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КОДЕКСИ ЭТИКАИ 

Федератсияи Байналмилалии Ҷудо 

1.  ПЕШ ГУФТОР  

Ҷудо, ин намуди Олимпии варзиш аз соли 1964 буда, аз ҷониби 
Ҷигоро Кано соли 1882 ҳамчун намуди санъати ҷангӣ бо ҳадафҳои 
асосии он, ки тарбияи ҷисмонӣ ва зеҳнии марду зан аст тартиб дода 
шуд. 

Мувофиқи принсипҳои асосие, ки боиси таъсиси Ҷудо гардид, ФБҶ 
мувофиқ барои ҳамаи нафароне, ки ба ҷудо машғуланд Кодекси 
Этикаро муқаррар кард. Ин Кодекси Этика инъикоси принсипҳои 
асосии Кодекси Этикаи Кумитаи Байналмилалии Олимпӣ буда 
ҳамчун маълумотнома хизмат мекунад ва бояд риоя шавад. 

Аз ин лиҳоз ба ФБҶ, аъзоёнёи он ва ҳамаи нафароне, ки дар 
ташкили чорабинии ФБҶ иштирок мекунанд зарур аст аз ин 
арзишҳои маърифатӣ ва ин кодекси ахлоқ истифода баранд инчунин 
Кодекси Этикаро дар ҳама соҳаҳо, ҷойҳо ва ҳолатҳо (макони 
баргузории мусобиқа, макони баргузории тамрин, медиа платформа 
ва ғ…) таъмин намоянд. 

 
 

2.  КОДЕКС И ЭТИКАИ Куми таи Бай налми лали и Оли 
мпӣ  

« …ШАЪНУ ШАРАФ 
Ҳифзи шаъну шарафи шахс асоси талаботи олимпизм аст. Дар он 
набояд ягон намуд табъиз дар байни иштирокчиён дар асоси нажод, 
ҷинс, пайдоиши этникӣ, андешаи фалсафӣ ё сиёсӣ, вазъи оилавӣ ё 
бо дигар асосҳо бошад. 

Ҳамаи амалҳои допингӣ дар ҳама сатҳ қатъиян манъ аст. 
Муқаррароти бар зидди допинг дар Кодекси Умумиҷаҳонии Анти – 
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Допинг дарҷ шуда бояд бечунучаро риоя шавад. 

Ҳама шакли таҳқири иштирокчиён чӣ ҷисмонӣ бошад, касбӣ, динӣ, 
сиёсӣ, иерархӣ ё ҷинсӣ ва ҳама гуна зарарҳои ҷисмонӣ ё рўҳӣ манъ 
аст. 

Ҳама шаклҳои иштирок ё дастгири кардани ҳама шаклҳои пешбурди 
гаравҳои марбут ба варзиш дар маҷмўъ ва мушаххас ба Бозиҳои 
Олимпӣ манъ аст ва ба ҳеҷ ваҷҳ бояд принсипи бозии одилонаро 
вайрон накунад, рафтори ғайри варзишӣ нишон диҳад ё кўшиши 
таъсир расонидан ба натиҷаи мусобиқа бо роҳи хилофи этикаи 
варзишӣ намояд…» 
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Ҳамаи роҳбарон ва шахсони мансабдори ФБҶ, қитъавӣ, миллӣ ва 
дигар аъзоҳои он ўҳдадоранд муқаррароти оинномаи Олимпӣ ва 
Кодекси Этикаи КБО ва ФБҶ – ро риоя кунанд. (Дар ҳар ҷое, ки 
истилоҳи «Ҳизби Олимпӣ» истифода мешавад он ба ФБҶ ва 
сохторҳои он инчунин ба корпусҳои Олимпӣ дахл дорад). 

 
 

3.  ИШ ТИРОКЧИЁН  
Иштирокчиён, алалхусус Чемпионҳо чеҳраи ҷудо мебошанд; онҳо бояд 
тавассути рафтори худ арзишҳои таълимӣ ва этикаи намуди (дисциплина) 
моро изҳор намоянд. 

 
 

Чемпионҳо дар гилем ва берун аз он симои ҷудо мебошанд. 
 
