Фаъолияти Намояндагињо ва
Қабулгоњњои љамъиятии ВЊИ
Айни замон дар љумњурӣ 3 Намояндагӣ ва
6 Қабулгоњи љамъиятии ВЊИ фаъолият
менамоянд, ки дар онњо 12 нафар
мутахассисон кор мекунанд.
Ба Қабулгоњњои љамъиятии ВЊИ асосан
доир ба њуқуқ ба манзил (43 адад), њуқуқ ба
замин (24 адад), њуқуқ ба таъминоти
иљтимоӣ
(алимент,
нафақа,
кўмакпулӣ)(114 адад), њуқуқи муњољирони
мењнатӣ (100 адад), њуқуқ ба муњокимаи
одилонаи судӣ (75 адад) ва амсоли инњо
мурољиат кардаанд.
Дар
соли
2017
Намояндагињо
ва
Қабулгоњњои љамъиятӣ 225 (с.2016 – 144)
машваратњои
сайѐри
њуқуқӣ
гузаронидаанд, ки дар онњо зиѐда аз 30 000
нафар иштирок намуданд.
Баргузории конференсия, семинару
мизњои мудаввар ва иштирок дар онњо
Дар соли 2017 бо ибтикори мақомоти ВЊИ
ва дар њамшарикӣ бо дигарон 40 (с.2016 –
33) мизи мудаввар гузаронида шуда,
иштироки кормандони ВЊИ дар 77 (с.2016
- 83) чорабинињо оид ба љанбањои гуногуни
њуқуқ ва озодињои инсон таъмин карда
шуд.
Иттилоотонӣ ва баланд бардоштани
маърифати њуқуқии шањрвандон
Дар ин давра аз љониби кормандони
Дастгоњи марказии ВЊИ 234 (с.2016 –
197) ва аз љониби Намояндагињо ва
Қабулгоњњои ВЊИ 39 (с.2016 – 37), љамъ
273 (с.2016 – 234) баромад дар воситањои
ахбори омма таъмин карда шудааст.

Соли 2017 Маърўзаи ВЊИ барои соли
2016 бо забонњои тољикӣ, англисӣ ва русӣ
бо теъдоди 300 нусха, 5 шумораи
маљаллаи «Ахбори ВЊИ ЉТ» бо забонњои
тољикӣ ва русӣ бо теъдоди 5000 нусха,
Кодекси љиноятии ЉТ ва Кодекси
мурофиавии љиноятии ЉТ бо забонњои
тољикӣ ва русӣ бо теъдоди 500 нусха
тањия, Китобчаи киссагӣ барои сарбозон
ва афсарони қисмњои њарбӣ бо теъдоди
100 нусха, буклетњои “Намояндагињои
ВЊИ”, “Қабулгоњњои љамъиятии ВЊИ”,
“Њуқуқ ба мурољиат”, “Низоми сарњади
давлатии ЉТ” ва “Дар бораи Ваколатдор
оид ба њуқуқи инсон” бо теъдоди 5000
нусха нашр ва пањн карда шуданд.
Тањкими њамкорињои мақомоти ВЊИ
Њамкории ВЊИ бо мақомоти давлатии
ЉТ, шарикони хориљӣ Ваколатдорони
њуқуқи инсони ФР ва Қазоқистон;
Ваколатдорони
Москва,
СанктПетербург, Тотористон, Свердловск;
Омбудсменњои
Полша,
Финляндия,
Норвегия,
Қирѓизистон,
созмону
ташкилотњои байналмилалӣ ва миллӣ
Барномаи Рушди СММ, ЮНИСЕФ,
Созмони байналмилалии муњољират,
САЊА, Иттињоди Аврупо, Агентии
Швейтсарии
њамкорӣ
ва
рушд,
“ЊЕЛВЕТАС” ва дигарон идома дода
шуд.
Дар доираи њамкории мақомоти ВЊИ бо
Донишгоњи миллии Тољикистон моњњои
январ-март ва иню-июли соли 2017 35
нафар донишљўѐни солњои тањсили 4-ум
ва 5-уми ихтисоси њуқуқи инсони
факултаи њуқуқшиносии ДМТ дар
мақомот аз таљрибаомўзии истењсолӣ ва
пешаздипломӣ гузаштанд.

ВАКОЛАТДОР
ОИД БА ЊУҚУҚИ ИНСОН ДАР
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
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Мурољиатњои шањрвандон
Дар соли 2017 дар мақомоти Ваколатдор
оид ба њуқуқи инсон 3864 адад (с. 2016 –
3558 адад) мурољиат ба қайд гирифта
шудааст, ки аз онњо 739 адад хаттӣ ва 3125
адад шифоњӣ мебошанд. Нисбат ба соли
2016 – 304 адад мурољиат бештар ворид
гардидааст.

манзил; људо намудани њисса аз манзили
истиқоматӣ; бартараф кардани монеа дар
истифодаи манзил; азонихуд кардани
манзили истиқоматӣ аз љониби шахси
дигар бо роњи қаллобию сохтакорӣ; аъзои
оилаи молик эътироф намудан; бекор
кардани шартномаи хариду фуруши
манзили истиқоматӣ ва ѓайра.)

