оид 

ба ҳуқуқи инсон ва коршиносони мустақил иштирок карда, тавсияҳои пешниҳодшударо бо мақсади 

қабули чораҳо оид ба омодагии иҷтимоии маҳкумшудагон барои озодшавӣ ва азнавмутобиқшавии 

иҷтимоии озодшудагон ба ҷомеа муҳокима хоҳанд кард. 

Чорабинии мазкур дар доираи лоиҳаи «Ҳуқуқҳои иҷтимоиву иқтисодӣ ва фарҳангии 

маҳкумшудагон ва собиқ маҳкумшудагон дар Тоҷикистон» гузаронда шудааст, ки аз ҷониби 

Иттиҳоди Аврупо ва Вазорати федеролии ҳамкории иқтисодӣ ва рушди Олмон маблағгузорӣ шуда, 

аз тарафи Намояндагии Институти ҳамкории байналмилалии Ассотсиатсияи донишгоҳҳои 

мардумии Олмон (DVV International) дар Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо ТҶ “Идораи ҳуқуқи инсон ва 

риояи қонуният” ва ТҶ «Ҷаҳон» амалӣ мегардад.  

 

ВВААРРААҚҚААИИ  ММААТТББУУООТТӢӢ  

 

Лоиҳа аз ҷониби DVV International  

амалӣ мегардад.  

 

Дафтари Намояндагии  

DVV International  дар ҶТ:  

Суроға: ҶТ, ш. Душанбе, кӯчаи Лоиқ 

Шералӣ 3, 734003 

Тел.: (+992 37) 224 06 19, 224 06 20 

Вебсайт: www.dvv-international.tj 

Лоиҳа аз тарафи Иттиҳоди Аврупо маблағгузорӣ 

мешавад.  

 

Намояндагии Иттиҳоди Аврупо дар Тоҷикистон  

Суроға: к. Адҳамов, хонаи 74  

734013 Душанбе, Ҷумҳурии Тоҷикистон 

тел:  (+992 37) 221 74 07, 227 10 24  

Факс: (+992 37) 221 43 21 

Вебсайт:http://eeas.europa.eu/delegations/tajikistan/inde

x_en.htm 
  

 

Иттиҳоди Аврупо аз 28 мамолики узв иборат аст, ки онон 

қарор доданд тадриҷан дониш, захира, ва такдири хешро 

пайванданд. Ҳамроҳ таи 50 соли васеъшавӣ онҳо минтақаи 

устувор, демократӣ ва рушти бардавомро бунёд намуда, 

ҳамзамон гуногунияти фарҳангӣ, арзи таҳаммул ва кафолати 

озодии шахсиро нигоҳ доштанд.  

 

Иттиҳоди Аврупо омода аст муваффақиятҳо ва 

арзишҳояшро бо мамолик ва қавмиятҳои берун аз сарҳадоти 

хеш бо ҳам бубинад. Аз ин лиҳоз, Иттиҳоди Аврупо дар 

Тоҷикистон аз соли 1992 инҷониб фаъолият бурда, ҳамасола 

барои рушди мамлакат тақрибан 25 млн. евро фароҳам 

меоварад. 
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