 

ЭҲТИРОМ БА МАРОСИМИ МУҲОРИБА 

Маросими салом аз тарафи Комиссияи Таълимии ФБҶ ба расмият 
дароварда шудааст. Он бояд бечунучаро риоя шавад. 

Салом ва хусусан салом ба ҳариф дар аввали муҳориба бояд ба 
таври қатъи риоя шавад, истифодаи салом ё маросим аз дигар 
намудҳои ҷангии варзиш ё намуд (дисциплина) манъ аст. 

Албатта табрик намудани ҳариф ё узр пурсидан барои як иқдоми ноҷо 
дар охири вохўрӣ имконпазир аст. 

 
 

ЭҲТИРОМ БА ҚОИДАҲО 

- Қоидаҳои варзиш ва қоидаҳои зидди-допингӣ ва гаравии он бояд 
бечунучаро иҷро шавад. 
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ЭҲТИРОМ БА ОДАМОН ВА ТАҶҲИЗОТҲО 

- Ҳамеша бо ҳарифон, мураббиён, доварон, ташкилкунандагон, 
меҳмонон, намояндагони ВАО (СМИ) ва аҳли ҷомеа бояд ором ва бо 
эҳтиромона бе имову ишораи мутаҷовиз ё қабеҳона мусоҳиба кардан 
лозим аст. 

- Ҳарду ғалаба ва мағлубият бояд бо роҳи худдорӣ ва бе нишондиҳии 
ягон намоишкорӣ қабул шавад. 



  Фе де ратс ияи Б айналмил али и Љ удо  

 

 

 

- Дар ҳама маврид бо интизом буда, худро идора карда тавонед. 

- Аз ягон таҷҳизот суиистифода набаред ва ба ҳамаи таҷҳизотҳо, 
меҳмонхонаҳо, ва дигар ҷойҳое, ки дар ихтиёри шумо дода шудааст 
бо эҳтиром бошед. 

- Ҷудочиён варзиши Ҷудо ва тимҳои миллии кишварҳои худро 
муаррифӣ мекунанд. 

 
 

ЭҲТИРОМ БА ДАСТУРҲО ВА САНАД 

- Қоидаҳои мусобиқа ва дастури ташкилкунандагон хусусан ҷадвалҳо 
ва санадҳои гуногунро риоя кунед. 

- Бо эҳтиром бошед ва дар маросими ҷоизасупорӣ ва дигар 
чорабиниҳо 

ҳамеша муносибату эҳсосоти худро назорат кунед. 
 
 

ЭҲТИРОМ БА ГИГИЕНА 

- Намуди зоҳирӣ ва тозагӣ хеле муҳим аст. Аз ҳама гуна сироятҳо 
эҳтиёт кунед. Бо ҷудогии (кимоно) тоза мувофиқ ба қоидаҳои ФБҶ 
ҳозир шавед. Ҳамеша берун аз гилем пойафзол пўшед ва ҳеҷ гоҳ ба 
болои гилеми мусобиқа ё гилеми гармкунӣ бо пойафзол набароед. 

 
 

ЭҲТИРОМ БА ДИГАРОН 

- Ягон ашё, аломат ё имову ишораи динӣ ё ягон шакли амали 
намоишкорӣ пеш аз, дар ҷараён ё баъди муҳориба ё дар ҷараёни 
маросими расмӣ нишон надиҳед. 

 
 

ЭҲТИРОМ БА ҚАРОРҲО 

- Қарорҳои доваронро бидуни шикоят чӣ дар ҷараёни мусобиқа ва 
чӣ баъди он эҳтиром кунед. 
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- Ҳеҷ гоҳ худсарона муҳорибаро бой надиҳед ва ҳамеша дар бораи 
ҳама гуна тўҳфаҳои барои ислоҳи муҳориба пешниҳодшуда ба ФБҶ 
хабар диҳед. 
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4.  МУРАББИЁН ВА ДАСТА ҲОИ ОНҲО 
АМАЛИКУНИИ БОЗИИ ОДИЛОНА 

- Ҳариф, мураббии ў, аъзоҳои дастаи ў, доварон, ҳама шахсоне, ки 
дар ташкилкунӣ иштирок доранд, меҳмонон, ВАО (СМИ), ва аҳли 
ҷомеаро эҳтиром кунед. 