Дар Дастгоњи марказии ВЊИ 571 адад
(с.2016 - 508 адад), ки аз онњо 252 ададаш
хаттӣ (с.2016 - 235) ва 319 (с.2016 - 273)
адади дигараш мурољиатњои шифоњӣ
мебошанд. Нисбат ба соли 2016 – 63 адад
мурољиат бештар ворид гардидааст.

њуқуқи инсон ва мақомоти њифзи њуқуқ
– 23 (с. 2016 – 32) (шикоят аз қарор ѐ амали
(бемалии) шахси мансабдор; норозигӣ
нисбати
тафтишот;
нисбат
ба
эњтимолияти истифодаи шиканља; муайян
набудани љойи нигоњдорӣ ва ѓайра.)

Дар
Намояндагињо
ва
Қабулгоњњои
љамъиятии ВЊИ 3293 адад (с.2016 - 3050
адад), ки аз онњо мурољиатњои хаттӣ 487
адад (с.2016 - 376 адад) ва мурољиатњои
шифоњӣ 2806 адад (с.2016 – 2674 адад)-ро
ташкил медињанд. Нисбат ба соли 2016 –
243
адад
мурољиат
бештар
ворид
гардидааст.

њуқуқ ба таъминоти иљтимоӣ (алимент)
– 26 (с. 2016 – 13) (муқаррар кардани
алимент, саркашӣ аз пардохти алимент,
иљро нагардидани њалномањои судӣ дар ин
самт, муайян набудани суроѓаи љавобгар ва
ѓ.).

Аз мурољиатњои дар Дастгоњи марказии
ВЊИ баррасишуда 60 адад ѐ 10,5% (с.2016 –
49 адад) мусбат њал гардидаанд.
Таснифи мурољиатњо
Аз 252 адад мурољиатњои хаттӣ, ки ба
Дастгоњи ВЊИ ворид гардидаанд, бештар
ба масъалањои зерин мансубанд:
њуқуқ ба муњокимаи одилонаи судӣ –
39 адад (с. 2016 – 40) (норозигӣ нисбати
санадҳои судӣ; кашолкорӣ дар баррасии
парвандањо; мусоидат барои баррасии
одилонаи парванда ва ѓайра.)
њуқуқ ба манзил – 41 адад (с. 2016 – 42)
(оид ба масъалаи маскун намудан ба

Дар мурољиатњои хаттии шањрвандон
бештар нисбат ба қарор ё амал (беамалии)
субъектони зерин шикоят карда шудааст:
нисбат ба мақомоти судӣ – 69 адад;
нисбат ба мақомоти корњои дохилӣ – 23
адад; нисбат ба мақомоти адлия – 21
адад; нисбат ба шахси њуқуқӣ – 14 адад.
Мурољиатњои шифоњӣ бештар ба њуқуқу
озодињои зерини инсон ва шањрванд
тааллуқ доранд: њуқуқ ба муњокимаи
одилонаи судӣ – 33 адад; њуқуқи инсон ва
мақомоти њифзи њуқуқ – 20 адад; њуқуқ ба
манзил – 37 адад; њуқуқ ба мурољиат – 25
адад; њуқуқ ба таъминоти иљтимоӣ – 48
адад.

Такмили қонунгузорӣ оид ба њуқуқу
озодињои инсон, тањияи гузоришњо ва
иштирок дар гурўњњои корӣ
Дар соли 2017 ба 58 (с. 2016 - 78) лоињаи
қонунњои ЉТ ва дигар санадњои меъѐрии
њуқуқӣ хулоса дода шудааст.
Кормандони ВЊИ оид ба самтњои
фаъолияти мақомот 119 адад (с. 2016 – 86
адад) гузориш, маълумот ва ахбор тањия
ва пешнињод намудаанд.
Дар кори 29 гурўњњои корӣ (с. 2016 – 24)
оид ба самтњои гуногуни њуқуқ ва
озодињои инсон иштироки кормандон
таъмин карда шудааст.
Тањлили вазъи њуқуқи инсон ва
санљишу мониторингњо
Соли 2017 тибқи Барномаи амали
мақомоти ВЊИ, мурољиатњои шањрвандон,
Нақшаи кори гуруњи мониторингӣ ва
супориши ВЊИ 57 (с.2016 – 68) санљишу
мониторинг ва боздид гузаронида шуд.
Санљишу мониторингњо дар муассисањои
иљрои љазои љиноятӣ; тавқифгоњњои
тафтишотӣ; тавқифгоњњои нигоњдошти
муваққатӣ; қисмњои њарбӣ; хонањои
маъюбон
ва
пиронсолон;
мактабинтернатњо;
мактаб-парастишгоњњо,
муассисањои тањсилоти миѐнаи умумӣ ва
ѓайрањо гузаронида шудаанд.
Њамчунин кормандони мақомоти ВЊИ дар
18 (с.2016 - 16) мурофиањои судӣ иштирок
намудаанд.