- Қоидаҳои бозии одилонаро риоя кунед ва ҳамеша рафтору 
кирдори намунавӣ нишон диҳед. 

 
 

ЭҲТИРОМ БА ҚОИДАҲО 

- Кодекси Этика, қонуну қоида ва низомномаи ФБҶ, инчунин 
қоидаҳои ташкилоти варзишӣ, қоидаҳои зидди-допингӣ ва гаравиро 
эҳтиром кунед, дастурҳои ташкилкунандагон ва хусусан ҷадвалҳо ва 
санадҳоро риоя кунед. 

- Вазифаи мураббиро риоя кунед, аз ҳудуди он набароед. 

- Танҳо тўҳфаи арзишаш хеле кам ҳамчун нишони миннатдорӣ ё 
дўстӣ аз ҷониби ҳизбҳои Олимпӣ ё ФБҶ мувофиқи урфу одатҳои 
маҳаллӣ метавонад пешниҳод ё қабул шавад. Ҳар тўҳфаи дигар 
бояд аз ҷониби бенефитсиари ба он ташкилот тааллуқдошта 
супорида шавад. 

- Меҳмоннавозӣ нисбат ба аъзо ва кормандони ҳизбҳои Олимпӣ ва ҳар 
як шахси мушоиаткунандаи онҳо набояд аз меъёрҳои кишвари 
мизбон зиёд бошад. 

- Муқаррарот марбут ба ихтилофи манфиатҳоро эҳтиром кунед. 

- Қоидаҳо ва дастурҳои КБО-ро дар бораи гаравҳои варзишӣ 
бечунучаро риоя кунед. 

- Беғаразиро эҳтиром кунед ва якпорчагии корпуси доваронро ҳимоя 
кунед. 
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ЭҲТИРОМ БА ЭТИКЕТ 

- Рамзи либосро (дресс - код), ки барои ҳар як марҳилаи гуногуни 
мусобиқа ва чорабиниҳои марбут зарур аст эҳтиром ва риоя кунед. 
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- Дар ғалаба фурўтан бошед ва мағлубиятро сазовор қабул кунед. 
Худдорӣ ва интизомро ба кор баред: хашмгин ва рўҳафтода нашавед 
– эҳсосоти худро идора намоед. 

- Хамеша боадабона ва эҳтиромона рафтор намоед. 
 
 

ЭҲТИРОМ БА ДИГАРОН 

- Ягон ашё, аломат ё имову ишораи динӣ ё ягон шакли амали 
намоишкорӣ пеш аз, дар ҷараён ё пас аз муҳориба ё дар ҷараёни 
маросими расмӣ нишон надиҳед. 

- Пеш аз, дар ҷараён ё пас аз муҳориба ба дигарон бо нишон додани 
ҳар гуна ишораҳои беназорат ё амалҳои дигар, ки ба қоидаҳои 
ҷории ҷудо мувофиқ нестанд беҳурмати зоҳир накунед. 

- Дар мусобиқа ва/ё дар тамрин нисбат ба ягон ҷудочӣ ё ягон шахси 
дигар ба зўроварӣ ё таҳқир роҳ надиҳед. 

 
 

ЭҲТИРОМ БА ТАҶҲИЗОТҲО 

- Тамоми таҷҳизотҳоро эҳтиет кунед ва шароити мусоиди дар ҳама 
минтақаҳо ва ҷойҳои таъиншуда аз ҷумла меҳмонхонаҳо ва дигар 
ҷойҳои ҷойгиркуниро эҳтиром намоед. 

- Интизор меравад, ки ҷудочиён дар куҷое набошанд варзиш ва 
намуди (дисциплина) худро ва тимҳои миллии мамлакати худро 
муаррифӣ мекунанд. 

 
 

5.  Д ОВАРОН  
ЭҲТИРОМ БА ҚОИДАҲО ВА НИЗОМНОМА 

- Кодекси Этика, қонуну қоида ва низомномаи ФБҶ, инчунин 
қоидаҳои ташкилкунандагони мусобиқаро риоя кунед. Ҳамеша 
дастурҳои ташкилкунандагон ва хусусан ҷадвалҳоро (график) риоя 
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намоед. 

- Ўҳдадориҳо ва вазифаҳоро дар доираи ваколати доварон бидуни 
баромадан аз ҳади он иҷро кунед. Кодекси этикаи доваронро риоя 
кунед. 

- Танҳо тўҳфаи арзашаш хеле кам ҳамчун нишони миннатдорӣ ё 
дўстӣ аз ҷониби  ҳизбҳои  Олимпӣ  ё  ФБҶ  мувофиқи  урфу  
одатҳои  маҳаллӣ 
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метавонад пешниҳод ё қабул шавад. Ҳар тўҳфаи дигар бояд аз 
ҷониби бенефитсиари ба он ташкилот тааллуқдошта супорида шавад. 

- Меҳмоннавозӣ нисбат ба аъзо ва кормандони ҳизбҳои Олимпӣ ва ҳар 
як шахси мушоиаткунандаи онҳо набояд аз меъёрҳои кишвари 
мизбон зиёд бошад. 

- Муқаррарот марбут ба ихтилофи манфиатҳоро эҳтиром кунед. 

- Қоидаҳо ва дастурҳои КБО-ро дар бораи гаравҳои варзишӣ 
бечунучаро риоя кунед. Беғаразиро эҳтиром кунед ва якпорчагии 
корпуси доваронро ҳимоя кунед. 

- Довароне, ки барои Чемпионатҳои Ҷаҳон ё Бозиҳои Олимпӣ 
интихоб шудаанд, метавонанд танҳо бо розигии Президенти ФБҶ 
дар дигар кишварҳо хидмат намоянд. Иҷро накардани ин, боиси 
бекор кардани интихоб мегардад. 

ЭҲТИРОМ БА ЭТИКЕТ 

- Либоси дуруст пўшед ва рамзи либосро (дресс-код) риоя кунед. 

- Дар гилем ва берун аз он хушмуомила ва боадаб бошед, дар ҳама 
ҳолат новобаста аз муҳит рафтору эҳсосоти худро идора кунед. 

- Фикри худро нисбат ба қарори доварон, ки дар ҷараёни мусобиқа 
қабул карда шуд, назди худ нигоҳ доред. 

- Дар ҷараёни мусобиқа аз ҳар гуна изҳорот худдорӣ кунед ба 
истиснои мавридҳое, ки ФБҶ дархост карда аст ё иҷозат дода аст. 

 
 

6.  РО ҲБАРОН  
ЭҲТИРОМ БА ҚОИДАҲО 

- Роҳбарони ФБҶ, Иттифоқҳои Қитъавӣ ва федератсияҳои аъзо 
намояндагони қонунии ҷудои ҷаҳонӣ мебошанд ва дар ин ҳайс бояд 
мувофиқ рафтор кунанд. 

- Эҳтиром ба Кодекси Этика, қонуну қоида ва низомномаи ФБҶ, 
вазифаи роҳбар бидуни баромадан аз ҳади он. 
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- Танҳо тўҳфаи арзишаш хеле кам ҳамчун нишони миннатдорӣ ё 
дўстӣ аз ҷониби ҳизбҳои Олимпӣ ё ФБҶ мувофиқи урфу одатҳои 
маҳаллӣ метавонад пешниҳод ё қабул шавад. Ҳар тўҳфаи дигар 
бояд аз ҷониби бенефитсиари ба он ташкилот тааллуқдошта 
супорида шавад. 
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- Меҳмоннавозӣ нисбат ба аъзо ва кормандони ҳизбҳои Олимпӣ ва ҳар 
як шахси мушоиаткунандаи онҳо набояд аз меъёрҳои кишвари 
мизбон зиёд бошад. 

- Ҷонибҳо қоидаҳои марбут ба ихтилофи манфиатҳоро риоя ва дар 
пешгирии ихтилофи манфиатҳо иштирок хоҳанд кард, алалхусус бо 
эълом кардани (робитаҳои молиявӣ, моликияти саҳомӣ, идоракунӣ, 
шартномаи меҳнатӣ ва ғ…), ки онҳо дар сохторе (ширкатҳо, 
ассотсиатсияҳо, фонд ва ғ…) доранд, ки бо ФБҶ созишнома баста аст 
алалхусус созишномаи тиҷоратӣ. 

- Ихтилофи манфиатҳо ин ҳама гуна ҳолати мудохилаи дорои чунин 
хусусият аст, ки метавонад ба татбиқи мустақил, беғараз ва 
холисонаи мавқеъ таъсир расонад ё таасуроти таъсиррасонӣ эҷод 
кунад. 

- Қоидаҳо ва дастурҳои КБО – ро дар бораи гарави варзишӣ 
бечунучаро риоя кунед. 

 
ЭҲТИРОМ БА ЭТИКЕТ 

- Рамзи либосро (дресс-код) мувофиқ ба чорабиниҳо риоя кунед. 
 
 

ЭҲТИРОМ БА ДИГАРОН 

- Ягон ашё, аломат ё имову ишораи динӣ ё ягон шакли амали 
намоишкорӣ пеш аз, дар ҷараён ё пас аз муҳориба ё дар ҷараёни 
маросими расмӣ нишон надиҳед. 

- Пеш аз, дар ҷараён ё пас аз муҳориба ба дигарон бо нишон додани 
ҳар гуна ишораҳои беназорат ё амалҳои дигар, ки ба қоидаҳои 
ҷории ҷудо мувофиқ нестанд беҳурмати зоҳир накунед. 

- Ҷисмонӣ ё шифоҳӣ нисбати иштирокчиён ё ҳар шахси дигар дағал 
набошед. 

 
 



  Фе де ратс ияи Б айналмил али и Љ удо  

 

 

ЭҲТИРОМ БА ЗАХИРАҲО 

- Ихтиёрдории захираҳои аз ҷониби ташкилотҳои варзишӣ ва хусусӣ 
ба роҳбарон пешниҳодшуда бо шаффофияти пурра ва супоридани 
ҳисобот барои истифодаи онҳо. 



  Фе де ратс ияи Б айналмил али и Љ удо  

 

 

 

7.  ВАЙРОН КАРДАНИ КОДЕКС И ЭТИКА  
- Дар сурати мавҷудияти далели вайрон кардани Кодекси Этика, 

вобаста 
ба ҷиддияти фактҳои муқарраршуда, огоҳии шифоҳӣ дода мешавад ё 
дар ҳолати зарурӣ дар тўли як ҳафтаи пас аз ин ҳодиса ба Котиби 
Генералии ФБҶ гузориши хаттӣ фиристода мешавад. 

-Дар гузориши хаттӣ далелҳои ҳодиса бояд ба таври возеҳ нишон 
дода шавад ва ба таври дақиқ бо нишон додани иштирокчиён, 
иқтибоси шаҳодатҳо, суроға ва рақамҳои телефони шоҳидон, ки 
метавонанд ба беҳтар дарк кардани ҳодиса мусоидат кунанд, сабт 
карда шавад. Гузориш бояд бо яке аз се забони расмии ФБҶ навишта 
шавад. Тасдиқи қабул ба ҷониби манфиатдор фиристода мешавад. 

- Вобаста аз хусусият ва вазнинии амал, Котиби Генералии ФБҶ бо 
мувофиқаи Президенти ФБҶ метавонад: 

o Бевосита  барои  пешгирии  риоя  накардани  Кодекси  
Этика инчунин комилии варзиш ва ФБҶ чораҳои зарурӣ 
андешад. 

o Масъаларо ба Кумитаи Этикаи ФБҶ расонад. 
o Масъаларо ба Комиссияи Интизомии ФБҶ расонад. 
o Масъаларо ба мақомоти берунаи салоҳиятдор расонад 

(масъалан: полис, интерпол, судҳо). 

Дар ҳар сурат Котиби Генералӣ ва Президент ба Кумитаи Иҷроияи 
ФБҶ дар бораи амалҳои худ хабар хоҳанд дод. 
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